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 الُملخَّص

 :التفسیر وعلوم القرآن ، ماجستیر في  السل�طيناهد إبراه�م عبد الرزاق 

 . م٢٠٢١ ینایر

 الدالالت الس�اق�ة لقصة نوح عل�ه السالم في القرآن الكر�م العنوان: 
 الدكتورة فاطمة النع�مي المشرف المساعد: ،  الدكتور رمضان عبد التواب  المشرف على الرسالة:

عل�ه السالم في القرآن الكر�م ودالالت هذا الورود  هذه الدراسة تسلط الضوء على ورود قصة نوح

، ومدى اصط�اغ محور  تعالى  تجلي المعاني الموضحة لقصة هذا الرسول الكر�م في كتاب هللافي  

تحتوي ،  السور القرآن�ة وظاللها على تلك الدالالت في المجاالت العقد�ة والدعو�ة والخلق�ة والتر�و�ة

نحو  تناولت أهم الموضوعات المتعلقة �موضوع الرسالة، على ال ؛هذه الرسالة على أر�عة فصول

أما الفصل ، تناول الفصل األول تعر�ف الحوار ومجاالته وخصائصه وضوا�طه وقواعده التالي:

 الثاني فتناول تعر�ف الس�اق وأركانه وقواعده وتأصیل النظر�ة الس�اق�ة �القصص  

 واشتمل الفصل الثالث على دراسة ، القرآني، مع تعر�ف القصص القرآني وداللة األلفاظ ف�ه

 في اتجاهین أساسیین أولهما: الورود الدعوي، وكان  السالم عل�ه ود قصة نوحتطب�ق�ة لور 

في ست سور قرآن�ة هي: (األعراف، یونس، المؤمنون، هود، الشعراء، نوح). وثانیهما: الورود 

 وأخیًرا ، الخبري، وكان في أر�ع سور قرآن�ة هي: (األنب�اء، العنكبوت، الصافات، القمر)

في تلك السور العشر مشتمًال  السالم عل�ه دالالت الس�اق�ة لورود قصة نوحالفصل الرا�ع في ال

 على أر�ع دالالت وهي: الداللة العقد�ة والداللة الدعو�ة والداللة األخالق�ة والداللة التر�و�ة  

؛ أولهم: في عالقته مع ر�ه، وثانیهم: في عالقته مع الغیر، وثالثهم: في طب�عة  ت في ثالثة مسارا

  الشخص�ة.  السالم �هعلنوح  



 د  

ABSATRCT 
The contextual implications of the story of Noah, peace be upon him, in 

the Holy Quran  

This study sheds light on the sources of the story of Noah in the Noble Qur’an and the 

implications of this occurring in the manifestation of the meanings explained to the 

story of this noble Messenger in the Book of Allah, and the extent of staining the axis 

of the Qur’anic surahs and their shadows on those indications in the dogmatic, 

advocational, ethical and educational fields. 

The thesis contains four chapters dealing with the most important topics related to the 

thesis topic. 

 The first chapter deals with the topic of dialogue in its definition and clarification of 

its fields, characteristics, controls and rules. 

The second chapter’s topic was the context in its definition, clarification of its pillars 

and rules, and the consolidation of the contextual theory of the Qur’anic stories, with 

the definition of Qur’anic stories and the meaning of the words in them. 

The third chapter deals with an applied study of the sources of the story of Noah in two 

main directions, the first of which is the advocacy occurring, and it was in six surahs of 

the Qur’an: (The Heights, Yunus, The Believers, Hud, the Poets, Noah). And the second 

of them: the occurring of the narratives, and it was in four surahs of the Qur’an: (The 

Prophets, The Spider, Those Who Set the Ranks, and The Moon). 

The fourth chapter discusses the contextual implications of the sources of Noah’s story 

in those ten surahs, including four connotations: the doctrinal significance, the 

advocacy significance, the moral significance and the educational significance in three 

tracks, the first of which is in his relationship with his Lord, the second is in his 

relationship with others, and the third is in the nature of Noah Personality. 

 



 ه 

 شكر وتقدیر

على ما ه�أه لي من فسحة في العمر، وتوفیق في  ،وتقّدست أسماؤه ،أحمد هللا عز جالله

  ، الذي ال �ضاه�ه شيء أعز منه، وقوة في العمل، تحققت معها قدرته س�حانه  ،تدارس كتا�ه العز�ز

 بتطو�ع األس�اب لظهور هذا العمل المتواضع، راج�ًة من هللا قبوله ورضاه وم�اركته. 

وتقصیري   ،وتحمل انشغالي،  كما أتقدم بجز�ل الشكر والتقدیر إلى كل من مّد ید العون إليّ 

 .األعزاء. وأحفادي وأبنائي ،ر�مكزوجي ال ،معه، وأخص �الذكر

 وأشكر جم�ع شیوخي الكرام بجامعة قطر في صرح العلم الشرعي الجلیل متمثًال: 

�عمید الكل�ة الدكتور إبراه�م األنصاري، أسأل هللا أن یجعله خیر ُمعین على خدمة كتاب 

 هللا العز�ز.

علًما    ،مل مع القرآن العظ�موأساتذتي الكرام جم�ًعا لما تركوه من آثار طی�ة في مجال التعا

 وعمًال.

الذي أكرمني �النصح واإلرشاد في  ،وأخص �الذكر المشرف الدكتور رمضان عبد التواب 

 التي تكللت �ال�سر والخیر. ،مسیرة دراستي في المقررات النظر�ة، وفي مراحل �حث الرسالة

حة في إخراج �حث الذي كانت له ال�صمة الواض  ،وأشید �عطاء الدكتور محمد عبد اللطیف

 وسالمة تخط�ط.  ،ح�اه هللا من �عد نظر لما ،الرسالة

في تذلیل ، كرةتوم�ادراته المب  ،لعونه الصادق، وال �فوتني أن أشكر الدكتور نایف الشمري 

 وتمهید سبیل هذه الدراسة الطی�ة. ، العق�ات 

  



 و  

 

 

 

 

 اإلهداء

وأظهره هللا  ، في داخلي انمأهدي �حثي المتواضع إلى كل من كان له الحق في حصد ثمرة ما  

 ..�مینوعمل صالح.. والدّي الكر  ،من علم نافع، عليَّ 

 فأسأل هللا الرحمة لمن توفاه هللا، والحفظ لمن مد هللا �عمره.

یوم   ا، وأن ُترفع �ه درجاتهمافي میزان حسناتهم ،وأدعو هللا أن ُ�كتَب أجُر االنتفاع بهذا العمل

 الق�امة. 

التي دلتني على هذه الدراسة، ولمْست في تعاملي   ،�حثي.. لصد�قة در�ي كوثر التا�هكما أهدي 

 والعطاء، فأسأل هللا أن یرفع قدرها. ، والنصح، معها أجمل معاني اإلخالص 

هم جّل العلوم الشرع�ة، فما زال عطاؤهم  ی د ا� أوأهدي �حثي كذلك.. لكل شیوخي الذین تلقیت على 

والدكتور سعید  ،وكرمه، وأخص �الذكر الدكتور أحمد الفرجابي ،س�ًال ال ینضب �عون هللا

 مصطفى. 
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 المقدمة

واألرضین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا  السماوات الحمد هلل رب العالمین، خالق 

خاتم األنب�اء وسید المرسلین، وعلى آله وصح�ه ومن ات�عه بإحسان إلى یوم   محمد ملسو هيلع هللا ىلص أجمعین، 

 . أما �عد الدین.

حققت نجاًحا  ، أداة معرف�ة وٕاجرائ�ة حدیثة ،لآل�ات القرآن�ة الس�اق�ة دراسة الداللة  تبرتع

فقض�ة الس�اق، تعد من أهم قضا�ا تفسیر النصوص، ومن  النصوص القرآن�ة،ملموًسا في دراسة 

أبرز القرائن المعینة على فهم النص، وٕاعطاء الداللة الحق�ق�ة لمعاني الكلمات، فتحدید المعنى 

ونقله من معنى إلى آخر، وهو خارج الس�اق، یتنافى مع طب�عة اللغة، التي هي في حق�قتها  

س�اق وتراكیب، والس�اق نوعان؛ األول: س�اق داخلي متعلق بتراكیب األلفاظ،    استعمال، واالستعمال

والثاني: س�اق خارجي متمثل �المال�سات، واألحوال والظروف النفس�ة، والمكان�ة، واالجتماع�ة،  

من ثقافات، وأعراف، وال �مكن االستغناء عن هذین النوعین من الس�اق، في فهم معنى النص،  

(ت، التي تتجلى في عالقات التركیب اللغوي، داخل س�اق من التفاعلوٕاعطاء المدلوال
۰F

١(. 

﴿ِكَتاٌب :  تعالى كما تمثل استجا�ة لدعوة القرآن الكر�م إلى تدبر معان�ه وفهم مقاصده، قال

َر ُأوُلوْا اْألَْلَ�اِب﴾ [ص: بَُّروا َآَ�اِتِه َوِلَیَتَذكَّ ومما ال شك ف�ه أن الدَّاللة  ، ]٢٩َأْنَزْلَناُه ِإَلْ�َك ُمَ�اَرٌك ِلَیدَّ

من خالل وجودها في النص القرآني في مح�ط الوحدات  ،الس�اق�ة تبلور معنى اللفظة القرآن�ة

تتناسب مع جو الس�اق الخاص �السورة المنتم�ة إل�ه،  ، الدالل�ة المتجاورة، وتط�عها �معاٍن خاصة

 
، (لیب�ا، أكاد�م�ة الفكر الجماهیري، أسلو��ةالس�اق وأثره في المعنى دراسة  إبراه�م،  بن  ینظر: الغو�ل، المهدي    )۱(

 ٨- ٥م)، ص ٢٠١١ط



٢ 

م القرآن الكر�م �التكرار، وخاصة في  مما �قطع الطر�ق على الشبهات المضلة الداع�ة إلى اّتها

 القصص القرآني 

جاء ال�حث لیوضح مدلوالت الورود القرآني لقصة نوح عل�ه السالم في القرآن الكر�م في  

وتتمازج مع  ،  وأساس �الغي، تتفاعل ف�ه اللفظة القرآن�ة،  وتركیب نحوي ،  و�ناء لغوي   ،ك�ان س�اقي

لتقف شاهدة   ،واستن�اطات عم�قة، جدیدة يَ لتجلي معان، ومحورها األصیل، ظالل السورة القرآن�ة

 .على عظمة اإلعجاز القرآني 

 أوًال: فكرة ال�حث:

نظرًا لغ�اب الدراسات التي تعود �الحكم السدید على مقاصد القرآن، وتنفي االحتماالت، 

َیُرْمها ، كاقتطاع النص وتقطع الطر�ق على المقاصد المغرضة، التي لْم ُیرْدها الّشـارُع الحك�ُم ولم  

من س�اقه، واالستدالل �ه معزوًال عن مح�طه الذي نزل ف�ه، جاءت الحاجة إلى دراسة داللة الس�اق  

للنص القرآني، الذي �عد من أعظم الدالالت القرآن�ة؛ ألنها ُتنمي قوة المالحظة، واتصال المرا�طة،  

عالقات التركیب�ة بین العناصر الداخل�ة، وتجعل النص كال� متماسًكا، ووحدة متالحمة، �فعل ال 

فتضفي على النص عوامل استقراره ورسوخه، وتنفي تشتت الدالالت الواردة في الجمل المكونة  

 للنص، ف�سهل الوصول إلى تحدید المعاني، وفق الرؤ�ة القرآن�ة. 

التي الذي �عد من أهم األدوات المعرف�ة اإلجرائ�ة، دوَر الس�اق لتوضح الدراسة  جاءت 

(في اللسان�ات المعاصرة  َتَوفَر لها قدٌر مهم من الكفا�ة العلم�ة
۱F

، لفهم س�اقات  ، وعلم الداللة الحدیث )١

 
، (لبنان، العت�ة الع�اس�ة األلسن�ة مفهومها، م�انیها المعرف�ة ومدارسهامحمد، بن ینظر: السراقبي، ولید  )۱(

، (لیب�ا، دار مدخل إلى اللسان�اتیونس،  بن  ، وعلي، محمد  ١٦-١٤م) ص٢٠١٩ه،  ١٤٤٠،  ١المقدسة، ط
، مفهوم اللسان�ات وفروعها، وش�كة النخ�ة للنشر العلمي،  ١٢-٩م)، ص٢٠٠٤،  ١الكتاب الجدید المتحدة، ط

ذكر فیها علم اللسان�ات: �أنه علم موضوعي حدیث للسان ال�شري، أسسه في مطلع العشر�ن العالم السو�سري" 
ي علم اللغة العام، فحدد إشكال�ة  ف ،من خالل محاضراته ،دو سو�سر" مؤسس المدرسة البنیو�ة في اللسان�ات

كعلم النفس، والفلسفة،    ،وأشار لقضا�ا مهمة تتعلق �استقالل علم اللغة عن غیره من العلوم األخرى   ،اللسان�ات



٣ 

محور  ومدى اصط�اغ مالمحها مع تفاعلها مع ورود قصة نوح عل�ه السالم، في القرآن الكر�م، 

ب العقد�ة والدعو�ة سور الكتاب العز�ز، والوقوف على مضامینها الدالل�ة المستن�طة في الجوان

 واألخالق�ة والتر�و�ة. 

 ثانً�ا: إشكال�ة ال�حث وتساؤالته: 

تبرز مشكلة الدراسة في ب�ان الس�اقات القرآن�ة لقصة نوح عل�ه السالم وحواره مع قومه في 

 ، �قصد التوصل إلى اإلجا�ة على التساؤالت اآلت�ة:تعالى دعوتهم إلى توحید هللا  

 قصة نوح عل�ه السالم في سور القرآن الكر�م؟  ورود  مواضعما  .١

 السالم؟ قصة نوح عل�ه  ورود ما أس�اب اختالف  .٢

 السالم؟ قصة نوح عل�ه  ورود ما دالالت  .٣

 السالم؟ ما الجوانب المستفادة من ورود قصة نوح عل�ه  .٤

 : أهم�ة ال�حث ودواعي الكتا�ة ف�ه: ثالثاً 

�اعت�ارها أهم الم�احث التي اهتم بها العلماء قد�ًما  ،توج�ه النظر إلى الداللة الس�اق�ة .١

ا النظر�ة الس�اق�ة الموصلة إلى الوحدات وأهمه  ،وعلیها قامت النظر�ات العدیدة  ،وحدیًثا

 على تحلیل معاني الكلمات القرآن�ة.   المعینة ،الدالل�ة

 

وهي: (اللسان، واللغة المعینة، والكالم)، و�رى أن دراسة الكالم مختلفة عن دراسة   ،كما فرق بین ثالثة أش�اء
  ، والنحوي  ،دراسة اللغة �اعت�ارها ظاهرة اجتماع�ة ذات المستو�ات المختلفة: الصوتياللغة، فهو یركز على 

والبیئة  ،و�المجتمع ،وتر�طها �الظواهر النفس�ة ،والداللي، والكشف عن العالقات التي ترت�ط بینها ،والصرفي
وتراكیبها، أي یركز   ، وخصائصها ،العلم الذي یدرس اللغات اإلنسان�ة والجغراف�ة، فمفهوم علم اللسان�ات ه

، (الجزائر،  اللسان�ات وأسسها المعرف�ةالسالم،  على اللغة التي یتكلم الناس بها ال المكتو�ة. والمسدي، عبد 
 . ١١٥م)، ص١٩٨٦الدار التونس�ة، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، 



٤ 

في بناء األفراد إ�مان��ا وأخالق��ا وتر�و��ا، وٕاعادة األصل   ،ترسیخ حضور القصص القرآني .٢

 .للنص القرآني؛ ألنه هو الذي ُیبنى عل�ه فهم الدین

في إطار تفسیري إ�ماني أصیل، یهتم �منهج�ة الرسل؛   ،الصح�حتعمیق البناء المعرفي   .٣

 .وال�صیرة السل�مة ،والفطرة القو�مة ،لعودة ال�شر�ة جمعاء للنور الر�اني

 را�عًا: أهداف ال�حث:

ـ إبراز مهمة الس�اق القرآني في تحدید المراد من الكالم، وٕاعطاء النص األثر في الفهم   ١

من قبیل تفسیر القرآن �القرآن، وهو من أعلى ما  و�الس�اق القرآني ه والمعنى، فالعنا�ة 

و�فصح عن مرادها، و�قف على أسرار القرآن، وٕاعجازه، وأسرار ترتیب   ،یبین معنى آ�ة

 سوره؛ مما یلبي الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات العم�قة والدق�قة.

القرآن الكر�م �صورة موضوع�ة،   ـ دراسة وظ�فة الحوار القرآني في حوارات األنب�اء في ٢

 واستن�اط األسالیب الناجحة في دعوة التوحید، والنهوض �اإلنسان خلق��ا، وتر�و��ا.

 ـ ب�ان رسالة نوح عل�ه السالم الموصلة إلى مسالك الحق القو�م، ونبذ ال�اطل. ٣

 ة وأخرى. ـ كشف ورود قصة نوح عل�ه السالم في القرآن الكر�م وأس�اب اختالفها بین سور   ٤

 ـ تت�ع الدالالت المتضمنة لورود قصة نوح عل�ه السالم، وتحلیلها.  ٥

استقراء اآل�ات التي أوردت قصة نوح عل�ه السالم، وذكرت حواره، و��ان المعاني  ٦

 المستخلصة. 

تكو�ن منهج�ة للحوار، والتخاطب مع الغیر، �ما یناسب مختلف المذاهب الفكر�ة،  ٧

 ات السلوك�ة؛ للوصول ألنجح الطرق في المعالجة والنزعات المزاج�ة، والمخالف

 خامًسا: حدود ال�حث:



٥ 

سور من   عشر دها فيو من خالل ور  ،ستتناول الدراسة قصة النبي نوح عل�ه السالم فقط

 القرآن الكر�م.

 سادًسا: منهج ال�حث:

قصة نوح عل�ه السالم وحواره   لنا اآل�ات التي قّصت    یتم تت�ع   المنهج االستقرائي، حیث  .١

 مع قومه في عشر سور قرآن�ة. 

 .الواردة القرآن�ة المنهج الوصفي في وصف األلفاظ  .٢

 للخروج �معاٍن ودالالت جدیدة. المنهج التحلیلي  .٣

 سا�ًعا: إضافة ال�حث على الدراسات السا�قة: 

تناولت قصة نوح  من خالل استعراض الدراسات السا�قة، تبین لل�احثة عدم توفر أي دراسة  

دها في كتاب هللا ومكانتها وغرضها  و لتكشف لنا أسرار ور  ؛ عل�ه السالم مع قومه �صورة خاصة

 وترتیبها بین القصص ومدى ارت�اطها �محور كل سورة وسبب التنوع في تلك الورود.

عرًضا عام�ا لحوارات الرسل مع أقوامهم، وكان  ،  فقد جاءت دراسات تتضمن إحدى م�احثها

 التركیز على أسلوب الحوار وآدا�ه وقواعده ال أكثر، مثل:

ألبي �كر، الولید صدیق خالد، وهي  (حوار األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�م)  .١

حیث جاء في عنوان  م، ٢٠٠٥عام لسودان، ا ،أم درمان جامعة في  ،ماجستیر رسالة

وأقوامهم) (حوارات عامة للرسل)، وتم الفصل الثاني من الدراسة (الحوار بین األنب�اء 

وكان التركیز على   ،إدراج حوار نوح عل�ه السالم ضمن حوارات ستة من األنب�اء

عن موضوع ال�حث الذي یهدف إلى ب�ان ورود قصة نوح  ختلفالحوار فقط، وهذا ی

 الدالالت المستخلصة منها. واستن�اط ؛عل�ه السالم في جم�ع السور القرآن�ة



٦ 

لعبده، عبد هللا محمد الحمیدي، وهي   نب�اء مع أقوامهم ـ دراسة موضوع�ة)(حوار األ  .٢

وهو    ،وقد ذكر في الم�حث الثاني  م،٢٠٠١عام    أم درمان،  في جامعة  ،دكتوراه  رسالة

�عنوان  ،في مطل�ه األول ،�عنوان (أهداف الحوار في القرآن و��ان حكمة التكرار) 

و��ان الهدف منها، فذكر  ،ات األنب�اء ككلمستعرًضا محاور  ،(المحاورات في القرآن)

وهو �عنوان (أسلوب الحوار  ،كما ورد في الم�حث الرا�ع ،محاورة نوح عل�ه السالم

المكي في مخاط�ة المدعو�ن)، و�ین ف�ه أوًال االستدالل العقلي المحض، وثانً�ا 

ومن   ،األنب�اء�ع  بجماالستدالل �اآل�ات الكون�ة المنظورة، واالستشهاد �اآل�ات المتعلقة  

 ت في تت�ع دالال  ،ضمنهم نوح عل�ه السالم، وهذه الدراسة أ�ًضا تبتعد عن هدف ال�حث 

 ورود قصة نوح عل�ه السالم.

عبد ل (الدروس المستفادة من خطا�ات الرسل مع أقوامهم من خالل سورة هود)  .٣

 السودان، ،الخرطوم في جامعة ،ماجستیر رسالة الملك، خدیجة محمد، وهي

فقد اقتصرت على سورة واحدة في القرآن الكر�م وهي سورة هود فقط،  م،٢٠١٧عام 

في الفصل الثاني خطاب كلٍّ من نوح وهود (علیهما السالم)، فاختلفت  ،بینت ال�احثة

في   ،الذي یتناول تسع سور قرآن�ة، فالدراسة الحال�ة تتسم �الشمول�ة  ،عن حدود ال�حث 

الستخالص الدروس  ؛سور عشركما وردت في  الم،عل�ه الس عرض قصة نوح

 المستفادة والمعاني المتضمنة.

، دزه یى  (المعاییر الس�اق�ة في قصة األنب�اء آدم وٕابراه�م وع�سى (علیهم السالم)  .٤

تناولت م، ٢٠١٥عام أر�یل،  ،جامعة صالح الدین في، حسین دلخوش جار هللا

وتحلیل الخطاب القرآني في ، وجهود العلماء، ومقومات الس�اق، المعاییر الس�اق�ة

 اآل�ات التي المتعلقة �األنب�اء الثالثة فقط، فتغایرت عن حدود ال�حث.



٧ 

و�ینت دالالت ورودها في السور ، كما لم تتوافر دراسة خصت قصة نوح عل�ه السالم

لدراسات مبینة لجانب دون فقد جاءت ا ،�صورة متكاملة (عقد��ا ودعو��ا وأخالق��ا وتر�و��ا)  ،القرآن�ة

 مثل: جانب 

القاهرة،  في جامعة  ،ىصواب، صالح بن �حی لح) (معالم الدعوة في سورة نو  .١

وكانت مقتصرة على الجانب الدعوي فقط، كما كانت متقیدة �سورة  م،٢٠٠٥،مصر

وهي سورة نوح، فلذلك كانت مختلفة عما یهدف ال�حث  ،واحدة في القرآن الكر�م

 �ع السور، وعما سیتم �حثه في جم�ع الجوانب المستفادة لذلك.استقراَءه في جم 

 ، نورة محمد حسن عالمل مناهج الدعوة وأسالیبها ووسائلها من خالل سورة نوح)(  .٢

  - وهي أ�ًضا م، ٢٠٠٦عام أم درمان،  في جامعة ،، وهي رسالة ماجستیر�شیر

 وجانب واحد فقط. ،تقتصر على سورة واحدة -كسا�قتها  

 في القرآن وتطب�قاتها التر�و�ة)  نوح المضامین التر�و�ة المستن�طة في قصة(  .٣

، عام السعود�ة  الر�اض،  في جامعة  ،ماجستیر  رسالة، خالد بن جم�عان، وهي  للجمع�ة

 ، عن ال�حث  ختلفإنها ت إال  ،القرآنوٕان كانت تتناول القصة في كل آ�ات م،  ٢٠١٣

وعدم شمول المضامین  ،أسرار ورودها في تلك السور في االبتعاد عن كشف

 اقتصرت على المجال التر�وي. د المستخرجة، فق

،  هد�م، عائشةل  (جدل الداللة والتداول في جدال سیدنا نوح مع قومه في سورة هود) .٤

وتطب�قات   ،نظر�ة الس�اق والداللة  استعرضت م،    ٢٠١٠عام  تونس،    ،جامعة منو�ة  في

وأنواع العالقات بین المتخاطبین، ، العلماء، وسلطت الضوء على الحجاجومساهمات 

 ، إال أن التطبیق اقتصر على جدال النبي نوح عل�ه السالم مع قومه في سورة هود فقط

 ولم تتناول قصته في السور األخرى. 



٨ 

وهي دراسة صادرة من   رجب، مصطفى،ل (المضامین التر�و�ة في قصة ابن نوح)  .٥

تبین دور األم ورا�طة  م،١٩٩٣ة الفطر�ة للتر��ة والثقافة والعلوم، عام اللجنة الوطن� 

 �عیدة عن مقاصد ال�حث.أ�ضًا وعدم جدوى القوى الماد�ة، وهي ، العقیدة

رحمون، أبو ز�د، ل  (الدالالت الس�اق�ة للقصص القرآني: قصة النبي موسى أنموذًجا)  .٦

اهتمت �الس�اق   م،  ٢٠١١ر،عام الجزائ،  جامعة فرحات ع�اس  في  ،ماجستیر  رسالةوهي  

و��ان   ،في القصص القرآني، تم في الفصل األول منه دراسة الس�اق لغة واصطالًحا

وأنواعه، وتأصیل النظر�ة الس�اق�ة في التراث العر�ي، وتناول كذلك  ،وداللته ،أركانه

قصص�ة في القرآن وداللة وأنواع البنى ال ،تعر�ف القصص القرآني لغة واصطالًحا

في الفصلیین التالیین تم تت�ع قصة موسى عل�ه السالم في دراسة  واأللفاظ فیها، 

والفترة اإلسرائیل�ة، و�ذلك   ،هما الفترة المصر�ة  ،خالل فترتین زمنیتین  ،تطب�ق�ة استقرائ�ة

الذي یهدف إلى تت�ع قصة نوح عل�ه السالم �صورة  ،ابتعدت عن موضوع ال�حث 

في مجاالت أر�عة هي: العقیدة والدعوة   ،ة، كما یهدف إلى كشف دالالت الس�اقخاص

 واألخالق والتر��ة. 

من أجل ذلك جاءت الرغ�ة في الق�ام بدراسة جدیدة، یتم فیها تت�ع قصة نوح عل�ه السالم  

من   ، ، وتدارك جوانب قد أغفلتها الدراسات السا�قةالتي ذكرتها في جم�ع سوره  ، في القرآن الكر�م

، ومحورها األساسي،  ومنهجها  ،وأسالیبها  ،وترتیبها   ،وتنوع اإلضافة في أهدافها،  تب�ان لك�ف�ة الورود 

في الجوانب العقد�ة والدعو�ة واألخالق�ة والتر�و�ة مجتمعة،   ،الورود �صورة مفصلة اوتحلیل هذ 

 والتي لم تتوافر إلى اآلن في ساحة الدراسات.

 

  



٩ 

 القرآني القصص في الس�اق وداللة الحوار: التمهید

 : القرآني والس�اق  واالصطالح اللغة في الحوار :األول الم�حث

  .اللغة في الحوار: أوالً  ــ األول المطلب 

  .القرآني الحوار خصائص  :الثاني المطلب        

   .الناجح القرآني الحوار وقواعد  ضوا�ط: الثالث  المطلب 

  :النظر�ة وأصوله وأركانه الس�اق داللة: الثاني الم�حث

   .واالصطالح اللغة في والس�اق الداللة مفهومي: األول المطلب 

   .دالالته وأنواع الس�اق أركان: الثاني المطلب 

   .الس�اق�ة النظر�ة أصول ـ الثالث  المطلب 

 : والداللة المفهوم :القرآني القصص :الثالث الم�حث

   .واالصطالح اللغة في القصص  مفهوم: األول المطلب 

   .الكر�م القرآن قصص  في البناء أنواع: الثاني المطلب 

    .القرآني القصص  في األلفاظ داللة: الثالث  المطلب 



١٠ 

 داللة الس�اق في القصص القرآني: الحوار و التمهید

 الحوار في اللغة واالصطالح والس�اق القرآني:  الم�حث األول: 

 في اللغة: الحوار أوًال:ــ  المطلب األول

ثالثة أصول: أحدها لون،  ،والراء ،والواو ،(حور) الحاءأصل المادة في اللغة من الفعل 

(واآلخر الرجوع، والثالث أن یدور الشيء دوًرا.
۲F

 فجاءت لفظة الحوار �عدة معاٍن منها: )١

الَحْوُر: الرجوع عن الشيء وٕالى الشيء، حار إلى الشيء وعنه َحْوًرا وَمحاًرا ومحارًة  .١

ما كار. والَحْور: النقصان �عد الز�ادة؛ ألنه  وحؤوًرا: رجع عنه وٕال�ه... �قال حار �عد 

رجوع من حال إلى حال. وفي الحدیث: "نعوذ �اهلل من الحور �عد الكور" معناه من  

(النقصان �عد الز�ادة
۳F

٢(. 

المحاورة: المجاو�ة، والتحاُور: التجاوب، �قال: كلمته فما رد إليَّ حوًرا أي جواً�ا.  .٢

ه. والكالم.وتعني مراجعة المنطق   والَمحار: المرجع. وأحار عل�ه جوا�ه: ردَّ

 
هارون  بن محمد بن م تحقیق عبد السالمعجم مقای�س اللغة، ینظر: ابن فارس: أبي الحسین أحمد بن زكر�ا،  )۱(

لسان ، وابن منظور، محمد بن مكرم،  ١١٧- ١١٥، ص ٢م)، ج١٩٩٩ه،  ١٤٢٠(بیروت، دار الجیل، د.ط،  
أبي  بن ، والرازي، محمد ٥٥٩، ٥٥٨، ص٢م، ج ٢٠١٥ه، ١٤٣٦، (مصر، دار ابن الجوزي، د.ط، العرب

، والمقري، محمد ١٦١ص   م)،١٩٨١ه،  ١٤٠١(د.م، دار الفكر، د. ط  مختار الصحاح  عبد القادر،    بن  �كر
، ومجمع ١٠١م)، ص٢٠١٣ه،  ١٤٣٤،    ١، (مصر، دار ابن الجوزي، طالمص�اح المنیرعلي الفیومي،  بن  

،  ٢١٣،  ٢١٢م)، ص٢٠١١ه،  ١٤٣٢،  ٥، (مصر، مكت�ة الشروق الدول�ة، ط المعجم الوس�طاللغة العر��ة، 
 الرجوع، والثالث: أن یدور الشيء دوًرا. فاألصل األول للحور: اللون وهو شدة الب�اض، والثاني: 

نور الدین بن   ، تحقیقحاش�ة مسند أحمد بن حنبلنور الدین بن محمد بن عبد الهادي، ینظر: السندي،  )۲(
، جاء �الكور: ٢٧٢، ص ١٢م) ج٢٠٠٨ه،  ١٤٢٨،  ١)، (لبنان، دار النوادر، ط٨٨٧٦(الحدیث  طالب، رقم  

و من الطاعة إلى المعص�ة، والكور من تكو�ر العمامة: إذا لفها �معنى الرجوع من اإل�مان إلى الكفر، أ
 وجمعها، وجاء الثاني �الكون: �معنى على الحالة الجمیلة. 



١١ 

(واألْحور العقل، وما �ع�ش فالن �أحور، أي ما �ع�ش �عقل یرجع إل�ه. .٣
٤F

١( 

 القرآني:  : الحوار في االصطالح والس�اقثان�اً 

البد من النظر إلى مواضع ورود هذه المفردة   ،لتتضح داللة الحوار في االصطالح القرآني

 وداللتها في الس�اق القرآني، فنجدها قد استعملت في عدة معاٍن كاآلتي: ،في القرآن الكر�م

(ـ ورود مفردة (الحوار) كصفةأوالً 
٥F

 وهذا ال یتعلق �موضوع ال�حث. )٢

 ـ ورود مفردة (الحوار) كفعل، و�بدو ذلك ف�ما یلي: ثانً�ا

 ،في سورة الكهف وردت المفردة في حالة یبدو فیها التخاصم الشدید بین األخو�ن  .أ

، فقد كان أحدهما مؤمًنا سخ��ا، واآلخر كافًرا شح�ًحا، ولكن الحالة هنا  تینصاحب الجن 

والواضح    ،لناح�ة االجتماع�ةقد توصف �أنها حالة خصومة فعل�ة بینهما، إال أنها من ا

أمام الناس ال تمثل خصومة، وٕانما تمثل اختالًفا بینهما في الدین والمنهج، فجاء القرآن  

 �أت  موالمنبئ عن مجرد المراجعة في الكالم، ول ،معبًرا عن موقفهما بلفظ التحاور

(بلفظ الجدال الذي یرت�ط �الخصومة
٦F

٣(. 

 
،  ١(لبنان، دار المعرفة، ط زكي،  بن تحقیق ر�اضمعجم تهذیب اللغة، أحمد، بن ینظر: األزهري، محمد  )۱(

، والفیروزآ�ادي،  ٥٦١- ٥٥٦، ص٢، جعربلسان ال، وابن منظور،  ٦٩٩- ٦٩٥، ص١م)، ج٢٠٠١ه،  ١٤٢٢
م)،  ٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، (لبنان، دار الكتاب العر�ي، د.ط، القاموس المح�ط�عقوب، بن محمد بن مجد الدین 

  ، م)١٩٩٨ه، ١٤١٩، ٢، مؤسسة الرسالة ط (لبنان، الكل�اتموسى، بن ، أیوب والكفوي ، ٤٠٦، ٤٠٥ص
یدركها إال صاحبها والمعنى: أن من ال �حاور عقله  ، أي المحاورة التي تكون في النفس والعقل ال ٧٧٣ص

 السل�م، فكأنه میت فال �صل إلى الحق. 
(مصر، دار ومطا�ع الشعب، د.ط، ،  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�مفؤاد،  بن  ینظر: عبد ال�اقي، محمد    )۲(

 ة وكفعل.، وردت لفظة حوار في القرآن الكر�م ثالث عشر مرة بین معناها كصف٢٢٠د.ت)، ص
، ٢، (مصر، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، طأسلوب المحاورة في القرآن الكر�مینظر: حنفي، عبد الحل�م،  )۳(

 . ١٣م)، ص١٩٨٥



١٢ 

ا بین الجدل والحوار، فحدیث المرأة عن زوجها في سورة المجادلة كان الس�اق مفرقً  .ب 

كان   النبي ملسو هيلع هللا ىلصكان خصومة؛ لذلك كان التعبیر حینئٍذ �المجادلة، ولكن حدیثها مع 

(ولذلك كان تعبیره �المحاورة، مواجهة في الكالم
۷F

١(. 

في سورة االنشقاق ورد الحوار �معنى التردد إما �الذات وٕاما �الفكر وقوله: ﴿ِإنَُّه َظنَّ   .ج

﴿َزَعَم الَِّذیَن  :  تعالىأي؛ لن ُی�عث وذلك على نحو قوله  ]،  ١٤َلْن َ�ُحوَر﴾ [االنشقاق:  َأنْ 

۸F("]٧َكَفُروا َأْن َلْن ُیْ�َعُثوا﴾ [التغابن:

٢ ( 

وأصحا�ه في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص�مثل القرآن الكر�م المصدر اإلسالمي األصیل الذي انطلق منه 

حوارهم مع أقوامهم؛ لتطبیق المنهج القرآني، محوًال العقیدة كلها إلى موقف مستمر للحوار، یبدأ من 

ذات اإلنسان، ل�شمل الح�اة كلها، و�متد وح�ه إلى اآلخرة؛ حیث ینتهي إلى حوار آخر أمام هللا 

(ح�مفي أحسم المواقف؛ حیث حوار المسؤول�ة ومواجهة النع�م أو الجتعالى 
۹F

٣(. 

ومن   ،ومن هنا كان دخول عنصر الحوار القرآني متدرًجا �القصة من اإلشارة إلى التفصیل

العام إلى الخاص، مستخدًما مسلًكا أمیًنا في رسم معالم الشخص�ات اإلنسان�ة، ومعبًرا عن خواطرهم  

ا، فلم ینقل المعاني  ومواقفهم في ص�اغته للمعاني وفق أسلو�ه اإلعجازي، محقًقا بذلك إعجاًزا ب�ان�� 

 
، (د.م، مجلة  الحوار في القرآن، وعبد هللا، عودة، ١٣ص ،أسلوب المحاورة في القرآن الكر�م ،حنفيینظر:  )۱(

 . ١٣٤، ص٤، ع م)٢٠١٢ه، ١٤٣٤ال�حوث والدراسات الشرع�ة، 
(دمشق: دار القلم، بیروت: دار مفردات ألفاظ القرآن، الحسین بن محمد بن المفضل، األصفهاني، الراغب  )۲(

التوقیف ، و�نظر: المناوي، عبد الرؤوف، ٢١٨م)، ص٢٠١٧ه، ١٤٣٨ ، ١الشام�ة، جدة: دار ال�شیر ط
م)، ص،  ١٠٣١ه،  ٩٥٢  ،١ن (مصر، عالم الكتب طصالح حمدا  دعبد الحمی، تحقیق  على مهمات التعار�ف

، (مصر،  �صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز  مجد الدین بن محمد بن �عقوب،،والفیروزآ�ادي،  ١٤٨
ا �محارة الماء ومثله محارة األذن لظاهره المنقعر، تشبیهً   ٥٠٦م)، ص ١٩٩٦ه،  ١٤١٦،  ٣مطا�ع األهرام، ط

 وحار الماء في الغدیر: تردد ف�ه.  لماء في المحارة.لتردد الهواء �الصوت كتردد ا
،  ١٠م)، ص ١٩٩٦ه،  ١٤١٧،  ٣(لبنان، دار المالك، طالحوار في القرآن،  حسین،  بن  ینظر: فضل هللا، محمد    )۳(

١١ . 



١٣ 

على الص�غة الصادرة فیها، كما لم ینقل كل ما دار بینهم، بل اختار اللقطات الموح�ة والعناصر 

(الح�ة التي تبین الغا�ة والداللة
۱۰F

١( 

 والبد للحوار من مناخ �ع�ش ف�ه؛ ل�كون عنصًرا منتًجا، توافر العناصر اآلت�ة: 

 عمل�ة الحوار. شخص�ة المحاور الذي یدیر .١

 شخص�ة الطرف اآلخر للحوار. .٢

 خلق الجو الهادئ للتفكیر المستقل.  .٣

 .الحوار)معرفة المتحاور�ن للفكرة (موضوع  .٤

(أسلوب الحوار .٥
۱۱F

٢(. 

 : مجاالت الحوار:ثالثاً 

في كافة  ،اعتنى القرآن الكر�م من خالل استعماله للحوار القصصي بخطاب اإلنسان

 وكانت كاآلتي:  ،المجاالت التي تسهم في بنائه �صورة تكامل�ة

 المجال العقدي: ـ ١

اهتم الحوار ببناء العقیدة الصح�حة لإلنسان، وهي ع�ادة هللا وحدة، وهذا واضح في حوارات 

ِإْذ َقاَل   *ْرَسِلیَن  مثل حوار إل�اس عل�ه السالم مع قومه: ﴿َوإِنَّ ِإْلَ�اَس َلِمَن اْلمُ   ،األنب�اء مع أقوامهم

ِلیَن﴾   *َأَتْدُعوَن َ�ْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْلَخاِلِقیَن * ِلَقْوِمِه َأَال َتتَُّقوَن  للااََّ َر�َُّكْم َوَربَّ َآَ�اِئُكُم اْألَوَّ

 ونبذ الشرك والضالل. ،تتجلى غا�ة الحوار في تصح�ح العقیدةف]، ١٢٦- ١٢٣[الصافات:

 
د.ط،  ، (الجزائر، الشركة التونس�ة للتوز�ع رسالة دكتوراه،، س�كولوج�ة القصة في القرآننفرة، التهامي، ینظر:  )۱(

 . ٤١١،  ٤١٠م)، ص١٩٧١
بن  ترجمة شكري  ،الكاتب وعالمه، ومورجان، تشارلس، ٣٦، ٣٥، صالحوار في القرآنفضل هللا، ینظر:  )۲(

الفن القصصي أحمد، بن وخلف هللا، محمد  ٢٦٨ص ،م) ١٩٦٤محمد، (مصر، مؤسسة سجل العرب د.ط، 
 . ٤٦٤، ٢٨٣م)، ص١٩٩٩،  ٤.م، االنتشار العر�ي، ط، (دفي القرآن الكر�م



١٤ 

 ،المجال االجتماعي: جاء الحوار القرآني یدعو إلى بناء العالقات االجتماع�ة الصح�حة  ـ  ٢

إخوة بین أفراد المجتمع كافة، ومن أمثلة ذلك حوار یوسف عل�ه السالم وأب�ه �عقوب عل�ه السالم  

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْیُتُهْم ِلي  ﴿ِإْذ َقاَل ُیوُسُف ِألَِب�ِه َ�ا َأَبِت ِإنِّي رَ �قوله تعالى:  َأْیُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكً�ا َوالشَّ

ْ�َطاَن ِلْإلِْنَساِن َعُدوٌّ   *َساِجِدیَن  َقاَل َ�ا ُبَنيَّ َال َتْقُصْص ُرْؤَ�اَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَ�ِكیُدوا َلَك َكْیًدا ِإنَّ الشَّ

في مصارحته �حلمه وحرص والده،  ،وسف �أب�ه]، فیبین الحوار قوة عالقة ی٥ ،٤ُمِبیٌن﴾ [یوسف:

(ونه�ه عن قص الرؤ�ا على إخوته؛ لشعوره �حسدهم و�غضهم له، ف�عملوا الحیلة على هالكه.
۱۲F

١( 

المجال الس�اسي: و�تضح في الحوار الذي �حدد األسس الثابتة لشكل السلطة والمجتمع  ـ  ٣    

د العالقات بین الدول القو�ة؛ لكف خطرها مثل  توطیولللفرد والمجتمع،  ،والصالح ،و�حقق التكافل

﴿ َقاَلْت َ�ا َأیَُّها اْلَمَألُ ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِر�ٌم  تعالى حوار سل�مان عل�ه السالم كما وصفه هللا 

ِ الرَّْحَمِن الرَِّح�ِم  * َقاَلْت َ�ا َأیَُّها اْلَمَألُ   *يَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِمیَن  َأالَّ َتْعُلوا َعلَ   *ِإنَُّه ِمْن ُسَلْ�َماَن َوإِنَُّه ِ�ْسِم للااَّ

َقاُلوا َنْحُن ُأوُلوْا ُقوٍَّة َوُأوُلوْا َ�ْأٍس َشِدیٍد َواْألَْمُر  *َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن 

 اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَ�ًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َقاَلْت ِإنَّ   *ِإَلْ�ِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِر�َن  

 ] ٣٥- ٢٩َوإِنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْیِهْم ِبَهِد�ٍَّة َفَناِظَرٌة ِ�َم َیْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن﴾ [النمل: *َ�ْفَعُلوَن  

المجال االقتصادي: الذي ُ�عنى �األمور االقتصاد�ة و�ناء المجتمع والحفاظ على   ـ ٤

یُق  ﴿ُیوُسُف تعالى  خیراته، و�تمثل في حوار یوسف عل�ه السالم مع الملك كما ذكره هللا دِّ َأیَُّها الصِّ

َأْرِجُع ِإَلى َأْفِتَنا ِفي َسْ�ِع َ�َقَراٍت ِسَماٍن َ�ْأُكُلُهنَّ َسْ�ٌع ِعَجاٌف َوَسْ�ِع ُسْنُ�َالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َ�اِ�َساٍت َلَعلِّي  

َذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِل�ًال ِممَّا َقاَل َتْزَرُعوَن َسْ�َع ِسِنیَن َدَأً�ا َفَما َحَصْدُتْم فَ * النَّاِس َلَعلَُّهْم َ�ْعَلُموَن 

 
، تحقیق مجموعة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زعبد الحق األندلسي، أبو محمد ینظر: ابن عط�ة،  )۱(

أحمد،  بن ، محمد ومكي، ٤١٠، ص ٥م)، ج٢٠١٥ه،  ١٤٣٦، ١قطر، إدارة األوقاف، طال�احثین، (من 
 . ٢٣٦(لبنان، الر�ان د.ط، د.ت)، ص المعین على تدبر الكتاب المبین، 



١٥ 

ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِل�ًال ِممَّا ُتْحِصُنوَن  *َتْأُكُلوَن  ُثمَّ َ�ْأِتي   *ُثمَّ َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِد َذِلَك َسْ�ٌع ِشَداٌد َ�ْأُكْلَن َما َقدَّ

وهذا حوار یبین الحاجة  ]، ٤٩-٤٦ُروَن﴾ [یوسف:ِمْن َ�ْعِد َذِلَك َعاٌم ِف�ِه ُ�َغاُث النَّاُس َوِف�ِه َ�ْعِص 

 .إلى التخط�ط؛ لمواجهة تحدي األمن االقتصادي، الذي ستتعرض له األمة خالل س�ع سنوات 

وهذا الذي بینه مكي في تفسیره لهذه اآل�ة �قوله: " قال یوسف معبًرا لتلك الرؤ�ا التي تشیر  

من رخاء ثم قحط   ،لخمس عشرة سنة القادمةخالل ا ،والمالي ،واالقتصادي ،إلى الوضع الزراعي

ثم َغْوٍث: ازرعوا س�ع سنین بجدٍّ واجتهاد من غیر فتور على عادتكم المستمرة في الزراعة، فما  

لوقت الحاجة،  فاتركوه في سنبله، لئال �فسد و�قع ف�ه السوس، واحفظوا َأْكَثَرهُ  ،حصدتم من الحنطة

(إال ق�ًال مما تأكلونه من الحبوب"
۱۳F

١ ( 

فقد اهتم القرآن �اإلنسان وراعى حقه في التفكیر المستقل في جم�ع  : عقديالمجال ال ـ ٥

  الذي �قتنع �ه،   ،وٕابداء الرأي  ،شؤون الح�اة، وما �ح�ط إدراكه من ظواهر، وأعطاه الحق في النظر

د في حوار إبراه�م عل�ه السالم مع النمرود كما ور  و�تبین ذلك في و�صل �ه إلى الحق واإل�مان،

ُم َر�َِّي الَِّذي القرآن الكر�م ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِه�َم ِفي َر�ِِّه َأْن َآَتاُه للااَُّ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِه� 

ْمِس ِمنَ  اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن   ُ�ْحِیي َوُ�ِمیُت َقاَل َأَنا ُأْحِیي َوُأِمیُت َقاَل ِإْبَراِه�ُم َفِإنَّ للااََّ َ�ْأِتي ِ�الشَّ

۱٤F(.]٢٥٨اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوللااَُّ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن﴾ [ال�قرة:

٢( 

في  ، في تفسیره لهذا الحوار، �عدم رغ�ة إبراه�م عل�ه السالم ،یوضح سید قطب رحمه هللا

مع رجل �ماري في تلك الحق�قة، فانتقل عن   ،ةحول معنى اإلح�اء واإلمات  ،االسترسال في جدله

ْمِس  قوله تعالى: في  ، إلى سنة أخرى ظاهرة مرئ�ة ،هذه السنة الكون�ة الخف�ة ﴿إنَّ للااََّ َ�ْأِتي ِ�الشَّ

 
 . ٢٤١، صالمعین على تدبر الكتاب المبینمكي،  )۱(
األ�عاد التر�و�ة المتضمنة في الحوار القرآني وتطب�قاتها محمد وآخر�ن، بن أحمد بن إسماعیل، محمد  ینظر: )۲(

، جامعات جمهور�ة مصر العر��ة والمملكة العر��ة السعود�ةالتر�و�ة بین طالب كل�ات التر��ة في �عض 
 . ٣٨٨-٣٨٤ص، ٢٨عم)، ٢٠١٤، دراسات في التعل�م الجامعي جامعة عین شمس،(



١٦ 

في أ�ة مرحلة    ،ف�قول: "فالرساالت تخاطب فطرة الكائن ال�شري   ،ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغرِب﴾

۱٥F(" واالجتماعي؛ لتأخذ بیده من الموضع الذي هو ف�ه ،والثقافي ،من مراحل نموه العقلي

١( 

 الثاني: خصائص الحوار القرآني: طلبالم

 تظهر في ثالثة جوانب:: في النصوص الحوار�ةال�الغة : أوالً 

 في الجملة الحوار�ة:  خصائص �الغ�ة ـ الجانب األول

 الب�اني، ومن هذه األنواع:  ألسلوب وهذه الخصائص تنطوي تحت ا

هو علم تعرف منه أصول اللفظ العر�ي الذي  :التأكید: فالمعروف أن علم المعاني .١

(ُ�طابق مقتضى الحال.
۱٦F

٢( 

تخلو من أدوات التوكید، و�عضها اآلخر تحتوي على   ،فقد نرى �عض الجمل الحوار�ة

�عض الجمل الحوار�ة تكشف   ،أكثر من أداة من أدوات التوكید، كما نجد في �عض األح�ان

على أسرار دق�قة، مثل ما ورد على لسان إخوة یوسف: ﴿َوإِنَّا َلُه   ،�ما حوته من أدوات التوكید 

لز�ادة التوكید في إظهار  ؛"فإنما جيء �الالم هنا قال ابن األثیر:]، ١٢َلَحاِفُظوَن﴾ [یوسف: 

۱۷F("المح�ة لیوسف واإلشفاق عل�ه؛ لیبلغوا من أبیهم السماحة بإرساله معهم.

٣( 

ألغراض ب�ان�ة    ؛تقد�م كلمة على أخرى   ،التقد�م والتأخیر: فنجد في المواقف الحوار�ة .٢

: ﴿َقاُلوا َ�ا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي  تعالىمثل ما ورد على لسان سحرة فرعون في قوله 

َقاَل َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا أَْعُیَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم * َوإِمَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقیَن 

 
،  ٣، ج١م)، مج٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠، ٣٨، (مصر، دار الشروق، طفي ظالل القرآن، الشاذلي قطب، سید )۱(

 . ٢٩٨ص
 . ١٣١، (مصر، دار الفضیلة، د، ط، د.ت)، ص فاتمعجم التعر�محمد،  بن ینظر: الجرجاني، علي )۲(
، تحقیق أحمد الحوفي،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر نصر هللا بن محمد، ابن األثیر، ض�اء الدین، )۳(

 . ٢٣٦، د.ت)، ص٢(مصر، دار النهضة، ط



١٧ 

فقد ذكر ابن عاشور "ابتدأ السحرة  ،]١١٦، ١١٥راف:وجاءوا ِ�ِسْحٍر َعِظ�ٍم﴾ [األع 

موسى �التخییر في التقدم إظهاًرا لثقتهم �مقدرتهم وٕانهم الغالبون، سواء ابتدأ موسى 

�األعمال أم كانوا هم المبتدئین، ووجه داللة التخییر على أن التقدم في التَّْخی�الت  

نفوس وتستقر فیها، فتكون النفوس  والشعوذة أنجح لل�ادئ؛ ألن َبِدیَهَتها تمضي في ال

أشد َتأثًُّرا �ما �أتي �عدها، ولعلهم مع ذلك أرادوا أن َ�ْسُبُروا مقدار ثقة موسى �معرفته  

َم. ۱۸F("مما یبدو منه من استواء األمر�ن عنده أو من الحرص على أن �كون هو الُمَقدَّ

١( 

ما جاء من قول  الفصل والوصل: وهو من أجل الم�احث ال�الغ�ة ومن أمثلة ذلك، .٣

: ﴿َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي َظْلَت َعَلْ�ِه َعاِكًفا  تعالىموسى للسامري في كتاب هللا 

َقنَُّه ُثمَّ َلَنْنِسَفنَُّه ِفي اْلَ�مِّ َنْسًفا﴾ [طه: فقد جيء بـ (ثم) لتنقل لنا إحساس ]، ٩٧َلُنَحرِّ

تبرز من خالل معادة الفعل  التي ،موسى عل�ه السالم النفسي، ورغبته في التشفي

(مرة �عد مرة، كما �شیر التشدید في لفظة (لنحرقَّنه).
۱۹F

٢( 

وتارة تظهر في  ،الحذف: وهذا كثیر في الجمل الحوار�ة، فتارة تظهر في الكلمة .٤

مراعاة النفس في محنتها وشدتها، فالنفس من طب�عتها    ،الجملة، ومن وظائف الحذف

، وتعاف طول الكالم، ومن أمثلة ذلك قوله اختصار الكالم عندما تصاب �كرب 

ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو : تعالى ﴿َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َ�ا َأَسَفى َعَلى ُیوُسَف َواْبَ�ضَّ

 ، وأخذ ی�كي  ،وذهب �عیًدا  ،إذ أن األصل في الكالم تولى عنهم   ،]٨٤َكِظ�ٌم﴾ [یوسف:

و�شكو ر�ه، فالحذف �صور لنا حال �عقوب حین تفجَّعت نفسه على یوسف عل�ه  

 
،  ١٩، ج٨د.ت)، مجط،  ، (تونس، دار سحنون، د.تفسیر التحر�ر والتنو�ر، محمد الطاهر، رابن عاشو  )۱(

 . ٤٧ص
  ، م) ١٩٩٣ه،  ١٤١٤،  ١(مصر، مكت�ة وه�ة، طمن أسرار حروف العطف،  أمین،    بن  ینظر: الخضري، محمد  )۲(

 . ١٦٨ص



١٨ 

وعندما تكون النفس في حالة استئناس ی�سط لها  ،السالم، فحذف أكثر من جملة

(الكالم.
۲۰F

١( 

 �موضوعات الحوار: خصائص متعلقةـ  ثانيالجانب ال

، یدل على حضور  الشمول�ة: فالمواقف الحوار�ة التي �عرضها القرآن الكر�م شاملة .١

ومع  ،ومع األنب�اء ،الحوار في التعبیر القرآني �شكل كبیر، فنجد الحوار مع المالئكة

 من طیور وحشرات.  ،ومع الحیوانات  ،ومع إبل�س ،ومع مخالفیهم ،أت�اعهم

ومع أفراد   ،ومع األسرة  ،كما یدخل الحوار في كل الشؤون الح�ات�ة، فنجد الحواَر مع النفس

ق�اداته، بل �عبر القرآن في نصوصه عن كل أنماط األسرة، فتارة �كون الحوار مع   ومع  ،المجتمع

كما في قصة نوح عل�ه السالم، وتارة �كون الزوج كافًرا وامرأته   ،زوج مؤمن في حین الزوجة كافرة

كما في قصة إبراه�م   ،كما في قصة فرعون وزوجته، وتارة �كون االبن مؤمًنا وأب�ه كافًرا ،مؤمنة

  ، كما في قصة نوح وابنه، وتارة �كون األبناء ذكوًرا  ،عل�ه السالم، وتارة �كون االبن كافر وأب�ه مؤمًنا

 یب.شع كما في قصة ابنتي  ،كما في قصة یوسف عل�ه السالم، وتارة �كون األبناء إناًثا

التي �قصها هللا علینا، لوجدنا أن ث�ات شخص�ة   ، الواقع�ة: لو تأملنا في حوارات القرآن .٢

المتحاور�ن یؤكد واقع�ة الشخص�ة، فالقارئ �ستشعر تصرف الشخص�ة �محض 

(اخت�ارها، دون أن �كون هناك تلقین لأللفاظ التي تُنطق. 
۲۱F

٢( 

  ،والمكان ،دد أح�اًنا مسرحي الزمانمن كون القرآن �ح ،كما تظهر واقع�ة الحوار القرآني

﴿َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَتَطاَوَل َعَلْیِهُم اْلُعُمُر َوَما ُكْنَت قوله تعالى:  المصاحبین للموقف الحواري، مثل  

 
 األردن، المجلة األردن�ة في الدراسات اإلسالم�ة،، (أسلوب الحوار في القرآن الكر�مهللا،    ینظر: الجیوسي، عبد  )۱(

 . ١١٠،  ١٠٩، ص٢م)، ع٢٠٠٦ه، ١٤٢٧
ه،  ٢٣٩٥، ٢، (لبنان، دار المعرفة، ط القرآني في منطوقه ومفهومه القصصینظر: الخطیب، عبد الكر�م،  )۲(

 . ١٢٩م)، ص١٩٧٥



١٩ 

﴿َوَجاُءوا : تعالىوقوله  ،]٥٥َثاِوً�ا ِفي أَْهِل َمْدَیَن َتْتُلو َعَلْیِهْم َآَ�اِتَنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن "القصص:

 ] ١٦َأَ�اُهْم ِعَشاًء َیْ�ُكوَن﴾ [یوسف:

الصدق ودقة النقل: فالقرآن الكر�م ینقل لنا ما دار من حوار بین أصحاب الدعوة  .٣

 و�دل على ذلك ما یلي: ،�كل موضوع�ة ونزاهة ،وخصومها

عون  على لسان فر قوله تعالى:  مثل    ،رغم رفضه  ،القرآن الكر�م یذكر الرأي اآلخر .أ

 ] ٢٩﴿َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِر�ُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما أَْهِد�ُكْم ِإالَّ َسِبیَل الرََّشاِد﴾ [غافر:

و�عط�ه الفرصة الكاف�ة للحضور   ،و��انه ،یبرز على الرأي اآلخر جمال لغته .ب

والحضور الجمالي في الوقت نفسه، ومن ذلك ما قاله ابن عاشور   ،التار�خي

﴿َقاَل اْلَمَألُ  قوله تعالى:  عند تفسیره لما ورد على لسان المأل من قوم صالح في  

الَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه ِللَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن َآَمَن ِمْنُهْم َأَتْعَلُموَن َأنَّ َصاِلًحا  

َقاَل الَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ِ�الَِّذي  *ٌل ِمْن َر�ِِّه َقاُلوا ِإنَّا ِ�َما ُأْرِسَل ِ�ِه ُمْؤِمُنوَن ُمْرسَ 

حیث بّین أن مراجعته الذین استكبروا ]، ٧٦-٧٥َآَمْنُتْم ِ�ِه َكاِفُروَن﴾ [األعراف:

وث�اتهم ف�ه،    ،لبهم في كفرهم�قولهم ﴿ِإنَّا ِ�الَِّذي َآَمْنُتْم ِ�ِه َكاِفُروَن﴾ تدل على تص

في قولهم ﴿ِ�الَِّذي   ،واالسم الموصول ،فص�غ الكالم �الجملة االسم�ة المؤكدة

ِلَردِّ ما َجَمَعُه    ؛هو ما أرسل �ه صالح عل�ه السالم. وهذا كالم جاِمعٌ   ،َآَمْنُتْم ِ�ِه﴾

وهذا من �الغة   ،ْؤِمُنوَن﴾حین ﴿َقاُلوا ِإنَّا ِ�َما ُأْرِسَل ِ�ِه مُ  َكالُم الُمْسَتْضَعِفینَ 

(ول�س من �الغة كالمهم. ،في حكا�ة كالمهم ،القرآن
۲۲F

١( 

 
 . ٢٢٤،  ٢٢٣، ص٢١، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�رابن عاشور،  ینظر: )۱(



٢٠ 

ما �شیر إلى خلود هذا الكالم، فقد تكفل هللا  ،في عرض القرآن لرأي الخصم .ج

وف�ه الكثیر من الكالم الوارد على ألسنة الخصوم، وفي حفظ   ،�حفظ القرآن

﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني  : تعالى كقوله  ،ضماًنا الستمرار الحوار ؛مواقفهم الحوار�ة

َل ِدیَنُكْم َأْو َأْن ُ�ْظِهَر ِفي اْألَْرِض  َأْقُتْل ُموَسى َوْلَیْدُع َر�َُّه ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُیَبدِّ

 ] ٢٩اْلَفَساَد﴾ [غافر:

إلى صفة العموم،  ،ینتقل القرآن الكر�م في الحوار من التركیز على األشخاص  .د

]، ف�أتي  ٢﴿الَِّذیَن ُ�َظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم﴾ [المجادلة:: تعالىفمثًال قوله 

أو التنكیر، كما أن التعبیر �االسم الموصول   ،والجمع ،الخطاب �ص�غة العموم

وٕا�قائه   ،وٕا�عاد ساحة الحوار عن الشخص�ة ،مة واضحة على العموم�ةعال

۲۳F(.خارًجا من إطار الزمان والمكان

١( 

ول�ست خاصة ألشخاص  ،وكذلك النداءات في الخطاب القرآني جاءت في أغلبها عامة

، لم یذكر اسمه  ملسو هيلع هللا ىلص  ال �أسمائهم، فمثًال الرسول  ،�أع�انهم، كما جاءت النداءات بوظائف األشخاص 

(إال في أر�عة مواضع"
۲٤F

، أما �ق�ة المواضع كان النداء، إما بوظ�فة الرسالة ﴿�اأیها الرسول﴾ أو )٢

إال ز�د بن حارثة على الرغم    ،بوظ�فة النبوة ﴿�اأیها النبي﴾، ولم یذكر أحًدا من أصحا�ه في القرآن

(من كثرتهم.
۲٥F

٣( 

 
القرآن  كیف نتعامل مع ، یوسف، والقرضاوي ، ١١، ص٢٨، ج١١، مجالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۱(

، (القاهرة، لإلسالم  ةالخصائص العام،  ٧٠-٤٩م)، ص٢٠٠٠ه،  ١٤٢١،  ٣، (القاهرة، دار الشروق طالعظ�م
 . ١٠٧- ١٠٥م)، ص٢٠١٣ه،  ١٤٢٤، ٧مكت�ة وه�ة، ط

ٌد َأَ�ا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكمْ {]، ١٤٤[آل عمران:} َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسولٌ { هي )۲( َوَآَمُنوا ِ�َما  {]، ٠٤[األحزاب:} َما َكاَن ُمَحمَّ
 . ]٢٩[الفتح:} ُمَحمٌَّد َرُسوُل للااَِّ ]، {٢[محمد:} ُنزَِّل َعَلى ُمَحمَّدٍ 

 . ]٣٧[األحزاب:} َفَلمَّا َقَضى َزْ�دٌ { وهي: )۳(



٢١ 

أم  ،رة �عموم اللفظ فقد اختلف أهل األصول: هل العب ،كذلك في أس�اب نزول اآل�ات 

(السبب؟ واألصح عند السیوطي األول. بخصوص 
۲٦F

١( 

 خصائص متعلقة في األسلوب: ـ  ثالث الجانب ال

ت�ًعا الختالف أحوال  ،یتمیز الخطاب القرآني الذي ینقل المواقف الحوار�ة بتنوع أسلو�ه

 فنجد: ، وامتداد لإلعجاز الب�اني، وهذا هو عین ال�الغة ،المخاطبین

غل�ة أسلوب التصو�ر على التعبیر القرآني، وهذا منسجم مع المشاهد الحوار�ة،  .أ

(من حیث األسلوب. ، فالعلماء أجمعوا على وجود اختالف بین المكي والمدني
۲۷F

٢( 

فمن أمثلة القصص النازل في أوائل الفترة المك�ة كان ألقوام سا�قة ال حضور ف�ه 

َوَثُموَد الَِّذیَن  * الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِ�َالِد  * اْلِعَمادِ ﴿ِإَرَم َذاِت : تعالىمثل قوله  ،للحوار

ْخَر ِ�اْلَواِد   ] ١٠- ٧[الفجر: اْألَْوَتاِد﴾َوِفْرَعْوَن ِذي  *َجاُبوا الصَّ

فتحول التفاهم من الخطا�ات الحوار�ة إلى السلوك العملي،  ،أما في اآل�ات المدن�ة

وهذا ما فسره كثرة التشر�عات واألحكام، فكانت ساحة الحوار مفتوحة والدعوة متاحة أكثر إلى 

﴿ُقْل َ�ا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا  : تعالىمثل قوله  ،الحوار �األسلوب الهادئ

ِ َفِإْن َتَولَّْوا  ْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیًئا َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن ُدوِن َو�َ  للااَّ

"فالتغیر لم �طرأ على موقف القرآن من الحوار، ،  ]٦٣عمران:  آلَفُقوُلوا اْشَهُدوا ِ�َأنَّا ُمْسِلُموَن﴾ [

 
، في علوم القرآن اإلتقانأبي �كر، بن الرحمن  عبدبن جالل الدین الحافظ أبو الفضل السیوطي،  ینظر: )۱(

ل�اب النقول في ، و١٩٦، ص١الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، د.ط، د.ت)، ج (السعود�ة، مجمع
 . ٩٠م)، ص ٢٠٠٢ه،  ١٤٢٢، ١، (لبنان، مؤسسة الكتب الثقاف�ة، طأس�اب النزول

 . ٥٠- ٤٣، صفي علوم القرآن اإلتقانینظر: السیوطي،  )۲(



٢٢ 

والتدرج فیها، فحینما أغلق خصوم الدعوة �اب التحاور   ،ان على طر�قة الرد على الحواربل ك

(والتفاهم أمام الدین الجدید، نجده انتقل بهم إلى ساحة القتال.
۲۸F

١( 

مخاط�ة العقل والوجدان: فالحوار القرآني یخاطب العقل والوجدان، فنجد ف�ه الفائدة  .ب 

 ، والمتعة الوجدان�ة �صورة متعادلة، فمن إعجاز القرآن الكر�م إقناع العقل ،العقل�ة

(في تكافؤ واتزان. ،وٕامتاع العاطفة، �ما �في �حاجة النفس ال�شر�ة تفكیًرا ووجداًنا
۲۹F

٢( 

وضوح و�ساطة الحوار القرآني: فهو خاٍل من التعقیدات المنطق�ة الجدل�ة، كما بّین  .ج

قد اشتمل على أنواع البراهین واألدلة، ونطق �كل كل�ات  الزركشي �أن القرآن العظ�م

 على عادة العرب م�سطة ألمر�ن: تعالى المعلومات العقل�ة والسمع�ة، ولكن أورده 

﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهْم﴾   :تعالىقاله �سبب ما  .١

 . ]٤[إبراه�م:

هو العاجز عن إقامة الحجة �الجلیل من الكالم،   ،دقیق المحاجةأن المائل إلى  .٢

فإن من استطاع أن �فهم �األوضح الذي �فهمه األكثرون، لم یتخط إلى األغمض  

(الذي ال �عرفه األقلون.
۳۰F

٣( 

 
 . ١١٤، صأسلوب الحوار في القرآن الكر�مینظر: الجیوسي،  )۱(
م)،  ٢٠٠٤ه، ١٤٢٥، ١٣، (مصر، مكت�ة وه�ة، طم�احث في علوم القرآن بن خلیل، القطان، مناعینظر:  )۲(

،  ٣، (لبنان، دار الكتاب العر�ي، طإعجاز القرآن وال�الغة النبو�ةمصطفى صادق، ، الرافعيو ، ٢٥٩ص
على    ؛ل والشعوراجتماع الب�ان والعق  ؛، ُذِكر فصل في إحكام الس�اسة المنطق�ة١٨٦م)، ص٢٠٠٥ه،  ١٤٢٥

 .طر�ق ال�الغة المعجزة
،  ١مصر، دار ابن الجوزي، طالبرهان في علوم القرآن، (هللا،  الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد ینظر: )۳(

 . ٣١٤م)، ص ٢٠١٣ه، ١٤٣٤



٢٣ 

لذا فاألدلة والبراهین التي حاج القرآن الكر�م خصومه في صورة واضحة جل�ة �فهمها 

(والمنع.ونقضها �المعارضة  ،ا كل شبهة فاسدةوأ�طل به، العامة والخاصة
۳۱F

١( 

قوة حوارات القرآن: فأدلة القرآن ال �مكن رّدها إال من مكابر جاحد، كما تتمیز �عدم  .د 

﴿َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر  : تعالىلقوله أو تعارض  ،وجود تناقضٍ 

ِ َلَوَجُدوا ِف�ِه اْخِتَالًفا َكِثیًرا﴾ [النساء:  ، قال ابن كثیر: "أي لو كان مفتعًال مختلًفا]،  ٨٢للااَّ

ا كما �قوله من �قوله من جهلة المشركین والمنافقین في بواطنهم ﴿َلَوَجُدوا ِف�ِه اْخِتَالفً 

(فهو من عند هللا."  ،أي وهذا سالم من االختالف  كثیًرا:َكِثیًرا﴾ أي اضطراً�ا وتضاًدا  
۳۲F

٢(. 

 :الناجح حوار القرآنيال وقواعد ضوا�ط :لثالمطلب الثا

 أوًال ـ ضوا�ط الحوار القرآني: 

وأحكامه، ل�س ف�ه نقص  ،وتعال�مه ،وم�ادئه ،اعتقاد كمال دین اإلسالم في أصوله .١

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُكْم ِنْعَمِتي  ﴿: تعالى�أي وجه من الوجوه، فقال 

ْسَالَم ِدیًنا﴾ [المائدة: ]، فنصوص الكتاب والسنة كفیلة �حل كل ٣َوَرِضیُت َلُكُم اْإلِ

 . ةمشكلة، وفیها ب�ان لجم�ع مستجدات الح�اة المعاصر 

أن   عدم المساس �مسلمات الدین وثوابته، فاألمور التي ُتَعّد من الثوابت في اإلسالم ال �مكن .٢

یخضعها التحاور للتغییر، فهي من القضا�ا التي ثبتت بنصوص الكتاب والسنة، ُعِلم من دین  

  ، وأصول الع�ادات، وأصول األخالق، والقضا�ا القطع�ة العقائد،اإلسالم �الضرورة، كأصول 

 
 . ٢٩٩صم�احث في علوم القرآن، ینظر: القطان،  )۱(
ه،  ١٤٣٠، ١، (مصر، دار اآلثار، طتفسیر القرآن العظ�مالقرشي،  بن عمر إسماعیل أبو الفداء ابن كثیر،  )۲(

األ�عاد التر�و�ة المتضمنة في الحوار من   محمد أحمد وآخر�ن،  إسماعیل،و�نظر:  ،  ٤٦١، ص٢م)، ج٢٠٠٩
المنظور القرآني وتطب�قاتها التر�و�ة لدى طالب كل�ات التر��ة في جامعات جمهور�ة مصر والمملكة العر��ة  

 . ٣٧٥-٣٧١، ص٢٨م)، ع٢٠١٤ جامعة عین شمس، ، (مصر،السعود�ة



٢٤ 

﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى للااَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َ�ُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن : تعالىقال 

 ] ٣٦َأْمِرِهْم﴾ [األحزاب:

الذي ُ�ْفِسد أكثر مما ُ�ْصِلح،  ول�س الجاهل  ،أهل�ة المحاور: فالعالم هو أهٌل للمحاورة .٣

التي تحتاج إلى االجتهاد، قال  ،و�خاصة في المسائل الدق�قة ،فاألهل�ة مطلب هام

ِ ِ�َغْیِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب ُمِنیٍر﴾ [الحج: :  تعالى  ]٨﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُیَجاِدُل ِفي للااَّ

التي  ،المتحاور�ن أن �حددا المرجع�ة تحدید المرجع�ة للتحاكم إلیها: فیجب على .٤

وفهم أصحاب خیر  ،ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله  ،هي كتاب هللاو یتحاكمان إلیها عند النزاع، 

 وتا�عیهم بإحسان.  ،والتا�عین ،من الصحا�ة ،القرون 

تحدید نقاط االختالف واالتفاق: وال بد للمتحاور�ن قبل البدء في الحوار من تحدید  .٥

، فیجعالنها أساًسا وقاعدة، ینطلقان منها في حوارهما للمسائل األمور التي یتفقان علیها

 التي یختلفان �شأنها، حتى ال تت�عثر جهودهما. 

والتركیز الشدید على أن  ،تحدید الغا�ة وتوض�حها: یهتم الحوار القرآني بإبراز الهدف .٦

(العقلي�عد تخط�ه مرحلة القبول  ،ومقبوًال من النفوس ،ومحدًدا ،�كون واضًحا
۳۳F

١(. 

من یت�ع الحكمة في  ،تحدید الهجوم: فالمحاورة ل�ست كلها رفق، ولكن القوي حق�ا .٧

(صفهمعالجة خصمه، ف�حاول الداع�ة المحاور كسب محاوره إلى 
۳٤F

٢(. 

 
 . ٣٥، صأسلوب المحاورة في القرآن الكر�محنفي، ینظر:  )۱(
وضوا�طه في ضوء  أصوله، حكمه، مفهومه، الحوار:محمد، بن  هللا عبدبن  زعبد العز�آل الشیخ،  ینظر: )۲(

رئاسة العامة لل�حوث العلم�ة  ال، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة،  السعود�ة، (الشر�عةنصوص الكتاب والسنة وقواعد  
 . ١٦-١٤، ص ٩٧م) ع٢٠١٢، واإلفتاء



٢٥ 

 قواعد وم�ادئ الحوار الناجح: ثان�ًا ـ 

ال بد من مرتكزات وأساس�ات   ،لكي یتحقق للحوار النجاح والوصول إلى الغا�ة والهدف

 ثالثة هي: 

 متعلقة �العمل�ة الحوار�ة: ـ أساس�ات المرتكز األول 

وتبني قوله،  ،وعدم التعصب؛ لتكو�ن أرض�ة مشتركة مع الخصم ،إنصاف اآلخر .١

(إلى إظهار الحق ،والم�الغة فیها ،منتقًال إلى إظهار النصفة
۳٥F

١(. 

(الخصم جواب الشخصان�ة: من خالل توج�ه األسئلة وطلب ونبذ الموضوع�ة  .٢
۳٦F

٢(. 

�مطال�ة الخصم بتقد�م تعلیل منطقي، فإن سكت   ،اعتماد العقل والمنطق في الحوار .٣

﴿َقاَل َهْل َ�ْسَمُعوَنُكْم ِإْذ  : تعالىكقوله  ،فقد قامت الحجة عل�ه، وٕاال المطال�ة بدلیل

وَن﴾ [الشعراءَأْو َیْنَفُعوَنُكْم َأْو �َ * َتْدُعوَن    . ]٧٣، ٧٢ُضرُّ

ْهُت َوْجِهَي  : تعالىكقوله  ،تحدید الهدف وتوض�حه وهو متعلق �النتیجة .٤ ﴿ِإنِّي َوجَّ

َمَواِت َواْألَْرَض َحِن�ًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن﴾ [األنعام:  . ]٧٩ِللَِّذي َفَطَر السَّ

المعرفة التامة �اآلخر، والتخط�ط العلمي المسبق للحوار: كما كان في معرفة إبراه�م   .٥

 ل�حطم األصنام.  ،�النجوم، فتخیر یوم عیدهموعلمهم �ط�ائع قومه من مكابرة، 

 
لبنان، دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط، د.ت)  إرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن العظ�م، (السعود،    وینظر: أب  )۱(

في قوله تعالى:   ، ، مشیرًا في تفسیره إلى الم�الغة في موقف إبراه�م في إظهار النصفة١٥٤، ١٥٣، ص ٣ج
الِّینَ  َقاَل َلِئْن َلْم َیْهِدِني َر�ِّي{ مع إشارة خف�ة إلى فساد   ،] ثم التأكید علیها٧٧[األنعام: } َألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

في قوله   ، �الحق اً ثم خاطب الكل صادع ، ]٧٨" َهَذا َأْكَبُر"[األنعام:معتقد عبدة الكواكب في قوله تعالى: 
ا ُتْشِرُكونَ {تعالى:   ]٧٨[األنعام:} َقاَل َ�ا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّ

اْلَفِر�َقْیِن َفَأيُّ  {، في قوله تعالى:  ١٥٦، ص ٣جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن العظ�م،  السعود،    وینظر: أب  )۲(
"وٕانما جيء �ص�غة التفضیل المشعرة �استحقاقهم له    ] فقال المفسر:٨١[األنعام:}  َأَحقُّ ِ�اْألَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

 ."�سوق الكالم على سنن اإلنصاف ،الستنزالهم عن رت�ة المكابرة واالعتساف ،في الجملة



٢٦ 

 وعدم التناقض.  ،االتساق التام في الدعوى والدلیل .٦

نتقال من حجة إلى  تهیئة األجواء المناس�ة للحوار، وتالفي ما �عوقه، من خالل اال  .٧

(مع الملك الجدال، مثبًتا الحق، كما كان في حوار إبراه�موترك أخرى أوضح، 
۳۷F

١(. 

ُبوا َفَقْد َكذََّب ُأَمٌم : تعالىلقوله التسل�م �حر�ة اآلخر في اإلقناع أو عدمه،  .٨ ﴿َوإِْن ُتَكذِّ

۳۸F(]١٨[العنكبوت: ِمْن َقْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَ�َالُغ اْلُمِبیُن﴾

٢( 

 ـ ارت�اط الحوار �مجموعة من اآلداب الفاضلة مثل:  المرتكز الثاني

 .]٣﴿َفِإنِّي َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َكِبیٍر﴾ [هود::  تعالى�قوله    ،الرفق: كإبداء الخوف .١

َ�ْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیْوَم ﴿َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن  :  تعالىكقوله    ،وتجنب تزك�ة النفس  ،التواضع .٢

یِن﴾ [الشعراء:  .]٨٢الدِّ

 ومقابلة السیئة �الحسنة.،  وعفة اللسان، رقي األلفاظ .٣

 وعدم المقاطعة.، حسن اإلنصات  .٤

(والمودة بین الطرفین ،الحرص على االحترام .٥
۳۹F

٣(. 

 شخص�ة المحاور وتمتعه �مهارات مثل: المرتكز الثالث ــ

بین الوضوح والسهولة، وفي الوقت نفسه تتمیز �القوة ودقة  لتي تجمعا ،انتقاء الع�ارة .١

 ﴿ِإْذ َقاَل ِألَِب�ِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التََّماِثیُل الَِّتي َأْنُتْم َلَها َعاِكُفوَن﴾  : تعالىكقوله   ،التعبیر

 
  ،م) ٢٠١٠ه، ١٤٣١، (دمشق، دار القلم، اقف األنب�اء في القرآنمو  ،عبد الفتاحبن  الخالدي، صالح ینظر: )۱(

 . ١١٣- ١١١، ص٢ط
، حوار إبراه�م عل�ه السالم مع اآلخر�ن في القرآن الكر�م، بن علي بن أحمد بهلولبن ینظر: أحمد، علي  )۲(

 . ٦٣٧-٦٢٨، ص٤٠م)، ع ٢٠١١أسیوط، المجلة العلم�ة لكل�ة اآلداب،  (جامعة
(مكة، دار التر��ة  في ضوء الكتاب والسنة،  وضوا�طهآداب الحوار حسن، بن محمد بن ي ینظر: زمزمي، �ح )۳(

الحوار في القرآن هللا،  ، وعبد٥٣١-١١٦م)، ص ١٩٩٤ه، ١٤١٤، ١والتراث، رمادي للنشر، الدمام ط
 . ١٤٥- ١٤٢، صالكر�م



٢٧ 

٤۰F("أسلوب والتو�یخ علیها �ألطف  ،االستفسار عن سبب الع�ادة"

١(. 

كحال إبراه�م في حواره مع قومه، في قوله ، والتحلي �الهدوء التام ،ض�ط االنفعاالت  .٢

 .]٦٣﴿َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبیُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم ِإْن َكاُنوا َیْنِطُقوَن﴾ [األنب�اء:: تعالى

(؛ إلقامة جسور التفاهم والتعاون.وعدم التسرع ،التروي والصبر في الحوار .٣
٤۱F

٢( 

﴿َفُبِهَت  :  تعالىكقوله  الخصم    مغالطة؛ إلفحامواالنتقال بین الحجج دون    ،سرعة البدیهة .٤

 . ]٢٥٨الَِّذي َكَفَر﴾ [ال�قرة:

في تدرج وترتیب  ،وطرق عرضها في الحوار الواحد  ،حسن االستدالل بتنوع األدلة .٥

كما ، ومصداقیته ،واالستشهاد �مصادر تتعلق �أهم�ة الطرف اآلخر حسب األهم�ة،

استشهد إبراه�م بتحط�م األصنام بذلك الفأس المعلق على أكبرهم، و�تكرار یز�ل الغفلة، 

 ] ٧٨كقوله ﴿َهَذا َر�ِّي﴾ [األنعام: 

كقوله ﴿ِإنََّما  ،لصح�حوتقد�م البدیل ا ،واتجاهاته ،المساس �حاجات الطرف اآلخر .٦

ِ َال َ�ْمِلُكونَ  ِ َأْوَثاًنا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا ِإنَّ الَِّذیَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن للااَّ  َلُكْم  َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن للااَّ

ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإَلْ�ِه ُتْرَجُعوَن﴾ [ا ِ الرِّ  . ]١٧لعنكبوت:ِرْزًقا َفاْبَتُغوا ِعْنَد للااَّ

وأجود تقد�م، فیتحقق بذلك حصول كل   ،وتوض�حه �أحسن عرض   ،إبداء الرأي اآلخر .٧

(وٕابراز أدلته. ،في توض�ح رأ�ه ،طرف على فرصة كاملة
٤۲F

٣( 

 
، (لبنان،  القرآن العظ�م والس�ع المثانيروح المعاني في تفسیر ، بن شكري ال�غدادي األلوسي، السید محمود )۱(

 . ٥٩، ص ١٧إح�اء التراث العر�ي د.ط، د.ت)، ج دار
، (القاهرة، مكت�ة الهالل، الدول�ة للنشر  االحترافيالتفاوض الفعال مهارات التفاوض أندرسون، �ار�ارا،  ینظر: )۲(

 . ٧٥والتوز�ع د.ط، د.ت)، ص
 . ١١، صاالحترافيالتفاوض الفعال مهارات التفاوض ینظر: أندرسون،  )۳(



٢٨ 

تخیر أمثل أسلوب یجاري قض�ة الحوار: كأسلوب إبراه�م في (حكا�ة قول الخصم   .٨

معرفة إبراه�م كتضى الحال، لمراعاة مق ؛والعدول عن الحوار الم�اشر، على لسانه)

لتقلید قومه ألسالفهم، وُ�عد ط�اعهم عن قبول الدالئل، فلو صرح �الدعوة إلى هللا 

(ل�سمعهم الحجة.  ،لم �قبلوه ولم یلتفتوا إل�ه، فلذلك مال إلى طر�ق �ستدرجهم  ،تعالى
٤۳F

١( 

 : وأركانه وأصوله النظر�ة الس�اق : داللة ثانيالم�حث ال

 :واالصطالح في اللغة والس�اق الداللة االمطلب األول: مفهوم

 الداللة أوًال:

في اللغة: "(دل) الدال والالم أصالن: أحدهما إ�انة الشيء �أمارة تتعّلمها، ـ مفهوم الداللة    ١

 واآلخر اضطراٌب في الشيء.

الطر�ق. والدلیل األمارة في الشيء، وهو بیِّن الدَّاللة فاألول قولهم: دَلْلُت فالًنا على 

اللة.." (والدِّ
٤٤F

٢( 

  ملسو هيلع هللا ىلص وفي الحدیث: "قلنا لحذ�فة: أخبرنا برجل قر�ب السمت والهدي والدَّل من رسول هللا 

حتى یوار�ه ِجداُر األرض  ملسو هيلع هللا ىلصحتى نلزمه، فقال: ما أحد أقرب سمًتا وال هدً�ا وال دال� من رسول هللا 

�أنه �معنى السكینة وحسن المنظر. وفي الحدیث أن   ،من ابن أم عبد. فسره الهروي في الَغِر�َبین

سمته وهد�ه  ، فینظرون إلى  رضي هللا عنه  أصحاب ابن مسعود كانوا یرحلون إلى عمر بن الخطاب 

أو طر�قة   ،فإن السمت �كون �معنیین: إما أرادوا هیئة اإلسالم "فیتشبهون �ه، قال أبو عبید: ،وَدّله

رضي هللا ورسوخه فیها. وفي حدیث علي  ،أهل اإلسالم ... قال سیبو�ه: والدلیلي ِعْلُمه �الداللة

 
 .٥٣، ص١٣م)، ج ١٩٨١ه،  ١٤٠١،  ١، (لبنان، دار الفكر، طالتفسیر الكبیر  ابن عمر، ، محمد  ي ینظر: الراز   )۱(
،  ٢٦٠، ٢٥٩، ص ٢، ج مقای�س اللغة، ابن فارس، ١٢٢٢، ١٢٢١، ص٢، جاللغةمعجم تهذیب األزهري،  )۲(

 . ٣٠٤صالمعجم الوس�ط، ، ومجمع اللغة العر��ة، ١٢٦، صالمص�اح المنیروالمقري، 



٢٩ 

، �معنى یخرجون من عنده "الناسفي صفة الصحا�ة: "و�خرجون من عنده َأِدلَّة، فیُدلون عل�ه  عنه،  

(فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة م�الغة."
٤٥F

١ ( 

(أي �مت بها وأدلى �ماله دفعه إل�ه. ،وأدلى �حجته أي احتج بها وهو یدلي برحمه
٤٦F

٢( 

 وظهوره �أمارات تتعلمها. ،فالداللة لغة تدور حول إ�انة الشيء

 في االصطالح:ـ مفهوم الداللة  ٢

كداللة األلفاظ على المعنى، وداللة اإلشارات،  ،یتوصل �ه إلى معرفة الشيءما " ؛الداللة

كمن یرى حركة  ، والرموز، والكنا�ة، والعقود في الحساب، سواء كان ذلك �قصد أو لم �كن �قصد 

ل الداللة ]. أص١٤: ﴿َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِإالَّ َدا�َُّة اْألَْرِض﴾ [س�أ:تعالىإنسان ف�علم أنه حّي، قال 

وقادر  ،كعالم وعل�م ،والدلیل في الم�الغة ،مصدر كالكتا�ة واإلمارة. والدال: من حصل منه ذلك

لیل ِداللة (كتسم�ة الشيء �مصدره." ،وقدیر، ثم �سمى الدَّل والدَّ
٤۷F

٣( 

والداللة اللفظ�ة الوضع�ة: كون اللفظ متى أطلق أو تخیل ُفهم منه معناه للعلم بوضعه، 

وااللتزام، فاللفظ الدال �الوضع یدل على تمام ما وضع له  ،والتضمین ،المطا�قة فینقسم إلى:

�المطا�قة، وعلى جزئه �التضمین إن كان له جزء، وعلى ما �الزمه على تمام الحیوان الناطق  

(�المطا�قة وعلى أحدهما �التضمین وعلى قابل العلم �االلتزام.
٤۸F

٤(  

 �حالة یلزم من العلم �ه العلم �شيء آخر، وُ�عرف  فالداللة في االصطالح: هي كون الشيء

 
 . ١٠٧٦، ١٠٧٥، صالقاموس المح�ط، والفیروزآ�ادي،  ١٨٢، ١٨١، ص، لسان العربابن منظور )۱(
 . ٢٠١، صمختار الصحاحالرازي،  ینظر: )۲(
، �صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، ، والفیروزآ�ادي٢٦١، صمفردات ألفاظ القرآناألصفهاني،  )۳(

 . ٤٣٩، صالكل�ات، والكفوي، ٦٠٥، ص١ج
ضوا�ط ،  والمیداني،  ٩٢، صلتعر�فات، والجرجاني، ا١٦٧، صالتوقیف على مهمات التعار�فالمناوي،    ینظر:  )٤(

 . ٣٣- ٢٦م)، ص ٢٠١٨ه، ١٤٣٩،  ١٥(دمشق، دار القلم، طالمعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، 



٣٠ 

ال والثاني �الَمْدلول. (الشيء األول �الدَّ
٤۹F

١ ( 

علم الداللة: �عرف �أنه دراسة المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظر�ة  ـ    ٣

(حتى �كون قادًرا على حمل المعنى ؛المعنى، والذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز
٥۰F

٢(. 

وقدموا �التالي المالحظات  ،إن اللغو�ین العرب قد أولوا اللغة العر��ة أقصى اهتمامهم

وأصول اللغة  ،المتعددة والق�مة حول قضا�ا اللغة، وكانت لهم جهود هائلة في مجال دراسة اللغة

(واستن�اط أحكامها، ولّم شتاتها
٥۱F

٣(. 

"إبراه�م أن�س"   ستاذ النحو هو الذي �حمل مفهوم القصد، و�وضح األ والمعنى على هذا

تعر�ًفا للداللة منطلًقا من مفهوم المركز والهامش، فیبین أن الناس عندما یجمعهم مكان �ضم  

ومع تنازلهم عن   ،فیترك ذلك أثًرا قوً�ا في فهمهم لأللفاظ ،حهم المتنوعةلخلف�اتهم المتعددة ومصا

هو ما �سجله اللغوي في  ،یتكون قدر مشترك من الداللة ،الدالالت اللفظ�ة الفروق التي تلون 

(وتسمى �الداللة المركز�ة ،معجمه
٥۲F

٤(. 

إال في نسق حضاري یرقى بها   ،إن الدراسات اللغو�ة والدالل�ة لم �عرف لها شكًال منظًما 

و�ین   ،فتر�ط بین الكالم بوصفه حدًثا ، فتق�م القوانین، و�عود بها نحو المعاینة ،نحو التجر�د 

(الداللة
٥۳F

٥(. 

 
 . ٩١صلتعر�فات، ا معجمینظر: الجرجاني،  )۱(
  ،م)٢٠٠٤، ١، (لبنان، دار الكتاب الجدید المتحدة، طمدخل إلى اللسان�اتمحمد، بن ینظر: یونس، محمد  )۲(

، ذكر  ٣٢ص   ، م)١٩٩٦،  ١(حلب، مركز اإلنماء الحضاري، ط،  لداللةاللسان�ات وا، وع�اشي، منذر،  ١٧ص
 ف�ه:" أن مصطلح "علم الداللة" یختلف في داللته اإلجرائ�ة عن المعنى في داللته الحدوث�ة". 

أهم�ة الر�ط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظر�ات ال�حث اللغوي الحدیث، ینظر: االبهنساوي، حسام،  )۳(
 . ٢ص ، م)١٩٩٤ه، ١٤١٤قافة الدین�ة، د.ط، مصر، مكت�ة الث(

 . ١٠٦م)، ص١٩٨٤،  ٥، (مصر، مكت�ة األنجلو المصر�ة، طداللة األلفاظأن�س، إبراه�م،  ینظر: )٤(
 . ٩١، صاللسان�ات والداللةع�اشي،  ینظر: )٥(



٣١ 

 : صطالحاالو  في اللغة الس�اق ـ مفهومثان�ًا 

 مفهوم الس�اق في اللغة:ـ  ١

 ،والواو ،"(السوق) السینأصل تتفق المعاجم العر��ة على معنى هذه اللفظة فنجد أن 

 حدود الشيء، و�أتي �عدة معاٍن، وهي:  :أصل واحد، وهو ،والقاف

الموت: "السوق: معروف، �قول: ُسقناهم سوًقا وتقول: رأیت فالًنا �سوق ُسووًقا؛ أي  .أ

. و�قال: فالن في الس�اق أي في النزع. ومنه حدیث ابن  الموت.ینزع نزًعا، �عني 

 ، وهو في س�اقة الموت، ف�كى طو�ًال   ،شماسة المهري، قال حضرنا عمرو بن العاص 

(وحول وجهه إلى الجدار.."
٥٤F

١( 

ساق فالن من امرأته: أي أعطاها مهرها، و�قال: سقُت إلى امرأتي "المهر أو الصداق:   .ب 

ق مشتقة من هذا، لما ُ�ساق إلیها من كل شيء، وٕان كان دراهم   َصَداقها، وأَسْقُته. والسُّ

عرب اإلبل، وهي التي تساق، فاستعمل ذلك في أو دنانیر؛ ألن أصل الصداق عند ال

الدرهم والدینار وغیرهما، والجمع أسواق. والساق لإلنسان وغیره، والجمع سوق، وٕانما 

 سمیت بذلك؛ ألن الماشي ینساق علیها.

�ِّقه: ما استیق من الدوا .ج وساق اإلبل  ّب،سوق الماش�ة: �قال ساقه �سوقه سوًقا. والسَّ

إذا تتا�عت،  ،ا وس�اًقا،... وقد اْنساقت وتساوقت اإلبل تساوًقاوغیرها �سوقها َسْوقً 

(وكذلك تقاودت، فهي ُمَتقاِودة وُمَتساِوقة. كما في حدیث أم �عضها �سوق �عًضا."
٥٥F

٢( 

 
،  ١التراث العر�ي، طفؤاد، (بیروت، دار إح�اء بن ال�اقي، محمد  مراجعة عبدصح�ح مسلم،  ، فيمسلمرواه  )۱(

،  ١)، ج١٢١(رقم یهدم ما قبله والهجرة والحج،  اإلسالمم)، كتاب اإل�مان، �اب كون ١٩٩١ه، ١٤١٢
 . ١١٢ص

،  ١١٧، ص٣، جمقای�س اللغةبن فارس،  ا، و ١٥٩٩،  ١٥٩٨، ص١٥٩٩،  ٢، جمعجم تهذیب اللغةاألزهري،    )۲(
المص�اح ، والمقري، ٣٧٧، ٣٧٦، ص٥، جالعربلسان ن منظور، ابو ، ٣٢٢، صمختار الصحاحوالرازي، 

 . ٩٦٢، صالقاموس المح�ط، والفیروزآ�ادي، ١٨٥ص ،المنیر



٣٢ 

٥٦F("للب�ع واالبت�اع. ،الموضع الذي یجلب إل�ه المتاع والسلع"والسوق:  .د 

١( 

�ة لعلي بن أبي طجاء في خ اسم الزمان واسم المكان، دون المصدر، كما :المساق .ه

" كل امرٍئ مالق ما �فر منه في فراره، واألجل ُمساُق النفس، رضي هللا عنه طالب 

(والهرب من آفاته
٥۷F

 �عني المكان، الذي تساق إل�ه، أو الزمان الذي ینتهي سوقها إل�ه.   )٢

(والتسلسل. ،واالتصال ،والجمع ،لذا نجد أن أغلب التعر�فات تدور حول معنى التتا�ع
٥۸F

٣( 

 مفهوم الس�اق في االصطالح:ـ  ٢

س�اق األمر: طر�قة سوقه للمؤثرات والقرائن المح�طة والدالالت التي ترجع معنى على  

في  رضي هللا عنها غیره، وهذا المعنى الذي جاء في تفسیر لفظة (األحوذي) من حدیث عائشة 

(المنكمش في أموره، الحسن الس�اق لألمور"مناقب عمر رضي هللا عنهما: "األحوذي الجاد 
٥۹F

٤ ( 

(هو عالقة لغو�ة وخارج نطاق اللغة �ظهر فیها الحدث الكالمي.""فالس�اق اصطالح��ا: 
٦۰F

٥( 

أو  ،سواء أكانت كلمة ،فلفظ الس�اق یراد �ه المح�ط اللغوي الذي تقع ف�ه الوحدة اللغو�ة

(أو غیر اللغو�ة. ،في إطار من العناصر اللغو�ة ،جملة
٦۱F

٦( 

 
 . ٥١٨، الكل�ات، والكفوي، ٤٨٣، صالمعجم الوس�طمجمع اللغة العر��ة،  )۱(
صل،  عبد المجید السلفي، (المو بن  ، مراجعة حمدي  المعجم الكبیرأیوب،    بن  أحمدبن  الطبراني، سل�مان    ینظر:  )۲(

 . ٩٦، ص١٦٧، رقم١ج ، م)١٩٨٣ه، ١٤٠٤، ٢مكت�ة العلوم والحكم، ط
دراسة نظر�ة وتطب�ق�ة من خالل   التفسیرالس�اق القرآني وأثره في  هللا،    عبدبن  الرحمن    المطیري، عبد  ینظر:  )۳(

ه،  ١٤٢٩، (السعود�ة، جامعة أم القرى، كل�ة الدعوة وأصول الدینرسالة ماجستیر، ، تفسیر ابن كثیر
 . ٦٣ص  م)،٢٠٠٨

، تحقیق النها�ة في غر�ب الحدیث واألثرمحمد الجزري، بن الم�ارك  و السعاداتابن األثیر، مجد الدین أب )٤(
 . ٤٥٧، ص١ج، م)١٩٦٣ه،  ١٣٨٣، ١، طاإلسالم�ةوآخر�ن، (القاهرة، المكت�ة  محمد الطناحي بن محمود

، (األمارات العر��ة المتحدة، دار  قصة موسى أنموذجاً  يالقصص القرآنالس�اق وداللته في بیب�ة، عل�ة،  )٥(
 . ١٢م)، ص ٢٠١٧العرب، دار نور حوران، د.ط،  

،  (السعود�ة، كل�ة اللغة العر��ة رسالة دكتوراه،، داللة الس�اق، بن ضیف هللا ردةبن الطلحي، ردة هللا  ینظر: )٦(
 . ٤٠ص ، م)١٩٩٧ه، ١٤١٨، ١ط ، جامعة أم القرى 



٣٣ 

أن الس�اق �مثا�ة النص المصاحب للنص الظاهر، و�مثل الجسر الذي یر�ط   هالیدايو�رى  

(التمثیل اللغوي ببیئته الخارج�ة.
٦۲F

١( 

(فیرث أكسبت نظر�ة  لقد 
٦۳F

أو النظر�ة الس�اق�ة للدرس اللغوي، حین أص�ح تناول المعنى  )٢

 �عني  

بین صورتین من   ، ف�میزلنوعین من الس�اق، الس�اق اللغوي والس�اق غیر اللغوي  تناوالً 

 الس�اق:

 أو س�اق النص (الس�اق اللغوي). ،س�اق المقال .١

 أو س�اق الموقف (الس�اق غیر اللغوي).  ،س�اق المقام .٢

لشدة ارت�اطه    ؛الذي �أتي من امتزاج النحو والمعاني "مضمون"  ،�ص�ح للعلم الجدید " و�هذا المعنى  

(ومواطن استعمالها." ،�معاني الجمل
٦٤F

 ، وهناك مصطلح ثالث وهو: )٣

(ر لغو�ة.لغو�ة أو غی  ،وهو الس�اق الذي تدخل تحته الس�اقات األخرى   ،س�اق الثقافة .٣
٦٥F

٤( 

 
 . ٢٩م)، ص١٤١٠، ١، (السعود�ة، دار الثقة، طونظر�ة الترجمة علم النصنور،  بن یوسفعوض،  ینظر: )۱(
،(جامعة سمنان اإلیرانّ�ة �التعاون مع جامعة مالمح نظر�ة الس�اق في الدرس اللغوي الحدیثینظر: �صل،  )۲(

، تم ذكر  ١ص،  ١٨ع، ٥ج م)، م٢٠١٤ه، ١٣٩٣، وآدابهامجلة دراسات في اللغة العر��ة ، تشر�ن السورّ�ة
على ید   ،حتى صارت نظر�ة متكاملة ،اا وحدیثً علماء اللغة قد�مً  ، عنددراسة الس�اق وتأثیرها على المعنى

والقطب المؤسس للمدرسة االجتماع�ة  ،، أحد رواد ال�حث اللساني "جون فیرثاإلنجلیزي "العالم اللغوي 
حول الس�اق بنوع�ه (اللغوي) الذي یهتم  ، في لندن، حیث تدرس �حوثه ونظر�ته اللغو�ة الحدیثة اإلنجلیز�ة
وغا�ة الخطاب، ، واألشخاص، المكان ،الذي �شتمل على و(الحالي أو المقام)  ،والصرف والنحو، ،�الصوت

 ،قرائن لفظ�ة ومعنو�ة وتوصیلها إلى ذهن القارئ، وفق ،فجعل للس�اق الدور في تجم�ع المعاني المراد فهمها
، (جامعة الس�اق اللغوي في الدرس اللساني الحدیثتوصل �المعنى إلى الهدف المقصود، وتومي، غن�ة، 

 . ٢، ١، ص٦ع،م)٢٠١٠�سكرة، مجلة أ�حاث في اللغة واألدب الجزائري، 
،  ١الكتب، ط (مصر، عالم  حسانبن ، ترجمة تمام والخطاب واإلجراء، ترجمة النصدیبوجراند، رو�رت،  )۳(

، دار الثقافة،  (المغرب، اللغة العر��ة معناها ومبناها تمام،، وحسان، ٩١م)، هامش ص١٩٩٨ه، ١٤١٨
 . ١٥ص، يالقصص القرآنالس�اق وداللته في ، و�یب�ة، ٣٣٧م)، ص١٩٩٤

 . ٤١، صداللة الس�اقالطلحي، ینظر:  )٤(



٣٤ 

أن هناك عالقة مشابهة   ،والمالحظ من خالل التعر�فین (اللغوي واالصطالحي) للس�اق

كما  ، نحوي وفق نظام  وتسبق الالحقة، ،للجمل، الواحدة منها تت�ع السا�قة  بینهما، ففي اللغة تتا�عٌ 

(المحها الدق�قة وطرقها في توصیل الرسالةتح�ط بها مال�سات خارج�ة تحدد م
٦٦F

لغة  فالس�اق ، )١

هو: ما یتصل   في نظم لفظي للكلمة، واصطالحاً  ومقصود المتكلم من إیراد كالمه، هو: الغرض 

 وكالهما مح�ط مؤثر في معنى اللفظة. ،ظروف وأحداث ورد فیها النص �شأنها�الكلمة من 

 والمعنى): (الس�اقالداللة  ومقتضىـ الس�اق  ٣

حینما تكلم عن ب�ان دور   ،�اق ترجع إلى الجرجانيوالحق أن األس�ق�ة في تحدید داللة الس

وَترتُّبها على حسب تَرتُّب المعاني في النفس، فهو نظم ُ�عبر   ،(نظم الَكِلم) في اقتفاء آثار المعاني

ف�ه حال المنظوم �عضه مع �عض، ول�س هو النظم الذي معناه َضم الشيء إلى الشيء كیف جاء 

(سبب یدعوا لذلك، ال �صلح معه وضعه في مكان آخر. واتفق، ف�كون لوضع كلٍّ في موضعه
٦۷F

٢( 

  ،والتألیف  ،من خالل الخصوص�ة في ك�ف�ة النظم  ،كما یوضح الجرجاني أن تفاضل األلفاظ

(ووصوًال إلى الفصاحة. ،والص�اغة  ،والنسج ،والترتیب 
٦۸F

٣ ( 

 
 . ٦، صيالقصص القرآنالس�اق وداللته في بیب�ة،  ینظر: )۱(
رضا،   بن رشیدبن ، تعلیق محمد اإلعجازدالئل عبد القادر بن عبدالرحمن بن محمد، ینظر: الجرجاني،  )۲(

،  وآخر�نهاشم بن الزهرة  عبد بن ، سیروان والجنابي، ٤١، ٤٠ه)، ص١٣٦٦، ٣(مصر، دار المنار، ط
مجلة مركز دراسات الكوفة،    ، (جامعة الكوفة،اأنموذجً   يالنص القرآنجدل�ة الس�اق والداللة في اللغة العر��ة:  

 . ٣٥، ص ٩م)، ع  ٢٠١١
 . ٣٠،  ٢٩رضا، ص  بن  ، تعلیق محمد٣٧- ٣٥شاكر، صبن  ، تعلیق محمود  اإلعجازدالئل  ینظر: الجرجاني،    )۳(



٣٥ 

ال�س�ط للمدلوالت إن المنشأ األول للغة هو ما أدرك أوًال �الحس، مع إدراك العقل ال�شري 

الخارج�ة، و�التالي أخذت موصوًفا، ومتى ُأخذ موصوًفا �سائر المقوالت ُأخذت مدلوًال عل�ه �اسم  

(مشتق، فظهرت المفردات بداللتها األول�ة.
٦۹F

١( 

إن الس�اق هو الحكم في تحدید داللة المعنى وتوجیهه، فالكلمات من حیث المفهوم 

 .  رةلها داللة على معاٍن كثی ،المعجمي

والذي �حدد هذه المعاني و�فصلها هو الس�اق في مورد النص؛ لذا فاللغو�ون �صفون   

  ، �أنه �حتمل أكثر من معًنى واحد، في حین �صفون المعنى الس�اقي لها ،المعنى المعجمي للكلمة

(�أنه ال �حتمل غیر معًنى واحد.
۷۰F

٢ ( 

 ال�عض، �كمل أحدهما اآلخر: إن المعنى الس�اقي یتعلق �أمر�ن مرت�طین ب�عضهما 

 إن معنى اللفظ مرت�ط �الس�اق اللغوي، وهو جزء من معنى الس�اق الوارد ف�ه. .١

إن الس�اق ال �كون إال بوجود النص، وٕان معرفة معناه تقوم على أساس معرفة معاني   .٢

 التي تر�طها عالقات قو�ة، و�ناء متماسك. ،األلفاظ

التي تتكون منها، وأي لفظة   ،یتألف من معاني األلفاظولذا نرى أن المعنى الس�اقي للع�ارة  

 ل�س لها إال معنى واحد �حدده الس�اق؛ ألن: 

 الس�اق �حتوي على قرائن معینة على اخت�ار معنى واحد من بین المعاني المختلفة.  .١

۷۱F(.الس�اق یرت�ط �مقام معین �حدد المعنى في ضوء القرائن الحال�ة .٢

٣( 

 
م)،  ١٩٨٦مهدي، (لبنان، دار المشرق، د.ط، بن ، تحقیق محسن ، كتاب الحروفنصر وینظر: الفارابي، أب )۱(

 . ٧٣،  ٧٢ص
، (�غداد، دار الشؤون الثقاف�ة العامة،  منهج ال�حث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیثزو�ن، علي، ینظر:  )۲(

 . ١٨٥م)، ص١٩٨٦د.ط، 
 . ٣٦٥، صاللغة العر��ة معناها ومبناهاحسان،  ینظر: )۳(



٣٦ 

 :وأنواع دالالته الس�اق: أركان نيالمطلب الثا

 أوًال ـ أركان الس�اق: یتكون الس�اق من مجموعة من األركان وهي: 

 الركن األول: الخطاب:

�عتبر الخطاب النص اللغوي �عد استعماله، ووسیلة موصلة للهدف ال�الغي بین  

 المتخاطبین. 

ا�قة وعدمها، كما من حیث المط  ،و�رت�ط في داخله ترا�ًطا تعلق��ا، و�رت�ط �الواقع الخارجي

من حیث تكو�ن المفردات التي تشیر إلى موجودات خارج اللغة، ومن   ، یرت�ط الخطاب �المتخاطبین

(عند تلق�ه كالم المتكلم. ،حیث ك�ف�ة تخیل الصور الذهن�ة
۷۲F

١( 

 الركن الثاني: مصدر الخطاب:

على ذهنه فكرة، أو فالمتحدث �شرع في الحدیث عندما یوجد ما �حفزه إلى الكالم، فقد ترد  

یدعوه للرد عل�ه، فیلجأ إلى اللغة، �اعت�ارها عالمات متواضًعا علیها من قبل   ،ُ�ْطرح عل�ه سؤال

منها حاجته في عمل�ة التخاطب،  مختاًرا. ،.تحقق رغبته في توصیل كالمه إلى الغیر، المجتمع

((تألیف الكالم).ومراعً�ا لقواعد الصرف والنحو التي توفرها اللغة، ومط�ًقا عمل�ة 
۷۳F

٢( 

 :(المخاَطب) الركن الثالث: متلقي الخطاب 

بتفك�ك الرسالة اللغو�ة، وله دور إیجابي �صفته    ،و�ظهر دور المخاَطب في عمل�ة الخطاب 

التي قام بها المخاطب، فال ُیَتصور أن �كون هناك اجت�از لعمل�ة تخاطب   ،مكمًال لعمل�ة التركیب 

قاَل ِهَي  *  ﴿َوما ِتلَك ِبَ�میِنَك �ا موسىقوله تعالى: دون المرور �مرحلتي التركیب والتفك�ك، مثل 

 
،  ١٥٨م)، ص ٢٠٠٧،  ٢، (لبنان، دار المدار اإلسالمي، طالمعنى وظالل المعنىینظر: یونس، محمد محمد،    )۱(

 . ٤٢ص، يالقصص القرآنالس�اق وداللته في ، و�یب�ة، ١٥٩
 . ٤١، صيالقصص القرآنالس�اق وداللته في ، و�یب�ة، ١٥٢، صالمعنى وظالل المعنىینظر: یونس،  )۲(



٣٧ 

ُأ َعَلیها َوأَُهشُّ ِبها َعلى َغَنمي َوِلَي فیها مآِرُب ُأخر﴾ فحرص موسى اعلى ]،  ١٨[طه:  َعصاَي َأَتَوكَّ

(ب�ان ما ب�مینه فقط.  المطلوب هوإطالة الخطاب مع هللا، جعله �طیل في وصف عصاه مع أن  
۷٤F

١( 

 الركن الرا�ع ـ المساق: 

وهو جملة من المال�سات واألحوال والظروف التي تتكاثف جم�ًعا في التأثیر في داللة  

وتلعب شخص�ات المتخاطبین   ،�ماءات الخطاب الحرف�ة، وقد �ستخدم المتكلم أح�اًنا اإلشارات واإل

والظروف  ،وعالقاتهم ،ثقافة المتخاطبین وتار�خهم االجتماعيكدوًرا كبیًرا في عمل�ة التخاطب، 

: ﴿َهْل َجَزاُء  تعالىالزمان�ة والمكان�ة (القرائن الخارجة عن التعبیرات اللغو�ة الحرف�ة)، كقوله 

ْحَساُن﴾ [الرحمن ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ ]، فالخطاب في هذه اآل�ة خارج عن الداللة اللغو�ة الحرف�ة؛  ٦٠:اْإلِ

(�العلم �حال المخاطبین. حیث أن االستفهام جاء للنفي، وهذا یتأتى
۷٥F

٢( 

وأحوال أصحا�ه   النبي ملسو هيلع هللا ىلصو�تضمن هذا الركن أ�ًضا معرفة أس�اب النزول، ومعرفة أحوال 

 وجم�ع أحوال نزول القرآن الكر�م، وهذا له أثره في فهم المعنى.  ،ومعرفة المكي والمدني ،وسیرته

و�بین ابن ت�م�ة أهم�ة سبب النزول في تحدید المعنى �قوله: "فإن العلم �السبب یورث العلم 

(�المسبب."
۷٦F

٣( 

 الركن الخامس ـ ألفاظ الخطاب ودالالت تراكی�ه: 

 ا:وهذا الركن یتكون من ثالثة أمور، هي أركان �ستند علیه 

 األمر األول: المفردات:

 
،  يالقصص القرآنالس�اق وداللته في ، ینظر: بیب�ة، ١٥٧-١٥٥، صالمعنى وظالل المعنىینظر: یونس،  )۱(

 . ٤٢ص
 .٤٤، صيالقصص القرآنالس�اق وداللته في  ،  و�یب�ة،  ١٦٢-١٦٠، ص المعنى وظالل المعنىینظر: یونس،    )۲(
،  ١٣(د.م، د.ت)، ج  ،تخر�ج عامر الجزار وآخر�ن، د.طابن ت�م�ة،    مجموع فتاوي   ابن ت�م�ة، تقي الدین أحمد،  )۳(

 . ١٨١ص



٣٨ 

وفي هذا ما قاله ابن جني في �اب إمساس األلفاظ أش�اه المعاني:" اعلم أن هذا موضع  

شر�ف لطیف، وقد ن�ه عل�ه الخلیل وسیبو�ه، وتلقَّته الجماعة �القبول له، واالعتراف �صحته. قال  

ا، فقالوا: " " وتوهموا في صوت ال�ازي الخلیل: كأنهم توهَّموا في صوت الجندب استطالة ومد� َصرَّ

 تقط�ًعا فقالوا: "َصْر َصر" 

وقال سیبو�ه: في المصادر التي جاءت على الفعالن: أنها تأتي لالضطراب والحركة، 

(نحو النقزان والغل�ان والغث�ان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات األفعال."
۷۷F

١( 

المعاني،   فتتعد رفة تصر�ف الكلمة واشتقاقها، : و�كون ذلك �معةاألمر الثاني: هیئة الكلم

(أهم من معرفة النحو؛ ألن التصر�ف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارض الكلمة.  وهو
۷۸F

٢( 

 وعالقتها ب�عض:  ،: النظر في نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجملاألمر الثالث

دراسة الجملة، ونظًرا المتزاج الدراسات لقد كان لجهود علماء النحو وال�الغة فائدة جلیلة في  

  ،النحو�ة �المسائل ال�الغ�ة، جعل من الصعب الفصل لدارس الجملة أن �فصل بین النحو وال�الغة

(أو �حدد بینهما تحدیًدا تام�ا.
۷۹F

وتحصیل   ،على المفسر البدء بتحقیق األلفاظ المفردة ، ف�قتضي )٣

(سب أفراد األلفاظ وتراكیبها معانیها، ثم المركب، والنظر في التفسیر �ح
۸۰F

٤(. 

  
 

ه،  ١٤٢٨ة، (مصر، دار الحدیث، د.ط، تحقیق الشر�یني شر�دالخصائص، بن جني، أبي الفتح عثمان، ا )۱(
، نظر�ات ابن جني في داللة األلفاظ وموقف المحَدثین، أمین محمد، وفاخر، ١٥١، ص٢م)، ج٢٠٠٧

، سمى هذه  ١٩٥، ص ١م)، ع١٩٧٩ه، ١٣٩٩(جامعة قطر، حول�ة كل�ة اإلنسان�ات والعلوم االجتماع�ة، 
 .النظر�ة "مناس�ة األلفاظ للمعاني"

، تحقیق محمد عثمان، (لبنان، الل�اب في علل البناء واألعرابهللا الحسین،  العكبري، مجد الدین عبد ینظر: )۲(
تغییر �طرأ على    ، ذكر ف�ه تعر�ف التصر�ف �أنه:٤٢٧م)، ص٢٠٠٩ه،  ١٤٢٠،  ١الفكر المعاصر، ط   دار

 .الحروف األصل�ة للكلمة، �الز�ادة أو النقصان أو األبدال حسب المعاني الخاصة بها
، ال�الغة القرآن�ة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات ال�الغ�ةموسى، محمد حسنین،  ینظر: أبي )۳(

 . ٢٦٩ص )، د.ط، د ـ ت (مصر، دار الفكر العر�ي،
 . ٤٣، صيالقصص القرآنالس�اق وداللته في ، و�یب�ة، ٤٠٣، صالبرهان في علوم القرآن، يالزركش ینظر: )٤(



٣٩ 

 أنواع دالالت الس�اق في القرآن: ثان�ًا ـ 

 ،القرآن الكر�م �حتوي على س�اقات متعددة، فهناك س�اق �ضاف إلى مجموعة من اآل�ات 

التي تدور حول غرض أساسي واحد، وهناك س�اق �قتصر على آ�ة واحدة، وقد �متد الس�اق ل�شمل 

 السورة كاملة، وقد �طلق الس�اق على القرآن �أجمعه، وف�ما یلي ب�ان لتلك األنواع الس�اق�ة: 

 النوع األول: س�اق اآل�ة:

أو حصل  ،نى اآل�ةهذا النوع یرت�ط �الغرض من اآل�ة، فإذا كان هناك اختالف في مع

﴿َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْیَن ِ�َفاِحَشٍة َفَعَلْیِهنَّ  قوله تعالى: لفظ مشترك، فإننا ننظر في الس�اق، فمثًال 

ِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمنُكْم َوَأن َتْصِبُروا َخْیٌر لَُّكْم َواللَّ  ـُه ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب ذَٰ

]، فلفظ اإلحصان الذي �طلق على اإلسالم، والعفاف، والحر�ة، ٢٥َغُفوٌر رَِّح�م﴾ [النساء: 

(والتزو�ج
۸۱F

جاء في هذه اآل�ة �معنى التزو�ج، فالمراد عند ابن كثیر �اإلحصان هنا التزو�ج؛ ألن   )١

(الس�اق یدل عل�ه، وس�اق اآل�ة كلها عن الفت�ات المؤمنات.
۸۲F

٢( 

 :جملةس�اق ال :النوع الثاني

هذا النوع متحدٌّ مع الغرض، و�تضح كثیًرا في س�اق القصص، و�كون الترج�ح بناء على 

]، فیرى النحاس: "في معناه  ٣﴿إنَُّه ُهَو ُیْبِدُئ َوُ�ِعیُد﴾ [البروج:: تعالىمثًال قوله س�اق النص، ف

ثم �عیدهم یوم الق�امة، وقول ابن ع�اس: ُیبدئ العد في  ،قوالن: قول ابن ز�د: َیبتدئ خلق الخلق

 
، (السعود�ة، الدار  القرآن �القرآن إ�ضاحضواء الب�ان في الشنق�طي، محمد األمین محمد المختار، أ ینظر: )۱(

 . ٣٤١، ص ١م)، ج٢٠١٤ه، ١٤٣٥،  ١العالم�ة، ط
 . ٣٥٤، ص٢، جتفسیر القرآن العظ�مابن كثیر،  ینظر: )۲(



٤٠ 

صة أنهم  ثم �عیده علیهم في اآلخرة. وقال أبو جعفر: وهذا أش�ه �المعنى؛ ألن س�اق الق ،الدن�ا

(ولهم عذاب جهنم ،ُأحِرقوا في الدن�ا
۸۳F

١(. 

 س�اق السورة: : النوع الثالث 

وهذا الس�اق مرت�ط �غرض السورة الرئ�سي، وقد تن�ه إل�ه العلماء والمفسرون، فتوصل ابن  

من   ،الق�م في �حثه عن وجه مناس�ة األمثال الواردة في سورة التحر�م، فبین أن في هذه األمثال

، والتحذیر من تظاهرهن  ملسو هيلع هللا ىلصما یناسب س�اق السورة، فقد س�قت في ذكر أزواج النبي    ،د�عةاألسرار الب

  هللا ولم یردن الدار اآلخرة لن ینفعهن اتصالهن برسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصعل�ه، وأنهن إن لم �طعن هللا ورسوله 

(�مانلم ینفع امرأة نوح ولوط اتصال النكاح دون اإل كما ملسو هيلع هللا ىلص،
۸٤F

٢(. 

 النوع الرا�ع ـ س�اق القرآن:  

التي تدور على جم�ع معاني القرآن الكر�م،   ،و�قصد �ه المقاصد األساس�ة واألغراض الكل�ة

ِإالَّ َزاِنَ�ًة   ﴿الزَّاِني َال َینِكحُ تعالى في تفسیره لقول هللا  ،ولقد أشار إلى هذا النوع الس�اقي الزمخشري 

َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن﴾ [النور: ]، فاعترض ٣َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَ�ُة َال َینِكُحَها ِإالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

لم ترد إال   ،على كون المراد �النكاح الوطء لسببین: أحدهما أن هذه الكلمة أینما وردت في القرآن

والزان�ة ال یزني بها    ،فساد المعنى وأداؤه، �معنى: الزاني ال یزني إال بزان�ة  لثانيفي معنى العقد، وا

(إال زان
۸٥F

 ، فتنزه القرآن عن ذلك.)٣

 
ه،  ١٤٢٩، ٢المعرفة، ط  (لبنان، دار  ،، اعتنى �ه خالد العليإعراب القرآنالنحاس، أحمد محمد،  ینظر: )۱(

 . ١٣٠١م)، ص٢٠٠٨
، تحقیق األمثال في القرآنأبو عبد هللا شمس الدین محمد بن أبو �كر بن ایوب، ابن الق�م الجوز�ة،  ینظر: )۲(

 . ٢٦٦م)، ص ١٩٨١محمد، (لبنان، دار المعرفة، د.ط، بن سعید 
حقائق التنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه الكشاف عن  عمر،  بن  محمود  أبو القاسم  الزمخشري، جار هللا    ینظر:  )۳(

 . ٧١٩م)، ص٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠، ٣، دار المعرفة، ط (لبنان، التأو�ل



٤١ 

 النظر�ة الس�اق�ة:طلب الثالث ـ أصول الم

 الس�اق عند اللغو�ین:أوًال ـ 

سیبو�ه في  لقد اعتنى اللغو�ون �مسألة تركیب األلفاظ مع �عضها ال�عض، وأشار إلى ذلك  

المستق�م  و   ،المستق�م الحسن مثل: أتیتك أمس وسآت�ك غًدا،  إلى واإلحالة  ،�اب االستقامة من الكالم

القب�ح فتضع اللفظ في غیر   والمستق�م  ، الكذب مثل: َحَملُت الجبل، وشر�ت ماء ال�حر ونحوه

ل كال، و موضعه، مثل: قد ز�ًدا رأیت، وكي ز�ٌد �أت�ك مك �آخره، مثل: أتیتك  المحال: �أن تنقض أوَّ

(المحال الكذب مثل: سوف أشرب ماء ال�حر أمس.، و غًدا، وسآت�ك أمس
۸٦F

١( 

واستكمال  ،�است�فائه ،إن كالم العرب یرت�ط �عضه ب�عض، وُ�ْعَرف معنى الخطاب منه

و�أتي �عدها ما یخص أحد   ،جم�ع حروفه، فقد تقع اللفظة على معنیین متضادین؛ ألنه یتقدمها

۸۷F(.اواحدً  ىالمعنیین دون اآلخر، فما یراد حال التكلم إال معنً 

٢( 

 ،�عد س�اًقا للنص  ،والالحق �ه ،فالس�اق �حدد داللة اللفظ الوارد ف�ه، والسابق على اللفظ 

اللة، و�ذكر ابن عصفور في حدیثه عن معاني "ِمْن" فتكون زائدة والبتداء الغا�ة وهو ما �حدد الد 

(والت�ع�ض والستغراق الجنس، والحرف ال �عطي في وقت واحد أكثر من معنى واحد في غیره.
۸۸F

٣( 

فقد یتقدم المفعول �ه على   ،كما أشار ابن جني في �اب نقض المراتب إذا عرض هناك عارض 

(. الرت�اط الس�اق �المعنى المراد الظاهر.خبر على المبتدأ و�تقدم المضمر على  الفاعل، و�تقدم ال
۸۹F

٤( 

 
،  ٣السالم محمد هارون، (مصر، مط�عة المدني، ط ، تحقیق عبدالكتابعثمان قنبر،  وسیبو�ه، عمر ینظر:  )۱(

 . ٢٦،٢٥ص  ،١ج)، م ١٩٨٨ه، ١٤٠٨
 . ٢م)، ص١٩٨٧ه، ١٤٠٧(لبنان، المكت�ة العصر�ة، د.ط، كتاب األضداد،  قاسم،األن�اري، محمد  ینظر: )۲(
ه،  ١٤١٩، ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، طشرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، علي مؤمن محمد،  ینظر: )۳(

 . ٥١٠-٥٠٠، ص١ج ،م)١٩٩٨
، تحقیق عبد النحواألصول في  سراج، محمد سهل،    ، وابن٣٦٦-٣٦٠، ص١، جالخصائصابن جني،    ینظر:  )٤(

 . ٢٣٨، ص ٢م)، ج١٩٩٦ه، ١٤١٧، ٣الحسین الفتلي، (لبنان، مؤسسة الرسالة، ط 



٤٢ 

 الس�اق عند ال�الغیین: ثان�ًا ـ 

یرى ال�الغیون إن المعاني ال حدود لها، بینما األلفاظ غیر ذلك، فحكم المعاني تختلف  

(عن حكم األلفاظ؛ ألن المعاني ممتدة إلى غیر نها�ة، وأسماء المعاني مقصورة ومحدودة
۹۰F

١(. 

وغیر لفظ خمسة أش�اَء هي: "أولها اللفظ، ثم   ،وأصناف الدالالت على المعاني من لفظ

لَعْقد، ثم الَخط، ثمَّ الحاُل التي تسّمى ِنْص�ًة، والنِّص�ة هي الحال الّدالُة، التي تقوم مقام  اإلشارة، ثم ا

ُر عن تلك الدَّالالت، ولكل واحٍد من هذه الخمسة صورة �اِئنة من صورة   تلك األصناف، وال تقصِّ

الجملة، ثم عن   صاحبتها، وحل�ٌة مخالفٌة لِحْل�ة ُأختها، وهي التي تكشف عن أع�ان المعاني في

ها، وعن ط�قاتها في الساّر والضاّر،  ها وعامِّ حقائقها في التفسیر، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصِّ

وعما �كون منها َلْغًوا َبْهَرًجا، وساقًطا ُمطََّرًحا، فاإلشارة واللفظ �شتركان مًعا، و�بین أحدهما اآلخر، 

(�فهمها الناس كاإلشارة �الطرف أو الحاخاصة  يو�نوب أحدهما عن اآلخر، و�نقالن معان
۹۱F

٢( 

لقد احتفى ال�الغیون �القول المشهور "لكل مقام مقال" الذي ورد في بیت شعر نظمه 

 �قول ف�ه: رضي هللا عنه  مخاطً�ا عمر بن الخطاب  ،الحطیئة

(مقاال فإن لكل مقامٍ   تحنن علي هداك المل�ك
۹۲F

٣ ( 

 
،  ١السالم محمد هارون، (د.م، د.ط، د.ت)، ج ، تحقیق عبدالب�ان والتبیینالجاحظ، عمرو �حر، ینظر:  )۱(

 . ٧٦ص
 . ٧٨-٧٦، الب�ان والتبینینظر: الجاحظ،  )۲(
دیوان ابن السكیت، و هي مرو�ة في أشعار العرب، و ، ٤١٢، ص٦، مج لسان العرب: ابن منظور، ینظر )۳(

.  كتاب األمةودودو، محمد سالم،  ،  ١٦٤م)، ص١٩٩٣ه،  ١٤١٣،  ١العلم�ة، ط، (لبنان، دار الكتب  الحطیئة
ه،  ١٤٣٧(قطر، إدارة ال�حوث والدراسات اإلسالم�ة،    البناء،نظر�ة الس�اق في التراث اإلسالمي محاولة في  

 .ا لمرامیهمن جعلوا من المقولة الشهیرة هذه شعارً ی، ذكر ف�ه أن ال�الغی٦٣، ص١٧٣ع م)٢٠١٦
 



٤٣ 

و�وازن  ،الجاحظ" أهم�ة معرفة المتكلم ألقدار المعانيو�بین �شر بن المعتمر ناقًال عن 

بینها و�ین أقدار المستمعین، و�ین أقدار الحاالت، جاعًال لكل ط�قة من ذلك كالًما، ولكل حالٍة 

من ذلك مقاًما، ف�قسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك 

۹۳F("الحاالت 

١(. 

وترتبها في النفس، فهو نظم   ،أن نظم الكالم ف�ه تت�ع آلثار المعانيو�وضح الجرجاني 

(�عتبر ف�ه حال المنظوم �عضه مع �عض 
۹٤F

٢(. 

إن الحال عند ال�الغیین وصف لحال الكالم ومقاماته، وحال المتكلم وحال المستمع، وٕان 

هو ق�ام الكالم على   -كما عبر عنها الخطابي  -التي ینادي بها ال�الغیون  ،الفصاحة وال�الغة

(ثالثة أش�اء: "لفظ حامل، ومعنى قائم، ور�اط لهما ناظم." 
۹٥F

٣(  

 الس�اق عند المفسر�ن: ثالثًا ـ 

لقد اهتم المفسرون �الس�اق غا�ة االهتمام، فعرفوا التفسیر �أنه "علم ی�حث ف�ه عن ك�ف�ة  

ومعانیها التي تبنى علیها حالة   ،والتركیب�ة ،ومدلوالتها وأحكامها اإلفراد�ة ،�ألفاظ القرآنالنطق 

(وتتمات ذلك. ،التركیب 
۹٦F

 ، وهو بذلك یركز على علوم اللسان. )٤

 
 . ١٣٩،  ١٣٨ص، الب�ان والتبینالجاحظ،  )۱(
، تعلیق محمود محمد شاكر، (القاهرة، مكت�ة اإلعجازدالئل الرحمن محمد،  عبد الجرجاني، عبد القادر ینظر: )۲(

 . ٤٩الخانجي، د.ط، د.ت)، ص
أحمد  بن  خلف هللا  بن  ، تحقیق محمد  ثالث رسائل في إعجاز القرآنالرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني،    )۳(

إعجاز  ، الخطابي هو صاحب الكالم المنقول في ب�ان ٢٧، د.ت)، ص٣(مصر، دار المعارف، ط وآخر�ن
 القرآن الكر�م. 

، (لبنان،  وآخر�نعبد الموجود بن أحمد  بن ، تحقیق عادلال�حر المح�طیوسف،  بن ح�ان، محمد أبو ینظر: )٤(
 . ١٢١، ص١م)، ج١٩٩٣ه، ١٤١٣، ١دار الكتب العلم�ة، ط



٤٤ 

�عرف �ه فهم كتاب هللا المنزل على خاتم العلم الذي    �أن التفسیر �مثا�ة  الزركشي  رى كما ی

من علوم اللغة والنحو والتصر�ف والب�ان وأصول   ستخرًجا أحكامه وحكمهالمرسلین، مبیًنا معان�ه، وم

۹۷F(.الفقه والقراءات ومعرفة أس�اب النزول والناسخ والمنسوخ 

١( 

؛ التفسیر �المأثور، والتفسیر �الرأي، فمن ثالثة طرق وفي تفسیر القرآن لدى المفسر�ن 

�القرآن، فما ُأجمل في موضع فقد  المفسر�ن من یرى �أن أصح الطر�ق إلى ذلك أن �فسر القرآن

ُ�سط في موضع آخر، فإن لم یجد التفسیر في القرآن، فالسنة فهي شارحة للقرآن، فإن لم نجد  

التفسیر في القرآن وال في السنة، ففي أقوال الصحا�ة، فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن  

(والخلفاء الراشدین، واألئمة المهديواألحوال، ولفهمهم وعلمهم الصح�ح، كاألئمة األر�عة، 
۹۸F

٢( 

وهذه الطرق الثالثة لتفسیر القرآن، تعتمد على الس�اق بنوع�ه، فاستقراء النصوص عند  

والتقر�ر، كما �مثل س�اق الموقف في أقوال  ،والفعل ،تشمل القول ،تفسیر القرآن �القرآن والسنة 

 . التي تر�ط بین الوقائع ،كأس�اب النزول ،الصحا�ة؛ لبروز القرائن في هذا النوع من التفسیر

 الس�اق عند األصولیین:را�عًا ـ 

�عتبر األصولیون من أحرص علماء الشرع في معرفة الس�اق؛ لكونه وسیلة إلى الوصول 

فقد أشار الشافعي إلى الس�اق  صل إلى األدلة الشرع�ة لألحكام الفقه�ة، التي تكشف وتو  ،للمعاني

مخبًرا أن هللا خاطب   ،بنوع�ه، فتحدث عن س�اق النص، وٕان لم �سَم بهذا المصطلح في عصره

(..العرب في كتا�ه بلسانها، على ما َتْعِرف من معانیها
۹۹F

٣( 

 
 . ١١، ص١، طالبرهان في علوم القرآنالزركشي، ینظر:  )۱(
 . ٢٧-٢٠، ص١، جالقرآن العظ�متفسیر ابن كثیر، ینظر:  )۲(
مصر، مط�عة مصطفى (أحمد بن شكري، ، تحقیق الرسالةإدر�س، بن ینظر: الشافعي، محمد  )۳(

 . ٥٢،  ٥١)، ص م١٩٣٨ه، ١٣٥٧الحلبي،



٤٥ 

ُفُه �المعنى دون اإل�ضاح  كما أشار إلى س�اق المقام أو الحال، فبین "أن التكلم   �الشيء ُتَعرِّ

(�اللفظ، كما ُتَعرُِّف اإلشارة، ف�كون عندها من أعلى كالمها، النفراد أهل ِعْلِمها ب."
۱۰۰F

١( 

كما ذكر ابن الق�م في فوائده: "وٕان قرأه شاعر، فسیجد من األب�ات الفائقة، واألشعار الرائقة  

رصیده من المعاني المنسجمة والمبتكرة، واالستشهادات  ما یز�د في ملكة اقتداره ومخزونه اللغوي، و 

۱۰۱F("المناس�ة لمقام المقال، ومناس�ة األحوال.

٢( 

ا للس�اق سماه (فهم غیر المنطوق �ه من المنطوق  وأفرد الغزالي في كتا�ه عنواًنا خاص�

﴿َفال َتُقل َلُهما قوله تعالى: بداللة س�اق الكالم ومقصوده) "كفهم تحر�م الشتم والقتل والضرب من 

﴿ِإنَّ الَِّذیَن  تعالى:  قوله  وفهم تحر�م إحراق مال الیت�م وٕاهالكه من    ،]٢٣ُأفٍّ َوال َتنَهرُهما﴾ [اإلسراء:

۱۰۲F("]١٠َ�ْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمٰى ُظْلًما﴾ [النساء:

٣( 

موضًحا   ،في إعطاء المعنى الصح�ح ،ولقد أكد العز بن عبد السالم على وظائف الس�اق

 أن الس�اق یبّین المجمالت، و�رجح المحتمالت، و�قرر الواضحات، وكل ذلك �عرف االستعمال. 

وقعت في س�اق المدح كانت مدًحا، وكل صفة وقعت في س�اق الذم كانت ذم�ا فكل صفة  

]، أي الذلیل المهان؛ لوقوع  ٤٩�عرف االستعمال، مثاله: ﴿ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِز�ُز اْلَكِر�ُم﴾ [الدخان:

أي السف�ه ]، ٨٧ذلك في س�اق الذم، وكذلك قول قوم شعیب: ﴿ِإنََّك َألَنَت الَحل�ُم الرَّشیُد﴾ [هود:

۱۰۳F(.الجاهل، لوقوعه في س�اق اإلنكار عل�ه

٤( 

 
 . ٥٢ص  الرسالةالشافعي،  )۱(
السعود�ة، دار ابن الجوزي، ، (فوائد الفوائد محمد بن أبو �كر بن أیوب، شمس الدینأبو عبدهللا ، الق�مابن  )۲(

 . ٩ص  ه)،١٤٢٤، ٧ط
المدینة المنورة، (تحقیق حمزة بن زهیر بن حافظ، ، المستصفى من علم األصولمحمد، بن الغزالي، محمد  )۳(

 . ١٥٣، ص٣ج )،د.تالجامعة اإلسالم�ة، 
رضوان مختار، (لبنان،  ، تحقیق اإلمام في ب�ان أدلة األحكامبن عبد السالم، عز الدین عبد العز�ز، ا ینظر: )٤(

 . ١٦٠، ١٥٩م)، ص ١٩٨٧ه،  ١٤٠٧، ١دار ال�شائر، ط



٤٦ 

إن األصولیین �عتبرون علم العر��ة علًما مهم�ا �النس�ة لألصولي؛ نظًرا لتوقف معرفة 

على معرفة  ، والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من األمة ،دالالت األدلة اللفظ�ة من الكتاب 

والعموم، والخصوص، واإلطالق، والتقیید، والحذف، لغة، من جهة الحق�قة، والمجاز،  ،  موضوعاتها

واإلضمار، والمنطوق، والمفهوم، واإلشارة، والتنب�ه، واإل�ماء، وغیره مما ال �عرف في غیر علم  

(العر��ة.
۱۰٤F

١( 

 إن اللغة العر��ة من حیث هي ألفاظ دالة على معاٍن نظران:

 األصل�ة، �شترك فیها جم�ع األلسنة.   على معاٍن مطلقة وهي الداللة  ألفاًظا دالةمن جهة كونها   .أ

جهة كونها ألفاًظا وع�ارات مقیدة على معاٍن خادمة، وهي الداللة التا�عة، یختص بها لسان    من .ب 

وذلك اإلخ�ار، فإن كل خبر �قتضي في هذه الجهة أموًرا خادمة لذلك   ،العرب في تلك الحكا�ة

ي الحال والمساق، ونوع األسلوب: اإلخ�ار �حسب المخبر عنه والمخبر �ه، ونفس اإلخ�ار ف

(من حیث اإل�ضاح، والخفاء، واإلیجاز، واإلطناب..
۱۰٥F

٢ ( 

فالتعر�فات والنصوص السا�قة توضح أن اللغة قض�ة رئ�سة عند األصولیین، تقود إلى 

(الداللة التي ترت�ط �الس�اق في اإلرشاد إلى األحكام واألدلة.
۱۰٦F

٣( 

  

 
م)،  ٢٠٠٣ه،  ١٤٢٤،  ١، دار الصم�عي، ط(السعود�ة،  في أصول األحكام  اإلحكاماآلمدي، علي محمد،    ینظر:  )۱(

 . ٢٢، ٢١ص، ١ج
،  ٢ج )،م ١٩٩٧ه، ١٤١٧، ١عفان، ط، دار بن (السعود�ة، الموافقاتالشاطبي، إبراه�م موسى، ینظر:  )۲(

 . ١٠٥ص
، �شیر إلى أن األصولیین حتموا على من یتصدى  ٣٥٠،  ٣٤٩، صاللغة العر��ة معناها ومبناهاحسان،    ینظر:  )۳(

أال �غفل . ٢أال �غفل عن �عض القرآن في تفسیر �عضه، .  ١الستخراج األحكام القرآن�ة تت�ع "المقام" للفهم :(
أن �عرف النظم االجتماع�ة عند العرب) و�رى المؤلف    .٤س�اب النزول،  أن �عرف أ  .٣عن السنة في تفسیره،  

مفات�ح للتعامل مع  صالح عبد الفتاح،    والخالدي،  أن العناصر األر�عة هذه �مكن اختصارها في كلمة "مقام".
 . ١٢٠م)، ص ١٩٩٤ه، ١٤١٥،  ٢(دمشق، دار القلم، طالقرآن، 



٤٧ 

 القرآني: المفهوم والداللة: الم�حث الثالث: القصص 

 المطلب األول: مفهوم القصص في اللغة واالصطالح:

 أوًال: القصص لغة: وردت لفظة قصة في عدة معاٍن لغو�ة، منها: 

ا وَقِص�ًصا)، القص: اتِّ�اع األثر، و�قال: خرج فالن  " .١ ه (َقص� أثره، َ�ُقصَّ قص َّ

ا، وذلك إذا اقتص أثره ﴿َوَقاَلْت   :تعالى، وفي قوله َقَصًصا في أثر فالن وَقص�

�ِه﴾ [القصص:  أي تت�عي أثره.]، ١١ِألُْخِتِه ُقصِّ

الخبر الَمْقصوص. والقاص: من �أتي �القصة على وجهها، كأنه    والقصص: وهو .٢

 . . وقیل القاص: �قص القصص إلت�اعه خبًرا �عد خبروألفاظها.یتت�ع معانیها 

]،  ٣َنُقصُّ َعَل�َك َأحَسَن الَقَصِص﴾ [یوسف:﴿َنحُن قوله تعالى: القص: الب�ان، و  .٣

ت الشاة أو الفرس: إذا است�ان حملها أو ولدها.  أي نبین لك أحسن الب�ان، َقصَّ

ا: قطع منهما �المَقّص، �الَكْسر، َأي الِمْقراِض. .٤ هما َقص�  قص الشعر والظفر، َ�ُقصُّ

ة من الفرس: شعر النالشيءالقصص: الصدر  .٥ ۱۰۷F("اص�ة، أو وسطه، والُقصَّ

١( 

  .وكل هذه المعاني اللغو�ة للكلمة ال تبتعد عن تت�ع األثر المادي

 
وابن منظور،  ،  ٥٣٨،  ٥٣٧، د.ط، صمختار الصحاحالرازي،  ، و ٢٩٧٦، ص٣، جمعجم تهذیب اللغة،  األزهري   )۱(

، تاج العروس من جواهر القاموسلز�یدي، محمد مرتضى الحسیني، وا ، ٥٥- ٥٣، ص ٤، جلسان العرب
،  ١٠٠-٩٨، ص١٨م)، ج١٩٧٩ه، ١٣٩٩الكر�م العز�اوي، (الكو�ت، التراث العر��ة، د.ط  تحقیق عبد
، (القاهرة، القاموس المح�ط،  والفیروزأ�ادي،  ٧٣٤، صلكل�اتالكفوي، او ،  ٣١٥، صالمص�اح المنیروالمقري،  

، المعجم الوس�طومجمع اللغة العر��ة، ، ١٢٧١، ١٢٧٠م) ص ٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ١الجدید، ط  الغد دار
 . ٧٦٧، ٧٦٦ص



٤٨ 

نجد في كتب التفسیر والمعاجم االصطالح�ة، أن اللفظة تأخذ   ثانً�ا: القصص اصطالًحا:

الحصیلة اللغو�ة، واعت�اًرا دین��ا من خالل مقاصد القرآن الكر�م   اعت�ار�ن: اعت�اًرا لغو��ا مستمًدا من

 القصص القرآني وأهدافه التي یرمي إلیها. من 

: "القصص: تت�ع الوقائع �اإلخ�ار عنها شیًئا �عد شيء على ترتیبها في معنى  لمناوي قال ا

۱۰۸F("وهو ات�اعه حتى ینتهي إلى محل ذي األثر. ،قص األثر

١( 

(وقصص القرآن: هو إخ�ار عن أحوال األمم السا�قة.
۱۰۹F

٢( 

السا�قین، الذین �عرفون منها ما كان عل�ه أسالفهم، و�عض فالقصص: هي معرفة أحوال 

(...مجاور�هم من األحوال المأثورة، ووقائع أ�امهم المشهورة، كقصة الفیل، وحرب ال�سوس
۱۱۰F

٣( 

حول الرساالت    ،فالقرآن الكر�م أورد لفظ قصص على ما حدث �ه من أخ�ار القرون األولى

(وجحافل الظالم. ،والضالل، و�ین مواكب النور من صراع بین قوى الحق حدث وما ، السماو�ة
۱۱۱F

٤ ( 

  القرآن الكر�م:قصص في  اءالمطلب الثاني: أنواع البن

لم تلتزم القصة القرآن�ة طر�ًقا واحًدا من حیث الطول والقصر، واإلجمال والتفصیل، فهناك  

لت كل القصة المجملة، كما في قصة نوح في سورة األعراف، وقصة موسى في سورة هود، فأجم

 من السورتین ما فصلته األخرى. 

 
ف الكتاب �صائر ذوي التمییز في لطائ، والفیروزآ�ادي، ٢٧٢، صالتوقیف على مهمات التعار�فالمناوي،   )۱(

 . ٢٧١، ص٤، جالعز�ز
 . ٣٠٠، صم�احث في علوم القرآنالقطان،  ینظر: )۲(
(لبنان، مؤسسة المعارف، د.ط، د.ت)،  جواهر األدب في أدب�ات وٕانشاء لغة العرب، الهاشمي، أحمد،  ینظر: )۳(

 . ٢٢، ص٢ج
البناء إبراه�م، بن عطا بن حسن، أحمد ، و ٤٠، ص في منطوقه ومفهومه يالقصص القرآنالخطیب،  ینظر: )٤(

 . ١٣-٧ط، صد. )، ٢٠٠٧، ٢مصر، دار غر�ب، ط، (جاً الفني في القصة القرآن�ة قصة یوسف نموذ



٤٩ 

حیث فصلت سورة یونس قصة موسى، وأجملت في قصة نوح.   ،وهناك القصة المفصلة

 والتفصیل یتوافق مع الغرض الذي س�قت القصة من أجله.  ،جمالوهذا اإل

وقد ُتذكر �عض القصص في القرآن مرة واحدة، و�عضها تذكر أكثر من مرة، وهذا أ�ًضا  

كان الغرض متعلق ، �غرض القرآن، فما ذكر أكثر من مرة من القصص في كتاب هللامرت�ط 

قصة وحیدة  ء  یرت�ط �سمو الحقائق والغا�ات. هذا �استثنا   ،�الدعوة إلى هللا، وما ذكر منها مرة واحدة

 خرجت عن هذه القاعدة، وهي قصة آدم، التي ذكرت أكثر من مرة، ولم یرت�ط غرضها �الدعوة، 

(وٕانما ارت�طت بجوانب فطر�ة في ح�اة اإلنسان. 
۱۱۲F

١( 

 القصصي في القرآن:  اءوهذا �قودنا إلى التمییز بین شكلین من البن 

 الشكل األول ـ القصة المغلقة:

وهي القصة المكتملة، والتي جاءت في موضع قرآني واحد، في سورة قرآن�ة واحدة، مثل  

۱۱۳F(.كة بلق�سقصة یوسف في سورة یوسف، وقصة سل�مان والمل

٢( 

 الشكل الثاني: القصة المفتوحة:

لم تذكر  ،وهي القصة التي ذكرت أكثر من مرة في كتاب هللا، و�تنوعات إخ�ار�ة وسرد�ة

  ا في سورتین �طر�قة واحدة، من حیث التفرد في المشاهد، فقد �قتضي الس�اق قضا�ا مشتركة بینهم

(ولكن على أسالیب متنوعة.
۱۱٤F

٣( 

 المطلب الثالث: داللة األلفاظ في القصص القرآني:

 
- ٧٥م)، ص ٢٠١٠ه،  ١٤٣٠،  ١، (األردن، دار النفائس، طالكر�م  نقصص القرآع�اس، فضل حسن،    ینظر:  )۱(

م)،  ٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، ٤، دار عمار، طألردن(ا، التعبیر القرآنيصالح،  بن ، والسامرائي، فاضل ٧٩
 . ٢٨٤ص

 .٦٩، صالكر�م نقصص القرآینظر: ع�اس،  )۲(
 . ١٤، ص البناء الفني في القصة القرآن�ة، حسن، ٧٠ص ،الكر�م نقصص القرآینظر: ع�اس،  )۳(



٥٠ 

ترت�ط الدالالت �معانیها، وال تتضح داللة اللفظ �معزل عن داللة الجملة أو الع�ارة، وال  

 كون التعبیر عن الغرض �كلمة مفردة، ومن هنا تتنوع الدالالت وهي: �

 أوًال: الداللة المركز�ة:

وتعني م�احث الحق�قة، أو الداللة الحق�ق�ة، و�نى علیها األصولیون أحكامهم الفقه�ة في  

  حق�قة الكلمة في تراكیبها المختلفة، و�ؤسس اآلمدي مفهومها اللغوي واالصطالحي، ف�صف الحق�قة 

في اصطالح   هو الثابت الالزم، وهو نق�ض ال�اطل ... وأماو  ،في اللغة �أنها مأخوذة من الحق

األصولیین، فإن األسماء الحق�ق�ة قد �طلقها األصولیون على لغو�ة وشرع�ة، واللغو�ة تنقسم إلى  

األسد وضع�ة وعرف�ة، كما یوضح الكالم �أنه: اللفظ المستعمل ف�ما وضع له أوًال في اللغة، ك

(المستعمل في الحیوان الشجاع العر�ض األعالي، واإلنسان في الحیوان الناطق.
۱۱٥F

١( 

وهو انتقال اللفظ   عندما یتعارف الناس على اقتران دال �مدلوله،  ،وقد تكون الحق�قة عرف�ة

�غل�ة االستعمال، �حیث �صیر الوضع األصلي مهجوًرا، وما انتقل   من الوضع األصلي إلى غیره،

(إل�ه مشهوًرا
۱۱٦F

مُّ الُ�كُم﴾ [األنفال:)٢ وابِّ ِعنَد اللَّـِه الصُّ ]، فحمل لفظ ٢٢، كقوله تعالى: ﴿ِإنَّ َشرَّ الدَّ

 .الدا�ة على كل ما یدب في األرض، ولكنها ُخصت عرًفا بذوات األر�ع

 ،المستعملة في الشرع الشارع، فاأللفاظ إذا كان الواضع هو  ،وقد تكون الحق�قة شرع�ة

التصق اسمها �الداللة الشرع�ة، ثم    حیث   )الصالة(ومعانیهما مشتركة، كلفظ    ،ها مرت�ط �اللغةأصل

 داللة شرعي.  معنى ذوإلى  ،انتقلت داللتها من الوضع اللغوي 

 
 . ٤٦، ص١، جاألحكام في أصول األحكاماآلمدي،  ینظر: )۱(
السعدي،    الملك  تحقیق عبدمیزان األصول في نتائج العقول في أصول الفقه،  السمرقندي، عالء الدین،    ینظر:  )۲(

 . ٣٧٦م)، ص ٢٠١٩، دكتوراه(السعود�ة، رسالة 



٥١ 

(المعنى إلى معنى آخر.  �فضي ذلكالداللة الهامش�ة: وهي أن �فتعل معنى، ثم  ـ ثانً�ا 
۱۱۷F

١ ( 

فاأللفاظ تستخدم   ،االستعمالمنها،  فیرى إبراه�م أن�س أن التطور الداللي جاء نتیجة أس�اب  

�غرم الناس �معاني األلفاظ الهامش�ة، و�رث الجیل التالي ما شاع من دالالت  فعبر األج�ال، 

  االنحراف وتص�ح الداللة الهامش�ة شائعة لدى هامش�ة ومركز�ة. ومع توالي األ�ام یتضخم هذا 

(مع أن الر�ط بینهما ضعیف.لجیل الوارث معتقًدا أن للكلمة داللتین ا
۱۱۸F

٢( 

(ولكن األصولیین لهم موقف واضح في التعامل مع هذه الدل 
۱۱۹F

٣( 

أي ذلك النوع من المعنى الذي یتعلق   ،ثالًثاـ الداللة اإل�حائ�ة: وهي تحمل المعنى اإل�حائي

 �كلمات ذات مقدرة خاصة على اإل�حاء نظًرا لشفافیتها. 

التأثیر الصوتي مثل: أصوات الحروف  و�تعلق بهذا المعنى ثالثة أنواع من التأثیرات، أولها:

وثانیها: التأثیر الصرفي مثل: الكلمات المرك�ة (صهصلق من  )، (صلیل السیوف، مواء القطة،

(ل وصلق)، وثالثهما: التأثیر الداللي مثل: الكلمات المجاز�ة.صه
۱۲۰F

تعالى وهذا نجده في قول هللا  )٤

 
ه،  ١٣٠٧القومي، د.ط،  واإلرشاد ، وزارة الثقافة (سور�ا، أبجد العلومحسن، بن ینظر: القنوجي، صدیق  )۱(

 . ١٣٠م)، ص١٨٨٩
ه،  ١٤٠٩، دار الفكر، د.ط، (د.م، علم الداللة والمعجم العر�ير�فة، عبد القادر، وآخرون، ش وینظر: أب )۲(

 . ٨١م)، ص١٩٨٩
ما أثبته اللغو�ون وال�الغیون واألصولیون   ، ذكر ف�ه ٣، ج٢٨، ص األحكام أصولفي  اإلحكاماآلمدي،  ینظر: )۳(

لة الهامش�ة في اللغة العر��ة وفي القرآن  في م�احثهم، بوجود المجاز واالستعارة والكنا�ة متضمنة في الدال
وأخذ ما هو عل�ه من القرآن والسنة، وهذا ما أشار إل�ه   ،الكر�م، كما ات�ع األصولیون حمل اللفظ على ظاهره

  ، إنما �عث لتعر�ف األحكام الشرع�ة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ألن  ؛ ودعى على وجوب حمل اللفظ لما یوافق الشرع ،اآلمدي
 التي ال تعرف إال من جهته، ال لتعر�ف ما هو معروف ألهل اللغة. 

، یذكر ف�ه  ٤١- ٣٩صم)، ١٩٩٨، ٥(مصر، عالم الكتب، ط، علم الداللة أحمد  بن مختار، ینظر: عمر، )٤(
تضح �صورة أكبر في الكلمات  دخول المعنى المنعكس في التأثیر الداللي المتعلق �الكلمات المجاز�ة، وهو م

 "حانوتي"، وهنا ین�غي التلطف في التعبیر عنها لجعلها أكثر قبوًال. ذات المعاني المكروهة مثل



٥٢ 

ؤ�ا َتعُبروَن﴾  ]، فكلمةَ "َتعُبروَن" مأخوذة من عبر النهر؛ أي: انتقل من  ٤٣:[یوسف﴿ِإن ُكنُتم ِللرُّ

(عبروا قنطرة الدن�ا. شاطئ إلى آخر، وعبر العین للدمع، وعبر القوم: إذا ماتوا كأنهم  
۱۲۱F

١ ( 

را�ًعاـ الداللة النفس�ة: وهي مرت�طة �النظام النفسي والعقلي لإلنسان، الذي یختلف عن  

 ،الجسم والنظام المادي المحسوس، وتكتسب الداللة النفس�ة داللة عند المالحظین في معاني األلفاظ

۱۲۲F( �العموم�ة�ستمدونها من خ�الهم، الرت�اطها �المعاني النفس�ة، وال تتمیز 

٢( 

رج قد�ًما، حیث یوضع   فكلمة (السلطان) مأخوذة من السل�ط، وهو الز�ت الذي یوقد �ه السُّ

یخرج منه فتیلة توقد، فتمتص من الز�ت فتضئ؛ لذلك سمیت الحجة   ،الز�ت في وعاء مغلق

(سلطاًنا؛ ألنها تنیر لصاحبها الحق، والسلطان: الحجة والبرهان.
۱۲۳F

٣( 

  الداللة الس�اق�ة (االجتماع�ة، األسلو��ة): خامًسا:
للظروف االجتماع�ة   ،وهي التي ترت�ط �المعنى األسلو�ي الذي تحمله قطعة من اللغة

(والمنطقة الجغراف�ة التي ینتمي إلیها مستعملها.
۱۲٤F

٤( 

و�كتسب أبناء اللغة كل هذه الدالالت عن طر�ق التَّلقي والمشافهة، و�تطلب هذا الكسب 

قبل أن �س�طر المرء على لغة أبو�ه، وتص�ح أنظمتها �مثا�ة العادات الكالم�ة، ،  �س �القصیرزمًنا ل

 
 . ٤٣٧، صمفردات ألفاظ القرآنینظر: األصفهاني،  )۱(
الفني في التصو�ر  الشاذلي، قطب، سیدو ، ٣٩صعلم الداللة، عمر،  ٥٦، صداللة األلفاظینظر: أن�س،  )۲(

 . ٤٥-٣٨م)، ص١٩٨٠ه،  ١٤٠٠، ٦، دار الشروق، ط (مصر، القرآن
 . ٢٣٢، ص ٤، مجلسان العربابن منظور،  ینظر: )۳(
، الدار العر��ة للكتاب ـ (د.م، األسلو��ة واألسلوبالمسدي، عبد السالم، و ، ٣٨، صعلم الداللةعمر،  ینظر: )٤(

 . ٤٠، ٣٩، د، ت)، ص٣العرب، طمكت�ة لسان 



٥٣ 

(و�ؤدیها دون شعور بخصائصها
۱۲٥F

]، فلفظ  ٢٢﴿َفَدّالُهما ِ�ُغروٍر﴾ [األعراف:قوله تعالى: ، ففي )١

(في البئرأو دّلى حبل الدلو لینزله الماء، یرى ؛ ل"َفَدّالُهما" مأخوذة من دّلى رجل�ه في البئر
۱۲٦F

٢(. 

 الداللة االقتران�ة:  سادًسا:

وهي الداللة التي ت�عد األلفاظ عن المعاني غیر الدق�قة، وتكشف عن وصف لألحداث 

 ] ٩٦هود:ُمبیٍن﴾ [ ﴿َوَلَقد َأرَسلنا موسى ِ�آ�اِتنا َوُسلطاٍن : تعالى�طر�قة اقتران األلفاظ، مثل قوله 

 ] ٣٨[الذار�ات:﴾ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِ�ُسْلَطاٍن مُِّبینٍ ﴿َوِفي ُموَسى ِإْذ : تعالى وقوله

 وما جاء في تفسیر الرازي ف�ما عرض عل�ه من سؤال حمل اآل�ات المذكورة في قوله

آَ�اِتَنا) على المعجزات والسلطان وعلى الدالئل والمبین، وعلى كونه سبً�ا للظهور، فبین  ( :تعالى

المراتب الثالثة، �أن اآل�ات اسم للقدر المشترك بین العالمات التي تفید الظن، و�ین  الفرق بین هذه  

الدالئل التي تفید ال�قین، وأما السلطان فهو اسم لما �فید القطع وال�قین، إال أنه اسم للقدر المشترك 

الذي تأكد  ،بین الدالئل التي تؤكد �الحس، و�ین الدالئل التي لم تتأكد �الحس، والدلیل القاطع

(�الحس فهو السلطان المبین، ولكون معجزات موسى هكذا، وصفها هللا �أنها سلطان مبین.
۱۲۷F

٣( 

 
 . ٥٠، صداللة األلفاظأن�س،  ینظر: )۱(
، (الجزائر، الفا للوثائق، ال�حث الداللي في تفسیر اإلمام محمد متولي الشعراوي ینظر: عبد الكر�م، حمو،  )۲(

 . ٦٩م)، ص٢٠١٧
 . ٥٤، ٥٣، ص ١٨، جالتفسیر الكبیرالرازي،  ینظر: )۳(



٥٤ 

  :الكر�م القرآن في نوح قصة ورود س�اق: األول الفصل

   :اإلنشائي الحوار أسلوب في السالم عل�ه نوح قصة ورود س�اق :األول الم�حث

   . وأسلو�ه نوح قصة �مشهد   وعالقته األعراف  سورة محور ـ األول المطلب 

 .   وأسلو�ه نوح  قصة �مشهد  وعالقته یونس  سورة محور: الثاني المطلب 

 .  وأسلو�ه نوح  قصة �مشهد  وعالقته هود  سورة  محور: الثالث  المطلب 

 . وأسلو�ه  نوح قصة �مشهد   وعالقته المؤمنون   سورة محور: الرا�ع المطلب 

 . وأسلو�ه  نوح قصة �مشهد   وعالقته الشعراء سورة محور: الخامس المطلب 

 .   وأسلو�ه نوح قصة  �مشهد   وعالقته نوح سورة محور: السادس المطلب 

  :الخبري  الحوار أسلوب في السالم عل�ه نوح قصة  ورود س�اق :الثاني الم�حث

 .  وأسلو�ه نوح  قصة �مشد  وعالقته األنب�اء  سورة محور: األول المطلب 

 .  وأسلو�ه  نوح قصة �مشهد   وعالقته العنكبوت   سورة محور: الثاني المطلب 

   . وأسلو�ه نوح قصة �مشهد  وعالقته الصافات  سورة  محور: الثالث  المطلب 

 .   وأسلو�ه نوح  قصة �مشهد  وعالقته القمر  سورة محور: الرا�ع المطلب 

  .  السور في المختلفة س�اقاتها في نوح قصة ورود  بین الموازنة: الخامس المطلب 



٥٥ 

 قصة نوح في القرآن الكر�م ورودس�اق : ولالفصل األ

(الرسل  عل�ه السالم أول  اً نوحفي الحدیث �أن    ورد 
۱۲۸F

في القرآن الكر�م �أسالیب   وجاء ذكره  ،)١

وجاءت في عشر�ن سورة، ومنها ما وردت مشاهد  ،متنوعة، منها ما ذكر فیها إشارات قرآن�ة

 سور.عشر  في  )، وكانت ولقطات من قصة نوح (عل�ه السالم

 فما جاء ذكر القصة إشارات كانت كالتالي: 

﴿ِإنَّ للااََّ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِه�َم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمیَن﴾ [آل : تعالى قال .١

 .]٣٣عمران:

﴿ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْ�َك َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن ِمن َ�ْعِدِه َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِه�َم : تعالى قال .٢

َوُسَلْ�َماَن َوآَتْیَنا  َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َوَ�ْعُقوَب َواْألَْسَ�اِط َوِع�َسى َوَأیُّوَب َوُ�وُنَس َوَهاُروَن 

 . ]١٦٣َداُووَد َزُ�وًرا﴾ [النساء:

�َِّتِه  ﴿: تعالى قال .٣ َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَ�ْعُقوَب ُكال� َهَدْیَنا َوُنوًحا َهَدْیَنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ

ِزي اْلُمْحِسِنیَن﴾ َداُووَد َوُسَلْ�َماَن َوَأیُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنجْ 

 .]٨٤[األنعام:

﴿َأَلْم َ�ْأِتِهْم َنَ�ُأ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقْوِم ِإْبَراِه�َم َوَأْصَحاِب :  تعالى  قال .٤

َمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َمْدَیَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت َأَتْتُهْم ُرُسُلُهْم ِ�اْلَبیَِّناِت َفَما َكاَن للااَُّ ِلَ�ْظلِ 

 . ]٧٠َ�ْظِلُموَن﴾ [التو�ة:

 
، (لبنان، دار الكتاب  وآخر�نزهوة  بن ، محمد إسماعیل، تحقیق أحمدفي صح�ح البخاري أخرجه البخاري،  )۱(

)،  ٣٣٤٠(رقم كتاب أحادیث األنب�اء، �اب األرواح جنود مجنده،  ،م)٢٠١٠ه، ١٤٣١العر�ي، د.ط، 
في حدیث من �شفع من األنب�اء یوم الق�امة  ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه عن النبي أبي هر�رة، ورد حدیث ٦٧٦ص

أما ترى   ا،ا شكورً أنت أول الرسل إلى أهل األرض، وسماك هللا عبدً ا، ف�قولون: �ا نوح،  نوحً   ن قال: "ف�أتو حتى  
 "...ترى إلى ما بلغنا، أال تشفع لنا إلى ر�ك أماإلى ما نحن ف�ه، 



٥٦ 

َأَلْم َ�ْأِتُكْم َنَ�ُأ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذیَن ِمْن َ�ْعِدِهْم َال ﴿: تعالىقال  .٥

وا َأْیِدَیُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا ِإنَّا َكَفْرَنا ِ�َما َ�ْعَلُمُهْم ِإالَّ للااَُّ َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِ�اْلَبیَِّناِت  َفَردُّ

 .]٩ُأْرِسْلُتْم ِ�ِه َوإِنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا ِإَلْ�ِه ُمِر�ٍب﴾ [إبراه�م:

ِعَ�اِدِه َخِبیًرا  ﴿َوَكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َ�ْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَر�َِّك ِبُذُنوبِ : تعالىقال  .٦

 . ]١٧َ�ِصیًرا﴾ [اإلسراء:

�َِّة َآَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح :  تعالى  قال .٧ ﴿ُأوَلِئَك الَِّذیَن َأْنَعَم للااَُّ َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّیَن ِمْن ُذرِّ

�َِّة ِإْبَراِه�َم َوإِْسَراِئیَل َوِممَّْن َهَدْیَنا َواْجَتَبْینَ  وا َوِمْن ُذرِّ ا ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِهْم َآَ�اُت الرَّْحَمِن َخرُّ

ًدا َوُ�ِك��ا﴾ [مر�م:  .]٥٨ُسجَّ

ْیَناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظ�ِم  : تعالى قال .٨ ﴿َوُنوًحا ِإْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَنجَّ

َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعیَن﴾ ) َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذیَن ٧٦(

 . ]٧٧، ٧٦[األنب�اء:

ُبوَك َفَقْد َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد : تعالىقال  .٩  .]٤٢الحج:َوَثُموُد﴾ [﴿َوإِْن ُ�َكذِّ

ُسَل أَْغَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّاِس َآَ�ًة َوأَْعَتْدَنا  ﴿َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوا الرُّ : تعالى قال .١٠

 .]٣٧الفرقان:َأِل�ًما﴾ [ِللظَّاِلِمیَن َعَذاً�ا 

﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِه�َم َوُموَسى َوِع�َسى  :  تعالى  قال .١١

 .]٧َنا ِمْنُهْم ِمیَثاًقا َغِل�ًظا﴾ [األحزاب:اْبِن َمْرَ�َم َوَأَخذْ 

 . ]١٢ص :اْألَْوَتاِد﴾ [﴿َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو : تعالى قال .١٢

﴿َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َواْألَْحَزاُب ِمْن َ�ْعِدِهْم َوَهمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم  : تعالى قال .١٣

 . ]٥غافر:ِعَقاِب﴾ [ َ�ْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِ�اْلَ�اِطِل ِلُیْدِحُضوا ِ�ِه اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُهْم َفَكْیَف َكاَن لِ 



٥٧ 

ْیَنا :  تعالى  قال .١٤ ى ِ�ِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْ�َك َوَما َوصَّ یِن َما َوصَّ ﴿َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

یَن َوَال َتَتَفرَُّقوا ِف�ِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكیَن َما ِ�ِه ِإْبَراِه�َم َوُموَسى َوعِ  �َسى َأْن َأِق�ُموا الدِّ

 . ]١٣الشورى:ُیِنیُب﴾ [َتْدُعوُهْم ِإَلْ�ِه للااَُّ َیْجَتِبي ِإَلْ�ِه َمْن َ�َشاُء َوَ�ْهِدي ِإَلْ�ِه َمْن  

 . ]١٢ق:َوَثُموُد﴾ [﴿َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّّسِ : تعالى قال .١٥

 .]٤٦﴿َقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقیَن﴾ [الذار�ات:: تعالى قال .١٦

 .]٥٢﴿َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنَُّهْم َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى﴾ [النجم: : تعالى قال .١٧

�َِّتِهَما النُُّبوََّة َواْلِكَتاَب َفِمْنُهْم : تعالى قال .١٨ ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا َوإِْبَراِه�َم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّ

 .]٢٦ُمْهَتٍد َوَكِثیٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن﴾ [الحدید:

َرأََة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن  ﴿َضَرَب للااَُّ َمَثًال ِللَِّذیَن َكَفُروا ِاْمَرأََة ُنوٍح َوامْ : تعالى قال .١٩

ِ َشْیًئا َوِقیَل اْدُخَال النَّاَر َمَع  ِمْن ِعَ�اِدَنا َصاِلَحْیِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُ�ْغِنَ�ا َعْنُهَما ِمَن للااَّ

اِخِلیَن﴾ [التحر�م:  .]١٠الدَّ

) ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة  ١١اِرَ�ِة ( ﴿ٍإنَّا َلمَّا َطَغا اْلَماُء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلجَ : تعالى قال .٢٠

 . ]١٢،  ١١َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَ�ٌة﴾ [الحاقة: 

سور، وهي محور    عشروما جاءت القصة في كتاب هللا الكر�م لقطات ومشاهد جزئ�ة في  

 الدراسة التطب�ق�ة في هذا ال�حث، حیث انقسمت القصة في أسلوب عرضها إلى قسمین: 

 . الطلبي حوارالفي أسلوب عل�ه السالم نوح  قصة ورود س�اق  .١

 خبري.الحوار الأسلوب  في السالمعل�ه قصة نوح  ورود س�اق  .٢

  



٥٨ 

قصة نوح عل�ه السالم في أسلوب الحوار   ورودس�اق الم�حث األول: 

 : إلنشائيا

 :وأسلو�هنوح  وعالقته �مشهد قصة سورة األعراف ـ محور المطلب األول

َوَعَلى ﴿ �قوله:لورود لفظ (األعراف) سمیت �األعراف : األعرافة سورة وجه تسم� .أ

 .اْألَْعَراِف ِرَجاٌل﴾، ولم یذكر في غیرها من السور بهذا اللفظ

  :نوح عل�ه السالم وعالقته �مشهد قصةاألعراف محور سورة   .ب 

الحقائق الثالثة التي تدور في   وهي  ،ر الرسالة والتوحید وال�عث �یبرز محور السورة في تقر 

(فلكها سائر السور المك�ة
۱۲۹F

في تدرج متسلسل  ، ، وتركز على عقیدة التوحید من المنظور التار�خي)١

 هلرحلة األنب�اء في تبل�غ الرسالة، من آدم عل�ه السالم إلى خاتم النبیین، فتقرر توحید هللا وحد 

ى عن الشرك �اهلل وٕانذار المشركین �سوء العاق�ة وعقیدة ال�عث والجزاء، والوحي والنبوة، كما تنه

والتحذیر من عداوة الش�طان  ،وتفضیله ،وتذكیر الناس بنعمة خلق هللا لإلنسان  ،في الدن�ا واآلخرة

بتكذیب الكفار إ�اه، والتذكیر �ما أوجده هللا في فطرة    ملسو هيلع هللا ىلصصنع هللا، وتسل�ة النبي    له، والتذكیر ببد�ع

۱۳۰F(.ملسو هيلع هللا ىلصابتداًء من آدم عل�ه السالم وانتهاًء برسالة محمد    ،قبل دعوة الرسل�أن �  ،اإلنسان منذ خلقه

٢ ( 

 
 ، (بیروت:التأو�ل مما الحق �ه من األ�اطیل ورديء األقاو�لتجر�د  تهذیب التفسیر و   عبد القادر،   ،ینظر: شی�ة  )۱(

 . ٢٠٣، ص ٥م)، ج٢٠١١ه، ١٤٣٢،  ٢مؤسسة علوم القرآن، ط
، (لبنان، دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط، د.ت)،  العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�م  إرشادالسعود،    وینظر: أب  )۲(

  و ، وأب١٤٨، ص٨جروح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني، ، واأللوسي، ٢٣٤، ص٣ج
ه،   ١٤٠٧، (مصر، مجمع ال�حوث اإلسالم�ة، د.ط، اسیرزهرة التفمصطفى، بن أحمد  د بنزهرة، محم

، (قم، منشورات المیزان في تفسیر القرآنحسین،  بن ، والط�اط�ائي، محمد٢٨٧٧ ،٢٨٧٦م)، ص١٩٨٧
،  ٨، ج٤مجالتحر�ر والتنو�ر، ، وابن عاشور، ٦، ص ٨جماعة المدرسین في الحوزة العلم�ة، د.ط، د.ت)، ج

ه،  ١٤١٨، ١، (مكة، دار السالم، طق�س من نور القرآن الكر�معلي بن  الصابوني، محمد ، و ٩-٧ص
نظم الدرر في تناسب اآل�ات   عمر،بن  إبراه�م    أبو الحسنوال�قاعي، برهان الدین  ٦،  ٥، ص٤،  ٣م)، ج١٩٩٧
،  ٣، ص٣ج م)،٢٠١١ه، ١٤٣٢، ٤غالب، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، ط بن ، تخر�ج عبدالرزاقوالسور



٥٩ 

]،  ٣٨فمحور سورة األعراف قوله: ﴿َفَمْن َتِ�َع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنوَن﴾ [ال�قرة: 

(وموقف هذه األمم من هذا الهدي وما جوز�ت �ه ،الذي أنزله هللا ،تعرض نماذج من الهدي
۱۳۱F

١( ،

﴿َ�ا َقْوِم   والس�اق القرآني في هذه السورة یوحد ألفاظ جم�ع الرسل صلوات هللا علیهم في نص واحد 

(اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه﴾ محقًقا معًنى وحدة العقیدة السماو�ة على مدار التار�خ
۱۳۲F

٢(. 

السورة قصة نوح أوًال كبدا�ة تفص�ًال لما أوجز في النداء الرا�ع لبني آدم في   عرض س�اق

أحوالهم في دار القرار، وأت�عه �اإلنذار العام لجم�ع   وتصو�ر ،وجزاء اخت�ارهم ،للرسلإرسال هللا 

133Fالعامة والقر��ة من ع�ادة المحسنین.تعالى    األمم، وتب�ان رحمة هللا

األعراف البدا�ة  فكانت سورة   )٣(

  ، هللا لدعوة قومه إلى ع�ادة كبدا�ة موضع وردت ف�ه قصة نوح  كونها أول على مستوى السور

رسالته، فلم �أتي ذكر األت�اع وال تفاصیل أحداث قصته، فقد كان التركیز على إث�ات أنه   و�دا�ة

هم له �الضاللة، كان  عل�ه السالم على اتهامرسول من هللا لدعوتهم إلى اإل�مان �ه، حتى في رده 

 یؤكد أنه رسول مرسل من هللا.

وما یتوجب  ،في فطرة اإلنسان ة هللا مبینة سن ،األولى ة اإلنسانفالسورة بدأت بخبر نشأ

وجعله مستعًدا لتعلم كل ، عل�ه من شكر وطاعة وتهذیب غرائزه لتأهیله لالستخالف في أرضه

ممیًزا بین الحق وال�اطل، وأكرمه بهدا�ة الوحي   وتسخیر ما فیها لمنفعته، وه�أه ل�كون ، شيء فیها

 

أهداف  محمود،    بن  ، وشحاته، عبدهللا٢٠٤، ص�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�زوالفیروزآ�ادي،  
،  ١)، ج١٩٧٦، (مصر، مطا�ع الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، د.ط، كل سورة ومقاصدها في القرآن الكر�م

، (الشارقة، مركز تفسیر، ن الكر�مالتفسیر الموضوعي لسور القرآ، وعلماء التفسیر وعلوم القرآن،  ٩٣،  ٩١ص
 . ٦، ٤، ص٣م)، ج٢٠١٠ه،  ١٤٣١، ١ط

،  ٨م)، ج١٢٩٨ه، ١٣٣٨، ١، (مصر، مط�عة المنار، طتفسیر المناررشید، بن  ینظر: رضا، محمد  )۱(
 . ١٨٣٥م)، ص١٩٨٥ه،  ١٤٠٥،  ١، (مصر، دار السالم، طفي التفسیر  األساس ، وحوى، سعید،  ٤٨٣ص

 . ١٣٠٩-١٣٠٤، ص٨، ج٣، مجرآنفي ظالل القینظر: قطب،  )۲(
 . ٤٩٠-٤٠٩، ص٨جالمنار،  تفسیرینظر: رضا،  )۳(



٦٠ 

وصور له حال فر�قي ال�شر (الهادي والضال) في دار اآلخرة، وقد ، اإللهي، و�عث إل�ه الرسل

 جاءت قصة نوح عل�ه السالم في س�اق تصو�ري رائع. 

الع�اد على ع�ادته وحده، وعدم الشرك �ه، لینالوا رحمته ورضاه  تعالى فقد حّرض هللا 

إلى �عض البراهین الدالة على  ونبههم ،األرض و�تجنبوا غض�ه وعقا�ه، ونهاهم عن الفساد في 

كما أح�ا األرض المیتة �ما أنزل علیها   ،آثار رحمته، الشاهدة �قدرته س�حانه على إح�اء الموتى 

االنتفاع �غیث هللا كحال النفوس الطی�ة �قبول هدى هللا، و�ین س�حانه  من الماء، وكأن حالها من 

كاألرض السبخة التي ال تنتفع �غیث هللا   ،ال تنتفع بهدى هللا ،میتة اً وقلو� ،خبیثة اً �أن هناك نفوس

ال یبتئس بجحود المكذبین، فشرع في ذكر قصص األنب�اء مع    حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  هللاوفي هذا مواساة لرسول  

ة، و�دأ �قصة نوح عل�ه السالم؛ ألنه أول رسول كذ�ه قومه، ظبیت فؤاده وللذكرى والعأممهم؛ لتث

(�اعت�ار إرسال الرسل �الشرائع �مثا�ة ماء ح�اة القلوب إلى المكلفین.
۱۳٤F

، وعطف علیها قصص )١

األنب�اء المرسلین المشهور ذكرهم في األمة العر��ة �صورة موجزة وهم أقوام الرسل (هود وصالح  

وشعیب) علیهم السالم، لها سبق التمهید له ف�ما تقدم من نداء هللا الرا�ع لبني آدم في إرسال   ولوط

الرسل، ثم جاءت قصة موسى عل�ه السالم مع فرعون �عد فاصل س�اقي في إسهاب واسع لتشا�ه 

ن هللا �ه أمة عظ�مة ذات مل ك، قصته �قصة خاتم األنب�اء من حیث تكو�ن شر�عة دین�ة دنیو�ة كوَّ

كمثال لعدم تزك�ة النفس �العلم الصح�ح، ات�عها س�اق لمثل عام لب�ان سنة هللا في المكذبین �آ�ات  

وٕارشاد إلى ما �صلح الفطرة من   ،ن�ةتؤ�دها اآل�ات العقل�ة والكو  التي ،هللا المنزلة على رسوله

  ؛ البرهان األمور والنظر الهادي إلى مآخذ  فقهالموصل إلى  والتفكر، الحسنىالدعاء �أسماء هللا 

 
محمد بن السالم  ، ض�طه عبدل�اب التأو�ل في معاني التنز�ل محمد،بن علي بن ینظر: الخازن، عالء الدین  )۱(

العقل  إرشادالسعود،  و، وأب٢١٤، ص٢م)، ج٢٠٠٤ه، ١٤٢٥، ١علي، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، طبن 
تهذیب التفسیر وتر�د التأو�ل مما الحق �ه من  ، والشی�ة، ٢٣٥، ص٣، جالسل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�م

 . ٢٠٢، صاأل�اطیل ورديء األقاو�ل



٦١ 

لتجنب  ؛لرسوله عل�ه السالم  تعالى  التوحید وختمت السورة بوصا�ا هللا    وحق�قة  ،لمعرفة صدق الرسول

والحفاظ على   ،�مةلمحور السورة في بناء العقیدة السل اً تأكید  ،ونزغات الش�طان، شرور المكذبین

(الفطرة القو�مة.
۱۳٥F

١( 

 : األعراف قصة نوح عل�ه السالم في سورة أسلوب   .ج

عل�ه السالم في هذه السورة �استخدام األسلوب الطلبي �صورة عامة،   تمیزت قصة نوح

(طلالكانت في أسلوب اإلنشاء غیر  ،  الَقَسم)ف�ما عدا البدا�ة فقط في (
۱۳٦F

، و�طر�ق اإلخ�ار؛ "ألن  )٢

(أخ�ار هللا ال تنفك عن وجود ُمْخَبراتها
۱۳۷F

 ئله هو رب العزة خالق الخلق.؛ ألن قا )٣

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه ِإنِّي ﴿: تعالىقال 

َقاَل َ�ا َقْوِم َلْ�َس  *  َقاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضَالٍل ُمِبیٍن    *َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َعِظ�ٍم  

ِ َما َال  * ِبي َضَالَلٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَالِت َر�ِّي َوَأْنَصُح َلُكْم َوأَْعَلُم ِمَن للااَّ

  * ِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َر�ُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِلُیْنِذَرُكْم َوِلَتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َأَوعَ  *َتْعَلُموَن 

 
 . ٥٣٩- ٣٧٥، ص٩، ج٥١٠-٤٩٠، ص٨، جتفسیر المنارینظر: رضا،  )۱(
، ٥، (القاهرة، مكت�ة الخانجي، طعر�يفي النحو ال اإلنشائ�ةاألسالیب محمد، بن  معبد السالینظر: هارون،  )۲(

فالكالم إن احتمل :  ٣٦، ص٣، طاللغة العر��ة معناها ومبناها، وحسان،  ١٤،  ١٣م)، ص٢٠٠١ه، ١٤٢١
فالمراد من الصادق ما طا�قت نس�ة الكالم ف�ه الواقع، و�الكاذب ما لم   ،خبر��اا الصدق والكذب، سمي كالمً 

وهوما �ستلزم مطلو�ًا  طلبي: إنشاء .١ ینقسم إلى قسمین: اإلنشائيتطابق نس�ة الكالم ف�ه الواقع. واألسلوب 
  غیر طلبي:   ءا. إنش٢ل�س حاصًال وقت الطلب، مثل األمر والنهي واالستفهام والدعاء والتمني والترجي والنداء.

التعجب، والمدح والذم وص�غ   وأفعال المقار�ة،   أفعالوهو ماال �ستلزم مطلو�ًا ل�س حاصًال وقت الطلب، مثل 
 العقود، والقسم، ورب، وكم الخبر�ة. 

قمحاوي، (لبنان،  بن صادق  بن تحقیق محمد، أحكام القرآنأبي �كر، بن علي بن ینظر: الجصاص، أحمد  )۳(
عبد  ، وسرحان، ٧٤، ص ٢ج، م)١٩٩٢ه، ١٤١٢العر�ي، مؤسسة التار�خ العر�ي، د.ط،  دار إح�اء التراث

، (القاهرة، السعود�ة المغرب، مفكرون،  ال�الغة القرآن�ة وأثرها في استن�اط األحكام الشرع�ةعبد الغني،  بن    هللا
 . ١٦٢م)، ص٢٠١٩ه،  ١٤٤٠، ١ط



٦٢ 

ًما َعِمیَن﴾  ا َقوْ َفَكذَُّبوُه َفَأْنَجْیَناُه َوالَِّذیَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوأَْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا ِإنَُّهْم َكاُنو 

 . ]٦٤- ٥٩[األعراف: 

 ولنتت�ع أثر الداللة الس�اق�ة في توض�ح معاني األلفاظ، وهي كاآلتي:  

ألنه لم یتقدم في سورة األعراف  ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا﴾ : تعالىحذف حرف العطف في قوله  .١

دم ذكر ذكر رسول ف�كون هذا عطًفا عل�ه، وٕانما هو استئناف كالم. أما في سورة هود فتق

َوَعَلْیَها  ﴿قوله تعالى: تقدم ذكر نوح عل�ه السالم ضمًنا في  نون وسورة المؤمرسالة محمد، 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  * َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن 

ألنه أول من صنع السفینة، فعطف في السورتین  ]،  ٢٣،  ٢٢[المؤمنون:  َغْیُرُه َأَفَال َتتَُّقوَن﴾

(�الواو بخالف سورة األعراف.
۱۳۸F

كما أن هذه السورة لم یتقدمها ذكر إرسال الرسل إلى ، )١

(األمم ودعاء الخلق إلى اإل�مان، فقد تقدم قبلها ذكر أصحاب األعراف.
۱۳۹F

٢( 

 
 . ٢١٠، صكتاب العز�ز�صائر ذوي التمییز في لطائف ال، يالفیروزآ�اد ینظر: )۱(
مالك التأو�ل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیل في توج�ه المتشا�ه اللفظ من إبراه�م،    بن   الغرناطي، أحمد  ینظر:  )۲(

 . ١٨٩، ص٢، ١م)، ج ١٩٧١، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، د.ط، آي التنز�ل



٦٣ 

َأْرَسْلَنا ُنوًحا﴾ فالالم جواب قسم محذوف؛ أي وهللا لقد ﴿َلَقْد  :  تعالىأسلوب القسم: في قوله   .٢

(أرسلنا نوًحا..
۱٤۰F

(بهذا یؤكد المقسم عل�ه." نوًحا، وهو، أو "وعزتي وجاللي لقد أرسلت )١
۱٤۱F

٢( 

والداعي لهذا التأكید كما یبینه حبنكة المیداني �أن المقصودین بهذا الب�ان هم المكذبون لرسول هللا  

۱٤۲F(.رسالة التوحید، فحالهم تستدعي تأكید وقوع هذه القصةوما جاء �ه من 

٣ ( 

لفظة (أرسلنا): جاءت في المكان الذي تقتض�ه الداللة الس�اق�ة، وظروف الواقف والحال،  .٣

الذي یر�د أن یثبت  عل�ه السالم فلم تأِت لفظة (�عثنا) فالمقام هنا موقف متنازع بین نوح

 لیق. أن قومه المنكر�ن لرسالته، فكانت هذه اللفظة  رسالته وأنه مرسل من رب العالمین، و�ی

 
م)،  ١٩٨٥ه، ١٤٠٥، ٧التراث العر�ي، ط إح�اءدار  ، (لبنان:روح الب�انالبروسوي، إسماعیل حقي،  ینظر: )۱(

الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة  أبي �كر،  بن  أحمد  بن  ، والقرطبي، محمد  ١٨٢، ص٣ج
،  ١مؤسسة الرسالة، ط وزارة األوقاف، بیروت: المحسن التركي، (قطر: عبدبن هللا د ، تحقیق عبوآي الفرقان

، (بیروت: دار الفكر،  ال�حر المح�طمحمد بن یوسف، ح�ان،  أبو، و ٢٥٧، ص ١م)، ج٢٠١٣ه، ١٤٣٤
الجواهر الحسان مخلوف، بن محمد بن ، والثعالبي، عبدالرحمن ٣١٩، ص٤م)، ج ١٩٨٣ه، ١٤٠٣، ٢ط

،  ٣٧، ص٢)، ج١٩٨٥(الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، د.ط، ، ، تحقیق الطالبيفي تفسیر القرآن
السراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م  یب،أحمد الخط بن والشر�یني، محمد 

،  ٥٥٨، ص١م) ج٢٠١٧ه، ١٤٣٨دار الكتب العلم�ة،  شمس الدین، (بیروت:بن ، تحقیق إبراه�م الخبیر
بن  علي بن ، والشوكاني، محمد ٢٣٥، ص٣، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،  ووأب

 ، (بیروت:فتح القدیر الجامع بین فني الروا�ة والدرا�ة من علم التفسیرعة هشام البخاري، محمد، مراج
 ،صفوة التفاسیرعلي، بن ني، محمد و با، والص٢٧٠، ص٢م)، ج ١٩٩٩ه، ١٤٢٠، ٣المكت�ة العصر�ة، ط

الب�ان فتح حسن،  بن ، والقنوجي، صدیق ٤٥٢، ص ١م)، ج١٩٨٦ه،  ١٤٠٦، ١مكت�ة الغزالي، ط (دمشق:
دار إح�اء التراث اإلسالمي، لبنان، المكت�ة العصر�ة،   ، مراجعة عبدهللا األنصاري، (قطر:في مقاصد القرآن

بن ، تخر�ج محمد محاسن التأو�لجمال الدین، بن ، والقاسمي، محمد ٣٨٤، ص ٤م)، ج١٩٩٥، د.ط، ٢ط
المنار، ، ورضا، ٣م)، ج١٩٩٤ ه،١٤١٥، ١عبدال�اقي، (لبنان، دار إح�اء التراث اإلسالمي، طبن فؤاد 

،  ٢التراث العر�ي، ط إح�اءدار  ، (بیروت:تفسیر المراغيمصطفى، بن ، والمراغي، أحمد ٤٩٠، ص٨ج
خواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي حول متولي، بن ، والشعراوي، محمد ١٨٨، ص٧م)، ج١٩٨٥

حبنكة، بن حسن بن  الرحمن    لمیداني، عبد، وا٢١٢، ص٤م)، ج٢٠١٦الرا�ة للنشر،    ، ( مصر:القرآن الكر�م
 . ٣١٨ص ٤م)، ج٢٠١٥ه،  ١٤٣٦، ٢دار القلم، ط  ، (دمشق:معارج التفكر ودقائق التدبر

 . ٢١٢، صخ محمد متولي الشعراوي یخواطر فضیلة الشالشعراوي،  )۲(
 . ٣١٨، صمعارج التفكر ودقائق التدبرالمیداني،  ینظر: )۳(



٦٤ 

تكرار لفظ (قوم) وهذا یؤدي إلى تماسك البنى النص�ة التي یرد فیها التكرار، �حیث ال  .٤

  ، كما أن هذه اللفظة تعطي شعوًرا اً مترا�ط الً إال �النظر إلى النص ك ،�مكن فك شفرتها

ق، فهو ینادیهم �صفة القوم�ة مضافة في استمالة قلو�هم نحو الح عل�ه السالمبرغ�ة نوح 

(إل�ه، استمالًة لهم إلى ع�ادة هللا
۱٤۳F

خاطب قومه   اً ، ف�ضیف ابن عاشور في تفسیره �أن نوح)١

كّلهم؛ ألن الدعوة ال تكون إال عامة لهم، وعبر في ندائهم بوصف القوم لتذكیرهم �آصرة  

ضمیره للتحبیب والترقیق ؛ لیتحققوا أنه ناصح ومشفق علیهم، وأضاف القوم إلى ةالقرا�

(الستجالب اهتدائهم
۱٤٤F

في  عل�ه السالم ، فوردت هذه اللفظة خمس مرات في قصة نوح )٢

 هذه السورة. 

في  عل�ه السالم  تقد�م حرف التعقیب (الفاء) في قوله: ﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم﴾ یوحي �سرعة نوح .٥

 دعوة قومه، وٕالحاحه المستمر لهم، وٕاشفاقه علیهم. 

فقد قرأ أبو جعفر والكسائي    ﴾،﴿َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرهُ :  تعالىتأخیر ما حقه التقد�م في قوله   .٦

﴿َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیِره﴾ �كسر الراء حیث كان على نعت اإلله، وافق حمزة في سورة فاطر: 

على التقد�م، فتقدیره: ما  وقرأ اآلخرون برفع الراء]، ٣َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر للااَِّ﴾ [فاطر:﴿

(لكم غیره من إله
۱٤٥F

، ولعل هذا التأخیر للتقلیل من شأن كل ما ُ�عبد من دون هللا والحط )٣

(الشركاء.من قدر ع�ادة 
۱٤٦F

٤( 

 
 . ٤٩٠، صالمنار تفسیر، ورضا، ١٨٣ص، روح الب�انینظر: البروسوي،  )۱(
 . ١٨٨، ص٤، جالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۲(
لبنان، (، تعلیق أحمد بن فر�د المز�دي،  الغا�ة في القراءات العشرینظر: الحافظ، أحمد بن الحسین بن مهران،    )۳(

الت�سیر في القراءات  ، والداني، عثمان بن سعید، ٥٧م)، ص ٢٠١٨ه، ١٤٣٩، ٢طدار الكتب العلم�ة، 
ال�غوي، الحسین ، و ٩١صم)،  ٢٠١٧ه،  ١٤٣٨،  ٤، صححه أوتو یرنزك، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، طالس�ع

 . ١٤٠، ص ٢م)، ج١٩٩٣ه، ١٤١٤،  ١دار الكتب العلم�ة، ط ، (لبنان:معالم التنز�لمسعود، بن 
 . ١١٠- ٨١٠، صدالئل اإلعجازي، ینظر: الجرجان )٤(



٦٥ 

َأَخاُف" ألن س�اق السورة السابق تقدم بذكر أهوال یوم الق�امة، ناس�ه مقاالت نوح  لفظة " .٧

(لقومه
۱٤۷F

١( 

﴿َقاَل اْلَمَألُ﴾؛ ألن ما في هذه القصة ال   "تعالى التعقیب: في قولهحذف الفعل من حرف  .٨

وهو قولهم ﴿ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضَالٍل ُمِبیٍن﴾ بخالف ما جاء في سورة هود ، یلیق �الجواب 

(والمؤمنین
۱٤۸F

٢(. 

ِإنَّا َلَنَراَك ِفي ﴿َقاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِمِه  قوله تعالى:  إیثار ص�غة (ضاللة بدًال من ضالل): في   .٩

وهذا اإلیثار الذي جاء �ه    ]٦٠،٦١األعراف:[َضَالَلٌة﴾  َقاَل َ�ا َقْوِم َلْ�َس ِبي    *َضَالٍل ُمِبینٍ 

عل�ه  القرآن الكر�م في هذا الس�اق له من الدالئل والمعاني المتضمنة ف�ه، فقد �الغ نوح 

عنى ل�س بي شيء من  في النفي، حیث نفى عن نفسه مال�سة ضاللة واحدة، �م السالم

ا على ما �الغوا في اإلث�ات وما جعلوه مستقر�ا في الضالل  إفراد الضالل وجزئ�اته، رد�

(الواضح البین.
۱٤۹F

٣( 

كما �الغ في تأكید المدح، عندما استدرك قائًال: (ولكني) "وهذا االستدراك في علم الب�ان  

(�سمى تأكید المدح �ما �ش�ه الذم"
۱٥۰F

٤( 

 
، مالك التأو�ل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیل في توج�ه المتشا�ه اللفظ من آي التنز�لالغرناطي،  ینظر: )۱(

 ١٩١، ص ٢، ١ج
فقال   "َفَقاَل اْلَمَألُ " هلالج لج ، فقد قال ٢١١، ص�صائر ذو التمییز غي لطائف الكتاب العز�ز، يالفیروزآ�ادینظر:  )۲(

] وفي سورة المؤمنین ٢٧[هود:} َما َنَراَك ِإالَّ َ�َشًرا ِمْثَلَنا{ فقالوا: أجابوا فیهما �ما اعتقدوا أنه جواب ألنهم �الفاء
َل َعَلْ�ُكمْ { قالوا:   . ]٢٤[المؤمنین:} َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلُكْم ُیِر�ُد َأْن َیَتَفضَّ

، التسهیل لعلوم التنز�لهللا،  عبد  بن  أحمد  بن ، وابن جزي، محمد ٨٣١صروح الب�ان، البروسوي،  ینظر: )۳(
محمود،   بن    أحمد بن  هللا    ، والنسفي، عبد٣٦، ص١م)، ج١٩٧٣ه،  ١٣٩٣،  ٢دار الكتاب العر�ي ط  (لبنان:

ه،  ١٤١٩، ١، دار الكلم الطیب، طلبنان، تحقیق یوسف بدیوي وآخر�ن، (مدارك التنز�ل وحقائق التأو�ل
 . ٤١، ص٤، ٣، جق�س من نور القرآن الكر�م، والصابوني، ٥٧٦ص ،١م)، ج١٩٩٨

 . ٤١، صق�س من نور القرآن الكر�مالصابوني،  )٤(



٦٦ 

ح�ان �أن هذه اللفظة تدل على أن هللا س�حانه هو ر�كم المالك   وبأ) یوضح (رب  .١٠

۱٥۱F(.ألموركم الناظر لمصلحتكم حیث أرسل إل�كم رسوًال یدعوكم إلى إفراده �الع�ادة

١ ( 

﴿َر�ِّي﴾ ﴿َر�ُِّكْم﴾، لتؤكد حق�قة  ﴾،َربِّ اْلَعاَلِمینَ وقد وردت هذه اللفظة ثالث مرات وهي ﴿

وتدل على أنه مرسل   عل�ه السالم،   نوح   ورب   ،القومورب  ،  ب العالمینالواحد األحد فهو ر تعالى  هللا  

 هللا اختصه �الرسالة. وأن، هللامن عند 

﴿ُأَبلُِّغُكْم  : تعالىمبدأ التدرج والترتیب في توج�ه الحجة المراد طرحها: في قوله  .١١

ِ َما َال َتْعَلُموَن﴾، وهذا المبدأ الذي تناوله الدارسون  ِرَساَالِت َر�ِّي َوَأْنَصُح َلُكمْ  َوأَْعَلُم ِمَن للااَّ

(في مجال قواعد التخاطب والسلم الحجاجي
۱٥۲F

فقد   عل�ه السالم،  یتضح في ترتیب قول نوح   )٢

" تعالىبّین عموم الرساالت التي أوحى هللا إل�ه وٕالى النبیین من قبله وتخص�ص ر�و�یته 

، ثم عطف (أنصح  تعالىومها للعالمین لإلشعار �موج�ات امتثاله ألمر هللا َر�ِّي" �عد عم

لكم) على أبلغكم مبیًنا ك�ف�ة أداء الرسالة وز�ادة الالم للداللة على إمحاض النصح لهم، 

كما تدل ص�غة المضارع على التجدد في النصح، ثم عطف (أعلم من هللا ماال تعلمون) 

(علمه �شؤون ر�ه وقدرته.مقرًرا لرسالته عل�ه السالم و 
۱٥۳F

٣ ( 

﴿ِلُیْنِذَرُكْم َوِلَتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾، إن تسلسل تقد�م الحجج  :  تعالىوكذلك جاء هذا المبدأ في قوله  

ُیبنى على التدرج للوصول إلى الغا�ة، فالنذارة تدفع إلى التقوى، وهذه   عل�ه السالم على لسان نوح

 
 . ٣٢١، صال�حر المح�طح�ان،  واب ینظر: )۱(
م)،  ٢٠٠٠، ٢المركز الثقافي العر�ي، ط  (بیروت: أصول الحوار وتجدید علم الكالم ، الرحمن، طه عبد ینظر: )۲(

ومستوف�ة  ترتیب�ة،�أنه مجموعة غیر فارغة من األقوال مزودة �عالقة  السلم الحجاجي:ف�عرف ، ١٠٥ص
�حیث تلزم القول الموجود في  ،للشرطین التالیین: كل قول �قع في مرت�ة ما من السلم یلزم عنه ما �قع تحته

ین كان �علوه مرت�ة كل قول في السلم كان دل�ًال على مدلول مع، على جم�ع األقوال األخرى  ،الطرف األعلى 
 دل�ًال أقوى. 

 . ٢٣٤، صمزا�ا القرآن الكر�م ىلإإرشاد العقل السل�م السعود،  وینظر: أب )۳(



٦٧ 

﴿َفَكذَُّبوُه َفَأْنَجْیَناُه َوالَِّذیَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك  : تعالى كما أن في قوله  ،مة هللالتقوى قد تكون سبب لرح

تدفع المصدقین    عل�ه السالم  َوأَْغَرْقَنا﴾، فتكذیب الرسالة السماو�ة التي أوحاها هللا على لسان نب�ه نوح

بها للنجاة في الفلك، كما تقضي �المنكر�ن لها إلى استحقاق الغرق، وهذا مبدأ الحجاج الذي �قدم 

الحجج واألدلة المؤد�ة إلى نتیجة معینة، و�تمثل في إنجاز تسلسالت استنتاج�ة داخل الخطاب، 

ا�ة حجج لغو�ة و�عضها  و�ع�ارة أخرى یتمثل الحجاج في إنجاز متوال�ات من األقوال، �عضها �مث

(�مثا�ة نتائج تستنتج منها.
۱٥٤F

١( 

داللة المستقبل في الفعل (أبلغكم) لوقوعه في ابتداء الرسالة (ما) وهذا یختلف عن   .١٢

لوقوع  ،علیهما السالموالتي وردت في قصة صالح وشعیب  ، في الماضي أبلغتكم)لفظة (

(ودنو العذاب. ،الفعل في آخر الرسالة
۱٥٥F

٢( 

لى االسم في كلمة (أنصح)؛ ألنها معطوفة على (أبلغكم) فعطف  إیثار الفعل ع .١٣

مع قوم عاد من   عل�ه السالمالمستقبل على المستقبل من جهة، كما في قصة النبي هود 

ُعطفت على  ،َأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمین﴾ فناصح اسم فاعل﴿: تعالى ورد قوله ،نفس السورة

(ل�قابل االسم �االسم  ؛قولهم ﴿َوإِنَّا َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبیَن﴾
۱٥٦F

كدعوة   ،وألن الفعل �فید التجدد   ؛)٣

نوح المتجددة والمستمرة، فهو یدعو قومه في كل حین ص�اح ومساء، و�كل أسلوب من  

 وجهر وٕاسرار، وفي كل حال یبلغ الرسالة تلو الرسالة من رب العالمین.

 
 . ١٦، صاللغة والحجاجینظر: الغزاوي،  )۱(
 . ٢١٢، ص، �صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�زيالفیروزآ�اد ینظر: )۲(
 . ٢١١، صالمرجع السابقینظر:  )۳(



٦٨ 

ادة الالم في "وأنصح لكم" �قال نصحته ونصحت له، ففي ز�ادة الالم م�الغة  ز� .١٤

وداللة على إمحاض النصح، وأنها وقعت خالصة للمنصوح مقصوًدا بها ال سواه، ول�س 

(وال لذات الناصح مصلحة، بل كل ما فیها لصالح من تبلغه. ،لغیره
۱٥۷F

١( 

والواو للعطف  ،الهمزة لإلنكار﴿َأَوَعِجْبُتْم﴾ فقد جاءت : تعالىالحذف: في قوله  .١٥

(أي: كذبتم واست�عدتم وعجبتم أن جاء ذكر من ر�كم. ،على مقدر
۱٥۸F

وهذا االستفهام  ، )٢

تو�یخي تقر�ري، وقد �شیر الحذف على فظاعة الفعل المحذوف و�شاعته، وتمكنه في 

 نفوسهم، فال یتطلب المقام ب�انه أكثر. 

فهو رسول  ،اْلَعاَلِمیَن﴾ و ﴿ِمْن َر�ُِّكْم﴾ تفید ابتداء الغال�ةإضافة(من) ﴿ِمْن َربِّ  .١٦

(من هللا.
۱٥۹F

٣( 

استعمال الحروف لها داللة، فحرف(على) رجل، �معنى (مع) رجل، وقیل: على  .١٧

(حذف مضاف تقدیره (على لسان رجل)
۱٦۰F

 ،ولوضوح دور اللسان في الحوار والدعوة ؛)٤

 ومثولها في اإلدراك ُحذِفت اللفظة.

وغیر قاصرة على التبل�غ �اللسان؛    ،للداللة على أن مهمة الرسل صع�ة  ؛وقد یوحي حذف (اللسان)

(�علمون أنها مهمة شاقة. ،ألن لها ت�عات تجهد كل رسول، فالرسل عندما یختارهم هللا
۱٦۱F

٥( 

 
الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي  ، والقرطبي،  ١٨٣، صروح الب�انالبروسوي،    ینظر:  )۱(

،  ٣٨٧، صفتح الب�ان في مقاصد القرآن، والقنوجي،  ٥٥٩، ص السراج المنیر، والشر�یني،  ٢٦١، صالفرقان
 . ٢١٦، صخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي والشعراوي، 

، ٤، جالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�ز، وابن عط�ة، ١٨٣، صروح الب�ان، ینظر: البروسوي  )۲(
، والشوكاني، ٥٥٩، صالسراج المنیر، والشر�یني، ٣٦، صالتسهیل لعلوم التنز�لجزي،  وابن ، ٣٠١ص

 . ٢١٧، صخواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ، والشعراوي ، ٢٧١، صفتح القدیر
 . ٣٨٧، صالب�ان في مقاصد القرآن فتحالقنوجي،  ینظر: )۳(
 . ٣٧، صالجواهر الحسان في تفسیر القرآنینظر: الثعالبي،  )٤(
 . ٢٢٣،  ٢٢٢، صخواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )٥(



٦٩ 

ة المطلب، وأن التقوى غیر موج�ة  حرف الترجي ﴿َوَلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾ تن�ه على أهم� .١٨

، وأالَّ �عتمد المتقي على تقواه وال �أمن عذاب تعالىللرحمة، بل هي متعلقة �فضل هللا 

(هللا.
۱٦۲F

١( 

ْیَناهُ الز�ادة في المبنى لز�ادة المعنى: فلفظة (فَأْنَجْیَناُه) هنا تختلف عن لفظة( .١٩ )  َفَنجَّ

والم�الغة، ففي سورة    تشدید یدل على الكثرة  الواردة في سورة یونس كالهما للتعدي، ولكن ال

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئفَ یونس ﴿ ن) ألن (مَ ]، ٧٣﴾ [یونس:َفَكذَُّبوُه َفَنجَّ

كما تستخدم مع   و تستعمل للصلة واالستفهام والشرط، تصلح للواحد واالثنین والجماعة،

(المذكر والمؤنث بخالف (الذین)، فإنه لجمع المذكر فحسب،
۱٦۳F

وكذلك ورود حرف  )٢

ألن  ، و ن) ألیق وأنسب الجر(ِمن) وتنكیر (أجر) وهما �فیدان العموم جاء التشدید مع (مَ 

الختصار الم�الغة والتحدي في سورة یونس أشد، بینما االسراع في سورة األعراف أوضح 

 . فیها  القصة

  رضي هللا عنه:  َعِمیَن) أي كفاًرا، قال ابن ع�اساستخدام ص�غة فعیل، فلفظة ( .٢٠

 عمیت قلو�هم عن معرفة هللا،

  عل�ه السالم  وهذه اللفظة جاءت في ص�غة م�الغة لما یتطل�ه الس�اق من وصف قوم نوح

 التي أنعم هللا بها علیهم.  ،وعدم االنتفاع �ملكات اإلدراك ،من تعطیل لحواسهم

 وأعمى في ،ى الزجاج: �أنهم َعموا عن الحق واإل�مان، ف�قال: رجل عم في ال�صیرةو�ر 

 
، التأو�لأنوار التنز�ل وأسرار  علي،  بن  عمر  بن  ، الب�ضاوي، عبد هللا  ١٨٣ص  روح الب�ان،ینظر: البروسوي،    )۱(

،  ١مج ،م)٢٠٠٠ه، ١٤٢١، ١حسن، (لبنان، دمشق، دار الرشید، طبن ص�حي بن تحقیق وتخر�ج محمد 
 . ٢٠٣، ٢٠٢م)، ص ١٩٨٤ه، ١٤٠٤، ١، (لبنان، دار العلم للمالیین، ط٥٥٠، ص٨ج

 . ٢١٢، ص�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، يالفیروزآ�ادینظر:  )۲(



٧٠ 

(ال�صر.
۱٦٤F

١( 

ق، ولو أر�د الحدوث لقیل یِ ح وَض رِ ) "داللة على ثبوت الصفة واستقرارها كفَ مٍ وقد تعطي(عَ 

(ق."ح وضائِ كما �قال: فارِ  ،عامٍ 
۱٦٥F

٢( 

  عل�ه السالم  الجاري بین نوحضمیر الكاف: الذي استعمل للخطاب ت�ًعا للحوار  .٢١

﴿َنَراَك﴾ یدل على أن نوًحا عل�ه السالم مقصود : تعالىفي قوله  قومه، فالس�اقو�ین 

�الخطاب، وأنه في موضع إدراك القوم السلبي، فالكاف هنا ضمیر متصل في محل نصب 

وهو وقوع فعل الرؤ�ة، �معنى اإلدراك عل�ه، وهو �شیر �م�ادرة    ، مفعول �ه، له داللة هامة

 قومه لمهاجمته. 

  َلُكْم﴾،﴿َعَلْ�ُكْم﴾، ﴿ُأَبلُِّغُكْم﴾، و�المقابل فإن تكرار الكاف في قول نوح عل�ه السالم ﴿

﴿َوَلَعلَُّكْم﴾ تشیر إلى أن قوم ﴿َوَأْنَصُح َلُكْم﴾، ﴿َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َر�ُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِلُیْنِذَرُكْم﴾، 

 نوح هم المقصودون �الخطاب، وهو خطاب النصح، و�دل على رغبته في النصح لهم.

 وأسلو�ه:نوح قصة  وعالقته �مشهد سورة یونسمحور المطلب الثاني: 

 :ة سورة یونسوجه تسم�  .أ

خصوص�ة  ُعِرفت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسیر �سورة یونس؛ لتفردها بذكر 

﴿َفَلْوَال َكاَنْت  :  تعالىهللا عنهم، في قوله    احیث إنهم آمنو قبل نزول العذاب علیهم وعف   لقوم یونس،

ْنَ�ا    َقْرَ�ٌة َآَمَنْت َفَنَفَعَها َوَمتَّْعَناُهْم  ِإ�َماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُیوُنَس َلمَّا َآَمُنوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَ�اِة الدُّ

 ]، وفي هذه الخصوص�ة تكر�م من هللا لیونس. ٩٩[یونس: ِإَلى ِحیٍن﴾

 
، (�غداد،  في أوهام الخواص درة الغواصالحر�ري، القاسم بن علي، ، و ١٤١، صالتنز�ل معالمینظر: ال�غوي،  )۱(

، یذكر أن األعمى من عمى القلب الذي یتولد الضاللة منه، ال من  ٣٠ص ، م)١٩٦٤مكت�ة المثنى، د.ط، 
 عمى ال�صر الذي �حجب المرئ�ات عنه. 

 . ٣٨٩، صفتح الب�ان في مقاصد القرآنالقنوجي،  )۲(



٧١ 

حیث ، و�علل ابن عاشور �أنها سمیت بذلك لتمییزها عن السور األر�ع المفتتحة بـ "الر"

(أو قوم نبي. ،أض�فت كل واحدة منها إلى نبي
۱٦٦F

١( 

أن األقوال الناشئة من اعت�ار  و�رى أكثر المفسر�ن أنها سورة مك�ة، و�عتقد ابن عاشور 

�عض آ�اتها نزلت في المدینة من جراء ظنهم الخاطئ �أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل الكتاب 

(لم ینزل إال �المدینة 
۱٦۷F

�عض آ�اتها �أنها   �ئَ أنها مك�ة ال تقبل تجز إلى ، كما �شیر رشید رضا )٢

(حیث لم تثبت بذلك روا�ة. ،مدن�ة من جهة الدرا�ة
۱٦۸F

٣( 

كما �صرح سید قطب �أن س�اق السورة لحمة واحدة، تواجه واقًعا متصًال �صعب تقس�مه،  

(مما ینفي القول �مدن�ة �عض اآل�ات.
۱٦۹F

٤( 

و�النظر لس�اق السورة نجد الترا�ط بین اآل�ات في مطلعها وختامها �الحدیث عن قض�ة  

مثل الرد على استعجالهم   ،التي تتا�عت في تسلسل ،في تناسب محكم، وكذلك المؤثرات  ،الوحي

  ، ال یدع مجاًال للشك �أن السورة نسیج واحد ال تتجزأ آ�اته   ،�الوعید، ثم ورود القصص بنسق متتا�ع

 بین المكي والمدني.

  

 
 . ٧٧، ص١١، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�روابن عاشور،  ینظر:)۱(
 . ٧٨، ص١١، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�رابن عاشور،  ینظر: )۲(
 . ١٤١، ص١١ه)، ج١٣٤٩، ١المنار، ط، (مصر، مط�عة تفسیر المنارینظر: رشید رضا،  )۳(
 . ١٧٥٢، ص ١١، ج  ٣، مجفي ظالل القرآنینظر: قطب،  )٤(



٧٢ 

 :نوح عل�ه السالم وعالقتها �مشهد قصةیونس محور سورة  .ب 

من خالل داللة عجز المشركین عن معارضة   ملسو هيلع هللا ىلص  ول إث�ات رسالة محمد تمحورت السورة ح

القرآن التي جاءت �أسلوب التعر�ض في تهجي الحروف المقطعة واآل�ة التي ت�عتها والمشیرة لذلك 

  وٕاث�ات انفراد هللا �اإلله�ة بداللة أنه الخالق ]،  ١﴿ِتْلَك َآَ�اُت اْلِكَتاِب اْلَحِك�ِم﴾ [یونس:قوله تعالى:  في  

الرازق المدبر، وٕاث�ات فساد معتقد الكفار في الشرك وع�ادة األصنام، وٕاث�ات الحشر والجزاء، و��ان  

و��ان حق�قة الدن�ا والعاق�ة في اآلخرة،   ،ومدح أهل اإل�مان ،وذم أهل الكفر، دالئل من المخلوقات 

بذكر قصص األنب�اء وعاق�ة أمرهم،   ملسو هيلع هللا ىلص وتمیز أهل الوال�ة وتسل�ة النبي، و��ان فائدة نزول القرآن

(وأمره �الصبر على أذى المشركین، حتى �حكم هللا.،  ملسو هيلع هللا ىلص  وتأكید نبوة النبي
۱۷۰F

السورة التشك�ك    أ�طلت ف  )١

أعظم من أن ینزل وحً�ا، و�التالي فالقرآن  تعالى  ه الكافرون �أن هللا  �القرآن من جهتین: أوًال: ما اّدعا

ل�س وح�ه، وُفند ذلك، وثانً�ا: ادعاء الكافر�ن �أن الرسول افترى على هللا في نس�ة القرآن إل�ه، وُفند  

كما بین س�حانه خصائص كتا�ه، وما ورد ف�ه من قصص تعالى ذلك، و�ین أنه من عند هللا 

ة على نفي العجب �أن یرسل وحجً  دل�ًال زل علیهم من الوحي وما �شروا وأنذروا، الرسل، وما أن

(رسوًال.
۱۷۱F

٢( 

 
�صائر ذوي التمییز في لطائف ،  يوالفیروزآ�اد،  ٤٥٤، ص٢، جتأو�ل في معاني التنز�لل�اب الالخازن،    ینظر:  )۱(

، تحقیق حسنین، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، وال�قاعي،  ٢٣٩،  ٢٣٨، ص١، جالكتاب العز�ز
، والتنو�رالتحر�ر  ، وابن عاشور،  ١٦٥،  ١٦٤، ص ٢ج )،  م١٩٨٧ه،  ١٤٠٨،  ١(الر�اض، مكت�ة المعارف، ط

، (لبنان، مؤسسة  الوجیزة في العقیدة اإلسالم�ةحبنكة،  بن  ، والمیداني، عبد الرحمن  ٨٠،  ٧٨، ص١١، ج٥مج
، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكر�موشحاته،  ،  ١٤٧-١٤٤م)، ص١٩٩٦ه،  ١٤١٦،  ٢الر�ان، ط

 . ١٢٦- ١١٩، ص١ج
، روح المعاني في  واأللوسي، ١٦٤، ص٤، جالقرآن الكر�مالعقل السل�م إلى مزا�ا  إرشادالسعود،  أبوینظر:  )۲(

، والط�اط�ائي،  ٣٦١٤زهرة، زهرة التفاسیر، ص  وأبو،  ١٥٧، ص١١، جتفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني
، تحقیق عادل  الل�اب في علوم الكتابعلي، بن ، عمر ، والدمشقي٦، ص١٠، جالمیزان في تفسیر القرآن

، وحوى،  ٣٧٥، ص ١٠م)، ج ١٩٩٨ه، ١٤١٩، ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، طعبد الموجود وآخر�ن، بن 



٧٣ 

ر �صن�ع أهل التكذیب ومعاملة هللا لهم، وُتنِذر ُتذكِ ، فجاءت قصة نوح مجملة في السورة

، أو ل�قروا �صحة  محمد ملسو هيلع هللا ىلصو�ین أمته، ل�عتبر أهل التكذیب من أمة  ،بین النبي ،�القضاء العدل

 نبوته.

عن إرسال الرسول المنذر، كما  ،إن قصة نوح في هذه السورة تخدم س�اق نفي العجب 

كون القرآن موعظة وهدى، وتخدم قض�ة شفاء القلب من الشك، وُتر�ي المؤمن على   تخدم قض�ة 

(في مواقف صح�حة تمتلئ �اإل�مان �الوحي المنزل. ،مواجهة الكافر�ن
۱۷۲F

  ،، فقض�ة األلوه�ة)١

الذي یتكأ علیها   ،هي القض�ة األساس�ة ،ومقتض�اتهما في ح�اة الناس  ،وتجل�ة حق�قتهماوالعبود�ة 

(وهي قض�ة القرآن كله، وقض�ة القرآن المكي �صفة خاصة. ،الس�اق كله
۱۷۳F

٢( 

فكان س�اق السورة �حض على ب�ان جزاء هللا للمكذبین الغافلین، كما یبین ثواب المؤمنین  

و��ان سنة هللا   ،فابتدأت بتكذیب قوم خاتم األنب�اء �ن بهدي هللا،المست�صر  ،العاملین الصالحات 

تهام نوح  اوجاءت قصة نوح في هذه السورة تستكمل الرد على  ،في جزاء ال�غي والكفر ،ال�اق�ة

والتوكل الكبیر على هللا   ،في جوٍّ مفعٍم �التحدي الشدید لهم ،كما جاء في سورة األعراف ،لقومه

وجعلهم خالئف وٕاغراق المكذبین، وتعد آ�ات قصة نوح في هذه السورة    ،ن معهولمن آم  ،المنجي له

"من أبلغ آ�ات القرآن ع�ارة وأجملها على إیجازها للمعاني الكثیرة من علم النفس ودرجة إ�مان  

األنب�اء المرسلین وثقتهم �اهلل عز وجل وشجاعتهم واحتقارهم لكل ما في الح�اة الدن�ا من أس�اب  

وحسن وعظه لهم  ، فیهم وفي أقوامهمتعالى و��ان خاتمتهم لسنته  ،ره والرجاء ف�ما سواهالخوف وغی

 

التفسیر الموضوعي لسور القرآن التفسیر وعلوم القرآن،  وعلماء، ٢٤٨٩، ص ٥، جاألساس في التفسیر
 . ٣٠٤، ص٣، جالكر�م

 . ٢٤٩٤صفي التفسیر،   األساس، وحوى، ٤٥٨، ص ١١، جتفسیر المناررضا،  ینظر: )۱(
 . ١٧٥٣، ص ١١، ج٣، مجفي ظالل القرآنینظر: قطب،  )۲(



٧٤ 

۱۷٤F(" تعالىبوحي ر�ه 

، مت�ًعا بإشارة ل�عثة أنب�اء كانت عاقبتهم مماثلة لقوم نوح، لم یهتم الس�اق  )١

مبیًنا فیها الجزاء العادل فیهم،  ،بتفصیل قصصهم، ولكن فصلت قصة موسى وهارون مع فرعون 

وتوج�ه االعت�ار ألهل مكة   ،ومثبًتا لقلب خاتم الرسل في صدق القرآن في دعوته ووعده ووعیده

لب�ان مشیئة هللا في األمم في إنزال عقا�ه علیهم لتعنتهم، ورفعه لمن آمن قبل وقوعه كقوم یونس،  

كإجمال لما ُفصل في السورة، وكعودة  ،سالم ثم ختمت �عدها بنداء عام في الدعوة إلى عقیدة اإل

التي تستهدفها   ،وشاهد لتصدیق الحقائق االعتقاد�ة ،لمحورها، فالقصص في هذه السورة مجمل

(السورة.
۱۷٥F

٢( 

 :یونس سورة فيالسالم  نوح عل�هأسلوب قصة  .ج

ُعِرضت قصة نوح في هذه السورة �أسلوب طلبي �صورة كاملة، فقد جاءت البدا�ة �أسلوب 

وقومه، في صورة سرد قصة نوح عل�ه    محمد ملسو هيلع هللا ىلصالتأكید لفعل األمر كافتتاح للحوار القائم بین النبي  

   كاآلتي: هو أسلوب الجملة الخبر�ة، وهي    ،السالم، وكان أسلوب اآلیتین األخیرتین من هذه القصة

﴿َواْتُل َعَلْیِهْم َنَ�َأ ُنوٍح ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َ�ا َقْوِم ِإْن َكاَن َكُبَر َعَلْ�ُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكیِري  : تعالى قال

ْلُت َفَأْجِمُعوا ِ َتَوكَّ ِ َفَعَلى للااَّ َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ َال َ�ُكْن َأْمُرُكْم َعَلْ�ُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َوَال    ِ�َآَ�اِت للااَّ

ِ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمسْ ٧١ُتْنِظُروِن (  ِلِمیَن  ) َفِإْن َتَولَّْیُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَّ

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئَف َوأَْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اتِ ) ٧٢( َنا َفاْنُظْر َكْیَف  َفَكذَُّبوُه َفَنجَّ

یَِّناِت َفَما َكاُنوا ِلُیْؤِمُنوا ) ُثمَّ َ�َعْثَنا ِمْن َ�ْعِدِه ُرُسًال ِإَلى َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم ِ�اْلبَ ٧٣َكاَن َعاِقَ�ُة اْلُمْنَذِر�َن (

 ] ٧٤-٧١ِ�َما َكذَُّبوا ِ�ِه ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َنْطَ�ُع َعَلى ُقُلوِب اْلُمْعَتِدیَن﴾ [یونس:

 ولنتت�ع أثر الداللة الس�اق�ة في توض�ح معاني األلفاظ في هذه السورة: 

 
 . ٤٦٠، ص١١، جتفسیر المناررضا،  )۱(
 . ١٨٤٤، ص ١٢، ج٤، مجفي ظالل القرآنینظر: قطب،  )۲(



٧٥ 

ن �طالن دین  تبی  ،حرف العطف: فحرف(الواو) جاء معطوًفا على ما سبق من آ�ات  .١

المشركین، وتدل على أن هذه اآل�ة ل�ست استئناف�ة، بل متعلقة بتفنید ما س�قتها من 

آ�ات، وفیها تعر�ض لما حلَّ �األمم المماثلة ألحوالهم، واستقصاء لطرق الحجاج على 

(أصحاب اللجاج، كدلیل على نبوته في إخ�اره ألمور غیب�ة.
۱۷٦F

١( 

﴿َواْتُل َعَلْیِهْم﴾ ولهذا الحذف داللة تعلق تعالى:  قولهحذف الفاعل والمفعول �ه: في  .٢

المعنى �ما سبق من آ�ات، أي اتل �ا محمد على قومك المشركین الجاحدین خبر نوح 

الذین �ش�ه حالهم حالكم من النكران والكفر، فكان لهذا الحذف   ،عل�ه السالم مع قومه

وترا�ط مفاه�م  ،عة في الس�اقوتفعیل بنى العالقات الجام ،دوره في ر�ط أجزاء الكالم

 النص؛ لعدم تعلق غرض بذكر المحذوف في س�اق اآل�ة.

ذكر المبتدأ والخبر (ن�أ نوح) لتأكید غرض اقتضاه الس�اق لتوثیق ر�اط المعنى بجوهر  .٣

واالعتراف بتار�خ نوح عل�ه السالم ورسالته مع قومه، و(إذ): ظرف �فید تحقق   الس�اق،

(وقوعه في ذلك الزمان.
۱۷۷F

٢( 

فتكرار لفظ القوم تفید معنى  ، ﴿َقاَل ِلَقْوِمِه َ�ا َقْوِم﴾قوله تعالى: التأكید �التكرار: في  .٤

من نوح عل�ه السالم لقومه، فهو یؤكد على وشائج  ،والتقرب  ،والتناصح ،من التودد 

 الصلة التي تر�طه بهم.

 
، (المكتب اإلسالمي، في علم التفسیر زاد المسیرعلي، بن الرحمن  عبد بن الجوزي، جمال الدینابن  ینظر: )۱(

لوسي،  ، واأل٢٣٤، ص١١، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�ربن عاشور،  ، وا٤٧ص  ٣م)، ج١٩٨٤ه،  ١٤٠٤،  ٣ط
 . ٤٥٨، ص١١، جتفسیر المنار، ورضا، ١٥٧، صروح العاني

 . ١٠٠٧، صالبرهان في علوم القرآن، ینظر: الزركشي )۲(



٧٦ 

على خروج   ،ص�غة (َفُعَل) في قوله: ﴿َكُبَر﴾ تدل على معنى األمر الصعب الشاق .٥

الكلمة منهم. وفیها معنى اإلصرار على التكذیب، فالس�اق دال على تقدم تكذیبهم له 

۱۷۸F(.كما تدل هذه اللفظة

١( 

﴿َمَقاِمي َوَتْذِكیِري﴾ تدل على ثبوت قوله تعالى:  عال إلى األسماء: في  العدول عن األف .٦

صفة تلك األسماء في سلوك نوح، فقد كان دائم الق�ام برسالته في دعوة قومه للتوحید 

وتذكیره لهم �اهلل الرب الخالق المستحق إلفراده �الع�ادة، فعدول الس�اق من ذكر 

سماء التي تعطي داللة الثبوت في حق نوح عل�ه التي تفید التجدد إلى األ ،األفعال

السالم لتمیزه في دعوته بهذه الصفة، فقد كان دائم الق�ام على دعوة اإل�مان، فلفظة 

وقد  ،(ق�امي) تحمل عدة معاٍن، فقد تعني اسم مكان مثل ما �قال (المجلس السامي)

ف�ه �معنى إقامتي بین   تعني مصدًرا م�م��ا �معنى اإلقامة، ف�قال: قمت �المكان وأقمت 

ظهران�كم مدة طو�لة، فاهلل ذكر ذلك الق�ام بنحو ألف سنة إال خمسین عاًما، وقد تعني 

وهم جلوس �ستمعون لدعوته، كما كان   ،فهو قائم ،هیئة الق�ام في التذكیر والوعظ

وهم قعود، وهذا نهج  ،�حكى عن ع�سى عل�ه السالم، فقد كان �عظ الحوار�ن قائًما

(قعود. موه ،�قوم على المنبر ف�عظ الجماعة ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
۱۷۹F

٢( 

﴿ِ�َآَ�اِت للااَِّ﴾ تضفي داللة اللصوق �الخالق الموجد، فآ�ات :  تعالى  حرف ال�اء في قوله .٧

من خلق السموات واألرض والمخلوقات عامة،  ،هللا قد تعني دالئل وجودة في الكون 

لتصدیق الناس �أنهم مرسلون   ؛وقد تعني أن آ�ات هللا معجزات وخوارق على ید الرسل

 
(عنا�ة القاضي وكفا�ة الراضي  حاش�ة الشهابشهاب الدین ،  أحمد بن محمد بن عمر بن ،الخفاجيینظر:  )۱(

 . ٤٩، ص٥(بیروت، دار صادر، د.ط، د.ت)، جعلى تفسیر الب�ضاوي)، 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م ، واأللوسي،  ٣٣، ص٢، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�لینظر: النسفي،    )۲(

 .١٥٧ص ٨ـ٧، جوالس�ع المثاني



٧٧ 

من هللا مؤ�دون بنصره، وقد تعني آ�ات هللا في القرآن الحك�م، وفي ذلك إث�ات لوحدان�ة  

 هللا، وحرف ال�اء أعطى هذه اإلشارة البل�غة �صورة بل�غة.

ْلُت﴾ أي دمت على تخص�ص قوله تعالى: التقد�م لالختصاص في  .٨ ِ َتَوكَّ ﴿َفَعَلى للااَّ

(فقط، أو یراد إحداث مرت�ة مخصوصة من مراتب التوكل.تعالى   على هللالتوكل 
۱۸۰F

١( 

الذي �ستدعي الحاجة  تعالى  وذكر المضاف إل�ه �عطي مز�د لصوق وعظ�م تأكید �اهلل

 إلى ذكره.

ْلُت﴾ تضفي داللة التجدد واالستمرار في  : تعالى ص�غ الفعل الماضي في قوله .٩ ﴿َتَوكَّ

 ع�ادة التوكل على هللا س�حانه.

﴿َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم﴾ جاء بهمزة القطع وحذف تعالى �غة فعل األمر في لفظة ص .١٠

 ،حرف الجر فوصل الفعل، وكانت أفصح عند السدوسي مما لو جيء �حرف (على)

(وهي مرت�طة بجمع ما تفرق في المعاني.
۱۸۱F

٢( 

  استخدام حرفي التعقیب والمهلة حسب أدوارهما المقتض�ة في الس�اق: ففي قوله  .١١

﴾ فجيء :  تعالى ﴿َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ َال َ�ُكْن َأْمُرُكْم َعَلْ�ُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ

ل�عطي داللة السرعة في قض�ة جمع األمر وز�ادة تقر�ره، ؛ �حرف التعقیب (الفاء)

 ؛ �ة القضاءوجيء �حرف المهلة (ثم) في قض�ة النهي عن إخفاء أمر الجمع، وقض

واجعلوا في أنفسكم سعة وقت ، إلعطاء داللة في تراخي في الرتب، وتراخي الزمان

 
خواطر الشیخ ، والشعراوي، ١٦٤، ص٢، جالسل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مإرشاد العقل السعود،  أبوینظر:  )۱(

 . ٤٥٣، ص١٠، ٩، جمحمد متولي الشعراوي 
 . ١٥٨،  ١٥٧ص ٨، ٧، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثانيینظر: األلوسي،  )۲(



٧٨ 

والمجاهرة �عدواتكم لي، وأبرزوا شركم إلي وأخرجوه، وخذوا وقتكم  ،في كشف ستركم

(كامًال في ذلك.
۱۸۲F

١( 

وٕانما  ﴿َوُشَرَكاَءُكْم﴾ وهي األصنام، قوله تعالى: حرف (الواو) �معنى (مع) في  .١٢

(حثهم عل�ه السالم على االستعانة بها من �اب التو�یخ والت�كیت على مذهبهم الفاسد.
۱۸۳F

٢( 

﴿َوَال تُْنِظُروِن﴾ لكي تفید مطلق الجمع، فال :  تعالىحرف العطف (الواو) في قوله   .١٣

وال إمهاله، أي ال تؤخرون �عد إعالمكم إ�اي ما أنتم   ،وال إسراعه  ،داعي لترتیب النظر

حكمتم �ه علي، وفي ذلك داللة عدم اكتراثه بهم، و�لوغه غا�ة التوكل،  وما ،عل�ه

(وأنهم ال یجدون إل�ه سبیل. ،، وعصمتهتعالىوثقته بوعد هللا  
۱۸٤F

٣( 

﴿َفِإْن َتَولَّْیُتْم﴾، ﴿َفَما َسَأْلُتُكْم﴾، ﴿َفَكذَُّبوُه﴾، قوله تعالى:  حرف التعقیب (الفاء) في   .١٤

ْیَناُه﴾، ﴿َفاْنُظر﴾ تعط  وتعاقب األفعال واألحداث ت�اًعا،  ،ي داللة على السرعة﴿َفَنجَّ

وعدم سؤاله   ،فكأنها مقدمات تبنى علیها النتائج، فتولیهم عنه �قود إلى عدم اكتراثه بهم

إ�اهم، و�صل بهم إلى تحقیق ما �صبون من تكذیب، یختم بها هللا العادل س�حانه نجاة  

 وهالك الكافر�ن. ،الفئة المؤمنة

﴿َفِإْن َتَولَّْیُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم﴾ فجاءت لفظتي  : تعالىص�غة الفعل الماضي في قوله"  .١٥

 د التحقق والوقوع.لتفی ؛في ص�غة الفعل الماضي ،وعدم السؤال ،التولي

 وجاءت ﴿ِمْن َأْجر﴾ لز�ادة التأكید. ،جاءت الئقة مع س�اق اآل�ات  )أجر(لفظة  .١٦

 
روح المعاني في األلوسي، ، و ٢١٧، ص٥، جالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زابن عط�ة،  ینظر: )۱(

 . ١٥٨، ص ٨، ٧، جتفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني
روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع ، واأللوسي، ٣٤، ص ٢، جالسراج المنیرالشر�یني،  ینظر: )۲(

 . ٢٧١ص  ،٩، ٨، ج٤، مجمحاسن التأو�ل، والقاسمي، ١٥٨، ص٨، ٧، جالمثاني
عواد وآخر�ن (بیروت، بن تحقیق �شار  ،جامع الب�ان عن تأو�ل آي القرآنجر�ر، بن  ینظر: الطبري، محمد )۳(

 . ٣٥، ص ٢جالسراج المنیر، ، والشر�یني، ٢٢٩، ص ٤م) مج ١٩٩٤ه، ١٤١٥،  ١مؤسسة الرسالة، ط



٧٩ 

﴿ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَِّ﴾ مما یدل على  : تعالى التأكید بـ (إن والالم) في قوله .١٧

 وأن نوًحا عل�ه السالم  ،فهو المتفضل �ه على ع�اده المؤمنین، إث�ات األجر هلل وحده

، فثمة وجود فارق بین تعالىتنازل عن األجر منهم؛ ألنه أراد األجر األعلى من هللا 

(ومن �عطي �ال حدود وهو هللا. ،إمكانات ال�شر المحدودة العطاء
۱۸٥F

١( 

االسترجاع السردي في لفظة ﴿َوُأِمْرُت﴾ �عطي تأكیًدا �استجا�ة نوح من بدأ الرسالة  .١٨

(�طاعة أمر هللا
۱۸٦F

٢ ( 

وٕان تنوعت  ،﴿اْلُمْسِلِمیَن﴾ تبین أن دین اإلسالم دین جم�ع األنب�اءفاصلة  .١٩

(شرائعهم.
۱۸۷F

٣( 

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم  قوله تعالى:  لفظة ﴿َوَمْن َمَعُه﴾ في   .٢٠ ﴿َفَكذَُّبوُه َفَنجَّ

مذكر ألن (من) تصلح للواحد واالثنین والجماعة، كما تستخدم مع ال َخَالِئَف﴾؛

بخالف (الذین) فإنه لجمع المذكر فحسب، وكأن التشدید مع (من) ألیق  ،والمؤنث 

(وأنسب.
۱۸۸F

(كما في المشهور أنهم كانوا ثمانین؛ أر�عین رجًال وأر�عین امرأة. )٤
۱۸۹F

٥( 

 ؛لفظة (الفلك) من األلفاظ التي تطلق على المفرد والجماعة، وجاء حرف الجر(في) .٢١

(الحین على ظهر السفینة أنجوا الصالحین من �عدهم.ل�فید عدة معاٍن، منها أن الص
۱۹۰F

٦( 

 
 . ٤٥٨، ص١٠، جخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )۱(
، اقصة نوح عل�ة السالم أنموذجً   السرد في القصة القرآن�ة:،  بن إسماعیل  سل�مان  بن  ینظر: الطحان، یوسف  )۲(

 . ٥٢، ص ١٠ع ،  ٥مج  ،م)٢٠١٠كل�ة العلوم اإلنسان�ة، مجلة (جامعة الموصل، 
 . ٦٨٨، ص٣، جتفسیر القرآن العظ�مینظر: ابن كثیر،  )۳(
 . ٢١٢، صز�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�، يالفیروزآ�اد ینظر: )٤(
 . ١٦٠، ص٨، ٧، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثانيینظر: األلوسي،  )٥(
 . ٤٣٦، ص١٠، جخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )٦(



٨٠ 

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئَف﴾قوله تعالى:  التقد�م في   .٢٢ إلظهار    ؛﴿َفَنجَّ

كمال العنا�ة �شأن المقدم، ولتعجیل المسرة للمسلمین، ولإلیذان �سبق الرحمة التي هي 

(الذي هو من مستت�عات جرائم المجرمین. ،الغضب   من مقتض�ات الر�و��ة على
۱۹۱F

١( 

وٕامعان    ،لب�ان تدني رتبتهم  ؛﴿َوأَْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا﴾قوله تعالى:  التأخیر في   .٢٣

 في ازدرائهم.

إن الوعد والوعید هو األهم في س�اق صدق الوعد والوعید، وهو األظهر في الحجة على  

وقلة أت�اع   ،وهو ما یتناقض مع معتقد المشركین، �أن كثرتهم  ،القادر على إ�قاعهماأن هللا وحده 

التي تجعل من المادة األثر في اإلصا�ة   ،النبي، وخالف األصل المعهود في المصائب العامة

(دون التمییز بین الصالح والطالح، فتقر�ر سنة هللا وأن بیده س�حانه األمر وفق وعده ووعیده.
۱۹۲F

٢( 

للداللة على   بذلك؛﴿والَِّذیَن َكذَُّبوا﴾ والتعبیر عنهم  یر �االسم الموصولالتعب .٢٤

 ، إصرارهم على التكذیب، حیث لم ینتفعوا �اإلنذار ولذا مضت علیهم سنة هللا ال�اق�ة

 وهي االستئصال. 

لفظة ﴿َفاْنُظر﴾ وجاءت �معنى ال�صر وال�صیرة، بهدف تسل�ة الرسول وتحذیر   .٢٥

(من كذبهم
۱۹۳F

تعطي داللة التجس�م الحي الماثل أمام الرسول؛ ألنه مؤمن �اهلل  ، كما )٣

(مبلغ عنه كأنه یراه صدًقا.
۱۹٤F

٤( 

 
حاش�ة الشهاب، (عنا�ة ،  الخفاجي، و ١٦٠ص  ،١٠، جخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،    )۱(

"الفاء فص�حة أي حقت علیهم كلمة : �قوله ٤٩، ص٥جالقاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي)، 
 .العذاب فنجیناه وقوله من الغرق بداللة المقام"

 . ٤٦٣، ص ١٠، جالمنار تفسیرینظر: رضا،  )۲(
 . ١٦٠، ص٨، ٧، جالمثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع ینظر: األلوسي،  )۳(
 . ٤٦٥، ص١٠، ٩، جخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )٤(



٨١ 

فأداة   ،﴿َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَ�ُة اْلُمْنَذِر�َن﴾: تعالىاالستفهام بـ "كیف" في قوله  .٢٦

إلى معنى مختلف، وهو التعجب والتو�یخ،   ،االستفهام خرجت عن داللتها على الحال

 واالست�عاد.  ،واإلنكار ،فأفادت النفي

ولم �أخذ القوم   ،، أنه لم �عذب قبل أن ینذرتعالىفاصلة (المنذر�ن) لیبین الحق  .٢٧

(على جهلهم.
۱۹٥F

١( 

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشهد قصة  سورة هود محور :المطلب الثالث

 :ة سورة هود وجه تسم�  .أ

في حدیث ابن   النبي ملسو هيلع هللا ىلص سمیت بهذا االسم وال �عرف لها اسم غیره، "وورد هذا االسم عن 

ع�اس (رضي هللا عنهما) أن أ�ا �كر (رضي هللا عنه) قال: �ا رسول هللا قد ِشبَت، قال: شیَّبتني  

َرْت" هودٌ  ْمُس ُكوِّ (والواقعة والمرسالت وعمَّ یَتَساَءُلوَن، وإَِذا الشَّ
۱۹٦F

یها اسم هود خمس  ، كما تكرر ف)٢

 مرات، واشتملت على تفاصیل قصته مع قومه، وهي مك�ة �اإلجماع. 

 : نوح عل�ه السالم وعالقته �مشهد قصةهود محور سورة  .ب 

 
 . ٤٦١، ص١٠، ٩، جخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )۱(
،  ٢الحضارة، ط(الر�اض، دار  ،  علفة  رائد بن صبري بن أبي، تحقیق  سنن الترمذيع�سى،  بن  محمد    الترمذي،  )۲(

" قال أبو ع�سى: هذا حدیث حسن  ، ٦٣٦، ص ٣٢٩٧سورة الواقعة، رقم ومن  م)، �اب٢٠١٥ه، ١٤٣٦
غر�ب ال نعرفه من حدیث ابن ع�اس إال من هذا الوجه وروى علي ابن صالح هذا الحدیث عن أبي اسحاق  

ان عن أبي إسحاق  عن أبي ُجح�فة نحو هذا. وروي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي نحو حدیث شی�
وابن عاشور،  ولم یذكر ف�ه عن ابن ع�اس حدثنا بذلك هاشم بن الولید الهروي، حدثنا أبو �كر ابن ع�اش"، 

 . ٣١١، ص١١، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�ر



٨٢ 

ینصب محور السورة على قوله: ﴿َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم  

وفي رساالت  ،ومحله في دین هللا ،]، وعلى تفصیل األمر (اعبدوا ر�كم)١٢ُقوَن﴾ [ال�قرة:َلَعلَُّكْم َتتَّ 

(الرسل.
۱۹۷F

١( 

و�عثه نذیًرا   ،ابتدأت السورة بذكر �عثة محمد خاتم النبیین في دعوته إلى ع�ادة هللا وحده

ته، فجاءت قصة و�شیًرا، ودعوته لإل�مان �ال�عث والجزاء، و��ان حال المؤمنین والمكذبین إزاء دعو 

  ،نوح عل�ه السالم معطوفة علیها؛ لُ�علم قومه أنه عل�ه السالم ل�س بدًعا من الرسل، وأن حاله معهم

 .كحال من قبله من الرسل

، واتهامهم له �افتراء القرآن ونس�ه إلى هللا ملسو هيلع هللا ىلصولما ذكر هللا عناد المشركین وتكذیبهم لرسول  

العذاب في اآلخرة، وذكر فوز أهل اإل�مان �الجنات في  هللا، بین أحوال أهل الكفر من الخسران و 

وال�صیر والسم�ع؛ للتحذیر والتمییز    ،دار الخلود، وضرب المثل في أحوال الفر�قین �األعمى واألصم

بینهم، فناسب ذلك أن یتعظوا �مصیر المكذبین قبلهم، وتسل�ة للنبي �ما أصاب الرسل قبله مع  

(أقوامهم.
۱۹۸F

٢( 

والكافر�ن لدعوته في عقیدة التوحید،   ،ین حال الفر�قین من المؤمنین �هفجاءت قصة نوح لتب

كتب�ان لما أجمل في سورتي األعراف و�ونس، ذكرت فیها امتثال نوح عل�ه   ،في تفصیل واسع

 
 . ٢٥٢٥، صاألساس في التفسیرینظر: حوى،  )۱(
ق التنز�ل وعیون األقاو�ل في الكشاف عن حقائعمر، بن محمود  أبو القاسم  ینظر: الزمخشري، جار هللا  )۲(

  وأبو، ٤٨١م)، ص ٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ٣، تخر�ج خلیل مأمون ش�حا، (لبنان، دار المعرفة، طوجوه التأو�ل
روح المعاني في تفسیر ، واأللوسي، ١٩٩، ص٤، جالعقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�م إرشادالسعود، 

،  ١٨٤١، ١٨٣٩، ص١٢، ج٤مجظالل القرآن، في ، وقطب، ٣٥ص١٢جالقرآن العظ�م والس�ع المثاني، 
، وابن  ١٣٥، ص ١٠، جالمیزان في تفسیر القرآن، والط�اط�ائي، ٣٦٩٨، صزهرة التفاسیرزهرة،  وأبو

التفسیر الموضوعي ، وعلماء التفسیر وعلوم القرآن، ٤٢-٣٢، ص١٢، ج ٥، مجالتحر�ر والتنو�رعاشور، 
 . ٨٩،  ص٧، ٦، ص١٢، جلمنارتفسیر ا، ورضا، ٤٦١، ص٣، جلسور القرآن الكر�م



٨٣ 

ومجادلتهم في   ،وتخو�فهم ،وترغیبهم ،السالم ألداء تكالیف الرسالة من دعوة قومه لع�ادة هللا وحده

ودعوته  ،في صناعة الفلك ،وامتثاله ألمر ر�ه ،ودفاعه عن أت�اعه ،أعلى مواطن الجدال العقلي

وهم قوم (هود وصالح وٕابراه�م ولوط    ،البنه وحواره مع ر�ه، أت�عه تفصیل لقصص األنب�اء من �عده

 ، وتكذیب أقوامهم لهم ،حال دعوتهم ملسو هيلع هللا ىلص لخاتم األنب�اءتعالى وشعیب وموسى) علیهم السالم، مبیًنا 

المبینة لقدرة هللا وعدالته في الح�اة الدن�ا وفي اآلخرة،  ،وكونها من األن�اء الغیب�ة، وعاق�ة أمرهم

في مجادالت عقل�ة من   ،وتمیزت جم�ع قصص هذه السورة �الحوار الم�اشر للرسل مع أقوامهم

 .ي عادلواستهزاءات وتهدیدات من جهة األقوام، وجزاء إله، جهة الرسل

وتقر�ر  ،من خالل الحروف المقطعة في بدایتها ،فمحور السورة یؤكد ب�ان حق�قة القرآن

عما �قوله المشركون، وتثبیت أسلوب ال�شارة    النبي ملسو هيلع هللا ىلصوال�عث، وتثبیت    ،والرسالة  ،التوحید الخالص 

�مان، وعاقبتهم، وسرد قصص أهل الكفر واإل ،والنذارة، وضرب مثل لفر�قي المؤمنین والمشركین

والطهارة،  ،والمحافظة على الصلوات الخمس  ،وتجنب أهل الضالل ،وأمر الرسول �االستقامة

(والتوكل على هللا. ،والث�ات  ،والصبر
۱۹۹F

التي جاءت في  ،، وهذه السورة َجسُمها وقوامها القصص )١

۲۰۰F(.التي تستهدفها السورة ،مصدًقا للحقائق االعتقاد�ة ،س�اق تار�خي

٢( 

 :هود  نوح عل�ه السالم في سورةأسلوب قصة  .ج

 
مصاعد النظر ، وال�قاعي،  ٢٤٧، ص١، ج�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�زالفیروزآ�ادي،    ینظر:  )۱(

،  ٣١٢، ص١١، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور، ١٧٥، ص٢ج ،لإلشراف على مقاصد السور
 . ١٢٧، ص١، جالكر�مأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن ، وشحاته، ٣١٣

أثر  ن، و عمران وآخر بنت ، نظم�ة وسرور، ١٨٧٠- ١٨٤٤، ص ١٢، ج٤، مجفي ظالل القرآن ینظر: قطب،  )۲(
، (جامعة مؤتة، مؤتة لل�حوث والدراسات،  دراسة في تفسیر في ظالل القرآن يالقصص القرآنالس�اق في 

 . ١٧٤، ص ٢ع  ، ٢٨ج )، مم٢٠١٣



٨٤ 

هي من عیون وقائع  ، تمیزت قصة نوح عل�ه السالم في هذه السورة �سرد تفاصیل كثیرة

قصة نوح، لم تذكر في غیرها من السور، كما غلب على أسلو�ها اإلنشاء الطلبي، ما عدا نصف  

 بدا�ة اآل�ة األولى كان �أسلوب اإلنشاء غیر الطلبي، وهو أسلوب القسم.

َأْن َال َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ ِإنِّي * ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن : تعالىقال 

َنَراَك ِإالَّ َ�َشًرا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك  َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما * َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َأِل�ٍم 

َقاَل َ�ا َقْوِم  *  ِذِبیَن  اتََّ�َعَك ِإالَّ الَِّذیَن ُهْم َأَراِذُلَنا َ�اِدَي الرَّْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكا

َیْت َعَلْ�ُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َلَها َكاِرُهوَن  َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوآَ  َتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

ِ َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَّ  * ُهْم ُمَالُقوْا َر�ِِّهْم  َوَ�ا َقْوِم َال َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه َماًال ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَّ

ُروَن  * َلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن  وَ  ِ ِإْن َطَرْدُتُهْم َأَفَال َتَذكَّ َوَال َأُقوُل َلُكْم  * َوَ�ا َقْوِم َمْن َیْنُصُرِني ِمَن للااَّ

ِ َوَال أَْعَلُم اْلَغْیَب َوَال َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َوَال َأُقوُل ِللَِّذیَن َتْزدَ  ِري أَْعُیُنُكْم َلْن ُیْؤِتَیُهُم للااَُّ َخْیًرا  ِعْنِدي َخَزاِئُن للااَّ

َقاُلوا َ�ا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفْأِتَنا ِ�َما   *للااَُّ أَْعَلُم ِ�َما ِفي َأْنُفِسِهْم ِإنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمیَن 

اِدِقیَن  َوَال َیْنَفُعُكْم  * َما َ�ْأِت�ُكْم ِ�ِه للااَُّ ِإْن َشاَء َوَما َأْنُتْم ِ�ُمْعِجِز�َن َقاَل ِإنَّ * َتِعُدَنا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

َأْم َ�ُقوُلوَن  *  ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن للااَُّ ُیِر�ُد َأْن ُ�ْغِوَ�ُكْم ُهَو َر�ُُّكْم َوإَِلْ�ِه ُتْرَجُعونَ 

َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُیْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك *  اْفَتَرْ�ُتُه َفَعَليَّ ِإْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء ِممَّا ُتْجِرُموَن    اْفَتَراُه ُقْل ِإنِ 

ِطْبِني ِفي الَِّذیَن  َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َوَال ُتَخا *ِإالَّ َمْن َقْد َآَمَن َفَال َتْبَتِئْس ِ�َما َكاُنوا َ�ْفَعُلونَ 

َوَ�ْصَنُع اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْ�ِه َمَألٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا   *َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن 

  *ٌب ُیْخِز�ِه َوَ�ِحلُّ َعَلْ�ِه َعَذاٌب ُمِق�ٌم  َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َ�ْأِت�ِه َعَذا *  َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ 

 َسَبَق َعَلْ�ِه اْلَقْوُل  َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوأَْهَلَك ِإالَّ َمنْ 

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َر�ِّي َلَغُفوٌر َرِح�ٌم  وَ * َوَمْن َآَمَن َوَما َآَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِلیٌل  َقاَل اْرَكُبوا ِفیَها ِ�ْسِم للااَّ

ُكْن َمَع  َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَ�اِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َ�ا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوَال تَ   *



٨٥ 

ِ ِإالَّ َمْن َرِحَم  َقاَل َسآَ * اْلَكاِفِر�نَ  ِوي ِإَلى َجَبٍل َ�ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء َقاَل َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر للااَّ

َوِقیَل َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَ�ا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغ�َض اْلَماُء  *  َوَحاَل َبْیَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقیَن  

َوَناَدى ُنوٌح َر�َُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني *  اْألَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقیَل ُ�ْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن  َوُقِضَي  

ُه َعَمٌل َغْیُر  َقاَل َ�ا ُنوُح ِإنَُّه َلْ�َس ِمْن أَْهِلَك ِإنَّ * ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن 

َقاَل َربِّ ِإنِّي أَُعوُذ ِ�َك * َصاِلٍح َفَال َتْسَأْلِن َما َلْ�َس َلَك ِ�ِه ِعْلٌم ِإنِّي أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلیَن 

ِقیَل َ�ا ُنوُح اْهِ�ْط ِ�َسَالٍم    *  َأْن َأْسَأَلَك َما َلْ�َس ِلي ِ�ِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِر�نَ 

ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِل�ٌم﴾    ]، ٤٨- ٢٥[هود:ِمنَّا َوَ�َرَكاٍت َعَلْ�َك َوَعَلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َ�َمسُّ

 ولنتت�ع مدلوالت األلفاظ والمعاني المستن�طة منها:

االبتدائ�ة) ما �عطي داللة عطف القصة على افتتاح القصة �حرف العطف (الواو  .١

(القصة.
۲۰۱F

١( 

ودعاء قومه وتحدیهم �القرآن،  ،  التي افتتحت بها السورة  محمد ملسو هيلع هللا ىلصألنه تقدم قبلها ذكر رسالة  

ولم �عدل عن هذا الغرض، إلى ذكر إرسال نوح، فكان الس�اق مترا�ًطا، ناسب ف�ه العطف على 

(أتم مناس�ة
۲۰۲F

٢ ( 

(اهلل)�اء أي (�﴿َلَقْد﴾ جواب قسم محذوف وحرفه الالالم في   .٢
۲۰۳F

، وحذف القسم یدل على  )٣

تعدد أسالیب المولى في إث�ات األخ�ار والقسم في خطا�ه لخلقه، ووضوح حجته وث�ات 

 أقواله.

 
 . ٤٣، ص١٢، ج٥، مجو�رالتحر�ر والتنینظر: ابن عاشور،  )۱(
، مالك التأو�ل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیل في توج�ه المتشا�ه اللفظ من آي التنز�لالغرناطي،  ینظر: )۲(

 . ١٩٠، ص ٢، ١ج
 . ١١٥، ص٤، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )۳(



٨٦ 

﴿َأْرَسْلَنا﴾ �عطي داللة خروج ما یخبره هللا عن :  تعالىص�غة الفعل الماضي في قوله   .٣

(ماض وال مستقبل وال حال �النس�ة إلى هللاإذ ال    ،أوصاف األزمنة
۲۰٤F

، فكالمه س�حانه  )١

 وماثل في الحق�قة. ،حق واقع

وما أحدثه قومه في  ، لنس�ة القصة إل�ه ؛ألن الس�اق �طل�ه؛ ﴿ُنوًحا﴾  مفعول �هذكر ال .٤

 ولتمییز قصته عما یت�عها من قصص األمم ال�ائدة. ؛تعاملهم معه في رسالته

َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن﴾ لداللة الس�اق، فقد  .. ِإَلى﴿ى: قوله تعالحذف الفعل في  .٥

تم ذكر كل أركان الخطاب: الجهة المرسلة من هللا، ومن رسول مرسل، والجماعة 

وهي ، المرسل إلیهم ذلك الرسول، وهنا جاءت الرسالة �الذكر، فجاء الحذف لغا�ة

اإل�الغ والمضي ف�ه. فكان الجار والمجرور وضوح المعاني في الس�اق، وداللة سرعة  

(صلة لحال محذوفة �معنى: أرسلناه ملت�ًسا بهذا الكالم.
۲۰٥F

٢( 

لقومه بذلك القول یناس�ه قول النبي لقومه في إخ�ار   عل�ه السالم كما أن افتتاح دعوة نوح 

 ] ١٢هود:َنِذیٌر﴾ [له: ﴿ِإنََّما َأْنَت وكذلك قو ]، ٢هللا عنه �قوله: ﴿ِإنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذیٌر َوَ�ِشیٌر﴾ [هود:

﴿َأَخاُف﴾ مناس�ة للس�اق السابق على لسان النبي في قوله: ﴿َوإِْن َتَولَّْوا َفِإنِّي  لفظة .٦

ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة  َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َكِبیٍر﴾، وقوله: ﴿َوَلِئْن َأخَّ

 َما َ�ْحِ�ُسُه َأَال َیْوَم َ�ْأِتیِهْم َلْ�َس َمْصُروًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِ�ِه َ�ْسَتْهِزُءوَن﴾ َلَ�ُقوُلنَّ 

فتكرار ذكر ]، ١٧وقوله: ﴿َوَمْن َ�ْكُفْر ِ�ِه ِمَن اْألَْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدُه﴾ [هود:]، ٨[هود:

(العذاب ناس�ه ما ختمت �ه آ�ة دعاء نوح
۲۰٦F

٣ ( 

 
 . ١١٦، ص٤جالبروسوي،ینظر:  )۱(
 . ٤٦٦ص، ١٠، جالل�اب في علوم الكتابالدمشقي،  ینظر: )۲(
، مالك التأو�ل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیل في توج�ه المتشا�ه اللفظ من آي التنز�لالغرناطي، ینظر:  )۳(

 . ١٩١، ص ٢، ١ج



٨٧ 

﴿َأْن َال َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ﴾ إلفادة اختصاص :  تعالىالتأكید �القصر (أن ال، إال) في قوله   .٧

 وقصر الع�ادة هلل وحده ل�ست لغیر سواه، وهذا هو التوحید الحق الذي ال �شو�ه �اطل.

 الخطاب، وجود قطبي﴿ِإنِّي َأَخاُف َعَلْ�ُكْم﴾ تدل على : تعالى ذكر الضمائر في قوله .٨

وهو نوح عل�ه السالم، ومخاَطب   ،كضمیر متصل  ،فهناك مخاِطب متمثل �حرف ال�اء

كضمیر متصل تا�ع لقومه، و�ذلك تتجلى أجواء الحوار بینهم،  ،متمثل �حرف الكاف

؛ كما تبرز شخص�ة نوح عل�ه السالم الحان�ة الناصحة لقومه من خالل لفظة "َأَخاُف"

 لتعكس مدى الحرص والعنا�ة من جهته. 

﴿َعَذاَب َیْوٍم َأِل�ٍم﴾ یبین صدق النصح و�لوغ غایته لدى : تعالىالصفة في قوله  ذكر .٩

 الق�امة، �أنه أو عذاب یوم  ،السالم، فهو یخبر قومه �صفة عذاب الطوفان  نوح عل�ه

 أل�م للم�الغة ف�ه. 

 ؛﴿َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه﴾: تعالى تحدید الفاعل بذكر صفته في قوله .١٠

(ل�عطي داللة أن هناك مأل من أشراف القوم ل�سوا �كفرة.
۲۰۷F

١( 

وقد تكون رؤ�ة   ؛َك﴾ تعطي داللتین، فقد تكون رؤ�ة قلب�ة﴿َنَرا: تعالى قوله في .١١

فإنها رؤ�ة سفل�ة، فهم ال ینظرون إل�ه بنظرة النبوة، بل  ؛�صر�ة، وأ��ا كانت الرؤ�ة

 والحقارة. ،بنظرة الكذب والماد�ة

 
حوار الرسل مع أقوامهم من خالل سورة   سلي، ر�م،�، والغر ١١٦، ص٤، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )۱(

م)،  ٢٠٠٥(تونس، جامعة الز�تونة ألصول الدین، ، المعهد األعلى ألصول الدین ،رسالة ماجستیر، هود
�مثلون األغلب�ة غیر المؤمنة و�فهم من عل�ه السالم العامل االجتماعي، فقوم نوح  تأثیر، تبین فیها ٧٢ص

دفعهم الت�اعه،  میزة له ت مثلهم ال ا�شرً  هكون.  ١لثالثة مؤ�دات هي:   عل�ه السالم رفضوا دعوة نوح إنهمقولهم 
احترام شرفهم وط�قتهم وخاصة حما�ة مصالحهم یوجب علیهم عدم انتمائهم إل�ه مع ات�اعه الذین هم دونهم .  ٢

 . افتقاره ألس�اب التفضیل من جاه ومال �قلل من ق�مة رأ�ه. ٣مكانة اجتماع�ة، 



٨٨ 

من أبواب علم   اً التأكید �القصر: و�عده النحاة أسلوب استثناء مفّرغ، كما �عد �ا� .١٢

(المعاني عند ال�الغیین
۲۰۸F

حیث قصر  ،﴿َما َنَراَك ِإالَّ َ�َشًرا ِمْثَلَنا﴾: تعالى ، ففي قوله)١

(لنوح.المأل الكافرون من قوم نوح عل�ه السالم صفة ال�شر�ة والمثل�ة 
۲۰۹F

٢( 

ص�غة اسم التفضیل في ﴿أَراِذُلَنا﴾ تعكس نظرة قوم نوح الكافر�ن الناقمة المستهزئة   .١٣

�اع نوح عل�ه السالم، كما عّدوهم أهل الصنائع الخس�سة، فاألراذل جمع اسم تفضیل �ات 

أي أرذل، وعززوا قولهم �أن ألحقوا بهم صفة أخرى سیئة في حقهم وهي: ﴿َ�اِدَي 

مسقطین عنهم صفة التعقل والك�اسة والفطنة، فطعنوهم في صفاتهم البدن�ة  ،الرَّْأِي﴾

 . وملكاتهم العقل�ة

عن مقتضي الظاهر في لفظة "فضل" جاءت �معنى الز�ادة في الشرف  العدول .١٤

 والمال، فلم تستخدم هذه األلفاظ لغنى كلمة "فضل" في التعبیر عن جم�ع مقاصدهم. 

ص�غة الفعل المضارع مع التأكید �التكرار في الفعل (أرى) جاءت ثالث مرات،  .١٥

مما یجسد الحالة السلب�ة إلدراك قوم مرتان جاءت "َنَراَك"، ومرة واحدة جاءت "َنَرى" 

نوح وتق�مهم الساخط لدعوته، الذي �متد في الحال، كما یدل الفعل المضارع المقترن  

�ما الناف�ة على الحال المستمر. و�حمل ق�مة ال قول�ة وهي: النهي عن إت�اع نوح؛  

 .ألنه غیر جدیر بذلك

 
 . ٣٤٦- ٣٢٨ص اإلعجاز،دالئل ینظر: الجرجاني،  )۱(
أعمال الندوة المهداة إلى   )،(سورة هود جدل الداللة والتداول في جدال نوح مع قومه هد�م، عائشة،  ینظر: )۲(

، یبین أن استعمال القصر لتقو�ة نفي مقام ٦٠٠ص، �قاتهللا صولة: الداللة النظر�ة والتطب روح األستاذ عبد
  ، (ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَِّ) لقصر إعطاء األجر على هللا  بنفس األسلوبعل�ه السالم النبوة عن نوح، ورد نوح 

 ألجل أداء رسالة دین�ة، ال ی�غي منها األجر المادي. ؛وأنه مرسل من لدنه ،فأفاد اتصاله �اهلل 

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7067&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7067&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7067&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7067&page=1&from=


٨٩ 

﴿َبْل َنُظنُُّكْم﴾ فالظن  :  تعالى  لهداللة اللفظ الواحد على ما یبدو ف�ه التضاد، في قو  .١٦

�أتي �معنى الشك و�معنى ال�قین، ومن خالل الس�اق وظروف القوم الكافر�ن النفس�ة  

 وال�قین. تجعلنا نحمل الظن على العلم  ،المصاح�ة والبناء العقدي لدیهم

االشتراك اللفظي في لفظة الرحمة فقد تعني النبوة والهدا�ة والعنا�ة اإلله�ة، ولكن   .١٧

التي �معنى البرهان الظاهر،   )بینة(الس�اق �قوي معنى النبوة بداللة لفظة س�قتها وهي  

غیر ظاهرة یدركها    ، كما یدعمها نس�ة كلٍّ من البینة والرحمة إلى هللا، وأنها خف�ة وقلب�ة

﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة :  تعالى  قوله  في  ،قوم نوح

َیْت َعَلْ�ُكْم﴾  معنى النبوة للفظة الرحمة. والالحق، قوى فالس�اق السابق  ،ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

تبین تدرج الجدل بین    ،ُكُموَها﴾﴿َأَرَأْیُتْم﴾ ﴿َأُنْلِزمُ :  تعالىالتأكید �االستفهام في قوله   .١٨

أجل رد الشبهات التي نسبوها إل�ه، وجاء االستفهام  وقومه، من ، نوح عل�ه السالم

 �معنى االستنكار. 

َأَرَأْیُتم﴾ ﴿َوَلِكنِّي َأَراُكْم﴾: كان رد نوح علیهم  ﴿: تعالى ص�غة المضارع في قوله .١٩

رع ل�كون أقوى لنفي دعاو�هم، بنفس مفرداتهم، فكرر فعل الرؤ�ة، واستعمل زمن المضا

لم یلزم عن ذلك نفي  ،حجة، فلو نفى دعاو�هم بزمن الماضي لساحته، وأقوى وابرأ 

دعاو�هم في الحاضر، كذلك جاء الفعل "َتْجَهُلوَن" �ص�غة المضارع الدال على 

 ولزوم هذه الصفة فیهم.  ،استمرار

هناك   -َعَلْ�ِه َماًال ِإْن َأْجِرَي﴾ ﴿َال َأْسَأُلُكْم : تعالى لفظتا المال واألجر في قوله .٢٠

استعملت لفظة المال لتعبر عن العطاء الدنیوي من  فقد  -فرق بین المال واألجر 

ال�شر، بدلیل نفي نوح عل�ه السالم سؤال المال منهم، ولكنه أكد على أن األجر یتوق 

حقة جاء إل�ه عندما �كون من هللا؛ ألن عطاءه ال حد له، كما أن س�اق اآل�ات الال



٩٠ 

 السا�قة؛ لتناسب لفظة المال  ؛فیها ذكر خزائن هللا في رد نوح عل�ه السالم على قومه

ولتؤكد عدم ادعائه بوجود خزائن هللا عنده، وتدفع تلك الشبهة وتستق�م مع مسلك نبوته 

 ونبذه الجاه الدنیوي. 

حیث جاء جمع   ،َتْزَدِري أَْعُیُنُكْم﴾﴿َوَال َأُقوُل ِللَِّذیَن : تعالى صفة االزدراء في قوله .٢١

لتناسب المقام في لصق صفة  القلة (أعین) ال�اصرة دون جمع الكثرة(عیون) الجار�ة،

والتنب�ه على أنهم استرذلوهم �ادي الرؤ�ة من غیر  ،للم�الغةو  القوم؛االزدراء ألعین 

هم، وفي ذلك ولمعاینتهم لظاهر أحوالهم وفقرهم دون التعمق في كماالت أنفس ؛رو�ة

وعدم الرو�ة في الحكم على أت�اع نوح عل�ه   ،رد على شبهتهم في إلصاق صفة التعجل

(السالم، و��ان أن هذه هي صفة قوم نوح الجاهلین.
۲۱۰F

١( 

لتعطي داللة إحاطة علم هللا   ؛﴿أَْعَلُم﴾: تعالى ص�غة التفضیل (أفعل) في قوله .٢٢

علم سرائر النفوس، فهو المختص إحاطة كاملة �كل شيء علًما، وأن هللا � ،العل�م

 واإل�مان.  ،�عطاء الخیر لمن علم في نفسه الصدق

ومحبته اإل�مان�ة   ،لقد أودع هللا في قلوب ات�اع الرسل المصدقین بهم سًرا من أسرار معرفته

لعلمه وحكمته، �ضع العطاء في  رسله؛وتصدیق  ،ما خفي على أعداء الرسل، فأهلهم لقبول دینه

(مواضعه
۲۱۱F

٢( 

﴿ِإنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمیَن﴾ تعطي داللة رفعة أخالق نوح : تعالى الفاصلة في قوله .٢٣

ل، وهو یتودد إلیهم و�حلم في تحاوره مع قومه الذین �عاجلونه �السوء في النوا�ا واألقوا

 
 . ٢٧٤، ص٤، ججامع الب�ان عن تأو�ل آي القرآن، والطبري، ١١٩، صروح الب�اننظر: البروسوي، ی )۱(
تخر�ج �سري بن السید ، بدائع التفسیر، محمد بن أبي �كر بن أیوب شمس الدینأبو عبدهللا ینظر: ابن الق�م،  )۲(

 . ٥٤، ص٢ه)، ج١٤٢٧، ١(السعود�ة، دار ابن الجوزي، طبن محمد،



٩١ 

علیهم و�قنعهم، وفي هذا المقام �ستخدم أسلوب التعر�ض مترفًعا عن معاجلتهم �ما 

منها النهي عن التل�س �ق�مة الظلم واالنتماء   ،�ستحقون، حامًال في خطا�ه ق�ًما ال أقواالً 

ني ظالم، إلى الظالمین، �قول ابن عاشور: "(من الظالمین) أبلغ في إث�ات الظلم من: إ

ِ َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلیَن﴾ [ال�قرة: تعالىكما في قوله   وأكده بثالث ]،  ٦٧: ﴿َقاَل أَُعوُذ ِ�اهللَّ

مؤكدات: إن والم االبتداء وحرف الجزاء، تحق�ًقا لظلم الذین رموا المؤمنین �الرذالة 

(وسلبوا الفضل عنهم؛ ألنه أراد التعر�ض �قومه في ذلك"
۲۱۲F

عل�ه السالم   ، و�برز نوح)١

(في تأس�س القناعات المنصفة مع قومه
۲۱۳F

٢( 

لیدل على اإلنكار عند ال�أس من   �الفرض؛﴿ِإِن اْفَتَرْ�ُتُه﴾ : تعالى(إن) في قوله  .٢٤

(القبول، ول�س الشك.
۲۱٤F

٣( 

﴿ُهَو َر�ُُّكْم َوإَِلْ�ِه ُتْرَجُعوَن﴾ �عكس جانً�ا من شخص�ة نوح عل�ه  : تعالىفي قوله  .٢٥

(�الحسم. �الموقف، والحسم �الحجة، والموقففي مقابلته الحجة   ،السالم
۲۱٥F

٤( 

حذف المضاف ﴿َفَعَليَّ ِإْجَراِمي﴾ أي وهو كسب الذنب، وٕان كنت صادق   .٢٦

﴿َوَأَنا َبِريٌء ِممَّا قوله تعالى: فكذبتموني، فعل�كم عذاب ذلك التكذیب، فحذف لداللة 

(ما دام تبرأ منها.  ،نافي صفاء الروحُتْجِرُموَن﴾ وف�ه إشارة إلى أن ذنوب النفس ال ت 
۲۱٦F

٥( 

 
 . ٥٩، ص ١٢، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�رابن عاشور،   )۱(
م)،  ٢٠١٣ه،١٤٣٤، ١ط(الر�اض، الم�مان، ، ، ت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر كالم المنانینظر: السعدي )۲(

 . ٤٦٦ص
 .١٢، صصفوة التفاسیرالصابوني، و ، ١٢١، صروح الب�انینظر: البروسوي،  )۳(
 . ٢٥٥٦، صاألساس في التفسیرینظر: حوى،  )٤(
 . ١٢١ص روح الب�ان،ینظر: البروسوي،  )٥(



٩٢ 

﴿َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا﴾ ﴿َفَعَليَّ ِإْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء قوله تعالى:  تكرار األلفاظ في   .٢٧

ِممَّا ُتْجِرُموَن﴾ مما �عطي أجواًء مشدودة من الجدال والتحاور العنیف بین المتخاطبین، 

 ﴾.ا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّ ﴿وكذلك 

﴿ِممَّا ُتْجِرُموَن﴾ لتشیر إلى رقي  قوله تعالى: استعمال (مما) بدًال من (عما) في  .٢٨

فلم �قابل إیذاءهم القولي والمادي له  ،جدال نوح عل�ه السالم مع قومه ورحمته بهم

(بإیذاء مماثل.
۲۱۷F

١( 

﴿َأنَُّه َلْن ُیْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد قوله تعالى:  إال) في    لن،التأكید �القصر (إنه   .٢٩

الذي  ،وكونه كالمحال ،َآَمَن﴾ توحي �معاني االقناط من إ�مان قوم نوح عل�ه السالم

لتدل على أن   ؛ال �قع، إال من وجد عنده ما كان یتوقع منه اإل�مان، وجاءت من

(ر له حكم االبتداء.االستمرا
۲۱۸F

 ﴿َوَما َآَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِلیٌل﴾. : تعالى ، وكذلك في قوله)٢

﴿ِ�َأْعُیِنَنا﴾ ال تعد من الوسائل المعینة على م�اشرة  :  تعالى   لفظة (أعیننا) في قوله .٣٠

؛ ، وجاءت �ضمیر الجمع العمل، بل هي سبب لحفظ الشيء، فعبر بها من �اب المجاز

(الم�الغة والكثرة ألس�اب الحفظ والرعا�ة.لیدل على 
۲۱۹F

٣( 

﴿ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا﴾ عائد على هللا س�حانه، مما  : تعالى ضمیر المتكلم في قوله .٣١

ومتعهد بداللته على ك�ف�ة صنع  ،�ش�ع األمن والثقة لدى نوح؛ ألن هللا متولي حفظه

 . وقر�ه منه ،لهتعالى السفینة، و�عطي أ�ًضا معنى مع�ة هللا  

 
 . ٤٠، صخواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي ینظر: الشعراوي،  )۱(
 . ١٢٢، صروح الب�انالبروسوي،  ینظر: )۲(
،  ، د.ت)٣، دار المعارف، ط(مصر، في رحاب الكون مع األنب�اء والرسلمحمود، عبد الحل�م،  ینظر: )۳(

 األعاصیر. ، یبین أن سیرها كان محض رعا�ة وعنا�ة الرب الرح�م الذي لم یترك السفینة تتخطفها ١٠١ص



٩٣ 

ل�عطي المشهد  ؛﴿َوَ�ْصَنُع اْلُفْلَك﴾: تعالى ص�غة المضارع للفعل(صنع) في قوله .٣٢

(لیتصوره ح��ا مجسًدا. ؛ومثول الحدث للخ�ال ،والجدة ،الحیو�ة
۲۲۰F

١( 

َسْوَف َتْعَلُموَن﴾ تعطي داللة االستق�ال القر�ب  ﴿فَ : تعالىلفظة (فسوف) في قوله  .٣٣

 للعذاب، وأن نوًحا عل�ه السالم قد أوحي إل�ه بذلك.

لتفید الشمول والعموم لكل  ؛﴿ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن﴾: تعالى التأكید بـ (كل) في قوله .٣٤

وسنته في  ،مخلوقات هللا، وقید ذلك الشمول بزوجین فقط؛ لیتبین من ذلك حكمة هللا

(میر األرض �عد ذلك، است�قاء للتناسل.تع
۲۲۱F

٢( 

جاء في الس�اق    قلتهم، كماللداللة على    ؛﴿َوَمْن َآَمَن﴾:  تعالى  حرف (من) في قوله .٣٥

(الالحق ﴿َوَما َآَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِلیٌل﴾
۲۲۲F

٣(. 

﴿َوَقاَل اْرَكُبوا ِفیَها﴾ تعطي عدة دالالت، فقد تعني  : تعالى حرف (في) في قوله .٣٦

لرعا�ة جانب المحل�ة   فوقها، أوادخلوا وصیروا بداخلها، وقد تعني كونوا في جوفها ال  

 . والمكان�ة في الفلك

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها﴾ تسلط النور على  : تعالى الجار والمجرور في قوله .٣٧ ﴿ِ�ْسِم للااَّ

سالم في بلوغه أعلى درجات التوكل على هللا، كما یوصي بذلك شخص�ة نوح عل�ه ال

 ابتداًء وانتهاًء. ،النبراس القو�م و�جعله ثابًتا في كل مراحل ح�اته وجم�ع تحركاته

﴿ِإنَّ َر�ِّي َلَغُفوٌر َرِح�ٌم﴾ تبین منهج نوح عل�ه السالم في  : تعالى الفاصلة في قوله .٣٨

ة من هللا؛ ألنه هو غفار الذنوب والخطا�ا، لحث قومه على طلب المغفر  ؛استمرار�ته

 
 . ٣٠٢، صالقاسمي، محاسن التأو�ل، و١٨٧٧، ص ١٢، ج٤، مجفي ظالل القرآنقطب،  ینظر: )۱(
،  ٢كتب العلم�ة، ط، (لبنان، دار اللطائف اإلشاراتالملك،  عبد بن هوزان بن الكر�م  ینظر: القشیري، عبد )۲(

 . ٤٤، ص٢م)، ج٢٠٠٧ه، ١٤٢٨
 . ٣٠٣صمحاسن التأو�ل، ینظر: القاسمي،  )۳(



٩٤ 

كما تدل لفظة "َرِح�ٌم" على أن نجاتهم ل�ست هي �سبب استحقاقهم لها، ولكن هي 

( �محض فضل ومنة من هللا.
۲۲۳F

١( 

﴿َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَ�اِل﴾ فحرف (ال�اء) تضفي  :  تعالى  حروف الجر في قوله .٣٩

ركب السفینة، فهي احتوتهم �قدرة هللا وحفظتهم �أمره، معاني القرب وااللتصاق �من 

كما أن حرف (في) تدل على أن السفینة تجري في جوف الموج كما تس�ح السمكة، 

أو تعني أن األمواج كالج�ال مح�طة �السفینة من كل الجهات وتعلوها، وكأن السفینة 

 اء من الدخول فیها.بداخل األمواج، وكالهما ال یتعارض مع قدرة هللا في إمساك الم

وقوله:  ،﴿َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه﴾ تعطي نس�ة االبن لنوح: تعالى لفظة االبن في قوله .٤٠

﴿َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن أَْهِلي﴾ فتعني نس�ة االبن المرأة نوح، أو لموافقة قوله: ﴿َوأَْهَلَك﴾ 

ذي �كنه نوح البنه، وكالهما ال یتعارض من إعطاء معاني الحب واألبوة والحنان ال

بین علم هللا السابق في األزل لخصائص خلقه، فلقد سبق س�حانه یوس�اق اآل�ات 

ونهى نوح عل�ه السالم �أال یخاط�ه في الذین ظلموا؛ ألن هللا قدر علیهم لعلمه 

وخاطب هللا في  ،ومع ذلك ففطرة نوح عل�ه السالم الحان�ة غلبته ،�استحقاقهم العذاب 

في القصة من س�اقات في قوله: ﴿َوَناَدى ُنوٌح َر�َُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ   توالت  شأن ابنه ف�ما

 اْبِني ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن﴾. 

فلم �قل اركب معنا في  ،﴿َ�ا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا﴾ : تعالى حذف لفظة الفلك في قوله .٤١

 مع إغناء المع�ة عن ذكرها.  ،لتعینها ،الفلك

 
 . ٥٧، ص٨، ٧، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثانيینظر: األلوسي،  )۱(



٩٥ 

تفخ�ًما لشأن    ،وهو هللا  ،فلم �قل إال الراحم   ،﴿إال َمْن َرِحَم﴾:  تعالى  اإلبهام في قوله .٤٢

(التي س�قت عذا�ه ،�علو رحمته الجلیل، وٕاشعاًرا هللا 
۲۲٤F

ألنه س�أتي �عد ذلك التفسیر ؛ )١

 س�حانه. والتفصیل، وكأن (من) تعطي داللة ابتداء الرحمة من لدنه 

وهو هللا س�حانه    ،لتعیین الفاعل  ؛﴿َوِقیَل﴾:  تعالى  المبني للمجهول في قوله  ص�غة .٤٣

والفعل العظ�م، ونداء األرض   ،، فال �قدر أحد غیره على مثل هذا القول البد�عتعالىو 

انق�اد الكون وطاعته  تعالى، وتبین وأمرهم �عطي داللة القدرة العظ�مة هلل ،والسماء

(له.
۲۲٥F

٢( 

الذي �ستدع�ه مقام   ،للداللة على �عد المنادى ؛ء بـ (�ا) دون سائر أخواتهاالندا .٤٤

(والتهاون �ه. ،إظهار عظمة هللا وعزته وجبروته، من حیث ت�عید المنادى
۲۲٦F

٣( 

﴿اْبَلِعي َماَءِك﴾ ف�ه داللة على أن ذلك ل�س كالكشف قوله تعالى:  فعل (البلع) في   .٤٥

دفعة واحدة، وكذلك انشفي فقط ماءك الذي على المعتاد التدر�جي للماء، بل البلع 

وجهك من ماء الطوفان دون الم�اه المعهودة فیها مثل العیون واألنهار، فذكر المفعول 

�ستلزم تخص�ص االبتالع، وهذا یدل على عظمة الخالق وحكمته، وٕاضافة الماء إلى 

(التصاله بها كاتصال الملك �المالك. ؛األرض 
۲۲۷F

٤( 

 
 . ١٣٢، صروح الب�انینظر: البروسوي،  )۱(
تفسیر ، ورضا، ٤٨٥، صاألقاو�ل في وجوه التأو�لالكشاف عن حقائق التنز�ل وعیون ینظر: الزمخشري،  )۲(

، كتاب بنت عبدهللا  ، سعاد والناصر، ٨١، ص١٢، ج٥، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور، ٩٥، صالمنار
ه،  ١٤٣٦اإلسالم�ة،  توالدراسا�الغة القصفي القرآن الكر�م وآفاق التلقي، (قطر، إدارة ال�حوث  - األمة

 . ١٦٩ع ،م)٢٠١٥
 . ٩٦، صتفسیر المنار، ورضا، ٣٠٨، ص١٠،  ٩، ٨ج ،٤مج ،محاسن التأو�للقاسمي، ینظر: ا )۳(
،  ٦٢، ص٢، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�ل، والنسفي، ١٣٤، ص٤، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )٤(

 . ٣٠٧، ص١٠،  ٩، ٨ج ،٤مج ،محاسن التأو�ل، والقاسمي، ٦١، ص٨، ٧، جروح المعانيواأللوسي، 



٩٦ 

﴿َوِقیَل َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَ�ا قوله تعالى: یر السماء في وتأخ ،تقد�م األرض  .٤٦

 ألن ابتداء الطوفان من األرض. ؛َسَماُء َأْقِلِعي﴾

دون أن �قال وقضي أمر نوح   ﴿َوُقِضَي اْألَْمُر﴾ قوله تعالى: حذف المضاف في  .٤٧

س�اق  وألن ال ؛ولالستغناء �حرف التعر�ف عن ذلك ؛لقصد االختصار ؛عل�ه السالم

 �عینه. 

" حیث اختیر للنص التعبیر بلفظ   .٤٨ اإلرداف في قوله " َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ

(استوت) �عد أن كانت الفلك تجري �صورة مستو�ة على الماء، فلم �كون التعبیر 

۲۲۸F("أنه أوصلها في مكان من جبل الجوديتعالى    یتوقف عن الجري لإلشعار �عنا�ة هللا 

١( 

(أو انكفاء ،في غیر میل ،صالح لالستقرار عل�ه �صورة مستو�ة
۲۲۹F

٢( 

َوِقیَل ُ�ْعًدا﴾ ونسبته إلى هللا العظ�م القادر ﴿قوله تعالى:  تأكید الفعل �المصدر في   .٤٩

القاهر على قضاء األمور العظ�مة ال سواه، مما یجعل الفعل آكد وأبلغ في التخو�ف، 

 للداللة على الجالل والكبر�اء. ؛ولومجيء أخ�اره على الفعل المبني للمفع

لیبین اختصاص قوم نوح في �عدهم    ؛ ﴿ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن﴾قوله تعالى:  الالم في    ذكر .٥٠

وحق  ،لما اتصفوا �ه من الظلم في حق أنفسهم ؛وطردهم من رحمة هللا ،عن الهدا�ة

(وهدا�اته. ،وجحود لنعم هللا ،من صدود  ،غیرهم
۲۳۰F

٣ ( 

 
، الجودّي: �اُؤه مشددة،  ١٧٩، (بیروت، دار صادر، د.ط، د.ت)، ص معجم البلدان،  �اقوت بن عبد هللا،  لحموي ا  )۱(

عل�ه استوت سفینة  ،من دجلة من أعمال الموصل  يوهو جبل مطل على جز�رة ابن عمر في الجانب الشرق
 .لما نضب الماءعل�ه السالم  نوح 

، �شیر إلى أن المكان الذي استقرت عل�ه غیر  ٤٠٣، ص ١٠، جالتدبر  ، معارج التفكر ودقائقینظر: المیداني  )۲(
ا لها، وكأن توقیت وصولها إل�ه �عنا�ة هللا مع ا على قدرها، ضامً مضرس وال محدب وال منحدر، بل كان شق� 

 فالتصقت �األرض وانح�ست في المكان المه�أ لها مستو�ة قائمة. ،الماء تناقص
 . ٨٢، ص٥المج، التحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۳(



٩٧ 

تدل على   ،﴿َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن﴾: تعالىوفاِعل في قوله ص�غة التفضیل أفعل  .٥١

التي ال �ماثله فیها   ،وتفرد المولى �علو شأنه وذاته  ،مفاضلة صفة الحكمة المنسو�ة هلل

 لبلوغ منتهى الحكمة. ؛شيء في الوجود 

أَْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْیُر  ﴿َقاَل َ�ا ُنوُح ِإنَُّه َلْ�َس ِمْن : تعالى التأكید بـ (إن) في قوله .٥٢

َصاِلٍح َفَال َتْسَأْلِن َما َلْ�َس َلَك ِ�ِه ِعْلٌم ِإنِّي أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلیَن﴾ فقد تكرر 

تحتاج لمز�د عنا�ة في ضرورة اعت�ار    ،في اآل�ة الواحدة ثالث مرات مجل��ا حق�قة الزمة

لفقدانه را�طة العقیدة والتوحید، فالدین أقوى   ؛ي إل�هنوح عل�ه السالم �أن ابنه ال ینتم

ابن نوح عل�ه السالم �أنه عمل فاسد  را�طة من القرا�ة أوًال، والتأكید ثانً�ا بتقر�ر كفر

غیر صالح، والتأكید ثالًثا في تخو�ف نوح عل�ه السالم وتحذیره من االنضمام لفئة 

 تهم ومآلهم.الجاهلین الغافلین عن حق�قة أهل التوحید وصفا

المجاز العقلي بین اسم إن وخبرها في لفظة ﴿َعَمٌل﴾ في قوله ﴿ِإنَُّه َعَمٌل َغْیُر   .٥٣

(﴿َعِمَل﴾ وفي قراءة الكسائي ،َصاِلٍح﴾
۲۳۱F

�أنه  ،فأصل التعبیر أشار إل�ه الجصاص  )١

�عني: ذو عمل غیر صالح، كما بیََّن السر في العدول عن هذا األصل الحق�قي إلى 

أو ألقرب مذكور   نوح،لسؤال    ) إن(لم�الغة في الصفة، فقد �عود ضمیر  المجاز، وهو ا

وهو ابن نوح، و�صرف النظر عن عود الضمیر، فالوصف �المصدر في هذا  ،تقدم

(الس�اق أعطى أجمل داللة.
۲۳۲F

٢( 

 
 ١٠٢، صالت�سیر في القراءات الس�عینظر: الداني،  )۱(
ال�الغة القرآن�ة وأثرها في استن�اط األحكام ، وسرحان،  ٣٧٨،  ٣٧٧، ص٤، جالقرآن  أحكامینظر: الجصاص،    )۲(

 . ٨٠، صالشرع�ة



٩٨ 

تقدیره:  َوَعَلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم﴾ أي ﴿: تعالى حذف الخبر في قوله .٥٤

 ﴾، وفي وممن معك أمم سنمتعهم، فجاء الحذف لداللة الس�اق عل�ه وهو ﴿ِممَّْن َمَعكَ 

 ذلك داللة أن السالم منا والبركات عل�ك وعلى أمم المؤمنین الذین ینشؤون ممن معك. 

الذي یلیق �منزلة هللا، فاهلل نهى نوح عل�ه    ،لفظة (علم) تتعلق �مقام العلم الصح�ح .٥٥

وعدالته  ، �كون في زمرة الجاهلین السائلین �ما یتعارض مع حكمة هللالسالم من أالّ 

في  ،ت�ًعا لشهواتهم، كما اعتبر نوح ذلك السؤال ذنً�ا �ستحق االستغفار عنه ،وتقدیره

َحْمِني ﴿َربِّ ِإنِّي أَُعوُذ ِ�َك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْ�َس ِلي ِ�ِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوَترْ : تعالى قوله

(َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِر�َن﴾.
۲۳۳F

١( 

ودوره في قض�ة   ،تكرر فعل (القول) حوالي عشر�ن مرة؛ لیبین أهم�ة الحوار .٥٦

 والتوحید. ،الرسالة

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشهد قصة  سورة المؤمنون محور  :المطلب الرا�ع

 : ة سورة المؤمنون وجه تسم�  .أ

وعاقبتهم، وورد تسمیتها    ،الشتمال مطلعها على صفاتهم  ؛سمیت سورة المؤمنون بهذا االسم

  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ف�ما روي في حاش�ة مسند اإلمام أحمد بن حنبل "عن عبد هللا بن السائب قال: إن 

افتتح الصالة یوم الفتح في الفجر، فقرأ �سورة المؤمنین، فلما بلغ ذكر موسى وهارون، أصا�ه  

۲۳٤F("سعلة، فركع.

٢( 

(�اسم (قد أفلح) وسمیت كذلك �سورة الفالح لورود لفظة (أفلح) في أول آ�اتها.كما عرفت  
۲۳٥F

٣( 

 
 . ٨٦، ٨٥، ص ١٢، جتفسیر المنارینظر: رضا،  )۱(
(سور�ا، ،  ، تحقیق نور الدین طالبحاش�ة مسند اإلمام أحمد بن حنبلالهادي،   السندي، نور الدین محمد عبد  )۲(

 . ٢٦٧، ص ٦٤٤٤  ، رقم الحدیث٨م)، ج٢٠٠٨ه، ١٤٢٨،  ١لبنان، دار النوادر، ط
 . ٥، ص١٨، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۳(



٩٩ 

 :نوح عل�ه السالم قصة وعالقته �مشهد المؤمنون محور سورة  .ب 

ودالئله في النفس  ،وصفاته ،وقضا�اه ،وتقر�ر حق�قته ،سورة المؤمنون هي سورة اإل�مان

وتنتهي وتختتم السورة    ،ومواقفهم ومقوالتهم عن ال�عث والحساب ،  الرسل عبر القرون   واآلفاق، ودعوة

وتنتهي    ،�مشهد من مشاهد یوم الق�امة، �قرر حینها هللا العاق�ة العادلة ألهل اإل�مان وأهل التكذیب 

(یلالذي �مثل محور السورة األص، لتعید حق�قة اإل�مان والتوحید  ؛السورة �طلب الرحمة والمغفرة
۲۳٦F

١( 

وهذا هو المحور   ،تؤكد تحقیق الوحدان�ة، وتأس�س شر�عة الحق، ونقض الشرك فالسورة

المتثالهم    ؛ساسي الذي تدور حوله السورة، حیث افتتحت �الوعد وال�شارة للمؤمنین �الفالح العظ�ماأل

�أخالق أهل اإلسالم، والتنب�ه على قدرة هللا الخالق الذي خلق اإلنسان من العدم، وقدرته على إعادة  

وٕاث�ات حكمته ورحمته في إنزال   ،�عثه �عد الموت، وتفرده في خلق الكون من السموات واألرض 

م الخالق الرازق، والتذكیر الماء �قدر، فكان أصًال لح�اة العالم ومنفعته، والتحذیر من جحود المنعِ 

وما یلقاه   ملسو هيلع هللا ىلصوما حل بها نتیجة صدهم، وكان في هذا التذكیر مواساة للنبي محمد  ،�األمم الغابرة

المغفرة للمؤمنین، وهو الفالح الذي بدأت تعالى ل هللا أمن قومه من صدود وأذى، ودعوته �أن �س

(السورة �ه.
۲۳۷F

٢( 

المتصفین �مجموعة من الصفات الخلق�ة �الفالح  ،�عد أن افتتحت السورة ب�شارة المؤمنین

والفوز �الخلود في جنات الفردوس، واإلشارة إلى بد�ع صنع الخالق في تفرده بخلق اإلنسان،  ،  العظ�م

النظر إلى دقة تعالى  مثبًتا لحق�قة ال�عث �عد الموت، كما یوجه هللا    ،وقدرته على إنهاء ذلك الخلق

الماء وته�أت األرض للح�اة واإلن�ات �شتى أنواع الثمار، وخلق  صنعه في خلق السموات وٕانزال 

 
 .٣٦١٢صاألساس في التفسیر، ، وحوى،  ٢٤٧٨-٢٤٥٢، ص١٨، ج٤مج، في ظالل القرآن ینظر: قطب،  )۱(
محاسن  ، والقاسمي،  ٣٣٠،  ٣٢٩، ص ١، جفي لطائف الكتاب العز�ز  �صائر ذوي التمییز،  يالفیروزآ�ادینظر:    )۲(

أهداف كل سورة ومقاصدها ، وشحاته، ٧، ص٨، جالتحر�ر والتنو�رعاشور،  وابن ، ٢٢٥ص، ٥، جالتأو�ل
 .٢٥٠، ص١ج ،في القرآن الكر�م



١٠٠ 

لتحقیق المنافع لإلنسان من شراب وأكل وركوب في البر، ذكر ركوب ال�حر وهو الفلك،  ؛األنعام

(فاستدعى أول سفینة استعملها نوح؛ ألنه أبو ال�شر الثاني
۲۳۸F

لقومه  تعالى كأول رسول أرسله هللا  )١

ل�فردوه �الع�ادة  ؛إلى خلقهتعالى كأن الماء الذي جاء في س�اق نعم هللا یدعوهم إلى ع�ادته، و 

والتوحید، كان هو نفسه مصدًرا لزوالهم عند كفرهم؛ لذا ناسب ذكر قصة نوح كأول الناهضین  

التصال   ؛لدعوة التوحید، فصرح �اسمه واسم موسى وع�سى كآخرهم، وَأْبَهم ال�اقین من األنب�اء

(رسل.وتواتر ال ،الدعوة
۲۳۹F

٢( 

كما اختصت قصة نوح في السورة �مشهد مختلف، وهو كالم قومه عنه في غیبته وفي 

من شدة الظلم الواقع عل�ه،   ،مجالسهم، وكانت البدا�ة الصر�حة في لجوء نوح إلى ر�ه طالً�ا النصرة

الممتثلین ألمر هللا،  وفالح المؤمنین ، من تأكید لحق�قة التوحید  ،فكانت مرت�طة �محور السورة

دون إ�مان    ،وٕانعامه علیهم  ،والفرحین بخیرات هللا  ،وخسارة الكافر�ن الغافلین في ملذات الح�اة الدن�ا

 . وتوحید وتقوى 

 :  المؤمنون  أسلوب قصة نوح عل�ه السالم في سورة .ج

 
،  وآخر�نسونمز بن علي بن ، تحقیق محمد صح�ح ابن ح�انأحمد، بن ح�ان بن ینظر: ابن ح�ان، محمد  )۱(

: ذكر ف�ه حدیث الرسول  ٣١١٣رقم الحدیث  ٩٩، ٩٨م)، ص  ٢٠١٢ه، ١٤٣٣، ١(لبنان، دار بن حزم، ط
سل�مان ،  والطبراني  ،عشرة قرون   ل:ملسو هيلع هللا ىلص عندما سأله رجًال عن المدة التي كانت بین آدم ونوح علیهما السالم فقا

ه،  ١٤٠٤عبد المجید السلفي، (القاهرة، مكت�ة ابن ت�م�ة، د.ط، بن تحقیق حمدي  ،المعجم الكبیر ،أحمد
، تفسیر ، وابن كثیر، إسماعیل٣٧٢، ص ٦، ج ال�حر المح�طن، �اح أبو، و ١٤٠، ١٣٩، ص٨م)، ج١٩٨٣

، (دمشق،  وآخر�نمستو بن دیب  بن  تحقیق محي الدینالبدا�ة والنها�ة، ، ٣٣٨، ص٣، جالقرآن العظ�م
 .١٥٧، ص١م)، ج٢٠١٠ه، ١٤٣١، ٢بیروت، دار ابن كثیر، ط

روح المعاني في  ، واأللوسي، ١٢٩، ص٦، ج العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�م إرشادالسعود،  وینظر: أب )۲(
،  ٥، ص١٥، جالمیزان في تفسیر القرآن، والط�اط�ائي، ٢٤ص١٨، جتفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني

 . ١٣٨-١٣٤، ص٥، ج١ط ،التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكر�موعلماء التفسیر وعلوم القرآن، 



١٠١ 

الصط�اغ القصة �حوار نوح عل�ه   ؛ُعرضت معظم قصة نوح �أسلوب اإلنشاء الطلبي

 والتخاطب معهم. تعالى دعوي في دعوة قومه إلى توحید هللا  ال السالم

لنوح إلى تعالى إرسال هللا  اً ر اخ�إف�ما عدا النصف األول من أول آ�ات قصة نوح، فكانت  

 كتعقیب علیها، وهي كاآلتي:  ،قومه، وكذلك آخر آ�ة تعلقت �القصة

َل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه َأَفَال ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقا: تعالى قال

َل َعَلْ�ُكْم َوَلْو َشاَء   َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلُكمْ * َتتَُّقوَن  ُیِر�ُد َأْن َیَتَفضَّ

ِلیَن   ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِ�ِه ِجنٌَّة َفَتَر�َُّصوا ِ�ِه َحتَّى ِحیٍن  *  للااَُّ َألَْنَزَل َمَالِئَكًة َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي َآَ�اِئَنا اْألَوَّ

َنا ِإَلْ�ِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َفِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر َفَأْوَحیْ * َقاَل َربِّ اْنُصْرِني ِ�َما َكذَُّبوِن * 

ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن  التَّنُّوُر َفاْسُلْك ِفیَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْ�ِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َوَال  

اَنا ِمَن اْلَقْوِم  *ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن َظَلُموا  ِ الَِّذي َنجَّ َفِإَذا اْسَتَوْ�َت َأْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك َفُقِل اْلَحْمُد هللَّ

ٍت َوإِْن ُكنَّا َلُمْبَتِلیَن﴾  ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ا*  َوُقْل َربِّ َأْنِزْلِني ُمْنَزًال ُمَ�اَرًكا َوَأْنَت َخْیُر اْلُمْنِزِلینَ   *الظَّاِلِمیَن  

 ] ٢٩- ٢٣[المؤمنون:

 ولنتت�ع دالالت األلفاظ في هذه السورة:

حرف العطف (الواو) في قوله: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا﴾ مما �عطي داللة �أن إرسال هللا  .١

  من نعم هللا على خلقه، َتْنظم إلى جملة نعم هللا   ،لنوح �اعت�اره رسوًال من هللا إلى قومه

السابق ذكرها من قبل، من حیث تكو�ن خلقهم وٕامدادهم �كل ما �حتاجونه من ن�اتات 

مختلفة األكل، وأنعام متعددة المنافع، ومنها نعمة الركوب علیها وعلى الفلك، أضف 

(إلى ذلك نعمة الهدا�ة بإرسال رسول له قصة مع الفلك
۲٤۰F

١( 

 
، والتعطیل في توج�ه المتشا�ه اللفظ من آي التنز�ل اإللحادمالك التأو�ل القاطع بذوي ینظر: الغرناطي،  )۱(

 . ١٩٤، ص١٤، جالل�اب في علوم الكتابي، ، والدمشق١٩٠، ص ٢، ١ج



١٠٢ 

﴿َوَعَلْیَها َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن﴾  : عالىتضمًنا في قوله  عل�ه السالم وكذلك لتقدم ذكر نوح 

(]، ألنه أول من صنع السفینة فعطف �الواو٢٢[المؤمنون:
۲٤۱F

١( 

﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا﴾، فالالم جواب قسم محذوف؛ أي : تعالىأسلوب القسم: في قوله  .٢

(وهللا لقد أرسلنا نوًحا..
۲٤۲F

والداعي لهذا التأكید كما یبینه حبنكة المیداني �أن المقصودین    )٢

بهذا الب�ان هم المكذبون لرسول هللا وما جاء �ه من رسالة التوحید، فحالهم تستدعي 

(تأكید وقوع هذه القصة.
۲٤۳F

٣( 

لفظة (أرسلنا): جاءت في المكان الذي تقتض�ه الداللة الس�اق�ة، وظروف الموقف  .٣

اإلرسال الر�اني �كون �االصطفاء  �أن ، ة تقتضي اللزوم الذهنيوالحال، وهذه اللفظ

(و�بلغها. ،فیجعله نب��ا، ف�كلفه �عد ذلك ل�حمل رسالة ر�ه ،فیوحي إل�ه ،لمن �شاء
۲٤٤F

٤( 

 
 . ٢١٠، ص�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، يالفیروزآ�ادینظر:  )۱(
الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة  والقرطبي،    ١٨٢، ص٣، جروح الب�انینظر: البروسوي،    )۲(

الجواهر الحسان في ، والثعالبي، ٣١٩، ص٤، جالمح�طال�حر ح�ان،  و، وأب٢٥٧، ص١، جوآي الفرقان
، في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا السراج المنیر، والشر�یني، ٣٧، ص٢، جتفسیر القرآن

،  ٢٣٥، ص٣، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،  ووأب ،٥٥٨، ص١الحك�م الخبیر، ج
صفوة ، والصابوني،  ٢٧٠، ص٢مع بین فني الروا�ة والدرا�ة من علم التفسیر، ج، الجافتح القدیر،  والشوكاني
،  ٨، ج المنار، ورضا، ٣٨٤، ص ٤، جفتح الب�ان في مقاصد القرآن، والقنوجي، ٤٥٢، ص١، جالتفاسیر

خواطر فضیلة الشیخ متولي الشعراوي ، والشعراوي، ١٨٨، ص٧، جالمراغي تفسیر، والمراغي، ٤٩٠ص
 . ٣١٨، ص٤، جمعارج التفكر ودقائق التدبر، والمیداني، ٢١٢، ص٤، جر�محول القرآن الك

 . ٣١٨، ص٤، جمعارج التفكر ودقائق التدبرینظر: المیداني،  )۳(
 . ٤٣٩، ص١٤، جالمرجع السابقینظر:  )٤(



١٠٣ 

۲٤٥F(.، على اعت�ار أنه آدم الثانيعل�ه السالم تقد�م قصة (نوح) لتتصل �قصة آدم .٤

 ؛)١

(والنحصار النوع اإلنساني �عده في نسله.
۲٤٦F

٢( 

لكونهم على لغة واحدة، وال �عني أن نوًحا  ؛تكرار لفظ (قوم) وهم جم�ع أهل األرض  .٥

۲٤۷F(ملسو هيلع هللا ىلصالرسل مرسل إلى الخلق كافة؛ ألن ذلك من خصائص خاتم 

٣( 

عل�ه ﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم﴾ یوحي �سرعة نوح : تعالى تقد�م حرف التعقیب (الفاء) في قوله .٦

 في دعوة قومه، وٕالحاحه المستمر لهم، وٕاشفاقه علیهم.  السالم

�ضفي داللة أن    ؛تعالىاْعُبُدوا للااََّ﴾ على األمر �قصر ع�ادتهم على هللا  تقد�م األمر ﴿ .٧

( القوم لم ینكروا وجود هللا.
۲٤۸F

٤ ( 

حملت رسالته   ، مشیًرا إلى أن نوًحا ﴿َأَفَال َتتَُّقوَن﴾:  تعالى  االستفهام االستنكاري في قوله .٨

ثالثة عناصر هي: اعبدوا هللا، مالكم من إله غیره، أفال تتقون أي إن لم تؤمنوا �ه 

وتعبدوه وحده نزل �كم عقا�ه، فالرشد والعقل �قتض�ان منكم أن تتقوه، فدلت هذه الع�ارة 

على التالزم الذهني، وجاء االستفهام �فید التعجب واالستغراب من كونهم ال یتقون،  

والفاء عاطفة على ما سبق في مقول قول نوح  ،لى معنى الحث على التقوى فدلت ع

۲٤۹F(.المصرح �ه

٥ ( 

 
،  ٦١د.ت)، ص، (السعود�ة، األردن، بیت األفكار الدول�ة، د.ط،  تار�خ الطبري جر�ر،    بن  ینظر: الطبري، محمد  )۱(

، ٣، جتفسیر القرآن العظ�م�عد وفاة آدم مئة سنة وست وعشر�ن سنة، وابن كثیر،    عل�ه السالم  ذكر مولد نوح
 . ٧٧م)، ص ٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، ٩، تحقیق بدیوي، (بیروت، دار ابن كثیر، طءقصص األنب�ا، ٣٣٨ص

 .١١١، ص٩، جفتح الب�ان في مقاصد القرآنینظر: القنوجي،  )۲(
 . ٦٣٨، ص٢، جالسراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرالشر�یني،  ینظر:    )۳(
 . ٤١، ص١٨، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�رابن عاشور، ینظر:  )٤(
، (د.م، دار ابن كثیر،  نوح والطوفان العظ�م م�الد الحضارة اإلنسان�ة الثان�ةینظر: الصالبي، علي محمد،  )٥(

 . ١٢٤،  ١٢٣د.ت)، ص



١٠٤ 

ألن المأل أجابوا �ما اعتقدوا أنه جواب  ؛ذكر الفعل مع حرف التعقیب: ﴿فقال﴾ �الفاء .٩

َل َعَلْ�ُكْم﴾  ۲٥۰F(]٢٤[المؤمنین:﴿َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلُكْم ُیِر�ُد َأْن َیَتَفضَّ

، كما �عطي داللة )١

إسراعهم بتكذیب رسولهم، دون النظر، و�خصص من قام �الرد والجواب وهم القوم ذوو 

(الس�ادة والعظمة ال عامتهم.
۲٥۱F

٢( 

﴿َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلُكْم﴾ �عطي داللة لسوء تقدیر قوم  : تعالى القصر في قوله .١٠

فضًال عن استعمال اسمه  ،ضمیر الفصل (هذا) بدلیل استخدام ،نوح لنبیهم المرسل

الرسالة، �ه، مجردین عنه صفة  له، واستخفافهمالحق�قي، ف�عكس مدى تصغیرهم 

عل�ه صفة ال�شر�ة والمثل�ة لجنسهم؛ لإلشعار �أنه رجل ال �ستحق أن ینظر   ومص�غین

 ل�صدوا عن االستجا�ة لدعوته. ؛إل�ه �احترام، بل �ازدراء

]، فمجيء  ٢٧ص�غة الفعل المضارع (أن یتفضل) دون ﴿ِمْن َفْضٍل﴾ [سورة هود: .١١

 . العین وكأن الفعل ماثل أمام ،�عطي داللة التجدد والحدوث ل ؛الفعل في الحال

﴿َوَلْو َشاَء للااَُّ َألَْنَزَل :  تعالى  أداة الشرط غیر الجازمة (لو) مع الم التأكید في قوله .١٢

وٕارادته في عدم  تعالى �مشیئة هللا  ،َمَالِئَكًة﴾ یجلي حق�قة نفس�ة ماكثة في قلوب القوم

. لعدم إرادة الحق س�حانه إرسال الرسول، ففي ذلك تكذیب الداعي ؛إنزال المالئكة

(وعبر عن اإلرسال �اإلنزال؛ ألن إرسالهم إلى الع�اد �ستلزم نزولهم إلیهم.
۲٥۲F

٣( 

ِلیَن﴾ جاءت : تعالى حرف النفي (ما) في قوله .١٣ ﴿َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي َآَ�اِئَنا اْألَوَّ

إشارة إلى معنى  ،لغرض تكذیب الدعوة، وجيء بلفظ (هذا) ؛مستأنفة مقصودة لذاتها

 
 . ٢١١، صلطائف الكتاب العز�ز في�صائر ذو التمییز ، الفیروزآ�ادي ینظر: )۱(
 . ٤٢ ،٤١، ص١٨، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۲(
 .١١٢، ص٩جفتح الب�ان في مقاصد القرآن، ینظر: القنوجي،  )۳(



١٠٥ 

م، ال نفسه؛ أي ما بلغهم وقوع مثل هذا الكالم في زمن آ�ائهم، كالم نوح عل�ه السال

وعدي الفعل �ال�اء؛ لیتضمن معنى االتصال، وهم بذلك یتناقضون، فقد رضوا �األلوه�ة  

للحجر ولم یرضوا �النبوة لل�شر، مما یجلي حق�قة تعطیلهم للعقل في موضوع العقیدة، 

(قاد الدیني، واإلصرار عل�ه.كما تشیر اآل�ة إلى عادة التقلید في االعت
۲٥۳F

١( 

﴿ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِ�ِه ِجنٌَّة﴾ فجاءت هذه الصفة مؤكدة قوله تعالى:  لفظة (ِجنَّة) في   .١٤

لتأكید صفة الجنون بنوح عل�ه السالم، مما �عكس مشاعر ال�غض   ؛بـ (إن، وهو، إال)

  ، ونفي الرسالة عنه ،والعداء لنوح عل�ه السالم، فهم �حاولون إث�ات الكذب والجنون 

 ل�شر�ته من جهة، ولخلو تار�خ أممهم الماض�ة من هذه الدعوة من جهة أخرى. 

�صفوا نوح عل�ه السالم �الجنون   واستعمال المصدر الُمَنكَّر یدل على أنهم لم �قصدوا أن

المطبق، بل نوع من أنواع الجنون، وهم �قصدون جنون العظمة وحب االستعالء، وجاء �قصر  

(الموصوف على الصفة.
۲٥٤F

٢( 

﴿َقاَل َربِّ اْنُصْرِني ِ�َما َكذَُّبوِن﴾ ألن الس�اق السابق  :  تعالى   حذف الفاعل في قوله .١٥

 ؛والعون   ،�طلب منه النصرة  ،ه السالم إلى ر�ه�عیینه، و�جلي داللة سرعة فزع نوح عل� 

لجحود القوم وتسلطهم �الكذب واالفتراء، وتمني   ؛لوصوله في دعوته إلى طر�ق مسدود 

 لینتقم له منهم.  لر�ه؛لیتخلصوا منه، فهنا لجأ نوح عل�ه السالم  ؛قتله وموته

 
ه،  ١٤٣٩، ١٤(دمشق، دار الفكر، ط، ر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهجالتفسیالزحیلي، وه�ة،  ینظر: )۱(

 . ٣٥٦، ص٩م)، ج١٦٩٠
 .٤٤٣، ص١٤، جمعارج التفكر ودقائق التدبرینظر: المیداني،  )۲(



١٠٦ 

الس�اق   لتفصیل الشبهات في  ؛﴿َكذَُّبوِن﴾:  تعالى  حذف الضمیر المتصل في قوله .١٦

وتعرض أهله لتهدید قومه لهم �الرجم،   ،السابق، ولسكوت نوح عل�ه السالم عن تعرضه

 وتسل�ًما �قضائه. ،تأدً�ا مع هللا

وقضائه بنصرة نوح   ،لفظة ﴿َفَأْوَحْیَنا ِإَلْ�ِه﴾ تدل على استجا�ة هللا لدعاء نوح .١٧

 بإعداده وسیلة اإلنجاء. 

وق�امه    ،واتصاله �الوحي  ،عل�ه السالم  ،لتثبت رسالة نوح  ؛واستعملت هذه اللفظة دون "فقلنا"

 .تعالى  من تبل�غ واستجا�ة كاملة ألوامر هللا ،�مهمات الرسالة

لفظة" اْصَنِع " اشتهرت في الداللة على العمل الذي یتطلب مستوى عاٍل من   .١٨

الخبرة والمهارة، وهذا ما �صدقه الس�اق الالحق ﴿ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا﴾ �كونه عمًال �حتاج 

الذي قد �فضي �غرق   ،وتوج�ه من هللا، حذًرا من وقوع الخطأ  ،ومراق�ة دائمة  ،إلى مع�ة

(الركاب، والنعدام الخبرة؛ ألن المصنوع شيء مبتكر.
۲٥٥F

١ ( 

�انتظام وٕاحكام، وهذا ما یثبته الس�اق الالحق    لفظة ﴿َفاْسُلْك﴾ أي ادخل في الفلك .١٩

 كما �أتي. 

التأكید بـ (كل)، أي من كل أمة، مما تعطي داللة التأكید الشامل العام لكل أنواع  .٢٠

لب�ان جم�ع أنواع المخلوقات، وهو جنسي الذكور واإلناث  ؛المخلوقات و(زوجین)

هللا أمر نوح عل�ه السالم أن  ل�قید العدد المحدد فیهم، فیذكر ابن كثیر أن ؛و(اثنین)

(وغیر ذلك  ،والن�اتات والثمار  ،�حمل ذكًرا وأنثى من كل صنف من الحیوانات 
۲٥٦F

، فجاء )٢

 في التأكید. واضًحا، ومتناهياألمر اإللهي 

 
 .٤٤٥، ص١٤، جمعارج التفكر ودقائق التدبرالمیداني،  ینظر: )۱(
 . ١٣٣ص، ٥، جتفسیر القرآن العظ�مینظر: ابن كثیر،  )۲(



١٠٧ 

من عموم المخلوقات بتقید الزوجین    ،لفظة ﴿أَْهَلَك﴾ جاءت معطوفة على ما سبق .٢١

إدخال أهل  آخر، وهوجاء توض�ح  ،التوض�حاالثنین منهم، ف�عد االنتهاء من ذلك 

﴿ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْ�ِه : تعالىولكن �استثناء آخر یتجلى في قوله  ،نوح عل�ه السالم

اْلَقْوُل ِمْنُهْم﴾ فقد حكم هللا الحك�م �أنهم س�كونون من المغرقین، و�ذلك تتجلى العدالة 

 ومسلكه. ،واإلحكام في تنظ�م الدخول في الفلك ،اإلله�ة

لإلشارة إلى أن المضي �ه ضار،  ؛﴿َعَلْ�ِه اْلَقْوُل﴾: تعالى حرف(على) في قوله .٢٢

كما دل الس�اق �ه، في قوله ﴿ِإنَّ الَِّذیَن  ،بخالف (الالم) الدالة على نفع المقضي �ه

 . ]١٠١َسَ�َقْت َلُهْم﴾ [األنب�اء: 

﴿َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن﴾ �ظهر علم  : تعالىلنهي في قوله ا .٢٣

خالل نب�ه نوح عل�ه السالم من شفقته  -األزلي المح�ط المنزه عن الخطأ -تعالى هللا 

ولذلك نهاه من مخاطبته في شأن إمهالهم، وهذ ما ، ورغبته في نجاتهم ،على قومه

 ن ابنه. حدث منه �عد ذلك في مخاطبته �شأ 

اَنا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن﴾  : تعالى ص�غة األمر في قوله .٢٤ ِ الَِّذي َنجَّ ﴿َفُقِل اْلَحْمُد هللَّ

وتطهیر   ،إشارة إلى أنه ال ین�غي المسرة �مصی�ة العدو إال إذا اشتمل على دفع ضرره

(األرض من دنس شركه وٕاضالله
۲٥۷F

للداللة على   ؛"فقولوا"كما أنه جاء بـ " َفُقِل" دون    ،)١

(وفضل النبوة. ،إمامة نوح ونبوته، فكأن قوله قوًال لهم، مع إظهار كبر�اء الر�و��ة
۲٥۸F

٢( 

﴿َوُقْل َربِّ َأْنِزْلِني ُمْنَزًال ُمَ�اَرًكا َوَأْنَت َخْیُر اْلُمْنِزِلیَن﴾ :  تعالى  ص�غة األمر في قوله .٢٥

عني الخروج منها، و�شیر النسفي  فقد �عني النزول معنیین هما: ركوب السفینة، وقد �

 
 . ٢٠، ص ٦، جتفسیر المراغيینظر: المراغي،  )۱(
 . ٢٠٠، ص١٤، جالل�اب في علوم الكتابینظر: الدمشقي،  )۲(



١٠٨ 

�أن البركة في السفینة تكون �النجاة فیها، والبركة �عد الخروج منها �كثرة النسل من 

(الخیرات �عد اإلنجاء. الثالثة، وتتا�عأوالده 
۲٥۹F

١( 

وكذلك التأكید في   ،﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�اٍت﴾: تعالى الالم) في قوله إن،التأكید بـ ( .٢٦

لیتضح سنة هللا   ؛الالم) في قوله: ﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�اٍت َوإِْن ُكنَّا َلُمْبَتِلیَن﴾(إن، كنَّا، و 

في خلقه التي ال تتغیر وال تتبدل، وتعطي دالالت على تمام قدرته ومنتهى عدله في 

 وتحقیق العبر والعظات. ،وٕارسال الرسل ، اخت�ار الناس بإبراز اآل�ات 

(الفاء) ﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم﴾، ﴿َفَقاَل اْلَمَألُ﴾، ﴿فأْوَحْیَنا ِإَلْ�ِه﴾، ﴿َفِإَذا  تكرار حرف العقیب   .٢٧

َجاَء َأْمُرَنا﴾، ﴿َفاْسُلْك ِفیَها﴾، ﴿َفِإَذا اْسَتَوْ�َت﴾، ﴿َفُقِل﴾، مما �عطي داللة تتا�ع 

 . الخطاب بین المتخاطبین على وجه السرعة، وتتا�ع األحداث بدون مهلة أو تر�ث 

 :وأسلو�ه نوح وعالقته �مشهد قصة سورة الشعراء لخامس: محوراالمطلب 

 :سورة الشعراء ةوجه تسم�  .أ

لتفردها بذكر كلمة (الشعراء) من بین سور القرآن   ؛اشتهرت عند السلف �سورة الشعراء

  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص في ختامها أخ�ار الشعراء؛ للرد على المشركین الزاعمین �أن تعالى  الكر�م. فقد ذكر هللا

(على كذبهم، فنزلت اآل�ة وظهر الحق.تعالى كان شاعًرا وأن ما جاء �ه هو شعر، فرد هللا 
۲٦۰F

٢( 

هللا كما روي عن ابن ع�اس (رضي هللا عنهما): "قال تهاجى رجالن على عهد رسول  

أحدهما من األنصار واآلخر من قوم آخر�ن، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم   ملسو هيلع هللا ىلص

َعَراُء َیتَِّ�ُعُهُم اْلَغاُووَن﴾ [الشعراء:   السفهاء، فأنزل هللا  ن أبي  ]، وأخرج ابن جر�ر والحاكم ع ٢٢٤﴿َوالشُّ

 
،  ٤٦٦، ص٢، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�ل، والنسفي، ٢٥٨، ص٣، جمعالم التنز�لینظر: ال�غوي،  )۱(

،  ٩، جح الب�ان في مقاصد القرآنفت، والقنوجي، ٢٧١، ص٣، جل�اب التأو�ل في معاني التنز�لوالخازن، 
 . ٣٦٤٣، ص٧، جاألساس في التفسیر، وحوى، ١١٥ص

 . ٣٧٤،  ٣٧٣، ص٢جصفوة التفاسیر، ینظر: الصابوني،  )۲(



١٠٩ 

َعَراءُ  حسن البراد قال: "لما نزلت" وحسان  ،وكعب بن مالك ،. اآل�ة، جاء عبد هللا بن رواحة".َوالشُّ

 :تعالىوهو �علم أنا شعراء، هلكنا، فأنزل هللا    ،لقد أنزل هللا هذه  هللا، وهللافقالوا: �ا رسول    ،بن ثابت 

اِلَحاِت﴾ ا ۲٦۱F("فتالها علیهم. هللا ملسو هيلع هللا ىلصآل�ة، فدعاهم رسول ﴿ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

١( 

(وسمیت �سورة طسم 
۲٦۲F

(وسمیت أ�ًضا في تفسیر مالك بن أنس الجامعة )٢
۲٦۳F

، وسمیت )٣

(الظلة
۲٦٤F

٤( 

 نوح عل�ه السالم: وعالقته �مشهد قصةالشعراء محور سورة  .ب 

على ما یواجهه   الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالتنو�ه �القرآن الكر�م المعجز عن اإلت�ان �مثله، وتسكین أسف  

وضرب المثل  ،من إعراضهم عن دعوة اإل�مان، وتهدید الجاحدین من غضب هللا ،من أذى قومه

وتسلیته �أن ما یتعرض له في دعوته   للرسول ملسو هيلع هللا ىلص�ما حل �األقوام المكذ�ة رسلها، وفي ذلك تثبیت 

ومن  ،وتنز�هه من صفة الشعر، الرسل، والرد على ما یلحق القرآن الكر�م من مطاعن هو سنة

(أقوال الش�اطین.
۲٦٥F

٥( 

) ٦٧﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمِنیَن (: تعالىو�دور محور السورة حول قوله 

ثماني مرات كخاتمة لكل قصة، وكذلك الدعوة إلى َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز الرَِّح�ُم﴾ التي تكررت 

التي تكررت في نص�حة كل الرسل ألقوامهم، فقد جاءت في س�ع قصص �معدل   ،(التقوى والطاعة)

 
، (لبنان، مؤسسة ل�اب العقول في أس�اب النزولالرحمن،  عبدبن جالل الدین الحافظ أبو الفضل السیوطي،  )۱(

 . ١٩٥،  ١٩٤م)، ص٢٠٠٢ه،  ١٤٢٢، ١الكتب الثقاف�ة، ط
 . ٨٩، ص١٨، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�رابن عاشور،  ینظر: )۲(
 . ٢٩٢، ص٥، جتفسیر القرآن العظ�م، وابن كثیر، ٣٦٠، ص٢، جفي علوم القرآن اإلتقانال�قاعي،  ینظر: )۳(
 . ٣٢٤، ص٢، جمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السورینظر: ال�قاعي،  )٤(
�صائر ذوي ، والفیروزآ�ادي، ٣٢٦، ص ٢، جعد النظر لإلشراف على مقاصد السورمصاال�قاعي،  ینظر: )٥(

،  ١٨، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور، ٣٤٥، ٣٤٤، ص٢٣، جالتمییز في لطائف الكتاب العز�ز
 . ٢٦٦، ص١، جأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكر�م، وشحاته، ٩١،  ٩٠ص



١١٠ 

في النها�ات التي تعرضت لها األمم ال�ائدة   ،مرة أو مرتین، مما �ح�ط بجو من االعت�ار والعظة

وعظمته في   ،تعالى یدل على قدرة هللا ،من جراء تكذیبهم الرسل من حكم إلهي في هذه القصص 

(ل�كون عبرة ألهل مكة. ؛واإلهالك ،والتدبیر ،الخلق
۲٦٦F

١( 

یرجع الس�اق القهقري في عرض القصص، فهو س�اق مخالف للخط التار�خي؛ ألن العبرة  

لمقصودة لذاتها، فكان جو اإلنذار والتكذیب والعذاب هو الغالب على القصص في هذه هي ا

 السورة.

حیث إن السورة تواجه تكذیب مشركي قر�ش للرسول واستهزائهم �النذر و�القرآن واستعجالهم 

وتهدیده على قهر المكذبین، �عرض قصة موسى مع    ،�العذاب، فجاء الس�اق یبین قدرة هللا ورحمته

المشابهین لمؤمني مكة مع كفار   ،وتكر�م المؤمنین المستضعفین ،ون وملئه ونهایتهم في الدن�افرع

 قر�ش.

ومآل المكذبین فیها، المنكر�ن   ،من مشاهد اآلخرة كامالً  اً ثم عرضت قصة إبراه�م ومشهد 

۲٦۷F(.للتوحید والمشركین �اهلل، وما حل بهم من ندامة على ذلك، كعبرة وتذكیر لمشركي مكة

٢( 

، ثم تلى ذلك قصة موسى وقصة إبراه�م، هللا ملسو هيلع هللا ىلصفبدأت السورة بخطاب م�اشر لرسول 

عل�ه السالم في الترتیب الثالث من بین قصص األنب�اء، مبتدأه ﴿َكذََّبْت﴾ لتومئ  وجاءت قصة نوح  

أهل الكفر  واحدة، وأنأن دعوة األنب�اء  كافة، وتشیرأن كل قوم كذبوا نبیهم فكأنما كذبوا الرسل 

 
، ٧، جاألساس في التفسیر، وحوى، ٢٥٨٨ـ٢٥٨٣، ص١٩، ج٥، مجالقرآنفي ظالل ینظر: قطب،  )۱(

رسالة ، واآل�ات المك�ة ومقاصدها رخصائص السو أهم ع�اس، بن ، والبدوي، أحمد ٣٩٠٢، ٣٩٠١ص
 . ٤٦- ٣٦ص   ، م)١٩٨١ه،  ١٤٠١(السعود�ة، جامعة أم القرى،    ،كل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ةدكتوراه،  

 . ٢٦٠٦- ٢٦٠٠، ص ١٩، ج٥، مجل القرآنفي ظالینظر: قطب،  )۲(



١١١ 

واحد، وٕان اختلفت صور العذاب، وفي ذلك تخفیٌف عن الرسول،  واحدة، ومصیرهم على وتیرة 

(افر�ن وآ�ة معجزة لكافة الناسوعبرة للك
۲٦۸F

١( 

ولعل المتأمل في ذلك الترتیب �الحظ تفرد قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب �أسلوب 

خطابي یختلف عنه في قصة موسى وٕابراه�م، فقد كانت لفظة "كذبت" مستفتحة للحدیث عن  

) َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن  ١٠٧ٌل َأِمیٌن () ِإنِّي َلُكْم َرُسو ١٠٦﴿َأَال َتتَُّقوَن ( :  تعالىقصصهم، كما جاء قوله  

) َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾ متكرًرا في تلك القصص، ثم  ١٠٨(

 موسى وٕابراه�م.  ﴿َأَال َتتَُّقوَن﴾، و ﴿َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن﴾ وهذا األسلوب لم یرد في قصتي تكرر

و�شیر الفیروز آ�ادي إلى لط�فة في ذلك وهي عدم ورود ﴿َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر﴾ في 

﴿َأَلْم ُنَر�َِّك ِفیَنا َوِلیًدا﴾، كما لم ترد في  : تعالى  قصة موسى؛ ألن الذي ر�اه هو فرعون حیث قال

﴿ِإْذ َقاَل ِألَِب�ِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن﴾، فاستح�ا  :  لىتعا  ألن أ�اه في المخاطبین، حیث قال  ؛قصة إبراه�م

(من طلب األجر اأن �قوال ذلك القول، مع نزاهتهم
۲٦۹F

، كما ین�ه الرازي في تفسیره �أن هللا لما قص )٢

تسل�ة له لما یواجهه من صدود قومه، قص عل�ه ن�أ نوح، حیث  ،على محمد خبر موسى وٕابراه�م

التي استمرت ألف سنة إال خمسین عاًما،   ،لطول مدة دعوته معهم ؛نبئ غیره كان نبؤه أعظم من 

(ومع ذلك كذ�ه قومه.
۲۷۰F

٣( 

وهذه اإلشارات تدل على تقدم قصة موسى؛ ألنه قاوم أشد طواغیت الدن�ا وهذا ف�ه إیذان 

رفون  سیهزم جمع المشركین، وجاءت قصة إبراه�م تأدیً�ا للعرب؛ ألنه أبوهم الذي یتش  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص�أن  

ولعلهم یهتدون بهد�ة، وجاء من �عد ذلك قصة نوح   ،�ه و�حتمون �مسجده أول بیت وضع للناس

 
 . ٣٢٩، ص٥، ج١ط التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكر�معلماء التفسیر وعلوم القرآن،  ینظر: )۱(
 . ٣٤٦، ص١، ج�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، الفیروزآ�ادي ینظر: )۲(
الل�اب في ، والدمشقي، ١٥٤، ص٢٣ج العلم�ة، د.ت)، (طهران، دار الكتب التفسیر الكبیرالرازي،  ینظر: )۳(

 . ٥٥، ص١٥، جعلوم القرآن



١١٢ 

مما یؤ�د محور السورة   إ�اهم،هللا  رسولهم، وٕاهالكآل أمرهم من تكذیب  للخل�قة، ومااألب الثاني 

(أن أكثر الناس ال یؤمنون.
۲۷۱F

١( 

ح وهود وصالح ولوط وشعیب) وجاء الس�اق �عد ذلك معرًضا في تتا�ع قصص الرسل (نو 

في طلب األجر،   ،والزهد   ،والطاعة  ،علیهم السالم في تشا�ه مطلع اآل�ات؛ حیث الدعوة إلى التقوى 

مع التفرد بدعوى اإلصالح الخاصة �كل قوم، واختالف عاقبتهم، ثم تطابق خاتمة كل قصة �قوله:  

،  ١٢١) َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز الرَِّح�ُم﴾ [الشعراء:١٢١ِمِنیَن ( ﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمؤْ 

 ل�مثل وحدة متماسكة منسجمة في محورها األصیل. ؛]١٢٢

 :الشعراء في سورةعل�ه السالم أسلوب قصة نوح  .ج

من ت�ادل التخاطب   ،عرضت قصة نوح عل�ه السالم �أسلوب اإلنشاء الطلبي في معظمها

تفید تكذیب قوم نوح، وكانت اآل�ة األخیرة    ، وتداول الحوار، �استثناء اآل�ة األولى كانت جملة خبر�ة

 هلل.وذكر صفة العزة والرحمة ، أ�ًضا إخ�ار إلهي �سنة إهالك األمم الكافرة

ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل *  وُهْم ُنوٌح َأَال َتتَُّقوَن  ِإْذ َقاَل َلُهْم َأخُ *  ﴿َكذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلیَن  :  تعالىقال  

َفاتَُّقوا  * َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمیَن  *َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن * َأِمیٌن 

ِإْن ِحَساُبُهْم   *َقاَل َوَما ِعْلِمي ِ�َما َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن *  اْألَْرَذُلوَن َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّ�َعكَ  *للااََّ َوَأِط�ُعوِن 

َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِه َ�ا  * ِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذیٌر ُمِبیٌن  * َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد اْلُمْؤِمِنیَن   *ِإالَّ َعَلى َر�ِّي َلْو َتْشُعُروَن  

ِني َوَمْن   *َقاَل َربِّ ِإنَّ َقْوِمي َكذَُّبوِن  *ْلَمْرُجوِمیَن ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن ا َفاْفَتْح َبْیِني َوَ�ْیَنُهْم َفْتًحا َوَنجِّ

 ِإنَّ ِفي َذِلكَ   *ُثمَّ أَْغَرْقَنا َ�ْعُد اْلَ�اِقیَن  *  َفَأْنَجْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن  *  َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن  

 ] ١٢٢-١٠٥َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز الرَِّح�ُم﴾ [الشعراء:  *َآلََ�ًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمِنیَن 

 
 . ٥٣٧٦، صزهرة التفاسیرزهرة،  وینظر: أب )۱(



١١٣ 

 ولنتت�ع مدلوالت األلفاظ في هذه السورة: 

لتعطي داللة أن تكذیب رسول واحد كتكذیب  ؛جمع الفاعل في لفظة ﴿اْلُمْرَسِلیَن﴾ .١

 ؛ وأصول الشرائع ،وعقیدة التوحید  ،الجتماع الكل على وحدة الرسالة ؛جم�ع الرسل

(وألن كلَّ رسول �أمر بتصدیق جم�ع الرسل.
۲۷۲F

١( 

مما �فضي إلى قبول   ،وصدق المعرفة  ،واللغة  ،تشیر إلى وحدة النسب   لفظة ﴿َأُخوُهْم﴾ .٢

(دعوته.
۲۷۳F

٢( 

(َأَال َتتَُّقوَن﴾ أي: أال تتقون عقاب هللا﴿: تعالى في قوله حذف المفعول .٣
۲۷٤F

  اً ألن نوح؛ )٣

عل�ه السالم �علم أن قومه قبلوا د�انة اآل�اء للتقلید، والمقلد إذا ُخوِّف خاف، وما لم 

فإنهم لن ینشغلوا �االستدالل، فلهذا السبب قدم هذا  ، �حصل الخوف في قلو�هم

(االستفهام االستنكاري على جم�ع كلماته.
۲۷٥F

٤( 

 َأِمیٌن﴾ یؤكد نوح عل�ه السالم ﴿ِإنِّي َلُكْم َرُسولٌ : تعالى التأكید بـ (إني، لكم) في قوله .٤

ألنه أراد تفصیل  ؛أنه كان فیهم مشهوًرا �األمانة من قبل الرسالة، فقدم ﴿َأَال َتتَُّقوَن﴾

 التعلیل األول: أال تتقون مخالفتي وأنا رسول هللا. 

لتحقیق المقصد األخروي، وهذا ال یدخل من  بنفسه؛وفي ذلك داللة أهم�ة تعر�ف الداعي 

(النفس المنبوذة. �اب تزك�ة
۲۷٦F

٥( 

 
المحرر  عط�ة،  وابن، ١٥٤، صالتفسیر الكبیر، والرازي، ٢٩١، ص٦، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )۱(

 . ٣٦٦، ص٧، جالوجیز
 .٣٧٤، ص٥، جنظم الدرر في تناسب اآل�ات والسور، وال�قاعي،  ٢٩١، ص٦، جروح الب�انینظر: البروسوي،    )۲(
دمشق، دار القم،  ، (تحقیق أحمد الخراط، ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لسمینینظر: ا )۳(

 . ٥٣٦، ص٨جم)،٢٠١٦ه، ٤،١٤٣٧ط
 . ١٥٤، صالتفسیر الكبیرالرازي، ینظر:  )٤(
 . ٣٩٣٢، ص٧، جالتفسیراألساس في ینظر: حوى،  )٥(



١١٤ 

﴿ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾ یثبت وصف نفسه :  تعالىأسلوب القصر في قوله   .٥

الذي أرسله  ،تعالىوٕانما یر�ده من هللا  ،�الرسول، فهو ال یرغب �أخذ األجر منهم

 �الرسالة وكلفه بها، وهذا التعلیل الثاني.

﴿َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن﴾ فقد جاءت األولى للتعلیل األول : تعالى تكرار األمر في قوله .٦

المتعلق �أمانة رسالته، وجاءت األخرى للتعلیل الثاني المتعلق �عدم طلب األجر من 

(قومه
۲۷۷F

الجتماع   إل�ه؛للتأكید على وجوب طاعته ف�ما یدعو  ؛ ، وجاء تكرار األمر)١

(بذلك  األمانة وحسم الطمع في ط�عه وشهرته
۲۷۸F

مما یجلي عمق فهم نوح عل�ه السالم    )٢

لطب�عة قومه النفس�ة والعقل�ة، فقدم األمر العقدي مبتدًئا �مخاط�ة الشعور، ثم معلًال 

 للسبب المنطقي، ثم مختتًما بإعادة مخاط�ة النفس والمشاعر.

اء تقد�م األمر ﴿َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن﴾ فج: تعالى تقد�م العلة على المعلول في قوله .٧

سبب وعلة لطاعته، بدلیل جواب تعالى ألن تقوى هللا  ؛بتقوى هللا على األمر �طاعته

(قومه لما قال لهم ذلك ﴿َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّ�َعَك اْألَْرَذُلون.﴾
۲۷۹F

٣(. 

وجاءت إن �معنى: ﴿ِإْن ِحَساُبُهْم ِإالَّ َعَلى َر�ِّي﴾ : تعالى التأكید بـ (إن، إال) في قوله .٨

وأما أنا فلست  ،لیثبت نوح عل�ه السالم أن المجازي على العمل هو هللا وحده ؛ما

(�محاسب، ف�قرر حق�قة المجازاة للحق
۲۸۰F

٤(. 

 
،  ١٠، جفي العقیدة والشر�عة والمنهج التفسیر المنیر ، والزحیلي،١٥٤، صالتفسیر الكبیرینظر: الرازي،  )۱(

 . ٢٠٣ص
 . ٢١، ص٧، جحاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي الخفاجي،  ینظر: )۲(
 . ٤٠٠، ص٩ج ،فتح الب�ان، والقنوجي، ١٥٥، صالتفسیر الكبیرینظر: الرازي،  )٣(
 . ٦٤، ص٣ج ،السراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرینظر: الشر�یني،    )٤(



١١٥ 

َلْو َتْشُعُروَن﴾ تبین حق�قة استخلصها نوح عل�ه السالم من جراء مخاطبته قومه لفظة ﴿ .٩

واستجابوا للحق،   ح�ة، لعلمواوهي: أنهم ل�سوا من أهل الشعور، فلو كانت لهم مشاعر  

(ولهذا كان ردهم وموقفهم
۲۸۱F

١(. 

(َ�ا ُنوُح﴾ تثبت جفاء أخالق قومه وقلة أدبهم﴿: تعالى النداء بـ (�ا) في قوله .١٠
۲۸۲F

٢(. 

لفظة ﴿َلْم َتْنَتِه﴾ تعطي حق�قة مسلك نوح عل�ه السالم الدعوي، فهو مستمر في  .١١

و�علن، فكانت   ر،و�س ،و�برر ،و�حاج ،�كرر ،دعوة قومه في كل األوقات واألحوال

 مع طول األمد. ،طب�عة الدعوة لد�ه غیر متناه�ة

﴿َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمیَن﴾ تعطي داللة  : تعالىالتأكید بـ (الالم، النون) في قوله  .١٢

لتفوق حجته علیهم، وانتقالهم إلى   العقلي؛�أس قوم نوح من مجاراته في التخاطب 

مما تشیر إلى اخت�ارهم لقتله أق�ح   ،ات�اع أسلوب التهدید �الرجم، أي القتل �الحجارة

(ف من أعوزته الحجة وأ�طرته القوةقتله، وهذا موق
۲۸۳F

٣(. 

لفظة ﴿َكذَُّبوِن﴾ تز�د من سمو أخالق نوح عل�ه السالم وتجرده من المصالح   .١٣

لم یذكر شیًئا عن   ،الشخص�ة، فهو حین شكى إلى ر�ه إصرار قومه على الكفر

(تهدیدهم له �الرجم؛ ألن جل اهتمامه أن �صدقه قومه في الوحي والرسالة
۲۸٤F

. أما ما )٤

 یتعرض له من مخاطر خاصة �ه، فلم ینشغل �ه قوًال وال دعاًء. قد 

 
 . ٢٥٥، ص٣، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،  وینظر: أب )١(
 . ٦٥، ص٣ج ،انة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرالسراج المنیر في اإلعینظر: الشر�یني،    )٢(
 . ٦٧٦، ص٢جتفسیر ال�شائر وتنو�ر ال�صائر، ، والشر�جي، ٢٩٣، ص٦، ج، روح الب�انینظر: البروسوي  )۳(
حاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي ، والخفاجي، ٥٧٢، ص٢، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�ل، ینظر: النسفي )٤(

 . ٢٢، ص٧، جالراضي على تفسیر الب�ضاوي وكفا�ة 



١١٦ 

﴿َفاْفَتْح َبْیِني َوَ�ْیَنُهْم َفْتًحا﴾ ف�عد إصرار قوم :  تعالى  المصدر في قولهتأكید الفعل � .١٤

واللجوء إلى القوة وال�طش   ،وٕاثارة الشبهات   ،نوح عل�ه السالم في الصد عن دعوة الحق

�ه، فدعا هللا ل�حكم بینه و�ینهم �ما هو حق ومستحق، و�عطي الفعل (فتح) معنى فتح 

ألبواب الفضل والرحمات على مستحق�ه، وفتح أبواب العدل والجزاء لمستحق�ه، وجاء 

 �المصدر یؤكد هذا الدعاء و�ز�ده قوًة وٕاصراًرا.

مقدًما و�جلي طلب نوح من ر�ه النجاة و�صوره   وهذا أسلوب است�اقي �عرض حدث الحق

(محقًقا
۲۸٥F

١(. 

ِني:  تعالى  حذف المنجى منه في قوله .١٥ ألن س�اق اآل�ة یوضحه والمعنى:    ﴾؛﴿َوَنجِّ

 أي مما �حل �قومي.

﴿ُثمَّ أَْغَرْقَنا َ�ْعُد اْلَ�اِقیَن﴾ تشیر إلى غرا�ة  : تعالى ذكر أداة المهلة (ثم) في قوله .١٦

وعظ�م شأنه، فجاء �أداة ال�عد، أي �عد نجاة نوح عل�ه السالم    ،ینالعقاب لجم�ع المكذب

(ومن معه من المؤمنین، جاء عذاب ال�ق�ة الكافرة
۲۸٦F

٢(. 

﴿َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمِنیَن﴾ تشیر إلى حكمة هللا  : تعالى النفي بـ (ما) في قوله .١٧

﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم : تعالى كقولهوعظمته، والتي اقتضت أن �كون أكرم الخلق مؤمًنا �ه، 

  ِ (ومما ال شك ف�ه أن قلة الخلق كرام وأكثرهم لئام]،  ١٣الحجرات:َأْتَقاُكْم﴾ [ِعْنَد للااَّ
۲۸۷F

٣(. 

﴿َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز الرَِّح�ُم﴾ فهو س�حانه  :  تعالىالتأكید بـ (إن، الالم) في قوله   .١٨

وهو الرح�م الذي یرحم ع�اده  ،عقو�ة المكذبینمن  ،العز�ز الذي ال غالب على مراده

 
 . ٥٤، صنوح أنموذجاً  ةالقرآن�ة: قصالسرد في القصة ینظر: الطحان،  )۱(
 . ٦٥، ص٣، جالسراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرینظر: الشر�یني،    )۲(
 . ٢٩٣، ص٦، جروح الب�انالبروسوي،  ینظر: )۳(



١١٧ 

(المؤمنین والتائبین
۲۸۸F

﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة﴾ تجلي عظمة األمر :  تعالى  ، وكذلك في قوله)١

واإلهالك،   ،ثم اإلنجاء  ،الذي وقع �قوم نوح عل�ه السالم، من استجا�ة دعاء، واإلمهال

 وال تزول.  ،وال تتبدل ،ال تتعطل ومع خلقه، التي ،في كونهتعالى وتبرز سنن هللا  

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشهد قصة  سورة نوح محور :المطلب السادس

 : ة سورة نوحوجه تسم�  .أ

(لذكره في كل السورة من مفتتحها إلى مختتمها، ولم یذكر لها اسم آخر  ؛سمیت سورة نوح
۲۸۹F

٢( 

۲۹۰F()اً أرسلنا نوحوترجمها البخاري في صح�حه، في كتاب التفسیر بترجمة (إنا 

٣ ( 

 نوح عل�ه السالم:  وعالقته �مشهد قصةنوح محور سورة  .ب 

سورة نوح �مثا�ة التقر�ر النهائي الجامع لكل ما حوى قصة نوح عل�ه السالم في   د عتُ 

 ،على ما أنذر �ه في آخر سورة المعارج من إهالك المنذر�نتعالى من إث�ات قدرة هللا  ،رسالته

لع�ادة هللا   قومه؛ودعوة  ،بتكالیف الرسالة ،نوح وامتثالهوتبدیل خیر منهم، وضرب المثل �قصة 

  الدعو�ة، و��ان رغم تنوع أسالی�ه  ،وشكایته لر�ه على عص�ان قومه ،وترغی�ه لالستغفار  ،وطاعته

وتوجهه إلى الدعاء علیهم   ،بیوم ال�عث، وذكر إعراض قومه الكون، وتذكیرهم في تعالى  قدرة هللا

(للمؤمنین �الغفران �الهالك، والدعاء
۲۹۱F

٤(. 

 
السراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني الشر�یني،  ، و ٢٩٣، ص٦، جروح الب�انروسوي،  البینظر:    )۱(

 . ٦٥، ص٣، جكالم ر�نا الحك�م الخبیر
 . ٤٨٢، ص١، ج�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، الفیروزآ�ادي ینظر: )۲(
 .١٠٣٠، كتاب التفسیر، صصح�ح البخاري البخاري، في ینظر: )۳(
نظم الدرر في تناسب اآل�ات ، ١٢٤، ص٣، جمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السورال�قاعي،  ینظر: )٤(

،  ٤٨٢، ص١، ج�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، والفیروزآ�ادي، ١٦٢، ص٨، جوالسور
عاشور،   ، وابن ٩٧ه)، ص ١٣٨٨، ١، (الهند، المط�عة الحمید�ة، طدالئل النظامالحمید،  والفراهي، عبد 

 . ٩١، ص١٠، جتفسیر المراغي، والمراغي، ١٨٦، ١٨٥، ص١٢، جالتحر�ر والتنو�ر



١١٨ 

وسماته   ،عرضت السورة قصة نوح عل�ه السالم مبرزة جوانب مضیئة في أسلو�ه الدعوي 

الشخص�ة، ولم یخرج موضوع السورة من افتتاحها إلى ختامها عنه وعن قومه. وس�اق سورة نوح  

ع�اد األوثان    ،التي ختمت �اإلنذار للكفار ،السالم ارت�طت �الس�اق السابق في سورة المعارج عل�ه 

(في األخرة، أت�عها أعظم عذاب كان في الدن�ا
۲۹۲F

١(. 

 :نوح أسلوب قصة نوح عل�ه السالم في سورة .ج

تم عرض قصة نوح عل�ه السالم في هذه السورة �صورة كاملة �أسلوب اإلنشاء الطلبي،  

كانت خبر إرسال هللا نوًحا عل�ه السالم إلى قومه، وهي  ،ماعدا النصف األول من أول اآل�ات 

 كاآلتي:

  * ﴿ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َ�ْأِتَیُهْم َعَذاٌب َأِل�ٌم : تعالىقال 

ْرُكْم ِإَلى  *  َأِن اْعُبُدوا للااََّ َواتَُّقوُه َوَأِط�ُعوِن  *ُمِبیٌن    َقاَل َ�ا َقْوِم ِإنِّي َلُكْم َنِذیرٌ  َ�ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِ�ُكْم َوُ�َؤخِّ

ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن   ِ ِإَذا َجاَء َال ُیَؤخَّ اًرا  َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْ�ًال َوَنهَ *  َأَجٍل ُمَسم�ى ِإنَّ َأَجَل للااَّ

َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِ�َعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا  *َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَراًرا * 

وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَ�اًرا   نِّي أَْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا  ُثمَّ إِ *  ُثمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  *  ِثَ�اَبُهْم َوَأَصرُّ

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَراًرا  *  َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا    * َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل    *ُیْرِسِل السَّ

ِ َوَقاًرا  مَ *  َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا   َأَلْم َتَرْوا َكْیَف َخَلَق *  َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا  *  ا َلُكْم َال َتْرُجوَن هللَّ

ْمَس ِسَراًجا  *للااَُّ َسْ�َع َسَمَواٍت ِطَ�اًقا  ُ َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض * َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفیِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ َوللااَّ

ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُ�ًال  *َوللااَُّ َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِ�َساًطا  * ُ�ِعیُدُكْم ِفیَها َوُ�ْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا ُثمَّ  * َنَ�اًتا 

 
،  ٤٣٠، ص٤، جالسراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرینظر: الشر�یني،    )۱(

سور القرآن  التفسیر الموضوعي ل ، وعلماء التفسیر وعلوم القرآن، ٦١٤٧، صاألساس في التفسیروحوى، 
 . ٣٦٢، ص٨ج، الكر�م



١١٩ 

ْكًرا َوَمَكُروا مَ  * َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّهْم َعَصْوِني َواتََّ�ُعوا َمْن َلْم َیِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَساًرا  * ِفَجاًجا 

ا َوَال ُسَواًعا َوَال َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َوَنْسًرا    *ُك�َّاًرا   َوَقْد َأَضلُّوا َكِثیًرا َوَال  *  َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ َآِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود�

ِ َأْنَصاًرا ِممَّا َخِطیَئاِتِهْم أُْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا فَ * َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َضَالًال  *  َلْم َیِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن للااَّ

ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُ�ِضلُّوا ِعَ�اَدَك َوَال َیِلُدوا ِإالَّ * َوَقاَل ُنوٌح َربِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفِر�َن َد�َّاًرا 

ْن َدَخَل َبْیِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن  َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلمَ * َفاِجًرا َكفَّاًرا 

 ] ٢٨- ١ِإالَّ َتَ�اًرا﴾ [نوح:

 ولنتت�ع مدلوالت األلفاظ التي وردت في السورة وما دلت عل�ه من المعاني:

﴿ِإنَّا َأْرَسْلَنا﴾ لالهتمام �الخبر :  تعالى  في قوله  متكلمحرف التأكید الداخل في ضمیر ال .١

عنه أدنى محاولة لإلنكار أو الشك، فاإلخ�ار   فالمقام ینفي، تعالىالصادر من هللا 

 �الغة. اإللهي �عطي الخبر عظمة  

﴿َأْن َأْنِذر﴾ تعني  :  تعالى  وحذف الجار في قوله  ،ذكر (أن المصدر�ة) ووصلها �الفعل .٢

�عطي داللة التوجه الفوري  �األمر؛ ومجيء اإلرسال أرسلناه �اإلنذار فقلنا: له أنذر، 

(ألداء رسالة اإلنذار حال األمر
۲۹۳F

١(. 

﴿ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن﴾ مع كون نوح عل�ه السالم :  تعالىتقد�م اإلنذار وٕافراده في قوله   .٣

الناس وألن اإلنذار أقوى في تأثیر الدعوة، فأكثر  قومه؛لعلمه �طب�عة  أ�ًضا؛�شیًرا 

تط�ع �الخوف من القهر أوًال، ثم �الطمع في العطاء، ونادًرا من �ط�ع �المح�ة للكمال 

 
السراج ، والشر�یني،  ١٣٤، ص٢٩، جالتفسیر الكبیر، والرازي،  ١٧٢، ص١٠، جروح الب�انینظر: البروسوي،    )۱(

إرشاد  السعود،  و، وأب٤٣١، ص٤، جالمنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیر
 . ٦٨، ص٢٩، جروح المعاني، واأللوسي،  ٣٧، ص٩، جالكر�مالعقل السل�م إلى مزا�ا القرآن 



١٢٠ 

ومع أهل  ،والجمال، وقد �كون األسلوب األولى في التعامل مع أهل الكفر هو اإلنذار

(اإل�مان هو الت�شیر
۲۹٤F

١(. 

﴿اْعُبُدوا للااََّ   :تعالى  لفظة ﴿َأِط�ُعوِن﴾ فلم �قل أط�عوه مع أن الس�اق السابق جاء �قوله .٤

َواتَُّقوُه﴾ وطاعة نوح عل�ه السالم داخلة في أمره �ع�ادة هللا وتقواه، ولكن أكد بذكر ذلك 

یدل أن طاعته من طاعة هللا   ،وم�الغة في تقر�ره، كما أن إسناد الطاعة إل�ه  ،التكلیف

۲۹٥F(]٨٠كقوله ﴿َمْن ُ�ِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ﴾ [النساء:

٢(. 

الذنوب،  ﴿ِمْن ُذُنوِ�ُكْم﴾ تعطي داللة غفران ما تقدم من : تعالى ذكر (من) في قوله .٥

(سلف في الجاهل�ة؛ ألن اإلسالم یجب ما قبله ال ما تأخر عن اإلسالم وما
۲۹٦F

٣(. 

ْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى﴾ فقد خاطب نوح قومه على ما : تعالى الترغیب في قوله .٦ ﴿َوُ�َؤخِّ

التي  ،وحفظ األرواح من العقو�ات المهلكة ،و�طمح إل�ه من حب النجاة، �عقله قومه

(�عتقدون أنها تعجل األجل
۲۹۷F

٤(. 

﴿َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ تشیر إلى أن قوم نوح ض�عوا أس�اب : تعالى الفاصلة في قوله .٧

�انغماسهم في حب الدن�ا، فأص�حوا ال یدركون �حتم�ة وقوع  ،العلم وآالت تحصیله

(الموت وعدم تأخیره.
۲۹۸F

٥( 

 
 . ١٧٣، ص ١٠، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )١(
 . ١٣٤، ص٢٩، التفسیر الكبیرینظر: الرازي،  )٢(
،  ١٨٩، ص٢٩، ج ١٢، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور،  ٦٨٩، ص ٩، جالمحرر الوجیزینظر: ابن عط�ة،    )٣(

 .٢٤٩، ص٨، جة القاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي حاش�ة الشهاب عنا�، خفاجيوال
 . ٢٢٨، ص٥، ج وٕاعرا�همعاني القرآن  ، والزجاج،  ٢٢٨، ص٣، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�لینظر: النسفي،    )٤(
 . ١٧٤، ص ١٠، جروح الب�انالبروسوي،  ینظر: )٥(



١٢١ 

لتجلي حق�قة أسلوب   ﴾؛﴿ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْ�ًال َوَنَهاًرا:  تعالى  التأكید بـ (إن) في قوله .٨

وتعاقب   ،دعوة نوح عل�ه السالم المستمرة لقومه على مدار الزمان الطو�ل لمكوثه بینهم

لتؤكد  ؛اللیل والنهار دون توقف، وكذلك في قوله: ﴿َوإِنِّي ُكلََّما﴾ فجاء بـ (كل، ما)

 الوسع في الدعوة. الزمن، و�لوغشمول 

لیجلي شدة عناد قوم   ﴾؛﴿َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَ�اًرا: تعالى تأكید الفعل �المصدر في قوله .٩

: تعالى ى المعص�ة، وفي قولهنوح عل�ه السالم وأخذهم �عزة النفس المصرة عل

لقومه،  �فید شدة تقرب نوح عل�ه السالم  ل  �المصدر؛﴿َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا﴾ تأكیُد الفعل  

على قبول دعوته، وشتان بین الفعلین، تغطرس شدید، و�ذل متناهي في  وٕالحاحه

 العطاء.

) ُثمَّ ِإنِّي أَْعَلْنُت َلُهْم  ٨ًرا (﴿ُثمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَها : تعالى حرف المهلة في قوله .١٠

َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا﴾ تبین تنقل نوح في دعوة قومه بین أسالیب متنوعة مت�اعدة  

ل�حثهم على  أبوابهم؛الخلوة و�طرق  �السر، و�لتمس األحوال، فیبدأ �األهون فیدعوهم 

ألوقات الخاصة، ثم  اإل�مان في جو من الود والقرب واالنتقاء الشخصي وتخص�ص ا

عموم األفراد في حاالت عامة، �أسلوب  األشد، فیخاطب یترقى فیلجأ في الدعوة إلى 

الجهر والخطاب الجمعي، وتارة یجمع بین األفراد واإلعالن الجمعي، واألسرار 

(والجهر
۲۹۹F

١(. 

 
الل�اب ، والدمشقي،  ٤٦٩، ص١٠جفي علوم الكتاب المكنون،    الدر المصون أحمد بن یوسف،  السمین،    ینظر:  )۱(

 . ٧٠٥، ص١٣، جمعارج التفكر ودقائق التدبر، والمیداني، ٣٨٤، ص١٩، جفي علوم الكتاب



١٢٢ 

لها داللة ت�اعد األحوال، فالجهار أغلظ من اإلسرار، والجمع بین  "حرف المهلة (ثم) 

۳۰۰F("األمر�ن أغلظ من إفراد أحدهما

١( 

لفظة ﴿َأَصاِ�َعُهْم﴾ جاء كنا�ة عن الم�الغة في إعراض قوم نوح عما یدعوهم،  .١١

(وهم في الضاللفكانت توحي �الم�الغة في سد المسامع، وتكشف فرط عنادهم وغلّ 
۳۰۱F

٢( 

ة فاإلص�ع ال یدخل كله في اإلذن، وٕانما األنملة تسد فتحة السمع، فجاءت هذه اللفظ

ألنهم لو عقلوا وسمعوا فقد  ،على شدة كراهیتهم لكالم نوح، ودلیل على جهلهم  دل�الً 

 تمیل قلو�هم إلى الهدى.

﴿َغفَّاًرا﴾ تعطي مع التشدید م�الغة لهذه الصفة قوله تعالى: ص�غة (َفّعال) في  .١٢

لتشدید كثرة المغفرة ودوامها، وتأتي لفظة ﴿ُك�َّاًرا﴾ فتعطي مع ا الر�ان�ة األزل�ة فتجلي

فهو في أعلى وأعظم وأكبر مستو�ات الخبث   ،م�الغة لصفة قوم نوح في صن�عهم للمكر

لفظة "َكفَّاًرا" تلقي   الكثرة، وكذلكل�عطي معنى  والخفاء والشر، وجاء �صفة الجمع

�ظاللها على معرفة نوح عل�ه السالم �صن�ع اآل�اء واألجداد الدائم في تعل�م األبناء 

، فینشؤون على ذلك، فوصف فعلهم �أعلى المستو�ات كأنهم كبراء �أنه كاذب فاحذره

(�علمون الصغار
۳۰۲F

والتلقي من أعلى    ،والكثرة  ،، فیتجلى الفعل بهذه الص�غة صفة الدوام)٣

 المستو�ات لمن أدنى. 

 
 . ٣٨٤، ص١٩، جالل�اب في علوم الكتاب، والدمشقي،  ٣٣٣، ص٨، جال�حر المح�طن، �احو اب )۱(
خواطر الشیخ محمد متولي ، والشعراوي، ١٩٥، ص٢٩ج ،١٢، مجالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۲(

 . ٦٥٥، ج، صالشعراوي 
،  ٤٣٨، ص٤، جالسراج المنیر في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیرینظر: الشر�یني،    )٣(

م)،  ٢٠١٦ه، ١٤٣٧، ٤، (دمشق، دار القلم، طالقصص القرآني عرض ووقائع وتحلیل أحداثوالخالدي، 
،  ١م) ط٢٠١٦ه، ١٤٣٧، (دمشق، دار القلم،  إعجاز القرآن الب�اني ودالئل مصدره الر�اني،  ٤٦٦، ص٢ج

 ، ذكر فیهما سر تعبیر القرآن بلفظتي ساحر وسّحار في قصة موسى في سورتي األعراف والشعراء. ٣٠٢ص



١٢٣ 

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَراًرا (: تعالى ص�غة المضارع في قوله .١٣ ) َوُ�ْمِدْدُكْم  ١١﴿ُیْرِسِل السَّ

ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴾ فهذه الص�غة تعطي داللة التجدید 

 إ�اه، ومعرفته وتكذیبهم  ،واالستمرار، فمعاصرة نوح عل�ه السالم لقومه زمًنا طو�ًال 

وتطم�ع النفوس المكسورة   ،وزرع األمل  ،وهو ال�شارة  ،لدعوته جانً�ا آخر  الهم، جعل�أحو 

(لذا أطمعهم نوح ،�عطاء الوهاب، فالخلق مجبولون على مح�ة الخیرات العاجلة
۳۰۳F

١(. 

﴿َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن﴾ ألنه األصل،  : تعالىتقد�م األموال على البنین �قوله  .١٤

الً�ا بهم وٕالیهم آخر األمر، وعطف �الواو ألن محبو��ة كل من األموال و�قاء األموال غ

(والبنین ال تكتمل بدون اآلخر
۳۰٤F

٢(. 

لالعتناء   ﴾؛﴿َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا: تعالى تكرار الفعل في قوله .١٥

(من أصل وجودها ،فإن �قائها هو األهم ،�أمر األنهار
۳۰٥F

٣(. 

ُ َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض َنَ�اًتا﴾، فلم �قل (أنبتكم إن�اًتا: تعالى في قولهالحذف  .١٦   )؛ ﴿َوللااَّ

صفة غیر محسوسة لنا، فالمقام مقام االستدالل  تعالى، وهيألن اإلن�ات صفة هلل 

 ، على كمال قدرة هللا ال �مكن إث�اته �السمع. أما قوله (أنبتكم ن�اًتا) �عني أنبتكم ن�اًتا

ل�كون االستدالل �ه   ؛فاستدل �الن�ات المحسوس المشاهد   كامًال، كالن�ات �كونه عجیً�ا  

 
ه،  ١٤٢٣،  ١، تحقیق عبد هللا شحاته، (لبنان، مؤسسة التار�خ العر�ي، ط تفسیر مقاتل بن سلمانینظر: مقاتل،    )١(

لما ح�س هللا عنهم المطر وعقم أرحام نسائهم عل�ه السالم ، ذكر ف�ه أن قوم نوح ٤٥٠، ص٤م)، ج٢٠٠٢
ل�صیبوا   ؛أر�عین سنة، فهلكت جناتهم ومواشیهم، فصاحوا إل�ه فدعاهم إلى التوحید واالستغفار من الذنوب

 . ١٥٧، ص١٥، جالتفسیر المنیر في العقیدة ولشر�عة والمنهجوالزحیلي، الدن�ا واآلخرة،  خیري 
 . ٧٣، ص ٢٩، جروح المعانيینظر: األلوسي،  )٢(
 . ٧٣، ص٢٩، جالمرجع السابقینظر:  )٣(



١٢٤ 

(موافًقا لهذا المقام
۳۰٦F

، مما �عطي داللة على تت�ع أسلوب تقر�ب النظر للنعم إلى عقل�ة  )١

إلى جذب انت�اه قومه   عل�ه السالم لیتحصل العلم. وقد لجأ نوح ومداركهم؛قوم نوح 

فذكرهم أن من ،  ل�صلوا إلى النتیجة المرجوة  واألدلة؛قدمات والتبر�رات  إلى استعمال الم

(َبَدأ خلقهم من العدم قادٌر على إعادتها �عد الموت 
۳۰۷F

٢(. 

﴿َوُ�ْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا﴾ یؤكد بذلك ال�عث : تعالى تأكید الفعل �المصدر في قوله .١٧

داللة   هالفعل ومصدره الذي �الق�ه ف�والحشر �كونه محقًقا ال محالة، فداللة الجمع بین  

�فارقه في خلوه من الزمن؛ مما یوحي �حتم�ة الخروج من األرض   الحدث، ولكنهعلى  

فیها اخت�ار اإلنسان في هذه   قهر�ة، �سلب �عد اإلق�ار، فكان مجيء المصدر له داللة  

(القض�ة المصیر�ة من موت و�عث ونشور
۳۰۸F

٣(. 

ِ َوَقاًرا﴾، ﴿َأَلْم َتَرْوا..﴾ ف�ستدل  ﴿َما : تعالى االستفهام في قوله .١٨ َلُكْم َال َتْرُجوَن هللَّ

عقلي یخاطب ف�ه عقول  صنعه، كدلیلو�د�ع  ،على هللا بذكر آالئهعل�ه السالم نوح 

(قومه المكذبین
۳۰۹F

٤(. 

ل�عطي داللة   ﴾؛﴿َوللااَُّ َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِ�َساًطا: تعالى تقد�م المفعول�ة في قوله .١٩

لكون النفس تترقب   ؛وللتشو�ق إلى المؤخر  ؛االهتمام بب�ان كون المجعول من منافعهم

 
، ٤، جل�اب التأو�ل في معاني التنز�ل، والخازن، ١٤١، ١٤٠، ص٣٠، جالتفسیر الكبیرالرازي،  ینظر: )۱(

 . ٣٤٦، ٣٤٥ص
، قصة نوح (عل�ه السالم) إنموذجاً  القرآني:حجاج�ة القصص إسماعیل،  بن الزهرة آل سالم، عبد ینظر: )۲(

 . ٧٥، مجلة ثقافتنا، ص١٠٧ع) ٢٠١٤، كل�ة اآلدابمجلة  ،(جامعة �غداد
، (مجلة آداب ال�صرة،  تحلیل�ةالخطاب القرآني من الس�اق إلى الداللة، دراسة  هللا،    عبد  بن  نوح، أحمد  ینظر:  )۳(

 . ١٤٩، ص٦٢م)، ع٢٠١٢كل�ة اآلداب، 
الدروس المستفادة من خطا�ات الرسل مع أقوامهم من خالل سورة محمد،  بنت ینظر: عبد الملك، خدیجة )٤(

 . ١٣٢، ص م)٢٠١٧رسالة ماجستیر، كل�ة الدراسات اإلسالم�ة، (السودان، جامعة إفر�ق�ا العالم�ة، هود، 



١٢٥ 

(له
۳۱۰F

وانتهى  ،، وفي ذلك تدرج نوح في سلم الحجاج، فبدأ بنفس اإلنسان وهي األقرب )١

(وهي األعظم ،بدالئل اآلفاق
۳۱۱F

٢(. 

ْم َیِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإالَّ  ﴿َواتََّ�ُعوا َمْن لَ : تعالى ذكر الصفة دون الموصوف في قوله .٢٠

ألهم�ة وقع الخسران على مت�عي المضلین ذوي النفوذ والولد، فذلك أكثر  ؛َخَساًرا﴾

أهم�ة من ذكرهم، ولتفاقم الخسران الدنیوي واألخروي، فجاء ذكر نتیجة األعمال 

 لداللتها على مقدماتها.؛ الضالة

ا َوَال ُسَواًعا   .٢١ التأكید �التكرار في لفظة (تذرن) ﴿َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ َآِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود�

َوَال َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َوَنْسًرا﴾، فعطف العام وهو (َآِلَهَتُكْم) ثم فصلها بذكر أسمائها، األهم  

عن المجموع، وتركوا التأكید ثم المهم، كما تكرر التأكید �النفي (َال) عن كل فرد ال 

(ألن س�اق إرادة النفي معلوم  ﴾؛في قولهم: ﴿َوَ�ُعوَق َوَنْسًرا 
۳۱۲F

٣(. 

الذي   ،لتأكید الحصر  ﴾؛ین الجار والمجرور في لفظة ﴿ِممَّا َخِطیَئاِتِهمْ (ما) بوقوع   .٢٢

یجلي حق�قة استحقاقهم اإلغراق من أجل خطا�اهم، وتفخ�مها أي �سبب كثرة خطا�اهم 

عل�ه الس�اق السابق، فقد استمر تكذیبهم   كثرة، یدلوورودها نكرة وجمع  العظ�مة،

(س�عة قرون، فكان المقام مقام تكثیر الخطا�ا
۳۱۳F

٤(. 

 
 . ٤٠،  ٣٩، ص٩، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،  وأب ینظر: )١(
، قصة نوح (عل�ه السالم) إنموذجاً  القرآني:حجاج�ة القصص إسماعیل،  بن ینظر: آل سالم، عبد الزهرة )٢(

 . ٧٥ص
السراج المنیر في اإلعانة على ، الشر�یني، ٥٤٥، ص٣ج ،مدارك التنز�ل وحقائق التأو�لینظر: النسفي،  )٣(

 . ٤٣٥، ص٤، جمعرفة �عض معاني كالم ر�نا الحك�م الخبیر
 . ١٨٣، ص ١٠جروح الب�ان، ینظر: البروسوي،  )٤(



١٢٦ 

 لمستقبل المشرق ااالست�اق في قوله: ﴿أُْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا َفَلْم َیِجُدوا َلُهْم..﴾ ف�ه داللة 

(للكافر�ن. العادل والجزاء للمؤمنین،
۳۱٤F

١( 

  ﴾؛﴿ُ�ِضلُّوا ِعَ�اَدَك َوَال َیِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا َكفَّاًرا:  تعالى  في قوله  لضمیر المستتر للفاعلا .٢٣

 قوم نوح عل�ه السالم.  وهم كفار ، ألن الس�اق �عینه

﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْیِتَي  :  تعالى  عطف الخاص قبل العام في قوله .٢٤

ولمن عرفه  ،ثم الوالدین ،وهو النفس ،ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت﴾ فقدم األخص 

ألنها أولى �التخص�ص والتقد�م، ثم ثنى   ؛ثم عموم المؤمنین، فبدأ أوًال بنفسه ،مؤمًنا

ل�كون الدعاء   المؤمنین؛�من یتصل �ه؛ ألنهم أولى وأحق بدعائه من غیرهم، ثم عموم  

(أبلغ
۳۱٥F

٢(. 

  

 
 . ٥٤، صاقصة نوح عل�ه السالم أنموذجً  السرد في القصة القرآن�ة:ینظر: الطحان،  )۱(
، ل�اب التأو�ل في معاني التنز�ل، والخازن ، ٥٤٧، ص٣ج ،التنز�ل وحقائق التأو�لمدارك ینظر: النسفي،  )۲(

 . ٣٤٧، ص٤ج



١٢٧ 

  الحوار قصة نوح عل�ه السالم في أسلوب ورودس�اق  :الم�حث الثاني

 خبري: ال

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشد قصة  سورة األنب�اءمحور المطلب األول: 

 :ة سورة األنب�اءوجه تسم�  .أ

في  تعالى  الشتمالها على فضائل جملة من أنب�اء هللا ؛سمیت سورة األنب�اء بهذا االسم

 .وتأیید هللا لهم ،وما حدث لهم مع أقوامهم ،وث�اتهم ،صبرهم

ع�سى،  �ما فیهم أولو العزم الخمسة (نوح، إبراه�م، موسى، ، و�لغ عددهم ستة عشر نب��ا

(رضي هللا  بن مسعود محمد) صلوات هللا علیهم، وسماها السلف بهذا االسم كما ورد عن عبد هللا 

(: "بني إسرائیل والكهف ومر�م وطه واألنب�اء: ُهنَّ ِمَن الِعَتاِق اُألَوِل، وُهنَّ ِمن ِتَالِدي"عنه) قال
۳۱٦F

١(. 

(وقال عنها الشیخ أبو زهرة: "هي جدیرة �اسمها؛ ألن فیها قصًصا من أخ�ار النبیین"
۳۱۷F

٢(. 

 : نوح عل�ه السالم وعالقته �مشهد قصةاألنب�اء محور سورة  .ب

 ، والتوحید   ، وس�اق األدلة على األلوه�ة  ،اإلنذار بتحقق الساعة والحساب وقر�ها ولو �الموت 

بهدف تقر�ر العقیدة، ور�طها �النوام�س الكون�ة القائمة على الحق، والتي تثبت  وال�عث؛والرسالة 

ل على مدار الزمان، وسنة هللا في  العقیدة، وتعدد الرس  النها�ة، ووحدةووحدة    ،وحدة الخالق والمالك

 . هالك المكذبین ونجاة المؤمنین

 
معنى من العتاق  ،٩٧٣، ص٤٧٣٩، كتاب التفسیر، سورة األنب�اء، رقم صح�ح البخاري  فيالبخاري، رواه )۱(

ابن كثیر في تفسیره" قد�ًما، قال عنه أي من الذي أخذته من القرآن  معنى تالدي: األول: من قد�م ما نزل،
  ا انفرد البخاري بإخراجه، والمراد منه ذكر ترتیب السور في مصحف ابن مسعود، كالمصاحف العثمان�ة “وهذ

 ما أكدته اللجنة الدائمة، و�ین أنه موقوف على ابن مسعود رضي هللا عنه. 
 . ٤٨١٩صزهرة التفاسیر، زهرة،  وأب )۲(



١٢٨ 

(إلدراك العقیدة الحقة التي جاء بها األنب�اء  ؛فالسورة تهدف إلى استجاشة القلب اإلنساني
۳۱۸F

١(. 

، س�قتها أوًال قصة موسى عل�ه  ةثالث ال السورة هيوجاءت قصة نوح عل�ه السالم في هذه 

الذي هو ذكرى   القرآنللحدیث عن  اً تمهید  ،ة، و�إ�حاء إلى التوراةالسالم، ُعِرضت بإشارة المح

لإلشارة إلى امتداد صلة النبوة والوحي بین الكتابین، وذكرت قصة موسى عل�ه السالم قبل   وعبرة؛

(قصة إبراه�م عل�ه السالم مع أنه جده األعلى؛ ألنه صاحب شر�عة دونت في كتاب 
۳۱۹F

٢(. 

الذي آتاه هللا رشًدا وٕادراًكا سل�ًما لمعنى األلوه�ة    ،كما س�قتها ثانً�ا قصة إبراه�م عل�ه السالم

لمنزهة، وذكرت اآل�ة نفسها أن وجوده سابق لموسى عل�ه السالم في قوله": ﴿َوَلَقْد َآَتْیَنا ِإْبَراِه�َم  ا

ذلك الرشد الالئق �ك�ار الرسل، والمسند إلى الهدا�ة ]،  ٥١ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ِ�ِه َعاِلِمیَن﴾ [األنب�اء:

ألمة، وعرضت جهاده مع أب�ه وقومه، وهجرته  واالقتدار على صالح ا، الخاصة الحاصلة �الوحي

، لقرابته بإبراه�م؛ من تبوءا شرف الهجرة، ولحقتها قصة لوطوهما أول  ،في سبیل هللا مع لوط

(وهجرتهما في الذكر الحك�م. ،ونجاتهما ،واقتران ذكرهما
۳۲۰F

٣( 

ذكرهما  السابق لألنب�اء السابق تنب�ه لوجوده  ذلك؛وفي مجيء قصة نوح عل�ه السالم �عد 

 . لمحمد ملسو هيلع هللا ىلصوتلم�ح وتثبیت  ؛﴿َوُنوًحا ِإْذ َناَدى ِمْن َقْبُل﴾: تعالى  �قوله سورة،في ال

وفضل   ،في دعوة التوحید أمام أكابر الطغاة  ث�اتهمب فترتیب ورود األنب�اء في السورة متعلق  

التوراة الفارقة بین الحق وال�اطل لموسى هللا علیهم وٕاجابته لدعائهم، ول�س وروًدا تار�خ��ا، فإیتاء 

 
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد ، ٦٣، ص٥، جتناسب اآل�ات والسورنظم الدرر في ینظر: ال�قاعي،  )۱(

أهداف كل سورة ، وشحاته، ٨، ٧، ص١٧، ج٧، وابن عاشور، التحر�ر والتنو�ر، مج٢٨٦، ٢، جالسور
 ٢٣٨-٢٣٦، صومقاصدها في القرآن الكر�م

،  والزحیلي،  ٤٨٧٨،  ٤٨٧٧صزهرة التفاسیر،  زهرة،    وأبو،  ٧١، ص٦، جإرشاد العقل السل�مالسعود،    ینظر: أبو  )۲(
 . ٧٤، ص٩، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهج

 . ٤٨٩٢-٤٨٨٠صزهرة التفاسیر، زهرة،  وأبو، ٧٢، ص٦، جإرشاد العقل السل�مالسعود،  أبوینظر:  )۳(



١٢٩ 

وهارون لم �كن بدًعا، فقد آتینا قبل ذلك إبراه�م إصا�ة الحق والهدى الفطري في التوحید، كما  

 . نا أ�ًضا نوًحا من قبلهما �النصر لما نادانا وثبت في دعوتهصخص

رحمات هللا وتر�ط فالسورة تعرض نماذَج من الرسل ونماذَج من االبتالءات، ونماذَج من 

 .وحق�قة الوجود  ،وشهادة السنن الكون�ة لها ،ذلك �عقیدة التوحید 

لتتعانق مع �ق�ة قصص الرسل علیهم السالم في  ؛لقد جاءت قصة نوح في هذه السورة

لتقرر قدرة هللا   ؛ االستجا�ات ِمن َلُدن َلِطیٍف َخِبیر هللا، وتسارع س�اق إخالص الدعوة والدعاء إلى 

وتؤكد على حق�قة التوحید وال�عث والجزاء الدنیوي واألخروي، فتتحد بذلك مع محور   لقهار؛االواحد  

 السورة.

 :األنب�اء أسلوب قصة نوح عل�ه السالم في سورة .ج

وردت قصة نوح �أسلوب خبري �صورة كاملة، تقرر حق�قة ندائه لر�ه واستجا�ة دعواه 

 المكذبین.ونصرته، وهالك قومه 

ْیَناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظ�ِم  ﴿َوُنو :  تعالىقال   َوَنَصْرَناُه  *ًحا ِإْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَنجَّ

 ]٧٧- ٧٦ِمَن اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعیَن﴾ [األنب�اء: 

 دالالت األلفاظ والمعاني المستخرجة منها: ولنتت�ع 

(﴿ِمْن َقْبُل﴾ أي من قبل األنب�اء المذكور�ن: تعالى الظرف في قوله .١
۳۲۱F

، مما �عطي  )١

 داللة ث�ات سنة هللا ونصرة أول�ائه عند فزعهم إل�ه، وأن سنة هللا خالدة في نصرة رسله.

 
، التحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور، ١٨٤، ص٨، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمین،  ینظر: )۱(

 . ١١٣، ص١٧، ج٧مج



١٣٠ 

ْیَناُه، َنَصْرَناُه، َكذَُّبوا، ص�غ الفعل الماضي في األفعال اآلت�ة (َناَدى،  .٢ َفاْسَتَجْبَنا َلُه، َفَنجَّ

َكاُنوا َفَأْغَرْقَناُهْم) تجلي حق�قة الوقوع وتتا�ع الوقائع في ذلك الزمان، وتبین قدرة هللا 

 الماض�ة والقاهرة. 

ْیَناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظ�م﴾، وكذل: تعالىحرف الجر(من) في قوله  .٣ ك قوله ﴿َفَنجَّ

لتتضمن معنى المنع والحما�ة اإلله�ة، والمعونة  ﴾؛﴿َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْومِ : تعالى

و�رحمته الواسعة لنب�ه ولع�اده   ،تعالى  الر�ان�ة، كما تعطي صورة مشرقة ل�قین نوح بر�ه

 المؤمنین، و�سلطانه القاهر للمكذبین الظالمین. 

لإل�ماء إلى علة الغرق،  ؛َن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا﴾﴿الَِّذی: تعالى الوصف �الموصول في قوله .٤

(إال بإضرار القوم المنصور علیهم ،وعلة نصر نوح، فال یتحقق نصره
۳۲۲F

١(. 

لق�ح   للعذاب؛َسْوٍء﴾ تعطي علة استحقاق القوم  َقْومَ ﴿ :تعالى المضاف إل�ه في قوله .٥

(المعتقد والسلوك
۳۲۳F

٢(. 

فلم �فّر  ،﴿َأْجَمِعیَن﴾ تفید عدم نجاة أحد من الغرق، وٕاحاطة هللا �عزتهالتأكید بلفظة  .٦

 أحد من قدره.

  

 
 .١١٤، صالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۱(
 .٣٣٥، ص١٤، جمعارج التفكر ودقائق التدبرینظر: المیداني،  )۲(



١٣١ 

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشهد قصة  سورة العنكبوتمحور المطلب الثاني: 

 : ة سورة العنكبوت وجه تسم�  .أ

عكرمة توق�في، اشتهرت �ه هذه السورة في عهد الرسول، لما رواه اسم و�عتبر اسم السورة 

قوله تعالى:  فنزل  ،قال: كان المشركون إذا سمعوا تسم�ة سورة العنكبوت �ستهزئون بهذه اإلضافة

(، لذكره فیهااالسم]، كما سمیت سورة العنكبوت بهذا ٩٥﴿ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئیَن﴾ [الحجر:
۳۲٤F

١(. 

 نوح عل�ه السالم:  وعالقته �مشهد قصة سورة العنكبوت محور  .ب 

 لیختبرهم. الناس؛تدور السور حول اإل�مان وتثبیته وقت االبتالء فاهلل �قدر ال�الء على 

 االبتالء، وتثبیت وحده، و��ان سنة تعالى ودعوة للحث على االجتهاد في الدعوة إلى هللا 

عها المؤمن هي وصدوهم عن اإلسالم، و��ان أن هناك ضر��ة یدف  ،المؤمنین الذین فتنهم المشركون 

(المؤمنین  الكافر�ن، وانتصارو�الئهم ثم هالك    ،بجهد قصص األنب�اء  واإلیذاء، و�االعت�ارالفتنة  
۳۲٥F

٢(. 

فجاءت قصة نوح أول قصة في هذه السورة، �عد ب�ان التكلیف وأقسام المكلفین، وثواب 

  دعوة قومه إلى ع�ادة هللا المؤمن وجزاء الكافر والمنافق، ذكر هللا قصة أطول األنب�اء عمًرا في 

 ، فقد دعاهم ألف سنة إال خمسین عاًما، وما آمن معه إال قلیل.تعالى

 
،  ١٩، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور، ٣٧٠، ص٣، جتفسیر مقاتل بن سل�مانینظر: مقاتل،  )١(

 . ١٩٩ص
، نظم الدرر في تناسب اآل�ات والسور، وال�قاعي، ٤٢٠، ص٥، جتفسیر القرآن العظ�مینظر: ابن كثیر،  )٢(

إرشاد العقل السل�م السعود،  و، وأب٣٤٥، ص٢، جمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، ٥٣٤، ص٥ج
، دالئل النظاماهي، ، والفر ٤٥٠، ص٢، جصفوة التفاسیر، والصابوني، ٣٣، ص٧، جإلى مزا�ا القرآن الكر�م

- ٤١٦١، صاألساس في التفسیر، وحوى،  ٢٧٢٧-٢٧١٨، ص ٢٠، ج٥، مجفي ظالل القرآن ، وقطب،  ٩٦ص
التفسیر المنیر ، والزحیلي،  ٢٨٤،  ٢٨٣، ص١جأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكر�م،  ، وشحاته،  ٤١٨٢

، القرآن في ق�ام الحضارات وسقوطهاسنن  وه�شور، محمد،    ٥٧٩،  ٥٧٨، ص١٠، ج في العقیدة والشر�عة والمنهج
 . ٢٢٥٤- ٢٢١٩م)، ص ١٩٩٦ه، ١٤١٧، ١(القاهرة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط



١٣٢ 

و�تمثل محور السورة حول اإل�مان وث�اته وقت الفتنة في جم�ع قصص الرسل في هذه 

ففي قصة نوح تتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصیلة، ومع قصة إبراه�م یتبدى سوء الجزاء   السورة،

وطغ�ان الضالل مع وجود الحجة، وفي قصة لوط یتبدى تبجح الرذیلة وسفورها �ال ح�اء، وانحدار 

ال�شر�ة واالستهتار �النذیر، وفي قصة شعیب یتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل، ومع قوم 

  هود وصالح یتجلى االعتزاز �القوة وال�طر �النعمة، ومع فرعون وقارون �ستحكم طغ�ان المال 

واستبداد الحكم، فتختم السورة �عد مصارع العتاه والطغاة �ضرب هللا المثل لحق�قة القوى المتصارعة  

هي قوة هللا المرت�طة �الحق الكبیر في تكو�ن    ،وأن هناك قوة واحدة  ،الهز�لة ببیت العنكبوت الواهي

ل�عود   ؛ة دعوة األنب�اءوسلسل ،الذي في الوجود  الكون كله، فیر�ط القرآن والصالة وذكر هللا �الحق

(إلى محور السورة الذي بدأ بها.
۳۲٦F

١( 

 : العنكبوت  أسلوب قصة نوح عل�ه السالم في سورة .ج

برسالة نوح عل�ه السالم  تعالى غلب األسلوب الخبري على القصة �أكملها، مخبًرا هللا 

ِمِه َفَلِبَث ِفیِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسیَن  ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقوْ : تعالى الطو�لة ونهایتها العادلة، قال 

ِفیَنِة َوَجَعْلَناَها َآَ�ًة ِلْلَعاَلِمیَن﴾   (14)َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن  َفَأْنَجْیَناُه َوَأْصَحاَب السَّ

 . ]١٥،  ١٤[العنكبوت:

  

 
 . ٢٧٣٨-٢٧١٩، ص ٢١، ج  ٥، مجفي ظالل القرآنینظر: قطب،  )۱(



١٣٣ 

 السورة: ولنتت�ع داللة األلفاظ ومعانیها في هذه 

﴿َفَلِبَث ِفیِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسیَن َعاًما﴾ : تعالى ت�این معنى (السنة والعام) في قوله .١

األول "َسَنٍة" لأللف؛ لیتجلى معنى  فذكر فيفقد غایرت اآل�ة بین تمییزي العددین، 

سین،  الجدب والقحط زمن لبثه مع قومه المكذبین، وذكر في الثاني "َعاًما" فخص الخم

(إیذاًنا �أن نوًحا عل�ه السالم لما استراح منهم �قي في زمن حسن خصب.
۳۲۷F

، وهدف )١

ومداومته على إ�الغ   ،على شدة مصابرته على تكذیب قومه للداللة رسالته؛ذكر مدة 

۳۲۸F( رسالته

َقاَل في قوله تعالى:﴿ ،یوسفوهذا التعبیر القرآني جاء أ�ضًا في سورة  ،  )٢

 :وقوله تعالى فُخصت لفظة(سننین) �الشدة، ]٤٦[ییوسف:﴾َتْزَرُعوَن َسْ�َع ِسِنیَن َدَأً�ا 

] وجاءت لفظة عام للخصو�ة ٤٩﴾[یوسف: ُثمَّ َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِد َذِلَك َعاٌم ِف�ِه ُ�َغاُث النَّاُس ﴿

 والرحمة.

ٍة ِإالَّ َخْمِسیَن َعاًما  تكرار الضمیر المنفصل والمتصل في قوله: ﴿َفَلِبَث ِفیِهْم َأْلَف َسنَ  .٢

لتقر�ر وقوع األحداث حق�قًة معهم هم قوم نوح عل�ه  ﴾؛َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاِلُمونَ 

 السالم أنفسهم.

ص�غة فعالن في لفظة ﴿الطُّوَفاُن﴾ فیها داللة الم�الغة في عموم الماء الذي طاف  .٣

(األرجاءوعم كل 
۳۲۹F

٣(. 

والذي كان �سبب ظلمهم أنفسهم  ،﴿َظاِلُموَن﴾ تعلیل للجزاء الواقع علیهمالفاصلة  .٤

 وٕاصرارهم عل�ه حتى وقوع العذاب. ،وظلمهم نبیهم وتكذی�ه، وتل�سهم �ه

 
 . ١٣، ص٩، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمین،  ینظر: )۱(
،  ٢٠، ج٨، مجالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور،  ٦٦٨، ص٢، جالتنز�ل وحقائق التأو�لمدارك  النسفي،    ینظر:  )۲(

 . ٢٢٢ص
 . ٥٦٢، ص٩، جالمحرر الوجیزینظر: ابن عط�ة،  )۳(



١٣٤ 

 :وأسلو�ه نوح وعالقته �مشهد قصة سورة الصافاتمحور المطلب الثالث: 

 الصافات: وجه تسم�ة سورة .أ

الفتتاح السورة �القسم �الصافات، ومن �اب تسم�ة   ؛سمیت سورة الصافات بهذا االسم

، الشيء �اسم �عضه،  المالئكة األطهار الذین �صطفون �أجنحتهم في  هي والصافات وهي أولُهنَّ

(الصالةلوصول أمر هللا إلیهم، كصفوف الناس في  ؛الهواء طاعة وانتظاًرا
۳۳۰F

١(. 

 :نوح عل�ه السالم وعالقتها �مشهد قصةالصافات محور سورة  .ب 

تعالج السورة موضوع أصول العقیدة والتوحید والوحي وال�عث والجزاء، واإلخ�ار عن صف 

المط�عین،  وعز ، وذل الظالمین ،والمصلین للع�ادة، وٕاث�ات الوحدان�ة ورجم الش�اطین ،المالئكة

فساد عقیدة المشركین   الكافر�ن یوم الحساب، و��ان درجات المالئكة، ونصرة هللا لرسله، و��ان  وقهر

(في إث�ات نس�ة الشركاء إل�ه، وتنز�ه هللا عن الضد 
۳۳۱F

٢(. 

وذكرت السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم، وكانت كل قصة لها ش�ه  

مع قومه، وحاله األكمل في دعوته، كلها عبر، وجاءت قصة نوح في المقدمة؛  �الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص

 
أهداف كل سورة  ، وشحاته، ٦٧، ص١٢، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهجالزحیلي، ینظر:  )۱(

 . ٣٢٩، ص١، جومقاصدها في القرآن الكر�م
مصاعد النظر ، وال�قاعي، ٣٩٣، ص�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز، الفیروزآ�اديینظر:  )۲(

، وف�ه تم ذكر أول مقاصد هذه السورة وهو بناء العقیدة ٤١٠، ٤٠٩، ص٢، جلإلشراف على مقاصد السور
ن بوجود قرا�ة قائمة  و عم المشركفقد ز   ،الشرك السائدة في البیئة العر��ة  وتخل�صها من صور  ،الحقة في النفوس

 فجاءت السورة تنقض هذه األسطورة. ،وأنهن بنات هللا ،وأن المالئكة إناث ،على التزاوج بین هللا والجن
، التحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور،  ٩٦، صدالئل النظام، والفراهي،  ٢٧، ص٣، جصفوة التفاسیروالصابوني،  

األساس  ، وحوى ، ٢٩٩٩- ٢٩٨٠، ص ٢٣، ج ٥، مجالقرآنفي ظالل ، وقطب، ٨٢، ٨١، ص٢٣، ج٩مج
 . ٣٢٩، ص١، جأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكر�م، وشحاته، ٤٦٧٩، صفي التفسیر



١٣٥ 

(ألنه القدوة األولى والمثلى
۳۳۲F

أحوال  قبل، بب�انتفص�ًال لما أجمل ف�ما  نوح؛، وجاءت قصة )١

۳۳۳F(]٧٣﴿َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَ�ُة اْلُمْنَذِر�َن﴾ [الصافات:: تعالى عاقبتهم �قوله  المرسلین، وحسن

٢(. 

وتخل�صها من  ، یهدف إلى بناء عقیدة التوحید  ،فیتضح محور السورة في س�اق تقر�ري 

على قض�ة ال�عث والحساب والوحي والرسالة، و�ت�عه س�اق تمثیلي، فجعل    والتأكید ،  شوائب الشرك

ِلیَن : تعالى هللا بین ذلك جسًرا في قوله َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِفیِهْم ُمْنِذِر�َن﴾  * ﴿َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َأْكَثُر اْألَوَّ

(فبدأ �التمثیل �قصة نوح]، ٧٢-٧١[الصافات:
۳۳٤F

توضح نجاة  ؛ لفقصة نوح التي في س�اق السورة  )٣

وتحل�ه    ،ونموذج للمثل األعلى للرسل،  وتوضح ق�مة اإل�مان  ،ع�اد هللا المخلصین من عذاب الدن�ا

�األخالق الر�ان�ة، فقصة نوح خدمت س�اق السورة من عدة نواٍح؛ أوًال في موضوع التوحید، وثانً�ا  

ید، وثالًثا في موضوع إنجاء هللا المؤمنین من العذاب، ورا�ًعا في موضوع �عثة الرسل جم�ًعا �التوح 

(في إبراز ق�مة اإل�مان في مواز�ن هللا عز وجل
۳۳٥F

و�تصل ذلك كله �محور السورة فكان نوح عل�ه   )٤

 السالم نموذًجا من النماذج العل�ا لإل�مان. 

 :الصافات  أسلوب قصة نوح عل�ه السالم في سورة .ج

بنس�ة توجه جم�ع األفعال في  ،تعالىا خبر��ا مقدًما من هللا عرضت القصة �كاملها عرًض 

 القصة إل�ه س�حانه، مما یجلي ه�منة القدرة اإلله�ة. 

 
 . ١٣٠، ص٢٣، ج٩، مجالتحر�ر والتنو�رینظر: ابن عاشور،  )۱(
 . ٣٤١، ص٦، جالتفسیر الموضوعي لسور القرآن الكر�مینظر: علماء التفسیر وعلوم القرآن،  )۲(
"لما ذكر إرسال المنذر�ن في األمم   ، قال:١٢٧،  ١٢٦، ص٣، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�لالنسفي،  ینظر:    )۳(

ودعاءه إ�اه حین أ�س من قومه"، وابن كثیر، عل�ه السالم الخال�ة، وسوء عاق�ة المنَذر�ن، أت�ع ذلك ذكر نوح 
ثر األولین أنهم ضلوا عن سبیل النجاة، شرع یبین "لما ذكر عن أك  ، قال:٨٢، ص٦، جتفسیر القرآن العظ�م

 .ا عل�ه السالم وما لقي من قومه من التكذیب.."ذلك مفصًال فذكر نوحً 
 . ٤٧١١، صاألساس في التفسیرحوى، ینظر:  )٤(



١٣٦ 

ْیَناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظ�ِم * ﴿َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمِجیُبوَن : تعالى قال َوَجَعْلَنا   *َوَنجَّ

�ََّتُه ُهُم اْلَ�اِقیَن  ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي *َسَالٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمیَن  *َوَتَرْكَنا َعَلْ�ِه ِفي اْآلَِخِر�َن * ُذرِّ

 .]٨٢- ٧٥[الصافات:﴾ ُثمَّ أَْغَرْقَنا اْآلََخِر�نَ   *ِإنَُّه ِمْن ِعَ�اِدَنا اْلُمْؤِمِنیَن   *اْلُمْحِسِنیَن 

 لنتت�ع داللة األلفاظ ومعانیها المتضمنة: و 

التي استمرت ألف   ،لفظة" َناَداَنا" تجلي آخر مراحل نوح عل�ه السالم في دعوته لقومه .١

سنة إال خمسین عاًما، وتبین أدب الدعاء مع شدة المصاب، كما تجلي �قین نوح �اهلل 

 إل�مانه الراسخ �قدرته.  ؛وفزعه إل�ه

﴿َفَلِنْعَم﴾ تجلى أعلى مستو�ات اإلجا�ة الر�ان�ة حال نداء   : تعالى  ص�غة القسم في قوله .٢

من حیث السرعة بذكر حرف التعقیب، وتدبیر المولى الذي  ،نوح عل�ه السالم ر�ه

 �أداة المدح (نعم). ،�فوق أي تدبیر آخر

ْیَناُه"، "َوَجَعْلَنا"، "َتَرْكَنا: تعالىضمیر المتكلم (النون) في قوله  .٣ ، "َنْجِزي"، "ِإنَّا" "،"َوَنجَّ

"أَْغَرْقَنا" تعود جم�عها إلى هللا الخالق الرازق العز�ز المنتقم الرح�م، مما �عمق  ،  "ِعَ�اِدَنا

 معاني الر�و��ة للواحد القهار.

 ص�غة الجمع في لفظة "اْلُمِجیُبوَن" تجلي عظمة المجیب وعلو مستوى اإلجا�ة. .٤

�ِم﴾ تعطي داللة تفرد نوح عل�ه السالم وأهله �ما ﴿اْلَكْرِب اْلَعظِ قوله تعالى:  الصفة في   .٥

من رؤ�ة األهوال والمخاطر المح�طة   ،من هم الغرق وغمه، وهم على السفینة  ،كابدوه

(من كل حدب وصوب ، بهم
۳۳٦F

١(. 

 
 ٥٩١، ٥٩٠، ص١١، جمعارج التفكر ودقائق التدبرالمیداني،  ینظر: )۱(



١٣٧ 

�ََّتُه ُهُم اْلَ�اِقیَن﴾ ف�عد الطوفان  : تعالىالضمیر المنفصل (هم) في قوله  .٦ ﴿َوَجَعْلَنا ُذرِّ

(و�افث  ،وحام ،إال ذر�ته الناج�ة وهم سام المكذبین، لم یبقَ وهالك 
۳۳۷F

، ومنهم جاءت  )١

 الذر�ة، والضمیر المنفصل یؤكده.

﴿َوَتَرْكَنا َعَلْ�ِه ِفي اْآلَِخِر�َن﴾ �معنى أ�قینا له : تعالى العدول عن مقتضى الظاهر في قوله .٧

(یذكره من �عده من األنب�اء واألمم ثناًء حسًنا 
۳۳۸F

الداللة تتجلى في تخلید ذكراه في كتاب  ، وهذه )٢

 واألمة المؤمنة إلى یوم الق�امة.  ،الذي نزله هللا على خاتم النبیین ،هللا ال�اقي

﴿َسَالٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمیَن﴾ تجلي هبوط :  تعالىحروف الجر (على، في) في قوله   .٨

نزوله على نوح في و  ،من السموات العال ،من المولى ،والرضوان ،واألمن ،السالم

 ، تعالىالتي جاهد فیها أ�ما جهاد، فنال الفوز من بین جم�ع مخلوقات هللا    ،أرض الدن�ا

 واألرض.في عالمي السموات 

  ؛ ﴿ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن﴾ :  تعالى  التعر�ف) في قوله  إن، التأكید علة اإلنعام بـ ( .٩

 ، لكونه محسًنا في أداء رسالته ؛لتأكید أحق�ة تخص�ص نوح عل�ه السالم بتلك النعم

وتبل�غ دعوة التوحید، فاستحق اإلحسان الر�اني، وهذا األجر الذي ابتغاه وعاشه نوح 

(عل�ه السالم في ح�اته مع قومه قد أثمر
۳۳۹F

٣(. 

 
 . ١٠١، صءقصص األنب�ا، وابن كثیر، ٧٠، صتار�خ الطبري الطبري،  ینظر: )۱(
التفسیر المنیر في العقیدة ، والزحیلي، ١٣٣، ١٣٢، ص ٢٣، ج٩، مجروالتنو�التحر�ر عاشور،  ناب ینظر: )۲(

 . ١١٧، ص١٢، جوالشر�عة والمنهج
 . ١١٨، ص ١٢، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهجالزحیلي،  ینظر: )۳(



١٣٨ 

ُمْؤِمِنیَن﴾ فسبب إحسان نوح  ﴿ِإنَُّه ِمْن ِعَ�اِدَنا الْ : تعالى تأكید سبب اإلحسان �قوله .١٠

وأعلى  ،هو كونه مؤمًنا �اهلل وهذا دلیله، حیث قدم أعلى درجات الطاعة ،عل�ه السالم

(مقامات العبود�ة
۳٤۰F

١(. 

لتعطي داللة التنكیل    ؛﴿ُثمَّ أَْغَرْقَنا اْآلََخِر�َن﴾:  تعالى  (ثم) في قوله  المهلةذكر حرف   .١١

عًال، فقد استحقوا �قدرة هللا الهالك، واستحقوا واالحتقار لقوم نوح عل�ه السالم قوًال وف

 تأخیرهم في الذكر لعدم أهمیتهم ودناءة قدرهم. 

 :وأسلو�هنوح وعالقته �مشهد قصة  سورة القمر الرا�ع: محورالمطلب 

 : ة سورة القمروجه تسم�  .أ

(البتدائها �معجزة انشقاق القمر ؛سمیت سورة القمر بهذا االسم
۳٤۱F

٢(. 

وروي عن عبید هللا بن عبد هللا، أن عمر بن الخطاب سأل أ�ا واقد اللیثي: ما كان �قرأ  "

اَعُة    هللا ملسو هيلع هللا ىلص�ه رسول   في األضحى والفطر؟ فقال: كان �قرأ فیهما: "ق َواْلُقْرَآِن اْلَمِجیِد" و "اْقَتَرَ�ِت السَّ

۳٤۲F(".َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ 

٣ ( 

 
  ، في رحاب الكون ، ومحمود١١٨، ص ١٢، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهجالزحیلي، ینظر:  )١(

العبود�ة هلل س�حانه أشرف ما یوصف   عل�ه السالم  ، فقال: "لقد حقق نوح١٠٢، ـ ١٠١، صمع األنب�اء والرسل
عبًدا شاكًرا وٕانما �ه السالم نوح عل�ه اإلنسان �النس�ة هلل.. ومن أجمل مظاهر العبود�ة الشكر هلل، فلم �كن 

 كان عبًدا شكوًرا".
�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب ، والفیروزآ�ادي،  ١٧٥، ص٤، جتفسیر مقاتل بن سلمانمقاتل،    ینظر:  )٢(

 . ٤٤٥، ص١، جالعز�ز
الكتاب  لبنان، دار، ( ، ابن الحجاج بن ورد بن كوشاذ، تحقیق أحمد زهوة وآخر�نصح�ح مسلم فيمسلم،  رواه )٣(

،  ٨٩١،  ١٤م)، كتاب صالة العیدین، �اب: ما �قرأ �ه في صالة العیدین، رقم٢٠١٠ه،    ١٤٣١العر�ي، د.ط،  
، وقال حدیث ٣١، ص٤ج)، ٥٤٣( ، �اب في القراءة في العیدین، رقم سنن الترمذي، والترمذي، ٣٤٣ص

 حسن صح�ح. 



١٣٩ 

�منى فانشق القمر  هللا ملسو هيلع هللا ىلصوفي روا�ة الترمذي عن ابن مسعود قال:" بینما نحن مع رسول 

اَعُة   فلقتین: فلقة من وراء الجبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول هللا: اشهدوا، �عني: ﴿اْقَتَرَ�ِت السَّ

۳٤۳F("]١[القمر: "َواْنَشقَّ اْلَقَمُر﴾

١(. 

 :�ه السالم نوح عل وعالقته �مشهد قصةالقمر محور سورة  .ب 

التخو�ف بتحقق وقوع یوم الق�امة، والشكوى من ع�ادة أهل الضالل، وجزائهم یوم الحساب، 

 واإلعدام، وٕاظهارفي اإلیجاد  تعالى  قدرة هللا    وٕا�ادتهم، وتقر�راألمم الفاسدة    الطوفان، وهالكوخبر  

(عند مل�ك مقتدر ،المتقین في مقعد صدق الق�امة، ونزولعالمات 
۳٤٤F

٢(. 

*  ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْیِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َال ُیْؤِمُنوَن  :  تعالىومحورها هو قوله  

تبین  ]،  ٧، ٦َخَتَم للااَُّ َعَلى ُقُلوِ�ِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْ�َصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظ�ٌم﴾ [ال�قرة: 

َأِزَفِت اْآلَِزَفُة * ﴿َهَذا َنِذیٌر ِمَن النُُّذِر اْألُوَلى : تعالىعاق�ة التكذیب، وجاءت تفص�ًال لقوله 

۳٤٥F(]٥٧[النجم:

ِحْكَمٌة    *  َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنَ�اِء َما ِف�ِه ُمْزَدَجٌر   ﴿  :تعالىفجاءت تقرر فحوى قوله    ،)٣

 ] ٥، ٤القمر:َ�اِلَغٌة َفَما ُتْغِن النُُّذُر﴾ [

 
،  ١ال�حوث وتقن�ة المعلومات، (مصر، دار التأصیل، ط، تحقیق مركز سنن الترمذيالترمذي، محمد ع�سى،  )١(

 ، وقال حدیث حسن صح�ح. ٣٧١، ص٣٥٥٩، رقم٤م)، ج٢٠١٤ه، ١٤٣٥
�صائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب ،  والفیروزآ�ادي،  ١٧٥، ص٤، جتفسیر مقاتل بن سلمانینظر: مقاتل،    )٢(

نظم الدرر ، ٤٠، ٣٩، ٣، جمقاصد السورمصاعد النظر لإلشراف على ، وال�قاعي، ٤٤٥، ص١، جالعز�ز
، وابن عشور،  ٢٨٢، ص٣، جصفوة التفاسیر ،، والصابوني٣٣٩، ص٧، جفي تناسب اآل�ات والسور

 . ٣٤٢٥،  ٣٤٢٤، ص ٢٧، ج٦، مجفي ظالل القرآنوقطب،  ١٦٦، ص٢٧، ج١١، مجالتحر�ر والتنو�ر
 . ٥٦٠٨- ٥٦٠١، صاألساس في التفسیرینظر: حوى،  )٣(



١٤٠ 

حل �قومه من هالك، تنبیًها �عاق�ة تكذیب   الرسل، وماأول  ،  و�دأت �قصة نوح عل�ه السالم

(الرسل
۳٤٦F

١(. 

قبل كفار مكة ﴿َقْوُم ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا﴾ نوًحا   "َكذََّبْت َقْبَلُهْم﴾ أي:﴿: تعالىفبدأت �قوله 

(كما كذ�ك �ا محمد قومك"
۳٤۷F

أي لقد سبق تكذیب قوم محمد تكذیب قوم نوح، فكان تكذیب إثر  ، )٢

(جاء عقی�ه قرن آخر مكذب مثله. ،تكذیب كلما خال منهم قرن مكذب 
۳٤۸F

٣( 

على قلوب المكذبین  شدیدة  رع�ة  م�شن حملة    ،و�تجلى محور السورة من مطلعها إلى ختامها

 للقلوب المؤمنة الموحدة. ،�النذر، وفي نفس الوقت طمأنینة واسعة وث�قة

مع األقوام المكذ�ة كعاد  ،وتنتظم قصة نوح وما فیها من تكذیب قومه له ولدعوة التوحید 

 من نماذج  ما أعقبهم هللا  �اإلنذار، وعلىعلى عدم انتفاع الكافر�ن    وفرعون، نماذجوثمود وقوم لوط  

ولعذاب اآلخرة أكبر، فتنتظم بذلك مع محور السورة من تكذیب  ،من العذاب العظ�م في الدن�ا

(جم�ًعاوتحقق الهالك علیهم، ونموذج على نصرة هللا لرسله ودروًسا للخلق  ،برسالة الحق
۳٤۹F

٤(. 

 :القمر في سورةعل�ه السالم أسلوب قصة نوح  .ج

قوم نوح عل�ه السالم من دعوته، وما آل إل�ه    ُعرضت القصة �أسلوب خبري تصف موقف

 الغرق في الطوفان العظ�م.  عظ�م، هومصیرهم من جزاء دنیوي  

 
"، (لبنان، دار المعرفة،  ، موسوعة اإلعجاز العلمي "السماء في القرآن الكر�مراغببن زغلول ر، ینظر: النجا )١(

، ذكر ف�ه تصدیق العلم لهذه المعجزة وٕاث�ات حتم�ة وقوع اآلخرة ٥٤٨، ٥٣٧م) ص ٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، ٥ط
 وآثار انشقاق القمر وٕاعادة التحامه. 

ه،  ١٤٢٧، ١، (بیروت، دار المرتضى، طمجمع الب�ان في تفسیر القرآنالطر�سي، الفضل بن الحسن،  )٢(
 . ٢٤٠، ص٩م)، ج٢٠٠٦

، وعلماء التفسیر وعلوم القرآن،  ١٦٩ص،  ٨، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،    وینظر: أب  )٣(
 . ٥١٢، ص٧، جالتفسیر الموضوعي لسور القرآن الكر�م

 . ٥٦١٠صاألساس في التفسیر، ینظر: حوى،  )٤(



١٤١ 

َفَدَعا َر�َُّه َأنِّي  * ﴿َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجرَ : تعالى قال هللا

َماِء ِ�َماٍء ُمْنَهِمرٍ * َفاْنَتِصرْ َمْغُلوٌب  ْرَنا اْألَْرَض ُعُیوًنا َفاْلَتَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر  * َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السَّ َوَفجَّ

ْكَناَها َآَ�ًة َوَلَقْد َترَ * َتْجِري ِ�َأْعُیِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر * َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ  *َقْد ُقِدَر 

ِكرٍ  ِكر﴾[القمر:*  َفَكْیَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ *  َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ  ]١٧- ٩َوَلَقْد َ�سَّ

 ولتت�ع دالالت األلفاظ والمعاني التي تضمنتها: 

لتعطي داللة أن من   ؛سل﴿َكذََّبْت َقْبَلُهْم﴾ أي كذبت الر : تعالى حذف المفعول في قوله .١

(لوحدة المرسل ووحدة العقیدة. ؛كذب نوًحا عل�ه السالم فقد كذب جم�ع الرسل
۳٥۰F

، كما )١

أي أنهم كذبوه تكذیً�ا على عقب تكذیب، فكلما مضى  ،تعطي معنى تكرار التكذیب 

(منهم قرن مكذب ت�عه قرن آخر مكذب 
۳٥۱F

٢( 

 ، كونه أخوف وأقل تحر�ًفا لكالم سیدهلفظة ﴿َعْبَدَنا﴾ تدل على صدقه وتحمل معنى  .٢

(على عظ�م ق�ح تكذیبهم " وتدلمن لفظة "رسولنا
۳٥۲F

٣(. 

لفظة ﴿َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجَر﴾ تعطي داللة لما قاسى نوح في تبل�غ رسالته من شتى  .٣

(من مس الجن  ،واتهامهم له �الجنون   ،وضرب، وص�اح  ،أنواع التعذیب من شتم
۳٥۳F

فقد .  )٤

 .لتكذیب �الغوا في ا

ووصوله معهم    ،﴿َأنِّي َمْغُلوٌب﴾ توحي بتكالب قومه عل�ه:  تعالى التأكید بـ (أن) في قوله   .٤

 .إلى طر�ق مسدود 

 
 . ١٣٠، ص١٠، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ینظر: السمین،  )١(
حاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي ، والخفاجي، ٤٠١، ص٣، جمدارك التنز�ل وحقائق التأو�لینظر: النسفي،  )٢(

 . ١٣٢، ص٨، جوكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي 
 . ٢٤٤، ص١٨، جالل�اب في علوم الكتابدمشقي، ینظر: ال )٣(
 . ١٢٣، ص٨، جحاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي ینظر: الخفاجي،  )٤(



١٤٢ 

َماِء﴾ أعطت إشارات تصو�ر�ة : تعالى االستعارة التمثیل�ة في قوله .٥ ﴿ففتحنا َأْبَواَب السَّ

للتعبیر عن الشدة في  ؛جاء من خالل أبواب السماء ،�أن انص�اب الماء من السماء

فانصب أشد  ،ففتح ،كأنه مدخر وراء �اب مسدود �منع انص�ا�ه ،انهمار الماء

(انص�اب 
۳٥٤F

١(. 

، وهو من أسالیب الستعارة العرب هذا التعبیر وشهرته ؛جمع القلة في لفظة ﴿َأْبَواَب﴾ .٦

وألن الس�اق س�اق تعظ�م، فجاء الفتح  ؛العرب في استعمال جمع القلة مع إرادة الكثرة

(یلیق �عظمة هللا المجیب، فكان هذا هو األولى ،فتًحا
۳٥٥F

٢(. 

مما یجلي  ؛والقوة في نزول الماء من السماء ،لفظة ﴿ُمْنَهِمٍر﴾ تعطي معاني الغزارة .٧

 صفات هللا القادر. 

ْرَنا اْألَْرَض ُعُیوًنا .٨ أي أن وجه   ،معاني الشمولیجلي    ﴾؛التعدي المجازي في قوله: ﴿َوَفجَّ

(األرض كله صار عیوًنا
۳٥٦F

٣(. 

في لفظة "اْلَماُء" توحي �اختالف نوعي ماء السماء وماء األرض؛ ألن االلتقاء   ـ اإلفراد  ٩

(�قتضي التعدد 
۳٥۷F

٤(. 

 
موسوعة اإلعجاز العلمي "السماء  النجار، ، و ٦٨، ص١٩، جالمیزان في تفسیر القرآنینظر: الط�اط�ائي،  )١(

، ذكر ما توصل إل�ه العلم �أن السماء بن�ان محكم یتعذر دخوله إال عن طر�ق ٤٠٧"، صفي القرآن الكر�م
، المحرر الوجیزأبواب تفتح للداخل ف�ه، وال یخرج منه إال من خالل أبواب تفتح للخروج منه. وابن عط�ة، 

 . ٢٨٧، ص٩ج
 . ٣٥٠، ص٧، ج، نظم الدر في تناسب اآل�ات والسورینظر: ال�قاعي )٢(
،  ١١، جالتحر�ر والتنو�ر، وابن عاشور،  ٢٥٠، ص٧، جنظم الدر في تناسب اآل�ات والسوري،  ینظر: ال�قاع  )٣(

 . ١٦٨، ص١٤، جالتفسیر المنیر في العقیدة والشر�عة والمنهج، والزحیلي، ١٨٣ص
 . ١٢٣، ص٨، جحاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي ، ینظر: الخفاجي )٤(



١٤٣ 

لیلتقي �ماء السماء �حال مقدر  األرض؛لفظة ﴿َأْمٍر َقْد ُقِدَر﴾ تدل على ارتفاع ماء ـ  ١٠

(�مقدار معین  في اللوح المحفوظ، أو
۳٥۸F

، وكال المعنیین یجلي قدرة هللا الحاكمة لنوام�س )١

 الكون، وعلمه األزلي.

لتعیینها ومعرفتها  ؛﴿َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر﴾ أي السفینة: تعالىفي قوله ـ استخدام الصفة  ١١

۳٥۹F("لوضوح صفاتها، "وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات.

حق�قة  ولتجلي  ،)٢

الخالق تعالى الذي لم �شأ أن �طلق اسمًا على السفینة؛ لب�ان ضعفها، ولكن عظمة 

 �مشیئته قدر لها القوة والمنعة في حمل نوح عل�ه السالم ومن معه وأداء دورها. 

(لنب�ه نوح عل�ه السالم ومعیتهتعالى  لفظة ﴿أَْعُیِنَنا﴾ تجلي مح�ة هللا  ـ   ١٢
۳٦۰F

في شدة خط�ه    )٣

فجاءت اآل�ة تؤكدها   ،تعالىد، فكان ذلك سبب غضب هللا  من كفر قومه برسالة التوحی

 ﴿َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر﴾.: تعالىفي قوله 

ِكٍر﴾: تعالى تكرار االستفهام في قوله ١٣ لتعطي أهم�ة تعقل آ�ات هللا  ؛﴿َفَهْل ِمْن ُمدَّ

�سطر ف�ه قصص األمم  الحك�م، الذيوآ�ات هللا في كتا�ه  ،الكون�ة وسننه في خلقه

للم�الغة في أهم�ة التذكر، كما جاء استفهام آخر في   التكرار؛للعبرة والذكرى، فجاء 

 للتخو�ف والحذر. ﴾؛﴿َفَكْیَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ : تعالى قوله

 :س�اقاتها المختلفة في السور نوح فيالموازنة بین ورود قصة  المطلب الخامس:

ا،  تبین تنوع الس�اقات فیه  السا�قة،في السور  نوح عل�ه السالم  من خالل عرض ورود قصة  

 . وثراء المعاني المستخرجة منها، لتعدد مقاصد المنهج القرآني

 
 . ١٢٣، ص٨، جحاش�ة الشهاب عنا�ة القاضي وكفا�ة الراضي على تفسیر الب�ضاوي جي، ینظر: الخفا )١(
 . ١٣٣، ص١٠، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمینو ، ١٠٦٦، صالكشافالزمخشري،  )٢(
وعنا�ة  ، یبین أن سیر السفینة كان محض رعا�ة  ١٠١، صفي رحاب الكون مع األنب�اء والرسلینظر: محمود،    )٣(

 الرب الرح�م الذي لم یتركها تتخطفها األعاصیر.



١٤٤ 

موجزة لس�اقات ذلك الورود المتنوع لقصة نوح عل�ه السالم في السور  ةوف�ما �أتي موازن

 السا�قة: 

 ـ سورة األعراف: أوالً 

في وجاءت ، في القرآن الكر�م أول موضع، في هذه السورةقصة نوح عل�ه السالم تعد 

االرسال فلم یذكر  كانت بدا�ة دعوة نوح عل�ه السالم لقومه، إلى ع�ادة هللا تعالى فقط،  موجزة،  صورة  

مع تلق�ه تهمة الضاللة، إال أنه لم ُیَبِرئ نفسه �قدر ما حاول   لم یرد ذكر األت�اع،معطوفًا �الواو، و 

ولكن ألن الدعوة في بدایتها، ك�فیتها، ال طلب النجاة و یذكر  مول أن یثبت أنه رسول وله رسالة، 

 للنجاة في هذه السورة. ذكر نجاته والذین معه في الفلك، وهذا التعبیر األول 

(إن،  ، وأكدوه ب ، حیث وصفوه �السفاهةاألخرى  مواطن السورالتكذیب أشد من  وكان

 الالم)، فاكتفى بوصفهم �أنهم قوًما عمین، وناسب هذا الوصف لهم من جهتین: 

 ى. الجهة األولى: تعبرهم �الرؤ�ة وهذا الوصف یناقضه، فالذي ال ی�صر أعم

 عمى القلب وال�صیرة، بینما األعمى أعمى ال�صر. اقاصدً وقال :(عمین) 

  .فعموا عنه �عد،الجهة الثان�ة: أنهم وصفوه �الضالل، وهم لم یهتدوا 

 ا ـ سورة یونس:ثان�ً 

وردت قصة نوح عل�ه السالم، استكماًال لما كان في سورة األعراف، من الدعوة إلى ع�ادة 

ل�ستكمل الرد على قومه ف�ما أخذوا على  ؛عن كالمه هو عن نفسه ا هللا، ولكن كان الس�اق معبرً 

فل�فعلوا   ،، فلم یذكر كالم قومه، وأنه إن كان كبر علیهم تذكیره �آ�ات هللاشخصه فكان متحدً�ا لهم

لهم، وهو لم �سألهم أجر دعوته لهم فأجره على هللا، فكذبوه فنجاه   اما �شاؤون وال �مهلوه، متحد�ً 

فالدعوة ال تزال   منهم،وال أنهم سخروا  ،اأت�اعً یذكر له  النجاة، ولمولكنه لم �طلب  ،هللا ومن معه

 في مهدها.



١٤٥ 

َجَعْلَناُكْم َخَالِئَف ِفي   ﴿ُثمَّ   :تعالى  ) في قوله (خالئف  ولما كان الس�اق في السورة یورد لفظة

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه   ﴿َفَكذَُّبوهُ  ] فناس�ه قوله تعالى:١٤[یونس: ﴾اْألَْرِض ِمْن َ�ْعِدِهْم ِلَنْنُظَر َكْیَف َتْعَمُلونَ  َفَنجَّ

 ] كمرحلة ثان�ة من مراحل النجاة.٧٣[یونس:﴾ ِفي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئفَ 

 ـ سورة هود:  اثالثً 

، ودعاهم إلى ع�ادة امبینً   اا، ذكر فیها كونه نذیرً مفصلة كثیرً   السالم،جاءت قصة نوح عل�ه  

، وأنهم كانوا مزدر�ن من قبل قومه  اوذكر رد قومه الذین كفروا المستف�ض، وظهر أن له أت�اعً   هللا،

وكان في صورة   جدالهم، رده على ذكرالكافر�ن الذین أطالوا الجدال على نوح عل�ه السالم، كما 

]،  ٢٧[هود: ﴾ َنُظنُُّكْم َكاِذِبینَ  ﴿َبلْ  أقل شدة من صورة الجدال في سورة األعراف، في قوله تعالى:

 غیر توكید للظن.  من

وحواره عل�ه   الفلك،وذكر صنع الفلك، ومن �حمل فیها، وحلول وقت الطوفان، وجر�ان 

، ولم یرد ذكر  السالم مع ابنه، وغرق ابنه، وانتهاء الطوفان واستواء الفلك والهبوط �أمر هللا ورحمته

 .النجاةفال حاجة لطلب  الظالمین،ابتداء �غرق  هللا أعلمهالنجاة ألن 

ولمن آمن معه، مع   ،وعندما ذكر ازدراء قوم نوح عل�ه السالم من أت�اعه، جاءت النجاة له

 .وصفهم �صفة اإل�مان في أول مواضعه

وجاءت صورة النجاة في مرحلتها الثالثة في هذه السورة، بذكر من �كون من �عدهم في 

َ�ا ُنوُح اْهِ�ْط ِ�َسَالٍم ِمنَّا َوَ�َرَكاٍت َعَلْ�َك َوَعَلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ   ﴿ِقیلَ  قوله تعالى:

هُ   ] ٤٨-٢٥ْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِل�ٌم﴾ [هود:َ�َمسُّ



١٤٦ 

 ـ سورة المؤمنون:  ارا�عً 

وات�عه ذكر الفلك الذي ناسب الس�اق   ،ألنعام وفوائدها والحمل علیهاجاءت في س�اق ا

وما فیها من عرض أبرز   ،لذلك اوجاءت قصة نوح ت�عً  ؛لفائدته في الحمل عل�ه كذلك وروده؛

 والهالك للكافر�ن. ،ورحلة النجاة للمؤمنین ،أحداثها مع الفلك الذي صنعه

بلغهم نوح عل�ه  أولكن تمیزت سورة المؤمنون �أحداث مختلفة عما سبق من السور، فقد 

السالم �الدعوة، ولكنهم لم یواجهوه �كالم، وٕانما ذكروه في غیبته في مجالسهم، فذكر دعاء نوح  

لشدة ما وقع   ؛ یدعوا فیها ر�ه عل�ه السالم من ر�ه �طلب النصر �صورة صر�حة، وهي أول مرة

لطول مدة دعوته مع قومه، وكثرة ما ناله من   فكان الس�اق مناسب للدعاء، عل�ه من ظلم قوم له،

 .األذى

َأْنِزْلِني ُمْنَزًال ُمَ�اَرًكا َوَأْنَت َوُقْل َربِّ ﴿ :تعالى �عة للنجاة هنا �قوله اكما جاءت المرحلة الر 

 ]، حیث �كون طلب المنزل �عد الهبوط من السفینة. ٤٨[المؤمنون:  ﴾َخْیُر اْلُمْنِزِلینَ 

 الشعراء: سورة ـ  اخامسً 

المكذ�ة، وجاءت نوح عل�ه السالم، في س�اق متشا�ه مع قصص األقوام    قصة تكذیب ذكرت  

الز�ادة في طلب نوح من قومه تقوى هللا،   هللا، فجاءت لما قبلها، من دعوة إلى ع�ادة  استكماالً 

اعتراضهم على أت�اعه ووصفوهم  بل ذكر وطاعة رسوله، فلم یذكر دعوته، ولم یذكر تكذیبهم، 

 فأنجاه ومن معه، وأغرق اآلخر�ن.   ،�أن ینج�ه، فدعا ر�ه وه �الرجمد د كما ه �أنهم األرذلون،

َفَأْنَجْیَناُه)  (  فظالل السورة، تعكس الشدة الذي مر �ه نوح عل�ه السالم، و�تبین ذلك من لفظة 

(]، الموح�ة �االسراع في النجاة١١٩[الشعراء:
۳٦۱F

١(. 

 
 ٦٧م)، ص ٢٠٠٦ه،١٤٢٧،  ٢، (�غداد، مكت�ة النهضة، ط�الغة الكلمة في التعبیر القرآنيینظر: السامرائي،    )۱(



١٤٧ 

 السورة.وهو الموضع الوحید في هذه  ووصف الفلك �المشحون،

الس�اق السابق ف�ه إزدراء ألت�اع نوح   كما جاء ذكر (ومن معه من المؤمنین)، عندما كان

صفة اإل�مان المخصوصة المناس�ة لهذا المقام، كثاني موضع یذكر هذه  امجل�ً  السالم،عل�ه 

 الصفة.

 ـ سورة نوح: اسادسً 

بدعوته لع�ادة هللا، ، ع قومه، قدمه نوح إلى ر�ه، ذاكرًا طر�ق دعوته مانهائ�ً  اتمثل تقر�رً 

 وٕانذارهم، وما قابلوه من جحود وصدود، و�بین أسالیب دعوته، المستمرة المتكاثفه، یدعوهم ل�ًال 

 دعا ر�ه بإهالكهم معلًال فوتل�سهم �الشرك وع�ادة األصنام،    ،، ثم یذكر عص�انهماوجهارً   اوسرً ا  ونهارً 

  ا مً ات، خودعا �المغفرة له ولوالد�ه وللمؤمنین والمؤمنات  هللا،�أنه لو ُتِركوا س�ضلون ع�اد  ؛ذلك

   لتقر�ر مسیرة دعوة طو�لة مع قومه الجاحدین.

 ـ سورة األنب�اء: اسا�عً 

، فذكر نجاته  واستجا�ة هللا لدعائهم  ،جاءت قصة نوح عل�ه السالم، في س�اق نجاة األنب�اء

   من إهالك القوم الكاذبین، ولم یذكر أنه نادى ر�ه.مما یلحقه  ونصرته

 :سورة العنكبوت ـ  اثامنً 

كر المقام مقام تخص�ص ذ  ولكن قومه،فیها الدعوة لع�ادة هللا، ولم یذكر موقف  لم یذكر

ذكرت ،  ومصیر ظلمهم بهالكهم �الطوفان، ونجاة نوح عل�ه السالم والذین آمنوا �ه  معهم،مدة لبثه  

(ومجيء لفظة(أصحاب) لتناسب هذا التخص�ص  ،السفینة
۳٦۲F

١(. 

 
م)،  ٢٠٠٨ه،١٤٢٩، ١الشارقة، مكت�ة الصحا�ة، ط (، أسئلة ب�ان�ة في القرآن الكر�مینظر: السامرائي،  )۱(

 �ه استعمال القرآن السفینة في مقام التخص�ص فقط، بخالف الفلك التي تستعمل للخاص والعام.، ذكر ف١٣٩ص



١٤٨ 

 ـ سورة الصافات:ا تاسعً 

وهو   )،َفَلِنْعَم اْلُمِجیُبونَ  (، بذكر المفعول،جاء فیها ذكر نداء ودعاء نوح عل�ه السالم ر�ه

�صورة   وكثرة ورود ضمیر العظمة ،وسرعة إجا�ة ر�ه له مع ثناء هللا على ذاته ،ضمیر العظمة  

ْیَناُه  ، في قوله تعالى:(نب�اءاأل  ةسور   لم تورد في  ).أَْغَرْقَنا،  ِعَ�اِدَنا  ،َنْجِزي ،  َوَتَرْكَنا َعَلْ�هِ   ،َوَجَعْلَنا،  َوَنجَّ

هنا    فجاء   ولم �أِت ذكر من آمن معه،  ، كرب نوح عل�ه السالم الشدید ونجاته وأهلهذكر    و

ْیَناهُ ذكر نجاة نوح عل�ه السالم وأهله، �قوله تعالى:  �ََّتُه   ﴿َوَنجَّ َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظ�ِم * َوَجَعْلَنا ُذرِّ

ي مراعاة المقام، حیث أن المقام ال یناس�ه  ]، وهذا في دقة متناه�ة ف ٧٦،٧٧[الصافات:﴾  ُهُم اْلَ�اِقینَ 

ذكر من معه، ألنه س�عني �أن ذر�ة نوح هم ال�اقین على قید الح�اة، وأما من نجا معه من المؤمنین  

 فقد �ادوا، وهذا ال یتناسب مع ذكر النجاة. 

 ـ سورة القمر:  اعاشرً 

جاء فیها ذكر تكذیب نوح عل�ه السالم، وكذلك ما حصل في األقوام ال�اقین، وكان الس�اق  

فجاءت االستجا�ة سر�عة، وكان   ر�ه،على نمط واحد، ذكر فیها أنه مغلوب وطلب النصر من 

وكان أمر هللا    والسماء كذلك،  س�اق السورة مفعم �الخوف والرعب فاألرض تحولت إلى عیون ماء،

السفینة  مما عكس ظالل السورة المخیف على الفاظ القصة، فجاء وصف  ن،اءی المذین �التقاء ه

ال وهذا الس�اق  دون اسمها، فوصفت بذات ألواح ودسر، فلم ترد لفظة الفلك لما یوحي �األمان،

 معه، فالساق یبرز عظمة هللا وقدرته.  یتناسب 

المناسب لحالته التي عبر  ر كما أن س�اق اآل�ات تذكر دعاء نوح عل�ه السالم ر�ه �النص

۳٦۳F(.طها �أنه مغلوب، ولما لم یذكر أحدَا معه، فذكر نصرته فقنع

١( 

 
م)،  ٢٠١٧ه،١٤٣٨،  ١سور�ا، دار ابن كثیر، ط(، ٣، جعلى طر�ق التفسیر الب�انيینظر: السامرائي،  )۱(

 . ١٧٦،١٧٧، ص ٤، ج٨٦،١١٧ص



١٤٩ 

 الفصل الثاني: دالالت س�اق ورود قصة نوح في القرآن الكر�م: 

  :السالم عل�ه نوح  حوار في العقد�ة الدالالت :األول الم�حث

   .وحده �اهلل اإل�مان دالالت : األول المطلب 

   . �المالئكة اإل�مان دالالت : الثاني المطلب 

   .�الكتب  اإل�مان دالالت : الثالث  المطلب 

  .�الرسل اإل�مان دالالت : الرا�ع المطلب 

   .اآلخر �الیوم اإل�مان دالالت : الخامس المطلب 

   .وشره خیره �القدر اإل�مان دالالت : السادس المطلب 

  .السالم عل�ه نوح قصة  في الدعو�ة الدالالت :الثاني الم�حث

   .ر�ه مع نوح عالقة  الدعو�ة الدالالت : األول المطلب 

 ر.الغی  مع نوح حوار  في الدعو�ة الدالالت : الثاني المطلب 

   ة. الدعو� نوح  شخص�ة دالالت : الثالث  المطلب 

   :نوح قصة  في  االخالق�ة الدالالت :الثالث الم�حث

   .ر�ه مع نوح  عالقة في االخالق�ة الدالالت : األول المطلب 

   .الغیر مع نوح  عالقة في االخالق�ة الدالالت : الثاني المطلب 

   .االخالق�ة نوح  شخص�ة دالالت : الثالث  المطلب 

   :نوح قصة  في  التر�و�ة الدالالت :الرا�ع لم�حثا



١٥٠ 

 . ر�ه مع نوح عالقة  في التر�و�ة الدالالت : األول المطلب 

  .الغیر مع نوح  عالقة في التر�و�ة الدالالت : الثاني المطلب 



١٥١ 

 ورود قصة نوح في القرآن الكر�مس�اق : دالالت لثانيالفصل ا

 : عل�ه السالم نوحدالالت العقد�ة في حوار  ال: األولالم�حث 

 الذي حاول نوح عل�ه السالم أن �غرس أسسه في نفوس  ،لقد تجلت عظمة المنهج العقدي

واالستحقاق للع�ادة وحده، وقد دلت   ،وتفرده �الخلق والرزق   ،ووحدانیته  ،فبدأ بإث�ات وجود هللا  ،قومه

(كانت هي ضوا�ط المعرفة واالستدالل والمناظرة  ،على ذلك عدة دالالت 
۳٦٤F

 وهي: )١

الخلق من المعرفة، وتشكل أول بواعث الدین، داللة الفطرة: وهي ما فطر هللا عل�ه  .١

فكل مخلوق ُفِطر على اإل�مان بخالقه من غیر سبق تفكیر أو تعل�م. وهي تتضمن 

وهو معنى ال إله إال هللا، وهذه الفطرة غرزت في النفس  ،اإلقرار �اهلل واإلنا�ة إل�ه

، وتهب للمهتدي تمیز بینه و�ین ال�اطل  ،ال�شر�ة اإلقرار �الصانع، وهي مرجحة للحق

(ولو غابت األدلة النظر�ة ،�قیًنا �الحق
۳٦٥F

٢(. 

داللة العقل: وهي ما اهتدى �ه اإلنسان على أن لكل حادث ُمحِدًثا، فال �مكن أن توجد  .٢

المخلوقات والموجودات صدفة؛ ألن الشيء ال یخلق نفسه؛ ألنه قبل وجوده معدوم، 

 
، ١یق أحمد السقا، (مصر، مكت�ة الكل�ات األزهر�ة، ط، تحقشرح العقائد النسف�ةینظر: التفتازاني، سعد الدین،    )١(

، ذكر أس�اب العلم للخلق ثالثة هي: الحواس السل�مة والخبر الصادق  ٢٨ - ١٥ص ، م)١٩٨٧ه، ١٤٠٧
. ١، ذكر الدالالت وأقسامها:٣٢ -٢٦، صرةظضوا�ط المعرفة وأصول االستدالل والمناوالعقل. والمیداني، 

ع�ة �قسمیها اللفظ�ة وغیر اللفظ�ة، وما تنقسم ف�ه اللفظ�ة إلى داللة مطا�ق�ة الوض .٣الطب�ع�ة،  .٢العقل�ة 
وداللة تضمن�ه وداللة التزام�ة التي تنقسم بدورها إلى داللة عقل�ة وداللة عرف�ة، وال�غدادي، أبي مصطفى، 

، والمقرن،  ٢٨٧-٢٧٠م)، ص٢٠١٢د.م، د.ط،  (  ،الواضح في المنطق شرح وتوض�ح على متن إ�ساغوجي
،  ١م)، ج٢٠١٣ه، ١٤٣٤، ١، (السعود�ة، دار طی�ة، طالدعوة والتر��ة في ظالل القرآنمنصور محمد، 

 . ١٩٧-١٩٤ص
  م) ٢٠٠٥ه،  ١٤٢٦،  ٣(مصر، دار الوفاء، ط،  مجموعة الفتاوي تقي الدین أحمد الحلراني،  ابن ت�م�ة،    ینظر:  )۲(

بن  ا، (لسعود�ة، دار نظمه ،عقائده ،شرائعه ،حق�قته: اإلسالم إبراه�م،بن  محمد، والحمد، ١٠، ص٢ج
 . ٢٣  -١٧صم)، ٢٠١٤ه،  ١٤٣٥، ١، طخز�مة



١٥٢ 

الزم له، یدل على أنه ال بد من فكیف �كون خالًقا؟ كما أن افتقار المخلوق وصف م

(وهو هللا ،وجود خالق كامل غني عما سواه
۳٦٦F

١(. 

و�تأتى في النظر لرحمة هللا في إجا�ة الملهوفین، وٕالى بد�ع صنع هللا  :داللة الحس .٣

وما ف�ه من كمال وتمیز عن سائر المخلوقات، دلیل أن هللا هو  ،في خلق اإلنسان

دلیل  ،د هدا�ة المخلوقات لصالح معاشها وأحوالهاالمنفرد بتدبیره وتصر�فه، وفي مشه

 ،على وجود خالق أتقن صنعه، وكذلك في النظر في اآلفاق وما �حو�ه الكون الفس�ح

(وأقرت �حاجتها له ،التي فطرت على توحیده ، من أسرار وعبود�ة الكائنات 
۳٦۷F

٢(. 

المعجزات على  وظهور ، دلیل حسي واضح ،أكمل ال�شر ،كما أن صدق دعوات الرسل

(تدل �أنها من عند هللا، وما جاء فیها من أخ�ار وقصص ، ونزول الكتب السماو�ة، أیدیهم
۳٦۸F

٣(. 

 اإل�مان �اهلل وحده:دالالت المطلب األول: 

الذي یتأسس �ه المعتقد اإلسالمي، الذي �مثل   ،هو الركن األولتعالى    �عتبر اإل�مان �اهلل

 الدین األول.

 
في رحاب الكون مع األنب�اء ، ومحمود، ١٠٠، ص حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمهاإلسالم: الحمد،  ینظر: )۱(

 . ٣٨٥، صوالرسل
تحقیق قواعد العقائد، ، والغزالي، ١١٠-١٠٥، ص عقائده، نظمهاإلسالم: حق�قته، شرائعه، الحمد،  ینظر: )۲(

 . ١٥٤- ١٥٢ص ، م)١٩٨٥ه، ١٤٠٥، ٢علي، (بیروت، عالم الكتب، ط بن محمدبن موسى 
أن�اء الغیب الماض�ة وتنقسم .  ١في القرآن:  األخ�ار، ذكر أنواع  ٣٧-٣٤، ص١٢جالمنار،    تفسیرینظر: رضا،    )۳(

لها روا�ات متواترة في   ،موضوعها وقائع �شر�ة  ءقصص األنب�او�ین أن    ،وأخ�ار التكو�ن  ، لقصص الرسإلى  
  ، وٕاسماعیل  ،وٕابراه�م  ،وثمود  ،كأخ�ار عاد  ،و�عضها محفوظ عند العرب  ،�عضها مدونة عند أهل الكتاب  ،جملتها

 فدعوى افترائها من أصلها مكابرة ظاهرة ال�طالن.



١٥٣ 

إن قوم نوح من ذر�ة آدم الذي ه�ط مسلًما إلى األرض لمهمة االستخالف فیها، فكانت 

(عقیدة التوحید أول عقیدة عرفتها األرض 
۳٦۹F

دین جم�ع األنب�اء من أولهم إلى   :، وكان اإلسالم "هو)١

۳۷۰F("آخرهم.

٢( 

االعتقاد الجازم بوجود هللا، وأنه رب كل شيء، فهو الخالق  :هوتعالى واإل�مان �اهلل 

والمدبر والمستحق الع�ادة وحده ال شر�ك له المتصف �صفات الكمال، والمنزه عن كل نقص، وكل 

(معبود غیره فهو �اطل.
۳۷۱F

٣( 

﴿َكاَن النَّاُس  : تعالىلقوله  ،ال�شر�ة، ثم طرأ الشرك وتعدد اآللهةفكان التوحید أول عهد � 

ِر�َن َوُمْنِذِر�َن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ ِلَ�ْحكُ  َم َبْیَن النَّاِس ِف�َما  ُأمًَّة َواِحَدًة َفَ�َعَث للااَُّ النَِّبیِّیَن ُمَ�شِّ

ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیَِّناُت َ�ْغً�ا َبْیَنُهْم َفَهَدى للااَُّ الَِّذیَن   اْخَتَلُفوا ِف�ِه َوَما اْخَتَلَف ِف�هِ 

۳۷۲F(]٢١٣َآَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِف�ِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َوللااَُّ َیْهِدي َمْن َ�َشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِق�ٍم﴾ [ال�قرة:

٤(، 

﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن  : تعالىفي قوله  تضمنته دعوة نوح عل�ه السالم لقومه وهذا ما 

 . ]٥٩ِإَلٍه َغْیُرُه﴾ [األعراف:

﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااََّ َما  :  تعالى  وقوله]،  ٢٦﴿َأْن َال َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ﴾ [هود::  تعالىوقوله  

ل�س لكم إله غیره تتوجهون  ]، ٣وقوله: ﴿َأِن اْعُبُدوا للااََّ﴾ [نوح: ]، ٢٣َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه﴾ [المؤمنون:

 
 . ٢٥٦٤، صاألساس في التفسیرینظر: حوى،  )۱(
 . ٦٤، ص ٣، ج٣طمجموعة الفتاوي، ، وابن ت�م�ة، ٦٨٨، ص٣، جتفسیر القرآن العظ�مابن كثیر،  )۲(
، اإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمهالحمد، و ، ٢٢٦، ص٣، جمجموعة الفتاوي ینظر: ابن ت�م�ة،  )۳(

دار ال�سر،   ، (مصر، دار الكتب المصر�ة،إن الدین عند هللا اإلسالم�سري،  بن ، وٕابراه�م، محمد٩٧ص
 . ٤٤- ٤٠م)، ص ٢٠١٥ه،  ١٤٣٦د.ط، 

، فقال: "یجوز أن �كون ذلك الوقت الذي  ٥٧٤، ص١، ججامع الب�ان عن تأو�ل آي القرآنینظر: الطبري،  )٤(
 الشرك في القد�م والحدیثكانوا ف�ه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح علیهما السالم"، وزكر�ا، أبي �كر، 

نوح والطوفان العظ�م م�الد ، والصالبي،  ١٨٥،  ١٨٤م)، ص٢٠٠١ه،  ١٤٢٢،  ١ط  (الر�اض، مكت�ة الرشد،
 . ١٨٤ص ،وسقوطها الحضاراتسنن القرآن في ق�ام ،  وه�شور، ٥٧-٤٦، صالحضارة اإلنسان�ة الثان�ة



١٥٤ 

تعالى  وما ال تستط�عونه، فإن هللا    ،وتطلبون منه ما ال تقدرون على كس�ه  ،إل�ه في ع�ادتكم �الدعاء

(هو الرب الخالق لكل شيء و�یده ملكوت كل شيء
۳۷۳F

 تعالى، وتفرده تدل على وحدان�ة هللا، لقد اس)١

كما تحقق في نوح عل�ه السالم إ�مانه في أسماء هللا وصفاته في    للع�ادة  والرزق، واستحقاقه�الخلق  

﴿َوَأْنَت َخْیُر  : تعالى وقوله]، ٥٤﴿َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن﴾ [هود:: تعالىقوله 

 فدعا قومه إلى التوحید �كل مضامینه من:  ]، ٢٩اْلُمْنِزِلیَن﴾ [المؤمنون:

 وال ینتهي �فناء. ،اإل�مان بوجود هللا: وذلك �اعتقاد وجوده وجوًدا كامًال لم �سبق �عدم .أ

 ، وملكه ،وأنه ال شر�ك له في خلقه ،اإل�مان بر�و��ة: وذلك �اعتقاد انفراده �أفعاله .ب 

 وتدبیره.

من   ،والصفات العلى  ،ه وصفاته: وذلك �اعتقاد أن له األسماء الحسنىاإل�مان �أسمائ .ج

 وال تكییف.، تعطیل تمثیل، والغیر  

فال ُ�صرف أي نوع من أنواع الع�ادة  ،اإل�مان �ألوهیته: وذلك بإفراده �أفعال الع�اد  .د 

(لغیره.
۳۷٤F

٢( 

�اء و�راهینهم  إن كل آ�ة في القرآن متضمنة للتوحید، شاهدة �ه وداع�ة إل�ه، فآ�ات األنب

وأدلتهم هي شهادة من هللا لهم، بیََّنها لع�ادة غا�ة الب�ان، وجم�ع سور القرآن تضمنت التوحید  

بنوع�ه؛ التوحید الخبري العلمي االعتقادي، وهو إث�ات حق�قة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه  

حید األلوه�ة أو الع�ادة، وعموم قضائه وقدره وحكمته، والتوحید الطلبي القصدي اإلرادي وهو تو 

 
 . ٤٩٢، ص٨، جالمنار ، تفسیرینظر: رضا )۱(
م)،  ١٩٩٩ه، ١٤٢٠، ١، (السعود�ة، دار العاصمة، طعقیدة التوحیدفوزان، بن الفوزان، صالح  ینظر: )۲(

بن  نعبد الرحم، والبراك، ٩٧، ص١، طاإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمه، والحمد، ٣٢- ٢٢ص
،  ٢التدمر�ة، ط، (السعود�ة، الدار توض�ح مقاصد العقیدة الواسط�ة لشیخ اإلسالم ابن ت�م�ةناصر، 
 . ٤١صدین عند هللا اإلسالم، إن ال، وٕابراه�م  ٣٠م)، ص ٢٠٠٩ه، ١٤٣٠



١٥٥ 

فهو س�حانه لكمال عدله وحكمته وٕاحسانه وٕاقامة الحجة لم ی�عث نب��ا إال ومعه آ�ة تدل على صدق 

(هللا.
۳۷٥F

١( 

 اإل�مان �المالئكة:دالالت المطلب الثاني: 

وهذا اإل�مان �مثل الركن الثاني من أركان اإل�مان، فالمالئكة مخلوقون من نور �حاطون  

عالم الغیب، مسخرون لع�ادة هللا، مجردون من خصائص الر�و��ة واأللوه�ة، فهم ال َیْخُلقون  في 

(وال َیْرُزقون وال یجوز ع�ادتهم مع هللا أو من دونه، منحهم هللا االنق�اد التام ألمره.
۳۷٦F

٢( 

تبین من خالل خطاب نوح عل�ه السالم مع قومه حینما اعترضوا على دعوته، وعرضوا 

﴿َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن  : تعالى ودور المالئكة في قوله ،تهم، إ�مانه الراسخ �حق�قةعل�ه شبها 

َل َعَلْ�ُكْم َوَلْو َشاَء للااَُّ َألَْنَزَل َمَالِئَكًة﴾  ]،  ٢٤[المؤمنون:َقْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلُكْم ُیِر�ُد َأْن َیَتَفضَّ

فكان نفي نوح عل�ه السالم كونه ملًكا، ]،  ٣١﴿َوَال َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك﴾ [هود::  تعالى  فجاء رده في قوله

داحًضا لشبهتهم �أن الرسول من هللا إلى ال�شر یجب أن یتمیز علیهم و�علم ما ال �علمون، و�قدر 

التلقي  لعدم استعداد ال�شر لرؤ�تهم و  ،على ما ال �قدرون، وهذه سنة هللا في عدم إنزال المالئكة

وت�قى شبهتهم   ،عنهم في الدن�ا، ولو أنزل هللا مالئكة ل�عض ال�شر لجعلهم متمثلین في صوة �شر

(كما هي
۳۷۷F

 فتضمن خطا�ه لمضامین اإل�مان �المالئكة وهي: )٣

 اإل�مان بوجودهم.  .أ

 
، تحقیق جماعة من العلماء، (بیروت، عمان، المكتب شرح العقیدة الطحاو�ةالحنفي، ابن أبي العز،  ینظر: )۱(

عقیدة المسلم في وهف،  بن  علي  بن  ، والقحطاني، سعید  ٩٦- ٨٩م)، ص٢٠١٤ه،  ١٤٣٥اإلسالمي، د.ط،  
 . ٢٦، ص٢، ١، جم)٢٠١٠ه، ١٤٣١، ٢، طواإلرشاد، (القصب، مركز الدعوة  ضوء الكتاب والسنة

،  إن الدین عند هللا اإلسالم، وٕابراه�م، ١١٥، صحق�قته، شرائعه، عقائده، نظمه اإلسالم: الحمد،  ینظر: )۲(
 . ٤٥ص

 . ٢٧٩، ص ٨، ج٦٧، ص ١٢جالمنار،  تفسیرینظر: رضا،  )۳(



١٥٦ 

 واختالف طب�عتهم المالئك�ة عن طب�عة ال�شر. ،اإل�مان �أوصافهم .ب 

(التي ال تفتر والمختلفة عن طب�عة أعمال وع�ادة ال�شر.  ،اإل�مان �أعمالهم وع�ادتهم .ج
۳۷۸F

١( 

 اإل�مان �الكتب:دالالت المطلب الثالث: 

اإل�مان �ما أنزله هللا من كتب على رسله، رحمة وهدا�ة للخلق؛ لتتحقق لهم سعادة الدن�ا  

 واآلخرة. 

ِرَساَالِت   ﴿ُأَبلُِّغُكمْ :  تعالىو�تضح هذا اإل�مان في خطاب نوح عل�ه السالم مع قومه في قوله  

وأهمها   ،العقائد  متعددة، منهافهو جاء لیبلغ ما أرسله ر�ه من رساالت "  ]،٦٢َر�ِّي﴾ [األعراف:

  ،والجنة  ،و�المالئكة  ،والرسالة  ،و�الوحي  ،الذي بدأ �ه، و�تلوه اإل�مان �الیوم اآلخر   ،التوحید المطلق

(من عادات ومعامالت"  ،واألحكام العمل�ة،  والمواعظ،  اآلداب، والحكموغیر ذلك، ومنها    ،والنار
۳۷۹F

٢( ،

(من صحف جّده إدر�س، وكذلك رساالته إلى األنب�اء قبله
۳۸۰F

كتب  ، فجاء �ما یتضمن اإل�مان �ال)٣

 من:

 اإل�مان �أنها أنزلت من عند هللا. .أ

 من أنزلت من الرسل. �أسمائها، وعلىاإل�مان  .ب 

 والرضا والتسل�م بها. ،العمل بها .ج

 
،  إن الدین عند هللا اإلسالم، وٕابراه�م،  ١١٦،  ١١٥، صشرائعه، عقائده، نظمهاإلسالم: حق�قته،  الحمد،    ینظر:  )۱(

 . ٤٦،  ٤٥ص
 . ٤٩٤، ص٨، جالمنار تفسیررضا،  )۲(
  (د.م، ، يتعلیق وتخر�ج محمد بن فؤاد بن عبد ال�اق ،محاسن التأو�لجمال الدین، بن ینظر: القاسمي، محمد  )۳(

 . ٢٧٦٣)، صم١٩٥٧ه،  ١٣٧٦، ١ط



١٥٧ 

بخلقه وحكمته بإنزال ما یناسبهم،  تعالى وهذا األصل من أصول العقیدة تجلي عنا�ة هللا 

(الذي ال �سلم من األهواء واألخطاء.  ،والتحرر من التشر�ع ال�شري   ،والسیر على نهجه المستق�م
۳۸۱F

١( 

 �الرسل:اإل�مان دالالت المطلب الرا�ع: 

 ؛للشخص �الوحي، ف�كون رسوًال ی�عثه �شرع من عندهتعالى    فالرسالة تتحقق �اصطفاء هللا 

 لیبلغه للناس.

وتتركز حق�قة الرسل واألنب�اء �أنهم صفوة الخلق، ورسل الحق، یوحى إلیهم، ول�س لهم  

الر�و��ة واأللوه�ة �شيء، وكذلك هم معصومون في تحّمل الرسالة، وف�ما یبلغون �ه عن    خصائص 

ینسون شیًئا من ذلك، ومعصومون في التبل�غ،    لهم، والتعالى  فال ُیْنِقصون شیًئا مما أوحاه هللا    ،ر�هم

ع منهم  وقد تق ،فال �كتمون شیًئا من الوحي، ولكنهم �شر قد یخطئون في إصا�ة الحق في القضاء

(الصغائر، ولكنهم أعلم الخلق، وأعدلهم طر�قة، وأكملهم أخالًقا وأصدقهم حجة.
۳۸۲F

٢( 

منذ كینونتهم األولى، فال حجة   ،وما فطرهم بها  ،فالتوحید میثاق معقود بین خالق ال�شر

لهم في نقض المیثاق، ولكن اقتضت رحمة هللا أال �كلهم لفطرتهم، فقد �عتر�ها االنحراف، وال إلى 

حتى ال �كون للناس على هللا حجة �عد  ،  عقولهم فقد تضل، وأن ی�عث إلیهم رسًال م�شر�ن ومنذر�ن 

(الرسل
۳۸۳F

٣( 

والتسل�م �ه، ولكن  تعالى هم إلى توحید هللا لیوصل ،كان نوٌح عل�ه السالم یجاهد قومه

فهو مساٍو لهم، فالمساواة تنافي   ؛جحودهم أغلق جم�ع منافذ الهدا�ة، فهم یرون أن الرسول �شرٌ 

 
،  إن الدین عند هللا اإلسالم، وٕابراه�م،  ١٢٧- ١٢٥، صاإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمهالحمد،    ینظر:  )۱(

 . ٤٦ص
،  إن الدین عند هللا اإلسالم، وٕابراه�م،  ١٤٩- ١٤٦، صاإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمهالحمد،    ینظر:  )۲(

 . ٥٠،  ٤٩ص
 . ١٣٩١، ص٩، ج٣، مجفي ظالل القرآنینظر: قطب،  )۳(



١٥٨ 

دعوى تفوق أحد المتساو�ین على اآلخر، بجعل أحدهما تا�ًعا مطاًعا واآلخر متبوًعا مطاًعا؛ ألنه  

(ترج�ح �غیر مرجح.
۳۸٤F

ولذلك كان رد ]، ٢٧﴿َما َنَراَك ِإالَّ َ�َشًرا ِمْثَلَنا﴾ [هود:: لىتعاكما في قوله  )١

﴿َرَأْیُتْم  :  تعالى  وقوله]،  ٦١﴿َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾ [األعراف::  تعالى  نوح علیهم في قوله

فكان تفسیر نوح عل�ه السالم على  ]،  ٢٨ِعْنِدِه﴾ [هود:ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة ِمْن  

هذه الشبهة: �أني على حجة ظاهرة من ر�ي ف�ما جئتكم �ه تبین لي بها أنها الحق من عنده ال  

من عندي وكسبي ال�شري الذي تشاركونني ف�ه، وٕانما هي فوق ذلك، وآتاني النبوة وتعال�م الوحي  

وحجبها عنكم غروركم وجهالتكم    ،حمته العامة لع�اده جم�عهمبرحمته الخاصة لمن یهتدي بها فوق ر 

(�مالكم وجاهكم، فلم تتبینوا بها ما تدل عل�ه المفارقة بیني و�ینكم عندما جعلتموني �شًرا مثلكم
۳۸٥F

٢(  

 ومؤهالت الرسالة من البراهین والوحي اإللهي.  ،و�ذلك بین أنه یجمع بین الطب�عة ال�شر�ة

هذا ]، ٣٦هود:َآَمَن﴾ [﴿َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُیْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد : تعالى وقوله

 على نبوته ورسالته.  واصطفاء، یدل�فضل من هللا  �ه،الوحي اإللهي الذي أُعلم �ه، وتمیز 

 اإل�مان �الیوم اآلخر:دالالت المطلب الخامس: 

 هللا �ه وأخبر �ه رسوله مما �كون �عد الموت، و�تضمن ما یلي:وهو اإل�مان �كل ما أخبر  

 وعذا�ه.  ،ونع�مه ،فتنة القبر .أ

 الحساب. .ب 

 والنار. ،الجنة .ج

في  ، وقد تبین في قصة نوح عل�ه السالم ذلك العذاب الموافق لعمل قوم نوح عل�ه السالم

ِ َأْنَصاًرا﴾ [نوح: ﴿ِممَّا َخِطیَئاِتِهْم أُْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا فَ : تعالى قوله ]،  ٢٥َلْم َیِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن للااَّ

 
 . ٦٢، ص ١٢، جالمنار تفسیرینظر: رضا،  )۱(
 . ٦٤، صالمرجع السابق ینظر: )۲(



١٥٩ 

ال �سبب آخر، ثم أدخلوا نوًعا من النار   ، وهو الطوفان �سبب خطا�اهم ،فجاء ذكر عذاب الدن�ا

(والمراد إما عذاب القبر، فهو عقیب اإلغراق وٕان كانوا في الماء
۳۸٦F

، أو أنهم ُ�ْغرقون من جانب أي  )١

(�األبدان، و�حرقون من جانب أي �األرواح، فیجمعوا بین الماء والنار
۳۸۷F

أو أنهم سیدخلون في  ، )٢

اآلخرة النار، �عني جهنم، وعبر عن الفعل �الماضي لداللة التحقق قیل: أراد عرضهم على النار  

(غدو�ا وعش��ا عبر عنه �اإلدخال.
۳۸۸F

٣( 

 ره:اإل�مان �القدر خیره وشدالالت المطلب السادس: 

 و�تضمن:  وخلقه لكل شيء، ،ومشیئته ،المح�ط، وكتابتهوهو اإل�مان �علم هللا 

وأعمالهم جملًة وتفص�ًال،    ،وآجالهم  ،ألحوال الع�اد وأرزاقهمتعالى  اإل�مان �علم هللا   .أ

 ماضً�ا ومستق�ًال، سواء كان متعلًقا �أفعاله أو �أفعال ع�اده وما كان وما �كون.

 اإل�مان �كتابته لكل المقادیر. .ب 

 اإل�مان �مشیئة هللا النافذة.  .ج

(وما سواه مخلوق له. ،اإل�مان �أن هللا الخالق لكل شيء .د 
۳۸۹F

٤( 

: تعالىفیتضح في قوله  ،قة مع هذا اإل�مانوقد جاءت سلوك�ات نوح عل�ه السالم متواف

ُر َلْو كُ  ِ ِإَذا َجاَء َال ُیَؤخَّ ْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى ِإنَّ َأَجَل للااَّ ْنُتْم َتْعَلُموَن﴾  ﴿َ�ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِ�ُكْم َوُ�َؤخِّ

من �عاجل له في ]، إن نوًحا عل�ه السالم لم �علم ما إذا كان قومه ممن یؤخر له أو م٤[نوح:

 
 . ١٨٣، ص ١٠، جروح الب�انینظر: البروسوي،  )۱(
(مصر، دار السالم،   ،شكري الزاو�تي بن ، تحقیق محمدتفسیر الضحاكینظر: الضحاك، بن مزاحم الهاللي،  )۲(

 . ١٤٥، ص ٢٩، جالتفسیر الكبیر، والرازي، ٩٠٠، ص١، جم)١٩٩٩ه،  ١٤١٩، ١ط
 . ٣٧٤، ص٨، جفي علم التفسیر زاد المسیر ،ي ، والجوز ٧٠٨، ص٩جالمحرر الوجیز، ابن عط�ة،  ینظر: )۳(
،  ٥٨-٥٦، إن الدین عند هللا اإلسالمٕابراه�م، ، و ٢٥٨- ٢٤٧، صشرح العقیدة الطحاو�ةالحنفي،  ینظر: )٤(

، (قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، دار  العقیدة في ضوء الكتاب والسنةسل�مان، بن ، عمر واألشقر
 . ١٨١٣، ص ٣م)، ج٢٠١٦ه، ١٤٣٧النفائس، د.ط، 



١٦٠ 

لعدم علمه �ما هو مكتوب في األزل، وٕانما قال لهم آمنوا َیِبن لكم أنكم ممن قضي لهم   ؛األجل

(�اإل�مان والتأخیر، وٕان �قیتم على كفركم فسَیِبین أنكم ممن قضي عل�ه �الكفر والمعاجلة
۳۹۰F

، وهذه )١

میل النفس لكالم الرسول فتهتدي، وقدره، فقد تتعالى  اآل�ات دالة على أن جم�ع الحوادث �قضاء هللا  

(وكال الرغبتین �قضاء هللا وقدره. ،وتنفر نفس أخرى لنفس الكالم وتكابر
۳۹۱F

﴿َوَال  : تعالىوقوله  )٢

وَن﴾   ُتْرَجعُ َیْنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن للااَُّ ُیِر�ُد َأْن ُ�ْغِوَ�ُكْم ُهَو َر�ُُّكْم َوإَِلْ�هِ 

 ]، فیؤكد أن التوفیق والهدا�ة بتقدیره ومنتهى حكمته، وٕال�ه مرد كل شيء.٣٤[هود:

﴿َوَال أَْعَلُم  : تعالى و�واطن النفوس في قوله ،كما یتبین عدم علم نوح عل�ه السالم �الغیب 

ِحَساُبُهْم ِإالَّ َعَلى َر�ِّي﴾  ِإْن  112) ﴿َقاَل َوَما ِعْلِمي ِ�َما َكاُنوا َ�ْعَمُلون  وكذلك]، ٣١اْلَغْیَب﴾ [هود:

فیوضح لقومه أنه ال �متاز على سائر ال�شر �علم ما ال �صل إل�ه علمهم   ]،١١٣، ١١٢[الشعراء:

من مصالحهم ومنافعهم ومضارهم، فین�أ �ه أت�اعه ف�فضلوه، وال �ستط�ع الحكم على   ،الكسبي

و�حاسب   ،وهو وحده یجازي   ،ذي یتولى السرائرفهو التعالى  بواطنهم وٕانما ُأِمر �أخذ الظاهر. أما هللا  

(كل نفس.
۳۹۲F

٣( 

﴿ِإنََّما َ�ْأِت�ُكْم  :  تعالىكما جاء تفو�ض المشیئة في حوار نوح إلى هللا وحده وتجلى في قوله  

 مشیئةقال أنه � ،فعندما تحدى قوم نوح �أن یرسل نوح علیهم العذاب ]، ٣٣ِ�ِه للااَُّ ِإْن َشاَء﴾ [هود:

 . تعالى هللا

 

 
 . ٦٩٩، ص٩، جالمحرر الوجیزینظر: ابن عط�ة،  )۱(
 . ١٣٦، ص ٢٩، جالتفسیر الكبیرینظر: الرازي،  )۲(
، ٣، جإرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن الكر�مالسعود،    و، وأب٢٩٢، ص٦، جروح الب�انالبروسوي،    ینظر:  )۳(

 . ٦٨، ص ١٢جالمنار،  تفسیر، ورضا، ٣٥٥ص



١٦١ 

 :عل�ه السالم الدالالت الدعو�ة في قصة نوح  :الم�حث الثاني

 نوح مع ر�ه: عالقةالمطلب األول: الدالالت الدعو�ة 

فاإل�مان هو  ]،  ٨١﴿ِإنَُّه ِمْن ِعَ�اِدَنا اْلُمْؤِمِنیَن﴾ [الصافات::  تعالى  في قوله   :العبود�ة هللتحقیق    .١

(فالمحسنین. قاعدة البناء االرتقائي في مراتب المتقین فاألبرار
۳۹۳F

١( 

ِ َما َال َتْعَلُموَن﴾ [األعراف::  تعالى  في قوله  :الوحيلرسالة    استجابته .٢  وقوله]،  ٦٢﴿َوأَْعَلُم ِمَن للااَّ

إنها  ]، ٢٨﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه"[هود:: تعالى

خصائص الرسول الذي اصطفاه هللا من الخلق وأمده �ما �قوى �ه في أداء مهمته، فجعله یتمیز  

(�قوة البرهان ورسالة الرحمن فاق أقرانه ال�شر.
۳۹٤F

٢( 

فاإلسالم  ]، ٧٢﴿َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمیَن﴾ [یونس:: تعالىفي قوله  :طاعة هللامتثاله ل  .٣

وهو بذلك دین األولین واآلخر�ن من األنب�اء جم�عهم، فدین اإلسالم   ،هو االستسالم هلل وحده

واحد من لدن نوح عل�ه السالم إلى خاتم األنب�اء، وهو ع�ادة هللا وحده ال شر�ك له في كل  

(زمان ومكان.
۳۹٥F

٣( 

 
حوار ،  بن محمد  بن عبد هللا ، عبده  والحمیدي،  ٥٩٣، ص١١، جمعارج التفكر ودقائق التدبرینظر: المیداني،    )۱(

،  (السودان  ،كل�ة الدراسات العل�ا ،دكتوراه، رسالة األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�م دراسة موضوع�ة
ا أن غرض التوحید أهم موضوع في  ، مبینً ٣٢-٢٩م)، ص٢٠٠١جامعة القرآن الكر�م والعلوم اإلسالم�ة، 

، (جامعة قطر، مجلة مركز �حوث ق�مة اإلنسان وغا�ة وجوده في ضوء القرآن والسنةالدین، والقرضاوي، 
، ، یبین المقاصد اإلله�ة الثالثة من خلق اإلنسان٢٨، ص٥، عم)١٩٩١ه، ١٤١٠/١٤١١السنة والسیرة، 

 . (عمارة األرض، ع�ادة هللا، خالفته في األرض)
 . ٢٣١، ص ١٢، جتفسیر المناررضا،  ینظر: )۲(
حسن وآخر�ن،   بن ، تحقیق عليالجواب الصح�ح لمن بدل دین المس�حینظر: ابن ت�م�ة، تقي الدین أحمد،  )۳(

 . ٨٤- ٨١م)، ص ١٩٩٩ه، ١٤١٩،  ٢مة، ط(السعود�ة، دار العاص



١٦٢ 

َر�ِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة ِمْن  ﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن : تعالىفي قوله : هلل هتعظ�م .٤

  ؛ ُیِجله وُ�وِقره، في كل أصول اإل�مان  ،كان نوٌح عل�ه السالم ُمَعِظًما هلل]، ٢٨ِعْنِدِه﴾ [هود:

 لعظ�م المرسل الذي ل�س كمثله شيء. 

ح عل�ه  خاطب نو ]،  ٣٥﴿ُقْل ِإِن اْفَتَرْ�ُتُه َفَعَليَّ ِإْجَراِمي﴾ [هود  :  تعالىفي قوله    ،الثقة �عدالة هللا .٥

 السالم قومه �مقتضى العدالة اإلله�ة، الجار�ة على جم�ع الخالئق في الجزاء.

﴿َوُنوًحا ِإْذ : تعالى]، وقوله ٧٥﴿َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح﴾ [الصافات:: تعالى في قوله :الفزع إلى هللا .٦

﴿َفَدَعا َر�َُّه َأنِّي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصْر﴾  : تعالى وقوله ]، ٧٦َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه﴾ [األنب�اء:

فهو المالذ األخیر حینما أوصله قومه إلى التهدید �الرجم، فكانت التوجه السدید ]، ١٠[القمر:

 مصدًرا لرفعته ونصرته.تعالى في نداء هللا 

إنها خطى  ]،  ٢٩[المؤمنون:﴿َوُقْل َربِّ َأْنِزْلِني ُمْنَزًال ُمَ�اَرًكا﴾  :  تعالىفي قوله    :دعاء هللا البركة .٧

یوحیها هللا لع�اده المؤمنین، یهدیهم بها إلى سبیل البركة، إنه امتثال ألمر هللا (قل) یتوجه إلى 

 (رب) العالمین فتتحقق. 

ْلُت﴾ [یونس: : تعالى في قوله: التوكل على هللاشدة  .٨ ِ َتَوكَّ لقد بلغ توكل نوح  ]، ٧٢﴿َفَعَلى للااَّ

ى درجات التوكل، فلم �ع�أ �شيء إال أن �كون عبًدا مؤمًنا ورسوًال  عل�ه السالم على ر�ه أسم 

 أمیًنا، �ستمد قوته من الوكیل الحق.

﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي أَُعوُذ ِ�َك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْ�َس ِلي ِ�ِه ِعْلٌم  : تعالى في قوله :التو�ة إلى هللاسرعة  .٩

حینما شعر نوٌح عل�ه السالم أن عاطفة  ]،  ٤٧َن اْلَخاِسِر�َن﴾ [هود:َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن مِ 

، فسارع في االستعاذة �اهلل من غضب  تعالىاألبوة قد توصله إلى مدارك الجهل �حكمة هللا 

المغفرة والرحمة وأالَّ �كون في  تعالى من هللا  اً ل� اوط ،هللا، وندم على سؤاله ر�ه في نجاة ابنه

 الخاسر�ن. زمرة 



١٦٣ 

﴿َوَال َیْنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم ِإْن  : تعالىفي قوله  :تفو�ض األمر إلى هللا .١٠

خلق الضاللة تعالى إن هللا ]، ٢٤هود:ُتْرَجُعوَن﴾ [َكاَن للااَُّ ُیِر�ُد َأْن ُ�ْغِوَ�ُكْم ُهَو َر�ُُّكْم َوإَِلْ�ِه 

(كائن، فقدر ذلك تقدیًرا محكًما، ال یتغیر وال یتناقص وال یتزاید.واالهتداء وسبق علمه في كل  
۳۹٦F

١( 

كان نوٌح عل�ه السالم مؤمًنا �صفات هللا الخالق العل�م، الذي  : �علم هللا المح�ط االشادة .١١

(أحاط علمه جم�ع األش�اء �اطنها وظاهرها، في جم�ع األزمنة وجم�ع األحوال
۳۹۷F

، وجاء رد )٢

قوله هانوا �أت�اعه المؤمنین، وطعنوا في ملكاتهم العقل�ة والنفس�ة في نوح على قومه الذین است

 ] ٢٩﴿ِإنَُّهْم ُمَالُقوْا َر�ِِّهْم﴾ [هود:تعالى: 

 المطلب الثاني: الدالالت الدعو�ة في حوار نوح مع الغیر:

 التقعید لدعوة التوحید: من خالل وضع أسس الدین الثابتة من:  .١

 ]٥٩﴿اْعُبُدوا للااََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه﴾ [األعراف:: تعالى وجود هللا: في قوله .أ

: تعالى وقوله]، ٥٩﴿َیْوٍم َعِظ�ٍم﴾ [األعراف:: تعالى في قوله :اإل�مان �الیوم اآلخر .ب 

 ]٣٤﴿ُهَو َر�ُُّكْم َوإَِلْ�ِه ُتْرَجُعوَن" [هود:

ِ إِ  ﴿ِإنَّ : تعالىاإل�مان �الموت وال�عث: في قوله  .ج ُر﴾َأَجَل للااَّ  ] ٤[نوح: َذا َجاَء َال ُیَؤخَّ

 ] ١١٣[الشعراء: ﴿ِإْن ِحَساُبُهْم ِإالَّ َعَلى َر�ِّي﴾: تعالى في قوله: اإل�مان �الحساب  .د 

]، ٦١[األعراف: ﴿َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾: تعالى في قوله :اإل�مان �الرسول .ه

 متكاملة للتوحید. فكانت رسالة نوح عل�ه السالم قاعدة 

 
 . ٢٧٠، صشرح العقیدة الطحاو�ة، والحنفي، ٦٥، صشرح العقائد النسف�ةالتفتازاني،  ینظر: )۱(
ه،  ١٤٣٢، (مصر، دار المودة، ابن ت�م�ة اإلسالمتوض�ح مقاصد العقیدة الواسط�ة لشیخ البراك،  ینظر: )۲(

 ،نظرة النع�م في مكارم أخالق الرسول الكر�ممجموعة من المتخصصین، ، و ٥٤- ٤٩، ص ٦ط  ،م)٢٠١١
الدعوة والتر��ة في ظالل  ، والمقرن، ٢٩١٤، ص ٧م)، ج٢٠١٢ه، ١٤٣٣، ٨(السعود�ة، دار الوسیلة، ط

 . ٤٠٧-٤٠٤، ص١جالقرآن، 



١٦٤ 

ا َوَال ُسَواًعا َوَال َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق : تعالى في قوله: نفي الشرك .٢ ﴿َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ َآِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود�

ء لما منع الكبرا]، ٢٤، ٢٣) َوَقْد َأَضلُّوا َكِثیًرا َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َضَالًال﴾ [نوح: ٢٣َوَنْسًرا (

�أنه  تعالى  أت�اعهم التوحید وأمروهم �الشرك، وكان ذلك من أعظم الك�ائر فلهذا وصفه هللا

()، حیث إن التوحید من أعظم المراتب.(ُك�ار
۳۹۸F

١( 

 ] ٢٨﴿َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َلَها َكاِرُهوَن﴾ [نوح:: تعالى الحر�ة وعدم القسر: في قوله .٣

  و ]،  ٢٣﴿َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا﴾ [هود::  تعالى ي قولهف :اإللحاح في الدعوة وكثرة الجدال .٤

فقد الزم نوح عل�ه السالم دعوته لقومه اللیل والنهار، ]، ١١٦﴿َلِئْن َلْم َتْنَتِه َ�ا ُنوُح﴾ [الشعراء:

بتت�ع األفراد في منازلهم، واإلعالن في تجمعاتهم، فهول علیهم شر  ،والسر والجهر، واإلسرار

ظاللتهم، وأعطى رسالة التوحید ما تستحقه من اهتمام وم�الغة؛ لتتمكن العقول والنفوس من  

 فهمها.

 ]، أي إن ٧٢﴿َفِإْن َتَولَّْیُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر﴾ [یونس:: تعالى في قوله :اإلیجاز في القول .٥

فما سألتكم عن أجر أتقاضاه منكم ألثبت لكم أن لي فضل عل�كم   ،تولیتم عن دعوة التوحید 

﴿َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن﴾  : تعالى... وقوله 

عدتني بنجاتهم وٕان وعدك  فحذفت عدة كلمات والمعنى: أن ابني من أهلي وأنت و ]، ٤٥[هود:

]، أي �عد أن أنجینا نوًحا وأهله  ٨٢﴿ُثمَّ أَْغَرْقَنا اْآلََخِر�َن﴾ [الصافات:: تعالى . وقولهحق.

إغراقهم    الماء، وتموالكفار یتسلقون حتى جرفهم    ،الماء یتصاعد   قومهم، وأخذ وابتعدوا عن أرض  

 الحدث.ات موجزة هي ز�دة بزمن متطاول..، وهذا مطلب دعوي یوجز وقائع كثیرة �ع�ار 

 
، شبیب العجمي بن غشد، تحقیق كتاب التوحید الذي هو حق هللا على العبیدعبد الوهاب، محمد،  ینظر: )۱(

،  ١٩، جالل�اب في علوم الكتاب، والدمشقي،  ١٨٨ص  ، م)٢٠١٤ه،  ١٤٣٥،  ٥(الكو�ت، مكت�ة أهل األثر، ط
ه،  ١٤٣٦، ١، طاإلسالم�ة، (مصر، المكت�ة القول السدید في مقاصد التوحید، والسعدي، ٣٩٣ص

 . ٨٩-٧٩ص  ،م)٢٠١٥



١٦٥ 

﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َلْ�َس ِبي َضَالَلٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن  : تعالىالمجادلة �التي هي أحسن: في قوله  .٦

یتبین من خاللها صفح نوح عل�ه السالم وٕاعراضه عن جهاالت ]،  ٦١َربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾ [األعراف: 

علق قوله في شخصه، فنفى أن �كون �ه أقل نس�ة  قومه، فلم �قابلهم بإنساب الضالل لهم، بل ت

واتجاهات العقول،  ،في كونه مرسل من العالم بخفا�ا النفوس ،ضاللة، وألحقه بتعلیل ال یخطأ

(فكان جدال في أعلى درجات المحاسن.
۳۹۹F

١( 

]، حینما  ٣٣﴿َقاَل ِإنََّما َ�ْأِت�ُكْم ِ�ِه للااَُّ ِإْن َشاَء﴾ [هود:: تعالى في قوله المشیئة واإلرادة هلل رد  .٧

قائًال: فوعدي تعالى  طلب الكفار من نوح عل�ه السالم أن �عجل �العذاب، فأرجع األمر كله هلل  

 وحكمته. ، مشیئته، وقهره في ساحة ال یؤثر ، �طل�ه على �العذاب، واقتراحكمإ�اكم  

﴿َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَُّهْم ُمَالُقوْا َر�ِِّهْم َوَلِكنِّي  : تعالى قولهالتفصیل لز�ادة الحجة: في  .٨

ُروَن﴾ [هود:*  َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن   ِ ِإْن َطَرْدُتُهْم َأَفَال َتَذكَّ ، ]٣٠،  ٢٩َوَ�ا َقْوِم َمْن َیْنُصُرِني ِمَن للااَّ

رد أ�عاد قض�ة طرد المؤمنین الضعفاء، حینما طلب ذلك لقد ات�ع نوح أسلوب التفصیل في س

المستكبرون من قومه، فبین ُجرم الفعلة من جم�ع الجهات أوًال: من جهة ظلم الضعفاء بهذا 

�التعدي على حكمته وجزاءه، ثم من جهة ظلم نوح عل�ه  تعالى الفعل، ثم من جهة ظلم هللا 

النصیر، ُمختتًما هذا التفصیل �استفهام   ن السالم لنفسه أمام ر�ه یوم الحساب، وتجرده م

 استنكاري �حرك العقول و�ثبت الحجة.

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَراًرا   * ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا : تعالى الترغیب: في قوله .٩ ُیْرِسِل السَّ

]، فقد كان قوم  ١٢- ١٠َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴾ [نوح: َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن * 

 
، (أم درمان، جامعة أم درمان  ض الرسل واألنب�اءأسالیب الدعوة في ح�اة �عحسن، بن ینظر: حسن، إبراه�م  )۱(

 . ٢٢٥، ص١٦، عم)٢٠٠٩اإلسالم�ة، 



١٦٦ 

نوح عل�ه السالم تحركهم المحسوسات، وتأسرهم الماد�ات، فخاطبهم �ما �عقلونه و�رغبونه،  

 حینما تشوفت نفوسهم لتحصیله.

َتتَُّقوَن﴾  ﴿َأَفَال : تعالى وقوله ]،٢٥﴿ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن"[هود:: تعالى الترهیب: في قوله .١٠

لتحر�ك عواطف  ]؛١١٠للااََّ َوَأِط�ُعوِن﴾ [الشعراء: ﴿َفاتَُّقوا: تعالىوقوله ]، ٢٣المؤمنون:[

 وتت�ع الحق. ،النفوس، فإن ت�قظت كانت أدعى إلى إصدار االستجا�ات السلوك�ة

ِ َأْنَصاًرا﴾ [نوح:  ﴿َفُأْدِخُلوا َناًرا َفَلْم َیِجُدوا: تعالى التعر�ض: في قوله .١١ ]،  ٢٥َلُهْم ِمْن ُدوِن للااَّ

وغیر موصلة   ،واإلقناع بخطأ مسلكه �صورة غیر م�اشرة، وهذا یوصل �المستمع إلى اإلقرار

إلى التصادم واالختالف، فالغا�ة تتحقق �صورة ال تحقق معها النفرة، وهذا ما ات�عه المنهج  

﴿ِإًذا :  تعالى  وتخلي الشركاء المضلة من نصرتهم، وقوله  ،لیبین للكافر�ن ورودهم النار  ؛القرآني

جاء في جدال نوح عل�ه السالم لقومه، فلم �قل لهم أنتم الظالمون، ]،  ٣١َلِمَن الظَّاِلِمیَن﴾ [هود:

 بل قال: لو ات�عت قولكم لكنت من طائفة الظالمین تعر�ًضا لهم. 

 سیٍر وسبٍب یبرر الفعل الواقع أو األمر المطلوب، كما جاء في قولهالتعلیل: وهو إیراد تف .١٢

فالخطاب القرآني  ]، ٤٦﴿َقاَل َ�ا ُنوُح ِإنَُّه َلْ�َس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح﴾ [هود:: تعالى

ي ألهل لنوح عدم نجاة ابنه؛ ألنه كافر ال ینتمي إلى وعد هللا الناج تعالى ف�ه هللا  جاء؛ ل�علل

 نوح المؤمنین. 

أي أنكم تجهلون حق�قة یوم الحساب ]،  ٢﴿َوَلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن﴾ [هود ::  تعالى  وقوله

 المؤمنین. ومجازاة هللا للخالئق جم�عها یوم الق�امة حینما طلبتم مني طرد أت�اعي 

حینما نفى تهمة الكفار ]، ٦١اْلَعاَلِمیَن﴾ [األعراف:﴿َلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ : تعالى وقوله

 �أنه رسول من هللا.  عنه، وعلل



١٦٧ 

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَراًرا    *﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا  :  تعالى  وقوله َوُ�ْمِدْدُكْم   *ُیْرِسِل السَّ

فأورد نوح عل�ه السالم لقومه ]، ١٢، ١٠اٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴾ [نوح: ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّ 

 ولو تابوا لجاء نع�م هللا إلیهم. ،أن الذنوب سبب لهذا الجدب

َأَلْم َتَرْوا   *﴿َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا  :  تعالى  الحث على النظر والتفكر في آالء هللا وقدرته: �قوله .١٣

ْمَس ِسَراًجا    * َسْ�َع َسَمَواٍت ِطَ�اًقا  َكْیَف َخَلَق للااَُّ  ُ َأْنَبَتُكْم    *َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفیِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ َوللااَّ

ا ِلَتْسُلُكو   *َوللااَُّ َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِ�َساًطا    *ُثمَّ ُ�ِعیُدُكْم ِفیَها َوُ�ْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا    *ِمَن اْألَْرِض َنَ�اًتا  

فبدأ بدعوتهم في التفكر في أنفسهم في طور الخلق، ثم  ]، ٢٠-١٤ِمْنَها ُسُ�ًال ِفَجاًجا﴾ [نوح: 

وما أودعها من مجرات تتعاقب في اللیل  ،التفكر في الكون �النظر في السموات واألرض 

الهانئة على  والنهار، ثم التفكر في عالقة اإلنسان بهذا الكون الرحب الذي ه�أه هللا له مع�شته  

وجه األرض، ثم دخوله في �طنها عند موته، ثم خروجه منها عند �عثه، مبیًنا غا�ة خلقه في  

 والنظر. ،والعقل ،یجمع بین الحس ،أسلوب بل�غ

 دالالت شخص�ة نوح الدعو�ة: :المطلب الثالث

َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ﴿َوَلَقْد : تعالى في قوله :الفور�ة والسرعة في مهمة الدعوة .١

�ألفاظ تفصح عن كونه متل�ًسا    ،]، فجاء التعبیر القرآني داًال على هذه السرعة٢٥ُمِبیٌن﴾ [هود:

 نوح. �الدعوة حال اإلرسال، مجلً�ا سمة خاصة في  

وعدم   ،والدعوة إل�ه ،هللاوهذا مبدأ هام على الدعاة والمصلحین �اإلسراع في تنفیذ أوامر 

(تأخیر النصح 
٤۰۰F

١( 

 
(جامعة القاهرة، مجلة كل�ة دار  معالم الدعوة في سورة نوح عل�ه السالم، �حیى، بن صواب، صالح  ینظر: )۱(

 . ٣٦م)، ع  ٢٠٠٥العلوم، 



١٦٨ 

  تبل�غهم، بب�ان بّین أن وظ�فته  ]،  ٦٢﴿ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَالِت َر�ِّي﴾ [األعراف::  تعالى  في قوله  :التبل�غ .٢

(والنواهي. ،واألوامر ،التوحید 
٤۰۱F

١( 

فقد سارع بتقد�م النذارة  ]، ٢﴿َقاَل َ�ا َقْوِم ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن﴾ [نوح:: تعالى في قوله اإلنذار: .٣

وتلك هي رسالة الرسل ألقوامهم في تذكیرهم وتحذیرهم �حساب    ،تعالى  والتخو�ف من غضب هللا

یخلوا أحد من الخالئق إال وس�حاسب، ثم یجازى، فخوفهم من هول   الق�امة، فالهللا لهم یوم 

(ذلك الیوم وذاك المصیر.
٤۰۲F

٢( 

﴿َوَال َیْنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت   وقوله:]،  ٦٢ُكْم﴾ [األعراف:﴿َوَأْنَصُح لَ :  تعالى  النصح: في قوله .٤

 دون مصلحة خاصة �ه.  ،]، لقد اقتصر نفع النص�حة لقومه فقط٣٤َأْن َأْنَصَح َلُكْم﴾ [هود:

﴿َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِه َ�ا ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن  : تعالى تقد�م الدعوة على حظوظ النفس: في قوله .٥

فقدم شكواه إلى ر�ه من حیث ما  ]، ١١٧، ١١٦َقاَل َربِّ ِإنَّ َقْوِمي َكذَُّبوِن﴾ [ *اْلَمْرُجوِمیَن 

من قض�ة إث�ات التوحید هلل والتصدیق �ه، ولم �ع�أ �ما قد یتعرض له من أذى التهدید  ،أهمه

 الخاص �ه. 

َوُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ َال َ�ُكْن َأْمُرُكْم َعَلْ�ُكْم ُغمًَّة ُثمَّ  ﴿َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم : تعالىفي قوله : تحدي ال�اطل .٦

ل نوح عل�ه السالم للكافر�ن �أن �أخذوا كل طاقتهم  ٧١اْقُضوا ِإَليَّ َوَال ُتْنِظُروِن"[یونس: ]، فَفصَّ

من جمع الفكر وجمع الشركاء وٕاعالن المهمات وتنفیذ الخطوات، تحد�َّا �الًغا في عدم اكتراثه  

 هم. ب

 
 . ٣٥٢، صالمنانت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر كالم السعدي،  ینظر: )۱(
 . ١٧٦، صابن ت�م�ة اإلسالمتوض�ح مقاصد العقیدة الواسط�ة لشیخ البراك،  ینظر: )۲(



١٦٩ 

﴿َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد الَِّذیَن : تعالى اإلصرار على الحق: یتمثل بإصرار نوح عل�ه السالم في قوله .٧

والتأكید عل�ه یدل على ث�ات التوجه واالستمرار في تحق�قه وٕانفاذ المراد ]، ٢٩َآَمُنوا﴾ [هود:

 الحسنة. �األخالق   محبتهم، ومعاملتهمووجوب   ،إل�مانه �حرمة إضرار المؤمنین ؛منه

﴿َال َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه َماًال ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَِّ﴾ : تعالى في قوله : الزهد في متاع الح�اة الدن�ا .٨

٤۰۳F(.تعالىاألجر من جهة المرسل  الرسالة، وابتغاءتأكیًدا لصدق ]، ٢٩[هود:

١( 

 ق�ة في قصة نوح: خالالدالالت اال  :الم�حث الثالث

 ق�ة في عالقة نوح مع ر�ه:خالالدالالت اال :المطلب األول

ِ  : تعالى في قوله :الت�ارك بذكر اسم هللا في بدا�ة العمل ونهایته .١ ﴿َوَقاَل اْرَكُبوا ِفیَها ِ�ْسِم للااَّ

ونوح عل�ه السالم أول من حكى هللا عنه التسم�ة �اسمه الم�ارك، ]،  ٤١َمْجَراَها َوُمْرَساَها﴾ [هود:

التوحید، وأول من جاء �شر�عة اإلسالم، وأول من رفع التناقض اإل�ماني   فهو أول من أقام حجة

(إسالم��ا.بین ال�شر، و�ذلك أص�حت التسم�ة مبدأ 
٤۰٤F

٢( 

تعالى  حسن األدب: لم تنفك عن نوح عل�ه السالم خصلة األخالق القو�مة في خطا�ه مع هللا  .٢

﴿فَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك  : تعالى وهو في أشد المواقف فزًعا وتكدًرا، ففي قوله 

  ، وصفاته،  و أهٌل له، فوصفه �أفعالهخاطب هللا �ما ه]،  ٤٥اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن﴾ [هود:

 وأسمائه المنزهة عن كل عیب ونقص، متضمًنا رغ�ة تصارعه في التماس نجاة ابنه، وقوله

 
عل�ه السالم   حجة نوح أنا إلى ، مشیرً ٣٣، صحوار األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�مینظر: الحمیدي،  )۱(

فمن ط�ائعهم أنه ال یؤدون  ،ائعهما جمعت بین الوضوح و�ین الموافقة لمنطق الناس وط�ال �طلب أجرً  �أنه
  ؛ ولكنه �طل�ه من هللا الذي كلفه بهذا العمل ،فلو كان هذا العمل لمصلحته لطالبهم �األجر ، دون مقابلعمًال 

 . عل�ه السالم لذا كانت هذه أقوى سالح منطقي اعتمد عل�ه نوح
اإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، ، والحمد، ٢٢٨، ص١٠، جالمیزان في تفسیر القرآنینظر: الط�اط�ائي،  )۲(

، (دمشق، شرح ر�اض الصالحین،  بن كمال ال�اشا  سل�مان  بن    ، والرومي، شمس الدین أحمد٤٤٨، صنظمه
 . ١٣٧، ص ٤م)، ج٢٠١٤ه، ١٤٣٥،  ١دار النوادر، ط



١٧٠ 

كما بین نفرته من   ،]٤٧﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي أَُعوُذ ِ�َك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْ�َس ِلي ِ�ِه ِعْلٌم﴾ [هود:: تعالى

 .تعالى �مانه �علم هللا  �سؤال یخدش إتعالى  أن ُ�غضب هللا  

َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي * ﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْ�ًال َوَنَهاًرا : تعالىفي قوله  :الشكوى إلى هللا .٣

وا َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِ�َعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم * ِإالَّ ِفَراًرا  َواْسَتْغَشْوا ِثَ�اَبُهْم َوَأَصرُّ

ولدعوة  ،و�غضهم له ، شكواه من قسوة قومهتعالى فیبث هلل ]، ٧-٥َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَ�اًرا﴾ [نوح: 

�سد جم�ع منافذ استق�ال الهدى إلیهم إلى األسماع واأل�صار والقلوب، فیوصل األمر    ،التوحید 

 هلل ال لغیره، وهو أعلم بهم. 

ِ�َأْعُیِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن   ﴿َتْجِري : تعالىفي قوله : لى دعوة التوحید رغم غل�ة الكفرالحفاظ ع .٤

نتواله �حفظنا    �ه، أن  رفِ جزاء من حافظ على عهد اإلنذار ودعوة التوحید فكُ "]،  ١٤القمر:ُكِفَر﴾ [

(وحراستنا، أو �من وكلناه بها من المالئكة."
٤۰٥F

١( 

]،  ٤٧﴿َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِر�َن﴾ [هود::  تعالى  في قوله:  سرعة االنا�ة والتو�ة .٥

الكامل لم �كن مدرًكا علم هللا  ف  ،نجاة ابنه من الغرق تعالى    عندما وقع نوح �الذنب في سؤال هللا

والنجاة   ، وطلب الغفران ،�حق�قة معتقد ابنه، وعندما تبین له األمر سرعان ما اعترف �الذنب 

 من الخسران.

 ق�ة في عالقة نوح مع الغیر:خالالدالالت اال :المطلب الثاني

 
لناس في مفهوم التعامل مع ا، وز�ارة، فر�د فرج سعید، ٦٨، ص١٩، جالمیزان في تفسیر القرآنالط�اط�ائي، ) ۱(

 . ٥٨٤، صهالمؤتمر الدولي: آفاق العمل اإلسالمي المعاصر وضوا�ط  ،دراسة قرآن�ة  :ءقصص األنب�اضوء  



١٧١ 

القوم�ة  مذكًرا إ�اهم برا�طة ]، ٥٩﴿َفَقاَل َ�ا َقْوِم﴾ [األعراف:: تعالى التودد والتقرب: في قوله .١

  قاصًدا أخوة النسب، موح�اً ]،  ١٠٦َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح﴾ [ألشعراء:  ﴿ِإذْ :  تعالىوقوله    ،واالنتماء

(وٕارادة الخیر لهم.، لهم �قر�ه منهم
٤۰٦F

١( 

ِمْنُكْم َكَما  ﴿َسِخُروا ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر : تعالى في قوله :المعاملة �المثل .٢

أن �كون الرد على الخصم كما جاء �ه نوح بنفس   ،]، من مواقف القوة٣٨َتْسَخُروَن﴾ [هود:

بل أضاف صفة   ،القوالب اللفظ�ة والفعل�ة، فلم تكن الم�ادرة منه، ولم یتجرد عن الق�م الخلق�ة

 وهي االعتزاز �الذات. ،أجمل

المتثاله ال�الغ  ]، ٢٩ا ِ�َطاِرِد الَِّذیَن َآَمُنوا﴾ [هود:﴿َوَما َأنَ : تعالىالتجرد من المظالم: في قوله  .٣

ف�طردهم لرغ�ة الكافر�ن، فهو ال �علم   ،وخوفه الشدید من أن یلحق الظلم �أت�اعه، ألمر هللا

وخشیته من أن �ظلم نفسه بهذا الفعل الشن�ع و�قابل    ،فاهلل المختص بذلك العلم  ،بواطن أمورهم

 ر�ه آثًما. 

یتبین مدى عظم   ﴾،﴿ِإنِّي َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َعِظ�مٍ : تعالى ة: في قولهوالرحم الشفقة .٤

﴿َفَال  أو في اآلخرة، وفي قوله: ،أن �أخذه عذاب هللا في الدن�ا قومه، منشفقت نوح نحو 

لعدم ، والبؤسفعبرت اآل�ات عن شعور نوح �الحزن ]، ٣٦هود:َتْبَتِئْس ِ�َما َكاُنوا َ�ْفَعُلون﴾ [

 المستق�م.اهتداء قومه السبیل 

بینت علم هللا ]، ٢٧﴿َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن﴾ [نوح:: تعالى وفي قوله

 وطلب النجاة لهم. ،�عدم مراجعته في قومهتعالى   �طب�عة نوح الرح�مة �قومه، فأمره

 
ه،  ١٤١٩،  ١الرسالة، ط  ، (لبنان، مؤسسةللدعوة والدعاة  نقصص القرآمن    المستفادالكر�م،    ز�دان، عبد  ینظر:  )۱(

  ة رسال،  األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�محوار  ،    صدیق  بن    ، وأبي �كر، الولید١٣١، ص ١م)، ج١٩٩٨
 . ٨٧، ص )م٢٠٠٥(السودان، جامعة القرآن الكر�م والعلوم اإلسالم�ة،   ،كل�ة الدراسات العل�ا ،ماجستیر



١٧٢ 

ِ َوَال أَْعَلُم اْلَغْیَب َوَال َأُقوُل ِإنِّي :  تعالى  في قوله :صدق المواجهة .٥ ﴿َوَال َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن للااَّ

]، فلم ینسب لنفسه ما ل�س فیها من فضائل ومحامد، بل قدر لها ما هو حق  ٣١َمَلٌك﴾ [هود:

وصدق، فهو مجرد من امتالك خزائن األرزاق، وجاهل في علم الغیب، ومختلف عن جنس  

 �الوحي.ومده  ،اصطفاه �الرسالةتعالى �شر هللا    هك�ة، ولكنالمالئ

﴾ [نوح::  تعالى  في قوله  بر الوالدین: .٦ ]، فهو من أحب األعمال إلى ٢٨﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ

(هللا �عد الصالة
٤۰۷F

ثم والد�ه المؤمنین، مما یجلي ح�ه   ، ، فتمثل البر في دعاء نوح �المغفرة له)١

 ه.الغر�زي بوالد�

َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي  * ﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْ�ًال َوَنَهاًرا : تعالىفي قوله  :فضح المواقف .٧

وا َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِ�َعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَ�اَبُهْم َوَأَصرُّ  *ِإالَّ ِفَراًرا 

- ٥ُثمَّ ِإنِّي أَْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا﴾ [نوح:*  ُثمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا    *َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَ�اًرا  

]، لقد كشف نوح لر�ه مواقف الكافر�ن في رد دعوته من فرار، وسد اآلذان لتجنب سماعه،  ٩

 ،الذي یتحین كل فرصة  ،یتجنبوا رؤ�ته من فرط الكراه�ة وال�غضاء لنوحوتغط�ة وجوههم حتى  

 لیجعلهم منتفعین.؛ و�ت�ع كل أسلوب 

﴿َوَقاَل  وقوله:]، ٢٤﴿َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َضَالًال﴾ [نوح: : تعالى في قوله :االنتقام والدعاء .٨

﴿َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ   وقوله:]، ٢٦�َن َد�َّاًرا﴾ [نوح:ُنوٌح َربِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِ 

وحمایتهم من  ،  فیتبین حرص نوح بهذا الدعاء، على مصلحة األج�ال القادمة]،  ٢٨َتَ�اًرا﴾ [نوح:

(التأثیرات المضلة.
٤۰۸F

٢( 

 
، تحقیق جماعة من العلماء، تخر�ج محمد األل�اني، ر�اض الصالحینشرف الحزامي،  بن  النووي، �حیى  ینظر:    )۱(

 . ١٦٩م)، ص ١٩٩٢ه،  ١٤١٢، ١اإلسالمي، طالمكتب (بیروت، دمشق، عمان، 
،  معالم الدعوة في سورة نوح عل�ه السالم، وصواب، ٢١٤، ص١٢، جالتحر�ر والتنو�رابن عاشور،  ینظر: )۲(

 . ٢٢٨ص



١٧٣ 

 ق�ة:خالالمطلب الثالث: دالالت شخص�ة نوح اال

فنوٌح استحق من هللا  ]،  ٨٠﴿ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن﴾ [الصافات::  تعالى  اإلحسان: في قوله .١

استجا�ة الدعاء والنجاة و�قاء أثره طیً�ا في اآلخر�ن، سالًما من كل سوء، في عموم المكان  

وعموم الزمان، وعموم الخلق، وهذا اإلحسان الر�اني جزاء إلحسان نوح عل�ه السالم، ولكل 

(جزاء مشا�ه، من�عه أعلى درجات اإل�مان.محسن عند هللا 
٤۰۹F

١( 

و�ها تستق�م الفطرة وتسلم ]، ١٠٧﴿ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمیٌن﴾ [الشعراء:: تعالى في قوله األمانة: .٢

من ات�اع الهوى، فهي صفة ممیزة ألصحاب الرساالت، افتتحها نوح عل�ه السالم فعل��ا لما  

 تتضمنها األمانة من صور عمل�ة منها: 

(النصح الشدید في دعوته لقومه كما جاء في الحدیث "المستشار مؤتمن" .أ
٤۱۰F

٢( 

، ورفعة إ�مانهم ،وستر أحوالهم تقدیًرا لرجاحة عقولهم ،تجاوزه وضاعة مهن أت�اعه  .ب 

(ه في الدین"هفي الحدیث" من یرد هللا �ه خیرًا �فقف ، وعلو منزلتهم عند هللا تعالى
٤۱۱F

٣(  

 
 .٥٩٣، ص١١، جمعارج التفكر ودقائق التدبرینظر: المیداني،  )۱(
، تحقیق رائد بن أبي علفة، كتاب األدب، �اب ما جاء أن المستشار مؤتمن، رقم  سنن الترمذيالترمذي،  )۲(

، صححه األل�اني وضعفه الم�اركفوري، "حدثنا أبو كر�ب، حدثنا وك�ع عن داود بن عبد  ٥٤٧)، ص٢٨٢٣(
عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمه قالت: قال رسول هللا: المستشار مؤتمن"، وفي ال�اب عن ابن   هللا
داود، سل�مان   وأبأبو ع�سى: هذا حدیث غر�ب من حدیث أم سلمة، و  لعود وأبو هر�رة وابن عمر، وقامس

ه،  ١٤٣٠حسن وآخر�ن، (بیروت، المكت�ة العصر�ة، د.ط، بن ، تحقیق جمال سنن أبي داوداألشعث، 
 . ٩٣٩، ص )٥١٢٨٩(  م)، كتاب األدب، رقم٢٠٠٩

، �اب إذا أراد هللا �عبد خیرًا فقهه في  ٤وتقن�ة المعلومات، مجلد ، تحقیق مركز ال�حوثسنن الترمذيالترمذي،  )۳(
 ، وجاء عن عمر، وأبي هر�رة، ومعاو�ة، وقال عنه حدیث صح�ح ٢٧)، ص ٢٨٣٥(الدین، رقم 



١٧٤ 

إذا ض�عت األمانة فانتظر  ملسو هيلع هللا ىلص:" وعدم الخ�انة لقول الرسولإتقانه لمتطل�ات الرسالة  .ج

الساعة، قال: وكیف إضاعتها �ا رسول هللا؟ قال إذا أسند األمر إلى غیر أهله فانتظر 

(الساعة."
٤۱۲F

١( 

إنه الصبر  ]،  ١٤﴿َفَلِبَث ِفیِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسیَن َعاًما﴾ [العنكبوت::  تعالى  في قوله  :الصبر .٣

الجمیل الذي لبث أمًدا طو�ًال بینهم، سجلته آ�ات الذكر الحك�م في حق نوح عل�ه السالم الذي 

تفرد �ه، واحتسب ثوا�ه في مواضع التأذي، لقد وفَّى �عبودیته في نشر الحق، ووفَّى �عبود�ة  

 الصبر على ذلك.

محق البركة، لقد أدرك نوح شؤم المعاصي والذنوب في حرمان الرزق والطاعة و : االستغفار .٤

﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا : تعالىونیل فضله في قوله  ،لتدارك هذه األضرار �االستغفار ؛فدعا قومه

]، مما جعله حر�ًصا  ٤٧[هود:﴾  ﴿َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي:  تعالى  وقوله]،  ١٠َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا﴾ [نوح: 

 على االمتثال بها، ودعا قومه بها. 

 متثال نوح في تقوى هللا ودعوة قومه بها �مثا�ة عت�ة الوصول إلى الشكر.كان ا :الشكر .٥

لكونه  ]، ١٢٣[آل عمران: ﴾ ﴿َفاتَُّقوا للااََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ : تعالىفمقام الشكر أرقى لقوله 

(استنفاد للطاقات في األحب إلى هللا
٤۱۳F

�قوله" ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا﴾    فقد وصفه هللا �أنه عبًدا شكورٌ   )٢

  ، فیجمع الطاعات القلب�ة  ،ول�اسه وكل أحواله ،وشرا�ه ، فكان �حمد هللا على طعامه]، ٣[اإلسراء:

(والفعل�ة ،والقول�ة
٤۱٤F

٣(. 

 
 ، وصححه. ١٣٢١)، ص٦٤٩٦(  رقم : رفع األمانة،بالرقاق، �ا، كتاب صح�ح البخاري  فيالبخاري، رواه )۱(
م)،  ٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، ١٤، (مصر، دار السالم، ط في تزك�ة األنفس المستخلصحوى، سعید،  ینظر: )۲(

 . ٣٠٣ص
 . ٧٣، صاألنب�اء قصصابن كثیر،  ینظر: )۳(



١٧٥ 

ِسِل  ُیرْ * ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا : تعالى في قوله : الوعد �الخیر لمن استجاب  .٦

َماَء َعَلْ�ُكْم ِمْدَراًرا    ١١َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴾ [نوح:* السَّ

فحینما دعا نوح عل�ه السالم قومه ]، ٤١﴿ِإنَّ َر�ِّي َلَغُفوٌر َرِح�ٌم﴾ [هود:: تعالىوقوله ]، ١٢ـ

نه) من صفته  إِ عنهم مؤكًدا بـ (تعالى  رضى هللا    ا�االستغفار، و�التو�ة والرجوع عن ذنو�هم لینالو 

ودائم المغفرة (غفاًرا) فحاول أن یبني ال�قین في قلو�هم بترسیخ    ،القد�مة منذ األزل (كان) كثیر

 وجنات. ،وولد  ،ومال، من رزق ، الظن �ه في مدهم �ما یر�دون  اهذه الصفة، ف�حسنو 

ِ َوَقاًرا﴾ [نوح: : تعالىفي قوله  :تعجب الجحود  .٧ استنكر على قومه ]، ١٣﴿َما َلُكْم َال َتْرُجوَن هللَّ

جحودهم في عدم تعظ�مهم هلل في قلو�هم أوًال من توحید وشكر، وفي جوارحهم ثانً�ا من ص�انة  

و�جعلون   ،ذكره وطاعة أمره، واجتناب معاص�ه، وصرف كل ذلك لغیره فیهیبونهم و�ط�عونهم

(هللا أهون الناظر�ن.
٤۱٥F

١( 

 : الدالالت التر�و�ة في قصة نوح: را�عالم�حث ال

 المطلب األول: الدالالت التر�و�ة في عالقة نوح مع ر�ه:

َأْرَسْلَنا   ﴿َوَلَقدْ :  تعالى  وتتجلى أهمیته في تقر�ر المعاني الهامة كما في قوله  :االستجا�ة للتكالیف .١

(مؤكًدا صدق وقوع رسالة نوح في قومه ]،٢٥هود:ُمِبیٌن﴾ [ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر 
٤۱٦F

٢( 

 
 . ٣٦٧٠، ٣٦٦٩، ص٨، جرة النع�م في مكارم أخالق الرسول الكر�مضنمجموعة من المتخصصین،  ینظر: )۱(
لما ُعِبدت   ،�عثه هللا  عل�ه السالم  ا، ذكر ف�ه أن نوحً ١٥٨، ص ٢،  ١، ج٢طالبدا�ة والنها�ة،  ینظر: ابن كثیر،    )۲(

وقیل ابن   ،وقیل ابن ثالثمئة وخمسین سنة ، فقیل كان ابن خمسین سنة ،واختلف في مقدار ِسنِّه  األصنام
 ،في عهد بیوراسبعل�ه السالم ، ذكر أن عهد نوح ٦١، صتار�خ الطبري أر�عمئة وثمانین سنة. والطبري، 

 فأهلكم هللا.  ،فدعاهم إلى هللا تسعمائة وستة وخمسین سنة فثبتوا على الكفر ،�عبدون األصناموكان قومه 



١٧٦ 

والتي تأتت    ،مؤكًدا حصول اإلجا�ة العظ�مة]،  ٧٥﴿َفَلِنْعَم اْلُمِجیُبوَن﴾ [الصافات::  تعالىوقوله  

(من إخالص توجه نوح عل�ه السالم هلل المحسن.
٤۱۷F

١( 

﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوَآَتاِني  : تعالى في قوله :السدیدةإث�ات الحجة  .٢

َیْت َعَلْ�ُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َلَها َكاِرُهوَن﴾ [هود: فقد لفت نوح عل�ه  ]، ٢٨َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

فلم �فرقوا بهذه   ،ه إلى حق�قة الوحي التي حجبت عن مداركهم، �سبب غرورهمالسالم انت�اه قوم

  ، المز�ة بینه و�ینهم، كما لم یتنبهوا إلى تفاوت ال�شر في العقل والفكر واألخالق واألعمال

﴿َال  :  تعالى �سبب نظرتهم الماد�ة فأت�عه تنب�ه آخر �علل ذلك الضعف اإلدراكي لدیهم في قوله

فهو یختلف عنهم في النظرة الماد�ة  ]، ٢٩َلْ�ِه َماًال ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى للااَِّ﴾ [هود:َأْسَأُلُكْم عَ 

(للحقائق.
٤۱۸F

٢( 

﴿َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا : تعالى قبول التكالیف: في قوله .٣

َوَ�ْصَنُع اْلُفْلَك...َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن  *  ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن  

]، لقد شرع نوح عل�ه السالم ٤٠- ٣٧ َمْن َسَبَق َعَلْ�ِه اْلَقْوُل َوَمْن َآَمَن﴾ [هود: اْثَنْیِن َوأَْهَلَك ِإالَّ 

  ر�ان�ة، كانت موفًقا �امتثاله لتكالیف    ،وتعل�مه   ،ووح�ه،  تعالى، وحفظهفي بناء سفینته �أمر هللا  

 وأنجح إنجاز. ،في أفضل تدبیر

ى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُیْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد ﴿َوُأوِحَي ِإلَ : تعالىقال : التخط�ط واألخذ �األس�اب  .٤

فعند تعذر ]، ٣٧، ٣٦َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا﴾ [هود:* َآَمَن َفَال َتْبَتِئْس ِ�َما َكاُنوا َ�ْفَعُلوَن 

في توقف نوح   حصول هدا�ة الكفار، ووحي هللا لنوح عل�ه السالم �أنهم لن یؤمنوا، كان السبب 

 
 . ٣١٩، ص١٦، جالل�اب في علوم الكتابمشقي، دینظر: ال )۱(
 . ٦٥-٦٣، ص ١٢، جالمنار تفسیررضا،  ینظر: )۲(



١٧٧ 

له ولمن آمن  تعالى  عل�ه السالم عن دعوة التوحید، واتخاذ أس�اب النجاة التي رسمها هللا

(معه.
٤۱۹F

١( 

. َوَوْحِیَنا.﴿َفَأْوَحْیَنا ِإَلْ�ِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا : تعالى في قوله: دقة التوجیهات االلتزام ب .٥

]، ٢٧َفاْسُلْك ِفیَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْ�ِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم﴾ [المؤمنون:

، وجاءت دقة األوامر اإلله�ة  فجاءت الدقة في صناعة السفینة، و�نائها من األلواح والمسامیر

 ف�من �ستحق أن ُ�حمل فیها من كل المخلوقات عدًدا وجنًسا ونوًعا. 

  

 
  الدر المنثور عن ابن ع�اس ، ذكر روا�ة في ٢٤١، ص ١٠، جالمیزان في تفسیر القرآنینظر: الط�اط�ائي،  )۱(

ثم  ،فیلقى في بیته یرون أنه مات ،كان �ضرب ثم یلف في لبد عل�ه السالم ان نوحً "إ  قال: (رضي هللا عنه)
 ."فأوحى إل�ه ما آ�سه من إ�مان قومه ، فاشتكى إلى ر�ه  ،سهأیخرج فیدعوهم حتى تكرر ضر�ه وشج ر 



١٧٨ 

 :الدالالت التر�و�ة في عالقة نوح مع الغیر :المطلب الثاني

ِني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ﴿: تعالى التمایز: في قوله .١ َفَأْنَجْیَناُه  * َفاْفَتْح َبْیِني َوَ�ْیَنُهْم َفْتًحا َوَنجِّ

]، وكأنه وأت�اعه  ١٢٠- ١١٨ُثمَّ أَْغَرْقَنا َ�ْعُد اْلَ�اِقیَن﴾ [الشعراء: *َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن 

یز، فسأل ر�ه أن �فتح بینهم بإیجاد فسحة یبتعد والكفار من قومه اختلطوا واجتمعوا �غیر تم 

(لیتحقق التمایز الجزائي. العذاب؛و�تمایز كال الفر�قین، وجاء الس�اق مبرًزا نزول 
٤۲۰F

١( 

ِممَّا َخِطیَئاِتِهْم أُْغِرُقوا *﴿َوَقْد َأَضلُّوا َكِثیًرا َوَال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َضَالًال  :  تعالى  في قوله  العقاب: .٢

ِ َأْنَصاًرا﴾ [نوح:فَ  ]، تقرر حق�قة العدالة اإلله�ة في  ٢٥ُأْدِخُلوا َناًرا َفَلْم َیِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن للااَّ

 تر��ة الخارجین عن ناموس الكون وقانون الخالق. 

ِكٍر﴾ [القمر:: تعالى  أخذ العبرة: في قوله .٣ الدالئل   ]، إن مثول١٥﴿َوَلَقْد َتَرْكَناَها َآَ�ًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ

(الحس�ة شاهد ع�ان، وحاله یخبر �عبرة الواقعة في كل لحظة تأمل.
٤۲۱F

٢( 

ُروَن﴾   وقوله:]،  ٢٩﴿َوَلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن"[هود::  تعالى  في قوله:  المعرضین  ذم .٤ ﴿َأَفَال َتَذكَّ

]، لكون ما ساقه نوح عل�ه  ٣٥َبِريٌء ِممَّا ُتْجِرُموَن﴾ [هود:  ﴿َوَأَنا: تعالى وقوله]، ٣٠[هود:

السالم من حجج عقل�ة ال تقبل الكذب، وٕانما تثبت اإلجرام المستمر لهؤالء الكفار في رفض 

(من یهدیهم.
٤۲۲F

٣( 

 
 .٢٩٧، ص ١٥ج ،المیزان في تفسیر القرآنینظر: الط�اط�ائي،  )۱(
دلیل على واقعة   ،على الجوديعل�ه السالم ، ذكر أن �قاء سفینة نوح ٦٩، ص١٩ج، المرجع السابقینظر:  )۲(

 . الطوفان
 .٢٢٠، ص ١٠، جالمیزان في تفسیر القرآنینظر: الط�اط�ائي،  )۳(



١٧٩ 

 َعَذاٌب ُمِق�ٌم﴾  ﴿َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َ�ْأِت�ِه َعَذاٌب ُیْخِز�ِه َوَ�ِحلُّ َعَلْ�هِ : تعالى في قوله :التهدید  .٥

]، ف�ه إشعار نوح عل�ه السالم للكافر�ن �ازدواج�ة العذاب في دار الدن�ا ودار اآلخرة،  ٣٩[هود:

 وهذا مسلك تر�وي رادع لتیئ�س نوازع الشر و�ترها. 

﴿َما َنَراَك ِإالَّ  : تعالى التفكیر المنطقي: لقد أورد الكافرون أر�ع شبهات لتكذیب نوح في قوله .٦

ٍل َبْل  ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّ�َعَك ِإالَّ الَِّذیَن ُهْم َأَراِذُلَنا َ�اِدَي الرَّْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْیَنا ِمْن َفْض َ�َشًرا مِ 

 : وهي]، ٢٧َنُظنُُّكْم َكاِذِبیَن " [هود: 

 المثل�ة في ال�شر�ة. .أ

رتبته عن رت�ة الط�قة   و�ذلك نزلت   ،أت�اعه من أراذل القوم الذین ات�عوه بدون تعقل وعلم .ب 

 وانتفت المساواة بینهم و�ینه.، العل�ا

أو أي مز�ة ترفعهم   ،أو كثرة غال�ة ،من قوة عصب�ة، عدم رؤ�ة فضل له مع جماعته .ج

 فیتساوون معهم.، إلى رت�ة األشراف

أنهم �عد ما ذكروه من أس�اب التعارض، یرجحون الحكم على نوح عل�ه السالم وقومه  .د 

وأشركوه مع ،  فأخروا هذه الدعوة،  هذه الدعوى، وهو المرجح األقوى عندهم�الكذب في  

(ولم یجزموا  ،ولم یجابهوه �ه وحده ،  أت�اعه
٤۲۳F

وجاء رد نوح عل�ه السالم �منطق ال ُیهزم    )١

ِمْن ِعْنِدِه ﴿َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َر�ِّي َوَآَتاِني َرْحَمًة  :  تعالى  في قوله

َیْت َعَلْ�ُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َلَها َكاِرُهوَن  َوَ�ا َقْوِم َال َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه َماًال ِإْن َأْجِرَي  * َفُعمِّ

ِ َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَُّهْم ُمَالُقوْا َر�ِِّهْم َوَلِكنِّي َأَرا * ُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن ِإالَّ َعَلى للااَّ

ُروَن   ِ ِإْن َطَرْدُتُهْم َأَفَال َتَذكَّ ِ   *َوَ�ا َقْوِم َمْن َیْنُصُرِني ِمَن للااَّ َوَال َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن للااَّ

 
 . ٦٣، ٦٢، ص ١٢جالمنار،  تفسیرینظر: رضا،  )۱(



١٨٠ 

ْم َلْن ُیْؤِتَیُهُم للااَُّ َخْیًرا للااَُّ َوَال أَْعَلُم اْلَغْیَب َوَال َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َوَال َأُقوُل ِللَِّذیَن َتْزَدِري أَْعُیُنكُ 

]، وكان الس�اق القرآني في ٣١- ٢٨أَْعَلُم ِ�َما ِفي َأْنُفِسِهْم ِإنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمیَن﴾ [هود:

 نفي الشبهات معجًزا بل�ًغا وهو كالتالي:

عنه المثل�ة في ال�شر�ة، عندما أثبت لنفسه ما أختصه هللا من الرسالة والنبوة  نفى .أ

وتعال�م الوحي، وهذه تعلو �ه عن رت�ة المثل�ة و�ذلك أ�طل الشبهة األولى، و�دفعها ما 

 ،في العقل ،هو معلوم �الحس والخبر من التفاوت في العمل الكسبي بین أفراد ال�شر

أوًال، وما �فوقها مما اختص �ه هللا من شاء من ع�اده ، ال واألعم ،واألخالق ،والفكر

(�ما ال كسب لهم ف�ه، فجعلهم أنب�اء ورسًال وهو الوحي
٤۲٤F

، وأردف �عدها عدم تطلعه )١

 للكسب المادي مثبًتا تعلق نفسه لألجر األعلى من هللا �ما یوافق كالمه.

وحده، مثبًتا للكافر�ن  تعالى  أثبت أن المختص في علم حقائق النفوس والمجازي هو هللا   .ب 

الجهالة وعدم التعقل، عندما قدروا االمت�از �المال المطغي والجاه ال�اطل، وأغفلوا عن 

االمت�از �ات�اع الحق والتحلي �الفضائل، مت�ًعا استفهامه االستنكاري حول من ناصره 

 هلل.ا الطرد مؤكًدا الجزاء إن اقترف إثم هذ 

یورد شبهة ادعاء الفضل لردها عن نفسه ِلما قد �ظنه الكافرون أو من �عدهم �أن  .ج

ثبوتها الزم لمن كان نب��ا مرسًال من هللا إْن صحت دعواه، وٕاال كان كسائر ال�شر ال 

ألنواع    فنفى أوًال امتالكه  ،فضل له علیهم، وكان الس�اق هنا خالً�ا من النداء عما سبق

تعالى الرزق التي �حتاجها الع�اد لینتفعوا �ه و�عجز عنه عملهم الكسبي، مثبًتا أنها هلل  

في س�اق إضافة الخزائن هلل وحده، ونفى ثانً�ا علمه للغیب الذي ال �صل إل�ه الع�اد 

 
 . ٦٥-٦٣ص ، ١٢، جالمنار تفسیرینظر: رضا،  )۱(



١٨١ 

�علمهم الكسبي ل�حققوا مصالحهم، نافً�ا معها شبهة تعلق ات�اعه �ه لهذا السبب، ونفي 

ا كونه ملًكا منزًها من الحاجات ال�شر�ة من أكل وشرب ونكاح وتعب واقتناء متع ثالثً 

الح�اة، و�هذا نفى عن نفسه القول في امتالكه خزائن هللا والقول في كونه ملك . ولكن 

ألن هذا النوع من العلم لما كان مما �ظن �ه وال "لم ینفي القول في علمه للغیب؛ 

(�سمح بإظهاره "
٤۲٥F

 نفي العلم.، فأفاد )١

بخفا�ا  تعالى ساق أخیًرا نفي القول �عدم حصول أت�اعه للخیر من هللا مثبًتا علم هللا  .د 

 ، النفوس من إ�مان وصدق، ولو ادعى ذلك كان مثلهم في الظلم، فقد ظلموا األت�اع

لجهلهم �عالم األنفس، وما ساقه لهثهم الطاغي في عالم الماد�ات،  ؛وظلموا أنفسهم

ِ : تعالىصیرة، وهذا �سوقنا إلى قوله مما أفقدهم ال�  ﴿ُقْل َال َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن للااَّ

ْعَمى  َوَال أَْعَلُم اْلَغْیَب َوَال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّ�ُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ ُقْل َهْل َ�ْسَتِوي اْألَ 

ُروَن﴾ [األنعام:َواْلَ�ِصیُر َأَفَال   فجاء أوًال بنفي الفضل ف�ما یتوقعه عامة الناس ]،  ٥٠َتَتَفكَّ

من نبیهم، ثم أثبت له الرسالة ثم �ادر بإث�ات الفضل من جهة ال یتوقعها الناس وهو 

أنه �صیر بإ�صار هللا، وغیره �النس�ة إل�ه كاألعمى �النس�ة لل�صیر، وهذا الموجب 

ل�صیر، وفي هذه السورة جاء على نفس الوجه في إث�ات  الت�اعهم كما یت�ع األعمى ا

عمى أعینهم التي استصغرت أت�اعه الضعفاء،   عمى �صیرة قوم نوح عل�ه السالم ال 

 فلم تدرك إخالص سر�رتهم وصدق إ�مانهم.

َماَء َعَلْ�ُكْم   ُیْرِسلِ * ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا : تعالى اغتنام الفرص: في قوله .٧ السَّ

لقد ]، ١٢، ١١َوُ�ْمِدْدُكْم ِ�َأْمَواٍل َوَ�ِنیَن َوَ�ْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَ�ْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴾ [نوح: *ِمْدَراًرا 

 
 . ٢١٠، ص١٠جالمیزان في تفسیر القرآن، الط�اطائي،  )۱(



١٨٢ 

مواشیهم   الكوح�س المطر، وه، أرحام نسائهممن عقم استغل نوح عل�ه السالم شكوى قومه 

فیتحققوا من صفة هللا �ما س�شاهدونه    ، من الذنوب �االستغفار  وجناتهم، فدعاهم لتطهیر نفوسهم

(من محسوسات قد توصلهم إلى اإل�مان.
٤۲٦F

١( 

كان منهج نوح عل�ه  ]، ٧١﴿ُثمَّ َال َ�ُكْن َأْمُرُكْم َعَلْ�ُكْم ُغمًَّة﴾ [یونس:: تعالى الوضوح: في قوله .٨

وكان ال یخفي شیًئا على قومه، من  ،السالم في غا�ة الوضوح والصواب في دعوة التوحید 

واثًقا �صواب معتقده، فكانت دعوته لهم أن �كونوا في غا�ة المكاشفة   ، وكانحق�قة اإل�مان

 والمجاهرة. 

﴿َوَال َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َوَال َأُقوُل ِللَِّذیَن َتْزَدِري أَْعُیُنُكْم َلْن ُیْؤِتَیُهُم  : تعالىحسن الصح�ة: في قوله  .٩

اعتراض الكافر�ن   ]، إن٣١ َخْیًرا للااَُّ أَْعَلُم ِ�َما ِفي َأْنُفِسِهْم ِإنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمیَن﴾ [هود: للااَُّ 

على نوح عل�ه السالم وأت�اعه ُ�عد دل�ًال على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فالحق ال یلحقه العار  

من ات�عه، والواقع �سجل كثرة  �صرف النظر على  ،برذالة من ات�عه فالحق في ذاته سل�م

(الضعفاء في ات�اع الحق، وندرة ات�اع األغن�اء له.
٤۲۷F

٢( 

كما �عد حسن صح�ة نوح ألت�اعه الصالحین، الذین جمعهم حب هللا، من فضائل األخالق 

التي رغب اإلسالم فیها، ورتب علیها الثواب الجز�ل، ورهب عن مصاح�ة جلساء السوء وحذر 

(منها.
٤۲۸F

٣( 

 
 . ٤٥٠، ص٤، جتفسیر مقال بن سف�انمقاتل،  ینظر: )۱(
، تعلیق ابن كثیر على اآل�ة، وذكر سؤال هرقل ملك الروم  ٢٥٥٤، صاألساس في تفسیر القرآنحوى،    ینظر:  )۲(

فقال هرقل: هم أت�اع  هل هم أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم ملسو هيلع هللا ىلصأ�ا سف�ان عن أت�اع النبي 
 . الرسل

 . ٤٦١- ٤٥٩ص ،اإلسالم: حق�قته، شرائعه، عقائده، نظمه، الحمد ینظر: )۳(



١٨٣ 

ِ ِإْن َطَرْدُتُهْم َأَفَال  ﴿َوَ�ا: تعالى السؤال: في قوله .١٠ ُروَن﴾ َقْوِم َمْن َیْنُصُرِني ِمَن للااَّ   َتَذكَّ

 أجل إح�اء ملكة التفكیر السل�م، والتقر�ر العقلي السدید. ]؛ من٣٠هود:[

 َبْیِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنیَن  ﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ :  تعالىفي قوله    :م فالمهماأله  ذكر .١١

فالنفس أولى المستحقین �الدعاء، و�ت�عها في األهم�ة الوالدین، ثم  ]، ٢٨َواْلُمْؤِمَناِت﴾ [نوح:

واجتماع��ا، ثم یلونهم  ، وخلق��ا ،و�وافقونه دین��ا، األقر�اء والصح�ة الذین یترددون على ز�ارته

 من كانوا على دینه.

 : للمتقین الخاتمةحسن  .١٢

﴿َفَكذَُّبوُه َفَأْنَجْیَناُه َوالَِّذیَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوأَْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا ِإنَُّهْم :  تعالى  في قوله .أ

 ] ٦٤َكاُنوا َقْوًما َعِمیَن﴾ [األعراف:

ْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي  وفي قوله: .ب  اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئَف َوأَْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ﴿َفَكذَُّبوُه َفَنجَّ

 ] ٧٣ِ�َآَ�اِتَنا َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَ�ُة اْلُمْنَذِر�َن﴾ [یونس:

ْبِل ﴿ِتْلَك ِمْن َأْنَ�اِء اْلَغْیِب ُنوِحیَها ِإَلْ�َك َما ُكْنَت َتْعَلُمَها َأْنَت َوَال َقْوُمَك ِمْن قَ  وفي قوله: .ج

 ] ٤٩َهَذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَ�َة ِلْلُمتَِّقیَن﴾ [هود:

 ]٣٠﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�اٍت َوإِْن ُكنَّا َلُمْبَتِلیَن﴾ [المؤمنون: قوله: وفي .د 

الرَِّح�ُم﴾  َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز    *﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمِنیَن    وفي قوله: .ه

 ]١٢٢[الشعراء:

ِفیَنِة َوَجَعْلَناَها َآَ�ًة ِلْلَعاَلِمیَن﴾ [العنكبوت: وفي قوله: .و  ] ١٥﴿َفَأْنَجْیَناُه َوَأْصَحاَب السَّ

ِإنَُّه ِمْن ِعَ�اِدَنا    *ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن  *  ﴿َسَالٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمیَن    وفي قوله: .ز

 ] ٨٢- ٧٩ُثمَّ أَْغَرْقَنا اْآلََخِر�َن﴾ [الصافات: *یَن  اْلُمْؤِمنِ 



١٨٤ 

ِكٍر    وفي قوله: .ح ْرَنا   *َفَكْیَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر  *  ﴿َوَلَقْد َتَرْكَناَها َآَ�ًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ َوَلَقْد َ�سَّ

ِكٍر﴾ [القمر: ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ  ] ١٧- ١٥اْلُقْرَآَن ِللذِّ

﴿َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِ�َآَ�اِتَنا ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفَأْغَرْقَناُهْم  وفي قوله: .ط

 ] ٧٧َأْجَمِعیَن﴾ [األنب�اء:

َال  ﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْیِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت وَ  وفي قوله: .ي

  ،تبین الخاتمة العادلة لقصة الموحدین والكاذبین]، ٢٨َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َتَ�اًرا﴾ [نوح:

لتوج�ه الرسول في محاجته  السالم؛فقد جاءت هذه اآل�ات في نها�ة قصة نوح عل�ه 

ولتثبیته في دعوته تأسً�ا   ؛المشركین بداللة هذا القصص �صدق الوحي والرسالة

(�الرسل السا�قین.
٤۲۹F

١ ( 

 دالالت شخص�ة نوح التر�و�ة: :المطلب الثالث

َسَالٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمیَن﴾  *  ﴿َوَتَرْكَنا َعَلْ�ِه ِفي اْآلَِخِر�ن : تعالى في قوله: القدوة .١

 ، ومجاهدته ذكًرا حسًنا خالًدالدعوة نوح عل�ه السالم هللا تعالى لقد أ�قى ]، ٨٨، ٧٨[الصافات:

(إلى یوم الق�امة.، عموم األمم الالحقة  السيء، فيسالًما ومأموًنا من القول 
٤۳۰F

٢( 

 
أصول التر��ة اإلسالم�ة  الرحمن،  ، والنحالوي، عبد٣٤٠، صفي القرآن س�كولوج�ة القصةنفرة،  ینظر: )۱(

،  ١٨٩، ص١، ج٢٥ط  ،م)٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، (د.م، دار الفكر، وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع
�المحاورة فهي تش�ه الحكم في أي قض�ة، وأي   المقترنةف�شیر المؤلف �أن النتیجة من المواض�ع األساس�ة 

النتیجة،  تتكررت المحاورة تكرر  عندماله، فمن المنطق أنه  ةتجعل النفوس متطلع ، وى بدون حكمققض�ة ت
واضح في قوم   ذا هو وظهوره واندحار ال�اطل أو ظهور ز�فه،  ،كما یذكر في القرآن الكر�م من انتصار الحق

 في السفینة وٕاهالك قومه.من نجاته عل�ه السالم نوح 
ه،  ١٤٣٧، ٣، (السعود�ة، مركز تفسیر، طالمختصر في تفسیر القرآن الكر�مجماعة علماء التفسیر،  ینظر: )۲(

المضامین التر�و�ة من قصة نوح في  مهدي وآخر�ن، بن جم�عان  بن الجم�عة، خالد، و ٤٤٩م)، ص٢٠١٦
، كل�ة العلوم االجتماع�ة، (السعود�ة، جامعة اإلمام محمد ماجستیر ة رسال، القرآن الكر�م وتطب�قاتها التر�و�ة

 .، إشارة إلى أخذ القدوة من أهل الثقة٩٢،  ٩١ص  م)،٢٠١٣بن سعود اإلسالم�ة، 



١٨٥ 

لم  ف]،  ١١٢﴿َقاَل َوَما ِعْلِمي ِ�َما َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن﴾ [الشعراء::  تعالى  في قوله  جوهر األمور:تقو�م   .٢

 جوهر األمر وهو التوحید.�قدم النظر إلى  ال�س�طة؛ ألنه   لمهنهم أت�اعه�حقر 

﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْیِتَي ُمْؤِمًنا  : تعالى : في قولهفي الدعاء االستقصاء .٣

فقد بلغ الغا�ة في الدعاء وفصل مستحقي الدعاء لهم دون  ]، ٢٨َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت﴾ [نوح: 

ق فالنفس واآل�اء والصح�ة الصالحة وعموم أهل اإل�مان بنوعیهم �ستحقون  إغفال ألي مستح 

ممن دخلوا  االوالدین، وهم ااالستغفار لهم، وكان نصیب الوالدین أنهما ُقِصدا ثالث مرات فهم

 من المؤمنین والمؤمنات.  ا، وهمعل�ه السالم بیت نوح

على الحكمة والقادر على التلطف في   یدلل عل�ه سلوك نوح عل�ه السالم التر�وي القائم  التدرج: .٤

:  تعالى وحجة مقنعة، كما في قوله  ،مخاط�ة العقول فینقلهم من فكرة إلى أخرى ببرهان واضح 

َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفیِهنَّ ُنوًرا * َأَلْم َتَرْوا َكْیَف َخَلَق للااَُّ َسْ�َع َسَمَواٍت ِطَ�اًقا  *﴿َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا 

ْمَس ِسَراًجا  َوَجَعلَ  ُ َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض َنَ�اًتا    * الشَّ َوللااَُّ  * ُثمَّ ُ�ِعیُدُكْم ِفیَها َوُ�ْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا    *َوللااَّ

فعرض على قومه ]، ١٨- ١٤ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُ�ًال ِفَجاًجا﴾ [نوح:* َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِ�َساًطا 

وِ�دأ الخلق من العدم، ثم نقلهم إلى عالم السموات الط�اق، وما بها  ،النطفالنظر في عالم 

من أجرام �شعرون بتأثیرها، ثم أعادهم إلى خلقهم وعالقة األرض بهم في الح�اة والموت 

 وال�عث.

*  وَن ﴿ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأَال َتتَّقُ : تعالى لغرض تفخ�م وتعظ�م التقوى في قوله: التكرار .٥

َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ *  َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن  *  ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمیٌن  
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فكرر التقوى؛ ألنها تتضمن أصل  ]، ١١٠- ١٠٧َفاتَُّقوا للااََّ َوَأِط�ُعوِن﴾ [الشعراء:* اْلَعاَلِمیَن 

(معصیته.، واإلخالص له، وخشیته، وع�ادته وترك الىتعالتوحید هلل 
٤۳۱F

١( 

ِكٍر  :  تعالى  الترهیب: في قوله .٦ َوَلَقْد  *  َفَكْیَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر  *  ﴿َوَلَقْد َتَرْكَناَها َآَ�ًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ

ِكٍر﴾ [القمر: ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ في عرض آ�ات هللا ح�ة ماثلة في  ]، ١٧- ١٥َ�سَّ

 �الخ�ال في كل مجال.  السؤال؛ ل�قذفالشعور حتى تسمح �استطالة زمن الره�ة، وجاء أسلوب  

]،  ٥٩َأَخاُف َعَلْ�ُكْم َعَذاَب َیْوٍم َعِظ�ٍم﴾ [األعراف: ﴿ِإنِّي: تعالى الم�الغة والتهو�ل: في قوله .٧

في اآلخرة �أنه عظ�م، وأضاف له مشاعره   �الیوم للعقاب النیوي، أوعل�ه السالم فعبر نوح 

فهول عاق�ة المنذر�ن  ]، ٧٣﴿َفاْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَ�ُة اْلُمْنَذِر�َن﴾ [یونس:: تعالى الوِجلة، وقوله

 ل�سمح �الخ�ال أن �س�ح ك�فما شاء.  ؛بإبهامها

مثاًال للجهد الدائب الذي عل�ه السالم المجاهدة �كل السبل وعدم ال�أس: فقد كانت دعوة نوح  .٨

﴿َقاَل :  تعالى  وصدودهم كما جاء في قوله،  أمام اعتراض قومه  ،وال ییئس  ،ال ینقطع، وال �فتر

َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم  * ِفَراًرا   َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ * َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْ�ًال َوَنَهاًرا  

وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَ�اًرا   ُثمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  *  َجَعُلوا َأَصاِ�َعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَ�اَبُهْم َوَأَصرُّ

 ،مما یبین قوة اإلصرار على الم�ادئ]، ٩- ٥ْم ِإْسَراًرا﴾ [نوح:ُثمَّ ِإنِّي أَْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلهُ  *

 وقوة العز�مة.

  

 
 . ١٠٨٠، ص٤، جفي تفسیر القرآن الكر�م المختصرجماعة علماء التفسیر،  ینظر: )۱(
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 الخاتمة

إن الفهم المتجدد للقرآن الكر�م ینطلق من تأمل س�اق النص بنوع�ه وعالقة تركیب الوحدات 

 الخاصة بها و�كتمل بناء الصورة العامة للمعنى.  ِحَكمالنص�ة، فتتكشف المعاني المح�طة �اآل�ة وال

وال شك أن منهج الدالالت الس�اق�ة له أصوله الراسخة في التراث اإلسالمي في العدید من  

، والتي تدلل بإعجاز النظم القرآني  النحو�ة، وال�الغ�ة، واألصول�ةوالدراسات  ،م�احث علوم القرآن

ب العز�ز، وتشهد على مر الزمان أن عجائ�ه ال تنقضي  وتفحم كل شبهة تحاول الطعن �سمو الكتا

 وأسالی�ه ال تحد وال تعد. ،ومعان�ه ال تنتهي

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال�ة: 

نظم القرآن المعجز أضفى الثراء على معاني األلفاظ القرآن�ة، فس�اق األنماط التركیب�ة  .١

بدالالت ومعط�ات تفسیر�ة من خالل س�اق ا في حوار القصص القرآني جاء موح�ً 

حددت المعنى   ،وس�اق�ة  ،ومعنو�ة  ،وما أح�ط �ه من قرائن لفظ�ة  ،وس�اق المقام  ،المقال

الداللي بدقة شدیدة، ذلك الثراء الداللي في األسالیب التركیب�ة التي بنى علیها الحوار 

ر والنداء والنهي)، وما مثل (االستفهام واألم ،وما أعطاه من تراكیب متنوعة ،الطلبي

حوى الجملة الطلب�ة من أنماط متنوعة وقضا�ا عدیدة مثل (الترادف واالشتراك اللفظي 

أدى إلى  ،والتضاد والعدول عن مقتضي الظاهر وص�غ األفعال ومعاني األدوات)

 ترش�ح معاني األلفاظ القرآن�ة.

  ؛ لذي تتعدد ف�ه أسالی�هأسلوب القصة القرآن�ة أحد أسالیب المنهج القرآني العظ�م ا .٢

وال �مكن أن ندرك أهداف القصة �منأى عن �ق�ة  ،وتوقظ العقول، لتحرك الوجدان

والتفكر في  ،التي �قوم علیها منهج القرآن من دعوة إلى النظر ،األسالیب األخرى 
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الوعد،  المثال، وفيوفي ضرب ، وفي سرد قصص الرسل ،في النفس واآلفاق ،آالئه

ووصف النار وأهوالها،   ،والنذارة، وفي وصف الجنة ونع�مها، وفي الت�شیر ،والوعید 

 قصدها وتتمحور حول محورها.ملتخدم    واحدة؛فكل هذه األسالیب قد تجتمع في سورة  

فقد یجمل في آ�ات   السورة،ذات  ورود القصة الواحدة في  خاصة متعلقة ب  ظهور أهداف .٣

موعة من القصص الرت�اطها �عناصر  ثم یت�عها تفصیل لما أجمل، وقد تتالحق مج

 متشابهة، ثم �ْفِصل الس�اق قصص أخرى الختالفها عنها وارت�اطها �أخرى. 

في السورة القرآن�ة قد �كون موافًقا للترتیب التار�خي عل�ه السالم  ترتیب ورود قصة نوح   .٤

ب�اء،  في �عض السور كاألعراف والقمر، وقد ال یرت�ط �الترتیب التار�خي كالشعراء واألن

 وهذا متعلق �العبرة ومقصد السورة العام. 

؛ لیخدم مقاصد المنهج القرآني العام  ؛في سور القرآن جاءعل�ه السالم  قصة نوح  ورود   .٥

و�عطي تجل�ات متمیزة ال توجد في غیرها من السور، مما  ؛ولیؤكد موضوًعا معیًنا

(یؤكد خلو القرآن العظ�م من التكرار العق�م والتردید اآللي.
٤۳۲F

١ ( 

 
،  ١تخر�ج محمد سالم، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، ط ،التنز�لالتسهیل لعلوم  بن جزي، محمد أحمد،ا ینظر: )۱(

في القرآن على    ءاألنب�ا  صقص، ف�شیر المؤلف في مقدمته �أن الحكمة من تكرار  ٩م)، ص ١٩٩٥ه،  ١٤١٥
�اء ما ال یذكره في سورة أخرى، ف�كون لكل سورة فائدة بقد یذكر في سورة من أخ�ار األن :لاألو  ،أوجهثالثة 

طناب في مواضع وطر�ق إظهار فصاحة القرآن في ذكر أخ�ار األنب�اء �طر�قة اإل  :الثاني،  األخرى زائدة على  
إث�ات نبوة األنب�اء   : فمن المقاصد  ،تعدد ذكر أخ�ار األنب�اء لتعدد المقاصد  :الثالث،  اإلیجاز في مواضع أخرى 

 ملسو هيلع هللا ىلص إث�ات النبوة لمحمد  :ومنهاذكر ما جرى على أیدیهم من معجزات، وذكر إهالك المكذبین، و  ،المتقدمین
]  ١٠١[هود:} َما ُكْنَت َتْعَلُمَها َأْنَت َوَال َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا{ بتلك األخ�ار من غیر تعلم من أحد كقوله إلخ�اره
تسل�ة الرسول ووعده �النصر كما نصر من قبله   :قدرة هللا وشدة عقا�ه للكافر�ن، ومنها االعت�ار في :ومنها

من  ءاألنب�ا صقص تخو�ف الكفار �عقاب من س�قهم من المكذبین، وغیر ذلك مما حوته  :األنب�اء، ومنها
فلكل مقام مقال، وع�اس، فضل حسن،   ةمواعظ وعبر، فلما كانت الفوائد فیها متعددة، ذكرت في مواضع كثیر 

،  ٧ع، ٤، مجم)١٩٨٧(جامعة الكو�ت، مجلة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة،  ، قض�ة التكرار في كتاب هللا
 . ٣٦ص
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اصط�غت قصة نوح عل�ه السالم في كل سورة من سور القرآن �محور السورة وظاللها؛  .٦

استهالًال �الدعوة إلى  س�اقًا خاصًا لجم�ع أحداث القصة، في كل سورة،مما أعطى 

دعاءه وامتثاله لوحي هللا تعالى،   ، ثممنها  موقف قوم نوح عل�ه السالمو   ها،هللا، فأسالیب

 لته، وهالك الظالمین. ونجاته مع من آمن برسا

ودالالت في شخص�ة نوح عل�ه  يَ أضافت معانعل�ه السالم داللة ورود قصة نوح  .٧

وفي تعامله مع الغیر كقومه وابنه تعالى  السالم المثال�ة في تعامله مع رب العالمین

وأت�اعه وأهله، وفي عالقته بنفسه وشخصه في جم�ع المجاالت كالعقیدة والدعوة 

العل�م الحك�م الذي تعالى  ��ة، مما �عمق اإل�مان في النفوس نحو هللاواألخالق والتر 

�صطفي أشرف الخلق ل�كونوا رسًال صالحین ومصلحین، ومما یز�د من تقدیر الرسل 

 واالقتداء بهم. 

�ضعف جانب عن   آخر، والجانب عن  یجتزئ وهذا التكامل في بناء اإلنسان الرسول ال 

 واختار لحمل أشرف ،هو بناء متظافر التكو�ن، فس�حان هللا ف�ما اصطفى من رسله غیره، بل 

  الرساالت.
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 التوص�ات

لمخالفات قد تتصادم مع المقصد اإللهي،   ،من خالل ما قد یتعرض له تفسیر النص القرآني

وصول وتشوه المعنى الصح�ح سواء أكان �قصد أو �غیر قصد، ونظًرا ألهم�ة المنهج الس�اقي في ال

 إلى الدالالت الصح�حة یوصي ال�حث �اآلتي: 

تكثیف الدراسات التطب�ق�ة التي تتناول المنهج الس�اقي في تفسیر النصوص القرآن�ة   .١

�صورة عامة، والقصص القرآني �صورة خاصة؛ لیتحقق الفهم السدید لمقاصد المنهج 

راكز الدراسات القرآني، وطب�عة السور وشخص�ات الرسل، من خالل تبني الجامعات وم

ومسا�قات تحفیز�ة؛   ،ودورات إعداد ال�احثین ،اإلسالم�ة فكرة إعداد مشار�ع أ�حاث 

وخدمة   ،وتفعیلها لهذا العمل النافع  ،لتخطي مرحلة الندرة في هذا العطاء وتقو�ة الكوادر

 تدبر القرآن الكر�م. 

�صورة   والتعل�م، ، من قبل وزارة التر��ة تطبیق المنهج الس�اقي في المناهج المدرس�ة .٢

مراحل السلم المدرسي، مما یخلق عقل�ة سل�مة تتدبر كتاب هللا،  متدرجة، معم�سطة 

 وتنمو �صورة سل�مة. 

على أیدي كوادر مؤهلة؛ لتعدیل ما  العلم�ة، إنشاء دورات في المؤسسات المجتمع�ة  .٣

 قد أعوج فهمه، ونشر العلم السدید في جم�ع فئات المجتمع.

 ،من دراسات ذات أصول إسالم�ة كل ما یتجدّ لمؤسسات العلم�ة، الجامعات وا تت�ع .٤

 توصل إلى فتح آفاق التفسیر القرآني.ال ؛ من أجلومذهب�ة نز�هة
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع �اللغة العر��ة:

 .القرآن الكر�م

المصر�ة، دار ال�سر، ، (مصر، دار الكتب إن الدین عند هللا اإلسالم�سري، بن إبراه�م، محمد 

 م). ٢٠١٥ه،   ١٤٣٦د.ط، 

، تحقیق أحمد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  نصر هللا بن محمد، ابن األثیر، ض�اء الدین،

 ، د.ت).٢الحوفي، (مصر، دار النهضة، ط

  النها�ة في غر�ب الحدیثمحمد الجزري، بن الم�ارك  ، أبو السعادات،ابن األثیر، مجد الدین

ه،  ١٣٨٣، ١وآخر�ن، (القاهرة، المكت�ة اإلسالم�ة، ط الطناحي محمد  محمود بن، تحقیق واألثر

 م). ١٩٦٣

، ١، تحقیق ر�اض زكي، (لبنان، دار المعرفة، طمعجم تهذیب اللغةأحمد،  بن األزهري، محمد 

 م).٢٠٠١ه،  ١٤٢٢

األوقاف والشؤون ، (قطر، وزارة العقیدة في ضوء الكتاب والسنةسل�مان، بن األشقر، عمر 

 م).٢٠١٦ه، ١٤٣٧اإلسالم�ة، دار النفائس، د.ط، 
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، (دمشق: دار القلم، مفردات ألفاظ القرآن المفضل،الحسین بن محمد بن  األصفهاني،الراغب 

 م). ٢٠١٧ه، ١٤٣٨، ١بیروت: دار الشام�ة، جدة: دار ال�شیر، ط

تفسیر القرآن العظ�م والس�ع  روح المعاني في ، بن شكري ال�غدادي األلوسي، السید محمود 

 ، (لبنان، دار إح�اء التراث العر�ي، د.ط، د.ت).المثاني

ه، ١٤٠٧(لبنان، المكت�ة العصر�ة، د.ط،  كتاب األضداد،محمد، بن قاسم بن األن�اري، محمد 

 م). ١٩٨٧

دول�ة ، (القاهرة، مكت�ة الهالل، الالتفاوض الفعال مهارات التفاوض االحترافيأندرسون، �ار�ارا، 

 للنشر والتوز�ع، د.ط، د.ت).

 م). ١٩٨٤،  ٥، (مصر، مكت�ة األنجلو المصر�ة، طداللة األلفاظ أن�س، إبراه�م، 

ه،  ١٤٢٤،  ١، (السعود�ة، دار الصم�عي، طاإلحكام في أصول األحكاممحمد،  بن  اآلمدي، علي  

 م). ٢٠٠٣

(لبنان، دار الكتاب زهوة وآخر�ن،    بن  تحقیق أحمد   ،صح�ح البخاري إسماعیل،  بن  البخاري، محمد  

 م).٢٠١٠ه،  ١٤٣١العر�ي، د.ط، 



١٩٣ 

، توض�ح مقاصد العقیدة الواسط�ة لشیخ اإلسالم ابن ت�م�ةناصر،  بن البراك، عبد الرحمن

ه،  ١٤٣٢، ٦م)، (مصر، دار المودة، ط٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ٢(السعود�ة، الدار التدمر�ة، ط

 م). ٢٠١١

،  ٧، (لبنان: دار إح�اء التراث العر�ي، طروح الب�ان ،بن مصطفى البروسوي، إسماعیل حقي

 م).١٩٨٥ه، ١٤٠٥

، (بیروت، دار معجم البلدانأبو عبد هللا �اقوت بن عبد هللا الحموي، ال�غدادي، شهاب الدین، 

 صادر، د.ط، د.ت).

د.م، د.ط، الواضح في المنطق شرح وتوض�ح على متن إ�ساغوجي (ال�غدادي، أبو مصطفى، 

 م). ٢٠١٢

 م). ١٩٩٣ه،  ١٤١٤،  ١، (لبنان: دار الكتب العلم�ة، طمعالم التنز�لمسعود،  بن  �غوي، الحسین  ال

، تخر�ج  نظم الدرر في تناسب اآل�ات والسور، عمربن إبراه�م  الحسن وأب ال�قاعي، برهان الدین

مصاعد النظر ، م)٢٠١١ه، ١٤٣٢، ٤غالب، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، طبن عبد الرزاق 

ه،  ١٤٠٨، ١، تحقیق حسنین، (الر�اض، مكت�ة المعارف، طلإلشراف على مقاصد السور

 م). ١٩٨٧



١٩٤ 

أهم�ة الر�ط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظر�ات ال�حث اللغوي الحدیث، البهنساوي، حسام، 

 م).١٩٩٤ه، ١٤١٤مصر، مكت�ة الثقافة الدین�ة، د.ط، (

، (األمارات العر��ة  قرآني قصة موسى أنموذًجاالس�اق وداللته في القصص البیب�ة، عل�ة، 

 م).٢٠١٧المتحدة، دار العرب، دار نور حوران، د.ط، 

  بن  ، تحقیق وتخر�ج محمد أنوار التنز�ل وأسرار التأو�لعلي، بن عمر بن الب�ضاوي، عبد هللا 

 م).٢٠٠٠ه، ١٤٢١، ١حسن، (لبنان، دمشق، دار الرشید، طبن  ص�حي  

 دار(الر�اض،  أبي علفة، ابنرائد بن صبري تحقیق سنن الترمذي، ع�سى، بن  الترمذي، محمد

م)، تحقیق مركز ال�حوث وقن�ة المعلومات، (مصر، دار ٢٠١٥ه، ١٤٣٦، ٢، ط الحضارة

 م).٢٠١٤ه،  ١٤٣٥، ١التأصیل، ط 

األزهر�ة، (مصر، مكت�ة الكل�ات  تحقیق أحمد السقا،  ،  شرح العقائد النسف�ةالتفتازاني، سعد الدین،  

 م). ١٩٨٧ه، ١٤٠٧، ١ط

، تحقیق عامر الجزار وآخر�ن، (مصر، دار مجموعة الفتاوي الحراني،    ابن ت�م�ة، تقي الدین أحمد 

حسن  بن  ، تحقیق علي  الجواب الصح�ح لمن بدل دین المس�ح،  م)٢٠٠٥ه،  ١٤٢٦،  ٣الوفاء، ط

 م).١٩٩٩ه، ١٤١٩،  ٢وآخر�ن، (السعود�ة، دار العاصمة، ط



١٩٥ 

، تحقیق الطالبي،  الجواهر الحسان في تفسیر القرآنمخلوف،  بن  محمد    بن  بد الرحمنالثعالبي، ع 

 ). ١٩٨٥(الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، د.ط، 

هارون،  بن محمد بن ، تحقیق عبد السالم الب�ان والتبیین، بن �حر عمرو أبو عثمان الجاحظ، 

 (د.م، د.ط، د.ت).

شاكر، (د.م،  بن ، تعلیق محمود دالئل اإلعجازمحمد، بن عبد الرحمن بن الجرجاني، عبد القادر 

 . ه)١٣٦٦، ٣رضا، (مصر، دار المنار، ط بن رشید بن تعلیق محمد  ،د.ط، د.ت)

مصر، دار الفضیلة، المنشاوي، (تحقیق محمد بن صدیق ، التعر�فات محمد،بن الجرجاني، علي 

 د، ط، د.ت).

، ٢، (لبنان: دار الكتاب العر�ي، طالتسهیل لعلوم التنز�لعبد هللا، بن  بن أحمد ابن جزي، محمد 

 م).١٩٩٥ه، ١٤١٥، ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، طم)، ١٩٧٣ه، ١٣٩٣

صادق قمحاوي، بن    تحقیق محمد  ،  أحكام القرآن،  �كر  و بأبن    أحمد بن علي  �كر،  و الجصاص، أب

 م).١٩٩٢ه، ١٤١٢التراث العر�ي، مؤسسة التار�خ العر�ي، د.ط، (لبنان، دار إح�اء 

، ٣، (السعود�ة، مركز تفسیر، ط المختصر في تفسیر القرآن الكر�مجماعة علماء التفسیر، 

 م).٢٠١٦ه، ١٤٣٧



١٩٦ 

تحقیق الشر�یني شر�دة، (مصر، دار الحدیث، د.ط، الخصائص، الفتح عثمان،  و بن جني، أبا

 م).٢٠٠٧ه، ١٤٢٨

، (المكتب  زاد المسیر في علم التفسیرعلي، بن عبد الرحمن أبو الفرج ي، جمال الدین الجوز ابن 

 م). ١٩٨٤ه،  ١٤٠٤،  ٣اإلسالمي، ط

 تعلیق أحمد فر�د المز�دي، ،الغا�ة في القراءات العشر أحمد بن الحسین بن مهران، الحافظ،

 م) ٢٠١٨ه، ١٤٣٩، ٢العلم�ة، ط(لبنان، دار الكتب 

  بن علي  تحقیق محمد ، صح�ح ابن ح�ان، التم�مي أحمد بن ح�ان بن محمد أبو حاتم ابن ح�ان، 

 م).  ٢٠١٢ه،  ١٤٣٣، ١سونمز وآخر�ن، (لبنان، دار بن حزم، ط 

 م). ١٩٦٤، (�غداد، مكت�ة المثنى د.ط،  درة الغواص في أوهام الخواصالحر�ري، القاسم بن علي،  

 م).١٩٩٤، (المغرب، دار الثقافة، د.ط، ومبناهااللغة العر��ة معناها حسان، تمام، 

البناء الفني في القصة القرآن�ة قصة یوسف نموذًجا، (مصر، إبراه�م، بن عطا بن حسن، أحمد 

 ).٢٠٠٧، د.طدار غر�ب، 

،  ، (لسعود�ة، دار بن خز�مةنظمه ،عقائده ،شرائعه ،حق�قته: اإلسالمإبراه�م، بن محمد ، الحمد 

 م). ٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ١ط



١٩٧ 

، تحقیق جماعة من  شرح العقیدة الطحاو�ةعلي، بن عالء الدین  بن العز محمد   والحنفي، ابن أب 

 م). ٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ، د.طالعلماء، (بیروت، عمان، المكتب اإلسالمي

، (مصر، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب  أسلوب المحاورة في القرآن الكر�محنفي، عبد الحل�م، 

 ). ١٩٨٥، ٢ط

المستخلص ،  م)١٩٨٥ه،  ١٤٠٥،  ١، (مصر، دار السالم، طفي التفسیر  األساس،  حوى، سعید 

 م). ٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، ١٤، (مصر، دار السالم، طفي تزك�ة األنفس

عبد الموجود وآخر�ن، بن أحمد بن ، تحقیق عادل ال�حر المح�ط، بن یوسف  ح�ان، محمد  وبأ

ه، ١٤٠٣، ٢ر الفكر، طم)، (بیروت: دا١٩٩٣ه، ١٤١٣، ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، ط

 م).  ١٩٨٣

ض�طه عبد السالم محمد  ،  ل�اب التأو�ل في معاني التنز�لمحمد،    بن   علي بن  الخازن، عالء الدین  

 م). ٢٠٠٤ه، ١٤٢٥،  ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، طعلي، 

، (دمشق، دار لقصص القرآني عرض ووقائع وتحلیل أحداثا، عبد الفتاحبن الخالدي، صالح 

، (دمشق، دار القلم، إعجاز القرآن الب�اني ودالئل مصدره الر�اني،  م)٢٠١٦ه،  ١٤٣٧،  ٤القلم، ط

ه،  ١٤١٥، ٢(دمشق، دار القلم، طمفات�ح للتعامل مع القرآن، ، م)٢٠١٦ه، ١٤٣٧، ١ط

 م).٢٠١٠ه،  ١٤٣١، ٢، (دمشق، دار القلم، طمواقف األنب�اء في القرآن، م)١٩٩٤



١٩٨ 

ه،  ١٤١٤، ١(مصر، مكت�ة وه�ة، ط أسرار حروف العطف،  منأمین، بن الخضري، محمد 

 م). ١٩٩٣

، ٢، (لبنان، دار المعرفة، طالقصص القرآني في منطوقه ومفهومهالخطیب، عبد الكر�م، 

 م).١٩٧٥ه، ٢٣٩٥

حاش�ة الشهاب (عنا�ة القاضي وكفا�ة شهاب الدین،  بن عمربن محمد بن الخفاجي، أحمد 

 (بیروت، دار صادر، د.ط، د.ت).الراضي على تفسیر الب�ضاوي)، 

،  ٤، (د.م، االنتشار العر�ي، طالفن القصصي في القرآن الكر�مأحمد، بن خلف هللا، محمد 

١٩٩٩.( 

ر الكتب صححه أوتو یرنزك، (لبنان، دا ،الت�سیر في القراءات الس�ععثمان بن سعید،  الداني،

 م)٢٠١٧ه، ١٤٣٨، ٤العلم�ة، ط

حسن وآلخر�ن، (بیروت، المكت�ة  بن ، تحقیق جمال سنن أبي داودداود، سل�مان األشعث،  وأب

 م). ٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠العصر�ة، د.ط، 

عبد الموجود وآخر�ن، (لبنان،    بن ، تحقیق عادلال�اب في علوم الكتابعلي، بن  الدمشقي، عمر 

 م). ١٩٩٨ه،  ١٤١٩، ١دار الكتب العلم�ة، ط



١٩٩ 

نظر�ة الس�اق في التراث اإلسالمي محاولة في البناء  -كتاب األمة سالم، بن دودو، محمد 

 م).٢٠١٦ه،  ١٤٣٧  العدد الثالث والس�عون �عد المائة،  (قطر، إدارة ال�حوث والدراسات اإلسالم�ة،

، ١تمام حسان (مصر، عالم الكتب، ط :ترجمة النص والخطاب واإلجراء،دیبوجراند، رو�رت، 

 م).١٩٩٨ه، ١٤١٨

(د.م، دار  تحقیق لجنة علماء العر��ة، مختار الصحاحعبد القادر،  بن �كر وأببن الرازي، محمد 

 م).١٩٨١ه، ١٤٠١الفكر، د. ط، 

 ،م)١٩٨١ه،  ١٤٠١، ١، (لبنان، دار الفكر، طالتفسیر الكبیر، عمربن االرازي، محمد 

،  ٣، (لبنان، دار الكتاب العر�ي، طإعجاز القرآن وال�الغة النبو�ةصادق، بن مصطفى الرافعي، 

 م).٢٠٠٥ه، ١٤٢٥

م)، (مصر،  ١٢٩٨ه،  ١٣٣٨،  ١، (مصر، مط�عة المنار، طتفسیر المناررشید،  بن  رضا، محمد  

 ه).١٣٤٩، ١مط�عة المنار، ط 

خلف   بن ، تحقیق محمد ثالث رسائل في إعجاز القرآنالرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، 

 ، د.ت).٣(مصر، دار المعارف، ط أحمد وآخر�نبن هللا 

، (دمشق، دار شرح ر�اض الصالحین، بن كمال ال�اشا سل�مانبن الرومي، شمس الدین أحمد 

 م).٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ١النوادر، ط



٢٠٠ 

، تحقیق عبد الكر�م  تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الحسیني، ن بالز�یدي، محمد 

 م).١٩٩٣ه،  ١٤١٣العز�اوي، (الكو�ت، التراث العر�ي، د.ط، 

ه، ١٤٠٧، ١، (دمشق، دار القلم، ط ابن جزي ومنهجه في التفسیرمحمد، بن الز�یري، علي 

 م). ١٩٨٧

، ١٤(دمشق، دار الفكر، ط ،والشر�عة والمنهجالتفسیر المنیر في العقیدة الزحیلي، وه�ة، 

 م).١٦٩٠ه، ١٤٣٩

،  ١مصر، دار ابن الجوزي، طالبرهان في علوم القرآن، (الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد هللا،  

 م).٢٠١٣ه،  ١٤٣٤

 م). ٢٠٠١ه، ١٤٢٢، ١(الر�اض، مكت�ة الرشد، ط ،الشرك في القد�م والحدیث�كر،  وزكر�ا، أب

الكشاف عن حقائق التنز�ل وعیون األقاو�ل في  عمر،    بن  محمود القاسم     أبوهللالزمخشري، جار  

 م).٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠،  ٣(لبنان، دار المعرفة، طش�حا،    بن  مأمون   بن  تخر�ج خلیل،  وجوه التأو�ل

(مكة، دار آداب الحوار وضوا�طه في ضوء الكتاب والسنة، حسن، بن محمد بن زمزمي، �حي 

 م). ١٩٩٤ه،  ١٤١٤، ١التر��ة والتراث، رمادي للنشر، الدمام، ط

، (مصر، مجمع ال�حوث اإلسالم�ة، د.ط، زهرة التفاسیرمصطفى،  بن  أحمد بن زهرة، محمد  وأب

 م).١٩٨٧ه،  ١٤٠٧



٢٠١ 

، (�غداد، دار الشؤون الثقاف�ة  ة الحدیثمنهج ال�حث اللغوي بین التراث وعلم اللغزو�ن، علي، 

 م). ١٩٨٦العامة، د.ط، 

،  ١، (لبنان، مؤسسة الرسالة، طالمستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاةز�دان، عبد الكر�م، 

 م).١٩٩٨ه، ١٤١٩

  ،م)٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، ٤، (األردن، دار عمار، طالتعبیر القرآنيصالح، بن  السامرائي، فاضل  

�الغة  م)،   ٢٠٠٨ه،  ١٤٢٩، ١(الشارقة، مكت�ة الصحا�ة، ط ،ب�ان�ة في القرآن الكر�مأسئلة 

على طر�ق   ،م)٢٠٠٦ه،١٤٢٧ ، ٢مكت�ة النهضة، ط  ، (�غداد،الكلمة في التعبیر القرآني

 م)٢٠١٧ه،١٤٣٨،  ١(سور�ا، دار ابن كثیر، ط ،٣، ج التفسیر الب�اني

یق عبد الحسین الفتلى، (لبنان، مؤسسة  ، تحقاألصول في النحوسهل، بن ابن سراج، محمد 

 م).١٩٩٦ه، ١٤١٧، ٣الرسالة، ط

، (لبنان، العت�ة الع�اس�ة  األلسن�ة مفهومها، م�انیها المعرف�ة ومدارسهامحمد،  بن  السراقبي، ولید  

 م).٢٠١٩ه،  ١٤٤٠، ١المقدسة، ط

، (القاهرة،  األحكام الشرع�ةال�الغة القرآن�ة وأثرها في استن�اط عبد الغني، بن سرحان، عبد هللا 

 م).٢٠١٩ه، ١٤٤٠السعود�ة المغرب، مفكرون، 



٢٠٢ 

، (الر�اض، الم�مان، ت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، عبد الرحمن ناصر

، ١، (مصر، المكت�ة اإلسالم�ة، ط القول السدید في مقاصد التوحید، م)٢٠١٣ه، ١٤٣٤، ١ط

 م).٢٠١٥ه، ١٤٣٦

لبنان، دار إرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا القرآن العظ�م، ( محمد بن محمد العمادي،، السعود  وأب

 .، د.ت)د.طإح�اء التراث العر�ي، 

 م).١٩٩٣ه،  ١٤١٣، ١، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، طدیوان الحطیئة ابن السكیت، 

میزان األصول في نتائج العقول في أصول الفقه،  ، بن شمس النظر السمرقندي، عالء الدین

 م).٢٠١٩السعدي، (السعود�ة، رسالة دكتوراه، بن عبد الرحمن تحقیق عبد الملك 

، تحقیق أحمد الخراط، (دمشق، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون یوسف،  بن  السمین، أحمد  

 م). ٢٠١٦ه،  ١٤٣٧، ٤دار القلم، ط

نور الدین بن  ، تحقیق  حاش�ة مسند أحمد بن حنبلعبد الهادي،  بن  محمد  بن  السندي، نور الدین  

 م). ٢٠٠٨ه، ١٤٢٨، ١طالب، (لبنان، دار النوادر، ط

هارون، (مصر،  بن محمد بن ، تحقیق عبد السالم الكتابقنبر،  بن عثمانبن سیبو�ه، عمر 

 م). ١٩٩٦ه، ١٤١٦، ٣مط�عة المدني، ط 



٢٠٣ 

، اإلتقان في علوم القرآن، �كر  وأببن عبد الرحمن بن  جالل الدین  الحافظ أبو الفضل السیوطي، 

(السعود�ة، مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، د.ط،  تحقیق مركز الدراسات القرآن�ة،

 م). ٢٠٠٢ه،  ١٤٢٢،  ١ان، مؤسسة الكتب الثقاف�ة، ط ، (لبنل�اب النقول في أس�اب النزول  ،د.ت)

 م). ١٩٩٧ه،  ١٤١٧، ١، (السعود�ة، دار بن عفان، ط الموافقاتموسى، بن الشاطبي، إبراه�م 

شكري، (مصر، مط�عة مصطفى  بن تحقیق أحمد ، الرسالةإدر�س،  بن الشافعي، محمد 

 ). م١٩٣٨ه، ١٣٥٧الحلبي،

، (مصر، مطا�ع الهیئة  سورة ومقاصدها في القرآن الكر�مأهداف كل  محمود،  بن  شحاته، عبد هللا  

 ). ١٩٧٦المصر�ة العامة للكتاب، د.ط، 

السراج المنیر، في اإلعانة على معرفة �عض معاني كالم  أحمد الخطیب، بن الشر�یني، محمد 

ه،  ١٤٣٨(بیروت: دار الكتب العلم�ة، شمس الدین، بن تحقیق إبراه�م ، ر�نا الحك�م الخبیر

 . م)٢٠١٧

ه،  ١٤٠٩، (د.م، دار الفكر، د.ط،  علم الداللة والمعجم العر�يشر�فة، عبد القادر، وآخرون،    وبأ

 م). ١٩٨٩

، خواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكر�ممتولي، بن الشعراوي، محمد 

 م). ٢٠١٦، ، د.ط(مصر، الرا�ة للنشر



٢٠٤ 

، (السعود�ة، ضواء الب�ان في إ�ضاح القرآن �القرآنمحمد المختار، أبن  الشنق�طي، محمد األمین  

 م). ٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ١الدار العالم�ة، ط

فتح القدیر الجامع بین فني الروا�ة  محمد، مراجعة هشام البخاري، بن علي  بن  الشوكاني، محمد 

 م). ١٩٩٩ه، ١٤٢٠، ٣ط، ة(بیروت: المكت�ة العصر�  والدرا�ة من علم التفسیر،

،  تهذیب التفسیر وتر�د التأو�ل مما الحق �ه من األ�اطیل ورديء األقاو�ل  ،الحمد   عبد القادر  شی�ة،

 م).٢٠١١ه، ١٤٣٢،  ٢(بیروت: مؤسسة علوم القرآن، ط

م)،  ١٩٨٦ه، ١٤٠٦، ١(دمشق: مكت�ة الغزالي، ط  ،صفوة التفاسیرعلي: بن الصابوني، محمد 

 م). ١٩٩٧ه،  ١٤١٨، ١، (مكة، دار السالم، طق�س من نور القرآن الكر�م

.م، دار ابن نوح والطوفان العظ�م م�الد الحضارة اإلنسان�ة الثان�ة، (دمحمد،    بن  الصالبي، علي

 كثیر، د.ط، د.ت).

(مصر، دار  شكري الزاو�تي، بن تحقیق محمد  ،تفسیر الضحاكالضحاك، بن مزاحم الهاللي، 

 م).١٩٩٩ه، ١٤١٩، ١السالم، ط

، (قم، منشورات جماعة المدرسین في  المیزان في تفسیر القرآنحسین، بن الط�اط�ائي، محمد 

 الحوزة العلم�ة، د.ط، د.ت).



٢٠٥ 

(القاهرة،  تحقیق حمدي عبد المجید السلفي،    ،الكبیرالمعجم    ،أیوب   بن  أحمد   بن   سل�مان،  الطبراني

ه،  ١٤٠٤، ٢(الموصل، مكت�ة العلوم والحكم، طم)، ١٩٨٣ه، ١٤٠٤مكت�ة ابن ت�م�ة، د.ط، 

 م). ١٩٨٣

(السعود�ة، األردن، بیت األفكار   ،"تار�خ الطبري "  تار�خ األمم والملوكجر�ر: بن الطبري، محمد 

، تحقیق �شار عواد وآخر�ن، (بیروت،  الب�ان عن تأو�ل آي القرآنجامع ، الدول�ة، د. طـ، د.ت)

 م). ١٩٩٤ه، ١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، ط

،  ١، (بیروت، دار المرتضى، طمجمع الب�ان في تفسیر القرآنرسي، الفضل بن الحسن، بالط

 م).٢٠٠٦ه، ١٤٢٧

 ، د.ت).، (تونس، دار سحنون، د.طتفسیر التحر�ر والتنو�رابن عاشور، محمد الطاهر، 

 م).٢٠١٠ه،  ١٤٣٠،  ١، (األردن، دار النفائس، طقصص القرآن الكر�محسن،    بن  ع�اس، فضل

(مصر، دار ومطا�ع الشعب،    ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�مفؤاد،    بن  عبد ال�اقي، محمد 

 د.ط، د.ت).

،  ٢(بیروت: المركز الثقافي العر�ي، ط ،أصول الحوار وتجدید علم الكالم ،عبد الرحمن، طه

 م). ٢٠٠٠



٢٠٦ 

، تحقیق رضوان مختار،  اإلمام في ب�ان أدلة األحكامعبد العز�ز، بن بن عبد السالم، عز الدین ا

 م).١٩٨٧ه، ١٤٠٧،  ١(لبنان، دار ال�شائر، ط

لوثائق،  ، (الجزائر، الفا لال�حث الداللي في تفسیر اإلمام محمد متولي الشعراوي عبد الكر�م، حمو،  

 م). ٢٠١٧

غش  د تحقیق  ،كتاب التوحید الذي هو حق هللا على العبید، التم�مي النجدي عبد الوهاب، محمد 

 م). ٢٠١٤ه،  ١٤٣٥،  ٥(الكو�ت، مكت�ة أهل األثر، ط، شبیب العجميبن 

،  ١(لبنان، دار الكتب العلم�ة، طشرح جمل الزجاجي، محمد، بن مؤمن بن ابن عصفور، علي 

 م).١٩٩٨ه، ١٤١٩

تحقیق  ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زعبد الحق األندلسي، محمد  وأبابن عط�ة، 

 م).٢٠١٥ه،   ١٤٣٦، ١(قطر، إدارة األوقاف، طمجموعة من ال�احثین، 

، تحقیق محمد عثمان،  عرابالل�اب في علل البناء واإلالحسین، بن عبد هللا أبو ال�قاء العكبري، 

 م). ٢٠٠٩ه،  ١٤٢٠، ١ر المعاصر، ط(لبنان، دار الفك

، (الشارقة، مركز تفسیر  التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكر�معلماء التفسیر وعلوم القرآن، 

 م). ٢٠١٠ه، ١٤٣١، ١ط

 م). ٢٠٠٤،  ١، (لیب�ا، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط مدخل إلى اللسان�اتیونس،  بن  علي، محمد  



٢٠٧ 

 م). ١٩٩٨، ٥مصر، عالم الكتب، طالداللة، (علم مختار،  بن عمر، أحمد 

 م). ١٤١٠، ١، (السعود�ة، دار الثقة، طعلم النص ونظر�ة الترجمةنور،  بن عوض، یوسف

 م).١٩٩٦، ١(حلب، مركز اإلنماء الحضاري، ط ،اللسان�ات والداللةع�اشي، منذر، 

ل في توج�ه المتشا�ه  مالك التأو�ل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیإبراه�م،  بن الغرناطي، أحمد 

 م). ١٩٧١، (لبنان، دار الكتب العلم�ة، د.ط، اللفظ من آي التنز�ل

،  بن حافظ  زهیربن  تحقیق حمزة  ،  المستصفى من علم األصول،  محمد بن  محمد  أبو حامد  الغزالي،  

علي،  بن محمد بن تحقیق موسى قواعد العقائد، ، )المدینة المنورة، الجامعة اإلسالم�ة، د.ت (

 م).١٩٨٥ه، ١٤٠٥،  ٢(بیروت، عالم الكتب، ط 

، (لیب�ا، أكاد�م�ة الفكر  الس�اق وأثره في المعنى دراسة أسلو��ةإبراه�م، بن الغو�ل، المهدي  

 م). ٢٠١١الجماهیري، ط 

مهدي، (لبنان، دار المشرق، بن  ، تحقیق محسن  ، كتاب الحروفمحمد بن محمد   نصر   و الفارابي، أب

 م). ١٩٨٦د.ط، 

بن  محمد بن تحقیق عبد السالم  ،معجم مقای�س اللغةأبو الحسین أحمد بن زكر�ا، ابن فارس: 

 م). ١٩٩٩ه،  ١٤٢٠هارون (بیروت، دار الجیل، د.ط، 

 ه).١٣٨٨، ١، (الهند، المط�عة الحمید�ة، ط دالئل النظام، الهندي الفراهي، عبد الحمید 



٢٠٨ 

 م). ١٩٩٦ه، ١٤١٧، ٣(لبنان، دار المالك، طالحوار في القرآن، حسین، بن فضل هللا، محمد 

، ترجمة عبد الحمید الدواخلي (مصر، المركز القومي للترجمة، د.ط، اللغة ز�ف،جو  فندر�س،

 م). ١٨٨٩

ه، ١٤٢٠، ١، (السعود�ة، دار العاصمة، طعقیدة التوحید، عبد هللابن   فوزانبن الفوزان، صالح 

 م). ١٩٩٩

، (لبنان، دار الكتاب القاموس المح�طبن محمد،  �عقوب بن الفیروز آ�ادي، مجد الدین محمد 

�صائر  ،  م)٢٠١٤ه،  ١٤٣٥،  ١(القاهرة، دار الغد الجدید، ط،  م)٢٠٠٨ه،  ١٤٢٩،  د.ط،  العر�ي

  (مصر، مطا�ع األهرام، تحقیق محمد بن علي النجار، ، ذوي التمییز في لطائف الكتاب العز�ز

،  ٢(لبنان، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، دار الكتاب المصري، ط )،م١٩٩٦ه، ١٤١٦ ،٣ط

 م).١٩٨٦ه، ١٤٠٦

، تخر�ج محمد فؤاد عبد ال�اقي، (لبنان، دار إح�اء محاسن التأو�لالقاسمي، محمد جمال الدین، 

 م).١٩٥٧ه، ١٣٧٦، ١(د.م، طم)، ١٩٩٤ه، ١٤١٥، ١التراث اإلسالمي، ط 

، (القصب، مركز عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنةوهف،  بن عليبن القحطاني، سعید 

 م). ٢٠١٠ه، ١٤٣١، ٢الدعوة واإلرشاد، ط



٢٠٩ 

ه،  ١٤٢١، ٣، (القاهرة، دار الشروق، طكیف نتعامل مع القرآن العظ�م، القرضاوي، یوسف

 م). ٢٠١٣ه، ١٤٢٤، ٧، (القاهرة، مكت�ة وه�ة، ط الخصائص العامة لإلسالم، م)٢٠٠٠

الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي �كر،  و أببن أحمد  بن  ي، محمد القرطب

(قطر: وزارة األوقاف، بیروت: مؤسسة الرسالة عبد المحسن التركي، بن تحقیق عبد هللا ، الفرقان

 م).٢٠١٣ه،  ١٤٣٤، ١ط ١ط

  تحقیق عبد اللطیف بن حسن،  ،لطائف اإلشاراتعبد الملك،  بن هوزانبن القشیري، عبد الكر�م 

 م). ٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، ٢(لبنان، دار الكتب العلم�ة، ط

ه،  ١٤٢٥، ١٣، (مصر، مكت�ة وه�ة، ط م�احث في علوم القرآن، بن خلیل القطان، مناع 

 م). ٢٠٠٤

، م)٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ٣٨، (مصر، دار الشروق، طفي ظالل القرآنالشاذلي،  قطب، سید 

 م).١٩٨٠ه، ١٤٠٠، ٦دار الشروق، ط ، (مصر،التصو�ر الفني في القرآن

، مراجعة عبد هللا األنصاري، (قطر: فتح الب�ان في مقاصد القرآن  ،خان  حسن  بن  القنوجي، صدیق

تحقیق عبد   ،أبجد العلوم ، م)١٩٩٥دار إح�اء التراث اإلسالمي، لبنان، المكت�ة العصر�ة، د.ط، 

 م).١٩٨٨ه، ١٣٠٧ي، د.ط، (سور�ا، وزارة الثقافة واإلرشاد القوم الج�ار الزكار،



٢١٠ 

األمثال في   ، الدمشقي أیوب  بن أبي �كر  بن محمد أبو عبد هللا شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة، 

تعلیق علي   ،فوائد الفوائد، م)١٩٨١محمد، (لبنان، دار المعرفة، د.ط، بن ، تحقیق سعید القرآن

تخر�ج �سري بن  ،  بدائع التفسیر،  )ه١٤٢٤،  ٧ط  دار ابن الجوزي،  السعود�ة،(  بن حسن الحلبي،

 ه).١٤٢٧،  ١(السعود�ة، دار ابن الجوزي، طالسید بن محمد، 

  بن شاكر ، تخر�ج أحمد تفسیر القرآن العظ�م، القرشي بن عمر إسماعیلالفداء  وأب ابن كثیر، 

بن  تحقیق محي الدین  البدا�ة والنها�ة،  ،  م) ٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠،  ١وآخر�ن، (القاهرة، دار اآلثار، ط

قصص  ، م)٢٠١٠ه، ١٤٣١، ٢مستو وآخر�ن، (دمشق، بیروت، دار ابن كثیر، ط بن دیب 

 م).  ٢٠٠٦ه، ١٤٢٧،  ٩بدیوي، (بیروت، دار ابن كثیر، ط بن علي بن ، تحقیق یوسفاألنب�اء

 م). ١٩٩٨ه،  ١٤١٩،  ٢، (لبنان، مؤسسة الرسالة، طالكل�اتموسى،  بن  أیوب    أبو ال�قاء  الكفوي،

أنوار التنز�ل  (  القرآن الكر�م و�هامشه مواهب الجلیل من تفسیر الب�ضاوي أحمد،  بن  كنعان، محمد  

 م). ١٩٨٤ه، ١٤٠٤، ١، (لبنان، دار العلم للمالیین، ط )وأسرار التأو�ل

 م).٢٠١١ه،  ١٤٣٢،  ٥، (مصر، مكت�ة الشروق الدول�ة، طالمعجم الوس�طمجمع اللغة العر��ة،  

(السعود�ة، دار الوسیلة،   ،رة النع�م في مكارم أخالق الرسول الكر�مظنمجموعة من المتخصصین،  

 م). ٢٠١٢ه، ١٤٣٣، ٨ط

 ، د.ت).٣المعارف، ط، (مصر، دار في رحاب الكون مع األنب�اء والرسلمحمود، عبد الحل�م، 



٢١١ 

 م). ١٩٨٥،  ٢، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، طتفسیر المراغيمصطفى،    بن  المراغي، أحمد 

، ٣، (د.م، الدار العر��ة للكتاب ـ مكت�ة لسان العرب، طاألسلو��ة واألسلوب،  المسدي، عبد السالم

مؤسسة الوطن�ة للكتاب،  ، (الجزائر، الدار التونس�ة، الاللسان�ات وأسسها المعرف�ة، د، ت)

 م). ١٩٨٦

لبنان، دار (تحقیق أحمد زهوة وآخر�ن، صح�ح مسلم، مسلم، بن الحجاج بن ورد بن كوشاذ، 

، مراجعة عبد ال�اقي، محمد فؤاد، (بیروت، دار إح�اء م)٢٠١٠ه،  ١٤٣١، د.ط، الكتاب العر�ي

 م). ١٩٩١ه، ١٤١٢، ١التراث العر�ي، ط

الس�اق القرآني وأثره في التفسیر دراسة نظر�ة وتطب�ق�ة من  عبد هللا، بن المطیري، عبد الرحمن  

 م).٢٠٠٨ه، ١٤٢٩السعود�ة، جامعة أم القرى، خالل تفسیر ابن كثیر، (

، ١شحاته، (لبنان، مؤسسة التار�خ العر�ي، ط  بن  هللا، تحقیق عبد  تفسیر مقاتل بن سلمانمقاتل،  

 م).٢٠٠٢ه، ١٤٢٣

،  ١، (السعود�ة، دار طی�ة، طالدعوة والتر��ة في ظالل القرآنمحمد،  بن لمقرن، منصورا

 م).٢٠١٣ه، ١٤٣٤

ه، ١٤٣٤، ١، (مصر، دار ابن الجوزي، ط المص�اح المنیرعلي الفیومي، بن المقري، محمد 

 م). ٢٠١٣



٢١٢ 

 (لبنان، الر�ان، د.ط، د.ت).المعین على تدبر الكتاب المبین، أحمد،  جد بنمكي، م

 ،حمدانبن  صالح  بن  ، تحقیق عبد الحمید  التوقیف على مهمات التعار�فالمناوي، عبد الرؤوف،  

 م). ١٠٣١ه،  ٩٥٢، ١(مصر، عالم الكتب، ط 

 م). ٢٠١٥ه،  ١٤٣٦، (مصر، دار ابن الجوزي، د.ط،  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  

محمد، (مصر، مؤسسة سجل العرب، د.ط، بن  ترجمة شكري    ،الكاتب وعالمهمورجان، تشارلس،  

١٩٦٤.( 

، ال�الغة القرآن�ة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات ال�الغ�ةحسنین،  بن  موسى، محمد    وأب

 ).د.ط، د ـ ت  (مصر، دار الفكر العر�ي،

،  ٢، (دمشق: دار القلم، طمعارج التفكر ودقائق التدبر، حبنكة بن حسن المیداني، عبد الرحمن

ه،  ١٤١٦، ٢، (لبنان، مؤسسة الر�ان، ط الوجیز في العقیدة اإلسالم�ة، م)٢٠١٥ه، ١٤٣٦

ه، ١٤٣٩، ١٥، (دمشق، دار القلم، طرةظضوا�ط المعرفة وأصول االستدالل والمنا، م)١٩٩٦

 م). ٢٠١٨

، (قطر، غة القص في القرآن الكر�م وآفاق التلقيكتاب األمة ـ �العبد هللا، بنت الناصر، سعاد 

 .م)٢٠١٥ه، ١٤٣٦ العدد التاسع والستون �عد المائة، إدارة ال�حوث والدراسات اإلسالم�ة،



٢١٣ 

"، (لبنان، دار ، موسوعة اإلعجاز العلمي "السماء في القرآن الكر�مراغب بن النجار، زغلول 

 م).٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، ٥المعرفة، ط

 م).٢٠٠٨ه، ١٩٢٩، ٢، (لبنان، دار المعرفة، طإعراب القرآنمحمد،  بن النحاس، أحمد 

، (د. أصول التر��ة اإلسالم�ة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمعالرحمن،  النحالوي، عبد 

 م). ٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، ٢٥م، دار الفكر، ط

حسن عبد   ، تحقیقسنن النسائي الكبرى  شعیب،بن أحمد  الحافظ أبو عبد الرحمن ، النسائي 

 م).٢٠٠١ه، ١٤٢١، ١المنعم، (لبنان: مؤسسة الرسالة، ط

بدیوي   بن ، تحقیق یوسفمدارك التنز�ل وحقائق التأو�لمحمود، بن أحمد بن النسفي، عبد هللا 

 م).١٩٩٨ه، ١٤١٩، ١وآخر�ن، (لبنان، دار الكلم الطیب، ط

تحقیق جماعة من العلماء، تخر�ج  ، ر�اض الصالحین، نووي شرف ال بن �حیىزكر�ا  وأبالنووي، 

 م). ١٩٩٢ه، ١٤١٢، ١محمد األل�اني، (بیروت، دمشق، عمان، المكتب اإلسالمي، ط

، (القاهرة، مكت�ة الخانجي،  األسالیب اإلنشائ�ة في النحو العر�يمحمد، بن هارون، عبد السالم 

 م). ٢٠٠١ه، ١٤٢١، ٥ط

(لبنان، مؤسسة المعارف، د.ط، العرب، جواهر األدب في أدب�ات وٕانشاء لغة الهاشمي، أحمد، 

 د.ت).



٢١٤ 

، (القاهرة، المعهد العالمي للفكر سنن القرآن في ق�ام الحضارات وسقوطهاه�شور، محمد، 

 م). ١٩٩٦ه،  ١٤١٧،  ١اإلسالمي، ط

،  م)٢٠٠٤،  ١، (لبنان، دار الكتاب الجدید المتحدة، طمدخل إلى اللسان�ات،  محمد   محمد بنیونس،  

 م).٢٠٠٧، ٢، (لبنان، دار المدار اإلسالمي طالمعنىالمعنى وظالل 

 مراجع ش�كة اإلنترنت:

   رسائل جامع�ة:

رسالة  ،حوار األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�م، خالد  بن  صدیقبن �كر، الولید  وأب

 ، م)٢٠٠٥(السودان، جامعة القرآن الكر�م والعلوم اإلسالم�ة،   ماجستیر، كل�ة الدراسات العل�ا،

http://search.mandumah.com/Record/832164 

كل�ة  ، ، رسالة دكتوراهأهم خصائص السور واآل�ات المك�ة ومقاصدهاع�اس، بن البدوي، أحمد 

 ، م)١٩٨١ه،  ١٤٠١(السعود�ة، جامعة أم القرى،  ،الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة 

http://search.mandumah.com/Record/531976 

،  (الجزائر، الشركة التونس�ة للتوز�ع  رسالة دكتوراه، ،س�كولوج�ة القصة في القرآنالتهامي، نفرة، 

 http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sqqtn.rar، م)١٩٧١، د.ط

  



٢١٥ 

المضامین التر�و�ة من قصة نوح في القرآن مهدي وآخر�ن، بن جم�عان  بن  الجم�عة، خالد 

(السعود�ة، جامعة اإلمام   رسالة ماجستیر، كل�ة العلوم االجتماع�ة،  ،الكر�م وتطب�قاتها التر�و�ة

 ، )م٢٠١٣محمد بن سعود اإلسالم�ة، 

http: //search.mandumah.com/Record/791796 

حوار األنب�اء مع أقوامهم في القرآن الكر�م دراسة ، محمد بن  عبد هللا بن الحمیدي، عبده

، جامعة القرآن الكر�م والعلوم اإلسالم�ة،  السودان(  رسالة دكتوراه، كل�ة الدراسات العل�ا،  ،موضوع�ة

 http: //search.mandumah.com/Record/831985م)، ٢٠٠١

،  كل�ة اللغة العر��ة اه،رسالة دكتور  ،داللة الس�اق، بن ضیف هللا ردةبن الطلحي، ردة هللا 

  م)، ١٩٩٧ه،  ١٤١٨، ١، ط(السعود�ة، جامعة أم القرى 

http://search.mandumah.com/Record/533702 

الدروس المستفادة من خطا�ات الرسل مع أقوامهم من خالل  محمد، بنت عبد الملك، خدیجة 

(السودان، جامعة إفر�ق�ا العالم�ة،   ،كل�ة الدراسات اإلسالم�ة ، رسالة ماجستیر،هودسورة 

 http: //search.mandumah.com/Record/844278م)،٢٠١٧

رسالة ماجستیر، المعهد األعلى   ،حوار الرسل مع أقوامهم من خالل سورة هودالغرسلي، ر�م، 

 م)،  ٢٠٠٥(تونس، جامعة الز�تونة ألصول الدین،  ألصول الدین، 

http: //search.mandumah.com/Record/928496 

http://search.mandumah.com/Record/791796
http://search.mandumah.com/Record/831985
http://search.mandumah.com/Record/533702
http://search.mandumah.com/Record/844278
http://search.mandumah.com/Record/928496


٢١٦ 

التفسیر دراسة  ي الس�اق القرآني وأثره ف، سرور الجرمانبن  عبد هللابن  المطیري، عبد الرحمن  

 كل�ة الدعوة وأصول الدین،، رسالة ماجستیر، نظر�ة وتطب�ق�ة من خالل تفسیر ابن كثیر

 )،م٢٠٠٨ه، ١٤٢٩السعود�ة، جامعة أم القرى، (

http://search.mandumah.com/Record/532253 

 أ�حاث ومقاالت:  

األ�عاد التر�و�ة المتضمنة في الحوار القرآني  محمد وآخر�ن، بن أحمد بن إسماعیل، محمد 

وتطب�قاتها التر�و�ة بین طالب كل�ات التر��ة في �عض جامعات جمهور�ة مصر العر��ة  

العدد الثامن   دراسات في التعل�م الجامعي، س،، (جامعة عین شم والمملكة العر��ة السعود�ة

  ،م)٢٠١٤ والعشرون،

http: //search.mandumah.com/Record/675095 

حوار إبراه�م عل�ه السالم مع اآلخر�ن في القرآن ، أحمد  بن علي بن بهلولبن  أحمد، علي 

 م)،  ٢٠١١ العدد األر�عون، (جامعة أسیوط، المجلة العلم�ة لكل�ة اآلداب،، الكر�م

http: //search.mandumah.com/Record/350711 

  

http://search.mandumah.com/Record/532253
http://search.mandumah.com/Record/675095
http://search.mandumah.com/Record/350711


٢١٧ 

جامعة (مالمح نظر�ة الس�اق في الدرس اللغوي الحدیث، إسماعیل وآخر�ن، بن �صل، محمد 

 وآدابها،مجلة دراسات في اللغة العر��ة یرانّ�ة �التعاون مع جامعة تشر�ن السورّ�ة، سمنان اإل

  ،م)٢٠١٤ه، ١٣٩٣  المجلد الخامس، العدد الثامن عشر،

https://lasem.semnan.ac.ir/issue_164_166.html 

اللغة مجلة أ�حاث في ، جامعة �سكرة، (الس�اق اللغوي في الدرس اللساني الحدیثتومي، غن�ة، 

 ، م)٢٠١٠ العدد السادس، ،واألدب الجزائري 

http://search.mandumah.com/Record/656084 

جدل�ة الس�اق والداللة في اللغة العر��ة: النص  هاشم وآخر�ن،    بن  عبد الزهرة  بن  الجنابي، سیروان

 م)، ٢٠١١ العدد التاسع، معة الكوفة، مجلة مركز دراسات الكوفة،، (جاالقرآني أنموذًجا

http: //search.mandumah.com/Record/233670 

،  أسلوب الحوار في القرآن الكر�م: خصائصه اإلعجاز�ة وأسراره النفس�ةالجیوسي، عبد هللا، 

ه،  ١٤٢٧، الثاني العدد  المجلد األول، ،لة األردن�ة في الدراسات اإلسالم�ةالمج(األردن، 

 ،  م)٢٠٠٦

http: //search.mandumah.com/Record/800282 

درمان، جامعة أم  ، (أم أسالیب الدعوة في ح�اة �عض الرسل واألنب�اءحسن، بن حسن، إبراه�م  

 م)،  ٢٠٠٩ العدد السادس عشر، درمان اإلسالم�ة،

http: //search.mandumah.com/Record/498503 

http://search.mandumah.com/Record/656084
http://search.mandumah.com/Record/233670
http://search.mandumah.com/Record/800282
http://search.mandumah.com/Record/498503


٢١٨ 

مفهوم التعامل مع الناس في ضوء قصص األنب�اء: دراسة سعید، بن فرج  بن ز�ارة، فر�د 

، الجامعة فلسطین ( مر الدولي: آفاق العمل اإلسالمي المعاصر وضوا�طه، أعمال المؤتقرآن�ة

  )،٢٠١٣  ،�غزة  اإلسالم�ة

http: //search.mandumah.com/Record/772111 

  العدد الرا�ع، والدراسات الشرع�ة،، (د.م، مجلة ال�حوث الحوار في القرآن، هللا، عودة عبد 

   م)٢٠١٢ه، ١٤٣٤

http: //search.mandumah.com/Record/337738 

حجاج�ة القصص القرآني: قصة نوح (عل�ه السالم) إسماعیل،  الزهرة بنآل سالم، عبد 

 )،  ٢٠١٤ ئة،االعدد السا�ع �عد الم كل�ة اآلداب،مجلة جامعة �غداد، ، (إنموذجاً 

http: //search.mandumah.com/Record/629618 

أثر الس�اق في القصص القرآني دراسة في تفسیر في  عمران وآخر�ن، بنت  سرور، نظم�ة  

  ني،المجلد الثامن والعشرون، العدد الثا ، (جامعة مؤتة، مؤتة لل�حوث والدراسات،ظالل القرآن

   م)،٢٠١٣

http: //search.mandumah.com/Record/470170 

  

http://search.mandumah.com/Record/772111
http://search.mandumah.com/Record/666535
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٢١٩ 

وضوا�طه في    أصوله، حكمه، مفهومه، الحوار:محمد،  هللا بنعبد بن  آل الشیخ، عبد العز�ز 

، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، الرئاسة السعود�ة( الشر�عة،ضوء نصوص الكتاب والسنة وقواعد 

 م)،  ٢٠١٢  العدد السا�ع والتسعون، العامة لل�حوث العلم�ة واالفتاء،

http: //search.mandumah.com/Record/415821 

(جامعة القاهرة، مجلة كل�ة  معالم الدعوة في سورة نوح عل�ه السالم، �حیى، بن  صواب، صالح 

 م)،  ٢٠٠٥  العدد السادس والثالثون، دار العلوم،

http: //search.mandumah.com/Record/145096 

ة القرآن�ة: قصة نوح عل�ة السالم السرد في القص، إسماعیل بن  سل�مانبن الطحان، یوسف  

 المجلد الخامس، العدد العاشر،  كل�ة العلوم اإلنسان�ة،مجلة ، (جامعة الموصل،  أنموذًجا

 http: //search.mandumah.com/Record/427888م)،٢٠١٠

، (جامعة الكو�ت، مجلة الشر�عة والدراسات اب هللاقض�ة التكرار في كتحسن،    بن ع�اس، فضل

 م)،  ١٩٨٧ المجلد الرا�ع، العدد السا�ع، اإلسالم�ة،

http: //search.mandumah.com/Record/104149 

، (جامعة قطر، وموقف المحَدثیننظر�ات ابن جني في داللة األلفاظ محمد،  بن فاخر، أمین

، م)١٩٧٩ه، ١٣٩٩ العدد األول، حول�ة كل�ة اإلنسان�ات والعلوم االجتماع�ة،

https://quspace.qu.edu.qa/handle/10576/9040 

http://search.mandumah.com/Record/145096
http://search.mandumah.com/Record/427888
http://search.mandumah.com/Record/104149


٢٢٠ 

، (جامعة قطر، مجلة ق�مة اإلنسان وغا�ة وجوده في ضوء القرآن والسنة یوسف، القرضاوي،

  م)،١٩٩١ه، ١٤١٠/١٤١١ خامس،العدد ال  مركز �حوث السنة والسیرة،

https://quspace.qu.edu.qa/handle/10576/8638 

، المجلة الدول�ة األردن، (الوظ�فة عند هالیداي: دراسة تحلیل�ة، عید بن   حمد بن المنیزل، تمام  

   )،م٢٠٢٠ المجلد الثاني، العدد األول، للدراسات اللغو�ة واألدب�ة العر��ة،

http://search.mandumah.com/Record/1043971 

، (مجلة آداب الخطاب القرآني من الس�اق إلى الداللة، دراسة تحلیل�ةعبد هللا، بن  نوح، أحمد 

 م)، ٢٠١٢ العدد الثاني والستون، ال�صرة، كل�ة اآلداب،

http: //search.mandumah.com/Record/319293 

أعمال الندوة المهداة  (سورة هود)، جدل الداللة والتداول في جدال نوح مع قومههد�م، عائشة، 

كل�ة   -  منو�ةجامعة ، تونس( إلى روح األستاذ عبد هللا صولة: الداللة النظر�ة والتطب�قات،

   ،م)٢٠١٠اآلداب والفنون واإلنسان�ات، 

http: //search.mandumah.com/Record/720019 

http://search.mandumah.com/Record/1043971
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