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 امللخص

يتصل   عام  لإلجابة  البحث  يف    ادة ـم بيسعى  جاءت  هل  ومشتقاهتا؛  )حسب( 

القرآن عىل معنى واحد أو عىل أكثر من معنى؟ وهل استعمل القرآن الكريم مجيع  

املعاين املعجمية الواردة للفعل؟ وعن دور السياق يف حتديد املعنى الدقيق للمفردة، 

با القرآن  ألفاظ  لفهم  البحث  يسعى  ذلك،  لكام  يف  الرئيسة  املصادر  إىل  رجوع 

نة بني ما جاء يف تفسري القرآن الكريم وما ورد يف املعاجم اللغوية، وتطبيق  واملقار

الكريم،   القرآن  يف  مادة حسب  يف  فيام جاء  احلديث  الداليل  الدرس  أدوات  بعض 

املنهج   البحث  استخدم  العزيز،  الكتاب  يف  للفظ  الدقيق  املعنى  استجالء  حماوالً 

 القرآن الكريم وعلومه واستقصاء لوصفي ملا ورد يف كتب املعجم اللغوي وتفسريا

مادة  فيها  وردت  والتي  اآليات  من  خمتارة  نامذج  حتليل  عىل  والعمل  فيها،  ورد  ما 

حسب ومشتقاهتا، وقد جاءت اللفظة متسقة مع ما جاء عن العرب يف املعاجم من  

لسياق القرآين والذي يربز املعنى  امعاين حسب مع تفرد يف توظيف مادة حسب يف  

ا، كام أن غالبية معاين مفردات مادة حسب يف القرآن الكريم جاءت عىل  الدقيق هل

الكريمة  اآليات  ولسياق  اللغوية،  املعاجم  تذكره  الذي  األساس  املعنى  مع  توافق 

ين دالبحث الداليل يف القرآن الكريم من امليادور بارز يف حتديد هذا املعنى بدقة، و

الب إليها  يلتفت  أن  ينبغي  التي  القرآن الفسيحة  لغة  ودراسة  اللغة  علوم  يف  احثون 

 .الكريم باعتبارها نموذًجا سامًيا للعربية

الداللة  الكلمات املفتاحية: لغوية  ،مادة حسب  ،علم  القرآن   ألفاظ  ،نظريات 

 . م الكري
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 املقدمة
والصالة العاملني  رب  هلل  األمني  احلمد  اهلل  رسول  عىل  آله   والسالم  وعىل 

 بعد: وصحبه؛ و

اب اهلل العزيز، والوقوف  كتبه البحث يف كنوز    ونحثفمن أرشف ما يشتغل البا

العربية من أكثر التي جاء هبا القرآن الكريم، واظه واملعاين  عىل أرسار تراكيبه وألف

إذ  العل العزيز،  بالكتاب  التصاًقا  العرب بأن نزلف اهلل تعاىل لغرشر وم  القرآن هبا    ة 

 .[2ف:وس]ي ﴾ مب خب حب جب هئ مئ خئٱ﴿

والب الداللة  ايف  حثوميدان  ألفاظ  معاين  ال  التي لقرآن  امليادين  أهم  من  كريم 

الب أمام  املعنى  يف  جتيل  واعية  نامذج  لنا  قدمت  التي  احلديثة  النظريات  ويف  احثني، 

ىل أهم مرتكزاهتا وتطبيق الدرس الداليل ونظرياته احلديثة ما نحاول معه الوقوف ع 

 عام يتصل لإلجابة  ث  بحقرآن الكريم، ويسعى الفاظ الرشف األلفاظ ألذلك عىل أ

أو عىل  ؛حسب( ومشتقاهتا)  امدةب القرآن عىل معنى واحد  من   أكثر  هل جاءت يف 

للفعل؟وه  معنى؟ الواردة  املعجمية  املعاين  مجيع  الكريم  القرآن  استعمل  وعن   ل 

حتديد يف  السياق  لل  دور  الدقيق  لفعل املعنى  حسب  مادة  اختيار  جاء  وقد  كثرة ، 

الكري القرآن  يف  أكثر  إذم  ورودها  يف  بمشتقاهتا  القرآن    وردت  من  موضع  مئة  من 

 . مادة حسب تعددت سياقات ورودها يف القرآن الكريم الكريم، كام أن 

ككتب يف ذلك  الرجوع إىل املصادر الرئيسة  لفهم ألفاظ القرآن بيسعى البحث  

مع   يمالقرآن الكر  ما جاء يف تفسريبني  وعلوم القرآن، كام يسعى إىل املقارنة    لتفسريا

الل املعاجم  أدواما ورد يف  فيام  غوية، وإىل تطبيق بعض  الداليل احلديث  الدرس  ت 

يف  للفظ  الدقيق  املعنى  استجالء  حماوالً  الكريم،  القرآن  يف  حسب  مادة  يف  جاء 

 الكتاب العزيز. 

القرآن    لوصفي ملا ورد يف كتب املعجم اللغوي وتفسرينهج ابحث املاستخدم ال
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  خمتارة   تم حتليل نامذج ، كام  ما ورد فيها عن مادة حسبء  صاالكريم وعلومه واستق

عىل   والوقوف  ومشتقاهتا  حسب  مادة  فيها  وردت  والتي  الكريم  القرآن  آيات  من 

الدق فيهااملعنى  ملادة حسب  بناء ع؛  يق  اختيارها  تم  تنووقد  فيها   ع معنىىل  حسب 

للغوي بام ل اليتحيبدأ المن القرآن الكريم، و   مع مراعاة األخذ من مواضع متفرقة

امل عند  كتب  ورد  يف  ورد  بام  ذلك  ومقارنة  تأثري  فرسين  ودراسة  اللغوية  املعاجم 

   للكلمة.ق يف حتديد املعنى الدقيق االسي

لكنها ال   حثالب  تقرتب من موضوع  منشورة  دراسات سابقةوقف الباحث عىل  

  رآن الكريم لقا  اللة الفعل دخل يفد  :منهاسة  توافقه يف العنوان وال يف منهج الدرا

داللة الفعلني عرف  ، ومن كلية األلسن جامعة عني شمس  ة مصطفىلباحثة سعديل

داللية نحوية  دراسة  الكريم  القرآن  يف  ومواردمها  حسن   وعلم  إحسان  للباحث 

، وألفاظ اإلتقان واإلحكام  للعلوم ونرش األبحاثور يف جملة العربية  واملنش  صالح

واملنشور يف    الشمريداللية للباحث خري اهلل  الق  القرآن الكريم بحث يف الفرو  يف

إسطنبول بجامعة  الرشقية  يف  املجلة  بحثنا  موضوع  عن  الدراسات  هذه  وختتلف   ،

 الدراسة.  سارت عليهالذي  املنهج اختيار مادة حسب ويف 

إ البحث  تقسيم  املبحتم  مبحثني؛  ماىل  معاين  استعراض  تناول  األول:  دة  ث 

ويف اللغوي  املعجم  يف  املعاين  لقا  حسب  مع  الكريم،  وردت رآن  التي  اإلضافية 

يم، ثم اخلامتة التي نقف معها عىل أهم النتائج التي  حلسب ومشتقاهتا يف القرآن الكر

 توصلت إليها الدراسة.

 

 

 



 مــــــاري ــر عــمـن عـز بــــزيـد العـ. عبد                      ةـــــــــــداللي ةــــم: دراســريــرآن الكــي القـب( فـس  ـــادة )حم

418 

 املبحث األول
 (حسب)معاني مادة  

 املعىن املعجمي   أوالً:
ومن ذلك  فاألول: العّد. »أربعة:  صوالً أ اءاحلاء والسني والبيف ن فارس يذكر اب

الظنّ احِلْسب إذا  اُن  ألّنه  كذا    قلنا،  فمعناهحِسبته  كذا  ظننته  باب  الذي من  يف  هو   :

الكائنة،   ه من األمور  الكِفاية. تقول يشء  واملعنىأُعدُّ ِحَساٌب، أي كاٍف...    الثاين: 

احُلْسَباُن،  و ال  ومنهالثالث:  الِوسادة  وهي  املعنىة...ريصغُحسباَنٍة،  الرابع:    أما 

تف  فف األحسب الذي ابيضر
ٍ
 . )1(«عرته، كأنره أبرصسدت َش ِجلدُته من داء

يذكر  وهذه املعاين عليها مدار مادة حسب بترصيفاهتا املختلفة كام سريد معنا، و

فاخلليل احلََس  القدر كقولك: األْجر    الثابت يف اآلباء، ويأيت بمعنى  ُب بمعنى الرَشَ

ألشياَء .  واحِلساُب : عدُّ اذلك أي عىل َقْدره، وَحْسُبك هذا أْي: َكفاَك،  ب  َس عىل َح 

فقد يكون املعنى بغري تقدير عىل     ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ﴿ وذكر قول اهلل تعاىل:

بال املعنىأْجِر  أن  يقال  وقد  أن    نقصان  كام  حُماَسبٍة،  يقول بغري  كمن  يأيت  قد    املعنى 

احتِسابك  أيضًا من احِلساب واحِلْسبة مصدر    حتسْبُت ْب، وا أعطاه من حيُث مل حيتِس 

كام يأيت احُلسْبان من الظّن، َحِسَب حيسُب، لغتان، ُحْسبانًا يف قول    ،األْجر عند اهلل

ر هلام ِحساٌب مع ﴾ڌ   ڍ  ڍ ﴿:اهلل تعاىل ا حسبانا يف قوله لوم وأمأي ُقدِّ

ْسبان: ِسهام حُل ا  أنويذكر   أْي نارَا حُتِرُقها، ﴾ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ ﴿:  تعاىل

فَفَسَدْت   
ٍ
داء من  ِجلدُته  ْت  ابيضر الذي  األبرص  واألَْحَسُب:  فصار   َقصار،  َشَعرُته 

 .(2) واحلَْسُب والَتحسيب: َدْفن امليِّت يف احلجارة   أمَحَر وأبَيَض،

بابأهنا  معاين )حسب(    ويذكر اجلوهري  العد حسب أحسبه  لضم،  تأيت بمعنى 

ل قولنا: ما أدري ما حسب حديثك أي ما قدره، وقد  مث  القدر يفوقد تأيت بمعنى  

 
 لرازي، كتاب احلاء.معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني ا( 1)

 ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، باب احلاء والسني والباء.كتاب العني (2)
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يف معنى الرشف وهو احلسب الذي يكون يف الرجل، وقد تأيت بمعنى األجر  يكون  

الظن يف حسبته أحسبه يكون معناه  احتسبت، وقد  يقول  فيمن  بالفتح    من احلسبة 

فيها من  والكرس  أخرى  معاين  أورد  كام  يفشاذ،  واحلمرة  البياض  له   اليقاإلبل    ها 

 . (1) شديد األحسب، ومنها اإلعطاء كقولنا: أحسبته حسبته بالت

: العد، وما تعده من املفاخر، ومن الكفاية إذا قلنا منها  ويف القاموس أورد معاين

وقد تأيت بمعنى األجر، أو التدبري كام  حسبك كذا، وحسيبك اهلل أي انتقم اهلل منك،

حسن   التدبرييقال  حسن  أي  وحِسبه  ب  حسواأل،  احلسبة  ومحرة،  بياض  فيه  بعري 

ُن املَّيِت يف احِلجارِة أو  بمعنى ظنه ومصدره حسبان، كام أن احلَْسُب والترْحِسيُب : َدفْ 

ناً  َشبَِع    ،ُمَكفر حتى  وسَقاُه  وأْطَعَمه  َدُه  وسر َبُه:  أْنَكر  وَحسر  : عليه  واْحَتَسَب  وَرِوَي، 

تًا: أي ماَت كبريًا فأما من ماَت َصِغريًا قيَل : نْبِ نًا أو َتِسُب ومن احتسب ابْ ومنه : امُلحْ 

ُه َينِْوي به َوْجَه اهللرِ َطُه . واحتسب األجر عند اهلل أي اْعَتدر  ( 2) أْحَسَبُه : أرضاُه.، واْفرَتَ

منظو ابن  أطال  اللسانوقد  يف  استقصاء  ر  يشتق   يف  وما  ولفائدة  ؛  منه  اللفظ 

 اسم من املعاين ما ورد يف    ابن منظور  عد،  هاوقف عليي   التأورد أهم املعاينالكالم  

 وقيل هو   وهو  احلََسُب أورد  و،  اهللّ تعاىل احلَِسيُب هو الكايف
ِ
ُف الثابُِت يف اآلباء َ الرشر

الِفْعل يف  ُف  َ االرشر أن  كام  واملَ ،  الَعدُّ  واحلََسُب حلََسب     ْعُدود 
ِ
اليشء َقْدُر  ،  واحلَْسُب 

فمعناها  مر وأَ  َحْسُب  العرب:  َحْسُبَك كقولنا:    ءُ ْكتِفا االا  وتقول  َكفاَك،  َأي  ِدْرهم   

َأكَثر أَ ، وَأْعَطى فَأْحَسَب َأي  َيْرََض  َحْسبِي  َأْعَطْيُته ما  جَل  الرر َأْحَسْبُت  ذكر  وبو زيد 

َيْكِفيَك    أي: ﴾ چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ ﴿  :قوله تعاىليف معنى  

  ﴾ مت  خت  حت ﴿:ق يف قوله عز وجلاإِسح  قول أيب  ، وأورد َبَعَك ن اتر ي مَ هللُّ وَيْكفِ ا

حُماِسبًا ويكون بمعنى كافِياً          حت  جت  يب  ىب  مب ﴿  :وقال يف قوله تعاىل  ،يكون بمعنى 

 
 وهري، باب الباء فصل احلاء.اجلنرص إسامعيل بن محاد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو  (1)

 ل احلاء.القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، باب الباء فص( 2)
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ِمقْ   ﴾  مت  خت  
ِ
واجلَزاء واحِلْفظ  الِعلم  من   

ٍ
يشء كلر  ُيْعطِي  حُيْ َأي  ما  َأي داَر  ِسُبه 

أَ    ﴾ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ ﴿  :قوله عز وجل و  ،َيْكِفيهِ  من   معناه  ن يكونفجائز 

َظنَنُْت  َأي  َأْحِسُب  َحِسْبُت  ِمن  كائنًا  َيُظنُّه  وال  ره  ُيَقدِّ ال  يكون   ؛َحْيُث  َأن  وجائز 

ه يف ِحسابهوال  قًا  مْأخوذًا ِمن َحَسْبُت َأْحُسُب َأراد ِمن حيث مل حَيُْسْبه لنْفِسه ِرز ،  َعدر

األَْج  َطَلُب  واالس واالْحتِساُب  بالكرسر  احِلْسبُة  وهو  م  األَْجُر  من  و  االحتِساُب 

احلَْسِب كاالْعتداِد من الَعدِّ وإِنام قيل ملن َينِْوي بَعَملِه وْجَه اهللِّ اْحَتَسَبه ألَن له حينئذ 

 واحُلْسباُن بالضم   ،ي اْنَتَقَم اهللُّ منكأَ    اهللَّحِسيُبَك   :قوهلم، ومن املعاين  َأن َيْعتدر َعَمله

ويف    الَعذاب  كدي احلوالَبالُء  هَ ث  إِذا  يقولان  يُح  الرِّ َأي    :برِت  ُحْسبانًا  َعْلها  جَتْ ال 

ْسباُن َأيضًا  واحلُ   ،يعني ناراً     ﴾ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿  :وقوله تعاىل  ،َعذاباً 

والَعجاُج  غري،  اجلراُد  الصر الِوسادُة  تقولواحُلْسبانة  ْدَته،   ة  َوسر إِذا  ْبُته  َحسر منه 

ْت ِجْلَدتاْبيَ   ذيَسُب الواألَْح   َففَ ضر
ٍ
بيَض يكون  َسَدْت َشَعَرته فصار َأمحَر وأَ ه ِمن داء

واإِلبل،   الناس  يف  وواألَْحَسُب  ذلك  احُلْمرةِ األَبرص،  إىِل  ُب  َيْْضِ َسواٌد  ،  احُلْسَبُة 

من حلجارة، ول هو َدْفُن امليِِّت يف اِت وقيل َتْكِفينُه وقيْحِسيُب َدْفُن املَيِّ ُب والتر واحلَْس 

انه حَلَ إوعاين  امل النرَظِر فيه وليس  سُن  التدبري  اْحتِساِب  حِلْسبِة يف األَْمر َأي َحَسُن  من 

ما  األَْجر،   َتِسْبَن  حَيْ والنِّساُء  ما عنده  اخترْبُت  فالنًا  َأي  ِعندَ واْحَتَسْبُت  جال هلن  الرِّ  

َترِبْ  وََيْ َيتَ َن،  َأي  األَْخباَر  ُب  َيَتَحسر فالن  ُسهاذهب  ُس   َجسر وَيَتَحسر وَيْطُلبها   هاباجليم 

بًا، ومن املعاين  سُّ  . (1)واْحَتَسَب فالن عىل فالن َأنكر عليه َقبِيَح عملهحَتَ

ويرد يف بعضها تفصيل إن ما ورد يف املعاجم اللغوية السابقة يتفق يف أكثر املعاين 

ا ما مل يرد  عاىل ومنهخر، ومن هذه املعاين ما ورد يف كتاب اهلل تها اآليزيد عن بعض

 ظ القرآن الكريم.  يف ألفا

 
 ين ابن منظور، فصل احلاء املهملة. العرب، مجال الدلسان ( 1)
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 اثنًيا: معاين الفعل "حسب" يف القرآن الكري 
مادة        الكريم    "حسب"وردت  القرآن  موضعيف  مئة  من  أكثر  بصيغ   (1)يف 

وامل املايض  منها  واملصدرمتعددة  الفاعل  ضارع  و واسم  التي عتقد  ،  املعاين  ددت 

الكتا اآلاستعملها  يف  العزيز  الكريب  املادةيات  هلذه  اوذك،  مة  احللبي ر  لسمني 

معاين: الظن واستعامل العد والتقدير والعذاب والكفاية وغريها من املعاين التي قد 

املعاين  يؤول من  تقدم  ما  إىل  اللغوية   بعضها  املعاجم  كاميف  ذك،  أن    أن  ر  املشهور 

وإمرادفة  حسب   بينهامللظن  فروًقا  بعضهم  ذكر  ال   ،(2) ن  املعاويستعرض  ين بحث 

اآل هبا  جاءت  الكريمة  التي  وصيغه  ملادة يات  كالم    احسب  ويتناول  املختلفة، 

املفرسين يف ذلك ملعرفة املعاين التي اختارها القرآن الكريم مما وورد يف كالم العرب  

 اللغوي عىل ما مر معنا.وأثبتته املعاجم 

 : النحو اآليتعىل  "حسب"ريم معاين قرآن الكتناول ال

 : لظنمعىن ا  -1
من ذلك قول اهلل    هذا املعنى،عىل    "حسب"لتي حوت  وردت أكثر اآليات ا      

 مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت ﴿   تعاىل:
 حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض  خض  حض جض مص  خص  حص 

 .[214]البقرة: ﴾ مق  حق مف خف

 . (3) « َظنَنُْتمْ  َمْعنَاهُ  "َحِسْبُتمْ " ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿» يقول القرطبي:

عاشور:   ابن  بِ َح و»يقول  اِسَب  يفَكرْسِ  نِي  الُقُلوِب    لسِّ أْفعاِل  ِمن  فِْعٌل  املايِض: 

نِي وهو أْجَوُد وَفْتُحها وهو أْقَيُس وَقْد   ، ويف ُمضاِرِعِه وْجهاِن َكرْسُ السِّ أَخواِت َظنر

 
بلغ عدد ورد حسب ومشتقا(  1) القرآن  املفهرس أللفاظ  املعجم  واثنا عرش موبحسب  مئة  ا، راجع ضعً هتا 

 الباقي، مادة حسب. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، حممد عبد

 ني.فصل احلاء والس ظ، السمني احللبي، عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفا ( 2)

 . (3/33) اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي (3)
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احِلْسبُقرِ  وَمْصَدُرُه  املَْشُهوِر،  يف  هِباِم  بِمَ َئ  احِلساِب  ِمَن  وأْصُلُه   
ِ
احلاء بَِكرْسِ  ْعنى  اُن 

يفالعَ  فاْسُتْعِمَل  بَِجَوالِن    دِّ  َيَقُع  ما  ِعْلِم  اْستِْخراِج  يف  النرْفِس  جِلََوالِن  َتْشبِيًها  الظرنِّ 

 لَِتْعيِنِي َعَدِدها وِمْثُلهُ 
ِ
 .(1) «يف َذلَِك فِْعُل َعدر بَِمْعنى َظنر  الَيِد يف األْشياء

ما يصيبهم  اآلية    ويف بأن  املؤمنني  إىل  كان  إنام أص الكالم موجه  قبلهم،  اب من 

أم حسبتم أنكم أهيا املؤمنون باهلل ورسله  »املعنى ابن جرير الطربي:    د قرر هذاوق

اء والرسل من  تدخلون اجلنة، ومل يصبكم مثُل ما أصاب َمن قبلكم ِمن أتباع األنبي

 .(2) « الشدائد واملحن واالختبار

 ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ﴿  اهلل تعاىل:  ولوق
 .[178]آل عمران: ﴾خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

وال يظنن الذين كفروا باهلل ورسوله وما جاء به  »:  ه مفرًسا قولجاء عند الطربي  

د يف ، ويؤكد الطربي معنى الظن الوار(3) «، أن إمالءنا هلم خرٌي ألنفسهممن عند اهلل

فيقول:   الكريمة  اَل  َواملَْعْ »اآلية  َُيَوِّ نَى:  ِذيَن  الر  
ِ
َهُؤاَلء فَ   ُفونَ حَيََسَبنر  اهللرَ  املُْْسلِِمنَي،  إِنر 

ُه َخرْيٌ هَلُمْ قا اَم َيُطوُل َأْعاَمُرُهْم لَِيْعَمُلوا بِاملََْعاِِص، اَل أِلَنر  . (4)«در َعىَل إِْهاَلكِِهْم، َوإِنر

اىل  املؤمنني وبيان اهلل تعالتي ترد يف سياقات ظن  ن أهم املعاين  إن معنى الظن م

الظن باهلل وبسننه  ويف سياق النهي عن  واالختبار لعباده،    بتالءهلا؛ كام يف وقائع اال

 ظن السوء، وغريها من السياقات املتعددة التي تؤكد معنى الظن ملادة حسب.  عز وجل 

 : معىن الكفاية -2
 ىك  مك لكٱٱ﴿:  ول اهلل تعاىليز هذا املعنى ومن ذلك قورد يف آيات الكتاب العز 

  ،[206]البقرة:  ﴾ين ىن نن منزن  رن  ممام يل ىل مل يك

 
 .(2/314) نيسوالطاهر بن عاشور الت التحرير والتنوير، حممد (1)

 .(4/288) ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربيجامع البيان عن تأويل القرآن )تفسري الطربي( (2)

 .(7/421) جامع البيان عن تأويل القرآن  (3)

 . (1/263) القرآناجلامع ألحكام ( 4)
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نار  كتأي   صيل  عقوبة  املهاد  فيه  ولبئس  يصالهاجهنم  الكفاية (1) ملن  ومعنى   ،

 . ( 2) «   كاِفيِه َجزاًء وإْذالاًل َجَهنرمُ »   يقول أبو حيان: النفاق  للعقوبة الشديدة التي تنال أهل 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱٱ﴿ى الكفاية:  ي ورد فيها معنومن اآليات الت
ٱ﴾ىبنب مب كفى واملعنى: كفاك و»ي:  لزخمرشورد يف الكشاف ل  [64نفال:]األٱ

 ،  )3(« اهلل نارصًا أو يكون يف حمل الرفع: أى كفاك اهلل وكفاك املؤمنون ملؤمنني  أتباعك من ا 

اهلل   ومعنى الكفاية هلل سبحانه كمن يقول: حسبنا اهلل ونعم الوكيل؛ فاملعنى يكفينا

 ونعم الوكيل. 

الكفاية يرتدد يف كتاب اهلل تعاىل يف سياق  نإ أبرزها كفاي  عددةات متمعنى  ة  من 

لن تعاىل  كام  اهلل  اهلل  أعداء  شأن  ويف  املؤمنني،  من  وعباده  والسالم  الصالة  عليه  بيه 

 كافيهم عىل كفرهم. تقدم أن عذاب اهلل 

 العد والتقدير معىن  -3
املإن   املعاينهذا  أول  من  املعا  عنى  يف  وردت  حسب،    مجالتي  للفعل  اللغوية 

 ىي  مي خيٱٱ﴿عاىل:  مة، منها قول اهلل تالكريوورد ذلك يف عدد من اآليات  
َأْي:  »    [96]األنعام:  ﴾رئ ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

ُ َواَل َيْضَطِرُب  ٍر، اَل َيَتَغرير  . (4) « ََيِْرَياِن بِِحَساٍب ُمَقنرٍن ُمَقدر

اهلل تعاىل:وقريب من   يقول  [  5]الرمحن:  ﴾ىت نت مت﴿  ذلك قول 

بعدد وحساب»ابن عباس:   الع   رد، كام و(5) «َيريان  القيا  د يف تسميةمعنى  مة  يوم 

 ﴾  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي﴿  بيوم احلساب ومن ذلك قول اهلل

 ... عد األشياء كام تقدم معناه وسمي بذلك واحلساب [16]ص:

 
 .(4/244) جامع البيان عن تأويل القرآن  (1)

 .(2/76) بو حيان األندليساملحيط، أتفسري البحر ( 2)

 . (2/222) الزخمرشيف، تفسري الكشا( 3)

 .(3/273) تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري(، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري( 4)

 (.22/9) بيان عن تأويل القرآن جامع ال (5)
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 : معىن العذاب -4
تعاىل:   قوله  يف  العلامء   زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنٱٱ﴿ ذكر 

، ورد يف معنى احلسبان أنه  [ 40]الكهف:  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 . العذاب 

من السامء ترمي به رميا، وتقذف. واحلسبان: مجع عذابا  يقول:  »ول الطربي:  قي

املرامي وهي  بمعنى  (1)«ُحْسبانة،  احلسبان  أن  ذكر  فقد  الكشاف  صاحب  أما   ،

الرأي   راحلساب، واملعنى: مقدارا قدره اهلل وحسبه، وهو احلكم بتخريبها، كام ذك

  يالزخمرش، ونقل  (2)ي الصواعق وه  السابق بأن حسبانا مرامي، والواحدة حسبانة

 ( 3) عن الزجاج يف معنى احلسبان بأنه حساب ما كسبت يداك. يف املوضع السابق 

يف  إن   وجوده  مع  احلسبان  جاء  معنى  التي  املعاين  من  فهو  اللغوي  املعجم 

تعامل اللغوي، كام  ة ملادة حسب يف االس لي، وهو من املعاين القلاالستعامل القرآين له

 وحيد الذي جاء عىل معنى العذاب. و املوضع السابق يف كتاب اهلل هال أن املوضع

 :الفرعيةاإلضافية  املعاين اثلثًا:  
املعنى األساس،  إىل  الكريم معاين إضافية ترجع  القرآن  ملادة حسب يف  وردت 

ال» يملكه  الذي  املعنى  إليهظ  لفواملعنى اإلضايف هو  يشري  ما  إىل جانب   عن طريق 

وليس له   زائد عىل املعنى األسايسملعنى  وهذا النوع من ا،  لصخلامعناه التصوري ا

 . (4)« أو اخلربة لثقافة والزمنيتغري بتغري اصفة الثبوت والشمول وإنام 

 
 (.18/25) القرآن جامع البيان عن تأويل  (1)

 .(2/676) تفسري الكشاف (2)

 .   (3/236) لزجاجلقرآن، امعاين ا (3)

 .(37) علم الداللة، أمحد خمتار عمر( 4)
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دالالت إضافية أشار إليها   منها؛  شتق ا احسب ومبامدة  ويف اآليات التي جاءت  

ه من اآليات من ذكروقد أخذت معاين ما ييل تفسريهم لآليات الكريمة د عنالعلامء 

 :(1) احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظعمدة  معجم

عملو  [6]النساء:  ﴾مي خي حي﴿  قوله: - ما  عىل  حياسبهم  رقيبا  ،  اأي 

 . وهو من املعاين األساس التي تقدمت معنا وهلذا املعنى ارتباط بمعنى العد والتقدير  

مما وورد يف معنى ، [52]األنعام:  ﴾ حم جم هل مل خل حل﴿ وقوله: -

، واملعنى يرتبط و منتهى األعاملباحلساب الذي ه  من عملهم، فسامهليك  ع  مااآلية  

 العد والتقدير. باملعنى األساس معنى 

 أوجه  ذكرت فيها  [212]البقرة: ﴾نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ وقوله: -

منها بعض  من  املعنى  عطاء    أي  :قريبة  يعطيه  بل  عليه  يضيق  حياسب،  ال  ال  من 

: يعطيه وال يأخذ منه  اومنه  ،حقاق هنا جمازست: يعطيه أكثر مما يستحقه. واالنهامو

الدنيا أهل  حال  ال  ومنها  ،خالف  ما  يعطيه  كثرة:  البرش  يعطي  ومنها  ،حيرصه   :

: يقابل اهلل املؤمنني يوم القيامة ال بقدر استحقاقهم  ومنهااملؤمن وال حياسب عليه،  

كام منه  بأكثر  بقو  بل  إليه  تعاىل:  أشار   حط  مض خض حض جض مص خص  ﴿له 
من املعاين التي تقرتب من    ذلك  ونحو  [245]البقرة:  ﴾جغ  مع جع مظ

 والتقدير. ، وترجع إىل معنى العد بعضها

تعاىل: - قوله  يف  قول    [40]الكهف:  ﴾ ىي ني مي زي ري﴿  ذكر 

احلسبان: الصغا  األصمعي:  معروفةاملرامي  وهي  احلسبان  قيس  ومنه  وارتباط ر،   ،

 العذاب. عنى واضح بمعنى هذا امل

 
 عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظـ، فصل احلاء والسني.  (1)
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يع ها عىل مجأي أوقفنا  [8الطالق:]  ﴾من زن رنٱ﴿ه تعاىل:  ولوق -

، واملعنى مرتبط أعامهلا فال تنكر منه شيئا، كام يقف املحاسب عىل ما حياسب عليه

 بمعنى العد والتقدير. 

جاءت  اإل  عايناملفهذه   منه  "حسب"  ملادةضافية  يشتق  املعنى وما  إىل  إضافة  ا 

الذي املعاين ات  وقد ورد  تقدم معنا يف معاين حسب،  األساس  منها تلك  ألساس 

 يف كتب التفسري واملعاجم اللغوية.  إلضايفوا

كام       الكريمة  اآلية  سياق  حيدده  الذي  الدقيق  باملعنى  يأيت  اإلضايف  املعنى  إن 

ذلك   التفسري  كتب  بعض  ذكرت  وقد  آنًفا،  قدمنا  كام  األساس  املعنى  إىل  يرجع 

بني   كامالربط  األساس  واملعنى  اإلضايف  تفسري  املعنى  يف  تعاىل:  تقدم   ختٱٱ﴿  قوله 
 خص  حص  مس خسحس  جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

  ﴾ حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

اإلضايف[214]البقرة: وللمعنى  فسيح  ،  احلديث    جمال  الداليل  الدرس  ال يف   فهو 

 يف مجيع أحواله. وغري هنائي وإن تم ربطه باملعنى األساس امفتوًح  بل يكونيتوقف 
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 لثانيحث ااملب
 لة "حسب"حتديد دالالسياق يف دور 

للكلمة  الدقيق  املعنى  حتديد  يف  البالغة  ألمهيته  السياق  عن  احلديث  وقد يأيت   ،

املعجم من   السياق يف  ساق اإلبل وغريها يسوقها سوقا وسياقا، وهو  »جاء معنى 

للمبالغ شدد  سواق،  إذا  ة...سائق  تساوقا  اإلبل  وتساوقت  انساقت  وقد 

أ  معربارجاين  يقول اجل،  (1)«تتابعت النظر إىلعن  أنّا ال  »السياق:    مهية  ومجلة األمر 

فيه، ولكنّا نوجبها  الذي هي  الكالم  الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من  نوجب 

ن  م  {اشتعل}ظة  ما يليها. فإذا قلنا يف لفهلا موصولة بغريها، ومعلرقا معناها بمعنى  

 من الفصاحة، مل توجب تلك  رتبةعىل  هنا يف أأ ﴾ ٹ  ٹ  ٿ ﴿قوله تعاىل:  

ول وحدها،  هلا  ومقرونا  الفصاحة  والالم  باأللف  معرفا  الرأس  هبا  موصوالً  كن 

 . (2) « الشيُب منكّرًا منصوباامإليه

 وسياقات القرآن الكريم من أهم السياقات التي َيب النظر إليها لتحديد املعنى 

 الدقيق للفظ القرآين. 

يك سياق  وق احلديث أحسن سياق، وإلهو يس  :زاملجا ومن  »يقول الزخمرشي:  

مساق احلديث الكالم  وهذا  رسده،  أي  سوقه  عىل  باحلديث  وجئتك  كذا،  إىل   )3(.ه 

ألمور املهمة ملعرفة املعنى بدقة؛ إذ أن النظر إىل املفردة  فالسياق عند األقدمني من ا 

 مبتورة عن سياقها يعني البعد عن الوصول إىل معناها الدقيق.

الل و الدرس  يعد  ي احلغويف  لندن زعيم  العامل  Firthديث  اللغوي يف مدرسة   

إىل  النظر  وأمهية  للغة  االجتامعية  الوظيفة  ألمهية  تأكيًدا  وضع  وقد  االجتاه   هذا 

 
 مادة س و ق.   ملهملةفصل السني السان العرب،  (1)

 .(402) القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز، عبد (2)

 . (314) أساس البالغة، الزخمرشي (3)
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 . (1)سياقات خمتلفة ليتجىل معنى الكلمة

اللغوية »يعني  )Context (والسياق  الوحدة  فيه  تقع  الذي  اللغوي  املحيط 

 ( 2) .«أو غري اللغوية العنارص اللغويةإطار من  لمة أو مجلة يفكسواء أكانت 

يف الفكر  ممنذ القدإن فكرة السياق وداللته عىل املعاين احلقيقية للكالم موجودة 

 "أرسطو يف كتابه  وكذلك    "فيدروس   "أفالطون يف كتابه  عنها  اين فقد حتدث  اإلنس

 من ذلك  ،وداللتهوظيفة السياق    إدراكسبق يف  علامء العربية  ، كام كان ل"فن الشعر  

 . (3) لامء القرآن واألصوليني بشقّي السياق يف فهم داللة النصوص الرشعية اهتامم ع

اللو الكالم عن حسب وداللتها  الكريم؛ فمن  غوية  يف معرض  القرآن    املهم يف 

لدراسة معنى املفردة يف سياقها القرآين، وجل    نامذج من كتاب اهلل عزأن نقف مع  

إ الذي  ونخلص  األثر  للسياىل  املعكان  حتديد  يف  ما  ق  سيام  ال  للكلمة،  الدقيق  نى 

لتفسري يف املعاين اإلضافية التي مل تكن لتتضح بدقتها السابقة عند علامء ا  اتقدم معن

 ات الكريمة. لوال الوقوف عىل سياق اآلي

خريا ة، وأالتحليل اللغوي بالداللة املعجمية ثم الصيغة الرصفية والرتكيبيويبدأ  

 .(4) كتاب اهلل تعاىلي يف فيتضح معنى احلدث الكالم  السياقية؛

ويف النامذج اآلتية نعرض لفكرة السياق وتأثريه يف حتديد املعنى الدقيق للفظة، 

املعاين  وار اللغويةتباط  املعاجم  يف  املتقدمة  باملعاين  حسب  ملادة  يعني الواردة  ، وال 

تي املقام لذلك، فاآليات ال   نقاش إذ ال يسعل وال بحال استيفاء مجيع اآليات بالتحلي

 
 . (68 ) ةاللعلم الد ( 1)

 . (51) ، ردة اهلل بن ردة الطلحيالسياقداللة ( 2)

امل  (3) إىل  التوصل  يف  النظرية  هذه  ودور  العربية  علامء  عند  احلديثة  السياقية  النظرية  حممد سامل  أصول  عنى، 

 . (36) صالح

 . (40) داللة الفعل دخل يف القرآن الكريم دراسة سياقية، سعدية مصطفى (4)
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من  البحث  هبا  أتى  التي  الفكرة  نثبت  أن  وحسبنا  كثرية،  حسب  مادة  فيها  وردت 

 خالل النامذج اآلتية.

تعاىل:  ألول:االنموذج   اهلل   مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱ﴿  يقول 
 .[ 64ال:]األنف ﴾ ىب نب

أن   معنا  القرمن  تقدم  يف  ومشتقاهتا  التي تكون حلسب  ااملعاين  معآن  نى لكريم 

ال اآلية  ويف  جاء  الكفاية،  وزن    "حْسب"كريمة  بمعنى   "ْعلف"عىل  مصدر،  وهو 

 الكفاية وهو من املعاين الرئيسة التي تقدمت معنا.

خداع الكفار   حماولة  ذكر لكريمة من سورة األنفال يأيت باآليات اسياق  وملا كان  

  ﴾ خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿  لنبيه   تعاىل   اهلل  وكفاية  ×للنبي  

كفاج  [63]األنفال: بذكر  ذلك  بعد  البقاعي: اء  يقول  وللمؤمنني  لنبيه  تعاىل  اهلل  ية 

اهللرِ» كِفاَيُة  كافِيِه، وكاَنْت  اهللرَ  بِأنر  َح  الَتَفَتِت األْنُفُس   وملَّا رَصر املَقاِصِد،  أْعَظَم  لِْلَعْبِد 

املُْؤمِ  َمَع  َفَعَل  هو  أْو  ُمْطَلًقا  َيْكِفيِه  َهْل  ُه  أنر أيْ إىل  َفأتْ ا  ًض ننَِي  َذلَِك،  بَِقْولِِه:  ِمْثَل  َبَعها 

اهللرِ ِجَهِة  ِمن  وااِلطِّالُع  ْفَعُة  الرِّ َمْعناُه  الرِذي  ِة  النُُّبور بَِوْصِف  ا  ً َيْعَلُمُه ُمَعربِّ ال  ما  َعىل   

ِف يف املََلكُ   ( 1).« وِت الِعباُد؛ أِلنرُه يف ِسياِق اإلْخباِر بَِبْعِض امُلَغيرباِت والتررَصُّ

ه  ـ يـب ـره لنـاىل ذكــول تعـقـي»   ري:ـب ـول اإلمام الطـقـ يا  ـن التي مع  ةـاآلير  ـسيتف  ويف

. اهلل   ملؤمنني،ا  من  اتبعك  من  وحسب  ،﴾ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴿  : ×د  ـم ـحـم

أمرهم، وال هيولنكم  فإن  عدوكم،  ناهضوا:  ثناؤه  جل  هلم  يقول كافيكم  كثرة   اهلل 

 ( 2) .«مؤيدكم بنرصهعددهم وقلة عددكم، فإن اهلل 

ا  امواملق عن  الكريمة  اآلية  تعاىل يف  اهلل  وأن  الكفار  ومكر  األعداء  مع  ملناهضة 

ولذلك فإن السياق القرآين ويؤيدهم بنرصه،  ويكفي عباده املؤمنني    ×يكفي نبيه  

 
 .(3/238) بقاعيور، السب اآليات والسنانظم الدرر يف ت (1)

 .(14/49) جامع البيان عن تأويل القرآن  (2)
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هنا املعنى  وأن  بدقة  املراد  املعنى  ذكر    حدد  وقد  لعباده،  اهلل  ونرصة  للكفاية  يكون 

د ما جاء عن ابن  يداء قبل غزوة بدر وأورلباآلية الكريمة نزلت يف االزخمرشي أن  

 .    (1)أهنا نزلت يف إسالم عمر بن اخلطاب عباس 

متعني، فاملقام مقام  ىل لعبده ورسوله وللمؤمنني  مما يعني أن معنى كفاية اهلل تعا

وقتاهلم الكفار  ورسوله    نزال  عبده  يكفي  وتعاىل  سبحانه  عبا  ×واهلل  ه  دويكفي 

 . املؤمنني

 مس خس حس جس مخ جخٱٱ﴿ هلل تعاىل:  يقول ا   النموذج الثاين: 
  ﴾ جفمغ جغ مع جعمظ حط مضخض حض جضمص خص حص

 . [ 68: ]التوبة 

االسم حسب ورد  الكريمة  اآلية  املص  يف  وزن  معنى    "فْعل"در  عىل  عىل  ليدل 

البغوي   ذلك  فرس  كام  ألعامهلم  جزاء  املنافقني  يكفي  النار  يف  فاخللود  الكفاية، 

 (2) . «  َعىَل ُكْفِرِهمْ ءً َزاَكافَِيُتُهْم َج »

القرطبي:   مِ »يقول  َأْي  اْلُبْعُد،  ْعُن:  َواللر ْم.  َأْعاَمهِلِ  
ِ
جِلََزاء َوَوَفاٌء  كَِفاَيٌة  ِهَي  ْن  َأْي 

 ( 3) .« اهللر َرمْحَةِ 

إذ مل أقف  -إن حتديد معنى الكفاية حلسب؛ والتي يكاد يتفق عليها أهل التفسري  

معنى   خالف  بمعنى  يقول  من  املوضعفايالكعىل  هذا  يف  الذي يؤكد  -ة  السياق  ه 

حيان:   أبو  يقول  اآلخرة،  يف  واملنافقات  املنافقني  مصري  عن  فاحلديث  فيه  وردت 

وَذلَِك » كافِيهم،  ُمباَلَغٌة  و)َحْسُبهم(  َعَلْيِه،    ُيزاُد  ال  ٌء  يَشْ َعذاهُبم  إْذ  َعذاهِبِْم،  يف 

ياطِنِي املَالِعنيِ ُموِمنَي ُمْلَحِقنَي بِ ذْ مَ  و)َلَعنَهم( أهاهَنم َمَع الترْعِذيِب وَجَعَلهم  ( 4) .« الشر

 
 .(2/222) الكشاف )1 (

 .  (2/26) بتفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغويمعامل التنزيل يف تفسري القرآن املعروف  (2)

 . (3/341) القرآناجلامع ألحكام  (3)

 . (5/54) حيطتفسري البحر امل (4)
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إن وعد اهلل تعاىل للمنافقني واملنافقات هبذا العذاب األليم ال انفكاك هلم عنه، 

ذ َعنْها  ف  ﴾مص خص﴿  وأهنم  هتفسري  يف  البقاعيلك  يذكر  هَلم  َبراَح   حض﴿ال 
عذاباكافَِيُتهم    ﴾خض النار  َقدْ ملَّا  و،  هذه  اخلُُلوُد  يُ كاَن  الزر   َعِن  بِِه  ُز  َمِن َتَجور

الطرد    ﴾  جعمظ حط ﴿  :قاَل   هلم  َفَرٌج   واحتامل أن يكون من بعدهالطرِويِل   وهو 

أنرُه ال َفَرَج  ي ال أْمَر أِلَحٍد َمَعُه َفأْفَهَم  وعال الذ  وهو جل  سبحانه  ن َرمْحَتِهِ واإلبعاد م

 ( 1).  ﴾ مغ جغ مع ﴿ :ُكلر اْحتاِمٍل بَِقْولِهِ  هَلُْم، ُثمر عقب بنفي

أ عوقد  ابن  بمعنى ورد  متصاًل  املالزمة  معنى  جعل  لكنه  املالزمة  معنى  اشور 

ي ُكنَِّي  كْ كاَن الكايِف ُيالِزُمُه املَ   ملَاإذ  الكفاية   بِِه ُهنا َعِن املاُلَزَمِة، كام أورد جواز أْن  فِّ

عَ  )َحْسُب(  معنى  ذِ َيُكوَن  وَيُكوُن  الكفاية  معنى  وهو  مبارشة  أْصله  َكمن ْكرُ ىل  ُه 

 )2(.يَم، فكان اجلواب: َحْسُبهم ناُر َجَهنرمَ وا النرعِ َطَلبُ 

وهو  إن معنى الكفاية يف اآلية الكريمة حلسب هو املعنى الذي ذكره املفرسون  

اآل سياق  أيضا  يعضده  ما  وهو  حلسب،  معنا  تقدم  ما  عىل  الرئيسة  املعاين  يات  من 

 آلخرة. االكريمة يف بيان مآل املنافقني وعذاهبم يف

الثالث: تعاىل:ي  النموذج  اهلل   رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿  قول 
 ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 . [39]النور: ﴾ ىف يث

،  "احلساب "و  "حسابه "  و  "حيسبه " مرات وردت مادة حسب يف اآلية الكريمة ثالث  

 ولكل منها معنى يقتضيه السياق. 

 إذا  حتى  ﴾يب ىب نب﴿يظن الرجل العطشان الرساب ماء  ها  جاء يف تفسري

والكافر من غروره   !عطشه مل َيد الرساب شيئامستغيًثا من  ،  اءامل  يلتمس  عنده  جاء

 
 .(3/345) الدرر يف تناسب اآليات والسورنظم  (1)

 . (10/265) التحرير والتنوير( 2)
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ينفعه    مل َيد عمله  عذاب حتى إذا هلكال حيسب أنه منجيه عند اهلل من  بعمله التي  

وعال  شيئا جل  اهلل  عىل  عند  ألنه  باهللال؛  اهللَتعاىل  كفر  ووجد  عند   ،  الكافُر  هذا 

 (1) يف الدنيا يوم القيامة.لها حساب أعامله التي عم  فيهويهالكه باملرصاد، 

يف   الظن  الكريمة    اآليةورد  معنى  عىل  األوىل  جاءت  حسب  ملادة  ألفاظ  ثالثة 

م عىل  الثانية  العقابعنى  وجاءت  معنى  عىل  والثالثة  األول،  اجلزاء  من   واملعنى 

من املعاين اإلضافية فأما املعنى الثاين والثالث     األساس التي ذكرها املعجم،املعاين

املثال من كتاب اهلل تعاىل يبني يف سياق  ولعل هذا    سياق اآلية الكريمة،  أكدهاي  الت

امل يتباين  كيف  واحد  اقرآين  املادة  لذات  التي عنى  املعاين  وهذه  منها،  اشتق  لتي 

 ة.وردت كذلك يف املعاجم اللغوي

  ﴾ ىت نت﴿ :ِه بُِكلِّ َمكاٍن قاَل تِ وملَّا كاَن اهللرُ حميطا بعلمه وقدر»يقول البقاعي:  

   بكل  املحيطِ   قدرة  أْي 
ٍ
ء  ختيل  ملا  قصده  الذي  املَْوِضعِ   َذلَِك   ِعنْدَ   أْي   ﴾  يت ﴿   يَشْ

 عىل   عاملهأ  تقتضيه  ما  عىل  عمله   جزاء  أْي   ﴾زث رث﴿  ظنهُ   فخاب  اخلري  فيه

 ( 2) .« الَعْدلِ  حكمِ 

واحدة آية  يف  جاءت  حسب  ملادة  وردت  التي  الثالثة  املعاين  حتديد  ول  إن  كن 

الدقي فيه،  املعنى  وردت  الذي  السياق  عرب  إال  يكون  ال  اللفظة  به  أتت  الذي  ق 

أن   يبني  هنا  الظمآن"والسياق  املضارع    "حيسبه  الفعل  عبصيغة  معنى  جاءت  ىل 

جاء يوم القيامة مل َيده شيًئا؛   ر بعمله وأنه سيغنيه، حتى إذاظنه الكافيالظن الذي  

يوفيه   اهلل  عىل  وهو  "حسابه"ووجد  هنا  وأتت  حسب  جمصدر  معنى  عمله   زاء 

العقاب أي  احلساب  رسيع  وعال  جل  واهلل  يستحق،  صيغة  الذي  عىل  أيضا   ،

 املصدر. 

 
 (.19/195)    جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)

 . (5/269) رنظم الدر( 2)
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َي» القيامة، ومل  واىف عرصات  العظفإذا  العقاب  وجد  بل  الثواب  عظمت  د  يم 

فَ  غمه،  وتناهى   حرسته 
ِ
املاء إىل  حاجُتُه  َتْشَتدُّ  الرِذي  الظمآن  حال  حاله  فَ يشبه  إذا  ، 

تَ  الرساَب  مِمّا شاَهد  وأيَِس  َفإذا جاَءُه  َطَمُعُه،  وَيْقوى  النرجاَة  بِِه  وَيرجو  بِِه  قلبه  َق  َعلر

 .(1) « ْسنِ َهذا املِثاُل يف غاَيِة احلُ كاَن يرجوه فيعظُم َذلَِك َعَلْيِه. و

ملا  الظن  فمعنى  حسب،  ملادة  املعاين  تعدد  يف  نموذًجا  الكريمة  اآلية  لنا  قدمت 

ا سبحي ومعنى  ماء،  الظمآن  من  ه  األساس  املعنى  عن  واملتفرعان  والعقاب  جلزاء 

وإنام   والتقدير،  العد  معنى  وهو  حسب  بدقة معاين  حيددون  املفرسين  جعل  الذي 

القرآاملعن السياق  ذلك  هو  املراد  يتى  الذي  اآلخرة ين  يف  وعقابه  الكافر  جزاء  ناول 

 خرة.اآلوقبل ذلك غروره وظنه أن أعامله ستفيده يف 

 

 

 

 
 

 
 (.399/ 8) التفسري الكبري، الفخر الرازي (1)
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 اخلامتة
نظًرا   املهمة  املوضوعات  من  الكريم  القرآن  أللفاظ  الداللية  الدراسة  إن 

القرآن   وعلوم  التفسري  بعلم  امليادين الرتباطها  أهم  من  تعاىل  اهلل  وكتاب  الكريم، 

يمكن   يفالتي  بالللباحثني  الرشيفة  آياته  يتناولوا  أن  املختلفة  اللغة  علوم  يل  تحل 

يف غرو  ال  وأسامها  والدراسة؛  اللغة  مقامات  أعىل  يمثل  القرآين  فالنص  ذلك   

فعجز    من مثله  بسورةوأطهرها، وقد نزل معجًزا للعرب حتى حتداهم اهلل بأن يأتوا  

 العرب الفصحاء عن ذلك. 

الدراسة األلف   قدمت  اهلل  إحدى  كتاب  من  كثرية  مواضع  يف  تكررت  التي  اظ 

جانًبا  وتعاىل   تومن  تعكس  يف  القرآين  بحسب اإلعجاز  العربية  األلفاظ  ظيف 

اللغة   العرب يف معاجم  السياق القرآين؛ وقد جاءت اللفظة متسقة مع ما جاء عن 

يف تفرد  مع  حسب  معاين  حسب    من  مادة  والذي  توظيف  القرآين  السياق    يربز يف 

 .الدقيق هلا املعنى

 :ما أييتالنتائج اليت توصل إليها البحث    إن أبرز
مفرداتتساا • معاين  غالبية  حسب    ق  الكريم  مادة  القرآن  املعنى يف  مع 

الذي   ااألساس  اللغوياملعتذكره  يفحيث  ة،  جم    حسب  معنى  أن  املعاجم  ورد 

تهالظن ات القرآن  ورد هذا املعنى يف غالب آي  وقداملعاين الرئيسة حلسب،  من    ، وعدر

 .واشتقاقاهتاحسب ءت فيها الكريم التي جا

ح • ملادة  معاينسب  وردت  الكريم  القرآن  املعنى يف  إىل  ترجع  إضافية   

 الوارد يف كتب املعاجم اللغوية، وحيدد سياق اآليات الكريمة هذا املعنى بدقة. األساس 

  التي وردت ملادة حسب معنى الظن ومعنى العد والتقدير،   عاينمن أهم امل •

املعنيان   هذان  ال  -غالًبا–وجاء  يف  تأيت  التي  القرآن  سياقات  عند  ظن  يف  اخلاطئ 

 عند غريهم؛ أو تأيت يف ذكر احلساب يوم القيامة.الكفار أو 
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اللغوية • املعاجم  منها  ذكرت  البياض    معاين  ومعنى  الوسادة  معنى 

الرش  ومعنى  باآلباء  لألحسب  ال  وهذهف  يف  حسب  ملادة  ترد  مل  التي  قرآن  املعاين 

 الكريم. 

من • وغريها  حسب  ملادة  الداليل  التحليل  أدوات  أهم  العناية األ  من  لفاظ 

 القرآين الذي وردت فيه وذلك بغية الوصول للمعنى الدقيق للفظة. بالسياق 

لكريم؛  درس الداليل احلديث يف دراسة مفردات القرآن اقابلية توظيف ال  •

 ملادة حسب يف القرآن. ومن ذلك إثبات املعنى األساس واملعنى اإلضايف 

لبحث فيها الفسيحة التي ال زال ا ين  وميدان البحث الداليل يف القرآن من املياد

وم اللغة  قارًصا عن اإلحاطة بكل ما جاء فيه، كام ينبغي أن يلتفت الباحثون يف عل

 رها نموذًجا سامًيا للعربية.إىل دراسة لغة القرآن الكريم باعتبا

جة لنا ال حجة علينا وأن  أن َيعل ما كتبناه ح  -ز وجلع–ويف اخلتام أسأل اهلل  

 .اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد، اغفر لنا تقصرينا وخطأنن يينفع به، وأ
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 املراجعفهرس املصادر و
 . القرآن الكري .1

 حممود بن عمر الزخمرشي، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت.    ار اهلل ــ ج ،  أساس البالغة  . 2

  املعىن، النظرية يف التوصل إىل  ه  علماء العربية ودور هذ  أصول النظرية السياقية احلديثة عند .3

 حممد سامل صالح، كلية املعلمني، جدة. 

يل  حيان حممد بن يوسف بن عبتفسري أيب حيان، أبو    املعروف   البحر احمليط يف التفسري . 4

 . ـ ه 0142بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس، ت: صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت،  ا 

والتنوير،التحري  .5 الطاه  ر  الطاهر  رحممد  حممد  بن  حممد  الدار    بن  التونيس،  عاشور  بن 

 م. 1984التونسية للنرش، تونس، 

العظيم  .6 القرآن  بن  تفسري  إسامعيل  الفداء  أبو  حممد  ،  ت:  كثري،  بن  شمس  عمر  حسني 

 . ـه1419الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  

 ىل. ريب، بريوت، الطبعة األو عدار إحياء الرتاث ال   ي،التفسري الكبري، الفخر الراز  .7

الطربي  .8 بتفسري  املعروف  القرآن  آي  أتويل  عن  البيان  جرير  جامع  بن  حممد  جعفر  أبو   ،

 هـ . 1420الة، الطبعة األوىل،  حممد شاكر، مؤسسة الرس الطربي، ت: حممود 

القرطيب  .9 بتفسري  املعروف  القرآن  ألحكام  حممد  ،  اجلامع  اهلل  عبد  األنصاري  أبو  أمحد  بن 

ت بالقرط وإبي،  الربدوين  أمحد  أطفيش، :  الطبعة    راهيم  القاهرة،  املرصية،  الكتب  دار 

 . هـ1384الثانية، 

الس .10 القرى،الطلحي   ردة   بن  اهلل  ردة  ،اق يداللة  أم  جامعة  الطبعة    ،  املكرمة،  مكة 

 . هـ1424األوىل، 

 م.  2016فيلولوجي،  طفى،  دراسة سياقية، سعدية مص   الكري داللة الفعل دخل يف القرآن  . 11

 ر اجلرجاين، ت: حممود شاكر، مكتبة اخلانجي، القاهرة. القاه ، عبددالئل اإلعجاز  .12

فارايب، ت:  سامعيل بن محاد اجلوهري ال، أبو نرص إالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  .13

 . ـه1407أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 
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 م. 1998ة اخلامسة،   الكتب، القاهرة، الطبع مل، أمحد خمتار عمر، عا ة علم الدالل .14

األلفاظ .15 أشرف  تفسري  يف  احلفاظ  عبد  عمدة  بن  يوسف  بن  أمحد  احللبي  السمني   ،

 . هـ1417د، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ، ت: حممد باسل عيون السوالدائم 

احمليط  .16 يعقوبالقاموس  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  جمد  مؤسسة  -الفريوزآبادى،    ، 

 هـ. 1426بريوت، الطبعة الثانية،    الرسالة للطباعة والنرش،

يم السامرائي،  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ت: مهدي املخزومي وإبراهكتاب العي  .17

 اهلالل. دار ومكتبة 

، أبو القاسم حممود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق التنزيل املعروف بتفسري الزخمشري  .18

 العريب، بريوت.  هدي، دار إحياء الرتاث ملالرزاق ا خمرشي، ت: عبدأمحد الز

الع ـلس .19 الفضرب ــان  أبو  الديـ مـل جـ،  ابن منـال  الطبعة  ـظـن  دار صادر، بريوت،  ور، 

 . ـه4141الثالثة، 

ال .20 البغوي،معامل  بتفسري  املعروف  القرآن  تفسري  يف  مسعود    تنزيل  بن  احلسني  حممد  أبو 

ة  يامن مسلم احلرش، دار طيب سل ريية وعثامن مجعة ضمالبغوي، ت: حممد عبد اهلل النمر و

 . هـ 1417للنرش، الطبعة الرابعة،  

وإعرابه  .21 القرآن  ت:عبدمعاين  الرسي،  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  دار  اجلل  ،  شلبي،  يل 

 . ـه1424ديث، القاهرة،  احل

القاهرة،    ، حممد فؤاد عبداملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكري .22 الباقي، دار احلديث، 

 . ـه1408ة،  لطبعة الثاني ا

اللغة  .23 مقاييس  أمح معجم  السالم  ،  عبد  ت:  الرازي،  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  د 

 هـ. 1399حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 

ا .24 الدرر يف تناسب  البقاعي، ت: عبد آلايت والسور نظم  إبراهيم بن عمر  أبو احلسن   ،  

 هـ. 1415الرزاق املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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