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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سورة البقرة

 " ريب" 

باب   رَاَب يُرِيُب ِإرَبَةً أَ ريب : مصدر رَاَب يَرِْيُب من ) ر ي ب  ( باب ضرب يضرب يف آّرد , و من ادلزيد فيه : 
 إفعال , و ِإْرتَاَب يَ ْرتَاُب ِإْرتَِياٌب من باب افتعال .

 ) باب ضرب يضرب ( الشك مع التهمة  :  آّرد معاا يف
 القلق و قد يكون معاا  القلق و االضطرابو  مع إرادة السوءالتهمة مع الشك : إلفعالو يف باب ا

 .مع التأكيد الشك مع التهمة : و يف باب االفتعال 
 
و إذا أردنا أن نتكلم فيها فالزم أن نضيف معها كلمة ساليب سلتلفة للفظ يف القرآن يف عدة أماكن يف أرد هذا او 

 شك فيلزم البحث على كليهما حىت يتضح الفروق و ادلعاين كلها و إليك هذا البحث :"شك " ألهنما كالعلا مبعٌت ال
  

 :لغة أواًل: لفظتا )الشك، والريب( 
وردت لفظتا )الشك, والريب( يف كتب الًتادف ضمن األلفاظ ادلًتادفة ادلختلفة يف اللفظ, ادلتفقة يف ادلعٌت, فقال أبو 

( صاحب كتاب: "األلفاظ ادلًتادفة ادلتقاربة ادلعٌت" يف فصل )الشك(, ما ه 384احلسن علي بن عيسى الرماين )ت 
, ويف اذلامش نقل اقق عن "اللسان" [1]نصه: "ال ريب, وال شك, وال مرية, وال َخَدج, وال ََتَْمُجم, وال شبهة"

 ن ماديت: )خدج, ومجم(.معٌت اخلدج: الاقصان, ومعٌت قوذلم: مل يتجمجم؛ أي: مل يشتبه عليه أمر , فيًتدد فيه, م
  

في كل و بعد تتبع كتب البالغة و إستعماالت هذ  الكلمتُت نرى أن هااك فرق بسيط ال يابغي اإلعتااء عاها كما ف
قول: "إن يف )قعد( معٌت ليس يف )جلس(, أال ترى أنَّا نقول: )قام مث ت كما,  [2]واحدة ماهما معٌت ليس يف اآلخر"

طجًعا فجلس(, فيكون القعود عن قيام, واجللوس عن حالة هي دون اجللوس؛ ألن: قعد(... مث نقول: )كان مض
 .[3])اجلَْلَس: ادلرتفع(, فاجللوس ارتفاع عما هو دونه, وعلى هذا غلري الباب كله"

 اليت تشَت إىل استعمال لفظيت )الشك, والريب( مبعٌت واحد, إال أن هااك عدًدا من كتب اللغة و الًتادفوعلى الرغم  
 من اللُّغويُت وادلفسرين وجَّهوا اهتمامهم إىل إيضاح الفرق بُت هاتُت اللفظتُت, على ضلو ما سيأيت الحًقا.

  
 الفروق الداللية بين لفظتي )الشك، والريب(:

ه (: "الفرق بُت الشك واالرتياب, أن االرتياب: شك 395ورد يف كتاب "الفروق اللغوية" أليب هالل العسكري, )ت 
, والشاهد أنك تقول: إين شاكّّ اليوم يف ادلطر, وال غلوز أن تقول: إين مرتاب, وتقول: إين مرتاب بفالن, إذا مع هتمة

 شككَت يف أمر  واهتمته".
ه ( يف "التفسَت الكبَت" )مفاتيح الغيب(, ما نصه: "الريب: قريب من الشك, وفيه 604وذكر الفخر الرازي )ت  

دع ما يريبك إىل ما  : ))-عليه السالم  -ٍت أمر فالن, إذا ظااَت به سوًءا, وماها قوله زيادة, كأنه ظن سوء, تقول: راب
 .[4]ال يريبك(("
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يف تعريف الريب: "والريب: ما مل يبلغ درجة اليقُت, وإن ظهر نوع ظهور, ويقال: شك مريب, وال أبو البقاء وقال 
شكٍت, والشك سبب الريب, كأنه شك أواًل, يوقعه شكه يقال: ريب مشكك, ويقال أيًضا: رابٍت أمر كذا, وال يقال: 

 .[5]يف الريب, فالشك مبدأ الريب, كما أن العلم مبدأ اليقُت, والريب قد غليء مبعٌت القلق واالضطراب"
 
 ق على الفروق الداللية بين لفظتي )الشك، والريب(:ليتع

, وجاء يف "لسان العرب":  اللتها مرتبطة بادلكرو ؛ أي: صروفه وحوادثه, ود مأخوذ من ريب الزمان الريب يف اللغة:
, إذا رأيَت ماه ما يريبك وتكرهه... وحديث فاطمة: ))يريبٍت ما يريبها((؛ أي: يسوءين ما يسوءها,  "رابٍت فالن يريبٍت

 ويزعجٍت ما يزعجها, وهو من رابٍت هذا األمر وأرابٍت, إذا رأيَت ماه ما تكر ".
السوء, أو مبا هو مكرو , وليس )الشك( كذلك, ويف زلاولة للتفريق بُت اللفظُت: "الريب: فصار )الريب( مرتبطًا ب 

 حالة فكرية متيل ضلو االهتام وظن السوء, والشك: حالة من احلَتة واالضطراب, غلعل اليقُت يتذبذب ويتأرجح بُت
 األمرين, من غَت مرجّْح ألحدعلا,

 ادلرجحة, وعاد اجلهل باحلقيقة,  الشك: حالة فطرية تاشأ عاد غياب األمارةف
والريب: حالة مرضيَّة تؤدي إىل توهم احلقيقة, وترجح التهمة بغَت دليل, ويف إطار هذ  الدالالت جاء كلّّ من اللفظُت 

 يعِّبّْ عن معاا  الذي يؤكد أن هذا اللفظ يف موضعه له معٌت ال يؤديه مرادفُه".
يبك((, روي بفتح الياء وضمها؛ أي: دع ما ُيشكُّ فيه إىل ما ال يشك فيه... ويف احلديث: ))دْع ما يريبك إىل ما ال ير 

: "عليك بالرائب يف األمور, وإياك والرائَب ماها", ادلعٌت: -رضي ا عاهما  -ويف حديث أيب بكر يف وصيته لعمر 
ألمر الذي فيه شبه وكدر, عليك بالذي ال شبه فيه كالرائب من األلبان, وهو الصايف, وإياك والرائب ماها؛ أي: ا

 فاألول من راب اللنب يروب, فهو رائب, والثاين: من راب يريب, إذا وقع يف الشك".
 
 لفظتا )الشك، والريب( بين اآليات المكية والمدنية: 

 أواًل: حصر اآليات التي وردت فيها لفظة )الشك(:
وعددها أربع  -نية يف سورة الاساء وبقية اآليات وردت لفظة )الشك( يف القرآن الكرمي مخس عشرة مرة, ماها آية مد

 كلُّها مكية,   -عشر آية 
 أما اآليات ادلكية اليت وردت فيها لفظة )الشك( يف القرآن الكرمي, فهي على الاحو التايل:

ْن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاَءَك احلَْقُّ ِمْن َربَّْك َفاَل َتُكونَنَّ فَِإْن ُكْاَت يِف َشكٍّ شلَّا أَنْ زَْلَاا إِلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب مِ  ﴿ -1
 .[6]﴾ ِمَن اْلُمْمًَتِينَ 

ْن أَْعُبُد اللََّه الَِّذي ُقْل يَا أَي َُّها الاَّاُس ِإْن ُكْاُتْم يِف َشكٍّ ِمْن ِديٍِت َفاَل أَْعُبُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلكِ  ﴿ -2 
 .[7]َوفَّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِاَُت﴾يَ ت َ 
َهانَا َأْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا َوِإن ََّاا لَ  ﴿ -3  ِفي َشكٍّ شلَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد ُكْاَت ِفيَاا َمْرُجوِّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ا ْ

 .[8]﴾ ُمرِيبٍ 
اَ ُهْم َوِإن َُّهْم لَ َولَ  ﴿ -4  َاا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْختُِلَف ِفيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن َربَّْك َلُقِضَي بَ ي ْ ِفي َشكٍّ ِمْاُه َقْد آتَ ي ْ

 .[9]﴾ ُمرِيبٍ 
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ِمْن بَ ْعِدِهْم اَل يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّه َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم  َأملَْ يَْأِتُكْم نَ َبُأ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَِّذينَ  ﴿ -5 
 .[10]﴾ كٍّ شلَّا َتْدُعونَ َاا إِلَْيِه ُمرِيبٍ بِاْلبَ ي َّْااِت فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم يِف أَفْ َواِهِهْم َوقَاُلوا إِنَّا َكَفْرنَا مبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َوِإنَّا لَِفي شَ 

ُكْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى ْت ُرُسُلُهْم َأيف اللَِّه َشكّّ فَاِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض يَْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويُ َؤخَّْر قَالَ  ﴿ -6 
 .[11]﴾ ا فَْأُتونَا ِبُسْلطَاٍن ُمِبُتٍ قَاُلوا ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ لَُاا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آبَاُؤنَ 

َها بَْل ُهْم ِما َْها َعُموَن﴾ ﴿ -7   .[12]َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم يِف اآلِخرَِة بَْل ُهْم يِف َشكٍّ ِما ْ
َها يِف َشكٍّ َورَبَُّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ لِاَ ْعَلَم َمْن يُ ْؤِمُن بِاآْلِخَرِة شلَّْن ُهَو ِما ْ  ﴿ -8 

 .[13]﴾ َحِفيظٌ 
اَ ُهْم َوبَ ُْتَ َما َيْشتَ ُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن قَ ْبُل إِن َُّهْم َكانُوا يِف َشكٍّ ُمرِيبٍ  ﴿ -9   .[14]﴾ َوِحيَل بَ ي ْ
 .[15]﴾  َشكٍّ ِمْن ذِْكرِي بَْل َلمَّا يَُذوُقوا َعَذابِ أَأُْنزَِل َعَلْيِه الذّْْكُر ِمْن بَ ْيِاَاا بَْل ُهْم يف  ﴿ -10 
َعَث اللَُّه ِمْن َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَ ْبُل بِاْلبَ ي َّْااِت َفَما زِْلُتْم يف َشكٍّ شلَّا َجاءَُكْم ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك قُ لْ  ﴿ -11  ُتْم َلْن يَ ب ْ

 .[16]﴾ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ  بَ ْعِدِ  َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ 
اَ ُهْم َوإِن َُّهمْ  ﴿ -12  َاا ُموَسى الِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَّْك َلُقِضَي بَ ي ْ َلِفي َشكٍّ ِمْاهُ  َوَلَقْد آتَ ي ْ

 .[17]﴾ ُمرِيبٍ 
اَ ُهْم َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَّْك ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى َلُقِضَي  َوَما تَ َفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بَ ْعدِ  ﴿ -13  َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ

اَ ُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بَ ْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْاُه ُمرِيبٍ   .[18]﴾ بَ ي ْ
 .[19]﴾ َبْل ُهْم يِف َشكٍّ يَ ْلَعُبونَ  ﴿ -14 
  

 وأما اآلية ادلدنية اليت وردت فيها لفظة )الشك(, فهي:
ِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اللَِّه َوَما قَ تَ ُلوُ  َوَما َصَلُبوُ  َوَلِكْن ُشبّْهَ  ﴿ -1

َ
 ذَلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِه َوقَ ْوذلِِْم ِإنَّا قَ تَ ْلَاا ادل

 .[20]﴾ ا ذَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ ات َّْباَع الظَّنّْ َوَما قَ تَ ُلوُ  يَِقيًااَلِفي َشكٍّ ِمْاُه مَ 
  

 ثانًيا: حصر اآليات التي وردت فيها لفظة )الريب( ومشتقاتها:
وردت لفظة )الريب( ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي ستِّا وثالثُت مرة, ماها: )عشرون آية مكية(, و)ست عشرة آية مدنية( 

 ى الاحو التايل:عل
 اآليات المكية: -أ

ِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن ُقْل ِلَمْن َما يِف السََّمَواِت َواأْلَْرِض ُقْل لِلَِّه َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحََة لََيْجَمَعاَُّكْم ِإىَل يَ ْوِم الْ  ﴿ -1
 ب(.)ري [21]﴾ َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُاونَ 

 اَل رَْيَب ِفيِه ِمْن َوَما َكاَن َهَذا الُقْرآُن أَْن يُ ْفتَ َرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَ ُْتَ يََديِْه َوتَ ْفِصيَل الِكَتابِ  ﴿ -2
 )ريب(. [22]﴾ َربّْ الَعاَلِمُتَ 

َهانَا أَْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا َوإِن ََّاا َلِفي َشكٍّ شلَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد ُكْاَت فِيَاا َمْرُجوِّا قَ ْبَل َهذَ  ﴿ -3 ا أَتَ ا ْ
 )مريب(. [23]﴾ ُمرِيبٍ 

اَ ُهْم َوِإن َُّهمْ  ﴿ -4 َاا ُموَسى الِكَتاَب فَاْختُِلَف ِفيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَّْك َلُقِضَي بَ ي ْ ِفي َشكٍّ ِمْاهُ لَ  َوَلَقْد آتَ ي ْ
 )مريب(. [24]﴾ ُمرِيبٍ 
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 ِإالَّ اللَُّه َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم َأملَْ يَْأِتُكْم نَ َبُأ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم اَل يَ ْعَلُمُهمْ  ﴿ -5
 )مريب(. [25]﴾ َواِهِهْم َوقَاُلوا إِنَّا َكَفْرنَا مبَا أُْرِسْلُتم بِِه َوِإنَّا لَِفي َشكٍّ شلَّا َتْدُعونَ َاا إِلَْيِه ُمرِيبٍ بِاْلبَ ي َّْااِت فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم يِف أَف ْ 

ذَلُْم َأَجاًل اَل َرْيَب ِفيِه فََأََب  أَوملَْ يَ َرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض قَاِدٌر َعَلى أَْن ؼَلُْلَق ِمثْ َلُهْم َوَجَعلَ  ﴿ -6
 )ريب(. [26]﴾ الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفورًا

اَ ُهْم أَْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ اُ وََكَذِلَك أَْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقّّ َوأَنَّ السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َاازَ  ﴿ -7 وا ُعوَن بَ ي ْ
َيانًا َرب ُُّهْم أَْعَلُم ِِّْٔم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم لََاتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا  )ريب(. [27] ﴾ َعَلْيِهْم بُ ا ْ

ْبِطُلونَ  ﴿ -8
ُ
ُلو ِمْن قَ ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل ََتُطُُّه بَِيِميِاَك ِإًذا الَّْرتَاَب ادل  )ارتاب(. [28]﴾َوَما ُكْاَت تَ ت ْ

 )ريب(. [29]﴾ تَ ْازِيُل الِكَتاِب الَ رَْيَب ِفيِه ِمْن َربّْ الَعاَلِمُتَ  ﴿ -9
اَ ُهْم َوبَ ُْتَ َما َيْشتَ ُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن قَ ْبُل إِن َُّهْم َكانُوا يِف َشكٍّ ُمرِيبٍ  ﴿ -10  )مريب(. [30]﴾ َوِحيَل بَ ي ْ
َث اللَُّه ِمْن ْم يُوُسُف ِمْن قَ ْبُل بِاْلبَ ي َّْااِت َفَما زِْلُتْم يِف َشكٍّ شلَّا َجاءَُكْم بِِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن يَ ب ْعَ َوَلَقْد َجاءَكُ  ﴿ -11

 )مرتاب(. [31]﴾ بَ ْعِدِ  َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 
 )ريب(. [32]﴾ تَِيٌة اَل َرْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكثَ َر الاَّاِس اَل يُ ْؤِمُاونَ ِإنَّ السَّاَعَة آَلَ  ﴿ -12
اَ ُهْم َوإِن َُّهمْ  ﴿ -13 َاا ُموَسى الِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن َربَّْك َلُقِضَي بَ ي ْ َلِفي َشكٍّ ِمْاُه  َوَلَقْد آتَ ي ْ

 )مريب(. [33]﴾ ُمرِيبٍ 
َاا إِلَْيَك قُ ْرآنًا َعرَبِيِّا لِتُ ْاِذُر أُمَّ الُقَرى َوَمْن َحْوذَلَا َوتُ ْاِذَر يَ ْوَم اجَلْمِع اَل  ﴿ -14 رَْيَب ِفيِه َفرِيٌق يِف اجلَاَِّة َوَفرِيٌق وََكَذِلَك أَْوَحي ْ

 )ريب(. [34]﴾ يف السَِّعَتِ 
اَ ُهْم َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَّْك ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى َلُقِضَي َوَما تَ َفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاءَ  ﴿ -15 ُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ

اَ ُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بَ ْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْاُه ُمرِيبٍ   )مريب(. [35]﴾ بَ ي ْ
ُكْم مُثَّ غَلَْمُعُكْم ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة اَل رَْيَب ِفيِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر الاَّاِس الَ ُقِل اللَُّه ػُلِْييُكْم مُثَّ ؽُلِيتُ  ﴿ -16

 )ريب(. [36]﴾ يَ ْعَلُمونَ 
ظَاِّا َوَما ضَلُْن  َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقّّ َوالسَّاَعُة اَل َرْيَب ِفيَها قُ ْلُتْم َما نَْدرِي َما السَّاَعُة ِإْن نَُظنُّ ِإالَّ  ﴿ -17

 )ريب(. [37]﴾ مبُْستَ ْيِقِاُتَ 
 )مريب(. [38]﴾ َماَّاٍع لِْلَخَْتِ ُمْعَتٍد ُمرِيبٍ  ﴿ -18
ُاونِ  ﴿ -19

َ
 )ريب(. [39]﴾ أَْم يَ ُقوُلوَن َشاِعٌر نَ تَ رَبَُّص بِِه َرْيَب ادل

َاًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َوَما َجَعْلَاا َأْصَحاَب الاَّاِر ِإالَّ َماَلِئَكًة َوَما َجعَ  ﴿ -20 تَ ُهْم ِإالَّ ِفت ْ ْلَاا ِعدَّ
ُروَن َماَذا أَرَاَد  قُ ُلؤِِّْم َمَرٌض َواْلَكافِ َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُاوا ِإؽلَانًا َواَل يَ ْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُاوَن َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن يف 

َو َوَما ِهَي ِإالَّ ذِْكَرى اللَُّه ََِّٔذا َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُاوَد رَبَّْك ِإالَّ هُ 
 )يرتاب(. [40]﴾ لِْلَبَشرِ 

 اآليات المدنية: -ب 
 )ريب(. [41]﴾ يِه ُهًدى لِْلُمتَِّقُتَ َذِلَك الِكَتاُب الَ َرْيَب فِ  ﴿ -1
وِن اللَِّه ِإْن ُكْاُتْم َوِإْن ُكْاُتْم يِف َرْيٍب شلَّا نَ زَّْلَاا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن دُ  ﴿ -2

 )ريب(. [42]﴾ َصاِدِقُتَ 
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َاُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َواَل يَْأَب َكاتِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُاوا  ﴿ -3 ٌب أَْن ِإَذا َتَدايَ ْاُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى فَاْكتُُبوُ  َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ
َخْس ِمْاُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه َواَل يَ بْ 

ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلُْتِ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو اَل َيْسَتِطيُع أَْن ؽلُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن 
ِإَذا َما ُدُعوا َواَل شلَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداعُلَا فَ ُتذَكَّْر ِإْحَداعُلَا اأْلُْخَرى َواَل يَْأَب الشَُّهَداُء  فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَانِ 

ُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدََن َأالَّ تَ ْرتَابُوا ِإالَّ أَْن َتُكوَن َِتَارًَة َتْسَأُموا أَْن َتْكتُُبوُ  َصِغَتًا أَْو َكِبَتًا ِإىَل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْاَد اللَِّه َوأَقْ وَ 
َاُكْم فَ َلْيَس َعلَْيُكْم ُجَااٌح َأالَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َواَل ُيضَ  ارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإْن تَ ْفَعُلوا َحاِضرًَة تُِديُرونَ َها بَ ي ْ

 )ترتابوا(. [43]﴾ ُفُسوٌق ِبُكْم َوات َُّقوا اللََّه َويُ َعلُّْمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ  فَِإنَّهُ 
 )ريب(.[44]﴾ َرب ََّاا إِنََّك َجاِمُع الاَّاِس لِيَ ْوٍم اَل رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه الَ ؼُلِْلُف ادلِيَعادَ  ﴿ -4
 )ريب(. [45]﴾ ُهْم لِيَ ْوٍم الَ َرْيَب ِفيِه َوُوف َّْيْت ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ َفَكْيَف ِإَذا مَجَْعَاا ﴿ -5
 )ريب(. [46]﴾ ثاً اللَُّه الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعاَُّكْم ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة الَ َرْيَب ِفيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِدي ﴿ -6
 ِمْاُكْم أَْو آَخرَاِن ِمْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُاوا َشَهاَدُة بَ ْيِاُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحَُت اْلَوِصيَِّة اثْ َااِن َذَوا َعْدلٍ  ﴿ -7

َما ِمْن بَ ْعِد الصَّاَلِة فَ يُ ْقِسَماِن بِاللَِّه ِإِن اْرتَ ْبُتْم اَل َغَْتُِكْم ِإْن أَنْ ُتْم َضرَبْ ُتْم يف اأْلَْرِض َفَأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت ََتِْبُسونَ هُ 
 )ارتبتم(. [47]َنْشًَتِي بِِه ََثًَاا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اللَِّه إِنَّا ِإًذا َلِمَن اآْلَثَُِت﴾

َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُاونَ  ﴿ -8  )ارتابت(. [48]﴾ بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يِف رَيِْبِهْم يَ تَ َردَُّدونَ  ِإظلَّ
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُاوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يِف رَيِْبهِ  ﴿ -9  )ريبهم(. [49]﴾ نَ ْم يَ تَ َردَُّدو ِإظلَّ

َيانُ ُهُم الَِّذي بَ اَ ْوا رِيَبًة يف قُ ُلؤِِّْم ِإالَّ أَْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ  ﴿ -10  )ريبة(. [50]﴾ اَل يَ زَاُل بُ ا ْ
اُكْم ِمْن تُ رَاٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة سُلَلََّقٍة يَا أَي َُّها الاَّاُس ِإْن ُكْاُتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقاَ  ﴿ -11

َ َلُكْم َونُِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى مُثَّ طُلْرُِجُكْم ِطْفاًل  ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِماْ َوَغَْتِ سُلَلََّقٍة لِاُبَ ُتّْ ُكْم َمْن يُ تَ َوَّفَّ  مُثَّ لَِتب ْ
َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َورََبْت َوِمْاُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَ  ِإَذا أَنْ زَْلَاا َعَلي ْ

 )ريب(. [51]﴾ َوأَنْ َبَتْت ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َِّٔيجٍ 
َعُث َمْن يف الُقُبورِ  ﴿ -12  )ريب(.[52]﴾ َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة الَ َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه يَ ب ْ
 )ارتابوا(. [53]﴾ اِلُمونَ َأيف قُ ُلؤِِّْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم ؼَلَاُفوَن أَن ػلَِيَف اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه بَْل أُْولَِئَك ُهُم الظَّ  ﴿ -13
ْؤِمُاوَن الَِّذيَن آَمُاوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه مُثَّ ملَْ يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواذِلِْم َوأَنْ ُفِسهِ  ﴿ -14

ُ
َا ادل ْم يف َسِبيِل اللَِّه أُْولَِئَك ُهُم ِإظلَّ

 )يرتابوا(. [54]﴾ الصَّاِدُقونَ 
ْمُر قَاُلوا بَ َلى َوَلِكاَُّكْم فَ تَ ْاُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ رَبَّْصُتْم َواْرتَ ْبُتْم َوَغرَّْتُكُم اأْلََماينُّ َحىتَّ َجاَء أَ  يُ َااُدونَ ُهْم أملَْ َنُكْن َمَعُكمْ  ﴿ -15

 )ارتبتم(.[55]﴾ اللَِّه َوَغرَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ 
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن ارْ  ﴿ -16 ِئي ملَْ ػلَِْضَن َوأُواَلُت اأْلَْْحَاِل َوالالَّ تَ ْبُتْم َفِعدَّتُ ُهنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ

 )ارتبتم(. [56]﴾ َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َْحَْلُهنَّ َوَمْن يَ تَِّق اللََّه غَلَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِ  ُيْسرًا
(, هذا اإلحصاء بصورة تفصيلية؛ حيث يكشف عن 2ل رقم ( و)اجلدو 1ويوضح اجلدوالن الالحقان: )اجلدول رقم  

عدد ادلرات اليت مت فيها استعمال كل من لفظيت )الشك( و)الريب( ومشتقاهتما يف القرآن الكرمي )ادلكي, وادلدين(, 
 ويرصد مواضع االستعمال لكل من اللفظتُت:
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 استعمال لفظة )الشك( ومواضعها: -أ
 (1اجلدول رقم )

اللفظة 
 ملةادلستع

 عدد السور مواضع الورود يف القرآن الكرمي عدد ادلرات
 آّموع اآليات ادلدنية اآليات ادلكية

   15 1 14 شك
الاساء / يونس )مرتُت( / هود )مرتُت( / 
إبراهيم )مرتُت( / الامل / سبأ )مرتُت( / 

 ص / غافر / فصلت / الشورى / الدخان

11 

  
 قاتها وبيان مواضعها:استعمال لفظة )الريب( ومشت -ب

 (2اجلدول رقم )
اللفظة 

 ادلستعملة
 عدد السور مواضع الورود يف القرآن الكرمي عدد ادلرات

 آّموع اآليات ادلدنية اآليات ادلكية
 ارتاب
 ارتابت
 ارتابوا
 ارتبتم
 ترتابوا
 يرتاب
 يرتابوا
 ريب

  
  
  
  
  

 ريبة
 ريبهم
 مرتاب
 مريب

1 
- - 
- - 
- - 
- - 
1 
- - 

10 
  
  
  
  
  
- - 
- - 
1 
7 

- - 
1 
1 
3 
1 
- - 
1 
7 
  
  
  
  
  
1 
1 
- - 
- - 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

17 
  
  
  
  
  
1 
1 
1 
7 

 العاكبوت.
 التوبة.
 الاور.

 ادلائدة / احلديد / الطالق.
 البقرة.
 ادلدثر.

 احلجرات.
/ الاساء /  2×/ آل عمران  2× البقرة 

األنعام / يونس / اإلسراء / الكهف / 
/ غافر / الشورى /  2× / احلج  السجدة
 / الطور. 2× اجلاثية 

 
 

 التوبة.

 التوبة.
 غافر.
/ إبراهيم / سبأ / فصلت /  2× هود 

 الشورى / ق.

26 
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 مالحظات حول النتائج اإلحصائية:
دى , باستثااء آية واحدة وردت يف سورة الاساء, وهي إح ورد استعمال لفظة )الشك( زلصورًا يف السور ادلكية -1

السور ادلدنية, وبالرجوع إىل هذ  اآلية الكرؽلة, صلد أن )الشك( فيها مل ياصرف إىل الوحدانية, وال إىل الدّْين, وال إىل 
الكتاب ادلازَّل, وال إىل الدعوة وما يتصل ّٔا, خبالف اآليات ادلكية اليت ياصبُّ فيها الشك على واحد من هذ  األمور 

كما عرفه   -اء )ادلدنية( يتوجه )الشك(, وهو: تردُّد الذهن بُت أمرين على حد سواء ادلشار إليها, ففي سورة الاس
, حيث تشَت اآلية إىل قصة تردُّد الذين اختلفوا يف  يتوجَّه إىل صلب ادلسيح - [57]الفخر الرازي يف تفسَت  الكبَت

أمر ؛ إذ هم مل يكونوا يعرفونه حق من أهل الكتاب الذين كانوا على تردد من حقيقة  -عليه السالم  -شأن عيسى 
 ادلعرفة.

  
 والخالصة:

موقف كفار مكة بُت اعتقادين متااقضُت, علا: عبادة اآلذلة اليت وجدوا توضح  كلها يف اآلياتأن وقوع )الشك(  
يد إىل درجة آباءهم عليها عاكفُت, وعبادة اإلله الواحد الذي يْدعو إليه الديُن اجلديد, ووقتها مل ياتِه االعتقاد اجلد

  الظهور الذي ؽلكن أن تبٌت عليه األمور ادلعتِّبة يف نظرهم.
  

طبيعيِّا ومتوقًعا؛ ألن هذ   -ومن هاا, كان وقوع )الشك( ماهم, والًتدد يف التصديق بفكرة الوحدانية والكتاب ادلازل 
ا, وذلذا السبب َتدهم ما زالوا يف احلقائق ما زالت يف نظر ادلشككُت غَت ظاهرة بوضوح؛ لعدم توفر الدالئل ادلرجحة ذل

 .  مع أن الدالئل كانت واضحة تزيل الشك وذلذا عوقب عليه تردد وحَتة.
 فخالصة اخلالصة أن الشك ورد يف اآليات ادلكية يف شكهم أنه إله واحد أي كيف صلعل اآللة إله واحدا .

  
ات, باستثااء آية واحدة فقط خرجْت فيها لفظة يف اآليات ادلكية وردت لفظة )الريب( مافيًة يف كل تلك اآلي -2

عن ادلعٌت الذي َتمله بقية اآليات ادلشار إليها, وذلك ما ستوضحه الدراسة الحًقا, ويف بقية اآليات ادلكية  )ريب(
يف  وقوَع الريب يف يوم القيامة, أو -سبحانه وتعاىل  -, ويف تلك اآليات يافي ا مبعٌت: الشك مع هتمةجاء )الريب( 

 الكتاب ادلازل, أو يف ادلوت ادلوعوِد به البشُر, وذلك على الاحو التايل:
 .[59]﴾ لََيْجَمَعاَُّكْم ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة الَ َرْيَب ِفيهِ  جاء يف سورة )األنعام( وهي مكية: ﴿ •
 .[60]َوتَ ْفِصيَل الِكَتاِب الَ َرْيَب ِفيِه﴾ وجاء يف سورة )يونس( وهي مكية: ﴿ •
 .[61]َوَجَعَل ذَلُْم َأَجاًل الَ َرْيَب ِفيِه﴾ وجاء يف سورة )اإلسراء( وهي مكية: ﴿ •
 .[62]﴾ َوأَنَّ السَّاَعَة الَ َرْيَب ِفيَها وجاء يف سورة )الكهف( وهي مكية: ﴿ •
 .[63]تَ ْازِيُل الِكَتاِب الَ َرْيَب ِفيِه﴾ وجاء يف سورة )السجدة( وهي مكية: ﴿ •
 .[64]ِإنَّ السَّاَعَة آلتَِيٌة الَ َرْيَب ِفيَها﴾ سورة )غافر( وهي مكية: ﴿ وجاء يف •
 .[65]َوتُ ْاِذَر يَ ْوَم اجَلْمِع الَ َرْيَب ِفيِه﴾ وجاء يف سورة )الشورى( وهي مكية: ﴿ •
 .[66]﴾ يهِ مُثَّ غَلَْمُعُكْم ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة اَل َرْيَب فِ  وجاء يف سورة )اجلاثية( وهي مكية: ﴿ •
 .[67]﴾ َوالسَّاَعُة اَل رَْيَب ِفيَها وجاء يف آية أخرى من سورة )اجلاثية(: ﴿ •
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ويف هذا الافي للريب عن يوم القيامة, وعن الكتاب, وعن ادلوت الذي ال مفرَّ ماه أن ذلك الكتاب الذي يُتلى عليهم  
زلالة, وأن ادلوت ياتظر كلَّ حيٍّ, وذلك أمر ال سبيل هو من ا ال ريب يف ذلك وال شك, وأن اليوم اآلخر آٍت ال 

ألن ثابتة فطرا و قامت عليه األدلة وكل هذ  القضايا شلكن الشك فيها مع وقوع التهمة إلنكار  أو التشكك يف وقوعه, 
 يف أسالفهم .

  
: -وهي مكية  -سورة )الطور(  يف -تعاىل  -أما اآلية ادلكية اليت ورد فيها )الريب( خارًجا عن هذا ادلعٌت, فهي قوله 

ُاوِن{
َ
, يقول ادلراغي يف تفسَت مفردات هذ  اآلية الكرؽلة: "نًتبص: أي [68]}أَْم يَ ُقوُلوَن َشاِعٌر نَ تَ رَبَُّص بِِه رَْيَب ادل

 ناتظر, وادلاون: الدهر, وريبه: حوادثه وصروفه", 
رؽلة, والداللة األخرى اليت هي مبعٌت: الشك مع هتمة, يف وهكذا يتضح الفرق بُت الداللتُت: الداللة يف هذ  اآلية الك

 اآليات الكرؽلة السابقة.
 
, ما عدا آيًة واحدة, ستشَت  ورد لفظ )الريب( يف صيغة )مريب( وصًفا للشك وتقوية دلعاا  يف مجيع اآليات ادلكية -3

 إليها الدراسة الحًقا.
 ادلكية:وهذا بيان مبواضع اقًتان الريب بالشك يف اآليات  
 .[69]َوِإن ََّاا َلِفي َشكٍّ شلَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيٍب﴾ جاء يف سورة )هود( وهي مكية: ﴿ •
 .[70]﴾ َوِإن َُّهْم َلِفي َشكٍّ ِمْاُه ُمرِيبٍ  وجاء يف سورة )هود( أيًضا: ﴿ •
 .[71]﴾ َاا إِلَْيِه ُمرِيبٍ َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ شلَّا َتْدُعون َ  وجاء يف سورة )إبراهيم( وهي مكية: ﴿ •
 .[72]﴾ ِإن َُّهْم َكانُوا يف َشكٍّ ُمرِيبٍ  وجاء يف سورة )سبأ( وهي مكية: ﴿ •
 .[73]َوِإن َُّهْم َلِفي َشكٍّ ِمْاُه ُمرِيٍب﴾ وجاء يف سورة )فصلت( وهي مكية: ﴿ •
 .[74]﴾ اَب ِمْن بَ ْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْاُه ُمرِيبٍ َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا الِكتَ  وجاء يف سورة )الشورى( وهي مكية: ﴿ •
 
ويف مجيع هذ  اآليات ادلكية وصٌف لذلك الاوع من الشك الذي غلعل أصحابَه يف حَتة من أمرهم, ويوقعهم يف  

يف قلق اضطراب وقلق, وكل ذلك متَّسٌق مع ادلقام الذي يتحدَّث عن أولئك ادلشككُت, الغارقُت يف احلَتة, والواقعُت 
 من أنفسهم واضطراب, وهو حال أغلب ادلشركُت والكفار أوَل ظهور الدعوة.

 
: -تعاىل  -أما اآلية الكرؽلة الواردة يف سورة )ق(, فجاءت فيها لفظة )مريب( غََت مقًتنة بلفظة )شك(, وهي يف قوله 

ة )مريب( يف هذ  اآلية الكرؽلة, هو: )شاك(, ويكاد , ولكن ادلعٌت الذي َتمله لفظ[75]َماَّاٍع لِْلَخَْتِ ُمْعَتٍد ُمرِيٍب﴾ ﴿
 وقوله: )مريب( يعٍت: شاك يف وحدانية ا وقدرته على ما يشاء غُلمع ادلفسرون على ذلك, يقول الطِّبي يف تفسَت : "

 .[76], كما حدثاا بشر, قال: ثاا يزيد, قال: ثاا سعيد, عن قتادة, قوله )مريب(: أي شاك"
, وإن مل تكن قد جاءت مقًتنًة بالشك لفظًا, فهي مقًتنة معها  ة )مريب( يف هذ  اآلية ادلكيةأن لفظ اخلالصة:ف

 معٌت, ومتحدة معها يف الداللة, كما أمجع على ذلك ادلفسرون بتأويلهم إياها مبعٌت )شاك(.
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تبتم, ترتابوا, يرتابوا( مل يَرِْد كثر وصف الااس باالرتياب يف اآليات ادلدنية, فالكلمات: )ارتابت قلؤّم, ارتابوا, ار  -4 
ماها شيٌء يف اآليات ادلكية, وهذا يفسّْر التوبيَخ اإلذلي ذلذ  الشرػلة من آّتمع ادلدين الذي داخلت الريبُة قلؤَّم, على 
 الرغم من ظهور الدليل واحلجة على صحة الدعوة اليت َنَشرها الرسول الكرمي, ووضوح اآليات, وسطوع الِّبهان, وحىت
 لفظة )ريبة( اضلصر ورودها يف خطاب آّتمع ادلدين, وخلْت ماها اآليات ادلكية, وهذا ما يكشف عن الفرق بُت

 يف احلديث عن الفروق الداللية بُت اللفظتُت. ذكر سابقامفهوم )االرتياب( و)الشك( الذي 
 

, فال معٌت إللصاق العيب  يل وظهور احلجةوإذا كان )الشك( تعبَتًا عن احلَتة والًتدد الذي ياتهي مبجرد توافر الدل
ألن الكفار و ادلشركون معاقبون ألن  , وذلك خبالف )الريب( الذي ػلمل يف معاا  االهتام والتكذيب. وادلذمة بصاحبه

 جاءهتم الدالئل و الِّباهُت تزيل الشك .
 

رمي بعدد مخس عشرة مرة, وهو عدد الدراسة, رمبا جاز القول بأن ورود لفظة )الشك( يف القرآن الك  ويف ختام هذ
فردي, واضلصارها يف إحدى عشرة سورة, وهو عدد فردي أيًضا, وورد لفظة )الريب( ستِّا وثالثُت مرة, وهو عدد 

رمبا تضمن اإلعجاز العددي ذلذين اللفظُت, أن  -زوجي, واضلصارها يف ست وعشرين سورة, وهو عدد زوجي أيًضا 
دي( إظلا جاء كذلك؛ ألن هذ  اللفظة ال تعٍت سوى شيء واحد, هو الًتدد الذي )الشك( الذي جاء يف عدد )فر 

وا  -سبَّبته احلَتة, بياما َتمل لفظة )الريب( أمرين, علا: الشك مع هتمة, وهذا ادلعٌت الذي غلمع بُت أمرين, تااسب 
 الكتاب الكرمي. مع العدد الزوجي ادلشار إليه, وذلك من عالمات اإلعجاز العددي يف هذا -أعلم 

  
وبالرجوع إىل استعمال لفظيت )الشك, والريب(, غلد ادلتأمل يف استعمال القرآن الكرمي للفظة )الشك(, أهنا جاءت يف 
مجيع اآليات اليت وردت فيها مفردًة وبصيغة ادلصدر آّرد من )أل( التعريف, ويف ذلك عدٌد من اللطائف البالغية, ماها 

 ما يلي:
داللتها اليت تعٍت الًتدد )مصدر احلَتة(, أو السبب يف وقوع صاحب الًتدد فيها, كما تتااسب هذ   أن يتااسب مع

ألن من ال تظهر له الدالئل ادلرجّْحة  -إن مل يكن الشك موصوفًا بالريبة  -الصيغة مع رْفع ادلالمة عمَّن وقع يف الشك 
 -زول ّٔا الشك, وذلذا جاز سلاطبة الرسول من قبل ا ألحد الاقيضُت, يبقى يف شك حىت تظهر له الدالئل تلك, في

كما متت اإلشارة   -عليه الصالة والسالم  -﴾, وإن كان أصل اخلطاب ألمَّته  فَِإْن ُكْاَت يِف َشكٍّ  بقوله: ﴿ -سبحانه 
 إىل ذلك آنًفا, 

  
خبالف الريب الذي يدل على  رليء الشك يف صيغة واحدة تتااسب مع ما يدلُّ عليه من معٌت واحد, وهو: الًتدد,

أمرين: الًتدد مع التهمة, وقد ورد يف القرآن باثٍت عشر لفظًا سلتلًفا, هي: )ارتاب, ارتابت, ارتابوا, ارتبتم, ترتابوا, 
يرتاب, يرتابوا, ريب, ريبة, ريبهم, مرتاب, مريب(, وذلك عدد زوجيّّ يتااسب مع ما يدل عليه اللفظ, وحىت لو قصرنا 

اظ على صيغها, وقلاا: جاء الريب يف الصيغ التالية: الفعل ادلاضي )ارتاب(, والفعل ادلضارع )يرتاب أو هذ  األلف
ترتاب(, وادلصدر )ريب(, واالسم ادلأخوذ من الريب )ريبة(, واسم الفاعل من الفعل ارتاب )مرتاب(, واسم الفاعل من 

يتااسب وداللَة الريب على أمرين, علا: الًتدد الريب )مريب(, وهذ  ست صيغ سلتلفة, وذلك عدد زوجي أيًضا 
 والتهمة,.
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[ الرماين, أبو احلسن علي بن عيسى, "األلفاظ ادلًتادفة ادلتقاربة ادلعٌت", َتقيق ودراسة: فتح ا صاحل علي ادلصري, 1]
 .86 - 85م, ص  1988ه / 1408, مصر, ادلاصورة: دار الوفاء, 2ط
 .99ص [ ابن فارس, "الصاحيب", 2]
 .99, 98[ ابن فارس, "الصاحيب", ص 3]
, بَتوت: 1, ط2[ الرازي, فخر الدين زلمد بن عمر التميمي البكري, "التفسَت الكبَت" أو "مفاتيح الغيب", ج4]

 .18م, ص  1990ه / 1411دار الكتب العلمية, 
 .528[ أبو البقاء الكفوي, "الكليات", ص 5]
 .94[ سورة يونس, اآلية: 6]
 .104[ سورة يونس, اآلية: 7]
 .62اآلية: [ سورة هود, 8]
 .110[ سورة هود, اآلية: 9]
 .9[ سورة إبراهيم, اآلية: 10]
 .10[ سورة إبراهيم, اآلية: 11]
 .66[ سورة الامل, اآلية: 12]
 .21[ سورة سبأ, اآلية: 13]
 .54[ سورة سبأ, اآلية 14]
 .8[ سورة ص, اآلية: 15]
 .34[ سورة غافر, اآلية: 16]
 .45[ سورة فصلت, اآلية: 17]
 .14[ سورة الشورى, اآلية: 18]
 .9[ سورة الدخان, اآلية: 19]
 .157[ سورة الاساء, اآلية: 20]
 .12[ سورة األنعام, اآلية: 21]
 .37[ سورة يونس, اآلية: 22]
 .62[ سورة هود, اآلية: 23]
 .110[ سورة هود, اآلية: 24]
 .9[ سورة إبراهيم, اآلية: 25]
 .99[ سورة اإلسراء, اآلية: 26]
 .21[ سورة الكهف, اآلية: 27]
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 .48[ سورة العاكبوت, اآلية: 28]
 .2[ سورة السجدة, اآلية: 29]
 .54[ سورة سبأ, اآلية: 30]
 .34[ سورة غافر, اآلية: 31]
 .59[ سورة غافر, اآلية: 32]
 .45[ سورة فصلت, اآلية: 33]
 .7[ سورة الشورى, اآلية: 34]
 .14[ سورة الشورى, اآلية: 35]
 .26ة اجلاثية, اآلية: [ سور 36]
 .32[ سورة اجلاثية, اآلية: 37]
 .25[ سورة ق, اآلية: 38]
 .30[ سورة الطور, اآلية: 39]
 .31[ سورة ادلدثر, اآلية: 40]
 .2[ سورة البقرة, اآلية: 41]
 .23[ سورة البقرة, اآلية: 42]
 .282[ سورة البقرة, اآلية: 43]
 .9[ سورة آل عمران, اآلية: 44]
 .25[ سورة آل عمران, اآلية: 45]
 .87[ سورة الاساء, اآلية: 46]
 .106[ سورة ادلائدة, اآلية: 47]
 .45[ سورة التوبة, اآلية: 48]
 .45[ سورة التوبة, اآلية: 49]
 .110[ سورة التوبة, اآلية: 50]
 .5[ سورة احلج, اآلية: 51]
 .7[ سورة احلج, اآلية: 52]
 .50آلية: [ سورة الاور, ا53]
 .15[ سورة احلجرات, اآلية: 54]
 .14[ سورة احلديد, اآلية: 55]
 .4[ سورة الطالق, اآلية: 56]
 .18[ الرازي, "التفسَت الكبَت" )مفاتيح الغيب(, ص 57]
 13م,  1985, بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب, 2, ط6, ج2[ ادلراغي, أْحد مصطفى, "تفسَت ادلراغي", مج58]

ويشَت ادلؤلف إىل أن إصليل )برنابا( يصرح بأن اجلاود أخذوا يهوذا األسخريوطي نفسه؛ ظاِّا أنه هو ادلسيح؛ ألنه  ,14
 ألقي عليه شبهه, وادلعلومات ادلذكورة هاا من ادلصدر نفسه.
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 .12[ سورة األنعام, اآلية: 59]
 .37[ سورة يونس, اآلية: 60]
 .99[ سورة اإلسراء, اآلية: 61]
 .21[ سورة الكهف, اآلية: 62]
 .2[ سورة السجدة, اآلية: 63]
 .59[ سورة غافر, اآلية: 64]
 .7[ سورة الشورى, اآلية: 65]
 .26[ سورة اجلاثية, اآلية: 66]
 .32[ سورة اجلاثية, اآلية: 67]
 .30[ سورة الطور, اآلية: 68]
 .62[ سورة هود, اآلية: 69]
 .110[ سورة هود, اآلية: 70]
 .9[ سورة إبراهيم, اآلية: 71]
 .54[ سورة سبأ, اآلية: 72]
 .45[ سورة فصلت, اآلية: 73]
 .14[ سورة الشورى, اآلية: 74]
 .25[ سورة ق, اآلية: 75]
, 26, ج13ه (, "جامع البيان عن تأويل آي القرآن", مج 310[ الطِّبى, أبو جعفر زلمد بن جرير )ت 76]

 .167م, ص  1988ه / 1408بَتوت: دار الفكر, 
 

 
 و أسأل ا التوفيق و السداد هذا ..... و ا أعلم بالصواب

 
 

 


