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 ،»اهللا ركُشي الَ اسالن ركُشي الَ نم - »- الرسول قول من انطالقاً

 هذه بإمتام علي من أن مباركاً، طيباً كثرياً اهللا محداً أمحد أوالً فإين

  .وحده له كله فاحلمد يل، رهاويس الرسالة،

 هذا إلمتام دعمي يف جهداً يدخر مل ملن والعرفان، بالشكر وأتقدم

 علي يبخل مل الذي ،عز الدين معميش :الدكتور شرفاملو ستاذاأل البحث،

 أفضل على العلمية الرسالة هذه إلخراج والتصويب، واإلرشاد، بالتوجيه

 .صورة

أعضاء جلنة ء الفضال اتذةاألس إىل والتقدير الشكر جبزيل أتقدم كما
 نهوسيقدم ما وعلى الرسالة، هذه مناقشة بقبول تفضلهم على املناقشة،

 .مفيدة ونصائح توجيهات من يل

 اللذين الكرميني لوالدي شكري عظيم أقدم أن يفوتين ال كما

 تربية وربياين قليب يف الدين حب وغرسا العلم، طلب على شجعاين

 خري عين جيزيهما أن و عمرمها، يف يبارك أن - - اهللا سائال إميانية،

  .اجلزاء

 اجلامعة هذه على القائمني مجيع وإىل الكرام، أساتذيت إىل موصول والشكر

 .بدون استثناء الغراء
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 العلي ا سائال هلما، وحمبة هبما براً العزيزين، والدي إىل

  .بالصاحلات هلما وخيتم ،امرمحهي أن القدير

 بتوجيه فيه وساهم ،البحث هذا عناء شاركين من كل إىل

  .دعاء أو كتاب أو

  .املتواضع العلمي اجلهد هذا أهدي هؤالء إىل
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 اهللا يهده من أعمالنا، ئاتسي أنفسنا، ومن شرور من باهللا ونستغفره، ونعوذ ونستعينه حنمده هللا احلمد إنَّ 

 عبده حممدا أن له، وأشهد شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن له، وأشهد هادي فال يضلل ومن، له مضلّ فال

   .-  - ورسوله

  :أما بعد

هذا الوجه التشريعية والتأثريية، والغيبية والعلمية، والبيانية، : جبميع وجوهه ايظلُّ القرآن الكرمي معجزف 
 الْوليد أَنَّ «: األخري الذي حتدى اهللا به العرب فأعجزهم وهم أهل الفصاحة والبيان، فقد جاء يف األثر الصحيح

نب ،ةريغاَء الْمإِلَى ج بِيالن -  - َأفَقَر هلَيآنَ، عالْقُر هفَكَأَن قر ،لَغَ لَهفَب كا ذَللٍ، أَبها: فَقَالَ جي مإِنَّ ع كمقَو 

 قريش علمت قد: قال، قبلَه ملا لتعرِض امحمد أَتيت فَإِنك ليعطُوكَه: لم؟ قال: قَاَل، ماالً لَك يجمعوا أَنْ يرونَ

 ما اِهللا و؟ فأقول وماذا: قال، له كَارِه إِنك أو له منكر إنك كقَوم يبلغُ قوال فيه فَقُلْ: قال، ماالً أَكْثَرِها من أني

يكُملٌ فجر لَمارِ أَععي، بِالْأَشنلَا مو لَمزِ أَعجلَا بِرو يدي، ةبِقَصنلَا مارِ وعبِأَش ،اِهللا الْجِنا وم بِهشي يقُولُ الَّذئًا ييش 

نذَا، ماِهللاو  هإِنَّ و هلقَوي لقُولُ الَّذةً: يلَاوإِنَّ حو هلَيةً، علَطَلَاو هإِنو رثْملَم لَاهأَع قدغفَلُ مأَس،ه هإِنلُو وعا لَيمو 

لَىي1»ع.   

املعاين، فاإلعجاز البياين من  أصح ناماأللفاظ يف أحسن نظوم التأليف متضفالقرآن الكرمي جاءهم بأفصح 
ظْأعظم وجوه اإلعجاز، ألنه يهيف القرآن كلِّه؛ يف مناسبة السور يف ما بينها، ويف تنظيم اآليات يف سورها، ويف  ر

فاللفظ يف موضعه يف متام التناسب مع جريانه من األلفاظ، ترتيب اجلمل يف آياا، ويف تناسق األلفاظ يف مجلها، 
  .فلو نزِعت لفظةٌ مث أُدير لسانُ العرب على غريها مل جيد

  ــــــــــــــــــ

 هذا«: وقال .596ص/2ج م،1997سنة1دار احلرمني للنشر، ط، )3929كتاب التفسري، حديث رقم(أخرجه احلاكم يف مستدركه  - 1

باب اإلميان برسل اهللا صلوات اهللا عليهم، حديث (وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان . »خيرجاه مل و البخاري شرط على اإلسناد صحيح حديث
  .288ص/1ج، م 2003سنة 1مكتبة الرشد الرياض، ط العلي عبد احلميد حامد،عبد : تح، )133رقم

  أ
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 من قبلها مبا العالقة  الوثيقةالفاصلة القرآنية؛ تلك الكلمة اليت تختم ا اآلية، اليت هلا : ومن بني تلك األلفاظ

ميكن االستغناء عنها وال استبداهلا ال فمناسبة لسياقها،  وذلك بأن تأيت: سواء معنوياوما بعدها؛  القرآين النص
  .واالنسجام الصويت مع جرياا من الفواصل القرآنيةاإليقاع،  فتمتاز جبمال: لفظياأو ؛ بغريها وإال اختل املعىن

  

كثرية خمتومة  ومن األلفاظ اليت يلفت النظر دورانها يف خوامت اآليات، أمساء اهللا احلسىن، فقد جاءت آيات
  :ا البحثذاحلسىن، ومن هنا كان عنوان هبأمساء اهللا 

ـية بأمساء اهللا احلســىن   ختم اآليات القرآنـ

  .بني إعجاز املعىن وروعة البيان

  

  :اإلشكالية

وال شك أن هناك عالقة  كما ذكرت إنَّ من األلفاظ اليت كثُر دورانها يف خوامت اآليات القرآنية أمساء اهللا احلسىن،
وثيقة بني معىن اآلية واالسم الكرمي الذي ختم ا، فتارة يكون وجه املناسبة ظاهرا، وتارة حيتاج إىل تأمل وتدبر 

  ؟هي املناسبة ووجه احلكمة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا احلسىن ما حىت تظهر هذه املناسبة؛ وعليه 

  

غريه من األمساء احلسىن، وعلى هذا يتساءل بمقترنا  أخرىو، يف ختام اآلية منفردا االسمجتد كما أنه أحيانا 
املتدبفيقول وغريه من الباحثني، لكتاب اهللا ر:  

  

- ؟ ا بغريها من األمساءما سر انفراد أمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات القرآنية أو اقترا  

  من األمساء؟وملاذا ختمت هذه اآلية ذا االسم دون غريه  -

  

  

  ب
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  :وضوعأمهية امل

  

ن  أمهيته اليت نوجزها يف النقاط التاليةمن خالل العرض السابق للموضوع تتبي:  

  

1-  فرشعلم أعظم وأشرف من العلم الذي يتعلَّ بشرفمن املعلوم أن العلوم ت ق بذات موضوعها، وأي
  .اليت وردت يف كالمهه تعاىل ءأمسافهذا البحث يتناول ⤰⾰الباري سبحانه وتعاىل

 رسالةٌ فيه بتكْي مل موضوعا تتناول إا حيث موضوعها أمهية من الدراسة هذه أمهية تنبع -2

  .قبل من شاملة علمية

  .ومن ذلك معرفة أمسائه ومعانيها، ن إميان العبد يزداد كلما ازداد معرفة بربهإ -3

  .احلسىنمعرفة مقاصد القرآن من ختم آياته بأمساء اهللا يساهم يف  -4

  .بسياقهاة يظهر هذا البحث جانبا من جوانب اإلعجاز البياين املتمثل يف عالقة الفاصلة القرآني -5

  .يساهم يف إظهار معاين أمساء اهللا احلسىن يف سياقها، إذ سياق اللفظ له الدور الكبري يف إبراز معناه -6

ن الكرمي وبالضبط يف الفاصلة يساهم هذا البحث يف دفع الشبهات اليت أثارها املستشرقون حول القرآ -7
 .القرآنية كما جاء يف دائرة املعارف الربيطانية

  

  :البحث أهداف

  

  .اإلعجاز القرآين وباألخص اإلعجاز البياين موضوع يف وحديثًا قدميا العلماء آراء على الوقوف -1

املتمثلة يف أمساء اهللا احلسىن  القرآنية الفاصلة مناسبة خالل من الكرمي للقرآن البياين اإلعجاز إثبات -2
  .ملوضوع سياقها

  .القرآن إعجاز يف أخرى جوانب تتناول للدارسني جديدة آفاق فتح -3

  .تعاىل اهللا لدين الدعوة يف البياين اإلعجاز من الوجه هذا توظيف -4

  

  ج
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 مسدها ال تسد املناسبمكاا  يف كلمة كل جتيء حبيث كلماته يف هو للقرآن البياين اإلعجاز أن بيان -5

  .غريها

  .النثر يف املستخدم السجع وفن الكرمي القرآن يف الفاصلة بني التفريق -6

 عن ثنايا احلديث يف جاء وإمنا قبل من مستقلة كتابية بصورة يبحث مل املوضوع هذا أن بيان -8

  .البياين اإلعجاز

  

  :أسباب اختيار املوضوع

  

  :أسباب عديدة أذكر منهاالختيار موضوع البحث  

 تالوة كل يف حقيقة األمر أن هذا املوضوع نبه فكري وال يزال، وجلب اهتمامي ويزيده مهَّة، عند -1     

خاصة إذا اختلطت علي اآلية،  خامتة يف أمساء اهللا احلسىن ورود مناحلكمة و املناسبة عن فأتساءلللقرآن الكرمي، 
العالقة بني االسم الكرمي وآيته حىت أضبطه ا يف ذلك املوضع، فكان دافعا يل بأن أجله األمساء فأحاول إجياد 

  .وأخوض غماره

  .ومن األسباب كذلك الرغبة امللحة يف التعمق يف ختصص العقيدة وذلك مبعرفة معاين أمساء اهللا احلسين -2

  .آلياا القرآنية تالؤم الفاصلة مدى انبي خالل من البياين لإلعجاز العلمية القيمة إبراز يف رغبيت -5

  .رجائي يف احلصول على بركة القرآن الكرمي، وذلك بدراسته -3

  .حماولة مين يف املسامهة يف رد الشبه املثارة حول القرآن الكرمي -4

  .قبل من يندر من كتب فيه موضوعا تتناول إا حيث موضوعها أمهية من الدراسة هذه أمهية كما تنبع-5

  .آياتهو بكلماته ومجله معجز وأنه وإرشاد هداية كتاب إنه حيث تعاىل اهللا كتاب خدمة -6

  .العلم طالب يستفيد منها الكرمي القرآن علوم يف تبحثُ اإلسالمية للمكتبة جديدة دراسة إضافة -7

  

  

  

  د  
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  :الدراسات السابقة  

تبني يل  من خالل مطالعيتو االنترنيتمن خالل البحث يف بعض الدوريات اخلاصة وبعض املكتبات وعلى 
  :أن هذا املوضوع مل يتم حبثه كبحث مستقل وغاية ما يف األمر أن هناك نوعني من الدراسات تناولته عرضا

1 - وتتمثل يف كتب علوم القرآن و البحوث والكتب اليت أفردت يف الفاصلة : ة تناولته نظريادراسات عام
  .الفاصلة يف القرآن حملمد احلسناوي، والفاصلة القرآنية لعبد الفتاح الشني: القرآنية ومن أمثلة ذلك

2- تفسري الرازي، وتفسري األلوسي، : وتتمثل يف كتب التفسري خاصة منها: ة تناولته تطبيقيادراسات عام
  .وتفسري أيب السعود، وتفسري الطاهر بن عاشور، وتفسري السعدي

  .النظري و اجلانب التطبيقي أما هذا البحث فيمزج بني اجلانب

ولكين مل أستطع التحصل عليهما وتأسفت على  اإلنترنتن عثرت على عنواما يف اهناك حبثلإلشارة  و
  :ومهالعدم االستفادة منهما،  ذلك

ني تة تقع يف أربع وسالعبيد، وهي رسالة صغري يللدكتور علختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا ودالالا،  -1
  .اإلنترنتكما ورد على صفحة، 

خر الفرقان، لعبد الودود مقبل من سورة النور آل: اليت ختمت ا ياتاألمساء احلسىن ومناسبتها لآل -2
   .ه من جامعة أم القرىدكتوراحنيف، وهي عبارة عن أطروحة 

  .الكرمي ع القرآنيتناول مجفي أما حبثي هذافهذه األطروحة تناولت سورتني من سور القرآن فقط، 

  

  

  

  

  

  

  هـ
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  :املنهج املتبع يف الدراسة 

  :مناهج املزج بني عدة على هذا حبثي يف اعتمدت

فته يف تتبع وإحصاء اآليات القرآنية املختومة بأمساء اهللا احلسىن، وعليه استقراء ظَّو: االستقرائي املنهج 
  .األمساء الواردة يف ختام اآليات، سواء املنفردة منها أو املقترنة

فاعتمدت عليه يف حتليل معاين اآليات القرآنية وحتليل معاين األمساء احلسىن، حىت يتبني : أما املنهج التحليلي
   .وجه املناسبة بينهما

الستنباط العالقة واملناسبة وبعض أوجه احلكمة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا : مث يأيت املنهج االستنباطي
  .احلسىن

  :عة يف العملاملنهجية املتب 

عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف املصحف الشريف بذكر السورة ورقم اآلية، وذلك يف املنت، مع  -1
  . وبالرسم العثماين  -  رمحهما اهللا -ضبطها على رواية حفص عن عاصم 

اكتفيت قمت بتخريج األحاديث الواردة يف البحث؛ فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها  -2
بعزوه إليهما، فإن مل يكن فيهما خرج فيه وكذا الباب جته من املصادر املعتمدة األخرى، فأذكر الكتاب املخر
  .ورقم احلديث، وكذلك بالنسبة لآلثار

  . إذا كان احلديث يف غري الصحيحني اجتهدت يف نقل بعض كالم أهل العلم يف بيان درجة احلديث -3

بذكر اسم  -يف الغالب - ن ذُكروا يف منت البحث دون من ذُكروا يف اهلامش، وذلكترمجت للعلماء الذي -4
العلم واسم أبيه ونسبه، وبعض أعماله وشيئا من الثناء عليه، مع ذكر بعض مؤلفاته وسنة وفاته، واستثنيت من 

  .الترمجة الصحابة إال إذا كانت الترمجة لبيان غرض يقتضيه املقام

   .ردة يف البحث من مظانهاتوثيق النصوص الوا -5

دون ما اقتبسته باملعىن أو تصرفت فيه، وأحلت إىل املصدر يف  مزدوجتنيوضع النص املنقول حرفياً بني  -6
  . اهلامش 

  

  و  
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 إن وجدت -عند ذكر املصدر أو املرجع ألول مرة أذكر اسم املُؤلِّف واملُؤلَّف، مث احملقق وبيانات الطبع  -7

إليها إال  يف فهرس املصادر واملراجع، كما أين إذا ذكرت اسم املؤلِّف أو املؤلَّف يف املنت فال أذكره  ، مث ال أعود-
  .-طبعا يف غري املرة األوىل -يف اهلامش

8- املصدر أو املرجع نفسه(ر املصدر أو املرجع ومل يفصل بينهما فاصل، اكتفيت بعبارة عند تكر.(  

  .إىل بياا العلمية والبالغية اليت يحتاجالتعريف باملصطلحات  -9

  .شرح غريب األلفاظ -10

ما هو مفرد يتكونُ من كلمة  القد جاءت آيات كثرية خمتومة بأمساء اهللا احلسىن، وهذه األمساُء منه -11
ل واإلكرام، ذي اجلال: (ما هو مركَّب من كلمتني أو أكثر، مثل ا، ومنه)الرحيم، العليم، العزيز : ( واحدة، مثل

، فقمت بإحصاء األمساء املُفْردة فقط وذلك ملرتبتها يف اآلية إذْ تعد آخر كلمة )خري الرازقني، أرحم الرامحني 
  .فيها، وهذه الدراسة منصبة على األمساء احلسىن اليت تمثِّل الفاصلة القرآنية

، فاإلحصاء )الغفور الرحيم، العزيز احلكيم: (من األمساء، مثلوهذه األمساء املفردة غالبا ما تقْترِن بغريها  -12
يكون لالسم األخري وذلك ملعرفة التناسبِ البديع بني الفواصل القرآنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم 

  .إحصاء اقْترانُ هذه االمساء حىت نعرف وجه التناسب فيما بينها، ومناسبتها للسياق الذي اقترنت فيه

قمت بإحصاء اآليات القرآنية املختومة بأمساء اهللا احلسىن ورتبتها يف جدول على حسب ورودها يف  -13
القرآن من جهة، وحسب كثرة األمساء اليت جاءت يف خامتتها وقلتها من جهة أخرى؛ حيث أذكر مطلع اآلية 

  .وآخرها مع رقمها وذلك لعدم اإلطالة

تم ا، وذلك مراعاة النادر ثالثة لكل مناسبة لالسم الكرمي لآليات اليت خذكرت مثاال أو مثالني ويف  -14
  .حلجم الرسالة

ذكرت شرحا خمتصرا لكل اسم من أمساء اهللا احلسىن عند كل أول موضع أردت أن أذكر مناسبته  -15
  .لآليات القرآنية

  

  

  

  ز
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  :وضعت فهارس علمية حتتوي على -16

ذكر فيه أطراف اآليات القرآنية الواردة يف البحث مرتبة حسب موضعها يف  فأفهرس لآليات القرآنية؛  - أ
، ولإلشارة فإين ال املصحف، ثُم بيان رقم اآلية، و رقم الصفحة كما يف املصحف برواية حفص عن عاصم

ذلك  ألين يف: أفهرس لآليات اليت جاءت يف جدول إحصاء اآليات القرآنية املختتمة بأمساء اهللا تعاىل، وذلك
  .    ن آيةوثاملوضع قمت بسردها فقط دون شرحها أو التعليق عليها، وكذلك لكثرا فهي مخس مائة وأربع و ثال

ويكون حسب حروف املعجم، فأذكر فيه أطراف األحاديث واآلثار  فهرس لألحاديث النبوية واآلثار؛ -ب
  .دها يف البحثو، مثّ أشري إىل مواضع ور

    .يكون حسب حروف املعجم، حيث أبدأ باالسم الذي اشتهر به العلم املترجم هلم؛فهرس لألعالم  -ج

وذلك بذكر رقم  يكون حسب حروف املعجم،فهرس للمصطلحات البالغية املعرفة يف البحث؛ و -د
  .االصفحة اليت ورد فيها املصطلح معرف

رقم الصفحة اليت ورد فيها حبيث أذكر ويكون حسب حروف املعجم، فهرس ألمساء اهللا املشروحة،  - هـ
   .االسم مشروحا

ؤلَّف مث حيث أبدأ بذكر املؤلِّف مث امل ؛ويكون حسب حروف املعجمفهرس للمصادر واملراجع؛  -و
  . معلومات الطبع إن وجدت

  .أخريا فهرس ملوضوعات البحث - ز

  .جعلت يف األخري ملخصا للبحث باللغة العربية و آخرا باللغة اإلجنليزية -17

  

  

  

  

  

  

  

  ح
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  :البحث خطة

  .قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة

وأسباب اختياره، والدراسات السابقة حوله،  وأهدافه، فذكرت فيها إشكالية البحث، وأمهيته،: أما املقدمة
  .، مث خطة البحثاملنهجية املتبعة يف العملوواملنهج املتبع يف هذه الدراسة، 

  :فصول، أوهلما متهيد لآلخرينمث قسمت البحث إىل ثالثة 

  :مبحثني، وقد قسمته إىل فجعلته مدخال إىل اإلعجاز القرآين: الفصل التمهيدي

  :حقــيقة املعجــزة و اإلعجــاز القرآنــي؛ وقسمته إىل مطلبني: املبحث األول

ـاز القرآين و املعجــزة: املطلب األول   :؛ وفيه فرعانمعنـى اإلعجـ

  .اإلعجاز و املعجزة لغةمعىن : الفرع األول

  .معىن اإلعجاز القرآين و املعجزة اصطالحا: الفرع الثاين

ـالدة          --جزة و الفــرق بني معجزة النبــيشروط املع: املطلب الثاين اخل
ـاء السابقــــني   :؛ وفيه فرعانومعجـزات األنبيـ

  .شروط املعجزة: الفرع األول

  .اخلالدة ومعجزات األنبياء --الفرق بني معجزة النيب : الفرع الثاين

ـاز؛ : املبحث الثاين   :وقسمته إىل مطلبنيوجـوه اإلعج

  :نوفيه فرعاأقوال العلماء يف أهم وجوه اإلعجاز؛ : املطلب األول

  .بعض املتقدمني رأي: الفرع األول

  .رأي بعض املتأخرين: الثاين الفرع

  .خالصة أقوال العلماء حول وجوه اإلعجاز :املطلب الثاين

  :مباحث    أربعة، وفيه جتلي اإلعجاز البياين يف علم املناسبات و الفواصل القرآنية فهو: أما الفصل األول

  :مطلبانوفيه  ؛اإلعجاز البياين أقوال العلماء فيه و أمهيته: املبحث األول

  

  

  ط
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  .البياين بعض أقوال العلماء يف اإلعجاز: األولاملطلب 

ـاز البيـانــي: الثايناملطلب    .أمهـية اإلعج

  :علــم املنــاسبــات وأمهـيته، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين

  :نوفيه فرعاحقــيقة علــم املناســبات؛ : املطلب األول

  .املناسبة لغة: الفرع األول

  .املناسبة يف االصطالح: الفرع الثاين

ـاتأمهيــة ع: املطلب الثاين   .لــم املناسبـ

  .املناسبة ومناقشة أقوهلم لعلم املعارضون: املطلب الثالث

قرآن، وفيه مطلبان: املبحث الثالث ـات يف اـل   :أنـواع املنـاسب

  :املنـاسـبات بيـن السور؛ وفيه أربعة فروع: املطلب األول

  .مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها: الفرع األول

  .املناسبة بني مضمون السورة والسورة اليت قبلها: الفرع الثاين

  .السورة لفاحتة ما قبلها إذا كان بينهما تالزم خامتةاملناسبة بني : الفرع الثالث

  .السورتني املتجاورتني خامتيت بني املناسبةُ: الفرع الرابع

  :املناسبات يف السورة الواحدة؛ وفيه مخسة فروع: املطلب الثاين

  .اسبة اسم السورة ملقصودهامن: الفرع األول

  .املناسبة بني بداية السورة وخامتتها: الفرع الثاين

    .املناسبة بني اآليات املتجاورة: الفرع الثالث

  .املناسبة بني كلمات اآلية: الفرع الرابع

  .املناسبة بني اآلية وفاصلتها: الفرع اخلامس

  :وفواصلها؛ وفيه ثالثة مطالباملناسبة بني اآليات القرآنية : املبحث الرابع

  :الفاصلة القرآنية وفوائد معرفتها؛ وفيه ثالثة فروع: املطلب األول

  

  ي  
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  .تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطالحا: الفرع األول

  .طرق معرفة الفواصل: الفرع الثاين

  .فوائد معرفة الفواصل: الفرع الثالث

  .أنواع الفواصل و مناسبــاا: املطلب الثاين

  .أنواع الفواصل يف القرآن الكرمي: الفرع األول

  .مناسبة الفاصلة لسياقها: الفرع الثاين

  .يفة الفواصل القرآنية ودورهاوظ: الفرع الثالث

  :نوفيه فرعاالسجع و الفاصلة القرآنيـة؛ : املطلب الثالث

  هل يف القرآن سجع؟: الفرع األول

  .القرآنيةرد شبهة حول الفاصلة : الفرع الثاين

  :مباحثثالثة  وقد قسمته إىل، اإلعجاز البياين ألمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات: الثاينالفصل وأما 

  :ثالثة مطالب وفيه. إحصاء أمساء اهللا احلسىن الواردة يف خوامت اآليات: املبحث األول

  .منهج إحصاء األمساء احلسىن يف خوامت اآليات: املطلب األول

  .تمت بأمساء اهللا احلسىناآليات اليت خ: الثايناملطلب 

  أمساء اهللا احلسىن يف فواصل السور املكية واملدنية: املطلب الثالث

  :ناوفيه مطلب، األمساء املنفردة واملقترنة يف خوامت اآليات: املبحث الثاين

  .أمساء اهللا احلسىن املنفردة يف خوامت اآليات: املطلب األول

  .أمساء اهللا احلسىن املقترنة يف خوامت اآليات: املطلب الثاين

وبعض الفوائد                        املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات اآليات والسور: املبحث الثالث
  :انوفيه مطالباملستفادة من ذلك؛ 

  

  

  ك
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  :فروع؛ فيه أربعة املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات اآليات والسور: األول املطلب

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت ختمت به: األول الفرع

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت بعده: الثاين الفرع

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت قبله: الفرع الثالث

  .السورةاملناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات : الفرع الرابع

  :فوائد مستفادة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا احلسىن؛ فيه مثانية فروع: الثاين املطلب

  :الترغيب والترهيب بأمساء اهللا تعاىل يف خوامت اآليات: الفرع األول

  .بيان أن رمحة اهللا سبقت غضبه: ثاينالفرع ال

  .تعليل مضمون اآلية بأمسائه تعاىل: الفرع الثالث

  .تأكيد وتقرير مضمون اآلية بأمسائه تعاىل: رابعالفرع ال

  .االستدالل بأمسائه تعاىل على وحدانيته يف خوامت اآليات: امسالفرع اخل

  .الدعاء بأمسائه تعاىل املناسبة للمقام يف خوامت اآليات: سادسالفرع ال

                  احلكم بذكر أمسائه يف اخلوامت عن التصريح بذكر جزاء االكتفاء: سابعالفرع ال

  .املذكور يف اآلية

  .ض اآليات اليت ذكرت ترتيل القرآن بأمساء اهللا تعاىلعختم ب: ثامنالفرع ال

  .وأما اخلامتة فعرضت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من هذا البحث

 .نيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل
 

 

 

 

 

 

 

 ل
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  مدخــل إلــى اإلعجــاز القرآنــي

  :حثانوفيه مب

  

  

  

  

  

 .قة املعجـزة و اإلعجاز القرآينيحق: املبحث األول
  

  

  

  

  .القرآين ازوه اإلعجــــوجـ: املبحث الثاين
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  .و املعجــزة القرآين معنـى اإلعجــاز: املطلب األول

 املبحث األول: 

 حقيــقة املعجزة واإلعجــاز القرآنــي.

 وفيه مطلبان:

 

 

  املطلب األول:  معنـى اإلعجــاز القرآين و املعجــزة.

 

 

    املطلب الثاين:  شروط املعجزة والفرق بني معجزة النيب

     .               اخلالدة ومعجزات األنبياء الســــابقني
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: النبوية ألنبيائه من اخلوارق يسمى يف النصوص القرآنية واألحاديث  - - إن ما أجراه اهللا 

  .آية أو بينة أو برهان أو سلطان

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپٱ:تعاىل حنو قوله: فاآلية ٱ :تعاىل وقوله ،]211:البقرة[پٱٱ
ٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ   .]78:غافر[، ]38:الرعد[پٱٱ

ٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئپٱ:تعاىل حنو قوله: والبينة پٱٱٱېٱېٱېٱىٱىٱائ
  .]73:األعراف[

ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپٱ:تعاىل حنو قوله: والربهان   .]32:القصص[پٱٱ

ٱڎٱڎٱڈڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱپٱ:تعاىل حنو قوله: والسلطان    .]38:الذاريات[پٱٱ

وكذلك عرف األئمة املتقدمني يا آياتسمو أما مصطلح اإلعجاز أو املعجزة فقد ظهر )1(و ،
عند تدوين العلوم، ومنها علوم العقائد، يف أواخر القرن الثاين اهلجري وبداية الثالث، ولعل 

اختيارهم هلذا املصطلح عكس النصوص الشرعية وعاملتقدين، إلزالة املعاين املشتركة يف اللفظ ف ر
كلمة آية هلا ستة  :فمثال ؛ينة، برهان، سلطان، هلا عدة معاينآية، ب: ، فكل كلمة من)2(الواحد
  .)3(معاين

  وعليه فما هو تعريف اإلعجاز و املعجزة يف اللغة و االصطالح

  

 ـــــــــــــــــ

 م،2005سنة3عامر اجلزار وغريه، دار الوفاء املنصورة مصر، ط: تح ،الفتاوى جمموع ،الدين أمحد بن تيمية احلراينتقي _)1(

  .172ص /11ج

 .14 - 13ص ،م1996سنة 2دار املسلم الرياض، ط ،مصطفى مسلم، مباحث يف إعجاز القرآن: نظرا_ )2(

حممد بن مكرم األفريقي  ابن منظور: ؛ انظروالدليل ،الربهان، اجلماعة، العربة، األمر العجيب، العالمة، املعجزة: هي_)3(
. 278ص/1ج، م1999سنة/3أمني حممد عبد الوهاب، دار إحياء التراث العريب بريوت، ط: تح ، لسان العرب،املصري

  .65ص/1ج،العلمية بريوتاملكتبة حممد علي البخاري، : تح ،العزيز الكتاب لطائف يف بصائر ذوي التمييز بادي،آوالفريوز 
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  :املعجزة لغةاإلعجاز و معىن : األول الفرع

  .عجز: الالزم الثالثي: ولاأل: لدينا فعالن

  .أَعجز: املتعدي الرباعي: والثاين

  .زجالع: ومصدر الفعل هوعجز، يعجِز، عجزا، فهو عاجز : األول

): املفردات(جاء يف . مبعىن ضعف عن فعله وعدم مقدرته عليه، وتأخره عنه: فعجز عن الشيء
وصار يف التعارف امسا  ....مؤخرِه: عجزِ األمر، أيالعجز أصله التأخر عن الشيء، وحصوله عند «

عجز عن الشيء، «): معجم مقاييس اللغة(وجاء يف ،)1(»للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة
  .)2(»ضعيف: يعجِز، عجزا، فهو عاجز أي

سبق وفات : مبعىن .ومصدر الفعل هو اإلعجازأَعجز، يعجِز، إِعجازا، فهو معجِز، : الثاين
وأعجزين فالن إذا عجزت عن طلبه  ....الفوت والسبق: معىن اإلعجاز«: جاء يف ذيب اللغة. وفاز

  .فاتين وسبقين: فأعجزين فالن أي ، )3(»وإدراكه

فاتين وسبقين وجعلين عاجزا عن : أعجزين فالن إعجازا فهو معجز، أي: فيقول املغلوب العاجز
  .طلبه وإدراكه

تظهر من العالقة بني  )أعجز(والفعل الرباعي املتعدي ) عجز(بني الفعل الثالثي الالزم  والعالقة
  ). عجز(، واملغلوب عاجز من )أعجز(الغالب واملغلوب، فالغالب معجز من

  .الرباعي )أعجز ( هو مصدر من الفعل: إذن فاإلعجاز 

  .)4(الرباعي، والتاء إما للمبالغة أو للنقل )أعجز (فهي اسم فاعل من الفعل: أما املعجزة

 ـــــــــــــــــ

دار املعرفة بريوت  ،حممد سيد كيالين: تح ،القرآن غريب يف املفردات، أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين_)1(
 .322ص ،لبنان

 .232ص4ج ،م1979دار الفكر سنة  ،عبد السالم هارون :تح ،بن زكريا، معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس _ )2(

 ،م1976الدار املصرية للتأليف، سنة  ،عبد السالم هارون: تح ،منصور أمحد بن حممد، ذيب اللغة األزهري أبو_)3(
  .340ص1ج

فضل  :حقيقة وذبيحة، انظر: نقل الكلمة من الوصفية إىل االمسية كما يف: عالّمة ونسابة، وللنقل أي: املبالغة كما يف_)4(
 .18-20ص ،م2009سنة  2ار النفائس عمان، طد ،حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي
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  :اصطالحاو املعجزة معىن اإلعجاز القرآين : الثاين الفرع

  »اإلعجاز يف الكالم هو أن يهذا )1(»ى املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرقؤد ،
  .أو اإلعجاز يف كالم البشر از مطلقا سواء اإلعجاز يف القرآنمعىن اإلعج

هو إضافة املصدر لفاعله، فهو مركب إضايف من كلمتني مها : ومصطلح إعجاز القرآن  
فاألوىل عرفنا  ؛ى نعرف معىن الكلمتنيى لنا معرفة هذا املصطلح، حت، وال يتسن)قرآن(و ) إعجاز(

  .فإليك تعريفها يف اللغة واالصطالح: معناها يف املطلب السابق، أما الثانية

  :القرآن لغة واصطالحا: الفقرة األوىل  

  :هلا معنيان: )قرآن(كلمة : املعىن اللغوي: أوال    

  .)2(مرادف للتالوة: والقراءة ؛تال: مبعىن )قرأ(القرآن مأخوذ من : التالوة - 1

2  - ومنه  ،مجعته وضممت بعضه إىل بعض: قرأت الشيء قرآنا، أي: تقول: اجلمع والضم
  .)3(رمحها على ولد مل تضم: ، وما قرأت جنينا أيما قرأت هذه الناقة سلى قطٍّ: قوهلم

  .)4(به الجتماع الدم فيه يمها مبعىن احليض والطهر، سبفتح القاف وضم: و القرء 

)5(ألنه جيمع السور ويضمها ؛اقرآن يم، وساجلمع والضم: فمعىن القرآن
.  

  

  

 ـــــــــــــــــ

 ،م1996سنة3دار الكتاب العريب بريوت، ط إبراهيم األبياري،: تح ، التعريفات،علي بن حممد بن علي جلرجاينا_)1(
 .32ص

)2(_اق احلسيين بيدياملرتضى الزد بن عبد الرزد بن حمماحملققني، جمموعة من : تاج العروس من جواهر القاموس، تح، حمم
 .364ص/1ج ،م1965سنة  ،مطبعة حكومة الكويت

دار العلم للماليني بريوت، ، أمحد عبد الغفور عطار: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحإمساعيل بن محاد اجلوهري_ )3(
 .65ص/1، جم1984سنة 3ط

 .84ص/1، جلطائف الكتاب العزيز يفبصائر ذوى التمييز بادي، آ الفريوز_)4(

 .78ص/11ج ،ابن منظور، لسان العرب: انظر_)5(
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 يف ما البشر كالم غري اهللا كالم اهللا، وأن كالم القرآن أن معلوم: املعىن االصطالحي: ثانيا  
 ا، ويذكرحقيقي احد تعريفه يكون ة، حبيثاملنطقي بالتعاريف حتديده ريتعذَّ ريب، والقرآن ذلك

 واألحاديث السماوية كتبال سائر أن غريه، ذلك عن زهومتي معناه بتقر تعريفات له العلماء

 اسم يف تشاركه أا ظانٌّ ظن فرمبا ،إهلياً وحياً كوا يف القرآن تشارك النبوية األحاديث و القدسية

  .)1(األنواع تلك عن ا امتاز اليت صفاته ببيان ،به االسم اختصاص بيان أيضاً، فأرادوا) القرآن(

  . )2( »بتالوته املتعبد -  -  حممد ل علىاملرتَّ اهللا هو كالم«: فالقرآن 

   :األمور بعض شرح التعريف هذا ويقتضي

  .اإلنس و اجلن املالئكة و كالم ذا خرج ؛» اهللا كالم «: فقول     

  .السابقني األنبياء على نزل ما ذا خرج ؛» -  - حممد على املرتل «: وقول

 نسخت اليت اآليات و النبوية األحاديث و القدسية األحاديث خرجت ؛»بتالوته املتعبد«: وقول

  .وقراءة اآلحاد، تالوا

  :املناسبة بني املعين اللغوي واملعىن االصطالحي: ثالثا

 ، فهذا الكتاب)اجلمع والضم(العالقة بينهما تتمحور حول معىن القراءة ومعىن القرء الذي هو 

يد سام عدة أشياء نذكر منهاألنه جيمع و يض اي قرآنم:  

  .)3(السور ويضم بعضها إىل بعضجيمع اآليات و  - 1

  .)4(مجع مثرات الكتب السالفة املرتلة، ومجع أنواع العلوم كلها - 2

  .(5)كما جيمع القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد - 3

 ـــــــــــــــــ

 .10صم، 1997 سنة1عبد احلميد الدخاخين، دار طيبة الرياض، ط: تح ،النبأ العظيم ،حممد عبد اهللا دراز :انظر_)1(

 .17ص ،م2000سنة3 طالرياض،  املعارف مكتبة ،القرآن علوم يف ، مباحثمناع القطان_ )2(

 .78ص /11ج ،ابن منظور، لسان العرب: انظر_)3(

 .402ص ،الراغب األصفهاين، املفردات :انظر_)4(

طاهر أمحد الزاوي و حممود : تح ،ابن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر: انظر_)5(
   .52ص/4ج ،دار إحياء التراث العريب بريوت ،حممد الطناحي
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  .(1)وهو جمتمع األحكام و احلقائق و املعاين و احلكم - 4

  قرآن؟فبعد بيان معىن اإلعجاز ومعىن القرآن، فما معىن مصطلح إعجاز ال

  :معىن إعجاز القرآن: الفقرة الثانية

لقد سلك العلماء يف تعريف اإلعجاز القرآين مذاهب خمتلفة، وذلك تبعا لتعدد وجوه اإلعجاز، 
يف البالغة إىل أن خيرج  ارتقاؤه«: هو إعجاز القرآن القول بأنَّ :فمثالببعض وجوهه،  فعرفه بعضهم

جعل اإلعجاز يف البالغة فقط دون  فهذا التعريف؛ )2(»عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته
  .األوجه األخرى

 القرآن إثبات: اللغة أصل حبسب معناه، إضايف مركب «: بأنه القرآنإعجاز وميكن تعريف 

 بالفعل تعلق واملفعول، وما لفاعله املصدر إضافة من به؛ فهو اهمحتد مبا اإلتيان عن اخللق عجز

 .)3(»به  حتداهم مبا اإلتيان عن اهللا خلق القرآن إعجاز: به، والتقدير للعلم حمذوف   

ى العرب بأن يأتوا حبديث من مثله، وذلك يف بيانه املتمثل يف بالغته فالقرآن الكرمي حتد
يف تأثريه على نفوس و ،املعاين التشريعية والعلمية الكامنة من وراء ذلكيف وأسلوبه ونظمه، و

  .  و يف أخباره عن الغيوب املاضية واملستقبلية ،مستمعيه

 اإلنسانية القدرة ضعف :أوال :شيئان اإلعجاز وإمنا«: بقوله)4(- هللا رمحه -الرافعيولقد عرفه 

  .عنايته واتصال اإلنسان شدة على ومزاولته ،املعجزة يف حماولة

  

 ـــــــــــــــــ

   .84ص/1ج ،بصائر ذوي التمييزبادي، آالفريوز : انظر_)1(

 ،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ،عدنان درويش وغريه: ، الكليات، تحأبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين يالكفو_)2(
 .149ص ،م1998سنة2ط

فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب بريوت،  :حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، تح الزرقاين_ )3(
 .259ص/2جم، 1995سنة1ط

م بطنطا مبصر، 1881ولد سنة  ،، عامل باألدب، شاعر من كبار الكتابيدق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعمصطفى صا_)4(
الزركلي : نظرا). إعجاز القرآن والبالغة النبوية(و) تاريخ آداب العرب( م، له مؤلفات عديدة منها1937وتويف ا سنة 

  .135ص/ 7ج م،1987سنة7ط ، دار العلم للماليني بريوت،األعالمخري الدين، 
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 العجز يف كله العامل فكأن، وتقدمه الزمن تراخي على هذا الضعف استمرار مث :ثانيا

  .)1(»بلغت ما بالغة احملدودة مدته غري له واحد، ليس إنسان

  : املعجزة اصطالحا: الفقرة الثالثة 

  :بعض النماذج وإليك يف االصطالح للمعجزة العلماء تعريفات تعددت

بالتحدي  مقرون للعادة خارق أمر املعجزة أن اعلم «: هبقول)2(-رمحه هللا - السيوطي عرفها - أوال
  .)3(» املعارضة عن سامل

ظهور : املتكلمني عند املعجزة وحقيقة «: هبقول)4(- رمحه هللا -البغدادي القاهر عبد عرفها - ثانيا
 مع األولياء من ذي كرامة أو األنبياء من نبوة ذي صدق إلظهار التكليف دار يف العادة خالف أمر

  .)5(»املعارضة عن به يتحدى من نكُول

  

 تستطاع ال خصال من البشر عادة خرق ما املعجز «: بقوله)6(- رمحه هللا -وعرفها املاوردي - ثالثا

 فيصري، برسالته اختصاصه على تصديقا ا خصه تعاىل اهللا أن على تدل إهلية بقدرة إال تستطاع

 ـــــــــــــــــ

 .98ص ،م2005دار الكتاب العريب بريوت، سنة  ،الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية_)1(

هـ، إمام حافظ مؤرخ 911هـ، وتويف سنة849، ولد سنةجالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي :هو_ )2(
عمر رضا : نظرا). عترك األقران يف إعجاز القرآنم(، )اإلتقان يف علوم القرآن: (وأديب، له حنو ستمائة مصنف منها

 .83- 82ص/2ج ،م1993سنة1ط ،كحالة، معجم املؤلفني، مؤسسة الرسالة بريوت

 ،مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري دمشق: ، اإلتقان يف علوم القرآن، تحعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي_)3(
 .1001ص/ 2ج. م2006سنة2ط

ولد ونشأ يف  ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهللا البغدادي التميمي االسفراييين، عامل متفنن، من أئمة األصول_ )4(
(من تصانيفه ،هـ، كان يدرس يف سبعة عشر فنا 429ومات يف أسفرائني سنة  بغداد، الفرق بني (و  )أصول الدين : 
 .48ص/4ج ،الزركلي، األعالم: نظرا ،)الفرق 

 .193ص ،م2002سنة1أمحد مشس، الدين دار الكتب العلمية بريوت، ط: البغدادي عبد القاهر، أصول الدين، تح_ )5(

ولد يف البصرة  ،حبيب أبو احلسن املاوردي، من العلماء الباحثني، أصحاب التصانيف الكثرية النافعةعلي بن حممد _ )6(
 )األحكام السلطانية(و  )أدب الدنيا والدين: (هـ، وويلَ القضاء يف بلدان كثرية، من كتبه450هـ، وتويف ببغداد364

 .327ص/ 4ج ،الزركلي، األعالم: نظرا .)أعالم النبوة (و
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  .)1(»التكليف زمان يف منه ذلك وصل إذا، نبوته ادعاء يف صدقه على دليال

، للعادة خارق، عقال ممكن أمر «: بأا) العقيدة اإلسالمية وأسسها(وجاء يف كتاب  -رابعا 
  .)2(»رسالته وصحة، نبوته صدق بذلك يؤيده، ليثبت أن أراد من يد على جيريه اهللا

  :مناقشة التعاريف وذكر التعريف املختار

 ةلدعو موافقة وهل هي، املختص باملعجزة هو فيه من يبني مل للمعجزة السيوطي تعريف - أ
  .ظهورها الذي هو زمن التكليف وكذلك مل يبني وقت، النيب أم ال

مع عدم ذكر زمن ، )3(والكرامة املعجزة فيه بني يفرق فلم البغدادي تعريف وأما -ب
  .ظهورها

  . التكليف بزمن الكرامة حيدد مل أنه عليه يؤخذف األخري تعريفوأما ال - ج

مجع شروط املعجزة اليت ذكرها العلماء واليت  إذن فالتعريف املختار هو تعريف املاوردي ألنه
  :التايل طلبأذكرها يف امل

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

 .26ص ،م 1986سنة1 ط، دار الكتب العلمية بريوت سن علي بن حممد، أعالم النبوة،اوردي أبو احلامل_)1(

 .338ص ،م1979سنة2 دار القلم دمشق، ط، امليداين عبد الرمحان حسن حبنكة، العقيدة اإلسالمية وأسسها_)2(

فما ال يكون مقرونا باإلميان والعمل الصاحل  ،أمر خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن لدعوى النبوة: الكرامة_)3(
حممد رضوان : عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تح املناوي حممد: انظر. وما قرن بدعوى النبوة معجزة ،استدراج

  .602-601م، ص1990سنة1الداية، دار الفكر املعاصر بريوت، ط
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اخلالدة ومعجزات األنبياء  - - شروط املعجزة و الفرق بني معجزة النيب  :الثاين املطلب
  .السابقني

  :شروط املعجزة: األول الفرع

 أين نبويت صدق على الدليل: عمد قال فلو، سبحانه اهللا إال عليها يقدر ال مما تكون أن - أوال

  .)1(أحد كل عليه يقدر أمر هذا ألن، دعواه تقبل مل، وأسكن أحترك

، - - كفلق البحر ملوسى: كالقرآن الكرمي، وقد تكون فعال: وهذه املعجزة قد تكون قوال 
  .) - )2- كعدم إحراق النار إلبراهيم: وقد تكون تركا

 أن صدقي آية إن: رجل يقول كأنأن تكون املعجزة خارقة للعادة وما ألفه الناس،  -  ثانيا

ذلك، غري أن الناس مل يألفوا  فعل اإلنسان يف مقدور ألنه معجزة ليست فهذه اليابسة على أمشي
بأن تتحول العصا إىل حية، أو أن النار ال حترق، أو أن البلغاء يعجزون عن أن يأتوا مبثل كالم 

  .فكانت هذه الثالث من معجزات األنبياء ؛)3(غبلي

أن تكون معارضتها غري ممكنة، فلو كان مبقدور أحد أن يأيت مبثلها لبطلت حجة النيب  -  ثالثا
  .)4(ومل يسلم له ادعاءه أن هذا األمر دليل على صدقه

  .)5(له ةصدقمبعىن أن تكون مؤيدة وم، يشترط يف املعجزة أن تكون موافقة ملا ادعاه النيب-رابعا

 يف احلياة الدنيا وقبل ظهور العالمات: أي، )6(أن تكون املعجزة يف زمان التكليف - خامسا

ملا جيري يوم  الكربى ليوم القيامة، وذلك ليتم التحدي ا والعجز عن معارضتها، وأما بالنسبة

 ـــــــــــــــــ

عبد اهللا التركي، مؤسسة : ، تحالقرآن ألحكام اجلامع، عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري أيبالقرطيب : انظر_ )1(
 .112ص/1ج. م2006سنة1الرسالة بريوت، ط

 .20ص ،والفضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي. 113املصدر نفسه، ص: انظر_ )2(

 .20ص ،الفضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرميو . 15ص ،مصطفى مسلم، مباحث يف إعجاز القرآن: انظر_ )3(

  . 20و الفضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي، ص. 114ص1، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب: انظر _)4(

 . 20الفضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي، ص . 15 ص ،مصطفى مسلم، مباحث يف إعجاز القرآن: انظر_)5(

  .26أعالم النبوة، صاملاوردي، : انظر_)6(
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مثل طلوع  ،للتحديا ليست أل ؛ال يعترب معجزاتفالقيامة من أمور خارجة عن املألوف والعادة 
  .إخل. . . تسجري البحار اجلبال و الشمس من مغرا وانفطار السماء ونسف

  .اخلالدة ومعجزات األنبياء - - الفرق بني معجزة النيب : الثاين الفرع

معجزة النيب الكربى خالدة ال تنقضي بانقضاء العصور واألجيال بل تبقى إىل قيام  إن -  أوال
 لظالم اجلهل والباطل، غري أن معجزات األنبياء السابقني فهي املبني، مبددة الساعة، ساطعة بالنور

يأيت  من وأما، وحدهم عاصروها الذين فرياها، األنبياء موت بعد تبقى تنقضي وال وقائع
  .)1(عليهم تأثريها فيضعف أخبارها إليهم فتنقل بعدها

 أخرجها ناقة - -  معجزة صاحلمادية، فمثال  حسية السابقني إن معجزات األنبياء -  ثانيا

املوتى أما معجزة خامت النبيني  وإحياء و املرضى إشفاء --  عيسى صخرة، ومعجزة من هلم
  .)2(فهي معنوية عقلية

رسالة اليت جاء يدعو إليها، أما معجزات لاخلالدة متضمنة ل - - معجزة النيب حممد  -  ثالثا
، إجنيله غري عيسى رساالم اليت يدعون إليها، فطباألنبياء السابقني كانت أمورا أخرى غري 

)3(توراته غري موسى وعصا
.  

   

 ـــــــــــــــــ

والسيوطي، اإلتقان يف علوم . 218ص/1ج ،م1947سنة2حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار القاهرة، ط: نظرا_)1(
  .1001ص/ 2القرآن، ج

 .215ص ،سيد سابق، العقائد اإلسالمية، دار الكتاب العريب بريوتو. 1002ص/2السيوطي، اإلتقان، ج: نظرا_)2(

  .53ص، النبوة أعالم، املاوردي_)3(
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  :املبحث الثاين

  .وجــوه اإلعجــاز القرآين
  :وفيه مطلبان

  

  

أقوال العلماء يف أهم وجوه : املطلب األول
  .اإلعـــجاز

  

    

 وجوه خالصة أقوال العلماء حول: املطلب الثاين

  .اإلعجاز
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  :أقوال العلماء يف أهم وجوه اإلعجاز: املطلب األول

  .  تقدمنيبعض امل رأي :األولالفرع 

  :)1( - رمحه هللا - الرماين رأي: أوال

 سبعة يف يظهر القرآن إعجاز أن إىل ) القرآن إعجاز يف النكت(  رسالته يف الرماين ذهب

توفر الدواعي  مع املعارضة ترك: جهات سبع يف القرآن تظهر إعجاز وجوه«: وذلك يف قوله، وجوه
 ونقض، املستقبلة األمور عن الصادقة واألخبار، والبالغة، فةروالص، للكافة والتحدي، احلاجة وشدة

  .)2(» معجزة بكل وقياسه، العادة

 إىل قسمها حيثالبالغة،  جهة من القرآن إعجاز وجه بيان يف القول وقد أفاض

 ،)8(والتجانس ،)7(والفواصل، )6(والتالؤم ،)5(واالستعارة ،)4(، والتشبيه)3(اإلجياز :هي أقسام عشرة
  .)4(البيان ، وحسن)3(، واملبالغة)2(والتضمني، )1(والتصريف ،)8(والتجانس

 ـــــــــــــــــ

هـ، من 384هـ، وتويف سنة  296بن عيسى الرماين، لغوي ومفسر وفقيه ومتكلم، ولد سنة أبو احلسن علي  :هو_)1(
محد، سري أعالم النبالء، أالذهيب مشس الدين حممد بن : انظر، )النكت يف إعجاز القرآن(و ) منازل احلروف ( مصنفاته، 

و عمر رضا كحالة، معجم . 533ص/16ج. م1984سنة1ط، مؤسسة الرسالة بريوترنؤوط وغريه، شعيب األ :تح
  .862ص/7املؤلفني، ج

دار املعارف  ،حممد خلف اهللا أمحد وغريه :الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تح_ )2(
  .75ص ،م1976سنة 3مصر، ط

أمحد اهلامشي، : انظر. هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض املقصود مع اإلبانة واإلفصاح: اإلجياز_ )3(
 .197ص ،م1999سنة1ط ،جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع، املكتبة العصرية بريوت

 .219جواهر البالغة، ص: انظر. غرض يقصده املتكلممشاركة أمر ألمر يف معىن بأدوات معلومة، ل: التشبيه هو_)4(

استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه مع قرينة : االستعارة هي_)5(
 .258جواهر البالغة، ص: انظر. صارفة عن إرادة املعىن األصلي

لتنافر وصف يف الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون لتالؤم أو عدم تنافر احلروف، واا_)6(
 .20جواهر البالغة، ص: انظر. حروف الكلمة متقاربة املخارج

  .5961اتالفاصلة سيأتى تعريفها يف الصفح_)7(

، پڭٱڭٱڭپ :تعاىلحنو قوله  ،الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبتهأن يذكر : لتجانس يعين به املشاكلة و هيا_)8(
= 
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 بإجياز نهاوبي األخرى ج على الوجوهعر ، مث)5(حدة على األقسام هذه من قسم كل شرح وقد

  :التعقيب عليهامع شيء من  ، خالصتها)6(شديد

 ؛الدواعي وشدة احلاجة، فاملقصود منه عجز العرب عن املعارضة ترك املعارضة مع توفر - 2
  .من اإلعجاز إمنا العجز دليل اإلعجاز وليس اإلعجاز اهذا يف رأيي ليس وجهو

  .للكافة، و هو ليس وجها من أوجه اإلعجاز، وإمنا التحدي يدعو لإلعجاز التحدي -   3

  .)7(هذا القول رده العلماء وأبطلوه. العارضة عن اهلمم صرف وهي: الصرفة -   4

األمور املستقبلية، وهذا وجه جزئي غري متوفر يف كل آية من  عن الصادقة األخبار -  5
  .القرآن

 الشعر معروفة، منها أنواع الكالم من بضروب جارية كانت العادة فإن: دةاالع نقض - 6

 فأتى، احلديث يف الناس بني الذي يدور املنثور ومنها ،والرسائل اخلطب ومنها والسجع

  .طريقة كل على به تفوق احلسن مرتلة يف هلا العادة عن خارجة مفردة بطريقة القرآن

هو اإلعجاز بالنظم الذي أنه يدخل يف اإلعجاز البالغي، و إال صحيحا و إن كان هذا الوجه
  .تبلور فيما بعد

  ـــــــــــــــــ
= 

االزدواج  وكذلك. 309جواهر البالغة، ص: انظرأمهلهم، ذكر اإلمهال بلفظ النسيان لوقوعه يف صحبته، : ، أيپڭ
 .330جواهر البالغة، ص: انظر. من جد وجد: اللفظني املتجاورين حنو جتانس: هو

هو تصريف معىن اللفظ يف املعاين املختلفة ملشتقاته، كتصريف معىن امللك يف مالك، وملك، ذي امللكوت، : التصريف _)1(
 .111الرماين، النكت ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص: انظر. مليك، التمليك، التمالك، اإلمالك، التملك، اململوك

ثالث : من غري ذكر الكالم املضمن باسم أو صفة هي عبارة عنه، أنظر هو حصول معىن يف الكالم: التضمني الكالم_)2(
  .338جواهر البالغة، ص : انظر، وهو غري التضمني يف الشعر والنثر املشهور يف علم البالغة، 10 ص ،رسائل يف إعجاز القرآن

جواهر البالغة، : انظرستحيال، أن يدعي املتكلم لوصف بلوغَه يف الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو م: املبالغة هي_)3(
   . 312ص

  .106النكت ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز، ص. »ملا يظهر به متيز الشيء عن ضده اإلحضار«: عرفه الرماين بأنهالبيان _)4(

 .109- 76ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص النكت ضمن ،الرماين: انظر_)5(

  .111- 109، صاملصدر نفسه: انظر_)6(

  .31- 29ص ،1ط السيد أمحد صقر، دار املعارف مبصر،: تح ، إعجاز القرآن،أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين: انظر_)7(
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   وقلب البحر فلق سبيل كان إذ، من هذه اجلهة إعجازه يظهر: معجزة بكل قياسه -  7

، العادة عن خرج اإلعجاز إذ يف سبيال واحدا ذلك يف ارى هذا جرى وما حية العصا
  .هذا الذي ذكره هو املعجزة اليت يبحث هلا عن وجه إعجازهاف ؛املعارضة عن فيه اخللق قعد

شتهِر القول اوجوه اإلعجاز اليت ذكرها الرماين يف ثالثة أوجه  ميكن اختصارووفق هذا العرض 
  :ا وهي

  .اإلعجاز البياين -أ

  .اإلعجاز بأخبار الغيب - ب 

  . اإلعجاز بالصرفة –ج 

  :)1( - رمحه هللا - اخلطايب رأي: اثاني

بيان إعجاز  ( يف إعجاز القرآن، و ذلك يف رسالته اكان اخلطايب من األوائل الذين كتبو
نه من أخبار الغيب، ج على قول اإلعجاز مبا تضمقول اإلعجاز بالصرفة، عر ، فبعد أن رد)2()القرآن

الذي وإن كان صحيحا إال أنه ليس عاما يف كل سورة من القرآن الذي حتدى العرب بأن يأتوا 
  .سورة منه أيب

 تأثريه: الفصاحة والبالغة والنظم، والثاينوجه : أحدمهامث ذكر أن اإلعجاز يكمن يف وجهني، 

  .النفوس يف

اعترب أن القرآن معجز ألنه جاء بأفصح األلفاظ : الفصاحة والبالغة والنظم وجه: الوجه األول
يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح املعاين، وأن الكالم الفاضل احملمود املوجود يف القرآن ثالثة 

  :أقسام

 ـــــــــــــــــ

هـ، وتويف 313أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطايب البسيت، من بالد كابل، فقيه حمدث، ولد سنة  :هو_ )1(
الذهيب، سري : انظر. )احملدثني غلط إصالح( و) القرآن إعجاز بيان( و ) السنن معامل (: هـ، من مؤلفاته 388سنة 

 .30ص 1و الزركلي، األعالم، ج .23ص17أعالم النبالء، ج

  .ثالث رسائل يف إعجاز القرآن: موجودة ضمن_ )2(
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  .الكالم و أرفعه طبقات أعلى وهو، اجلزل الرصني ـ البليغ أ

  .الكالم وأقصده طبقات أوسط وهو، السهل القريب ـ الفصيح ب

  .الكالم وأقربه طبقات أدىن وهو، الرسل الطلق ـ اجلائزج 

فحازت بالغة القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة، فجمعت بني الفخامة والعذوبة، 
  .هلذا القرآنواجلزالة واملتانة، فكانت خاصية 

  :ويرجع اخلطايب عجز البشر عن اإلتيان مبثله لعدة أمور منها

 املعاين ظروف هي اليت وبألفاظه العربية اللغة أمساءأن علم البشر ال حييط جبميع  - 1

  .واحلوامل هلا

  .األلفاظ تلك على احملمولة األشياء معىن مجيع أفهامهم تدرك ال -   2

  .ائتالفها يكون ا اليت النظوم وجوه مجيع الستيفاء معرفته تكمل ال -   3

 قائم، رباط به ومعىن، حامل لفظ: الثالثة األشياء ذه الكالم يقوم وإمنا«: وهذا ما بينه يف قوله

 ال حىت غاية الشرف والفضيلة يف منه األمور هذه وجدت، القرآن تأملت وإذا، ناظم هلما
 أحسن نظما ترى وال، ألفاظه من أعذب وال أجزل وال أفصح األلفاظ من شيئا ترى

 اليت هي إا عقل ذي على فال خفاء املعاين وأما، نظمه من تشاكالو تالؤما وأشد تأليفًا

..... وصفاا نعوا من الفضل درجات أعلى إىل والترقي، أبواا يف بالتقدم العقول هلا تشهد

 نظوم أحسن يف األلفاظ بأفصح جاء ألنه معجزا صار إمنا القرآن أن اآلن، واعلم فتفَهم

  .)1(»املعاين أصح مضمنا التأليف

  

 حيثهذا الوجه،  عن اونبه الذينل ائواأل من ويعترب اخلطايب: النفوس يف تأثريه: الوجه الثاين

 من الشاذ إال يعرفه يكاد فال، الناس عنه ذهب آخر وجه القرآن إعجاز ويف قلت«:يقول

 القرآن غري كالما تسمع ال النفوس، فأنك يف تأثريه بالقلوب و صنيعه آحادهم، وذلك

 ـــــــــــــــــ

 .27الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص_ )1(
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 ومن، حال يف واحلالوة اللذة من القلب له خلص السمع قرع منثورا، إذا وال منظوما

، الصدور له وتنشرح، النفوس منه تستبشر، إليه منه خيلص ما أخرى يف واملهابة الروعة
 اخلوف وتغشاها، والقلق الوجيب من عراها قد مرتاعة عادت منه حظها أخذت إذا حىت

)1(»والفرق 
.  

  :)2( - رمحه هللا - ينرأي الباقالَّ: اثالث

 إعجاز( إعجاز القرآن وذلك يف كتابه املشهور يف ين من أشهر العلماء الذين كتبوايعد الباقالَّ

قول اإلعجاز بالصرفة، مث ذكر ثالثة وجوه من إعجاز القرآن نذكرها  حيث أفاض يف رد) القرآن
  :على سبيل اإلمجال

  .إليه هلم سبيل وال البشر عليه يقدر ال ما تضمنه من األخبار باملغيبات، وهي مما – أ 

مل يكن يتلو من قبله كتابا  - - ما فيه من أنباء األولني وقصصهم مع العلم أن النيب  – ب
  .وال خيطه بيمينه

 أن القرآن الكرمي عجيب التأليف، بديع النظم، متناه يف البالغة إىل حد كبري فوق – ج

  :)3(مستوى البشر أمجعني، وهلذا جنده فصل يف هذا الوجه وفرع منه عدة وجوه أمهها

  .شعرا وال نثرا، فهو ليس نظم القرآن خارج عن نظام كالم العربأن  - أوال

كثرة آيات القرآن منها الطويل ومنها القصري إال أا بليغة وفيها احلكم الكثرية، أما كالم -ثانيا
  .البشر فالبليغ منه قليل متكون من كلمات قليلة

 عدم التفاوت يف النظم، واملرتلة العليا يف التأليف والرصف مع اختالف األغراض اليت -ثالثا 

 ـــــــــــــــــ

  .70صالرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، _)1(

انتهت إليه الرياسة يف مذهب  ،من كبار علماء الكالم القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد، الباقالين، قاض :هو_)2(
). التمهيد(و ) اإلنصاف(و) إعجاز القرآن: (هـ، من مؤلفاته 403هـ، وتويف عام338ولد بالبصرة عام  ،األشاعرة

، إحسان عباس، دار صادر بريوت: ، تحوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر خلكانابن : انظر
  .111ص/5ج ،و رضا كحالة، معجم املؤلفني .269ص/4ج ،م1971سنة1ط

 . 69الكرمي، ص الباقالين ، إعجاز القرآن: انظر_)3(
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  .حبسب الغرض املتناول وسبك الكالم من شعر أو نثر م البشر فاختالفه بينأما كال، يتناوهلا

نظم القرآن جيمع بني الوجوه الكثرية فيجعل املختلف كاملؤتلف، واملتباين كاملتناسب  -ابعار
  .بينما يتفاوت كالم البلغاء تفاوتا واضحا يف ضم ومجع الكالم املتنافر

  .كالم اجلن واإلنس فاق يف بالغته نظم القرآن - خامسا 

  .القرآن يشبه كالم العرب يف الشكل وخيالفه يف املضمون إىل احلد املعجز - سادسا 

  .إحكام األلفاظ وقوة املعاين حىت يف املواضع التشريعية والعقدية - سابعا 

  .عدم تنافر كلمات القرآن فكلها درر عكس كالم البشر -ثامنا 

  .حروف كلمات القرآن هي نفس حروف كالم العرب لكن النظم معجز - تاسعا 

 الكالم القرآين خارج عن الوحشي املستكره، والغريب املستنكر، ومن الصنعة املتكلفة-عاشرا

  .وسع وجوه اإلعجاز البياين فجعلها عشرة، بعد أن كانت ثالثة عند اخلطايبوعلى هذا فالباقالين 

يرى أن الوجه األول والثاين مها وجه ة اليت ذكرها الباقالين، ثالثواملتأمل يف هذه األوجه ال
  .الغيوب علىاإلخبار يف واحد يدخل 

  :)1( - رمحه هللا - رأي اجلرجاين: ارابع 

) الرسالة الشافية(عبد القاهر عناية كبرية مبسألة إعجاز القرآن وذلك يف كتابيه  لقد اعتىن

إثبات حتدي القرآن : ثالثة أشياء عن، حيث جنده يف الرسالة الشافية قد تكلم )دالئل اإلعجاز(و
2(د القول بالصرفة و أبطلهللعرب وغريهم، عجزهم عن املعارضة، مث فن(.  

 وجعله، النظم والتأليف على ركز وقدوجوه اإلعجاز،  عند تكلم أما يف دالئل اإلعجاز فق

 ـــــــــــــــــ

عبد القاهر بن عبد الرمحن الشيخ أبو بكر اجلرجاين النحوي املتكلم على مذهب األشعري الفقيه على مذهب الشافعي،  _)1(
، )املغين يف شرح اإليضاح(من مصنفاته ، اإلمام املشهور املقصود من مجيع اجلهات مع الدين املتني والورع والسكون

 .433-432ص/ 18الذهيب، سري األعالم، ج: انظرهـ،  471تويف سنة ) ئل اإلعجازدال(، )العمدة يف التصريف(

حممود حممد الطاحني وغريه، دار : وطبقات الشافعية الكربى، تح السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف،
   .150-149ص/4ج ،هـ1413سنة2ط إحياء الكتب العربية القاهرة،

 .157 –117إعجاز القرآن، صايب و اجلرجاين، ثالث رسائل يف واخلطالرماين : انظر_ )2(
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مما  فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن يف شيء «: القرآن، فقال يف اإلعجاز وجه
إال النظم  –من بعد ما أبطلناه أن يكون فيه  –النظم ألنه ليس عددناه مل يبق إال أن يكون يف 

وكنا قد علمنا أن ، امتنع ذلك فيها مل يبق إال أن يكون يف النظم والتأليفوإذا  ......واالستعارة
  .)1(»ليس النظم شيئا غري توخي معاين النحو وأحكامه فيما بني الكلم

فعاجل طريقة نظم الكالم وترتيب معانيه، من حيث التقدمي والتأخري، والذكر واحلذف والوصل 
واعلم أن «: فقال ،من األمور النحوية مبفهومه الواسعوالفصل، والقصر واالختصاص، وما إىل ذلك 

ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف 
  .)2(»مناهجه اليت جت

حسن اختيار املعاين وترتيبها يف النفس، وجودة ترتيب : وخالصة نظريته يف النظم إمنا هو
  .األلفاظ يف النطق

   :رأي بعض املتأخرين :الثاين الفرع

  :- رمحه هللا -الرافعي رأي: أوال

، فبعد ما عقب على )النبوية والبالغة القرآن إعجاز( أمساه اإلعجاز يف كتابا الرافعي صنف لقد
 تعلقه حيث أقوال العلماء الذين سبقوه يف وجوه اإلعجاز، خلص إىل ذكر ثالثة أوجه عامة من

  .العلمية حقائقه اإلنساين، ويف أثره ويف، الكتب دون تارخيه يف: هي بغريه

القرآن  أن ..... البحث بعد إعجاز القرآن، وما حققناه وجه يف عندنا الذي أما «: حيث قال
 املمكن عن غري باملعجز اإلمكان ينفي حني، إطالقه اإلعجاز على لفظ يفهم الذي باملعىن معجزة

 من كغريه أثر هو وإمنا، جهة وال مأتى ذلك إىل وليس، مبلغا اإلنسانية الفطرة منه تبلغ ال أمر فهو

 كأا األلفاظ من مادة له بأن عنها وينفرد، الوضع وهيئة الصنعة إعجاز يف يشاركها اإلهلية اآلثار

 ـــــــــــــــــ

 .391ص ،م 2004سنة 5ط، بالقاهرة مكتبه اخلاجني حممود شاكر: اإلعجاز، تحاجلرجاين عبد القاهر، دالئل _)1(

  .81ص، املصدر نفسه_)2(
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 يف و معجز، الكتب سائر دون تارخيه يف معجز فالقرآن ....كلها املواد تلك ذَوبِ من إفراغًا مفرغة
 يف اإلنسانية الفطرة ختالف ال عامة وجوه وهذه ،حقائقه كذلك يف معجز و، اإلنساين أثره

  .)1(»شيء

، كالما عربيا باعتباره نفسه حيث من القرآن إعجاز على هذا كتابه يف يركز الرافعي أن إال
 وإليك، وتركيب أسلوب ونظم هي حيث من البالغة يف متمثل الناحية هذه من إعجازه ويرى أن

  :ذلك يف أقواله بعض

ذلك  من ليس، كله العرب كالم يف العريب اإلعجاز مادة هو فإمنا األسلوب وهذا « :يقول
 دون قطع العرب الذي وهو، معجزا يكون أن ميكن شيء هذا من وليس، معجز وهو إال شيء

  .)2(»املعارضة

وأن هلذا النظم ما بعده،  فأنت تعلم اآلن أن سر اإلعجاز يف النظم، «: ويقول يف موطن آخر
  .)3(»يف احلروف والكلمات واجلمل: وقد علمت أن جهات النظم ثالث

  :)4( -رمحه هللا -دراز اهللا عبد حممد رأي: ثانيا

 يف ثالثة جعلها وقد اإلعجاز أوجه عن)  العظيم النبأ(  كتابه يف دراز الدكتور حتدث لقد

 من الثالث هذه النواحي دراسة يف – وتوفيقه اهللا بعون – اآلن فلنأخذ «: يقول حيث، أوجه

 اإلصالحي اإلعجاز وناحية، اإلعجاز العلمي وناحية، اللغوي اإلعجاز ناحية أعين، القرآين اإلعجاز

 التحدي جهتها من وقع اليت هي ألا بناحيته اللغوية أوفر عنايتنا ولتكن، االجتماعي التهذييب

 ـــــــــــــــــ

 .109الرافعي مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص_)1(

   . 131نفسه، صاملرجع _ )2(

 .146املرجع نفسه، ص_ )3(

من السوربون، اشتغل بالتدريس يف جامعة  هحممد عبد اهللا دراز، عامل أديب، ولد مبصر، حتصل على شهادة الدكتورا :هو_ )4(
 :انظر. م1958سنة، تويف )النبأ العظيم(، )الدين كتاب(: منها تالقاهرة، وغريها من املناصب، له العديد من املؤلفا

  .212ص/10معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، ج
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  .)1(»منه سورة يف وتفصيال مجلة بالقرآن

  :ناحيتني على اللغوي يف اإلعجاز ركز دراز الدكتور إال أن

  .اإلعجاز بتناسق األلفاظ وتأثريها يف السامع: الناحية األوىل

  :ولكي يبني هذا قسم القرآن العظيم إىل أربعة أقسام: إعجاز معاين القرآن: الناحية الثانية

هو ما يؤدي معىن تاما، وقد يكون يف سورة و) القرآن يف قطعة قطعة منه( عرب عنه بـ: األول
 وتكلّم يف هذا القسم على خصائص األسلوب القرآين اليت جعلته معجزا،. بضع آيات من سورة أو

  :)2(وجعلها أربعا

  .املعىن حبق والوفاء اللفظ يف القصد - 1

ويقصد به أن القرآن خاطب العامة مع فهمهم له وكذلك . اخلاصة وخطاب العامة خطاب- 2
  .اخلاصة

  .العاطفة متاعإو  العقل إقناع - 3

  .ألفاظه جمملة لكنها حتمل بيانا كثريا، ملن يتدبر ذلك إنأي . واإلمجال البيان - 4

اتساق مواضيع السورة الواحدة ولو كانت مرتلة  عنفتكلم : القرآن يف سورة سورة منه: الثاين
  .يف سنني متباعدة

مل يكمل هذين القسمني . السورة والسورة، والقرآن يف مجلتهالقرآن يف مابني : الثالث والرابع
  .)3(-رمحه اهللا تعاىل- وتويف 

اإلعجاز البياين واإلعجاز العلمي واإلعجاز : إذن أوجه إعجاز القرآن اليت ذكرها ثالثة هي  

 ـــــــــــــــــ

 .99النبأ العظيم، ص_)1(

  .148 138-، صنفسهاملرجع _ )2(

لكننا مل ننعم إال باملرتبتني األوليني، القرآن يف قطعة «: 101ص ،قال تلميذه فضل حسن عباس يف كتابه إعجاز القرآن_ )3(
 .»رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة قطعة، و القرآن يف سورة سورة، وفاضت روحه إىل بارئها
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   .)1(التشريعي

   

 ـــــــــــــــــ

 .289-272ص ،يف كتابه مباحث يف علوم القرآن وممن تابعه على هذا التقسيم مناع القطان _)1(
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  :)1( - رمحه هللا -قطب رأي سيد: ثالثا

يف إعجاز القرآن، لكن نستشف كالمه عن اإلعجاز يكن سيد قطب قد صنف كتابا خاصا مل 
، فنجده وإن كان )التصوير الفين(وكتابه ) يف ظالل القرآن(من كتاباته عن القرآن مثل تفسريه 

العلمي، غري أن اإلعجاز البياين هو الذي امتازت به كتبه،  زيتكلم عن اإلعجاز التشريعي، واإلعجا
الذي صاغه يف شكل من اجلدة مل تعرف عند  ،)2(يف القرآنوذلك من خالل تقريره للتصوير الفين 

  .من قبله

إن األساس الذي يقوم عليه «: يقول الدكتور فضل حسن عباس يف نظرية التصوير الفين  
التصوير الفين كون التصوير هو األداة املفضلة للتعبري، و القاعدة األساسية يف الكتاب العزيز، عدا 

ذا التصوير ليس للمعاين اردة وحدها، بل هو للحاالت النفسية آيات األحكام بالطبع، وه
والقصص واألمثال كذلك، وهذا التصوير يقوم على التجسيم احملسوس  ةواحلوادث التارخيي

  .)3(»والتخييل

  :)4(خصائص نظرية التصوير الفين

 وهو أن القرآن يعرب بالصورة احملسة املتخيلة من األغراض: التخييل احلسي – أوال

  .واملوضوعات اليت يبحثها

  .ويعين به جتسيم املعنويات على وجه التحويل: التجسيم – ثانيا

  .التناسق الفين يف اآليات من إيقاع يف أجزائها، وتالؤم يف ألفاظها ومعانيها – ثالثا

  .ذا اجلمال الفين وتأثريه يف النفوس البشريةفهو يرجع اإلعجاز إىل ه

 ـــــــــــــــــ

، له عدة مؤلفات العلوم دار كليةمن  خترج، م1906سنة أسيوطولد يف مصري،  إسالمي مفكر، إبراهيم بن قطب سيد_)1(
 .148ص/3، جاألعالم ،لزركليا: انظر. م1967قتل معدوما سنة، )القرآن ظالل يف(و) القرآن يف الفين التصوير(: منها

   . 112 ص فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي، : انظر –)2(

  .113املرجع نفسه، ص_ )3(

 .116 - 113املرجع نفسه، ص: انظر_)4(
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   :)1( -رمحه هللا -عباس فضل الدكتور رأي: رابعا

لقد مجع الدكتور فضل حسن عباس أقوال من تقدمه من العلماء وعلق عليها وحمصها، لذلك 
  : من املهم ذكر ما وصل إليه

ألنه يظهر يف القرآن كله وهو أعظم وجوه اإلعجاز وأعمها وأمتها، : اإلعجاز البياين - أوال 
يف سوره ويف آياته، أما الوجوه األخرى فليس األمر فيها كذلك، فأنباء الغيب مثال ليست موجودة 

  .يف كل آية من القرآن، وكذلك اإلعجاز التشريعي

واإلعجاز البياين يرجع يف لبه وجوهره إىل النظم الذي يظهر يف اختيار الكلمات من جهة، 
  .)2(ات يف مجلها من جهة أخرى، مث ترتيب اجلمل و اآليات يف السورةوترتيب هذه الكلم

 بعد أن عرض الدكتور فضل عباس أقوال العلماء املانعني إلعجاز: اإلعجاز العلمي -ثانيا

  :)4(، خرج بإثبات هذا الوجه ولكن بشروط هي)3(العلمي للقرآن واملثبتني له ومناقشة ذلك

  .يطابق املعىن املفسر املعىن اللغويموافقة اللغة العربية حبيث  - أ 

  .أو ما له حكم املرفوع - - عدم خمالفة صحيح املأثور عن النيب  -ب

  .أن يوافق التفسري ويتناسب مع سياق اآليات -ت

  .أال يتعرض التفسري العلمي ألخبار وشؤون املعجزات -ث

  . أن يكون التفسري حسب احلقائق العلمية الثابتة ال حسب النظريات الومهية املتداعية - ج

 يرى الدكتور أن القرآن معجز يف تشريعاته كما هو معجز يف بيانه: اإلعجاز التشريعي: ثالثا

 القرآن واحلق أن بيان القرآن وتشريعاته ال ينفصل بعضها عن بعض، وإذا عرفنا أن«: حيث يقول

 ـــــــــــــــــ

إتقان (، )إعجاز القرآن(: م بفلسطني، خترج من األزهر، له العديد من املؤلفات منها1932فضل حسن عباس، ولد سنة_ )1(
فضل حسن عباس، قضايا قرآنية يف املوسوعة : انظر). قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية (، )الربهان يف علوم القرآن

 .آخر الكتابيف ، م2000سنة 1الربيطانية، دار الفتح األردن، ط

 .155فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي، ص :انظر_ )2(

أبو حامد الغزايل، : أما املثبتون فكثري منهم. الشاطيب، حممود شلتوت، حممود شاكر: العلماء املانعون الذين ذكرهم_ )3(
 .253 - 239، صاملرجع نفسه: انظر. الرازي، السيوطي، الرافعي، عبد اهللا دراز

 .260 - 259، صاملرجع نفسه: انظر_ )4(
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  .)1(»ة بيانية، فيجب أن نعلم أنه معجزة تشريعية كذلكمعجز

  :و الباحث عن اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي جدير به أن يقف على

  .تشريعات القرآن الكرمي و السنة املطهرة يف شىت جماالت احلياة .1

  .وأن يدرس ما وصل إليه العقل البشري من قوانني وأنظمة .2

  .التشريعات القرآنية، وبني هذه القوانني واألنظمةوأن يعقد موازنات بني  .3

ومن هنا يصل إىل إعجاز تشريعات القرآن من حيث مسوها ومشوهلا، وما فيها من نظرة 
  .)2(سلبيات والثغرات و املآخذالإنسانية، وخلو من 

ى الدكتور فضل عباس أن إخبار القرآن عن األمم السالفة، وعن ير: اإلعجاز الغييب: رابعا  
واملتأمل يف قصص القرآن واملتدبر آلياته «: أحداث املستقبل يعد وجها من وجوه اإلعجاز حيث قال

من خرب السماء،  يدرك أن ما جاء به القرآن الكرمي جممال تارة ومفصال تارة ال ميكن أن يكون إال
  .)3(»د من وجوه اإلعجازفكان حريا أن يع

  .)4()إعجاز القرآن مباحث يف( يف كتابذكرها جاء  هي اليت ةولإلشارة هذه األوجه األربع

  :)5(فضل عباس على وجهني آخرين من وجوه اإلعجاز ومهار مث تكلم الدكتو

وهو ما نلمحه يف تلك اآليات وهي تتحدث عن أصناف الناس : اإلعجاز النفسي - أ
النفس البشرية ومواقفهم ومشاعرهم، وما يفرحهم وما حيزم، وما جنده من بيان ملكنونات 

  .وخفاياها، ودوافعها يف آيِ القرآن الكرمي

النفوس هيبة وحالوة،  يفوهو ذلك التأثري العظيم هلذا القرآن العظيم : اإلعجاز الروحي -ب    
  .ورغبة ورهبة

 ـــــــــــــــــ

  .281فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكرمي، ص_ )1(

  .282املرجع نفسه، ص_)2(

 .321املرجع نفسه، ص_)3(

 .121صمصطفى مسلم، _ )4(

 .335-329إعجاز القرآن الكرمي، ص ،فضل حسن عباس: انظر_)5(
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 :غري أنه ناقش هذين الوجهني وجعلهما ال ينفصالن عن إعجاز القرآن البياين وبالغته، فقال

 النفسي، واإلعجاز الروحي كليهما ناشئان عن الصبغة البيانية للقرآن الكرمي اليت إن اإلعجاز.....«

  .)1(»تتمثل يف أصوات حروفه وترتيبها يف كلماته، ونظم هذه الكلمات يف مجله

  :ه لسببنيما يسمى باإلعجاز العددي، ورد عنحتدث  إعجاز القرآن الكرميويف آخر كتابه 

ال توجد فائدة ترجى من وراء ذلك ال يف واقع الناس وال يف نفوسهم عكس األوجه : األول
وخالصة القول أن وجوه إعجاز القرآن السابقة اليت حتدثنا عنها كانت لكل منها «: اليت أثبتها، فقال

ولكن ما يسمى باإلعجاز العددي، ....صبغة عملية، وإشارات وفوائد تكشف عن مضمرات النفس
غم من إعجاب كثري من الناس به، ال جتد له تلكم الفوائد العملية وذلكم األثر الواقعي الذي على الر

    . )2(» ....من شأنه أن يهذب النفس

وال أدري ملاذا حياول بعض الناس تكثري «: أنه متكلف، حيث قال يف سياق بيان ذلك: الثاين
غين بوجوه اإلعجاز الظاهرة  والقرآن ،وجوه اإلعجاز، ولو كان يف ذلك التكلف والتمحل

  .)3(» الواضحة معاملها، متعددة معاملها

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

  .339إعجاز القرآن الكرمي، ص ،فضل حسن عباس: انظر_)1(

  .335املرجع نفسه، ص_ )2(

 .337املرجع نفسه، ص_ )3(
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  .خالصة أقوال العلماء حول وجوه اإلعجاز: املطلب الثاين

بعد هذه الوقفة مع أقوال العلماء يف وجوه إعجاز القرآن، أرى أن القرآن معجز جبميع 
والعلمية وغريها، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء، البيانية والتشريعية والتأثريية والغيبية : وجوهه

  .مع ردهم قول الصرفة الزاعم بأن اهللا صرف همم البشر بأن يعارضوا القرآن

غري أن اإلعجاز البياين، هو أعظم هذه الوجوه وأمهها، مما جعل العلماء والباحثني يولونه 
  :لسببنياهتماما خاصا، منذ القدمي إىل وقتنا هذا، وذلك رمبا 

ب الفصاحة إن القرآن حتدى العرب بأن يعارضوه، وبأن يأتوا بسورة مثله أو آية وهم أربا1- 
  .مدبرين، فكان اإلعجاز البياين ذا أمهية كبرية و البيان، لكنهم ولَّوا

وألنه ال ختلو منه آية من كتاب اهللا تعاىل، وأما الوجوه األخرى فليس كذلك فاإلعجاز  2-
  .لو منه الكثري من اآليات بل والسور، واإلعجاز التشريعي كذلكالعلمي مثال خت

فاإلعجاز البياين يظهر يف فصاحة القرآن وبالغته، وأسلوبه، وتصويره الفائق لألمور احلسية 
بأعناق  اواملعنوية، ويف نظمه، واتساق كلماته وآياته وسوره يف ما بينها مما جيعل الكالم بعضه آخذ

علم : (، وهو ما يسمى بـاحملكم البناء حال حاله التأليف ويصريرتباط بعض، فيقوي بذلك اال
، نظمه وحسن، الكالم هذا بالغة إىل فانظر«: )الترتيل حقائق عن الكشاف( يف جاء، )املناسبات

 ما وألمر، واحدا إفراغا أفرغ كأمنا، بعض ةحبجز بعضه وأخذ، تفسريه ورصافة، أضماده ومكانة

   .)2(» )1(الشقاشق وأخرس، القوى أعجز

 ـــــــــــــــــ

 :انظر. ذو شقشقة، فإمنا يشبه بالفحل: ، وإذا قالوا للخطيبهدر: شقشقة الفحل شقشق: ، يقال»أخرس الشقاشق«: قوله_)1(

 .1503ص/4، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ، محاد بن اجلوهري إمساعيل

مكتبة  علي حممد معوض،: تح ،التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف ،عمر بن حممود الزخمشري_)2(
  .477 ص/ 4ج م، 1989سنة 1ط، الرياض، العبيكان

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

28 

 السورة هذه نظم لطائف يف تأمل من «: البقرة سورة تفسري ختاميف  )مفاتيح الغيب( يفجاء و

 أيضاً فهو ،معانيه وشرف ألفاظه فصاحة حبسب معجز أنه كما القرآن أن علم ،ترتيبها بدائع ويف

 أين إال ،ذلك أرادوا أسلوبه حبسب معجز إنه قالوا الذين ولعلّ ،آياته ونظم ترتيبه حبسب معجز

 هذا يف األمر وليس األمور هلذه متنبهني غري ،اللطائف هذه عن معرضني املفسرين مجهور رأيت

  :قيل كما الباب

  )1( »الصغر يف للنجم ال للطرف والذنب   رؤيته األبصار تستصغر والنجم

 الروض هذا أن وهي ،علمك عن تعزب أال أحب دقيقة وهنا« :قوله) مناهل العرفان(وجاء يف 

 وائتالف ،حمكم وارتباط ،بارع تناسب ،وسوره وآيه مجله بني يقوم الكرمي القرآن ،اليانع الرباين

  .)2(»واأليام والشهور السنني على منجما نزوله الحظنا إذا خصوصا ،اإلعجاز حد إىل ينتهي ،بديع

  :اآليتوهذا ما سأبرزه يف الفصل 

  

  

   

 ـــــــــــــــــ

  . 139ص/7ج م، 1981سنة1مفاتيح الغيب، دار الفكر بريوت، ط الفخر الرازي،_)1(

  .67ص/1الزرقاين حممد عبد العظيم،  ج_)2(
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  .البياين يف علم املناسبات و الفواصل القرآنية جتلي اإلعجاز

  :مباحثأربعة وفيه 

  

  

  

  

  

  .اإلعجاز البياين أقوال العلماء فيه و أمهيـته: املبحث األول

  

  .علــم املناسبــات أمهيتــه وأنواعه: املبحث الثاين

  

   .أنــواع املناسبــات يف القرآن:املبحث الثالث

  

  .اآليات القرآنــية وفواصلهااملناسبة بني : املبحث الرابع
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  :املبحث األول

  .اإلعجاز البياين أقوال العلماء فيه و أمهيته
  :لبانمط فيه 

  

  

  

  .بعض أقوال العلماء يف اإلعجاز البياين: املطلب األول

  

  

  .أمهــية اإلعجـاز البيـانــي: املطلب الثاين
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  :أقوال العلماء يف اإلعجاز البياين: املطلب األول

 يف وحديثًًا قدميا العلماء ركَّز لذلك البياين اإلعجاز هو اإلعجاز وجوه أعظم من إن
  :منهم أو املتكلمني أو املفسرين وإليك بعض أقواهلم سواء اللغويني الوجه، هذا على حديثهم

  :)1( - رمحه هللا - الطربي قول: أوال

تكلم الطربي عن شرف نظم القرآن الذي فَضل به عن سائر الكتب قبله، وأعجز البلغاء 
من أشرف تلك املعاين اليت فَضل ا كتابنا سائر الكتب قبله، نظمه «: واخلطباء والشعراء، حيث قال

العجيب ورصفُه الغريب وتأليفُه البديع، الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه اخلطباء، 
قصورا عن أن تأيت  -كلَّت عن وصف شكل بعضه البلغاء، وحتيرت يف تأليفه الشعراء، وتبلَّدت و

  .)2(»لديه أفهام الفُهماء، فلم جيدوا له إال التسليم واإلقرار بأنه من عند الواحد القهار - مبثله 

  :- رمحه هللا -الرماين قول: ثانيا

وذلك يف  عل الطبقة العليا هي بالغة القرآن املعجزةقسم الرماين البالغة إىل ثالثة طبقات، وج
أدىن  هو يف ما طبقة، ومنها أعلى يف هو ما منها: طبقات ثالث على فهي فأما البالغة «: قوله

 معجز، وهو أعالها فهو يف كان طبقة، فما وأدىن طبقة أعلى بني الوسائط يف هو ما طبقة، ومنها

  .)3( »القرآن بالغة

  :-رمحه هللا -اخلطايب قول: ثالثا

حتدث اخلطايب عن بالغة القرآن وبيانِه املتمثلة يف فصاحة األلفاظ املنتظمة يف أحسن تأليف 

 ـــــــــــــــــ

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر، كان إماما يف فنون كثرية منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري : هو_)1(
أخبار : (له عدة مؤلفات منها ،هـ310هـ، واستوطن بغداد وتويف ا سنة224ذلك، ولد يف آمل طربستان سنة 

األعالم،  ،والزركلي. 191ص/4ابن خلكان، وفيات األعيان ج: انظر). جامع البيان يف تفسري القرآن(و ) الرسل وامللوك
  .69ص/3ج

، م2000سنة2أمحد حممد شاكر، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط: الطربي حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن، تح_)2(
   . 199ص /1ج

    .75الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص_)3(
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 به حامل، ومعىن لفظ: الثالثة األشياء ذه الكالم يقوم وإمنا«: وذلك يف قولهاملتضمنة أصح املعاين  

 حىت والفضيلة الشرف يف غاية منه األمور هذه القرآن، وجدت تأملت ناظم، وإذا هلما قائم، ورباط

 وأشد تأليفًا أحسن نظما ترى ألفاظه، وال أعذب من وال أجزل وال أفصح األلفاظ من شيئا ترى ال

العقول  هلا تشهد اليت هي إا عقل ذي على خفاء فال نظمه، وأما املعاين من و تشاكال تالؤما
أن  اآلن، واعلم وصفاا، فتفهم نعوا من الفضل تدرجا أعلى إىل أبواا، والترقي يف بالتقدم
  .)1( »املعاين مضمنا أصح التأليف نظوم أحسن يف األلفاظ بأفصح جاء ألنه؛ معجزا صار إمنا القرآن

  :-رمحه هللا -الباقالّين قول: رابعا

النظم، متناه يف بديع م الباقالّين عن إعجاز القرآن البياين، بكون القرآن عجيب التأليف، تكلَّ
وجوه،  عشرة اإلعجاز البياين جعل وقد، )2(البالغة إىل حد كبري فوق مستوى البشر أمجعني

فه املنتظمة وكلماته املتالئمة املكونة آلياته، والقرآن البليغ من حيث حر نظم: خالصتها ثالثة
يستطع العرب  ومل املعروفة األساليب عن خارج القرآن أسلوب أن بني وأسلوبه الرصني حيث

  .األديب، وما تضمنه من املعاين القوية األسلوب يف القرآن جمارات

  :-رمحه هللا -اجلرجاين قول: خامسا

أعجزم مزايا «: قال وتأليفه، حيث القرآن نظم جعل عبد القاهر اجلرجاين اإلعجاز متمثال يف
ظهرت هلم يف نظمه، وخصائص صادفوها يف سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها 

وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً عشرا وآيةً آية، فلم جيدوا .....وجماري ألفاظها ومواقعها
يرى أنَّ غريها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى يف اجلميع كلمة ينبو ا مكانها، ولفظةً ينكر شأنها أو 
  .)3(»وأخلق، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز اجلمهور 

 ـــــــــــــــــ

   . 27، صاملصدر نفسه_)1(

   .69الباقالين، إعجاز القرآن الكرمي، ص: انظر_)2(

  .39صدالئل اإلعجاز، _ )  3(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

33 

  :)1( - رمحه هللا - عطية قول ابن: سادسا

ۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱپٱ:قال عند قوله تعاىل

النظم : القرآن، أحدامها والتحدي يف هذه اآلية وقع جبهيت اإلعجاز اللتني يف«، ]38:يونس[پٱٱٱۉ
املعاين من الغيب ملا مضى وملا : والرصف واإلجياز واجلزالة كل ذلك يف التعريف باحلقائق، واألخرى

  .)2(»يستقبل، وحني حتداهم بعشر مفتريات إمنا حتداهم بالنظم وحده

  :)3( - رمحه هللا - قول القرطيب: سابعا

عن وجوه إعجاز القرآن الكرمي وجعلها عشرة ) اجلامع ألحكام القرآن(تكلم يف مقدمة كتابه 
نظم القرآن البديع، وأسلوبه اجلزل املخالف جلميع أساليب العرب  : ومن بني الوجوه اليت ذكرها

يس النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب ويف غريها؛ ألن نظمه ل«: وذلك يف قوله

پٱٱٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپٱمن نظم الشعر يف شيء وكذلك قال رب العزة الذي توىل نظمه
على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبالغة بأنه ما )4(عتبةفإذا اعترف ......]69:يس[

،فكان يف هذا القول مقرا بإعجاز القرآن له ولضربائه من املتحققني بالفصاحة )5(مسع مثل القرآن قط
 ـــــــــــــــــ

حممد، مفسر فقيه، عارف باألحكام واحلديث، ولد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب الغرناطي، أبو _)1( 
  . 282ص/3األعالم، جالزركلي، : انظر). احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(: هـ من كتبه542هـ وتويف سنة 481سنة

لعلمية لبنان، عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب ا: ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح_)2(
   . 120ص/3ج ،م2001سنة 1ط

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي القرطيب، أبو عبد اهللا، من كبار املفسرين صاحل متعبد، _)3(
األسىن (و ) اجلامع إلحكام القرآن(هـ، من كتبه 671رحل إىل الشرق واستقر يف مشايل أسيوط مبصر، وتويف فيها سنة

  . 322ص/5األعالم، ج ،الزركلي: انظر). يف شرح أمساء اهللا احلسىن  

كبري قريش وأحد ساداا يف اجلاهلية، كان موصوفا بالرأي واحللم والفضل، : عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، أبو الوليد_)4(
شديدا، فأحاط به علي بن هـ، وقاتل قتاال  2أدرك االسالم، وطغى فشهد بدرا مع املشركني سنة خطيبا، نافذ القول،

 .200ص/4الزركلي، األعالم، ج: أيب طالب واحلمزة وعبيدة بن احلارث، فقتلوه،انظر

سورة فصلت إىل أن وصل إىل قوله  قرأ عليه الرسول  ةلقد جاء فيما يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيع_)5(

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپٱ:تعاىل ٱ وناشده   ، فأمسك عتبة بفي النيب  ]13:فُصلَت[پٱ
ما ورائك يا أبا الوليد؟ : الرحم أن يكف عن القراءة، خوفاً مما تضمنته اآلية من ديد، مث عاد عتبة إىل أصحابه فقالوا

= 
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األسلوب املخالف جلميع أساليب العرب، : والقدرة على التكلم جبميع أجناس القول وأنواعه، ومنها
  .)1(»اجلزالة اليت ال تصح من خملوق حبال: ومنها

  :- رمحه هللا - قول مصطفى صادق الرافعي: ثامنا

يكمن سر اإلعجاز عند الرافعي يف نظم القرآن وأسلوبه، وتركيبه من حروف وأصواا، 
 النظم، وأن يف اإلعجاز سر أن اآلن تعلم فأنت «: كلمات وحروفها، ومجل وكلماا، حيث قالو

..... واجلمل والكلمات احلروف يف: ثالثة النظم جهات أن علمت بعده، وقد ما النظم هلذا

اآلية  ا فيها ليمسك هو اليت الكلمة ميسك ألنه؛ موضعه يف معجز القرآن يف الواحد فاحلرف
  .)2( »أبديا إعجازا مجلته إعجاز يف السر هو الكثرية، وهذا واآليات

وهذا األسلوب فإمنا هو مادة اإلعجاز العريب يف كالم العرب كله، ليس من «: و يقول أيضا
ذلك شيء إال وهو معجز، وليس من هذا شيء ميكن أن يكون معجزا، وهو الذي قطع العرب 

  .)3(»دون املعارضة 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

ورائي إين مسعت قوالً ما مسعت مبثله قط، واهللا ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوين «: قال
البيهقي أمحد بن احلسني، : انظر. »وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه، فو اهللا ليكون لقوله الذي مسعت منه نبأ 

أمحد عصام الكاتب، دار اآلفاق اجلديدة : سلف وأصحاب احلديث، تحاالعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب ال
  .267ص م،1981سنة1طبريوت، 

  . 117- 116ص/ 1القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج_)1(

   . 146إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص_)2(

    .131املرجع نفسه، ص_)3(
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  :أمهية اإلعجاز البياين: الثاين املطلب

ومن مث يكون هذا  - -  إن األمهية العظمى ملعجزة القرآن الكرمي تكمن يف إثبات نبوة حممد
القرآن دليال على وحدانية اهللا تعاىل، هذا بالنسبة إلثبات مجيع وجوه إعجاز القرآن، ولكن ينفرد 

وحديثا  قدميا العلماء أن جند وه األخرى، لذاإعجاز القرآن البياين بأمهية خاصة ليست يف سائر الوج
  :أمور منها عدة يف أمهيته تكمن الوجه، حيث هذا على حديثهم يف يركزون

آياته،  من آية كل القرآن، ويف كلمات من كلمة كل إذا كان اإلعجاز البياين موجودا يف1- 
 الوجوه القرآن يريده، وأماسوره، فإن الطَّالب له يقف منبهرا يف أي موضع من  من سورة كل ويف

 اآليات، بل والسور، وكذلك من كثري يف يوجد ال اإلعجاز العلمي كذلك، فمثال فليست األخرى

  .والتشريعي الغييب لإلعجاز بالنسبة األمر

ومبا أن القرآن معجز بلفظه كما هو معجز مبعناه، فكل من حاول حتريفه أو تغيريه لفظا  2- 
تترجم  بل حرفيا بترمجته ره ال حمالة، كيف ال وهو الذي ال يسمحأو معىن، فسوف ينكشف أم

  .مبعجزة وليست قرآنا تسمى ال الترمجة وإناليت هي تفسريه،  معانيه

إن هذا القرآن يعترب املنهل الروي، واملرجع األصيل ملن أراد أن يتعلم أسرار هذه اللغة، 3- 
  .بيانيةوبيانها وبالغَتها، ليس لشيء إال لكونه معجزة 

إن بيان القرآن وبالغته كانت وال تزال  دليال مستمرا إىل قيام الساعة على إعجاز القرآن  4-
فهو الذي أدركه العرب منذ نزوله وسيبقى حىت رفعه إىل السماء، هذا عكس الوجوه األخرى 

  .فمثال، اإلعجاز العلمي مل يدرك يف عهده األول بل حىت تطورت العلوم الطبيعية
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  :املبحث الثاين

   علــم املنــاسبــات وأمهـيته
  :وفيه ثالثة مطالب

  

  

  

  .حقــيقة علــم املــناســبات: املطلب األول

  

  .أمهيــة علــم املــناسبــات: املطلب الثاين

  

  .املناسبة ومناقشة أقوهلم لعلم املعارضون: املطلب الثالث
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  :واصطالحااملطلب األول حقيقة علم املناسبات لغة 

  :املناسبة لغة: الفرع األول

سمي )النسب(منه ، و هو يدل عل اتصال شيء بشيء، و)نسب( الفعل من اللغة يف املناسبةُ
الطريق الطويل التصال ) النِسيب(اتصال األقارب بعضهم ببعض، و: به، أي ولالتصال التصاله

  .)2(فهو نِسيبه أَي قَريبه فالنٌ يناسب فالناً: ؛ ويقال)1(بعضه ببعض

  .)4(أَي مشاكَلَةٌ وتشاكُلٌ: بني الشيئَني مناسبةٌ وتناسب: ، يقال)3(املُشاكَلَةُ: واملناسبة

  .إذن املناسبة هي االتصال واملشاكلة واملقاربة

  :املناسبة يف االصطالح: الفرع الثاين

: )5(املناسبات يف القرآن الكرمي، يقول فيه البقاعيعلم املناسبات هو علم أعم وأوسع من علم 
علم تعرف منه علل الترتيب، وموضوعه أجزاء الشيء املطلوب، علم مناسبته من حيث الترتيب، «

ومثرته االطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء بسبب ما له مبا وراءه وما أمامه من االرتباط و التعلق 
  )6(»الذي هو كلحمة النسب

 ـــــــــــــــــ

  . 423 -424ص/5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر_)1(

    . 119ص/14ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)2(

ابن : انظر. هي ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقا أو تقديرا: املماثلة، ويف االصطالح: املشاكلة يف اللغة_)3(
العلمية بريوت، واخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب . 204ص3/فارس، معجم مقاييس اللغة، ج

  . 360ص

املرتضى الزبيدي، تاج  و .176ص/1ج، م1979سنة ، اهليئة العامة املصرية، الفريوز آبادي، القاموس احمليط: انظر_)4(
   . 265ص/4العروس، ج

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، أبو احلسن برهان الدين، مؤرخ أديب، ولد : هو_)5(
. هـ880، أصله من البقاع يف سورية، وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق سنةهـ809سنة

  . 56ص/1الزركلي، األعالم، ج: انظر). نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: (من كتبه

حممد عبد احلميد، دار : والسور، تح، نظم الدرر يف تناسب اآليات برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي_)6(
  .5ص/1ج، م1969الكتاب اإلسالمي القاهرة، سنة
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  :ما املناسبة يف القرآن فهناك عدة تعريفات للعلماء متقاربةأ

آي  ارتباط «:أا)1(- رمحه هللا -العريب بن بكر أيب عن) الربهان يف علوم القرآن(جاء يف : أوال
  .)2(»املباين املعاين، منتظمة الواحدة، متسقة كالكلمة تكون  ببعض، حىت بعضها القرآن

ترتيب  علل منه تعرف علم القرآن مناسبات فعلم «:بقوله  - هللارمحه  - البقاعي عرفها: ثانيا
  .)3(»احلال من اقتضاه ملا املعاين مطابقة حتقيق إىل ألدائه البالغة سر أجزائه، وهو

: إىل وحنوها اآليات يف ومرجعها، املناسبة يف اللغة املشاكلة واملقاربة «: ويقول السيوطي: ثالثا

أو  العالقات أنواع من ذلك غري خيايل، أو أو حسي أو خاص، عقليأو  عام، بينها رابط معىن
  .)4(»وحنوه واملعلول، والنظريين، والضدين واملسبب، والعلة الذهين، كالسبب التالزم

بني  االرتباط وجه: باملناسبة املراد«: )مباحث يف علوم القرآن(وجاء تعريفها يف كتاب : رابعا
  .)5(»والسور السورة بني املتعددة، أو اآليات يف واآلية اآلية بني أو الواحدةاآلية  يف واجلملة اجلملة

  :مناقشة التعريفات وذكر التعريف املختار

  :بالنظر يف هذه التعريفات يظهر أن تعريف البقاعي هو األنسب  ألنه

ن جامع ألنواع املناسبات كلها، حيث تكون املناسبة يف ترتيب أجزاء القرآن كله، م: أوال
سوره وآياته حىت كلماته، وهذا ما مل يوجد يف تعريف ابن العريب إذ فيه إال مناسبة اآليات لبعضها 

  .البعض فقط

 ـــــــــــــــــ

حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري االشبيلي املالكي، أبو بكر ابن العريب، قاض جمتهد من حفاظ احلديث، ولد يف : هو_)1(
واألصول والتفسري واألدب هـ، صنف كتبا يف احلديث والفقه 543، ومات بقرب فاس سنةهـ468إشبيلية سنة

. 297ص/4ابن خلكان، وفيات األعيان، ج: انظر). أحكام القرآن(و ) العواصم من القواصم(والتاريخ، منها 

   . 230ص/ 6الزركلي، األعالم، جو

حممد أبو الفضل، دار التراث : ، الربهان يف علوم القرآن، تحادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر الزركشي_)2(
   . 36ص/1م، ج1984سنة 3القاهرة،  ط

   . 6ص/1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ج_)3(

  . 977ص/ 2اإلتقان يف علوم القرآن، ج_)4(

   . 96مناع القطان، ص_)5(
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كما أن تعريف البقاعي مانع من دخول املناسبات يف غري القرآن فيه حني قيده بالقرآن، : ثانيا
  .هذا عكس تعريف السيوطي الذي جعله يف اآليات وحنوها من الكالم

كما أن تعريف البقاعي، ذكر فيه املقصود من هذا العلم وهو التعرف على علل الترتيب : اثالث
  .والتناسب، وهذا ما مل يأت يف التعريف األخري
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   .أمهية علم املناسبات: املطلب الثاين

  :أذكروذلك لتعلقه بكتاب اهللا العزيز، ومن فوائده  العظيمة العلوم من املناسبات يعترب علم

وذا «: علم يعمل على زيادة إميان العبد وترسيخه يف قلبه، قال اإلمام البقاعي يف ذلك - 1
  .)1(»اللُّب من ويتمكَّن القلب يف اإلميان يرسخ العلم

كما أن هذا العلم يكشف لنا عن إعجاز القرآن البياين الراجع إىل ترتيب أجزاء القرآن من  - 2
 نظم: طريقني، أحدمها لإلعجاز أن يكشف أنه وذلك«: سور وآيات وكلمات، يقول البقاعي أيضا

؛ حىت إن )2(»الترتيب إىل بالنظر أختها مع نظمها: حبسب التركيب، والثاين حياهلا على مجلة كل
السيوطي جعل  الوجه الرابع من وجوه اإلعجاز، مناسبة آياته و سوره وارتباط بعضها ببعض، حىت 

  .)3(تكون كالكلمة الواحدة، متسقة املعاين منتظمة املباين

 تعبريه بالغة يف للقرآن تكان لئن لعمري«:  -اهللا رمحه- دراز اهللا عبد حممد الدكتور ويقول

ويف تشريعاته اخلالدة  معجزات، الصادقة تهانبوء ويف معجزات، هبيتتر أساليب ويف معجزات
 لعمري ،ومعجزات معجزات والكونية النفسية العلوم حقائق من استخدمه ما كل ويفمعجزات، 

  .) 4(»املعجزات معجزةهلو  على هذا الوجه هآي ترتيب يف إنه

كما أنه يظهر للمتدبر يف كتاب اهللا وللمفسر طرقا مهمة وجديدة الستنباط وفهم معاين  - 3
  .هذا القرآن الكرمي

إن السورة الواحدة من القرآن فيها كثري من العلوم كالعقائد واألحكام والقصص والوعظ  - 4

 ـــــــــــــــــ

   . 11ص/1نظم الدرر، ج_)1(

  . 11ص/1املرجع نفسه، ج_)2(

أمحد مشس الدين، دار الكتب : األقران يف إعجاز القرآن، تح، معترك عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي: انظر_)3(
   . 43ص/1جم، 1988سنة 1العلمية بريوت، ط

  .264ص  ،النبأ العظيم_)4(
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حده لوجد واألخالق وغريها من موضوعات السورة الواحدة، فلو نظر املتدبر إىل كل موضوع لو
تنافرا بني أغراض السورة الواحدة، ولكن بعلم املناسبات يدرك بأن هذا القرآن كاللحمة الواحدة 

  .وكالبنيان احملكم، ال تنافر بني أجزائه، فهذا العلم يكشف لنا ذلك االرتباط املتني بني أجزاء القرآن

ويصري  لك االرتباطبذ بعض، فيقوى بأعناق آخذا بعضها الكالم أجزاء جعل فائدته: إذن 
  .)1(األجزاء املتالئم احملكم البناء حال حاله التأليف

  .كما أن للمناسبة دورا يف ترجيح األقوال املتعارضة، فالنص يفهم يف سياقه سباقا وحلاقا –5

 املوضوعية الوحدة حول اإلسالم أعداء أثارها اليت شبهاتال على رديعلم املناسبات   - 6

 يف األساس( كتاب جاء يف مقدمة ،لسور القرآن الكرمي املوضوعية الوحدة تتبني علمالفبهذا للقرآن؛ 
 للصلة فهمي يف نظري وجهة عليهم عرضت من بعض من مرة من أكثر لتسئ ولقد«  :)التفسري

مبثل ما ذكرته فيما مضى من هذه  أجيبه وكنت ،املوضوع هذا فائدة عن والسور اآليات بني
 يف آياته جيمع ال القرآن هذا أن :شبهة على ردال ختدم املوضوع هذا املقدمة، يف أن اإلجابة على

 رب بكالم فكيف البشر بكالم يليق ال وذلك رابط، سوره بني يربط وال جامع الواحدة السورة

 البشر كتاب عن يرتل اهللا كتاب بأن مسلم إشعار حماول حياول أن جدا فظيعة لشبهة إا العاملني،

 السورة يف آياته وحدة يف القرآن كمال أن على أبرهن أن اهللا حبمد استطعت وقد الشأن، هذا يف

 العامل هلا يعرف مل طريقة على وآياته سوره بني ما جتمع اليت اجلامعة الوحدة يف وكماله ،الواحدة

 يف اهللا أعداء من راميه كبد إىل السهم أرد أن ذا استطعت لقد بشر، قلب على ختطر وال مثيال،
    .)2(»بالذات النقطة هذه

  

  

 ـــــــــــــــــ

   . 36ص /1الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: انظر_)1(

  .27ص/1م،ج1991سنة3دار السالم للطباعة والنشر القاهرة، ط ،التفسري يف األساسسعيد حوى، _)2(
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  :املناسبة ومناقشة أقوهلم لعلم املعارضون: املطلب الثالث

العز بن عبد : األول: إن من أبرز العلماء الذين مل يرضوا بعلم املناسبات ومل يقبلوه، عاملان
-رمحه اهللا-السالم

أن تطلب املناسبة يف أمر متحد، وهذا ال : اشترط شرطا لقبوله وهوالذي  )1( 
-رمحه اهللا-اإلمام الشوكاين: يتحقق يف معظم القرآن؛ والثاين

  .الذي بالغ يف رده)2( 

املناسبة علم حسن، لكن  «: نقل السيوطي عنه أنه قال فقد: العز بن عبد السالم: األول
يشترط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب 
خمتلفة مل يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف مبا ال يقدر عليه إال بربط ركيك، يصان عن 

نة يف أحكام خمتلفة، مثله حسن احلديث فضال عن أحسنه، فإن القرآن نزل يف نيف وعشرين س
  .)3(»شرعت ألسباب خمتلفة، وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض 

فالعز بن عبد السالم، مل يعارض وجود املناسبة والترابط بني الكالم، لكنه اشترط أن تقع 
املناسبة يف الكالم يف أمر متحد، وأما إذا كان الكالم يف موضوعات هلا أسباب خمتلفة، فطلب 

ناسبة فيه تكلف، و القرآن الكرمي نزل منجما على حسب الوقائع و األحداث املختلفة فال يربط امل
  .بعضه ببعض

نظم (ولكن أكثر العلماء ردوا هذا القول، وأكَّدوا وجود التناسب بني اآليات والسور، جاء يف 
مية مناسبة، ألا على ال يطلب لآليات الكر: قد وهم من قال «): الدرر يف تناسب اآليات والسور

أا على حسب الوقائع ترتيال، وعلى حسب احلكمة ترتيبا : حسب الوقائع املفرقة، وفصل اخلطاب

 ـــــــــــــــــ

فقيه شافعي بلغ  ،عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب بسلطان العلماء_ )1(
) قواعد األحكام يف إصالح األنام( ، من كتبه هـ660، وتويف بالقاهرة سنةهـ577ولد يف دمشق سنة ،رتبة االجتهاد

  . 21ص/4ج ،الزركلي، األعالم: انظر). أنواع ااز اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض( و 

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، ولد جرة شوكان من بالد خوالن _ )2(
 إرشاد(، )نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: (من مؤلفاتههـ، 1250، ومات بصنعاء سنةهـ1173باليمن سنة

  . 298ص/ 6ج ،الزركلي، األعالم: انظر). فتح القدير(، )الفحول

    .977ص/2اإلتقان يف علوم القرآن، ج_ )3(
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والذي ينبغي يف .... وتأصيال، مرتبة سوره كلها، وآياته بالتوقيف، كما أنزل مجلة إىل بيت العزة
ما وجه : قلة، مث املستقلةكل آية أن يبحث أول كل شيء عن كوا مكملة ملا قبلها، أو مست

مناسبتها ملا قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا يف السور، يطلب وجه اتصاهلا مبا قبلها، وما سيقت 
  .)1(»له

-رمحه اهللا-وأشار اإلمام الشاطيب 
إىل تعدد القضايا يف السورة الواحدة، وأكد أن هذا التعدد  )2(

غري أن الكالم املنظور فيه، تارة يكون  «: ، فقالال مينع من وجود الترابط والتناسب بني اآليات
أنه أنزل يف قضية واحدة، طالت أو قصرت، وعليه أكثر سور املفصل، : واحدا بكل اعتبار، مبعىن

أنه أنزل يف قضايا متعددة، كسورة البقرة، وآل عمران، : وتارة يكون متعددا يف االعتبار، مبعىن
وال علينا أنزلت السورة بكماهلا دفعة واحدة، أم نزلت شيئا  والنساء، واقرأ باسم ربك، وأشباهها،

فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكالم حبسب .... بعد شيء
ما بث فيها، منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب، ومنها ما هو كاملؤكد 

صود يف اإلنزال، وذلك تقرير األحكام على تفاصيل األبواب، ومنها واملتمم، ومنها ما هو املق
  .)3(»اخلوامت العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك

فإذا كان املوضوع متحدا يف آيات السورة، فاملناسبة ظاهرة واضحة، فالشيء يناسب نفسه، 
لسور، فهذا هو الدافع إىل البحث عن وجه أما إن تعددت القضايا واألغراض وتنوعت يف اآليات وا

  .املناسبة بني اآليات املتجاورة وكذلك السور

اعلم أن كثريا من املفسرين  «: مل يقبل هذا العلم ورده بشدة، إذ قال :اإلمام الشوكاين: الثاين
جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا يف حبر مل يكَلَّفُوا سباحته، واستغرقوا أوقام يف فن ال يعود عليهم 
بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم يف التكلم مبحض الرأي املنهي عنه، يف األمور املتعلقة بكتاب اهللا 

 ـــــــــــــــــ

   . 8- 7ص/1البقاعي، ج_)1(

من هـ، 790تويف سنة ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، أصويل حافظ من أئمة املالكية_)2(
(كتبه   . 75ص/1ج ،الزركلي، األعالم: انظر. يف أصول الفقه) االعتصام(و ) املوافقات: 

مشهور بن حسن، دار ابن عفان السعودية، : تح ،، املوافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشاطيب_)3(
   .268-266/ 4ج ،م1997سنة1ط
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اآليات القرآنية، املسرودة على هذا الترتيب سبحانه، وذلك أم أرادوا أن يذكروا املناسبة بني 
  .)1(»املوجود يف املصاحف، فجاءوا بتكلُّفات وتعسفات يتربأ منها اإلنصاف

بأنه علم عدمي الفائدة، : -يف رأيه  - يظهر من كالم الشوكاين أنه رد هذا العلم لعدة أسباب 
  .تعسفوأنه قول يف كتاب اهللا بالرأي املذموم، وأنه فيه تكلف و

، فقد مر يف املطلب » أن املفسرين استغرقوا أوقام يف فن ال يعود عليهم بفائدة«: فقوله: أوال
  .السابق بعض فوائد هذا العلم وأمهيته

، فال شك أن القول يف » كالم مبحض الرأي املنهي عنه «أما قوله بأن علم املناسبة : ثانيا
لكتاب والسنة، واملخالف لكالم العرب فهو مذموم منهي كتاب اهللا بالرأي الذي ال يستند إىل ا

عنه، أما إن كان موافقا للكتاب والسنة، ومنضبطا بقواعد التفسري فهو غري مذموم، وقد أشار 
الشاطيب إىل أن إعمال الرأي يف القرآن جاء ذمه، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله، فما كان موافقا 

ال ميكن إمهال مثله لعامل ما، أما الرأي غري اجلاري على كالم العرب، والكتاب والسنة، فهذا 
  .)2(موافقة العربية، أو غري اجلاري على األدلة الشرعية، فهذا هو الرأي املذموم، املنهي عنه

، قول فيه شيء من الشدة، نعم هناك بعض »فقد جاءوا بتكلُّفات وتعسفات «: أما قوله: ثالثا
بات، لكن ال تجعل هذه ذريعة لرد احملاوالت املعقولة واملقبولة اليت التكلفات يف استخراج املناس

  .يقبلها العقل

  :حىت الشوكاين نفسه قد ذكر يف تفسريه كثريا من املناسبات، وإليك أمثلة على ذلك

  :املناسبة بني السور: أوال

قيل هي  ]1:قريش[پٱٱپ: الالم يف قوله«: ذكر املناسبة بني سوريت  الفيل وقريش حيث قال

 ـــــــــــــــــ

عبد الرمحان عمرية، دار : والدراية من علم التفسري، تح، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية حممد بن علي الشوكاين_)1(
   . 171ص/1الوفاء، ج

   .283  - 276ص/4ج ،الشاطيب، املوافقات: انظر_)2(
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  .)1(»أهلكت أصحاب الفيل ألجل تألف قريش: متعلقة بآخر السورة اليت قبلها كأنه قال سبحانه

  :فقد أورد عدة وجوه للمناسبة بني اآليات منها: املناسبة بني اآليات: ثانيا

يف  مناسبة اآلية اخلامسة من سورة البقرة: من أمثلة ذلك: اآلية املستأنفة املبينة ملا قبلها1- 

ٱٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپٱ:تعاىل ولهق  يف قوله باآليات اليت قبلها ]5:البقرة[پٱ

اآليات األربع من  ]1234: البقرة[پٱ......ٱٱٻٻٱٱٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپٱ:تعاىل

هذا كالم مستأنف «: ]5:البقرة[ پڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپٱ:تعاىل الشوكاين يف قوله سورة البقرة؛ قال
كيف حال هؤالء اجلامعني بني التقوى واإلميان بالغيب واإلتيان بالفرائض : استئنافا بيانيا كأنه قيل

: وعلى من قبله من األنبياء عليهم الصالة والسالم فقيل - - واإلميان مبا أنزل على رسول اهللا 

إخل ، فيكون متصال مبا .... وميكن أن يكون هذا خربا عن الذين يؤمنون بالغيب پڄٱڄٱڄپ

  .)2(»قبله

ےٱےٱپٱ:قوله يف تفسري قوله تعاىل: أمثلة ذلك من: ملستأنفة املقررة ملا قبلهااآلية ا 2-

هذه مجلة مستأنفة مقررة ملا «: ]82:املائدة[ پ.....ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇ
  .)3(»قبلها من تعداد مساوئ اليهود وهنام

ڦٱڦٱٱڤٱڤپٱ:تعاىل لقوله تفسريه يف: مثال ذلك: اآلية احلاملة ملعىن ضد اليت قبلها 3 -

ٱ.....ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃ ٱ ٱ يف أول هذه  - - ذكر «: قال،  ]8-9:البقرة[پ
السورة املؤمنني اخللص، مث ذكر بعدهم الكفرة اخللص، مث ذكر ثالثا املنافقني وهم الذين مل يكونوا 
من إحدى الطائفتني، بل صاروا فرقة ثالثة ألم وافقوا يف الظاهر الطائفة األوىل ويف الباطن الطائفة 

 ـــــــــــــــــ

  . 669ص/ 5جالشوكاين، فتح القدير، _)1(

   . 116ص/ 1، جنفسهاملرجع _)2(

   . 96ص/2، جهاملرجع نفس_)3(
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  .)1(»الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك األسفل من النار

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپٱ:ويف تفسريه لقوله تعاىل

ٱ.....ڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ  ملا«: قال ،]25:البقرة[پٱٱ

 والوعيد، كما والترهيب، والوعد بني الترغيب ليجمع املؤمنني جبزاء عقَّبه الكافرين جزاء تعاىل ذكر

 عن الكافرين عباده وتثبيط املؤمنني عباده تنشيط ذلك من يف العزيز، ملا كتابه يف سبحانه عادته هي

  .)2(»معاصيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ـــــــــــــــــ

   . 121ص/1، ج هاملرجع نفس_)1(

  . 142 ص/1، جنفسهاملرجع _)2(
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  :املبحث الثالث

  أنـواع املنـاسبـات يف الـقرآن
  :وفيه مطلبان

  

  

  

  .املنـاسـبات بيـن السور: املطلب األول

  

  

  .املناسبات يف السورة الواحدة: املطلب الثاين
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أسرار (يف كتابه  -رمحه هللا -إن للمناسبة يف القرآن الكرمي أنوعا كثرية، وقد ذكر السيوطي 
مناسبات سور القرآن الكرمي، مناسبة مطلع السورة : بضع عشرة نوعا، وذكر منها) ترتيب القرآن

ومناسبة للمقصد الذي سيقت له، ومناسبة أوائل السور ألواخرها، ومناسبة أمساء السور ملضموا، 
  .)1(ترتيب آياته وارتباطها وتالمحها وتناسقها، ومنها مناسبته فواصل اآلي لآلي اليت ختمت ا

رئيسني كل نوع ينقسم إىل عدة أنواع  نوعني إىل الكرمي القرآن يف املناسبات تقسيم وميكن
  :فرعية

  :منها أقسام عدة  ويتضمن: املناسبات بني السور: املطلب األول

  : مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها: لالفرع األو

إذا اعتربت افتتاح كل سورة، وجدته يف غاية املناسبة ملا ختمت به السورة  «: قال الزركشي
  .)2(»قبله، مث هو خيفى تارة ويظهر أخرى

ۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپٱ:املناسبة بني أول سورة الكهف: ذلك مثال

ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱپٱ:وآخر سورة اإلسراء،  ]1:الكهف[ٱپې

ٱۇٱۆ ٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇ ٱ سورة  -ملا ختمت تلك«: - رمحه هللا - قال البقاعي ؛ ]111:اإلسراء[پٱ
باحلمد عن الترته عن صفات النقص لكونه أعلم اخللق بذلك، بدئت  - - بأمر الرسول  - اإلسراء 

هذه باإلخبار باستحقاقه سبحانه احلمد على صفات الكمال اليت منها الرباءة عن كل نقص، منبها 
بذلك على وجوب محده مبا شرع من الدين على هذا الوجه األحكم ذا الكتاب القيم، الذي 

  )3(»ألقدمون، وعجز عن معارضته األولون واآلخرون خضعت جلالله العلماء ا

  

 ـــــــــــــــــ

عبد القادر أمحد عطا، دار االعتصام : ، أسرار ترتيب القرآن، تحعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي: انظر_)1(
  . 66ص، م1978سنة2ط

  . 38ص/ 1الربهان يف علوم القرآن، ج_)2(

    .2ص/ 12نظم الدرر، ج_)3(
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  : املناسبة بني مضمون السورة والسورة اليت قبلها: الفرع الثاين

ملا كانت «: ، قال البقاعي)الدين(مثال ذلك مناسبة مضمون سورة الكوثر لسورة املاعون 
معايل الشيم، فجاءت  سورة الدين بإفضاحها ناهية عن مساوئ األخالق، كانت بإفهامها داعية إىل

فابتدأت الكوثر بأجود ..... الكوثر لذلك، وكانت الدين قد ختمت بأخبل البخالء وأدىن اخلالئق
أنت يا خري اخللق غري متلبس : اجلود، العطاء ألشرف اخلالئق ترغيباً فيه وندباً إليه، فكان كأنه قيل

  .)1(» بشيء مما ت عنه تلك املختتمة مبنع املاعون

  :املناسبة بني خامتة السورة لفاحتة ما قبلها إذا كان بينهما تالزم: لفرع الثالثا

أنه إذا وردت سورتان بينهما : أمرا آخر استقرأته وهو «: ذكر هذا النوع السيوطي حيث قال
  .)2(» تالزم واحتاد فإن خامتة السورة الثانية تكون مناسبة لفاحتة األوىل للداللة على االحتاد

، فإن سورة البقرة افتتحت بذكر املتقني، )3(آخر سورة آل عمران مناسب ألول البقرة :فمثال

ٱۆئ.....پٱ:وأم املفلحون، وختمت آل عمران بقوله تعاىل ٱۆئ ٱۇئ ٱۇئ  آل[پ

پٱٱٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپٱ:، وافتتحت البقرة بقوله]200:عمران
ےٱۓٱۓٱڭٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپٱ:واختتمت آل عمران بقوله ]4:البقرة[

ٱ....ڭٱڭ   . ]199:آل عمران[پٱٱ

  :السورتني املتجاورتني خامتيت بني املناسبةُ: الفرع الرابع

 وال عليهم املغضوب طريق م يسلك ال بأن للمؤمنني بالدعاء الفاحتة سورة ختم: ذلك مثال 

 باخلطأ املؤاخذة يف طريقهم م يسلك ال بأن بالدعاء البقرة سورة إمجاالً، وختمت الضاّلني

 ـــــــــــــــــ

    . 287ص/22نظم الدرر، ج_)1(

  . 87القرآن، صأسرار ترتيب _)2(

  .88- 87نفسه ، ص املصدر_)3(
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 املغضوب طريق إىل اإلشارة أيضاً آخرها به، وتضمن هلم طاقة ال وما اإلصر والنسيان، ومحل

ٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپٱ:تعاىل بقوله والضالني عليهم ٱ ٱ  السورتان فتآخت ،]285:البقرة[پ

  .)1(املقطع، وذلك من وجوه املناسبة يف التتايل و التناسق يف وتشاتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

عبد القادر أمحد عطا، دار : ، تناسق الدرر يف تناسب السور، تحعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي: انظر_)1(
  .70ص ،م1986سنة 1الكتب العلمية بريوت لبنان، ط
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  : املناسبات يف السورة الواحدة: املطلب الثاين

  :مناسبة اسم السورة ملقصودها: الفرع األول

وقد ظهر يل باستعمايل هلذه القاعدة بعد وصويل إىل سورة سبأ يف «: -رمحه اهللا- يقول البقاعي
اسم السنة العاشرة من ابتدائي يف عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها ألن 

  .)1(»كل شيء تظهر املناسبة بينه وبني مسماه، عنوانه الدال إمجاال على تفصيل ما فيه

األرحام العاطفة  - عادةً -وكان السبب األعظم يف االجتماع والتواصل «: قال يف سورة النساء
ابه لذلك، وألن باالتقاء فيهم تتحقق العفة والعدل الذي لب) النساء ( اليت مدارها النساء، مسيت 

  .)2(»التوحيد

مقصودها اختصاص املؤمنني بالفالح، وتسميتها واضح الداللة على «: وقال يف سورة املؤمنني
  .)3(»ذلك

مقصودها إنذار عامة املكلفني مبا له سبحانه من القدرة الشاملة، «: وقال يف سورة الفرقان
ألنه ال موجد على احلقيقة سواه، فهو  للعلم التام، املدلول عليه ذا القرآن املبني املستلزم؛ املستلزم

احلق، وما سواه باطل؛ وتسميتها بالفرقان واضح الداللة على ذلك، فإن الكتاب ما نزل إال للتفرقة 
  .)4(»بني امللتبسات، ومتييز احلق من الباطل

  :املناسبة بني بداية السورة وخامتتها: الفرع الثاين

ٱپٱ:مناسبة بداية سورة ص: مثال ذلك  ٱٻٱٻٱٻٱٱٻ ٹٱپ، مع ما قبل آخرها]1:ص[پ
ٱڤٱڤٱڤٱڤ فقد أثبتت هذه اآلية من كون القرآن ذكراً ما أثبتته أول «: ،قال البقاعي]87:ص[پٱٱ

 ـــــــــــــــــ

  18ص/1، جنظم الدرر_)1(

  . 171ص/5جنفسه،  املصدر_)2(

  . 105ص/13نفسه، ج املصدر_)3(

   .329ص/13نفسه، ج املصدر_)4(
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آية فيها على أمت وجه مع زيادة الوعيد، فانعطف اآلخر على األول، واتصل به أحسن اتصال 
  .)1(»وأمجل

قد يكون االرتباط بني اآليتني املتجاورتني ظاهرا : املناسبة بني اآليات املتجاورة: الفرع الثالث
  .)2(وقد يكون خفيا

بأن تكون الثانية لألوىل على وجه التأكيد أو السبب أو : االرتباط الظاهر: القسم األول
  .التفسري أو البدل أو التعليل أو االعتراض وغري ذلك مما يظهر االرتباط فيه

ٱۉٱۉٱېٱپٱ:وله تعاىلق: مثال ذلك: الثانية مؤكدة لألوىل - أ  ۋٱۋٱۅٱۅ
ٱۆئٱۈئٱۈئٱ ېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئ

ٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئ ٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱی ٱ......ېئٱېئٱېئ ٱ ٱ  ؛]194195: األعراف[پ
فاآلية الثانية تؤكد ما تضمنته اآلية قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز؛ ألنه إذا انتفت عن األصنام 
أسباب االستجابة بأن ال أيد هلا وال أرجل، وال أعني وال آذان، حتقق عجزها عن اإلجابة 

  .)3(وتأكد

ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱپٱ:مثال ذلك قوله تعاىل: الثانية سبب لألوىل –ب 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱٱۈئٱ......ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻگٱ

ٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺ ذلك حصل بسبب أن اهللا هو احلق و أنه حييي املوتى : أي؛ ]56: احلج[پٱٱ
تكُون ذلك اخللق من تراب وتطوره، وتكون إنزال : والباء للسببية فاملعىن. وأنه على كل شيء قدير

  .)4(بهيج بسبب أن اهللا هو احلق دون غريهاملاء على األرض اهلامدة والنبات ال

ٱڭٱڭپٱ:مثال ذلك قوله تعاىل: الثانية مفسرة لألوىل –ج  ٱڭ ٱۓ ٱۓ
پٱٱٱڭٱۇٱۇٱۆۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱې

 ـــــــــــــــــ

    . 435ص/ 16، ج نظم الدرر_)1(

  . 978ص/2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: انظر_)2(

  . 222 ص/9م، ج1984الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون  تونس، سنة: انظر_)3(

    .204ص/14، جنفسهاملرجع : انظر_)4(
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ۆٱۈٱۈٱپ: ترك العطف يف النداء الثاين وهو«): روح املعاين(جاء يف ؛ ]38 39: غافر[
اهلداية إىل سبيل الرشاد، فإا التحذير من ألنه تفسري ملا أمجل يف النداء قبله من ٱپٴۇٱۋ

اإلخالد إىل الدنيا، والترغيب يف إيثار اآلخرة على األوىل، وقد أدى ذلك فيه على أمت وجه 
  .)1(»وأحسنه

ٹٱٹٱٹٱڤڤٱڤٱڤٱڦٱپٱ:مثال ذلك قوله تعاىل: الثانية بدل لألوىل –د 

ٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄ ٱ ٱ ٱ.....پٱ:؛ وقوله تعاىل]7- 6: الفاحتة[پ ڤٱٹٱڤٱڤ

ٱڇٱ.....ڤٱڦڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃ ؛ فإن لفظ  ]5253: الشورى[پٱٱ
  .)2(الثانية يف اآليتني بدل من األوىل فيهما، والبدل مؤكد و موضح، ومبني للمبدل منه) الصراط ( 

ٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپٱ:مثل قوله تعاىل: الثانية تعليال ملا قبلها -هـ  ٱ ٱ تعليل  ]33:احلاقة[پ

یٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱپٱ:يف قوله تعاىل)3(لآليات اليت  قبلها

ٱىبٱيب   .]3031 32:احلاقة[پٱٱ

یٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱپٱ:مثال ذلك قوله تعاىل: الثانية معترضة لألوىل -و 

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱىئٱيئٱجبٱحب ٱ ٱ : فهذا اآليات فيها اعتراضان، ٱ]77-76-75:الواقعة[پ

یٱیٱپ: ، ألنه اعتراض بني القسم الذي هوٱپحئٱمئٱىئٱيئٱجبپ: قوله :أحدمها

، وهو  پىئٱيئپ: قوله: الثاينو ؛ٱپٱٱٻٱٻپ: ، وبني جوابه الذي هوٱپیٱی
؛ وفائدة االعتراض بني )عظيم : ( ، وبني صفته، الذي هو)قسم: ( اعتراض بني املوصوف الذي هو

  .)4(هو تعظيم لشأن املقسم به يف نفس السامع: القسم وجوابه

 ـــــــــــــــــ

، دار إحياء التراث العريب بريوت، يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، روح املعاينشهاب الدين أبو الفضل األلوسي_)1(
   . 71ص/ 24ج

  . 92ص/1ج ،و الشوكاين، فتح القدير. 94ص/1، جنفسه رجعامل: انظر_)2(

   .378ص/5الشوكاين، فتح القدير، ج: انظر_)3(

   . 95ص ،حممد بن أيب بكر، الفوائد املشوق إىل علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت اجلوزية قيمابن : انظر_)4(
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وهو ما ال يظهر االرتباط فيه بني اآليتني، بل يظهر أن كل : غري ظاهر االرتباط: القسم الثاين
  .)1(مجلة مستقلة عن األخرى، وهذه إما أن تكون معطوفة أو ال

فالبد أن تكون بينهما جهة جامعة كالتضاد؛ فمن : اآلية الثانية معطوفة على األوىل –أ 
كر العذاب، والرغبة بعد الرهبة؛ وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أساليب القرآن ذكر الرمحة بعد ذ

أحكاما، ذكر بعدها وعدا و وعيدا، ليكون باعثا على العمل مبا سبق، مث يذكر آيات توحيد وترتيه 
  .كل آية مستقلة عن األخرى -يف الظاهر  - ليعلم عظم اآلمر والناهي، فتبدو 

  .)3(واملقابلة ،)2(الطباق: وأمثلة هذا القسم تظهر يف

الليل والنهار، السماء واألرض، مثل قوله : فهو أن جيمع بني متضادين، مثل: فأما الطباق

ہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭۇٱپٱ:تعاىل

ٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅ ٱۇٱۆٱۆٱۈ ٱ ، ملا ذكر سبحانه  االعتبار ]32-31: األنبياء[پٱ
  .)4(خبلق األرض وما فيها ناسب حبكم الطباق ذكر خلق السماء عقبه

فقابل  ،]32-31: القيامة[پٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈپٱ:يف مثل قوله تعاىل: وأما املقابلة
  .)5(الذي هو اإلعراض عنه: الذي هو اإلقبال على اهللا، وتوىل: صدق وكذب، وبني صلى: بني

وإن مل تكن معطوفة فال «: يقول السيوطي: أال تكون اآلية الثانية معطوفة على األوىل - ب 
  :ومن تلك الروابط  )6(»تؤذن باتصال الكالم، وهي قرائن معنوية تؤذن بالربطبد من دعامة 

ڑٱکٱکٱکٱکٱپٱ:كما يف قوله تعاىل يف سورة األنفال: إحلاق النظري بالنظري1- 

 ـــــــــــــــــ

   . 978ص/ 2يف علوم القرآن، ج السيوطي، اإلتقان: انظر_)1(

  . 303أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص: انظر. هو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم: الطباق_)2(

  . 304، صهاملرجع نفس: انظر .يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب هي أن: املقابلة_)3(

   . 85ص/17الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر_)4(

   .459ص / 3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: انظر_)5(

 .978ص/ 2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: انظر_)  6(
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ٱگ ٱ ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱپٱ:عقب قوله ، ذكر سبحانه هذه اآلية]5:األنفال[پٱ

ٱڈٱڈٱژٱژ ٱ رسوله أن ميضي ألمره يف الغنائم ، فإن اهللا سبحانه أمر ]4:األنفال[پٱ
يوم بدر على كره من أصحابه، كما مضى ألمره يف خروجه من بيته لطلب العري وهم كارهون 

  .)1(فأحلق هذا ذا

يف معرض سياق وصايا لقمان البنِه ختلَّلها على سبيل االستطراد : ومثاله: )2(االستطراد -  2

ڇٱڍٱڍٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱپٱ:تعاىلقول اهللا 

ڌٱڌٱڎٱڎڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱ

ٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہ ٱڻ ٱڱٱڱٱڱٱںٱں پٱٱٱڳڳٱڳٱڱ
فاآليتان فيهما وصية من اهللا سبحانه لإلنسان بأن يبر والديه مع عدم طاعتهما إن  ؛]15-14:لقمان[

  .)3(محاله على الشرك، تأكيداً ملا يف وصية لقمان من النهي عن الشرك لقبحه

  .، ويربط بني احلديثني باسم اإلشارةاالنتقال من حديث إىل حديث تنشيطا للسامع3- 

ٱ:، ختم هذا احلديث بقوله)ص(أنه سبحانه ملا حتدث عن بعض األنبياء يف سورة : و مثاله
-48:ص[پٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ

نة، وبعد ذلك يشرع يف يشري إىل ذكر األنبياء، مث يشرع يف ذكر اجل پڑٱکپ: ؛ فقوله]49

ٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇپٱ:ذكر النار، فيقول   .)4( ]55:ص[پٱٱ

 ـــــــــــــــــ

   . 47ص/ 1الزركشي، الربهان يف علوم القرآن ج: انظر_)1(

أمحد : انظر. هو أن خيرج املتكلم من الغرض الذي هو فيه إىل آخر ملناسبة بينهما مث يرجع إىل إمتام األول: دستطرااال_)2(
  . 302اهلامشي، جواهر البالغة، ص

مروان حممد الشعار، دار : ، تحالتأويل وحقائق الترتيل مداركمود، النسفي أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حم: انظر_)3(
    .225ص/3م، ج2005النفائس بريوت، سنة

 .981ص/2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: انظر_)  4(
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ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱپٱ:مثال ذلك يف قوله تعاىل: )1(حسن التخلص4 - 

ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱ

ٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑ فلما جاء أن ؛ ]8990 :النحل[پ
التخلص إىل تبيان أصول هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني، حسن 

اهلدى يف التشريع للدين اإلسالمي العائدة إىل األمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر وي، والتقوى 
منحصرة يف االمتثال واالجتناب، فهذه اآلية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي 

  .)2(جامعة أصول التشريع

  :اآليةاملناسبة بني كلمات : الفرع الرابع

املتدبر أللفاظ القرآن الكرمي، جيدها قد وضعت يف موضع حبيث لو استبدلت بغريها الختل 
ذلك النظام الرائع، ولذهب ذلك املعىن املناسب، الكامن من وراء ذلك الرصف العجيب  لكلمات 

واللفظ يف موضعه متناسب مع جريانه من القرآن الكرمي، فألفاظ القرآن الكرمي خمتارة منتقاة، 
لو نزعت كلمة منه أو أزيلت «: األلفاظ، قال مصطفى صادق الرافعي عن كلمات القرآن الكرمي

عن وجهها، مث أدير لسان العرب كله على أحسن منها يف تأليفها وموقعها وسدادها، مل يتهيأ ذلك 
  .)3(»التسعت له اللغة بكلمة واحدة

وكتاب اهللا لو نزعت منه لفظة، مث أدير لسان العرب على لفظة  «: محه اهللاويقول ابن عطية ر
غريها مل يوجد، وحنن يتبني لنا الرباعة يف أكثره، وخيفى علينا وجهها يف مواضع، لقصورنا عن مرتبة 

  .)4(»يف سالمة الذوق، وجودة القرحية  - يومئذ -العرب 

 ـــــــــــــــــ

بأسلُوبٍ حسنٍ أن ينتقل الشاعر أو الناثر من فن من فنون الكالم إىل فن آخر، أو من موضوع إىل موضوع آخر : هو_)1(
عبد الرمحان حسن حبنك امليداين، البالغة العربية أسسها : مستطاب، غري مستنكر يف النفوس وال يف األلباب، انظر

  . 561ص/2م، ج1996سنة1ط ،، دار القلم دمشقوعلومها وفنوا

   . 254ص/14ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر_)2(

   .155بالغة النبوية، ص إعجاز القرآن الكرمي وال_)3(

  . 52 ص/1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ج_)4(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

57 

  : كما تكون من حيث اللفظواملناسبة بني كلمات اآلية تكون من حيث املعىن

  :من أمثلة ذلك: من حيث املعىن: أوال

پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپٱ:املناسبة البديعة بني اللّفظ واملعىن املراد يف قول اهللا
وبيانه أنَّ الركُونَ إىل الذين ظلموا نوع من امليل إليهم واالعتماد عليهم، دون «، ]113:هود[

؛ ألنّ پڱٱڱپانغماس معهم يف الظلم، فالءم هذا املعىن أن يختار يف بيان العقاب لفظ 
فعذاب من يركَن إىل الظاملني هو من نوع : املس فيه معىن مالصقة النار دون االنغماس فيها، أي

  .)1(»اب الظاملني، لكنه دونه يف الكيف والكَم، إنه للراكنني مس، لكنه للظاملني انغماس وحريقعذ

ٱۋٱپٱ:تعاىل واملناسبة بني اللّفظ املختار واملعىن املراد منه يف قوله ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇ

احلسنات إذ جاء فيه التفريق بني ما يدلُّ على فعل «، ]286:البقرة[پٱٱ.....ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې
الذي يستعمل يف مكاسب احلياة الدنيا من ) كَسب(وما يدلُّ على فعل السيئات، فاختري فيه فعل 

مالٍ وغريه، مراداً به فعل احلسنات واخلريات، ألا ثروة يدخرها اإلنسان، فتنفَعه يف دنياه وأخراه، 
الذي فيه معىن تكَلُّف حمل العبء مراداً به ) اكْتسب(وإن شق فعلُها على نفسه، واختري فيه فعلُ 

فعل السيئات واملعاصي واآلثام، ألنها أوزار وأمحالٌ ثقيلة تأتيه بأنواعٍ من العذاب يف دنياه وأخراه، 
  .)2(»وإن جلبت له لذَّة عاجلة، وهان فعلها على نفسه

إدخال خاص ألهل جهنم فيها، للمعىن املراد منه الذي يكمن يف ) كُبكبوا(و مناسبة لفظ 

ٱکٱکٱکٱگٱگگٱگٱڳٱڳپٱ:وذلك يف قوله تعاىل جاء «، ]95- 94: الشعراء[پٱٱ
يدلُّ على ) كَب: (مالئماً متاماً للمعىن املراد منه؛ وذلك ألنّ فعل) كُبكبوا(يف هذا النص اختيار لفظ 

فهو يدلُّ على معىن ) كَبكَب: (دة، أما فعلاملرة الواحدة، واملعنيون ال يجمعون ويكَبون كبة واح
على ) الوسوسة(الكب املتكرر املتتابع، وهو أمر تدلُّ عليه الصيغة اليت فيها تكرير للحروف كداللة 

 ـــــــــــــــــ

  . 522ص/ 2عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، ج_)1(

   .522-523ص/2املرجع نفسه، ج_)2(
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على تكرار الصوت، كصوت ) الصلصلة(على تتابع احللقات، وداللة ) السلسلة(التكرير، وداللة 
  .)1(»عية املتكررة أَدلُّ على اإلهانة، وأكثر مالئمة للمعىن املراداجلرس؛ إنّ الكَبكَبةَ اجلما

ألفاظ اآلية الواحدة متآلفة متسقة يف ما بينها فيجتمع اللفظ مع مثله : من حيث اللفظ: ثانيا

ائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱپ :- -  قول اهللا: من حيث التداول أو الغرابة مثل

يف هذا النص من التناسب مجع اللّفظ الغريب  «، ]85:يوسف[پٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئ
يف اللّغة هو الّذي أضناه احلزنُ والعشق، فهو به شديد املرض، ) احلَرض: (مع اللّفظ الغريب، وبيانه

وهذا اللّفظ من األلفاظ الغريبة، وكان من فنية مجع الغريب مع الغريب اختيار أغرب ألفاظ القسم، 
، )الواو(أو حرف ) الباء(لُّ استعماالً وأبعد عن أفْهام العامة من القسم، حبرف فإنها أقَ) التاء(وهي 

) تفتأ(وهو فعل ) كان(واختيار أغرب صيغ األفعال اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب من أخوات 

) تأما تفْ: (فهو أقرب إىل األفهام، وأكثر استعماال من فعل) ما تزال: (وكان من املمكن اختيار فعل

  .)2(»منه أشد غرابة) ما(وهو حبذف 

  :املناسبة بني اآلية وفاصلتها: الفرع اخلامس

  :القرآن ولطيفه، وهو ما سأحتدث عنه يف املبحث التايل يف التناسب دقيق من وهذا   

  

  

  

   

 ـــــــــــــــــ

   . 523ص/2وعلومها وفنوا ، جعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها _)1(

   .521ص/2، جهنفس املرجع_)2(
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  :املبحث الرابع

  املناسبة بني اآليات القرآنية وفواصلها
  :وفيه ثالثة مطالب

  

  

  

  .الفاصلة القرآنية وفوائد معرفتها: األولاملطلب    

  

  .أنواع الفواصل و مناسبــاا: املطلب الثاين   

  

  .السجع و الفاصلة القرآنيـة: املطلب الثالث   
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  .الفاصلة القرآنية وفوائد معرفتها: املطلب األول

  :تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطالحا: الفرع األول

  :الفاصلة لغة: أوال

  )1(»كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على متييز الشيء من الشيء وإبانته عنه«: الفاء والصاد والالم) فصل( 

وفَصلَ من  ،)2(واملَفْصل كل ملتقى عظمني من اجلسدواحلاجز بينهما؛  البونُ بني الشيئني: فالفَصلُ
ولَد الناقَة إذا فُصلَ عن : الفَصيلُو ؛ فطمته: وفَصلت املرأَة ولدها أَي ،)3(منه خرج: البلد فُصوالً

اخلَرزة اليت تفصل بني اخلَرزتني يف النظام؛ وعقْد مفصل أَي جعل بني كل لؤلؤتني : والفاصلة ؛أُمه
  .)4(خرزة

  .فمعىن الفاصلة يف اللغة هو الفصل بني الشيئني املتصلني

  :الفاصلة اصطالحا: ثانيا

يهمنا هنا  وما، ويف عالمات الترقيم ،)5(روضيف الع: م شىتيف علو استخدم مصطلح الفاصلة
 .هو استخدامها يف علوم القرآن

  :لقد ذكر العلماء للفاصلة القرآنية عدة تعريفات قدميا وحديثا

و قريبا ؛ )6(»حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاين: الفواصل « :قال الرماين
  .)7(»الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع ا إفهام املعاين«: القاضي الباقالين منه قول

 ـــــــــــــــــ

  . 505ص/4ابن فارِس، معجم مقاييس اللغة، ج_)1(

  . 273ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج: نظرا_)2(

  . 164ص/30جتاج العروس من جواهر القاموس، ، املرتضى، الزبيدي_)3(

   . 273ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج :انظر_)4(

تتكون من مخسة أحرف، أربعة منها متحركة : الكربى: األوىل: جزء من التفعيلة، وهي نوعان يف العروض الفاصلة_)5(
: تتكون من أربعة أحرف، ثالثة منها متحركة واألخري ساكن، مثل: الصغرى: والثانية. بلَدكُم: واألخري ساكن، مثل

تمل171التعريفات، ص ،اجلرجاين: أنظر. ع .   

  . 73، ص)ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن (النكت يف إعجاز القرآن _)6(

   . 270إعجاز القرآن، ص_)7(
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، وقد فرق بني )2(» كلمة آخر اجلملة«: إىل أن الفاصلة هي)1( -رمحه هللا - وذهب أبو عمرو الداين
املنفصل  بعده، والكالم مما املنفصل الكالم فهي الفاصلة أما «: بقوله الفواصل ورؤوس اآلي

رأس آية فاصلة  وغريها، وكل آي رؤوس يكن الفواصل رأس؛ وكذلك رأس آية، وغري قد يكون
  .)3( »الضربني النوعني، وجتمع تعم آية، فالفاصلة رأس فاصلة وليس كل

رد هذا القول؛ ألن هذا التعريف مل يفرق بني ) الربهان يف علوم القرآن(إىل أنه قد جاء يف 
  .)4(الفواصل اللغوية و االصطالحية

ونعين  «): مباحث يف علوم القرآن(وقريب من تعريف الداين التعريف الذي جاء يف كتاب 
عند  يكون، وتقع الفاصلة وقد ال آية رأس يكون بعده، وقد مما املنفصل الكالم: بالفاصلة

  .)5(»ينفصل عندها الكالم ألن بذلك اخلطايب، وسميت اية املقطع

يف آخر مجلة من آية وقد تكون يف آخر اآلية وقد تكون يف  فالفاصلة يف هذا التعريف قد تكون
آخر عدة آيات؛ ويتعقب عليه مثلما تعقب على الداين إذ إنه مل يفرق بني الفواصل اللغوية 

  .واالصطالحية

 - وأَواخر اآليات يف كتاب اهللا فواصل مبرتلة قوايف الشعر«: فقال)6( - رمحه هللا - أما ابن منظور

 ـــــــــــــــــ

املقرئني،  مشايخ وشيخ احلافظ العالمة األموي، اإلمام الداين عمرو عمر، أبو بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان :هو_)1(
و ) التيسري كتاب(مصنفاته  العلوم، ومن أنواع وسائر والتفسري والقراءات والفقه احلديث يف هـ، وبرز371سنة ولد

 ج بنشره القراء، عين طبقات يف النهاية ابن اجلزري، غاية: انظر. هـ444 سنة، تويف )القراء طبقات كتاب(
  . 503-505 ص/1ج، م1980سنة 2طالعلمية بريوت،  الكتب برجستراسر، دار

   . 53ص/1ج ،الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي_ )2(

   . 53-54 ص/1، ج هنفس املرجع_)3(

   . 53ص/1، ج هنفس املرجع_)4(

  . 53مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص_)5(

، اإلمام هـ630حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي األفريقى، ولد سنة_)6(
 ،الزركلي: أنظر. هـ711، تويف سنة)لسان العرب( احلجة، قد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، أشهر كتبه اللغوي 
  . 108ص /7جاألعالم، 
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  .)1(»واحدا فاصلة - جل كتاب اهللا  

  .)3(»الفاصلة كلمة آخر اآلية، كقافية الشعر وقرينة السجع«: )2(- رمحه هللا -وحنوه قول الزركشي

الذي ختمت  اللفظ ذلك القرآنية بالفاصلة يقصد «: - رمحه هللا - عباس حسن وحنوه قول فضل
به اآلية الكرمية  ختمت ما على أطلقوا ،)4(قافية الشعر بيت به ختم ما مسوا به اآلية، فكما

  .)5(»فاصلة

والقول األخري هو القول الذي يتميز به مصطلح الفاصلة يف علوم القرآن عن الفاصلة اللغوية، 
فآخر اآلية يفصل بينها وبني اآلية كما أن أواخر اآلي تسمى فواصل؛ ألنه ينفصل عندها الكالمان، 

  .)6(اليت بعدها

  :طرق معرفة الفواصل: الفرع الثاين

  :)7(وقياسي توقيفي: طريقان الكرمي القرآن يف الفواصل ملعرفة

دائماً  وصله فاصلة، وما أنه حتققنا دائماً -  - النيب  عليه وقف ما: التوقيفي: األول
  :أمور ثالثة فيه فيحتمل أخرى ووصله مرة عليه وقف بفاصلة، وما ليس أنه حتققنا

  .الفاصلة تعريفل الوقف يكون أن  - أ

  .التام الوقف لتعريف الوقف يكون أن -ب

  .لالستراحة الوقف يكون أن - ج

 ـــــــــــــــــ

  .275ص/10ج، لسان العرب_)1(

، له ـه745نةحممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي، أبو عبد اهللا، بدر الدين، عامل بفقه الشافعية واألصول، ولد مبصر س_ )2(
الزركلي، : أنظر. هـ794تويف سنة) الربهان يف علوم القرآن(و) البحر احمليط يف أصول الفقه( تصانيف كثرية، منها

    . 60ص/6جاألعالم، 

   . 53ص/1الربهان يف علوم القرآن، ج_)3(

  .219ص ،اجلرجاين، التعريفات: هي احلرف األخري من البيت وقيل هي الكلمة األخرية منه، انظر: القافية _)4(

  . 214الكرمي، ص القرآن إعجاز_)5(

  . 53ص/3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: انظر_)6(

  . 940ص/2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: انظر_)7(
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  .)1(تعريفها لتقدم وصلها فاصلة أو، فاصلة غري: يكون أن إما والوصل

پٱپٱپٱ:آية، يقول آية قراءته قطع قرأ إذا :أنه كان -  -النيب  ثبت عن ومثال ذلك ما     

ٱپٱپ ٱڀٱڀپيقف،  مث ]2:الفاحتة[پٱٱ   .)2(يقف مث ]3:الفاحتة[پٱٱ

وهو ما أُحلق فيه غري املنصوص عليه باملنصوص عليه لعالقة تقتضي ذلك،  :القياسي: الثاين
وليس يف هذا حمذور؛ ألنه ال يترتب عليه زيادة يف القرآن، وال نقص منه، بل قصارى ما فيه تعيني 

  :الفواصل القرآنيةوهناك عدة طرق ملعرفة  ،)3(محالّ الفصل والوصل

  :مبا قبلها وما بعدها يف الطول و القصرمساواة اآلية  - أ

  .)4(»واألصل يف الفاصلة والقرينة املتجردة يف اآلية والسجعة املساواة«: قال الزركشي

ٱەئپٱ:أمجع العادون ترك عد: ومثال ذالك     ٱائ ٱائ ٱ.....ى  ]83:آل عمران[پ

ٱپو ٱحئ ٱ.....یٱیٱجئ آيات، لعدم مساواا يف الطول لآليات اليت قبلها  ]50:املائدة[پ

ٱکٱگٱگ....پٱ:وبعدها، وعدوا نظائر للمناسبة حنو ٱ ٱ حئٱ....پو ]190:آل عمران[پ

ٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخب   .)5( ]15:الكهف[پٱٱ

  

 ـــــــــــــــــ

  . 941ص/2ج،  السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن: انظر _)  1(

أمحد حممد شاكر وآخرون، مطبعة : تح ،)2927 فاحتة الكتاب، حقراآت، باب يف كتاب ال(، يف سننه رواه الترمذي_ )2(
كتاب احلروف والقراءات (داود يف سننه  وأخرجه  أبو. 185ص/5، جم1977سنة/2ط. مصطفي احلليب وأوالده مصر

وأخرجه احلاكم يف . 190ص/4ج ،م1997سنة1عزت عبيد الدعاس وغريه، دار بن حزم بريوت، ط: تح ،) 4001ح
  . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :احلاكم قال . 278ص/2، ج)2969كتاب التفسري، ح(مستدركه 

   . 98  ص/ 1القرآن، ج علوم يف الربهانالزركشي، : انظر_)3(

   . 99ص/1ج،  هنفس املرجع_)4(

  . 941ص/2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: انظر_)5(
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  :مشاكلة الفاصلة آليات السورة يف احلرف األخري أو ما قبله - ب 

ٱۇئپٱ:قوله تعاىل: من أمثلة ذلك ۆئٱۆئٱۈئٱٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئ

ٱۈئ ٱ فاصلة لعدم تشاكل طرفها مع  پوئٱوئپ: ، فالعلماء مل يعدوا قوله]133:النساء[پٱ

ٱېٱېٱېپٱ:طرف الفاصلة اليت قبلها يف قوله تعاىل ٱۉٱې ٱۉ ٱۅٱۅ ٱۋ پٱٱٱٴۇٱۋ
  .)1(فاصلة لتشاكل الطرفني پۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئپٱ، وإمنا عدوا ]132:النساء[

   :فوائد معرفة الفواصل: الفرع الثالث

  :فواصل اآليات فوائد مجة، ومنافع جليلة، منهاملعرفة 

متكني املكلف من احلصول على األجر املوعود به على قراءة عدد معني من اآليات يف _ 1 
 نْأَ هتيبو هلهى أَلَإِ عجا رذَإِ مكُدحأَ بحيأَ« : العدد، مثل قوله -   - املواطن اليت حدد فيها النيب

جِيد ففات ثَالَثَ يهل2(خ(امٍظَع سمَآ ثُالَثَفَ: نعم، قال: ؟ قالواانن أَي ات يقرأحكُدم الَيف صه ت
خيلَ ره مالَثَ نفات عظام مسان ثل3(»خ(.  

قرروا أن من مل حيفظ )4(توقف صحة الصالة على معرفة الفواصل؛ وذلك أن الشافعية_ 2 
بسبع آيات بدال منها، فإذا كان عاملا بالفواصل استطاع أن يأيت باآليات الفاحتة، يتعني عليه أن يأيت 

  .اليت تصح ا صالته، وإذا مل يكن عاملا بالفواصل عجز عن اإلتيان مبا ذكر

 ـــــــــــــــــ

   .99ص/1القرآن، جالزركشي، الربهان يف علوم : انظر_)1(

ابن األثري، النهاية يف غريب : انظر. وخالئف هي احلامل من النوق واجلمع خلفات - بفتح اخلاء وكسر الالم -خلَلفة ا_ )2(
   . 68ص/2جاحلديث واألثر، 

حممد بن نزار متيم وغريه، : تح ،)802القرآن يف الصالة، حكتاب الصالة، باب فضل قراءة (  أخرجه مسلم يف صحيحه،_)3(
   .314ص  دار األرقم بريوت، 

، م2001سنة 1فوزي رفعت عبد املطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط: الشافعي حممد بن إدريس، األم، تح: انظر_)4(
    .231ص/2ج
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نصوا على أنَّ  )1(توقف صحة الصالة على معرفة الفواصل؛ وذلك أن فقهاء الشافعية_ 3 
فمن مل يكن عاملا بالفواصل يعسر عليه معرفة ما يصحح به  اخلطبة ال تصح إال بقراءة آية تامة،

  .اخلطبة

اآلي  رؤوس على العلم، فالوقف هذا على املسنون لقارئ القرآن الوقف معرفة توقّف _ 4
من  املسنون، ومتييزه الوقف معرفة له يتأتى ال الفن ذا خربة على يكن القارئ مل سنة، وإذا

)2(غريه
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــ

علي حممد : تح لشرح الكبري،بافتح العزير بشرح الوجيز املعروف الرافعي عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، : انظر_)1(
  . 284ص/2جم، 1997سنة 1معوض وغريه، دار الكتب العلمية بريوت، ط

إذا قرأ قطع قراءته  رسول اهللا كان «: قالت عن أم سلمة: السابقة ما قبل احلديث الذي سبق خترجيه يف الصفحةكما يف _)2(

ٱپپٱپٱپٱپپٱ:يقولآية آية،  ٱ ٱپڀٱڀپيقف،  مثٱ نقل السيوطي عن أيب عمرو و. »يقف مثٱ
  . 271ص/1السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: الداين أن الوقف على رؤوس اآلي سنة، أنظر
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  .أنواع الفواصل و مناسبــاا: املطلب الثاين

هناك نوعان من الفواصل القرآنية  :أنواع الفواصل يف القرآن الكرمي: الفرع األول
  :باعتبارين

: الفواصل على وجهني«: قال اإلمام الرماين: )1(أنواع الفواصل باعتبار حرف الروي: األول

  .)2(»أحدمها على احلروف املتجانسة، واآلخر على احلروف املتقاربة 

وهي اليت تتماثل يف حروف الروي، وتسمى كذلك باملتجانسة كما : )3(الفواصل املتماثلة –أ 

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱپٱ:يف قول الرماين السابق؛ ومثال ذلك قوله تعاىل

ٱہٱہٱہ   .]123 4: الطور[پٱٱ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱپٱ:مثل قوله تعاىل: الفواصل املتقاربة –ب 

ٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ )4(، فحرفا الدال و الباء متقاربان ]12: ق[پٱٱ
.  

، )5(وهي اليت مل تتماثل حروف رويها ومل تتقارب وهي قليلة: الفواصل املنفردة –ج 

ڱڱٱڱٱڱٱںٱٱڳٱڳٱڳٱڳپٱ:كالفاصلة اليت اختتمت ا سورة الضحى يف قوله تعاىل

ٱںڻٱڻٱڻٱڻٱۀ   .]91011: الضحى[پٱٱ

الفاصلة أقسام من حيث توافق الوزن وعدمه، ومن : أنواع الفواصل باعتبار الوزن: الثاين
  :حيث توافق الوزن مع توافق حرف الروي

ڱٱڱٱپٱ:، مثل قوله تعاىل)6(أن تتفق الفاصلتان يف الوزن وحرف الروي: الفاصلة املتوازية - أ

 ـــــــــــــــــ

الروي هو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة وتنسب إليه ، ويف الشعر احلرف األخري يف الفاصلة: املقصود حبرف الروي_ )1(
   . 119ص. التعريفات ،اجلرجاين: قصيدة دالية أو تائية، انظر: فيقال

   . 98، ص)ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ضمن(النكت _)2(

  . 73ص/1الربهان يف علوم القرآن، جالزركشي، : انظر_ )3(

    . 74ص/1ج،  هنفس املرجع_)4(

   .148م، ص2000 سنة2حممد احلسناوي، الفاصلة القرآنية، دار عمار عمان، ط_)5(

  . 75ص/1الربهان يف علوم القرآن، جالزركشي، : انظر _)6(
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ٱںٱڻٱڻپڱٱں ، وكما )مفعولة(، فقد اتفقت الفاصلتان يف وزن ]1314 :الغاشية[پٱٱ
  ).العني والتاء(اتفقتا يف حريف الروي 

ڻٱڻٱپٱ:، مثل قوله تعاىل)1(أن تتفق الفاصلتان يف الوزن فقط: الفاصلة املتوازنة -ب

زن واختلفتا يف الو) مصفُوفَةٌ، مبثُوثَةٌ ( ، اتفقت الفاصلتان ]1516: الغاشية[پٱۀۀٱہٱہ
  .يف حرف الروي

ٿٱپٱ:كقوله تعاىل، )2(أن تتفق الفاصلتان يف حروف الروي فقط: الفواصل املطرفة - ج ٺٱٺٱ

ٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤ ٱ ٱ يف ) وقارا، أطوارا( ، اتفقت الفاصلتان  ]13 14: نوح[پ
  .حرف الروي واختلفتا يف الوزن

  :مناسبة الفاصلة لسياقها: الفرع الثاين

اليت يتأكد فيها إيقاع املناسبة مقاطع الكالم وأواخره وإيقاع الشيء فيها مبا  إن من املواضع
يشاكله فال بد أن تكون مناسبة للمعىن املذكور أوال وإال خرج بعض الكالم عن بعض؛ وفواصل 

  .)3(القرآن العظيم ال خترج عن ذلك

 اآلية إىل فاصلتها سياق يشري اآلية، وقد يف القرآين النص من قبلها مبا وثيقة عالقة وللفاصلة

  .وتأمل حبث بعد ذلك يظهر جلية، وقد لفظية إشارة

التمكني، والتصدير، والتوشيح، : هي أشياء أربعة يف تنحصر قبلها مبا الفاصلة وعالقة
  .واإليغال

مكاا،  يف ممكّنة الفاصلة به تأيت متهيداً قبلها للفاصلة ميهد أن هو: التمكني: أوالً
الكالم كله  مبعىن معناها قلقة، متعلقاً وال نافرة موضعها، غري يف قرارها، مطمئنة يف مستقرة

 ـــــــــــــــــ

   . 76ص/1الربهان يف علوم القرآن ، جالزركشي، : انظر_)1(

 .76ص/1، جهنفس املرجع _)2(

  .79 ص/ 1ج، نفسهاملرجع  _)3(
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  .)1(الفهم واضطرب املعىن الختل جانباً الفاصلة طرحت تاماً حبيث لو تعلقاً

ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱپٱ:مثل قوله تعاىل ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱ
ٱڈ   .]25:األحزاب[پٱٱ

، ألوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة ٱپڌٱڇٱڍٱڍپ: فإن الكالم لو اقتصر فيه على
الكفار يف اعتقادهم أن الريح اليت حدثت كانت سبب رجوعهم إىل ديارهم ومل يبلغوا ما أرادوا، 

نفسه بالقوة والعزة، ليعلم املؤمنني ويزيدهم إميانا ويقينا مع  -   - وأن ذلك أمر اتفاقي، فوصف 
ليست اتفاقا بل هي من إرساله سبحانه على أنه الغالب، وحزبه كذلك، وأن الريح اليت هبت 

  .)2(أعداءه

ويسمى رد العجز على ، )3(وهو أن يتقدم لفظ الفاصلة بعينه يف أول اآلية: التصدير: ثانيا
  :)5(؛ وهو ثالثة أقسام)4(الصدر

کٱکٱکٱگٱگٱپٱ:أن توافق الفاصلة آخر كلمة يف صدر اآلية، مثل قوله تعاىل - 1

ٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱں ، فآخر كلمة يف صدر ]166:النساء[پٱٱ
  ).شهِيداً(توافق الفاصلة ) يشهدونَ(اآلية 

ائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱپٱ:أن توافق الفاصلة أول كلمة من صدر اآلية، مثل قوله تعاىل - 2

ٱېئٱىئٱىئ ٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئ ٱ ٱ توافق  )هب(فأول كلمة يف صدر اآلية ، ]8:آل عمران[پ
  ).الْوهاب(الفاصلة 

پٱٱٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئپٱ:توافق الفاصلة كلمة من اآلية، مثل قوله تعاىلأن  - 3
 ـــــــــــــــــ

  . 79 ص/1ج،  هنفس املرجع_)1(

  . 79ص/1، جنفسهاملرجع  _)2(

   . 79ص/1، جنفسهاملرجع _)3(

  . 282صم، 1984سنة 1زرزور، علوم القرآن، املكتب اإلسالمي بريوت، ط عدنان حممد: انظر_)4(

  . 522ص/3جم، 2006سنة1ابن عقيلة املكي، الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، جامعة الشارقة اإلمارات، ط: انظر_)5(
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  ).غَفَّاراً(وافقت الفاصلة ) استغفروا(، فكلمة  ]10:نوح[

، )1(قبل قراءا منه تعرفها حىت الفاصلة إىل يشري معىن اآلية يف يرد أن وهو: التوشيح: ثالثا
 مرتلة الوشاح، ونزل املعىن آخره، فرتل على يدل الكالم نفس لكون بذلك) التوشيح(ومسي 

إن : فيه الوشاح، وهلذا قيل عليهما جيول ، اللذين)2(العاتق و الكشح مرتلة وآخره الكالم أول
 .)3(عجزه يف مطمع صدره ألن) املطمع( ذكرها، ومسي قبل تعلم الفاصلة

ھٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپٱ:مثل قوله تعاىل

ٱۇٱۇٱۆٱۆ ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭ ، قال عمر بن ]14:املؤمنون[پ

ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱپٱ:نزلت هذه اآلية«:  - - اخلطاب  ٱ ٱ فلما  ]12:املؤمنون[پ

ٱپۇٱۇٱۆٱۆپ: تبارك اهللا أحسن اخلالقني، فرتلت: نزلت قلت أنا ٱ   .)4(»ٱ

، املعىن ذلك يف بزيادة الفاصلة وتأيت تام مبعىن اآلية ترد أن وهو: )5(اإليغال: رابعا
ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپٱ:تعاىلومثاله قوله  ٱ ٱ : فإن املعىن متّ بقوله ]21:يس[پ

مث زاد الفاصلة ملناسبة رؤوس اآلي، فأوغل ا حىت أتى ا تفيد معىن زائدا على معىن  پھپ
يسلكون يف أعماهلم وأخالقهم وكلّ تصرفام : كَون هؤالء املرسلني مهتدين، أي الكالم، وهو

 ـــــــــــــــــ

 ،79ص/ 1القرآن، ج علوم يف الربهانالزركشي، : انظر_)  1(

   . 99ص/12منظور، لسان العرب، ج ابن: الكشح هو اخلصر، انظر _)2(

  . 95 ص/ 1القرآن، ج علوم يف الربهانالزركشي، : انظر_)3(

القاهرة، هللا بن حممد وغريه، دار احلرمني طارق بن عوض ا: تح ،4657الطرباين يف املعجم األوسط، ح: أخرجه_)4(
يف مسند عمر بن (الطيالسي، سليمان بن داود بن اجلارود، مسند أيب داود : وأخرجه .56ص/5ج م،1995سنة

 ، قال احملقق47 ص/1م، ج1999سنة1ط، حممد بن عبد احملسن التركي، هجر للطباعة والنشر: تح، )41اخلطاب، ح

    . حديث صحيح: عبد اهللا التركي

قد يكون االحتياج إىل  هو إضافة أخرية تأيت يف الكالم بعد انتهاء املقصود منه، لكنها ذات فائدة ما، والداعي هلا: اِإليغال_)5(
عبد : انظر. القافية يف الشعر، أو إىل تناظر الفقرات يف النثر، أو استغالل حالة طارئة عرضت للمتكلم، أو غَير ذلك

  . 76ص/2الرمحان حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، ج
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  .)1(، وهذا يدعو إىل اتباعهم وعدم رفض دعومسبيل اهلداية، دليلٌ على صدقهم

ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپٱ: - - وقول اهللا  ٱإنّ الفاصلة ]80:النمل[پٱٱ

اِإلشارةُ : جاءت إيغاالً لتأكيد كون الصم ال يسمعون الدعاء، وفائدة هذا اِإليغالپٱٱٱڦٱڄٱڄپ
كان قادراً على إدراك أنه يدعوه من حتريك فمه إلَى أنَّ األصم إذا كان مواجِهاً ملن يدعوه، 

وحركات جسده عند التكلّم، لكنه إذا كان مدبراً مل يسمع صوتاً ومل يدرِك حركة دالَّةً عليه، وفيه 
هنا أيضا مراعاةُ كون املتحدث عنهم صماً صمماً معنوياً بكفرهم وعدم إميام، وهؤالء قد 

ا مدبرين مل يسمعوا شيئاً، فأفاد هذا يسمعون بعض مساعٍ دلَّوؤثّر فيهم حالةَ املواجهة، فإذا وونَ أن ي
  .)2(اِإليغال معاين نفيسة

ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپٱ:- - وقول اهللا       ، ]23:الذاريات[پ

جاءت إيغاالً بديعاً بعد انتهاء املعىن املقصود، إذ شبه ضمانَ  پٱڭٱڭٱڭٱۇپفالفاصلة 

كما : الرزق للعباد الذي حيركون أفواههم عليه يف طعامهم، بقدرم على النطق حينما ينطقون، أي
أقدركم اهللا على إخراج نطقكم من أفواهكم أقدركم على كسب أرزاقكم وإدخاهلا إىل بطونكم 

  .)3(عن طريق أفواهكم

  :وظيفة الفواصل القرآنية ودورها: الفرع الثالث

  :للفاصلة القرآنية وظيفتان

حيتملها السياق، وهي أن تأيت الفاصلة مناسبة ملا قبلها متممة ملعىن اآلية، ال : وظيفة معنوية - أ
اعلم أن من املواضع «: يقول الزركشي. ميكن االستغناء عنها وال استبداهلا بغريها وإالَّ اختلَّ املعىن

اليت يتأكد فيها إيقاع املناسبة مقاطع الكالم وأواخره وإيقاع الشيء فيها مبا يشاكله فال بد أن 

 ـــــــــــــــــ

  . 96-97 ص/1القرآن، ج علوم يف الربهانالزركشي، : أنظر_)1(

   .، بتصرف79ص/2عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، ج: انظر_)2(

   . 80ص/2ج،  هنفس املرجع_)3(
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تكون مناسبة للمعىن املذكور أوال وإال خرج بعض الكالم عن بعض؛ وفواصل القرآن العظيم ال 
  .)1(»خترج عن ذلك لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب

، ]2- 1: التكاثر[پٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکپٱ:يف قوله تعاىل) املقابر(لفظ : فمثال
يفرض نفسه فرضاً بيانياً قاطعاً، دون حاجة إىل النظر يف الفاصلة معه، أو مع حمسنات الفاصلة، 
وذلك أن هذا اإلنسان املتكاثر بأمواله وشهواته، وأوالده ودوره، وسلطانه، وغري ذلك مما يتكاثر 

كله تكاثر قد يصحبه التفاخر، وتناسي طاعة اهللا واالنغماس يف معصيته، إنّ هذا مما يناسبه فيه، هذا 
، فاملقابر مجع مقربة، واملقربة الواحدة مرعبة، فإذا ضممنا مقربة مترامية األطراف إىل )املقابر(لفظ 

؛ تضاعف الرعب مقربة مثلها، ومقربة أخرى ازددنا إحياشا ورعباً وفزعا، فإذا أصبحت مقابر عديدة
و الرهب، إذن هذا التكاثر الشهواين يف كل شيء، يوافقه اجلمع الكثري للقبور، لتصبح مقابر ال 

  .قبوراً

واالنسجام الصويت، يف ترتيب الفواصل القرآنية، اإليقاع،  تتصل جبمال: وظيفية لفظية –ب 
الفنية، والتأكيدات البيانية،  فهي مرادة يف حد ذاا صوتياً، ولكن يضاف إليها غريها من األغراض

پٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںپٱ:مما هو مرغوب فيه عند علماء البالغة، فقوله تعاىل
؛ قد تقدم املفعول به يف اآليتني، وهو اليتيم يف األوىل، والسائل يف الثانية، وحقه ]10-9: الضحى[

  .اية باليتيم والسائل يف أخرىالتأخري، وجاء ذلك مراعاة لنسق الفاصلة من جهة، واالختصاص والعن

، هذا األسلوب يف أثناء تفسريهم آليات القرآن الكرمي وقد اعتمد عدد من املفسرين على

: كيف قال«: ، قال]8:املزمل[پٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپٱ:قال يف قوله تعاىل  - رمحه هللا -فالقرطيب

  . )2(»معناه؛ مراعاة حلق الفواصلبتل نفسه، فجيء به على ، تبتالً؛ ألن معىن تبتل: تبتيالً، ومل يقل

ڳٱڳٱڳٱپٱ:تقدمي املفعول على الفاعل يف قوله تعاىل فيعلل)3( - رمحه هللا - األلوسي أما

 ـــــــــــــــــ

   . 78ص/1الربهان يف علوم القرآن، ج_)1(

   .333ص/21، جاجلامع ألحكام القرآن_)2(

شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر وحمدث وأديب، من أهل بغداد، مولده حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسى، _ )3(
   . 176ص/7جالزركلي، األعالم، : انظر. م1854، تويف سنة)روح املعاين يف التفسري(من كتبه م، 1802سنة
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ٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀ ٱڱٱڱٱڱٱڱ ال ينصر اهللا : ؛ إذ التقدير]86:البقرة[پ
ونون يف رعاية الفاصلة، فاآليات اليت قبلها وبعدها انتهت بواو  إياهم، وإمنا عدل ذلك من أجل

ٱکٱگٱگٱگٱگپٱ:قوله سبحانه يف اآلية اليت قبلها ، ويف اليت بعدها قوله ]85:البقرة[پ

  .)1(» ]87:البقرة[پٱٱٱۅٱۉٱۉٱېپٱ:تعاىل

يف : قد علل كثريا من أواخر اآليات برعاية الفواصل فمثال  - رمحه هللا -وكذلك جند الشوكاين

ٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپٱ:قوله تعاىل ٱ ٱ تقدم اجلار وارور لتتناسب  ، فقد]73:الزخرف[پ

ٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئپالفواصل، مع اليت قبلها ٱ ٱ ، ومع اليت ]72:الزخرف[پ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپبعدها   .)2( ]74:الزخرف[پٱٱ

ٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجپٱ: - - ويف قوله  ٱحتٱختٱمتٱىتٱيت ٱ ٱ كان  ]51:مرمي[پ
الفاصلة اقتضت تقدمي األخص املناسب ذكر األعم قبل األخص فالنبوة أعم من الرسالة إال أن رعاية 

  .)3(دون األعم

يف توجيه كثري من اآليات وفق املنهج املشار إليه، فمن )4( - رمحه هللا - ابن عاشور وقد توسع

، ]9:الرعد[پٱژٱڑٱڑٱکٱکپٱ:اآليات اليت وجهها وفق ذلك قوله سبحانه
األفصح يف املنقوص غري املُنون ملراعاة الفواصل الساكنة، ألن ) الْمتعالِ(وحذف الياء من : قال

پٱٱٱېٱېپٱإثبات الياء يف الوقف إالّ إذا وقعت يف القافية أو يف الفواصل، كما يف هذه اآلية ملراعاة

 ـــــــــــــــــ

    . 318صاآللوسي، روح املعاين، : انظر_)1(

   . 465ص /3، جوالدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية الشوكاين، : انظر_)2(

   . 736ص/4، جهنفس املرجع_)3(

بتونس، له مصنفات  م1879حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة ولد سنة: هو_)4(
: انظر، م1973سنة تويف )التحرير والتنوير يف تفسري القرآن(و ) مقاصد الشريعة اإلسالمية(مطبوعة، من أشهرها 

    . 174ص/6الزركلي، األعالم، ج
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ٱڃٱچپ، و ]11:الرعد[   .)1( ]15:الرعد[پٱٱ

ٱائٱائٱەئپٱ:وعند تفسريه لقوله تعاىل التثنية هنا؛  وإيثار صيغة «: ، قال]62:الرمحن[پٱٱ
  .)2(»الفواصل السابقة والالحقةملراعاة 

ٱڳٱڱٱڱٱڱپٱ:وكذلك عند تفسريه لقوله تعاىل وحذف ياء «: ، قال]16:القمر[ٱپٱ
يف الكالم يف الوقف فصيح، وكثر يف القرآن عند  وحذفها. نذري: وأصله) نذر(املتكلم من 

  .)3(»الفواصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

  . 98-99ص/13التحرير والتنوير، جالطاهر بن عاشور، _)1(

   . 265ص/27، جهنفس املرجع_)2(

  . 187ص/27، جهنفس املرجع_)3(
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  .السجع و الفاصلة القرآنيـة: املطلب الثالث

  هل يف القرآن سجع؟: الفرع األول    

  :السجع لغة و اصطالحا: أوال          

  :السجع لغة - أ

سجع احلَمام يسجع سجعاً «: ؛ يقال)1(أصل يدلّ على صوت متوازن: السني واجليم والعني
تسجِيعاً  وسجع، وسجعت الناقة سجعاً مدت حنِينها على جهة واحدة، هدلَ على جهة واحدة

تكَلَّم بكالم له فواصل كفواصل الشعر من غري وزن وصاحبه سجاعة وهو من االستواء واالستقامة 
  .)2( »واالشتباه كأَن كل كلمة تشبه صاحبتها وأَصل السجع القَصد املستوي على نسقٍ واحد

  :السجع يف االصطالح - ب 

؛ وهو الكالم )3( الكالم املنثور على حرف واحدهو تواطؤ الفواصل يف: السجع يف البديع
  .)4(املقفى أو مواالة الكالم على روي

ما من يومٍ يصبِح  «: - - قول الرسول : وأفضل السجع ما كانت فقَراته متساويات، مثل
اللَّهم وأَعط : ويقول اآلخرلَفاً، اللَّهم أَعط منفقاً خ: العباُد فيه إالَّ ملَكَان يرتِالَن فيقولُ أحدمها

  : ؛ وقول أعرايب ذهب السيلُ بابنِه)5(»ممِسكاً تلفاً

 ـــــــــــــــــ

  . 135ص/3، جابن فارس، معجم مقاييس اللغة: انظر_ )1(

   )بتصرف(. 179ص/6، جابن منظور، لسان العرب: انظر_)2(

، 2بدوي طبانة وغريه، دار النهضة القاهرة، ط: بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تحضياء الدين : انظر_)3(
   .210ص/1ج

    .35ص/3جالفريوز آبادي، القاموس احمليط، : انظر_)4(

ٱہٱہٱھٱھھٱھٱےہٱپٱ:قول اهللا تعاىلكتاب الزكاة، باب (البخاري يف صحيحه ، )متفق عليه( _)5(

حممود : ، تح)1442، ح]10-5: الليل[پٱےٱۓٱۓڭٱڭٱڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆۈٱۈٱٴۇ
كتاب الزكاة، باب يف املنفق (ومسلم يف صحيحه . 267م، ص 2005سنة5حممد حممود، دار الكتب العلمية بريوت، ط

 .390ص ،) 1010واملمسك، ح
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»تافَيع ا قَدطَالَم كفَإِن ،تلَيأَب قَد تإِنْ كُن م1(»اللَّه(.  

  . ما أبعد ما فَات، وما أقْرب ما هو آت: األواخر مثل: والسجع مبين على سكُون األعجاز؛ أي    

واألصل يف السجع، أن يكون يف النثر، لكنه قد يأيت يف الشعر، فيزيده حسناً إِذَا كان غري 
  .)2(متكلّف

  :  القرآن؟ هذا ما سنراه يف ما يأيتوإذا كان السجع يأيت يف النثر والشعر فهل هو موجود يف

  :النافون واملثبتون للسجع يف القرآن ومناقشة أدلتهم: ثانيا

إن الفاصلة اليت عرفناها من قبل تعرف يف كالم الناس سجعا على النحو املعروف يف علم 
كالم األدباء، البديع، ولكن كثريا من العلماء ال يطلق هذا الوصف على القرآن الكرمي سموا به عن 

وعبارات األنبياء، وأسلوب البلغاء، وفرقوا بني الفواصل والسجع، وذهب فريق آخر إىل أن القرآن 
ال خيرج عن كالم العرب، والسجع من كالمهم، و بالتايل هو يطلق على القرآن الكرمي، ففريق 

  :)4(واآلخر يثبت)3(ينفي

  :حجج الذين نفوا  السجع من القرآن - أ

الفواصل بالغة، واألسجاع عيب، و ذلك أن الفواصل تابعة للمعىن، وأما  إن: قالوا - 1
  .)5(األسجاع فاملعىن تابع هلا

قَضى فيه بني امرأتني من لسجع الكهان يف احلديث الذي  - - كما استدلوا بذم النيب- 2
هذَيلٍ اقْتتلَتا، فرمت إحدامها األخرى حبجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي يف 

 ـــــــــــــــــ

دمشق، يوسف علي طويل، دار الفكر : ، تحأمحد بن علي القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا _)1(
    . 271ص/2ج ،م1987سنة1ط

   . 270ص/2ج، نفسهاملرجع _ )2(

  ).86يف إعجاز القرآن ص(والباقالين )  97النكت يف إعجاز القرآن ص( الرماين يف : على رأسهم_ )3(

، وابن األثري ) 172ص م1982سنة 1سر الفصاحة دار الكتب العلمية بريوت ط( ابن سنان اخلفاجي يف : على رأسهم_)4(
  ).   287ص/1، جالبيان والتبيني(، اجلاحظ  يف )210ص/1املثل السائر ج(يف 

  . 98الرماين، النكت من ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص: انظر_)5(
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الْمرأة )2(عبد أَو أَمةٌ، فقال ويلّ)1(فقضى أَنَّ ديةَ ما يف بطنها غُرةٌ - - بطنها، فاختصموا إىل النيب 
تاليت غَرِم :»مأَغْر فكَي  كثْلُ ذَللَّ، فَمهتالَ اسو ،طَقالَ نالَ أَكَلَ، وو ،رِبالَ ش نم ولَ اللَّهسا ري

  .)4(من أجل سجعه الذي سجع »إِنما هذَا من إِخوان الْكُهان - »    - ؛ فَقَالَ النيب )3(»يطَلّ

رمحه - غراضهم الباطلة، يقول الباقالينفالسجع من أساليب كهان اجلاهلية الذي يتوصلون به إىل أ

كيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من «: - هللا
  .)5(»نفي الشعر ألن الكهانة تنايف النبوات وليس كذلك الشعر

كما احتجوا بإعجاز القرآن الذي وقف أمامه فطاحلة البيان مبهورين حىت وصفوه 3 -
لو كان القرآن سجعا «: بالسحر ولو كان سجعا ملا حتريوا فيه؛ ألنه من أساليبهم، قال الباقالين

لكان غري خارج عن أساليب كالمهم ولو كان داخال فيها مل يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقولوا 
ولو كان الكالم الذي هو يف صورة السجع ..... جز جلاز هلم أن يقولوا شعر معجزهو سجع مع

منه ملا حتريوا فيه ولكانت الطباع تدعو إىل املعارضة ألن السجع غري ممتنع عليهم بل هو عادم 
)6(»فكيف تنقض العادة مبا هو نفس العادة 

.  

رجا عن الفصاحة، وهذا قد وقع يف السجع إذا تفاوتت أوزانه كان معيبا، خا: كما قالوا – 4

 ـــــــــــــــــ

   380ص/ 4مقاييس اللغة جابن فارس معجم : انظر. سنة اإلنسان، وهي وجهه، مث يعبر عن اجلسم كلِّه به: الغرة_)1( 

   . 221ص/13املرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج: انظر. وتطلق الغرة على العبيد واإلماء  

محل بن مالك بن النابغة اهلذيل من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر يكىن أبا نضلة له صحبة وهو مدين نزل البصرة _)2(
، يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي: انظر. و روى عنه عبد اهللا بن عباس -   - وله ا دار روى عن النيب

  . 349ص/7م، ج1985سنة2مؤسسة الرسالة بريوت، ط بشار عود معروف، : ذيب الكمال، تح

بدر : انظر. م ومعناه يهدريطل بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الال: قوله. يقال استهل الصيب إذا صاح عند الوالدة: استهل_)3(
عبد اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية بريوت  : ، تحالدين العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري

   . 410ص/21ج، م2001سنة1ط

كتاب ( ومسلم يف صحيحه ). 1070ص(، )5758كتاب الطب، باب الكهان ح(البخاري يف صحيحه  )متفق عليه(_ )4(
   . )825ص( ،)4409، حدية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاينباب القسامة، 

   . 58إعجاز القرآن، ص_)5(

   . 57-58 ، ص هنفس املصدر_)6(
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لو كان الذي يف القرآن على ما  «: القرآن الكرمي، فلو كان سجعا لكان مذموما، قال الباقالين
تقدرونه سجعا لكان مذموما مرذوال ألن السجع إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان قبيحا من 

ه املتكلم وقع اخللل يف كالمه، الكالم، وللسجع منهج مرتب حمفوظ وطريق مضبوط مىت أخل ب
وقد علمنا أن بعض ما يدعونه سجعا متقارب الفواصل، ..... ونسب إىل اخلروج عن الفصاحة

متداين املقاطع وبعضها مما ميتد حىت يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن األول بعد 
أن فصاحة القرآن غري مذمومة يف وقد علم ..... كالم كثري وهذا يف السجع غري مرضي وال حممود

  .)1(»األصل فال جيوز أن يقع فيها حنو هذا الوجه من االضطراب 

  :حجج املثبتني - ب 

السجع ليس عيبا بذاته فمنه ما يأيت طوعا سهال تابعا للمعاين، وبالضد من ذلك حىت  - 1
على الفصاحة وحسن البيان يكون متكلفا يتبعه املعىن، فإن كان من القسم األول فهو احملمود الدال 

وإن كان من الثاين فهو مذموم مرفوض، فأما القرآن فلم يرد فيه إال ما هو من القسم احملمود لعلوه 
  .)2(يف الفصاحة

ملا أراد مراجعته  -   - احلديث ليس فيه ذم للسجع مطلقا، وإمنا ذمه النيب : كما قالوا – 2
ذا السجع، قال اجلاحظيف دي كان الذي كره األسجاع بعينها وإن كانت دون «: )3(ة اجلنني

الشعر يف التكلف والصنعة، أن كهان العرب الذين كان أكثر أهل اجلاهلية يتحاكمون إليهم وكانوا 
كانوا يتكهنون و حيكمون .......يدعون الكهانة ، و أن مع كل واحد منهم رئيا من اجلن

باجلاهلية و لبقيتها فيهم و يف صدور كثري منهم فوقع النهي يف ذلك لقرب عهدهم .... باألسجاع

 ـــــــــــــــــ

   . 59، صإعجاز القرآن_)1(

   .172صم، 1982سنة1ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية بريوت، ط_)2(

كبري أئمة األدب، هـ، 163 بن حبر بن حمبوب البصري املعتزيل اجلاحظ، أبو عثمان، ولد بالبصرة سنةعمرو : هو_)3(
ورئيس الفرقة اجلاحظية من املعتزلة، أخذ عن النظام، ومثامة بن أشرس، كان أحد األذكياء و من حبور العلم، مات سنة 

الذهيب، سري أعالم : انظر، )الرد على النصارى) (البيان والتبيني: (، وتصانيفه كثرية جدا منهاهـ 250أوهـ 250
    .74 ص/5و الزركلي، األعالم ج. 526-530ص/11النبالء، ج
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  .)1(»فلما زالت العلة زال التحرمي

قد أنكر السجع ملا  - - أسجعا مث سكت، ولو كان : و لو كرهه لكونه سجعا لقال
كان له شعراء ومسع منهم، وأصحابه كذلك ومل يذموه،  -   -  ويؤيد هذا التعليل أن النيب ،)2(قاله

لو إن هذا املتكلم مل يرد إال اإلقامة هلذا الوزن ملا كان عليه بأس، ولكنه عسى أن «: يقول اجلاحظ
الشعر من القصيد والرجز قد مسعه رسول اهللا : مث قال..... يكون أراد إبطاال حلق فتشادق يف كالمه

 ....واستحسنه وأمر به شعراءه وعامة أصحاب رسول اهللا قد قالوا شعرا قليال كان ذلك أم كثريا

  .)3(»أقلفكيف حيل ما هو أكثر وحيرم ما هو 

وكيف يعاب السجع على اإلطالق وإمنا نزل القرآن على أساليب الفصيح من «: قالوا – 3
  .)4(»كالم العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود األسجاع يف كالمهم

فاضل يف البيان إن ذلك مما يبني به فضل الكالم وأنه من األجناس اليت يقع فيها الت «: وقالوا
  . )5(»والفصاحة كالتجنيس وااللتفات وما أشبه ذلك من الوجوه اليت تعرف ا الفصاحة

  :مناقشة أدلة الفريقني - ج 

  .عابوا السجع ألن املعىن تابع له: النافون – 1

 هذا القسم املتكلف حنن كذلك ننفيه أن يكون يف كالم اهللا تعاىل، وإمنا نثبت: املثبتون قالوا هلم

  .السجع الذي يتبع املعىن، وهو مثل الفاصلة تابعة للمعىن

الرجل الذي راجعه يف دية اجلنني  -   -استدلوا باحلديث الذي ذم فيه النيب : النافون – 2
  .أسجع اجلاهلية وكهانتها  :-   -من أجل سجعه الذي سجع، فقال له 

 ـــــــــــــــــ

، م1998سنة7عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط: ، البيان والتبيني، تحأبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ_)1(
   . 289-290ص

  . 211ص/1جابن األثري، املثل السائر، : انظر_)2(

  . 287-288ص /1ج ،البيان والتبيني_)3(

  . 945ص/2جالسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، _ )4(

  . 57صالباقالين، إعجاز القرآن،  _)5(
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كان يتوصل إىل ما أراد  د بالكاهن ملاَّهذا ذم ليس على إطالقه، وإمنا هو مقي: املثبتون قالوا هلم
  .بالسجع

فلو : احتجوا بإعجاز القرآن الذي أعجز العرب الذين من أساليبهم السجع، قالوا: النافون - 3
  .ألن السجع غري ممتنع عليهمكان يف القرآن سجع ما أعجزهم 

صفة إنا ال نرى مانعا مينع من أن يكون سجعا معجزا، ما دامت قد حتققت فيه «: املثبتون قالوا
  .)1(»اإلعجاز وكونه فوق قدرة العرب وطاقتهم 

من خالل عرض األدلة السابقة للفريقني ومناقشتها نالحظ أما يتفقان : الرأي املختار - د 
؛ إذا فاخلالف يكاد يكون يف على إثبات الكالم الذي له وزن واحد الذي يتبع املعىن ال العكس

  .املصطلح، مع األخذ بعني االعتبار السجع املعيب الختالف أوزانه وتفاوت عباراته

فالرأي املختار هو إذا كان املراد بالسجع مراعاة مواالة الكالم على وزن واحد دون مراعاة 
املعىن فإن هذا تكلف ممقوت يف كالم الناس فضال عن كالم اهللا، أما إذا روعيت املعاين وجاء 

يأيت  االتفاق يف الوزن تابعا هلا دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البالغة، قد يأيت يف القرآن كما
وإذا مسينا هذا يف القرآن بالفواصل دون السجع فذلك لتاليف إطالق السجع على القرآن يف غريه، 

  .)2(باملعىن األول

  :رد شبهة حول الفاصلة القرآنية: الفرع الثاين

الزال امللحدون واملستشرقون يثريون الشبه ويطعنون يف القرآن الكرمي، ومن ذلك صنيع دائرة 
  .نية، اليت زعمت أن الفواصل القرآنية جاءت لتتمم السجع فقط دون مراعاة للمعىناملعارف الربيطا

قضايا قرآنية يف املوسوعة ( القضية يف كتابه  وقد تكلم الدكتور فضل عباس على هذه
الربيطانية، اليت استدلت كما عرفت على أن  تلك هي  دائرة املعارف «: ، حيث قال)الربيطانية

بالفواصل القرآنية، حيث جاء  جاء بطريقة عشوائية، استدلت على هذه الدعوىالقرآن جمرد إنشاء 

 ـــــــــــــــــ

  . 116، صحممد احلسناوي، الفاصلة القرآنية _)1(

   .154صمناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، : انظر_ )  2(
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بطريقة عشوائية، ويؤكد صحة ذلك طريقة  وكان القرآن يعطي للقارئ أنه جمرد إنشاء جاء: فيها

ٱڃٱڃٱچٱچپ ،پىئٱىئٱیٱیپ: ختم هذه اآليات، بآيات مثل ٹٱٹٱٹٱٱپ،پ

قبلها، وأا وضعت فقط لتتميم السجع ، وأن هذه األخرية ال عالقة هلا مع ما پٹٱڤٱڤ
  .)1(»والقافية

جاءت لتؤدي معىن تتم به الفائدة، ويطلبه  مل تأت الفواصل عبثاً أو لتتميم السجع فقط، بل
  .السياق

تأت لغرض لفظي فحسب، وهو اتفاق رؤوس  الفاصلة القرآنية مل«: يقول فضل حسن عباس
الفاصلة، إمنا جاءت الفاصلة يف كتاب اهللا لغرض  راعاةاآلي بعضها مع بعض، وهو ما يعربون عنه مب

معنوي حيتمله السياق، وتقتضيه احلكمة، وال ضري أن جيتمع مع هذا الغرض املعنوي ما يتصل جبمال 
  .)2( »اللفظ وبديع اإليقاع

والترتيب احملكم والنظام البديع، شبيه بنظام هذا الكون املتقن من  فالدقة يف الفاصلة القرآنية
مساوات وأرض، وليل وار، وغري ذلك من مكونات هذا الكون املبدع، فخالق الكون ومرتل 

ال  القرآن هو اهللا، الذي أتقن كل شيء، فكان حرياً بأولئك أن ال يصدروا أحكاماً على ما
  .)3(يعلمون، وهذا ما تقتضيه بديهيات البحث العلمي

  :مهم املوهوم، ومن أمثلة ذلكللفاصلة القرآنية تفند زع )4(مث ذكر عدة أمثلة

ںٱپٱ:قوله تعاىل - أ گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ

ٱۓٱ ٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓ ںٱڻٱڻ

ۅٱۉٱۉٱېٱېٱ ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱ

 ـــــــــــــــــ

 .80، قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية، صفضل حسن عباس _)1(

    . 215إعجاز القرآن الكرمي، ص_)2(

 .81، قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية، صفضل حسن عباس: انظر_)  3(

   . 81-93، صهاملرجع نفس_)4(
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   ].8-7: املائدة[پٱېٱې

حتدثت اآلية األوىل عن امليثاق الذي أخذه اهللا على العباد، بأن يتقوه ويعبدوه، وتلك قضية 

أما ؛ ٱپڻٱڻٱۀٱۀٱہپ: خاصة بكل فرد، ترجع إىل ما يف قلبه وإىل باطنه ولذا ختمت
تمت الثانية فقد أمر فيها املؤمنني بالعدل مع أعدائهم، وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس ولذا خ

  . پۉٱۉٱېٱېٱېپ: لهبقو

ٱںٱڻٱپٱ:وقوله تعاىل -ب گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱں

ڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ

  .]27- 26:السجدة[پٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ

هؤالء، إذن هو حديث عن التاريخ،  لِبلَكَة من قَهفاآلية األوىل حتدثت عن القرون املُ     
وحتدثت اآلية الثانية عما يشاهدونه على هذه األرض كيف يرتل عليها املاء فتبِنالزرع؛ فالتاريخ  ت

  .يسمع، وما يشاهدونه يبصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

82 

  

   

 
  .اإلعجاز البياين ألمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات

  :مباحثثالثة وفيه 

  

  

  

إحصاء أمساء اهللا احلسىن الواردة يف خوامت : املبحث األول
  .اتيــاآل

  

  

  

وامت ـي خـاء املنفردة واملقترنة فـاألمس: املبحث الثاين
  . اتـــاآلي

  

  

  

م الكرمي وموضوعات اآليات املناسبة بني االس :الثالثاملبحث 
  .وبعض الفوائد املستفادة من ذلكوالسور 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

83 

  

   

  :املبحث األول

  .إحصاء أمساء اهللا احلسىن الواردة يف خوامت اآليات
  :لبامطثالثة وفيه 

  

  

منهج إحصاء األمساء احلسىن يف خوامت : املطلب األول
  .اآليات

تمت بأمساء اهللا ي خــات التـاآلي: املطلب الثاين
  .ىنـاحلس

أمساء اهللا احلسىن يف فواصل السور املكية : املطلب الثالث
  واملدنية
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  .منهج إحصاء األمساء احلسىن يف خوامت اآليات: املطلب األول

 القرآنيةِ، اآليات خامتة كانت يفِ الكرميِ القرآن يفِ وردت سىن اليتِاحلُ اِهللا أمساِء رُكثْأَ  -  1

فاصلةً  منها ما يكونُ  ولكنما يكونُ اوهو األكثر، ومنه لآلية يف خامتة اآلية يف الرتبة ولكن يتأخر 

 ، وعليه فاإلحصاء يتم)خبري مبا تعملون، عليم بالظاملني : (لآلية، مثله فال يكون فاصلةً قُعنه متعلَّ

آية على األمساء اليت وقعت رأس.  

2 - اكثرية خمتومة بأمساء اهللا احلسىن، وهذه األمساء منه لقد جاءت آيات ما هو مفرد نُيتكو 
: من كلمتني أو أكثر، مثل بما هو مركَّ ا، ومنه)ليم، العزيز الرحيم، الع: ( من كلمة واحدة، مثل

دة فقط رفْ، فاإلحصاء يتم على األمساء املُ)ذي اجلالل واإلكرام، خري الرازقني، أرحم الرامحني (
ها يف اآلية إذْوذلك ملرتبت تعد آخر ة، وال ننسى أن كلمة فيها، وهذه الكلمة هي الفاصلة القرآني

  .ل الفاصلة القرآنيةمثِّمساء احلسىن اليت تة على األبصنالدراسة مهذه 

3 - قْوهذه األمساء املفردة غالبا ما تالغفور الرحيم، العزيز : ( ن بغريها من األمساء، مثلرِت
فواصل القرآنية هذا من الالبديع بني  ناسبِ، فاإلحصاء يكون لالسم األخري وذلك ملعرفة الت)احلكيم 

نعرف وجه التناسب فيما بينها،  مساء حىتهذه األ انرتجهة، ومن جهة أخرى يتم إحصاء اقْ
ومناسبتها للسياق الذي اقترت فيهن.  

4 -إحصاُء كما يتم األمساء املعرافة باأللف والالم وغري املعرفة، مع اختالف حركة إعرا.  

سورة من سور القرآن، بل يف  مساء يف كلِّهذه األ عِبتهذا اإلحصاء يقوم على ت كما أنَّ- 5
  .كلِّ آية من آياته

 يف تساوتفإنْ  ،كما يتم ذكْر هذه األمساء وترتيبها على وفق كَثْرتها يف الفواصل وقلَّتها- 6
 تبتوِالعدد رفق تل حروف املعجمسلس.  

ولتسهيل الوصول إىل تلك األمساء يتم ذكْر اآليات املختتمة ا مرتبة وفق ورودها يف  - 7
  .نفة الذِّكراآلاملصحف الشريف يف كلِّ اسم من األمساء املُرتبة على الطَّريقة 
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8 - كما يتم كْذر السور املكية وعدد ورود األمساء احلسىن يف فواصلها، أو ة واملدنيخلو 

  ٱ.فواصلها من ذلك

  .تمت بأمساء اهللا احلسىناآليات اليت خ: املطلب الثاين

ن من ثالثة لتسهيل الوصول إىل األمساء الواردة يف خوامت اآليات، متَّ إدراجها يف جدول مكو
 اآلية،أعمدة، فالعمود األول فيه االسم الكرمي، أما العمود الثاين ففيه اسم السورة اليت وردت فيها 

أما العمود الثالث ففيه اآلية ورقمها حبيث يتم كْذمطلع اآلية وخامتتها يف الغالب لعدم التطويل ر.  

  اآلية ورقمها  السورة  االسم

  1پٱٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱپ   الفاحتة  الرحيم

 3پٱٱٱڀٱڀپ   =  =

    37ٱپیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبپ  البقرة  =

 54پٱٱٱہٱہۀٱہٱٱٱ. . . کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱۀپ  =  =

 128پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڄ. . ٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹپ  =  =

 143پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ. . . ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ  =  =

 160پٱٱٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ  =  =

 163پٱٱٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبپ  =  =

 173پٱڻٱۀٱۀٱہ. . . ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ  =  =

 182پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ  =  =

 192پٱٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڦٱپ  =  =

 199پٱٱٱڳٱڱٱڱٱڱ. . . کٱکٱگٱگٱگٱگپ  =  =

 218پٱٱٱٱۆٱۈٱۈۋٱۋٱۅ. . . ےٱۓٱۓٱڭٱڭپ  =  =

 226پٱٱٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ  =  =

 31پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپ  آل عمران  =
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 89پٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ  =  =

 129پٱٱٱېٱېٱې. . . . . ڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ  =  =

 16پٱٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ. . . . . ٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ  النساء  =

ٱٺٱٺٱڍٱڌٱڌپ  =  =  23پٱٱٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ. . ٺ

 25پٱٱٱۅٱۉٱۉ. . . ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈپ  =  =

 29پٱٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇ. . . ٹٱڤٱڤپ  =  =

 64پٱٱٱۇٱۇٱۆٱۆ. . . ڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہپ  =  =

 96پٱٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇپ  =  =

 100پٱٱٱېئٱىئٱىئٱىئ. . . ۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپ  =  =

 106پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  =  =

 110پٱٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپ  =  =

 129پٱٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ. . . ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ  =  =

 152پٱٱٱڱٱڱٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ. . . گٱگٱگٱگپ  =  =

 3پٱٱٱکٱکٱکٱگ.  .. .ٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ  املائدة  =

 34پٱٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھڻٱڻٱپ  =  =

 39پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپ  =  =

 74پٱٱٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ  =  =

 98پٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپ  =  =

 54پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇ. ...ٿٱٿٱٿٱٿپ  األنعام  =

 145 پۋٱۋٱۅٱۅٱ....ڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  =  =

 165پٱٱٱجحٱمحٱجخٱحخٱمخٱجسٱحسٱ....مبٱىبٱيبٱجتٱحتپ  =  =

   153پٱٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱ....ڱٱڱٱڱٱڱٱںپ  األعراف  =
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   167پٱٱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱ ....ڎٱڎٱڈٱڈٱژپ  =  =

   69پٱٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبپ  األنفال  =

   70ِپٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱ ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  =  =

   5پٱٱٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱ ....ہٱہٱھٱھٱھٱھپ  التوبة  =

   27 پٱٱٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ  =  =

   91پٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھ ....کٱکٱگپ  =  =

   99ٌپٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئ ....ۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ  =  =

   102پٱٱٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ ....ڎٱڈٱڈٱپ  =  =

    104پٱٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱ ....ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭپ  =  =

 117پٱٱٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱ....ۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ  =  =

   118پٱٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ ....ٱٱٻٱٻٱٻپ  =  =

   128پٱٱٱۇٱۆٱۆ ....ھٱھٱےٱےٱۓٱپ  =  =

ڀٱپ  يونس  =    107پٱٱٱٹٱڤٱڤ ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱ

ٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ  هود  =    41پٱٱ

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ  يوسف  =    53پٱٱ

ٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ  =  =    98پٱٱ

   36پٱٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱپ  إبراهيم  =

ٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ  احلجر  =    49پٱٱ

  7پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺ  النحل  =

   18 پڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ  =  =

ٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکپ  =  =    47پٱٱ

ٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱ ....ۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ  =  =    110پٱٱ
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 115پٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہ..گٱگٱگٱڳپ  =  =

ٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ......ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱٱپ  =  =    119پٱٱ

ٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیپ  اإلسراء  =   66پٱٱ

   65پٱٱٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱ ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپ  احلج  =

 5 پٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  النور  =

   20پٱٱٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثپ  =  =

  22پٱٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱ..ٱ....ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇپ  =  =

ٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ....ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱپ  =  =    33پٱٱ

   62پٱڃٱڃٱڃٱچ ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  =  =

 6پٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکپ  الفرقان  =

  70 پڇٱڇٱڇٱڍ ....ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱپ  =  =

  217 191- 175- 159- 140- 122- 104- 68-ٱٱ9- پڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ  الشعراء  =

ٱەئٱەئٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائپ  النمل  =    11پٱٱ

ٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھپ  =  =    30پٱٱ

ٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ  القصص  =    16پٱٱ

ٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئپ  الروم  =    5پٱٱ

ٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ  السجدة  =    6پٱٱ

ۓٱپ  األحزاب  =  5پٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭ ....ڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ

ٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ ....ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ  =  =  24پٱٱ

  43پٱٱٱجثٱمثٱىثٱ....حبٱخبٱمبٱىبٱيبٱپ  =  =

ٱۈئٱېئٱېئٱېئٱ ....ڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ  =  =    50پٱٱ

ٱۓٱۓٱڭٱڭٱ ....ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  =  =    59پٱٱ
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 73پٱٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئ ....ۆئٱۈئٱۈئپ  =  =

ٱڃٱچٱچپ  يس  =    5پٱٱ

ٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  =  =    58پٱٱ

ٱۇٱۇٱۆٱۆٱ....ٱ ے ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ  الزمر  =    53پٱٱ

   2پٱٻٱٻٱٻٱپپ  فُصلَت  =

   32پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچپ  =  =

   5پٱٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ ....ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپ  الشورى  =

   42پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ  الدخان  =

ڍٱپ  األحقاف  = ٱڌٱڌٱڎ....ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ    8پٱٱ

   14پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱ....ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱپ  الفتح  =

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپ  احلجرات  =    5پٱٱ

ٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱٱپ  =  =    12پٱٱ

 14پٱٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱ....ڑٱکٱکپ  =  =

ٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ  الطور  =    28پٱٱ

   9پٱٱٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱ....ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇپ  احلديد  =

   28 پۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱ....ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپ  =  =

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱ....ڀٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  اادلة  =    12پٱٱ

ٱٿٱٿٱٹٱٹ..ٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ  احلشر  =   10پٱٱ

   22پٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  =  =

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ  املمتحنة  =    7پٱٱ

ٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ  =  =    12پٱٱ

ٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱٱ....ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپ  التغابن  =    14پٱٱ
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   1پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ  التحرمي  =

ٱہٱہٱہٱھٱٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپ  املزمل  =    20پٱٱٱۀٱۀٱہ

   29پٱٱٱیٱیٱیٱیٱٱ...ەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱپ  البقرة  العليم

  115پٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻپ  =  =

   127پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ  =  =

  137پٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ.ٱ.ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژپ  =  =

  158پٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ....ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژپ  =  =

ٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیپ  =  =   181پٱٱ

   215پٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱٱٱٱ....ۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئپ  =  =

ٱحئٱمئٱىئٱٱ....ېئٱىئٱىئٱىئٱیٱڄٱۈئٱېئپ  =  =   224پٱٱ

  227پٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ  =  =

ٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ....ٻٱٻٱٻٱپٱٱٻٱپ  =  =   231پٱٱ

  244پٱٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅپ  =  =

ٱۆٱۆٱۈٱ....ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپ  =  =    247پٱٱ

ٱجحٱمحٱجخٱ....یٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبپ  =  =   265پٱٱ

ٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳ....چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱپ  =  =   261پٱٱ

ٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉ....ڭٱڭٱڭٱپ  =  =    268پٱٱ

ٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ.......ڱٱڱٱڱپ  =  =  273پٱٱ

  282پٱٱٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ  =  =

ٱڄٱڄٱڄٱڄٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ  =  =   283پٱٱ

ٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپ  آل عمران  =   34پٱٱ

  35پٱٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ  =  =
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  73پٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱک....ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱپ  =  =

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ  =  =   92پٱٱ

ٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئپ  =  =    121پٱٱ

ٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱ....ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپ  النساء  =  32پٱٱ

ڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ  =  = ٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ    39پٱٱ

ٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ  =  =    70پٱٱ

ٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئ....ۓٱڭٱڭپ  =  =   127پٱٱ

  147پٱٱٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱۆئٱۆئٱۈئپ  =  =

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ  =  =   148پٱٱ

   176پٱٱٱڎٱڎٱڈٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ  =  =

ٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱ....ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  املائدة  =    54پٱٱ

ٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیپ  =  =  76پٱٱ

ٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ....ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱپ  =  =    97پٱٱ

ٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱپ  األنعام  =    13پٱٱ

ٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  =  = ٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱ    83پٱٱ

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپ  =  =    96پٱٱ

ٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱ...ېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیپ  =  =   101پٱٱ

   115پٱٱٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ  =  =

ٱھٱھٱھٱھٱ....ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکپ  =  =   128پٱٱ

   139پٱٱٱڍٱڌٱڌٱ....ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ  =  =

   200پٱٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ  األعراف  =

ٱپ  األنفال  =    17پٱٱٱٿٱٹٱٹٱٹٱ.... .... ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ
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ٱڳٱڳٱڳٱڱٱ.....ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپ  =  =    42پٱٱ

 53پٱٱٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ  =  =

   61پٱٱٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبپ  =  =

ٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحب....وئٱۇئٱپ  =  =  75پٱٱ

ڭٱپ  التوبة  =    98پٱٱٱۆٱۈٱۈٱ....ھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ

ٱہٱھٱھ....ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ  =  =    103پٱٱ

ٱںٱںٱڻٱڻٱڻ....کٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱپ  =  =   115پٱٱ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇپ  يونس  = ٱڄٱڄٱڄٱڃ    65پٱٱ

ٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻپ   يوسف  =   34پٱٱ

  50پٱٱۋٱۋٱۅٱۅٱ...ہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭپ  =  =

ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  احلجر  =   25پٱٱ

   86پٱٱٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپ  =  =

   4پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ  األنبياء  =

ٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپ  املؤمنون  =    51پٱٱ

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  النور  =   21پٱٱ

  28پٱٱٱٹٱٹٱٹٱٹٱ. .....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ  =  =

ٱٺٱٿٱٿ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ  =  =    32پٱٱ

ٱھېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱ..... ہٱھٱھٱھپ  =  =    35پٱٱ

 60پٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇ..ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ  =  =

ٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓ....ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱپ  =  =    64پٱٱ

   220پٱٱٱڻٱڻٱڻٱڻپ  الشعراء  =

ٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ  النمل  =    6پٱٱ
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   78پٱٱٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپ  =  =

   5پٱٱٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئپ  العنكبوت  =

ٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  =  =    60پٱٱ

   62پٱٱٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائپ  =  =

ٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱ....ېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئپ  األحزاب  =    40پٱٱ

   54پٱٱٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱمئٱىئٱيئٱجبپ  =  =

   26پٱٱٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ  سبأ  =

   38پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ  يس  =

   79پٱٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  =  =

ٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىپ  =  =   81پٱٱ

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ  غافر  =    2پٱٱ

ٱٿٱٿٱٿٱٿ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱپ  فُصلَت  =   12پٱٱ

   36پھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱہٱھپ  =  =

  12پٱٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ  الشورى  =

   9پٱٱٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ  الزخرف  =

   84 پہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپ  =  =

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ  الدخان  =    6پٱٱ

ٱھٱھٱھٱھٱےٱ....گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ  الفتح  =   26پٱٱ

ٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱپ  احلُجرات  =    1پٱٱ

  16پٱٱٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱ....ۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىپ  =  =

  30پٱٱٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجپ  الذاريات  =

   3پٱٱٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیپ  احلديد  =
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ٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپ  اادلة  =   7پٱٱ

ٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ  التغابن  =   11پٱٱ

   32پٱٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپ  البقرة  احلكيم

ٱڇٱڍٱڍٱڌٱ....ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپ  =  =   129پٱٱ

ٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ  =  =    209پٱٱ

ڀٱپ  =  = ٱڤٱڦٱڦٱڦٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱ    220پٱٱ

   228پٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱٱ....ڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ  =  =

ٱڌٱڎٱڎ....ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱپ  =  =    240پٱٱ

   260پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  =  =

  6پٱٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ  آل عمران  =

   18پٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃ....ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱپ  =  =

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ  =  =    62پٱٱ

ٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ.. ......ژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ  =  =    126پٱٱ

ٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱ.. .....گٱگٱگٱڳٱپ  النساء  =    11پٱٱ

   17پٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱ.... چٱچٱچٱچپ  =  =

  24پٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  =  =

   26پٱۇئٱۆئٱۆئ....ېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱپ  =  =

  56پٱٱٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ....ژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱپ  =  =

پٱپ  =  = ٱکٱکٱکٱک....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ    92پٱٱ

ٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېۆٱ....ھٱھٱھٱےٱےٱپ  =  =   104پٱٱ

ٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھپ  =  =   111پٱٱ

ٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپ  =  =   130پٱٱ
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   158پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ  =  =

  165پٱژٱژٱڑٱڑٱ....ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ  =  =

  170پٱٱٱیٱیٱیٱی....ېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱپ  =  =

ٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  املائدة  =    38پٱٱ

ٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئپ  =  =    118پٱٱ

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ....ڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ  األنفال  =    10پٱٱ

ٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھ....ڱٱڱٱڱٱپ  =  =    49پٱٱ

ٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱ....ٺٱٺٱٺٱٿٱپ  =  =    63پٱٱ

   67پٱٱٱوئٱوئٱۇئ....ۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱپ  =  =

ٱڄٱڃٱڃٱڃڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱپ  =  =   71پٱٱ

  15پٱٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹپ  التوبة  =

  28پٱٱٱڃٱڃٱچٱچ....ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱپ  =  =

 40پٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئ..ۀٱہٱہٱہٱہپ  =  =

ٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱ....ڻٱڻٱڻٱۀپ  =  =    60پٱٱ

ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱ...کٱگٱگٱگٱگپ  =  =  71پٱٱ

 97پٱٱٱہٱہٱہٱ...ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ  =  =

ٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیپ  =  =    106پٱٱ

ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ  =  =   110پٱٱ

  6پٱٱٱڃٱڃٱچٱچٱ....ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ  يوسف  =

  83پٱٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱ....ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱپ  =  =

  100پٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ......ژٱژٱڑٱڑٱپ  =  =

ںٱپ  إبراهيم  = ٱہٱہٱھ.... ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ    4پٱٱ
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ٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ  النحل  =    60پٱٱ

ٱڻٱڻٱڻٱ....ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ  احلج  =    52پٱٱ

   10پٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبپ  النور  =

ٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ  =  =    18پٱٱ

ٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئ....ھٱھٱےٱےپ  =  =    58پٱٱ

ٿٱٿٱٿٱٿٱىئٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ  =  =    59پٱٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱ

ٱہٱہٱہٱہٱھۀٱپ  النمل  =   9پٱٱ

  26پٱٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ  العنكبوت  =

ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻپ  =  =   42پٱٱ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ....ڤٱڦٱڦٱڦٱپ  الروم  =   27پٱٱ

ٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہپ  لقمان  =    9پٱٱ

ٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱ....ۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱپ  =  =    27پٱٱ

پٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  األحزاب  = ٱپٱپٱ   1پٱٱ

ٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  سبأ  =    27پٱٱ

   2پٱٱٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئپ  فاطر  =

ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ  الزمر  =    1پٱٱ

ٱٺٱٺٱٺٱٺٱٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  غافر  =    8پٱٱ

   3 پٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپ  الشورى  =

   51پٱٱٱختٱمتٱىتٱٱ....يئىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱپ  =  =

ة  =    2پٱٱٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  اجلاثي

   37پٱٱٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ  =  =

   2پٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ  األحقاف  =
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  4پٱٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱٱ...ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ  الفتح  =

ٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ  =  =   7پٱٱ

  19پٱٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھپ  =  =

   8پٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳپ  احلجرات  =

   1 پۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپ  احلديد  =

   1 پژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ  احلشر  =

ٱۈئٱۈئٱېئٱ....ۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱپ  =  =    24پٱٱ

ٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبپ  املمتحنة  =    5پٱٱ

 10پٱٱٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱٱٱ.... ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱپ  =  =

ٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ  الصف  =    1پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپ  اجلمعة  =    1پٱٱ

   3 پڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپ  =  =

   18پٱىٱىٱائٱائٱەئپ  التغابن  =

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ  التحرمي  =    2پٱٱ

  30پٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ  اإلنسان  =

يرٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱ...ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ  البقرة  الْقَد    20پٱٱ

ٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱ...ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  =  =       106پٱٱ

   109پٱٱٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱ...کٱکٱکٱکٱگٱپ  =  =

ٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱ...ڤٱڤٱڤٱڤٱپ  =  =    148پٱٱ

   259پٱٱٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱ...ڱٱڱٱڱٱںٱںپ  =  =

   284پٱٱٱکٱگٱگٱگٱگ...ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱپ  =  =

ٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ...ڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱپ  آل عمران  =   26پٱٱ
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  29ٱپمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱ...ىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئپ  =  =

  165پٱٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱٱ...یٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱپ  =  =

  189پٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ  =  =

ٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئپ  النساء  =    133پٱٱ

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ  =  =    149پٱٱ

  17پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱٱٱ...ڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڳپ  املائدة  =

   19پٱٱٱکٱکٱکٱکٱگٱٱٱ...ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپ  =  =

  40پٱڑٱکٱکٱکٱکٱ.ٱٱ...ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ  =  =

ٱمحٱجخٱحخٱمخٱجسٱحسٱخسٱمسٱحصٱمصٱجضٱحضپ  =  =    120پٱٱ

ٱیٱیٱیٱیٱجئٱٱ....وئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱپ  األنعام  =    17پٱٱ

ٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱٱٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  األنفال  =    41پٱٱ

ٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱٱٱ....گٱگٱگٱڳٱڳپ  التوبة  =    39پٱٱ

ٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئپ  هود  =    4پٱٱ

ٱۉٱېٱېٱېٱٱ....ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپ  النحل  =    70پٱٱ

ٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱ....ھٱےٱےٱۓپ  =  =    77پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپ  احلج  =    6پٱٱ

   39پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپ  =  =

ٿٱپ  النور  = ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇ....ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱ    45پٱٱ

ٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئپ  الفرقان  =    54پٱٱ

   20پٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇ...ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ  العنكبوت  =

يبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱٱ....ىئٱیٱیٱیٱیپ  الروم  =   50 پحبٱخبٱمبٱىبٱ

   54پٱٱٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱ....ڃٱڃٱچٱچٱچپ  =  =
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ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱ....ۈئڱٱڱٱںٱںٱپ  األحزاب  =    27پٱٱ

ٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱٱ....ۈئٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  فاطر  =    1پٱٱ

ٱمحٱجخٱحخٱمخٱٱ....یٱیٱیٱیٱجئپ  =  =    44پٱٱ

   39پٱٱٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻپ  فُصلَت  =

ٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئپ  الشورى  =    9پٱٱ

ٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱ....ائٱەئٱەئٱوئٱوئۈئپ  =  =    29پٱٱ

ٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئپ  =  =    50پٱٱ

  33پٱٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱ....ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  األحقاف  =

   21پٱٱٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئپ  الفتح  =

ٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئپ  احلديد  =   2پٱٱ

   6پٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱ....ڤٱڦٱڦٱڦٱڦپ  احلشر  =

 1پٱٱٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٱٻٱٻٱٻٱپ  التغابن  =

ٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  التحرمي  =    8پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  امللك  =    1پٱٱ

  110پٱٱۅٱۉٱۉٱېٱې.....ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱپ  البقرة  البصري

ٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمث.....ھٱھٱھٱھٱےٱےٱپ  =  =    233پٱٱ

   237پٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱ....ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱپ  =  =

ٱٹٱڤٱڤٱڤٱ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ   =  =   265پٱٱ

   156پٱٱٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئ.....ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱپ  آل عمران  =

ٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئ.....ۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱپ  النساء  =    58پٱٱ

ٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبپ  =  =    134پٱٱ

ٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱې.....ڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱپ  األنفال  =   39پٱٱ
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ٱہٱہٱہٱہٱ.....ڇٱڇٱڇچٱچٱچٱچٱپ  =  =    72پٱٱ

ٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ  هود  =   112پٱٱ

ٱٿٱٿٱٿٱٹ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ  اإلسراء  =    1پٱٱ

ٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتپ  =  =   17پٱٱ

   30پٱٱٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپ  =  =

ٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبپ  =  =    96پٱٱ

  35پٱٱٱحئٱمئٱىئٱيئپ  طه  =

ٱڻٱۀٱۀٱہ.....ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱپ  احلج  =    61پٱٱ

ٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ  =  =    75پٱٱ

  20پٱٱۈئٱېئٱېئٱ......ۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىپ  الفرقان  =

   28پٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجپ  لقمان  =

  9پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱ.....ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ  األحزاب  =

ٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپ  سبأ  =    11پٱٱ

   31پٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپ  فاطر  =

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  =  =   45پٱٱ

ڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈپ  غافر  =  20پٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱ

ٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ...ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ  =  =  56پٱٱ

  40پٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱ......ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱپ   فُصلَت  =

ٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٺٱٺ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱپ  الشورى  =   11پٱٱ

ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆپ  =  =    27پٱٱ

   24پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  الفتح  =

   4پٱٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱپ  احلديد  =
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 1پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپ  اادلة  =

   3پٱٱٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻگٱگٱگٱڳٱڳٱپ  املمتحنة  =

   2پٱٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپ  التغابن  =

  19پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہپ  امللك  =

   15پٱٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ  االنشقاق  =

   234پٱٱٱٹٱٹٱڤٱڤ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپ  البقرة  اخلبري

ٱڄٱڃٱڃٱڃٱ....ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱپ  =  =    271پٱٱ

   180پٱيتٱجثٱمثٱىث...ۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیۆئٱۆئٱۈئٱپ  آل عمران  =

   35پٱکٱکٱگٱگٱگٱ....ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ  النساء  =

 94پٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱ...ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  =  =

 128پٱٱٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  =  =

   135پٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱ....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ  =  =

ٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبپ  األنعام  =   18پٱٱ

ائٱپ  =  =    73پٱٱٱیٱیٱجئ....ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ

   103پٱٱٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ  =  =

  1 پٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ  هود  =

ٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ  =  =    111پٱٱ

   63پٱٱٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ  احلج  =

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپ  الفرقان  =    58پٱٱ

   59پٱڍٱڌٱڌٱڎ....ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ  =  =

   16 پۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱ....ہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱپ  لقمان  =

ٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱپ  =  =    29پٱٱ
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   34پٱٱٱجبٱحبٱخبٱمب....ائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱپ  =  =

   2 پٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  األحزاب  =

   34پٱٱٱڱٱڱٱںٱںٱڻ....گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱپ  =  =

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ  سبأ  =    1پٱٱ

   14 پںٱڻٱڻٱڻٱ....کٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱپ  فاطر  =

ٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱ....ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپ  الفتح  =   11پٱٱ

ٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژ....ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱپ  احلجرات  =    13پٱٱ

   10پٱٱٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىت....ېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱپ  احلديد  =

ٱگٱگٱگٱڳٱ....ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ  اادلة  =    3پٱٱ

   11پٱٱمثٱىثٱيثٱحج...ېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیپ  =  =

ٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئپ  التغابن  =    8پٱٱ

   3پٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱک....ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپ  التحرمي  =

ٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ  امللك  =    14پٱٱ

ٱپٱپٱپٱپٱڀپ  العاديات  =    11پٱ

ٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ....گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ  البقرة  احلميد    267پٱٱ

ٱۇٱۆٱۆٱۈٱ....ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ  النساء  =   131پٱٱ

ٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱ....ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱپ  إبراهيم  =    1پٱٱ

ٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ  =  =    8پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  احلج  =    24پٱٱ

   64پٱٱٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئپ  =  =

پٱپ  لقمان  = ٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱ    12پٱٱ

   26پٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ  =  =
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   6 پۋٱۅٱۅٱۉٱۉ....ڭٱڭٱڭٱۇٱپ  سبأ  =

   15پٱٱٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ  فاطر  =

ٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپ   فُصلَت  =    42پٱٱ

ٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىپ  الشورى  =    28پٱٱ

   24پٱٱٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئپ  احلديد  =

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿپ  املمتحنة  =    6پٱٱ

  6پٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱ...ڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱپ  التغابن  =

ٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ  الربوج  =    8پٱٱ

   173پٱٱٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱ...ېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱپ  آل عمران  الوكيل

ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱ...ٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺپ  النساء  =    81پٱٱ

ٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېپ  =  =    132پٱٱ

ٱژٱڑٱڑ...ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  =  =    171پٱٱ

پٱپ  األنعام  = ٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ...ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ    102پٱٱ

   12پٱٱٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئ...ېٱېٱېٱېٱىٱىٱپ  هود  =

   66پٱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ.....ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈپ  يوسف  =

   65پٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئپ  اإلسراء  =

ىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبپ  القصص  =  28پٱېئٱېئٱىئٱىئٱ

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ  األحزاب  =    3پٱٱ

ٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇپ  =  =    48پٱٱ

ٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ   الزمر  =    62پٱٱ

   9پٱٱٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژپ  املزمل  =

ٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱ.....ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱڻٱۀپ  النساء  الغفور    43پٱٱ
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ڭٱڭٱڭٱۇٱۇپ  =  =    99پٱٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱ

  25پٱٱٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئپ  اإلسراء  =

  44پٱۀٱہٱہٱہٱ...گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱپ  =  =

ٱگٱگٱگٱڳ.....ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپ  احلج  =   60پٱٱ

   2پٱٱٱڄٱڄٱڃ.....ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱپ  سبأ  =

ٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ  =  =    15پٱٱ

ٱېٱېٱېٱىٱ....ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱپ  فاطر  =     28پٱٱ

ڳٱپ  =  =   41پٱٱٱڻٱڻٱۀٱۀ.....کٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱ

   2پٱٱٱچٱچٱچٱڇٱ.....ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  اادلة  =

   2 پڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹپ  امللك  =

ٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  البقرة  احلليم    225پٱٱ

   235پٱڱٱڱٱڱٱںٱں.....ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱپ  =  =

ٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ  =  =   263پٱٱ

ٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ.....ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱپ  آل عمران  =   155پٱٱ

   12پٱٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ.....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ  النساء  =

ٱېٱېٱى.....ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱپ  املائدة  =    101پٱٱ

ٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ  احلج  =    59پٱٱ

ٱڄٱڃٱڃٱڃٱ.....ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  األحزاب  =    51پٱٱ

   17پٱٱٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپ  التغابن  =

ٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱ....ۅٱۅٱۉٱۉٱېپ  النساء  الشهيد   33پٱٱ

 79پٱٱٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجٱجحٱمحٱجخپ  =  =

ٱڱٱڱٱڱٱںٱ....کٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱپ  =  =   166پٱٱ
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ٱۆٱىٱائٱائٱەئٱەئ....ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱپ  املائدة  =    117پٱٱ

ٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦ....ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱپ  احلج  =    17پٱٱ

   47پٱٱٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپ  سبأ  =

   53پٱٱٱىئىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱ...وئٱوئٱۇئٱۇئٱپ   فُصلَت  =

   28پٱٱٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیپ  الفتح  =

ٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ  الربوج  =    9پٱٱ

   66پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ....ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپ  هود  العزيز

   40پٱچٱچٱچٱچڇٱڇٱڇٱڍ....ڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ  احلج  =

   74پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپ  =  =

   25پٱٱٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ....ڃٱڃٱچٱچٱچٱپ  األحزاب  =

ٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگپ  الشورى  =    19پٱٱ

   25 پٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ....ٱٱٻٱٻٱٻٱپ  احلديد  =

ٱىثٱيثٱحجٱمجٱجحٱمحٱجخٱحخٱمخٱجسپ  اادلة  =    21پٱٱ

ٱچٱچٱچٱڇٱڇ....ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱپ  النساء  احمليط   108پٱٱ

ٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ  =  =    126پٱٱ

 120پٱۈئٱۈئٱۇئٱۆئٱۆئ....ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپ  آل عمران  =

   92پٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳ....ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپ  هود  =

ٱڦٱڦٱڦٱڄ....ٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱپ  االنفال  =    47پٱٱ

ٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتپ   فُصلَت  =    54پٱٱ

ٱىٱائٱائٱەئپ  الربوج  =   20پٱٱ

ٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱی....ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپ  البقرة  العظيم    255پٱٱ

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹپ  الشورى  =    4پٱٱ
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ٱېئٱېئٱېئٱىئپ  الواقعة  =    74پٱٱ

   96پٱٱٱڭٱۇٱۇٱۆپ  =  =

ة  =    33پٱٱٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپ  احلاقّ

ٱےٱۓٱۓٱڭپ  =  =    52پٱٱ

 18پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپ  املؤمنون  القادر

ٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپ  =  =  95پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ  املعارج  =  40پٱٱ

  23پٱٱٱٺٱٺٱٿپ  املرسالت  =

   8پٱٱڄٱڄٱڄٱڃپ  الطارق  =

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ  يوسف  القهار    39پٱٱ

ٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھ....چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱپ  الرعد  =    16پٱٱ

  48پٱٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ  إبراهيم  =

ٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ  ص  =    65پٱٱ

 4پٱٱٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈپ  الزمر  =

   16پٱٱٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیەئٱوئٱپ  غافر  =

ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱپ  النساء  الكبري ٱڄٱڄٱڄٱڃٱ    34پٱٱ

   62پٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱ........ہٱہٱھٱھٱھٱھٱپ  احلج  =

ٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپ  لقمان  =    30پٱٱ

   23پٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹ....ٱ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  سبأ  =

ٱڱٱںٱںٱڻٱ.. ......کٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱپ  غافر  =    12پٱٱ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ  ص  الغفّار   66پٱٱ

ۉٱپ  الزمر  =   5پٱٱٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئ....ۋٱۋٱۅٱۅٱ
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 42پٱٱٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ  غافر  =

ٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئپ  نوح  =   10پٱٱ

   45پٱٱٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمج....یٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱپ  الكهف  املقتدر

   42پٱٱٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ  القمر  =

   55پٱٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ  =  =

ٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ  الزخرف  =  42پٱٱ

  45پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ  النساء  النصري

  40 پېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ  األنفال  =

ٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئ....ڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپ  احلج  =    78پٱٱ

  31پٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئپ  الفرقان  =

 6پٱٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱ...ېٱېٱېٱىٱىٱائپ  النساء  احلسيب

ٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتپ  =  =    86پٱٱ

ٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپ  األحزاب  =    39پٱٱ

ٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئپ  فاطر  الشكور    30پٱٱ

ٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ  =  =    34پٱٱ

   23پٱٱٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ...ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ  الشورى  =

ٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئپ  آل عمران  الوهاب    8پٱٱ

ٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ  ص  =    9پٱٱ

ٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپ  =  =    35پٱٱ

  1پٱٱںٱڻٱڻٱڻپ  األعلى  األعلى

ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ  الليل  =   20پٱٱ

ڈٱپ  هود  احلفيظ ٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱ....ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱ   57پٱٱ
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ٱىٱائٱائٱەئٱەئ......ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱپ  سبأ  =    21پٱٱ

ٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ....ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  النساء  الرقيب    1پٱٱ

ٱکٱکٱکٱکٱگٱگ....چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱپ  ألحزاب  =    52پٱٱ

  51پٱٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀپ  األنبياء  العالم

وئپ  =  = ٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱ  81پٱٱ

ٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱ.....ڑٱکٱکٱکٱکٱگپ  النمل  الكرمي    40پٱٱ

   6پٱٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  اإلنفطار  =

   61پٱٱٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىب....ەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱپ  هود  ايب

ٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ  هود  ايد    73پٱٱ

ٱڭٱڭٱڭپ  الربوج  =    15پٱٱ

ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ  احلجر  الوارث  23پٱٱ

  58پٱائٱائٱەئ....ۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱپ  القصص  =

ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ  هود  الودود    90پٱٱ

ٱےٱےٱۓپ  جوالرب  =    14پٱٱ

   1پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻپ  اإلخالص  األحد

   3پٱٱٱڎٱڎٱڈپ  العلق  األكرم

   3پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ  النصر  التواب

ٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅپ  مرمي  احلفي  47پٱٱ

نمحالر  نمح1 پٱٱڃپ   الر  

   2پٱٱٱپٱپپ  اإلخالص  الصمد

ٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ  سبأ  القريب    50پٱٱ

ٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ  آل عمران  القيوم    2پٱٱ
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  25پٱٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ  النور  املبني

   9 پژٱڑٱڑٱکٱکپ  الرعد  املتعال

   58پٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژڌٱڌٱپ  الذاريات  املتني

  85 پېئٱىئٱىئٱىئٱیٱی.....ېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئپ  النساء  املُّقيت

   4پٱڀٱڀٱڀپ  الصافات  الواحد
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 45عدد أمساء اهللا احلسىن اليت جاءت يف خوامت اآليات هي  ن لنا أنَّمن خالل هذا اجلدول يتبيف

طالباملاملباحث و يل ذلك يفوتفص ،منها املكي واملدين ،سورة 77يف  ،آية 534عة علىامسا، موز 

  :التالية

  :)1(أمساء اهللا احلسىن يف فواصل السور املكية واملدنية: املطلب الثالث

تتفاوعظم السور اشتملت فواصلها على أمساء اهللا احلسىن مع م مثان ة منها يف العدد، فاملكي
  .تسع عشرةة و املدني ،ومخسون سورة

  : يف فواصل السور املكيةعدد أمساء اهللا احلسىن : أوال

2، الرعد9، يوسف12، هود2، يونس3، األعراف15، األنعام2نت الفاحتة وقد تضم ،
، 3، املؤمنون15، احلج4، األنبياء1، طه1، الكهف8، االسراء9، النحل5، احلجر5إبراهيم
، 10، سبأ1، السجدة9، لقمان4، الروم6العنكبوت، 3القصص، 6، النمل10، الشعراء6الفرقان

، 3، الزخرف13، الشورى9، فصلت7، غافر5، الزمر4، ص2، الصافات5، يس10فاطر
، 4، امللك2، الواقعة3، الرمحن2، القمر1، الطور2، الذاريات3، األحقاف2، اجلاثية2الدخان
، 5، الربوج1، االنشقاق1، االنفطار1، املرسالت1، اإلنسان2، املزمل1، نوح1، املعارج2احلاقة

  .2، اإلخالص1، العاديات1، العلق1الليل، 1، األعلى1الطارق

  : ةالسور املدني فواصل عدد أمساء اهللا احلسىن يف: ثانيا

21، التوبة15، األنفال16، املائدة56، النساء23، آل عمران54نت البقرة وقد تضم ،
، 1، الصف6، املمتحنة5، احلشر8، اادلة9، احلديد7، احلجرات9، الفتح2، األحزاب17النور

  .1، النصر4، التحرمي8، التغابن2اجلمعة

  

 ـــــــــــــــــ

الدكتور فضل حسن  ت يف اختيارها اختيارداعتمهناك خالف بني العلماء يف تعني السور املكية واملدنية، ولعدم التطويل _)1(
 .411-390ص/، ج)إتقان الربهان يف علوم القرآن : (عباس يف كتابه
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  : السور اليت مل ترد أمساء اهللا احلسىن يف فواصلها: ثالثا

  :عدا تسع وثالثون سورة

مرمي، ق، النجم، القلم، اجلن، املدثر، القيامة، النبأ، النازعات، عبس، : ة هيأربع وثالثون مكي
س، الضحى، الشرح، التني، القدر، البينة، الزلزلة، التكوير، املطففني، الغاشية، الفجر، البلد، الشم

  .القارعة، التكاثر، العصر، اهلمزة، الفيل، قريش، املاعون، الكوثر، الكافرون، املسد، الفلق، الناس

  .د، املنافقون، الطالقحمم: ة هيسور مدني ثالثو
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  :يناملبحث الثا

  .األمساء املنفردة واملقترنة يف خوامت اآليات
  :وفيه مطلبان

  

  

أمساء اهللا احلسىن املنفردة يف خوامت : املطلب األول
  .اآليات

  

  

أمساء اهللا احلسىن املقترنة يف خوامت : املطلب الثاين
 .اآليات
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عت أمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات بني االنفراد واالقتران، وذلك تابع ملعىن اآليات تنو
املناسبة بني اآليات القرآنية وفواصلها املشتملة على أمساء اهللا احلسىن  وموضوعها، وقبل الكالم على 

فمن املهم كْذاسم يف عدد األمساء اليت وردت يف الفواصل القرآنية، فالبداية تكون بعدد كلِّ ر 

، مث عدد انفراده يف الفاصلة، مث مث عدده يف الفاصلة القرآنيةالقرآن الكرمي سواء كان فاصلة أم ال، 
  : عدد اقترانه بغريه من األمساء حبيث يكون دائما هو الفاصلة، وذلك يف اجلدول التايل

  وروده مقترنا  اوروده منفرد  وروده يف الفاصلة  وروده يف القرآن   االسم الكرمي

 109 3 112 114  الرحيم

 60 28 88 157  العليم

 79  /  79  94  احلكيم

 5  38 43 45  القدير

 17 18 35  42  البصري

 17 18 35  42  اخلبري

  15  1 16 17  احلميد

  / 13 13 14  الوكيل

  10 1 11  91  الغفور

 9  / 9 11  احلليم

  / 9 9 18  الشهيد

 7  / 7 92  العزيز

  / 7 7  8  احمليط

  / 5 6 9  العظيم

  / 5 5 12  القادر

 6 / 6 6  القهار

 5  / 5 6  الكبري

 3 1 4 5  الغفّار

 2 2 4 4  املقتدر

 2 2 4  4  النصري
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  وروده مقترنا  اوروده منفرد  وروده يف الفاصلة  وروده يف القرآن   االسم الكرمي

 2 1  3 3  احلسيب

 3 / 3 4  الشكور

 1 2  3 3  الوهاب

  /  2  2 2  األعلى

  / 2 2 3  احلفيظ

  / 2  2 3  الرقيب

  / 2 2 13  العالم

  1  1 2 3  الكرمي

 1  / 1 2  ايب

 1 1 2 2  ايد

 / 2 2 2  الوارث

 2  / 2 2  الودود

  / 1 1 1  األحد

  / 1 1 1  األكرم

  /  1 1 11  التواب

  / 1 1 1  احلفي

  / 1 1 57  نالرمح

  / 1  1 1  الصمد

 1  / 1  3  القريب

 1 / 1 3  القيوم

 1  / 1 1  املبني

  1  / 1 1  املتعال

 1  /  1 1  املتني

  / 1 1 1  املقيت

  / 1 1  23  الواحد
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من خالل هذا اجلدول والذي سبقه تبرز حركة األمساء احلسىن يف خوامت اآليات القرآنية بني ف
يتناول مناذج من : االنفراد واالقتران، لذا يكون املطلبان املواليان خاصني بذلك، فاملطلب األول

فيتناول األمساء اليت اقترنت يف خوامت : اآليات القرآنية املختومة بأمساء اهللا املنفردة، أما املطلب الثاين
ماآليات، وذلك بذكر مثال أو مثالني لكل خت.  

  .أمساء اهللا احلسىن املنفردة يف خوامت اآليات: املطلب األول

أكثر أمساء اهللا احلسىن اليت ذُكرت يف خوامت اآليات اقترنت بغريها من األمساء ولكن هناك  إنَّ 
، 19البصري، 38القديرمرة، 30 مرات، العليم3 الرحيم: بعض األمساء ذُكرت منفردة وهي

، 1الغفّار، 3، القادر5العظيم، 7احمليط، 9، الشهيد1الغفور، 13الوكيل، 1احلميد، 18اخلبري
، 1، الكرمي2، العامل2الرقيب، 2احلفيظ، 2األعلى، 2الوهاب، 1احلسيب، 3النصري، 2املقتدر
، 1، املقيت1الصمد، 1الرمحان، 1، احلفي1التواب، 1، األكرم1األحد، 2، الوارث1ايد

  .1الواحد

 والعطف ، وهو يدلُّ على الرقََّة)1(ماحر: للمبالغة مبعىن فاعل؛ أي يلٌعوزنه فَ: الرحيم - 1

والرعليه: قالأفة، ي له وتعطَّف قه، إذا رمحره يمح2(ر(.  

  :يف اثنني منها مرات، يقول اهللا تعاىل ورد اسم الرحيم يف خوامت اآليات ثالثَ

ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپٱ-أ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇ   .]29: النساء[پٱٱ

ٱىئٱىئٱپٱ - ب     ٱېئٱىئ ٱۈئٱېئٱېئ پٱٱٱیٱیوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئ
  .]66:اإلسراء[

  

 ـــــــــــــــــ

أمحد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية دمشق، : تح ، شأن الدعاء،سليمان محد بن حممد أبو اخلطايب :انظر_)1(
  .38ص م،1992سنة3ط

   . 498ص/2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر_)2(
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ال يأكل : أي ؛قة باألموال واألنفساملتعلِّ بعض احلرمات تناول بيانَ: فموضوع اآلية األوىل    
ال تقتلوا أنفسكم بإلقائها إىل التهلُكة، أو بارتكاب ما ، وأن بعضكم أموالَ بعض بغري طريقٍ شرعي

، ففي )1(جنسكم من املؤمنني فهم كنفس واحدةيؤدي إىل القتل من اجلنايات، أو قتل من كان من 
م، من جهة ارتكاب هذه املعاصي أوال، ومن جهة إحلاق الضرر ة على املؤمنني و هذا مشقَّ كلِّ
فمن رمحته سبحانه هلذا النهي،  فجاءت خامتة اآلية تعليالً ؛هم يف أمواهلم وأنفسهم ثانيارِتضر

  .)2(سوإهالك األنفُباملؤمنني اهم عن أكل احلرام 

لك والسفن واملراكب ه على العباد مبا سخر هلم من الفُنعمت: انيةوذكر تعاىل يف اآلية الثَّ
ا يف الركوب وأهلمهم كيفي نعها، وسخر هلا البحر امللتطم حيملها على ظهره، لينتفع العبادةَ ص

لذا جاءت الفاصلة مناسبة ملوضوع اآلية  ه من رمحته بعباده،، وهذا كلُّ)3(واحلمل لألمتعة والتجارة
  .كلَّ التناسب

نقيض اجلهل، : ، والعلم)4(يل للمبالغة يف وصفه تعاىل بكمال العلمععلى وزن فَ: العليم - 2 
  .)5(وهو إدراك الشيء على احلقيقة

ولقد انفرد امسمالحظته يف جتدر ما له سبحانه العليم  يف خوامت اآليات يف ثالثني موضعا، وأو 

: يف قوله تعاىل متييزا لناسخ، وورد مرة واحدة خربا أو ملبتدأ خربا املواضع أغلب يف وقع أنه، سياقه

   .]70: النساء[ٱٱٱپڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ

وكما ياهللا(ه مسندا للفظ اجلاللة الحظ كذلك وقوع (الحظ يف كل املواضع، وكذلك ي

 ـــــــــــــــــ

، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، دار إحياء التراث العريب بريوت، حممد بن حممد العمادي السعود وأب: انظر_)1(
 .170ص/2ج

 .16  ص/5األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)2(

عبد الرمحان بن معال اللوحيق، دار ابن حزم : ، تحعبد الرمحان ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي : انظر_)3(
 .434م، ص 2003سنة 1بريوت، ط

 .57اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)4(

 .343األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص، والراغب 370ص/9لسان العرب، ج: انظر_)5(
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دا بكلِّ كما ورد مقي؛پیٱیٱیٱپوروده متعلقا بكل األشياء يف كثري من املواطن وذلك بصيغة 
من خري،  مبا يفعله املؤمنون أو ما ينفقونه ادأعمال اإلنسان يف عدد من املواضع، ويف أخرى ورد مقي

 النفوس سبحانه، لتسكن العلم املطلق هللا إسناد هو االسم هذا لورود العام املقصد أنَّ إىل يشري وهذا

  .شيء بكلِّ لمهع حييط الذي للعليم أمرها ملِّستقضائه، فَ به، وتطمئن إىل اإلميان إىل

 اقات املختلفةع هلذا االسم يف خوامت اآليات جيد ذلك الترابط العجيب بينه وبني السياملتتب إن

 به زيلي علم إىل معه اإلنسان، فيحتاج جيهله الغيب الذي واحد هو شيء فيها، اليت يربطها ورد اليت

   .ملواله العبد فيذعن اإلنسان جهل إزاء املطلق اهللا علم بِتليثْ اخلوامت يف) العليم( جهله، فيأيت

  :وميكن تصنيف دوران هذا االسم الكرمي يف عدة حماور

ما من أشياء، كل خلق الكون وما فيه من مسوات وأرض وما بينه: م للعلماخللق املستلزِ: أوال

ەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱپ: ذلك ناتج عن علم اهللا سبحانه املطلق

ٱیٱیٱیٱیٱ ٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئ ٱ تقرير ملا قبله من خلق فاخلتم بالعليم  ؛]29: البقرة[پٱ
واألرضِ وما فيهما، على هذا الن واملصاحلِ الالئقة، السموات كم الفائقةمط البديعِ املنطوي على احل

 ،وما يليق بكل واحد منها ،جبميع األشياِء ظاهرِها وباطنِها بارزِها و كامنِها -  - فإنَّ علمه 
  .)1(يستدعي أن خيلُق كلَّ ما خيلُقُه على الوجه الالئق

ېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱپ: وقال سبحانه

، وال يعزب عنه من خلقه، فاهللا الذي خلق كلَّ شيء، ال خيفى عليه شيء ]101: األنعام[پٱحتجتٱ
، لهمثقالُ ذرة يف األرض وال يف السماء، عامل بعددكم وأعمالكم، وأعمال من دعومتوه ربا أو ولدا 

وهكذا يتجلَّى علم اهللا يف خلقه يف هذه  ؛)2(وهو حمصيها عليكم وعليهم، حتى جيازي كالََّ بعمله

  .]79:يس[پٱٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ: اآليات ويف غريها مثل قوله

 ـــــــــــــــــ

 .79ص/1السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)1(

 .12ص/12جأمحد شاكر، : الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، تح: انظر_)2(
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ل تقسيم األرزاق على يف كثري من اآليات يعلِّ -  -فاهللا : تقسيم األرزاق عن علم: ثانيا
للرضا مبا قسم هلم، العباد وتفضيل بعضهم على بعض بامسه العليم، وهذا فيه تسلية لعباده ودفعهم 

 شيء ال شيء، وأن بكلِّ عليم اهللا أن يعلمون ذلك ناتج عن علم بأحواهلم وما يليق م، فحني ألنَّ

ٱېٱىٱپ: تعاىل مبا قدر عليهم، قال عليه، فيؤمنون خيفى ٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱې

ٱىٱائٱائ به  ومن يليق، فيبسطُه له، الرزق به بسط م من يليق، فاهللا يعل]62: العنكبوت[پ
رِ يف أي وقت يوافق احلكمة واملصلحة فيفعل والقَد و يعلم أنَّ كال من البسط، عليهالقَدر، فيقْدره 

  .)1(هكال منهما يف وقت

پٱٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ: وقال سبحانه
يكثر ماله و يغنيه، فاهللا يوسع رزقَه وفضلَه على من يشاء من خلقه، ويبسط له، و ؛]12: الشورى[

بكل ما يفعل من توسيعه على من  - - ويقتر على من يشاء منهم فيضيقه ويفقره، ألن اهللا 
يوسع، وتقتريه على من يقتر، ومن الذي يصلحه البسطُ عليه يف الرزق ويفسده من خلقه، والذي 

فى عليه موضع البسط يصلحه التقتري عليه ويفسده، وغري ذلك من األمور، فهو ذو علم ال خي
  .)2(والتقتري وغريه، من صالح تدبري خلقه

فكثريا ما خيتم سبحانه اآليات املشتملة على : من العليم حكام من أوامر ونواهتشريع األ: ثالثا
عندها، ألن تطبيق األمر والنهي فيه مشقَّة على بعض  األوامر والنواهي بامسه العليم، وهو األنسب

 هلم دعوة بالعليم كالتعليل ألحكامه تعاىل اخلتم قابلوا ذلك باالعتراض، فيأيتالنفوس ورمبا 

ما يفعل إال للبشر، فال مبا يصلح علم عن ذلك يكون فإمنا ينهي أو يأمر حينما اهللا وا، ألنَّليطمئن 

ٱٱٻٱپ: قال اهللا تعاىل: ن ذلكفيسارعوا إىل االمتثال، وهذه مناذج تبي، واملصلحة فيه احلكمة

ٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱ

 ـــــــــــــــــ

 .46ص/7جالسعود، إرشاد العقل السليم،  وأب: انظر_)1(

  . 479ص/20ج م،2001سنة1ط ،دار هجر عبد اهللا التركي،: القرآن، تحجامع البيان يف تأويل الطربي، : انظر_)2(
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ڃٱٱڄٱڃٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄ

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍ ٱڃٱڃٱ ٱ ٱ فال خيفى عليه «: قال األلوسي ؛]231: البقرة[پ
ذَر محشيء مما تأتون وما تذرون، فلين ه عليم بكلِّ شيء فال يأمر إال مبا فيه جزائه وعقابه، أو أن

  .)1(» د األوامر واألحكام السابقةصلحة فال ختالفوه، ويف هذا العطف ما يؤكِّاحلكمة وامل

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپ: و يقول سبحانه يف أحكام املواريث

ڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱ

پٱٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈ
يضل ح الشرائع، لئال َّاحلدود، ويوض وحيدهو الذي يفرض الفرائض،  - - فاهللا ؛ ]176: النساء[

ه سبحانه عامل بعواقب األمور ومصاحلها وما فيها من اخلري لعباده، الناس عن احلق بعد البيان، ألن
  .)2(واحد من اإلرث حبسب قربه من املتوفَّى ه كلُّوما يستحقُّ

نة ألعمال العباد سواء متضم ةجاءت آيات كثري: إحاطة علمه سبحانه بأعمال عباده: رابعا
ا، فيأيت اخلتم بالعليم ليبيقد عملوها أو سيعملون سبحانه أنا وبني ا، حىت ه عليمات أصحا

يعملوها على أحسن وجه إن كانت من الصاحلات، وإن كانت عكس ذلك فليحذروا فاهللا عليم 
فاخلتم بالعليم لآليات املشتملة على أعمال العباد، فيه وعد وترغيب يف األعمال الصاحلة و فيه  ؛ا

  :ن ذلكاألعمال الطاحلة؛ وهذه مناذج تبي منوعيد وترهيب 

ٱۀٱپ- أ ٱڻٱڻٱڻٱۀ ٱںٱںٱڻ ڱٱڱٱڱ

ہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ

ٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ ٱ عليم بإنفاقكم فيجازيكم بذلك أحسن -  - فاهللا ؛ ]273: البقرة[پٱ

 ـــــــــــــــــ

 .144ص/2روح املعاين، ج_)1(

، م2000سنة1مصطفى السيد حممد وغريه، مؤسسة قرطبة القاهرة، ط: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، تح: انظر_)2(
 .399ص2/ج
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  .)1(فهو ترغيب يف التصدق ال سيما على هؤالء الفقراء ؛جزاء

ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱپ - ب 

ٱےٱےٱۓٱۓ ب على ينبئهم مبا عملوا، خرياً أو شراً فريت  - - فاهللا ؛ ]64: النور[ پھٱھ
شراً فشر، ألن اهللا بكلّ شيء عليم، ال خيفى عليه شيء من ذلك ما يليق م، إنْ خرياً فخري وإن 

تذييل مقرر ملا قبله، وتقدمي الظرف للحصر من جهة على  پےٱےٱۓٱۓپواجلملة  ؛األشياء
  .)2(واهللا عليم بكل شيء ال ببعض األشياء، ومن جهة أخرى لرعاية رؤوس اآلي: معىن

 وإنَّ، )3(وهو أبلغ يف الوصف بالقدرة من القادر يل من أبنية املبالغة،ععلى وزن فَ: القدير - 3

تتبالفواصل القرآنية،  يف الكرمي االسم هذا عيبيجاء ه قد جاء منفردا يف سبعة وثالثني موضعان أن ،
فهو قادر على شيء،  املواطن تعلقت بكلِّ يف كلِّ سبحانه قدرته ها صفة هللا تعاىل، كما أنَّيف كلِّ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ: وهو قوله تعاىل: األول: يف موضعني كل شيء، إالَّ

ٱڀٱڀ   .]39: احلج[پٱٱ

ائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱپ: يف قوله تعاىل: والثاين

  .]29: الشورى[پٱٱٱىئٱىئٱىئ

اهللا قدير  :تعلقت مبا فيه احلياة، ففي اآلية األوىل - -  قدرة اهللا فاملتدبر يف اآليتني يالحظ أنَّ    
هم بعد عموج قِاهللا قدير على إحياء اخللْ :ويف اآلية الثانية ؛على نصر املؤمنني ويف ذلك حياة هلم

  .)4(املوت للمحاسبة

 مظاهر عن ثها تتحد، كلُّافيه ورد اليت ذا االسم والسياقات تماختت اليت اآليات كما أنَّ

 ـــــــــــــــــ

 .265ص/1السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)1(

 .229ص/18األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)2(

عبد احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة بريوت،  :تح ، اشتقاق أمساء اهللا،القاسم عبد الرمحن بن إسحاق أبو الزجاجي: انظر_)3(
 .48صم، 1986سنة 2ط

 .32ص/8السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)4(
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من املظاهر،  هايف املستقبل كإحياء املوتى وبعثهم، وغرياهللا، إما يف املاضي كخلق اخللق أو  قدرة
 علىوهذه بعض األمثلة  ،ويف كل ذلك خيتم بامسه القدير معلال أو مؤكدا و مقررا ملضمون اآلية

  :ذلك

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱپٱ-أ

ٱھٱھٱھٱےٱےٱ ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھ ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ

ٱۓ   .]109: البقرة[پٱٱ

ڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱپٱ-  ب

ٱڇ   .]148: البقرة[پٱٱ

إذْ أنَّ يف اآلية رغبةُ كثريٍ من أهل  ،)1(ختمت بامسه القدير تعليال ملا دلت عليه: فاآلية األوىل
املسلمني  ا رأَولمف ،ذلك احلسد را، ودافعااملسلمون عن دينهم ليصبحوا كفَّ ىالكتاب بأنْ يتخلَّ

يعيشون يف نور اِإلميان بدل ظلمات الكفر، وبعد أن أعلم سبحانه عباده املؤمنني مبا يضمهلم  هر
فإذا حان الوقت قاتلوهم وشفَوا  ،ألن الوقت مل حين بعد لقتاهلم ؛أعداؤهم، أمرهم بالعفو والصفح

  .، فعلَّل سبحانه هذا بأنه على كل شيء قدير)2(منهم صدورهم

فأخرب  :اآلية الثانية اأم - - م فهو بأنه جيمع الناس أينما كانوا، وإن تفرقت أجسادهم وأبدا
  .)3(للحكم السابق قادر على اإلماتة واإلحياء واجلمعِ، فكان هذا اخلتم تعليال

لْكثريا من اآليات تكلَّ الحظ كذلك أنَّكما يمت على مكة اهللا سبحانه للسموات واألرض، ي
مث تختهذه اآليات بعموم قدرة اهللا، كما يف األمثلة التالية م:  

 ـــــــــــــــــ

 146ص/1جالسعود، إرشاد العقل السليم،  وأب: انظر_)1(

م، 2009سنة6لكالم العلي الكبري، مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، ط أيسر التفاسريبكر اجلزائري،  أبو: انظر_)2(
 .98ص/1ج

 .177ص/1السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)3(
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ٱڈٱڈٱژٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپٱ-أ 
ٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگ   .]284: البقرة[پٱٱ

ٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپٱٱ- ب    .]189: آل عمران[پٱٱ

 ، فلماواألرض بقدرته للسموات بوضوح إىل ترابط ملك اهللا انا تشريوغريمه انتاآلي اتانفه

  .)1( پڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱپٱ:القدرة، فقال إىل مفتقر فوالتصر ،هفي متصرف فهو ،امللك له كان

، ولقد ورد اسم البصري يف الفاصلة )2(على وزن فعيل مبعىن مفعل، فهو مبصر: البصري -  4
ق يف جل املواضع، يف مخسة عشر منها دا مبتعلِّ، كما جاء مقيالقرآنية منفردا يف تسعة عشر موضعا

ٱٱٱپۀٱۀٱہٱہپ: ، ويف موضع بكل شيء يف قوله تعاىل)مبا تعملون أو مبا يعملون ( بالعمل 
، ويف ]45: فاطر[پٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ: ، ويف موضع بعباده يف قوله تعاىل]19: املُلك[

پٱہٱہٱہۀٱۀٱہٱپ: باإلنسان الذي أويت كتابه وراء ظهره يف قوله تعاىل اموضع مقيد
ٱېئپ :و جاء مطلقا يف موضع واحد يف قوله تعاىل ،]15: االنشقاق[ ٱېئ پٱۈئ
  .]20:الفرقان[

يعملون أو ( الفعل إال مع يرد مل) البصري(اسم  أن اآليات خوامت يف التعبري القرآين البديع ومن
 خيتص )البصري( ، كأن)يفعلون( مع ورد )العليم(امسه  أن سبق فيما معنا ، وكما مر)تعملون

مع أن الفعل والعمل يتقاربان يف املعىن، إذن فما سر هذا ، بالفعل خيتص )العليم(بالعمل، و 
  االختالف؟

  .البصري بالعمل، والعليم بالفعل اختصاص بوضوح يكشف عمل و الفعلال بني الفرق معرفة إن

يفعل : فالن يعمل الطني خزفا واألدمي سقاءا، وال يقال: العمل هو إجياد األثر يف الشيء يقال

 ـــــــــــــــــ

 .20ص/30ج، مفاتيح الغيبالرازي، : انظر_)1(

   . 60اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)2(
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  .فاألثر الذي يعمل يف الشيء  يشاهد ويبصر، لذا اختص امسه البصري بالعمل، )1(ذلك

لع وكما أسلفت الذِّكر فإن البصري يف كل املواضع جاء مقيدا بالعمل، ليؤكد سبحانه أنه مطَّ
ا فيحاسبهم عليها، ألنه على مجيع أعمال الناس، فإن كانت خريا فيجازيهم عليها، وإن كانت شر

  :بصري ا، فاخلتم بالبصري جاء مبثابة الوعد والوعيد، وهذه مناذج تبني ذلك

ٱۅٱۉٱۉٱپ -أ ٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅ ڭٱڭٱڭٱڭٱۇ

ٱېٱې   .]110: البقرة[پٱٱ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱپ - ب
ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڀٱٺٱٺ پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ

  .]265:البقرة[

 وأفيها خرب من اهللا تعاىل للذين خاطبهم من املؤمنني، أم مهما فعلوا من خري : فاآلية األوىل
عالنية، فهو به بصري ال خيفى عليه منه شيء، فيجزيهم على اإلحسان خريا، وعلى  وأسرا  ،شر

  .)2(أمرا وزجرا، ذلك ألنه بصري جبميع أعماهلماإلساءة مثلها، فإن فيه وعدا ووعيدا، و

فاهللا بصري مبا تعملون يف نفقاتكم اليت تنفقوا، ال خيفي عليه من أعمالكم : أما يف اآلية الثانية
فيها ويف غريها شيء، يعلم من املنفق منكم باملن واألذى والرياء، واملنفق ابتغاء مرضاة اهللا، فيحصي 

، فاخلتم يكون ترهيبا لألول وإن شرا فشر، إن خريا فخريعليكم حىت جيازي مجيعكم حسب عمله، 
  .)3(وترغيبا للثاين، ألن ذلك كله مبرأى من اهللا، يعلمه وحيصيه عليهم

مبعىن العليم، : واخلبري، )4(معرفة بواطن اُألمور: اخلبرة فعيل للمبالغة، و وزن على: اخلبري - 5 

 ـــــــــــــــــ

  . 348الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: انظر_)1(

  506ص/2أمحد شاكر، ج: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحابن جرير الطربي، : انظر_)2(

 .36ص/3و األلوسي، روح املعاين، ج. 541ص/5نفس املرجع، ج: انظر_)3(

  . 141املفردات، ص الراغب،: انظر_)4(
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  .)1(الكن العليم إذا أضيف إىل اخلفايا الباطنة سمي خبري

 بالفعل مقيدا ما ورد موضعا، وأغلب مثانية عشر حنو يف اآليات خوامت يف مفردا )اخلبري(ورد 

  :رئيسني حمورين اخلبري، تدور يف على خوامتها يف اشتملت اليت اآليات ، و)أو تعملون يعملون(

  :األعم، مثل قوله تعاىل األكثر وهو :النواهي باألوامر و التكليف حمور: األول

ٱٺٱٱپ -أ ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ

ٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ

ٱڃٱڃ   .]135: النساء[پٱٱ

ٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپٱٱ- ب   .]2: األحزاب[پٱٱ

يأمر املؤمنني بأن حيكموا بالعدل وأن يقيموا الشهادة، فإن أعرضوا  - - اهللا : فاآلية األوىل
، )2(يعملون، على وجه الوعيد للمذنبني، والوعد باإلحسان للمطيعنيعن ذلك فإنه خبري مبا 

  .فاخلتم باخلبري ترهيب ملن ال يتبع هذا الدين، وترغيب ملن اتبعه: وكذلك األمر بالنسبة لآلية الثانية

  :مثل قوله تعاىل :واألعمال اخلفية عن النوايا الكشف: الثاين

ٱڦٱپ -أ  ٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹ

ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ   .]271: البقرة[پٱٱ

ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱپ -  ب

ٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگ پٱٱٱچٱچٱچٱڇ
  .]11: الفتح[

بحر ال(يقول يفق سبحانه اخلريية بإخفاء الصدقة ختمها مبا يناسب ذلك، ملَّا علَّ:ففي اآلية األوىل

 ـــــــــــــــــ

 حممد عثمان اخلشت، مكتبة القرآن القاهرة،: حامد الغزايل، املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن، تح وأب: انظر_)1(

 . 93ص

 .75ص/11الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر_)2(
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الصفة ألا تدل على العلم مبا لطف من األشياء وخفي، فناسب اإلخفاء ختم اهللا ذه «): احمليط
مها باخلبري يناسب السبب الذي طواه تفخ: أما اآلية الثانية ،)1(»ختمها بالصفة املتعلقة مبا خفي

وليس السبب  -  - األعراب يف قلوم؛ وهو خوفهم من القتل الذي جعلهم ال خيرجون مع النيب
  .من االشتغال باألموال واألهلما اعتذروا به 

أنه حممود عند أوليائه من خلقه، مث صرف من : من مفعول، ومعناه فرفعيل ص: احلميد -  6
  .)2(حممود إىل محيد

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ: ولقد انفرد امسه احلميد سبحانه يف آية واحدة يف قوله تعاىل

ته أم نالوا اهلداية حبمد رم ومنن سبحانه باحلميد، ليبي مت، فخ]24: احلج[پٱپٱپٱپٱپ
دين اإلسالم الذي شرعه خللقه : فهداهم رم يف الدنيا إىل طريق الرب احلميد، وطريقه، )3(عليهم

بعد أنْ : األول: وأمرهم أن يسلكوه؛ ووجه تأخري هذه اجلملة عن اجلملة األوىل يرجع إىل أمرين
  .)4(لرعاية الفواصل: والثاين ،احملمود ذُكر احلمد الذي تضمنته األوىل يستدعي ذكر

 أَجلَأْته :يووكَلْت أَمري إىل فالن أليه،  وتوكَّل عليه واتكَل استسلم إوكلَ باهللا: الوكيل - 7

ذا استكْفاه أَمره ثقةً بكفايته أَو عجزاً عن القيام بأَمر إ: ليه واعتمدت فيه عليه، ووكَّل فالنٌ فالناًإ
َألن موكِّله قد وكَل  مي وكيالقوم بأَمره سووكيلُ الرجل الذي يسلَّمه، : ليه اَألمرووكَل إنفسه، 

  .)5(ليه اَألمر والوكيلُ على هذا القول فَعيل مبعىن مفعولإليه القيام بأَمره فهو موكولٌ إ

، واملتدبر ملناسبة هذا االسم ولقد ورد امسه سبحانه الوكيل فاصلة قرآنية يف ثالثة عشر موضعا

 ـــــــــــــــــ

، م1993سنة1العلمية بريوت، طعلي حممد معوض وغريه، دار الكتب : البحر احمليط، تحتفسري ، األندلسي حيان أبو_)1(
 .339ص/2ج

 .500ص /16عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)2(

 .508السعدي، تيسري الكرمي الرمحان، ص: انظر_)3(

  .137ص/17األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)4(

 .388ص/15ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)5(
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  :لآليات اليت ختم ا، جيد أنَّ هناك نوعني من وكالة اهللا على خلقه

وذلك ألنه خالقهم ومدبر أمرهم واملتكفِّل بأرزاقهم : وكالة عامة على مجيع اخللق: أوال
  :وحاجام، وهو حمييهم و مميتهم، كما يف قوله تعاىل

ٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپ -أ پٱٱٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٱٻٱٻٱٻ
  .]102:األنعام[

ېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱپ - ب

ٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئ   .]12: هود[پٱٱ

واهللا على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق « :يقول الطربي عند اآلية األوىل
  .)1(»مجيعه وأقواته وسياسته وتدبريه وتصريفه بقدرته

وأنه على كل شيء وكيل، والوكالة التامة ال بد فيها من «: عند اآلية الثانية)2(ويقول السعدي
علم الوكيل، مبا كان وكيال عليه، وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه، 

ف فيه، ومن حفظ ملا هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات، ليتمكن من التصر
على ما هو األليق، فال تتم الوكالة إال بذلك كله، فما نقص من ذلك، فهو نقص  ليصرفها ويدبرها

ه عن كل نقص يف صفة من صفاته، فإخباره بأنه على ر، أن اللّه تعاىل مرتَّفيها، ومن املعلوم املتقر
كل شيء وكيل، يدل على إحاطة علمه جبميع األشياء، وكمال قدرته على تدبريها، وكمال 

  .)3(»مال حكمته اليت يضع ا األشياء مواضعها تدبريه، وك

باإلضافة ملا سبق يف الوكالة العامة على مجيع خلقه، : على عباده املؤمنني ة خاصةلاوك: ثانيا

 ـــــــــــــــــ

 .13ص/12أمحد شاكر، ج: القرآن، تحجامع البيان يف تأويل _)1(

عبد الرمحن بن ناصر السعدي، النجدي، مفسر، حمدث، فقيه، أصويل، متكلم واعظ، ولد يف عنيزة القصيم بنجد _)2(
م، وحفظ القرآن، وطلب العلم على علماء جند، مث درس ووعظ وأفىت وخطب يف جامع عنيزة، وتويف يف عنيزة 1889سنة
، )تيسري اللطيف املنان يف خالصة مقاصد القرآن( ، )يف تفسري القرآن الرمحانتيسري الكرمي : (الكثرية م ، من مؤلفاته1957سنة

 .340ص/3الزركلي، األعالم، ج:انظر). القواعد احلسان يف تفسري القرآن(

  . 695صتيسري الكرمي الرمحن، _)3(
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ٺٱٺٱٺٱپ: فعلى عباده املؤمنني وكالة خاصة بإعانته ونصرته هلم، كما يف قوله تعاىل

ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ

ٱڃڃٱ   .]81: النساء[پٱٱ

أمره إليه سبحانه، ويثق به يف مجيع أموره ال  ضوفَأمر نبيه بأن يتوكل عليه، و ي - - فاهللا 

ض إليه من وقائماً مبا فُ: ، أيپڃٱڃٱڃپ: سيما يف شأن هؤالء املنافقني، مث خيتم بقوله
م وينتقم لك منهمالتدبري فيكفيك مضر)1(.  

الغفْرِ التغطية والستر، ومنه سمي املغفر الذي يغطى به الرأس عند احلرب  أَصل : الغفور - 8
 )2(صيغة مبالغة: والغفورعنها،  والتغطية على الذنوب والعف: ألنه يتضمن الستر والوقاية، واملَغفرةُ

كثرة : ل، ففي الفعوكثرة من يغفر هلم، فالكثرة هنا واقعة يف الفعل، ويف احمللَّ - - لكثرة مغفرته 
  .كثرة املغفور هلم: غفرانه لذنوب عباده، ويف احمللَّ

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱپ: ولقد انفرد امسه سبحانه الغفور يف ختام آية واحدة يف قوله تعاىل

ٱەئ ٱائ ٱېٱىٱىٱائ ٱې ، فربكم أيها الناس أعلم مبا يف ]25: اإلسراء[پ
إليهما، ومع ذلك فإنكم إن كنتم ضمائركم، سواء كنتم تضمرون الرب بآبائكم أم ختفون اِإلساءة 

ما، والرجوع عما فَ قاصدين الصالح والرب غريمها، فاهللا يقبل رط منكم يف حقِّهما، أو يف حق
بفضله وكرمه كان للرجاعني إليه بالتوبة مما فرط منهم غفورا لذنوم، فختم  -  - توبتكم، فإنه 

  .بالتوبة الصادقة -   - اآلية بالغفور، وعد وترغيب ملن رجع إليه 

تدل على ) األوابني(ومن املالحظ أنه سبحانه ملا ذكر األوابني قابله بالغفور، فصيغة اجلمع 
التوبة ألن صيغة فعال تدل على كثرة : التائبني، وكثرة الفعل، أي: كثرتني كثرة الفاعلني، أي

 ـــــــــــــــــ

 .92ص/5األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)1(

 .91ص/10لسان العرب، جابن منظور، : انظر_)2(
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يدل على كثرة غفرانه لذنوب  الفعل، وهذا يدل على كثرة ذنوم، فقابله سبحانه بالغفور الذي
  .عباده، وكثرة املغفور هلم، فكان هذا اخلتم يف غاية املناسبة

شهدت الشيء : احلاضر، يقال: ، والشهيدفَعيلٌ من أَبنية املبالغة يف فاعل: الشهيد -  9
يوم : العامل، ومنه اليوم املشهود: وشهدت به، أصلها من الشهادة اليت هي احلضور، والشهيد

ذا اعترب إ - - فاهللا  ،والشهيد الذي ال يغيب عن علْمه شيءامة، ألنه معلوم كونه ال حمالة، القي
ىل اُألمور الظاهرة وإِذا أُضيف إذا أُضيف إىل اُألمور الباطنة فهو اخلبري، وإالعلم مطلقاً فهو العليم، 

  .)1(فهو الشهيد، وقد يعترب مع هذا أَن يشهد على اخللق يوم القيامة

ڇٱپ: التالية التركيبات ضمن موضعا، جاء عشر ثالثة يف مفردا فاصلة قرآنية )الشهيد( وورد
ٱپڇٱڍٱڍ ٱ ٱپجحٱمحٱجخپ، يف مثانية مواضعٱ ٱ يف ثالثة مواضع، كما جاء مقيدا يف موضعني يف ٱ
ٱڻٱڻٱۀپ: قوله تعاىل پٱٱٱھٱھٱھٱےپ: ، ويف قوله]78: األنبياء[پ

  .]7: العاديات[

 ثالثةتمت به، جند أن هناك املناسبة بني هذا االسم اجلليل واآليات اليت خومن خالل تتبع 

إما أن يكون للوعد والوعيد وهو أكثرها، وإما لتقرير ما ورد يف : حماور رئيسة دار حوهلا هذا اخلتم
  :اآلية، وإما للتعليل، وهذه بعض النماذج تبني ذلك

جبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱپ: حنو قوله تعاىل: يداخلتم بامسه الشهيد سبحانه للوعد والوع –أوال 

ٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجٱجحٱمحٱجخ يقول لنبيه  - -  ، فاهللا]79: النساء[پٱٱ
غهم ما أرسلناك به من رسالة، وليس عليك غري إمنا جعلناك، يا حممد رسوال بيننا وبني اخللق، تبلِّ

مث ختم سبحانه  ؛وإن ردوا فعليهاالبالغ وأداء الرسالة إىل من أُرسلت إليهم، فإن قبلوا، فألنفسهم، 
على  وشاهديف بالغ رسالته،  - - على الرسول  فيكفي أن اهللا شاهد ؛اآلية بأنه شهيد على ذلك

 ـــــــــــــــــ

: ، تفسري أمساء اهللا احلسىن، تحأيب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. 222ص/7ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)1(

    .53صم، 1986سنة 5أمحد يوسف الدقّاق، دار املأمون للتراث دمشق، ط
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 - - من أُرسل إليهم يف قَبوهلم الرسالة، فإنه ال خيفى عليه شيء، فهو جيازي املُبلِّغ فيكون وعدا له 

  .)1(اهلم ووعيد اوجيازي املُبلَّغني ما عملوا من خري وشر، فيكون وعد

ٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ: وقوله تعاىل ففي معرض ، ]9: الربوج[پٱٱ
قصة أصحاب األخدود أين عذِّب املؤمنون على إميام، جاءت هذه اآلية املختتمة بعموم شهادته 

هم ووعيد شديد ملعذبيهم، فإنَّ شهادته تعاىل على مجيعِ تعاىل، لتكون مبثابة وعد للمؤمنني على صرب
  .)2(األشياِء اليت من جملتها أعمالُ الفريقنيِ يستدعي توفري جزاِء كُلِّ منهما حتماً

ەئٱوئٱوئٱپ: حنو وقوله تعاىل: اخلتم بامسه الشهيد سبحانه لتقرير مضمون اآلية –ثانيا 

ٱىئٱىئٱىئٱیٱی ٱۈئٱېئٱېئٱېئ ٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئ ٱ ٱ يوم  - - ، فاهللا]6: اادلة[پ
من خري وشر، ألنه سبحانه أحصى ما  عملوايبعث الكافرين من قبورهم ملوقف القيامة، ينبئُهم بِما 

ىئٱىئٱىئٱپ: عملوا فعده عليهم، وأثبته وحفظه، ونسيه عاملوه، مث قرر وأكد هذا اإلحصاء بقوله

   .)3(شيء منهشاهد يعلمه وحييط به، فال يعزب عنه : يعينٱ؛پیٱی

ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱپ: اخلتم بامسه الشهيد سبحانه لتعليل مضمون اآلية –ثالثا 

ٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱ ٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

، بإظهار احملق املتفقة على ملَّة الكُفر اخلمسِ يقضي بني املؤمنني وبني الفرقفاهللا ؛ ]17:احلج[پٱڦ
من اجلزاء،  كل من املبطل وتوفية لمنهما حقَّهوعقاب الثَّاين، مث علَّل هذا القضاء يف  بإثابة األو

عاملٌ بكلِّ شيٍء من األشياء ومراقب ألحواله، ومن قضيته : أي؛ پڦٱڦٱڦٱڦپاخلتام بأنه 
  .)4(يهاإلحاطةُ بتفاصيل ما صدر عن كلِّ فرد من أفراد الفرق املذكورة وإجراُء جزائه الالَّئقِ به عل

 ـــــــــــــــــ

  . 13ص/12شاكر، جأمحد : جامع البيان يف تأويل القرآن، تحابن جرير الطربي، : انظر_)1(

 .137ص/9السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)2(

  . 23ص/28و األلوسي، روح املعاين، ج. 467ص/22عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)3(

  .130ص/17األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)4(
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هو : احمليط«: قال اخلطايب ،)1(اسم فاعل من أحاط فالن بالشيء فهو حميط به: احمليط -  10
  .)2(»الذي أحاطت قدرته جبميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا

 ،منها بأنه حميط جبميع األعمال جاء يف أربع، ولقد ورد امسه احمليط فاصلة قرآنية سبع مرات

 ، وحني]20: الربوج[پٱىٱائٱائٱەئپ: ويف موضعني أنه بكل شيء حميط، ويف موضع بصيغة

تتذا االسم، ورصد اآليات سياق عب دائما يرد أن احمليط سياق، يتبني كل يف االسم داللة املختتمة 

 عن احلديث سياق يف قط الكتاب، ومل يرد ألهل أو للمنافقني أو الوعيد للكافرين سياق يف

 بكل اإلحاطة عرض الوعيد، وحقيقته يف جييء ما أكثر االسم وهذا« :القرطيب املؤمنني، قال

  :وهذه مناذج تبني ذلك ؛)3(»شيء

ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱپٱ-أ

ٱچٱڇٱڇ فاخلتم باحمليط فيه وعيد شديد، من حيث إم وإن كانوا ، ]108: النساء[پ
ن الناس إال أا كانت ظاهرة يف علم اهللا، ألنه تعاىل حميط جبميع مخيفون كيفية املكر واخلداع 

  .)4(املعلومات ال خيفى عليه سبحانه منها شيء

ٱگٱگٱڳٱڳٱپ -ب  ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ

ٱڳ يا قوم، أعززمت قومكم، فكانوا أعز عليكم من : لقومه -- قال شعيب، ]92: هود[پ
واستخففتم بربكم فجعلتموه خلف ظهوركم، ال تأمترون ألمره وال ختافون عقابه، وال  اهللا، 

د عظيم ألولئك الكفرة ، ديپگٱگٱڳٱڳٱڳٱپ: تعظِّمونه حق عظَمته؟ مث قال هلم
نه سبحانه قد أحاط علماً بأعمالكم السيئة اليت من مجلتها رعايتكم جانب الرهط دون إالفجرة أي 

 ـــــــــــــــــ

 .46الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص: انظر_)1(

 .102ص ،شأن الدعاء_)2(

 .439ص/18اجلامع ألحكام القرآن، ج_)3(

 .37ص/11الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر_)4(
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  .)1(جازيكم على ذلكفي -  -رعاية جنابه 

عظُم يعظُم : العني والظاء وامليم أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على كبر وقُوة، يقال: العظيم - 11
العظيم ذو العظمة « و، )2(كَبر، فهو عظيم وعظام، والعظَم خالف الصغر: عظَماً وعظامةً، أي

  . )3(»واجلالل يف ملكه وسلطانه

  :)4(وقال ابن القيم

   .)5(التعظيم ال حيصيه من إنسان    وهو العظيم بكل معىن يوجب

   .)5(إنسان
فهو عظيم يف كل شيء، عظيم يف ذاته ويف أمسائه وصفاته، فهو العظيم املطلق، فال أحد 

الكرمي،  القرآن من مواضع أربعة مفردا يف ختاما لآليات ورد والعظيم ،يساويه وال عظيم يدانيه

: ويقول تعاىل؛ ]52: احلاقة[، ]96: الواقعة[، ]74: الواقعة[پٱېئٱېئٱېئٱىئپ: يقول تعاىل

ٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپ   .]33: احلاقة[پٱٱ

وحيتمل بأن يكون صفة )اسم(ـوهو يف اآلية األوىل والثانية والثالثة، حيتمل بأن يكون صفة ل
معرض وهنا جنعله صفة للرب؛ و املتأمل لسياق هذه اآليات األربع، جيد أا سيقت يف )6( )ربك(ـل

  .معرض أشياء توجب تعظيمه سبحانه

 ـــــــــــــــــ

  . 126ص/12األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)1(

  . 278ص/9ابن منظور، لسان العرب، ج .355ص/4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر_)2(

  . 111اشتقاق أمساء اهللا، ص_)3(

 اتهد الكبري العالمة ،احلنبلى اجلوزية قيم بن الدين مشس ،الدمشقى الزرعى جرير بن سعد بن أيوب بن بكر أىب بن حممد_)4(

 له، العلوم مجيع يف برع، باجلوزية وأم بالصدرية سودر وأبيه، تيمية ابن من مسع هـ،691 سنة ولد ،املشهور املصنف املطلق

 الصواعق( و )األنام خري على والسالم الصالة يف فهاماأل جالء(و )الفوائد بدائع( و )املوقعني أعالم : (كثرية منها تصانيف

 الطالع البدر ،علي بن الشوكاين حممد :انظر. هـ751 سنة رجب شهر من ثالث يف مات ،)  واملعطلة اجلهمية على املرسلة

  . 60-59ص/2ج، م1998سنة1 ط ،العلمية بريوت لبنـاندار الكتب  ، السابع القرن بعد من مبحاسن

حممد بن عبد الرمحن يف االنتصار للفرقة الناجية،  الكافية الشافية،  الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ابن قيم اجلوزية_)5(
   . 705ص/2، جهـ1428سنة1العريفي، دار عامل الفوائد مكة، ط

  . 215ص/8، جالبحر احمليطتفسري ، األندلسي حيان أبو :انظر_)6(
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السياق جاء يف تقرير عقيدة البعث واجلزاء اليت أنكرها املشركون، وذلك : فاآلية األوىل مثال
يوم القيامة، وهذه األدلة تظهر  اوجزاء ابذكر سبعة أدلة عقلية توجب العلم واليقني بأن هناك بعث

رحام قادر على البشر من املين والتكوين يف األإن القادر على خلق : أوالً: )1(عظمة اهللا سبحانه
إن اِإلعادة من : ثالثاًإن القادر على اخللق واإلماتة قادر على البعث؛ : ثانيا، ىخرأخلقهم بطريقة 

إن القادر على إنبات الزرع قادر على إحياء  رابعاًالوجود ليست أصعب من اِإلنشاء من عدم؛ 
الزرع مث حرمانكم منه بعد طمعكم من االنتفاع به مظهر من إن إنبات : خامساالبشر من قبورهم؛ 

مظاهر قدرته وعلمه وحكمته وتدبريه وكلها دالة على قدرته على بعثكم حملاسبتكم على عملكم؛ 
إن الذي يرتل املاء من السماء وجيعله عذبا حيي به الناس، قادر على اإلحياء يوم القيمة؛ : سادسا
  .وجعلها تذكرة لنار اآلخرة قادر على البعث واحلسابإن الذي أوجد النار : سابعا

فبعد إقامة احلجة على منكري البعث باألدلة العقلية، أمر تعاىل رسوله أن يرته ربه بأن يكون 
خلق الكون على هذا النظام الدقيق مث يفنيه وال شيء وراء ذلك؛ فمجيء امسه سبحانه العظيم يف 

اجلزاء، واخلتم بالعظيم كذلك مشعر بعظم العذاب الالحق م، اخلتام دليل على قدرته على البعث و
ووصف اهللا بالعظيم هنا إمياء إىل مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب «: يقول ابن عاشور

  .)2(»كفراناً بعظيم فكان جزاء وفاقاً

أن األمر بالتسبيح والترتيه يكون للرب العظيم املطلق، ورمبا يتساءل  يات ثالثاآلو يظهر يف 
  ملاذا قرن التسبيح بامسه العظيم سبحانه ومل يقترن بالكبري؟: سائل ويقول

 العظيم بني والفرق«: الزخمشري قال: لإلجابة عن ذلك البد من معرفة الفرق بني هذين االمسني

احلقري  أن الكبري، كما فوق العظيم الصغري، فكأن نقيض بريو الك احلقري نقيض العظيم أن والكبري
  .)3(» الصغري دون

 ـــــــــــــــــ

   .252-250ص/5، جأيسر التفاسريبكر اجلزائري،  أبو: انظر_ )1(

 .138 ص/29التحرير والتنوير، ج_ )2(

   .169ص/1الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل ووجه التأويل، ج_)3(
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 ن، والكبرييلكوما ضد حقريا يكون ال العظيم ألن الكبري فوق العظيم«: )الكليات( وجاء يف

  .)1(»لآلخر اضد منهما كل ليس عظيما، إذ يكون قد الصغري أن كما حقريا يكون قد

 أم غريه استكربه سواء يف ذاته الكبري هو الكبري إن ويقال«: بينهما الفرق يف األلوسيويقول 

  .)2(»ذاتية هذا على األوىل غريه، فالصفة يستعظمه حبيث كونه عن فعبارة العظمة ال، وأما

 ذاته، حبيث يف عظيم الكبري، وهو معناه يف يشمل اسم العظيم أن: من هذه األقوال نستنتج 

و قدرته، اليت تتجلى لألعيان مما جيعل الناس يعظمونه سبحانه غريه ملظاهر عظمته  يستعظمه
  .بالعظيم بالتسبيح األمر كان ذلك أجل ويرتهونه عن النقائص، من

اسم فاعل من قدر يقدر، ولقد ورد هذا االسم فاصلة قرآنية يف ثالثة مواضع : القادر - 12
  :على صيغة اجلمع، يقوله تعاىل

ٱڀٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپٱ-أ   .]18: املؤمنون[پٱٱ

  .]95: املؤمنون[پٱٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپٱ- ب

يبني أنه كما هو قادر على إنزال املاء، فهو قادر على أن يذهب  - - اهللا : ففي اآلية األوىل
به بوجه من الوجوه، ويف هذا ديد شديد ملا يدلّ عليه من قدرته سبحانه على إذهابه وتغويره حىت 

، خاصة وقد جاءت على صيغة اجلمع للداللة على عظمة )3(ولك مواشيهميهلك الناس بالعطش 
  .قدرته، مع تأكيد ذلك بالالم

  

ه ما وعدهم من العذاب، جاء اجلواب من ربه أن يري -  - لما طلب النيب ف: أما اآلية الثانية
م، فهو وأكد هذه القدرة بالالم وبصيغة اجلمع اليت تفيد التعظي ،بأنه سبحانه قادر على ذلك

ه طلعي مل، خاصة وأنه -  - ، وهذا فيه تسلية للنيبءيش يعجزها ال اليت قدرةال كمالموصوف ب
 ـــــــــــــــــ

 .631ص الكفوي،_)1(

  . 137ص/1روح املعاين، ج_)2(

 .650ص/3الشوكاين، فتح القدير، ج: انظر_)3(
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 أعقام بعض أو بعضهم ألن، سبحانه علمهاي حلكمة، عنهم ؤخرهي بل ى ما وعدهم ومل يعذمعل

    .)1(فيهم - - النيب و عذمي ال - - اهللا  ألن أو، سيؤمنون

الغفْرِ التغطية والستر، والغفران واملغفرة من اهللا هو أن يصون العبد من أن أَصل : ارالغفَّ - 13
ميسه العذاب، واالستغفار طلب ذلك باملقال والفعال، والغفّار من أَبنية املبالغة، ومعناه الساتر 

لذنوب عباده فالغفار الساتر  «: قال اخلطايب، )2(لذنوب عباده املتجاوز عن خطاياهم وذنوم
أنه ال يكشف أمر العبد خللقه، وال يهتك : املسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، ومعىن الستر يف هذا

  .)3(»ستره بالعقوبة اليت تشهره يف عيوم

یٱیٱیٱپ: ولقد ورد امسه الغفار مفردا يف خوامت اآليات مرة واحدة يف قوله تعاىل

ا على الباطل كيف يقبلنا ويلطف ، فكأن قوم نوح تعلَّلوا وقالوا إن كن]10: نوح[پٱیٱجئٱحئ
، فختم سبحانه اآلية بامسه الغفَّار الذي جاء على )4(بعد ما عكفنا عليه دهراً طويالً -   -بنا 

ليزيل عنهم ذلك التوهم، ألنه سبحانه  )5(صيغة املبالغة، الدالة على تكرار الفعل وكثرة متعلقاته
  .كله ترغيب هلم يف التوبة، ويف هذا )6(مغفرته كاملة، وثابتة منذ األزل

  

اسم فاعل من قَدر : فالقادر) القادر واملْقتدر والقَدير( يف أمساء اللّه تعاىل : املقتدر -  14
، والفعل الذي يأيت )7(مفْتعل من اقْتدر وهو أبلَغ: فَعيل منه وهو للمبالغة، واملْقتدر: يقْدر، والقَدير

 ـــــــــــــــــ

 .279 ص/13األلوسي، روح املعاين، ج: انظر _)1(

 .91ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج. 362الراغب، املفردات يف غريب القرآن، ص: انظر _)2(

  . 52شأن الدعاء، ص_)3(

  . 72 ص/29األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)4(

  .152صم، 1997سنة1اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة، دار عامل الكتب، طأمحد خمتار عمر، أمساء : انظر_)5(

 .197ص/29ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر_)6(

 .22ص/4السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج وأب: انظر_)7(
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ومنه )1( املعىن، كما يفيد التصرف أو االجتهاد يف حتصيل أصل املعىنعلى وزن افتعل يفيد املبالغة يف

ٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپ: اكتسب واصطرب واجتهد، قال تعاىل جاء يف ، ]286: البقرة[پٱ
يف : مل خص اخلري بالكسب والشر باالكتساب؟ قلت: فإن قلت«: يف هذه اآلية) الكشاف(

النفس، وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت يف حتصيله  االكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه
أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، وملا مل تكن كذلك يف باب اخلري وصفت مبا ال داللة فيه 

والذي يظهر يل أن احلسنات، هي مما تكتسب دون «): البحر احمليط(، وجاء يف  )2(»على االعتمال
أصاب، وأما اكتسب : وأما كسب فإنه«): الكتاب(وجاء يف ، )3(»تكلف والسيئات ببناء املبالغة

  .)4(»التصرف والطلب واالجتهاد: فهو

فاملقتدر اسم فاعل من اقتدر، أبلغ من قادر و قدير، وهو يدل على التصرف املطلق يف الكون، 
  :ورد فيهما فاصلة قرآنية، وذلك يف قوله تعاىل وهذا ما يظهر يف اآليتني التني

ىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱیٱجئٱحئٱمئٱپ - أ

ٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمج   .]45: الكهف[پٱٱ

ٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ - ب   .]42: الزخرف[پٱٱ

شيء، ومن ذلك هذا املثال  كل على القدرة تام قادر أنه اهللا الكهف يبني سورة آية ففي

جثٱمثٱىثٱپ «:عاشور بناواإلحياء، يقول  اإلفناء العظيم الذي ميثل قضيتني مهمتني يف الوجود ومها

ٱحجٱمج ٱپيث  األشياء خلق على اهللا بقدرة التذكري الكالم، موقعها آخر يف معترضة مجلةٱ

 ـــــــــــــــــ

 .82يف البنية والداللة، ص أمحد خمتار عمر، أمساء اهللا احلسىن دراسة: انظر_)1(

  .520ص/1، جالزخمشري _)2(

 .382ص/2، جاألندلسي حيان أبو_ )3(

م، 1982سنة2عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط: ، الكتاب، تحأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه_ )4(
  . 74ص/4ج
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  .)1(»عجيب اقتدار البقاء، وذلك أسباب على الفناء أسباب وأضدادها، وترتيبه

يف الكافرين  املطلقة، ومن ذلك التصرف الكاملة القدرة إىل أيضا تشري فهي: الثانية اآلية وأما
  .فال شيء يعجزه سبحانه فهو املقتدر -   -الدنيا، على مرأى النيبيف بتعذيبهم 

، )3(الناصر: النصريوالعون، : والنصر، )2(صيغة مبالغة يف النصر: النصري: النصري -  15
  .)4(واملقوي نصرتك أنصرك، فأنا ناصرك ونصريك، وهو املؤيد: والنصري فعيل من قولك

  :يقوله تعاىل، مواضع ثالثة مفردا يف اآليات خوامت يف -   -  هللا امسا )النصري( ورد

  .]45: النساء[پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ -أ 

  .]40: األنفال[پٱٱٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپٱٱ- ب 

وحسبكم باهللا ناصرا لكم على : يقولٱپپٱپٱڀپٱ«: قال الطربي يف اآلية األوىل
وقال السعدي يف اآلية ؛  )5(»دينكم العوجأعدائكم وأعداء دينكم، وعلى من بغاكم الغوائل، وبغى 

ٱۇئٱۇئٱپ«: الثانية و املتأمل ،  )6(»الذي ينصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار، وتكالب األشرارپٱٱ
املتأمل يف اآليتني جيد أن هناك عداوة للمؤمنني مما يتطلب النصرة على األعداء، وهذا ما ظهر يف 

  .ختام اآليتني

كايف، : أحسبين الشيَء إذا كفاين، فاهللا محِسب، أي: جيوز أن يكون من: احلسيب - 16
حسبت احلساب، فاهللا تعاىل : وجيوز أن يكون من .فيكون فعيال يف معىن مفْعل، كأليم وحنوه

 ـــــــــــــــــ

  . 332ص/15التحرير والتنوير، ج_)1(

  . 353ص/17التحرير والتنوير، ج ابن عاشور،: انظر_)2(

 .161ص/14ابن منظور، لسان العرب، ج. 495األصفهاين، املفردات، ص: انظر_)3(

  . 489ص/2، جأمحد شاكر: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)4(

 .430ص/8، جنفسهاملرجع _)5(

 .298صتيسري الكرمي الرمحن،  _)6(
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  .)1(حمسوب عطاياه وفواضله

  :مواضع، يقول تعاىل ثالثة يف يف خوامت اآليات مفردا امسا احلسيب وورد

ٱۆئٱۈئٱۈئٱٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپٱ-أ ۆئ

ېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱ

ٱيبٱجتٱحتٱختٱمت   .]6: النساء[پٱٱ

  .]86: النساء[پٱٱٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتپ-ب

فإذا تأملنا املناسبة بني معىن اآليتني ومعىن امسه سبحانه احلسيب، وجدنا هناك مناسبة عجيبة، 
باإلشهاد على دفع مال اليتيم إليه، ورمبا يأيت ويل اليتيم بشهود ملا أمر سبحانه : ففي اآلية األوىل

افيا من الشهود وكفى باهللا ك: زور عل دفعه وهو مل يدفع، توعدهم اهللا وحذرهم بأن قال هلم
، وكفى باهللا حاسبا ألعمالكم وجمازيا ا، )2(يل اليتيم على دفعه مال يتيمه إليهالذين يشهدهم و

  .)3(جاحد حقففي هذا وعيد لكل 

يف أن يزيد : فاخلتم بامسه سبحانه احلسيب يف غاية احلسن؛ ألن معىن اآلية: وأما اآلية الثانية
حيفظ له ذلك مث حياسبه عليه، ففيه وعد  - - ، فاهللا )4(اإلنسان أو ينقص أو يويف قدر ما حييى به

  .إن زاد أو وفّى التحية، ووعيد إن أنقص منها

17 -ا: ابالوهال من قولك: بالوهةً، واهلبة: هو فعبه بأَه تبهمتليك الشيء بال مثل، : و
، )5(كثري اهلبة َألمواله: سمي صاحبها وهاباً وهو من أَبنية املُبالغة، فرجلٌ وهاب وإذا كثُرت

 ـــــــــــــــــ

 .49صالزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، : انظر_)1(

  . 596ص/7أمحد شاكر، ج: الطربي، جامع البيان، ح: انظر_)2(

 .78ص/6القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج: انظر_)3(

 .501ص/6، ج هنفس املرجع: انظر_)4(

 .411 ص/15، ابن منظور، لسان العرب، ج38الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر_)5(
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  .)1(ء وكثرة األفضالاحلُسنى جاء على صيغة املبالغة للداللة على جزالة العطا والوهاب من اَألمساء

  :تعاىل اثنني، قال موضعني يف خوامت اآليات يف مفردا الوهابورد امسه سبحانه 

ٱٱٱٱٱ- أ ٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئپٱ   .]8: آل عمران[پٱٱ

ٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپٱٱ- ب   .]35: ص[پٱٱ

  :اخلتماملتدبر يف اآليتني ميكنه أن يدرك مناسبتني من هذا 

، )الوهاب(بـ اآلية يف صدر اآلية ختم) هب( األمر فعل تقدم ذكر فلما: مناسبة لفظية -أوال 
ما يسمى بالتصدير، الذي يعد من احملسنات اللفظية، وكذلك جاء امسه الوهاب يف اخلتام  وهو

  .ملناسبة الفواصل يف السورتني

ففي كلتا اآليتني توسل بامسه سبحانه الوهاب املناسب ملقام طلب، هبة : مناسبة معنوية -ثانيا

ۆٱپ «: األلوسي قالالرمحة يف اآلية األوىل، وهبة امللك يف اآلية الثانية، فكان اخلتم تعليال للطلب، 

    .)2(»املسؤول إلعطاء أو للسؤال تعليلٱ، پۆٱۈ

الشريف فَعيل : واملُتعايل، أمساء هللا تعاىل معناها يتقارب، فالعلياَألعلَى والعلي : األعلى - 18
من عال يعلُو، وهو مبعىن العالي وهو الذي ليس فوقه شيء، و هو الذي عال اخللق فَقَهرهم بقدرته، 

أَعلى  هو: ، واَألعلى)3(صاحب الصفات العال: الشرف، وذو العال: و صفته أَعلى الصفات، والعالُء
، وجاء اسم األعلى على صيغة اسم التفضيل املطلق )4(من كل عالٍ، وهو الذي بلغ الغاية يف العلو

، وعلوه يشمل  ، وأنه ال أحد أعلى منه)5(الذي ال مقابل له، للداللة على كماله يف هذا الوصف
علو الذات على خلقه، فهو مستو على العرش الذي هو أعلى املخلوقات وأوسعها، وعلو القهر، 

 ـــــــــــــــــ

 .82أمحد خمتار عمر، أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة، ص: انظر_)1(

 .91ص/3روح املعاين، ج_)2(

 .378ص/9ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)3(

 .66أمحد خمتار عمر، أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة، ص: انظر_)4(

 .274ص/30ر، جابن عاشور، التحرير والتنوي: انظر_ )5(
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  .فهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر مبا له من األمساء احلسىن والصفات العلى

  :ولقد ورد هذا االسم اجلليل فاصلة قرآنية يف موضعني، وذلك يف قوله تعاىل

  .]1: األعلى[پٱٱٱںٱڻٱڻٱڻپ -أ

ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپٱ- ب   .]20: الليل[پٱٱ

وإيثار وصف األعلى يف سورة سبح ألا تضمنت التنويه بالقرآن، والتثبيت على تلقيه وما 
  واهللا، )1(تضمنه من التذكري، وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلو اإلهلي إذ هو كالمه

 - -  سبحانه نبيههو األعلى عن كل نقص وعيب، لذا أمر  -   -  يف هذه اآلية بتسبيحه
فالصدقة ومجيع العبادات البد : وترتيهه فكان اخلتم يف غاية املناسبة، وهذا ما يلمح يف اآلية الثانية

  .أن تكون هللا وحده سبحان، ملاذا؟ ألنه هو األعلى  املرته عن كل شريك

  .اللفظية لفواصل السورتني اليت ورد فيهماوال ننسى ما أعطاه اسم األعلى يف اآليتني من املناسبة 

: ، واحلفيظ)2(فيكون صيغة مبالغة من حافظاحلفيظ هو فعيل يف معىن فاعل، : احلفيظ - 19

  .)3(املراقبة: حرسته، وحفظته أيضا مبعىن استظهرته، واحملافظة: حفظت الشيء حفظا: احملافظ، تقول

متشابه، بأن  تركيب يف فقط، وذلك ننياث موضعني يف اآليات خوامت يف مفردا احلفيظ ورد
  :تعاىل قوله حفيظ، وذلك  يف شيء كل على الرب سبحانه

ٱگٱگٱگٱگٱپٱ- أ ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک

ٱڳٱڳ   .]57: هود[پٱٱ

ائٱٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپٱ- ب
ٱەئٱەئ   .]21: سبأ[پٱٱ

 ـــــــــــــــــ

  .275ص/30، ج هنفس املرجع: انظر_ )1(

 .32ص/25ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. 48الزجاج، تفسري األمساء، ص: انظر_ )2(

 .1172ص/3اجلوهري إمساعيل ابن محاد، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح، ج: انظر_)3(
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غاية املناسبة، ألن اآليتني وردتا يف سياق فيه حماولة املتدبر يف اآليتني جيد أن اخلتم باحلفيظ يف 
إحلاق الضرر واألذية بأولياء اهللا تعاىل من الرسل واملؤمنني، الذين توىل سبحانه حفظهم واملدافعة 

  .عنهم ونصرهم

 باهللا  األذية أو الضرر إحلاق من يتمكنوا لن خياطب قومه بأم - - هود : األوىل فاآلية

 حيفظ، حفيظ ألنه املؤمنني، وذلك من أوليائه بإحلاقه بغريه غريهم، وال قوما يستبدل حني سبحانه

 على  ريب إن «: اإلمام الطربي يقول - - بسوء، ويف مقدمتهم هود  متسوهم أن من املؤمنني

  .)1(»بسوء تنالوين أن من حيفظين الذي حفيظ، هو شيء كل

فإبليس حياول إحلاق الضرر بالناس مجيعا، ولكن نفسه،  املعىن حول فتدور: الثانية اآلية وأما
املؤمنني الصادقني ليس له سلطان عليهم، ألن رم حيفظهم بإميام، وأما الكفار فال حيفظهم منه، 

 املهالك، وحيفظ من عباده حيفظ اهللا أن إىل ليشري اخلتم بامسه سبحانه احلفيظ يأيت ذلك أجل من

  .)2(الشيطان من مكائد الذنوب، وحيرسهم ةمواقع عن همأعماهلم، وحيفظ عليهم

؟ وملاذا )اهللا(ومل يسند إىل لفظ ) الرب(سند احلفيظ إىل لفظ أملاذا : ورمبا يسأل سائل ويقول
  إن ريب عليكم حفيظ، مثال؟: فلم يقلجاء مطلقا ومل يقيد بشيء، 

أن فعل  لإلشارة، )اهللا(ومل يسند إىل لفظ ) الرب(أسند احلفيظ إىل لفظ : اجلواب على األول
  .والكون ويتكفل بالعباد اخلالق الرازق، الذي حيفظ هو احلفظ من مقتضيات الربوبية، ألن الرب

 حفيظ شيء كل على دور وإمنا، حفيظ عليكم إنه: ليق مل سبحانه أنه: واجلواب على الثاين

ألعماهلم كلها، على كل شيء مبراقبته هلم وحبفظه سبحانه  اليشري سبحانه أنه إذا كان حفظه عام
  .فحفظه لعباده املؤمنني من باب أوىل، ولكنه حفظ خاص بتأييدهم ونصرهم زيادة على احلفظ العام

 ـــــــــــــــــ

  . 365ص/15جأمحد شاكر، : جامع البيان، تح_)1(

  . 451ص/6، جم1984سنة3، املكتب اإلسالمي بريوت، طيف علم التفسري بن اجلوزي، زاد املسري الرمحانعبد : انظر_)2(
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20 – للمبالغة من فعيل الرقيب: قيبالر قَباحلافظ واملنتظر، تقول : ، والرقيب)1(يرقُب ر
الرقيب وهو احلافظُ الذي ال يغيب يف أَمساِء اللّه تعاىل و  ؛)2(رقبت الشيء أرقبه رقوبا، إذا رصدته

  .عليها هلم وحيفظها، مث حياسبهم العباد، ويرقبها وحيصيها أفعال يرى ألنه رقيب ، فاهللا)3(عنه شيٌء

  :تعاىل اآلي، يف قوله خوامت يف مفردا مرتني الرقيب و ورد

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱپٱ-أ

ٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ ٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹ   .]1: النساء[پٱٱ

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱپٱ- ب 

ٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ     .]52: األحزاب[پٱٱ

التعليل  كان مبثابة: األوىل اآلية بامسه سبحانه الرقيب يف اآليتني يف غاية املناسبة، ففي واخلتم

، كما أن هذا اخلتم يتضمن )4(لوجوبِ االمتثالِ به پٿٱٿپٱ،پٻٱٻپ: لألمر يف قوله
ن الرقيب هو املراقب الذي حيفظ مجيع أفعال الناس فيجب إإذ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، 

إىل  - - ؛ وملا ذكر سبحانه اخللق الكثري من الرجال والنساء من لدن آدم )5(أن خياف ويرجى
هم بأن خيفى عليه شيء سبحانه، الساعة مع كثرة ما يصدر عنهم من أعمال، ورمبا يتوهم وا قيام 

، وقال سبحانه عليكم، ومل يقل على أعمالكم، ليدل على الكثرة تعجزه ال فختم بالرقيب الذي
  .)6(الشمول؛ مع كل هذا هناك مناسبة لفظية تكمن يف تأخر االسم على متعلقه لرعاية الفواصل

  .جاءت عامة إذ تعلقت بكل شيء وما قيل يف اآلية األوىل يقال يف الثانية، إال أن رقابة اهللا

 ـــــــــــــــــ

  . 158ص/3البحر احمليط، جتفسري حيان،  وبأ: انظر_ )1(

  . 137ص/1اجلوهري إمساعيل ابن محاد، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح، ج: انظر_ )2(

 .279ص/5منظور، لسان العرب، جابن : انظر_ )3(

 .185ص/4، روح املعاين، ج األلوسي: انظر_)4(

 .192ص/9الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر_)5(

  185ص/4، روح املعاين، جاأللوسي: انظر _)6(
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21  -اسم فاعل من علم يعلم فهو عامل، ولقد ورد فاصلة قرآنية مرتني، قال تعاىل: مالعال:  

ٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱپٱٱ-أ   .]51: األنبياء[پٱٱ

ٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئپٱٱ- ب ٱوئ پٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئ
  .]81:األنبياء[

قد  -   - وتشريفا له، فاهللا  - - جاءت مدحا إلبراهيم : فمناسبة الفاصلة لآلية األوىل
  .)1(أحواالً عجيبة وأسراراً بديعة فأهله خللته ورسالتهآتاه رشدا عظيما، ملا علم منه 

تسخري  ، ألنَّ  - - عناية اهللا سبحانه بسليمان فهي تأكيد : أما مناسبة الفاصلة لآلية الثانية
األمم واألقاليم، وما هو منها الئق الريح ملصاحل سليمان أثر من آثار علم اهللا مبختلف أحوال 

  .)2(مبصلحة سليمان، فيجري األمور على ما تقتضيه احلكمة اليت أرادها سبحانه

والكرم إذا وصف اهللا تعاىل  ،)3(والكرم سرعة إجابة النفسالكَرم نقيض اللُّؤم، : الكرمي - 22
اجلَواد املُعطي الذي ال ينفَد عطاؤه، وهو وهو كثري اخلري ، به فهو اسم إلحسانه وإنعامه املتظاهر

  .)4(الكرمي املطلق، والكَرمي اجلامع َألنواع اخلري والشرف والفضائل، واجلامع لكل ما يحمد

: ولقد ورد امسه الكرمي ختاما لآلي مفردا يف موضع واحد من القرآن ايد، يف قوله تعاىل

ٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ غاية املناسبة،  تم بالكرمي يف هذه اآلية يف، إن اخل]6: االنفطار[پ
فمن كرمه سبحانه أمهل هذا اإلنسان املغتر ومل يعاجله بالعذاب، ومن كرمه فتح له باب التوبة 

وذلك يقتضي أن ال يغتر وال ينخدع ليتوب من غروره، ومن كرمه يقبل منه التوبة إن تاب، 
بالباطل فيترك الواجبات ويأيت احملرمات، بل كيف يغتر وهو الذي خلقه فسواه يف أحسن صورة؛ 

 ـــــــــــــــــ

  . 93ص/17بن عاشور، التحرير والتنوير، جاو . 299 ص/6البحر احمليط، جتفسري حيان،  أبو: انظر_)1(

 .124ص/17ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر_)2(

  . 50الزجاج، تفسري أمساء اهللا، ص. 75ص/12ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_ )3(

 .75ص/12ابن منظور، لسان العرب، ج. 428صالراغب األصفهاين، املفردات، : انظر_)4(
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  .فهذا الكرم كله يوجب اجلد واالجتهاد يف العبادة واالستحياء من االغترار والتواين

ه، فال ينبغي له أن يغتر وإمهاله وحلم - - ن الذي غر اإلنسان كرم اهللا إوميكن أن يقال 
كرمه : بذلك ألن اهللا ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته، إذاً ما غر اإلنسان بربه الكرمي؟ اجلواب
  .وحلمه هذا هو الذي غر اإلنسان وصار يتمادى يف املعصية يف التكذيب، يتمادى يف املخالفة

و احلشر واجلزاء، ونظريه ما ذكر يف  مث إن ذكر امسه الكرمي يف هذا املوضع فيه دليل على البعث

ٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ: سورة التني حيث قال ٱ ڦٱڄٱڄٱپ: إىل أن قال ]4: التني[پ

ٱڄ   .ألن اخللق يف أحسن تقومي يدل على صحة القول باحلشر واجلزاء يف يوم الدين؛ ]7: التني[پٱٱ

: اجلوابف، اكرمي وليسحكيم كما يف سورة التني بناء هذا االستدالل على أنه تعاىل : فإن قيل

أن الكرمي جيب أن يكون حكيماً، ألن إيصال النعمة إىل الغري لو مل يكن مبنياً على داعية احلكمة 
  .)1(لكان ذلك تبذيراً ال كرماً، أما إذا كان مبنياً على داعية احلكمة فحينئذ يسمى كرماً

أجمدت الدابة إذا : قوهلم أصل اد يف الكالم الكثرة والسعة، وهو مأخوذ من: ايد - 23
ايد هو «: قال اخلطايب، )2(كثري الشرف، واد السعة يف الكرم واجلالل: أكثرت علفها، واملاجد

  .)3(»واسع الكرم

ےٱےٱۓٱۓڭٱڭٱپ: ولقد ورد امسه سبحانه منفردا يف ختام آية  واحدة، يف قوله تعاىل

ٱڭٱڭ واجلر   -  - الرفع على أنه صفة للرب : فيه قراءتان: ، الْمجِيد]1415: الربوج[پ
  .)4(على أنه صفة للعرش، وكالمها معىن صحيح

  

وصف نفسه بايد وهو املتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء «: قال ابن القيم
 ـــــــــــــــــ

 .79ص/31الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر_)1(

 .463ص، والراغب األصفهاين، املفردات، 53أمساء اهللا، صالزجاج، تفسري : انظر_)2(

 .74شأن الدعاء، ص_)3(

 313ص/14ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: انظر_)4(
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 اخللق هلا، وسعة أفعاله وكثرة خريه ودوامه، وأما من ليس له صفات كمال وال أفعال محيدة فليس

شيء، واملخلوق إمنا يصري جميدا بأوصافه وأفعاله، فكيف يكون الرب تبارك وتعاىل جميدا  له من اد
وهو معطل عن األوصاف واألفعال؟ تعاىل اهللا عما يقول املعطلون علوا كبريا بل هو ايد الفعال ملا 

  .)1(»يريد واد يف لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال اخلري

، )2(وكل ذهاب بعد فناء فهو وارثم فاعل من ورث يرث فهو وارث، اس: الوارث - 24
الوارث هو الباقي بعد فناء اخللق واملسترد أمالكهم وموارِثَهم بعد موم، ومل يزل «: قال اخلطايب

  . )3(»اهللا باقيا مالكا ألصول األشياء كلها يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب

  :قرآنية مرتني على صيغة اجلمع يف قوله تعاىلورد اسم الوارث فاصلة و

ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپٱٱٱ-أ   .]23: احلجر[پٱٱ

ۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱپٱ- ب 

ٱائٱائٱەئ   .]58: القصص[پٱٱ

أال وهو الذهاب واملوت وترك  ،يف موضوع يتناسب مع اخلتم كل التناسب انفاآليتان تشترك
  األمالك بعد اهلالك، فبعد موت اخلالئق يف اآلية األوىل فال مالك إلرثهم وال باقي إال الوارث

وحنن نرث األرض ومن عليها بأن منيت مجيعهم، «ٱپڳٱڱٱپ: يقول الطربي عند قوله تعاىل
الثانية فبعد هالك أهل القرى وبقاء يف اآلية  وكذلك ؛)4(»فال يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك األجل

مساكنهم فال وارث هلا إال القليل منها، وعادت كما كانت ال مالك هلا إال اهللا، الذي له مرياث 
  .السموات واألرض

 ـــــــــــــــــ

عبد اهللا البطاطي، دار عامل الفوائد للنشر : التبيان يف أميان القرآن، تح ،الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ابن قيم اجلوزية_)1(
 .147ص/2جهـ، 1429سنة1والتوزيع مكة، ط

  . 65الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص :انظر_ )2(

  .97-96شأن الدعاء، ص_)3(

 48-47ص/14عبد اهللا التركي، ج: جامع البيان، تح_)4(
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أحد، : وحد كما يقال: ، وأصل مهزته الواو، فيقال)واحد ( أحد اسم مبعىن : األحد - 25
: حسن، يقال: قلبت الواو مهزة على غري قياس ألا مفتوحة، ومعناه منفرد، وهو صفة مشبهة مثل

وحد مثل كرم، ووحد مثل فرِح، وصيغة الصفة املشبهة تفيد متكن الوصف يف موصوفها، فوصف 
: وهي اِإلهلية املعروفة، فإذا قيل) اهللا(أنه منفرد باحلقيقة اليت لوحظت يف امسه : معناه) أحد(ه اهللا بأن

األحد املنفرد بوحدانيته يف ذاته «: )2(الزجاج وقال، )1(فاملراد أنه منفرد باِإلهلية) أحد اللَّه(
  .)3(»وصفاته

: قرآنية يف قوله تعاىلة يف القرآن الكرمي وجاء فاصلة مرة واحد) األحد(ولقد ورد امسه سبحانه 

ٱٱٱٻٱٻٱٻپ   :، و جميء هذا االسم يف خامتة اآلية له مناسبتان]1: اإلخالص[پٱٱ

فلما أريد يف صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة هللا تعليماً للناس كلهم، وإبطاالً : مناسبة معنوية
  .)4( )أحد(لعقيدة الشرك وصف اهللا يف هذه السورة بـ 

  .حيث تنتهي كلها حبرف الدالتكمن يف موافقة فواصل هذه السورة الكرمية : ومناسبة لفظية

  

ال ، فمنيرأَكْرم األك: قد يكون مصوغا على صيغة التفضيل فيكون: األكرم: األكرم - 26
وقد يكون مصوغا للداللة على قوة االتصاف بالكرم وليس ، )5(ريوال يعادله فيه نظمي، يوازِيه كر

 ـــــــــــــــــ

 .613ص/30التحرير والتنوير، جابن عاشور، : انظر_ )1(

هـ عامل بالنحو واللغة، كان يف فتوته خيرط 241، ولد يف بغداد سنةإسحاقبن السري بن سهل، أبو  إبراهيمالزجاج _  )2(
هـ عن عمر يبلغ سبعني  311الزجاج ومال إىل النحو فعلمه املربد، كان من أهل الفضل والدين، حسن االعتقاد، ومات سنة 

 اللغوينيالسيوطي، بغية الوعاة يف طبقات : انظر ).االشتقاق(و ) إعراب القرآن(و ) اهللا احلسىن أمساء تفسري(كتبه سنة، من 

 .40ص/1الزركلي، األعالم، ج. 413-411ص/1م، ج1979سنة2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: والنحاة، تح

  .58تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص_ )3(

  . 614ص/30عاشور، التحرير والتنوير، جابن : انظر_ )4(

عبد اهللا بن حممد احلاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، : ، األمساء والصفات، تحأمحد بن حسني البيهقي :انظر_)5(
 .148ص/1ج

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

146 

  .)2(زيزِعىن العكما جاء اَألعز مب، )1(مصوغا للمفاضلة فهو مسلوب املفاضلة

وهو األفعل من الكرم، وهو كثرة اخلري وال : األكرم«: وكأن ابن القيم مجع بني القولني فقال
يه، واخلري كله منه  والنعم كلها هو موليها، أحد أوىل بذلك منه سبحانه، فإن اخلري كله بيد

  .)3(»والكمال كله واد كله له فهو األكرم حقا

ڎٱڎٱپ: وورد امسه األكرم مرة واحدة يف القرآن حيث جاء ختاما آلية يف قوله تعاىل

): تتمة أضواء البيان(، فمجيء األكرم يف ختام هذه اآلية يف غاية املناسبة، قال يف ]3: العلق[پڈ
والواقع أن جميء الوصف هنا باألكرم بدالً من أي صفة أخرى، ملا يف هذه الصفة من تالؤم «

رمحة اخلليقة ذه القراءة اليت : فأوالًللسياق ما ال يناسب مكاا غريها لعظم العطاء وجزيل املنة، 
جياد من العدم نعمة اخللق واإلجياد فهما نعمتان متكاملتان اإل: وثانياًربطت العباد برم وكفى؛ 

  .)4(»باخللق و اإلجياد الثاين من اجلهل إىل العلم، وال يكون هذا كله إالَّ من الرب األكرم سبحانه

وذكر من صفاته ها هنا اسم األكرم الذي فيه كل خري وكل كمال، فله كل «: وقال ابن القيم
ذا اخللق والتعليم إمنا نشأ كمال وصفا ومنه كل خري فعال، فهو األكرم يف ذاته وأوصافه وأفعاله وه

  .)5(»من كرمه وبره وإحسانه ال من حاجة دعته إىل ذلك وهو الغين احلميد

27 - جوع، : ابالتوذنبه، أي يقال تاب منالتاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على الر :

: املبالغة، مثل أبنية من فعال وزن على: التوابوعنه، يتوب إىل اهللا توبةً و متاباً، فهو تائب؛  رجع

 ـــــــــــــــــ

  . 439ص/30ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر_)1(

  . 148ص/1البيهقي، األمساء والصفات، ج: انظر _)2(

 .242ص/1مفتاح دار السعادة، ج: انظر _)3(

 دار عامل الفوائد مكة املكرمة ،يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد أمني الشنقيطي ، تتمة أضواء البيانعطية حممد سامل: انظر_ )4(

 .352ص/من أضواء البيان 9من التتمة و 2م، ج1980سنة2ط

 . 241ص/2ج، مفتاح دار السعادة _)5(
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والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إىل «: قال الراغب، )1(ضرابٍ لكثري الضرب
العبد الكثري التوبة وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على : اهللا واهللا تائب على عبده، والتواب

  .)2(»ذلك لكثرة قبوله توبة العباد حاال بعد حال الترتيب حىت يصري تاركا جلميعه، وقد يقال هللا

ڇٱڇٱپ: ولقد ورد امسه سبحانه التواب منفردا يف خوامت اآلي مرة واحدة يف قوله تعاىل

 - -  جاء التواب يف ختام هذه اآلية تعليال ألمره؛ ]3: النصر[پٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎ

عليهم ويرمحهم بقبول توبتهم، وتواب من شأنه التوبة على املستغفرين له، يتوب : باالستغفار، أي
على  توابال؛ واختيار )3(من صيغ املبالغة، ففيه داللة على أنه سبحانه مبالغ يف قبول توبة التائبني

مع أن الغفَّار هو الذي يستدعيه مقام االستغفار، للتنبيه على أن االستغفار إمنا ينفع إذا كان  ارغفَّال
  .)4(مع التوبة

يف  بالغ: ل حفَاوة وحفاوة وحفاية وتحفَّى به واحتفَىحفي بالرج: يقال: يفاحلَ – 28
يثْواه، واحلَفن مسفاوة إذا قام يف حاجته وأَحفَى به ححفالن بفالن ي يفهو اللطيف : إكْرامه، وح

  .)5(بك يبرك ويلْطفك ويحتفي بك

 لسان على وردت ختاما آلية كله، وجاء الكرمي القرآن يف واحدة مرة احلفي سبحانه امسه ورد

ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱپ: يف قوله تعاىل، ألبيه استغفر عندما - -  إبراهيم

ٱۅٱۅٱ  فإنه اهللا من املغفرة لك سأطلب ملا قبله، واملعىن ، تعليالفجاء اخلتم باحلفي، ]47: مرمي[پٱ

  .)1(لرعاية الفواصل وزيادة االهتمام بإبراهيم)  يب(؛ وتقدمي )6(واللطف الرب كثري يب كان

 ـــــــــــــــــ

  . 62و الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص. 357ص/1فارس، معجم مقاييس اللغة، جابن : انظر_ )1(

 .76صاملفردات يف غريب القرآن، _)2(

  . 688ص/5الشوكاين، فتح القدير، ج: انظر_)3(

 .259ص/30السعود، روح املعاين، ج وأب: انظر _)4(

 .250ص/3ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_ )5(

  .463ص/3جالشوكاين، فتح القدير، : انظر_ )6(
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  ألبيه؟ املغفرة طلب قد إبراهيم أن دام بالغفور، ما اآلية ختتم مل ملاذا اآلن والسؤال

اجلواب على ذلك يكمن يف أن إبراهيم أراد أن يبني ألبيه املشرك، أن طلب هذه املغفرة ملكانة 
ه ليس أهال هلا، إذ هو على الشرك، ويف كل هذا ترغيب ألبيه حىت يسلك وفأبإبراهيم عند ربه، 

  .هطريق

  .)2(ن على وزن فعالن للمبالغة، ومعناه ذو الرمحة الذي ال نظري له فيهاالرمح: الرمحن -  29

فجاء آية يف ، ]1: الرمحن[پٱٱڃپ: ورد امسه الرمحن فاصلة قرآنية مرة واحدة يف قوله تعاىل
ومناسبة بديعة  اعجيب او املتأمل يف سياق هذا االسم سباقا وحلاقا، جيد أن هناك ترابطبداية السورة، 

ففي آخر سورة القمر الواردة قبل سورة الرمحن جند أا ختمت : يء اسم الرمحن يف هذا املوضع

فذكر سبحانه امسني من أمسائه الدالة ؛ ]55: القمر[پڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ: بقوله تعاىل
ر والعظمة، مث ذكر سبحانه يف بداية سورة الرمحن، امسه الرمحن الدال على سعة رمحته، على االقتدا

، فاملناسبة )3(فاهللا عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إىل الكفار والفجار، رمحن منعم غافر لألبرار
  .تكمن يف قرن أسلوب الترهيب الباعث على اخلوف بأسلوب الترغيب الباعث على الرجاء

الرحمن الدال على سعة رمحته، وعموم إحسانه، وواسع فضله، يناسب ما ذكر من النعم مث إن 
  .)4(العظيمة يف ثنايا السورة اليت تدل على رمحته وأثرها اليت أوصلها اهللا إىل عباده يف الدنيا واآلخرة

30 – يقال: مدالص :هصدمده وصمد مصد، أيقصده، : إليه يمقصود، : وبيت مصم
 يف يصمد الذي وقيل، الباقي الدائم هو ال يقْضى األمر دونه، وقيل الذي السيد املطاع: والصمد

  ـــــــــــــــــ
= 
 .102ص/16السعود، روح املعاين، ج وأب: انظر_ )1(

 .36اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)2(

 .83ص/29الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر_)3(

 .792السعدي، تيسري الكرمي الرمحان، ص: انظر _)4(
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  .)2(»أنه السيد املصمود إليه يف احلوائج: وأصحه«: ، وقال الزجاج)1(يقْصد أي: إليه احلوائج

ٱٱٱپپٱپپ: واحد يف خامتة اآلية يف قوله تعاىل موضع يف الكرمي القرآن يف ورد
يف ذكر األلفاظ القليلة  ومناسبة هذا االسم العظيم للسياق الذي ورد فيه تتجلى، ]2: اإلخالص[

يف غاية  - -  جاءت يف السورة أوصاف الكمال و الترتيه هللالدالة على املعاين الكبرية، حيث 

ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپپ: تعاىل قوله اإلجياز بديع ومن«: اإلجياز، قال الزركشي
  .)3(»الترتيه اية فإا

امسه  ألن: األول :وملاذا ختم سبحانه بالصمد ومل خيتم بغريه من األمساء؟ يكمن ذلك يف شيئني
السيد الذي قد كمل يف سؤدده، والشريف مجيع األمساء األخرى، فالصمد هو  متضمن الصمد

حلمه، الذي قد كمل يف شرفه، والعظيم الذي قد عظم يف عظمته، واحلليم الذي قد كمل يف 
والغين الذي قد كمل يف غناه، واجلبار الذي قد كمل يف جربوته، والعامل الذي قد كمل يف علمه، 

  .)4(واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد

  .ألن الصمد به يتحقق مراعاة الفواصل اليت احلرف األخري فيها هو الدال: الثاين

نفْسه مبا  إذا حفظْتقُت الرجلَ أَقُوته قَوتاً، : مفْعل من القوت، يقال: املقيت :املقيت - 31
قَدر احلاجة  يت احلفيظُ الذي يعطي الشيءنفْسه، فمعىن املق والقُوت اسم الشيء الذي حيفظيقُوته، 

فْظفظا وقيل شاهدا، وحقيقته قيل مقتدرا وقيل حا«: يف معىن هذا االسم ، قال الراغب)5(من احل
  .)6(»قائما عليه حيفظه ويقيته 

  

 ـــــــــــــــــ

   . 404ص/7ابن منظور، لسان العرب، ج_ )1(

  .58تفسري أمساء اهللا، ص_ )2(

 .225ص/3الربهان يف علوم القرآن، ج_ )3(

 .736ص/24عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)4(

 .340ص/11ابن منظور، لسان العرب، ج. 470صالراغب األصفهاين، املفردات، : انظر_)5(

  .414صاملفردات،  _)6(
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ېٱپ: ولقد ورد هذا االسم مرة واحدة يف القرآن الكرمي، جاء فاصلة قرآنية يف قوله تعاىل

ٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱ ېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئ

نصيب من  من سعى يف أمر، فترتب عليه خري، كان له: خيرب بأنه - - ، فاهللا ]85: النساء[پٱی
، مث خيتم )1(ذلك، وإذا ترتب عليه شر، يكون عليه وزر من ذلك األمر الذي ترتب على سعيه ونيته

شاهدا حفيظًا حسيبا على هذه األعمال، فيجازي : ، أي)2(سبحانه باملقيت تقريرا ملضمون اآلية
  .كُالَّ مبا يستحقه

كمثله  ، فهو سبحانه الذي ليسهو الفرد الذي ال يزال وحده ومل يكن معه آخر:الواحد- 32

پٱڀٱڀٱڀپ:وجاء امسه الواحد تعاىل مفردا يف خوامت اآلي مرة واحدة يف قوله تعاىل،)3(شيء
والتاليات،  والزاجرات قبلها، بالصافات اهللا فأقسمفوقع هذا االسم يف جواب القسم، ، ]4:الصافات[

 جاء مطلقا غري مقيد بشيء فيعم فالواحد، )4(واحدا إهلا اآلهلة أجعل مبكة قالوا الكفار أن وذلك

 قال ابنهليته واحد يف أفعاله واحد يف أمساءه وصفاته، إكلَّ ما يصلح أن يدخل حتته، فهو واحد يف 

ألن املخاطبني كانوا قد علموا أن هلم إهلا ولكنهم جعلوا ) واحد(ومناط التأكيد صفة «: عاشور
احد غري متعدد، وهذا إمنا يقتضي نفي اإلهلية عن املتعددين، عدة آهلة فأبطل اعتقادهم بإثبات أنه و

وأما اقتضاؤه تعيني اإلهلية هللا تعاىل فذلك حاصل ألم ال ينكرون أن اهللا تعاىل هو الرب العظيم، 
كنهم جعلوا له شركاء فحصل التعدد يف مفهوم اآلهلة فإذا بطل التعدد تعني احنصار اإلهلية يف رب لو

ٱ.فجاء اخلتم بالواحد ليبطل هلم ذلك االعتقاد بأن مع اهللا معبودات.)5(»عاىلواحد هو اهللا ت ٱ

ٱ ٱ

 ـــــــــــــــــ

 .182ص/4العظيم، جابن كثري، تفسري القرآن : انظر_ )1(

 .98ص/5، روح املعاين، ج األلوسي: انظر_ )2(

  .82اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_ )3(

 .7ص/18القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج: انظر_)4(

  .86ص/23التحرير والتنوير، ج: انظر_)5(
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  .أمساء اهللا احلسىن املقترنة يف خوامت اآليات: املطلب الثاين

ا من أشرت يف املطلب السابق أن أكثر األمساء اليت جاءت يف خوامت اآليات اقترنت مع غريه
مساء احلسىن، وقبل الشروع يف عرض مناسبة اقتران االمسني من جهة، وعالقة االمسني بسياقهما األ

مساء املقترنة يف خوامت سأعرض األأو مثالني لعدم التطويل ،  وذلك بعرض مثالمن جهة أخرى 
  :اآليات وعددها ضمن اجلدول املوايل
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 عدد االقتران    اقتران االمسني     عدد االقتران  اقتران االمسني  

 1  احلميد والويل 28 72  الرحيم والغفور 1

 4  الغفور والعفو 29  13  الرحيم والعزيز 2

 2  الغفور والعزيز 30 8  الرحيم والرءوف 3

 6  احلليم والغفور 31 9  الرحيم والتواب 4

 1  الغين واحلليم  32 6  الرحيم والرمحان 5

 3  احلليم والعليم 33 1  الرحيم والرب 6

 1  الشكور واحلليم  34 32  العليم والسميع 7

 7  القوي والعزيز 35 7  العليم والواسع 8

 1  اهلادي والنصري 36 6  العليم والعزيز 9

 2  العلي والعظيم  37  2  العليم واخلالق 10

 6  الواحد والقهار 38 2  العليم والشاكر 11

 5  والكبري العلي  39 1  العليم والفتاح 12

 3  العزيز والغفار 40 46  احلكيم والعزيز 13

 3  الغفور والشكور 41 36  احلكيم والعليم 14

 1  العزيز واملقتدر 42 1  احلكيم والواسع 15

 1  املليك واملقتدر 43  1  احلكيم والتواب 16

 1  العزيز والوهاب 44 1  احلكيم والعلي 17

 1  والكرميالغين  45 4  القدير والعليم 18

 1  احلميد وايد 46 1  القدير والعفو 19

 1  الودود بالرحيم  47 10  البصري والسميع 20

 1  الودود والغفور 48 5  البصري واخلبري 21

 1  السميع والقريب 49 5  اخلبري واللطيف 22

 1  احلي والقيوم  50 4  اخلبري واحلكيم 23

 1  احلق واملبني 51 4  العليم واخلبري 24

 1  الكبري واملتعايل 52 10  احلميد والغين 25

 1  الرزاق القوي املتني 53 3  احلميد والعزيز 26

 1  القريب وايب  54 1  احلميد واحلكيم 27

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

153 

لقد اقترن الرحيم بالغفور يف خوامت اآلي اثنتني وسبعني مرة، أين : الغفورواقتران الرحيم 1
جاء الرحيم فاصلة، إال مرة واحدة تأخر الغفور عن الرحيم، والفرق بني االمسني يكمن يف أن 

، ومن هنا تظهر احلكمة من تقدمي الغفور )1(اخلريات إيصال وحموها، والرمحة الذنوب ستر املغفرة
ب والتجاوز عن صاحبه مقدم على إيصال النعم إليه، فالتخلية مقدمة على عن الرحيم، فستر الذن

، وهناك مناسبة لفظية من وراء تأخري الرحيم، تكمن يف موافقة الفواصل القرآنية السابقة )2(التحلية
  .والالحقة

كما أن قرن الغفور بالرحيم يبني أن العبد ال ميكنه أن يستغين مبغفرة اهللا عن رمحته وال 
كس، فلو أن اهللا غفر ذنوب عبده كلها، أفال حيتاج إىل رمحة يعيش ا يف الدنيا، وكيف يسعد الع

رحم العبد املنغمس يف املعاصي، وتفضل  -  - باجلنة اليت ال يدخلها إال برمحه اهللا؟ ولو أن اهللا 
  محة؟عليه بصنوف اخلريات يف الدنيا، مث يوم القيامة حياسبه على ذنوبه فهل تنفعه هذه الر

 يف الدنيا واآلخرة، ال بد له من مغفرة ورمحة من الغفور الرحيم، إذن العبد وينجو فلكي يسعد

  .هذه هي احلكمة من قرن الغفور بالرحيم يف القرآن وغريه

 املتتبع لآليات القرآنية اليت اختتمت ذين االمسني، ميكن أن يصنف املناسبة بني موضوعو

  :عدة حماوراآليات ومعىن االمسني إىل 

فكثري من اآليات جاء لفظ االستغفار يف أثنائها مث ختتتم بالغفور : املناسبة اللفظية: أوال
  :الرحيم، مما يزيد النص القرآين رونقا ومجاال، مثل قوله تعاىل

ٱڱپٱ-أ ٱڱ ٱڱ ٱڳ ٱڳ ٱڳ ٱڳ ٱگ ٱگ ٱگ ٱکٱگ پٱٱٱک
  .]199:البقرة[

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱٱ- ب    .]106: النساء[پٱٱ

 ـــــــــــــــــ

 .454ص/22جالبخاري،  صحيح شرح يف القاري ، عمدةالعيين بدر الدين بن أمحد: انظر_)1(

 .142أمحد خمتار عمر، أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة، ص: انظر_)2(
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  .جاء اخلتم بالغفور الرحيم كاحلث والتأكيد على االستغفارففي اآليتني 

 جاءت آيات كثرية على هذا النحو،: اخلتم بالغفور الرحيم ترغيبا يف التوبة واالستغفار: ثانيا

  :قوله تعاىل مثل

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپٱ-أ   .]39: املائدة[پٱٱ

پٱٱٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ-ب
  .]102: التوبة[

 - - فاهللا ففي اآليتني جاء اخلتم بالغفور الرحيم ترغيبا يف التوبة والرجوع عن الذنب، 

  .)1(يتجاوز عن سيئات التائبِ ويتفضل عليه

ب اهللا يف آخرها بذكر الغفور الرحيم جاءت عدة آيات رغَّ: قرن الترغيب بالترهيب: ثالثا
كشديد العقاب، مثل قوله تعاىلب بأن يذكر ما يدل عليه بعد أن ره:  

ٱٱ-أ  ٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپٱٱٱ   .]98: املائدة[پٱٱ

ٱجحٱپ - ب مبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمج

ٱمحٱجخٱحخٱمخٱجسٱحس   .]165: األنعام[پٱٱ

فالقرآن الكرمي ميتاز ذا األسلوب، بأن يذكر النار مث يذكر اجلنة، أو يذكر العذاب مث يذكر 
هذا النحو، حيث وصف اهللا نفسه بأنه شديد أو سريع العقاب مث  الثواب، فجاءت عدة آيات على

ل يعقب بأنه غفور رحيم، مما يدل على أنه ينبغي للعبد أن يعيش بني اخلوف والرجاء، فالترهيب جيع
  .دون عمل، والترغيب جيعلها غري قانطة من رمحته سبحانهالنفوس ال تتكل على رمحة اهللا 

رأ القارئ يف اآلية أو آخر ما يسمع السامع، ما يدل على رمحة وهنا لطيفة من جعل آخر ما يق
مث  « :يف اآلية األوىل من تأخري الرمحة)2(اهللا وهذا يؤكد أن رمحة اهللا سبقت عذابه، يقول الرازي

 ـــــــــــــــــ

 .99 ص/4السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)1(

 ولد، املفسر ماماإل ،النسب قرشي اهللا، عبد أبو البكري، التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد ، الدين الرازي فخر_)2(
= 
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ذكر عقيبه ما يدل على الرمحة وهو كونه غفوراً رحيماً وذلك يدل على أن جانب الرمحة 
  .)1(»أغلب

 -  - يف كثري من اآليات القرآنية يذكر اهللا : ص من الغفور الرحيمتشريع الرخ: رابعا

أمورا حمرمة جيب أن جيتنبها العبد، مث يعقِّبها جبعل الرخصة للمضطر حىت يرفع عليه احلرج، مث خيتم 
  :اآلية بأنه سبحانه غفور رحيم، من أمثلة ذلك قوله تعاىل

ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱپٱ- أ 

ٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱںٱںٱڻ   .]173: البقرة[پٱٱ

کٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱپ - ب

  .]91: التوبة[پٱٱٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھ

  .ن وقع يف احلرج مضطرا ويرمحهمليغفر  اآليتني داللة واضحة على أن اهللا هاتنيفي ف

جاءت آيات كثرية يذكر اهللا فيها نعمه على : إعطاء النعم مبغفرة من اهللا ورمحته: خامسا
عباده مث خيتمها بالغفور الرحيم، ويف ذلك إشارة إىل أن هذه النعم ليست بسبب أعمال العباد 

  :م ورمحته م، ومن أمثلة تلك اآلياتوإمنا حصلت هلم مبغفرة اهللا هلوإميام، 

  .]41: هود[پٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ -أ 

ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپٱٱ- ب   .]18: النحل[پٱٱ

لوال : اجلملة مستأنفة لبيان املوجب، أيٱپڄٱڄٱڄٱڃپٱ«: قال األلوسي األوىل

  ـــــــــــــــــ
= 

 هراة يف وتويف، يتدارسوا حياته يف كتبه على الناس أقبل ،واملنقول املعقول يف زمانه أوحد هـ544 سنة الري يف

 أصول معامل( و) والصفات تعاىل اهللا أمساء شرح يف البينات لوامع( ،)الغيب مفاتيح( الكثرية تصانيفه منـ، ه606سنة

طبقات الشافعية السبكي، : انظر؛ الدين أصول يف ربعوناأل( و )عجازاإل دراية يف جيازاإل اية( و) الدين
 .313ص/6والزركلي ، األعالم، ج ؛81ص/8،جالكربى

 .109ص/12مفاتيح الغيب، ج_)1(
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مغفرته لفرطانكم ورمحته إياكم، ملا أجناكم من هذه الطامة إميانكم، وفيه داللة على أنَّ جنام مل 
وغفرانه على ما عليه أهل  تكن عن استحقاق بسبب أم كانوا مؤمنني، بل مبحض رمحة اهللا تعاىل

  .)1(»السنة

وكما ذكرت فكل اآليات اليت اقترنت فيها املغفرة بالرمحة، قدمت املغفرة على الرمحة إال آية 

ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱپ: واحدة قدمت فيها الرمحة على املغفرة، وهي قوله تعاىل

ٱڄٱڄٱڃ ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄ ٱ ٱ ؛ فاآليات اليت تقدم فيها الغفور على ]2: سبأ[پ
الرحيم، كلها جاء فيها ما يشعر بالذنب واخلطأ أو التقصري لذا كانت املغفرة أوال، ولكن هذه اآلية 
مل يتقدمها شيء من هذا، وإمنا جاء فيها ذكْر علم اهللا ملا يلج يف األرض وما خيرج منها، وما يرتل 

أن يكون رمحة من اهللا لذلك  وهو ال يعدواملصاحل الكثرية للعباد، من السماء وما يعرج فيها، مما فيه 
  .)2(قدمت الرمحة على املغفرة

  :وهناك آيتان اختلفتا يف اخلتام ولكن املتحدث عنه يف اآليتني واحد، ومها قوله تعاىل

ٱٺٱٺٱٺٱپٱ-أ ٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ

ٱٺ   .]34: إبراهيم[پٱٱ

ٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ - ب   .]18: النحل[پٱٱ

  :)3(فما سر االختالف مع أن املتحدث عنه واحد وهو نعم اهللا؟ يكمن االختالف يف شيئني

 خص اهللا سورة إبراهيم بوصف املُنعمِ عليه وهو اإلنسان، وخص سورة النحل بوصف – أوال

  .، فكان ختام اآليتني كال مبا يناسبه-  - املُنعم وهو اهللا

ها كما أن ختام اآليتني يظهر سلوك العبد وسلوك الرب جتاه النعم الكثرية، فاألول آخذُ – ثانيا
 ـــــــــــــــــ

  . 57ص/12ج، املعاين روح_)1(

 .143أمحد خمتار عمر، أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة، ص: انظر_)2(

أمحد خمتار عمر،  .205صم، 1976سنة2دار الشروق بريوت، طبكري الشيخ أمني، التعبري الفين يف القرآن، : انظر_)3(
 .143أمساء اهللا احلسىن، ص
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  .حصل لألول مع أخذها الظلم والكفر، أما الذي أعطاها فهو الغفور الرحيمفوالثاين معطيها، 

القوة والشدة والغلبة، والعز : يف األصل العز: معىن العزيز: العزيزواقتران الرحيم  -2  
  .)1(قلَّ حىت ما كاد يوجد، يعين أصبح نادرا: فهو عزيز يعزالرفعة واالمتناع، وعز الشيء : والعزة

قد يكون و ....ىن الشدة والْقُوةعوقد يكون مب ....والعز قد يكون مبعىن الغلَبة «: اخلطايب قال
  .)2(»هوأَنه ال مثل ل، ادله شيءال يع أَنها، ى هذليز عزفَيتأَول معىن الْع .....ىن نفاسة القَدرعمب

جاء اقتران الرحيم بالعزيز يف ثالثة عشر موضعا يف القرآن الكرمي، كلها تقدم فيها العزيز على و
الرحيم، منها تسعة مواضع يف سورة الشعراء وذلك بالتعقيب على قصة كل نيب مع قومه املكذبني، 

ومناسبة هذا اخلتم واضحة فما حصل للمكذبني من ؛ پڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ: بقوله سبحانه
عذاب وهالك فهو مقتضى قوته وغلبته وهو موجب امسه العزيز، وما حصل من جناة للرسل 

 هذا فصدور«: القيم ابن قالوأتباعهم فهو مقتضى رمحته ولطفه، وهو موجب امسه الرحيم، 

 من األقل أن مفهومه كان وملا«: السيوطي وقال ، )3(»رمحته عن اءاإلجن عزته، وذلك عن اإلهالك

 ملن منهم، والرمحة يؤمن مل على من العزة أن إىل الرحيم، لإلشارة العزيز بوصف أتى آمنوا قومه

  .)4(»آمن

 -  - واحلكمة من تقدمي العزيز على الرحيم تكمن يف مناسبة هذا الترتيب للسياق، فاهللا 

: الزركشيذكر هالك املكذبني مث ذكر جناة املؤمنني، فناسب ذلك تقدمي العزيز على الرحيم، يقول 
األقل،  إميان على باملفهوم األكثر، فدل عن اإلميان نفى الرحيم، فإنه العزيز قوله مناسبة وأما«

 ـــــــــــــــــ

 .2925ص/4وابن منظور، لسان العرب، ج .33الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر_)1(

   . 47اخلطايب، شأن الدعاء، ص_)2(

حممد عبد الرمحان : نستعني، تح وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني ، مدارجاجلوزية حممد بن أيب بكر قيم ابن_)3(
 .364ص/3، جم1999سنة 1بريوت، طدار إحياء التراث العريب املرعشلي، 

  .850ص/2، جالقرآن علوم يف اإلتقان_)4(
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  .)1(»الفريقني كترتيب مرتبتان آمن، ومها ملن يؤمن، والرمحة مل من على فكانت العزة

واجتماع االمسني الكرميني يدل على صفة كمال أخرى هللا سبحانه، فكونه عزيزا هذا ال مينع 
من اتصافه سبحانه بالرمحة، وكونه رحيما هذا ليس عن ضعف بل عن عزة، بعكس املخلوق فقد 

  .قترن هذان االمسان لدفع هذا التوهمافمتنعه عزته بأن يرحم، وقد تكون رمحته عن ضعف، 

جاء هذا االقتران يف خوامت اآليات يف مثانية مواضع من القرآن : وفؤالروران الرحيم اقت - 3
الكرمي، وقبل أن أتكلم على املناسبة بني هذا اخلتم فال بد من ذكر الفرق بينهما، حىت يسهل ذلك، 

الثانية، هي املرتلة : إن الرأفة والرمحة واحد، وقد فرقوا بينها أيضا، وذلك أن الرأفة«: قال الزجاج
، إذاً فمعنامها متقارب، ولكن هناك فرق )2(»فالن رحيم، فإذا اشتدت رمحته، فهو رؤوف: يقال

 تقتضي صفة وهي، الرأفة من مبالغة صيغة والرؤوف«: لطيف جدا، أشار إليه ابن عاشور بقوله

: )4(السعود أبو ؛ وقال)3(»حملتاجه النفع تقتضي صفة الرمحة، وهي عن وصف الضر، والرحيم صرف
  .)5(»مطلقا  النعمة إيصال اآلالم، والرمحة عن الصافية النعم إيصال عن عبارة الرأفة«

  :بني الرأفة والرمحة يكمن يف شيئنيفالفرق 

  .الرأفة تكون بصرف الضرر، والرمحة تكون بإيصال النفع – أوال

  .ون بإيصال النعم مطلقاالرأفة تكون بإيصال النعم اخلالية عن اآلالم، أما الرمحة فتك - ثانيا

فيها  -  - وهذا املعىن هو الذي يظهر من ختم اآليات القرآنية ذين األمسني، فيذكر اهللا 

 ـــــــــــــــــ

 .20 ص/3القرآن، ج علوم يف الربهان_)1(

 .62األمساء، ص الزجاج، تفسري: انظر_)2(

 .325ص/17التحرير والتنوير، ج_)3(

 القسطنطينية بقرب ولدحنفي الذهب،  املستعربني الترك علماء من العمادي، مصطفى بن حممد بن حممد  السعود أبو_)4(

 إىل السليم العقل إرشاد( هـ من كتبه982مات بقسطنطينية سنة شاعر، مفسر متعددة، بالد يف سودر ودرس ،هـ898سنة

عبد : ، تحذهب من أخبار يف الذهب شذرات ،الدمشقي العكري أمحد بن احلي عبدابن العماد : انظر . )الكرمي الكتاب مرايا
 .59ص/7والزركلي، األعالم، ج. 586- 585ص/10م، ج1993سنة1ابن كثري دمشق، ط دارالقادر األرنؤوط وغريه، 

 .174ص/1إرشاد العقل السليم، ج_ )5(
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الرحيم، وهذه مناذج تبني ذلك، يقول  رءوفدفع الضر عن الناس وإيصال النعم إليهم، مث خيتم بال
  :تعاىل

ېٱپٱ-أ  ۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱ

ٱۆئٱۆئٱۈئٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئ   .]117: التوبة[پٱٱ

پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ-ب
  .]7: النحل[

الرحيم، فهي من باب التخلية قبل التحلية، فدفع الضرر  على الرؤوف تقدمي من احلكمة وأما
  .أوىل من إيصال النفع

ورد اقتران امسه الرحيم بالتواب يف خوامت اآليات يف تسعة : ابالتوواقتران الرحيم  - 4
كمن يف أن العبد إذا أذنب وتاب عن املعصية، فاهللا يووجه االقتران مواضع من القرآن الكرمي، 

يتوب عليه بأن يوفقه إىل التوبة مث يقبلها منه، ولكن هذا ال يكفي بالنسبة للعبد فال بد له من رمحة 
ا ويدخل ا اجلنة، كما رأينا يف اقتران الغفور بالرحيم، وهلذا تقدم امسه التواب يعيش ا يف الدني

على الرحيم، فال بد من التخلية من الذنوب مث التحلية برمحات اهللا، وهناك مناسبة لالقتران مع 
تقدمي التواب على الرحيم، إشارة إىل أنَّ قبول التوبة ليست على سبيل الوجوب بل هي رمحة من 

  .)1(سبحانه اهللا

أما عن وجه مناسبة االمسني لآليات اليت جاءا فيها، فأغلب اآليات اليت ختمت ما فيها لفظ 
  :التوبة أو أحد مشتقاته، فناسب ذكر التواب الرحيم، يقول تعاىل

ٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبپٱٱٱ-أ    .]37: البقرة[پٱٱ

پٱٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇپٱ- ب
  .]104:التوبة[

 ـــــــــــــــــ

 .281ص/1األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)1(
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وباإلضافة إىل املناسبة اللفظية، فاملناسبة املعنوية كذلك ظاهرة من هذا اخلتم، فالتواب الرحيم 
  .)1(جاء تعليال ملا ذُكر يف اآليتني، متضمنا وعدا بليغا للتائبني

  :الرمحنواقتران الرحيم  - 5

  :الفرق بني الرمحن والرحيم

 باملرحوم، فكان تعلقها على دال سبحانه، والرحيم به القائمة الصفة على دال الرمحن: أوال 

 صفته، والرحيم دال الرمحة أن على دال ، فالرمحانيالفعلللوصف  والثاين للوصف الذايت األول

حم اهو الر: بالرمحة، والرحيم هو املوصوف: برمحته، فعلم أن الرمحان خلقه يرحم على أنه
  .)2(برمحته

 الشاملة جلميع اخللق بأن خلقهم وأوسع عليهم رزقهم، والرحيم والرمحان هو ذو الرمحة: ثانيا

  .)3(ملؤمنني يف الدنيا واآلخرةاخاص يف رمحته لعباده 

ورد هذا االقتران يف خوامت اآليات القرآنية يف ستة مواضع من القرآن الكرمي، وهذه بعض  
  :اآليات اليت ختمت بالرمحن الرحيم، يقول اهللا تعاىل

ٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱیٱیٱیٱجئپٱٱٱ-أ    .]163: البقرة[پٱٱ

ٱٻٱٻٱٻٱپپ - ب   .]2: فُصلَت[پٱٱ

 خص إمنا سبحانه أنه واعلم«: اخلتم باالمسني يف غاية املناسبة، يقول الرازي: ففي اآلية األوىل

 هذه بذكر فعقبهما والعلو القهر يفيد الفردانية اإلهلية ذكر ألن الصفتني هاتني بذكر املوضع هذا

 غضبه سبقت رمحته بأن وإشعارا ةدانيالفر وعزة اإلهلية هيبة عن للقلوب تروحيا الرمحة يف املبالغة

 ـــــــــــــــــ

 .92ص/1السعود، إرشاد العقل السليم، ج وأب: انظر_)1(

حممد عبد القادر الفاضلي، املكتبة  :تح ، بدائع الفوائد، الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ابن قيم اجلوزية: انظر_)2(
 .35ص/1ج م2001سنة1بريوت، طالعصرية 

 .28احلسىن، صتفسري أمساء اهللا : انظر_)3(
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  .)1(»واإلحسان للرمحة إال اخللق خلق ما وأنه

 وكذلك مناسبة ختم اآلية الثانية بالرمحن الرحيم واضحة، فترتيل القرآن الكرمي للعباد رمحة من

 إىل لإلمياء العلية الصفات من غريمها على الرحيم الرمحن الصفتني وإيثار«: اهللا م، يقول ابن عاشور

 ذا االهتداء عن أعرضوا الذين استحماق ذلك ويف .....بعباده اهللا من رمحة الترتيل هذا أن

  .)2(»املرمحة أهل هم به اهتدوا الذين رمحة، وأن عن أعرضوا بأم الكتاب

  :الربواقتران الرحيم  - 6

: وهو العطوف الرحيم اللطيف الكرمي، واهللا تعاىل بر خبلقه، يف معىنهو الصادق، : الرب معىن

: لقد اقترن االمسان يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعاىل، )3(إليهم ويصلح أحواهلم أنه حيسن

ٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ: على لسان أهل اجلنة ملا وجدوه من النعيم پٱٱٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئ
اآلية بالرب الرحيم، إما تعليال لدعاء أهل اجلنة يف احلياة الدنيا، هذا على ومناسبة ختم ، ]28:الطور[

بكسر اهلمزة ) إِنه(بفتح اهلمزة، أي دعوناه وعبدناه ألجل بره ورمحته، وأما على قراءة ) أَنه(قراءة 

مجلة، وعليه ٱپوئٱوئٱۇئٱۇئپ و، مجلةٱپىٱىٱائٱائٱەئپ: فتكون لالبتداء، فتكون
على اهللا  امن النعيم املقيم، مع تقصريهم يف الدنيا، أَثْنواجلنة،  يف وجدوا ما وجدوا حني فاملعىن أم

فاجلملة الثانية مقررة ومؤكدة ملضمون ما قبلها، وهذا أبلغ يف التقرير وأذهب يف بأنه بر رحيم، 
  .)5(وكال القراءتني صحيح، )4(املدح والثناء

  

ن وثالثني مرة يف خوامت اآليات، وهذا ااالقتران اثنجاء هذا : ميعالسواقتران العليم  - 7
االقتران يعطي صفة كمال هللا فوق الصفة الناشئة عن كل اسم لوحده، فإذا كان امسه السميع يدل 

 ـــــــــــــــــ

 .478ص/2مفاتيح الغيب، ج_)1(

 .230ص/24التحرير والتنوير، ج_)2(

 .61الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص. 253ص/1ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)3(

  . 350ص/3ابن القيم، مدارج السالكني، ج_)4(

 .591ص/21عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_ )5(
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على إحاطة مسعه سبحانه بكل املسموعات، وامسه العليم يدل على إحاطة علمه بكل شيء، 
  .افاقتراما يدل على كمال فوق الكمال من أحدمه

ومن املالحظ أن السميع تقدم على العليم يف كل املواضع، ومن احلكم يف هذا التقدم، أن  
السمع متعلق باألصوات، ومن مسع صوتك هو أقرب إليك يف العادة ممن يقال لك أنه يعلم بك، 
فذكر السميع أوال أوقع يف الترهيب أو الترغيب من ذكر العليم ولذا قُدم، وكذلك صفة السمع 

، فيكون من باب االنتقال من األقل إىل األعم )1(متعلقاا ليست كمتعلقات صفة العلم يف الكثرة
كر فيها أو يف ما تقدمها من اآليات القول أو ما يدل واآليات اليت ختمت ذين االمسني يف أغلبها ذُ

  :عليه، والقول يسمع، وهذه بعض اآليات تبني ذلك يقول اهللا تعاىل

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱپٱٱ-أ    .]148: النساء[پٱٱ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ - ب   .]4: األنبياء[پٱٱ

ومن املناسبة كذالك، جند أن هناك الدعاء والتوسل بامسيه السميع و العليم املناسبني للمقام، 
  :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل

ٱڀٱڀٱٺٱٺپٱ- أ  ٱڀ پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀ
  .]127:البقرة[

ٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپٱ- ب ٱ ل آ[پٱ

  .]35: عمران

 جلميع املسموعات اليت من مجلتها دعاؤنا پۓٱڭٱپ« : يقول أبو السعود يف اآلية األوىل

بكل املعلومات اليت من زمرا نياتنا يف مجيع أعمالنا، واجلملة تعليلٌ الستدعاء  پڭپ
وتأكيد اجلملة لغرض كمالِ قوة يقينِهما مبضموا، وقصر نعيت السمع والعلمِ عليه تعاىل  ....التقبل

 ـــــــــــــــــ

 .134ص/3األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)1(
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  .)1(»إلظهار اختصاصِ دعائهما به تعاىل وانقطاعِ رجائهما عما سواه بالكلية

  :ومن اآليات اليت تشترك يف املوضوع وختتلف يف اخلتام قوله تعاىل

ٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭپ -أ    .]36: فُصلَت[پٱٱ

ٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپٱ- ب ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ

ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓ   .]56: غافر[پٱٱ

شيطان اجلن الذي ال يرى، ناسب ذكر العليم مع السميع، وعند االستعاذة فعند االستعاذة من 
وتأمل حكمة القرآن «: ، قال ابن القيممن شيطان اإلنس الذي يرى ناسب ذكر البصري مع السميع

الكرمي كيف جاء يف االستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده وال نراه بلفظ السميع العليم يف 
بصار بلفظ السميع اإلنس الذين يؤنسون ويرون باألاألعراف والسجدة، وجاءت االستعاذة من شر 

وأما نزغ  ينة ترى بالبصر، ألن أفعال هؤالء أفعال معا ....ـ ]36: فُصلَت[ـ البصري يف سورة حم
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها يف القلب يتعلق ا العلم فأمر باالستعاذة بالسميع العليم فيها، 

  .)2(»وأمر باالستعاذة بالسميع البصري يف باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية

  :الواسعواقتران العليم  - 8

إناء واسع وبيت واسع، : أجزاء الشيء، يقالثرة كَ: عةأصل الس«: قال الزجاج: معىن الواسع
يقالمث قد يستعمل يف الغىن ، :رمنظووقال ابن  ،)3(»ةفالن يعطي من سعة، يراد من غىن وجد :

وقال  ؛)4(» الواسع هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه ووسعت رمحته كل شيء، وغناه كل فقر«
  .)5(»واجلود والتدبرييسع خلقه كلهم بالكفاية و اإلفضال : واسع«: الطربي

 ـــــــــــــــــ

 .161ص/1إرشاد العقل السليم، ج_)1(

 .272ص/2ابن القيم، بدائع الفوائد، ج_)2(

 .51تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص _)3(

 .4834ص/6لسان العرب، ج_)4(

  . 573ص/2جأمحد شاكر، : جامع البيان، تح_)5(
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 املواضع مواضع يف ختام اآلي، ويف سبعة يف الكرمي القرآن ولقد اقترن العليم بالواسع  يف

گٱپ: مجيعها تقدم الواسع على العليم، وكان هذا اخلتم يف غاية املناسبة، فمثال يف قوله تعاىل

ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ ٱ فلما ذكر سبحانه ، ]115: البقرة[پٱ
ملكه مث ذكر عظمته سبحانه وأنه أكرب وأعظم من كل شيء، فأينما ولَّى العبد وجهه فثم وجه  سعة

  .اخلتم بامسني دالني على السعة واإلحاطة فقال إن اهللا واسع عليم كالتفسري والبيان والتقرير اهللا، متَّ

چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱپ: وقال تعاىل

ٱگٱگٱڳ ٱکٱکٱکٱگٱگ ٱڑٱڑٱک ٱ ٱ ، قال ابن القيم يف مناسبة الواسع ]261: قرةالب[پ
ختم اآلية بامسني من أمسائه احلسىن مطابقني لسياقها ومها الواسع والعليم فال يستبعد «: العليم لآلية

العبد هذه املضاعفة وال يضيق عنها عطاؤه، فإن املضاعف واسع العطاء واسع الغىن واسع الفضل، 
تضي حصوهلا لكل منفق، فإنه عليم مبن تصلح له هذه املضاعفة ومع ذلك فال يظن أن سعة عطائه تق

وهو أهل هلا ومن ال يستحقها وال هو أهل هلا، فإن كرمه وفضله تعاىل ال يناقض حكمته بل يضع 
  .)1(»فضله مواضعه لسعته ورمحته ومينعه من ليس من أهله حبكمته وعلمه

خوامت اآليات القرآنية يف ستة مواضع،  اقترن العليم بالعزيز يف: العزيزواقتران العليم 9- 
حيث تقدم العزيز على العليم، ووجه احلكمة من قرن العزيز بالعليم هو أن هذه العزة والقهر والغلبة 
إمنا يكون إنفاذها عن علم مبواطنها وعواقبها، ليست كعزة املخلوق اليت تنطلق يف الغالب من اهلوى 

   .والظلم ال من العلم واحلكمة

ربعة مواضع جاء اخلتم عقب ذكر ما حدث وما حيدث يف هذا الكون من خلق السموات ويف أ
واألرض وما فيهن، وجريان الشمس والقمر وما حيدث عن ذلك من تعاقب الليل والنهار، كل 

  :ذلك يدل على قدرة وعلم خالقها ومدبرها، يقول اهللا تعاىل

 ـــــــــــــــــ

، الدمام القيم ابن دار عمر بن حممود أبو عمر، :تح ،السعادتني وباب طريق اهلجرتني،  بكر أيب بن حممد اجلوزية ابن قيم_)1(
   .386، صم1994سنة2ط
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ٱ-أ  ٱڄٱڄپٱ ٱڦٱڦ ٱڦٱڦ پٱٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤ
  .]96:األنعام[

  .]38: يس[پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپٱٱ- ب

وقوله ذلك تقدير العزيز العليم يف عدة مواضع من القرآن، يذكر ذلك عقيب «: يقول ابن القيم
ذكره األجرام العلوية وما تضمنه من فلق اإلصباح، وجعل الليل مسكنا وإجراء الشمس والقمر 

وحراستها، وأخرب أن هذا التقدير احملكم املتقن حبساب ال يعدوانه، وتزيني السماء الدنيا بالنجوم 
صادر عن عزته وعلمه ليس أمرا اتفاقيا ال ميدح به فاعله وال يثىن عليه به كسائر األمور 

  .)1(»االتفاقية

وكما هو جار يف كثري من اآليات القرآنية عندما يذكر اهللا سبحانه ترتيل القرآن الكرمي خيتم 

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ: قوله تعاىلاآلية بأمسائه احلسىن، مثل  ٱ ٱ قال الرازي ، ]2: غافر[پ
أنه : أمران، أحدمها) العزيز العليم(وقيل الفائدة يف ذكر «: يف مناسبة ختم هذه اآلية ذين االمسني

بقدرته وعلمه أنزل القرآن على هذا احلد الذي يتضمن املصاحل واإلعجاز، ولوال كونه عزيزاً عليماً 
أنه تكفل حبفظه وبعموم التكليف فيه وظهوره إىل حني انقطاع التكليف، : ملا صح ذلك، والثاين

  .)2(»وذلك ال يتم إال بكونه عزيزاً ال يغلب وبكونه عليماً ال خيفى عليه شيء

  :قاخلالَّواقتران العليم  - 10

، كما تدل على التجدد واالستمرار، )3(صيغة مبالغة تدل على كثرة اخللق: معىن اخلالق
  .)4(خلْقًا بعد خلْقٍ ه الْخالقامعن: قالَّفاخلَ

 ـــــــــــــــــ

مصطفى : تح ،والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء ، شفاء العليل بكر أيب بن حممد اجلوزية ابن قيم_)1(
  . 114-113ص/2ج، م1991سنة1الشليب، مكتبة السوادي جدة، ط

 .27ص/27مفاتيح الغيب، ج_)2(

 .452ص/5البحر احمليط، جتفسري ، أبو حيان: انظر_)3(

 .74ص/1مساء والصفات، جالبيهقي، األ: انظر_)4(
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لألشياء الكثرية اليت ال حتصى، إمنا هو عن  تعاىلومن املناسبة يف اقتران اخلالق بالعليم أنَّ خلقه 
  .علم مبا خيلق ومىت خيلق وكيف خيلق، وما احلكمة من وراء اخللق، فهو سبحانه مل خيلق شيئا عبثا

  :باخلالق يف ختام آيتني، مع تقدم اخلالق على العليم، وذلك يف قوله تعاىلوجاء اقتران العليم 

ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱپٱ- أ   

ٱڭۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ   .]8586: احلجر[پٱٱ

ٱېٱېٱېٱىپٱٱ- ب پٱٱٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې
  .]81:يس[

فيها من إعادة اخللق، فاجلامع بني اآليتني هو أن اهللا تعاىل يتحدث عن قيام الساعة وما حيدث 
فناسب اخلتم باخلالق العليم تقريرا للمعاد، بأنه اخلالق القادر على إقامة الساعة فال يعجزه شيء، 

  .)1(وهو العليم باألجساد املمزقة املتفرقة، وسيخلقها وحيييها ليحاسبها

  :اكرالشواقتران العليم  - 11 

2(واملثين عليه، واملثيب له بطاعته فضال من نعمتهمعناه املادح ملن يطيعه : اكرمعىن الش(.  

فاقتران الشاكر بالعليم إشارة إىل أن إحسان اهللا للعباد وشكره هلم إمنا هو عن علم مبن يستحق 
نَّ عمله إهذا االقتران يبعث االطمئنان يف نفس العبد، إذْ شكر على عمله ويثيبه عليه، كما أن الهذا 

  .د اهللا سبحانهلن يضيع فإنه معلوم عن

  :وورد هذا االقتران يف ختام آيتني من كتاب اهللا، يف قوله تعاىل

ژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱٱپٱ- أ  ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

ٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱں   .]158: البقرة[پٱٱ

  .]147:النساء[پٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیپٱ- ب

 ـــــــــــــــــ

  .274ص/8ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: انظر_)1(

 .179ص/1مساء والصفات، جالبيهقي، األ: انظر_)2(
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 العباد بأن - - أن حث اهللا فوجه املناسبة من ختم هاتني اآليتني ذين االمسني ظاهر، فبعد 

يتطوعوا خريا يف اآلية األوىل، وبأن يؤمنوا ويشكروا يف اآلية الثانية، طمأم ووعدهم بأنه شاكر 
ألعماهلم جيازيهم عليها، فهو عليم م وبنيام من وراء أعماهلم فال يضيع منها شيء، كما أن جميء 

  .)1(عدم اإلخالص يف أعماهلمالعليم بعد الشاكر فيه إشارة إىل  التحذير من 

ملّا ذكر لفظ الشكر يف أثناء اآلية إذ و هناك مناسبة لفظية يف اآلية الثانية تزيد األسلوب مجاال، 
  .جاء ما يقابله  يف اخلتام

  :الفتاحواقتران العليم  - 12

والفتح ، من أبنية املبالغة يف الفتح، والفتح أن حتكم بني قوم خيتصمون إليك: الفتاح معىن
  .)2(كذلك إزالة اإلغالق واإلشكال

ويكون معىن الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب  ....الفتاح هو احلاكم بني عباده«: قال اخلطايب

الرزق والرمحة لعباده، ويفتح املنغلق عليهم من أمورهم وأسبام، ويفتح قلوم وعيون بصائرهم 

  .)3(»ليبصروا احلق، ويكون الفاتح أيضا مبعىن الناصر

ژٱژٱڑٱڑٱکٱپ: ولقد ورد الفتاح العليم ذا الترتيب ختاما آلية واحدة يف قوله تعاىل

ٱکٱکٱکٱگٱگٱگ ٱ ٱ ، واملتأمل يف اآلية جيد أن اخلتم باالمسني يف غاية ]26: سبأ[پ
وهذه مناسبة لفظية، أما املعنوية فتكمن ) الفتاح(ناسب ذكر ) يفتح(املناسبة، فبعد أن ذكر الفعل 

وقوته  احلكم بكثرة تعاىل بوصفه العليم، تذييل الفتاح وهو ومجلة«: الطاهر بن عاشور يف قول
 ـــــــــــــــــ

 .129ص/2الوجيز، جابن عطية، احملرر : انظر_)1(

، الراغب 172ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج. 407ص/3ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث و األثر، ج: انظر_)2(
 .450األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص

 .56شأن الدعاء، ص_)3(
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 پژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپجلملة  تذييال كان العلم، وبذلك وإلحاطة
 عدل حكْمه أن  على للداللة بالعليم الفتاح أتبع كلي، وإمنا بوصف جزئيا، فذيل حكما املتضمنة

 الضعف و اتباع والعجز عن اجلهل الناشئة واجلور اخلطأ أسباب حبكمه ىختف ال عليم حمض، ألنه

  .)1(»والعواقب باألحوال اجلهل عن الناشئ النفساين

  :العزيزواقتران احلكيم  - 13

يف أَمساء اهللا تعاىل احلَكيم وهو مبعىن احلاكم وهو القاضي فَهو «: جاء يف اللسان: معىن احلكيم
هو الذي يحكم اَألشياَء ويتقنها فهو فَعيلٌ مبعىن مفْعلٍ، وقيل احلَكيم ذو فعيلٌ مبعىن فاعلٍ، أو 

كمة، واحلناعات احلدقائق الص ِسنحي ةُ عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم، ويقال ملنكْم
  .)2(»حكيم : ويتقنها

 اإلحكَامِ ء صرف عن مفْعلٍ إىل فَعيلٍ، ومعىنحكم لخلْقِ اَألشيااملُكيم هو احل«: قال اخلطايب
  .)3(»التدبِريِ فيها، وحسنِ التقْديرِ هلا إىل إتقان نما ينصرِفخللق اَألشياِء إ

ولقد اقترن احلكيم بالعزيز يف القرآن الكرمي يف خوامت اآليات يف ستة وأربعني موضعا، ويف 
عزته تعاىل مقرونة باحلكمة، فعزته ال تقتضي ظلما وجورا، كما قد أن هذا القرن عموما  وجه

املخلوقني، فإن العزيز منهم قد يظلم وجيور ويسئ التصرف، وكذلك حكمه تعاىل  يكون يف
عن ضعف بل عن العز الكامل، خبالف حكم املخلوق وحكمته فإما يعتريهما  وحكمته فليس
  .الضعف والذل

كما جند يف كل هذه املواضع اليت اقترن فيها االمسان قد تقدم امسه العزيز عن احلكيم، يقول 
كمال العلم، وهو : كمال القدرة، واحلكمة: أن العزة: وجه التقدمي«: ابن القيم يف احلكمة من ذلك

 ـــــــــــــــــ

  .195ص/22التحرير والتنوير، ج_)1(

 .951ص/2ابن منظور، ج_)2(

  .73شأن الدعاء، ص_)3(
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قه سبحانه املوصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتها، فتقدم وصف القدرة ألن متعل
أقرب إىل مشاهدة اخللق وهو مفعوالته تعاىل وآياته، وأما احلكمة فمتعلقها بالنظر والفكر واالعتبار 

أن النظر يف احلكمة بعد النظر يف املفعول والعلم : وجه ثانغالبا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة؛ 
احلكمة غاية الفعل، فهي  أن: وجه ثالثبه، فينتقل منه إىل النظر فيما أودعه من احلكم واملعاين؛ 

متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها، فالقدرة تتعلق بإجياده واحلكمة تتعلق بغايته، فقدم الوسيلة 
  .)1(»على الغاية ألا أسبق يف الترتيب اخلارجي

 هذا االقتران بصفة عامة سواء كان يف القرآن أو يف غري ذلك، أما عن وجه املناسبة من ختم 

 لقرآنية ذين االمسني، فقد تتمحور يف عدة حماور كلها تبني أفعال اهللا اليت تتجلى فيها عزتهاآليات ا

  :يم، وميكن ذكر احملاور التاليةكوحكمته، أو أفعال اخللق اليت ال تكون إال إىل العزيز احل

  :يقول اهللا تعاىل: الترتيل من العزيز احلكيم: أوال

ٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپٱٱ-أ    .]3: الشورى[پٱٱ

ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپٱ- ب    ٱومثلها يف ]1: الزمر[پٱٱ ٱو ]2: اجلاثية[ٱٱ   .]2: األحقاف[ٱٱ

 وصفي إيثار«: عاشور يف وجه املناسبة من ختم سياق إنزال القرآن بالعزيز احلكيم ابن يقول

 مناسب نزل ما بأن العزيز وصف إلشعار احلسىن األمساء من دون غريمها بالذكر احلكيم العزيز

 وصف معارضته، وإلشعار عن أعجزهم ألنه ملعانديه، وذلك غالب هو عزيز، أي كتاب لعزته، فهو

 ذلك واحلقيقة، ويف اليقني دالئل على مشتمل حلكمته، فهو مناسب عنده من نزل ما بأن احلكيم

 أعجزت إذ معانيه جانب هم، ومنءبلغا بالغته غلبت إذ بالغته جانب من إعجازه أن إىل إمياء

  .)2(» احلكماء حكمة حكمته

 ـــــــــــــــــ

 .119ص/1بدائع الفوائد، ج_)1(

 .326ص/25التحرير والتنوير، ج_)2(
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  :يقول اهللا تعاىل: النصر من العزيز احلكيم: ثانيا

ٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱپٱ-أ ٱ ٱ آل [پ

  .]126: عمران

ٱڤٱڦٱڦٱپ - ب ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ

ٱڦ   .]10: األنفال[پٱٱ

يف موضوع نصر اهللا لرسوله واملؤمنني، فهو الذي أمكنهم من الكافرين بأن  انتشتركاآليتان ف
وإجراء «: عاشور ابن قالأيدهم جبنود من عنده سبحانه، وال يقدر على ذلك إال العزيز احلكيم، 

نصره،  يريد من ينصر العزيز املقام، ألن هذا يف بالذكر أوىل ألما هنا احلكيم العزيز وصفي
  .)1(»يعطاه نصره، وكيف يستحق من يعلم واحلكيم

  :قال اهللا تعاىل: التسبيح للعزيز احلكيم: ثالثا

ٱۈئٱۈئٱپٱ- أ  ۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئ

ٱېئ   .]24: احلشر[پٱٱ

ٱو، ]1: الصف[پٱٱٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپٱ- ب   .]1: احلشر[ٱٱ

الذي أخضعهم لذلك بقدرته و عزته، وعلم  - - كر فيهما تسبيح املخلوقات هللا ن ذُافاآليت
أنه ال يصلح هلم إال ذلك، فهو املستحق للتسبيح، فجاء اخلتم بالعزيز احلكيم يف غاية املناسبة، ليبني 

 وجود ينفي وصف والعزيز«: عاشور ابن يقولبأنه هو الرب سبحانه الذي جيب أن يعبد ويسبح، 

 العلم أيضا ا، وهي يليق حيث األفعال وضع وهي كمةباحل املوصوف اإلهلية، واحلكيم يف الشريك

 لقتخ ما إصابة به ملا املخلوقات يئة على جارية أفعاله أن يثبت الوصف خيطئ، وهذا ال الذي

 ـــــــــــــــــ

 .78ص/4، جنفسهاملرجع _)1(
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  .)1(»بواسطة الشرائع بإرشاده اهللا عززها ألجله، فلذلك

  :يقول اهللا تعاىل: صرف العبادة للعزيز احلكيم: رابعا

ٱپ -أ  ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڄٱٿٱٿ ٱڄ ٱڄٱڄ ٱڦ ٱڤٱڦٱڦٱڦ ٱڤٱڤٱڤ ٹ

ٱڃ   .]18: آل عمران[پٱٱ

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ - ب   .]62: آل عمران[پٱٱ

أن العبادة ال تنصرف إال ملن هو متصف بالعزة اليت ال تغلب  تنياآلي اتنييف ه - - يبني اهللا 
القدرة، واحلكيم إشارة إىل كمال فالعزيز إشارة إىل كمال « : واحلكمة اليت ال ختطئ، قال الرازي

، وقريب منه قول األلوسي يف اآلية )2(»العلم، ومها الصفتان اللتان ميتنع حصول اإلهلية إال معهما

الغالب غلبة تامة، أو القادر قدرة كذلك، أو الذي ال نظري  :أي ٱٱ؛پڀٱٺٱٺٱٺٱپ«: الثالثة

باملعلومات، واجلملة تذييل ملا قبلها، واملقصود املتقن فيما صنع، أو احمليط : أي؛ پٺپله، 
    .)3(»منها أيضاً قصر اإلهلية عليه تعاىل

هذه بعض احملاور اليت تضمنت آيات ختمت بالعزيز احلكيم، واملتأمل يف اآليات األخرى اليت 
ر فيها ، غري أنه هناك بعض اآليات مل تظهامل تذكر، جيد وجه مناسبتها خلتمها بالعزيز احلكيم ظاهر

وئٱۇئٱۇئٱپ: مثل قوله تعاىل: )4(من مشكالت الفواصل املناسبة بوضوح، فعدها السيوطي

ٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئ دعا لقومه  - - في هذه اآلية عيسىف؛ ]118: املائدة[پ
  بأن يغفر هلم اهللا، ولكنه توسل بامسيه العزيز احلكيم بدال من الغفور الرحيم، فلماذا هذا العدول؟

ومل يقل الغفور الرحيم، ٱپۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئپ: قال« : يقول ابن القيم يف ذلك

 ـــــــــــــــــ

 .358ص/27نفس املرجع، ج_)1(

 .223-224ص/7مفاتيح الغيب، ج_ )2(

 .198ص/3روح املعاين، ج_ )3(

 .)5: واملمتحنة. 8: ، وغافر71: التوبة(: ومن األمثلة اليت ذكرها كذلك. 959ص/2السيوطي، اإلتقان، ج: انظر_ )4(
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وهذا من أبلغ األدب مع اهللا تعاىل، فإنه قاله يف وقت غضب الرب عليهم، واألمر م إىل النار، 
، فإنك أنت الغفور الرحيم: فليس هو مقام استعطاف وال شفاعة، بل مقام براءة منهم، فلو قال

فه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فاملقام مقام موافقة للرب يف غضبه ألشعر باستعطا
على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتني اللتني يسأل ما عطفه ورمحته ومغفرته إىل 

إن غفرت هلم فمغفرتك تكون : ذكر العزة واحلكمة املتضمنتني لكمال القدرة وكمال العلم، واملعىن
ل القدرة والعلم ليست عن عجز عن االنتقام منهم وال عن خفاء عليك مبقدار جرائمهم، عن كما

هو : وهذا ألن العبد قد يغفر لغريه لعجزه عن االنتقام منه وجلهله مبقدار إساءته إليه، والكمال
 مغفرة القادر العامل وهو العزيز احلكيم، وكان ذكر هاتني الصفتني يف هذا املقام عني األدب يف

  .)1(»اخلطاب

إن اقتران االمسني بشكل عام فيه إثبات الكمال املطلق هللا : العليمواقتران احلكيم  - 14
متضمن إلثبات صفة احلكمة والعلم اللذين  )نه هو احلكيم العليمإ( :وقوله«: تعاىل، يقول ابن القيم

مها مصدر اخللق واألمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه 
فالعلم يتضمن احلياة مصدره عن علمه وحكمته، والعلم واحلكمة متضمنان جلميع صفات الكمال، 

لبصر وسائر الصفات اليت يستلزمها العلم لوازم كماهلا من القيومية والقدرة والبقاء والسمع واو
التام، واحلكمة تتضمن كمال اإلرادة والعدل والرمحة واإلحسان واجلود والرب ووضع األشياء يف 

  .)2(»ثبات الثواب والعقابإمواضعها على أحسن وجوهها ويتضمن إرسال و

 تسعة وعشرين منها جاء اقتران احلكيم بالعليم يف خوامت اآلي القرآنية ستة وثالثني مرة، يف
تقدم العليم على احلكيم، ذلك ألن األحكام مبناها على إحاطة العلم أوال مث احلكمة بوضع هذه 
األحكام يف مواضعها مبا يناسب البشر، وبالنظر إىل سياق كل آية ختمت ذين االمسني ذا 

 ـــــــــــــــــ

 .286ص/2مدارج السالكني، ج_)1(

م، 1998سنة1ط سليم بن عيد هاليل، دار ابن حزم بريوت،: ، الرسالة التبوكية، تححممد بن أيب بكر ابن القيم_)2(
   .215ص
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  :ذلك، يقول تعاىلالترتيب جند أن علم اهللا يظهر فيها أكثر من احلكمة، وهذه مناذج تبني 

ٱ-أ  ٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپٱٱٱ   .]32: البقرة[پٱٱ

ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱپ - ب

ٱۈ   .]83: يوسف[پٱٱ

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپٱ- ج   .]2: التحرمي[پٱٱ

اهللا سبحانه، ففي اآلية األوىل اعتراف من املالئكة بقصور العلم، وأن ال علم هلم إال ما علمهم 
  .فقابله التسليم له سبحانه بإثبات العلم التام املقرون باحلكمة وذلك من متام الرضا والتسليم

ه ويج كربته بأن يعود إليه يوسف وأخربط صربه وتفر - - فيعقوب  :أما يف اآلية الثانية
ان باهللا مهما اشتدت بعلم اهللا وحكمته وهذا من متام اليقني باهللا، فينبغي للعبد أن يكون قوي اإلمي

عليه الكرب وتأخر الفرج فال يتزعزع يقينه باهللا تعاىل، فيعقوب معتمد على علم اهللا تعاىل وحكمته 
  .بأن يفرج عليه يف الوقت املناسب بالقدر املناسب

فهي يف مقام التشريع، فالتشريع راجع إىل علم اهللا سبحانه، مث تأيت احلكمة يف : أما اآلية الثالثة

فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه  پوهو الْعليمپ «: ل األحكام على الواقع، يقول األلوسيترتي

  .)1(» املتقن أفعاله وأحكامه فال يأمركم وال ينهاكم إال حسبما تقتضيه احلكمة پالْحكيمپلكم 

ن تتقدم أبأما تقدم امسه سبحانه احلكيم على العليم فقد جاء يف سبعة مواضع، يف سياقات حتتم 
  :احلكمة على العلم، مثال ذلك يقول اهللا تعاىل

ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ -أ    .]25: احلجر[پٱٱ

ٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجپٱ- ب   .]30: الذاريات[پٱٱ

جاء اخلتم باحلكيم العليم مناسبا ألفعال اهللا اليت ذُكرت فيها ويف اآليات اليت : ففي اآلية األوىل

 ـــــــــــــــــ

  . 149ص/28روح املعاين، ج_)1(
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خلقه، يف إحيائهم إذا أحياهم، ويف إماتتهم إذا أمام، عليم بعددهم سبقتها، فاهللا حكيم يف تدبري 
ويف تقدمي وصف احلكمة لإليذان  ؛)1(وأعماهلم، وباحلي منهم وامليت، واملستقدم منهم و املستأخر

  . )2(باقتضائها للحشر واجلزاء

فهي يف سياق تبشري املالئكة إلبراهيم بالولد على كرب سنه وسن زوجته اليت : أما اآلية الثانية
تعجبت من هذه البشرى، فأجابتها املالئكة أن هذا من احلكيم العليم، وقدموا احلكيم على العليم؛ 

املرأة، إن اهللا مل  تأخري الوالدة بالنسبة هلذه: أوالً: ألن املقام يقتضي ذلك، فاحلكمة هنا يف شيئني
  .كوا ولدت بعد أن أيست واعتقدت أا عقيم: ثانياً يؤخر والدا إىل أن تبلغ العجز إال حلكمة،

جاء اقتران الواسع باحلكيم مرة واحة يف خامتة آية يف قوله : الواسعواقتران احلكيم  - 15

ٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپ: تعاىل ٱ ٱ ، ووجه ]130: النساء[پ
فضله ورمحته ذكر سبحانه أنه سيغين كال من املطلقني من  ختم هذه اآلية ذين االمسني، ملاَّ مناسبة

كل شيء، ناسب ذكر امسه الواسع، ولكن هذا العطاء ال يكون إال ملن يستحقه فهو  تاليت وسع

: أي؛ پگٱگٱگ پ«: من حكيم، فجاء اخلتم بالواسع احلكيم يف غاية املناسبة، يقول السعدي

كثري الفضل واسع الرمحة، وصلت رمحته وإحسانه إىل حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك 
يعطي حبكمة، ومينع حلكمة، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب : ؛ أيحكيم

  .)3(»من العبد ال يستحق معه اإلحسان، حرمه عدال وحكمة

: ورد هذا االقتران مرة واحدة يف ختام آية وهي قوله تعاىل: التوابواقتران احلكيم  - 16

ٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبپ ٱ ٱ ، ولقد ذكر اهللا سبحانه هذه اآلية ]10: النور[پ
بعد أن ذكر حد الزنا و قذف احملصنات، وأحكام املالعنة، مث ختمها سبحانه ذه اآلية املختومة 

 ـــــــــــــــــ

  . 56ص/2عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)1(

 .33ص/14األلوسي، روح املعاين، ج: انظر_)2(

  . 187تيسري الكرمي الرمحان، ص_)3(
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تذييل ملا مر من األحكام العظيمة املشتملة على «: بامسيه التواب واحلكيم، يقول ابن عاشور يف ذلك
التفضل من اهللا والرمحة منه، واملؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده، واملنبئة بكمال حكمته 
تعاىل إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه، وكف بعض الناس عن بعض، فلما دخلت تلك 

هنا مع ) احلكيم(ويف ذكر وصف  ....ذييالًاألحكام حتت كلِّي هذه الصفات كان ذكر الصفات ت
  .)1(»إشارة إىل أن يف هذه التوبة حكمة وهي استصالح الناس)  تواب(وصف 

ورد اقتران احلكيم بالعلي مرة واحدة يف خامتة آية اليت يقول اهللا : العليواقتران احلكيم  - 17

حتٱختٱپ: فيها ىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱ

ٱمتٱىت وإمنا أُوثر هنا صفة العلي احلكيم « :قال ابن عاشور يف هذا اخلتم، ]51:الشورى[پ
ملناسبتهما للغرض، ألن العلو يف صفة العلي علو عظمة فائقة ال تناسبها النفوس البشرية اليت مل تحظَ 

يكون  من جانب القُدس بالتصفية فما كان هلا أن تتلقى من اهللا مراده مباشرة فاقتضى علوه أن
وأما وصف احلكيم فألن معناه املُتقن ....توجيه خطابه إىل البشر بوسائط يفضي بعضها إىل بعض

للصنع العامل بدقائقه وما خطابه البشر إالّ حلكمة إصالحهم ونظام عالَمهم، وما وقوعه على تلك 
يه وال خروج عن الكيفيات الثالث إال من أثر احلكمة لتيسري تلقّي خطابه، ووعيِه دون اختالل ف

  .)2(»طاقة املتلقِّني

احلكمة املستفادة من هذا االقتران، هي إثبات كمال صفات اهللا : العليمواقتران القدير  - 18
سبحانه، ألن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم قد يفسد صاحبها ويظلم، ولكن العلم مع 

  .القدرة فهناك الكمال املطلق

  :لعليم يف ختام اآليات يف أربعة مواضع، مثل قوله تعاىلوورد اقتران القدير با

 ـــــــــــــــــ

 .169ص/18التحرير والتنوير، ج_)1(

 .150ص/25، جنفس املرجع_)2(
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ٱۉٱېٱېٱېپٱ-أ  پٱٱٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉ
  .]70: النحل[

ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱٱپ - ب

ٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک   .]54: الروم[پٱٱ

يتحدث عن خلق اإلنسان من  - -  فاخلتم بالعليم القدير يف اآليتني يف غاية املناسبة، فاهللا
ضعف ومروره بأطوار من صغره إىل هرمه مث يتوفاه سبحانه، فهذه العملية ال تكون إال من عليم مبا 

ٱپکٱکٱکپ«: يفعل قدير على ذلك فناسب اخلتم ذين االمسني، قال األلوسي ٱ املبالغ يف ٱ
كان غريه من أوضح دالئل العلم العلم والقدرة فإن الترديد فيما ذكر من األحوال املختلفة مع إم

  .)1(»والقدرة

  :العفوواقتران القدير - 19

 فُوفْوِ وهو ا: معىن العولٌ من العالعقابِ عليه وأفَع كرعن الذنب وت زجاوصلت ولُه املَح
استحق عقُوبةً وكلُّ من ، ، يقال عفَا يعفُو عفْواً فهو عاف وعفُوغةبالوالطَّمس وهو من أبنية امل

  .)3(، واهللا عفو عن الذنوب، تارك العقوبة عنها)2(فَتركْتها فقد عفَوت عنه

والوجه العام القتران العفو بالقدير هو أن العفو الذي ميدح عليه صاحبه، هو املصحوب 
نسبة هللا بالقدرة على االنتقام، وليس عن ضعف منه، وهذا يكون يف كثري من املخلوقني، ولكن بال

  .فله القدرة الكاملة فإذا اقترنت بالعفو فيكون له املدح املطلق، على كمال عفوه مع كمال قدرته

ٿٱٿٱٿٱپ: وجاء هذا االقتران مرة واحدة يف القرآن الكرمي يف خامتة آية، يقول اهللا تعاىل

، ففي هذه اآلية حث اهللا عباده فعل ]149: النساء[پٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ

 ـــــــــــــــــ

  . 95ص/21جروح املعاين، _)1(

 .295ص/9ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)2(

  . 90اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)3(
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اخلري والعفو عن الظلم ومل يذكر جزاء هذا العمل بل عرض بذكر أمساءه اليت من مقتضياا الثواب 
ب على ذلك، بأن أحالنا ملا ذكر عمل اخلري والعفو عن املسيء رت«: على هذا العفو، قال السعدي

االمسني، فيه  كما أن اخلتم ذين ،)1(»اخلاص على معرفة أمسائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثواا
ته سبحانه إذ هو العفو القديرترغيب يف االقتداء بسن.  

  .)العفو( ناسبه ذكر امسه) تعفو( فعند ذكر الفعل ،لفظية تزيد األسلوب مجاال وهناك مناسبة 

  :السميعواقتران البصري  - 20

: قال اخلطايب، )2(على وزن فعيل يف معىن فاعل، وجييء مسع مبعىن أجاب: السميع معىن
»امع إال أنه أبلغ يف الصفةالسميع مبعىن الس..... و النجوى سواء عند اجلهر  وهو الذي يسمع السر

: - - واخلفوت، والنطق والسكوت، وقد يكون السماع مبعىن القبول واإلجابة، كقول النيب 

  .)4(»من دعاء ال يستجاب :أي ؛ )3()ع مسي الَ لٍوقَ نم كبِ وذُعي أَنإِ مهاللَّ(

ولقد اقترن السميع بالبصري يف أواخر اآليات يف عشرة مواضع من القرآن الكرمي، يف كلها تقدم 
: فقيل تقدمي السمع على البصر له سببان«: السميع على البصري، يقول ابن القيم يف وجه هذا التقدم

نا للتهديد والوعيد، كما الصفتني متضمأن يكون السياق يقتضيه، حبيث يكون ذكرها بني : أحدمها
جرت عادة القرآن بتهديد املخاطبني وحتذيرهم مبا يذكره من صفاته اليت تقتضي احلذر واالستقامة، 

ٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ: كقوله ٱ ٱ : البقرة[پ

ٱمئٱىئٱيئٱجبپ: وقوله، ]209 پٱٱٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئ
ي أمسع ما يردون به هذا، وعليه فيكون يف ضمن ذلك أن والقرآن الكرمي مملوء من. ]134:النساء[

 ـــــــــــــــــ

  . 191الكرمي الرمحان، صتيسري _)1(

 .42الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر)2(

شعيب األرنؤوط وغريه، : تح ،سنداملاإلمام أمحد، : ، انظر]13003مسند أنس ابن مالك، ح [أخرجه أمحد يف مسنده _)3(
 ).صحيحوقال حمققه شعيب األرنؤوط إسناده (، 308ص/20جم، 1997سنة  1مؤسسة الرسالة بريوت ط

   . 59اخلطايب، شأن الدعاء، ص_)4(
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عليك وما يقابلون به رسااليت، وأبصر ما يفعلون وال ريب أن املخاطبني بالرسالة بالنسبة إىل 
قابلوها : مث عملوا مبوجبها، والثاين، صدقت: قابلوها بقوهلم: أحدمها: اإلجابة والطاعة نوعان

ق به على م ما يتعلَّفكانت مرتبة املسموع منهم قبل مرتبة البصر فقد مث عملوا خبالفها، ،بالتكذيب
أن إنكار األوهام الفاسدة لسمع الكالم مع غاية البعد بني السامع : والسبب الثاينق باملبصر؛ ما يتعلَّ

اجتمع عند : ( من إنكارها لرؤيته مع بعده، ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال واملسموع أشد
أحدهم أترون اهللا يسمع ما نقول؟ فقال : ثة نفر، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، فقالالبيت ثال

إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع : يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا، فقال الثالث: اآلخر
وسبب  ومل يقولوا أترون اهللا يرانا، فكان تقدمي السمع أهم واحلاجة إىل العلم به أمس؛)1() إذا أخفينا

وهو أن حركة اللسان بالكالم أعظم حركات اجلوارح وأشدها تأثريا يف اخلري والشر : ثالث
والصالح والفساد بل عامة ما يترتب يف الوجود من األفعال إمنا ينشأ بعد حركة اللسان فكأن تقدمي 

  .)2(»الصفة املتعلقة به أهم وأوىل
 ذكر فيها أو يف ما قبلها أو يف سبب نزوهلا مايواآليات اليت ختتم بالسميع البصري، عادة ما      

  :يسمع ويبصر، فيناسبه ذلك اخلتام، يقول تعاىل

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱپٱ -أ 

ٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹ   .]1: اإلسراء[پٱٱ

ٱٺٱٺٱٿٱٿپ - ب پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺ
  .]1:اادلة[

 ـــــــــــــــــ

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱپ :التفسري، سورة السجدة، باب: كتاب(البخار يف صحيحه : أخرجه_)1(
ٱڍ ٱڇ كتاب صفات املنافقني (يف صحيحه، ومسلم . 896، ص)4817، ح]23:فُصلَت[پڇ

   . 1334، ص)7129وأحكامهم، ح

 .93 - 92ص/1بدائع الفوائد، ج _)2(
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تكذيبهم حممداً يف أمر اإلسراء، فهي إشارة  على وعيد من اهللا للكفار: اآلية األوىل: فمثال
  .)1(بأفعالكم) البصري ( ملا تقولون )  هو السميع: (أي؛ لطيفة بليغة إىل ذلك

ورد البصري اخلبري يف خوامت اآليات القرآنية مخس مرات، يف : اخلبريواقتران البصري  - 21
العامل بدقائق : واخلبري«: كلها تقدم اخلبري على البصري، يقول الطاهر ابن عاشور يف وجه التقدم

العامل باألمور املبصرة، وتقدمي اخلبري على : األمور املعقولة واحملسوسة والظاهرة واخلفية، والبصري
ل، وذكر البصري عقبه للعناية باألعمال اليت هي من املبصرات وهي غالب شرائع البصري ألنه أمش

  .)2(»اإلسالم، وقد تكرر إرداف اخلبري بالبصري يف مواضع كثرية من القرآن

  :، يقول تعاىل)عباده(ومن املالحظ أن هذين االمسني يف اآليات اخلمس تعلقت بلفظ 

ٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتپ - أ   .]17 :اإلسراء[پٱٱ

ٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپٱ- ب پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ
  .]31: فاطر[

 قا بذنوب العباد وذلك ألنه حميطفاآلية األوىل ختمت بامسيه تعاىل اخلبري البصري اللذين تعل

  .)3(بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليها

  :اللطيفواقتران اخلبري - 22

الرب بعباده الذي يلطف هلم من حيث ال يعلمون، اللطيف هو «: قال اخلطايب: معىن اللطيف
: ويقال ....ويسبب هلم مصاحلهم من حيث ال حيتسبون؛ اللطيف الذي يوصل إليك أربك يف رفق

  .)4(»هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية

 ـــــــــــــــــ

 .436ص/3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكبري العزيز، ج: انظر _)1(

 .310ص/22التحرير والتنوير، ج _)2(

 .45ص/15روح املعاين، جاأللوسي ، : انظر _)3(

 .62 شأن الدعاء، ص _)4(
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اخلبري يف خوامت اآليات القرآنية يف مخسة مواضع حبيث تقدم اللطيف بولقد ورد اقتران اللطيف 
بري، واملتأمل خلتم هذه اآليات ذين االمسني يلمح مناسبة عجيبة تعبر عن نظام حمكم، فمثال على اخل

ٱڤٱڤٱڦپ: يف قوله تعاىل ، ]103: األنعام[پٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ
و ملا ) اللطيف(فاخلتم من باب مراعاة النظري، فإنه سبحانه ملا قدم نفي إدراك األبصار له، ناسبه 

ٱٹٱٹٱڤٱڤپٱ:قال   .)1(ألن كل من أدرك شيئاً كان خبرياً بذلك الشيء)  اخلبري(ناسبه  پٱٱ

ۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱپ: ومن األمثلة كذلك قوله تعاىل

فإنزال الغيث من السماء وإخراج النبات من األرض من لطف ، ]63: احلج[پٱٱېٱىٱىٱائ
  .)2(هلماهللا باخللق، مث إيصال مقادير هذه املنافع عن خربة وعلم مبا يصلح 

جاء اقتران احلكيم باخلبري يف خوامت اآلي أربع مرات، ووجه : احلكيمواقتران اخلبري  - 23
أن أفعاله تعاىل حمكمة متقنة الصنع ال تفاوت فيها وال نقص يضعها يف املواضع الالئقة : هذا االقتران

گٱگٱپ: ن قوله تعاىلان االمسارن فيها هذبتمام العلم؛ ومن اآليات اليت اقت وكل ذلك مقرونا، 

ٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱں ٱ ٱ فعندما جاءت : ففي اآلية مناسبة لفظية؛ ]1: هود[پ
  ).احلكيم(ناسبها ذكر ) متكحأُ(لفظة 

جعلت آياته كاملة يف  :ذكر أن آيات القرآن حمكمة متقنة، أي - - فاهللا : ومناسبة معنوية
املعىن واللفظ، مث بني سبحانه أا قد خالل إومن ، مت من خمالفة الواقعلث سينوع الكالم حب

فصلت بتبيينها وتوضيحها، فكانت حمكمة حبكمته وموضحة ومبينة بعلمه فاحلكيم مقابل 
)تمك(، واخلبري مقابل )أُحلَت3( )فُص(.  

پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ: وقال تعاىل
 ـــــــــــــــــ

 .357اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: انظر _)1(

 .81ص/1القرآن، ج الزركشي، الربهان يف علوم: انظر_)2(

  .315ص/11التحرير والتنوير، جابن عاشور ، : انظر _)3(
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اه، وذلك ال يتم إال وتدبريه إين أنه يستحق احلمد إلحكامه أمر الدارين يبي - - ، فاهللا ]1: سبأ[
ويف هذه «: من حكيم خبري، كما هو مستحق للحمد التصافه ذين الوصفني، يقول األلوسي

شأنه منعوت  ه ألنه جلَّاحلمد ألنه سبحانه منعم، يستحقُّ الفاصلة إيذان بأنه تعاىل كما يستحق
ي، وتكميل معىن كونه تعاىل منعماً أيضاً بأنه على وجه احلكمة والصواب وعن بالكمال االختيار

  .)1(»علم مبوضع االستحقاق و االستيجاب ال كمن يطلق عليه أنه منعم جمازاً

إن امسيه العليم و اخلبري إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، مبعىن : اخلبريواقتران العليم  - 24
سبحانه العليم مفردا مشل إحاطة علمه بالظواهر والبواطن، وكذلك إذا ذكر اخلبري أنه إذا ذكر امسه 

  .بالظواهر العليممفردا، أما إذا اجتمعا يف موطن واحدة فإن اخلبري هو العامل ببواطن األمور و

 ولقد ورد اقتران العليم باخلبري يف خوامت اآلي يف أربعة مواضع، جاء هذا اخلتم يف غاية املناسبة،

  :يقول اهللا تعاىل

ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱپٱ-أ 

ٱکٱکٱگٱگٱگٱڑ ٱکٱک   .]35: النساء[پٱٱ

ائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱپ - ب

ٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمب   .]34: لقمان[پٱٱ

العباد إن خافوا املباعدة بني الزوجني والشقاق أن جيعلوا  حثَّ - - ففي اآلية األوىل اهللا 
حكمني أعرف حبال الزوجني، فإن كان قصدمها اِإلصالح واجلمع بني الزوجني وإزالة اخلالف 

ل سبحانه ذلك بينهما، فإنه سبحانه يعينهما على مهمتها ويبارك يف مسعامها ويكلله بالنجاح، مث علَّ
مل يكن عليماً خبرياً ما عرف نيات احلكمني وما جيرى يف صدورمها من بكونه عليما خبريا، إذ لو 

  .اجلليلة ، ومن علمه وخربته كذلك شرع هذه األحكام والشرائع)2(فساداإلأو  اإلصالح إرادة

 ـــــــــــــــــ

  .104ص/22روح املعاين، ج_)1(

 .475ص/1، جالتفاسري بكر اجلزائري، أيسر وأب: انظر_)2(
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ٱپ.... ائٱەئٱەئٱوئٱوئپ: فلما خصص علمه باألشياء املذكورة، بقوله: أما اآلية الثانية
وليس علمه علماً بظاهر األشياء فحسب، بل خبري واصل علمه إىل أطلق علمه بكل شيء يف اخلتام؛ 

  .)1(بواطن األشياء

  :الغينواقتران احلميد - 25

   )2(املطْلَق وكلُّ أحد محتاج إليه وهذا هو الغىن هو الذي ال يحتاج إىل أحد يف شيء :الغين معىن

ولقد اقترن الغين باحلميد يف خوامت اآليات القرآنية عشر مرات يف مجيعها تقدم الغين على 
هو احملمود على غناه، ألنه ليس كل غين يكون حمموداً، فالغين البخيل غري  - - فاهللا احلميد، 

  .حممود، لكن اهللا غين محيد حيمد على غناه

 جيد املناسبة بني ذلك يف غاية الوضوح وميكن واملتأمل لآليات اليت ختمت ذين االمسني
  :تقسيمها إىل حمورين

  :مثل قوله تعاىل: غىن اهللا عن مجيع خلقه وهو احملمود عندهم :األول

ٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئپٱ -أ    .]64: احلج[پٱٱ

ٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپٱٱ- ب   .]26: لقمان[پٱٱ

ا يوشك أن خيطر ببعض األذهان اجلملة جواب عم وكأنَّ«: يقول األلوسي يف اآلية الثانية
وهو  ؟حلاجته سبحانه إليه - - السقيمة من أنه هل اختصاص ما يف السماوات واألرض به 

جواب بنفي احلاجة على أبلغ وجه، فقد كان يكفي يف اجلواب إن اهللا غين إالَّ أنه جيء باجلملة 
أكيداً ملا تفيده من نفي احلاجة باإلشارة إىل أنه متضمنة للحصر للمبالغة، وجيء باحلميد أيضاً ت

 عن غين واهللا، )3(» تعاىل منهم على من سواه سبحانه أو متصف بسائر صفات الكمال فتأمل جداً

 ـــــــــــــــــ

  .66ص/25الرازي مفاتيح الغيب، ج: انظر_)1(

 .134ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)2(

  .97ص/21روح املعاين، ج_)3(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

183 

  .فيهم أفعاله عندهم، وكرمي مجيعهم، جبميل نعمه عند خلقه، حممود مجيع

  :غىن اهللا عن طاعة خلقه وهو احملمود على ذلك: الثاين

ٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ -  أ   .]8: إبراهيم[پٱٱ

ٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱپ - ب ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپ

ٱٿ   .]12: لقمان[پٱٱ

اهللا غين ال حاجة له يف شيء، فدخل يف عموم غناه أنه غين عن الذين : ففي اآلية األوىل
يكفرون به، وأنه حممود من غريهم مستغن عن محدهم؛ و لو أم كفروا به لكانوا حامدين بلسان 

پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپ: قول تعاىليحاهلم كرها، 
  .)1( ]15:الرعد[

 پحميدپعن شكركم وشكرِ غريِكم  پفَإِنَّ اهللا لَغنِىپ «: اآلية الثانية يقول أبو السعود يفو
مستوجِب للحمد بذاته لكثرة ما يوجبه من أياديه وإن مل حيمده أحد، أو حممود حيمده املالئكةُ بل 
كلُّ ذرة من ذرات العامل ناطقةٌ حبمده، واحلمد حيث كان مبقابلة النعمة وغريها من الفضائل كان 

إن تكفروا مل يرجِع وبالُه إال  :، أي)إنَّ(أدلَّ على كماله سبحانه، وهو تعليلٌ ملا حذف من جواب 
  .)2(»عليكم فإن اهللا تعاىل لغين عن شكر الشاكرين

  :ورد هذا االقتران يف خوامت اآلي ثالث مرات، يقول تعاىل: العزيزواقتران احلميد - 26

ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱپٱ-  أ

ٱڦٱڄ   .]1: إبراهيم[پٱٱ

ٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱپ - ب ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇ

 ـــــــــــــــــ

 .195ص/13التحرير والتنوير، جابن عاشور، : انظر_)1(

  .35ص/5إرشاد العقل السليم، ج_)2(
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  .]6: سبأ[پٱٱٱۉ

إخراج الناس من الظلمات إىل وملا تقدم  إسناد إنزال هذا الكتاب إليه، : ففي اآلية األوىل
النور، ناسب ذكر هاتني الصفتني صفة العزة املتضمنة للقدرة والغلبة وذلك من حيث إنزال 

، إذ د املتضمنة استحقاقه احلمد من حيث اإلخراج من الظلمات إىل النوريالكتاب، وصفة احلم
اهلداية إىل اإلميان هي النعمة اليت جيب على العبد احلمد عليها، وتقدمت صفة العزيز، لتقدم ما دلَّ 

بعد ذكر الصراط املوصل ) العزيز احلميد(، ويف ذكر )1(ها صفة احلميد لتلو ما دلَّ عليهاتعليها، وتل
اهللا قوي حممود يف فهو ولو مل يكن له أنصار إال اهللا، ، إليه إشارة إىل أن من سلكه فهو عزيز بعز

  .)2(أموره، حسن العاقبة

هنا دون بقية األمساء احلسىن إمياء إىل أن املؤمنني ) العزيز احلميد(إيثار وصفي «: أما اآلية الثانية
ل قا ،استشعروا من اإلميان أنه صراط يبلغ به إىل العزة، حني يؤمنون بأن القرآن هو احلق و اهلداية

ٱگٱگٱڳٱڳپ: تعاىل اخلصال املوجبة : ويبلغ إىل احلمد، أي، ]8: املنافقون[پ
  .)3(»للحمد، وهي الكماالت من الفضائل والفواضل

ورد اقتران االمسني مرة واحدة يف القرآن الكرمي، وذلك يف : احلكيمواقتران احلميد  - 27

ٱڱٱںٱںٱڻپ: قوله تعاىل ٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱ ٱ ٱ ، يقول ]42: فُصلَت[پ
شيء موضعه، ويرتله مرتله،  يف خلقه وأمره، يضع كلَّ) ترتيلٌ من حكيمٍ(«: يف اخلتم السعدي

)يدمعلى ما له من صفات الكمال، ونعوت اجلالل، وعلى ما له من العدل واإلفضال، فلهذا ) ح
اسد واملضار، اليت كان كتابه، مشتمال على متام احلكمة، وعلى حتصيل املصاحل واملنافع، ودفع املف

  .)4(»حيمد عليها

 ـــــــــــــــــ

 .393ص/5البحر احمليط، جتفسري حيان األندلسي،  أبو: انظر_)1(

  .396السعدي، تيسري الكرمي الرمحان، ص: انظر_)2(

 .146ص/22ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج_)3(

  . 717تيسري الكرمي الرمحان، ص _)4(
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  :الويلواقتران احلميد - 28

: ، وقال اخلطَّايب)1(»هو فعيل من املواالة، والويلُّ الناصر: الويلُّ« : قال الزجاج: الويل معىن
املتولِّي لألمر والقائم به، كويلِّ اليتيم، وويلِّ املرأة يف عقد النكاح عليها، وأصله من : الويلُّ أيضا«

  .)2(»الولْيِ وهو القرب

يتولَّى  - - ويف اقتران الويلِّ باحلميد وتقدم الويل من باب تقدم السبب على املسبب، فاهللا 
وجب محدهعباده بأنواع من التدبري، ويتولَّى القيام مبصاحلهم يف الدنيا واآلخرة، وهذه الوالية ت.  

ۈٱٴۇٱپ: م اآلية اليت يقول اهللا فيهاوورد اقتران االمسني يف كتاب اهللا، مرة واحدة يف ختا

، فاخلتم بالويل مناسب ]28: الشورى[پٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱى
): التحرير والتنوير(إلنزال الغيث ونشر رمحته، مما يوجب محده على ذلك، فقُرن باحلميد، قال يف 

الويل حيسن إىل مواليه واحلميد ة، ألن ثدون غريمها ملناسبتهما لإلغا) الْولي الْحميد(وذكر صفيت «
  .)3(»يعطي ما حيمد عليه

29 - املقصد األسىن(جاء يف ويف الفرق بينهما : اقتران الغفور العفو( :»الذي ميحو عن  العفو
وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه وإن الغفران ينبين عن الستر، ، يتجاوز عن املعاصي، السيئات
4(»واحملو أبلغ من الستر، ينبين عن احملو والعفو(.  

 يف خوامت أربع آيات من القرآن، يف كلها تقدم العفو) العفو(مقترنا بامسه ) الغفور ( ورد امسه 

كتقدمي  أشرف من اخلاص إن العام«: يقول الزركشي ،من املغفرة أعم العفو  على الغفور، ذلك ألنَّ
أي، على الغفور العفو :عما مل يؤاخذْ عفوملا واخذنا به يف الدنيا،  نا به مما نستحقه بذنوبنا، غفور

 ـــــــــــــــــ

 .58تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص _)1(

 .78شأن الدعاء، ص _)2(

  . 96ص/25التحرير والتنوير، ج_)3(

 .124الغزايل أبو حامد، املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر_)4(
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ا أخصرت املغفرة ألوأُخ ،ه أعما ورجعنا إليه، فتقدم العفو على الغفور ألنتعاىل، يقول )1(»قَبِلْن:  

ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱپٱ-  أ

ٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئ   .]43: النساء[پٱٱ

ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھھٱپ - ب

ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ   .]99- 98: النساء[پٱٱ

ٱگٱگٱگٱپ - ج     ٱگ ٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک ڎٱڎٱڈٱڈٱژ

ٱڳ   .]60: احلج[پٱٱ

جيمع  اواملتأمل هلذه اآليات اليت ورد يف ختامها القرن بني االمسني يالحظ أن هناك موضوع
: أوال: بينها أال وهو الترخيص ألصحاب األعذار واملستضعفني، وهذه الرخص على التوايل هي

 هوكناية عن الترخيص«: الترخيص يف التيمم عند فقد الوضوء، يقول الرازي يف اخلتم بالعفو الغفور

: ثانيا، )2(»أوىلوالتيسري، ألن من كان من عادته أن يعفو عن املذنبني، فبأن يرخص للعاجزين كان 

الترخيص للمستضعفني الذين ال يستطيعون اهلجرة، فإنّ عذر اهللا هلم باستضعافهم رخصة وتوسعة 
  .الترخيص يف رد العدوان باملثل ملن حدث عليه اعتداء: ثالثامن اهللا تعاىل، 

فاآليات يف شأن املسلمني الذين عرأخرجتهم من دائرة العقاب، لذلك كاض ن ت هلم أمور
  .من رعاية للفاصلة) العفو( العفو مع املغفرة، وال خيفي أيضاً يف تقدمي 

 مرتني يف القرآن) الغفور(مع امسه ) العزيز ( قد جاء امسه : العزيزواقتران الغفور  - 30

  :الكرمي، ويف كليهما تقدم العزيز، ألن السياق يف بيان قوة اهللا وسلطانه وملكه، يقوله تعاىل

ٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپ -  أ ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇ

 ـــــــــــــــــ

  .254ص/3الربهان يف علوم القرآن، ج_)1(

  .118ص/10مفاتيح الغيب، ج _)2(
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ٱېٱېٱېٱى   .]28: فاطر[پٱٱ

ٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹپ - ب   .]2: املُلك[پٱٱ

يوجب اخلوف ، تعليل للخشية، فكونه عزيزاً ذا انتقام: فاخلتم بالعزيز الغفور يف اآلية األوىل
  .)1(يوجب الرجاء البالغللمعاصي، التام، وكونه غفوراً 

: أي ٱ؛پٺٱٺٱٺٱٿ پ: مناسب للجزاء املستفاد من قولهفالعزيز : أما يف اآلية الثانية

جزاء العزيز، وهذا حظ املشركني الذين مشلهم  اتليجزيكم على املخالفات والنكول عن الطاع
، فهو الذي يكرم أولياءه، ويصفح عن فلَتاتهم) الغفور(، وأما ) ليبلُوكُم : (ضمري اخلطاب يف قوله

   .)2(فهو مناسب للجزاء على الطاعات وكناية عنه

  :الغفورواقتران احلليم  - 31

هو ضبط النفس والطبع عن هيجان و، األناة، وهو خالف الطَّيش: احللم بالكسر: معىن احلليم
الصبور : ، وهو)4(الذي ال يعاجل بالعقوبة: احلليم هو ،تعاىل، ويف حق اهللا )3(الغضب ومجعه أحالم

ولكنه جعل لكل شيٍء مقْداراً فهو ، الذي ال يستخفُّه عصيان العصاة وال يستفزه الغضب عليهم
  .)5(منته إليه

 املستحق هسبحان فالعبد يعصي ربه، دهااهللا بعب رمحة ويف اقتران احلليم بالغفور بيان عظيمِ    

  .للعبادة، ولكن اهللا يقابله باحللم ومل يعاجله بالعقوبة حىت يتوب فيغفر له؛ فرمحة اهللا سبقت عقوبته

ست مرات يف خوامت اآليات، يف أربعة منها تقدم ) احلليم(بامسه ) الغفور(وقد اقترن امسه 

 ـــــــــــــــــ

   . 21ص/26، جاملرجع نفسه _)1(

 .18ص/29التحرير والتنوير، ج: انظر _)2(

. 93ص/2و ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج. 1903ص/5اجلوهري، تاج اللغة و صحاح العربية، ج: انظر _)3(

  .129والراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص

  . 45احلسىن، صالزجاج، تفسري أمساء اهللا : انظر_)4(

 .305ص/3ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)5(
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ه حلماً من اهللا سبحانه التقدم يكون ستر ذنب العبد والتجاوز عن االغفور على احلليم، ويف هذ
إىل ذلك الذنب، فكأنَّ احلليم تعليل للمغفرة، مثل  نليكون ذلك درساً يتعلَّم منه املؤمنون فال يعودو

  :قوله تعاىل

  .]225: البقرة[پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ -  أ

ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱپٱ- ب

ٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ   .]155: آل عمران[پٱٱ

ان، الذي يستحق مل عرضة لَأليعهناك نوع تقصري يف األدب مع اهللا بأن يج: فاآلية األوىل
عليه صاحبه العقوبة، لكن اهللا يغفر له ذنبه، فستر الذنبِ هنا ستر احلليم الذي مل يعجل العقوبة، 

عجلة، وكأن هناك الذلك لعلمه سبحانه أن العبد حني حلف إمنا دفعه إىل ذلك ما جبل عليه من 
هنا ) احلليم( بـ )الغفور(ومناسبة اقتران وصف «: دعوة إىل التحلُّم عند احللف، يقول ابن عاشور

، فلذلك وصف اهللا دون الرحيم ألن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصري يف األدب مع اهللا تعاىل
به، وال يغضب للغفلة، ويقبل هو الذي ال يستفزه التقصري يف جان: ألن احلليم) احلليم(نفسه بـ

   .)1(»املعذرة

، ما محلهم على ذلك دحفالذين تولَّو يوم التقَى مجع املؤمنني ومجع الكافرين بأُ: أما اآلية الثانية
إال الشيطان، ولكنهم تابوا فغفر اهللا هلم، فهذه املغفرة مغفرة حليم فلم يعاجلهم بالعقوبة بسبب 

  .ور احلليم من متام املناسبةذنبهم؛ فكان اخلتم بالغف

من باب تقدم  يف موضعني، ووجه هذا التقدم) الغفور(على امسه ) احلليم(ولقد تقدم امسه 
حيلم على العبد ومل يعاجله بالعقوبة ليتوب فيغفر له، يقول   - - السبب على املسبب، فاهللا 

  :تعاىل

ٱڻٱۀٱۀٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ -  أ

 ـــــــــــــــــ

  .384ص/2التحرير والتنوير، ج_)1(
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ٱہٱہٱہ   .]44: اإلسراء[پٱٱ

ٱڻٱڻٱۀٱٱپ - ب کٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ

ٱۀ   .]41: فاطر[پٱٱ

ار إنَّ مع مناسب لسياق ما قبلها من اآليات أين قال الكفَّ: فاخلتم باحلليم الغفور يف اآلية األوىل

ٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈپ: اهللا آهلة أخرى، قال تعاىل ، ]42: اإلسراء[پٱٱ
فلوال حذا القول الذي تتفطَّهاهللا تعاىل عليهم مل ميهل لم ر منه السموات واألرض، م طرفة عني

ٱپۀٱہٱہٱہپ «: فيغفر هلم، يقول الطربي نهم يتوبوولكنه مل يعاجلهم بالعذاب لعلَّ ٱ : يقولٱ

إن اهللا كان حليما ال يعجل على خلقه الذين خيالفون أمره، ويكفرون به، ولوال ذلك لعاجل هؤالء 
ساترا عليهم ذنوم، إذا هم : يقول) غَفُورا(شركني الذين يدعون معه اآلهلة واألنداد بالعقوبة امل

  .)1(»تابوا منها بالعفو منه هلم

كذلك يف سياق الكالم على الشرك، فمقتضى الشرك زوال السموات : أما اآلية الثانية
ملا بني : حيتمل أن يقال«: احلليم مل يعاجلهم بذلك ليتوبوا فيغفر هلم، يقول الرازي واألرض ولكن

ۆٱۆٱپ: مقتضى شركهم زوال السموات واألرض كما قال تعاىل: شركهم قال

ٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉۉٱېٱېٱېٱې ويدل على  ،]91-90: مرمي[پٱٱ

تعذيبهم إال حلماً منه وإال كان حليماً ما ترك پۀٱہٱہٱہپ: هذا قوله تعاىل يف آخر اآلية
كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق األرض عليهم وإمنا أخر إزالة السموات إىل قيام الساعة 

  .)2(» حلماً

 يدل على أنَّ حلمه سبحانه وعدم تعجيل العقوبة نياقتران االمس: احلليمواقتران الغين  - 32

 ـــــــــــــــــ

 .607ص/14عبد اهللا التركي، ج: جامع البيان، تح_)1(

 .32-33ص/26مفاتيح الغيب، ج_)2(
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مل يكن عن عجز أو فقر وإمنا هو عن غىن تام، وورد هذا االقتران مرة واحدة يف القرآن الكرمي يف 

ٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ: قوله تعاىل   .]263: البقرة[پٱٱ

ٴۇٱۋٱپ: ختم اآلية بصفتني مناسبتني ملا تضمنته فقال«: يقول ابن القيم يف هذا اخلتم

ٱپۋ غين عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وإمنا احلظ األوفر لكم أن اهللا : أحدمها: وفيه معنيانٱ
فكيف مين بنفقته ويؤذي مع غىن اهللا التام عنها وعن  - - يف الصدقة فنفعها عائد عليكم ال إليه 

  .كل ما سواه، ومع هذا فهو حليم إذ مل يعاجل املانَّ بالعقوبة ويف ضمن هذا الوعيد والتحذير

مع غناه التام من كل وجه فهو املوصوف باحللم والتجاوز والصفح  - -  هأن: واملعىن الثاين
 ،ونزارته ،مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم مبنه وأذاه مع قلة ما يعطي

  .)1(»وفقره

إذ أنه  - - إن يف اقتران هذين االمسني صفة كمال أخرى هللا : العليمواقتران احلليم - 33
لو جيازي عباده مبا علمه من ذنوم ألهلكهم، ولكنه سبحانه حيلم عليهم وال يعاجلهم بالعقوبة 

ولسعته يقرنه ، وهلذا جاء امسه احلليم يف القرآن يف غري موضع«: لعلهم يتوبون إليه، يقول ابن القيم

فإن .... پڇٱڍٱڍپ، پژٱڑٱڑٱکٱپ:  سبحانه باسم العليم كقوله
، والرب تعاىل حيلم مع كمال علمه ويعفو مع متام قدرته، حيلم عن جهل ويعفو عن عجزاملخلوق 

  .)2(»إىل شيء أزين من حلم إىل علم ومن عفو إىل اقتدار ضيف شيٌءوما أُ

  :ولقد ورد اقتران العليم باحلليم يف خوامت اآلي ثالث مرات، قال تعاىل

ےٱٱھپ إىل قوله تعاىل پٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپٱ-أ

ٱےٱۓٱۓٱڭٱڭ   .]12: النساء[پٱٱ

 ـــــــــــــــــ

 .389صطريق اهلجرتني وباب السعادتني، _)1(

وذخرية الشاكرين، تح سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي  ، عدة الصابرينبكر أيب بن حممد اجلوزية قيمابن  _)2(
 .421-420، صم1999السعودية، سنة
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  .]59: احلج[پٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپٱٱ- ب

أحكام  - - نملا بي: فاخلتم باالمسني يف اآليتني يف غاية املناسبة، ففي اآلية األوىل مثال
الفرائض من  ما يستحق، ناسب ذكر علمه التام بذلك لكي ال يعترض  هو املستحق ومقدار

معترض، وملا كان كثري من الناس يظلم بعضهم بعضا يف تقسيم املرياث ومل يعاجلهم سبحانه 
واهللا ذو : ، يقول)واهللا عليم(«: بالعقوبة، ناسب ذكر امسه احلليم، يقول الطربي يف مناسبة هذا اخلتم

يستحق أن يعطَى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من مرياثه،  علم مبصاحل خلقه ومضارهم، ومن
ومن يحرم ذلك منهم، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسما، وغري ذلك من أمور عباده 

ذو حلم على خلقه، وذو أناة يف تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم : ، يقول)حليم(ومصاحلهم 
اث ألهل اجللد والقوة من ولد امليت، وأهل الغناء والبأس منهم، بعضهم بعضا، يف إعطائهم املري

  .)1(»دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم

  

34 - احلليموكور اقتران الش:  

شكُر اليسري من : كورمعىن الشفَعول مبعىن فاعل للمبالغة، فهو كثري الشكر، وهو الذي ي
  .)2(الثَّواب، ويعطي الْجزِيل من النعمة، فَيرضى باليسري من الشكر الطَّاعة، فَيثيب عليه الكثري من

واقتران الشكور باحلليم يفيد أنه سبحانه شكور يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة وجيزي 
على القليل بالكثري، حليم ال يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل ميهله وال يهمله؛ وجاء هذا االقتران مرة 

ٱېٱېٱېپ: حدة يف قوله تعاىلوا پٱٱٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ
: ، فامسه الشكور ناسب مضاعفته لثواب الطائع، واحلليم ناسب مغفرته له، قال البقاعي]17:التغابن[
 بليغ الشكر ملن يعطي ألجله ولو كان قليالً فيثيبه ثواباً جزيالً خارجاً عن احلصر: أي) شكور(«

ال يعاجل بالعقوبة على ذنب من الذنوب وإن عظم بل ميهل كثرياً ) حليم(وهو ناظر إىل املضاعفة، 
 ـــــــــــــــــ

 .488ص/6، جعبد اهللا التركي: جامع البيان، تح _)1(

  .65اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر _)2(
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طويالً ليتذكر العبد اإلحسان مع العصيان فيتوب، وال يهمل وال يغتر حبلمه، فإن غضب احلليم ال 
  .)1(»يطاق، وهو راجع إىل الغفران

35 - العزيزو اقتران القوي:  

: ، فإذا زدته وصفا قلتهمحلهو قادر على : هو كامل القدرة على الشيء، تقول: معىن القوي

  .)3(، وهو الذي ال يستوىل عليه العجز يف حال من األحوال)2(هو قوي على محله

 ويف اقتران القوي بالعزيز صفة كمال أخرى هللا، فكم من البشر من هو قوي ولكنه ذليل؟

سبع مرات يف خوامت اآليات، يف كل املواضع تقدم القوي على  وورد هذا االقتران يف القرآن الكرمي
، للقوة إحاطةً ومشوالً يالعزيز، ألن القوة ال تفيد بعد العزة شيئاً، فالعزة متضمنة هلا، لكن العزة تعط

ڃٱڃٱچٱپ: واملتأمل لسياق كل آية جيد أن اخلتم بالقوي العزيز يف غاية املناسبة، فمثال قوله تعاىل

ٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱچٱچٱچٱڇٱڇ ٱڇ ٱ ٱ  قال، ]25: األحزاب[پ

 بعض ذلك م، ألوهپڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱپ: قوله على فيه اقتصر لو الكالم فإن  «: الزركشي

ما يبلغوا رجوعهم، ومل سبب كانت حدثت اليت الريح أن؛ اعتقادهم يف للكفار موافقته عفاءالض 

 أن املؤمنني ليعلم والعزة بالقوة نفسه عن اآلية فاصلة يف سبحانه فأخرب اتفاقي أمر ذلك أرادوا، وأن

  .)4( »أعدائه على سبحانه إرساله من هي بل اتفاقا ليست تهب اليت الريح تلك

  

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱپ: وقال تعاىل

ٱڤٱڤٱڤٱ ٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ ڀٱڀ

ٱڦ ٱڤٱپٱٱومجلة«: قال ابن عاشور يف ختم هذه اآلية بالقوي العزيز، ]25:احلديد[پ ٱڤ ڤ
 ـــــــــــــــــ

 .136ص/20، جنظم الدرر يف تناسب اآليات والسور _)1(

 .54احلسىن، صالزجاج، تفسري أمساء اهللا : انظر_)2(

 .77اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)3(

 .79ص/1الربهان يف علوم القرآن، ج_)4(
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ٱجلملة تعليل، پڦ  شؤونه يف عزيز قوي اهللا ألن ؛آخرها إىلپ.... ٻٱٻٱٻپٱٱ

  .)1(»موقرة معظمة كتبه تكون أعزة، وأن أقوياء رسله تكون أن جيب القدسية، فكذلك

  :النصريواقتران اهلادي  - 36

هو الذي من داه «: قال اخلطايب، )2(الرشاد والداللة، واهلادي الدليل: اهلدى: معىن اهلادي

دايته وأكرمه بنور توحيده كقوله تعاىلعلى من أراد من عباده فخص حبٱخبٱمبٱىبٱيبٱپ: ه

ٱجت وهو الذي هدى سائر اخللق من احليوان إىل مصاحلها، وأهلمها كيف تطلب ، ]25: يونس[پٱٱ
3(»واملهالك  الرزق وكيف تتقي املضار(.  

ېٱپ: واقترن اهلادي بالنصري يف خوامت اآلي مرة واحدة يف قوله تعاىل ۉٱۉٱېٱېٱېٱ

ٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئ ٱ ، فهذان االمسان يتناسبان مع سياق اآلية اليت ]31: الفرقان[پٱ
يبين اهللا فيها سبحانه أن من سنته أن جيعل لكل نيب رمني، ولكنه سبحانه يتولَّى أنبياءه عدوا من ا

  .ه ارمنيئدايتهم إىل احلق وينصرهم على أعدا

  :العظيمواقتران العلي  - 37

فَعيل يف معىن فاعل من عال يعلُو، وهو مبعىن العالي وهو الذي ليس فوقه شيء، : العلي معىن
  .)4(، والعلي من العالء وهي الرفعة والسناءويقال هو الذي عال اخللق فَقَهرهم بقدرته

خرا هللا تعاىل، فهو عظيم يف علوه، عال يف عظمته، ويف آلعلي بالعظيم يعطي كماال واقتران ا
  .ظِّم لعلوه على كل شيءع -- تقدمي العلى على العظيم من باب تقدمي السبب على املسبب ألنه 

  :وجاء هذا االقتران يف ختام اآليات القرآنية يف موضعني، وذلك يف قوله تعاىل

 ـــــــــــــــــ

  . 418ص/27التحرير والتنوير، ج_)1(

 .187، الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص2533ص/6اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج: انظر_)2(

  .96  95-شأن الدعاء، ص_)3(

  . 108الزجاجي، إشتقاق أمساء اهللا، ص. 378ص/9لسان العرب، جابن منظور، : انظر_)4(
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ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپٱ-  أ

ٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱ

ٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱی   .]255: البقرة[پٱٱ

ٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپٱٱ- ب   .]4: الشورى[پٱٱ

ففي آية الكرسي ذكر احلياة اليت «: فعن مناسبة ختم آية الكرسي ذين االمسني يقول ابن القيم
مجيع الصفات، وذكر معها قيوميته املقتضية لذاته وبقائه وانتفاء اآلفات مجيعها عنه من هي أصل 

النوم والسنة والعجز وغريها، مث ذكر كمال ملكه، مث عقبه بذكر وحدانيته يف ملكه وأنه ال يشفع 
ن عنده أحد إال بإذنه، مث ذكر سعة علمه وإحاطته، مث عقبه بأنه ال سبيل للخلق إىل علم شيء م

األشياء إال بعد مشيئته هلم أن يعلموه، مث ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته 
وعلوه، وذلك توطئة بني يدي ذكر علوه وعظمته مث أخرب عن كمال اقتداره وحفظه للعامل العلوي 

ني على علو والسفلي من غري اكتراث وال مشقة وال تعب، مث ختم اآلية ذين االمسني اجلليلني الدال
  .)1(»ذاته وعظمته يف نفسه

  :اقتران الواحد والقهار - 38

مبالغة من : الار فعالغلبة واألخذ من فوق، والقهوالقهر هو الرياضة والتذليل : القهار

هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر اخللق كلهم : القهار«: قال اخلطايب، و)2(القاهر

  .)3(»باملوت

ن متساويني يف اواقتران الواحد بالقهار يوضح أن القهر مالزم للوحدة فال يكون اثنان قهار
 ـــــــــــــــــ

 دار، الدخيل حممد بن علي: تح، على اجلهمية واملعطلة املرسلة الصواعق،  الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ابن قيم اجلوزية_)1(

 .1471ص/4جم، 1998سنة 3، طالرياض العاصمة

 .343ص/11ابن منظور، لسان العرب، ج. 38الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر _)2(

  .53شأن الدعاء، ص _)3(
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قهرمها أبدا، فالذي يقهر مجيع األشياء هو الواحد الذي ال نظري له، وهو الذي يستحق أن يعبد 
  .)1(وحده كما كان قاهرا وحده

والغلبة من ملوك الدنيا يكون ذلك ألن القهر  - - كما أن اقتراما يعطي كماال آخرا هللا 
جبندهم، أما الواحد القهار فيقهر كل اخللق وهو الواحد األحد، فاقتران االمسني يشري إىل كماله يف 

  .وحدانيته ويف قهره

 يف هامجيع املواضع يف  يف خوامت اآليات القرآنية يف ستة مواضع، وكاننيورد اقتران االمسو
  :سبحانه، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل هللا ةالوحداني إثبات سياق يف إال ورد ما أنه غاية املناسبة، ذلك

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپٱ -  أ   .]39: يوسف[پٱٱ

چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱپٱ- ب

ٱۀٱہٱ ٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀ گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

ٱہٱہٱہٱھٱھٱھ   .]16: الرعد[پٱٱ

 على إفراد اهللا بالعبادة، بامسيه الواحد القهار، يقول  - - استدل يوسف : ففي اآلية األوىل

أرباب عاجزة ضعيفة ال تنفع وال تضر، وال تعطي وال متنع، وهي متفرقة ما بني «: السعدي يف ذلك
 أشجار وأحجار ومالئكة وأموات، وغري ذلك من أنواع املعبودات اليت يتخذها املشركون، أتلك

يف ذاته وصفاته وأفعاله فال شريك له يف شيء  )الْواحد( الذي له صفات الكمال، پڄٱڄٱڄٱپ

ڄٱپ  الذي انقادت األشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن  )الْقَهار (من ذلك، 
ٱپٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ ومن املعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خري من اآلهلة املتفرقة اليت هي ٱ
   .)2(» أفعال لديهاجمرد أمساء، ال كمال هلا وال

استدل اهللا خبلقه لكل شيء و بقهره هلم بأنه املتفرد باإلهلية، يقول ابن : وكذلك يف اآلية الثانية

 ـــــــــــــــــ

 .683السعدي، تيسري الكرمي الرمحان، ص: انظر _)1(

  . 374، صاملرجع نفسه_)2(
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فاحتج على تفرده باإلهلية بتفرده باخللق وعلى بطالن إهلية ما سواه بعجزهم عن اخللق وعلى «: القيم
  .)1(»الشركة تنايف متام القهرأنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن 

  :الكبريواقتران العلي - 39

الكبري هو املوصوف باجلالل «: ، قال اخلطايب)2(ر العظمةبخالف الصغري، والك: الكبري معىن
  .)5(»العظيم اجلليل: الكبري«: )4(وقال الزجاجي ، )3(»وكرب الشأن، فصغر دون جالله كل كبري

  :خوامت اآليات، يف مخسة مواضع منها قوله تعاىلولقد اقترن العلي بالكبري يف 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱپ -أ

ٱڤٱ ٱڤ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱٿ ٱٿ ٱٿ ٱٿ ٱٺ ٺ

ٱڃٱچٱچٱ ٱڃ ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃ ڤٱڤٱڦٱڦٱڦ

ٱچ   .]34:النساء[پٱٱ

ہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱپٱ- ب  

  .]62: احلج[پٱٱٱۆ

وذكر هاتني «: ففي وجه املناسبة من ختم اآلية األوىل بامسيه العلي الكبري، يقول الرازي
أن املقصود منه ديد األزواج : األول: الصفتني يف هذا املوضع يف غاية احلسن، وبيانه من وجوه

 ـــــــــــــــــ

 .2/466جالصواعق املرسلة، _)1(

  . 154-153ص/5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر _)2(

   . 66شأن الدعاء، ص_)3(

نسبته إىل شيخه ابراهيم أيب إسحاق الزجاج، ولد يف اوند،  ،الزجاجي عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي أبو القاسم_)4(
ونشأ يف بغداد لزم الزجاج حىت برع يف النحو وأخذ عن نفطويه وابن دريد وابن األنباري واألخفش الصغري، فأصبح 

مل اجل: (هـ من كتبه 400هـ وقيل339هـ وقيل 337سنة ) من بالد الشام(شيخ العربية يف عصره، تويف يف طربية 
السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني : انظر). اشتقاق أمساء اهللا(، و)االمايل(و ) االيضاح يف علل النحو(و ) الكربى
  .299ص/3الزركلي، األعالم، ج 77ص/2ج.والنحاة

  .155اشتقاق أمساء اهللا احلسىن، ص_)5(
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على ظلم النسوان، واملعىن أن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن االنتصاف منكم، فاهللا سبحانه 
علي قاهر كبري قادر ينتصف هلن منكم ويستويف حقهن منكم، فال ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 

لى منكم فإن اهللا أع. ال تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم: الثاين. يداً منهن، وأكرب درجة منهن
أنه تعاىل مع علوه وكربيائه ال : الثالث. وأكرب من كل شيء، وهو متعال عن أن يكلف إال باحلق

أنه مع : الرابع. يكلفكم إال ما تطيقون، فكذلك ال تكلفوهن حمبتكم، فإن ال يقدرن على ذلك
ها فأنتم أوىل بأن علوه وكربيائه ال يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له، فإذا تابت املرأة عن نشوز

أنه تعاىل مع علوه وكربيائه اكتفى من العبد بالظواهر، ومل : اخلامس. تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها
يهتك السرائر، فأنتم أوىل أن تكتفوا بظاهر حال املرأة، وأن ال تقعوا يف التفتيش عما يف قلبها 

  .)1(»وضمريها من احلب والبغض

  .الباطل يبالعلي الكبري، يقرر بأن اهللا هو احلق وأن عبادة ما سواه ه أما اآلية الثانية فاخلتم

  :إن  اقتران العزيز بالغفار، يدفع تومهني: الغفارواقتران العزيز  - 40

فقد يتوهم متوهم بأن العزيز الغالب لكل شيء القاهر فوق عباده القادر على أن : األول
موصوف بالرمحة، فقرن العزيز بالغفار يدفع ذلك يعذب عباده بذنوم فال ينجو أحد منهم غري 

التوهم، فهو سبحانه مع عزته وقهره غفار رحيم، وهذا من باب قرن الترغيب بالترهيب الذي 
ينبغي للعبد أن يعيش بني هذين األمرين، فال يقنط من مغفرة اهللا ورمحته لكون اهللا عزيزا، وال 

  .فارايتمادى يف فعل الذنوب واملعاصي لكون اهللا غ

وقد يتوهم آخر بأن مغفرته وعفوه إمنا كانت عن ضعف وعجز كما هو شأن كثري من : الثاين
اخللق، فقرن الغفار بالعزيز يدل ذلك على أن مغفرته مع كمال عزته وقدرته، وهذه هي املغفرة اليت 

 متهيد العزيز ووصف «:عاشور ابن قالميدح عليها صاحبها، فالعفو عند املقدرة كما يقال، 

 ـــــــــــــــــ

 .94ص/10جمفاتيح الغيب، _)1(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

198 

  . )1(»وملق عجز عن ال ومقدرة عزة عن الغفار بالغفار، أي للوصف

  :ضع من كتاب اهللا، مثل قوله تعاىلاوجاء هذا االقتران يف خوامت اآلي يف ثالثة مو

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ -  أ   .]66: ص[پٱٱ

ٱەئٱپٱ- ب ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائ

ٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئ   .]5: الزمر[پٱٱ

األوىل ملا ذكر سبحانه بأنه قهار يف اآلية اليت سبقتها أتبعها يف هذه اآلية بأنه رب  فاآلية
قرا بالغفار الذي يستدعي الرجاء، ، فالسموات واألرض وبأنه عزيز وهي صفات تستدعي اخلوف

هنا استدعاء املشركني إىل التوحيد بعد ديدهم ) الغفَّار(واملقصود من وصف «: قال ابن عاشور
لكي ال ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جرياً ) القهار(مبفاد وصف  

  .)2(»على عادة القرآن يف تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس

فلما ذكر سبحانه خملوقاته العظيمة من السموات واألرض، وتكوير الليل : أما اآلية الثانية
هذا ال  ار ناسب ذكر امسه العزيز الدال على ذلك، ولكونه عزيزوالنهار، وتسخري الشمس والقم

وملا ذكر اهللا هذه األنواع الثالثة «: مينع من كونه غفارا رحيما، فأتبع العزيز بالغفار، يقول الرازي

أن خلق هذه األجرام العظيمة وإن دلَّ : واملعىن؛ ٱپۈئٱېئٱېئٱېئپ: من الدالئل الفلكية قال
مل القدرة إال أنه غفّار عظيم الرمحة والفضل واإلحسان، فإنه ملَّا كان على كونه عزيزاً أي كا

اإلخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب اخلوف والرهبة فكونه غفَّاراً يوجب كثرة الرمحة، وكثرة 
  .)3(»الرمحة توجب الرجاء والرغبة

  

 ـــــــــــــــــ

  .265ص/23التحرير والتنوير، ج_)1(

 .295ص/23، جنفسهاملرجع _)2(

 .244ص/26مفاتيح الغيب، ج_)3(
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ال ميكنين أن أزيد على كالم ابن القيم يف اقتران الغفور : كورالشواقتران الغفور - 41
فه طرق ج للعبد طريق النجاة وفتح له أبواا وعر «: إذ يقول - فلله دره رمحه اهللا - بالشكور 

ره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غريه شؤمها وحذَّ ،حتصيل السعادة وأعطاه أسباا

گٱگٱگٱپ ،لي وأنا أشكر وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفروقال إن أطعت فبفض ،وعقاا

ووعده أن يشكر له  ،؛ أزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسلپگ

؛ أعطاه ما يشكر عليه مث پگٱگٱگٱگپ ،القليل من العمل ويغفر له الكثري من الزلل
إحسانه لنفسه أن حيسن جزاءه ووعده على  ،يشكره على إحسانه إىل نفسه ال على إحسانه إليه

ٱ؛ پگٱگٱگٱگپ ،وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها وال يفضحه بني يديه ،ويقربه لديه
أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف 

وأشكر للقليل من مجيع خلقه فمن تقرب إليه مبثقال ذرة من اخلري  ،األرض املهلكة إذا وجدها

احلسنة عنده بعشر أمثاهلا أو يضاعفها بال عدد وال ؛ پگٱگٱگٱگپ ،شكرها ومحدها
وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق  ،والسيئة عنده بواحدة ومصريها إيل العفو والغفران ،حسبان

من علم أن الرب شكور تنوع يف ٱ؛ پگٱگگٱگٱپ ،السموات واألرض إيل آخر الزمان
ومن علم أن رمحته سبقت غضبه مل ييأس  ،ومن عرف أنه واسع املغفرة تعلق بأذيال مغفرته ،معاملته

من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حىت تدخله عليه، ٱٱ؛پگٱگٱگٱگپ ،من رمحته
اته وكانت آثر شيء لديه، ومن أحبه أحب أمسائه وصف ،ومن سار إليه بأمسائه احلسىن وصل إليه

ب إليه بطاعته والقيام خبدمته واأللسنة حياة القلوب يف معرفته وحمبته، وكمال اجلوارح يف التقر
وأهل  ،وأهل ذكره أهل جمالسته ،فأهل شكره أهل زيادته ،بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته

وإن مل يتوبوا فهو  ،إن تابوا فهو حبيبهم ،وأهل معصيته ال يقنطهم من رمحته ،طاعته أهل كرامته
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گٱگٱگٱپ ،ر عنهم اخلطايا ويطهرهم من املعائبيبتليهم بأنواع املصائب ليكفِّ ،طبيبهم

  .)1(ٱٱ » پگ

  :وورد اقتران الغفور بالشكور يف خوامت اآليات يف ثالثة مواضع مثل قوله تعاىل

ٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئپٱٱٱ-  أ   .]30: فاطر[پٱٱ

ٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱژٱژٱڑٱڑپٱ- ب   .]34: فاطر[پٱٱ

تعليل ملا قبله من التوفية والزيادة عند «: فاخلتم بالغفور الشكور تعليل ملا قبله، قال األلوسي
جمازيهم عليها أكمل اجلزاء فيويف هؤالء : غفور لفرطات املطيعني شكور لطاعام، أي: الكثري، أي

وكذلك بالنسبة لآلية الثانية فاخلتم بالغفور الشكور تعليل  ؛)2(»أجورهم ويزيدهم من فضله
  .لدخوهلماجلنة وذلك مبحو ذنوم مبغفرته ومضاعفة حسنام بشكره

  

لقد اقترن العزيز باملقتدر مرة واحد يف كتاب اهللا وذلك يف ختام : املقتدرواقتران العزيز - 42

، فاآلية جاءت يف سياق ]42: القمر[پٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ: آية، يقول اهللا تعاىل
الكالم على آل فرعون الذين كذبوا فأخذهم اهللا بإغراقهم يف البحر ومل يترك منهم أحدا ألنه العزيز 

  .املقتدر أي الغالب الذي ال يعجزه شيء، املتمكن يف األخذ

 من أبلغ مقتدر، فإنه عزيز أخذ«: ولكن ملاذا قرن العزيز باملقتدر وليس بالقادر، يقول السيوطي

  .)3(»معقب وال راد ال القدرة، وأنه يف التمكن زيادة إىل قادر، لإلشارة

  

  

 ـــــــــــــــــ

 .، بتصرف431-429عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، ص_)1(

  .193ص/22روح املعاين، ج _)2(

 .912ص/2اإلتقان يف علوم القرآن، ج_)3(
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  :املقتدرواقتران املليك  - 43

، )1(هو املالك، وبناء فعيل للمبالغة يف الوصف، وقد يكون املليك مبعىن املَلك: املليك معىن
كلها ومصرفها على مالك األشياء  -  - واملالك هو اسم فاعل من ملك ميلك فهو مالك، فاهللا 

  .)2(إرادته ال ميتنع عليه شيء، ألن املالك يف كال م العرب للشيء هو املتصرف فيه القادر عليه

ويف اقتران املليك باملقتدر صفة كمال هللا تعاىل، فكم من ملوك الدنيا الذين ال يقدرون على 
  التصرف يف ما ميلكون؟

ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦڦٱڦٱڄٱڄٱپ: وورد هذا االقتران يف ختام آية يف قوله تعاىل

ٱڄٱڄٱڃ ، فلما ذكر أن املتقني يف جنات بالقرب منه تعاىل ذكر املليك ]55-54: القمر[پ
 توكلما زاد القادرين يكون فيه التذاذ املقتدر ومل يذكر غريها من األمساء ألن القرب من امللوك

وقوله «: ، يقول الرازي! هلا من لذةا القدرة زاد االلتذاذ فما بالك بالقرب من املليك املقتدر؟ ي

ٱڄٱڄپ: تعاىل ألن القربة من امللوك لذيذة كلما كان امللك أشد اقتداراً كان املتقرب منه پ
امللوك يقربون من أشد التذاذاً وفيه إشارة إىل خمالفة معىن القرب منه من معىن القرب من امللوك، فإن 

: يكون ممن حيبونه وممن يرهبونه، خمافة أن يعصوا عليه وينحازوا إىل عدوه فيغلبونه، واهللا تعاىل قال

  .)3(»ال يقرب أحداً إال بفضله)  مقْتدرٍ(

إن اقتران العزيز بالوهاب، يعين أن هللا القدرة والتصرف التام : الوهابواقتران العزيز  - 44
وعطائه، فال مانع ملا يعطي وال معطي ملا منع، فعزته متضمنة اإلنعام على خلقه والتفضل يف هباته 

  .عليهم، وإنعامه سبحانه صادر عن عزة وقدرة ال عن عجز وضعف

ھٱپ: وورد االقتران بني االمسني يف خوامت اآليات القرآنية مرة واحدة، وذلك يف قوله تعاىل
 ـــــــــــــــــ

 .103اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر _)1(

 .43الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص: انظر_)2(

  .82ص/29مفاتيح الغيب، ج_)3(
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جاءت يف سياق استغراب كفار قريش بأن فهذه اآلية ، ]9: ص[پٱھٱھٱھٱےٱےٱۓ

ٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ :هو النيب، فقالوا - - يكون حممد  فالنبوة عندهم أمر عظيم ، ]8: ص[پٱٱ

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱپ: ال تكون إال لذي مال، كما قالوا يف قوله تعاىل

ء و مينع من ، فرد اهللا عليهم بأنه هو الذي ميلك خزائن الرمحة فيهب من يشا]31: الزخرف[پٱۇ
يشاء، وذلك ال يكون إال من عزيز قادر، فمنصب النبوة من خزائن رمحة اهللا يهبها ملن يستحقها، 

 يكون أن جيب هبتها على والقادر عالية ودرجة عظيم منصب النبوة منصب إن«: يقول الرازي

   .) - «)1-  اهللا هو اجلود، وذلك عظيم أي القدرة، ووهابا كامل عزيزا، أي

و ملا كانت كلمة خزائن تدل على الكثرة، والنبوة عبارة عن هبات كثرية ناسبها امسه تعاىل 
املبالغة يف الوهاب من طريق الكمية «: الوهاب الدال على كثرة اهلبات والعطايا، يقول األلوسي

ست عطاء وتدل على حرمان هلم عظيم، ويف ذلك إدماج أن النبوة لي)  خزائنِ: (تناسب قوله تعاىل
  .)2(»واحداً باحلقيقة بل يتضمن عطايا مجة تفوت احلصر

ليس كل غين من البشر كرميا، فقد يكون خبيال، وليس كل كرمي : الكرميواقتران الغين  - 45
  .فهو الغين الكرمي املطلق - - غنيا، فقد يكون فقريا، لكن اهللا 

ڑٱکٱپ: وورد اقتران االمسني يف خوامت اآليات القرآنية مرة واحدة، وذلك يف قوله تعاىل

ڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱ کٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱ

ٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭ يف  - - ، فسليمان ]40: النمل[پٱٱ
ذلك من  ابتالء اهللا له فهل هذه اآلية ملا رأى نعمة اهللا بني يديه املتمثلة يف عرش ملكة سبأ جعل 

يشكر نعمه أم جيحدها؟ وشاكر نعم اهللا إمنا يعود النفع عليه، وكافر نعم اهللا إمنا يعود الضرر عليه، 

 ـــــــــــــــــ

 .180ص/26مفاتيح الغيب ، ج_)1(

    .168ص/23روح املعاين، ج_)2(
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فهو سبحانه الغين عن كل شيء، ولكنه كرمي ميد نعمه يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة للشاكرين، وميد 
ومن كفر نعمه «: ن اخلتم يف متام املناسبة يقول الطربية الدنيا فقط للكافرين، فكاانعمه يف هذه احلي

وإحسانه إليه، وفضله عليه، لنفسه ظلم، وحظَّها خبس، واهللا غين عن شكره، ال حاجة به إليه، ال 
ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه، وجيعلها وصلة : يضره كفر من كفر به من خلقه، كرمي

  .)1(»يتوصل ا إىل معاصيه

محيد الصفات، ألن «: يقول السعدي يف اقتران هذين االمسني: ايدواقتران احلميد  - 46
صفاته صفات كمال، محيد األفعال ألن أفعاله إحسان وجود، وبر وحكمة، وعدل وقسط، جميد 

هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأمتها : واد
  .)2(»وأعمها

ٺٱٺٱٺٱپ: اقتران االمسني يف خوامت اآليات القرآنية مرة واحدة، يف قوله تعاىل وورد

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ ، ختم هذه اآلية باحلميد ايد ]73: هود[پٱٱ
العجوز  - - يف غاية املناسبة، إذ جاء هذا اخلتم إلزالة العجب من نفسية زوجة إبراهيم 

التقدم يف السن ال يكون فيها الولد، فتعجبت من تبشري إبراهيم الشيخ، فالعادة مع هذا  وزوجها 
بالولد، فجاء الرد من املالئكة بأن ال عجب مع احلميد الذي حيمد عباده املطيعني، ايد بأن يتفضل 

   .على الطالب ما يطلبه

ٱپڤٱڤٱڦٱپٱ«: يقول الرازي ٱ ، واحلميد هو احملمود وهو الذي حتمد أفعاله، وايد املاجدٱ
وهو ذو الشرف والكرم، ومن حمامد األفعال إيصال العبد املطيع إىل مراده ومطلوبه، ومن أنواع 
الفضل والكرم أن ال مينع الطالب عن مطلوبه، فإذا كان من املعلوم أنه تعاىل قادر على الكل وأنه 

 ـــــــــــــــــ

 .75ص/18عبد اهللا التركي، ج: جامع البيان، تح_)1(

  . 362تيسري الكرمي الرمحان، ص_)2(
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مات إزالة محيد جميد، فكيف يبقى هذا التعجب يف نفس األمر فثبت أن املقصود من ذكر هذه الكل
  .)1( »التعجب

  :الرحيمو اقتران الودود - 47

: قال الزجاج ؛)2(املودة: وددت الرجل أوده ودَا إذا أحببته، والود والود والوِد: معىن الودود
، وهذا ما بينه  )3(»جيوز أن يكون فعوال مبعىن فاعل، وجيوز أن يكون فعوال مبعىن مفعول: الودود«

إنه مبعىن فاعل وهو الذي حيب أنبياءه ورسله : أحدمها: وأما الودود ففيه قوالن«: ابن القيم بقوله
أنه مبعىن مودود وهو احملبوب الذي يستحق أن حيب احلب كله : والثاينوأولياءه وعباده املؤمنني، 

  .)4(»وأن يكون أحب إىل العبد من مسعه وبصره ومجيع حمبوباته

: ورد اقتران الودود بالرحيم يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف ختام اآلية اليت يقول اهللا تعاىل فيها

ٱڦٱڦٱڦٱڄپ ، فاخلتم بالغفور الودود تعليل ]90: هود[پٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦ
: للحث على االستغفار والتوبة وهو وعد ملن تاب وأناب فإن اهللا يغفر له وحيبه، قال أبو السعود

»)بإِنَّ ريمحى ر ( الرمحة للتائبني عظيم)ودده من ) وغٌ يف فعل ما يفعل البليغُ املودةَ مبن يودمبال
  .)5(»اللطف واإلحسان، وهذا تعليلٌ لألمر باالستغفار والتوبة وحثٌّ عليهما

جاء يف القرآن الكرمي مرة واحدة وذلك يف ختام اآلية اليت : الغفورواقتران الودود  - 48

ٱےٱےٱۓپ: يقول اهللا فيها گٱگٱڳٱپ: ، وهذه اآلية تناسب قوله تعلى]14: الربوج[پ

ٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻ ٱ : كما أن قوله تعاىل، ]11: الربوج[پٱ

 ـــــــــــــــــ

  . 29ص/28مفاتيح الغيب، ج_ )1(

  .549ص/2اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج: انظر_)2(

 .52أمساء اهللا احلسىن، صتفسري _)3(

: ، جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد خري األنام، تحالزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ابن قيم اجلوزية_)4(

 .447م، ص1997سنة1 مشهور حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي السعودية، ط

  .235ص/4إرشاد العقل السليم، ج_)5(
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ٱۀٱۀٱہٱہٱہپ ٱ ٱہٱھٱھٱھٱھٱ ڌٱڎٱپ: يناسب قوله تعاىل، ]13- 12: الربوج[پٱٱ

ٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگ   .]10: الربوج[پٱٱ

 الذين: يناسب ،الودود واملؤمنات، والغفور املؤمنني فتنوا الذين: يناسب ،الشديد فالبطش 

مجلة  ٱپےٱےٱۓپٱ«: عاشور ابن قال، التناسب متام من الصاحلات، وهذا وعملوا آمنوا

ألنه ملا  پہٱۀٱۀٱہپ، ومضموا قسيم ملضمون پۀٱۀٱہٱہپ: معطوفة على مجلة

إىل آخره، ناسب أن يقابل بتعليل مضمون  پڌٱڎٱڎٱڈپ: أفيد تعليل مضمون مجلة

فهو ٱپےٱےٱۓپ: إىل آخره، فعلِّل بقوله پگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپمجلة 
  .)1(»يغفر للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصاحلات ما فَرط منهم وهو حيب التوابني ويودهم

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم «: ويف اقتران الودود بالرحيم وبالغفور يقول ابن القيم 
فإن الرجل قد يغفر ملن أساء إليه وال حيبه، وكذلك قد يرحم من ال حيب، والرب تعاىل ! وبالغفور

ده أحبه ولو كان يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرمحه وحيبه مع ذلك، فإنه حيب التوابني وإذا تاب إليه عب
  .)2(»منه ما كان

  :القريبواقتران السميع  - 49

القريب الذي «: قال الزجاجي ؛)3(القاف والراء والباء أصلٌ يدلُّ على خالف البعد: القريب
القريب معناه أنه قريب بعلمه من «: ، وقال اخلطايب)4(»قريب ليس ببعيد - - فاهللاليس ببعيد، 

  .)5(»خلقه

 ـــــــــــــــــ

 .249ص/30التحرير والتنوير، ج_)1(

  .146ص/2التبيان يف أميان القرآن، ج_)2(

 .80ص/5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر_)3(

 .146اشتقاق أمساء اهللا، ص_)4(

 .102شأن الدعاء، ص_)5(
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ڀٱڀٱپ: ورد اقتران السميع بالقريب يف القرآن مرة واحدة يف ختام اآلية اليت يقول اهللا فيها

ٱٹٱڤٱڤ ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ ٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ ٱ ٱ فاهللا تعاىل ، ]50: سبأ[پ
يقول لنبيه بأن يقول لقومه إن ضاليل عن اهلدى ضره على نفسي، وإن استقمت على احلق فبوحي 

لالستقامة، مث ختم اآلية بالسميع القريب، ألنه سبحانه مسيع ملا أقول اهللا الذي يوحي إيل وتوفيقه 
لكم حافظ له، وهو اازي يل على صدقي يف ذلك، وذلك مين غري بعيد فيتعذر عليه مساع  ما 
أقول لكم وما تقولون، وما يقوله غرينا، ولكنه قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به، أقرب 

  .ووعيد ملن خالفوه - - فاخلتم بالسميع القريب وعد للنيب  ؛)1(إليه من حبل الوريد

  :اقتران احلي والقيوم - 50

احلي يف كالم العرب خالف امليت، واحليوان خالف املوات، «: قال الزجاجي: احلي معىن
  .)2(»هو احلي الباقي الذي ال جيوز عليه املوت وال الفناء - - واهللا 

اهللا سبحانه هو الذي مل يزل موجودا وباحلياة موصوفا، مل احلي يف صفة «: وقال اخلطايب 
حتدث له احلياة بعد موت، وال يعترضه املوت بعد احلياة، وسائر األحياء يعتورهم املوت والعدم يف 

  . )3(» أحد طريف احلياة أو فيهما معا

ء القيام مبعىن معىن القيام العزم، و جييء القيام مبعىن احملافظة واإلصالح، وجيي: القيوم معىن
قال ، )4(والقيوم على وزن فيعول من قام يقوم، وهو من أوصاف املبالغة يف الفعل، الوقوف والثبات

معىن امسه القيوم وهو الذي قام «: ؛ ويقول ابن القيم )5(»القيوم القائم الدائم بال زوال«: اخلطايب

 ـــــــــــــــــ

 .308ص/19عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر_)1(

 .102اشتقاق أمساء اهللا، ص_)2(

  .80شأن الدعاء، ص_)3(

 .105الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص. 360ص/11ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)4(

  . 80شأن الدعاء، ص _)5(
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  .)1(»إليه بالذاتبنفسه فلم حيتج إىل أحد وقام كل شيء به فكل ما سواه حمتاج 

: ويف اقتران احلي بالقيوم يكون الكمال املطلق هللا تعاىل يقول ابن القيم يف هذين االمسني
عليهما مدار األمساء احلسىن كلها وإليهما مرجع معانيها مجيعها وهو اسم احلي القيوم فإن احلياة «

ياة فإذا كانت حياته مستلزمة جلميع صفات الكمال وال يتخلف عنها صفة منها إال لضعف احل
وأما القيوم فهو  ....تعاىل أكمل حياة وأمتها استلزم إثباا إثبات كل كمال يضاد نفي كمال احلياة

متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه ال حيتاج إىل من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا 
غريه إال بإقامته وهذا من كمال قدرته من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو املقيم لغريه فال قيام ل

  .)2(»وعزته فانتظم هذان االمسان صفات الكمال والغىن التام والقدرة التامة

ٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ: وورد اقترن االمسني يف خوامت اآليات مرة واحدة، وذلك يف قوله تعاىل

ٱپ ال شريك له، فلما ذكر اهللا سبحانه أن العبادة جيب أن تكون له وحده ، ]2: آل عمران[پ
 3(ني الصفتني هو املستحق للعبادةاتاستدل على ذلك بامسني عظيمني يف ختام اآلية، بأن املتصف(.  

51 -املبنيو اقتران احلق:  

احلاء والقاف أصلٌ واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، فاحلق نقيض : ُّمعىن احلق 
، ويقال حققت الشيء أحقه حقا )5(جيب وجوباً وجب: حق الشيء حيق حقا معناه: تقول)4(الباطل

  .)6(حقا إذا تيقنت كونه ووجوده

احلق  احلق أي  ذو  - - فاهللا احلق أي هو احلق وما عبد دونه باطل، واهللا «: قال الزجاجي

 ـــــــــــــــــ

 .85ص/2مدارج السالكني، ج_)1(

 .212-211ص/2ج ،بدائع الفوائد_)2(

  75ص/3األلوسي ج: انظر_)3(

 .15ص/2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر_)4(

 .374ص/3األزهري، ذيب اللغة، ج :انظر_)5(

 .53الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص: انظر_)6(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



 

208 

   )1(»يف أمره، ويه ووعده ووعيده، ومجيع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه

أَوضحته، فبانَ الشيُء واستبانَ : اتضح، وأَبنته أَي: فهو بين، أيبانَ الشيُء بياناً : معىن املبني
  . )2(ظهر: وتبين وأَبانَ وبين مبعىن واحد، أي

أوضح كالماً منه، فالبيان الكشف عن الشيء، وعلى هذا  : فالنٌ أبين من فالن، أي: تقول
  .)3(د ويظهره ويوضحهمسي الكالم بيانا ألنه يكشف عن املقصو

   :مها من اإلبانة اليت هي الظهوروكالاملبني يكون وصفا ذاتيا ويكون فعليا،  ويف حق اهللا تعاىل

 ظاهر بصفاته  - - من أبان الشيء يف نفسه يبني إبانة إذا ظهر، فاهللا: فالوصف الذايت

  . وهو البين أَمره يف الوحدانية، وأنه ال شريك له، واضح بآياته

من أبان فالن الشيء بينه إبانة فهو له مبني إذا أظهره، فيكون املبني اسم : والوصف الفعلي

فاهللا تبارك وتعاىل املبني لعباده سبيل الرشاد، واملوضح هلم األعمال املوجبة لثوابه، واألعمال  ،فاعل

  .)4(املوجبة لعقابه، واملبني هلم ما يأتونه ويذرونه

: يف كتاب اهللا مرة واحدة وذلك يف ختام اآلية اليت يقول اهللا فيها ورد اقتران احلق واملبني

ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ اقتران هذين االمسني  ، ويف سر]25: النور[پٱٱ
أم يتحققون : املبني ومعىن كوم يعلمون أن اهللا هو احلق«: يف ختام هذه اآلية يقول ابن عاشور

ذلك يومئذ د وإن كانوا عاملني ذلك من قبل ألن الكالم جار يف بعلم قطعي ال يقبل اخلفاء وال الترد
موعظة املؤمنني؛ ولكن نزل علمهم احملتاج للنظر واملعرض للخفاء والغفلة مرتلة عدم العلم، وجيوز 

 ـــــــــــــــــ

 .178اشتقاق أمساء اهللا، ص _)1(

   . 562ص/1ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)2(

 .69ص ،الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن: انظر_)3(

القرطيب، األسىن يف شرح أمساء اهللا . 181الزجاجي، إشتقاق أمساء اهللا، ص. 102اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)4(
 .122احلسىن، ص
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ٱڳٱڳٱڱپ أن يكون املراد بـ ٱ ومن )1(بن سلولاخصوص عبد اهللا بن أيب  پٱ
إذ ال توبة هلم فهم مستمرون  ،املنافقني املبطنني الكفر بله اإلصرار على ذنب اإلفكيتصل به من 

على اإلفك فيما بينهم ألنه زين عند أنفسهم، فلم يروموا اإلقالع عنه يف بواطنهم مع علمهم بأنه 
 اختالق منهم؛ لكنهم خلبث طواياهم جيعلون الشك الذي خاجل أنفسهم مبرتلة اليقني فهم ملعونون

عند اهللا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم يف اآلخرة ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني فيما كذم 
فيه من حديث اإلفك وقد كانوا من قبل مبطنني الشرك مع اهللا فجاعلني احلق ثابتاً ألصنامهم، 

  .)2( »فالقصر حينئذ إضايف، أي يعلمون أن اهللا وحده دون أصنامهم

  :بري واملتعايلاقتران الك - 52

: تعاىل اهللا، وهو تفاعل من العلو، فهو متعال، كما يقال: اسم فاعل من قولك: املتعايل معىن

وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للداللة على أن العلو صفة ، )3(تعاطى زيد كذا وكذا فهو متعاط
مساوام يف شيء منها، وقد هو املترته عن صفات املخلوقني، وارتفع عن ف ،)4(ذاتية له ال من غريه

  .)5(يكون مبعىن العايل فوق خلقه

: يل يف القرآن الكرمي مرة واحد، فختام اآلية اليت يقول اهللا فيهااوورد اقتران الكبري باملتع

ٱژٱڑٱڑٱکٱکپ هناك مناسبة لفظية حلذف ياء املتعايل، ؛ ]9: الرعد[پ

 ـــــــــــــــــ

 رأس ،بيهأل جدته وسلول سلول، بابن املشهور احلباب، أبو اخلزرجي، عبيد بن احلارث بن مالك نب أيب بن اهللا عبد_)1(

 أحد، لوقعة  النيب يأ وملا، تقية بدر وقعة بعد االسالم وأظهر، جاهليتهم آخر يف اخلزرج سيد كان، االسالم يف املنافقني

 فصلى  النيب تقدم ـه 9سنة مات وملا ،تبوك لغزوة التهيؤ يوم ذلك وفعل، املدينة إىل م فعاد رجل، ثالمثائة معه وكان اخنزل

،  الزركلي، األعالم: انظر ،]84:التوبة[ پےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭپ: فرتلت  عمر رأي ذلك يكن ومل عليه،
 .65ص/4ج

 .194ص/18التحرير والتنوير، ج_)2(

  . 162الزجاجي، اشتقاق أمساء اهللا، ص: انظر_)3(

 .98ص/13التحرير والتنوير، جابن عاشور ، : انظر_)4(

 .98اخلطايب، شأن الدعاء، ص: انظر_)5(
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ملراعاة الفواصل الساكنة ألن ) املتعال(ن حذف الياء م«: وذلك لرعاية الفواصل، يقول ابن عاشور
األفصح يف املنقوص غري املُنون إثبات الياء يف الوقف إالّ إذا وقعت يف القافية أو يف الفواصل كما يف 

ٱېٱېپهذه اآلية ملراعاة  ٱڃٱچپ، و]11: الرعد[پٱٱ   .)1(» ]15: الرعد[پٱٱ

أما مناسبة هذين االمسني لسياقهما، فلما ذكر سبحانه أن كل شيء مبقدار، حلكمته وعلمه 
بكل شيء، وملا كان العلم واحلكمة ال يتمان إال بالقدرة والعظمة ذكر هذين االمسني، يقول 

الذي : أي) الكبري: (وملا كان العلم واحلكمة ال يتمان إال بكمال القدرة والعظمة قال«: البقاعي
أي الذي ال يدنو من أوج علوه يف ) املتعال( ....تضاءل عنده كل ما فيه صفات تقتضي الكربي

  .)2(»ذات أو صفة أو فعل عالٍ، وأخرجه خمرج التفاعل ليكون أدل على املعىن وأبلغ فيه

53 - اقتران الرزة واملتنياق وذو القو:  

فالرزق يقال للعطاء اجلاري  ؛)3(على عطاٍء الراء والزاي والقاف أُصلٌ واحد يدلُّ: اقالرز معىن
فعال للمبالغة، : اقوالرز، )4(دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب، وملا يصل إىل اجلوف ويتغذى به

هو املتكفل بالرزق والقائم على كل نفس مبا يقيمها «: ، قال اخلطايبلكثرة من يرزق وكثرة رزقه
ا دون عدو، يؤمنا دون كافر وال ولورمحته فلم خيتص ذلك ممن قوا، وسع اخللق كلهم رزقُه 

يسوقه إىل الضعيف الذي ال حيل له وال مكتسب فيه، كما يسوقه إىل اجللد القوي ذي املرة 
  .)5(»السوي

إذا قاويته : ماتنته على ذلك األمر: أصله فعيل من املنت الذي هو العضو، ويقال: معىن املتني

 ـــــــــــــــــ

 .99ص/13التحرير والتنوير، ج_)1(

 .289ص/10اآليات والسور، جنظم الدرر يف تناسب _)2(

 .388ص/2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر _)3(

 .194يف غريب القرآن، ص الراغب األصفهاين، املفردات: انظر_)4(

  .54شأن الدعاء، ص_)5(
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الشديد القوي الذي ال : ، و املتني)1(التناهي يف القوة والقدرة:  سبحانهمقاواة، وهو يف حق اهللا
: فاهللا تعاىل من حيث أنه تام القدرة ؛)2(تنقطع قوته وال تلحقه يف أفعاله مشقة، وال ميسه لغوب

  .)3(متني: القوي، ومن حيث أنه شديد القوة

لقوة من حيث التمام يف القدرة إن اقتران املتني بذي القوة، فيه كمال آخر هللا تعاىل يف ا
  .والتناهي يف شدة القوة

ه برزق مجيع اخللق وهذا لة اهللا تعاىل اليت ال حد هلا تكفُّألن من آثار قو: أما اقتراما بالرزاق

چٱپ: املتني، وورد هذا االقتران يف كتاب اهللا مرة واحدة يف قوله تعاىل  يقدر عليه إال القوي ال ما
ٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ إن ، ]58-57: الذاريات[پٱٱ

ڇٱڇٱڇٱپ: ة املتني تعليل لقوله، وذو القوپچٱچٱچٱچٱڇپ: امسه الرزاق تعليل لقوله

 پڈٱڈپ: تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعاىل پڎٱڎپ: فقوله«: يقول الرازي؛ ٱپڍ
تعليل لعدم طلب العمل، ألن من يطلب رزقاً يكون فقرياً حمتاجاً ومن يطلب عمالً من غريه يكون 

  .)4(»عاجزاً ال قوة له، فصار كأنه يقول ما أريد منهم من رزق فإين أنا الرزاق وال عمل فإين قوي

  :اقتران القريب وايب - 54

يب ويف أمساء اللّه االكالم،  رديدواجلَواب هو اسم فاعل من أجاب جييب، : ايب معىن
ال بالعطاءوهو الذي يؤعاَء والسول قابِل الد5(والقَب(.  

: ورد اقتران القريب بايب يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف ختام اآلية اليت يقول اهللا فيها

ٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱپ ٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئ ەئٱەئٱوئٱوئٱۇئ

 ـــــــــــــــــ

 .55الزجاج، تفسري أمساء اهللا احلسىن، ص : انظر_)1(

 .77اخلطايب، شأن الدعاء، ص_)2(

 .114األسىن، صالغزايل، املقصد _)3(

 .235ص/28مفاتيح الغيب، ج _)4(

  .405ص/2ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر_)5(
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ٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىب ، عن صاحل ملا أمر قومه بالتوبة واالستغفار ذكر ]61: هود[پٱٱ
التوبة وال يستعظموا  إىلامسيه سبحانه القريب و ايب حثا وترغيبا هلم يف ذالك حىت يسرعوا 

هم استعظموا أن يكون جرمهم مما يقبل االستغفار عنه، فأجيبوا بأنّ كأن«: ذنوم، يقول ابن عاشور
  )1(»اهللا قريب جميب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

 .109ص/12التحرير والتنوير، ج_)1(
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  :الثالث املبحث

املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات اآليات والسور 
  .وبعض الفوائد املستفادة من ذلك

  :نوفيه مطلبا

  

املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات اآليات : األول املطلب
  .والسور

  

  

مساء ستفادة من ختم اآليات القرآنية باألفوائد م: الثايناملطلب 
  احلسىن
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  املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات اآليات والسور: األول املطلب

مساء اليت جاءت يف خوامت اآليات القرآنية هلا عالقة حث واملطالب أنَّ األمما سبق من املبا ظهر
وطيدة بالسياق الذي وردت فيه، فهي إما أن تكون مناسبةً لآلية اليت وردت فيها وهو األكثر، أو 
لآلية اليت قبلها، أو اآلية اليت بعدها، هذا بالنسبة لسياقها القريب، وهناك بعض األمساء كذلك تظهر 

السورة اليت وردت فيها وهو ما يربز الوحدة املوضوعية للسورة، كل هذا مناسبتها ملوضوعات 
  :التالية الفروعسنفصله يف 

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت ختمت به: األول الفرع

كما ذكرت سابقا أكثر التناسب لألمساء احلسىن كان لآلية اليت ختمت ا ومن أمثلة ذلك 
  :أذكر

ٱجثٱپ: عاىلقال ت -أ حبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيت

 منبإخراجهم فموضوع اآلية هو رمحة اهللا باملؤمنني، وذلك ، ]43: األحزاب[پمثٱىث

 وصالة، هلم رمحتهب عليهم تعاىل سبب صالتهب، والطاعات اِإلميان نور إىل واملعاصي الكفر ظلمات

، مث جاء اخلتام يف متام التناسب هلذه الرمحة، فقرر سبحانه ذلك بأن ذكر هلم االستغفارب مالئكته

 كان: أي قبله ما ملضمون رمقر اعتراض پمثٱىثٱپ«: امسه تعاىل الرحيم، قال األلوسي

 بالذات يفعل ما بكم يفعل ولذا الرمحة كامل زمرم من أنتم الذين املؤمنني بكافة سبحانه

  .)1(»وبالواسطة

ٱڀٱڀٱڀٱڀٱپ: قال تعاىل - ب  پ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ

ٱٺ ٱ فأمره بتقواه سبحانه ، فموضوع اآلية هو أمر اهللا تعاىل لنبيه ويه إياه، ]1: األحزاب[پ
 عن، واه حدوده وانتهاك حمارمه عن ، واالنتهاءهعلي حقوقه فرائضه، وواجب ، وأداءوذلك بطاعته

 ـــــــــــــــــ

 .157ص/16روح املعاين، ج _)1(
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. جنالسك حىت بك املؤمنني ضعفاء من أتباعك عنك اطرد: - - له  يقولون الذين، الكافرين طاعة

 هودين هوأصحاب هونلُأْي ال ، وهمهل والنصيحة باهللا اإلميان ظهروني الذين نيقاملناف كما اه عن طاعة
، مث يف اخلتام ذكر امسيه )1(أعداء لك م، فإم مستنصحا تستشرهم رأيا، وال منهم قبلت فال، خباال

إرشاد (العليم واحلكيم، حيث جاءا يف غاية املناسبة لألمر والنهي، فكانا مبثابة التعليل لذلك، قال يف 

 األشياِء مجيع فيعلم واحلكمة العلمِ يف مبالغاً پڀٱڀٱڀٱڀٱٺپٱ«): العقل السليم 

 مبا إال حيكم وال مفسدةٌ فيه عما إال ينهاك وال مصلحةٌ فيه مبا إال يأمرك فال واملفاسد املصاحلِ من

هي لألمرِ تعليلٌ فاجلملةُ البالغةُ احلكمةُ تقتضيهوالن ما االمتثالِ لوجوبِ مؤكد«)2(.  

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت بعده: الثاين الفرع

لآلية اليت بعدها، وهذا القول ال هناك بعض األمساء ذُكرت يف خوامت اآليات ومناسبتها تكون 

  :ينفي وجود مناسبات أخرى لالسم، ومن أمثلة ذلك أذكر

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ: قال تعاىل –أ    .]40: املعارج[پٱٱ

: متعلق باآلية اليت بعده يف قوله تعاىلامسه سبحانه القادر الذي جاء على صيغة اجلمع  فمناسبة

ٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ ٱ ، وإمنا جعل يف هذه اآلية ]41- 40: املعارج[پ
  .اللفظية هذا بالنسبة ملناسبتهمراعاة للفواصل اليت مبناها على الواو والنون أو الياء والنون، 

أقسم بقدرته بأنه  - - أما مناسبته املعنوية لآلية اليت بعده، فجاءت حتمل ديدا شديدا، فاهللا 
، أو )3(املكذبني بالبعث، ويأيت بأمة تطيعه وال تعصيهلئك الكفار ومن أ اقادر على أن  يبدل خري

 ـــــــــــــــــ

  . 5ص/19عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر _)1(

  .89ص/7أبو السعود، ج_)2(

 .282ص/23عبد اهللا التركي، ج: الطربي، جامع البيان، تح: انظر _)3(
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خاصة و قد ، فإنه ال يعجزه شيء سبحانه، )1(يبدهلم يوم القيامة ويعيدهم بأبدان خري من هذه
، وبالالم، وجبمع العظمة، وباجلملة االمسية، مث )إنَّ(جاءت قدرته مؤكدة بالقسم و بأداة التأكيد 

  .فسبحان القادر على كل شيء، پٺٱٺٱٺٱ پ: التأكيد بقوله سبحانه

ٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ: قال تعاىل –ب    .]49: احلجر[پٱٱ

 ربه رمحة إىل نظر والرهبة، فإذا والرجاء، والرغبة اخلوف بني دائما هقلب يكون أن ينبغي لعبدفا

 حق يف وتقصريه ذنوبه إىل نظر ، وإذاوالرغبةَ الرجاَء ذلك له وإحسانه، أحدث وجوده ومغفرته

، وهذا ما جنده يف املناسبة بني هذه اآلية واليت بعدها، عنها واإلقالع والرهبةَ اخلوف له ربه، أحدث
ن يدالن على الرجاء كان لآلية اليت بعدمها الدالة على اخلوف اسبة االمسني الغفور والرحيم اللذافمن

ٱىئٱیٱیٱیٱیپ: وهي قوله تعاىل ٱ اسب ، فهذا التناسب من باب تن]50: احلجر[پٱ
  .الضدين ومها الرغبة والرهبة

  .املناسبة بني االسم الكرمي و موضوع اآلية اليت قبله: الثالثالفرع 

  :كذلك جاءت بعض األمساء يف خوامت اآليات وهلا مناسبة مع اآليات اليت قبلها، ومثال ذلك

ٱڀٱڀپ: قال اهللا تعايل - أ ، فهذان االمسان يبعثان على الرجاء والطمع يف ]3: الفاحتة[پٱ
: رمحة اهللا تعاىل، وهو ما يناسب اخلوف والرهبة املستفادة من اآلية السابقة اليت يقول تعاىل فيها

 پپٱپٱپبعدوصف نفسه تعاىل « :قال القرطيب، ]2: الفاحتة[پٱپٱپٱپٱپپ
ٱپڀٱڀپبأنه  ڀٱپترهيب قرنه بـ  پپٱپپٱألنه ملا كان يف اتصافه بـٱ

ٱپڀ على  والرغبة إليه، فيكون أعونَ، ن من الترغيب، ليجمع يف صفاته بني الرهبة منها تضمملٱ
  .)2(»وأمنع طاعته

 ـــــــــــــــــ

  .137ص/14ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: انظر_)1(

  . 215ص/1القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج: انظر _)2(
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ٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپ: قال تعاىل –ب فاخلالَّق العليم يناسب اخللق الذي  ، ]86: احلجر[پٱٱ

ۀٱپ: سبحانه قوله من تقدم مبا أنسب قيل ما على وهو«: ذُكر يف اآلية اليت قبلها، قال األلوسي

ٱڭ ٱڭ ٱڭ ٱۓ ٱۓ ٱے ٱے ٱھ ٱھ ٱھ ٱھ ٱہ ٱہ ٱہ ٱپہ
اخللق املتمثل يف السموات واألرض وما  خلالَّق صيغة مبالغة تدل على كثرةفا ،)1(»]85:احلجر[

  .وغري ذلك، العليم بكل ذلك اخللق وبغريه ابينهم

ٱڃپ: قال تعاىل –ج  له مناسبة باآلية يف بداية السورة، ) الرمحن(، إنَّ اسم ]1: الرمحن[پٱٱ

ڦٱڦٱڄٱپ: ختمت بقوله تعاىل ، حيثيف آخر سورة القمر الواردة قبل سورة الرمحناليت قبله 

ٱڄٱڄٱڄ ٱ ٱ كر سبحانه امسني من أمسائه الدالة على االقتدار والعظمة، مث فذَ، ]55: القمر[پ
سعة رمحته، فاهللا عزيز شديد منتقم ذكر سبحانه يف بداية سورة الرمحن، امسه الرمحن الدال على 
، فاملناسبة تكمن يف قرن أسلوب )2(مقتدر بالنسبة إىل الكفار والفجار، رمحن منعم غافر لألبرار

  .الترهيب الباعث على اخلوف بأسلوب الترغيب الباعث على الرجاء

  .املناسبة بني االسم الكرمي وموضوعات السورة: الرابعالفرع 

يف ختام آية من اآليات القرآنية العالقة بني أمساء اهللا احلسىن الواردة  إن هذا املطلب يبني
العام املتمثل يف مقاصد وموضوعات السورة الواحدة الذي جاء فيها ذلك اخلتم، ولبيان  وسياقها

  :نستعرض منوذجني من السور، سورة فصلت، وسورت الرمحان ذلك

يف ختام اآلية اليت يقول اهللا فيها ) ن والرحيمالرمح(واالمسان الكرميان مها : سورة فصلت: أوال

ٱٻٱٻٱٻٱپپ: تعاىل   .]2: فُصلَت[پٱٱ

  

 ـــــــــــــــــ

  .78ص/14روح املعاين، ج  _)1(

  . 83ص/29الرازي، مفاتيح الغيب، ج: انظر _)2(
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  :وموضوعات السورة) الرمحن الرحيم(املناسبة بني امسيه تعاىل

ېٱپٱابتدأت السورة بالكالم على إنزال هذا القرآن الذي يعد رمحة من اهللا بالناس –1

، ومن رمحته تعاىل كذلك بالناس أرسل ]157: األنعام[پٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائ

ٱڍٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپإليهم رسوال من أنفسهم، يعلِّمهم اخلري ويهديهم إليه، 

ٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژ   .]6: فُصلَت[پٱٱ

م احلجج القاطعة والرباهني هلئك الكفَّار، إذ عرض عليوسبحانه العامة بأ تهومن رمح –2

ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱپ: تعاىلالساطعة، بأال إله إال اهللا، يقول 

ٱ. . . . . ھٱھٱھٱھٱےٱے ٱ ومن رمحته كذالك إنذارهم قبل إهالكهم ، ]9-12: فُصلَت[پٱ

ٱ. . . . . ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپ، اومثود اكما أهلك عاد : فُصلَت[پٱٱ

1316[.  

ومن رمحته سبحانه اخلاصة باملؤمنني الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا، تبشريهم مبا وعدهم  - 3

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپ: من النعيم املقيم، يقول تعاىل

  .]3032: فُصلَت[پٱٱ. . . . . ڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ

على الرمحة والصفح،  نيالدعوة وخلق الداعية مبني ومن رمحته سبحانه أن جعل طريق – 4

ٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ: يقول تعاىل -33: فُصلَت[پٱٱ

36[.  

فمن هذا العرض يتبني أن امسيه تعاىل الرمحان الرحيم يف غاية املناسبة مع السياق اخلاص املتمثل 
  .والسياق العام املتمثل يف موضوعات السورة، يف اآلية اليت جاءا فيها
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ٱڃپ: واالسم الكرمي هو: سورة الرمحان: ثانيا   .]1: الرمحن[پٱٱ

إنَّ املوضوع الرئيس للسورة هو نعم اهللا : وموضوعات السورة )الرمحن(املناسبة بني امسه تعاىل 
ورمحته خبلقه يف الدنيا واآلخرة، وهو من مقتضى امسه الرمحن فهو يف متام املناسبة، وإليك مناسبة 

  :ذا االسمموضوعات السورة هل

1 - ة الكربى على اإلنسان بتعليمه القرآن، مث يذكر خلق يبدأ تعاىل بعرض النعم واآلالء باملن
  .اإلنسان، ومنحه الصفة اإلنسانية الكربى البيان وذلك من رمحة الرمحن

مث يذكر نعمه سبحانه يف الوجود املتمثلة يف الشمس والقمر، والنجم والشجر، والسماء  - 2
وامليزان املوضوع، واألرض وما فيها من فاكهة وخنل وحب ورحيان، واملشرقني واملغربني، املرفوع، 

  .والبحرين بينهما برزخ ال يبغيان، وما خيرج منهما وما جيري فيهما، وكل هذا من رمحة الرمحن

 مث ينتقل سبحانه إىل النعم واآلالء األخروية، فبعد فناء اخللق مجيعاً، وبقاء احلي الذي ال - 3

تظهر نعمة عدله سبحانه املتمثلة يف العذاب للمجرمني، والثواب للمتقني وهذا من رمحة  ميوت
  .الرمحن
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  .فوائد مستفادة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا احلسىن: الثايناملطلب 

واملقترنة، من خالل عرض النماذج السابقة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا احلسىن املنفردة 
وجه من التناسب املعنوي من ذلك اخلتم القرآين، فهنالك تناسب بعض الفوائد واأل  ميكن استخراج

دقيق، ورباط وثيق جيمع بني اآليات وما ختمت به من أمساء، وهذه بعض الفوائد املستفادة من 
  :ذلك

  :الترغيب والترهيب بأمساء اهللا تعاىل يف خوامت اآليات: الفرع األول

كثري من األمساء تأيت يف خوامت اآليات القرآنية لترغب يف احلكم املستفاد من اآلية إذا كان من 
املصاحل، أو ترييأيت الترغيب مقرونا بالتره اب منه إن كان من املفاسد، وأحيانهكْب، وأخرى ذر 

  :أسباب الرمحة والعقوبة وختمها بأمساء الرمحة، وهذه مناذج تبني ذلك

  :مثل قوله تعاىل: رغيب بأمسائه تعاىل يف خوامت اآلياتالت - 1

ەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱٱپٱ-أ

ٱحبٱخبٱمبٱىب ٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجب على ه تعاىل القريب وايب يبعثان افامس؛ ]61: هود[پ
   .قومه - - لرجاء ويرغبان يف االستغفار الذي أمر به صاحل ا

ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپ-ب ، جاء ]39: املائدة[پٱٱ
  .اخلتم بالغفور الرحيم ترغيبا يف التوبة والرجوع عن الذنب

ڤٱڤٱڤٱڤٱپ: مثل قوله تعاىل: الترهيب بأمسائه تعاىل يف خوامت اآليات - 2

ٱچٱچٱچٱڇٱڇ ٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄ ٱ ٱ : النساء[پ

من الناس إال أا كانت  فاخلتم باحمليط فيه ترهيب شديد، للذين خيفون املكر واخلداع، ]108
  .)1(ظاهرة يف علم اهللا، ألنه تعاىل حميط جبميع املعلومات ال خيفى عليه سبحانه منها شيء

  

 ـــــــــــــــــ
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ٱکٱٱپ: لقومه يف قوله تعاىل - - ومثله قول شعيب  ڈٱژٱژٱڑٱڑٱک

ٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ   .]92: هود[پٱٱ

وذلك حلث العباد أن يعيشوا بني : قرن الترغيب بالترهيب بأمسائه يف خوامت اآليات - 3
اخلوف والرجاء، ألنه ال ميكن هلم أن يكتفوا بأحدمها عن اآلخر، فهما للعبد كاجلناحني للطائر 

  :ن بأحدمها، ومن اآليات اليت تدل على ذلك قوله تعاىلاميكن له الطري الالذي 

ٱ-أ  ٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپٱٱٱ   .]98: املائدة[پٱٱ

ٱجحٱٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپ - ب جثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمج

ٱمحٱجخٱحخٱمخٱجسٱحس   .]165: األنعام[پٱٱ

  .]66: ص[پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ -  ج

وذلك بذكر أسباب العقوبة وأسباب الرمحة يف : بيان أن رمحة اهللا سبقت غضبه: ثاينالفرع ال
اآلية وختمها باألمساء اليت تدل على الرمحة، فرمحته سبحانه سبقت غضبه، وصار هلا الظهور وإليها 
ينتهي كل من كان فيه أدىن سبب من أسباب الرمحة وهلذا خيرج من النار من كان يف قلبه أدىن حبة 

  :من خردل من اإلميان، ومن اآليات اليت تدل على ذلك قوله تعاىل

ٱېٱېٱېپ -أ ٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ ٱ ٱ آل [پ

  .]129: عمران

ۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱپ -ب    

  .]73: األحزاب[پٱٱٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئ

ٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپٱ- ج    پٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ
  . ]14:الفتح[
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وذلك بأن يذكر تعاىل يف ختام اآليات : تعليل مضمون اآلية بأمسائه تعاىل: الفرع الثالث
نته من األحكام أو األفعال، فاملكلف عندما يقف على احلكم وجيده خمتوما ضمل ما تعلِّه تأمساَء

  :له السكينة والرضا، كما يف قوله تعاىل أمسائه تعاىل، تطمئن نفسه، وحتصلباسم من 

ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپٱ-أ

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇ ٱ فمن رمحته سبحانه شرع هلم هذه ؛ ]29: النساء[پٱ
  .ال يقتلوا أنفسهم، فالرحيم تعليل لذلكواألحكام بأن ال يأكل بعضهم أموال بعض بغري حق، 

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱپ - ب

ٱھٱھٱھٱےٱےٱ ٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھ ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ

ٱۓ   .]109: البقرة[پٱٱ

گٱگٱڳٱڳٱپ: مثل قوله تعاىل: تأكيد وتقرير مضمون اآلية بأمسائه تعاىل: رابعالفرع ال

ٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ ٱ ٱ فاخلتم بالواسع العليم تأكيد . ]115: البقرة[پ
  .وأنه أكرب وأعظم من كل شيء، عظمته سبحانهووتقرير  لسعة ملكه 

ٱېٱېٱېٱپ: وقال تعاىل ۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې

ٱى ق القادر على إقامة الساعة فال اخلالَّ فهوق العليم تقريرا للمعاد، فاخلتم باخلالَّ؛ ]81: يس[پٱٱ

  .)1(يعجزه شيء، وهو العليم باألجساد املمزقة املتفرقة، وسيخلقها وحيييها ليحاسبها

: مثل قوله تعاىل: االستدالل بأمسائه تعاىل على وحدانيته يف خوامت اآليات: امسالفرع اخل

ٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ ٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦ آل [پ

فالعزيز إشارة إىل « : قال الرازيسبحانه،  فالعبادة ال تكون إال له اارغفَّ افكونه عزيز؛ ]18: عمران

 ـــــــــــــــــ
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كمال العلم، ومها الصفتان اللتان ميتنع حصول اإلهلية إال كمال القدرة، واحلكيم إشارة إىل 

ٱڄٱڄٱڃپ: ، ومثله قوله تعاىل)1(»معهما پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄ
  .]39: يوسف[

  :مثل قوله تعاىل: الدعاء بأمسائه تعاىل املناسبة للمقام يف خوامت اآليات: سادسالفرع ال

ٱڀٱڀٱٺٱٺپ - أ پٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀ
   .]127:البقرة[

ٱڇٱپٱ- ب  ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ

ٱڍٱڍٱڌ   .]129: البقرة[پٱٱ

  .]8: آل عمران[پٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱىئپ - ج

ٱۓٱۓٱڭٱڭپٱ-  د ل آ[پٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱے

  .]35: عمران

بذكر أمسائه يف اخلوامت عن التصريح بذكر جزاء احلكم املذكور يف  االكتفاء: سابعالفرع ال
وذلك لينبه سبحانه عباده أم إذا عرفوا اهللا بذلك االسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من : )2(اآلية

  :األحكام، مثل قوله تعاىل

ٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ -أ : البقرة[پ

الذين يصرون على الذنب من بعد ما جاءم البينات؟ مل يذكره سبحانه، بل  فما هو جزاء، ]209

إذا عرفتم بأنه عزيز قاهر غالب، وبأنه حكيم يضع : ؛ أيپائٱېٱېٱىٱىپ: قال
  .األشياء موضعها، فإنه سيعاقبكم على ذلك

  

 ـــــــــــــــــ
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ٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھپ - ب ؛ ]34: املائدة[پٱٱ

ہٱھٱھٱپ: فاعفوا عنهم، بل قال: فالذين تابوا من قبل املقدرة عليهم، مل يقل سبحانه

م يغفر ملن تاب ويرمحه ويعفو عنه، فاعفوا عنه أنتم فإذا عرفتم أنه غفور رحي: ، أيپھٱھ
  .إذا استحق العفو

وهذا يدل على : ض اآليات اليت ذكرت ترتيل القرآن بأمساء اهللا تعاىلعختم ب: ثامنالفرع ال
  .)1(وجاللة شأنه وأمهية نزولهعظمة القرآن 

، يف كثري من املواضع لكتابهإذا ذكر ترتيله  - - فقد دلَّ استقراء القرآن العظيم، على أن اهللا 

ٱٱپڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ: قوله تعاىلمثل تم اآلية ببعض أمسائه احلسىن، خي ، ]1: الزمر[ٱ
 وذكر -- ففي أول هذه السورة الكرمية، ملا ذكر ترتيل كتابه، بني أنَّ مبدأ ترتيله كائن منه 

، وقال يف ]2: األحقاف[و ]2: اجلاثية[: ، وذكر مثل ذلك يف سورة)اهللا والعزيز واحلكيم( أمسائه

کٱکٱکٱپ: وقال يف نفس السورة، ]2: فُصلَت[پٱٻٱٻٱٻٱپپ: سورة فصلت

وقوله تعاىل ، ]4142: فُصلَت[پٱگگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻ

ٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ: هود سورة يف أول ٱ ، وقوله تعاىل يف ]1: هود[پٱ

   .]5: يس[پڃٱچٱچپ: صدر يس

هذه األمساء احلسىن العظيمة، بعد ذكره ترتيل هذا القرآن العظيم، يدل  - - ذكره  فإن
 .بإيضاح على عظمة القرآن العظيم، وجاللة شأنه وأمهية نزوله
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موضوع  هلو أطرافه، بعض أمجع أنب وشرفت غماره، خضت الذي البحث هذا إن
أعظم  من جانباً ويظهر اهللا، كالم وهو كالم بأشرف يتعلَّق إنه باالهتمام، حيث جدير
املتمثلة يف القرآنية  الفاصلة يف عالقة الذي يبرز أال وهو اإلعجاز البياين، القرآين اإلعجاز وجوه
  :بسياقها اللفظي واملعنوي، وقد خلُص هذا البحث إىل عدة نتائج أذكر أمهها اهللا احلسىنأمساء 

  . البيانية والتشريعية والتأثريية والغيبية والعلمية وغريها: إن القرآن الكرمي معجز جبميع وجوهه 1

  .آنبطالن القول بالصرفة الزاعم بأن اهللا صرف همم البشر بأن يعارضوا القر 2 

  . اإلعجاز البياين هو أعظم وجوه اإلعجاز وأمهها 3

اإلعجاز البياين يظهر يف فصاحة القرآن وبالغته، وأسلوبه، وتصويره الفائق لألمور احلسية  4
  . واملعنوية، ويف نظمه، واتساق كلماته وآياته وسوره يف ما بينها

 كل آياته، ويف من آية كل ويفالقرآن،  كلمات من كلمة كل اإلعجاز البياين موجود يف -5

 من كثري يف يوجد ال اإلعجاز العلمي كذلك، فمثال فليست األخرى الوجوه سوره، عكس من سورة

  .والتشريعي الغييب لإلعجاز بالنسبة األمر اآليات، بل والسور، وكذلك

 ألن عملية؛ وليست قولية معارضتهم كانت املناسبة لعلم املعارضني العلماء إن 6

بني  املناسبات من الكثري أورد قد جنده املعارضني، أبرز من يعد وهو الشوكاين اإلمام
   .تفسريه يف اآليات

علم املناسبات يكشف لنا عن إعجاز القرآن البياين الراجع إىل ترتيب أجزاء القرآن من سور  7
  .وآيات وكلمات

كما أنه يظهر للمتدبر يف كتاب اهللا وللمفسر طرقا مهمة وجديدة الستنباط وفهم معاين هذا  8
  .القرآن الكرمي
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مناسبات سور القرآن الكرمي، مناسبة مطلع : إن للمناسبة يف القرآن الكرمي أنوعا كثرية، منها –9
ة أمساء السور ملضموا، السورة للمقصد الذي سيقت له، ومناسبة أوائل السور ألواخرها، ومناسب

ومناسبة ترتيب آياته وارتباطها وتالمحها وتناسقها، ومنها مناسبته فواصل اآلي لآلي اليت ختمت ا، 
  .وغري ذلك من أنواع املناسبات

إن املتدبر أللفاظ القرآن الكرمي، جيدها قد وضعت يف موضع حبيث لو استبدلت بغريها  10
ولذهب ذلك املعىن املناسب، الكامن من وراء ذلك الرصف العجيب  الختل ذلك النظام الرائع، 

واللفظ يف موضعه متناسب مع جريانه من لكلمات القرآن الكرمي، فألفاظ القرآن الكرمي خمتارة منتقاة، 
  .األلفاظ

كما أن املناسبة و التالؤم بني كلمات اآلية يكون من حيث املعىن كما يكون من حيث 11
  .اللفظ

 سياق اآلية يشري قد اآلية، و يف القرآين النص من قبلها مبا وثيقة عالقة اصلةللف 12

  .وتأمل حبث بعد ذلك يظهر جلية، وقد لفظية إشارة إىل فاصلتها

التمكني، والتصدير، والتوشيح، : هي أشياء أربعة يف تنحصر قبلها مبا الفاصلة عالقة 13
  .واإليغال

حيتملها السياق، وهي أن تأيت الفاصلة مناسبة : وظيفة معنوية: وظيفتان الفاصلة القرآنية هلا 14
؛ ووظيفية ملا قبلها متممة ملعىن اآلية، ال ميكن االستغناء عنها وال استبداهلا بغريها وإال اختل املعىن

واالنسجام الصويت، يف ترتيب الفواصل القرآنية، فهي مرادة يف حد ذاا اإليقاع،  تتصل جبمال: لفظية
  . صوتياً

تأت لغرض لفظي فحسب، وهو اتفاق رؤوس اآلي بعضها مع بعض، وهو  فالفاصلة القرآنية مل
الفاصلة، إمنا جاءت الفاصلة يف كتاب اهللا لغرض معنوي حيتمله السياق،  ما يعربون عنه مبراعاة

  .كمة، وال ضري أن جيتمع مع هذا الغرض املعنوي ما يتصل جبمال اللفظ وبديع اإليقاع وتقتضيه احل
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إذا كان املراد بالسجع مراعاة مواالة الكالم : الرأي املختار يف إطالق السجع يف القرآن هو 15
على وزن واحد دون مراعاة املعىن فإن هذا تكلف ممقوت يف كالم الناس فضال عن كالم اهللا فال 

  .يطلق ذلك على القرآن

كلف فهذا ضرب من ضروب أما إذا روعيت املعاين وجاء االتفاق يف الوزن تابعا هلا دون ت 
وإذا سمي هذا يف القرآن بالفواصل دون السجع فذلك البالغة، قد يأيت يف القرآن كما يأيت يف غريه؛ 

  . لتحاشي إطالق السجع على القرآن باملعىن األول

  

آية،  534امسا، موزعة على 45إنَّ عدد أمساء اهللا احلسىن اليت جاءت يف خوامت اآليات هي  16
  سورة، منها املكي واملدين، 77يف 

  

17  ة منها مثانعظم السور اشتملت فواصلها على أمساء اهللا احلسىن مع تفاوت يف العدد، فاملكيم
  .ومخسون سورة، و املدنية تسع عشرة

أربع وثالثون :عدا تسع وثالثون سورة: السور اليت مل ترد أمساء اهللا احلسىن يف فواصلها 18
  .سور مدنية  مكية وثالث

  

 من عال بقدر حظيت األمساء من جمموعة أن إىل احلسىن لألمساء اإلحصاء أشار19- 

) العليم(يتلوه  مرة، و اثنيت عشر مائة يف جاء فاصلة قرآنية الذي كالرحيم اخلوامت يف الدوران

 يف إالترد  فلم قلت، أمساء وهناك يف تسع وسبعني مرة،) احلكيم(يف مثان ومثانني مرة، مث 
  .  واألكرم األحداملتني واملتعال و: مثل واحد موضع

 الواحد، اللغوي األصل ذات احلسىن األمساء من جبملة ثريا القرآين النص جاء 20

وذلك يف خوامت  ،والقدير واملقتدر والغفور، والقادر والغفار كالغافر البنائي املختلف، والتركيب
اآليات القرآنية، ولكن كل اسم متمكن يف موضعه ال ميكن استبداله بغريه من األمساء حىت اليت اشتقت 

  .  من نفس األصل
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لقد تنوعت أمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات بني االنفراد واالقتران، وذلك تابع ملعىن  21
احلسىن اليت ذُكرت يف خوامت اآليات اقترنت بغريها من أنَّ أكثر أمساء اهللا  إال اآليات وموضوعها،

  .األمساء

 يف معا امسني جتاور أن إال جليال، معىن احلسىن أمسائه من شريف اسم لكل إن22- 
وميكن استنباط  وتعاىل، سبحانه باملوىل يليقان وجالال حسنا عليهما يضفي القرآين السياق

  .املنفردةمعاين أخرى ال تظهر من األمساء 

ظهر أنَّ األمساء اليت جاءت يف خوامت اآليات القرآنية هلا عالقة وطيدة بالسياق الذي وردت  23

فيه، فهي إما أن تكون مناسبةً لآلية اليت وردت فيها وهو األكثر، أو لآلية اليت قبلها، أو اآلية اليت 

لك تظهر مناسبتها ملوضوعات السورة بعدها، هذا بالنسبة لسياقها القريب؛ وهناك بعض األمساء كذ

  .اليت وردت فيها وهو ما يربز الوحدة املوضوعية للسورة

 جلية، واضحة فيها الشريف باالسم اخلتم مناسبة كانت اخلوامت من جمموعة هناك 24

 غري فصار الشريف؛ باالسم اخلتم من احلكمة وجه فيها احتجب أخرى خوامت وهناك

 تأملية أنتج حركة االحتجاب وهذا عميق، تأمل إىل فيها احلكمة وجه تبني واحتاج ظاهر،

  .اهللا كتاب ملتأمل عميقة

والتأخري بني  التقدمي وهو املعاين، علم أركان أهم بأحد القرآنية اخلوامت حظيت 25

هذا  أنتج وقد ،االسم على االسم متعلق ومن جهة أخرى تقدمي أمساء اهللا احلسىن من جهة،

من  قدمه ملا إضافة له، األساس هي كانت اليت البالغية األغراض من جمموعة التقدمي

كما  جهة من العظيمة اآليات، فالتقدمي والتأخري يراعي املعاين خوامت يف الصوتية اجلماليات

  .أخرى جهة من اآلي رؤوس يراعي
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دقيق، وجه من التناسب املعنوي من ذلك اخلتم القرآين، فهنالك تناسب بعض الفوائد واأل 26
  :ورباط وثيق جيمع بني اآليات وما ختمت به من أمساء اهللا، وهذه بعض الفوائد املستفادة من ذلك

  .الترغيب والترهيب بأمساء اهللا تعاىل يف خوامت اآليات  -أ

بيان أن رمحة اهللا سبقت غضبه، وذلك بذكر أسباب العقوبة وأسباب الرمحة يف اآلية وختمها - ب
 .لى الرمحةباألمساء اليت تدل ع

تعليل مضمون اآلية بأمسائه تعاىل، وذلك بأن يذكر تعاىل يف ختام اآليات أمساَءه تعلِّل ما - ج
  .تضمنته من األحكام أو األفعال

  . تأكيد وتقرير مضمون اآلية بأمسائه تعاىل يف ختام اآليات - د 

  .االستدالل بأمسائه تعاىل على وحدانيته يف خوامت اآليات -هـ

  .الدعاء بأمسائه تعاىل املناسبة للمقام يف خوامت اآليات - و

وذلك لينبه , االكتفاء بذكر أمسائه يف اخلوامت عن التصريح بذكر جزاء احلكم املذكور يف اآلية -ز
  .سبحانه عباده أم إذا عرفوا اهللا بذلك االسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من األحكام

ترتيل القرآن بأمساء اهللا تعاىل، وهذا يدل على عظمة القرآن ختم بعض اآليات اليت ذكرت  - ح
  .وجاللة شأنه وأمهية نزوله

  .ختم بعض اآليات بأمسائه احلسىن حلث العباد على االقتداء مبدلوهلا - ط
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املتمثلة يف أمساء القرآنية  الفاصلة مناسبة يف البياين اإلعجاز أسرار بعض على الوقوف بعد
ذلك ألنه مل يشمل  يكمله، من إىل حيتاج فإنه ،ثالبح هذا خالل من هللا احلسىن لسياقهاا

مجيع األمساء اليت وردت يف خوامت اآليات، وإمنا حتدث عن األمساء املفردة من كلمة واحدة فقط، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى مل يتناول مجيع اآليات اليت ختمت بأمساء اهللا احلسىن بل تناول أمنوذجا أو 

غية املتنوعة املوجودة يف ختام اآلية؛ منوذجني لكل اسم، كما أن هذا البحث مل يظهر الظواهر البالأ
الفاصلة القرآنية املتمثلة  أسرارمجيع   على ويقفوا املشوار وعليه أوصي إخواين الباحثني بأن يكملوا

   .       يف أمساء اهللا احلسىن

و مرة أخرى إىل كلّ من تسبب يف املوافقة على هذا البحث ، و يف اإلشراف عليه ، و يف 
  .إجنازه ، و مناقشته ، إىل كلّ منهم أقدم أجزل الشكر ، و أرفع التقدير مساعديت على 

  و صلَّى اهللا و سلّم ، و بارك على نبينا حممد 

  .و على آلـه ، و صحبـه أمجعني، آمني
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  علمية فهارس
  

 ة فهرس اآليات القرآني.  

  واآلثارفهرس األحاديث. 

  احلسنىفهرس أمساء ا. 

 فهرس املصطلحات. 

 فهرس األعالم. 

 واملراجع  رفهرس املصاد.  

 فهرس املوضوعات.  
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  :فهرس اآليات القرآنية

  صفحتها  رقمها  اآلية

  الفاحتة

ٱپٱٱٱپٱپٱپٱپپ   215- 62  ]2[ٱ

ٱپٱٱڀٱڀپ   215- 62  ]3[ٱ

  52  ]7-6[  پٱٱٹٱٹٱٹٱڤڤٱڤٱڤٱڦپ

  البقرة

ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپ ٱپٱٱٱٻٻٱٱٱٻٱ ٱ]12[ٱ   44ٱ

ٱپٱٱٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپ ٱ]4[ٱ   48ٱ

ٱپٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپ ٱٱ   44  ]5[ٱ

ٱپٱٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ ٱ]8[ٱ   44ٱ

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ   45  ]25[ٱ

ٱپٱٱٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱپ   116  ]29[ٱ

ٱپٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ   172  ]32[ٱ

ٱپٱٱٱىبیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱپ   37  ]37[ٱ

ٱپکٱگٱگٱگٱگپ   71  ]85[ٱ

ٱپٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ   71  ]86[ٱ

ٱپٱٱۅٱۉٱۉٱېپ   71  ]87[ٱ

ٱپٱٱٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپ   221-120  ]109[ٱ

ٱپٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ   122  ]110[ٱ

ٱپٱٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ   221-163  ]115[ٱ

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ   222-161  ]127[ٱ
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ٱپڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپ ٱٱ   222  ]129[ٱٱ

ٱپٱٱٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦڤٱپ   120  ]148[ٱ

ٱپٱٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱپ   165  ]158[ٱ

ٱپٱٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبپ   159  ]163[ٱ

ٱپڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ ٱٱ   154  ]173[ٱٱ

ٱپٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ ٱٱ   152  ]199[ٱ

ٱپٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپ ٱٱ ٱ]209[ٱ   222-176ٱ

  3  ]211[  پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ

ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ ٱٱ   187  ]225[ٱٱ

ٱپٱٱٱپٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ   118  ]231[ٱ

ٱپڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھپ ٱٱ   193-187  ]255[ٱٱ

ٱپٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ   163  ]261[ٱ

ٱپٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈپ ٱٱ   189  ]263[ٱ

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ   122  ]265[ٱ

ٱپٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹپ   123  ]271[ٱ

ٱپٱٱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپ   118  ]273[ٱ

ٱپڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ ٱٱ   121  ]284[ٱٱ

ٱپٱٱہٱھٱھٱھہٱہٱہٱپ   49  ]285[ٱ

ٱٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپ   134- 56  ]286[ٱ

  آل عمران

ٱپٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ   206  ]2[ٱ

ٱپٱٱٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئپ   ]8[ٱ
67 -137-

222  
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ٱپٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ   221-170  ]18[ٱ

ٱپٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپ   222-161  ]35[ٱ

ٱپٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپ ٱٱ   170  ]62[ٱ

ٱپٱىٱائٱائٱەئپ   62  ]83[ٱ

ٱپژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگپ ٱٱ   169  ]126[ٱٱ

ۈپ ٱپٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱ ٱ]129[ٱ   121ٱ

ٱپٱٱٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ ٱ]155[ٱ   187ٱ

ٱپٱٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپ   220  ]189[ٱ

ٱپٱکٱگٱگپ ٱٱ   62  ]190[ٱ

  48  ]200[  پٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئپ

  النساء

ٱپٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ ٱٱ   140  ]1[ٱ

ٱپٱٱٱىٱائېٱېٱېٱىٱپ   136  ]6[ٱ

ٱپٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ ٱٱ   189  ]12[ٱٱ

ٱپٱٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ ٱ]29[ٱ   221-114ٱ

ٱپٱٱٻٱٻٱٻپ ٱٱ   195  ]34[ٱٱ

ٱپٱٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ   180  ]35[ٱ

ٱپٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱپ ٱٱ   185  ]43[ٱ

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ   135  ]45[ٱ

ٱپڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگپ ٱٱ   115  ]70[ٱٱ

ٱپمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتٱختپ ٱٱ ٱ]79[ٱٱ   127ٱ

ٱپٱٱٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹپ ٱ]81[ٱ   126ٱ
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وئپ ٱپٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱ   149  ]85[ٱ

ٱپیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبپ ٱٱ   136  ]86[ٱٱ

ٱپٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀپ ٱ]99- 98[ٱ   185ٱ

ٱپٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ ٱ]106[ٱ   152ٱ

ٱپٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ   209-129  ]108[ٱ

ٱپٱٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ   173  ]130[ٱ

ٱپۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱٴۇٱۋٱۋٱۅپ ٱٱ   63  ]132[ٱٱ

  63  ]133[  پٱٱٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئپ

ٱپٱٱٱېئٱېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئپ   176  ]134[ٱ

ٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ ٱٱ   123  ]135[ٱ

ٱپۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ ٱٱ ٱ]147[ٱٱ   165ٱ

ٱپٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱپ ٱ]148[ٱ   161ٱ

ٱپٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ   175  ]149[ٱ

ٱ  پکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ   67  ]166[ٱٱ

  118  ]176[  پٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ

  املائدة

ٱپٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ   80  ]8-7[ٱ

ٱپٱٱٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہپ   223  ]34[ٱ

ٱپٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپ ٱٱ   219-153  ]39[ٱ

ٱپٱیٱیٱجئٱحئپ   62  ]50[ٱ

  44  ]82[   پےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ

  220-153  ]98[  پٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپ
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ٱپىئوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئٱپ   170  ]118[ٱ

  األنعام

ٱپٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ ٱٱ   164  ]96[ٱ

  116  ]101[  پېئٱىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئپ

ٺپ ٱ  ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ   125  ]102[ٱٱ

ٱپٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ ٱٱ ٱ]103[ٱٱ   179ٱ

ائپ ٱپېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱ ٱ]157[ٱ   217ٱ

ٱپٱٱمبٱىبٱيبٱجتٱحتپ ٱ]165[ٱ   220-153ٱ

  األعراف

  3  ]73[ېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱپ

  51  194 195  پٱٱٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپ

  األنفال

ٱپٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ ٱ]4[ٱ   54ٱ

ٱ  پٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ   54  ]5[ٱ

ٱپٱٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿپ ٱ]10[ٱ   169ٱ

  135  ]40[  پٱٱٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئپ

  التوبة

ٱپٱٱٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ ٱ]91[ٱ   154ٱ

ٱ  پڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپٱ   153  ]102[ٱٱ

ٱپٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭپ ٱ]104[ٱ   158ٱ

  158  ]117[  پٱٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ

  يونس

ٱپٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبٱجتپ ٱٱ ٱ]25[ٱ   192ٱ
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ٱ  پٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ   32  ]38[ٱ

  هود

ٱپگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپ ٱٱ ٱ]1[ٱٱ   223-179ٱ

ٱپېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئپ ٱٱ   125  ]12[ٱٱ

ٱپکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ ٱ]41[ٱ   154ٱ

ٱپٱڈٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ ٱٱ ٱ]57[ٱ   138ٱ

ٱپەئٱەئٱوئٱوئٱۇئپ ٱٱ ٱ]61[ٱٱ   211-219ٱ

ٱپٱٱٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿپ ٱ]73[ٱ   202ٱ

ٱپٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ   203  ]90[ٱ

ٱپڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ ٱ]92[ٱ   220-129ٱ

  56  ]113[  پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ

  يوسف

ٱپٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ   222-194  ]39[ٱ

ٱپٱٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ   172  ]83[ٱ

  57  ]85[  پٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئپ

  الرعد

ٱپژٱڑٱڑٱکٱکپ   208- 71  ]9[ٱ

ٱپٱٱٱېٱېپ   209- 72  ]11[ٱ

ٱپٱٱٱڃٱچپ   ]15[ٱ
72 -209-

182  

ٱپٱٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ   194  ]16[ٱ

  3  ]38[  پٱٱٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ

  إبراهيم
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ٱپٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ ٱ]1[ٱ   182ٱ

ٱپچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ ٱٱ ٱ]8[ٱٱ   182ٱ

ٱ  پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ   155  ]34[ٱٱ

  احلجر

ٱ پڳٱڳٱڱگٱڳٱڳٱپ   143  ]23[ٱٱ

  172  ]25[  پٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ

ٱپٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ ٱٱ   215  ]49[ٱ

ٱپىئٱیٱیٱیٱیپ ٱٱ ٱ]50[ٱٱ   215ٱ

  216-165]85 86[  پٱٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھپ

  النحل

ٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپٱ   158  ]7[ٱ

ٱپٱٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ   ]18[ٱ
18 -154-

155  

ٱپۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپ ٱٱ   175  ]70[ٱٱ

  55]89 90[  پٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ

  اإلسراء

ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ ٱٱ   177  ]1[ٱٱ

ٱپٱٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبپ   178  ]17[ٱ

ٱپۅٱۅٱۉٱۉٱېپ   126  ]25[ٱ

ٱپٱٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپٱٱ   188  ]42[ٱ

ٱپٱٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ   188  ]44[ٱ

ٱپٱٱٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ   114  ]66[ٱ

  47  ]111[  پٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ
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  الكهف

  47  ]1[  ٱپۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپ

ٱپٱٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبپ   62  ]15[ٱ

ٱپٱٱٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبپ   134  ]45[ٱ

  مرمي

ٱپڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅپ ٱٱ   146  ]47[ٱ

  71  ]51[ پٱٱٱحتٱختٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجپ

ٱپۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ ٱٱ - 90[ٱٱ

91[  
188  

  األنبياء

ٱپٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ   161  ]4[ٱ

  پٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ
]31 -

32[  
53  

ٱپٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱپ   141  ]51[ٱ

  127  ]78[  پٱڻٱڻٱۀپ

  141  ]81[ پٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئپ

  احلج

  51  ]56[  پٱٱٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپ

ٱپڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ   128  ]17[ٱ

ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ   124  ]24[ ٱ

  119  ]39[  پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ

ٱپٱٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱچٱچپٱٱ   190  ]59[ٱ

ٱپٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپ   185  ]60[ٱ

ٱپٱٱٱہٱہٱھٱھٱھپ   195  ]62[ٱ
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  179  ]63[  ٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپ

ٱپٱٱٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئپ   181  ]64[ٱ

  املؤمنون

ٱپگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱپ ٱٱ ٱ]12[ٱٱ   68ٱ

ٱ پۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپ   68  ]14[ٱٱ

ٱ  پٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ   132  ]18[ٱ

  132  ]95[ پٱٱژٱڑٱڑٱڎٱڈٱڈٱژپ

  النور

ٱپٱٱٱمئٱىئٱيئٱجبٱحبٱخبٱمبٱىبٱيبپ   173  ]10[ٱ

ٱپٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ   207  ]25[ٱ

  119  ]64[  پڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپ

  الفرقان

  121  ]20[ پۈئٱېئٱېئپ

  192  ]31[  پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىپ

  الشعراء

  56  ]95- 94[  پٱٱٱکٱکٱکٱگٱگگٱگٱڳٱڳپ

  النمل

ٱپگٱگٱگڑٱکٱکٱکٱکٱگٱپ ٱٱ ٱ]40[ٱٱ   201ٱ

ٱ  پٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپ   69  ]80[ٱ

  القصص

  3  ]32[  پٱٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ

ٱ  پٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅپ   143  ]58[ٱ

  العنكبوت
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  117  ]62[  پٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپ

  الروم

  175  ]54[  پٱٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱپ

  لقمان

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ   182  ]12[ٱ

  54  ]15- 14[  پٱٱٱچٱچٱچٱچڃٱڃٱڃٱڃٱپ

ٱپٱٱٱېٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ   181  ]26[ٱ

  180  ]34[  پٱٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ

  السجدة

  80  ]27- 26[  پٱٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱںپ

  األحزاب

پپ ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ ٱٱ   213  ]1[ٱ

ٱپٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ   123  ]2[ٱ

ڇپ   191- 67  ]25[  پٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱ

ٱپيبٱجتٱحتٱختٱيتٱحبٱخبٱمبٱىبپ   213  ]43[ ٱ

ٱپٱٱٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ   140  ]52[ٱ

  220  ]73[  پٱٱٱۆئٱۈئٱۈئٱېئٱېئپ

  سبأ

ٱپٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ   180  ]1[ٱ

ٱپٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ   155  ]2[ٱ

ٱپٱٱٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ   183  ]6[ٱ

  138  ]21[  پٱٱٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ

  166  ]26[  پٱٱٱگٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگپ
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ٱپڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ ٱٱ   205  ]50[ٱٱ

  فاطر

ٱپٱٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇپ   186  ]28[ٱ

ٱپٱٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئپ   199  ]30[ٱ

ٱپٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ   178  ]31[ٱ

ٱپٱٱٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکپ   199  ]34[ٱ

ٱپکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱپ ٱٱ   188  ]41[ٱٱ

  121  ]45[  پٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ

  يس

ٱپڃٱچٱچپ ٱ]5[ ٱ   223ٱ

ٱپھٱھٱےہٱہٱھٱھٱپ ٱٱ   68  ]21[ٱٱ

ٱپۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائپ ٱٱ ٱ]38[ٱٱ   164ٱ

  32  ]69[  پٱٱٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ

ٱپٱٱٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ   79  ]79[ٱ

  165  ]81[  پٱٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋپ

  الصافات

ٱپڀٱڀٱڀپ   149  ]4[ٱ

  ص

  50  ]1[  پٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻپ

ٱپٱٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ   201  ]8[ٱ

ٱپھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ   201  ]9[ٱ

ٱپٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپ   137  ]35[ٱ

ٱپٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژپ   54  ]49- 48[ٱ
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ٱپٱٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇپ   54  ]55[ٱ

ٱپٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ ٱٱ   197-220  ]66[ٱ

  50  ]87[  پٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ

  الزمر

  223-1  ]1[  پٱٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ

  197  ]5[  پٱٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ

  غافر

ٱپٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ ٱٱ   164  ]2[ٱٱ

ٱپٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇپ   52  ]3839[ ٱ

ٱپڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپ ٱٱ   162  ]56[ٱٱ

  3  ]78[  پٱٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ

  فُصلَت

ٱپٻٱٻٱٻٱپپ ٱٱ - 216- 159  ]2[ٱٱ
223  

ٱپٱٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇپ ٱ]6[ٱ   217ٱ

ٱپٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپ ٱٱ   217  ]9-12[ٱ

  217- 32  ]13[  پٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپ

ٱپٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ   217  ]30[ٱ

ٱپٱٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ   217  ]33[ٱ

ٱ  پٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ   162  ]36[ٱ

ٱپٱکٱکٱکٱگگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ ٱ]41 42[ٱ   223ٱ

ٱپٱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱپ ٱ]42[ٱ   183ٱ

  الشورى
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ٱپٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپ ٱٱ ٱ]3[ٱ   168ٱ

ٱپٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤپ ٱٱ ٱ]4[ٱٱ   193ٱ

ٱپٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ ٱٱ ٱ]12[ٱٱ   117ٱ

ٱپۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉپ ٱ]28[ٱ   184ٱ

ٱپٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئٱۈئپ ٱٱ ٱ]29[ٱ   119ٱ

ٱپىئٱىئٱىئٱیٱیٱیٱیٱجئپ ٱ]51[ٱ   174ٱ

ٱ  پٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱڦپ   52  ]5253[ٱٱ

  الزخرف

ٱپھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ   201  ]31[ٱ

ٱپٱٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ   134  ]42[ٱ

ٱپٱٱٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئپ ٱ]72[ٱ   71ٱ

ٱ  پۈئٱۈئٱېئٱېئٱېئٱىئپ   71  ]73[ٱٱ

  71  ]74[  پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ

  اجلاثية

  223-168  ]2[  پٱٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ

  األحقاف

ٱ  پڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ   223-168  ]2[ٱٱ

  الفتح

ٱ  پڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپ   123  ]11[ٱٱ

  220  ]14[  پٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅٱۅپ

  ق

  65  ]12[  پٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱڀپ

  الذاريات
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ٱپٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ   69  ]23[ٱ

ٱپٱٱٱمتٱىتٱيتٱجثٱمثٱىثٱيثٱحجٱمجپ   172  ]30[ٱ

  3  ]38[  پٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڇپ

  210  ]58- 57[  پٱٱٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ

  الطور

  65  ]1 2 3 4[  پٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپ

  160  ]28[  پٱٱٱىٱىٱائٱائٱەئٱەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئپ

  القمر

  72  ]16[  پٱٱٱڳٱڱٱڱٱڱپ

ٱپۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋپ   199  ]42[ٱ

  216-147  ]55[   پڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ

ٱپٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ   200  ]55- 54[ٱ

  الرمحن

ٱپڃپ ٱٱ - 216- 147  ]1[ٱ
218  

  72  ]62[  پٱٱائٱائٱەئپ

  الواقعة

ٱپٱېئٱېئٱېئٱىئپ   130  ]74[ٱ

  پٱٱٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئٱىئٱيئٱجبپ
]75-76-

77[  52  

  130  ]96[   پېئٱېئٱېئٱىئپ

  احلديد

  191  ]25[  پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپ

  اادلة

ٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ ٱٱ ٱ]1[ٱٱ   177ٱ
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ٱ  پەئٱوئٱوئٱۇئٱۇئٱۆئٱۆئٱۈئپ   128  ]6[ٱٱ

  احلشر

ٱپکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ ٱٱ ٱ]1[ٱٱ   169ٱ

ٱ  پٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱائٱائٱەئپ   169  ]24[ٱ

  الصف

ٱ  پٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ   169  ]1[ٱ

  املنافقون

  183  ]8[  پٱگٱگٱڳٱڳپ

  التغابن

  190  ]17[  پٱٱٱۆٱۈٱۈٱٴۇٱۋٱۋٱۅپ

  التحرمي

  172  ]2[  پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ

  امللك

ٱپٱٱٱٿٱٿڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱپ   186  ]2[ٱ

  121  ]19[  پٱٱٱۀٱۀٱہٱہپ

  احلاقة

ٱپیٱیٱیٱیٱجئٱحئٱمئپ ٱٱ  3031[ٱٱ

32[  52  

  130- 52  ]33[  پٱٱٱجتٱحتٱختٱمتٱىتٱيتپ

  130  ]52[  پېئٱېئٱېئٱىئپ

  املعارج

ٱ  پپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ   214  ]41-40[ٱ

  نوح

ٱپٱٱیٱیٱیٱیٱجئٱحئپ   133- 68  ]10[ٱ
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  66]13 14[  پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤپ

  املزمل

  70  ]8[  پٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ

  القيامة

  53  ]32- 31[  پٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱڈپ

  االنفطار

  141  ]6[  پٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ

  االنشقاق

  121  ]15[  پٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ

  الربوج

  128  ]9[  پٱٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ

ٱپٱٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپ   204  ]10[ٱ

ٱپٱٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپ   203  ]11[ٱ

ٱۀٱۀٱہٱہٱہپ ٱ ٱپٱٱٱہٱھٱھٱھٱھٱ   204  ]13- 12[ٱ

ٱپٱےٱےٱۓٱۓڭٱڭٱڭٱڭپ   203-142]14 15[ٱ

  129  ]20[  پىٱائٱائٱەئپ

  األعلى

  138  ]1[  پٱٱٱںٱڻٱڻٱڻپ

  الغاشية

  66]13 14[  پٱٱںٱڻٱڻپڱٱڱٱڱٱںپ

ٱپٱڻٱڻٱۀۀٱہٱہپ   66]15 16[ٱ

  الليل

  73  ]10-5[  پٱۈٱۈ.........ہٱہٱہٱھٱپ
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ٱپٱٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ   138  ]20[ٱ

   الضحى

  پڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڳٱڳپ
ٱ  910[ٱٱ

11[  
65 -70  

  التني

ٱپٱٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ ٱ]4[ٱ   142ٱ

ٱپٱڦٱڄٱڄٱڄپ ٱٱ   142  ]7[ٱ

   العلق

  145  ]3[  پڎٱڎٱڈپ

  العاديات

ٱ ٱھٱھٱھٱےپٱ ٱپٱٱ   127  ]7[ٱ

  التكاثر

  70  ]2-1[  پٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکپ

  قريش

  43  ]1[  پٱپ

  النصر

  146  ]3[  پڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ

  اإلخالص

ٱ  پٱٱٻٱٻٱٻپ   144  ]1[ٱٱ

ٱپٱپٱپپ ٱٱ ٱ]2[ٱ   148ٱ
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:فهرس األحاديث واآلثار  

 
  الصفحة  األحاديث واآلثار

  177  .»اجتمع عند البيت ثالثة نفر، ثقفيان وقرشي«

» انوإِخ نذَا ما همإِنان75  .»الْكُه  

  أ  .»-  - النبِي إِلَى جاَء الْمغرية، بن الْوليد أَنَّ«

أجيب أحدكم إذا رجع إىل أهله وبيته أن جيد فيه ثالث خلفات عظام «
  .»مسان؟

63  

  62  .»إذا قرأ قطع قراءته آية آية كان رسول اهللا «

  176  .»اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع«

  73  .»ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن فيقول أحدمها«

  68  .» ]12:املؤمنون[ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ :نزلت هذه االية«
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 :فهـرس أمساء اهللا احلسىن املشروحة 

 

  الصفحة  االسم  

     144األحد   1

  137األعلى   2

  144األكرم   3

  160  الرب  4

  121  البصري  5

  145التواب   6

  135احلسيب   7

  146احلفي   8

  138احلفيظ   9

  206  احلق  10

  167  احلكيم  11

  186احلليم   12

  124احلميد   13

  205  احلي  14

  122اخلبري   15

  164  اخلالق  16

  147الرمحن   17

  114  الرحيم  18

  209  الرزاق  19

  140الرقيب   20

  176  السميع  21

  165  الشاكر  22

  190الشكور   23

  127الشهيد   24

  الصفحة  االسم  

  147الصمد   25

  141العالم   26

  156العزيز   27

  130العظيم   28

  175  العفو  29

  192  العلي  30

  115العليم   31

  133الغفّار   32

  126الغفور   33

    181  الغين  34

    166  الفتاح  35

  132القادر   36

  119  القدير  37

  204القريب   38

  193القهار   39

  191  القوي  40

  205القيوم   41

  195الكبري   42

  141الكرمي   43

  178  اللطيف  44

  207املبني   45

  208املتعال   46

  209املتني   47

   210ايب   48
  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



 

 

      252 

 
 

  الصفحة  االسم  

  142  ايد  49

   129  احمليط  50

  133  املقتدر  51

  148  املقيت  52

  200  املليك  53

  135  النصري  54

  192  اهلادي  55

  149  الواحد  56

  143  الوارث  57

  162  الواسع  58

  203  الودود  59

  124  الوكيل  60

  184  الويل  61

  136  الوهاب  62

   136  الوهاب  63

 

 

 
  

  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



 

 

      253 

فةفهـرس املصطلحات البالغية املعر:  
  

  الصفحـة  املصــطلح  الرقــم

  13  االزدواج   1

  54  االستطراد  3

  13  االستعارة  4

  13  اإلجياز  5

  68  اإليغال  6

  14  البيان  7

  13  التجانس  8

  13  التشبيه  9

  67  التصدير   10

  14  التصريف  11

  14  التضمني  12

  13  التالؤم  13

  66  التمكني  14

  68  التوشيح  16

  65  حرف الروي  17

  55  حسن التخلص  18

  73  السجع  19

  53  الطباق  20
  59  الفاصلة القرآنية  21

  59  الفاصلة يف العروض  22

 61 القافية  23

  14  املبالغة  24

  36  املشاكلة  25

  53  املقابلة  26
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  :فهرس تراجم األعالم

  

  

  

  الصفحـة  مالعـل

  70  .حممود بن عبد اهللا احلسيين  األلوسي،
  17  .أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد ،الباقالين

  8  .عبد القاهر بن طاهر بن حممد  ،البغدادي
  36  . إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر ،البقاعي
  76  .عمرو بن حبر بن حمبوب البصري  ،اجلاحظ

  18  .عبد القاهر بن عبد الرمحان أبو بكر ،اجلرجاين
  75  .محل بن مالك بن النابغة اهلذيل

  15  .محد بن حممد بن إبراهيم، أبو سليمان ،اخلطايب
  20  .حممد عبد اهللا ،دراز

  153  التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد ،الدين  فخر الرازي
  7  .مصطفى صادق ،يالرافع
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عبد اهللا حممود، دار الكتب العلمية : ، تح)عمدة القاري شرح صحيح البخاري(العيين بدر الدين،  - 78
  .م2001سنة 1بريوت، ط

 **غ  **  

حممد عثمان اخلشت، مكتبة : ، تح)املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن(الغزايل أبو حامد،  - 79
  .القرآن القاهرة

 **ف  **  

  .م2009سنة  2، دار النفائس عمان، ط)إعجاز القرآن الكرمي(فضل حسن عباس،  - 80

  .م2000سنة1ط األردن،، دار الفتح )قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية(فضل حسن عباس،  - 81

  .م1979، اهليئة العامة املصرية، سنة)القاموس احمليط(الفريوز آبادي،  - 82

عبد العليم الطحاوي، املكتبة : تح، )ىف لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز(الفريوز ابادي،  - 83
  .العلمية بريوت
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  **ق  **  

عبد اهللا : ، تح)اجلامع ألحكام القرآن(، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب - 84
  .م2006سنة1التركي، مؤسسة الرسالة بريوت، ط

  .، دار الكتب العلمية، بريوت)الفوائد املشوق إىل علوم القرآن(ابن قيم اجلوزية  حممد بن أيب بكر،  - 85

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة  شفاء العليل(حممد بن أيب بكر،  ابن قيم اجلوزية- 86
  .م1991سنة1مصطفى الشليب، مكتبة السوادي جدة، ط: ، تح)والتعليل

عمر بن حممود أبو عمر، : ، تح)وباب السعادتني طريق اهلجرتني(حممد بن أيب بكر،  ابن قيم اجلوزية - 87
  .م1994ةسن2دار ابن القيم  الدمام، ط

سليم بن عيد اهلاليل، : ، تح)عدة الصابرين وذخرية الشاكرين(حممد بن أيب بكر،  ابن قيم اجلوزية - 88
  .م1999دار ابن اجلوزي السعودية، سنة

حممد : ، تح)نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج(حممد بن أيب بكر،  ابن قيم اجلوزية - 89
  .م1999سنة 1بريوت، طدار إحياء التراث العريب عبد الرمحان املرعشلي، 

عبد اهللا البطاطي، دار : ، تح)التبيان يف أميان القرآن(، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية- 90
  .هـ1429سنة1طعامل الفوائد للنشر والتوزيع مكة، 

: ، تح)على اجلهمية واملعطلة الصواعق املرسلة(، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية - 91

  .م1998سنة 3علي بن حممد الدخيل، دار العاصمة الرياض، ط

، حممد )يف االنتصار للفرقة الناجية الكافية الشافية(، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية - 92
  .هـ1428ةسن1ابن عبد الرمحن العريفي، دار عامل الفوائد مكة، ط

حممد عبد القادر الفاضلي : ، تح)بدائع الفوائد(، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي اجلوزيةابن قيم  - 93
  .م2001سنة1وغريه، املكتبة العصرية بريوت، ط

جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد (، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية - 94
  .م1997سنة1مشهور حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي السعودية، ط: تح ،)خري األنام

سليم بن عيد هاليل، دار ابن حزم بريوت، : ، تح)الرسالة التبوكية(حممد بن أيب بكر،  ابن القيم - 95
  .م1998سنة1ط

  **ك  **  
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قاهرة، مصطفى السيد حممد وغريه، مؤسسة قرطبة ال: ، تح)تفسري القرآن العظيم(ابن كثري،  - 96
  .م2000سنة1ط

عدنان درويش وغريه، مؤسسة الرسالة : ، تح)الكليات(، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين يالكفو - 97
  .م1998سنة 2بريوت، ط

  **م  **  

  .م1986سنة1ط ، دار الكتب العلمية بريوت،)أعالم النبوة(املاوردي أبو احلسن علي بن حممد،  - 98

  .م1947سنة 2، دار املنار القاهرة، ط)املنارتفسري (حممد رشيد رضا،  - 99

: ، تح)تاج العروس من جواهر القاموس(، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين املرتضى الزبيدي -100

  .م1965جمموعة من احملققني، مطبعة حكومة الكويت، سنة

شار عواد معروف، ب: ، تح)ذيب الكمال(، يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي -101
  .م1985سنة2مؤسسة الرسالة بريوت، ط

حممد بن نزار متيم، دار األرقم : تح، )صحيح مسلم(مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  -102
 .بريوت

  .م1996سنة 2، ط)مباحث يف إعجاز القرآن، دار املسلم الرياض(مصطفى مسلم،  -103

  .م2000سنة3 ، ط)مكتبة املعارف الرياض. القرآنمباحث يف علوم (، مناع القطان -104

حممد رضوان الداية، دار : ، تح)التوقيف على مهمات التعاريف ( املناوي حممد عبد الرؤوف، -105
  .م1990سنة1الفكر بريوت، ط

أمني حممد عبد الوهاب، دار : ، تح)لسان العرب(، حممد بن مكرم األفريقي املصري ابن منظور -106
  .م1999سنة3التراث العريب بريوت، طإحياء 

، دار القلم دمشق )البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوا(، ةامليداين عبد الرمحان حسن حبنك -107
  .م1996 سنة1ط

 ،دار القلم دمشق، )العقيدة اإلسالمية وأسسها(امليداين عبد الرمحان حسن حبنكة،  -108
   .م1979سنة2ط
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  **ن  **  

مروان : ، تح)مدارك الترتيل وحقائق التأويل(النسفي أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود،  -109
  .م2005حممد الشعار، دار النفائس بريوت، سنة
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 :فهرس املوضوعات
  الصفحة  املوضوع

  أ  .مقدمة

  ب  .اإلشكالية

  ج  أمهية املوضوع

  ج  .أهداف املوضوع

  د  .أسباب اختيار املوضوع

  هـ  .الدراسات السابقة

  و  .املنهج املتبع يف الدراسة

  و  .طريقة العمل يف الدراسة

  ط  .خطة البحث

ـاز القرآنــي: فصل متهيد   1  .مدخــل إلــى اإلعجـ
ـاز القرآنــي: املبحث األول   2  .حقيــقة املعجزة واإلعجـ

ى اإلعجــاز القرآين و املعجــزة: املطلب األول   3  .معـن
  4  .معىن اإلعجاز و املعجزة لغة: األولالفرع 

  5  .معىن اإلعجاز القرآين و املعجزة اصطالحا: الفرع الثاين
  5  .القرآن لغة واصطالحا: الفقرة األوىل

  5  .)قرآن(كلمة لاملعىن اللغوي : أوال 

  6  .املعىن االصطالحي: ثانيا

  6  .املناسبة بني املعين اللغوي واملعىن االصطالحي: ثالثا

  7  .معىن إعجاز القرآن: الفقرة الثانية  

  8  .املعجزة اصطالحا: الفقرة الثالثة

  9  .مناقشة التعاريف وذكر التعريف املختار

اخلالدة ومعجزات األنبياء  شروط املعجزة و الفرق بني معجزة النيب : املطلب الثاين
  .السابقني

10  

  10  .شروط املعجزة: الفرع األول

  11  .اخلالدة ومعجزات األنبياء الفرق بني معجزة النيب : الفرع الثاين

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



 

 

      267 

  الصفحة  املوضوع

  12  .وجــوه اإلعجــاز القرآين: املبحث الثاين
  13  .أقوال العلماء يف أهم وجوه اإلعجاز: املطلب األول

  13  .  بعض املتقدمني رأي :الفرع األول
  13  .الرماين رأي: أوال 

  15  .اخلطايب رأي: ثانيا
  17  .رأي الباقالَّين: ثالثا 

  18  .رأي اجلرجاين: رابعا
  19  .رأي بعض املتأخرين: الثاين الفرع
  19  .الرافعي رأي: أوال
  20  .دراز اهللا عبد حممد رأي: ثانيا
  22  .قطب رأي سيد: ثالثا
  23  .عباس فضل الدكتور رأي: رابعا

  23  .اإلعجاز البياين -
  23  .العلمياإلعجاز  -
  23  .اإلعجاز التشريعي-
  24  .اإلعجاز الغييب -

  24  .اإلعجاز النفسي
  24  .اإلعجاز الروحي

  26  .خالصة أقوال العلماء حول وجوه اإلعجاز: املطلب الثاين

  28  .جتلي اإلعجاز البياين يف علم املناسبات و الفواصل القرآنية: الفصل األول
  29  .البياين أقوال العلماء فيه و أمهيـتهاإلعجاز : املبحث األول

  30  .أقوال العلماء يف اإلعجاز البياين: األولاملطلب 
  30  .الطربي قول: أوال
  30  .الرماين قول: ثانيا

  30  .قول اخلطايب: ثالثا

  31  .الباقالّين قول: رابعا
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  31  .اجلرجاين رأي: خامسا
  32  .عطية قول ابن: سادسا

  32  .قول القرطيب: سابعا
  33  .قول مصطفى صادق الرافعي: ثامنا

  34  .أمهية اإلعجاز البياين: يناملطلب الثا
  35  .علــم املنــاسبــات وأمهـيته: املبحث الثاين
ـيقة علــم املــناســبات: املطلب األول   36  .حـق
  36  .املناسبة لغة: الفرع األول
  36  .االصطالحاملناسبة يف : الفرع الثاين

  37  .مناقشة التعريفات وذكر التعريف املختار
  39   .أمهية علم املناسبات: املطلب الثاين

  41  .املناسبة ومناقشة أقوهلم لعلم املعارضون: املطلب الثالث
  41  .العز بن عبد السالم:األول
  42  .اإلمام الشوكاين: الثاين
  43  .املناسبة بني السور: أوال
  44  .املناسبة بني اآليات: ثانيا
  44  .اآلية املستأنفة املبينة ملا قبلها -1

  44  .اآلية املستأنفة املقررة ملا قبلها2-
  44  .اآلية احلاملة ملعىن ضد اليت قبلها3 -

  46  .أنـواع املنـاسبـات يف الـقرآن: املبحث الثالث
ـاسـبات بيـن السور: املطلب األول   47  .املن
  47  .مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها: الفرع األول
  48  .املناسبة بني مضمون السورة والسورة اليت قبلها: الفرع الثاين

  48  .املناسبة بني فاحتة السورة لفاحتة ما قبلها إذا كان بينهما تالزم: الفرع الثالث

  49  .السورتني املتجاورتني خامتيت بني املناسبةُ: الفرع الرابع

  50  .املناسبات يف السورة الواحدة: الثايناملطلب 
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  50  .مناسبة اسم السورة ملقصودها: الفرع األول
  50  .املناسبة بني بداية السورة وخامتتها: الفرع الثاين

  51  .املناسبة بني اآليات املتجاورة: الفرع الثالث
  51  .االرتباط الظاهر: القسم األول

  51  .لألوىل الثانية مؤكدة -أ 
  51  .الثانية سببا لألوىل –ب 
  51  .الثانية مفسرة لألوىل –ج 
  52  الثانية بدل لألوىل –د 

  52  .الثانية تعليل ملا قبلها - هـ 
  52  .الثانية معترضة لألوىل -و 

  53  .غري ظاهر االرتباط: القسم الثاين
  53  .اآلية الثانية معطوفة على األوىل –أ 

  53  .الطباق
  53  .املقابلة

  53  .أال تكون اآلية الثانية معطوفة على األوىل -ب 
  54  .إحلاق النظري بالنظري1-
  54  .االستطراد – 2

  54  .االنتقال من حديث إىل حديث تنشيطا للسامع3-
  55  .حسن التخلص4 -

  55  .املناسبة بني كلمات اآلية: الفرع الرابع
  56  .من حيث املعىن: أوال
  57  .حيث اللفظمن : ثانيا

  57  .املناسبة بني اآلية وفاصلتها: الفرع اخلامس
  58  .املناسبة بني اآليات القرآنية وفواصلها: املبحث الثالث

  59  .الفاصلة القرآنية وفوائد معرفتها: املطلب األول

  59  .تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطالحا: الفرع األول
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  59  .لغةالفاصلة : أوال
  59  .الفاصلة اصطالحا: ثانيا

  61  .طرق معرفة الفواصل: الفرع الثاين
  61  .التوقيفي: األول
  62  .القياسي: الثاين

  62  .مبا قبلها وما بعدها يف الطول و القصرمساواة اآلية  -أ
  63  زمشاكلة الفاصلة آليات السورة يف احلرف األخري أو ما قبله -ب 

  63  .فوائد معرفة الفواصل: الفرع الثالث
  65  .أنواع الفواصل و مناسبــاا: املطلب الثاين
  65  .أنواع الفواصل يف القرآن الكرمي: الفرع األول

  65  .أنواع الفواصل باعتبار حرف الروي: األول
  65  .الفواصل املتماثلة –أ 

  65  .الفواصل املتقاربة –ب 
  65  .الفواصل املنفردة –ج 

  65  .أنواع الفواصل باعتبار الوزن: الثاين
  65  .الفاصلة املتوازية -أ

  66  .الفاصلة املتوازنة -ب
  66  .الفواصل املطرفة -ج

  66  .مناسبة الفاصلة لسياقها: الفرع الثاين
  66  .التمكني: أوالً
  67  .التصدير: ثانيا
  68  .التوشيح: ثالثا
  68  .اإليغال: رابعا

  69  .الفواصل القرآنية ودورهاوضيفة : الفرع الثالث

  69  .وظيفة معنوية -أ

  70  .وظيفية لفظية –ب 
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  73  .السجع و الفاصلة القرآنيـة: املطلب الثالث
  73  هل يف القرآن سجع؟: الفرع األول

  73  .السجع لغة و اصطالحا: أوال 
  73  .السجع لغة -أ

  73  .السجع يف االصطالح -ب 
  74  .النافون واملثبتون للسجع يف القرآن ومناقشة أدلتهم: ثانيا

  74  .حجج الذين نفوا  السجع من القرآن -أ
  76  .حجج املثبتني -ب 
  77  .مناقشة أدلة الفريقني -ج 
  78  .الرأي املختار -د 

  78  .رد شبهة حول الفاصلة القرآنية: الفرع الثاين

  81  .اهللا احلسىن يف خوامت اآلياتاإلعجاز البياين ألمساء : الثاينالفصل 
  82  .اتــإحصاء أمساء اهللا احلسىن الواردة يف خوامت اآلي: املبحث األول
  83  .منهج إحصاء األمساء احلسىن يف خوامت اآليات: املطلب األول

  84  .اآليات اليت ختمت بأمساء اهللا احلسىن: املطلب الثاين
  109  .فواصل السور املكية واملدنيةأمساء اهللا احلسىن يف : املطلب الثالث

  109  .عدد أمساء اهللا احلسىن يف فواصل السور املكية: أوال
  109  .عدد أمساء اهللا احلسىن يف السور املدنية: ثانيا
  110  .السور اليت مل ترد أمساء اهللا احلسىن يف فواصلها: ثالثا

  111  .اآلياتاألمساء املنفردة واملقترنة يف خوامت :يناملبحث الثا
  114  .أمساء اهللا احلسىن املنفردة يف خوامت اآليات: املطلب األول

  114  .الرحيم -1
  115  .العليم -2

  116  .اخللق املستلزِم للعلم: أوال

  117  .تقسيم األرزاق عن علم: ثانيا

  117  .تشريع األحكام من أوامر ونواهي من العليم: ثالثا
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الذي ال إله إال هو، له األمساء احلسىن، وصلِّ اللَّهم وسلِّم على حممد صاحب املرتل احلمد هللا 

  .األسىن، وعلى آله وأصحابه أويل الدرجات األمسى

  :بعدأما 

فهذا حبث علمي يبحث يف جانب من جوانب إعجاز القرآن البياين، وهو مناسبة الفاصلة 
حيث جاءت آيات كثرية يف كتاب اهللا خمتتمة بأمساء  لة يف أمساء اهللا احلسىن بسياقها،ة املتمثِّالقرآني

  : اهللا املنفردة واملقترنة، وعليه كان عنون هذا البحث

)بأمساء اهللا احلسىن بني إعجاز املعىن وروعة البيانة ختم اآليات القرآني.(  

  : فمن هذا العنوان يتبادر إىل الذهن عدة تساؤالت، فرمبا يقول قائل

   ا؟ متخ الذي واالسم الكرميما العالقة بني معىن اآلية 

   وما سر انفراد أو اقتران أمساء اهللا احلسىن يف خوامت اآليات القرآنية؟

  هذه اآلية ذا االسم دون غريه من األمساء؟وملاذا ختمت 

  . فجاء اجلواب عن هذه التساؤالت وغريها  مفصال يف مقدمة وثالثة فصول

 فأموالدراسات وأهدافه، إشكالية البحث، وأمهيته، وأسباب اختياره، :مة فذكرت فيهاا املقد 

  .فيه، مث خطة البحث السابقة حوله، واملنهج املتبع يف هذه الدراسة، وطريقة العمل

مة ذكرت فصال متهيديا جعلته مدخال إىل اإلعجاز القرآينوبعد املقد:   

، ويف أثناء ذلك عرفت فتهما لغة واصطالحا، فعرحقيقة املعجزة و اإلعجاز القرآين فيه فتناولت
ومعجزات األنبياء دة الاخل - -  شروط املعجزة و الفرق بني معجزة النيب، مث ذكرت القرآن الكرمي

   .نيالسابق

أقوال العلماء فيها، فخلصت إىل أهم وجوهها،  وذلك بذكر، ازوجـوه اإلعجعلى جت مث عر
  .املتمثلة يف اإلعجاز التشريعي واإلعجاز الغييب واإلعجاز النفسي واإلعجاز العلمي واإلعجاز البياين

ي اإلعجاز البياين يف علم جتلِّ: احلامل لعنوان وانطالقا من هذا األخري كان الفصل األول
   :املناسبات و الفواصل القرآنية

   .أمهيته نتمث بيفيه  أقوال العلماء بعض عرضب اإلعجاز البياين وذلك عنفابتدأته بالكالم 
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أال وهو علم املناسبات، فذكرت حقيقة هذا العلم وأمهيته، مع  هإىل وجه من وجوه مث انتقلت
املتمثلة يف قرآن أنواع املناسبات يف الله ومناقشة أقوهلم، كما ذكرت  ضنياملعارنقل بعض أقوال 

  ، املناسبة بني السور واملناسبة داخل السورة الواحدة

 حقيقة معرفة فكان من املهماملناسبة بني اآليات القرآنية وفواصلها،  :أنواع املناسبات ومن بني

 ؟وفوائدها، وهل تسمى سجعا أم ال، وطرق معرفتها، والعالقة بينها وبني سياقها، الفاصلة القرآنية
فبينت ذلك، دافعا الشبهة املثارة حول الفاصلة، بأا جاءت تراعي اجلمال اللفظي دون أن تعطي 

  . اهتماما للمعىن

، فابتدأته آلياتاإلعجاز البياين ألمساء اهللا احلسىن يف خوامت افجاء بعنوان : الثاينالفصل وأما 
مث وامت، اخل يف هامنهج إحصاء ، وذلك بذكرإحصاء أمساء اهللا احلسىن الواردة يف خوامت اآلياتب

يف فواصل عت تلك األمساء ، وبعدها تتبتمت بأمساء اهللا احلسىناآليات اليت خانتقلت إىل عرض 
  .السور املكية واملدنية

املناسبة ووجه احلكمة من  وذلك بذكر خوامت اآلياتيف مث ذكرت األمساء املنفردة واملقترنة  
موضوعات اآليات مع فظهر أن االسم الكرمي يف متام املناسبة أمنوذج أو أمنوذجني لكل ختم، خالل 
، مث جاءت اية هذا الفصل بذكر بعض الفوائد املستفادة من ختم اآليات القرآنية بأمساء اهللا والسور
  .احلسىن

  :ت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من هذا البحث، واليت من بينها أذكرفعرض :وأما اخلامتة

 ، موزعة علىمخسة وأربعني امسانَّ عدد أمساء اهللا احلسىن اليت جاءت يف خوامت اآليات هي إ -  

  .منها املكي واملدين ،سورة سبع وسبعنييف  ، مخس مائة وأربع وثالثني آية

 مثانيف العدد، فاملكية منها  تفاوتمعظم السور اشتملت فواصلها على أمساء اهللا احلسىن مع  - 

  .تسع عشرةو املدنية  ،ومخسون سورة

أربع وثالثون  :عدا تسع وثالثون سورة: السور اليت مل ترد أمساء اهللا احلسىن يف فواصلها - 
  .سور مدنية ثالثمكية و

 من عال بقدر حظيت األمساء من جمموعة أن إىل احلسىن لألمساء اإلحصاء أشار -  

يتلوه العليم  ،مرة عشر يتثناو مائة يف جاء فاصلة قرآنية الذي رحيمكال اخلوامت يف الدوران
 يف إال ترد فلم قلت، أمساء وهناك يف مثان ومثانني مرة، مث احلكيم يف تسع وسبعني مرة،
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  األكرم و األحد و املتني و املتعال :مثل واحد موضع

   .الترغيب والترهيب بأمساء اهللا تعاىل يف خوامت اآليات - 

 -هن يف بعض اخلوامت كما تبيوذلك بذكر أسباب العقوبة وأسباب  أن رمحة اهللا سبقت غضب
   .الرمحة يف اآلية وختمها باألمساء اليت تدل على الرمحة

أو ، نته من األحكام أو األفعالضمل ما تعلِّه تتعاىل يذكر يف ختام اآليات أمساَءاهللا  أن  كما - 
   .تأكد وتقرر مضمون اآلية

الدعاء ومن الالفت للنظر ، بأمسائه على وحدانيته يف خوامت اآليات يستدل سبحانه كما - 
   .بأمسائه تعاىل املناسبة للمقام يف خوامت اآليات

التصريح بذكر جزاء احلكم املذكور  بذكر أمسائه يف اخلوامت عن االكتفاء ومن الفوائد كذلك - 
وذلك لينبه سبحانه عباده أم إذا عرفوا اهللا بذلك االسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من ، يف اآلية
   .األحكام

وهذا يدل على عظمة ، ض اآليات اليت ذكرت ترتيل القرآن بأمساء اهللا تعاىلعختم بوكذلك  - 
   .القرآن وجاللة شأنه وأمهية نزوله

  .ختم بعض اآليات بأمسائه احلسىن حلث العباد على االقتداء مبدلوهلاوكذلك  - 

 
  .واحلمد هللا الذي بفضله تتم الصاحلات
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Summary of Research 

Thank God that there is no god but He, to him belong the holy 

names, and peace upon Muhammad, owner of the house, and his 

family and his companions that have the primary grades. 

After; 

This research looks at the aspects of  the miraculous style of the 

Quran and the suitable interval of the Qur'an in the names of Allah with 

its context, where it came from many verses in the Holy Book of God, 

concluding the associated and separate names of Allah, upon this the 

title of this research will be: 

ENDING THE QURANIC VERSES OF THE QUORAN WITH 

THE HOLY NAMES OF ALLAH BETWEEN THE MIRACULOUS 

MEANING AND THE WONDER OF THE STYLE. 

This title can lead you to many questions, you might say: 

 What is the relationship between the meaning of the verse and the 

Holy Names, which seal them? 

  Which secret is byond the association and the separation of the 

names of Allah in the verses intervals? 

  And why is this verse concluded by this name without other 

names? 

the answer to these questions and others is detailed in an 

introduction and three chapters. 

As for the introduction we stated: 

The dilemma of the search, and its importance,  the reasons for its 
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choice,  its objectives,  previous studies about it,  the approach 

followed in this study, the method of work, and finally the plan of the 

search. 

After the introduction We stated an introductory chapter which is an 

introduction to the miraculous style of the Qur'an: 

In which we give the essence of the miracle and the miraculous style 

of the prophet Muhammed (p.b.u.h) and the other prophets. 

Then we put the light on the different faces of miracle, by stating 

scholars opinions, giving its most important aspects, represented in  the 

legislative, metaphysical, psychological and the scientific and 

miraculous style. 

Out of this latter we suggest the title of the first chapter “The 

Manifestation of miracles and explanations in the verses intervals. 

miraclous style and showed its  s opinions aboutStating scholar

importance. 

Then moved to one  of its aspects, namely the association of verses 

intervals, stating the fact of this field and its importance, exposing 

opinions of some opponents and discussing them, as well as  

mentioning types of associations between the surats globally and 

separately. 

Among these associations, we stated: The association between 

Quoranic verses and their intervals. It was important to know the 

essence of the Qur'an interval, methods of understanding it, the 

relationship between them and their context, its benefits, and is it called 

rhyme or not? We stated that mainly pushing the suspicion raised about 
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the intervals, taking into account that it came to give the verbal beauty 

without paying attention to the meaning. 

The second chapter: 

It is entitled Miraclous Style of the Names of Allah in the Verses 

Intervals, starting by enumurating  the names of Allah contained in 

verses, and  the approach followed in counting them, then moved to 

mention the verses that sealed the names of Allah, and then followed 

those names in the holy book. 

Then reported the associated and separate names of Allah in verses, 

by mentioning the appropriate association and the wisdom in each 

verse interval through one or two examples. We noticed that there is a 

closer relationship between the holy names of Allah and the context of 

 Ending this section by stating some of the benefits learned the surats.

from  sealing Quranic verses with the names of Allah. 

 
The Conclusion: 

The conclusion introduces  the most important results and findings 
this research, among which we state: of 

 The number of names of Allah which came in the Quoranic 

verses are forty-five names, spread over five hundred and thirty-

four verses, and seventy seven Surats, including Mecca and 

Madina. 

 There are thirty nine surats in which no holy name is mentioned 

(Thirty four of Mecca and five if  Madina). 

 Statistics showed that some holy names are greatly mentioned 

than others, like ARAHIM stated 112 times, followed by ALALIM 
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(88) times, then ALHAKIM (79) times, whereas some other names 

are rarely mentioned, just one or two times like ALMATIN, 

ALMOUTAAL, ALAHAD and ALAKRAM. 

 Persuading and Warning worshipers through the holy names of 

Allah. 

 It is also noticible in some of the verses intervals that the mercy 

of God preceded His wrath and punishment by mentioning the 

reasons and causes of compassion in verse and ending it by names 

that show the compassion. 

 God mention His names at the end of verses to explain the 

contents of the provisions or acts, or emphasising the content of the 

verse. 

 Through His holy names, God gives us the proof and evidence 

about His oneness,  as well as  praying through His names that suit 

the context of the verses. 

 From the benefits too, mentioning the holy names instead of  the  

penalty or  prize in order to call worshipers that if they knew God 

by His holy names they would knew the consequent judgments.  

 As well as sealing some of the verses that state the downloading 

of the Quran by the holy names, and this shows the greatness of the 

Quran and His Majesty and the importance of its coming off. 

 And finally sealing some of the verses with His holy names to 

urge worshipers to follow and work with its meaning. 

Thank God that His grace is righteous.  
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