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ملخص البحث )عربي(

نوٍع  الحجب عن  كشف  الدراسة على  تقوم هذه 

الكريمة  العربية  اللغة  في  الحذف  أنــواع  من  نفيٍس 

دون  كتبهم  فــي  والمفسرين  العلماء  بعض  ذكـــره 

جمع  على  الــدراســة  هــذه  فقامت   ، وتبيين  تفصيل 

هذه النتف القليلة التي وردت في كتب أهل الباغة 

والتفسير ، وفهم اآللية التي يقوم عليها هذا النوع من 

الحذف ، ومن ثّمَ طبقنا هذه اآللية على القرآ ن الكريم 

، فكانت د راستنا )اإلحتباك في القرآن الكريم _ سورة 

اختيارنا  وكان   ، وتحليل(  دراسة   _ أنموذجًا   _ النصر 

عقد  ليكتمل  قصٍد  عن  الكريم  القرآن  في  للتطبيق 

المنفعة ببركة هذا الكتاب الكريم ، ولاحاطة بأنواع 

هذا النوع من الحذف ، حيث ُعِلَم هذا المفهوم من 

خال تفسير بعض آيات القرآن ، فهو علٌم قرآني في 

شرفًا  يزده  القرآن  في  اختياره  فإن  لذلك،  أمره  بداية 

أنموذج  عن  الكام  البحث  تناول  ثم   ، ورفعًة  وتبيانًا 

لهذا االسلوب الباغي في سورة النصر التي درسناها 

وذلك   ، المتبع  العلمي  المنهج  وفق  تحليلة  دراسة 

وبيان  بعدها،  ومــا  قبلها  لما  الــســورة  مناسبة  بذكر 

القراءات ،واالعراب واالوجه الباغية، والمعنى العام 

،وما يستفاد من النص. 

***

Research Summary (English ( :

This study aims at uncovering some of the 

types of deletions in the Arabic language men-

tioned by some scholars and interpreters in their 

books without elaborating. This study collect-

ed the few books mentioned in the books of the 

people of eloquence and interpretation and the 

understanding of the mechanism on which this 

type is based. Of the deletion, and then applied 

this mechanism to the Koran, was our lesson 

)clashing in the Koran - Al-Nasr _ model - 

study and analysis(.

Our choice of application in the Holy Quran 

was intended to complete the contract of bene-

fit with the blessing of this book, and to examine 

the types of this type of deletion. This concept 

was learned through the interpretation of some 

verses of the Qur’an. It is a Quranic knowledge 

at the beginning of its command. , And then dis-

cussed the research talk about the model of this 

method Balaghi in Surat Al-Nasr, which we 

studied the study of analytical according to the 

scientific method followed, by mentioning the 

occasion of the Sura before and after, and the 

statement of readings, expressions and rhetori-

cal aspects, and the general meaning, and what 

is learned from the text.
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المقدمة

والّنور  العظيم  بالقرآن  خّصنا  أن  سبحانه  أحمده 

من  وال  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  ال  الــذي  المبين، 

اهلل  إله  ال  أن  وأشهد  حميد،  حكيم  من  تنزيل  خلفه 

م القرآن، وجعله معجزة خاتم 
ّ
وحده ال شريك له، عل

أنبيائه باقية ما بقي الزمان، وأشهد أّن سّيدنا محمدا 

آله  القرآن � وعلى  بهذا  المؤيد  ورسوله،  اهلل  عبد 

وصحبه وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين.

بالغة  بالقرآن عناية  العلماء قد عنوا  أما بعد؛ فإن 

من جميع جوانبه، فمنهم من عني بحل ألفاظه وبيان 

ناسخه  بمعرفة  عني  من  ومنهم  وأحكامه،  معانيه 

في  كتب  مــن  ومنهم  وعــامــه،  وخــاصــه  ومــنــســوخــه، 

إعجازه  أسباب نزوله، ومنهم من عني بذكر باغته و

وكتبوا في ذلك الكثير مما يعجز القلم عن حصره.

وأفضلها،  العلوم  أشــرف  القرآن  علوم  كانت  ولما 

ودراسته والعكوف على أسراره ومعانيه تعطي المسلم 

وجهت  فــإنــنــي  وآجــلــه،  عــاجــلــه  فــي  تنفعه  ذخــيــرة 

ب)االحتباك  الموسوم  البحث  دراسة  إلى  اهتمامي 

يــم_ ســـورة النصر أنــمــوذجــا_ دراســة  فــي الــقــرآن الــكــر

ــي اللغة  وتــحــلــيــل(، فــتــنــاول الــبــحــث اإلحــتــبــاك ف

القرآن  في  أنواعه  وبينا  بينهما،  والعاقة  واالصطاح 

الكريم وهي خمسة، ثم بينا طائفة من شروطه.

التفسير  كتب  من  كبيرة  استفادة  لنا  كانت  وقد 

وعــلــوم الــقــرآن والـــقـــراءات والــلــغــة وغــيــرهــا، وكذلك 

استفدنا من بحثين عظيمين هما: 

محمد  أ.د.  بيانية:  لغوية  دراسة   _ النصر  سورة   .١

الــدراســات  مجلة  فــي  المنشور  الــســامــرائــي  فــاضــل 

هـ/   ١٤35 الحجة  ذو  ــوال  )شـ  ٤ ع   ١6 مــج  اللغوية 

كتوبر ٢0١٤ م(. أغسطس أ

٢. بحث مستل من رسالة الماجستير )االحتباك 

في القرآن الكريم -د راسة باغية-( للطالب عدنان 

فتحي  أحــمــد  أ.م.د.  بــإشــراف  اســعــد،  الــســام  عبد 

اآلداب/ كلية  العربية/  العربية  اللغة  رمضان/قسم 

جامعة الموصل/ ٢005 م. 

وقد قسمنا البحث الى مبحثين:

المبحث االول: االحتباك في القرآن الكريم.

_ دراسة وتحليل. المبحث الثاني: سورة النصر

النتائج  اهم  فيها  ذكرنا  بخاتمة  البحث  وختمنا 

علمنا،  ومــبــلــغ  جــهــدنــا  ــذا  وهـ الــيــهــا،  توصلنا  الــتــي 

ومن  انفسنا  فمن  اخطأنا  وان  اهلل،  فمن  اصبنا،  فان 

الشيطان.

***



475 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. أحمد كريم إبراهيم - أ. د. صاح علي مضعن - م. م. مقداد حسين صايل

المبحث األول

االحتباك في القرآن الكريم

ً
المطلب االول: تعريف االحتباك لغًة واصطالحا

َكاُف 
ْ
َباُء َوال

ْ
َحاُء َوال

ْ
اوًال: تعريف االحتباك )لغًة(: ال

اْمِتَداٍد  ِفي  ْيِء 
َ

الّش ِإْحَكاُم  َوُهَو   ; رٌِد  ُمّطَ ُمْنَقاٌس  ْصٌل 
َ
أ

َوِمــَن  ــُه.  ّيُ ــِو َق ْي 
َ
أ ــَقــَرى، 

ْ
ال َمْحُبوُك  َبِعيٌر   

ُ
ُيَقال ــَراٍد.  ــ َواّطِ

َباِب.
ْ
َزاِر ; َوُهَو ِقَياُس ال ِ

ْ
 اإل

ُ
ااِلْحِتَباِك ااِلْحِتَباُء، َوُهَو َشّد

ٻ ٱ  چ  تعالى:  ــِه  ــْوِل َق ــي  ِف ــَمــاِء  الــّسَ ــُك  ــُب  َوُح
ُمْحَكِم، 

ْ
َحَسِن ال

ْ
ِق ال

ْ
َخل

ْ
 َقْوٌم: َذاِت ال

َ
 ٻ چ )١(، َفَقال

َحِبيَكٌة،  ــَواِحــَدُة 
ْ
ال ــَراِئــُق،  الــّطَ ُحُبُك 

ْ
ال ــُروَن:  آَخـ  

َ
َوَقـــال

ٌك،  ُمَحّبَ ِكَساٌء   
ُ

ُيَقال َو ُجوِم،  الّنُ َطَراِئُق  َراِئِق  ِبالّطَ ُيَراُد   َو

ٌط )٢(. ْي ُمَخّطَ
َ
أ

ْحم 
َّ
الل في  َضــرٌب  وهو  َحْبكًا:  بالسيف  َحَبكْتُه 

إذا  والَمْتن  الَعْجز  َمْحُبوُك  هو  يقال:  و الَعْظم،  دون 

الَحضيرة  رباُط  والِحباُك:  ارتفاع،  كان فيه اسِتواء مع 

الَكْرم  ُعــروُش  ُتحَبُك  كما   
ُ

ُتَشّد ثّمَ  ُض  ُتَعّرَ بَقَصبات 

يات : اآلية ٧. )١( سورة الذار
ياء  زكر بن  فارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس  :معجم  ينظر  )٢(
ـــ(( )الــمــتــوفــى: 3٩5هــ الحسين  أبـــو  ي،  ــراز ــ الـ يــنــي  الــقــزو

)١3٩٩هـ -  المحقق: عبد السام محمد هارون،دار الفكر
١٩٧٩م(: ٢/ ١30 مادة -)حبك(- و المصباح المنير في 
: أحمد بن محمد بن علي الفيومي  غريب الشرح الكبير
ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو ٧٧0هـ(- المكتبة 

العلمية - بيروت:١١٩/١ مادة )حبك(.

ي: َشَدْدُته)3(، فاإلحتباك إذًا  بالِحبال. واَحَتبْكُت إزار

، وكل شيٍء أحكمته وأحسنت صنعه،   اإلزار
ُ

َشّد هو 

فقد احبكته.

)
ً
: االحتباك )اصطالحا

ً
ثانيا

متقابان،  الكام  في  يجتمع  أن  هو  االحتباك: 

اآلخر  لداللة  مقابله؛  منهما  واحــد  كل  من  يحذف  و

عليه، كقوله: َعلفتها ِتْبًنا وماًء بارًدا. أي: علفتها ِتْبًنا، 

وسقيتها ماًء بارًدا)٤(.

من  ــَو  ُه )االحــتــبــاك:  الكليات:  كتاب  في  وجــاء 

أثر  وتحسين  واإلحــكــام  الشد  َمــْعــَنــاُه  ــِذي  ـ
َّ
ال الحبك 

ْنَواع 
َ
أ ألطف  من   : ]االحتباك[  ،و  ْوب 

َ
الّث ِفي  ْنَعة  الّصَ

َوُهــَو  ُمَقابل: 
ْ
ال حــذف  ُيسمى  َوقــد  وأبدعها؛  البديع 

َومن  اِني، 
َ

الّث ِفي  َنِظيره  أثبت  َما  األول  ن يحذف من 
َ
أ

اِني َما أثبت َنِظيره ِفي األول ٹ ٹ  چ ڇ ڇ  
َ

الّث

ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ   ڑ 
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳڳ  ڳ  گ  گ 

ں ں چ )5(()6(.

الرحمن الخليل بن أحمد  أبو عبد  كتاب العين:   : )3( ينظر
بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: ١٧0هـ(-
دار  السامرائي-  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  المحقق: 

ومكتبة الهال:66/3-مادة )حبك(.
الزين  التعريفات: علي بن محمد بن علي  كتاب   : ينظر  )٤(
الكتب  دار  ـــ(-  ــ 8١6ه )الــمــتــوفــى:  الجرجاني  الشريف 

العلمية بيروت -لبنان
الطبعة: األولى ١٤03هـ -١٩83م:١٢.

)5( سورة آل عمران: من اآلية١3.
اللغوية:  والفروق  المصطلحات  في  معجم  )6( )(الكليات 
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بينه  الصلة  السيوطي  الدين  جال  اإلمــام  ــَن  وَبــّيَ

ْسِمَيِة  الّتَ َهِذِه   
ُ

َخذ
ْ
))َوَمأ فقال:  اللغوي  المعنى  وبين 

َثرِ 
َ
أ ْحَكاُم َوَتْحِسيُن  ِ

ْ
 َواإل

ُ
ّد

َ
ِذي َمْعَناُه الّش

َّ
َحْبِك ال

ْ
ِمَن ال

 َما َبْيَن ُخُيوِطِه 
ُ

ْوِب َسّد
َ

ْوِب َفَحْبُك الّث
َ

ْنَعِة ِفي الّث الّصَ

َل 
َ
َخل

ْ
ال َعْنُه  َيْمَنُع  ِبَحْيُث  ِإْحَكاُمُه  َو ُه 

ُ
َوَشّد ُفَرِج 

ْ
ال ِمَن 

َمَواِضَع 
َ
ّن
َ
أ من  ِمْنُه  ْخــِذِه 

َ
أ َبَياُن  َو ْوَنــِق  َوالــّرَ ُحْسِن 

ْ
ال َمَع 

ا  ّمَ
َ
ُخُيوِط َفل

ْ
ُفَرِج َبْيَن ال

ْ
َهْت ِبال ِم ُشّبِ

َ
َكا

ْ
ِف ِمَن ال

ْ
َحذ

ْ
ال

َماِهرِ ِفي َنْظِمِه َوَحْوِكِه 
ْ
َبِصيُر ِبَصْوِغِه ال

ْ
اِقُد ال ْدَرَكَها الّنَ

َ
أ

ِمْن  َماِنًعا  ُه 
َ
ل َحاِبًكا  َكاَن  َمَواِضَعُه  وَف 

ُ
َمْحذ

ْ
ال َفَوَضَع 

ُل َمَع َما 
َ
َخل

ْ
 ِبَتْقِديرِِه َما َيْحُصُل ِبِه ال

َ
ٍل َيْطُرُقُه َفَسّد

َ
َخل

ْوَنِق ()١(. ُحْسِن َوالّرَ
ْ
ْكَسَبُه ِمَن ال

َ
أ

 
َ

ْبَدِعَها َوَقّل
َ
ْنَواِع َوأ

َ ْ
َطِف األ

ْ
ل

َ
وقال السيوطي: )َوُهَو ِمْن أ

ْهِل فن الباغة ولم أره ِفي 
َ
ْيِه ِمْن أ

َ
َه َعل ْو َنّبَ

َ
ُه أ

َ
َه ل َمْن َتَنّبَ

ْرَكِشّيُ  الّزَ َوَذَكَرُه  ِسّيِ 
ُ
ْنَدل

َ ْ
األ ِلَرِفيِقِه  ْعَمى 

َ ْ
األ ِة  َبِديِعّيَ َشْرِح 

َف 
ْ

َحذ
ْ
ال اُه  َسّمَ َبــْل  السم  هذا  يسمه  ولم  ُبْرَهاِن 

ْ
ال ِفي 

َمُة 
َّ

َعا
ْ
ال َعْصرِ 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  ْصِنيِف  ِبالّتَ ــَرَدُه  ْف

َ
َوأ ُمَقاَبِلّيَ 

ْ
ال

ِة  َبِديِعّيَ
ْ
ِسّيُ ِفي َشْرِح ال

ُ
ْنَدل

َ ْ
 األ

َ
ِبَقاِعّيُ َقال

ْ
يِن ال ُبْرَهاُن الّدِ

البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب 
 - يش  درو عدنان  ١0٩٤هـ(-المحقق:  )المتوفى:  الحنفي 

محمد المصري- مؤسسة الرسالة - بيروت:5٧/١.
 ، : اإلتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر )١( ينظر
٩١١هـــ(-الــمــحــقــق:  )الــمــتــوفــى:  السيوطي  الــديــن  جــال 
العامة  المصرية  الهيئة  إبــراهــيــم-  الفضل  أبــو  محمد 
للكتاب-)١3٩٤هـ/ ١٩٧٤ م(:٢05/3- ومعترك األقران في 
األقــران(:  ومعترك  القرآن  )إعجاز  ى  ُيسّمَ و القرآن،  إعجاز 
الــديــن السيوطي  ، جـــال  أبـــي بــكــر بــن  الــرحــمــن  عــبــد 
)المتوفى: ٩١١هـ(- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان-

الطبعة: األولى )١٤08 هـ - ١٩88 م(:٢٤٤/١.

َف 
َ

ْن ُيْحذ
َ
َبِديِع ااِلْحِتَباُك َوُهَو َنْوٌع َعزِيٌز َوُهَو أ

ْ
ْنَواِع ال

َ
ِمْن أ

ْثِبَت 
ُ
اِني َما أ

َ
اِني َوِمَن الّث

َ
ْثِبَت َنِظيُرُه ِفي الّث

ُ
ِل َما أ ّوَ

َ ْ
ِمَن األ

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل 
َّ
ى: }َوَمَثُل ال

َ
ِل َكَقْوِلِه َتَعال ّوَ

َ ْ
َنِظيُرُه ِفي األ

اِر َكَمَثِل 
َ

ُكّف
ْ
ْنِبَياِء َوال

َ ْ
ْقِديُر َوَمَثُل األ َيَة الّتَ

ْ
ِذي َيْنِعُق{ اآل

َّ
ال

ْنِبَياَء 
َ ْ
ِل األ ّوَ

َ ْ
َف ِمَن األ

َ
ِذي َيْنَعُق ِبِه َفَحذ

َّ
ِذي َيْنِعُق َوال

َّ
ال

ِبِه  َيْنِعُق  ِذي 
َّ
ال اِني 

َ
الّث َوِمَن  ْيِه 

َ
َعل َيْنِعُق«  ِذي 

َّ
»ال ِة 

َ
ل

َ
ِلَدال

ْيِه()٢(.
َ
ِذيَن َكَفُروا« َعل

َّ
ِة »ال

َ
ل

َ
ِلَدال

العبارة  إحكام  هى  »االحتباك«  الفن  هذا  وباغة 

المعاني  وكثرة  األلفاظ  قلة  مع  الخلل،  من  وسامتها 

، وهو استثمار أقل  التي تدل عليها. والباغة اإليجاز

كثر ما يمكن من المعاني)3(. ما يمكن من األلفاظ في أ

المطلب الثاني: شروطه وانواعه

أوال: شروطه:

ال بد لإلحتباك من شروط وضوابط تسوغه منها ما 

هو عام، ومنها ما هو خاص باإلحتباك، فمن الشروط 

العامة للحذف التي ينبغي توفرها في اإلحتباك :

ابلغ الحذف  يجعل  باغي  داٍع  إليه  يدعو  أن   .١ 

من الذكر .

على  دليٌل  الحذف  بعد  الكام  في  يكون  أن   .٢

المحذوف.

أما الخاصة باإلحتباك:

في  الجملتين  مــن  كـــّلٍ  فــي  متقابلين  وجـــود   .١

الكام.

)٢( اإلتقان في علوم القرآن:3/٢0٤.
األساتذة  من  مجموعة  المتخصصة:  القرآنية  الموسوعة   )3(
للشئون  األعــلــى  المتخصصين-المجلس  والــعــلــمــاء 

- )١٤٢3 هـ - ٢00٢ م(: ٤٩٢/١. اإلسامية، مصر
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٢. حذف من كلتا الجملتين ما اثبت في األخرى.

3. داللة ما بقي على ما حذف من األخرى.

النص  تتوفر في  أن  التي يجب  الشروط  هذه هي 

ــوٌع من  كـــان فــي الــنــص نـ لــيــكــون فــيــه احــتــبــاك ٕوااّل 

التكلف )١(.

: انواعه:
ً
ثانيا

من خال عرض اآليات وكام العلماء عليها تبين 

- حسب فهمنا، واجتهادنا -  لنا ان اإلحتباك ينحسر

في خمسة أقسام هي:

ــن األول  يــحــذف م ــو أن  الـــضـــدي: وهـ ــاك  ــب  اإلحــت

اثبت ضده  ما  الثاني  الثاني ومن  اثبت ضده في  ما 

في األول .

االول  مــن  يــحــذف  أن  وهــو  المتشابه:   اإلحــتــبــاك 

مثله  اثبت  ما  الثاني  ومن  الثاني،  في  مثله  اثبت   ما 

في األول .

الــمــتــنــاظــر: وهـــو أن يــحــذف مــن االول  ــبــاك   اإلحــت

الثاني ما اثبت نظيره  الثاني ومن  ما اثبت نظيره في 

في األول .

اإلحتباك المنفي المثبت: وهو أن يحذف من االول 

ما اثبت منفيه في الثاني ومن الثاني ما اثبت منفيه 

في األول.

)االحتباك  الماجستير رســالــة  مــن  مستل  بحث   : ينظر  )١(
عدنان  للطالب  بــاغــيــة-(  راســـة  يــم-د  الــكــر الــقــرآن   فــي 
عبد السام اسعد ، بإشراف أ.م.د. احمد فتحي رمضان/

قسم اللغة العربية العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل/ 
٢005 م.

 
َ

كّل يجمع  الــذي  النوع  وهــو  المشترك:  اإلحتباك 

اثبت  ما  االول  من  فيحذف  آنفًا،  ذكرت  التي  االنــواع 

ضده في الثاني ومن الثاني ما اثبت منفيه في األول، 

ومن  الثاني  في  ضــده  اثبت  ما  األول  من  يحذف  أو 

األول  من  يحذف  أو  األول،  في  مثله  اثبت  ما   الثاني 

نظيره  اثبت  ما  الثاني  ومن  الثاني  في  مثله  أثبت   ما 

في األول....الخ)٢(.

القرآن  فــي  االحتباك  عــن  امثلة  الثالث:  المطلب 

الكريم

ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  ٹ  ٹ  األول:  الــمــثــال 

ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
گ  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳڳ  ڳ  گ 

ں چ )3(.
َوائل لداللة ما في 

َ
فًا ِمَن األ

ْ
ُناحظ في هذه اآلية َحذ

ِة َما ِفي األوائل، وهذا 
َ
فًا من األواِخرِ ِلَداَلل

ْ
، وحذ األواخر

إيجازه الرائع. من بدائع القرآن و

َكاَن  ب منا أن نقول:}َقْد 
ّ
إّن إبراز المحاذيف يتطل

ُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن التقتا ِفَئٌة{ ُمْؤِمَنٌة }ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل 
َ
ل

َكاِفَرٌة{ ُتَقاِتُل ِفي سبيل الّطاغوت  { فئة }وأخرى  اهلل َو

}َيَرْوَنُهْم ... { إلى آخره.

)االحتباك في القرآن  )٢(  بحث مستل من رسالة الماجستير
السام  عبد  عدنان  للطالب  باغية-(  راســة  الكريم-د 
اللغة  رمضان/قسم  فتحي  احمد  أ.م.د.  بإشراف   ، اسعد 

العربية العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل/ ٢005 م.
)3( سورة ال عمران : اآلية ١3.



478 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلحتباك في القرآن الكريم - سورة النصر أنموذجًا )دراسة وتحليل( 

ــل على  بــداللــة مــا فــي األوائـ فتحّقق »االحــتــبــاك« 

على  األواخـــر  في  ما  ــة  ودالل  ، ــر األواخـ من  المحذوف 

المحذوف من األوائل)١(.

ڈ  ڎ  چ  ٹ  ٹ  الـــثـــانـــي:  الـــمـــثـــال 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈ  
گگ گ ڳ ڳ  ڳ چ )٢(.

آَخَر  وعمًال  ٍئ  ِبَسّيِ َصالحًا  َعَمًال  ُطوا 
َ
َخل أي:  قالوا: 

سّيئًا بصالح.

ــذا الــتــقــديــر لــيــس أمــــرًا الزمــــًا في  أقــــول: مــثــل هـ

على  فهُمُه   - ى  َر
َ
أ فيما   - األولــى  بل  الشاهد،   هــذا 

أي:  خلطوا{  بذنوبهم  اعترفوا  }وآخرون  التالي:  الوجه 

َعْماًال مختلفة »عمًال صالحًا 
َ
َجَمُعوا جمعًا مختلطًا أ

صالحًا،  عمًال  يعملون  أّنهم  َسّيئًا«،والمعنى  وآخــر 

فهذا  دوالــيــك،  وهكذا  سّيئًا،  عمًال  بعده  يعملون  و

المعنى التتابعي الذي يجمع في صحائفهم خليطًا 

صالحًا  عمًال  خلطوا   : تقدير يؤّديه  ال  متجانس  غير 

ئ وعمًال آخر سّيئًا بصالح)3(. بسّيِ

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  ٹ  ٹ  الثالث:  المثال 

جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    ۆئ 

حئ    مئ ىئ  چ )٤(.

َكة  َحَبّنَ حسن  بن  الرحمن  عبد  العربية:  الباغة   : ينظر  )١(
القلم،  دار  ١٤٢5هـــــ(-  )الــمــتــوفــى:  الدمشقي  الميداني 
الدار الشامية، بيروت-الطبعة: األولى)١٤١6 هـ -  دمشق، 

١٩٩6 م(:٢/55.
)٢( سورة التوبة: اآلية ١0٢.

: الباغة العربية:٢/55. )3( ينظر
)٤( سورة النمل : اآلية ١٢.

َغْيَر  َتْدُخْل  َجْيِبَك{  ِفي  َيــَدَك  ْدِخـــْل 
َ
}َوأ  : التقدير

 
َّ

ْخرِْجَها }َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيرِ سواء{ ،فدل
َ
بيضاء. وأ

بيضاء«  »غير  عبارة  على  األواخــر  في  »بيضاء«  لفظ 

في  ْدِخــــْل« 
َ
»َوأ عبارة  ـــْت 

َّ
ودل األوائـــل،  من  المحذوفة 

 ، األوائل على عبارة »وأخرجها« المحذوفة من األواخر

فتّم االحتباك)5(.

***

: الباغة العربية: ٢/55. )5( ينظر
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المبحث الثاني 

سورة النصر -دراسة وتحليل-

تمهيد:

هــي مــن الــســور الــمــدنــّيــة)١( ، وقــيــل مــكــيــة)٢(،وهــو 

الكثيرة  والروايات  وروحها  نّصها  ينقضه  غريب  قول 

والصحيح  فيها حول مدنيتها،  التي جاءت  األخرى 

االجماع  المفسرين  بعض  ،وذكـــر  مدنية  ســورة  انها 

من  فيها  لما  التوديع  ــورة  س ذلــك)3(،،وتــســمــى  على 

أبو   : الــعــزيــز الكتاب  تفسير  فــي  الوجيز  المحرر   : ينظر  )١(
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
 عطية األندلسي المحاربي )المتوفى: 5٤٢هـ( - المحقق: 
عبد السام عبد الشافي محمد - دار الكتب العلمية - 

بيروت -الطبعة: األولى ) ١٤٢٢ هـ(: 5/53٢.
: معالم التنزيل في تفسير القرآن : أبو محمد الحسين  )٢( ينظر
حققه  المحقق:  5١0هـــ(-  )المتوفى:  البغوي  مسعود  بن 
جمعة  عثمان   - النمر  اهلل  عبد  محمد  أحاديثه  وخــرج 
للنشر  طيبة  دار  الــحــرش-  مسلم  سليمان   - ضميرية 
 -565/8:) م  هـ - ١٩٩٧  الرابعة)١٤١٧  الطبعة:  يع-  والتوز
بن  الحسن  الدين  نظام  الفرقان:  ورغائب  القرآن  وغرائب 
850هـ(  )المتوفى:  ي  النيسابور القمي  حسين  بن  محمد 
يا عميرات - دار الكتب العلميه -  -المحقق: الشيخ زكر

بيروت -الطبعة: األولى )١٤١6 هـ(:6/58٤.
 : الــعــزيــز الــكــتــاب  تفسير  فــي  الــوجــيــز  الــمــحــرر   : يــنــظــر  )3( 
بن  الرحمن  عبد  بــن  غــالــب  بــن  الــحــق  عبد  محمد  أبــو 
 - )المتوفى: 5٤٢هـ(  المحاربي  األندلسي  تمام بن عطية 
المحقق: عبد السام عبد الشافي محمد - دار الكتب 
هـــ(:5/53٢-   ١٤٢٢  ( األولــى  -الطبعة:  بيروت   - العلمية 

إذا جــاء)5(، وهي  الدنيا )٤(،و سورة  توديع  الداللة على 

كــلــمــة، وثــاث  سبعة وتــســعــون حــرفــا، وســـت عــشــر 

آيات)6(،نزلت بعد سورة التوبة)٧(،وفي أفراد مسلم من 

أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو   : القرآن  ألحكام  والجامع 
الدين  شمس  الخزرجي  ي  األنصار فرح  بن  بكر  أبي  بن 
البردوني  أحمد  تحقيق:   - 6٧١هـــ(  )المتوفى:  القرطبي 
 - القاهرة   - المصرية  الكتب  دار   - أطفيش  إبراهيم  و
وفتح   -٢٢٩  /٢0  :) م   ١٩6٤  - )١38٤هـــ  الثانية،  الطبعة: 
: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني  القدير
دمشق-  ، كثير ابــن  دار   - ـــ(  ١٢50هــ )المتوفى:  اليمني 

الطبعة: األولى ) ١٤١٤ هـ(:6٢3/5.
: الجامع ألحكام القرآن : ٢0/ ٢٢٩- والتسهيل لعلوم  )٤( ينظر
بن  محمد  بــن  أحمد  بــن  محمد  الــقــاســم،  ــو  أب التنزيل: 
عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: ٧٤١هـ(- 
المحقق: الدكتور عبد اهلل الخالدي - شركة دار األرقم بن 
هــــ(:٢/5٢0-   ١٤١6( األولــى  بيروت-الطبعة:   - األرقــم  أبي 
ومراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: محمد بن عمر 
)المتوفى:  بلدا  ي  التنار إقليما،  البنتني  ي  الجاو ي  نوو
ي - دار الكتب  ١3١6هـ( -المحقق: محمد أمين الصناو

العلمية - بيروت- الطبعة: األولى ) ١٤١٧ هـ(:٢/6٧3.
والسبع  العظيم  الــقــرآن  تفسير  في  المعاني  روح   : ينظر  )5(
الحسيني  اهلل  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  المثاني: 
ي  األلوسي )المتوفى: ١٢٧0هـ( -المحقق: علي عبد البار
عطية - دار الكتب العلمية - بيروت -الطبعة األولى)١٤١5 

هـ(:٤٩١/١5.
: الكشف والبيان عن تفسير القرآن : أحمد بن محمد  )6( ينظر
٤٢٧هـــ(- )المتوفى:  إسحاق  أبــو  الثعلبي،  إبراهيم  بن 
وتدقيق:  -مراجعة  عاشور بن  محمد  أبي  اإلمــام  تحقيق: 
األستاذ نظير الساعدي-دار إحياء التراث العربي، بيروت 

- لبنان-الطبعة: األولى )١٤٢٢هـ - ٢00٢ م(:١0/ 3١8.
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم  )٧( ينظر
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حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت جميعا)١(.

وما ورد من أن السورة هي آخر السور نزوال ال يعني 

أن ال يكون نزل بعدها قرآن، وكل ما هناك أنه لم ينزل 

قرآن  من  يكون  أن  يحتمل  ما  وأن  تامة،  جديدة  سور 

قد نزل بعدها قد ألحق بسور أخرى بأمر النبي � 

- واهلل أعلم-.

وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزوال، وترجيح 

كون سورة الفاتحة أولى السور نزوال يدعمان بعضهما، 

الفاتحة  ســورة  ففي  ربانية،  قرآنية  معجزة  يلهمان  و

سورة  ،وفي  والقرآن  اإلسامية  للدعوة  استهال  براعة 

للدعوة  اهلل  نصر  مــن  تــّم  بما  ربــانــي  هــتــاف  النصر 

محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوفى: 
538هـ(- دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة: الثالثة 
التنزيل:٢/5٢0-  لعلوم  والتسهيل   -8١0  /٤ هـــ(:   ١٤0٧  (
الدين عمر  أبو حفص سراج  الكتاب:  واللباب في علوم 
بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 
الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  المحقق:   - ٧٧5هـــ( 

والشيخ علي محمد معوض
- دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان- الطبعة: األولى)١٤١٩ 

هـ -١٩٩8م(:53٧/٢0.
عن  الــعــدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   : ينظر  )١(
بن  مسلم  وسلم(:  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  إلى  العدل 
)المتوفى:  ي  النيسابور القشيري  الحسن  أبــو  الحجاج 
إحياء  دار   - الباقي  فؤاد عبد  المحقق: محمد  ٢6١هـــ(- 
التراث العربي - بيروت : ٢3١8/٤ رقم الحديث 30٢٤،زاد 
عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال   : التفسير علم  في  المسير 
ي )المتوفى: 5٩٧هـ( -  الرحمن بن علي بن محمد الجوز

المحقق: عبد الرزاق المهدي
- دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة: األولى ) ١٤٢٢ هـ (:٤/ 

.50١

المصحف  ترتيب  فــي  النصر  وســـورة  اإلســامــيــة)٢(، 

 هي السورة رقم)١١0( في ترتيب المصحف قبل سورة 

الكافرون، وبعدها سورة المسد .

كما تحمل البشرى لرسول  هذه السورة الصغيرة.. 

دين  في  الناس  ودخــول  والفتح  اهلل  بنصر   � اهلل 

اهلل  نصر  يتحقق  �حين  توجهه  وكما  أفواجا  اهلل 

وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ربه 

.. بالتسبيح والحمد واالستغفار

والتوجيه..  البشرى   � الرسول  إلى  تحمل  كما 

العقيدة  هــذه  طبيعة  عــن  ــه  ذات الــوقــت  فــي  تكشف 

وحقيقة هذا المنهج، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية 

واالنطاق  والخلوص،  والتجرد  والكرامة  الرفعة  من 

لم  التي  الوضيئة،  السامقة  القمة  هــذه   .. والــتــحــرر

إال في ظل اإلســام. وال يمكن أن  البشرية قط  تبلغها 

تبلغها إال وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم)3(.

عن  الــازم  الدين  بتمام  اإلعــام  السورة  ومقصود 

 ،� النبي  موت  عنه  الازم   ، النصر اسمها  مدلول 

الكون والفساد  إلى عالم  برز  بأنه ما  العلم  الازم عنه 

الشيطان  كلمة  إدحاض  و تعالى  اهلل  كلمة  إلعاء  إال 

- لعنة اهلل تعالى عليه - الازم عنه أنه � خاصة 

أيضا  الودود، وعلى ذلك  للولي  وأعظم عبد  الوجود، 

: التفسير الحديث : دروزة محمد عزت- دار إحياء  )٢( ينظر
الكتب العربية - القاهرة-) ١383 هـ(:٩/5٧5.

حسين  إبــراهــيــم  قطب  سيد  ــقــرآن:  ال ظــال  فــي   : ينظر  )3(
بيروت-   - الشروق  دار  ـــ(-  ١385هـ )المتوفى:  الشاربي 

القاهرة-الطبعة: السابعة عشر )١٤١٢ هـ (:6/3٩٩٤.
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دل اسمها التوديع)١(.

المطلب االول: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها

اوال: مناسبة السورة لما قبلها

صــاروا  قد  الكفار  أن  على  قبلها  التي  دلــت  لما 

بوجه  التفات وال خوف  وال  ال عبرة بهم فيه  إلى حال 

منهم ما دام الحال على المتاركة، كان كأنه قيل: فهل 

فأجاب  بالمعاركة،  بهم  وظفر  عليهم  نصر  يحصل 

بهذه السورة بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين، ولكنه 

لما لم يكن هذا بالفعل إال عام حجة الوداع بعد فتح 

مكة بسنتين كان كأنه لم يستقر الفتح إال حينئذ، فلم 

ينزل سبحانه وتعالى هذه السورة إال في ذلك الوقت 

تحقيقًا  تعالى  فقال  حنين،  غزوة  من  منصرفه  وقبل 

يمهل وال يهمل، فإنه  يعلي دينه و ألنه ينصر المظلوم و

به،  كتفاء  واال له  التفويض  ال يعجزه شيء، حثًا على 

مقدمًا معمول »سبح« تعجيًال للبشارة: }إذا{ )٢(.

قبلها،  بما  السورة  لمناسبة  ابن حيان وجها  وذكر 

)3(موادعة،  چ  ڤ ڤ  چ  كان في قوله:  فقال: )لما 

وتهديدهم،  تخويفهم  على  يــدل  بما  هــذه  في  جــاء 

وأنه آن مجيء نصر اهلل، وفتح مكة، واضمحال ملة 

.
إظهار دين اهلل تعالى()٤( األصنام، و

: إبراهيم بن عمر  : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )١( ينظر
بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

885هـ(- دار الكتاب اإلسامي- القاهرة:3١٢/٢٢.
.3١3/٢٢: : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )٢(  ينظر

)3( سورة الكافرون: من اآلية 6.
: أبو حيان محمد بن يوسف  )٤( البحر المحيط في التفسير
بــن عــلــي بــن يــوســف بــن حــيــان أثــيــر الــديــن األنــدلــســي 

ثانيا: مناسبة السورة لما بعدها:

القطع  النصر  سورة  في  وتعالى  سبحانه  قدم  لما 

كانوا فيه من  بتحقيق النصر ألهل هذا الدين بعد ما 

عليهم  مر  الذي  بعد  بتكثيرهم  الحتم  واألمــر  الذلة، 

أبو  وكــان  الــتــواب،  بأنه  وختمها  القلة،  من  الذلة  مع 

إلمامة  واألذى  الدين  لهذا  العناد  شــدة  من   - لهب 

قربه  مع  العالمين  سيد  َم 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل اهلُل  ى 

َّ
َصل النبي 

 ، واشتهر شــاع  بــل  يجهل،  ال  الـــذي  بالمحل   - منه 

حاله  عن  يسأل  بحيث  كان   ، وصهر كباد  األ وأحــرق 

هذا   
َ

غـــّل فشفى  يـــذل،  أو  عليه  يثبت  هــل  ذاك  إذ 

الــنــكــال، وليكون  الــســؤال، وأزيـــل بما يــكــون لــه مــن 

واإلظهار   ، والنصر الظفر  ونزول  الفتح  وقوع  بعد  ذلك 

ْيِه 
َ
َعل اهلُل  ى 

َّ
َصل له  مذكرًا   ، والقهر بالعز  األعــداء  على 

وقوتهم  وأذاهم  األمر من جبروتهم  أول  كان  بما  َم 
َّ
َوَسل

ذلك،  من  شيء  عنهم  يغن  لم  وأنــه  والُعدد،  بالَعدد 

ڄ  چ  وتعالى  سبحانه  قوله  في  وعــده  اهلل  صدق  بل 

 ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ   چچ چ
التعاضد  مــن  فيه  كــانــوا  فيما  وكــذبــوا   ،)5( چ  چ   
أعداهم  تعالى  فذكر  والتعاقد،  والتحالف  والتناصر 

في  فرق  ال  أنه  إلى  إشــارة  النسب  في  إليه  وأقربهم  له 

إلى أنه لم ينفعه  تكذيبه لهم بين القريب والبعيد. و

قربه له ليكون ذلك حامًال ألهل الدين على االجتهاد 

غير  نسب  أو  سبب  إلــى  ركـــون  غير  مــن  العمل   فــي 

ما شرعه سبحانه، فقال تعالى معبرًا بالماضي داللة 

)المتوفى: ٧٤5هـ(- المحقق: صدقي محمد جميل- دار 
الفكر - بيروت - الطبعة)١٤٢0 هـ(:56٢/١0.

)5( سورة آل عمران: اآلية ١٢.
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من  بد  فا  منه،  وفــرغ  بذلك  قضى  قد  األمــر  أن  على 

األعظم  القطع  حصل  أي  }تبت{  محيص:  وال  كونه 

كمل، فإنها خابت وخسرت غاية الخسارة،  والحتم األ

وهي المؤدية إلى الهاك ألنه ال نجاة إال نجاة اآلخرة)١(.

وذكر ابن حيان وجها للمناسبة، فقال: )ولما ذكر 

فيما قبلها دخول الناس في دين اهلل تعالى، أتبع بذكر 

من لم يدخل في الدين، وخسر ولم يدخل فيما دخل 

فيه أهل مكة من اإليمان ()٢(. 

المطلب الثاني : تحليل الكلمات

 
ُّ

َيُدل َصِحيٌح  ْصــٌل 
َ
أ اُء  ــّرَ َوال اُد  َوالّصَ وُن  الّنُ  :) )نصر

ُمْسِلِميَن: 
ْ
ال اهلُل  ــَصــَر  َوَن ــِه.  ــاِئ ــَت ِإي َو َخــْيــرٍ  ــاِن  ــَي ِإْت ى 

َ
َعل

واالسم  َنْصًرا)3(،  َيْنُصُرُهْم  َعُدّوِِهْم،  ى 
َ
َعل َفَر 

َ
الّظ آَتاُهُم 

وُنــِصــَرِت  غاَثها،  أي  األرَض،  الغيث  الُنْصَرُة،وَنَصَر 

األرُض فهي َمْنصوَرٌة، أي مطرْت)٤(.

)الفتح(: الَفْتُح: إزالة اإلغاق واإلشكال، وذلك 

الــبــاب  كفتح  بالبصر  يـــدرك  أحــدهــمــا:  ــان:  ــرب ض

قوله:  نحو  والمتاع،  والغلق  القفل  وكفتح  ونحوه، 

.3٢8/٢٢: : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )(ينظر  )١(
.565/١0 : : البحر المحيط في التفسير )٢( ينظر

ياء  اللغة: أحمد بن فارس بن زكر : معجم مقاييس  )3( ينظر
ـــ(- )الــمــتــوفــى: 3٩5هــ الحسين  أبـــو  ي،  ــراز ــ الـ يــنــي  الــقــزو

)١3٩٩هـ  الفكر دار  هارون،  محمد  السام  عبد  المحقق: 
.) - ١٩٧٩م(:٤35/5_مادة )نصر

نصر  أبــو  العربية:  وصــحــاح  اللغة  تــاج  الصحاح   : ينظر  )٤(
ــي )الــمــتــوفــى:  ــاراب ــف ــن حــمــاد الــجــوهــري ال إســمــاعــيــل ب
العلم  دار   - عطار الغفور  عبد  أحمد  3٩3هـ(-تحقيق: 
 ١٩8٧  - هـ    ١٤0٧( الرابعة  بيروت-الطبعة:   - للمايين 

.) م(:8٢٩/٢ - مادة )نصر

َمتاَعُهْم َفَتُحوا  ا  ّمَ
َ
َول

إزالــة  وهــو  الــهــّم،  كفتح  بالبصيرة  يــدرك  والثاني: 

كغّم  الغّم، وذلك ضروب: أحدها: في األمور الّدنيوّية 

تعالى:  كقوله  ونحوه،  المال  بإعطاء  يزال  وفقر  يفرج، 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   چ 
حئ  چ )5(، أي:وسعنا)6(.

قولك:  نحو  العلوم،  من  المستغلق  فتح  والثاني: 

ٻ  ٻ  ٱ    چ  وقوله:  مغلقا،  بابا  العلم  من  َفَتَح  فان 

ٻ ٻ چ )٧( ، قيل: عنى فتح مّكة ، وقيل: بل عنى 
ما فتح على الّنبّي � من العلوم والهدايات التي 

التي  المحمودة  والمقامات  الّثواب،  إلى  يعة  ذر هي 

ڄ  ڄ  ڦ  چ  ذنوبه،وقوله:  لغفران  سببا  صارت 

والّظفر  الــّنــصــرة  يحتمل  فــإّنــه   ،  )8( چ  ڄ  ڄ 
وعلى  المعارف)٩(،  من  تعالى  اهلل  يفتح  وما  والحكم، 

ذلك قوله: چ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ )١0(.

جمع 
ْ
َوال َجَماَعة 

ْ
ال ــاس:  الــّنَ من  الفوج  )افــواجــا(: 

يج)١١(، وقوله عز وجل:  ْفَواج أفاوج وأفاو
َ
ْفَواج، َوجمع أ

َ
أ

)5( سورة األنعام: من اآلية٤٤.
الحسين  القاسم  أبو  القرآن:  غريب  في  المفردات   : ينظر  )6(
)المتوفى:  األصفهانى  بــالــراغــب  الــمــعــروف  محمد  بــن 
القلم،  دار   - الــداودي  عدنان  صفوان  50٢هـ(-المحقق: 
الدار الشامية - دمشق بيروت-الطبعة: األولى )١٤١٢ هـ(: 

6٢١/١ - مادة )فتح(.
)٧( سورة الفتح: اآلية ١.
:اآلية ١.  )8( سورة النصر

: المفردات في غريب القرآن: 6٢٢/١ - مادة )فتح(. )٩(  ينظر
)١0( سورة الصف: من اآلية ١3.

نصر  أبــو  العربية:  وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح   : ينظر  )١١(
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يدخلون في دين اهلل أفواجا: أي جماعات كثيرة بعد 

صارت  اثنين  واثنين  واحدا  واحدا  يدخلون  كانوا  أن 

من  اإلســام،والــفــائــج:  فــي  بــأســرهــا  تــدخــل  القبيلة 

كان في  قولك مر بنا فائج وليمة فان أي فوج ممن 

طعامه)١(.

ى 
َ
َعل  

ُّ
َتُدل َواِحَدٌة  َكِلَمٌة  َباُء 

ْ
َوال َواُو 

ْ
َوال اُء  الّتَ )توابا(: 

َيُتوُب  َعْنُه  ــَع  َرَج ْي 
َ
أ َذْنــِبــِه،  ِمــْن  ــاَب  َت  

ُ
ُيَقال ُجــوِع.  الــّرُ

 
َ

ْوَبُة)٢(،َقال الّتَ ْوُب  َوالّتَ َتاِئٌب.  َفُهَو  َوَمَتاًبا،  َتْوَبًة  اهلِل  ى 
َ
ِإل

يتوب  اهلل  إلى  )3(،وتــاب  چ  ڦ  ڦ  چ  ى: 
َ
َتَعال اهلُل 

إلى  المعصية  أنـــاب ورجـــع عــن  ومــتــابــا:  وتــوبــة  تــوبــا 

 الطاعة، ورجل تواب: تائب إلى اهلل. واهلل تواب: يتوب 

على عبده)٤(.

الــســورة  فــي  الــــواردة  الـــقـــراءات  الــثــالــث:  المطلب 

واالعراب:

اوًال: القراءات الواردة في النص:

الوقف  ابًا{،عند  }َتّوَ و ْفَواجًا{، 
َ
في}أ العوض:  مد   -

ــي )الــمــتــوفــى:  ــاراب ــف ــن حــمــاد الــجــوهــري ال إســمــاعــيــل ب
العلم  دار   - عطار الغفور  عبد  أحمد  3٩3هـ(-تحقيق: 
للمايين - بيروت-الطبعة: الرابعة )١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م(:١ 

/336- مادة )فوج(.
: لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  )١( ينظر
اإلفريقى  يفعى  الرو ي  األنــصــار منظور  ابــن  الدين  جمال 
الثالثة  بيروت-الطبعة:   - صادر  دار  ٧١١هـ(-  )المتوفى: 

)١٤١٤ هـ(:350/٢_فصل الفاء.
: معجم مقاييس اللغة: 35٧/١- مادة )توب(.  )٢( ينظر

: من اآلية 3. )3( سورة غافر
: لسان العرب- فصل التاء المثناة: ١/٢33 . )٤( ينظر

على الحرف المنون تنوين فتح)5(.

بالتحقيق،  حمزة  وقــف  أفــواجــا:  اهلل  ديــن  فــى   -

اإلبدال ياء)6(.

 ) والــنــصــر اهلل  فــتــح  )إذا جـــاء  عــبــاس  ابـــن  قـــرأ   -

كثير في رواية )ُيْدَخلوَن(  ، وقرأ ابن  بالتقديم والتأخير

بالبناء للمفعول)٧(.

- )واستغفره( وقف حسن)8(، فيجوز الوقف عليه 

بالسكون واإلشمام)٩(.

تحليلية  دراســـة  وحفص  ورش  روايــتــا  الــقــراءات   : ينظر  )5(
 - الكبيسي  عــمــر  د/  لـــه:  ســـال-قـــدم  حليمة  مــقــارنــة: 
الشيخ/ بصيري سال- دار الواضح - اإلمارات-الطبعة: 

األولى)١٤35 هـ - ٢0١٤ م(:١٧٤/١.
محمد  القراءات:  وجمع  تأصيل  في  الدهر  فريدة   : ينظر  )6(
البيان  دار  ـــ(-  ١٤30هــ )المتوفى:  سالم  محمد  إبراهيم 
األولـــــــى)١٤٢٤ هـــ - ٢003  الــقــاهــرة-الــطــبــعــة:  الــعــربــى - 

م(:٤/٧86.
الــعــظــيــم  الـــقـــرآن  تــفــســيــر  ــي  فـ ــي  ــمــعــان ال روح   : ــنــظــر ي  )٧(
اهلل  بــن عبد  الــديــن محمود  الــمــثــانــي: شــهــاب  والــســبــع 
علي  ١٢٧0هـ(-المحقق:  )المتوفى:  األلوسي   الحسيني 
بــيــروت-  - العلمية  الكتب  دار  عطية-  ي  الــبــار عبد 

الطبعة: األولى )١٤١5 هـ(: ١5/٤٩3.
بن  القاسم  بن  محمد  واالبــتــداء:  الوقف  إيضاح   : ينظر  )8(
3٢8هـــ(- )المتوفى:  ي  األنبار بكر  أبو   ، بشار بن  محمد 
المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان- مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق-)١3٩0هـ - ١٩٧١م(:٢/٩٩0.

بن محمد  السبع: علي  القراءات  في  النفع  : غيث  ينظر  )٩(
ي الصفاقسي المقرئ المالكي  بن سالم، أبو الحسن النور
)المتوفى: ١١١8هـ(- المحقق: أحمد محمود عبد السميع 
بــيــروت-  - العلمية  الكتب  دار  الــحــفــيــان-  الشافعي 

الطبعة: األولى )١٤٢5 هـ - ٢00٤ م(:١/660.
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: اإلعراب:
ً
ثانيا

بجاء  رفــع  اهلِل  َنــْصــُر  بجاء  نصب  زمــان  ظــرف  ِإذا 

عطف  َفْتُح 
ْ
َوال أنصر  والقياس   ، أنصار على  يجمع  و

)اذا( ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط  عليه)١(، و

متعلق بسّبح الذي هو جوابها ،وجملة جاء في محل 

جر بإضافة الظرف إليها، ونصر اهلل فاعل جاء ،والفتح 

، والمصدر مضاف لفاعله ومفعوله  عطف على نصر

نصر  »جاء  والمؤمنين)٢(،وجملة:  إياك  أي  محذوف 

اهلل« في محّل جّر مضاف إليه)3(.

)أفواجا( حال   ، ق ب )يدخلون( 
ّ
)في دين( متعل

لجواب  رابطة  )الــفــاء(  يدخلون  فاعل  من  منصوبة 

أي  سّبح  فاعل  من  بحال  ق 
ّ
متعل )بحمد(  الشرط 

متلبسا بحمد.. 

ية  ورأيت الناس فعل ماض وفاعل ومفعول به والرؤ

اس أحمد بن محمد  ّحَ : إعراب القرآن: أبو جعفر الّنَ )١( ينظر
)المتوفى:  النحوي  ــمــرادي  ال يــونــس  بــن  إسماعيل  بــن 
ــع حــواشــيــه وعــلــق عــلــيــه: عــبــد المنعم  ــ ـــ(-وض ــ 338ه
بيروت-الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم-  خليل 

األولى)١٤٢١ هـ(: 5/١٩١.
أحمد  بــن  الــديــن  محيي   : وبيانه  الــقــرآن  إعـــراب   : ينظر  )٢(
 - كثير  ابن  دار  ١٤03هــــ(-   : )المتوفى  يــش  درو مصطفى 

دمشق الطبعة : الرابعة) ١٤١5 هـ(: ١0/605.
بن  محمود  الكريم:  الــقــرآن  إعــراب  في  الــجــدول   : ينظر  )3(
الرشيد،  دار  ١3٧6هــــ(-  )المتوفى:  صافي  الرحيم  عبد 
 دمــشــق - مــؤســســة اإليـــمـــان، بــيــروت-الــطــبــعــة: الــرابــعــة 

)١٤١8 هـ(:٤٢0/30.

حالية  يدخلون  جملة  فتكون  بصرية  تكون  أن  يجوز 

يجوز أن تكون علمية فتكون الجملة مفعوال به ثانيا  و

معطوفة  جّر  محّل  في   »  ... »رأيــت  لرأيت)٤(،وجملة: 

على جملة جاء نصر ...

وجملة: »يدخلون ... « في محّل نصب حال من 

الناس ، وجملة: »سّبح ... « ال محّل لها جواب شرط 

غير جازم.

على  معطوفة  لها  محّل  ال   »  ... »استغفره  وجملة: 

جملة سّبح.

وجملة: »إّنه كان توابا ... « ال محّل لها تعليلّية.

وجملة: »كان تّوابا« في محّل رفع خبر إّن)5(.

المطلب الرابع: البالغة:

وهــي  ب)اذا(  افــتــتــحــت  يــمــة  الــكــر ــورة  ــسـ الـ ان 

)أن(  بخاف  بتحققه،  المقطوع  االمــر  في  تستعمل 

جال  يقول  فيه،  المشكوك  االمر  في  تستعمل  فانها 

في  للشرط  فهما  إذا،  و أن،  أما:   (: يني)6(  القزو الدين 

:إعراب القرآن وبيانه : ١0/605. )٤( ينظر
: الجدول في إعراب القرآن الكريم:٤٢0/30. )5( ينظر

 ، يني: محمد بن عبد الرحمن بن عمر )6( جال الدين القزو
المعروف  الشافعّي،  يني  القزو الدين  جال  المعالي،  أبو 
قاض،  العجلّي:  دلف  أبي  أحفاد  من  دمشق.  بخطيب 
بالموصل،  ومولده  قزوين،  من  أصله  الفقهاء.  أدبــاء  من 
والبيان،  المعاني  المفتاح - ط( في  )تلخيص  كتبه   من 
و )اإليضاح - ط( في شرح التلخيص، و )السور المرجاني 
: األعام: خير  من شعر األرجاني( توفي عام )٧3٩هـ(.ينظر
الزركلي  الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 
للمايين-  العلم  دار  ـــ(-  ١3٩6هـ )المتوفى:  الدمشقي 

الطبعة: الخامسة عشر )٢00٢ م (:6/١٩٢.
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االستقبال لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن األصل 

ال يكون الشرط فيها مقطوًعا بوقوعه، كما تقول  في أن أ

كرمك«، وأنت ال تقطع بأنه  لصاحبك: »إن تكرمني أ

يكرمك، واألصل في إذا أن يكون الشرط فيها مقطوًعا 

بوقوعه، كما تقول إذا زالت الشمس آتيك()١(.

استعمال لفظة )جاء( بدل )اتى(: وذلك للداللة 

الراغب  يقول  ومشقة،  بصعوبة  ــر  االم حصول  على 

االصبهاني:) والمجيء كاإلتيان، لكن المجيء أعّم، 

يقول الدكتور فاضل  ألّن اإلتيان مجيء بسهولة ()٢(،و

الكريم  الــقــرآن  أن  لــي  استبان  )والـــذي  الــســامــرائــي: 

او لما هو  يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة، 

()3(،وكأنه يمشي  اتى  له  واشق مما استعمل  أصعب 

متوجها من األزل إلى وقته المحتوم، فشّبه الحصول 

بـــه، وأخـــذ شيئا من  الــمــشــبــه  بــالــمــجــيء، وحـــذف 

خصائصه وهو المجيء)٤(.

إضافة نصر إلى اهلل تشعر بتعظيم هذا النصر وأنه 

بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الباغة:  علوم  في  اإليضاح   )١(
الشافعي،  يني  القزو الــديــن  جــال  المعالي،  ــو  أب  ، عــمــر
)المتوفى: ٧3٩هـ(-المحقق:  المعروف بخطيب دمشق 
بيروت-  - الجيل  دار  خفاجي-  المنعم  عبد  محمد 

الطبعة: الثالثة:١١٧/٢.
)٢( المفردات في غريب القرآن:١١٢/١.

)3( لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل بن صالح 
ي السامرائي- دار عمار للنشر  بن مهدي بن خليل البدر
 - هـ  الثالثة)١٤٢3  الطبعة:   - األردن   - عمان  يع،  والتوز
 ٤ ع   ١6 مج  اللغوية  الــدراســات  ومجلة  م(:٩٧/١-   ٢003

كتوبر ٢0١٤ م(:١٢. )شوال ذو الحجة ١٤35 ه/ أغسطس أ
: الجدول في إعراب القرآن الكريم:٤٢0/30. )٤( ينظر

نصر عزيز خارق للعادة اعتنى اهلل بإيجاد أسبابه ولم 

تجر على متعارف تولد الحوادث عن أمثالها)5(.

ڍڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  تــعــالــى:  قــولــه   -

بــاألمــر  دل  االحــتــبــاك:  ــن  ــ )6(م چ  ڎ  ڌ  ڌ   
بالتوبة  األمر  وبتعليل  بالتوبة،  األمر  على  باالستغفار 

على تعليل األمر باالستغفار)٧(.

كثرتها،  على  ــة  دالل التوبة  فــى  المبالغة  ــا(:  ــواب )ت

العباد،  ذنوب  كثرة  على  داللة  كثرتها،  على  والداللة 

ينبغى  مما  الجهاد،  على  مسيرتهم  فى  لهم  وقع  وما 

أن يتطهر منه المجاهدون، وأن يصّفو حسابهم معه 

اهلل،  قدرة  من  رأوا  ما  رأوا  أن  بعد   ، واالستغفار بالتوبة 

ومن إحسانه وفضله عليهم)8(.

وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير   : ينظر  )5(
محمد   : المجيد«-  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل 
التونسي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر 
تونس-  - للنشر  التونسية  الــدار  ١3٩3هــــ(-   : )المتوفى 

)١٩8٤ هـ(:5٩0/30.
)6( سورة النصر : اآلية 3.

 -3٢١/٢٢: والــســور اآليــات  الــدرر في تناسب  : نظم  )٧( ينظر
اإلستانبولي  مصطفى  بن  حقي  إسماعيل  البيان:  وروح 
الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى: ١١٢٧هـ(- 
الــروح  حــدائــق  وتفسير   -53٢/١0 بــيــروت:   - الفكر  دار 
محمد  العامة  الشيخ  القرآن:  علوم  روابــي  في  والريحان 
الشافعي- ي  الــهــرر العلوي  األرمـــي  اهلل  عبد  بــن  األمــيــن 
حسين  بن  علي  محمد  هاشم  الدكتور  ومراجعة:  إشراف 
مهدي- دار طوق النجاة، بيروت - لبنان-الطبعة: األولى 

)١٤٢١ هـ - ٢00١ م(:3٢/٤١١.
يونس  يــم  الــكــر عــبــد  لــلــقــرآن:  الــقــرآنــي  التفسير   : يــنــظــر  )8(
 - العربي  الفكر  دار  ١3٩0هـــ(-  بعد  )المتوفى:  الخطيب 



486 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلحتباك في القرآن الكريم - سورة النصر أنموذجًا )دراسة وتحليل( 

المطلب الخامس: المعنى العام للسورة وما يستفاد 

من النص:

اوًال: المعنى العام للسورة:

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 
ڃ  ڃ چ چ چ چ چ )١(

وهذا  الزمان،  من  يستقبل  لما  شرطّى،  ظرف،  إذا 

كان وعدا  يعنى أن ما بعدهالم يتحقق بعد، وهو إذا 

من اهلل سبحانه وتعالى، فإن تحققه أمر ال شك فيه، 

وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق.

النبي  والفتح، هو نصر دين اهلل، بنصر  ونصر اهلل 

والمؤمنين على المشركين، ومن اجتمعوا معهم على 

اهلل،  دين  وجه  فى  والوقوف  والمؤمنين،  النبّى  حرب 

مكة،  فتح  هو  والفتح،  اهلل..  رســول  إليه  يدعو  الــذي 

عــدوان  لكل  المحركة  القوة  هم  مشركوها  كــان  التي 

هو  فتحها  كان  فتحت  فإذا  والمؤمنين..  النبّى  على 

هذه  أن  يعنى  العظيم،وهذا  والفتح  المبين،  النصر 

السورة، نزلت قبل فتح مكة، فكانت من أنباء الغيب، 

فى  والمسلمون،  النبي  بها  بشر  التي  البشريات  ومن 

وسط هذا الصراع الدائر بينه وبين المشركين)٢(.

َفْتُح(، أي: إذا رأيت نصر اهلل 
ْ
)ِإذا جاَء َنْصُر اهلِل َوال

لدين الحق، وانهزام أهل الشرك وخذالنهم، وفتح اهلل 

إعزاز  بينك وبين قومك، بجعل الغلبة لك عليهم، و

إعاء كلمتك. أمرك، و

القاهرة: ١6/١٧00.
)١( سورة النصر : الآلية ١-٢.

: التفسير القرآني للقرآن: ١6/١٧00. )٢( ينظر

أي  ْفواجًا( 
َ
أ اهلِل  ِديِن  ِفي  وَن 

ُ
َيْدُخل اَس  الّنَ ــَت  ْي

َ
)َوَرأ

تحت  ينضوون  و دينك،  فى  يدخلون  الناس  ورأيت 

ــدء أمــرك  ــان فــى ب ك كما  ــرادا  ــ  لــوائــك جــمــاعــات ال أف

وقت الشدة)3(.

كل ذلك فنّزه  ّبَِك( أي إذا تّم لك  ْح ِبَحْمِد َر )َفَسّبِ

للباطل  يدعه  و الحق،  يهمل  أن  عن  وقــّدســه  ربــك 

وعدك  الــذي  وعــده  يخلف  أن  وعــن  عليه،  يتغلب 

كفروا  الذين  وكلمة  العليا،  كلمتك  يجعل  بــأن  بــه، 

يتم نعمته عليك ولو كره الكافرون. السفلى، و

نعم،  مــن  أوالك  مــا  على  بحمده  تنزيهه  وليكن 

، والثناء عليه بما هو  وشكره على ما منحك من خير

له أهل، فإنه هو القادر الذي ال يغلبه غالب، والحكيم 

الذي إذا أمهل الكافرين، فلن يضيع أجر العاملين.

 � للنبي  يغفر  فماذا  قيل:  فــإن  )َواْســَتــْغــِفــْرُه( 

؟ قيل له: كان النبي � يقول  حتى يؤمر باالستغفار

إسرافي  في دعائه: ]رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، و

كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي  في أمري 

خطئي وعمدي، وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، 

أعلنت  ومــا  أخـــرت،  ومــا  قدمت  مــا  لــي  اغفر   اللهم 

على  إنك   ، المؤخر وأنــت  المقدم  أنت  أســررت،  وما 

اهلل  أنعم  ما  لعظم  نفسه  يستقصر  فكان   ، قدير شي 

ذنوبا.  ذلك  بحق  القيام  عن  قصوره  ويــرى  عليه،  به 

سائا  ــه،  ب متعلقا  كــن  بمعنى:  يــكــون  أن  يحتمل  و

المراغي  مصطفى  بــن  أحمد  الــمــراغــي:  تفسير   : ينظر  )3(
مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ـــ(-  ــ ١3٧١ه )المتوفى: 
البابى الحلبي وأوالده بمصر - الطبعة: األولى )١365 هـ 

- ١٩٤6 م(: ٢58/30.
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ية التقصير في أداء الحقوق،  راغبا، متضرعا على رؤ

ية األعمال. وقيل: االستغفار تعبد  رؤ إلى  لئا ينقطع 

يجب أتيناه، ال للمغفرة، بل تعبدا. وقيل: ذلك تنبيه 

. وقيل: واستغفره  يتركوا االستغفار ألمته، لكيا يأمنوا و

أي استغفر ألمتك)١(.

الثقة  بتكميل  تكون  إنما  القلق  هــذا  من  والتوبة 

بوعد اهلل، وتغليبها على خواطر النفس التي تحدثها 

 ، إن كان ذلك مما يشق على نفوس البشر الشدائد، و

ذلك  تبلغ  قــد  رســولــه  نفس  أن  علم  قــد  اهلل  ولــكــن 

نفوس  فى  يحدث  وهكذا  به،  أمــره  ثم  ومن  الكمال، 

واهلل  ذلــك،  يقارب  ما  وأتباعه  أصحابه  من  الكملة 

يتقبله منهم.

ابــًا(  َتــّوَ كــاَن  ـــُه 
َ
)ِإّن بقوله:  االستغفار  طلب  علل  ثم 

يربى  ألنه  عباده،  لتوبة  القبول  كثير  سبحانه  إنه  أي 

النفوس بالمحن، فإذا وجدت الضعف أنهضها إلى 

يزال  وال  الوعد،  بحسن  عزيمتها  وشــّدد  القوة،  طلب 

بها حتى تبلغ مرتبة الكمال)٢(.

: أهم ما يستفاد من النص:
ً
ثانيا

- هذه السورة الكريمة فيها نعُي النبي � ولهذا 

تسمى سورة )التوديع(، فان دخول الناس في دين اهلل 

افواجًا يدل على قرب اجل الرسول �.

:الجامع ألحكام القرآن : أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  )١( ينظر
الدين  شمس  الخزرجي  ي  األنصار فرح  بن  بكر  أبي  بن 
البردوني  أحمد  تحقيق:   - 6٧١هـــ(  )المتوفى:  القرطبي 
القاهرة-  - المصرية  الكتب  دار   - أطفيش  إبــراهــيــم  و

الطبعة: الثانية)١38٤هـ - ١٩6٤ م(:٢0/٢33.
: تفسير المراغي:30/٢5٩. )٢( ينظر

َكاَن   :
َ

َقال اٍس،  َعّبَ اْبِن  َعِن  العلم يرفع صاحبه:   -

 َبْعَضُهْم َوَجَد ِفي 
َ

ّن
َ
ْشَياِخ َبْدٍر َفَكأ

َ
ِني َمَع أ

ُ
ُعَمُر ُيْدِخل

 
َ

ُه، َفَقال
ُ
ْبَناٌء ِمْثل

َ
َنا أ

َ
ا َمَعَنا َول

َ
: ِلَم ُتْدِخُل َهذ

َ
َنْفِسِه، َفَقال

ُه 
َ
ْدَخل

َ
َفأ َيــْوٍم  َذاَت  َفَدَعاُه  َعِلْمُتْم،  َقْد  َمْن  ــُه 

َ
ِإّن  : ُعَمُر

: َما 
َ

 ِلُيرَِيُهْم، َقال
َّ

ُه َدَعاِني َيْوَمِئٍذ ِإال
َ
ّن
َ
َمَعُهْم، َفَما ُرِئيُت أ

ى: }ِإَذا َجاَء َنْصُر اهلِل َوالَفْتُح{ ، 
َ
وَن ِفي َقْوِل اهلِل َتَعال

ُ
َتُقول

ْن َنْحَمَد اهلَل َوَنْسَتْغِفَرُه ِإَذا ُنِصْرَنا، 
َ
ِمْرَنا أ

ُ
 َبْعُضُهْم: أ

َ
َفَقال

 
َ

َفَقال َشْيًئا،  َيُقْل  ْم 
َ
َفل َبْعُضُهْم  َوَسَكَت  ْيَنا، 

َ
َعل َوُفِتَح 

َفَما   :
َ

َقال اَل،  ُت: 
ْ
َفُقل اٍس؟  َعّبَ اْبَن  َيا   

ُ
َتُقول اَك 

َ
َكذ

َ
أ ِلي: 

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى اهلُل َعل

َّ
َجُل َرُسوِل اهلِل َصل

َ
ُت: )ُهَو أ

ْ
؟ ُقل

ُ
َتُقول

)َوَذِلَك  َوالَفْتُح{،  اهلِل  َنْصُر  َجاَء  }ِإَذا   :
َ

َقال ُه(، 
َ
ل َمُه 

َ
ْعل

َ
أ

ُه َكاَن 
َ
َك َواْسَتْغِفْرُه ِإّن ّبِ ْح ِبَحْمِد َر َجِلَك(، }َفَسّبِ

َ
َعَاَمُة أ

.)3()
ُ

 َما َتُقول
َّ

ُم ِمْنَها ِإال
َ
ْعل

َ
: )َما أ  ُعَمُر

َ
اًبا{، َفَقال َتّوَ

فكل  الكريمة،  السورة  في  االلفاظ  اختيار  دقة   -

يقتضيه  الذي  مكانها  في  وضعت  السورة  في  كلمة 

سياق النص، كما في كلمة جاء بدل اتى.

***

ــِه:  ــْوِل ي فــي صــحــيــحــه:١٧٩/6- بــاب َق )3( اخــرجــه الــبــخــار
حديث  اًبــا{  ــّوَ َت َكــاَن  ــُه 

َ
ِإّن َواْسَتْغِفْرُه  ــَك  ّبِ َر ِبَحْمِد  ْح   }َفَسّبِ

رقم ٤٩٧0.
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الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصاة 

والسام على اشرف الكائنات، سيدنا محمٍد وعلى 

اله وصحبه الِثقات، وبعد؛

فهذه اهم النتائج التي توصل اليها البحث:

ــاول هـــذا الــبــحــث إظــهــار بــاغــة اإلحــتــبــاك  ١. حـ

ان  الكام، منطلقًا من  إليه في  يرمي  الذي  والهدف 

القيم الباغية ألسلوب الحذف تكمن من مسوغاته 

التي اقتضت استخدام هذا األسلوب دون سواه.

ــورة الــنــصــر وتــنــاســقــهــا،  ــ كــلــمــات س ٢. تــنــاســب 

والتي  الكافرون،  ســورة  وهــي  قبلها  ما  مع  وتناسبها 

بعدها وهي سورة المسد.

3. اسلوب االحتباك في سورة النصر يعطي مثاًال 

واضحًا على باغة القرآن الكريم.

٤. يتبادر في بعض االحيان معنى لذهن االنسان 

أن  البحث  بعد  لــه  يتبين  ولكن  قــرآنــي،  نــص  حــول 

النص يدل على معنى اوسع واعمق، وهذا ما فهمناه 

اجل  نهاية  قــرب  تعلن  جــاءت  النصر  ســورة  ان  من 

الرسول محمد �

***

المصادر

- وهي بعد القرآن الكريم.

أبي  بن  الرحمن  عبد  القرآن:  علوم  في  اإلتقان   .١

ـــ(- ٩١١هـ )الــمــتــوفــى:  السيوطي  الــديــن  ، جــال  بــكــر

ية  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- الهيئة المصر

العامة للكتاب- )١3٩٤هـ/ ١٩٧٤ م(.

بن  أحمد  اس  ّحَ الّنَ جعفر  أبــو  الــقــرآن:  إعــراب   .٢

النحوي  الــمــرادي  يونس  بــن  إسماعيل  بــن  محمد 

)المتوفى: 338هـ(-وضع حواشيه وعلق عليه: عبد 

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم-  خليل  المنعم 

الطبعة:األولى١٤٢١ هـ(.

3. إعراب القرآن وبيانه : محيي الدين بن أحمد 

يش )المتوفى : ١٤03هـ(- دار ابن كثير -  مصطفى درو

دمشق الطبعة : الرابعة) ١٤١5 هـ(.

محمد  بــن  محمود  بــن  الــديــن  خير  ــام:  ــ األع  .٤

)المتوفى:  الدمشقي  الــزركــلــي  فـــارس،  بــن  علي  بــن 

الخامسة  الطبعة:  للمايين-  العلم  دار  ١3٩6هـــ(- 

عشر )٢00٢ م(.

القاسم  بــن  ــتــداء: محمد  واالب الــوقــف  إيــضــاح   .5

)المتوفى:  ي  ــار ــب األن بكر  ــو  أب  ، بــشــار بــن  محمد  بــن 

الرحمن  عــبــد  الــديــن  محيي  3٢8هـــ(-الــمــحــقــق: 

بدمشق- العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  رمضان- 

)١3٩0هـ - ١٩٧١م(.

الـــبـــاغـــة: مــحــمــد بن  ــي عـــلـــوم  فـ ــاح  ــــضــ اإلي  .6 

الدين  جــال  المعالي،  أبــو   ، عمر بــن  الرحمن  عبد 
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دمشق  بخطيب  الــمــعــروف  الــشــافــعــي،  يــنــي  الــقــزو

المنعم  عبد  محمد  ٧3٩هـ(-المحقق:  )المتوفى: 

خفاجي- دار الجيل - بيروت-الطبعة: الثالثة.

٧. بحث مستل من رسالة الماجستير )االحتباك 

عدنان  للطالب  باغية-(  راسة  الكريم-د  القرآن  في 

فتحي  احــمــد  أ.م.د.  بــإشــراف  اســعــد،  الــســام  عبد 

اآلداب/جامعة  كلية  العربية/  اللغة  رمضان/قسم 

الموصل/ ٢005 م.

: أبـــو حــيــان  8. الــبــحــر الــمــحــيــط فـــي الــتــفــســيــر

بــن حيان  يــوســف  بــن  بــن علي  يــوســف  بــن  محمد 

المحقق:  ٧٤5هـــ(-  )المتوفى:  األندلسي  الدين   أثير 

صدقي محمد جميل- دار الفكر - بيروت - الطبعة 

)١٤٢0 هـ(.

َكة  ٩. الباغة العربية: عبد الرحمن بن حسن َحَبّنَ

القلم،  دار  ١٤٢5هـــ(-  )المتوفى:  الدمشقي  الميداني 

ــدار الــشــامــيــة، بــيــروت-الــطــبــعــة: األولـــى  ــ  دمــشــق، ال

)١٤١6 هـ - ١٩٩6 م(.

السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير   .١0

وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«- : 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

التونسي )المتوفى : ١3٩3هـ(- الدار التونسية للنشر 

- تونس-)١٩8٤ هـ(.

علي  بن  محمد  بن  علي  التعريفات:  كتاب   .١١

دار  8١6هــــ(-  )المتوفى:  الجرجاني  الشريف  الزين 

ــى  األول -لبنان-الطبعة:  بــيــروت  العلمية  الكتب 

١٤03هـ -١٩83م.

١٢. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم 

اهلل  عبد  بــن  األمــيــن  محمد  العامة  الشيخ  الــقــرآن: 

ومراجعة:  الشافعي-إشراف  ي  الهرر العلوي  األرمــي 

مــهــدي-  حسين  بــن  عــلــي  محمد  هــاشــم  الــدكــتــور 

األولــى  لبنان-الطبعة:   - بيروت  النجاة،  طــوق   دار 

)١٤٢١ هـ - ٢00١ م(.

يونس  الكريم  عبد  للقرآن:  القرآني  التفسير   .١3

الخطيب )المتوفى: بعد ١3٩0هـ(- دار الفكر العربي 

- القاهرة.

المراغي  مصطفى  بن  أحمد  المراغي:  تفسير   .١٤

)المتوفى: ١3٧١هـ(- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

األولـــى  الــطــبــعــة:   _ بــمــصــر وأوالده  الــحــلــبــي   الــبــابــى 

)١365 هـ - ١٩٤6 م(.

محمد  القاسم،  أبو  التنزيل:  لعلوم  التسهيل   .١5

الكلبي  جزي  ابن  اهلل،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن 

الدكتور  المحقق:  ـــ(-  ــ ٧٤١ه )الــمــتــوفــى:  الغرناطي 

عبد اهلل الخالدي - شركة دار األرقم بن أبي األرقم - 

بيروت- الطبعة: األولى )١٤١6 هـ(.

دار  عزت-  محمد  دروزة   : الحديث  التفسير   .١6

إحياء الكتب العربية - القاهرة- ) ١383 هـ(.

١٧. الجامع ألحكام القرآن : أبو عبد اهلل محمد بن 

ي الخزرجي شمس  أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصار

أحمد   : تحقيق  6٧١هـــ(  )المتوفى:  القرطبي  الدين 

إبراهيم أطفيش - دار الكتب المصرية -  البردوني و

القاهرة- الطبعة: الثانية )١38٤هـ - ١٩6٤م(.

١8. الجدول في إعراب القرآن الكريم: محمود بن 

عبد الرحيم صافي )المتوفى: ١3٧6هـ(- دار الرشيد، 

دمشق، الطبعة: لرابعة )١٤١8 هـ(.
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مصطفى  بــن  حقي  إسماعيل  الــبــيــان:  روح   .١٩

الفداء  أبــو  المولى  الخلوتي،  الحنفي  اإلستانبولي 

)المتوفى: ١١٢٧هـ(- دار الفكر - بيروت.

٢0. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني 

عبد  علي  -المحقق:  ١٢٧0هــــ(  )المتوفى:  األلوسي 

بــيــروت   - العلمية  الــكــتــب  دار   - عــطــيــة  ي  الـــبـــار

-الطبعةاألولى )١٤١5 هـ(.

الدين  جمال   : التفسير علم  في  المسير  زاد   .٢١

ي  الجوز محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو 

)المتوفى: 5٩٧هـ( - المحقق: عبد الرزاق المهدي-

الــطــبــعــة: األولـــى  بـــيـــروت-  الــعــربــي -  الــكــتــاب   دار 

) ١٤٢٢ هـ (.

٢٢. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 

)المتوفى:  الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل 

 - ــور عــطــار ــف ــغ  3٩3هــــ(-تـــحـــقـــيـــق: أحــمــد عــبــد ال

الــرابــعــة  بــيــروت-الــطــبــعــة:   - للمايين  الــعــلــم   دار 

)١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م(.

الدين  نظام  الفرقان:  ورغائب  القرآن  ٢3.غرائب 

ي  النيسابور القمي  حسين  بــن  محمد  بــن  الحسن 

عميرات  يا  زكر الشيخ  -المحقق:  850هـ(  )المتوفى: 

األولــى  -الطبعة:  بــيــروت   - العلميه  الكتب  دار   - 

)١٤١6 هـ(.

بن  علي  السبع:  الــقــراءات  فــي  النفع  غيث   .٢٤

الصفاقسي  ي  الــنــور الحسن  ــو  أب ســالــم،  بــن  محمد 

المحقق:  ١١١8هـــــ(-  )الــمــتــوفــى:  المالكي  المقرئ 

الحفيان-  الشافعي  السميع  عبد  محمود  أحــمــد 

األولـــى  بــيــروت-الــطــبــعــة:   - العلمية  الــكــتــب   دار 

)١٤٢5 هـ - ٢00٤ م(.

بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   : القدير فتح   .٢5

دار   - ١٢50هـــ(  )المتوفى:  اليمني  الشوكاني  اهلل  عبد 

، دمشق-الطبعة: األولى ) ١٤١٤ هـ(. ابن كثير

الــقــراءات:  وجمع  تأصيل  فــي  الــدهــر  يــدة  فــر  .٢6

١٤30هــــ(-  )المتوفى:  سالم  محمد  إبراهيم   محمد 

األولـــى  ــقــاهــرة-الــطــبــعــة:  ال  - ــعــربــى  ال ــبــيــان  ال  دار 

)١٤٢٤ هـ - ٢003 م(.

٢٧. في ظال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين 

الشاربي )المتوفى: ١385هـ(- دار الشروق - بيروت- 

القاهرة- الطبعة: السابعة عشر )١٤١٢ هـ (.

٢8. القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية 

الكبيسي  عمر  د/  لــه:  ســال-قــدم  حليمة  مــقــارنــة: 

اإلمــارات-  - الواضح  دار  سال-  بصيري  الشيخ/   -

الطبعة: األولى )١٤35 هـ - ٢0١٤ م(.

الخليل  الــرحــمــن  عــبــد  أبـــو  الــعــيــن:  كــتــاب   .٢٩

البصري  الفراهيدي  تميم  بــن  عمرو  بــن  أحمد  بــن 

المخزومي،  مهدي  د  المحقق:  ١٧0هـــ(-   )المتوفى: 

د. إبراهيم السامرائي- دار ومكتبة الهال.

30. الكشف والبيان عن تفسير القرآن : أحمد بن 

)المتوفى:  إسحاق  أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد 

- ــي محمد بــن عــاشــور ٤٢٧هـــ(-تــحــقــيــق: اإلمـــام أب

الساعدي-دار إحياء  مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير 

ــى  األول الطبعة:  -لــبــنــان-  بــيــروت  الــعــربــي،  الــتــراث 

)١٤٢٢هـ - ٢00٢ م(.

أبو  التنزيل:  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   .3١
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الزمخشري  أحــمــد،  بــن  عــمــرو  بــن  محمود  الــقــاســم 

 - العربي  الكتاب  دار  538هـــ(-  )المتوفى:  اهلل  جار 

بيروت- الطبعة: الثالثة ) ١٤0٧ هـ(.

والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات   .3٢

اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، 

١0٩٤هـــ(-الــمــحــقــق:  )المتوفى:  الحنفي  البقاء  أبــو 

ــش - مــحــمــد الـــمـــصـــري- مــؤســســة  ــ ــ ي ــان درو ــدنـ  عـ

الرسالة - بيروت.

أبو حفص سراج  اللباب في علوم الكتاب:   .33

الدمشقي  الحنبلي  عــادل  بن  علي  بن  عمر  الدين 

الشيخ  المحقق:   - ـــ(  ٧٧5هـ )المتوفى:  النعماني 

محمد  علي  والــشــيــخ  الــمــوجــود  عبد  أحــمــد  عـــادل 

لبنان-   / بــيــروت   - العلمية  الكتب  دار  مــعــوض- 

الطبعة: األولى )١٤١٩ هـ -١٩٩8م(.

على،  بــن  مــكــرم  بــن  محمد  ــعــرب:  ال لــســان   .3٤ 

ي  أبــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابــن منظور األنــصــار

 - صــادر  دار  ٧١١هـــ(-  )المتوفى:  اإلفريقى  يفعى  الرو

بيروت-الطبعة: الثالثة )١٤١٤ هـ(.

35. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل 

السامرائي-  ي  البدر خليل  بن  مهدي  بن  صالح  بن 

األردن-الطبعة:   - عمان  يع،  والتوز للنشر  عمار  دار 

الثالثة )١٤٢3 هـ - ٢003 م(.

ع ٤ )شوال  اللغوية مج ١6  الدراسات  36. مجلة 

كتوبر ٢0١٤ م(. ذو الحجة ١٤35 هـ/ أغسطس أ

 : العزيز الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   .3٧ 

الرحمن بن  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 

تمام بن عطية األندلسي المحاربي )المتوفى: 5٤٢هـ( 

دار   - محمد  الشافي  عبد  السام  عبد  المحقق:   -

الكتب العلمية - بيروت -الطبعة: األولى ) ١٤٢٢ هـ(.

 : الكبير الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   .38

الحموي،  ثــم  الفيومي  علي  بــن  محمد  بــن   أحــمــد 

المكتبة  ـــ(-  ــ نــحــو ٧٧0هـ )الــمــتــوفــى:  الــعــبــاس   أبـــو 

العلمية - بيروت.

المجيد:  الــقــرآن  معنى  لكشف  لبيد  مــراح   .3٩

إقليما،  البنتني  ي  الــجــاو ي  ــوو نـ عــمــر  بــن  محمد 

ي بلدا )المتوفى: ١3١6هـ( - المحقق: محمد  التنار

بيروت-   - العلمية  الكتب  دار   - ي  الصناو أمين 

الطبعة: األولى  ) ١٤١٧ هـ(.

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .٤0

الحجاج  بن  مسلم   :� اهلل  رسول  إلى  العدل  عن 

ي )المتوفى: ٢6١هـ(-  أبو الحسن القشيري النيسابور

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 

العربي - بيروت .

محمد  أبو   : القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم   .٤١

5١0هــــ(-  )الــمــتــوفــى:  الــبــغــوي  مسعود  بــن  الحسين 

اهلل  عبد  محمد  أحــاديــثــه  ــرج  وخـ حققه  المحقق: 

مسلم  سليمان   - ضميرية  جمعة  عثمان   - النمر 

الرابعة  الطبعة:  يع-  والتوز للنشر  طيبة  دار   الحرش- 

)١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م (.

ى  ُيسّمَ و الــقــرآن،  إعــجــاز  فــي  األقـــران  معترك   .٤٢

)إعجاز القرآن ومعترك األقران(: عبد الرحمن بن أبي 

دار  ٩١١هـــ(-  )المتوفى:  السيوطي  الدين  جال   ، بكر

األولى  لبنان-الطبعة:   - بيروت   - العلمية  الكتب 

)١٤08 هـ - ١٩88 م(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلحتباك في القرآن الكريم - سورة النصر أنموذجًا )دراسة وتحليل( 

بن  فــارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس  معجم   .٤3

)المتوفى:  الحسين  ــو  أب ي،  ــراز ــ ال يني  القزو يــاء  زكــر

دار  هــارون-  محمد  السام  عبد  3٩5هـ(-المحقق: 

الفكر )١3٩٩هـ - ١٩٧٩م(.

القاسم  أبـــو  الـــقـــرآن:  غــريــب  فــي  الــمــفــردات   .٤٤

األصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

)المتوفى: 50٢هـ(-المحقق: صفوان عدنان الداودي 

- دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت-الطبعة: 

األولى )١٤١٢ هـ(.

٤5. الموسوعة القرآنية المتخصصة: مجموعة من 

األعلى  المتخصصين-المجلس  والعلماء  األساتذة 

-)١٤٢3 هـ - ٢00٢ م(. للشئون اإلسامية، مصر

 : ٤6. نــظــم الــــدرر فــي تــنــاســب اآليــــات والــســور

أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم 

الكتاب  دار  ـــ(-  ــ 885ه )الــمــتــوفــى:  البقاعي  بكر 

القاهرة. اإلسامي- 

***


