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 ملخص البحج

الصػاات الماػردة الزاةػدة  مػث الػ الث  اسؽتناوؿ البحث المناسبة البالغية في تن
يؤدي إلث أسرار ونكات بالغية، وىو  اسقالمموصوؼ الواحد في الذكر الحكيـ؛ تن

ال صػػػمة لػػػو بد التقػػػديـ والتػػػم ير   القػػػاةـ بػػػيف  ناصػػػر الػػػنظـ تقػػػديما  اسػػػؽتن
يتطمػػب أصػػال وفر ػػا؛ ولػػيس ىػػذا فػػي  –تقػػديـ والتػػم ير أ نػػي ال –وتػػم يرا؛ هنػػو 

 التنسيؽ الذي تقـو  ميو تمؾ الدراسة.                                                                               

جػػػرا ات التطبيػػػؽ بػػػيف  ومػػػف ىنػػػا كػػػاف الاصػػػؿ بػػػيف منيجيػػػة التنػػػاوؿ وا 
                              والتقديـ والتم ير.           اسؽالتن

الصاات لمموصوؼ الواحد الزاةدة  مث ال الث فػي الػذكر الحكػيـ  اسؽوتن
           لػػػػػػـ يمػػػػػػؽ اىتمامػػػػػػا كبيػػػػػػرا ووايػػػػػػحا مػػػػػػف ِ َبػػػػػػؿ الدارسػػػػػػيف  ػػػػػػديما وحػػػػػػدي ا.                                                                  

نمػػا لتمػػ اسػػؽكمػػا تت ػػذ ظػػاىرة التن ؾ الصػػاات فػػي القػػررف الكػػريـ نمطػػا واحػػدا، وا 
جػػػا ت  مػػػث سػػػبيؿ التوديػػػد مػػػف دوف  طػػػؼ فػػػي بوػػػض الموايػػػ ،  ػػػـ جػػػا ت 

 بالوطؼ تارة أ رى.                                   

وكؿ ىذا إنما جا  فػي سػيا ات متوػددة؛ لتحقيػؽ نكػات وأغػراض بالغيػة 
إل جػػاز الػػذي ال يمكػػف موػػو تػػؤدي إلػػث حقػػاةؽ جماليػػة  اليػػة، تصػػؿ إلػػث حػػد ا

مغاير لػو ، مػ  تحقيػؽ الغػرض ناسػو. فسػبحاف  اسؽالوارد بتن اسؽاستبداؿ التن
 مف أنزؿ  مث  بده الكتاب ولـ يجوؿ لو ِ َوجا .
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 ادللخص اإلجنليزي
 The research dealt with rhetorical function in the 

coordination of the singular attributes of the three 

attributes of the one described in the Holy Writ; a 

coordination that leads to rhetorical secrets and jokes, 

which is not related to the (introduction and delay) that 

exists between the elements of the systems of delay and 

delay; ; Not in the coordination of the study. Hence, the 

separation between the methodology of handling and the 

application procedures between coordination, submission 

and delay. And the coordination of the qualities of the one 

descriptive excess of the three in the Holy Quran has not 

received much attention and clear by the scholars of old 

and recent. The phenomenon of coordination of these 

qualities in the Holy Quran is one pattern, but came as a 

way of saying without sympathy in some places, and then 

came with sympathy at other times. All this came in 

several contexts: to achieve jokes and rhetorical purposes 

that lead to high aesthetic truths, reaching the level of 

miracles where coordination in a different format can not 

be replaced with the same purpose. Glory be to Him Who 

sent down the Book to His servant, and did not make it 

crooked 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 ادلقذمت
الحمػػد  رب الوػػالميف، والصػػالة والسػػالـ  مػػث سػػيد المرسػػميف، سػػيدنا محمػػد 
و مث رلو وصحبو أجمويف، في كؿ لمحة وناس  دد ما وسوو  مـ ا الوظػيـ. 

                               وبود ..                  

فقد جم  القررف الكريـ فنوف البالغة وأطراؼ البياف والاصاحة؛ ومػف  َػـ 
جػػا  محكمػػا فػػي نظمػػو، متماسػػكا فػػي سػػبكو، متينػػا فػػي أسػػموبو، متصػػال بويػػو 
بػػػبوض كمنػػػو  قػػػد منػػػتظـ، تناسػػػقت حروفػػػو، واةتماػػػت كمماتػػػو وجممػػػو ورياتػػػو، 

حتث جا  أولو مرتبطا بآ ره، ور ره مؤتماا مػ  والتحمت موانيو في انسجاـ تاـ؛ 
أولػػو، فػػي نظػػاـ ال ير ػػث إليػػو أي كػػالـ أو نظػػـ أبػػدا. حتػػث أنػػؾ تحسػػب ألااظػػو 
لجماليػػا ورو تيػػا منقػػادة لموانيػػو، فػػغذا مػػا تغمغمػػت فيػػو وجػػدت موانيػػة منقػػادة 
هلااظو، فغذا ما رجوت البصر مرة ومرة ، فغنؾ ستظؿ مترددا بػيف انقيػاد موانيػو 

لااظو، وانقياد ألااظو لموانيو، حتث تؤمف أ يرا بمنؾ تقرأ كالما لػيس مػف كػالـ ه 
                                                                                                         ٔالبشر.

                                     :      ر الوجيز في تاسػير الكتػاب الوزيػزيقوؿ ابف  طية في كتابو د المحر 
" إف ا  د أحاط بكؿ شي   مما، فغذا ترتبت الماظػة مػف القػررف؛  مػـ بغحاطتػو 

                                           

منشػورات  – ٘ص د/ حانػي شػرؼ:  –ينظر: إ جاز القررف البياني بيف النظرية والتطبيػؽ  ٔ
 –الكتػػػاب الرابػػػ   –الجميوريػػػة الوربيػػػة المتحػػػدة  -المجمػػػس اه مػػػث لمشػػػؤوف اإلسػػػالمية

 – ٖٖٗد/ فايػػؿ مػػدب اهحبػػابي: ص  –ـ؛ ونظريػػة التحػػوؿ فػػي ال طػػاب القررنػػي ٜٓٚٔ
 الودد ال امف  شر. –بحث منشور في مجمة أىؿ البيت 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 133  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
أي لاظػػة تصػػم  أف تمػػي اهولػػث، وتبػػيف المونػػث بوػػد المونػػث،  ػػـ كػػذلؾ مػػف أوؿ 
القررف إلػث ر ػره، والبشػر يوميػـ الجيػؿ والنسػياف والػذىوؿ، ومومػـو يػرورة أف 

لبشػر ال يحػيط بػذلؾ؛ فبيػذا جػا  نظػـ القػررف فػي الغايػة القصػوى مػف أحدا مف ا
                                                                                                        ٔالاصاحة ".

 اسػؽوتمتي أىمية الدراسة مػف أىميػة المجػاؿ الػذي تبحػث فيػو وىػو التن
لحكيـ لمصاات الماردة الزاةدة  مث ال الث لمموصوؼ الواحد؛ الترتيبي في الذكر ا

                               لمحػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػا د، أو مبالغػػػػػػػػػة، أو ت صػػػػػػػػػيص،...ال .                                                                           
صػػة  ػػديما أوحػػدي ا، تجمػػ  ؽ لػػـ يحػػظ بدراسػػة  ااسػػذلػػؾ أف ىػػذا المػػوف مػػف التن

شواىده كميا أو تقـو بتحميميا؛ لذا فاليػدؼ مػف الدراسػة يكمػف فػي الكشػؼ  ػف 
وجوه التناسب البالغػي التػي تسػتتر ورا  ىػذا الترتيػب الػوارد فػي الػنظـ الحكػيـ؛ 

ؽ تمػػػؾ الصػػػاات اسػػػممػػػا يم ػػػؿ وجوىػػػا لتوزيػػػز اإل جػػػاز البالغػػػي مػػػف  ػػػالؿ تن
                                                                                                                                                                                                                    ومجيةيا وفؽ ترتيب  اص .     

طم  د الترتيػب   ىذا . و د جػا ت دراسػات اشػتممت  ناوينيػا  مػث مصػ
أو مػػا يرادفػػو مػػف مصػػطمحات تنػػاوؿ فييػػا الدارسػػوف شػػواىد  ميمػػة مػػف الصػػاات 
المتوػػددة لمموصػػوؼ الواحػػد، والتػػي جػػا ت مرتبػػة  مػػث نسػػؽ موػػيف فػػي الػػذكر 

                                         الحكيـ ، سوا  كانت ماردة أو مف  بيؿ الجممة :                                                                  

مػػف تمػػؾ الدراسػػات: دراسػػة  تحػػت  نػػواف د الصػػاات الماػػردة المتوػػددة 

                                           

مػػد  بػػد الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف  طيػػة أبػػو مح –المحػػرر الػػوجيز فػػي تاسػػير الكتػػاب الوزيػػز  ٔ
 ـ.ٖٜٜٔالطبوة اهولث  –لبناف  –دار الكتب الوممية  – ٜٗ/  ٔاهندلسي : 
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. و ػد ركػز الباحػث فييػا  مػث ٔلموصوؼ واحد في القررف الكريـ دراسة بالغيػة  

إبراز السر البالغي لتنوع الصاات المتوددة التي ال تتوػدى فػي الغالػب الصػاة أو 
ف التوػػرض  لبيػػاف أسػػرار الترتيػػب لمصػػاات الماػػردة الزاةػػدة  مػػث الصػػاتيف، دو

 ال الث لمموصوؼ الواحد.                                                                                                     

وىنػػاؾ دراسػػة  نوانيػػا د الترتيػػب فػػي القػػررف الكػػريـ المجػػاؿ والوسػػاةؿ 
، رصػػػد فييػػػا الباحػػػث ظػػػاىرة الترتيػػػب مؤصػػػمة لممايػػػـو ٕدالالت  والبوا ػػػث والػػػ

والتطبيؽ  مث ريات وشواىد لػـ تتوػرض لشػواىد ترتيػب الصػاات الماػردة الزاةػدة 
 مػػث الػػ الث؛ حيػػث انطمقػػت فػػي موالجتيػػا لظػػاىرة الترتيػػب مػػف د نحػػو الجممػػة   

نحػػو  الػػذي يجػػزي  الػػنص إلػػث أجػػزا  تبػػدأ بالجممػػة وتنتيػػي بيػػا.أو مػػف زاويػػة د
 النص   التي تمتد إلث النص كمو.                                                                                  

كمػػا ُوِجػػَد دراسػػتاف إحػػداىما بونػػواف : د بػػدي  الترتيػػب فػػي القػػررف الكػػريـ 
 .                                                                  ٗ د الترتيب في لغة القررف الكريـ ، واه رى بونواف:ٖدراسة داللية جمالية  

                                           

الدراسة  بارة  ف رسالة ماجستير مقدمة مف الباحث أحمد محمد أحمد محمػود، تقػدـ بيػا  ٔ
                      ـ.          ٕٚٔٓالباحث إلث  سـ المغة الوربية في كمية اآلداب بجاموة أسواف ، سنة 

 بارة  ف رسالة دكتوراة لمباح ة / رفاه  زيز الواريي، مف جاموة القادسػية، كميػة الدراسة ٕ
 ـ. ٕٕٔٓاآلداب، و د طبوت في كتاب  ف دار تموز في دمشؽ سنة 

الباحػث /  الػد كػاظـ حميػدي، وىػو منشػور فػي مجمػة المغػة  الدراسة  بارة  ف بحث أ ده ٖ
ـ. وو وػػت فػػي إحػػدى و ال ػػيف ٖٕٔٓا؛ فػػي الوػػدد ال ػػامف  شػػر مػػف سػػنة الوربيػػة وردابيػػ

 صاحة مف القط  الصغيرة.                               

دراسة لمباحث/ شكيب غازي بصري الحماي ، وىػي بحػث منشػور فػي مجمػة د دواة   ، ىي  ٗ
فػػي تسػػ   وىػػي مجمػػة فصػػمية محكمػػة تونػػث بػػالبحوث والدراسػػات المغويػػة والتربويػػة، و وػػت

  شرة صاحة مف القط  الصغيرة
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و ػػػػد اتجيػػػػت الدراسػػػػتاف إلػػػػث تمصػػػػيؿ مايػػػػـو د الترتيػػػػب   فػػػػي المغػػػػة 
واالصطالح، وبياف صمة الترتيب بومـ الناس، والارؽ بيف الترتيػب والتػمليؼ،  ػـ 

شػػاىد مػػف التطبيػػؽ  مػػث بوػػض ريػػات القػػررف الكػػريـ التػػي لػػيس مػػف بينيػػا أي 
 شواىد دراستي تمؾ.                                                                           

كما أف ىناؾ دراسة  نوانيا : د بالغة التوديد في القررف الكػريـ: دراسػة 
و ػد شػمؿ مقصػد الترتيػب بػيف الصػاات الماػردة   ٔفي أسموبية التوبير القررني  

ث لمموصوؼ الواحد صاحتيف ونصؼ الصػاحة فقػط؛ مػف  ػالؿ الزاةدة  مث ال ال
 .                                                                                             ٕٔٔ  وريػػػػػػػػػػػػػػػػػة التوبػػػػػػػػػػػػػػػػػة د  ٖتحميمػػػػػػػػػػػػػػػػػو آليتػػػػػػػػػػػػػػػػػي د غػػػػػػػػػػػػػػػػػافر / 

أما دراستي فمجاليا م تمؼ  ػف كافػة المحػاوالت السػابقة؛ حيػث اتجيػت لػدرس 
لمحػظ مػا فييػا مػف نكػات  ؛ وذلػؾالمتتاليػة ترتيػب الصػااتلمناسبة البالغية في ا

بالغية وأسرار بيانية . وىومما يجوػؿ دراسػة ىػذا المػوف مػف الترتيػب أمػرا ممحػا؛ 
كشػؼ لػو حػاجي  مياػة فػي مقدمػة كتابػػو دتكميال لجيد سػابؽ، مستمنسػا بمػا  ا

                                                                                                                                       الظنوف  :                                     
التمليؼ  مث سبوة أ ساـ ال يؤلؼ  الـ  ا ؿ إال فييا: وىي إما شي  " 

ما شي  نا ص فيتمولـ يسبؽ إليو فيبتكره،  ما شي  مغموا  مػا ، وا  ؽ فيشػرحو، وا 
ما شي  مارؽ فيجمووشي  طويؿ في تصره،  ما وا  ما شي  م تمط فيرتبو، وا  ، وا 

                                           

دراسػة لمباحػث / مػازف  بػد الرسػوؿ سػمماف ، وىػو باحػث فػي  سػـ المغػة الوربيػة فػي ىي  ٔ
كمية التربية جاموػة ديػالي، و ػد و وػت تمػؾ الدراسػة فػي ا نتػيف و ال ػيف صػاحة مػف القطػ  

                  الصغيرة.                                                         
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                                                                                                     . أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                        ٔشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناو فيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحو " 

ومما ىو جدير بالتنبيو  ميو أف المراد بالصاة ىي د الصاة المونوية  ، وليست 
الصاة النحوية. ويونث بالمونث: المونث القػاةـ بػالغير.وىو مػا يقابػؿ الػذات  نػد 

بو: كؿ مونث مف المواني الذي أراد المػتكمـ إ باتػو المتكمميف؛ فالوصؼ ىنا مراد 
                                                            ٕلغيره أو نايو  نو.

و ػػد ا تمػػدت فػػي دراسػػتي  مػػث المػػنيا الوصػػاي القػػاةـ  مػػث اإلحصػػا  
حصػػا  الصػػاات الماػػردة  المتوػػددة والتحميػػؿ البالغػػي؛ فيػػو يوتمػػد  مػػث جمػػ  وا 

ةدة  مث ال الث لمموصوؼ الواحد في كؿ موايػ  ورودىػا فػي الػذكر الحكػيـ؛ الزا
وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلث داللتيا وتدبر سيا اتيا ال اصػة؛ وصػوال لمػا يمكػف أف 
ييدي إليػو المػنيا التحميمػي مػف وجػوه وأسػرار بالغيػة تؤكػد حقيقػة ماادىػا: أف 

واحػد المنوطػة بالػدرس الصاات الماردة الزاةػدة  مػث الػ الث لمموصػوؼ ال تناسؽ
والتحميؿ  د جا ت في مكانيا المالةـ واهشكؿ بيا مف حيػث يتوػذر  مينػا جميوػا 

                    ؽ الوارد في البياف الكريـ الموجز.                                                                                            اسؽ غير التناساإلتياف بتن

و د  سمت الدراسة إلث تمييد، وسػتة مباحػث رةيسػة : تسػبقيا مقدمػة، 
 وتوقبيا  اتمة، فايارس :                                                                              

                                           

مصػطاث بػف  بػد ا الشػيير بحػاجي  مياػة:  –كشؼ الظنوف  ف أسامي الكتب والانوف  ٔ
دار إحيػا  التػراث الوربػي  -تحقيؽ/ محمد شرؼ الديف يالتقايا، ورفوػت بميكػة   – ٖ٘/  ٔ
 بيروت / لبناف. –

الباحػث أحمػد  - يػةالصاات الماردة المتوددة لموصوؼ واحد في القررف الكػريـ دراسػة بالغ ٕ
 ـ.                               ٕٚٔٓكمية اآلداب بجاموة أسواف ، سنة  -ماجستير – ٕٔ: ص محمد أحمد محمود
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فاػي المقدمػػة: تحػد ت  ػػف أىميػػة المويػوع وأسػػباب ا تيػاره، والمػػنيا الػػذي  -

  شواىد المشتممة  مييا.                                                                                                        سرت  ميو في تحميؿ ال

لمايػػـو التناسػػب وداللتػػو  نػػد  -بغيجػػاز   -أمػػا التمييػػد: فقػػد  ريػػت فيػػو  -
أىػػؿ ؽ فػػي المغػػة واالصػػطالح، وكيػػؼ  ػػرض لػػو اسػػالبالغيػػيف، وكػػذا مايػػـو التن

                                                                        الومـ القدامث .                                                                                                              

ؽ الصػاات اسػنوأما المبحػث اهوؿ : تحػد ت فيػو  ػف التناسػب البالغػي فػي ت –
                                              اإلليية الماردة المتوددة الزاةدة  مث ال الث .                                                                                

ؽ الصػاات النبويػة اسػ= المبحث ال اني : تناولػت فيػو  التناسػب البالغػي فػي تن
 اردة المتوددة الزاةدة  مث ال الث لمموصوؼ الواحد .                                                                            الم

ؽ الصػػاات اسػػالمبحػػث ال الػػث : وتحػػد ت فيػػو  ػػف التناسػػب البالغػػي فػػي تن -
                                                                                      المالةكية الماردة المتوددة الزاةدة  مث ال الث لمموصوؼ الواحد .    

ؽ الصػػاات الماػػردة اسػػالمبحػػث الرابػػ  : تناولػػت فيػػو التناسػػب البالغػػي فػػي تن -
المتوددة الزاةدة  مث ال الث لمموصوؼ الواحد فػي سػياؽ الحػديث  ػف المػؤمنيف 

 -                                            والمؤمنػػػػػات .                    
ؽ الصػػاات الماػػردة اسػػالمبحػػث ال ػػامس : تناولػػت فيػػو التناسػػب البالغػػي فػػي تن

المتوػػددة الزاةػػدة  مػػث الػػ الث لمموصػػوؼ الواحػػد فػػي سػػياؽ الحػػديث  ػػف الحيػػاة 
 الدنيا .                                                              

ؽ الصػػاات الماػػردة اسػػحػػث السػػادس : تناولػػت فيػػو التناسػػب البالغػػي فػػي تنالمب
                                                                                                                                                                               .                                                                                                                           واحد في سياؽ الحديث  ف الكافريفالمتوددة الزاةدة  مث ال الث لمموصوؼ ال
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                                       اتمة البحث.                                                                    -

 فيرس المصادر والمراج .                                                                                                  -

                      فيرس المويو ات.                                                                                -

وا أسمؿ أف يميمنا التوفيؽ والسداد، وأف يجوؿ ىذا الومػؿ مقبػوال، وأف 
 مػا فيػو مػف  طػم أو زلػؿ؛ فيػو ولػي ذلػؾ والقػادر  ميػو.  –سػبحانو  –يتجػاوز 

وصمث ا  مث سيدنا محمد و مث رلو وصحبو وسمـ في كؿ لمحػة وناػس  ػدد 
                                                                                                         ما وسوو ا الوظيـ .            

 الباحج
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 متهيذ  

 مايـو التناسب وداللتو  لدى البالغييف := أوال : 
تجمػػ  مػػادة د نسػػب   فػػي المغػػة أك ػػر مػػف مونػػث؛ فيػػي تػػمتي بمونػػث االتصػػاؿ 

، وتػػمتي بمونػػث االشػػتراؾ فػػي الناَسػػب طػػواًل كاآلبػػا  واهبنػػا ، أو  رًيػػا والتشػػابؾ
                                                                                         :ةكالناَسب والقرابة بيف اإل وة وبني اه ماـ، وتمتي بمونث المشاكمة والمشابي

: " المناسػبة فػي المغػة: المقاربػة، وفػالف ُيناسػب فالًنػا؛ الزركشػي يقوؿ 
َيقُرب منػو، وُيشػاكمو، ومنػو النسػيب الػذي ىػو القريػب المتصػؿ؛ كػاه ويف  : أي

ف كانػػػا متناسػػػبيف بموًنػػث رابػػػط بينيمػػػا، وىػػػو القرابػػػة "  .وابػػف الوػػػـ ونحػػػوه، وا 
ٔ                                                                                   
وجػػا  فػػي د مقػػاييس المغػػة   البػػف فػػارس: " النػػوف والسػػيف والبػػا  كممػػة واحػػدة 

                                                            ٕ.  " ياسػيا اتصػاؿ شػيٍ  بشػي ، منػو الناسػب؛ ُسػملي التصػالو ولالتصػاؿ بػو
وجا  في ماردات الراغب اهصػاياني: " النسػب والنسػبة: اشػتراؾ مػف جيػة أحػد 
اهبػػويف، وذلػػؾ يػػرباف: نسػػب بػػالطوؿ؛ كاالشػػتراؾ بػػيف اآلبػػا  واهبنػػا ، ونسػػب 

﴿ َفَجَوَمػػُو َنَسػػًبا  :بػػيف بنػػي اإل ػوة وبنػػي اه مػػاـ؛  ػػاؿ توػالثكالنسػػبة بػالورض؛ 
َٖوِصْيرًا ﴾

.
ٗ                                                                                                                                      

                                           

مكتبػة  –تػ / محمػد أبػو الايػؿ إبػراىيـ – ٖ٘/  ٔالزركشػي:  -البرىػاف فػي  مػوـ القػررف  ٔ
 القاىرة. –دار التراث

دار الاكػػر  –تػػ  /  بػػد السػػالـ ىػػاروف  – ٖٕٗ/  ٘أحمػػد بػػف فػػارس:  -مقػػاييس المغػػة  ٕ
 ـ. ٜٜٚٔ –لمطبا ة والنشر 

 . ٗ٘الار اف :  ٖ
تحقيؽ / صػاواف  ػدناف داوودي  – ٔٓٛالراغب اهصاياني :  -ماردات في غريب القررف ٗ

   ـ.ٜٕٓٓالطبوة الرابوة  –الدار الشامية بيروت  –دار القمـ / دمشؽ  –

https://www.alukah.net/culture/0/84071/
https://www.alukah.net/sharia/0/98513/
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فقػد وردت تورياػات متوػددة لمصػطم    : أمػا التناسػب فػي االصػطالح= 

؛ برىنػػت تمػػؾ التورياػػات  مػػث أف ىنػػاؾ تقارًبػػا شػػديًدا بػػيف  التناسػب أو المناسػػبة
 مػػـ المناسػػبة و مػػـ البالغػػة؛ ممػػا حػػدا بػػبوض الوممػػا  وفػػي مقػػدمتيـ اإلمػػاـ 

المناسبة كما ىػو موػروؼ  نػد البالغيػيف  البقا ي أف يجومو ِسرا البالغة؛ إذ إف
كمػا مػرا  -ىي: ترتيب المواني المتآ ية والمتشػابية والمتسػقة، و مػـ المناسػبة 

ىو مورفة  مؿ ترتيب اهجزا ، ومف ىنا فغف  مـ المناسػبة بالنسػبة لممناسػبة  -
ف في البالغة، كمصوؿ الاقو بالنسبة لماقو، فيو حايُنيا، وُمومػؿ ترتيبيػا، وُمقػنل 

ليا، فالمناسبة البالغيػة الترتيػب واالتسػاؽ والتػآ ي، و مػـ المناسػبة ىػو مورفػة 
.                                          مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ ي

يقوؿ برىاف الديف البقا ي: " مػـ مناسػبات القػررف:  مػـ ُتوػرؼ منػو ِ مػُؿ ترتيػب 
ٔأجزاةو، وىو سر البالغة 
.                                                                                                                  

فقػػػد أطمػػػؽ  مػػػث د التناسػػػب   اسػػػـ  أمػػػا الوالمػػػة  بػػػد الحميػػػد الاراىػػػي
 النظاـ  ، و رفو بقولو:                             د

ات مناسػبة بالسػورة السػابقة " أف تكوف السورة كالما واحدا،  ػـ تكػوف ذ
و مػث ىػذا اهصػؿ تػرى القػررف كمػو كالًمػا واحػًدا، ذا مناسػبة وترتيػب  ... والالحقة

التناسػب   كمػا  ػرؼ د/ محمػد بػازموؿ د     ٕفي أجزاةو مف اهوؿ إلػث اآلِ ػر".
ىو مورفة مجموع اهصوؿ الكمية والمساةؿ المتومقػة بومػؿ ترتيػب أجػزا   " قولو:ب

                                           

 دار الكتب اإلسالمي بالقاىرة د د . ت  . --ٙ/ ٔالبقا ي :    -نظـ الدرر   ٔ

الطبوػة اهولػث  –المطبوة الحميديػة   -٘ٚ بد الحميد الاراىي اليندي: ص -دالةؿ النظاـ  ٕ
 ىػ. ٖٛٛٔ –
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كمػا                                          ٔ . " يـ بوييا ببوضالقررف الوظ

حدد أصوال كمية يرج  إلييا ىذا الومـ؛ مف أىميا : أنو لـ يقدـ في القررف شػء  
                                                                                                                                                                          ٕف يكوف لاظيا أو مونويا.  مث شي  إال لحكمة وِسر، وأف الرابط إما أ

 := الداللة االصطالحية لمتناسب  ند  مما  البالغة 

المصػػػادر البالغيػػػة ال يكػػػاد يظاػػػر بتوريػػػؼ محػػػدد يتاػػػؽ  ميػػػو إف النػػػاظر فػػػي 
البالغيػػوف لمداللػػة االصػػطالحية لمتناسػػب أو المناسػػبة ، فمػػنيـ مػػف أشػػار إليػػو 
شارًحا مايومو المغوي  ف طريؽ االستشػياد، ومػنيـ مػف أتػث باهم مػة دوف أف 

حية التػي ُيحدد داللتو االصطالحية، إال إشارات مقتيبة تيمانت داللتو االصػطال
 لـ َت تمؼ  ف داللتو المغوية ك يرًا

ٖ
 .                                                       

ومصداؽ ىذا ما جا   ند الجاحظ في  ولػو : " لكػؿ يػرب مػف الحػديث 
كؿ نوع مف الموػاني نػوع مػف اهسػما : فالسػ يؼ لمسػ يؼ، يرب مف الماظ، ول

وال ايؼ لم ايؼ، والجزؿ لمجزؿ، واإلفصاح فػي مويػ  اإلفصػاح، والكنايػة فػي 
                                                                                                       ٗ. "موي  الكناية، واالسترساؿ في موي  االسترساؿ

                                           

 -ٕٚد / محمػػد بػػف  مػػر بػػف سػػالـ بػػازموؿ : ص  – مػػـ المناسػػبات فػػي السػػور واآليػػات  ٔ
 .ـ ٕٕٓٓ –اهولث الطبوة  –مكة المكرمة  –الناشر / المكتبة المكية 

 . ٕٛالمرج  السابؽ: ص  ٕ
د / أحمػد يحيػث  مػث محمػد  –ينظر: التناسب في سورة محمد د دراسة بالغية  تحميمية    ٖ

الوػػدد  –بحػػث منشػػور فػي مجمػػة رداب الرافػػديف  – ٗ، د / أحمػد محمػػد  مػػي محمػد : ص 
 ـ .ٕٔٔٓسنة  –الستوف 

 .ٚٔ/   ٖالجاحظ :   -الحيواف  ٗ
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فيطػابؽ بػيف  -فالجاحظ ىنا يتحدث  ػف مناسػبة اهلاػاظ مػ  اهغػراض 
ومطابقػِة الكػالـ  -المناسبة والقا دة البالغيػة التػي تقتيػي أف لكػؿ مقػاـ مقػااًل 

جػػز  مػػف المناسػػبة، وىػػو مناسػػبة الػػنص  لمقتيػػث الحػػاؿ، وىػػذا بطبيوػػة الحػػاؿ
                                                                   .لموا   الذي ُيمقث فيو

ويوػػػػرؼ النػػػػويري د المناسػػػػبة   فػػػػي كتابػػػػو د نيايػػػػة اهرب   بمنيػػػػا :                                                                
                                                        ٔ. "مواني المتآ ية التي تتال ـ وال تتنافر" ترتيب ال

وىو توريؼ تبدو فيػو موػالـ مصػطم  التناسػب ، وممػا َيماػت النظػر فيػو 
متآ ية المتالةمة "، وىي صاة تػوحي ب مولىػا ممػا َيوترييػا وصاو المواني ب" ال

مف صاات ُت رجيا  ف طبقة البالغة، كما أنو لـ ُيِور اىتماما وايػحا  لللاػاظ، 
وىذا اإلغااؿ متوماد ومقصود؛ إذ إف المواني ىي التي تتطمب اهلااظ، وك يػرًا مػا 

د بػو التركيػب،  مػث نرى مف أىؿ البالغػة َمػف يشػير إلػث مصػطم  الموػاني ويريػ
ا تبػػػار أف بنػػػا  الكػػػالـ يحتػػػاج إلػػػث ركنػػػيف، ىمػػػا الماػػػردات والموػػػاني المػػػراد 

.توصيُميا
ٕ                                                                                                                                            

رياات االصطالحية السػابقة لممناسػبة  ػدة أمػورمف ومما ُيالَحظ في التو
                              أىميا :

                                           

 -ٜٓ/  ٚشػياب الػديف أحمػد بػف  بػد الوىػاب النػػويري :  –رب فػي فنػوف اهدب نيايػة اه  ٔ
دار الكتب الوممية بيروت /  –منشورات محمد  مي بييوف  –تحقيؽ / د /  مي بف ممحـ 

 لبناف .
 . د مرج  سابؽ   ٙالتناسب في سورة محمد د دراسة بالغية تحميمية   : ص  ٕ
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االتصػاؿ الو يػػؽ بػػيف التناسػب والبالغػػة؛ إذ ىػػو " سػر البالغػػة " كمػػا  -

، ٔيؤكد البقا ي، فغذا كانت المناسبة  ند البالغييف ىي ترتيب المواني المتآ ية
   اهجػػػػػػػػػػػػزا .                                                                                                                     فػػػػػػػػػػػػغف  مػػػػػػػػػػػػـ التناسػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػو مورفػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػؿ ترتيػػػػػػػػػػػػب 

بؿ لقد  رؼ ابف رشيؽ البالغة بمنيا التناسب أو حسف النظاـ المػرادؼ لػو  نػد 
:" أبمػ  ويييؼ، ٕ"  أىؿ اال تصاص ، فيي:" القوة  مث البياف م  حسف النظاـ

                                                                                     ٖ.  الكالـ ما حُسف إيجازه، و ؿ مجازه، وك ر إ جازه، وتناسبت صدوره وأ جازه

فياًل  ف أف نظرية  بد القػاىر الجرجػاني فػي الػنظـ، ترتكػز  مػث فكػرة 
ي الكػالـ تترتػب فػي الػناس أواًل  ػـ تػمتي اهلاػاظ مرتبػة الترتيب با تبػار أف موػان

                   ٗ مث وفؽ ترتيب المواني في الناس.

ومػػػا داـ أف ىنػػػاؾ ترتيبػػػًا  اصػػػًا فػػػي الكػػػالـ فػػػال بػػػد أف ىنػػػاؾ موػػػاني  
                       مقصودة ليذا الترتيب. 

ذا انشػغؿ أك ػر البالغيػيف والماسػريف كالجرجػاني،  وغيػره بػالنظـ دا ػؿ وا 
اآلية القررنية الماردة غالبًا، أو بػيف اآليػات المتجػاورة، فػغف  مػـ التناسػب ينظػر 

                                           

دار الكتب الومميػة ،   - ٖٓٗ/ ٙد / إنواـ  كاوي :  –الموجـ الماصؿ في  مـو البالغة  ٔ
 ـ.ٕٜٜٔ -الطبوة اهولث 

 -تحقيػؽ / محمػد محيػي الػديف  بػد الحميػد  -ٕٗٗ/ ٔابف رشػيؽ القيروانػي :  -الومدة  ٕ
 ـ.ٜٔٛٔ -الطبوة ال امسة  –بيروت  –دار الجيؿ 

 . ٕٙٗ/ ٔ المرج  السابؽ: ٖ
تحقيػؽ / محمػود محمػد شػاكر  - ٗ٘جرجاني : ص  بد القاىر ال -ينظر: دالةؿ اإل جاز  ٗ

 ـ . ٕٜٜٔ  -ىػ ٖٔٗٔمطبوة المدني بالقاىرة، ودار المدني بجدة ،  -الطبوة ال ال ة  –
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إلث " النظاـ " الرابط بيف أجزا  السورة جميويػا، بػؿ يمتػد إلػث القػررف كمػو، ومػف 
 ػػـ فػػغف مػػف تمػػاـ بالغػػة القػػررف وبالغػػو المبػػيف أف ُيتوامػػؿ موػػو با تبػػاره وحػػدة 

                                                                                            واحدة.         

ولػػذلؾ تؤكػػد بوػػض التورياػػات السػػابقة أف السػػورة وحػػدة واحػػدة، بػػؿ إف 
ريات القررف الكريـ لترتبط حتث تكوف " كالكممة الواحػدة "، وىػو توبيػر غايػة فػي 

فػي  مػف أي تغييػرفكمػا أف الكممػة يتيػدـ بنيانيػا تمكيد الوحدة الويوية لمقػررف، 
                                       حروفيا أو زيادة أو حذؼ، فكذلؾ القررف.  

وك يػػرًا مػػا يجػػري تشػػبيو السػػورة أو القػػررف جميوػػو بالبنػػا ، أو بالجسػػـ 
ٔاإلنساني،  ند غير واحد مف الومما  . 

                                                                                                                    

أما  ف أىمية مورفة  مـ المناسبة فقد جا ت مقوالت أىؿ الومـ مرشػدة 
َمْف ُيطاِل  تصانيايـ   بيرورة مورفة ُأُسسو ويوابطو؛ حتث يتسنث ليـ مورفػة 

 ر الرازي: " أك ر لطاةؼ القررف مود ة في أسرار النظـ القررني الحكيـ؛ يقوؿ الا
                                 ٕالترتيبات والروابط ".

و ػػاؿ الزركشػػي:" وا مػػـ أف المناسػػبة  مػػـ شػػريؼ، تحػػرز بػػو الوقػػوؿ، 
                                                                                                                     ٖويورؼ بو  در القاةؿ فيما يقوؿ".

و اؿ أييا: "  اؿ بوض مشاي نا المحققيف:  ػد وىػـ َمػْف  ػاؿ: ال يطمػب 

                                           

ماجسػػتير  –ٓٔ،ٜد/ طػػارؽ مصػػطاث محمػػد حميػػدة: –التناسػػب فػػي سػػورة البقػػرةينظػػر:  ٔ
 ـ ٕٚٓٓ–جاموة القدس

 ، الطبوة ال انية .        دار الكتب الوممية  - ٙٗٙ/  ٘التاسير الكبير:  ٕ

 . ٖ٘/  ٔالمرج  السابؽ :  ٖ



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 145  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
لآلي الكريمة مناسبة؛ هنيا حسب الو اة  المتار ػة، وفصػؿ ال طػاب أنيػا  مػث 
حسب الو اة  تنزيال، و مث حسب الحكمة ترتيبا؛ فالمصػحؼ كالصػحؼ الكريمػة 

                                                                                                               ٔ".ُه كميا ورياتو بالتو يؼما في الكتاب المكنوف، مرتبة ُسَور   مث وفؽ
ويقػػػوؿ الشػػػي  محمػػػد  بػػػد الوظػػػيـ الزر ػػػاني فػػػي موػػػرض حدي ػػػو  ػػػف 

             صاةص أسموب القررف الكريـ :    
" إف القراف الكريـ بم  مف ترابط  أجزاةو، وتماسػؾ كمماتػو وُجَممػو ورياتػو 
 وُسػػَوره، مبمغػػا ال يدانيػػو فيػػو أي كػػالـ أ ػػر، مػػ  طػػوؿ َنَاِسػػو، وتنػػوع مقاصػػده

 وافتنانو وتموينو في المويوع الواحد.                    
ت جسػػما كػػامال تػػربط وريػػة ذلػػؾ أنػػؾ إذا تمممػػت فػػي القػػررف الكػػريـ، وجػػد

اه صاب والجمػود واهغشػية بػيف أجزاةػو، ولمحػت فيػو روحػا  امػا يبوػث الحيػاة 
والِحس  مث تشابؾ وتساند بيف أ ياةو، فغذا ىو وحدة متماسكة متآلاػة،  مػث 
حػػػيف أنػػػو ك ػػػرة متنو ػػػة مت الاػػػة، فبػػػيف  كممػػػات الجممػػػة الواحػػػدة مػػػف التػػػآ ي 

لتجػػاذب، وبػػيف ُجَمػػؿ السػػورة الواحػػدة مػػف والتناسػػؽ مػػا جوميػػا راةوػػة التجػػانس وا
التشابؾ والترابط مػا جوميػا وحػدة صػغيرة متآ ػذة اهجػزا  متوانقػة اآليػات، وبػيف 
ُسػػَور القػػررف مػػف التناسػػب مػػا جومػػو كتابػػا َسػػِوي الَ ْمػػؽ، َحَسػػف الَسػػْمت د  ررنػػا 

 .......                                   ٕ ربيا غير ذي  وج  

ىذا اإلحكػاـ والتػرابط كػُؿ مػف ألقػث بالػو إلػث التناسػب الشػاة  فيػو َيْوِرُؼ 
مػػػف غيػػػر تاكػػػؾ وال ت ػػػاذؿ، وال انحػػػالؿ وال تنػػػافر، بينمػػػا المويػػػو ات م تماػػػة 

                                           

د مرج  سابؽ  ٖٚ/  ٔبدر الديف محمد بف  بدا الزركشي :  -البرىاف في  مـو القررف  ٔ
    .   

 . ٕٛالزمر /  ٕ
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                                                                          ٓٔمتنو ة "

و سػػر البالغػػو؛ هنػػو أمػػا البقػػا ي فقػػد رأى أف  مػػـ مناسػػبات القػػررف ىػػ
يؤدي إلث تحقيؽ مطابقة المواني لما ا تياه مف الحاؿ وأف اإلجادة فيػو تتو ػؼ 
 مث مورفة مقصود السورة المطمػوب ذلػؾ فييػا، وذلػؾ  ػف طريػؽ مورفػة جميػ  
ُجَمميا؛ فمذلؾ كاف ىذا الومػـ فػي غايػو النااسػة وكانػت نسػبتو مػف  مػـ التاسػير 

 ٕنسبة  مـ البياف مف النحو .
                                                                      : الداللة والتمصيؿ :ؽ  اسمصطم  د التن =  انيا:

 ؽ :اس= المونث المغوي لمتن
التنظػػػيـ  :التنسػػػيؽ فػػػي مايومػػػو المغػػػوي ومادتػػػو د نسػػػؽ   تونػػػيالتناسػػػؽ أو 

:                                                                               موجػـ د أسػاس البالغػة  زم شػري فػيوالترتيب؛ أي: اهىـ  ـ الميـ ؛ يقػوؿ ال
" نسؽ الدر وغيره، ونسقو،ودر منسوؽ ومنسػؽ ونسػؽ، وتنسػقت ىػذه اهشػيا  
وتناسػػقت، ومػػف المجػػاز: كػػالـ متناسػػؽ، و ػػد تناسػػؽ كالمػػو وجػػا   مػػث نسػػؽ 

ـ نسػػقا، وغرسػػت الن ػػؿ نسػػقا. يقػػاؿ لكواكػػب ونظػػاـ، و غػػر منسػػؽ. و ػػاـ القػػو 
                                                                                                                     ٖالجوزا : النسؽ ".

                                وجا  في لساف الورب البف منظور:                                                   
" ونسقو : نظمو  مث السوا ... يقاؿ: ناسؽ بيف اهمرْيف: أي: تاب  بينيمػا ... 

                                           

تحقيػؽ/ فػواز  – ٕٛٗ/  ٕمحمد  بد الوظػبـ الزر ػاني:  -مناىؿ الورفاف في  مـو القررف  ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ –الطبوة اهولث  –بيروت  –ناشر/ دار الكتاب الوربي ال –أحمد زامرلي 

 . ٙ/  ٔالبقا ي:  –نظـ الدرر  ٕ

تحقيػػؽ/  – ٕٚٙ،  ٕٙٙ/  ٕجػػار ا محمػػود بػػف  مػػر الزم شػػري:  –أسػػاس البالغػػة  ٖ
 –دار الكتػب الومميػة بيػروت  –منشورات محمػد  مػي بييػوف  –محمد باسؿ  يوف السود 

 ـ.ٜٜٛٔ –الطبوة اهولث  –لبناف 
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 ٔ".سف تركيبيا . والتنسيؽ : التنظيـونسؽ اهسناف: انتظاميا في النبتة وح

                                         وجا  في القاموس لمايروزربادي:                                                     
" نسػؽ الكػػالـ:  طػػؼ بويػػو  مػػث بوػػض. والنسػػؽ محركػػة: مػػا جػػا  مػػف الكػػالـ 
 مث نظاـ واحد. ومف ال غور المستوية، ومف ال رز: المنظـ .. ومف كؿ شػي : 
ما كاف  مث طريقػة نظػاـ  ػاـ..... والتنسػيؽ: التنظػيـ، وناسػؽ بينيمػا: تػاب  ، 

 ٕيا : وانتسقت وتنسقت بوييا إلث بوض: بمونث ".وتناسقت اهش
 ؽ :                                                                                   اس= المايـو االصطالحي  لمتن

فػػي االصػػطالح: أف يػػذكر الشػػي  بصػػاات أو التنسػػيؽ ؽ اسػػأمػػا  ػػف مايػػـو التن
ميما مستحسػنا غيػر مسػتيجف، نحػو: د ىػو متوالية ، وتكوف متالحمة تالحما س

 ا الذي ال إلو إال ىـ .. اآلية  .                                        
وىػو أييػا: إجػرا  الكػالـ  مػث نظػاـ واحػد ومرتػب . أو سػرد الصػاات المتواليػة، 
ويد ؿ فيو: تنسيؽ اهفكار، وتنسيؽ الجمػؿ ، وتنسػيؽ اهلاػاظ. وكميػا بمونػث : 

                                  ٖض بنظاـ واحد.الور 

لرشيد الوطواط في كتابو د حداةؽ السػحر فػي د ػاةؽ الشػور    و د أشار
 ف د تنسيؽ الصاات   و رفو فقاؿ: " وتكوف ىذه الصػاة بػمف يػذكر الكاتػب أو 

                                           

 دار صادر بيروت.– ٖٔ٘،  ٖٓ٘/  ٓٔابف منظور :  –لساف الورب  ٔ

تحقيؽ لجنة إحيػا  التػراث فػي مؤسسػة  – ٕٜ٘مجد الديف الايروزربادي :ص  –القاموس المحيط  ٕ
 ـ.ٕ٘ٓٓالطبوة ال امنة  –مؤسسة الرسالة  –الرسالة بغشراؼ/ محمد نويـ الور سوسي 

د /  –؛ والموجػػـ الماصػػؿ فػػي  مػػوـ المغػػة د اهلسػػنيات   ٜٓٔ/  ٚينظػػر: نيايػػة اهرب :  ٖ
 –منشورات محمػد  مػي بييػوف  – ٕٚٓ/  ٔمحمد التونجي ، واهستاذ / راجي اهسمر : 

 دار الكتب الوممية بيروت / لبناف .
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الشػػا ر شػػيةا بجممػػة أسػػما  أو جممػػة صػػاات متواليػػة، كقولػػو توػػالث: د ىػػو ا 

                           ٔإلو إال ىو الممؾ القدوس   اآلية  . الذي ال

تنسػػيؽ الصػػاات، وم ػػؿ لػػو  ٕوذكػػر الػػرازي فػػي كتابػػو د نيايػػة اإليجػػاز   
 باآلية السابقة.               

وتحدث  نو الحمبي في كتابو د حسػف التوسػؿ   و رفػو فقػاؿ: " ىػو أف 
            ٗ .النويري في كتابػو د نيايػة اهرب وذكر م مو ٖيذكر الشي  بصاات متوالية ".
                               

و د سماه ابف أبي اإلصب  المصري د حسف النسؽ   و رفو فقاؿ: " ىو 
أف تمتي الكامات مف الن رواهبيات مف الشور متتاليػات متالحمػات تالحمػا سػميما 

           ٘مستححسنا ال مستيجنا ". 

والمستحسف مػف ذلػؾ أف يكػوف كػؿ بيػت إذا أفػرد  ػاـ بناسػو  وأياؼ: "

                                           

ترجمػة /  – ٓ٘ٔرشيد محمد الومري د الوطواط  : ص  –حداةؽ السحر في د اةؽ الشور  ٔ
 ـ.ٜٕٓٓ –الطبوة ال انية  –تقديـ / أحمد ال ولي –ربي إبراىيـ أميف الشوا

تحقيػػؽ / نصػػر  –٘ٚٔ،  ٗٚٔالا ػػر الػػرازي : ص  –نيايػػة اإليجػػاز فػػي درايػػة اإل جػػاز  ٕ
 ـ.ٕٗٓٓ –الطبوة اهولث  –دار صادر بيروت  –الديف حاجي أوغمي 

بمصػر  المطبوػة الوىبيػة – ٗٙشياب الديف الحمبي :  –حسف التوسؿ في صنا ة الترسؿ  ٖ
 ىػ. ٜٖٛٔ –
دار الكتػػػب  – ٖٓٔ/  ٚشػػػياب الػػػديف أحمػػػد النػػػويري :  –نيايػػػة اهرب فػػػي فنػػػوف اهدب  ٗ

 ة.المصرية القاىر 
 ٖابف أبي اإلصػب :  –ينظر : تحرير التحبير في صنا ة الشور والن ر وبياف إ جاز القررف ٘

 تحقيؽ/ حاني شرؼ. -ٕ٘ٗ/ 
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ف ردفو مجاوره صار بمنزلػو البيػت الواحػد، بحيػث يوتقػد  واستقؿ موناه بماظو، وا 
السام  أنيمػا إذا اناصػال تجػزأ حسػنيما ونقػص كماليمػا وتقسػـ موناىمػا، وىمػا 

فتػػراؽ لػػيس كػػذلؾ، بػػؿ حاليمػػا فػػي كمػػاؿ الحسػػف وتمػػاـ المونػػث مػػ  االناػػراد واال
ٔكحاليما م  االلتةاـ واالجتماع. 

 

: د التمزيا وحسف ٕ وسماه ابف اه ير الحمبي في كتابو د جوىر الكنز  
االرتباط وحسف الترتيب وحسف النسؽ وحسف االنسػجاـ   و رفػو بمػا يقػرب مػف 
                                     ٖتوريؼ ابف أبي اإلصب  . وذكر م مو ابف  يـ الجوزية في كتابو بداة  الاواةد .

كمػػا  رفػػو ابػػف حجػػة الحمػػوي فقػػاؿ: " ىػػذا النػػوع أ نػػي : حسػػف النسػػؽ 
ويسمث التنسيؽ، مف محاسف الكالـ، وىو: أف يمتي المػتكمـ بالكممػات مػف الن ػر 

 ٗواهبيات مف الشور ..... " .
وابف موصـو المدني في كتابػو  ٘غير أف السيوطي في كتابو د اإلتقاف  

ذكػػرا رأي أصػػحاب البػديويات مػػف جيػػة ، ورأي الػػرازي والحمبػػي  ٙر الربيػػ   د أنػوا

                                           

 .ٕ٘ٗ/  ٖالمرج  السابؽ:  ٔ

نجـ الديف أحمد بف  إسما يؿ  -الكنز د تم يص كنز البرا ة في أدوات ذوي البرا ة  ينظر: جوىر  ٕ
الناشػر منشػمة الموػارؼ  –تحقيؽ/ الدكتور محمد زغموؿ سػالـ  -ٜٜٕ:  ٜٕٚابف اه ير الحمبي: 

 ـ.ٜٕٓٓ -باإلسكندرية

 .ٜٔٔ/  ٔينظر: بداة  الاواةد:  ٖ

 ىػٖٗٓٔ –القاىرة  –ٙٔٗلحموي: ص ابف حجة ا –ينظر:  زانة اهدب وغاية اهرب  ٗ

 ٖٛٙٔالقاىرة  – ٜٓ/  ٕالسيوطي:  –ينظر: اإلتقاف في  مـو القررف  ٘
تحقيػؽ/  – ٕٛٔ/  ٙ مي صدر الديف ابف موصـو المدني:  –ينظر: أنوار الربي  في أنواع البدي   ٙ

 ـ .ٜٛٙٔالنجؼ اهشرؼ  –شاكر ىادي شكر 
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 ٔمف جية  انية .

 :                                                                          التمليؼ والترتيب والنظـالتناسؽ و = الارؽ بيف 
ذ  ػػػد تبػػػيف لنػػػا المايػػػـو المغػػػوي واالصػػػطالحي لمتناسػػػؽ يجػػػدر بنػػػا التوػػػرض  وا 

فػػرؽ أبػػو لمصػػطمحات مقاربػػة لػػو فػػي المونػػث كالتػػمليؼ والترتيػػب والتنظػػيـ؛ فقػػد 
التػػػمليؼ والترتيػػػب ىػػػالؿ الوسػػػكري فػػػي كتابػػػو دالاػػػروؽ المغويػػػة  بػػػيف كػػػؿ مػػػف 

؛ بقولػػػو: " إف التػػػمليؼ يسػػػتومؿ فيمػػػا يؤلػػػؼ  مػػػث اسػػػتقامة، أو مػػػث والتنظػػػيـ
يما يؤلؼ  مث استقامة. وم  ذلػؾ ا وجاج، والتنظيـ والترتيب ال يستومالف إال ف

فػػغف بػػيف الترتيػػب والتنظػػيـ فر ػػا وىػػو أف الترتيػػب ىػػو: ويػػ  الشػػء مػػ  شػػكمو، 
والتنظيـ ىو: ويوو م  ما يظير بو؛ وليذا استومؿ الػنظـ فػي الوقػود والقالةػد؛ 
                                                                       .                                 ٕهف  رزىػػػػػا ألػػػػػواف يويػػػػػ  كػػػػػؿ شػػػػػء منيػػػػػا مػػػػػ  مػػػػػا يظيػػػػػر بػػػػػو لونػػػػػو "

 ـ إف الترتيب أ ص مايوما مف التمليؼ؛ فالوال ة بيف الُمصطَمَحْيف  ال ػة جػز  
                   بكؿ، فكؿ ترتيب تاليؼ، وليس كؿ تمليؼ ترتيبا.                                                                    

فالترتيػػب أ ػػص مايومػػا مػػف التػػمليؼ؛ إذ يشػػترط فػػي الترتيػػب تحديػػد  
نسػػبة بوػػػض اهجػػػزا  إلػػث بوػػػض تقػػػديما وتػػػم يرا، وال يوجػػد ىػػػذا االشػػػتراط فػػػي 
 التمليؼ.                                                                     

صػطمحيف فقػد يونػي التػمليؼ  نػد و مث الرغـ مف د ة التاريؽ بػيف الم 

                                           

دار الكتػب   -ٖٚٗ،  ٖٙٗ/ إنوػاـ  كػاوي : ص د  –الموجـ الماصػؿ فػي  مػوـ البالغػة  ٔ
 ـ.ٕٜٜٔ -الوممية ، الطبوة اهولث 

دار  -تحقيؽ/ محمػد إبػراىيـ سػميـ  ٜٗٔ- ٛٗٔأبوىالؿ الوسكري ص  –الاروؽ المغوية  ٕ
 الومـ وال قافة لمنشر والتوزي  د د.ت   .



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 151  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
اه دميف المونث ال اص لمترتيب، وىذا يتي  مػف  ػالؿ  ريػنا لمصػطم  ر ػر 
 د يشاكمو في المايـو  ند بويػيـ، ونونػي بػو د الػنظـ   الػذي كػاف يونػي  نػد 
جؿ مف سبؽ  بػد القػاىر الجرجػاني مػا يؤديػو مصػطم  د التػمليؼ   مػف مونػث، 

ك يرا  ف موناه المغوي، الذي يوني: ما نظمتو مػف ال يبتود  –أي: النظـ  –وىو 
لؤلؤ و رز وغيرىما، فيقاؿ : نظـ اهشيا  نظما: ألايا، ويـ بوييا إلػث بوػض 
، ونظـ المؤلؤ ونحػوه، وانػتظـ الشػء تػآلؼ واتسػؽ، ونظػـ اهشػيا  جمويػا ويػـ 
بوييا إلث بوػض، ونظػـ المؤلػؤ ونحػوه: جومػو فػي سػمؾ ونحػوه، وانػتظـ الشػء: 

اتسؽ، ونظـ اهشيا  جمويا ويـ بويػيا إلػث بوػض، تناظمػت اهشػيا : تآلؼ و 
                                                                                 ٔتيامت وتالصقت.

وىذه المواني غيػر بويػدة  ػف موناىػا االصػطالحي الػذي يونػي: تػمليؼ  
                                                                  ٕ مػػػث حسػػػب مػػػا ياتيػػػيو الوقػػػؿ .الكممػػػات والُجَمػػػؿ مرتبػػػة الموػػػاني متناسػػػقة 

د الترتيػػػب   د التناسػػػؽ أو التنسػػػيؽ   و وفػػػي يػػػو  مػػػا سػػػبؽ يمكػػػف تقريػػػرأف 
التمليؼ   ود النظـ   كميا مواف متقاربة  د يصػدؽ بويػيا  مػث بويػيا،غير ود

لػػدى بوػػض البالغيػػيف والنقػػاد، فيكػػوف لكػػؿ  أنيػػا تاتػػرؽ بموانييػػا االصػػطالحية
ر مػػنيـ بمونػػث مػػرادؼ أو  ريػػب مػػف مونػػث؛ ؼد الػػنظـ   الػػذي كػػاف  نػػد ك يػػ

أوسػ  مػف ذلػؾ، وأيػحث  ٖالتمليؼ  ، أصب   نػد اإلمػاـ  بػد القػاىر الجرجػانيد
فكرة استوت  مػث سػو يا ونظريػة  اةمػة  مػث  نصػَرْيف لغػوييف، ىمػا: اال تيػار 

                                           

اب المػيـ ، فصػؿ ابف منظور : مادة د نظـ  ؛ والقاموس المحيط : بػ –ينظر: لساف الورب  ٔ
 النوف .

 .ٜ٘ٔشكيب غازي بصري الحماي: ص  -ف الكريـرينظر: الترتيب في لغة القر  ٕ

 د تحقيؽ : شاكر   . ٖٗٙإلث ص  ٜٖ٘ينظر: الدالةؿ : ص  ٖ
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                                               ٔوالتمليؼ.

ؽ الصػػاات الماػػردة المتوػػددة لمموصػػوؼ الواحػػد الزاةػػدة مث اُسػػ= أنمػػاط نظػػـ تن
 :                                         ال الث في القررف الكريـ

إف النػاظر فػي ريػػات القػررف الكػريـ يجػػد الػتالحـ والتػرابط بػػيف رياتػو، بػػؿ 
إنمػػا رتبػػت لغايػػة  -وا  أكانػػت فػػي مويػػ  الصػػاة أـ غيرىػػا سػػ -يجػػد كػػؿ كممػػة 

وويػػوت لتػػؤدي مونػػث وىػػدفا؛ فػػال تنػػافر وال اناصػػاـ وال تشػػتيت لممونػػث،  وىػػذا 
الترتيػػب يشػػكؿ مػػ  الترتيػػب بػػيف اآليػػات بويػػيا الػػبوض الشػػطر اهكبػػر واه ظػػـ 

                                                                                                                                                           الذي تدور حوؿ إ باتو الرسالة.                                       

واسػػػت الص مقاصػػػد القػػػررف مػػػف ك ػػػرة أنػػػواع الماػػػردات القررنيػػػة وك ػػػرة 
جػة كبػرى ىػي الاقػو، فػال شػؾ أف موايويا يتـ بالصبر واالجتياد ولػذلؾ كمػو نتي

الاقػػو فػػي حقيقتػػو ال يػػتـ هحػػد إال إذا تػػدرب تػػدريبا متواصػػال  مػػث النظػػر فػػػي 
                                                                                                            ٕماردات القررف.

القػررف وغيػره توػرؼ منػو  مػؿ ويود  مـ المناسػبات اهىػـ مػف مناسػبات 
الترتيب، وأجزا  الشء المطموب  مـ مناسبتو مػف حيػث الترتيػب، واالطػالع  مػث 
الرتبػػة التػػي يسػػتحقيا الجػػز  بسػػبب مػػا لػػو بمػػا  وراةػػو ومػػا أمامػػو مػػف االرتبػػاط 
والتومػػؽ الػػذي ىػػو َكُمْحمػػة الَنَسػػب، سػػوا  تومػػؽ ذلػػؾ بتنسػػيؽ الصػػاات وتوػػددىا 

وػػرؼ منػػو  مػػؿ ترتيػػب أجزاةػػو، ومارداتػػو مػػف صػػاات أوغيػػر ذلػػؾ؛ فيػػو  مػػـ ت
                                           

 .ٓٙٔ، ٜ٘ٔشكيب غازي بصري الحماي: ص  -ينظر: الترتيب في لغة القراف الكريـ ٔ
د/ منيػػػر محمػػػود  –دراسػػػة تحميميػػػة  –اف الكػػػريـ  ير فػػػي القػػػر مينظػػػر: دالالت التقػػػديـ والتػػػ ٕ

 ـ .ٕ٘ٓٓ -مكتبة وىبة / ط أولث  ٖٔٔ,ٖٓٔالمسيري: 
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وغيرىػػا، وىوسػػر البالغػػة هداةػػو إلػػث تحقيػػؽ مطابقػػة الموػػاني لمػػا ا تيػػاه مػػف 
الحػػاؿ. وتتو ػػؼ اإلجػػادة فيػػو  مػػث مورفػػة مقصػػود السػػورة المطمػػوب ذلػػؾ فييػػا، 
ويايػػد ذلػػؾ مورفػػة المقصػػود مػػف جميػػ  جمميػػا؛ فمػػذلؾ كػػاف ىػػذا الومػػـ فػػي غايػػة 

                                             نت نسبتو مف  مـ التاسير نسبة  مـ البياف مف النحو.                                                                            النااسة وكا

اهصػاياني فػي تاسػير  ولػو توػالث و د نقؿ اإلماـ شمس الػديف محمػود 
 ف اإلماـ الػرازي أف  ٔو مف ربو والمؤمنوف .. اآلية  رمف الرسوؿ بما ُأنزؿ إليد

مف تممؿ في لطاةؼ نظـ القػررف وفػي بػداة  ترتيػب سػوره ورياتػو ومارداتػو؛  مػـ 
أف القررف كما أنو موجز بحسب فصاحة ألااظو وشرؼ موانيو فيو أييػا بسػبب 

                                    ترتيبو ونظـ رياتو.                                                  

 ولوؿ الذيف  الوا: إنو موجز بسبب أسموبو؛ أرادو ذلؾ . 
وبيػػذا الومػػـ يرسػػ  االيمػػاف فػػي القمػػب ويػػتمكف مػػف المػػب؛ وذلػػؾ هنػػو 
يكشػػػؼ أف لا جػػػاز طػػػريقيف : أحػػػدىما: نظػػػـ كػػػؿ جممػػػة  مػػػث حياليػػػا بحسػػػب 

                        التركيب .                                     

واآل ػػػػػػػػػػػر: نظميػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  أ تيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػػػػث الترتيػػػػػػػػػػػب.                                                                 
واهوؿ أ رب تناوال  وأسيؿ ذو ا، فغف كؿ مف سم  القررف مف ذكي وغبي؛ ييتػز 

ط ال تحصؿ  ند لموانيو وتحصؿ لو  ند سما و رو ة بنشاط ، ورىبة م  انبسا
سػماع غيػػره، فكممػا د ػػؽ النظػر فػػي المونػػث؛  ظػـ  نػػده مو ػ  اال جػػاز،  ػػـ إذا 
 بر الَاِطف مف ذلؾ إلث تممؿ ربط كؿ جممة بما تمتو وما تالىا؛  اي  ميو وجو 
ذلؾ، ورأى أف الجمػؿ متبا ػدة اهغػراض، متناةيػة المقاصػد، فظػف أنيػا متنػافرة؛ 

                                           

 . ٕ٘ٛالبقرة /  ٔ
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مػػا كػػاف حصػػؿ لػػو بالسػػماع مػػف اليػػز فحصػػؿ لػػو مػػف القػػبض والكػػرب أيػػواؼ 

 والبسط .            

ظيػار الوجػز  فغذا استواف با وأداـ الطػرؽ لبػاب الاػرج بمنوػاـ التممػؿ وا 
والو وؽ بمنو في الذروة مف إحكػاـ الػربط ، كمػا كػاف فػي اهوج المونػث والماػظ ؛ 
 لكونػػو كػػالـ مػػف جػػؿ  ػػف شػػواةب الػػنقص، وحػػاز صػػاات الكمػػاؿ؛ إيمانػػا بالغيػػب

 وتصديقا لمرب،  اةال ما  اؿ الراس وف في الومـ:                           

د ربنػػا ال تػػزغ  موبنػػا بوػػد إذ ىػػديتنا وىػػب لنػػا مػػف لػػدنؾ رحمػػة إنػػؾ أنػػت 
؛ فانات  لو ذلؾ الباب، والحت لو مف وراةو بػوارؾ أنػوار تمػؾ اهسػرار، ٔالوىاب  

بػػا، وشػػاط لوظمػػة ذلػػؾ جنانػػو ر ػػص الاكػػر منػػو طربػػا، وشػػكروا  اسػػتغرابا و ج
فرس  مف غير مرية إيمانو، ورأى أف المقصود بالترتيب مواني جميمػة الوصػؼ، 
بديوػػة الرصػػؼ،  اليػػة اهمػػر،  ظيمػػة القػػدر، مبا ػػدة لموػػاني الكػػالـ  مػػث أنيػػا 
منيا أ ذت؛ فسبحاف ا مف أنزلو وأحكمو وفصػمو، وغطػاه وجػاله، وبينػو غايػة 

                                                                                                                ٕالبياف وأ ااه .

ىذا . ويود ترتيب النظـ القررني الحكيـ لمصاات الماردة المتوددة الزاةػدة 
 مػث الػػ الث لمموصػػوؼ الواحػد يػػمف المويػػو ات التػػي تنػدرج تحػػت ىػػذا الومػػـ 

                                                                                                      الشريؼ .        
و ػػد كشػػات طبيوػػة ترتيػػب الػػنظـ القررنػػي الحكػػيـ لتمػػؾ الصػػاات أنيػػا تػػمتي  مػػث 

 نمطيف ا نيف:                      
                                           

 . ٛرؿ  مراف /  ٔ
 .ٖٔ – ٘/  ٔبرىاف الديف البقا ي :  -ينظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور ٕ
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 د أنبػم ىػذا إما موطوفة بوييا  مث بوض بالواو طايا أو مف دونيا؛ و 

 ػػػف أف أصػػػؿ ابتناةيػػػا  ػػػاةـ  مػػػث أنػػػو " إذا توػػػددت الصػػػاات وصػػػاحبيا واحػػػد؛ 
 فاهحسف أف تبا د مونث الصاات الوطؼ نحو:                         

ال تركػػو نحػػو: د وال ٔد ىػػو اهوؿ واآل ػػر والظػػاىر والبػػاطف   اآليػػة  ، وا 
موتػد أ ػيـ .  تػؿ بوػد تط  كؿ حالؼ مييف . ىماز مشػا  بنمػيـ . منػاع لم يػر 

                                         ٕذلؾ زنيـ  .

و د يؤتث بالواو لمالىتماـ؛ جا  في د تاسير الرازي   في  ولو توػالث: د 
التاةبوف الوابدوف الحامدوف الساةحوف الراكووف السػاجدوف اآلمػروف بػالموروؼ 

: " فػػي إد ػػاؿ ٖرالمؤمنيف  .والنػػاىوف  ػػف المنكػػر والحػػافظوف لحػػدود ا وبشػػ
الواو  مث ىؤال  د والناىوف  ؛ وذلؾ هف كؿ ما سبؽ مف الصاات  بادات يمتي 
بيا اإلنساف لناسو، وال يتومؽ لشي  منيػا بػالغير. أمػا النيػي  ػف المنكرفوبػادة 
متومقة بالغير، وىذا النيي يوجب  وراف الغيب وظيور ال صومة،  وربما أ ػدـ 

رب النػػاىي، وربمػػا حػػاوؿ  تمػػو؛ فكػػاف النيػػي  ػػف المنكػػر ذلػػؾ المنيػػي  مػػث يػػ
أصػػوب أ سػػاـ الوبػػادات والطا ػػات، فمد ػػؿ  مييػػا الػػواو؛ تنبييػػا  مػػث مػػا يحصػػؿ 

  ٗفييا مف زيادة المشقة والمحنة ".

  ابػػػػؿ التػػػػوب شػػػػديد الوقػػػػاب ذي وفػػػػي  ولػػػػو توػػػػالث: د غػػػػافر الػػػػذنب و 

                                           

 . ٖالحديد /  ٔ

 . ٖٔ – ٓٔالقمـ /  ٕ

 . ٕٔٔالتوبة /  ٖ

 ٕ٘ٓ/  ٙٔير الا ر: تاس ٗ
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تػػوب  ؛ لالىتمػػاـ بالتوبػػة فصػػؿ بػػالواو بػػيف د غػػافر الػذنب   ود  ابػػؿ ال ٔ الطػوؿ

ىينا، ويدؿ  مث ذلؾ  ولو توالث فيما بود ىذه اآليات: د ربنػا وسػوت كػؿ شػي  
 . ٕرحمة و مما فاغار لمذيف تابوا واتبووا سبيمؾ و يـ  ذاب الجحيـ  

 ػػػػـ إف الوطػػػػؼ بػػػػالواو  ػػػػد يػػػػؤتث بػػػػو لتحقيػػػػؽ اجتمػػػػاع الصػػػػاات فػػػػي 
اتصػاؼ الموصػوؼ بصػاة الموصوؼ؛ وذلؾ كمف تقوؿ لش ص ينكر أو يسػتبود 

 واحدة مف صاات الكماؿ، فيال  ف  دة صاات :                 
" ىػػػو كاتػػػب و طيػػػب وشػػػا ر "؛ فتػػػمتي بػػػالواو لتحقيػػػؽ اجتمػػػاع ىػػػذه 

 الصاات فيو .
جا  فػي د بػداة  الاواةػد  : " إف الػواو تقتيػي تحقيػؽ الوصػؼ المتقػدـ وتقريػره 

 يد التقرير .                                                                                       في الكالـ متيمنا لنوع مف التمكيد مف مز 

 –مػ ال  –وبياف ذلؾ بم اؿ نذكره مر اة إلث مػا نحػف فيػو، إذا كػاف رجػؿ 
لو أرب  صاات ىي: د  الـ وجواد وشجاع وغني  ، وكاف الم اطب ال يومـ ذلػؾ 

اجتماع ىذه الصاات في رجؿ، فػغذا  مػت: د زيػد  ػالـ  أو ال يقر بو، ويوجب مف
 ، وكاف ذىنو استبود ذلؾ فتقوؿ: د وجواد   أي: وىو م  ذلؾ جواد، فغذا  ػدرت 
استبواده لذلؾ  مػت: د وشػجاع  ، أي: وىػو مػ  ذلػؾ شػجاع وغنػي؛ فيكػوف فػي 

  ٖالوطؼ مزيد تقرير وتوكيد ال يحصؿ بدونو تدرأ بو توىـ اإلنكار ".
                                           

 . ٖغافر /  ٔ
 . ٚغافر /  ٕ
 ٕٔٓ/  ٖد / فايؿ صػال  السػامراةي :  –؛ وينظر: مواني النحؤٜٔ/  ٔبداة  الاواةد:  ٖ

ـ؛ والبرىػػػػاف ٕٓٓٓ –الطبوػػػػة اهولػػػػث  –دار الاكػػػػر لمطبا ػػػػة والنشػػػػر  – ٕٕ٘،  ٕٕٓ، 
                       .                    ٚٚٗ – ٘ٚٗ/  ٖ؛  ٓ٘ٗ -ٙٗٗ/  ٕلمزركشي: 
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است مار ما تقرر مف محددات نحوية في المد ؿ النحػوي؛ فقػد  وفي ىذا

 جا  في كتاب سيبويو : 

" فمما النوت الذي جرى  مث المنووت فقولؾ: " مررُت برجؿ ظريػؼ  بػؿ 
نمػا صػارا كاالسػـ  "، فصار النوت مجرورا م ؿ المنووت؛ هنيما كاالسـ الواحد. وا 

ؿ الػذيف كػؿ واحػد مػنيـ رجػؿ، ولكنػؾ الواحد مف ِ َبؿ أنؾ لـ ترد الواحد مف الرجػا
نمػا كػاف  أردت الواحد مف الرجاؿ الذيف كؿ واحد منيـ رجؿ ظريػؼ. فيػو نكػرة، وا 
نكرة؛ هنو مػف ُأمػة كميػا لػو م ػؿ اسػمو، وذلػؾ أف الرجػاؿ كػؿ واحػد مػنيـ رجػؿ، 
والرجاؿ الظرفا  كؿ واحد منيـ رجؿ ظريؼ، فاسمو ي مطو بُممتو، حتث ال ُيوػرؼ 

طمػػت النوػػت فقمػػت: " مػػررُت برجػػؿ  ا ػػؿ كػػريـ مسػػمـ "، َفػػَمْجرِِه  مػػث منيػػا. فػػغف أ
وزاد سػػيبويو فػػي مويػػ  ر ػػر  بػػارات: " أ نػػث  ميػػو " ، و " وجوميمػػا  ٔأولػػو ".

                 شر ا سوا  " ، و " سوى بينيما في اإلجرا   مث االسـ "؛  اؿ :                                                                   

" وم مػػو فػػي أف الوصػػؼ أحسػػف: د ىػػذا رجػػؿ  ا ػػؿ لبيػػب  ، لػػـ يجوػػؿ 
اآل ػػر حػػاال و ػػ  فيػػو اهوؿ، ولكنػػو أ نػػث  ميػػو، وجوميمػػا شػػر ا سػػوا ، وسػػوى 

                                                                                                  ٕبينيما في اإلجرا   مث االسـ".

 بػػارات تػػرادؼ فػػي المونػػث مصػػطم  د الترتيػػب  . فالترتيػػب إطالػػة  وىػػو
لمصػػاة؛ ذلػػؾ أنػػؾ بغطالػػة الصػػاات وذكرىػػا مترادفػػة وكمنػػؾ جومػػت " الكػػؿ وصػػاا 
لموصػػوؼ واحػػد ". أي: متسػػاوييف فػػي الحكػػـ والداللػػة  مػػث الموصػػوؼ، وزيػػادة 

                                           

تحقيؽ وشػرح /  بػد  – ٕٕٗ،  ٕٔٗ/  ٔأبو بشر  مرو بف   ماف بف  نبر :  –الكتاب  ٔ
                                     ـ.ٜٛٛٔ –الطبوة ال ال ة  –الناشر / مكتبة ال انجي بالقاىرة  –السالـ ىاروف 

                       .                        ٔ٘/  ٕالمرج  السابؽ:  ٕ
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                           تبيينو.                                          

و د ات ذ ما سػبؽ مبتغػث إلػث استشػراؼ أسػرار ونكػات بالغيػة يقصػدىا 
                                           المقػػػػػاـ والسػػػػػياؽ المػػػػػذاف يرسػػػػػماف نمػػػػػط ترتيبيػػػػػا  طاػػػػػا، أو بغيػػػػػر  طػػػػػؼ.                                                                  

 يمكف تم يص ىذا اهصؿ في َنَمَطْيف :                                                                              و 
: ذكرىػػا متتاليػػة مػػف غيػػر واو. وفػػي ذلػػؾ إيػػذاف بمونػػ   ػػاص  أوليمػػا

ماػػػػاده: أف ىػػػػذه المتتاليػػػػات الوصػػػػاية أصػػػػبحت باجتما يػػػػا كالوصػػػػؼ الواحػػػػد 
تقاربيػا فػي الموػاني و ػدـ تغػاير دالالتيػا أو تنا يػيا، ؛ وذلؾ لٔلموصوؼ واحد

            أو ممػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػػف اجتما يػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػاات مػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػر إييػػػػػػػػػػاـ .                                                                                
؛ ٕ: ذكرىػا منسػو ة بػالواو، وفييػا إيػذاف بموػاف  اصػة مقصػودة بالغيػا.واآل ر 

 وىو ما يؤسس هصؿ يتم ص في اآلتي : 
إف  طػػؼ الصػػاات يقتيػػي المغػػايرة، والمقصػػود بالمغػػايرة ىنػػا تيػػاد موػػاني  -

الصاات، أو افتراؽ داللتيا وا تالفيا. فغذا أريػد التنبيػو  مػث ىػذا التغػاير؛ طؼ 
 بالحرؼ .                                             

دليػػؿ  مػػث تقػػارب ىػػذه الموػػاني، أوىػػي ممػػا يمكػػف  وأف ترتيبيػػا مػػف غيػػر واو -
اجتما يػػا مػػف غيػػر اييػػاـ لتػػدؿ  مػػث أف الكػػؿ كالشػػي  الواحػػد، ؼ " الػػواو إذا 
حذفت م  ما فييا مف اإليجاز يجوؿ لمكالـ بالغة، ويكوف في موناه أشػد؛ وذلػؾ 
هف ا باتيا يقتيي تغاير الموطوؼ والموطوؼ  ميو، فغذا ُحِذَفْت أشور ذلؾ بػمف 

                                           

 .ٖٚٔ/  ٚٔينظر: التاسير الكبير :  ٔ

 .581/  3ينظر : التحرير والتنوير :  ٕ
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   ٔالكؿ كالشي  الواحد.

و ػػد  بػػػر أىػػػؿ الومػػػـ  ػػػف الترتيػػػب بمصػػػطمحات متنو ػػػة ، مػػػف أبرزىػػػا 
مصػػطم  د التوديػػد  ؛ و ػػد  رفػػو الا ػػر الػػرازي بقولػػو: "ىػػو: إيقػػاع اه ػػداد مػػف 
اهسػػما  الماػػردة فػػي الن ػػر والػػنظـ  مػػث سػػياؽ واحػػد، فػػغف روي فيػػو ازدواج أو 

ومنػو  ػوؿ  ٕلؾ فػي غايػة الحسػف ".تجنيس أو مطابقة أو مقابمػة أو نحوىػا؛ فػذ
القاةؿ: " فالف إليو الحؿ والوقد والقبػوؿ والػرد واهمػر والنيػي واإل بػات والناػي "، 

:  فال يؿ والميؿ والبيدا  تورفني     واليرب والطوػف والقرطػاس  ٖو وؿ المتنبي
                                                                               والقمـ                                                                   

                                            ٗو اؿ ابف الزممكاني: " ىو : إيقاع اهلااظ الماػردة  مػث سػياؽ واحػد ".

                                                       ٘كقولػػػػػػػػػو توػػػػػػػػػالث: د ا ال إلػػػػػػػػػو إال ىػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػـو .. اآليػػػػػػػػػة  .

                                           

وينظػػر: بالغػػة التوديػػد فػػي القػػررف  ؛511ابػػف النقيػػب : ص  –ينظػػر : الاواةػػد المشػػوؽ  ٔ
،  ٗٗٔص  –الكػػريـ : دراسػػة فػػي أسػػموبية التوبيػػر القررنػػي   مػػازف  بػػد الرسػػوؿ سػػمماف 

 كمية التربية اهساسية . – سـ المغة الوربية  –موة ديالي جا - ٘ٗٔ
ىػػػػ؛  ٖٚٔٔالقػػػاىرة  – ٖٔٔف رالػػػديف الػػػرازي: ص  –نيايػػػة اإليجػػػاز فػػػي درايػػػة اإل جػػػاز  ٕ

 - ٕٔأبو المظار ناصر بف المطػرزي : ص  –وينظر: اإليياح في شرح مقامات الحريري 
 ىػ.ٕٕٚٔ –إيراف 

 ٖبي البقا  الوكبري المسمث بالتبياف في شرح الػديواف : ديواف أبي الطيب المتنبي بشرح أ ٖ
بػػػراىيـ اإلبيػػػاري، و بػػػد الحاػػػيظ شػػػمبي  –ٜٖٙ/   –يػػػبط وتصػػػحي / مصػػػطاث السػػػقا، وا 

 بيروت / لبناف د د . ت  . –الناشر/ دار المورفة لمطبا ة 
اني: ص  بد الواحد  بد الكػريـ الزممكػ –التبياف في  مـ البياف المطم   مث إ جاز القررف  ٗ

 ـ.ٜٗٙٔبغداد  –تحقيؽ  د / أحمد مطموب ، و د /  ديجة الحدي ي  -ٚٚٔ

 .ٕ٘٘البقرة /  ٘
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و اؿ الحمبي والنويري أنػو يسػمث: "   ٔو ولو توالث: د ال الؽ البارئ المصور  .

سػػػػيا ة الوػػػػدد " أو " سػػػػيا ة اه ػػػػداد ، وَنَقػػػػاَل كػػػػالـ الػػػػرازي وم الْيػػػػو : الن ػػػػري 
 ٕوالشوري.

م ػػؿ ذلػػؾ  ، وفوػػؿ ٖوكػػاف ال وػػالبي  ػػد سػػماه:" حسػػف سػػيا ة اه ػػداد ".
الوطواط الذي  اؿ: " سيا ة اه داد: وتكوف ىػذه الصػنوة بػمف يسػوؽ الكاتػب أو 
الشػػا ر فػػي ن ػػره أو نظمػػو  ػػددا مػػف اهسػػما  الماػػردة  مػػث نسػػؽ واحػػد، بحيػػث 
يكوف كؿ واحد مف ىذه اهسما  لو مونث  اةـ بذاتو، ويكػوف اسػما كػذلؾ لشػي  

ا ا ترنت بازدواج الػنظـ أو التجنػيس ر ر. وىذه الصنوة أك ر  بوال وأشد أسرا؛ إذ
 ٗأو التياد أو أي صنوة أ رى مف صنا ات البالغة".

، وذكػػر توريػػؼ  ٘و ػػاؿ ابػػف الجوزيػػة: " ويسػػمث أييػػا سػػياؽ اه ػػداد ".
الرازي وم الْيو وأم مة أ رى مف القررف الكػريـ ، كقولػو توػالث: د ىػو ا الػذي ال 

                                           

 .ٕٗالحشر /  ٔ

تحقيػؽ د  – ٕٚٗص  –شياب الديف محمود الحمبي  –حسف التوسؿ إلث صنا ة الترسؿ  ٕ
شػياب الػديف  –ـ؛ ونيايػة اهرب فػي فنػوف اهدب ٜٓٛٔ –بغػداد  –/ أكـر   ماف يوسػؼ 

 د مرج  سابؽ  . ٖٓٔ/  ٚلنويري : أحمد ا
 ٔأبػػو منصػػور  بػػد الممػػؾ بػػف محمػػد ال وػػالبي: –يتيمػػة الػػدىر فػػي محاسػػف أىػػؿ الوصػػر  ٖ
الطبوػة اهولػث  –لبنػاف  -دار الكتب الوممية / بيػروت  –تحقيؽ د / مايد  ميحة  – ٖٕٗ/
 ـ.ٖٜٛٔ -

ترجمػة د/  – ٜٗٔاط : ص رشيد محمد الومػري الشػيير بػالوطو  –حداةؽ السحر في د اةؽ الشور  ٗ
 ـ.ٜ٘ٗٔالقاىرة  –إبراىيـ الشواربي 

 ىػ. ٕٖٚٔالقاىرة  – ٗٙٔابف النقيب: ص  –الاواةد المشوؽ إلث  مـو القررف و مـ البياف  ٘
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                                                                                 ٔ .لمييمف الوزيز الجبار المتكبر...ف اإلو إال ىو الممؾ القدوس السالـ المؤم

ف أيػػاؼ: " وأك ػػر مػػا  وال ي ػػرج كػػالـ الزركشػػي  ػػف كػػالـ السػػابقيف، وا 
يؤ ػػذ فػػي الصػػاات ومقتيػػاىا أال يوطػػؼ بويػػيا  مػػث بوػػض؛ التحػػاد محميػػا 

 .                                                                                                              ٕفي الصدؽ  مث ما صدؽ "  ويجري مجرى الوصؼ

وىػػػذا مػػػا سػػػماه غيػػػر المتقػػػدميف : " اه ػػػداد " . وذكرالحمػػػوي أف ىػػػذا 
ه .                                                                               ػػػػػد ذكػػػػػره اإلمػػػػػاـ ف ػػػػػر الػػػػػديف الػػػػػرازي وغيػػػػػر  –أ نػػػػػي: التوديػػػػػد  -النػػػػػوع

: " سيا ة اه داد " و" توديدا " و"سيا ة الودد ".  ٖوسماه  ـو

                                           

 .ٖٕالحشر /  ٔ

 . د مرج  سابؽ   ٘ٚٗ/  ٖبدر الديف محمد  بد ا الزركشي:  –البرىاف في  مـو القررف  ٕ

ىػػػ؛ ٖٗٓٔ –القػػاىرة  –ٙٔٗابػػف حجػػة الحمػػوي: ص  –ب وغايػػة اهرب ينظػػر:  زانػػة اهد ٖ
تحقيؽ /  مػي محمػد البجػاوي  – ٜٖٚ/  ٔالسيوطي:  –وموترؾ اه راف في إ جاز القررف 

 ٖٛٙٔالقػاىرة  – ٜٓ/  ٕالسػيوطي:  –ـ؛ واإلتقػاف فػي  مػـو القػررف ٖٜٚٔ –القاىرة  –
القػػػاىرة  – ٜٗٔالسػػػيوطي:ص  –ىػػػػ؛ وشػػػرح  قػػػود الجمػػػاف فػػػي  مػػػـ الموػػػاني والبيػػػاف 

/  ٙ مػػي صػػدر الػػديف ابػػف موصػػوـ المػػدني:  –ـ؛ وأنػػوار الربيػػ  فػػي أنػػواع البػػدي  ٜٖٜٔ
ـ؛ ودموجػػـ المصػػػطمحات ٜٛٙٔالنجػػؼ اهشػػرؼ  –تحقيػػؽ/ شػػاكر ىػػادي شػػكر  – ٕٛٔ

مطبوػػػة المجمػػػ  الوممػػػي  – ٕٕ٘،  ٕٔ٘ص  –البالغيػػػة وتطورىػػػا   د / أحمػػػد مطمػػػوب 
 ـ  .ٖٜٛٔىػ /  ٖٓٗٔ –الورا ي 
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 ادلبحج األول

 التناصب البالغي يف تن
 
ك الصفاث اإلذليت ادلفزدة الزائذة علً اص

 الثالث للمىصىف الىاحذ
 = متهيذ : 

: " االسػػػػـ الػػػػداؿ  مػػػػث بوػػػػض أحػػػػواؿ د أىػػػػؿ الومػػػػـ ىػػػػي نػػػػ الصػػػػاة
وىػي: " مػا ، ٔ "وىي اهمارة الالزمة بذات الموصوؼ الذي ُيورؼ بيػا ٓٓٓالذات

                               .                                                                      ٕ"وذلؾ م ؿ الومـ والقدرة، ونحوه، وىو داٌؿ  مييا، و   الوصؼ مشتقًا منيا
: النوػت: " و ػاؿ، ٖ "اهمارة الالزمة لمشػي  :  الصاة: " و ػاؿ ابف فارس

 .ٗ وصاؾ الشي  بما فيو مف حسف "
أطمػػؽ الوممػػا   مػػث السػػمات التػػي تميػػز الػػذات اإللييػػة  ػػف غيرىػػا و ػػد 

                                                                                         كممة د اهسما    تارة، وكممة د الصاات   تارة أ رى. 
أسػػما  " و، ٘"  : " مػػا دؿ  مػػث مونػػث فػػي ناسػػوأىػػؿ الومػػـواالسػػـ  نػػد 

                                           

 .ٖٖٔالتورياات : ص   ٔ

فػالومـ صػاة ، والوػالـ وصػؼ داؿ  مييػا  . ويونث بالوصػؼ ىنا االسـ ؛ٙٗ٘: ص الكميات ٕ
 ، والقدرة صاة ، والقادر وصؼ داؿ  مييا.

 . ٛٗٗ/٘ : موجـ مقاييس المغة ٖ
 .٘ٔٔ/ٙالمرج  السابؽ :   ٗ

 تصحي  جما ة مػف الوممػا  ٕٗص  ، الشريؼ  مي بف محمد الجرجاني  :  التوريااتد  ٘

 ىػ.ٖٓٗٔالطبوة اهولث ،  ، ، بيروت دار الكتب الوممية
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، االسػػـ: مػػا أنبػػم  ػػف المسػػمث: " و يػػؿ، " ٔ" اهشػػيا  ىػػي اهلاػػاظ الدالػػة  مييػػا
م  ػف مونػث لػيس باسػـ وال والحػرؼ: مػا أنبػ، والاوؿ: ما أنبم  ف حركػة المسػمث

 .ٕ"فوؿ 

لقػػررف والسػػنة  ػػد ا تصػػر مث كممػػة وأوؿ مػػا يالحػػظ أف االسػػتوماؿ الػػوارد فػػي ا  
د الصاات  ؛ ولذا جا ت جمي  الشروح والدراسات تحت  نػواف داهسما    دوف 

د أسػػػػما  ا   أود أسػػػػما  ا الحسػػػػنث   ربمػػػػا باسػػػػت نا  د كتػػػػاب اهسػػػػما  
 والصاات   لمبييقي.

 مث ما اتصؼ بػو توػالث  –جمية  –فييا داللة وايحة  –توالث  –أسما  ا  
مػػػػف ال مػػػػؽ، والػػػػرزؽ ، واإلحيػػػػا ، واإلماتػػػػة، والقػػػػدرة، والمغاػػػػرة، والرحمػػػػة،... 

 وغيرذلؾ مف نووت جاللو.

 -والقررف الكريـ مف أولو إلػث ر ػره يػد و النػاس إلػث النظػر فػي صػاات  ا  
و دوف الػذات المجػردة؛ فػغف الػذات المجػردة ال يالحػظ وأفوالو وأسماة - ز وجؿ 

مويا وصؼ وال يشػيد فييػا نوػت، وال تػدؿ  مػث كمػاؿ وال جػالؿ؛ ولػذا ال تاتػرؽ 
                    ٖأسما  ا  توالث وصااتو  ف ذاتو.

                                           

تصػوير  ، جمػ    بػد الػرحمف بػف  اسػـ ، بف  بدالحميـ بػف تيميػة: أحمد   مجموع الاتاوى ٔ
 الطبوة اهولث.

 ، تحقيػؽ  ػدناف درويػش ومحمػد المصػري  - ٖٛص :  أبػو البقػا  الكاػوي - الكميػات ٕ

 ىػ.ٕٔٗٔالطبوة اهولث ،  ، ةمؤسسة الرسال
الطبوػػػة  -دار الكتػػػب الومميػػػة / بيػػػروت  ٗٔ٘/ٔابػػػف القػػيـ : –ينظػػر : مػػػدارج السػػػالكيف  ٖ

 اهولث د د . ت  .
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ىػي أسػما  ونوػوت؛  –توػالث  –و د ذكر ابف القيـ رحمو ا أف أسما  الػرب  

اات كمالو؛ فػال تنػافي فييػا بػيف الومميػة والوصػاية؛ فػالرحمف فغنيا دالة  مث ص
ووصاو، ال تنافي اسميتو وصايتو؛ فمف حيث ىو صاة جػرى  -توالث  -اسمو 

، ومػف حيػث ىػو اسػـ ورد فػي القػررف غيػر تػاب ، -توالث  –تابوا  مث اسـ ا 
بػػػؿ ورد  ممػػػا ... ، واسػػػمو توػػػالث د الػػػرحمف   اسػػػـ وصػػػاة ال ينػػػافي أحػػػدىما 

 ٔاآل ر، وجا  استوماؿ القررف باَهْمَرْيف جميوا  .

ويقوؿ الشي  الطاىر: " والمراد باهسما  الصاات،  بر  نيػا باهسػما ؛ هنػو  
 –متصؼ بيا  مث أَْلِسَنِة َ ْمِقِو، ولكونيا بالغة منتيث حقاةقيػا بالنسػبة لوصػاو 

                                                                                                ٕبيػػػػػػػػػػػػا؛ فصػػػػػػػػػػػػارت كػػػػػػػػػػػػاَهْ الـ  مػػػػػػػػػػػػث ذاتػػػػػػػػػػػػو توػػػػػػػػػػػػالث ". –توػػػػػػػػػػػػالث 
 وفي يو  ما سبؽ يمكف االطمةناف إلث القوؿ بما يمتي :

اة  ىػو لاػظ أف ما يستحؽ أف يسمث د أسما     وال يص  أف يسمث د صػ -
 د ا   وحده.الجاللة 

   صاات في الحقيقة، و د لوحظ في إطال و  مث أف ما دا لاظ الجاللة د ا -
الػػذات اإللييػػة مػػا تحممػػو مػػف دالالت  اصػػة. وأف صػػاات ا غيػػر محصػػورة وال 

 أفوالو.  مودودة، وىي تشمؿ كؿ ما يميؽ بذاتو المقدسة وما يدؿ  مث صااتو أو

أف ما انتيث مف ىذه الصاات ىوالمقصود باهسػما  الحسػنث، وىػو المقصػود  -

                                           

 دار الاكر / بيروت  ٕٗ/  ٔابف القيـ :  –ينظر: بداة  الاواةد  ٔ
ر ػر سػورة  واهسما  الحسنث ومناسبتيا لآليػات التػي  تمػت بيػا مػف أوؿ سػورة الماةػدة الػث

 -ماجسػػتير كميػػة الػػد وة واصػػوؿ الػػديف   – ٔٗمحمػػد مصػػطاث ريػػديف ص –المؤمنػػوف 
 ـ . ٜٜٛٔ -جاموة اـ القرى  

 .ٕٙٔ/  ٕٛالتحرير والتنوير:  ٕ
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 ر في تسوة وتسويف في الحديث الشريؼ .بالحص

لػػث أف يقتصػػر أف ما ػػدا لاػػظ الجاللػػة، و ػػدا التسػػوة والتسػػويف المشػػيورة، أو  -
د الصاات    ميو. أما ا تبارىا أسما   فيو مف  بيؿ التوسػ  فػي  إطالؽ لاظ
ٔاإلطالؽ.

 

يحقػػؽ ترتيػػب أسػػما  ا توػػالث وصػػااتو أسػػرارا ونكاتػػا بالغيػػة؛ ىػػذا. و   
ؼ بػػا تالؼ ترتيبيػػا وتبػػايف السػػياؽ الػػذي يتيػػمنيا، ىػػذه اهسػػرار يوجػػز ت تمػػ

اإلنسػػاف  ػػف حصػػرىا واإلحاطػػة بيػػا، لكػػف المحػػاوالت  ػػد توػػددت لبيػػاف بوػػض 
اهسػػرار والنكػػات البالغيػػة التػػي كامػػت ليػػا ميػػزات أسػػموبية ليػػذا البيػػاف الحكػػيـ 

                                           الموجز .                                                 

وفيما يمتي تحميؿ لآليات التي تندرج تحت ىذا المبحػث، مرتبػة بحسػب ترتيػب   
السور التي اشتممت  مييا في الذكر الحكيـ، فم وؿ وبا التوفيؽ، ومنو الوػوف 

 والسداد : 

مػث = فاي سػياؽ الحػديث  ػف صػاات ا الذاتيػة المتومقػة بالتايػيؿ  
اْلَحْمػُد جػا   ولػو توػالث : د  بالحمد –توالث  –والتمكيد  مث استحقا و ال الةؽ، 

                                                                    ٗ  َماِلػػػػػػػػِؾ َيػػػػػػػػْوـِ الػػػػػػػػدليِف دٖ  الػػػػػػػػراْحَمِف الػػػػػػػػراِحيـِ دِٕلماػػػػػػػػِو َربل اْلَوػػػػػػػػاَلِميَف د
، وىػو ظػاىر «توحيػد الربوبياػة » الااتحػة ومحورىػا  بد ا أ وؿ: إف  مػود سػورة

                                           

 ٗ،  ٖص  –ينظر / أسما  ا الحسنث دراسة في البنية والداللة ا د /أحمد م تػار  مػر  ٔ
                                                     ـ. ٕٓٓٓ ػالـ الكتػب مػف مكتبػة اهسػرة ة مػف طبوة  اص -الييةة المصرية الوامة لمكتاب

 –دار الشػػػروؽ  -ٜٖ: ص  طػػػو جػػػابر الومػػػواني –الوحػػػدة البناةيػػػة لمقػػػررف المجيػػػد  ٕٜ
 ـ.ٕ٘ٓٓ
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توحيػد اهلوىّيػة » في اآليات ال ال ة اهولث، لتمتي اآليتاف الرابوة وال امسة فػي 

 ،  ـ التمقيف بالد ا  باليداية .               «

أي: أف يكػػػػوف القػػػػررف ىػػػػدي إلػػػػث الصػػػػراط المسػػػػتقيـ، وسػػػػموؾ سػػػػبيؿ 
بالتوحيػد، وصػاروا مػؤىاميف لالسػت الؼ، ال أولةػؾ الموحديف الذيف تزكت أناسيـ 

الػػذيف غيػػب ا  مػػييـ؛ لكاػػرىـ وشػػركيـ، وال الػػذيف ا طػػموا سػػبيؿ التوحيػػد؛ 
 َفَيُموا.                                                                                  

فػي مكػة  مػث  و د اشتمؿ القسـ اهوؿ مف سورة الااتحة الذي  يؿ نػزؿ
مجمو ة متتابوة مف صاات ا بود البد  باسـ الجاللة الماػرد المقتػرف بالحمػد 
د الحمػػد    ىػػي: د رب الوػػالميف. الػػرحمف الػػرحيـ. مالػػؾ يػػـو الػػديف  : فبوػػد 

، وىػي تسػتمـز موظػـ القػدرة وحريػة اإلرادة -توالث  –إ بات الربوبية المطمقة  
مواني الرىبة وال شية، أْتَبَوُو                   ب والتصرؼ، وتحمؿ في طياتيا 

د الػػرحمف الػػرحيـ  ،وىمػػا صػػاتاف تشػػتمالف  مػػث جميػػ  أنػػواع الرحمػػة؛ فتكػػوف 
اآليات  د جموت بيف الرىبة مف ا والرغبة إليو، و تمػت الصػاات بمالكيػة يػـو 

ر كػػؿ الػػديف. أي: يػػـو الحسػػاب والجػػزا   مػػث اه مػػاؿ؛ هنػػو فػػي ىػػذا اليػػـو تنيػػا
د اوي المناز ة في الممؾ د كما حػدث مػف فر ػوف ونمػرود وغيرىمػا  ، حيػث ال 

، والػتالحـ وايػ  بػيف ىػذه -توػالث  –يكوف مالػؾ وال  ػاض وال ُمَجػاٍز غيػر ا 
الصاات في تتابويا الاريد، وفي اشتماليا  مث الك ير مف الصاات اإلليية  مػث 

                                                                        ٔاالستمزاـ . سبيؿ النص أو

                                           

ص  –أ.د / أحمػػد م تػػار  مػػر   –ينظػػر: أسػػما  ا الحسػػنث دراسػػة فػػي البنيػػة والداللػػة  ٔ
 ـ . ٕٓٓٓ -طبوة  اصة مف  الـ الكتب لمكتبة اهسرة  - ٕٗٔ ، ٖٕٔ
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وىذا التتاب  البد أف تكوف ورا ه أسػرار بالغيػة، ال يمكػف أف تحصػؿ لػو 

هىؿ الومـ فػي ىػذا الترتيػب كػالـ ك يػر، والتحقيػؽ ُفض أو اْ ُتِمَؼ ىذا الترتيب، و 
الجاللػة د ا    يقتيي أف يرد النظـ  مث ىذا الوجػو وال يجػوز غيػره؛ هف اسػـ

ليػػػػو وجػػػػودا و ػػػػدما وماىيػػػػة .                                                                                                           اسػػػػـ لمػػػػذات اإللييػػػػة با تبػػػػار أف الكػػػػؿ منػػػػو وا 
ود الػػػرحمف   اسػػػـ لػػػو با تبػػػار إفايػػػة الرحمػػػة الوامػػػة. أ نػػػي: الوجػػػود  مػػػث 

 مكنات.                                                          الم

ود الرحيـ   اسػـ لػو با تبػار ت صػيص كػؿ ممكػف بحصػة مػف الرحمػة، 
وىي الوجود ال اصوما تبوو مف وجود كماالتو. فمو لـ يػورد كػذلؾ لػـ يكػف  مػث 

                                                                                  الػػػػػػػػػػػػػنيا الوا ػػػػػػػػػػػػػ  المحقػػػػػػػػػػػػػؽ ذو ػػػػػػػػػػػػػا وشػػػػػػػػػػػػػيودا  قػػػػػػػػػػػػػال ووجػػػػػػػػػػػػػودا.                    
وأييا لما كاف المقصود توميـ وجػو التػيمف بمسػماةو الحسػنث وتقػديميا  نػد كػؿ 
ممـ؛ كاف المناسب أف يبدأ مف اه مث فػاه مث؛ إرشػادا لمػف يقتصػر مث واحػدأف 

                                                   ٔفي ذىف السام  أوجو التنزيؿ أوال فموال. يقتصر  مث اهولث فاهولث، وتقريرا

نما  تـ سبحانو ىذه اهوصاؼ بيذا الوصػؼ؛ إشػارة إلػث اإل ػادة كمػا  وا 
افتت  بما يشير إلث اإلبدا ، وفي إجراةيػا  ميػو توميػؿ إل بػات مػا سػبؽ وتمييػدا 

                                                                                     ِلَما َلِحَؽ .               

وفيو إيما  إلث أف الحمد ليس ليس مجرد الحمد. بػؿ مػ  الومػـ بصػاات 
الكماؿ ونووت الجػالؿ، وىػذا أمياتيػا، ولػـ تػؾ تصػم  إال لػو، ولػـ يػؾ يصػم  إال 

 ليا . 

                                           

 د د. ت  . –دار إحيا  التراث الوربي / بيروت  –ٖٙ/ ٔروح المواني :   ٔ
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لصاات بود ذكر اسػـ الػذات الجػام  يقوؿ اهلوسي في وجو ترتيب ىذه ا

لصػػاات الكمػػاؿ؛ إنمػػا كػػاف  إشػػارة إلػػث أف الػػذي يحمػػده النػػاس ويوظمونػػو إنمػػا 
  -يكوف حمده وتوظيمو هحد أمور أربوة :                                     

ف لـ يكف منو إحساف إلييـ.                                               إما لكونو كامال في ذاتو وصااتو وا 

ما لكونو محسنا إلييـ ومتايال  مييـ.                                                                -  وا 
حسانو في االستقباؿ.                                                           - ما هنيـ يرجوف لطاو وا   وا 
ما هنيـ ي افوف مف كما  -  ؿ  درتو.                                                                      وا 

 -سػبحانو وتوػالث  -فيذه ىي الجيات الموجبة لمحمد والتوظيـ؛ فكمنػو 
يقػػػػوؿ: يػػػػا  بػػػػادي إف كنػػػػتـ تحمػػػػدوف وتوظمػػػػوف لمكمػػػػاؿ الػػػػذاتي والصػػػػااتي؛ 

ف كػػاف لاحسػػاف والتربيػػة وا إلنوػػاـ؛ فػػغني انػػا رب فاحمػػدوني؛ فػػغني أنػػا ا. وا 
ف  ف كاف لمرجا  والطم  فػي المسػتقبؿ؛ فػغني أنػا الػرحمف الػرحيـ. وا  الوالميف. وا 

                                                                         ٔكاف لم وؼ؛ فغني أنا مالؾ يـو الديف.

صػػاات وجػػو بالغػػة ترتيػػب تمػػؾ ال –رحمػػو ا  –ويم ػػص الا ػػر الػػرازي 
ذكػر فػي ىػذه السػورة مػف أسػما  ناسػو  مسػة: ا،   -توػالث -" إنػو : بقولو 

والرب، والرحمف، والرحيـ، والمالؾ؛ والسبب فيو كمنػو يقػوؿ لػؾ:  مقتػؾ أوال فمنػا 
إلو،  ـ ربيتؾ بوجوه النوـ فمنا رب،  ـ  صيت فسترت  ميؾ فمنا رحمف،  ـ تبت 

     الجزا  إليؾ فمنا مالؾ يـو الديف .                                                                                             فغارت لؾ فمنا رحيـ،  ـ البد مف إيصاؿ

فقػػد جػػا  ىػػذا الترتيػػب بمحسػػف صػػورة حيػػث ال يتصػػور أحسػػف مػػف ىػػذا 

                                           

 .ٙٛ،  ٘ٛ/  ٔالمرج  السابؽ:  ٔ
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 الترتيب.                              

و حياف مػف أف  ولػو توػالي فػي فاتحػة و د أ طم مكي فيما نقمو  نو أب 
الكتاب الرحماف الرحيـ مؤ ر يراد بػو التقػديـ تقػديره د الحمػد  رب الوػالميف   
الرحمف الرحيـ   مالؾ يـو الديف   و مؿ ذلػؾ بقولػو: " وانمػا  منػا بالتقػديـ؛ هف 

                                                                                          مجاورة الرحمة بالحمد أولث ومجاورة الممؾ بالممؾ أولي ".                 
ورد  ميػػو أبػػو حيػػاف بمػػا يشػػاي  ػػاةال: " وكػػالـ مكػػي مػػد وؿ مػػف غيػػر 

 ..                             وجو، .
وصؼ ناسػو  -توالث  -والترتيب القررني جا  في غاية الاصاحة؛ هنو 

            ربوبية، وصاة الرحمة،  ـ ذكر شيةيف: أحدىما: ممکو يـو الجزا .                                                                  بصاة ال

وال ػػاني: الوبػػادة، فناسػػب الربوبيػػة لمممػػؾ، والرحمػػة لموبػػادة، فكػػاف اهوؿ 
ا { فػػي الترتيػػب؛ هنػػو ومػػف  َػػـ فػػغف البػػد  بماػػظ     ٔلػػلوؿ، وال ػػاني لم ػػاني".

الومـ المشيور الم ػتص بالوبوديػة المتاػرد باهلوىيػة، كمػا أنػو جػا  جريػًا  مػث 
 ادة الورب في أنيـ إذا أرادوا ال بر ف م بػر  نػو أف يقػدموا اسػمو،  ػـ يتبوػوه 

 وال اصػة لوبػاده؛صااتو ونووتو، كما أف في ذلؾ تمكيػدا  مػث رحمػة ا الوامػة 
اوؿ جالةؿ النوـ و ظاةميا وأصوليا. ود الػرحيـ   جػا  تتميمػًا ؼد الرحمف   يتن

                                                                                 ليتناوؿ ما دّؽ منيا ولطؼ .                                                                                                   

                                           

 -الطبوػػة اهولػػث -دار الاكػػر لمطبا ػػة والنشػػر -ٕ٘ٗ/ ٔالا ػػر الػػرازي: –التاسػػير الكبيػػر ٔ
تحقيػؽ/  ػادؿ أحمػد  – ٖٖٔ/  ٔأبو حياف اهندلسػي:  –محيط ـ؛ وينظر: البحر الٜٔٛٔ

ـ؛ واهبوػاد ٖٜٜٔ -الطبوػة اهولػث –بيػروت -دار الكتػب الومميػة - بد الموجود، ور ػروف
 .ٖٔٔص  –الجمالية لمتقديـ والتم يرفي سورة الااتحة
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ود الػػػرحمف الػػػرحيـ  : اسػػػماف مػػػف أسػػػما  ا متيػػػمناف صػػػاتيف مػػػف 
صػػااتو، وىمػػا مػػم وذاف مػػف الرحمػػة. الػػرحمف  نػػد بوػػض الوممػػا  مبالغػػة فػػي 
الرحمة، فيو أشد مبالغة مػف الػرحيـ ولػذلؾ  ػالوا: رحمػف الػدنيا واآل ػرة، ورحػيـ 

قػػدـ مػػا ىػػو أبمػػ  مػػف الػػدنيا، ويقولػػوف: إف الزيػػادة فػػي البنػػا  لزيػػادة المونػػث. ف
الوصػػايف  مػػث مػػا ىػػو دونػػو، والقيػػاس التر ػػي مػػف اهدنػػث إلػػث اه مػػث كقػػوليـ: 
فػػالف  ػػالـ نحريػػر، وشػػجاع باسػػؿ، وجػػواد فيػػاض. لمػػا  ػػاؿ د الػػرحمف   تنػػاوؿ 
جالةؿ النوـ و ظاةميا وأصوليا، أردفو دالرحيـ  كالتتمة والرديؼ ليتناوؿ مػا دؽ 

 .                                ىذا مف جانب المونثٔمنيا ولطؼ.
  ـ    ريبة الم ػرج مػف حػرؼ د النػوفأما مف جية الماظ فبما أف د المي

فتشكؿ فاصمة  ذبة م  رؤوس اآليات اه رى الم تومة ب د يف  ، فمػو حصػؿ 
تقػػػديـ وتػػػم ير بػػػيف الماػػػردتيف أي: إذا  منػػػا: دالػػػرحيـ الػػػرحمف ؛ ال تػػػؿ إيقػػػاع 

                                          ٕطراوتيا.الجممة؛ ولزالت  اتيا و 
والتوبير بقولو: د رّب الوالميف   بالجر  مث أنػو صػاة ، فػغف إيػافتو 
حقيقػػة مايػػدة لمتوريػػؼ  مػػث كػػؿ حػػاؿ، يػػرورة توػػيرف إرادة االسػػتمرار. والتوبيػػر 

ييـ بػػػيذه الصػػاة؛ لمداللػػة  مػػث مونػػث المالػػؾ الُمَرِبػػي؛ فيػػو مالػػؾ ال مػػؽ ومػػرب
بنومو وساةس أمورىـ ومبمغيا غاية كماليػا، وجػا  وصػاًا شػاماًل لموػالميف، فمػـ 
يقؿ:  الؽ الوالميف؛ هف ال مؽ جميويـ ماتقروف إليو؛ ولكي تتجو الووالـ كميا 
إلث رّب واحد تقّر لو بالسيادة المطمقة؛  ـ ليطمةف يمير ىذه الووالـ إلث ر ايػة 

                                           

 . ٛ/  ٔينظر: الكشاؼ:  ٔ
 – ٛ٘ٔ/ منير محمود المسيري : ص د –ينظر: دالالت التقديـ والتم ير في القررف الكريـ  ٕ

 ـ.ٕ٘ٓٓ –الطبوة اهولث  -القاىرة  –مكتبة وىبة 
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 .                                                                                           ا الداةمة وربوبيتو القاةمة 

ربو   ًا " أي: رباه وَساَسُو، ال مف دفماظة " الرب ": مصدر " رّب يربو رب
بمونث: ممكو؛ هنو اهظير واهنسب ىينا؛ إذ المراد أنػو مػدبر ال الةػؽ وسػاةس 

 كماليا.                     أمورىا ومبمغيا غاية 

وهنو لو حمؿ  مث مونث المالؾ؛ لكاف  ولو توالث بود ذلؾ: د مالؾ يػـو 
والرب يطمؽ فػي لغػة  الديف   كالتمكيد، والتمكيد  الؼ اهصؿ وال دا ي إليو ىنا.

الوػػرب  مػػث المالػػؾ، والسػػيد، والمصػػم ، والُمربػػي، والمػػنوـ بمػػا أسػػب   مينػػا مػػف 
                                                                                        نومو .         

وكممة الرب تنبيو  مث أف جمي  الم مو ات ماتقرة إليو في حاؿ حدو يا 
حسانو .                                                                                                   وفي حاؿ بقاةيا إلث نومو وا 

الماػػػردتيف ؼد ا    و ميػػػو فػػػغف سػػػر الترتيػػػب بػػػيف ىػػػاتيف الصػػػاتيف
الػرب   ىوالمالػؾ، والمالكيػة تػمتي فػي مرحمػة متػم رة  ػف اهلوىيػة؛ ىواهصؿ ود

فاي البدايػة ي مػؽ اإلنسػاف  ػـ يممػؾ.  وفػي مجػي  د رب الوػالميف   نوتػا لماػظ 
؛ داللػة  مػث أف وصػؼ الموبػود بالربوبيػة فػي مقػاـ الجاللة د ا   ومرتبا بوػده

                                                    ٔالػػػػد ا  وال نػػػػا  أ ػػػػرب لػػػػدر  ػػػػدي اإلجابػػػػة وأ ػػػػوى لتحريػػػػؾ  ػػػػرؽ الرحمػػػػة.
وفي ا ترانو بالوصايف   الرحمف الرحيـ {؛ تنبيو  مػث أف الػذي يسػتحؽ  

                                           

 –ٜٕٔرسػػوؿ بػػالوي: ص  –ينظر:اهبوػػاد الجماليػػة لمتقػػديـ والتػػم ير فػػي سػػورة الااتحػػة  ٔ
ـ؛ ٕٙٔٓ –الوػدد الحػادي واهربوػوف  –بحث منشور فػي مجمػة الكميػة اإلسػالمية الجاموػة 

بحػػث  – ٙٔٚد/ يحػػي بػػف محمػػد  طيػػؼ:  –القػػررف الكػػريـ  ومػػف بالغػػة ريػػات الػػد ا  فػػي
الجػز  ال ػامس  –منشور في مجمة جاموة أـ القػرى لومػوـ الشػريوة والمغػة الوربيػة وردابيػا 

 ىػ .ٕٗٗٔ – شر 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 122  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
 الموبػػػود المتصػػػؼ باهلوىيػػػة الػػػرحمف أف يسػػتواف بػػػو فػػػي جميػػػ  اهمورىػػو ا

 الرحيـ .                                              

والجمػػ  بػػيف الصػػاتيف فػػي اآليػػة يتيػػمف تجانسػػًا لاظيػػًا بػػديوًا؛ هنيمػػا 
مشػػتقاف مػػف الرحمػػة والتجػػانس بػػيف الكممػػات مظيػػٌر مػػف مظػػاىر االةػػتالؼ بػػيف 

 وتتم ر بو .                                                                                                    المواني واهلااظ الذي تميؿ إليو الناس

يراد الصػاتيف د الػرحمف الػرحيـ   فػي  قػب   رّب الوػالميف { همػريف:                                                                      وا 
-  

إف كاف الرب بمونث السيد أو بمونث المالؾ أو بمونث الموبػود؛ : أحدىما
كاف صاة فوػؿ لمموصػوؼ بيػا التصػريؼ فػي المسػود والمممػوؾ والوابػد بمػا أراد 
مف ال يروالشر؛ فناسب ذلؾ الوصػؼ بالرحمانيػة والرحيميػة؛ لينبسػط أمػؿ الوبػد 

ف زؿ، ويقوى رجاؤه إف ىاا.                                                                                    في الواو وا 

وال يصػػػ  أف يكػػػوف الػػػرب بمونػػػث ال ابػػػت وال بمونػػػث الصػػػاحب المتنػػػاع 
: إف كػاف بمونػث الُمْصػِم ؛ كػاف الوصػؼ مشػورًا واآل ػر -إيافتو إلث الوالميف .

بقمػػة اإلصػػالح؛ هف الحامػػؿ لمشػػ ص  مػػث إصػػالح حػػاؿ الشػػ ص رحمتػػو لػػو، 
ف الجممػػة والوصػػؼ أف مػػف كػػاف موصػػوفًا بالربوبيػػة والرحمػػة لممربػػوبيف وميػػمو

 .                                                            كاف مستحقًا لمحمد

بوػػد د رب الوػػالميف   بمنػػو  –لث  ػػاؿ القرطبػػي: " إنمػػا وصػػؼ ناسػػو توػػا
يف   ترىيب؛  رنو بد الرحمف الرحيـ  ؛ هنو لما كاف في اتصافو بد رب الوالمد

الرحمف الرحيـ  ؛ لما تيػمف مػف الترغيػب؛ ليجمػ  فػي صػااتو بػيف الرىبػة منػو 
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والرغبة إليو؛ فيكوف أ وف  مث طا تو وأمن ، كمػا  ػاؿ توػالث: د نبػي   بػادي 

، و ػاؿ: دغػافر الػذنب ٔأني أنا الغاػور الػرحيـ . وأف  ػذابي ىػو الوػذاب اهلػيـ  
                                               ٖ".  ٕي الطوؿ  و ابؿ التوب شديد الوقاب ذ

ويقوؿ أبو حياف :" وبدئ بالرب؛ هف لو التصرؼ فػي المسػود والمممػوؾ 
والوابد بما أراد مف  ير أو شر، وأتب  بالرحمانية والرحيميػة؛ لينبسػط أمػؿ الوبػد 

 في الغاراف إف ذؿ .                                    

ف كاف الرب بموني: المصم ؛ كاف الوصؼ بالرحمػة مشػورًا بومػة ىػذا   وا 
اإلصػػػالح؛ هف الحامػػػؿ  مػػػي إصػػػالح حػػػاؿ الشػػػ ص ىػػػو الرحمػػػة بػػػو، فيكػػػوف 
ميموف الجممة أف مف كاف موصوفا الربوبيػة والرحمػة لممربػوبيف كػاف مسػتحقًا 

                                                                                 . ٗلمحمد" 

وذكر الػدكتور محمػود المسػيري أف مجػي  صػاة الربوبيػة متقدمػة  مػث 
صاة الرحمة؛ إنما كاف بسبب تومقيا بما  بميا، وىػو  ولػو: د الحمػد   ؛ فػا 

سػبحانو  -محمود لذاتو، محمود لصااتو، محمػود لنومػو و طاةػو و يػاةو، وىػو
يو الذي أوجدىـ مف الودـ، ورباىـ  مث الجػود رب الجمي  المؤمف والكافر؛ ف -

                                           

 .ٓ٘،  ٜٗالحجر /  ٔ
 . ٖغافر /  ٕ
 أبػو  بػػد ا –ينظػر: الجػام  هحكػاـ القػػررف والمبػيف لمػا تيػمنو مػػف السػنة وري الار ػاف  ٖ

تحقيػػؽ: د /  بػػد ا بػػف  بػػد المحسػػف القرطبػػي،  -ٕ٘ٔ/  ٔمحمػػد بػػف أحمػػد القرطبػػي: 
 ـ. ٕٙٓٓالطبوة اهولث/  –مؤسسة الرسالة  –ومحمد ريواف  ر سوسي

 دار الكتب الوممية بيروت . -ٜٔ/  ٔالبحر المحيط :  ٗ
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، فكؿ النوـ التي ىي مف  طا  الربوبية ىي في الدنيا ل مقػو جميوػا، و ػد  والكـر
أوجدىا ليـ  بؿ وجودىـ؛ لتكوف موجبات الحمد، موجودة  بؿ الوجود اإلنساني. 
مػػدادنا مػػف  ػػدـ،  ػػـ يػػمتي د  فالحمػػد  رب الوػػالميف  مػػث إيجادنػػا مػػف  ػػدـ وا 

لرحمف الرحيـ   في الااتحة بمون : رحمة ا في ربوبيتو ل مقو؛ حتث ال يايػـ ا
۔مف ىذه الربوبية أنيا ربوبية ظمـ

ٔ                                                                                                                                         

لتمييػػد لمصػػاة بمػػا يقتيػػيو مػػدلوليا وي تػػار الصػػاة مػػف لػػذا فقػػد جػػا  ا
الصاات دوف غيرىػا؛ هف السػياؽ ال يقبػؿ غيرىػا؛ وهف الصػاة التػي ميػدت بيػا 
اآليػػة أوالسػػورة تسػػتد ي تمػػؾ الصػػاة أو الصػػاات المػػذكورة وفػػؽ ترتيػػب موػػيف؛ 

حمػػػة؛ لػػػذلؾ أتبػػػ  صػػػاة الػػػرب بصػػػاتي فالربوبيػػػة ال تسػػػتجم  الصػػػالح إال بالر 
الػرحيـ   فػي  ولػو توػالث   الحمػد رب الوػالميف . الػرحمف الػرحيـ {؛  الرحمفد

                                       ٕترغيبا في لزـو حمده، وىي تتيمف ت نية تاصيؿ ما شممو الحمد أصال. 

يونػي  -فاي ذكر الرحمػة بوػد ذكػر د الوػالميف   و بػؿ ذكػر د الوػالميف  
مالؾ يـو الديف   ينطوي  مث فاةدتيف  ظيمتيف فػي  دو بؿ ذكر  -ي البسممة ف

تاصيؿ مجاري الرحمة،  ـ ذكر ما حاصمو أف إحداىما ممتات إلث  مؽ كؿ  ػالـ 
يتاةػػو كػػؿ مػػا احتػػاج إليػػو، و انيػػا  مػػف الوػػالميف  مػػث أكمػػؿ أنوا ػػو وأفيػػميا، وا 
 متماػػت إلػػث مػػا بوػػده باإلشػػارة إلػػث الرحمػػة فػػي الموػػاد يػػـو الجػػزا   نػػد اإلنوػػاـ

 بالممؾ المؤبد.                                                                                                    

أما  ف مجي  صاة د مالؾ يـو الديف    قب د الرحمف الرحيـ  ؛ هنػو 
                                           

  .د مرج  سابؽ ٙ٘ٔينظر: دالالت التقديـ والتم ير في القررف الكريـ : ص  ٔ
 . ٚٓٚ/  ٕينظر : نظـ الدرر:  ٕ
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لما وصؼ ا ناسو بمنػو د رب الوػالميف .الػرحمف الػرحيـ  ، وكانػت الربوبيػة ال 

إال بالممػػؾ المايػػد لتمػػاـ التصػػرؼ والوػػزة والييبػػة والػػبطش؛ أتبػػ  ذلػػؾ بقولػػو تػػتـ 
شارة إلث تمػاـ التصػرؼ فػي الػدنيا واآل ػرة؛  توالث: د مالؾ يـو الديف  ؛ ترىيبًا وا 
وكذلؾ  يؼ أف تكػوف تمػؾ اهوصػاؼ المتقدمػة مشػورة بػالت ايؼ  ػف المكماػيف 

الواو  ػف زلميػـ بوػد ويػوح   ب  الوصياف لما أمروا بو، وم يرة هطما يـ في
البينات؛ لذا كاف مقتيث السػياؽ التوقيػب بػذكر أنػو صػاحب الحكػـ يػـو الجػزا ؛ 

                                                                       ٔفجم  بيف الترغيب والترىيب ليتناسب م  طبيوة الناس .

ناا يمكػف اسػت الص وجػو وفي يو  ما تـ  ريو مف أ واؿ أىؿ الومـ ر
التناسػػػب البالغػػػي فػػػي ترتيػػػب الصػػػاات اإللييػػػة المصػػػدرة باسػػػـ الػػػذات د ا   
وتصدير السػورة الكريمػة بماػظ د الحمػد   دوف التسػبي ؛ ذلػؾ أف سػورة الااتحػة 
تتحدث  ف صاات ا الذاتية المتومقػة بالتايػيؿ  مػث ال الةػؽ بصػورة اإلنوػاـ 

رب ربيػة، واإلصػالح فػي  ولػو توػالث: داإليجاد والتالمذكور في السورة مف نومة 
 الوالميف  .                                                                                                  

ونومػػت الرحمػػة التػػي يوػػيش فييػػا ال مػػؽ فػػي الػػدنيا وىػػي صػػاة الػػرحمف 
ة الرحيـ،  ـ نومة الوود وتومقيا ونومت الرحمة ال اصة بالمؤمنيف وتومقيا بصا

بقولو: د مالػؾ يػـو الػديف   ؛ ولػذلؾ كمػو بػدأت السػورة بالحمػد الواجػب   مػث 
ف كػاف مقػدما  ميػو  إنوامو المذكور في السورة بود الحمد ولػـ تبػدأ بالتسػبي ، وا 

                                           

؛  ٚٓٚ/  ٕ، ٗٔ/  ٔالبقػػا ي:  –؛ ونظػػـ الػػدرر  ٘ٔ/  ٔينظػػر: تاسػػير أبػػي السػػوود:  ٔ
 – دراسػػة بالغيػػة آليػػات اهسػػما  الحسػػنث  –وجماليػػات ال طػػاب القررنػػي وا  جػػازه البيػػاني 

اب دكتػػوراه / م طػػوط فػػي كميػػة اآلد –ٖٙٗ،  ٖ٘ٗ،  ٖٖٓص  –الباحػػث / محمػػد بوىنػػد 
   ـ .ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓوالمغات جاموة أبو بكر بمقايد/الجزاةر 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 122  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
                                                                                     ٔفي الذكر .

وىػػذه الييمنػػة المطمقػػة تؤكػػد اسػػتحقا و لمحمػػد، وتؤكػػد  مػػي أف ا تػػراف 
الحمػػد بيػػذه الصػػاات أحسػػف وأجمػػؿ ا تػػراف؛ فػػا محمػػود بذاتػػو وصػػااتو  مػػث 
، وا ىػو االسػـ الومػـ  مػي ذاتػو،  ػـ محمػود بكػؿ موػاني الربوبيػة د رب  الومـو

بوديتو، وىو محمود في كونػو رحمػف الوالميف  ؛ هف مف اهرباب مف ال تحمد  
رحيـ، محمود في رحمتو؛ هف الرحمة  لو ويوت في غير مويويا تكػوف غيػر 
ذا لـ تحمد لـ تكف مدحًا لصػاحبيا، فيػو محمػود فػي رحمتػو ييػويا  محمودة، وا 
 حيث يجب أف توي  وىو محمود يـو الديف، محمػود فػي تممكػو وفػي مالكيتػو د

 .                                                                              ممكو ذلؾ اليـو في  را ة: د َمِمؾ يـو الديف  محمود في  مالؾ يـو الديف

فالحمػػد  ػػد اسػػتغرؽ كػػؿ اهزمنػػة، لػػـ يتػػرؾ سػػبحانو زمنػػا لػػـ يػػد ؿ فيػػو 
 الحمد أبدا مف اهزؿ إلث اهبد، فيو محمود  بؿ ال مؽ د الحمد   ؛ حػيف كػاف
توػػالث ولػػـ يكػػف موػػو شػػي   بػػؿ حمػػد الحامػػديف، و بػػؿ وجػػود ال مػػؽ والكاةنػػات، 

 ، واستغرؽ الحمد و ت كانت الرحمػة تنػزؿ وال  رب الوالميف و ند  مؽ الواَلـ د
 ، واسػػتغرؽ الحمػػد يػػـو الجػػزا  كمػػو، ويػػـو الجػػزا  ال  الػػرحمف الػػرحيـ تنقطػػ  د

فييا، أىؿ الجنة  الديف فييػا ال ينتيي هف الجزا  ال ينتيي، فمىؿ النار  الديف 
ينقيي جزاؤىـ، فاستغرؽ الحمد كؿ اهزمنة مف اهزؿ إلي اهبد، فسبحاف مف َ  

َلْيِو ُتْرَجُووفَ  ـُ َواِ   ٔ.ٕ{ َلُو اْلَحْمُد ِفي اْهُوَلث َواآْلِ َرِة َوَلُو اْلُحْك
                                           

؛ وينظػر: الػنظـ البالغػي فػي ٙ٘ٔينظر: دالالت التقػديـ والتػم ير فػي القػررف الكػريـ : ص  ٔ
مجمػػػػة رداب  – ٜٛ،  ٛٛنػػػػايؼ جػػػػاردو أحمػػػػد حسػػػػف السػػػػاداني : ص –فاتحػػػػة الكتػػػػاب 

 ـ .ٕٗٔٓ –ٜٙالودد  –الرافديف
 .ٓٚالقصص /  ٕ



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 122  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
اةبة مػف وفي سياؽ إ بات أف ا ىو الَمِمُؾ الذي ليس فػي اتصػافو بالُمْمػؾ شػ= 

مونث الُمْمؾ، فُمْمُكُو الُممؾ الكامؿ في حقيقتو، الشامؿ في نااذه؛ جا   ولو توالث 
                          في سورة د المؤمنوف   :

ـْ ِإَلْيَنا اَل ُتْرَجُووَف . َفَتَوػاَلث الماػُو اْلَمِمػُؾ   ـْ َ َب ًا َوَأناُك ـْ َأناَما َ َمْقَناُك د َأَفَحِسْبُت
 .                                                                                                  ٕاْلَحؽر اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو َربر اْلَوْرِش اْلَكِريـِ  

َفَتَوػػاَلث الماػػُو اْلَمِمػػُؾ اْلَحػػؽر اَل ِإَلػػَو ِإالا ُىػػَو َربر فقػػد اشػػتمؿ  ولػػو توػػالث: د 
 مث مجمو ة متتابوة مف الصاات الماردة بود ذكر اسـ الجاللػة ْرِش اْلَكِريـِ  اْلوَ 

ـُ " مػث  ػرا ة الرفػ   –رب الورش   –الحؽ  –المارد د ا  ، ىي د الَمِمؾ  الكػري
 .                                   ٖبجوؿ الكريـ صاة لمرب " 

ؾ الصػػػاات حػػػوؿ وتػػدور ري سػػػورة د المؤمنػػػوف   التػػػي وردت فييػػا تمػػػ
بطػػػاؿ الشػػػرؾ ونقػػػض  وا ػػػده، والتنويػػػو باإليمػػػاف  محػػػور تحقيػػػؽ الوحدانيػػػة وا 
وشراةوو. فكاف افتتاحيا بالبشارة لممؤمنيف بالاالح الوظيـ  مث ما تحمػوا بػو مػف 
أصػػوؿ الايػػاةؿ الروحيػػة والومميػػة التػػي بيػػا تزكيػػة الػػناس واسػػتقامة السػػموؾ. 

 -توػالث  -مو الػداؿ  مػث تاػرد ا وأ قب ذلؾ بوصؼ  مؽ اإلنساف أصمو ونسػ
باإلليية لتارده ب مؽ اإلنساف ونشمتو؛ ليبتدئ الناظر باال تبار فػي تكػويف ذاتػو 
 ـ بودمو بود الحياة. وداللة ذلؾ ال مػؽ  مػث إ بػات البوػث بوػد الممػات وأف ا 

                                                                                                       

 ٓٗد / فايؿ صػال  السامراةػػي:  ص -في نصوص مف التنزيؿ   د لمسات بيانيةينظر:   ٔ
 ـ .ٖٕٓٓالطبوة ال ال ة /  –دار  مار  –ٔٗ، 
 . ٙٔٔ،  ٘ٔٔالمؤمنوف /  ٕ
 – ٛٛ/  ٗأبو السوود بف محمػد الومػادي :  –إرشاد الوقؿ السميـ إلث مزايا الكتاب الكريـ  ٖ

 الناشر مكتبة الرياض الحدي ة بالرياض. –ة مطبوة السواد –تحقيؽ/  بد القادر  طا 
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                                         ٔلـ ي مؽ ال مؽ سدى ولوبا .

ت د الاػػا    فػػي  ولػػو:  فتوػػالث ا الممػػؾ الحػػؽ {؛ لاسػػراع و ػػد جػػا 
أف ي مػؽ شػيةا  ب ػا؛ فغنػو الممػؾ الحػؽ  –تبػارؾ وتوػالث  –بيرورة تقديس ا 

كما أنو الممؾ الحؽ؛ هنو ال ابػت الػذي اليػزوؿ واليػزوؿ ممكػو ،  المنزه  ف ذلؾ.
حب الوػػػزة وىػػػو الممػػػؾ الحػػػؽ؛ هنػػػو المسػػػيطر الحػػػؽ الػػػذي ال إلػػػو إال ىػػػو، صػػػا

                                                                                                                                                                                                                                                 ٕ. والسمطاف، د ال إلو إال ىو  ؛ فغف كؿ ما  داه  بيده توالث .

و ػد تنػػاغـ ىػػذا مػػ  التوريػػؼ الػوارد فػػي د الَمِمػػؾ   وفػػي إفادتػػو لمجػػنس. 
والمونػػث: أف ا ىػػو الممػػؾ الػػذي لػػيس فػػي اتصػػافو بالممػػؾ شػػاةبة مػػف مونػػث 
                                                                                                       الممػػػػػػػػؾ، فممكػػػػػػػػو الممػػػػػػػػؾ الكامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي حقيقتػػػػػػػػو، الشػػػػػػػػامؿ فػػػػػػػػي ناػػػػػػػػاذه.
ود الحؽ   : ما  ابؿ الباطؿ، ومايػـو الصػاة يقتيػي أف ممػؾ غيػره باطػؿ، أي: 
فيو شاةبة الباطؿ ال مف وجية الجور والظمـ؛ هنو  د يوجد ممؾ ال جور فيػو وال 

لراشديف وأصحاب رسػوؿ ا صػمث ا  ميػو وسػمـ ظمـ كممؾ اهنبيا  وال ماا  ا
مف ال ماا  واهمرا ، بؿ مف جية أنو ممؾ غير مستكمؿ حقيقة المالكية فغف كؿ 

ىو مالؾ مف جية وممموؾ مػف جيػة؛   -توالث  –مف ينسب إليو الممؾ  دا ا 
لمػػا فيػػو مػػف نقػػص واحتيػػاج؛ فيػػو مممػػوؾ لمػػا يتطمبػػو مػػف تسػػديد نقصػػو بقػػدر 

                                           

 . ٚ،  ٙ/  ٛٔينظر: التحرير والتنوير : ٔ
مطبوػة  –ينظر: مف ىدي القراف الكريـ : تاسير بالغػي لسػورة المؤمنػوف د/ بسػيوني فيػود ٕ

ـ؛مػػف الدراسػػات البالغيػػة لمقػػراف الكػػريـ دسػػورة المؤمنػػوف نمػػوذج ٜٜٛٔالسػػوادة /اولػػث 
كميػة التربيػة /  - ٕٓٛ، ٜٕٚد/ محمػود  بدالحميػد السػقا ص  بحػث مقػدـ مػف تطبيقي .

 ـ ٜٕٓٓ، ٕٕالودد  –جاموة طنطا منشور في مجمة كمية االداب 
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ومػف اسػػتوانة بػالغير لجبػر احتياجػػو فػذلؾ ممػؾ باطػػؿ؛ هنػو اد ػا  ممػػؾ الحاجػة 
                                                            غير تاـ. 

والتوالي: مبالغػة فػي الومػو. وأتبػ  ذلػؾ بمػا ىػو دليػؿ  ميػو وىػو اناػراده 
وػرش وذلػؾ باإلليية وذلؾ وصؼ ذاتي، وبمنو مالػؾ أ ظػـ الم مو ػات، أ نػي: ال

                                          دليؿ  ظمة القدرة. 
                                                                                             ٔود الكريـ   بالرف  صاة  .

ث فمما كاف التقدير: " ليس اهمر كما حسبتـ "؛  مؿ ذلؾ بقولػو:   فتوػال
ا { أي:  ػػال الػػذي لػػو الجػػالؿ والجمػػاؿ  مػػوًا كبيػػرًا  ػػف الوبػػث؛  ػػـ وصػػاو بمػػا 
ينػػافي الوبػػث فقػػاؿ:   الممػػؾ { أي: المحػػيط بمىػػؿ مممكتػػو  ممػػًا و ػػدرة وسياسػػة 
 وحاظًا ور اية.                                                               

مػا ينػافي ِشػَيـ الممػوؾ مػف الوبػث ولما كاف بوض ممػوؾ الػدنيا  ػد ياوػؿ 
                   بمػػػػا فيػػػػو مػػػػف الباطػػػػؿ؛ أتبػػػػ  ذلػػػػؾ بصػػػػاة تنزىػػػػو  نػػػػو فقػػػػاؿ:   الحػػػػػؽ {.                                                                   

أي: الذي ال تطرؽ لمباطؿ إليو فػي شػي  مػف ذاتػو وال صػااتو، فػال زواؿ لػو وال 
                                                                ث يمتيو الوبث ؟!.لممكو؛ فمنّ 

 –الحؽ   مف حيث ىو  د يكوف لو  اف؛ ناث ذلؾ فػي حقػو د ولما كاف 
  ال إلػو إال ىػو { فػال يوجػد لػو نظيػر أصػاًل فػي ذات وال صػاة، بقولػو:  -ث توال

مػاؿ، وِ ػػاَلؿ الجػالؿ والجمػػاؿ، ومػف يكػوف كػػذلؾ يكػوف حػاةزًا لجميػػ  أوصػاؼ الك
متواليًا  ف سمات النقص، والوبث مف أدنث صاات الػنقص؛ ل مػوه  ػف الحكمػة 

                                           

 .ٖ٘ٔ/  ٛٔالتحرير والتنوير : ينظر:  ٔ
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 التي ىي أساس الكماؿ.                                                  

 ـ زاد في التوييف والتمكيد لمتارد بوصاو بصاة ال يػد ييا غيػره فقػاؿ:   
المحيط بجمي  الكاةنػات، الوػالي  مييػا  مػوًا ال يدانيػو  رب الورش { أي: السرير

 شي .                                           

 ؛  مػث  ػرا ة الرفػ  دالكػريـ – ػاله جؿ فػي  – ـ وصؼ ناسو بالكـر   
هف الحديث في سياؽ الحكـ بالودؿ والتنزه  ف الوبث ؛ والمونث: أي الذي تنزؿ 

لموباد، والكريـ مف ستر مساوى  اه الؽ بغظيار موالييا منو ال يرات الحاصمة 
   ٔ.صؿ الكـر في المغة الايؿ والرفوةوتنزه  ف كؿ دنا ة؛  اؿ القزاز: وأ

تحػػدي الموانػػديف فػػي صػػدؽ القػػررف، والتوػػريض بػػد وتيـ إلػػث =  وفػػي سػػياؽ  
                                              اإل الع  ما ىـ فيو

 في سورة غافر:                                                                           –توالث  -لو جا   و 
  َغػاِفِر الػذاْنِب َوَ اِبػِؿ ٕ  َتْنِزيػُؿ اْلِكتَػاِب ِمػَف الماػِو اْلَوِزيػِز اْلَوِمػيـِ دٔد حـ د

  .                                                 ٖ ُىػػػػػػػَو ِإَلْيػػػػػػػِو اْلَمِصػػػػػػػيُردالتاػػػػػػػْوِب َشػػػػػػػِديِد اْلِوَقػػػػػػػاِب ِذي الطاػػػػػػػْوِؿ اَل ِإَلػػػػػػػَو ِإالا 
تيمنت سورة غافر أغرايا مف أصوؿ الد وة إلث اإليماف، فابتدةت بما يقتيي 

في صدؽ القررف كما ا تيػاه الحرفػاف المقطوػاف فػي فاتحتيػا،  تحدي الموانديف 
مػػف تصػػنيؼ  -سػػورة الزمػػر -بميػػامقصػػودىا ىػػو االسػػتدالؿ  مػػث ر ػػر التػػي  و 

أصحاب النار وأصحاب الجنػة، وتوفيػة كػؿ صػنؼ  الناس في اآل رة إلث فريقيف:
مػػا يسػػتحقو مػػف الوػػذاب والرحمػػة  مػػث سػػبيؿ الوػػدؿ اإلليػػي، بػػمف فا ػػؿ ذلػػؾ لػػو 

                                           

؛ وتاسػػػير السػػػراج ٜٖٔ/  ٙ؛ والبحػػػر المحػػػيط: ٜٚٔ –ٜ٘ٔ/  ٖٔينظػػػر: نظػػػـ الػػػدرر :  ٔ
 ىػ . ٜٜٕٔطبوة بوالؽ  – ٚٙ٘/  ٕال طيب الشربيني :  –المنير 
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الوزة الكاممة والومـ الشامؿ، و د بيف مػا يغيػبو ومػا يريػيو، غايػة البيػاف  مػث 

الوػزة والومػـ، والمغاػرة والرحمػة، وشػدة الوقػاب والقػوة وجو الحكمة وذكػر صػاتي 
                                                                                                                   ٔالمطمقة؛ لتناسب ذكر حاؿ الاريقيف السابقيف في سورة الزمر.

ث جوامػػػ  أغرايػػػيا ويناسػػػب و ػػػد اشػػػتممت فاتحتيػػػا  مػػػث مػػػا يشػػػير إلػػػ
ال ػػوض فػػي تكػػذيب المشػػركيف بػػالقررف، ويشػػير إلػػث أنيػػـ  ػػد ا تػػزوا بقػػوتيـ 
ومكانتيـ وأف ذلؾ زاةؿ  نيـ كما زاؿ  ف أمـ أشد منيـ، فاستوفت ىذه الااتحػة 
كمػػػاؿ مػػػا يطمػػػب فػػػي فػػػوات  اهغػػػراض ممػػػا يسػػػمث برا ػػػة المطمػػػ  أو برا ػػػة 

                                                                                                                          ٕاالستيالؿ. .

مػف أسػماةو ىػذيف االسػميف الوظيمػيف؛ تنبييػًا  -سبحانو  –الحؽ فذكر 
بموجػو  -توػالث  - مث اناراده بموجبيما وأنو الوزيز الحؽ القاىر لم مؽ لوممػو 

ل مػؽ مػا أ ػر الجػزا  الحػتـ لمػدار اآل ػرة، وجوػؿ الػدنيا الحكمة التي  ايت  ف ا
دار ابتال  وا تبار، مػ   يػره لمكػؿ فػي الػداريف موػًا، وكػونيـ غيػر  ػارجيف  ػف 
ممكو و يره،  ـ  ػاؿ توػالث   غػافر الػذنب و ابػؿ التػوب {؛ تمنيسػًا لمػف اسػتجاب 

ديد الوقػاب بحمده، وأناب بمطاو، وجريًا  مث حكـ الرحمة وتغميبيا،  ػـ  ػاؿ   شػ
ذي الطوؿ { ليم ذ المؤمف بالـز  بوديتػو مػف ال ػوؼ والرجػا ، واكتنػؼ  ولػو   
شديد الوقاب { بقولو  غافر الذنب و ابػؿ التػوب { و ولػو   ذي الطػوؿ { وأشػار 
سبحانو بقولو:   فال يغررؾ تقمبيـ في البالد {  إلث  ولػو  بػؿ   وأور نػا اهرض 

                                           

 .  ٜٕٗ/  ٚينظر : البحر المحيط :  ٔ
 
 . ٚٚ/  ٕٗينظر: التحرير والتنوير :  ٕ
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وا بػػة لػػؾ وهتبا ػػؾ فػػال  ميػػؾ مػػف تقمػػبيـ فػػي { وكمنػػو فػػي تقػػدير: إذا كانػػت ال

البالد،  ـ بيف توالث أف حاليـ فػي ىػذا كحػاؿ اهمػـ  ػبميـ، وجػداليـ فػي اآليػات 
                             كجداليـ، وأف ذلؾ لما حؽ  مييـ مف كممة الوذاب، وسبؽ ليـ في أـ الكتاب. 

فريف، فكاف ذلؾ ربمػا ولما تقدـ ر ر تمؾ أف كممة الوذاب حقت  مث الكا
أيمس مف تمػبس بكاػر مػف الاػالح، وأوىمػو أف انسػال و مػف الكاػر غيػر ممكػف، 

مترتبًا  مث الومـ بو، والػتمكف مػف  -وىو محو الذنب  ينًا وأ رًا  -وكاف الغاراف 
الغاػػراف ومػػا رتػػب  ميػػو مػػف اهوصػػاؼ نتيجػػة الوػػزة، دؿ  مييمػػا مسػػتوطاًا لكػػؿ 

لػػذنب { أي بتوبػػة وغيػػر توبػػة إف شػػا ، وىػػذا  ػػاص ومقصػػر بقولػػو:   غػػافر ا
الوصؼ لو داةمًا فيو مورفة.  اؿ السميف: نص سيبويو  مث أف كؿ ما إيػافتو 
غير محية جاز أف تجوػؿ محيػة وتوصػؼ بيػا الموػارؼ إال الصػاة المشػبية، 

                                   ولـ يست ف الكوفيوف شيةًا.

بة أنو غيػر متو ػؼ  مييػا فيمػا  ػدا الشػرؾ، ولما أفيـ تقديمو  مث التو 
وكاف المشركوف يقولوف:  د أشركنا و تمنا وبالغنا في المواصي فال يقبؿ رجو نا 
فال فاةدة لنا في إسالمنا، رغبيـ فػي التوبػة بػذكرىا وبػالوطؼ بػالواو الدالػة  مػث 

و ابػؿ تمكف الوصؼ إ المًا بمنو سبحانو ال يتواظمو ذنب فقاؿ:                 
التوب { وجػرد المصػدر لػيايـ أف أدنػث مػا يطمػؽ  ميػو االسػـ كػاؼ وجومػو اسػـ 
جنس كم واتو أنسب مف جومو بينيا جموًا كتمر وتمرة. ولما كاف اال تصار  مث 
الترغيب بما أطم   ذر المتمادي مف سطوتو، فقاؿ موريًا  ف الػواو لػةال يػؤنس 

الػتمكف، وذلػؾ إ المػًا ب اػي ما يشور بو كؿ مػف الوطػؼ والصػاة المشػبية مػف 
لطاو في أف رحمتو سبقت غيبو، وأنػو لػو أبػدى كػؿ مػا  نػده مػف الوػزة هىمػؾ 
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فػغف   ٔكؿ مف  مييا كما أشير إليو بالماا مة في ولويؤا ػذ ا النػاس بظمميػـ{

بيامػو   -الاوؿ إذا كاف بيف ا نيف كاف أبم :   شػديد الوقػاب {  مػث أف تنكيػره وا 
لمداللػػة  مػػث فػػرط الشػػدة و مػػث مػػا ال شػػي  أدىػػث منػػو  - كمػػا  ػػاؿ الزم شػػري

                                                                     وأمر، لزيادة اإلنذار وىي أ اث مف داللة الواو لو أوتي بيا. 

ولما أتـ الترغيب بالواو والترىيب مف اه ذ، أتبوو التشويؽ إلث الايؿ، 
 ف الواو هف التماـ ال يقتيي المبالغة، والحذؼ غير م ؿ بػالغرض فقاؿ موريًا 

فػػغف دليػػؿ الوقػػؿ  ػػػاةـ  مػػث كمػػاؿ صػػػااتو سػػبحانو:   ذي الطػػوؿ { أي: سػػػوة 
الايؿ واإلنواـ والقدرة والغنث والسوة والمنة، ال يما مػو فػي شػي  مػف ذلػؾ أحػد 

  ال          وال يدانيو،  ـ  مؿ تمكنو في كػؿ شػي  مػف ذلػؾ بوحدانيتػو فقػاؿ: 
إلػػػو إال ىػػػو {، ولمػػػا أنػػػتا ىػػػذا كمػػػو تاػػػرده، أنػػػتا  طوػػػًا  ولو: إليػػػو{ أي وحػػػده 

ليظيػر كػؿ  ؛ المصير{أي: في المونث في الدنيا، وفي الحس والمونث في اآل ػرة
مف ىذه الصاات ظيورًا تامػًا، بحيػث ال يبقػث فػي شػي  مػف ذلػؾ لػبس، فغنػو ال 

اد  ػػـ يمػػوت فػػي  ػػزة مػػف غيػػر نقمػػة يصػػ  فػػي الحكمػػة أف يبغػػي أحػػد  مػػث الوبػػ
فييػػي  ذلػػؾ المبغػػي  ميػػو؛ هف ىػػذا أمػػر ال يريػػث أ ػػؿ النػػاس أف يكػػوف بػػيف 

                                                                                              ٕ بيده.

ىػػذا. و ػػد أجريػػت  مػػث اسػػـ ا سػػتة صػػاات موػػارؼ، بويػػيا بحػػرؼ 
يؼ وبويػيا باإليػافة إلػث موػرؼ بػالحرؼ. ووصػؼ ا بوصػَاْي د الوزيػز التور 

الوميـ  ىنا توريض بمف منكري تنزيؿ الكتاب منو مغموبوف مقيػوروف، وبػمف ا 

                                           

 . ٔٙالنحؿ /  ٔ
 .ٙ – ٖ/  ٚٔينظر: نظـ الدرر:  ٕ
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يومـ ما تكنو ناوسيـ فيو محاسبيـ  مث ذلؾ، ورمز إلث أف القررف كالـ الوزيػز 

                                                                  أف يػػػػمتي بم مػػػػو. الومػػػػيـ فػػػػال يقػػػػدر غيػػػػر ا  مػػػػث م مػػػػو وال يومػػػػـ غيػػػػر ا
وىػػذا وجػػو الم ػػالايف بػػيف ىػػذه اآليػػة ونظيرتيػػا مػػف أوؿ سػػورة الزمػػر التػػي جػػا  
فييا وصؼ د الوزيز الحكيـ  ،  مث أنػو يتػمتث فػي الوصػؼ بػالومـ مػا تػمتي فػي 

الزمػر. ويتػمتث فػي الوصػايف أييػا  بوض احتماالت وصؼ د الحكيـ   في سػورة
                                   ما تمتث ىنالؾ مف طريقي إ جاز القررف. 

وفػػي ذكرىمػػا رمػػز إلػػث أف ا أ مػػـ حيػػث يجوػػؿ رسػػالتو وأنػػو ال يجػػاري 
أىوا  الناس فيمف يرشحونو لذلؾ مف كبراةيـ د و الوا لوال نزؿ ىػذا القػررف  مػث 

                                        ظيـ  . رجؿ مف القريتيف  

 وفي إتباع الوصايف الوظيميف بموصاؼ د غافر الذنب  ، ود  ابؿ التوب
د ذي الطوؿ   ترشي  لذلؾ التوريض كمنو يقوؿ: إف كنتـ  ، د شديد الوقاب   ، 

ؿ أذنبتـ بالكار بالقررف فغف تدارؾ ذنػبكـ فػي مكنػتكـ هف ا مقػرر اتصػافو بقبػو
التوبػػة وبغاػػراف الػػذنب فكمػػا غاػػر لمػػف تػػابوا مػػف اهمػػـ فقبػػؿ إيمػػانيـ يغاػػر لمػػف 

                                                                                           يتوب منكـ. 

وتقديـ د غافر    مث د  ابؿ التوب   م  أنو مرتب  ميو فػي الحصػوؿ؛ 
 الـ بو لمف استود لتدارؾ أمره فوصؼ د غافر الػذنب و ابػؿ لالىتماـ بتوجيؿ اإل

التوب   توػريض بالترغيػب، وصػاتا                د شػديد الوقػاب ذي الطػوؿ   
 توريض بالترىيب.                                                                           

بالم م ػػػة واهوب كميػػػا  والتػػػوب: مصػػػدر تػػػاب، والتػػػوب بالم نػػػاة والتػػػوب
نمػا  طاػت  بمونث الرجوع، أي الرجوع إلث أمر ا وامت الو بوػد االبتوػاد  نػو. وا 
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د غافر الػذنب   ولػـ تاصػؿ كمػا فصػمت لواو  مث صاة صاة د و ابؿ التوب   با

صاتا د الوميـ غافر الذنب   وصاة د شديد الوقاب   إشارة إلث نكتة جميمة وىػي 
نب التاةػػب بػػيف رحمتػػيف بػػيف أف يقبػػؿ توبتػػو فيجوميػػا لػػو إفػػادة أف يجمػػ  لممػػذ

طا ة، وبيف أف يمحو  نو بيا الذنوب التي تاب منيا وندـ  مث فوميا، فيصػب  
                                                                                                                               كمنو لـ ياوميا. وىذا فيؿ مف ا. 

و ولو د شديد الوقاب   إفيا  بصري  الو يد  مث التكذيب بػالقررف هف 
مجيةػػو بوػػد  ولػػو د تنزيػػؿ الكتػػاب مػػف ا   يايػػد أنػػو المقصػػود مػػف ىػػذا الكػػالـ 

                        بواسطة داللة مستتبوات التراكيب. 

بمػدلولييما فيمػا ميػث؛ إذ والمراد بد غافر   و د  ابؿ   أنػو موصػوؼ 
ليس المراد أنو سيغار وسيقبؿ، فاسـ الاا ؿ فييما مقطوع  ػف مشػابية الاوػؿ، 
وىو غير  امؿ  مؿ الاوؿ؛ فمذلؾ يكتسب التوريػؼ باإليػافة التػي تزيػد تقريبػو 
                                        مػػػػػػػػػػف اهسػػػػػػػػػػما ، وىػػػػػػػػػػو المحمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػذي ال يناسػػػػػػػػػػب غيػػػػػػػػػػره ىنػػػػػػػػػػا. 

يد   صاة مشبية ميافة لاا ميا، و د و وت نوتػا السػـ الجاللػة ا تػدادا ود شد
باف التوريؼ الدا ؿ  مث فا ؿ الصاة يقـو مقػاـ توريػؼ الصػاة فمػـ ي ػالؼ مػا 
ىو الموروؼ في الكالـ مف اتحاد النوت والمنووت في التوريؼ واكتساب الصػاة 

ب التوريػؼ باإليػافة المشبية التوريؼ باإليافة ىو  وؿ نحػاة الكوفػة طػردا لبػا
وسيبويو يجوز اكتساب الصاات الميافة التوريؼ باإليافة إال الصاة المشبية 
هف إيػػافتيا إنمػػا ىػػي لاا ميػػا فػػي المونػػث هف أصػػؿ مػػا تيػػاؼ إليػػو الصػػاة 
                                                    المشبية أنو كاف فا ال فكانت إيافتيا إليو مجرد ت ايؼ لاظي وال طب سيؿ. 

ود الطوؿ   يطمػؽ  مػث سػوة الايػؿ وسػوة المػاؿ، ويطمػؽ  مػث القػدرة 
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كما في القاموس، وظاىره اإلطالؽ وأ ره في تاج الوروس وجومو مف مونػث ىػذه 
اآليػػة، وو و ػػو مػػ  د شػػديد الوقػػاب   ومزاوجتيػػا بوصػػاي د غػػافر الػػذنب و ابػػؿ 

د شػػديد الوقػػاب   ، ف وصػػؼ ؼ بوػػذاب اآل ػػرة مػػالتػػوب  ؛ ليشػػير إلػػث الت ويػػ
وبوذاب الػدنيا مػف وصػؼ د ذي الطػوؿ   كقولػو د أو نرينػؾ الػذي و ػدناىـ فغنػا 

                                                  . ٕ، و ولو د  ؿ إف ا  ادر  مث أف ينزؿ رية  ٔ مييـ مقتدروف  

مرجػػ  إليػػو وأ قػػب ذلػػؾ بمػػا يػػدؿ  مػػث الوحدانيػػة وبػػمف المصػػير، أي: ال
فسادا إلحالتيـ البوث.                                                                                            ٖ. تسجيال لبطالف الشرؾ وا 

الكالـ ىنػا  مػث تقػدـ د غػافر الػذنب    مػث د  ابػؿ التػوب   وتقػدميما و 
إسػناد نػزوؿ الكتػاب إلػث ا  مث د شديد الوقاب  ؛ وذلؾ لمناسبة مػا  بمػو مػف 

توالث وما أنزلو إال رحمة لمناس، فذكر صاة المغارة و بوؿ التوبػة متقدمػة  مػث 
صاة د شديد الوقاب  ؛ هف نزوؿ الكتاب إنما ىو لمرحمة، وكػذلؾ تقػدمت صػاة 
د غػافر الػػذنب    مػث صػػاة د  ابػؿ التػػوب   لػيس مػػف بػاب تقػػديـ الت ميػة  مػػث 

                                                                                         ٗوسي .التحمية كما ذكر اهل

يقوؿ الزم شري: " فغف  مت: ما باؿ في  ولػو:   و ابػؿ التػوب {؟  مػت: 
فييا نكتة جميمػة، وىػي إفػادة الجمػ  لممػذنب التاةػب بػيف رحمتػيف: بػيف أف يقبػؿ 

لطا ات، وأف يجوميا محا ة لمذنوب، كمف لـ يذنب. توبتو فيكتبيا لو طا ة مف ا

                                           

 .ٕٗالز رؼ /  ٔ
 .ٖٚاهنواـ /  ٕ
 . ٛٔ – ٜ/  ٕٗالتحرير والتنوير  ٖ
 ٜٕ،  ٕٛ،  ٕٚ/  ٕٚر : ؛ وينظر : تاسير الا  ٕٗ/  ٕٗينظر: روح المواني :  ٗ
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                                                                                  ٔكمنو  اؿ: جام  المغارة والقبوؿ ".

وأيػاؼ الػدكتور المسػيري سػرا ر ػػر لتنسػيؽ الصػاات الػواردة؛ فػػذكر أف 
حمػػة  اصػػة، فقػػدمت الرحمػػة الوامػػة  مػػث المغاػرة رحمػػة  امػػة، و بػػوؿ التوبػػة ر 

يرجػػ  إلػػث  –كمػػا ىػػو مومػػـو  –الرحمػػة ال اصػػة، فغاػػراف الػػذنوب  ػػدا الشػػرؾ 
مشػػيةة ا الػػذي  ػػد يغاػػر الػػذنوب تكرمػػا، ولػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ توبػػة، بينمػػا  بػػوؿ 

                                                                 ٕالتوبة إنما يتومؽ بالتاةبيف فحسب .

فبمراجوة ترتيب ىذه الصاات اهربػ  تجػد   غػافر الػذنب و ابػؿ التػوب { 
يات  باب رحمػة ا لمػف  انػد تنزيػؿ الكتػاب مػف ا الوزيػز الومػيـ إذا فكػر فػي 
اهوبػػة ، وأف مغاػػرة الػػذنب كمػػا  منػػا تونػػي مغاػػرة الكبػػاةر بػػدوف توبػػة إال كبيػػرة 

تات  الباب لمف سقط في ىذه الكبيرة .  ـ يمتي الشرؾ ، فتمتيو    ابؿ التوب { و 
ذي مػػف أصػػر ولػػا فػػي  نػػاده ،  ػػـ يػػمتي    شػػديد الوقػػاب { فيمػػوح باالنتقػػاـ م

الطوؿ { فيتجاوز حالة ال واب والوقاب إلث حالة المف والوطا  المتس  لمف رمػف 
ومػػف كاػػر ، وتػػمتي كممػػة دذي  بػػدؿ  ظػػيـ الطػػوؿ أو ك يػػر الطػػوؿ لػػيالةـ شػػديد 

ب هف كممة "ذي" تدؿ  مث مالزمة الطوؿ وسوة الوطػا  ، وكػؿ ذلػؾ شػامؿ الوقا
ل مقو جميوا ، فكؿ مف  مقو ربنا جوؿ سبحانو  مث ناسو رز و   وما مف دابػة 

  . تممػؿ كممػة    مػث ا { ، وكيػؼ ٙفي اهرض إال  مػث ا رز يػا { دىػود :
و مافي السػماوات أوجب  مث ناسو رزؽ كؿ دابة، وكيؼ باإلنساف الذي س ر ل

                                           

 . ٖٔٗ/  ٚ؛ وينظر: البحر المحيط : ٕٖٛ/  ٘الكشاؼ :  ٔ

. د مرج  سابؽ  ٜٔ٘د / المسيري ص  –ينظر: دالالت التقديـ والتم ير في القراف الكريـ  ٕ
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وما في اهرض جميوػا منػو،  ػـ أنػو ال يوطػي مػف رمػف بػو ومػف كاػر ومػف وااله 
ومف  اداه إال ا الواحد اهحد ، وبيذا تكوف كممة ذي الطوؿ مييمة لكممػة   ال 

  ذي الطوؿ { لجرى في  اطرؾ مونث   ال إلػو { ؛ ولو و ات ،  ند إلو إال ىو 
 مػػث كػػؿ  مقػػو المػػؤمف مػػنيـ وتالكػػافر إال الواحػػد  إال ىػػو { هنػػو ال تتسػػ  نومػػو

اهحد، ولػو أ ػدت ترتيػب الصػاات و مػت الوزيػز الومػيـ ذي الطػوؿ شػديد الوقػاب 
غػافر الػػذنب  ابػػؿ التػوب لمػػا وجػػدت ىػذا التواصػػؿ الحػػي بػيف ال إلػػو إال ىػػو كمػػا 
تجػػده مػػ  الترتيػػب الػػذي جػػا ت  ميػػو اآليػػة ، وكػػذلؾ   ال إلػػو إال ىػػو { تييػػء 

ليو المصير {، وأكرر أنؾ لػو و اػت  نػد   ال إلػو إال ىػو { النا س إلث  ولو   وا 
لجرى في ناسؾ مونث   إليو المصير {؛ هف المصػير ال يكػوف إال لمواحػد احػد . 
ليو المصير { التي كانت نياية ال بر الذي ابتػدأ بتنزيػؿ الكتػاب   ـ أف جممة   وا 

ليذا السطر الموجز الػذي ىػو  وانتيث بيذا المصير ىي فاصمة شاممة مستو بة
رأس السػػور التػػي اسػػميا حػػـ، ولػػو تحركػػت بػػو إلػػث الػػورا  وجدتػػو ممسػػكا بػػآ ر 
ريات الزمر مف  ولو توالث:   ونا  فػي الصػور فصػوؽ مػف فػي السػموات ومػف 
في اهرض إال مف شا  ا  ـ نا  فيو أ رى فغذا ىـ  يػاـ ينظػروف { إلػث  ولػو 

ينـ زمرا حتث إذا جا وىػا فتحػت أبوابيػا و ػاؿ ليػـ :   وسيؽ الذيف كاروا إلث ج
 زنتيا ألـ يمتكـ رسال منكـ يتموف  ميكـ ريات ربكػـ وينػذرونكـ لقػا  يػومكـ ىػذا 
 الو بال ولكف حقت كممة الوذاب  مث الكافريف .  يؿ أد مو أبواب جينـ  الديف 

ث  ولػو :   فييا فبةس م وى المتكبريف . وسيؽ الذيف اتقوا ربيـ إلث الجنة { إل
ليو المصير { .                                                    وترى المالةكة حافيف مف حوؿ الورش { إلث  ولو جؿ شمنو   وا 

ذا تحركت إلث اهمػاـ وجػدت د إليػو المصػير   يمقػاؾ  نػد يػـو اآلزفػة،  وا 
ذا القموب لدى الحنػاجر، ونػدا  الػذيف كاػروا لمقػ ت ا أكبػر مػف ويـو التالؽ، وا 
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مقتكـ، ونجزي كؿ ناس بما كسػبت، وىػذا المػوف مػف التماسػؾ والتسػاند ال يوجػد 

                                      ٔفي كالـ  مث ىذا الحد الذي نراه .

و د ذكر الماسروف أف و ػوع كممػة الوقػاب الشػديد بػيف المغرفػة والتوبػة 
و منػػاه ، إنمػػا أ دتػػو هشػػير إلػػث  والطػػوؿ تؤكػػد مونػػث سػػوة الرحمػػة وىػػذا ظػػاىر

مممػػ  فػػي كػػالـ النحػػاة كمػػا  ػػالو إف النكػػرة لمػػا جػػا ت بػػيف الصػػات الموػػارؼ 
اكتسبت منيا شيةا أجاز ليا أف تكوف صاة لمورفة وىذا يوني مف وجػو أ ػر أف 
شػػديد الوقػػاب لمػػا جػػا  فػػي ريػػات الرحمػػة أكتسػػب منيػػا شػػيةا مػػف الرحمػػة؛ هف 

شيةا مف اال راب يات  الباب المتصاصيا شيةا مف أمتصاص الكممة مف جارتيا 
المونث، وليس ىػذا بوزيػز فػي لغػة الوػرب؛ هف اال تػراف لػو دالالتػو التػي يورفيػا 
مف يورؼ المساف والرحمة التي نراىا في شدة الوقػاب رحمػة ظػاىرة؛ هف اإلنػذار 
والت ويػػؼ و ػػرض صػػور الوػػذاب ومقػػام  النػػار وال يػػاب التػػي  طوػػت مػػف النػػار 

صب الحميـ وىـ يصطر وف فييا كؿ ذلؾ مف ريات الرحمػة ؛ هنػو كػؼ وزجػر و 
حيف ي وفنا مف  قابو الشديد إنما يػد ونا إلػث رحمتػو  -سبحانو وتوالث  -ا 

التي فت  ليا باب المغارة وباب التوبة وبػاب الطػوؿ وال ييمػؾ  مػث ا إال ىالػؾ 
.ٕ   

وصػػااتو الوظيمػػة، وسػػوة  درتػػو  -توػػالث  -= وفػػي سػػياؽ التػػذكير بجػػالؿ ا 
وممكوتػو، و مػػـو تصػػرفو، ووجػػوب وجػػوده، وسػوة  ممػػو، جػػا   ولػػو توػػالث فػػي 

                                           

أ.د / محمػد أبػو موسػث : ص  –غافر وفصمت : دراسة فػي أسػرار البيػاف  –ينظر: رؿ حـ  ٔ
 ـ . ٜٕٓٓ/ ط أولث مكتبة وىبة  - ٕٙ، ٕ٘

 ٕٚالمرج  السابؽ: ص  ٕ
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                                   سورة الحديد :

ـُ د   َلػُو ُمْمػُؾ الساػَماَواِت ٔد َسباَ  ِلماِو َما ِفي الساَماَواِت َواْهَْرِض َوُىَو اْلَوِزيُز اْلَحِكػي
ُؿ َواآْلَِ ػُر َوالظاػاِىُر ْٕرِض ُيْحِيي َوُيِميُت َوُىَو َ َمث ُكؿل َشػْيٍ  َ ػِديٌر دَواْهَ    ُىػَو اْهَوا

    . َٖواْلَباِطُف َوُىَو ِبُكؿل َشْيٍ  َ ِميـٌ د

وتنزييػو؛ وىػذا االفتتػاح  –توػالث  –افتتحت السورة الكريمػة بذكرتسػبي  ا فقد 
إ بػات وصػؼ ا بالصػاات الجميمػة المقتيػية مؤذف بمف أىػـ مػا اشػتممت  ميػو 

أنو منزه  ما يؿ في شمنو أىػؿ اليػالؿ مػف وصػاو بمػا ال يميػؽ بجاللػو، وأوؿ 
التنزيو ىو ناي الشريؾ لو في اإلليية؛ فغف الوحدانيػة ىػي أكبػر صػاة يػؿ فػي 
كنييا المشركوف والمانوية ونحوىـ مف أىؿ الت نية وأصحاب الت ميػث والبراىمػة، 

؛ هف أصػمو اإللػو،   -أ نػي : ا  -صػاة التػي ينبػء  نيػا اسػمو الَوَمػـ وىي ال
 أي: المنارد باإلليية.                                                                                           

، وُتنزىػو -توػالث  –وأتب  ىذا االسـ بصاات ربانية تػدؿ  مػث كمػاؿ ا 
فكانت ىذه الااتحة برا ة استيالؿ ليذه السورة؛ ولذلؾ أتبػ  اسػمو  ف النقص؛ 

الومـ بوشر صاات ىي جاموة لصػاات الكمػاؿ وىػي: د الوزيػز، الحكػيـ، لػو ممػؾ 
السػػػماوات واهرض، يحيػػػي، ويميػػػت، وىػػػو  مػػػث كػػػؿ شػػػي   ػػػدير، وىػػػو اهوؿ، 
                                   ٔواآل ػػػػػػػػػػػػر، والظػػػػػػػػػػػػاىر، والبػػػػػػػػػػػػاطف، وىػػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػي   مػػػػػػػػػػػػيـ  .

ومػػا يػػد ؿ مونػػا فػػي تمػػؾ الدراسػػة ىػػو التوػػرض لبيػػاف التناسػػب البالغػػي لتنسػػيؽ 
ُؿ َواآْلَِ ُر َوالظااِىُر َواْلَباِطُف َوُىػَو ِبُكػؿل َشػْيٍ   الصاات الواردة في  ولو :  دُىَو اْهَوا

 َ ِميـٌ  .                                     

                                           

 . ٜٖ٘/  ٕٚالتحرير والتنوير: ينظر:  ٔ
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ةناؼ فػػي سػػياؽ تبيػػيف أف لػػو ممػػؾ السػػماوات وىػػذا القػػوؿ الكػػريـ اسػػت

واهرض، بمف ممكو داةػـ فػي  مػـو اهزمػاف وتصػرؼ فييمػا فػي كػؿ اهحػواؿ، إذ 
ىو اهوؿ اهزلي، وأنو مستمر مف  بػؿ وجػود كػؿ محػدث ومػف بوػد فناةػو إذ ا 
ىو البا ي بود فنا  ما في السماوات واهرض وذلؾ يظير مف داللػة اآل ػار  مػث 

ف دالةػػؿ تصػػرفو ظػػاىرة لممتبصػػر بالوقػػؿ وىػػو مونػػث د الظػػاىر   كمػػا المػػؤ ر فػػغ
يمتي، وأف كيايات تصػرفاتو محجوبػة  ػف الحػس وذلػؾ مونػث د البػاطف   توػالث 

 كما سيمتي.     

فيػػميرد ىػػو   لػػيس يػػمير فصػػؿ، ولكنػػو يػػمير يوبػػر اسػػـ الجاللػػة 
هوؿ ال تبارنػػا الجممػػة مسػػػتمناة، ولػػو جومتػػو يػػػمير فصػػؿ لكانػػت أوصػػػاؼ د ا

                                          واآل ػػػػػر والظػػػػػاىر والبػػػػػاطف   أ بػػػػػار  ػػػػػف يػػػػػميرد وىػػػػػو الوزيػػػػػز الحكػػػػػيـ  .                                                                 
                 و ػػػػػد اشػػػػػتممت ىػػػػػذه الجممػػػػػة  مػػػػػث أربوػػػػػة أ بػػػػػار ىػػػػػي صػػػػػاات  توػػػػػالث.                            

فمما وصؼ د اهوؿ   فمصؿ موناه الذي حصؿ  بؿ غيره في حالة تبينيػا إيػافة 
ىذا الوصػؼ إلػث مػا يػدؿ  مػث الحالػة مػف زمػاف أو مكػاف، فقػد يقػ  مػ  وصػؼ 
دأوؿ   لاظ يدؿ  مث الحالة التي كاف فييا السبؽ، و د يستدؿ  مػث تمػؾ الحالػة 

يتبيف موناه إال بمػا يتصػؿ بػو مػف الكػالـ مف سياؽ الكالـ، فوصؼ د اهوؿ   ال 
وال يتصػػػػور إال بالنسػػػػبة إلػػػػث موصػػػػوؼ ر ػػػػر وىػػػػو متػػػػم ر  ػػػػف الموصػػػػوؼ               

                                                                                     ب د أوؿ   في حالة ما. 

أي: فػي يػد الوػدـ، أال  وأشير مواني اهولية ىػو السػبؽ فػي الموجػود،
ترى أف جمي  اهحواؿ التي يسبؽ صاحبيا غيره فييا ىي وجودات مف الكيايات، 
فوصؼ ا بمنو د اهوؿ   مونػاه: أنػو السػابؽ وجػوده  مػث كػؿ موجػود وجػد أو 
سػػيوجد، دوف ت صػػيص جػػنس وال نػػوع وال صػػنؼ، ولكنػػو وصػػؼ نسػػبي غيػػر 
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بكسر الالـ، وال ما يػدؿ  مػث متومػؽ؛ ذاتي. وليذا لـ يذكر ليذا الوصؼ متومؽ  

                                                                    هف المقصود أنو اهوؿ بدوف تقييد. 

                                             ويرادؼ ىذا الوصؼ في اصطالح المتكمميف صاة د القدـ  . 
ـز صاة الغنػث المطمػؽ، وىػي  ػدـ االحتيػاج وا مـ أف ىذا الوصؼ يستم

إلث الم صص، أي م صص ي صصػو بػالوجود بػدال مػف الوػدـ؛ هف اهوؿ ىنػا 
مونػػاه الموجػػود لذاتػػو دوف سػػبؽ  ػػدـ، و ػػدـ االحتيػػاج إلػػث محػػؿ يقػػـو بػػو  يػػاـ 
الَوَرض بالَجْوَىر. ويستمـز ذلػؾ اناػراده توػالث بصػاة الوجػود؛ هنػو لػو كػاف غيػر 

جػػوده لمػػا كػػاف ا موصػػوفا باهوليػػة، فػػالموجودات غيػػر ا ممكنػػة، ا واجبػا و 
والممكػػػػػػػف ال يتصػػػػػػػؼ باهوليػػػػػػػة المطمقػػػػػػػة؛ فمػػػػػػػذلؾ ت بػػػػػػػت لػػػػػػػو الوحدانيػػػػػػػة.                                                 

 ػػـ ىػػذه اهوليػػة فػػي الوجػػود تقتيػػي أف ت بػػت  جميػػ  صػػاات الكمػػاؿ ا تيػػا  
البػػػيف بػػػالمونث اه ػػػـ  وىػػػو الػػػذي مػػػف تصػػػور ممزومػػػو   قميػػػا بطريػػػؽ االلتػػػزاـ

 وتصوره الجـز بالمالزمة بينيما.                     

فيو يد اهوؿ، فمصمو: ىو المسػبوؽ بموصػوؼ  د اآل ر  وأما وصؼ 
بصاة متحدث  نيا في الكالـ أو مشػار إلييػا فيػو بمػا يػذكر مػف متومػؽ بػو، أو 

د ىػػو اهوؿ   كقولػػو توػػالث: د حتػػث إذا  تمييػػزه،  مػػث نحػػو مػػا تقػػدـ فػػي  ولػػو
اداركوا فييا جميوا  الت أ راىـ هوالىـ   أي: أ راىـ في اإلدراؾ في النار، وىػو 

 وصؼ نسبي.                                                                            

  كػػوف ووصػؼ ا توػالث بمنػػو د اآل ػر   بوػػد وصػاو بمنػػو د اهوؿ   مػ
الوصايف متياديف يقتيػي اناكػاؾ جيػة اهوليػة واآل ريػة، فممػا تقػرر أف كونػو 
اهوؿ متومػػؽ بوجػػود الموجػػودات؛ ا تيػػث أف يكػػوف وصػػاو بد اآل ػػر   متومقػػا 
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بانتقاؿ ذلؾ الوجود، أي: ىو اآل ر بود جميػ  الموجػودات فػي السػما  واهرض، 

 ولػو: د كػؿ شػي  ىالػؾ إال وىو مونث  ولو توالث د يرث اهرض ومف  مييا   و 
 وجيو  .                                                                                                    

فتقدير المونث: " واآل ر في ذلؾ ". أي: في استمرار الوجود الػذي تقػرر 
؛ إذ ال يشػػور بوصػػاو بمنػػو اهوؿ. ولػػيس فػػي ىػػذا إشػػوار بمنػػو زاةػػؿ ينتابػػو الوػػدـ

وصؼ اآل ر بالزواؿ ال مطابقػة وال التزامػا، وىػذا ىػو صػاة البقػا  فػي اصػطالح 
نما أو ر وصػؼ د اآل ػر  المتكمميف. فآؿ مونث د اآل ر   إلث مونث  البا ي  ، وا 
  بالذكر أنو مقتيث البالغة؛ ليػتـ الطبػاؽ بػيف الوصػايف المتيػاديف. و ػد  مػـ 

وأنػػو ال ينػػافي الحػػدوث  -توػالث  – ػػتص بػػا  نػد المتكممػػيف أف البقػػا  غيػر م
 – مث  الؼ في توييف الحوادث البا ية، ب الؼ وصؼ القدـ بمنو م تص با 

اهوؿ واآل ػر   فيػو محسػف اؼ م  الحدوث. والجم  بيف وصػاي دومتن -توالث 
 الطباؽ.                                          

ف الظيػػور الػػذي ىػػو يػػد ال اػػا ؛ ود الظػػاىر   اهرجػػ  أنػػو مشػػتؽ مػػ
بػو مجػازا  قميػا؛ فػغف إسػناد الظيػور فػي الحقيقػة ىػو  -توالث  –فيكوف وصاو 

ظيور أدلة صااتو الذاتية هىؿ النظر واالستدالؿ والتدبر في ريات الوػالـ فيكػوف 
الوصػػؼ جاموػػا لصػػاتو الناسػػية، وىػػي الوجػػود، إذ أدلػػة وجػػوده بينػػة وايػػحة 

رادة، وصاات اهفواؿ  ولصااتو اه رى مما دؿ  مييا فومة مف  درة و مـ وحياة وا 
مػػف ال مػػؽ والػػرزؽ واإلحيػػا  واإلماتػػة كمػػا  ممػػت فػػي  ولػػو دىػػو اهوؿ    ػػف 
الػػنقص أو مػػا دؿ  مييػػا تنزييػػو  ػػف الػػنقص كصػػاة الوحدانيػػة والقػػدـ والبقػػا  
والغنػػػث المطمػػػؽ وم الاػػػة الحػػػوادث، وىػػػذا المونػػػث ىػػػو الػػػذي يناسػػػبو المقابمػػػة 

 باطؿ.                                                                             بال
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ويجوز أف يكوف مشتقا مف الظيور، أي: الغمبة كالذي في  ولػو توػالث: 
د إنيػػـ إف يظيػػروا  مػػيكـ يرجمػػوكـ  ، فمونػػث وصػػاو توػػالث بد الظػػاىر   أنػػو 

                                                  الغالب. 

وىػػذا ال يناسػػب مقابمتػػو بد البػػاطف   إال  مػػث ا تبػػار محسػػف اإلييػػاـ.                                                 
".  ومونػث وصػاو ود الباطف  : ال اي. يقاؿ: بطف، إذا  اي، ومصدره " ُبطػوف 

واس الحػػبد بػاطف   وصػػؼ ذاتػو وكنيػػو؛ هنػو محجػػوب  ػف إدراؾ   –توػالث  –
د ال تدركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  .                                                                                        الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة؛  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث : 

والجمػػ  بػػيف وصػػػاو بد الظػػاىر   بػػالمونث الػػػراج  ود البػػاطف   كػػالجم  بػػػيف 
                                                                     وصاو بد اهوؿ واآل ر  ، وفي الجم  بينيما محسف مطابقة.   

ىنػا التنبيػو  -توػالث  –وفاةدة إجرا  الوصايف المتياديف  مث اسـ ا 
            ؛ ليتدبر الوالموف في موا ويا .                                                               -توالث  -ـ شمف ا   ظ  مث 

وا مـ أف الواوات ال ال ة الوا وة بيف ىذه الصاات اهرب  متحػدة المونػث 
         تقتيي كؿ واحدة منيا  طؼ صاة.                                                                                                 

ة  مػػث أنػػو الجػػام  بػػيف و ػػاؿ الزم شػػري:  الػػواو اهولػػث موناىػػا الداللػػ
مجمػػػوع الصػػػاتيف اهوليػػػة واآل ريػػػة. وال ال ػػػة  مػػػث أنػػػو الجػػػام  بػػػيف الظيػػػور 
وال اا ، وأما الوسطث فومث أنو الجام  بيف مجموع الصػاتيف اهوليػيف ومجمػوع 

                                       ٔالصاتيف اه رييف.
لو أريػد ذلػؾ لقػاؿ: ىػو اهوؿ وىذا التشبث ال دا ي إليو وال دليؿ  ميو و 

                                           

 ـ.                 ٜٜٛٔالطبوة اهولث  –مكتبة الوبيكاف  – ٖٗ،  ٕٗ/  ٙينظر: الكشاؼ:  ٔ
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اآل ر، والظاىر الباطف، بحذؼ واويف. والمونث الذي حاولو الزم شري: تقتيػيو 
                                                                                                 ٔموػػػػػػػػػػػػاني ىاتػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػاات بػػػػػػػػػػػػدوف ا ػػػػػػػػػػػػتالؼ موػػػػػػػػػػػػاني الػػػػػػػػػػػػواوات.

نما أو ر وصؼ د اآل ر   بالػذكر دوف د البػا ي  ؛ هنػو مقتيػث البالغػة ليػتـ  وا 
ؿ واآل ػػػر   . والجمػػػ  بػػػيف وصػػػاو الطبػػػاؽ بػػػيف الوصػػػايف المتيػػػاديف د اهو

 . كالجم  بيف وصاو بد اهوؿ واآل رود الباطف   المونث الراج  الظاىر   ببد
 وفي الجم  بينيما محسف المطابقة.                

ىنػا التنبيػو  –توػالث  –صايف المتياديف  مث اسػـ ا وفاةدة إجرا  الو 
                                                                               ٕ؛ ليتػػػػػػدبر الوػػػػػػالموف فػػػػػػي موا ويػػػػػػا .-توػػػػػػالث  – مػػػػػػث  ظػػػػػػـ شػػػػػػمف ا 

ده لما أ بر بتماـ القدرة، دؿ  مث ذلؾ بقولو:   ىو { أي وح" -سبحانو  –فغنو 
  اهوؿ { أي باهزليػػة  بػػؿ كػػؿ شػػي  فػػال أوؿ لػػو، والقػػديـ الػػذي منػػو وجػػود كػػؿ 
شي  وليس وجوده مف شي  هف كؿ ما نشاىده متم ر هنو حقير، وكؿ ما كاف 
ما كاف كذلؾ فال بد لو مف موجػد غيػر متػم ر   واآل ػر { باهبديػة، الػذي ينتيػي 

  كؿ شػي  ولػو بػالنظر إلػث إليو وجود كؿ شي  في سمسمة التر ي وىو بود فنا
مػػا لػػو مػػف ذاتػػو فػػال ر ػػر لػػو هنػػو يسػػتحيؿ  ميػػو نوػػت الوػػدـ هف كػػؿ مػػا سػػواه 
متغير، بنوع مف التغيير جاز إ دامو، وما جاز إ دامو فال بد لو مف مودـ يكوف 

                                      بوده وال يمكف إ دامو. 

تػم ر يوجػب الظيػور، وكانػا أمػريف ولما كاف السبؽ يقتيي البطوف، وال

                                           

 . ٕٚٔ،  ٕٙٔ/  ٛ؛ والبحر المحيط :  ٖٖٙ – ٜٖ٘/ ٕٚينظر : التحرير والتنوير :  ٔ
 –؛ وجماليات ال طاب القراني وا جازه البياني ٖٖٙ، ٕٖٙ/ ٕٚلتنوير : ينظر: التحرير وا ٕ

دكتػوراه / م طػػوط  – ٜٖٖص –الباحػث /محمػد بوىنػد  –دراسػة بالغيػة هسػما  الحسػنث 
 ـ . ٕٚٔٓ -  ٕٙٔٓفي كمية االداب والمغات جاموة ابو بكر بمقايد / الجزاةر 
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متياديف ال يكاد اإلنساف يستقؿ بتومقيما في شي  واحد، نبو  مػث اجتما يمػا 
فيو، فقػاؿ مشػيرًا بػالواو إلػث تمػاـ االتصػاؼ وتحققػو:   والظػاىر { أي باهحديػة 
لموقؿ بمدلتو الظاىرة في المصنو ات بما لو مف اهفوػاؿ ظيػورًا ال يجيمػو  ا ػؿ، 

ب فػػي رفوتػػو و مػػوه فمػػيس فو ػػو شػػي    والبػػاطف { بالصػػمدية و ػػف وىػػو الغالػػ
انطباع الحواس وارتساـ ال ياؿ وتصور الايػـ والاكػر وبتمػاـ الومػـ والحكمػة بمػا 

 لو مف الوظمة في ذاتو بك رة التوالي والحجب بطونًا ال يكتنو شي .                                                 

هوؿ بػال ابتػدا ، اآل ػر بػال انتيػا . الظػاىر بػال  اػا ، و اؿ القشػيري: ا
انتيث، والوطؼ لمداللػة كمػا أشػير إليػو  مػث  -الباطف بنوت الوال و ز الكبريا  

اإلحاطة التامة هنيا لما كانت متيادة كانػت بحيػث لػو أ ريػت  ػف الػواو لربمػا 
 يػة مػ اًل؛ ظف أف وجودىا ال  مث سبيؿ التمكف، فال تكوف محيطة بؿ مقيػدة بحي

نػػو وا ػ  بكػػؿ ا تبػار لػػيس  حاطتػو، وا  فجػا ت الػػواو داللػة  مػػث تمكػف الوصػػؼ وا 
واحد مف اهوصاؼ مكماًل لشي  ر ر وال شارحًا لموناه؛ فيو أوؿ  مػث اإلطػالؽ 
ور ر كذلؾ، وظاىر حتػث فػي حػاؿ بطونػو وبػاطف كػذلؾ، وىػذا  مػث اهصػؿ فػغف 

ؿ  نػد ال مػو مػف الوطػؼ فيػو محيطة فػال إشػكاؿ، إنمػا اإلشػكا -توالث -صااتو
اهغمػػب فػػي إيرادىػػا كمػػا ر ػػر الحشػػر، ولوػػؿ ذلػػؾ مػػراد الكشػػاؼ بقولػػو: إف الػػواو 
اهولث موناىا الداللة  مث الجام  بيف الصاتيف اهولية واآل رية، أي جموػًا ىػو 
في غاية المكنة، وال ال ة  مث أنػو الجػام  بػيف الظيػور وال اػا ، وأمػا الوسػطث 

  بػػيف مجمػػوع الصػػاتيف اهولػػيف ومجمػػوع الصػػاتيف اه يػػرتيف، فومػػث أنػػو الجػػام
ٔفيو المستمر الوجود في جمي  اهو ات المايية واآلتية. انتيث ".

 

                                           

 .ٕٙ٘،  ٕ٘٘/  ٜٔنظـ الدرر : ينظر:  ٔ
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المقتيػػية لممزيػػد مػػف  -توػػالث  –توريػػؼ المػػؤمنيف بوظمػػة ا  وفػػي سػػياؽ= 

 شػػػيتو، وبالصػػػاات الحسػػػنث الموجبػػػة لمحبتػػػو، وزيػػػادة فػػػي إرىػػػاب الموانػػػديف 
 مف صاات بطشو وجبروتو المورييف

ـُ اْلَغْيِب َوالشاَياَدِة ُىَو  جا   ولو توالث: د ُىَو الماُو الاِذي اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو َ اِل
ـُ د ـُ اْلُمػْؤِمُف ٕٕالراْحَمُف الراِحي   ُىَو الماُو الاِذي اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَمِمػُؾ اْلقُػدروُس الساػاَل

  ُىَو الماػُو اْلَ ػاِلُؽ َٖٕوِزيُز اْلَجبااُر اْلُمَتَكبلُر ُسْبَحاَف الماِو َ ماا ُيْشِرُكوَف داْلُمَيْيِمُف الْ 
ُر َلػػُو اْهَْسػػَماُ  اْلُحْسػػَنث ُيَسػػبلُ  َلػػُو َمػػا ِفػػي الساػػَماَواِت َواْهَْرِض َوُىػػَو  اْلَبػػاِرُئ اْلُمَصػػول

ـُ د      / الحشر .ٕٗاْلَوِزيُز اْلَحِكي

اآليات السابقة  مث  سـ ميػـ مػف اهسػما  والصػاات اإللييػة؛ اشتممت 
فيي درس تربوي كبير لانساف؛ هنيا تقوؿ لو: إذا كنت تطمب  ػرب ا، وتريػد 
الوظمة والكماؿ؛ فا تبس مف ىذه الصػاات، فممػا أ بػر سػبحانو فػي أوؿ السػورة 

تقدـ إلػث  أف الكاةنات أوجدت تسبيحو  يو ا لوزنو وحكمتو، ودؿ  مث ذلؾ بما
أف أسػػموو اآلذاف الوا يػػة باهسػػما  الحسػػنث، دؿ  مػػث دواـ اتصػػافو بػػذلؾ مػػف 
يحتاج لما لو مف النقص مف ال مؽ إلث التذكير؛ فوبر بالميػارع فقاؿ:ديسػب  . 
أي: يكرر التنزيػو اه ظػـ مػف كػؿ شػاةبة نقػص  مػث سػبيؿ التجػدد واالسػتمرار، 

 طؼ، وذاؾ أنو لما ابتدأ بد ىػو  و د  مـ سر اتباع اهسما  الشرياة مف غير
  وأ بر  نو باالسـ الومـ اه ظـ المارد المصوف الجام  لجمي  مواني اهسما  
الحسنث، أتبوو تمؾ اهوصاؼ الومث مف غير  طؼ؛ إ المػا بانػو ال شػي  منيػا 
يػػػؤدي جميػػػ  مونػػػاه بػػػالمايـو المتوػػػارؼ  نػػػد أىػػػؿ المغػػػة؛ ولػػػذلؾ جمػػػ  بوػػػدىا 

أنػػو ال يجمػػ  مونػػاه إال جميػػ  اهوصػػاؼ المنزلػػة فػػي كتبػػو اهسػػما ؛ إشػػارة إلػػث 
والمم وذة  ف أولياةو التي اسػتم ر بيػا فػي غيبػو، ولػيس شػي  ممػا ذكػر ىينػا 
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ميادا في المونث الظػاىري لآل ػر كػاهوؿ واآل ػر، حتػي يظػف هجمػو نقػص فػي 
المونث بسبب ترؾ الوطؼ، وأما ترتيبيا ىكذا فلف كؿ اسـ منيا شارح لما  اػي 
مف الذي  بمو ومبيف لالزمػو، ومويػ  لمػا الح أنػو مػف ميػمونو، و ػد انوطػؼ 
 مػػث افتتاحيػػا و تاميػػا و ػػانؽ ابتػػداؤىا تماميػػا، ووفػػث مطمويػػا مقطويػػا، وزاد 
وبمػػ  الغايػػة مػػف اإلرشػػاد إلػػث سػػبيؿ الرشػػاد، فسػػبحاف مػػف أنزلػػو برحمنػػو رحمػػة 
                                                                           ٔلموبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد، وىاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد.

وبيػػاف وجػػو إرجػػاع ىػػذه الصػػاات الحسػػنث إلػػث مػػا يناسػػبيا ممػػا اشػػتممت  ميػػو 
            السورة ينقسـ إلث  ال ة أ ساـ :                                                                                               

: يتومػػػؽ بمػػػا يناسػػػب أحػػػواؿ المشػػػركيف وأحالفيػػػـ الييػػػود القسػػػـ اهوؿ
المتػػملبيف  مػػػث النبػػػي صػػػمث ا  ميػػػو وسػػمـ و مػػػث المسػػػمميف بػػػالحرب والكيػػػد 

        واهذى، وأنصػػػػػػػػػػػػػػػارىـ مػػػػػػػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػػػػػػػافقيف الم ػػػػػػػػػػػػػػػاد يف لممسػػػػػػػػػػػػػػػمميف.                                                                            
لػػث ىػػذا القسػػـ تنيػػوي صػػاة د ال إلػػو إال ىػػو   وىػػذه الصػػاة ىػػي اهصػػؿ فػػي  وا 
التييػػػػؤ لمتػػػػدبر والنظػػػػر فػػػػي بقيػػػػة الصػػػػاات، فػػػػغف اإلشػػػػراؾ أصػػػػؿ اليػػػػالالت، 
والمشػػركوف ىػػـ الػػذيف يغػػروف الييػػود، والمنػػافقوف بػػيف ييػػود ومشػػركيف تسػػتروا 

ث مسػالؾ اليػدى .                                                                                        بغظيار اإلسالـ، فالشرؾ ىو الذي صد الناس  ف الوصوؿ إل
وصاة د الـ الغيب   فغف مػف أصػوؿ الشػرؾ إنكػار الغيػب الػذي مػف ر ػاره إنكػار 
نكػػػار الػػػوحي  البوػػػث والجػػػزا ، و مػػػث االسترسػػػاؿ فػػػي الغػػػي وا  مػػػاؿ السػػػيةات وا 

  ر إلث  ولو توالث د ذلؾ بمنيـ شا وا ا ورسولو...  اآلية.                                                                    والرسالة. وىذا ناظ

                                           

جماليػػػػات ؛ و ٕٛٗ، ٔٛٗ/  ٜٔ؛ ونظػػػػـ الػػػػدرر : ٕٚٔ/  ٕٛحريػػػػر والتنػػػػوير: ينظػػػػر: الت ٔ
 .  ٖٗٙ،  ٖٖٙص –دراسة بالغية هسما  الحسنث – جازه البياني ا  ال طاب القراني و 
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وكذلؾ ذكر صاات د الممؾ، والوزيز، والجبار، والمتكبػر  ؛ هنيػا تناسػب 

                                                                 مػػػػػػػػػػػا أنزلػػػػػػػػػػػو ببنػػػػػػػػػػػي النيػػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػػف الر ػػػػػػػػػػػب وال ػػػػػػػػػػػزي والبطشػػػػػػػػػػػة.                  
متومػػؽ بمػػا اجتنػػاه المؤمنػػوف مػػف  مػػرة النصػػر فػػي  صػػة بنػػي  القسػػـ ال ػػاني:

 النيير، وتمؾ صاات:        

د السالـ المؤمف  ؛ لقولو د فما أوجاتـ  ميو مف  يػؿ وال ركػاب  ، أي: 
أذى وال  تػػػػػػػػػػػػػػاال.                                                                                            لػػػػػػػػػػػػػػـ يتجشػػػػػػػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػػػػػػػمموف لمغنػػػػػػػػػػػػػػث مشػػػػػػػػػػػػػػقة وال 

وكذلؾ صاتا د الرحمف الرحيـ  ؛ لمناسػبتيما إل طػا  حػظ فػي الاػي  لميػواا .                               
ف في ىذه السػورة، فيم ػذ متومؽ بما يشترؾ فيو الاريقاف المذكورا القسـ ال الث:

كػػؿ فريػػؽ حظػػو منيػػا، وىػػي صػػاات: د القػػدوس، الميػػيمف، ال ػػالؽ، البػػاري ، 
 المصور  .                                               

د لو اهسما  الحسػنث   تػذييؿ لمػا  ػدد مػف صػاات ا توػالث، أي: لػو 
                                                                                              ٔ.ااجمي  اهسما  الحسنث التي بوييا الصاات المذكورة رن

كمػا  –أما  ف سر تنسيؽ الصاات الشرياة مف غير  طؼ؛ فذاؾ هنػو 
لمػا ابتػدأ بػػ " ىػو " وأ بػر  نػو باالسػـ الومػـ اه ظػـ  –يرى البقػا ي رحمػو ا 

  موػػاني اهسػػما  الحسػػنث، أتبوػػو تمػػؾ اهوصػػاؼ الماػػرد المصػػوف الجػػام  لجميػػ
الومث مف غير  طػؼ؛ إ المػًا بمنػو ال شػي  منيػا يػؤدي جميػ  مونػاه بػالمايـو 
المتوارؼ  ند أىػؿ المغػة، ولػذلؾ جمػ  بوػدىا اهسػما ؛ إشػارة إلػث أنػو ال يجمػ  
موناه إال جمي  اهوصاؼ المنزلػة فػي كتبػو والمػم وذة  ػف أولياةػو التػي اسػتم ر 

فػػي غيبػػو ولػػيس شػػي  ممػػا ذكػػر ىينػػا ميػػادًا فػػي المونػػث الظػػاىري لآل ػػر  بيػػا
                                           

 .ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/  ٕٛينظر: التحرير والتنوير:  ٔ
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         كػػػاهوؿ واآل ػػػر حتػػػث يظػػػف هجمػػػو نقػػػص فػػػي المونػػػث بسػػػبب تػػػرؾ الوطػػػؼ.                                                                    

لمػا  اػي  وأما  ف تنسيقيا وترتيبيا ىكذا؛ فلف كؿ اسـ منيا كما ميػث شػارح
                                                          ٔمف الذي  بمو ومبيف لالزمو، وموي  لما أالح أنو مف ميمونو.

لما تكػرر فػي ىػذه السػورة ذكػر اسػـ ا ويػماةره وصػااتو أربوػيف فغنو 
مػػرة منيػػا أربػػ  و شػػروف بػػذكر اسػػـ الجاللػػة وسػػت  شػػرة مػػرة بػػذكر يػػميره 

أو صااتو الومية. وكاف ما تيػمنتو السػورة دالةػؿ  مػث  ظػيـ  ػدرة ا  الظاىر،
 وبدي  تصرفو وحكمتو.                                               

وكاف مػا حوتػو السػورة اال تبػار بوظػيـ  ػدرة ا إذ أيػد النبػي صػمث ا 
ؽ لموػادة،  ميو وسػمـ والمسػمميف ونصػرىـ  مػث بنػي النيػير ذلػؾ النصػر ال ػار

وذكر ما حؿ بالمنافقيف أنصارىـ وأف ذلؾ هنيـ شا وا ا ورسولو وذلػؾ بال نػا  
 مث المؤمنيف با ورسولو صمث ا  ميو وسمـ الذيف نصروا الػديف،  ػـ اهمػر 
بطا ة ا واالستوداد ليمػو الجػزا ، والتحػذير مػف الػذيف أ ريػوا  ػف كتػاب ا 

بالتػػذكير بػػالقررف الػػداؿ  مػػث ال يػػر، والموػػرؼ  ومػػف سػػو   ػػا بتيـ، و ػػتـ ذلػػؾ
بوظمة ا المقتيية شدة  شيتو  قب ذلػؾ بػذكر طاةاػة مػف  ظػيـ صػاات ا 
ذات اآل ػػار الوديػػػدة فػػػي تصػػػرفاتو المناسػػػبة لغػػػرض السػػػورة زيػػػادة فػػػي توريػػػؼ 
المػػؤمنيف بوظمتػػو المقتيػػية لممزيػػد مػػف  شػػيتو. وبالصػػاات الحسػػنث الموجبػػة 

فػػي إرىػػاب الموانػػديف الموريػػيف مػػف صػػاات بطشػػو وجبروتػػو،  لمحبتػػو، وزيػػادة
ولػػذلؾ ذكػػر فػػي ىػػذه اآليػػات ال ػػواتـ لمسػػورة مػػف صػػااتو توػػالث مػػا ىػػو م تمػػؼ 
التومؽ واآل ار لماريقيف حظ ما يميؽ بو منيا. وفي غيوف ذلؾ كمػو دالةػؿ  مػث 

                                           

 .ٕٛٗ/  ٜٔينظر: نظـ الدرر:  ٔ
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   بطالف إشراكيـ ب؟ أصناميـ.                                           

وابتدئ في ىػذه الصػاات الوميػة بصػاة الوحانيػة وىػي مػدلوؿ د الػذي ال 
إلو إال ىو  ، وىي اهصؿ فيما يتبويا مف الصاات؛ ولذلؾ ك ر في القػررف ذكرىػا 

                                                                                                                            قػػػػػػػب اسػػػػػػػـ الجاللػػػػػػػة كمػػػػػػػا فػػػػػػػي ريػػػػػػػة الكرسػػػػػػػي. وفاتحػػػػػػػة رؿ  مػػػػػػػراف.                                                                   
و ني بصاة  الـ الغيب هنيا التي تقتيييا صاة اإلليية؛ إذ  مـ ا ىػو الومػـ 

إال بالصػاات الواجب وىي تقتيي جم  الصاات إذ ال تتقـو حقيقة الومـ الواجػب 
نمػػا مػػف متومقػػات  ممػػو أمػػور  ذ ىػػو يقتيػػي الصػػاات المونويػػة، وا  السػػمبية، وا 

 مػػػػػػػػػػػـ غيػػػػػػػػػػػره.                                                                                                             -توػػػػػػػػػػػالث  -الغيػػػػػػػػػػػب؛ هنػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػارؽ بػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػـ ا
الحتػراس تػوىـ أنػو يومػـ الحقػاةؽ الواليػة الكميػة فقػط. وذكر موو  مـ الشيادة؛ ل

كما ذىب إليو فريؽ مف الاالساة اه دميف؛ وهف التوريؼ في د الغيب والشيادة 
  لالستغراؽ. أي: كؿ غيب وشيادة، وذلػؾ ممػا ال يشػاركو فيػو غيػره. وىػو  مػـ 

فييػا الغيب والشيادة، أي الغاةب  ف إحساس الناس والمشػاىد ليػـ. فالمقصػود 
بمونث اسـ الاا ؿ، أي:  الـ ما ظير وما غاب  ػنيـ مػف كػؿ غاةػب يتومػؽ بػو 

 الومـ  مث ما ىو  ميو.                                                                            

ووجو توقيب صاة  مػـو الومػـ بصػاة الرحمػة؛ أف  مػـو الومػـ يقتيػي 
حػػػواؿ  مقػػػو وحػػػاجتيـ إليػػػو، فيػػػو يػػػرحـ أف ال يغيػػػب  ػػػف  ممػػػو شػػػي  مػػػف أ

المحتاجيف إلث رحمتو وييمؿ الموانديف إلث  قاب اآل رة، فيػو رحمػاف بيػـ فػي 
 الدنيا.                                                                                            

فيػؿ؛  و قب وصػاا الرحمػة بوصػؼ د الممػؾ  ؛ لاشػارة إلػث أف رحمتػو
 وأنو مطمؽ التصرؼ كما و   في سورة الااتحة.                                                                             
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و قػب بد القػػدوس   وصػػؼ د الممػػؾ  ؛ لالحتػػراس إشػػارة إلػػث أنػػو منػػزه 
 ف نقاةض المموؾ الموروفة مف الغػرور، واالسترسػاؿ فػي الشػيوات ونحػو ذلػؾ 

 قاةض الناوس.                                مف ن

بػػو  مػػث  -توػػالث  –ود السػػالـ   مصػػدر بمونػػث المسػػالمة وصػػؼ ا 
طريقػػة الوصػػؼ بالمصػػدر لممبالغػػة فػػي الوصػػؼ، أي ذو السػػالـ، أي السػػالمة، 
وىي أنو توالث سالـ ال مؽ مف الظمـ والجور. وفي الحػديث  إف ا ىػو السػالـ  

                                                             ومنو السالـ.   

وبيػػذا ظيػػر توقيػػب وصػػؼ د الممػػؾ   بوصػػؼ د السػػالـ   فغنػػو بوػػد أف 
 قب بد القدوس   لمداللة  مػث نزاىػة ذاتػو،  قػب بد السػالـ  ؛ لمداللػة  مػث 

                                                                                             الودؿ في مواممتو ال مؽ، وىذا احتراس أييا.                           

وذكر وصؼ د المؤمف    قب اهوصاؼ التي  بمػو إتمػاـ لالحتػراس مػف 
بد الممؾ   أنو كالمموؾ الموروفيف بالنقاةص. فمفيػد أوال –توالث  -توىـ وصاو 

زاىػػػة تصػػػرفاتو المغيػػػة  ػػػف الغػػػدر والكيػػػد نزاىػػػة ذاتػػػو بوصػػػؼ د القػػػدوس  ، ون
السػالـ الظاىرة  ف الجور والظمـ بوصػؼ د بوصؼ د المؤمف  ، ونزاىة تصرفاتو

                                                                               .  

وتوقيب د المؤمف   بد المييمف  ؛ لدف  توىـ أف تممينو  ف يوؼ أو 
ة غيػػره، فػػم مموا أف تممينػػو لحكمتػػو مػػ  أنػػو ر يػػب مطمػػ   مػػث أحػػواؿ  ػػف م افػػ

  مقو فتممينو إياىـ رحمة بيـ.                      

ود الوزيػػػػز  : الػػػػذي ال يغمػػػػب وال يذلػػػػو أحػػػػد، ولػػػػذلؾ فسػػػػر بالغالػػػػب.                                        
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ومػػو، فػػا جبػػار كػػؿ م مػػوؽ ود الجبػػار  : القػػاىر المكػػره غيػػره  مػػث االناوػػاؿ با

  مث االفواؿ لما.                   

ظمػػػة والجاللػػػة. وأصػػػؿ صػػػيغة ود المتكبػػػر  : الشػػػديد الكبريػػػا ، أي الو
ووجػو ذكػر ىػذه الصػاات الػ الث  قػب صػاة د الميبػيمف   أف جميػ  مػا التاوؿ 

صػػال ح ذكػػره رناػػا مػػف الصػػاات ال يػػؤذف إال باطمةنػػاف الوبػػاد لونايػػة ربيػػـ بيػػـ وا 
أمػػورىـ وأف صػػاة د الميػػيمف   تػػؤذف بػػممر مشػػترؾ فوقبػػت بصػػاة د الوزيػػز  ؛ 

د الجبػار   الدالػة  مػث ه شي . واتبوت بصػاة ليومـ الناس أف ا غالب ال يوجز 
أنو مس ر الم مو ات إلرادتو  ػـ صػاة د المتكبػر   الدالػة  مػث أنػو ذو الكبريػا  

في جانب الت ويؼ كمػا كانػت يصغر كؿ شي  دوف كبرياةو فكانت ىذه الصاات 
  بميا في جانب اإلطماع.                                                                                                

ال ػػالؽ فػػي صػػاة ا بمونػػث المحػػدث اهشػػيا   ػػف  ػػدـ، وبيػػذا يكػػوف 
  بوػد د ال ػالؽ  ؛ ال مؽ أ ـ مف التصوير. ويكوف ذكر د الباري   ود المصػور 

تنبييا  مث أحواؿ  اصة في ال مؽ.  اؿ توػالث: د ولقػد  مقنػاكـ  ػـ صػورناكـ   
  مث أحد التمويميف.                                                                      

و اؿ الغزالي في المقصد اهسني: د ال الؽ البػاري  المصػور    ػد يظػف 
مترادفة وال ينبغي أف يكوف كذلؾ بؿ كؿ ما ي رج مف الودـ إلػث  أف ىذه اهسما 

لػث التصػوير  لث االيجاد  مث وفػؽ التقػدير  انيػا وا  الوجود ياتقر إلث تقدير أوال وا 
بوػػد اإليجػػاد  ال ػػا. وا  ػػالؽ مػػف حيػػث أنػػو مقػػدر وبػػارئ مػػف حيػػث إنػػو م تػػرع 

ب اه. فجوػؿ موجود، ومصور مف حيث إنو مرتػب صػور الم تر ػات أحسػف ترتيػ
الموػػاني متالزمػػة وجوػػؿ الاػػرؽ بينيػػا باال تبػػار، وال أحسػػبو ينطبػػؽ  مػػث موا ػػ  
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 استوماؿ ىذه الصاات.                                                                                                

نمػػا ذكػػرت ىػػذه الصػػاات متتابوػػة؛ هف مػػف مجمو يػػا يحصػػؿ تصػػور  وا 
بداع اإلليي لانساف فابتدئ بال مؽ الذي ىو اإليجاد اهصمي  ػـ بػالبر  الػذي اإل

ىػػو تكػػويف جسػػـ اإلنسػػاف  ػػـ بالتصػػور الػػذي ىػػو إ طػػا  الصػػورة الحسػػنة، كمػػا 
ىوالػذي ، دٔأشار إليو  ولو توالث: د الػذي  مقػؾ فسػواؾ فوػدلؾ فػي أي صػورة  

                                        .                    ٕيصوركـ في اهرحاـ كيؼ يشا   

ووجػػو ذكرىػػا  قػػب الصػػاات المتقدمػػة، أي: ىػػذه الصػػاات الػػ الث أريػػد 
منيػػا اإلشػػارة إلػػث تصػػرفو فػػي البشػػر باإليجػػاد  مػػث كيايػػة البديوػػة لي يػػر دا يػػة 

                                                                                     ٖ .د يسب  لو ما في السماوات واهرضشكرىـ  مث ذلؾ. ولذلؾ  قبت بجممة 

= وفي سػياؽ إ بػاؿ الكاةنػات كميػا  مػث ا وتسػبيحو وتنزييػو؛ لتمقػث فػي روع 
المػػؤمنيف يػػرورة اإل بػػاؿ  مػػث ا واالجتمػػاع  ميػػو، والنيػػي  ػػف التاػػرؽ  ػػف 

ال لكانت الجمادات  يرا منيـ ؛ جا   ول و توالث :د ُيَسػبلُ  ِلماػِو منيجو وسبيمو، وا 
     / الجموة.                                                         َٔما ِفي الساَماَواِت َوَما ِفي اْهَْرِض اْلَمِمِؾ اْلُقدروِس اْلَوِزيِز اْلَحِكيـِ د

فقد اشتممت اآلية الكريمة  مث مجمو ة متتابوة مف الصاات الماردة بوػد  
 الحكيـ " .                                                –الوزيز  –القدوس  –كر اسـ الجاللة المارد د ا  ، ىي د الَمِمؾ ذ

                                           

 .ٛ،  ٚاالناطار/  ٔ

 . ٙرؿ  مراف /  ٕ
سيا ات  ررنية في أوا ػر سػورة الحشػر و د ؛ ٕٙٔ:  ٚٔٔ/  ٕٛير والتنوير: ينظر: التحر  ٖ
الوػدد  –بحث منشور في مجمة الجاموة الورا يػة  - ٓٔ:  ٘ ص -وسف محمود لطيؼ – 

 د . ت . –الجز  ال الث  –ال الث وال ال وف 
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و ػػػد جػػػا  مطمػػػ  السػػػورة الكريمػػػة مبينػػػا إ بػػػاؿ الكاةنػػػات كميػػػا  مػػػث ا   

مػاع وتسبيحو وتنزييو؛ لتمقث في روع المػؤمنيف يػرورة اإل بػاؿ  مػث ا واالجت
ال لكانت الجمادات  يػرا مػنيـ.   ميو، والنيي  ف التارؽ  ف منيجو وسبيمو، وا 
وبود برا ة االستيالؿ ىػذه فػي السػورة مػف إظيػار مونػث اجتمػاع الكاةنػات كميػا 

د الممؾ   ليذا اإل باؿ؛ فيذكر   مث ا تسبيحا و بادة يمتي ذكرصاات ا توميال
 التي يسار وف إلييا ابتغا  الكسب .                                             الذي يممؾ كؿ شي  بمناسبة التجارة 

ويذكر د القدوس   الذي يتقدس ويتنزه ويتوجو إليو بالتقديس والتنزيو كػؿ  
 ما في السموات واهرض؛ وذلؾ بمناسبة الميو الذي ينصرفوف إليو  ف ذكره.                                     

يػػذكر د الوزيػػز   بمناسػػبة المباىمػػة التػػي يػػد ث إلييػػا الييػػود، والمػػوت و   
        الػػػػػػػػػذي البػػػػػػػػػد أف يال ػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػاس جميوػػػػػػػػػا والرجوػػػػػػػػػة إليػػػػػػػػػو والحسػػػػػػػػػاب.                                                                         

سوال يتمػو  مػييـ ويذكر د الحكيـ   بمناسبة ا تياره اهميف؛ ليبوث فييـ ومنيـ ر 
رياتػػػػو ويػػػػزكييـ ويومميػػػػـ الكتػػػػاب والحكمػػػػة، وكميػػػػا مناسػػػػبات لطياػػػػة المػػػػد ؿ 

                                        ٔواالتصاؿ.

يقوؿ الا ػر الػرازي: " ولمػا كػاف الممػؾ كمػو لػو فيػو الممػؾ  مػث اإلطػالؽ،  
مػػوؾ، فيكػػوف ولمػػا كػػاف الكػػؿ ب مقػػو فيػػو المالػػؾ، والمالػػؾ والممػػؾ أشػػرؼ مػػف الم

متصاا بصػاات يحصػؿ منيػا الشػرؼ، فػال مجػاؿ لمػا ينافػو مػف الصػاات فيكػوف 
واليػػة. ولاػػظ  دوسػػا، فماػػظ د الممػػؾ   إشػػارة إلػػث إ بػػات مػػا يكػػوف مػػف الصػػاات ال

القدوس   ىو إشارة إلث ناي ما ال يكوف منيا، و ف الغزالي د القدوس   المنزه د
                                           

وري د/ محمد أحمد الجمػؿ ، ود / محمػد ريػا الحػ –ة جمووحدة النسؽ في سورة ال ينظر: ٔ
    .اهردف د د. ت   –بحث منشور في مجمة جاموة اليرموؾ  -ٖٕ،  ٕٕ:ص 
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                                                                                                   ٔ ما ي طر بباؿ أولياةو ".

الحشر  –= يقوؿ البقا ي : " ولما  بت بالسور ال الث المايية د الحديد  
الصؼ   أف الموجودات أو وت لو التسبي ، وأ برت ىػذه باسػتمرار ذلػؾ  مػث  –

ف النقػػاةص  مػػث إ بػػات الكمػػاؿ الػػذي ال سػػبيؿ التجديػػد، دؿ ذلػػؾ مػػ  التنزيػػو  ػػ
يكوف إال لممؾ  ظيـ الشمف مطاع اهمر، وكاف اال تصار  مث الصػامت بػالتوبير 
بما ىو ظاىر فيو ربمػا أوىػـ شػيةًا،  ػاؿ مصػرحًا بمػا أفيمػو السػياؽ:   الممػؾ { 
أي الذي  بتت لو جمي  الكماالت فيو ينصر مف يشا  مف جنده ولػو كػاف ذلػياًل 

ىرًا   القدوس { الذي انتات  نو جمي  النقاةص، فال يكوف شػي  إال فيصب  ظا
بغذنو وتنزه  ف إحاطة أحد مف ال مؽ بوممو أو إدراؾ كنو ذاتػو فمػيس فػي أيػدي 
ال مػػؽ إال التػػردد فػػي شػػيود أفوالػػو، والتػػدبر لماػػاىيـ نووتػػو وجاللػػو، وأحقيػػـ 

ه، فينبغػي لممػؤمف بالقرب والوداد في حزبػو المت مػؽ بموصػافو  مػث  ػدر اجتيػاد
التنزه  ف أف يقػوؿ مػا ال ياوػؿ أو يبنػي شػيةًا مػف أمػوره  مػث غيػر إحكػاـ، و ػد 
ميػػث شػػرح االسػػميف الشػػريايف  ريبػػًا وذكػػر  الصػػة شػػرحيما بمػػا ىػػو  اصػػة 
الممؾ ورية الطيارة لمطاىر فقاؿ:   الوزيز { أي الذي يغمػب كػؿ شػي ، ال يغمبػو 

ييًا م  تسبيحيـ بالجري تحػت مػراده طو ػًا شي ، فمو أراد لجوؿ الوقال  كميـ أ
وكرىًا مسبحيف بالموافقة همره طو ػًا   الحكػيـ   { الػذي يو ػ  كػؿ مػا أراده فػي 

                                ٕأحكـ موا وو وأتميا وأتقنيا ".

                                           

 ٖٕٙ،  ٕٕٙ/  ٛ؛ وينظر : البحر المحيط: ٕ/  ٖٓالتاسير الكبير:  ٔ
 
 .ٙٗ/  ٓٔنظـ الدرر :  ٕ
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ويقػػػوؿ الشػػػي  الطػػػاىر : " افتتػػػاح السػػػورة باإل بػػػار  ػػػف تسػػػبي  أىػػػؿ  

وػػػالث برا ػػػة اسػػػتيالؿ؛ هف الغػػػرض اهوؿ مػػػف السػػػورة السػػػماوات واهرض  ت
التحػػريض  مػػث شػػيود الجموػػة والنيػػي  ػػف اهشػػغاؿ التػػي تشػػغؿ  ػػف شػػيودىا 
وزجر فريؽ مف المسمميف انصرفوا  ف صالة الجموة؛ حرصا  مػث االبتيػاع مػف 
 يػػر وردت المدينػػة فػػي و ػػت حيػػورىـ لصػػالة الجموػػة؛ ولمتنبيػػو  مػػث أف أىػػؿ 

يجددوف تسبي  ا وال ياتروف  نو أو ػر الميػارع فػي  ولػو السماوات واهرض 
ومناسػػبة الجمػػ  بػيف ىػػذه الصػػاات ىنػا أف الوظػػيـ ال ينصػػرؼ  ػػف  ٔد يسػب   .

     مجمسو مف كاف  نده إال  ند انقياض مجمسو أو إيذانو بانصرافيـ.                                                                  

قػػػػػػدوس  : المنػػػػػػزه  ػػػػػػف الػػػػػػنقص وىػػػػػػو يرغػػػػػػب فػػػػػػي حيػػػػػػرتو.                                                        ود ال 
ود الوزيػػػػز  : يوتػػػػز الممتاػػػػوف حولػػػػو. فماػػػػار تيـ حيػػػػرتو تاػػػػريط فػػػػي الوػػػػزة.                                           

ي  مػف الحكمػة كمػا وكذلؾ د الحكيـ   إذا فارؽ أحد حيرتو فاتو في كػؿ رف شػ
فات الذيف انايوا إلث الوير مػا  طػب بػو النبػي صػمث ا  ميػو وسػمـ إذ تركػوه 

  اةما في ال طبة................                                                   

و ػػد يتسػػا ؿ السػػام   ػػف وجػػو ت صػػيص تمػػؾ الصػػاات بالػػذكر مػػف بػػيف  
قتيػػيا أف يبػػيف شػػي   ظػػيـ مػػف تومػػؽ تمػػؾ صػػاات ا توػػالث فكػػمف الحػػاؿ م

إذ بوػػث فػػييـ رسػػوال يطيػػر ناوسػػيـ ويػػزكييـ  -توػػالث  –الصػػاات بػػمحواؿ  مقػػو 
ويومميـ. فصاة د الممؾ   تومقت بمف يدبر أمر  باده ويصػم  شػؤونيـ، وصػاة 
د القػػدوس   تومقػػت بػػمف يزكػػي ناوسػػيـ، وصػػاة د الوزيػػز   ا تيػػت أف يمحػػؽ 

ب أىؿ الومـ وي رجيـ مف ذلة اليػالؿ فينػالوا  ػزة الومػـ اهمييف مف  باده بمرات

                                           

 ٕٙٓ/  ٕٛالتحرير والتنوير:  ٔ
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وشرفو، وصاة د الحكيـ   ا تيت أف يومميـ الحكمة والشريوة. وابتػدا  الجممػة 
بيمير اسـ الجاللة لتكوف جممة اسمية فتايد تقوية ىذا الحكػـ وتمكيػده، أي أف 

                            ٔالنبي صمث ا  ميو وسمـ مبووث مف ا ال محالة.

 بػاده  مػث ذلػؾ  –توالث  –وفي سياؽ الترغيب في البذؿ واإلنااؽ وو د ا = 
  ولو توالث: اهجر الوظيـ وبياف فيؿ الومؿ بذلؾ؛ جا  

ـْ َوالماػُو َشػُكوٌر َحِمػيـٌ دد  ـْ َوَيْغِاػْر َلُكػ   ِٚٔإْف ُتْقِرُيوا الماَو َ ْرًيا َحَسًنا ُيَياِ ْاُو َلُكػ
ـُ د ـُ اْلَغْيِب َوالشاَياَدِة اْلَوِزيُز اْلَحِكي                                                  / التغابف .َٛٔ اِل

 متقربيف إليو يجزكـ باليوؼ؛ لمػا أنػو د فالمونث: إف تناقوا في طا ة ا 
شكور   يحب المتقربيف إلث حيرتو د حميـ   ال يوجؿ بالوقوبة د غاور   يغاػر 

                                             ٕلكـ.

فغف ميا اة الجزا   مث اإلناػاؽ مػ  المغاػرة  يػر  ظػيـ، وبيػذا المو ػ   
اإلناػػاؽ المػػػممور بػػو إطال ػػػا باالسػػػتوارة، يومػػـ السػػػام  أف القػػرض أطمػػػؽ  مػػػث 

والمقصود اال تنا  بايؿ اإلنااؽ المممور بو اىتماما مكػررا فيوػد أف جوػؿ  يػرا 
جوؿ سبب الاالح و رؼ بمنو  رض مف الوبد لربو وكاث بيذا ترغيبا وتمطاػا فػي 
الطمب إذ جوؿ المناؽ كمنو يوطي ا توػالث مػاال وذلػؾ مػف مونػث اإلحسػاف فػي 

                                                                                           ٖة الوبد ربو.موامم

                                           

 . ٕٚٓ/  ٕٛ: ينظر: التحرير والتنوير ٔ

 . ٕٛ/  ٖٓينظر: تقسير الا ر:  ٕ
 .ٜٕٔ/  ٕٛنظر: التحرير والتنوير: ي ٖ
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 د اشتممت اآلية الكريمة  مث مجمو ة متتابوة مف الصاات الماردة بود و  

ـُ اْلَغْيِب َوالشاَيا -َحِميـٌ  -َشُكورٌ ذكر اسـ الجاللة المارد د ا  ، ىي د   –َدِة َ اِل
  .                                                                                                       اْلَحِكيـُ  -اْلَوِزيُز 

لما أمػر ورىػب مػف يػد اإلناػاؽ والبػذؿ فػي  –سبحانو وتوالث -فغف الحؽ 
لمػػا فيػػو مػػف  مػػث وجػػو أ ػػـ، رغػػب فيػػو؛ تمكيػػدًا همػػره؛  -توػػالث  –سػػبيؿ ا 

الصووبة ال سيما في زماف النبي صمث ا  ميو وسمـ؛ فغف المػاؿ فيػو كػاف فػي 
غايػػة الوػػزة، وال سػػيما إف كػػاف فػػي لػػواـز النسػػا  الالتػػي افتػػت  اهمػػر بػػمف مػػنيف 
أ دا  وال سيما إف كاف فػي حػاؿ ظيػور الوػداوة؛ فقػاؿ بيانػًا لافػالح متمطاػًا فػي 

يرًا إلث أنو  مػث  ػالؼ الطبػ  بػمدة الشػؾ:   إف االستد ا  بالتوبير بالقرض مش
تقريػػوا ا { أي: الَمِمػػػؾ اه مػػث ذا الغنػػػث المطمػػػؽ المسػػتجم  لجميػػػ  صػػػاات 
الكماؿ بصرؼ الماؿ وجمي   واكـ التي جوميا فتنة لكػـ فػي طا اتػو، ورغػب فػي 
اإلحساف فيو باإل الص وغيره فقاؿ:    ريًا حسػنًا { أي:  مػث صػاة اإل ػالص 

ادرة وويػػػوو فػػػي أحسػػػف موايػػػوو  مػػػث أيسػػػر الوجػػػوه وأجمميػػػا وأىنمىػػػا والمبػػػ
وأ دليا، وأ ظـ الترغيب فيو بمف رتب  ميو الرب  في الدنيا والغاػراف فػي اآل ػرة 
فقاؿ:   ييا او لكـ { أي: هجمكـ  اصة أ ؿ ما يكػوف لمواحػد  شػرًا إلػث مػا ال 

                            يتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىث  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.                             
ولمػػا كػػاف التقػػدير: فالمّػػو غاػػور رحػػيـ،  طػػؼ  ميػػو  ولػػو:   وا { أي الػػذي ال 
يقاس  ظمتو بشي    شكور { أي بمي  الشكر لمف يوطي هجمو ولو كاف  مػياًل 
في يبػػو  وابػػًا جػػزياًل  ارجػػًا  ػػف الحصػػر وىػػو نػػاظر إلػػث الميػػا اة   حمػػيـ  { ال 

ف  ظػػـ بػػؿ يميػػؿ ك يػػرًا طػػوياًل ليتػػذكر يواجػػؿ بالوقوبػػة   مػػث ذنػػب مػػف الػػذنوب وا 
الوبد اإلحساف م  الوصياف فيتوب، وال ييمؿ وال يغتر بحممو، فغف غيب الحميـ 
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                                                                        ٔال يطاؽ، وىو راج  إلث الغاراف.

نث د فا ؿ   مبالغة، أي: ك ير الشػكر وأطمػؽ ود الشكور  : د فووؿ   بمو 
الشػػػكر فيػػػو  مػػػث الجػػػزا  بػػػال ير مث فوػػػؿ الصػػػالحات؛ تشػػػبييا لاوػػػؿ المتايػػػؿ 
بالجزا  بشكر المنوـ  ميو  مػث نومػة وال نومػة  مػث ا فيمػا ياومػو  بػاده مػف 
الصالحات. فغنما ناويا هناسيـ ولكف ا تايؿ بذلؾ ح ا  مػث صػالحيـ فرتػب 

اب بػػالنويـ  مػػث تزكيػػة أناسػػيـ، وتمطػػؼ ليػػـ فسػػمي ذلػػؾ ال ػػواب شػػكرا ليػػـ ال ػػو 
وجوؿ ناسو شػاكرا. و ػد أومػم إلػث ىػذا المقصػد إتبػاع صػاة د شػكور   بصػاة د 
                                                                                                                                                                         حمػػيـ  ؛ تنبييػػا  مػػث أف ذلػػؾ مػػف حممػػو بوبػػادة دوف حػػؽ ليػػـ  ميػػو سػػبحانو. 
وأما الوصػؼ بد  ػالـ الغيػب والشػيادة الوزيػز الحكػيـ   فتتمػيـ لمتػذكير بوظمػة 

مػػ  مناسػػبتيا لمترغيػػب والترىيػػب الػػذيف اشػػتممت  مييمػػا اآليػػات  -توػػالث  -ا 
ميا؛ هف الوالـ باهفواؿ ظاىرىا و اييا ال يايت شيةا مف الجزا   مييػا السابقة ك

                ٕبما رتب ليا؛ وهف الوزيز ال يوجزه شي .

ومونث ىذا أف الحميـ لمػا كػاف  ػد يػتيـ فػي حممػو بػمف ينسػب إلػث الجيػؿ  
مػا    الـ الغيب { وىو ما غاب  ف ال مؽ كميـ فيشمؿ الذنب أو بمقداره  اؿ: ب

ىو دا ػؿ القمػب ممػا تػؤ ره الجبمػة وال  مػـ لصػاحب القمػب بػو فيػاًل  ػف غيػره. 
ولما كاف  د يظف أنو ال يمـز مف  مػـ مػا غػاب  مػـ مػا شػيد، أو يظػف أف الومػـ 
إنما يتومؽ بالكميات،  اؿ مويحًا أف  ممو بالوالميف بكؿ مف الكميات والجزةيػات 

{ وىػو كػؿ مػا ظيػر فكػاف بحيػث   بؿ الكوف وبوػده  مػث حػد سػوا :   والشػيادة

                                           

 .ٖٙٔ،  ٖ٘ٔ/  ٕٓنظـ الدرر :  ٔ
 .ٜٕٔ،  ٜٕٓ/  ٕٛالتحرير والتنوير :  ٕ
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 يوممو ال مؽ.                                                                                                         

وىذا الوصػؼ داع إلػث اإلحسػاف مػف حيػث إنػو يوجػب لممػؤمف تػرؾ ظػاىر  
                                                                       كمنػػػػو يػػػػراه.  االسػػػػـ وباطنػػػػو وكػػػػؿ  صػػػػور وفتػػػػور وغامػػػػة وتيػػػػاوف فيوبػػػػد ا

ولما شمؿ ذلؾ كؿ ما غاب  ف ال مؽ وما لـ يغػب  ػنيـ فمػـ يبػؽ إال أف يتػوىـ 
أف تم ير الوقوبػة لموجػز؛  ػاؿ:   الوزيػز { أي: الػذي يغمػب كػؿ شػي  وال يغمبػو 

ال يػػدع مواممػػة النػػاس بمػػا يقتيػػيو  شػػي . ود الحكػػيـ  : الموصػػوؼ بالحكمػػة
                                                                                                        ٔالحكمة مف وي  اهشيا  موايويا ونوط اهمور بما يناسب حقاةقيا.

مواممتػو وىمػا ود الحكيـ    فويؿ بمونث: الُمْحِكـ، أي: الُمتِقف في صنوو و  
                                                                                   ٕموا مف صااتو توالث فيو وصؼ جام  لممونييف. 

ولما كاف ذلؾ  د يكوف همر ر ػر ال يمػدح  ميػو  ػاؿ:   الحكػيـ { أي أنػو  
 ػػد أ ػػاـ ال الةػػؽ فػػي مػػا أ ػػره إال لحكمػػة بالغػػة يوجػػز  ػػف إدراكيػػا ال الةػػؽ، و 

                                                                                             ٖطا تػػػػػو بػػػػػالجري تحػػػػػت إرادتػػػػػو، وتػػػػػارة يوافػػػػػؽ ذلػػػػػؾ أمػػػػػره فيسػػػػػمث طا ػػػػػة.
وبيذا التنسيؽ الوجيب بيف الصاات الواردة في  اتمة سورة التغابف نجد تناغمػا 

بيف الوارد في بدايػة سػورة الجموػة  بميػا ؛ ذلػؾ أنػو  ػد أحػاط أوؿ  جيبا بينيا و 
الجموة بيذه السػورة أوليػا ور رىػا، فجػا ت ىػذه شػارحة لػو وكاشػاة  نػو  مػث 

بػالتنزه  ػف شػواةب  -وجو أف ـ؛ هف مقصود ىذه نتيجة مقصد تمؾ، و ػد رجػ  
حاطػػة الو مػػـ الػػنقص واال تصػػاص بجميػػ  صػػاات الكمػػاؿ وشػػموؿ القػػدرة لم ػػؽ وا 

                                           

 . ٖٛٔ،  ٖٚٔ/  ٕٓالمرج  السابؽ:  ٔ

  .ٜٕٔ/  ٕٛالمرج  السابؽ :  ٕ
 . ٖٛٔ/  ٕٓالمرج  السابؽ:  ٖ
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 مث افتتاحيا حسف  تاميا، و مػـ  ممػًا ظػاىرًا جاللػة  -بمحواؿ الكافر والمؤمف 

  ٔانتظاميا، وبدا ة اتساؽ جمي  رييا وبرا ة التةاميا .

والتػػدليؿ  مػػث كمػػاؿ  درتػػو وا تصاصػػو  -توػػالث  -وفػػي سػػياؽ بيػػاف  درتػػو = 
ريف لذلؾ؛ جا  بذلؾ؛ تمكيدا  مث بنا  ال قة  ند المؤمنيف؛ وردا  مث إنكار الكاف

  َوُىػػَو ٖٔ  ِإناػػُو ُىػػَو ُيْبػػِدُئ َوُيِويػػُد دٕٔ ولػػو توػػالث: د ِإفا َبْطػػَش َربلػػَؾ َلَشػػِديٌد د
                                                  / البػروجٙٔ  َفواػاٌؿ ِلَمػا ُيِريػُد د٘ٔ  ُذو اْلَوػْرِش اْلَمِجيػُد دٗٔاْلَغُاوُر اْلػَوُدوُد د

ذكر و يػد الػذيف فتنػوا المػؤمنيف والمؤمنػات، وو ػد الػذيف رمنػوا و ممػوا  فبود أف
أردؼ ذلػؾ كمػو بمػا  -الصالحات. ووصؼ ما أ ّد ليـ مف ال واب كاا  أ مػاليـ 

يدؿ  مث تماـ  درتو  مػث ذلػؾ، ليكػوف ذلػؾ بم ابػة توكيػد لمػا سػبؽ مػف الو يػد 
                                                                                                  :مريفوالو ػػػػػد فالممػػػػػؾ ال يوظػػػػػـ سػػػػػمطانو وىيبتػػػػػو فػػػػػي الناػػػػػوس إال بػػػػػم

                                      الجود الشامؿ واإلنواـ الكامؿ، وبذا يرجػث  يػره -

الجيػػوش الجػػرارة واهسػػاطيؿ الوظيمػػة التػػي تو ػػ  بم داةػػو وتنكػػؿ بيػػـ،  
لييما موا أشار بقولو فيما سمؼ: وبذلؾ  وىنا «  اْلَوِزيِز اْلَحِميدِ  »يياب جانبو، وا 

فػي  -توالث  –اآلية؛ فغف ا «  ِإفا َبْطَش َربلَؾ َلَشِديدٌ  »زاد اهمر إيياحا بقولو 
ىػػػذه اآليػػػات يبػػػيف كمػػػاؿ  درتػػػو؛ فيقػػػوؿ توػػػالث:   إف بطػػػش ربػػػؾ { أي: َأَ ػػػَذ 

لونؼ والسػػطوة وغايػػة الشػػدة  ػػاؿ: ْمػػِرؾ أ ػػداَ  الػػديف بػػاالُمحِسػػُف إليػػؾ الُمػػدِبر هَ 
لشػػديد { أي: شػػدة يزيػػد  نايػػا  مػػث مػػافي الػػبطش مػػف الونػػؼ، فيػػو  نػػؼ  

 ميا ؼ.                                                              

ولمػػا كػػاف ىػػذا الػػبطش ال يتػػمتث إال لكامػػؿ القػػدرة؛ دؿ  مػػث كمػػاؿ  درتػػو 

                                           

 .ٖٛٔ، ٖٚٔ/  ٕٓ:  التحرير والتنويرينظر:  ٔ
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ذلؾ بقولػػػو مؤكػػػدا لمػػػا ليػػػـ مػػػف اإلنكػػػار: د إنػػػو ىػػػو يبػػػدئ  .                                                                 وا تصاصػػػو بػػػ

ولما كػاف اال تصػاص يػدؿ  طوػا  مػث كمػاؿ القػدرة؛ أنػتا ذكرىػذه اال تصاصػات 
ف  ولو:   فواؿ { أي:  مث سبيؿ التكرار والمبالغة   لما يريد { ال يؤوده شػء مػ
لث غيره.                                                                                                            ٔاهفواؿ سوا  كانت منسوبة إليو مف غير واسطة أو نسبت في الظاىرا 

ولمػػا كػػاف محػػور السػػورة يػػدور حػػوؿ الاػػتف، وتسػػمية المػػؤمنيف بػػمف مػػا  
في ىذه اآليات  -توالث  –يرىـ ما ىو أك ر منيـ؛ جم  ا أصابيـ  د أصاب غ

 -سػبحانو وتوػالث  -ما بيف ت ويؼ الوصػاة، وبنػا  ال قػة  نػد المػؤمنيف، وا 
صػػاحب الوػػرش الوظػػيـ القػػوي الػػذي ال يومػػـ  وتػػو و ظمتػػو اال ىػػو سػػبحانو، وال 

س  مػث أف يناز و فيو أحد؛ لذلؾ ذكر م ػاؿ فر ػوف المتجبػر و مػود؛ تنبييػا لمنػا
يالحظوا فوؿ القوة اإلليية بيؤال  الناس الذيف طغوا وتجبروا فػي الػبالد، وأك ػروا 
فييا الاساد حتث كاف  ا بة أمرىـ أف صب ا  مييـ سػوط  ػذاب، ونبػو أييػا 
 مث مصدر القررف وصد و البال  النياية في الشرؼ والرفوة والوظمة بمنػو كػاةف 

                                                                                                       ٕديؿ ال يصؿ إليو أحد.في لوح محاوظ مف التغيير والتب

                                               : ػػـ ذكػػر سػػبحانو  مػػس صػػاات مػػف صػػاات الرحمػػة والجػػالؿ فقػػاؿ
                                                                 .إليو بالتوبة، فيتجاوز  ف سيةاتود َوُىَو اْلَغُاوُر  : لمف يرج   -
                                                                            .د اْلَوُدوُد  : لمف  مصت ناسو بالمحبة لو -
، والسمطاف والقدرة النافذة، واهمر الػذي د ُذو اْلَوْرِش   أي: ذو الممؾ والوظمة -

                                           

 . ٕٙالمرج  السابؽ: ص  ٔ
ماجسػتير كميػة  - ٕ٘ص  –منػث طريمػي  –ينظر/ سورة البروج دراسة تحميمية مويو ية  ٕ

 –ـ ٕٗٔٓ -بجاموػػػة الشػػػييد حمػػػو ال يػػػر/ الػػػوادي  –نسػػػانية الومػػػوـ االجتما يػػػة واإل 
 ـٕ٘ٔٓ
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                         .ال يردّ 

                                                                                    .د اْلَمِجيُد   أي: الوظيـ الكـر والايؿ -
رادتػػػو، فػػػغذا أراد ىػػػالؾ د َفواػػػاٌؿ ِلمػػػا ُيِريػػػُد  أي: ال يريػػػد شػػػيةا إال فومػػػو وفػػػؽ إ -

الجاحػػديف الموانػػديف ونصػػرأىؿ الحػػؽ الصػػاد يف لػػـ يوجػػزه ذلػػؾ، وأيػػف ىػػـ ممػػف 
جػا ت ىػذه الصػاات وفػؽ تنسػيؽ  ػد سبقيـ ممف كانوا أيؿ منيـ وأشػد  ػوة؟ و 

د وىو الغاور الػودود...  -جممة المشتممة  مييا بمي  وترتيب  جيب؛ فجا ت ال
د إف بطػػش ربػػؾ لشػػديد  ، وميػػمونيا  جممػػة موطوفػػة  مػػث جممػػة -اآليػػات   

 سيـ لميموف د إف بطش ربؾ لشديد  ؛ هنو لمػا أفيػد توميػؿ ميػموف جممػة د 
إف الذيف فتنػوا المػؤمنيف   إلػث ر ػره، ناسػب أف يقابػؿ بتوميػؿ ميػموف جممػة د 
إف الػػذيف رمنػػوا و ممػػوا الصػػالحات ليػػـ جنػػات   إلػػث ر ػػره، فومػػؿ بقولػػو: د وىػػو 

فيو يغار لمػذيف تػابوا ورمنػوا و ممػوا الصػالحات مػا فػرط مػنيـ الغاور الودود  ، 
         وىو يحب التوابيف ويودىـ.                                                                                                     

والودود: فووؿ بمونث فا ؿ مشتؽ مف الود وىو المحبة فمونػث الػودود: 
حػػب وىػػو مػػف أسػػماةو توػػالث، أي إنػػو يحػػب م مو اتػػو مػػا لػػـ يحيػػدوا  ػػف الم

 وصايتو.                                                    

والمحبة التي يوصؼ ا بيا مستوممة في الـز المحبة في المغػة تقريبػا 
 لممونث المتوالي  ف الكيؼ وىو مف مونث الرحمة، و د تقدـ  نػد  ولػو توػالث د

                    إف ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ودود   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود.                                                                                          
ولما ذكر ا مف صػااتو مػا تومقػو بم مو اتػو بحسػب مػا يسػتمىمونو مػف جػزا ؛ 

والتكممػػة بقولػػو: د ذو الوػػرش  أ قػػب ذلػػؾ بصػػااتو الذاتيػػة  مػػث وجػػو االسػػتطراد
المجيد  ؛ تنبييا لموباد إلث وجوب  بادتو الستحقا و الوبادة لجاللو كما يوبدونو 
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 التقا   قابو ورجا  نوالو.                                          

والورش: اسـ لوالـ يحيط بجمي  السماوات، سمي  رشا؛ هنو داؿ  مػث 
مػػػػا يػػػػدؿ الوػػػػرش  مػػػػث أف صػػػػاحبو مػػػػف الممػػػػوؾ.                                                                        ك -توػػػػالث  - ظمػػػػة ا 

والمجيد: الوظيـ القوي في نو و، ومف أم اليـ في كؿ شجرنار، واسػتمجد المػرخ 
                                                                     والواػػػػػػػػػػػار، وىمػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػجراف يك ػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػدح النػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف زنػػػػػػػػػػػدىما. 
و ػػرأه الجميػػور بػػالرف   مػػث أنػػو  بػػر رابػػ   ػػف يػػمير الجاللػػة. و ػػرأه حمػػزة 
والكسػػاةي و مػػؼ بػػالجر نوتػػا لموػػرش فوصػػؼ الوػػرش بالمجػػد كنايػػة  ػػف مجػػد 

                                  صاحب الورش. 

ومػو بقولػو: د فوػاؿ  ـ ذيؿ ذلؾ بصػاة جاموػة لوظمتػو الذاتيػة و ظمػة ن
لمػػا يريػػد   أي إذا تومقػػت إرادتػػو باوػػؿ، فومػػو  مػػث أكمػػؿ مػػا تومقػػت بػػو إرادتػػو ال 
ينقصو شي  وال يبطي  بو ما أراد توجيمو. فصػيغة المبالغػة فػي  ولػو د فوػاؿ   

                                       ٔلمداللة  مث الك رة في الكمية والكياية. 

ولما ذكر سبحانو بطشو، وكػاف القػادر  مػث الونػؼ  ػد  يقوؿ البقا ي :"
ف  در فربما لـ يقدر  مث اإلبالغ في ذلؾ، وكاف ال يقدر  ال يقدر  مث المطؼ، وا 
 مث محو الذنوب أ يانيا ور ارىا  مث كؿ أحد بحيث ال يحصؿ لصػاحبيا  قػاب 

يػ  ذلػؾ وال  تاب مف أحد أصاًل إال مف كاف  ادرًا  مث كؿ شػي ،  ػاؿ مبينػًا لجم
   ، ومؤكػدًا ل روجػو  ػف الوواةػد: وىو{ أي وحػدهردلياًل  مث أنو الاا ؿ الم تػا

الغاػػور { أي المحػػا  ه يػػاف الػػذنوب ور ارىػػا إذا أراد بحيػػث ال يحصػػؿ لمػػف محػػا 
ذنبػػو كػػدر مػػف جيػػة ذلػػؾ الػػذنب أصػػاًل   الػػودود { أي الػػذي ياوػػؿ بمػػف أراد فوػػؿ 

                                           

 .ٕٓ٘،  ٜٕٗ/   ٖٓينظر: التحرير والتنوير:  ٔ
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  ويمقي  مث صاحب الػذنب الػذي محػاه المحب الك ير المحبة فيجيبو إلث ما شا

 نو ودًا أي محبة كبيرة واسوة ويجوؿ لو في  مػوب ال مػؽ رحمػة، ومػادة " ود " 
، وزاد اهمػػر تمكيػػدًا بػػذكر مػػا ال  تػػدور  مػػث االتسػػاع كمػػا بينتػػو فػػي سػػورة الػػرـو
ينازع أصاًل في ا تصاصو بو تشػرياًا لػو وتنبييػًا  مػث أنػو أ ظػـ الم مو ػات:   

{ أي: الوػػز اه ظػػـ أو السػػرير الػػداؿ  مػػث ا تصاصػػو الممػػؾ بالممػػؾ  ذو الوػػرش
واناػػػراده بالتػػػدبير والسػػػيادة والسياسػػػة، الػػػذي بػػػو  ػػػواـ اهمػػػور   المجيػػػد { أي 
الشػػريؼ الكػػريـ الوظػػيـ فػػي ذاتػػو وصػػااتو الحسػػف الجميػػؿ الرفيػػ  الوػػالي الك يػػر 

مػػث أنػػو صػػاة ىػػذا إذا رفػػ   مػػث أنػػو صػػاة لػػػ " ذو " وكػػذا إف جػػر   -الوطػػا  
                                                    لموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة والكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي. 
ولما كاف اال تصاص يدؿ  طوًا  مث كماؿ القػدرة، أنػتا ذكػر ىػذه اال تصاصػات 
 ولو:   فّواؿ { أي  مث سبيؿ التكرار والمبالغة   لمػا يريػد { ال يػؤده شػي  مػف 

سػػوبة إليػػو مػػف غيػػر واسػػطة أو نسػػبت فػػي الظػػاىر إلػػث اهفوػػاؿ سػػوا  كانػػت من
  ٔغيره.

                                           

 . ٖٖٙ،  ٕٖٙ/  ٕٔنظـ الدرر:  ٔ
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 ادلبحج الثاني

 التناصب البالغي يف تن
 
ك الصفاث ادلفزدة الزائذة علً الثالث اص

 للمىصىف الىاحذ يف صياق احلذيج عن النبي صلً اهلل عليه وصلم
                                                           = متهيذ :                                                             

فث ريات ك يرة،  فث كتابو الكريـ صاات نبيو  -توالث  -لقد ذكر ا 
و د جا ت الصاات الماردة الزاةدة  مث ال الث في مويويف مف الػذكر الحكػيـ : 

الو إلػييـ، أحدىما جا  في سورة التوبة في سياؽ االمتنػاف  مػث المػؤمنيف بغرسػ
في  ولو توػالث: د لقػد جػا كـ رسػوؿ مػف أناسػكـ  زيػز  ميػو مػا  نػتـ حػريص 

، والمويػ  اآل ػػر جػا  فػي سػورة اهحػزاب فػػي ٔ مػيكـ بػالمؤمنيف ر وؼ رحػيـ  
َيا  افتتاح بياف تحديد تقمبات شؤوف رسالتو فث مواممة اهمة في  ولو توالث:  

َوِسػرَاجًا  َوَنػِذيرًا    َوَداِ يػًا ِإَلػث الماػِو ِبِغْذِنػوِ  َوُمَبشلػراً  َؾ َشػاِىداً َأيرَيا الناِبػير ِإناػا َأْرَسػْمَنا
، وبياف أسرار التناسب البالغي في ترتيب الصاات الػواردة فييمػا يػمتي ٕ مرِنيرًا 

  مث النحو اآلتي:

                        = فاي سياؽ االمتناف  مث المؤمنيف بغرسالو إلييـ؛ جا   ولو توالث:            
د لقد جا كـ رسوؿ مػف أناسػكـ  زيػز  ميػو مػا  نػتـ حػريص  مػيكـ بػالمؤمنيف 

 .                                                                          ٕٛٔر وؼ رحيـ   التوبة / 

 –حػريص  –فقد اشتممت اآلية الكريمة  مث صاات ماردة ىػي د  زيػز 
 :                 رحيـ   –رؤوؼ 

                                           

 . ٕٛٔالتوبة /  ٔ
 .ٙٗ، ٘ٗ/  اهحزاب ٕ
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: ،  ػاؿ ال طػابيٕ، وىػي أشػد الرحمػة وأبمغيػا.ٔود الرؤوؼ  : ذو رأفة. 

                                                                                    ٖىو الرحيـ الواطؼ برأفتو  مث  باده . 

لرحمػة  مػث وجػو مشتؽ مػف ا –توالث  –ود الرحيـ  : اسـ مف اسماةو 
ب ػػالؼ  –المبالغػػة ، وىػػذا االسػػـ  ػػد يطمػػؽ  مػػث غيػػر ا فيقػػاؿ: رجػػؿ رحػػيـ 

والرحمػػة  –توػػالث  -والػػرحيـ اسػػمو   - ػػز وجػػؿ  –الػػرحمف فيػػو م ػػتص بػػا 
                                           ٗصاتو تميؽ بوظمتو وجاللتو.

الرحمػػػة النيمػػػا صػػػيغتا  والػػػرؤوؼ: الشػػػديد الرافػػػة . والػػػرحيـ : الشػػػديد
                                                                     مبالغػػػػػة، وىمػػػػػا يتناز ػػػػػاف المجػػػػػرور المتومػػػػػؽ بيمػػػػػا وىػػػػػو د بػػػػػالمؤمنيف  .

 والرأفة ر ة تنشم  ند حدوث ير بالمرؤوؼ بو. يقاؿ: ررؤوؼ رحيـ . 

، بينيمػػا  مػػـو و صػػوص مطمػػؽ،  والرحمػػة: تقتيػػي االحسػػاف لممرحػػـو
ولػػػذلؾ جمػػػ  بينيمػػػا ىنػػػا ولوازميمػػػا م تماػػػة . وتقػػػديـ المتومػػػؽ  مػػػث  امميػػػو 

                                           

 –الطبوػػة ال ال ػػة  ٛٔ/ٕمحمػػد بػػف جريػػر الطبػػري :  –جػػام  البيػػاف  ػػف تمويػػؿ اي القػػراف  ٔ
 مصطاث البابي الحمبي . – ٜٛٙٔ

 ـ.ٜٔٛٔ –دار الكتب الوممية بيروت  – ٔٙٔينظر/ الاروؽ المغوية : ص ٕ
اث / دار المػمموف لمتػر  –تػ  / أحمػد يوسػؼ الػد اؽ  – ٜٔال طابي : ص  –شمف الد ا   ٖ

 ـ . ٜٗٛٔط أولث   –بيروت دمشؽ 

بونايػػة  –ٖٙ،ٕٙص  –الغزالػػي  -ينظػػر: المقصػػد اهسػػنث فػػي شػػرح أسػػما  ا الحسػػنث  ٗ
الطبوػػػة اهولػػػث /  –القبػػػرص  –الجاػػػاف لمطبا ػػػة والنشػػػر  –بسػػػاـ  بػػػد الوىػػػاب الجػػػابي 

مكتبػػػة  - ٛص –رجػػػا  محمػػػد المصػػػري المكػػػي  –ـ ؛ و د أسػػػما  ا الحسػػػنث   ٜٚٛٔ
 تو ية االسالمية / الطبوة ال انية د د.ت  . ال
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المتناز يف في  ولو:   بالمؤمنيف رؤوؼ رحيـ {؛ لالىتماـ بالمؤمنيف فػي توجػو 

وما أرسػمناؾ و الوامة ال ابتة بقولو توالث: دصاتي رأفتو ورحمتو بيـ. وأما رحمت
شوبة بشدة  مث غير المؤمنيف، فيػو بالنسػبة إال رحمة لموالميف   فيي رحمة م

                                                                                                                                                                                                                                      ٔلغير المؤمنيف راةؼ وراحـ، وال يقاؿ: بيـ رؤوؼ رحيـ.

 يػػؿ:  ػػدـ اهبمػػ  منيمػػا وىػػو الرأفػػة التػػي ىػػي  بػػارة  ػػف شػػدة الرحمػػة؛ 
ر اية لماواصؿ، وىو أمر مر ث في القػراف، وىػو مبنػي  مػث مػا فسػره بػو الرأفػة 

                                                                                  وصح  أف الرافة: الشاقة، والرحمة: اإلحساف.                  

و د يقاؿ : تقديـ الرأفة با تبار أف ر ارىا دفػ  الميػار وتػم ير الرحمػة؛ 
با تبػػار أف ر ارىػػا جمػػب المنػػاف ، ودفػػ  الميػػرة، واهوؿ أىػػـ مػػف ال ػػاني جمػػب 

                      المناوة.                             

وكمف الرافة ىنا مم وذة مف"ر   ال وب إلصالح شقو"؛ فيكوف في وصاو 
صمث ا  ميو وسمـ بما ذكر وصؼ لو بػدف  اليػرر نيـ وجمػب المصػمحة ليػـ 

 زيز    مػث انػو ورف  د  ٕولـ يجم  ىذاف االسماف لغيره  ميو الصالة والسالـ.
 ميػػو   وفا مػػو المصػػدر، وىػػو الػػذي وبػػو يتومػػؽ د  – صػػاة سػػببية ؿد رسػػوؿ 

يقتييو ظاىر النظـ الجميؿ. و يؿ: إف د  زيز  ميو    بر مقدـ، ود ما  نتـ   
مبتدا مػؤ ر ، والجممػة فػي مويػ  الصػاة. و يػؿ: إف د زيػز   نوػت حقيقػي ؿد 

                                           

د مرجػ  سػابؽ   ؛  ٖٚ/ٔٔرجا  محمد المصري المكي : –ينظر: د أسما  ا الحسنث    ٔ
 .ٛٓٗص  –ودالالت التقديـ والتم ير في القررف د/ المسيري 

؛ والػدر ٕٕٗ،  ٕٔٗ/ ٙٔ؛ وينظػر: الا ػر الػرازي : ٕ٘/  ٔٔاهلوسي :  –روح المواني  ٕ
 .ٕٗٔ، ٔٗٔ/ٙلمصوف لمسميف الحمبي : ا
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رسوؿ   و نده تـ الكالـ،   ود  ميو ما  نتـ   ابتدا  الكالـ ؛ أي: ييمو ويشؾ 

                                                       ميو  نتكـ.  

ود حريص  مػيكـ   أي:  مػث إيمػانكـ وصػالح شػمنكـ ؛ هف الحػرص ال 
                                                                                   ٔيتومؽ بذواتكـ . دبالمؤمنيف  منكـ ومف غيركـ . 

 – ميػو السػالـ  –فػي البحػر المحػيط وصػؼ ا نبيػو  ويقوؿ أبػو حيػاف
 بستة أوصاؼ :                          

الرسالة وىػي صػاة كمػاؿ االنسػاف؛ لمػا احتػوت  ميػو مػف كمػاؿ ذات الرسػوؿ  -
                                                                                                                 وطيارة ناسو الذكية .

وكونو مف ال يار بحيث أىؿ أف يكوف واسطة بيف ا وبيف  مقو، ولما كانت  –
ىذه الصاة أشرؼ اهشػيا ، بػدئ بػذكرىا وكونػو مػف أناسػيـ، وىػي صػاة مػؤ رة 
فػػي التبميػػ  والايػػـ  نػػو التػػآنس بػػو، فػػغف كػػاف  طابػػا لموػػرب؛ فاػػي ىػػذه الصػػاة 

ف كػاف ال طػاب لبنػي ردـ؛ فايػو التنبيو  مث شرفيـ والت حػريض  مػث اتبا ػو، وا 
التنويػػو بيػػـ والمطػػػؼ فػػي إيصػػاؿ ال يػػػر إلػػييـ، وأنػػو موػػػروؼ بيػػنيـ بالصػػػدؽ 

 واهمانة والوااؼ والصيانة .                                                                               

                                          صػػػػؼ مػػػػف نتػػػػاةا الرسػػػػالة. وكونػػػػو يوػػػػز  ميػػػػو مػػػػا يشػػػػؽ  ميػػػػو فيػػػػذا الو  –
وكونو حريصا  مث ىدايتيـ وىو أييا مف نتاةا الرسالة؛ هنو بوث ليوبد ا  –

                                                                                                        ويارد باهلوىية 

                                           

 . ٕ٘/  ٔٔاهلوسي :  –روح المواني  ٔ
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                                                                                                      وكونو رؤوفا .  –

 ٔ.ف ارحيما بالمؤمنيف، وىما وصااف مف نتاةا التبا ية لو والد وؿ في دي –
سػورة شػدة  -يونػي التوبػة  –يقوؿ الشػي  الطػاىر:" كانػت ىػذه السػورة 

ة  مث المشركيف وأىؿ الكتػاب والمنػافقيف مػف أىػؿ المدينػة ومػف اه ػراب، وغمظ
نحػػا   مػػث المقصػػريف فػػي شػػمنو. وت مػػؿ ذلػػؾ تنويػػو  وأمػػرا لممػػؤمنيف بالجيػػاد، وا 
بالمتصايف بيد ذلؾ مف المؤمنيف الذيف ىاجروا والػذيف نصػروا واتبوػوا الرسػوؿ 

                                                                              في سا ة الوسرة.                                   

فجا ت  اتمة ىذه السورة ريتيف بتذكيرىـ بالمنة ببو ة محمػد صػمث ا 
 ميو وسمـ والتنويو بصااتو الجاموة لمكماؿ. ومف أ صػيا حرصػو  مػث ىػداىـ، 

كوف رؤوفا رحيما بيـ ليوممػوا ورغبتو في إيمانيـ ود وليـ في جاموة اإلسالـ لي
أف ما لقيو الموريوف  ف اإلسالـ مف اإلغالظ  مييـ بػالقوؿ والاوػؿ مػا ىػو إال 
استصالح لحاليـ. وىذا مف مظاىر الرحمة التػي جوميػا ا توػالث مقارنػة لبو ػة 

د ومػا أرسػمناؾ إال رحمػة لموػالميف  ، بحيػث ا  ميو وسػمـ بقولػو رسولو صمث 
اآليتػيف بمػا شػمنو أف يزيػػؿ الحػرج مػف  مػوب الاػرؽ التػي نزلػػت جػا  فػي ىػاتيف 

فييـ ريات الشدة و ومموا بالغمظة توقيبا لمشدة بالرفؽ ولمغمظة بالرحمػة، وكػذلؾ 
 ادة القررف. فقد انات  بياتيف اآليتيف بػاب حظيػرة اإليمػاف والتوبػة ليػد ميا مػف 

وفػػػػػػي و و يػػػػػػا ر ػػػػػػر   وفقو ا إلييا. فالجممة مستمناة استةنافا ابتداةيا.
                                                                                                                     ٕالسػػػػػػػػػػػػػػػػػورة مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا مونػػػػػػػػػػػػػػػػػث التػػػػػػػػػػػػػػػػػذييؿ وال الصػػػػػػػػػػػػػػػػػة.

                                           

 .ٕٕٗ، ٕٔٗ/ٙٔ؛ وتاسير الا ر: ٕٔٔ/ ٘ينظر: البحر المحيط :  ٔ

 . ٕٚ/  ٔٔ: تحرير والتنوير ال ٕ
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فمما أمر صمث ا  ميػو وسػمـ أف يبمػ  ىػذه اهشػيا  الشػا ة جػدًا مػف أمػر ىػذه 

ف مػػػف المومػػػـو أنػػػو ال يحمػػػؿ ذلػػػؾ إال مػػػف وفقػػػو ا توػػػالث، وأمػػػا السػػػورة، وكػػػا
المنافقوف فيكرىوف ذلؾ وكاف انصرافيـ دااًل  مث الكراىة،  ػرفيـ أف اهمػر كػاف 
يقتيػػي تػػوفر دوا ػػييـ  مػػث محبػػة ىػػذا الػػدا ي ليػػـ المقتيػػي لمالزمتػػو والبوػػد 

ث محبتػو أ ظػـ  ما ياومونو بو مف االنصراؼ  نػو، وأف أحوالػو الدا يػة ليػـ إلػ
مف أحواؿ رباةيـ التي أوجبت ليـ منيـ مف المحبة و مييـ مػف الحقػوؽ مػا ىػـ 
مات ػػروف بػػالتمبس بػػو والمغػػاالة فيػػو، وأف كػػؿ مػػا يحصػػؿ بيػػذا القػػررف مػػف الوػػز 

                                                                                                                  ٔوالشرؼ في الدنيا فيو لكؿ مف رمف بو فقاؿ:   لقد جا كـ رسوؿ {.

ولمػػا كػػاف الرسػػوؿ يجػػب إكرامػػو والو ػػوؼ فػػي  دمتػػو هجػػؿ مرسػػمو ولػػو 
تجرد  ف غير ذلؾ الوصؼ، شرع يػذكر ليػـ مػف أوصػافو مػا يقتيػي ليػـ مزيػد 

ب  ريب؛ إكرامو فقاؿ:   مف أناسكـ { أي ترجووف موو إلث ناس واحدة بمنكـ ه
وذلؾ أ رب إلث اهلاة وأسرع إلث فيـ الحجة وأبود مف المحػؿ والمجاجػة    زيػز 
{ أي: شػديد جػػدًا    ميػػو مػا  نػػتـ { والوػػزة: امتنػاع الشػػي  بمػػا يتوػذر موػػو مػػا 
يحػػاوؿ منػػو بالقػػدرة أو بالقمػػة أو بالصػػووبة، والونػػت: لحػػاؽ اهذى الػػذي ييػػيؽ 

ص { أي: بمي  الحػرص    مػيكـ { أي: الصدر بو وال ييتدي لمم رج منو   حري
     مث ناوكـ، والحرص: شدة طمب الشي   مث االجتياد فيو.                                                                           

و دـ الجار إلفادة اال تصاص فقاؿ:   بالمؤمنيف { أي الوريقيف في ىذا 
                                                                        الوصؼ كافة  اصة.            

ولما ذكر الوصؼ المقتيػي لمرسػوخ،  ػدـ مػا يقتيػي الوطػؼ  مػث مػف 
                                           

 .٘٘/  ٜنظـ الدرر :  ٔ
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يتسبب لو بما يقتيػي الوصػمة فقػاؿ:   ر وؼ { أي شػديد الرحمػة لمػف لػو منػو 

                                           اطاة وصمة لما تقدـ مف مونث الرأفة  ريبًا.

ولما كاف المؤمف يطمؽ مجازًا  مث مف يمكف منػو اإليمػاف فوصػمتو اآلف 
ليسػػت بالاوػػؿ بػػؿ اإلمكػػاف،  ػػاؿ توميمػػًا لرحمتػػو صػػمث ا  ميػػو وسػػمـ كمػػا ىػػو 
الالةػػػؽ بشػػػريؼ منصػػػبو و ظػػػيـ  مقػػػو:   رحػػػيـ { وهجػػػؿ م ػػػؿ ىػػػذه اهغػػػراض 

ولكػف الموػاني المػراده تػارة يظيرىػا  الناسية رتب سبحانو ىػذيف الوصػايف ىكػذا،
كرامًا، وتارة ي اييا إظيارًا لوجزه ونقصانو  ـ يظيرىػا  ا توالث لوبده منحة لو وا 
ظيار االفتقػار والتػذلؿ وأداـ الطمػب، أو  لو في و ت ر ر إف صدؽ في التيرع وا 

                                                                                     ٔلغيره ممف ىو أ ؿ منو  ممًا وأيوؼ نظرًا وفيمًا. 

= وفي سياؽ افتتاح بياف تحديد تقمبات شؤوف رسػالتو فػث مواممػة اهمػة؛ جػا  
  َوَداِ ًيػا ِإَلػث ٘ٗ: د َيا َأيرَيا الناِبير ِإناا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشلرًا َوَنِذيرًا د  ولو توالث

                                                                                                            / اهحزابِٙٗغْذِنِو َوِسرَاًجا ُمِنيرًا دالماِو بِ 

يود الندا  الوارد في اآلية السابقة ىو الندا  ال الث الذى اشػتممت  ميػو 
بالنػػدا  اهوؿ مػػا ىػػو متومػػؽ بذاتػػو،  فػػغف ا توػػالث لمػػا أبمغػػو ؛سػػورة اهحػػزاب

وبالنػػدا  ال ػػانث مػػا ىػػو متومػػؽ بمزواجػػو، ومػػا ت مػػؿ ذلػػؾ مػػف التكميػػؼ والتػػذكير، 
نػػاداه بموصػػاؼ أود يػػا ا سػػبحانو فيػػو لمتنويػػو بشػػمنو ورفوػػة مقػػداره وبػػيف لػػو 
أركاف رسالتو، فيذا الغرض ىو وصؼ تومقات رسالتو بمحواؿ أمتو وأحواؿ اهمػة 

                                                                                                               السابقة .

                                           

 .ٚ٘،  ٙ٘/  ٜ:  المرج  السابؽ ٔ
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وذكر لو ىنا  مسة أوصاؼ ىػث: د  شػاىد، ومبشػر، ونػذير، وداع إلػث 
ا، وسراج منير  ، فيذه اهوصاؼ ينطوى إلييا وتنطػوى  مػث مجػام  الرسػالة 

                                                                                                 ٔدا تصر  مييا مف بيف أوصافو الك يرة . المحمدية؛ فمذلؾ 

؛ تذكيرًا لو برسالتو فث فال طاب ىنا موجو إلث راةد الجما ة المؤمنة 
الشػراة ، وبقػا  اهرض، وتحديدًا لميماتو، وأنو شاىد بصحة ما ىو صحي  مػف 

مػػا ىػػو صػػال  لمبقػػا  منيػػا، ويشػػيد بػػبطالف مػػا ألصػػؽ بيػػا، وبقػػا  مػػا ال ينبغػػث 
بقاؤه مف أحكاميا، ومبشر يبشر أوليا  الحؽ، ونذير ينذر بالدمار واليالؾ حزب 
الباطؿ، وأنو داع يد و إلث ا، وأنو سراج منيػر ييػدى الطريػؽ إليػو سػبحانو . 

                                                                                                                        ٕد

و د ألم  الا ر إلػث حسػف التنسػيؽ فػث ىػذه اهوصػاؼ بقولػو : " وفيػو 
أرسؿ شاىدًا بقولو: " ال إلو إال ا " ويرغػب  ترتيب حسف مف حيث إف النبث 
" ال إلو إال ىب باإلنذار،  ـ ال يكتاث بقوليـذلؾ ير  فث ذلؾ بالبشارة، فغف لـ يكؼ

 ا " بػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػد وىـ إلػػػػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػػػػبيؿ ا كمػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػاؿ توػػػػػػػػػػػػػػالث : 
  اْدُع ِإَلث َسِبيِؿ َربلَؾ و ولو:  ٖد ،  ِنيػرًا أى: مبرىنػًا  مػث مػا يقػوؿ  ِسرَاجًا مر

غـ مػ  وال شػؾ أف ذكػر ىػذه اهوصػاؼ يتنػا  ٗدمظيرًا لو بموي  البراىيف " ا ىػ 
التوظيـ المستااد مف الندا  بالوصؼ فث  ولو " يا أييا النبث " وا توػالث أ مػـ 

                                                      . 
                                           

 .  ٕ٘/ٕٕينظر : التحرير والتنوير :  ٔ
 .   ٖٖٙرار التوبير : ص مف أس ٕ
 .  ٕ٘ٔالنحؿ  /  ٖ
 .   ٕٛٔ،  ٕٚٔ/ٕ٘التاسير الكبير :  ٗ
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ومونث الشاىد فث اآلية: الم بر ف حجػة المػد ث المحػؽ، ودفػ  د ػوى 

 المبطؿ .                              

ة مػػا ىػػو صػػحي  مػػف الشػػراة  وبقػػا  مػػا ىػػو شػػاىد بصػػح فالرسػػوؿ 
صال  لمبقا  منيا، ويشيد ببطالف ما ألصؽ بيا، وبنس  ما ال ينبغث بقػاؤه مػف 

مصد ًا لمػا بػيف يديػو  أحكاميا بما أ بر  نيـ فث القررف والسنة .  اؿ توالث: 
شػاىد أييػًا  مػث أمتػو بمرا بػة  ؛ فسػيدنا محمػد مف الكتػاب ومييمنػًا  ميػو 

 ييـ فث  رصات القيامة،  ػاؿ توػالث: مث الشريوة فث حياتو، وشاىد  مجرييـ 
  وجةنػا بػػؾ  مػػث ىػػؤال  شػػييدًا  فيػو ،  ،شػػاىد  مػػث المسػػتجيبيف لد وتػػو

      و مث المورييف  نيا، و مث مف استجاب لمد وة  ـ بدؿ .                                                                           

و مػػث ىػػذا كػػاف وصػػؼ الشػػاىد ىنػػا أشػػمؿ ىػػذه اهوصػػاؼ المػػذكورة فػػث 
بوصؼ كونو رسػواًل ليػذه اهمػة، ووصػؼ كونػو  اتمػًا لمشػراة   اآلية لمرسوؿ 

مبشرًا   إلمػاح بقولو: د ومتممًا لمراد ا توالث مف بو ة الرسؿ . وفث وصاو 
و شػريوة اإلسػالـ إلث ما تيمنو ىذا الوصػؼ مػف الداللػة  مػث مػا اشػتممت  ميػ

مف الد ا  إلث ال ير مف اهوامر؛ إذ المبشرىو: الم بر بالبشرى والبشارة. وىػث 
 الحادث المسر لمف ي بر بو والو د بالوطية .                                                      

 ػد غمػب  وفث تقديـ د البشارة    مث د النذارة   إيمػا  إلػث أف النبػث 
                التبشير؛ هنو رحمة لموالميف ؛ ولك رة  دد المؤمنيف فث أمتو .                                                                    ميو

وجث  فث جانب النذارة بصيغة د فويؿ   دوف اسػـ فا ػؿ؛ إلرادة االسػـ، 
القػـو . ومػف اهم ػاؿ: " فغف النذير في كالميـ اسػـ لمم بػر بحمػوؿ الوػدو بػديار 

                                  أنا النذير الورياف " أي: اآلتث ب بر حموؿ الودو بديار  ـو .                                                                   
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، كمػا  ػاؿ: د إف ىػو إال نػذير  فالوصؼ " بنذير " تم يؿ بحاؿ نذير القػـو

يدي  ذاب شديد ؛ لايما  إلث تحقيؽ ما أنػذرىـ بػو حتػث كمنػو  ػد حػؿ لكـ بيف 
بيػػـ، وكػػمف الم بػػر  نػػو م بػػر ف أمػػر  ػػد و ػػ . وىػػذا ال يؤديػػو إال اسػػـ النػػذير؛ 
ولذلؾ ك ر فث القررف الوصؼ بدالنذير  و ؿ الوصؼ بػ د منذر  . وفث الوصػؼ 

وصػؼ أصػوؿ اال تقػاد بقولو: د ودا يًا إلث ا بغذنو   إشارة إلػث شػموؿ ىػذا ال
فث شريوة اإلسالـ مما يتومؽ بصاات ا؛ هف د وة ا د وة إلػث مورفتػو ومػا 

      يتومؽ بصاات الد اة إليو مف اهنبيا  والرسؿ والكتب المنزلة  مييـ .                                                            

دا يػػًا إليػػو،  إلػػث أف ا أرسػػمو وفػػث التقييػػد بقولػػو د بغذنػػو   إفػػادة 
ويسػػر لػػو الػػد ا  إليػػو، مػػ   قػػؿ أمػػر ىػػذا الػػد ا  و ظػػـ  طػػره، وىػػو مػػا كػػاف 

فػػث مبػػدأ الػػوحث مػػف ال شػػية إلػػث أف أنػػزؿ  ميػػو: د يػػا أييػػا  استشػػوره النبػػث 
                       المد ر   ـ فمنذر   .                                                                      

فيذا إذف  اص وىو اإلذف بود اإلحجاـ المقتيػث لمتيسػير، فػمطمؽ اسػـ 
            اإلذف  مث التيسير مث وجو المجاز المرسؿ .                                                                                     

  تشبيو بمي  بطريؽ الحالية وىو طريؽ والتوبير بقولو : د وسراجًا منيرًا 
 جميؿ .                                   

أى: أرسػمناؾ كالسػػراج المنيػػر فػث اليدايػػة الوايػػحة التػث ال لػػبس فييػػا، 
والتػػث ال تتػػرؾ لمباطػػؿ شػػبية إال فيػػحتيا، وأو اػػت النػػاس  مػػث د الةميػػا، كمػػا 

                ييث  السراج الو اد ظممة المكاف .             

ييػاح االسػتدالؿ  وىذا الوصؼ يشمؿ ما جا  بو النبػث  مػف البيػاف وا 
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وانقشاع ما كاف  بمػو فػث اهديػاف مػف مسػالؾ لمتبػديؿ والتحريػؼ، فشػمؿ مػا فػث 
الشريوة مف أصوؿ االستنباط والتاقو فث الديف والومـ، فػغف الومػـ يشػبو بػالنور؛ 

لجميػػ  اهوصػػاؼ التػػث وصػػؼ بيػػا  فناسػػبو السػػراج المنيػػر . وىػػذا وصػػؼ شػػامؿ
 رناًا فيو كالاذلكة وكالتذييؿ .                                                                             

ووصؼ السراج بػ د منيرًا   م  أف اإلنارة مف لواـز السراج، ىو كوصػؼ 
يػػؿ أليػػؿ"؛ الشػػث  بالوصػػؼ المشػػتؽ مػػف لاظػػو فػػث  ولػػو: " شػػور شػػا ر " و " ل

ىػػو  إلفػػادة  ػػوة مونػػث االسػػـ فػػث الموصػػوؼ بػػو ال ػػاص، فػػغف ىػػدى النبػػث 
رشاده أبم  إرشاد.   ٔدأوي  اليدى، وا 

 
 

                                           

؛ وتاسػػػير ٚٚٔ/ٚ؛ والبييػػػاوى وحاشػػػية الشػػػياب  ميػػػو:" ٘ٔٔ/ٙينظػػػر: نظػػػـ الػػػدرر:  ٔ
؛ ٖٛ،ٕٛ/ٖٔ؛ والمحػػػػػػػػػػػرر الػػػػػػػػػػػوجيز: ٘ٗٙ/ٙ؛ وحاشػػػػػػػػػػػية زاده :  ٜ/  ٛالقاسػػػػػػػػػػػمث: 

 .   ٘٘ – ٕ٘/ٕٕوالتحريروالتنوير: 
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 ادلبحج الثالج

 التناصب البالغي يف تن
 
ك الصفاث ادلفزدة الزائذة علً الثالث اص

 للمىصىف الىاحذ يف صياق احلذيج عن ادلالئكت

وػػددة، وليػػـ وظػػاةؼ متنو ػػة؛ فمػػنيـ أ سػػاـ مت –توػػالث  –مالةكػػة ا 
، - مػػييـ الصػػالة والسػػالـ  -إلػػث رسػػمو  -توػػالث  -ُؿ بػػالوحي مػػف ا  الموكػػ

َمػْف َكػاَف َ ػُدّوًا ِلِجْبِريػَؿ د  : وىو الُروح اهميف جبريؿ  ميو السالـ،  اؿ ا توالث
وُح اَهِميُف.َ َمػث  : ( الث، و اؿ ا تؤَفِغناُو َنزاَلُو َ َمث َ ْمِبَؾ ِبِغْذِف الماِو   َنَزَؿ ِبِو الرر

ُ ػْؿ َنزاَلػُو ُروُح :( ، و ػاؿ توػالثٕ َ ْمِبَؾ ِلَتُكػوَف ِمػَف اْلُمْنػِذِريَف. ِبِمَسػاٍف َ َرِبػِي ُمِبػيٍف 
  اْلُقُدِس ِمْف َربلَؾ ِباْلَحّؽ 

ٖ.                                                                                  

 بػػار بو ػػوع البوػػث، وأنػػو ممػػا أ بػػر بػػو القػػررف الكػػريـ وفػػي سػػياؽ اإل= 
ـُ ِبػاْلُ ناِس الكاار وأنيـ  د كذبوا بػو مػف أجػؿ ذلػؾ، جػا   ولػو توػالث:  د َفػاَل ُأْ ِسػ

ػػْبِ  ِإَذا تَػػَنااَس دٚٔ  َوالماْيػػِؿ ِإَذا َ ْسػػَوَس دٙٔ  اْلَجػػَواِر اْلُكػػناِس د٘ٔد   ٛٔ  َوالصر
ـا َأِميٍف ٕٓ  ِذي ُ واٍة ِ ْنَد ِذي اْلَوْرِش َمِكيٍف دِٜٔإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِريـٍ د   ُمَطاٍع َ 

                                           / التكويرٕٔد

 جبريػؿُ  ؼَ ِصػوالرسوؿ الكريـ يجوز أف يػراد بػو جبريػؿ  ميػو السػالـ، وُ " 
                                                                                      ٗالنبي صمث ا  ميو وسمـ بالقررف. برسوؿ؛ هنو مرسؿ مف ا إلث

                                           

 .ٜٚ البقرة / ٔ

 . ٖٜٔالشورا  /  ٕ

 . ٕٓٔالنحؿ /  ٖ
 .                                               ٗ٘ٔ/  ٖٓالتحرير والتنوير:  ٗ
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 – ميػػو السػػالـ  –ويالحػػظ ىنػػا أف الحػػديث  ػػف َمْصػػدَرْي الػػذكر الحكػػيـ: جبريػػؿ 

بػو وا  بات صدؽ مػا نطػؽ  – صمث ا  ميو وسمـ -ورسوؿ ا الصادؽ اهميف
مف الوحي والػذكر مػف  ػالؿ تانيػد مطػا ف  صػومو ومناوةيػو. وفػي ذلػؾ داللػة 
 - مػػث إ جػػاز القػػررف الكػػريـ ورو ػػة بالغتػػو و مػػو فصػػاحتو ، فػػغف الم ػػاطبيف 

لما لـ يجدوا في القػررف المػوَحث بػو مػا يقػدح فػي نظمػو مػف  -وىـ كاار  ريش 
م   مميـ بصدؽ   يب وناص وتنا ض وباطؿ؛ لجةوا إلث التشكيؾ في مصدرْيو

وكمالو ونزاىتو فكاف إ بػات حقيقػة الػوحي  مػث  صمث ا  ميو وسمـ رسوؿ ا
  ٔىذا النحو المؤكد غاية التمكيد؛ زيادة في توبي  الم اطبيف وتقريويـ.

وأو ر في اآليات الكريمة التوبير بوصػؼ الرسػالة د رسػوؿ   دوف صػاة 
نزالػو ، ؼدالالمموكية أو النبوة م ال؛ تمكيدا لمونث  الرسػوؿ تبمي  وحمػؿ الػوحي وا 

يمػا ا إلػث أف   يبم  رسالة وكػالـ َمػ ف أرسػمو كمػا ىػو دوف زيػادة او نقصػاف؛ وا 
 ميو  -تكمـ بو حقيقة، سموو جبريؿ  -توالث  –القوؿ الذي يبمغو ىو كالـ ا 

 ميو  -مف ا توالث، ومحمد  ميو الصالة والسالـ سموو مف جبريؿ  -السالـ 
، وأف كال منيمػا بمغػو  ػف ا فيػو  ولػو مبمغػا، و ػوؿ ا المػتكمـ بػو -ـ السال

متكمما بػالقررف، وىػو كالمػو  -توالث  -حقيقة، فال راحة لمف أنكر أف يكوف ا 
حقا في ىاتيف اآليتػيف، بػؿ ىمػا مػف أظيػر اهدلػة  مػث كونػو كػالـ الػرب توػالث، 

  ٕبمي  .وأنو ليس لمرُسوَلْيف الكريَمْيف منو اال الت

                                           

د/  يسػث بػف صػالح الرجبػي :  –ينظر: مف أسرار النظـ في سورة التكػوير دراسػة بالغيػة  ٔ
الودد  –قررنية بحث منشور في مجمة مويد اإلماـ الشاطبي لمدراسات ال -ٖٗٓ، ٖٖٓص 

 ىػ.ٖٖٗٔذو الحجة  –الراب   شر 

 .ٜٕ٘: ص المرج  السابؽينظر: ٕ
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ىػو "   ررسموب مكيد المونث المقسـ  ميو ميمونو بمورغبة في ميا اة ت

، ف الكػريـرلث وصؼ مصدري القر إلث رسولو   انتقؿ إف الكريـ وحي ا رف القر أ
 ميػو السػالـ  -وىما جبريؿ  ميو السالـ ، ومحمػد رسػوؿ ا ، فوصػؼ جبريػؿ 

ميغػو ب مسػة صػاات شػرياة؛ ف مػف السػما  وتبرالذي كمؼ بميمة نػزوؿ القػر  -
وداللػة  مػث شػػرؼ  ؛وتشػرياا وتوظيمػا لمنزلتػو ؛نو  نػد ربػوم ػال  لمكانتػو وشػإ

نزؿ بو ىذا الممؾ الوظيـ الذي ىذه ىي صػااتو ونووتػو، وىػي  فْ مف الكريـ برالقر 
: 

 و. زيز  مث ا جؿ جالل :يأ:    كريـ د -ٔ

 ػف النسػياف  ي ذو  وة في الحاػظ والبوػدأ{:  ذي  وة  ند ذي الورش   -ٕ
ييػا فػي  ولػو توػالث أوال طم وذو  درة  مث ما يكمؼ بو، و د جا  ذلػؾ 

نمػػا ذو  ػػوة  نػػد ا  و  ،، وىػػو لػػيس ذا  ػػوة فحسػػب   ممػػو شػػديد القػػوىد
 .صاحب الييمنة والسمطاف؛ وليذا ذكر ذا الورش ولـ يقؿ  ند ا

 فيو رفي  المكانة والمنزلة  ند ربو يوطيو ما سملو. { : مكيف   -ٖ

بداللػػة توبيػػره  ؛{: فػػي المػػل اال مػػث  نػػد مالةكػػة ا المقػػربيف طػػاعم   -ٗ
 ،لػث الظػرؼ المػذكورإشػارة إـ { بمونػث :ىنػاؾ؛ بظرؼ المكاف لمبويد    َ 

مػره ويصػدروف  ػف ألػث إوىو:    ند ذي الورش {، فالمالةكة يرجوػوف 
صػداره منػوط بػغذف  رأيو؛  مما منيـ بقوتػو وشػدتو وأمانتػو، وأف إيػراده وا 

الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال.                                                                                        رب
ـ {  مػػث أنيػػا حػػرؼ  طػػؼ لمترا ػػي فػػي الرتبػػة؛ و ػػرئ بيػػـ ال ػػا     ُػػ

توظيما همانة جبريػؿ؛ وبيانػا أنيػا أفيػؿ صػااتو الموػدودة، وأ ظػـ ممػا 
  بميا مف الصاات؛ فقاؿ :

يف {  مث وحي ربو ورساالتو،  ػد  صػمو مػف ال يانػة فيمػا يػممره بػو،   أم -٘
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و مػو  ؛شػوار بوظػـ صػاة اهمانػة فيػووجنبو الذلؿ فيما يقـو بو مف اه ماؿ؛ لا

ف الكريـ  ف التحريؼ رمرتبتيا  ما  بميا مف الصاات؛ وذلؾ مشور بصيانة القر 
ٔوالتبديؿ .

 

صػػاات التػػي تؤكػػد بكػػؿ ىػػذه ال - ميػػو السػػالـ  -وفػػي وصػػؼ جبريػػؿ 
، وحشػػد كػػؿ ىػػذه المؤكػػدات -توػالث  –صػد و ونزاىتػػو، وأنػػو ال يتقػػوؿ  مػػث ا 

الماظية، تييةة ومقدمة لمدفاع  ف رسوؿ ا صمث ا  ميو وسمـ يد مطػا ف 
 ٕالمشركيف وافترا اتيـ في حقو. 

وىذه الصاات في مجمو يا توحي بكرامػة ىػذا القػوؿ ويػ امتو وسػموه 
                 و.كذلؾ وارتاا 

باإلنساف، حتث لي تار ىذا الرسػوؿ  -سبحانو  -ا  كما توحي بوناية 
، صاحب ىذه الصاة ليحمؿ الرسالة إليػو، ويبمػ  الػوحي إلػث النبػي الم تػار منػو
 -وىي  ناية ت جؿ ىذا الكاةف، الذي ال يساوي في ممػؾ ا شػيةًا، لػوال أف ا 

  !ىػػػػػػػػػػػػذه الكرامػػػػػػػػػػػػةيتايػػػػػػػػػػػػؿ  ميػػػػػػػػػػػػو فيكرمػػػػػػػػػػػػو  -سػػػػػػػػػػػػبحانو 

إ باتو هميف  –توالث  –و د جا  تنسيؽ الصاات المذكورة متآزرا م  ما أراد ا 
مف أنو مؤتمف  مث الوحي والرسالة، وذو رفوػة  – ميو السالـ  –الوحي جبريؿ 

                                          اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، ومكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامية  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ث .                                                           
تنوييػا  ؛ؿ بػوَسػرْ ؾ المُ َمػستطرد في  الؿ ال نا   مػث القػررف ال نػا   مػث المَ و د ا

بالقررف فغجرا  أوصاؼ ال نا   مث د رسػوؿ  ؛ لمتنويػو بػو أييػا؛ ولمكنايػة  مػث 
                                           

 . ٗٚ/ٖٔينظر تاسير الا ر  ٔ
 . د مرج  سابؽ  ٜٕٚ، ٜٕٙينظر: مف أسرار النظـ القررني في سورة التكوير : ص  ٕ
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ٔأف مػػػػػا نػػػػػزؿ بػػػػػو صػػػػػدؽ؛ هف كمػػػػػاؿ القاةػػػػػؿ يػػػػػدؿ  مػػػػػث صػػػػػدؽ القػػػػػوؿ. 

 

 

 
 
 
 

                                           

 . ٘٘ٔ / ٖٓالتحرير والتنوير:  ٔ
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 ج الزابعادلبح

 التناصب البالغي يف تن
 
ك الصفاث ادلفزدة الزائذة علً الثالث اص

 للمىصىف الىاحذ يف صياق احلذيج عن ادلؤمنني وادلؤمناث

ورد في الذكر الحكيـ ك ير مف اآليات الكريمػة التػي تحػد ت  ػف صػاات 
المػػؤمنيف والمؤمنػػات، وتحػػد ت  ػػف أىميػػا وأشػػيرىا ود ػػت المػػؤمنيف إلػػث أف 

يػػا؛ حتػث تتحقػػؽ ليػـ الحيػػاة اإليمانيػة المباركػػة السػويدة؛ وحتػػث ينػػالوا يتصػاوا ب
 جنة ا و وابو ونويمو.                                             

و ػػد تنػػوع حػػديث القػػررف الكػػريـ  ػػف تمػػؾ الصػػاات، وتوز ػػت فػػي السػػور 
ال تنسػث  المكية والمدنية؛ وىو ما أ طث أىمية كبرى لتذكير المسمميف بيا حتث

وال ُتيمؿ؛ ولكي يتربث  مث ىذه الصاات واه ػالؽ  مػـو المسػمميف، ومػف ذلػؾ 
سياؽ توديد صاات المطيويف  الصقات الماردة الزاةدة  مث ال الث، ومما ورد في

        جا   ولو توالث :                                                

ـْ ِبَ ْيػػٍر ِمػػ ـْ َجناػػاٌت َتْجػػِري ِمػػْف د ُ ػػْؿ َأُؤَنبلػػُةُك ـْ ِلماػػِذيَف اتاَقػػْوا ِ ْنػػَد َربلِيػػ ْف َذِلُكػػ
َتْحِتَيا اْهَْنَياُر َ اِلِديَف ِفيَيا َوَأْزَواٌج ُمَطياَرٌة َوِرْيَواٌف ِمػَف الماػِو َوالماػُو َبِصػيٌر ِباْلِوَبػاِد 

  َٙٔلَنػػا ُذُنوَبَنػػا َوِ َنػػا َ ػػَذاَب الناػػاِر د  الاػػِذيَف َيُقولُػػوَف َرباَنػػا ِإناَنػػا َرَمناػػا َفػػاْغِاْر ٘ٔد
ػػاِدِ يَف َواْلَقػػاِنِتيَف َواْلُمْنِاِقػػيَف َواْلُمْسػػَتْغِاِريَف ِباْهَْسػػَحاِر د ػػاِبِريَف َوالصا   / رؿ ٚٔالصا

  مراف                                             

ػابِ ىينػا صػاات  مسػة متتابوػة د -توالث  -فقد ذكر ػاِدِ يَف الصا ِريَف َوالصا
:                                                                                َواْلَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنِتيَف َواْلُمْنِاِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف َواْلُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْغِاِريَف ِباْهَْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحاِر   
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أما د الصاة اهولث   فيي كونيـ صابريف. والمراد: كػونيـ صػابريف فػي أدا   -

لمندوبات، وفػي تػرؾ المحظػورات، وكػونيـ صػابريف فػي كػؿ مػا ينػزؿ الواجبات وا
بيـ مف المحػف والشػداةد، وذلػؾ بػمف ال يجز ػوا، بػؿ يكونػوا رايػيف بقمػوبيـ  ػف 

 ا توالث.                                            

وأمػػا د الصػػاة ال انيػػة   فيػػي كػػونيـ صػػاد يف، ولاػػظ الصػػدؽ  ػػد يرجػػث 
اوػػؿ والنيػػة، فالصػػدؽ فػػي القػػوؿ مشػػيور وىػػو مجانبػػة الكػػذب،  مػػث القػػوؿ وال

والصػدؽ فػػي الاوػؿ اإلتيػػاف بػو وتػػرؾ االنصػراؼ  نػػو  بػؿ تمامػػو. يقػاؿ : صػػدؽ 
فالف في القتاؿ وصدؽ في الحممة، يقاؿ في يػده: كػذب فػي القتػاؿ  وكػذب فػي 

                     الحممػػة، والصػػػدؽ فػػػي النيػػػة إميػػػا  الوػػػـز واإل امػػػة  ميػػػو حتػػػث يبمػػػ  الاوػػػؿ .    
وأمػػا د الصػػاة ال ال ػػة   فيػػي كػػونيـ  ػػانتيف، وىو بػػارة  ػػف الػػدواـ  مػػث الوبػػادة 

 والمواظبة  مييا.                                               

وأما د الصاة الرابوة   فيي كونيـ مناقيف، ويد ؿ في إنااؽ المر   مث 
 .                                                      الزكاة والجياد وساةر وجوه البر ناسو وأىمو وأ اربو وصمة رحمو وفي

وأمػػا د الصػػاة ال امسػػة   فيػػي كػػونيـ مسػػتغاريف باهسػػحار، والَسػػَحر 
                   الو ت الذي  بؿ طموع الاجر، وتسحر إذا أكؿ في ذؾ الو ت.                                                        

والمػػػراد منػػػو : َمػػػْف يصػػػمي بالميػػػؿ  ػػػـ يتبوػػػو باالسػػػتغاار والػػػد ا ؛ هف 
اإلنسػػاف ال يشػػتغؿ بالػػد ا  واالسػػتغاار إال أف يكػػوف  ػػد صػػمث  بػػؿ ذلػػؾ؛ فقولػػو 
                                                                                      ٔتوػػالث: د والمسػػتغاريف باهسػػحار   يػػدؿ  مػػث أنيػػـ كػػانوا  ػػد  صػػموا بالميػػؿ .

                                           

 ـ .ٜٔٛٔ -ط دار الاكر / أولث  -ٕٛٔ/  ٚتاسير الا ر: ينظر:  ٔ
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ث توديػػد الصػػاات لموصػػوؼ واحػػد ىػػـ وىػػذه الصػػاات ال مسػػة إشػػارة إلػػ 

المتقػػوف  ، فكػػاف الواجػػب حػػذؼ واو الوطػػؼ  نيػػا كمػػا فػػي  ولػػو:   ىػػو ا د
ال الؽ البارئ المصور { إال أنو ذكر ىاىنا واو الوطؼ وأظف والومػـ  نػد ا أف 

ف موو واحدة مف ىػذه ال صػاؿ د ػؿ تحػت المػدح الوظػيـ ، واسػتوجب ىػذا كؿ مَ 
 ال واب الجزيؿ.                                                                                          

 مث  باده أنواع مف التكميؼ، والصابر مػنيـ  -سبحانو وتوالث  –فممو 
نوا يا،  ـ إف الوبد  د يمتـز مف  ند ناسو أنوا ا ىو َمف يصبر مث أدا  جمي  أ

مػػا بسػػبب الشػػروع فيػػو وكمػػاؿ ىػػذه المرتبػػة أنػػو إذا التػػـز  ُأَ ػػر مػػف الطا ػػات. وا 
طا ة أف يصدؽ ناسو في التزامو، وذلػؾ بػمف يػمتي بػذلؾ لمممتػـز مػف غيػر  مػؿ 

د بحانو ألبتػػػة، ولمػػػا كانػػػت ىػػػذه المرتبػػػة متػػػم رة  ػػػف اُهولػػػث؛ الجػػػـر ذكػػػر سػػػ
 صابريف   أوال.                                                                                                   ال

نػدب إلػث المواظبػة  مػث  -توالث  - ـ  اؿ: د الصاد يف    انيا،  ـ إنو 
فػي ىَذْيف النوَ ْيف مف الطا ة؛ فقاؿ د والقانتيف   فيذه اهلااظ ال ال ػة لمترغيػب 

 المواظبة  مث جمي  أنواع الطا ات .                    

ليػػو الطا ػػات  ػػدرا   ػػـ بوػػد ذلػػؾ ذكػػر الطا ػػات الموينػػة، وكػػاف أ ظػػـ وا 
 أمراف:                                     

                د احدىما  : ال دمة بالماؿ، فذكر ىنا بقولو د المناقيف  .                                       
  .                                         لو د المستغاريف باهسحارود اآل ر  : ال دمة بالناس، فذكر ىنا بقو 

ولوؿ تقديـ ذكر المناقػيف  مػث ذكػر المسػتغاريف ىينػا؛  هف ىػذه اآليػة 
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فػػػي شػػػرح  ػػػروج الوبػػػد مػػػف اهدنػػػث إلػػػث اهشػػػرؼ فػػػال جػػػـر و ػػػ  ال ػػػتـ بػػػذكر 

                              ٔريف باهسحار . المستغا

فقولو: د الصابريف والصاد يف   اآلية صاات د لمذيف اتقوا  ، أو صاات 
لمذيف يقولوف، والظاىر اهوؿ. وذكر ىنا أصوؿ فياةؿ صاات المتدينيف ، وىػي 

                                                : 

 الطا ات وترؾ المواصي.                                                     الصبر الذي ىو مالؾ فوؿ - 
                       والصدؽ الذي ىو مالؾ االستقامة وبث ال قة بيف أفراد اهمة.                                                                      -
تقانيػػػا وىػػػو  بػػػادة ناسػػػية والقنػػػوت، وىػػػو مالزمػػػة الوبػػػادات  - فػػػي أو اتيػػػا وا 

 جسدية.                         
واإلنااؽ وىو أصؿ إ امة أود اهمة بكااية حػاج المحتػاجيف، وىػو  ربػة ماليػة  -

      والماؿ شقيؽ الناس.                                                                                                  
وزاد االسػػتغاار باهسػػحار وىػػو الػػد ا  والصػػالة المشػػتممة  ميػػو فػػي أوا ػػر  -

الميؿ، والسحر سػدس الميػؿ اه يػر؛ هف الوبػادة فيػد أشػد إ الصػا، لمػا فػي ذلػؾ 
الو ت مف ىدو  الناوس، ولداللتو  مث اىتماـ صاحبو بػممر ر رتػو، فا تػار لػو 

لسػراةر، والتجػرد  ػف الشػواغؿ.                                                                                                  ىؤال  الصاد وف ر ػر الميػؿ؛ هنػو و ػت صػاا  ا
الصابريف ف  ، وما بوده: سوا  كاف  ولو: دو طؼ الصاات في  ولو: د الصابري

بوػد البيػاف    صاة  انية، بود  ولػو: د الػذيف يقولػوف  ، أـ كػاف ابتػدا  الصػاات
طريقة  انية مف طريقتي توداد الصػاات فػي الػذكر فػي كالميػـ، فيكػوف بػالوطؼ 
وبدونػػو، م ػػؿ توػػدد اه بػػار واهحػػواؿ؛ إذ ليسػػت حػػروؼ الوطػػؼ بمقصػػورة  مػػث 

                                           

 . ٜٕٔ/  ٚ:  ينظر: تاسير الا ر ٔ
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 تشريؾ الذوات.                                                            

ةػػدة  مػػث ذكرىػػا بػػدوف وفػػي الكشػػاؼ؛ أف فػػي  طػػؼ الصػػاات نكتػػة زا
الوطػػؼ وىػػي اإلشػػارة إلػػث كمػػاؿ الموصػػوؼ فػػي كػػؿ صػػاة منيػػا، وأحػػاؿ تاصػػيمو 
 مث ما تقدـ لو في  ولو توػالث: د والػذيف يؤمنػوف بمػا أنػزؿ إليػؾ   مػ  أنػو لػـ 

                                                              يبػػػيف ىنالػػػؾ شػػػيةا مػػػف ىػػػذا، وسػػػكت الكػػػاتبوف  ػػػف بيػػػاف ذلػػػؾ ىنػػػا وىنػػػاؾ.                                         
وكالمو يقتيي أف اهصػؿ  نػده فػي توػدد الصػاات واه بػار تػرؾ الوطػؼ فمػذلؾ 
يكوف  طايا مؤذنا بمونث  صوصي يقصده البمي ، ولوؿ وجيػو أف شػمف حػرؼ 
الوطػػػؼ أف يسػػػتغنث بػػػو  ػػػف تكريػػػر الوامػػػؿ فيناسػػػب المومػػػوالت، ولػػػيس كػػػذلؾ 
الصاات، فغذا  طات فقد نزلت كػؿ صػاة منزلػة ذات مسػتقمة، ومػا ذلػؾ إال لقػوة 
الموصوؼ في تمؾ الصاة، حتث كػمف الواحػد صػار ددا، كقػوليـ واحػد كػملؼ، وال 

                                                                ٔأحسب ليذا الكالـ تسميما ".

الوصػػؼ؛ هف الوػػرب توطايػػا إذا  فاػػي  طػػؼ الصػػاات مػػا يػػؤذف بكمػػاؿ
 -كممت وتتب  بوييا بويًا إذا تركبت والتممت، يوني م ؿ: الرماف حمو حامض 

إذا كػػاف غيػػر صػػادؽ الحػػالوة وال الحمويػػة، فاػػي الوطػػؼ إشػػوار بكمػػاؿ صػػبرىـ 
 ف الواجمة  مث ما  ينو حكـ النظـ، في اآليػة السػابقة، ومػف شػمف الصػابر ف 

المداىنػػة والمػػرا اة إنمػػا ألجػػم إلييػػا التسػػبب إلػػث كسػػب  الػػدنيا الصػػدؽ، هف أك ػػر
الدنيا، فغذا رغب  نيا لػـ يحممػو  مػث تػرؾ الصػدؽ حامػؿ،  يتحقػؽ بػو فيصػدؽ 
في جمي  أموره، والصدؽ مطابقة أ والو وأفوالػو لبػاطف حالػو فػي ناسػو و رفػاف 

  مبو .                             

                                           

 . ٘ٛٔ/  ٖ:  تحرير والتنويرينظر: ال ٔ
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لتقػوى واإليمػاف والصػبر والصػدؽ فباجتماع ىػذه اهوصػاؼ السػبوة مػف ا

والقنوت واإلنااؽ واالستغاار كانت اآل رة  يرًا ليـ مف الدنيا وما فييا، و ػد بػاف 
بيػػػذا محكػػػػـ ريػػػات ال مػػػػؽ مػػػػف متشػػػابييا بوػػػػد اإل ػػػػالـ بمحكػػػـ ريػػػػات اهمػػػػر 
ومتشابييا، فتـ بذلؾ منزؿ الار اف في ريات الػوحي المسػموع والكػوف المشػيود 

                .                                                            

أشار بيػذه الصػاات ال مػس المتواطاػة إلػث  -سبحانو وتوالث  -ولومو 
د ػػػاةـ اإلسػػػالـ ال مػػػس، فمشػػػار بالصػػػبر إلػػػث اإليمػػػاف، وبالصػػػدؽ إلػػػث الزكػػػاة 
المصد ة لد واه، وبػالقنوت الػذي مػدار مادتػو  مػث اإل ػالص إلػث الصػالة التػي 
ىي محؿ المرا بة، وباإلنااؽ إلث الحا الذي أ ظـ مقوماتػو المػاؿ، وباالسػتغاار 
إلث الصياـ الذي مبناه الت مػي مػف أحػواؿ البشػر والتحمػي بحميػة الممػؾ ال سػيما 

 في القياـ وال سيما في السحر.                                                                        

أنػو لمػا ذكػر مػا بػيف الوبػد وال ػالؽ فػي التوحيػد الػذي ىػو  اوسر ترتيبي
الودوؿ أتبوو ما بينو وبيف ال الةؽ في اإلحساف، ولما ذكر  بػادة القمػب والمػاؿ 
ذكر  بادة البدف الدالة  مث اإل الص في اإليماف، ولما ذكر  بادة البدف مجردًا 

وارىا توريػة الظػاىر، بود  بادة الماؿ مجردًا ذكر  بػادة ظػاىرة مركبػة منيمػا، شػ
 ـ أتبوو  بادة بدنية  اية،  مادىا تورية الباطف، ف ػتـ بم ػؿ مػا بػدأ بػو، وىػو 

  ٔما ال يطم   ميو حؽ االطالع إال ا سبحانو وتوالث .

= وفي سياؽ التنويو بمىؿ غزوة تبوؾ وىـ جيش الوسرة؛ ليكوف توطةة وتمييدا 
نبػا  لذكر التوبػة  مػث الػذيف ت ماػوا  ػف الغػزوة  وكػانوا صػاد يف فػي أيمػانيـ؛ وا 

                                           

 . ٕ٘ٛ:  ٕٔٛ/   ٗينظر: نظـ الدرر :  ٔ
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الذيف أيمروا الكار ناا ا بمنيـ ال يتوب ا  مييـ وال يستغار ليـ رسولو صمث 

 ا  ميو وسمـ. جا   ولو توالث:                                         

ـْ بِ  ـْ َوَأْمَواَلُي ـُ اْلَجناػَة ُيَقػاِتُموَف د ِإفا الماَو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأْنُاَسُي َمفا َلُيػ
ْنِجيِؿ َواْلُقْرَرِف َوَمْف  ِفي َسِبيِؿ الماِو َفَيْقُتُموَف َوُيْقَتُموَف َوْ ًدا َ َمْيِو َحقًّا ِفي التاْورَاِة َواإلِْ

ـْ ِبػِو َوَذِلػؾَ  ـُ الاػِذي َبػاَيْوُت ـُ  َأْوَفث ِبَوْيِدِه ِمَف الماِو َفاْسَتْبِشُروا ِبَبػْيِوُك ُىػَو اْلَاػْوُز اْلَوِظػي
  التاػػاِةُبوَف اْلَواِبػػُدوَف اْلَحاِمػػُدوَف الساػػاِةُحوَف الرااِكُوػػوَف الساػػاِجُدوَف اآْلَِمػػُروَف ٔٔٔد

  ِٕٔٔباْلَمْوُروِؼ َوالنااُىوَف َ ِف اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَف ِلُحُدوِد الماػِو َوَبشلػِر اْلُمػْؤِمِنيَف د
                             / التوبة      

فبوػػػد أف بػػػيف ا توػػػالث ورغػػػب بصػػػاقة الشػػػرا  الربانيػػػة ، والتػػػي يػػػتـ 
بموجبيا أف يتمؼ الوبد الصال  ناسو ويبذؿ مالو ر يصا؛ د وال في صػاقة ا؛ 
وحبا همره؛ وطموا في جنتو؛ لياوز فوزا  ظيما. ىػذا البيػاف يتمػوه بيػاف لصػاات 

ـ، أو الشروط التي يجػب أف يتصػؼ بيػا صػاحب البيوػة الذيف تمت الصاقة موي
مػػػػ  ا؛  ػػػػاؿ توػػػػالث:   التػػػػاةبوف الوابػػػػدوف الحامػػػػدوف السػػػػاةحوف الراكوػػػػوف 

السػػاجدوف اآلمػػروف بػػالموروؼ والنػػاىوف  ػػف المنكػػر والحػػافظوف لحػػدود ا {.                              
؛ توػالث  –يف ، ذكرىػا ا المػؤمن يقوؿ أبػو حيػاف : " وىػذه أوصػاؼ الكممػة مػف

                                                      ٔليستبؽ إلث التحمي بيا  باده؛ وليكونوا  مث أْوَفث درجات الكماؿ " .

ويقػػوؿ الشػػي  الطػػاىر: " أسػػما  الاػػا ميف ىنػػا أوصػػاؼ لممػػؤمنيف مػػف 
                                           

؛ وأىداؼ ومقاصد مويػو ات سػورة  ٕٙ/ٜ؛ وينظر نظـ الدرر : ٙٓٔ/٘البحر المحيط :  ٔ
ـ /  ٕٛٓٓ –ير ماجسػت –الباحث / حسيف  بدا طو ال طيػب  –التوبة : دراسة تحميمية 

 الجاموة االسالمية غزة. –م طوط في كمية اصوؿ الديف 
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ر، ولكنيػا  طوػت  ػف  ولو:  د إف ا اشػترى مػف المػؤمنيف   فكػاف أصػميا الجػ

الوصاية وجومت أ بارا لمبتدأ محذوؼ ىو يمير الجمػ ؛ اىتمامػا بيػذه النوػوت 
اىتماما أ رجيا  ف الوصاية إلث ال برية، ويسمث ىذا االستوماؿ نوتا مقطو ا، 

                                  ٔوما ىو بنوت اصطالحي ولكنو نوت في المونث ".

شػػروط حسػػف الػػنظـ أف ترتػػب اهلاػػاظ ترتيبػػا وممػػا ال شػػؾ فػػي أف مػػف 
صحيحا، فتقدـ منيا ما كاف يحسف تقديمػو، وتػؤ ر منيػا مػا يحسػف تػم يره، وال 
تقدـ منيا ما يكوف التم ير بو أحسف، وال تؤ ر منيا ما يكوف التقديـ بػو أليػؽ، 
وأف يتحػػرى أف يجوػػؿ ترتيػػب اهلاػػاظ  مػػث حسػػب ترتيػػب الموػػاني فػػي الػػناس؛ 

ة التوقيػػد فػػي الػػنظـ، أو المواظمػػة المونويػػة الػػذي يسػػببو سػػو  لي ػػرج مػػف صػػا
ترتيب اهلاػاظ  مػث وفػؽ ترتيػب الموػاني بسػبب تقػديـ، أو تػم ير، أو حػذؼ، أو 

   إيمار، أو غير ذلؾ.                                                                                                           

 ػػالؼ فػػي أف القػػررف الكػػريـ  ػػد بمػػ  الػػذروة فػػي فػػف ترتيػػب اهلاػػاظ  وال
تقػػديما وتػػم يرا، ورصػػايا بجنػػب بوػػض مػػف  ػػالؿ ويػػ  الكممػػات الويػػ  الػػذي 
تستحقو في التوبير بحيث تستقر في مكانيا المناسب المرا ػي لممقػاـ، والسػياؽ 

السػاةحوف  المذيف تػرداف فيػو؛ فاػي  ولػو توػالث:   التػاةبوف الوابػدوف الحامػدوف
الراكووف الساجدوف اآلمروف بالموروؼ والناىوف  ف المنكر والحػافظوف لحػدود 
ا وبشر المؤمنيف {، فيمحظ مون : االنتقاؿ مف ال اص إلػث الوػاـ؛ هف ترتيػب 
ىذه الصاات في غاية مف الحسف؛ إذ بدأ أوال بما ي ص اإلنساف مرتبة  مث ما 

مف اإلنساف لغيره وىػو اهمػر بػالموروؼ سو ،  ـ بما يتودى مف ىذه اهوصاؼ 

                                           

 . ٕٗ/  ٔٔالتحرير والتنوير :  ٔ
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والنيي  ف المنكر،  ـ بما شمؿ ما ي صو في ناسو وما يتودى إلث غيره، وىػو 
الحاػػظ لحػػدود ا؛ فجػػا  بترتيػػب ىػػذه الصػػاات فػػي الػػذكر مث أحسػػف نظػػـ وىػػو 
ظاىربالتممؿ، فغنو  دـ التوبة أوال  ـ  نث بالوبادة إلث أ ره؛ فوانؽ ىػذه الصػاات 

تالةمػػا يسػتد ي سػػابقيا تالييػا، ولتجمػػ  موػارج التر ػػي مػف البدايػػة إلػػث توانقػا م
                                                ٔالنياية، مبتد ا بالتوبة، ومتوسط بالوبادات، و اتما بالبشارة .

ومما ىػو مالحػظ فػي تنسػيؽ تمػؾ الصػاات أف الصػاات اُهَوؿ إلػث  ولػو 
اات محمػودة لمشػػ ص فػػي ناسػو، وىػػذه لػػو با تبػػار سػبحانو: د واآلمػػروف   صػػ

غيػػره؛ فمػػذا تغػػاير توبيػػر الصػػاتيف؛ فتػػرؾ الوػػاطؼ فػػي القسػػـ اهوؿ و طػػؼ فػػي 
 ال اني .                                                                     

ولما كاف البد مف اجتماع اهوؿ في شء واحػد تػرؾ فييػا الوطػؼ؛ لشػدة 
. ب ػػالؼ ىػػذه فغنػػو يجػػوز ا ػػتالؼ فا ميػػا ومػػف تومقػػت بػػو؛ وىػػذا ىػػو االتصػػاؿ

الدا ي إل راب د التاةبوف   مبتدأ موصوفا بما بوػده، ود اآلمػروف    بػره؛ فغنػو 
                                ٕ يؿ: الكامموف في أناسيـ المكمموف لغيرىـ .

" إذا أتبوػػت  و ػػد نقػػؿ البقػػا ي  ػػف اهسػػتاذ أبػػي الحسػػف الحرالػػي  ولػػو:
بوػض الصػاات بويػًا مػف غيػر  طػؼ  مػـ أنيػا غيػر تامػة، فػغذا  طاتيػا أردت 

                                                                                                              التمكف فييا والورا ة والتماـ .

                                           

 –حمػػد محمػػد ال ػػراط أتػػ  د/  -ٖٓٔ،  ٜٕٔ /ٙالسػػميف الحمبػػي:  –الػػدر المصػػوفينظر: ٔ
 . دار الومـ / دمشؽ

 .ٕٖ/  ٔٔينظر: روح المواني :  ٕ
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وصاؼ اإلتياف بما أمكف منيا، فم مـ سبحانو أف المراد فيما تقدـ مف اه 

فمتث بيا اتبا ػًا دوف  طػؼ لػذلؾ، وأشػار إلػث أف اهمػر بػالموروؼ والنيػي  ػف 
المنكر والو وؼ  ند الحدود ال يقن  منو إال بالتماـ؛ هف المقصر في شػي  مػف 
ما ىادـ بناسو، فيجػب التجػرد التػاـ فيػو؛ هف النيػي  ذلؾ إما راض بيدـ الديف وا 

بػػادة؛ هنػػو متومػػؽ بػػالغير وىػػو م يػػر لمغيػػب موجػػب لمحميػػة أصػػوب أ سػػاـ الو
طايػا ولػـ يتبويػا فقػاؿ: وظيور ال صومة، فربما كاف  نو يرب و تؿ؛ فمذلؾ  
                                                            ٔ  والناىوف { أي بغاية الجد    ف المنكر { أي البد ة.

: " المناسػػبة فػػي  طػػؼ  -ا توػػالث  رحمػػو –ويقػػوؿ الشػػي  الطػػاىر 
الراكووف الصاات المذكورة  بميا فػي  ولػو:دىذيف دوف غيرىما مف اهوصاؼ أف 

السػػاجدوف   ظػػاىرة فػػي اسػػتقالؿ بويػػيا  ػػف بوػػض.  ػػـ لمػػا ذكػػر د الراكوػػوف 
السػػػاجدوف    مػػػـ أف المػػػراد الجػػػامووف بينيمػػػا، أي: المصػػػموف بالنسػػػبة إلػػػث 

يف بػػػالركوع والسػػػجود ممػػػف و ػػػدىـ ا فػػػي التػػػوراة المسػػػمميف. وهف الموصػػػوف
واإلنجيؿ كانت صالة بوييـ ركو ا فقط،  اؿ توالث فػي شػمف داود  ميػو السػالـ  
د و ر راكوا وأناب  ، وبوض الصموات سجودا فقط كبوض صػالة النصػارى،  ػاؿ 
توالث: د يامريـ ا نتي لربػؾ واسػجدي واركوػي مػ  الػراكويف  . ولمػا جػا  بوػده د 

آلمػػروف بػػػالموروؼ والنػػاىوف  ػػػف المنكػػر   وكانػػػا صػػاتيف مسػػػتقمتيف  طاتػػػا ا
بػػػالواو؛ لػػػةال يتػػػوىـ ا تبػػػار الجمػػػ  بينيمػػػا كالوصػػػايف المػػػذيف  بميمػػػا وىمػػػا د 

                                                                                    ٕالراكووف الساجدوف  .

                                           

 .ٕٛ،  ٕٚ/  ٜنظـ الدرر :  ٔ
 .                                                                                      ٔٗ/  ٔٔوالتنوير: التحرير  ٕ
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مكمػػؿ ال يكػػوف مكمػػال حتػػث يكػػوف كػػامال فػػي ناسػػو، و ػػدـ اهوؿ؛ هف ال

وبيذا يتسؽ المنظـ أحسف اتساؽ مف غير تكمؼ . وىو وجو وجيػو لموطػؼ فػي 
                 ٔالبوض وترؾ الوطؼ في اآل ر.

مف  ـَ فقػد جػا  ترتيػب ىػذه الصػاات فػي غايػة مػف الحسػف؛ إذ بػدأ أوال 
مػػف ىػػذه اهوصػػاؼ مػػف  بمػػا ي ػػص اإلنسػػاف مرتبػػة  مػػث مػػا سػػوث،  ػػـ يتوػػدى

اإلنساف لغيره، وىو اهمر بالموروؼ والنيي  ف المنكر،  ـ بما شمؿ بما ي صو 
                                                                                                          ٕفي ناسو وما تودى إلث غيره، وىو الحاظ لحدود ا .

ف الوصػؼ اهوؿ لمتجػػرد  ػف ربقػة مػػملوؼ  ػاص وىػو شػػرؾ والحاصػؿ أ
الموصية بشركو أو غيره، وال اني لمتجرد  ف  يود الوادات إلػث  يػا  الوبػادات، 
وال الػػث لبمػػوغ الغايػػة فػػي تيػػذيب الظػػاىر. والرابػػ  لمتوسػػ  إلػػث التجػػرد  ػػف  يػػود 

مسػير الباطف، وال امس والسػادس لمجمػ  بػيف كمػاؿ البػاطف والظػاىر، والسػاب  ل
إلث إفاية ذلؾ  مث الغير، وال امف لمدواـ  مث تمػؾ الحػدود بتػرؾ جميػ  القيػود. 

       ٖفمقصود اآلية الوروج مف الحييض الجسماني إلث الشرؼ الروحاني.

وفػػي ابتػػدا  اهيتػػيف بالوصػػؼ المشػػور بالرسػػوخ فػػي اإليمػػاف الػػذي ىػػو  
اةػدة ال ي مػس  مييػا الوصؼ المتمـ لموشر و تميما بم مو إشارة إلػث أف ىػذه م

طايمي، وأف مف  دا الراس يف في درجة اإلىماؿ ال كالـ مويػـ وال التاػات بوجػو 

                                           

 . ٕٖ/ٔٔوسي : لينظر روح المواني اه  ٔ

 .ٚٓٗص  : د/ المسيري - ير مدالالت التقديـ والت :وينظر؛ ٚٓٔ/٘البحر المحيط :  ٕ
 . ٕٛ/  ٜنظـ الدرر :  ٖ
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   ٔإلييـ.

= وفػػي سػػياؽ تكػػريـ أميػػات المػػؤمنيف باسػػت داـ ألطػػؼ الوبػػارات وأ ايػػا  نػػد 
تيديدىف بالطالؽ واالستبداؿ؛ جا   ولو توالث في سورة التحػريـ :            د 

ْف َطماَقُكفا َأْف ُيْبِدَلُو َأْزَواًجا َ ْيرًا ِمْنُكفا ُمْسِمَماٍت ُمْؤِمَناٍت َ اِنتَاٍت تَاِةَباٍت َ َسث َربرُو إِ 
    / التحريـ .                      َ٘ اِبَداٍت َساِةَحاٍت َ يلَباٍت َوَأْبَكارًا د

جػػا   فونػػدما ىػػددت أميػػات المػػؤمنيف باالسػػتبداؿ بيػػف غيػػرىف  يػػرًا مػػنيف     
تاصيؿ ال يرية في الصاات السب  التي ذكرت في اآلية، وكميا صاات تدؿ  مػث 
ي ار اآل رة  مث الاانية .     المستوى اإليماني الرفي  واه الؽ النبيمة وا 

          ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اهزواج التػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يبدلػػػػػػػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:                                    
 ا ة.                                                              د مسممات   أي:  ايوات  بالط

 د مؤمنات   مصد ات بتوحيد ا توالث م مصات.                                                  
د  انتػػػات   طاةوػػػات ،و يػػػؿ:  اةمػػػات بالميػػػؿ لمصػػػالة ، وىػػػذا أشػػػبو؛ هنػػػو ذكػػػر 

 الساةحات بود ىذا.     
الميػػؿ مػػ  صػػياـ النيػػار ، و ػػرى   اةحات  : الصػػاةمات فمػػـز اف يقػػـو  يػػاـد سػػ
سػػيحات  ، وىػػي أبمػػ . و يػػؿ لمصػػاةـ سػػاة ؛ هف السػػاة  ال زاد موػػو، فػػال يػػزاؿ د

ممسكا إلث أف يجد َمػف يطومػو، فشػبو بالصػاةـ الػذي يمسػؾ إلػث أف يجػء و ػت 
 إفطاره. و يؿ ساةحات: مياجرات .                       

 ـ  اؿ توالث: د  يبات وأبكارا  ؛ هف أزواج النبي صمث ا  ميو وسػمـ  

                                           

  . ٜٕ/  ٜ: ؽ المرج  الساب ٔ
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في الدنيا واآل رة بوييف مف ال يبات وبوييف مف اهبكار؛ فالػذكر  مػث حسػب 
ما و  . وفيو إشارة إلث أف تزوج النبي صمث ا  ميػو وسػمـ لػيس  مػث حسػب 
                              .ٔالشػػػػػػػػيوة والرغبػػػػػػػػة بػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػث حسػػػػػػػػب ابتغػػػػػػػػا  مريػػػػػػػػات ا توػػػػػػػػالث

وبدأ في وصايف باإلسالـ وىو االنقياد،  ـ باإليماف وىو التصػديؽ،  ػـ بػالقنوت 
وىو الطوا ية،  ـ بالتوبة وىي اإل الع  ػف الػذنب،  ػـ بالوبػادة وىػي التمػذذ،  ػـ 
بالسياحة وىي كناية  ف الصـو وىذه الصاات تجتم  ، وأما ال يوبة والبكارة فال 

اف؛ فمذلؾ  طؼ أحدىما  مػث اآل ػر، ولػو لػـ يػمت بػالواو ال تػؿ المونػث. يجتمو
           ٕوذكر الجنسيف؛ هف في أزواجو صمث ا  ميو وسمـ مف تزوجيا بكرا.

و ف وجػو تنسػيؽ الصػاات الػواردة فػي الػنظـ الحكػيـ يقػوؿ البقػا ي: "  
د ما  مث المرأة أف ولما حذر بما تقدـ، زاد في التحذير ما يقط  القموب؛ هف أش

تطمؽ،  ـ إذا طمقت أف تسػتبدؿ بيػا،  ػـ أف يكػوف البػدؿ  يػرًا منيػا؛ فقػاؿ مبينػًا 
هدنث أنواع المظاىرة ساةقًا اهمر مساؽ الرجا  إشارة إلػث أنػو يكاػي الوا ػؿ فػي 
ال وؼ تجويز احتمػاؿ اليػرر فكيػؼ إذا كػاف اهمػر حتمػًا هف مػف المومػـو أف " 

طريػػؽ الكبػػرا  ال سػػيما الممػػوؾ فػػي اكتاػػاةيـ باإلشػػارات  سػػث " مػػف ا  مػػث 
والرموز فمف ىنا كانت واجبة هنو ممؾ المموؾ وىػو ذو الكبريػا  فػي الحقيقػة ال 
غيره    سث ربو { أي المحسف إليو بجمي  أنواع اإلحساف التػي  رفتموىػا ومػا 

الظػاىر،  لـ تورفوه جدير وحقيؽ،.... ولما و د بما ذكر، وكاف أوؿ منظػور إليػو
فصػػؿ ذلػػؾ الو ػػد وفسػػر ال يريػػة بادةػػًا بقولػػو:  مسػػممات { أي ممقيػػات لجميػػ  

ولمػا   يادىف ظاىرًا وباطنًا  ولرسولو صمث ا  ميو وسمـ  مػث وجػو ال يػوع
                                           

 ٘ٗ/ ٖٓينظر تاسير الا ر : ٔ
 ٓٙٔ/ٙوينظر الكشاؼ  ٕٚٛ/ٛينظر البحر المحيط  ٕ
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كػػاف المشػػاىد مػػف اإلسػػالـ إنمػػا ىػػو الظػػاىر  ػػاؿ:   مؤمنػػات { أي راسػػ ات فػػي 

 القوة الوممية بتصديؽ الباطف.       

ا كاف ذلؾ  ػد يكػوف فيػو نػوع شػوب  ػاؿ:    انتػات { أي م مصػات ولم 
في ذلؾ ال شاةبة في شي  منو فيػف فػي غايػة مػا يكػوف مػف إدامػة الطا ػة لػو 
مف الذؿ واالنكسار والمبادرة إلث امت ػاؿ أمػره صػمث ا  ميػو وسػمـ فػي المنشػط 

                            والمكره.                                                     

ولما كػاف اإلنسػاف مجبػواًل  مػث النقصػاف، وكػاف اإل ػالص يػدؿ صػاحبو 
 مث تقصيره فكاف ربما فتره ذلؾ،  اؿ تسيياًل ل دمتو وتقريباً لدواـ طا تو موممًا 
اهدب لمحتاجػػو   تاةبػػات { أي راجوػػات مػػف الياػػوات أو الػػزالت سػػريوًا إف و ػػ  

لموبػػادة مسػػياًل لػػدواميا  ػػاؿ:  مػػا كػػاف ىػػذا مصػػححاً مػػنيف شػػي  مػػف ذلػػؾ. ول
 ابدات { أي مديمات لموبادة بسبب إدامة تجديد التوبة. ولما كاف دواـ الوبػادة  

مسياًل لم روج  ف الدنيا  اؿ:   سػاةحات { أي متصػاات بصػاات المالةكػة مػف 
ؾ غايػة الت مي  ف الدنيا واالستغراؽ في اآل رة بما أدناه الصياـ ماييات في ذل

الميا  ليتـ االنقيػاد  ولرسػولو صػمث ا  ميػو وسػمـ؛ هف مػف كػاف ىكػذا لػـ 
يكف لو مراد، فكاف تابوًا لربو في أمره داةمًا ويصير لطيػؼ الػذات حمػو الشػماةؿ، 
 اؿ المموي: والمرأة إذا كانت ك يرة الصياـ  ميمة اهكؿ يقؿ  ر يا ويصغر كرشيا 

انتيػث. وسػوؽ ىػذه اهوصػاؼ  -لمػا يػراد منيػا وتمطؼ راةحتيػا وت ػؼ حركتيػا 
ىذا السياؽ في  تاب مف ىو متصؼ بيا مورؼ أف المراد منيػا التمػاـ ال سػيما 
وىي ال يوجد وصؼ منيا  مث سبيؿ الرسوخ إال كاف مستمزمًا لساةرىا، فمذلؾ لـ 
يحتا في تودادىا إلث الوطػؼ بػالواو. والتجريػد  نػو أ وػد فػي الداللػة  مػث إرادة 

تما يػػػػا كميػػػػا.                                                        ولمػػػػا اج
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أكمؿ الصاات الدينية النافوة في أمر الوشرة ولـ يبػؽ إال الصػاات الكونيػة وكػاف 
التنوي  إلث  ارفة بالوشرة وبا ية  مث أصؿ الاطرة، ألذ وأشيث إلث الناس،  اؿ 

 اطاًا  اني الوصايف بػالواو لمتيػاد    مقسمًا لمنسا  المتصاات بالصاات الست
                                                                           ٔ{ ".أ بر بالوشرة التي ىذا سيا يا  وأبكاراً   يبات {  دميف هنيف

وىذه الصاات انتصبت  مث أنيا نووت ؿد أزواجا  ، ولـ يوطػؼ بويػيا 
التنصػيص  مػث  بػوت جميػ  تمػؾ الصػاات لكػؿ واحػدة   مث بوض بػالواو؛ هجػؿ

منيف، ولػو  طاػت بػالواو الحتمػؿ أف تكػوف الػواو لمتقسػيـ، أي: تقسػيـ اهزواج 
 إلث مف ي بت ليف بوض تمؾ الصاات دوف بوض.      

أال ترى أنو لما أريدت إفادة  بوت إحدى صاتيف دوف أ رى مػف النوتػيف 
 ولػو : د وأبكػارا  ؛ هف ال يبػات ال يوصػاف الوا ويف بود ذلؾ كيؼ  طػؼ بػالواو 

 ، إلث  ولو ت.  مت: وفي  ولو توالث د مسمماتبمبكار،واهبكار ال يوصاف بال يبا
 د ساةحات   محسف الكالـ المتزف؛ إذ يمت ـ مف ذلؾ بيت مف بحر الرمؿ التاـ :       

 فا متف فا متف فا متػف       فا التف فا التف فا متف           

ووجو ىذا التاصيؿ في الزوجات المقدرات؛ هف كمتػا الصػاتيف محاسػنيا 
 ند الرجاؿ؛ فال يب أر ث لواجبػات الػزوج، وأميػؿ مػ  أىواةػو، وأ ػـو  مػث بيتػو، 
وأحسف لوابػا، وأبيػث زينػة، وأحمػث غنجػا. والبكػر أشػد حيػا ، وأك ػر غػرارة ودال؛ 

يػا، فاػي ناػوس الرجػاؿ وفي ذلؾ مجمبة لمػناس، والبكػر ال توػرؼ رجػال  بػؿ زوج
 مػػؽ مػػف التنػػافس فػػي المػػرأة التػػي لػػـ يسػػبؽ إلييػػا غيػػرىـ.                فمػػا 

                                           

 .ٜٙٔ:  ٜٔٔ/ ٕٓينظر : نظـ الدرر:  ٔ
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ا تزت واحدة مف أزواج النبي صمث ا  ميو وسمـ بمزية إال و د أنبمىا ا بمف 
سػػيبدلو  يػػرا منيػػا فػػي تمػػؾ المزيػػة أييػػا. وىػػذا ىػػو المونػػث التاسػػ   شػػر مػػف 

 ي ىذه اآليات.        مواني المو ظة والتمديب ف

وتقػػديـ وصػػؼ د  يبػػات  ؛ هف أك ػػر أزواج النبػػي صػػمث ا  ميػػو وسػػمـ 
 لما تزوجيف كف  يبات.                      

ولومو إشارة إلث أف المالـ اهشػد موجػو إلػث حاصػة  بػؿ  اةشػة وكانػت 
حاصػػة ممػػف تػػزوجيف  يبػػات و اةشػػة ىػػي التػػي تزوجيػػا بكػػرا. وىػػذا التوػػريض 

 ٔب مف أساليب التمديب؛ كما  يؿ  الحر تكايو اإلشارة.أسمو 

 
 
 
 

                                           

 .                                                                                             ٕٖٙ، ٖٔٙ/  ٕٛالتحرير والتنوير:  ينظر:  ٔ
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 اخلامشادلبحج 

 التناصب البالغي يف تن
 
ك الصفاث ادلفزدة الزائذة علً الثالث اص

 للمىصىف الىاحذ يف صياق احلذيج عن احلياة الذنيا

جا  حديث القررف الكػريـ  ػف " الحيػاة الػدنيا " فػي ريػات ك يػرة، والحيػاة 
دث  نيػا  بػػارة  ػف اهشػغاؿ والتصػرفات والاكػػر التػي ىػي م تصػػة الػدنيا المتحػ

بالحيػػاة الػػدنيا. وأمػػا مػػا كػػاف مػػف ذلػػؾ فػػي طا ػػة ا وسػػبيمو، ومػػا كػػاف مػػف 
              اليرورات التي تقيـ اَهَود وُتِويُف  مث الطا ات، فال مد ؿ لو في ذلؾ .  

ة الػػدنيا لوػػب و ػػد جػػا ت تمػػؾ اآليػػات لتقػػرر صػػراحة أف نومػػـ أف الحيػػا
وليو، وجميويا جا ت بتسمسؿ وتدرج في التمكيػد  مػث تمػؾ الحقيقػة، وذلػؾ فػي 

 سياؽ الحث  مث اإلنااؽ الواجب وغيره .                                                                                       

ـْ  اؿ توالث: د اْ َمُمػوا َأناَمػا اْلَحَيػاُة الػدرْنيَ  ا َلِوػٌب َوَلْيػٌو َوِزيَنػٌة َوَتَاػاُ ٌر َبْيػَنُك
ـا َيِيػيُا َفتَػرَاُه ُمْصػَارًّا  َوَتَكاُ ٌر ِفي اْهَْمَواِؿ َواْهَْواَلِد َكَمَ ِؿ َغْيٍث َأْ َجَب اْلُكاااَر َنَباُتُو  ُػ

ـا َيُكوُف ُحَطاًما َوِفػي اآْلَِ ػَرِة َ ػَذاٌب َشػِديٌد َوَمْغِاػَرٌة ِمػَف الماػ ِو َوِرْيػَواٌف َوَمػا اْلَحَيػاُة ُ 
                                                                                                               / الحديدٕٓالدرْنَيا ِإالا َمتَاُع اْلُغُروِر د

فقد جا ت اآلية الكريمة مشتممة  مػث صػاات ماػردة زاةػدة  مػث الػ الث 
موصػوؼ واحػد د الحيػػاة الػدنيا  ؛ىػػذه الصػاات ىػػي دَلِوػٌب َوَلْيػػٌو َوِزيَنػٌة َوَتَاػػاُ ٌر ل

ـْ َوَتَكاُ ٌر ِفي اْهَْمَواِؿ َواْهَْواَلِد  وذلؾ  قب التحريض  مػث الصػد ات واإلناػاؽ  َبْيَنُك
باإلشػػارة إلػػث دحػػض سػػبب الشػػ  أنػػو الحػػرص  مػػث اسػػتبقا  المػػاؿ إلناا ػػو فػػي 

دنيا، فيػرب ليػـ م ػؿ الحيػاة الػدنيا بحػاؿ محقػرة  مػث أنيػا زاةمػة لذاةذ الحيػاة الػ



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 252  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
 تحقيرا لحاصميا وتزىيدا فييا؛ هف التومؽ بيا يووؽ  ف الاالح .                                       

كؿ ذلؾ فػي سػياؽ الحػث  مػث اإلناػاؽ الواجػب وغيػره، وأشػير إلػث أنيػا 
اةـ في اآل رة، وو اية مف الوذاب الشديد، ينبغي أف تت ذ الحياة وسيمة بنويـ الد

وما  دا ذلؾ مف أحواؿ الحياة فيػو متػاع  ميػؿ؛ ولػذلؾ أ قػب م ػؿ الحيػاة الػدنيا 
باإل بار  ف اآل رة بقولو: د وفي اآل رة  ذاب  الػ . و ػد ذكػر ىنػا مػف شػؤوف 
الحيػػاة مػػا ىػػو الغالػػب  مػػث النػػاس ومػػا ال ي مػػو مػػف ماار ػػة تيػػيي  الغايػػات 

أو ا تحاـ مساو ذميمة، وىػي أصػوؿ أحػواؿ المجتمػ  فػي الحيػاة، وىػي الشرياة 
أييا أصوؿ أطوار رحاد الناس في تطور كؿ واحػد مػنيـ، فػغف الموػب طػور سػف 
الطاولػػة والصػػػبا، والميػػػو طػػػور الشػػػباب، والزينػػة طػػػور الاتػػػوة، والتاػػػا ر طػػػور 

                                                                                          الكيولػػػػػػػة، والتكػػػػػػػا ر طػػػػػػػور الشػػػػػػػي و ة. وذكػػػػػػػر ىنػػػػػػػا  مػػػػػػػس صػػػػػػػاات :           
اسـ لقوؿ أو فوػؿ يػراد بػو المػزاح واليػزؿ لتميػية الو ػت أو إزالػة  ؼد الموب  :

وحشة الوحدة، أو السكوف، أو السكوت، أو لجمب فرح ومسرة لمناس، أو يجمػب 
ه لمبغػػيض، كغ مػػاؿ اه يػػا  وتحريكيػػا دفوػػا م ػػؿ ذلػػؾ لمحبيػػب، أو يجمػػب يػػد

لوحشػػػة السػػػكوف، واليػػػذياف المقصػػػود لػػػدف  وحشػػػة السػػػكوت، ومنػػػو البوػػػث، 
وكالمزاح م  المرأة الجتالب إ باليا وم  الطاؿ تحببا أو إريا  لو. والموػب: ىػو 
الغالب  مث أ ماؿ اهطااؿ والصبياف فطور الطاولة طور الموب ويتاػاوت غيػرىـ 

منو فيقؿ ويك ر بحسب تااوت الناس في اهطوار اهولث مف اإلنساف  في اإلتياف
وفي رجاحة الوقوؿ ويوايا. والموب يك ر في أحواؿ الناس فػي الػدنيا فيػو جػز  

   ظػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف أحواليػػػػػػػػا وحسػػػػػػػػبؾ أنػػػػػػػػو يومػػػػػػػػر موظػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػواؿ الصػػػػػػػػبا.                                                                            
اسػػـ لاوػػؿ أو  ػػوؿ يقصػػد منػػو التػػذاذ الػػناس بػػو وصػػرفيا  ػػف ألػػـ  ود الميػػو  :

حاصؿ مف توب الجسد أو الحزف أو الكمػد، يقػاؿ: ليػا  ػف الشػي ، أي تشػاغؿ 
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  نو.                                                

ويغمب الميو  مث أحواؿ الشباب فطور الشػباب طػوره، ويك ػر الميػو فػي 
    الدنيا مف تطمب المذات والطرب.                                                                                                أحواؿ 

تحسيف الذات أو المكػاف بمػا يجوػؿ و وػو  نػد نػاظره مسػرا  ود الزينة  :
ـ لػػو، وفػػي طبػػاع النػػاس الرغبػػة فػػي أف تكػػوف منػػاظرىـ حسػػنة فػػي  ػػيف نػػاظريي

،وذلؾ في طباع النسا  أشػد، وربمػا كػاف مػف أسػباب شػدتو غػرورا بمناسػيـ بػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػؾ؛ لتكػػػػػػػػػػػوف حسػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػاؿ والنسػػػػػػػػػػػا .                             

ويغمب التزيف  مث أحواؿ الحياة فغف موظـ المساكف والمالبػس يػراد منػو الزينػة، 
 أصوؿ الاقو بالتحسيني.                                               وىي ذاتية ومونوية، ومف المونوية ما يسمث في

: الكالـ الذي يا ر بو، والا ر: حديث المر   ف محامده  ود التاا ر   
والصاات المحمودة منيا فيو بالحؽ أو الباطؿ. وصي  منو زنة الاا ؿ هف شمف 

 بينكـ  .                                                                                            الا ر أف يق  بيف جانبيف كما أنبم بو تقييده بظرؼ د 

والناس يتاا روف بالصاات المحمودة في  صورىـ وأجياليـ و ػاداتيـ، 
فمف الصاات ما الا ر بو غير باطؿ. وىػي الصػاات التػي حقاةقيػا محمػودة فػي 

لا ػر بػو باطػؿ مػف الصػاات واه مػاؿ التػي اصػطم  الوقؿ أو الشرع. ومنيا ما ا
 ػػـو  مػػث التمػػدح بيػػا وليسػػت حقيقػػة بالمػػدح م ػػؿ التاػػا ر بػػاإلغال  فػػي  مػػف 
ال مور وفي الميسر والزنث والا ر بقتػؿ الناػوس والغػارة  مػث اهمػواؿ فػي غيػر 
                              حؽ.                                                                         

وأغمب التاا ر في طور الكيولػة واكتمػاؿ اهشػد هنػو زمػف اإل بػاؿ  مػث 
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           اهفواؿ التي يقصد منيا الا ر.                                                                                                

ناس في الدنيا، ومنو التباىي والوجػب، و نػو والتاا ر ك يرا في أحواؿ ال
 ينشم الحسد.                        

تاا ؿ مف الك رة، وصيغة التاا ؿ ىنػا لممبالغػة فػي الاوػؿ  ود التكا ر  :
بحيث ينزؿ منزلة مف يغالػب غيػره فػي ك ػرة شػي ، فغنػو يكػوف أحػرص  مػث أف 

مػف اهمػر المحبػوب إلػث أمػر يكوف اهك ر منو  نده فكاف المر  ينظر في الك رة 
 ر ر لو الك رة منو.                                                             

والمونث: أف ا أ اـ نظاـ أحواؿ الناس في الحياة الدنيا  مػث حكمػة أف 
تكوف الحياة وسػيمة لبمػوغ الناػوس إلػث مػا ىيةيػا ا لػو مػف الوػروج إلػث سػمو 

ؿ  ميو  ولو : د إني جا ػؿ فػي اهرض  مياػة  ، فكػاف نظػاـ ىػذه الممكية كما د
الحياة  مث أف تجري أمور الناس فييا  مث حسػب توػاليـ اليػدى لماػوز بالحيػاة 
اهبدية مف نويـ الحؽ بود الممات والبوث، فغذا الناس  د حرفوىػا  مػث مييويػا، 

وىػو مػؤمف و د تيمف ذلؾ  ولو توػالث : د مػف  مػؿ صػالحا مػف ذكػر أو أن ػث 
                                                                ٔفمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيـ أجرىـ بمحسف ما كانوا يومموف  . .

ولما ذكػر سػبحانو حػاؿ الاػريقيف: اهشػقيا  والسػودا ، "  يقوؿ البقا ي:
  لػػو مػػف إكػػراـ أو فتقػػرر بػػذلؾ أمػػر اآل ػػرة، فوممػػوا أنيػػا الحيػػواف الػػذي ال انقيػػا

ىواف، وكاف الموجب لميواف فييا إنما ىو اإل باؿ  مػث الػدنيا لحيػورىا ونسػياف 

                                           

 .ٖٓٗ – ٓٓٗ/  ٕٚينظر: التحرير والتنوير:  ٔ
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اآل رة لغيابيا،  اؿ منتجًا مما ميث مبينًا لحقيقة ما يرغب فيو المكمػؼ المركػب 
 مػػث الشػػيوة مػػف الواجمػػة بمػػا نزىػػو فيػػو مصػػّدرًا لػػو بمػػا يوجػػب غايػػة اليقظػػة 

يا الوبػاد المبتمػوف، وأكػد المونػث بزيػادة   مػا { لمػا والحيور:   ا مموا { أي أي
لمناس مف الغامة  نو فقاؿ  اصرًا  صر  مب:   إنما الحيوة الدنيا { أي الحايرة 
التي رغبت في الزىد فييا وال روج  نيا بالصد ة والقػرض الحسػف   لوػب { أي 

ف بػو { أي شػي  ياػرح اإلنسػالػو فيػو باطػؿ كموػب الصػبياف  وليػوتوب ال  مرة 
فيمييو ويشغمو  ما يونيو  ـ ينقيي كميو الاتياف،  ـ أتبػ  ذلػؾ  ظػـ مػا يميػي 
في الدنيا فقاؿ:   وزينة { أي شي  يبيا الوػيف ويسػر الػناس كزينػة النسػواف، 
                                                                           وأتبويا  مرتيا فقاؿ:   وتاا ر { أي كتاا ر اه راف يات ر بوييـ  مث بوض. 

ولمػػا كػػاف ذلػػؾ م صوصػػًا بمىػػؿ الشػػيوات  ػػاؿ:   بيػػنكـ { أي يجػػر إلػػث 
بػػ  ذلػػؾ مػػا يحصػػؿ بػػو الا ػػر فقػػاؿ: الترفػػ  الجػػاّر إلػػث الحسػػد والبغيػػا ،  ػػـ أت

وتكػػا ر { أي مػػف الجػػانبيف   فػػي اهمػػواؿ { أي التػػي ال يات ػػر بيػػا إال أحمػػؽ  
د { الذيف ال يغتر بيـ إال سػايو هنيػـ اه ػدا ، وأف جميػ  لكونيا ماةمة   واهوال

نمػا ىػي فتنػة وابػتال  يظيػر بيػا الشػاكر  ما ذكر زاةؿ وأف الدنيا رفاتيػا ىاةمػة، وا 
مف غيره،  ـ إلث ذلؾ كمو  د يكوف ذىابو  ف  رب فتكػوف  مػث أيػداد مػا كػاف 

ف ينشػػم فػػي  ميػػو، فيكػػوف أشػػد فػػي الحسػػرة، ومطابقػػة ذلػػؾ لمػػا بوػػده اف اإلنسػػا
حجر وليػو فيشػب ويقػوى ويكسػب المػاؿ والولػد و ػـ تغشػاه النػاس فيكػوف بيػنيـ 
أمػػػور موجبػػػة وأحػػػواؿ ممييػػػة مطربػػػة، فػػػغذا تػػػـ شػػػبابو وأطاػػػمه مجيةػػػو وذىابػػػو  
وأشكالو وأترابو، أ ذ في االنحطػاط وال يػزاؿ حتػث يشػيب ويسػقـ وييػوؼ وييػـر 

مو وأوالده وأصػحابو،  ػـ فػي وتصيبو النواةب والقوارع والمصػاةب فػي مالػو وجسػ
ر ر ذلؾ يموت، فغذا  د ايمحؿ أمره ونسػي  مػا  ميػؿ ذكػره، وصػار مالػو لغيػره 
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وزينتػػو متمتوػػًا بيػػا سػػواه فالػػدنيا حقيػػرة وأحقػػر منيػػا طالبيػػا وأ ػػؿ منيػػا  طػػر 
المزاحـ فييا، فمػا ىػي إال جياػة، وطػالب الجياػة لػيس ليػـ  طػر، وأ سػيـ مػف 

ذه الدنيا المذمومة ىي ما يشغؿ الوبد  ف اآل ر فكؿ ب ؿ بيا،  اؿ القشيري: وى
                                                       ٔما يشغمو  ف اآل رة فيػو الػدنيا ".

                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .ٕٛٛ:  ٕٙٛ/  ٜٔينظر: نظـ الدرر:  ٔ
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 الضادسادلبحج 

 التناصب البالغي يف تن 
 
ك الصفاث ادلفزدة الزائذة علً الثالث اص

 للمىصىف الىاحذ يف صياق احلذيج عن الكافزين 

تحدث القررف الكريـ  ف الكافريف المكذبيف في ريات متوػددة، و ػدد ليػـ 
جا ة المقتيػية إلحسػػاف صػػاحبيا إلػػث كػػؿ أحػػد صػاات متنو ػػة كميػػا تنػػافي الشػػ

وأف ال يحسب لو حسػابًا وال يوصػؿ إليػو أذى إال بوػد ظيػور شػره فيواممػو حينةػذ 
                             ٔبحسب الودؿ بما ال يرزى  بالمرو ة.

 ولػو  فاي سياؽ النيي  ف طا ة المكذب، وبياف  المات الُمكِذب جا  
                  توالث:              

ٍؼ َمِييٍف دد    َمناػاٍع ِلْمَ ْيػِر ٔٔ  َىمااٍز َمشاػاٍ  ِبَنِمػيـٍ دَٓٔواَل ُتِطْ  ُكؿا َحالا
     /  القمـ                                                              ٖٔ  ُ ُتِؿ َبْوَد َذِلَؾ َزِنيـٍ دُٕٔمْوَتٍد َأِ يـٍ د

بيػػػذا مػػػ  إرادة الومػػػـو  يػػػؿ: الوليػػػد بػػػف المغيػػػرة، و يػػػؿ:  إليػػػو والمشػػػار
اه نس بف شريؽ، و يػؿ: اهسػود بػف  بػد يغػوث، و ػاؿ ابػف  تيبػة: ال نومػـ أف 

وصػػؼ أحػػدًا وال ذكػػر مػػف  يوبػػو مػػا ذكػػرمف  يػػوب الوليػػد بػػف  -توػػالث  -ا 
                                                                             ٕالمغيرة .

والتنسػػيؽ الػػوارد بػػيف الصػػاات الماػػردة الزاةػػدة  مػػث الػػ الث فػػي اآليػػات 

                                           

 . ٖٖٓ:  ٖٓٓ/  ٕ٘ينظر : نظـ الدرر :  ٔ

 . ٘ٚ/  ٜٕينظر: التحرير والتنوير:  ٕ
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الكريمة  د جا ت متناغمة ؛ فغف اليّماز ىػو الوّيػاب وذلػؾ ال ياتقػر إلػث مشػي، 

                                        ب الؼ النميمة فغنيا نقؿ لمحديث مف مكاف إلث مكاف  ف ش ص إلػث شػ ص.                                        
فبػػدأ باليمػػاز، وىػػو الػػذي يويػػب النػػاس، وىػػذا ال ياتقػػر إلػػث مشػػي وال حركػػة،  ػػـ 
انتقؿ إلث مرتبة أبود في اإليذا  وىو المشي بالنميمة،  ـ انتقػؿ إلػث مرتبػة أبوػد 
مػا في اإليذا  وىو أنو يمن  ال ير  ف اآل ريف، وىذه مرتبػة أبوػد فػي اإليػذا  م
 تقدميا.                                                                  

 ـ انتقؿ إلث مرتبة أ رى أبود مما  بميا وىو اال تػدا ؛ فػغف منػ  ال يػر 
                      ػػػػػػد ال يصػػػػػػحبو ا تػػػػػػدا ، أمػػػػػػا الوػػػػػػدواف فيػػػػػػو مرتبػػػػػػة أشػػػػػػد فػػػػػػي اإليػػػػػػذا .                                                       

 ـ  تميا بقولو أ يـ، وىو وصؼ جام  هنواع الشرور؛ فيػي مرتبػة أ ػرى أشػد 
 إيذاً .                      

جا  في بداة  الاواةد : وأما تقدـ ىّماز  مث مّشػا  بنمػيـ فبالرتبػة؛ هف 
ث المشػي مرتػػب  مػث القوػػود فػي المكػػاف. واليمػػاز ىػو الوّيػػاب وذلػؾ ال ياتقػػر إلػػ

حركػػة وانتقػػاؿ مػػف مويػػوو ب ػػالؼ النمػػيـ. وأمػػا تقػػدـ منػػاع لم يػػر  مػػث موتػػد 
فبالرتبة أييًا؛ هف المنػاع يمنػ  مػف ناسػو والموتػدي يوتػدي  مػث غيػره وناسػو 

                                                                                        ٔ بؿ غيره.

الموتدي الظػالـ لوبػاد ا  ػدوانا  مػييـ، واه ػيـ ومونث  الث : وىو أف 

                                           

تحقيػؽ:  مػي بػف  – ٕٔٔ،  ٕٓٔ/   ٔمحمد بػف  ػيـ الجوزيػة :  –ينظر : بداة  الاواةد  ٔ
د / فايػؿ  –واةد لمنشر والتوزيػ  . د د.ت  ؛ والتوبيػر القررنػي دار  الـ ال –محمد الومراف 

ـ. ودالالت التقػػديـ ٕٙٓٓ –الطبوػػة الرابوػػة  –دار  مػػار  – ٙ٘ص  –صػػال  السػػامراةي 
 . ٔٙٙد / المسيري : ص –والتم ير في القررف الكريـ 
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الظالـ لناسو بالاجور، فكاف تقديمو ىنا  مث اه يـ أولث؛ هنو في سػياؽ ذمػو، 
والنيي  ف طا تو، فمف كاف موتػديا  مػث الوبػاد ظالمػا ليػـ؛ فيػو أحػرى بػمف ال 

 تطيوو وتوافقو .                                                  

وفيػػو مونػػث رابػػ  : وىػػو أنػػو  دمػػو  مػػث اه ػػيـ ليقتػػرف بمػػا  بمػػو، وىػػو 
وصؼ المن  لم ير، فوصاو بمنو ال  ير فيو لمناس، وأنو م  ذلؾ موتػد  مػييـ، 

ر  ف المناع؛ هنو يمن   يره أوال  ـ يوتدي  مييـ  انيا، وليػذا يحمػد ځفيو متم
ا ىػو حقيقػة التصػوؼ، الناس مف يوجد ليـ الراحة ويكػؼ  ػنيـ اهذى، ... وىػذ

 وىذا ال راحة يوجدىا وال أذي يكاو .                                                         

وأمػا تقػديـ   ىمػاز {  مػث   مشػآ  بنمػيـ {؛ فايػو مونػث ر ػر غيػر مػػا 
ظيػار لاسػاد حالػو فػي ناسػو،  زرا  بػو، وا  ذكره، وىو أف ىمزه  يػب لمميمػوز، وا 

الميموز ال تتوداه إلث غيره، والمشي بالنميمة يتوداه إلػث مػف وىذه  الة ت تص 
ينـ  نده، فيو يررمتود، واليمز يرره الـز لمميموز إذا شػور بػو؛ فانتقػؿ مػف 

                                      ٔاهذي الالـز إلث اهذى المتودي المنتشر .

شا ، مناع و د تجمث مف المناسبة في مجي  صاات د حالؼ، ىماز، م
 ػػاؿ أبػػو حيػػاف: وجػػا ت ىػػذه الصػػاات صػػاات مبالغػػة لم يػػر   صػػاات مبالغػػة، 
د مييف  ؛ هف النوف فييا تواخ م  الميـ،   وبوده   ونوسب فييا فجا  د حالؼ

منػػاع مشػػا    بصػػاتي المبالغػػة،  ػػـ جػػا  دأي: مػػيـ د أ ػػيـ  ،  ػػـ جػػا  د ىمػػاز 
                                                ٕلم ير موتد أ يـ   صاات مبالغة.
                                           

 المراج  السابقة . ٔ
 .ٖٕٛ/  ٓٔالبحر المحيط:  ٕ
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مف اهوصػاؼ والم الػب والنقػاةص  -سبحانو وتوالث  –فبود أف  دد لو 

 ؛ بمونػث: و، وىمػا كونػو د  تػؿ بوػد ذلػؾ زنػيـسبوا أتث بصاتيف مف أشد موايبػ
فالبوديػة ىنػا بوديػة فػي االرتقػا  فػي درجػات   مقة سػي  المواممػة، أنو سي  ال

فماادىػا ماػاد الترا ػي الرتبػي كقولػو توػالث: د واهرض بوػد التوصيؼ المػذكورة، 
                                                ٕ مث أحد الوجييف فيو.ٔذلؾ دحاىا  

وىػػذه اهوصػػاؼ متار ػػة مػػف الكػػذب و بػػث السػػجية، فيػػي كالتاصػػيؿ، 
ؽ؛ فك ػػرة الحمػػؼ دالػػة  مػػث فسػػاد القػػوة الومميػػة؛ فنشػػم  نيػػا سػػقوط توظػػيـ الحػػ

فصار صاحبيا ال يورؼ موروفًا وال ينكر منكرًا؛ فمذلؾ يحمؼ صاد ًا وكاذبًا كياما 
                                                                                  ٖاتاؽ.

 
 
 
 
 

                                           

 .ٖٓالناز ات /  ٔ
ىنػػا   ابػػديف  –؛ واإل جػػاز البالغػػي فػػي سػػورة القمػػـ ٗٚ/  ٜٕتحريػػر والتنػػوير: ينظػػر: ال ٕ

جاموػػة  –بحػػث منشػػور فػػي المجمػػة الومميػػة لكميػػة اآلداب  – ٕٕٚ،  ٕٔٚ بػػد ا : ص 
 ـ.ٕٚٓسنة  –الودد ال اني والوشروف  –أسيوط 

 . ٜٜٕ/  ٕ٘نظـ الدرر :  ٖ
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 خامتت البحج

الحمػػد  الػػذي بنومتػػو تػػتـ الصػػالحات ، والصػػالة والسػػالـ  مػػث سػػيدنا 
 :                                                             دد ما ميث وما ىو رت.  ـ أما بودد السادات، و مث رلو وصحبو بومحمد سي

فقد بينػت الدراسػة وجيػا مػف أوجػو إ جػاز القػررف الكػريـ، أال وىػو إبػراز 
وؼ اهسس التي ركز  مييا الترابط بيف أجزا  الصػاات الماػردة المتتابوػة لمموصػ

الواحد؛ ليكشؼ  ف بنا  محكـ منتظـ يمكف الرد مف  اللو  مي أ ػدا  اإلسػالـ 
و ػد                            ديما وحػدي ا الػذيف رمػوا القػررف بالتاكػؾ والتنػافر.

الكشؼ  ف اهسرار البالغية  ومورفة المناسبة وارتباط بوييا تـ ذلؾ مف  الؿ 
ا النػوع مػف اهسػاليب الاريػدة فػي نظميػا ببوٍض ورا  تتاب  تمؾ الصػاات فػي ىػذ

ويمكف تم يص أىـ ما توصؿ البحث إليو مف ؛ قيا وترتيبيا، وبياف أسبابواسوتن
 نتاةا فيما يمتي :                                   

مجيؤىػا غيػر موطوفػة كقولػو  - ػز وجػؿ -أف الغالب فػي صػاات ا -
: د ىػػو ا الػػذي ال إلػػو إال ىػػو الممػػؾ توػػالث:د الػػرحمف الػػرحيـ  ، و ولػػو توػػالث 

القدوس السالـ المؤمف المييمف الوزيز الجبار المتكبر   اآلية؛ هنيا أسػما  لػو 
والمسمث بيا واحد، فمـ تجر مجری توداد الصاات المتغايرة، ولكػف  -سبحانو  -

                              مجػػػػػػػػػرى اهسػػػػػػػػػما  المترادفػػػػػػػػػة، نحػػػػػػػػػو: اهسػػػػػػػػػد والميػػػػػػػػػث، وغيػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػؾ.
فممػػا  ولػػو توػػالث:دىو اهوؿ واه ػػر والظػػاىر والبػػاطف  ؛ فلنيػػا ألاػػاظ متيػػادة 

 بػػؿ  -الموػػاني فػػي أصػػؿ مويػػو يا، فكػػاف د ػػوؿ الػػواو صػػرفا لػػوىـ الم اطػػب
 ف توىـ الحاؿ، وأجتمػاع اهيػداد فػي المجػاؿ؛ هف الشػي  ال  -التاكر والنظر 

نمػا يكػوف  ذلػؾ مػف وجيػيف م تماػيف، فكػاف يكوف ظاىرا باطنا مف وجو واحد، وا 
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الوطؼ ىينا أحسف مػف ترهػو ليػذه الحكمػة الظػاىرة، وفػي الوطػؼ ىنػا مػف بوػد 

 رف  الوىـ مف يستبود ذلؾ في ذات واحدة .                                                       

وىػػذا د أصػػؿ  ػػاني   يكشػػؼ  ػػف مممػػ  بيػػاني ليػػذا الػػنمط مػػف الػػنظـ 
واو ىينػػا  صػػد إلػػث رفػػ  تػػوىـ اسػػتبواد اجتمػػاع الصػػاات الموصػػوؼ فاإلتيػػاف بػػال

» وكػػذلؾ  ولػػو توػػالث: . لػػةال يتػػوىـ التسػػوية فػػي  صػػوص صػػاة واحػػدة  واحػػد؛
غافر الذنب و ابؿ التوب شديد الوقاب ذي الطػوؿ، فقػد وصػؼ ناسػو بمػا يجمػ  
نمػػا حسػػف الوطػػؼ بػػيف االسػػميف اهولػػيف           الو ػػد والو يػػد والترىيػػب والترغيػػب، وا 

يريػد تنبيػو الوبػاد  مػث أنػو  -سػبحانو  -د غافر الذنب ، و ابػؿ التػوب  ؛ هنػو 
ياوػػؿ ىػػذا وياوػػؿ ىػػذا ؛ ليرجػػوه، ويػػممموه؛ وبػػذا يرفػػ  أحتمػػاؿ أف يقػػ  فػػي  ػػاطر 
إنساف أنو ال مونث لكونو غافر الذنب إال بكونػو  ابػؿ التػوب، أمػا لمػا ذكػر الػواو 

ي   مث ناسػو محػاؿ ومػف  ػـ يػدف  أف يتػوىـ زاؿ ىذا االحتماؿ؛ هف  طؼ الش
التسػوية فػػي  صػػوص صػاة واحػػدة. وفػػي ىػذا دليػػؿ  مػػث اهصػؿ ال ػػاني، فيػػال 

  ما فيو مف إرادة الجم  بيف الصاتيف .                                                                       

ل الث في الذكر الحكيـ نكات ؽ وترتيب الصاات الماردة الزاةدة  مث ااسُ في تن -
ظيػار الكرامػة ، وبيػاف ال صوصػية المبتنػاة مػف  بالغية مف أىميا: التوظػيـ ، وا 

كمػػا فػػي  ولػػو توػػالث: د غػػافر الػػذنب و ابػػؿ التػػوب شػػديد . تػػوالي ىػػذه الصػػاات 
الوقػػاب ذي الطػػوؿ  ؛ إذ جػػا  بالوصػػؼ د شػػديد الوقػػاب  مػػف غيػػر واو؛لمداللػػة 

و ػد يكػػوف .  شػي  أدىػث منػو وأمػػر لزيػادة اإلنػذار مػث فػرط الشػدة و مػث مػػا ال
المػػراد إظيػػار شػػدة الػػذـ ، كمػػا فػػي  ولػػو توػػالث : د وال تطػػ  كػػؿ حػػالؼ ميػػيف ، 

ىمػػػػاز مشػػػػا  بمػػػػيـ ، منػػػػاع لم يػػػػر موتػػػػد أ ػػػػيـ ،  تػػػػؿ بوػػػػد ذلػػػػؾ زنػػػػيـ   .                                                    
 ػالؿ  ػرض الشػواىد القررنيػة اه ػرى فػي  ومف النكات اه رى التي ظيػرت مػف
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، والتقريػػػر ، والتوكيػػػد ، والت صػػػيص الدراسػػػة : إظيػػػار االىتمػػػاـ ، والتحقيػػػؽ ،

والتبيػػيف ، والمػػدح ، فيػػذه مػػف دالالت تنسػػيؽ الصػػاات الماػػردة بوطػػؼ أو بغيػػر 
  طؼ. 

الصػػاات الماػػردة المتتابوػػة الزاةػػدة  مػػث الػػ الث، التػػي اتصػػؼ بيػػا  تناُسػػؽإف  -
وصوؼ الواحد في الذكر الحكيـ  د جا  بشكؿ محكـ متػرابط اهجػزا ، وأف كػؿ الم

صاة  د ويوت في مويويا المناسب،  د التحـ سابقيا بالحقيا ؛مما نتا  نو 
                               تناسػػػػػػب ألااظيػػػػػػا وموانييػػػػػػا  مػػػػػػث مسػػػػػػتوى واحػػػػػػد مػػػػػػف الد ػػػػػػة واإلحكػػػػػػاـ .                                                               

أكدت الدراسة  مث أف تناسؽ ترتيب تمؾ الصاات  د  اـ  مث نظػاـ بػدي  وأف  -
أي تقديـ أو تم ير لصاة  مث أ رى يحػدث  مػال فػي نظػـ ىػذا الكتػاب الموجػز؛ 
مما يؤكد  مث أف القررف الكريـ ليس فيو حرؼ واحد  د وي  في غير مويوو، 

                                                                                            م رت إال لغػػػػػػػػػرض مقصػػػػػػػػػود وىػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػراد .وال كممػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػدمت أو تػػػػػػػػػ
االنسجاـ واةتالؼ الماظ م  المونث وحسف البياف والتمكيف والمساواة واإلبداع  -

ب الصػاات وحسف النسؽ والتسييؿ وحسف التمليؼ مف السػمات البػارزة فػي ترتيػ
                                                                                 الماردة لمموصوؼ الواحد الزاةدة  مث ال الث في الذكر الحكيـ.

إف مرا ػػاة وجػػوه الترتيػػب النظمػػي لمصػػاات الماػػردة لمموصػػوؼ الواحػػد الزاةػػدة  -
اهسػموب البالغػي مسػاحة واسػوة  مث الػ الث  ػد أ طػث الماسػريف فػي الجانػب 

فػػي دراسػػة ريػػات القػػررف الكػػريـ المتومقػػة بيػػذا الجانػػب؛ وذلػػؾ وفػػؽ رؤيػػة شػػاممة 
هبواد النظـ الحكيـ بما يمقي اليػو   مػث وجػوه التػرابط والتماسػؾ الترتيبػي بػيف 

 أجزاةو .                                                                    

الدراسػػػة مػػػف  ػػػالؿ الكشػػػؼ  ػػػف اهسػػػرار البالغيػػػة والػػػنظـ الترتيبػػػي  أ بتػػػت -
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لمصػاات المنوطػة بالػدرس والتحميػػؿ أف ىػذا المػوف مػػف الدراسػة يػمتي كمفيػػؿ رد 
 مػػػث إفتػػػرا ات بوػػػض المستشػػػر يف الػػػزا ميف أف القػػػررف الكػػػريـ غيػػػر متػػػرابط 

  اهجزا ، وأنو ماكؾ المقاط  .                                

الدراسػػة بمػػا تناولتػػو مػػف شػػواىد وجيػػا مػػف وجػػوه اإل جػػاز  مػػا أظيػػرتك
فيذا الترتيب المحكـ  لمصاات الماردة لمموصػوؼ الواحػد  البالغي لمقررف الكريـ؛

الزاةدة  مث ال الث في الذكر الحكيـ الذي ال يمتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو وال مػف 
ي بنػا  ترتيػب محكػـ ليػا؛  ماو، ولكؿ الوشاةا التي بيف أجزاةو والتي ساىمت ف

تكشػػػؼ  ػػػف أف موجػػػزة النبػػػي صػػػمث ا  ميػػػو وسػػػمـ  الػػػدة مػػػدى الػػػدىر، وأف 
                                      ا جازه متجدد في كؿ  صر وزماف، ستكشؼ اهجياؿ وجيا مف وجوه اإل جاز .

التنسيؽ في الصاات المنوطة بالدراسة مػداره ترتيػب وتنظػيـ الصػاات  -
يبػا وتنظيمػا يػػؤدي إلػث أسػرار ونكػػات  بالغيػة ال  ال ػة لػػو بالتقػديـ والتػػا ير ترت

الذي يكوف بيف الوناصر المغوية تقديما وتا يرا؛ هنو يتطمب أصال وفر ا، وليس 
 ىذا في الترتيب؛ مف ىنا يجب الاصؿ بيف اهمريف.

 : = التىصياث
فػي المجػاؿ توصي الدراسػة وتممػؿ أف تتيػافرجيود البػاح يف والدارسػيف 

البالغي في الوصر الحػديث  مػث  مػـ المناسػبة مػف  ػالؿ إبػراز الػروابط وأوجػو 
التناسػػب بػػيف ريػػات القػػررف الكػػريـ؛ بحيػػث يػػتـ اسػػتيواب كػػؿ مااصػػؿ ىػػذا الومػػـ 
الشػػػريؼ.. وا مػػػف ورا  القصػػػد ، وصػػػمث ا  مػػػث سػػػيدنا محمػػػد و مػػػث رلػػػو 

   .وصحبو وسمـ في كؿ لمحة وناس  دد ما وسوو  مـ ا
 فهزس ادلزاجع وادلصادر
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أ.د / محمػد أبػو موسػث  –غافر وفصمت : دراسة فػي أسػرار البيػاف  –رؿ حـ  -
 ـ . ٜٕٓٓمكتبة وىبة / ط أولث  -
بحػػث  –رسػػوؿ بػػالوي –اهبوػػاد الجماليػػة لمتقػػديـ والتػػم ير فػػي سػػورة الااتحػػة  -

 –بوػػػوف الوػػػدد الحػػػادي واهر  –منشػػػور فػػػي مجمػػػة الكميػػػة اإلسػػػالمية الجاموػػػة 
 ـ.ٕٙٔٓ

بتحقيػؽ /  وطبوػة ىػػ. ٖٛٙٔالقػاىرة  –السيوطي  –اإلتقاف في  مـو القررف  -
 المممكة الوربية السوودية. –مركز الدراسات القررنية 

- أبو السوود بف محمد الومادي  –إرشاد الوقؿ السميـ إلث مزايا الكتاب الكريـ  -

مكتبػػة الريػػاض الحدي ػػة  الناشػػر –مطبوػػة السػػوادة  –تحقيػػؽ/  بػػد القػػادر  طػػا 
 بالرياض.

تحقيؽ/ محمد باسؿ  –جار ا محمود بف  مر الزم شري  –أساس البالغة   -
 –دار الكتػػب الومميػػة بيػػروت  –منشػػورات محمػػد  مػػي بييػػوف  – يػػوف السػػود 

 ـ.ٜٜٛٔ –الطبوة اهولث  –لبناف 
الييةػة  –مػر أسما  ا الحسنث دراسة في البنية والداللة ا د /أحمػد م تػار   -

 ٕٓٓٓطبوة  اصة مف  الـ الكتب مف مكتبة اهسرة  -المصرية الوامة لمكتاب
 ـ. 
مكتبػػػػة التو يػػػػة  -رجػػػػا  محمػػػػد المصػػػػري المكػػػػي  –أسػػػػما  ا الحسػػػػنث   -

 االسالمية / الطبوة ال انية د د.ت  . 
بحث منشور فػي  –ىنا   ابديف  بد ا  –اإل جاز البالغي في سورة القمـ  -
سػنة  –الودد ال ػاني والوشػروف  –جاموة أسيوط  –جمة الوممية لكمية اآلداب الم

 ـ.ٕٚٓ
منشػورات  –د/ حانػي شػرؼ  –إ جاز القػررف البيػاني بػيف النظريػة والتطبيػؽ  -
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الكتػػاب  –الجميوريػػة الوربيػػة المتحػػدة  -المجمػػس اه مػػث لمشػػؤوف اإلسػػالمية

       ـ.                               ٜٓٚٔ –الراب  
/  ٙ مػي صػدر الػديف ابػف موصػـو المػدني:  –أنوار الربي  في أنواع البدي    -

 ـ.ٜٛٙٔالنجؼ اهشرؼ  –تحقيؽ/ شاكر ىادي شكر  – ٕٛٔ
 -أبػػو المظاػػر ناصػػر بػػف المطػػرزي  –اإلييػػاح فػػي شػػرح مقامػػات الحريػػري   -

 ىػ.ٕٕٚٔ –إيراف 
حمػػد  بػػد الموجػػود، تحقيػػؽ/  ػػادؿ أ –أبػػو حيػػاف اهندلسػػي  –البحػػر المحػػيط  -

دار ـ. وطبوػػة ٖٜٜٔ -الطبوػػة اهولػػث –بيػػروت -دار الكتػػب الومميػػة -ور ػػروف
 الكتب الوممية بيروت .

 –تحقيػؽ:  مػي بػف محمػد الومػراف  –محمد بف  يـ الجوزية   –بداة  الاواةد  -
 دار الاكر / بيروت .  وطبوة دار  الـ الواةد لمنشر والتوزي  . د د.ت   . 

د /  الد كاظـ حميدي  -رتيب في القررف الكريـ دراسة داللية جمالية بدي  الت -
سػنة  -الوػدد ال ػامف  شػر  -بحث منشػور فػي مجمػة المغػة الوربيػة وردابيػا  -

 ـ. ٖٕٔٓ
 –تحقيؽ / محمد أبو الايؿ إبػراىيـ   -الزركشي  –البرىاف في  مـو القررف   -

 القاىرة. –مكتبة دار التراث 
ي القػررف الكػريـ : دراسػة فػي أسػموبية التوبيػر القررنػي   مػازف بالغة التوديد ف -

كميػػػة التربيػػػة  – سػػػـ المغػػػة الوربيػػػة  –جاموػػػة ديػػػالي  - بػػػد الرسػػػوؿ سػػػمماف 
 اهساسية .

 بػد الواحػد  بػد الكػريـ  –التبياف فػي  مػـ البيػاف المطمػ   مػث إ جػاز القػررف  -
بغػػػػداد  –لحػػػػدي ي تحقيػػػػؽ  د / أحمػػػػد مطمػػػػوب ، و د /  ديجػػػػة ا -الزممكػػػػاني 

 ـ.ٜٗٙٔ
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بحػث منشػور  -شػكيب غػازي بصػري الحماػي  -الترتيب في لغة القراف الكػريـ -

فػػػي مجمػػػة د دواة   مجمػػػة فصػػػمية محكمػػػة ُتوَنػػػث بػػػالبحوث والدراسػػػات المغويػػػة 
 ـ.ٕٙٔٓسنة النشر  -والتربوية

 –دار  مػػػار  – ٙ٘ص  –د / فايػػػؿ صػػػال  السػػػامراةي  –التوبيػػػر القررنػػػي  -
 ـ. ٕٙٓٓ –رابوة الطبوة ال

تصػػحي  جما ػػة مػػف   -  الشػػريؼ  مػػي بػػف محمػػد الجرجػػاني -التورياػػات  -
 ىػ.ٖٓٗٔالطبوة اهولث ،  ، ، بيروت دار الكتب الوممية الومما 

دار الكتػػػب الومميػػػة ، الطبوػػػة ال انيػػػة .   -الا ػػػر الػػػرازي   -التاسػػػير الكبيػػػر  -
     ـ. ٜٔٛٔ -الطبوة اهولث -وطبوة دار الاكر لمطبا ة والنشر

د / أحمػد يحيػث  مػث  –التناسب في سورة محمد د دراسة بالغية  تحميميػة    -
 –بحث منشور فػي مجمػة رداب الرافػديف  –محمد ، د / أحمد محمد  مي محمد 

 ـ .ٕٔٔٓسنة  –الودد الستوف 
الطبوػػة   -محمػػد بػػف جريػػر الطبػػري  –جػػام  البيػػاف  ػػف تمويػػؿ اي القػػراف  - 

 مصطاث البابي الحمبي . – ٜٛٙٔ –ال ال ة 
أبػو  بػد  –الجام  هحكاـ القررف والمبيف لما تيمنو مف السػنة وري الار ػاف  -

تحقيؽ: د /  بد ا بف  بػد المحسػف القرطبػي،  -ا محمد بف أحمد القرطبي 
 ـ. ٕٙٓٓالطبوة اهولث/  –مؤسسة الرسالة  –ومحمد ريواف  ر سوسي

 –رشػػيد محمػػد الومػػري الشػػيير بػػالوطواط  –حػػداةؽ السػػحر فػػي د ػػاةؽ الشػػور  -
 ـ.ٜٕٓٓ –الطبوة ال انية –تقديـ / أحمد ال ولي  –ترجمة د/ إبراىيـ الشواربي 

المطبوػة  –شػياب الػديف محمػود الحمبػي  –حسف التوسؿ إلث صنا ة الترسػؿ  -
 ىػ.ٜٖٛٔالوىبية بمصر 

 ىػ .ٖٗٓٔ –القاىرة  –ابف حجة الحموي  – زانة اهدب وغاية اهرب  -
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 –تحقيػػؽ / محمػود محمػد شػػاكر  - بػػد القػاىر الجرجػاني  -دالةػؿ اإل جػاز  -

  -ىػػػػ ٖٔٗٔمطبوػػػة المػػدني بالقػػاىرة، ودار المػػػدني بجػػدة ،  -الطبوػػة ال ال ػػة 
 ـ . ٕٜٜٔ

الطبوػة  –المطبوػة الحميديػة   - بػد الحميػد الاراىػي الينػدي -دالةػؿ النظػاـ   -
 ىػ. ٖٛٛٔ –اهولث 

د/ منيػر محمػود  –دراسة تحميمية  –والتم ير في القراف الكريـ  دالالت التقديـ  -
 ـ .ٕ٘ٓٓ -مكتبة وىبة / ط أولث  -المسيري 

ديػػواف أبػػي الطيػػب المتنبػػي بشػػرح أبػػي البقػػا  الوكبػػري المسػػمث بالتبيػػاف فػػي   -
براىيـ اإلبياري، و بد الحاػيظ  –شرح الديواف  يبط وتصحي / مصطاث السقا، وا 

 بيروت / لبناف د د . ت  . –ر المورفة لمطبا ة الناشر/ دا –شمبي 
 د د. ت  . –دار إحيا  التراث الوربي / بيروت  –روح المواني  -
بحث منشور  -وسف محمود لطيؼ  –سيا ات  ررنية في أوا ر سورة الحشر   -

 د . ت .  –الجز  ال الث  –الودد ال الث وال ال وف  –في مجمة الجاموة الورا ية 
دار المػمموف لمتػراث  –ت  / أحمد يوسػؼ الػد اؽ  –ال طابي  –لد ا  شمف ا   -

 ـ . ٜٗٛٔط أولث   –/ بيروت دمشؽ 
تحقيػؽ/ سػامي  -ىػػ  ٕٛٓشرح ديواف صري  الغػواني د مسػمـ بػف الوليػد ت   -

 الطبوة ال ال ة. –دار الموارؼ القاىرة  –الدىاف 

 ـ.ٜٖٜٔالقاىرة  – السيوطي –شرح  قود الجماف في  مـ المواني والبياف  -
 -د / محمػد بػف  مػر بػف سػالـ بػازموؿ  – مـ المناسبات في السور واآليػات  -

 .ـ ٕٕٓٓ –الطبوة اهولث  –مكة المكرمة  –الناشر / المكتبة المكية 
 -تحقيؽ / محمد محيي الديف  بػد الحميػد  -ابف رشيؽ القيرواني  -الومدة   -

 ـ.ٜٔٛٔ -الطبوة ال امسة  –بيروت  –دار الجيؿ 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 222  

            
                                                                      

 لصفات املفردة الزائدة على الثالث للموصوف الواحد يف الذكر احلكيمالتناسب البالغي يف تناسق ا

 
دار  -تحقيػػؽ/ محمػػد إبػػراىيـ سػػميـ  -أبػػوىالؿ الوسػػكري  –الاػػروؽ المغويػػة   -

 –الومػػـ وال قافػػة لمنشػػر والتوزيػػ  د د.ت   . وطبوػػة دار الكتػػب الومميػػة بيػػروت 
 ـ.ٜٔٛٔ

القػػػاىرة  –ابػػػف النقيػػػب  –الاواةػػػد المشػػػوؽ إلػػػث  مػػػـو القػػػررف و مػػػـ البيػػػاف   -
 ىػ. ٕٖٚٔ

تحقيػػؽ:  –الػػديف محمػػد بػػف يوقػػوب الايروزربػػادي  مجػػد –القػػاموس المحػػيط  -
 –مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة بغشػػراؼ محمػػد نوػػيـ الور سوسػػي 

 ـ.ٕ٘ٓٓ –الطبوة ال امنة  –مؤسسة الرسالة 

تحقيػؽ وشػرح /  بػد السػالـ  –أبو بشر  مرو بف   مػاف بػف  نبػر –الكتاب  -
 ـ.                                    ٜٛٛٔ –لطبوة ال ال ة ا –الناشر / مكتبة ال انجي بالقاىرة  –ىاروف 

تحقيػؽ/ رفيػؽ  –محمػد  مػي التيػانوي  –كشاؼ اصػطالحات الومػـو والانػوف  -
 ـ.ٜٜٙٔالطبوة اهولث  -الناشر/ مكتبة لبناف –الوجـ، و مي دحروج 

 ـ.  ٜٜٛٔالطبوة اهولث  –مكتبة الوبيكاف  -الزم شري   –الكشاؼ  -
مصػػطاث بػػف  بػػد ا الشػػيير  –لظنػػوف  ػػف أسػػامي الكتػػب والانػػوف كشػػؼ ا -

دار إحيا   -تحقيؽ/ محمد شرؼ الديف يالتقايا، ورفوت بميكة   –بحاجي  مياة 
 بيروت / لبناف. –التراث الوربي 

 ، تحقيػؽ  ػدناف درويػش ومحمػد المصػري  - أبػو البقػا  الكاػوي -الكميػات  -
 ىػ.ٕٔٗٔالطبوة اهولث ،  ، مؤسسة الرسالة

 دار صادر بيروت. –ابف منظور  –لساف الورب   -
دار  –ي / فايػػؿ صالػ  السػامراة د -لمسات بيانية في نصوص مف التنزيؿ   -

 ـ .ٖٕٓٓالطبوة ال ال ة /  – مار 
مطبوػػػة  –دار ال قافػػػة  –د/ تمػػػاـ حسػػػاف  –المغػػػة الوربيػػػة موناىػػػا ومبناىػػػا  -
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  ـ .ٜٜٗٔلمغرب ا –الدار البييا   –النجاح الجديدة 

مجمػػوع الاتػػاوى  : أحمػػد بػػف  بػػدالحميـ بػػف تيميػػة ، جمػػ    بػػد الػػرحمف بػػف  -
  اسـ ، تصوير الطبوة اهولث.

أبو محمد  بد الحؽ بف غالب بف  –المحرر الوجيز في تاسير الكتاب الوزيز   -
 ـ.ٖٜٜٔالطبوة اهولث  –لبناف  –دار الكتب الوممية  – طية اهندلسي  

الطبوة اهولث  -دار الكتب الوممية / بيروت  -ابف القيـ  –السالكيف مدارج   -
 د د . ت  .

 –دار الاكػر لمطبا ػة والنشػر  –  د / فايػؿ صػال  السػامراةي  –مواني النحو  -
 ـ . ٕٓٓٓ –الطبوة اهولث 

تحقيؽ /  مي محمػد البجػاوي  –السيوطي  –موترؾ اه راف في إ جاز القررف  -
 ـ.ٖٜٚٔ –القاىرة  –
مطبوة المجمػ   –د / أحمد مطموب  -موجـ المصطمحات البالغية وتطورىا   -

 -ـ  .ٖٜٛٔىػ /  ٖٓٗٔ –الوممي الورا ي 
دار الكتب الومميػة   -د / إنواـ  كاوي  –الموجـ الماصؿ في  مـو البالغة   -

 ـ.ٕٜٜٔ -، الطبوة اهولث 
 –مػ  المغػة الوربيػة الناشػر / مج –إبراىيـ أنيس ور ػروف  –الموجـ الوسيط  -

 ـ.  ٕٗٓٓ –الطبوة الرابوة  –مكتبة الشروؽ الدولية 
تحقيػؽ / صػاواف  ػدناف  –الراغػب اهصػاياني  -الماردات في غريب القررف  -

الطبوػػػػة الرابوػػػػة  –الػػػػدار الشػػػػامية بيػػػػروت  –دار القمػػػػـ / دمشػػػػؽ  –داوودي 
   ـ.ٜٕٓٓ

دار  –لسػػالـ ىػػاروف تحقيػػؽ /  بػػد ا  -أحمػػد بػػف فػػارس  -مقػػاييس المغػػة   -
 ـ. ٜٜٚٔ –الاكر لمطبا ة والنشر 
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بونايػة بسػاـ  بػد  –الغزالػي  –المقصد اهسنث في شػرح أسػما  ا الحسػنث   -

الطبوػػػة اهولػػػػث /  –القبػػػػرص  –الجاػػػػاف لمطبا ػػػة والنشػػػر  –الوىػػػاب الجػػػابي 
 ـ .ٜٚٛٔ

 -رجبػي د /  يسث بف صػاؿ ال –مف أسرار النظـ القررني في سورة التكوير   - -
الوػدد الرابػ   –بحث منشور في مجمػة مويػد اإلمػاـ الشػاطبي لمدراسػات القررنيػة 

 ىػ .ٖٖٗٔسنة  - شر
تحقيػؽ/ فػواز  –محمد  بد الوظبـ الزر اني  -مناىؿ الورفاف في  مـو القررف   -

 الطبوة اهولث. –بيروت  –الناشر/ دار الكتاب الوربي  –أحمد زامرلي 
بحػث  –د/ يحي بف محمد  طيػة  –في القررف الكريـ  مف بالغة ريات الد ا  -

الجػز   –منشور في مجمة جاموة أـ القرى لومـو الشريوة والمغة الوربية وردابيػا 
 ىػ .ٕٗٗٔ –ال امس  شر 

 .بحػػث كريـدسػػورة المؤمنػػوف نمػػوذج تطبيقيمػػف الدراسػػات البالغيػػة لمقػػراف ال -
ة جاموػػة طنطػا منشػور فػػي كميػة التربيػ -مقػدـ مػف د/ محمػود  بدالحميػػد السػقا

 ـ.ٜٕٓٓ/ ٕٕالودد  –مجمة كمية اآلداب
 –مف ىدي القػراف الكػريـ : تاسػير بالغػي لسػورة المؤمنػوف د/ بسػيوني فيػود -

 ـ .ٜٜٛٔمطبوة السوادة / أولث 

بحث منشور  –د/ فايؿ مدب اهحبابي  –نظرية التحوؿ في ال طاب القررني  -
 شر.الودد ال امف   –في مجمة أىؿ البيت 

مجمة  –نايؼ جاردو أحمد حسف الساداني  –النظـ البالغي في فاتحة الكتاب   -
 ـ .ٕٗٔٓ –ٜٙالودد  –رداب الرافديف

 دار الكتب اإلسالمي بالقاىرة د د . ت .  -البقا ي   -نظـ الدرر   -

 -شياب الديف أحمد بػف  بػد الوىػاب النػويري  –نياية اهرب في فنوف اهدب  -
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دار الكتب الومميػة  –منشورات محمد  مي بييوف  –بف ممحـ  تحقيؽ د /  مي

 بيروت / لبناف .  وطبوة  دار الكتب المصرية القاىرة دد . ت  .                                
تحقيػػؽ/ نصػػر الػػديف  –ف رالػػديف الػػرازي –نيايػػة اإليجػػاز فػػي درايػػة اإل جػػاز  -

 ـ. ٕٗٓٓث الطبوة اهول –دار صادر بيروت  -حاجي أوغمي
 –دار الشػػػػروؽ  - طػػػػو جػػػػابر الومػػػػواني –الوحػػػػدة البناةيػػػػة لمقػػػػررف المجيػػػػد   -

 -                                                                  ـ.ٕ٘ٓٓ
د/ محمػػد أحمػػد الجمػػؿ ، ود / محمػػد ريػػا  –وحػػدة النسػػؽ فػػي سػػورة المجوػػة 

 اهردف د د. ت                  –بحث منشور في مجمة جاموة اليرموؾ  -الحوري 
أبػػو منصػػور  بػػد الممػػؾ بػػف محمػػد  –يتيمػػة الػػدىر فػػي محاسػػف أىػػؿ الوصػػر 

 –لبنػػاف  -دار الكتػػب الومميػػة / بيػػروت  –تحقيػػؽ د / مايػػد  ميحػػة  –ال وػػالبي 
 ـ .ٖٜٛٔ -الطبوة اهولث 

 
 
 


