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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 التذييل بأمساء اهلل احلسنى

 وفاء فيصل اسكندر و  فرح سامل حممد شيت 

10/10/2020تأريخ القبول:     26/7/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

يمثل التذييل مفهومًا بالغيًا واضح المعالم يأتي ألغراض بالغية عديدة منها ما يكون 
ا بعده بأسلوب ينبئ بالمعنى المتضمن في اآلية إعالنًا عن انتهاء الحدث وتمامه ممهدًا لم

الكريمة ومؤكدًا لما قبله وما بعده وهذا داللة على المعنى المتداخل والتناسب في آي القرآن 
  فيكون له عالقة ارتباطية.

ّن أكثر التذييالت في القرآن تأتي لتوكيد المعنى الذي هو أشهر وظائف التذييل  وا 
 الحسنى هو األكثر ولذا فنن  االقتران الثنائي يحتل المرك  األول في وأّن التذييل بأسماء اهلل

التذييل بأسماء اهلل الحسنى, وقد يأتي التذييل )تذيياًل آلية أخرى( من سورة أخرى غير التي 
 .1فهي تذييل لقوله تعالى في سورة الممتحنة:  1ورد فيها, مثل التذييل في سورة الصف:

 .ايات اآليات, السياق, اإلضمار, التأكيدنهالكلمات المفتاحية: 
 المقدمة
الحمددد هلل الددذي لدده ملددت السددموات واألرض وهددو علددى كددل شدديء قدددير, الددذي لدده مددا        

فدددي السدددموات ومدددا فدددي األرض وهدددو العلدددي العظددديم, الحمدددد والثنددداء بمدددا يليددد  بددده تعدددالى, 
لة رب السدددماء وصدددلوات اهلل وسدددالمه علدددى مدددن بعدددث رحمدددة لمدددن فدددي األرض لتبليددد  رسدددا

صالًة وسالمًا دائمين باقيين ما أورد العدود وردرى المداء وعلدى آلدة وصدحبه العظمداء الدذين 
ضددحوا بأنفسددهم وأمددوالهم وطددالوا بنيمددانهم العظدديم عنددان السددماء وعلددى مددن تددبعهم بنحسددان 

 وصد  وصفاء, ومن سار على منهارهم إلى يوم اللقاء.
 أما بعد...

                                                 

 جامعة الموصل .سانيةللعلوم اإِلنالتربية / كلية علوم القرآن والتربية اإِلسالميةقسم /طالبة ماجستير / 
 /قسم علوم القرآن والتربية اإِلسالمية/ كلية التربية للعلوم اإِلنسانية/ جامعة الموصل ُأستاذ مساعد. 
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الرواهر النفيسددة فددي مختلددف العلددوم, والبالغيددة منهددا, وقددد كددان فددالقرآن الكددريم ملدديء بدد   
} أَفَلَاا    مبتغانددا هددو الكشددف عددن رانددب مددن بالغددة هددذا القددرآن والبحددث فيدده لقولدده تعددالى:

[ من هذا المنطل  وضعنا هدفنا لنيدل الددررات 24]محمد: { يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَ لُهَ 
ضدددائه تعدددالى عندددا, فكدددان اتراهندددا إلدددى البحدددث فدددي موضدددو  آيدددات اسدددماء اهلل العلدددى فدددي ر 

الحسنى وربطها بنهايات اآليات وبيان العالقة التي تؤدي إلى االخدتالف فدي هدذه النهايدات 
ورؤوس اآليات, فكان العنوان لذلت هو ) التدذييل بأسدماء اهلل الحسدنى ( وأخدذ البحدث نفسده 

ة األسددلوبية للددنق القرآنددي فددي سددبيل الوصددول إلددى الحقيقددة بمددنهت تحليلددي يعتمددد علددى البنيدد
 وأبعادها الرمالية.

 وراء البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة, فأما التمهيد فقد وضحنا فيده مفهدوم) التدذييل (   
لغًة واصطالحًا, وأمثلة من القرآن الكريم عليه, وبعدها التذييل بأسماء اهلل الحسنى ورعلنداه 

ول افإفدراد فدي أسدمائه تعدالى فدي التدذييل, وهدو يتنداول مدا رداء مفدردًا مدن على مبحثدين, األ
[  والثداني 4:الحديدد]وَاللَّاُُ بمََا  عَمََْلُاونَ بٌَ ا   {     } أسمائه تعدالى فدي التدذييل مثدل قولده تعدالى :

االقتران بين أسمائه تعالى في التذييل, وهو يضم البحث فيمدا اقتدرن مدن أسدماء اهلل تعدالى, 
 [  81:يس]وَهُوَ الْخَلَّ قُ الْمَل يمُ { } قوله تعالى :مثل 

كمدددا فدددنن أي عمدددل ال يخلدددو مدددن صدددعوبات فدددي الكتابدددة أو البحدددث عدددن مصدددادر 
يسدددعى الباحدددث بهدددا إلدددى إظهدددار دراسدددته وفددد  مسدددتوى يرضدددي طموحددده ويندددال القبدددول مدددن 

هددذه  اآلخددرين, فضدداًل عددن الكشددف عددن سددر مددن أسددرار افإعرددا  القرآنددي, فنقددول مددا كانددت
الصعوبات إال كالغيوم السوداء لما تالقت أثمدرت عدن غيدث يحيدي مدا فدي األرض فدأثمرت 
هدذه الصددعوبات عددن بحدث هددو كالغيددث يكشدف عددن سددر مدن أسددرار بالغددة القدرآن الددذي بدده 

 تحيى العقول وتنير وت هر.
لمسدتوى أما الخاتمة فاألعمال بخواتيمها, وقد أدررنا  فيها أهدم النتدائت المسدتنبطة علدى ا   

ندا ال نددعي الكمدال فيده فلديس  البالغي وما توصلنا إليه من نتائت فدي بحثندا البسديط هدذا, وا 
هنات عمل يخلو من الصعوبات فالكمال هلل الواحد القهار, فدنن أصدبنا فمدن اهلل واهلل وفقندا, 

ن أخطأنا فمن أنفسنا.   وا 
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بنددا بعددد إذ هددديتنا وهددب لنددا مددن وأخيددرًا ال يسددعنا إال أن ندددعو اهلل ونقددول : ربنددا ال تدد   قلو 
لدنت رحمة إنت الوهاب, وأن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على من بعدث رحمدة 

 لألولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات والتسليم.
 :التمهيد

 :التذييل لغًة واصطالحاً 
صددطالحًا, وذلددت فإعطدداء اسددتهل البدداحثون دراسدداتهم بالشددرو  بددالتعريف لغددة ثددم ا          

 المصطلح حقه من التعريف, وقد سرنا على النهت ذاته وفي مادة ) ذيل (.
هددد ( ذ ذال : مددا أسددبل فأصدداب األرض 175قددال الخليددل بددن أحمددد الفراهيدددي ) ت

داء وافإ ار... ويقال للحلقة اللطيفة في حل  الدرو  وغيرهدا مذالدة, قدال: فدي المداذي  من الرِّ
 .والحل  المذالذ

فددي هددذا التعريدددف فددنن كددل مدددا طددال فهدددو مددذال, ويطلدد  علدددى الشدديء الطويدددل            
المسدددددبل مدددددذال, وعلدددددى الشددددديء اللطيدددددف ذي الرماليدددددة اللغويدددددة مدددددذال, وقدددددال الردددددوهري ) 

, وهندا هد ( ذ راء أذيال من الناس أي أواخر منهم قليل والدذائل : الددر  الطويدل ذ393ت
مركدد ًا علددى مددا كددان آخددر الشدديء ونهايتدده, وقددال ابددن فددارس ) كددان التعريددف مددن وردده آخددر 

هد (ذ الذال والياء والالم, أصل واحد مطرد منقاس وهو شيء يسفل فدي إطافده, مدن 395ت
 ذلت القميق وغيره ,

وبهذا التعريف لم يخالف ما سدبقه وقدال بدأن  .وذيل الريح ما انسحب منها على األرض ذ
 الذيل يكون آخر الشيء.

                                                 

هدد(, تحقي : د. مهدي المخ ومي, 175: ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي )ت/ كتاب العين (1)
 3/50, مادة )ذيل(: م, د.ط1980ت, د. ابراهيم السامرائي, مطابع الرسالة, الكوي

هد(, تحقي : 393, تاج اللغة وصحاح العربية, اسماعيل بن حماد الروهري )ت/ينظر: الصحاح (2)
, مادة م1997 -ه, 1399احمد عبدالغفور عطاء, الطبعة الثانية, طباعة دار العلم للمالين, بيروت, 

 .4/1703)ذيل(: 
عبدالسالم هارون,  :هد( , تحقي 395حمد بن فارس بن  كريا )ت/ , ابو الحسن امعرم مقاييس اللغة (3)

 2/366مادة )ذيل(:  م, د.ط,1997 -ه1399دار الفكر لطباعة للنشر والتو يع, 
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هددد ( بددأن ذ 538يقددف التعريددف اللغدوي عنددد هددذا, فلقددد أضداف ال مخشددري ) تولدم 
ذيل كالمه تذيياًل, وتذيل من كالمه وتسرح : تبسط فيه غيدر محتشدم, وفدالن طويدل الثدوب 

 .: غني,وتذايلت: تواضعتذ
وفي اصطالح البالغيدين فقدد رداءت التعداريف منطلقدة مدن موقعدهي الدذي يقدع فيده, 

منها معنى يضيفه على من سبقه في هذا العلدم, وهدي بدذلت لدم تخدرج عدن متنوعة أخذ كلٌّ 
هددد ( أول مددن تطددر  395المعنددى اللغددوي الددذي عددرف بدده, ولعددل أبددا هددالل العسددكري ) ت

لمصطلح التذييل فقالذ هو إعادة األلفاظ المترادفة علدى المعندى بعينده حتدى يظهدر لمدن لدم 
 يفهمه ويتوكد عند من فهمه ذ.

هدد ( ذ التدذييل هدو 737ذه المهمة آخرون, قال ابدن األثيدر الحلبدي ) تتتابع في ه
أن يدذيل المددتكلم كالمده برملددة يحقدد  بهدا مددا قبلهددا مدن الكددالم, وتلددت الرملدة علددى قسددمين: 
نمدددا يدددؤتى بددده للتأكيدددد والتحقيددد , وقسدددم يخررددده المدددتكلم  قسدددم ال ي يدددد علدددى المعندددى األول وا 

, موضدحًا وظيفدة ه ممدا تضدمن  يدادة فدي المعندى. ذمخرج المثل السائر ليحق  به ما قبلد
التذييل) التأكيد والتحقي  ( ومشيرًا إلى أنواعه, التذييل بمفهومه العام, والتدذييل الدذي يخدرج 

 مخرج المثل.

                                                 

م, 1965هد(, بيروت, دار صادر, 538رار اهلل محمود بن عمر ال مخشري )ت/ أساس البالغة, (1)
 .211مادة)ذيل(:  د.ط,

علي محمد البراوي,  :هد(, تحقي 395تابة والشعر(, ابو هالل العسكري )ت/)الك كتاب الصناعتين (2)
 .373 م1952 -هد 1371محمد ابو الفضل ابراهيم, الطبعة االولى, دار احياء الكتب العربية, 

)تلخيق كن  البراعة في ادوات ذوي البراعة(, نرم الدين احمد بن اسماعيل بن اثير روهر الكن  (3)
د. محمد  غلول سالم, منشأة المعارف, رالل ح ي, وشركاؤه,  :د(, تحقي ه737الحلبي )ت/ 

 244 االسكندرية, د.ت, د.ط,
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 الفصل االول
 التذييل بأسماء اهلل الحسنى

 المبحث األول
 اإلفراد في أسمائه تعالى في التذييل

سدمائه تعدالى, فدي عددة مواضدع, وورد التدذييل فدي السدور اآلتدي ويكون بذكر اسم من أ
 ذكرها, وعلى نحو ما هو موضح في أدناه:

[, 101[, وينظدددددر ]األنعدددددام:16[,]الحردددددرات:35]الندددددور:{ وَاللَّاااااُُ بمشُاااااعَ َِااااا ْ   عَل ااااايم   } (1
 [7[,]المرادلة:12]الشورى:

 [126:النساء]وَكَ نَ اللُُّ بمشُعَ َِ ْ   مُّح يط ً { } (2

 [18:الحررات]وَاللَُُّ بٌَ    بمََ  عَمََْلُونَ { } (3

 [4:الحديد]وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُونَ بٌَ    { } (4

 [10:الحديد]وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُونَ خَبم   { } (5

 [41:النور]وَاللَُُّ عَل يم  بمََ  يَفْمَلُونَ { } (6

 [38نظر ]فاطر:[ وي4:التغابن]وَاللَُُّ عَل يم  بمذَات  الٌُّدُورم { } (7

 [9:البروج]وَاللَُُّ عَلَى كُعَ َِ ْ   َِهميد  { } (8
إال أن التحليددددل سدددديكون فددددي أربددددع آيددددات مددددن ثددددالث سددددور, وهددددي وفدددد  ترتيبهددددا فددددي 

 كاآلتي : المصحف,
ِ ااارُّونَ َومَااا  ُعمْل  ُاااونَ َواللَّاااُُ عَل ااايم  بمااا          } (1 َم وََيمْلَااامُ مَااا  ُع ََ َوات  َوالْاااَمْر َِّااا ذَات  الٌُّااادُورم َيمْلَااامُ مَااا  ف ااا  ال

 [4:التغابن]{
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َم َيمْلَامُ مَا  يَل ااُ ف ا  الْا          } (2 ََ ف   س تَّة  أَيَّ ٍم ثُامَّ اسْاَتَوع عَلَاى اْلمَاْر ََ َوات  َواْلَمْر َِّ مَرَْم وَمَا   ُهَو الَّذ ي خَلََق ال

ََ   َومَاا  َيمْاارُ ُ ف يهَاا  وَهُااوَ َممَشُاامْ           َِّاا َماُ م ااءَ ال أَيْااءَ مَاا  كُ ااتُمْ وَاللَّااُُ بمََاا  عَمََْلُااونَ بٌَ اا        يَخْاارُ ُ م  ْهَاا  َومَاا  َي اا

 [4:الحديد]{

َم لَا  َيِْاَتومي م ا ُشم مَّاءْ أَ           } (3 ََ َوات  َوالْاَمْر َِّا ُ  م اَ اُا ال ُ  َول لَّا فَاقَ م اء قَبْاعم    َوَم  لَُشْم َألَّ  ُع ف ُقوا ف   َسبميعم اللَّا

ةً مِّءَ الَّذ يءَ أَ فَقُوا م ء بَمْدُ وَقَ عَلُوا وَكُلّ ً وَعَادَ اللَّاُُ الْحُِْا َى وَاللَّاُُ بمََا  عَمََْلُاونَ       الْفَتْحم وَقَ عَعَ أُوْلَئ كَ أَعْظَمُ دَرَجَ

 [10:الحديد]خَبم   {

 [9:البروج]الَّذ ي لَُُ مُلْكُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم وَاللَُُّ عَلَى كُعَ َِ ْ   َِهميد  { } (4

 ية تعددها وتكرارها في سياق واحدمن صور التذييالت القرآن
فقد ورد التدذييل فدي القدرآن بشدكل تدذييالت معطدوف بعضدها علدى الدبعض اآلخدر كمدا قولده 

}يَمْلَااامُ مَااا  ف ااا  الَِّاااََ وَات  وَالْااامَرَْم وَيَمْلَااامُ مَااا  عُِ ااارُّونَ وَمَااا  عُمْل  ُاااونَ وَاللَّاااُُ عَل ااايم  بماااذَات  الٌُّااادُورم    تعدددالى:

يها ثالثة تذييالت معطوفة علدى بعضدها الدبعض ) يعلدم مدا فدي السدموات [, فف4:التغابن]{
واألرض (, ) ويعلدددم مدددا تسدددرون ومدددا تعلندددون (, ) واهلل علددديم بدددذات الصددددور (, فسدددبحانه 
وتعالى نبه بعلمه ما في السموات واألرض, ثم بعلمه ما يسّره العباد وما يعلنونه, ثدم بعلمده 

 ات على إنه ال يخفى عليه شيء.ما في الصدور من الكليات والر ئي
فابتدددأ بددالعلم الشددامل المؤكددد بددالتكرار فددي التددذييل األول والتددذييل الثدداني, فعلمدده األول هددو 

) مددا تسددرون ومددا تعلنددون( والددذي تندداول ثنايدداه علددم شددامل عددام, ثددم انتقددل إلددى التخصدديق
مددا عددن التددذييل األخيددر , أطباقددًا بددين )تسددرون( و)تعلنددون( وهددو مددن المحسددنات البديعيددة

واهلل أعلددم بددذات الصدددور( فهددو ذ اعتددراض تددذييلي مقددرر لمددا قبلدده مددن شددمول علمدده تعددالى 
                                                 

هد(, دار احياء التراث العربي, بيروت, 606( التفسير الكبير)مفاتيح الغيب(, فخر الدين الرا ي, )ت/ 1)
 .10/552ط: 0د.ت, د

هدد(, 745يان األندلسي الشهير بابي حيان )ت/ ( ينظر: البحر المحيط, أثير الدين ابو عبداهلل بن ح2)
 .8/277مكتبة ومطابع النصر الحديث, الرياض, د.ت, د.ط: 

م, د.ط: 2008هد, 1429( ينظر: صفوة التفاسير, محمد الصابوني, مكتبة العصرية, صيدأ, بيروت, 3)
3/1348 
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لسدددرهم وعلدددنهم, أي هدددو محددديط برميدددع المضدددرات المسدددتكنة فدددي صددددور النددداس بحيدددث ال 
, والتدذييل هندا رداء باألسدلوب تفارقها أصاًل, فكيف يخفى عليه مدا يسدرونه ومدا يعلنونده ذ

ري بالرملة االسمية المثبتة متضمنًا معنى الرملة األصلية بوره من الوردوه علدى نحدو الخب
يبدددو معدده مضددمون الرملددة األولددى قددد تكددرر مددرتين, مددرة بالمطابقددة ومددرة بالتضددمين, وهددي 
ظداهرة تشددمل أكثدر التددذييالت فدي القددرآن التدي تددأتي عدادًة للتوكيددد المحدض الددذي هدو أشددهر 

الوظيفددة تسددتمد حضددورها مددن خددالل تفاعلهددا مددع لسدديا  القرآنددي  , وهددذهوظددائف التددذييل
, فالرملددة مسددتقلة مددن حيددث التركيددب المعنددوي والددداللي, أمددا مددن حيددث وتعاضددد مفرداتهددا

 مضمونها فهي مؤكدة لما قبلها ومظهرة للحكم فيه بما اشتمله من معاٍن لغوية وبالغية.
َم َيمْلَامُ مَا  يَل ااُ ف ا          هُوَ الَّذ ي خَلَقَ الَََِّ }وقوله تعالى :   َوات  َواْلَمْرََ ف   س تَّة  أَيَّ مٍ ثُامَّ اسْاَتَوع عَلَاى اْلمَاْر

ََ   َومَا  َيمْارُ ُ ف يهَا  وَهُاوَ َممَشُامْ أَيْاءَ مَا  ُك اُتمْ َواللَّا                َِّا َمُا م اءَ ال َم َوَم  يَخْارُُ  م  ْهَا  َومَا  َي ا ُُ بمََا  عَمََْلُاونَ بٌَ ا      اْلَمْر

 [4:ديدالح]{
ردداء التددذييل فيدده بقولدده تعددالى ) واهلل بمددا تعملددون بصددير ( ممددثاًل بالرملددة الخبريددة االسددمية 
التددي توضددح علمدده تعددالى الواسددع, وورد التددذييل فددي هددذه اآليددة بصدديغة منفددردة غيددر مقتددرن 
باسدم آخددر هلل وأن البصدير ال يددرد مفدردًا فددي خدتم آيددة إال إذا اقتدرن بدده فدي ختمهددا مدا يمكددن 

يشددداهد ويددددرى ليناسددددب اسدددمه تعددددالى )البصددددير( الفعددددل يعملدددون أو تعملددددون,  بمددددا يفيددددد أن 
االستدالل على انفراده تعالى باأللوهيدة ليقلعدوا عدن افإشدرات بده, وفيده بيدان لمضدمون رملدة 

فدنن [, 2]الحديدد }وَهُوَ عَلَى كُاعَ َِا ْ   قَاد ير {   [, ورملدة5:الحديد] }لَُُ مُلْكُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم {

                                                 

هد(, وضع 982محمد العمادي )ت/ ( ارشاد العقل السليم الى م ايا القرآن الكريم, ابو السعود محمد بن1)
حواشيه: عبداللطيف عبدالرحمن, منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية, الطبعة االولى, 

 6/255م: 1999-هد 1419بيروت, 
( الحراج في القرآن الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبية, عبداهلل صولة, منشورات كلية اآلداب, 2)

 1/428م: 1980-ه1401عة منوية, تونس, الطبعة االولى , رام
( االطناب في القرآن الكريم )انماطه ودالالته(, وفاء فيصل اسكندر محمد, اطروحة دكتوراه غير 3)

م: 2003-ه1424منشورة, اشراف: د. احمد فتحي رمضان حسين, كلية اآلداب, رامعة الموصل, 
209-270. 
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هُااوَ الَّااذ ي خَلَااقَ   }, فقددال تعددالى :الددذي خلدد  السددموات واألرض قددادر علددى عظدديم افإبدددا 

يَمْلَامُ   }فالمقصدود منده دالئدل القددرة, ثدم قدال تعدالى:  , {.....الَََِّ وَات  وَالْمَرََْ ف   س تَّة  أَيَّ مٍ

نمدا قددم وصدف  {....مَ  يَل اُ ف   الْامَرَْم   القددرة علدى وصدف العلدم ألن العلدم كمدال العلدم, وا 
, وبهذا يكون العلم هو المحدور التدي تددور بكونه تعالى قادرًا قبل العلم بكونه تعالى عالماً 

ذ تمثيددل فإحاطددة علمدده تعددالى بهددم وتصددوير لعدددم  { وَهُااوَ مَمَشُاامْ أَيْااءَ مَاا  كُ ااتُمْ   }حولدده اآليددة 
ى تناولتده اآليدة ندق بعدد ندق بالتوكيدد, وأتدى , فدالعلم هلل تعدالخرورهم عنه أينمدا داروا ذ

على سدبيل الترددد واالسدتمرار باسدم واحدد مدن  وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُونَ بٌَ    { }التذييل بقوله تعالى 
أسمائه تعالى وبمعنى  واهلل بأعمالكم التي تعملونها من حسدن وسديء وطاعدة ومعصدية ذو 

, فالتدذييل فدي هددذا سدانه والمسدديء بنسداءتهليردا ي المحسدن بنح بصدر وهدو لهدا محددقٍ 
 الموضع أكد وظيفته المشهورة وهي التوكيد.

لددى تددذييل آخدددر ورد بددنفس الصدديغة مدددن حيددث التركيددب لكدددن اختلددف مددن حيدددث  وا 
ََ َوات          }الداللة, وذلت في قوله تعالى  َِّا ُ  م اَ ااُ ال ُ  َول لَّا وَالْامَرَْم لَا     َوَم  لَُشْم َألَّا  ُع ف قُاوا ف ا  سَابميعم اللَّا

الْفَتْحم وَقَ عَعَ أُوْلَئ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّءَ الَّذ يءَ أَ فَقُوا م اء بَمْادُ وَقَا عَلُوا وَكُلّا ً وَعَادَ اللَّاُُ        قَبْعم يَِْتَومي م  شُم مَّءْ أَ فَقَ م ء

بالرملدة االسدمية الخبريدة المثبتدة  [ فورد التذييل هندا10:الحديد]الْحُِْ َى وَاللَُُّ بمََ عَمََْلُونَ خَبم   {

, إذ اقتدرن علدم اهلل بصدفة مدن صدفاته بعدد { وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُاونَ خَابم      }ممثاًل في قوله تعدالى 
أن راء لصدفة) بصدير ( فدي اآليدة السدابقة, ذيلدت هدذه اآليدة بعلدم اهلل مدع الخبيدر, والخبيدر 

                                                 

لسديد وتنوير العقل الرديد في تفسير الكتاب المريد(, محمد ( ينظر: التحرير والتنوير )تحرير المعنى ا1)
 .28/363ت, د.ط: 0طاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, دار الرماهير للنشر والتو يع, د

 29/448( ينظر: التفسير الكبير: 2)
 .6/199( ارشاد العقل السليم: 3)
ين ابي الحسن بن عمر البقاعي )ت/ (ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور, برهان الد4)

 .27/261م: 1916-هدد1389هدد(, الطبعة االولى, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, 885
هد(, الطبعة 310( ينظر: رامع البيان عن تأويل آي القرآن , أبو رعفر محمد بن حرير الطبري )ت/ 5)

 .11/670م: 2005-هد1426الرابعة, دار الكتب  العلمية. بيروت,
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وردده فهددو يرعددل ردد اء األعمددال علددى قدددر أي عددالم بباطندده وظدداهره علمددًا ال م يددد عليدده ب
يصال الثواب إلى المستحقين على سبيل التفضيل  .النيات وا 

ولمدددا كدددان المقدددام هدددو افإنفدددا  فدددي سدددبيل اهلل سدددبحانه وتعدددالى وهدددو منددداط ومحددداط بالترددددد 
 واالستمرار, ريء بالفعل المضار  ) بما تعملون ( مقترنًا باسم من أسمائه ) خبير (.

تذييل لمضدمون آيدة افإنفدا  التدي ابتددأت باالسدتفهام  { وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُونَ خَبم    }ى فقوله تعال
افإنكدداري الددذي خددرج إلددى غددرض التددوبيي, فهددو ذ تددوبيي علددى تددرت افإنفددا  المددأمور بدده بعددد 

 .توبيخهم على ترت افإيمان بننكار أن يكون لهم في ذلت أيضًا عذٌر من األعذار ذ
لده عالقدة وثيقدة بمدا تددور حولده اآليدة وكدذلت  وَل لَُّ  م  َااُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم { }لى وقوله تعدا

ما ذيلت به, فهدذه اآليدة بيدان بقداء رميدع مدا فدي السدموات واألرض مدن األمدوال بداآلخرة هلل 
ع   وردل  مدن غيدر أن يبقدى مدن أصدحابها أحدد, أقدوى مدن إيرداب افإنفدا  علديهم مدن بيدان 

 .ا هلل تعالى في الحقيقة وهم خلفاؤه في التصرفأنه
وقولدده تعددالى ) واهلل ( بنظهددار لفددظ الراللددة فددي موقددع افإضددمار ذل يددادة التقريددر وتربيددة    

, ولما كان  كاء األعمال إنما هو بالنيات وكان التفضيل مناط العلم, قدال مرغبدًا المهابةذ
) واهلل ( أي الددذي لدده افإحاطددة الشدداملة برميددع  فددي إحسددان النيددات مرهبددًا فددي التقصددير فيهددا

 .صفات الكمال
ومددن هددذا يظهددر رليددًا كيددف تشددابكت الدددالالت المعنويددة والتركيبيددة فيمددا بينهددا وتعاضدددت 
ليخرج لنا مفهوم تذيلي في اآلخر مؤكدًا لمعنى افإنفا  في سدبيل اهلل, وكدان ذكدر السدموات 

 .{ } وَاللَُُّ بمََ  عَمََْلُونَ خَبم   التذييل الوارد في اآلية واألرض إحدى الدالالت التأكيدية على 

فدداهلل علدديم خبيددر بمددا فددي السددموات واألرض وهددو الددذي يرددا ي المحسددن بنحسددانه والمسدديء 
 بنساءته.

                                                 

 29/453؛ وينظر: التفسير الكبير:  270-27/269ينظر: نظم الدرر:  (1)
 6/201( ارشاد العقل السليم: 2)
 ( ينظر: المصدر نفسه.3)
 .6/201( ارشاد العقل السليم: 4)
 .270-27/269( ينظر: نظم الدرر: 5)
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يد  }الَّاااذ ي لَاااُُ مُلْاااكُ الَِّاااََ وَات  وَالْااامَرَْم وَاللَّاااُُ عَلَاااى كُاااعَ َِااا ْ   َِاااهم   : قدددال تعدددالى فدددي سدددورة البدددروج

 [9:البروج]{

}وَمَا    هدي امتدداد لمدا قبلهدا مدن قولده تعدالى }الَّذ ي لَاُُ مُلْاكُ الَِّاََ وَات  وَالْامَرَْم {    فقوله تعدالى 

[ فهدي مدع ) الع يد  الحميدد ( تكدّون بنيدة 8:البدروج]  َقََُوا م  ْهُمْ إملَّ  أَن يُؤْم  ُاوا بم للَّاُ  الْمََمياَم الْحََ ياد  {    
التقرير بدأن مدا نقمدوه مدنهم لديس مدن شدأنه أن يدنقم, بدل هدو حقيد  أن يمددحوا تذييليه ل يادة 

 .به
فالصفات الثالثة ) الذي له ملت السموات واألرض (, ) الع يد  الحكديم ( كدان فدي إرراءهدا 

 وَاللَّااُُ عَلَااى كُااعَ َِاا ْ   َِااهميد  {  }, ولهددذا ردداء قولدده تعددالى علددى اسددم الراللددة ل يددادة التقريددر
دّذبوا فدي رندب اهللتذي , ومعندى ) الشدهيد ( يل بوعيد للذين اتخذوا األخدود, وبوعد للدذين عذ

 .هو العالم بأعمال خلقه ال تخفى عليه خافية, أي علم ما فعلوا وهو مرا يهم عليه
مددددن هددددذا يتضددددح أن التددددذييل الددددذي ردددداء بصدددديغة خبريددددة اسددددمية مددددرتبٌط بمضددددمون اآليددددة 

 .م وذلت لإلشعار بما يستح  أن يؤمن به ويعبدومضمون السورة من وره أع

                                                 

ي افواه السكت واضرم يدور حول قصة مدارها ان ملكًا ظالمًا كافرًا أسلم اهل بلده فأمر باألخدود فش  ف *
فيها النيران, ثم أمر  بانيته ورنوده ان يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار فمن لم يررع عن 

 دينه فليلقوه فيه, ففعلوا
 .30/244( ينظر : التحرير والتنوير: 1)
 .30/244( ينظر: التحرير والتنوير: 2)
هد(, تحقي : 671نصاري القرطبي )ت/ محمد بن أحمد األ حكام القرآن, أبو عبداهلل( ينظر: الرامع األ3)

 10/194م: 200-هدد1420ولى, دار الكتب العلمية, بيروت, سالم مصطفى البدري, الطبعة األ
رت التن يل وحقائ  التأويل المعروف بتفسير النسفي, عبداهلل بن أحمد بن محمود النسفي ا( ينظر: مد4)

؛ وينظر:  3/346ربي, عيسى البابي الحلبي وشركاؤه, د.ط, د.ت, هد(, دار احياء الكتب الع710)ت/ 
 .407-6/406ارشاد العقل السليم: 

( ينظر: انوار التن يل وأسرار التأويل المعروف بددد )تفسير البيضاوي(, ناصر الدين ابو سعيد عبداهلل بن 5)
 2/585هدد(, دار الكتب العلمية, بيروت, د.ت: 791عمر بن محمد البيضاوي )ت/ 
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 المبحث الثاني
 االقتران بين أسماء اهلل في التذييل

 ورد  هذا في السور التالية, وعلى النحو التالي : 
 [1[, ]سبأ:73:األنعام]وَهُوَ الْحَش يمُ الْخَبم ُ { } (1

 [84:ال خرف]وَهُوَ الْحَش يمُ الْمَل يمُ { } (2

 [44:افإسراء]حَل يَ ً غَفُوراً { إم َُُّ كَ نَ } (3

 [81:يس]وَهُوَ الْخَلَّ قُ الْمَل يمُ { } (4

[, 24[, ]الحشددر:1[, وينظددر ]الحشددر:1[, ]الصددف:1:الرمعددة]الْمََميااَم الْحَش اايمم {  } (5
 [  7[, ]الفتح:37[, ]الراثية:1]الحديد:

 [9:ال خرف]الْمََميَُ الْمَل يمُ { } (6

 [66:ق]الْمََميَُ الْغَفَّ رُ { } (7

 [255[, ]البقرة:4:الشورى]وَهُوَ الْمَل  ُّ الْمَظ يمُ { } (8

 [44:فاطر]إم َُُّ كَ نَ عَل يَ ً قَد يراً { } (9

 [64[, ]الحت:131[, ]النساء:26:لقمان]إمنَّ اللََُّ هُوَ الْغَ   ُّ الْحََ يدُ { } (10

[, 14[, ]الفدددددتح:6[, وينظدددددر ]الفرقدددددان:129:آل عمدددددران]وَاللّاااااُُ غَفُاااااور  رَّح ااااايم  { } (11
 [2]سبأ:

 [11:الشورى]وَهُوَ الََِّ يعُ البٌَ  ُ { } (12

 [16:لقمان]إمنَّ اللََُّ لَط يف  خَبم   { } (13
ْكرهذ :   وسيقتصر تحليلنا على نماذج منها, وهي كاآلتي ذي
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لَََِّ وَات  وَمَ  ف ا  اََرَْم مَاء اَا الَّاذ ي    اللُُّ الَ إملَاَُ إمالَّ هُوَ الْحَ ُّ الْقَيُّومُ الَ عَمْخُذُهُ س  َةٌ وَالَ  َوْم  لَُُّ مَ  ف   ا } (1

إمالَّ بمََ  َِ   وَس عَ كُرْس ايُُُّ   يَشْفَعُ ع  ْدَهُ إمالَّ بمإماْ  ُ  يَمْلَمُ مَ  بَيْءَ أَيْد يهممْ وَمَ  خَلْفَهُمْ وَالَ يُح يطُونَ بمشَ ْ   مِّءْ ع لَْ ُ 

 [.255:البقرة]ظُهََُ  وَهُوَ الْمَل  ُّ الْمَظ يمُ {الَََِّ وَات  وَاََرََْ وَالَ يَؤُودُهُ ح فْ

 وَل لّااُ  مَاا  ف اا  الَِّااََ وَات  وَمَاا  ف اا  اََرَْم يَغْف اارُ ل ََااء يَشَاا  ُ وَيُمَااذَبُ مَااء يَشَاا  ُ وَاللّااُُ غَفُااور  رَّح اايم  {     } (2

 [.129:آل عمران]

 [.26:لقمان]الْغَ   ُّ الْحََ يدُ { ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم إمنَّ اللََُّ هُوَ } (3

] مُ {أَوَلَاايْ َ الَّااذ ي خَلَااقَ الَِّااََ وَات  وَالْاامَرََْ بمقَاا د رٍ عَلَااى أَنْ يَخْلُااقَ م ااوْلَهُم بَلَااى وَهُااوَ الْخَلَّاا قُ الْمَل ااي      } (4
 [.81:يس

وَم ءَ الْمَ ْمَ مم أَزْوَاجا ً يَاذْرَكُكُمْ ف ياُ  لَايْ َ كََ وْل اُ       فَ ط رُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم جَمَعَ لَشُم مِّءْ أَ فُِ شُمْ أَزْوَاج ً  } (5

 [.11:الشورى]َِ ْ   وَهُوَ الََِّ يعُ البٌَ  ُ {

 [.84:ال خرف]وَهُوَ الَّذ ي ف   الَََِّ   إملَُ  وَف   الْمَرَْم إملَُ  وَهُوَ الْحَش يمُ الْمَل يمُ { } (6

 [.1:الصف]ات  وَمَ  ف   الْمَرَْم وَهُوَ الْمََميَُ الْحَش يمُ {}سَبَّحَ ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَ (7

 [.1:الرمعة]يَُِبِّحُ ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَمَ  ف   الْمَرَْم الََْل ك  الْقُدُّوسم الْمََميَم الْحَش يمم { } (8

 فددي إن الرملدة الخبريدة االسددمية االبتدائيدة هدي أحددد األنمداط التدي يددؤتى بهدا تدذييالً   
القرآن الكريم, والتي من أحد أنواعها الرملة التي خبرها مفرد,ذ وهدي التدي يددل فيهدا المسدند 
علددى الدددوام والثبددوت, أو التددي يتصددف فيهددا المسددند إليدده بالمسددند اتصددافًا ثابتددًا غيددر متردددد, 

 أو بعبارة أوضح : هي التي يكون فيها المسند اسمًاذ
}اللّاُُ الَ إملَااَُ إمالَّ هُاوَ الْحَا ُّ الْقَيُّاومُ       ن الكريم ما ورد في قوله تعالى :ومن أمثلة هذا النو  في القرآ

إماْ  اُ  يَمْلَامُ مَا  بَايْءَ أَيْاد يهممْ      الَ عَمْخُذُهُ س  َةٌ وَالَ  َوْم  لَُُّ مَ  ف   الَََِّ وَات  وَمَ  ف   اََرَْم مَء اَا الَّذ ي يَشْفَعُ ع  ْدَهُ إمالَّ بم

                                                 

نقد وتوريه, د. مهدي المخ ومي, الطبعة االولى, المطبعة العصرية للطباعة  –( في النحو العربي 1)
 .43م: 1464والنشر, صيدا, لبنان, 
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دُهُ ح فْظُهََُا  وَهُاوَ   خَلْفَهُمْ وَالَ يُح يطُونَ بمشَ ْ   مِّءْ ع لَْ ُ  إمالَّ بمََ  َِ   وَس عَ كُرْس يُُُّ الَِّاََ وَات  وَاََرََْ وَالَ يَاؤُو   وَمَ 

 [.255:البقرة] الْمَل  ُّ الْمَظ يمُ{

هُااوَ الْمَل اا ُّ   } وَفردداء التددذييل باألسددلوب الخبددري االبتدددائي المثبددت فددي قولدده تعددالى     

ألسددباب  -أي بهددذين االسددمين مددن أسددمائه تعددالى -, فالتددذييل كددان بهددذه األلفدداظ الْمَظ اايمُ {
وردت فددددي اآليددددة وهددددي السددددموات واألرض والعددددر  والكرسددددي, وهنددددا أورد سددددبحانه وتعددددالى 
السموات بالرمع واألرض بالمفرد, ولم يأتي لفظ األرض في القرآن بدالرمع مطلقدًا, ورمعهدا 

و ) أرضددون (, وهددذا بخددالف السددموات التددي تددأتي تددارًة مفددردة وتددارًة رمددع, والسددبب يكمددن هدد
في اختيدار الكلمدة المناسدبة للمقدام وذلدت لتعظديم األولدى وتقليدل مقدام الثانيدة, فالفدار  لفظدي 
ومعنوي بدين لفدظ افإفدراد والرمدع, فداللفظي قدد ت بدي ن, أمدا المعندوي فداألرض هدي دار الددنيا, 

دددع واهلل سددد بحانه وتعدددالى لدددم يدددذكر الددددنيا إال مقلددداًل مدددن شدددأنها ومصدددغرًا لهدددا, ولدددذلت لدددم تذرم 
األرض والرمع فيه معنى التعظيم, وأمدا السدموات فهدي مقدر المالئكدة ومحدل ر ائده ومهدبط 

 مالئكته ووحيه.

 .ذ وهي تقرير لقّيوميته تعالى واحتراج به على تفرده في األلوهية ذ
ن السددموات واألرض بدددد )مدددا( وتسددتخدم لغيدددر العاقدددل, وهددي هندددا بمعندددى وسذددبيقت كدددل مددد    

} يَمْلَامُ مَا  بَايْءَ أَيْاد يهممْ     )الذي(, أي لده تعدالى ) كدل الدذي ( واسدتعملت )مدا( فدي قولده تعدالى : 

بتغليب ما فيهما العقالء عل غيرهم, وحرف الوصل في ) وال يحيطدون بشديء  وَمَ  خَلْفَهُمْ {
 (4)لى تفرده تعالى بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته.من علمه( دليل ع

وهذا كله كدان سدببًا فدي اختيدار التدذييل بدد ) وهدو العلدي العظديم ( ولدم يدرد السديا  القرآندي ) 
واهلل العلدي العظدديم ( بدل كددان افإضدمار فددي هددذا الموضدع وذلددت لقدوة الددذِّكر قبلده فددي اآليددة, 

في اآلية الكريمة, فقال تعالى ) العلي ( ويراد به علدو القددر فقد سب  التذييل بعدة تأكيدات 

                                                 

 .4( ينظر: الشورى: اآلية:1)
 .123-122( ينظر: صفاء الكلمة, عبد الفتاح الشين, دار المريي للنشر, الرياض, د.ت, د.ط: 2)
 9/296السليم:  ( ارشاد العقل3)
 .1/294( ينظر: ارشاد العقل السليم: 4)
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تبتدهي, و) العظديم  والمن لة ال علو المكان, ألن اهلل من ه عن التحي  وهو الذي ال رتبدة فدو  رذ
 ( صفة بمعنى عظيم القدر.

, وقدددد دل عددن هدددذا التدددذييل افتتددداح (2)ذ ذو العظمددة والردددالل فدددي ملكدده وسدددلطانه ذ
العلددم األعظددم الرددامع لرميددع معدداني األسددماء الحسددنى علددّوا وعظمددة, فختمددت  اآليددة باالسددم

وختمت بده أيضدًا إفصداحًا لمدا  اآلية بما ابتذدأت به غير أنها استهلت بالعظمة باسم )اهلل(
, كمدددا إن لمدددا فدددي العلدددو مدددن ذكدددر مدددن افإبدددداء مدددن وراء حرددداب وافإعدددادة بغيدددر حرددداب

قال سبحانه فيما أنبأ عن نبيده ) الكبريداء ردائدي والعظمدة  الظهور وفي العظمة من الخفاء,
إ اري ( وافإ ار مدددا البددداطن واألسدددفل, فدددنذًا فدددي السدددماء كبريددداؤه وفدددي األرض عظمتددده وفدددي 

} , ولهذا راء التذييل فدي آيدة الكرسدي بقولده تعدالى : العر  علوه وفي الكرسي عظمته

مقرر لمضدمون  , ذ وهو ضرب من التأكيد ذ  اب من البديع, فالتذييل بوَهُوَ الْمَل  ُّ الْمَظ يمُ {
 ما قبله من المعاني واأللفاظ.

ومدددن أسددداليب التدددذييل فدددي القدددرآن الكدددريم التدددذييل بالرملدددة المؤكددددة, ورددداء التدددذييل 
ل ََاء يَشَا  ُ    وَل لُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَمَ  ف ا  اََرَْم يَغْف ارُ   } باألسلوب الخبري المؤكد في قوله تعدالى :

[, فهنددا التدذييل بالرملددة الخبريدة الطلبيددة 129:آل عمدران]وَيُمَاذَبُ مَااء يَشَاا  ُ وَاللّاُُ غَفُااور  رَّح اايم  {  
المؤكدة بأسلوب القصر الذي له عدة أنوا , وفي هذا الموضدع كدان القصدر بتقدديم مدا حقده 

مَ  ف   اََرَْم يَغْف رُ ل ََء يَشَ  ُ وَيُمَذَبُ مَاء يَشَا  ُ وَاللّاُُ    وَل لُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَ }التأخير في قوله تعالى: 

                                                 

 .3/181( ينظر: الرامع ألحكام القرآن: 1)
هد(, تحقي : د. عبدالحسين 911( اشتقا  اسماء اهلل, ابو القاسم عبد الرحمن اسحا  ال راري )ت/2)

 184م, د.ط:1974 -هد1494المبارت, مطبعة النعمان, النرف, 
 37-4/36( ينظر: نظم الدرر: 3)
فخري أحمد سليمان  ( ينظر: االقتران الثنائي بين اسماء اهلل الحسنى في القرآن الكريم الفاظه ودالالته,4)

 230-229 م:1998, رامعة الموصل, كلية اآلداب, غير منشورة رسالة مارستير الرريسي,
 .4/37( ينظر: تظم الدرر: 5)
هدد(, تحقي : السيد احمد صقر, الطبعة 403قالني )ت/( اعرا  القرآن, أبو بكر محمد بن الطيب البا6)

 .102م: 1971الثالثة, دار المعارف, مصر, 
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مقّدم الرار والمررور )هلل(, ويعد تقديم أحدد أركدان الرملدة العربيدة مدن أهدم  غَفُور  رَّح يم  {
, وقدد ندق سديبويه وغيدره مدن العناصر في إبرا  المعندى فدي رد ء مدن أرد اء تلدت الرملدة

, ويقدول الرررداني ذ الكلمدات تقتفدي ن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدمتدهالنحاة على أ
, ذ فهدذه في نظمها آثار المعاني ويكدون ترتيبهدا علدى حسدب ترتيدب المعداني فدي الدنفس ذ

لَايْهممْ  لَيْ َ لَكَ م ءَ اََمْرم َِ ْ   أَوْ يَتُوبَ عَ }: اآلية القرآنية بأكملها تذييل لما سبقها في قوله تعدالى 

أَوْ يَتُوبَ عَلَايْهممْ أَوْ يُمَاذَّبَهُمْ    }[, فهي تذييل لقوله تعالى 128:آل عمران] أَوْ يُمَذَّبَهُمْ فَإم َّهُمْ ظَ ل َُونَ {

, وريء بأسلوب الوصل والعطف بالواو بين اآليتين مبينًا قدرته تعالى على مدا تقدّدم ذ {
تددذييل تددذييل آخددر )بنيددة تذييليددة صددغرى( ت مثّددل فددي , وفددي المددن فعلدده بهددم علددى ورددٍه أعددم

 وَاللُُّ غَفُور  رَّح يم  { }قوله تعالى:

, وقدد ورد لفدظ وَل لّاُ  مَا  ف ا  الَِّاََ وَات  وَمَا  ف ا  اََرَْم {       }وفيه عودة إلدى بدايدة اآليدة 
)مددا( التددي تسددتعمل لغيددر العاقددل وقددد تددأتي للعاقددل, أي لكددل مورددودات السددموات واألرض 

 .وَاللُُّ غَفُور  رَّح يم  { }بتكرار )من( التي تستعمل للعاقل, وريء التذييل بقوله تعالى :

 يَغْف اارُ ل ََااء يَشَاا  ُ وَيُمَااذَبُ }باألسددلوب الخبددري المثبددت بالرملددة االبتدائيددة وتددذّيل بدده قولدده تعددالى:

  وذلددت ذ لإليددذان , وقدددِّم فعددل المغفددرة علددى فعددل العددذاب الددوارد بصدديغة المضددار مَااء يَشَاا  ُ{

                                                 

يل في القرآن الكريم )دراسة بالغية(, سالم احمد سند يوسف المتيوتي, رسالة مارستير ي( ينظر: التذ1)
م: 2007 -هدد1427, كلية اآلداب, رامعة الموصل, أحمد فتحي رمضانغير منشورة, بنشراف: د. 

149. 
 .1/42( ينظر: البحر المحيط: 2)
, 1987دراسة وصفية تطبيقية, د. هاني نهر, بغداد,  -( ينظر: التراكيب اللغوية في العربية3)

 .130-129د.ط:
هد(, تقي  وتقديم: محمد رضوان الداية, د. فاي  471عرا , عبدالقاهر الررراني )ت/ ( دالئل افإ4)

 .40م: 1987 -هدد 1407تبة سعد الدين, دمش , حداد, الطبعة الثانية, مك
 .4/84( التحرير والتنوير: 5)
 .5/61( ينظر: نظم الدرر: 6)
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, وهنا لم يضمر لفظ الراللة كما هو في ]سورة البقدرة: بسب  رحمته تعالى على غضبه ذ
[ وذلت ألنه لم يذسب   بأية أداة توكيدية, ولما كان التذييل أداة توكيد, رداء التوكيدد مدن 255

اآليددة بينمددا  بدداطن التوكيددد نفسدده بددذكر لفددظ الراللددة ) اهلل (, وقددد اسددتعملت )مددا( فددي بدايددة
استعملت )من( في نهايتها مع فعل المغفرة والعذاب, ذ وذلت الختصاق المغفدرة والتعدذيب 

 .بالعقالء ذ
من هذا يتبين أن سبب مريء هذا التذييل بهذا االقتران بين اسمي اهلل سدبحانه وتعدالى هدو 

المغفددرة علددى أندده غالددب الددورود بددين ذكددر الطاعددات والمعاصددي فددي القددرآن الكددريم, وتقددديم 
, حيدث الرحمة, ألن الرحمدة عامدة والمغفدرة خاصدة لكدون األولدى ذكدر الخداق قبدل العدام

, وهددذا أحددد أشددكال التددذييل , والغفددور هددو ) السددتور(أن ) الغفددر( فددي اللغددة ) السددتر (
 باالقتران الثنائي بين أسماء اهلل الحسدنى, وهدذا الترتيدب كدان فدي رميدع سدور القدرآن إال فدي

يَمْلَمُ مَ  يَل اُ ف   الْمَرَْم وَمَ  يَخْرُ ُ م  ْهَ  وَمَا  يَ اَماُ م اءَ الَِّاََ         }[ في قوله تعالى 2آية واحدة في ]سبأ:

ذ فهو سبحانه رحم عباده بدنن ال الغيدث علديهم وغفدر لهدم بمدا وَمَ  يَمْرُ ُ ف يهَ  وَهُوَ الرَّح يمُ الْغَفُورُ {
 .هم, وهذا من باب تقديم السبب على المسبب ذتعرج إليه أرواحهم وأعمال

                                                 

 .2/32رشاد العقل السليم: إ( 1)
 .2/32( المصدر نفسه, 2)
هدد(, خرج احاديثه وقدم له 794( ينظر: البرهان في علوم القرآن, بدر الدين بن عبداهلل ال ركشي )ت/ 3)

م: 1988-هد1408مصطفى عبدالقادر عطا, الطبعة االولى, دار الكتب العلمية, بيروت,  وعل  عليه:
3/289. 
هدد(, رارعه وقدم له 606سماء اهلل الحسنى, فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرا ي )ت/ أ( شرح 4)

-هد1396رة,   الصنادفية باأل هر, القاه9وعل  عليه: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات, اال هرية, 
 .213م, د.ط: 1997

 .151سماء اهلل الحسنى: أ( ينظر: اشتقا  5)
 .186سماء اهلل الحسنى )اطروحة سابقة(: أ( االقتران الثنائي بين 6)
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 ذ وهذا التقديم أولى بالطبع ألن المغفرة سالمة والرحمة غنيمة والسدالمة تطلدب قبدل الغنيمدة

فهذه اآلية تمثدل بنيدة تذييليده كبدرى, ذلدت فدي كدون اآليدة برمتهدا تدذييل لمدا سدبقها, كمدا  ذ 
 .وَاللُُّ غَفُور  رَّح يم  { }ة تمثل في قوله تعالى :إن نهاية اآلية هو بنية تذييليه صغرى لآلي

والتذييل بالرملة الخبرية افإنكارية أحد أساليب التدذييل فدي القدرآن الكدريم, والرملدة افإنكاريدة 
هي الرملة التي يعبر بها عن الحالة التي يكون فيها المخاطب منكرًا للحكدم فوردب توكيدده 

ل لَّااُ  مَاا  ف اا  الَِّااََ وَات     } مثالدده مددا ورد فددي قولدده تعددالى :, و لدده بحسددب افإنكددار وعلددى قدددره

, فالتددذييل هنددا بددأداتين همددا ) إن    ضددمير [26:لقمددان]وَالْاامَرَْم إمنَّ اللَّااَُ هُااوَ الْغَ  اا ُّ الْحََ ياادُ {  
الفصدل ( فددنن إتيددان التددذييل فددي هدذه اآليددة علددى هددذه الشدداكلة كدان بسددبب مددا سددبقها, وكددان 

يددددور حددول إنكدددار الكفددار ومردددادلتهم, ولمددا كدددان أعرددب العردددب مرددادلتهم مدددع مضددمونها 
 , فراء التدذييل بقولده تعدالىإقرارهم بما يل مهم به قطعًا التسليم في أنه الواحد ال شريت له

 }: موافقدًا لمدا تقدّدم مدن شددة افإنكدار والمرادلدة, فقدال تعدالى  إمنَّ اللََُّ هُوَ الْغَ   ُّ الْحََ يدُ { }:

عندده  , ولمددا رحددما بمددا رهدددا مونددق وددالم ي مهددموي بمددا ي دد ال لَّااُ  مَاا  ف اا  الَِّااََ وَات  وَالْاامَرَْم {  
ووحدانيتدده, لددم يؤكددد بنعددادة )مددا( والرددار, بددل قددال )واألرض( ونددتت عددن هددذا التددذييل اآلتددي 

( أداة تأكيددد, )اهلل( أي  ,إمنَّ اللَّااَُ هُااوَ الْغَ  اا ُّ الْحََ ياادُ { }: الملددت األعظددم, )هددو( أي وحددده, )إن 
, ووقفدت هدذه الرملدة بالنسدبة للتدي قبلهددا وأك دد , ألن ادعداءهم الشدريت يتضدمن إنكدار غندداه

فلدذلت فصدلت ولدم تعطدف ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  { }  موقع النتيرة من الدليل في قوله تعالى 

                                                 

 .227( صفاء الكلمة: 1)
هدد(, 739( ينظر: شرح التلخيق في علوم البالغة, رالل الدين محمد بن عبدالرحمن الق ويني )ت/ 2)

م: 1970 -هد 1390واهده: محمد هاشم دويدي, الطبقة االولى, دار الحكمة, دمش , شرحه وخرج ش
20. 
 .64, الحت: 131( ينظر: النساء: 3)
 .193-15/182( ينظر: نظم الدرر: 4)
 ( المصدر نفسه.5)
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قدرر إقدرارهم للخلد  هلل يخلد  السدموات ألنها بمن لة بدل االشتمال من التي قبلهدا, فننده لمدا ت
 .ل مهم إنتاج أن ما في السموات واألرض ملت هلل, ومن رملة ذلت أصنامهم واألرض

وضدددمير ) هدددو ( ضدددمير فصدددل مفددداده اختصددداق الغندددي والحمدددد بددداهلل تعدددالى, وهدددو قصدددر 
 قلب, أي ليس آللهتهم غنى وال تستح  حمدًا.

فيبين معناها وفق المخطط التالي                            الْغَ   ُّ الْحََ يدُ { }أما قوله تعالى :

3الذي ال تعل  له بغيره ال في ذاته وال في صفات ذاته ذ  ذ 
 

 الذي ليس بمحتاج إلى غيره ذ            ذ الغني           
 لم ي ل بثنائه على نفسه.  بمعنى فاعل, فننه تعالى حامد                            
 بمعنى مفعول أي محمود بحمده لنفسه وبحمد عباده له.            الحميد         

ذ هو المحمود المثنى عليه واهلل ع  ورل ) هدو ( الحميدد بحمدده    
 لنفسه أ اًل  وبحمد عباده له أبدًا ذ 

ذ ال لحاردة بدل هدو غندي عنهدا ردواد بهدا ألن  ,رَْم {ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَالْمَ }قال تعالى : 
ذا ردداد وأنعددم حمددده المددنعم واسددتح   لدديس كددل غنددي نافعددًا لغندداه إال إذا كددان رددودًا منعمددًا, وا 

 .(7)عليه الحمد, فذكر الحميد ليدل على أنه الغني النافع بغناه خلقه ذ
 يصددددح أن إن األسددددلوب افإنشددددائي هددددو أحددددد األسدددداليب البالغيددددة وهددددو : الددددذي ال

يوصدف بالصددد  والكددذب ألنده يسددتدعي أمددرًا ال وردود لدده وقددت الطلدب, كاالسددتفهام والنهددي 
, ولديس لده واقدع يطابقده أو يخالفده ألنده مدا ال يسدتدعي مطلوبدًا, ولده صدي  منهدا .... الي

                                                 

 .20/180(ينظر: التحرير والتنوير: 1)
 .20/180(ينظر: التحرير والتنوير: 2)
سماء اهلل الحسنى, أبو حامد الغ الي, حققه وقدم له: د. فضلة شحادة, دار ( المقصد األسنى في شرح ا3)

 142المشر , بيروت, د.ت, د.ط: 
 .194سماء اهلل الحسنى: أ( اشتقا  4)
 .300-299( ينظر: شرح أسماء اهلل الحسنى: 5)
 .141( المقصد األسنى: 6)
 .213-212سماء اهلل الحسنى: أ( االقتران الثنائي بين 7)
 .152نظر: شرح التلخيق: (ي8)
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, ويقسدم إلدى قسدمين : الطلبدي وغيدر الطلبدي, واالسدتفهام هدو مدن افإنشداء القسم والتعرب
, وافإنشدداء الطلبددي : هددو مددا يسددتدعي مطلوبددًا غيددر حاصددل وقددت الطلددب كأسدداليب الطلبددي

 .األمر والنهي واالستفهام والنداء والتمني
ََ َوات  َوالْاَمْرََ بمقَا د رٍ عَلَاى أَنْ يَخْلُاقَ م اوْلَُهم بَلَاى وَهُاوَ            }ومثال هذا قوله تعالى : َِّا أََوَليْ َ الَّاذ ي خَلَاقَ ال

[ فهددددذه اآليددددة تددددذييل باألسددددلوب افإنشددددائي وبأحددددد أنواعدددده وهددددو 81:يددددس]مَل اااايمُ {الْخَلَّاااا قُ الْ

أَوَلَاامْ يَاارَ الْإم َِاا نُ أَ َّاا  خَلَقْ َاا هُ م ااء  ذطْفَااة  فَااإماَا هُااوَ   }االسدتفهام, وهددي بنيددة تذييليددة كبددرى لقولدده تعددالى 

لخدال  العلديم, فرداء [, فراء التذييل بعد آيات عدة وهدذا مدن بالغدة ا77:يس]خٌَ يم  مُّبمني  {
االستفهام افإنكداري فدي رملدة التدذييل وهدو غيدر حقيقدي ألنده واقدع ممدن يعلدم ويسدتغني عدن 
نمددا يخددرج فددي القددرآن مخددرج التددوبيي والتقريددر, فدداهلل تعددالى يسددتفهم عبدداده  طلددب افإفهددام, وا 

هنددا  , فددالهم ة هددي أداة االسددتفهامليقددررهم ويددذكرهم أن المخاط ددب قددد علددم حدد  ذلددت الشددي
, ذ والددليل لوضدوحه ال يسدع وخررت عن معناها الحقي  إلدى معندى مردا ي وهدو التقريدر

, والدليل هو ) الذي خل  السدماوات واألرض ( ورديء بالتوكيدد فدي المذقيّر إال افإقرار به ذ
 ) بقددددددددددددددددددددددددددددادٍر ( وفيدددددددددددددددددددددددددددده البدددددددددددددددددددددددددددداء  ائدددددددددددددددددددددددددددددة للتوكيددددددددددددددددددددددددددددد ثددددددددددددددددددددددددددددم الرددددددددددددددددددددددددددددواب

, ذ وهي مختصدة در على أن يخل  مثلهم) بلى ( رواب من رهته تعالى, أي بلى هو قا
 .بنبطال النفي سواء كان خبرًا أم استفهامًا ذ

                                                 

(ينظر: من بالغة النظم العربي, عبدالع ي  المعطي عرفة, الطبعة الثانية, عالم الكتب, بيروت, 1)
 .2/67م: 1984-هد1405

 .152(ينظر: شرح التلخيق: 2)
 سماعيل األوسي, و ارة التعليم العالي البحثإساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: د. قيس أ(ينظر: 3)

؛ وينظر: المعاني الثانية في األسلوب القرآني, د. فتحي  308م: 1988-هد1409العلمي, رامعة بغداد, 
 .359م, د.ط: 1976أحمد عامرو الناشر: منشاة المعارف, افإسكندرية, 

حياء التراث العربي, بيروت, إولى, دار (ينظر: معاني النحو, د. فاضل السامرائي, الطبعة األ4)
 4/201م: 2007 -هد1428

 .22/78( التحرير والتنوير: 5)
 22/78؛ وينظر: التحرير والتنوير:  5/315رشاد العقل السليم: إ( ينظر: 6)
 .4/235( معاني النحو: 7)
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وبعدددد هدددذا تدددأتي البنيدددة التذييليددده الصدددغرى ) وهدددو الخدددال  العلددديم ( فهدددذا تدددذييل باألسدددلوب 
 الخبري لآلية نفسها ومعناه لغة  :

 افإيراد.                        
 بدا .افإ                الخالق 

 وهي صيغة مبالغة على و ن فّعال. افإخراج من العدم إلى الورود                     
    ذ من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم وهو بمن لة قدير من القادر.ذ                   

 ذ ذ معناه ظاهر وكماله أن يحيط بكل شيٍء علمًا ظاهره وباطنه.             العليم  
 وهي صيغة مبالغة على و ن فعيل.

لميهي شامل.ذ   ذ وفي ذلت إشارة إلى أنه في القدرةي كامل وفي عي
وردداء التددذييل باألسددلوب الخبددري المثبددت الخددالي مددن التأكيدددات لقددوة الددذِّْكر, قيددل حتددى إن ددهذ 
أذختيددددر افإضددددمار هنددددا فددددي لفددددظ الراللددددة بضددددمير الفصددددل ) هددددو ( فكددددان افإضددددمار تلددددو 

, وبهدذا رداء التدذييل بقولده فإضمارات أولدى بهدذا المكدان وذلدت كمدا ذكدر لقدوة الدذكر قبدلا
بالرملددة الخبريددة االسددمية والتددي هددي ذ عطددف علددى مددا يفيددده  وَهُااوَ الْخَلَّاا قُ الْمَل اايمُ{ }تعدالى: 

ا , وهكدذافإيراب, أي بلى هو قادر علدى ذلدت وهدو المبدال  فدي الخلد  والعلدم كمدًا وكيفدًا ذ
كان التذييل نتيرة حتمية لما ذذكر من قيبلهي في اآلية الكريمة وبتعلقها بما قبلها والتدي كاندت 

 اآلية لها بنية تذييليه كبرى.
 اقتدددران ثددداني ورد فدددي صددديغة التدددذييل بالرملدددة الخبريدددة االسدددمية المثبتدددة فدددي قولددده تعدددالى :

 اسددمية خبرهددا مفددرد فددي قولدده تعددالى :فددورد بأسددلوب خبددري برملددة  وَهُااوَ الَِّااَ يعُ البٌَ اا ُ {  }

                                                 

 .202سماء اهلل الحسنى: أ( ينظر: شرح 1)
 .75سماء اهلل الحسنى: أ( اشتقا  2)
 .92( المقصد األسنى: 3)
 .9/309( التفسير الكبير: 4)
التن يل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب اهلل الع ي , أبو عبداهلل محمد  رةينظر: د (5)

 .1/387م: 1979بن عبداهلل الخطيب االسكافي, الطبعة الثالثة, دار اآلفا  الرديدة, بيروت, 
 5/315رشاد العقل السليم: إ( 6)
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 لَايْ َ كََ وْل اُ  َِا ْ      فَ ط رُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم جَمَعَ لَشُم مِّءْ أَ فُِ شُمْ أَزْوَاج ً وَم ءَ الْمَ ْمَ مم أَزْوَاج ً يَذْرَكُكُمْ ف ياُ   }

 في المخطط اآلتي :  [, والمراد بالسميع البصير موضح 11:الشورى]وَهُوَ الََِّ يعُ البٌَ  ُ {
 يكون في وصف الذات بأن المسموعات ال تخفى عليه.                           

 أن يكون بمعنى مسمع أي يسمع غيره فيتعل  بمفعول.           السميع        
 وقد يكون بمعنى سامع فيتعل  بالمفعول.                           

 
 لعليم بالشيء الخبير به. ا                        

  من نعوت المبالغة في أن المبصرات ال تخفى عليه       البصير         
 أن يكون بمعنى مبصر      مبصر لألشياء المبصرات مدرت لها.                     

إن اهلل عدددد  ورددددل بصددددير لألشددددياء, 
      أي راعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل                                            

األشددددياء المبصددددرات ذوات أبصددددار, 
أي مدركددة للمبصددرات بمددا خلدد  لهددا 

 من اآللة المدركة لها.                                                
                                              

 
 البصرة: أن يضم أديم إلى أديم ثم تخاط  حاشيتهما.   

 البيصر : بكسر الباء : الحرارة الرخوة.                                           
ومن هذا يتضح أن االقتدران الثندائي فدي التدذييل بدين السدميع والبصدير كدان بسدبب     

ارتباطهما لغويًا, وهو كدون المسدموعات والمبصدرات ال تخفدى عليده, أي الكامدل فدي السدمع 
لبصدير ألعمدالهم, المبدال  فدي العلدم بكدل مدا والبصر, السميع لما تنط  به خلقه من قول, ا

ر.  (3)يسمع ويذبصي

                                                 

 .97-96( ينظر: المقصد األسنى: 1)
 119-99سماء اهلل الحسنى: أقا  ( ينظر: اشت2)
؛ وينظر: إرشاد العقل السليم : 133/  25, وينظر: رامع البيان : 260/  17نظم الدرر : ( ينظر: 3)
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ومضدددمون اآليدددة كدددان يددددور حدددول خلددد  السدددموات واألرض, وأيضدددًا مدددا هدددو فدددي 
مضمونه حال مدن أحدوال فطدر السدموات واألرض, فدنن خلد  افإنسدان واألنعدام مدن أعردب 

 .أحوال خل  األرض
جَمَعَ لَشُم مِّاءْ   }, فَ ط رُ الَََِّ وَات  وَالْمَرَْم { }فتوالت األخبار في هذه اآلية في قوله تعالى : 

 .{ } لَيْ َ كََ وْل ُ  َِ ْ   ,{ أَ فُِ شُمْ أَزْوَاج ً وَم ءَ الْمَ ْمَ مم أَزْوَاج ً

وكل هذا كان نتيرة لما ذذّيلت به اآلية الكريمة, وذلت لما قددم مدا هدو نيعدٌم عظيمدة تذبديِّن أن 
 .ن األشياء في تدبيره وأنعامهاهلل ال يماثله شيء م

لددى أسددلوب آخددر مددن أسدداليب التددذييل مختلددف فددي تعاضددده مددع لفظتددي السددموات  وا 
وَهُااوَ الَّااذ ي ف اا  الَِّااََ   إملَااُ  وَف اا      }واألرض فددوردت السددماء بصدديغة افإفددراد فددي قولدده تعددالى : 

اء التددذييل معطوفددًا علددى مددا سددب  بقولدده [ فقددد ردد84:ال خددرف]الْاامَرَْم إملَااُ  وَهُااوَ الْحَش اايمُ الْمَل اايمُ { 

ثنائي السدمين مدن أسدمائه تعدالى ) الحكديم , العلديم (,  باقتران وَهُوَ الْحَش يمُ الْمَل يمُ { }تعالى 
واستذهيلت اآلية بالعطف على سدابقتها بدد ) وهدو ( المكدرر والضدمير المنفصدل ) هدو ( يعدود 

م الموصددول ) الددذي فددي السددموات واألرض (  علدى ) اهلل (, فهددو الددذي ردداء معرفددًا بده باالسدد
بفصددل وبيددان لدده, وفددي هددذه اآليددة ردداء التعبيددر مددن ) السددماء ( بلفظددة المفددرد وعدددل عددن 
الرمددع الددذي يغلددب فددي اقتددران السددماء بدداألرض, ولمددا كددان المقددام هددو نفددي اآللهددة السددماوية 

تعددالى) السددماء (  , فلهددذا قدالواألرضدية وتخصدديق وتحقيد  السددتحقا  افإلهيددة بده تعددالى
ولم يقل ) السموات ( بالرمع ألن المضمون لألسلوب الخبدري المثبدت فدي اآليدة كدان يددور 
حددول مسددألة العبددادة, كمددا إن االقتددران بددين السددماء واألرض كددان مددن نددو  االقتددران البعيددد 

صددد , فدنذا ذ أذريدد الوصدف المطلد  للسدموات بدالعلو واالرتفدا , أو قلوردود الفاصدل بينهمدا
                                                                                                                         

6  /11. 
 .44/  25التحرير والتنوير : ( ينظر: 1)
 .46-25/45( ينظر: المصدر نفسه: 2)
, وينظر: الرامع ألحكام 217/  11ن : , وينظر: رامع البيا44/  6إرشاد العقل السليم : ( ينظر: 3)

 .81/  16القرآن : 
السماء واألرض في القرآن الكريم, دراسة داللية لأللفاظ و التراكيب ) رسالة مارستير ( أحمد ( ينظر: 4)
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ن كدان المقصدود  منه الرهدة أذفدرد لفدظ ) السدماء ( بردب مدا يتصدل بده مدن الكدالم السداب  وا 
, وهنددا فددي هددذه اآليددة إبطددااًل لمددن ذوات السددموات بأعدددادها الكثيددرة أذتددي بصدديغة الرمددع ذ

ى حكيمدًا فكونده ذ تعدال وَهُوَ الْحَش يمُ الْمَل يمُ { }, ولهذا راء التذييل بقوله تعالى  عم افإلهية
 ., فهذا ذ دليل على ما قبله ذذ عليمًا ينافي حصول الولد له

 أما معنى الحكيم العليم فيكون كما يأتي :
 الذي أفعاله متقنة ال تفاوت فيها وال اضطراب.                           
 الملت والعلم.                             

   المحكم والمبين الواضح.                  الحكيم
 الممتنع عن المعارضة واالختالل واالختالف.                            
 ذ الحكمة والمعرفة.ذ                         

  ذ اللرام: الحديدة التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الراكب.ذ                          

أفعالده محكمدة متقندة ال تفداوت فيهدا وال اضدطراب,  فبهذا يكون معنى الحكيم الذي
ومندده قيددل) بندداء محكددم ( أي قددد أذتقددن وأذحكددم واشددتقا  ذلددت مددن حكمددة اللرددام وهددي الحديدددة 

وهدي مدن أسدمائه , ثدم ترديء لفظدة ) العلديم ( التي تمنع الفرس وتدرده إلدى مقصدد الراكدب
القرآنددي محددل التحليددل فددي هددذا  ) الحكدديم ( فددي المعنددى الددداللي للددنقتعددالى لتددؤا ر لفظددة

                                                                                                                         

 .101م: 2003-هد1424صالح حميد النرماوي, رامعة الموصل,
 .123( صفاء الكلمة: 1)
 .267/  25التحرير والتنوير : ( ينظر: 2)
 .27/648( التفسير الكبير: 3)
 6/44رشاد العقل السليم: إ( 4)
 .93-90سماء اهلل الحسنى: أ( اشتقا  5)
قضايا النقد القديم الحكمة والمثل, المفهوم والعالقة والتعريض, محمد إقبال عرودي, مرلة آفا  ( من 6)

 .43م: 2001 -هد 1422, السنة التاسعة, 34الثقافة والتراث, االمارات,    
هدد(, دار صادر 711( لسان العرب: ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ) ت/ 7)

 , مادة )حكم(.147: 12م, د.ط: 1956-هد1375للطباعة, دار بيروت للطباعة والنشر, 
 .414-411سماء اهلل الحسنى: أ( ينظر: اشتقا  8)
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المقددام, فكددل مددا ورد فددي تفسددير معنددى الحكدديم كانددت تعاضددد داللتهددا فددي اآليددة الكريمددة ومددا 
قبلهددا مددن اآليددات التددي عذطفددت عليهددا فددذيلت اآليددة بمددا يناسددب دالالتهددا اللفظيددة, ويترسددد 

ردداء التعبيددر المعنددى ويبددر  مددن خددالل هدداتين الددداللتين التددي تددؤا ر إحددداهما األخددرى, وقددد 
عن المعنى مدن خدالل افإيحداء المتقددم الدذي حمدل فدي طياتده إثبدات حكمتده وعلمده تعدالى, 
وبهذا توافقت الرملة التذييليه مع ما ورد في البدء من معاٍن ليقف الفكر أمامها عدار ًا عدن 

 .افإحاطة بالعلم من كل روانبه أمام علمه تعالى الذي ليس له حدود
حكيم ( اسمان هلل تعالى اقترنا في صديغة تذييليدة خبريدة أسدمية مثبتدة لقولده ) الع ي  ال     

[, ذ وفدي إردراء 1:الصدف]}سَبَّحَ ل لَُّ  مَ  ف   الَََِّ وَات  وَمَ  ف   الْمَرَْم وَهُوَ الْمََميَُ الْحَش يمُ {تعالى : 
أن ترهبدددوا  وصدددف )الع يددد ( عليددده تعدددالى هندددا إيمددداء إلدددى أنددده الغالدددب لعددددوه, فمدددا كدددان لكدددم

, فاآلية تذييل آلية أخرى في سورة غير سدورة الصدف فدي أعدائه فتفروا منهم عند اللقاء ذ
ََوَدَّن  َوأَ َا  َأعْلَامُ بم          قوله تعدالى : ِ ارُّونَ إملَايْهمم بما ْل ََا   } إمن ُك ُتمْ َخَرجُْتمْ جمَه داً ف ا  سَابميل   َوابْت غَا   َمْرتَا ع   ُع

[, والتدي هدي مناسدبة لهدذا 1:الممتحندة]أَعْلَ تُمْ وَمَء يَفْمَلُُْ م  شُمْ فَقَدْ تَعَّ سَاوَا  الَِّابميعم {  أَخْفَيْتُمْ وَمَ  
 .المقام الذي هو ذ بيان الخروج رهادًا في سبيل اهلل وابتغاء مرضاته ذ

ويكمددددن سددددبب اقتددددران الحكمددددة بددددالع ة هنددددا إن حملددددت علددددى معنددددى المتصددددف بالحكمددددة أن 
ن حملدددت علدددى الموصدددوف بالح كمدددة ال يدددأمركم برهددداد العددددو عبثدددًا وال يخلددديهم يغلبدددونكم, وا 

, وعدودة إلدى تدذييل اآليدة نفسدها, فاآليدة ذ تددل علدى الربوبيدة معنى المحكم لألمور فكدذلت
 وفدي الدبعض ) يذسدبِّح ( , قال تعالى في الدبعض مدن السدور ) س دب ح  هلل (والوحدانية ذ

                                                 

 .266طناب في القرآن الكريم: ( ينظر: افإ1)
 .28/174( التحرير والتنوير: 2)
 29/526( التفسير الكبير: 3)
 .174/  28التحرير والتنوير : ( ينظر: 4)
 29/526(التفسير الكبير: 5)
 .1, الحشر: 1( ينظر: الحديد: 6)
 .1, التغابن:1( ينظر: الرمعة: 7)
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دددبِّ  بصددديغة األمدددرذ لددديعلم أن تسدددبيح حضدددرة اهلل تعدددالى دائدددم غيدددر  ح(وفدددي سدددور أخدددرى )س 
منقطدددع لمدددا أن الماضدددي يددددل عليددده فدددي الماضدددي والمسدددتقبل يددددل عليددده فدددي المسدددتقبل مدددن 

, فاآليدة الكريمدة بنيدة تذييليده كبدرى آليدة أخدرى مدن  الحدال ذ ال مان واألمر يدل عليه فدي
} وَهُااوَ الْمََميااَُ  ة تذييليدده صددغرى فددي قولدده تعددالى سددورة الممتحنددة وفددي نفددس الوقددت لآليددة بنيدد

 .الْحَش يمُ {

ََ َوات  َومَا  ف ا          }وتذييل آخر ورد بنفس الصيغة في قوله تعالى  َِّا ُ  مَا  ف ا  ال ُيَِابِّحُ ل لَّا

أن  , فمناسددبة الرمددع بددين هددذه الصددفات ذ[1:الرمعددة]الْاامَرَْم الََْل ااك  الْقُاادُّوسم الْمََميااَم الْحَش اايمم { 
العظدددديم ال ينصددددرف عددددن مرلسدددده مددددن كددددان عنددددده إال عنددددد انفضدددداض مرلسدددده أو إيذاندددده 
بانصددددرافهم, والقدددددوس : المندددد ه عددددن الددددنقق وهددددو يذرغددددبذ فددددي حضددددرته, والع يدددد  : يعتدددد  
الملتفددون حولدده, فمفددارقتهم حضددرته تفددريط فددي العدد ة, وكددذلت الحكدديم إذا فددار  أحددد حضددرته 

فدات الدذين انفضدوا إلدى العيدر مدا خطدب بده النبدي  فاته في كدل آن شديء مدن الحكمدة, كمدا
(إذ تركوه قائمًا في الخطبة ذ ). 

واستهلت الرملة التذييلية بالفعل المضار  ) يذسبِّح ( وهدذا التدذييل ناسدب غدرض السدورة فدي 
التحريض على شهود الرمعدة والنهدي عدن األشدغال التدي تشدغل عدن شدهودها وللتنبيده علدى 

ألرض يرددددددون تسددددبيح اهلل وال يفتددددرون عندددده, كمددددا أن المناسددددبة بددددين أن أهددددل السددددموات وا
التسبيح وبين السموات واألرض هو ذ إن الغرض منها التنويه بصالة الرمعة والتنديدد علدى 
نفٍر قطعوا علدى صدالتهم وخرردوا لتردارة أو لهدو, فمناسدب أن يحكدى تسدبيح أهدل السدموات 

م وترددددده تعريضدددًا بالدددذين لدددم يتمدددوا صدددالة واألرض بمدددا فيددده داللدددة علدددى اسدددتمرار تسدددبيحه
 .الرمعة ذ

                                                 

 .1( ينظر: األعلى:1)
 .29/526( التفسير الكبير: 2)
 .37, الراثية :  1, الحديد :   24, الحشر :   1, الحشر : 1الصف :  ,9ال خرف : ( ينظر: 3)
 .28/207( التحرير والتنوير: 4)
 ( المصدر نفسه.5)
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وقددد كددرر فددي هددذه اآليددة الحددرف ) مددا ( مددع السددموات واألرض ولددم يكددرر مددع فعددل التسددبيح 
مدع المخلدو  فيهدا تحدت لفظدة واحددة فكدان معندى 1في سورة ]الحديد: [, ففي سدورة الحديدد رذ

سددبح هلل الخلدد  فددي المكددانين فاللفظددة هنددا عامددة  رَْم {سَاابَّحَ ل لَّااُ  مَاا  ف اا  الَِّااََ وَات  وَالْاامَ  }قولدده
شداملة للخلد  فيهمدا فداختير أن يرعدل الخلد  فيهمدا خلقدًا واحددًا فدال يفصدل بينهمدا بخلقهمددا, 
ولددم يكددن هددذا المعنددى مورددودًا فددي سددائر السددور, فكددان األصددل فيدده أولددى وهددو إعددادة ) مددا 

فددأخرج لنددا نهرددًا بالغيددًا رائعددًا يدددل علددى , وناسددب التسددبيح السددورة وغرضددها مددع التددذييل (
قددددرة الخدددال  الدددذي خلددد  مدددا فدددي السدددموات ومدددا فدددي األرض وكدددل مدددن فيهمدددا يسدددبح بحمدددده 

 تعالى.
 الخاتمة

إنمددا افإعمددال بخواتيمهددا فنقددول اللهددم انفعنددا بمددا علمتنددا وال ترعلدده ريدداًء وال سددمعة وارعلددده 
 (. خدمة ورفعة لدينت ونصرة لرسولت) 

لتطواف المتأني فدي موضدو  التدذييل بالغيدًا, نرمدل هندا خالصدة مدا توصدلنا إليده بعد هذا ا
 من نتائت : 

يمثل التذييل مفهومًا بالغيًا محدددًا واضدح المعدالم  يدأتي ألغدراض بالغيدة عديددة منهدا  -1
مددا يكددون إعالنددًا عددن انتهدداء الحدددث وتمامدده ممهدددًا لمددا بعددده بأسددلوب ينبددئ بدددالمعنى 

لكريمدددة ومؤكددددًا لمدددا قبلددده ومدددا بعدددده وهدددذا داللدددة علدددى المعندددى المتضدددمن فدددي اآليدددة ا
المتددددداخل ) التناسددددب (  فددددي آي القددددرآن الكددددريم فيكددددون لدددده عالقددددة ارتباطيددددة ) دالليددددة 

 المعنى بما قبله وبعده (.
 تعددددد طرائددد  التدددذييل فقدددد يكدددون منشدددأه اآليدددات القرآنيدددة التدددي قبلددده والتدددي تصدددل إلدددى -2

 ( آية. 284) 

تذييل فدي القدرآن الكدريم وتنوعدت وظائفده, فيدأتي تدذيياًل فدي آخدر اآليدة تعددت أشكال ال -3
وحينًا آخر يأتي تذيياًل في آخر السورة, وفي مقام آخر يأتي تدذيياًل للقدرآن الكدريم كلده, 

 فهي تذييل للقرآن الكريم. وَهُوَ عَلَى كُعَ َِ ْ   قَد ير  { }[ 120:المائدةكما في سورة ]

                                                 

 .470ينظر: صفاء الكلمة:  (1)
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ضه على البعض اآلخر وينتقل التذييل فيه من الكليات إلى قد يعطف التذييل بع -4
 الر ئيات, أي من العام إلى الخاق.

أكثر التذييالت في القرآن تأتي للتوكيد المحض والذي هو أشهر وظائف التذييل كما  -5
أن التذييل بأسماء اهلل الحسنى هو األكثر, ولذا فنن االقتران الثنائي يحتل المرك  

 ل بأسماء اهلل الحسنى.األول في التذيي

يكون افإضمار في التذييل بأسماء اهلل الحسنى إذا سب  بعدة تأكيدات, أي عند قوة  -6
 الذكر قبله.

 يأتي التذييل أحيانًا بشكل بنية تذييلية صغرى داخل بنية تذييلية كبرى. -7

ييل قد يأتي التذييل ) تذيياًل آلية أخرى ( في سورة أخرى غير التي ورد فيها, مثل التذ -8
 [.1[ فهي تذييل لقوله تعالى في سورة ]الممتحنة:1في سورة ]الصف:
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The appendix in the names of God Almighty 
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Abstract  

        The appendix represents a clear rhetorical concept that comes 

for many rhetorical purposes, including what is an announcement of 

the end of the event and its completion paving the way for the post 

in a way that predicts the meaning included in the verse and 

affirming what preceded it and what is beyond. This is an indication 

of the intertwined meaning and proportionality in any Qur’an so it 

has a relational relationship. 
Also, most of the appendices in the Qur’an come to confirm the 

meaning, which is the most famous function of the appendix. Also, 

the appendix in the names of God’s Most Beautiful is the most. 

Therefore, the dual conjuncture occupies the first position in the 

appendix in the names of God’s Most Beautiful, and the appendix 

(an appendix to another verse) may come from another surah other 

than the one in which it is mentioned , Like the appendix in Surat 

Al-Saff: 1 It is an appendix to the Almighty saying in Surah Al-

Mumtahinah: 1. 
         Key words: endings of verses, context, pronoun, 

affirmation. 
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