
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جمهورية السودان
  العلمي والبحث العاليوزارة التعليم 

  جامعة الخرطوم
   العلياتالدراساآلية 

   قسم اللغة العربية–آلية اآلداب 
  
  
  

  اوخواتيمهفواتح السور 
  

)ية تحليلية دراسة نص(  
  

  بحث مقدم لنيل درجة الماجستير
  
  

   آالء الحبر يوسف نور الدائم :الطالبةإعداد 
  أحمد حسن قرينات . د/ إشراف 

  
 م2006 - ـ ه1427



 فهرس املوضوعات

  الصفحة  الموضوع

  )أ(  اإلهداء 

  )ب(  الشكر 

  )ج(  فهرس الموضوعات 

  )1(  المقدمة 

  )4(  تمهيد ال

   فواتح سور القرآن الكريم : الفصل األول 

  )15(  .السور المفتتحة بالثناء : المبحث األول 

  )40(  .  بالحروف المقطعة ةالسور المفتتح: المبحث الثاني 

  ) 52(  .  المفتتحة بالقسم رالسو: الثالث المبحث 

  )77(  . السور المفتتحة بالجمل الخبرية : المبحث الرابع 

  )89(  ) النداء – التعليل – الدعاء – األمر – الشرط –االستفهام (فواتح أخرى  : المبحث الخامس

  خواتم سور القرآن الكريم : الفصل الثاني 
  

  

  )119(  . ة بالدعاء والثناءالسور المختتم: المبحث األول

  )128(  . السور المختتمة بالوصايا والحض على العبادة: المبحث الثاني

  )137(  . السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم: المبحث الثالث

  )148(  . السور المختتمة بالوعد والوعيد: المبحث الرابع 

 – تسلية الرسول بمـدح القـرآن        –بيان بعض األحكام    ( خواتم أخرى   : المبحث الخامس   

  )  اإلخبار عن حقائق – الرسل والرساالت السماوية –الحديث عن اليوم اآلخر 

)167(  

  المناسبة بين سور القرآن الكريم :الفصل الثالث 
  

  

  )193(  . المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها : المبحث األول 

  )207( . وخاتمة التى قبلها المناسبة بين فاتحة السورة: المبحث الثاني 

  )217(  الخاتمة 
Abstract

  
)220(  

  )226(  فهرس المصادر والمراجع
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  : اللغة واالصطالح فيالسورة 

السين والواو والراء أصل واحد ويدلُّ علـى        (  : 1 قال صاحب المقاييس    

   2) علوّ وارتفاع 

وسميت  السورة مـن     السورة المنزلة ، والجمع سور       : 3وقال ابن منظور  

 مأخوذة مـن    ةٌ سور إلى غيرها ، وكل منزلة رفيعة فهى      القرآن سورةً ألنها درجة     

  .4سورة البناء 

  5 الذبيانية غوأنشد للناب

  6تَرى كلَّ ملٍْك دونَها يتَذَبذَب        اهللا أعطاك سورةًنَأألم تر 

ا واجتماعهـا كاجتمـاع البيـوت       ها بآياته تمن سور المدينة إلحاط   : وقيل  

  7.ة يلوعلى هذا فالواو أص ور ، ومنه السّوار إلحاطته بالساعد ؛ بالس

  . 8 قول العرب للناقة التامة سورة  منوكمالها وقيل سميت بذلك لتمامها

                                                 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان أماماً فى علوم شـتى تـوفى           1

  . ) 119-118ص – 1 ج– وفيات األعيان –ابن خلكان ( سنة تسعين وثالثمائة بالري 
 2 ط – الحلبي وأوالده بمصر     يمصطفى الباب  – معجم مقاييس اللغة     –يا  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكر       2

  .115ص -3ج– )م1970 -هـ1390(
جمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب فى اللغة ، ولد فى محرم سنة ثالثين        محمد بن مكرم بن على ،        3

 بغيـة   –الـسيوطي   (. وستمائة واختصر كثيراً من كتب األدب مات فى شعبان سنة إحدى عشر وسـبعمائة               

  .)248ص-1ج–الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
 – دار صـادر     – لـسان العـرب      –أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصرى             4

  .365 ص3/ج–م 1998/ بيروت ط 
  . كثرهم رونق كالم هو زياد بن معاوية ويكنى أبا امامة ويقال كان النابغة أحسن الناس ديباجة شعر وأ 5

  ) 20ص-1ج– الشعر والشعراء –ابن قتيبة ( 
  .78ص ) م 1990-هـ 1410 (2/ ط– لبنان – بيروت – دار الفكر –ديوان النابغة الذبياني  6
 بيروت  – دار المعرفة للطباعة والنشر      – البرهان فى علوم القرآن      –بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشى         7

  .264ص  - 1ج) م 1972-هـ1391( 2/ط – لبنان –
بيروت – مؤسسة مناهل العرفان     – الجامع الحكام القرآن     –أبو عبد اهللا محمد بن أحمد االنصارى القرطبى          8

  66ص -1/ج–



سـمى اهللا كتابـه     : قال الجاحظ   :  قال   10 نقالً عن الجاحظ   9السيوطي كرذ

اسماً مخالفاً لما سمى العرب كالمهم على الجمل والتفصيل سمى جملته قرآناً كما             

 11بيت وآخرها فاصلة كقافية     سموا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية كال       

.  

من القرآن ، وتأويلها فى لغة همزها ، القطعة التى          السورة  وقد همز بعضهم          

قرآن عما سواها وابقيت ، وذلك أن سؤر كل شئ البقية منه ، تبقـى       الأفضلت من   

 يؤخذ منه ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يـشربه ثـم يفـضلها               الذىبعد  

   ا                        :  وقال األعشى فى مثل ذلـك        .ء سؤرا   فيبقيها فى االنا  

  12  بعد اْئتالٍف وخير الود ما نفعا   بانت وقد أسارتْ فى النفس حاجتها    

   : 13ومنه قول الراعى النميرى

وا ؤآجَأ وبصكِهممنه السياطُ   أسأرتْ دبح ي 14اعةً إجفيال ر  

  السورة قرآن يشتمل علـى آيٍ      دح : 15برىعواما فى االصطالح فقال الج    

  .16ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثالث آيات 

  
                                                 

جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة توفى عـن احـدى                   9

رات الذهب فى أخبار مـن ذهـب         ذ ش –ابن العماد الحنبلي    . (  عشر يوماً    وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية    

  . )51ص-8ج
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى المعروف بالجاحظ من أحسن تصانيفه وأمتعها كتـاب                  10

 فـى سـنة     ه كانتا جاحظتين ، وكانت وفاه الجاحظ      نيألن عي ) الجاحظ(الحيوان وهى كثيرة جداً وإنما قيل له        

  .)474-471-470ص-3ج–وفيات األعيان–خلكان ابن (. خمس وخمسين ومائتين بالبصرة 
 مكتبة مصطفى البـابى الحلبـى وأوالده        – االتقان فى علوم القرآن      –جالل الدين عبد الرحمن السيوطى       11

  .50/ص  - 1/ ج– )م1951-هـ 1370(-3ط–بمصر 
ـ 1408( دار الفكـر ط      –ان عن تأويل آي القـرآن        جامع البي  – أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى        12  -ـه

  47-46 ص - 1/ ج)م 1988
 –ابن قتيبة   . ( الرعاء فى شعره  وصف  هو حصين بن معاوية من بنى نمير وسمى الراعي ألنه كان يكثر              13

  .94 ص– 1ج –الشعر والشعراء 
ط – لبنان   –بيروت  –علمية   دار الكتب ال   –جمهرة أشعار العرب    – أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشي         14

   .431ص ) م 1986-هـ 1406 (1
 ثـالث   ةإبراهيم بن عمر المشهور بالجعبرى له التصانيف فى القراءات والحديث وغير ذلك مـات سـن                15

  ) .420ص-1ج– بغية الوعاة –طي السيو.( وثالثين وسبعمائة 
  264ص -1 ج– البرهان فى علوم القرآن –الزركشى  16



السورة قطعة من القرآن معينـة بمبـدأ ونهايـة ال           :  17وعند ابن عاشور  

ـ ، مسماة باسم مخصوص تشتمل على ثالث آيات فأكثر فى           يتغيران   رض تـام   غ

و عـن   ترتكز عليه معانى آيات تلك السورة ، ناشئ عـن أسـباب النـزول ، أ               

  18.مقتضيات ما تشتمل عليه من المعانى المتناسبة 

وِإن ( مواضع منها قوله تعالى      ةكلمة سورة فى القرآن الكريم فى عد      وردت  
نـتم  كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْلِه وادعواْ شهداءكُم من دوِن اللّـِه ِإنْ كُ   

اِدِقنيـا             ( وقوله    )23:البقرة   ()صانـِذِه ِإميه هتادز كُمقُولُ أَين يم مهةٌ فَِمنورس ا أُنِزلَتِإذَا مو

كما ورد لفظ الجمع فى قوله       )124:التوبة) ( فَأَما الَِّذين آمنواْ فَزادتهم ِإميانا وهم يستبِشرونَ        

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ ِبعشِر سوٍر مثِْلِه مفْترياٍت وادعواْ مِن استطَعتم مـن دوِن اللّـِه ِإن                  ( تعالى
 اِدِقنيص م13: هود ( )  كُنت. (  

ا ِفيهـا   سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْن   (بل إن كلمة سورة جاءت فاتحة قال تعالى         
 لَّكُماٍت لَّعنياٍت بونَآيذَكَّر1:النور() ت.(  

 عـن   19ذكر الطبرى  ينقسم إلى اربعة أقسام ،     هوالقرآن الكريم حسب سور   

ـ      : قال   )@( النبيأن    ، 20واثلة بن األسقع   ول ،  أعطيت مكان التوراة الـسبع الطُّ

ت ى وفـضلُ   مكـان اإلنجيـل المثـانِ      طيـتُ عوُأ  ، ينئوأعطيت مكان الزبور الم   

21لَِبالمفص.   

 فى أسماء سـور القـرآن       )@( به الرواية عن رسول اهللا       تمثل ما جاء  بو

  : التى ذكرت ، جاء شعر الشعراء ، فقال بعضهم 

  وبمِئين بعدها قد ُأمئيتْ    بالسبِع اللواتى طُوّلتْ حلفْتُ

                                                 
 أما مؤلفاته   )م1879-هـ  1296( األول   ىثاني بن الشيخ محمد بن عاشور ، ولد فى جماد         محمد الطاهر ال   17

 الشيخ  – مفتاح العلى    –امر  ثهيا  ) ( ب االستعمال   ئغرا (ةوفى النحو والبالغ  ) التحرير والتنوير   (فى التفسير   

  .م 1994- قطر –ة  الدوح– دار الثقافة –)محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه فى تفسيره التحرير والتنوير 
  84ص - 1ج- دار سحنون للنشر والتوزيع – التحرير والتنوير –محمد الطاهر بن عاشور  18
محمد بن جرير أبو جعفر الطبري له الكتاب الكبير المشهور فى تاريخ األمم وله كتاب التفسير الـذى لـم         19

ئتين توفى ابن جرير سـنة عـشر        يب اآلثار ، مولد محمد فى سنة أربع وعشرين وما         ذيصنف مثله وكتاب ته   

  . )715-711-710 ص -2ج– الحفاظةتذكر. (وثالثمائة 
من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع شهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين رضى اهللا عنـه لـه عـدة                      20

  )386-384ص-3 ج- سير أعالم النبالء-الذهبي. ( واثلة فى سنة ثالث وثمانين وهو ابن مئة ىأحاديث توف
   44ص-1 ج–جامع البيان  -الطبرى  21



  ثتوبالطواسين التى قد ثُلَّ     وبمثاٍن ثُنَّيتْ فكُررتْ

  22ل اللواتى فصّلتْ وبالمفص     اللواتى سبّعتْ وبالحواميم

على أن ترتيب آيات سور القرآن الكريم توقيفى ال شبهة          ماء  لوقد أجمع الع  

قلت :  قال   23 عن ابن عباس   على هذا بالحديث الذى أورده الطبرى     فى ذلك نستدل    

هـى  وإلى براءة و  ن عمدتم إلى األنفال وهى من المثانى        أما حملكم على     24لعثمان

من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهمـا سـطر بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم                 

 تنـزل عليـه     )@( كان رسول اهللا      :ووضعتموهما فى السبع الطوال فقال عثمان     

 كان يكتب فيقول ضعوا     نالسورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض م          

ا وكانت األنفال من أوائل ما نزل       كذا وكذ فيها  سورة التى يذكر    الهؤالء اآليات فى    

بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزوال وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت            

ا مفمن أجل ذلك قرنت بينه    منها  ولم يبين لنا أنها      )@(أنها منها فقبض رسول اهللا      

  .25 الرحيم ووضعتهما فى السبع الطوالمنولم أكتب بينهما سطر بسم اهللا الرح

ف من  يتوقبتيب سور القرآن الكريم فقد وقع حولها الخالف هل كان           أما تر 

 أم باجتهاد من الصحابة رضوان اهللا عليهم ؟ وقد ذكر السيوطى أقوال             )@(النبى  

وقال الكرمانى فى البرهان ترتيب السور هكذا هو عند اهللا فى            : كال الفريقين قائالً  

يعرض على جبريل كل سنة ما   )@(اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان 

كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين وكـان آخـر         

 فأمره جبريل أن يضعها بين آيتى الربا        )واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا       ( اآليات نزوال   

  . 26. والدين 

                                                 
 46ص -1 ج–جامع البيان  -الطبرى  22
أبو العباس عبد اهللا بن عم رسول اهللا العباس بن عبد المطلب مولده بشعب بنى هاشم قبل عـام الهجـرة                      23

 –الـذهبي  . ( بثالث سنين توفى بن عباس سنة ثماٍن أو سبٍع وستين وتفرد البخارى له بمئة وعشرين حـديثاً                

 ) .339-332ص-3 ج–ر أعالم النبالء سي
عثمان بن عفان بن أبى العاص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح وكان ربعةً حـسن                    24

اإلصـابة فـى تمييـز      –ابن حجر   (الوجه وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور            

  )393-391ص-6ج-الصحابة 
 .45ص-1ج–ان جامع البي-الطبرى  25
 .62 ص1 ج– اإلتقان فى علوم القرآن –السيوطى  26



ين جمع القرآن على ضـرب    : الذين قالوا بالقول الثانى ابن فارس قال        ومن  

عقيبها بالمئين فهذا هو الـذى تولتـه        تأحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال و      

الصحابة وأما الجمع اآلخر وهو جمع اآليات فى السور فهو توقيفى تواله النبـى              

صلى اهللا عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه مما اسـتدل بـه ولـذلك                   

رتبها على النـزول وهـو        من اختالف مصاحف السلف فى ترتيب السور فمنهم      

مصحف على كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا                

إلى آخر المكى والمدنى وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النـساء ثـم آل                

   .27عمران على اختالف شديد وكذا مصحف أبى وغيره 

 حكم جمة وفوائـد عظيمـة       وال ريب أن تقسيم القرآن الكريم إلى سور فيه        

ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنـواع         :  قائالً   28منها ما ذكره الزمخشرى   

 ومنها أن   ،وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداً        واشتمل على أصناف كان أحسن      

الحافظ اذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة               

 ومنه حديث أنس رضـى      ه فيعظم عنده ما حفظه ويجل فى نفسه ويغتبط ب         وخاتمة

اهللا عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ومن ثمة كانت القراءة فـى       

   .29الصالة بسورة تامة أفضل 

 فإن فـى كـل سـورة        مومنها الداللة على موضوع الحديث ومحور الكال      

   .30 البقرة ، سورة يوسف موضوعاً بارزاً تتحدث عنه كسورة

كذلك من فوائد تقسيم القرآن إلى سور التيسير على العباد فلو كان القـرآن              

 وصعب عليهم فهمه وهذا أظهر ما يكون فى مجـال           هسبيكة واحدة ألعياهم حفظ   

  .التعليم وتدرج األطفال من السور القصار إلى السور الطوال شيئاً فشيئاً 

                                                 
  .نفس الصفحة  - المرجع السابق  27
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى اإلمام الكبير فى التفسير والحديث والنحو واللغة وعلـم البيـان ،                   28

خشرى سنة سـبع وسـتين      صنف التصانيف البديعة منها الكشاف فى تفسير القرآن العزيز وكانت والدة الزم           

 ) 173-168ص-5ج- وفيات األعيان –ابن خلكان (. وأربعمائة بزمخشر وتوفى سنة ثمان وثالثين وخمسمائة
 األقاويل ن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو–أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى  29

   .48ص-1ج– لبنان –بيروت – دار المعرفة –فى وجوه التأويل 
 – )1988-ه1408(3/ط– دار الفكـر     –مناهل العرفان فى علوم القـرآن        –محمد عبد العظيم الزرقانى      30
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فما الحكمة فى تقطيـع     : فإن قيل   :  قائالً    عن هذه الحكم   31تحدث الزركشى 

        وراً ؟ قلت هى الحكمة فى تقطيع السور آيات معدودات ؛ لكل آيـة حـدالقرآن س

تسوير ومطلع ؛ حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقال وقرانا معتبرا ، وفى                

السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجرة ، وآية من آيات اهللا تعالى وسورت             

السهاً على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز ،         ي طواال وقصارا وأوساطا ؛ تنب     ِرو

  32. فهذه سورة الكوثر ثالث آيات وهى معجزةٌ إعجاز سورة البقرة 

 سور القرآن الكريم وجدناها مشتملة على أنـواع متعـددة مـن             تأملناوإذا  

إن : رة بقولـه    الفواتح متكررة فى عدد من السور ويعلل سعيد حوى لهذه الظـاه           

بين أقسام القرآن ،    فواتح السور هى بعض المفاتيح التى تتعرف بها على الرابطة           

وبين مجموعات هذه األقسام ، وبـين تسلـسل الـسور ضـمن القـسم األول أو                 

   .33المجموعة الواحدة ، فهى من مفاتيح الوحدة القرآنية المعجزة 

فتكاد تكـون لكـل      وتفننت ،  هلم يلتزم القرآن اسلوباً واحداً واختلفت سور      

سورة لهجة خاصة ، فإن بعضها بنى على فواصل وبعضها ليس كـذلك وكـذلك               

لم ذلك الكتاب ،    افواتحها منها ما افتتح باالحتفال كالحمد ، ويا أيها الذين آمنوا ، و            

   .34مات نشاء بالمقدّوهى قريب مما نعبر عنه فى صناعة اإل

 فـى أول الكـالم      نقإلبتداء وهو أن يتأ   وقال أهل البيان من البالغة حسن ا      

وإال ،  على الكالم ووعـاه     ألنه أول ما يقرع السمع فإن كان محرراً أقبل السامع           

أعرض عنه ولو كان الباقى فى نهاية الحسن فينبغى أن يؤتى فيه بأعـذب لفـظ                

   .35وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاً وأصحه معنى 

                                                 
 ابو عبد اهللا المصري الزركشى الشافعي مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة كان فقيهاً أصـولياً            ن الدي ربد 31

 طبقـات   –الـداودى   . (عين وسـبعمائة    تـس ربع و مفسراً أديباً وله تصانيف كثيرة فى عدة فنون توفى سنة أ          
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بديعاً ، ومليحاً رشيقاً ، كان داعية إلى االستماع لما          وإذا كان االبتداء حسناً     

 ،  ~وطس،  ~  ، وحم  ~لما: يجئ بعده من الكالم ولهذا المعنى يقول اهللا عز وجل           

 فيقرع أسماعهم بشئ بديع ليس لهم بمثله عهد ليكـون بـذلك             ~وطسم ، كهيعص  

  .36داعية لهم إلى االستماع لما بعده 

د من تعريف بالفتح فى اللغة قال ابن فارس          الفواتح الب  أنواع نذكر   أنوقبل  

فتحت : الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خالف اإلغالق يقال           ) فتح(:  

   .37الباب وغيره فتحاً

أوائل السور ، الواحدة فاتحة وأم الكتاب       : وفاتحة الشئ أوله وفواتح القران      

  .38فاتحة القران : يقال لها 

السور القرآنية نجد أن العلماء ومنهم السيوطى        أن نحصى فواتح     أردناوإذا  

فى اإلتقان والزركشى فى البرهان فى علوم القرآن اتفقوا على أنها ال تخرج عـن       

  : عشرة أنواع من الكالم وهى 

 إثبات لصفات المدح ،   :  والثناء قسمان   .  وجل   استفتاحه بالثناء عليه عز      :أوالً  

فـى خمـس سـور ،        )الْحمد للِّه   ( ات نحو ونفى وتنزيه من صفات النقص واإلثب     

سـبِح  (،  ) 1 :اإلسراء()  سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدهِ    (والتنزيه نحو . فى سورتين    )تبارك(و

فى سبع سور ، فهذه أربع عشرة سورة استفتحت بالثناء           )1:األعلى()  اسم ربك الْأَعلَى  

  ا        . ونصفها لسلب النقائصعلى اهللا نصفها لثبوت صفات الكمال

س ،   ، طه ، ط    كهيعص   ،   راملص ،   امل ،   امل :  نحو ى استفتاح السور بحروف التهج    :ثانياً  

  .39 وذلك فى تسع وعشرين سورة ن ،قم ، عسق ،حسم ، ط

 وتبدأ به خمس سور نحـو       )@( للنبي نداء    :االستفتاح بالنداء وهو قسمان    :ثالثاً  

) لَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن اللَّه كَان عِليًمـا حِكيًمـا             َ ي اتَِّق اللَّه و   يا َأيها النَّبِ  (

                                                 
 –دار الكتب العلميـة     -) الكتابة والشعر   (  الصناعتين   –أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكرى           36
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، نداء للعباد وتبدأ به أيضاً خمس سور ثالث منها للذين آمنوا ،              ) 1 : األحزاب(

   .س عامة اواثنتان للن

 قَد( ،) 1: القمر  (  )الساعةُ وانشق الْقَمر  اقْتربِت   (  االستفتاح بالجمل الخبرية نحو      :رابعاً  

  .ن سورة يوذلك فى ثالث وعشر )1: املؤمنون () أَفْلَح الْمؤِمنونَ

)  والناِزعـاِت غَرقًـا   (،  )  1:الطارق  ()  والسماء والطَّاِرقِ (االستفتاح بالقسم نحو     :خامساً  

   . سورة ة وذلك فى خمس عشر)1:النازعات (

) ِإذَا الـشمس كُـورت    ( )1:الواقعة  () ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ  ( نحو   لشرط اإلستفتاح با  :سادساً  

  . وذلك فى سبع سور 1): التكوير (

)  قُلْ هو اللَّه أَحد   () 1 :العلق  ( ) اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    ( اإلستفتاح باألمر نحو     :سابعاً  

  .وذلك فى ست سور )  1 :اإلخالص(

)  أَلَم نشرح لَـك صـدرك     ( ) 1:النبأ  () عم يتساءلون ( ستفهام نحو   اإلستفتاح باال  :ثامناً  

   .، وذلك فى ست سور ) 1:الشرح (

وذلك فى ثـالث    )  1:املسد  () تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب    (ستفتاح بالدعاء نحو     اال :تاسعاً  

  سور 

ستفتاح بالتعليل وهو آخر أنواع الفواتح وقد ورد فى موضـع واحـد             ال ا :عاشراً  

  .) 1:قريش () ِلِإيلَاِف قُريٍش(وهو قوله تعالى

  : الشيخ شهاب الدين أبوشامة المقدسى هذه الفواتح فى بيتين قائالً وقد جمع 

  لِْب لما استفتح السوراالمدح والس ت    أثنى على نفسه سبحانه بثبو

  40 استفهم الخبراىحروف التَّهجعا     الد الندا التعليل والقسمألمر شرطوا

المطالع والفواتح دليل على جودة البيان وبلوغ المعانى إلى األذهان          وحسن  

فإنه أول شئ يدخل األذن وأول معنى يصل إلى القلب وأول ميدان يجول فيه تدبر               

    .41العقل

                                                 
  181ص1/ج–فى علوم القرآن ن  البرها–الزركشى  40
 الفوائد المشوّقة إلى علـوم  –بى عبد اهللا محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم إمام الجوزية         أشمس الدين    41
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) خـتم (:قال ابن فارس    ،اتم  الخوهاء من تعداد أنواع الفواتح تأتى       وبعد االنت 

الخاء والتاء والميم أصل واحد وهو بلوغ آخر الشئ يقال ختمـت العمـل وخـتم                

القارئ السورة فأما الختم فهو الطبع على الشئ فذلك من الباب أيضاً الن الطبـع               

  .42 خرهمآخاتم األنبياء ألنه ) @(بعد بلوغ اخره والنبي على الشئ ال يكون إال 

عاقبته وآخره واختتمت الشئ نقـيض افتتحتـه        : تمته  وخاتم كل شئ وخا   

 مـا   آخـر  نوخاتمة السورة آخرها وفى التنزيل العزيز ختامه مسك أى آخره ال          

  . 43يجدونه رائحة المسك 

مها آخر ما يقرع يوإذا كانت فواتح السور أول ما يقرع األسماع ، فإن خوات     

هاء حتى ال يبقى فى النفوس      األسماع وهى كالفواتح فى الحسن كما أنها تؤذن باالنت        

تشوق لما يذكر بعدها وهى آخر ميدان يجول فيه تدبر العقل لذا جـاءت مـشتملة                

  : على المعانى البديعة وهى ال تخرج عن عشرة أنواع من الكالم وهى 

لَيِهم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت ع)6(اهِدنــــا الصراطَ املُستِقيم ( المختتمة بالدعاء نحو  :أوالً

 الِّنيالَ الضو لَيِهموِب ع1      .وذلك فى سبع سور  ) 7-6 :الفاحتة() ) 7(غَِري املَغض  

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم (مة بالوصايا نحو تالمخت: ثانياً 

     . وذلك فى خمس سور )200 :ان آل عمر( ) تفِْلحونَ 

    . المختتمة ببيان بعض األحكام والفرائض وذلك فى سورتين :ثالثاً 

 فَسبحانَ الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُـلِّ شـيٍء وِإلَيـهِ         ( المختتمة بالتعظيم والتهليل نحو      :رابعاً  

  . وذلك فى إحدى وعشرين سورة )83:يس () ترجعونَ 

وهو الَِّذي جعلَكُم خالَِئف اَألرِض ورفَع بعـضكُم    (المختتمة بالوعد والوعيد نحو     : خامساً  
                ِحـيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعس كبِإنَّ ر اكُما آتِفي م كُملُوباٍت لِّيجرٍض دعب قاألنعـام   ()  فَو :

    . وذلك فى ست وعشرين سورة)165
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ِإنَّ الَِّذين ِعند ربك الَ يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه        (المختتمة بالحض على العبادة  نحو     : سادساً  

  . وذلك فى أربع عشرة سورة )206: األعراف () وله يسجدون ويسبحونه ولَه يسجدونَ 

ا يوحى ِإلَيك واصِبر حتى يحكُم اللّـه  واتِبع م(  نحو)@(المختتمة بتسلية الرسول     :سابعاً  

اِكِمنيالْح ريخ وهوذلك فى ست سور   )109: يونس () و.  

وذلـك فـى    ) 182: الصافات  ()والْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني     (  المختتمة بالثناء نحو    :ثامناً  

  .أربع سور 

هـذَا بالَغٌ لِّلنـاِس وِلينـذَرواْ ِبـِه        (بالبالغ نحو   مع األمر   مدح القرآن الكريم      :تاسعاً

  .44 وذلك فى تسع سور )52: إبراهيم ( ) وِليعلَمواْ أَنما هو ِإلَـه واِحد وِليذَّكَّر أُولُواْ اَأللْباِب 

 والرسـل والرسـاالت     اآلخـر ختمت بعض السور بالحديث عن اليوم       : عاشراً  

  . عن حقائق واإلخباربقة السماوية السا

تعددت كذلك خواتم    وهكذا نجد انه كما تعددت فواتح سور القرآن الكريم ،           

مها مناسبة كبيرة وعالقة وثيقـة إن       ي وبين فواتح هذه السور وخوات      هذه السور ،  

 وهـذه المناسـبة ال       دلت على شَئ فإنما تدل على إعجاز القرآن وحسن نظمه ،          

خاتمتها بل تتعداها إلى جميع سـور القـرآن         و الواحدة   تقتصر على فاتحة السورة   

ارتباطاً يجعل من القرآن الكريم نسيجاً واحـداً        الكريم فهى مرتبطة بعضها ببعض      

وكذلك للـسور    لآليات الكريمة    فالترتيب التوقيفى   :  ما جعل بعضهم يقول    وهذا

 الـصدق أنـه     ليشهد شهادة   فى آيات القرآن وسوره       البين    يرتبط بهذا التناسب  

  .45 هذا إال اهللا سبحانه  اهللا فال يقدر على كتاب 

ن سور القران الكريم تتخذ أشكاالً عدة منهـا مناسـبة أسـماء            يوالمناسبة ب 

لك مناسـبة فاتحـة     ذمقاصدها ومنها المناسبة بين آيات السورة الواحدة وك       لالسور  

  . اتيمها مناسبة فواتح السور وخوالسورة لخاتمة ما قبلها ومنها أيضاً 

                                                 
-  االتقان فى علوم القرآن– السيوطى 185 -183 ص -1ج- البرهان فى علوم القرآن–أنظر الزركشى  44
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تـستحق  قرآنيـة   وهكذا نجد أن المناسبة بين سور القرآن الكريم ظـاهرة           

    .فى الفصل الثالث الدراسة وسنتعرض لها بشئ من التفصيل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث األول 
  

  السور المفتتحة بالثناء 
  

ـ    (افتتح اهللا عز وجل كتابه الكريم بالحمد قال تعالى           الْع بللِّه ر دمالْحالَِمني  (

من لكل  ، وقبل أن نأتى بتعريف الحمد البد من توضيح المعنى اللغوى            ) 1:الفاحتة  (

  .الشكر والمدح 

الشكر مثل الحمد إال أن الحمد أعم منه فإنك تحمد االنسان علـى صـفاته               

   46. الجميلة وعلى معروفه ، وال تشكره إال على معروفه دون صفاته 

   .47 الثناءالمدح نقيض الهجاء وهو حسن

الحمد فى اللغة نقيض الذم ؛ ويقال حمدته على فعله ، ومنه المحمدة خالف              

  . 48المذمة 

الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل علـى          : وقال ابن فارس    

د ، إذا كثرت خصاله     م ورجل محمود ومح   خالف الذم ، يقال حِمدتُ فالناً أحمده ،       

 ، قال األعشى يمدح النعمان بن المنذر ، ويقال إنه فضله            المحمودة غير المذمومة  

  : بكلمته هذه على سائر من مدحه يومئذ 

  49إلى الماجد الفَرع الجواِد المحمد   إليك أبيت الَّلعن كان كَال لُها 

  الثناء بالجميل ، ويوصف به فيقال       : والحمد :       ـدموامـرأةٌ ح ، دمرجٌل ح

  . 50وحمدةٌ 

 أوضحنا المعنى اللغوى لكل من الحمد والشكر والمـدح نجـد أن             وبعد أن 

العلماء قد وقع بينهم خالف حول الحمد والشكر أيهما أعم الحمد أم الشكر ؟ منهم               

إن الشكر أعم من الحمد ألنه باللسان وبالجوارح والقلب والحمـد انمـا             : من قال   

                                                 
  .460ص-3ج– لسان العرب –ابن منظور  46
  .27ص  - 6 ج -  المرجع السابق 47
  .150ص - 2ج - المرجع السابق  48
 .100ص -2ج– معجم مقاييس اللغة –بن فارس  ا 49
 دار –) م1972 -ـه1392 (2ط – قام باخراجه لجنة مجمع اللغة العربية بمصر –المعجم الوسيط  50

 .196ص -1ج–الدعوة للنشر 



حمد أعم مـن الـشكر ألن       يكون باللسان خاصة ، والبعض اآلخر منهم يرى أن ال         

الحمد فيه معنى الشكر ومعنى المدح والحمد يوضع موضع الـشكر وال يوضـع              

  . الشكر موضع الحمد 

الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على الجميل من         : قال الزمخشرى   

نعمة وغيرها ، تقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على حسبه وشجاعته وأما             

  : نعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح قال الشكر فعلى ال

  يدى ولسانى والضمير المحجبا  أفادتكم النعماء منى ثالثة 

والحمد باللسان وحده فهو إحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه السالم الحمـد رأس              

  .51الشكر ما شكر اهللا عبد لم يحمده 

ن بمعنى الشكر على    نستطيع القول بأن الحمد أعم من الشكر ألن الحمد يكو         

النعمة ، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة ، لذا يمكن أن نقول            

حمدته على كرمه وعلى علمه ، أما الشكر فهو اإلعتراف بالفضل فال يكون إال              : 

على النعمة ، فالحمد نقيضه الذم والشكر نقيضه الكفران ، لذا كل حامـد شـاكر                

  . اً وليس كل شاكر حامد

  : وفرقوا بين الحمد والمدح بأمور 

أحدها أن الحمد يختص بالثناء على الفعل االختياري لذوى العلـم والمـدح        

مدحت اللؤلؤة علـى    :  وغيره ولذوى العلم وغيرهم كما يقال        ييكون فى اإلختيار  

  .صفائها 

وثانيها وثالثها أن الحمد يشترط صدوره عن علم ال ظن وأن تكون الصفات 

ودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيهـا              المحم

  . نقص ما

ورابعها أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس فى المدح وهو أخـص              

  . بالعقالء والعظماء وأكثر إطالقاً على اهللا تعالى 

خامسها أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة واإلجـالل والمـدح             

  . 52 المحاسن ولذا كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء والمدح خبراً محضا اخبار عن
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  : 53والعرب فى جاهليتهم حمدوا اهللا عز وجل قال أمية بن أبى الصلت 

  54فليس إحسانه عنا بمقطوع        الحمد هللا حمداً ال إنقطاع له 

  :  فهو القائل 55ين ذكراً للحمد لبيد بن ربيعةومن أكثر الجاهلي

  56وِهللا المؤثَُّل والعديد   اهللا ، واُهللا الحميد حمدتُ

  : وله قصيدة أخرى مفتتحة بقوله 

  57واهللا ربى ماِجد محمود    قُضي األمور وأنجِز الموعود 

  : وبعد إسالمه قال 

  58حتى لبستُ من اإلسالم سرباال  الحمد ِهللا إذ لم يأتني أجلي 

دعـواهم ِفيهـا    (ت الخاتمة ، قال تعالى      والحمد كما أنه أول الفاتحة هو آخر الدعوا       
الَِمنيالْع بِللِّه ر دمأَِن الْح ماهوعد آِخرو الَما سِفيه مهتِحيتو ماللَّه كانحب10:يونس  ) (س ( 

إخبار عن الحمد واالختيار فـي الكـالم        ) هللا(الحمد رفع باالبتداء ، وقوله      

رآن فال يقرأ فيه الحمد إال بالرفع ، ألن السنة تتبع فى القـرآن ، وال          الرفع فأما الق  

يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التى قد قرأ بها القراء المشهورون بالـضبط              

والثقة والرفع القراءة ، ويجوز فى الكالم أن تقول الحمد تريد أحمـد اهللا الحمـد                

 أن يكون عليهـا الخلـق ، إال أن   ألن حال الحمد يجب  ) أحمد(فاستغنيت عن ذكر    
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لك النبـي فلمـا بلغـه       ذبن عوف بن أمية وكان أمية يخبر أن نبياً يخرج قد أطل زمانه وكان يأمل أن يكون                  

 الـشعر  –بن قتيبة ا(  شعره قال آمن لسانه وكفر قلبه )@(كفر به حسداً له ولما أنشد النبي     )@(خروج النبي   

  ) 107ص-1ج–والشعراء 
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   الرفع أحسن وأبلغ فى الثناء على اهللا عز وجل ، وقد روى عن قوم من العـرب                 

  . 59وهذه لغة من ال يلتفت إليه وال يتشاغل بالرواية عنه ) الحمِد هللا (و)الحمد هللا ( 

بن عاشور أنه سبحانه قدم الحمد ليضعه المناجون فى مناجـاتهم           اوقد ذكر   

ا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطـابهم إيـاهم              جري

 بن أبى الـصلت يمـدح عبـد اهللا بـن           ، قال أمية    وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل     

  : جدعان 

  حياؤك إن شيمتك الحياء  أأذكر حاجتى أم قد كفانى 

  كفاه عن تَعرِضه الثناء  إذا أثنى عليك المرء يوما 

 فكان افتتاح الكالم بالتحميد سنة الكتاب المجيد ، لكل بليغ مجيد ، فلم              :قال  

 يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كل كالم نفيس لم يشتمل فى طالعه علـى الحمـد      

وكل أمٍر ذى بال ال يبدأ فيه        )@( عن النبى  "60باالبتر أخذاً من حديث أبى هريرة     

طبة زياد بن أبى سفيان التى خطبهـا        وقد لقبت خ  " بالحمد هللا أو بالحمد فهو أقطع       

بالبصرة بالبتراء ألنه لم يفتتحها بالحمد  وكانت سورة الفاتحة لذلك منزلـة مـن               

  ا.   61القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة 

:  قال 62وأعظم سور القرآن الكريم مفتتحة بالحمد فعن أبى سعيد بن المعلَّى        

يا رسـول اهللا ،     :  فلم أجبه فقلت     )@(اني رسول اهللا    كنت ُأصلى فى المسجد فدع    

 )يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعـاكُم           (ألم يقل اهللا    : إنى كنت أصلى فقال     

ُألعلمنَّك سورة من أعظم السور فى القرآن قبـل أن          (  ؟ ثم قال لي       )42:األنفال  (

ألعلمنـك  " ألم تقل : ثم أخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له       ) جد  تخرج من المس  
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اباهريرة وقد اجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً وكان اسالمه بين الحديبة وخيبر توفى ابوهريرة 

  ).207-201-199-ص-4ج–اإلصابة فى تمييز الصحابة –ابن حجر . (ه وخمسين سنة سبع
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-211ص-5ج–أسد الغابة فى معرفة الصحابة –ابن االثير . (والثانى كنا نغدو فى السوق ) @(رسول اهللا 

212.( 



 هى السبع   "الْحمد للِّه رب الْعالَِمني     "قال  " سورةً هى أعظم سورٍة فى القرآن العظيم ؟       

  ا   63.المثانى والقرآن العظيم الذى ُأتيته 

وفـى  وقد جاء اإلستهالل بالحمد هللا فى خمس سور من القـرآن الكـريم              

جميعها جاء الحمد معرفاً باأللف والالم وقد علل الطبرى وجه ادخال األلف والالم             

إن لدخول األلف والالم فى الحمد ، معنى ال يؤديه قول القائـل             : فى الحمد بقوله    

حمداً ، باسقاط األلف والالم وذلك أن دخولهما فى الحمد مبنى على أن معناه جميع              

 ، ولو أسقطتا منه ما دل إال على أن حمد قائل ذلك هللا              المحامد ، والشكر الكامل هللا    

أحمـد اهللا   :  هللا أو حمد اهللا      احمد: ، دون المحامد كلها ، اذ كان معنى قول القائل           

تالياً  سـورة أم القـرآن       ) الْحمد للِّه رب الْعالَِمني   (حمدا وليس التأويل فى قول القائل       

ما وصفنا قبل ، من أن جميع المحامد هللا بألوهيتـه           أحمد اهللا ، بل التأويل فى ذلك        

وإنعامه على خلقه ، بما أنعم به عليهم من النعم ، التى ال كفء لهـا فـى الـدين                   

   64. والدنيا ، والعاجل واآلجل 

والمتأمل لهذه السور المفتتحة بالحمد هللا يجدها سوراً مكية وقد توجهت هذه            

لهذا عندما تحدث سعيد حوى عـن فاتحـة         السور لتثبيت أمر العقيدة فى النفوس       

والعقيدة فى اإلسالم ليست فكرة مجردة ، بل إن لها ثمارها وآثارها            : الكتاب قال   

 منك عمـالً    ىتضقوواجباتها، فكونك تعرف هللا الربوبية والرحمة والحساب فهذا ي        

 فى  ومن ثم بدأت السورة بالحمد ثم علمتنا العبادة واالستعانة وطلب الهداية والسير           

وعرفتنـا أن مقامنـا    فتنا السورة على اهللا وربوبيته ،     صراط اهللا عز وجل ،لقد عر     

 الحمد هللا والعبادة له واالستعانة به وطلب هالعبودية له ، وأن مقام العبودية مضمون

  . 65الهداية منه والسير فى منهاجه 

دث سيد  وفى تكرار الحمد هللا تثبيت للعقيدة وأنه ال معبود إال اهللا وعندما تح            

الدين يقوم كله على قاعدة األلوهية الواحدة كل تنظيماته         :  عن العقيدة قال     66قطب
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فى أسيوط انضم إلى اإلخـوان المـسلمين        ) موشا( مفكر اسالمى مصري ، من مواليد قرية         –سيد قطب    66

فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم وسجن معهم إلى أن صدر األمر بإعدامه فأعدم وكتبه كثيـرة          



وكل تشريعاته تنبثق من هذا األصل الكبير وكما إن الـشجرة الـضخمة الباسـقة               

الوارفة المديدة الظالل المتشابكة األغصان الضاربة في الهواء البـد أن تـضرب        

ة وفى مساحات واسعة ، تناسـب ضـخامتها         بجذورها فى التربة على أعماق بعيد     

  .  67وامتدادها فى الهواء فكذلك هذا الدين 

وقد ارتبط الحمد فى كل سورة من سور القرآن الكريم بنعمة من ِنعـم اهللا               

التى ال يحصيها العدد وأجلَّ هذه النعم نعمة الربوبية لذا افتتح اهللا عز وجل كتابـه                

أثنى اهللا عز وجل على نفـسه فهـو          )1:الفاحتة  ) ( الْعالَِمني الْحمد للِّه رب  (الكريم بقوله   

) الْحمد للِّه رب الْعالَِمني   (قولوا  : المستحق لجميع المحامد ثم علَّم ذلك عباده فقال لهم          

يكون تأويل ذلك أن العـرب مـن        ) قولوا(يقول الطبرى فإن قال قائل واين قوله        

، ولم تشك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها شأنها اذا عرفت مكان الكلمة      

ما حذفت ، حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها ، وال سيما ان كانت الكلمة التى                 

  : حذفت قوالً أو تأويل قول كما قال الشاعر 

  اذا سار النواعج ال يسير    وأعلَم أنَّنى ألكُون رمسا 

  برون لهم وزيرفقال  المخ    فقال السائلون لمن حفرتم 

الميت وزير ، فأسـقط     : فقال المخبرون لهم    : يريد بذلك   : قال ابو جعفر    

الميت ، اذ كان قد أتى من الكالم بما يدل على ذلك فكذلك ما حذف من قـول اهللا                   

 بقوله ما أراد ) ِإياك نعبد(لما علم بقوله جل وعز     )  الْحمد للِّه رب الْعالَِمني   (تعالى ذكره   

)   الَِمنيالْع بللِّه ر دمـ           ) الْح  مـن   ه، من معنى أمره عباده ، أغنت داللة ما ظهر علي

  . 68القول عن إبداء ما حذف 

فالن رب هـذا    : صاحبه ويقال   : ه ، وقيل    قمالكُه ومستح :  كل شٍئ    ورب

 فى غَيِر اِهللا، إال     وال يقال الرب  . الشِئ أي ملْكَه له وكُل من ملك شيئاً ، فهو ربه            

  . 69باإلضافة
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   : وأما تأويل قوله رب ، فإن الرب فى كالم العرب ، متصرف على معان               

  : فالسيد المطاع فيها يدعى ربا ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة 

  70 وعرعِرورب معد بين خبٍت  وأهلكْن يوما رب ِكندةَ وابنه 

  :قال العجاج . الخلق كلُّه : الم والع. أصناف الخلق : والعالمون    

  فِخنْدفُ هامةَ هذا العالِم 

  جاء به مع قوله 

  71يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمى 

والعالمون جمع عالم ، والعالم جمع ال واحد له من لفظـه كاالنـام والـرهط                   

والجيش ونحو ذلك من األسماء ، التى هى موضوعات على جماع ال واحد له من               

  .72لفظه  

  . 73الجن واإلنس : رب العالمين : عن ابن عباس 

فالحمد الكامل والشكر الخالص هللا وحده ال شريك له فهو المالك والمـدبر             

  . والمتصرف فى خلقه 

ارتبط الحمد بنعم اهللا وآياته الدالة على قدرته وأنه وحـده المـستحق             وقد  

عنه غيـره مـن     لجميع المحامد وللحمد فى كل سورة معنى فى موضعه ال يؤدى            

أجل عقده بالنعم المختلفة وكما أسلفنا أجل هذه النعم نعمة الربوبية لذا افتتح اهللا عز   

نه المستحق لجميع المحامد ألنه رب العالمين ومن بعد جـاء الحمـد           بأوجل كتابه   

متسلسالً فى عدد من السور مرتبط فى كل منها بنعمة مـن نعـم اهللا ، أول هـذه                

الْحمد ِللِّه الَِّذي خلَق الـسماواِت واَألرض وجعـلَ         (تبدأ بقوله تعالى    السور سورة األنعام    

تبدأ بالحمد   :قال سيد قطب  ) .1: األنعام   (  ) الظُّلُماِت والنور ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُونَ      

 والثناء ، على ألوهيته المتجلية      ثناء عليه ، وتسبيحاً له ، واعترافاً بأحقيته للحمد        هللا  

.. فى الخلق واإلنشاء بذلك تصل بين األلوهية المحمـودة وخصيـصتها األولـى           

السماوات واألرض ثم فى أضخم     ...الخلق وتبدأ بالخلق فى أضخم مجالى الوجود        
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الظلمـات  ..الظواهر الناشئة عن خلق السماوات واألرض وفق تـدبير مقـصود            

  . 74والنور 

 إلرادة الجنس ، وألن ظلمة كل شئ تختلف باختالف ذلك الشئ            أفرد النور 

فظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة الموضع المظلم يخالف كـل واحـد منهمـا                

صاحبه ، والنور ضرب واحد ال يختلف كما تختلف الظلمات وحتى فى الظلمـة              

 الهدايـة  القلبية فظلمة الكفر غير ظلمة النفاق ، وظلمتهما غير ظلمة الفسوق ونور   

  .75واحد 

فقد قيل إنها زائدة وقد جاءت فى كالم العرب زائدة          ) وجعل(أما قوله تعالى    

  :والشاهد قول أحدهم 

  76والواحد اثنيِن لما هدنى الِكبر   وقد جعلت أرى االثنين أربعةٌ 

دالة على قبح فعل الذين كفروا ، ألن المعنـى أن خلقـه             ) ثُُم(وقوله تعالى   

 وغيرهما قد تقرر ، وآياته قد سطعت ، وإنعامه بذلك قد تبين             السماوات واألرض 

، ثم بعد هذا كله عدلوا بربهم ، ولو وقع العطف فى هذا ونحوه بالواو لـم يلـزم                   

   77) .ثُم(التوبيخ كلزومه ب 

والذين كفروا هم كل من كفر باثبات إله غير اهللا تعالى سواء فى ذلك مـن                

م لم ينكروا وجود اهللا ولكنهم عبدوا األصنام        جعل له شريكاً مثل مشركى العرب فه      

حتى تقربهم إلى اهللا ، ومن خص غير اهللا باإللهية ألن كال الفريقين قـد عـدلوا                 

  . بربهم 

وإذا تتبعنا السور المفتتحة بالحمد ما نكاد نصل إلى نصف القرآن الكـريم             

الْحمد ِللَّـِه   (حتى نجده مفتتحاً بالحمد فسورة الكهف وهى نصف القرآن تبدأ بقوله            
   .)1:الكهف () الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعل لَّه ِعوجا
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احلمد ( ـمفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثانى من القرآن ب         وهى  

 وكما كان أول الربع الرابع منـه  )احلمـد هللا ( كما كان افتتاح النصف األول بـ  )هللا

   .78)احلمد هللا فاطر السماوات واألرض(  بـ تقريباً

موقع اإلفتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكالم فى الغرض المهم    

 أجزل نَعماء اهللا تعالى على عباده المؤمنين        )@(ولما كان إنزال القرآن على النبي       

بطيب الحياة ألنه سبب نجاتهم فى حياتهم األبدية ، وسبب فوزهم فى الحياة العاجلة 

وانتظام ألحوال والسيادة على الناس ، ونعمة على النبى صلى اهللا عليه وسلم  بأن               

جعله واسطة ذلك ومبلغه ومبينه ، ألجل ذلك استحق أكمل الحمد إخبارا وإنـشاء              

.79   

إنما افتتح جل ثناؤه هذه السورة بذكر نفسه بما هو له أهل وبالخبر             : وقيل  

ه إخباراً منه للمشركين من أهل مكة بأن محمد رسوله          عن إنزال كتابه على رسول    

وذلك أن المشركين كانوا سألوا رسول اهللا صلى عليه وسلم ، عـن أشـياء                )@(

إن : علمهموها اليهود من قريظة والنضير ، وأمروهم بمسئلتموه عنها ، وقـالوا             

 صـلى   أخبركم بها فهو نبى ، وإن لم يخبركم بها فهو متقول ، فوعدهم رسول اهللا              

اهللا عليه وسلم للجواب عنها موعداً ، فأبطأ الوحى عنه بعض اإلبطـاء ، وتـأخر                

ئيل عليه السالم عنه عن ميعاده القوم ، فتحدث المشركون بأنه أخلفهـم             امجئ جبر 

موعده ، وأنه متقول ، فأنزل اهللا هذه السورة جوابا عن مسائلهم ، وأفتتح أولهـا                

   . 80وثتهم التى تحدثونها بينهم بذكره ، وتكذيب المشركين فى أحد

هللا الحمد الكامل والشكر الخالص على أفضل نعمائه علينا أال وهى نعمـة             

اإلسالم فاهللا قد حمد نفسه وأثنى عليها على انزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم              

محمد صلى اهللا عليه وسلم هذا الكتاب أفضل نعم اهللا علينا ألن به النجاة والفـوز                

خرج الناس من الظلمات إلى النور وبه تستقيم الحياة فهو كتاب ال اختالف فى             وبه  

معانيه وال تناقض وال عوج وال يخرج شئ منه عن الحكمة وهو قيّماً على سـائر            

أيضاً من السور المفتتحـة بالحمـد       . الكتب السماوية مصدقاً لها شاهداً بصحتها       
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 ِللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ولَـه            الْحمد(  سورة سبأ وهى تبدأ بقوله تعالى     
 ِبريالْخ ِكيمالْح وهِة وِفي الْآِخر دم1:سبأ )(الْح. (   

للتنبيه على أن السورة تتضمن مـن دالئـل         ) احلمد هللا (افتتحت السورة بـ    

الحمـد لـه واإلخبـار      تفرده باإللهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضى إنشاء         

  .81باختصاصه به  

ومع الحمد صفة الملك لما فى السماوات وما فى األرض ، فليس ألحد معه              

شئ ، وما الحد فى السماوات واألرض من شرك فله سبحانه كل شئ فيهما وهذه               

والمالك لكل شئ هو اهللا الـذى       .  هى القضية األولى فى العقيدة ،  قضية التوحيد          

  82.اه فى هذا الكون العريض ال مالك لشئ سو

الحمد على تنوعه هو هللا     : الستغراق الجنس ، أي     ) احلمد(األلف والالم فى    

تعالى من جميع جهات الفكرة ، ثم جاء بالصفات التى تستوجب المحامد ، وهـى               

   . 83فى األرض وعلمه المحيط بكل شئ ملْكه جميع ما فى السماوات وما

( عطف على الصلة وهى قوله تعالى       ) اآلخرةوله الحمد فى    ( وقوله تعالى   

 أى والذى له الحمد فى اآلخرة كما له         )الذى له ما فى السماوات وما فى األرض         

وفى هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء         . فى الدنيا العاجلة    

ـ                 سوا يس لها فى هذه العوالم أدنى تأثير وال لها بما تحتوى عليه أدنى شعور ، ون

   . 84حمد مالكها وسائر ما فى السماوات واألرض

يحتمل أن تكون األلف والالم للجنس أيضاً وتكون األية    : 85وقال ابن عطية  

خبراً أن الحمد فى اآلخرة هو له وحده إلنعامه وأفضاله وتغمده وظهـور قدرتـه               

لـى  وغير ذلك من صفاته ، ويحتمل أن تكون األلف والالم فيه للعهد واإلشـارة ا              
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مولده سنة ثمانين وأربع مائة توفى سـنة إحـدى وأربعـين            ) لمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز       ا(فيه  
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وقـالوا  ( إلى قولـه     )10:يونس  () وآخر دعواهم أِن احلمد هللا ربّ العاملني        ... ( قوله تعالى   
  86 .)74: الزمر ) ( ...احلمد للّه الذى صدقنا وعده

وإذا تساءلنا ما الفرق بين الحمد فى الدنيا والحمد فـى األخـرة ؟ يجيـب                

ألنه على نعمة متفضل بها وهـو       أما الحمد فى الدنيا فواجب      : الزمخشرى بقوله   

الطريق إلى تحصيل نعمة األخرة وهى الثواب واما الحمد فى اآلخرة فليس بواجب 

ألنه على نعمة واجبة اإليصال إلى مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة             

  .87اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد 

 الحكيم الذى يفعل مـا يفعـل بحكمـة ،           )يم اخلبري   وهو احلك (أما قوله تعالى    

ويصرف الدنيا واألخرة بحكمة ، ويدبر أمر الوجود كله بحكمة الخبير الذى يعلـم              

   .88بكل شئ وبكل أمر وبكل تدبير علماً كامالً شامالً عميقاً يحيط باألمور

 فى  كذلك من السور التى قوامها توجيه القلب الى اهللا لمعرفة آالئه المتمثلة           

ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى بااللهية سورة فـاطر وهـى               

احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسالً أوىل أجنحة مـثىن            (مفتتحة بقوله تعالى    

 إفتتاحها بالحمد هللا    )1:فاطر  ) (وثالث ورباع يزيد ىف اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شئ قدير              

 اهللا أول هذه الصفات وهى      دعر بأن صفات من عظمة اهللا ستذكر فيها ويتلو حم         يش

  .صفة الخلق واإلبداع فاهللا عز وجل خالق السماوات واألرض 

كنـت أدرى مـا فـاطر        عن مجاهد عن ابن عباس رضى اهللا عنهما مـا         

السماوات واألرض حتى إختصم إلى أعرابيان فى بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أى             

  .89تها أبتدا

 اهللا المالئكة ربما يكون ذلـك       مخلوقات السماوات واألرض خص   ومن بين   

لشرفهم فهم رسل اهللا إلى من يختاره من عباده لحمل رسالته وتبليغها عباده وهذه              

  .الرسالة هى أعظم شئ وأجله ، إذن المالئكة هم صلة ما بين السماء واألرض 
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نهم أصحاب أجنحة منهم من     وعقب ذكره عز وجل لمهمتهم جاء وصفهم بأ       

له جناحان ومنهم من له ثالثة ومنهم من له أربعة وهذا اإلختالف يدل على القدرة               

  .على الخلق واإلبداع 

وقال قتادة إن أنواع المالئكة هى هكذا ، منها ما له جناحان ، ومنها ما له                

  .90ثالثة ومنها ما له أربعة ، وشذَّ منها ماله أكثر من ذلك 

 ألفاظ معدولة من اثنين وثالثـة وأربعـة ،          )مثىن وثالث ورباع    (الى  وقوله تع 

فعدلت فى حالة التنكير فتعرفت بالعدل ، فهى ال تنصرف للعدل والتعريف ، وقيل              

   .91للعدل والصفة

 تقرير لما يقع فى النفوس من التعجـب         )يزيد ىف اخللق ما يشاء      ( وقوله تعالى   

ليس هذا ببدع فى قدرة اهللا      : ولي األجنحة ، أى     واالستغراب عند الخبر بالمالئكة أ    

  . 92تبارك وتعالى ، فإنه يزيد فى خلقه ما يشاء 

واألصل الجناحان ألنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على األصل           

  .93وذلك أقوى للطيران وأعون عليه 

الوجـه   هو   )يزيد ىف اخللق ما يشاء    ( فى قوله تعالى     )@(وروى عن رسول اهللا     

الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن وقيل الخط الحسن وعن قتادة المالحة فى            

   94.العينين واآلية مطلقة تتناول كل زيادة فى الخلق 

وسورة فاطر هى آخر السور المفتتحة بالحمد ، والحمد كما تقدم ثناء على             

اب واألنعام  فاتحة الكت : اهللا عز وجل ونعلم بهذا أن السور المفتتحة بالحمد خمس           

  .والكهف وسبأ وفاطر  

تبارك : (كذلك أثنى اهللا عز وجل على نفسه فى فاتحة سورة الفرقان بقوله             
  ) . 1: الفرقان () الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا
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غيـره بالبركـة    الدعاء لإلنـسان أو     : والتبريك  .النماء والزيادة   : البركة  

  .95تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم ، ال تكون هذه الصفة لغيره : وتبارك اهللا 

هـو فـى     : 97اختلف فى معناه ، فقال الفراء     ) تبارك(:  96وقال القرطبى 

 ،تبارك تفاعل من البركة     :  98 واحد وهما للعظمة ، وقال الزجاج      "تقدس"العربية و 

تعـالى  : وقيل  . وقيل تبارك تعالى    . ومعنى البركة الكثرة من كل ذى خير        : قال  

  : وقال الطرماح . عطاؤه ، أى زاد وكثر وقيل المعنى دام وثبت انعامه 

  99.وليس لما أعطيت يا رب مانع    تباركت ال معط لشَئ منعته 

يفتتح اهللا عز وجل هذه السورة بالثناء على نفسه فهو قد زاد خيره وكثرت              

كانوا إذ  تابه ، وفى هذا رد على مشركى قريش         بركاته ومن هذه البركات إنزال ك     

  .إن القرآن تقوله محمد وإنه ليس من عند اهللا : يقولون 

البـراز صـلته    ) الـذى (ولم يذكر لفظ الجاللة واكتفى باالسم الموصول        

وإظهارها فى هذا المقام ، ألن موضوع الجدل فى السورة هو صـدق الرسـالة               

   . 100وتنزيل القرآن

فتدل على الجمع ، ولذلك قال ) أنزل(تدل على التفريق ، وأما لفظة ) لزن(ولفظة 

  )نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقاً لِّما بين يديِه وأَنزلَ التوراةَ واِإلِجنيلَ(فى سورة آل عمران 

  .101 ) 3: آل عمران (

هللا عز وجل قد فرق به بين       والفرقان هو القرآن الكريم وسمّى فرقاناً ألن ا       

فهـو قـد    : الحق والباطل ، أو ألنه نزل مفروقاً مفصوالً بين أجزائه فى اإلنزال             
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 أى على رسوله محمد صلى اهللا       )على عبده   ( نزل سورة بعد سورة ، وقوله تعالى        

  . وتعظيم له )@(عليه وسلم ووصفه بالعبودية فيه تكريم للرسول 

ليكون (ض الذى من أجله أنزل الفرقان بقوله        ثم يوضح اهللا عز وجل الغر     

ليكون محمد لجميع الجن واإلنس ، الذى بعثـه اهللا          : قال الطبرى   ) للعالمين نذيرا 

يعنى منذراً ينذرهم بعقابه ، ويخـوفهم عذابـه ، إن لـم             : اليهم داعياً إليه نذيراً     

  .102وثان يوحدوه ، ولم يخلصوا له العبادة ويخلعوا كل ما دونه من اآللهة واأل

 هنا على النذير دون البشير ألن المقام        )@(واالقتصار فى وصف الرسول     

هنا لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الـصالة والـسالم فكـان              

 وفى هذه اآلية جمع بين التنويه بشأن القـرآن          ،مقتضياً لذكر النذارة دون البشارة      

ى عليه الصالة  والسالم ورفعه منزلته عند اهللا         وأنه منزل من اهللا وتنويه بشأن النب      

   .103وعموم رسالته

 )ليكون للعاملني نذيرا  (   قال سيد قطب فى قوله تعالى      )@(وعن عموم رسالته    

وهذا النص مكى وله داللته على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها األولى ، ال               

السالمية نشأت محلية ثـم     كما يدعى بعض المؤرخين غير المسلمين ، أن الدعوة إ         

طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية ، فهى عالمية منذ نشأتها رسـالة               

   104 .للعالمين 

تبـارك  (وسورة الملك كذلك مفتتحة بالثناء ، يقول اهللا عز وجل فى مطلعها             
  )1:امللك ) ( قديرالذى بيده امللك وهو على كل شٍئ

ى كمال اهللا تعالى افتتاحاً يؤذن بأن مـا         افتتحت السورة بما يدل على منته     

حوته يحوم حول تنزيه اهللا تعالى عن النقص الذى افتراه المشركون لما نسبوا إليه              

  .105شركاء فى الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده 
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وتبارك على وزن تفاعل ، وصيغة تفاعل تدل على المبالغة والكثرة ، أى             

 عن صفات المخلوقين ، وتفيد أن كل صفة من صـفات            أنه سبحانه وتعالى تعاظم   

  .الكمال ثابتة هللا تعالى 

هذه التسبيحة فى مطلع السورة توحى بزيـادة بركـة اهللا ومـضاعفتها ،              

وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة ، وذكر الملك بجوارها يـوحى بفـيض هـذه               

  . 106البركة على هذا الملك 

 به مجرد اإلخبار عن عظمة اهللا تعـالى         وهذا الكالم يجوز أن يكون مراداً     

 اهللا أثناه على نفـسه ، وتعليمـاً         ىوكماله ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء عل        

إمـا    ) 1:الفاحتة  () احلمد هللا رب العاملني   (ىف  للناس كيف يثنون على اهللا ويحمدونه كما        

ة المشتركة بـين  نشاء الثناء ، وإما باستعمال الصيغ     إة بالجملة عن    يانالكعلى وجه   

  .  107اإلخبار واإلنشاء فى معنييها 

أى بيده ملك الدنيا واآلخـرة وسـلطانهما        ) الذى بيده الملك    ( وقوله تعالى   

  . 108ا أمره وقضاؤه منافذ فيه

:  وذكر اليد مجاز عن اإلحاطة بالملك والسيطرة عليه ، يقول ابن عاشور             

 الذى يـشمل جميـع أفـراد    على هذا الوجه تعريف الجنس ) الملك(والتعريف فى   

الجنس ، وهو اإلستغراق فما يوجد من أفراده فرد إال وهو مما فى قدرة اهللا فهـو                 

  . 109يعطيه وهو يمنعه 

وهو على كل ما يشاء فعله      :    يقول الطبرى     )وهو على كل شئ قدير      ( وقوله  

  0110ذو قدرة ال يمنعه من فعله مانع ،  وال يحول بينه وبينه  عجز 

إثبات لصفات المدح ، ونفى وتنزيه من صفات        : ا اسلفنا قسمان    والثناء كم 

سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحـراِم ِإلَـى           (النقص والتنزيه نحو قوله تعالى      
وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد اَألقْصسالْمِصريالب ِميع1:اإلسراء ) (  الس(..   
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: والتسبيح التنزيه ، وسبحان اهللا معناه تنزيهاً هللا من الصاحبة والولد وقيل             

تنزيه اهللا تعالى عن كل ماال ينبغى له أن يوصف ، ونصبه أنه فى موضع فعـل                 

  . 111على معنى تسبيحاً له ، تقول سبحتُ اهللا تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً 

سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلـة عثمـان          : وقال ابن جنى    

وِعمران ، اجتمع فى سبحان التعريف واأللف والنون ، وكالهما علة تمنـع مـن               

  .112الصرف 

قـضيت سـبحتى ، قـال       : وقد يكون التسبيح بمعنى الصالة والذكر تقول      

  : األعشى 

  بد الشيطان ، واهللا فاعبداوال تع  وسبح على حين العشيات والضحى   

   .113يعنى الصالة بالصباح والمساء

أحدهما جنس من العبـادة     : السين والباء والحاء أصالن     : وقال ابن فارس    

واآلخر جنس من السعى فاألول السبحة ، وهى الصالة ، ويختص بذلك ما كـان               

:  يسبّح بينهما    يجمع  المسافر بين الصالتين وال     : نفالً غير فرض ، يقول الفقهاء       

أى ال يتنفّل بينهما بصالة ، ومن الباب التسبيح، وهو تنزيه اهللا جل ثناؤه من كـلَّ                 

سبحان من كذا ، أى ما أبعـده ،  قـال            : والعرب تقول   . التبعيد  : سوء والتنزيه   

  : األعشى 

  114 الفاخرةسبحان من علقم    أقول لما جاءنى فخره

ميد ، ألنه يقال سبحان اهللا والحمد هللا فمـا          وإذا كان التسبيح مقدم على التح     

 على هذا السؤال إجابة 115السبب فى افتتاح القرآن الكريم بالتحميد ؟ يجيب الرازى       

والجواب أن التحميد يـدل علـى       : توضح لنا الفرق بين التسبيح والتحميد ، قال         
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 عـن   التسبيح داللة التضمن ، فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ فى ذاته وصـفاته             

النقائص واآلفات ، والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محـسناً إلـى               

 منعماً عليهم رحيماً بهم فالتسبيح إشارة إلى كونه تعالى تاماً والتحميد يـدل              قالخل

   .116على كونه تعالى فوق التمام ، فلهذا السبب كان االبتداء بالتحميد أولى

 إعجاز القرآن ، وبراعة اسلوبه      وفى ترتيب المسبحات داللة واضحة على     

، فقد جاء ترتيبها متفقاً مع المعانى اللغوية تمام اإلتفاق وذلك ألن اهللا عز وجل بدأ                

  .ه الفروع تباألصل وهو المصدر ثم تبع

قال الكرمانى فى متشابه القرآن التسبيح كلمة استأثر اهللا بها فبدأ بالمصدر            

 فى الحديد والحشر ألنه أسبق الزمـانين        فى بنى إسرائيل ألنه األصل ثم بالماضي      

 األعلى استيعاباً لهذه الكلمة مـن        فى ثم بالمضارع فى الجمعة والتغابن ثم باألمر      

   . 117جميع جهاتها

سـبحانَ الَّـِذي    (افتتح اهللا عز وجل سورة اإلسراء بالمصدر ، قال تعالى           
لَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنا حولَه ِلنِريه ِمـن         أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم إِ      

ِصريالب ِميعالس وه ها ِإناِتن1: اإلسراء () آي ( .  

سبحت تسبيحاً وسـبحاناً ،     : سبحان اسم علم للتسبيح، يقال      : قال النحويون 

ت اليمـين تكفيـراً     كفر: فالتسبيح هو المصدر ، وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك          

  118.وكفراناً وتفسيره تنزيه اهللا من كل سوء 

االفتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كالم متضمن مـا          : وقال ابن عاشور    

يجب تنزيه اهللا عنه يؤذن بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون داالً على عظيم القدرة              

  119.من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه 

سراء أمراً عجيباً وقف حياله الناس موقفين فمنهم مـن          وقد كان حديث اإل   

  .آمن به وصدق ومنهم من كفر به وأنكر 
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والتعبير عن الذات العلية بطريقة الموصول دون االسم العلم للتنبيه على ما            

تفيده صله الموصول من اإليماء إلى وجه هذا التعجب والتنويه وسببه ، وهو ذلك              

  120.كبرى ، ويفيد أن حديث اإلسراء أمر فشا بين القوم الحادث العظيم والعناية ال

أى بمحمد صلى اهللا    ) بعبده(سير الليل ، وقوله تعالى      : واإلسراء والسرى   

وفيه : عليه وسلم ، وفى هذا تكريم له صلوات اهللا وسالمه عليه ، قال سيد قطب                

ن مقام العبودية هللا تذكيراً خفياً بأن مقام البشرية حين يبلغ مداه ال يزيد على أن يكو   

   .121 ، متجرداً من كل شبهة شرك أو مشابهة ةويبقى مقام األلوهية متفرداً بالجالل

فيعنى به فى جزء من الليل وهذا يدل على أن السير           ) ليالً  (أما قوله تعالى    

به صلوات اهللا وسالمه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد األقصا كان فى جزء              

  . ليلة 

الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بها بمكة وهـو متخـذ للعبـادة             والمسجد  

والمسجد األقصى فى بيت المقدس بفلسطين ، وقد أورد الطبرى أن الناس اختلفوا             

 ، عن أم هانئ بنت أبى طالب ، فـى           )@(فى المكان الذى أسرى منه رسول اهللا        

ال وهو فى بيتى    إ)@(ما أسرى برسول اهللا     :  ، أنها كانت تقول      )@(مسرى النبى   

ـ         : وقال آخرون   . نائم عندى تلك الليلة       ينبل أسرى به من المسجد وفيه كـان ح

  .122أسرى به 

إن اهللا عز وجل أخبـر أنـه        : وأولى األقوال فى ذلك بالصواب ، أن يقال         

أسرى بعبده من المسجد الحرام والمسجد الحرام هو الذى يتعارفه الناس بينهم إذا             

: مسجد بيت المقـدس وقيـل لـه         : يعنى  ) لمسجد األقصى إلى ا (ذكروه ، وقوله    

األقصى ، ألنه أبعد المساجد التى تزار ، ويبتغى فى زيارته الفضل بعد المـسجد               

 له مما نحله المشركون مـن اإلشـراك         ةالحرام ، فتأويل الكالم تنزيهاً هللا ، وتبرئ       

ـ              يال مـن بيتـه     واألنداد والصاحبة ، وما يجل عنه جّل جالله ، الذى سار بعبده ل

  123.الحرام إلى بيته األقصى 
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 )من املسجد احلرام إىل املسجد األقـصى        (وفائدة ذكر مبدأ اإلسراء ونهايته بقوله       

أحدهما التنصيص على قطع المسافات العظيمة فى جزء ليلة ، ألن كـال             : أمران  

 قد تعلق   )من املسجد احلرام اىل املسجد االقصى       ( ومن المجرورين    )ليالً(من الظرف وهو    

ثانيهمـا  ،   فهو تعلق يقتضى المقارنة ، ليعلم أنه من قبيل المعجزات            )أسرى( بفعل  

 إلى أن اهللا تعالى يجعل هذه اإلسراء رمزاً إلى أن االسالم جمع ما جـاءت           ءاإليما

  124.الحنيفية وبه شرائع التوحيد 

أيضاً وقع خالف بين الناس فى صفة اإلسراء هل كان بجـسد رسـول اهللا        

 أم بروحه ؟ فمنهم من قال كان بجسده ، وذكر هذا القول حذيفة بن اليمـان                 )@(

بـل  :  إلى المسجد األقصى بنفسه وجسمه وقال آخرون         )@(أسرى بالنبى   : قال  

أسرى بروحه ، ولم يسر بجسده ، قال بعض آل أبى بكر ، أن عائشة كانت تقول                 

   .125 ، ولكن اهللا أسرى بروحه )@(ما فقد جسد رسول اهللا : 

الصواب من القول فى ذلك عندنا      : وبعد أن ذكر الطبرى هذا الخالف قال        

 من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى       )@(إن اهللا أسرى بعبده محمد      : أن يقال   

أسرى بروحه دون جسده ، ألن      : ، كما أخبر اهللا عباده ، وال معنى لقول من قال            

كون ذلك دليالً على نبوته ، وبعد       ذلك لو كان كذلك لم يكن فى ذلك ما يوجب أن ي           

فإن اهللا إنما أخبر فى كتابه أنه أسرى بعبده ، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده ،                 

  .126وليس جائزاً ألحد أن يتعدى ما قال اهللا إلى غيره 

 صفة للمسجد األقصى ، وباركنا حولـه أى         )الذى باركنا حوله  ( وقوله تعالى   

  .لخير الكثير جعلنا حوله البركة ، والبركة ا

وأسباب بركة المسجد األقصى كثيرة كما أشـارت إليـه     : قال ابن عاشور    

 لحقه من البركة بمـن      مامنها أن واضعه إبراهيم عليه السالم ومنها        " حوله"كلمة  

صلى به من األنبياء من داؤد وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بنى اسـرئيل ثـم                 

ما حوله ، ومنها    نه الدعوة الى اهللا فيه وفي     وإعالول الرسول عيسى عليه السالم      لبح
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ذلـك   فيه   )@(بركة من دفن حوله من األنبياء ، وأعظم تلك البركات حلول النبي             

  . 127الحلول الخارق للعادة وصالته فيه باألنبياء كلهم 

ووجه االقتصار على وصف المسجد األقصى فى هذه اآليـة بـذكر هـذا              

بركة وبكونه مقام ابراهيم معلومـة للعـرب ،         التبريك أن شهرة المسجد الحرام بال     

وأما المسجد األقصى فقد تناسى الناس ذلك كلـه ، فـالعرب ال علـم لهـم بـه                   

والنصارى عفَّوا أثره من كراهيتهم لليهود ، واليهود قد ابتعدوا عنه وأيـسوا مـن              

  .128عوده إليهم ، فاحتيج إلى اإلعالم ببركته 

بركـة فيـه بـاألولى ، ألنهـا إذا     وكون البركة حوله كناية عن حصول ال 

حصلت حوله فقد تجاوزت ما فيه ، ففيه لطيفة التالزم ، ولطيفة فحوى الخطاب ،               

   .129ولطيفة المبالغة بالتكثير

 فقد أوضح لنا اهللا عز وجل       )لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري      ( أما قوله تعالى    

ت الربانية الدالة على قدرته      بعض اآليا  )@(القصد من اإلسراء وهو إراءة النبى       

تبارك وتعالى  ، وهى كثيرة منها إسراؤه من مكة إلى المسجد األقصى فى جـزء                

من ليلة وهو مسيرة شهر ، وصعوده إلى السماء ووصفه األنبياء ، ووصف الجنة              

، ووصف النار إلى غير ذلك من اآليات التى رآها ، والذى أسرى بعبده سميع لما                

 من مكة إلى بيت المقـدس ،        )@(ركون من أهل مكة فى مسراه       يقول هؤالء المش  

  ا. وهو بصير بما يعملون ال يخفى عليه شئ 

الن  )البصري انه هو السميع  (من قوله   " إن"كسرت  :  قول نوكان بعض البصريي  

إنـه هـو الـسميع      : سبحان الذى أسرى بعبده ، وقل       :  يا محمد    لمعنى الكالم ق  

   .130البصير

ح اهللا عز وجل اإلسراء بالمصدر ألنه األصل جاء فـى سـورة             وبعد أن افتت      

الحديد بالفعل الماضي ألنه أسبق فى الزمان من المضارع واألمر ، فكان إفتتـاح              

 )1: احلديد    ()سبح هللا ما ىف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم          ( سورة الحديد قوله تعالى   
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الماضى للداللة على أن تنزيهه أمر      وصيغ فعل التسبيح بصيغة     : قال ابن عاشور    .

مقرر أمر اهللا به عباده من قبل وألهمه الناس وأودع دالئله فى أحوال ما ال اختيار                

   . 131له 

يعم الموجودات كلها ، وقد اختلف أهل        )ماىف السماوات واألرض  (  وقوله تعالى 

 التـسبيح   ذلك: ذلك التسبيح على الحقيقة ، وقال آخرون        : العلم فى ذلك فقال قوم      

ة فى جميع الموجودات كالتسبيح وداعية إلى التـسبيح         نعمجاز ، أى أن آثار الص     

 )سبح هللا ما ىف السماوات واألرض       ( وفى رأى الباحثة أن قوله تعالى     . ممن له أن يسبح     

 يعنى أن جميع خلقه من أحياء وجمادات يسبحه تعظيماً له ، وقد جاءت آيات كثيرة

تسبح لَـه   (  هذه الحقيقة منها قوله تعالى فى سورة اإلسراء       فى القرآن الكريم تؤكد     
         مهِبيحـسونَ تفْقَهلَـِكن الَّ تِه ودمِبح حبسٍء ِإالَّ يين شِإن مو ن ِفيِهنمو ضاَألرو عبالس اتاومالس 

    ).44:اإلسراء (  )ِإنه كَانَ حِليما غَفُورا 

وال داعى لتأويل هـذه النـصوص الـصريحة لتوافـق           : د قطب   وقال سي 

مقررات سابقة لنا عن طبائع األشياء غير مستمدة من هذا القرآن ، فكل مقرراتنا              

بع أوالً من مقررات خالق هـذا       تنعن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغى أن         

  .132الكون ومبدع هذا الوجود 

ذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه      تعريض بالمشركين ال  ) سبح(وفى قوله   

  . 133عن الشريك والند 

 أى العزيز فى انتقامه فهو المسيطر علـى         )وهو العزيز احلكيم    ( وقوله تعالى   

  . الوجود بقوته ، الحكيم فى تدبير أمر الوجود وتصريفه وفق حكمته 

وتتلو سورة الحديد من السور المسبحات سورة الحشر وهى أيضاً مفتتحـة            

قال  ). 1: احلشر  ) (ىف األرض وهو العزيز احلكيم       سبح هللا ما ىف السماوات وما     (ه تعالى   بقول

افتتاح السورة باإلخبار عن تسبيح ما فـى الـسماوات واألرض هللا            : ابن عاشور   

تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم هللا تسبيح شكر على ما أنا لهم من فتح بالد بنـى                

 كما سبح له مافى الـسموات واألرض وتعـريض          سبحوا هللا : النضير فكأنه قال    
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بأولئك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابهم  لتكبرهم عن تـسبيح اهللا         

  . 134 )@(حق تسبيحه بتصديق رسوله 

سبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت ومـا       (كذلك نجد أن سورة الصف مفتتحة بقوله تعالى         

، فهى أيـضاً تؤكـد أن جميـع مـافى            )1:الصف   () عِزيز الْحِكيم ِفي الْأَرِض وهو الْ   

السماوات السبع ومافى األرض من خلق ، يتوجه إلى الخـالق بالتـسبيح ، فهـو                

  . المهيمن على كل شئ بقوته ، الحكيم فى تدبير أمر خلقه 

يسبح هللا  ( : أما سورة الجمعة فقد جاء فيها فعل التسبيح مضارعاً قال تعالى            

   ).1:اجلمعة ( )ما ىف السماوات وماىف األرض امللك القدوس العزيز احلكيم 

فـى الـسماوات     هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من جميع مـا         

واألرض هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا وجيء به فى سواها ماضيا             

التنديـد علـى نفـر      أن الغرض منها التنويه بصالة الجمعة و      : لمناسبة فيها وهى    

لهو فمناسـب أن يحكـى تـسبيح أهـل           قطعوا عن صالتهم وخرجوا لتجارة أو     

السماوات واألرض بما فيه داللة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم            

   135. يتموا صالة الجمعة 

 أى الذى له ملك الدنيا واآلخرة وسلطانهما ،         )امللك القدوس   (أما قوله تعالى    

وهو الطاهر من كل مـا  : مره فى السماوات واألرض وما فيهما ، القدوس  النافذ أ 

  136. يضيف إليه المشركون به ويصفونه به مما ليس من صفاته 

وقوله تعالى العزيز الحكيم  تقدم تفسيره ، كذلك جاء فعل التسبيح مضارعاً             

 ىف األرض لـه     يسبح هللا ما ىف السماوات وما     ( فى سورة التغابن فهى مفتتحة بقوله تعالى        

، هذا المطلع جمع بـين التـسبيح          )1:التغابن  () امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير         

والحمد فهو يؤكد أن التسبيح هللا دائم مستمر من جميع مخلوقاته ، وله الحمد ، فاهللا                

قال سيد   )وهو على كل شئ قدير      ( قوله تعالى   فى  عز وجل محمود من مخلوقاته ، و      

لقدرة المطلقة ، التى ال تتقيد بقيد ، وهى حقيقة يطبعها القرآن فـى              فهى ا : قطب  
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القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولها ، ويعلم أنه حين يركن إلى ربه فإنما يركن              

  .137 ، وتحقق ما تريد ، بال حدود وال قيود اءإلى قدرة تفعل ما تش

سبح اسم ربك   (تم السور المسبحات بسورة األعلى قال تعالى فى مطلعها          خوت

ذُكر لنـا أن    :  ، عن قتادة قال      )@(والخطاب هنا لرسول اهللا     ،  ) 1:األعلى  ) (األعلى  

   .138سبحان ربى األعلى:  كان إذا قرأها قال )@(نبى اهللا 

سـبح اسـم ربـك      (وذكر الطبرى أنه اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله          

رب أعلى منه وأعظـم ،      عظم ربك األعلى ، ال      : معناه  : فقال بعضهم   ) األعلى  

نزه يا محمد اسم ربك األعلى ، أن تسمى به شيئاً           : بل معنى ذلك    : وقال آخرون   

سواه ، ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها الـالت               

نزه تسميتك يا محمد ربك األعلى وذكرك إيـاه         : وبعضها العزى ، وقال آخرون      

التسمية ، ولكـن    : وإنما عني باالسم    :  خاشع متذلل ، قالوا      أن تذكره إال وأنت له    

) سبح اسم ربك األعلى     (معنى قوله   : وضع االسم مكان المصدر ، وقال آخرون        

. صل بذكر ربك يا محمد ، يعنى بذلك صل وأنت له ذاكر ، ومنه وجل خـائف                  
139   

  أرفع صوتك بذكر ربك كما قال جرير :  وقيل :وأضاف القرطبى 

  سبح الِحجيج وكبروا تكبيرا  إلله وجوه تغِلب كلَّما قبح ا

  واالسم صلة ، قصد بها تعظيم المسمى كما قال لبيد : وقال 

  140ومن يبك حوالً كامالً فقد اعتذر  إلى الحول ثم اسم السالم عليكما 

: وأولى األقوال فى ذلك عندنا بالصواب ، قول من قـال            : وقال الطبرى   

 تدعو به اآللهة واألوثان ، لما ذكرت مـن األخبـار عـن              معناه نزه اسم ربك أن    

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قـالوا                

عظم اسم ربـك ،     :  األعلى ، فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوماً           ىسبحان رب 

  .141ونزهه 
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كلمة التسبيح من جميع وهكذا نجد أن القرآن الكريم باسلوبه الفريد قد تناول       

وجوهها بداية بالمصدر فى سورة اإلسراء ثم بالفعل الماضى فى ثالث سور وهى             

سورة الحديد والحشر والصف ، ويلى الفعل الماضى المضارع فى سـورتين ،             : 

سورة الجمعة وسورة التغابن وأخيراً باألمر فى سورة األعلى وفى كل وجه مـن              

  . جديد ىهذه الوجوه معن

 ما كانت السورة مفتتحة بالتسبيح فإنها تنتهى فاصلتها بالعزيز الحكـي          وحيثم

اشتملت على  وإال فى سورتى اإلسراء والتغابن وما من سورة مفتتحة بالتسبيح إال            

   .142ذكر بنى إسرائيل واألمر حقاً يستوجب التسبيح مما اعتقدوه أو عملوه

مـن  ..ه وعبادتهم للعجل   من زعم أن عزيزاً ابن اهللا وأنهم أبناء اهللا وأحباؤ         

  تكذيب لألنبياء وتقتيل لهم ومن أكل للربا وافتراء على مريم 

 الصف و الحشر   و الحديد   واإلسراء  : وجملة السور المفتتحة بالتسبيح سبع      

  .  التغابن واألعلى و الجمعة و
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  المبحث الثانى

  السور المفتتحة بالحروف المقطعة

لفة من الحروف المقطعة، منهـا البـسيط        وردت في القرآن الكريم ِصيغٌ مخت     

سورة ص ، مفتتحة بقولـه      : المؤلف من حرف واحد، وذلك في ثالث سور وهي          

 )الْمِجيـدِ  ق والْقُرآنِ (بـ   ، وسورة ق ، مفتتحة       )1:ص  ( )ص والْقُرآِن ِذي الذِّكْرِ   (تعالى  

  .  )1:القلم )(رونَن والْقَلَِم وما يسطُ( سورة  القلم ، مفتتحة بـ و ) 1:قَ (

من هذه الفواتح عشرة مكونة من حرفين ، سبع منها متماثلة تسمى الحـواميم              

 وهي على الترتيب ، أولها سورة غافر ، وهي مفتتحة بقوله            )حم(ألنها تبتدئ بـ    

ز حم ،   ( تعالى   ـ      )2-1: غافر) (يلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْعِليِم       تن صلت  ، تليها سـورة ف

زِ  )1(حم(مفتتحة بـ     ثم سـورة الـشورى ،        )2-1:فصلت  ( )يلٌ من الرحمِن الرِحيِم     َتن

ـ  )  )3(كَذَِلك يوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك اللَّه الْعِزيـز الْحِكـيم            )2(عسق   )1(حم(مفتتحة ب

) ) 2(والِْكتـاِب الْمـِبِني     ) 1(حم  ( ، ثم سورة الزخرف ، مفتتحة بـ         )3-1: الشورى  (

 )والِْكتـاِب الْمـِبِني     )1( حـم ( ، تليها سورة الدخان ، مفتتحة بـ         )2-1: الزخرف  (

يلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم      َتنِز )1(حم  (ثم سورة الجاثية ، مفتتحة بـ       ) 2-1:الدخان(
تنِزيلُ ) 1(حم  (اف ، وهي مفتتحة بقوله تعالى        واخيراً سورة األحق   )2-1: اجلاثية  ) ( )2(

                   ا.                                )2-1: األحقاف ( )الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم 

مـا  ) 1(طه  (سورة طه ، مفتتحة بـ      : وثالث سور تبتدئ بحرفين مختلفين وهي       
  الْقُر كلَيا علْنقَى أَنزش( ، وسورة النمل ،مفتتحة بـ       )2-1: طه  )(  ) 2(آنَ ِلت   طس ِتلْـك

والْقُـرآِن  ) 1(يس  ( ، وسورة يس مفتتحة بـ       )1: النمل() )1(آيات الْقُرآِن وِكتاٍب مِبٍني     
)2(الْحِكيِم 

       ا                      ).2-1: يس ( ) 

دها ثالث عشرة سورة ، سـت منهـا         أما السور المفتتحة بثالثة أحرف فعد       

ـ : سورة البقرة   : وهي  ) املَ(  تبتدئ بقوله تعالى   ذَِلك الِْكتاب الَ ريب     )1(امل  ( مفتتحة ب

    ِقنيتى لِّلْمدـ       )2-1: البقرة( )) 2(ِفيِه ه اللّه ال ِإلَـه    )1(امل   (، وسورة آل عمران ، مفتتحة ب



   الْقَي يالْح وِإالَّ ه  ـ         )2-1: آل عمران   ()  )2(وم  )1(امل  ( ، سورة العنكبـوت ، مفتتحـة بـ

سورة الروم   ،   )2-1: العنكبوت  ( ) )2(أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           

 )1(امل  ( بـتحةكذلك سور لقمان ، مفت )2-1: الروم( )) 2(غُِلبِت الروم  )1(امل (، مفتتحة بـ  

ـ  ، وسورة السجدة  ) 2-1: لقمان  ) ()2(ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم      ز  )1(امل  ( مفتتحة ب ِيلُ َتن
الَِمنيالْع بِفيِه ِمن ر بياِب لَا ر2-1: :السجدة ()  )2(الِْكت(  .  

ـ    ـ    : وهي   )الَر(  وخمس منها تبتدئ ب ك آيات  الر ِتلْ ( سورة يونس وهي مفتتحة ب

ـ  )1: يونس  ()  )1(الِْكتاِب الْحِكيمِ  الَر ِكتـاب أُحِكمـت   ( تليها سورة هود وهي مفتتحة ب

ـ   تليها سورة يوسف وهي    ، )1: هود( ))1(آياته ثُم فُصلَت ِمن لَّدنْ حِكيٍم خِبريٍ        مفتتحة بـ

ـ  ،   ، كذلك سورة إبراهيم     )1:يوسف( ))1(الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبنيِ    (( الَـر  ( مفتتحة ب
)( )1(ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميـِد                 

ت الِْكتاِب وقُرآٍن   الَر ِتلْك آيا  ( تليها سورة الحجر وهي مفتتحة بقوله تعالى      ،   ) 1:إبراهيم  
   ا) . 1:احلجر  () )1(مِبٍني 

 )1(طسم  ( سورة الشعراء ، مفتتحة بقوله تعالى      ،) طسم(ان منها مفتتحة بـ     تواثن

وسورة القصص وهى كـذلك مفتتحـة       .) 2-1:الشعراء  ( )) 2(ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني     

  ) .2-1:  القصص ( ))2(اِب الْمِبِني ِتلْك آيات الِْكت )1(طسم (قوله تعالى ب

 سورة األعراف وهى مفتتحة  : أما السور المفتتحة بأربعة أحرف فسورتان هما        

ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منـه ِلتنـِذر ِبـِه وِذكْـرى                ) 1(املص  ( تعالى بقوله

ِمِننيؤ( سورة الرعد وهى مفتتحة بقوله تعالى     و  )2-1:األعراف  ( ))2(ِللْم    ـاتآي املر ِتلْك
 ) .1:الرعد  ( ))1(الِْكتاِب والَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ

 وأما المفتتحة بخمسة أحرف ، فسورة واحدة وهي سورة مريم مفتتحة بقوله تعالى            
  ) . 2-1: مرمي) ( )2(ِذكْر رحمِة ربك عبده زكَِريا) 1( كهيعص(

ن سـورة،   ووعـشر  وهكذا نجد أن عدد السور المفتتحة بالحروف المقطعة، تسع        

نص حكيم قاطع له    : ( وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفاً ، يجمعها قولك           

  ) .سر 



  إن القرآن : كى مبارك زبها قال قد أنفرد القران بهذه الحروف المقطعة وتميز و

الم ، حم   : االبتداء بألفاظ غير مفهومة مثل      : الكريم يتفرد بعدد من الصفات منها       

لهـا  وي، طسم ، الر ، ص ، ن ، ق الى آخر تلك الفواتح التـى اختلـف فـى تأ                    

 والتى لم يهتد أحد الى المراد منها بالتحديد ، وهذا النمط من االبتداء لم               نالمفسرو

  . 143ده فى النصوص األدبية الجاهلية وال اإلسالمية نج

واختلف المفسرون في تفسير هذه الحروف المقطعة الواقعـة فـي أوائـل               

  :السور ، وقد وردت عنهم تفاسير كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين هما 

و ه( أنها من المتشابه الذي ال يعلم تأويله إال اهللا ، بدليل قوله تعالى               :القسم األول   
                يف قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتآي هِمن ابالِْكت كلَيلَ عأَنز الَِّذي

ِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخونَ ِفـي الِْعلْـِم        زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاء الِْفتنِة وابِتغاء تأِْويِلِه وما يعلَم تأْ           

، عـن     )7: آل عمـران    ( ))7(يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُـواْ األلْبـابِ             

إن سـر هـذا     و اًإن لكل كتاب سـر    :  سئل عن فواتح السور فقال       ه أن 144الشعبي

  .145ر القرآن فواتح السو

هي :  ، وجماعة من المحدثين ، قالوا        146وقد قال بهذا القول سفيان الثورى       

سر اهللا في القرآن ، وهي من المتشابه الذي إنفرد اهللا بعلمه ، وال يجب أن يـتكلم                  

  .147فيها ، ولكن نؤمن بها وتمر كما جاءت 

 قـال   وجوب تفسيرها ، ألن اهللا عز وجل أمر بتدبر كتابه ،:القسم الثاني   

وأعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول ، وقالوا ال يجوز أن يرد في             : اإلمام الرازي   

كتاب اهللا تعالى ماال يكون مفهوماً للخلق ، واحتجـوا عليـه باآليـات واألخبـار                

   .148والمعقول
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ويقوم اختالفهم فى هذا الموضع على اختالفهم فى الوقـف فـى آيـة آل               

ه والتى أشرنا إليها آنفاً فاألولون يقفون على اسـم          عمران التى تتحدث عن المتشاب    

لالستئناف واآلخرون ال يقفـون والـواو عنـدهم         " والراسخون"الجاللة والواو فى  

للعطف فالراسخون فى العلم يعلمون المتشابه ومـن هـؤالء جمهـور المعتزلـة              

ويوافقهم بعض علماء أهل السنة كاإلمام محى الدين النـووى الـشافعى شـارح              

  .  مسلم صحيح

  -: عديدة نختار منها اًوقد ذكر المفسرون في تفسيرها وجوه  

أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال ، كل حرف من ذلك لمعنـى غيـر               : األول  

   .149أنا اهللا أعلم: قال ) الم (معنى الحرف اآلخر ، عن ابن عباس 

حـو  والذين قالوا بهذا الرأى حجتهم في ذلك أن العرب تكلموا بمثل هـذا ن               

  :قول الشاعر 

  ال تحسبي أنا نسينا اإليجافْ*  ِقِفي قالت قافْ اقلنا له

قالت قد وقفت ، فدلت بإظهار القاف من وقفـت علـى            : قالت قاف   : يعني بقوله   

وما اشبه ذلك الـى     ) الَم  ( مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت ، فصرفوا قوله           

نا ، والالم الم اهللا ، والميم ميم أعلم         األلف ألف أ  : نحو هذا المعنى ، فقال بعضهم       

  . 150، وكل حرف منها دال على كلمة تامة 

أنها وردت للتحدي واإلعجاز  ، فقد أراد اهللا تعالى أن يوضح للعرب أن               : الثاني

القرآن الكريم نزل بالحروف التي يعرفونها ، ومنها يـصوغون كالمهـم ، لـذا               

ثله ، أو بسورة من مثله ،  ولكنهم عجزوا تحداهم أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور م

ة على السور ألن إعادة التنبيـه       قجاءت مفر : عن اإلتيان بمثله ، قال الزمخشرى       

لف منها ال غير وتجديده فى غير موضع واحد أوصل الى           ؤعلى ان المتحدى به م    

سماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة وكذلك مذهب كـل           الغرض وأقر له فى األ    

   .151ء فى القرآن فمطلوب منه تمكين المكرر فى النفوس وتقريره تكرير جا
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وفى العصر الحديث جاء سيد قطب وصاغ هذا المعنى صياغة أدبية رائعة            

والشأن في هذا اإلعجاز هو الشأن في خلق اهللا جميعاً ، وهـو مثـل               : راقية قال   

ت صنع الناس إن هذه التربة األرضـية مؤلفـة مـن ذرا           وصنع اهللا في كل شئ      

معلومة الصفات فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنـة أو              

 كائنا في دقته ما يكـون ولكـن اهللا          ،آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز          

المبدع يجعل من تلك الذرات حياة ، حياة نابضة خافقة ، تنطوي على ذلك الـسر                

لذي ال يستطيعه بشر وال يعـرف سـره         اإللهي المعجز ، سر الحياة ، ذلك السر ا        

بشر ، وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كالماً وأوزاناً ، ويجعـل              

منها اهللا قرآنا وفرقاناً ، والفرق بين صنع البشر وصنع اهللا من هـذه الحـروف                

والكلمات هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض ، هـو الفـرق مـابين                

  . 152وحقيقة الحياة صورة الحياة 

انها قسم ، أقسم اهللا به وذلك للتنبيه على مكانة الحروف وعظم قـدرها ،                : الثالث

ـ          ( وبــ   ) الـضحى   ( وبـ) الفجر  ( إذ هي مباني كالمه ، وقد أقسم اهللا تعالى ب

فكان  : 153، فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها ، قال ابن قيم الجوزية            ) الليل  

 التنبيه على كمال ربوبيته ، وكمال إحسانه وإنعامه ، فهـي            في ذكر هذه الحروف   

والشمس والقمر والسماء والنجوم وغيرها من       ان يقسم بها من الليل والنهار ،       أولى

المخلوقات فهي دالة أظهر داللة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكمالـه وكالمـه             

   .154وصدق رسله 

) طـسم (اسم لهذه و  ) لم  ا( فـبينها ،   أنها اسماء للسور ، وضعت للتمييز       : الرابع  

سالت عبد الرحمن   : اسم لتلك ، وذكر الطبري ، قال انبأنا عبد اهللا بن وهب ، قال               
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) المر تلك   ( و)  الم تنزيل   ( ذلك الكتاب و    ) الَم  ( بن زيد بن اسلم ، عن قول اهللا         

   .155إنما هي أسماء السور: قال أبي : فقال 

اسم مـن أسـماء     ) الم: ( ماء القرآن ، عن مجاهد قال       أنها اسم من أس    : الخامس

  .156القرآن 

وقَالَ الَّـِذين   ( أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لَغَوا فيه ، وقال بعضهم             :السادس  

هذا النظم  ، فأنزل اهللا   )26:فصلت( ))26(كَفَروا لَا تسمعوا ِلهذَا الْقُرآِن والْغوا ِفيِه لَعلَّكُم تغِلبونَ        

البديع ليعجبوا منه ، ويكون تعجبهم سبباً الستماعهم ، واستماعهم له سبباً الستماع             

  .157ما بعده ، فترق القلوب وتلين األفئدة 

هي وامثالها من الحـروف     ) الم ( 158 انها حروف للتنبيه ، قال المراغي      :السابع  

حوهما ممـا وضـع     ويا ون  حروف للتنبيه كأال  ) المر  ( و  ) المص( المقطعة نحو   

إليقاظ السامع إلى ما يلقي بعدها ، فهنا جاءت للفت نظر المخاطب الـى وصـف                

القرآن الكريم واإلشارة الى إعجازه وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو ذلـك              

    .159مما جاء في أثناء السورة 

أنه قد   و ،أنها وضعت لإلستئناف ، ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضت            : الثامن  

  أخذ في اخرى ، فجعل هذا عالمة انقطاع ما بينهما ، وذلك في كالم العرب ينشد                
  

  :الرجل منهم الشعر فيقول

  إلنس من أهالهااوبلدٍة ما بل 

  ما هاج أحزاناً شجواً قد شجا.. ..ويقول        ال بل

  .160وبل ليست من البيت وال تعد في وزنه ولكن يقطع بها كالم ويستأنف اآلخر
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، روي الطبـري عـن      161أنها رموز لمدة دوام هذه األمة بحساب الجمل       : لتاسع  ا

 ، وهـو يتلـو      )@(مر أبو ياسر بن أخطب برسول اهللا        : جابر بن عبد اهللا ، قال       

أخطـب فـي    بن   فأتى أخاه  حيي      )امل ذلك الكتاب ال ريب فيه       ( فاتحة سورة البقرة    

 يتلو فيما أنزل اهللا عز وجل       اً محمد تعلمون واهللا لقد سمعت   : رجال من يهود فقال     

ي بن أخطـب    ينعم ، فمشى ح   : أنت سمعته ؟ قال     :  فقالوا   )املَ ذلك الكتاب    ( عليه  

يا محمد ألم يذكر لنا أنـك       :  ، فقالوا    )@(في أولئك النفر من يهود إلى رسول اهللا         

أجاءك : وا  فقال:  بلي   )@(  فقال رسول اهللا      )املَ ذلك الكتاب  ( تتلو فيما أنزل عليك     

لقد بعث اهللا جل ثناؤه قبلك أنبياء ما        : نعم ، قالوا    : بهذا جبريل من عند اهللا ؟ قال        

: ي بن أخطـب     ينعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك ، فقال ح             

األلف واحدة ، والـالم ثالثـون ، والمـيم          : وأقبل على من كان معه ، فقال لهم         

أتدخلون في دين نبي إنمـا      : فقال لهم   : سبعون سنة ، قال     أربعون ، فهذه إحدى و    

  .162! مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟

وهكذا نجد أنه قد تعددت األقوال واختلفت ، حول تفسير الحروف المقطعة              

في أوائل السور ، هذا األمر جعل القاضي أبو بكر بن العربي في فوائـد رحلتـه                 

حروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيهـا          ومن الباطل علم ال   : يقول  

عشرون قوالً وأزيد وال أعرف أحداً يحكم عليها بعلم وال يصل منهـا إلـى فهـم             

والذي أقوله انه لوال أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلوالً متداوالً عنهم لكـانوا               

لم ينكروا  وغيرها ف ) ص(،  ) حم(بل تال عليهم    ) @(أول من أنكر ذلك على النبي       

ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البالغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة وحرصهم             

   .163على زلة فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم ال إنكار فيه

وفى رأى الباحثة أن الرأي القائل بأن هذه األحرف وردت للتحدي واالعجـاز             

السور المفتتحـة بـالحروف     هو أقربها للصواب ، ومما يؤيد هذا الرأي أن جميع           

المقطعة تالها ذكر القرآن الكريم أو ما يتعلق به ، عدا سورتي العنكبوت والـروم      
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وحتى في هاتين السورتين فقد جاء ذكر القرآن في تضاعيفهما كقوله تعالى مـن              

 )48(ِإذًا لَّارتاب الْمبِطلُونَ    وما كُنت تتلُو ِمن قَبِلِه ِمن ِكتاٍب ولَا تخطُّه ِبيِميِنك           (سورة العنكبوت   
: العنكبـوت   ) ( )49(بلْ هو آيات بينات ِفي صدوِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم وما يجحد ِبآياِتنا ِإلَّا الظَّاِلمونَ             

 ِمن كُلِّ مثَـٍل     ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرآنِ     ( الروم يقول سبحانه  وفي سورة      ) 48-49

وانظر كيف جـاء      )58:الروم) ( )58(ولَِئن ِجئْتهم ِبآيٍة لَيقُولَن الَِّذين كَفَروا ِإنْ أَنتم ِإلَّا مبِطلُونَ         

، فكأنه تعالى   .في هاتين السورتين المتعاقبتين في الترتيب       " المبطلون  " تكرار لفظ   

آن هو من جنس ما تنطقون به ، وأنتم أقدر     إن هذا القر  : يقول للمشركين المنكرين    

  . الناس على الفصاحة والبيان فما يعجزكم عنه ؟ 

آية أينمـا وقعـت     ) الم   : ( نوفي كون هذه الفواتح آية خالف ، قال الكوفيو        

وكذلك المص وطسم وأخواتها وطه ويس وحم وأخواتها وكَهيعص آية وحم عسقَ            

وقـال   الخمس فليست بآية وكذلك طس وص وق ون ،        آيتان وأما المر وأخواتها     

  .164ليس شئ من ذلك آية : البصريون 

  : وأنشدوا 

   فآية  يوما بدؤه حرف التهج    

  لكوفي سوى ذي را وطس والوتر        

وكما اختلف العلماء في تفسير معناها ، اختلفوا في إعرابها ، فمن جعلهـا                

 : 165اً ونصباً وجراً ، قال  االخفش      أسماء للسور جعل لها نصيباً من اإلعراب رفع       

وهو كثير في كالم العرب ، وذلـك        ) حم  ( و) طه(و  )يس(إالّ أن قوماً قد نصبوا      

فأما أن يكونوا جعلوها    " قابيل  " و" هابيل  " أنهم جعلوها أسماء كاألسماء األعجمية      

، أو جعلوها   ) اذكر حم وطس ويس     : ( في موضع نصب ولم يصرفوها كأنه قال        

  . 166"أين " ماء التي هي غير متمكنة فحركوا آخرها حركة واحدة كفتح كاألس
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معـانى  (فى النحو ، تفـسير  ) األوسط(كان مولى لبنى مجاشع بن درام ، قرأ اللغة على سيبويه ، صنف   165

ك ، مات سنة عشر وقيل خمس عشرة وقيل إحدى وعشرين ومائتين            وغير ذل ) المقاييس فى النحو    (،  ) القرآن

 ) .186-185ص-1ج– طبقات المفسرين –الداودى .(
-1405 (1 ط–بيروت -عالم الكتب– معاني القرآن القرآن لألخفش –المجاشعي  سعيد بن مسعدة البلخي 166

 169ص -1ج –) م 1985
  



و      ) طـسم (و) الـم ( ذكرت لـك ، ألن       ولم ينصبوا من هذه الحروف شيئاً غير ما       

 )167ليست مثل شئ من األسماء ، وإنما هي حروف مقطعة ) كَهيعص.  

لـى  عوالذين قالوا بأنها حروف ، قالوا ال تعرب ، ألن الحـروف مبنيـة                 

سكّنت األلف والالم والميم ، ألنـه هجـاء ، وال           ) الم   ( :قال ابو عبيدة    الوقف ، 

  :يدخل في حروف الهجاء إعراب ، قال أبو النجم العجلي 
  

  اجر رجلي بخٍط مختِلفْ* أقبلتُ من عند زياد كالخَِرفْ 

  م َألفْ كأنما تَكَتَّبان ال                                 

علـى المـيم    " ألـف "  ولكنه ألقى حركة همـزة       الم أِلفْ بسكون الم     :  قال   كأنه

   168ففتحها

وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجرى مجرى األسماء : وقال أبو اسحق 

 التي يجب لها اإلعراب وإنما هي تقطيـع اإلسـم           ةالمتمكنة ، واألفعال المضارع   

ال يجـب أن    " جعفَـر   " اله ، فقولك    المؤلف الذي ال يجب اإلعراب فيه إال مع كم        

فإنمـا هـي    " تعرب منه الجيم وال العين وال الفاء وال الراء ، دون تكميل اإلسم              

  169حكايات وضعت على هذه الحروف

كذلك نجد أن القراء قد اختلفوا فى قراءة الحروف المقطعة ، اختلفوا فـى              

 170قرأ نـافع  : لقراءات  ، قال صاحب حجة ا    ) الر(اإلمالة والتفخيم فى قوله تعالى      

بفتح الراء ، وقرأ الباقون بكسر الراء وهما لغتان        " الر : "172 وحفص 171وابن كثير 
173 .  
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 فقرأ ابن كثير بفتح الهاء واليـاء        )1:مرمي  ( ..) ذكر   )1(كهيعص  (واختلفوا فى   

 بكسر الهاء وفـتح اليـاء ،        174وتبيين الدال التى فى هجاء صاد وقرأ أبو عمرو        

   . 175ذالويدغم الدال فى ال

 وحفـص   176قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر      ) ن(و) يس(وقوله  

 179والكـسائى 178نونهما ظاهرة ، وكـان حمـزة        ) ~ن(و) ~يس (177عن عاصم 

   . 180غير مفرطين) يس(يميالن الياء فى 

فقرأ ابن كثير  بفتح الحاء وقـرأ ابـن          ) ~حم(واختلفوا فى الحاء من قوله      

  .181ء عامر وحمزة الكسائى بكسر الحا

قـال  ثم إن هذه الحروف قد اشتملت علـى أنـصاف أجنـاس الحـروف               

وأعلم أنك إذا تأملت ما أورده اهللا عز سلطانه في الفواتح من هـذه              : الزمخشري  

األسماء وجدتها نصف أسامى حروف المعجم أربعة عشر سواء وهي األلف والالم 

ء والسين والحاء والقاف    والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطا       

والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم ثم إذا نظرت في هـذه               

من األربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف بيان ذلك أن فيها             

المهموسة نصفها ومن المجهورة نصفها ومن الشديدة نصفها ومن الرخوة نصفها           
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 نصفها ومن المستعلية نصفها ومن المنخفـضة        ومن المطبقة نصفها ومن المنفتحة    

   .182نصفها ومن حروف القلقلة نصفها

ومما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المعجم أكثرهـا وقوعـا فـى               

تراكيب الكلم أن األلف والالم لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح              

 والعنكبوت ولقمان والسجدة    مكررتين وهى فواتح سورة البقرة وال عمران والروم       

   183.واألعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر 

وهذه الحروف المقطعة لم ترد على وتيرة واحدة ، فوردت على حرف مثل             

)(و  ) طه(وعلى حرفين مثل    ) قَ(و  ) ص(وعلى ثالثة أحرف    ) حم وعلـى  ) الـم

، ولـم تتجـاوز     ) هيعص  كَ(وعلى خمسة أحرف مثل     ) المر( أربعة أحرف مثل    

هذا على عادة افتنانهم فـي أسـاليب الكـالم          : الخمسة أحرف ، قال الزمخشري      

وتصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة وكما أن أبنية كلماتهم على حرف             

  .184وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك

ين الحروف المفردة وسورها ، قال      ويرى الزركشي أن هنالك ثمة عالقة ب        

كيف تجد الـسورة مبنيـة      : وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة        : 

، فإن السورة مبنيـة       )1:ق( )ق والقرآن اجمليد    :(على كلمة ذلك الحرف ، فمن ذلك        

من ذكر القرآن ، ومن ذكـر الخلـق ، وتكـرار القـول              : على الكلمات القافية    

راً ، والقرب من ابن آدم ، وتلقى الملكين ، وقول العتيـد ، وذكـر                ومراجعته مرا 

الرقيب ، وذكر السابق ، والقرين ، واإللقاء في جهنم ، والتقدم بالوعـد ، وذكـر                 

المتقين ، والقرن ، والتنقيب في البالد ، وذكر القتـل مـرتين ، وتـشقق األرض               

كر القوم ، وخوف الوعيـد ،       وإلقاء الرواسي فيها ، وبسوق  النخل ،والرزق ، وذ         

   .185وغير ذلك
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وقد حاول بعض المحدثين مستعيناً باآلالت الحديثة كالحاسوب أن يبـين أن         

مثالً األلف أكثر من الالم والالم أكثر       " الم  " تلك الحروف تأتي بنسب معلومة ففي       

  .من الميم وكل ذلك بنسب معينة وسموا ذلك بإالعجاز العددي للقرآن الكريم 

وجهل أمثالنا بالمراد   : تم الحديث عن الحروف المقطعة بقول اآللوسي        ونخ  

ـ                  ىمنها ال يضر فإن من األفعال التي كلفنا بها ما ال نعرف وجه الحكمة فيه كرم

الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والطاعة في مثله أدل على كمـال اإلنقيـاد              

نسان إذا وقف علـى المعنـى       ونهاية التسليم ، على أن فيه فائدة أخرى هي أن اإل          

وأحاط به سقط وقعه عن القلب  وإذا لم يقف على المقصود منه مع القطـع بـأن                  

  .186افإنه يبقى قلبه منقلباً إليه أبدا ومتلفتاً نحوه سرمدحكيم المتكلم به 
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  المبحث الثالث

  السور المفتتحة بالقسم
  

 وهو المصدر مثل المخْـرج ،       اليمين ، وكذلك المقْسم ،    : القَسم بالتحريك   

: وتقاسم القـوم    . حلَف له   : وقد أقْسم باهللا واستَقْسمه به وقاسمه       . والجمع أقسام   

الرجل : والمقِْسم  . الموضع الذي حلف فيه     : والمقْسم  . حلفت  : تحالفوا وأقْسمتُ   

  . 187الحالف ، أقْسم يقِْسم إقْساماً 

  )21:األعراف( )هما ِإني لَكُما لَِمن الناِصِحني وقَاسم( ومنه قوله تعالى

  :ومنه قول الشاعر 

    وقاسمها باهللا جهداً ألنتم   

  188الذُّ من السلوي إذا ما نشورها         

يمان أصل ذلك من القسامة ، وهي األ      : سم ، قال أهُل اللغة      فأما اليمين فالقَ    

وعم على أولياء المقتول إذا إد189ا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به تُقْس.  

والصيغة األصلية للقسم أن يؤتي بالفعل أقسم أو أحلف متعدياً بالبـاء إلـى              

باهللا  وأقسموا( : المقسم به ثم المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم ، كقوله تعالى             

ـ      )38: النحل  ) (جهد أميام ال يبعث اهللا من ميوت         الفعـل  : ة  فأجزاء صيغة القسم ثالث

  .190الذي يتعدى بالباء والمقسم به والمقسم عليه 

ولما كان القسم يكثر في الكالم اختصر فصار فعل القسم يحـذف ويكتفـي                

) يغشى والليل إذا ( بالباء ثم عوض عن الباء بالواو في األسماء الظاهرة كقوله تعالى            
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 ) 57 : األنبيـاء   ()أصـنامكم   وتاهللا ألكيدن   ( وبالتاء في لفظ الجاللة كقوله      )  1:الليل  (

  .191وهذا قليل ،أما الواو فكثيرة 

وقد كان القسم باهللا معروفاً في الجاهلية ، وللقسم عندهم قدسية وال يلجأ إليه                

العربى إال إذا أراد توكيد كالمه ، وقد كثر القسم في الشعر العربي من ذلك قـول                 

  :النابغة الذبياني 

  حلفت فلم أترك لنفسك ريبة     

  192    وليس وراء اِهللا للمرء مذهب      

  :وقول إمرئ القيس 

  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي  فقلتُ يمين اهللا أبرح قاعداً  

  193لناموا ، فما إن من حديٍث وال صال    لفتُ لها باهللا حلفة فاجٍرح    

  وكما أقسموا باهللا ، أقسموا بأشياء عظيمة لديهم ، كأقسامهم بالبيت   

  :أبي سلمىقال زهير بن 

  فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله     

   .194رجاٌل بنوه من قريش وجرهم        

إن القسم ضرب من البيان ألفه العرب وغيـرهم ، ليوثقـوا بـه أنبـاءهم                  

الصادقة وتبين أنه كثيراً ما يجئ لإلستشهاد واإلستدالل على صدق المقال ، فهـو              

لذي يستميل  المشاعر والوجـدان       المحسوس ا  ئىإذن نوع من الدليل الواقعي المر     

  .195ويثير اإلنتباه والتفكير ، هذا إلى ما به من ألوان البالغة واإلفتنان 

وقد وردت في القرآن الكريم خمس عشرة سورة مفتتحة بالقسم وجميعهـا              

وإذ  كان العرب يثقون بقول الحر ، ويعيبونه إذا كذب في قـسمه أو               . سور مكية   

                                                 
 291ص- مباحث في علوم القرآن –منَّاع القطان  191

  

  17 ص–ديوان النابغة  192
-)م 1989 -هـ 1409( -1 ط–بيروت – دار الجيل – حققه حنا الفاخوري –ديوان إمرئ القيس  193

  61ص
– 1ط– بيروت   – دار الفكر اللبناني     – شرح وتحقيق الدكتور محمد محمود       –ديوان زهير بن أبي سلمى       194

 109ص
 

ـ 1391(  دار نهضة مصر للطبع والنشر   –ع القرآن الكريم     م -أحمد محمد الحوفي   195 -1ج–) م1971-هـ

 121ص
 



نزلت في صدر النبوة ليستيقن العرب صدق النبـي فـي       هزل كثرت األقسام التي     

   .196تبليغه عن ربه

والقرآن المكي يعالج في الغالب إنشاء العقيدة في اهللا وفي الوحي ، وفـي                

 197اليوم اآلخر وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعالقته بخالقه           

.  

لكريم نجد أن القسم فيها ينقسم      وإذا تتبعنا السور المفتتحة بالقسم في القرآن ا       

  :إلى قسمين هما 

إثبات الوحدانية ، إثبات البعث والجزاء      :  متمثلة في    يتعلق بالعقيدة : القسم األول   

    .)@(، إثبات صدق النبي 

  . يتعلق بالنفس اإلنسانية : القسم الثاني 

والصافَّاِت ( :  أول السور المفتتحة بالقسم هي سورة الصافات وهي تبدأ بقوله تعالى          

وفـي  ) .4-1:الصافات ) ()4(ِإنَّ ِإلَهكُم لَواِحد     )3(فَالتاِلياِت ِذكْرا    )2(فَالزاِجراِت زجرا    )1(صفًّا  

االفتتاح بالقسم تشويق الى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع ، اقسم اهللا تعالى              

: قال أبو جعفـر     .  المفسرون حولها    في هذه اآليات بأشياء من مخلوقاته ، اختلف       

أقسم اهللا تعالى ذكره بالصافات ، والزاجرات ، والتاليات ذكرا ، فأمـا الـصافات               

فإنها المالئكة الصافات لربها في السماء وهي جمع صافة ، واختلف أهل التأويـل              

سوقه ،  فقال بعضهم هي المالئكة تزجر السحاب ت      ) فَالزاِجراِت زجرا (في تأويل قوله    

ي القرآن التي زجر اهللا بها عما زجر عنه في  القرآن ،             آبل ذلك   : وقال آخرون   

والذي هو أولى بتأويل اآلية عندنا ، من قال هم المالئكة ، ألن اهللا تعالى ذكـره ،                  

ابتدأ القسم بنوع من المالئكة ، وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل ، فألن يكون   

    .198 أصنافهم أشبه الذي بعده قسماً بسائر

فالقارئات كتاباً ، واختلف أهل التأويل في المعنى        : يقول  ) فَالتاِلياِت ِذكْرا (وقوله      
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هم المالئكة ، وقال آخرون هو ما يتلى في القرآن من أخبـار             : ذلك فقال بعضهم    

   .199األمم قبلنا

بتـة  وعطف الصفات بإلفاء يقتضي أن تلك الصفات ثا       : قال ابن عاشور    و  

لموصوف واحد بإعتبار جهة ترجع إليها وحدته وهذا الموصوف هو هذه الطوائف            

من المالئكة فإن الشأن في عطف األوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد             

  بها لما في الفـاء مـن معنـى           تألن األصل في العطف بالفاء إتصال المتعاطفا      

   .200التعقيب

هذه الـسورة المكيـة     : بقوله  ويعلق سيد قطب على فاتحة سورة الصافات        

قصيرة الفواصل سريعة اإليقاع كثيرة المشاهد والمواقف وهي تـستهدف كـسائر            

 بناء العقيدة في النفوس ، وتخليصها من شوائب الشرك في كـل             –السور المكية   

   .201صوره وأشكاله

 قـرأ ابـو     202وقد اختلف القراء فى فاتحة سورة الصافات قال ابن مجاهد         

كل ذلك   ) ِإنَّ ِإلَهكُم لَواِحد     فَالتاِلياِت ِذكْرا    فَالزاِجراِت زجرا    الصافَّاِت صفًّا   و(وحمزة   عمرو

بن عامر والكسائى بإظهار التاء فى ذلـك        امدغماَ وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم و      

   .203كله 

احد ال شريك له    فهو عز وجل و   )  ِإنَّ ِإلَهكُم لَواِحد    (والمقسم عليه قوله تعالى     

، وذلك ألن العرب كانوا يعتقدون بوجود اآللهة فأبطل اهللا إعتقادهم هذا بإثبات أنه              

واحد غير متعدد ، وفي جميع السور المفتتحة بالقسم لم يقسم اهللا عز وجل إلثبات               

قال : الوحدانية إال في سورة الصافات وذلك ألن العرب كانوا يقولون بوجود اهللا             

 )ِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ              ولَ(تعالى  

  :كما أن أدلة الوحدانية للمتأمل في هذا الكون كثيرة وكما قيل   )25:لقمان (

   واحدهتدل على أن* وفي كل شئ له آية 
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  :المعنى أصحاب وحدة الوجود فقالوا ف هذا روقد ح

  .تدلُّ على أنه عينُه *   وفي كل شئ له آية 

 ولما كان إنكار العرب للبعث والجزاء اشد ألنه أمر فوق تصورهم وكانوا يقولون            

 القسم على   أكثر اهللا  تعالى من    ).16:الصافات  ) (أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ      (

فَالْحاِملَـاِت   )1( والذَّاِرياِت ذَروا ( البعث والجزاء ، قال تعالى في فاتحة سورة الذاريات        
  ))6(وِإنَّ الدين لَواِقـع      )5(ِإنما توعدونَ لَصاِدق     )4(فَالْمقَسماِت أَمرا    )3(فَالْجاِرياِت يسرا    )2(ِوقْرا  

 والرياح التي تذرو التراب   : قال الطبري في تفسير هذه اآليات        : ).6-1:الذاريات  (

فالسحاب التي تحمـل    ) فَالْحاِملَاِت ِوقْرا  (ذرت الريح التراب وأذرت وقوله     : ، يقال   

فالسفن التي تجري في البحار سهالً      : يقول  ) فَالْجاِرياِت يسرا  (الماء وقوله  وقرها من 

   .204فالمالئكة التي تقسم أمر اهللا في خلقه: يقول ) اِت أَمرافَالْمقَسم (يسيرا ،

أقـسم اهللا عـز     ) وِإنَّ الدين لَواِقع  ِإنما توعدونَ لَصاِدق    (والمقسم عليه قوله تعالى       

وجل بالذاريات والحامالت والجاريات والمقسمات علـى أن البعـث لكـائن وأن             

  .الجزاء نازل بالعباد 

ـ ال كذب فيه ؛ ومعنى لصادق       ) لصادق  : ( رطبي  قال الق    صدق ؛ وقـع    ل

  .205االسم موقع المصدر

والبد أن يتحقق ما وعد اهللا به الناس في الصورة التي يريدها ، وفي الوقت      

الذي يريده ، وما يحتاج األمر إلى قسم منه سبحانه إنما يقسم بخالئقه تلك لتوجيه               

ع وقدرة ، وهكذا تصبح تلك الخالئق آيـات         القلب اليها وتدبر ما وراءها من إبدا      

وبراهين ذات داللة إيجابية بفضل هذا القسم الذى يلفت القلب إليها لفتاً ، ويوجـه               

فهي طريقة من طرق اإليحاء والتربية ، ومخاطبة الفطـرة          . الحس اليها توجيهاً    

  .206بلغة الكون خطاباً مباشراً

 ) 2(وِكتاٍب مسطُورٍ )1(والطُّوِر  (: لى  وفاتحة سورة الطور تبدأ بعدة أقسام قال تعا       
 ِإنَّ عـذَاب ربـك   ) 6(والْبحِر الْمسجوِر)5(والسقِْف الْمرفُوِع ) 4( والْبيِت الْمعموِر   )3(ِفي رقٍّ منشورٍ  

  اِقع7(لَو(   ٍاِفعِمن د ا لَهم)(  ذكره وبقوله    يعني تعالى :  ، قال الطبري      )8-1: الطور   ) () 8
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وكتـاب  : يقـول   ) وكتاب مسطور ( والجبل الذي يدعي الطور، قوله      ) : والطور

  :مكتوب ، ومنه قول رؤبة 

       إني وآيات سِطرن سطرا

أقـسم بالـسطور التـي      . أي خططن وكتبن    ) سطرن سطرا   ( محل الشاهد قوله    

   .207خطت وكتبت ولعله يريد سطور القرآن

ِفي رقٍّ  (ذكر الطبرى عن قتادة     ) ِفي رقٍّ منشورٍ  (تعالى  تفسير قوله   واختلف فى   

 قال  )والبيت املعمور   ( الرق الصحيفة ، وقوله     : هو الكتاب ، عن مجاهد قال       ) منشوٍر  

والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت فيما ذكر في السماء بحيـال             : الطبري  

 من المالئكة ، ثم ال يعودون فيـه         الكعبة من األرض ، يدخله كل يوم سبعون ألفاً        

   .208أبدا

: يعني بالسقف في هذا الموضع    : قال الطبري   ) والسقِْف الْمرفُوعِ (وقوله تعالى        

   .209السماء وجعلها سقفاً ، ألنها سماء لألرض ، كسماء البيت الذي هو سقفه

 في معناه ، منهم من فقد اختلف أهل التأويل) والْبحِر الْمسجوِر(أما قوله تعالى 

الذي ذهـب   : الموقد ، ومنهم من قال الممتلئ ، وقال آخرون بل المسجور            : قال  

: وأولي األقوال في ذلك عندي بالصواب قول مـن قـال            : وذكر الطبري   . ماؤه  

والبحر المملؤ المجموع ماؤه بعضه في بعض ، وذلك أن األغلـب مـن              : معناه  

  .الء على ما وصفت ، كما قال لبيد اإليقاد أو اإلمت: معاني السجر 

  مسجورةً متجاوراً قُالَّمها  *  وصدعا فتوسطا عرض السري  

فإذا كان ذلك األغلب من معاني السجر ، وكان البحر غير موقد اليوم ، وكان اهللا                

تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجور ،  فبطل عنه إحدى الصفتين ، وهـو اإليقـاد                 

ألخرى التي هي له اليوم ، وهي اإلمـتالء ،  ألنـه كـل وقـت                 صحت الصفة ا  

  .210ممتلئ
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 أقسم اهللا تعالى    ) ما له من دافع      *إنَّ عذاب ربك لواقع     ( المقسم عليه قوله تعالى     و

بتلك الخالئق العظيمة على أمر عظيم وهو أن عذابه واقع بالمشركين يوم القيامه ،             

  . بهم ال محالة ما لذلك العذاب من دافع يدفعه فهو واقع

والواوات التى في هذه اآلية كلها واوات قسم ألن شـأن القـسم أن يعـاد                

  . 211ويكرر 

 كذلك أقسم اهللا تعالى إلثبات البعث ، في سورة المرسالت وهي تبدأ بقولـه             

) 4(اِرقَـاِت فَرقًـا     فَالْفَ) 3(والناِشراِت نـشرا    ) 2(الْعاِصفَاِت عصفًا   فَ) 1(والْمرسلَاِت عرفًا   ( تعالى

: قال الطبري    .)7-1.:املرسالت  )( ِإنما توعدونَ لَواِقع  ) 6(عذْرا أَو نذْرا    ) 5(فَالْملِْقياِت ِذكْرا   

: معنى ذلك   :  فقال بعضهم    )والْمرسلَاِت عرفًا (اختلف أهل التأويل في معنى قول اهللا        

والمرسالت هي الريـاح ، وقـال     :  ، قالوا    والرياح المرسالت يتبع بعضها بعضا    

عني بقوله : والمالئكة التي تُرسل بالعرف ، وقال بعضهم       : آخرون بل معنى ذلك     

الناس إلى فالن عرف واحد     : متتابعاً كعرف الفرس ، كما قالت العرب         ) : عرفًا(

  .212، إذا توجهوا إليه فأكثروا 

فالرياح العاصـفات   : طبري يقول جّل ذكره   قال ال ) الْعاِصفَاِت عصفًا فَ(وقوله    

   .213عصفا ، يعني الشديدات الهبوب والسريعات الممر

: قال الطبري   .فقد أختلف أهل التأويل حوله      ) والناِشراِت نشرا (أما قوله تعالى      

: قـال   ) والناِشراِت نـشرا  الريح ، عن قتادة       : عني بالناشرات نشرا    : قال بعضهم   

بل هي المالئكة التي تنشر الكتـب  : المطر وقال آخرون   :  ، وقال آخرون     الرياح
214  

قال الطبري  ) فَالْفَاِرقَاِت فَرقًا (كذلك اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى           

المالئكة التي تفرق بين الحق والباطل ، عـن ابـن           : عني بذلك   : قال بعضهم   : 

  .215المالئكة ، وقال آخرون بل عني بذلك القرآن: قال ) فَالْفَاِرقَاِت فَرقًا(عباس 
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فهي في قول الجمهور المالئكة التي تبلـغ وحـي اهللا           ) فَالْملِْقياِت ِذكْرا (وأما  

  أي أن الـذَّكر يلقـي بإعـذارٍ        ) عذْرا أَو نذْرا  (للرسل عليهم السالم ، وقوله تعالى       

  .وإنذار 

ليه ، وفي تطويل القـسم تـشويق        والمقصود من هذا القسم تأكيد المقسم ع        

  .لمعرفة المقسم عليه 

األرجح أن المرسالت والعاصفات صفتان للرياح ، وأن ما بعدها صـفات              

للمالئكة ، والواو الثانية للعطف وليست حرف قسم ومناسبة الجمـع بـين هـذين               

   .216الجنسين في القسم أن كليهما من الموجودات العلوية

 وفيه إشارة إلى البعـث وهـو        )ِإنما توعدونَ لَواِقع  ( والمقسم عليه قوله تعالى     

والواقع  الثابت واصل الواقع الـساقط علـى         : كائن ال محالة ، قال ابن عاشور        

  . 217األرض فاستعير للشئ المحقق تشبيهاً بالمستقر

وأحياناً ال يصرح اهللا تعالى بالمقسم عليه  ولكنه يشير إليه  إشارة تدل عليه     

ي سورة القيامة ، ففيها إشارة واضحة إلى أن المقسم عليه البعـث ، قـال                ، كما ف  
بلَى ) 3(أَيحسب الِْإنسانُ أَلَّن نجمع ِعظَامه      ) 2(ولَا أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة     ) 1(لَا أُقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة     (تعاىل  

قَاِدِرين    هاننب يوسلَى أَن نابتدأت السورة بلفـظ القـسم صـريحاً        ).4-1:القيامة   ) ()4( ع

النافية على فعل القسم ، ) ال(النافية وقد كثر فى شعر العرب دخول ) ال(مسبوقاً بـ

  إدخال ال النافية على فعل القسم مستفيض فى كالمهم وأشعارهم : قال الزمخشرى 

  : قال امرؤ القيس 

  القوم أنى أفرال يدعى * ال وأبيك أبنة العامرى 

وفائدتها تأكيد القسم ، وقيل إن ال نفى لكالم ورد قبل القسم كأنهم أنكروا البعـث                 

  .218فقيل ال أى ليس األمر على ما ذكرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة 

صيغة قسم ، أدخل  حـرف النفـي          ) ال أقسم ( وصيغة  :وقال ابن عاشور    

لمقسم به بحيث يوِهم للـسامع أن       على فعل أقسم لقصد المبالغة في تحقيق حرمة ا        
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ال أقسم به   : المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول              

   .219أي وال أقسم بأعز منه عندي ، وذلك كناية عن تأكيد القسم. 

، بغير ألـف ،      " ألقسم بيوم القيامة  " قرأ ابن كثير    : وقال صاحب حجة القراءات   

  ثم تـدخل     )أقوم  : (م تأكيد ، المعنى أقسم بيوم القيامة ، كما تقول           يجعل الالم أل  

  . 220ال أقسم : وقرأ الباقون ) ألقوم: (الالم فتقول 

أقسم اهللا عز وجل بيوم القيامة لعظمته وعظيم أهوالـه ، وأقـسم بـالنفس                 

  . أى واقسم بالنفس اللوامة )وال أقسم بالنفس اللوامة ( ، قال تعالى اللوامة 

قال بعضهم  : ، قال الطبري    ) اللوامة  (واختلف أهل التأويل في تأويل قوله         

بل معنـى  :  الشر وقال آخرون ووال أقسم بالنفس التي تلوم على الخير     : معناه  : 

الفـاجرة ، وقـال   : ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم ، وقال آخرون بل اللوامـة      

   .221بل هي المذمومة: آخرون 

ه بيوم القيامة وعظيم أهواله ، وبالنفس التواقة للمعالي التي تندم           أقسم سبحان   

ئمـة وإن   على الشر لم فعلته ، وعلى الخير ِلم لم تستكثر منه ، فهي لـم تـزل ال                 

  .222اجتهدت في الطاعة

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ، ومحل الكسب               

 بكونها لوامة علـى شـدة حاجتهـا وفاقتهـا           ، وهو النفس اللوامة ، ونبه سبحانه      

 ، ولمـا    ...وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ، ويرشدها إليه            

كان يوم معادها هو محل ظهورها هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهمـا فـي                

  .223الذكر

بلَى  )3(جمع ِعظَامه   أَيحسب الِْإنسانُ أَلَّن ن   (والمقسم عليه البعث بدليل قوله تعالى         

    ـهاننب يوسلَى أَن نع وجواب القسم مـا دل عليـه قولـه    : ذكر الزمخشرى ) قَاِدِرين

)    هِعظَام عمجانُ أَلَّن نالِْإنس بسحوهو لتبعثن والمعنى نجمعها بعد تفرقها ورجوعها       ) أَي
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رياح وطيرتها فى أباعـد األرض      رميما ورفاتا مختلطاً بالتراب وبعد ما سفتها ال       
224.  

" اإلنـسان   " تقرير وتوبيخ، و    ) أَيحسب الِْإنسانُ (قال ابن عطية وقوله تعالى      و  

اسم الجنس ، وهذه أقوال كانت لكفار قريش فعليها الرد ، ومعنى ذلك في القيامـة                

   .225وبعد البعث من القبور

 إجابـة علـى     ) علَى أَن نسوي بنانه    قَاِدِرين بلَى(األصابع وقوله تعالى    : والبنان    

أقوالهم ، فالكفار إستبعدوا جمع العظام بعد الفناء ، فأجابهم اهللا تعالى بأنـه يـوم                

  .البعث تجمع العظام وتُسوي وقيل إن عظام األنامل أكثرها تفرقاً وأدقَّها أجزاء 

 مفتتحـة بقولـه     لنازعات وهي كذلك أقسم اهللا تعالى إلثبات البعث في سورة ا        

 )4(فَالـساِبقَاِت سـبقًا      )3(والساِبحاِت سـبحا     )2(والناِشطَاِت نشطًا    )1(والناِزعاِت غَرقًا   (تعالى  
النازعـات   ) ()8(قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ     )7(تتبعها الراِدفَةُ    )6(يوم ترجف الراِجفَةُ     )5(فَالْمدبراِت أَمرا   

:1-8. (  

أقسم ربنا جلَّ جالله بالنازعات ، واختلف أهل التأويل فيها ما هي ؟ وما تنزع               

بل هـو   : هم المالئكة التي تنزع نفوس بني آدم ، وقال آخرون           : ؟ فقال بعضهم    

هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق ، وقـال          : الموت ينزع النفوس ، وقال آخرون       

  .226تَنِْزع بالسهم هي الِقِسي : آخرون 

وأمام ذلك المألوف من اسلوب القرآن ، إلى اللفت بالواو إلى مادي مشهود ، ال 

بما أطمأن إليه أكثر المفسرين ، مـن        " النازعات  " نستطيع أن نطمئن إلى تفسير      

أنها المالئكة تنزع األرواح ، إذ ليست المالئكة في نزعها لألرواح ، وسبقها إلـى               

 مما يدخل في نطاق الماديات المحسوسة التي ال موضع فيها لجدل            تدبير أمر اهللا ،   

من المشركين أو مماراة ، كما يبدو مستبعداً في رأينا ، أن يلفـت إليهـا القـرآن                  

ستدالل على البعث ، إذ لو كانوا يؤمنون بمالئكة تنزع األرواح وتدبر شـئون              لإل

  .227الكون بأمر اهللا ، لصدقوا بالبعث واليوم اآلخر
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 رأى الباحثة أن القرآن الكريم وإن كان فى أكثر من موضع يقسم بما هو               وفى

مادى مشهود كالنجم والشمس والتين والزيتون إلى غير ذلك مما تعارفـه النـاس              

بينهم إال أنه فى أحيان أخرى يقسم بأشياء غيبية لم يرها الناس ولكـنهم يعلمـون                

حانه إنما يقسم بها إلثباث البعـث       عظمتها كإقسامه بيوم القيامة والمالئكة وهو سب      

  . بغض النظر عن إيمان المشركين بها أو تكذيبهم 

 فيهن ، وما هن ،      هل التأويل أيضاً  أ اختلف   )والناشطات نشطا   ( وقوله تعالى     

هم المالئكة ، تنِشط نفس المؤمن فتقبضها ، وقال         : وما الذي ينِْشط ، فقال بعضهم       

هي النجوم تنشط مـن     : اإلنسان ، وقال آخرون     هو الموت ينشط نفس     : آخرون  

  .228أفق إلى أفق

ـِميان بـن قُحافـة، الهموم تنشـط صاحبـها و   :قـال ه

  229الشام بي طوراً وطوراً واسطا* أمست همومى تَنِْشط المناشطا 

واللواتى تسبح سبحا ، واختلف     :  تعالى ذكره    يقول )والساحبات سبحا ( وقوله  

هى المـوت   :  من السابحات فقال بعضهم      هتى أقسم بها جلَّ ثناؤ    أهل التأويل فى ال   

المالئكـة وقـال    : ، قـال    ) والساِبحاِت سبحا (تسبح فى نفس ابن ادم ، عن مجاهد         

هي السفن ، وكما اختلفوا في      : هي النجوم تسبح في فلكها وقال آخرون        : آخرون  

هي :  منهم من قال     )لساِبقَاِت سبقًا فَا(تأويل السابحات سبحا ، اختلفوا في قوله تعالى         

بل هـي النجـوم     : بل هي الخيل السابقة وقال آخرون       : المالئكة ، وقال آخرون     

  .230يسبق بعضها بعضاً في السير

فال خالف بين الجمهور على أنها المالئكـة        ) فَالْمدبراِت أَمرا (أما قوله تعالى      

  .التي تدبر ما ُأِمرت به من أمر اهللا 

والذي يقتضيه غالب اإلستعمال أن المتعاطفات بـالواو صـفات مـستقلة              

لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف ، أو لموصوف واحد له أحوال متعددة ، وأن              

المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفـاء ، فهـي              
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تلـك  صفات متعددة متفرع بعضها عن بعض لموصوف واحـد فيكـون قـسماً ب             

  .231األحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها

والمقسم عليه إثبات البعث ، قال تعالى بعـد أن أقـسم بتلـك المخلوقـات         

 )   )9(أَبصارها خاِشـعةٌ     )8(قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ     )7(تتبعها الراِدفَةُ    )6(يوم ترجف الراِجفَةُ    (العظيمة  
  .) 9-6:النازعات ( 

يقول تعالى ذكره ترجف األرض والجبـال       ) يوم ترجف الراِجفَةُ  (وقوله تعالى   

تتبعها أخرى بعدها ، وهي النفخة الثانية التي ردِفت         ) تتبعها الراِدفَةُ (للنفخة األولى ،    

   .232األولى لبعث يوم القيامة

ب ، واألبـصار    ثم أخبر تعالى أن القلوب يوم البعث ترتعد خوفاً من العذا            

  ).)9(أَبصارها خاِشعةٌ  )8(قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ  :(تكون خاشعة أي ذليلة قال تعالى 

ولما كان البعث من األمور التي يعسر على المشركين تصور وقوعهـا ،               

أكد لهم القرآن الكريم أن البعث كائن ال محالة ، وأقسم علـى ذلـك بعـدد مـن                   

وكانت عنايته بتقرير هـذه     : قال سيد قطب    ،   الدالة على قدرته     مخلوقاته العظيمة 

القضية في عقولهم ، وإقرار حقيقتها في قلوبهم مسألة ضرورة البد منهـا لبنـاء               

العقيدة في نفوسهم على اصولها ، فاإلعتقاد باليوم هو حجر االساس فـي العقيـدة     

   . 233ةالسماوية ، كما أنه حجر األساس في تصور الحياة اإلنساني

 وبـه   )@(الجانب الثالث من جوانب العقيدة يتمثل في إثبات صدق النبـي            

وقـد أقـسم اهللا     )  النبوة   – البعث   –الوحدانية  ( تكتمل أصول العقيدة الثالثة وهي      

مـا ضـلَّ     )1(والنجِم ِإذَا هـوى     (تعالى على النبوة في مطلع سورة النجم ، قال تعالى           

واختلف المتأولون فـي     . )3-1:النجم   ) ()3(وما ينِطق عِن الْهوى      )2( صاِحبكُم وما غَوى  

  :ومن الشاهد في النجم الذي هو اسم الجنس قول الراعي . تعيين النجم المقسم به 

  سريع بأيدي اآلكلين جمودها* فباتتْ تَعد النجم في مستحيرٍة 
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إن النجم هنا اسم : وابن عطية يقول . ها الجفنة أو القدر التي يطبح في: المستحيرة 

أنها تـرى النجـوم فـي هـذه       ) تَعد النجم   (جنس يراد به جميع النجوم ، ومعنى        

   .234المستحيرة وتستطيع أن تَعدها ألنها صافية والنجوم  ظاهرة فيها

عِنـي  : فقال بعضهم    ) والنجِم ِإذَا هوى  (واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله       

: إذا سقط ، قـالوا تأويـل الكـالم          ) : إذا هوى   ( الثريا ، وعني بقوله     : بالنجم  

   .235والقرآن إذا نزل: معنى ذلك : والثريا إذا سقطت ، وقال آخرون 

قرأ ابـن   : ، قال ابن مجاهد     ) والنجِم ِإذَا هوى  (وكذلك اختلف القراء فى قوله      

ح أواخر آيها وقرأ نافع وأبـوعمرو       كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفت       

   .236بين الفتح والكسر ، وقرأ حمزة والكسائى ذلك كله باإلمالة

ومناسبة القسم بالنجم إذا هوى ، أن الكالم مسوق إلثبات أن القرآن وحـي                

  حال النجم في حالة هويـه        اإلعتباريمن اهللا منزل من السماء فشابه حال نزوله         

نزول شئ منير إنارة معنوية نازل من محـل رفعـه           مشابهة تمثيلية حاصلة من     

معنوية ، شبه بحالة نزول نجم من أعلى األفق إلى اسفله وهو من تمثيل المعقـول           

  .237بالمحسوس

)  )3(وما ينِطق عِن الْهوى      )2(ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى     ما  (والمقسم عليه قوله تعالى       

شٌئ كأنك تتكـسّبه    " الغي"  من اإلنسان إليه و      ابداً يكون بغير قصد   " الضالل  " و  

وتريده ، فنفي اهللا تعالى عن قلبه هذين الحالين ، وغوى الرجل يغْـوى إذا سـلك                 

  .238سبيل الفساد والعوج

تعريض بأنهم أهل بهتان إذ نسبوا      " صاحبكم  " وإيثار التعبير عنه بوصف       

 شؤونه إذ هو بينهم فـي       إليه ما ليس منه في شئ مع شدة إطالعهم على أحواله و           

  .239بلد ال تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من  بينهم 
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ليس من عنده وال من هواه إنما هو وحي مـن اهللا             )@( وما جاء به محمد     

  ) .3-1:النجم ( ))4( ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى)3(وما ينِطق عِن الْهوى ( قال تعالى. عز وجل 

  في فاتحة سورة الضحى ، قال تعالى       )@(كذلك أقسم اهللا تعالى إلثبات نبوة محمد        

وقد ورد في   ) 3-1: الضحى   (   ))3(ما ودعك ربك وما قَلَى      )2(واللَّيِل ِإذَا سجى    ) 1(والضحى  (

وابطأ عليـه جبريـل عليـه       ) @(روايات كثيرة أن الوحي انقطع عن رسول اهللا         

فـأنزل اهللا تعـالى هـذه الـسورة ،          ،  ودع محمداً ربه    : م فقال المشركون    السال

  .وافتتحها بقسم بآيتين عظيمتين من آياته 

أقسم ربنا جلَّ ثناؤه بالضحى ، وهو النهار كله ، وأحـسب            : قال الطبري     

ـ   و(إذا ظهر منه ؛ ومنه قوله       : لشمس  لضحى فالن   : أنه من قولهم     ظْملَا ت كؤاأَن 
   .240أي ال يصيبك فيها الشمس )119: طه (  )يها ولَا تضحىِف

كلم ى  قسام به ألنه على ما قالوا الساعة الت       الوتخصيصه با : وقال اآللوسي     .

قَـالَ  (السحرة سجداً لقولـه تعـالى       فيه  اهللا تعالى فيها موسى عليه السالم وألقى        
كُمِعدوم     الن رشحأَن يِة وينالز موى يحض ففيه مناسبة للمقسم عليـه       )59:طه  ( ))59(اس

  .241ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه)@(رك النبي تيلم وهو أنه تعالى 

:  اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقـال بعـضهم            )والليل إذا سجى    ( وقوله    

ب ، وقال   إذا ذه : بل معنى ذلك    : والليل إذا أقبل بظالمه ، وقال آخرون        : معناه  

  .242إذا استوى وسكن:  معناه آخرون 

والليل إذا  : وأولى هذه األقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه              

إذا كان ساكناً ، ومنه قـول       : بحر ساج   : سكن باهله ، وثبت بظالمه ، كما يقال         

   .ةأعشى بنى ثعلب

 مكمجاش بحر ابن ع ساٍج ما يوارى * فما ذنبنا إن اوبحركعاِمص243الد  

ك يـا محمـد     ع أي ما ود   )ما ودعك ربك وما قلى      ( والمقسم عليه قوله تعالى       

 قال   ، ه وقاله بودع محمداً ر  : ربك وما أبغضك ، وفي هذا نفي لمقولة المشركين          
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والتوديع فيه من اللطف والتعظيم ما ال يخفى فإن الوداع إنما يكون بين             : اآللوسي  

  :ارقته كما قال المتنبى األحباب ومن تعز مف

  244 أشيعنفلم أدر أي الظاعني* حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياتـه دالتـين علـى          :  وقال ابن قيم الجوزية     

ربوبيته ،وحكمته ورحمته وهما الليل والنهار ، فتأمل مطابقة هذا القـسم ، وهـو               

م عليه ، وهو نور الوحي الذي وافاه        نور الضحى الذي يوافى بعد ظالم الليل للمقس       

ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعـد         : بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه        

ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه ، فتأمل حسن              

ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ، وتأمل هذه الجزالة والرونق الـذي علـى هـذه                

  . 245ظ األلفا

الوحدانية ( وكما أقسم اهللا تعالى لتثبيت العقيدة في النفوس وهي متمثلة في            

لَا (أقسم على أحوال اإلنسان ، قال تعالى في مطلع سورة البلد            )  النبوة   – البعث   –
 )) 4( خلَقْنا الِْإنسانَ ِفـي كَبـدٍ      لَقَد )3(واِلٍد وما ولَد    و َ )2(وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد      )1(أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد    

وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا   ( البلد في قول جمهور المفسرين ، مكة المكرمة ، وقوله            )4-1:البلد(

انت به حالل تصنع فيه من قَتْل من أردت قتله ، وأسِر مـن              :  قال الطبري    )الْبلَِد  

   .246أردت أسره ، مطلق ذلك لك

: فيه قوالن   ) وأنت ِحلٌّ بهذا البلد     ( قوله  و: وقال ابن قيم الجوزية       

أحدهما أنه من االحالل ، وهو ضد اإلحرام والثاني أنه من الحلول وهـو ضـد                

  .247الظعن 

،  وحين يقسم اهللا تعالى بالبلد والمقيم به فإنه يزيده عظمـة فـوق عظمتـه                

اهل التأويل فـي    ثم اختلف   :  قسم آخر ، قال الطبري       )اِلٍد وما ولَد  وو(وقوله تعالى   

: كّل والد ، وما ولد    : عني بالوالد   : المعنى بذلك من الوالد وما ولد ، فقال بعضهم          

   . 248آدم وولده: عني بذلك : وقال آخرون : كل عاقر لم يلد 
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هو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين وعلـى         : وقال ابن قيم الجوزية       

كان فمرجع الـبالد إلـى مكـة ،         صل الس أهذا فقد تضمن القسم أصل المكان ، و       

  .249ومرجع العباد إلى آدم

وفي القسم بهذا لفت ألنظارنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود               

فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ، وإلى ما يعانيـه            وهو طور التوالد ، وإلى ما     

ده من النمـو    كل من الوالد والمولود في إبداء النشء  ، وتبليغ الناشئ وإبالغه ح            

  .250المقدر له

 ، قال ابن منظور الكبد      )لقد خلقنا اإلنسان يف كبد      ( والمقسم عليه قوله تعالى       

الشدة والمشقَّة ، وقيل في كبد أي خُلق منتصباً يمشي على  رجليه وغيره مـن                : 

  .251سائر الحيوان غير منتصب

، وقد جاء هـذا     الشدة والمشقة   : والمعروف في كالم العرب أن معنى الكَبد        

  : 252المعنى كثيراً في أشعارهم ، منه قول ذي اإلصبع العدواني 

  253لظل محتجزاً بالنبل يرمينى* ولى ابن عم لو أن الناس في كبد 

  :وقول لبيد بن ربيعة 

  254قمنا وقام الخصوم في كبد* يا عين هال بكيت أربد إذ 

وهي أنه خلق يكابد الحيـاة،      أقسم اهللا تعالى على حقيقة مستقرة في حياة اإلنسان،          

  .والكبد تختلف أشكاله وحياة اإلنسان مبتدئة بالمشقة ومنتهية بها 

تعـاىل  سورة التين قـال     فاتحة  كذلك اقسم اهللا تعالى على حال اإلنسان في           
  ))4(ا الِْإنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍمي      لَقَد خلَقْن  )3(وهذَا الْبلَِد الْأَِمِني     )2(وطُوِر ِسيِنني    )1(التِني والزيتوِن   و(

فقال ) وطُوِر ِسيِنني  )1(التِني والزيتوِن   و(اختلف أهل التفسير في قوله تعالى        . )4-1: التني(
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الزيتون الذي يعصر وقال آخـرون      : بعضهم التين هو التين الذي يؤكل والزيتون        

أي بالد الشام ، كذلك اختلفوا في طور بل ذكر تعالى التين والزيتون وأراد منبتهما 

نه جبل موسـى عليـه      إسينين فمنهم من رأى أنه كل جبل ينْبت ، ومنهم من قال             

 فال خالف بين المفسرين على أنه مكة        ).وهذا البلد األمني    ( السالم ، أما قوله تعالى      

  المكرمة 

ضل فبـدأ    من الفاضل إلى األف    وترقى فى هذا القسم   : قال ابن قيم الجوزية       

ع مظهر المسيح ، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم ثم ختمه بموضـع مظهـر               بموض

  .255عبده ورسوله 

وفي ابتداء السورة بالقسم بما يشمل إرادة مهابط أشـهر األديـان اإللهيـة                

براعة استهالل لغرض السورة وهو أن اهللا خلق اإلنسان فى أحـسن تقـويم ، أي                

  .256 دلة وجود الخالق ووحدانيتهخلقه على الفطرة السليمة مدركاً أل

: قـال الطبـري     ) لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوميٍ     (والمقسم عليه قوله تعالى       

في أعدل خلـق وأحـسن      : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه          

ـ        : بل معنى ذلك    : صورة ، وقال آخرون      تواء لقد خلقنا اإلنسان ، فبلغنا بـه اس

شبابه وجلده وقوته ، وهو أحسن ما يكون ، وأعدل ما يكـون وأقومـه ، وقـال                  

قيل ذلك ألنه ليس شئ من الحيوان إال وهو منكبّ  على وجهـه غيـر                : آخرون  

  .257اإلنسان

كذلك أقسم اهللا تعالى على حال اإلنسان فى فاتحة سورة العصر قال تعالى             
ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصـوا          )2( خسٍر   ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي   )1(والْعصِر  (

، وكما أقسم اهللا تعالى بالفجر وبالضحى ، وبالليـل اقـسم             )3-1العصر  ) ()3(ِبالصبِر  

  .بالعصر وفي القسم به دليل على عظمة هذا الوقت وأهميته 

لناس لإلنقطاع عن أعمالهم في النهار فيذكر بحكمة        وفي ذلك الوقت يتهيأ ا    

نظام المجتمع اإلنساني وما الهم اهللا في غريزته من دأب علـى العمـل ونظـام                
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إلبتدائه وانقطاعه وهو من النعمة أو من النعيم وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة              

  .258حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب واإلكتهال والهرم 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس ، أو ملك أو نبـي               

  .259ويعين باإلضافة فيقال عصر إبراهيم ، عصر اإلسكندر ، عصر الجاهلية 

ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت      )2(ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     (والمقسم عليه قوله تعالى     

النقصان واستثنى اهللا : اإلنسان اسم جنس والخُسر  . ) بالـصرب   لْحق وتواصوا وتواصوا ِبا 

   ا.                                   تعالى الذين آمنوا وعملوا األعمال الصالحة       

أيضاً اقسم اهللا تعالى على حال اإلنسان في مطلع سورة العاديات ، قـال تعـالى                
) حباِت ضاِديالْع1(ا  و(    احاِت قَدوِريفَالْم)2(    احباِت صِغريفَالْم)3(     اقْعنَ ِبِه نفَأَثَر)ا    )4عمِبِه ج طْنسفَو
)5(      ودِه لَكَنبانَ ِلرِإنَّ الِْإنس)6(      ِهيدلَش لَى ذَِلكع هِإنو)7(      ِديدِر لَشيالْخ بِلح هِإنو)العاديـات   ) ()8

عِنـي  : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم         : ، قال الطبري      )1-8:

  ا. 260هي اإلبل   :  وهي تحمحم وقال آخرون      والخيل التي تعد  : بالعاديات ضبحا   

السورة مكية ، ولم يكن ثم جهاد وال خيـل تجاهـد ،             : قال أصحاب اإلبل      

 عدت من عرفة إلى مزدلفة      وإنما اقسم بما يعرفونه ويألفونه ، وهي إبل الحاج إذا         

، فهي عاديات والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السير يقال ضبحت وضبعت             

   :بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة ، وقد اختار هذا القول

  ضبحت        بي البازل الوجناء في اآلل تضبحأفكان لكم أجري جميعاً و

ن حك األحجار بعضها بـبعض      قالوا  فهي تعدو ضبحا ، فتورى بأخفافها النار م         

  .261فتثير النقع وهو الغبار بعدوها فيتوسط جمعاً وهي مزدلفة 

وِإنـه   )7(وِإنه علَى ذَِلك لَشِهيد      )6(ِإنَّ الِْإنسانَ ِلربِه لَكَنود     (والمقسم عليه قوله تعالى       

    ِديدِر لَشيالْخ بأما الذي يقسم اهللا : مة ، قال سيد قطب  الكُنُود في اللغة كفر النع    )  )8(ِلح

سبحانه عليه ، فهو حقيقة في نفس اإلنسان ، حين يخوى قلبه من دوافع اإليمان ،                
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 لكفاحها إن اإلنسان ليجحد نعمة ربه ، ويتمثـل          هحقيقة ينبهه اهللا إليها ليجند إرادت     

ـ             ام الـشاهد   كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعاالً وأقواالً فتقوم عليه مق

  .262الذي يقرر هذه الحقيقة 

جل حب الخير لشديد ، أي      أالمعنى من   ) وِإنه ِلحب الْخيِر لَشِديد   (وقوله تعالى     

  .263بخيل بالمال ضابط له : 

  

  

  

  :264ومنه قول طرفه بن العبد 

  265أرى الموت يعتام الكرام ويتقى    عقيلة مال الفاحش المتشدد

 )1(واللَّيِل ِإذَا يغـشى     (قسم سبحانه بعدد من آياته ، قال تعالى         وفي فاتحة سورة الليل ا    

أقـسم  ،   ) 4-1: الليـل ) ()4(ِإنَّ سعيكُم لَشتى    )3(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى      )2(والنهاِر ِإذَا تجلَّى    

هـر ،   تعالى بالليل حين يغشى الكون بظالمه فيخفيه ، وبالنهار حين يتجلـى ويظ            

وهما من أعظم آيات اهللا تعالى ومن تدبر فيهما يدرك أن هنالك خالق يبدل الليـل                

  .والنهار ويدير هذا الكون 

وأقسم سبحانه بالقادر العظيم الذي خلق الذكر واألنثى وميز بين الجنـسين              

مع أن المادة التي تكونا منها واحدة والمحل الذي تكونا فيه واحد وفي ذلك دليـل                

  .266ام العلم وعظيم القدرة على تم

" مـا "إمـا أن يجعـل       )وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى     (ويرى الطبري أن قوله تعالى        

فيكون ذلك قسماً من اهللا جلَّ ثناؤه بخالق الذكر واألنثى أي قسم بنفسه             ) من(بمعنى  
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ر مع ما بعدها بمعنى المصدر ، ويكون قـسماً بخلقـه الـذك    " ما"، وإما أن تجعل     

  .267واألنثى 

أقسم سبحانه بزمان السعي وهـو      ) ِإنَّ سعيكُم لَشتى  ( والمقسم عليه قوله تعالى     

الليل والنهار وبالساعي وهو الذكر واألنثى ، على اختالف السعي ، كما اختلـف              

  .268الليل والنهار والذكر واألنثى وذلك دليل على اختالف جزائه وثوابه 

والـسماء  ( طارق، قال تعالى فاتحة سورة الطـارق      واقسم تعالى بالسماء وال     
الطارق  ) ()4(ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ        )3(النجم الثَّاِقب    )2(وما أَدراك ما الطَّاِرق      )1(والطَّاِرِق  

:1-4. (  

  النجوم المضيئة ويخفـي    أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليالً من         

  .269نهاراً ، وكل ما جاء ليالً فقد طرق 

وسمي النجم طارقاً ألنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الـشمس ، فـشبه              

صـفة  ي  بالطارق الذي يطرق الناس أو اهله ليالً ولهذا تستعمل العرب الطروق ف           

  :الخيال كثيراً كما قال ذو الرمة 

  270غارب وأيدي الثريا جنح بالم* أال طرقت مي هيوماً بذكرها 

 المراد منه التعظيم والتهويل     )وما أَدراك ما الطَّاِرق   (واالستفهام في قوله تعالى       

قسم سبحانه بالسماء وبنجمهـا     أ، أما النجم الثاقب فهو الذي يثقب الظالم بضوئه ،           

أي ما  ) ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ     (المضئ على أن كل نفس عليها حافظ قال تعالى          

  .من نفس إال عليها حافظ يراقبها ويحصي أعمالها فالنفوس لم تترك سدى 

بـن كثيـر    اقرأ  ) ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ     (واختلف القراء فى قوله تعالى      

) لمـا (خفيفة ، وقرأ عاصم وابن عامر وحمـزة         ) لما(ونافع وأبوعمرو والكسائى    

   . 271مشددة

 )1(والـشمِس وضـحاها     ( حة بعدد من األقسام قال تعالى     وسورة الشمس مفتت    
والْأَرِض ومـا    )5(والسماء وما بناها    ) 4(واللَّيِل ِإذَا يغشاها    )3(والنهاِر ِإذَا جلَّاها    )2(والْقَمِر ِإذَا تلَاها    
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وقَد خاب من    )9(قَد أَفْلَح من زكَّاها      )8(فُجورها وتقْواها   فَأَلْهمها  )7(ونفٍْس وما سواها     )6(طَحاها  
   .)10-1:الشمس ). ()10(دساها 

أقسم تعالى بعدد من المشاهد الكونية والغرض من القسم بها توجيه القلـب               

إلى مشاهد الكون ليتدبر فيها ويتأمل بديع صنع اهللا فالبد للمصنوع من صـانع ،               

 )وضحاها(ي قوله   عنسم بالشمس وبضحي الشمس ، وقد اختلف أهل التأويل في م          أق

  .272هذا النهار وقال آخرون معنى ذلك وضوئها : قال الطبري عن قتادة قال 

وأقسم تعالى بالقمر إذا تال الشمس ، أي تبعها وبالنهار إذا أضاء وبالليـل                

اها أي خلقهـا وهيأهـا      حين يغشى الشمس فتغيب وتظلم اآلفاق وبالسماء  ومن بن         

حتى صارت كالسقف لألرض ، وباألرض ومن بسطها ، كما أقسم بالنفس ومـن              

نفسه ألنه هو الذي سوى     ) وما سواها (يعني جل ثناؤه بقوله     : سواها ، قال الطبري     

وقد يحتمل أن يكون معنى     " من"موضع  " ما"النفس وخلقها ، فعدل خلقها ، فوضع        

 273ونفس وتسويتها ، فيكون القسم بالنفس وبتسويتها: ون تأويله ذلك المصدر ، فيك

.  

 فبين لها ما ينبغي لهـا أن        ةيقول تعالى ذكر  ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  (وقوله  

بل معنى ذلك : تأتي أو تذر من خير أو شر ، أو طاعة أو معصية ، وقال آخرون 

  .274أن اهللا جعل فيها ذلك 

 ذكرت أشياء متقابلة متـضادة       فقد ات محسن الطباق غير مرة    وفي هذه اآلي    

مثل الشمس والقمر الختالف وقت ظهورهما ، ومثل النهار والليـل ، والتجليـة              

والغشي والسماء واألرض ، والبناء والطحو ، والفجور والتقوى ، والفالح والخيبة            

  .275والتزكية والتدسية 

 والمخلوق ، فاقسم بالـسماء وبانيهـا        وقد تضمن هذا القسم اإلقسام بالخالق       

   276.واألرض وطاحيها ، والنفس ومسويها 
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قـد  ).وقَد خاب من دساها   * قَد أَفْلَح من زكَّاها     (أما المقسم عليه فهو قوله تعالى         

وقد خـاب   ( أفلح وفاز من طهر نفسه من الكفر والمعاصي ، قال الطبري وقوله             

 دسس اهللا نفسه فأحملها ، ووضع منها بخذالنه إياها عـن            من: يعني) من دساها   

   277الهدى ثم ركب المعاصي وترك طاعة اهللا

وفي سورتى البروج و الفجر لم يصرح اهللا تعالى بالمقسم عليه ، قال تعالى 

قُِتـلَ   )3(هوٍد  وشـاِهٍد ومـش    )2(والْيوِم الْموعوِد   ) 1(والسماء ذَاِت الْبروِج    (في سورة البروج    

أقسم جلَّ ثناؤه بالسماء ذات البروج واختلـف        .  ) 4-1:الربوج  ) ()4(أَصحاب الْأُخدوِد   

أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع ، فقال بعضهم عني بذلك والسماء              

ذات القصور ، وقال آخرون هي الكواكب ، وقيل نجومها ، وقيل بل معنى ذلك و                

  .278 الرمل والماء  السماء ذات

أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة وهو اليوم الذي يفصل اهللا تعالى  فيه بين         

وقد اضـطربت أقاويـل     : قال الزمخشري   ) وشَاِهٍد ومشْهودٍ (وقوله تعالى   .عباده  

ويوم القيامة وقيل عيسى وأمته     ) @(ا فقيل الشاهد والمشهود محمد      مالمفسرين فيه 

 وقيل محمد وسـائر األمـم        )117:املائدة  ) (نت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم       وكُ(: لقوله  

وقيل يوم عرفة وقيل يوم الجمعة وقيل الحجر األسود والحجـيج  وقيـل األيـام                

  .279والليالي وقيل األنبياء ومحمد عليه السالم 

نبيه علـى  واألحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب ألن القضية الت  

قتل أصـحاب   ( المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب            

  . 280الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود ) األخدود 

وكما جاء القسم في سورة البروج مستغنياً عن الجواب، جاء كـذلك فـي               

هلْ ِفي  )4(واللَّيِل ِإذَا يسِر     )3(والشفِْع والْوتِر    )2( ولَياٍل عشرٍ  )1(والْفَجِر  (سورة الفجر قال تعالى     

قسم تعالى بالفجر وهو الفجر الذي يعرفه كل        أ).5-1: الفجر ).()5(ذَِلك قَسم لِِّذي ِحجٍر     

أحد لذا جاء معرفاً بالالم ، أما الليالي العشر فقد اختلف أهل التفسير فيها أي ليال                
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عشر موسى التي أتمها اهللا له ،       هى  لي عشر ذي الحجة ، وقيل       لياهى  هي ؟ قيل    

     ا                                      281لذا جاءت منكرة وفي التنكير تعظيم لها      

اختلف أهل التأويل في الذي عني به مـن        ) والشفع والوتر   ( وقوله  : قال الطبري   

الشفع : يوم عرفة ، وقال آخرون      الشفع يوم النحر ، والوتر      : الوتر فقال بعضهم    

الشفع الخلق كله ،    : اليوم الثالث ، وقال آخرون      : اليومان بعد يوم النحر ، والوتر       

ــوتر    ا                     .                                       282اهللا : وال

ـ    )والشفع والوتر   (وكما اختلف أهل التأويل فى قوله تعالى         ال ابـن    اختلف القراء ق

بفتح الواو ،   ) والوتر(مر  ا وابن ع  مقرأ بن كثير ونافع وأبو عمرو وعاص      : مجاهد  

       ا                          283. بكسر الواو ) والوتر(وقرأ حمزة والكسائى 

فيعني الليل إذا سار يقال سرى فالن ليالً إذا سار          ) والليل إذا يسر  ( أما قوله تعالى    

   :284، ومنه قول مرقَّشٌ

   285فأرقني وأصحابي هجود *    سرى ليالً خيال من سليمى    

بالياء وصل أو   ) يسر(قرأ ابن كثير    ) والليل إذا يسر    (أيضاً اختلف القراء فى قوله      

بياء فى الوصل وبغير ياء فى الوقف ، وقرأ لبن عـامر            ) يسر(وقف ، وقرأ نافع     

ـ      ) يسر(وعاصم حمزة والكسائى       ا            286. ف  بغير ياء فى وصل وال وق

) هل في ذلك قسم لذي ِحجـر ( ويتلو هذه األقسام سؤال تقريري قال تعالى    

  .أي إن في ذلك القسم مقنعاً لمن له عقل يدبر ويفكر 
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أما المقسم عليه بذلك القسم فقد طواه السياق ليفسره ما بعده ، فهو موضوع                

، فهو حق واقع يقـسم عليـه        خذ ربك ألهل الطغيان والفساد      أالطغيان والفساد ، و   

  .287بذلك القسم 

وهكذا نجد أن جميع السور المفتتحة بالقسم ، أقسم اهللا تعالى فيها بمخلوقاته             

زعم الَِّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ       (ولم يقسم بنفسه إال في سبعة مواضع منها قوله تعالى           

    بنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وب        ِسريلَى اللَِّه يع ذَِلكو مِملْتا عنَّ ِبمك ال   ( ، وقوله   ) 7:التغابن  ) (ؤّفال ورب
يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ثُم ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قَضيت ويـسلموا تـسِليما    

   ). 65:النساء ) ("65"

ل ألن المخلوق البد له     والقسم من اهللا ببعض مخلوقاته المقصود به اإلستدال       

لو تدبرنا أمر القسم : من الخالق إذ يستحيل وجود خلق بدون خالق ، قال المراغي 

  :ببعض المخلوقات في الكتاب الكريم لوجدناه يرجع إلى أحد أمرين 

  أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت في أعين بعض الناس ، وقوى سلطانها             :أوالً  

  .خذوها آلهة من دون اهللا كالشمس والقمر في نفوسهم ، حتى عبدوها وات

أن تكون مما احتقره الناس لغفلتهم عن فائدته ، وذهولهم عن موضع العبرة              : ثانياً

فيه ولو أنهم تدبروا فيما هو عليه من جليل الصنعة وبديع الحكمة الهتـدوا إلـى                

  .288معرفة خالقه 

الئكـة وهـي    القسم في خمس عشرة سورة أقسم فيها بالم       : وقال السيوطى   

الصافات وسورتان باألفالك البروج والطارق وست بلوازمها فالنجم قسم بالثريـا           

والفجر بمبدأ النهار والشمس بآية النهار والليل بشطر الزمان والـضحى بـشطر             

الزمان  والعصر بالشطر اآلخر أو بجملة الزمان وسورتان بالهواء الذي هو أحد             

 ايضاً وهـي الطـور      ة بالتربة التي هي منها     وسور تالعناصر والذاريات والمرسال  

وسورة بالنبات وهي التين وسورة بالحيوان الناطق وهي والنازعات وسـورة بـالبهيم وهـي         

  . 289والعاديات 
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  المبحث الرابع

  السور المفتتحة بالجمل الخبرية
  

الكالم في اللغة العربية إما أن يأتي في صورة اسـلوب خبـري يحتمـل                 

  . ذب لذاته ، أو اسلوب انشائي ال يحتمل الصدق والكذب الصدق والك

ويقصد بالخبر فى األصل اإلفادة ، إفادة السامع أو القارئي بأمر لـم يكـن                 

يعلمه وقد يقصد به إفادة أن المتكلم يعلم األمر ، وهو ما يسمى الزم الفائدة ، فهو                 

   .290في كلتا الحالتين يعني نقل فكرة ، أو اإلخبار بأمر

خَبرتُ باألمر أي علمته ، و خَبرتُ األمـر َأخْبـره إذا            : ل ابن منظور    وقا  

  .291واحد األخبار : عرفته على حقيقته ، والخَبر بالتحريك 

وأخبار اهللا عز وجل ليست كأخبار البشر تحتمل الصدق والكذب فجميعهـا              

 سورة         عشرين حق ال محالة واقع ، وقد جاء االستفتاح بالجمل الخبرية في واحد و       

، وإن كان الزركشي قد ذكر أن عددها ثالث وعشرون سورة وذلك ألنه أضـاف             

  .292في موضعين ) ال أقسم ( إليها 

  :ويمكن تقسيم السور المفتتحة بالجمل الخبرية على النحو اآلتي   

المفتتحة بالسؤال ويتمثل في سورتي األنفال والمعارج ، قال تعـالى فـي             : أوالً  

يسأَلُونك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللِّه والرسوِل فَاتقُواْ اللّه وأَصـِلحواْ ذَات            ( سورة االنفال    فاتحة

        ِمِننيؤم مِإن كُنت ولَهسرو واْ اللّهأَِطيعو ِنكُموعال أن أصحاب       )1:األنفال  ) (ِبي أخبر اهللا عز، 

  :واألنفال جمع نفل ومنه قول لبيد بن ربيعة ألنفال ،سألوه عن ا) @(رسول اهللا 

  293وبإذن اهللا ريثي وعجْل* إنّ تقوى ربنا خير نَفَْل 
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والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء ، وقد          : وقال ابن عاشور      

أطلق العرب في القديم األنفال على الغنائم في الحرب ، وإطـالق األنفـال فـي                

  :الغنائم مشهور قال عنترة كالمهم على 

  294ونعف عند مقاسم األنفال* حمر الوغى نُروي القنا اإنا إذا 

لمن شـاء  )@(وكانت اإلجابة من اهللا عز وعال بأن الغنائم يعطيها الرسول        

بالتقوى وإصالح ذات البين وهـذا دليـل        ثم أمرهم    )@(بأمر اهللا أو باجتهاد منه      

ورسوله إن   وأطيعوا اهللا (  أما قوله تعالى     ، الغنائم على أنه قد نشب بينهم اختالف حول      

 فيعني إن كنتم كاملي اإليمان يجب عليكم إنفاذ ما أمر به رسـول اهللا               )كنتم مؤمنني   

  . صلى اهللا عليه وسلم في الغنائم 

 )1(سأَلَ سـاِئلٌ ِبعـذَاٍب واِقـٍع        (: أما سورة المعارج فهي مفتتحة بقوله تعالى          
لِّلْكَاِفرين     اِفعد لَه سسأل سائل بـالهمز بمعنـى      :  ، قال الطبري     )2-1:املعارج  ) ()2( لَي

سأل سائل من الكفار عن عذاب اهللا ، بمن هو واقع ، وأما الذين قرءوا ذلك بغير                 

   .295 من أودية جهنم السائل واٍد: همز فإنهم قالوا 

رأ نافع وابن   ق: وقد ذكر ابن مجاهد إختالف القراء فى هذا الموضع ، قال              

  .296 مهموزاً )سأل(: وقرأ الباقون :  غير مهموز )سال(عامر 

وأخبر تعالى أن هذا العذاب ال يدفعه دافع عن الكافرين فهو ال محالة واقع                

كذلك من السور المفتتحة بالجمل الخبرية ثالث سور تبدأ جميعهـا بالفعـل             ،  بهم  

أَتى أَمر اللِّه فَالَ تـستعِجلُوه      (ى  سورة النحل وهي مفتتحة بقوله تعال     : الماضي وهي   
 على هذا القول    )أتى(قوله  : قال ابن عطية     )1:النحل  () سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ   

إخبار عن إتيان ما سيأتي ، وصح ذلك على جهة التأكيد ، وإذا كان الخبـر حقـاً          

أنه لوضوحه والثقة به قد وقع ،    الماضي أي ك   صيغةيؤكّد المستقبل بأن يخرج في      

  .297ويحسن ذلك في خبر اهللا تبارك وتعالى لصدق وقوعه 
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صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد         : وقال ابن عاشور      

فال (حلَّ ذلك المتوعد به فجئ بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة             

  .298 حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد ألن النهي عن استعجال) تستعجلوه

والخطاب في هذه اآلية للمشركين  ألنهـم كـانوا يـستعجلون العـذاب ،                 

فأخبرهم اهللا عز وعال بأنه قد اقترب ما يوعدون به ثم نزه سبحانه نفـسه عـن                 

  .الشرك الذي كانوا عليه 

عـبس  ( )"2"ن جاءه الْـأَعمى     أَ "1"عبس وتولَّى   (أما سورة عبس فتبدأ بقوله تعالى       

تقطيب الوجه وإظهار الغضب والتـولي أصـله        :  والعبوس بضم العين      )1-2:

م اشتغال المرء بكالم يلقي إليه أو جلـيس         دتحول الذات عن مكانها ، ويستعار لع      

 االشتغال بسؤال سـائل ولعـدم اإلقبـال علـى           ميحّل عنده وهو هنا مستعار لعد     

   299.الزائر

ع المفسرون على أن األعمى المذكور في هذه السورة هو ابـن أم             وقد أجم   

ـ      برع: قال ابن عاشور     ،   )@( مكتوم وبسببه عوتب النبي    (   عن ابن أم مكتوم بـ

ليكون العتاب ملحوظاً فيه أنه لما كان صاحب ضـرارة           )@( ترقيقاً للنبي  )األعمى  

  .300 كسار خاطرهفهو أجدر بالعناية به ، ألن مثله يكون سريعاً إلى إن

 أَلْهـاكُم ( كذلك تبدأ سورة التكاثر بالفعل الماضي قال تعالى فـي فاتحتهـا           

كَاثُر1(الت(     قَاِبرالْم مترى زتح )ألهاكم أي شغلكم عما يجـب علـيكم          )2-1:التكاثر ) ()2 ،

تفاعل في الكثر أي التبارى في اإلكثار من شئ مرغوب          :اإلشتغال به ، والتكاثر     

   .301 ي كثرتهف

حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم     : يعني   )حتى زرتم الْمقَاِبر  (وقوله  : قال الطبري   

فيها وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر ، ألن اهللا تعالى ذكره أخبر عن                
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ؤالء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقـون إذا هـم زاروا القبـور               ه

  .302تهدداً ولهم وعيداً منه 

: وهـي   ) إنَّـا (والسور المفتتحة بالجمل الخبرية أربع منها تبدأ بالضمير         

ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم ِمن ذَنِبـك         "1"ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا      (سورة الفتح وتبدأ بقوله تعالى      

     و كلَيع هتمِنع ِتميو رأَخا تما  وِقيمتساطًا مِصر كِديهافتتحـت الـسورة     ،) 2-1:الفتح  ) ( "2"ي 

بالضمير إنَّا لتوكيد الخبر ، والفتح المذكور في هذه السورة هو فتح مكـة ، قـال                 

جئ به على لفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في أخبـاره             : الزمخشري  

دة وفي ذلك من الفخامة والداللة على ألنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجو   

    ا                                         . 303علو شأن المخبر ما ال يخفى 

وقيل إن هذه السورة نزلت مؤنسة للمؤمنين ألنهم كانوا استوحشوا من رد قـريش              

      ا                                               .304لهم وصـدهم عـن البيـت        

ثَّم ذكر تعالى أنه قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليـه                   

    ا                       .بأن أظهره على عدوه، وهداه إلـى الـصراط المـستقيم          

ن قَبـِل   ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه أَنْ أَنِذر قَومك مِ        (أما سورة نوح فهي مفتتحة بقوله تعالى        

    أَِليم ذَابع مهأِْتيافتتحت السورة باألخبار عن إرسال سيدنا نوح عليه ) .1:نـوح ) (أَن ي

" إنّـا  "السالم لينذر قومه من عذاب اهللا تعالى ، وجاء الخبـر مؤكـداً بالـضمير              

ــده  ــالخبر وتوكي ــام ب       ا                                               .لإلهتم

ِإنا أَنزلْنـاه   (: سورة القدر وهي تبدأ بقوله تعالى       " إنَّا" مما جاء مؤكداً بالضمير      كذلك
 )3-1:القـدر )( "3"لَيلَةُ الْقَدِر خير من أَلِْف شـهٍر         "2"وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر       "1"ِفي لَيلَِة الْقَدِر    

د خبر إنزال القرآن الكريم ، إذ كـان حـدث           لتوكي" إنَّا  "ابتدأت السورة بالضمير    

عظيم لديهم ، ولما  كانت عناية المسلمين بالقرآن الكريم عظيمة ، وشهرته بيـنهم        

قال " أنزلناه  " قوله  قوية ، لم يذكر اهللا تعالى لفظ القرآن صراحة وإنما أشار إليه ب            

وجعله مختصاً   إليه   هعظم القرآن من ثالثة أوجه أحدها أن اسند إنزال        :الزمخشري  
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بالنباهـة   به دون غيره والثاني أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شـهادة لـه             

  .305واالستغناء عن التنبيه عليه والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه 

وفي ليلة القدر أنزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفـوظ إلـى                

رقاً في ثالث وعـشرين     ف م )@( على الرسول    السماء الدنيا ثم كان إنزاله من بعد      

ين مسنة ، وبعد أن أخبر تعالى أن القرآن أنزل في ليلة القدر ، عرفها ألن المـسل                

  .لم تكن لديهم معرفة بها ، فأخبر سبحانه بأنها ليلة خير من ألف شهر

 أخبـر    )1:ر  الكـوث () ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر  (أما سورة الكوثر فتبدأ بقوله تعالى         

 الكوثر ، وقد اختلف أهل التفـسير فـي معنـى            )@(تعالى أنه أعطى نبيه محمد      

هو نهر في الجنة أعطاه اهللا نبيه محمداً صلى اهللا عليـه            : الكوثر ، فقال بعضهم     

  -:عني بالكوثر الخير الكثير واستدلوا  بنحو قول اآلخر : وسلم وقال آخرون 

بوكان أبوك ابن العقائل كوثرا * وأنت كثير يا ابن مروان طي  

هو اسم النهر   : وأولى هذه األقوال بالصواب عندي قول من قال         : وقال الطبري   

  .306 في الجنة ، وصفة اهللا بالكثرة ، لعظم قدره )@(الذي أعطيه رسول اهللا 

  :وهما ) قد(والسور المفتتحة بالجمل الخبرية اثنتان منها مفتتحة بالحرف   

تـأتي  ) قـد   (سورة المجادلة، وذكر صاحب مغني اللبيـب أن         سورة المؤمنون و  

حرفية واسمية وأن الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من           

   .307جازم وناصب وأن لها عدة معاني نذكر منها التوقع والتحقيق

بر  ،جاء الخ   )1:املؤمنون  ) (قد أفْلح املؤمنون    (  تعالى   سورة المؤمنون تبدأ بقوله   

ـ  هنـا يفيـد التوكيـد أو التحقيـق ،          وهـو ) قد  (مؤكداً بحرف    الح عرفـه   والف

دنيوي وأخـروي ،    : غية وذلك ضربان    بوالفوز بال ،   بأنه الظفر    308باديالفيروزا

نيل األسباب التي بها تطيب الحيـاة وهـي البقـاء والغنـى والِعـز ،          : فالدنيوي
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 وعلم بال   ى بال فقر ، وعز بال ذُل       ، وغن  اء بال فناءِ  قب: أربعة اشياء   : واألخروي  

  .309جهل 

أَنت ِبمؤِمٍن ما و(والمؤمن في اللغة هو المصدق ، قال تعالى في سورة يوسف   

 ، وهذا االفتتاح يعتبر من جوامـع الكلـم ، ألنـه              )17:يوسف  ) (صاِدِقنيلِّنا ولَو كُنا    

  .سبحانه أخبر أن المؤمنين افلحوا في كل شأنهم 

قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها وتشتِكي ِإلَى اللَِّه           ( المجادلة فاتحتها    وسورة  

        ِصريب ِميعس ا ِإنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهقـد (و:  عاشـور    نقال اب   ، )1:اجملادلة  (   ))1(و (

الخبر ولكن الخطاب هنا للنبى     حقيق للخبر ، فهو من حروف توكيد        ت أصله حرف 

وهو ال يخامره تردد فى أن اهللا يعلم ما قالته المرأة التى جادلت فى زوجها               ) @(

مستعمل هنا فى التوقع أى اإلشعار بحصول مـا يتوقعـه           ) قد  (فتعين أن حرف    

  310.السامع 

والمرأة التي جاءت تجـادل فـي زوجهـا ، كانـا            ) @(فكل من الرسول    

 ما يدور بينهما ، فينزل الوحي بما يشفي صـدرها ويفـرج             يتوقعان أن يسمع اهللا   

  .كربها 

 في زوجها إمرأة من األنصار اسـمها        )@(والتي كانت تجادل رسول اهللا        

بن افي زوجها وزوجها أوس     ) @(خولة بنت ثعلبة ، وكانت مجادلتها رسول اهللا         

ي كظهر أمي   أنت عل : الصامت ، مراجعتها إياه فى أمره ، وما كان من قوله لها             

  .311، ومحاورتها إياه في ذلك 

 وتلك المرأة ، قـال      )@(أخبر اهللا تعالى أنه سمع الحديث الذي كان بين النبي              

معناه اإلستجابة المطلوبة وقبوله بقرينـة      " سِمع  " والسماع في قوله    : ابن عاشور   

  .312التوقعية عليه فإن المتوقع هو استجابة شكواها ) قد(دخول 
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 جئ بصيغة المضارع الستحضار حالة مقارنة       )واللَّه يسمع تحاوركُما  ( وجملة  

  . 313علم اهللا لتحاورهما زيادة في التنويه بشأن ذلك التحاور

  . ثم أكد سبحانه بأنه سميع لما يدور في الكون ، بصير بما يجري فيه 

: عالى  وسورة واحدة تبدأ باسم موصول وهي سورة محمد ، فاتحتها قوله ت           
)         مالَهملَّ أَعِبيِل اللَِّه أَضن سوا عدصوا وكَفَر ـا        "1"الَِّذينوا ِبمنآماِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذينو

             مالَهب لَحأَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ِهمبِمن ر قالْح وهٍد ومحلَى ملَ عزهـذا   )2-1:حممد   ()"2"ن 

الخبر متضمن التشويق ألنه ابتدئ بالموصول والصلة ، أخبر سبحانه عن حـال             

الكافرين الذين لم يوحدوا اهللا وعبدوا غيره ، وصدوا عـن سـبيل اهللا مـن أراد                 

عبادته ، أنه أضّل أعمالهم ، أي أبطلها وجعلها على غير هدى ورشاد ، جزاء ما                

حانه عن حال المؤمنين الذين صدقوا اهللا وأطـاعوه         فعلوا ، وفي المقابل أخبر سب     

بفعل الصالحات ، وصدقوا  بالكتاب الذي أنزل على محمد وهو القرآن الكـريم ،               

  .كان جزاؤهم أن اهللا غفر لهم سيئاتهم ، وأصلح حالهم 

وقد جاء في مقابلة األوصاف الثالثة التي اثبتت للذين كفروا بثالثة أوصاف              

) @(زل على محمد    اإليمان مقابل الكفر ، واإليمان بما نُ       : ضدها للمسلمين وهي  

مقابل الصد عن سبيل اهللا ،  وعمل الصالحات مقابل بعض ما تـضمنه  أضـل                 

  .314أعمالهم 

والسور المفتتحة بالجمل الخبرية منها واحدة تبدأ بالنفي ، وهي سورة البينة ،      

 كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى تأِْتيهم لَم يكُِن الَِّذين:( وفاتحتها قوله تعالى 

حكى سبحانه في هذه الفاتحة أقوال فريقين من الكفار وهما  ، )1: البينة  )("1"الْبينةُ 

كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب : أهل الكتاب والمشركون ، قال الزمخشري 

ال وال ننفكك مما نحن عليه من ديننا ) @(يقولون قبل مبعث النبى وعبدة األصنام 

نتركه حتى يبعث النبى الموعود الذى هو مكتوب فى التوراة و اإلنجيل وهو محمد 

   .315فحكى اهللا تعالى ما كانوا يقولونه)  @(
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سورة : وسورتان كل واحدة منهما مفتتحه باسم من اسماء يوم القيامة، هما      

 )3-1:احلاقة (  ))3(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ  )2(ما الْحاقَّةُ  )1(الْحاقَّةُ (فاتحتها قوله تعالى الحاقة و

  .316الحاقه صيغه فاعل من حق الشئ إذا أثبت وقوعه :قال ابن عاشور 

واالفتتاح بهذا االسم يدفع للتشويق و  ريب فيه ، ويوم القيامة حق ال

، وفى هذا االستفهام معنى   ؟  أى أى شئ هى )ما الْحاقَّةُ(التساؤل لذا قال تعالى 

 على التهويل والتعظيم وهو ةالتهويل والتعظيم ، ثم أعقبه استفهام آخر أكثر دالل

يعنى أنك ال علم لك بكنهها : قال الزمخشرى  ،)وما أَدراك ما الْحاقَّةُ(قوله تعالى 

  همهيبلغه درايه أحد والو  بحيث الومدى عظمها على أنه من العظم والشدة

   .317وكيفما قدرت حالها فهى أعظم من ذلك

 ما )1( الْقَاِرعةُ(وسورة القارعة نظير سورة الحاقة وفاتحتها قوله تعالى 

 ، وقد اجمع المفسرون على أن )3-1القارعة ( ))3( وما أَدراك ما الْقَاِرعةُ)2(الْقَاِرعةُ

اء يوم القيامة ، سميت بهذا االسم ألنها تقرع القلوب بهولها، القارعة اسم من اسم

وعظيم شانها، واالستفهام الغرض منه التهويل والتعظيم كما هو الحال فى سوره 

  .شدة والحاقة ، وهذه الفاتحة تتضمن إخباراً بما فى ذلك اليوم من هول 

مة ،أولهما  كل واحده منهما باإلخبار عن اقتراب يوم القياةوسورتان مفتتح

: األنبياء ( ))1(اقْترب ِللناِس ِحسابهم وهم ِفي غَفْلٍَة معِرضونَ(نبياء وتبدأ بقوله تعالى ألاسورة 

وفيه يجازى كل  تراب يوم القيامة وهو يوم الحساب أخبر اهللا عز وجل عن اق، )1

اليوم أخبر امرئ بما كسب إن خيرا فخير وإن شراً فشر ولكن مع اقتراب هذا 

  .تعالى أن الناس فى غفلة عنه 

 )1(اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر(وثانيهما سورة القمر ، وفاتحتها قوله تعالي   

ِمرتسم رقُولُوا ِسحيوا وِرضعةً يا آيورِإن ينه  قد أ، أخبر اهللا تعالي  )2- 1:القمر () )2(و
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 إنشقاق القمر ، وهى) @(ثم ذكر معجزة من معجزات النبي اقترب يوم القيامة ، 

 وهو بمكة ،قبل )@(وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول اهللا : قال الطبري 

هجرته الي المدينة ، ذلك أن كفار مكة سألوه آية ، فأراهم صلي اهللا عليه سلم 

 وكذبوا عرضواأإنشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته فلما أراهم 

وان يروا اية يعرضوا (ه ؤهذا سحر مستمر ، سحرنا محمد ، فقال اهللا جل ثنا: وقالوا 

  .318)ويقولوا سحر مستمر

أن أهل مكة : قتادة عن انس بن مالك رضى اهللا عنهعن  319وذكر البخارى

راء ِح رأوا ى أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حت)@(سألوا رسول اهللا 

  .320بينهما

فتتحة بالجمل الخبرية منها واحدة تبدأ باسم من أسماء اهللا، وهى والسور الم

علَّمه  )3( خلَق الِْإنسانَ)2(علَّم الْقُرآنَ  )1(لرحمنا(سورة الرحمن وفاتحتها قوله تعالى 

 وهذه السورة هي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء )4-1 : الرمحن( ) )4(الْبيانَ

 الذي ضرغالرحمن مشتق من الرحمة ، وقد ناسب االفتتاح بهذا االسم الاهللا ، و

  .عم اهللا وآالئه  له السورة وهو تعداد ِنتقيس

وافتتح باسم الرحمن فكان فيه تشويق جميع السامعين الي الخبر الذي يخبر 

ن ال يألفون هذا االسم فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما وبه عنه إذ كان المشرك

فوا لما سيرد رشيرد من الخبر عنه والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا االسم استس

  .321ثار رحمته آ هذا مما هم متشوقون إليه من هصفمن الخبر المناسب لو
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وقد جاء االفتتاح بهذا االسم لإلخبار عن عدد من أنعم اهللا علينا ، وأجلها 

ال آالءه فأراد أن يقدم أول عدد اهللا عز وع: نعمة القران الكريم ، قال الزمخشري 

اف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من صنشئ ما هو أسبق قدما من ضروب آالئه وأ

نعمة الدين ما هو في أعلي مراتبها وأقصي مراقيها وهو إنعامه بالقران وتنزيله 

تبعه إياه أوتعليمه ألنه أعظم وحي اهللا رتبة وأخر ذكر خلق اإلنسان عن ذكره ثم 

  .322 علما بوحيه وكتبه يطإنما خلقه للدين وليحليعلم أنه 

وبعد أن أخبر سبحانه أنه خلق اإلنسان ذكر ما تميز به من سائر الحيوان 

  .وهو البيان والذي يشمل النطق والفهم واإلبانة 

وهذه األفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة وإخالؤها من العاطف لمجيئها 

  . 323علي نمط التعديد 

براءةٌ (ة كل واحدة منها باسم من األسماء سورة التوبة فاتحتها وثالث سور مفتتح

 ِرِكنيشالْم نم مدتاهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللِّه و نلما كانت العهود تعقد بين النبي ).1:التوبة ) (م 

تحة والمشركين وكان علي المؤمنين اإللتزام بما يتعاهدوا عليه جاء الخطاب في فا) @(

، قال ابن .هذه السورة إخباراً من اهللا تعالي للمؤمنين بأنهم ال عهد لهم مع المشركين 

عاشور كان اإلعالن بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت تنشأ عن إخالف العهد ، 

   .324هنا مفيداً معني فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعاهدون حذرهم) برآءة(فلذلك كان لفظ 

 سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا ِفيها آياٍت(: طلعها قوله تعالي وسورة النور م

 ، أخبر سبحانه بإنزال هذه السورة للعناية بها )1: النور ) (بيناٍت لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ

وتشريفها فجميع سور القران الكريم منزلة من عند اهللا تعالي أما قوله تعالي 
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وأصل :  فيها ، قال الزمخشري تها ، فمعناه فرضنا األحكام التي جاءوفرضنا

  .325الفرض القطع أي جعلناها واجبة مقطوعاً بها 

وذكر ابن مجاهد أن القراء اختلفوا فى التشديد والتخفيف من قوله تعالى 

مشددة وقرأ نافع وعاصم ) وفرضناها(فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ) وفرضناها(

  . 326مخففة ) وفَرضناها( مزة والكسائى وابن عامر وح

 هذا تشريف آخر لهذه السورة ، إذ أخبر )وأَنزلْنا ِفيها آياٍت بيناٍت(وقوله 

سبحانه بأنها قد اشتملت على عالمات ودالالت على الحق واضحات لمن تدبر فيها 

 أي لعل )تذَكَّرونَلَّعلَّكُم (وتفكر ، ثم ذكر سبحانه العلة من هذه اآليات وهي قوله 

  .ر والعظة  لحصول التذكُّاًهذه اآليات تكون مبعث

ِإنا  )1(ِيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم َتنز(أما سورة الزمر فتبدأ بقوله تعالى 

 ينالد ا لَّهِلصخم ِد اللَّهبفَاع قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنافتتحت السورة  .)2-1:الزمر  ) ()2(أَنز

: والكتاب هو القرآن الكريم ، قال ابن عطية " نزل " بالمصدر ، فتنزيل مصدر 

ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ما ينزل من عند اهللا من الكتب وكأنه تعالى أخبر 

  مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من اهللا عز وجل وجعل هذاإخباراً

والكتاب الثاني هو القرآن ال يحتمل غير  )ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب(اإلخبار توطئة لقوله 

  .327ذلك 

ولتأكيد الخبر )@( للنبي )ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق(والخطاب فى قوله تعالى 

أن يعبد اهللا عبادة  )@(أمر النبي ثم ) إن(واالهتمام به جاء سبحانه بالحرف 

مة كبرى عوهذا إيماء إلى  أن إنزال الكتاب عليه ن:  قال ابن عاشور ،خالصة له 
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تقتضي أن يقابلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالشكر بإفراده العبادة ، وإيماء إلى 

   .328أن إشراك المشركين باهللا غيره في العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها
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  :السور المفتتحة باالستفهام : المطلب األول 
والفهم ، قال ابن منظور االستفهام إسلوب إنشائي ، يقصد به طلب المعرفة   

 :مماً. معرفتك الشئ  : الفَهماً وفَهه فَهلِمه واستف :  وفهامة فَِهمسأله أن : ه همع

  .329يفَهمه

وهو وينقسم االستفهام إلى نوعين ، استفهام حقيقي ويأتي لغرض حقيقي   

طلب المعرفة والفهم والنوع الثاني استفهام غير حقيقي ، حيث يكون السائل عالماً 

بالجواب ، غير منتظر له من المسؤول ولكنه يأتي باالستفهام لغرض بالغي 

  .كالتقرير أو التعجب أو اإلستنكار أو غير ذلك من األغراض البالغية 

  .مثال الهمزة ، وكيف ، هل ، كم وأدوات االستفهام كثيرة نذكر منها على سبيل ال

اإلنسان ، وفاتحتها سورة : وهي  جاء في ست سور، واالستفتاح باالستفهام  

 هل )1: اإلنسان( ))1(هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا:(قوله تعالى 

انها تأتي بمعنى :  قال ابن هشام حرف استفهام ولكنه في هذا الموضع بمعنى قد ،

  .330... )هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني( قد ، وذلك مع الفعل ، وبذلك فسر قوله تعالى

واالستفهام في هذه الفاتحة ليس الغرض منه طلب المعرفة ، إنما جاء   

للتقرير والتأكيد ، أي أنه قد أتى على اإلنسان ، واإلنسان جنس بني آدم ، قال 

اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ) حين من الدهر ( وقوله : لطبري ا

ولذلك قال : هو أربعون سنة ، قالوا : ذكره اهللا في هذا الموضع فقال بعضهم 

ألنه أتي عليه وهو ) هْل َأتَى علَى الِْإنساِن ِحين من الدهِر لَم يكُن شَيًئا مذْكُوًرا(

م تنفخ فيه الروح أربعون عاماً ، فكان شيئاً غير أنه لم يكن شيئاً له جسٍم مصور ل
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ال : نباهة و رفعة وال شرف ، إنما كان طيناً الزباً وحمأ مسنوناً ، وقال آخرون 

  .331حد للحين في هذا الموضع

 "1"هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة (وسورة الغاشية مفتتحة كذلك باالستفهام ، قال تعالى

واالفتتاح باالستفهام عن بلوغ خبر الغاشية ) 2-1:الغاشية ) (" 2 "وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ 

، )@(القصد منه التشويق إلى معرفة هذا الخبر ، والخطاب في هذا اآلية للنبي 

  . وحديث الغاشية المقصود به قصتها وخبرها 

هي القيامة تغشى : واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية ، فقال بعضهم 

    .332النار تغشى وجوه الكفرة: بل الغاشية : الناس باألهوال وقال آخرون 

  . .وفي يوم القيامة وجوه أهل الكفر تكون خاشعة، أي ذليلة من هول الموقف     

ولما كانت الهمزة أصل أدوات االستفهام ، جاء االستفهام بها في صدر   

أَرأَيت الَِّذي يكَذِّب ِبالديِن ( :ا قوله تعالى سورة الماعون ومطلعه: ثالث سور وهي 
)1(  ِتيمالْي عدالَِّذي ي فَذَِلك)2( ِكِنياِم الِْمسلَى طَعع ضحلَا يو)الخطاب ،  ) 3-1:املاعون  ) ()3

واالستفهام القصد منه التعجب من حال الذي يكذب ، ) @ (في هذه اآليات للنبي

كذيب بالجزاء وما يترتب عليه من ثواب وعقاب يدفعه إلى ظلم بالجزاء ، والت

    .اليتيم ودفعه عن حقه  ، وعدم الحث على إطعام المسكين

قال الزركشي في دخول " لم "وفي سورتين دخلت الهمزة على الحرف 

أحدهما التنبيه والتذكير : أفادت معنيين " لم "وإذا دخلت على " لم " الهمزةعلى 

 .333لتعجب من األمر العظيم ا: والثاني 

أَلَم نشرح لَك ( سورة الشرح وهي مفتتحة بقوله تعالى: والسورتان هما 

 كرد1(ص(  كرِوز نكا عنعضوو)2(  كرظَه الَِّذي أَنقَض)وهذا االستفهام  ،) 3- 1: الشرح ( ))3

إثبات المنفي وهذا والمقصود التقرير على : استفهام تقريري ، قال ابن عاشور 
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التقرير مقصود به التذكير ألجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر 

  .334.مما يلقاه من أذى قوم يريد صالحهم وإنقاذهم من النار

وذهب الجمهور إلى أن شرح الصدر المذكور هو تنويره بالحكمة وتوسيعه 

عنه هو عند بعض المتأولين لتلقي ما يوحى إليه ، والِوزر الذي وضعه اهللا تعالى 

وحيرته قبل المبعث ، إذ كان يرى سوء ما ) @(الثقل الذي كان على رسول اهللا 

قريش فيه من عبادة االصنام ، وكان لم يتجه له من اهللا أمر واضح ، فوضع اهللا 

  .335 ذلك الثقل بنبوته وإرسالههتعالى عن

لثقل ، وقال عباس بن  من امعيياًجعله نقْضاً ، أي هزيالً : وأنقض معناه 

   :مرداس 

   336اننوكنت عليهم مشِفقاً متَح* وأنقض ظهري ما تطوقْتُ منْهم 

 "1"أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل (أما سورة الفيل فهي تبدأ بقوله تعالى   

  ) .@(اب للنبي  الخط، )2- 1:الفيل  ) ("2"أَلَم يجعلْ كَيدهم ِفي تضِليٍل 

الم تر : دون غيره من أسماء االستفهام أو الموصول فلم يقل ) كيف(وإيثار 

ما فعل ربك ، أو الذي فعل ربك ، للداللة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم 

   .337تفصيل القصة

وأصحاب الفيل هم الذين قدموا من الحبشة يريدون تخريب الكعبة ، 

  .وقائدهم أبرهة الحبشي 

الرؤية يجوز أن تكون مجازية : قال ابن عاشور ) لم ترأ( قوله تعالى وفى

 لتواتر ما فعل اهللا بأصحاب الفيل يمستعارة للعلم البالغ من اليقين حد األمر المرئ

   .338أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونهبين 

                                                 
  408ص-15ج- التحرير والتنوير–ابن عاشور  334

  

  230ص-15 ج– المحرر الوجيز –ابن عطية  335
 497ص–المرجع السابق  336

  545ص-15 ج– التحرير والتنوير –ابن عاشور  337



الغرض منه ) َألَم يجعْل كَيدهم ِفي تَضِليٍل(واالستفهام في قوله تعالى    

ألن اهللا عز وجل قد أضلهم عما أرادوا من تخريب الكعبة ) قد(التقرير فهو بمعنى 

  .وشتت شملهم بان أرسل عليهم طيراً أبابيل 

الَِّذي هم ِفيِه )2(عِن النبِإ الْعِظيِم  )1(عم يتساءلُونَ (وسورة النبأ فاتحتها قوله تعالى 

لفظ استفهام ، ولذلك سقطت منها  ) عم: ( قال القرطبي  )3-1:أ النب) ()3( مختِلفُونَ

   339ليتميز الخبر عن االستفهام" ما"ألف 

ومعنى هذا االستفهام تفخيم الشأن كأنه قال عن أي شان : وقال الزمخشري 

  . 340يتساءلون

ومعنى يتساءلون يسأل بعضهم بعضا ، والضمير فى يتساءلون لقريش ، 

التي هي اسم استفهام " ما "و " عن"حرف :  من حرفين هما مركب" عم"ولفظ 

  .أي شئ ، واالفتتاح بهذا االستفهام فيه تشويق لما سيذكر بعده : بمعنى 

يتساءلون عن ما ، فقدم اسم االستفهام ألنه ال يقع إال في صدر : وأصل ترتيبه 

ر الذى تعدى به الكالم المستفهم به وإذ قد كان اسم االستفهام  مقترنا بحرف الج

 مما معاً فصار عالفعل إلى اسم االستفهام وكان الحرف ال ينفصل عن مجروره قُد

  . 341يتساءلون

ولما كان االستفهام مستعمالً  في غير طلب الفهم حسن تعقيبه بالجواب عنه 

ال لقصد فجوابه مستعمل بياناً لما أريد باالستفهام من اإلجم) عِن النَّبِإ الْعِظيِم(قوله ب

 )221(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياِطني (التفخيم فبين  جانب التفخيم ونظيره قوله تعالى 
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 ، فكأنه قيل هم يتساءلون عن )222-221:الشعراء  )  ()222(تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم 

   .342النبأ العظيم

 به ، سواء كان القرآن )@(هم الرسول والنبأ العظيم يشمل كل نبأ أنبأ  

الكريم ، أو البعث أو غير ذلك من األنباء الِعظام ، وقد وقف الناس حيالها موقفين 

الَِّذي هم ِفيِه (، منهم من آمن بها وصدق ومنهم من كفر بها وكذَّب ، لذا قال تعالى 

  ) .مختِلفُونَ

ج عن الغرض الحقيقي منه وهكذا نجد أن االستفهام في فواتح السور خر  

  .وهو طلب المعرفة والفهم إلى أغراض بالغية تفهم من السياق 
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  السور المفتتحة بالشرط: المطلب الثاني 
يتلوه " إذا "والسور المفتتحة بالشرط سبع سور ، وجميعها مصدرة بالحرف   

 ، أن تكون لغير المفاجأة: والثاني من وجهي إذا : فعل ماض ، قال ابن هشام 

فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط ، وتختص بالدخول على 

) ِإذَا السماء انشقَّت : (الجملة الفعلية ، وإنما دخلت الشرطية على االسم في نحو

  .343ألنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير )1:اإلنشقاق (

عن حقيقة ثابتة ال بالشرط خمس منها مطلعها الحديث والسور المفتتحة   

شك فيها ، وهي حقيقة القيامة وما يتبعها من تغيير كوني عظيم يشمل الكون كله ، 

لَيس ِلوقْعِتها  )1( ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ( :سورة الواقعة تؤكد هذه الحقيقة ومطلعها قوله تعالى 

رة بالظرف المتضمن الشرط افتتاح السو: قال ابن عاشور  ، )2-1:الواقعة) ( )2(كَاِذبةٌ

، افتتاح بديع ألنه يستدعي األلباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في 

  .344االسم المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث

 ال قع ألنها ت بالوقوعوصفت: والمراد بالواقعة القيامة ، قال الزمخشري   

وقوعها ووقوع األمر نزوله يقال وقع ما محالة فكأنه قيل إذا وقعت التي البد من 

   .345كنت أتوقعه أي نزل ما كنت أترقب نزوله

كاذبة ، نفس كاذبة  :  ، قال فيه الزمخشري )لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ(وقوله تعالى   

أي ال تكون حين تقع نفس تكذب على اهللا وتكذب في تكذيب الغيب ألن كل نفس 

  .346حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة

إذا (  وفي سورة التكوير تفصيل لما يحدث يوم القيامة ، فاتحتها قوله تعالى  

تعددت ، )  3-1 :التكوير( ) "3" وإذا اجلبال سريت "2" وإذا النجوم إنكدرت "1"الشمس كورت
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اثني عشرة مرة ، وكثر " إذا "في هذه السورة مشاهد يوم القيامة ، وتكرر استعمال 

تدفع للتشوق لمعرفة جواب الشرط ، وهو قوله التى استعمال الجمل الشرطية 

  ) .14:التكوير () علمت نفس ما أحضرت (     تعالى

بدأت السورة بالحديث عن التغيير الذي يحدث للشمس في ذلك اليوم ، وهو   

جمع بعض الشئ إلى بعض : والتكوير في كالم العرب : أنها تكور ، قال الطبري 

 )إذا الشمس كورت (   وهو لفها على الرأس وكذلك قوله، وذلك كتكوير العمامة ،

إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ، ثم لُفَّت فرمى بها ، وإذا فعل ذلك بها ذهب 

  .347ضؤوها
 فالبد  مة مشتعلة تعطي من ذاتها وال تعوض        والثابت أن الشمس كتلة ضخ    

  .أن ياتي اليوم الذي تكور فيه وتنكدر وتعجز عن العطاء 

ل يسيرها اهللا فتصير سراباً ، فتذهب صالبتها وتماسكها ، والنجوم والجبا  

  .348واصل اإلنكدار اإلنصباب : تنكدر أي تتساقط من السماء ، قال الطبري 

وسورة االنفطار فاتحتها تشبه إلى حد كبير فاتحة سورة التكوير ، فهى 

وِإذَا الْكَواِكب )1(طَرتِإذَا السماء انفَ(مفتتحة ببعض مشاهد يوم القيامة ، قال تعالى 

تثَر2(انت( ترفُج ارِإذَا الِْبحو)3( تِثرعب ورِإذَا الْقُبو)4( ترأَخو تما قَدم فْسن تِلمع )االنفطار )  ( )5

جميع هذه الجمل الشرطية جاء الفعل فيها ماضياً للتنبيه على تحقيق   ) 1-5:

ت السورة بالتغيير الذي يحدث للسماء فهي تنفطر ، أي تنشق ، وقوع الشرط ، بدأ

 ،نتثرت تساقطت افانشقاق السماء حقيقة من حقائق يوم القيامة ، والكواكب إذا 

فتح بعضها الى بعض فاختلط العذب : فجرت : والبحار تفجر ، قال الزمخشري 

  .349 بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحراً واحداً
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وبعثرة القبور حالة من حاالت االنقالب األرضى والخسف خصت بالـذكر             

من بين حاالت األرض لما فيها من الهول باستحضار حالة األرض وقد ألقت على 

  . 350ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات

 أي  ،) 5:اإلنفطـار   )( تعِلمت نفْس ما قَدمت وأَخر    :(وجواب الشرط قوله تعالى       

  . علمت كل نفس في ذلك اليوم ما قدمت من عمل وما أخرت 

وأَِذنت ِلربهـا    )1(ِإذَا السماء انشقَّت    (: أما سورة االنشقاق فهي تبدأ بقوله تعالى          
  قَّتح2(و(   تدم ضِإذَا الْأَرو)3(    لَّتختا وا ِفيهم أَلْقَتو)4( ِأَذو   قَّتحا وهبِلر تن)االنـشقاق  ) ()5 

) وأذنت لربها وحقت( تعالى هإنشقاق السماء من آيات يوم القيامة ، أما قول    )1-5:

استسالمها وطاعتها ألمـره فـي      :  السماء لربها    نفإذ: فقد  قال عنه سيد قطب       

  وحقت أي وقع عليها الحق ، واعترفت بأنها محقوقة لربهـا ، وهـو              ،االنشقاق  

   .351مظهر من مظاهر الخضوع

افيهـا  مالسماء تخضع لربها واألرض تُمد أي يزاد في سعتها ، ثم تلقـى              

  .وتتخلى عنه ، وهي كالسماء تخضع لربها ألن هذا حق عليها 

كذلك من السور المفتتحة بالشرط سورة الزلزلة ، وهي كالسور السابقة تبدأ            

وأَخرجـِت  "1"ِإذَا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَها     (: بمشاهد من يوم القيامة ، فاتحتها قوله تعالى         

السورة   )4-1:الزلزلة   ) ("4"يومِئٍذ تحدثُ أَخبارها     "3"وقَالَ الِْإنسانُ ما لَها       "2"الْأَرض أَثْقَالَها   

 تهتز األرض وتزلزل زلزاالً شديداً وتخـرج األرض         نتتحدث عن يوم القيامة حي    

رعبه هذا المشهد ألنه ال عهد له بـه         ي في بطنها من الموتي أحياء ، واإلنسان         ما

  .فيتساءل ماذا حدث لألرض ؟ 

وقيل هذا قول الكافر ألنه ال يؤمن بالبعث ، فأما المؤمن فيقول هذا ما وعد               

  . 352الرحمن وصدق المرسلون 

 4: الزلزلة  ( )أَخبارهايومِئٍذ تحدثُ   :( وجواب الشرط في هذه اآليات قوله تعالى       

يومئذ تحدث هذه األرض أخبارها وتصف حالها وما جـرى          : ، قال سيد قطب      )

  .353لها 
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ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ       ( : وسورة المنافقون فاتحتها قوله تعالى      
   ) .1:املنافقون ) (ه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ اللَِّه واللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه واللَّ

 ، وجـواب الـشرط      )@(هذه السورة المفتتحة بالشرط الخطاب فيها للنبي          

، المنافقون كانوا يجيئون الـى الرسـول        ) قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَّهِ    : (قوله تعالى   

  .وهي شهادة باللسان تنكرها قلوبهم ويشهدون له بأنه رسول اهللا ) @(

قـالوا  : لو قـال    ) : واللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه   : (قال الزمخشري في قوله تعالى        

هم هذا كذب فوسط    ليشهد إنهم لكاذبون لكان يوهم أن قو      واهللا  نشهد إنك لرسول اهللا     

  .354ليميط هذا اإلبهام ) واهللا يعلم إنك لرسوله ( بينهما قوله 

ِإذَا جـاء   (:النصر وفاتحتها قوله تعالى     بالشرط ،سورة  ة المفتتح وآخر السور 

  حالْفَتاللَِّه و رصوإذا بمعنى قـد؛    : قال  " قد"بمعنى  "والقرطبي يرى أن إذا     )1:النصر  ) (ن

  يجيئـك  اعد الفتح ،ويمكن أن يكون معناهـا إذ       ألن نزولها ب  أي قد جاء نصر اهللا ،     
355.  

قد نصر الغيث األرض ، إذا أعـان        : مأخوذ من قولهم    العون ،   : النصر    

  . 356على نباتها 

  .وقد أجمع المفسرون على أن الفتح المذكور في فاتحة هذه السورة هو فتح مكة 
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  :السور المفتتحة باألمر : المطلب الثاني 

     جاء االستفتاح باألمر في ست سور من القرآن الكريم والخطاب فيها موجـه             

قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنـه      (:أول هذه السور سورة الجن وتبدأ بقوله تعالى          ،   )@( إلى النبي 
 يهِدي ِإلَى الرشِد فَآمنا ِبِه ولَـن نـشِرك ِبربنـا            )1(استمع نفَر من الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا        

بأمر )@ (يوحي بأن معرفة النبي   " قُْل" فتتاح بهذا األمر    اال .) 2-1:اجلن  ( ) )2(أَحدا

الكريم وحديثهم عنه ، كانت بوحي من اهللا تعالى ، ولم يكـن              استماع الجن للقرآن  

  .يعلم هذا األمر لوال أن اهللا أطلعه عليه ) @ (النبي

وبينما كانـت األوهـام     : وهذه الفاتحة تقرر حقيقة الجن ، قال سيد قطب          

مر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القـديم ومـا            واألساطير تغ 

نزال نجد في الصف اآلخر اليوم منكرين لوجود الجن أصالً ، يصفون أي حديث              

عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث خرافة ، وبين اإلغراق في الوهم ، واإلغـراق               

  .357عنهم في اإلنكار ، يقرر اإلسالم حقيقة الجن ، ويصحح التصورات العامة 

 ألنـه غيـر    )ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا   (: الجن عندما استعموا للقرآن قالوا لقومهم         

وهذه صفة القرآن عند مـن  : ، علَّق سيد قطب على هذه اآلية بقوله  لديهم   فمألو

  .358يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح ومشاعر مرهفة وذوق ذواق 

 ، صفات القرآن جعلـت  ق على الحثم إن هذا القرآن يدل على الرشد ، أي         

أي صدقناه ولن نـشرك     ) فَآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحدا     :(أولئك النفر من الجن يقولون      

  .بربنا أحدا من خلقه 

 اقْرأْ ِباسـِم ربـك    (: كذلك مما بدئ باألمر سورة العلق ، فاتحتها قوله تعالى             
   لَق1"الَِّذي خ"   لَقلٍَق    خع انَ ِمن2"الِْإنس"     مالْأَكْر كبرأْ وِبالْقَلَِم     "3"اقْر لَّما    "4"الَِّذي عانَ مالِْإنس لَّمع

   لَمعي فاتحة هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن باتفـاق ،              )5-1:العلق  (  )"5"لَم  

 ما بدئ به رسول      عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول       ىجاء في صحيح البخار   

 يرى رؤيا إال جاءت مثل       من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان ال         )@(اهللا  

فلق الصبح ، ثم حبّب إليه الخالء وكان يخلو بغاِر حراٍء فيتحنث فيه ، وهو التعبد                
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الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع الى خديجـة                ،  

اقرأ ،  : غار ِحراء ، فجاءه الملك فقال       فى  مثلها ، حتى جاءه الحق وهو       فيتزود ل 

:  الجهد ثم أرسلَِني فقـال       ىفأخذني فَغَطّنِي حتى بلغ من    : قال ما أنا بقارئ ، قال       

اقْرأْ ِباسِم ربك   (:ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال           : إقرا ، فقلت    

لَق1( الَِّذي خ(  لٍَقع انَ ِمنالِْإنس لَقخ)2( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)359 ) .3-1:العلق ) ()3.  

: إلى أن يقرأ باسم اهللا ، قال القرطبـي          ) @(مطلع السورة يوجه الرسول       

 أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن             )اقْرأْ ِباسِم ربك  (ومعنى  

  .360ية في ابتداء كل سورة تذكر التسم

ومن صفات الرب يختار سبحانه وتعالى صفة الخلق والبدء ، ثم يخصص              

خلق اإلنسان وذلك ألن القرآن منزل إليه وألنه أشرف ما على األرض ، ثم يذكر               

اإلنـسان  :  ، قال القرطبي     )خلَق الِْإنسانَ ِمن علَقٍ   (: تعالى مبدأ اإلنسان ، قال تعالى       

ن آدم ، من علق ، أي من دم ، جمع علقة ، والعلقة الـدم الجامـد ، وإذا                    يعني اب 

  .361جرى فهو المسفوح 

من علق والمراد به من علقة ألنه ذهب الى الجمع ، كمـا             : وقال الطبري   

واإلنسان في لفظ   من علق ،  : لقة وعلق ، وإنما قال      يقال شجرة وشجر ، وكذلك ع     

  .362من علق : ي لفظ واحد ، فلذلك قيل واحد ، ألنه في معنى جمع ، وإن كان ف

: وبعد أن ذكر اهللا تعالى خلق اإلنسان ومبدأه ، ذكر تعليمه له ، قال تعالى                

)    مالْأَكْر كبرأْ وِبالْقَلَِم     "3 "اقْر لَّم4"الَِّذي ع"       لَمعي ا لَمانَ مالِْإنس لَّمهذه اآليات تشير إلى      )"5"ع 

يختار اهللا عز وجل من بين أدوات التعليم القلم ، علل سيد قطـب   أهمية التعليم ، و   

ألن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثـراً فـي             : هذا األمر بقوله    

حياة اإلنسان ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه اآلن ونعرفـه          

  .363ة القلم في حياة البشرية ولكن اهللا سبحانه كان يعلم قيم
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. وكّل علم يتعلمه اإلنسان إنما مرده إلى اهللا تعالى ألنه هو الذي ألهمه تعلمه   

لَا  )1(قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ     (: وسورة الكافرون كذلك تبدأ باألمر ، مطلعها قوله تعالى          
   ) .3-1الكافرون  ( )"3"ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد  "2"أَعبد ما تعبدونَ 

: أنزل اهللا تعالى هذا األمر ردا على طلب المشركين فقد ذكـر الطبـري                 

وكان المشركون من قومه فيما عرضوا عليه أن يعبدوا اهللا سنة ،على أن يعبد نبي      

  .364آلهتهم سنة ، فأنزل اهللا معرفَّه جوابهم في ذلك ) @(اهللا 

طبهم بصفتهم وهي الكفر ، وأنه صـلى اهللا         أمر اهللا تعالى نبيه الكريم أن يخا           

عليه وسلم ال يعبد ما يعبدون من اآللهة واألوثان ،كما أنهم ال يعبدون اهللا تعالى ،                

  .إذن ال سبيل لإلتصال بينه وبينهم في وقت من األوقات 

قُلْ هو اللَّه   (وتأتي سورة اإلخالص لتقرر حقيقة التوحيد وفاتحتها قوله تعالى            
 د1(أَح(  دمالص اللَّه)2-1:اإلخالص ( ))2. (  

 عـن نـسب ربّ    )@(ذكر أن المشركين سألوا رسول اهللا       : قال الطبري     

بل نزلـت مـن أجـل    : العزة ، فأنزل اهللا هذه السورة جواباً لهم ، وقال بعضهم            

هذا اهللا خلق الخلق ، فمن خلق اهللا ؟ فأنزلت جواباً لهـم             : اليهود سألوه فقالوا له     
365.  

أمر اهللا تعالى رسوله الكريم أن يرد على هؤالء السائلين بأنه تعالى أحد ،                

ليس كمثله شئ ، فهو لم يلد ولم يولد ، وهو المتفرد بالوحدانية ، كما أنه تعـالى                  

 أمر  هالسيد المطاع الذي ال يقضى دون     : الصمد بالتحريك : ، قال ابن منظور   صمد  

   :قال. لحوائج أي يقصدالذي يصمد إليه في ا: قيل و، 
  أال بكر الناعي بخيري بنى أسد     بعمرو بن مسعود ، وبالسيد الصمد

من صفاته تعالى وتقدس ألنه َأصـِمدتْ إليـه         : والصمد  : ويروى بخير بني أسد     

  . 366األمور فلم يقض فيها غيره 
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، واهللا سبحانه هو السيد الذي ال سيد غيره ، وهو المقصود وحده بالحاجات      

المجيب وحده ألصحاب الحاجات ، وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه وال يقضى              

  .367أحد معه ،وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد األحد 

وجاء الخطاب باألمر كذلك في المعوذتين وهما سـورة الفلـق ، وسـورة                

الفلق ) ( "2"ِمن شر ما خلَق      "1" قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   (الناس ، تبدأ سورة الفلق بقوله تعالى        

والفلق من معانيه الصبح ، ومن معانيه الخلق كله ،وسواء كان هو الصبح      . )1-2

ور ، أو كـان     تفاإلستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مس          

هو الخلق فاإلستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه ، فالمعنى يتناسق مع ما               

  .368ه بعد

قيل هو إبليس وذريته    : قال القرطبي    )2:الفلق  ) (ِمن شر ما خلَق   ( وقوله تعالى   

  .369 ، وقيل جهنم وقيل هو عام أي من شر كل ذي شر خلقه اهللا عز وجل

أما سورة الناس فقد شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق ، فهي تبدأ باإلستعاذة   

 ) )4(ِمن شر الْوسـواِس الْخنـاِس       )3(ِإلَِه الناِس   )2(مِلِك الناِس   )1(اِس  قُلْ أَعوذُ ِبرب الن   ( قال تعالى 
  ) .4-1: الناس(

أي مالكهم ومصلح أمورهم وإنما ذكر أنه        )قل أعوذ برب الناس     (  : قوله تعالى   

أحدهما ألن الناس معظمـون ،      : لجميع الخلق ألمرين     باررب الناس ، وإن كان      

هم أنه رب لهم وإن عظموا ، والثاني النه أمر باإلستعاذة من شرهم ؛              فأعلم بذكر 

  .370فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم 

واهللا تعالى هو مالك الناس ، كما أنه إالههم ومعبودهم  ، لـذا يجـب أن                   

  .يستعاذ به ويلجأ اليه 

لشيطان ، ألن الوسوسة     يعني من شر ا    )ِمن شر الْوسواِس الْخناسِ   (وقوله تعالى     

  :الصوت الخفي ، قال األعشى: والخنوس من صفاته ،والوسوسة 
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   371كما استعان بريح عشرق زِجُل* تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت   

  372إال تقباض واإلستخفاء : وجاء في لسان العرب ، الخُنُوس 

، فمـن    ، إال انه يشمل األمة       )@(والخطاب في المعوذتين وإن كان للنبي         

  .رحمة اهللا بنا أن أرشدنا إلى العياذ به واإللتجاء إليه 
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  :السور المفتتحة بالدعاء : المطلب الرابع 

واالستفتاح بالدعاء في ثالث سور تبدأ بسورة المطففين وفاتحتها قوله تعـالى            
)   طَفِِّفنيلٌ لِّلْمي1(و(      اِس يلَى النالُواْ عِإذَا اكْت فُونَالَِّذينوتس )2(      َونِسرخي موهنزأَو و مِإذَا كَالُوهو)أَلَا  )3

 ،   )6-1:املطففني  ) ()6(يوم يقُوم الناس ِلرب الْعالَِمني       )5(ِليوٍم عِظيٍم   )4(يظُن أُولَِئك أَنهم مبعوثُونَ     

: ل على وعيد ، قال الطبـري        تبدأ السورة بالدعاء ، فكلمة ويل تشعر بأنها تشتم        

الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم فـي اسـفلها للـذين             : يقول تعالى ذكره    

          .373للذين ينقصون الناس ، ويبخسونهم حقوقهم فـي مكـاييلهم           : يطففون ، يعني    

  الناِس يستوفُونَ  الَِّذين ِإذَا اكْتالُواْ علَى   (: وتفسر اآليتان التاليتان معنى الدعاء ، قال تعالى         

 في اآليتين وصف لعمل المطففين ، وهو أنهم          )"3"وِإذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ       "2"

إذا اكتالوا من الناس مالهم من حق ، يستوفون ألنفسهم فيكتالونه منهم وافيا ، وإذا               

   ا                             .هم كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم حقهم 

 أَلَا يظُن أُولَِئـك أَنهـم     ( ثم تعجب اآليات الثالث التالية من أمر المطففين قال تعالى           

 أي أال يخطر ببالهم أنهم يبعثـون         )*يوم يقُوم الناس ِلرب الْعالَِمني       *ِليوٍم عِظيٍم   * مبعوثُونَ  

وم عظيم ، وهو يوم القيامة ، يوم يقوم النـاس           ويحاسبون على هذا التطفيف في ي     

    ا.                                                          لــرب العــالمين  

ويلٌ لِّكُلِّ همزٍة   (كذلك مما بدئ بالدعاء بالويل سورة الهمزة وهي مفتتحة بقوله تعالى          
                   ).3-1اهلمـزة   " ) (3"يحـسب أَنَّ مالَـه أَخلَـده         "2" الَِّذي جمـع مالًـا وعـدده       "1"لُّمزٍة  

يعيبك  : يعيبك في وجهك ، ورجل همزةٌ : ورجُل لَُمزةٌ   :  جاء في لسان العرب        ا

  .374بالغيب 

  زة مـع كـالم   فالشالعيب في الوجه ، وأصله اإلشارة بالعين والرأس و       : واللم

   .375خفي
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وِمنهم من يلِْمزك ِفي الصدقَاِت فَِإنْ أُعطُـواْ ِمنهـا          (ومنه قوله تعالى من سورة التوبة           

ولَـا تلِْمـزوا       ( وفي الحجـرات     )58:التوبة  ( )رضواْ وِإن لَّم يعطَواْ ِمنها ِإذَا هم يسخطُونَ       
بزوا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْس اِالسم الْفُسوق بعد الِْإميـاِن ومـن لَّـم يتـب فَأُولَِئـك هـم                  أَنفُسكُم ولَا تنا  

  ) 11:احلجرات ()الظَّاِلمونَ

فالدعاء بالويل يشمل كل من يعيب الناس سواء كان في حضرتهم أو فـي                

  :غيابهم ، قال زياد األعجم 

  376 هوإن أغيب فأنت الهامز اللمز * تدلى بودّي إذا القيتني كذباً 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ ، ومن  : وقال ابن عاشور    

  .377 من هذا الوعيد بمثل ذلك له نصيب  عامل من المسلمين أحداً من أهل دينه 

الذي جمع مـاالً    :  ، قال فيه الطبري      )الذي مجع ماالً وعدده     ( : وقوله تعالى     

 في سبيل اهللا ولم يؤد حق اهللا فيه ، ولكنه جمعه فأوعـاه              قهوأحصى عدده ولم ينف   

  .378وحفظه 

أي  )حيسب أن مالـه أخلـده       (  ثم أوضح تعالى سبب جمعه للمال ، قال تعالى          

  . يظن أن ماله الذي جمعه سيخلده في الدنيا ويحول بينه وبين الموت

تبت يدا أَِبـي لَهـٍب      ( :ه تعالى   وسورة المسد مفتتحة بالدعاء ، وهي تبدأ بقول       
 بت1(و( با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم)2( ٍبلَه ا ذَاتارلَى نصيس)3-1: املسد  ) ()3.(   

كما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم ، افتتحـت هـذه الـسورة                 

  379.بالتباب المشعر بأنها نزلت للتوبيخ والوعيد

الخسران والهالك وتباً لـه ، علـى        : الخسار والتَّباب    : لتَّبا: فى اللغة   و  

  .380خسرتا : اً  بوتبا  يداه تباًتبتْالدعاء ، و

، سماه القرآن )@(وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبي       

نه كان  بكنيته دون اسمه ألن في اسمه عبادة العزى ، وذلك ال يقره القرآن ، أو أل               

  .381بكنيته أشهر منه باسمه العلم 
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بإسـكان  ) يدا أبى لهب  (وقد اختلف القراء فى قراءة كنيته ، قرأ ابن كثير           

  . 382الهاء والباقون بفتحها 

تباً لك  ()@(وإسناد التب إلى اليدين لما روى من أن أبا لهب لما قال للنبي                

  .383به أخذ بيده حجراً ليرميه ) سائر اليوم ألهذا جمعتنا 

عنه ماله وما    ما أغىن ( وبعد الدعاء على أبي لهب بالتباب ، أخبر اهللا تعالى أنه              

أي ما دفع عنه عذاب اهللا ما جمع من المـال ، وال مـا               :  ، قال القرطبي     )كسب  

  .384كسب من جاه 

 ، فيه إخبار عن مصيره  في اآلخرة ،          )سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ   (: وقوله تعالى     

ه سيصلى ناراً ذات اشتعال وتلهب وبين النار ذات اللهب وكنيته بأبي لهب             وهو أن 

  .مناسبة جلية ال تخفى 
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  االستفتاح بالتعليل: المطلب الخامس 

 أما االستفتاح بالتعليل فقد افتتحت به سورة واحدة  وهي سورة قريش

فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيِت )2(ِرحلَةَ الشتاء والصيِف ِإيلَاِفِهم  )1(ِلِإيلَاِف قُريٍش ( وفاتحتها قوله تعالى
االفتتاح بمجرور بالم التعليل فيه تشويق الى متعلق هذا  ،  )3- 1:قريش  ) ()3(

أمرهم أن ) فليعبدوا (متعلق بقوله ) إليالف قريش : (المجرور ، قال الزمخشري 

         ا                                         .       385 يعبدوه ألجل إيالفهم الرحلتين

إن هذه الالم : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : أما الطبري فقد ذكر 

اعجبوا إليالف قريش رحلة الشتاء والصيف ، : بمعنى التعجب وأن معنى الكالم 

ها في الكالم وتركهم عبادة رب هذا البيت ، والعرب إذا جاءت بهذه الالم فأدخلو

         ا                            : للتعجب إكتفوا بها ، كما قال الشاعر 

  فياألباه من عريفٍٍ وشاعر* أغرك أن قالوا ِلقُرةَ شاعراً 

: أغرك أن قالوا    : فاكتفى بالالم دليالً على التعجب من إظهار الفعل وإنما الكالم           

  .386إليالف أعجبوا لقرة شاعراً ، فكذلك قوله 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليـاس بـن                

  .387مضر 

 لقريش رحلتان إحداهما إلى اليمن      )إيالفهم رحلة الشتاء والصيف     (وقوله تعالى   

في الشتاء واألخرى إلى الشام في الصيف ، وقد ذكَّرهم اهللا تعالى بهاتين الرحلتين              

ه نعمة مـن    ذ لهم لعبادة اهللا وحده ، فه      اً ليكون هذا دافع   وباألمن الذي يجدونه فيهما   

أمـرهم  : )فليعبدوا ربّ هذا البيت     ( ِنعم اهللا عليهم لذا قال تعالى بعد أن ذكر الرحلتين           

   .اهللا تعالى بعبادته ألجل إيالفهم رحلتين 
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أحداهما : والبيت الكعبة وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان            

ت لهم أوثان فميز نفسه عنها ، الثاني ألنهم بالبيت شُـرفوا علـى سـائر                ألنه كان 

  .388العرب ، فذكر لهم  ذلك تذكيراً لنعمته 
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  :االستفتاح بالنداء: س داسالمطلب ال

  :االستفتاح بالنداء في القرآن الكريم يأتي على ضربين هما 

  .، وتبدأ به خمس سور ) @(نداء النبي   ) أ(

  خمس سور نداء العباد ،وتبدأ به  ) ب(

حرف موضوع لنداء : وهو " يا"وجميع السور المفتتحة بالنداء تبدأ بالحرف   

حقيقة أو حكماً ، وقد ينادى بها القريب توكيداً ، وقيل هى مـشتركة بـين                البعيد  

وهي أكثر أحرف النداء استعماالً ، وال ينادي اسم اهللا عز وجل             ،القريب والبعيد   

  .389ا إال  بها اث وأيها وأيتهغتسواالسم الم

 تبدأ بسورة األحزاب وفاتحتها قوله تعالى       )@(والسور المفتتحة بنداء النبي       

 ،  )1:األحـزاب   ())1(يا أَيها النِبي اتِق اللَّه ولَا تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما             (

لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسالم اليهود         )@(أن رسول اهللا    : ذكر القرطبي   

قريظة والنضير وبني قينقاع ،وقد تابعه ناس منهم على النفاق فكان يلـين لهـم              : 

جانبه ؛ ويكرم صغيرهم وكبيرهم ، وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه ، وكان يسمع               

  .390منهم فنزلت 

 وهـو تحديـد     هذا النداءاألول افتتح به الغرض األصلي لبقية األغـراض          

واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تعالى على أكمل وجه دون أن يفـسد عليـه                

  .391أعداء الدين أعماله 

بوصفه تشريف له وتكريم ، ويلي النداء األمر بتقـوى          ) @(وفي نداء محمد    

 تطع الكافرين  وال(اهللا ، وهي طاعته وأداء فرائضه  ، قال الزمخشري في قوله تعالى              

 ال تساعدهم على شئ وال تقبل لهم رأياً وال مشورة وجانبهم واحترس منهم              )واملنافقني  

  .392فإنهم أعداء اهللا وأعداء المؤمنين ال يريدون إال المضارة  والمضادة 
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قال فيه الطبرى إن اهللا ذو علـم بمـا           )إنَّ اهللا كان عليماً حكيماً    (  وقوله تعالى   

 لك النصيحة ،حكيم في تـدبير       تضمره نفوسهم ، وما الذي يقصدون في إظهارهم       

  .393أمرك وامر أصحابك ودينك ، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه 

يا أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن ( : وسورة الطالق فاتحتها قوله تعالى
تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخرجن ِإلَّا أَن يأِْتني ِبفَاِحـشٍة مبينـٍة            وأَحصوا الِْعدةَ واتقُوا اللَّه ربكُم لَا       

                    ذَِلـك ـدعـِدثُ بحي لَّ اللَّـهِري لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم اللَِّه فَقَد وددح دعتن يماللَِّه و وددح ِتلْكو 

 إال أنه يشمل جميـع المـسلمين ،        )@(  وإن كان للنبي   الخطاب  )1:الطالق  )("1"أَمرا

ألنه هو الذي يتولى تنفيـذ األحكـام فـي األمـة             )@( وبدأت السورة بنداء النبي   

   .،والغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطالق

يأيها  النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العـدة واتقـوا اهللا              ( قوله تعالى     

 يعني إذا طلقتم نساءكم فطلوقهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهراً            )ربكم  

من غير جماع وال تطلقوهن بحيضهن الذي ال يعتددن به من قرئهن وخـافوا اهللا               

  .394أيها الناس فأحذروا معصيته 

ثم يبين اهللا تعالى أن المطلقات ال يخرجن من بيوتهن حتى تنقضي عدتهن               

ختلف أهل  ا و )وهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة           ال خترج ( : ، قال تعالى    

 في هذا الموضع ، والمعنى الـذي مـن          ها اهللا التأويل في معنى الفاحشة التي ذكر     

أجله أذن اهللا بإخراجهن في حال كونهن في العدة من بيـوتهن فقـال بعـضهم ،                 

ي أبـاح اهللا هـو       واإلخراج الـذ   ىالفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع هو الزن       

بل ذلك  : وقال آخرون   بل هو كل معصية هللا ،      : وقال آخرون  داإلخراج إلقامة الح  

  395. بيتها  فيكون لها التحول حينئذ من نشوزها علي زوجها فيطلقها علي النشوز

وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعـل اهللا               (: وقال تعالي     

  وما سبق من أحكام تتعلق بالطالق ، حدود وضعها اهللا ومـن            )حيدث بعد ذلك أمرا     
 )لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمـرا      (:  فقد ظلم نفسه ، وقال الزمخشري في قوله          ايتجاوزه
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بة عنها إلـي    غلب قلبه من بغضها إلي محبتها ومن الر       قاألمر الذي يحدثه اهللا أن ي     

  .396عهابة فيها ومن عزيمة الطالق إلي الندم عليه فيراجغالر

يـا  (سور التحريم وهي تبدأ بقوله تعالي       ) @(ومما بدئ كذلك بنداء النبي        

             ِحيمر غَفُور اللَّهو اِجكوأَز اتضرِغي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ِلم ِبيا النه1: التحـرمي   ( ) أَي(  ، 

 كان اهللا جل ثناه أحله لرسـوله        واختلف أهل العلم في الحالل الذي     : ذكر الطبري   

كان ذلك مارية مملوكته    :  ، فقال بعضهم     هفحرمه علي نفسه ابتغاء مرضاة أزواج     

القبطية ، حرمها علي نفسه بيمين أنه ال يقربها طالباً بذلك رضا حفصة بنت عمر               

في يومها وفي حجرتها ،     ) @(زوجته  ألنها كانت غارت بأن خال بها رسول اهللا           

  397.ن ، كان ذلك شراباً يشربه ، كان يعجبه ذلك وقال آخرو

 أو شراباً من األشربة     يةعلى نفسه جار  ) @(وسواء كان الذي حرمه النبي        

بن ا، فإنه كان تحريم شي كان له حالالً ، وقد عاتبه اهللا تعالي على هذا الفعل قال                  

 مـن    لما فـي الـصلة     )ما أحل اهللا لك   (وفي اإلتيان بالموصول في قوله      : عاشور  

عبده ينبغي له أن يتمتع بـه مـا لـم           لله اهللا   أحما  أن   إلي تعليل الحكم هو      ءاإليما

 مرض ألن تناولـه شـكر هللا واعتـراف          وجب قطعه من ضر أ    ويعرض له ما ي   

  .398بنعمته والحاجة إليه 

واهللا غفـور   (: قوله تعالي   ب )@(ويعقب اهللا سبحانه وتعالي على عتابه للنبي          

   .باده رحيم بهم فاهللا غفور لع)رحيم 
بحاله وصفته ، سورة المزمل وهـي       ) @(وفي سورتين جاء النداء للنبي        

أَو ِزد   "3"ِنصفَه أَِو انقُص ِمنه قَِليلًـا        "2"قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا      "1"يا أَيها الْمزملُ    ( مفتتحة بقوله تعالي  

بصفته ، قـال ابـن       )@( نُودي النبي .) 4 – 1: املزمل  (  )"4" علَيِه ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا   

  : بضم وتشمير ، ومنه قول امرئ القيس يابوالتزمل اإللتفاف في الث: عطية 

  399كبير ُأناٍس في بجاٍد مزمِل * هن أباناً فى أفانين ودقأ        ك  
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د الليل مـن غـروب      ح: بقيام الليل إال قليال ، قال القرطبي        ) @(ُأمر النبي         

اً بالشمس إلى طلوع الفجر ، واختلف هل كان قيامه فرضاً وحتماً ، أو كـان نـد                

وحضاَ؟ والدالئل تقوى أن قيامه كان حتماً وفرضاً ، وذلك أن الندب والحـض ال               

يقع على بعض الليل دون بعض ، ألن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقـت                
400.  

بعد أن   )."4" أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا        "3"ِو انقُص ِمنه قَِليلًا     ِنصفَه أَ :( وقوله تعالى     

 بقيام الليل ، خيره اهللا تعالى بين قيام نصف الليل أو أكثر شـيئاً               )@(أمر الرسول   

فاألكثر عند العلماء ال يزيد على الثلثين ، واألقل ال          : قل شيئاً ، قال ابن عطية       أأو  

  .401ينقص عن الثُلث 

 فالمقصود به التمهل في قراءة القـرآن        )ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا  (: أما قوله تعالى      

  .وعدم العجلة ، وذلك من أجل تدبر معانيه ، والتفكر في آياته 

 "3" بك فَكَبر ور "2"قُم فَأَنِذر    "1"يا أَيها الْمدثِّر    (أما سورة المدثر فتبدأ بقوله تعالى         
   رفَطَه كابِثي4"و"    رجفَاه زجالر5"و"     كِْثرتسن تنملَا ت6" و"     ـِبرفَاص كبِلر7-1:املـدثر   (  )"7"و(  

المدثر اسم فاعل من تـدثر إذا       : بصفته ، وقد ذكر ابن عاشور       ) @(نُودي النبي   

ثوب الذي يلبس فوق الثوب الـذي يلـبس         ال: كسر الدال   بلبس الدثار ، والدثار       

مباشراً للجسد الذي يسمى شعاراً ، فأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال لتقاربهما             

  . 402في النطق 

بصفته ، أمر أن يقوم بإنذار الناس من عذاب اهللا قال           ) @(وبعد أن نودي      

وربك يا محمد   : قال   )كَبروربك فَ (، وذكر الطبري في قوله تعالى       ) قُم فَأَنِذر (تعالى  

   . 403فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من اآللهة واألنداد 

  

أنـه أمـر   :  قال بعضهم  )وِثيابك فَطَهر (واختلف أهل التفسير في معنى قوله       

بتطهير الثياب حقيقة ، والجمهور على أن هذه األلفاظ استعارة في تنقية األفعـال              
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: فالن طاهر الثوب ، ويقال للفـاجر        : وهذا كما تقول    :  ، قال ابن عطية      والنفس

  :دنس الثوب ، ومنه قول الشاعر 

   404لَِبستُ وال من غدرٍة اتقنع * وإني بحمِد اهللا ال ثوب فاجٍر   

ن المراد بالرجز األصنام واألوثـان ،       إ ، قيل    )والرجز فَاهجر (أما قوله تعالى      

  .405 ، وقيل كل معصية رجز وقيل السخط

، اختلف القراء   )  فاهجر رجزوال(وكما اختلف أهل التفسير فى قوله تعالى        

 406الباقون بكسرها قرأ  بضم الراء و  ) رجزوال(قرأ حفص   : ، قال صاحب التيسير     

.  

ه إلى إنكار ذاتـه  هويوج:  قال فيه سيد قطب )ولَا تمنن تستكِْثر (: وقوله تعالى   

  .407 هامعظن بما يقدمه من الجهد ، أو استكثاره واستوعدم الم

إلى الصبر على كل ما يلقى في الدعوة إلى اهللا ، وصبره هذا             ) @ (ثم يوجه   

   .)وِلربك فَاصِبر(من أجل مرضاة اهللا ، قال تعالى 

والضرب الثاني من النداء يتمثل في نداء العباد ، وتفتتح به خمس سـور ،               

احدة منهما بنداء الناس عامة وهما سورة النساء وسـورة الحـج            اثنتان تبدأ كل و   

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحـدٍة           ( سورة النساء ، فاتحتها قوله تعالى     
 اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّـه         وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ        

جاء النداء للناس عامة ، وقد أمروا جميعاً بتقوى اهللا ،           .  )1:النساء  )( كَانَ علَيكُم رِقيبا    

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع األنـام مـن             : قال الطبري   

 منبههمبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، و       شخص واحد معرفاً عباده كيف كان م      

  .408بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة ، وأن بعضهم من بعض 

 )وخلَق ِمنهـا زوجهـا    (واهللا تعالى خلق من النفس الواحدة زوجها ، قال تعالى           

  والمراد بالزوج الثاني لها ، وقال أهل التفسير المقصود به حواء 
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 يعني أنه تعالى نشر منهما أي من آدم         )وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساء    (له  أما قو   

  .وحواء جميع الخلق ، الرجال والنساء 

 ، قـال فيـه      )واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبهِ    (ويتكرر األمر بالتقوى ، قال تعالى         

ل بعضكم بعضاً سـأل بـه ، فقـال         سأإذا  واتقوا اهللا أيها الناس ، الذي       : الطبري  

  .409وما أشبه ذلك " أسالك  باهللا وأنشدك باهللا " السائل للمسؤول 

واتقوا اهللا الـذى  ( واختلف القراء فى تشديد السين وتخفيفها من قوله تعالى  

مـشددة  ) تساءلون(قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر       : قال ابن مجاهد    ) تساءلون به 

   . 410خفيفة) تساءلون: (والكسائى وقرأ عاصم وحمزة 

: فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعـضهم          ) واألرحام  ( وأما قوله     

" أسألك به وبالرحم    : واتقوا اهللا الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسؤول          : معناه  

  األرحـام أن   اتقـو اواتقوا اهللا الذي تساءلون بـه ، و       : تأويل ذلك   : وقال آخرون   

  411تقطعوها 

اختلفـوا فـى    : وكما اختلف أهل التأويل اختلف القراء ، قال ابن مجاهـد            

خفضاً ،  ) واألرحاِم(فقرأ حمزة وحده    ) واألرحام: (نصب الميم وكسرها من قوله      

   .412نصباً) واألرحام: (وقرأ الباقون 

ه كَانَ ِإنَّ اللّ(: ثم يبين تعالى أنه رقيب ألعمال الناس محصياً لها ، قال تعالى 
  ) .علَيكُم رِقيبا 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ الساعِة شيٌء عِظيم          ( : أما سورة الحج فتبدأ بقوله تعالى       
سـكَارى  ها وترى الناس    يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرِضعٍة عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَ            "1"

        ِديداللَِّه ش ذَابع لَِكنى وكَارم ِبسا همشابهت فاتحة هـذه الـسورة       )2-1:احلج  (  )"2و 

فاتحة سورة النساء ففي كليهما جاء النداء للناس عامة يتبعه األمر بالتقوى قال ابن              

علة لألمر بـالتقوى    في موضع ال  " إن زلزلة الساعة شئ عظيم      " وجملة  : عاشور  

   413.كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب ال تردد للسامع فيه 
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يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرِضعٍة     (خبر سبحانه عن أهوال يوم القيامة قال تعالى           أثم    
         كَارس اسى النرتا ولَهمٍل حمكُلُّ ذَاِت ح عضتو تعضا أَرماللَِّه       ع ذَابع لَِكنى وكَارم ِبسا همى و

ِديديوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة تـذهل        : يقول جل ثناؤه    : قال الطبري   ) ش

تنسى وتترك  ) تذهل  (من عظمها ، كل مرضعة مولود عما أرضعت ويعني بقوله           

شـدته  من شدة كربها ، وترى الناس يا محمد من عظيم ما نزل بهم من الكرب و               

سكارى من الفزع ، وما هم بسكارى من شرب الخمر ، ولكنهم صاروا سـكارى               

من خوف عذاب اهللا عند معاينتهم ما عاينوا من كرب ذلك اليوم وعظيم هولـه ،                

  . 414مع علمهم بشدة عذاب اهللا 

:  ، قال ابـن مجاهـد        )سكارى(وقد وقع خالف بين القراء فى قوله تعالى         

ات األلف وفتح السين وإسقاط األلف فقرأ ابـن كثيـر           اختلفوا فى ضم السين وإثب    

 بضم السين فيهمـا     ) وما هم ِبسكارى   ىسكار(ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو       

بغير ألف فيهما   ) وترى الناس سكَرى وما هم ِبسكَرى     (وباأللف ، وقرأ حمزة والكسائى      

   415.والسين مفتوحة 

والباقون باأللف  ) فَعلى(فيهما على وزن    بغير الف   : وقال صاحب التيسير    

  . 416) فُعالى (على وزن 

وقد تنبه الرازي للمشابهة التي بين فاتحة سورة النساء وفاتحة سورة الحج              

بما يـدل علـى     ) النساء  ( إنه تعالى علل األمر بالتقوى في هذه السورة         : ، فقال   

، وهذا يدل على كمـال      معرفة المبدأ وهو  أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة            

قدرة الخالق ، وكمال علمه وكمال حكمته وجالله ، وعلل األمر بالتقوى في سورة              

فجعل ) إن زلزلة الساعة شئ عظيم      ( الحج بما يدل على معرفة المعاد وهو قوله         

صدر هاتين السورتين دالله على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد ، ثم قـدم الـسورة               

  .417لى السورة الدالة على  المعاد الدالة على المبدأ ع
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وفي ثالث سور وجه النداء للذين آمنوا ، قال تعالى في فاتحة سورة المائدة              
نتم يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُوِد أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ اَألنعاِم ِإالَّ ما يتلَى علَيكُم غَير مِحلِّي الصيِد وأَ                 (

       ِريدا يم كُمحي ِإنَّ اللّه مرهذا النداء يشمل المؤمنين عامـة ، وقـد         ، )1:املائدة   ) ("1 "ح

 أُحلت لكم يمة  (  أمروا بالوفاء بالعقود ، والعقود جمع ، واحدها عقْد ، وقوله تعالى           

ب سـنن   وكانت للعر :  الخطاب فيه لكل من التزم اإليمان ، قال القرطبي           )األنعام  

في االنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، فنزلت هذه اآلية رافعة لتلـك              

  418.األوهام الخيالية 

والبهيمة اسم لكل ذي أربع ، سميت بذلك إلبهامها من  جهة نقص نطقهـا                 

اإلبل والبقر والغنم ، سميت بذلك للـين        :  تمييزها وعقلها ، واألنعام      موفهمها وعد 

  419.مشيها 

 فقـد أجمـع المفـسرون أنـه اسـتثناء      )ِإالَّ ما يتلَى علَيكُم  (: ا قوله تعالى    أم  

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الِْخنِزيِر وما أُِهلَّ ِلغيِر اللّـِه ِبـِه    :( والمقصود به قوله تعالى     
 والنِطيحةُ وما أَكَلَ السبع ِإالَّ ما ذَكَّيتم وما ذُِبح علَى النـصِب وأَن              والْمنخِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ  

   ).3:املائدة ) ( …تستقِْسمواْ ِباَألزالَِم

أي ما كان صـيداً فهـو        : )غري محلى الصيد    ( وقال القرطبي في قوله تعالى        

  .420 صيداً فهو حالل في الحالين حالل في اإلحالل دون اإلحرام ، وما لم يكن

رجل حرام  : يقال   اإلحرام بالحج والعمرة     يعنى   )وأنتم حرم   ( وقوله تعالى     

وقوم حرم إذا أحرموا بالحج ، وسمى ذلك إحراماً لما يحرمه من دخل فيه علـى                

   .421نفسه من النساء والطيب وغيرهما 

، قـال   )  اهللا يحكم ما يريد      إن( ثم يعقب اهللا تعالى على هذه األحكام بقوله           

تقوية لهذه األحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب ، فأنت يـا            : القرطبي  

" محمد السامع لنسخ تلك التى عهدت من أحكامهم تنبه ، فإن الذي هو مالك الكـل   

  .422يشرع ما يشاء كما يشاء " يحكم ما يريد 
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أَيهـا  ( لحجرات وهي تبدأ بقوله تعالىكذلك مما افتتح بنداء للمؤمنين سورة ا  
   ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآم وا لَـا    "1"الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي

      هجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعرت          ـالُكُممطَ أَعبحٍض أَن تعِلب ِضكُمعِر بهِل كَجِبالْقَو وا لَهر

تبع نداء المؤمنين الحثُّ على التـأدب مـع          ،    )2-1: احلجرات  ) ("2"وأَنتم لَا تشعرونَ    

 تـرك    أصـل فـي    )لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلهِ     ( : وقوله تعالى ،  ) @ (رسول اهللا 

  .423 وإيجاب إتباعه واإلقتداء به، ) @ (التعرض ألقوال النبي

إنكم إن اتقيتموه عـاقتكم     ) : واتقوا اهللا   : (وقال الزمخشري في قوله تعالى      

    .424التقوى عن التقدمة المنهي عنها وعن جميع ما تقتضي مراقبة اهللا تجنبه 

فهـو  )سـميع علـيم     إن اهللا   (ثم يذكر اهللا تعالى بكمال قدرته ، قال تعالى          

ويتكرر النداء للذين آمنـوا ، قـال        .ألقوالهم ، عليم بأفعالهم      سبحانه وتعالى سميع  

فَوق صوِت النِبي ولَا تجهروا لَه ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم  يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم( تعالى

  بحٍض أَن تعونَ  ِلبرعشلَا ت مأَنتو الُكُمماآلية تدعو الذين آمنوا للتأدب مع الرسـول  )طَ أَع ، 

  . ،وذلك بغض أصواتهم عند التحدث معه ، وعدم رفع صوتهم فوق صوته ) @(

أي ال   )وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض        :(   القرطبي في قوله تعالى    وقال

يا نبي اهللا ، ويا رسول اهللا توقيراً لـه ، وال            : ولكن  تخاطبوه يا محمد ، ويا أحمد       

   .425تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض 

أي : قال فيه ابـن عطيـة       ،  ) أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ     (وقوله تعالى   

  .426الفساد في العمل بعد تقرره:والحبط : مخافة أن تحبط 

يـا  ( الذين آمنوا ،سورة الممتحنة ،وفاتحتها قوله تعالى         كذلك مما بدئ بنداء     
                 ـناءكُم ما جوا ِبمكَفَر قَدِة ودوِهم ِبالْملْقُونَ ِإلَياء تِليأَو كُمودعي وودِخذُوا عتوا لَا تنآم ا الَِّذينهأَي

نوا ِباللَِّه ربكُم ِإن كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سـِبيِلي وابِتغـاء            الْحق يخِرجونَ الرسولَ وِإياكُم أَن تؤمِ     
مرضاِتي تِسرونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وأَنا أَعلَم ِبما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه ِمنكُم فَقَد ضـلَّ سـواء                  

جاء الخطاب والنداء للذين آمنوا بأن ال يتخذوا المشركين          ،   )1:املمتحنة  ( )"1" السِبيِل
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تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من        ( أولياء ، أي أنصار ، وقوله تعالى        

يعني تلقون إليهم مودتكم إياهم ، وهم قد كفروا بما جاءكم من عند اهللا من               ) الحق  

  . الحق
:  قال فيه الطبـري      )أن تؤمنوا باهللا ربكم     خيرجون الرسول وإياكم    ( :وقوله تعالى   

 وإياكم بمعنى ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضـكم ،          )@(يخرجون رسول اهللا    

 ألن آمنتم بـاهللا    وأصحابه من مكة ،    )@( وذلك إخراج مشركي قريش رسول اهللا       
427.  

من المؤخر الذي معنـاه     ) ِإن كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سِبيِلي وابِتغاء مرضاِتي       (وقوله    

يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقـون          : التقديم ، ووجه الكالم     

إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهاداً فـي سـبيلي                

  .428وابتغاء مرضاتي 

 ِبما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه ِمنكُم فَقَد  تِسرونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وأَنا أَعلَم    (وقوله تعالى     

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه           )  ضلَّ سواء السِبيلِ  

تسرون أيها المؤمنون المودة إلى المشركين باهللا ، وأنا أعلم منكم بما أخفى             : وسلم  

يضا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض ومن يسر منكم إلى          بعضكم من بعض ، وأعلم أ     

  .429المشركين بالمودة فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها اهللا طريقاً إلى الجنة 
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  المبحث األول

  السور المختتمة بالدعاء والثناء
  

  

: سبع سور فى القرآن الكريم ختمت بالدعاء ، وجاء فى مقـاييس اللغـة               

لحرف المعتل أصٌل واحد وهو أن تميل الشَئ إليك بصوٍت          الدال والعين وا  ) دعو  (

  . 430 أدعو دعاًء تدعو: وكالٍم يكون منك ، تقول 

  .431ما يدعى به اهللا من القول والجمع أدعية : والدعاء

فـضرب  : معنى الدعاء هللا على ثالثة أوجه       : وذكر صاحب لسان العرب     

ه إال أنت ، وكقولك ربنا لك الحمد ،         يا اهللا ال إل   : منها توحيده والثناء عليه كقولك      

إذا قلته فقد دعوته بقولك ربنا ، ثم أتيت بالثناء والتوحيد ، فهذا ضرب من الدعاء                

اللهم اغفر لنا   : ، والضرب الثانى مسألة اهللا العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك            

وولدا ، وإنما   اللهم ارزقني ماالً    : ، والضرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا كقولك         

سمى هذا جميعه دعاء ألن اإلنسان يصدر فى هذه األشياء بقوله يااهللا يا رب، يـا                

  . 432رحمن ، فلذلك سمّى دعاًء 

اهِدنـــــا  (فاتحة الكتاب مختتمة بالدعاء ، جاء فى ختامها قوله تعالى           
   ِقيماطَ املُستر6(الص (    ِغَري لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر      الِّنيالَ الضو لَيِهموِب عاملَغض )6 الفاحتة )()7-

أجمعت األمـة مـن أهـل       :  أى وفقنا لمعرفة الطريق المستقيم وذكر الطبرى         )7

التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذى ال اعوجاج فيه             

  : الخطفى وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب ، فمن ذلك قول جرير بن عطية 

  433أمير المؤمنين على صراط     إذااعوج الموارد مستقيم 

تعريفاً بـالالم وتعريفـاً     : وذكر الصراط المستقيم منفرداً ، معرفاً تعريفين        

باإلضافة وذلك يفيد تعينه واختصاصه ، وأنه صراط واحد وأمـا طـرق أهـل               

أَنَّ هــذَا ِصـراِطي     و(الغضب والضالل فإنه سبحانه وتعالى يجمعها ويفردها كقوله         
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: نعـام   ألا (مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ               

  . 434  فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له )153

أَنعمت  ِصراطَ الَِّذين (صراط وعرفه بقوله    ثم كشف سبحانه وتعالى عن هذا ال      

لَيِهمولما كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ذكر تعالى فى سـورة النـساء               )ع 

ومن يِطِع اللّه والرسولَ فَأُولَـِئك مع الَِّذين أَنعم اللّه علَيِهم مـن            (الذين أنعم عليهم قال تعالى      

  نيِبيالنِفيقًا     ور أُولَـِئك نسحو اِلِحنيالصاء ودهالشو يِقنيدفهـؤالء هـم     ) .69: النساء  ( )الص 

  .الرفقاء فى هذا الطريق فالنفوس مجبولة على األنس بالرفيق 

والمـراد المـؤمنين    : )الذين أنعمت علـيهم  (وقال الزركشى فى قوله تعالى      

نعام ، ألن من أنَعم عليه بنعمة اإليمـان         إيتناول كل   ولذلك أطلق اإلنعام ولم يقيده ل     

 لجميع النعم ، ثـم وصـفهم        ستتبعةفقد أنعم عليه بكل نعمة ، ألن نعمة اإليمان م         

 يعنى أنهم جمعوا بين النَّعم المطلقة وهى نعمة         )غري املغضوب عليهم وال الضالني      ( بقوله  

ن عـن معاصـيه وتعـدى       اإليمان وبين السالمة من غضب اهللا والضالل المسببي       

  . 435حدوده 

  .الضالين النصارى وجمع المفسرون على أن المغضوب عليهم اليهود أوقد 

فقرأ بن كثير   : ن مجاهد   بقال إ ) الصراط(وقد اختلف القراء فى قوله تعالى       

 بالسين فى كل القرآن وروى هرون األعور عن أبى عمرو أنـه كـان             ) السراط(

 :  وروى األصمعى عن أبى عمرو أنـه قـرأ           دلصاربما قرأ بالسين وربما قرأ با     

  . 436بالزاى خالصة ) الزراط(

فجعل اهللا عز وجل عظم الدعاء وجملته موضوعا فى         : قال بعض العلماء    

هذه السورة ، نصفها فيه مجمع الثناء ، ونصفها فيه مجمع الحاجات ، وجعل هذا               

ألن هذا الكـالم قـد      الدعاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به الداعى            

  . 437تكلم به رب العالمين ، فأنت تدعو بدعاء هو كالمه الذى تكلم به 
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ولما كانت سورة البقرة قد اشتملت على كثير من التشريعات فى األحكـام             

والمعامالت فذكرت الصيام والحج والعمرة وذكرت القصاص فى القتل وذكـرت           

ختم السورة بالدعاء ففيه طمأنينة     الربا والى غير ذلك من التشريعات ، ناسب أن ت         

ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها هلا ما كـسبت          (  للمؤمن ، قال تعالى فى ختام سورة البقرة         
ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَـى                وعليها ما اكتسبت    

ِذين ِمن قَبِلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنآ أَنت موالَنا فَانـصرنا                    الَّ

  ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوبين سبحانه وتعالى أنه ال يكلف نفـساً إال قـدر           ) . 286:البقرة  ) (ع

 يشق على أحد ، فهو سبحانه خالق الخلق وهو أعلـم بقـدراتهم              طاقتها أى أنه ال   

وطاقاتهم ، ثم إن كل نفٍس لها ما كسبت من الحسنات ، وعليها ما اكتـسبت مـن                  

 ( قوله تعـالى   وفى  )38: النجم  )(أال تزر وازرةٌ وزر أُخرى      ( السيئات وكما قال تعالى     

وهذا تعليم من اهللا عز وجـل عبـاده    : قال الطبرى) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا    

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرض : المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ، ومعناه قولوا 

علينا عمله فلم نعمله أو أخطانا فى فعل شئ نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد                

  . 438منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ 

 هذا دعاء آخر ) حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا  ربنا ال ( وقوله تعالى   

  . 439العهد الثقيل  : واإلصر : ، وجاء فى لسان العرب 

كما محلتـه  ( أي ربنا ال تحمل علينا عهداً ال نستطيع القيام به ، وقوله تعالى   

كلفوا أعمـاال   يعنى على اليهود والنصارى الذين      : قال الطبرى   ) على الذين من قبلنا     

وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها فلم يقوموا بها ، فعوجلوا بالعقوبة ، فعلم              

إليه بمسئلته أن ال يحملهم من عهوده ومواثيقه  الرغبة )@(اهللا عز وجل أمة محمد    

على أعمال إن ضيعوها أو أخطئوا فيها أو نسوها ، مثل الذى حمل مـن قـبلهم                 

  . 440وتضييعهم إياه ، مثل الذى أحل بمن قبلهم فيحل بهم بخطئهم فيه 
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قيل هذا دعاء بمعافاتهم مـن التكـاليف        ) ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به         (وقوله  

  . 441 العقوبات التى عوقبت بها األمم نالشديدة والذى قبله دعاء بمعافاتهم م

نـا أنـت   واعف عنا واغفر لنا وارمح(  ويتكرر الدعاء فى ختام السورة قال تعالى     

أى اصفح عنا وتجاوز عن سيئاتنا ونجنا برحمتـك          )موالنا فانصرنا على القوم الكافرين      

من عقابك ، أنت ولينا بنصرك فانصرنا على القـوم الكـافرين الـذين جحـدوا                

  . وحدانيتك 

عانُ علَى ما   قَالَ رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمست      ( وسورة األنبياء مختتمة بقوله   

وقد أمر بأن يدعو اهللا تعالى أن يفصل        ) @ (الخطاب للنبى   )112: األنبياء( )تِصفُونَ

باحالل عذابك ونقمتك   :بينه وبين من كذبه من مشركى قومه بالحق وذكر الطبرى           

واهللا     .  442 بهم وذلك هوالحق الذى أمراهللا تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكـم بـه             

  .ستعان على ما يصفونه  به من التكذيب سبحانه هو الم

ورحم وأنت خري    وقل ربّ اغفر  (   سورة المؤمنون قال تعالى    بهوالدعاء مختتمة   

 إال أنه يشمل جميع األمـة      )@( الخطاب وإن كان للنبى   ) 118: املؤمنون  ) (الرامحني  

أن يدعو ربه ويطلـب منـه      )@( حتى تتعلم كيف تدعو ربها ، وقد أمر صلى اهللا         

  .مغفرة الذنوب والرحمة من العقاب وهو سبحانه وتعالى خير من رحم 

رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخـلَ بيِتـي         ( وجاء فى ختام سورة نوح قوله تعالى      

ذا الدعاء يشمل الذين     ه  )28: نوح  ) (مؤِمنا وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ولَا تِزِد الظَّاِلِمني ِإلَّا تبارا         

آمنوا والذين كفروا ، خص سيدنا نوح نفسه بالدعاء فطلب من اهللا سبحانه وتعالى              

 يغفر ذنوبه ويعفو عنه ، ثم خص بدعائه أقرب األقربين وهما والديه ، وقولـه                أن

أى مـسجدى ومـصالى مـصلياً       :  قال القرطبى فيه     )وِلمن دخلَ بيِتي مؤِمنا   (تعالى  

قاً باهللا ، وكان إنما يدخل بيوت األنبياء من آمن منهم فجعل المـسجد سـبباً                مصد

  . 443للدعاء بالمغفرة 
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أى للمصدقين والمصدقات ، ثم ختم دعائه       ) وللمؤمنني واملؤمنات (وقوله تعالى   

 أى ال تزد الكافرين فقد      )وال تزد الظاملني إال تبارا      ( بالدعاء على الكافرين ، قال تعالى       

  . نفسهم بكفرهم ، إال هالكا ظلموا أ

 وِمن شر (وسورة الفلق بدات بالدعاء وختمت به ، فهي مختتمة بقوله تعالى            

 فاالستعاذة ضـرب مـن       )5-4:الفلق  ) ()5(وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد      )4(النفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد    

 استعاذة من شر الـسواحر ، قـال         )لْعقَِدوِمن شر النفَّاثَاِت ِفي ا    (الدعاء ، وقوله تعالى     

  . 444ومن شر السواحر الالتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها: الطبري 

فقد اختلف أهل التفسير في الحاسد  )وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد( أما قوله تعالى  

ذلك :  بعضهم فقال:  أن يستعيذ من شر حسده ، ذكر الطبري )@(الذي أمر النبي 

بل أمر : أن يستعيذ من شر عينه ونفسه ، وقال آخرون ) @ (كل حاسد أمر النبي

   . 445بهذه اآلية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه) @ (النبي

ِمن شر الْوسواِس ( كذلك مما ختم باالستعاذة سورة الناس فهي مختتمة بقوله تعالى

فالوسواس   )6- 4: الناس ) ( )6(ِمن الِْجنِة و الناِس )5( صدوِر الناِس الَِّذي يوسِوس ِفي)4(الْخناِس 

هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ، وهذه الوسوسة تكون من شياطين 

  .الجن واإلنس لهذا أمرنا تعالى باالستعاذة منهما 

وقـد   اهللا تعالى ختمت به أربع سور من سور القرآن الكريم ،             والثناء على 

تقدم القول في معنى الثناء وأول هذه السور ، سورة اإلسراء فهي مختتمة بقولـه               

َقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ                    (تعالى

 أنـه   إال )@( والخطاب في هذه اآلية وإن كان للنبي          )111: اإلسراء  () وكَبره تكِْبريا   

يفيد قصر جنس الحمـد     ) لحمد هللاِ ا: ( تدي به ، وقوله تعالى      قيشمل جميع األمة لت   

هللا تعالى فهو وحده المستحق لجميع المحامد ، ثم وصف تعالى نفسه بأنه لم يتخـذ               

:  والنصرى الذين قـالوا      بن اهللا اعزيز  : ولدا وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا         

المسيح ابن اهللا ، تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً ، وقد ذكر سبحانه قولهم هـذا                 

وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللِّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللِّه ذَِلك قَولُهم ِبـأَفْواِهِهم               (:قال تعالى   
ونَ قَواِهؤضفَكُونَيؤى يأَن اللّه ملَهلُ قَاتواْ ِمن قَبكَفَر 30:التوبة ) ( لَ الَِّذين(   
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 يقتضى أنه تعالى إله واحد ال )ومل يكن له شريك يف امللك (: وقوله تعالى   

:  قال الطبري )ومل يكن له ويلٌ من الذل ( تبع هذه الصفة بقوله أشريك له في ملكه ، و

 حالفه من الذل الذي به ، ألن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره ولم يكن له حليف

   .446، فذليل مهين ، وال يكون من كان ذليالً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلهاً يطاع

  :وقد وصف سبحانه نفسه بثالث صفات : وقال المراغي   

أنه لم يتخذ ولداً ، فإن من يتخذ الولد يمسك جميع النعم لولده ، وألن الولد  - 1

 تنزه ربنا عن ذلك ومن كان –د إنقضاء أجله وفنائه بعوم مقام الوالد يق

  . كذلك لم يستطع اإلنعام في كل الحاالت ، فال يستحق الحمد على اإلطالق

أنه ليس له شريك في الملك إذ لو كان له ذلك لم يعرف أيهما المستحق  - 2

منفرداً لكان عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ، ولم يكن وللحمد والشكر 

 .بالملك 

 من أجل مذلة به يدفعها اً ولي من الذل أي لم يوال أحد لهأنه لم يكن - 3

 . 447بمواالته

 تعظيما كثيراً فصيغة المصدر تفيد ه معناه عظم)وكربه تكبريا ( وقوله تعالى 

: أبلغ لفظه للعرب في معنى التعظيم واإلجالل : ويقال : المبالغة ، وذكر القرطبي 

  :قال الشاعر . كل شئ من  بأنه أكبر هصفوي اهللا أكبر ، أ

  448محاولة وأكثرهم جنودا* رأيت اهللا أكبر كل شئ 

وقُِل الْحمد ِللَِّه سـيِريكُم آياِتـِه       (: كذلك مما ختم بالحمد سورة النمل ، قال تعالى          

 جمعت هذه اآلية بـين الثنـاء         وقد )93: النمل  ) (فَتعِرفُونها وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ       

 ثناء على اهللا بما هو له أهل ، وقوله تعـالى               )احلمد هللا   ( : والوعيد ، فقوله تعالى     

 يتضمن الوعيد ، وآيات اهللا عالماته الدالة على وحدانيتـه           )سرييكم آياته فتعرفوا    ( 

أي  :القرطبي قال  )فتعرفوا (  قوله تعالى فى و،  )@( وعلى صدق ما جاء به محمد

   .449دالئل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي األرض

                                                 
  189ص-9 ج– جامع البيان – الطبري  446
  111-110 ص-5 ج– تفسير المراغي – أحمد مصطفى المراغي  447
  345 ص-10 ج– الجامع ألحكام القرآن – القرطبي  448
  346 ص-10 ج– الجامع ألحكام القرآن – القرطبي  449



سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم            ( وهذا نظير قوله تعالى   
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبر53:لت فص) (ي. (  

ثم أمره أن يحمد اهللا على ما خوله من نعمة النبوة : وقد ذكر الزمخشري   

التي ال توازيها نعمة وأن يهدد أعداءه بما سيريهم اهللا من آياته التي تلجئهم إلى 

 حيث ال تنفعهم المعرفة يعني في اآلخرة كالمعرفة واإلقرار بأنها آيات اهللا وذل
450.  

 يشمل جميع النعم فهو سبحانه )احلمد هللا ( له تعالى وفي رأي الباحثة أن قو  

لم يحدد نعمة دون أخرى ونعمه تعالى ال يحصيها العدد ، وآياته التي توعد بها 

  .المشركين قد تكون في الدنيا قبل اآلخرة 

يقول تعالى ذكره :  قال الطبري )وما ربك بغافل عما تعملون ( وفي قوله تعالى   

 ، هوغافل عما يعمل هؤالء المشركون ولكن لهم أجل هم بالوما ربك يا محمد بغ

   .451فإذا بلغوه فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

قرأ : ، قال ابن مجاهد  )عما تعملون ( وقد اختلف القراء في قوله تعالى  

 :  بالتاء ، وقرأ الباقون )عما تعملون(عاصم فى رواية حفص ونافع وابن عامر 

   .452بالياء )عما يعملونَ(

سبحانَ ربك رب الِْعزِة عما ( : كذلك مما ختم بالثناء سورة الصافات قال تعالى
   .182-180): الصافات ( )والْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني  )181(وسلَام علَى الْمرسِلني  )180(يِصفُونَ 

عن كل ما نسب )@(رب محمد  تنزيه وتبرئة ل)سبحان ربك(: قوله تعالى   

) رب العزة : (إليه من أقوال المشركين ، وعن كل نقص أو عيب ، وقال الطبري 

   .453رب القوة والبطش

  . وقد أضيف الرب إلى العزة  الختصاصه بها ، فهي صفة مالزمة له   

 يعني وأمنة من اهللا للمرسلين الذين )وسالم على املرسلني (أما قوله تعالى   

لهم إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب أرس

  .454األكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل اهللا تبارك وتعالى 
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  )1:الفاحتة )(احلمد ِهللا رب العاملني ( وكما بدأ سبحانه وتعالى كتابه بالحمد ، فقال 

فله وحده دون )  هللا رب العالمين والحمد(ختمت هذه السورة بالحمد ، قال تعالى 

  .ما سواه جميع المحامد فهو رب العالمين

وترى الْملَاِئكَةَ حافِّني ِمن حوِل الْعرِش ( : وجاء في ختام سورة الزمر قوله تعالى

بِللَِّه ر دمِقيلَ الْحو قم ِبالْحهنيب قُِضيو ِهمبِد رمونَ ِبححبسي الَِمنيالخطاب  )75:  الزمر ) ( الْع

أي وترى يا محمد يوم القيامة المالئكة محدقين من حول  ، )@( في هذه اآلية للنبي

) ِمن(فـ ) : من حول العرش : ( عرش الرحمن ، قال األخفش في قوله تعالى 

  .455" ما جاءني من أحد"  نحو قولك – واهللا أعلم –أدخلت هاهنا توكيداً 

فيكون إيذانا ) @(والخطاب للنبي : ق ابن عاشور على هذه اآلية قائالوعلَّ  

يكون قد حواه موكب بأن  رؤية دنو من العرش ومالئكته وذلك تكريم له ابأنه

  .456المالئكة الذين حول العرش

نجد أن أهل التفسير اختلفوا حوله ، ) يسبحون بحمد ربهم : ( وقوله تعالى   

يصلون حول عرش اهللا : الصالة كالطبري فقال منهم من جعل التسبيح بمعنى 

يقولون سبحان : التسبيح بمعناها كالزمخشرى فقال ومنهم من أخذ كلمة . شكراً له 

  .457هللا متلذذين ال متعبديناهللا والحمد 

وقضى اهللا بين :  فقد ذكر الطبري فيه )وقضى بينهم باحلق (  أما قوله سبحانه   

اء وأممهما بالعدل ، فأسكن أهل اإليمان باهللا وبما  جئ بهم ، والشهدنالنبيين الذي

  .458 جاءت به رسله الناراجاءت به رسله الجنة ، وأهل الكفر به وبم

 فعند فصل القضاء    )وقيل احلمد هللا رب العاملني      ( : وتختتم السورة بقوله تعالى     

  هفوذ حكمال يكون من الخلق  إال التوجه إلى اهللا تعالى بالثناء والحمد على عدله ون             

 سبحانه قد ابتدأ الخلق بحمد نفسه فقال في فاتحـة           هوإكمال قضائه ، وهكذا نجد أن     
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الْحمد ِللِّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وجعلَ الظُّلُماِت والنور ثُم الَِّذين كَفَرواْ            (سورة األنعام   

  .تم األمر يوم القيامة عند فصل القضاء بحمد نفسه  وخ)1: األنعام ) (ِبربِهم يعِدلُونَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المبحث الثانى

  السور المختتمة بالوصايا والحض على العبادة

  

خمس سور من سور القرآن الكريم ختمت بالوصايا ، اثنتان منها الخطاب فيها للذين آمنوا والثالث 

   .)@(الباقية جاء الخطاب فيها للنبي 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه (:  تعالىمران بعدد من الوصايا قالختمت سورة آل ع

: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم :  قال الطبري ،) 200: آل عمران ) (لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

بروا الكفار ورابطوهم ، وقال آخرون معنى  ذلك اصبروا على دينكم وصابروا وعدي اصبروا على دينكم وصا

  .459صبروا على الجهاد وصابروا عدوآم ورابطوهم امعنى ذلك : إياآم بطاعتكم لي ، وقال آخرون 

: أمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة : وقال ابن القيم   

ها مفاعلة تستدعي وقوفها بين اثنين فهي حال مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإن

المؤمن في الصبر مع خصمه ، والمرابطة هي الثبات واللزوم واإلقامة على 

رابط ، وقد يصبر يبر وال االصبر والمصابرة فقد يصبر العبد وال يصابر وقد يص

   .460وال يصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى

 أي أحذروا أن )اتقوا اهللا لعلكم تفلحون و( وختمت هذه الوصايا بقوله سبحانه   

  .تخالفوا أمر لتنالوا الفالح وهو الفوز بنعيم اآلخرة 

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما (: أما سورة الممتحنة فهي مختتمة بقوله تعالى 
 )13: املمتحنة ) (س الْكُفَّار ِمن أَصحاِب الْقُبوِر غَِضب اللَّه علَيِهم قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة كَما يِئ

ذلك أن ناساً من : أمر اهللا تعالى الذين آمنوا بترك مواالة الكفار ، قال القرطبي 
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فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك 

  .461من ثمارهم فنهوا عن ذلك 

قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار (يل في تأويل قوله واختلف أهل التأو  

قال بعضهم معنى ذلك قد يئس هؤالء القوم : ذكر الطبري ) من اصحاب القبور 

الذين غضب اهللا عليهم من اليهود من ثواب اهللا في اآلخرة وأن يبعثوا ، كما يئس 

:  ، وقال آخرون الكفار األحياء من أمواتهم الذين هم في قبورهم أن يرجعوا إليهم

بل معنى ذلك قد يئسوا من اآلخرة أن يرحمهم اهللا فيها ويغفر لهم كما يئس الكفار 

الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة اهللا وعفوه عنهم 

  . 462في اآلخرة ألنهم قد أيقنوا بعذاب اهللا لهم 

ة الروم ختمت سور ، )@( وفي ثالث سور جاء الخطاب موجه إلى النبي

قال   )60: الروم ) (فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق ولَا يستِخفَّنك الَِّذين لَا يوِقنونَ ( بقوله تعالى

   .463والمراد أمته) @ (والخطاب للنبي :القرطبي 

أوصى اهللا تعالى نبيه الكريم بالصبر على ما يجده من أذى المشركين فوعد   

لذي وعده إياه من النصر عليهم وتمكينه في األرض حق ال محالة اهللا تعالى ا

  .كائن

يقال استخف فالن فالناً :  قال فيه القرطبي )وال يستخفنك ( وقوله سبحانه   

   .464عه في الغياتباله حتى حمله على هأي استج

وال يستخفن حلمك ورأيك هؤالء المشركون باهللا الذين ال : وذكر الطبري   

اد وال يصدقون بالبعث بعد الممات فيثبطوك عن أمر اهللا والنفوذ لما يوقنون بالمع

   .465كلَّفك من تبليغهم رسالته

وفي سورتين جمع سبحانه بين الوصايا والوعيد ، جاء في ختام سورة 

 أي أعرض  )30: السجدة ) (فَأَعِرض عنهم وانتِظر ِإنهم منتِظرونَ (السجدة قوله تعالى 
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وانتظر انهم منتظرون ( الء المشركين باهللا ، والوعيد يتمثل في قوله تعالى عن هؤ

   .أي انتظر ما يصنع اهللا بهم انهم منتظرون ما تعدهم من العذاب) 

ـ فَاصفَح عنهم وقُلْ سلَام َ    (وسورة الزخرف مختتمة بقوله سبحانه             )سوف يعلَمـونَ  ف

بأن يعـرض   ) @ (كسابقتها جاء الخطاب فيها للنبي    وهذه السورة     )89: الزخرف  (

فأعرض عن دعوتهم يائساً عن إيمانهم وودعهم : عن المشركين ، قال الزمخشري 

   .  466وتاركهم وقل لهم سالم أي تسلم منكم ومتاركة

 وعيد من اهللا تعالى لهم ، أي سوف يعلمون          )فسوف يعلمون   ( : وقوله تعالى     

  ).@( تسلية للرسول فيه  اب بهم صدق دعوتك ، كما أن        يوم القيامة عند حلول العذ    

وأربع عشرة سورة من سور القرآن الكريم ختمت بالحـث علـى العبـادة                    

ِإنَّ الَِّذين ِعند ربـك الَ      (: األعراف قوله تعالى    سورة  مة  توالحض عليها ، جاء في خا     

 وقد أجمـع المفـسرون      )206: األعراف  ) (ه يسجدونَ   يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه ويسبحونه ولَ    

 المقصود بهم المالئكة ، وقد ذكر سبحانه حـالهم          )إنَّ الذين عند ربك     ( على أن قوله    

فإن الذين عنـد    : وذكر الطبري   . ليكون باعثاً على الجد في طاعة اهللا عز وجل          

( ذلك هو العبادة ، و      ربك من مالئكته ال يستكبرون عن التواضع له والتخشع ، و          

يقول وهللا  ) له يسجدون (ويعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم و     : يقول   )يسبحونه  

يصلون ، وهو سجودهم فصلوا انتم أيضا له ، وعظموه بالعبادة كما يفعل من عنده  

                  .467من مالئكته

 ال في إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة) عند(وقوله 

   .468المكان ، فهم بذلك عنده

 ليدل )ويسبحونه وله يسجدون (وقد أتى سبحانه بصيغة المضارع في قوله   

  .على التجديد واإلستمرار منهم 
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فَِإن تولَّواْ فَقُلْ حسِبي اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو علَيِه ( وسورة التوبة مختتمة بقوله تعالى

ر وهو كَّلْتوِظيِم تِش الْعرالْع وقد أمره اهللا تعالى ) @(الخطاب للنبي   )129:التوبة ) (ب

ال إله إال (  أي كافيني ، وقوله )حسبي اهللا ( أن يقول للمشركين إذا  أعرضوا عنه 

  . ثناء بالوحدانية )هو 

الذي يملك كل ما : قال الطبري  )وهو رب العرش العظيم (  وفي قوله تعالى  

والملوك كلهم مماليكه وعبيده وإنما عني بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب دونه 

   .469العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه

وِللِّه ( كذلك من الخواتم التي تحض على العبادة ، خاتمة هود ، قال تعالى
) تعملُونَ  َألمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيِه وما ربك ِبغاِفٍل عماغَيب السماواِت واَألرِض وِإلَيِه يرجع ا

أنه تعالى يعلم ما غاب وخفي ): @ (يقول تعالى مخاطباً نبيه محمد )123: هود (

في السماوات واألرض وأن األمور كلها مرجعها إليه ، ثم يأمره تعالى بعبادته 

وأصل العبودية الخضوع والتذلل ، : ل صاحب لسان العرب والتوكل عليه ، قا

  .470الطاعة: والعبادة 

يفيد بأنه تعالى محيط بكل شئ ، ) وما ربك بغافل عما تعملون (  وقوله تعالى  

وفي هذا تعريض بالمشركين الذين عبدوا غيره ، كما أن فيه من الوعيد ما ال 

   .يخفى 

فَسبح ِبحمِد ( :  الحجر ، قال تعالىويتكرر األمر بالعبادة في خاتمة سورة

 اِجِدينالس نكُن مو كب98(ر( ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر دباعو)قال ابن  )99-98: احلجر )  ()99

 )من الساجدين (  اهللا تعالى نبيه الكريم بتنزيهه والثناء عليه ، وقوله أمر: عطية 

ة حالة القرب من اهللا تعالى وهي السجود ، الكر من الصيريد من المصلين ، فذ

   .471وهي أكرم حاالت الصالة وأقمنها بنيل الرحمة

المقصود منه المداومة على العبادة حتى الموت ) حتى يأتيك اليقين ( وقوله   

يقين ال يمترى فيه به وليست اليقين من أسماء الموت وإنما العلم : قال ابن عطية .

ز ، أي ياه هنا عاقل ، فسميأتيك األمر اليقين علمه ووقوعه وهذه الغاية : قيناً تجو
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حتى يأتيك اليقين في النصر : تك ، ويحتمل أن يكون المعنى امدة حي: معناها 

   .472الذي وِعدته

يا أَيها (  وفي ختام سورة الحج ذكر سبحانه ألواناً من العبادات ، قال تعالى
وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق  )77( اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَالَِّذين آمنوا

سالْم اكُممس وه اِهيمرِإب لَّةَ أَِبيكُمٍج مرح يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه ِلمني
فَأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا  ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناِس

ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ وب في الخطا )78-77:احلج ) () 78(الز

ين اآليتين للذين آمنوا أي الذين صدقوا اهللا ورسوله ، أمرهم اهللا تعالى اته

بضروب من العبادات بدأها بالصالة فالركوع والسجود ركنان من أركانها ، ثم 

ح وهو فعل الخير ، وأفعال الخير كثيرة ال تحصى وذلك من أجل الظفر بالفال

  .الفوز في اآلخرة

 :فقال بعضهم  )وجاهدوا يف اهللا حق جهاده (  تأويل قولهواختلف أهل التأويل في   

بل معنى ذلك : معناه وجاهدوا المشركين في سبيل اهللا حقَّ جهاده ، وقال آخرون 

  .473ال تخافو في اهللا لومة الئم ، قالوا وذلك حق الجهاد

   أي اختاركم واصطفاكم لدينه ، ثم يذكرهم بأنه تعالى)هو اجتباكم ( وقوله   

من تضييق ، يريد في شرعه الِملَّة :  ومعناه )ما جعل عليكم يف الدين من حرج و( 

وذلك أنها حنيفية سمحة ليست كشدائد بني اسرائيل وغيرهم ، بل فيها التوبة 

   .474والكفارات والرخص ونحو هذا مما كثر عده

بلغكم أنه قد أ:  قال الزمخشري )ليكون الرسول شهيداً عليكم (وفي قوله تعالى   

 بأن الرسل قد بلغتهم ، وإذ خصكم بهذه الكرامة )وتكونوا شهداء على الناس ( ، وقوله 

واألثرة فأعبدوه وثقوا به وال تطلبوا النصرة والوالية إال منه فهو خير مولى 

  .475وناصر
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بـاٍر  نحن أَعلَم ِبما يقُولُونَ وما أَنت علَـيِهم ِبج         : (وفي ختام سورة ق يقول تعالى     

يخبر سبحانه رسوله الكريم بأنه عالم بمـا          )45: ق()  فَذَكِّر ِبالْقُرآِن من يخاف وِعيِد      

   .يقول المشركون ، ثَّـم يطمئنـه بأنـه غيـر مـسؤول عـن عـدم إهتـدائهم                    

 أكرهه ، خص التذكير هنا بـالمؤمنين        ى بمعن والجبار مشتق من جبره على األمر     

  مـن يخـاف   المعنى فذكر بالقرآن فيتـذكر  ينفع المذكَّر ،  اد التذكير الذي    ألنه أر 

ــد               ا                                                             ا.476وعيـــ

واصِبر ِلحكِْم  (، قال تعالى    في خاتمة سورة الطور   ) @(كذلك جاء الخطاب للرسول     
     حبسا وِننيِبأَع كفَِإن كبر   قُومت ِحني كبِد رم48(ِبح(       وِمجالن اربِإدو هحبِل فَساللَّي ِمنو)الطـور  )() 49

(  وقولـه  ،   أمر اهللا تعالى نبيه الكريم بالصبر لحكم اهللا تبارك وتعـالى            )48-49:

وسبح حبمد  (والباء في قوله    ،  ) @ (يفيد حفظه سبحانه وتعالى للرسول     )فإنك بأعيننا   

 للمصاحبة جمعا بين تعظيم اهللا بالتنزيه عن النقائص وبـين الثنـاء عليـه               )ربك  

   .477بأوصاف الكمال

:  ، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم )حني تقوم (: أما قوله تعالى 

بل معنى : سبحان اهللا وبحمده ، وقال بعضهم : معنى ذلك إذا قمت من نومك فقل 

   .478صالة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدكذلك إذا قمت إلى ال

 ومن الليل فسبحه وإدبار(  ويخص سبحانه وتعالى وقتاً آخر بالعبادة فيقول  

 أي نزه اهللا تعالى في جزء من الليل ، وفي رأي الباحثة أنه أوله لقوله )النجوم 

:  وإدبار النجوم عِقبه وموخَّره ،: قال ابن منظور ودبر كل شي  )وإدبار النجوم (

  .479أخذها إلى الغَرِب للغروب  آخر الليل: تواليها ، وأدبارها 

يخاطب  )62:النجم ) (فَاسجدوا ِللَِّه واعبدوا ( وسورة النجم مختتمة بقوله تعالى

 :اهللا تعالى ذكره الناس فيأمرهم بالصالة وعبادته دون من سواه ، قال ابن عاشور 

 )6: الرمحن( )والنجم والشجر يسجداِن ( اد به الخشية كقوله تعالىوالسجود يجوز أن ير

عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن  الكف ووالمعنى أمرهم بالخضوع 
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 ذلك كله استخفاف بحق اهللا وكان عليهم لما دعوا إلى اهللا أن يتدبروا وينظروا ألن

  . 480في دالئل صدق الرسول والقرآن

قال   )96: الواقعة ) (فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم ( الواقعة ختمت بقوله تعالىوسورة 

  .481فسبح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى: الطبري 

فَسبح ( ويتكرر األمر بتنزيه اهللا تعالى في ختام سورة الحاقة ، قال تعالى
                 ا                                           ).52:احلاقة ) (ِباسِم ربك الْعِظيِم 

وخير ما يمثل الخواتم التي تحض على العبادة خاتمة سورة المزمل ، قال       

ك واللَّه يقَدر ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي اللَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ من الَِّذين مع( تعالى
اللَّيلَ والنهار عِلم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم 

لُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرؤوا ما مرضى وآخرونَ يضِربونَ ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وآخرونَ يقَاِت
 وهِجدٍر تيخ نوا ِلأَنفُِسكُم ممقَدا تما ونسا حضقَر وا اللَّهأَقِْرضكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصأَِقيمو هِمن رسيت

جمعت هذه   )20:املزمل ) (للَّه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغِفروا ا

ومعنى : بن عطية ا ، وذكر  الخاتمة بين الحض على العبادة والتيسير على العباد

مرةً وإن اهللا يعلم أنك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياماً مختلفاً مرة يكثر : اآلية 

رةً أدنى من الثلثين ومرة أدنى من الثلث ، وذلك لعدم تحصيل البشر يقلُّّ ، وم

 الزمان مع عذر النوم وتقدير الزمان حقيقة إنما هو هللا تعالى وأما البشر  رلمقادي

فال يحصى ذلك ، فتاب اهللا عليهم ، أي رجع بهم من الثقل إلى الخفة ، وأمرهم 

  .482بقراءة ما تيسر منه

يل متمثلة في المرض ، والسفر وذكر سبحانه األعذار التي قد تمنع قيام الل  

  . ا يدل على رحمته تعالى بعباده مفي تجارة والقتال في سبيل اهللا وهذا إن

ثم كرر اهللا تعالى األمر بقراءة ما تيسر منه تأكيداً ، والصالة والزكاة هنا 

خذوا من : معنى اآلية : المفروضتان ، فمن قال إن القيام بالليل غير واجب قال 

وما تيسر وحافظوا على فرائضكم ، ومن قال إن شيئاً من القيام واجب هذا النفْل 

  .483قد قرنه اهللا تعالى بالفرائض ألنه فرض: قال 
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 وإقراض اهللا هو )وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً ( : وقال ابن عاشور في قوله تعالى   

 الصدقات غير الواجبة ، شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض يقرضه اهللا ألن اهللا

  .484وعد على الصدقة بالثواب الجزيل

يشمل جميع أفعال الخير، وهذا التنكير يشعر أن عمل ) من خري(وقوله تعالى   

  .الخير وإن كان قليالً فهو عند اهللا كثير 

وتختم السورة بالحض على االستغفار وتعلل له بأن اهللا كثير المغفرة واسع   

والمقصود من قوله )  اهللا غفور رحيم واستغفروا اهللا إن: ( الرحمة ، قال تعالى 

  .الترغيب والحث على االستغفار ) إن اهللا غفور رحيم (

  ))8(وِإلَى ربك فَارغَب )7(فَِإذَا فَرغْت فَانصب (وسورة الشرح مختتمة بقوله تعالى      

ل اختلف أه: قال فيه الطبري ) فإذا فرغت فأنصب (  قوله تعالى )8-7: الشرح (

نصب إلى افإذا فرغت من صالتك  ف: التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه 

بل معنى ذلك فإذا فرغت من :  ، وقال آخرون كربك في الدعاء ، وسله حاجات

فإذا فرغت : بل معنى ذلك : جهاد عدوك فأنصب في عبادة ربك ، وقال آخرون 

  .485من أمر دنياك ، فأنصب في عبادة ربك

فيفيد األمر بالتوكل على اهللا عز وجل  )وإىل ربك فأرغب( تعالىأما قوله   

  .وتوجيه الرغبات والحاجات إليه

كَلَّا لَا تِطعه ( كذلك ختمت سورة العلق بالحض على العبادة ، قال تعالى

دجاسو ِرباقْتال تُطع أبا جهل فيما : ) @ (يقول جلَّ ثناؤه لنبيه محمد  )19:العلق ) (و

به من ترك الصالة لربك وأسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه أمرك 

  .486بطاعته

واالقتراب افتعال من القرب عبر بصيغة االفتعال لما : وقال ابن عاشور   

  .487فيها من معنى التكلف والتطلب ، أي اجتهد في القرب إلى هللا بالصالة
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وآخر السور المختتمة بالحض على العبادة سورة النصر وختامها قوله 

فسبح : وذكر الطبري  )3:النصر ) (فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا ( : تعالى

ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده فإنك حينئذ الحق به وذائق 

   488ن رسله من الموتما ذاق من قبلك م

وسورة النصر تدل على تلك المناسبة العجيبة بين سور القرآن الكريم فهي   

كما أسلفنا آخر السور المختتمة بالحض على العبادة ، وروى البخاري عن ابن 

 )إذا جاء نصر اهللا والفتح (  :أن عمر رضى اهللا عنه سألهم عن قوله تعالى : عباس 

أجٌل أو مثٌل : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : والقصور قال فَتْح المدائن : قالوا 

   .489نُعيتْ له نفسه، )@ (ضِرب لمحمد

فكأنما المقصود من أن تكون سورة النصر هي آخر السور المختتمة 

العبادة ، أن العبادة ال تنقطع إال بالموت ، كما قال تعالى في خاتمة  بالحض على

   .)99:احلجر ( ) حتى يأِْتيك الْيِقني واعبد ربك( سورة الحجر
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  المبحث الثالث

 السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم
 

أكثر سور القرآن الكريم ختمت بالتبجيل والتعظيم هللا سبحانه وتعالى وعدد           

 السور التي ختمت بالتعظيم والتقديس اثنتين وعشرين سورة ، جاء فـي خاتمـة             

 )4-3: اإلخـالص   (  ))4(ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد      )3(لَم يِلد ولَم يولَد     ( اإلخالص قوله تعالى  

ليس :  يقول   )مل يلْد   ( وقوله  : وهذا الختام يدل على عظمته تعالى  ، قال الطبري           

وليس بمحدث لـم يكـن      :  يقول   )ومل يولد (بفان ، ألنه ال شئ يلد إال وهو فان بائد           

ود فإنما وجد بعد أن لم يكن ، وحدث بعد أن كان غير موجود              فكان ، ألنه كل مول    

      ا.  490، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل ، ودائم لم يبـد ، وال يـزول وال يفنـى                  

 ذكر الطبري أنه اختلف أهل التأويل فـي         )ومل يكن له كًفواً أحد      ( وقوله تعالى        

له شبيه وال ِمثْـل ، وقـال        معنى ذلك ولم يكن     : فقال بعضهم   : معنى ذلك ، قال     

معنى ذلك لم يكن له صاحبة ، والكفو في كالم العرب الِمثـل والـشبه               : آخرون  

  :ذبيان بنى ومنه قول نابغة 

  491ولو تأثفك األعداء بالرفِد* ال تقذفنى بركن ال كفاء له 

ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه مالك لما في الـسماوات واألرض ، قـال              

ِللِّه ملْك السماواِت واَألرِض وما ِفيِهن وهو علَى كُلِّ شـيٍء           (ورة المائدة   تعالى في خاتمة س   

  ذكر تعالى أنه وحده ملك لما فـي الـسماوات واألرض فهـو              )120:املائدة  (قَِدير

هللا ملك  ( قوله تعالى   : صاحب القدرة المطلقة التي ال تشبهها قدرة ، قال القرطبي           

 جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه إله             )رض  واأل السماوات

   492فأخبر تعلى أن ملك السماوات واألرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين

                                                 
  347 ص-15 ج– جامع البيان – الطبري  490
  348-347ص –المرجع السابق  491

  381 ص-6 ج– الجامع ألحكام القرآن – القرطبي  492



إلفادة " من"على  " ما"وإلرادة المبالغة في التعظيم اختيرت      : وقال الزركشي   

   ا                                          .493العموم ، فيتناول األجنـاس كلهـا      

أَلَا ِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت والْأَرِض قَد يعلَم ما أَنتم علَيِه            ( وسورة النور مختتمة بقوله تعالى    

           ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِملُوا وا عم ِبمئُهبنِه فَيونَ ِإلَيعجري مويبـن   وعلـق ا    )64: النـور   ) ()64(و

وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان بإنتهاء الكالم وتنبيـه        : عاشور على هذه اآلية قائالً      

 بعد حرف التنبيه ، وهو أن اهللا مالـك مـا فـي الـسماوات                دوا ما ير  عللناس لي 

     .494واألرض ، فهو يجازي عباده بمـا يـستحقون وهـو عـالم بمـا يفعلـون                

اِط اللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي         ِصر(وسورة الشورى انتهت بقوله تعالى           ا  

       وراألم ِصريِض أَلَا ِإلَى اللَِّه تويؤكد هذا الختام أنه تعالى مالك لما في          )53: الشورى  ()الْأَر 

ـ         االسماوات واألرض وأن أمور العب      هد جميعهم تصير إليه فيقـضي بيـنهم بحكم

طريق اِهللا الذي دعـا إليـه       :  قال الطبري    ) اهللا   صراط( وعدله ، وفي قوله تعالى      

  .495عباده

وملكه تعالى لما في السماوات واألرض يدل على أنه خالقهن ، قال تعـالى                    

اللَّه الَِّذي خلَق سبع سماواٍت وِمن الْأَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ الْـأَمر بيـنهن           (في ختام سورة الطالق     

ا               ِلتٍء ِعلْمياطَ ِبكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَموذكـر    )12:الطالق  ( )ع  

الَّـِذي  ( : اوات سبع ألن اهللا تعالى قال       ال خالف بين العلماء أن السم     : ابن عطية   

 عبس لَقاقًا    خاٍت ِطباومأما األرض فالجمهور علـى أنهـا سـبع          و )3:امللك  ......) (س

   .496أرضين وهو ظاهر هذه اآلية ، وأن المماثلة إنما في العدد

قال فيه ) ل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شئ قدير يتنز( وقوله سبحانه 

يتنزل أمر اهللا بين السماء السابعة واألرض السابعة ، ينزل قضاء اهللا : الطبري 

تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه ، وأنه ال يتعذر عليه شئ أمره بين ذلك كي 

  .497 ولكنه على ما يشاء قديرهأراده وال يمتنع عليه أمر شاء
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واهللا تعالى قد أحاط علمه بكل شٍئ فيهما ، ال يعزب عنه مثقال ذرة في 

  .األرض وال في السماء 

 خاتمة الجاثية  وهو سبحانه له الكبرياء والعظمة والجالل ، قال تعالى في
)الَِمنيالْع بِض رالْأَر براِت واومالس بر دم36(فَِللَِّه الْح( وهِض والْأَراِت واوماء ِفي السِريالِْكب لَهو

 ِكيمالْح ِزيزالحمد على نعمه  هللا)37 :36:اجلاثية ) () 37(الْع ،وحده دون ما سواه الحمد 

ا م وهو سبحانه مالك لما في السماوات واألرض وله الكبرياء فيهوأياديه ،

الكبرياء بناء مبالغة وفي الحديث : والكبرياء العظمة والسلطان قال ابن عطية 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئاً منهما : يقول اهللا تعالى  

   .498قصمته

 في انتقامه، الحكيم في تدبير  أي العزيز)وهو العزيز احلكيم ( وقوله تعالى 

  .أمور خلقه 

ومن جاللته وعظمته أنه تعالى ال يخفى عليه شئ ، قال تعالى فـي ختـام                      

يقول  ، )54:فصلت  ) (أَلَا ِإنهم ِفي ِمريٍة من لِّقَاء ربِهم أَلَا ِإنه ِبكُلِّ شيٍء مِحيطٌ             (سورة فصلت   

ن في شك من لقاء ربهم أي أنهم في شك من البعث بعد             إن هؤالء المشركي  : تعالى  

 أال إنه ( الممات ، ويخبرهم سبحانه بأنه عالم بكل شئ مما خلق ، وفي قوله تعالى               

وهذا االسم أكثر ما يجـئ فـي معـرض الوعيـد            :  قال القرطبي    )بكل شٍئ حميط    

   ا                                            .499وحقيقته اإلحاطـة بكـل شـئ      

ِفـي  (واهللا سبحانه وتعالى هو المليك المقتدر ، قال تعالى في خاتمة سورة القمـر                   

في مجلس حق ال لغو فيه      : قال الطبرى يقول     )55:القمر   )( مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدٍر      

وال تأثيم ، عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء ، وهو اهللا ذو القـوة المتـين تبـارك                    

   500وتعالى

 تبارك اسـم  (واسمه تعالى معظم ، جاء في خاتمة سورة الرحمن قوله تعالى            

هـذه  " تفاعل  " تبارك من البركة ، وصيغة       ) 78:الرمحن   ) (ربك ِذي الْجلَاِل والِْإكْرامِ   
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أي العظمة ، فهو جلَّ وعال له       ) ذي الجالل ( تفيد الكثرة والمبالغة ، وقوله تعالى       

    ا                                      .ة واإلكـرام مـن جميـع خلقـه          العظم

وثالث سور من السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم ختمت بعلمه للغيب ، قال                 

حاِم وما  ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما ِفي الْأَر          (تعالى في خاتمة سورة لقمان      
              ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندا تما وغَد كِْسباذَا تم فْسِري ند34: لقمان   ( )ت( 

" عنـده "وفـي كلمـة     : يفيد تحقيق الخبر وتأكيده ، قال ابن عاشور       " إن  " وحرف  

ـ            .                  501ة شـأنها اإلسـتئثار    إشارة إلى اختصاصه تعـالى بـذلك العلـم ألن العندي

      ذكر سبحانه وتعالى خمسة من أمور الغيب التي ال يعلمها إال هو ، فـذكر                     ا

أي ) الغيـث ( أنه وحده يعلم وقت الساعة التي تقوم فيها القيامة ، وهو الذي ينزل              

: أحد غيره ، وفي هذا يقول ابـن عاشـور           المطر من السماء وال يقدر على ذلك        

والمقصود أيضاً عنده علم وقت نزول الغيث وليس المقصود مجرد اإلخبار بأنـه             

   .502ينزل الغيث ألن ذلك ليس مما ينكرونه

أي أنه سبحانه يعلم ما تحمل هـذه        ) ويعلم ما في األرحام     : ( وقوله تعالى   

ر الطب استطاع الباحثون تحديد   األرحام من ذكر أو أنثى ، وبطول التجارب وتطو        

أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك ولكنهم ال يستطيعون تحديد ذلك إال              

عندما يكون الحمل في أطواره اآلخيرة وهو سبحانه وحده يستطيع علم ذلك منـذ              

  علقة ثم مضغة    أطوار الحمل األولى عندما يكون نطفة ثم 

 مـاذا     أي ما تعلم نفس حـيّ       )اذا تكسب غداً    وما تدري نفس م   ( وقوله تعالى   

 نفس حيّ  المقصود به ما تعلم      )وما تدري نفس بأي أرٍض متوت       ( تعمل في غد ، وقوله    

  . بأي أرٍض تكون نهايتها ومنيتها 

وهذا النفي للدراية بهذين األمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلـم              

   .503فيها كل نفس إلى اهللا تعالىبما تكسب كل نفس والعلم باي أرض تموت 
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 بمفاتح الغيب ، روى البخارى )@(ت هذه الخمسة في كالم النبي لقبوقد 

مفاتح : قال ) @(أن رسول اهللا : عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اهللا ، عن أبيه 

إن اهللا عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام ، : ( الغيب خمس 

رٍض تموت إن اهللا عليم أ اذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ موما تدري نفس

  .504)خبير 

 أي انه تعالى )إنَّ اهللا عليم خبري (وقد ختمت هذه األمور الخمسة المغيبة بقوله 

  .عالم بخلقه ، ال يخفى عليه شئ خبير بما هو كائن 

  قال هوأضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما سورة من كتاب

)  غيب السماوات واألرض واهللا بصري مبا تعلمون مإن اهللا يعل( الى في خاتمة الحجرات تع

  . فهو سبحانه يعلم كل مستتر فيهما ، بصير بعمل عباده )18: احلجرات (

التغابن ( )عاِلم الْغيِب والشهادِة الْعِزيز الْحِكيم (وسورة التغابن مختتمة بقوله تعالى 

عالم ما ال تراه أعين عباده ويغيب عن أبصارهم وما : يقول : الطبرى  قال )18: 

يشاهدونه فيرونه بأبصارهم ، الشديد في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ونهيه ، 

   . 505الحكيم في تدبير خلقه وصرفه إياهم فيما يصلحهم

كذلك تتمثل عظمته في أنه تعالى صاحب المشيئة في هذا الكون وإذا أراد 

ِإنما أَمره ِإذَا أَراد ( إنما يقول له كن فيكون ، جاء في ختام سورة يس قوله تعالى شيئاً
 يس(  ))83(فَسبحانَ الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وِإلَيِه ترجعونَ  )82(شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ 

نفسه وهو أهٌل لذلك فهو صاحب المشيئة  نزه اهللا تبارك وتعالى )83 - 82: 

إذا أراد شيئاً :  (المطلقة التي ال تقيدها قيود وال تحدها حدود وهو كما قال تعالى 

ملكوت في كالم : فهو مالك كل شئ ،  قال القرطبي ) كن فيكون له أن يقول 

  .506العرب بمعنى ملك 

  . لممات أي تردون وتصيرون بعد ا) وإليه ترجعون ( وقوله تعالى 
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ِلئَلَّا يعلَم أَهلُ الِْكتاِب أَلَّا يقِْدرونَ علَى شيٍء (وفي خاتمة سورة الحديد  قال تعالى 

 قال ابن )29: احلديد ) (من فَضِل اللَِّه وأَنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللَِّه يؤِتيِه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

ل الكتاب لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا باإلسالم عاشور إسم أه

ال ( ألن المراد بالكتاب التوراة واإلنجيل ، وذهب جمهور المفسرين إلى جعل 

   . 507وأن المعنى على اإلثبات أي ألن يعلم) زائدة 

يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم ال يقدرون : وذكر الطبري 

 من فضل اهللا الذي آتاكم وخصكم به ألنهم كانوا يرون أن اهللا قد فضلهم على شٍئ

 من الفضل )@(على جميع الخلق ، فأعلمهم  اهللا جّل ثناؤه أنه قد آتى محمد 

   . 508والكرامة ما لم يؤتهم وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين

غيره أي أن الفضل بيده وحده دون ) وأن الفضل بيد اهللا ( ثم ذكر سبحانه 

أي أنه صاحب اإلرادة والمشيئة فهو يعطي فضله ذلك ) يؤتيه من يشاء ( ، وقوله 

ففضله تعالى غير ) واهللا ذو الفضل العظيم :( من يشاء من خلقه ، وهو كما قال 

  .قليل وال محدود 

وما يذْكُرونَ ِإلَّا أَن (كذلك ختمت سورة المدثر بالتبجيل والتعظيم قال تعالى 

:  قال الطبرى يقول تعالى ذكره )56: املدثر ) (للَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغِفرِة يشاء ا

وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ، ويستعلمون ما فيه إال أن يشاء اهللا أن 

يذكروه ، ألنه ال أحد يقدر على شٍئ إال بأن يشاء اهللا يقدره عليه ويعطيه القدرة 

  .509عليه

أي أنه سبحانه يستحق ) هو أهل التقوى وأهل المغفرة ( وله تعالى وق

التقوى ، فواجب العباد تقوى اهللا تعالى فيجتنبوا معاصيه ويسارعوا إلى طاعته ، 

وهو سبحانه يتفضل على عباده بأن يغفر ذنوبهم ، والتقوى تستوجب المغفرة واهللا 

  .تعالى أهل لهما جميعاً 
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تشاؤونَ ِإلَّا  وما(ة ِهللا تعالى سورة التكوير قال تعالى ومما ختم بإثبات المشيئ

 الَِمنيالْع بر اء اللَّهشالعالمين فليس )29:التكوير ) (أَن ي أي أن المشيئة المطلقة هللا رب 

  .اهللا له ذلك أراد لمخلوق أن يشاء شيئاً إال إذا 

ل على أنه تعالى  وتلى سورة التكوير سورة االنفطار قد ختمت بما يد

والْأَمر  يوم لَا تمِلك نفْس لِّنفٍْس شيئًا(: صاحب األمر المطلق والمشيئة الكاملة قال تعالى 

 في يوم القيامة ال تغنى نفس عن نفس شيئا ، فاألمر يومئذ  )19:اإلنفطار ) (يومِئٍذ ِللَِّه 

  . هللا وحده ليس ألحد معه أمر وال نهى 

جد أن القرآن الكريم في غير ما موضع يذكر أن المشيئة بيد اهللا وهكذا ن

والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طالقة هذه : وكما قال سيد قطب 

المشيئة وإحاطتها بكل مشيئة حتى يكون التوجه إليها من العبد خالصاً ، 

   . 510واإلستسالم لها ممحضاً 

حياء الموتى قال تعالى في ختام سورة ومن عظمته تعالى أنه قادر على إ

 وليس الغرض من هذا  )40: القيامة ) (أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن يحِيي الْموتى (القيامة 

االستفهام السؤال إنما الغرض منه التقرير والتأكيد على أنه سبحانه قادر على 

 من نطفة من مني يمنى ثم إحياء الموتى فمعلوم أن الذي قدر على خلق اإلنسان

تحولت هذه النطفة إلى علقة تعلق بجدران الرحم حتى تستمد الغذاء لتتحول إلى 

) @(كان رسول : وذكر الطبري . بشراً سوياً ال يعجزه إحياء ميت من بعد مماته 

  .511بلى: إذا قرأ ذلك قال 

ل واالستفهام الذي يقصد به التقرير قد تكرر كذلك في سورة التـين ، قـا              

أليس اهللا :  يقول تعالى ذكره  )8: التني ) (أَلَيس اللَّه ِبأَحكَِم الْحاِكِمني    (تعالى في ختامها    

يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه ، وفصل قضائه بين عباده ؟ وكان رسول اهللا                

  .512بلى:  إذا قرأ ذلك فيما بلغنا قال )@(
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ي مختتمة بقوله تعـالى     القصص وه فى سورة   وعظمته تعالى تتمثل أيضاً     
 )ولَا تدع مع اللَِّه ِإلَها آخر لَا ِإلَه ِإلَّا هو كُلُّ شيٍء هاِلك ِإلَّا وجهه لَه الْحكْـم وِإلَيـِه ترجعـونَ                     (

هذا النهي موجه إلى النبـي       علق ابن عاشور على هذا الختام قائالً          )88:القصص  (

د به إبطال الشرك وإظهار ضالل أهله إذ يزعمون أنهم           في الظاهر والمقصو   )@(

كل شئ  ( معترفون بإلهية اهللا تعالى وأنهم  إنَّما اتخذوا له شركاء وشفعاء ، وقوله              

 علة ثانية للنهي ألن هالك االشياء التي منها األصنام وكـلُّ مـا              )هالك إال وجهه    

ن اإللهية تنافي الهالك وهو     اء اإللهية عنها أل   فعبد مع اِهللا وأشرك به دليل على إنت       

  .513العدم 

قال  المتفرد بالبقاء ،  اهللا فكل ما في هذا الكون إلى زوال وال يبقى إال وجه

كل شٍئ هالك : معناه : فقال بعضهم ) إال وجهه( واختلفوا في معنى قوله الطبرى 

 ذلك إال ما أريد به وجهه واستشهدوا لتأويلهم: معنى ذلك : إال هو ، وقال آخرون 

  :قول الشاعر بكذلك 

   514رب العباِد إليه الوجه والعمُل*  ستغِفر اهللا ذَنْباً لست محصيه   أ

  

 شئ  كلال معبود تصلح له العبادة إال اهللا الذي:  يقول )ال إله إال هو ( وقوله 

   .515هالك إال وجهه

ي فيعني أنه وحده هو الذ) له الحكم وإليه ترجعون : ( أما قوله تعالى 

  .يحكم بين خلقه وأنهم إليه يصيرون من بعد مماتهم 

كذلك ختمت سورة قريش بما يدل على عظمته تعالى ، قال تعالى في 

، 3:قريش  )( )4(الَِّذي أَطْعمهم من جوٍع وآمنهم من خوٍف  )3(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيِت (ختامها 

ه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير اهللا يذكرهم بهذ:  قال سيد قطب )4

  .516معه وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين
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وتنكير جوع وخوف للنوعية ال للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من 

  :قبل قال مساور بن هند في هجاء بني أسد 

   وليس لكم إالففٌزعمتم أن إخوتكم قريش         لهم إل

  517د وخافواسولئك أومنوا جوعاً وخوفاً       وقد جاعت بنو ٍأأ

ونختم الحديث عن السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم بختام سورة الحـشر           

وهي خير مثال لما ختم بالتبجيل والتعظيم فقد جمعت بين عـدد مـن أسـماء اهللا                 

لَه ِإلَّا هو عاِلم الْغيِب والشهادِة هو       هو اللَّه الَِّذي لَا إِ    : (الحسنى وتنزيهه تعالى ، قال تعالى       
   ِحيمالر نمح22(الر(               اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه

هو اللَّه الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما           )23(ونَ  الْمتكَبر سبحانَ اللَِّه عما يشِركُ    

     ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واومابتدأ سـبحانه وتعـالى       )24 -22:احلشر   ()24(ِفي الس 

فهـو  ) الذي ال إله إال هو      هو اهللا   ( صفاته بصفة الوحدانية متمثلة في قوله تعالى        

سبحانه واحد ال معبود غيره وهذه الصفة هي األصل فيما يتبعها من الـصفات ،               

وثنى بصفة عالم الغيب    : وفي تكرار صفة الوحدانية تأكيد لها ، وقال ابن عاشور           

ألنها الصفة التي تقتضيها صفة اإللهية ، وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور الغيب              

  .518ارق به علم اهللا تعالى علم غيرهألنه الذي ف

 أي أنه تعالى يعلم ما ظهر وما استتر ، وهو )عامل الغيب والشهادة ( فقوله 

رحمن رحيم بعباده ، وهو المالك فهو متفرد بملكية الكون ، وقد أتبع هذه  

أي المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل : ، قال القرطبى )القدوس(الصفات بقوله 

  .519عيب 

يفيد أنه تعالى سالم من النقائص ، كما أنه يشعر ) السالم( تعالى وقوله

أي المصدق لرسله بإظهار : قال القرطبي ) المؤمن (باألمن وفي قوله سبحانه 

ين رمعجزاته عليهم ، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ، ومصدق الكاف
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من عذابه ، ويؤمن عباده ما أوعدهم من العقاب ، وقيل المؤمن الذي يؤمن أولياءه 

  .520آمنه من األمان الذي هو ضد الخوف : من ظلمه يقال 

فأما هذه فتتعلق بذات اهللا ) : المهيمن ( وقال سيد قطب في قوله تعالى 

  .521فاعلة في الكون والناس ، توحي بالسلطان والرقابة 

 ثم أتى تبارك وتعالى بثالث صفات تدل على القوة والجبروت واإلستعالء

وأردف هذه الصفات بتنزيه نفسه عجباً ممن يشرك ) العزيز اجلبار املتكرب (قال تعالى  

فقال تعالى  مع اهللا إلهاً آخر بعد أن ذكر سبحانه هذه الصفات الدالة على وحدانيته

  .)  سبحان اهللا عما يشركون (

م التصمي:  والخلق )هو اهللا اخلالق البارئ املصور ( ن صفاته تعالى أنه مو

التنفيذ واإلخراج ، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف : والتقدير والبرء 

  .522دقيق 

معنى التصوير والتخطيط :  قال القرطبي )املصور ( وفي قوله تعالى 

جعله علقةً ، ثم : والتشكيل وخلق اهللا اإلنسان في أرحام األمهات ثالث خلق 

 يكون به صورة وهيئة يعرف بها مضغةً ، ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي

   .523ويتميز بها ويتميز عن غيره ِبسمتها

 وقد ذكر سبحانه في )له األمساء احلسىن ( وأعقب اهللا تعالى صفاته هذه بقوله 

 من أسمائه الحسنى التي سمي بها نفسه ، وهي حسنى في ذاتها اًهاتين اآليتين عدد

  .غير محتاجة إلى استحسان 

 يسبح له ما يف( التبجيل والتعظيم بالتسبيح ، قال تعالى ويختم سبحانه هذا 

  . فكل ما في السماوات واألرض ينزه اهللا تبارك وتعالى )السماوات واألرض 

وهو الشديد اإلنتقام من أعدائه الحكيم في :  يقول )وهو العزيز احلكيم ( وقوله 

 .524تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صالحهم 
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  عالمبحث الراب

  السور المختتمة بالوعد والوعيد
 

والتوع د الوعيد :دد ، وقد أوعده وتوع525دهالته.  

كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على تَرجيٍة : الواو والعين والدال : وقال ابن فارس   

ويكون ذلك بخيٍر وشٍَر فأما الوعيد فال يكون إال . وعدتُه َأِعده وعداً : قول ، يقال ب

   0526.أوعدته  بكذا : ون بشَّر ، يقول

  :ومنه قول كعب بن زهير 

  527 والعفو عند رسول اهللا مأمول     نبئت أن رسول اهللا أوعدني 

طماع بإحسان في المستقبل وهو إأما الوعد فهو : وقال ابن قيم الجوزية   

 وعد اللَِّه لَا(على قسمين متحقق الوقوع وهو وعد اهللا سبحانه وتعالى لقوله تعالى 
يهدعو اللَّه ِلفوعد العباد ، والوعد يكون  ، وعد مرجو وقوعه وهو )6: الروم ) (خ

 جناِت عدٍن الَِّتي وعد(: في الخير والشر لكن استعماله في الخير أكثر قال تعالى 
الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر (:ل تعالى  ، وقا )61:مرمي ) (الرحمن ِعباده ِبالْغيِب ِإنه كَانَ وعده مأِْتيا

ِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميوفي هذه )268: البقرة ) (و 

ما الوعيد فهو تخويف بسوء المجازاة في المستقبل ، فمن أاآلية شاهد للمعنيين ، و

ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنه (: عالى ذلك قوله ت
  528.) 93: النساء (  )وأَعد لَه عذَابا عِظيما

عدد من سور القرآن الكريم ختمت بالوعد والوعيد منها ما جمع بـين الوعـد               

 بعضها بالوعد وبعضهم بالوعيد ، من ذلك سورة األنعام ختمت           والوعيد ، وانفرد  

وهو الَِّذي جعلَكُم خالَِئف اَألرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت لِّيبلُوكُم ِفي            (: بقوله تعالى   

          ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعس كبِإنَّ ر اكُما آتأوضح اهللا تعالى أنـه       )165:األنعام   ()م ، 
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جعل الناس خلفاء في األرض وميز بينهم بأن رفع بعضهم فوق بعـض درجـات               

واإلبتالء االختبار ، أي ليظهر منكم مـا        : وذلك من أجل اإلبتالء ، قال القرطبي        

   .529يكون غايته الثواب والعقاب

 إنَّ ربك سريع العقاب وإنه لغفور     ( ثم أعقب تلك الغاية بالوعيد والوعد ، قال تعالى          

 وعادة القرآن الكريم في أكثر من موضع أن يجمع بين الوعد والوعيد وذلك )رحيم 

  .من أجل الترغيب والترهيب وهذا لطفٌ من اِهللا سبحانه وتعالى بعباده 

وسرعة عقابه إما بأخذته في الدنيا ، وإما بعقاب اآلخرة ، وحسن أن   

ع ، فكل ولما كان متحققاً مضمون اإلتيان والوق) سريع ( رة بـيوصف عقاب اآلخ

نب وأراد ذترجية لمن أ) وأنه لغفور رحيم ( آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به ، 

   . 530التوبة

سريع (ومن لطائف القرآن االقتصار فى وصف : وعلق ابن عاشور قائالً 

بمؤكدات ثالثة وهى ) الغفور الرحيم(على مؤكد واحد  ، وتعزيز وصف ) العقاب

يؤكد معنى الغفور ، ليطمئن ) الرحيم (إن ، والم االبتداء ، والتوكيد اللفظى ، ألن 

أهل العمل الصالح إلى مغفرة اهللا ورحمته ، وليستدعى أهل اإلعراض والصدوف 

   . 531إلى االقالع عما هم فيه

ربصوا فَستعلَمونَ مـن    قُلْ كُلٌّ متربص فَت   ( قوله تعالى ) طه(وجاء فى ختام سورة     

والتـربص  ) @ (األمـر للنبـى    ،) 135: طـه   () أَصحاب الصراِط السِوي ومِن اهتدى      

: اإلنتظار فكل من المؤمنين والكافرين منتظر لمن يكون النصر ، قال القرطبـى              

ـ               دالمعنى فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق وفى هذا ضرب من الوعي

  . 532والتخويف والتهديد ختم به السورة 
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كذلك مما ختم بالوعيد والوعد سورة العنكبوت فهى مختتمة بقولـه تعـالى         
) ى لِّلْكَاِفِرينثْوم منهِفي ج سأَلَي اءها جلَم قِبالْح كَذَّب ا أَولَى اللَِّه كَِذبى عرِن افْتِمم أَظْلَم نم68(و( 

 توعد  ،) 69-68: العنكبوت(  ))69(ين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني          والَِّذ

فقـالوا إذا   : اهللا تعالى الذين ظلموا أنفسهم بأن افتروا على اهللا كذباً ، قال الطبرى              

   . 533 ال يأمر بالفحشاءوجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا بها ، واهللا: فعلوا فاحشة 

  :  للتقرير ومثله قول جرير )أليس ىف جهنم مثوى للكافرين (      واالستفهام فى قوله 

  534ألستم خير من ركب المطايا        وأندى العالمين بطون راح 

والذين :ثم أتبع اهللا تعالى وعيد المشركين ، بوعد المؤمنين ، ذكر الطبرى 

لى اهللا كذباً من كفار قريش المكذبين بالحق لما جاءهم قاتلوا هؤالء المفترين ع

مبتغين بقتالهم علو كلمتنا ، لنوفقنهم إلصابة الطرق المستقيمة وذلك إصابة دين اهللا 

  . 535الذى هو اإلسالم 

كما وعد تعالى بأنه مع من أحسن من خلقه ، وهو سبحانه معهم بالعون 

  . والحفظ والهداية 

ِليعذِّب اللَّه الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْمشِرِكني (قوله تعالى وسورة األحزاب مختتمة ب

 ، )73: األحزاب ) (والْمشِركَاِت ويتوب اللَّه علَى الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

ن العذاب نتيجة حمل األمانة ، ذكر الم التعليل ، أل) ليعذب ( الالم في قوله تعالى 

وحمل اإلنسان األمانة كيما يعذب اهللا المنافقين فيها الذين يظهرون أنهم : الطبري 

يؤدون فرائض اهللا مؤمنين بها ، وهم مستسرون الكفر بها والمنافقات والمشركين 

) ت ويتوب اهللا على المؤمنين والمؤمنا( باهللا في عبادتهم إياه اآللهة واألوثان 

وكان اهللا ( يرجع بهم إلى طاعته وأداء األمانات التي الزمهم إياها حتى يؤدوها 

        لذنوب المؤمنين والمؤمنات ، بستره عليها ، وتركه عقابهم عليها ) غفوراً 

   .536أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها) رحيما ( 
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يدِخلُ من يشاء ِفي     (: كذلك مما ختم بالوعد والوعيد سورة اإلنسان قال تعالى          

يـشاء يف    يدخل من ( :  قال القرطبي    )31:اإلنسان  ) (رحمِتِه والظَّاِلِمني أَعد لَهم عذَابا أَِليما       

ـ  أي ويعذب الظالمين فنصبه بإ     )والظاملني  (  أي يدخله الجنة راحماً له       )رمحته    رماض

ــذب  ــا  ( يع ــذاباً أليم ــاً )ع ــاً موجع        ا                         .537 أي مؤلم

وقد ال يجتمع الوعد والوعيد في آية واحدة ، فقد يسبق أحدهما اآلخر كما                      

ثُم كَانَ ِمن الَِّذين آمنوا وتواصوا ِبالصبِر وتواصوا        (في سورة البلد فهي مختتمة بقوله تعالى        
علَـيِهم   )19(والَِّذين كَفَروا ِبآياِتنا هم أَصحاب الْمشأَمِة        )18( ةلْميمنأُولَِئك أَصحاب ا   )17(ِبالْمرحمِة  

 م وعد سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأوصى بعـضه        ).20 - 17: البلد  ) (نار مؤصدةٌ   

بعضا بالصبر وبالمرحمة بأنهم أصحاب الميمنة ، والميمنة جهة اليمـين ، قـال              

 يقول الذين فعلوا هذه األفعال التي ذكرتهـا  )أولئك اصحاب امليمنة    ( قوله  و: الطبري  

من فك الرقاب ، وإطعام اليتيم وغير ذلك ، أصحاب اليمين ، الذين يؤخذ بهم يوم                

   .538القيامة ذات اليمين إلى الجنة

وتوعد الذين كفروا بآيات اهللا بأنهم أصحاب المشأمة ، والمشأمة جهة   

وسمى أهل الجنة أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين : ن عاشور الشمال ، ذكر اب

  .539وسمى أهل النار أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال

عليهم نار جهنم : قال الطبري ) عليهم نار مؤصدة : ( وفي قوله تعالى   

  .540أوصدت وآصدت: يوم القيامة مطبقة ، يقال منه 

قرأ ابن : ل ابن مجاهد  ، قا)مؤصدة ( وقد اختلف القراء في قوله تعالى   

 بغير )موصدةُ( : الكسائي وكثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 

   .541 بالهمز)مؤصدة ( :  عن عاصم صهمزة ، وقرأ أبو عمرو وحمزة وحف

لَا )14(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى    ( كذلك ختمت سورة الليل بالوعيد والوعد ، قال تعالى        
وما ِلأَحٍد ِعنده )18(الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى )17(وسيجنبها الْأَتقَى )16(الَِّذي كَذَّب وتولَّى )15(اها ِإلَّا الْأَشقَى  يصلَ
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  ا     ). 21-14 :الليـل  ) ( )21(ولَسوف يرضـى    )20(ِإلَّا ابِتغاء وجِه ربِه الْأَعلَى      )19(ِمن نعمٍة تجزى    

 )األشقى    ال يصالها إال   ( توعد سبحانه األشقياء بأن لهم ناراً تتوقد ، وقوله تعالى           

   .542أي ال يجد صالها وهو حرها ، إال األشقى أي الشقي: ، قال القرطبي 

وبعد أن ذكر األشقى ، ذكر صفته ، وهي التكذيب واإلعراض ، قال تعالى   

 : ي الوعد والترغيب قال تعالى تذا الوعيد والترهيب يأ وبعد ه)الذي كذَّب وتوىل ( 

اآلية : ذكر الزمخشري . هذه النار التي تتوقد سيجنبها التقي )وسيجنبها األتقى ( 

واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن 

لى كأن النار لم صل بااًيبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل األشقى وجعل مختص

  .543 بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إال له اتخلق إال له وقيل األتقى وجعل مختص

 أي أنه )الذي يؤتى ماله يتزكى ( وكما وصف األشقى ، وصف األتقى فقال   

وما ألحد عنده من ( ن يتطهر من ذنوبه ، وفي قوله تعالى أ من أجل ينفق من ماله

 ليس ينفق ما ينفق من ذلك : قال الطبري ) ربه األعلى إال إبتغاء وجه* جتزى  نعمة

ويعطي ما يعطي ، مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده وال مكافأة له على نعمة 

  .544سلفت منه إليه أنعمها عليه ولكن يؤتيه في حقوق اهللا ابتغاء وجه اهللا

يجد وعد من اهللا سبحانه وتعالى للتقى بأنه سوف  )ولسوف يرضى (  وقوله  

  .من الثواب والجزاء ما يرضيه ويقر عينه 

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب (: وجاء في خاتمة سورة البينة قوله تعالى      
ِملُوا الصاِلحاِت ِإنَّ الَِّذين آمنوا وع)6(والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هم شر الْبِريِة 

جزاؤهم ِعند ربِهم جنات عدٍن تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا  )7(أُولَِئك هم خير الْبِريِة 

 هبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيد اهللا تعالى الذين )8-6: البينة ( ))8(رتوع 

اليهود والنصارى والمشركين بالخلود فى نار جهنم ووصفهم بأنهم كفروا به من 

ل حال بوق: برأه اهللا وخلقه ، ثم أعقب الوعيد بالوعد ، قال ابن عاشور شر من 

الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا استيعاباً ألحوال الفرق 
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آلخرة وجريا على عادة القرآن في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة في الدنيا وا

   .545المطمئنين

وكما توعد الذين كفروا بالخلود في نار جهنم ، وعد الذين آمنوا وعملوا   

: الصالحات بالخلود في الجنة ، وبأنهم خير من برأه اهللا وخلقه ، قال الطبري 

 يعني بساتين إقامة ال )ر خالدين فيها أبدا جنات عدن جتري من حتتها األا( وقوله تعالى 

جرى من تحت أشجارها األنهار ماكثين فيها أبدا ال يخرجون منها وال تظعن فيها 

   .546يموتون فيها

 يعني أنه سبحانه رضي عنهم بما أطاعوه )رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ( وقوله   

اب في اآلخرة ، قال في الدنيا وامتثلوا ألمره ، ورضوا عنه بما أعطاهم من الثو

  .547هذا الرضا من اهللا وهو أعلى وأندى من كل نعيم: سيد قطب 

قال  )ذلك ملن خشي ربه ( : وبعد أن ذكر سبحانه حال كال من الفريقين قال   

توكيد أن هذا كله متوقف على صلة القلب  وذلك هو التوكيد األخير: سيد قطب 

تدفع إلى كل صالح وتنهي عن  خشية اهللاباهللا ونوع هذه الصلة ، والشعور بخشية 

   .548كل إنحراف

أولئك هم خير ( و ) ُأولئك هم شَر البريِة ( وقد اختلف القراء في قوله   

خير ( و )  شر البريَئِة : ( قرأ نافع وابن عامر : قال ابن مجاهد ) . البرية 

بال همزة مع ) خير البريِة ( و ) شَر البريِة: ( مهموزتين وقرأ الباقون ) البريَئِة

   .549تشديد الياءين

ومن يعملْ )7(فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره (وسورة الزلزلة مختتمة بقوله تعالى 

 هرا يرٍة شالسورة مختتمة بالوعد والوعيد ، ذكر الطبري )8- 7:الزلزلة )  ()8(ِمثْقَالَ ذَر 

مل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك ومن كان عمل في الدنيا فمن ع: 

  .550وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك
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من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا ، : كان ابن عباس يقول   

وال يثاب عليه في اآلخرة ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في اآلخرة 

من يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ، وال مع عقاب الشرك ، و

يعاقب عليه في اآلخرة إذا مات ، ويتجاوز عنه ، وإن عمل مثقال ذرة من خير 

  .551يقبل منه ويضاعف له في اآلخرة

: ، ذكر ابن مجاهد ) شراً يره ( و ) خيراً يره( واختلف القراء في قوله   

بضم الياءين وقرأ ابن كثير ) شراً يره ( و )  يرهخيراً: ( روى ابان عن عاصم 

بإشباع الضم ) يره(وابن عامر وحمزة والكسائي ، وعاصم في رواية حفص عنه 

) شراً يره( و ) خيراً يره( وفتح الياِء  ، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم 

  . 552ساكنتين

فَهو  )6(فَأَما من ثَقُلَت مواِزينه (تعالى      وسورة القارعة ختمت بالوعد والوعيد ، قال 
  )نار حاِميةٌ )10(وما أَدراك ما ِهيه  )9(فَأُمه هاِويةٌ  )8(وأَما من خفَّت مواِزينه )7(ِفي ِعيشٍة راِضيٍة 

ة راضية ،  وعد اهللا تعالى من ثقلت موازين حسناته بأنه في عيش )11-6القارعة (

  .553 ، يرضاه صاحبهىومعنى عيشة راضية أي عيش مرض : قال القرطبى

وتوعد من خفَّ وزن حسناته بأن مأواه ومسكنه الهاوية ، التي يهوى فيها   

وسماها ُأماً ، ألنه يأوى إليها كما يأوي إلى : على رأسه في جهنم ، قال القرطبي 

  :أمه ومنه قول أمية بن أبي الصلت 

  554 فيها مقابرنا وفيها نُولَد* وكانت ُأمنا رض معِقلُنَا فاأل

فكأنه قيل وأما من خفت موازينه فقد هلك وقيل هاوية من أسماء النار   

وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار فيها مهوى بعيداً أي فمأواه النار وقيل للمأوى 

  .555أم على التشبيه ألن األم مأوى الولد
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ما " االستفهام فيه للتهويل والتعظيم واألصل )هيه وما أدراك ما( : وقوله تعالى   

 وجمهور القراء أثبتوا النطق بهذه الهاء في ،والهاء التي لحقت الياء للسكت " هي 

بغير هاء في " ماهي"قرأ حمزة : حالتي الوقف والوصل ، وذكر صاحب التيسير 

  .556الوصل والباقون بإثباتها في الحالين

، والحامية التي ) نار حامية : ( هللا تعالى االستفهام باإلجابة فقال أعقب او  

   .قد حميت من الوقود عليها

 : سورة النحل مختتمة بقوله تعالى: انفردت  بعض السور بالوعد ، وهي و

يشعر برحمة اهللا هذا الختام  ، )128: النحل ) (ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هم محِسنونَ (

يقول تعالى ذكره إن اهللا يا : تعالى ، ويحث على التمسك بشرعه ، قال الطبري 

محمد مع الذين اتقوا اهللا في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها ، فأجمحوا عن 

التقدم عليها ، وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته 

  .557هاهم عنهفيما أمرهم به ون

محمد رسولُ اللَِّه ( كذلك ختمت سورة الفتح بالوعد ، جاء في ختامها قوله تعالى     
والَِّذين معه أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَِّه وِرضوانا 

 وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإِجنيِل كَزرٍع أَخرج شطْأَه ِسيماهم ِفي
نآم الَِّذين اللَّه دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرِملُوا فَآزعوا و

 سبق الوعد التنويه بشأن الرسول، ) 29:الفتح  )(الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 

)@ ( والثناء على المؤمنين الذين معه ووصفهم بأنهم أشداء على الكفار ، رحماء

 سهمبينهم يرحم بعضهم بعضا ، وهذه الشدة والرحمة من أثر تعمق اإليمان في نفو

 "تراهم"والخطاب في : كما وصفهم بالمداومة على الصالة ؛ قال ابن عاشور ، 

 معين ، وإيثار صيغة المضارع للداللة على تكرار ذلك ، أي تراهم كلما لغير

   .558شئت أن تراهم ركعاً سجدا

هؤالء المؤمنون يرجون بركوعهم وسجودهم فضالً من اهللا وذلك رحمته   

فيعني ) سيماهم في وجوههم من اثر السجود : ( عالى كما يرجون رضاه وقوله ت
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ثم اختلف أهل التأويل في :  في وجوههم من أثر السجود ، وذكر الطبري معالمته

ذلك عالمة يجعلها اهللا في : السيما الذي عناه اهللا في هذا الموضع ، فقال بعضهم 

ي الدنيا ، وقال وجوه المؤمنين يوم القيامة ، يعرفون بها لما كان من سجودهم ف

ذلك أثر يكون في : بل ذلك سيما اإلسالم وسمته وخشوعه وقال آخرون : آخرون 

  .559وجوه المصلين

 يعني أن هذه الصفات التي وصفت بها )ذلك مثلهم يف التوراة ( وقوله تعالى   

  . صفتهم في التوراة)@(أتباع محمد 

فآزره فاستغلظ فاستوى على  يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه مومثله( أما قوله تعالى   

 فيعني أن صفتهم في اإلنجيل صفة زرع أخرج )سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار 

أشطأ الزرع إذا فرخ فهو يشطئ إشطاء ، وإنما مثلهم : شطاه ، قال الطبري 

بالزرع المشطئ ألنهم ابتدءوا في الدخول في اإلسالم وهم عدد قليلون ، ثم جعلوا 

  .560يتزايدون

وهذا الشطأ آزر الزرع وقواه وأعانه حتى غلظ واستوى على سوقه   

والسوق جمع ساق ، وساق الزرع معروف ، وهذا الزرع الذي استوى على سوقه 

  . نباته يعجب الذين زرعوه لفي تمامه وكما

دلَّ على متروك من : قال الطبرى ) ليغيظ بهم الكفار : ( ثم قال تعالى   

  .561 وأصحابه ليغيظ بهم الكفار)@(لى فعل ذلك بمحمد الكالم وهو أن اهللا تعا

الصاحلات  وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا(  :ثم يأتي الوعد متمثل في قوله تعالى   

 أي وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا بما أمرهم اهللا به المغفرة )منهم مغفرةً واجراً عظيما 

أي ثواباً ال ينقطع وهو  )راً عظيما مغفرة وأج(  قوله: واألجر العظيم ، قال القرطبي 

   .562الجنة

لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ ( وسورة المجادلة مختتمة بقوله تعالى  
ريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو ِإخوانهم أَو عِش
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 مهنع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مِخلُهديو هنوٍح مم ِبرهدأَيانَ والِْإمي

أي ال تجد قوماً   )22:اجملادلة ( )هم الْمفِْلحونَ ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه 

يؤمنون باهللا ويصدقون باليوم اآلخر يحبون ويوالون من حاد اهللا ورسوله وخالف 

 ولو كان الذين حادوا اهللا ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو   أمرهما

نه عبد اهللا إلى البراز أو أبناءهم يعني أبا بكر دعى اب: عشيرتهم ،قال القرطبي 

متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع  )@( يوم بدر ، فقال النبي

يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ، ) أوإخوانهم (والبصر و

أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر 

  .563ة قتال عتبة وشيبة والوليد يوم بدروعليا وحمز

وهؤالء الذين ال يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا أقرب األقربين   

، أي أثبته ) كتب في قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه ( أخبر اهللا تعالى عنهم أنه 

بلطف من عنده حييت به ) وأيدهم بروح منه( فى قوله فيها ، وقال الزمخشري 

أن يكون الضمير لإليمان أي بروح من اإليمان على أنه في نفسه هم ويجوز قلوب

  .564روح لحياة القلوب به

ويدخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين ( : ثم بين ما وعدهم به فقال تعالى   

 وعدهم اهللا )فيها رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اِهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون 

لى جنات تجري من تحت أشجارها األنهار خالدين فيها وهو سبحانه وتعالى قد تعا

رضي عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه بما وجدوا من الجزاء والثواب 

أولئك الذين هذه صفتهم جند اهللا وأولياؤه أال إن جند : فى اآلخرة ، وذكر الطبرى 

  . 565اكهم ما طلبوا وطاعتهم ربهماهللا وأولياءه هم الباقون المنْجحون بإدر

أما الوعيد فقد ختمت به عدد من السور سورة الرعد ، جاء في ختامها   

ويقُولُ الَِّذين كَفَرواْ لَست مرسالً قُلْ كَفَى ِباللِّه شِهيدا بيِني وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم ( : قوله تعالى

 اهللا تعالى قول هؤالء المشركين وتكذيبهم بمحمدحكى  )43:الرعد ) (الِْكتاِب 

وقد حكى : أن يجعله شاهداً بينه وبينهم ، قال ابن عاشور ) @( وأمر رسوله)@(
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قولهم بصيغة المضارع للداللة على تكرر ذلك منهم والستحضار حالهم العجيبة 

  .566من االستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دالئل الصدق

  ِبكُم ربي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتمؤاُقُلْ ما يعب:(   بقوله تعالىوسورة الفرقان ختمت

أن يبلغ قومه بأن اهللا تعالى ما  )@( أمر الرسول )77:الفرقان ( )فَسوف يكُونُ ِلزاما

لوال عبادة من يعبده : ذهب الطبري إلى أن معناه  )لوال دعاؤكم (  وقوله  ،يبالي بهم

   .567نكم وطاعة من يطيعه منكمم

وتوعدهم  )@( ثم بين لهم سبب عدم عبئه بهم وهو تكذيبهم رسول اهللا  

  .بعذاب مالزم لهم 

والشعراء يتِبعهم الْغاوونَ ( : كذلك ختمت سورة الشعراء بالوعيد قال تعالى
ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا )226(نهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ وأَ)225(أَلَم تر أَنهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمونَ )224(

الصاِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثريا وانتصروا ِمن بعِد ما ظُِلموا وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ 
 هذه اآليات ال يشمل جميع الشعراء وإنما الوعيد في )227-224: الشعراء ) ()227(

وهم شعراء المشركين وقد وصف اهللا  )@( يهجون رسول اهللا طائفة منهم كانوا

تعالى أتباعهم بالغي وهو الضالل وعدم الرشد ، وذكر الطبري أنه اختلف أهل 

فقال بعضهم رواة الشعر ، : التأويل في الذين وصفوا بالغي في هذا الموضع قال 

نزل ذلك في : هم السفهاء ، وقالوا : هم الشياطين ، وقال آخرون : آخرون وقال 

  .568)@ (رسول اهللا رجلين تهاجيا على عهد

: قرأ نافع وحده  :  قال ابن مجاهد )يتبعهم ( واختلف القراء في قوله تعالى   

)مهعبتمشددة التاِء مفت: خفيفة التاء ساكنة وقرأ الباقون  )ي مهتَِّبعوحة مكسورة ي

  .569الباء

 شتى فيمدحون بالباطل اًولما كان الشعراء يتفننون في القول ويطرقون أبواب  

يف كل واٍد   أمل تر أم( أصدق الشعر أكذبه ، قال تعالى عنهم : ويذمون به حتى قيل 

  . فهم كالهائم على وجهه على غير قصد ، واالستفهام تقريري)يهيمون 
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 ، )وأم يقولون ما ال يفعلون ( : يعتقدون لذا قال تعالى والشعراء يقولون ما ال   

ثم استثنى اهللا تعالى من هؤالء الشعراء طائفة ، وهم الذين آمنوا وعملوا 

إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  وذكروا اهللا كثرياً وانتصروا من بعد ( الصالحات قال تعالى 

ستثناء نزل في شعراء رسول اهللا وذكر أن هذا اإل:  ، قال الطبري )ما ظلموا 

 ، ثم هو لكل من كان بالصفة التي 571، وكعب بن مالك570كحسان بن ثابت)@(

   .572وصفه اهللا بها

وهؤالء المستثنون قد انتصروا من بعد ما ظلموا أي انتصروا ممن هجاهم   

  .من شعراء المشركين ظلماً 

الظالمين ، قال وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الظلم انتقل منه إلى وعيد   

وسيعلم الذين ظلموا :  ذكر الطبري )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ( : تعالى 

هم باهللا من أهل مكة أي مرجع يرجعون إليه وأي معاد يعودون إليه كأنفسهم بشر

  . 573بعد مماتهم فإنهم يصيرون إلى نار ال يطفأ سعيرها وال يسكُن لهبها

المرجع أن المنقلب اإلنتقال إلى ضد ما هو فيه ، والفرق بين المنقلب و  

والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباً ، 

   . 574وليس كل منقلب مرجعاً

ولَو يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبما كَسبوا ما ترك علَى (فاطر وذكر تعالى في ختام سورة 
ابا ِمن دِرها ظَهِصرياِدِه بكَانَ ِبِعب فَِإنَّ اللَّه ملُهاء أَجى فَِإذَا جمسٍل مِإلَى أَج مهرخؤلَِكن يفاطر ) (ٍة و

 لو يعاقبهم بما عملوا من الذنوب ما ترك على ه ، توعد اهللا تعالى الناس بأن)45:

) أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى (ظهر األرض من دابة تدب عليها ، وفى قوله 

فإذا جاء (أشد الوعيد فهو سبحانه يؤخر عقابهم إلى أجل معلوم عنده ، وقوله 
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أي بمن يستحق العقاب : قال فيه القرطبى )  فإن اهللا كان بعباده بصيرامأجله

  .575منهم

ت اللَِّه فَلَم يك ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا سن(وسورة غافر مختتمة بقوله تعالى 

 سن اهللا عز وجل في الكفار  )85:غافر )( الَِّتي قَد خلَت ِفي ِعباِدِه وخِسر هناِلك الْكَاِفرونَ 

  . أنه ال ينفعهم اإليمان عند معاينة العذاب ، فالتوبة ال تقبل بعد رؤية العذاب 

 إشارة إلى وهنالك اسم: وتوعد اهللا الكافرين بالخسران ، ذكر ابن عاشور 

مكان استعير لإلشارة إلى الزمان أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذا انقضت حياتهم 

  . 576وسلطانهم وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل

: الدخان )(فَارتَِقب ِإنَّهم مرتَِقبون : (أما سورة الدخان فتختم بقوله تعالى 

  . بعذاب اآلخرة وفيه وعيد للمشركين ) @ (الخطاب للنبي ، )59

فَِإنَّ ِللَِّذين ( كذلك مما خُتم بالوعيد سورة الذاريات فهي مختتمة بقوله تعالى
  فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَروا ِمن يوِمِهم الَِّذي)59(ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ ذَنوِب أَصحاِبِهم فَلَا يستعِجلُوِن

: والذين ظلموا هم الذين كفروا ، قال ابن عاشور  )60-59: الذاريات ( ))60(يوعدونَ

نوب في اللغة الدلو العظيم ، ومنه قول علقمة بن عبدة يمدح الملك ذَّصل الأو

  :بي شَِمرة ويشفع عنده ألخيه شأس االحارث بن 

  فحق لشأٍس من نداك ذَنوب *  بنعمةوفي كل حي قد خَبطْتَ

   577طلق له أخاه شأسنعم وأذنبه  وأ: فلما سمعه الملك قال 

  الذُنوب الحظ والنصيب ، قال أبو ذؤيب: وجاء في لسان العرب 

  578لكلَّ بني أٍب منها ذَنُوب* لَعمرك والمنايا غالباتٌ 

 من العذاب مثل نصيب الكفار من اًتوعد سبحانه الذين كفروا بأن لهم نصيب

 فويلٌ للذين( : تعالى األمم السابقة ، فال يستعجلوا نزول العذاب بهم ، وفي قوله 

 أشد الوعيد ، واليوم الذي أوعدوه هو وقت حلول )كفروا من يومهم الذي يوعدون 

  .العذاب فقد يكون يوم القيامة أو يوم حلول العذاب بهم في الدنيا 
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 فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا يومهم(: وسورة المعارج مختتمة بقوله تعالى 
خاِشعةً )43( يوم يخرجونَ ِمن الْأَجداِث ِسراعا كَأَنهم ِإلَى نصٍب يوِفضونَ )42(الَِّذي يوعدونَ

توعد سبحانه   )44-42: املعارج ( ))44(أَبصارهم ترهقُهم ِذلَّةٌ ذَِلك الْيوم الَِّذي كَانوا يوعدونَ

 وطلب من رسوله الكريم أن يمهلهم حتى يالقوا يومهم الذي وتعالى الذين كفروا

يوعدون ، ويومهم الذي وعدوه هو يوم البعث والنشور يوم يخرجون من قبورهم 

والنُّصب ما نُصب :  ابن عطية  فيه قال)كأم إىل نصب يوفضون ( سراعاً وقوله 

 فى األصنام حتى فهو يقصد مسرعاً إليه ، وقد كثي استعمال هذا االسملإلنسان 

  .579يسرعون: ويوفضون معناه . األنصاب : قيل لها 

  : ومنه قول األعشى 

  580 وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا*وذا النُصب المنصوب ال تنسكنه 

وهو سبحانه قد شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى 

قرأ ابن : ، قال ابن مجاهد) ى نُصب إل( األصنام ، واختلف القراء في قوله تعالى 

إلى : إلى نُصٍب بضم النون والصاد ، وقرأ الباقون : عامر وحفص عن عاصم 

  .581نَصب بفتح النون وسكون الصاد

ثُم وصف تعالى حالهم ، أبصارهم ذليلة خاضعة ال يرفعونها لما يتوقعونه 

ذلك اليوم الذي ( قوله من عذاب اهللا كما أنهم يغشاهم الهوان وأعقب هذا الوصف ب

أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب ، وأخرج : قال القرطبي ) كانوا يوعدون 

   .582الخبر بلفظ الماضي ألن ما وعد اهللا به يكون وال محالة

فَالْيوم الَِّذين آمنواْ ِمن الْكُفَّاِر :(  وجاء في ختام سورة المطففين قوله تعالى
  )36-34: املطففني ) (هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ )35(علَى الْأَراِئِك ينظُرونَ )34(يضحكُونَ 

استهزاء المشركين بالمؤمنين في الدنيا كان سبباً في جزائهم بما هو من نوعه في 

 اآلخرة ، ففي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون كما ضحك الكفار  منهم

  .في الدنيا وهم في الجنة على سررهم والكفار في النار يعذبون 
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للتقرير ، ) هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون : ( واالستفهام في قوله تعالى 

هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا الثواب المعروف من : قال سيد قطب 

 إذن ويا للسخرية الكلمة ولكنهم من غير شك القوا جزاء ما فعلوا فهو ثوابهم

    583الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام

لَترونَّ )5(كَلَّا لَو تعلَمونَ ِعلْم الْيِقِني(: وسورة التكاثر ختمت بالوعيد قال تعالى

 ِحيم6(الْج( ِقِنيالْي نيا عهنورلَت ثُم)7( ِعيِمِن النِئٍذ عموي أَلُنسلَت ثُم)كال تأتي )8- 5:التكاثر( ))8 

فيه إنذار ووعيد ، أي لو تعلمون ) لو تعلمون علم اليقين ( للزجر والتنبيه ، قوله 

  .علماً يقيناً أن اهللا باعثكم يوم القيامة ما ألهاكم التكاثر عن طاعة ربكم 

هذا وعيد آخر ، وهو على :  قال القرطبي فيه )لترونَّ اجلحيم ( وقوله 

 أي لترون الجحيم في اآلخرة ، والخطاب للكفار الذين وجبت لهم اضمار القسم

   .584النار

قرأ ابن عامر : ، قال ابن مجاهد ) لترون ( واختلف القراء في قوله   

مفتوحة التاء ، وقرأ الباقون ) ثم لترونها(مضمومة التاء ) لتُرون(: والكسائي 

)نَّها) (لتَرون585 مفتوحتين جميعاً) ثم لتَرو.  

 أي لترون )مث لتروا عني اليقني ( وأعقب هذا الوعيد بوعيد آخر ، قال تعالى   

  .جهنم عياناً ال تغيبون عنها 

) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم : ( وختمت السورة بوعيد آخر ، قال تعالى 

وسؤال الناس عن نعيمهم في الدنيا فيه من التهديد والوعيد ما ال يخفى ، وقد 

 ون آخرل وقاال بعضهم النعيم هو األمن والصحةسرون حول النعيم فقاختلف المف

وقيل كلُّ ما يتلذَّذ به من طعام واس يسأل المرء فيما استعملها ،هو البدن والح: 

  .586وشراب 

وما )4(كَلَّا لَينبذَنَّ ِفي الْحطَمِة ( كذلك مما ختم بالوعيد سورة الهمزة ، قال تعالى
ِفي عمٍد )8(ِإنها علَيِهم مؤصدةٌ )7(الَِّتي تطَِّلع علَى الْأَفِْئدِة )6(نار اللَِّه الْموقَدةُ )5(الْحطَمةُ أَدراك ما 
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يعني ليقذفن يوم القيامة في  )يف احلطمة لينبذنَّ (  قوله تعالى ، )9-4: اهلمزة ( )) 9(ممددٍة 

طمة اسم من أسماء النار كما قيل لها جهنم وسقر والح: الحطمة ، ذكر الطبري 

: ولظى وأحسبها سميت بذلك لحطِْمها كل ما القي فيها ، كما يقال للرجل األكول 

  .587الحطَمة

تفخيم و االستفهام فيه لتعظيم شأنها )وما أدراك ما احلطمة ( : وقوله تعالى   

ضافة نار إلى اسم الجاللة وإ) نار اهللا الموقدة : ( أمرها ، ثم فسرها ما هي فقال 

 اليت تطلع على( : للترهيب والتخويف ، ثم وصفها بأنها تبلغ القلوب ، قال تعالى 

وخص األفئدة ألن األلم إذا صار :  واألفئدة القلوب ، وعلق القرطبي قائالً )األفئدة 

   .588إلى الفؤاد مات صاحبه أي أنه في حال من يموت وهم ال يموتون

ي صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية والتهديد يجئ ف  

  .589ونفسية وصورة للنار حسية ومعنوية 

: وهذه النار التي يبلغ وهجها القلوب مؤصدة أي مطبقة ، قال ابن عاشور   

مالزمة العذاب واليأس من اإلفالت منه كحال المساجين : ومعنى إيصادها عليهم 

ثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في الذين أغلق عليهم باب السجن تم

   .590أحوال الناس

 وبعد أن ذكر ، )مؤصدة(وقد تقدم في سورة البلد اختالف القراء في كلمة   

والعرب تجمع :  وذكر الطبري )يف عمٍد ممددة ( سبحانه وتعالى إيصادها عليهم قال 

 مإنها عليه: قال بعضهم  ، واختلف أهل التأويل في معنى ذلك فعمدا وعمداالعمود 

: بل معنى ذلك : أي مغلقة مطبقة عليهم ، وقال آخرون : مؤصدة بعمد ممددة 

  .591إنما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد بعماد 
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قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ) في عمٍد (واختلف القراء في قوله   

الميم ، وقرأ عاصم وحمزة بفتح العين و) في عمٍد:( عامر وحفص عن عاصم 

  .592بضم العين والميم) في عمٍد( والكسائي 

الَِّذين هم عن )4(فَويلٌ لِّلْمصلِّني (: وسورة الماعون مختتمة بالوعيد ، قال تعالى 

توعد اهللا تعالى   )7-4: املاعون ) ()7(ويمنعونَ الْماعونَ )6(الَِّذين هم يراؤونَ )5(صلَاِتِهم ساهونَ 

فالوادي الذي يسيل : في هذه اآليات فئة من الناس وهم المنافقون ، قال الطبري 

من صديد أهل جهنم للمنافقين الذين يصلون ال يريدون اهللا عز وجل بصالتهم وهم 

  . 593في صالتهم ساهون إذا صلوها

 وأصل الماعون م ،عندهويمنعون الناس منافع ما: يقول )ومينعون املاعون ( وقوله    

  594ماعون :قال للماء الذي ينزل من السحاب يمن كل شئ منفعته ،

  :الزكاة ، قال الراعى النميرى : والماعون تأتى فى اللغة على وجوه منها 

  595قَوم على اإلسالم لما يتركوا      ماعونهم ويضييعوا التهليال

لمـاعون هـو المـاء      ا:  العرب يقـول     ضسمعت بع : ومنها الماء ، قال الفراء      

  يمج صبيره الماعون صبا : وأنشدنى فيه 

   .596السحاب: ولست أحفظ أوله ، الصبير : قال الفراء 

 )3:الكـوثر   ( )ِإنَّ شاِنئَك هو الْأَبتر     (: وجاء في ختام سورة الكوثر قوله تعالى        

بتر أي المقطوع   األ: توعد اهللا تعالى كلُّ من يبغض رسوله بالبتر ، قال ابن عطية             

   .597المبتور من رحمة اهللا تعالى ولو كان له بنون فهم غير نافعيه

 كثير من سفهاء قريش ، فقد ةوهذا الوعيد من اهللا تعالى هو رد على مقول  

  .باألبتر ألنه لم يكن له ولد ) @(كانوا يصفون رسول اهللا 
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  :المطلب األول 

  السور المختتمة ببيان بعض األحكام
  

سورتان من سور القرآن الكريم ختمتا بالفرائض وبيان بعض األحكام هما           

  .سورة النساء وسورة  األنفال 

والفرائض التي ختمت بها سورة النساء حسن الختم بها لما فيها من أحكام             

   598الموت الذي هو آخر أمر كل حي وألنها آخر ما نزل من األحكام

يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرؤ        (  :فسورة النساء مختتمة بقوله تعالى        
هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما                     

كَانواْ ِإخوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم أَن تِضلُّواْ واللّه              الثُّلُثَاِن ِمما ترك وِإن     
 ِليمٍء عي176:النساء )( ِبكُلِّ ش .(  

هي ما خال الوالد والولد     : فقال بعضهم   " الكاللة  " واختلف أهل التأويل في       

  . 599الكاللة ما خال الوالد: لة ما دون الولد ، وقال آخرون الكال: وقال آخرون 

الكاللة المـوروث   : فقال بعضهم   ) كاللة  ( واختلف أهل العلم في المسمى        

الكاللة : وهو الميت نفسه ، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده ، وقال آخرون               

يـرهم ، إذا لـم      هي الورثة الذين يرثون الميت ، إذا كانوا إخوة أو أخـوان أو غ             

   .600بل الكاللة الميت والحي جميعاً: يكونوا ولداً وال والداً ، وقال آخرون 

المرجح أنها الوراثة التي خلت من أٍب وابن وابنة ، ولم           : وقال ابن عطية      

يكن فيها عمود نسب ال عال وال سافل ، وبقى فيها من يتكلَّل ، أي يحـيط مـن                   

   .601الجوانب كما يحيط اإلكليل

 ألن أصحاب ) يستفتونك  ( تى اهللا سبحانه بصيغة الفعل المضارع في قوله         أ  

كان قد همهم شأن الكاللة فكانوا يكثرون من االسـتفتاء حولهـا            ) @ (رسول اهللا 

  .ويكررون ذلك فأنزل سبحانه وتعالى هذه اآلية ليبين حكمها 
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ه بذلك وأخـو    يعني جلَّ ثناؤ  ) وهو يرثها إن لم يكن لها ولد        ( وقوله تعالى     

  .602المرأة يرثها إن ماتت قبله إذا ورث كاللة ولم يكن لها ولد وال والد

أى إن كانتا اثنتين فلهما ) فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما تـرك  (  ثم يذكر سبحانه    

  .ثلثا ما ترك أخوهما الميت إذا لم يكن له ولد وال والد 

: قال الطبري    )األنثيني   اًء فللذكر مثل حظ   وإن كانوا إخوة رجاالً ونس    ( وقوله تعالى   

يعني وإن كان المتروكون من إخوته رجاالً ونساء فللذكر منهم بميراثهم عنه مـن              

ه وذلك إذا ورث كاللة واإلخوة واألخوات إخوته ت أخوانتركته مثل نصيب اثنين م

   .603خوانه ألبيه وُأمه ، أو ألبيهأو

يبين ( غرض الذي من أجله جاءت فقال       وعقَّب سبحانه هذه األحكام بذكر ال       

أي أنه تعالى قد بين حكم الكاللة لئال تضلوا أي لـئال تميلـوا     ) اهللا لكم أن تضلوا     

فهو ) واهللا بكل شئ عليم     ( عن الحق عند المواريث وقسمتها ، وأردف ذلك بقوله          

بكل سبحانه عليم بمصالح عباده في قسمة مواريثهم وفي غيرها ألن علمه قد أحاط     

  .شئ 

ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وهاجرواْ ( وختمت سورة األنفال ببيان أحكام المواالة ، قال تعالى    
              الَِّذينٍض وعاء بِليأَو مهضعب لَـِئكواْ أُورصنواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وِفي س أَنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبأَمداهجو

ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شيٍء حتى يهاِجرواْ وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَـيكُم                آمنواْ  
            ِصريلُونَ بمعا تِبم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإالَّ ع رصـ    )72(الن عواْ بكَفَر الَّذينـاء   وِليأَو مهض

        كَِبري ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنكُن ِفتت لُوهفْعٍض ِإالَّ تعِبيِل اللِّه        )73(بواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَِّذينو 
         ِرزةٌ وِفرغم مقًّا لَّهونَ حِمنؤالْم مه واْ أُولَـِئكرصنواْ وآو الَِّذينو   كَِرمي 74(ق(      ـدعواْ ِمن بنآم الَِّذينو 

               اِب اللِّه ِإنَّ اللّهٍض ِفي ِكتعلَى ِببأَو مهضعاِم بحلُواْ اَألرأُوو ِمنكُم لَـِئكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو
 ِليمٍء عي75-72:األنفال (  ) )75(ِبكُلِّ ش. (  

ضـد  : الصديق والنـصير والمـواالة      : والولي  : ب  وجاء فى لسان العر   

   .604اتخذه ولياً: المعاداة ، وتواله 

ولبيان أحكام المواالة بدأ سبحانه بذكر المهاجرين ، فهم أصل اإلسالم وهم              

الذين هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم وخرجوا يرجون الثواب من اهللا تعـالى ،             
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بالغوا فـي إتعـاب     :  قال فيه الطبري     )يف سبيل اهللا    وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم    ( وقوله  

نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء اهللا من الكفار ، في دين اهللا الذي جعله طريقـاً                

  .605إلى رحمته والنجاة من عذابه 

 يعني   )والذين آووا ونصروا    (  واتبع ذكر المهاجرين بذكر األنصار ، قال تعالى         

ه وهو المثوى والمسكن ، إذ أخرجهم قومهم مـن          أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إلي     

  606.منازلهم ، ونصروهم على أعدائهم وأعداء اهللا من المشركين

وقد حكم اهللا تعالى على هاتين الطائفتين بأن بعضهم أولياء بعـض ، قـال                

قال كثير من المفسرين هـذه      : وذكر ابن عطية     ،   )أولئك بعضهم أولياء بعض     (  تعالى

ؤازرة والمعاونة واتصال األيدي ، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد          المواالة هي الم  

  .607 إن هذه المواالة في الميراث: وكثير منهم 

وقد قيل إنما عنى بذلك أن بعضهم أولي بميراث بعض وإن : وقال الطبري   

 اهللا ورث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة واألرحام وأن اهللا نسخ            

  .608)لو األرحام بعضهم أويل ببعض يف كتاب اهللا وأو(  ذلك بقوله

ولما ذكر تعالى الذين هاجروا ، أتبعهم بذكر الذين لم يهاجر لبيان حكمهـم                

واليتهم من شئ حىت يهاجروا      والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من      (  : من المواالة قال تعالى   

وقد حكم اهللا تعـالى   )بينهم ميثاق وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم و 

على هؤالء الذين لم يهاجروا ولم يفارقوا دار الكفر بأنه ال نصرة لهم وال ميراث               

  .فكما أسلفنا فقد اختلفت آراء المفسرين حول المواالة

: قـال ابـن مجاهـد        ،   )من واليتهم   (  واختلف القُراء في قراءة قوله تعالى       

رها فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونـافع وابـن عـامر            واختلفوا في فتح الواو وكس    

  .609 بالكسر)ِواليتهم (  بفتح الواو ، وقرأ حمزة )واليتهم ( وعاصم والكسائي 
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قوم بينكم وبينهم ميثاق     وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على        ( وقوله تعالى   

على قـوم مـن     إن استدعى هؤالء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصركم         : يعني   )

الكفرة فواجب عليكم نصرهم إال إن استنصروكم على قوم كفار قـد عاهـدتموهم              

وواثقتموهم على ترك الحرب فال تنصروهم عليهم ألن ذلك غدر ونقض للميثـاق             

  .610وترك لحفظ العهد والوفاء به 

وذكر ) بصري   واهللا مبا تعملون  (  وبعد أن ذكر سبحانه حكم الذين لم يهاجروا قال          

واهللا بما تعملون فما أمركم ونهاكم من واليـة بعـضكم بعـضا أيهـا               : بري  الط

المهاجرون واألنصار وترك والية من آمن ولم يهاجر ونـصرتكم إيـاهم عنـد              

استنصاركم في الدين وغير ذلك من فرائض اهللا التى فرضها عليكم بـصير فـال               

  .611يخفى عليه من ذلك وال من غيره شئ 

م الذين آمنوا أتى بالمقابل لهم وهم الذين كفـروا ،  وبعد أن ذكر تعالى أحكا    

قـال  ) فتنة يف األرض وفـساد       والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إالَّ تفعلوه تكن       (  فقال تعالى 

 ، فجعل المؤمنين بعضهم اولياء      نقطع اهللا الوالية بين الكفار والمؤمني     : القرطبي  

   .612 ويتعاملون باعتقادهم بعض والكفار بعضهم أولياء بعض يتناصرون بدينهم

ظاهره إثبات المواالة بيـنهم كقولـه       : وأكَّد الزمخشري هذا المعنى بقوله        

تعالى في المسلمين أولئك بعضهم أولياء بعض ومعناه نهى المسلمين عن مـواالة             

الذين كفروا وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومـصارمتهم وإن كـانوا أقـارب وأن             

   .613عضايتركوا يتوارثون بعضهم ب

فإن أهل التأويل اختلفوا في      )إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري         (  أما قوله   

معناه إال تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به مـن موارثـه            : تأويله ، فقال بعضهم       

المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة واألنصار باإليمان دون أقربائهم مـن            

كفار تكن فتنة ، يقول يحدث بالء في األرض بسبب ذلك           أعراب المسلمين ودون ال   
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معنى ذلك إال تناصـروا أيهـا       : وفساد كبير يعني ومعاصى اهللا ، وقال آخرون         

  .614المؤمنون في الدين تكن فتنة في األرض وفساد كبير

والـذين آمنـوا وهـاجروا      (  وأثنى اهللا تعالى على المهاجرين واألنصار بقوله        

، قال  )  والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقَّا هلم مغفرة ورزق كرمي             وجاهدوا يف سبيل اهللا   

لهم ستر من اهللا على ذنبوهم بعفـوه        ) لهم مغفرة ورزق كريم     ( الطبري في قوله    

  .615لهم عنها ولهم في الجنة طعم ومشرب هنى كريم ال يتغير في أجوافهم 

يذكّر بمـا جـاَء فـي أول          )أُولئك هم املؤمنون حقّا   (  وال شك أن قوله تعالى    

أُولَـِئك هم الْمؤِمنـونَ     )3(الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ       ( السورة بذات التعبير  
كَِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر ِعند اتجرد مقًّا لَّه4-3: األنفال ()  )4(ح(.  

 مـنكم   والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك       (  قولهوختمت اآليات ب    

: بقول تعـالى ذكـره       )اهللا بكل شئ عليم      وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا إنَّ        

والذين آمنوا باهللا ورسوله من بعد تبيان ما بينت من والية المهاجرين واألنـصار              

لم يهاجر حتى يهـاجر وهـاجروا دار        بعضهم بعضا وانقطاع واليتهم ممن آمن و      

الكفر إلى دار اإلسالم وجاهدوا معكم أيها المؤمنون فأولئك منكم في الوالية يجب             

الموارثة مثل الذي يجـب لكـم علـيهم         وعليكم لهم من الحق والنصرة في الدين        

   .616  ضولبعضكم على بع
وأولـوا  فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء والية اإليمـان        : وقال ابن عاشور      

األرحام منهم بعضهم لبعض أولياء والية النسب ، واإلعتناء بهذا البيان مـؤذن بمـا               

 األرحام من االعتبار في نظر الشريعة فلذلك علقت أولوية األرحام بأنها كائنة             جلوشائ

في كتاب اهللا أي في حكمه فتقييد أولوية األرحام بأنها في كتاب اهللا للداللة علـى أن                 

  . 617قدره اهللا وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قرابتهم ذلك حكم فطري 

وفي رأي الباحثة أن هذه اآليات التي ختمت بها سورة األنفال تحدثت عن               

حكم المواالة بمعناها اللغوي ، فالمعروف في كالم العرب من معنى الـولي أنـه               
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ا أنه سبحانه قـد     الصديق و النصير والتابع المحب وأن المواالة ضد المعاداة ، كم          

فصل في سورة النساء أحكام الوراثة فأخذ الكالم بمعناه الظاهر البين أولـى مـن               

 التكلف والغموض ومعلوم أن اآليات األواخر من سورة األنفال نسخت حكماً كان           

في المدينة  ) @ (قائماً أول العهد وهو التوارث بحكم المؤاخاة التي عقدها الرسول         

  .  المهاجرين واألنصار أول قدومه عليها بين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المطلب الثانى 

  )@(السور المختتمة بتسلية الرسول 
فقـد  ) @(ثالث عشرة سورة من سور القران الكريم ختمت بتسلية الرسول         

لقي من قومه األذى الكثير فكان القرآن يتنزل عليه بما يشرح صـدره ليواصـل               

يمسسك اللّـه   وإن  ( سورة يونس قال تعالى   دعوته غير عابئ بما يالقي ، ففي ختام         
                    فُورالْغ وهاِدِه وِعب اء ِمنشن يِبِه م يبصِلِه يِلفَض آدٍر فَالَ ريِبخ كِردِإن يو وِإالَّ ه لَه رٍّ فَالَ كَاِشفِبض

  ِحيمِمن       قُ)107(الر قالْح اءكُمج قَد اسا النها أَيـن         لْ يمفِْسِه وِدي ِلنتها يمى فَِإندتِن اهفَم كُمبر 
 واتِبع ما يوحى ِإلَيك واصِبر حتى يحكُم اللّـه          )108(ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَناْ علَيكُم ِبوِكيٍل         

 اِكِمنيالْح ريخ وه109-107: يونس )  (و. (  

يخاطب اهللا تعالى نبيه الكريم بأن الخير والشر بيده تعالى فهـو إن أراد أن              

يصيبه بضر فال أحد يدفعه عنه إال هو سبحانه وتعالى وإن أراد أن يصيبه  برخاء             

ونعمة فلن يستطيع أحد أن يرد فضله كما أنه تعالى غفور لذنوب عباده رحيم بهم               

 )قل يأيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم         (   تعالى ، ثم يأمره تعالى أن ينذر الناس ، قال        

  .618) @ (الرسول: أي القرآن ، وقيل : قال القرطبي 

يعني مـن    )عليها   ا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضلُّ      منفمن اهتدى فإ  (  وقوله تعالى   

فإن عاقبة  )  @ (وما جاء به فقد نجا بنفسه ومن ترك الرسول        ) @ (صدق بمحمد 

  . على نفسهذلك تكون وباالً

وما أنا علـيكم    (  ثم يذكره سبحانه بأنه رسول ما عليه إال البالغ ، قال تعالى             

أي وما أنا عليكم بمسلط على تقويمكم إنما أمركم إلـى اهللا             : قال الطبرى    ) بوكيل  

   .619وهو الذي يقوّم من شاء منكم 

م اهللا وهـو خـري      واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيك      ( وتختم السورة بقوله تعالى       

واتبع يا محمد وحى اهللا الذى يوحيه إليك ، فأعمـل بـه             : قال الطبرى   ) احلاكمني  

واصبر على ما أصابك فى اهللا من مشركي قومك من األذى والمكاره وعلى مـا               
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نالك منهم حتى يقضي اهللا فيهم وفيك أمره بفعل فاصل وهو خير القاضين وأعدل              

  .620الفاصلين

فَِإنما يسرناه ِبِلساِنك ِلتبشر ِبِه الْمتِقني وتنِذر ِبـِه  ( وله سبحانهوختمت سورة مريم بق  
: مـرمي   ( ))98(وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرٍن هلْ تِحس ِمنهم من أَحٍد أَو تسمع لَهم ِركْزا             )97(قَوما لُّدا   

عالى وسهله بلسان نبيه الكريم هـو القـرآن العظـيم           والذي يسره اهللا ت   ) )97-98

فمعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، ووضح سبحانه أن الغرض من إنزاله              

بشارة المتقين ونذارة أهل الجدل والخصومة الذين ال يقبلون الحق ، جاء في لسان              

لحـق ، وجمعـه لُـد       الخَِصم الجِدُل الشِحيح الذي ال يزيغ إلى ا       : واأللَد  : العرب  

621وِلداد.  

أي مـن أمـة     : قال القرطبي   ) وكم أهلكنا قبلهم من قرن      ( وقوله سبحانه     

  .622وجماعة من الناس يخوف أهل مكة 

أي هل تـرى  ) هل تحس منهم من أحدا وتسمع لهم ركزا ( أما قوله تعالى      

  .623منهم أحداً  أو تسمع لهم صوتاً

فَاصِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسِل ولَـا         (وسورة االحقاف مختتمة بقوله تعالى      
                    مِإلَّـا الْقَـو لَكهلْ يلَاغٌ فَهاٍر بهن نةً ماعثُوا ِإلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ موري موي مهكَأَن مِجل لَّهعتست

لى نبيه الكريم بالصبر على ما يلقـى فـي          أمر اهللا تعا   ) 35: األحقاف  ) (الْفَاِسقُونَ  

دعوته من مكاره وأن يقتدي في ذلك بمن سبقه من الرسل وخص منهم أولي العزم             

: ، وقد ذكر القرطبي أنه اختلفت أقوال المفسرين في أولي العزم من الرسل ، قال                

نـوح وإبـراهيم    : ذوو الحزم والصبر ، وقال مجاهدهم خمسة        : قال ابن عباس    

: وهم أصحاب الشرائع ، وقيـل       . عيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم      وموسى و 

نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة            

  .624األعراف والشعراء
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يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض األنبياء ويجوز          ) من(و    

   .625مأن تكون للبيان فيكون أولوا العزم صفة الرسل كله

 يعني أن المـشركين     )كأم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من ار            ( وقوله تعالى   

حين يرون العذاب يوم القيامة يعتقدون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إال ساعة من نهـار                

اهم ما لقوا طول لبثهم فى الدنيا وهذا شبيه بقوله سبحانه           سوهذا لهول الموقف فقد ن    

  وفي )46:النازعات ( )كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا ِإلَّا عِشيةً أَو ضحاها (نازعات من سورة ال

  ).52:اإلسراء ) (يوم يدعوكُم فَتستِجيبونَ ِبحمِدِه وتظُنونَ ِإن لَِّبثْتم ِإالَّ قَِليالً (اإلسراء 

أي أن هـذا القـرآن بـالغ        )ك إال القوم الفاسقون     بالغ فهل يهل  (  ثَّم قال تعالى    

للناس وإنذار ، واالستفهام للتقرير والتأكيد والمعنى ال يهلك إال القوم الفاسقون قال             

  .626أي الخارجون عن أمر اهللا : القرطبي 

والفسوق في معناه اللغوي الخروج تقول  فسقت التمرة عن ِكمها  و  فسق               

  . إبليس عن أمر ربه السهم عن الرمية  وفسق 

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه       (وجاء في ختام سورة محمد قوله تعالى        
               سا يلَّووتِإن تاء والْفُقَر مأَنتو ِنيالْغ اللَّهفِْسِه ون نلُ عخبا يملْ فَِإنخبن يملُ وخبن يا  فَِمنكُم ممِدلْ قَوبت

    ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرالخطاب للذين آمنوا وفيه حـثٌّ لهـم علـى           )38: حممد  ) (غَي 

) @(اإلنفاق في سبيل اهللا ألنهم هم الفقراء إلى اهللا واهللا هو الغني ، وتسلية النبي                

، ) كونوا أمثـالكم    وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم ال ي       ( نلتمسها في قوله تعالى     

وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد فترتـدوا             : قال الطبرى   

راجعين عنه يهلككم ثم يجئ بقوم آخرين غيركم بدالً منكم يصدقون به ويعملـون              

بشرائعه ، ثم ال يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل اهللا وال يضيعون شيئاً من                 

  .627حدود دينهم 

يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَِّه كَما قَـالَ          (وختمت سورة الصف بقوله تعالى      
 ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني من أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اللَِّه فََآمنت طَّاِئفَةٌ مـن                

 )14: الـصف   (  )لَ وكَفَرت طَّاِئفَةٌ فَأَيدنا الَِّذين َآمنوا علَى عدوِهم فَأَصبحوا ظَاِهِرين           بِني ِإسراِئي 
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يخاطب اهللا تعالى الذين آمنوا ويأمرهم بأن يكونوا أنصار اهللا كما كان الحواريون             

إسـرائيل  أنصار عيسى عليه السالم ، ثم ذكر سبحانه أنه قد آمنت طائفة من بني               

  .بعيسى وكفرت طائفة منهم به 

: قـال الطبـري      )فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين        (  وقوله تعالى   

 فقوينا الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل على عدوهم الذين كفروا مـنهم             

لتصديقه إياهم أن عيسى عبد اهللا ورسوله وتكذيبه من قال هو إلـه ،              ) @ (بمحمد

ومن قال هو ابن اهللا تعالى ، فأصبحوا ظاهرين ، فأصـبحت الطائفـة المؤمنـة                

   .628ظاهرين على عدوهم الكافرين منهم 

 سورة الجمعة ، قال تعالى    ) @ (كذلك من السور التي ختمت بتسلية الرسول      

)          ا قُلْ مقَاِئم كُوكرتا وهوا ِإلَيا انفَضولَه ةً أَوارا ِتجأَوِإذَا رو         اللَّهِة وارجالت ِمنِو واللَّه نم رياللَِّه خ ا ِعند

   اِزِقنيالر ريعاتب اهللا تعالى الذين آمنوا النشغالهم بـاللهو والتجـارة           )11:اجلمعة  ) (خ

ما عند اهللا خير من اللهو      (  وأمر رسوله الكريم أن يقول لهم      )@(  رسول اهللا   وترك

 )@(يقول جلَّ ثناؤه لنبيه محمد      : ذكر الطبري   ) ر الرازقين   ومن التجارة واهللا خي   

قل لهم يا محمد الذي عند اهللا من الثواب لمن جلس مـستمعاً خطبـة رسـول اهللا                  

وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفـضون               

  .629إليها واهللا خير رازق فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم

أحدهما ما عند اهللا من ثواب صالتكم خيـر         :  القرطبي فيه وجهين     وأورد  

من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم والثاني ما عند اهللا من رزقكم الذي قسمه لكم خيـر                

  .630مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم

 فَـستعلَمونَ   قُلْ هو الرحمن آمنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا      (وسورة الملك مختتمة بقوله تعالى      
: امللـك   ) ()30(قُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأِْتيكُم ِبماء مِعنيٍ          )29(من هو ِفي ضلَاٍل مِبٍني      

 مكة بأنه ومن معه من      نأن يخبر مشركي  ) @( أمر سبحانه وتعالى محمد      )29-30

يه في أمـورهم وأنهـم يـوم القيامـة          المسلمين قد صدقوا بالرحمن واعتمدوا عل     

  .سيعلمون من الذي ضلَّ عن الصراط المستقيم 
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قـال فيـه     )معـني    قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتكم مباء        (  وقوله تعالى   

 قل يا محمد لهؤالء المشركين أرأيتم       )@(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد      : الطبري  

ماؤكم غائراً ال تناله الدالء  فمن يجيئكم بمـاء          أيها القوم العادلون باهللا إن أصبح       

  .631تراه العيون ظاهراً

  :ومنه قول جرير 

 632وشالً بعينك ما يزال مِعينا* إن الذين غدوا بلبك غادروا 

وتسلية له  )@( ويبدو أن سورة الملك ختمت بهذه اآليات التي فيها طمأنينة للنبي             

  .633) @ (نون موت محمدألن مشركي مكة كما قال القرطبي كانوا يتم

 خاتمة سورة القلم قال تعـالى     ) @ (كذلك من الخواتيم التي تسلي رسول اهللا      

وما هو ِإلَّا   )51(وِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونك ِبأَبصاِرِهم لَما سِمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ ِإنه لَمجنونٌ             (

 الَِمنيلِّلْع قال القرطبي   )ليزلقونك بأبصارهم   (   وفي قوله تعالى   )52-51:القلم  (  ))52( ِذكْر

وقيل المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كـادوا يـسقطونك وأن المعنـى              : 

   .634يصيبونك بالعين: الجامع 

ولما وصف سبحانه نظراتهم التي تدل على غيظهم وحسدهم اتبعها بـذكر              

أي إن الذي جاءهم به وهو القرآن الكـريم          )يقولون إنه جملنون    و(  أقوالهم ، قال تعالى   

من الهذيان الذي يهِذي به المجنون ، ألنهم كانوا قد احتاروا في كنهه فلم يجدوا إال                

قال  )وما هو إال ذكر للعاملني      (  أن يصفوه بهذا الوصف الذي برأه اهللا منه بقوله تعالى         

شـرف ، أي القـرآن      : لعالمين وقيل معنـاه     أي وما القرآن إال ذكر ل     : القرطبى  

  .635) @ (شرف للعالمين أيضاً شرفوا بإتباعه واإليمان به) @ (والنبي

يقول  )17: الطارق() فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا     ( وسورة الطارق مختتمة بقوله تعالى    

 عجيل إهالكهم ، وأكَّـد    مهل الكافرين وال تسأل اهللا ت     ) @ (تعالى ذكره لنبيه محمد   

أمهلهم أنا قليالً وأنظرهم للموعد الذي هو       : يقول  ) رويدا   أمهلهم(  هذا المعنى بقوله  
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ــم   ــة بهـ ــول النقمـ ــت حلـ   ا     ا                             .636وقـ

وتسليته ، وهي مختتمـة     ) @(وسورة الضحى بأكملها جاءت لتطمين النبي             

ال القرطبى       )11:الضحى  (  )ِنعمِة ربك فَحدثْ    وأَما بِ ( بقوله تعالى  أي أنشر ما أنعم    :  ق

 اهللا عليك بالشكر والثناء والتحدث بنعم اهللا واالعتراف بها شكر والخطاب للنبـي            

ــره )@( ــه ولغي ــام ل ــم ع                ا                                      .637  والحك

وهي تبليغ الرسالة التـي     ) @ (م ختمتا ببيان مهمته   وسورتان من سور القرآن الكري    

أرسل بها وهما سورة الكهف وسورة الغاشية ، جاء في ختام سورة الكهف قولـه               

ـ                  ( تعالى معـِه فَلْيبو ِلقَاء رجرن كَانَ يفَم اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهمأَن ى ِإلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنملْ قُلْ ِإن

قـل لهـؤالء    : ذكر الطبـري     )110: الكهف  ) (عملًا صاِلحا ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا        

إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم ال علم لي إال ما علمنـي اهللا               : المشركين يا محمد    

وأن اهللا يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه وال تشركوا به شـيئا                

                                            ا                    .638بود واحد ال ثاني له وال شريكمع

ثم ذكر سبحانه الحال التي ينبغي أن يكون عليها من كان يؤمل حسن لقـاء                      

 )فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربّه أحـدا               (  ربه ، قال تعالى   

 والمراد بالنهي عن اإلشراك بالعبادة أن ال يرائي بعمله وأن ال             :أورد الزمخشرى 

   ا                 ا   .639يبتغــي بــه إال وجــه ربّــه خالــصاً ال يخلــط بــه غيــره

 لَّست علَيِهم ِبمصيِطرٍ  )21(فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر     ( وسورة الغاشية مختتمة بقوله تعالى          
)22(     كَفَرلَّى وون تِإلَّا م)23(     رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي)24(    مهابا ِإينِإنَّ ِإلَي)25(      مهابـا ِحـسنلَيِإنَّ ع ثُم
أمر اهللا تعالى نبيه الكريم ان يذكر عباده بما أرسـل بـه               )26-21:الغاشية  .) ()26(

       ا          .                م بمسلط وال هـو علـيهم بجبـار        ليس عليه ) @ (إليهم ، وهو  

: أحـدهما  : يتوجه لوجهين  :  قال الطبري    )إالَّ من توىل وكفر     ( وقوله تعالى          ا

فذكر قومك يا محمد إالَّ من تولى منهم عنك وأعرض عن آيات اهللا فكفر فيكـون                

لم يذكروا ، والوجه الثـاني أن       استثناء من الذين كان التذكير عليهم وإن        " إالّ"قوله  
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 منقطعاً عما قبله فيكون معنى الكالم حينئذ لست عليهم )إال من توىل وكفر  (يجعل قوله   

  . 640بمسيطر ، إال من تولى وكفر يعذبه اهللا 

هو عذاب جهنم ، فيعذبه اهللا العذاب        )فيعذبه اهللا العذاب األكرب     (  وقوله سبحانه   

  .641ذاب جهنم في اآلخرةاألكبر على كفره في الدنيا وع

ولما أمر اهللا تعالى نبيه الكريم بالتذكير ، أعلمه بأنه سبحانه هو المتـولي                

أي إن رجوع من كفر ومعادهم  )مثَّ إنَّ علينا حسام * إنَّ إلينا إيام  (  حسابهم قال تعالى  

  .إليه سبحانه وتعالى وهو المسؤول عن حسابهم ومجازاتهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث

  السور المختتمة بمدح القرآن
  

ست سور من سور القرآن الكريم ختمت بمدح القرآن مع األمر بـالبالغ ،              

لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ لِّأُوِلي اَأللْباِب ما كَـانَ          ( جاء في ختام سورة يوسف قوله تعالى      
                                                 

  167ص-15 ج– جامع البيان –الطبري  640
  . نفس الصفحة –المرجع السابق  641



)  بين يديِه وتفِْصيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَـوٍم يؤِمنـونَ             حِديثًا يفْترى ولَـِكن تصِديق الَِّذي    

ذكر سبحانه وتعالى أنه كان في قصص يوسف وإخوتـه عبـرة              )111:  يوسف(

وعظةٌ ألصحاب الحجا والعقول ، وأن هذا القرآن ما كان يختلق ويتكذَّب ولكنـه              

أي ما كان قبله من التـوراة واإلنجيـل          ) يديه   ولكن تصديق الذي بني   (  كما قال تعالى  

   .642وسائر كتب اهللا تعالى

وهو أيضا : يقول تعالى ذكره  : قال الطبري    )وتفصيل كُلََّ شٍئ    (  وقوله تعالى   

تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر اهللا ونهيه وحالله وحرامه وطاعتـه               

  .643ومعصيته

فالقرآن الكريم   )هدى ورمحةً لقوم يؤمنون      ( بأنه ثم وصف سبحانه القرآن الكريم      

فيه الهداية من الضالل ، وفيه الرحمة من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه لـذا                 

  .أي يصدقون بالقرآن وبما فيه  )لقوم يؤمنون (  قال تعالى

 وِليعلَمواْ أَنما هو هـذَا بالَغٌ لِّلناِس وِلينذَرواْ ِبِه( وسورة إبراهيم مختتمة بقوله تعالى   

فالقرآن الكريم بالغ للناس ، وعلَّق ابـن        )52:إبراهيم) (ِإلَـه واِحد وِليذَّكَّر أُولُواْ اَأللْبابِ    

وقد رتبت صفات اآليات المشار إليها باسم اإلشارة        : عاشور على هذه اآلية بقوله      

بتدئ بالـصفة العامـة     على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض ، فا         

وهي حصول التبليغ ثم ما يعقب حصول التبليغ من اإلنذار ثم ما ينشأ عنـه مـن                 

ما جاء بـه     العلم بالوحدانية لما في خالل هذه السورة من الدالئل ، ثم بالتذكير في            

   .644)@ (وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول ذلك البالغ

ولَتعلَمن نبأَه بعـد    )87(ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْر لِّلْعالَِمني      ( بقوله تعالى ) ص(وختمت سورة   

فالقرآن الكريم ذكر للعالمين من الجن واإلنس ، وفي قوله            )88-87:ص( ) )88(ِحٍني

أي ما يأتيكم عند الموت أو يوم       : قال الزمخشري   ) ولتعلمن نبأه بعد حين     ( تعالى  

  .645الم وفشوه من صحة خبره وأنه الحق والصدقالقيامة أو عند ظهور اإلس
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ِلـيعلَم أَن قَـد أَبلَغـوا       ( والحديث عن البالغ ختمت به سورة الجن قال تعالى        

اختلف أهل التأويـل     )28:اجلن  ) (ِرسالَاِت ربِهم وأَحاطَ ِبما لَديِهم وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا          

وقـالوا   )@ (عني بذلك رسـول اهللا    :  فقال بعضهم    )ليعلم  ( في الذي عنى بقوله     

: ليعلم رسول اهللا أن قد أبلغت الرسل قبله عن ربها ، وقال آخرون              : معنى الكالم   

: بل معنى ذلك ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا رساالت ربهم وقال آخـرون               

   .646بل معنى ذلك ليعلم محمد أن قد بلّغت المالئكة رساالت ربهم

أي علم بكل ما عندهم ، وزاد على هذا العلم           )وأحاط مبا لديهم    (  تعالىوقوله    

  .فهو سبحانه قد علم عدد األشياء كلها ) شٍئ عددا كل وأحصى ( بأنه تعالى 

كذلك من السور التي ختمت بمدح القرآن الكريم سـورة البـروج ، فهـي              

قـال   )22-21:الربوج  ) ( )22(ٍح محفُوظٍ ِفي لَو )21(بلْ هو قُرآنٌ مِجيد     ( مختتمة بقوله تعالى  

يقول تكذيباً منه جلَّ ثناؤه للقائلين للقرآن هو شعر وسجع ما ذلك كذلك             : الطبري  

  .647بل هو قرآن كريم

أي أنه محفوظ من التبديل والتغيير ،        )يف لوح حمفوظ    (  ثم وصفه سبحانه بأنه     

قرأ نافع وحده   : قال ابن مجاهد     ،   )حمفوظ(وقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى        

   648 خفضاً)حمفوٍظ(:  رفعاً وقرأ الباقون )حمفوظٌ(: 

 خفضا على معنى أن     )حمفوٍظ:(وقد علّق الطبري على هاتين القراءتين قائالً          

اللوح هو المنعوت بالحفظ وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل في لوح محفوظ مـن               

 رفعا رداً على القرآن علـى      )حمفوظٌ( هللا فيه ،    الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته ا      

بل هو قرآن مجيد ، محفوظ      : أنه من نعته وصفته وكان معنى ذلك على قراءتها          

  .649من التغيير والتبديل في لوح 

  .  نعتاً للوح وبالرفع نعتاً للقرآن ) محفوظ(إذن من قرأ بالخفض جعل كلمة 

ولَا أَنا عاِبد ما عبدتم     ( قال تعالى    وختمت سورة الكافرون بما يدل على البالغ      
)4(      دبا أَعونَ ماِبدع ملَا أَنتو)5(     ِديِن ِليو كُمِدين لَكُم)أمـر اهللا تعـالى       )6-4:الكافرون  ) ()6 
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رسوله الكريم أن يبلغ المشركين بأنه لن يعبد فيما يستقبل مـا يعبـدون وال هـم                 

 أي لكم   )لكم دينكم ويل دين     ( ، لذا قال تعالى     ) @(يعبد  سيعبدون فيما يستقبلون ما     

دينكم فال تتركونه أبدا ألنه قد ختم عليكم وقضى أن ال تنفكوا عنه وأنكم تموتـون                

عليه ولي دين الذي أنا عليه ال أتركه أبدا ألنه قد مضى في سابق علم اهللا أنـي ال        

  .650انتقل عنه إلى غيره
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  المطلب الرابع

  ة بالحديث عن اليوم اآلخرالسور المختتم
  

وختمت خمس سور من سور القرآن الكريم بالحديث عن اليوم اآلخر ، ففي   

وِحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُِعلَ ِبأَشياِعِهم من قَبلُ ِإنهـم            ( خاتمة سورة سبأ قال تعالى    

م هذه السورة تحدث سبحانه وتعالى عن حال        في ختا   )54:سبأ  ) (كَانوا ِفي شكٍّ مِريبٍ   

: قال القرطبي    )وحيل بينهم وبني ما يشتهون      (  الكافرين في اليوم اآلخر ، وقوله تعالى      

قيل حيل بينهم وبين النجاة من العذاب وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون في الـدنيا     

  .651من أموالهم وأهليهم 

ي أن العذاب الذي حلَّ بالكـافرين يـشبه         أ )كما فعل بأشياعهم    (  وقوله تعالى   

  .العذاب الذي نزل بالكافرين من األمم السالفة

أي من أمر الرسل والبعث والجنـة        )إم كانوا يف شٍك مريب      (  ثم ذكر تعالى    

   .652والنار، وقيل في الدين والتوحيد والمعنى واحد 

وفَواِكه ِممـا   )41(ي ِظلَاٍل وعيوٍن    ِإنَّ الْمتِقني فِ  ( وتختم سورة المرسالت بقوله تعالى    
ويـلٌ يومِئـٍذ    )44(ِإنا كَذَِلك نجِزي الْمحِسنني     )43(كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما كُنتم تعملُونَ     )42( يشتهونَ

  كَذِِّبني45(لِّلْم(      َونِرمجكُم موا قَِليلًا ِإنعتمتكُلُوا و)46(و    كَذِِّبنيِئٍذ لِّلْممولٌ يي)وا لَا     )47كَعار مِإذَا ِقيلَ لَهو

في   )50-41:املرسالت  .)()50(فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ     )49(ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني    )48(يركَعونَ  

وم اآلخر ، قـال     هذه اآليات بدأ سبحانه بالحديث عن حال المتقين وما لهم في الي           

إن الذين اتقوا عقاب اهللا بأداء فرائضه في الدنيا واجتناب معاصيه فـي             : الطبرى  

ظالل ظليلة وأنهار تجري خالل أشجار جنَّاتهم وفواكه يأكلون منها كلما اشتهوا ال             

  .653يخافون ضرها وال عاقبة مكروهها

 )ربوا هنيئاً مبا كنتم تعملون      كلوا وأش ( ثم بين تعالى ما يقال للمتقين ، قال تعالى          

أي أنهم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئاً لكم جزاء ما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة                

  .اهللا سبحانه وتعالى 
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إنـا كمـا جزينـا      : ذكر فيه الطبري     )إنا كذلك جنزي احملسنني     (  وقوله تعالى   

لدنيا كـذلك نجـزي     هؤالء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في ا          

   .654ونثيب أهل اإلحسان في طاعتهم إيانا

وبعد أن ذكر سبحانه حال المتقين أعقبه بذكر حال المكذبين وتوعدهم بقوله              

ويل للذين يكذبون   : قال الطبري   ) كلوا ومتتعوا قليالً إنكم جمرمون      *  ويل يومئذ للمكذبني     (

 بما أكرمهم به يـوم القيامـة ،         خبر اهللا عما أخبرهم به من تكريمه هؤالء المتقين        

كلوا فـي بقيـة آجـالكم       : ويقول تعالى ذكره تهددا ووعيدا منه للمكذبين بالبعث         

وتمتعوا بقية أعماركم إنكم مسنُون بكم سنة من قبلكم من مجرمي األمـم الخاليـة               

   655التي متعت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجالها ثم انتقم اهللا منها بكفرها

يفيد تأكيد هذا المعنى و تقريره في       ) ويل يومئذ للمكذبني    (  له تعالى وتكرار قو   

، ) يركعـون    وإذا قيل هلم اركعوا ال    ( النفوس، ثم وضح تعالى عصيانهم وعنادهم بقوله      

: وإذا قيل لهؤالء المجرمين المكذبين بوعيد اهللا أهل التكـذيب بـه             : قال الطبري   

يل في الحين الذي يقال لهم فيـه ، فقـال           اركعوا ال يركعون ، واختلف أهل التأو      

بل قيـل  : يقال ذلك في اآلخرة حين يدعون إلى السجود ، وقال آخرون       : بعضهم  

  .656عني بالركوع في هذا الموضع الصالة: لهم ذلك في الدنيا ، وقيل 

واالسـتفهام  : ذكر ابن عاشـور      )فبأي حديث بعده يؤمنون     (  وفي قوله تعالى    

 التعجبي من حالهم أي إذا لم يصدقوا بالقرآن مـع وضـوح             مستعمل في اإلنكار  

  .657حجته فال يؤمنون بحديث غيره 

ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَّـِه            (وهذا شبيه بقوله سبحانه     
  ).6:اجلاثية () وآياِتِه يؤِمنونَ

ِفيم أَنت  )42(يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها       (تعالىوتختم سورة النازعات بقوله     
كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا ِإلَّا      )45(ِنما أَنت منِذر من يخشاها      إ)44(ِلَى ربك منتهاها    إ)43(ِمن ِذكْراها   

كان الناس يكثرون من السؤال عن وقـت         )46-42: ت  النازعا)( )46(عِشيةً أَو ضحاها    

                                                 
  244ص-14 ج– جامع البيان –الطبري  654
  245ص–المرجع السابق  655
  نفس الصفحة–المرجع السابق  656
 .447ص-14ج– التحرير والتنوير –ابن عاشور  657



قيام الساعة التي يبعثون فيها من قبورهم لذلك أتى سبحانه وتعالى بلفظ المضارع             

ألنه يفيد التكرار واالستمرار ، والخطاب في هـذه اآليـات           ) يسئلونك  ( في قوله   

إنما بعـث   ) @ ( وتعاىل وأنه  أخربه تعاىل بأن علم الساعة ينتهى إليه سبحانه       ) @ (إىل النيب موجه  

إنمـا  * إىل ربك منتهاها    * فيم أنت من ذكراها     (  إلنذار من يخاف عقاب اهللا ، قال تعالى       
  ).أنت منذر من خيشاها 

يوم يروا مل    كأم(  ثم تحدث سبحانه عن حال المكذبين بالساعة ، قال تعالى           

هؤالء المكذبين بالساعة ، يوم يرون أن كأن : قال الطبري    )يلبثوا إالّ عشية أو ضحاها      

الساعة قد قامت من عظيم هو لها لم يلبثوا في الدنيا إالّ عشية يوم أو ضحى تلـك                  

  .658العشية

فَِإذَا جاءِت الصاخةُ ( قال تعالى اليوم اآلخر ختمت به سورة عبس ، والحديث عن     
ِلكُلِّ امِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه      )36(وصاِحبِتِه وبِنيِه   )35(مِه وأَِبيِه   وأُ)34(يوم يِفر الْمرُء ِمن أَِخيِه      )33(
ترهقُهـا قَتـرةٌ    )40(ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبـرةٌ      )39(ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ   )38(وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ    )37(
اسم من أسماء يوم القيامة     : الصاخة   )42-33:عبس  ( )42(لْكَفَرةُ الْفَجرةُ   ولَِئك هم ا  ا)41(

، ولبيان هول ذلك اليوم ذكر سبحانه فرار المرء من أقرب األقربين فالمرء يفـر               

من أخيه وأمه وأبيه ويفر من صاحبته وبنيه فلكل امرئ في ذلك اليوم العـصيب               

  .نفسي نفسي : نفسه والكل يقول شأن يصرفه عن غيره فال يعرف المرء إال 

يوم يفر المرء مـن أقـرب       : وأطنب بتعداد هؤالء األقرباء دون أن يقال          

  .659 قرابته مثالً إلحضار صورة الهول في نفس السامع
(   ولبيان حال الناس في اليوم اآلخر ، بدأ سبحانه بذكر المتقين ، قال تعـالى                

الوجوه المسفرة المضيئة هي وجوه المؤمنين      هذه   )ضاحكة مستبشرة   * وجوه يومئذ مسفرة    

ضـاحكة   :قال الطبري    )ضاحكة مستبشرة    ( الذين رضي اهللا عنهم ، وفي قوله تعالى       

   .660من السرور بما أعطاها اهللا من النعيم والكرامة ، مستبشرة لما ترجو من الزيادة

  :م  متأثراً بهذا القول الكري661قال الشاعر السوداني محمد سعيد العباسيو
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 662لم ألق منك الضاحك المستبشرا* ما كنت أرضى يا زمان لو أنني 

ووجوه يومئذ عليهـا    (  تبع سبحانه حال المتقين بحال الكافرين ، قال تعالى        أو  

ووجوه الكفار على عكس تلك الوجوه المسفرة الضاحكة المستبـشرة فهـي             )غربة  

    .وجوه تعلوها غبرة ترهقها قترة

 يصيرها اهللا تراباً يومئذ بعد القضاء بينها يحول ذلـك           ذكر أن البهائم التى     

   663التراب غبرة في وجوه أهل الكفر ويغشى تلك الوجوه قترة وهي الغبرة

هؤالء الـذين   : ذكر الطبري   ) أولئك هم الكفرة الفجرة     ( وفي قوله تعالى      

م ال يبالون   هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة باهللا ، كانوا في الدنيا الفجرة في دينه             

ما أتوا به من معاصي اهللا وركبوا من محارمه فجزاهم اهللا بسوء أعمالهم ما أخبر               

  .664به عباده

والحديث عن اليوم اآلخر يظهر كذلك في خاتمة سورة العاديـات ، قـال                

) )11(نَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخِبري ِإ)10(وحصلَ ما ِفي الصدوِر )9(أَفَلَا يعلَم ِإذَا بعِثر ما ِفي الْقُبوِر (تعالى 

 القبور تكون في اليوم اآلخر حين يخرج الموتى للحساب،          ة بعثر ).11-9:العاديات  (

المقصود به إبراز ما في صدور الناس من خير          )وحصّل ما يف الصدور     (  وقوله تعالى 

  .وشر

إن ربهم بأعمالهم وما    : الطربي  ذكر   )إن ربهم م يومئذ خلبري      (  وفي قوله تعالى    

أسروا في صدورهم عليم ال يخفى عليه منها شئ ، وهو مجازيهم على جميع ذلك               

  .665يومئذ 
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  المطلب الخامس

  السور المختتمة بالحديث عن الرسل والرساالت السماوية
  

 وسورتان من سور القرآن الكريم ختمتا بالحديث عن الرسل والرسـاالت          

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّـِذين كَفَـروا       (، فسورة التحريم مختتمة بقوله تعالى       السماوية السابقة   
ِامرأَةَ نوٍح وِامرأَةَ لُوٍط كَانتا تحت عبديِن ِمن ِعباِدنا صاِلحيِن فَخانتاهما فَلَم يغِنيا عنهما ِمن اللَِّه شيئًا                 

  لَا النخِقيلَ ادو  اِخِلنيالد عم ـِن ِلـي              )10(اراب بر نَ ِإذْ قَالَتوعأَةَ ِفرروا ِامنآم ثَلًا لِّلَِّذينم اللَّه برضو
             ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجنِلِه ومعنَ ووعِني ِمن ِفرجنِة ونا ِفي الْجتيب كعِ  )11(ِعند تناب ميرمانَ الَِّتي  ورم

                الْقَـاِنِتني ِمـن تكَانِبِه وكُتا وهباِت رِبكَِلم قَتدصا ووِحنا ِفيِه ِمن رنفَخا فَنهجفَر تنص12(أَح((  

من قضاء اهللا في خلقه أن ال تزر وازرة وزر أخـرى ، لـذا                 )12-10:التحرمي  (

ال يغنى أحد في اآلخرة عن قريب مهمـا         ضرب اهللا هذه األمثال للداللة على أنه        

كانت صلته به ، بدأ سبحانه هذه األمثال بضرب مثل للذين كفروا وهما امرأة نوح               

وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عباد اهللا هما سـيدنا نـوح وسـيدنا لـوط ،                   

ـ                 ع فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا يوم القيامة وقيل لهما ادخـال النـار م

  .الداخلين فيها ولم ينفعهما أن كان أزواجهما من األنبياء 

إنه : ذُكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة وكانت تقول للناس               

  .666مجنون وأن خيانة امرأة لوط ، أن لوطا كان يسّر الضيف وتدلُّ عليه

 آمنت باهللا   وضرب اهللا مثالً للذين صدقوا اهللا ووحدوه ، امرأة فرعون التي            

ووحدته وصدقت رسوله موسى ، وهي تحت عدو من أعـداء اهللا كـافر ، فلـم                 

  .667يضرها كفر زوجها إذ كانت مؤمنة باهللا

) من فرعون وعمله    ( واسمها آسية بنت مزاحم ، ومعنى       : وذكر القرطبي     

   668تعني بالعمل الكفر ، وقيل من عمله من عذابه وظلمه وشماتته
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هو معطوف علـى    :  أي وأذكر مريم وقيل      ) ابنة عمران    ومرمي( وقوله تعالى     

وضرب اهللا مثالً لمريم ابنة عمران وصبرها علـى أذى          : امرأة فرعون والمعنى  

  .669اليهود 

فنفخنا فيه في جيـب     :  قال الطبري    )فنفخنا فيه من روحنا     ( وفي قوله تعالى      

  .670 وهو الروحلدرعها ، وذلك فرجها ، من روحنا ، من جبرائي

 آمنت بعيسى وهـو كلمـة اهللا      : يقول   )وصدقت بكلمات را وكتبه     (  ن قتادة ع  

وكانت من القوم   : يقول  ) وكانت من القانتين    ( يعني التوراة واإلنجيل ،     ) وكتبه  (

   .671المطيعين

 والْآِخرةُ خير )16(بلْ تؤِثرونَ الْحياةَ الدنيا      (وجاء في ختام سورة األعلى قوله تعالى      
   ) .19-16:األعلى ) )()19(صحِف ِإبراِهيم وموسى )18(ِإنَّ هذَا لَِفي الصحِف الْأُولَى )17(وأَبقَى

اختلف أهل التأويل في الذي أشـير إليـه          )إنَّ هذا لفي الصحف األوىل      ( وقوله    

،   " األعلـى   ربك سبح اسم "  أشير به إلى اآليات التي في     : بقوله هذا ، فقال بعضهم      

واآلخرة (  بل عني بذلك أن قوله    : قصة هذه السورة ، وقال آخرون       : آخرون   وقال

: في الصحف األولى وأما الصحف فإنها جمع صحيفة ، وإنما عني بها          )خري وأبقى   

  .672كتب إبراهيم 

يعني الكتب المنزلة عليهما ولم يرد أن        )صحف إبراهيم وموسى    (  وقوله تعالى   

ا في تلك الصحف وإنما هو على المعنى، أي إن معنى هذا الكالم             هذه األلفاظ بعينه  

  .673وارد في تلك الصحف
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  )ابراهام(وابن عامر يقرأ ) ابراهيم (يقرأ 



  المطلب السادس

  السور المختتمة باإلخبار عن حقائق
  

وخمس سور من سور القرآن الكريم ختمت باإلخبار عن حقـائق بعـضها        

حدث مثل ناقة صالح التي ختمت بها سورة الشمس ، وبعضها سيحدث مثل النار              

  .التي توعد اهللا بها أبا لهب وامرأته ، وختمت بها سورة المسد 

فَقَالَ لَهـم رسـولُ اللَّـِه ناقَـةَ اللَّـِه           ( جاء في ختام سورة الشمس قوله تعالى        
ـ   )14(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم فَسواها        )13(وسقْياها خلَـا يـا    واهقْبع 15(اف( (

  ) .15-13:الشمس (

صالحاً رسول اهللا ، فقال     :  يعني بذلك جلَّ ثناؤه      )فقال هلم رسول اهللا     ( وقوله    

 احذروا ناقة اهللا وسقياها وإنما حذرهم سقيا الناقـة          )ناقة اهللا وسقياها    ( لثمود صالح   

رب يوم آخر غيـر     ألنه كان تقدم إليهم عن أمر اهللا ، أن للناقة ِشرب يوم ولهم شِ             

  .674م الناقة وي

 فيعني أن ثمود كذبوا صالحاً وعقروا الناقة        )فكذبوه فعقروها   ( أما قوله تعالى      

جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا علـى منعهـا الـشرب             : وذكر الطبري   

ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها ، وعقرها من عقرها ولذلك نـسب              

  .675)فكذبوه فعقروها ( ر إلى جميعهم فقال جلَّ ثناؤه التكذيب والعق

 أي أهلكهم وأطبق علـيهم العـذاب        )فدمدم عليهم رم بذنبهم     ( وقوله سبحانه     

  .676بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعقر

:  قال الطبري    )وال خياف عقباها    ( واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى          

بل معنى ذلك   :  دمدمته عليهم ، وقال آخرون       ةاف تبع ال يخ : فقال بعضهم معناه    

  .677أي عقبى فعلته التي فعل: ولم يخف الذي عقرها عقباها 
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وسورة الفيل التي تحكي قصة أصحاب الفيل مع الكعبة تختم بقوله تعـالى               
الفيل ) ()5(علَهم كَعصٍف مأْكُوٍل فَج)4(ترِميِهم ِبِحجارٍة من ِسجيٍل   )3(وأَرسلَ علَيِهم طَيرا أَباِبيلَ     (

وقد جاء أصحاب الفيل بقيادة أبرهة لهدم الكعبة ولكن اهللا حمى بيتـه              ).3-5:

وأرسل عليهم طيراً أبابيل متتابعة بعضها اثر بعض ترمـي أصـحاب الفيـل              

ــجيل ــن ســـ ــارة مـــ     ا                                              بحجـــ

فجعل اهللا أصحاب   :  ذكر الطبري    )فجعلهم كعصف مأكول    ( الى  وفي قوله تع      

شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التـي نزلـت بهـم           الفيل كزرع أكلته الدواب ،      

وتفرق آراب أبدانهم بها ، بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكـل الـزرع               
678.  

وامرأَته حمالَةَ  )3( لَهبٍ سيصلَى نارا ذَات  ( أما سورة المسد فهي مختتمة بقوله تعالى          

وهذا الختام إخبار من اهللا تعالى       )5-3:املسد  ( ))5(ِفي ِجيِدها حبلٌ من مسٍد      )4(الْحطَِب  

 ا             .ووعيد ألبي لهب وامرأتـه بأنهمـا سيـصليان نـاراً ذات لهـب             

ة الحطب     ( واختلف أهل التأويل في معنى قوله          عضهم كانـت    فقال ب  )حمَّال

ليدخل في قدمه إذا خرج إلى      ) @(تجئ بالشوك فتطرحه في طريق رسول اهللا        

قيل لها ذلك ألنها كانت تحطب الكالم وتمشي بالنميمة         : الصالة وقال آخرون    

  .679بالفقر) @(وتعيّر رسول اهللا 

يعني في عنقها وذكر الطبري أنه      ) في جيدها حبل من مسد      ( وقوله تعالى     

: تأويل في ذلك فقال بعضهم هي حبال تكون بمكة وقـال آخـرون              اختلف أهل ال  

  .680المسد الليف 

تنـزلُ الْملَاِئكَـةُ    (وسورة القدر مختتمة بالحديث عن ليلة القدر ، قال سبحانه             

 قـال   )5-4: ر  القـد ) ()5(سلَام ِهي حتى مطْلَِع الْفَجـرِ     )4(والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم من كُلِّ أَمٍر        

معنـى ذلـك تنـزل      : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم         : الطبري  

المالئكة وجبريل معهم وهو الروح في ليلة القدر ، بإذن ربهم من كل أمر يعنـي                

بإذن ربهم من كل أمر، قضاه اهللا في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك ، وقال                 
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ال يلقون مؤمناً وال مؤمنة إالّ      )  فيها بإذن ربهم     تنزل المالئكة والروح  : ( آخرون  

   .681سلّموا عليه

سالم هي حىت ( ه إلى طلوع الفجر ، قال سبحانه لَ كوليلة القدر سالم من الشر  
  ) .مطلع الفجر 

 قال ابن مجاهد قرأ     )حىت مطْلَِع الفجر    ( هذا وقد اختلف القراء في قوله تعالى        

بفتح الالم ، وقـرأ الكـسائي       ) مطْلَِع(عاصم وحمزة   ابن كثير ونافع وابن عامر و     

  .682بكسر الالم ) مطْلِع(

فتح الالم لـصحة    : والصواب من القراءة في ذلك عندنا       : وأورد الطبري     

معناه في العربية وذلك أن المطلع هو الطلوع والمطِلع بالكسر هو الموضع الـذي              

  .683ذا الموضع تَطْلُع منه وال معنى للموضع الذي تطلع منه في ه

ولعل من المناسبات الحسنة التي وجدتها في هذا البحث أن يكون الحـديث             

عن خاتمة سورة العصر هو ختام الحديث عن خواتم السور ، وهذه السورة مـع               

ِإلَّا الَِّذين (إيجازها نجدها قد حددت الغاية لإلنسان متمثلة في ختامها وهو قوله تعالى             

  ِملُوا الصعوا ونِر      آمبا ِبالصواصوتو قا ِبالْحواصوتاِت وهذة اآلية اسـتثناء       )3:العصر  ) (اِلح ، 

من الخسران الذي وصف اهللا تعالى به اإلنسان في أول السورة ، والمستثنون هم              

الذين آمنوا واتبعوا إيمانهم بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ،           

أي تحابوا ، أوصى بعضهم بعضا وحثَّ بعضهم        ) تواصوا(معنى  و: قال القرطبي   

بعضا بالحق أي التوحيد ، وتواصوا بالصبر على طاعة اهللا عز وجل والبعد عـن     

  .684معاصيه
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  المبحث األول

  المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها
  

ة المناسبة في اللغة تعني المقاربة والمشاكلة ، جاء في مقاييس اللغة في ماد              

النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتَّصال شِئ بشئ ، منه النـسب             ) : نسب(

   .685سمى إلتََّصاله ولإلتصال به

   بالقرابات ، وهو واحد األنساب: والنس ب686نَس.   

   687التشابه: والتناسب   

المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في اآليات        : وقال السيوطي     

ا إلى معنى رابط بينها عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك                ونحوه

  .688من أنواع العالقات 

علم تعـرف   :  علم مناسبات القرآن بأنه      689وفي االصطالح عرف البقاعي     

منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سر البالغة ألدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لمـا               

فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك       اقتضاه من الحال ، وتتوقف اإلجادة       

فيها ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غايـة                

  .690النفاسة وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

ولعلم المناسبة فوائد عظيمة لعل من أهمها ربط أجـزاء الكـالم بعـضها                

ة من أولها إلى آخرها نسيجاً واحداً محكم البنـاء ، وقـد             ببعض ، فتصير السور   

وبهذا العلم يرسخ اإليمان في القلب ويتمكن       : تحدث البقاعي عن هذه الفوائد قائالً       
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من اللب وذلك أنه يكشف أن لإلعجاز طريقين  أحدهما نظم كل جملة على حيالها               

   .691رتيببحسب التركيب والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الت

وبه يتبين لك أسرار القصص المكررات ، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة               

فلمعنى ادعى فى تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له               

في السورة السابقة ، ومن هنا اختلفت األلفاظ بحسب تلـك األغـراض وتغيـرت           

 أنها ال يخالف شئ من ذلك اصـل        النظوم بالتأخير والتقديم واإليجاز والتطويل مع     

المعنى الذي تكونت به القصة وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضـوحها         

  .692بعد انكشافها

وأول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبوبكر النيسابوري وكان غزير العلـم              

في الشريعة واألدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لم جعلت هذه اآليـة               

هذه وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزري             إلى جنب   

   .693على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

وقد وقف العلماء مواقف متباينة من علم المناسبة ، فمنهم من وضـع لـه                 

المناسـبة  : شروطاً ومنهم من رفضه جملة ، قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم              

 في حسن ارتباط الكالم أن يقع في أمر متحد مرتبط أولـه             علم حسن لكن يشترط   

بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلـف                

بما ال يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضالً عن أحـسنه                

تلفـة  فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت ألسباب مخ            

   .694وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض

أعلم أن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلـم متكلـف ،            : 695وقال الشوكاني   

وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن ال يعود عليهم بفائدة              
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تاب ، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في األمور المتعلقة بك             

اهللا سبحانه ، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية المـسرودة              

على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبـرأ منهـا             

اإلنصاف ، ويتنزه عنها كالم البلغاء فضالً عن كالم الرب سبحانه حتى افـردوا              

 من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن      ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد األهم    

تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعـرف أن هـذا                 

 القرآن ما زال ينزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزل الوحي            

  .696إلى أن قبضه اهللا عز وجل إليه ) @ (على رسول اهللا

ان األمر هكذا ، فأي معنى لطلب المناسـبة بـين           وإذا ك : ثم يواصل قائالً      

آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله اهللا متأخراً وتـأخر مـا                 

أنزله اهللا متقدماً فإن هذا عمل ال يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ، بل إلى ما وقع                 

هذا وانزر  من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل              

   .697ثمرته ، وأحقر فائدته

وفي رأي الباحثة أن علم المناسبة علم يستحق االعتناء واالهتمام لما له من               

فوائد عظيمة ، فالمناسبة بين سور القرآن الكريم دليل من دالئل اإلعجاز البيـاني              

للقرآن الكريم فبالرغم من أن القرآن العظيم  نزل مفرقاً على حسب الحـوادث إال               

أننا نجد هذه المناسبة القوية الظاهرة البينة التي تربط بين جميع أجزائـه وتجعـل            

منه نسيجاً واحداً متماسك البناء ، وهذه المناسبة تظهر بصورة جلية في كثير من              

السور وتختفي احياناً فتحتاج إلى كثير إيضاح وهذا اإليضاح قد يؤدي إلى التكلف             

ي رأي الباحثة أن علم المناسبة يكون أكثر فائدة إذا          أو الغموض أحياناً ، وعليه فف     

  .جانب الغلو والتكلف 

والمناسبة بين سور القرآن الكريم لها وجوه عديدة منها المناسبة بين فاتحة              

السورة وخاتمتها ، المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها ومنها مناسبة أسماء             

  .السور لمقاصدها 
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فسرين قد انشغلوا ببيان المناسبة بـين فاتحـة الـسورة           ونجد أن أكثر الم     

وخاتمة التي قبلها ، فالرازي فى تفسيره مفاتيح الغيب اعتنى بهذه المناسـبة وقـد               

أفرد السيوطي كتابه تناسق الدرر في تناسب السور ليتناول هذه المناسـبة وهـو              

جمال مـا قبلهـا   إن القاعدة التي استقر بها القرآن أن كل سورة تفصيل إل      : القائل  

وشرح له ، وإطناب إليجازه وقد استقر معنى ذلك في غالب سور القرآن طويلها              

  .698وقصيرها

وفي العصر الحديث نجد أن المراغي في تفسيره المسمى باسمه قد تنـاول               

هذه المناسبة بشئ من التفصيل ، أما المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها فقد قـلَّ               

نظـم  "  ولم يفردها بشئ من التفصيل سوى البقاعي في كتابه           اعتناء المفسرين بها  

وفي العصر الحديث نجد أن سيد قطب في ظالله " الدرر في تناسب اآليات والسور

قد اهتم بهذه المناسبة اهتماماً عظيماً وأشار إليها إشارات عديـدة وعـدا هـذين               

اءت إشارات أحياناً في التفسيرين نجد أن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها قد ج

بعض كتب التفسير مثل كشاف الزمخشري وجامع القرطبي والتحريـر والتنـوير    

   .البن عاشور

والمتأمل لسور القرآن الكريم يجد بين فواتح هذه السور وخواتيمها مناسبة           

  .كبيرة وعالقة قوية تجعل من السورة حلقات متماسكة بعضها مع بعض 

واضحة في كثير من سور القرآن الكريم ، فمن         هذه المناسبة تظهر بصورة     

أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم مـن        ي( ذلك سورة النساء ، وهي مفتتحة بقوله تعالى       
ـ              ِذي تـساءلُونَ ِبـِه     نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ اللّه الَّ

وبعد هذا االفتتاح الذي يتضمن النـشأة   )  1:النساء  ) ()1(واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيبا     

ورعاية الرحم ، تأتي آيات أخر تتحدث عن اليتامى و حقوقهم ، تليهـا األحكـام                

رة لتعالج وتنظم حياة    المتعلقة بالنكاح ثم المواريث ، وتمضي األحكام في هذه السو         

يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَـِة ِإِن        ( المجتمع المسلم ، ثم تختم السورة بقوله تعالى       
انتا اثْنتيِن  امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن كَ                   

فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك وِإن كَانواْ ِإخوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّـه لَكُـم أَن                   

      ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللّهِضلُّواْ و176: النساء) (ت(      لهـا ، فقـد     وهكذا يلتئم آخر السورة مع أو
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بدأت ببيان عدد من األحكام وختمت ببيان حكم الكاللة ليكون آخر السورة مشاكال             

وأعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبـة وهـي أن أولهـا             : ألولها ، قال الرازي   

مشتمل على بيان كمال قدرة اهللا تعالى وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم وهو              

ان الوصفان هما اللذان بهمـا تثبـت الربوبيـة          وهذ) واهللا بكل شئ عليم     ( قوله  

واإللهية والجاللة والعزة وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعاً لألوامر والنواهي            

  .699منقاداً لكل التكاليف

والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تتجلى بصورة واضحة فـي سـورة            

اء في مطلعها قوله    يوسف فالسورة بأكملها تحكي قصة يوسف مع إخوته وأبيه ، ج          

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيك هـذَا الْقُرآنَ وِإن كُنت ِمن قَبِلِه لَِمـن                (تعالى  

  اِفِلنيوتبدأ القصة برؤية يوسف وتنتهي بتأويلها وتختم السورة بقوله         ) 3:يوسف  ) (الْغ 

صِصِهم ِعبرةٌ لِّأُوِلي اَأللْباِب ما كَانَ حِديثًا يفْترى ولَـِكن تصِديق الَِّذي بين            لَقَد كَانَ ِفي قَ   (تعالى  
   ).111:يوسف) ( )111(يديِه وتفِْصيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَوٍم يؤِمنونَ

عتهـا  وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحـدة ألن طبي         : قال سيد قطب    

تستلزم هذا اللون من األداء فهي رؤيا تتحقق رويداً رويدا ويوماً بعد يوم ومرحلة              

بعد مرحلة فال تتم العبرة بها كما ال يتم التنسيق الفني فيها إال بأن يتـابع الـسياق                  

   .700خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها

لختـام فـي    وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة كما توافق المطلع وا           

   .701القصة

سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبـِدِه لَـيالً مـن         ( وسورة اإلسراء تبدأ بالتسبيح قال تعالى     
                ـِصريالب ِميعالـس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد اَألقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم( 

تسبح لَه السماوات   (  ويتكرر تنزيه اهللا وتسبيحه في السورة ، قال تعالى          )1 :اإلسراء(
 السبع واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنـه كَـانَ              

وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ      ( نتهي السورة بقوله تعالى   وت )44اإلسراء  ) (حِليما غَفُورا   
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اإلسـراء  )  (ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبـره تكْـِبريا                  
:111 . (  

 ولـد وال شـريك ،       وتختم السورة كما بدأت بحمد اهللا وتقرير وحدانيته بال        

وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير وهو العلي الكبير فيلخص هـذا الختـام              

  .702محور السورة الذي دارت عليه والذي بدأت ثم ختمت به

ما أَنزلْنـا    )1(طـه ( ومطلع سورة طه يتناسب مع ختامها فهي تبدأ بقوله تعالى           
 ))4(تِرتيلًا ممن خلَق الْأَرض والسماواِت الْعلَـى       )3(ذِْكرةً لِّمن يخشى    ِإلَّا ت  )2(علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى    

يحدد اهللا تعالى له وظيفته ومهمته       )@( الخطاب في هذه اآليات للرسول     )4-1:طه(

المعنى مـا أنزلنـا     ) ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى      ( ، قال القرطبى وقوله تعالى      

شقاء وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب ، أي ما أنزلنـا عليـك              عليك القرآن لل  

  :القرآن لتتعب ، قال الشاعر 

  .703وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم * ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

ثم يبين سبحانه الغرض من إنزال القرآن وهو التذكرة والتبشير واإلنذار ،            

بحانه وتعالى خـالق األرض والـسماوات ،        وأن الذي نزل هذا القرآن هو اهللا س       

قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراِط الـسِوي ومـِن            (وتختم السورة بقوله    

الخاتمة تدل علـى    : ، قال ابن عاشور     ) @( والخطاب للرسول    )135:طه) (اهتدى  

رشاد واإلستدالل فإذ لم يهتدوا به فكفـاه انـثالج          أنه قد بلغ كل ما بعث به من اإل        

صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وضاللهم حتى             

ــه الحــق ــم أن ــين له    ا                                                 .704يتب

مفتتحة بقوله  كذلك نجد أن سورة الجاثية قد توافق مطلعها مع ختامها فهي                   

ومختتمـة بحمـد اهللا       )2-1:اجلاثية  (  )تِرتيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ     ) 1(حم  (تعالى  

فَِللَِّه الْحمد رب السماواِت ورب الْـأَرِض       (وتعظيمه وأنه هو العزيز الحكيم ، قال تعالى         

   الَِمنيالْع ب36(ر(  ِالْك لَهو       ِكـيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واوماء ِفي السِريب)36:اجلاثيـة   () )37-

                  . وهكذا نجد أنـه قـد تناسـق وتناسـب مطلـع الـسورة مـع ختامهـا                    ).37
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) الْمؤِمنونَ قَد أَفْلَح(وسورة المؤمنون ابتدأت بإثبات الفالح للمؤمنين قال تعالى    ا

أن يسأل ربه المغفرة والرحمة قـال تعـالى         ) @( وختمت بأمر النبي     )1:املؤمنون  (

)        اِحِمنيالر ريخ أَنتو محارو اغِْفر بقُل روقد علّق ابن عاشور علـى       )118:املؤمنون  ) (و 

كان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفالح العظيم على ما تحلَّوا به مـن            : هذا بقوله   

صول الفضائل الروحية والعلمية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك وختمت           أ

بأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بـالتي هـي       

  .705أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفالح الذي ابتدئت به السورة 

  سى ونصرته ، وقولـه    وتأمل سورة القصص وبداءتها  بقصة مبدأ أمر مو          

)   ِرِمنيجا لِّلْمأَكُونَ ظَِهري وخروجه من وطنـه ونـصرته وإسـعافه      )17:القصص  ) (فَلَن

بخروجه  باال يكون ظهيراً للكافرين ، وتسليته) @(مكالمة ، وختمها بأمر النبي  بال

القـصص  ) (لَرادك ِإلَى معادٍ  ِإنَّ الَِّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ      ( من مكة والوعد بعوده اليها بقوله     
:85 ( 706.  

 كذلك نجد أن سورة الفتح قد ناسب أولها آخرها فهي مفتتحة بالبشرى للرسول                  

 )@( ومختتمة بالحديث عن الرسول    )1:الفتح  ) (ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا     (قال تعالى ،  ) @(

محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معـه  ( ، قال تعالىوصحابته ووعدهم بالمغفرة واألجر العظيم   
أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَِّه وِرضـوانا ِسـيماهم ِفـي          

لتوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإِجنيِل كَزرٍع أَخرج شـطْأَه فَـآزره          وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي ا       
فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوِقِه يعِجب الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّـه الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا                  

ا عرأَجةً وِفرغم مهاِت ِمناِلحا الص29:الفتح ( )ِظيم .(  

     والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تظهر كذلك فـي سـورة الـرحمن ،              

 وتختتم بتنزيه اسمه    )1: الرمحن  ) (الرحمن( فالسورة تفتتح باسمه تعالى ، قال تعالى      

: ذكر القرطبـي     )78:محن  الر) (تبارك اسم ربك ِذي الْجلَاِل والِْإكْراِم       ( تعالى ، قال تعالى   

فـافتتح بهـذا االسـم ،       " الرحمن"وكأنه يريد به االسم الذي افتتح به السورة فقال          

فوصف خلق اإلنسان  والجن ، وخلق السماوات واألرض وصـنعه ، ووصـف              

تدبيره فيهم ، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان ،               
                                                 

 6ص-9 ج–المرجع السابق  705
 186-185 ص-1 ج–  البرهان في علوم القرآن–الزركشي  706



أي هذا االسم الذي    " تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام       "ثم قال في آخر السورة      

   .707افتتح به هذه السورة

ِإذَا وقَعِت الْواِقعـةُ    ( وسورة الواقعة بدأت بالحديث عن اليوم اآلخر قال تعالى        
الواقعة ( )).5(سِت الِْجبالُ بسا    وب)4(ِإذَا رجِت الْأَرض رجا     )3(خاِفضةٌ راِفعةٌ   )2(لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ    )1(

فَأَما ِإن كَانَ ِمن    (وختمت السورة بتصنيف الخالئق في ذلك اليوم ، قال تعالى             )1-5
  ِبنيقَر88(الْم(     ِعيٍمةُ ننجانٌ وحيرو حوفَر)89(       ِمِنياِب الْيحأَص ا ِإن كَانَ ِمنأَمو)90(     ِمـن لَّـك لَامفَس

ِإنَّ )94(وتصِليةُ جِحيٍم )93(فَنزلٌ من حِميٍم   )92( أَما ِإن كَانَ ِمن الْمكَذِِّبني الضالِّني        )91(أَصحاِب الْيِمِني   
   ).96-88: الواقعة .) ()96(سبح ِباسِم ربك الْعِظيِم ف )95(هذَا لَهو حق الْيِقِني 

رة على أولها في اإلخبار بالبعث وتصنيف الخالئـق         وقد انطبق آخر السو     

  .708فيه إلى األصناف المذكورة في أولها أي انطباق 

إذ صنفوا في أولها وآخرها إلى ثالث طبقات من مقربين وأهل يمين وأهل             

  .شمال الذين هم ذاتهم المكذبون الضاَلون

اهللا تعالى  وسورة الحشر يتالقى فيها المطلع والختام فالسورة بدأت بتسبيح          

  )1:احلـشر   ) (سبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وهو الْعِزيـز الْحِكـيم            ( ، قال تعالى  
الى          ال تع هو اللَّه الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما       (وختمت بما بدأت به ق

ِفي الس ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واو24:احلشر ) (م .(   

يا ( وبدأت سورة الممتحنة بنداء للذين آمنوا لترك مواالة الكفار ، قال تعالى           
           ِة ودوِهم ِبالْملْقُونَ ِإلَياء تِليأَو كُمودعي وودِخذُوا عتوا لَا تنآم ا الَِّذينهأَي      ـناءكُم ما جوا ِبمكَفَر قَد

الْحق يخِرجونَ الرسولَ وِإياكُم أَن تؤِمنوا ِباللَِّه ربكُم ِإن كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سـِبيِلي وابِتغـاء                 
        و متفَيا أَخِبم لَما أَعأَنِة ودوِهم ِبالْمونَ ِإلَيِسراِتي تضراء         مـوـلَّ سض فَقَد ِمنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعم 

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما     ( وتختم كما بدأت بمثله ، قال تعالى      )  1:املمتحنة  ) (السِبيِل  

قال   )13: املمتحنة) (ار ِمن أَصحاِب الْقُبوِر     غَِضب اللَّه علَيِهم قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة كَما يِئس الْكُفَّ         

كرر سبحانه األمر بالبراءة من كل عدو رداً آلخر السورة على أولهـا             : البقاعي  

  .709تأكيداً لإلعراض عنهم وتنفيراً من توليهم 
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 ومطلع سورة القلم وختامها يتحدثان عن أمر واحد وهو وصف الذين كفروا     

ما )1(ن والْقَلَِم وما يسطُرونَ     (  فالسورة مفتتحة بقوله تعالى    بأنه مجنون ،  ) @ (الرسول

 ومختتمـة بقولـه     )3-1: القلم  ) ()3(وِإنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنوٍن      )2(أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن     

وما )51( ما سِمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ ِإنه لَمجنونٌ     وِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونك ِبأَبصاِرِهم لَ      ( تعالى

     الَِمنيلِّلْع ِإلَّا ِذكْر ورجعت خاتمتهـا   : وفي هذا يقول البقاعي      )52-51:القلم   )  ()52(ه

كما ترى على فاتحتها بالنون والقلم وما يسطرون من هذا الذكر وسلب ما قـالوا               

   .710على الخلق العظيم الذي هو هذا الذكر الحكيمفيه من الجنون واإلقسام 

وفاتحة سورة المعارج تحدثت عن استعجال الكافرين لعذاب اهللا وبينت أن           

 لِّلْكَاِفرين لَيس لَه   )1(سأَلَ ساِئلٌ ِبعذَاٍب واِقٍع     ( هذا العذاب لن يدفعه عنهم أحد ، قال تعالى        
اِفعدد سبحانه وتعالى زمن هذا العـذاب ، قـال          وفي ختامها ح   )2-1:املعارج  ( ))2(د

يوم يخرجونَ ِمن الْأَجـداِث      )42(فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا يومهم الَِّذي يوعدونَ         ( تعالى
لَّةٌ ذَِلك الْيوم الَِّذي كَانوا يوعدونَ      خاِشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِ   )43(ِسراعا كَأَنهم ِإلَى نصٍب يوِفضونَ      

أي ) يوعدون  ( قوله: علّق البقاعي على هذا الختام قائالً       ،   )44-42:املعارج  (  ))44(

يجدد لهم اإليعاد به في الدنيا في كل وقت لعلهم يتعظون فترق قلوبهم فيرجعـون               

 عنه أول السورة فقد     عما هم فيه من الجبروت وهذا هو زمان العذاب الذي سألوا          

رجع كما ترى آخرها على أولها أي رجوع وانضم مفصلها إلى موصلها انضمام             

  .711المفرد إلى المجموع 

وكما جاءت سورة يوسف لتحكي قصته مع إخوته وأبيه ، جـاءت سـورة              

 ِإلَى  ِإنا أَرسلْنا نوحا  ( نوح تحكي قصة دعوته لقومه ، وتبدأ السورة باإلنذار قال تعالى          
           أَِليم ذَابع مهأِْتيِل أَن يِمن قَب كمقَو ِمِه أَنْ أَنِذر1(قَو(        ِبنيم ِذيرن ي لَكُمِم ِإنا قَوقَالَ ي)1:نوح   ) ()2-

2.(   

وبعد أن عرضت السورة جهاد النبي الكريم نوح عليه الـسالم وإصـرار             

لى قومه الذين لم يـستجيبوا لـه        المعاندين الظالمين من قومه ختمت بدعاء نوح ع       

وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَـى     (ودعائه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ، قال تعالى         
 اغِْفـر  رب)27(ِإنك ِإن تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا )26(الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا  
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نـوح  ) ()28(ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ بيِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ولَا تِزِد الظَّاِلِمني ِإلَّا تبـارا               
:26-28 .(   

وهذا اآلخر المفصح بالتبار هو ما أرشد إليه اإلبتداء باإلنذار ، فقد انطبـق                

  .712 أصرح وجه وأكمل وأحسن حال وأجمل منالاآلخر على األول على

كذلك تظهر المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها في سورة المزمل فالسورة تبـدأ             

ِنـصفَه أَِو  )2(قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا )1(يا أَيها الْمزملُ    ( وأمره بالقيام ، قال تعالى    ) @ (بنداء النبي 

وتنتهي السورة بالتيسير     )4-1:املزمل  ( ))4(أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا       )3(انقُص ِمنه قَِليلًا    

يجئ شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة إنهـا          : والتخفيف ، قال سيد قطب      

لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة ، ولقد خفف اهللا عن المسلمين فجعل قيام             

  .713وعاً ال فريضةالليل لهم تط

ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي اللَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ من الَّـِذين               ( قال تعالى 
            وا مؤفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ِلمع ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعأَن       م ِلـمآِن عالْقُر ِمن رسيا ت

سيكُونُ ِمنكُم مرضى وآخرونَ يضِربونَ ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وآخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل               
قِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم       اللَِّه فَاقْرؤوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَ         

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسا ورأَج ظَمأَعا وريخ واللَِّه ه ِعند وهِجدٍر تيخ ن20:املزمل ) (م (.  

بق لما مر فـي     هو مطا ): أدنى من ثلثي الليل     (وقال الزمخشري في قوله     

أول السورة من التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث              

   .714وبين قيام الزائد عليه وهو األدنى من الثلثين

ولَا أُقْـِسم ِبـالنفِْس     )1(لَا أُقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة     (وفي مطلع سورة القيامة يقول تعالى       
) 4-1:القيامة ) ()4(بلَى قَاِدِرين علَى أَن نسوي بنانه )3(يحسب الِْإنسانُ أَلَّن نجمع ِعظَامه أَ)2(اللَّوامِة 

أَلَم )36(أَيحسب الِْإنسانُ أَن يترك سدى      (ثم يجئ ختام السورة مؤكداً لمطلعها ، قال تعالى          
فَجعلَ ِمنه الـزوجيِن الـذَّكَر والْـأُنثَى        )38(ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى      )37(يك نطْفَةً من مِنيٍّ يمنى      

  )  .40-36:القيامة) ()40(أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن يحِيي الْموتى )39(

وقد رجع آخر السورة على أولها أتم رجوع والتأم به أتـم التئـام فتمـت                

  .715ظم تمام بجمع العظام وإيجاد القيام ليوم التغابن والزحاممعانيها أع
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هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن         (وفي فاتحة سورة اإلنسان قال تعالى       
ِإنا هديناه الـسِبيلَ    )2(سِميعا بِصريا   ِإنا خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِه فَجعلْناه         )1(شيئًا مذْكُورا   

وما تشاؤونَ ِإلَّا أَن ( وجاء في ختامها قوله تعالى )3-1: اإلنسان )()3(ِإما شاِكرا وِإما كَفُورا 
ظَّاِلِمني أَعد لَهم عذَابا أَِليمـا      يدِخلُ من يشاء ِفي رحمِتِه وال     )30(يشاء اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما        

تبـدأ  : وقد تحدث سيد قطب عن هذه المناسـبة قـائالً           ) 31-30:اإلنسان   ( ))31(

السورة بالتذكير بنشأة اإلنسان وتقدير اهللا في هذه النشأة على أسـاس اإلبـتالء ،               

بـذلك البـدء     وتختم ببيان عاقبة االبتالء كما اقتضت المشيئة منذ االبتداء فتوحي           

  .716وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تدبير وتقدير

وهذا الختام يلتئم مع المطلع ويصور نهاية اإلبتالء ، الذي خلـق اهللا لـه                 

اإلنسان من نطفة أمشاج ووهبه السمع واألبصار وهداه السبيل إما إلى جنَّة وإمـا              

  .717إلى نار

 خـر فمطلعهـا قولـه تعـالى       وسورة النازعات تبدأ بالحديث عن اليوم اآل      
فَالْمدبراِت أَمـرا   )4(فَالساِبقَاِت سبقًا   )3(والساِبحاِت سبحا   )2(والناِشطَاِت نشطًا   )1(والناِزعاِت غَرقًا   (
 الساعة ،   وتنتهي بالحديث عن   )7-1:النازعات) ( )7(تتبعها الراِدفَةُ   )6(يوم ترجف الراِجفَةُ    )5(

 )44(ِإلَى ربك منتهاها    )43(ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها     )42(يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها      ( قال تعالى 
النازعـات  ) ()46( كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا ِإلَّا عِشيةً أَو ضـحاها      )45(ِإنما أَنت منِذر من يخشاها      

   .وهكذا نجد أنه قد التقى آخر السورة بأولها  )42-46:

كذلك سورة اإلنفطار ، فهي تبدأ بالحديث عن اليوم اآلخر وما يحدث فيـه              

وِإذَا الِْبحار فُجـرت    )2(وِإذَا الْكَواِكب انتثَرت    )1(ِإذَا السماء انفَطَرت    ( من تغييرات قال تعالى   
)3(    تِثرعب ورِإذَا الْقُبو)4(      ترأَخو تما قَدم فْسن تِلمع)وتختم كما بدأت   )5-1:االنفطار  ) ()5 

يـوم لَـا    )18(ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ     )17(وما أَدراك ما يوم الديِن      ( باليوم اآلخر ، قال تعالى    
   .)19-17:االنفطار ) ()19( شيئًا والْأَمر يومِئٍذ ِللَِّه تمِلك نفْس لِّنفٍْس

ويتالقى هذا الهول الصامت    :  وقد علّق سيد قطب على هذه المناسبة بقوله         

الواجم الجليل في نهاية السورة مع ذلك الهول المتحرك الهائج المائج في مطلعهـا              
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ب وبينها ذلـك العتـاب      وكالهما مذهل مهيب رعي   . وينحصر الحس بين الهولين   

  .718الجليل المخجل المذيب

واللَّيـِل ِإذَا   ( وسورة الليل تبدأ بالقسم على أن سعي اإلنسان لشتى قال تعالى            
 )4-1: الليـل   ) () 4(ِإنَّ سعيكُم لَـشتى     )3(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى     )2(والنهاِر ِإذَا تجلَّى    )1(يغشى

 ان هذا السعي فاإلنسان إما أشقى يصلى ناراً تلظى أو اتقى يجنبها ، قال             وتختتم ببي 

وسيجنبها الْأَتقَى  )16(الَِّذي كَذَّب وتولَّى    )15(لَا يصلَاها ِإلَّا الْأَشقَى     )14(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى    (تعالى  
ِإلَّا ابِتغاء وجـِه ربـِه الْـأَعلَى        )19( ِلأَحٍد ِعنده ِمن نعمٍة تجزى       وما)18(الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى      )17(
وهكذا نجد أن آخر السورة قد رجـع علـى          )  18-14:الليل  ) ()21(ولَسوف يرضى )20(

  .أولها 

وسورة الزلزلة اتَّصل أولها بآخرها فالسورة بدئت بأهوال القيامة ، قال تعالى            

وختمت بـالجزاء     )2-1:الزلزلة) ()2(وأَخرجِت الْأَرض أَثْقَالَها     )1(ا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَها     ِإذَ(

 )8(ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يره )7(فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره   (فى ذلك اليوم ، قال تعالى     
    .)8-7:الزلزلة ) (

والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تبدو كذلك في سورة القارعة فالـسورة            

  )3-1:القارعـة )() 3(وما أَدراك مـا الْقَاِرعـةُ       )2(ما الْقَاِرعةُ   )1(الْقَاِرعةُ  ( مفتتحة بقوله تعالى  

أي قـد    : وفي هذا يقول البقاعي     )11:القارعة  ) (نار حاِميةٌ   ( ومختتمة بقوله سبحانه  

  .719انتهى حرها ، وهذا نهاية القارعة فتالؤم األول لآلخر واضح جداً وظاهر

 أما سورة الفيل فهي تبدأ باالستفهام وتنتهي باإلجابة عنه ، فهي مفتتحة بقولـه             

الى     فَجعلَهـم ( ومختتمـة بقولـه    ،   )1:الفيل) (أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل        :( تع

قد تعانق طرفاهـا والتـفَّ      : فالسورة كما قال البقاعي      ،   )5:الفيل)( كَعصٍف مأْكُوٍل   

   .720أخراها بأوالها

 ،) 1:الكـوثر ) (ِإنا أَعطَينـاك الْكَـوثَر    (وعن فاتحة سورة الكوثر وهي قوله تعالى        

اآليـة  :  قال البقـاعى   )3: ر  الكوث) (ِإنَّ شاِنئَك هو الْأَبتر     (وخاتمتها وهى قوله سبحانه     

 النتيجة ألن من الكوثر علو أمره وأمر محبيه وأتباعه في ملكوت الـسماء              ةاألخير
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واألرض ونهر الجنة وسفول شأن عدوه فيهما فقد التـف كمـا تـرى مفـصلها                

بموصلها ، وعرف آخرها من أولها وعلم أن وسطاها كالحدود الوسطى معانقـة             

            ا    .721متصلة باألخرى ألنها من غايات مـضمارها      لألولى بكونها من ثمارها و    

لَا  )1(قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ (تعاىل ويلتئم مطلع سورة الكافرون بختامها فالسورة تبدأ بقوله 

 ) )6(وِلـي ِديـِن      لَكُم ِدينكُم ( وتنتهي بقوله سبحانه     )2-1:الكافرون  )( )2(أَعبد ما تعبدونَ    

 وال شك أن آخرها الذي هو اختصاص كل بدينه هـو            : قال البقاعى    )6:الكافرون  (

                   .722أولها الذي أفاد أنه ال يعبد معبودهم وال يعبدون معبوده فصار آخرها أولهـا             

 وخاتمتهـا   )1:املـسد   ( )دا أَِبي لَهٍب وتب     تبت ي (وسورة المسد فاتحتها قوله تعالى        ا

 ذكـر    )5-4:املسد ) ( )5(ِفي ِجيِدها حبلٌ من مسٍد      )4(وامرأَته حمالَةَ الْحطَِب    (قوله سبحانه   

وقد رجع آخرها على أولها فإن من كانت امرأتـه مـصورة بـصورة              : البقاعى  

ا في جيدها فهو في غايـة الحقـارة         حطابة على ظهرها حزمة حطب معلق حبله      

والتباب والخساسة والخسارة وحاصل هذه السورة أن أبا لهب قطع رحمه وجـار             

عن قصد السبيل واجتهد بعد ضالله في إضالل غيره واعتمد على ماله وأكـسابه              

  .723فهلك وأهلك امرأته معه

ن فاتحة  وبعد أن عرضنا لهذه النماذج من السور والتي تتجلى فيها المناسبة بي           

السورة وخاتمتها بصورة واضحة ظاهرة بينة نستطيع القول بأن المناسـبة بـين             

فاتحة السورة وخاتمتها وبين سور القرآن الكريم ظاهرة قرآنية إن دلَّت على شٍئ             

فإنما تدل على هذا النظم الباهر الذي يلتقي فيه األول باآلخر فيبدو القرآن الكـريم               

  .م وكأنه عقد منظوم ومسك مختو
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  : المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التى قبلها 

من أنواع المناسبات بين سور القرآن الكريم اتصال فاتحة السورة بخاتمـة            

التي قبلها ويظهر هذا بصورة واضحة في أكثر سور القرآن الكريم بداية بفاتحـة              

ِصراطَ الَِّذين أَنعمـت     )6( اهِدنــــا الصراطَ املُستِقيم  (الكتاب فهي مختتمة بقوله تعالى      

       الِّنيالَ الضو لَيِهموِب عغَِري املَغض لَيِهمتليها سورة البقـرة وفاتحتهـا       )7-6:الفاحتة  (  ))7(ع 

تحدث السيوطي    )2-1:البقرة  ) (ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتِقني       )1(امل  (قوله تعالى   

ذَِلك الِْكتاب   )1(الَم  : ( افتتحت البقرة بقوله    : قال بعضهم   : بة قائالً   عن هذه المناس  
اهـدنا  (  فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم في قوله فـي الفاتحـة             ..)الَ ريب ِفيِه    

ذلك : فإنهم لما سألوا اهللا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم           ) الصراط المستقيم   

لهداية إليه ، وهذا معنى حسن يظهر فيه سر ارتباط البقـرة            الصراط الذي سألتم ا   

                                                                 ا.724بالفاتحــــة

كذلك يظهر ارتباط خاتمة آل عمران بفاتحة النساء ، فـسورة آل عمـران                    

ِذين آمنواْ اصِبرواْ وصـاِبرواْ وراِبطُـواْ       يا أَيها الَّ  (مختتمة بالنداء واألمر بالتقوى قال تعالى       

 تليها سورة النساء وهي مفتتحـة بالنـداء         )200:آل عمران  ( )واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ   

ق ِمنهـا    الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَ         يهاأي(واألمر بالتقوى قال تعالى     
                 كُملَـيكَانَ ع ِإنَّ اللّه امحاَألراءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت قُواْ اللّهاتاء وِنسا واالً كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوز

    ا                                                              ).1: النــساء(رِقيبــا 

ِللِّه ملْك السماواِت واَألرِض وما ِفيِهن وهو علَى        (ائدة مختتمة بقوله تعالى     وسورة الم      

  ٍء قَِديريِللّـِه   ( تعقبها سورة األنعام وفاتحتها قوله سبحانه         )120:املائدة  () كُلِّ ش دمالْح
      الناِت ولَ الظُّلُمعجو ضاَألراِت واومالس لَقِدلُونَ     الَِّذي خعِهم يبواْ ِبركَفَر الَِّذين ثُم 1:األنعام  ) (ور(  

 علـى   )السماوات واألرض وما فيهن      هللا ملك ( لما ذكر في آخر المائدة      : قال السيوطي   

سبيل اإلجمال افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبدأ بذكر أنه خلق السماوات             

:( والنور ، وهو بعض ما تضمنه قولـه         واألرض ، وضم إليه أنه جعل الظلمات        

 أول األنعام أن له ملك جميـع  )احلمد هللا ( :  في آخر المائدة وضمن قوله       )وما فيهن   
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  .725 في آخـر المائـدة     )هللا ملك السماوات واألرض وما فيهن       ( المحامد وهو من بسط     

وناسب ختام سورة هود فاتحة سورة يوسف ، فقد جاء في ختام سورة هود                    

وكُـالًّ نقُص علَيك ِمن أَنباء الرسِل ما نثَبت ِبِه فُؤادك وجاءك ِفي هــِذِه الْحـق                (وله تعالى   ق

  ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ ووموجاء تفصيل هذا في فاتحة سورة يوسف فقد          )120:هود  ) (و 

الم وجاء في مطلعها قولـه      اشتملت السورة على قصة رسول اهللا يوسف عليه الس        

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيك هـذَا الْقُرآنَ وِإن كُنت ِمن قَبِلِه لَِمـن                (تعالى  

 اِفِلنيا                                                           ).3:يوسف ) (الْغ   

لَقَد كَـانَ ِفـي     (سف بذكر القرآن الكريم ووصفه قال تعالى        وختمت سورة يو       
قَصِصِهم ِعبرةٌ لِّأُوِلي اَأللْباِب ما كَانَ حِديثًا يفْترى ولَـِكن تصِديق الَِّذي بين يديِه وتفْـِصيلَ كُـلَّ                 

ي فاتحة سورة الرعـد قولـه        وجاء ف  )111:يوسف  ( )شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَوٍم يؤِمنونَ    

 )املر ِتلْك آيات الِْكتاِب والَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ              (سبحانه  

هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب ،        : وعلق السيوطي بقوله      )1: الرعد(

  ا        .726مثل ذلك وهو من تـشابه األطـراف         ووصفه بالحق ، وافتتاح هذه ب     

ويقُـولُ الَّـِذين    (كذلك نجد أن سورة الرعد مختتمة بذكر الكتاب ، قال تعالى                  

تليها   )43: الرعد )(كَفَرواْ لَست مرسالً قُلْ كَفَى ِباللِّه شِهيدا بيِني وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب 

الَر ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك     (ة إبراهيم وهي مفتتحة بالحديث عن الكتاب ، قال تعالى           سور
             ) .1: إبـراهيم   )( ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيـِز الْحِميـِد               

وخاتمة التي قبلها تظهر كذلك في سورة الحجـر         أيضا المناسبة بين فاتحة السورة      

 ، تليها سـورة      )99:احلجر  ) (واعبد ربك حتى يأِْتيك الْيِقني      (فهي مختتمة بقوله سبحانه     

)( عمـا يـشِركُونَ    أَتى أَمر اللِّه فَالَ تستعِجلُوه سبحانه وتعالَى      (النحل وفاتحتها قوله سبحانه     

أقول وجه وضعها بعد سورة الحجر أن آخرها شـديد          :  قال السيوطي     )1: النحل  

 الذي هو مفسر    )وأعبد ربك حىت يأتيك اليقني      (اإللتئام بأول هذه ، فإن في آخر تلك             

 وأنظر كيف جاء فـي المقدمـة        )أتى أمر اهللا    ( بالموت ، ظاهر المناسبة لقوله هنا       

فظ الماضي ، ألن المستقبل سابق علـى الماضـي        بيأتيك اليقين ، وفي المتأخرة بل     
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  ا                                         .727كما تقرر في المعقـول والعربيـة      

وال يخفى ما في اآلية من تأكيد جازم فكأنما الحديث عن مستقبل قادم حديث                   

  ا                                    .عن ماٍض منصرم إذ إنه واقـع ال محالـة           

وسورة اإلسراء ناسب ختامها فاتحة سورة الكهف فهي مختتمة بالحمد ، قال                 

وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ                 (تعالى  

الَِّذي  الْحمد ِللَّهِ ( والكهف مفتتحة كذلك بالحمد قال تعالى        )111 :اإلسراء( )وكَبره تكِْبريا   
قـال  :  قـال الـسيوطي      ، )1:الكهف  ) (أَنزلَ علَى عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعل لَّه ِعوجا       

مناسبة وضعها بعد سورة اإلسراء افتتاح تلك بالتسبيح وهـذه بالتحميـد    : بعضهم  

فـسبح  ( رآن وسائر الكالم بحيث يسبق التسبيح التحميد نحو         وهما مقترنان في الق   

وسبحان اهللا وبحمده ، ثم ظهر لي وجه آخر أحسن فـي اإلتـصال              ) بحمد ربك   

عـن  :  عن ثالثـة أشـياء   )@(وذلك أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي       

الروح ، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة ذي القرنين ، وقد ذكر جـواب                

السؤال األول في آخر سورة بني إسرائيل فناسب اتصالها بالسورة التي اشـتملت             

  ا                                              .728على جواب السؤالين اآلخرين   

ويظهر تعلق خاتمة سورة طه بفاتحة سورة األنبياء ، فـسورة طـه مختتمـة            

 ص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراِط السِوي ومـنِ        قُلْ كُلٌّ مترب  (بالوعيد ، قال سبحانه     

اقْتـرب ِللنـاِس    (واألنبياء مفتتحة كذلك بالوعيد ، قال سـبحانه          ) 135:طه( )اهتدى
  ) .1:األنبياء ) (ِحسابهم وهم ِفي غَفْلٍَة معِرضونَ

المؤمنون ، فقد جاء في ختام سـورة        وناسب ختام سورة الحج مطلع سورة         

يا أَيها الَِّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُـوا الْخيـر لَعلَّكُـم              (الحج قوله تعالى    

 وهذا الفالح الذي ختمت به سورة الحج جاء في مطلع سـورة              )77:احلج  ) (تفِْلحونَ

كـان ذلـك    :  قال الـسيوطي     )1:املؤمنون) (قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  (المؤمنون ، قال تعالى     
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مجمالً ، فصله في فاتحة هذه السورة فذكر خصال الخير التي من فعلها فقد أفلـح                

   729...) قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون(فقال 

ك إىل  إنَّ الذي فرض عليك القرآن لراد     (      وجاء في أواخر سورة القصص قوله تعالى        

، تليها سـورة     ) 85:القصص   ()معاد قل رىب أعلم من جاء باهلدى ومن هو ىف ضالل مبني             

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           )1(امل  (العنكبوت وفاتحتها قوله تعالى     
 هذه السورة بما قبلها      وذكر الرازي عدة وجوه في تعلق أول       )2-1:العنكبوت  ) ()2(

لرادك  إن الذي فرض عليك القرآن    (  لما قال اهللا تعالى قبل هذه السورة      : نذكر منها قوله    

وكان المراد منه أن يرده إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفار ظافراً طالبـاً               )إىل معاد   

 )1(امل  ( للثأر وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض ذلك فقال اهللا تعالى            

  .730وال يؤمروا بالجهاد  ))2(أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ 

كذلك يظهر اتصال خاتمة سورة السجدة بفاتحة سورة األحزاب ، فـسورة            

الى      ) @ (السجدة مختتمة بخطاب النبي    ال تع ـ    (، ق هِإن ِظرانتو مهنع ِرضونَ    فَأَعِظـرنتم م( 

ي           )30:السجدة  ( ذلك بخطاب النب يا أَيها النِبي اتِق اللَّه ولَا تِطِع       ( قال تعالى ) @( واألحزاب مفتتحة آ

وجـه  : قـال الـسيوطي      ، )1: األحزاب  ) (الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما      

) @ (شابه مطلع هذه ومقطع تلك فإن تلك ختمت بـأمر النبـي           اتصالها بما قبلها ت   

باإلعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم ومطلع هذه األمر بتقـوى اهللا ، وعـدم              

طاعة الكافرين والمنافقين فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك ، حتى كأنهما سورة             

   .731واحدة

 الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْمشِرِكني    ِليعذِّب اللَّه (وتنتهي سورة األحزاب بقوله سبحانه      
) 73:األحـزاب   ) (والْمشِركَاِت ويتوب اللَّه علَى الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيمـا            

ما ِفي الْأَرِض ولَه الْحمد ِفي الْآِخرِة       الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواِت و       (وتبدأ سبأ بقوله سبحانه     .

  ِبريالْخ ِكيمالْح وهظهر لي وجه   :  وعن وجه المناسبة بينهما قال السيوطي        )1:سبأ  ) (و

ليعذب اهللا المنـافين والمنافقـات      ( اتصالها بما قبلها وهو أن تلك لما ختمت بقوله          
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له ما في السماوات وما فى األرض       افتتحت هذه بأن    ...) والمشركين والمشركات   

  .732وهذا الوصف الئق بذلك الحكم فإن الملك العام والقدرة التامة يقتضيان ذلك

وِحيلَ بيـنهم وبـين مـا       ( ولما ختمت سورة سبأ بفصل القضاء بقوله سبحانه       

         وا ِفي شكَان مهلُ ِإنن قَباِعِهم ميا فُِعلَ ِبأَشونَ كَمهتشِريٍب   يناسب أن تفتـتح     )54:سبأ  )(كٍّ م 

الْحمد ِللَِّه فَاِطِر السماواِت والْأَرِض جاِعِل الْملَاِئكَِة رسـلًا         ( سورة فاطر بالحمد فقال سبحانه    
  ).1فاطر ) ( شيٍء قَِديرأُوِلي أَجِنحٍة مثْنى وثُلَاثَ ورباع يِزيد ِفي الْخلِْق ما يشاء ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ

هو  ِإنْ( مختتمة بقوله تعالى  ) ص(بسورة الزمر فسورة    ) ص(وتتصل سورة   

    الَِمنيلِّلْع 87(ِإلَّا ِذكْر(     ِحٍني دعب أَهبن نلَمعلَتو)وسورة الزمر مفتتحة بقوله     )88-87ص) ()88 

زِ ( تعالى  ال يخفى وجـه   : وقال السيوطي     )1:الزمر) (ِز الْحِكيمِ يلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزي    َتن

ال في       ) ص (اتصال أولها بآخر   (     ثم قال هنا   )إن هو إال ذكر للعاملني      ( ) ص(حيث ق

ل  هذا الذكر تنزيل وهذا تالؤم شديد ، بحيث أنه         : فكأنه قيل    ...) الكتاب من اهللا     تنزي

  .733احدةلو أسقطت البسملة اللتأمت اآليتان كاآلية الو

 وتتعلق خاتمة سورة األحقاف بفاتحة سورة محمد ، فقد جاء في ختام سورة            

فَاصِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجل لَّهم كَأَنهم يوم يرونَ             ( األحقاف قوله تعالى  
       ن نةً ماعثُوا ِإلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا يالْفَاِسـقُونَ         م مِإلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهاٍر ب35:األحقـاف   ) (ه( 

 )الَِّذين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَّـِه أَضـلَّ أَعمـالَهم          ( وسورة محمد مفتتحة بقوله تعالى    

  .فكأنَّما القوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا  )1:حممد(

 اسبة بين خاتمة سورة الفتح وفاتحة سورة الحجرات ظـاهرة بينـة ،            والمن

محمـد  ( وأصحابه ، قال تعـالى    ) @ (فسورة الفتح مختتمة بالحديث عن الرسول     
فَضلًا مـن اللَّـِه     رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ              

وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإِجنيـِل كَـزرٍع                 
 ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـِذين     أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوِقِه يعِجب الزراع ِليِغيظَ           

 وسورة الحجرات مفتتحة       )29:الفـتح ) (آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما        
الى      ) @(بالتأدب مع الرسول      ال تع رسـوِلِه  يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه و         (، ق

       ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا            )1(ورهجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيي
عشلَا ت مأَنتو الُكُممطَ أَعبحٍض أَن تعِلب ِضكُمعِر بهِل كَجِبالْقَو ونَلَه2-1:احلجرات ) (ر. (  
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نحن أَعلَم ِبما يقُولُونَ وما أَنت علَيِهم ِبجباٍر فَـذَكِّر          (وسورة ق تنتهي بقوله تعالى      

 تعقبها سورة الذاريات وهي مفتتحة بالقسم على أن        )45:ق) (ِبالْقُرآِن من يخاف وِعيِد     

 الْمقَسماِت  )3(فَالْجاِرياِت يسرا )2(فَالْحاِملَاِت ِوقْرا   )1(روا  والذَّاِرياِت ذَ ( الجزاء واقع قال تعالى   

ولبيان المناسبة بينهما    )6-1الذاريات   ) ()6(وِإنَّ الدين لَواِقع    )5(ِإنما توعدونَ لَصاِدق    )4(أَمرا  

ء والجنـة   بذكر البعث ، واشتملت على ذكر الجزا      ) ق(لما ختمت   : قال السيوطي   

والنار وغير ذلك من أحوال القيامة ، افتتح هذه السورة باإلقـسام علـى أن مـا                 

   .734 لواقع– وهو الجزاء –توعدون من ذلك لصادق وإن الدين 

فَِإنَّ ِللَِّذين  ( كذلك تظهر المناسبة بين خاتمة سورة الذاريات وهي قوله تعالى         
 فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَروا ِمن يوِمِهم الَِّذي يوعـدونَ        )59(م فَلَا يستعِجلُوِن    ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ ذَنوِب أَصحاِبهِ    

وِكتاٍب مـسطُوٍر   )1(والطُّوِر  ( وفاتحة الطور وهي قوله تعالى      )60-59:الذاريات  ) ()60(
 ِإنَّ عذَاب ربـك   )6(والْبحِر الْمسجوِر   )5(فُوِع  والسقِْف الْمر )4(والْبيِت الْمعموِر   )3(ِفي رقٍّ منشوٍر    )2(

  اِقعوأول هذه السورة مناسب آلخر ما قبلها ، ألن        : قال الرازي    )7-1:الطور ) ()7(لَو 

 وهذه السورة في أولهـا     )60:الذاريات  ...) (فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَروا  ( في آخرها قوله تعالى   

...) ذنوباً فإن للذين ظلموا  (  وفي آخر تلك السورة قال     )11:الطور  ) (لْمكَذِِّبنيفَويلٌ يومِئٍذ لِ  (
  .735  )7:الطور) (إن عذاب ربّك لواقع (  إشارة إلى العذاب وقال هنا )59:الذاريات(

 وال يخفى تعلق خاتمة  سورة الطور بفاتحة سورة النجم ، فقد جاء في ختام              

 وسورة الـنجم  )  49:الطور) ( اللَّيِل فَسبحه وِإدبار النجوِم      وِمن( سورة الطور قوله تعالى   

   ).1:النجم ) (والنجِم ِإذَا هوى(مفتتحة بالقسم بالنجم ، قال تعالى 

وناسب ختام سورة القمر ، فاتحة سورة الرحمن ، فسورة القمـر مختتمـة         

-54:القمر( ))55(ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدٍر       )54(هٍر  ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت ون    ( بقوله تعالى 

الرمحن ( ))3(خلَق الِْإنسانَ )2(علَّم الْقُرآنَ   )1(الرحمن  ( وتفتتح سورة الرحمن بقوله تعالى      )55

إن تلك السورة سورة إظهـار  : المناسبة بين السورتين قال الرازي       ولبيان    )1-3:

ة وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ، ثم إن أول هذه السورة مناسب آلخر ما         الهيب

 واإلقتدار إشـارة    )55:القمر  ) (ِعند مِليٍك مقْتِدرٍ  ( قبلها حيث قال في آخر تلك السورة      
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أي عزيز شديد منـتقم مقتـدر        )1:الرمحن ) (الرحمن( إلى الهيبة والعظمة وقال ههنا    

  .736 والفجار ، رحمن منعم غافر لألبراربالنسبة إلى الكفار

كذلك يظهر إتصال خاتمة سورة الواقعة بفاتحة سورة الحديـد ، فـسورة             

 )96:الواقعـة   ) (فَسبح ِباسِم ربـك الْعِظـيمِ     (الواقعة ختمت باألمر بالتسبيح ، قال تعالى      

وهو الْعِزيز    السماواِت والْأَرضِ  سبح ِللَِّه ما ِفي   ( وسورة الحديد مفتتحة بالتسبيح ، قال تعالى      

  ِكيمإن أول الحديد واقع موقع العلة لألمـر بـه ،           : قال السيوطي     )1:احلديد  )(الْح

   737)سبح هللا ما يف السماوات واألرض (  ألنه )فسبح باسم ربّك العظيم (  : وكأنه قيل

 ِتجارةً أَو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتركُـوك        وِإذَا رأَوا ( وتنتهي سورة الجمعة بقوله تعالى    

              اِزِقنيالر ريخ اللَّهِة وارجالت ِمنِو واللَّه نم رياللَِّه خ ا ِعندا قُلْ متليها سـورة   )11:اجلمعة( )قَاِئم 

 نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم       ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ قَالُوا   (  المنافقون وفاتحتها قوله سبحانه   

ولبيان المناسبة بين الـسورتين     ) 1:املنافقون) (ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ      

 إن في آخر تلك السورة تنبيهاً ألهل اإليمان على تعظـيم الرسـول            : قال الرازي   

حقه بعد النداء لصالة الجمعة وتقديم متابعته في األداء على غيـره            ورعاية  ) @(

وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في             

   738...)ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ( أول هذه السورة

أيضاً يظهر تعلق خاتمة سورة اإلنسان بفاتحة سورة المرسالت ، فـسورة            

 )يدِخلُ من يشاء ِفي رحمِتِه والظَّاِلِمني أَعد لَهـم عـذَابا أَِليمـا              ( نسان تختم بقوله تعالى   اإل

وتفتتح المرسالت بالقسم على أن وعده سبحانه وتعالى واقـع قـال             )31:اإلنسان  (

 فَالْملِْقيـاتِ )4(فَالْفَاِرقَاِت فَرقًا   )3(اِت نشرا   والناِشر)2(فَالْعاِصفَاِت عصفًا   )1(والْمرسلَاِت عرفًا   ( تعالى

: ، قـال الـسيوطي        )7-1:املرسالت   .) ()7(ِإنما توعدونَ لَواِقع     )6(عذْرا أَو نذْرا    )5(ِذكْرا  

افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع ، فكان ذلك تحقيقاً لما وعد بـه هنـاك                  

  .739ظالمين المؤمنين وأوعد ال
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 والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها تتجلى كذلك في سورة عبس           

يوم يِفر الْمـرُء    )1(فَِإذَا جاءِت الصاخةُ    (فهي تختتم بالحديث عن اليوم اآلخر ، قال تعالى          
وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ   )5(ِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه      ِلكُلِّ ام )4(وصاِحبِتِه وبِنيِه   )3(وأُمِه وأَِبيِه   )2(ِمن أَِخيِه   

) )10(أُولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ     )9(ترهقُها قَترةٌ   )8(ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ     )7(ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ   )6(

ِإذَا ( فتتح بعالمات اليوم اآلخر ، قال تعـالى       تليها سورة التكوير وت    )42-33:عبس  (
   تركُو سم1(الش(    ترانكَد ومجِإذَا النو)2(     ترـيالُ سِإذَا الِْجبو)3(      طِّلَـتع ارِإذَا الِْعـشو)ِإذَا )4و

   تِشرح وشح5(الْو(    ترجس ارِإذَا الِْبحو)6(    تجوز فُوسِإذَا النو)7(    ِئلَتةُ سودؤوِإذَا الْمو)8(  ِبـأَي
   9(ذَنٍب قُِتلَت(    تِشرن فحِإذَا الصو)10(    اء كُِشطَتمِإذَا السو)11(    ترعس ِحيمِإذَا الْجو)ةُ  )12نِإذَا الْجو

  ِلفَت13(أُز(     ترضا أَحم فْسن تِلمع)أن فاتحـة سـورة     وهكذا نجد    )14-1التكوير  ( ))14

  .التكوير تأكيد وتحقيق لما ختمت به سورة عبس 

ثُم ما أَدراك ما يوم )17(وما أَدراك ما يوم الديِن (  وتنتهي سورة اإلنفطار بقوله تعالى

 تعقبها سورة المطففين وهـي      ))19(يوم لَا تمِلك نفْس لِّنفٍْس شيئًا والْأَمر يومِئٍذ ِللَِّه          )18(الديِن  

وِإذَا كَـالُوهم أَو    )18( الَِّذين ِإذَا اكْتالُواْ علَى الناِس يستوفُونَ     )17(ويلٌ لِّلْمطَفِِّفني   ( تبدأ بقوله تعالى  

اعلم أن اتصال أول هذه السورة      : قال الرازي    )3-1:املطففني  ) ()19(وزنوهم يخِسرونَ   

سورة المتقدمة ظاهر ، ألنه تعالى بين في آخر تلك السورة أن يوم القيامة              بآخر ال 

يوم من صفته أنه ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر كله هللا وذلك يقتـضي تهديـداً                 

والمراد الزجر عـن التطفيـف     ) ويل للمطففين   ( عظيماً للعصاة فلهذا أتبعه بقوله      

  .740ل على سبيل الخفية وهو البخس في المكيال والميزان بالشئ القلي

وناسب آخر سورة الضحى أول سورة الشرح ، فسورة الضحى مختتمـة            

وسـورة   )11:الضحى  ) ( وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ     () @ (بقوله تعالى لنبيه الكريم محمد    

ا عنك ِوزرك   ووضعن)1(أَلَم نشرح لَك صدرك     ( الشرح مفتتحة ببيان هذه النعم ، قال تعالى       
)2( كرظَه الَِّذي أَنقَض)3( كِذكْر ا لَكنفَعرو)4-1:الشرح) ()4.(   

كذلك يظهر تعلق خاتمة سورة البينة بفاتحة سورة الزلزلة ، فسورة البينـة             

 ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن أَهـِل الِْكتـابِ       ( مختتمة بالجزاء لكل من المؤمن والكافر قال تعالى       
ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت      )6(والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هم شر الْبِريِة           

عند رم جنات عدن جترى من حتتها األار خالدين فيهـا أبـدا              جزآؤهم) 7(أُولَِئك هم خير الْبِريِة     
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 أما سورة الزلزلـة فهـي       )8-6:البينة ) ()8( عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه       رضى اهللا 

وأَخرجِت الْأَرض أَثْقَالَها   )1(ِإذَا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَها     (مفتتحة بأهوال يوم القيامة ، قال تعالى      
 ) 5-1:الزلزلـة    .) ()5(ِبأَنَّ ربك أَوحى لَهـا      )4(ها  يومِئٍذ تحدثُ أَخبار  )3(وقَالَ الِْإنسانُ ما لَها     )2(

ذكروا في المناسـبة بـين أول هـذه         : ولبيان المناسبة بين السورتين قال الرازي       

ربِهم  جزاؤهم ِعند( :أنه تعالى لما قال : وآخر السورة المتقدمة وجوهاً أحدها     السورة

زلِْزلَِت  ِإذَا( فكأن المكلف قال ومتى يكون ذلك يا رب ؟ فقال          )8:البينة  ..) (جنات عدنٍ 

فالعالمون كلهم يكونون في الخوف ، وأنت في ذلك الوقت            )1:الزلزلة  ) (الْأَرض ِزلْزالَها 

انه تعالى لما ذكر فى الـسورة المتقدمـة         : تنال جزاءك وتكون آمناً فيه ، وثانيها        

اجازيـه حـين    : ن يزيد في وعيد الكافر ، فقال        وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أ     

  .741ما لألرض تزلزل: يقول الكافر السابق ذكره 

 وتتصل خاتمة سورة القارعة بفاتحة سورة التكاثر ، فسورة القارعة مختتمة

نار حاِميـةٌ   )10(يه  وما أَدراك ما هِ   )9(فَأُمه هاِويةٌ   )8(وأَما من خفَّت مواِزينه     ( بالوعيد ، قال تعالى   
 أَلْهـاكُم التكَـاثُر  ( أما سورة التكاثر فهي مفتتحة بقوله تعالى  )11-8: القارعـة   ) ()11(
)1(    قَاِبرالْم مترى زتح)ولبيان المناسبة بين السورتين قال الـسيوطي         )2-1:التكاثر) ()2 :

قيل  )فأمه هاوية (  كأنه لما قال هناك   هذه السورة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها ، ف         

 فاشتغلتم بدنياكم ، ومألتم موازينكم بالحطام       )أَلْهاكُم التكَاثُر (ألنكم  : لم ذلك ؟ فقال     : 

، فخفت موازينكم باآلثام ، ولهذا عقبها بسورة العصر المشتملة على أن اإلنـسان              

، ولهذا عقبها بـسورة     في خسر بيان لخسارة تجارة الدنيا ، وربح تجارة اآلخرة           

الهمزة المتوعد فيها من جمع ماالً وعدده ، يحسب أن ماله أخلده فانظر إلى تالحم               

  .742 األربع وحسن اتساقها هذه السور

وهكذا نجد أن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها تجعل من سور               

 آخذ بعـضها بأعنـاق      القرآن الكريم حلقات متالحمة األجزاء متالئمة األطراف ،       

  .بعض فسبحان منزل التنزيل الذي يعلم السر في السموات واألرض 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الخاتمة 
  

  .الحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين 

وبعد فهذه خاتمة حاولت أن ألخص فيها بعض جوانب الرسالة مـع ذكـر              

عسى أن أكون قد توصلت إليه من نتائج وأحمـده سـبحانه أن وفقنـي               بعض ما   

إلكمال هذا البحث وإنهاء هذه الرحلة الممتعة التى تعرفت فيها كتاب اهللا عز وجل              

، بدأت بتمهيد تحدثت فيه عن معنى السورة فى اللغة واإلصطالح والحكمة مـن              

تح والخواتم وختمتـه    تسوير القرآن إلى سور هذا باإلضافة إلى عرض أنواع الفوا         

  . بالحديث عن المناسبة بين سور القرآن الكريم 

يتلو التمهيد الفصل األول الذى تحدثت فيه عن فواتح السور وهى عـشرة             

  :أنواع تنوعت وتباينت وقد جمعت فى بيتين 
   ت المدح والسلب لما استفتح السورا       أثنى على نفسه سبحانه بثبو  

  حروف التهجى استفهم الخبرا  عا    يل والقسم الد واألمر شرط النداء التعل

ويضم خمسة مباحث ، المبحث األول تحدثت فيه عـن الـسور المفتتحـة              

بالثناء ، وقد أتى على قسمين إما إثبات لصفات المدح أو نفى وتنزيه من صـفات                

  . النقص 

أما المبحث الثاني فقد أفردته للحديث عن الحروف المقطعة ذكرت أنواعها           

  . تالف المفسرين حولها واخ

وفى المبحث الثالث تحدثت عن السور المفتتحة بالقسم وذكرت ان القـسم            

ـ             وإثبـات   ةينقسم الى قسمين القسم األول يتعلق بالعقيدة متمثلة فى إثبات الوحداني

   . )@(البعث والجزاء وصدق النبي 

  . إلنسانية والقسم الثاني يتعلق بالنفس ا

بحث الرابع وقد تحدثت فيه عـن الـسور المفتتحـة    يلي المبحث الثالث الم  

بالجمل الخبرية وهى تنقسم إلى أقسام منها المفتتحة بالسؤال والمفتتحـة بالفعـل             

) قـد (الماضي والمفتتحة باسم من األسماء ، هذا باإلضافة الى المفتتحة بالحرف            

  . واالسم الموصول والنفي 



تمثل في االستفهام والـشرط     وأخيراً المبحث الخامس ويضم فواتح مختلفة ت      

  . واألمر والدعاء والتعليل والنداء

وكما تنوعت فواتح السور تنوعت الخواتم التى تؤذن بإنتهاء الكالم وهـى            

ن عشرة أنواع ما بين دعاء وثناء ووصايا وحض على العبادة عكالفواتح ال تخرج 

 عليه وسـلم    وتبجيل وتعظيم ووعد ووعيد ومدح للقرآن وتسلية للرسول صلى اهللا         

وحديث عن الرساالت السماوية السابقة واليوم اآلخر ، فكان الفصل الثاني الـذى             

  .تحدثت فيه عن خواتيم السور وهو كسابقه يضم خمسة مباحث 

المبحث األول تحدثت فيه عن السور المختتمة بالدعاء والثناء للتشابه بينهما           

  . وألن الثناء ضرب من ضروب الدعاء 

ـ عن السور الم  إلى الحديث    المبحث الثاني    ثم انتقلت فى   ة بالوصـايا   ختتم

والحض على العبادة وذكرت أن بعض هذه السور جـاء الخطـاب فيهـا عامـاً                

   . )@(للمؤمنين وبعضها خاص بالنبي 

أما المبحث الثالث فقد تحدثت فيه عن السور المختتمة بالتبجيل والتعظـيم            

 تنوع التبجيل والتعظيم فأحيانـاً تخـتم        وأكثر سور القرآن الكريم قد ختمت به وقد       

السورة بذكر ملكه لما فى السماوات واألرض وتارة بذكر اسمائه الحسنى وأخرى            

  . بذكر صفاته 

 إلى المبحث الرابع الذى تناولت فيه الـسور المختتمـة بالوعـد             لتثم انتق 

 والوعيد وقد جمع هذا المبحث بين الترغيب والترهيب وهذا من رحمته سـبحانه            

  . وتعالى بالعباد 

وأخيراً يأتي المبحث الخامس الذى ضم خواتم مختلفة تمثلت فى بيان بعض            

 ومدح القرآن الكريم هذا باإلضافة الى السور التـى          )@(األحكام وتسلية الرسول    

ختمت بالحديث عن اليوم اآلخر والرسل والرساالت السماوية كما أن بعض السور            

  .ا حدث وبعضها سيحدث يوم القيامة ختمت باإلخبار عن حقائق بعضه

ت هذا البحث بالفصل الثالث وهو عن المناسبة بـين سـور القـرآن              موخت

الكريم ويعتبر هذا الفصل حلقة الوصل بين الفواتح والخواتم والرابط بينهما ، بدأته             

اإلصطالح وموقف العلماء من المناسـبة وقـد ضـم          وبتعريف للمناسبة فى اللغة     

  : مبحثين 



  .تحدثت فيه عن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها : بحث األولالم

  . تحدثت فيه عن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التى قبلها : المبحث الثاني 

وأكبر فائدة نلتها من هذا البحث أنه وثق صلتي بكتاب اهللا عز وجـل وال               

لتى تلتمس من النظر فى     يخفى ما فى هذا من تقويم اللسان وتثقيف القلب والبركة ا          

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتـِه وِليتـذَكَّر أُولُـوا           (كتاب اهللا عز وجل ، قال تعالى        
  ) .29:ص) (الْأَلْباِب

هذا البحث فيمكن أن ألخص بعضها فى مـسائل         أما الثمار التى جنيتها من      

  : منها 

 على أسلوب القرآن المتفرد ولما كـان        لوالخواتم يد اتح  هذا التنوع فى الفو   

القرآن قد نزل بلسان العرب وهم قوم ملكوا ناصية البيان فتنوع شعرهم ما بـين               

هجاء وغزل ومدح ورثاء وغير ذلك من أغراض الشعر وتنوع نثرهم مـا بـين               

خطابة ووصايا وأمثال إلى غير ذلك من ضروب النثر ، جـاء القـرآن متنـوع                

اتح والخواتم ليبهرهم بأساليب جديدة ال عهد لهم بهـا ال سـيما فيمـا يتعلـق                لفوا

  . بالحروف المقطعة التى انفرد القرآن بها 

 الصلة القوية ما بين القرآن والعربية وتبدو فـى كثـرة الـشواهد              هثم هذ 

الشعرية التى تزخر بها كتب التفاسير والتى جئت ببعضها فى هذا البحـث ، فقـد     

علَى قَلِْبك ) 193(نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني (شعر على األلفاظ القرآنية كما قال تعالى     استشهد بال 

    نِذِرينالْم كُونَ ِمن194(ِلت(  ِبٍنيِبيٍّ مراٍن عِبِلس)فالعربية تـرتبط   )195-193: الشعراء ) ()195 

  . بالقرآن ارتباط الروح بالجسد فهو روحها وهى وعاؤه 

 هذه العالقة بين فاتحة السورة وموضوعها والتـى تظهـر بـصورة             أيضاً

واضحة فى كثير من سور القرآن الكريم نضرب المثل بذلك بسورة األنعام فهـى              

 يـستحق الحمـد     مفتتحة بالحمد وقد تضمنت عدداً من ِنعم اهللا علينـا وجميعهـا             

  . الجزيل 

تحة السورة وخاتمتهـا    وأخيراً هذه المناسبة بين سور القرآن الكريم وبين فا        

وفاتحة السورة وخاتمة التى قبلها من أوضح األدلة على إعجاز القـرآن الكـريم              

فبالرغم من نزوله مفرقاً فى مدى زمني تجاوز عشرين سنة إال اننـا نجـد هـذه                 

  .  مما يجعل منه نسيجاً واحداً محكماً ملتئماً هالرابطة وتلك الصلة ما بين سور



   عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إال باهللا
  
 



Abstract 
 

Praise be to God and prayers and peace be upon his prophet, for 
assisting me to finish this research. 

I handled in this research plan included prelude, which contained the 
lexical meaning of the ward ( sura) , the terminology and wisdom behind 
revealing the Holy Koran in (suras) and also included the review of the types of 
openings and ends : and the occasion of the revelation of the (suras) .  

The prelude was succeeded by chapter one; which covered the opening 
of the suras; in five sections. Section one contained the (Suras) which were 
opened by praise. Section tow included those which were opened by hyphened 
letters. The third section included the (suras) which were opened by the oath. 
Section four handled the (suras) which were begun by the predicate sentences 
.The fifth section included other openings, which were represented by 
(interrogation, conditioning; orders appeal; reasoning and the call). 

The second chapter handled the ends of the (suras) and it also included 
five sections. The first section included the (suras) which end with invocation 
and praise .The second section contained the (suras) with and with wills and 
inciting on workshop. The third section handled the (suras) which end with 
respect and glorification. The fourth section covered the (suras) which end by 
the promising an threat .The fifth section dealt with the (suras) which end with 
the starting of some of the rules, entertaining the prophet (PBUH) , praising the 
Holy Koran , talk about the last day . the messengers and the heavenly missions 
and foretelling about the facts .  

The research was concluded by chapter three which covered the relation 
between the (suras) of the holy Koran. It started with the defining of the lexical 
meaning of the relation; in addition to its terminological significance and the 
position of the "Ulema" Vis-a vis the term relation .This chapter contained two 
sections. The first section handled the relation between the beginning of the 
(sura) and its end. The second covered the relation between opening (or 
beginning) of the (sura) and the end of that which preceded it.  

As for the finding of this research, these cold by summarized as follows:  
The Holy Koran was revealed with varied opening and ends. It stunned 

the Arab with new styles which they never knew before .This was especially 
related to the hyphened letters, which were unique to the holy Koran . Then , 
there is the powerful link between the holy Koran and the Arabic language . In 
fact, The Arabic language is tied to the holy Koran; just like the soul and the 
body . The holy Koran is the soul and the Arabic language is its container . 
There is also the relation between the opening of the (sura) and its topic which 
it handles. 

Lastly , these relations between the (suras) of the Holy Koran ; are the 
best proof of the miracle of the holy Koran . 

 
 



  

  :المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم .1

 عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم         –أسد الغابة فى معرفة الصحابة       .2

 دار  – رمحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف بابن األثي           

 . لبنان – بيروت –ربي إحياء التراث الع

 – محمد شكرى أحمـد الفيـومى        –) االستفهام( إعجاز البيان في القرآن      .3

 ) . م 1987-هـ 1407(1ط–دبى –الناشر دار القلم 

 مكتبـة   – جالل الدين عبد الرحمن الـسيوطي        –اإلتقان فى علوم القرآن      .4

-هــ   1370(3 ط –ومطبعة مصطفى البـابى الحلبـي وأوالده بمـصر          

 ) . م1951

 دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع      – سعيد حوى    –األساس فى التفسير     .5

 ) .م 1985-هـ 1405 (1 ط–

 شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بـن          –اإلصابة فى تمييز الصحابة      .6

دار الكتب العلمية   –محمد بن على الكنانى العسقالني المعروف بابى حجر         

 . لبنان –بيروت –

 ) . م1984(6 ط–دار العلم للماليين –لزركلى خير الدين ا–األعالم  .7

 دار  – بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركـشى          –البرهان فى علوم القرآن      .8

 ) .م1972-هـ1391(2 ط–لبنان – بيروت –المعرفة للطباعة والنشر 

 اإلمام شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيـوب           –التبيان فى أقسام القرآن      .9

 . بيروت -الكتب عالم –الزرعى الدمشقي 

 دار سـحنون للنـشر      – محمد الطاهر بن عاشـور       –التحرير والتنوير    .10

 .والتوزيع 

 محمـد   –الترتيب والتناسب فى آيات القرآن وسوره ودالئل اإلعجـاز           .11

 ) . م 2002-هـ 1423(1ط– دار الوفاء –رأفت سعيد 

ر  دا–) بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن –التفسير البياني للقرآن الكريم    .12

 ) .1966(2 –المعارف بمصر 



 بيروت  – دار الكتب العلمية     –اإلمام شمس الدين بن القيم      –التفسير القيم    .13

 ). م1978-هـ1398(ط– لبنان –

 دار  –أبو عمرو عثمن بن سـعيد الـداني         –التيسير فى القراءات السبع      .14

 ) . م1984-هـ1404 (2 ط–الكتاب العربي 

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       أبو عبد اهللا   –الجامع ألحكام القرآن     .15

 .  بيروت – مؤسسة مناهل العرفان –

 أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بـن مجاهـد           –السبعة فى القراءات     .16

 .2 ط– دار المعارف -التميمي تحقيق الدكتور شوقى ضيف

 – عـالم الكتـب      – عبد اهللا بن مـسلم بـن قتيبـة           –الشعر والشعراء    .17

 ) .م1984هـ 1404(3ط

) التحرير والتنـوير    (خ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه فى تفسير         الشي .18

 . قطر – الدوحة – دار الثقافة –هيا ثامر مفتاح العلي 

 أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بـن سـهل           –) الكتابة والشعر (الصناعتين   .19

 ) . م1984هـ 1404(2 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –العسكري 

 شمس الدين أبى عبد اهللا محمـد بـن          – القرآن   الفوائد المشوقة إلى علوم    .20

 – دار مكتبة الهالل بيـروت       –أبى بكر المعروف بابن القيم إمام الجوزية        

 .لبنان 

 أبـو   –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويـل            .21

 – دار المعرفـة     –القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمي         

 .بيروت 

 أبو محمد عبد الحق بن عطية –الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز المحرر  .22

 ) .م1983-هـ 1403(1 ط– مؤسسة دار العلوم –األندلسي 

– للنشر   ة دار الدعو  – لجنة مجمع اللغة العربية بمصر       –المعجم الوسيط    .23

 ) . م1972-هـ 1392(2ط

 المفضل بن محمد يعلى بن عامر بن سالم الضبى الكـوفي            –المفضليات   .24

– الناشر دار المعارف     – عبد السالم هارون     – تحقيق أحمد محمد شاكر      –

 .7ط



 . بيروت – دار الجيل - ذكى مبارك–النثر الفني فى القرن الرابع  .25

 مجد الدين محمـد بـن       –بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز         .26

ة  المكتبة العلمي  – تحقيق األستاذ محمد على النجار       –يعقوب الفيروزابادى   

 . لبنان –بيروت –

 جالل الـدين عبـد الـرحمن        –بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة        .27

بيـروت  – المكتبة العصرية – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم       –السيوطي  

 . لبنان –

 دار الفكـر    – اإلمام أبو عبد اهللا شمس الـدين الـذهبي           –تذكرة الحفاظ    .28

 .العربي 

 دراسـة   –ن عبد الـرحمن الـسيوطي        جالل الدي  –ترتيب سور القرآن     .29

 ) . م1986(1ط– دار وكتبة الهالل –وتحقيق السيد الجميلي 

 ) . م1974هـ 1394(3 ط– أحمد مصطفى المراغى –تفسير المراغى  .30

 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي      – رتناسق الدرر فى تناسب السو     .31

– بيـروت    – دار الكتـب العلميـة       – تحقيق عبد القادر أحمـد عطـا         –

 ) . م1986-هـ 1406(1ط

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي         –تهذيب سير أعالم النبالء      .32

 ) . م1991-هـ 1412(1 ط– مؤسسة الرسالة –

 – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري –جامع البيان عن تأويل آى القرآن     .33

 ) . م1988-هـ 1408( ط –دار الفكر 

 دار  – أبى الخطـاب القرشـي        أبوزيد محمد بن   –جمهرة أشعار العرب     .34

 ) . م1986-هـ 1406 (1 ط– لبنان – بيروت –الكتب العلمية 

 مؤسسة  – أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة          –حجة القراءات    .35

 ). م 1979-هـ 1399 (2 ط– لبنان – بيروت –الرسالة 

 القاسم بن فيره بن     –حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع         .36

-هــ   1409 (1 ط – دار المطبوعات الحديثة     –بن أحمد الشاطبى    خلف  

 ) . م 1989



 بيروت  – دار الجيل    – حققه حنا الفاخورى     – ديوان امرئ القيس     .37

 ) .م 1989-هـ 1409(1 ط–

  .1 ط– بيروت – دار الجيل –يوسف عيد .  شرح د–ديوان جرير  .38

 .1 ط– دار الكتاب اللبناني –ديوان األعشى  .39

 ) .م 1968-هـ 1388 (3 ط– الدار السودانية – ديوان العباسي .40

م 1990-هـ  1410(2 ط – بيروت   – دار الفكر    –ديوان النابعة الذبياني     .41

 . ( 

 دار  – شرح وتحقيق الدكتور محمد حمـود        –ديوان زهير بن أبى سلمى       .42

 ) . م1995(1 ط– بيروت –الفكر اللبناني 

 . بيروت – دار صادر –ديوان لبيد بن ربيعة العامري  .43

شرحها وحققها الدكتور على شلق     – أبو العالء المعرى     –رسالة الغفران    .44

 .  لبنان – بيروت – دار القلم –

 أبـو الفـضل     –روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني           .45

 بيـروت   – دار إحياء التراث العربي      –شهاب الدين السيد محمود اآللوسى      

 ) . م1984- ـه1405(4 ط–

 اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          –النبالء  سير أعالم    .46

 ) . م1984-هـ 1404(2ط– مؤسسة الرسالة – تحقيق شعيب األرنؤوط –

 أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بـن         –شذرات الذهب فى أخبار من ذهب        .47

 – منشورات دار اآلفـاق الجديـدة        –محمد المعروف بابن العماد الحنبلي      

 .بيروت 

 دار ابـن    – القاضي حسين بن أحمد الزوزنـى        –علقات السبع   شرح الم  .48

 ) . م1989-هـ 1410(1 ط– دمشق –كثير 

 – جمال الدين محمد بن هشام األنصاري        –شرح قصيدة كعب بن زهير       .49

 ) .م 1984-هـ 1404(3 ط– بيروت –مؤسسة علوم القرآن 

الم  دار الس  – أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         –صحيح البخاري    .50

 ) . م 1997-هـ 1417(1 ط–للنشر والتوزيع 



 – جالل الدين عبد الرحمن بن أبى بكـر الـسيوطي            –طبقات المفسرين    .51

 ) . م 1983-هـ 1403 (1 ط– لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية 

 – شمس الدين محمد بن على بـن أحمـد الـداودى             –طبقات المفسرين    .52

 ) . م 1972 -هـ 1392(1ط- مكتبة وهبه–تحقيق على محمد عمر 

 شمس الدين أبى الخير محمد بن محمـد         –غاية النهاية فى طبقات القراء       .53

-هــ   1400(2ط– لبنـان    – بيروت   – دار الكتب العلمية     –بن الجزرى   

 ) .م 1980

 محمد بن   –فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير            .54

 . بيروت –معرفة للطباعة والنشر  الناشر دار ال–على بن محمد الشوكانى 

 – بيـروت    – دار إحياء التراث العربي      – سيد قطب    –فى ظالل القرآن     .55

-هــ  1405(11 ط– دار الـشروق     –) م1971-هـ1391(-7ط–لبنان  

 ) . م1985

 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور             –لسان العرب    .56

  . )م1998( ط – بيروت – دار صادر –اإلفريقي المصري 

 مؤسـسة الرسـالة للطباعـة       – مناع القطان    –مباحث فى علوم القرآن      .57

 ) .م1998-هـ 1419(2ط– لبنان – بيروت –والنشر 

 الناشـر مكتبـة     – معمر بن المثنـى التيمـى        ة أبو عبيد  –مجاز القرآن    .58

 الخانجى بالقاهرة 

 دار نهضة مـصر للطبـع       – أحمد محمد الحوفى     –  ممع القرآن الكري   .59

 ) م 1971-هـ 1391( ط –والنشر 

 عـالم   –) األخفـش ( سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعى       –معاني القرآن    .60

 ) .م1985هـ 1405(1 ط– بيروت –الكتب 

 .  عالم الكتب – أبو زكريا يحي بن زياد الفراء –معاني القرآن  .61

 أبو اسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج         –معاني القرآن وإعرابه     .62

 .  صيدا – بيروت – العصرية  منشورات المكتبة–

من خالل تفسير ما تصل بهما في سـورتي         ( معجزة اإلسراء والمعراج     .63

 .  أحمد على اإلمام –) اإلسراء والنجم 



 مصطفى  – أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا         –معجم مقاييس اللغة     .64

 ) . م 1970-هـ 1390 (-2 ط–البابال الحلبى وأوالده بمصر 

 .  بيروت – دار الفكر –ال الدين بن هشام األنصاري  جم–مغني اللبيب  .65

 فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على            –مفاتيح الغيب    .66

-هـ  1411 (1ط– لبنان   – دار الكتب العلمية بيروت      –الرازي الشافعي   

 ) . م 1990

 دار  – محمد عبد العظـيم الزرقـانى        –مناهل العرفان فى علوم القرآن       .67

 ) . 1988-هـ 1408 (3 ط–الفكر 

 برهان الدين أبى الحسن إبراهيم      –نظم الدرر في تناسب اآليات و السور         .68

هـ 1413(2 ط – الناشر دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة       –بن عمر البقاعى    

 ) . م 1992-

 أبو العباس شمس الدين أحمد بـن        –وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان       .69

 – دار الثقافة    –ققه الدكتور إحسان عباس      ح –محمد بن أبى بكر بن خلكان       

 .  لبنان –بيروت 
 

  
 


