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ه  عــوث رحمــة للعــالمين وعلــى آلــه وصـــح الحمــد  رب العــالمين والصــالة والســالم علــى ســـيدنا دمحم الم

  .أجمعين 
  :عد ثم أما 

ــالقرآن الكـرم منــذ أن  ـه قــراءة وحفظـًا وتفســيرًا أفقـد اهـتم علمــاء المسـلمين  نـزل إلـى يومنــا هـذا ، فــاهتموا 
ًا وتعرفـًا واشـتقاقًا ،  قـًا و ه ـواهتمـوا وٕاعرا األجـالء ألفـا القـرآن  تم بهـا علماؤنـاعمـًال ، ومـن الجوانـب التـي اهـتطب

ارف ، والغــرض مــن ذلــك أن التصــ ث ألفــوا فــي الوجــوه والنظــائر وحيــ ،الكــرم معانيهــا واشــتقاقاتها وتصــرفاتها
ودالالتها في القرآن  "نسُ حَ "، لهذا تناولت األسماء المشتقة من مادة  اختالف المعانيهذه النظائر بعرفوا السامع 

ون مصــدر " نْســالحُ "فــتح فضــم هــي " َحُســن"واألســماء التــي اشــتقت مــن . الكــرم  " حســاناإل"و" َحُســن"ضــم فســ
" اســم تفضــيل" ســنىالحُ "اســم تفضــيل و" نأحَســ"اســم فاعــل و" نحِســمُ "صــفة مشــبهة و" نَســحَ "و" أحســن"مصــدر 

  " .انسَ حِ "و "نةسَ الحَ "و
ت حث المنهج واعتمدت في ذلك على  تب الصرف ، ومنهجي في هذا ال ب التفاسير والوجوه والنظائر و

عت األسماء المشتقة من الوصفي  في القرآن الكرم موضـعًا ، ثـم قمـت بدراسـة شـاملة " َحُسن"االستقرائي ، فقد تت
ل ومن  سـمته إلـى فقـد قثم قمـت بتحليلهـا ثـم الوصـول إلـى النتـائج ، هـذا مـن حيـث المضـمون أمـا مـن حيـث الشـ
  : اآلتي

     األسماء المشتقة : القسم األول .1
  ."َحُسن"القسم الثاني األسماء المشتقة من مادة .2

تكون من" نسْ حُ : "أوًال  ون " الحسن"في القرآن الكرم و   .  ضم فس
ًا    .اإلحسان : ثان
  .فتح ففتح " نسَ حَ : "ثالثُا 
عًا  ون " سنحِ مُ : "را   . ضم فس

  .ن سَ أحْ : خامسًا 
  .سنى الحُ : سادسًا 
عًا    .نة سَ الحَ : سا
سر سَ حِ : ثامنًا    . ففتحان 

ل اسم مشت من مادة    ."َحُسن"وفيها تناولت ورودها في القرآن الكرم والمعاني والدالالت التي أفادها 
  
  

  وهللا ولي التوفي



 3

  
  القســـــم األول

  ة ـــقتاء المشـــــاألسم
  اقــاالشتق

  إلى جامد ومشتينقسم االسم 
  .اسم معنى /2.  اسم ذات / 1ن هو ما لم يؤخذ من غيره وهو نوعا: الجامد 
عـالم ، يـدل علـى إنسـان وصـف : فقولـك . هو مـا اشـت مـن غيـره ودّل علـى ذات وحـدث ينسـب إليهـا : المشت 

  . 1)1(العلم ، وقتيل ، يدل على إنسان قتل
شتر في االسم المشت اآلتي   : )2(و

قا -1 م والعظمة : رب أصله في المعنى أن    .الجاهل والجهل ، والمنصور والنصر ، والعظ
ة ، فاألصول في  -2 ه في األحرف األصل شار اء وهي نفسها مـن " الضرب"أن  ضـارب : الضاد والراء وال

 .ومضروب ، ومضرب 
  :لغةً  االشتقاق

ة للداللة على عدة م: االشتقاق لغة  لمة االشتقاق في العر اد األمر وردت  معنى معين في  عان ولم تختص 
قــال  ــة حيــث  أخــذ شــ الشــيء ، وهــو نصــفه ، واألخــذ فــي : االشــتقاق : ، يتضــح ذلــك ممــا نقلتــه المعــاجم العر

ون مرة في هذا الش ومرة في هذا ، واشتقاق الكلمة من الكلمة  أن  : الكالم وفي الخصومة مع ترك القصد ، 
   . )3(أخذها منها

  اق اصطالحًا االشتق
ـن علـى ضـوئه رد  م لمتـين فـي اللفـ والمعنـى   ـه وجـود تناسـب بـين  قصـد  معناه االصـطالحي  إن االشتقاق 

ة ، وهـي األحـرف الثالثـة األصـول ، نحـو  عًا إلـى المـادة األصـل ضـرب فعـل : إحداهما إلى األخر ثم تردان جم
ات واأللـف فـي اسـم " ض ر ب" ثة ماض ، وضارب وهم اسم فاعل حيث توجد فيهما األصول الثال وزادة الحر

  . )4(الفاعل
ما في ضرب وضارب ومضـروب "وقيل هو  لمة من أخر مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللف  أخذ 

.   
  
  
  

                                                
ة -الحمالو  - ينظر شذا العرف في فن الصرف )1(  ة الثقاف ت   .68  ص-د -بيروت - الم
اوة  -ء واألفعالينظر تصرف األسما)2( ة المعارف –فخر الدين ق ت عة الثالثة -بيروت - م   .128-127ص- 1998-1419 -الط
  "شق"مادة  -البن منظور -ينظر لسان العرب)3(
ة)4( غ الثالث ة -ناصر حسين علي -مزدة اشتقاقًا وداللة مجردة و: ينظر الص عة التعاون  .25ص -1989- 1409 -دمش -المط
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  أقسام االشتقاق
  ينقسم االشتقاق إلى ثالثة أقسام 

  :االشتقاق الصغير -1
ه حروفًا وت علـم مـن العلـم ، وفهـم مـن الفهـم ، وحظـي هـذا القسـم مـن االشـتقاق وهو ما اتحدت الكلمتان ف ًا ،  رتي

ــ تهم فــي اســتخدام تصــارفه المختلفــة وذلــك لدخولــه فــي أجــزاء الكــالم وال ة الصــرفيين وعلمــاء النحــو مــع تفــاو عنا
حثنا هذا ن االستغناء عنه وهو موضوع    . 1)1(م

  االشتقاق الكبير-2
ـه السـتة معنـى واحـداً وهو أن تأخذ أصًال من األص ه وعلـى تقالي  –تجتمـع التراكيـب السـتة  ول الثالثة ، فتعقد عل

ـه  ل إل اعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأو ه وٕان ت ل واحد منها عل ومـن أمثلـة . وما يتصرف من 
ل م "، " ل ك م" ،" م ك ل"، " م ل ك"، " مك ل "تقلــب سـت مــرات نحــو " ك ل م"االشـتقاق الكبيــر أن األصـول 

  . 2)2("ك م ل"، " ك
  االشتقاق األكبر-3

ن مقيدًا بنفس األصول الثالثـة المؤلفـة لهـا  اطًا لم  عض المعاني ارت ة ب عض الكلمات الثالث ا  ه ارت قصد  و
عـض الموجـودة فيهـا وذلـك الشـتراكها فـي  نياالمعـالمشـتقة علـى وٕانما بنوعها العام وترتيبها فق ، فتدل الكلمات 

ـــة حســـب ترتيبهـــا فـــي األصـــل ، ومـــن أمثلـــة اتحـــاد  شـــتر ورود هـــذه األصـــول مرت ونـــة ، و األصـــول الثالثـــة الم
  . 3)3(هّز و أزّ : األصلين في المخرج نحو 

صرون والكوفيون في أصـل االشـتقاق ، فـذهب الكوفيـون إلـى أن الفعـل هـو أصـل المشـتقات والمصـدر  اختلف ال
اآلتي   : 4)4(فرع واحتجوا 

عتل العتالله.1 صح إذا صح الفعل ، نحو قاوم قوامًا و عـد : نحو  أن المصدر  امـًا وهـذا جعـل المصـادر  قـام ق
عة لها    .األفعال تا

يدًا لألفعال نحو .2 د : تعد المصادر تو ع للمؤ يد تا   .نصرتك نصرًا والتو
عمل في المصدر نحو . 3   .ضرت ضرًا : أن الفعل 
ما قالوا إنما سمي المصدر م.4   .شروب عذب مشرب عذب والمعنى : صدرًا ألنه مصدور عن الفعل و
    
  

                                                
  . 68الحمالو ص –لعرف في فن الصرف ينظر شذا ا )1(
ة -هنداو  دعبد الحميتحقي  -عثمان ابن جني حأبو الفت -ينظر الخصائص )2( ة  -بيروت -دار الكتب العلم عة الثان  . 1/490 – 2004-1424الط
ة مجردة و )3( غ الثالث   . 28ص –ناصر حسين علي  –مزدة اشتقاقٍاً◌ وداللة  ينظر الص
ار  -اف في مسائل الخالفينظر اإلنص )4( ة العصرة  -ابن األن ت  . 136-1/235 – 1993- 1414 - بيروت –الم
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اآلتي صرون إلى أن المصدر هو أصل المشتقات والفعل فرع واحتجوا    : 1)1(وذهب ال
قـال  .1 مـا  صـدر عنـه  ـان الـذ  لمة المصـدر علـى الم عنـي : تطل  هـذا مصـدر اإلبـل أمـا فـي اللغـة ف

صدر عنه   .الفعل  الشيء الذ 
ــ  حــأن المصــدر يــدل علــى حــدث مطلــ والفعــل يــدل علــى  .2 ــان المطل دث معــين أو مقيــد بــزمن ، ولمــا 

 . أصًال للمقيد ، صار المصدر أصًال للفعل 
فتقـر إلـى االسـم  علـى أن المصدر يدل .3 قـوم بنفسـه بـل  سـتغني عـن الفعـل ، أمـا الفعـل فـال  اسـم واالسـم 

فتقـر إلـى سـتغني بنفسـه وال  ـون  والذ  قـوم بنفسـه ، فوجـب أن  ـون أصـًال للـذ ال  ـأن  غيـره أولـى 
 . المصدر أصًال للفعل 
ف    ما بين االشتقاق والتصر

ه المنصف 2)2(قول ابن جني تا ًا واتصاًال شـديدًا ، ألن  : (( 3)3(في  ًا قر اعلم أن بين االشتقاق والتصرف نس
ضًا ، أال تـر أنـك التصرف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحد ذلك االشتقاق أ ة فتصرفها على وجوه شتى ،و

ثـم تقـول فـي اسـم " ضـرب"والمضـارع " ضـرب:"تجيء إلى الضرب الذ هو المصدر فتشـ منـه الماضـي تقـول 
  . ))"ضارب"الفاعل 

م" نسُ حَ "األسماء المشتقة من مادة  : القسم الثاني   في القرآن الكر
  :هي " نسُ حَ "واألسماء المشتقة من مادة 

ون مصدر الفعل ُحسْ / 1 ضم فس   .فتح فضم " نسُ حَ "ن 
  .ن سَ اإلحسان مصدر الفعل أحْ / 2
فتح ففتح صفة مشبهة سَ حَ / 3   .ن 
  .سن اسم فاعل حِ مُ / 4
  .ن اسم تفضيل سَ أحْ / 5
  .نى اسم تفضيل سْ الحُ / 6
  .نة سَ الحَ / 7
سر سَ حِ / 8    . ففتحان 

                                                
ار  -ينظر اإلنصاف في مسائل الخالف )1( ة العصرة  -ابن األن ت   .1/237 – 1993- 1414 - بيروت –الم
ة الوعاة -أبو الفتح عثمان بن جني)2(   .2/32غ
ة  –دمحم عبد القادر  –تحقي  –البن جني أبو الفتح عثمان  –المنصف )3( عة –بيروت  –دار الكتب العلم  1999 – 1419 –األولي  الط

  .330ص 
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ون سْ حُ : أوًال  ضم فس   ن 
ون مصدر الفعل سْ حُ  ضم فس يد والعدد والنوع " نسُ حَ "ن  والمصدر اسم يدل على الحدث مجردًا من الزمان والتو

صـاغ علـى حسـب بنـاء الفعـل ، فمصـادر الثالثــي  ة ، ومصـادر الرـاعيأكثرهـا ، و والخماسـي والسداســي  سـماع
ة ولكل ض اس طهق   . 1)1(وا

م   حسن في القرآن الكر
ما يلي " نسُ حَ "ل مصدر الفع"نسْ حُ "ورد    :في القرآن الكرم ثالث عشرة مرة تفاصيلها 

  
  :مصدرًا مضافًا   . أ
ما يلي " نسُ حَ "ورد    :مصدرًا مضافًا ثماني مرات تفاصيلها 

  " .مآب"إلى مضافًا  .1
  .2﴾َوُحْسُن َمآبٍ ﴿ )2(أرع مرات منها قوله تعالى" مآب"المصدر مضافًا إلى  " نسُ حَ "ورد 

  " المآب"مضافًا إلى  .2
ُّ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  ﴿ 3)3(قوله تعالى فيمرة واحدة " المآب"إلى مضافًا مصدرًا  " نسُ حَ "ورد    .﴾ َو

  مضافًا إلى الثواب .3
ُّ ﴿ : 4)4(قوله تعالى فيحدة امرة و " الثواب"مصدرًا مضافًا إلى  " نسُ حَ "ورد     .﴾ ِعنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ َو

  "ثواب"مضافًا إلى  .4
 .﴾َوُحْسَن َثَواِب اآلِخَرةِ ﴿ : 5)5(مرة واحدة هي قوله تعالى" مصدرًا مضافًا إلى ثواب " نسُ حَ "ورد 

 مضافًا إلى الضمير .5
  .﴾َوَلْو أَْعَجََك ُحْسُنُهنَّ ﴿ : 6)6(قوله تعالى فيورد حسن مصدرًا مضافًا إلى الضمير مرة واحدة 

  غير مضاف  . ب
  .﴾َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿ : 7)7(ا قوله تعالىمنه مرات خمس مصدرًا غير مضافٍ " نسُ حَ "ورد 

  
  
  

                                                
  .69ص –الحمالو  –ينظر شذا العرف في فن الصرف )1(
ة )2( ات ) 29(اآل   .سورة ص 49- 40 – 25سورة الرعد واآل
ة )3(   .سورة آل عمران) 14(اآل
ة )4(   .سورة آل عمران) 195(اآل
ة  )5(   .سورة آل عمران) 148(اآل
ة  )6(   .سورة األحزاب) 52(اآل
ة  )7( قرة) 83(اآل   .سورة ال
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م" نسْ حُ "داللة    في القرآن الكر
قي للمصدر وهو الحدث المجرد عـن الزمـان ، أمـا " نسْ حَ "مصدر " نسْ حُ "أفاد  " نُسـحَ "المضاف المعنى الحق

  المصدر غير المضاف فله دالالت مختلفة هي 
  العفو والصفح .1

  . )2(أ العفو والصفع ﴾ن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً َوإِمَّا أَ ﴿ 1)1(وذلك في قوله تعالى
  العمل الصالح. 2    

َل ُحْسنًا َْعَد ُسوءٍ ﴿ 3)3(تعالى وذلك في قوله    .)4(ًال صالحاً عم: أ  ﴾ُثمَّ َبدَّ
  البر .3

نَساَن ِبَواِلَدِْه ُحْسناً ﴿َ  )5(وذلك في قوله تعالى ْيَنا اإلِْ   .)6(براً : أ  ﴾َوصَّ
 حقًا  .4

  .)8(في أمر دمحم أنه نبي ورسولحقًا : أ  ﴾َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿ )7(وذلك في قوله تعالى
اس     ."ه إال هللا ومروهم بها ال إل:")10(قولوا:  )9(وقال ابن ع

ًا    اإلحسان : ثان
ــل مــبهج مر .  )11(والمصــدر علــى وزن إفعــال" نَســأحْ "فعــل أاإلحســان مصــدر  ــه عقــًال أو واإلحســان هــو  غــوب ف

  : )13(واإلحسان على وجهين.  )12(حسًا أو هو 
  أحسن فالن إلى فالن  غيركاإلنعام على : أحدهما 
حسنون "في فعله وذلك علم علمًا حسنًا أو عمل حسنًا ومنه قول سيدنا علي  إحسان: الثاني  أ " الناس أبناء ما 

عملونه من األعمال الحسنة  ون إلى ما    .منسو
                                                

ة )1(   .سورة الكهف) 83(اآل
را عميران  –ينظر تفسير النسفي عبد هللا أحمد بن محمود )2( طه الشيخ ز ة  –ض عة األولي  –دار الكتب العام  – 1425 –بيروت الط

1985 – 2/144 – 2/27.  
ة )3(   .سورة النمل) 11(اآل
ة  –ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزز )4( ة  –السيد عبد العال  –تحقي  –ابن عط دولة  –مطبوعات رئاسة المحاكم الشرع

عة األولي  –قطر    .4/215 – 1992 – 1412 –الط
ة  )5( بوت) 8(اآل   .سورة العن
  .2/283 –ينظر تفسير النسفي )6(
ة )7( قرة) 83( اآل   .سورة ال
ه )8( مي  –ينظر التصارف في تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معان دار  –أنور محمود المرسي  –تحقي  –حيى بن سالم الت

طنطا  ة للتراث  عة األولي  –الصحا   .50ص  – 2006 – 1427الط
اس بن عبد المطلب )9(   .4/95 –األعالم  –عبد هللا بن ع
ة  –ر المحرر الوجيز ينظ)10(   .1/173 –ابن عط
ام القرآن )11( م  –القرطبي  –الجامع ألح عة الثالثة د –دار الكتب المصرة  –تحقي أحمد عبد الحل   .2/16 –ت -الط
 .69الحمالو ص –ينظر شذا العرف في فن الصرف )12(
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م وداللته اإلح   .سان في القرآن الكر
  :اإلحسان في القرآن الكرم اثنتي عشرة مرة ، تنوعت معانيها وداللتها على النحو التالي لمة وردت 
  بر الوالدين   . أ

معنــى بــر الوالــدين خمــس مــرات منهــا قولــه تعــالى ــاناً ﴿ : 1)1(وردت اإلحســان  برهمــا : أ  ﴾َوِاْلَواِلــَدْيِن ِإْحَس
  . )2(والعطف عليهما

  :الجنة   . ب
معنــى الجنــة مــرة واحــدة  ــانُ  ﴿ : )3(قولــه تعــالى فــيوردت اإلحســان  ْحَس ْحَســاِن ِإالَّ اْإلِ ــَزاء اْإلِ اإلحســان  ﴾ َهــْل َج

معنى الجنة ة  م ؟ قالوا ": رسول هللاقال   )5(، وفي الحديث عن أنس بن مالك )4(الثان هللا : هل تدرون ما قال ر
التوحيد إال الجنة:  قول: قال . ورسوله أعلم  ه    "هل جزاء من أنعمت عل

  التوحيد . ج
معنى التوحيد ْحَسـانُ ﴿ : )6(قولـه تعـالى فـيمرة واحـدة  وردت اإلحسان  ْحَسـاِن ِإالَّ اْإلِ أ هـل جـزاء  ﴾َهـْل َجـَزاء اْإلِ

  .؟  )7(التوحيد
  اإلخالص . د

معنــى اإلخــالص مــرة واحــدة وردت  َّ َــْأُمُر ِاْلَعــْدِل َواِإلْحَســانِ إِ ﴿ : )8(قولــه تعــالى فــياإلحســان  اإلحســان  ﴾نَّ 
أنك تراه:" )10(وفي الحديث.  )9(معنى اإلخالص   " .اإلحسان أن تعبد هللا 

  الخير . هـ
  .)12(إال خيراً : أ  ﴾ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ ِإْحَساناً ﴿ : )11(قوله تعالى فيلخير مرة واحدة معنى ا وردت اإلحسان

ــِذيَن اتََُّعــوُهم ِبِإْحَســانٍ ﴿ :)13(دت اإلحســان وصــفًا ثــالث مــرات منهــا قولــه تعــالىور  صــفة. و أ وصــفهم هللا  ﴾َوالَّ
مال اإلحسان و  عينعلتعالى  مان وهذا الوصف للتا   . و اإل

                                                
ة  )1(   .سورة اإلسراء) 23(اآل
ام القرآن )2(   .7/133 –بي القرط –ينظر الجامع ألح
ة)3(   .سورة الرحمن) 60(اآل
ل )4( ر  –أبو الحسين بن مسعود  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .4/276 –بيروت  –دار الف
مان)5(   .الحديث أخرجه البيهقي في شعب اإل
ة)6(   .سورة الرحمن) 60(اآل
ة دار الكت –أحمد شمس الدين  –تحقي  –لرحمن ابن الجوز جمال الدين عبد ا –في التفسير  المسيرزاد  ينظر)7(  –بيروت  –ب العلم

ة  عة الثان   .7/316 – 2002 – 1422 –الط
ة)8(   .سورة النحل) 90(اآل
ل )9( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/81 –ال
شرح الحاف جالل الدين السيوطي )10( ة  –سنن النسائي  ة العلم ت   .اب نعت اإلسالم –مان اإلتاب  –بيروت  –الم
ة )11(   .سورة النساء) 62(اآل
مان بن –الوجوه والنظائر )12( ة الرشيد  –صالح القرعاو  سل ت عة األولي  –م   .131ص   1990 – 1411 –الط
ة )13( ة) 100(اآل   .سورة التو
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  فتح ففتح" نسَ حَ : "ثالثًا 
فتح ففتح صفة مشبهة على وزن سَ حَ  غة المشبهة هي" فعل"ن  زم للداللة ت من الفعل الالالوصف المش 1)1(والص

رم وأحمر    .على معنى ثابت في الموصوف مثل حسن و
م" نسَ حَ "   في القرآن الكر

ور إال مـرة واحـدة . صفة مشبهة في القرآن الكـرم تسـع عشـرة مـرة " نسَ حَ "وردت  لهـا نعتـًا والمنعـوت مـذ جـاءت 
ما يلي    :جاء المنعوت محذوفًا وتفاصيل ذلك 

  قرض .1
  :ست مرات تنوعت معانيها وداللتها على النحو التالي " قرض"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت 
  الخالص   . أ

َّ ﴿ : )2(معنـى الخـالص  أرـع مـرات منهـا قولـه تعـالى" قـرض"نعتـًا لكلمـة " نسَ حَ "وردت  مَّـن َذا الَّـِذ ُْقـِرُض 
  . )3(خالصًا  ، وقل من مال حالل: أ  ﴾َقْرضًا َحَسناً 

  والنفقة  الصدقة  . ب
ــًا لكلمــة " نَســحَ "وردت  ــه تعــالى فــيمعنــى الصــدقة مــرة واحــدة " قــرض"نعت ــناً ﴿ : )4(قول ََّ َقْرضــًا َحَس  ﴾َوَأْقَرُضــوا 

  . )5(والقرض الحسن هو الصدقة
اة. ج   إخراج الز

اة مرة واحدة " قرض"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت  َّ َقْرضـًا َحَسـناَوَأْقَرْضـ﴿ : )6(قوله تعالى فيمعنى إخراج الز  ﴾ُتُم 
اة: أ    . )7(إخراج الز

  رزق . د
ما يلي " رزق "نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت    :في القرآن الكرم أرع مرات ، تنوعت معانيها وداللتها 
 الحالل  .1
أ  ﴾ْزقـًا َحَسـنًا َوَرَزَقِنـي ِمْنـُه رِ ﴿ : )8(ل ثالث مرات منها قوله تعالىمعنى الحال" رزق "نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت 

  . )9(حالالً : 
  

                                                
ة ابن الحاجب )1( ة  –ون دمحم نور الحسن وآخر  –تحقي  –الرضي  –ينظر شرح شاف   .1/143-د –بيروت  –دار الكتب العلم
ة )2( قرة) 24(اآل   .سورة ال
  .1/240 –ابن الجوز  –ينظر زاد المسير في علم التفسير )3(
ة )4(   .سورة الحديد) 18(اآل
ام القرآن )5(   .17/252 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة )6(   .سورة المائدة) 12(اآل
ل ينظر معالم التنزل في ا)7( غو  –لتفسير والتأو   .2/21 –ال
ة )8(   .سورة هود) 88(اآل
  .1/528 –ينظر تفسير النسفي )9(
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شرب حالًال من النخيل واألعناب .2 ل و ع ما يؤ  جم
شـرب حـالًال مـن النخيـل واأل" رزق "نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت  ـل و ـع مـا يؤ قولـه  فـيعنـاب مـرة واحـدة معنـى جم
رًا َوِرْزقًا َحَسنًا  :" 1)1(تعالى َ ع ما يؤ: أ " َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َس شرب حالًال من النخيل واألعنابجم   .)2(ل و
  أجر  .3
ــًا لكلمــة " نَســحَ "وردت  ــه تعــالى" أجــر"نعت معنــى الجنــة همــا قول َُّ َأْجــرًا ﴿ : )3(مــرتين اثنتــين  ــْؤِتُكُم  ُعــوا ُي ــِإن ُتِط َف
ــ﴿ : )5(، وقولــه تعــالى )4(أ الجنــة ﴾َحَســناً  ــَر اْلُمــْؤِمِنيَن الَّــِذيَن َْعَمُلــوَن الصَّ : أ  ﴾اِلَحاِت َأنَّ َلُهــْم َأْجــرًا َحَســناً َوَُشِّ
  . )6(الجنة
  وعد  .4
معن" وعد"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت  : أ  ﴾َأَفَمـن َوَعـْدَناُه َوْعـدًا َحَسـناً ﴿ : )7(قوله تعـالى فيى الجنة مرتين اثنتين 
ْم َوْعدًا َحَسناً  ﴿ : )9(، وقوله تعالى )8(الجنة ُ ْم َرُّ ُ   . )10(الجنة: أ  ﴾ َأَلْم َِعْد
  قبول. 5    

أ  ﴾َفَتَقبََّلَها َرَُّها َِقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَاتًا َحَسناً ﴿ : )11(قوله تعالى فيمرة واحدة " بولق"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت 
  . )12(سلك بها طر السعداء: 

ات . 6   ن
ات"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "وردت  سو خلقها مـن غيـر : أ  ﴾َوَأنَبَتَها َنَاتًا َحَسناً ﴿ : )13(عالىقوله ت فيمرة واحدة " ن

  . )14(زادة وال نقصان
  
  الء .7

                                                
ة )1(    .سورة النحل) 67(اآل
ام القرآن )2(   .10/128 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة )3(   .سورة الفتح) 16(اآل
ام القرآن )4(   .16/273 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة )5(   .الكهف سورة) 2(اآل
ة الصاو على الجاللين )6( ة العصرة  –وأحمد عوض  - -جيب الماجد ن –راجعه  –أحمد الصاو  –ينظر حاش ت -د –بيروت  –الم

 – 3/104.  
ة )7(   .سورة القصص) 61(اآل
ام القرآن )8(   .13/302 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة )9(   .سورة طه) 86(اآل
ة الصاو )10(   .3/6 –على الجاللين  –ينظر حاش
ة )11(   .سورة آل عمران) 37(اآل
ل )12( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .2/238 –ال
ة )13(   .سورة آل عمران) 37(اآل
ام القرآن )14(  .3/69 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
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ــحَ "وردت  ــًا لكلمــة " نَس ــالء َحَســناً ﴿ : 1)1(قولــه تعــالى فــيمــرة واحــدة " الءــ"نعت ــْؤِمِنيَن ِمْنــُه َ الء  ﴾َوِلُيْبِلــَي اْلُم والــ
مة   .)2(الحسن هو النصر والغن

  متاع. 8
ُم مََّتاعـًا َحَسـناً ﴿ُ  : )3(قولـه تعـالى فيمرة واحدة " تاعم"نعتًا لكلمة " نسَ حَ "ت ورد والمتـاع الحسـن هـو طيـب  ﴾َمـتِّْع

ش وسعة الرزق    . )4(الع
  نعت لمحذوف . 9

  . ﴾َفَرآُه َحَسناً ﴿ : )5(قوله تعالى فيحذوف مرة واحدة نعتًا لم" نسَ حَ "وردت 
عًا    سن حِ مُ : را

ـه  مهو االسم المشت للداللة فاعـل الحـدث أو مـن قـا )6(واسم الفاعل" أحسن"ت من الفعل محسن اسم فاعل مش
صــاغ مــن الثالثــي علــى زنــة دمــع التج ومــن غيــر الثالثــي علــى زنــة مضــارعه مــع إبــدال " فاعــل"يــد والحــدوث ، و

سر ما قبل اآلخر  مًا مضمومة و   .حرف المضارعة م
م وداللتها    محسن في القرآن الكر

ما يلي  و اسم فاعل في القرآن الكرم تسعاً " محسن"ت ورد   :ثالثين مرة تفاصيلها 
غة المفرد  . أ ص   محسن اسم الفاعل 

غة المفرد أرع مرات ، تنوعت داللتها على النحو التالي  ص   :وردت محسن اسم فاعل 
  مخلص  .1
معنــى " ســنحِ مُ "وردت  ــه تعــال" مخلــص"اســم فاعــل  ــَو بَ ﴿ : )7(ىمــرتين اثنتــين همــا قول ِ َوُه ــُه ِّ ــَلَم َوْجَه ــْن َأْس ــى َم َل
َِّ َوُهَو ُمْحِسنٌ ﴿ : )9(، وقوله تعالى )8(مؤمن مخلص: أ  ﴾ُمْحِسنٌ    .أ مخلص. ﴾َوَمن ُْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى 
  موحد .2

معنى " سنحِ مُ "وردت   مَّـ﴿ : )10(قوله تعالى فيمرة واحدة " وحدم"اسم فاعل  ْن َأْسـَلَم َوْجَهـُه  َوَمـْن َأْحَسـُن ِدينـًا مِّ
  . )11(موحد: أ  ﴾َوُهَو ُمْحِسنٌ 

ع .3   مط
                                                

ة) 1(   .سورة األنفال) 17(اآل
غو  –ل ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو )2(   .2/238 –ال
ة )3(   .سورة هود) 3(اآل
ة الصاو علي الجاللين )4(   .2/230 –ينظر حاش
ة )5(   .سورة فاطر) 8(اآل
  .74ص –الحمالو  –ينظر شذا العرف في فن الصرف )6(
ة )7( قرة) 112(اآل   .سورة ال
ل )8( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .1/107ال
ة )9(   .سورة لقمان) 22(اآل
ة )10(   .سورة النساء) 125(اآل
ل )11( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .1/484ال
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معنــى " ســنحِ مُ "وردت  ــعم"اســم فاعــل  َِّتِهَمــا ُمْحِســٌن َوَظــاِلٌم لَِّنْفِســِه ﴿ : 1)1(قولــه تعــالى فــيمــرة واحــدة " ط َوِمــن ُذرِّ
ع: أ  ﴾ُمِبينٌ    . )3(مؤمن: وقيل .  )2(مط

رحِ مُ   . ب غة جمع المذ ص   سن 
ر أرعًا وثالثين مرة تنوعت دالالتها على النحو التالي " سنحِ مُ "وردت  غة جمع المذ ص   : اسم فاعل 
  المخلصون  .1
ر" سنحِ مُ "وردت  غة جمع المذ ص ِإنَّـا ﴿ : )4(قولـه تعـالى فـي وعشرن مرة إحد" المخلصون "معنى  اسم فاعل 

َذِلَك َنْجِز اْلُمْحِسِنينَ  ـادةخلص فـي نجز من أحسن وأ: أ  ﴾َ ـا ََشـاُءوَن ﴿ : )6(قولـه تعـالىفـي و .  )5(الع َلُهـم مَّ   . )7(المخلصين: أ  ﴾ِعنَد َرِِّهْم َذِلَك َجَزاء اْلُمْحِسِنينَ 
  الموحدون  .2
معنى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمع المذ ص َفـَأُكوَن ِمـَن ﴿ : )8(أرـع مـرات منهـا قولـه تعـالى" ن الموحدو "اسم فاعل 

  . )9(موحدينأ ال ﴾اْلُمْحِسِنينَ 
  المؤمنون  .3
معنى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمع المذ ص َخاِلـِديَن ِفيَهـا ﴿ : )10(قولـه تعـالى فيأرع مرات " ن المؤمنو "اسم فاعل 

  . )11(أ المؤمنين ﴾َوَذِلَك َجَزاء اْلُمْحِسِنينَ 
  الصابرون  .4
معنى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمع المذ ص ُع ﴿ : )12(ا قوله تعالىمنه ثالث مرات" صابرون ال"اسم فاعل  َوَال ُنِض

ُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ ﴿ : )14(قوله تعالىفي و  )13(الصابرن: أ  ﴾َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  َّ َال ُِض   .أ الصابرن ﴾َفِإنَّ 
  المعذرون  .5

                                                
ة )1(   .سورة الصافات) 113(اآل
  .6/319 –ابن الجوز  –في علم التفسير  المسيرينظر زاد )2(
ل )3( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .4/35 –ال
ة )4(   .سورة الصافات) 80(اآل
ثير )5(   .3/184 – -د -دمحم علي الصابوني –تحقي  –ينظر مختصر تفسير ابن 
ة )6(   .سورة الزمر) 34(اآل
  .4/52 – - د –بيروت  –دار الكتاب العري  –الزمخشر  –ينظر الكشاف )7(
ة )8(   .سورة الزمر) 58(اآل
  .2/462 –ينظر تفسير النسفي )9(
ة )10(   .ورة المائدةس) 85(اآل
  .2/264 –ابن الجوز  – المسيرينظر زاد )11(
ة )12(   .سورة يوسف) 56(اآل
ام القرآن )13(   .9/216 – القرطبي –ينظر الجامع ألح
ة )14(   .سورة يوسف) 90(اآل
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معنــى " ســنحِ مُ "وردت  ر  غة جمــع المــذ صــ َمــا َعَلــى ﴿ : 1)1(قولــه تعــالى فــيمــرة واحــدة " ن رو و المعــذ"اســم فاعــل 
  . )2(رنو المعذ: أ  ﴾اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيلٍ 

  المجاهدون  .6
معنــى " ســنحِ مُ "وردت  ر  غة جمــع المــذ صــ ــه تعــالىفــي مــرة واحــدة " جاهــدون الم"اســم فاعــل  َوالَّــِذيَن ﴿ : )3(قول

ََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ    . )4(المجاهدين:  أ ﴾َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ 
  المتهجدون  .7
معنـى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمـع المـذ صـ آِخـِذيَن َمـا ﴿ : )5(قولـه تعـالىفـي  مـرة واحـدة" المتهجـدون "اسم فاعـل 

اُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنينَ  َ   . )6(متهجدين: أ  ﴾آَتاُهْم َرُُّهْم ِإنَُّهْم 
  العافون  .8
غة جمـع المـ" سنحِ مُ "وردت  ص معنـى اسم فاعل  ر  َواْلَعـاِفيَن َعـِن  ﴿ : )7(قولـه تعـالى فـيمـرة واحـدة " فون العـا"ذ

ُّ ُِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ    . )8(العافين: أ  ﴾ النَّاِس َو
  المتصدقين .9
معنى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمع المذ ص َوَأْحِسـُنَوْا ِإنَّ ﴿ : )9(قولـه تعـالى فـيمـرة واحـدة " قينالمتصد"اسم فاعل 

  . )10(المتصدقين: أ  ﴾ُِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  َّ 
  العالمون  10
معنى " سنحِ مُ "وردت  ر  غة جمع المذ ص ِإنَّـا َنـَراَك ِمـَن ﴿ : )11(قولـه تعـالى فـيمـرة واحـدة " مون العـال"اسم فاعل 

  . )12(العالمين: أ  ﴾اْلُمْحِسِنينَ 
  

  المصلون  .10
                                                

ة)1( ة) 91(اآل   .سورة التو
  .1/513 –ينظر تفسير النسفي )2(
ة)3( بوت) 69(اآل   .سورة العن
  .6/146 –ابن الجوز  –ير في علم التفسير ينظر زاد المس)4(
ة)5(   .سورة الذارات 16() اآل
  .7/251 –ابن الجوز  –ينظر زاد المسير في علم التفسير  )6(
ة)7(   .سورة آل عمران) 134(اآل
ان في تفسير القرآن )8( ة  –و عبد الحميد هندا –تحقي  –دمحم بن عبد الرحمن بن عبد هللا األبجي  –ينظر جامع الب  –دار الكتب العلم

عة األولي  –بيروت    .1/294 – 2006 – 1424 –الط
ة)9( قرة) 195(اآل   .سورة ال
ر )10( اعة والنشر  –ابن عاشور  –ينظر التحرر والتنو   .3/312 - - د –دار سحنون للط
ة)11(   .سورة يوسف) 36(اآل
  .4/172 –ابن الجوز  –ينظر زاد المسير في علم التفسير  )12(
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معنـى" سـنحِ مُ "وردت  ر  غة جمـع المــذ صـ َّ َال ﴿ : 1)1(قولــه تعـالى فـيمــرة واحـدة " المصـلون " اسـم فاعــل  َفــِإنَّ 
ُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ    .)2(المصلين: أ  ﴾ُِض

غة جمع المؤنث السالم.ج ص   محسن 
غة جمــع المؤنــث الســالم مــرة واحــدة " ســنحِ مُ "وردت  صــ ََّ َأَعــدَّ ِلْلُمْحِســَناِت ﴿ :)3(قولــه تعــالى فــياســم فاعــل  َفــِإنَّ 

ما ُنَّ َأْجرًا َعِظ    .﴾ِمن
  أحسن: خامسًا 

واســم التفضـيل هـو الوصـف المشـت مــن " حسـن"مشــت مـن الفعـل الثالثـي " أفعـل"أحسـن اسـم تفضـيل علـى وزن 
الفعل على اآلخر نحو الشمس أكبر مـن األرض  صـاغ علـى وزن _ الفعل للداللة على زادة أحد الموصوفين  و

ـون الفعـل  شر أن  ـًا لمعلـوم ، ثال: أفعل  ـًا ، متصـرفًا ، تامـًا ، مبن س الوصـف منـه علـى ث ًال للتفـاوت ، لـ قـا
  . )4(أفعل فعالء

م وداللته   أحسن في القرآن الكر
ما يلي " أحسن"وردت    :اسم تفضيل في القرآن الكرم ستًا وثالثين مرة تفاصيلها 
  واإلضافة " أل"مجرد من   . أ

ما يلي  "أل"اسم تفضيل مجردًا من " أحسن"وردت    .واإلضافة إحد وعشرن مرة تفاصيلها 
من .1 ور ومجرور  ه مذ   المفضل عل
ور " أل"اسم تفضيل مجردًا من " أحسن"وردت  ه مذ َوإَِذا ﴿: )5(قولـه تعـالى فـيًا أرع مـرات واإلضافة والمفضل عل

ْيُتم ِبَتِحٍَّة َفَحيُّوْا َِأْحَسنَ  ه الضمير  المفضل ﴾ُحيِّ    .عل
  ه محذوفالمفضل عل .2
ـــه محــذوفًا " أحســن"وردت  ع عشــرة مـــرة اســم تفضـــيل والمفضــل عل َذِلـــَك َخْيــٌر َوَأْحَســـُن ﴿ : )6(قولـــه تعــالى فــيســـ
الً  ـه وحـذفت  ﴾َتْأِو ـه و" مـن"حذف المفضل عل فـي أفعـل التفضـيل فـي حالـة " مـن"ألنـه يجـب حـذف المفضـل عل

ًال، وجود الضمير قال في و الذ هو تأو   . )7(من مال" ماالً زد أكثر :"فال 
  مضاف إلى معرفة   . ب

                                                
ة)1(   .سورة هود) 115(اآل
ام القرآن )2(   .9/113-القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة )3(   .سورة األحزاب) 29(اآل
ة ابن الحاجب )4( اف عقوب  –قدم له  -الرضي –ينظر شرح  ع  ة  –أميل بد عة األولي  –بيروت  –دار الكتب العلم  – 1419 –الط

1998 – 3/512.  
ة)5(   .اءسورة النس)  86(اآل
ة )6(   .سورة النساء) 59(اآل
ة  –أحمد شمس الدين  –تحقي  –السيوطي  –ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )7( عة األولي  –دار الكتب العلم  – 1418 –الط

1998 – 2/256.  
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ـــع عشـــرة مـــرة اســـم تفضـــيل مضـــافًا إلـــى معرفـــة أ" أحســـن"وردت  ـــَك َأْحَســـَن ﴿: قولـــه تعـــالى فـــير َنْحـــُن َنُقـــصُّ َعَلْ
ه   1)1( ﴾اْلَقَصصِ    .أحسن اسم تفضيل مضاف والقصص مضاف إل

رة. ج   مضاف إلى ن
ــرة مــرة واحــداســم تفضــيل مضــافًا إلــى " أحســن"وردت  مٍ ِفــي ﴿: )2(قولــه تعــالى فــية ن ــِن َتْقــِو أحســن اســم   ﴾َأْحَس

ه  م مضاف إل   تفضيل مضاف وتقو
م   داللة أحسن في القرآن الكر

على معنى التفضيل فـي القـرآن الكـرم حيـث اشـترك شـيئان فـي صـفة وزاد أحـدهما علـى اآلخـر فـي " أحسن"دلت 
  . 3)3(تلك الصفة

  سنىالحُ : سادسًا 
وحينئـذ تجـب " أل"وهو اسم تفضيل محلـى ب.  )4(سنى تأنيث األحسنوالحُ " فعلى"على وزن سنى اسم تفضيل الحُ 

قته للمفضل ـات : ، تقـول )5(مطا زـد األحسـن ، وزنـب الحسـنى ، الزـدان األفضـالن ، الزـدون األفاضـل ، الزن
ات ومنه قوله تعالى ْنَا َوُهم ِالْ ﴿ : )6(الفضل   ﴾ُعْدَوِة اْلُقْصَو ِإْذ َأنُتم ِاْلُعْدَوِة الدُّ

م وداللتهاالحُ    سنى في القرآن الكر
  في القرآن الكرم ثماني عشرة مرة ، تنوعت معانيها وداللتها على النحو التالي  اسم تفضيل" سنىالحُ "وردت 

  الجنة. 1
ُّ ﴿ : )7(قولـــه تعـــالى فـــيتســـع مـــرات  "الجنـــة"معنـــى اســـم تفضـــيل " ســـنىالحُ "وردت  ــــال َوَعـــَد  : أ ﴾اْلُحْســـَنى َوُ
ة َعـُدونَ ﴿ : )9(وقوله تعالى. )8(وهي الجنة سنى الحُ  المثو نَّا اْلُحْسـَنى ُأْوَلِئـَك َعْنَهـا ُمْ : أ  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َسََقْت َلُهم مِّ
عدون عن النار وقوله تعالى ، فهم )10(الجنة   . الجنة : أ  ﴾لَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوِزَاَدةٌ ل﴿ِ  : )11(م

  
ا لهـم :"قال " وزادة" : 1)1(سئل رسول هللا عن قوله: وفي الحديث عن أنس أنه قال  للذين أحسـنوا العمـل فـي الـدن

  .)2("النظر لوجهه الكرم: والزادة  وهي الجنة ، " سنىالحُ "
                                                

ة )1(   .سورة يوسف) 3(اآل
ة  )2(   .سورة التين) 4(اآل
  .78 صالحمالو  –ينظر شذا العرف في فن الصرف  )3(
ر )4(   .12/382 –ابن عاشور  –ينظر التحرر والتنو
اوة  –ينظر تصرف األسماء واألفعال )5(   .171ص –فخر الدين ق
ة  )6(   .سورة األنفال) 42(اآل
ة  )7(   .سورة الحديد) 10(اآل
  .1/481 –الزمخشر  –ينظر الكشاف )8(
ة  )9( اء) 101(اآل   .سورة األنب
ا )10(   .11/245 –القرطبي  –م القرآن ينظر الجامع ألح
ة  )11(   .سورة يونس) 36(اآل
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ا. 2    العل
معنى " سنىالحُ "وردت  ِّ ﴿ : )3(قوله تعالى فيأرع مرات " االعل"اسم تفضيل  ـا : أ ﴾ اَألْسَماء اْلُحْسَنىَوِ . العل

س وغير ذلك     . )4(وهي أحسن األسماء ألنها تدل على معان حسنة من تمجيد قد
  البنون  .3
معنى " سنىالحُ "وردت  وقال . البنين : أ ﴾َأنَّ َلُهُم اْلُحْسَنى﴿ : )5(قوله تعالى فيمرة واحدة " نون الب"اسم تفضيل 
   . )7("هننرهو  يتالالن مع جعلهم  البنات أن لهم البني:  )6(مجاهد
  لمة الشهادة  .4
معنى " سنىالحُ "وردت  لمة : أ ﴾َفَلُه َجَزاء اْلُحْسَنى﴿ : )8(ىقوله تعال فيمرة واحدة " لمة الشهادة"اسم تفضيل 
  . )9(الشهادة
  الخير .5
معنــى " ســنىالحُ "وردت   مــا: أ  ﴾ِإْن َأَرْدَنــا ِإالَّ اْلُحْســَنى﴿ : )10(قولــه تعــالى فــيمــرة واحــدة " خبــرال"اســم تفضــيل 

  . )11(رأردنا ببناء هذا المسجد إال الخي
  النصر أو الشهادة  .6
معنى النصر أو الش" سنىالحُ "وردت  ُقْل َهْل َتَرَُّصوَن ِبَنا ِإالَّ  ﴿ : )12(قوله تعالى فيهادة مرة واحدة اسم تفضيل 

  . )13(و الشهادةالنصر أ: أ  ﴾ ِإْحَد اْلُحْسَنَيْينِ 
  

  صفة لكلمة .7

                                                                                                                                                            
ة المؤمنين رهم )1( ات رؤ اب إث مان –أخرجه مسلم في    .تاب اإل
ام القرآن )2(   .9/230 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة  )3(   .سورة األعراف) 180(اآل
ه وتصرفت م أسماؤهينظر التصارف في تفسير القرآن مما اشتبهت )4(   .41حيى بن سالم ص –عان
ة  )5(   .سورة النحل) 62(اآل
  .2/178تقرب التهذيب  –مجاهد بن جبر المخزومي )6(
  .3/53الزمخشر  –ينظر الكشاف )7(
ة  )8(   .سورة الكهف)  88(اآل
ل )9( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/179ال
ة  )10( ة) 107(اآل   .سورة التو
ر الت)11(   .11/30ابن عاشور  –حرر والتنو
ة  )12( ة) 52(اآل   .سورة التو
  .2/306 –ينظر الكشاف الزمخشر )13(
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ِلَمـُت َرِّـَك اْلُحْسـَنى﴿ : 1)1(قوله تعالىفي كلمة مرة واحدة اسم تفضيل صفة ل" سنىالحُ "وردت  َ سـنى فالحُ  ﴾َوَتمَّْت 
  .صفة لكلمة 

عًا    نةسَ الحَ : سا
دنه وأحواله ، والسيئة تضادها وهما من األلفـا سَ الحَ  سر من نعمة تنال اإلنسان في نفسه و ل ما  عبر عن  نة 

الحيوان الواقع على أنواع مختلفة ة    . )2(المشتر
ونها حسنة نةسَ الحَ :"  )3(وقال ابن الجوز  ها نقص في  شو   . )4("التي ال 

انـت وصـفًا  : )5(سنىن والحُ سْ والحُ  نةسَ الحَ والفرق بين  ـذلك الحسـنة إذا  ان واألحداث و قال في األح أن الحسن 
ان  قال إال في األحداث دون األع انت اسمًا فمتعارف في األحداث ، والحسنى ال    .، وٕاذا 

م وداللتهاسَ الحَ    نة في القرآن الكر
ما يلي " نةسَ الحَ "وردت    :في القرآن الكرم ثالثين مرة تفاصيلها 

مة النصر وا -1   :لغن
مــة"معنــى " نةَســالحَ "وردت  ْم َحَســَنٌة َتُسْؤُهمْ ﴿ : )6(قولــه تعــالى فــيثــالث مــرات " النصــر والغن ُ الحســنة ﴾ِإن َتْمَسْســ

مة يوم بدر   . )7(النصر والغن
مان والطاعة  -2   :اإل

ــــالحَ "وردت  مــــان والطاعــــة" نةَس ــــى اإل ــــيإحــــداهما رتين مــــ" معن ــــه تعــــالى ف ــــكَ ﴿ : )8(قول ــــيَِّئاِتِهْم  َفُأْوَلِئ َُّ َس ُل  ــــدِّ ُيَب
مان والطاعة﴾َحَسَناٍت    . )9(اإل

  
  
  
  :التوحيد  -3

                                                
ة  )1(   .سورة األعراف)  137(اآل
الني  –تحقي  –الراغب األصفهاني  –ينظر المفردات في غرب القرآن  )2( اعة والنشر  –دمحم سيد   -بيروت د –دار المعرفة للط

  .126ص
قات المفسرن  –عبد الرحمن بن أبي الحسين بن علي بن عبيد هللا  )3(   .208ط
عة  – تبيرو  –مؤسسة الرسالة  –دمحم عبد الكرم ناظر  –تحقي  –ابن الجوز  –نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  )4(  الط

  .260ص – 1978 – 1407 –الثالثة 
  . 126ص –الراغب األصفهاني  – ينظر المفردات في غرب القرآن )5(
ة  )6(   . سورة آل عمران)  120(اآل
ع المثاني )7( ة  –األلوسي  –ينظر روح المعني في تفسير القرآن والس عة األولي  –بيروت  –دار الكتب العلم  – 2002 – 1422 –الط
2/256.  
ة  )8(   .سورة الفرقان)  70(اآل
  .2/198ينظر تفسير النسفي )9(
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ـن ﴿ : 1)1(قولـه تعـالى فـيثـالث مـرات " دالتوحيـ"معنى " " نةسَ الحَ "وردت  ْنَهـا َوُهـم مِّ َمـن َجـاء ِاْلَحَسـَنِة َفَلـُه َخْيـٌر مِّ
شهادة ال إله: أ  ﴾َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ  ا عشرة أمثاله من جاء  ل عمل عمله في الدن   .  )2(إال هللا فله 

  :ثرة المطر  -4
: أ  ﴾َفـِإَذا َجـاءْتُهُم اْلَحَسـَنُة َقـاُلوْا َلَنـا َهــِذهِ ﴿ : )3(ه تعـالىقولـ فيثالث مرات " ثرة المطر"معنى " نةسَ الحَ "وردت 

  . )4(تي جرت لنا في سعة الرزق ثرة المطر والخصب ، وقالوا نحن أهلها ومستحقوها على العادة ال
  :العفو -5

ـيَِّئةَ ﴿ : )5(قوله تعالى فيثالث مرات " والعف"معنى " نةسَ الحَ "وردت  ـالعفو : أ  ﴾َوَْدَرُؤوَن ِاْلَحَسـَنِة السَّ يـدفعون 
  . )6(والقول المعروف األذ

  :الجنة -6
ــ"معنــى " نةَســالحَ "وردت  ــه تعــالى" ةالجن ــع مــرات منهــا قول ــَنةً ﴿ : )7(أر ــي اآلِخــَرِة َحَس ــة وحســنة : أ ﴾َوِف أ الجن

اإلجماع   . )8(اآلخرة 
  :صفة ألسوة -7

َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ لَ ﴿: )9(قوله تعالى فيثالث مرات منها صفة ألسوة " نةسَ الحَ "وردت  اَن َلُكْم ِفي َرُسوِل  َ   ﴾َقْد 
ة والرخاء -8   :العاف

ــــة والر "معنــــى " نةَســــالحَ "وردت  ــــيَِّئِة َقْبــــَل َوَْســــَتْعِجُلوَنَك ِ ﴿ : )10(قولــــه تعــــالى فــــيمــــرتين اثنتــــين  "خــــاءالعاف السَّ
ــة والرخــاءا: أ ﴾اْلَحَســَنةِ  ــ﴿ : )12(وقولــه تعــالى، )11(لعاف ــَل اْلَحَســَنةِ ِل َئِة َقْب ــيِّ ــَتْعِجُلوَن ِالسَّ العــذاب قبــل : أ  ﴾َم َتْس
ة   .)13(العاف

  
  :الصلوات الخمس  -9

                                                
  .سورة النمل) 98(ة اآل )1(
  .4/122 –ابن الجوز  –زاد المسير في علم التفسير )2(
ة  )3(   .سورة األعراف) 131(اآل
  .2/190 - الزمخشر  –ينظر الكشاف )4(
ة  )5(   .سورة القصص 54اآل
ل )6( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/450 –ال
ة  )7( قرة)  201(اآل   .سورة ال
ام القرآن ينظ)8(   .2/432 –القرطبي  –ر الجامع ألح
ة  )9(   .سورة األحزاب) 21(اآل
ة  )10(   .سورة الرعد) 6(اآل
ل )11( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/100 –ال
ة  )12(   .سورة النمل) 46(اآل
لينظر محاسن )13( اقي دمحم فؤا – تحقي –دمحم جمال الدين  –القاسمي  – التأو ة  –د عبد ال ابي  –دار الكتب العر سى ال  -د –ع
8/3149.  
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ــيَِّئاتِ ِإنَّ اْلَحَســـ﴿ :1)1(قولـــه تعـــالى فـــيمـــرة واحـــدة " الصـــلوات الخمـــس"معنـــى " ةنَســـالحَ "وردت  ــ ـــْذِهْبَن السَّ  ﴾َناِت ُي
اس وابن مسعود )2(والحسنات هنا الصلوات الخمس ه حديث مسـند عـن  )5(والضحاك )4(ومجاهد )3(قول ابن ع وف

ـه وسـلم سيدنا عثمان رضي هللا عنه عـن رسـول هللا مـن توضـأ وضـوئي هـذا ثـم صـلى :" )6(ه قـالأنـ صـلي هللا عل
ــين الظهـر ، ومــن صــلى  ح ، ومـن صــلى العصـر غفــر لــه مـا بينهمــا و ــين الصــ ــان بينهـا و الظهـر غفــر لـه مــا 
ين المغـرب ، ثـم لعلـه أن يبيـت  ين العصر ، ومن صلى العشاء غفر له ما بينهما و المغرب غفر له ما بينهما و

ين صالة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئاتليلته يتمرغ ، ثم إن قام فتوضأ  ح غفر له ما بينه و " وصلى الص
.  

  :الثناء الحسن  -10
ــالحَ "وردت  ــَنةً  ﴿ : )7(قولــه تعــالى فــيمــرة واحــدة " الثنــاء الحســن"معنــى " نةَس ْنَا َحَس ــدُّ ــي اْل  ثنــاءً : أ ﴾ َوآَتْيَنــاُه ِف
  .)8(حسناً 

ة  -11   :التوفي والهدا
ة"معنى " نةسَ الحَ "وردت  ْنَا َحَسـَنةً ﴿ : )9(قولـه تعـالى فـيمـرة واحـدة " التوفي والهدا َئنَُّهْم ِفـي الـدُّ قـًا : أ ﴾َلُنَبـوِّ توف
ة   . )10(وهدا

  :خير ونعمة  -12
ّ  ﴿: )11(قوله تعالى فيمرة واحدة " خير ونعمة"معنى " نةسَ الحَ "وردت  ـا َأَصـاََك ِمـْن َحَسـَنٍة َفِمـَن  ر خيـ: أ ﴾مَّ
  . )12(ونعمة

  
  
  

  :صفة للموعظة -13
                                                

ة  )1(   .سورة هود)  114(اآل
ام القرآن )2(   .9/110 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
  .4/137 –األعالم  –عبد هللا بن مسعود )3(
  .3/120 –الكشاف  –هو مجاهد بن جبر المخزومي إمام التفسير )4(
الء  –لهاللي الضحاك بن مزاحم ا)5(   .4/598 –سير أعالم الن
  .26870:حديث رقم –المتقي الهند  –نز العمال )6(
ة  )7(   .سورة النحل) 122(اآل
ل )8( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/109 –ال
ة  )9(   .سورة النحل) 41(اآل
ل )10( غو  –ينظر معالم التنزل في التفسير والتأو   .3/69 –ال
ة  )11(   .سورة النساء) 79(اآل
ام القرآن )12(   .5/285 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
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َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ ﴿:1)1(قوله تعالىفي مرة واحدة " لموعظةصفة ل" نةسَ الحَ "وردت  ْ   ﴾اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرَِّك ِاْلِح
  :صفة لشفاعة -14

والشـفاعة الحسـنة هـي  ﴾ًة َحَسـَنةً مَّـن َْشـَفْع َشـَفاعَ ﴿ : )2(قولـه تعـالى فـيفاعة مـرة واحـدة صـفة لشـ" نةَسـالحَ "وردت 
  . )3(الدعاء للمسلمين ، وقيل هي اإلصالح بين الناس

  :ان سَ حِ : ثامنًا 
غة الجمع مفردها  ص   " .حسناء"حسان صفة 

م    حسان في القرآن الكر
غة الجمع ومفردها " انسَ حِ "وردت  ص َخْيـَراٌت  ِفـيِهنَّ ﴿ : )4(قولـه تعـالى فـيالكرم مـرتين  في القرآن" حسناء"صفة 
  . )5(أ حسان الوجوه ، وخيرات النساء ، الواحدة خيرة على معنى ذات خير ﴾ِحَسانٌ 

ـــِرٍّ ِحَســـانٍ ﴿ : )6(وقولـــه تعـــالى َق قـــر اســـم جمـــع لـــذا وصـــف  ﴾َوَعْ قـــر وع حســـان جمـــع حســـناء وهـــو صـــفة لع
  . )7(الجمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ـــــالمالح

  
                                                

ة  )1(   .سورة النحل) 125(اآل
ة  )2(   .سورة النساء)  85(اآل
ام القرآن )3(   .5/595 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة  )4(   .سورة الرحمن) 70(اآل
ام القرآن  )5(   .17/187 –القرطبي  –ينظر الجامع ألح
ة  )6(   .سورة الرحمن) 76(اآل
ر )7(   .11/275 –ابن عاشور  –ينظر التحرر والتنو
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م سُ مادة حَ ملح األسماء المشتقة من : أوًال    ن في القرآن الكر
ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  االسم المشت  الرقم   نس
  ٪08  13  "نسُ مصدر حَ "ن سْ الحُ   1
  ٪07  12  "نسَ مصدر أحْ "ان اإلحسَ   2
  ٪12  19  "صفة مشبهة"ن سَ حَ   3
  ٪23  39  "اسم فاعل"ن سِ حْ مُ   4
  ٪21  36  "اسم تفضيل"ن سَ أحْ   5
  ٪11  18  "يلاسم تفض"نى سَ الحُ   6
  ٪18  30  نة سَ الحَ   7
  ٪01  02  "صفة مشبهة"ان سَ حِ   8

  ٪100  169  العدد الكلي
  

ًا  م " نِس الحُ "ملح أحوال : ثان   في القرآن الكر
ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  حالة المصدر  الرقم   نس
  ٪62  08  مصدر مضاف  1
  ٪38  05  مصدر غير مضاف  2

  ٪100  13  العدد الكلي
  
م: الثًا ث   ملح دالالت اإلحسان في القرآن الكر

ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  دالالت اإلحسان  الرقم   نس
  ٪42.5  5  بر الوالدين  1
  ٪8  1  التوحيد  2
  ٪8  1  اإلخالص  3
  ٪8  1  الخير  4
  ٪8  1  الجنة  5
  ٪25.5  3  وصف  6

  ٪100  12  العدد الكلي
  
  

عًا  م في" نسَ حَ "ملح أحوال : را   القرآن الكر
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ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  حال حسن  الرقم   نس
  ٪32  6  نعت لقرض  1
  ٪21  4  نعت لرزق   2
  ٪11  2  نعت ألجر  3
  ٪11  2  نعت لوعد  4
  ٪05  1  نعت لقبول  5
ات  6   ٪05  1  نعت لن
الء  7   ٪05  1  نعت ل
  ٪05  1  نعت لمتاع  8
  ٪05  1  نعت السم محذوف  9

  ٪100  19  العدد الكلي
  
  

م" نحِس مُ "أحوال : خامسًا    في القرآن الكر
ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  حال محسن  الرقم   نس
غة المفرد  1 ص   ٪12  04  محسن 
ر السالم  2 غة جمع المذ ص   ٪85  34  محسن 
غة جمع المؤنث السالم  3 ص   ٪03  01  محسن 

  ٪100  39  العدد الكلي
م" حسنمُ "ملح داللة : سادسًا   غة المفرد في القرآن الكر   ص

ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  داللة محسن  الرقم   نس
  ٪50  02  مخلص  1
  ٪25  01  موحد  2
ع  3   ٪25  01  مط

  ٪100  04  العدد الكلي
  
  
  

عًا  محِس ملح داللة مُ : سا ر السالم في القرآن الكر غة جمع المذ ص   ن 
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ة الورود في المائة  ودعدد مرات الور   داللة محسن  الرقم   نس
  ٪46  16  المخلصون   1
  ٪12  04  الموحدون   2
  ٪12  04  المؤمنون   3
  ٪09  03  الصابرون   4
  ٪03  01  رون و المعذ  5
  ٪03  01  المجاهدون   6
  ٪03  01  المتهجدون   7
  ٪03  01  العافون   8
  ٪03  01  المتصدقون   9

  ٪03  01  العالمون   10
  ٪03  01  المصلون   11

  ٪100  34  العدد الكلي
  
  

م" نأحسَ "أحوال : ثامنًا    في القرآن الكر
ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  حال أحسن  الرقم   نس
  ٪58  21  مجرد من أل واإلضافة  1
  ٪39  14  مضاف إلى معرفة  2
رة  3   ٪03  01  مضاف إلى ن

  ٪100  36  العدد الكلي
  
  
  
  
  
  
  
  

مداللة الحُ : تاسعًا    سنى في القرآن الكر
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ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  لة الحسنىدال   الرقم   نس
  ٪50  09  الجنة  1
ا  2   ٪22  04  العل
  ٪5.6  01  البنون   3
  ٪5.6  01  لمة الشهادة  4
  ٪5.6  01  الخير  5
  ٪5.6  01  النصر أو الشهادة  6
  ٪5.6  01  صفة لكلمة  7

  ٪100  18  العدد الكلي
م" نةسَ الحَ "داللة : عاشرًا    في القرآن الكر

ة الورود في المائة  عدد مرات الورود  داللة الحسنة  لرقما   نس
مة  1   %10  03  النصر والغن
  %14  04  التوحيد  2
  ٪10  03  ثرة المطر  3
  ٪10  03  العفو  4
  ٪14  04  الجنة  5
  ٪10  03  صالحة  6
ة  7   ٪07  02  العاف
  ٪03  01  الصلوات الخمس  8
  ٪03  01  الثناء الحسن  9

مان والطاعة  10   ٪07  02  اإل
ة  11   ٪03  01  التوفي والهدا
  ٪03  01  خير ونعمة  12
  ٪03  01  صفة لموعظة  13
  ٪03  01  صفة لشفاعة   14

  ٪100  30  العدد الكلي
  
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكرم .1
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ـار –اإلنصاف في مسائل الخالف .2 مـال الـدين أبـو-ابـن األن ـات عبـد الـرحمن بـن دمحم  الشـيخ  ـة  –البر ت الم
 .م1993-هه1414--د –بيروت –لعصرة ا

ــز .3 عقــوب  –صــائر ذو التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العز  –تحقيــ دمحم علــي النجــار  –محــي الــدين دمحم بــن 
عة الثالثة  –القاهرة   .م1996-هه1416 –الط

ر ابن عاشور الشيخ دمحم الطاهر .4 اعة –التحرر والتنو  .دار سحنون للنشر والط
ه صارف الت.5 مـي  –في تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معان أنـور  –تحقيـ  –حيى بن سـالم الت

ة للتراث  –محمود المرسي  عة األولي  –طنطا  –دار الصحا   .م2006-هه1427 –الط
ـــاوة  –تصــرف األســماء واألفعــال .6 ــة المعــارف  –فخــر الــدين ق ت عــة الثالثــة  –بيــروت  –م  – ههـــ1419الط

  .م1998
طه  –عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمـــود  –ي فتفســير النســ.7 رــا عميــران  –ضــ ـــة  –الشــيخ ز  –دار الكتــب العلم

عة األولي  –بيروت    .م1985 – هه1425الط
ام القرآن .8 م  –تحقي  –القرطبي دمحم بن أحمد  –الجامع ألح عة الثالثة  –أحمد عبد الحل   .ت –د  –الط
ة الصاو على الجالل.9 ة العصرة  –نجيب الماجد وأحمد عوض  –راجعه  –أحمد الصاو  –ين حاش ت الم
  . –د  –بيروت  –

ـة  -عبـد الحميـد هنـداو  –تحقيـ  –أبو الفتح عثمان بن جنـي  –الخصائص .10  –بيـروت  –دار الكتـب العلم
ة  عة الثان   .م2004 – هه1424 –الط

ع .11 م والس ر  –المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظ ـة  –األلوسي دمحم شـ بيـروت  –دار الكتـب العلم
عة األولي  –   .م2002 – هه1422 –الط

دار  –أحمد شمس الدين  –تحقي  –جمال الدين عبد الرحمن  –الجوز  ابن –زاد المسير في علم التفسير .12
ة  ة  –بيروت  –الكتب العلم عة الثان   .م2002 – هه1422 -الط

ة.13 دار  –دمحم نـور الحسـن وآخـرن  –تحقيـ  –الحسـن دمحم بـن الحسـين  وأب يالرض –ابن الحاجب  شرح شاف
ة بيروت    . –د  –الكتب العلم

ة  –الشيخ أحمد الحمالو  –شذا العرف في فن الصرف .14 ة الثقاف ت   . –د  –بيروت  –الم
ـــل .15 ـــل فـــي وجـــو الكشـــاف عـــن حقـــائ غـــوامض التنز دار  –ـــل للزمخشـــر دمحم بـــن عمـــر التأو  هو عيـــون األقاو

  . -د  –بيروت  –الكتاب الغري 
ـرم  –لسان العرب .16 عـة الثالثـة  –بيـروت  –مؤسسـة التـأرخ العرـي  –ابن منظور دمحم بن م  ههـ1413 –الط
  .م1993 –

ل .17 ـاقي  دفؤاتحقي  –دمحم جمال الدين  القاسمي –محاسن التأو ـاء الكتـب العر –عبد ال سـى  –ـة دار إح ع
ابي   . –د  – ال

ـة أبـو دمحم  –ر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزـز ر المح.18 مطبوعـات  –السـيد عبـد العـال  –تحقيـ  –ابـن عط
ة  مة الشرع عة األولي –دولة قطر  –رئاسة المح   .م1992 – هه1421 –الط
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ثير .19   . –د  –دار الصابوني  –تحقي دمحم علي الصابوني  –مختصر ابن 
ــل .20 غـو أبــو دمحم الحسـين بــن مسـعود  –معـالم التنزـل فــي التفسـير والتأو ــر  –ال عــة  –بيـروت  –دار الف الط

ة    .م1992 – هه1412 –الثان
ـــب القـــرآن .21 النـــي  –تحقيـــ  –األصـــفهاني  الراغـــب –المفـــردات فـــي غر اعـــة  –دمحم ســـيد  دار المعرفـــة للط

  . –د  –بيروت  –والنشر 
مؤسسـة  –دمحم عبـد الكـرم نـاظم  –تحقيـ  –ابـن الجـوز  –ين النـواظر فـي علـم الوجـوه والنظـائر نزهة األعـ.22

عة الثالثة  –بيروت  –الرسالة    .م1987 – هه1407 -الط
ر  –السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .23 أحمـد  –تحقيـ  –جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 

ة بيروت دار الكتب الع –شمس الدين    .م1998 – هه1428 –عة األولي طال –لم
مان صالح القرعاو  –النواظر في القرآن الكرم  الوجوه و.24 ة الرشـد  –سل ت عـة األولـي  –م  ههـ1411 –الط
  .م1990 –

  
  
  
  
  


