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( )التَّناُسـُب ِػـي سـُوَرِة ُمحـَمٍَّد

 ِدَراَسٌة َبالِغـيٌَّة َتِحِليِليٌَّة

 أحـمد حممد علي حممد.                         دأحـمد حييى علي حممد.د

 16/6/2010: تاريخ القبول 10/5/2010: تاريخ التقديم

المستخمص 
   التناسب مف المصطمحات الببلغية التي تعبر عف سمة جمالية ووصؼ 

لمستوى معيف مف النظـ تتحقؽ فيو صفات الكبلـ الذي ينتمي إلى طبقة مف 
وعمى وفؽ تفاوت مقدار ىذه الشروط تتفاوت , الببلغة تتوفر فييا مجموعة شروط

أو مستويات التناسب عمى أساس كوف التناسب في نتيجتو , مستويات الببلغة
إذ إف ىذه المصطمحات الثبلثة تحمؿ داللة , النيائية يمثؿ ببلغة النص وفصاحتو

ف كاف , تمتقي في كثير مف الجوانب لتدؿ عمى قيـ جمالية في التعبير الفني  وا 
وىذا البحث , الببلغيوف فرقوا بينيا مف حيث الداللة وضوابط وجودىا في النص

والمصطمحات , محاولة لمتعرؼ عمى مفيـو التناسب بوصفو قيمة جمالية لغوية
والكشؼ عف , وىي التبلـؤ والتشابو ومراعاة النظير, المتقاربة معو داللة ووظيفة

وقد , تمكـ السورة ىي سورة محمد , ىذه القيـ الجمالية في سورة قرآِنيَّة كريمة
آثر البحث مصطمح التناسب ليكوف عنوانا ومف خبلؿ تجمية مظاىره 

في السورة الكريمة السابؽ ذكرىا 
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: التناسب

شكالية تداخل مصطمحاته ..  مفهومه وا 
يعد مصطمح التناسب مف المصطمحات المتشعبة العبلقات التي ليا صمة 

لذلؾ فيو , ويمتد إلى أبواب متعددة مف النظـ في المغة,بأكثر مف فف ببلغي
وال نكاد نظفر بتعريؼ جامع مانع لو عند أىؿ الفف مف عمماء ,مصطمح شائؾ 
. المغة والمعاني

ائتمؼ وتشاكؿ وانسجـ حتى ال :أي (تناسب) فالتناسب لغة مصدر الفعؿ 
  (1)وفبلف ناسب فبلنا يناسبو إذا اتصؿ بو,تجد ثمة اختبلؼ بيف أجزائو 

وما ييمنا مف ذلؾ إشارة المغة إلى داللة االتصاؿ بيف المتناسبيف , وانسجـ معو

                                                 

 .988/ابف فارس,مقاييس المغة :  ينظر(1)
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وىذه العبلقة , التي تتسبب عف وجود نوع مف اآلصرة تولد نوعا مف التوافؽ 
 كتابو وقد وصؼ اهلل  ,(2)ومف داللة المناسبة القرابة, توحي بالتماثؿ والتشاكؿ

چ  ڇ    ڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍڇچ  چ  چچ     :المجيد بقولو
(3) 

ويحتمؿ أنو ُأِريَد بو ,أريد بو اختبلؼ بعضو مع بعض واضطرابو ":فاالختبلؼ
أي لوجدوا فيو اختبلفا بيف ما يذكره مف أحواليـ وبيف ,اختبلفو مع أحواليـ 

. (4)"فميكتفوا بذلؾ في العمـ بأنو مف عند اهلل,الواقع 
وأما داللتو االصطبلحية فإف الناظر في المصادر الببلغية ال يكاد يظفر 

فمنيـ مف أشار إليو شارحا مفيومو المغوي , بتعريؼ محدد يتفؽ عميو الببلغيوف
, ومنيـ مف أتى باألمثمة دوف أف يحدد داللتو االصطبلحية,عف طريؽ االستشياد

إال إشارات مقتضبة تضمنت داللتو االصطبلحية التي لـ تختمؼ عف داللتو 
في قولو واصفا األسموب الذي  (ىػ255)مف ذلؾ بياف الجاحظ ,المغوية كثيرا 

ولكؿ ضرب ,لكؿ ضرب مف الحديث ضرب مف المفظ :"يتوفر فيو عنصر التناسب
فالسخيؼ لمسخيؼ والخفيؼ لمخفيؼ والجزؿ لمجزؿ ,مف المعاني نوع مف األسماء 

واإلرساؿ في موضع , واإلفصاح  في موضع اإلفصاح والكناية في موضع الكناية
وواضح مف ىذا القوؿ إف صاحبو يشير إلى القاعدة الببلغية التي  (5)"االسترساؿ

وىو أحد  أنواع التناسب ,اقتضت أف لكؿ مقاـ مقاال أو ما عرؼ بمقتضى الحاؿ 
فالبميغ عميـ بما يريد قولو وفي أي ,المتمثؿ بتناسب النص مع الواقع الذيُ ينشأ فيو

. وأراد الجاحظ ىنا المعنى العاـ لمتناسب وىو أحد أوجو التناسب,مناسبة يمقيو 
مبلئمة معاني "يعني (ىػ322)ومصطمح التناسب عند ابف طباطبا العموي

فمناسبة المعاني , والمبلئمة ىنا تمثؿ وجيا مف وجوه التناسب(6)"الشعر لمبانيو 
وكتاب اهلل ,لؤللفاظ المعاني لؤللفاظ واحدة مف عدة مناسبات في النص المبدع 

                                                 

 .  14/118:ابف منظور,لساف العرب: ينظر (2)

 .82اآلية , سورة النساء (3)

 .5/138:محمد الطاىر بف عاشور, التحرير والتنوير (4)

 .3/39:الجاحظ,الحيواف  (5)

 .125/عيار الشعر (6)
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وكأف في كبلمو السابؽ يمخص ,تعالى فوؽ كؿ أنواع الكبلـ مف المنظـو والمنثور
. مقاؿ الجاحظ في ىذا الخصوص

عف ىذا المعنى إال أنو أطمؽ عميو ائتبلؼ المفظ  (ىػ337) ولـ يبتعد ُقدامةُ 
 (7)وىو عنده المساواة واإلشارة واإلرداؼ والتمثيؿ والمطابؽ والمجانس, والمعنى

وأراد في حديثو عف ىذه الفنوف أف المتكمـ يجب أف يكوف عمى عمـ 
, فيوجز عندما يتطمب الموقؼ إيجازا وُيشِّبو في موقؼ التوضيح والتبييف,بمناسبتيا

. ويمجأ إلى التجنيس عندما يقتضي المعنى المجانسة
وداللتو المغوية ىي ,   وفضبل عف ىذا فإف قدامة أطمؽ مصطمح االئتبلؼ 

. وأراد بو مناسبة المفظ  لممعنى الذي يتضمنو, التناسب
ومف :"إذ قاؿ,نوعا مف أنواع البياف  (ىػ384)   ويمثؿ التناسب عند التنوخي

, وأكثر ما يحتاج إليو في األلفاظ , البياف التناسب وىو في األلفاظ وفي المعاني
ألف المعاني التي تطمب ال يمـز فييا ترتيب وال مناسبة فإف المتكمـ قد يفتفر إلى 
ذكر األشياء المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة وحيث ال يفتقر إلى شيء 

ومراده بالبياف الببلغة وكأنو يصؼ براعة المنشئ في ,( 8)"مف ذلؾ فيو تناسب
نظمو وخمو كبلمو مما يخرجو عف وصؼ الببلغة والبراعة والبياف وىي المناقضة 

وىي مف وجوه الكبلـ المختمؼ غير المتبلئـ أو , والتضاد والتغاير والتنافر
. المتناسب في أجزائو

ولعمو في ىذه النقطة مف أنصار المفظ ,    ونراه ميز بيف األلفاظ والمعاني 
ال فقد مر أف المعاني الشريفة تحتاج إ,  .   ألفاظ مناسبة ليالىوا 

عمى مصطمح التناسب يمثؿ التعريؼ الناضج  (ىػ733)  ولعؿ كبلـ النويري
ترتيب المعاني "فالتناسب عنده ,والرؤية الواضحة التي أعطتنا معالـ المصطمح 

في ىذا التحديد وصفو ومما يمفت النظر , (9)"المتآخية التي تتبلءـ وال تتنافر
                                                 

 .162-153/نقد الشعر: ينظر (7)

 .92/األقصى القريب في عمـ البياف (8)

شياب ,حسف التوسؿ إلى صناعة الترسؿ :وينظر , 107:/7نياية اإلرب في فنوف األدب (9)
 .212/محمود الحمبي
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وىي صفة توحي بخموىا مما يعترييا مف صفات ,   المتبلئمةالمعاني بالمتآخية
وىذا اإلغفاؿ متعمد , ونراه أغفؿ ذكر األلفاظ ,  تخرجيا عف طبقة الببلغة

وكثػيرا ما نرى مف أىؿ ,إذ إف المعاني ىي التي تتطمب  األلفاظ , ومقصود
عمى اعتبار أف , (10)الببلغة مف يشػير إلى مصطمح المعاني ويريػد بو التراكيب

وعف طريؽ ,بناء الكبلـ يحتاج إلى ركنيف ىما المفردات والمعاني المراد توصيميا
تأليؼ المفردات المحكـو بقواعد النحو وأصوؿ النظـ يتألؼ المعنى الكمي 

. لمتركيب
   ومعمـو أف تركيب الكبلـ عممية معقدة تحتاج إلى مضموف ينضجو 

وىو ما عناه عبد القاىر الجرجاني ,المبدع في ذىنو ليبحث عف التركيب المناسب 
ومما تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ أف كؿ مف تحدث عف , (11)في حديثو عف النظـ

ىذا المصطمح لـ يخرج عف معنى التبلـؤ والتشابو في وصفو لمكبلـ المتناسبة 
. (12)إال أف منيـ مف استعمؿ مصطمح التبلؤـ بدال مف التناسب,أجزاؤه 

ومنيـ , (13)وىو مف حيث المغة واالصطبلح  أيضا عيف مصطمح التناسب
 .ليشير بو إلى نقيض التبايف واالختبلؼ, (14)مف سماه تشابيا

وىو مصطمح وصفي أكثر , وما يميؿ إليو البحث ىو مصطمح التناسب 
فيو يوحي بخصائص جمالية يتصؼ بيا النص المبدع الذي , مف كونو معياريًا 

تظير أجزاؤه في أذف السامع وعيف القارئ متناسقة متبلئمة بعض معانيو يتطمب 
ووجدنا ذلؾ في بعض ما أثر عف , وتتداعى تراكيبو بعضيا إثر بعض, بعضيا

.  وبعض الصحابة األعراب عند سماعو آيات اهلل 
مف ذلؾ أف زيد بف ثابت كاف يكتب ما يممػي عميو رسوؿ اهلل صمى اهلل 

ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ عميو وسمـ في قولو تعالى 

                                                 

 .90/ ابف سناف الخفاجي, سر الفصاحة :ينظر (10)

 .48/دالئؿ اإلعجاز:ينظر (11)

 .88-87/عمي بف عيسى الرماني,النكت في إعجاز القرآف:ينظر (12)

 .212-12/211:لساف العرب: ينظر (13)

 .87/ابف القيـ, الفوائد المشوؽ إلى عمـو القرآف وعمـ البياف:ينظر (14)



 ِدَراَسٌة َبالِغـيٌَّة َتِحِليِليٌَّة () التَّناُسـُب ِػـي سـُوَرِة ُمحـَمٍَّد
                               أحـمد حييى علي حممد.أحـمد حممد علي حممد و د.د 

 64 

 فقاؿ معا ذ بف جبؿ  چڭھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ہ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ
فضحؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,فتبارؾ أحسف الخالقيف : رضي اهلل عنو

بيا : مَـّ تضحؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:فقاؿ معاذ
. (15)ختمت

 لما عمـ معاذ     فموال سمة التناسب في المعاني التي يتصؼ كتاب اهلل 
ولذلؾ يجب عمينا , بذائقتو المغوية وحدسو المرىؼ المعنى الذي ستختتـ بو اآلية

وىذا ,  و حده المعجز أف نحصر ىذه الصفة مف المناسبة والتبلـؤ بكتاب اهلل
ولكف كتاب اهلل شأنو أوحد في , ال يعني أف كبلـ البشر خاؿ مف صفة التناسب

. الوصؼ
مصطمح مراعاة :    ومف جميؿ ما قرأناه عند الببلغييف في بحثيـ

ويشير إلى وجوب أف يراعي المنشئ في نصو المعنى وما يؤاخيو مف , (16)النظير
, وليذا وصفوه بالنظير, معاني يتطمبيا السياؽ والمضموف الذي يتحدث عنو

وقد تكوف , (17)والنظير في المغة كؿ ما يشابو أو يشاكؿ نظيره حتى كأنيما توأماف
المشابية مف حيث الوصؼ العاـ فالمعاني الرقيقة تتطمب ألفاظًا وتراكيب رقيقة 

وىكذا ... بؿ تجد أثرىا وتستمتع بو, ىادئة تحس بيا النفس وال تستطيع وصفيا
وال نبالغ إذا قمنا إف التعبير القرآني راعى في جانبي , في أنواع المعاني األخرى

, ...المضموف والتركيب الصوت المنفرد مف حيث الجير واليمس والشدة والرخاوة
. وكؿ ىذا مف وجوه التناسب والتبلؤـ

:  ومف الميـ القوؿ في الحديث عف التناسب اإلشارة إلى نقطتيف
إف الببلغييف لـ يتفقوا عمى مصطمح واحد في وصؼ ىذا الجانب : ألولىا

بؿ وجدناىـ يوظفوف مصطمحات أخر كالتبلـؤ ومراعاة النظير , الفني في النص

                                                 

 .205/بكري شيخ أميف, والتعبير الفني , 11/171:الرازي,التفسير الكبير:ينظر (15)

 656/سعد الديف التفتازاني,والمطوؿ ,2/343:القزويني, اإليضاح في عمـو الببلغة :ينظر (16)
ومعجـ , 3/119:ابف معصـو المدني,وأنوار الربيع, 131/الحموي,وخزانة األدب وغاية األرب, 

 .244-3/243:أحمد مطموب.د,المصطمحات الببلغية وتطورىا

 .  195-14/194:لساف العرب: ينظر (17)



                                   (        60) العدد –آداب الراػدين 

 م2011/هـ1432

 65 

وقد آثر البحث استعماؿ مصطمح التناسب , وتشابو األطراؼ والتوفيؽ واالئتبلؼ
فكؿ كبلـ متناسب في أجزائو , ألنو أوسع داللة ويشمؿ التبلـؤ وغيره في الوصؼ

أف يختـ الكبلـ "والمراد بتشابو األطراؼ , ومراعاة معانيو لنظائره, يصح فيو التبلؤـ
,  وىو نوع مف مؤاخاة المعاني بعضيا لبعض (18)"بما يناسب أولو في المعنى

فيظير السياؽ في وجو متناسب مف حيث  , فالمعنى يطمب المعنى ويقتضيو
وداللة التوفيؽ المغوية , ويمثؿ أيضا أحد أوجو التناسب المتعددة, مبانيو ومعانيو

وىي عيف الداللة , (19)تدؿ عمى مبلئمة الشيئييف حتى يظيرا منسجميف ومتناسبيف
   .(20)ىو االئتبلؼ والتناسب ومراعاة النظير: إذ قالوا في التوفيؽ, االصطبلحية
إف مصطمح التناسب وصفي يتضمف توصيفا لجانب جمالي في : الثانية

وىو ال يشير إلى فف ببلغي بعينو،  بؿ ,النص والسيما النص القرآنيَّ المعجز
تدخؿ تحتو كؿ عناصر التعبير الببلغي مف معاف وبياف وبديع فضبل عف جوانب 

. أخر تتعمؽ بالصوت والمعنى
 ولعمنا ال نجانب الصواب إذا ذىبنا إلى أف مصطمح التناسب في داللتو 

بؿ تمثؿ ىذه أوجيا مف وجوه ,الوصفية يقترب مف الفصاحة والببلغة والبياف
فالببلغيوف في حديثيـ عف المصطمحات السابقة وضعوا شروطا , التناسب

ورأوا أف الكبلـ الذي تنطبؽ , استنبطوىا مف خبلؿ معاناتيـ مع النصوص المغوية
ومف ىذه , عميو ىذه الشروط يدخؿ ضمف دائرتي الببلغة والببلغة والفصاحة

ذا , الشروط التبلؤـ بمعناه العاـ مف حيث التركيب والمعنى والصوت المفرد وا 
                               .نظرنا إلى ىذه الشروط وجدناىا تمثؿ أوجيا مف أوجو التناسب

ومف المفيد التنبيو إلى أف مفيوـ التبلـؤ والمصطمحات المناظرة لو أو 
المقتربة منو دالليا لـ يفرد ليا الببلغيوف مبحثا خاصا كما في معظـ المصطمحات 

بحوث الفصؿ بؿ جاءت مبثوثة في أبواب الببلغة اأُلَخر ؾ, الببلغية األخرى
،تفرأف ػ بة جديرا مع كونوالبديع، والوصؿ، أو ضمف بحوٍث   ز ببحٍث مستقؿٍّ

                                                 

 . 345-2/344:اإليضاح في عمـو الببلغة (18)

 . 1060/مقاييس المغة: ينظر (19)

 . 2/393: معجـ المصطمحات الببلغية وتطورىا: ينظر (20)
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 عبارات،  ونظرات عاّمات لـ ُتَحدَّْد فييا أقساـٌ وال عناصر اكانت ليـ حولوو
ـَ التبلؤـ بيف المعاني قضيٌَّة جمالية فكرّية،  متفاصمة، بسبب أّف التبلؤـَ وعَد

َرْجراٌج ال حصر لصوره، والبحث فيو كالبحث في ُصَوِر أمواج  والبحث فييا مائجٌ 
البحر، وكالبحث في ُصوِر حركات السُُّحب وتشكيبلتيا المتنوعات الناتجات عف 
تقاربيا وتباعدىا،  واجتماعيا وافتراقيا، مع اختبلؼ ألوانيا وكثافاتيا في األبعاد 

 .(21)الطوؿ والعرض واْلُعْمؽ: "الثبلثة
  زد عمى ذلؾ تعدد المصطمحات بؿ تداخميا مع التناسب أو التبلـؤ كما 

وفي ىذا نوع مف اإلشكاؿ وقد حاوؿ البحث , نوّىنا إلى ذلؾ في مستيؿ البحث 
وكأف الببلغييف حكموا ذوقيـ وكيفية إدراكيـ ليذا العنصر , توضيحو وتجاوزه 

. الجمالي مف المغة فحاولوا توصيفو مف الزاوية المنظورة لدييـ
ف    ولعؿ في ذلؾ ثراء معرفيا ونوعا مف الشمولية في النظر والمعالجة وا 

ولذلؾ فقد جاءت تنظيراتيـ شاممة لكؿ جوانب البناء , كاف في ظاىره مشكؿ 
.  ولمسنا ذلؾ في معالجتيـ البحثية المتعمقة بالنص القرآني, المغوي وعناصره 

( )التناسب في سورة محمد
... مدخل

متجمية "التناسب" إف الناظر في القرآف الكريـ والباحث في أجزائو يجد سمة 
ولو تدبرنا ألفاظ القرآف , وتمثؿ وجيًا مف وجوه اإلعجاز غير المنتيية, خير تجؿ

الكريـ في نظميا لرأينا حركاتيا الصرفية والمغوية تجري في الوضع والتركيب 
وحاولت تحميمو , فإذا أخذت أي معنى مف المعاني القرآنية, (22)مجرى األصوات

بؿ واألصوات المؤلفة لمفرداتو لوجدت تناسبًا , وربطو بالتراكيب المتضمنة لو
  بؿ , (23)عجيبًا يأخذ المب ويأسر الفؤاد ليقوؿ لؾ إف ىذا الكبلـ ليس كبلـ بشر

چ     ڱ     ں  ں  ڻ   چ 
(24) .

                                                 

 .1/551:عبد الرحمف الميداني, الببلغة العربية أسسيا وعموميا وفنونيا : ينظر  (21)

 .227-226/مصطفى صادؽ الرافعي,إعجاز القرآف والببلغة النبوية :ينظر (22)

 .70-65/ جبلؿ الديف السيوطي, تناسؽ الدرر في تناسب السور :ينظر (23)

 .42مف اآلية , سورة فصمت  (24)
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 عينة تقرب لنا ىذه السمة الجمالية والقيمة   والتناسب في سورة محمد 
وقد عرفنا في بياف داللة التناسب كونو يمثؿ , التعبيرية في القرآف الكريـ كمو

الوصؼ النيائي لتوظيؼ فنوف الببلغة وأساليب النظـ في المغة واختيار المعاني 
حتى يظير النص المعني في وجو جمالي متناسؽ مف حيث المضموف , المرادة

ذا ما أمعنت النظر فيو متأمبًل ألخذتؾ الحيرة في , والشكؿ أي المعاني والتراكيب وا 
وقد , أي مف معانيو أو تراكيبو يطمب بعضيا بعضا فبل تستطيع أف تفضؿ بينيما

 المعجز مف كؿ نواحيو؟ فكيؼ الحاؿ بكبلـ اهلل , يقاؿ ىذا في كبلـ البشر 
 چڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ     ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ   فيو 

چ
ومما توحي بو ىذه , " ڤ" كتابه أنه صدر بكلمة    ونلحظ في وصف هللا(25)

ولذلؾ أكمؿ ىذا , الصفة جماع وصؼ الحسف الذي استغرقو كتاب اهلل تعالى
متشابية أجزاؤه متماثمة في فصاحة ألفاظيا وشرؼ "أي  (   ڤ):الوصؼ بقولو

ولذلؾ فقد تحدى اهلل تعالى بو , (26)"فيي متكافئة في الشرؼ والحسف, معانييا
چڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍ      ڇڇچ  چ  چچ  :الكافريف فقاؿ

(27). 
إف في سورة محمد صمى اهلل عميو وسمـ بوصفيا :  فنقوؿوعوداً إلى بدء    

موضوع البحث تتجمى وجوه عديدة مف أنواع التناسب بدءًا مف موقع السورة في 
 ومرورًا بأسماء السورة وىي سورة محمد , المصحؼ بيف سورتي األحقاؼ والفتح

التناسب بيف مطمع السورة , وفضبًل عف ىذا, وسورة الذيف كفروا, وسورة القتاؿ, 
عبلوة عمى ,والتناسب الذي يتجمى بيف معاني السورة التي عالجتيا, وخاتمتيا

. التناسب بيف تراكيب السورة أو التناسب التركيبي
  وسنحاوؿ في ىذا البحث أف نفصؿ القوؿ في كؿ ىذه األنواع مف 

وسنسمؾ منيج الرؤية الكمية لمسورة موظفيف في تجمية ىذه الرؤية ما , التناسب
اعتمده البياف القرآني مف فنوف القوؿ وأساليب النظـ بوصفيا وسائؿ تعبيرية تشكؿ 

في مجموعيا الصورة الكمية التي ىدؼ التعبير القرآني إلى إظيارىا مف وراء 
                                                 

 .  23مف اآلية ,سورة الزمر  (25)

 . 23/385:التحرير والتنوير (26)

 . 82اآلية ,سورة النساء  (27)
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ومف المعروؼ أف الفنوف الببلغية واألساليب . توظيفو لتمؾ الفنوف واألساليب
كما نجد عند المتباريف مف الشعراء واألدباء الذيف ,النظمية ليست مقصودة لذاتيا 

. يروموف إظيار براعتيـ في التفنف في استعماؿ أساليب البياف وأفانيف النظـ
  بؿ إف التعبير القرآني بوصفو الطبقة العميا مف الكبلـ المعجز أتاح 

لؤلدباء والشعراء السبؿ المثمى التي يمكف مف خبلليا بناء أجمؿ الصور وأبدع 
فطرائؽ تعبيره التي استعانت بفنوف القوؿ وأساليب البياف أتت بيا غير , األساليب 
وتشكؿ جزءا واحدا اليمكف لمقارئ أف يفصؿ بيف مكوناتو التركيبية , متكمفة 

كما نجد عند قسـ مف الشعراء الذيف تكمفوا فنوف البياف مف , والمعنوية الداللية
. استعارة ومجاز حتى جاءت في قسـ منيا متوعرة  صعبة تحتاج إلى تأويؿ بعيد

: التناسب في موقع السورة:المبحث األول
,    جاءت سورة محمد صمى اهلل عميو وسمـ بيف سورتي األحقاؼ والفتح

ونظرة فاحصة في سورة األحقاؼ نجدىا قد أشبيت سورة محمد صمى اهلل عميو 
فيذه السورة استيمت بالحديث عف , وسمـ موضوع البحث في كثير مف الجوانب 

وتحدثت عف الكافريف وما أشركوا بو ومصير , (28)القرآف الكريـ بوصفو كتابا منزال
وعف رسالة محمد صمى اهلل عميو وسمـ وأحقية ىذه الرسالة , (29)عبادتيـ وأعماليـ

ومف مضامينيا األخرى حديثيا عف المؤمنيف , (30)وعاقبة مف يعرض عنيا
ومما يمحظ عمى أسموبيا اعتمادىا أسموب التقابؿ في ذكرىا , (31)وتوصيفيـ

ومف أوجو التشابو أيضا استرساؿ السورة في حديثيا عف , (32)المؤمنيف والكافريف
رسوؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمـ ورسالتو عف طريؽ ذكر قصة سماع الجف 

بدليؿ , وىذا األسموب مقصود ليميد لسورة محمد صمى اهلل عميو وسمـ, (33)لو

                                                 

 . 2اآلية , سورة األحقاؼ : ينظر (28)

 . 7-4اآليات , سورة األحقاؼ : ينظر (29)

 .10-8اآليات , سورة األحقاؼ : ينظر (30)

 .16-13اآليات , سورة األحقاؼ : ينظر (31)

 .22-17ويقابميا الحديث عف الكافريف اآليات , 16-13اآليات , سورة األحقاؼ: ينظر (32)

 . 32 -29اآليات ,سورة األحقاؼ : ينظر (33)
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 وىـ الكفار الذيف سيكتمؿ وصفيـ في سورة محمد (34)ذكرىا ىبلؾ القـو الفاسقيف
. (35)صمى اهلل عميو وسمـ

ذا تأممنا في ىذه المضاميف وجدنا السورة موضوع البحث قد تحدثت    وا 
عنيا أيضا عبر أسموب زيادة التوضيح وذكر تفاصيؿ أخرى مثمت مع ما قبميا 

.  الوصؼ النيائي
   وأما سورة الفتح فإنيا مف حيث المضموف أكممت ما ورد في السورتيف  

إذ بينت عاقبة الرسالة المحمدية المباركة الغالبة وىي النصر النيائي , المتيف قبميا
ومف جانب آخر تحدثت عف مصير ( 36)المؤزر العزيز عمى أعداء التوحيد

وعف طريؽ أسموب ( 37)المؤمنيف الذيف صدقوا اهلل ورسولو وثبتوا معو في نصرتيـ
التقابؿ أيضا بينت مآؿ المنافقيف والكافريف المعرضيف عف اهلل سبحانو ورسوِلو 

ومف أوجو التناسب بيف ىذه السورة وسورة محمد صمى , (38)صمى اهلل عميو وسمـ
فذكر , (39)اهلل عميو وسمـ ذكر جانب معيف مف القتاؿ وىو ما جرى يـو الفتح

بؿ جاء ذكر القتاؿ وما , القتاؿ في السورتيف كمتييما ىو وجو مف وجوه التناسب
سيؤوؿ إليو في سورة الفتح مكمبل لذكره في سورة محمد صمى اهلل عميو وسمـ أو 

. سورة القتاؿ
  وختمت ىذه السورة أيضا بذكر النصر النيائي الذي ُبشِّر بو رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو وسمـ ليقابؿ بو ىزيمة الكفارالتي ذكرت في سورة محمد صمى اهلل 

قاؿ , عميو وسمـ بوصفيا وجيا مف وجوه النصر لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
  حئ  جئ  ی  ڈ  ڈ  یىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ چ :تعالى

                                                 

 .35اآلية ,سورة األحقاؼ : ينظر (34)

, ونظـ الدرر في تناسب األسماء والسُّور, 28/32:الرازي, التفسير الكبير : ينظر (35)
 . 7/149:البقاعي

. 1-3اآليات , سورة الفتح : ينظر (36)
 . 5-4اآليات ,سورة الفتح : ينظر (37)

 .16, 15, 14, 13, 12, 11,6, اآليات , سورة الفتح : ينظر (38)

 . 25-20, سورة الفتح : ينظر (39)
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(40)چخت  حت   جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ
ونستطيع بعد ذلؾ أف    

نممح وجيا آخر مف وجوه التناسب بيف اسـ سورة محمد صمى اهلل عميو وسمـ 
عمى اعتبار أف البياف القرآني ذكر لفظ القتاؿ وطرائقو ,"سورة القتاؿ"واسميا اآلخر

ولما أراد التعبير القرآني إتماـ وصؼ , في الحرب كما سنوضحو في موضعو 
ألنو , القتاؿ ذكر بعده لفظة الفتح بوصفو اسما لمسورة التي بعد سورة القتاؿ 

النتيجة النيائية التي سيفضي إلييا القتاؿ في سبيؿ اهلل سبحانو وتعالى وىي الفتح 
المبيف الذي مثؿ انييارا آلخر معاقؿ الشرؾ في جزيرة العرب وبدءا لمرحمة إسقاط 

  (41 ).رموز الوثنية في أطراؼ الجزيرة وما جاورىا مف دوؿ الشرؾ والوثنية
: التناسب بين أسماء السورة ومضمونها: المبحث الثاني

   مف المفيد في ىذا المقاـ التنبيو إلى قضية ميمة مف القضايا المتعمقة 
بمفيـو بناء النص المبدع الذي تظير فيو عبقرية منشئو مف حيث اختيار عنواف 

وأضحت مسألة اختيار العنواف مف المسائؿ , نصو ليوحي بمضموف ذلؾ النص
وتمثؿ وجيا مف أوجو القيـ , التي أوالىا النقاد أىمية كبرى وىي مسألة معقدة

ذلؾ أف العنواف يختزؿ في داللتو أفكار النص ومضامينو عف , الجمالية في النص
وكمما كاف ألصؽ بالمضاميف واألفكار التي يعنى بيا , طريؽ اإليحاء الداللي

لى الوحدة غير القابمة لمتجزئة إنو وسيمة مبدع , النص كاف أقرب إلى اإلبداع وا 
. وىذا يقاؿ في النص البشري, النص إلثارة دوافع االستجابة لدى المتمقي 

ومف المعروؼ أف سوره الكريمة سميت ,  أما القرآف الكريـ فمو شأف آخر
أو أنو لو عبلقة , منيا كوف االسـ ذكر في السورة, بأسمائيا ألسباب متنوعة
ولذلؾ فبل نجانب , فجاء االسـ ليوجز ىذه المحاور, بمحاور عالجتيا السورة

الصواب إذا اعتقدنا أف القرآف الكريـ ارتقى بمغة األدباء وأليميـ بأساليبو المعجزة 
. في النظـ والتركيب

                                                 

 . 28/67:التفسير الكبير: وينظر, 11, 10اآليتاف , سورة محمد (40)

 . 7/185:نظـ الدرر: ينظر (41)
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صمى اهلل "محمد "وىي سورة ,   وقد ذكر المفسروف ثبلثة أسماء لمسورة 
محمد "وأشير أسمائيا ىو سورة , "الذيف كفروا "وسورة "القتاؿ "وسورة , عميو وسمـ 

. (42)وىو المثبت في المصحؼ, صمى اهلل عميو وسمـ "
صمى اهلل عميو وسمـ فؤلنيا ذكر فييا اسـ "محمد " فأما تسميتيا بسورة 

وفضبل عف ذلؾ , (44)وقد استيمت بو , (43)صمى اهلل عميو وسمـ"محمد "رسوؿ اهلل 
 جاءت مخاطبة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فإف السورة في جميع  محاورىا 

ـْ , عندؾَ , إليؾَ , أخرجْتؾَ , قريتؾَ ))وبضمائر مختمفة و منيا الكاؼ في   ((ألريناَكُي
وضمير المخاطب المستتر في قوِلِو تعالى  ((ماذا قاؿ آنفا))وبضمير الَغيبة في 

ـْ )) . (45)((استغِفْر , فاعم
 وفي محور آخر تحدثت عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وفي أكثر مف 

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  چ ومنيا قولو تعالى , موضع

چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
چ ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ   ڍ چوقولو تعالى  , (46)

وليذا  , (47)
إذ , والسبب ظاىر , فإف ىذا االسـ اشُتِير ليذه السورة أكثر مف االسميف اآلخريف 

إف في معظـ محاورىا صرحت بذكره صمى اهلل عميو وسمـ أو عف طريؽ التكنية 
ومراد القرآف الكريـ مف ذلؾ وجوب طاعتو صمى اهلل عميو , عف اسمو بالضمائر

. فيو وسيمة العباد إلى اهلل سبحانو وتعالى, وبياف عظمتو وشرفو , وعمى آلو وسمـ
   وأما وجو تسميتيا بسورة القتاؿ فإنيا جاءت بمثابة إعبلف القتاؿ الذي ال 
ىوادة فيو عمى الكافريف الذيف أعرضوا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وعف 

ڎ  ڎ   ڌ  ڌ        ڈ  ڈ   ڍ   ڍ     ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ دعوته 

                                                 

 .26/71:التحرير والتنوير: ينظر  (42)

 .26/71: التحرير والتنوير: ينظر  (43)

 .2اآلية, سورة محمد: ينظر  (44)

 .30, 20, 19, 16, 13اآليات , سورة محمد: ينظر (45)

 . 32اآلية , سورة محمد  (46)

 . 33اآلية , سورة محمد  (47)
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چ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڳڎ
ومف , (48)

  ڈ  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ تعالى ذلؾ أيضا قولو

بؿ إف الخطاب القرآني تصاعد ليصرح بذكر القتاؿ والدعوة  , (49)چحئ  جئ  یڈ  ی
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٿ  ٹ     ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿڤپ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چإليو فقاؿ تعالى 

چ  ڤ  ڦڤڤ
(50)         .

,  وفي سياؽ آخر َذَكر نوعا مف القتؿ الذي سيصيب الكافريف لحظة موتيـ 
چۋ  ۅ  ۅ  ى   ى      ٴۇ  ۋچ قاؿ تعالى 

وكأف ىذا الضرب الواقع عمى , (51)
  الكافريف مكمؿ لمضرب الذي دعا اهلل إليو المؤمنيف عند لقائيـ الكفار في سوح

   چڎ  ڎ   ڌ  ڌ        ڈ  ڈ   ڍ   ڍ     ڇ  ڇ  ڑچ قاؿ تعالى , الجياد 
 وبذلؾ (52)

وىو الغاية في الذلة والصغار , يكوف الضرب قد شمؿ الرقاب والوجوه واألدبار
. والعذاب

واألمر ظاىر لسبب تسميتيا بيذا , "الذيف كفروا " ومف أسمائيا أيضا سورة 
چٱ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ    پ چهللا تعالى إذ ُبِدئت بقوؿ , االسـ

وفيو تحريض  (53)
وقد أعمـ اهلل , لممؤمنيف عمى قتاؿ الذيف كفروا ألنيـ أشركوا باهلل وصدوا عف سبيمو

وأنو مصمح أمر المؤمنيف فكاف , تعالى المؤمنيف ال يسدد المشركيف في أعماليـ
وليس ىذا فحسب بؿ تحدثت عف , ذلؾ كفالة لممؤمنيف بالنصر عمى أعدائيـ

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ        چ  چ  :منيا قولو تعالى, الذيف كفروا في أكثر مف موضع

چچ
چۋ  ۅ      ۅ  ى  ى  ېچ  : وقوله تعالى(54)

إن حديثها : ويمكن أن يقال, (55)

تناوؿ عدة "يب"و"ٱ  ڦ   "عن الكافرين بصيغة وصفهم  باالسم الموصول 
                                                 

 . 4اآلية , سورة محمد  (48)

 . 10اآلية , سورة محمد  (49)

 . 20اآلية , سورة محمد  (50)

 .27اآلية , سورة محمد   (51)

 .4مف اآلية , سورة محمد   (52)

. 1اآلية , سورة محمد   (53)
 .3مف اآلية , سورة محمد  (54)

 .8سورة محمد مف اآلية   (55)
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مضاميف وىي وصؼ الكافريف وعاقبة أعماليـ وموقؼ الرسوؿ صمى اهلل عميو 
وذلؾ فبل جـر في تسميتيا بيذا االسـ  , ومصيرىـ في الدنيا واآلخرة, وسمـ منيـ

ومثؿ نوعًا مف التناسب عف , إذ استحوذ الحديث عنو محاور غير قميمة مف السورة
. وىو ىدؼ مف أىداؼ ىذه السورة الكريمة, طريؽ أسموب التقابؿ

 وىكذا فقد رأينا التعبير القرآني جسد وظيفة اسـ السورة بوصفو يمثؿ نوعًا 
. مف المنبيات تشد القارئ والسامع لمنص القرآني مف حيث المضموف والمغة

 :التناسب بين مضامين السورة: المبحث الثالث
إذا تأممنا في مضموف السورة موضوع البحث وجدناىا تعرض صورة كمية 

وىما محوراف سار عمييما التعبير القرآني في , والكفر ولوازمو, لئليماف ومتعمقاتو
. السورة وبشكؿ متواز في حديثو عنيما

 وعند تممسنا وجوه التناسب بوصفو موضوع بحثنا وجدناه يتجمى في السورة 
ولذلؾ نستطيع أف نستجمي ىذه الوجوه عف طريؽ بياف عناصر المحوريف ,كميا 

, ولعؿ محور الكفر أخذ مساحة أوسع مف سياؽ السورة, "اإليماف والكفر"كمييما 
ويمكف إيجاز مواضع الحديث عنو في اآليات 

((
34,32,29,28,27,26,25,23,22,20,16,15,14,12,11,10,9,8,4,

مع التنبيو إلى أف قسما مف ىذه اآليات تضمف الحديث عف اإليماف أيضا (( 3,1
. وعبر أسموب المقابمة

, والميـ مف ىذا كمو بياف مظاىر التناسب بوصفو قيمة ببلغية جمالية    
وىنا البد مف "القتال "وسورة "ٱ  ٻ   "بــوذكرنا سابقًا مسوغات تسمية السورة 

وىو الذي يتجمى بيف مضاميف السورة , اإلشارة إلى وجو آخر مف وجوه التناسب 
ولهذا , وأسموب التعامؿ معيـ , مف حيث بيانيا صفات الكافريف وعبلمات الكفر

وهو ما عرف عند البالغيين وعلماء " ٱ  ٻ   "اسُتِهلَّت السورة بالحديث عن 

فالذيف ُيتحدث عنيـ ليس ليـ صفة يعرفوف ,بالتعريؼ باالسـ الموصوؿ المعاني 
حتى غدا ىذا الكفر عبلمتيـ الفارقة التي تميزىـ عف , بيا وأكثر جبلء مف كفرىـ 

والتعريؼ باالسـ الموصوؿ يقتضي أف يشار إلى مف ُعرِّؼ بيذا , َمْف سواىـ 
, االسـ أنو ال ُيعَرؼ مف وصفو إال الوصؼ الذي جاء صمة لبلسـ الموصوؿ
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 وىو نوع مف أنواع الذـ في ىذا  فأصبح االسـ الموصوؿ عمما عمى المعرؼ بو
يماء بالموصوؿ , السياؽ وتشويؽ لما يرد بعده مف الحكـ المناسب لمصمة  وا 

ومف براعة استيبلؿ لمغرض , وصمتو إلى عمة وصفو بما سيأتي مف أوصاؼ 
 وكأف ىذه األوصاؼ جاءت لتوضح اإلبياـ الذي أوحى بو االسـ (56)المقصود

ومعمـو أف األسماء الموصولة مبيمة يوضحيا ما يذكر بعدىا "الذيف "الموصوؿ 
 .(57)مف صمة الموصوؿ
قاؿ , الصفات التي مثمت عمة إضبلؿ أعماليـ إتباعيـ الباطؿ  ومف أولى 

چڦ  ڦ  ڦ     ڦ    چ  چچ  تعالى
وأوؿ مظاىر التناسب تتراءى أمامنا تدرج  (58)

فبعد وْصِفيـ بالكفر وِذْكره إضبلؿ , السياؽ القرآنيُّ في حديثو عف الكافريف 
ثـ ختـ ىذا السياؽ بذكره مصيرىـ وىو , أعماليـ عقَّب معمبل ذلؾ بإتباعيـ الباطؿ

ونمحظ أف البياف القرآنيَّ وظَّؼ أسموب التصوير الكنائيَّ ,القتؿ بضرب رقابيـ 
 في فلئلشارة إلى الطريقة التي يجب عمى المؤمنيف إتباعيا لمتعامؿ مع الكافريػ

ولكف , وواضح أف المراد منو ىو القتؿ چ ڈ  ڈ   چسػوح القتاؿ وذلػؾ في قولو 
التعبير القرآني آثر ىذا التركيب لكونو أبمغ في وجوب األمر وأشد إيقاعا لمموت 

غار وقد قصدىما القرآف  في الكافريف فضبل عف كونو يحمؿ داللة الذلة والصَّ
وعبلوة عمى ذلؾ فإف في ىذا النوع مف القتؿ والمقاتمة شجاعة لضارب رقبة 

وعمؽ ىذا المنحى الداللي بكناية , (59)خصمو المواجو لو وتمكنو منو غاية التمكف
 والمراد باإلثخاف في المغة الغمبة و اإلثقاؿ بالجراح چ ڇچ: أخرى وىي قولو

 والمقصود بيا في اآلية إرىاؽ العدو بكثرة إيقاع الجراح فيو سواء (60)وغيرىا
ولكي يستكمؿ التعبير القرآني ىذا المشيد , أكانت الجراح حسية أـ معنوية نفسية

ذالليـ أتى بصورة أخرى توحي بحجـ األحماؿ  مف المبالغة قي قتؿ الكافريف وا 

                                                 

 . 26/73:التحرير والتنوير: ينظر (56)

. 284-283/عباس حسف, النحو الوافي :ينظر (57)
.  3مف اآلية , سورة محمد  (58)
. 67-26/66:التحرير والتنوير: ينظر (59)
. 285-15/284:لساف العرب: ينظر (60)
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: واألثقاؿ التي تنوء بكاىؿ المتحاربيف والسيما المغموبيف المقيوريف وتتمثؿ بقولو
ويمكف حمميا عمى المجاز العقمي أو االستعارة المكنية ولكؿ ,چڌ  ڌ  ڎ    ڎچ

, واألوزار األثقاؿ واألحماؿ, فعمى األوؿ المراد بو أىؿ الحرب, توجيو جماليتو
وعمى الثاني فقد ُشبيت الحرب بكائف ينوء بأحماؿ أثقمت كاىمو وسينزليا بعد غاية 

بؿ , أقتموىـ: ولذلؾ لـ يصرح القرآف الكريـ بالمفظ الصريح فيقؿ( 61)يصير إلييا
ويمكف , بنى مشيد القتاؿ مف صور منسجمة واحدة تؤدي إلى األخرى وتطمبيا 

. (62)إيجاز ذلؾ بذكر الوصؼ ثـ ِعمَّتو وأخيرا الجزاء الذي يستحقو
في ىذه "ڦ    ڦ   "  ويمكف أف نتممس وجيا آخر وىو تكرار وصؼ

إذ مثؿ نوعا مف , وىو مقصود لذاتو , المواضع الثبلثة التي مثمت مطمع السورة 
ـَ ىذه الِغمظُة مع ىؤالء : مفادىا,العمة التي تمثؿ إجابة ألسئمة يمكف أف ُتطرح  ل

ڦ       ڦ      "القوـ؟ونمحظ كذلؾ انتياج التعبير القرآنيُّ أسموب التكرار بذكره 

وىو تكرار ,ثبلث مرات وفيو نوع مف اإلطناب عف طريؽ تكرار المفظ بعينو"
. واقتضتو الداللة,مقصود تطمَّبو المعنى

األوصاؼ " ولكي تتجمى الصورة أكثر عمد البياف القرآني إلى ذكر ما يقابؿ 
التي أثبتت لمذيف كفروا بثبلثة أوصاؼ ضدىا لممسمميف وىي اإليماف مقابؿ 

واإليماف بما ُنزِّؿ عمى محمد صمى اهلل عميو وسمـ مقابؿ الصد عف سبيؿ , الكفر
             ٹچ        و  چپ         پ   چ وعمؿ الصالحات مقابؿ بعض ما تضمنو, اهلل 

مقابل بقية ما  چ ڤ  ڤ  چ وچپ   پ     چمقابل بعض  آخر ما تضمنه  چٹ    ڤ  

وقد مر بنا قوؿ الببلغييف في بيانيـ داللة التناسب   (63)"چپ    پ      چتضمنه 
الذي عبروا عنو بمناسبة األلفاظ لممعاني الُمعبِّرة عنيا واإليجاز في مواطف 

والحؽ أف ىذه , اإليجاز والمقابمة والتمثيؿ و مؤاخاة المعاني في السياؽ الواحد
فبعد أف اسُتِيمت بالحديث عف ,المظاىر قد تجمت في السورة موضوع البحث 

حتى كادت تستغرؽ , الذيف كفروا أطمقت البياف عبر اإلطناب في ذكر أوصافيـ
                                                 

. 6/129:ابف عطية,المحرر الوجيز:ينظر (61)
. 4 , 3 , 1:اآليات, سورة محمد: ينظر (62)
 .  26/74:التحرير والتنوير (63)
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جمعييا ابتداًء مف الحكـ عمييـ بالكفر وذكر عمتو وجزائيـ المناسب لوقاحتيـ مع 
ومف مظاىر اإلطناب في السورة ذكر وجوب شدة بأس المؤمنيف عمييـ ,اهلل تعالى 
ضبلؿ أعماليـ, في الحرب  وتكرار عمة ىذه الشدة , وتكرار وصفيـ بالذيف كفروا وا 

 ولكي يؤكد القرآف الكريـ ىذا المصير ذكَّرىـ ,(64)وىو كرىيـ ما أنزؿ اهلل تعالى
وببلغة التقرير في ىذا ( 65)عبر أسموب االستفياـ التقريري بعاقبة الكافريف أمثاليـ

الموضع توحي بأف المخاطبيف في قرارة نفوسيـ المتكبرة كانوا عارفيف ومقريف 
ولكي ال نبتعد عف موضوع التناسب البد مف ,بمصائر األقواـ التي أبيدت لكفرىا 

ويتمثؿ في اكتماؿ األوصاؼ التي أعطتنا نموذجا ال لبس , بيانو في ىذا الموضع 
ف تبدلت ألسنتيـ وألوانيـ , فيو لمكافريف في كؿ زماف ومكاف وكؿ ذلؾ تجسيد , وا 

. مع مضمونيا وىو ما نبحث عنو في عممنا"سورة الذيف كفروا"لتطابؽ اسـ السورة 
 ولكي تتضح صورة الكافريف أتى التعبير القرآنيُّ عبر أسموب التقابؿ 

ولذلؾ ذكر , فالقتاؿ في سبيؿ اهلل يستمـز تضحية بالنفس , بأوصاؼ المؤمنيف 
وىو دخوليـ الجنة التي , البياف القرآنيُّ مصير المؤمنيف المقتوليف في سبيؿ اهلل

(. 66)عرفيا ليـ 

وكأننا نرى مشيديف متقابميف , وىذا كمو نوع مف التناسب في السورة    
ومما يمفت النظر في , والثاني مشيد المؤمنيف, مشيد الكافريف: األوؿ, متضاديف

تمييز المشار إليو "في أربعة مواضع وذلؾ لػ"ذلؾ " تكرار اسـ اإلشارة سياؽ السورة
إذ نممح تكرار المعنى أو ما , وىو نوع مف اإلطناب(  67)"أكمؿ تمييز تنوييا بو

چ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ : ومنو قولػو تعالى, (68)"ذلؾ"يقاربو بعد ذكر اسـ اإلشارة 

چ  چ          چ   ڇ  ڇ   ڇچچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
ې  ې   چ  :وقولو تعالى( 69)

                                                 

 .9, 8, 4:اآليات,سورة محمد : ينظر (64)

 . 10:اآلية, سورة محمد : ينظر (65)

 . 6, 5, 4:اآليات (66)

 . 26/76:التحرير والتنوير (67)

 . 26, 11, 9, 3اآليات, سورة محمد:ينظر (68)

 . 3:اآلية, سورة محمد (69)
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  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئچ  : وقولو تعالى(70)چەئ  ەئ   ائ  ائ  ى        ى

 ومعمـو أف إتباع الباطؿ يستمـز بالضرورة كراىية الحؽ (71)چخت  حت   جت  يب
وكبلىما يقتضي الخذالف المترتب عمى عدـ موالة اهلل , المنزؿ مف عند اهلل تعالى

   چچ :واعتمد التعبير القرآني تقنية االستعارة التمثيمية في تصويره الكفر, لمكافريف

  يب  ىب چ  :وقولو, وىما كناية عف صفة الكفر چ    ائ  ائ ى     ى  چو   چچ

. كناية عف الخذالف واليزيمةچ     خت  حت   جت
   وفي الصورة المقابمة إتباع الحؽ يقتضي حب ما أنزؿ اهلل الذي يترتب 

وىي صورة مبنية عمى التعبير الكنائي ,عميو مواالة اهلل لمف اتصؼ بيذه الصفة
. وىو نوع مف التناسب ظاىر بيف جزء مف مضاميف السورة

ومنيا ما نجده في حديث السورة عف ,   وىكذا تتبلحؽ مظاىر التناسب 
فبعد أف حكمت في مستيميا عمى خسراف , مصير المؤمنيف ومصير الكافريف

قاؿ , جمت جزءا مف مظاىر الفوز ولواـز الخسراف , الكافريف وفوز المؤمنيف 
ڎ  ڎ   ڌ  ڌ        ڈ  ڈ   ڍ   ڍ     ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ : تعالى

  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڳڎ

چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ 
وقابميا في توصيفو , (72)

        ىې  ې     ۋ  ۅ             ۅ  ى  ى  ې  ېچ  :الكافريف عمبل وجزاًء ومصيرا فقاؿ

  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى

چيب  خت  حت   جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  یڈ  ڈ  ی
(73 )

نراىا فصمت في ذكر صور النعيـ التي قابمتيا صور العذاب والجحيـ، قاؿ تعالى 
چ   ٹ  ٹ   ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹچ 

،  وىي صورة مجممة لـ تفصؿ (74)
في ذكر األوصاؼ، ولكي تتضح ىذه الصورة رأينا التعبير القرآني فصؿ في 

                                                 

 .9:اآلية, سورة محمد  (70)

 .11: اآلية, سورة محمد (71)

 . 7, 6, 5, 4:اآليات,سورة محمد (72)

 .11, 10, 9, 8:اآليات,سورة محمد  (73)

. 12:مف اآلية, سورة محمد  (74)
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ڈ       ڍ    ڈچ موضع آخر وعبر أسموب األطناب في ذكر نعيـ الجنة، قاؿ تعالى 

  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڇڍ  ڇ

 چٹ  ٹ  ۀ   ۀ     ہ   ڻں  ڻ
،  والغاية المتوخاة مف ىذا الوصؼ الخبري الذي (75)

اعتمد أسموب التفصيؿ ىي الحث عمى إتباع الحؽ والوعد والبشارة لمف سمؾ 
سبيؿ المؤمنيف واتصؼ بأوصافيـ التي قررىا البياف القرآني في مستيؿ السورة 

 ڻ  ڻ  ۀ   ۀ            چ:ولذلؾ ُبِنيت اآلية في خاتمتيا عمى أسموب تقديـ ماحقو التأخير

فالنعيـ الموصوؼ لممؤمنيف وحدىـ , وىذا التقديـ ُمْشِعٌر بداللة االختصاصچ ہ  
.  المذكوريف في السياؽ

ومقابؿ ىذه الصورة ثمة صورة أخرى مغايرة وىي مشيد الكافريف المعذبيف 
ۋ  ۅ      ۅ  ى  چ ووسيمة تعذيبيـ،  فبعد أف ُذِكَر الكافروف بصيغة الدعاء عمييـ 

چې  ى
  ھ    چ،  نجد السياؽ يكمؿ ىذا المعنى ويحققو إجابة ليذه الدعوة عمييـ (76)

چھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
في   چ  ۅ  ى چ ،  ومف دالالت ذلؾ وقوع(77)
چ ې  ٴۇچجانب الكفار في مقابمة قولو لممؤمنيف

      چزد عمى ذلؾ أف قولػو تعػالى ( 78)

،  الـز المعنى الذي قصده التعبير چھ      ھ  ھ   ے   ے      ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 إذ إف ىذه التعاسة ستبلزميـ في الحياة الدنيا واآلخرة وىو ، چ  ۅ  ى چ القرآني

جزء أيضًا مف إضبلؿ أعماليـ،  فميما يفعموا مف خير فمف يجدي ليـ نفعًا،  وىذه 
ھ    چ :ومف بديع التعبير القرآنيِّ اعتماده الصورة التشبيييَّة المنفية في,غاية التعاسة

چ  :فشتاف مابيف الحاليف كما قاؿ تعالى چھ  ھ     ے   ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

چۆئ         ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ          وئ  ەئ      ەئ  ائ   ائ  ى  ىې  ې  ې  
(79), 

 أتى إلى ذكر صفة أخرى مف چٱ  ڦ  چ ولكي يكمؿ البياف القرآني أوصاؼ 
 مف آيات اهلل صفاتيـ،  وىي عدـ انتفاعيـ بما يسمعوف مف رسوؿ اهلل 

                                                 

 .15:مف اآلية, سورة محمد  (75)

 .8:مف اآلية, سورة محمد  (76)
 .15:مف اآلية, سورة محمد   (77)

 .26/84:التحرير والتنوير  (78)

 .  36-34اآليات , سورة القمـ (79)
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والحكمة،  أو عدـ سماعيـ سماع وعي وتدبر يفيد صاحبو،  ويدخؿ تحتيـ 
، ولكف أيف موضع التناسب الذي نبحث عنو في ىذا السياؽ؟ (80)المنافقوف أيضا

 في سياقيا إذ جاءت متممة (81)والحؽ أنو يتجمى مف خبلؿ موضع ىذه اآلية
، بؿ جاء قولو تعالى (ٱ  ٻ)لصفة يحتاجيا القارئ وىي جزء مف مجموعة صفات 

   چوئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ
  بمثابة إجابة لسؤاؿ مثار أو يفترض (82)

ضبلؿ أعماليـ وصدودىـ عف سبيؿ اهلل،  ويمثؿ قمة  أف يثار لبياف عمة كفرىـ وا 
المناسبة في سياؽ مكتمؿ األجزاء،  وثمة صفة أخرى لمذيف كفروا وىـ ىنا 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿڤپ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ المنافقوف في قولو تعالى

چڤڤ  ڤ
، فأولئؾ عبلوة عمى عدـ سماعيـ سماع وعي وانتفاع اتصفوا بالجبف (83)

 .(84)والخور الذي يجعؿ صاحبو كمف بدت عميو أمارات الموت
في  (أولئؾ)ومما يمفت النظر في سياؽ وصؼ الكافريف تكرار أسـ اإلشارة  

چوئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى چقولو تعالى 
ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ    ڇ  چ وقولو ( 85)

چڇ
 والموضعاف كبلىما مثؿ عمة لصفتيف مف صفات الكافريف،  األولى  ،(86)

عدـ سماعيـ سمع تدبُّر وتفُّيـ،  والثانية إفسادىـ في األرض وتقطيع أرحاميـ، 

إحكاـ الغمؽ بجعؿ طيف ونحوه عمى سد المغموؽ بحيث ال ُينفُذ " :وحقيقة الطبع
ستخرُج ما فيو إال بعد إزالة ذلؾ الشيء المطبوع بو،  وقد يسموف عمى ذلؾ َفيُ إليو 

الغمؽ بسمة تترؾ رسما في ذلؾ المجعوؿ،  وتسمى اآللة الواسمة طابعا بفتح الباء 

                                                 

 . 28/50:التفسير الكبير: ينظر  (80)

 .16:اآلية, سورة محمد: ينظر  (81)

 .16:مف اآلية, سورة محمد  (82)

 .20:مف اآلية, سورة محمد  (83)

 .7/167: نظـ الدرر: ينظر  (84)

 .16:اآلية, سورة محمد  (85)

 . 23:اآلية, سورة محمد (86)
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 وىذا التركيب مبني ,چڇ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇچ وبيذا الطبع فقد( 87)"فيو يرادؼ الختـ
عمى صورة استعارية تعبر عف حاؿ مف ال ينتفع مف القرآف الكريـ فشأنو شأف مف 
ال يدرؾ ما يمقى إليو مف أقواؿ وال يبصر ما حولو لعاىة عطمت سمعو وبصيرتو 

ولذلؾ وجدنا التعبير لقرآني يختتـ ىذا السياؽ بآية حكمت عمييـ , عف وظيفتيما
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    چ ،  فقاؿ تعالىاهلل بعدـ اىتدائيـ إلى النور المنزؿ عمى رسوؿ 

چڎ  ڳ  ڳ
، واالستفياـ في اآلية خرج إلى معنى األمر أي فيبل يتدبروف (88)

القرآف لعميـ ييتدوف إلى النور ويقمعوا عف الضبلؿ الذي ىـ فيو،  ولعمو إنكاري 
بمعنى إنكار توبيخ عمى عدـ تدبرىـ القرآف تدبرا يوصميـ إلى فيمو واإليماف 

.  (89)بو
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڳ  چ      ولعؿ وجو التناسب يكمف في كوف قولو تعالى

 جاء بمثابة عمة أخرى توضح سبب األوصاؼ التي ذكروا بيا منذ مطمع چڳ
، وكأف قموبيـ وضع عمييا أقفاؿ محكمة فبل يمكف كسرىا لمنفوذ (90)السورة 

داخميا،  وفيو نوع مف التمثيؿ إذ استحالت ىذه القموب صناديؽ أو مغاليؽ ال 
،  ومف (91)"فبل كفرىـ يخرج وال اإليماف الذيُ يدعوف إليو يدخؿ "يمكف إزالتيا 

،  عمى (92)عمى معنى االستعارة المكنية   چ ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  چالمفسريف مف حمؿ 
أساس أف القموب شبيت باألبواب أو الصناديؽ وحذؼ المشبو بو،  وأبقي 
خصيصة أو الزمة مف لوازمو وىو القفؿ،  ونحف نميؿ إلى جعؿ االستعارة 

تمثيمية،  والتمثيؿ فييا ظاىر وال نحتاج حينئذ إلى التأوؿ والتماس وجو مف وجوه 
. حمؿ المعنى

                                                 

. 4/303:التحرير والتنوير (87)
 . 24:اآلية, سورة محمد (88)

 .26/113: والتحرير والتنوير, 7/170: نظـ الدرر: ينظر  (89)

 .28/57: التفسير الكبير: ينظر  (90)

 .7/170: نظـ الدرر: ينظر  (91)

 .26/114: التحرير والتنوير: ينظر  (92)
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     والتناسب يتراءى في ىذا الموضع مف خبلؿ تجسيد معاني الكفر التي 
ىي أعراض معنوية مجردة عقمية بشيء محسوس مادي وىو الصناديؽ أو الُحُجر 

وىذا كمو تكثيؼ لممعاني التي تقدـ , المقفمة التي ال تسمح بالدخوؿ أو الخروج 
. (93)سردىا منذ مستيؿ السورة

 وىكذا تتعاقب مظاىر التناسب في السورة تترى، إذ مثؿ االستفياـ في اآلية 
   چڳ   ڎ   ڎ  ڳچالسابقة 

ال يعي الكبلـ حؽ وعيو عف السبب "إلجاما لمف  
الموجب لمعف المسبب لمصمـ والعمى أجابو بقولو منكرا مظيرا لتاء التفعَّؿ إشارة 

،  فربما تحذلؽ المتحذلقوف (94)"إلى أف المأمور بو صرؼ جميع اليمة إلى التأمؿ 
في بياف سبب ما فعمو اهلل بالكافريف،  وربما وصفوا ىذا الجزاء بأوصاؼ ال تميؽ 
باهلل ومتعمقة بشدة العقاب،  فحري بيؤالء وأمثاليـ أف يستبينوا العمة مف كبلـ اهلل 

. سبحانو،  ففيو شفاء كؿ ِعيٍّ 
ويمضي السياؽ القرآني في بياف العمؿ التي اقتضت كفر الكافريف وحاليـ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ في الدنيا ومصيرىـ البائس في اآلخرة،  فقد بيف قولو تعالى 

چہ   ہ    ۀ  ہ  ہۀں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ
،  عمة أخرى مف عمؿ إصرارىـ عمى (95)

غرارىـ،  ووجو التناسب نممحو في أمريف :  الكفر وىي تسويؿ الشيطاف ليـ وا 
تجمية سموؾ الكافريف طريؽ الكفر والضبللة،  بؿ إصرارىـ عميو : األول

ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  چ وموتيـ دونو،  كما قاؿ اهلل تعالى في سورة أخرى 

چڑ
(96).  

  ۀ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ  يتجمى في قولو تعالى: والثاني 

چہ  ہ  ہ   ہ
وفي ,،  إذ يوحي ىذا الجزء مف اآلية حجـ ُجْرِميـ وكبيرة كفرىـ(97)

يبدأنو تركو ,اآلية السابقة تصوير لحاؿ المنافؽ الذي في أوؿ أمره أبصر النور
                                                 

 .7/170: نظـ الدرر: ينظر  (93)

 .7/170: نظـ الدرر: ينظر  (94)

 . 25:اآلية, سورة محمد  (95)

 .83:اآلية, سورة مريـ   (96)

 .25:اآلية, سورة محمد  (97)
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وعاد إلى كفره فيؤالء في موقفيـ كمف رجع القيقرى،  فعمى الرغـ مف وضوح 
 ليـ فإنيـ أوغموا في كفرىـ كما فعؿ قـو نوح في اليدى الذي جاء بو رسوؿ اهلل

ې           ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې    ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ىچ قولو تعالى 

 وىذا السياؽ استكماؿ ألوصاؼ الكافريف،  ، (98) چەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ىې  ې   ې  
. وعمة أخرى مف عمؿ إعبلف الحرب عمييـ في مستيؿ السورة كما سبؽ ذكره

 وثمة نوع آخر مف أنواع التناسب،  وىو ذكر النفاؽ وقسـ مف صفات 
المنافقيف،  ومف الجمي وضوح العبلقة بيف الكفر والنفاؽ،  والسيما أف السورة 

 ودينو وكبلىما كاف في زماف مدنية وقد عالجت نوعيف مف أنواع العداء لمرسوؿ 
فالكػافروف في خارج المديػنة،  والمنافقوف بيف ظيراني . نزوؿ السورة ومكانيا

المؤمنيف،  ولكي ال ييمؿ البياف القرآني ذكر صنؼ دوف آخر فقد رأيناه بيف 
  ېې  ھ  ھ    ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ العدويف كمييما، قاؿ اهلل تعالى 

چۉ  ۉ  ې
ومف الممفت لمنظر في سياؽ ىذه اآلية وما جاورىا أف البياف القرآني (  99)

يذكر حكما في آية ثـ يذكر عمتو في اآلية التي تمييا،  إلى جانب ذكر النفاؽ بعد 
: الكفر،  مف ذلؾ قولو تعالى

چ    ۀ  ہ  ہ  ہ   ہۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ 
عقَّػب بعد ، (100)

ې      ۉ  ۉېھ  ھ    ھ  ے  ے           ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ېچ ذلؾ بقولػو تعالػى

كاف بمثابة بياف لعمة الحكـ،  ويظير ىذا السياؽ  (ذلؾ)،  فاسـ اإلشارة (101) چ
واستمرارا ليذا النوع مف , تشابؾ الكفر مع النفاؽ في سبيؿ محاربة الديف اإلسبلمي

األسموب رأينػا التعبيػر القرآني يذكر جزاء الكافريػف والمنافقيف لحظة موتيـ،  قاؿ 
چٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ى ى چتعالى

،  واالستفياـ ىنا لمتيويؿ والوعيد،  أي (102)
تيويؿ مصيرىـ ووعيدىـ بعذاب اهلل وىو وحده يعمـ كنيو،  وكأننا نرى القرآف 

                                                 

 .7- 5: اآليات, سورة نوح   (98)

 .26:اآلية, سورة محمد  (99)

 .25:اآلية, سورة محمد  (100)

 .26:اآلية, سورة محمد  (101)

 .27:اآلية, سورة محمد  (102)
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الكريـ يذكر نوع الجزاء لمف كفر ولمف نافؽ ُمْخِفيًا كفره في زعمو عمى اهلل تعالى،  
فكاف الجزاء مف جنس العمؿ،  فإذا استطاع أولئؾ التشدؽ بإعبلف عداوتيـ هلل 
ولرسولو، واستطاع أولياؤىـ مف المنافقيف التستر بكفرىـ أماـ المؤمنيف فماذا 

ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  چسيفعموف عندما يعودوف إلى العزيز الحكيـ،  وليذا قاؿ اهلل تعالى

.  وىو وجو مف وجوه التناسب الكثيرة، چۅ  ى   ى 
 چ    وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ىې  ې    ې  چ  ومف ذلؾ أيضًا قولػو تعالػى 

وىنا جاء بمثابة أداة تعميؿ لحكـ  (ذلؾ)،  إذ صدرت اآلية باسـ اإلشارة (103)
سابؽ ذكر في اآلية التي قبميا،  وىو بياف لحظات موتيـ وىوليا،  إذ تثير ىذه 
اآلية سؤاال حوؿ سبب تعذيب المعرضيف عف اليدى كفارا ومنافقيف،  ثـ تأتي 
چ  اآلية التي بعدىا والتي نحف بصدد تحميميا  لتجيب عف ىذا السؤاؿ،  قاؿ تعالى

چوئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ىې  ې    ې  
وكثيرًا ما تكرر اسـ اإلشارة أداة (  104)

. (105)وصؿ وربط بيف سياقيف
وىذا كمو لكي تظير السورة في أوج سمة مف سمات التناسب،  ويطالعنا 

  ۇئچموضع آخر مف مواضع التناسب في بياف المنافقيف ووعيدىـ،  قاؿ تعالى 

  ٹ  پ  پ   پ  ٹپٱ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ   ۇئ

چٹ  ٹ      ڤ
 فمما كاف السياؽ يتحدث عف أعداء اهلل ورسولو مف الكافريف ، (106)

والمنافقيف ناسب أف تأتي ىاتاف اآليتاف لتعالج مسألة اإلنفاؽ،  فمف تجميات 
 فأضغاف النفاؽ مطمورة في قموبيـ،  واهلل  وحده ، چىئ  ىئ  ېئ چ التناسب قولو 

راءة اهلل المنافقيف لرسولو   قادر عمى إخراجيا،  فاإلخراج ناسب اإلخفاء،  وا 
, منسجمٌة مع النفاؽ الخفي في أثناء صدورىـ وىـ يتخفوف بيف ظيراني المؤمنيف 

چ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٿچ في قولو تعالى 
،  وقد جاءت في أعمى (107)

                                                 

 .28:اآلية, سورة محمد  (103)

 .27:اآلية, سورة محمد (104)

 .339-338/محمد محمد أبو موسى. د, دالالت التراكيب : ينظر  (105     )

 .30-29:اآليتاف, سورة محمد  (106)

 .31:اآلية, سورة محمد  (107)
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درجات الببلغة مف حيث اقتضاء المقاـ ومناسبة السياؽ،  فأما اقتضاء المقاـ ففيو 
تحذير لممؤمنيف لكي ال يقعوا في شرائؾ النفاؽ،  فكـ مف مدع لئليماف نكص عمى 

ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  چ عقبيو في أدنى بموى تصيبو،  كما قاؿ تعالى 

چ  ے  ے   ۓ   ۓھ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھٹڻ  ڻ  ٹ    ں  ںڱڱ
وأما , (108)

. مناسبة السياؽ فقد مثمت خاتمة حسنى في موضعيا،  كما مر ذكره
    ولكي ال يبعث اإلحباط في نفوس المؤمنيف مف استمرار عداوة أعدائيـ 

رأينا البياف القرآني يختـ سياؽ , وعظـ مكايدىـ ليـ ولدينيـ الحؽ عمى مر الزماف
ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ    ٹچ الحديث عف الكفر والكافريف بقولو تعالى 

چڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ   ڍ  ڇ       چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
(109) 

   وظاىر األمر أف في سياؽ السورة تكرارًا،  إذ تكرر ىذا المعنى في أكثر 
والحؽ أف ىذا ليس تكرارًا مجردًا ال يخدـ المعنى، بؿ إف أساليب , مف موضع منيا

التكرار في القرآف الكريـ كمو مف النوع المحمود الذي اقتضتو المعاني وتطمبو 
والسيما وأنو ورد في األمور الميمة والمعاني التي يحرص القرآف , السياؽ القرآني

،  بؿ ال نبتعد عف (110)الكريـ عمى أف يبثيا في القموب ويثبتيا في الضمائر
ف اشتركت اآليات  الصواب إذا قمنا عف ىذا األسموب إنو تكرار بالمعنى الحرفي وا 

التي ظاىرىا التكرار في المعاني العامة،  لكنيا تتمايز عف بعضيا مف حيث 
دالالتيا الخاصة التي خدمت السياؽ،  كما وجدناه في ىذه السورة وفي ىذا 

الموضع فاف اآلية السابقة جاءت في موضعيا لتزيؿ اليـ عف قموب المؤمنيف 
الذيف يخشوف عمى دينيـ مف حجـ المكائد واستمرارىا ولتبيف أف ميما تعظـ مكائد 
ف كاف ىؤالء األعداء متخفيف بيف  الكفار ومساعييـ فاف اهلل سيحبط أعماليـ، وا 
ظيراني المؤمنيف،  وىـ المنافقوف، فسيتحقؽ وعد اهلل لممؤمنيف ووعيده لمكافريف 

                                                 

 . 11:مف اآلية, سورة الحج   (108)

 .33-32:اآليتاف, سورة محمد  (109)

محمد محمد أبو . د , –دراسة تحميمية لتراث أىؿ العمـ –اإلعجاز الببلغي : ينظر (110)
 .  81/موسى



                                   (        60) العدد –آداب الراػدين 

 م2011/هـ1432

 85 

والمنافقيف بإحباط أعماليـ، وىو وجو التناسب الذي جاءت اآلية لتجسده في 
.  أسموب السورة جميعيا

 فضبًل عف كوف ىذه اآلية تناسب مف حيث المعنى مطمع السورة واستيبلليا 
. (111)الذي تحدث عف إضبلؿ أعماؿ الكافريف وىو عيف إحباطيا

ومف التقابؿ الذي مثؿ قيمة ببلغية وداللية ذكر إحباط أعماؿ الكافريف 
وتحذير المؤمنيف مف أف ال ُيحِبطوا أعماليـ وىو أيضًا مف وجوه التناسب المتجمي 

في السورة، فمما كانت السورة موضحة إضبلؿ أعماؿ الكافريف في موضع 
حباطيا في موضع آخر، وذكرت أسباب ىذه الخاتمة السيئة والمصير الذي  وا 
سيؤوؿ إليو ىؤالء الكفار، حذرت المؤمنيف لكي ال يعمموا مف األفعاؿ ما يبطؿ 

طاعة الرسوؿ  بطاليا مرتب عمى عدـ إطاعة اهلل وا  ،  وىذاف أعماليـ،  وا 
ٱ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  چ الفعبلف ىما سبب إضبلؿ أعماؿ الكافريف كما قاؿ تعالى 

  ٹ    ٹ    ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ   ٹ  ٿ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ٿ

چڤ 
، وثمة وجو آخر مف وجوه التناسب بيف مطمع السورة وبيف خاتمتيا التي (112)

ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ   چ استغرقت قولػو تعالػى 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  
  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ  ۋ  ھۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ

  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ىىۋ  ۅ  ۅ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  

چ  ڈ  ڈ  یىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ
 فمف أوجو التناسب بيف االستيبلؿ (113)

وطاعة رسولو الكريـ , والخاتمة حديث الخاتمة عف دعوة المؤمنيف إلى طاعة اهلل
وبيانيا عاقبة الكافريف ومصيرىـ اليالؾ،  فضبًل عف دعوة المؤمنيف إلى عدـ 

، بؿ (114)الركوف إلى السَّمـ الذي قابمو في مطمع السورة العودة إلى قتاؿ المشركيف
وفي السورة كميا ومقابمتيا بيف وضع المؤمنيف باهلل ورسولو وىـ األعموف،  وبيف 

حاؿ الكافريف الصاديف عف سبيؿ اهلل في الدنيا واآلخرة،  ولكي تحيا دولة اإلسبلـ 
                                                 

 .62/ 28: التفسير الكبير: ينظر  (111)
 . 2-1: اآليتاف, سورة محمد (112)

 .38-33: اآليات, سورة محمد  (113)

 .121/  تناسؽ الدرر في تناسب السور:ينظر (114)
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قوية البد مف كوف المؤمنيف عمى أىبة االستعداد لمواجية المكائد التي تحاؾ 
ضدىـ وىذا كمو يتطمب البذؿ والسخاء لؤلمواؿ فضبًل عف األنفس، وليذا دعاىـ 

ومف عجيب ببلغة القرآف , البياف القرآني إلى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل وذـ البخؿ
وذكر األمواؿ , الكريـ وجو المناسبة بيف ذكر وصؼ الحياة الدنيا بالميو والمعب

ويوحي ذلؾ بنوع مف التحذير ألفراد المجتمع المؤمف , التي ستفيض عمى المسمميف
فيؤدي ذلؾ إلى , عف انشغاليـ باألمواؿ التي يمثؿ إقباليا انشغااًل بالدنيا ونعيميا

وىو ما حذرت السورة , ركونػيـ إلى السمـ والقعود عف الجيػاد في سبيؿ اهلل تعالى
    .(115)منو

116)چىئ  ىئ  ېئچ      ومما يلفت النظر في أسلوب السورة تكرار 
)  

    و  

چې  ٴۇچ
(117)

 :ذلؾ أف قولو تعالى, وفيو نوع مف التناسب بيف مضاميف السورة ,    
جاء في سياؽ الحديث عف المنافقيف الذيف كانوا يوىموف أنفسيـ  چىئ  ىئ  ېئچ 

 فجاء في چې  ٴۇچ    :أما قولو تعالى, أف اهلل تعالى غير مطمع عمى حقيقتيـ
كما قاؿ تعالى في , سياؽ الحديث عف البخؿ الذي قد يؤدي بصاحبو إلى النفاؽ 

ڱ      ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :سورة التوبة مبينا سبب نفاؽ مف نافؽ

ۓ  ۓ      ڭ   ڭ    ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

چڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ
(118) .

, ويمكف أف نتممس وجيًا آخر مف التناسب بيف مطمع السورة وخاتمتيا
, فالسورة اسُتِيمَّت بالحديث عف الكافريف الذيف استبدلوا ديف اهلل الحؽ بديف باطؿ

في حيف أف السورة ُختمت بتحذير اهلل تعالى لمف يؤثر الكفر عمى اإليماف ويتولى 
عف ديف اهلل بأف ُيذِىب اهلل تعالى بو ويأتي بآخريف يكونوف عمى مراد اهلل تعالى 

فاالستبداؿ المذكور في أوؿ السورة ناسب االستبداؿ المذكور في خاتمتيا , وىديو 

                                                 

 .135-26/133:التحرير والتنوير: ينظر (115)

 . 29مف اآلية , سورة محمد  (116)

 . 37مف اآلية , سورة محمد (117)

 .77-75اآليات , سورة التوبة  (118)
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وفضبًل عف ىذا فإف اهلل تعالى قضى بإضبلؿ , (119 )والجزاء مف جنس العمؿ
صبلح أفعاؿ المؤمنيف ومساعييـ في الحياة الدنيا وفي خاتمة , أعماؿ الكافريف وا 

, السورة يمكف أف يكوف استبداؿ الكافريف بالمؤمنيف نوعًا مف إضبلؿ األعماؿ
يقاع الوعيد وتحقيقو لمف يصر عمى الكفر  .وا 

ولكي ال يتوٌىـ واىـ أف اهلل تعالى محتاج إلى حسنات المحسنيف وعبادة 
فميما , المطيعيف قرر في خاتمة السورة أنو الغني بذاتو سبحانو وغيره مفتقر إليو

وميما ُيعص اهلل تعالى ,يفعؿ الصالحوف مف أعماؿ بر فيي في أوليا وآخرىا ليـ 
ف كاف العباد عمى أفجر قمب رجؿ ال يضره ذلؾ . وا 

ومما يمحظ في العبلقة بيف مطمع السورة وخاتمتيا أيضًا أف مطمعيا فصَّؿ 
وبيف جزاءىـ , بنوع مف التفصيؿ ذكر الصنفيف مف البشر المؤمنيف والكافريف

في حيف أف خاتمة السورة أجممت , وعاقبتيـ
وكأفَّ التعبير القرآنيَّ انتيج أسموب اإلجماؿ بعد , في ذكر ىذيف الصنفيف

عمى أساس أف المذكوريف ىنا ُذِكروا تفصيبل ىناؾ عف طريؽ ذكر , التفصيؿ
فيما مذكوراف           چ    ڈ  ڈ  ی چ   و    چىئ  چألفاظ تدؿ عمى نفي المشابية 

. لئلشارة إلى نوعي بني آدـ عميو السبلـ
  التناسب التركيبي:  المبحث الرابع

 لكي يستكمؿ البحث جوانبو التطبيقية البد مف تناوؿ مفيـو التناسب في 
وقد نبو العمماء إلى مسألة ميمة تتعمؽ بالعبلقة بيف التناسب , الجانب التركيبي

إذ أطمقوا األخير عمى وصؼ جماليٍّ يتعمؽ بفصاحة المفردة وفصاحة , والتبلؤـ
التراكيب وببلغتيا ووضعوا شروطا لكي يصح وصؼ  األلفاظ بالفصاحة أو 

 .(120)التراكيب بالببلغة و بالتبلؤـ
يمتقي ىذا الوجو مع "ولذلؾ فإف مصطمح التبلـؤ ألصؽ بالجانب التركيبي و 

الفواصؿ والتجانس في أف ثبلثتيا تنظر إلى البناء الصوتي في أسموب القرآف 

                                                 

 . 7/150:نظـ الدرر: ينظر (119)

 . 10-1/3:اإليضاح في عمـو الببلغة: ينظر (120)
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 وعبلقتو بالتناسب تمثؿ عبلقة (121)"الكريـ وتمفت إلى ما فيو مف التفوؽ والتأثير
إال أف التناسب يأخذ مدى , فكؿ تبلـؤ يمكف أف يوصؼ بالتناسب, الجزء بالكؿ

كما , ولذلؾ فقد اعتمدناه في تسمية بحثنا ىذا, أوسع ليشمؿ التراكيب والمضاميف
 .أشرنا إلى ذلؾ سابقا

ومما يمفت النظر في الجانب التركيبي لمسورة اعتمادىا أسموب التكرار 
أف التكرار في القرآف الكريـ أحد عناصر ببلغتو التي "ذلؾ , بأنماطو المختمفة 

تحتاج إلى دراسة مستقمة تتبيف بدقة المعاني التي تكررت والمعاني التي لـ 
ف قولنا في وصؼ مثؿ ىذه الظاىرة بالتكرار إنما نعني بو التكرار (122)"تكرر  وا 

ال فإف في القرآف أساليب  خاصة فرادتيا مف فرادة ذلؾ , بمعناه المغوي العاـ  وا 
وتتحوؿ المعاني المتعددة فيو إلى أجزاء , الكتاب العزيز المتفرد في جوانبو كميا

, ولكؿ جزء منيا مكانو الذي ال يصمح فيو غيره, متناسبة تصاغ في كؿ واحد منيا
في نظاـ وترابط بمغ مف الدقة , ثـ ىو في ىذا المكاف يميد لبلحقو ويردؼ سابقو 

وىذا ( 123)حدًا ال يدركو إال مف عانى التفسير واجتيد في النظر في مناسبة اآليات
. التفصيؿ ينطبؽ عمى السورة موضوع البحث

والناظر في بنيتيا التركيبية يجد ثمة تراكيب وصيغ وأوزاف تكررت في 
وسنقتصر عمى بعض مف ىذه األنماط التي ظاىرىا , مواضع مختمفة مف السورة

فمف ذلؾ تكرار بنية االسـ . إال أف ليا في مواضعيا دالالت إضافية جديدة, تكرار
إذ تكررت في   چڭ   ې چوما يقابميا           چۋ  ۅ   چ الموصوؿ مع صمتو  

. 34, 12, 6, 4, 3, 1:اآليات
   ولعؿ مف مسوغات ذلؾ التكرار أف السورة خصصت لمحديث عف صنفي 

وجاء ىذا التكرار , وىـ المؤمنوف والكافروف وأولياؤىـ مف المنافقيف , بني آدـ
وفضبًل عف ىذا فإنو أدى وظيفة ىي أقرب إلى , ليحقؽ غرضًا دالليًا يخدـ السورة 

وقد ذكرنا سابقًا أف , جانب اإليقاع المغوي عف طريؽ تكرار بنًى لغوية معينة
                                                 

 . 152/ اإلعجاز الببلغي (121)

 . 82/اإلعجاز الببلغي (122)

 . 184-183, 38-34أبو بكر الباقبلني , إعجاز القرآف  : ينظر (123)
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السورة جاءت بمثابة إعبلف القتاؿ الذي ال ىوادة فيو عمى الكافريف أعداء اهلل 
لذا فقد وجدنا أنماطا لغوية أخرى انسجمت مع ىذا . ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ

ومف الميـ في ىذا المقاـ التذكير بالغرض , المعنى والغرض في السورة قد تكررت
ىبلكيـ ذالؿ الكافريف وا  ولذلؾ فقد كرر البياف , العاـ لمسورة وىو نصر المؤمنيف وا 

بحؽ , (أضؿ أعماليـ): منيا, القرآني صيغا لغوية تتناسب مع ىذا الغرض
وفضبل عف ىذا فقد تكرر ما يدؿ , ((8, 4, 1)): فقد تكرر في اآليات, الكافريف

 چچ  چچ  أعمالػيـ بصيغة الماضي و چەئ   چعمى إضبلؿ أعماؿ الكافريف 
        ((.32, 28 ,9)):المستقبؿ في اآليات

إذ إف , ومما يمحظ عمى التركيب األخير مقاربتو لداللة إضبلؿ األعماؿ 
مف لواـز إضبلؿ العمؿ إحباطو وضياعو بعد أف يبذؿ صاحبو الجيد والتعب 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ      ڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳچ  كما قاؿ تعالى, النجازه 

چٹ  ٹ
والمضارع    چەئچالماضي ومما يلحظ في البيان القرآني استعمال , (124)

لشموؿ ىذا القضاء اإلليي الكوني والشرعي أعماؿ الكافريف التي كانت وال   چچچ
وليذا فقد وظؼ التعبير , تزاؿ تحاؾ لئليقاع باإلسبلـ وأىمو وفيو بشارة لممؤمنيف

وتتناسب مع أجواء السورة التي بينت ,  ألفاظًا تحمؿ معنى إضبلؿ العمؿالقرآني
 ٿ  ٹ  ٹ       چ   چ  ی ڈ  ڈ  یچو    چ ۅ  ىچ :ومنيامصير الكافريف وأعماليـ 

  . چ چ   چو    چ
وليذا رأينا لغة السورة تميؿ إلى توظيؼ أفعاؿ توحي بيذا المعنى وتتبلءـ   

     چ  یڈ  ڈ  یچ و     چڇ  ڑ  چ :ومنيا, والسيما في حديثيا عف الكافريف, معو 

وىذا كمو يحقؽ منحًى أسموبيًا يتجسد فيو ,  چ   ہ  چ  و    چ   ڭ  ڭ    چ و
معنى التناسب بأوضح  صوره ليخرج التعبير القرآني بنا إلى سمة التبلـؤ التي 
تحدث عنو الببلغيوف ليصفوا بو نوعًا مف الكبلـ ائتمفت فيو األصوات مفردة 
لتؤلؼ لنا ألفاظًا وتراكيب مؤتمفة مع الداللة المتضمنة والغرض الكمي لمنص 

                                                 

 . 104-103اآليتاف , سورة الكيؼ  (124)
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وليا وقع حسف في أذف السامع،  , واألجواء المفعمة بالشدة والقتاؿ وصميؿ السيوؼ
. كما نرى ذلؾ في السورة

ولكي ال يأخذنا الحديث في دالالت الكفر والكافريف ومصيرىـ المحتـو عف 
موضوعنا،  البد مف تناوؿ الصورة المقابمة التي تبعث األمف والطمأنينة في النفس 

وىي أجواء اإليماف وما أعد اهلل لممؤمنيف مف جزاٍء في الدنيا , البشرية القمقة 
وكما تحققت , فقد وٌظؼ البياف القرآني تراكيب تنسجـ مع ىذا المعنى, واآلخرة 

فقد رأينا ىذا المممح التعبيري , السمة األسموبية التي مر بيانيا في السورة السابقة
إذ ترددت تراكيب معينة تحمؿ الُبشرى لممؤمنيف وتنسجـ مع , يتكرر ىنا أيضاً 

  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  وچٹ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  :ومنيا, أجواء اإليماف وأىمو ومصيرىـ

 ودالالتيا جميعا متقاربة مف حيث كونيا ، چ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئچ  و     چھ   ھ  ھ  
تحمؿ معنى إصبلح باؿ المؤمنيف وتكفير سيئاتيـ ومف ثـ نصرىـ وتثبيت أقداميـ 

ۉ  ې  ې    ڭ  ڭ   ې  ې  ۉچ      :كما عبر عف ذلؾ القراف الكريـ قاؿ تعالى, 

چٴۇ
(125).       

ولعؿ سائبًل يسأؿ عف وجو التناسب في ذلؾ كمو؟ إف أمارات التناسب 
وكميا سياقات , تتجمى في كوف التراكيب التي ذكرناىا تكررت في أكثر مف سياؽ

تبيف جانبًا معينًا مف الحوادث التي قد تصيب المؤمنيف ودولتيـ التي ىي في 
ڍڌ  ڌ  ڎ         ڇ  ڇ  ڍچ     قاؿ تعالى, مواجية مستمرة مع الكفر وأىمو

   چڎ  ڳ
(126)

. 

فقد تبعث اليأس واإلحباط في , ولما كانت األجواء أجواء مواجية ومكائد 
 الراحة الزائفة ويتركوا ما ينصمح بو أمرىـ في الدنيا ىنفوس المؤمنيف ليستكينوا إؿ

لذلؾ رأينا التعبير القرآني يعتمد وسيمتيف ليجنب اإليماف وأىمو ذلؾ , واآلخرة 
:  وىما, المصير

. تكراره أنماطًا لغوية تحمؿ البشرى بالنصر والتمكيف لممؤمنيف: األولى

                                                 

 .7اآلية , سورة محمد  (125)

 .217مف اآلية , سورة البقرة  (126)
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ڱ  چ قاؿ تعالى, ختـ السورة بما يحذر المؤمنيف مف ذلؾ المصير: الثانية

چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ     ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ
وىكذا فقد تجمى عنصر  , (127)

. التناسب التركيبي في ىذه الصورة التي تناولت جانب اإليماف وأىمو
ومف وجوه التناسب التركيبي في السورة فواصميا كما ىو الحاؿ في القرآف   

والحؽ أف الفواصؿ تمثؿ نوعًا مف إعجاز القرآف في جانبو التركيبي , الكريـ كمو
, إذ إنيا عبارة عف مقاطع صوتية تتردد في مجموعات معينة مف اآليات, اإليقاعي

 يتبلءـ مع نوع وىي متفقة مع آياتيا في قرار الصوت اتفاقًا عجيبا ممفتا لمنظر
, وىي مف ببلغة القرآف المعجزة, الصوت، وتجتمبيا المعاني التي تبنى عمييا اآلية

وىي خارقة لما اعتادت عميو أذف , والخواص المسموعة مف آيات الكتاب العزيز
. (128)العربي وىو يتمقى األشعار واألسجاع

   وقد ذكرنا في صفحات سبقت أف مدار السورة إنبنى عمى معالجة 
, وما  يترتب عمييما مف أعماؿ المؤمنيف والكافريف , موضوعي اإليماف والكفر

ولذلؾ فقد رأينا فواصؿ آيات السورة متضمنة ما يرتبط بذلؾ ارتباطًا عضويًا 
: ويمكف إيجاز ىذه الفواصؿ بما يأتي, داللياً 

   ((. 32, 28, 9, 8, 4 ,1)):وتكررت في اآليات"پ  ": الفاصمة األولى* 

     

   ((.35, 33 , 30)): وتكررت في اآليات"ۀ  : الفاصمة الثانية* 
((.   5 , 2)):  وتكررت في اآليات"ڤ  ": الفاصمة الثالثة* 
 ((.          38 , 10 ,3)):  وتكررت في اآليات" ڇ": الفاصمة الرابعة* 
 20 ,13, 11,12 , 6)): وتكررت في اآليات" ڭ": الفاصمة الخامسة* 
,21, 25, 34       .))
((.  14,16)):وتكررت في اآليات"  ڌأ"الفاصمة السادسة * 

ذا تأممنا في ىذه الفواصؿ مفردة ومف حيث مواقعيا التي جاءت فييا  وا 
.  لوجدنا سمة التناسب ظاىرة وتمثؿ نوعا مف اإلعجاز المغوي الببلغي

                                                 

 .35اآلية , سورة محمد  (127)
 . 163/ واإلعجاز الببلغي, 217-216/ إعجاز القرآف والببلغة النبوية: ينظر (128)
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فقد ختمت بيا اآلية األولى التي تضمنت إيضاح مقاصد "پ  "أما الفاصمة 
, الكافريف ومساعييـ في صدىـ عف سبيؿ اهلل سواء بأنفسيـ أـ صدىـ اآلخريف

ولذلؾ فيذه المساعي تمثؿ نوعا مف األعماؿ التي يحرص عمييا الساعوف 
نجاحيا لتؤتَي نتائجيا المتمثمة بتعطيؿ شرع اهلل ومحو  ويعمموف عمى إدامتيا وا 

ولكف مقابؿ ذلؾ إرادة اهلل وتدبيره فيو سبحانو وتعالى ليـ بالمرصاد وكانت , دينو
چپ      پ  چ  نتيجة ذلؾ أف

فيذه الفاصمة جاءت بمثابة الحتمية الداللية , (129)
ونممح الفاصمة نفسيا تكررت بعد أربع , التي اقتضاىا التركيب و لِزَميا المعنى 

ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ                    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :ىي قولو تعالى, آيات

  ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ                 ڦ              چ  چ  چ  ٹٹ
  چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ        ڈ  ڈ   ڍ   ڍ     چڃ  ڃ  چ  چ  ڃ  ڃ

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڳڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

چ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻڻ
,  وهذه اآليات تحدثت عن أعمال من جنس آخر (130)

وببل شؾ فإف المؤمف الساعي ينتظر , المؤمنيف عبر أسموب التقابؿ وهي أعمال 
ولذلؾ فقد ختـ ىذا السياؽ بذكر إضبلؿ األعماؿ منفيا , الثمرة الطيبة مف سعيو 

وقد "ۀ  "وثمة فاصمة مشابية وىي , وىي في ىذا الموضع أعماؿ المؤمنيف 
ولذلؾ جاءت ىذه ,  وكميا تتحدث عف أفعاؿ العباد(131)تكررت في مواضع ثبلثة

. الفاصمة متممة لمعاني اآليات
بوصفيا الجزء المتمـ لآليتيف الثانية "ڤ  "في حيف جاءت الفاصمة األخرى 

والباؿ في المغة يطمؽ عمى الخاطر وعمى القمب وعمى النفس ويسمى , والخامسة 
 (132)وكؿ ىذه المعاني مرادة مف داللة الباؿ, بو أيضا رخاء العيش أو رخاء النفس

ونستطيع أف نستوحَي مف ىذه المفظة معنى المطمح الذي يروـ ويرنو إلى تحقيقو 
ولذلؾ فقد وجدنا التعبير القرآنيَّ يختـ بو سياؽ , اإلنساف لينصمح روحا وجسدا

اآلية التي حكت دأب المؤمنيف في حياتيـ وىو اإليماف والعمؿ الصالح الذي 
                                                 

.    مف اآلية, سورة محمد  (129)
 .4-2اآليات ,  سورة محمد   (130)

 . 35, 33, 30اآليات , سورة محمد : ينظر (131)

 .1/542:لساف العرب: ينظر (132)
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ولذلؾ فقد , ومف دوف شؾ فإنيـ يطمحوف إلى إصبلح باليـ, يقتضيو ذلؾ اإليماف
چ    ڤ  ڤ  چ :ختمت اآليتيف بقولو تعالى

چھ   ھ  ھ  چ  : وقولو تعالى(133)
(134) 
. وىما النتيجة المحتمة لكؿ مف يصدؽ اهلل تعالى ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ

وجاءت مرة مضافة إلى الضمير المتصؿ " أمثاؿ"  ومف الفواصؿ األخرى 
وثالثة إلى الضمير المتصؿ , ((ىا))ومرة إلى ضمير الغائبة المتصؿ , ((ىـ))

. ((كـ))لجماعة المخاطبيف 
چچ   چ   ڇ  ڇ   ڇ  چ فأما قولو تعالى

جاءت "ڇ"فإف ىذه الفاصمة ( 135)
لتختـ سياؽ الحديث عف إيماف المؤمنيف وكفر الكافريف فإضبلؿ أعماؿ الكافريف 

أو كوف الكافر متبعا لمباطؿ وكوف المؤمف متبعا لمحؽ غدا , وتكفير سيئات األبرار
صبلح أعماؿ المؤمنيف كمو عائد , مثبل يضرب  ف إضبلؿ األعماؿ الكافريف وا  وا 
. إلى اهلل تعالى

  چ          چ   ڇ  ڇ   چ :ولذلؾ ختـ البياف القرآنيُّ ىذه اآلية بقولو تعالى

چڇ
فقولو , والسياقاف اآلخراف متشابياف مف حيث الداللة عمى مضرب المثؿ, (136)
 حئ  جئ  ی  ڈ  ڈ  یىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ :تعالى

چ
بؿ بيَّف عاقبة الكافريف قبؿ مبعث , تحدث عف جانب مف جوانب الكفر  (137)

, وفيو تحذير لمكافريف  المعارضيف لمدعوة اإلسبلمية, الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 چحئ  جئ چ: ولذلؾ ذكرىـ بذلؾ المصير السيئ وختـ تحذيره بقولو تعالى

(138 ) ,
 "ی" إال أف

                                                 

 . 2مف اآلية , سورة محمد  (133)

 .5مف اآلية , سورة محمد   (134)

 .3مف اآلية , سورة محمد   (135)

 . 3مف اآلية , سورة محمد  (136)

 .10اآلية , سورة محمد  (137)

 .10مف اآلية , سورة محمد  (138)
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واألمثاؿ ىنا تعني , اختمفت مف حيث داللتيا عف الفاصمتيف األخرييف
ولما كاف السياؽ متضمنا تحذيرا لممؤمنيف إف تولوا عف  , (139)األشباه والنظراء

أمثالكـ "رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ودعوتو ُخِتـ السياؽ بتوظيؼ الفاصمة 
چ  ڈ  ڈ  یىئچ  :منفية فقاؿ تعالى"

(140) .
واحدة في سياؽ ,  "ڭ"التي تكررت ثماني مرات ومف الفواصؿ األخرى 

ومف , في حيف أف السبعة الباقية عف الكفر والكافريف, الحديث عف المؤمنيف
شكؿ شبو جممة تحمؿ معنى الظرفية  ((ىـ))كوف الضمير المتصؿ " ڭ"دالالت 

. وغاية الشيء مع تضمنيا دالالت فرعية ُيكِسبيا السياؽ الذي تأتي فيو
فأما اآلية التي تناولت الحديث عف المؤمنيف فقد مثمت خاتمة سياؽ لصنؼ 

, منيـ وىـ الذي قتموا في سبيؿ اهلل تعالى وبينت مصيرىـ المتمثؿ بدخوؿ الجنة
ـَ ىذا السياؽ بقولو چے  ۓ  ۓ  ڭچ  :ولذلؾ ُخِت

ىنا  ((البلـ))ومف دالالت , (141)
. فالجنة معرفة لممؤمنيف خاصة( 142)االختصاص 

منيا نفيو ,  وأما سياؽ الحديث عف الكافريف فقد جاء في دالالت مختمفة
, سياؽ تيديدىـ ووعيدىـ, وتقريره أف النار مثوى ليـ, وجود المولى الحقيقي ليـ

وختاـ ىذه السياقات قضاء اهلل سبحانو , وبياف أف حقيقة عمميـ مف الشيطاف
.  عمييـ بعدـ الغفراف

  والمبلحظ عمى ىذه اآليات أنيا تتحدث عف شؤوف يكوف نياية مطافيا 
متعمِّقا بالكافريف سواء في عبلقتيـ مع اهلل سبحانو وتعالى أـ مصيرىـ باآلخرة وىو 

وكؿ ذلؾ يحتاج إلى ضمير عائد إلى , أـ في حقيقة أعماليـ ومصدرىا, النار
وتحمؿ , المتحدث عنو ومركب مع الـ الجر ليؤدي داللة معينة يقتضييا السياؽ

                                                 

 .13/21:لساف العرب: ينظر (139)

 . 38مف اآلية , سورة محمد (140)

 .6اآلية , سورة محمد (141)

 .96/الحسف بف قاسـ المرادي, الجنى الداني في حروؼ المعاني : ينظر  (142)
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 المتولد مف داللة الـ الجر سواء أكاف ىذا (143)ىذه الداللة عمى معنى االستحقاؽ
. االستحقاؽ مثبتا أـ منفيا

ڃ  ڃ    چ  چ   چفي قولو تعالى : األولى, فقد ترددت مرتيف" ڌ"وأما الفاصمة 

چڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  چ  ڇ     ڇ
 والحقيقة أف التناسب التركيبي ال يحتاج ,  (144)

تسمسؿ اآلية في سياقيا مثمت خاتمة بينت أحواؿ ذلك أن , مزيد تأمل إلدراكه 
وأراد , والكفر والكافريف وما يتعمؽ بيـِ مف جزاء ومصير, اإليماف والمؤمنيف 

التعبير القرآنيُّ في إثباتو اآلية السابقة نفي المماثمة عف طريؽ االستفياـ اإلنكاري 
أما الموضع , المتضمف معنى التشابو بيف مف كاف عمى ىدى ومف اتبع أىواءه 

  ى   ېې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ېچ  :الثاني ففي قولو تعالى

چ  وئ  وئ  ەئ          ەئ  ائ  ائ  ى
ومثمت بداية سياؽ تحدث عف صنؼ ( 145)

ولمػا أراد القرآف الكريـ توضيح أماراتيـ استدعى , آخػر مف البشر وىـ المنافقوف
, چوئ  وئ چ : وتمثمت بقولػو تعالى, التركيب عمة سموكيـ ىذا النوع مػف العقائد 

. األىواء وسمطانيا الذي يدفع أولئؾ القـو إلى ىذا السموؾإنيا 
ولعمنا بذلؾ نكوف قد جمينا عف قسـ مف جوانب التناسب التركيبي في 

ال فإف استقصاء مظاىر ىذا النوع مف التناسب في آي السورة الكريمة , السورة وا 
ومظاىر الجماؿ ومنيا المغوي مطمقة و متجددة في القرآف , ضرب مف المستحيؿ

, وكمما تقدَّـ البحث المغوي استطعنا تجمية مظاىر أخرى مف التناسب, الكريـ
. فضبل عف أف موضوعنا يحتاج إلى بحث أكبر حجما وأوسع

الخاتمة والنتائج 
إذا كاف عمماء الببلغة قد بحثوا ىذا الجانب الجمالي مف مستوى التبلـؤ أو 

فإف النص , التناسب في الكبلـ ليستنبطوا مجموعة الضوابط في الكبلـ المتبلئـ 
القرآنيَّ قد تفرد بكونو في الطبقة العميا المعجزة مف التناسب أو التبلؤـ إذ تحقؽ 

                                                 

 .96/الجنى الداني في حروؼ المعاني : ينظر  (143)

 .14اآلية , سورة محمد  (144)

 .16اآلية , سورة محمد  (145)



 ِدَراَسٌة َبالِغـيٌَّة َتِحِليِليٌَّة () التَّناُسـُب ِػـي سـُوَرِة ُمحـَمٍَّد
                               أحـمد حييى علي حممد.أحـمد حممد علي حممد و د.د 

 96 

فيو ىذا العنصر أو ىذاف العنصراف الجمالياف مف حيث المضاميف أو األفكار 
.  والشكؿ أو التراكيب

 فقد كانت شاممة عناصر البناء  وأما مظاىر التناسب في سورة محمد 
بؿ أسماء السورة وعبلقتيا بالمضاميف التي , في اسـ السورة.. المغوي جميعيا
فضبل عف مظاىر التناسب المتجمية في موقع السورة وعبلقتيا , عالجتيا السورة

. وبيف مضاميف السورة الكريمة كما أشَّرناه في البحث, مع ما قبميا وما بعدىا
, وقد صاحب مظاىر التناسب السابقة  بناء لغوي منسجـ متشابية عناصره

فقد تجمت مظاىر التناسب التركيبي أو التبلـؤ في السورة مف حيث التراكيب 
, تكرار تراكيب معينة في مواضع مف السورة: ومنيا, المغوية المكونة لبناء السورة

وىذا النوع مف األساليب اقتضتو مضاميف السورة المبتغاة والتي ىدؼ التعبير 
وفضبل عف ذلؾ فقد ُوظِّفت أفعاؿ غمب عمى أوزانيا ما , القرآنيُّ إلى إيصاليا
وىو نوع مف التبلؤـ الشامؿ لُكؿِّ عناصر الكبلـ كما جميناه , يوحي بمعاني الشِّدة

.   في مواضعو
ولذلؾ فقد اقتضت قوانيف البنية المغوية القرآنية نوعا مف األلفاظ التي 

وقد لمسنا مف خبلؿ نظرنا في , اصطمح عمماء المعاني عمى تسميتيا بالفواصؿ
طبيعة ىذه األلفاظ وعبلقتيا بالسياقات التي ختمتيا نوع العبلقة التبلزمية 

طبلؽ , (146)دالليا وليذا فإف تميز األسموب القرآنيَّ بمثؿ ىذا النوع مف األساليب وا 
عمى تمؾ التراكيب أو المفردات مما توجبو قواعد البحث "الفاصمة "ىذه التسمية 

ويقتضيو منطؽ المغة عند إجراء موازنة بيف التعبير القرآنيِّ وبيف أساليب , المغوي
 .البشر

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

. 6/عبد الفتاح الشيف.د, الفاصمة القرآنية :ينظر  (146)
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Proportion in Surah Mohammad  
"A rhetoric Study " 

Dr. Ahmed Mohammad Ali& Ahmed Yahya Ali
 

ABSTRACT 
Proportion is one of the rhetorical terms used to  

conceive aesthetic feature and to explain a certain  level of  
rhythm  where speech characteristics  belong to a class of  
rhetoric  with collection of  conditions are realized . 
     According to the dissimilarity of these conditions, the 
rhetorical or Proportional levels are differentiate, on the base 
that the proportion in its final result represents the  rhetoric 
and eloquence of the text. These terms have meaning which 
meet in many sides to refer to the rhetoricians distinguished 
among them in semantics and the conditions of structure in the 
text. 
    This text is an attempt to recognize proportion  concept 
as a linguistic and aesthetic values as well as the assembled 
terms with it semantically and functionally: harmony, 
similarity and congruity. The investigation in these aesthetic 
values will be presented through the 'sura of Mohammed' 
"PBUH". This researed  prefers to use proportion as a title 
through clarifying its aspects in this sura. 
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