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 املُلخَّص 

 القرآن:  حممد علي عبد املنعم األبرش، ماجستري يف التفسري وعلوم 
 . 2020يونيو

 العنوان: التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها، دراسة مقارنة يف جزء عم.
 املشرف على الرسالة: األستاذ الدكتور حممد آيدين 

حيث مجعت وامت ما قبلها، خو بني فواتح السور عىن هذه الرسالة بدراسة التناسب تُ 
، ، ودرستها مبينةا اًلتفاق يف هذه األقوال واإلضافات املفسرينالدراسة أوجه التناسب يف أقوال  

الوجوه اليت  ما  اإلجابة عن عدة أسئلة أمهها: الدراسة قد حاولت ، و واختالف هذه األقوال
وهل اتبعهم جتهادات، وكيف استنبطوا هذه اًل، السور احملددة ذكرها املفسرون يف تناسب

ا، وما وجه التناسب الذي  أحد من املفسرين املعاصرين يف أقواهل رجحه  م أم أضافوا معىنا جديدا
 الباحث؟

بيان أوجه  وقد جاءت الدراسة يف ثالثة فصول وخامتة، تناولت يف الفصل األول 
  التناسب بني ببيان أوجه تبني فاحتة سورة النبأ، وخامتة سورة املرسالت، واختتمالتناسب 

بدأ بتناول أوجه التناسب بني  فقد    أما الفصل الثاينوخامتة سورة الغاشية،  ،  سورة الفجرفاحتة  
سورة البلد، وخامتة سورة الفجر، واختتم ببيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التكاثر،  فاحتة 

رة  تناسب بني فاحتة سو بدأ ببيان أوجه ال  فقدوخامتة سورة القارعة، أما الفصل الثالث واألخري،  
، الفلقوخامتة سورة  الناس  ة سورة التكاثر، واختتم أبوجه التناسب بني فاحتة سورة  العصر وخامت

املطلب األول يف التعريف ابلسورة ومقصدها، واملطلب فوقد كان لكل مبحث مطلبان اثنان،  
 .الثاين يف أقوال املفسرين مع التعليق على هذه األقوال

ن عدد من املفسرين من بيان أوجه  متك   إليها البحث:ئج اليت توصل ومن أهم النتا
 من سبقهم  وتلقي املعاصرين ًلجتهادات متنوعة يف املناسبة بني فاحتة السورة وخامتة ما قبلها،  

تنوع أوجه املناسبة يف كتب التفسري والكتب املتعلقة و  ،مع ذكر إضافاهتم املختلفةابلقبول، 
 يناملفسر اعتماد و لسور وترك بعضها، فسرين ألوجه املناسبة بني بعض ا هبذا العلم وإيراد امل

 املناسبة بني ثنااي سور القرآن الكرمي.على جانب التدبر يف معاين القرآن الكرمي ًلستلهام مثرات  
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ABSTRACT 

Title: The Connection between the Ending of Surahs and the Beginning of the 

Next, A Comparative Study of Juz’ Amma 

Supervised by: Prof.dr. Mohammed Aydin 

 

This paper studies the connection (Tanasub) between the ending of surahs and the 

beginning of the next in Juz’ Amma by comparing Muslim exegetes’ interpretations. 

This comparison looks into different aspects of the connections in different 

interpretations. The study attempts to answer several questions: did the exegetes pay 

adequate attention to the connections between consecutive surahs? What are the types 

of those connections? How did exegetes arrive at such connections? Did contemporary 

exegetes expand on those connections or have they deduced new meanings? Which 

type of connection does the author favor. The analysis comprises of two aspects: the 

definition of the surah and its objective, and a commentary on exegetes’ 

interpretations.  

The study consists of three chapters and a conclusion where the First Chapter addresses 

the connection between the beginning of surat An-Naaa’ and ending of surat Al 

Mursalat covering all consecutive surahs till the beginning of surat Al Fajr and the 

ending of surat Al Ghashiyah.  

The Second Chapter starts with the connection between the beginning of surat Al 

Balad and the ending of surat Al Fajr and ends with the connection between the 

beginning of surat At-Takathur and the ending of surat Al Qari’ah. The Third and final 

chapter continues to analyze the connection between the beginning of surat Al Asr and 

the ending of surat At-Takathur till the connection between the beginning of surat Al 

Fatihah and the ending of surat An-Nas.  

This study offers a number of conclusions, mainly: the science of connection (‘ilm Al 

Munasaba) is firmly established in old interpretations of Quran, contemporary 

exegetes received positive feedback on their ijtihad which allowed them to recite in 

their works, the scope of connection has widened allowing for a stronger connection 

between meanings among all chapters of the Quran, and lastly, exegetes depended on 

pondering over the meanings of Quran to arrive at the connections between the surahs.  
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 شكر وتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم، على سيدان وحبيبنا حممد، وعلى 

 منعم جواد كرمي. إنه ، هذا البحث ووفقين إلكمالأمحد هللا أن منَّ علي ، آله وصحبه أمجعني
، فأتوجه  (1) ًل َيشُكر الناس(هللَا من  َيشُكر )ًَل  وانطالقاا من قول حبيبنا املصطفى 

وسيديت الوالدة أن أغدقاين بدعواهتما، وتوجيهاهتما الكرمية،   ،ابلشكر اجلزيل لسيدي الوالد
ايت األكارم الذين أستمد منهم اإلرشاد والنصح، وأخص منهم أخيت أشكر إخواين وأخو كما 

وفرت أن  الكرمية "أم أسامة"يت كما أشكر زوجالفاضلة "مرمي" لدعمها ومساندهتا العظيمة،  
 خري اجلزاء.   عين هللا يل أسباب البحث واملدارسة، فجزاهم

ملوافقته ابإلشراف على وأتوجه ابلشكر العميم إىل فضيلة األستاذ الدكتور حممد آيدين  
، وبذله اجلهد والوقت يف متابعة هذا البحث وتوجيهاته املفيدة، ،وتقدمي إرشاداتهرساليت، 
 .ري اجلزاء ريب خفجزاه هللا

الدكتور بشار النجار حيث أمدين مبالحظاته القيمة للفصل األول من  كما أشكر
 . الدراسة

الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر اليت  أتقدم ابلشكر اجلزيل لكلييت كلية و 
 عبد هللاعميدها الفاضل الدكتور إبراهيم متمثلة يف  خترجت منها يف مرحلة البكالوريوس،

 األنصاري، ولطاقمها اإلداري والتدريسي، فلهم مين خالص الدعاء وخالص الفضل. 
، جزاهم خواين الطلبةوإحق عليَّ من مشاخيي وأساتذيت ختاماا الشكر اجلزيل ملن له 

 . هللا خري اجلزاء، ووفقهم ملا حيب ويرضى
سيدان  املصطفى  وصحبة حبيبنا    ،وكرامته  سأل هللا أن جيمعين وإايهم يف مستقر رمحته أ

  ، إنه مسيع جميب.  حممد 

 
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات  (. 9034، رقم احلديث)13، ص15، جاملسند أمحد بن حنبل،   (1) 

 .رجال الشيخني غري الربيع بن مسلم
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 مة املقدّ 

والصالة  ا،  وعرباا وِحَكما ا، وأضاء من خالله هدايةا  كما احلمد هلل الذي أنزل الكتاب حمُ 
  وصحبه األطهار،  ، وعلى آله  اوتعل ما  وقرابا  لف هبا حمبةا ، صالةا أزدعلى سيدان حممد    والسالم
 إىل يوم الدين. ،، ومن سار على هنجه، واقتفى أثرهاألخيار

 :عدأمَّا ب
من قرأه ابهلدى واحلق واملعرفة، و  زاخر   الكرمي حبر   القرآنَ  البحث من أنَّ  أتت فكرةُ 

قد ، و ا من اإلعجازووجوها العلم،  ابا من  بواوأ  ،من املعاين  نورااستلهم يف كل تالوة  تدبراا وفهماا ا
ع على  فلو مجُ  ، خالدة عرب األجيال ري ترتيب نزوله ليظل معجزةا غ أراد هللا تعاىل مجعه على 
،  ةٍ قتيَّ وَ  ملشكالتٍ  حبوادثها كحل ٍ  خاصة   اآلايتِ  أنَّ  بعض الناس  حسب ترتيب نزوله لظنَّ 

 .كيم ترتيباا حيقق الشمول واخللودحلا رتب الذكرُ ولذلك اقتضت احلكمة اإلهلية أن يُ 
 املناسبات، إذ اختصت  وجيه من علوم القرآن العظيم، وهو علمُ   بعلمٍ   هذه الدراسةُ   هتتمُ 

ابجلزء الثالثني من القرآن ابملناسبة بني فواتح السور وخوامت ما قبلها، حمددة  متعلقٍ  جبانبٍ 
   سورة. وثالثونجزء عم، البالغ عددها سبع الكرمي، وهو 

ورضي عنهم، فكم أجادوا وأبدعوا وصنفوا واجتهدوا يف  ، ان األفذاذءَ علمارحم هللا و 
وعطاءات من هللا تعاىل جيريها على  حتصيل هذه الوجوه املتعلقة ابملناسبات، وإهنا لفيوضات 

، ذاك ألهنم  ينابيع املدرارة والعذوبة املصطفاة هذه ال سوى النهل من القارئِ وما على خلقه، 
بقوة يف التدبر، وسالمة يف   فأمدَّهم هللا تعاىل من سر هذا اإلرث النبوي،  ؛العلم احملمديورثوا  

 ك وجه أملح، أسأل هللا أن مين علينا مبا منَّ فذا وجه مليح يف مناسبة بني سورتني وذا  التفكر،
 على عباده الصاحلني.   به

ف  طلبة حتت إشراجمموعة من ال ت وملا كان لعلم املناسبة أنواع وأشكال، فقد قرر 
حبثي يف  مبشروع  القيام األساتذة األفاضل من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر 
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يدرس نوعاا من املناسبات، وهو مناسبة فاحتة السورة مع خامتة ما   جمال الدراسات القرآنية؛ 
   .(1)قبلها جلميع سور القرآن الكرمي
لسور القرآنية توقيفي ًل اجتهادي،  يف أن ترتيب االرأي الراجح  استند هذا املشروع إىل  

من   -أي القرآن-  وكيف يشك فيه"يقول:    إنه حىت    ،قد بلغ األمر عند الفراهي مرتبة اليقنيو 
بنسيم عرار جنده، ولكنه من مل يذق فإن اراتب فال   وجد َمس  برده، وشم ريح ورده، ومتتع

ت والسور القرآنية إذ ناسب بني اآلايستطع تلمس التي على منفال عتب  ،(2) "تثريب عليه
يف كتابه،  هبذا السياق واتبع د. أمحد حسن فرحات  إنه مل يذق حالوة هذه الوحدة القرآنية، 

ومع ذلك يبدو أن هذا اًلجتاه على أمهيته _ وابلرغم من اجلهود اليت بذهلا يف توضيح  فقال: 
فما زالت   ،د الطريق أمام الباحثنيعب ِ  يستطع أن يُ رأيه وإقامة احلجج والرباهني املقنعة _ مل

يف عامل  وحتقيق هذه الفكرة هناك صعوابت كثرية وعقبات كبرية، حتتاج إىل مواصلة اجلهد 
الواقع ليس ابألمر اهلني ودون ذلك أشواك ومشتقات حىت يستوي النظام على سوقه، ويرتفع  

وهبوا حياهتم   من الناس ممن ذلك إًل أفذاذبنيانه على قواعد علمية حمددة، وقد ًل يستطيع 
، وينظر لالطالع  (3)اومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا   ،ووقتهم ملطالعة كتاب هللا ودراسته

 ، حيث فصله الباحث بشكل دقيق.العلمي هذا شروعامليف هذا اخلالف بداية 

 

اعه وأقوال العلماء فيه، مث درس  بدأ املشروع أخي الفاضل أسامة الطحان، حيث افتتح دراسته بعلم املناسبات وأنو  (1) 
، ونوقشت الرسالة وحصلت على درجة انجح بتعديالت  (املؤمنون )إىل سورة  (الفاحتة)تطبيقات من أول سورة 

، وقام أخي  (ق ) وحىت سورة  (النور )طفيفة، وقد حدد الطالب عبد هللا مال إمساعيل لبيان أوجه التناسب من سورة 
  ( الذارايت )ن سورة  بة رسالته يف أوجه التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها مالفاضل إبراهيم حافظ سيد بكتا 

، ونوقشت الرسالة وحصلت على درجة انجح بتعديالت طفيفة، وقد قامت دراسيت هذه  ( املرسالت)وحىت سورة 
 عاىل. مبعزل عن ذكر التعريفات، حيث ستجمع الدراسات كلها بني عدة طلبة يف مشروع واحد إبذن هللا ت 

،  م( 2008، 1ابهلند، ط الدائرة احلميدية )، وأتويل الفرقان ابلفرقاننظام القرآن تفسري  عبد احلميد،الفراهي: ( 2) 
 .22ص

-العدد الثاين) ، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، مناسبات اآلايت والسور ، ؛ أمحد حسن ينظر: فرحات (3) 
 . 32، ص16ج  ،  ( هـ 1390عام-السنة الثانية
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ب مقرون ألنَّ التناس  ؛أوًلا   فاحتة السورة  ذكرابتدأت عناوين املباحث يف هذه الدراسة ب
خامتة  موضع املبحث وثقت  ة السورة، وبيان متعلق ما قبلها، وعندما افتتحت الدراسةُ بفاحت

 السورة مث فاحتة ما قبلها لسالمة الرتتيب بني السور واآلايت.
يف املطلب األول من كل مبحث على التعريف ابلسورة، وبيان   الباحث اقتصر

، أما املطلب أو فضائلها ءات أو حماور السورة سبب النزول أو القرا مقصدها دون البحث يف 
هذه الوجوه من   اأهم ما جاء من أوجه التناسب، مستخرجا   أقوال املفسرين، انقالا   فذكرَ الثاين  

بني الكتب املتخصصة بعلم تناسب فاحتة السورة خلامتة ما قبلها، وكذلك كتب التفاسري اليت 
هتمامه هبذا اجلانب، مث يدرس هذه األقوال ن ظهر اأشهر م  ااايها مراعيا اعتنت ابملناسبة بني ثن

 .(1) ويعلق عليها
بفاحتة السور وخامتة ما قبلها بناءا على املوضوع ذاته،    املتعلقةَ   اآلايتِ   ت الدراسةاختار 

،  موضوع البحثمببتدأ مقطعه ومنتهاه، حبيث يكون هناك ضابط لفاحتة وخامتة السورة، وهو  
من السورة سواء كانت آية واحدة أم جمموعة   قع يف آخر اآلايت هي املقطع الذي ي فاخلامتة "

مدت منها هذه الدراسة بني أصل ما أُلِ ف وحديثه،  املصادر اليت است ، وملا تنوعتِ (2) "آايت 
فحاولت ، اليت قبلهاور السورة مبناسبة فاحتة السورة حملقد توسعوا املفسرين بعض وجدت أن 

، وملا ذكرت املذكورة كاملةناسبة املحملددة للبحث، دون ذكر الدراسة أن تنقل منهم املواضع ا
هد الباحث بتحديد اآلايت وأتى ابلسورة كاملة الدراسة اآلايت يف مبدأ كل مبحث فقد اجت

 يف قصار السور.
والذي انتهى   ،الشعراوي الشيخذكرت الدراسة أوجهاا من املناسبات من تفسري 

ه هللا  التفسري قد اكتمل من شرائط الشيخ ومسموعياته رمح بتفسريه إىل سورة املمتحنة إًل أن 
رجب فتحي حممد برتتيب ما تبقى من التفسري   تعاىل، وقد قاما أ. عادي أبو املعاطي والشيخ

على سياق منهج الشيخ، ويدعمهم بذلك الشيخ سامي متويل الشعراوي، وقد أخذت الدراسة 
ن بعض  أب عليه رمحة هللا، علماا  الشيخة لدى وجه املناسبة من الكتاب، ومن الشرائط املسجل 

 
 ، ولن أقوم بذكره جتنـ باا للتكرار. املطلب الثاين لدى املباحثيف   الدراسةسيكون هذا املنهج مصاحباا ( 1) 
  تبيان  جملة ،املناسبة بني فاحتة السورة وخامتتها يف سور أل حم  ،هللا  الدليجان، هدى بنت دليجان بن عبد (2) 

 . 70ص ،2009، 5ع وعلومه الكرمي  للقرآن   السعودية اجلمعية  القرآنية: للدراسات 
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لتفسري الشيخ  املراجعون مقدمات السور األخرية كان مصدرها من صاحب الظالل وقد بنيَّ 
 ذلك.الشعراوي 
يف النقل  الباحث أما كتاب الربهان يف تناسب سور القرآن للغرانطي، فقد اعتمدو 

ن هناك اختالف  أل  ؛لمحقق سعيد الفالحعلى نسختني أوهلا للمحقق حممد شعباين، واثنيها ل
النسخة حني يكون النقل من  ذكر اسم احملقق  يًل  و ،  بينها  واألرجح  األصح  اربني النسخ، فاخت

 األوىل.
اليت قامت إبعدادها  و  ،(1)لسور القرآن الكرمي أما عن موسوعة التفسري املوضوعي

ة من األساتذة، فقد حبثت ال دراسة أوجه املناسبة لدى  جامعة الشارقة ضمن كوكبة نريِ 
يت مت البحث فيها يف هذه الدراسة  استمد الباحثون يف ذكر املناسبة من الكتب الإذ  املوسوعة،  

، وقد استفدت لبحثاحملددة اب  سورالكالبحر احمليط ونظم الدرر وتفسري املراغي وغريهم، يف 
ا  من املوسوعة يف جانب املقاصد اخلاصة ابلسور، إذ بذل فيها الباحث ون جزاهم هللا خرياا جهدا

 طيباا. 
ترتيب جه املناسبات مبنيَّاا على  منهج البحث يف مقصد السورة أو يف ذكر أو جاء  وقد  

فيبتدُئ الباحث على سبيل املثال  ،حسب وفاهتم إًل ما انفلَت من الباحث تقصرياااملفسرين 
أبو حيان مث اإلمام البقاعي وهكذا بوجه املناسبة عند اإلمام الرازي مث اإلمام الغرانطي مث اإلمام  

 إىل أقوال املفسرين املعاصرين.
، وأتى  ...( ،)أ، ب، ت، ث  حسب الرتتيب األجبدي فقرات الدراسةدت ُحد ِ  وقد

 مسمى لفظ )اإلمام، الشيخ( عند إيراد أقوال املفسرين؛ ابلنسبة إىل شهرهتم يف زماهنم.
ظاهرة أو واضحة، وسبب إيراد سورتني ال بنيأن املناسبة  تبنيِ  أقواًلا الباحث نقل و 

هذه األقوال يف البحث للدًللة على َفهم اإلمام للمناسبة، ولوضوحها، وجلين مثار نتائجها،  
 وقياس ذلك الوضوح من عدمه.   

 

، إعداد خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن، إبشراف أ.د مصطفى  التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي( 1) 
 . (م2010 -هـ 1431جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،)مسلم،  
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وملا كان صفة احلل والرتحال يف قراءة القرآن الكرمي كما جاء َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: 
؟ قَاَل: »احلَال  املْرحتَُِل«. قَاَل: َوَما احلَال   وَل اّللَِّ َرُجل : اَي َرسُ  قال  َأي  الَعَمِل َأَحب  ِإىَل اّللَِّ

  ختَم الباحث ، فقد  (1) املْرحتَُِل؟ قَاَل: »الَِّذي َيْضِرُب ِمْن أَوَِّل الُقْرآِن ِإىَل آِخرِِه ُكلََّما َحلَّ اْرحَتََل«
 احتة وخامتة سورة الناس. ة سورة الفبيان التناسب بني فاحت إىل إبشارة 

إىل بيان خمطط توضيحي ألقوال املفسرين يف تناسب السور يف جزء  ى البحث انتهو 
وقد أشارت األلوان إىل أقوال املفسرين يف البحث، وحصرها، إذ جيد القارئ أن  ، (2)(عمَّ )

  القارئن  مما مُيك ِ ن آخر،  اإلمام البقاعي مشار  إىل قوله يف التناسب للسورة بلون، وإىل غريه بلو 
ي،  مرتباا حسب اتريخ وفاة العامل، بدءاا من اإلمام الراز   من اًلستفادة والنظر يف أقوال املفسرين،

ت  نونوعُ  ومل أضع بعض املفسرين الذين وجدت لديهم أقواًلا قليلةا يف جزء عمَّ، كالفراهي،
 مبلحق الرسالة.  املخطط

 إشكالية البحث وأسئلته:  
 :  اآلتيةاألسئلة أن جييب عن البحث هذا  حياول

 يف أوجه التناسب بني سور جزء عم؟به  واأو انفرداملفسرون  عليه اتفق. ما الذي 1
 اليت اعتمدوا عليها حني بياهنم هلذه األوجه؟  املصادرما  .2
 ما مدى دقة اجتهاداهتم اليت توصلوا إليها؟ . 3
 . هل سبقهم أو اتبعهم أحد يف أقواهلم؟4
 ما اإلضافات اليت متكن منها صاحب الدراسة يف أوجه التناسب بني السور؟  .5

 أمهية البحث:  
 النقاط اآلتية: تكمن أمهية هذا البحث يف 

 
أمحد شاكر، وغريه، )مكتبة مصطفى البايب  ، ت:  الرتمذي سنن    ،هـ(279:  ت )  حممد بن عيسىالرتمذي،  أخرجه    (1) 

َهَذا  قال: (، 2948، رقم احلديث)197، ص5ج أبواب القراءات،، م( 1975ه، 1395، 2احلليب مبصر، ط 
   . اِبلَقِوي ِ َحِديث  َغرِيب  ًَل نـَْعرِفُُه ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ِإًلَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه َوِإْسَناُدُه لَْيَس  

 ]النبأ[.   ﴾١َعمَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿، اجلزء هبذا اًلسم؛ ًلبتداء أول آية من سورة النبأاشتهر  (2) 
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مكانة نوع التناسب بني  ، و التناسب بني فاحتة السورة وخامتة ما قبلها علم    أفضلية .1
 .فواتح السور وخوامتها لدى املفسرين

وامت ما قبلها يف اجلزء احملدد  تناسب بني فواتح السور وخ إضافات املفسرين ألوجه ال .2
 .، ًلختالف مدارس التفسريستفاد ويستنبط منهمنهجية خاصة وأتويل يكان هلا  

يف التناسب بني فواتح   أقوال املفسرينجدة املوضوع، حيث إين مل أجد كتاابا جيمع   .3
 ويقوم بدراستها.  السور وخوامت ما قبلها، 

، وهداايته، ومقاصدهالكتاب العزيز، وبيان معانيه، أسرار  يف فهم فتح اآلفاق .4
 أقوال مقارنةالتفسري املتقدمة واملتأخرة، و من اًلطالع على كتب  والتمكن
 من اجتهاداهتم.  ستنباط اًلو ، املفسرين

 : أهداف البحث
 يهدف البحث إىل:  

 التعريف ابلسور الواردة يف البحث، وبيان مقاصدها عند العلماء. .1
يف التناسب بني فواتح  وناملفسر واألوجه اليت ذكرها األئمة قوال األعن  الكشف .2

 السور وخوامت ما قبلها يف جزء عم.
 . يف التناسب دراسة أقوال املفسريننقد . 3

 فرضيات البحث:  
 ا. كل سورة هلا مقصدها اخلاص هبا، وعمودها األساسي الذي يتمحور حوهل  -
 القرآن الكرمي. مجيع مت ما قبلها يف  يوجد تناسب بني فواتح السور وخوا -
 .، وقد نوقشت هذه الفرضية يف بداية املشروعًل اجتهادي  السور توقيفي   ترتيبُ  -

 حدود البحث:  
التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها من يف دراسة أقوال املفسرين الذين كتبوا 

 . (الناس)إىل سورة   (عم)سورة 
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 الدراسات السابقة: 
طالع بقدر الوسع، مل أجد حبثاا يدرس التناسب لدى املفسرين يف حث واًلبعد الب

، ووجدت أن أقرب الدراسات للموضوع هي ما تناولت معىنا بشكل تفصيلي (عم)جزء 
 ومنها:  أهنا حبثت يف سور معينة، أو  إمجالياا للتناسب،

ابن كثري،    ار د  السامرائي،لفضل صاحل    ،واخلواتيم   املفتتح   يف   السور   بني   التناسب .  1
إىل عالقة فاحتة  ه املؤلفيف هذا العلم حيث قسموهو كتاب مهم  ،م2016 - هـ1437

أقواًلا مبسطة انتقاها  (عم)السورة خبامتتها وعالقة فاحتتها خبامتة ما قبلها، وقد رجح يف جزء 
  ضافة ، فإومل يؤلف وجوهاا جديدة، لذلك مل أورد أقواله يف الدراسة ،ممن كتب يف هذا العلم

 هذا البحث تكمن يف بيان اًلتفاق يف أقوال املفسرين أو اختالفها. 
التفسري اإلرشادي عند اإلمام البقاعي يف تفسريه نظم الدرر يف تناسب اآلايت .  2

رسالة دكتوراه، نشرهتا وزارة  ،  ، ابًلشرتاك مع وزارة الثقافة يف عمَّانلعامر توفيق القضاة  والسور
عمل يتعلق بتناسب اآلايت عند اإلمام البقاعي، وختتلف هذه الدراسة  و  وهالثقافية األردنية،  

يف  ، بينما كانت دراسة التفسري اإلرشادي ا جامعة ألقوال املفسرين يف التناسبث إهنمن حي
 .البقاعي ومل خترج عن غريه اإلمام أقوال

ضريي رسالة  لعبد العزيز اخل  فواتح السور وخواتيمها أنواعها ودالالهتا ومناسباهتا.  3
لفرق واضح بني هذه  ، واهـ1413جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام ، اهدكتور 

ودًلًلهتا وتطبيقاهتا، لكنها مل  أنواع فواتح السور وخواتيمها الرسالة وبني حبثي، إذ إهنا ذكرت 
 تدرس أقوال املفسرين يف أوجه التناسب، وهي دراسة مهمة يف هذا الباب. 

، مجع وإعداد ابتسام عمر  ناسبات بني السور واآلايتت من املاملختارا. 4
م. والفرق بني هذا  2015 -هـ 1436العمودي، مركز تدبر للدراسات واًلستشارات، 

ومل تذكر مجيع األقوال،  ،الكتاب وبني رساليت أن املؤلفة حاولت اًلنتقاء بني أقوال املفسرين
 .ثي ف حبخبال  ومل ترجح أو تبني اًلختالف فيما بينها



 

8 

 

جامعة  ،ماجستري رسالة جنم، وايف إقبال ،القرآين اإلعجاز يف  ودوره اإلعجاز. 5
،  حتدثت هذه الرسالة عن املناسبات وأنواعها وتطبيقات عليها الكوفة ابلعراق، قسم الفقه،

 هو مبثابة تطبيق عملي لنوع من أنواع املناسبات. ي هذا؛حبثو 
دراسة مقارنة يف جزء   ،لسور وخوامت ما قبلهاأضاف حبث "التناسب بني فواتح اوقد 

، وذكر حمل يف اجلزء احملدد  عم" جوانب مل تضفه الدراسات السابقة، وهو مجع أقوال املفسرين
 اًلتفاق، واًلختالف، ونقد هذه األقوال. 

 منهج البحث:
 :ياعتمدت الدراسة على ثالثة من املناهج العلمية وه

ند مجع املادة العلمية والبحث الدراسة هذا املنهج ع  . املنهج اًلستقرائي: استخدمت1
 يف مناسبة فواتح السور وخوامت ما قبلها عند املفسرين، وتتبع أقواهلم. 

وحتليل . املنهج التحليلي: استخدمت الدراسة هذا املنهج عند شرح وبيان وتعليق 2
 النصوص املنقولة يف موضوع البحث.

 أقوال املفسرين.ة هذا املنهج عند نقد . املنهج النقدي: استخدمت الدراس3
 هيكل البحث:

 بحث على مقدمة وثالثة فصول وخامتة؛ وذلك على النحو اآليت: حيتوي ال
فكرة البحث، إشكالية البحث، أمهية البحث، أهداف البحث، املقدمة؛ وفيها: 

 ، هيكل البحثمنهج البحثالدراسات السابقة،  حدود البحث، فرضيات البحث، 
فواتح السور وخوامت ما قبلها من سورة النبأ إىل سورة  التناسب بني    األول:الفصل  

 الفجر.
 اثين عشر مبحثًا:  ويشمل

 املبحث األول: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة النبأ وخامتة سورة املرسالت. 
 املبحث الثاين: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة النازعات وخامتة سورة النبأ.
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 التناسب بني فاحتة سورة عبس وخامتة سورة النازعات.  بيان أوجه الث: ث الثاملبح
 املبحث الرابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التكوير وخامتة سورة عبس.

 املبحث اخلامس: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة اًلنفطار وخامتة سورة التكوير. 
  وخامتة سورة اًلنفطار.فاحتة سورة املطففني  بيان أوجه التناسب بني املبحث السادس: 

 املبحث السابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة اًلنشقاق وخامتة سورة املطففني.
 املبحث الثامن: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الربوج وخامتة سورة اًلنشقاق.

 امتة سورة الربوج. املبحث التاسع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الطارق وخ
 ملبحث العاشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة األعلى وخامتة سورة الطارق. ا

 املبحث احلادي عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الغاشية وخامتة سورة األعلى.

 املبحث الثاين عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الفجر وخامتة سورة الغاشية. 

التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها من سورة الفجر إىل  ثاين: ل الالفص
 سورة القارعة.
 ويشمل ثالثة عشر مبحثًا:  

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة البلد وخامتة سورة الفجر.املبحث األول: 
 املبحث الثاين: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الشمس وخامتة سورة البلد. 

 الليل وخامتة سورة الشمس.  بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة  لثالث:حث ااملب

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الضحى وخامتة سورة الليل.املبحث الرابع: 
 املبحث اخلامس: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الشرح وخامتة سورة الضحى. 

 التني وخامتة سورة الشرح.  ة سورةاملبحث السادس: بيان أوجه التناسب بني فاحت

 املبحث السابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة العلق وخامتة سورة التني. 
 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة القدر وخامتة سورة العلق. املبحث الثامن: 

 البينة وخامتة سورة القدر. املبحث التاسع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة 
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 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الزلزلة وخامتة سورة البينة. اشر: لعحث ااملب
  املبحث احلادي عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة العادايت وخامتة سورة الزلزلة.
 املبحث الثاين عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة القارعة وخامتة سورة العادايت.

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التكاثر وخامتة سورة القارعة. املبحث الثالث عشر:  

الفصل الثالث: التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها من سورة العصر إىل  
 . الناسسورة 

 عشر مبحثًا:  اثينويشمل 
 كاثر.العصر وخامتة سورة الت  املبحث األول: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة اهلمزة وخامتة سورة العصر.: املبحث الثاين
 املبحث الثالث: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الفيل وخامتة سورة اهلمزة.
 املبحث الرابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة قريش وخامتة سورة الفيل. 

 قريش.ملاعون وخامتة سورة  سب بني فاحتة سورة ا املبحث اخلامس: بيان أوجه التنا
 املبحث السادس: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الكوثر وخامتة سورة املاعون. 

 الكافرون وخامتة سورة الكوثر.املبحث السابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة 
 النصر وخامتة سورة الكافرون. بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة املبحث الثامن: 

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة املسد وخامتة سورة النصر. حث التاسع: بامل
 املبحث العاشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة اإلخالص وخامتة سورة املسد. 

 الفلق وخامتة سورة اإلخالص.  املبحث احلادي عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة

 الناس وخامتة سورة الفلق.  حتة سورةتناسب بني فابيان أوجه الاملبحث الثاين عشر:  

 وتشمل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة والتوصيات. ، اخلامتة
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التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها   :الفصل األول
 من سورة النبأ إىل سورة الفجر 

 

 رسالت خامتة سورة املو بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة النبأ : ملبحث األولا
 

 خامتة سورة املرسالت: 

بِيَ ﴿قال هللا تعاىل:  ِ ْ قَلِيًلا إِنَُّكم  ٤٥َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ  ْ َوَتَمتَُّعوا ُُكُوا
ۡرُِمونَ  بِيَ  ٤٦ُّمج ِ ْ ِإَوَذا قِيَل لَُهُم  ٤٧َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ  َوۡيٞل   ٤٨ََل يَۡرَكُعونَ  ٱۡرَكُعوا

بِيَ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمكَ  ِ ي ِ َحِديثِۢ َبۡعَدهُ  ٤٩ذ 
َ
 .[ت املرسال] ﴾٥٠يُۡؤِمُنونَ  ۥفَبِأ

 
 فاحتة سورة النبأ: 

ِي ٢ٱلَۡعِظيمِ  ٱنلََّبإِ َعِن  ١َعمَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿قال هللا تعاىل:  ُهۡم فِيهِ   ٱَّلَّ
 . [النبأ] ﴾٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ  ٤لَُمونَ ّلََكَّ َسَيعۡ  ٣ُُمَۡتلُِفونَ 
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 بني يدي سورة النبأ : األولاملطلب 
 أواًل: التعريف ابلسورة

وقد ،  حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  هي السورة الثامنة والسبعونسورة النبأ  
نزلت بعد سورة املعارج وقبل ، وقد  هذه السورة »سورة النبأ« لوقوع كلمة »النبأ« يف أوهلا  مسيت

بعض املعاين اليت أتت يف سورة   مبيِ نةا  صلةا فم وقد أتت ، مكية ابًلتفاق ، وهي سورة النازعات 
 .  (1)إحدى وأربعون يف املكي والبصريأربعون آية، و  املرسالت، وآايهتا

 ة مقصد السور اثنًيا: 
يوم   ومقصودها: الدًللة على أنَّ قال اإلمام البقاعي: "و ،  إثبات يوم البعث  مقصدها

يف خالف فيه مع املؤمنني،  ث النيب وصاروا بعد بع ، القيامة الذي كانوا جممعني على نفيه
مع أنه حكيم قادر على ما   -ثبااتا، ًل حيتمل شكاا وًل خالفاا بوجه، ألن خالق اخللق  اثبت  
دبرهم أحسن تدبري وبىن هلم مسكناا وأتقنه، وجعلهم على وجه يبقى به نوعهم من  -يريد 

عظم ألنس د أللفتهم وأفكان ذلك أش ،أنفسهم، حبيث ًل حيتاجون إىل أمر خارج يرونه
وهو اتم   -واحلكيم ًل يرتك عبيده ، فهم وفراشهم كافلني ملنافعهمبعضهم ببعض، وجعل سق

يبغى بعضهم على بعض، وأيكلون خريه، ويعبدون غريه،  ، ميرحون –القدرة، كامل السلطان 
خيطر هذا ما ًل جيوز يف عقل، وًل    فكيف إذا كان أحكم احلاكمني؟  حاكماا؟  فكيف إذا كان 

، فالعلم واق كل من أمسائها واضح يف ذلك، بتأمل آيته، ومبدأ ذكره و ، ع به قطعاا ببال أصالا
 . (2) "وغايته

"وصف خوض املشركني يف شأن القرآن وما : أن مقصدهااإلمام ابن عاشور  بنيَّ و 
جاء به مما خيالف معتقداهتم، ومن ذلك إثبات البعث، وسؤال بعضهم بعضاا عن الرأي يف 

ه مستهزئني ابإلخبار عن وقوعه، وهتديدهم على استهزائهم، وفيها إقامة احلجة على وقوع
 

َورِّ هـ(، 885( ينظر: البقاعي: إبراهيم بن عمر )ت:1)  دِّ السِّّ مكتبة  )الرايض: ، َمَصاعُِّد النََّظرِّ لإلْشَرافِّ َعَلى َمَقاصِّ
التحرير  هـ(،  1393ن حممد التونسي )ت:بالطاهر  ؛ ابن عاشور: حممد  150، ص3، ج(م 1987،  1املعارف، ط

  ، األساس يف التفسري هـ(، 1409؛ سعيد حوى )ت:5، ص30ج م(، 1984)تونس: الدار التونسية،  ، والتنوير 
 .6334-6331، ص11ج ه(، 1424، 6)القاهرة: دار السالم، ط

 .152-151، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 2) 
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وابخللق األول  ،تهخلق اإلنسان بعد مو إمكان البعث خبلق املخلوقات اليت هي أعظم من 
ووصف األهوال احلاصلة عند البعث من عذاب الطاغني مع مقابلة ذلك ، لإلنسان وأحواله

واإلمياء إىل أهنم يعاقبون   ،ا للذين جحدوا بهوم احلشر إنذارا ة يوصف، بوصف نعيم املؤمنني
 ،وأدمج يف ذلك أن علم هللا تعاىل حميط بكل شيء، بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث

 . (1) "ومن مجلة األشياء أعمال الناس
الغرض  هأمجل في سورة النبأ معىنيف مقصد ذكر اإلمام البقاعي اتضح مما تقدم أن 

 وعلى؛ وهو الدًللة على وجود البعث، وبيان قدرة هللا تعاىل يف خلقه، ن السورةاألساسي م
قامة احلجة على موضحاا أن جميئها كان إل ، هذا سار اإلمام ابن عاشور يف مقصد السورة

 البعث، وقد كان شرح مقصد السورة لدى املفسَرين السابقني متقارابا ومكمِ الا لبعضه.

 ودراسُتهاخامتة املرسالت و بأ فاحتة النَّ   التناسب بنيفسرين يف أقوال امل: املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين 

 ﴾٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿قوله تعاىل:  أنَّ رمحه هللا اإلمام ابن الزبري الغرانطي بنيَّ  أ.
بِيَ ﴿قوله تعاىل: مناسب للوعيد املكرر يف ]النبأ[  ِ املرسالت[، ] ﴾٤٩َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

 . (2) التكذيباملكذبني سيعلمون عاقبة هذا  أبنَّ 
 هللا تعاىل ملا ذكر نَّ ؛ ألأن املناسبة ظاهرة رمحه هللا  أبو حياناإلمام ضح و أ ب.

ي ِ َحِديثِۢ َبۡعَدهُ ﴿
َ
القرآن، كانوا يتجادلون ويسائلون  أي، [50:املرسالت]  ﴾يُۡؤِمُنونَ  ۥفَبِأ

ُ ﴿عنه فقال:   .(3)[1النبأ:]  ﴾ونَ َعمَّ يَتََسآَءل
وحكم على ملا أخرب يف املرسالت بتكذيبهم بيوم الفصل "قال اإلمام البقاعي: ج. 

  أبهنم إن كفروا هبذا القرآن مل يؤمنوا بعده بشيء،وختمها  ،أن هلم بذلك الويل املضاعف
 

 .  6، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
)املغرب:  ، الربهان يف تناسب سور القرآنهـ(، 708ينظر: الغرانطي: أمحد بن إبراهيم بن الزبري، أبو جعفر )ت: )2) 

 . 354، ص1ج ، ه(1410، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
)بريوت: دار الفكر،   صدقي حممد مجيل، : ت ، البحر احمليط(، 745( ينظر: أبو حيان: حممد بن يوسف )ت:3) 

 . 383، ص10ج  ه(،1420
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القرآن   ملا ظهر من بيان  ،افتتح هذه أبن ما خالفوا فيه وكذبوا الرسول يف أمره ًل يقبل النزاع
 .(1) " خيتلف فيها اثنان مع اإلعجاز يف البيان ًل رمحن اليتحلكمة ال
، وبنيَّ (2) اتني السورتني يف اجلمليقع هبالتناسب  أن    رمحه هللا  ذكر اإلمام السيوطي.  د

هذا التناسب من خالل مقارنته بني آايت وردت يف سورة املرسالت، وآايت وردت يف سورة  
 النبأ. 

ي ِ ﴿ "وقيل: إنه تعاىل ملا ختم تلك بقوله سبحانه:  هللا  آللوسي رمحه  قال اإلمام ا  .ه
َ
فَبِأ

_أي   وكان املراد ابحلديث فيه القرآن، افتتح هذه؛ [50املرسالت:] ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  ۥَحِديثِۢ َبۡعَدهُ 
وجماهد  بتهويل التساؤل عنه واًلستهزاء به، وهو مبين على ما روي عن ابن عباس النبأ_ 

 . (3) هو القرآن"راد ابلنبأ العظيم وقتادة أن امل
اشتماهلا على إثبات القدرة على البعث تناسب سورة النبأ ملا قبلها هو: "من أوجه    .و

 . (4) "الذي دل  ما قبل على تكذيب الكفرة به

بعده، ألهنا    تتعلق ابلبعث وما"  سورة النبأأن مناسبة  رمحه هللا  الغماري  الشيخ  ذكر  .  ز
،  عليهم بعدة سور، نوَّع هلم فيها األدلة، وعدد األساليب، فرد هللا تعاىل  لت يف قوم ينكرونهز ن

وأبطل شبههم فيه، حبيث مل يبق هلم من حجة   ،وسد عليهم ابب اإلنكار  ، وأوضح احلجة

 
وهلذا ُأضيفت  "حلكمة الرمحن اليت خيتلف فيها اثنان" وهو معىنا ًل يستقيم. يف األصل ُحذفت كلمة "ًل" يف قول ( 1) 

)القاهرة: دار الكتاب  ، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور (، 885)ت: إبراهيم بن عمر  البقاعي،يف املنت. 
 . 190، ص21جاإلسالمي(، 

)دار الفضيلة للنشر  ، تناسق الدرر يف تناسب السور ه(، 911يوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر )ت:ينظر: الس  )2) 
 . 152صوالتوزيع(، 

،  تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين   روح املعاين يف ه(،  1270( اآللوسي: شهاب الدين حممود بن عبد هللا )ت:3) 
 . 201، ص15ج ه(، 1415، 1لمية، ط)بريوت: دار الكتب العاحملقق: علي عبد الباري عطية، 

أن سورة النبأ شارحة ليوم  ، وقد ذكر الشيخ الشعراوي عليه رمحة هللا 201، ص15، جروح املعايناآللوسي،  )4) 
الفصل يف سورة املرسالت، يف الفيديوهات املنشورة، وبني وجه التناسب بني سورة النبأ وما قبلها تبيينا حمورايا جلميع  

ينظر: تفسري سورة النبأ، الشعراوي، رفَع الفيديو حساب    البحث، امتة ما قبلها مباشرة وهو صلب  السورة دون ذكر خ
 . 11/2019/ 1، شوهد بتاريخ 27/8/2012بتاريخ   nationalq8بعنوان 

https://www.youtube.com/channel/UCdy7dnZhdsQvMlwVRs0SCTg
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يرجى له  على إنكار اليوم اآلخر وما فيه، إًل العناد اجملرد وهو أقبح الكفر، وصاحبه ًل 
 . (1)"عالج

 وال املفسريناثنًيا: دراسة أق
أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة النبأ وخامتة سورة    علىاتفق معظم املفسرين املذكورين  

اإلمام   وضح، فافتتحت السورة بذلك، وأالبعثل املشركني عن ؤ املرسالت منعقد بتسا
بة  عاق بيانمتة سورة املرسالت من خالل رمحه هللا املناسبة بني فاحتة سورة النبأ وخاالغرانطي 

ملكذبني يف سورة النبأ، بعد استعالمهم عن ذلك العقاب يف سورة املرسالت، وهو ملمح ا
جيد، حيث أشار إىل املناسبة من ابب تفصيل سورة النبأ بعد إمجال ملعانيها يف سورة  

 املرسالت.  
هذه يف وهو أحد التفاسري الواردة  ،ابلقرآن "النبأ"تفسري  رجَّح لكن اإلمام أاب حيان 

ا يصلح  الغماري عاما الشيخ  جاء الوجه الذي ذكره  و   ابإلضافة إىل تفسريها ابلبعث،   ، (2)مةالكل 
 لوجه التناسب بشكل مفصل.ومل يتطرق السور املكية  جلميع

يل يتبني  مناسبة فاحتة سورة النبأ خلامتة سورة املرسالت من خالل ما تقدم من أوجه و 
وبُعدهم عن دين هللا تعاىل؛ وإمهاله    ،ييعهم الصلوات كر حال الكفار يف الدنيا بتضذ   هللا ملاأنَّ  

م، انسب ذلك افتتاح سورة النبأ ببيان تساؤل املشركني هلر من وعيده  سبحانه وتعاىل هلم، وحذَّ 
هللا تعاىل طريق الكافر املشرك به؛ بدايةا من وجوده وغيِ ه    فذكرودهشتهم من هول يوم القيامة،  
 عظيم بسؤالٍ سورة املرسالت هللا تعاىل  ملا ختمَ ، و ار البقاءيف دار الفناء إىل دهشته يف د

  انسب ؛  لكالم هللا تعاىل وذلك أبسلوب اًلستفهام  تكذيبهمد  يف استحالة إمياهنم بع  متمحور
 

جواهر البيان يف تناسب سور  ، ه( 1413)ت: د الصديق الغماري احلسين الفضل عبد هللا حمم و ( الغماري: أب1) 
 .178-177ص(، وسيد طه مكتبة القاهرة، مطبعة حممد عاطف )  ،القرآن

( وقد ذكر اإلمام الطربي عليه رمحة هللا قول اإلمام جماهد يف قول هللا: )َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيِم( قال: القرآن. وقال آخرون:  2) 
آي  أتويل عن  جامع البيان ث. مبيِ ناا ذلك يف القول الرابع. ينظر: الطربي: أبو جعفر، حممد بن جرير، عين به البع

وقد نبهين   .129، ص24ج م(،2000ه، 1420، 1)مؤسسة الرسالة، ط ، ت: أمحد حممد شاكر،القرآن
لبعث، ولذا فإن مقصد السورة  الدكتور عبد هللا اخلطيب جزاه هللا خرياا إىل أن الراجح يف معىن )النبأ( هو يوم ا

]النبأ[،   ﴾١٧ََكَن ِميَقَٰٗتا  لَۡفۡصلِ ٱ إِنَّ يَوَۡم ﴿متمحور حول إثبات ذلك اليوم، مستدًلا بذلك من قوله تعاىل: 
 وغريها من اآلايت يف سورة النبأ الدالة على إثبات البعث وأحواله.  
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سورة املرسالت  تنتهي ، وبذلك بيان أحوال البعثاملشركني عن  النبأ تساؤلُ سورة مطلع يف 
وما  ،البعثسؤال املشركني عن أن تبدأ سورة النبأ بإىل  ،من هللا تعاىل وعيديدل على سؤال ب

  وأهواله.فيه من أحوال يوم القيامة 
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 النبأمع خامتة سورة  النازعاتبيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة : الثايناملبحث 
 

 خامتة سورة النبأ: 

ب َِك َعَطآءا ِحَساٗبا﴿ قال هللا تعاىل: ِن رَّ ِ  ٣٦َجَزاٗٓء م  َٰ ٱلسَّ رَّب  ۡرِض وَ  تِ َمََٰو
َ
 ٱۡۡل

وحُ يَۡوَم َيُقوُم  ٣٧ِخَطاٗبا ََل َيۡملُِكوَن ِمۡنهُ  ٱلرََّٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما  ن  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ وَ  ٱلرج ا َصف ٗ
ذَِن ََلُ 

َ
َٰلَِك  ٣٨َوقَاَل َصَواٗبا ٱلرَّۡحَمَٰنُ َلَّ َيَتََكَُّموَن إَِلَّ َمۡن أ ن  ٱۡۡلَۡومُ َذ َفَمن َشآَء  ٱۡۡلَقج

 َ نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا  ٣٩اباا  َ َم   ۦإََِلَٰ َرب ِهِ   ذَ ٱّتَّ
َ
َمۡت يََداهُ   ٱلَۡمۡرءُ يَۡوَم يَنُظُر    إِنَّآ أ َما قَدَّ

َۢا ٱلََۡكفِرُ َوَيُقوُل  َٰبَ  .[النبأ] ﴾٤٠َيَٰلَۡيتَِِن ُكنُت تَُر
 

 فاحتة سورة النازعات:

َٰزَِعَٰتِ وَ ﴿ قال هللا تعاىل: َٰ وَ  ١َغۡرٗقا ٱلنَّ َٰبَِحَٰتِ وَ  ٢نَۡشٗطا تِ ِشَطَٰ ٱلنَّ  ٱلسَّ
َٰبَِقَٰتِ فَ  ٣َسۡبٗحا ۡمٗرا ٱلُۡمَدب َِرَٰتِ فَ  ٤َسۡبٗقا ٱلسَّ

َ
اِجَفةُ يَۡوَم تَرُۡجُف  ٥أ   ﴾ ٦ٱلرَّ

 . [النازعات]
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 بني يدي سورة النازعات: املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة  

  ، فالسور يف املصح  حسب ترتيب تعداد  هي السورة التاسعة والسبعونسورة النازعات  
»صحيح البخاري« ويف كثري من كتب املفسرين وعنونت يف ، تسمى سورة الساهرة والطامةو 

ست  و  مخس وأربعون عند اجلمهور آايهتاوهي مكية ابًلتفاق وعدد ، (1) بسورة »والنازعات«
 . (2) نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة اًلنفطار، عند أهل الكوفةوأربعون 

 السورة  مقصد اثنًيا: 
السورة "يف سياقها تريب على ، و مقصدها بيان أحوال يوم القيامة واالتعاظ هبا

يان أواخر أمر اإلنسان ابإلقسام بوذكر اإلمام البقاعي يف مقاصد السورة أهنا " ، (3) التقوى"
على بعث األانم، ووقوع القيام يوم الزحام وزلل األقدام، بعد البيان التام فيما مضى من هذه 

 . (4)"مقام ليس بعده مقاما على أنه وصل األمر يف الظهور إىل ور العظام، تنبيها الس 
وهتويل ،  على إثبات البعث واجلزاء، وإبطال إحالة املشركني وقوعهالسورة  وقد اشتملت  

تعذر اإلحياء بعد الذي يقول بوإبطال قول املشركني   اهلول،يومه وما يعرتي الناس حينئذ من 
ا هلم عن صادا  فكان الطغيان ،رض أبن نكراهنم إايه منبعث عن طغياهنمعو ، انعدام األجساد

فأصبحوا آمنني يف أنفسهم غري مرتقبني حياة بعد هذه احلياة   ،اإلصغاء إىل اإلنذار ابجلزاء 
وإن هلم    ،الدنيا أبن جعل مثل طغياهنم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السالم

ل هللا يف ذلك عربة، وتسلية لرسو 
 (5). 

 
وسننه    املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  اجلامع  ( البخاري: حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي،  1) 

  طوق  دارابب: يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجاا، )  كتاب: تفسري القرآن،  ، ت: حممد زهري بن انصر، وأايمه 
 .166، ص6ج، (ه1422 ، 1ط  النجاة،

التحرير  اشور،  ؛ ابن ع223، ص15، جروح املعاين؛ اآللوسي،  153، ص3، جمصاعد النظر ( ينظر: البقاعي،  2) 
 . 6353، ص11، جاألساس يف التفسري ؛ سعيد حوى، 59، ص30، جوالتنوير 

 . 6355، ص11، جاألساس يف التفسري( سعيد حوى، 3) 
 .217، ص21، جنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( البقاعي، 4) 
 . 59، ص30، جالتحرير والتنوير ( ينظر: الطاهر بن عاشور،  5) 
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 النبأ ودراسُتها خامتة و  النازعاتالتناسب بني فاحتة أقوال املفسرين يف :  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

ا أوضحت سورة النبأ حال الكافر يف : "ملرمحه هللااإلمام ابن الزبري الغرانطي قال  أ.
َتيِن ُكْنُت تـُرَاابا ... ﴿قوله:  من العذاب ما قدمت يداه، ومعاينته  نظره عند  ،[40النبأ: ] ﴾اَي لَيـْ

ذكر تفصيل أحوال وأهوال، أتبع ذلك مبا قد كان حاله عليه يف دنياه من   عظيم ما يراه، وبعد
َوُهَو  ...﴿استبعاد عودته يف أخراه، وذكر قرب ذلك عليه سبحانه كما قال يف املوضع اآلخر 

  شيءوإًل فليس عنده سبحانه  نا وملا عهدانه، وذلك ابلنظر إلي ،[27الروم:] ...أَْهَوُن َعَلْيهِ 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْئاا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ ...﴿أهون من شيء  فقال  ، [82يس: ] ﴾ِإَّنَّ

 .(1) [1النازعات:]  ﴾َوالنَّازَِعاِت َغْرقااتعاىل: 
اإلنذار لنبأ _  سورة ا  _ أي يفكر يف آخر ما قبلها  ملا ذُ جاء يف البحر احمليط أنه "  ب.

 .(2)على البعث يوم القيامة  _أي النازعات_ ابلعذاب يوم القيامة، أقسم يف هذه

وحُ ٱيَۡوَم َيُقوُم ﴿ملا ذكر سبحانه " : قال البقاعي .ج ويتمىن الكافر ، [ النبأ] ﴾ ٣٨...لرج
املالئكة    ع األرواح على الوجه الذي ذكره أبيديز ن ب_ أي النازعات _  العدم، أقسم أول هذه  

ألهنم به   ؛وساقه على وجه التأكيد ابلقسم ، على ما يتأثر عنه من البعث عليهم السالم
َٰزَِعَٰتِ ٱ وَ ﴿فقال تعاىل: ،مكذبون  .(3) " أي من املالئكة، [النازعات ] ﴾١َغۡرٗقا لنَّ

سورة    ابن عباس رضي هللا عنهما: أنسيدان  ذكره  ما  رمحه هللا  اإلمام السيوطي    أورد  .د
 . (4)عقب سورة عم، وأوهلا يشبه أن يكون قسماا لتحقيق ما يف آخر عم أتتالنازعات 

 
 . 356، ص تناسب سور القرآنالربهان يف ( الغرانطي، 1) 
، وقد ذكر اآللوسي ما تضمن هذا املعىن رادًّا ذلك إىل البحر، ينظر:  392، ص10، مجالبحر احمليط ( أبو حيان، 2) 

 .  223، ص 15، جروح املعايناآللوسي، 
 . 218، ص21، الباب األول، ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( البقاعي، 3) 
 .153، صسق الدرر يف تناسب اآلايت والسور تناالسيوطي، ينظر:  (4) 
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 عنمل تتكلم  النبأحممد متويل الشعراوي رمحه هللا تعاىل أن سورة  الشيخذكر  ه.
 تواكب اليت واألشياء العالمات  لتثبت النازعات  سورة فجاءت  ،البعث تسبق اليت قدمات امل

 . (1)والسماء رضألا يف اهلائل اًلنقالب  من اليوم ذلك 
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

اتفق معظم املفسرين املذكورين على أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة النازعات وخامتة  
بعد أن متنوا العدم يف   ، النازعات حلال أهل الكفر ونزع أرواحهمسورة النبأ متعلق بذكر سورة 

 . يف سورة النازعات  البعثنبأ إثبات  يف سورة ال فناسب اإلنذاُر  ،خامتة سورة النبأ
ا،وقد    صور اإلمام الغرانطي حال الكافر الذي ينتظر العذاب، فأضاف معىن جديدا

رضي   بن عباسعبد هللا قول سيدان  ومل يضف اإلمامان أبو حيان والسيوطي أكثر من ذكر
 م يف النازعات حققت وعيد خامتة النبأ. سَ أبن فاحتة القَ هللا عنهما،  

الكافر حني بلغ أقصى   أنَّ وهو  خالل ذكر مناسبته،  جيد  عىن  مباإلمام البقاعي    انفردو 
ب يوم  ع املالئكة لروحه وما يالقيه من العذاز ن األماين يف إرجاعه إىل العدم كان ذلك بسبب 

 ، لكون الكافر  ؛مسَ القَ  مع وجودالقيامة، فناسبت فاحتة السورة لسبب فنائه وإرجاعه تراابا
أن الكافر الذي يعاين يوم القيامة عليه أن يعلم حقاا وصدقاا أن  إىل    إشارةويف هذا  مكذابًّ به،  

 يوم القيامة حق. 
، ًل مناسبة بني السورتنيه يهو توجذكره الشيخ الشعراوي  وجه املناسبة الذي إنَّ مث 

،  لنبأ يف سورة ايتم ذكره مل  يف النازعات  ذكر تفصيلبني فاحتة سورة وخامتة ما قبلها، بتبيني 
من الشيخ  جيدع أرواح املشركني، وهو وجه ز نبيان مقدمات البعث و كذكره يف النازعات  فتم 

 عليه رمحة هللا. 

 
عنوان الفيديو: تفسري سورة النازعات كاملة، نقلت حرفياا من املصدر   nationalq8( الشعراوي، اليوتيوب قناة 1) 

كما بيَّنت ذلك  كل أكرب وجه املناسبة وهو من شرح التالميذ  السابق، وحني رجوعي للكتاب وجدت أنه فصل بش
أخبار اليوم، قطاع الثقافة والكتب واملكتبات،  ) ،  تفسري الشعراوي يف مقدمة البحث، ينظر: الشعراوي: حممد متويل،  

 .  15430-15429، ص(بدون طبعة 

https://www.youtube.com/channel/UCdy7dnZhdsQvMlwVRs0SCTg
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هللا عز وجل أهوال يوم القيامة  كراملناسبة فقد ذ م من أوجه من خالل ما تقدو 
ومآًلهتا، وبنيَّ سبحانه وتعاىل أجر الطائعني، وعقاب اجلاحدين، وحني خشعت األصوات 

 وقعة النفخة األوىل حيث ميوت مجيع اخلالئق.  حتنيفيهم املالئكة  نللرمحن مب
كافر لعمله قبل احلساب استناداا وكأن اآلايت اخلامتة لسورة النبأ تتحدث عن رؤية ال

   يد ﴾لقوله تعاىل: ﴿َلَقْد ُكنَت يف َغْفَلٍة مِ ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحدِ 
 ؛وملا كان احلديث عن مصائر األقوامبشدة؛  ع املالئكة ألرواح الكفارز ن ها ، فناسب[23ق:]

من املؤمن إىل وقت النفخة األوىل وموت   وخروجها الروح من الكافر    خروجانسب ذلك تبيني  
 مجيع اخلالئق. 
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 عاتبيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة عبس وخامتة سورة الناز : املبحث الثالث
 

 خامتة سورة النازعات:

اَعةِلُونََك َعِن   َ يَۡس ﴿قال هللا تعاىل:  ََٰها ٱلسَّ يَّاَن ُمرَۡسى
َ
نَت ِمن  ٤٢أ

َ
فِيَم أ

 ٓ ََٰها ٓ   ٤٣ذِۡكَرى ََٰها ََٰها  ٤٤إََِلَٰ َرب َِك ُمنَتَهى نَت ُمنِذُر َمن ََيَۡشى
َ
ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها    ٤٥إِنََّمآ أ نَّ

َ
َكأ

ََٰها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إَِلَّ  ۡو ُضَحى
َ
 .[ النازعات ] ﴾٤٦َعِشيَّةا أ

 
   فاحتة سورة عبس:

َٰٓ ﴿ تعاىل:قال هللا  ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََوّلَّ
َ
ۡعَمَٰ أ

َ
 ۥَوَما يُۡدرِيَك لََعلَّهُ  ٢ٱۡۡل

 َٰٓ ّكَّ ُر َفَتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ
َ
ِۡكَرىَٰٓ أ ا َمِن  ٤ٱَّل  مَّ

َ
نَت ََلُ  ٥ٱۡسَتۡغَِنَٰ أ

َ
ىَٰ  ۥفَأ َما وَ  ٦تََصدَّ

َٰ  َعلَۡيَك  ّكَّ َلَّ يَزَّ
َ
ا َمن َجآَءَك يَۡسَعَٰ  ٧أ مَّ

َ
َٰ  ٩َو ََيَۡشَٰ َوهُ  ٨َوأ نَت َعۡنُه تَلَّهَّ

َ
  ﴾ ١٠فَأ

 .[عبس]
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 بني يدي سورة عبس : املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

تسمى  و  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف هي السورة الثمانونسورة عبس 
، وعدد آايهتا اثنتان  ال خالف بوهي مكية  ، سورة األعمىو  ،لسفرةرة اوسو  ،سورة الصاخة 

  ، أهل املدينة وأهل مكة وأهل الكوفة، وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وأربعون آية عند 
 . (1)وعند أهل الشام أربعون

 السورة مقصد اثنًيا: 
البقاعي  ، قال اإلماممقصدها دعوة اإلنسان إىل النظر يف ابتداء خلقه إىل منتهاه

تخويف ابلقيامة، اليت ابلتزكية القابل للخشية  ه هللا: "واملراد األعظم من هذه السورة هورمح
واإِلعادة لطعامه،  اًلبتداء  قام الدليل على القدرة عليها اببتداء اخللق من اإلنسان، وبكل من  

دم ة اإلعراض وعوالرتف أمار  اًلستغناءوالتعب ممن أعرض مع قيام الدليل، واإِلشارة إىل أن 
أن املصائب أمارة الطهارة واإِلقبال، واستكانة القلوب  القابلية، والتهيؤ للكفر والفجور، وإىل

  وامسها "عبس" هو الدال على ذلك، لتأمل آايته، وتدبر فواصله،  ومسو النفس بشريف األعمال
 .(2) " وغاايته

ووجوب  مراتب املصاحلاملوازنة بني يف  رسوله ل تعاىل هللا إرشاد" ومن مقاصدها
 يف األمهية  مساوايا   آَخرَ ا  هما الرأي مُ   ابدئت اًلهتمام ابملهم منها يف  و اًلستقراء خلفياهتا كيال يف

اإلشارة إىل اختالف احلال بني املشركني املعرضني عن هدي اإلسالم وبني ، وكذلك  أو أرجح

 
،  التحرير والتنوير ن عاشور، ؛ اب156، ص3، ج مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ( ينظر: البقاعي، 1) 

. مع زايدات يف التحرير والتنوير؛ حيث بنيَّ أن ابن  241، ص15، جروح املعاين لوسي، ، اآل 101، ص30ج
العريب يف كتابه أحكام القرآن ذكر تسمية السورة اببن أم مكتوم وقال أبنه مل ير ذلك يف غريه، وحني عدت للكتاب  

. ينظر: ابن العريب: حممد بن  كانت يف كتب أخرى غري كتاب أحكام ابن العريب مل أجد هذه التسمية عنده، ولرمبا  
 . 362، ص4، راجعه: حممد عبد القادر عطا، جأحكام القرآن ه(، 543عبد هللا املعافري )ت:

 .157، ص3، جمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ( البقاعي، 2) 
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عند هللا  م املؤمنني ومسو درجتهم وقرن ذلك ابلتذكري إبكرا، املسلمني املقبلني على تتبع مواقعه
 . (1) "على القرآن وتعليمه ملن رغب يف علمهوالثناء ، تعاىل

 النازعات ودراسُتها خامتة عبس و التناسب بني فاحتة أقوال املفسرين يف :  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

ِ ﴿ ا قال سبحانه: : "مل رمحه هللا الغرانطي اإلمام قال  أ. َٰل ل َِمن  َك لَعِۡۡبَةٗ إِنَّ ِِف َذ
ََٰها﴿ذلك وقال بعد ، [النازعات] ﴾٢٦ََيَۡشَٰٓ  نَت ُمنِذُر َمن ََيَۡشى

َ
ٓ أ َما  ؛]النازعات[ ﴾٤٥إِنَّ

افتتحت هذه السورة األخرى مبثال يكشف عن املقصود من حال أهل التذكر واخلشية ومجيل  
به هلم فهم عنده سبحانه يف  اًلعتناء الرابين هبم وأهنم وإن كانوا يف دنياهم ذوي مخول ًل يؤ 

أغرب   أشعثَ   ربَّ ]  لته لديهز ن، وأعلى مه لطاعته وإجابة رسوله  اختاره لعبادته وأهَّلَ عداد من  
 . (3()2) ["هلى هللا ألبرَّ عَ  مَ و أقسَ ه لَ ؤبه بِ ًل يُ 

ََٰها﴿ملا ذكر  قال أبو حيان: "   ب. نَت ُمنِذُر َمن ََيَۡشى
َ
َمآ أ  ذكر يف،  ]النازعات[  ﴾٤٥إِنَّ

  من ينفعه اإلنذار ومن مل ينفعه اإلنذار، وهم الذين كان رسول هللا _ أي عبس _ هذه 
 . (4) "وأمية، ويدعوهم إليه جهل وأيب ِ  عتبة بن ربيعة وأيبك  يناجيهم يف أمر اإلسالم

 
 . 102، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   (1) 
ابب: مسند أيب محزة  ، مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخاره(، 292البزار: أمحد بن عمرو العتكي )ت: (2) 

،  97، ص13ج، (م 2009إىل  م،1988 ، من 1، طواحلكم العلوم  مكتبة  : املنورة املدينة ) أنس بن مالك، 
من وجوه، عن أنس. وقد   وي، وذكر أن هذا احلديث ًل يعلم رواه عن حفص إًل أسامة بن زيد وقد ر 6459رقم

قَاَل: »ُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفوٍع اِبأْلَبـَْواِب َلْو   أخرجه مسلم يف صحيحه، بلفظ آخر: َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا 
العدل إىل    املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن مسلم بن احلجاج أبو احلسن،    أَْقَسَم َعَلى هللِا أَلَبـَرَُّه«. ينظر:

ابب فضل الضعفاء واخلاملني،  )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(،  ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي،رسول هللا 
 .2622، رقم2024، ص4ج

 . 356، صسور القرآن تناسبالربهان يف ( الغرانطي، 3) 
وأضاف يف هذا   ، 241، ص15، جروح املعاين ينظر: اآللوسي،  ؛ 406، ص10، جالبحر احمليط( أبو حيان، 4) 

َآ أَنَت ُمنِذُر َمن  15465املعىن الشعراوي يف تفسريه، ص ، حني قال: "فإذا نظران إىل قول احلق سبحانه وتعاىل ﴿ِإَّنَّ
َها﴾ ]النازعات: َشىـٰ التشابه بني  حيلي وقد ذكر الز [ وجدان مقابالا لذلك أن من ًل خيشاها ًل ينفعه اإلنذار، 45خَيۡ
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سبحانه على إنذاره من خيشى، وكان   (1)رهصَ ملا قَ " رمحه هللا: اإلمام البقاعي  قال ج.
حني جميئه   ، وكان من السابقني، وكان النيب أم مكتوم األعمى  بن عبد هللا قد جاءه 

مشتغالا بدعاء انس من صناديد قريش إىل هللا تعاىل، وقد وجد منهم نوع لني، فشرع عبد هللا  
 علمه مما عمله هللا فكره أن  يسأله وهو ًل يعلم ما هو فيه من الشغل، يسأله أن يقرئه وي

بع إلسالم انس  وفاا من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسالمهم املستتيقطع كالمه مع أولئك خ
الطفه سبحانه  فكثري من أتباعهم، فكان يعرض عنه ويقبل عليهم، وتظهر الكراهة يف وجهه،  

ًلفتتانه بزينة  وتعاىل ابلعتاب عن التشاغل عن أهل ذلك ابلتصدي ملن شأنه أن ًل خيشى 
أهل  ما يفىن، فقال مبيناا لشرف الفقر وعلو مرتبته وفضلاحلياة الدنيا وإقباله بكليته على 

 . (2)"]عبس[  ﴾١...َعبََس  ﴿...    الدين وإن هانوا، وخسة أهل الدنيا وإن زانوا، معظماا له  

نَت ﴿وقد ختم السورة السابقة بقوله: قال الشيخ عبد احلميد الفراهي: "د. 
َ
ٓ أ َما إِنَّ

ََٰها  يف هذه السورة أنك غري مأمور ابإلحلاح على الذين فبنيَّ ، ]النازعات[ ﴾٤٥ُمنِذُر َمن ََيَۡشى
لغاية رأفته ًل يكاد ميلك نفسه عن  والسالم عليه الصالة ًل خيشون، وملا علم هللا أن النيبَّ 

ئع املناسبة  ااإلحلاح أكثر يف القرآن من النهي عنه على طرق شىت، وملا أن القرآن ينتظر الوق
عن اإلصرار الذي ًل يليق بشأنه،   األعمى سبباا لصرف النيب  لتعليم األمور، فأخذ واقعة
 . (3)"والعتاب حبسب الظاهر  فأخرج الكالم خمرج التنبيه

 نًيا: دراسة أقوال املفسريناث

 
،  30ج ه(، 1418، 2)دمشق: دار الفكر، ط ، التفسري املنريالزحيلي، وهبة، ينظر:  السورتني يف املوضوعات. 

 .56ص
( قصرته: حبسته. وهو كالن ازع املقصور: الذي قصره قيده. وقصرت نفسي على هذا األمر إذا مل تطمح إىل غريه.  1) 

، ت: حممد ابسل عيون  لبالغة أساس ا . ينظر: الزخمشري: حممود بن عمرو،  وقصرت طريف: مل أرفعه إىل ما ًل ينبغي
 .81، ص2جه(،  1419، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، طالسود، 

 . 250، ص21، ج نظم الدرر( ينظر: البقاعي، 2) 
 . 275، صتفسري نظام القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان ( الفراهي، 3) 
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ذكر اإلمام الغرانطي قوًلا حسناا يف مناسبة السورتني، ويف الوجه املذكور بيان  للميزان  
ر مثال  ألهل اخلشية ولغريهم حبيث يتوضح معىن اآليتني احلقيقي عند هللا، ففي سورة عبس ذُك

 األخريتني من سورة النازعات.
أبو حيان وجه التناسب فيمن نفعه اإلنذار ومن مل ينفعه،  بنيَّ اإلمام    مقاربةومن زاوية  

بيان التناسب ما ذكره األئمة السابقون، سوى ما شرحه من  علىومل يضف اإلمام البقاعي 
 .بذلك العتاب   تعاىل لنبيه معىن مالطفة هللا

وأوضح الشيخ الفراهي املناسبة بني اإلنذار ملن خيشى يف سورة النازعات، وقصة 
 ، من خالل إخراج مظهر التنبيه والعتاب. الصحايب ابن أم مكتوم 

فريقني؛  بيَّنتقد هذه اآلايت  أن املناسبة من خالل ما تقدم من أوجه ظهر يل وقد 
  جيحد به، ففي خامتة سورة النازعات قد سأل الكفار النيبَّ  ا، وفريقا تعاىل خيشى هللا افريقا 
، وقد انسب أرادواأن يالطفهم فيجيبهم مبا  وقت حدوث الساعة، وقد أحبَّ النيب  عن

فرأى منهم ليناا واستماعاا، فنبَّه هللا تعاىل نبيَّه   ، هذا احلدث حني أتى صناديد قريش النيب 
   ن جاء  وملإلبالغ واإلنذار احلقيقي ملن خشَي القيامة وأهواهلا  ا  ة النازعات أنيف خامتة سور

،  يطلب اًلستزادة يف دين هللا كسيدان عبد هللا بن أم مكتوم األعمى ،  يهيسعى إل
سورة النازعات مطلع ما بعدها، من بيان   خامتةُ  تيف بداية سورة عبس، فناسبوظهر ذلك 

ابليوم   إمياهنم وهيخالهلا و القضية الكربى اليت يوزن الناس من حال الفريقني يف توجههما حن
َٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿ :تعاىلاآلخر، قال  ِينَ  ٢ََل َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى ل ِلُۡمتَِّقيَ  ٱلِۡكَتَُٰب َذ يُۡؤِمُنوَن  ٱَّلَّ

 ِ َة َوُيِقيُموَن    ٱلَۡغۡيبِ ب لَوَٰ ا َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنِفُقونَ   ٱلصَّ أهل ميان ابلغيب هم  اإل  هلفأ،  [البقرة]  ﴾٣َوِممَّ
 . ، وهم من يستحقون أن يُنَصرف لتعليمهماخلشية من هللا تعاىل وأهل مراقبته
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 يان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التكوير وخامتة سورة عبس ب: املبحث الرابع
 

 سورة عبس: خامتة 

ٞ ﴿قال هللا تعاىل:  ۡسفَِرة ٞ يَۡوَمئِٖذ مج ۡسَتبِۡشَ  ٣٨وُُجوه ٞ َضاِحَكةٞ مج َووُُجوهٞ  ٣٩ة
 ٞ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم   ٤١َهُقَها َقََتَة  تَرۡ  ٤٠يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغَۡبَة

ُ
 .[عبس] ﴾٤٢ٱلَۡفَجَرةُ  ٱلَۡكَفَرةُ أ

 
 فاحتة سورة التكوير:  

ۡمُس إَِذا ﴿قال هللا تعاىل:  َِرۡت  ٱلشَّ ِإَوَذا  ٢ٱنَكَدَرۡت  ٱنلجُجومُ ِإَوَذا  ١ُكو 
َباُل  َۡت  ٱۡۡلِ ِ لَۡت  ٱلۡعَِشارُ َذا ِإَو ٣ُسّي  ِ  ٱۡۡلَِحارُ ِإَوَذا  ٥ُحِشَۡت  ٱلۡوُُحوُش ِإَوَذا  ٤ُعط 
َرۡت  ِ ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت  ٨ُسئِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ِإَوَذا  ٧ُزو َِجۡت  ٱنلجُفوُس ِإَوَذا  ٦ُسج 

َ
 ٩بِأ

ُحُف ِإَوَذا  َمآءُ ِإَوَذا  ١٠نُِشَۡت  ٱلصج ِ  ٱۡۡلَِحيمُ ِإَوَذا  ١١ُكِشَطۡت  ٱلسَّ ِإَوَذا  ١٢َرۡت ُسع 
ۡزلَِفۡت  ٱۡۡلَنَّةُ 
ُ
ۡحََضَۡت  ١٣أ

َ
آ أ  .[التكوير] ﴾١٤َعلَِمۡت َنۡفٞس مَّ
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 التكوير بني يدي سورة : املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  هي السورة احلادية والثمانونسورة التكوير  
بعد سورة الفاحتة   تنزلسور القرآن،  لنزو  عداد وهي معدودة السابعة يف، ابًلتفاق مكية

 .(1) جعفر مثان وعشرون آية وعند أيب، تسع وعشرون  آايهتاوعدد ، وقبل سورة األعلى
 السورة مقصد اثنًيا: 

ذكر ، وقد  لقيامةافيما يرويه عن ربه من أخبار يوم    مقصدها إثبات صدق النيب  
  ديد الشديد، بيوم الوعيد، الذي هو حمط تهالها هو "مقصدأن رمحه هللا اإلمام البقاعي 

صحف مكرمة،   القرآن تذكرة يفلكونه أعظم مقام لظهور اجلالل، ملن كذب أبن هذا  ،  الرحال
أبيدي سفرة. والدًللة على حقيقة كونه كذلك، أبن السفري به أمني يف املأل األعلى، مكني 

قص، ملا يعلمونه من حاله  بريء من الن  ه عن التهمة،ز نملكانته فيما هنالك، واملوصل له إلينا م
املتطاولة، اليت نبههم ابلتعليق  قبل النبوة، وما كانوا يشهدون له به من الكمال يف صحبته هلم

ون فيه من أمره، ومل أيهتم بعدها إًل مبا هو شرف له، وتذكري مبا يف  هبا على ما ًل يشك  
 .(2) "أنفسهم، ويف اآلفاق من اآلايت 

إثبات البعث و ، حتقيق اجلزاء" أبن حمورها أتى بذكر ه هللابن عاشور رمح قال اإلمام او 
وعلى التنويه بشأن  ، تقع عقبه وانتقل إىل وصف أهوال ،اليت تتقدمهوابتدئ بوصف األهوال 

  النيبإذ رموا  ،ألنه أوعدهم ابلبعث زايدة لتحقيق وقوع البحث ،القرآن الذي كذبوا به
 .(3) " ه به شيطانابجلنون والقرآن أبنه أيتي 

واحلوادث وصف يوم القيامة، ومكانة املبلغ عنه، ومن مقصدها ما جاءت من "
 . (4)"الكونية السماوية واألرضية اليت تقع من أول يوم القيامة إىل ساعة احلساب وفصل القضاء

 
 .  139، ص30، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 160، ص3، جمصاعد النظر( ينظر: البقاعي، 1) 
 . 161، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 2) 
 . 140-139، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  3) 
 . 48-47، ص9، جس التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي(4) 
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 أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة التكوير وخامتة عبس ودراسُتها :  املطلب الثاين
 ال املفسرين: أقو أواًل 
ةُ ٱفَإَِذا َجآَءِت ﴿ ملا قال سبحانه: : "رمحه هللا قال اإلمام الغرانطي أ. آخَّ يَۡوَم  ٣٣لصَّ

ِخيهِ  لَۡمۡرءُ ٱيَِفرج 
َ
كان مظنة ًلستفهام السائل عن الوقوع ؛  إىل آخر السورة [عبس] ﴾٣٤ِمۡن أ

ۡمُس ٱإَِذا ﴿فقال تعاىل:  ؟،ومىت يكون َِرۡت  لشَّ  .(1) "[ركويالت] ﴾١ُكو 

تكوير الشمس وانكدار  وقوع"أنَّ مناسبة أخرى اإلمام ابن الزبري الغرانطي ذكر  ب.
متقدم على فرار املرء من أخيه وأمه وأبيه إىل    ، كل ذلك النجوم وتسيري اجلبال وتعطيل العشار

ًلتصال ما ذكر يف مطلع سورة التكوير بقيام الساعة فيصح أن   ؛ ما ذكر إىل آخر السورة
 .(2) "ا عليهون أمارة لألول وعلما يك

إنه سبحانه ملا ذكر الطامة والصاخة يف خامتيت : "رمحه هللا  قال اإلمام النيسابوري  ج.
السورتني املتقدمتني أردفهما بذكر سورتني مشتملتني على أمارات القيامة وعالمات يوم 

 . (3)"اءاجلز 
جرة بيوم بوعيد الكفرة الف ملا ختمت سورة عبس" :رمحه هللا  قال اإلمام البقاعي  د.

إبمتام ذلك، فصور   _أي التكوير_   الصاخة جلحودهم مبا هلذا القرآن من التذكرة، ابتدئت هذه
 .(4) "عني يذلك اليوم مبا يكون فيه من األمور اهلائلة من عامل امللك وامللكوت حىت كأنه رأ 

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
عندهم يف حمور السورة ومل أكتف بنقل  التناسب  رتُ ذكُيالحظ يف أقوال املفسرين أين  

باط وعمق سورة عبس فيما بينها، وظهر ذلك  تناسب فاحتة السورة خلامتة ما قبلها، وذلك ًلرت 
وذكر اإلمام النيسابوري التناسب بني عدة  ، رمحه هللااإلمام ابن الزبري الغرانطي  يف نقلي لقول 

 
 . 358، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 1) 
 . 358ص ،السابق ( املرجع 2) 
، ت:  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ه(،  850بن حممد بن حسني القمي )ت:( النيسابوري: نظام الدين احلسن  3) 

 .452، ص6الشيخ زكراي عمريات، ج
 . 153، صتناسق الدرر ، ينظر: السيوطي، 275، ص21، جنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( البقاعي، 4) 
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، سوى اإلشارة إىل  رة التكوير خلامتة سورة عبسسور دون التطرق لذكر مناسبة فاحتة سو 
   السورتني.التناسب بني أمساء يوم القيامة يف 

 التناسب بني فاحتة سورة التكوير وخامتة ما قبلها بشكلفقد أوضح  اإلمام البقاعي  أما  
انتهت إليه سورة  ملا ة مفاحتة سورة عبس بكوهنا متم صوَّر إذ غري متكلف، سهل الفهم، و 

 األقوال اخلاصة يف أوجه التناسب بني السورتني. بني من قول مرجح وهو  ،التكوير
أن حال الناس يوم  تبني خامتة سورة عبس تقدم من أوجه املناسبة من خالل ماو 
مطلع سورة  ختامهاانسب حيث  ؛النور والسرور، وبني الظلمة والسوادبني يكون القيامة 

بعد    ،عاىل بتحقيق ما وعده للمؤمنني من نعيم وسرورالتكوير؛ إذ فيها بيان العدل املطلق هلل ت
 .  هول يوم عظيم، وما وعده للمشركني من جحيم وأسى

  خامتةألذهان حني قراءة  يراود اوقد أجابت اآلايت يف مطلع سورة التكوير عن سؤال  
ُن للعبد حتقيق ذاك السرور واًلستبشار  مفاده يتعلق أبهوالِ  ؛سورة عبس   وأحداِث يوٍم مُيكِ 

ۡحََضَۡت ﴿  :بوعد هللا تعاىل، فناسب ذلك قوله تعاىل
َ
آ أ فحني ،  [14التكوير:]  ﴾َعلَِمۡت َنۡفٞس مَّ

والشر الذي   ،يدرك اخلالئق يف ذلك اليوم العظيم اخلرَي الذي أوصلهم إىل عفو هللا ومغفرته
  أوصلهم إىل غري ذلك؛ انسب ذكر هذه اآلايت بنوع من املقابلة مع ختام سورة عبس، وهللا

 أعلم.
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 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة االنفطار وخامتة سورة التكوير: املبحث اخلامس
 

 خامتة سورة التكوير: 

ِ  ٢٢َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنونٖ ﴿قال هللا تعاىل:  فُقِ َولََقۡد رََءاهُ ب
ُ
 ٢٣ٱلُۡمبِيِ  ٱۡۡل

يۡ   ٢٥ِل َشۡيَطَٰٖن رَِّجيمٖ َوَما ُهَو بَِقوۡ   ٢٤بَِضنِيٖ   ٱلَۡغۡيبِ َوَما ُهَو لََعَ  
َ
إِۡن    ٢٦َن تَۡذَهُبونَ فَأ

ن يَۡسَتقِيمَ   ٢٧ُهَو إَِلَّ ذِۡكٞر ل ِلَۡعَٰلَِميَ 
َ
ن يََشآَء   ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

َ
ٓ أ َوَما تََشآُءوَن إَِلَّ

 ُ  .[التكوير]  ﴾٢٩ٱلَۡعَٰلَِميَ َربج  ٱّللَّ
 

 فاحتة سورة االنفطار:  

َمآءُ لٱإَِذا ﴿قال هللا تعاىل:  ِإَوَذا  ٢ٱنتَََثَۡت  ٱلَۡكَواكُِب ِإَوَذا  ١ٱنَفَطَرۡت  سَّ
َرۡت  ٱۡۡلَِحارُ  ِ َرۡت  ٤ُبۡعَِثَۡت  ٱلُۡقُبورُ ِإَوَذا  ٣فُج  خَّ

َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ   ﴾٥َعلَِمۡت َنۡفٞس مَّ

 .[اًلنفطار]
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 بني يدي سورة االنفطار : املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  نية والثمانون رة الثاهي السو سورة اًلنفطار  
،  وسورة املنفطرة ،سورة انفطرت عدد آايهتا تسع عشرة آية، وتسمى  ،ابًلتفاق مكية وهي

وهبذا  ،»سورة إذا السماء انفطرت« ، ومسيتومعظم التفاسري املصحفيف  اًلنفطارسورة و 
نزلت بعد سورة النازعات وقبل ، (1) حه«اًلسم عنوهنا البخاري يف كتاب التفسري من »صحي

 . (2) سورة اًلنشقاق
 السورة مقصد اثنًيا: 

 قال اإلمام البقاعي: و مقصدها اإلذعان واخلضوع للخالق اآلمر سبحانه، 
ونسياانا    ،الرب وكرمه  ا إبحسان يف األعمال السيئة اغرتارا اًلهنماك  التحذير من  ها هو  مقصودُ "

وامسها  ،  انفس شيئا ى النقري والقطمري، وًل تغين فيه نفس عن  ليوم الدين، الذي حياسب فيه عل 
   .(3)"أدل ما فيها على ذلك  {اًلنفطار}

وإيقاظ املشركني ،  إثبات البعث، وذكر أهوال تتقدمه"ومن مقاصد هذه السورة اجلليلة  
وعن النظر يف دًلئل وقوع  ،للنظر يف األمور اليت صرفتهم عن اًلعرتاف بتوحيد هللا تعاىل

وإنذار  ، وبيان جزاء األعمال خريها وشرها ،صاةاألعمال حمُ  أبنَّ ، واإلعالم لبعث واجلزاءا
، ومن مقاصدها  (4) "أعماهلم سيئ ا ينجيهم من جزاء هللا إايهم على الناس أبن ًل حيسبوا شيئا 

لذا فمقصدها املتفق عليه هو اإليقاظ وعدم   .(5)اًلستدًلل ابلسنن الكونية يف خلق اإلنسان
 ونية يف خلق اإلنسان، واخلضوع خلالقه.هنماك ابلنظر إىل املآًلت، اهتداءا ابلسنن الكاًل

 
 . 167، ص6ج كتاب التفسري، ابب )يوم ينفخ يف الصور(،   ،صحيح البخاري( 1) 
التحرير  ؛ ابن عاشور، 267، 15، جروح املعاين؛ اآللوسي، 164، ص3، جمصاعد النظر ينظر: البقاعي،  (2) 

 . 6404، 11، جاألساس يف التفسري؛ سعيد حوى،  169، ص30، جوالتنوير 
 . 165، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 3) 
 . 170-169، ص30، جلتحرير والتنويراابن عاشور،   (4) 
 . 55، ص9، جوضوعي لسور القرآن الكرمي التفسري امل( ينظر:  5) 
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 االنفطار وخامتة التكوير ودراسُتها  أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة:  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

ير، حىت صوَّر  أن سورة اًلنفطار شبيهة بسورة التكو اإلمام ابن الزبري الغرانطي  ذكر    أ.
 . (1)للسورة، مبيِ ناا سبب ذلك من احتاد القصد واًلتصال الواضححاهلا كأهنا متممة 

وملا ختمت التكوير أبنه سبحانه ًل خيرج عن مشيئته وأنه  قال اإلمام البقاعي: " ب.
موجد اخللق ومدبرهم، وكان من الناس من يعتقد أن هذا العامل هكذا هبذا الوصف ًل آخر له  

افتتح هللا    (2) ار إىل الرفات وًل عود بعد الفوات«ام تدفع وأرض تبلع ومن مات فات وص»أرح
اليت قبلها من أنه ًل بد من نقضه هلذا العامل وإخرابه قصد سبحانه هذه مبا يكون مقدمة مل

 . (3) "ليحاسب الناس فيجزي كالًّ منهم من احملسن واملسيء مبا عمل
افتتاح مشوق ملا يرد بعدها من متعلقها    ( إذاـ )تاح باًلفتقال اإلمام ابن عاشور: "  ج.

الذي هو جواب ما يف )إذا( من معىن الشرط كما تقدم يف أول سورة إذا الشمس كورت،  
املقام   ألنَّ  ؛سوى أن اجلمل املتعاطفة املضاف إليها هي هنا أقل من الاليت يف سورة التكوير 

وإن كان يف كلتيهما مقتض  سورة التكوير مل يقتض تطويل اإلطناب كما اقتضاه املقام يف 
، لإلطناب لكنه متفاوت ألن سورة التكوير من أول السور  وأما سورة اًلنفطار فبينها  نزوًلا

وبني سورة التكوير أربع وسبعون سورة تكرر يف بعضها إثبات البعث واجلزاء واإلنذار وتقرر 
 .(4) "عند املخاطبني فأغىن عن تطويل اإلطناب والتهويل

 .(5) م اآللوسي أن املناسبة معلومة، ومل يشرع يف تفصيلها وبياهنا ذكر اإلماد. 

 
 . 358، صالربهان يف تناسب سور القرآن( ينظر: الغرانطي،  1) 
  والنهاية، البداية    ه(، 774( نُِسَب هذا اًلعتقاد لفرقة تسمى الدهرية. ينظر: ابن كثري: أبو الفداء إمساعيل بن عمر )2) 

 . 143ص ،1ج ه(، 1408، 1دار إحياء الرتاث العريب، ط) ت: علي شريي، 
 . 298، ص3، ج1، ابب رقمنظم الدرر ( البقاعي، 3) 
 .  170، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  4) 
 . 267، ص15، جروح املعاين( ينظر: اآللوسي،  5) 
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قال الشيخ الغماري: "تتناسب مع سابقتها _أي التكوير_ يف وصف يوم القيامة   .ه
 .  (1) "وصفاا تنخلع له النفوس، وتالحقها صوره ومشاهده يف صورة إنذار ابلغ

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
  ، الغرانطي التناسب إىل تشبيه السورة بسورة التكوير من حيث متامهام أحال اإلما

 وذكر أهواله.  ،وهو إثبات البعث ،وكمال املعىن املتعلق هبا
وقد فصَّل اإلمام البقاعي يف بياِن وجه املناسبة؛ إذ بنيَّ أن املشيئة اإلهلية املذكورة يف 

من أنه ًل يبعث اإلنسان بعد موته  ك ختام سورة التكوير والدعاوى اليت أطلقها أهل الشر 
 [اًلنفطار]  خاصةا وأن دًللة مصطلح  ، مناسبة  لفاحتة سورة اًلنفطار، وهو وجه حسن  للسورة

أبن العبد خمري يف طريقه املكتوب    ،يشري إىل معىن يريد هللا سبحانه وتعاىل إيصال مدلوله لعباده
 تنفطر فيه السماء فينكشف لكل ذي حجر ومٍ فإن أراد خرياا أو شرًّا فليتجهز لي ،يف علم هللا

 وإن شراا فشر. ،إن خرياا فخري؛ ما كان من أمره يف الدنيا
وقد ذكر الشيخ الغماري التناسب مع سورة التكوير من خالل صور يوم القيامة، بيد  

املتعاطفة  ن اجلمل  إإذ    ، بشكل مفصل الفرق بني السورتنيأن صاحب التحرير والتنوير قد بنيَّ 
املقام مل يقتض   ؛ وأرجع السبب إىل أن يف سورة التكويراجلمل أقل من سورة اًلنفطار  يف

ه  وإن كان يف كلتيهما مقتض لإلطناب لكنَّ   ،يف سورة التكويركما هو احلال   تطويل اإلطناب 
التكوير  وأما سورة اًلنفطار فبينها وبني سورة  ،  ًلا و ز نسورة التكوير من أول السور    ألنَّ   ؛متفاوت 

  ، وتقرر عند املخاطبني ،عون سورة تكرر يف بعضها إثبات البعث واجلزاء واإلنذارأربع وسب
 . فأغىن عن تطويل اإلطناب والتهويل

سيَدان   أنه تعاىل كما أرى رسوله  ، ظهر يل ما تقدم من أوجه املناسبة من خالل 
 انتثار الكواكب.جربيل عليه السالم وهو سادٌّ كل األفق، فهو قادر  على انفطار السماء و 

 
 .177، صجواهر البيان ( الغماري، 1) 
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، إنَّ أهل الكفر واجلحود لعاملون حبال حساهبم يوم القيامة فيما قالوه عن النيب مث 
لتكوير  يف خامتة سورة ا  (1) وتكذبيهم للذكر اليت أرسله هللا تعاىل إليه، فناسب تكذبيهم واهتامهم

 بيان حساهبم وعلمهم مبا تقوَّلوه يف سورة اًلنفطار. 
يف حفظه صلوات ريب     ر فضائلهكْ وذِ   ، يف ختام سورة التكوير    مدح النيبملا جاء  و 

بيان حال النفس يوم القيامة من اتباعها للنيب   انسب ذلك وتسليماته عليه لرسالة هللا تعاىل 
 ،"(2) "وأخَّرت من حق هللا عليها مل تعمل به ،وما قدمت من خري . 

  

 
َوقـَرَأَ  ، ابلظاء ( بظنني ائي ) َوأَبُو َعْمرو والكسقـََرَأ اْبن كثري  ، ]التكوير[ ﴾٢٤بَِضنِيٖ  لَۡغۡيبِ ٱَوَما ُهَو لََعَ ﴿ ( قال تعاىل:1) 

  السبعة يف القراءات، ه(،  324)ت:  ابن جماهد  البغدادي،   ينظر:.  ابلضاد  (بضنني)اَنِفع َوَعاِصم َواْبن َعامر َومَحَْزة  
مبعىن أنه غري متهم فيما خيربهم عن هللا من  ؛  673، صه( 1400،  2املعارف، طشوقي ضيف، )مصر: دار    ت:
 . 260، ص24، ججامع البيانباء. ينظر: الطربي، األن

 . 268، ص24، ج1، حتقيق: حممود شاكر، اببالقرآن آي أتويل عن جامع البيان ( الطربي، 2) 
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طففني وخامتة سورة امل سورة  بيان أوجه التناسب بني فاحتة  : املبحث السادس
 االنفطار 

 
 خامتة سورة االنفطار: 

بَۡرارَ إِنَّ ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
ارَ ِإَونَّ  ١٣لَِِف نَعِيمٖ  ٱۡۡل  ١٤لَِِف َجِحيمٖ  ٱلُۡفجَّ

ِينِ يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم   ََٰك َما يَۡوُم    ١٦َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبِيَ   ١٥ٱل  ۡدَرى
َ
ِينِ َوَمآ أ آ  ُثمَّ مَ   ١٧ٱل 

 َٰ ۡدَرى
َ
ِينِ َك َما يَۡوُم أ َۡفٖس َشۡي  ١٨ٱل  ِ ن وَ   ٗ يَۡوَم ََل َتۡملُِك َنۡفٞس نل   ا

َ
ِ  ۡمرُ ٱۡۡل َّ ِ   ﴾ ١٩يَۡوَمئِٖذ ّلل 

 .[اًلنفطار]
 

 فاحتة سورة املطففني:

ِفِيَ ﴿قال هللا تعاىل:  ِينَ  ١َوۡيٞل ل ِلُۡمَطف  ْ إَِذا  ٱَّلَّ  ٱنلَّاِس لََعَ  ٱۡكَتالُوا
وِإَو ٢يَۡسَتۡوفُونَ 

َ
ونَ  َذا ََكلُوُهۡم أ َزنُوُهۡم َُيِِۡسُ ْوَلَٰٓئَِك  ٣وَّ

ُ
ََل َيُظنج أ

َ
نَُّهم   أ

َ
أ

ۡبُعوثُونَ  ِ  ٱنلَّاُس يَۡوَم َيُقوُم  ٥ِۡلَۡوٍم َعِظيمٖ  ٤مَّ  .[املطففني] ﴾ ٦ٱلَۡعَٰلَِميَ لَِرب 
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 بني يدي سورة املطففني: املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  ثالثة والثمانونورة الهي الس سورة املطففني  
ومسيت سورة   السورة يف كتب السنة ويف بعض التفاسري »سورة ويل للمطففني«،مسيت هذه 

 . (1)املطففني اختصاراا
ومقاتل يف رواية   يف كوهنا مكية أو مدنية فعن ابن مسعود والضحاكالعلماء واختلف 

بني مكة واملدينة يف   لتز ن ، خاصةا وأهنا (2)وعكرمة أهنا مدنيةأهنا مكية، وعن احلسن  عنه
؛ وذلك نزلت قبل اهلجرةطريق اهلجرة املباركة، واختار الطاهر ابن عاشور الرأي القائل أبهنا 

مراجعة املسألة بني أقوال وبعد ، (3)معظم ما اشتملت عليه التعريض مبنكري البعث ألنَّ 
تصلح للجمع؛ أن لسورة ميكن ل ام ابن عاشور، فإنها ذكره اإلم، وتبعاا مل الصحابة والتابعني

لت يف مكة، ومن قال أبهنا مدنية فهي ألهنا أول ما ز ن فمن قال أهنا مكية فهي ألهنا آخر ما  
 . (4) لت ابملدينةز ن

 السورة مقصد اثنًيا: 
شرح " ومن مقاصدهامقصدها بيان العذاب للظاملني وإيراد اجلزاء للمحسنني، 

العباد يوم التناد إبسكان األولياء أهل الرشاد دار النعيم،  ه ًل بد من دينونة نَّ ًلنفطار أبآخر ا
واحملسن إليهم بعموم    ،واألشقياء أهل الضالل والعناد غار اجلحيم، ودل على ذلك ابنه مربيهم

نه  وًل أ ،النعمة، وًل يتخيل عاقل أن أحدا يريب أحدا من غري سؤال عما محله إايه وكلفه به 
 .(5) "، وامسها التطفيف أدل ما فيها على ذلك ينصف بعض من يربيهم من بعضًل 

 
 . 187، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
  . 6417، ص11، جاألساس يف التفسري  سعيد حوى،  ، ينظر: 273، ص15، جروح املعاين ( ينظر: اآللوسي، 2) 

 ومل يذكر هذا اخلالف مع كونه معترباا؛ واكتفى بذكر مكيتها، مث حينما بدأ ابلنفل عن اآللوسي ذكر اخلالف
 . 187، ص3، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 3) 
ر لطيفة يف هذا الباب حني قال: " ومن اللطائف أن تكون نزلت بني مكة واملدينة ألن التطفيف  ( وقد ذكر ابن عاشو 4) 

 . 187، ص30، جالتحرير والتنويرا يف البلدين". ينظر:  ان فاشيا ك
 .310، ص21، جنظم الدرر ( البقاعي، 5) 
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ر قطاعاا من الواقع العملي الذي  هذه السورة تصو ِ أشار سيد قطب رمحه هللا إىل أنَّ "و 
كانت الدعوة تواجهه يف مكة إىل جانب ما تستهدفه من إيقاظ القلوب، وهز املشاعر، 

اإلنسانية، وهو الرسالة السماوية  ديد يف حياة العرب ويف حياة وتوجيهها إىل هذا احلدث اجل
اجلرائم وحتدثت السورة عن "، (1) "وما تتضمنه من تصور جديد شامل حميط لألرض،

 .(2) "اًلقتصادية ورصد هللا لالعبني ابقتصاد املسلمني وعقاهبم

 ودراسُتها االنفطار  أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة املطففني وخامتة:  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

لم أن اتصال أول هذه السورة آبخر السورة املتقدمة اع: "رمحه هللا  قال اإلمام الرازي  أ.
يوم القيامة يوم من صفته أنه ًل متلك نفس   يف آخر تلك السورة أنَّ ألنه تعاىل بنيَّ ؛ ظاهر

  ا للعصاة، فلهذا أتبعه بقوله: ويل  عظيما  ا وذلك يقتضي هتديدا  ،ا واألمر كله هلللنفس شيئا 
 . (3)"للمطففني

ملا ذكر تعاىل السعداء واألشقياء ويوم اجلزاء وعظم ":  رمحه هللا   قال صاحب البحر   ب.
شأن يومه، ذكر ما أعد لبعض العصاة، وذكرهم أبخس ما يقع من املعصية، وهي التطفيف  

 .(4) " ا يف تثمري املال وتنميتهالذي ًل يكاد جيدي شيئا 
 إنه سبحانه ملا ذكر يف السورة املتقدمة بعض: "رمحه هللا قال اإلمام النسيابوري  ج.

أشراط الساعة وأخرب عن طرف من أحواهلا وأهواهلا صد ر هذه السورة ابلنعي على قوم آثروا 
  احلياة الزائلة على احلياة الباقية، وهتالكوا يف احلرص على استيفاء أسباهبا حىت اتسموا أبخس 

 . (5)"السمات وهي التطفيف

 
 . 3854، دار الشروق، صيف ظالل القرآن( سيد قطب،  1) 
 . 65، ص9لسور القرآن الكرمي، جالتفسري املوضوعي ( 2) 
رازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  ( الرازي: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ال3) 

 .109، ص30، جالتفسري املنري ، وقد نقل منه الزحيلي، ينظر: 82، ص31، ج مفاتيح الغيب ه(، 606)ت:
 .  273، ص 15، وقد نقل منه اآللوسي، ينظر: روح املعاين، ج426، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 4) 
 . 462، ص6، جلفرقان غرائب القرآن ورغائب ا( النيسابوري، 5) 



 

39 

 

ابنقطاع األسباب واحنسام وملا ختم اًلنفطار "  :رمحه هللا  قال اإلمام البقاعي د.
وذكر األشقياء   األنساب يوم احلساب، وأبلغ يف التهديد بيوم الدين وأنه ًل أمر ألحد معه،

يها من أخس والسعداء، وكان أعظم ما يدور بني العباد املقادير، وكانت املعصية ابلبخس ف
هم كل من اتصف ومجع إلي ،وذكر ما أعد ألهلها ،املعاصي وأدانها، حذر من اخليانة فيها 

ه وصفه على نوع من املعاصي، كل ذلك تنبيهاا لألشقياء الغافلني على ما هم ل بوصفهم فحم
 . (1) "فيه من السموم املمرضة املهلكة، ونبه على الشفاء ملن أراده

 فسريناثنًيا: دراسة أقوال امل
من   يعد  اتفق املفسرون على أن وجه التناسب بني السورتني هو مناسبة البخس الذي  

ألن هللا وحده   ؛من إيراد هللا تعاىل ليوم ًل متلك فيه النفس شيئاا مع ما قبله  ،كبائر املعاصي
 جالل هللا.  جلَّ  ،وصاحب احلساب  ،هو صاحب امللك 

د للعصاة  أنَّ أمر التطفيف ما هو إًل مثال  وهتديوقد وجَّه اإلماُم الرازي التناسَب إىل 
، وانفرد بذلك عن ابقي  ًل متلك فيه نفس لنفٍس شيئااالذي  يوم  وحتذير من التنبيه  ، و يف الدنيا

، كما هو احلال عند اإلمام أيب املفسرين الذين فصَّلوا يف وجه التناسب بني السورتني فأجادوا
بيان عاقبة العصاة املكذبني يف سورة املطففني، بعد   حيان، إذ أبرز وجه التناسب من خالل

 ورة اًلنفطار ألهل اإلميان والكفر، وعظيم شأن يوم القيامة. س ذكره تعاىل يف
يوم   له  األمر ملا ذكر هللا تعاىل أنَّ من خالل ما تقدم من أوجه املناسبة يظهر يل أنه و 

ِيٱَو وَهُ ﴿ ، األمر له يف الدنيا مل مينع ذلك أنَّ  ؛القيامة َمآءِ ٱِِف  َّلَّ ۡرِض ٱإَِلَٰهٞ َوِِف  لسَّ
َ
إَِلَٰهٞۚٞ وَُهَو  ۡۡل

فالسماء دًللة   ، (2)املعرَّف دًللة على ذلك اسم املوصول و  ،[الزخرف] ﴾٨٤ۡلَعلِيمُ ٱ ۡۡلَِكيمُ ٱ

 
 .311، ص21، جنظم الدرر ( البقاعي، 1) 
يرتبط اسم املوصول وهو اسم معرفة بصلة موصول وهو )اإلله( فهو مرتبط مبعرفة وهو الواحد سبحانه وتعاىل. ذكر  (  2) 

ذلك املعىن الشعراوي يف إحدى أتمالته التفسريية ضمن قصة مجيلة مع شيخ األزهر آنذاك، إذ سأله شخص عن  
عرف من قبل ومل ير بعد ذلك وأشار إليهم ابسم  هو ومن معه ابإلجابة، فدخل رجل  ًل يُ  فتفكرفسري هذه اآلية ت

، قناة اليوتيوب، تفسري قوله تعاىل ﴿َوُهَو ٱلَِّذي يف ٱلسََّمآِء ِإلَٰه َويف ٱأۡلَۡرِض  تفسري الشعرواي املوصول وذهب. ينظر:  
ملوصول )الذي( حل معضلة  ويستفاد ابًلستشهاد من هذه القصة أن اسم ا  .[84]الزخرف:   يم﴾ِإلَٰۚه َوُهَو ٱحۡلَِكيُم ٱۡلَعلِ 

 عدم إمكانية اجلمع بني لفظ )إله( يف اآلية السابقة، وهو بذلك إشارة إليه وحده سبحانه ًل شريك له. 
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لإلنسان؛   الكونَ هللا تعاىل ر سخَّ ف، وعقباهتا ، واألرض دًللة على الدنياوأحواهلا على اآلخرة
فيظلم يف أعظم املعامالت  ،يف الدنيا يتجربُ  ه حنيلن حياسبَ تعاىل هللا   هذا العبد أنَّ  ًل يظننَّ و 

ًل ميلك  الذي يوم بيان الناسب فويبخس بني الناس،  يشططف ،بني البشر وهو الوزن بينهم 
  يقدرَ  نهللا ل هم حني ظلمهم يف الوزن أنَّ حال أهل النفاق بظن ِ  التصرف فيه مطلعَ  فيه أحد  
 .رهم ابليوم العظيمفذكَّ  عليهم،

يف الدنيا مع األبرار يف اجلنة؛ كذا حال أهل الظلم يف  حال أهل امليزان احلق ِ  كما أنَّ و 
 أعاذان هللا وإايكم منها.  ،الكيل مع الفجار يف اجلحيم
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 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة االنشقاق وخامتة سورة  : املبحث السابع
 املطففني

 
 طففني:خامتة سورة امل

ِينَ  ٱۡۡلَۡومَ فَ ﴿قال هللا تعاىل:  ْ ِمَن  ٱَّلَّ ارِ َءاَمُنوا لََعَ  ٣٤يَۡضَحُكونَ  ٱلُۡكفَّ
َرآئِكِ 

َ
ارُ َهۡل ثُو َِب  ٣٥يَنُظُرونَ  ٱۡۡل  .[املطففني] ﴾٣٦َما ََكنُواْ َيۡفَعلُونَ  ٱلُۡكفَّ

 
 فاحتة سورة االنشقاق:

َمآءُ إَِذا  ﴿قال هللا تعاىل:   ۡت   ٱلسَّ  وَ   ١ٱنَشقَّ
َ
ۡت أ ۡرُض ِإَوَذا    ٢ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقَّ

َ
 ٱۡۡل

ۡت  لَۡقۡت َما فِيَها َوَّتَلَّۡت  ٣ُمدَّ
َ
ۡت  ٤َوأ ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقَّ

َ
   .[اًلنشقاق] ﴾٥َوأ
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 بني يدي سورة االنشقاق: املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، يف املصحفاد السور  ترتيب تعدحسب    هي السورة الرابعة والثمانونسورة اًلنشقاق  
ن و وعشر   مخس  د آايهتا  عد  ،نزلت بعد سورة اًلنفطار وقبل سورة الروم  ،مكية بال خالفوهي  

 .(1) وعشرينوعدها أهل البصرة والشام ثالاثا  ،عند أهل العد ابملدينة ومكة والكوفة
 السورة مقصد اثنًيا: 

إلزاًما ابالستسالم وخضوعه لربه يف أمره  تصوير القيامة ابستالم الكون  "مقصدها  
 .إثبات البعث، وأحوال الطائعني واملستكربينو ، (2) "استنكارًا ابجلحودو 

الدًللة على آخر املطففني، من أن األولياء    هامقصدو قال اإلمام البقاعي رمحه هللا: "و 
أوجدهم  امللك الذيواألعداء يعذبون، ألهنم كانوا ًل يقرون ابلبعث والعرض على ، ينعمون
كما يعرض امللوك عبيدهم، وحيكمون بينهم، فينقسمون إىل أهل ثواب، وأهل عقاب   ،ورابهم
 . (3)"على ذلك  دالٌّ  [اًلنشقاق]وامسها 

حلول "تتحدث عن    : إهنا يف مقصد سورة اًلنشقاق  قال اإلمام ابن عاشور رمحه هللا و 
 . (4)"عيم وأهل شقاءواختالف أحوال اخللق يومئذ بني أهل ن ،يوم البعث

ة التفسري أن مقصد سورة اًلنشقاق متعلق ابلساعة وما يتصل موسوع وأوضحت
 . (5) هبا

 
هـ(،  542سي احملاريب )ت:( ينظر: ابن عطية: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندل1) 

التحرير  ؛ ابن عاشور،  456، ص5، ت: عبد السالم عبد الشايف حممد، جيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العز 
 . 217، ص30، جوالتنوير 

 .400ص معامل السور، فايز السريح، ( 2) 
 . 172، ص3، جمصاعد النظر يف اإلشراف على مقاصد السور ( البقاعي، 3) 
 . 217، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  4) 
 . 74، ص9، جلسور القرآن الكرمي التفسري املوضوعي  ( 5) 
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 دراسة أقوال املفسرين بني فاحتة االنشقاق وخامتة املطففني ودراستها :  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

َمآءُ إَِذا ﴿يف تفسري قوله تعاىل  رمحه هللا قال صاحب الكشاف أ. ۡت  ٱلسَّ  ﴾ٱنَشقَّ
أو اكتفاء مبا علم يف مثلها  ،حذف جواب إذا ليذهب املقد ر كل مذهب: "[1قاق:اًلنش ]

 . (1) "من سوريت التكوير واًلنفطار
ملا تقدم يف اًلنفطار التعريف ابحلفظة : "رمحه هللااإلمام ابن الزبري الغرانطي قال  ب.

لفاجر واستقرار  وعاد الكالم إىل ذكر ما يكتب على الرب وا، وإحصائهم على العباد يف كتبهم
 كتابَ إن َّ ...﴿وقوله: ، [18]املطففني: ﴾ينيل ِ ي عِ فِ لَ  األبرارِ  كتابَ   إنَّ ﴿ذلك يف قوله تعاىل: 

القيامة  بذكر التعريف أبخذ هذه الكتب يف ذلك أتبع ، [7]املطففني: ﴾نيج ِ سِ  يفِ لَ  الفجارِ 
عنوان الشقاء، إذ قد أخذها ابألميان عنوان السعادة، وأخذها وراء الظهر  عند العرض، وأن

تب واستقرارها حبسب اختالف مضمناهتا فمنها يف عليني تقدم يف السورتني قبل ذكر الك
ومنها يف سجني إىل يوم العرض فيؤتى كل كتابه فآخذ بيمينه وهو عنوان سعادته، وآخذ وراء  

  م العرض، يو ا وتفريقا ا وهو عنوان هالكه، فتحصل اإِلخبار هبذه الكتب ابتداء واستقرارا  ظهره
ا هبذا اليوم  افتتحت السورة بذكر انشقاق السماء، ومد األرض وإلقائها ما فيها وختليها، تعريفا و 

 . (2) "نة العظيم مبا يتذكر به من سبقت سعادته واملناسبة بي ِ 
  ملا ختمت التطفيف أبن األولياء يف نعيم، وأنَّ " :رمحه هللا البقاعيقال اإلمام  ج.

  ﴾ اءُ مَ السَّ  اْ ذَ إِ ﴿ذه ابإلقسام على ذلك فقال: ابا وعقاابا، ابتدأ هاألعداء يف جحيم ثوا 
أي على ما هلا من اإلحكام والعظمة واحلكمة الذي ًل يقدر على مثلها غريه    [1اًلنشقاق:]

 . (3) "جلت قدرته

 
)بريوت:    ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(،  538أبو القاسم حممود بن عمرو )ت:  جار هللا،  ( الزخمشري:  1) 

 للمطلب.  سأبني وجه التناسب يف الفقرة الثانية  و   .725، ص4ج ه( 1407، 3دار الكتاب العريب، ط
 .360-359، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 2) 
 .335، ص21، جنظم الدرر ( البقاعي، 3) 
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املراغي مناسبَة سورة اًلنشقاق ملا قبلها هو ذكر مقر كتب احلفظة يف   الشيخذكر    د.
 .  (1) عرضها يوم القيامةاملطففني، وذكر 

 ألنَّ  ؛أن وجه املناسبة جليٌّ بني خامتة وفاحتة السورتني الشيخ سعيد حوىبني  ه.
سورة اًلنشقاق تتحدث عمن و سورة املطففني تتكلم عن استهزاء اجملرمني ابملؤمنني، وعاقبتهم،  

 .  (2) أيخذ كتابه بيمينه، وعمن أيخذ كتابه بشماله
 . (3)أبهنا وصف  ألحوال يوم القيامة  ا قبلها واضحةاملناسبة ملفسرين أن  امل  بعضذكر    و.

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
صاحب الكشاف: "اكتفاء مبا ُعلم يف مثلها" إشارة إىل وجود تناسب وترابط  يف قول  

 بينهما، إذ أتى أبمثلة من السور اليت قبلها، وهذا من التناسب املوضوعي بني السور. 
شقاق جاءت تعريفاا بيوم حيث بنيَّ أن سورة اًلن مام الغرانطي،واتبعه بذلك اإل

 اء يف ذاك اليوم من سورة املطففني.القيامة، فناسب ذكرها بيان حال السعد
أرجع اإلمام البقاعي املناسبة إىل بيان التعريف هبذا اليوم العظيم مبا كان يف السورة و 

وإَّنا   ،ني مباشرةف خامتة سورة املطفتطرق إىلنه مل يأل ؛السابقة، وقد كان التناسب موضوعياا
 املراغي ومن بعده.   الشيخهذا سار وعلى ما قبلها، إىل 

إن ما  من أوجه مناسبة سورة اًلنشقاق خلامتة ما قبلها أقول: ما تقدم  من خاللو 
  يظهر للكافر من كفره يف الدنيا هو إحلاده وإشراكه ابهلل تعاىل، وهذه السماء اليت نراها وًل

إذ جعل املالحدة منشأها  ؛مظاهر إحلاده منيستطيع أحد من البشر الوصول إليها كانت 
ومل يتمكن من معرفة  يطاهلاأو من حركة الكواكب والنجوم؛ رغم أنه ًل  ،من فعل الطبيعة

 
ه(،  1365، 1)مطبعة مصطفى البايب، ط ،، تفسري املراغي ه( 1371( ينظر: املراغي: أمحد بن مصطفى )ت1) 

 . 87، ص30ج
 .6437، ص11، جساس يف التفسري األسعيد حوى،  ينظر: ( 2) 
، ونقل اآللوسي املناسبة  434، ص10، جالبحر احمليطصاحب البحر أن املناسبة ظاهرة. ينظر: أبو حيان،    ( قال 3) 

. وقال الغماري: إهنا تناسب سابقتها مناسبة  286، ص15، جروح املعاين عن السيوطي. ينظر: اآللوسي، 
وصف أحوال القيامة، ينظر:   ذكر الزحيلي أن املناسبة يف و  . 143، صالبيانجواهر موضوعية. ينظر: الغماري، 

 .95، ص30، جالتفسري املنريالزحيلي، 
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، لذا ختم هللا تعاىل سورة املطففني جبزاء الكافرين وابتدأ بذكر خملوقات عظيمة كالسماء،  هاكنه
 ، ومها مظهران من مظاهر نكران الكافر للخالق سبحانه وتعاىل. واألرض

إاثبة الكافرين ابجلزاء على ما فعلوه   حولختم هللا جل يف عاله سورة املطففني لقد 
مث كان مطلع سورة اًلنشقاق بتلك السماء اليت أحلد   ،تعاىل من مفاسد أعظمها الشرك ابهلل

أًل    ؛فتكشف احلقيقة الكربى اليت حادوا عنها  ،نشقيروهنا ت  حنيخبالقها ومنشئها اجلاحدون  
هم بذاك اليوم العظيم تذكريَ هذا التهديد فناسب  ،وهي اًلنقياد الكامل لرهبا سبحانه وتعاىل

خاضعةا    ما يف جوفها فتقذفه  جُ خِر بسط األرض كاألدمي فتُ نوتالذي تتهدم فيه السماء وتنقاد،  
ة ب بني مفردات خامتة سورة املطففني ومفردات فاحتذليلةا هلل تعاىل، وهذا من قبيل التناس

 .  وهللا أعلم  ،سورة اًلنشقاق
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 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الربوج وخامتة سورة االنشقاق: املبحث الثامن
 

 خامتة سورة االنشقاق: 

ََل  َءانُ لُۡقرۡ ٱِإَوَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم  ٢٠ََل يُۡؤِمُنونَ  َفَما لَُهمۡ ﴿قال هللا تعاىل: 
ِينَ ٱبَِل    ٢١َۤنوُدُجۡسَي۩ بُونَ   َّلَّ ِ ُ ٱوَ   ٢٢َكَفُرواْ يَُكذ  ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ   ّللَّ

َ
ُۡهم   ٢٣أ ِ فَبَش 

ِۡلمٍ 
َ
ِينَ ٱ إَِلَّ  ٢٤بَِعَذاٍب أ ْ  َّلَّ ْ وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡجر  غَ  لصَّ

َ
  ﴾ ٢٥ّۡيُ َمۡمُنونِۢ لَُهۡم أ

 .[اًلنشقاق]
 

 فاحتة سورة الربوج:

َمآءِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:  وجِ ٱَذاِت  لسَّ وََشاهِٖد  ٢لَۡموُۡعوِد ٱ ۡۡلَۡومِ ٱوَ  ١لُۡۡبُ
ۡصَحَُٰب    ٣َوَمۡشُهودٖ 

َ
ۡخُدوِد ٱقُتَِل أ

ُ
 ٦إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعودٞ   ٥لَۡوقُوِد ٱَذاِت    نلَّارِ ٱ  ٤ۡۡل

 َٰ ِ  َوُهۡم لََعَ ْ  ٧ُشُهودٞ  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَما َيۡفَعلُوَن ب ن يُ َوَما َنَقُموا
َ
ٓ أ ِ  ِمۡنُهۡم إَِلَّ  ب

ْ ِ ٱۡؤِمُنوا  ّللَّ
َعزِيزِ ٱ
ِيٱ ٨ۡۡلَِميدِ ٱ لۡ َمََٰوَٰتِ ٱُملُۡك  ۥََلُ  َّلَّ ۡرِض  ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۡۡل ٖء  ّللَّ ِ ََشۡ

َٰ ُك  لََعَ
 .[الربوج] ﴾٩َشِهيد  
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 الربوجبني يدي سورة : املطلب األول
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  والثمانونهي السورة اخلامسة  سورة الربوج  
، نزلت بعد سورة »والشمس وضحاها«  ن آية و اثنتان وعشر عدد آايهتا  ، و تفاقًلاب  ي مكيةوه

 .(1) وقبل سورة »التني« 
 السورة مقصد اثنًيا: 

تعاىل وإحاطته الشاملة وتوعده للمرتبصني ابملؤمنني  إظهار قوة هللا "مقصدها 
وذلك من  ، وأصحابه عن إيذاء الكفار تسلية النيب  فيها  السورةو  ،(2) "ابلعذاب الشديد

سائر األمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب األخدود ومثل فرعون   أنَّ خالل تبيني هللا تعاىل  
، واتبع بذلك اإلمام (3) أن كل الكفار كانوا يف التكذيببنيَّ  ومثل مثود، وختم ذلك أبنْ 

املؤمنني، وتثبيتاا هلم على أذى   تسلية لقلوب جاءت ر أهنا ذكف املقصدمبحور هذا البقاعي 
 .(4)م، واملقسم عليهسَ وج" بتأمل القَ وعلى ذلك دل امسها "الرب ، الكفار

ا ا للمسلمني وتصبريا ضرب املثل تثبيتا :  أبن من أغراضها  قال اإلمام ابن عاشور رمحه هللاو 
وإشعار  ،  يف اإلميان من شدة التعذيب  وتذكريهم مبا جرى على سلفهم  ، هلم على أذى املشركني

 . (5) املسلمني أبن قوة هللا عظيمة

 أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الربوج وخامتة االنشقاق ودراسُتها :  املطلب الثاين
 أواًل: أقوال املفسرين

 
   . 236، ص30، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 175، ص3، جمصاعد النظر( ينظر: البقاعي، 1) 
   .403، ص معامل السورفايز السريح، ( 2) 
 . 106، ص31، جمفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 3) 
 . 176، ص3، ج إلشراف على مقاصد السورمصاعد النظر ل( ينظر: البقاعي، 4) 
 .237-236، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ينظر: ( 5) 
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وللمؤمنني من  ه تعاىل أعلم مبا جيمعون للرسول ملا ذكر أنَّ قال صاحب البحر: "  أ.
من أسلم أبنواع من األذى، كالضرب، والقتل، والصلب، واحلرق  ةر، واخلداع، وإذاياملك

 ( 1)ووضع أجساد من يريدون أن يفتنوه عليه ذكر أن هذه الشنشنة  ،ابلشمس، وإمحاء الصخر

كانت فيمن تقدم من األمم يعذبون ابلنار، وأن أولئك الذين أعرضوا على النار كان هلم من 
عن دينهم أو حيرموا، وأن أولئك الذين عذبوا عباد هللا   ما منعهم أن يرجعواالثبات يف اإلميان 

ظة لقريش ملعونون، فكذلك الذين عذبوا املؤمنني من كفار قريش ملعونون. فهذه السورة عِ 
 . (2) "وتثبيت ملن يعذب 

ة يف األم ملا أخرب يف خامتة السورة املتقدمة أنَّ : "رمحه هللا  قال اإلمام النيسابوري  ب.
أبن سائر األمم السالفة كانوا كذلك كأصحاب األخدود وكفرعون  ى نبيه سلَّ  مكذبني

 . (3)"ومثود
بثواب املؤمن وعقاب   تلك _أي اًلنشقاق_ملا ختم  :  رمحه هللا  قال اإلمام البقاعي  ج.

الكافر واًلستهزاء به بعد أن ذكر أنه سبحانه أعلم مبا يضمر األعداء من املكر وما يرومون 
وكانوا قد عذبوا املؤمنني أبنواع العذاب ، ولياء وتوعدهم مبا ًل يطيقونلأل (4)األنكادمن 

واجتهدوا يف فتنة من قدروا عليه منهم، وابلغوا يف التضييق عليهم حىت أجلؤوهم إىل شعب أيب 
مبا أوقع أبهل  سورة الربوجطالب وغريه من الربوج يف البالد، ومفارقة األهل واألوًلد، ابتدأ 

 
نِشَنُة قد تكون كاْلُمْضَغة َأو الِقطَعة تـُْقَطع من الل حم، قَاَل: َوقَاَل غرُي َواِحد: بل  1)  ( جاء يف هتذيب اللغة: "..والشِ 

نِشَنُة ِمثُل الط بيعة والسَِّجيَّة.."، والقول الثاين هو املعىن املراد الذي قصده أبو حيان؛ إذ إنه ملا ذكر سجية وطبيعة    الشِ 
 كانت فيمن تقدم من األمم انسب ذلك تعذيب كفار قريش ألهل اإلميان. ينظر: اهلروي: حممد بن  التعذيب اليت

م(،  2001،  1ط  )بريوت: دار إحياء الرتاث،، ت: حممد عوض مرعب،  هتذيب اللغة هـ(،  370أمحد األزهري )ت
عبد السالم  ، ت: مقاييس اللغة معجم ه(، 395؛ وينظر أيضاا: الرازي: أمحد بن فارس )ت:192، ص11ج

؛ الرازي: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر  176، ص3ج م(، 1979)دار الفكر، حممد هارون، 
 .  169ص  م( 1999، 5ة، ط)بريوت: املكتبة العصري  ، ت: يوسف الشيخ حممد، خمتار الصحاحه(،  666)ت:

 . 97، ص30، جتفسري املراغي. ينظر: 442، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 2) 
 . 474، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( النيسابوري، 3) 
. وقوم   ( ابب نكد: َنِكَد عيُشهم ابلكسر يـَْنَكُد َنَكداا: أي اشتدَّ، وَنِكَدِت الرَِكيَُّة: قلَّ ماؤها. ورجُل َنِكد  4)  ، أي َعِسر 

الصحاح اتج اللغة وصحاح  هـ(، 393أْنكاد  وَمناكيد . ينظر: اجلوهري الفارايب: أبو نصر إمساعيل بن محاد )ت: 
 . 545، ص2ج  ه(،1407، 4)بريوت: دار العلم للماليني، ط   عطار، ت: أمحد عبد الغفور   العربية،
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ممن تقدمهم على وجه معلم أن ذلك اإليقاع منه سبحانه قطعاا، ومعلم أن املاضني  ، اجلربوت 
جتاوزوا ما فعل هؤًلء إىل القذف يف النار، وأن أهل اإلميان ثبتوا، وذلك لتسلية املؤمنني  

وتفتيتهم، فقال مقسماا ألجل إنكارهم وفعلهم يف  (1) وتثبيتهم، وتوعيد الكافرين وتوهيتهم
دي يف عداوة حزب هللا فعل املنكر أن هللا ينتقم هلم مبا يدل على متام القدرة على القيامة:  التما
 َّاءمَ والس

 (2). 
مها متآخيتان فقرنتا،  يف سوريت الربوج والطارق: " رمحه هللا قال اإلمام السيوطي د.

وهلذا ورد يف    وقدمت األوىل لطوهلا، وذكرا بعد اًلنشقاق للمؤاخاة يف اًلفتتاح بذكر السماء؛ 
 .  (3)"مراداا هبا السور األربع، كما قيل: املسبحات  السموات احلديث ذكر 

اهلا كاليت قبل على ووجه مناسبتها ملا قبلها ابشتم: "رمحه هللا  قال اإلمام اآللوسي ه.
 . (4)"وعد املؤمنني ووعيد الكافرين مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قدره

 .  (5)تناسب سابقتها يف ذكر يوم القيامةأبهنا هللا رمحه  وقد ذكر الغماري  .و

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
وجه املناسبة بني السورتني هي ذكر يوم القيامة وبيان   أنَّ  السابقون اتفق املفسرون

احلال واملآل للكافر واملؤمن، وفصَّل بذلك اإلمام البقاعي يف بيان عرض تسلية القرآن الكرمي 
 نني وتثبيتهم أبن هللا كما أجنز وعده يف الغابرين فإنه منجز  وعَده يف الباقني.لقلوب املؤم

 
 . 346، صخمتار الصحاح . ينظر: الرازي،  ُقوطِ َضُعَف َوَهمَّ اِبلس    )َوَهى( احْلَاِئُط ِإَذا( 1) 
 .353-352، ص21، ج نظم الدرر( ينظر: البقاعي، 2) 
  ، ه(1416، 1، طاحلديث  دار ، )القاهرة: شاكر حممد  أمحدت:  ه(، 241)ت: ه( أخرجه اإلمام أمحد يف مسند3) 

عين: السور األربع املفتتحة  أمر أْن يقرأ ابلسموات يف العشاء؛ ي   أنَّ رسول هللا    ، عن أيب هريرة  280، ص8ج
علَّق أمحد شاكر على إسناد احلديث أبنه ضعيف، وذلك لضعف أيب املهزم أحد رواة احلديث.  وقد بذكر السماء،  

)اهلند:  ،  هتذيب التهذيبه(،  852الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين )ت:  ينظر: ابن حجر: أبو
 .  249، ص12ابب من كنيته أبو املهدي وأبو املهزم، ج ه(، 1326، 1مطبعة دار املعارف النظامية، ط

 .294، ص15، جروح املعاين ( اآللوسي، 4) 
 .177، صجواهر البيان ( الغماري، 5) 
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سورة اًلنشقاق   تقدمتهماالربوج والطارق قد  ذكر اإلمام السيوطي أن سوريتو 
للمؤاخاة ابًلفتتاح بذكر السماء وهذا وجه طيب، إًل أن تعليله بتقدمي سورة الربوج على 

سور القرآن بعٍض من ل ليس مبحله؛ وذلك ألننا جند تقدم الطارق لطول األوىل فهو تعلي
يف حمور   رئيسالكرمي القصرية على الطويلة، إضافةا إىل أن ما قاله اإلمام ًل يندرج بشكل 

 إذ إنه جنح بذلك إىل التناسب بني فواتح السور وهللا أعلم.   البحث؛
ذلَّ   يستدعي  لسماء ظمِة اجتلي عيظهر يل من وجه مناسبة فاحتة سورة الربوج أنَّ  ومما  

أتى معىن   سورة اًلنشقاق  خوامتيف    النفي  أتى يف معىنالعبِد ملوًله؛ فبعد سؤال اإلنكار الذي  
بشارة  وانسب ذلك ، يف فاحتة سورة الربوج اإلميان والتذلل والسجود هلل تعاىل حسًّا ومعىنا 

 .  تعاىللثواب العظيم من هللاالكفار ابلعذاب واستثناء أهل اإلميان والعمل الصاحل ابألجر وا
اآلايت   ت ذكر   ، فقدتناسب فاحتة سورة الربوج مع خامتة سورة اًلنشقاق مقابلة  إنَّ يف

 املكذبني الذين مل يؤمنوا ومل يسجدوا هلل تعاىلكفكانوا  ،  األخدود الذين عذبوا أهل اإلميان  أهلَ 
ك  والعمل الصاحل الذين أبوا اإلشرا، مع ما يقابلهم من أهل اإلميان  يف سورة اًلنشقاقاملذكورين  

 ابألجر غري املنقوص. سبحانه  فأكرمهم    ،تعاىلر هللا  اقدأابهلل تعاىل، وآمنوا ابلغيب وصربوا على  
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 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الطارق وخامتة سورة الربوج: املبحث التاسع
 

 خامتة سورة الربوج:  

ََٰك َحدِ ﴿قال هللا تعاىل:  تَى
َ
ِينَ ٱبَِل  ١٨فِرَۡعۡوَن َوَثُمودَ  ١٧ۡۡلُُنوِد ٱيُث َهۡل أ   َّلَّ

ُ ٱوَ   ١٩َكَفُرواْ ِِف تَۡكِذيبٖ  ِيُۢط  ّللَّ ِيدٞ   ٢٠ِمن َوَرآئِِهم ُّمج ِِف لَۡوٖح    ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن ُّمَّ
ُۡفوظِۢ   .[الربوج] ﴾٢٢ُّمَّ

 
 : فاحتة سورة الطارق 

َمآءِ ٱوَ ﴿ تعاىل:قال هللا  ارِقِ ٱوَ  لسَّ ٓ  ١لطَّ ۡدرَ َوَما
َ
ََٰك َما  أ ارُِق ٱى  نلَّۡجمُ ٱ ٢لطَّ

ا َعلَۡيَها َحافِٞظ  ٣ثلَّاقُِب ٱ َّمَّ  .[الطارق]  ﴾٤إِن ُكج َنۡفٖس ل
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 املطلب األول: بني يدي سورة الطارق 
 التعريف ابلسورة أواًل:

  ، ترتيب تعداد السور يف املصحفحسب    هي السورة السادسة والثمانون سورة الطارق  
ومسيت يف كتب التفسري وكتب السنة  ، نة عشر من البعثةنزلت قبل سابًلتفاق  وهي مكية

ويف »تفسري الطربي« »وأحكام ابن   ، »سورة الطارق« لوقوع هذا اللفظ يف أوهلا املصحفويف 
وعددها يف ترتيب نزول السور السادسة ، (1) العريب« ترمجت »سورة والسماء والطارق«

وعدد آايهتا  ، الساعة«البلد« وقبل سورة: »اقرتبت  نزلت بعد سورة »ًل أقسم هبذا، والثالثني
  .(2) آية ةآية وهو املشهور، ويف املدين ست عشر  ةسبع عشر 

 السورة  مقصداثنًيا: 
دعوة  خالل ، من (3) "رقابة هللا تعاىل النافذة، وقدرته البالغة"إظهار مقصدها 

  تبني م البقاعي أبهنا أتت من مقاصدها ما ذكره اإلماو  اإلنسان إىل التفكر مببتدئه ومنتهاه،
،  وتعذيب أهل الكفران، يف يوم القيامة، جمد القرآن يف صدقه يف اإلخبار بتنعيم أهل اإلميان"

عن مثقال الذر، وما دون املثقال، وما دونته احلفظة يف   حني تبلى السرائر، وتكشف الضمائر
غري استعجال، وًل  بعد استيفاء اآلجال، كما قدر يف أزل اآلزال، من، صحائف األعمال

وامسها "الطارق" أدل ما فيها على هذا املوعود الصادق،    ،عن الوقت املضروب وًل إمهال  أتخري
 . (4) "بتأمل القسم واملقسم عليه، حسب ما انساق الكالم إِليه

 
، ومل أجد ذلك يف الطربي وأحكام القرآن ًلبن العريب،  257، ص30جابن عاشور يف التحرير والتنوير،  ( ذكر ذلك  1) 

أحكام  ؛ ابن العريب، 288، ص24، ججامع القرآنة الطارق، ينظر: الطربي، وإَّنا وجدت تسمية السورة بسور 
 . 375، ص4، جالقرآن

؛ 6466، ص11، جاألساس يف التفسري؛ سعيد حوى،  257ص  ،30، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور،  2) 
 .  178، ص3، جمصاعد النظر البقاعي،  

 .406، ص معامل السورفايز السريح، ( 3) 
 .  178، ص3، جمصاعد النظر  ( البقاعي،4) 
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واجلزاء على   ،إثبات إحصاء األعمالذكر اإلمام ابن عاشور يف مقاصد السورة أبهنا "و 
،  بنقض ما أحاله املشركون ببيان إمكان إعادة األجسام ،لبعثإمكان ا وإثبات  ،األعمال

 .(1)"ه يف خلق اإلنسانوأدمج يف ذلك التذكري بدقيق صنع هللا وحكمت 

 أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الطارق وخامتة الربوج ودراسُتها   املطلب الثاين:
 أواًل: أقوال املفسرين

ُ ٱوَ   ...﴿ملا قال تعاىل يف سورة الربوج،  رمحه هللا: " لغرانطي  اإلمام ابن الزبري اقال  أ.    ّللَّ
ءٖ َشِهيد   ِ ََشۡ

َٰ ُك  ُ ٱوَ ﴿  ﴾٩لََعَ ِيُۢط  ّللَّ وكان يف ذلك تعريف العباد    ]الربوج[،  ﴾٢٠ِمن َوَرآئِِهم ُّمج
 ًل يغيب عنه شيء، وًل يفوته هارب أردف ذلك بتفصيل يزيد إيضاح ذلك  أبنه سبحانه
ا ﴿ته سبحانه على كل شيء وإحاطته به فقال: ملي من شهادالتعريف اجل َّمَّ إِن ُكج َنۡفٖس ل

ممن حيفظ أنفاسها، ليعلم   سبحانه خبصوص كل نفسٍ  فأعلمَ ، ارق[]الط ﴾٤َعلَۡيَها َحافِٞظ 
ل وًل مضيع، وهو سبحانه الغين عن كتب احلفظة وإحصائهم ولكن هي مه ليس مبهالعبد أنَّ 

ا يناسب  كيدا ا وأتأقسم تعاىل على ذلك حتقيقا د حجة وًل تعلق، و ة حىت ًل يبقى ألحنس
 .  (2)"القصد املذكور

الكفار   تكذيبَ   _أي الربوج_  ملا ذكر فيما قبلها : "حيان رمحه هللا اإلمام أبو  قال  .  ب
على حقارة اإلنسان، مث استطرد منه إىل أن هذا القرآن قول _أي الطارق_ ه هنا للقرآن، نبَّ 

 .  (3)"إبمهال هؤًلء الكفرة املكذبني  مث أمر نبيه ، زل فيه وًل ابطل أيتيهفصل جد، ًل ه
ملا تقدم يف آخر الربوج أن القرآن يف لوح حمفوظ : "رمحه هللا البقاعي قال اإلمام . ج

ألن منزله حميط ابجلنود من املعاندين وبكل شيء، أخرب أن من إحاطته حفظ كل فرد من 
ليجازى على أعماله يوم إحقاق احلقائق وقطع  وافقني واملؤالفني،مجيع اخلالئق املخالفني وامل

َمآءِ ٱ وَ ﴿ذلك إلنكارهم له: العالئق، فقال مقسماا على   . (4) ..."]الربوج[  ﴾١ ...لسَّ
 

 . 258-257، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
 . 361، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 2) 
 . 305، ص15، جروح املعايناآللوسي، ينظر:   .449، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 3) 
 .371، ص21ج  نظم الدرر، ( البقاعي،4) 
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ويف تكذيب الكفار للقرآن، يف الربوج ذكر تعاىل ه رمحه هللا أنَّ  املراغي الشيخذكر  .د
 . (1) على أولئك املكذبني صل، وفيه ردٌّ وصف القرآن أبنه القول الفالطارق 

ذكر يوم البعث ويف بتناسب سابقتها سورة الطارق يف الشيخ الغماري أن بنيَّ  .ه
 . (2) وصف القرآن

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
اتفق املفسرون املذكورون على أن وجه التناسب بني فاحتة سورة الطارق وخامتة سورة  

ث ووصف القرآن وتكذيب الكفار له، إبضافة اإلمام الغرانطي جلانب  الربوج هو ذكُر يوم البع
 اإلهلي ألنفس العباد وربطها بني السورتني بني خامتة سورة الربوج وفاحتة سورة الطارق. احلفظ  

 عَلُم التفسري اإلمامُ أي توجيه وإبداع يف بيان وجه التناسب ذلك الذي أرشدان إليه و 
 ه هنا على حقارةِ للقرآن، نبَّ  الكفارِ  لها تكذيبَ فيما قب وملا ذكر: أبو حيان؛ حني قال

اإلحلاد أبن يتأملوا يف ذواهتم كيف  و ، يف إشارة إىل تنبيه القرآن الكرمي ألهل الكفر "اإلنسان
خلقهم هللا تعاىل وكيف صورهم وكيف ميَّز آدميتهم ابلعقل، وهو إرشاد جلميع اخلالئق وتوجيه  

قوا  إىل التفكري يف إمكانية بعثهم مرة أخرى كما ُخل لقني بذلك أنفسهم منطأبن ينظروا إىل 
  .  أصالا

ختم هللا سبحانه وتعاىل سورة الربوج بتذكري النيب ل ما تقدم يتبنيَّ يل أنه ملا  من خالو 
 الذين كفروا مردوا على الكذب؛ بنيَّ حقيقة اسم اجلليل سبحانه   وأنَّ  ،بعاقبة فرعون ومثود

 . ئق الكون وتصرف خملوقاتهوهو احمليط بكل دقا
ذلك بيان القدرة اإلهلية يف الكون    ابحلفظ التام للقرآن اجمليد، انسبَ هللا تعاىل  ذكر    وملا

أبنه كما دمر فرعون وغريه من األمم وأحاط هبم سبحانه، قادر على إحاطة كل نفس من 
 تعاىل وهم املالئكة.  ه خالل جنود

ُۡفوظِۢ ِِف ﴿ُختمت سورة الربوج بقوله تعاىل  ملا   هذا اخلتام انسب    [الربوج]  ﴾٢٢ لَۡوٖح ُّمَّ
ا َعلَۡيَها َحافِٞظ ﴿  بداية سورة الطارق بقوله تعاىل َّمَّ إبشارة إهلية    ،[4:الطارق]  ﴾إِن ُكج َنۡفٖس ل

 
 .109، ص30، جغي تفسري املرا( ينظر:  1) 
 .  144-143، صجواهر البيانالغماري، ( ينظر: 2) 
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"وأنه تعاىل أراد أبن كالمها من مظاهر قدرة اخلالق جل  ،إىل حفظه تعاىل اللوح واألنفس
 . (1) هر ًلسم احلفيظ"لوعال على احلفظ، ومها مظ

  

 
 عبد هللا اخلطيب أثناء وضع تعديالته على الرسالة.  أ.د هذا التوجيه مما ذكره ( 1) 



 

56 

 

 بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة األعلى وخامتة سورة الطارقاملبحث العاشر: 
 

 خامتة سورة الطارق:

َمآءِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:  ۡرِض ٱوَ  ١١لرَّۡجعِ ٱَذاِت  لسَّ
َ
ۡدعِ ٱَذاِت  ۡۡل  ۥإِنَّهُ  ١٢لصَّ

ِ   ١٣لََقۡوٞل فَۡصلٞ  ِكيُد َكۡيٗدا  ١٥َكۡيٗدايَِكيُدوَن    إِنَُّهمۡ   ١٤لَۡهۡزلِ ٱَوَما ُهَو ب
َ
ِِل   ١٦َوأ َفَمه 

َٰفِرِينَ ٱ ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدَۢا لَۡك
َ
 .[الطارق] ﴾١٧أ

 
 فاحتة سورة األعلى: 

لَۡعَ ٱَرب َِك  ۡسمَ ٱَسب ِِح ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
ِيٱ ١ۡۡل ىَٰ  َّلَّ ِيٱوَ  ٢َخلََق فََسوَّ  َّلَّ

َر َفَهَدىَٰ  ِيٓ ٱوَ  ٣قَدَّ ۡخَرَج  َّلَّ
َ
ۡحَوىَٰ  ۥفََجَعلَهُ  ٤لَۡمۡرَعَٰ ٱأ

َ
َسُنۡقرِئَُك فًََل  ٥ُغَثآءا أ

ۚٞ ٱإَِلَّ َما َشآَء  ٦تَنَسَٰٓ  ُ  .[األعلى] ﴾٧َوَما ََيَِۡفَٰ   ۡۡلَۡهرَ ٱَيۡعلَُم  ۥإِنَّهُ  ّللَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة األعلى 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، ر يف املصحفتعداد السو حسب ترتيب    هي السورة السابعة والثمانونسورة األعلى  
وردت تسميتها  ، وقد  »سورة األعلى« لوقوع صفة األعلى فيها دون غريها  مساها أكثر املفسرين

وهي مكية يف قول عدد آايهتا تسع عشرة آية، ، و يف السنة سورة: سبح اسم ربك األعلى
، مدينفتكون السورة بعضها مكي وبعضها  مدنيتني آيتنيوبعضهم ذكر أن فيها ، اجلمهور

يف اثمن السور وهي وقد ردَّ صاحب اإلتقان على من قال أبهنا مدنية برواية ابن أم مكتوم، 
 . (1)وقبل سورة الليل ، نزلت بعد سورة التكوير، نزولالترتيب 

 السورة  مقصداثنًيا: 
وقال الشيخ  هو تنزيه املوىل سبحانه وتعاىل عن النواقص، سورة األعلى مقصد

 -أي األعلى    –واعلم أنه تعاىل ملا قرر هذه املطالب الثالثة، ختم السورة  "الرئيس ابن سينا:  
ُحِف ٱإِنَّ َهََٰذا لَِِف  ﴿ بقوله:   وَّلَٰ ٱ  لصج

ُ
، واملعىن: أن  ]األعلى[  ﴾١٩إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسَٰ ُصُحِف    ١٨ۡۡل

ثالثة:  مجيع كتب هللا تعاىل املنزلة على أنبيائه ليس املقصود منها إًل تقرير هذه املطالب ال
د اهتم ابن سينا  قف،  (2) "اا، مث معرفة املعاد اثلثا ، مث معرفة النبوات اثنيا وهي: معرفة اإلهليات أوًلا 

إجياب التنزيه لألعلى سبحانه  البقاعي: "وقال اإلمام    ، (3) وقسمها ملطالب ثالثةمبقاصد السورة  
إهالك شيء من شوائب النقص، كاستعجال يف أمر؛ مْن  يلحق ساحة عظمته عن أن

بغري    أو إمهال اخللق سدى يبغي بعضهم على بعض  ،البعث  غريه، أو العجز عن  الكافرين، أو
  مبثله، وعلى ذلك دلَّ  لواقع، أو مبا يقدر أحد أن يتكلمأو أن يتكلم مبا ًل يطابق ا ،حساب 

 . (4)"من امسيها: سبح، واألعلى كل  

 
ابن عاشور،  ؛  52، ص1، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،    ؛180، ص3، جمصاعد النظر( ينظر: البقاعي،  1) 

 .  271، ص30، جالتحرير والتنوير
  منهج ابن سينا يف التفسري الفلسفي،حتقيق ودراسة: أ.د عبد هللا اخلطيب،  تفسري سورة األعلى،ابن سينا، ( 2) 

 . 1(، صم 2020هـ 1441مايو  ، 64العدد ، جملة معهد املخطوطات العربية  )القاهرة:بل للنشر حبث قُ 
 املرجع السابق. ( 3) 
 . 181، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 4) 
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األخرى إىل امسها  السور  مقصد    كما يوجِ هها،  مسمقصد السورة ابربط اإلمام البقاعي  و 
هللا  مقصديف معظم األحيان، وقد أضاف اًلسم اآلخر للسورة لريبط بينهما، مشرياا إىل أنَّ 

 تعظيمه وتنزيهه.  وتعاىل يف هذه السورة ه
إىل " إشارة : إهنا أضاف يف هذا املعىن اإلمام ابن عاشور فقال عن سورة األعلىو 

وعلى أتييد النيب  ،  مما فيه بقاؤه  وخلق ما يف األرض  ،لق اإلنسانًلنفراده خب  ة هللا تعاىلوحداني
  يتذكر به أهل النفوس الزكية  هللا معطيه شريعة مسحة وكتاابا  وأنَّ ، وتثبيته على تلقي الوحي 

الذين خيشون رهبم، ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون احلياة الدنيا وًل يعبأون ابحلياة  
 . (1) "األبدية

توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، ويشري إىل توحيد الربوبية:  السورة: "قاصد ومن م
األلوهية وحدة مصدر   ويشري إىل توحيد ،تعظيم الرب اخلالق بنسبة اخللق والتقدير إليه وحده

ُ ٱإَِلَّ َما َشآَء  ٦َسُنۡقرِئَُك فًََل تَنَسَٰٓ ﴿الرسالة   . (2) ]الطارق["  ﴾...ّللَّ

 يف التناسب بني فاحتة األعلى وخامتة الطارق ودراسُتها أقوال املفسرين املطلب الثاين:  
 أواًل: أقوال املفسرين

ا عن َعَمه الكفار يف ظالم  خمربا  ه ملا قال سبحان"  الغرانطي:اإلمام ابن الزبري قال  أ.
هم سا، وكان وقوع ذلك من العبيد احملاط أبعماهلم ودقائق أنفاكيدا   حريهتم أهنم يكيدون

من عظيم أمر اخلالق جل جالله وتعاىل   يءأقبح مرتكب وأبعده عن املعرفة بش  اهلم منوأحو 
الصالة والسالم بتنزيه ربه األعلى عن شنيع  وشأنه، أتبع سبحانه ذلك أبمر نبيه عليه  عالؤه

لَۡعَ ٱَرب َِك  ۡسمَ ٱَسب ِِح ﴿فقال: ،وإفك افرتائهم ،اعتدائهم
َ
 . (3)"]األعلى[  ﴾١ۡۡل

ان سَ اإلنْ   فلينظرِ   _أي سورة الطارق_  وملا ذكر فيما قبلها"أبو حيان:    قال اإلمام  ب.
 ﴾١...َرب َِك  ۡسمَ ٱَسب ِِح ﴿ قال: من خلقه على هذا املثال؟ فقيل: قائالا  كأنَّ   ،لقخُ  ممَّ 

 
 .  272، ص30، جالتحرير والتنويربن عاشور،  ( ا1) 
 .  108، ص9، جالتفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي ( 2) 
 . 361، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 3) 
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 ﴾٦...َسُنۡقِرئَُك ﴿قيل:  ]الطارق[، ﴾١٣لََقۡوٞل فَۡصلٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ا ملا قال: وأيضا  ]األعلى[،
 .  (1)"أي ذلك القول الفصل ،]األعلى[

آخر الطارق ابإلمهال النهي عن ملا تضمن أمره سبحانه يف  "قال اإلمام البقاعي:    ج.
إىل أهنم وصموه   -اًلستعجال الذي هو منزه عنه لكونه نقصاا، وأشار نفي اهلزل عن القرآن 

قدس سبحانه  ه األه نفس ونزَّ  ،وهو يف غاية البعد عنه إىل غري ذلك مما أشري إليه فيها ،بذلك 
ألنه وحده العامل بذلك  ؛بتنزيه امسه رسوله املنزل عليه هذا القرآن  هعنه، أمر أكمل خلق

حق علمه، وإذا نزه امسه عن أن يدعو به وثنا أو غريه أو يضعه يف غري ما يليق به، كان لذاته  
ي املستحيالت ألن  يف الذكر ًل سيما ابلتنزيه الذي هو نف اسبحانه أشد تنزيهاا، فقال مرغبا 

، شارحاا ألصول الدين مقدماا لإلهليات اليت هي النهاايت من الذات مث  التخلي قبل التحلي
ليعرف العبد ربه   ،مث األفعال على النبوات، مث أتبع ذلك النبوة ،الصفات ًل سيما القيومية

، وداء الكرب على ما هو عليه من اجلالل واجلمال، فيزول عنه داء اجلهل املوقع يف التقليد
  ،ق، فيعرتف ابلعبودية والربوبية، ًل مثنياا عليه سبحانه ابجلالل مث اجلمالاملوقع يف إنكار احلقو 

 . (2)"﴾َسب ِحِ ﴿تعظيماا لقدره:   ، واجتناب هنيه ،فيعبده على ما يليق به من امتثال أمره

وله:  يف سورة الطارق ذكر خلق النبات واإلنسان يف ق"قال اإلمام السيوطي:  د.
ۡرِض ٱوَ ﴿

َ
ۡدعِ ٱَذاِت  ۡۡل َينُظرِ ﴿وقوله:  ،ق[]الطار  ﴾١٢لصَّ

نَسَٰنُ ٱَفلۡ  ]الطارق[، ﴾٥ِممَّ ُخلِقَ  ۡۡلِ
َٰ رَۡجعِهِ  ۥإِنَّهُ ﴿إىل  ،  َخَلَق َفَسوَّىوذكره يف هذه السورة يف قوله:  ]الطارق[، ﴾٨لََقادِرٞ  ۦلََعَ

ِيٓ ٱ وَ ﴿وقوله يف النبات:  ۡخَرَج  َّلَّ
َ
ۡحَوىَٰ  ۥَجَعلَهُ فَ  ٤لَۡمۡرَعَٰ ٱأ

َ
وقصة  ]األعلى[، ﴾٥ُغَثآءا أ

قصة اإلنسان هناك أبسط، نعم، ما يف هذه السورة  النبات يف هذه السورة أبسط، كما أنَّ 
 . (3)"أعم من جهة مشوله لإلنسان وسائر املخلوقات 

خلق اإلنسان،    الطارقأنه ذكر يف -ومناسبتها ملا قبلها" املراغي:  الشيخقال  ه.
ۡرِض ٱ وَ ﴿  :إىل خلق النبات بقولهوأشار  

َ
ۡدعِ ٱَذاِت    ۡۡل وذكر هنا خلق اإلنسان   ]الطارق[،  ﴾١٢لصَّ
 

 يف األصل قيل: هو )سنقرئك(،    .445، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 1) 
 .388، ص21، جنظم الدرر ( البقاعي، 2) 
روح  . وقد أخذ هذا الوجه الفريد يف كتابه اآللوسي ينظر: 157، صتناسق الدرر يف تناسب السور( السيوطي، 3) 

 .  313، ص15، جاملعاين 
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ِيٱ﴿ قوله: يف ِيٓ ٱ وَ ﴿قوله:  وخلق النبات يف]األعلى[،  ﴾٢...َخلَقَ  َّلَّ ۡخَرَج  َّلَّ
َ
 ٤لَۡمۡرَعَٰ ٱأ

ۡحَوىَٰ  ۥفََجَعلَهُ 
َ
خلق اإلنسان النبات هنا أوضح وببسط أكثر، و وقصة  ]األعلى[، ﴾٥ُغَثآءا أ

 . (1) "هناك أكثر تفصيالا 
 ي تناسب بني السورتني:  وجهَ  الشيخ الغماري ذكرو. 
ًل يرجع اإلنسان بعد    :على املشركني يف السورة السابقة قوهلم  ردَّ هللا تعاىل  أنَّ    : امأوهل

َٰ رَۡجعِهِ  ۥإِنَّهُ ﴿فقال: موته  آئِرُ ٱيَۡوَم ُتۡبََل  ٨لََقادِرٞ  ۦلََعَ َ وقوهلم يف القرآن:  ،الطارق[] ﴾٩لِسَّ
َمآءِ ٱ وَ ﴿سحر وكهانة   ۡرِض ٱوَ   ١١لرَّۡجعِ ٱَذاِت    لسَّ

َ
ۡدعِ ٱَذاِت    ۡۡل َوَما ُهَو   ١٣لََقۡوٞل فَۡصلٞ   ۥإِنَّهُ   ١٢لصَّ

 ِ وقول الكفار املذكور يلزم منه نسبة النقص إىل هللا تعاىل بتكذبيه يف   ]الطارق[، ﴾١٤لَۡهۡزلِ ٱب
بتسبيحه أي تنزيهه  ابألمر فافتتح هذه السورة  ،والسحر البعث، ووصف كالمه ابلكهانة

َرب َِك  ۡسمَ ٱَسب ِِح ﴿ه وقدرته التامة، وحكمته يف أفعاله سبحانه عن كل نقص، مثبتاا علوَّ 
لَۡعَ ٱ
َ
ِيٱ ١ۡۡل ىَٰ  َّلَّ  ]األعلى[.  ﴾٢َخلََق فََسوَّ

فَلَۡينُظِر ﴿قه  ابلنظر يف أصل خل   اإلنسانَ الطارق    سورةيف  هللا تعاىل    حني أمر  : اماثنيه 
نَسَٰنُ ٱ آءٖ َدافِقٖ   ٥ِممَّ ُخلِقَ   ۡۡلِ لۡبِ ٱََيُۡرُج ِمنَۢ َبۡيِ    ٦ُخلَِق ِمن مَّ آئِبِ ٱ وَ   لصج َ  ]الطارق[،  ﴾٧لَتَّ

ِيٱ﴿فأشار هنا بصفيت  ىَٰ  َّلَّ ِيٱ وَ  ٢َخلََق فََسوَّ َر َفَهَدىَٰ  َّلَّ إىل أنه تعاىل   ]األعلى[، ﴾٣قَدَّ
فه وجه اًلنتفاع به،  ر له ما يصلحه فهداه إليه، وعرَّ وقدَّ ، خلق من املاء الدافق خلقاا سوايا 

ومن أراد أن يعرف ما تشري إليه   ،ق إلرادة التعميم يف اإلنسان واحليوانل وحذف مفعول خ
 . (2) هذه اآلية من حقائق وأسرار فليقرأ علم احليوان وعلم األحياء

عن األمر ابإلمهال؛  قال الدكتور عبد هللا اخلطيب: إن األمر ابلتسبيح مسبب ز. 
منزَّه عن النقائص، فسبِ حه حللمه على املستحقني لعاجل   ألن األمر ابًلستعجال منقصة، وهللا

 . (3)عقوبةال
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

 
 .120، ص30، جتفسري املراغي( 1) 
 .145-144، صجواهر البيان( ينظر: الغماري، 2) 
 عبد هللا اخلطيب أثناء وضع تعديالته على الرسالة.  أ.د هذا التوجيه مما ذكره ( 3) 



 

61 

 

وجَّه اإلمام الغرانطي التناسب إىل تنزيه هللا تعاىل يف سورة األعلى عن الكيد واًلعتداء  
مام البقاعي يف بيان وجه التناسب مع تفصيل يف معىن ىن سار اإلهذا املع وعلىمن الكفار، 

 ، إذ ذكر حمورين مها النبوة واأللوهية. التنزيه
ففي النقطة األوىل   ؛ أضاف اإلمام أبو حيان يف تناسب هاتني السورتني إضافة متميزةو 

َينُظرِ ﴿اليت ذكرها وهي تناسب قوله تعاىل: 
نَسَٰنُ ٱفَلۡ مع قوله   الطارق[،] ﴾٥لِقَ ِممَّ خُ  ۡۡلِ

لَۡعَ ٱَرب َِك    ۡسمَ ٱَسب ِِح  ﴿تعاىل:  
َ
رغم براعتها لكوهنا    ،جمال البحث  وهي خارج،  ]األعلى[  ﴾١ۡۡل

الطارق، وتعد من قبيل تناسب السورة مع ما قبلها، أما ابلنسبة  مل حتط ابآلايت األخرية لسورة  
مع قوله   ]الطارق[، ﴾١٣لََقۡوٞل فَۡصلٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ للنقطة الثانية اليت ذكرها وهي تناسب قوله تعاىل: 

وبنيَّ أنَّ   ،هباتني اآليتني  الذكر احلكيمفربط قول    ]األعلى[،  ﴾٦َسُنۡقِرئَُك فًََل تَنَسَٰٓ ﴿تعاىل:  
 (فكان بذلك من قبيل تفسري القرآن ابلقرآن، ويف معىن )الَفْصل  ،قول الفصل هو القرآن الكرمي

تناسب مع عدم النسيان يف قوله    (1)اء بني احلق والباطلالذي هو البون بني الشيئني، أو القض
   رمحه هللا.  وهو ملمح لطيف ذكره اإلمام ،]األعلى[  ﴾٦َسُنۡقرِئَُك فًََل تَنَسَٰٓ ﴿تعاىل: 

وهو  ، ى( إىل التناسب فيما بينهماعَ دع( )املرْ وجَّه اإلمام السيوطي لفظي )الصَّ وقد 
 ٱ وَ ﴿قول مقبول؛ وذلك ألن قوله تعاىل: 

َ
ۡدعِ ٱَذاِت  ۡرِض ۡۡل معناه اًلنصداع   ،]الطارق[ ﴾١٢لصَّ

، وهو تناسب ظاهر، وقد أضاف العلماء املعاصرون معىنا وهو اًلنشقاق عنه، (2)عن النبات 
ا إعجازايا يف هذه اآلية من خالل بيان التصدعات املختلفة يف األرض مما أضاف   ، (3)جديدا

املراغي   خلص اإلمامتعاىل يف سورة األعلى، وقد  هللا    ا ذكرهمناسبة مل   ملعىن اآلية أتويالت متنوعة 

 
، ت: مهدي  العني ه(، 170( ينظر: الفراهيدي: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )ت:1) 

أبو   ، ، ابن منظور: حممد بن مكرم بن علي126، ص7ج )دار ومكتبة اهلالل(،  املخزومي، إبراهيم السامرائي، 
،  ه( 1414، 3، ط)بريوت: دار صادر  ، لسان العرب ه(، 711:ابن منظور )ت الفضل مجال الدين 

 . 521،ص11ج
 .  376، ص8، جتفسري القرآن العظيم( ينظر: ابن كثري،  2) 
م،  1/2013/ 22، مقال يف موقع جامعة اإلميان، نُشر املقال يف  )واألرض ذات الصدع( ( ينظر: عادل الصعدي،  3) 

 وراجعه علي عمر بلعجم. 
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، وتوسع الشيخ الغماري يف تناسب اآلايت بتكرار ما تفرد به  ما ذكره اإلمام السيوطي
 السابقون.
الكافرين ومكرهم  ذكر كيدَ  ملامما ظهر يل من خالل ما تقدَّم أنَّه سبحانه وتعاىل و 

تذكري وتنبيه  هبم انسب ذلك احمليط جل العذاب ستع يًلأ ، وإعالَم النيب وإمهاَله سبحانه
وما أنعم به على  ،يهه وتعظيمه ومعرفة قدره وما خلقهز ن وت ،بتسبيحه سبحانه وتعاىل ه أمتِ 

عباده، فكيد الكافرين وإمهال هللا هلم يوجب العذاب والوابل عليهم، وتسبيح املوىل اجلليل 
ل املراتب  من طرق ابب اجلليل األعلى انو فضله، ومعرفة قدره سبحانه وتعاىل ابب  لرمحته و 

 العال. 
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بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الغاشية وخامتة سورة  املبحث احلادي عشر:  
 األعلى 

 
 خامتة سورة األعلى: 

َٰ ﴿قال هللا تعاىل:   فۡلََح َمن تََزّكَّ
َ
َٰ  ۦ َرب ِهِ   ۡسمَ ٱَوَذَكَر    ١٤قَۡد أ بَۡل تُۡؤثُِروَن    ١٥فََصَلَّ

ۡنَياٱ َيوَٰةَ ۡلَۡ ٱ ۡبَقَٰٓ  ٓأۡلِخَرةُ ٱوَ  ١٦لج
َ
ُحِف ٱإِنَّ َهََٰذا لَِِف  ١٧َخّۡيٞ َوأ وَّلَٰ ٱ لصج

ُ
ُصُحِف  ١٨ۡۡل

َٰهِيَم َوُموَسَٰ   .[األعلى] ﴾١٩إِبَۡر

 
 فاحتة سورة الغاشية:

ََٰك َحِديُث ﴿قال هللا تعاىل:  تَى
َ
ٞ يَۡوَمئِذٍ  ١لَۡغَِٰشَيةِ ٱَهۡل أ   ٢َخَِٰشَعة   وُُجوه

ا َحاِمَيةٗ تَۡصََلَٰ نَ  ٣نَّاِصَبةٞ ََعِملَةٞ   .[الغاشية] ﴾٥تُۡسَقَٰ ِمۡن َعۡيٍ َءانَِيةٖ  ٤ارا
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 املطلب األول: بني يدي سورة الغاشية
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف هي السورة الثامنة والثمانونسورة الغاشية 
،  عدد آايهتا ست وعشرون آيةوهي مكية، ، والتفاسري »سورة الغاشية«املصحف مسيت يف 

وقبل سورة   ، نزلت بعد سورة الذارايت ، وهي معدودة السابعة والستني يف عداد نزول السور
 . (1) الكهف

 السورة  مقصداثنًيا: 
وما أعده هللا   وتذكري النفوس ابلقدرة اإلهلية، مقصدها تنبيه العبد ليوم القيامة،

، من تنزيه هللا  (سبح)شرح ما يف آخر "سورة ال مقصدقاعي يف قال اإلمام البو  تعاىل لعباده،
 إبثبات الدار اآلخرة، وذكر ما فيها لألتقى واألشقى، والدًللة على القدرة تعاىل عن العبث،

نعوذ ابهلل من القلب الغاشي، والبصرية  ، املقصود: الغاشيةوأدل ما فيها على هذا ، عليها
 .(2) "وء األعمال انشئة ا بس علين الغاشية، لئال يكون للغاشية 

على هتويل يوم القيامة وما فيه من  سورة الغاشيةاشتملت " قال اإلمام ابن عاشور:
ملرهب أو وعلى وجه اإلمجال ا ،عقاب قوم مشوهة حالتهم، ومن ثواب قوم انعمة حالتهم

 خملوقات  ةواإلمياء إىل ما يبني ذلك اإلمجال كله ابإلنكار على قوم مل يهتدوا بدًلل، املرغب
فيعلم السامعون أن الفريق املهدد هم  ، من خلق هللا وهي نصب أعينهم، على تفرده ابإلهلية 

ثبيت  وت، ا بعد املوت يوم البعثا جديدا وعلى إمكان إعادته بعض خملوقاته خلقا ، املشركون
ن  فهم راجعو  ، وأن وراءهم البعث، وأن ًل يعبأ إبعراضهم ،على الدعوة إىل اإلسالم  النيب

 
التحرير  ، ابن عاشور،  324، ص15، جعاينروح امل، اآللوسي،  472، ص5، جاحملرر الوجيز( ينظر: ابن عطية،  1) 

 . 6489، ص11، جاألساس يف التفسري، سعيد حوى،  293، ص30، جوالتنوير 
 .187-186، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 2) 
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احلديث عن اليوم اآلخر، "ا ، ومن مقاصده(1)"فهو جمازيهم على كفرهم وإعراضهم إىل هللا
 .(2) "وإثبات مطلق القدرة اإلهلية

 ودراسُتها  األعلى وخامتة الغاشية املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة 
 أواًل: أقوال املفسرين

ملا تقدم تنزيهه سبحانه عما تومهه الظاملون،  "اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قال . أ
مقاهلم، أتبع ذلك يوضح تنزيه اخلالق جل جالله عن عظيم  واستمرت آي السورة على ما

 .(3) "بذكر الغاشية

ِۡر ﴿وملا ذكر فيما قبلها " قال اإلمام أبو حيان: . ب ، وذكر لى[ع]األ ﴾٩...فََذك 
ََٰك َحِديُث ﴿النار واآلخرة، قال:  تَى

َ
 . (4)"]الغاشية[  ﴾١ۡلَغَِٰشَيةِٱ َهۡل أ

ذكر اآلخرة، شرح ملا اجنر الكالم يف السورة املتقد مة إىل  "  قال اإلمام النيسابوري:   .ج
 .(5) "يف هذه السورة بعض أحوال املكلفني فيها

 ( 6)على تطهري النفوس عن وضر  ملا ختمت »سبح« ابحلث ِ "  قال اإلمام البقاعي:. د

ب أول واًلقتداء أبويل العزم من األنبياء أخرى، رهَّ  ، اترة  ريية اآلخرةب يف ذلك خبالدنيا، ورغَّ 
هذه من اإلعراض عن ذلك مرة، ومن التزكي بغري منهاج الرسل أخرى، فقال تعاىل مذكراا  

ذلك  ألنَّ  مقرراا ألشرف خلقه  _أي سورة األعلى_؛ تلك  ابآلخرة اليت حث عليها آخر

 
 . 293، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
 . 115، ص9، جوضوعي لسور القرآن الكرمي التفسري امل( 2) 
 . 362، صيف تناسب سور القرآنالربهان ( الغرانطي، 3) 
 . 461، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 4) 
 . 489، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( النيسابوري، 5) 
، وُغسالُة السِ قاِء والَقْصعِة وحنوِ 6)  ،  7، جالعنيها. ينظر: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ( الَوَضُر: َوَسُخ الدََّسِم واللَََّبِ

 .54ص
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تَىَٰك﴿وس إىل تلقي اخلرب ابلقبول: حتريك النفوأقعد يف  ،أعظم يف تقدير اتباعه
َ
 ﴾ ١...َهۡل أ

 . (1)"]الغاشية[

ُر َمن ﴿ملا أشار سبحانه يف سورة األعلى بقوله: قال اإلمام السيوطي: " ه. كَّ َسَيذَّ
ۡشَق ٱَويََتَجنَُّبَها  ١٠ََيَۡشَٰ 

َ
ِيٱ ١١ۡۡل ىَٰ ٱ نلَّارَ ٱيَۡصََل  َّلَّ َخّۡيٞ  ٓأۡلِخَرُة ٱ وَ ﴿ إىل قوله:  ،﴾١٢ۡلُكۡۡبَ

ۡبَقَٰٓ 
َ
، فصَّ   [األعلى]  ﴾١٧َوأ _أي    ل ذلك يف هذه السورةإىل املؤمن والكافر، والنار واجلنة إمجاًلا

، فبسط صفة النار واجلنة مستندة إىل أهل كل منهما، على َّنط ما هنالك؛ ولذا الغاشية_
ۡشَق ٱ...﴿يف مقابل:  [الغاشية] ﴾٣ََعِملَةٞ نَّاِصَبةٞ ﴿قال هنا: 

َ
هناك، وقال األعلى[، ] ﴾١١ۡۡل

ا َحاِمَيةٗ ﴿هنا:  يف مقابلة  [7الغاشية] ﴾٧َلَّ يُۡسِمُن َوََل ُيۡغِِن ِمن ُجوعٖ ﴿إىل  ﴾٤تَۡصََلَٰ نَارا
َيْصَلى النَّاَر اْلُكبـَْرى  ۡبَقَٰٓ   ...﴿يف اآلخرة:    هناك  هناك، وملا قال

َ
ط بسَّ   ]األعلى[  ﴾١٧َخّۡيٞ َوأ

 .(2) "ا ملعىن اخلرييةهنا صفة أكثر من صفة النار؛ حتقيقا 
واجلنة والنار  وملا أشار سبحانه فيما قبل إىل املؤمن والكافر ": اآللوسيقال اإلمام  .و

 .(3) " بسط الكالم هاهناإمجاًلا 

مناسبتها ملا قبلها أن هللا تعاىل أخرب يف السورة السابقة أن قال الشيخ الغماري: " ز.
اد يف هذه السورة أن يستنهض مهمهم إىل طلب أر ف ،الناس يؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة

 .(4) "وحيذرهم هول يوم القيامة ،اآلخرة
ملا بيَّنت األعلى أن الناس يؤثرون الدنيا، وأن "قال الدكتور عبد هللا اخلطيب: ح. 

الغاشية صوراا من النجاح ابلفوز ابجلنة، وصوراا من اخلسران بدخول النار   نتِ اآلخرة أبقى، بيَّ 
 .  (5) من ذلك"هللابنعوذ 

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

 
 .2، ص22، جنظم الدرر لبقاعي، ( ا1) 
 . 202، ص30، جالتفسري املنري . ينظر: 157، صتناسق الدرر يف تناسب السور( السيوطي، 2) 
 . 130، ص30، جتفسري املراغي . ينظر:  324، ص15، جروح املعاين ( اآللوسي، 3) 
 .145، صجواهر البيان ( الغماري، 4) 
 ثناء وضع تعديالته على الرسالة. عبد هللا اخلطيب أ أ.د هذا التوجيه مما ذكره ( 5) 
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افتتحت و  ،سورة األعلى قد ختمت بذكر اآلخرة  على أناتفق املفسرون املذكورون 
بنيَّ اإلمام أبو حيان وجه التناسب من خالل تناسب  سورة الغاشية بذكر أحواهلا، وقد 

 هذا سار اإلمام النيسابوري.   وعلى  حيث ربط ذكر اآلخرة يف سورة األعلى ابلغاشية،  ،املفردات 
سورة األعلى من أوهلا، ويظهر  الرتابط الذي أتى به اإلمام الغرانطي معينٌّ بكاملإن 

إلمام السيوطي يف ربط مفردات وكذلك فعل ا،  ذلك حني ربط بتنزيه هللا تعاىل يف بداية السورة
حال ل استعراض وذلك من خال وهو أشبه ما يكون يف تناسب السور مبا قبلها، السورتني؛

  وخلصيف السورة السابقة، ذكر إمجايل الفريقني مبيناا تفصيل سورة الغاشية ألحواهلم، بعد 
 اإلمام السيوطي.  اإلمام اآللوسي كالم

ا من خالل ر فكان البقاعي اإلمام الوجه الذي أتى به  أما بط التزكية ببيان حال فريدا
  يف التناسب مل يضفه السابقون.قلبه، وهبذا يكون قد أضاف معىنا  زك ِ من مل يُ 

سورة  بني مناسبة سورة األعلى ألول جاء الشيخ الغماري مبناسبة موضوعية كما   
يف مقابل طلب علو  ،مبيناا حال من يؤثر احلياة الدنيا كما جاء يف سورة األعلى الغاشية،

مع الفاحتة رغم   وهو ملحظ مجيل بني تناسب اخلامتة  ، اهلمم وتذكريهم مبآهلم يف سورة الغاشية
 ن قبل املفسر. عدم ذكر اآلايت م

أفئدة وقلوب  الغاشية اليت تطمس  إنَّ من خالل ما تقدم من أوجه املناسبة أقول: و 
هللا تعاىل وتزكية قلوهبم وتطهريها هلي كفيلة أن   ها عن ذكرالعباد يف الدنيا إبيثارهم إايَّ  وعيون

 . هابة بعد استكبار إذ الوجوه منك ؛تذكرهم غاشيَة يوم القيامة
الدنيا يف سورة األعلى حذََّر يف السورة التالية   لما ذكر هللا تعاىل غشاوة إيثار حب ِ ف

 .من غشاوة يوم اآلخرة
القانون الرابين من بدء اخلليقة إىل انسب ذكُر الصحف بدًللة امتداد هذا كما 

 مساوايَّ امتدَّ من أوائل األنبياء إىل  عن هذا املآل يوم القيامة ليكون بياانا   إخباَر النيب    منتهاها
 آخرهم عليهم أفضل الصالة والسالم ليتنبه الناس وليتذكروا.
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سورة  بني فاحتة سورة الفجر وخامتة املبحث الثاين عشر: بيان أوجه التناسب 
 الغاشية 

 
 خامتة سورة الغاشية:

ِرٞ ﴿قال هللا تعاىل:  نَت ُمَذك 
َ
ِۡر إِنََّمآ أ إَِلَّ  ٢٢َت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ لَّسۡ  ٢١فََذك 

َٰ َوَكَفرَ َمن تَوَ  بُُه    ٢٣ّلَّ ِ ُ ٱَفُيَعذ  ۡكَۡبَ ٱ  لَۡعَذاَب ٱ  ّللَّ
َ
ٓ   ٢٤ۡۡل ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا   ٢٥إِيَاَبُهمۡ   إِنَّ إَِۡلَۡنا

 . [الغاشية] ﴾٢٦ِحَساَبُهم

 
 فاحتة سورة الفجر:

َفۡجرِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل: 
ۡلِ ٱوَ  ٣لَۡوتۡرِ ٱوَ  ۡفعِ شَّ لٱوَ  ٢َوَۡلَاٍل َعۡشٖ  ١لۡ إَِذا  ۡلَّ

ِي ِحۡجرٍ   ٤يَِۡسِ  ِ َٰلَِك قََسٞم َّل  لَۡم تََر َكۡيَف   ٥َهۡل ِِف َذ
َ
إَِرَم َذاِت   ٦َفَعَل َربجَك بَِعادٍ   أ

َٰدِ ٱلَۡم َُيۡلَۡق ِمۡثلَُها ِِف  لَِّت ٱ ٧لۡعَِمادِ ٱ ِينَ ٱَوَثُموَد  ٨ۡۡلَِل ۡخرَ ٱَجابُواْ  َّلَّ ِ  لصَّ  ٩لَۡوادِ ٱب
ۡوتَادِ ٱَن ذِي  رَۡعوۡ َوفِ 

َ
ِينَ ٱ  ١٠ۡۡل َٰدِ ٱَطَغۡواْ ِِف    َّلَّ واْ فِيَها    ١١ۡۡلَِل ۡكََثُ

َ
 فََصبَّ   ١٢لَۡفَسادَ ٱفَأ

 .[الفجر] ﴾١٤لِۡمۡرَصادِ ٱإِنَّ َربََّك َۡلِ  ١٣َعلَۡيِهۡم َربجَك َسۡوَط َعَذاٍب 
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 املطلب األول: بني يدي سورة الفجر
 أواًل: التعريف ابلسورة  

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف السورة التاسعة والثمانون يهسورة الفجر 
، وعدد آايهتا اثنتان وثالثون آية عند أهل »سورة الفجر«بـ تلف يف تسمية هذه السورة مل خيُ و 

، ثالثون عند أهل العدد ابلكوفة والشام وعند أهل البصرة تسع وعشرونو العد مبكة واملدينة،  
الداين أنه حكى عن بعض العلماء  كى ابن عطية عن أيب عمرو  وهي مكية ابتفاق سوى ما ح

نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة   ،وقد عدت العاشرة يف عداد نزول السور، مدنيةأهنا 
 . (1)الضحى

 السورة  مقصداثنًيا: 
قال اإلمام البقاعي: وقد ، مقصدها النظر والتأمل يف عواقب األقوام السابقة

وأدل ما ، والعقاب واحلساب ابلثواب  آخر الغاشية: اإِلايب، ومقصودها اًلستدًلل على"
من غري فرق يف  ،املاضي ابألمس ا على هذا املقصود: الفجر، ابنفجار الصبح عن النهارفيه

ابًلنتشار يف ضياء النهار،   ،األصغر: النوم شيء من الذات، وانبعاث الناس من املوت 
 . (2)"يف احلساب  ةللمجازا

إعراضهم من األغراض ضرب املثل ملشركي أهل مكة يف عاشور: " قال اإلمام ابن و 
 وتثبيت النيب ، وإنذارهم بعذاب اآلخرة، ل عاد ومثود وقوم فرعونثَ عن قبول رسالة رهبم مبَ 

ما هم فيه    إذ حيسبون أنَّ   ،وإبطال غرور املشركني من أهل مكة،  مع وعده ابضمحالل أعدائه
هللا  وأن ما فيه املؤمنون من اخلصاصة عالمة على أن ،همأن هللا أكرم عالمة على من النعيم

وما زادهتم إًل   ،فلما يواسوا ببعضها الضعفاء ،وأهنم أضاعوا شكر هللا على النعمة، أهاهنم
وأهنم يندمون يوم القيامة على أن مل يقدموا ألنفسهم من األعمال ، ا على التكثر منها حرصا 

 
، اآللوسي،  311، ص30، جالتحرير والتنوير ، ابن عاشور، 189، ص3، جمصاعد النظر ( ينظر: البقاعي، 1) 

 . 6509ص ،11، جاألساس يف التفسري، سعيد حوى، 333، ص15، جاملعاين روح 
 . 190، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 2) 
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وذلك ينفع    ، وًل ينفعها إًل إمياهنا وتصديقها بوعد رهبا   ،اما ينتفعون به يوم ًل ينفع نفسا ماهل
 .(2) ، ومن مقاصدها "إثبات عذاب الكافرين يوم القيامة"(1)"املؤمنني مبصريهم إىل اجلنة

وذلك من خالل بيان اإلايب  ، السورة مبا قبلها مقصدط اإلمام البقاعي بَ رَ لقد 
ورة الفجر، أما اإلمام ابن عاشور فقد ربط  واحلساب يف سورة الغاشية ابلثواب والعقاب يف س

مل يقدموا من األعمال إن  أهل مكة أبهنم  ضرب املثل مبا فُعل بعاد ومثود، وتنبيه  مقصد السورة ب
 .حانرهبم، وكال املقصدين صحي حني العرض علىفلن ينتفعوا الصاحلة 

 لغاشية ودراسُتها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الفجر وخامتة ا
 أواًل: أقوال املفسرين

ا آخر من أبدى سبحانه ملن تقدم ذكره وجها "اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قال أ. 
فقال:   ،همءوما أعقب تكذيبهم واجرتا  ،من تقدمهم من األمم  اًلعتبار، وهو أن يتذكروا حال

لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك بَِعادٍ ﴿
َ
إِنَّ َربََّك ﴿ ... إىل قوله: ﴾٧ِعَمادِلۡ ٱإَِرَم َذاِت  ٦أ
من مرتكبات اخلالئق، وًل يغيب عنه ما   شيء ًل خيفى عليه  :أي]الفجر[،  ﴾١٤لِۡمۡرَصادِٱَۡلِ 

ََسَّ ﴿ أكنوه
َ
ۡن أ ِنُكم مَّ  . (3)"[الرعد ]﴾١٠  ...َوَمن َجَهَر بِهِ  لَۡقۡوَل ٱَسَوآءٞ م 

 ،[الغاشية]  ﴾٢وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعة  ﴿وملا ذكر فيما قبلها  قال اإلمام أبو حيان: "  ب.
أتبعها بذكر الطوائف املتكربين املكذبني املتجربين الذين ،  [الغاشية]  ﴾٨وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِعَمةٞ ﴿و

ُتَها ﴿وجوههم خاشعة، وأشار إىل الصنف اآلخر الذين وجوههم انعمة بقوله:  يَّ
َ
أ  نلَّۡفُس ٱَيَٰٓ

َٰ َوَكَفرَ ﴿ ا ملا قال: وأيضا  ،[رالفج] ﴾٢٧لُۡمۡطَمئِنَّةُ ٱ إِنَّ  ﴿ قال هنا:  ،[الغاشية] ﴾٢٣إَِلَّ َمن تََوّلَّ
 .(4) "ا ملن كفر وتوىلهتديدا  ،[فجرال] ﴾١٤لِۡمۡرَصادِٱَربََّك َۡلِ 

 
 . 312-311، ص30ج،  التحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
 . 126، ص9جالتفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي،  ( 2) 
 . 362، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 3) 
 . 469، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 4) 
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ه ًل بد من اإلايب أبنَّ  _الغاشية_أي  ملا ختمت تلك "قال اإلمام البقاعي:  ج.
على القدرة على  يد كل منهما بعد إعدامه داًلًّ واحلساب، وكان تغيري الليل والنهار وجتد

البعث، وكان احلج قد جعله هللا يف شرعه له على وجه التجرد عن املخيط ولزوم التلبية والسري  
َفۡجرِ ٱ وَ ﴿إىل األماكن املخصوصة آية مذكرة بذلك قال: 

الكامل يف هذا  :أي ]الفجر[،  ﴾١لۡ
الذي هو أول األايم  هو فجر يوم النحر غريه، و  ه ًل فجرحىت كأنَّ   ، الوصف ملا له من العظمة

وملا  ، بيت هللا احلرام بدخول حرمه والتحلل من حمارمه وأكل ضيافته  اآلخذة يف اإلايب إىل
ذكر هذا اليوم مبا العبارة به عنه أدل على البعث ألنه ينفجر عن صبح قد أضاء، وهنار قد 

 ﴾٢اٍل َعۡشٖ َوَۡلَ ﴿فقال معرباا ابملقابل: انربم، وانقضى، ًل فرق بينه وبني ما مضى، عمَّ 
وهي آية هللا على البعث ابلقيام إىل إجابة داعي هللا تعاىل   ،هي أعظم ليايل العام ،]الفجر[

 .(1)"على هيئة األموات 
أوهلا كاإلقسام على  مل يظهر يل يف وجه ارتباطها سوى أنَّ قال اإلمام السيوطي: " د. 

َنا  بلها، من قوله جل جالله: صحة ما ختم به السورة اليت ق َنا ِإاَيبـَُهْم، مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ ِإنَّ إِلَيـْ
أول الذارايت  وعلى ما تضمنه من الوعد والوعيد، كما أنَّ  ،[26-25الغاشية:] ِحَسابـَُهمْ 

َتَٰ ﴿قسم على حتقيق ما يف "ق"، وأول املرسالت قسم على حتقيق ما يف 
َ
  ﴾ ١ ...َهۡل أ

َٰزَِعَٰتِ ٱ وَ ﴿وأول  ]اإلنسان[  ﴾ ١...َعمَّ ﴿قسم على حتقيق ما يف  ]النازعات[ ﴾١ ... لنَّ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك ﴿مجلة:  هذا مع أنَّ  ،]النبأ[

َ
هنا، مشاهبة جلملة   [الفجر] ﴾٦...أ

فًََل يَنُظُروَن ﴿
َ
 . (2)"هناك [الغاشية] ﴾١٧...أ

  ﴾٢وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعة  ﴿ وملا ذكر سبحانه فيما قبلهاقال اإلمام اآللوسي: "  ه.
ٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِعَمةٞ ﴿و ،[الغاشية] أتبعه تعاىل بذكر الطوائف املكذبني من ؛ [الغاشية] ﴾٨وُُجوه

املتجربين الذين وجوههم خاشعة، وأشار جل شأنه إىل الصنف اآلخر الذين وجوههم انعمة  

 
 .22-21، ص22، جالدرر نظم  ( البقاعي، 1) 
 . 158، صتناسق الدرر يف تناسب السور( السيوطي، 2) 
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ُتَها ﴿بقوله سبحانه فيها  يَّ
َ
أ وأيضا فيها مما يتعلق أبمر  ،[الفجر] ﴾٢٧ةُ َمئِنَّ لُۡمطۡ ٱ نلَّۡفُس ٱَيَٰٓ

 . (1) "الغاشية ما فيها 
تلك الوجوه اخلاشعة والوجوه  يف  أنه ذكر  :  ومناسبتها ملا قبلهاقال الشيخ املراغي: "  و.

هذه طوائف من املكذبني املتجربين الذين وجوههم خاشعة، وطوائف من   يفالناعمة، وذكر 
أول السورة كالدليل على صحة ما تضمنته خامتة    القسم الذي يف  أنَّ ، و ةالذين وجوههم انعم

 . (2)"السورة السابقة من الوعد والوعيد
سورة السابقة هللا تعاىل نبيه يف ال  أمرَ حني    مناسبتها ملا قبلها أن    الشيخ الغماري  ذكر  ز.

ِرٞ ﴿بتذكري الكفار، وأوعدهم ابلعذاب  نَت ُمَذك 
َ
ٓ أ َما ِۡر إِنَّ  ٢٢ َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ لَّۡسَت  ٢١فََذك 

 َٰ بُُه    ٢٣ َوَكَفرَ إَِلَّ َمن تََوّلَّ ِ ُ ٱَفُيَعذ  ۡكَۡبَ ٱ  لَۡعَذاَب ٱ  ّللَّ
َ
فذكر هنا أنه أهلك كفاراا   ،[الغاشية]  ﴾٢٤ۡۡل

لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك ﴿كانوا أشد من كفار مكة وأقوى منهم 
َ
إىل آخر  ، ]الفجر[ ﴾٦...أ

 . (3)عذاب، ليس ببعيد من أولئك من اهلالك وال  فما أصاب هؤًلءاآلايت، 
قال الدكتور عبد هللا اخلطيب: "إن علينا حساهبم يف فجر يوم احلشر األكرب،  ح.

ففي ذكر الفجر بيان قدرته تعاىل على اإلتيان ابلفجر، وتعاقب الليل والنهار دًللة على 
صورة مصغرة عنه، فالفجر أييت احلشر الذي ترى فيه عدالته، وما احلج يف الليايل العشر إًل 

 . (4)"ج أييت بعده حشر أكرببعد موت أصغر، واحل
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

ن سبق من األمم، اتفق املفسرون املذكورون على أن وجه التناسب هو اًلعتبار حبال مَ 
 هذا سار اإلمام الغرانطي وأبو حيان مع بيان تفصيلي للفريقني.  وعلى

 ،دًللةا على اإلايب واحلساب اعي يف تناسب السورتني ذكرُه للفجر  اإلمام البقمما بيَّنه  و 
وهذا ملمح مجيل؛ وذلك من خالل إبراز وقت الفجر كقيمة اإلحياء  وربط ذلك ابلبعث، 

 
 .333، ص15، جملعاين روح ا( اآللوسي، 1) 
 .140، ص30، جتفسري املراغي( 2) 
 . 146، صجواهر البيان( ينظر: الغماري، 3) 
 عبد هللا اخلطيب جزاه  هللا خرياا أثناء وضع تعديالته على الرسالة.  أ.د هذا التوجيه مما ذكره ( 4) 
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، وربط الليايل العشر مع البعث من خالل استدًلل بعد املمات، مث ربطه بفجر يوم النحر
على ااتا بذلك  إثب  دليالا على إحياء املوت واستجابتهم للحساب،أفضلية هذه األايم، مع كوهنا  

  .البعث
ربط اإلمام السيوطي بني فاحتة السورة وفاحتة ما قبلها ًل خامتتها، وهو ليس مناط  وقد  

فًََل يَنُظُرونَ ﴿هذا البحث، مث بنيَّ وجه التناسب بني قوله تعاىل: 
َ
مع  ،[الغاشية] ﴾١٧ ...أ

لَمۡ ﴿قوله تعاىل: 
َ
، وأظنه يقصد بذلك تذكري املشركني [الفجر] ﴾٦...َكۡيَف َفَعَل َربجَك تََر  أ

يف السورتني، ففي الغاشية دعوهتم إىل التأمل والتفكر يف ملكوت هللا، ويف الفجر دعوهتم 
 للتأمل يف أحوال األمم السابقة وهو تناسب لطيف بني فاحتة السورة وحماور السورة اليت قبلها.  

م أبو حيان يف بيان وجه  ما ذكره اإلماسوى اآللوسي واملراغي  انمامومل يضف اإل
التناسب، بيد أن الغماري قد فصَّل يف تناسب بيان أحوال األمم السابقة مع تذكري أهل مكة 

 بذلك.
املكذبني ابلرسالة النبوية يف سورة    حالَ ذكر    املتعاىل  ظهر يل من خالل ما تقدم أنه  و 

ابلوقت من بدايته إىل   أقسمَ   ؛يف التفرد حبساهبم حني يبعثون إليه  لهه جل جالووعيد  ،الغاشية
سُيجازى  سبحانه من كذب به  كلَّ   مبيِ ناا أنَّ  ، منبهاا لعظم شأهنا، ذاكراا أايماا فضيلةا  ، منتهاه

، وإَّنا [الفجر] ِحجر يذِ لِ  م  سَ قَ  لكَ ذَ  يفْ  لْ هَ  قوله تعاىل دًللةب حتمله وتعق له،من بداية 
ويغفر هللا فيها للعبد ما تقدم  ،فيها مُتحى اخلطااي والذنوب  ت هذه األايم العظيمة؛ ألنَّ رَ ذُكِ 

 يتعظ وًل يبادر إىل اإلميانفإن اجلاحد ًل  هذا العطاء الرابينمن رغم ابل، و من ذنبه وما أتخر
 .ابهلل سبحانه وتعاىل

ملشركي العرب  النيب  تنبيهَ  ؛الكفار السابقني يف سورة الفجر انسب ذِكُر حالِ مث 
وما جرى معهم من عذاب هللا وغاشيته   ،األمم السابقني يتفكروا يف أحوالِ  ومن بعدهم أبنْ 

  ؛ مناجاتهيف  القرب  لنيل  سري هبم  في  ، شرق بوحدانية هللايُ   ، فجر  صادقإذ يصبح عليهم    ؛عليهم
 ًل إىل سخطه. ،فيختمون حياهتم ابلسري ملرضاة هللا

  احلمد واملنة والفضل.من هذه الدراسة وهللانتهى الفصل األول 
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الفصل الثاين: التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها 
 من سورة الفجر إىل سورة القارعة 

 

 وخامتة سورة الفجر بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة البلد : األولملبحث ا
 

 خامتة سورة الفجر:

ُتَها ﴿قال هللا تعاىل:  يَّ
َ
أ إََِلَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة   رِۡجِعٓ ٱ ٢٧لُۡمۡطَمئِنَّةُ ٱ ۡفُس نلَّ ٱَيَٰٓ

ۡرِضيَّةٗ   .[الفجر] ﴾٣٠َجنَِّت  ۡدُخَِل ٱوَ  ٢٩ِِف ِعَبَِٰدي ۡدُخَِل ٱفَ  ٢٨مَّ

 
   فاحتة سورة البلد: 

قِۡسُم بَِهََٰذا  ﴿قال هللا تعاىل:  
ُ
نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا    ١ۡۡلََلِ ٱََلٓ أ

َ
 َوَواِلٖ َوَما  ٢ۡۡلََلِ ٱَوأ

نَسَٰنَ ٱلَۡقَنا لََقۡد خَ  ٣َوَلَ   .[البلد] ﴾٤ِِف َكَبدٍ  ۡۡلِ
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 املطلب األول: بني يدي سورة البلد 
 أواًل: التعريف ابلسورة

مسيت يف  ،ترتيب تعداد السور يف املصحفحسب  هي السورة التسعونسورة البلد 
هلا، وإما إلرادة إما على حكاية اللفظ الواقع يف أو  ،»سورة البلد« وكتب التفسرياملصحف 

وحكى الزخمشري والقرطيب اًلتفاق يف قول اجلمهور، وهي مكية ، هو مكةالبلد املعروف و 
وبعضهم قال ، ا مدنيةوحكى ابن عطية عن قوم: أهن ،واقتصر عليه معظم املفسرين ،عليه

يف  وقد عدت اخلامسة والثالثني ، عشرون آيةوعدد آايهتا مبدنيتها إًل أربع آايت من أوهلا، 
 . (1) (الطارق)وقبل سورة  ( ق)د سورة  عدد نزول السور، نزلت بع

 السورة  مقصداثنًيا: 
  : يف مقصودها قال اإلمام البقاعيو ، مقصدها بيان طريق اهلداية والنجاة من النار 

هو معىن امسها، فإن من أتمل أمان  نفي القدرة عن اإِلنسان، وإثباهتا خلالقه الداين، وذلك "
واخلري، على قلة الرزق ببلدهم، مع ما فيه غريهم، ممن هم  هم فيه من الرزقأهل احلرم، وما 

 . (2)"وأقوى، من اخلوف واجلوع، علم ذلك  أكثر منهم
وبركته    ،هبا  ومبقام النيب    ،حوت من األغراض التنويه مبكة"قال اإلمام ابن عاشور:  و 

 إبراهيم نوا من األنبياء مثلمن سكاهنا الذين كا النيب والتنويه أبسالف ، فيها وعلى أهلها
 ،والتخلص إىل ذم سرية أهل الشرك، مثل عدانن ومضر ، أو من أتباع احلنيفية ،وإمساعيل

وما كانوا عليه من التفاخر املبالغ فيه، وما أمهلوه من شكر النعمة على  ،وإنكارهم البعث
  ، لبذل يف سبل اخلريفلم يشكروا ذلك اب  ،احلواس، ونعمة النطق، ونعمة الفكر، ونعمة اإلرشاد 

 . (3) "ووعيد الكافرين وبشارة املوقنني، وما فرطوا فيه من خصال اإلميان وأخالقه

 
التحرير  ابن عاشور،    ؛349، ص15، جروح املعاين؛ اآللوسي،  193، ص3، جمصاعد النظر ( ينظر: البقاعي،  1) 

 . 345، ص30، جوالتنوير 
 .194-193، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 2) 
 . 346-345، ص30ج  التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،  3) 
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  كثرة النعم على عبد ليست دليالا املراغي يف مقاصد سورة البلد أن  لشيخ اومما ذكره 
  :ىل، وقد استنبط ذلك من قوله تعا على إهانته وخذًلنهعلى إكرام هللا له، وًل البالء دليالا 

َحدٞ ﴿
َ
ن لَّن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
ََيَۡسُب أ

َ
ا ٥أ َدا ۡهلَۡكُت َماَٗل ۡلج

َ
ن لَّمۡ  ٦َيُقوُل أ

َ
ََيَۡسُب أ

َ
 ۥٓ  يََرُه أ

َحد  
َ
 . (1)[7-5البلد:]  ﴾٧أ

الصغرية جناحيها على حشد من  السورةتضم هذه ": رمحه هللا  قال سيد قطبو 
حشد    ، حياءات الدافعة واللمسات املوحيةاحلقائق األساسية يف حياة الكائن اإلنساين ذات اإل

يصعب أن جيتمع يف هذا احليز الصغري يف غري القرآن الكرمي، وأسلوبه الفريد يف التوقيع على 
 .(2) "أواتر القلب البشري مبثل هذه اللمسات السريعة العميقة

لفجر  املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة سورة البلد وخامتة سورة ا
 ودراستها 

 أواًل: أقوال املفسرين
ن تقدم ذكره يف السورتني مَ   ملا أوضح سبحانه حالَ "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال    أ.

وًلت   ، ًل ينفع الندما حنيوسوء غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر حتسرا   يف عظيم حريهتما
وقوع ذلك منهم إَّنا جرى على   نَّ الصالة والسالم أب  هحني مطمع، أتبع ذلك بتعريف نبيه علي

َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ﴿  كما جاء يف املوضع اآلخر   ،قدرها  واحلكمة اليت  ،شاءها   حكم السابقة اليت
ََٰها  نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿فأشار تعاىل إىل هذا بقوله: ، ]السجدة[ ﴾١٣...ُكَّ َنۡفٍس ُهَدى ِِف  ۡۡلِ

ا ملن سبق له الشقاء عن ليكون ذلك قاطعا  قناه كذلك ابتالءا خل  إانَّ  :أي ]البلد[، ﴾٤َكَبدٍ 
بَ   لُۡهَدىَٰ ٱِإَون تَۡدُعُهۡم إََِل  ...﴿التفكر واًلعتبار،  

َ
فأعماهم ،  ]الكهف[  ﴾٥٧ٗدافَلَن َيۡهَتُدٓواْ إِذاا أ

 سبحانه  فحسبوا أهنم ًل يقدر عليهم أحد، وقد بنيَّ  مبا خلقهم فيه من الكبد، وأعقل قلوهبم
ۡغَفلَۡنا قَلَۡبهُ ...  ﴿ه لنبيه عليه الصالة والسالم  هذا هبم يف قولفعله  

َ
َعن ذِۡكرِنَا   ۥَوََل تُِطۡع َمۡن أ

َٰهُ  تََّبعَ ٱ وَ  ۡرِض ٱَربجَك ٓأَلَمَن َمن ِِف  َولَۡو َشآءَ ﴿ ،]الكهف[ ﴾٢٨...َهَوى
َ
ا ۡۡل  ﴾٩٩...ُُكجُهۡم ََجِيعا

 
 .154، ص30، جتفسري املراغي ( ينظر:  1) 
، الطبعة الشرعية الثانية  1972، دار الشروق، الطبعة الشرعية األوىليف ظالل القرآنسيد قطب،  (2) 

 .3908م، ص2003 -هـ 1423والثالثون
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ُ ﴿ار، عترب هبا النظَّ ت يوآًل ، أبصار ي ذو  فأنت تشاهدهم اي حممد ]يونس[،  لَۡم ََنَۡعل َلَّ
َ
 ۥأ

فًََل ﴿واعترب حباله وأمسه    ،فال أخذ يف خالص نفسه  ،]البلد[  ﴾٩َولَِساٗنا َوَشَفَتۡيِ   ٨َعۡينَۡيِ 
َراَد ...﴿ولكن  ،]البلد[ ﴾١١لَۡعَقَبةَ ٱ ۡقَتَحمَ ٱ

َ
ٓ أ ُ ٱِإَوَذا بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فًََل َمَردَّ  ّللَّ

 . (1)"[11:]الرعد ﴾١١...ََلُ 

وملا ذكر تعاىل ابتالءه لإلنسان حبالة التنعيم وحالة التقدير،  قال اإلمام أبو حيان: "   .ب
الذميمة ما ذكر، وما آل إليه حاله وحال املؤمن، أتبعه بنوع من ابتالئه ومن وذكر من صفاته  

 . (2) "وما آل إليه يف اآلخرة يئحاله الس 
اليت هي أفضل األماكن اليت  الفجر ابجلنة ملا ختم كلمات قال اإلمام البقاعي: " .ج

بعد ما ختم آايهتا    اجلنان،يسكنها اخللق، ًلسيما املضافة إىل امسه األخص املؤذن أبهنا أفضل  
ابلنفس املطمئنة بعد ذكر األمارة اليت وقعت يف كبد الندم الذي يتمىن ألجله العدم، بعد ما 

يف السراء والضراء، افتتح هذه ابألمارة مقسماا يف  تقدم من أهنا ًل تزال يف كبد ابتالء املعيشة
 .( 3) "نفس املطمئنةوأشرف أويل األ ،أمرها أبعظم البالد

ن أحب املال، ه ملا ذم فيها مَ وجه اتصاهلا مبا قبلها أنَّ : "و قال اإلمام السيوطي .د
ن وأكل الرتاث، ومل حيض على طعام املسكني، ذكر يف هذه السورة اخلصال اليت تطلب م

 . (4)"صاحب املال، من فك الرقبة، واإلطعام يف يوم ذي مسغبة
فيما قبلها من أحب املال وأكل الرتاث وملا ذم سبحانه "قال اإلمام اآللوسي:  ه.

ومل حيض على طعام املسكني ذكر جل وعال فيها اخلصال اليت تطلب من صاحب   ًــّا، أكال مل
وكذا ملا ذكر عز وجل النفس املطمئنة هناك  املال من فك الرقبة وإطعام يف يوم ذي مسغبة 

ًل أُْقِسُم هِبَذا اْلبَـَلدِ   ذكر سبحانه هاهنا بعض ما حيصل به اًلطمئنان فقال عز قائال:
 (5). 

 
 .364-363، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 1) 
 . 479، ص10ج  احمليط،البحر ( أبو حيان، 2) 
 .46-45، ص22، جنظم الدرر ( البقاعي، 3) 
 . 158، صتناسق الدرر يف تناسب السور( السيوطي، 4) 
،  30، جتفسري املراغيينظر:  .ا ذكره اإلمام السيوطي ، وهو بيان مل349، ص15، جروح املعاين( اآللوسي، 5) 

 .155ص
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 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين 
 يتعلقاتفق املفسرون السابقون أن وجه مناسبة فاحتة سورة البلد خلامتة سورة الفجر 

وجوانب نفسه حيث انسب يف الثانية كيفية التخلص من هذه    ،ن يف األوىلببيان حال اإلنسا
 اجلوانب يف نفس اإلنسان.

املضافة  طيبة يف التناسب يف ايء للفتةٍ البقاعي  تعر ُض اإلماممن التوجيهات احلسنة و 
علق ويف القسم املت، [30الفجر:] َجنَّيِت﴾ ۡدُخِليٱ﴿وَ يف قوله تعاىل  (جنيت) كلمةللمتكلم يف  

 .  د اًلبتالء بَ أبشرف البالد وأطهرها بعد أن صفت هذه النفس الطيبة من كَ 
اًلطمئنان يف فاحتة  ما حيصل بهومن اإلهلام املوفق ما بيَّنه اإلمام اآللوسي يف ذكر 

سورة البلد األمني مع ما يناسبه من ذكر النفس املطمئنة يف سورة الفجر، وقد كرر اإلمام 
، فهو من السيوطي من تناسب فاحتة سورة البلد حملور سورة الفجرمام اآللوسي ما ذكره اإل

 . قبيل املناسبة العامة
حني ذكر هللا تعاىل يف سورة الفجر أنَّه  يظهر يل  من خالل ما تقدم من أوجه املناسبة  و 

وبشَّرها بدخول   ، أعلى مراتب النفس وأنقاها وأصفاها وهي النفس املطمئنة إىل قضاء هللا وقدره
أعظم األنفس البشرية  و  ذكره سبحانه وتعاىل ألعظم اخللق،ذلك  سبَ لى مراتب اجلنان؛ انأع

، فانتهت    فيهومولود  بتعظيم هللا تعاىل للبلد الذي هو حالٌّ    وهي نـَْفُس احلبيب املصطفى  
ات وأقام فيه صلو   حلَّ السورة بذكر النفس املطمئنة لتبدأ السورة اليت تليها ابلتعظيم للبلد الذي  

إشارة إىل سيدان إبراهيم عليه السالم، وولد   مث أقسم بكل والد وولده  ،(1) ته عليه ريب وتسليما
ا شدائد الدنيا؛ سيدان إمساعيل عليه السالم   ؛ لينتهي القسم خبلق هللا تعاىل اإلنسان مكابدا

ا ب ،لينتهي به احلال ًلحقاا بركب األنبياء والصاحلني ذوي األنفس املطمئنة ركب أو مقيدا
 أعاذان هللا وإايكم منها. ،ذوي النفوس السيئة اجلاحدين

  

 
 .ا بيَّنه اآللوسي يف تفسريه حني قال: )شيء من اًلطمئنان( إشارة مل  . 349، ص15، ج روح املعاينينظر: اآللوسي،    (1) 



 

79 

 

 : بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الشمس وخامتة سورة البلد الثايناملبحث 
 

 خامتة سورة البلد: 

ۡتَق ٱوََسُيَجنَُّبَها  ﴿قال هللا تعاىل:  
َ
ِيٱ  ١٧ۡۡل َٰ   ۥيُۡؤِِت َماََلُ   َّلَّ ّكَّ َحٍد   ١٨َيََتَ

َ
َوَما ِۡل

ِۡعَمةٖ ُُتَۡزىَٰٓ  ۥهُ ِعندَ  َٰ ٱوَۡجهِ َرب ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإَِلَّ  ١٩ِمن ن  لَۡعَ
َ
  ﴾ ٢١َولََسوَۡف يَۡرَضَٰ  ٢٠ۡۡل

 . [البلد]

 
 فاحتة سورة الشمس:  

ۡمِس ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:  ََٰها لشَّ َقَمرِ ٱوَ  ١َوُضَحى
ََٰها لۡ إَِذا  نلََّهارِ ٱوَ  ٢إَِذا تَلَى

ََٰها ۡلِ ٱوَ  ٣َجلَّى َٰ  ۡلَّ َمآءِ ٱوَ  ٤َهاإَِذا َيۡغَشى ََٰها لسَّ ۡرِض ٱوَ  ٥َوَما بَنَى
َ
ََٰها ۡۡل   ٦َوَما َطَحى

ََٰها ى ََٰها ٧َوَنۡفٖس َوَما َسوَّ لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوى
َ
َٰ  ٨فَأ ى فۡلََح َمن َزكَّ

َ
َوقَۡد  ٩َهاقَۡد أ

ََٰها ى  . [الشمس] ﴾١٠َخاَب َمن َدسَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة الشمس 
 سورةأواًل: التعريف ابل

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  هي السورة احلادية والتسعونسورة الشمس  
  وضحاها« البخاري سورة »والشمس اإلمام وعنوهنا مسيت يف معظم التفاسري بـ )الشمس(، و 

، وكذلك مسيت يف بعض التفاسري لئال تلتبس على القارئ بسورة إذا  (1) حبكاية لفظ اآلية
وآايهتا مخس عشرة آية يف عدد ، وهي مكية ابًلتفاق، رة التكويرالشمس كورت املسماة سو 

وعدت السادسة والعشرين يف عدد نزول ،  عشرة آيةأهل مكة ست  ها  مجهور األمصار، وعدَّ 
 .(2) (الربوج)، وقبل سورة (القدر)السور نزلت بعد سورة 

 السورة  مقصداثنًيا: 
 مقصدل اإلمام الرازي يف  اقو   مقصدها تزكية النفس وتطهريها من الرجس والدنس،

ا  ما عباده دائه واعلم أنه تعاىل ينب ِ ، والتحذير من املعاصي ،الرتغيب يف الطاعات "هو سورة: ال
حىت يتأمل املكلف فيها ويشكر    ،أبن يذكر يف القسم أنواع خملوقاته املتضمنة للمنافع العظيمة

، فتكون الدواعي إىل أتمله  عليها، ألن الذي يقسم هللا تعاىل به حيصل له وقع يف القلب
حيث يتفرع  يف جزء عم،  اإلمام الرازي  عند  السور    ندرة بيان مقاصد، ومن املالحظ  (3)"أقوى

يف مسائل السورة مباشرة، وقد ربط مقصود السورة اإلمجايل هنا ابلرتغيب والرتهيب، مث فصَّل 
 م يف السور بشكل عام.سَ يف مقصود إيراد هللا تعاىل للقَ 

إثبات التصرف يف النفوس اليت هي : "أن مقصود السورة هو البقاعي ماماإلذكر و 
الشمس سراج الفلك،  أو كبد ونكد وهوان، كما أنَّ  ، إىل سعادة ن، تقودهاسرج األبدا

مبثل  سبحانه فيها ابًلختيار إضالًلا وهداية، ونعيماا وشقاوة، كتصرفه يف الشمس يتصرف
  ،مبا له من عظيم الشأن ل، وكذا يف مجيع األكوانذلك، من صحة واعتالل، وانتظام واختال

 
 . 169، ص6ابب: لرتكَب طبقاا عن طبق، جكتاب التفسري، ،  صحيح البخاري( ينظر: 1) 
التحرير  ؛ ابن عاشور،  357، ص15، جروح املعاين؛ اآللوسي،  196، ص3، جصاعد النظر م( ينظر: البقاعي،  2) 

 . 366-365ص، 30، جوالتنوير 
 . 173، ص31، جمفاتيح الغيب( الرازي،  3) 
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عليه، مبا أعلم به، وأشار   مسَ م والقَ سَ الدًللة على ذلك، بتأمل القَ وامسها "الشمس" واضح 
ها حيث ربط  قصديتوضح للقارئ ربط اإلمام اسَم السورة مب  قصد، ومن خالل هذا امل(1) "إليه

 .نفس اإلنسان كالشمس اليت هي سراج الفلك 
لمشركني أبهنم يوشك لهتديد  "أهنا    اإلمام ابن عاشورقول  السورة   مقصدذُكر يف  ا  ممو 

ا إبشراكهم وعتوهم كما أصاب مثودا   أن يصيبهم عذاب إبشراكهم وتكذيبهم برسالة حممد 
  ،وقدم لذلك أتكيد اخلرب ابلقسم أبشياء معظمة،  الذي دعاهم إىل التوحيد  على رسول هللا  

فهو دليل  ،على بديع صنع هللا تعاىل الذي ًل يشاركه فيه غريه هو دليلوذكر من أحواهلا ما 
وخاصة أحوال النفوس ومراتبها يف   ،والذي ًل يستحق غريه اإلهلية ،على أنه املنفرد ابإلهلية 

إذ    ،أجاد به اإلمام ابن عاشور  مقصد، وهذا  (2)"والشقاء  والسعادة  ،مسالك اهلدى والضالل
 .م أبشياء معظمةسَ قَ ربط ترهيب املشركني ابل

 ناسب بني خامتة البلد وفاحتة الشمس ودراستها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف الت
 أواًل: أقوال املفسرين

لق فيه  ملا تقدم يف سورة البلد تعريفه تعاىل مبا خُ " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  أ.
وبسط له من الدًلئل والعرب،  ،رجعل له سبحانه من آًلت النظ مع ما ،اإلنسان من الكبد

بِيَل ٱإِنَّا َهَديَۡنَُٰه  ﴿وهذا بيان النجدين    ، ز رشده وعنادهوميَّ   ،هوأظهره يف صورة من َملك قيادَ   لسَّ
أو   ، أو كد ، حقيقتها اهتمام وذلك مبا جعل له من القدرة الكسبية اليت ،[اإلنسان ] ﴾٣...
ُ ٱ وَ ﴿مث  ،وأتى ابًلستبداد واًلستقالل، أمل أقسم ، [الصافات] ﴾٩٦َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ  ّللَّ

قَۡد ﴿واستعمل جهده، وأنفق وجده  ، سبحانه يف هذه السورة على فالح من اختار رشده
ََٰها ى فۡلََح َمن َزكَّ

َ
ََٰها﴿وخيبة من عاب هداه فاتبع هواه،    ]الشمس[  ﴾٩أ ى  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

 .(3)"ك الطريقنيالفريقني وسلو  حال فبنيَّ ، ]الشمس[

 
 . 196، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 1) 
 . 366-365، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  2) 
 . 364، صلقرآنالربهان يف تناسب سور ا ( الغرانطي، 3) 
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م ببعض املواضع الشريفة وما بعدها، أقسم سَ وملا تقدم القَ قال اإلمام أبو حيان: "  .ب
وكان   ،هنا بشيء من العامل العلوي والعامل السفلي، ومبا هو آلة التفكر يف ذلك، وهو النفس

واهلم يف  من أحوال الكفار يف اآلخرة، فاختتم هذه بشيء من أح ا بشيءٍ آخر ما قبلها خمتتما 
 .(1) " ار، ويف الدنيا إىل اهلالك املستأصلالدنيا، ويف ذلك مبآهلم يف اآلخرة إىل الن

ملا أثبت يف سورة البلد أن اإلنسان يف كبد، وختمها أبن  البقاعي: "اإلمام قال ج. 
 _أي الشمس_  نار املؤصدة، أقسم أول هذهمن حاد عن سبيله كان يف أنكد النكد، وهو ال

وبني القلب ولبه،    ،ألنه حيول بني املرء وقلبه  ؛ وآخراا هو هللا سبحانه ل لذلك أوًلا  على أن الفاع
ومشول قدرته يف اآلفاق علويها وسفليها، واألنفس  ،فقال مقسماا مبا يدل على متام علمه

قطعاا العلم أبنه الفاعل املختار، وعلى العلم وبدأ ابلعامل العلوي، فأفاد ذلك    ، سعيدها وشقيها
تذكرياا بعظائم آًلئه، ليحمل    ذاته وكمال صفاته، وذلك أقصى درجات القوى النظرية،   بوجوب 

على اًلستغراق يف شكر نعمائه، الذي هو منتهى كماًلت القوى العملية، مع أن أول املقسم 
ۡمِس ٱ وَ ﴿به مذكر مبا ختم به آخر تلك من النار:  اجلامعة بني  :أي]الشمس[،  ﴾١... لشَّ

 .(2) " نور واحلرالنفع والضر ابل
ه سبحانه  سورة الشمس ظاهرة اًلتصال بسورة البلد، فإنَّ   إنَّ اإلمام السيوطي: "قال  د.  

ملا ختمها بذكر أصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة، أراد الفريقني يف سورة الشمس على 
ََٰها﴿يف الشمس    فقوله،  (3) سبيل الَفْذَلَكة ى فۡلََح َمن َزكَّ

َ
يمنة  حاب املهم أص  ،[الشمس]  ﴾٩قَۡد أ

ََٰها﴿يف سورة البلد، وقوله:   ى   ، هم أصحاب املشأمة يف سورة [الشمس]  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

 
 485، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 1) 
 .70-69ص،  22، جنظم الدرر ( البقاعي، 2) 
قال الصاغاين: فذلكة: أي أهناه وأفرغ منه. وقال اخلفاجي: مجلة عدد قد فصل. ينظر: الزبيدي، حممد بن حممد،  ( 3) 

محد خمتار عبد احلميد عمر  ؛ أ 294-293، ص27جمموعة من احملققني، )دار اهلداية(، جاتج العروس، 
،  3م(، ج2008-ه1429، 1، طالكتبعامل )، معجم اللغة العربية املعاصرة ه( مع فريقه، 1424)ت:

 . 1683ص
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: املقصود من هذه (1)تفصيل تلك السورة؛ وهلذا قال اإلمام  البلد، فكانت هذه السورة َفْذَلَكة
 . (2) "السورة: الرتغيب يف الطاعات، والتحذير من املعاصي

وملا ختم سبحانه السورة املتقدمة بذكر أصحاب امليمنة  اآللوسي: "قال اإلمام  ه.
  :أعاد جل شأنه يف هذه السورة الفريقني على سبيل الفذلكة بقوله سبحانه   ،وأصحاب املشأمة

ََٰها﴿ ى فۡلََح َمن َزكَّ
َ
ََٰهاَوقَۡد َخاَب  ٩قَۡد أ ى فََأهْلََمها ُفُجوَرها  ويف هذه  ]الشمس[، ﴾١٠َمن َدسَّ
 ،[البلد ] ﴾١٠نلَّۡجَديۡنِ ٱوََهَديَۡنَُٰه ﴿وهو كالبيان لقوله تعاىل يف األوىل  [8الشمس:] اَوتـَْقواه

وختم سبحانه األوىل بشيء من أحوال الكفرة يف اآلخرة، وختم جل وعز    ،على أول التفسريين
 .  (3) "هذه بشيء من أحواهلم يف الدنيا

تعاىل بنيَّ يف السورة السابقة  هللا  مناسبتها ملا قبلها أنَّ و قال الشيخ الغماري: "و. 
أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة، فذكر هنا أصحاب امليمنة بوصف الفالح، وأصحاب  

ََٰها﴿املشأمة بوصف اخليبة   ى فۡلََح َمن َزكَّ
َ
ََٰها  ٩قَۡد أ ى فيستفاد   ]الشمس[،  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

لدخوهلم اجلنة، وأصحاب  زون فائ :أي ،مما هناك مع ما هنا أن أصحاب امليمنة مفلحون
 .(4) خاسرون لدخوهلم النار"  : أي ،املشأمة خائبون 

واملشأمة   ،ذكر يف السورة السابقة أصحاب امليمنة "  الفراهي:الشيخ عبد احلميد  قال  ز.  
الذين بدلوا نعمة هللا، وأبطلوا مقصد أمنته، وفرائض بيته من املواساة، فشقوا به أكرب شقوة 

م مثالا يف هذه السورة من قصة أشقى الناس الذي جلب عليهم اهلالك،  لطغياهنم، فضرب هل
 هدموا مقصد بيته احلرام، واثنياا: سيهمون برسوله املكرم  ملا اجرتأ يف جنب هللا، فقريش أوًلا 

 . (5) "فيشقون به كما شقوا بكعبته ،مثل مثود
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

 
 . 173، ص31، مقاصد سورة الشمس جمفاتيح الغيب ( يقصد بذلك اإلمام الرازي. ينظر: الرازي، 1) 
 .  160، صتناسق الدرر يف تناسب السور( السيوطي، 2) 
 .357، ص15ج  روح املعاين،لوسي، ( اآل3) 
 .147، صجواهر البيان ( الغماري، 4) 
 . 312، صنظام القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان ( الفراهي، 5) 
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ة هنا طريق إلنسان يف سورة البلد؛ واحلقيقاحلقيقة يف سورة الشمس كبَد ا أصابت
وإىل هذا املعىن أشار    ،الفالح واخليبة، هذا ما بيَّنه اإلمام الغرانطي حني وجه تناسب السورتني

 اإلمام أبو حيان موجهاا بشكل أدق تناسب فاحتة سورة الشمس مع خامتة ما قبلها.  
 امة وهي متجهة كما وجَّهها اإلمفلطيإشارة  ذكره اإلمام البقاعي  التناسب الذي  إنَّ يف  
 تناسب فاحتة السورة حملور السورة السابقة ًل خامتتها. الغرانطي إىل 

إذ ربط حال الفريقني يف  ؛اإلمام السيوطي عند وُمرجَّحاا كان وجه املناسبة ظاهرااو 
ل  مجاالشمس انسبت خامتة البلد إبمبيناا أن سورة سورة البلد بعاقبتهما يف سورة الشمس، 

 د تفصيل.بع
ما ذكره و  ما ذكره اإلمام السيوطي والزحيلي املراغي نيالشيخكلٌّ من وقد اختصر  

 .والفراهي ، مع شيء من بيان املفردات للشيخ الغماري(1)اآللوسي
بنيَّ ف؛  ملا ذكر هللا تعاىل حال األضداد يف خامتة سورة البلدل ما تقدم أقول:  من خالو 

زائهم، وحاَل أهل الشؤم لرمحة لغريهم وتواصيهم ابلصرب وجحال أهل اإلميان بتواصيهم اب
ختومة املانسب ذلك سري تلك املخلوقات املأمورة أبمر هللا تعاىل وأضدادها    والضالل وعقاهبم

هم مناسباا لذكر حال  ؤ ابلنفس بتبيني الطاعة واملعصية هلا، فكان ذكر حال األضداد وجزا
مبا ختمت به سورة البلد من حال أهل اإلميان  و هللا تعاىل    األضداد من املخلوقات املأمورة أبمر 

فأفلحوا وجنوا، وأهل الشؤم قد أضلوا وأغووا   ،فأهل امليمنة قد زكوا أنفسهم  ؛وحال أهل الباطل
ن أقوال املفسرين وإَّنا عخيرج  ، وهذا املعىن ملوانلوا النار املؤصدة ،فخابوا وخسروا ،أنفسهم

 بني السورتني ما يغين عن الشرح واإليضاح.التناسب  ويف ظاهر ،من ابب التفصيل
  

 
 . 255، ص30، جالتفسري املنري ، الزحيلي، 165، ص30، جتفسري املراغي ( ينظر:  1) 
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املبحث الثالث: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الليل وخامتة سورة 
 الشمس 

 
 خامتة سورة الشمس:  

بَۡت ﴿قال هللا تعاىل:  ٓ  َكذَّ ََٰها ََٰها ۢنَبَعَث ٱإِذِ  ١١َثُموُد بَِطۡغَوى ۡشَقى
َ
َفَقاَل لَُهۡم  ١٢أ

ِ ٱرَُسوُل  ِ ٱقََة انَ  ّللَّ بُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َربجُهم بَِذۢنبِِهۡم   ١٣وَُسۡقَيََٰها ّللَّ فََكذَّ
ََٰها ى  .[الشمس] ﴾١٥َوََل ََيَاُف ُعۡقَبََٰها ١٤فََسوَّ

 
 فاحتة سورة الليل:  

ۡلِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:  َٰ  نلََّهارِ ٱوَ  ١إَِذا َيۡغَشَٰ  ۡلَّ َكرَ ٱَق َوَما َخلَ  ٢إِذَا َُتََلَّ  َّلَّ
نَثَٰٓ ٱوَ 

ُ
َٰ  ٣ۡۡل  .[الليل] ﴾٤إِنَّ َسۡعَيُكۡم لََشتَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة الليل 
 : التعريف ابلسورةأواًل 

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف الثانية والتسعونهي السورة سورة الليل 
واختلف  ة والليل«، كتب التفسري »سور   وببعض مسيت هذه السورة »سورة الليل« بدون واو، 

وعدد  ،ا مكية، وقيل بعضها مكي وبعضها مدينفاجلمهور على أهنَّ  ،يف مكيتها ومدنيتها
  (األعلى)وعدت التاسعة يف عداد نزول السور، نزلت بعد سورة ، ةعشرون آي إحدى و آايهتا 

 . (1) (الفجر)وقبل سورة 
 السورة  مقصداثنًيا: 

البقاعي اإلمام وقال  طريق الغواية،مقصدها بيان صراط اهلداية والتحذير من 
النفوس إبثبات كمال   ومقصودها: الدًللة على مقصود الشمس، وهو التصرف التام يف"

احتاد مقاصدهم، وهي الوصل إىل املالذ   ابًلختالف، وابختالف الناس يف السعي معالقدرة 
ما فيها على ذلك،    وامسها "الليل" أوضح ـ،  تبع ذلك من الراحةي  من شهوة البطن والفرج، وما

وأيضاا: الليل نفسه دال على ذلك، ، والوقوع من ذلك على الصواب ، م واجلواب سَ تأمل القَ ب
من الظالم، والنوم الذي أخو املوت، وذلك صادر عن  د النفوس، مبا فيهأبنه على غري مرا

 . (2)"كثرة املرادات 
ا "و  ملؤمنني بيان شرف ااحتوت على قال اإلمام ابن عاشور يف مقصود السورة أهنَّ

فهو جيزي   ،وأن هللا يهدي الناس إىل اخلري ، ركني ومساويهمـومذمة املش  ،وفضائل أعماهلم
وما عنده   ،للتذكري ابهلل وأنه أرسل رسوله ، والضالني بعكس ذلك  ،ياتنياملهتدين خبري احل

  ،كربىا فيكون جزاؤه النار الويصدف عن الذكرى من كان شقيا  ،فينتفع من خيشى فيفلح

 
التحرير  ؛ ابن عاشور،  365، ص15ج،  روح املعاين؛ اآللوسي،  193، ص3، ج، مصاعد النظر ( ينظر: البقاعي 1) 

 . 377، ص30، جوالتنوير 
 . 193، ص3، جاعد النظر مص( البقاعي، 2) 
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وأدمج يف ذلك ، حب ما هم فيه يف هذه احلياة وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار
 . (1) "تعاىل وبديع صنعه اإلشارة إىل دًلئل قدرة هللا  
 حتصل مما والتحذير الفالح، هبا حيصل اليت األوصاف على احلضومن مقاصدها: "

 . (2) "له  خلق ملا ميسر إنسان كل  أن  بيان مع اخليبة، به
السورة أنه يتحدث عن أحوال  مقصدمما ظهر يل يف ضوء ما ذكره املفسرون من و 

وذكر األمثلة ألهل التقى كأمثال سيدان أيب بكر الصديق   ،مع الرتغيب والرتهيب  ،أهل القيامة
  وخالفهمحاد عنهم وأمثلة ملن  ،ومن تبعهم إبحسان. 

فالليل  ، لها يف سورة الشمسالسورة ابمسها مع ما قب مقصدربط اإلمام البقاعي قد و 
،  (3) ألصحاب التحري  يستغرق مجيع أقطار أفكارهم فال يهتدون الرشدوهو    ،دًللة على الظالم

 مقصد يف ربط جيد وبذلك يشري اإلمام إىل النفس املذكورة يف سورة الشمس، وهو ملمح 
 السورتني ببعضهما. 

لغرض منها إذ وضَّحت افية حول مقصد السورة واأجاب اإلمام الطاهر إجابةا و و 
وقدرته إبشارة إىل دًلئل صنيع هللا تعاىل ومصريهم يف اآلخرة حال العباد يف الدنيا السورة 

ومن دًلًلت ما أقسم هللا تعاىل من خملوقاته  ، وليزداد أهل اإلحسان إحساانا  ،لريتدع املسيء
دنياه،  يف طلب ن سعيه فمنكم: مَ  ؛عملكم ملختلف  نَّ أب حيث ذكر ،ه مِ سَ أمهية جواب قَ 

ناه، وآخر يف  ن يف طلب جاهه ومُ ن سعيه يف شهوات نفسه واتباع هواه، ومنكم مَ ومنكم مَ 
وآخر يف تصحيح تقواه، وآخر يف تصفية ذكراه، وآخر يف القيام حبسن رضاه،   طلب عقباه،

القلب ابإلخالص،    ي طاعة، وسعالن فس ابل  يومنكم: من جيمع بني سع،  وآخر يف طلب موًله
اللسان بذكر هللا، والقول احلسن للناس، ودعاء اخللق إىل هللا  يالبدن ابلقرب، وسع يوسع

 . (4) وما فيه هالك دنياه ،ن سعيه يف هالك نفسهومنهم مَ ، والنصيحة هلم

 
 . 378، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
 . 169، ص9جالتفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي،  ( 2) 
 .  735، ص3هيم البسيوين، ج ، ت: إبرالطائف اإلشاراتهـ(،  465( ينظر: القشريي: عبد الكرمي بن هوزان )ت:  3) 
 .736-735ص ، 3( ينظر: املرجع السابق، ج4) 
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 املطلب الثاين: أقوال املفسرين بني التناسب بني فاحتة الليل وخامتة الشمس ودراسُتها 
 أواًل: أقوال املفسرين 

سبحانه   مَ وأقسَ  ، قبل حاهلم يف اًلفرتاقملا بنيَّ "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال أ. 
ۡحَسُن َعَمًٗل  ...﴿ حبسب تقديره أزًلا  على ذلك الشأن يف اخلالئق

َ
ُهۡم أ يج

َ
  ﴾ ٧نِلَۡبلُوَُهۡم أ

َٰ  إِنَّ َسۡعَيُكمۡ ﴿ فقال تعاىل:[،  7]الكهف: فۡلَ قَۡد ﴿فاتصل بقوله تعاىل: ،  ]الليل[ ﴾٤لََشتَّ
َ
َح أ

ََٰها ى ََٰها ٩َمن َزكَّ ى ۡعَطىَٰ ﴿قوله تعاىل:  إنَّ مث  ]الشمس[، ﴾١٠َوَقۡد َخاَب َمن َدسَّ
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
فَأ

هُ ﴿إىل  ﴾٥تََّقَٰ ٱ وَ  ُ ِ ىَٰ  ۥفََسُنيَِس  عليه مبا األمر  -ا ا وتذكريا يالئمه تفسريا  ]الليل[، ﴾١٠لِلُۡعِۡسَ
  ااهَ وَ قْ ها وتَـ ورَ ا فجُ هَ مَ فأهلَْ قوله:  -ق اخلري والشر إبرادته وإهلامه حبسب السواب من كون

واًلستغناء   فهو سبحانه أهَّلهم لإلعطاء ولالتقاء والتصدق، واملقدر للبخل، [8]الشمس:
ُ ٱ وَ ﴿والتكذيب،  ا َيۡفَعُل وَُهۡم   َ يُۡس ََل ﴿ ]الصافات[، ﴾٩٦َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ  ّللَّ ُل َعمَّ

ِإَونَّ نَلَا  ١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ ﴿ا بقوله تعاىل: مث زاد ذلك إيضاحا ، ]األنبياء[ ﴾٢٣لُونَ   َ يُۡس 
وَّلَٰ ٱلٓأَۡلِخَرَة وَ 

ُ
 .(1) ]الليل[ ﴾١٣ۡۡل

فۡلَحَ ﴿وملا ذكر فيما قبلها قال اإلمام أبو حيان: ". ب
َ
ََٰها قَۡد أ ى َوَقۡد َخاَب  ٩َمن َزكَّ

ََٰها ى وما حتصل به اخليبة،    ،به الفالح  حيصل  ذكر هنا من األوصاف ما    ]الشمس[،  ﴾١٠َمن َدسَّ
 . (2) "وذكر من يصالها ومن يتجنبها ، مث حذر النار

وحال من دساها،    ، يف الشمس حال من زكى نفسهملا بنيَّ قال اإلمام البقاعي: ".  ج
الناس خمتلفون يف السعي يف  يف آخرها من خمالفة مثود لرسوهلم ما أهلكهم، فعلم أنَّ  وأوضح

، ومنهم من يغلب عليه هنار  الليلري وجند الشر، فمنهم من تغلب عليه ظلمة حتصيل جند اخل
تصرف   اهلدى، فتباينوا يف مقاصدهم، ويف مصادرهم ومواردهم، بعد أن أثبت أنه هو الذي

يف النفوس ابلفجور والتقوى، أقسم أول هذه مبا يدل على عجائب صنعه يف ضره ونفعه على 
يف أنه الفاعل ابًلختيار، حيول بني املرء وقلبه حىت حيمله على ذلك، تنبيهاا على متام قدرته 

بل مبا يوصل إىل مضاده، وعلى أنه ًل يكاد يصدق   ،التوصل إىل مراده، بضد ما يوصل إليه
 

 .  365-364، صالربهان يف تناسب سور القرآن( ابن الزبري، 1) 
 .492-491، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 2) 
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  ، واًلختالف يف السعي والتوصل، وشرح جزاء كل حتذيراا من جند الشر ،ًلحتاد يف القصدا
ۡلِ ٱوَ ﴿زكية وما به التدسية فقال: ـ لتوترغيباا يف جند اخلري، وبني ما به ا  :أي]الليل[،  ﴾١... ۡلَّ

الذي هو آية الظالم الذي هو سبب اخلبط واخللط ملا حيدث عنه من اإلشكال واللبس يف 
ويقطع  ،األحوال واإلهالل املوصل إىل ظلمة العدم، وهو حمل األسرار مبا يصل األخيار

 . (1)"األشرار
ى(  حَ ليل والض  مس والَّ )الشَّ ذكر تناسب السور الثالث قال اإلمام السيوطي بعد . د

ۡعَطىَٰ ﴿تفصيل إمجال سورة الشمس، فقوله: هي إمجالياا: "وسورة الليل  تناسباا 
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
فَأ

ََٰها﴿وما بعدها، تفصيل  [الليل] ﴾٥تََّقَٰ ٱ وَ  ى فۡلََح َمن َزكَّ
َ
ا ﴿وقوله:  ،[الشمس] ﴾٩قَۡد أ مَّ

َ
َوأ

ََٰها َوقَدۡ ﴿تفصيل قوله: ،  [الليل] ﴾٨ۡغَِنَٰ ۡستَ ٱ َمنَۢ ََبَِل وَ  ى    .(2)"[الشمس]  ﴾١٠َخاَب َمن َدسَّ

أنه ذكر هناك فالح املطهرين ألنفسهم  ومناسبتها ملا قبلهاقال الشيخ املراغي: " .ه
كالتفصيل   يوما حتصل فيه اخليبة، فه  ، وهنا ذكر ما حيصل به الفالح ، وخيبة املدس ني هلا

 . (3) "لسابقتها
السورة سابقتها يف تقسيم الناس إىل قسمني: تناسب هذه مام الغماري: اإل قالو. 

وهو اخلائب ميسر للنار، وهي   ،وهو املفلح ميسر للجنة، وهي اليسرى، وكافر ،مؤمن
 . (4)العسرى

ََٰها﴿ملا ذكر يف سورة الشمس قبلها: قال الشيخ الزحيلي: " . ز ى فۡلََح َمن َزكَّ
َ
 ٩قَۡد أ

ََٰهاَخاَب َمن دَ   َوقَدۡ  ى ذكر هنا من األوصاف ما حيصل به الفالح، وما حتصل   ]الشمس[،  ﴾١٠سَّ
ۡعَطىَٰ وَ ﴿بقوله تعاىل:  ،به اخليبة

َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ا َمنَۢ ََبَِل وَ ﴿ ﴾٥تََّقَٰ ٱ فَأ مَّ

َ
 ]الليل[  ﴾٨ۡسَتۡغَِنَٰ ٱ َوأ

 
 .86-85، ص22، جنظم الدرر ( البقاعي، 1) 
 .160صتناسق الدرر، ( السيوطي، 2) 
 .173ص، 30، جتفسري املراغي( 3) 
 .148، صجواهر البيان ( الغماري، 4) 
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  افتتحت ابلليل الذي هو وملا كانت سورة الليل انزلة يف خبيل، ، فهي كالتفصيل ملا قبلها 
 . (1) "ظلمة

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
أن سورة الشمس جاءت جمملة، وجاءت سورة  على اتفق بعض املفسرين املذكورين 

رد اإلمام أبو حيان التناسب يف سورة الليل إىل بيان األوصاف الواردة  الليل مفصلة هلا، وقد 
ََٰها﴿يف قوله تعاىل    ،يف سورة الشمس ى فۡلََح َمن َزكَّ

َ
ََٰها  ٩قَۡد أ ى  ،[الشمس]  ﴾١٠َوَقۡد َخاَب َمن َدسَّ

 سورة الليل تفصيل بعد إمجال لسورة الشمس.   نَّ أبذهب اإلمام السيوطي و 
من خالل وبني بداية سورة الليل  ،اإلمام البقاعي بني ذكر هللا تعاىل حلال مثود وربط

 بة للمحسنني.إلاثوا ،مبخلوقاته الدالة على بيان قدرته يف عقاب الظاملنيم هللا تعاىل سَ قَ 
سوى ربط سبب  ،عما قاله اإلمام أبو حيان والشيخ الزحيلي الشيخ املراغي وزاد 

 .(2)تكرار ملا ذكره اإلمام السيوطيو عن جمال البحث،  بعيد  النزول ابلسورة وهو 
الناس إىل  تابكوهنما قد قسمما قبلها  معوفصَّل اإلمام الغماري يف تناسب السورة 

واتفق معظم املفسرين السابقني على أن وجه التناسب بني السورتني هو ، قسمني معلومني
 تناسب تفصيل بعد إمجال. 

  ، مثود ذكر هللا تعاىل مآلَ يظهر يل من خالل ما تقدم من أوجه املناسبة أنه ملا و 
ألنه صدر من اجلليل غري املتبوع خبوف؛  هم  ءَ جزامث    ،هموجحودَ   ،هم لرسوهلموتكذيبَ   ، موطغياهنَ 
ِ ﴿دًللةا من تفسري قوله تعاىل  ،انسب ذلك ذكر الليل بظالمه وطغيانهه؛ سبحان َوِمن َش 

أقسم هللا تعاىل  فناسب ذكر الليل بعد ذكر أهل الضالل، و  ،]الفلق[ (3)﴾٣ََغِسٍق إَِذا َوَقَب 
 

 . 266، ص30، جالتفسري املنري( الزحيلي،  1) 
 . 160، صتناسق الدرر يف تناسب السورالسيوطي، ( 2) 
وتقييد ذلك بظرف إذا وقب أي  ، والليل: تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع واهلوام قال ابن عاشور:  (3) 

والنوم على الناس فيه، يقال: أغدر الليل،  نه الشطار، لتحقق غلبة الغفلة يتحيَّ إذا اشتدت ظلمته ألن ذلك وقت 
ينظر:   ألنه إذا اشتد ظالمه كثر الغدر فيه، فعرب عن ذلك أبنه أغدر، أي صار ذا غدر على طريق اجملاز العقلي. 

 . 627، ص30ج   التحرير والتنوير،ابن عاشور،  
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فيمحو كل شائب ليتجلى النهار صحواا لعباده املؤمنني املوحدين   ،إذ يغطي األرض بظالمه  ،به
كذلك ينجي هللا رسَله من بني أيدي    ،النهاَر يطلع ويظهر من بني الظ ْلمة كما أنَّ به، ف

 الظََّلَمة.
 مث جاءت   يف بيان عاقبة املكذبني،   أتت خامتة اآلايت يف سورة الشمس ابلتفصيلوقد  

َكرَ ٱَوَما َخلََق ﴿لعموم يف قوله تعاىل ابت الليل آاي نَثَٰٓ ٱوَ  َّلَّ
ُ
َٰ إِنَّ َسۡعَيُكۡم  ٣ۡۡل  ﴾٤لََشتَّ

كحال أهل اإلميان   ،فبائع نفسه فمعتقها ،على اإلنسان السعي يف حياته أنَّ لتبنيِ  ؛ [الليل]
  على مر العصور، أو موبقها كحال أهل مثود وغريهم من املشركني ابهلل تعاىل. 
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 املبحث الرابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الضحى وخامتة سورة الليل  
 

 الليل:  خامتة سورة 

وَّلَٰ ٱوَ ِإَونَّ نَلَا لَٓأۡلِخَرةَ  ١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ ﴿ قال هللا تعاىل:
ُ
 ١٣ۡۡل

ىَٰ  نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظَّ
َ
ٓ إَِلَّ  ١٤فَأ ََٰها ۡشَق ٱََل يَۡصلَى

َ
ِيٱ ١٥ۡۡل َٰ  َّلَّ َب َوتََوّلَّ  ١٦َكذَّ

ۡتَق ٱوََسُيَجنَُّبَها 
َ
ِيٱ ١٧ۡۡل َٰ َيََتَ  ۥيُۡؤِِت َماََلُ  َّلَّ َحٍد ِعنَدهُ  ١٨ّكَّ

َ
ِۡعَمةٖ  ۥَوَما ِۡل   ِمن ن 

َٰ ٱوَۡجهِ َرب ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإَِلَّ  ١٩ُُتَۡزىَٰٓ  لَۡعَ
َ
 .[الليل] ﴾٢١َولََسوَۡف يَۡرَضَٰ  ٢٠ۡۡل

 
 فاحتة سورة الضحى:

َحَٰ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:   ۡلِ ٱوَ   ١لضج  ٣َما َودََّعَك َربجَك َوَما قَََلَٰ   ٢إَِذا َسَجَٰ   ۡلَّ
وَّلَٰ ٱِخَرةُ َخّۡيٞ لََّك ِمَن َولَٓأۡل 

ُ
 .[الضحى] ﴾٥َولََسوَۡف ُيۡعِطيَك َربجَك َفََتَۡضَٰٓ  ٤ۡۡل
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 املطلب األول: بني يدي سورة الضحى
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف هي السورة الثالثة والتسعونسورة الضحى 
عديد  ومسيت يف  ،  تفسري »سورة الضحى«من كتب الويف كثري  املصحف  يف    مسيت هذه السورة

،  وهي مكية ابًلتفاق ،  إبثبات الواو  (1)من التفاسري ويف »صحيح البخاري« »سورة والضحى«
ادية عشرة يف ترتيب  احلوعدت هذه السورة ، وآايهتا إحدى عشرة بدون اختالف يف ذلك 

 .  (2)(اًلنشراح)وقبل سورة  (الفجر)نزول السور، نزلت بعد سورة 
 السورة مقصد اثنًيا: 

قال اإلمام البقاعي:   عند ربه سبحانه وتعاىل، ومقامه  مقصدها فضل النيب 
على اإِلطالق يف   األتقياء الذي هو األتقى ىن أتقومقصودها: الدًللة على آخر الليل، أب"

اليت   عني الرضا دائماا، ًل ينفك عنه يف دنيا وًل يف آخرة، ملا حتلى به من صفات الكمال،
، الذي هو  يد، مبا هلا من النور املعنوي، كالضحى مبا له من النور احلس هي اإِليصال للمقصو 

 .(3)"وقد علم هبذا: أن امسها دال على مقصودها، أشرف ما يف النهار
يف  ابمسها، موجهاا ذلك إىل أفضلية النيب  السورةِ  مقصدَ البقاعي  اإلمامُ  ربطَ وقد 

قد حتلَّى بصفات الكمال فكذلك الضحى الذي هو بداية النور   السورة، فكما أن النيب 
السورة هو بيان فضل احلبيب املصطفى صلوات   مقصدواإلشراق، ومن هذا املعىن نستدل أبن  

 . والوصااي املتعلقة به ،بذكر نعم هللا عليه ريب وتسليماته عليه
زعموا  حني  ملشركني  إبطال قول ا"  رة الضحى أهناسو   مقصديف    قال اإلمام ابن عاشورو 

اآلخرة خري له من األوىل على   وزاده بشارة أبنَّ ،  قد انقطع عنه  أن ما أييت من الوحي للنيب  
مث ذكره هللا  ، وذلك يغيظ املشركني ،وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه ،معنيني يف اآلخرة واألوىل

 
هُ ﴿ :ابب كتاب التفسري،  ،  صحيح البخاري( 1)  ُ ِ ىَٰ  ۥ فََسُنيَِس   172، ص6ج ،]الليل[ ﴾١٠لِلُۡعِۡسَ
،  3، جمصاعد النظر ؛ البقاعي، 473، ص5، ج احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ينظر: ابن عطية، 2) 

 . 393، ص30، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 202ص
 .203-202، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 3) 
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وأمره ابلشكر على تلك   (1) لهه به من ألطافه وعنايته يف صباه ويف فتوته ويف وقت اكتهامبا حفَّ 
 . (2)"وثناء على هللا مبا هو أهله ،النعم مبا يناسبها من نفع لعبيده

 تعداد مع القلى، على دليالا  ليست الوحي ة مد أن إثبات  على السورة  حمور دور"وي
 . (3) "حرمها من مع للتعامل توجيه  إىل ابإلضافة الرعاية، على تدل أنعم

مشل املعىن إمجاًلا  يه رمحة هللا قد  أن اإلمام ابن عاشور عل   يف مقصد السورة هنا نلحظو 
  ،وبدًلًلت آايهتا ،وبنيَّ التوجيهات الرابنية يف هذه السورة مستدًلًّ بسبب النزول للسورة

 . ، ويف املقصدين السابقني تكامل  وتنوع النيب املقصد برد املشركني عمَّا اهتموا به  نَ وعنوَ 

امتة سورة الليل وفاحتة سورة الضحى  فسرين يف التناسب بني خاملطلب الثاين: أقوال امل
 ودراستها 

 أواًل: أقوال املفسرين
، ، وسورة الضحى سورة حممد  سورة والليل سورة أيب بكر"الرازي: قال اإلمام  أ.

، فإذا ذكرت الليل  وأيب بكر م أنه ًل واسطة بني حممد علَ ليُ  ؛ واسطةمث ما جعل بينهما 
 ، وإن ذكرت والضحى أوًلا   ، مث صعدت وجدت بعده النهار وهو حممدبكرأبو     وهوأوًلا 

 . (4) " ، ليعلم أنه ًل واسطة بينهما  ، مث نزلت وجدت بعده، والليل وهو أبو بكر  وهو حممد

ََٰها﴿ملا قال تعاىل:  "  الزبري الغرانطي:اإلمام ابن  قال    .ب لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوى
َ
  ﴾ ٨فَأ

ُه ﴿تبعه بقوله: أ مث، [الشمس] ُ ِ ِإَونَّ  ١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ ﴿وبقوله:  ،[الليل] ﴾٧... فََسُنيَِس 
وَّلَٰ ٱنَلَا لٓأَۡلِخَرَة وَ 

ُ
 وتعني على املوحد اإلذعان  ،فلزم اخلوف، واشتد الفزع، [الليل] ﴾١٣ۡۡل

،  ب عباده إليهوالتجاؤه إىل السميع العليم، آنس تعاىل أح ،ابلتسليم والتضرع يف التخلص
فقال:  ،ومجع خري الدارين له ،وأعظم منزلة لديه، وذكر له ما منحه من تقريبه واجتبائه

 
تهل، فإَّنا هو تشبيه ابلرجل الكهل، واكتهال الروضة: أن يعمها النور. قال األعشى: مؤزر  وأما قوهلم للنبات: اك  (1) 

 . 144، ص5، ج معجم مقاييس اللغة بعميم النبت مكتهل. ينظر: أمحد بن فارس، 
 . 294، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  2) 
 .  200، ص9ج  التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي، (3) 
 . 191، ص31، جمفاتيح الغيبي،  ( الراز 4) 
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َحَٰ ٱ وَ ﴿ ۡلِ ٱ وَ  ١لضج َولٓأَۡلِخَرُة َخّۡيٞ لََّك ِمَن  ٣َما َودََّعَك َربجَك َوَما قَََلَٰ  ٢إَِذا َسَجَٰ  ۡلَّ
وَّلَٰ ٱ
ُ
 .(1)[الضحى] ﴾٤ۡۡل

ۡتَق ٱوََسُيَجنَُّبَها ﴿ كر فيما قبلهاا ذ وملقال اإلمام أبو حيان: "ج. 
َ
، [الليل] ﴾١٧ۡۡل

 .(2) "ذكر تعاىل هنا نعمه عليه ،وكان سيد األتقني رسول هللا 
أتقى   وملا حكم يف آخر الليل إبسعاد األتقياء، وكان النيب  قال اإلمام البقاعي: "د.  

صالح الدين   ن عباده، وكان  اخللق مطلقاا، وكان قد قطع عنه الوحي حيناا ابتالء ملن شاء م
سبب صالح معاش اخللق وكثري من معادهم، أقسم سبحانه  (3) والدنيا واآلخرة، وكان امللوان

وأخرى، فقال مقدماا ما يناسب حال األتقى الذي  وتعاىل هبما على أنه أسعد اخلالئق دنيا
ل ظالم يرد عليه ويصل قصداا أولياا من النور الذي ميأل األقطار، وميحو ك  د به أبو بكر  قص

الضياء الناصع حالة أول النهار وآخر الليل اليت هي ظلمة  إليه، مفهماا مبا ذكر من وقت 
َحَٰ ٱ وَ ﴿ملتف بساقها ساق النهار عند اإلسفار:   . (4)"]الضحى[  ﴾١لضج

أهنا متصلة بسورة الليل من : "يف مناسبة سورة الضحى السيوطيقال اإلمام ه. 
وَّلَٰ ٱ ِإَونَّ نَلَا لٓأَۡلِخَرةَ وَ ﴿  فيها:  وجهني، فإنَّ 

ُ
َولٓأَۡلِخَرةُ َخّۡيٞ لََّك ﴿ويف الضحى:    ،[الليل]  ﴾١٣ۡۡل

وَّلَٰ ٱِمَن  
ُ
َولََسۡوَف ﴿  ، ويف الضحى:[الليل]  ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَضَٰ ﴿ويف الليل:    ،[الضحى]  ﴾٤ۡۡل

 .(5)"[الضحى] ﴾٥ُيۡعِطيَك َربجَك َفََتَۡضَٰٓ 

سب أن تكون سورة الضحى يف فضل النيب األكرم، انقال الشيخ الغماري: "و. 
 . " إيذاانا أبن شرف التابع هناك لشرف املتبوع هنا   والرسول األعظم

 هذه السورة متصلة بسورة الليل من وجهني:قال الشيخ الزحيلي: . ز
 

 .366-365، صالربهان يف تناسب سور القرآن( ابن الزبري، 1) 
،  روح املعاين اآللوسي،    هذه املناسبة. ينظر: ، وقد كرر اآللوسي واملراغي  496، ص10، جالبحر احمليط( أبو حيان،  2) 

 . 182، ص30، جتفسري املراغي ؛ 372، ص15ج
جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف  ، هـ( 986: ت )ايت، مجال الدين، الليل والنهار. ينظر: الكجر ( 3) 

 . 617، ص4، جه( 1387،  3، ط مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية   )،  األخبار
 .101، ص22، جنظم الدرر ( البقاعي، 4) 
 .160، صتناسق الدرر( السيوطي، 5) 
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ختمت سورة الليل بوعد كرمي من اّللَّ تعاىل إبرضاء األتقى يف اآلخرة، وقال تعاىل   -1
 .[الضحى]  ﴾٥َولََسوَۡف ُيۡعِطيَك َربجَك َفََتَۡضَٰٓ ﴿بقوله:    ا وعده لنبيه  سورة الضحى مؤكدا يف  

ۡتَق ٱوََسُيَجنَُّبَها ﴿ذكر تعاىل يف السورة السابقة:  -2
َ
مث عدد اّللَّ  ،[الليل] ﴾١٧ۡۡل

تعاىل نعمه على سيد األتقياء يف هذه السورة وهو حممد 
(1) . 

 ملفسريناثنًيا: دراسة أقوال ا
ن أن تناسب فاحتة سورة الضحى خلامتة سورة الليل تناسب و اتفق املفسرون املذكور 

  والنور وتفضيلها له، مع ذكر صاحب الضياء    تكاملي بني ذكر سورة الليل لسيدان أيب بكر  
 . سيدان حممد 

جاءت مناسبة اإلمام الرازي على وجٍه موضوعٍي بني السورتني، فربط سورة الليل و 
، وهذا الربط  ؛ بسورة الضحى ومساها بسيدان حممد  بكر    تها، ومسَّاها سورة سيدان أيبخبامت

 . هوفضل  سديد إذ فيه إشارة إىل خالفة سيدان أيب بكر 
بعد وصااي هللا   ،وأمته جاءت سورة الضحى لتآنس قلب حبيبنا املصطفى وقد 

الليل، وهو وجه جيد ذكره ة سورة يف خامت سبحانه وتعاىل ألمته ابخلضوع واإلذعان والتسليم 
 .اإلمام الغرانطي

وبنيَّ  مناسبة سورة الضحى إىل أن سيد األتقني رسول هللا  وجَّه اإلمام أبو حيان 
هذا سار اإلمام البقاعي  وعلى، هللا تعاىل نعمه عليه، وهو معىنا أشار إليه الرازي يف تفسريه

 م سورة الضحى. ابلتوجيه، إًل أنه ربط خامتة سورة الليل ابس
شاهبة بني السورتني ليرتك  كان تناسب اإلمام السيوطي يف املفردات، فذكر اآلايت املت

 . لفظ اآلخرةيف ومل يتضح  ،يف معىن الرضى الوجهللقارئ الربط بينهما، فاتضح 

من خالل ما تقدم أحاول اًلجتهاد يف املناسبة بني خامتة سورة الليل، وفاحتة سورة  و 
من سورة الليل  [19] آيةففي  ،لقسمني؛ أوهلما املناسبة الصوتيةتتفرع ا أهنفأرى  ،الضحى

يزان  املقلَّ أن إىل  ،اليت بعدهاية اآليف البنيان الصويت، مث تناقص هذا يف  كان مقطعها طويالا 

 
 . 496، ص10، جالبحر احمليط . ينظر:  نقله من أب حيانأضاف ملا  ،  279، ص30، جالتفسري املنري الزحيلي،  (  1) 



 

97 

 

مث بدأت سورة الضحى مبقطع صويت أقصر متناسب مع حروف يف هناية السورة، الصويت لل 
خرى، فكانت  رة الليل، مث عاد التناسب الصويت من القصر إىل الطول مرة أالرتتيب الصويت لسو 

َحٍد ِعنَدهُ ﴿ قراءة اآلايت على هذا الشكل:
َ
وَۡجهِ َرب ِِه  بۡتَِغآءَ ٱإَِلَّ  ١٩ِمن ن ِۡعَمٖة ُُتَۡزىَٰٓ  ۥَوَما ِۡل

َٰ ٱ لَۡعَ
َ
َحَٰ ٱ وَ ﴿  ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَضَٰ   ٢٠ۡۡل ۡلِ ٱوَ   ١لضج َعَك رَ   ٢إَِذا َسَجَٰ   ۡلَّ  ،﴾٣بجَك َوَما قَََلَٰ َما َودَّ

ويف هذا التناسب معىن لطيف ميكن تصوره؛ وهو أن الليل املمتلئ ابألحداث يف أوله مث يعود  
ا إىل أن تشرق مشس الضحى ويبدأ يوم جديد، ابإلضافة ملناسبة انتهاء   ا رويدا إىل هدوئه رويدا

مسائل حول اإلعجاز الصويت باحثني تب العديد من الوقد كالسورة والفصل القرآين فيها، 
القرآن ينتقي  هذا وأن  ،يف إجالل كالم هللا تعاىل وتعظيمه وهلم يف ذلك آراء خمتلفة تصب

 . (1) أوثق املعاين وأمجلها لاألصوات حبسب الدًلًلت ليسج

يل حال وأما وجه املناسبة األخرى فهو أنه سبحانه وتعاىل ذكر يف خامتة سورة الل 
مث  مبا يتضمن من ذكر أمثلة عليهما من سبب النزول؛    ،هل الفجور وأهل التقىالفريقني من أ

وابلليل الذي يقبل ابلظالم، فقابلت هااتن اآليتان الفريقني   ،أقسم ابلضحى الذي يتبع العتمة
 املذكورين يف سورة الليل.  

  سيدان أيب بكر الصديقوعنوان املناسبة بني السورتني الرضى، فمن كان تقيَّاا ك
(2)  ،

فإن هللا تعاىل سيمنحه الرضى، وأي كرم كمنح الرضى من هللا تعاىل، وكما أنه تعاىل ذكر يف 
 ، ومن كان يف دربه. فقد منح الرضى صاحبه أاب بكر  سورة الضحى رضى هللا لنبيه 

 
دراسة دًللية، قسم األدب العريب، كلية   مناذج من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي ( ينظر: أ.د دفة بلقاسم، 1) 

اإلعجاز  (، 2000اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة اجلزائر؛ بدر، عبدهللا أبو السعود. )
؛ 53-48، 7اإلعجاز العلمي: اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ع  ،يف القرآن الكرمي  الصويت 

معامل   -، املؤمتر العلمي الدويل الثاين من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي(، 2010ام. )مإداود، حممد حممد 
، الزقازيق: كلية  3كلية اللغة العربية ابلزقازيق، مج    -ألزهر  التالقي بني علوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية: جامعة ا

من صور  (، 1989بد، حممد السيد سليمان. )؛ الع1738 – 1735اللغة العربية ابلزقازيق، جامعة األزهر، 
،  9جملس النشر العلمي، مج    -اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية: جامعة الكويت   ،اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي 

 .111-72، 36ع 
عضهم  ، حىت إنَّ ب ( قال ابن كثري: "وقد ذكر غري واحد من املفسرين أن هذه اآلايت نزلت يف أيب بكر الصديق 2) 

تفسري القرآن  حكى اإلمجاع من املفسرين على ذلك. وًل شك أنه داخل فيها". ابن كثري: إمساعيل بن عمر، 
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 سورة الضحىاملبحث اخلامس: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الشرح وخامتة 
 

 ى:  خامتة سورة الضح 

ا ﴿قال هللا تعاىل:  مَّ
َ
ا  ٩فًََل َتۡقَهرۡ  ۡۡلَتِيمَ ٱ فَأ مَّ

َ
آئَِل ٱَوأ ا  ١٠فًََل َتۡنَهرۡ  لسَّ مَّ

َ
َوأ

ۡث  ِ  .[الضحى] ﴾١١بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد 

 
 فاحتة سورة الشرح:

ۡح لََك َصۡدَركَ ﴿قال هللا تعاىل:  لَۡم نَۡشَ
َ
ِيٓ ٱ ٢َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَركَ  ١أ   َّلَّ

نَقَض 
َ
 .[الشرح] ﴾٤َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَركَ  ٣َظۡهَركَ  أ

  

 
خمالفة بعض الفرق من غري أهل السنة كالشيعة هلذا  . مع 422، ص8، ج3دد ، ت: سامي سالمة، عالعظيم

تفسري الصحابة ومن بعدهم هلذه اآلية، ينظر:  التأويل إذ فسر الطربسي )األتقى( أبنه املبالغ يف التقى دون ذكر 
  = ،10، دار العلوم ببريوت، طجممع البيان يف تفسري القرآن ه(،  548علي الفضل بن احلسن )ت:  و الطربسي: أب

والشواهد الشعرية، ومل  األقوال  من  كثريااأخذ الطربسي من تفسري الطربي يف هذه السورة  وقد ، 290ص ، 10ج=
 .479، ص24، ججامع البيان حابة والتابعني يف تفسري )األتقى(. ينظر: الطربي، أيخذ ما ذكره عن الص 
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 املطلب األول: بني يدي سورة الشرح 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف هي السورة الرابعة والتسعونسورة الشرح 
،  وهي مكية   (، حو)سورة أمل نشر   (،سورة اًلنشراح، و)(سورة الشرح) مسيت يف بعض التفاسري  

مل أجده   إًل أنه ذكر قوًلا ،  على ذلك، ووافق البقاعي هذا اإلمجاعذكر أكثر املفسرين اإلمجاع  
وقد عدت الثانية عشرة يف عداد وقتادة مبدنيَّتها،    رضي هللا عنهماسيدان ابن عباس  ل  عند غريه

 . (1)وهي مثاين آايت ، (العصر)ابًلتفاق وقبل سورة  (الضحى)نزول السور، نزلت بعد سورة 
 اثنًيا: مقصد السورة 

قال اإلمام البقاعي:  و  وبشارته ابخلري العظيم،  مقصدها مؤانسة فؤاد النيب 
املراد ابلتحدث هبا: هو شكرها   ومقصودها تفصيل ما يف آخر الضحى من النعمة، وبيان أن"

  انه. إحسانه، وعظيم رمحته بوصف الربوبية، وامتن ابلنصب يف عبادة هللا، والرغبة إليه بتذكر
   .(2) ("الشرح)وعلى ذلك دل امسها 

  ، بلطف هللا له  ر عناية هللا تعاىل لرسوله احتوت على ذكقال اإلمام ابن عاشور: "و 
ما عسر عليه، وتشريف قدره لينفس عنه، فمضموهنا شبيه  وإزالة الغم واحلرج عنه، وتفسري 

  ،وإانرة سبيل احلق ، به ا له بتذكريه سالف عنايتهأبنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة  ، وترفيع الدرجة

ا ده أبنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا وأتبع ذلك بوع،  ه النيب  مالتقرير مباض يعل 
 . (3) "عونه ويرغب إىل هللا  ،فليتحمل متاعب الرسالة ،معاملته كدأب هللا تعاىل يف

 
روح  ؛ اآللوسي، 207، ص3، جمصاعد النظر البقاعي، ؛ 496، ص5، جاحملرر الوجيز( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف  سعيد حوى، ؛ 408-407، ص30، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 385، ص15، جاملعاين 
 . 6575، ص11، جالتفسري

 .208-207، ص3، جمصاعد النظر البقاعي، ( 2) 
 . 408-407، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  ( 3) 
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أعاد اإلمام البقاعي مقصد السورة إىل اليت قبلها، مث إىل امسها، وهو ما دأب وقد 
وبني توجيه هللا تعاىل   ،السورةعليه اإلمام يف ذكر مقاصد السور، فربط بني اإليضاح يف هذه 

 ابلتحدث ابلنعم يف السورة اليت قبلها.  نبيه 
ة للسورة، وهي املبادئ اليت قامت عليها  أورد اإلمام البقاعي أغراضاا ومقاصد مهم و 

 وبشارته.  السورة، وميكن أن تعنون بتشريف النيب 

 خامتة الضحى ودراستها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الشرح و 
 أواًل: أقوال املفسرين

ن هذه يروى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أهنما كاان يقوًل"قال اإلمام الرازي: أ. 
وما كاان يفصالن   ، وكاان يقرءاهنما يف الركعة الواحدة ،السورة وسورة الضحى سورة واحدة 

ۡح لََك ﴿قوله تعاىل:  والذي دعامها إىل ذلك هو أنَّ  ،بينهما ببسم هللا الرمحن الرحيم لَۡم نَۡشَ
َ
أ

لَۡم ََيِۡدَك يَتِيٗما َف ﴿كالعطف على قوله:    ]الشرح[،  ﴾١...
َ
وليس كذلك   ،[الضحى]  ﴾٦اَوىَٰ   َ أ

فكانت حال حمنة وضيق   ،من إيذاء الكفار األول: كان نزوله حال اغتمام الرسول  ألنَّ 
 . (1) "طيب القلب، فأىن جيتمعان  ،صدر والثاين: يقتضي أن يكون حال النزول منشرح الصدر

  من معىن السورة اليت قبلها، سورة الشرح معىن " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال ب. 
ومل ينسق    (أمل نشرح)عليه سبحانه، فإن قلت فلم فصلت سورة    عمهوحاصل السورتني تعداد ن

ذكر هذه النعم يف سورة واحدة قلت: من املعهود يف البشر فيمن عدد على ولده أو عبده  
 ما شاهد احلصول عليه منها بكسبه مما ميكن أن يتعلق يف بعضها أبن  نعماء أن يذكر له أوًلا 

استوىف له ما قصده من هذا، أتبعه بذكر نعم ابتدائية قد كان  اء ًل ابتداء، فإذا ذلك وقع جز 
 ًلبنه: أمل أخرت ألجلك األم، والبقعة، حيث  كقول األب مثالا ؛  ابتداؤه هلا قبل وجوده

استولدتك وأعددت من مصاحلك كذا وكذا، ونظري ما أشران إليه قوله سبحانه لزكرايء عليه  
َك بُِغَلٍَٰم   ...﴿وقد قدم له:    ،[مرمي ]  ﴾٩ا  ٗ َولَۡم تَُك َشۡي   ...﴿الصالة والسالم   ُ ِ  ۥۡسُمهُ ٱإِنَّا نُبَش 

وتوهم استبداد الكسبية يف وجود الولد غري خافية يف حق من َقصر نظره   ،[مرمي ]  ﴾٧...ََيَۡيَٰ 

 
 .205، ص32ج ، مفاتيح الغيبينظر:   (1) 
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ۡد َوَق  ...﴿ق، فابتدأ بذكرها، مث أعقب ما ًل ميكن أن يتوهم فيه ذلك وهو قوله: ومل يوفَّ 
وعليه جاء ما ورد يف  ،وله نظائر من الكتاب  ،[مرمي ] ﴾٩ا  ٗ لَۡقُتَك ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡي خَ 

 . (1) "أعلم هاتني السورتني وهللا
 .( 2) ظاهرة"قال اإلمام أبو حيان: "مناسبتها ملا قبلها  ج. 
عليه   آخر الضحى ابلتحديث بنعمته اليت أنعمها   وملا أمره  قال اإلمام البقاعي: "د.  

فقال مثبتاا هلا يف استفهام إنكاري مبالغة يف إثباهتا عند من ينكرها  ،لها يف هذه السورةفصَّ 
والتقرير هبا مقدماا املنة ابلشرح يف صورته قبل اإلعالم ابملغفرة كما فعل ذلك يف سورة الفتح  

ر العظمة تعظيماا  ، لتكون البشارة ابإلكرام أوًلا ًلفتاا القول إىل مظه(الشرح)الذي هو نتيجة 
 . (3) "أي شرحاا يليق بعظمتنا  حرَ شْ نَ  أمل :للشرح

هي شديدة اًلتصال بسورة الضحى؛ لتناسبهما يف اجلمل؛ قال اإلمام السيوطي: " ه.  
: والذي  (5) قال اإلمام، (4) وهلذا ذهب بعض السلف إىل أهنما سورة واحدة بال بسملة بينهما

لَمۡ ﴿دعاهم إىل ذلك هو: أن قوله: 
َ
لَۡم ََيِۡدَك ﴿كالعطف على  ]الشرح[، ﴾١...ۡح نَۡشَ  أ

َ
أ

قلت: ويف حديث اإلسراء أن هللا تعاىل قال: "اي حممد، أمل ، [الضحى] ﴾٦اَوىَٰ   َ يَتِيٗما َف 
أجدك يتيماا فأويت، وضاًلًّ فهديت، وعائالا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك 

 
 . 368، صالربهان يف تناسب سور القرآن ( الغرانطي، 1) 
 . 499، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 2) 
 .115، ص22، جالدرر نظم  البقاعي، ( 3) 
 .205، ص32، جمفاتيح الغيبينظر:   (4) 
 . 205، ص32ج  ،مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 5) 
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احلديث، أخرجه ابن أيب حامت، ويف هذا  (1)وزرك، ورفعت لك ذكرك، فال أذكر إًل ذكرت"
 . (2)"أَْوىَف دليل على اتصال السورتني معىن

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى، وكأهنا تكملة هلا،  "قال صاحب الظالل: و. 
فيها ظل العطف الندي. وفيها روح مناجاة احلبيب للحبيب، وفيها استحضار مظاهر العناية،  

وفيها البشرى ابليسر والفرج، وفيها التوجيه إىل سر اليسر وحبل واستعراض مواقع الرعاية، 
 . (3)"اًلتصال الوثيق

نفى هللا تعاىل يف السورة السابقة ترك نبيه، رداا لدعوى بعض قال الشيخ الغماري: "ز.  
 كَ ب ِ رَ  ا بنعمةِ وأمَّ أنعم عليه هبا قبل النبوة، مث قال له  املشركني ذلك، وامنت عليه ببعض نعمٍ 

ها يف بدء النبوة وبعدها، وهي شرح صدره،    ،[11الضحى:]  ثْ د ِ حَ فَ  فذكر هنا نعماا منحه إايَّ

 
،  الرسالة  مؤسسة) ألرنؤوط،، ت: شعيب اشرح مشكل اآلاثره(، 321الطحاوي: أمحد بن حممد )ت:( ينظر: 1) 

ت: طارق بن  املعجم األوسط،  ه(،  360؛ الطرباين: سليمان بن أمحد )ت:125، ص10ج  (، ه   1415،  1ط
قال  ؛ 75، ص4، ج3651رقم: )القاهرة: دار احلرمني(،عوض هللا بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، 

األصبهاين    ليع. ينظر: النقاش: حممد بن  د غري عطاءالنقاش يف سند هذا احلديث: ال أعلم أحدا رواه عن سعي 
، الناشر: خمطوط نُشر يف برانمج جوامع الكلم اجملاين التابع  ثالثة جمالس من أمايل أيب سعيد النقاش ه(،  414)ت:

قال  . توقفت الرواية عند )أمل أجدك ضاًلًّ فهديتك(؛ 23، ص2004ملوقع الشبكة اإلسالمية الطبعة: األوىل، 
ينظر: اهليثمي: علي بن أيب  فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. ي: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، و اهليثم

 1414 ، القدسي  مكتبة )القاهرة:  ، ت: حسام الدين القدسي،جممع الزوائد ومنبع الفوائده(، 807بكر )ت:
 .254، ص8، ج13922رقم: (،  هـ
طبقات ابن  عمره. ينظر:  رجال فوجدته ثقة إًل أنه اختلط يف آخر رجعت إىل )عطاء بن السائب( يف كتب علم الوقد 

؛ الذهيب: حممد بن  203، ص7، جهتذيب التهذيب؛ 190، ص3ج ثقات ابن حبان،؛ 338، ص6ج سعد
حبثت إن كان وقع اخللط منه يف هذه الرواية أم بعدها، وكان الذي  و . 110، ص6، جسري أعالم النبالءأمحد، 

 عطاء، األول: قال النسائي: "ثقة يف حديثه  و محاد بن زيد، ووقع البحث على قولني يف أخذ منه هذا احلديث ه
القدمي، إًل أنه تغري، ورواية: محاد بن زيد، وشعبة، وسفيان عنه جيدة"، وقال أبو النعمان: "عن حيىي بن سعيد:  

،  6، جسري أعالم النبالء لذهيب،  عطاء بن السائب تغري حفظه بعد، ومحاد بن زيد مسع منه قبل أن يتغري". ينظر: ا 
رواية محاد بن زيد عن عطاء قبل اختالطه وهللا   ثبوتهذا دليل على صحة الرواية، وًل ضعف فيها؛ ل. و 113ص

 أعلم. 
 .161، صتناسق الدرر( السيوطي، 2) 
 .3929، صيف ظالل القرآن( سيد قطب،  3) 
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ووضع وزره، ورفع ذكره، وتيسري العسري له، فالسوراتن متناسبتان يف املوضوع، متقامستان بيان  
 . (1)"فضل النيب عليه الصالة والسالم

مل ضحى، لتناسبهما يف اجل هي شديدة اًلتصال بسورة القال الشيخ الزحيلي: " ح. 
، مع تطمينه وحثه على العمل والشكر، ألن فيهما تعداد نعم اّللَّ تعاىل على نبيه    ؛ واملوضوع

لَۡم ََيِۡدَك يَتِيٗما َف ﴿ حيث قال يف السورة السابقة:  
َ
  وأضاف هنا وعطف:   ،[الضحى]  ﴾٦اَوىَٰ   َ أ

ۡح لََك َصۡدَركَ ﴿ لَۡم نَۡشَ
َ
أهنما سورة واحدة بال   عض السلف إىلوهلذا ذهب ب، [الشرح] ﴾١أ

 . (2)"بسملة بينهما، واألصح املتواتر كوهنما سورتني، وإن اتصلتا معىن
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

أن وجه املناسبة بني خامتة سورة الضحى وفاحتة سورة  على اتفق املفسرون املذكورون 
 وقدره عند هللا.   ،وعلو منزلته الشرح متعلق ببيان فضل احلبيب املصطفى 

ضرب اإلمام الغرانطي مثاًلا يف وجه مناسبة السورتني وهلل املثل األعلى، وكان املثال و 
وهو ما أتت به سورة الشرح،    ، بتدائيةصواابا يف موضعه، فبيان النعم اجلزائية تسبق بيان النعم اًل

 وبذلك رد اإلمام الغرانطي قول من جيمع بني السورتني لفظاا.
اإلمام البقاعي مناسبة دقيقة بني السورتني، فبنيَّ أن اًلستفهام اإلنكاري   ذكرمث 

ام البشارة ابإلكر   ، ألن وحلق بعده املغفرة  ،املذكور يف سورة الشرح مناسب  خلامتة سورة الضحى
   أوىل من وضع الوزر. 

تر أوىل أورد اإلمام السيوطي الرواية على سبيل اًلتصال املعنوي ًل اللفظي، ألن املتواو 
بني   ليست دليالا على اًلتصال اللفظيمن اآلحاد، وهذه الرواية رغم احلكم بصحتها إًل أهنا  

 
 .149، صجواهر البيان ( الغماري، 1) 
بعد ذكره   اخلالف كثري من املفسرين، قال اآللوسيأشار إىل هذا و . 291، ص30ج ملنري، التفسري ا( الزحيلي، 2) 

،  15، جروح املعاين الشيعة كما حكاه الطربسي منهم". ينظر: وعلى ذلك .... : " رواية طاووس وعمر بن العزيز 
مع البيان(، وإَّنا ذكر  مل أجد هذا الوصل للسورتني عند الطربسي يف تفسريه )جمو . نقل الرواية من الطربي؛  385ص

ذلك يف تفسريه جوامع اجلامع أشار إىل أن هذا القول من رواية العياشي عن الصادق كما يف اجملمع. ينظر: الطربسي،  
،  1ط ، ت: مؤسسة النشر اإلسالمي،تفسري جوامع اجلامع؛ الطربسي، 299، ص10، ججممع البيان 

 .  804، ص3ه.ج1421
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 أن سورة الضحى رد اإلمام الرازي؛ إذ بنيَّ  هذا القول، ويكفي سورة الضحى وسورة الشرح
من أذى املشركني فجاءت حال ضيق يف الصدر، وسورة الشرح   نزلت حني حزن النيب 

عليه  وسالمه تنزل حال انشراح يف الصدر وتطييب خلاطر احلبيب صلوات ريب اقتضت أن 
 فال جيتمعان يف سورة واحدة.  

الشيخ الغماري املناسبة بني السورتني بشكل موضوعي، إذ سيد قطب و صاغ قد و 
 وحتدثه بنعم ربه أن شرح صدره.   ،وعلو منزلته فضل النيب  مبينتنيجاءت السوراتن 

عىن الذي ذكره اإلمام السيوطي يف وجه مناسبة فاحتة سورة  الزحيلي املأعاد الشيخ  وقد  
 لسورتني.الشرح مع خامتة سورة الضحى، مع ذكره للخالف بني ا

ه ه مهومُ ي ليالبغابت    يومٍ يف    ،صدره  الضحى إًل وينشرحُ   نسماتِ   ن يستنشق املرءُ إما  و 
 ه. وأحزانُ 

حتة سورة الشرح أتت مكملة خلامتة  من خالل ما تقدم من أوجه املناسبة يتبني أن فاو 
  الوصااي يف سورة الضحى ببيان هللا   انتهاءِ   وذلك من عدة وجوه، أوهلا تناسبُ سورة الضحى،  

، اثنيها انسبت  ، وهو من ابب من التشريف والتعظيم حلبيبنا املصطفى  تعاىل نعمه حلبيبه  
أن حيدث  إهلي للنيب  آخر كلمة يف سورة الضحى بداية أول سورة الشرح، وكأنه توجيه

 .ورفع ذكره ، ووضع وزره  ،ويبوح بشرح صدره
تضح يف هاتني تعليه وسالمه إن البشارة الرابنية حلبيبنا املصطفى صلوات ريب مث 

يف رمحته ابليتيم   ، فإن من اقتدى ابلنيب السورتني، وفيهما من الرسائل العجيبة ألمته 
احلامد الذاكر لنعمه سبحانه؛   ،وابلشاكر إلحسانه والضعيف، وبعدم زجره للسائل احملتاج،

 ه، ويزيل مهومه وأحزانه، ويرفع ذكره.  فسيشرح هللا له صدر 
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 املبحث السادس: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التني وخامتة سورة الشرح
 

 خامتة سورة الشرح: 

ا  لُۡعِۡسِ ٱفَإِنَّ َمَع  ﴿قال هللا تعاىل:   ا  لُۡعِۡسِ ٱإِنَّ َمَع    ٥يُِۡسا فَإَِذا فَرَۡغَت   ٦يُِۡسٗ
 .[الشرح] ﴾٨رَۡغبٱَرب َِك فَ  ِإَوََلَٰ  ٧نَصۡب ٱفَ 

 
 فاحتة سورة التني:  

ۡيُتونِ ٱوَ   ل ِيِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:   ِميِ ٱ  ۡۡلََلِ ٱَوَهََٰذا    ٢َوُطورِ ِسينِيَ   ١لزَّ
َ
 ٣ۡۡل

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا  ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ  ۡۡلِ
َ
 .[التني] ﴾٤ِِفٓ أ
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 املطلب األول: بني يدي سورة التني 
 التعريف ابلسورةأواًل: 

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف ي السورة اخلامسة والتسعونهسورة التني 
ومساها    ،»سورة والتني« إبثبات الواو تسمية أبول كلمة فيها  بـكتب التفسري  لدى بعض  مسيت  

وهي مكية عند أكثر العلماء، وذكر  ،لفظ »التني« »سورة التني« بدون واو ألن فيها هم بعض
ا مدنية، ونسب أيضا إىل ابن عباس، والصحيح عن ابن عباس أنه قال:  القرطيب عن قتادة أهنَّ 

وقبل سورة    ،وعدت الثامنة والعشرين يف ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الربوج،  هي مكية
 . (1) وعدد آايهتا مثان، اإليالف

 السورة اثنًيا: مقصد 
البقاعي يف مقصد سورة التني: قال اإلمام و  ،ا بيان فضل اإلنسانمقصده

وذلك هو إثبات القدرة الكاملة، وهو املشار إليه   ،ومقصودها: سر مقصود )أمل نشرح("
ابمسها، فإن يف خلق التني والزيتون من الغرائب، ما يدل على ذلك، وكذا فيما أشري إليه بذلك  

م إىل املقسم عليه، وهو اإِلنسان، الذي هو احملب ما يف األكوان،  سَ من النبوات، وضم القَ 
 . (2) "واضح يف ذلك 

احتوت هذه السورة على التنبيه أبن هللا خلق اإلنسان على : "قال اإلمام ابن عاشورو 
قِۡم وَۡجَهَك ﴿كما قال يف اآلية األخرى:   ،الفطرة املستقيمة ليعلموا أن اإلسالم هو الفطرة

َ
فَأ

ۚٞ فِۡطَرَت لِل ِ  ِ ٱ يِن َحنِيٗفا ۚٞ  نلَّاَس ٱَفَطَر  لَِّت ٱ ّللَّ ما خيالف أصوله   وأنَّ  ،[30الروم:] ﴾٣٠َعلَۡيَها
والتعريض ، ابألصالة أو ابلتحريف فساد وضالل، ومتبعي ما خيالف اإلسالم أهل ضاللة 

ربعة إمياء إىل واإلشارة ابألمور املقسم هبا إىل أطوار الشرائع األ، ابلوعيد للمكذبني ابإلسالم
والتنويه حبسن جزاء ، وأهنا مشاركة أصوهلا ألصول دين اإلسالم ،ا هلااإلسالم جاء مصدقا  أنَّ 

 
 حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب  ( ينظر: القرطيب: أبو عبد هللا1) 

مصاعد  ،  ؛ البقاعي110، ص20، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، جاجلامع ألحكام القرآنهـ(،  671)ت:
،  30جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، ؛ 393ص، 15، جروح املعاين ؛ اآللوسي، 209، ص3، جالنظر 

 . 6589، ص11، جاألساس يف التفسريحوى،  ؛ سعيد419ص
 . 209، ص3، جمصاعد النظر البقاعي، ( 2) 
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ومشلت اًلمتنان على اإلنسان خبلقه على أحسن نظام ،  الذين اتبعوا اإلسالم يف أصوله وفروعه
 . (1) "يف جثمانه ونفسه

، من خالل امسها  ات قدرة هللاحتدث اإلمام البقاعي يف سورة التني أن مقصدها إثبو 
أما اإلمام ابن عاشور  ئب يف معناه اللفظي وما يدل إليه كالنبوات السماوية،  الدال على العجا

ففصَّل يف مقاصدها ومعانيها، فبينت السورة أن الناس ُخلقوا على الفطرة املستقيمة، ودًللة  
 . ومصدقاا هلاالقسم هو النبوات األربعة توضيحاا أن اإلسالم أتى مكمالا 

 يف التناسب بني خامتة الشرح وفاحتة التني ودراستها املطلب الثاين: أقوال املفسرين 
 أواًل: أقوال املفسرين

هذه سورة موضحة ومتممة للمقصود يف السورتني "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قال  أ.  
ن، قد كانت تيب واإلتقاعليه من الرت   يقبلها، فبان لك أن الصور اإلنسانية بظاهر األمر مما ه

من حيث إهنا يف أحسن تقومي واًلفرتاق يبعد يف   ،تقتضي اًلتفاق بظاهر ارتباط الكمال هبا
 ، وخصه به من ضروب الكرامات   فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى هللا نبيه  ....    الظاهر،

ن، وما تضمن ن خري الداريوابتدأه به من عظيم اآلًلء مما تضمنت السوراتن إىل ما منحه م
ودًلئل احلب والتقريب، كل ذلك  مه سبحانه أنه ما ودعه وًل قاله من املالطفة والتأينسَ قَ 

يستوجب ذلك أو بعضه، ولو تقدم عمل مل يقع إًل   فضل منه تعاىل وإحسان ًل لعمل تقدم
ال من يشاء، فق وًل يستوجب أحد عليه شيئاا وإَّنا هو فضله يوتيه ،مبشيئته وتوفيقه وإرادته

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ا على ما وقع اإلمياء إىل بعضه بها سبحانه من ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ  ۡۡلِ
َ
 ﴾٤ِِفٓ أ

 . (2)"]التني[
له وفضَّ  ،اقا لُ ا وخُ قا لْ له هللا خَ وملا ذكر فيما قبلها من كمَّ "حيان: أبو  قال اإلمامب. 

ة، وأقسم سافلني يف الدنيا واآلخر يعاديه، وأنه يرده أسفل  على سائر العامل، ذكر هنا حالة من  
 .(3) "لقبول احلق، مث نقله كما أراد إىل احلالة السافلة ئااه مهيقَ لَ تعاىل مبا أقسم به أنه خَ 

 
 . 420-419، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  1) 
 .  370- 396، صالربهان يف تناسب سور القرآن ( ابن الزبري الغرانطي، 2) 
 . 502، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 3) 



 

108 

 

أكمل )الشرح( ملا ذكر سبحانه وتعاىل يف تلك السورة قال اإلمام البقاعي: "  ج.
يقوم حىت   كان  إليه، ف  ابلرغبة  وتعاىلحانه  به سخلقه وما كمله به، وختمها ابألمر بتخصيص

أنه سبحانه وتعاىل كما  )التني(  ويبذل اجلهد ملوًله يف كل ما يرضاه، ذكر يف هذه    ، تورم قدماه
أكمل األنواع وهو اإلنسان،   أكمل ذوات املخلوقات خصه أبن جعل نوعه  جعل ذاته

مبنابذة   ، وبلده أفضل البالد وهي مكة، وأن من عاداهوأصله أعظم األصول هو إبراهيم 
تعاىل متام القدرة، وهو فاعل ابًلختيار، يعلي من يشاء  شرعه أسفل اخللق، وأن له سبحانه و 

يها أبشياء أشار هبا  ويسفل من يشاء، فمنزلتها من آخر تلك منزلة العلة من املعلول، وأقسم ف
رفها به  وشرف البقاع اليت يكون هبا إمياء إىل ما ش  ، ويف عجيب صنعها  ، إىل شرفها يف أنفسها

كىن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني والصاحلني مما أظهر هبا من اخلري والربكات بس 
 . (1) "...رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني 

، فإن  (أملَْ َنْشرَحْ )فظهر من هذه املناسبة وضعها بعد ..." :اإلمام السيوطيقال د. 
وذلك يستدعي كمال عقله وُروِحه، فكالمها  ،  أخرب فيها عن شرح صدر النيب  سورة الشرح  

النفس واهلوى، وهو معصوم   تربئته من الوِْزر الذي ينشأ عن  يف القلب الذي حمله الصدر، وعن
فلما كانت هذه السورة يف هذا العَلم ،  مقامه عن كل وصممنهما، وعن رفع الذكر؛ حيث نزه  

متابعة   انسي، وذكر ما خامرهم منالفرد من اإلنسان، أعقبها بسورة مشتملة على بقية األ
 . (2) "النفس واهلوى
وملا ذكر سبحانه يف السورة السابقة حال أكمل النوع  " قال اإلمام اآللوسي:ه. 

يف هذه   وجلَّ  ذكر عزَّ  على اإلطالق  وجلَّ   عزَّ بل أكمل خلق هللا  ،اإلنساين ابًلتفاق
بذلك الفرد األكمل  ،ه ملن آمن منهوما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحان ،السورة حال النوع

 ل ِيِ ٱ وَ ﴿ِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم    :قائالا   م فقال عزَّ م وكرَّ ف وعظَّ وشرَّ   وفخر هذا النوع املفضل  
ۡيُتونِ ٱ وَ   .(3) "[التني] ﴾١لزَّ

 
 .130-129، ص22، جنظم الدرر ( البقاعي، 1) 
 .163-162، صتناسق الدرر( السيوطي، 2) 
 .393، ص15، جروح املعاين اآللوسي، ( 3) 
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  السابقة خبصال شرَّفه هبا، يف السورة امنتَّ هللا على نبيه "قال الشيخ الغماري: و. 
ۡيُتونِ ٱ وَ  ل ِيِ ٱ وَ ﴿ف بلده الذي نشأ فيه، فأقسم به تشريفاا له فناسب أن يشر ِ  َوُطورِ  ١لزَّ

ِميِ ٱ ۡۡلََلِ ٱَوَهََٰذا  ٢ِسينِيَ 
َ
 . (1)"مكة [التني]  ﴾٣ۡۡل

وبداية سورة    (أمََلْ َنْشرَحْ )فالصلة واضحة بني هناية سورة  ":  الشيخ سعيد حوى قال  .  ز
أتمر ابلعمل الصاحل، وسورة التني تبني أنه ًل خالص من السقوط  (َنْشرَحْ  أملَْ )فسورة  (نيالت ِ )

 . (2)" إًل ابإلميان والعمل الصاحل
يف سورة التني مث بني   قال الدكتور عبد هللا اخلطيب: بني هللا تعاىل مقام النيب  ح.

 ابلضاللة،  نيموقف الناس برسالته، ما بني اتبع لطريق العليني ابهلداية، أو طريق أسفل سافل 
فسورة الشرح تبني مقام النبوة، وسورة التني توضح مصري من اتبع هذا املقام من األمم، وقد 
ركزت سورة التني على منهجني مهمني منذ بدء اخلليقة، فشجرة طوىب اليت تفرَّع منها األنبياء  

 . (3)وأتباعهم، وشجرة الزقوم اليت خرج منها الفراعنة وأتباعهم
 سرينة أقوال املفاثنًيا: دراس

اجلبل الذي كل م وهو  ]التني[، ﴾٢َوُطورِ ِسينِيَ ﴿"قال تعاىل: قال اإلمام القشريي: 
ِميِ ٱ  ۡۡلََلِ ٱَوَهََٰذا  ﴿،  وملوضع قدم األحباب حرمة  ،هللا موسى عليه

َ
 : مكة، يعين  ]التني[،  ﴾٣ۡۡل

 وبلد احلبيب قدر  ، بولبيت احلبي ،البيت، وفيها  بلد احلبيب يوهلذا البلد شرف كبري، فه 
 .(4) "ومنزلة

شري إىل تأشار اإلمام ابن الزبري الغرانطي إىل أن مناسبة فاحتة سورة التني ملا قبلها  وقد  
، وبنيَّ اإلمام أبو  ذاكراا نعم هللا تعاىل على نبيه ، الكمال الذي خلقه هللا تعاىل يف النيب 

أبن يرده إىل أسفل السافلني، بعد أن خلقه   حيان أن سورة التني إشارة إىل من يعادي النيب  
 . على فطرة سوية تقبل احلق

 
 .150، صجواهر البيان الغماري، ( 1) 
 . 6589، ص11، جاألساس يف التفسري( سعيد حوى، 2) 
 أثناء وضع تعديالته على الرسالة.  جزاه هللا خرياا  عبد هللا اخلطيب  أ.د مما ذكره  التوجيههذا ( 3) 
 . 745، ص3ج  لطائف اإلشارات،ينظر: القشريي،  ( 4) 
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أوضح اإلمام البقاعي وجه تناسب فاحتة سورة التني مع خامتة سورة الشرح، مفصِ الا  و 
نواع هو اإلنسان، وأكمل البشر هو حبيب  ما ذكره اإلمام أبو حيان، مشرياا إىل أن أكمل األ

مع ما   قسم هللا تعاىل به بداية السورةلول القسم الذي أ، إضافة لذكره مدرب العاملني 
،  ملا قبلها  يناسب خامتة سورة الشرح، وهو قول راجح عندي يف وجه مناسبة فاحتة سورة التني

أو مع ما قبلها،   ،سورة كاملة مبوضوعهادون الرجوع إىل ال  ،ألنه ربط بني فاحتة السورة وخامتتها 
 . ي يف ذكر مناسباتهوهو ما دأب عليه اإلمام البقاع

ا يف أوجه املناسبةو  إذ إن سورة التني أمتت بقية   ،أضاف اإلمام السيوطي ملمحاا جديدا
الكامل يف الروح والعقل املنزه عن النقص يف اهلوى  ، فبعد بيان فضل النيب أصناف الناس

ليبني    ، وانطلق اآللوسي من هذا الوجهوالنفس؛ وضحت سورة التني تتمة األصناف من البشر
حال  بيان  ، مث  تناسب فاحتة العصر من خالل بيان حال الفرد األكمل  سورة التني  خامتة  أن  

 فناسب ترتيبهما.  ،وذلك يف سورة التني هذا النوع وهو اإلنسان، 
سعيد حوى إىل أنه ًل  الشيخأشار وقد ، (1) وقد خلص املراغي ما أتى به اآللوسي 

ۡسَفَل َسَِٰفلِيَ ...﴿فسر فالعمل الصاحل، ان و اإلمي بصاحَ من خالص من السقوط إًلَّ 
َ
 ﴾٥أ

للعبد،  وما اًلستثناء إًل بيان جراين األجر  ،، وبعضهم فسَّره ابهلرم والشيبابلسقوط]التني[، 
 كما كان حال شبابه.  

أقول: إن الرجوع إىل هللا تعاىل ًل يتأتى دون  من أقوال املفسرين من خالل ما تقدم و 
أوجه   كر يف األمم املاضية واحلاضرة، والتأمل يف خلق هللا لإلنسان، فمنمعرفة طريقه، والتف

يف العبادة والطاعة  تعاىل ح وفاحتة سورة التني أن التقرب إىل هللا املناسبة بني خامتة سورة الشر 
 . حببيبه  ره يف نفسه، وأتسيهِ اإلنسان ذاته، وتبص ِ  معرفةِ إىل  واًلجتهاد يف ذلك سبيل  

رابنيَّة يف سورة التني املكية، لتوضح عظمة هذا الدين يف مشوليته  شارات الإن هذه اإلمث  
وهيمنته على الشرائع السابقة، وإن املسلك الصحيح الذي جيب أن يسري عليه الناس هو  

 .واًلقتداء به مسلك النيب 

 
 .193، ص30ج  تفسري املراغي،( ينظر:  1) 
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  تبَّع ت مث إذاليجد انعدام التناسب بني هاتني السورتني،  من غري أتمل إن الناظر
 مَ لِ واجتهاداهتم يف املناسبة بينهما، عَ مدلول ألفاظهما، واطلع على أقوال املفسرين  ، و انيهممعا

، وأن ترتيب السور فيه توقيفي ، وأن اخلالف  حقًّا وصدقاا أن هذا القرآن من عند هللا تعاىل
 .(1)وهللا أعلم  ،الرجحانالذي وقع يف ذلك ًل جيعل له نصيباا من 

  

 
، دراسة حتليلية ألقوال  ترتيب سور القرآن الكرمي( ينظر ملعرفة أقوال العلماء يف هذا اخلالف: طه عابدين طه، 1) 

العدد التاسع، السنة اخلامسة    يف،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشر   العلماء، جملة البحوث والدراسات القرآنية، 
 والسادسة.  
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 فاحتة سورة العلق وخامتة سورة التنيأوجه التناسب بني  املبحث السابع: بيان
 

 خامتة سورة التني: 

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا  ﴿قال هللا تعاىل:   ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ   ۡۡلِ
َ
ۡسَفَل   ٤ِِفٓ أ

َ
ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه أ

ِينَ ٱإَِلَّ  ٥َسَٰفِلِيَ  ْ  َّلَّ ْ وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡجر  َغّۡيُ  لصَّ
َ
َفَما  ٦ َمۡمُنونٖ فَلَُهۡم أ

ِ يُ  بَُك َبۡعُد ب ِ ِينِ ٱَكذ  لَۡيَس  ٧ل 
َ
ُ ٱأ ۡحَكِم  ّللَّ

َ
 .[التني] ﴾٨لَۡحَِٰكِميَ ٱبِأ

 
 فاحتة سورة العلق:

 ٱ﴿قال هللا تعاىل: 
ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرب َِك  ۡسمِ ٱب نَسَٰنَ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  َّلَّ  ٢ِمۡن َعلَقٍ  ۡۡلِ

 ٱ
ۡ
ۡكَرمُ ٱَوَربجَك  قَۡرأ

َ
ِيٱ ٣ۡۡل ِ َعلَّ  َّلَّ نَسَٰنَ ٱَعلََّم  ٤لَۡقلَمِ ٱَم ب   ﴾ ٥َما لَۡم َيۡعلَمۡ  ۡۡلِ

 .[العلق]
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 املطلب األول: بني يدي سورة العلق 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، ترتيب تعداد السور يف املصحفحسب    هي السورة السادسة والتسعونسورة العلق  
ومسيت  ،  قرأ ابسم ربك«تسمية هذه السورة يف عهد الصحابة والتابعني ابسم »سورة ا  اشتهرت 

لوقوع لفظ »العلق« يف أوائلها، وعنوهنا البخاري:    ؛ومعظم التفاسري »سورة العلق«املصحف  يف  
وعنوهنا ابن عطية وأبو بكر بن  وتسمى: »سورة اقرأ«،  ،  (1) »سورة اقرأ ابسم ربك الذي خلق«

وهي أول سورة ، مكية ابًلتفاق، وهي العريب: »سورة القلم« وهذا اسم مسيت به: »سورة ن«
نزلت يف القرآن كما ثبت يف األحاديث الصحيحة الواضحة، ونزل أوهلا بغار حراء على النيب  

 َعلََّم  ﴿ إىل قوله: ،فيلوهو جماور فيه يف رمضان ليلة سبع عشرة منه من سنة أربعني بعد ال
نَسَٰنَ ٱ عد آايهتا يف  عدد، و ذلك يف األحاديث الصحيحة ثبت ،[العلق] ﴾٥َما لَۡم َيۡعلَمۡ  ۡۡلِ

أهل املدينة ومكة عشرون، ويف عد أهل الشام مثان عشرة، ويف عد أهل الكوفة والبصرة تسع 
 .(2)عشرة

 اثنًيا: مقصد السورة 
إِنَّ  ﴿ ى، حىت يبلغ احلقيقة الكرب اإلنساناالجتاهات اليت يسلكها مقصدها بيان 

ومقصودها، ورة العلق: "قاعي يف مقصد سقال اإلمام البو  ، ]العلق[ ﴾٨لرجۡجَعَٰٓ ٱإََِلَٰ َرب َِك 
لكفرانه، طمعاا يف جنانه، وخوفاا   األمر بعبادة من له اخللق واألمر، شكراا إِلحسانه، واجتناابا 

وكل من امسيها دال على ذلك، ألن املريب  ، املعاد نريانه، ملا ثبت من أنه يدين العباد يوممن 
شري إىل اخللق، واقرأ يدل  إىل األمر، والعلق يعلى أن "اقرأ" يشري ، جيب شكره، وحيرم كفره

يدل   والعلق،  البداية، وهي العبادة ابملطابقة، وعلى النهاية، وهي النجاة يوم الدين ابلالزم  على
خملوق من دم؛ عرف أن خالقه قادر    على كل من النهاية والبداية ابًللتزام، ألن من عرف أنه

،  حياة من الدم، ومن صدَّق ابإِلعادة عمل هلال ل على إعادته من تراب، فإن الرتاب أقبل
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نفساا، فكأنه إشارة إىل حترمي أكل الدم، ألن   يالعلق، ألنه مركب احلياة، ولذلك مس وخصَّ 
 . (1) "أكله تطبع بطابع صاحبه، وصارت نفسه كنفسه من

الكالم القرآين  تلقني حممد قال اإلمام ابن عاشور يف مقصد سورة العلق: هو " و 
هللا الذي   ألنَّ  ،واإلمياء إىل أن علمه بذلك ميسر، إذ كان ًل يعرف التالوة من قبل ، هوتالوت

وإمياء إىل أن أمته ستصري إىل معرفة ،  ابتداءا   أهلم البشر العلم ابلكتابة قادر على تعليم من يشاء
سان وخاصة خلقه اإلن ، وتوجيهه إىل النظر يف خلق هللا املوجودات ، القراءة والكتابة والعلم

ض  وتعرَّ ، ب النيب وهتديد من كذَّ ، فذلك مبدأ النظر ،ا من علقةا مستخرجا ا عجيبا خلقا 
أن هللا عامل أبمر من يناوؤنه   وإعالم النيب ، والتقوىه عن الصالة والدعوة إىل اهلدى ليصد  

على ما جاءه من احلق والصالة والتقرب إىل   وتثبيت الرسول ، وأنه قامعهم وانصر رسوله
 . (2)"ألن قوة هللا تقهرهم ؛وأن ًل يعبأ بقوة أعدائه ،هللا

 عل هللا وقدرة علق، من اإلنسان خلق ببيان هللا، قدرة عظيم العلق سورة بيَّنتوقد 
 . (3) فضله وكمال هللا قدرة عظيم على جلية دًلئل وكلها خلقه، بعد تعليمه

 وخامتة التني ودراسُتها  املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة العلق
 أواًل: أقوال املفسرين

بَُك َبۡعُد ﴿ ملا قال سبحانه لنبيه " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال أ.  ِ َفَما يَُكذ 
 ِ ِينِ ٱب لَيَۡس  ٧ل 

َ
ُ ٱأ ۡحَكِم  ّللَّ

َ
ن معىن ذلك على هذا بعد أوك، [التني] ﴾٨لَۡحَِٰكِميَ ٱبِأ

وأعلى قدره عن ذلك،  ،ىل عن التكذيب ابحلساب وضوح األمر لك وبيانه، وقد نزهه تعا
ۡكَت َۡلَۡحَبَطنَّ َعَمُلَك  ...﴿هذا إذا ورد كسبيل قوله تعاىل:  ولكن سبيل ۡشَ

َ
 ﴾٦٥... لَئِۡن أ

وقصد ابحلقيقة به   ،اخلطاب  لهواببه، وحكم هذا القبيل واضح يف حق من تعدى ، [الزمر]
  :فتقدير الكالم ،شكوك والشبهة إليهممن حيث عدم عصمتهم وإمكان تطرق ال  من أمته 

احلساب، وقد وضح لكم ما يرفع   مين فيه أن حيملكم على التوقف والتكذيب أبمر يء أي ش
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تعلموا أن ربكم أحكم احلاكمني، أفيليق به وهو العليم اخلبري أن  أملالريب ويزيل اإلشكال، 
ا سن أن يفعل ذلك عبثا جيعل اختالف أحوالكم يف الشكوك بعد خلقكم يف أحسن تقومي، أحي

َمآءَ ٱا َخَلۡقَنا َومَ ﴿وقد قال تعاىل:  ۡرَض ٱوَ  لسَّ
َ
فلما قرر  ،[ص] ﴾٢٧ ...َوَما بَيَۡنُهَما َبَِٰطًٗل  ۡۡل

على أنه أحكم احلاكمني مع ما تقدم من موجب نفي اًلسرتابة يف وقوع اجلزاء   العبيدسبحانه  
، ومنه يعلم اًلبتداء الشفاءة إىل ما به يقع  إذا اعترب ونظر، وقعت يف الرتتيب سورة العلق مشري 

وبشرى للمحسنني،  ورمحةا  وهدىا  يء لكل شهو كتابه املبني الذي جعله تبياانا  أو ، واًلنتهاء
 ٱ﴿ته ليتدبروا آايته فقال: فأمر بقراء

ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرب َِك  ۡسمِ ٱب ا به  أي مستعينا ، [لقعال] ﴾١َخلَقَ  َّلَّ
ِيٱَتَباَرَك ﴿ ، فسوف يتضح سبيلك وينتهج دليك  َل  َّلَّ ِ  لُۡفۡرقَانَ ٱنَزَّ َٰ َعۡبِده ِۡلَُكوَن  ۦلََعَ

ا  ۡحَسِن  ...﴿ه تعاىل أعلم عباده خبلقه اإلنسان ا فإنَّ وأيضا  ،[الفرقان ] ﴾١لِلَۡعَٰلَِمَي نَِذيرا
َ
ِِفٓ أ

ۡسَفَل َسَِٰفلِيَ   ٤َتۡقوِيمٖ 
َ
افرتاق الطرفني وحصل منه على ما قدم بيانه  ،  [التني]  ﴾٥ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه أ

ََٰها﴿، كل ذلك بسابق حكمته وإرادته  الغايتنيوتباين    ﴾١٣...  َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكَّ َنۡفٍس ُهَدى
 . (1)"[السجدة]

 أذكرها هنا ألمهيتها:  فصالا اإلمام الغرانطي عقد مث 
ولعل بعض من يتفطن، يعرتض هنا أبن هذه السورة من أول ما نزل فكيف يستقيم "

وأين غاب اعرتاضك يف عدة  :لهفنقول ، ؟ك من ادعاء ترتيبها على ما أتخر عنها نزوًلا مراد
يست سورة البقرة من املدين ومقتضى أتليفنا هذا  فل أبل يف معظم ذلك، وإًل  ،سور مما تقدم

إَّنا هو عليها وفيما  _  على الرتتيب احلاصل يف مصحف اجلماعة  _  بناء ما بعدها من السور  
، فإَّنا غاب عنك نسيان ما قدمناه يف اخلطبة من أن ترتيب ؟ما ًل حيصى بعد من املكي

كان ذلك بتوقيف منه أو    ،الصالة والسالمالسور على ما هي عليه راجع إىل فعله عليه 
وهللا   ،ابجتهاد الصحابة رضي هللا عنهم على ما قدمناه، فارجع بصرك وأعد يف اخلطبة نظرك

 . (2) "وحيملنا يف ذلك ما يقربنا إليه مبنه وفضله آايته  وتدبر بيانه يوفقنا إىل اعتبار 
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إلنسان يف أحسن تقومي، مث  ا قُ لْ وملا ذكر فيما قبلها خَ : "قال اإلمام أبو حيانب. 
ا على شيء من أطواره، وذكر نعمته عليه، مث ذكر ذكر ما عرض له بعد ذلك، ذكره هنا منبها 

 . (1) " ةوما يؤول إليه حاله يف اآلخر  ،طغيانه بعد ذلك 
ابلتحديث بنعمته،   (ىحَ الض  )ملا أمره سبحانه وتعاىل يف قال اإلمام البقاعي: "ج. 

فأنتج ذلك إفراده مبا أمره به يف ختمها من ختصيصه ابلرغبة   ،حرَ شْ نَ  ْ ملَ أَ وذكره مبجامعها يف 
لغريه إًل به،   ه أهل لذلك لتمام قدرته الذي يلزم منه أنه ًل قدرةيف الزيتون على أنَّ  إليه، فدلَّ 

وف السامع إىل ما يوجب حسن فتش  ،فأمثر قطعاا البعث للجزاء ، فأنتج ذلك متام احلكمة
اجلزاء يف ذلك اليوم وأبي  وسيلة يقف بني يدي امللك األعلى يف يوم اجلمع األكرب من خصال 

ابلعلم   الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، فأرشد إىل ذلك يف هذه السورة، فقال ابدائا ابلتعريف
أطواره احلسنة والقبيحة   وبعض  ،األصلي ذاكراا أصل من خلقه سبحانه وتعاىل يف أحسن تقومي

وتنبيهاا على تعرفها وإنعام النظر فيها، وقدم الفعل  ،تعجيباا من متام قدرته سبحانه وتعاىل
لقراءة أهم: العامل يف اجلار واجملرور هنا ألنه أوقع يف النفس لكوهنا أول ما نزل فكان األمر اب

 ِأرَ قْـ ا  نه ًل قراءة إًل مبا أمره به، وهي اجلمع األعظم، فاملعىن: أوحذف مفعوله إشارة إىل
 .(2) "أوجد القراءة ملا ًل مقروء غريه، وهو القرآن اجلامع لكل خري

ملا تقدم يف سورة التني بيان خلق اإلنسان يف أحسن تقومي،  قال اإلمام السيوطي: "د.  
وذلك ظاهر اًلتصال، فاألول  ،[العلق] ﴾٢ِمۡن َعلَقٍ  نَسَٰنَ ۡۡلِ ٱَخلََق ﴿ه تعاىل: بنيَّ هنا أن

ُ أبَِْحَكِم  أنه تعاىل ملا قال يف آخر التني:  ،  بيان العلة الصورية، وهذا بيان العلة املادية أَلَْيَس اّللَّ
ِيٱ﴿كمته، فبني أنه  بنيَّ يف أول العلق أنه تعاىل مصدر علم العباد حب  ،[8التني:]  احْلَاِكِمنيَ   َّلَّ
 ِ َم ب
نَسَٰنَ ٱَعلََّم  ٤لَۡقلَمِ ٱَعلَّ ، وصدر ذلك ابألمر ابلقراءة،  [قالعل] ﴾٥َما لَۡم َيۡعلَمۡ  ۡۡلِ

 . (3) ".واستفتاحها ابمسه دائماا؛ لتكون لإلنسان عوانا على كمال العلم حبكمة أحكم احلاكمني
السورة    ا: أنَّ هللا تعاىل أنكر يفمناسبة هذه السورة ملا قبلهقال الشيخ الغماري: " ه.  

ِ ﴿ث عالسابقة على الكفار تكذيبهم ابلب بَُك َبۡعُد ب ِ ِينِ ٱَفَما يَُكذ  واخلطاب  ،[التني] ﴾٧ل 
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إِنَّ إََِلَٰ َرب َِك ﴿للمكذب ابلبعث، واًلستفهام إنكاري، فصرح هنا ابلبعث، وأكد وقوعه 
 . (1)"[العلق]  ﴾٨لرجۡجَعَٰٓ ٱ

أحسن  ه ذكر هناك خلق اإلنسان يفمناسبتها ملا قبلها أنَّ : "قال الشيخ املراغيو. 
أنه ذكر هنا من أحوال اآلخرة ما هو كالشرح  تقومي، وذكر هنا خلق اإلنسان من علق، إًلَّ 

 . (2) "والبيان ملا سلف 

بَُك ﴿سورة التني تنتهي بقوله تعاىل:    رأينا أنَّ سعيد حوى: "  الشيخقال  .  ز ِ َفَما يَُكذ 
 ِ ،  ورأينا أن أحد اًلجتاهني يف تفسريها أن اخلطاب لرسول هللا  ،[التني] ﴾٧ينِ ل ِ ٱَبۡعُد ب

وتقديره: فمن يكذبك بعد هذا البيان اي حممد يف أمر اليوم اآلخر واجلزاء واحلساب؟ وأن 
اًلجتاه اآلخر يف اآلية: فما حيملك أيها اإلنسان على التكذيب ابحلساب؟ وأتيت سورة العلق 

 ٱ﴿ طب رسول هللا بعد ذلك لتخا
ۡ
ِ  قَۡرأ القراءة املأمور هبا   فإنَّ  ،[العلق] ﴾١... َرب َِك  ۡسمِ ٱب

 .(3) " فللسورة صلتها الواضحة مبا قبلها ،يوم الدين آت  هي الدليل على أنَّ 

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
خالل ذكر اإلمام الغرانطي وجه املناسبة بني فاحتة سورة العلق وخامتة سورة التني، من  

حلاكمني يف سورة  مناسبة ابتداء اإلنسان وهنايته يف سورة العلق لبيان هللا تعاىل أنه أحكم ا
 التني، مع مقابلة بني حسن التقومي وخلق هللا لإلنسان. 

أوجه  وجه املناسبة؛ فهو أتكيده على معىن الالحق لأما تعقيب اإلمام الغرانطي  
على القارئ بيان وجه مناسبة سورة العلق شكل د يُ ، إذ قاملناسبة بناءا على ترتيب املصحف

فرد ذلك إىل أن أوجه املناسبة هذه أتت بناءا على ملا قبلها مع كوهنا أول ما نزل من القرآن، 
مدنية، وإذا أوجب تقدميها بناء على  فسورة البقرة ترتيب املصحف ًل على ترتيب النزول، 

 اتريخ النزول تكون مكية ًل مدنية.  
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التني والعلق من خالل استيضاح سورة العلق  يتمام أبو حيان بني سور اإل ربط وقد 
لألطوار والنعم اليت ُمنحت لإلنسان الذي خلق يف أحسن تقومي، فكانت سورة العلق مفصلةا 

 . جململ سورة التني
سور  وجَّه اإلمام البقاعي املناسبة على حنٍو موضوعي بني سورة العلق وما قبلها من و 

حبيث تكون سورة العلق نتيجة اجلزاء املتعلق للعبد، مع التعريف أبصل  ،  والتني  رحالضحى والش 
خلقة اإلنسان ونعم هللا تعاىل عليه، وهذا الوجه من قبيل ما ذكره اإلمام أبو حيان مع شيٍء  

 فصيل.من الت
يف بيان وجه املناسبة بني فاحتة سورة العلق وخامتة سورة التني ما األوجه احلسنة ومن 

  بيان العلة الصورية تني نقدحت له بصرية اإلمام السيوطي رمحه هللا، إذ أوضح أنَّ يف سورة الا
نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا  ﴿يف قوله تعاىل:  األصلية   ۡحَسنِ   ۡۡلِ

َ
ويف سورة العلق   ،[التني]  ﴾٤َتۡقوِيمٖ   ِِفٓ أ

نَسَٰنَ ٱَخلََق  ﴿  :بيان العلة املادية ختمت سورة التني ابًلستفهام  ا  لمف،  [العلق]  ﴾٢ِمۡن َعلَقٍ   ۡۡلِ
ويف سياق   للعلم النافع،اإلنكاري عن أحكم احلاكمني، أتى األمر اإلهلي ابلقراءة اليت توصل 

   .(1) والزحيلي واآللوسيسار املراغي وجه املناسبة هذا 
حوى من خالل قوله تعاىل:   الشيخ سعيدسورة العلق ملا قبلها عند وكانت مناسبة 

بُ  ينِ ٱَك بـَۡعُد بِ ﴿َفَما ُيَكذِ  ، مع أول سورة العلق، وأن القراءة دًللة على يوم [7:التني] ﴾لدِ 
أن له هناية  على ىى ، وهذا وجه فريد مأخوذ من أن القراءة يف ابتداء خلق اإلنسان دليل الدين

 حمتومة حياسب على عمله فيها. 
لكوت هللا اإلميان والصالح؛ املداومة على التأمل يف مظهر يل أن من صفات أهل و 

ا ذكر هللا تعاىل َخْلَقه اإلنساَن يف أحسن تقومي انسب يف  تعاىل، وما خلق وأبدع سبحانه، ومل
نَسَٰنَ ٱَخلََق ﴿ : سورة العلق بيان وكيفية نشأته يف قوله  .[العلق]﴾٢ِمۡن َعلَقٍ  ۡۡلِ

 
،  التفسري املنري الزحيلي، ؛ 197، ص30ج تفسري املراغي، ؛400، ص15، جروح املعاين اآللوسي، ينظر: ( 1) 

 . 311، ص30ج
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وا هللا  ، فلو عرفوديدهنمإنَّ عدم معرفة هللا تعاىل والتفكر آبًلئه سبيُل أهل التكذيب  مث  
عبدوه حق عبادته لكانوا من أهل اإلميان والعمل الصاحل، ولكنهم أبوا إًل أن يكونوا أسفل و 

 السافلني.
تقرر حقيقة عظيمة وجليلة أنَّ   الرسول  ها هي اآلايت األوىل اليت نزلت على قلب  و 

وأن العلم احلقيقي   السعادة يف الدنيا واآلخرة،  هم الكون، ومفتاحُ فَ   مفتاحُ ابسم هللا هي    لقراءةَ ا
اإلهلي يف القراءة  األمرُ  فناسب ،أحكم احلاكمنيذي هو المصدره اجلليل سبحانه إَّنا النافع 

 ٱ﴿  يف سورة العلق بني عوامل احلق والتفكر آبًلئه
ۡ
التأمَل يف معرفة هللا   ،]العلق[ ﴾١ ...قَۡرأ

ۡيُتونِ ٱ وَ  ل ِيِ ٱ وَ ﴿تعاىل والتفكر يف خملوقاته  ِميِ ٱ ۡۡلََلِ ٱَوَهََٰذا  ٢ِسينِيَ  َوُطورِ  ١لزَّ
َ
 ﴾٣ۡۡل

 . إىل يوم جزائه بداية نشأتهمن بروحه ليصل اإلنسان  ]التني[؛
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 العلقاملبحث الثامن: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة القدر وخامتة سورة 
 

 خامتة سورة العلق: 

َٰٓ ﴿قال هللا تعاىل:   َب َوتََوّلَّ رََءيَۡت إِن َكذَّ
َ
لَۡم   ١٣أ

َ
نَّ  أ

َ
َ ٱَيۡعلَم بِأ ّلََكَّ   ١٤يََرىَٰ   ّللَّ

 ِ َۢا ب ۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع
 ١٧ۥفَلَۡيۡدُع نَادِيَهُ  ١٦نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ  ١٥نلَّاِصَيةِٱلَئِن لَّ
َبانَِيةَ ٱَسَنۡدُع   .[العلق] ﴾١٩۩ۡقََتِبٱوَ  ۤۡدُجۡسٱّلََكَّ ََل تُِطۡعُه وَ  ١٨لزَّ

 
 فاحتة سورة القدر:  

نَزلَۡنَُٰه ِِف َۡلۡلَةِ  ﴿تعاىل:  قال هللا  
َ
َقۡدرِ ٱإِنَّآ أ

ََٰك َما َۡلۡلَُة    ١لۡ ۡدَرى
َ
َقۡدرِ ٱَوَمآ أ

 ٢لۡ
َقۡدرِ ٱَۡلۡلَُة 
لِۡف َشۡهرٖ  لۡ

َ
ِۡن أ  .[القدر] ﴾٣َخّۡيٞ م 
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 املطلب األول: بني يدي سورة القدر 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، د السور يف املصحفيب تعداحسب ترت هي السورة السابعة والتسعونسورة القدر 
  ، وهي مكية يف قول اجلمهور(،  سورة القدر)بـ    وكتب التفسرياملصحف  يف  مسيت هذه السورة  

والضحاك أهنا مدنية ونسبه القرطيب إىل ا ابن عباس أيضا ، وعن  ويروى عن ابن عباس
تتضمن الرتغيب   ويرجحه أن املتبادر أهنا  ،وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت ابملدينة   ،األكثر

وقد عدها جابر بن زيد  ، ليلة القدر وإَّنا كان ذلك بعد فرض رمضان بعد اهلجرةيف إحياء 
،  (الشمس)وقبل سورة  (عبس) اخلامسة والعشرين يف ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة 

مخس  وآايهتا  ،  فأما قول من قالوا إهنا مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد املطففني وقبل البقرة
 . (1)لعدد املدين والبصري والكويف، وست يف العد املكي والشامييف ا

 اثنًيا: مقصد السورة 
ومقصودها:  "قال اإلمام البقاعي:  و مقصدها بيان أفضلية ليلة القدر وعظيم شأهنا،  

ليلة    نَّ وعلى ذلك دل امسها، أل  ،اقرأ  تفضيل األمر الذي هو إحدى قسمي ما ضمنه مقصود
ملن يقول ابعتبار تفضيل  املسبب على السبب، وهو دليل   فهو من إطالق القدر فضلت به،

 ۡۡلَۡومَ ٱ...﴿ يه:كان فيها، كما قال ذلك اليهودي يف اليوم الذي نزل ف  األوقات، ألجل ما
ۡكَملُۡت لَُكۡم ِديَنُكمۡ 

َ
 ،على ذلك  وأقره الفاروق عمر بن اخلطاب ، ]املائدة[ ﴾٣...أ

   . (2)"وهللا أعلم
التنويه بفضل القرآن وعظمته إبسناد  بن عاشور: إنَّ مقصد السورة هو "مام اقال اإلو 

ورفع شأن  ،  من هللا تعاىلعلى الذين جحدوا أن يكون القرآن منزًلا  والرد ِ ، إنزاله إىل هللا تعاىل
 

التحرير  ؛ ابن عاشور،  411، ص15، جروح املعاين؛ اآللوسي،  216، ص3، جمصاعد النظر ينظر: البقاعي،  (  1) 
 . 6597، ص11، جاألساس يف التفسري؛ سعيد حوى،  455، ص30جوالتنوير،  

، ِمَن اليَـُهوِد قَاَل َلُه: اَي أَِمرَي  الرواية هي َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب، َأنَّ  و .  216، ص3، جمصاعد النظر البقاعي،  (  2)  َرُجالا
َنا َمْعَشَر اليَـُهوِد نـَزََلْت، ًَلختََّْذاَن َذِلَك اليَـْومَ  ْؤِمِننَي، آيَة  يف ِكَتاِبُكْم تـَْقَرُءونـََها، َلْو َعَليـْ

ُ
ا. قَاَل: َأي  آيٍَة؟ قَاَل:امل   ِعيدا
  ۡۡلَۡومَ ٱ... ﴿

َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡسَلَٰمَ ٱۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت َلُكُم أ ...(  [املائدة] ﴾٣...ِديٗنا  ۡۡلِ

 ،  18، ص1، ج45ابب: زايدة اإلميان ونقصانه، رقم احلديث:كتاب: التفسري،   صحيح البخاري،ينظر: 
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  وتفضيل الليلة اليت توافق ليلة إنزاله من ، ونزول املالئكة يف ليلة إنزاله  ،نزل فيهالوقت الذي أُ 
 .(1) " صدق ليلة القدر ابلقيام والتَّ ني  ويستتبع ذلك حتريض املسلمني على حتَ ، كل عام

إىل دًللة نزول القرآن الكرمي يف سورة  قاعي يف مقصد سورة القدر  أشار اإلمام البلقد  
مع اليهودي    حبديث سيدان عمر بن اخلطاب    اعتباراا العلق، ودًللة شرف األوقات وتفضيلها  

القدر وَرْبِط    ليلةقصد السورة عند اإلمام متعلق بفضيلة  روق على هذا التفضيل، فموإقرار الفا
 .ذلك مع السورة اليت قبلها

نبَّهت سورة القدر إىل عظمة القرآن الكرمي كما بنيَّ ذلك اإلمام ابن عاشور، مضيفاا و 
عظمة ليلة  هللا تعاىل، ومن مقاصدها بيان  لكتاب املكذبني  جاءت للرد على املشركني اأهن

 ي وقوعها.القدر، واحلث على حتر 

 وخامتة العلق ودراسُتها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة القدر 
 أواًل: أقوال املفسرين

ما تقدم األمر بقراءته ملا قدمت   ا إبنزالِ وردت تعريفا "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  أ.  
وأن السلوك إليه سبحانه إَّنا هو من ذلك الباب، أعلم  ،ب الكتا اإلشارة إىل عظيم أمر

ونبحث على  ،وتعلق رجائنا ، يف مظان دعائناوعرفنا بقدرها لنعتمدها  ،سبحانه بليلة إنزاله 
وهي كالساعة يف يوم اجلمعة يف إهبام أمرها مع جليل   ،لعلنا نوافقها ،اًلجتهاد يف العمل

يف التعريف بعظيم   وكأنَّ   ، سبحانه يف إخفاء ذلك رمحةقدرها، ومن قبيل الصالة الوسطى، وهلل  
ت سورة القدر من متام ما تقدم ووضح  قدر هذه الليلة التعريف جباللة املنزل فيها، فصار 

 . (2) "اتصاهلا

 
 . 455، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 1) 
 . 372، صالقرآنالربهان يف تناسب سور ( الغرانطي، 2) 
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 ٱ﴿ملا قال:  ،ومناسبتها ملا قبلها ظاهرقال اإلمام أبو حيان: "ب. 
ۡ
ِ  قَۡرأ َرب َِك  ۡسمِ ٱب

ِيٱ نَزلَۡنَُٰه ِِف َۡلۡلَةِ ﴿أنه قال: اقرأ ما أنزلناه عليك من كالمنا، كف، [العلق] ﴾١َخلَقَ  َّلَّ
َ
آ أ إِنَّ

َقۡدرِ ٱ
 . (1)"[رالقد ]  ﴾١لۡ

ملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل كتابه يف هذا الذكر العريب قال اإلمام البقاعي: "ج. 
كان  املعجز، ذكر إنزاله مستحضراا يف كل قلب، كان ذلك مغنياا عن إعادته بصريح امسه، ف

العظمة مىت أضمره علمه املخاطب مبا يف السياق من القرائن الدالة عليه، ومبا له يف القلب من  
السورة ًلفتتاح العلق ابألمر بقراءته، وختمها ابلصالة    ويف الذهن من احلضور ًل سيما يف هذه

ال:  اليت هي أعظم أركاهنا، فكانت دًللتها عليه دًللة هي يف غاية الوضوح، فكان كأنه ق
لة  واقرتب بقراءة القرآن يف الصالة، فكان إضماره أدل على العظمة الباهرة من إظهاره، لدًل

اإلضمار على أنه ما مت شيء ينزل غريه فهو حبيث ًل حيتاج إىل التصريح به، قال مفخماا له 
من  أبمور: إضماره، وإسناد إنزاله إليه، وجعل ذلك يف مظهر العظمة، وتعظيم وقت إنزاله املتض

م من لعظمة البلد الذي أنزل فيه على قول األكثر، والنيب الذي أنزل عليه، مؤكداا ألجل ما هل
 . " (2)انَّ إِ اإلنكار،  

على القرآن،   قال اخلطايب: ملا اجتمع أصحاب النيب "قال اإلمام السيوطي: د. 
آ ﴿  قوله: ووضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا بذلك على أن املراد هباء الكناية يف  إِنَّ

نَزلَۡنَُٰه ِِف َۡلۡلَِة 
َ
 ٱ﴿إىل قوله:  ]القدر[، ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱأ

ۡ
قال القاضي أبو بكر  ، ]العلق[ ﴾١...قَۡرأ

 . (3) بن العريب: وهذا بديع جدًّا

 
 . 513، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 1) 
 .177-176، ص22، جنظم الدرر البقاعي، ( 2) 

( قال احملقق مرزوق علي إبراهيم: وهناك مناسبة أخرى خفية؛ هي: أنه تعاىل ملا ختم العلق ابألمر ابلسجود واًلقرتاب  3) 
وكان املقصود من اًلقرتاب التعرض للرمحة الفائضة من هللا على املصلِ ي، والصالة ًل تكون إًل بقرآن، ذكر   من هللا، 

ته، ورمحة يف الزمان الذي نزل فيه وهو ليلة القدر اليت تتنزل املالئكة فيها  يف أول هذه السورة أن القرآن رمحة يف ذا
 .163، صسق الدرر تناابلروح والسالم على الكون. ينظر: السيوطي، 
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ووجه مناسبتها قبلها أهنا كالتعليل لألمر بقراءة القرآن  اآللوسي: "قال اإلمام ه. 
 . (1) "وشأنه فخيم ،قدره عظيم ألنَّ  ،رآنكأنه قيل: اقرأ الق  ،املتقدم فيه

ومن تسديد ترتيب املصحف أن وضعت سورة القدر " قال اإلمام ابن عاشور: و. 
اء إىل أن  ميالبينة وسور بعدها، كأنه إ عقب سورة العلق مع أهنا أقل عدد آايت من سورة 

نَزلَۡنَٰهُ   ...﴿الضمري يف  
َ
 . (2)"نزوله بسورة العلق  يعود إىل القرآن الذي ابتدئ ]القدر[،    ﴾١...  أ

أبن   الرسول  أمرَ  )العلق( تلك  يف أنَّ  ومناسبتها ملا قبلها قال الشيخ املراغي: "ز. 
هذه ذكر القرآن  علم اإلنسان ما مل يعلم، ويفيقرأ القرآن ابسم ربه الذي خلق، واسم الذي 

ومبا يسعدهم   ،  الناسالعظمة والسلطان، العليم مبصاحل  يونزوله وبيان فضله، وأنه من عند ربه ذ 
 . (3) "ليلة هلا من اجلالل والكمال ما قصته السورة الكرمية دينهم ودنياهم، وأنه أنزله يف يف

لسابقة أبمر النيب عليه الصالة والسالم افتتحت السورة اقال الشيخ الغماري: " ح.
 ٱ﴿ابلقراءة، 

ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرب َِك  ۡسمِ ٱب هذه السورة إنزال  كر يف أن يذ  ناسبف ،[العلق] ﴾١َخلَقَ  َّلَّ

نَزلَۡنَُٰه ِِف َۡلۡلَةِ ﴿القرآن املأمور بقراءته 
َ
آ أ  .(4)[القدر] ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِنَّ

بقراءة القرآن ابسم ربه    أمر اّللَّ تعاىل يف سورة العلق نبيه  قال الشيخ الزحيلي: ".  ط
زمن البدء يف نزول الذي خلق، واسم الذي عل م اإلنسان ما مل يعلم، مث أابن يف هذه السورة 

 . (5) "يهاالقرآن، وهو ليلة القدر ذات الشرف الرفيع والقدر العايل بسبب نزول القرآن ف
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

أشار اإلمام الغرانطي يف وجه مناسبة فاحتة سورة القدر مع خامتة سورة العلق إىل شرح 
ول سورة العلق، وهو من قبيل مناسبة فاحتة  لسورة القدر وعظم الليلة فيها، مع إشارة مناسبة أل

 هذا سار اإلمام أبو حيان يف بيان وجه املناسبة.  وعلى، السورة ملا قبلها 

 
 .411، ص15جروح املعاين،  ( اآللوسي، 1) 
 . 456، ص30، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور،  2) 
 .206، ص30، جتفسري املراغي( 3) 
 .151، صجواهر البيان  الغماري، ( 4) 
 . 330، ص30، جالتفسري املنري( الزحيلي،  5) 
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ي يف بيان املناسبة، إذ كان وجه املناسبة اليت ذكرها واضحة جليَّة  توسع اإلمام البقاعو 
مع جاللة القرآن   للقارئ، حيث ربط القرب والسجود يف سورة العلق بتالوة القرآن الكرمي

 .  خلص هذا املعىن اإلمام اآللوسيو وعظمة إنزاله يف سورة القدر، 
، والقول متصل ومل يعلق عليه  (1) نقل اإلمام السيوطي قوًلا عن اإلمام اخلطايب رمحه هللاو 

، ومل أتوصل إىل أثر واتبعهما ابن عاشور ،أبول سورة العلق كما ذكر ذلك اإلمام الغرانطي
سبب وضع سورة القدر عقب العلق راجع إىل الضمري يف قوله  نَّ إ ل:يف قو من الصحابة 

نَزلَۡنَٰهُ  ...﴿تعاىل: 
َ
اإلمام اخلطايب املصدر بقوله "وقد قيل: إنَّ  أوقد ابتد، [القدر] ﴾١... أ

ليدلوا بذلك  حني مجعوا القرآن وضعوا سورة القدر عقب سورة العلق  أصحاب رسول هللا 
نَزلَۡنَٰهُ ﴿الكناية يف قوله:  على أن املراد هباء

َ
آ أ :  القرآن، إشارة إىل قوله ]القدر[، ﴾١... إِنَّ

 ٱ﴿
ۡ
ومن املعلوم أن من دًلًلت   ومل تذكر )قيل( يف نقل اإلمام السيوطي،  ،"]العلق[  ﴾١...قَۡرأ

مفردة )قيل( الضعف وجمهولية املصدر، وملا حبثت يف هذه الرواية وجدهتا عند اخلطايب رمحه  
املسند إىل سيدان عثمان بن عفان  األثرومل أجدها عند غريه، وحال هذه الرواية كحال هللا، 
 هذا من انحية  (2)ضعفه وبنيجه وخرَّ  قق د. طه عابدين السندَ نفال إذ حيف ترتيب األ ،

السند، أما من انحية املنت، فلو كان ترتيب السور من الصحابة رضوان هللا عليهم لوصلت 
ت أكثر سور  ملا كانو ، علق هبذا الرتتيب واختياراهتم واختالفاهتم ألجل ذلك إلينا رواايت تت

كان من الضرورة إرسال بقية السور على هذا   من عند النيب  يٍ توقيفمرتبة أبمٍر القرآن 
، وقد أشار الدكتور عبد هللا اخلطيب إىل أن النص املذكور من اخلطايب ًل األساس وهللا أعلم

 تهادي بل إن اًلستدًلل هذا قوى أمر الرتتيب.يعين أن الرتتيب اج
ابألمر اإلهلي لقراءة  علق ربط الشيخ املراغي فاحتة سورة القدر مع أول سورة الوقد 

القرآن الكرمي مع توجيه ذلك يف سورة القدر، وإىل هذا سار الشيخ الغماري والزحيلي، وهو  
 قبلها.  رة لفاحتة ماتوجيه مناسب وغري متكلف، وهو متعلق مبناسبة فاحتة السو 

 
ت: حممد   م احلديث )شرح صحيح البخاري(،أعالهـ(،  388( ينظر: أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب )ت 1) 

 . 446، ص1بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود، ج
 . 61، صترتيب سور القرآن الكرمي ينظر: طه عابدين طه،  ( 2) 
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  من أوجه املناسبة يف هذه اآلايت بيان فضل السجود يف ليايل القدر، فلما ختم هللا و 
  ، كل صنوف اهلمومعن   مهاجراا إىل السجود والقرب منه  تعاىل سورة العلق بتوجيه حبيبه 

 لقدر. من ليايل القرب واملناجاة ليلة ا أنَّ  وإىل أمته يه ، أملح إلمسرتحياا بصالته 
يف هذه اآلايت دعوة  لكل مهموم ومكروب ضاقت عليه سبل الدنيا، أبن سبيل  و 

َأنَّ َرُسوَل هللِا   َأيب ُهَريـَْرَة سيدان الفرج هو السجود والقرب من احلق سبحانه وتعاىل، فعن 
  وًل بد لتحقيق مراد (1)«د َعاءَ قَاَل: »أَقْـَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه، َوُهَو َساِجد ، فََأْكِثُروا ال ،

هذا السبيل من التخلق أبخالق القرآن العظيم والسري يف طريقه، معظِ ماا لشعائره، متعرِ ضاا  
 اي كرمي. حتققاا يورثنا الرضى منك ذه األايم هب لنفحات أايمه، اللهم حققنا

جيد فيها   ليلةٍ  ئه، يفر فيها الرمحة ألوليا د ِ قُ  ليلةٍ  يف"قال اإلمام القشريي رمحه هللا: 
وشهود  ، ان بني وجود قدروشتَّ ، العارفون قدر معبودهم العابدون قدر نفوسهم، ويشهد فيها 

 . (2)"ولكن قدر أنفسهم، وهلؤًلء شهود قدر ولكن قدر معبودهم ،قدر! فلهؤًلء وجود قدر
 

  

 
،  1، ج482ما يقال يف الركوع والسجود، رقم احلديث:  : ابب كتاب: الصالة،   أخرجه مسلم يف صحيحه،( 1) 

 .350ص
 . 750، ص3، جت لطائف اإلشارا( القشريي، 2) 
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 قدرلاأوجه التناسب بني فاحتة سورة البيِّّنة وخامتة سورة التاسع: بيان   املبحث
 

 خامتة سورة القدر: 

لِۡف َشۡهرٖ   لَۡقۡدرِ ٱَۡلۡلَُة  ﴿قال هللا تعاىل:  
َ
ِۡن أ ُل    ٣َخّۡيٞ م  وحُ ٱوَ   لَۡمَلَٰٓئَِكةُ ٱَتََنَّ   لرج

ۡمرٖ 
َ
ِ أ
ِن ُك  َٰ َمۡطلَِع  ٤فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  َفۡجرِ ٱَسَلَٰم  ِِهَ َحتَّ

 .[القدر] ﴾٥لۡ

 
 فاحتة سورة البيِّّنة: 

ِينَ ٱلَۡم يَُكِن ﴿ : تعاىلقال هللا  ۡهِل  َّلَّ
َ
ْ ِمۡن أ  لُۡمۡشِكِيَ ٱوَ  لِۡكَتَٰبِ ٱَكَفُروا

تَِيُهُم  
ۡ
َٰ تَأ َِي َحتَّ َِن    ١ۡۡلَي َِنةُ ٱ ُمنَفك  ِ ٱرَُسوٞل م  َرةٗ   ّللَّ َطهَّ فِيَها ُكُتٞب   ٢َيۡتلُواْ ُصُحٗفا مج

 . [البينة] ﴾٣َقي َِمةٞ 
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 البينةاملطلب األول: بني يدي سورة 
 لسورةلتعريف اب أواًل: ا

  حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف،  هي السورة الثامنة والتسعونسورة البينة 
ِينَ ٱلَۡم يَُكِن ﴿:  تسمية هذه السورة يف كالم النيب وردت  روى  ، ]البينة[ ﴾١...َكَفُروا  َّلَّ

: »إن   أيب بن كعبسيدان قال ل أن النيب   أنس بن مالك سيدان البخاري ومسلم عن 
فقوله:  ، (1) أن أقرأ عليك: مل يكن الذين كفروا قال: ومساين لك؟ قال: نعم. فبكى«  أمرينهللا

،  (2) أن أقرأ عليك مل يكن الذين كفروا واضح أنه أراد السورة كلها فسماها أبول مجلة فيها
ومسيت »سورة  ، (مل يكن)ومسيت هذه السورة يف معظم كتب التفسري وكتب السنة سورة 

ومسيت سورة »الربية«  ،  « البينة»سورة  يف املصحف  ومسيت    ،بعض التفاسري  ذلك يفمة« وكالقي ِ 
وهي مكية عند    ،واختلف يف أهنا مكية أو مدنية ،  فهذه ستة أمساء  ،ومسيت »سورة اًلنفكاك« 

وقبل سورة   (الطالق )نزلت بعد سورة  ،يف ترتيب النزول إحدى ومئة وقد عدت مهور، اجل
 . (3)ا أهل البصرة تسع آايت عند اجلمهور، وعده  ، وعدد آايهتا مثان(احلشر)

 السورة  مقصداثنًيا: 
قال و  مقصودها بيان عظيم التنزيل احلكيم يف مآل أهل الضالل وأهل النعيم، 

آاثره،    هذا الكتاب القيم، من علو مقداره، وجليل  ومقصودها: اإلعالم أبنَّ اإلمام البقاعي: "
فيقود إىل اجلنة دار األبرار، ويسوق إىل  ،َوْقراا وعمىإن كان لقوم نُوراا وهدى، فهو آلخرين 

،  من أمسائها: الذين كفروا، واملنفكني، والربية كلٌّ   ويف ذلك دلَّ ، النار دار األشقياء الفجار

 
، ابب  36، ص5، ج3809، رقم احلديث: ابب مناقب أيب بن كعب كتاب: التفسري، ،  أخرجه البخاري( 1) 

كتاب: فضائل الصحابة رضي هللا عنهم،  ،  أخرجه مسلم ؛175، ص6، ج4959احلديث:كال لئن مل ينته، رقم 
 .1915، ص4، ج799رقم:  ، فضائل أيب بن كعب  : ابب

 .467، ص30جالتحرير والتنوير، هر بن عاشور. ينظر:  ( هذا تعليق الطا2) 
روح  ؛ اآللوسي، 219، ص3، جمصاعد النظر ؛ البقاعي، 507، ص5ج ، احملرر الوجيز،( ينظر: ابن عطية 3) 

األساس يف  سعيد حوى، ؛ 468-467، ص30جالتحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 424، ص15جاملعاين، 
 . 6619، ص11ج التفسري، 
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ابنقسام أهل الدعوة والقيمة: ، بتأمل اآلية يف انقسام الناس إىل أهل الشقاوة، وأهل اهلداية 
 . (1)"أهل الشقاوة وأهل السعاد مني:فيها حبسب اإلرادة إىل القس 

توبيخ املشركني وأهل الكتاب يف مقصد سورة البينة: إهنا "  قال اإلمام ابن عاشورو 
والتعجيب من تناقض حاهلم إذ هم ينتظرون أن أتتيهم  ، على تكذيبهم ابلقرآن والرسول 

ب عليهم التمسك ابألداين  وتكذيبهم يف ادعائهم أن هللا أوج،  نة كفروا هباالبينة فلما أتتهم البي
والثناء على الذين ،  والتسجيل عليهم أبهنم شر الربية،  ووعيدهم بعذاب اآلخرة،  عليها  اليت هم

،  ووعدهم ابلنعيم األبدي ورضى هللا عنهم وإعطائه إايهم ما يرضيهم،  آمنوا وعملوا الصاحلات 
كتب اإلهلية اليت جاء هبا  ابلقرآن وفضله على غريه ابشتماله على ما يف ال وختلل ذلك تنويه 

 .(2) " من قبل وما فيه من فضل وزايدة الرسول 
وجَّه اإلمام البقاعي مقصد سورة البيِ نة إىل مزية القرآن الكرمي القيم يف كونه طريقاا 

ا، وألهل الشقاء وابًلا وعمى،  هذا سار اإلمام ابن عاشور   وعلىألهل اإلميان سعادة ومتسكا
 الا وموضحاا حال الفريقني.يف مقصد السورة مفص ِ 

 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة البيِّّنة وخامتة القدر ودراستها 

 أواًل: أقوال املفسرين
عليه السالم هي من كمال ما تقدمها، ألنه ملا أمر  "اإلمام ابن الزبري الغرانطي:  قال  أ.  

ع ذلك ابلتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها  بقراءة كتابه الذي به اتضحت وقامت حجته، وأتب 
ا أنزل فيها، أتبع ذلك بتعريفه عليه السالم أبن هذا الكتاب هو الذي بعظيم ما أهلت له مم

كانت يهود تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر اآليت به حىت إذا حصل ذلك 
ا هلم كانوا أول كافر، فقال تعاىل:مشا ِ ٱلَۡم يَُكِن ﴿ هدا ۡهِل  ينَ َّلَّ

َ
ْ ِمۡن أ  لِۡكَتَٰبِ ٱَكَفُروا

تَِيُهُم  لُۡمۡشِكِيَ ٱ وَ 
ۡ
َٰ تَأ َِي َحتَّ َٰلَِك دِيُن ﴿. إىل قوله .. ﴾١ۡۡلَي َِنةُ ٱُمنَفك   ﴾٥ۡلَقي َِمةِٱَوَذ

هللا التسليم   بيانه مما يثمر اخلوف وينهج إبذنويف التعريف هبذا أتكيد ما تقدم  ["،  5- 1]البينة:
قدم إليهم يف أمر الكتاب واآليت به ما  حول أو قوة، فإن هؤًلء كانوا قدوالتربي من ادعاء 

 
 . 220، ص3، جمصاعد النظر ( البقاعي، 1) 
 . 468، ص30جالتحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،  2) 
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واإلجنيل، وقد كانوا يؤملون اًلنتصار به عليه الصالة والسالم  التوراة   عندهم يف  جيدونه مكتوابا 
 من مل يكن عنده علم منه كأيب بكر وعمر وأنظارمها  من أعدائهم ويستفتحون بكتابه، فرحم هللا

شر الربية  هم، وحرم هؤًلء الذين قد كانوا على بصرية من أمره وجعلهم بكفرهم رضى هللا عن
، وإن   واحلياة األبديةريورضي عن اآلخرين ورضوا عنه، وأسكنهم يف جواره ومنحهم الفوز الكب

  وعمى، فلم يضرهم إذ قد سبق هلم يف األزل:  كانوا قبل بعثته عليه السالم على جهالة 
ْوَلَٰٓئَِك ُهمۡ ...﴿

ُ
َۡبِيَّةِٱَخّۡيُ  أ

 .(1) " ]البينة[ ﴾٧لۡ

 ٱ﴿وملا ذكر إنزال القرآن، ويف السورة اليت قبلها  قال اإلمام أبو حيان: "ب.  
ۡ
ِ  قَۡرأ  ۡسمِ ٱب

ِيٱَرب َِك  الكفار مل يكونوا منفكني عن ما هم عليه حىت  ذكر هنا أنَّ  ،[العلق] ﴾١َخلَقَ  َّلَّ
 . (2) "حف املطهرة اليت أمر بقراءهتاجاءهم الرسول يتلو عليهم ما أنزل عليه من الص

ملا أخرب سبحانه وتعاىل أن الليلة الشريفة اليت صاهنا بنوع  قال اإلمام البقاعي: " ج. 
ى ما هلا من تلك الصفة حىت أييت  خفاء يف تنزل من يتنزل فيها ويف تعيينها ًل تزال قائمة عل 

ء كان هلا أصل من احلق أم ًل الفجر الذي حيصل به غاية البيان، أخرب أن أهل األداين سوا
ن يتحولوا عما هم فيه إًل مل يصح يف العادة اجلارية على حكمة األسباب يف دار األسباب أ

يف القدر والرسول املنزل  يكون بيانه أعظم من بيان الفجر، وهو القرآن املذكور بسبب عظيم
اًلستقبال كوانا هو كاجلبلة  أي يف مطلق الزمان املاضي واحلال و  نكُ يَ  ملَْ عليه ذلك فقال: 

وهذا يدل على ما كانوا عليه قبل ذلك من أهنم يبدلون ما هم عليه من الكفر أو  والطبع،
وإَّنا هو خاطر عارض   اإلميان بكفر أو بدعة مث ًل يثبتون عليه ألن ذلك ليس يف جبالهتم،

وسهم األنبياء  كما هو حمكي  عن سريهتم من بعد موسى عليه الصالة والسالم ملا كانت تس 
 .(3)"عليهم السالم

 
 . 215الفالح، صت: ، الربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 1) 
 . 518، ص10جالبحر احمليط،  ( أبو حيان، 2) 
 .186-185، ص22، جنظم الدرر ( البقاعي، 3) 
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هذه السورة واقعة موقع العلة ملا قبلها؛ كأنه ملا قال سبحانه:  قال اإلمام السيوطي: "  د.
نَزلَۡنَُٰه ﴿

َ
آ أ قيل: ملَ أنزل؟ فقيل: ألنه مل يكن الذين كفروا منفكني عن  [1القدر:]﴾١...إِنَّ

 .(1) "صحفاا مطهرة، وذلك هو املنزَّلكفرهم حىت أتتيهم البينة، وهو رسول من هللا يتلو 
مَلْ َيُكِن الَِّذيَن ووجه مناسبتها ملا قبلها أن قوله تعاىل فيها : " قال اإلمام اآللوسيه. 

كالتعليل إلنزال القرآن كأنه قيل: إان  أنزلناه ألنه مل يكن الذين كفروا منفكني   [1البينة: ]  َكَفُروا
 . (2)"وهي ذلك املنزل فال تغفل ا مطهرةا عن كفرهم حىت أيتيهم رسول يتلو صحفا 

ِإانَّ أَنـْزَْلناُه يف  سورة القدر بدأت بقوله تعاىل:    رأينا أنَّ   : " الشيخ سعيد حوى قال  .  و
َلِة اْلَقدْ  فهي حديث عن القرآن، واملالحظ أن سورة البينة تبدأ بقوله تعاىل:   ، [1القدر:] رِ لَيـْ

ِينَ ٱلَۡم يَُكِن ﴿ ْ مِ  َّلَّ ۡهِل َكَفُروا
َ
تَِيُهُم  لُۡمۡشِكِيَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰبِ ٱۡن أ

ۡ
َٰ تَأ َِي َحتَّ  ١ۡۡلَي َِنةُ ٱُمنَفك 

َِن  ِ ٱرَُسوٞل م  ْ ُصُحٗفا ّللَّ َرةٗ  َيۡتلُوا َطهَّ فسورة البينة تبدأ   ،[البينة] ﴾٣فِيَها ُكُتٞب َقي َِمةٞ  ٢مج
لرسول املنزل عليه ابلكالم عن عدم انفكاك أهل الكتاب والشرك عما هم فيه إًل ببعثة ا
رسول، وأنزل عليه القرآن، كما تتحدث عن موقف هؤًلء من الرسول والقرآن بعد ما بعث ال

 .(3) "رة القدر وسورة البينة فالصلة واضحة بني سو  ،القرآن
هذه السورة كالعلة ملا قبلها، فكأنه ملا قال سبحانه: ِإانَّ  " قال الشيخ الزحيلي:ح. 
 ِة اْلَقْدِر قيل: مل أنزل القرآن؟ فقيل: ألنه مل يكن الذين كفروا منفك ني عن كفرهم،أَنـْزَْلناُه يف لَيـْلَ 

 . (4) " القرآن، املشار إليه يف سورة القدر املتقدمةحىت أتتيهم البينة، فهي كالعلة إلنزال 
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

آن الكرمي املذكور يف اتفق معظم املفسرين املذكورين على ربط فاحتة سورة البينة ابلقر 
أشار اإلمام الغرانطي إىل وجه التناسب بني فاحتة سورة  قد و  سورة القدر، وهو ربط حسن،

ة القدر، من خالل إبراز احملور األساس لسورة القدر، وهو بيان فضل القرآن البينة وخامتة سور 

 
 .164، صتناسق الدرر( السيوطي، 1) 
 . 211، ص30جتفسري املراغي،  . ينظر:  425، ص15جعاين،  روح املاآللوسي، ( 2) 
 . 6621، ص11، جاألساس يف التفسري( سعيد حوى، 3) 
 .  399، ص30ج ري املنري، التفسالزحيلي،  ( 4) 
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مبيِ ناا  ،  سيوطياإلمام الهذا سار    وعلى،  الكرمي، مث ربط بني أول سورة القدر وفاحتة سورة البينة
، واختصر  القرآن الكرميوهو عن سبب نزول  أن سورة البينة أجابت عن سؤال أول سورة القدر  

   .السيوطياإلمام  ما ذكرهحوى سعيد والزحيلي و اإلمام اآللوسي 
من خالل لفظ الفجر يف آخر سورة القدر، وبيان هذه الليلة، حاول اإلمام البقاعي و 

على   ن يزالو   ًل أبن املشركني  ذلك من خالل تعبريه عن الفجر  السورتني، و بني    تناسب الإظهاَر  
 . فيصدقوا به أو يكذبوه الرسول دينهم حىت أييت أمر أعظم من رؤيتهم الفجر وهو رؤية 

فاحتة سورة البينة بسورة القدر وسورة العلق من وجه مناسبة اإلمام أبو حيان عقد و 
 .ك املشركني حىت أاتهم القرآن الكرميانفكاوعدم خالل ذكر القرآن الكرمي 

ملا ذكر هللا تعاىل فضل ليلة القدر وعظمتها، انسب ذلك تذكري املشركني من أهل 
واب املغفرة مفتوحة هلم الكتاب وغريهم أن يقرأوا كتاب هللا تعاىل، ويتوبوا إليه سبحانه، وأن أب

، قَاَل  أََنِس ْبِن َماِلكٍ سيدان  روى من اهلدي النبوي فيما ولغريهم من العاصني، انطالقاا 
َلة  َخيـْر  ِمْن أَْلِف َدَخَل َرَمَضاُن، فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ  : »ِإنَّ َهَذا الشَّْهَر َقْد َحَضرَُكْم، َوِفيِه لَيـْ

 . (1)فـََقْد ُحرَِم اخْلَيـَْر ُكلَُّه، َوًَل حُيَْرُم َخيـَْرَها ِإًلَّ حَمُْروم «َشْهٍر، َمْن ُحرَِمَها 
وملا كانت هذا الليلة وما فيها من اخلري العظيم تشغل حال أهل اإلميان والعابدين هلل 
تعاىل، فإن حال املشركني منفصل منفكٌّ متاماا عن هذا اخلري العظيم، إًل من حلق هبذا اخلري 

 . ورسوله فهو من املفلحني الناجنيوآمن ابهلل
  

 
ت: حممد فؤاد   ه(،273اسم أبيه يزيد ) ه: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجه ، ابن ماجه سنن ابن ماج (1) 

، ، قال  526، ص1ج، 1644رقم احلديث  ،ما جاء يف فضل شهر رمضان : اببب: الصيام، كتا عبد الباقي،  
احلديث: "يف الزوائد يف إسناده عمران بن أيب داود أبو العوام القطان خمتلف  احملقق حممد فؤاد عبد الباقي يف سند 

بن عدي مغرب عن عمران. وروى  فيه. ومشاه اإلمام أمحد ووثقه عفان واجمللي. وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال ا
 عن غري عمران أحاديث غرائب. وأرجو أنه ًلأبس به. وابقي رجال اإلسناد ثقات". 
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 التناسب بني فاحتة سورة الزلزلة وخامتة سورة البيِّّنةأوجه املبحث العاشر: بيان 
 

 خامتة سورة البيِّّنة:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿قال هللا تعاىل:  ۡهِل  َّلَّ
َ
ْ ِمۡن أ ِِف نَارِ  لُۡمۡشِكِيَ ٱوَ  لِۡكَتَٰبِ ٱَكَفُروا

 ٞۚٓ ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشج  َجَهنََّم َخَِٰلِيَن فِيَها
ُ
ِينَ ٱإِنَّ    ٦لَۡۡبِيَّةِٱ أ َٰلَِحَِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ    َّلَّ  لصَّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخّۡيُ 

ُ
َُٰت َعۡدٖن َُتۡرِي ِمن ََتۡتَِها   ٧لَۡۡبِيَّةِٱأ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ
نَۡهَٰرُ ٱ
َ
بَٗدان رَِّضَ  َخَِٰلِ   ۡۡل

َ
ُ ٱيَن فِيَهآ أ َٰلَِك لَِمۡن َخِشَ َربَّهُ   ّللَّ   ﴾ ٨ۥَعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚٞ َذ

 . [البيِ نة]
 

 فاحتة سورة الزلزلة:  

ۡرُض ٱإَِذا ُزلِۡزلَِت  ﴿قال هللا تعاىل:  
َ
ۡخرََجِت    ١زِلَۡزالََها  ۡۡل

َ
ۡرُض ٱَوأ

َ
ۡثَقالََها  ۡۡل

َ
 ٢أ

نَسَٰنُ ٱَوقَاَل   ۡخَبارََها  ٣َما لََها  ۡۡلِ
َ
ُث أ ِ وََۡحَٰ لََها  ٤يَۡوَمئِٖذ َُتَد 

َ
نَّ َربََّك أ

َ
 .[الزلزلة]  ﴾٥بِأ
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 املطلب األول: بني يدي سورة الزلزلة 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، املصحفحسب ترتيب تعداد السور يف  هي السورة التاسعة والتسعونسورة الزلزلة 
مسيت و ،  (1) وكذلك عنوهنا البخاري،  (إذا زلزلت)السورة يف كالم الصحابة سورة:    مسيت هذه

تسمية ابملعىن ًل حبكاية بعض   الزلزلةتسميتها سورة ، و »سورة الزلزال« بعض كتب التفسرييف 
وقال قتادة ومقاتل: هي  م،وغريهوجماهد والضحاك وهي مكية، قاله ابن عباس ، كلماهتا

سيدان جابر  بناء على أهنا مدنية جعلها و ، مدنية، ألن آخرها نزل بسبب رجلني كاان ابملدينة 
رجح سيد قطب القول أبهنا مكية بناء  و ، بعد سورة النساء وقبل سورة احلديد عبد هللا بن 

وعدد  ، زول السوروقد عدت الرابعة والتسعني يف عداد ن، على أسلوهبا التعبريي وموضوعها
 . (2)تسع عند مجهور أهل العدد، وعدها أهل الكوفة مثاينآايهتا  

 اثنًيا: مقصد السورة 
ومقصودها قال اإلمام البقاعي: "، اب والداللة على املآلمقصدها بيان احلس 

الناس يف اجلزاء يف دار البقاء، إىل سعادة    انكشاف األمور، وظهور املقدور أمت ظهور، وانقسام
 . (3) "وصروفه، ويف ذلك دل امسها بتأمل الظرف ومظروفه، وما أفاد من بديع القدر، وشقاء

وما يعرتي الناس    ،إثبات البعث وذكر أشراطه"قال اإلمام ابن عاشور: من أغراضها  و 
وهو   ،وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعماهلم من خري أو شر، عند حدوثها من الفزع

 .(4) "جتناب الشرحتريض على فعل اخلري وا
انكشاف األمور وإثبات اليوم اآلخر، مقصد حقيقي دلَّ عليه اإلمام البقاعي وابن 

هذا املقصد له فرعان، أوهلما بيان حقيقة اجلزاء، واثنيهما اإلثبات  ، و ( الزلزلة)عاشور لسورة 
 

ِ ﴿كتاب التفسري، ابب:    ،: صحيح البخاريينظر (  1)  َۢا ب  لَئِن لَّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع
 . 175، ص6ج]العلق[،    ﴾١٥نلَّاِصَيةِٱّلََكَّ

روح  ؛ اآللوسي، 230، ص3جمصاعد النظر، ؛ البقاعي، 510، ص5ج احملرر الوجيز،ابن عطية، : ( ينظر 2) 
يف ظالل القرآن،  ؛ سيد قطب،  490-489، ص 30، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور،  433، ص15، جاملعاين 

 .6629، ص11جاألساس يف التفسري،  سعيد حوى،  ؛ 3954ص
 . 231، ص3جمصاعد النظر، ( البقاعي، 3) 
 . 490، ص30جوير،  التحرير والتنابن عاشور،  ( 4) 
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هزة عنيفة للقلوب دالٌّ على "ذه احلقيقة الكربى، وكالمها اتَّضحا يف سورة الزلزلة وامسها  هلالتام  
الغافلة، هزة يشرتك فيها املوضوع واملشهد واإليقاع اللفظي، وصيحة قوية مزلزلة لألرض ومن 

 . (1)"دون يفقهون حىت يواجههم احلساب والوزن واجلزاء يف بضع فقرات قصاريكاعليها فما 

 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الزلزلة وخامتة البيِّّنة ودراسُتها 
 أواًل: أقوال املفسرين

املتقدمة ذكروا يف املناسبة بني أول هذه السورة وآخر السورة الرازي: "مام قال اإل أ.
فكأن املكلف قال:    ،[البينة]  ﴾٨  ...َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهمۡ ﴿أحدها: أنه تعاىل ملا قال:    ؛اوجوها 

ۡرُض ٱإَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿ومىت يكون ذلك اي رب فقال: 
َ
فالعاملون كلهم   ،[ةالزلزل] ﴾١زِلَۡزالََها ۡۡل
 نْ مِ  مْ هُ وَ ما قال: ا فيه، كك وتكون آمنا ءيكونون يف اخلوف، وأنت يف ذلك الوقت تنال جزا

ه تعاىل ملا ذكر يف السورة املتقدمة وعيد الكافر واثنيها: أنَّ  ،[89النمل:] نوْ نُـ آمِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَـ  عٍ زَ فَـ 
ووعد املؤمن أراد أن يزيد يف وعيد الكافر، فقال: أجازيه حني يقول الكافر السابق ذكره: ما 

ٞ ﴿لألرض تزلزل، نظريه قوله:  مث ذكر  ،[آل عمران ] ﴾١٠٦... َوتَۡسَودج وُُجوه يَۡوَم تَبَۡيضج وُُجوه
ا ...﴿الطائفتني فقال:  مَّ

َ
ِينَ ٱفَأ ۡت ٱ َّلَّ ا ﴿  ،[آل عمران ] ﴾١٠٦...وُُجوُهُهمۡ  ۡسَودَّ مَّ

َ
ِينَ ٱَوأ ۡت ٱ َّلَّ  ۡبَيضَّ

 . (2)"مث مجع بينهما يف آخر السورة فذكر الذرة من اخلري والشر  ،[آل عمران]  ﴾١٠٧ ...وُُجوُهُهمۡ 

 هبا  يبنيِ  لِ  ؛عقب سورة البينة  سورة الزلزلة وردت " اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قالب. 
ِينَ ٱإِنَّ ﴿املذكورين يف قوله:  حصول جزاء الفريقني ومآل الصنفني ۡهِل  َّلَّ

َ
ْ ِمۡن أ َكَفُروا

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشج  لُۡمۡشِكِيَ ٱ وَ  لِۡكَتَٰبِ ٱ
ُ
ٓۚٞ أ َۡبِيَّةِٱ ِِف نَارِ َجَهنََّم َخَِٰلِيَن فِيَها

وقوله:   ]البينة[، ﴾٦لۡ
ِينَ ٱإِنَّ  ﴿ َٰلَِحَِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ    َّلَّ ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخّۡيُ    لصَّ

ُ
َۡبِيَّةِٱأ

،  إىل خامتة السورة   ]البينة[،  ﴾٧لۡ
ومل يقع تعريف بتباين أحواهلم، أعقب ذلك مبآل   ،وملا كان حاصل ذلك افرتاقهم على صنفني

 
 .3954صيف ظالل القرآن،  ( سيد قطب،  1) 
 . 253، ص32جمفاتيح الغيب، ،  ( الرازي 2) 
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ۡشَتاٗتا  نلَّاُس ٱيَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ﴿جزاء الفريقني اجململ ذكرهم فقال تعاىل:  الصنفني واستيفاء
َ
أ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡواْ أ  .(1) "]الزلزلة[  ﴾٦ل ُِّيَ

النار، وجزاء وملا ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون يف قال اإلمام أبو حيان: "ج. 
ۡ ﴿ قال: مىت ذلك؟ فقال: املؤمنني، فكأن قائالا  ۡرُض ٱِزلَِت إَِذا ُزل

َ
 . (2)"]الزلزلة[ ﴾١زِلَۡزالََها ۡۡل

أتبعه بذكر وقت   د،ملا ختم السورة املتقدمة ابلوعيد والوعقال اإلمام النيسابوري: "د.  
وهي معىن إضافة الزلزال إىل  ،األرضماراته الزلزلة الشديدة اليت تستأهلها أوعدد من  ،اجلزاء

 .(3) "ضمري األرض
جبزاء الصاحل والطاحل يف دار _ أي البينة _ ملا ختم تلك "قال اإلمام البقاعي: ه. 

تلك الدار وأوائل غاايهتا،   ئالبقاء على ما أسلفوه يف مواطن الفناء، ذكر يف هذه أول مباد
وأبلغ يف التحذير ابإلخبار إبظهار ما يكون عليه    وذكر يف القارعة ثواين مبادئها وآخر غاايهتا، 

 ...  ]الزلزلة[، ﴾١ ...إَِذا﴿التحقق ألن األمر حتم ًل بد من كونه: اجلزاء، فقال معرباا أبداة 
وأهن الفاسق الشقي   ولو شرح مبا يليق به لطال الشرح، وذلك كما تقول: أكرم التقي إكرامة

 . (4) "إهانة، أي على حسب ما يليق به
،  أقول: ملا ذكر يف آخر "مل يكن" أن جزاء الكافرين جهنمقال اإلمام السيوطي: "و.  

ۡرُض ٱإَِذا ُزلۡزِلَِت  ﴿وجزاء املؤمنني جنات، فكأنه قيل: مىت يكون ذلك؟ فقيل:  
َ
 ﴾١زِلَۡزالََها  ۡۡل

هكذا ظهر يل، مث ملا راجعت تفسري اإلمام ،  زلزلة األرض، إىل آخرهأي: حني تكون    ،[الزلزلة]
 . (5) "هللا كثرياا الرازي، ورأيته ذكر حنوه فحمدت 

 
 .374-373، صالربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 1) 
 . 521، ص10ج  البحر احمليط،( أبو حيان، 2) 
 . 546، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( النيسابوري، 3) 
 .203-202، ص22جرر،  نظم الد ( البقاعي، 4) 
 .165، صتناسق الدرر( السيوطي، 5) 
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أنه ملا ذكر عز وجل يف السورة السابقة جزاء الفريقني وكقال اإلمام اآللوسي: "ز. 
 .(1) "هذه السورةنه جل شأنه يف املؤمنني والكافرين كان ذلك كاحملرك للسؤال عن وقته فبيَّ 

ه ملا ذكر فيما سلف جزاء املؤمنني ووجه مناسبتها ملا قبلها أنَّ قال الشيخ املراغي: "ح.  
 . (2) "الماتهوالكافرين، بني هنا وقت ذلك اجلزاء وع

خامتة سورة البينة تتحدث عن جزاء الكافرين، وجزاء  : "الشيخ سعيد حوى قالط. 
لزلة لتحدثنا عن ذلك اليوم، وما يكون فيه، وعن قاعدة املؤمنني يوم القيامة، وأتيت سورة الز 

 . (3)"احلساب واجلزاء فيه
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

اسبة فاحتة سورة الزلزلة خلامتة سورة البينة أييت من اتفق املفسرون السابقون أن وجه من
 خالل بيان حال فريق أهل اإلميان وأهل الكفر، وموعد اجلزاء واحلساب هلم. 

  وجليٌّ عند اإلمام الرازي   وجه املناسبة بني فاحتة سورة الزلزلة وخامتة سورة البينة واضح  ف
م عن موعد  (البينة)ذكورين يف سورة فقد ربط بني سؤال أهل اإلميان امل، ووافقه السيوطي رهبَّ

ۡرُض ٱإَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿اجلزاء فيأتيهم اجلواب 
َ
وبني وعيد الكفار واستزادة   ،[الزلزلة] ﴾١زِلَۡزالََها ۡۡل

، وبعض املفسريناألئمة  بقية وإىل وجه املناسبة هذا سارحصيلة اجلزاء هلم يف سورة الزلزلة، 
 ة الزلزلة كاملةا ملا قبلها من قبيل التناسب بني السور. املفسرين زاد بذكر مناسبة سور 

اخلالص من هول العقاب هو خشية ربِ  األرابب، وملا ذكر هللا تعاىل يف  إن طريق
خامتة سورة البيِ نة رضاه جلَّ يف عاله عن أهل إميان، وأن طريق الرضى هو اخلشية، انسب  

وبعث الناس من قبورهم، إذ إنَّ أهل اإلميان  ذلك فاحتة سورة الزلزلة ببيان هذا اليوم العظيم
 تعاىل رغم زلزلة األرض، وإخراج ما فيها، فهم متنعمون ابلرضى من قبل قلوهبم مطمئنة ابهلل

م سبحانه وتعاىل.   رهبِ 

 
 .433، ص15ج  روح املعاين، اآللوسي، ( 1) 
 .217، ص30جتفسري املراغي، ( 2) 
 . 6632، ص11، جاألساس يف التفسري( سعيد حوى، 3) 
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اخلشية سر، واخلشوع عالنية، من خشعت رمحة هللا: "التسرتي عليه قال اإلمام و 
اخلشوع؟ قال: الوقوف بني يدي هللا، والصرب على ذلك. جوارحه مل يقربه الشيطان. قيل: فما  

 . (1) "اخلشية ترك اآلاثم يف السر والعالنيةقال: وكمال 
 )اخلشية والزلزلة( جيد مقابلة بينهما، وملا انسب جزاء أهل إذا نظر القارئ إىل مفرديتَ 

 اإلميان الرضى، انسب أهل الكفر زلزلة يف قلوهبم وأجسادهم.
  

 
، مجعها:  القرآن العظيمتفسري هـ(، 283( التسرتي: أبو حممد سهل بن عبد هللا بن يونس بن رفيع الُتسرتي )ت:1) 

،  بيضون علي حممد  نشورات، م العلمية  الكتب دار )بريوت:  أبو بكر حممد البلدي، ت: حممد ابسل عيون السود، 
 . 201ص(، هـ 1423 ،1ط
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التناسب بني فاحتة سورة العادايت وخامتة  بيان أوجه عشر:   املبحث احلادي 
 سورة الزلزلة 

 
 خامتة سورة الزلزلة 

ۡعَمَٰلَُهمۡ  نلَّاُس ٱيَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗتا ل ُِّيَ

َ
َفَمن َيۡعَمۡل  ٦أ

ا يََرهُ  ٍة َخّۡيٗ ةٖ َش ٗ  ٧ۥِمۡثَقاَل َذرَّ  .[الزلزلة] ﴾٨ۥا يََرهُ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 
 فاحتة سورة العادايت

 لُۡمغِيَرَٰتِ ٱفَ  ٢قَۡدٗحا لُۡمورَِيَٰتِ ٱفَ  ١َضۡبٗحا لَۡعَِٰدَيَٰتِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل: 
ثَۡرَن بِهِ  ٣ُصۡبٗحا

َ
ا ۦفَوََسۡطَن بِهِ  ٤َنۡقٗعا ۦفَأ نَسَٰنَ ٱإِنَّ  ٥ََجۡعا  ﴾٦لََكُنودٞ  ۦلَِرب ِهِ  ۡۡلِ

 .[العادايت ]
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 ألول: بني يدي سورة العادايتاملطلب ا
 التعريف ابلسورةأواًل: 

مسيت يف   ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئة هي السورة سورة العادايت 
ومسيت يف بعض كتب التفسري ، »سورة العادايت«، وكذلك يف بعض التفاسرياملصحف بـ

ونقل البقاعي  العلم،وهي مكية يف قول مجاعة من أهل ، »سورة والعادايت« إبثبات الواو
  ورجح ابن عاشور ، مدنيةأهنا   أنس بن مالك سيدان ويف رواية عن ، اإلمجاع على ذلك 

  ، بناء على أهنا مكية ،وعدت الرابعة عشرة يف ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ذلك، 
   .(1)إحدى عشرةوآايهتا ، (الكوثر )وقبل سورة  (العصر)نزلت بعد سورة  

 لسورة اثنًيا: مقصد ا
 قال اإلمام البقاعي، تودي ابلعبد إىل النارمذمومة صفات من  التحذير مقصدها

  يوم الزلزلة هالك، إِليثار الفاين   اخللقِ   أكثرَ   ومقصودها اإلعالم أبنَّ : "يف مقصد سورة العادايت 
سم العادايت، واملق م، وهو سَ واملال على الباقي عند ذي اجلالل، املدلول عليه ابلقَ  من العز ِ 

 .(2)"على ذلك   شيءٍ  امسها أدل   لم أنَّ وقد عُ ، عليه، وما عطف عليه
تفضي أبصحاهبا إىل اخلسران يف اآلخرة، وهي  خصالٍ  ذم  قال اإلمام ابن عاشور: " و 

هم  وراءَ  ووعظ الناس أبنَّ ، خصال غالية على املشركني واملنافقني، ويراد حتذير املسلمني منها
د ذلك كله أبن افتتح  وأكَّ ، وت ليتذكره املؤمن ويهدد به اجلاحد  على أعماهلم بعد امل حساابا 

 . (3) "أو رواحل احلجيج ، الغزاةم التنويه خبيل سَ م، وأدمج يف القَ سَ ابلقَ 
أشار اإلمام البقاعي يف مقصد سورة العادايت إىل فناء الدنيا، وربط هذا املعىن ابسم  

 .لنفسإىل حب اخليل وغريها من شهوات ايف إشارة السورة 

 
روح  اآللوسي، ؛ 237، ص3ج مصاعد النظر،البقاعي، ؛ 513، ص5جاحملرر الوجيز، ( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف التفسري،  سعيد حوى،  ؛497، ص30، جالتنوير التحرير و ؛ ابن عاشور، 441، ص15جاملعاين، 
 . 6641، ص11ج

 . 237، ص3، جمصاعد النظر البقاعي، ( 2) 
 . 498، ص30جالتحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،  3) 
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سورة   أنَّ  ا، إذ أوضح اإلمام ابن عاشوراإلمام البقاعي و تشابه مقصد السورة عند و 
العادايت مبثابة حتذير للمسلمني، وإيعاز من بعدهم ابلتنبه للصفات الواردة فيها، وهي صفات 

راد اخلري امل"كما قال اإلمام التسرتي: فمن بينها حب  اخلري،  فيها من اًلبتالء للعبد ما فيها، 
َّنا اخلري  هاهنا ثالث: حب النفس وحب الدنيا وحب اهلوى، فسماها خرياا لتعارف أهلها، وإ

حني   العبد ولكنَّ ،  (1) "وأداء األمر ،واًلفتقار إىل هللا عزَّ وجلَّ  ،ثالث: اًلستغناء عن اخللق
 ويدرك حقيقته يطمئن قلبه وجياهد لتحقيق مرضاة هللا تعاىل.   ، يدرك هذا اًلبتالء

 الزلزلة ودراستها ملطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة العادايت وخامتة ا

 أواًل: أقوال املفسرين
أقسم سبحانه على حال اإلنسان مبا هو، فقال: "اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قال أ. 

  ْنَساَن لَِربِ ِه َلَكُنود كأنه ًل جيازى    ،لديه من املاللكفور يبخل مبا ، أي [6العادايت:]  ِإنَّ اإْلِ
َفَمن ﴿، وكأنه ما مجع بقوله:  ؟أين اكتسبه وفيما أنفقهكثريه من  و على قليل ذلك    وًل حياسب

ا يََرهُ  ٍة َخّۡيٗ َٰلَِك لََشِهيدٞ   ۥِإَونَّهُ ﴿،  ]الزلزلة[  ﴾٧ۥَيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ َٰ َذ هللا    وأنَّ ،  ]العادايت[  ﴾٧لََعَ
ِ  ۥِإَونَّهُ ﴿،  أمره وعاقبة مآلهفال نظر يف ،على ذلك ملطلع املال  :يأ، ﴾...ۡۡلَّۡيِ ٱِۡلُب 

 . (3) "... (2)لبخيل]العادايت[،   ﴾٨لََشِديد  ...﴿

ا بيوم القيامة،  ا ووعيدا ملا ذكر فيما قبلها ما يقتضي هتديدا "  أبو حيان: اإلمام  قال  ب.  
 . (4) "خرتهآ على أمرِ  دنياهُ  بتعنيف ملن ًل يستعد لذلك اليوم، ومن آثر أمرَ 

ابجلزاء ألعمال الشر يوم الفصل، افتتح هذه ملا ختم الزلزلة  قال اإلمام البقاعي: "ج.  
إىل تلك األعمال من الطبع، وما ينجر إليه ذلك الطبع مما يتخيله من النفع،   ببيان ما جير  

اه على ثر دنيآمن  اموخباا من ًل يستعد لذلك اليوم ابًلحرتاز التام من تلك األعمال، معنفا 

 
 . 203، صالقرآن العظيم تفسري  التسرتي، ( 1) 
  الربهان يف تناسب سور القرآن، ي،  الغرانطجاءت اآلية الثامنة قبل السابعة يف سورة العادايت. ينظر: يف األصل ( 2) 

 . 216ص ،ت: الفالح 
 . 216صالربهان يف تناسب سور القرآن، ( الغرانطي، 3) 
 . 527، ص10جالبحر احمليط،  ( أبو حيان، 4) 
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الكبار املوجبة للشكر، فمن غلب عليه الروح  أخراه، مقسماا مبا ًل يكون إًل عند أهل النعم
 . (1)"]العادايت[  ﴾١  لَۡعَِٰدَيَِٰت ٱ وَ ﴿كفر فقال:    -وهم األكثر    -عليه الطبع    شكر، ومن غلب

ۡخرََجِت ﴿ًل خيفى ما بني قوله يف الزلزلة: قال اإلمام السيوطي: "د. 
َ
ۡرُض ٱَوأ

َ
 ۡۡل

ۡثَقالََها
َ
من   [العادايت]  ﴾٩ۡلُقُبورِ ٱإَِذا ُبۡعَِثَ َما ِِف  ...﴿وقوله يف هذه السورة:      [،الزلزلة]  ﴾٢أ

 . (2) "املناسبة والَعالقة
وملا ذكر سبحانه فيما قبلها اجلزاء على اخلري والشر وأتبع  " قال اإلمام اآللوسي: ه. 

وًل خيفى ما يف قوله   ،هلا بفعل اخلريثر دنياه على آخرته ومل يستعد آذلك فيها بتعنيت من 
ۡخرََجِت ﴿تعاىل هناك 

َ
ۡرُض ٱَوأ

َ
ۡثَقالََها ۡۡل

َ
إِذَا ُبۡعَِثَ َما ِِف ... ﴿وقوله سبحانه هنا  ،[الزلزلة] ﴾٢أ

ُقُبورِ ٱ
من املناسبة أو العالقة على ما مسعت من أن املراد ابألثقال ما يف  [العادايت] ﴾٩لۡ

 . (3) " والكنوز جوفها من األموات أو ما يعمهم
وجه املناسبة بينها وبني ما قبلها أنه ملا ذكر هناك اجلزاء على "قال الشيخ املراغي:  و.  

اخلري والشر أتبعه تعنيف الذين يؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة، وًل يستعدون حلياهتم الثانية،  
 .( 4)"بتعويد أنفسهم فعل اخلري

َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ﴿لزلزلة بقوله تعاىل: انتهت سورة ا: "الشيخ سعيد حوىقال ز. 
ا يََرُه  ٍة َخّۡيٗ ا يََرُه  ٧ۥَذرَّ ةٖ َش ٗ وسورة العادايت تتحدث   ،[الزلزلة] ﴾٨ۥَوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 
 .211-210، ص22جنظم الدرر،  ( البقاعي، 1) 
، فلما ذكر يف آخر  ( أضاف احملقق: "وهناك مناسبة أخرى؛ هي: بيان األصل الذي يضل به اإلنسان أو يهتدي2) 

الزلزلة جزاء اإلنسان على اخلري والشر، بنيَّ هنا أن اإلنسان بطبعه حيب اخلري، وحبه للخري إما للدنيا وهو الشر،  
األعمال، مث ذكَّر اإلنسان بيوم يكشف فيه عما يف  وإما لآلخرة وهو حقيقة اخلري، فهذا احلب هو الذي يوجه 

فًََل  ﴿القلوب من نوااي خفية:  
َ
َل َما ِِف    ٩لُۡقُبورِ ٱَيۡعلَُم إَِذا ُبۡعَِثَ َما ِِف  أ ِ ُدورِ ٱوَُحص  إىل آخر    [،العادايت]  ﴾١٠لصج

 . 166، صتناسق الدرر السورة، وقد زاد األمر تفصيالا يف السور التالية". ينظر: السيوطي،  
 .441، ص15جروح املعاين،  ( اآللوسي، 3) 
 .221، ص30جتفسري املراغي، ( 4) 
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على فعل اخلري   ويف ذلك حضٌّ   ،عن طبيعة اإلنسان وكنوده وحمبته للمال والدنيا، وتعاجل ذلك 
 . (1) "كثرية الصالت مبا قبلهاوترك الشر فالسورة  

هناك  أوهلما تظهر املناسبة بني السورتني من وجهني: قال الشيخ الزحيلي: "ح. 
ۡخرََجِت ﴿ تناسب وعالقة واضحة بني قوله تعاىل يف الزلزلة: 

َ
ۡرُض ٱَوأ

َ
ۡثَقالََها ۡۡل

َ
  ]الزلزلة[،  ﴾٢أ

ُقُبورِ ٱإَِذا ُبۡعَِثَ َما ِِف  ... ﴿وقوله يف هذه السورة:  
ملا ختمت السورة  اثنيهما:  ]العادايت[،    ﴾٩لۡ

السابقة ببيان اجلزاء على اخلري والشر، وب خ اّللَّ تعاىل اإلنسان على جحوده نعم ربه، وإيثاره  
والعمل الصاحل،   احلياة الدنيا على اآلخرة، وترك استعداده للحساب يف اآلخرة بفعل اخلري

 .(2) "وترك الشر والعصيان
 املفسريناثنًيا: دراسة أقوال  

اتفق املفسرون املذكورون يف بيان وجه مناسبة فاحتة سورة العادايت مع خامتة سورة  
أنَّه تعاىل ملا ذكر اجلزاء يف الزلزلة أتبع ذلك بتعنيف أصحاب الصفات املذمومة يف على  الزلزلة  
 العادايت. سورة 

واب القسم من خالل جحود اإلنسان وخبله يف ج  التناسبربط اإلمام الغرانطي وجه  و 
 بسورة العادايت، مع إغفال هذا اإلنسان أن هللا سيحاسبه أعمل خرياا أو شرًّا.  

وجَّه اإلمام أبو حيان املناسبة من التهديد والوعيد يف سورة الزلزلة إىل تعنيف من آثر و 
آخرته يف سورة العادايت، وهو ملمح مهم يف وجه مناسبة السورة، إذ إنَّ حدوث دنياه على 

 د يناسبه ذكر َّناذج من صفات النفس املذمومة اليت تستحق هذا الوعيد.الوعي
أشار اإلمام البقاعي إىل تغلب الطبع عند الكافر يف تتبع أثر نفسه وهواها، فلما كما  

زلة بنيَّ هللا تعاىل الطريق املؤدي الذي سلكه هؤًلء أجاران  كان اجلزاء ألهل الكفر يف سورة الزل
 .لعادايت هللا منهم يف سورة ا

ربط اإلمام اآللوسي قويل اإلمامني أيب حيان والسيوطي مع بعضهما، موضحاا  وقد 
كما وضح ذلك    ،مناسبة جامعة للمعىن الكلي للسورتني، وًللتقاء املعاين املرتابطة بني اآلايت 

 
 . 6644، ص11جاألساس يف التفسري، وى، ( سعيد ح1) 
 . 366، ص30جالتفسري املنري، ( الزحيلي،  2) 
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ۡخرََجِت ﴿يوطي يف مناسبة قوله تعاىل اإلمام الس 
َ
ۡرُض ٱَوأ

َ
ۡثَقالََها ۡۡل

َ
: تعاىلقوله ل  ،[الزلزلة] ﴾٢أ

ُقُبورِ ٱإَِذا ُبۡعَِثَ َما ِِف  ...﴿
 ومل خيرج العلماء الباقون عن هذه األوجه املذكورة. ،  [العادايت]  ﴾٩لۡ

ا يف التناسب، إذ بنيَّ أن سورة الزلزلة و  أضاف حمقق كتاب تناسق الدرر معىنا جيدا
نسان بطبعه حيب أن اإلوأن سورة العادايت تبنيِ  جزاء اإلنسان على اخلري والشر، توضح 

اخلري، وحبه للخري إما للدنيا وهو الشر، وإما لآلخرة وهو حقيقة اخلري، فهذا احلب هو الذي  
 . يوجه األعمال

وجزاء  ، اخلريِ  أهلِ  ملا ذكر جزاءَ يظهر يل من خالل ما تقدَّم أن هللا سبحانه وتعاىل و 
  ا دوافع يفخلري والشر مهوأحواهلا، وأن االعاملة انسب ذلك ذكر طبائع النفوس  ؛أهل الشر

أوضحت هذا املعىن من خالل ما حبثه أ.د. سليمان  و ، اإلنسان يف سلوك يظهران ،النفس
واملوصوفات تتحدد  ،سور أوصاف ملوصوفات  أن سورة العادايت وأمثاهلا هي الدقور إذ بنيَّ 

ق، وملا ربطها  دًللة السيا   هذه السور  أقوى ما يف  أنَّ فوجد    ،من خالل دًللة اللغة أو السياق
وتتكامل مع بقية أن العادايت وما بعدها تشري إىل النفوس العاملة وأثرها يف العمل وجد 

أشار إليه البقاعي إشارة خفية من  ، وهذا املعىن (1)افتتحت هذا اًلفتتاحالسور األخرى اليت 
وما ، الطبعمن السيئة إىل تلك األعمال  ما جير  خالل ذكره أن افتتاح سورة العادايت بيان 

 ، وهللا تعاىل أعلم.ينجر إليه ذلك الطبع مما يتخيله من النفع
  

 

( مسعت هذا التفسري اجليد للسورة من قبل شيخنا أ.د أمحد شكري يف إحدى حماضراته نقالا عن أحد زمالئه، وقد  1) 
هو إضافة واستزادة مقبول،   أوضح أن هذا املعىن ليس بديالا عن املعىن الذي أشار إليه الصحابة واملفسرون وإَّنا 

يف سورة   ى املفسرين املعىن بشكل أوضح لد ويظهر هذا  ، التفسري كتبعلماا أن هذا املعىن له إشارات ضعيفة يف  
، مل يطبع بعد، وإَّنا وصلتين  ، اخلريطة املفتاحية لتكامل قيم السور القرآنيةالنازعات. ينظر: أ.د سليمان الدقور

 لباحث. املعلومة من تسجيل صويت ل
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وخامتة سورة التناسب بني فاحتة سورة القارعة بيان أوجه املبحث الثاين عشر: 
 العادايت 

 
 خامتة سورة العادايت: 

نَسَٰنَ ٱ إِنَّ ﴿ قال هللا تعاىل: َٰلَِك  ۥِإَونَّهُ  ٦لََكُنودٞ  ۦلَِرب ِهِ  ۡۡلِ َٰ َذ  ٧ لََشِهيدٞ لََعَ
ِ  ۥِإَونَّهُ  فًََل َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعَِثَ  ٨لََشِديد   ۡۡلَّۡيِ ٱِۡلُب 

َ
ُقُبورِ ٱَما ِِف  ۞أ

َل َما ِِف  ٩لۡ ِ وَُحص 
ُدورِ ٱ َۢ  ١٠لصج َبُِّي  .[العادايت ] ﴾١١إِنَّ َربَُّهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ۡلَّ

 
 فاحتة سورة القارعة:

ََٰك َما  ٢َقارَِعةُ لۡ ٱَما  ١لَۡقارَِعةُ ٱ﴿قال هللا تعاىل:  ۡدَرى
َ
يَۡوَم  ٣لَۡقارَِعةُ ٱَوَمآ أ

َباُل ٱَوتَُكوُن  ٤لَۡمۡبُثوثِ ٱ لَۡفَراِش ٱكَ  نلَّاُس ٱيَُكوُن   ﴾٥لَۡمنُفوِش ٱ لۡعِۡهنِ ٱكَ  ۡۡلِ
 .[القارعة]
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 ول: بني يدي سورة القارعةاملطلب األ
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف ةاملئهي السورة احلادية بعد سورة القارعة 
وقبل  (قريش)وعدت الثالثني يف عداد نزول السور نزلت بعد سورة ، فق على أهنا مكيةاتُ 

عشر يف عد أهل املدينة وأهل مكة، ومثان يف عد أهل الشام والبصرة،  ، آايهتا (القيامة)سورة  
 . (1)وإحدى عشرة يف عد أهل الكوفة

 اثنًيا: مقصد السورة 
يف مقصد سورة القارعة:  قال اإلمام البقاعي  ،  دها تنبيه العباد إىل دقة يوم املعادمقص

وامسها   ،وهالك  إىل انجٍ ، ومقصودها إيضاح يوم الدين، بتصوير أحواله، وتقسيم الناس فيه"
 . (2)"القارعة" واضح يف ذلك 

وع البعث ذكر فيها إثبات وق" يف مقصدها أنَّ هللا تعاىل قد  قال اإلمام ابن عاشور و 
وإثبات اجلزاء على األعمال وأن أهل األعمال الصاحلة املعتربة  ، وما يسبق ذلك من األهوال

 .(3)"يف نعيم، وأهل األعمال السيئة اليت ًل وزن هلا عند هللا يف قعر اجلحيمعند هللا 
وبيان يوم الدين  ، جاء مقصد سورة القارعة عند اإلمام البقاعي من خالل امسهالقد 

اإلمام ابن عاشور من خالل بيان إثبات هللا تعاىل  هذا املعىن أشار  وعلىل العباد فيه، وأحوا
سورة القارعة  "موضوع  قال الشيخ الزحيلي إنَّ  و ،  وأنه سبحانه جماٍز على األعمال  ،لوقوع البعث

 . (4) "التخويف أبهوال القيامة

 
روح  اآللوسي، ؛ 239، ص3جمصاعد النظر، البقاعي،  ؛516، ص5ج احملرر الوجيز،( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف التفسري،  ؛ سعيد حوى، 509، ص30جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، ؛ 447، ص15جاملعاين، 
 . 6649، ص11ج

 . 240، ص3جمصاعد النظر، ( البقاعي، 2) 
 . 509، ص30جوالتنوير،   التحرير ( ابن عاشور،  3) 
 . 374، ص30ج التفسري املنري، الزحيلي،  ( 4) 



 

147 

 

  وهو   تكرار يف البديع الويالحظ يف بداية السورة تكرار، يشري إىل معىن عظيم، ويسمى  
التهويل   ومن بني أنواع التكرار ما أريد بهَأن ُيَكرر اْلُمَتَكل م اللَّْفظَة اْلَواِحَدة اِبللَّْفِظ َواْلمْعىَن؛ 

ََٰك َما َومَ  ٢ۡلَقارَِعةُ ٱَما  ١لَۡقارَِعةُ ٱ﴿ والوعيد، َكَقْولِه تـََعاىَل  ۡدَرى
َ
 . (1)[القارعة]  ﴾٣لَۡقارَِعةُ ٱآ أ

 اين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة القارعة وخامتة العادايت ودراستها املطلب الث
 أواًل: أقوال املفسرين

إِنَّ ﴿ه سبحانه وتعاىل ملا ختم السورة املتقدمة بقوله: اعلم أنَّ قال اإلمام الرازي: "أ. 
 َۢ َبُِّي  . (2)"هي القارعة :اليوم؟ فقيل ه قيل: وما ذلك فكأنَّ  ؛[العادايت]  ﴾١١َربَُّهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ۡلَّ

أََفاَل يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما يف ﴿ى: س ملا قال تعال" اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال ب. 
وكان ذلك مظنة ألن يسأل مىت ذلك، ،  [ 10-9العادايت:]  ﴾َوُحصِ َل َما يف الص ُدورِ   ،اْلُقُبورِ 

عاىل تها  ل، الشديد البأس والقيامة هي القارعة، وكرر اهلائل األمر، الفظيع احلا  فقيل يوم القيامة
 . (3)"ألمرها اعظيما 

ظاهرة، ألنه ذكر وقت بعثرت القبور،  ومناسبتها ملا قبلها  قال اإلمام أبو حيان: "ج.  
 . (4)"وذلك هو وقت الساعة

ملا ختم السورة املتقدمة أبحوال املعاد ذكر يف هذه السورة قال اإلمام النيسابوري: "د.  
 . (5) "عض أحوال اآلخرةب

ملا ختم العادايت ابلبعث ذكر صيحته فقال: قال اإلمام البقاعي: "ه. 
 .(6) "﴾ةعَ رِ اْ القَ ﴿

 
الكليات معجم  هـ(، 1094كفوي: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت: ( ينظر: ال1) 

 .297ص  )بريوت: مؤسسة الرسالة(،  حممد املصري،  -، ت: عدانن درويش يف املصطلحات والفروق اللغوية 
 . 265، ص32جمفاتيح الغيب، لرازي،  ( ا2) 
 . 374صالربهان يف تناسب سور القرآن، الغرانطي، ( 3) 
 . 532، ص10جالبحر احمليط،  ( أبو حيان، 4) 
 . 552، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري، ( 5) 
 .220، ص22جنظم الدرر،  ( البقاعي، 6) 



 

148 

 

 . (1) "ومناسبتها ملا قبلها أظهر من أن تذكر"قال اإلمام اآللوسي: و. 
وصف يوم  يفآخر السابقة كان  ومناسبتها ملا قبلها أنَّ قال الشيخ املراغي: "ز. 
 . (2)"وصف ذلك اليوم، وما يكون فيه من األهواليف ذه السورة أيسرها القيامة، وه

تناسب سابقتها يف ذكر يوم القيامة، مع إفادة تسميته  قال الشيخ الغماري: "ح. 
 . (3)"ابلقارعة، ألهنا تقرع النفوس أبهواهلا وشدائدها، وهللا تعاىل أعلم

وأعقبتها هذه   ،م القيامةختمت السورة السابقة بوصف يو قال الشيخ الزحيلي: " ط. 
 . (4) "وأهواهلا املخيفة ، ووصفها الرهيب ،السورة برم تها ابحلديث عن القيامة

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
اتفق املفسرون املذكورون على أنَّ املناسبة واضحة بني فاحتة سورة القارعة وخامتة ما 

وقد أحال اإلمام الرازي املناسبة إىل له، ذكر اليوم اآلخر وبيان أحوا إذ حمور املناسبة  قبلها،
 سؤال مضمر عن ماهية اليوم اآلخر، حيث تربز اإلجابة يف بداية سورة القارعة بذكر أهواهلا. 

هذا سار   وعلىذكر اإلمام الغرانطي وجه مناسبة شبيهة مبا ذكره اإلمام الرازي، و 
 والنيسابوري. أبو حيان اإلمامان 

، إذ إنه  (5) لقارعة ابلصيحة وهي إحدى التفاسري الواردة فيها فسَّر اإلمام البقاعي امث 
، وبنيَّ تعاىل ملا ذكر البعث يف سورة العادايت انسب ذكر صيحة البعث يف السورة اليت بعدها

شيخ املراغي  ، وأما المبينة بني السورتني أن املناسبة ظاهرة والشيخ الغماري اإلمام اآللوسي
ملناسبة بني السورتني من خالل ذكر يوم القيامة وأوصافها، إذ  ا والشيخ الزحيلي فأوضحا أن

 . يف سورة القارعة  أهواهلابيان انسب ذلك 

 
 .447، ص15جروح املعاين،  ( اآللوسي، 1) 
 .224، ص30جاملراغي،  تفسري ( 2) 
 . 153ص  البيان،جواهر الغماري، ( 3) 
 . 374، ص30ج التفسري املنري، الزحيلي،  ( 4) 
( قال ابن عطية: قال قوم من املتأولني: اْلقارَِعُة: صيحة النفخة يف الصور، ألهنا تقرع األمساع، ويف ضمن ذلك  5) 

 .  516، ص5، جاحملرر الوجيز القلوب. ينظر:  
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من خالل ما تقدم يتبني وجه مناسبة فاحتة سورة القارعة خلامتة ما قبلها، من خالل و 
ويظهر ذلك يف خبري  هبم، عامل  مبا فعلوه يف الدنيا، إعالم هللا تعاىل العباَد أنه مطَّلع عليهم، 

َل َما ِِف ﴿قوله:  ِ ُدورِ ٱوَُحص  َۢ  ١٠لصج َبُِّي أابن عن  مثَّ ، [العادايت] ﴾١١إِنَّ َربَُّهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ۡلَّ
على أنه مطَّلع عباده تعاىل عرَّف هللا وملا القلوب، منه قرع تحدٍث عظيم جليل، حدٍث 

  القارعة فإيذاانا ابحلقيقة الكربى،    صدورهم انسب ذلك بيان احلدث اليت تقرع فيه هذه الصدور
 .(1) القيامة نفسها، ألهنا تقرع القلوب هبوهلاهي 

  

 
 . 532، ص10جالبحر احمليط، ور املفسرين. ينظر: أبو حيان، ( قال ذلك مجه1) 
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املبحث الثالث عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة التكاثر وخامتة سورة  
 القارعة 

 
 :خامتة سورة القارعة

َٰزِيُنهُ ﴿قال هللا تعاىل:   ا َمن َثُقلَۡت َمَو مَّ
َ
اِضَيةٖ َفُهَو ِِف ِعيَشةٖ   ٦ۥفَأ ا   ٧ رَّ مَّ

َ
َوأ

َٰزِيُنهُ  ۡت َمَو هُ  ٨ۥَمۡن َخفَّ مج
ُ
ََٰك َما هَِيهۡ  ٩َهاوَِيةٞ  ۥفَأ ۡدَرى

َ
ٓ أ  ﴾١١نَار  َحاِمَيُۢة ١٠َوَما

 .[القارعة]
 

 فاحتة سورة التكاثر:  

لَۡهىَُٰكُم ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
َٰ ُزۡرُتُم  ١لَََّكثُرُ ٱأ ّلََكَّ َسوَۡف  ٢لَۡمَقابِرَ ٱَحتَّ

ُونَّ   ٥ۡۡلَقِيِ ٱّلََكَّ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم  ٤ُثمَّ ّلََكَّ َسوَۡف َتۡعلَُمونَ  ٣َتۡعلَُمونَ  لَََتَ
 . [التكاثر] ﴾٦ۡۡلَِحيمَ ٱ
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 التكاثر املطلب األول: بني يدي سورة 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئة هي السورة الثانية بعد سورة التكاثر 
، نقل ذلك اإلمام ابن عطية، واختلف بعض مكية إمجاعاا ، (التكاثر)و (أهلاكم)ورة ستسمى 

مثان  ية، وآايهتا املفسرين يف كوهنا مدنية، حيث اختار اإلمام السيوطي يف اإلتقان أبهنا مدن
وقبل  (الكوثر)وقد عدت السادسة عشرة يف ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة ، إمجاعاا 
 . (1) بناء على أهنا مكية  (املاعون)سورة 

 اثنًيا: مقصد السورة 
قال اإلمام البقاعي يف مقصد سورة التكاثر:  نسان، والتدبر مبآله،  إنذار اإلمقصدها  

يوم اجلمع الذي صورته   سبب اهلالك  أشارت إليه العادايت، من أنَّ ومقصودها التصريح مبا "
 . (2) "ن امسيها واضح الدًللة على ذلك وكل م،  القارعة، اجلمع للمال، واإلخالد إىل دار الزوال

 اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر يف دًلئل القرآنقال اإلمام ابن عاشور: "و 
 وعدم اإلقالع عن ذلك إىل أن  ،والتفاخر ابألسالف  ، تكاثر بهودعوة اإلسالم إبيثار املال وال

  وحثهم على التدبر فيما،  لك وعلى الوعيد على ذ  ،كما صار من كان قبلهم  ،يصريوا يف القبور
 .(3) "م مبعوثون ومسؤولون عن إمهال شكر املنعم العظيموأهنَّ ، ينجيهم من اجلحيم

بيان انشغال الناس  أوهلا  مقاصد ثالثة: سورة التكاثر تناولت الزحيلي: "  الشيخقال و 
لَۡهىَُٰكُم ﴿ مبلذات احلياة ومغرايهتا، والغفلة حىت أييت املوت:

َ
َٰ ُزۡرُتُم  ١لَََّكثُرُ ٱأ َحتَّ

ّلََكَّ َسۡوَف ﴿اإلنذار ابلسؤال عن مجيع األعمال يف القيامة: اثنيها:  ]التكاثر[، ﴾٢لَۡمَقابِرَ ٱ

 
اإلتقان  ؛ السيوطي، 241، ص3، جمصاعد النظر؛ البقاعي، 518، ص5، جاحملرر الوجيز ( ينظر: ابن عطية، 1) 

؛ اآللوسي،  54، ص1ج(،  هـ1394  ، للكتاب  العامة   املصرية  اهليئة )  ت: حممد أبو الفضل إبراهيم،   يف علوم القرآن، 
األساس يف  ؛ سعيد حوى، 517، ص30، ج ، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور 451، ص15، جعاين روح امل
 . 6655، ص11، جالتفسري

 . 241، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ( 2) 
 . 518، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 3) 
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ا، وجماهبة  التهديد برؤية اجلحيم يقينا ، اثلثها:  ]التكاثر[  ﴾٤ُثمَّ ّلََكَّ َسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ٣َتۡعلَُمونَ 
 . (1)"[التكاثر]  ﴾٥ۡۡلَِقيِ ٱ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ّلََكَّ ﴿أهوال النار، والسؤال عن نعيم الدنيا: 

املقصد ابلسور املاضية،  أابن اإلمام البقاعي عن مقصد سورة التكاثر من خالل ربط  و 
وأن مقصدها ذكر سبب اهلالك وهو اجلمع للمال، ودلل على ذلك من امسها، وإىل هذا 

 صيل مقصود آايت السورة كلها.املعىن أشار اإلمام ابن عاشور والشيخ الزحيلي، يف تف

 ها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة التكاثر وخامتة القارعة ودراست
 أواًل: أقوال املفسرين

بذكر   تأعقب  ،ملا تقدم ذكر القارعة وعظيم أهواهلا"اإلمام ابن الزبري الغرانطي:  قال    أ.
 ،واألهلني ةب اوهو التكاثر ابلعدد والقر  ،كرهااًلستعداد هلا وأهلى عن ذ  عن ما شغل وصدَّ 

لَۡهىَُٰكُم ﴿فقال: 
َ
 . (2) "[التكاثر] ﴾١لَََّكثُرُ ٱأ

لَۡهىَُٰكمُ ﴿  :قال ،ملا ذكر القارعة وأهواهلااإلمام النيسابوري: " قال . ب
َ
  ﴾ ١...أ

 . (3) "أي شغلكم التكاثر، ]التكاثر[
م الناس فيها إىل اعة، وقسَّ وملا أثبت يف القارعة أمر الس قال اإلمام البقاعي: " . ج

لينزجر السامع عن هذا  ؛، افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ احلشرشقي وسعيد، وختم ابلشقي ِ 
ه  ألنَّ  ؛االسبب ليكون من القسم األول، فقال ما حاصله: انقسمتم فكان قسم منكم هالكا 

 ُأهَْلاُكم " (4). 
ه ملا قال علة خلامتة ما قبلها؛ كأنَّ هذه السورة واقعة موقع ال" قال اإلمام السيوطي: . د

هُ ﴿ هناك:  مج
ُ
لَۡهىَُٰكُم ﴿قيل: ملَ ذلك؟ فقال: ألنكم  ،[القارعة] ﴾٩َهاوِيَةٞ  ۥفَأ

َ
 ﴾١لَََّكثُرُ ٱأ

 
 . 382، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 1) 
 . 375صرآن، الربهان يف تناسب سور الق الغرانطي، ( 2) 
 . 554، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( النيسابوري، 3) 
 .225، ص22ج  نظم الدرر،البقاعي، ( 4) 
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فاشتغلتم بدنياكم عن دينكم، ومألمت موازينكم ابحلطام، فخفت موازينكم  ، [التكاثر]
 . (1) "ابآلاثم

األوىل وصف القيامة وبعض أهواهلا  ه يف  ملا قبلها أنَّ ومناسبتها  "قال الشيخ املراغي:  .  ه
اهلاوية اليت ذكرت  يوه ،ذكر اجلحيم_أي التكاثر_ هذه  يف واألشرار، وأنَّ وجزاء األخيار 

احلياة الدنيا، وهذا بعض  السورة السابقة، وذكر السؤال عما قدم املرء من األعمال يفيف 
 .(2) "أحوال اآلخرة

القيامة،  مناسبتها ملا قبلها أنه تعاىل ذكر فيما مر أهوال يوم  : ". قال الشيخ الغماري و
 . (3) "هنا الالهني عنها فذمَّ 

أخربت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة، وجزاء قال الشيخ الزحيلي: ". ز
السعداء واألشقياء، مث ذكر يف هذه السورة علة استحقاق النار وهو اًلنشغال ابلدنيا عن  

 . (4) "ف اآلاثم، وهددت ابملسؤولية يف اآلخرة عن أعمال الدنياالدين، واقرتا
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

اتفق املفسرون السابقون إىل أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة التكاثر وخامتة سورة  
القارعة يتبنيَّ من كون فاحتة التكاثر أتت يف حمل العلة خلامتة القارعة، إذ إنه سبحانه وتعاىل 
ملا بنيَّ حال أهل النار ذكر أمراا أساسياا يتحقق من خالله دخوهلا، وهو التكاثر الذي أييت  

كم ذكر اإلمام   ، واملفاخرة واًلنشغال ابلدنيا، فنبَّه تعاىل(5) يف الكثرة والتباهي هبا  يالتبار مبعىن  
 .(6) "مكم فيما بينكم إىل آخر أعماركم إىل أن مت  م تفاخُر كُ لَ شغَ " القشريي إىل أنه

 
( قال احملقق: ومن املناسبة كذلك: التصريح هنا بوزن األعمال اليت أمجلها يف الزلزلة، وبني أصلها يف العادايت. ينظر:  1) 

 .167، صتناسب الدررالسيوطي،  
 .228، ص30جراغي، تفسري امل( 2) 
 .154، صجواهر البيان الغماري، ( 3) 
 . 381، ص30جالتفسري املنري، ( الزحيلي،  4) 
 . 791، ص4، ج الكشافالزخمشري،  ينظر: ( 5) 
 . 792، ص3جلطائف اإلشارات،  ( القشريي، 6) 
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 أشار اإلمام الغرانطي يف وجه املناسبة بني فاحتة سورة التكاثر وخامتة سورة القارعةو 
وجه  أمجله اإلمام وهو  إىل أن سورة التكاثر قد نبهت إىل من ُشِغَل عن اًلستعداد ليوم القيامة،  

 النيسابوري ومل يضف عليه. 
يحصل ملصري اجلاحد ابهلل بنيَّ اإلمام البقاعي أن سورة التكاثر هي الزجر عما سو 

 التكاثر. تعاىل، فكانت خامتة سورة القارعة نتيجةا للسبب املذكور يف 
الذي اشتغل  أعاد اإلمام السيوطي وجه العلة يف سورة التكاثر، إذ إن مصريَ وقد 

 أجاران هللا وإايكم منها.  ، بدنياه عن آخرته اهلاويةُ 
زاء ألهل اإلميان وأهل الكفر أتبع ذلك ملا ذكر هللا تعاىل يف سورة القارعة نوع اجلو 

 يف ما ميلكه اإلنسان. وهي صفة حب الطمع   ،املذمومة ت ذكر أهم الصفا
خامتة سورة القارعة  جيد مناسبة صوتية عجيبة، إذ إنَّ أن لقارئ هلذه اآلايت وميكن ل

خلاشع جاءت جبراين حرف اهلمس )اهلاء( من أقصى احللق؛ ليقع يف ذلك أثر  عميق  يف قلب ا
هلل، متأمالا متفكراا هبذا الوعيد، مستجرياا منه، مث يصحو من هذا التأمل األخروي إىل التحذير 

هنايتها حرف الراء   ،بفاصلة مقطوعة النفس غري جارية فيه ،املباشر من هللا تعاىلالدنيوي 
  ،ذكر هللا عنشغلهم اللذات تأبًل املفخم، ليدل على التيقظ واًلنتباه إىل املعاين الواردة، 

ا، نسأل هللا السالمة والعافية بني   مناسبة املعاين، وهي مناسبة تدعم فيضلوا ضالًلا بعيدا
 السورتني.

 فضل.وهلل احلمد واملنة وال ا البحث،انتهى الفصل الثاين من هذ
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الفصل الثالث: التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها  
 الفاحتةإىل سورة  العصرمن سورة 

 

 : بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة العصر وخامتة سورة التكاثر األولملبحث ا
 

 خامتة سورة التكاثر: 

ُونَّ  ٥ۡۡلَقِيِ ٱّلََكَّ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ﴿قال هللا تعاىل:  ُونََّها  ٦ۡۡلَِحيمَ ٱلَََتَ ُثمَّ لَََتَ
 . [التكاثر] ﴾ ٨عِيمِ نلَّ ٱلُنَّ يَۡوَمئٍِذ َعِن   َ ُثمَّ لَتُۡس  ٧ۡۡلَقِيِ ٱَعۡيَ 

 
 فاحتة سورة العصر: 

نَسَٰنَ ٱإِنَّ  ١لَۡعۡصِ ٱوَ ﴿قال هللا تعاىل:  ِينَ ٱإَِلَّ  ٢لَِِف ُخِۡسٍ  ۡۡلِ َءاَمُنواْ  َّلَّ
َٰلَِحَٰتِ ٱوََعِملُواْ  ِ  لصَّ ِ  ۡۡلَق ِ ٱَوتََواَصۡواْ ب ۡۡبِ ٱَوتََواَصۡواْ ب  .[العصر] ﴾٣لصَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة العصر 
 اًل: التعريف ابلسورةأو 

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف هي السورة الثالثة بعد املئة سورة العصر 
ومدنية يف قول جماهد  ،ابن الزبري سيدان و ، ابن عباس سيدان ، و اجلمهورمكية يف قول 
وقد ،  وهي على قصرها مجعت من العلوم ما مجعت  ،ثالث بال خالف   ، آايهتاوقتادة ومقاتل

وقبل سورة   ( اًلنشراح)نزلت بعد سورة  ، الثالثة عشرة يف عداد نزول السور عدت 
 .(1) (العادايت )

قال: »كان الرجالن من   عبيد هللا بن حصني سيدان الطرباين بسنده عن روى 
،  (2)إذا التقيا مل يفرتقا إًل على أن يقرأ أحدمها على اآلخر سورة العصر«  أصحاب رسول هللا  

 ملهجورة.وهذه من السنن ا
 اثنًيا: مقصد السورة 

البقاعي يف مقصد سورة العصر: مام  قال اإلو   مقصدها إرشاد العبد إىل طريق النجاة،
خالصته وعصارته وهم احلزب  ومقصودها تفضيل نوع اإلنسان، املخلوق من علق، وبيان"

خالصة الكون،    برتك الفاين، واإِلقبال على الباقي، ألنه،  الناجي يوم السؤال، عن زكاة األعمال
ومييز  ، عصوروامسها "العصر" واضح يف ذلك، فإن العصر خيلص روح امل، ولباب الوجود

 
  روح؛ اآللوسي، 245، ص3جمصاعد النظر، ؛ البقاعي، 520، ص5، جاحملرر الوجيز( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف التفسري،  ؛ سعيد حوى، 527، ص30جالتحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 457، ص15جاملعاين، 
 . 6666، ص11ج

. قال اهليثمي يف  215، ص5، ج5124، ابب من امسه حممد، رقم احلديث: املعجم األوسط( ينظر: الطرباين، 2) 
: اهليثمي: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب  سند احلديث: رجاله رجال الصحيح غري ابن عائشة، وهو ثقة. ينظر 

، 18198، ت: حسام الدين القدسي، رقم احلديث:  جممع الزوائد ومنبع الفوائد ه(،  807بكر بن سليمان )ت:
، وقد جاء يف املصدر نفسه ابب يف املواعظ، ينظر: املرجع نفسه  307، ص10ابب ما جاء يف اخلوف والرجاء، ج 

 )غري ابن عائشة وهو ثقة(.  ، ومل يضف عبارة233، ص10ج
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وقت العصر وكانت  اخللق  ولذلك كان وقت هذا النيب اخلامت، الذي هو خالصة  ،صفاوته
 . (1)"صالة العصر أفضل الصلوات 

ل الشرك ومن اشتملت على إثبات اخلسران الشديد ألهقال اإلمام ابن عاشور: "و 
تقلد أعمال الباطل  الكفر ابإلسالم بعد أن بلغت دعوته، وكذلك من  كان مثلهم من أهل

وعلى إثبات جناة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، منها اليت حذر اإلسالم املسلمني
وقد كان أصحاب ،  وعلى فضيلة الصرب على تزكية النفس ودعوة احلق،  والداعني منهم إىل احلق

الناس هذه   ر: لو تدبَّ  الشافعياإلمام وعن ، ا هلم يف ملتقاهماختذوها شعارا  ول هللا رس
وقال غريه: إهنا مشلت   ،ويف رواية عنه: لو مل ينزل إىل الناس إًل هي لكفتهم،  السورة لوسعتهم

 .   (2)"مجيع علوم القرآن
سان عن غريه،  بنيَّ اإلمام البقاعي أن مقصد سورة العصر هي تفضيل نوع اإلنلقد 

 وربط اسم السورة مبقصدهاهو أفضل العصور،    وأن عصره  ،  وتفضيل أهل اإلميان عن غريهم
يف  الواردة يف معىن العصر ذكر التفاسريَ  وقد من خالل استخالص أفضل النوع واستعصاره،

له    اها ومما أورده: "... أو زمان كل أحد الذي هو اخلالصة ابلنسبة إليه تنبي   كتابه نظم الدرر،
، وهذه إشارة ملا أورده  (3)  إشفاقاا من احلشر..."  ،إشارة إىل اغتنام إنفاقه يف اخلري  ،على نفاسته

 يف مصاعد النظر.
أشار اإلمام ابن عاشور إىل مقاصد السورة الرئيسة يف إثبات خسران أهل الكفر، و 

بكوهنا مجعت علوم  رةوإثبات جناة وفالح أهل اإلميان، وأورد يف ذلك أقواًلا يف أفضلية السو 
 .القرآن

 أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة العصر وخامتة التكاثر ودراستها املطلب الثاين:  
 أواًل: أقوال املفسرين

 
 . 245، ص3جمصاعد النظر، ( البقاعي، 1) 
 . 528-527، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  ( 2) 
 . 236، ص22جنظم الدرر،  (3) 



 

158 

 

لَۡهىَُٰكُم ﴿ملا قال تعاىل:" اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  أ.
َ
 ،[التكاثر] ﴾١لَََّكثُرُ ٱأ

وحصر إدراكه يف العاجل دون اآلجل الذي   ،سان وتضمن ذلك اإلشارة إىل قصور نظر اإلن
  ًلا وْ هُ ا جَ ما وْ لُ ظَ  نَ اْ كَ  هُ نَّ إِ وذلك لبعده عن العلم مبوجب الطبع ، فيه فوزه وفالحه

ِإنَّ  ،َواْلَعْصرِ ذلك شأن اإلنسان مبا هو إنسان فقال:  ، أخرب سبحانه أنَّ [72]األحزاب:
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  لقصور شأنه والظلم طبعه واجلهل جبلته فيحق أن يلهيه  ، فا[2-1العصر:]  اإْلِ

فهؤًلء  ، ...ِإًلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  يدخل هللا عليه روح اإلميان إًل أن ،التكاثر
ِ ٱَجََٰرةٞ َوََل َبۡيع  َعن ذِۡكرِ  رَِجاٞل َلَّ تُلِۡهيِهۡم تِ ﴿  التكاثرلهيهم  يالذين ًل    . (1)"لنور[]ا  ﴾٣٧...ّللَّ

لَۡهىَُٰكُم ﴿ملا قال فيما قبلها: قال اإلمام أبو حيان: "ب. 
َ
 ،[التكاثر] ﴾١لَََّكثُرُ ٱأ

 .(2) " حال املؤمن والكافربنيَّ  ،[التكاثر]  ﴾٣ّلََكَّ َسۡوَف َتۡعلَُمونَ ﴿ووقع التهديد بتكرار 

أبمور الدنيا  اًلشتغال   يف السورة املتقدمة أنَّ ملا بنيَّ النيسابوري: "قال اإلمام ج. 
والتهالك عليها مذموم، أراد أن يبني يف هذه السورة ما جيب اًلشتغال به من اإلميان واألعمال  

وهو حظ اآلدمي من جهة الكمال ومن التواصي ابخلريات وكف النفس عن  ،الصاحلات 
 . (3)"]العصر[  ﴾١لَۡعۡصِ ٱ وَ ﴿وأكد ما أراد بقوله  ،كمالاملناهي، وهو حظه من حيث اإل 

ة هذه الدنيا الظاهرة التنعم مبا فيها من املتاع،  ملا كانت لذَّ قال اإلمام البقاعي: "د. 
وكان اإلنسان مسؤوًلا مبا شهد به، ختم التكاثر عن ذلك النعيم متوعداا برؤية اجلحيم، فكان  

أكثر    كان نعيمه يف غاية الكدر، قال داًلًّ على ذلك أبنَّ و ساكن هذه الدار على غاية اخلطر،  
أو ابحلال:    ،إما ابملقال  ،ملا لألغلب من التكذيب لذلك   ،م واألداةسَ لناس هالك، مؤكداا ابلقَ ا
 َرصْ والع(4) . 

 
 . 376صيف تناسب سور القرآن، الربهان ( الغرانطي، 1) 
 . 538، ص10جالبحر احمليط،  ( أبو حيان، 2) 
 . 558، ص6، جائب الفرقان غرائب القرآن ورغ ( النيسابوري، 3) 
 .236، ص22ج  نظم الدرر،البقاعي، ( 4) 
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بسورة والعصر، املشتملة على _أي التكاثر_  وهلذا عقَّبها  " قال اإلمام السيوطي:  ه.  
 . (1) "جتارة اآلخرة  أن اإلنسان يف خسر، بيان خلسارة جتارة الدنيا، وربح 

إىل حال من مل يلهه التكاثر ولذا وضعت بعد وفيها إشارة اإلمام اآللوسي: "قال . و
 .(2) " سورته

مر يف السورة السابقة أن أهل النعم منهمكون يف طلب املال، الشيخ الفراهي:    قالز.  
فأفنوا فيه أعمارهم، وهذا هو اخلسران العظيم، وهو ذكر أهل النعيم املستهزئني ابلرسل وآايت 

ه، ويف أول سورة "والعصر" بنيَّ خسران هؤًلء واضحاا، مث بنيَّ طريق الفالح واقتناء  هللا ولقائ
مل من هذا العمر املستودع، لكي يتنافسوا فيما هو أحق به، وينتبهوا  الفوز العظيم واحلظ الكا

 . (3)الغفلة قبل الفوت واحلسرةو عن نوم اللهو 
م اشتغلوا السورة السابقة أهنَّ  ه ذكر يفومناسبتها ملا قبلها أنَّ قال الشيخ املراغي: ". ح

عن طاعة هللا، وذكر هنا أن طبيعة اإلنسان   ي وبكل ما من شأنه أن يله ، ابلتفاخر والتكاثر
الدمار إًل من عصم هللا وأزال عنه شرر نفسه، فكأن هذا  داعية له إىل البوار، وموقعة له يف

ع نفسه وهواه، وجرى مع شيطانه حىت  السالفة صفة من اتب تعليل ملا سلف إىل أنه ذكر يف
ل أبمجل الطباع، فآمن ابهلل وعمل الصاحلات، وتواصى  من جتمَّ التهلكة، وهنا ذكر  وقع يف

 . (4)"مع إخوانه على اًلستمساك بعرى احلق، واًلصطبار على مكارهه
  _أي التكاثر_  "مناسبتها ملا قبلها أنه تعاىل ذم يف تلك قال الشيخ الغماري: ح. 

فذكر هنا أن اللهو بذلك يعم  جنس    ،ني عن يوم القيامة ابملال واملعاصي واتباع الشهوات الاله
 . (5)ا إًل املؤمنني"اإلنسان، ومساه خسرا 

اًلشتغال أبمور الدنيا والتهالك    يف السورة املتقدمة أنَّ ملا بنيَّ قال الشيخ الزحيلي: " ط.  
اًلشتغال به من اإلميان واألعمال  ما جيبعليها مذموم، أراد أن يبني يف هذه السورة 

 
 .167، صتناسق الدررالسيوطي، ( 1) 
 .457، ص15جروح املعاين،  اآللوسي، ( 2) 
 . 384ابلفرقان، صنظام القرآن وأتويل الفرقان ينظر: الفراهي،  ( 3) 
 .233، ص30جتفسري املراغي، ( 4) 
 .154صجواهر البيان، الغماري، ( 5) 
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الصاحلات، وهو ما يعود إىل النفس، ومن التواصي ابخلريات وكف  النفس عن املناهي أو  
د بتكرار:  وهدَّ  أهَْلاُكُم التَّكاثـُرُ واخلالصة: بعد أن قال:  ، املعاصي، وهو ما يعود إىل اجملتمع

 ََكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمون  َّ(1) "كافراملؤمن وال حال بني. 
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

أن وجه التناسب بني فاحتة سورة العصر وخامتة سورة   علىاتفق املفسرون املذكورون 
والتخلق أبخالق أهل اإلميان والعمل   ، اًلبتعاد عنهمالتكاثر ذم  الالهني، وما يستوجب 

 الصاحل.
املثال مع مقارنته ابحلالة العامة يت من ذكر التناسب أي أشار اإلمام الغرانطي إىل أنَّ ف

لإلنسان، واتضح ذلك من خالل بيان صفة مذمومة يف سورة التكاثر، وتوضيح أن األصل  
هذا املعىن سار  ، وإىل ويرتبط حببل التقى ،يف اإلنسان اجلهل والطمع، إن مل يعلق قلبه ابهلل

 اإلمام البقاعي.
اآلايت يف سورة التكاثر، كان ذلك  هللا تعاىلأوضح اإلمام أبو حيان أنه ملا كرر و 

ا يف بيان حال أهل اخلسران وأهل اإلميان يف سورة العصر  . التكرار مفيدا
حيث انفرد اإلمام النيسابوري يف وجه املناسبة بني فاحتة سورة العصر وخامتة التكاثر  و 

األشياء   تبنيقوله إن سورة التكاثر أتت تبني األشياء املذمومة، وسورة العصر أتت ب عربَّ 
 ، وهبذا السياق وضح اإلمام اآللوسي وجه املناسبة. احملمودة والصاحلة كالتواصي ابحلق والصرب

اإلمام السيوطي إىل ملمح جيد يف التناسب بني السورتني، فلما كان التكاثر   أشارو 
يف املال والتفاخر فيه خسارة يف الدنيا، أتت سورة العصر موضحة معىن اخلسارة يف الدنيا  

 معىن الربح يف اآلخرة.و 
كما أوضح الشيخ الفراهي املناسبة، من خالل إبراز حال أهل النعم يف السورة األوىل، 

، وإىل هذا  واندفاعهم إىل الدنيا، وفناء أعمارهم فيها، وبني بيان خسران هؤًلء يف سورة العصر
 املعىن ذهب الشيخ املراغي.

 
 . 457، ص15جروح املعاين،  ينظر: اآللوسي،   . 390، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 1) 



 

161 

 

ن الشهوات، والتعلق يف الدنيا، ًل يتعلق كما أملح الشيخ الغماري أنَّ ذم املكثرين م
،  هي التفاتة جيدةمبن سبق من األقوام، بل يعم كل جنس اإلنسان كما يف سورة العصر، و 

 فاللهم ًل جتعل الدنيا أكرب مهنا، وًل مبلغ علمنا. 
وأضاف الشيخ الزحيلي يف وجه املناسبة إىل وجوب اًلشتغال ابألعمال الصاحلة، كما  

 رة العصر، وذلك بعد التحذير والوعيد احلاصَلني يف سورة التكاثر.ظهر ذلك يف سو 
م عن ماهلم وصحتهم وفراغهم والنعم املمنوحة  ه سيسأهلملا أخرب هللا تعاىل عباده أنَّ و 

ا، متصفاا ابلنصح واتباع احلق بنيَّ إليهم،   أن هذا العبد خاسر إن مل يكن مؤمناا به، عابدا
ن يكون من أتباع احلق ًل أتباع  أب ه اإلنسان وتذكره،  تت تباعاا لتنب ِ هذه اآلايت أ  والصرب، وكأنَّ 

 الباطل.  
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 أوجه التناسب بني فاحتة سورة اهلمزة وخامتة سورة العصر : بيان الثايناملبحث 
 

 خامتة سورة العصر: 

نَسَٰنَ ٱ إِنَّ ﴿قال هللا تعاىل: ِينَ ٱإَِلَّ  ٢لَِِف ُخِۡسٍ  ۡۡلِ ْ  َّلَّ ْ وََعِملُوا  َءاَمُنوا
َٰلَِحَٰتِ ٱ ِ  لصَّ ِ  ۡۡلَق ِ ٱَوتََواَصۡواْ ب ۡۡبِ ٱَوتََواَصۡواْ ب  .[العصر] ﴾٣لصَّ

 
 فاحتة سورة اهلمزة:  

جَمَزةٍ ﴿  قال هللا تعاىل: ِ ُهَمَزةٖ ل
ِيٱ  ١َوۡيٞل ل ُِك  َدهُ   َّلَّ ََيَۡسُب   ٢ۥََجََع َماَٗل وََعدَّ

نَّ َماََلُ 
َ
هُ  ۥٓ أ ۡخَلَ

َ
 . [اهلمزة] ﴾٣ۥأ
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 يدي سورة اهلمزة املطلب األول: بني  
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئةهي السورة الرابعة بعد سورة اهلمزة 
وعدت  ،  وهي مكية ابًلتفاق،  »سورة ويل لكل مهزة«وبـ  »سورة اهلمزة«،  بـ  مسيت هذه السورة  

، آايهتا  (املرسالت )وقبل سورة    (القيامة)الثانية والثالثني يف عداد نزول السور نزلت بعد سورة  
 . (1) تسع ابًلتفاق

 ا: مقصد السورة اثنيً 
:  يف مقصد سورة اهلمزة  قال اإلمام البقاعيو   مقصدها بيان حال املكذب ابهلل تعاىل،

خسارته يوم القيامة،   ومقصودها بيان احلزب األكثر اخلاسر، الذي أهلاه التكاثر، فبانت"
 . (2)"ة" ظاهر الدًللة على ذلك وامسها "اهلمز ، اخلافضة، الرافعة

غرض هذه السورة وعيد مجاعة من املشركني جعلوا مهز عاشور: "اإلمام ابن قال و 
ا يف أن يلجئهم امللل من أصناف األذى، إىل  من ضروب أذاهم طمعا  املسلمني وملزهم ضرابا 

 .(3) "والرجوع إىل الشرك ،اًلنصراف عن اإلسالم
اآلخرة، وكان  أهنا بيان  للخاسرين يف رة اهلمزة إىل أملح اإلمام البقاعي يف مقصد سو 

ل اإلمام ابن عاشور يف أحوال هؤًلء اخلاسرين،  امسها دليالا على ما جاء فيها ومعنوانا هلا، وفصَّ 
 أجاران هللا منهم.   ،وضاللة أمرهم ،وخسران سعيهم ،فقد جاءت اآلايت واضحة يف عاقبتهم

 ودراستها  التناسب بني فاحتة اهلمزة وخامتة العصراملطلب الثاين: أقوال املفسرين يف 
 أواًل: أقوال املفسرين

 
روح  ؛ اآللوسي، 247، ص3ج مصاعد النظر،؛ البقاعي، 521، ص5ج احملرر الوجيز،( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف التفسري،  سعيد حوى،  ؛535، ص30ج التحرير والتنوير،؛ ابن عاشور، 460، ص15جاملعاين، 
 . 6673، ص11ج

 . 247، ص3ج مصاعد النظر،البقاعي، ( 2) 
 . 536-535، ص30ج  التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،  3) 
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نَسَٰنَ ٱإِنَّ ﴿ملا قال سبحانه "اإلمام ابن الزبري الغرانطي: قال أ.    ﴾ ٢لَِِف ُخِۡسٍ  ۡۡلِ
وظنه الكمال لنفسه حىت يعيب غريه،   ،ذكر نقصه وقصوره واغرتاره أتبعه مبثال من، [العصر]

ا أنه خيلده وينجيه، وهذا كله عني النقص الذي هو شأن  ظنا   ،ه من املالواعتماده على ما مجع
جَمَزةٍ ﴿فقال تعاىل:  ،وهو املذكور يف السورة قبل ،اإلنسان ِ ُهَمَزةٖ ل

 ،[اهلمزة] ﴾١َوۡيٞل ل ُِك 
 . (1) "حسده  أمثرهالذي  على مهزه وملزه  له من العذاب جزاءا  دَّ عِ فافتتحت السورة بذكر ما أُ 

نَسَٰنَ ٱإِنَّ  ﴿ملا قال فيما قبلها:  "  إلمام أبو حيان: قال اب.   ، [العصر]  ﴾٢لَِِف ُخِۡسٍ   ۡۡلِ
 . (2) " حال اخلاسربنيَّ 

ملا ذكر حكم جنس اإلنسان يف خسرهم عقبه مبثال قال اإلمام النيسابوري: "ج. 
 . (3) "واحد

ابلصرب،  الناجني من قسمي اإلنسان يف العصر، وختم  ملا بنيَّ "   اإلمام البقاعي: قال  د.  
حصل متام التشوف إىل أوصاف اهلالكني، فقال مبيناا ألضلهم وأشقاهم الذي الصرب على 

]اهلمزة[،   ﴾١...َوۡيلٞ ﴿ليكون ما أعد له من العذاب مسالة للصابر:  ،أذاه يف غاية الشدة
 .(4) "عظيم أي هالك  

استثىن  وملا ذكر سبحانه فيما قبلها أن اإلنسان سوى منقال اإلمام اآللوسي: " ه. 
 . (5) "بني  عز وجل فيها أحوال بعض اخلاسرين ؛يف خسر

السورة السابقة أن    ومناسبتها ملا قبلها أنه ملا ذكر سبحانه يفقال الشيخ املراغي: "و.  
هللا ذكر هنا بعض صفات أهل الضالل إًل من عصم  مجيع أفراد اإلنسان منغمسون يف

 . (6)"الضالل

 
 . 376صلربهان يف تناسب سور القرآن، ا ( الغرانطي، 1) 
 . 540، ص10جالبحر احمليط،  أبو حيان، ( 2) 
 . 561، ص6جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، ( 3) 
 .243، ص22ج  درر،نظم ال( البقاعي، 4) 
 . 155صجواهر البيان، الغماري،  ؛ 460، ص15جروح املعاين،  ينظر: اآللوسي،   (5) 
 .236، ص30، جاملراغيتفسري ( 6) 
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سورة العصر ذكرت أن جنس اإلنسان يف خسر   أنَّ رأينا  : "الشيخ سعيد حوىقال  .  ز
إًل من اتصف بصفات معينة، وأتيت سورة اهلمزة لتحدد صفات اخلاسرين ومظهر خسارهم، 

وصلتها مبا    ، وصلتها مبحورها  ، للسورة سياقها اخلاص   فللسورة صلتها مبا قبلها، وهكذا جند أنَّ 
 .(1) "قبلها

جنس اإلنسان    تعاىل يف السورة املتقدمة أنَّ   بعد أن ذكر اّللَّ قال الشيخ الزحيلي: ".  ح
وأراد به تبيان اخلسران مبثال  ،يف خسران ونقص وهلكة، أابن يف هذه السورة حال اخلاسر

 . (2) "واحد

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
وجه مناسبة فاحتة سورة اهلمزة خلامتة سورة العصر  أنَّ على اتفق املفسرون املذكورون 

 بعض صفات أهل اخلسران املذكورين يف سورة العصر.لبيان  سورة اهلمزة أتت   مرتبط بكون
بنيَّ اإلمام الغرانطي أنَّ وجه املناسبة هو ذكر سورة اهلمزة ملثال خسران اإلنسان يف  ف

 قول. كما تبعه اإلمام أبو حيان يف هذا السورة العصر،  
هنا أتت مبثال واحد عن خسارة حدَّد اإلمام النيسابوري وجه مناسبة سورة اهلمزة بكو مث  

اإلنسان يف سورة العصر، ومن الظاهر أنَّ سورة اهلمزة حتدثت عن أصناف عدة جمموعة حتت 
ومل حيدد الشيخ املراغي ولذا املعىن أوضح اإلمام اآللوسي املناسبة، ، صفة اخلسران لإلنسان

 ال واحد وإَّنا بنيَّ أن هللا تعاىل ذكر بعض صفات أهل الضالل.مبث
وقد أتت سورة اهلمزة تسلية للصابرين وتشوفاا هلالك املكذبني اخلاسرين، إذ بنيَّ اإلمام 
البقاعي أن فاحتة سورة اهلمزة طمأنت أهل اإلميان الناجني املذكورين يف سورة العصر أن 

 احدين.العذاب ألهل اهلمز واللمز من اجل
اد هللا تعاىل جلنس اخلاسرين وبني الشيخ حوى والشيخ الزحيلي املناسبة، من خالل إير 

 . ةمن البشر يف سورة العصر، يف مقابل حتديد صفات وأحوال اخلاسرين يف سورة اهلمز 

 
 . 6675، ص11، جاألساس يف التفسريسعيد حوى، ( 1) 
 . 396، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 2) 
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أنواع وصنوف األذى اليت يُبتلى هبا الداعية كثرية، لذا حثَّ هللا سبحانه وتعاىل  إنَّ و 
ا صفة األنبياء، ووعد  احلق واهلداية إىل التحلي ابلصرب وحتمل األذى، ألهنَّ  دعاةَ و ن اإلميا أهلَ 

وأمته  يوم القيامة، فجاءت سورة اهلمزة تطمئن النيب والندامة من يصيبهم ابألذى ابخلزي 
ان الذي يغتاب أهل الطعَّ من سوء عاقبة    رُ يف سبيل الدعوة، وحتذ ِ مؤٍذ  من بعده أن الويل لكل  

 يف الدنيا.  سيخلده املال الذي يتفاخر جباهه وماله ظاانًّ أنو  ،احلق ويبغضهم
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 : بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الفيل وخامتة سورة اهلمزة الثالثاملبحث 
 

 خامتة سورة اهلمزة:  

ن َۡلُۢنَبَذنَّ ِِف ﴿: قال هللا تعاىل ََٰك َما  ٤ۡۡلَُطَمةِٱّلََكَّ ۡدَرى
َ
نَاُر  ٥ۡۡلَُطَمةُ ٱَوَمآ أ

ِ ٱ لُِع لََعَ  لَِّت ٱ ٦لُۡموقََدةُ ٱ ّللَّ  ٱَتطَّ
َ
ٞ  ٧َدةِ   ِۡف ۡۡل ۡؤَصَدة ِِف َعَمٖد  ٨إِنََّها َعلَۡيِهم مج

 ِۢ َدة َمدَّ  .[اهلمزة] ﴾٩مج

 
 فاحتة سورة الفيل: 

ۡصَحَِٰب ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك بِأ

َ
لَۡم  ١لۡفِيلِ ٱأ

َ
ََيَۡعۡل أ

بَابِيَل  ٢َكۡيَدُهۡم ِِف تَۡضلِيلٖ 
َ
ا أ رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطّۡيا

َ
ِن  ٣َوأ تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 

يلٖ  ِ ُكولِۢ  ٤ِسج 
ۡ
أ  .[الفيل] ﴾٥فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة الفيل 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئةهي السورة اخلامسة بعد سورة الفيل 
ومسيت يف  ، (1) وكذلك عنوهنا البخاري(، ترأمل )وردت تسميتها يف كالم بعض السلف سورة 

وقد عدت التاسعة  ، إبمجاع الرواةوهي مكية ، (سورة الفيلبـ)مجيع املصاحف وكتب التفسري 
، وآايهتا  وقبل سورة الفلق ( افرون أيها الكَ ايَ  لْ قُ )عشرة يف ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة  

 .(2) مخس
 اثنًيا: مقصد السورة 

هللا تعاىل ألبرهة ملك   اًلعتبار يف أخذِ و   ،  ال من آذى بيت هللااالعتبار حب  مقصدها
كان صاحب فيل يركبه، وقصته مشروحة يف به الكعبة ليهدمها، و  احلبشة وجليشه حني أمَّ 

األمر كله هلل،  فنزلت اآلية منبهة على اًلعتبار هبذه القصة، ليعلم الكل أنَّ ... السري الطويلة
 . (3) ات يف ذلك قدرته، حني مل تغن األصنام شيئا ويستسلموا لإلله الذي ظهر 

ومقصودها الدًللة على آخر اهلمزة، من إهالك املكاثرين، يف  " قال اإلمام البقاعي:و 
القدرة، دون    التعاضد والتناصر ابألسباب، فعند انقطاعها أْوىَل ًلختصاصه سبحانه بتمام   دار

ذلك، بتأمل سورته، وما حصل يف   ًللة علىظاهر الد  (الفيل)وامسها    ،ابملال والرجال  املتمكن
 .(4) " سرية جيشه وصورته

وأن هللا محاه ممن  ، الكعبة حرم هللا وقد تضمنت التذكري أبنَّ  قال اإلمام ابن عاشور: و 
مسجد إبراهيم م ظلموا بطمعهم يف هدم ألهنَّ  ؛أظهر غضبه عليهم فعذهبم أو ،اأرادوا به سوءا 

فاعل  هبم تذكرة لقريش أبنَّ  ا، وليكون ما حلَّ مساه هللا كيدا وذلك ما  وهو عندهم يف كتاهبم،

 
ا يََرهُ َوَمن َيۡعَمۡل ﴿كتاب التفسري، ابب:   ،صحيح البخاري( 1)  ةٖ َش ٗ  .177، ص 6ج  ]الزلزلة[، ﴾٨ۥ ِمۡثَقاَل َذرَّ
التحرير    ؛ ابن عاشور،249، ص3جمصاعد النظر،  ؛ البقاعي،  523، ص5جاحملرر الوجيز،  ( ينظر: ابن عطية،  2) 

 . 6679، ص11جاألساس يف التفسري، سعيد حوى،   ؛ 543، ص30جوالتنوير،  
 . 523، ص5جاحملرر الوجيز، ( ينظر: ابن عطية، 3) 
 . 249، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ( 4) 
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وتنبيه قريش أو تذكريهم ،  فيه لألصنام اليت نصبوها حوله   حظَّ وأًلَّ   ،ذلك هو رب ذلك البيت
ومن وراء ذلك  ،إذ أهلك أصحاب الفيل يف عام وًلدته ،عند هللا مبا ظهر من كرامة النيب 

ع عنه كيد املشركني فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته ألحق أبن  هللا يدف أبنَّ  تثبيت النيب 
ومن وراء ذلك كله التذكري أبن هللا غالب على أمره، ، ودينه يدفع كيد من يكيد لرسوله 

فقد أهلك هللا   ،أتلب قبائلهم عليه    وًل يوهن النيب  ،وأن ًل تغر املشركني قوهتم ووفرة عددهم
 . (1) ... اعا من هو أشد منهم قوة وأكثر مج

أما اإلمام أشار اإلمام ابن عطية إىل أن مقصد سورة الفيل اًلعتبار ابألقوام السابقة،  و 
أنَّ   البقاعي فأملح إىل تناسب املقاصد بني سورة الفيل وسورة اهلمزة اليت قبلها، حيث أوضح

اسم السورة مة  بعال  لَ يف سورة اهلمزة، مث دلَّ   الصفات املذمومةإبهالك  تنبيه  مقصد سورة الفيل  
 مقصدها.على 

تذكري  حبرمة احلرم،   ؛ بنيَّ اإلمام ابن عاشور أنَّ مقصد سورة الفيل تذكري  وتنبيه  وتثبيتو 
  لقريش خبالقهم رغم عبادهتم لألصنام، وأن هللا غالب على أمره، وتنبيه  بتعظيم النيب    وتذكري  

،  ن هللا خمٍز عدوه أب  الشريف حيث كان هذا احلدث وقت وًلدته الشريفة، وتثبيت  لقلبه 
أمل تعلم كيف فعل ربك أبعدائك وأنت بعد : "كما قال اإلمام التسرتيفكان مراد هللا تعاىل  

 .(2) "مل تظهر يف الدنيا، كذلك يفعل أبعدائك وأنت بني ظهرانيهم ويرفع عنك مكرهم

 مزة ودراستها الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الفيل وخامتة اهلاملطلب 
 أواًل: أقوال املفسرين

نت مباله  نت سورة اهلمزة ذكر اغرتار من فُ ملا تضمَّ " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال أ. 
تكاثرهم  همأصحاب الفيل الذين غرَّ بذكر أعقبه ذلك أتبع هذا  ده، ومال ِ أنه خيُ  نَّ حىت ظَ 

لوا النقمة وجعل  فتعجَّ  ،احملرمم البيت وا هبدوخدعهم امتدادهم يف البالد واستيالؤهم حىت مه  
 . (3)"هللا كيدهم يف تضليل

 
 . 544-546، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 1) 
 . 206ص، القرآن العظيم تفسري  التسرتي،  (2) 
 .  218ص  ،ت: سعيد الفالح  الربهان يف تناسب سور القرآن، ( الغرانطي، 3) 
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وملا ذكر فيما قبلها عذاب الكفار يف اآلخرة، أخرب هنا  قال اإلمام أبو حيان: " ب. 
 .(1) "بعذاب انس منهم يف الدنيا 

ا  كثرة األموال املسببة ابلقوة ابلرجال رمب  ملا قدم يف اهلمزة أنَّ البقاعي: "قال اإلمام  ج.  
عليه يف هذه بدليل شهودي وصل يف حتريقه وتغلغله يف األجسام وجتريفه   أعقبت الوابل، دلَّ 

إىل القلوب يف العذاب األدىن كما ذكر فيما قبلها للعذاب األكرب األخفى، حمذراا من الوجاهة 
ىت ا كلما عظمت زاد ضررها مبا يكسبه من الطغيان حعلو الرتبة، مشرياا إىل أهنَّ يف الدنيا و 

ينازع صاحبها امللك األعلى، ومع كونه شهودايا فللعرب وًل سيما قريش به اخلربة التامة، فقال 
 ." (2 )ر تَ  أملْ مقرراا منكراا على من خيطر له خالف ذلك:

ه تعاىل ملا ذكر حال وجه اتصاهلا بعد الفكرة: أنَّ ظهر يل يف  قال اإلمام السيوطي: "د.  
وعدَّده، وتعزز مباله وتقوَّى، عقَّب ذلك بذكر قصة أصحاب   اهلمزة اللمزة، الذي مجع ماًلا 

 .( 3)"الفيل، الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أمواًلا وعتوًّا
له عليه  كيدٍ   نوعَ  ن اهلمز واللمز من الكفرةه ملا تضمَّ كأنَّ قال اإلمام اآللوسي: "ه. 

عقىب كيدهم يف الدنيا   ب ذلك بقصة أصحاب الفيل لإلشارة إىل أنَّ الصالة والسالم عقَّ 
أقوى وأمت من عنايته سبحانه ابلبيت، فالسورة  عناية هللا عز وجل برسوله  تدمريهم فإنَّ 

ًلل على ما مشرية إىل مآهلم يف الدنيا إثر بيان مآهلم يف األخرى، وجيوز أن تكون كاًلستد 
على قدرته عز وجل على  ا، أو املال ًل يغين من هللا تعاىل شيئا  أشري إليه فيما قبلها من أنَّ 

 . (4) "[اهلمزة] ﴾٤ۡۡلَُطَمةِٱَۡلُۢنَبَذنَّ ِِف ... ﴿ إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة يف قوله سبحانه

تناسب سابقتها يف بيان مآل بعض اخلاسرين، وهم أصحاب "قال الشيخ الغماري:    و.
 . (5) "الفيل، خصوا ابلذكر ًلجرتائهم على حرم هللا تعاىل

 
 . 543، ص10جالبحر احمليط،  أبو حيان، ( 1) 
 .250-249، ص22ج  نظم الدرر،( البقاعي، 2) 
 .167صتناسق الدرر، السيوطي، ( 3) 
 .464، ص15ج  روح املعاين،اآللوسي، ( 4) 
 .155صجواهر البيان، ( الغماري، 5) 
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 غيناملال ًل يُ   السورة السابقة أنَّ يف    ه بنيَّ ومناسبتها ملا قبلها أنَّ املراغي: "قال الشيخ  .  ز
 .(1)"من هللا شيئا وهنا أقام الدليل على ذلك بقصص أصحاب الفيل

ذكر القرآن يف السورة السابقة كل مهزة ملزة يفتخر مباله،  قال الشيخ الفراهي: " ح. 
مة والنار املوقدة، ففي هذه السورة طأبنه ينبذ يف احل  ذاهل عن مآله، فدعا عليه ابلويل، وأنبأه

على هللا، ألهنم قد علموا   اجرتؤواو   ،إشهاد على ما فعل أبمثاله حني اعتمدوا على قوة شوكتهم
 . (2)"يف كتبهم حرمة هذا البيت العتيق

  أخربان هللا تعاىل يف خامتة سورة اهلمزة ابلوعيد لذلك اهلمزةقال الشيخ الشعراوي:    .ط
احلق سبحانه أراد أن يدلل على صدق نفاذ    فكأنَّ   ،ه ما سيحدث له يوم القيامةمُ علِ يُ   ،اللمزة

ان على الكافرين بعض األمور احملسوسة؛ لينتقل من الغيب إىل ذلك الوعيد، فأجرى يف دنيا
، قادر    احلس، فيصدق أنَّ   .  (3)على أن جيري ذلك فيما يغيب عنا  الذي أجرى ذلك يف احملسِ 

ذكر اّللَّ تعاىل يف السورة السابقة حال اهلمزة اللمزة الذي  قال الشيخ الزحيلي: "  .ي
ا، مث ذكر يف هذه السورة الدليل على املال ًل يغين من اّللَّ شيئا   ، وتعزز مباله، وأفاد أنَّ مجع ماًلا 

ا، وقد ، وأعظم عتوا منهم قوة، وأكثر ماًلا  ذلك، إبيراد قصة أصحاب الفيل الذين كانوا أشدَّ 
 .(4) "اأهلكهم اّللَّ أبصغر الطري وأضعفه، ومل يغن عنهم ماهلم وًل عددهم وًل قوهتم شيئا 

 املفسريناثنًيا: دراسة أقوال  
اتفق املفسرون السابقون أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة الفيل وخامتة سورة اهلمزة  

فكما أنَّ هللا   ،أبمواهلم وجاههم يتحقق من خالل إنفاذ هللا تعاىل لوعده، وعدم اغرتار األقوام
، من خالل اًلعتبار حبال قادر  على إهالكهممن قبلهم فهو تعاىل أهلك أصحاب الفيل 

  صحاب الفيل.أ

 
 .241، ص30جتفسري املراغي، ( 1) 
 .426-425، صنظام القرآنالفراهي، ( 2) 
 .15929صتفسري الشعراوي، ( ينظر:  3) 
 . 403، ص30جالتفسري املنري، ( الزحيلي،  4) 
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الغرانطي بني السورتني من خالل صفة اًلغرتار، فأصحاب اهلمزة  ربط اإلمام وقد 
وا بعددهم وعدهتم وظنوا أهنم اغرتوا مباهلم وجاههم وظنوا أهنم خملدون به، وأصحاب الفيل اغرت 

، وهبذا املعىن أشار اإلمام البقاعي، يف شرح واٍف وكاٍف وبيان  بيت هللا تعاىل نسيهدمو 
 تفصيلي يف وجه املناسبة. 

فسورة اهلمزة بيَّنت العذاب قارن اإلمام أبو حيان نوعية العذاب بني السورتني، و 
 يف السورة قبلها.   ة املذكور أصناف الناس    دنيوي لبعض العذاب  الالفيل  وبينت سورة  ،  األخروي
أشد أشار اإلمام السيوطي إىل اقرتان حال أصحاب اهلمزة، أبصحاب الفيل وهم و 

، فلم يغنهم ذلك عن عذاب هللا تعاىل.   جاهاا وماًلا
ألهنا   ؛أضاف اإلمام اآللوسي إضافة جديرة ابًلهتمام وهي: كالمه عن الرسول و 

  سيحميه أبنه  ن نبيه أهللا سبحانه وتعاىل طم يث ذكر أنَّ ح مجعت وأفادت أوجهاا عدة، 
هو أفضل املخلوقات مجيعاا    والنيبمن أصحاب اهلمزة كما محى بيته من أصحاب الفيل، 

 صلوات ريب وتسليماته عليه. وهو صاحب املقام العايل عند هللا تعاىل 
هللا تعاىل إلقامة اجلزاء  بنيَّ اإلمام الشعراوي املناسبة بني السورتني من خالل إثبات و 

ومل تغب عنهم بعد يف قصة  ،على املكذبني يف الدنيا، ونقل صورة حسيَّة تعرفها العرب 
 قادر  أن ينفذ وعده يف اآلخرة.   ، صحاب الفيل، فكما أن هللا تعاىل أنفذ وعده فيهمأ

ان املغتاب الطع  ملا ذكر حالَ من خالل ما تقدم من أقوال املفسرين يتبني أنَّ هللا تعاىل  
يف أذهان العرب وهي حادثة الفيل،   ه، أشار إىل حادثة قريبةٍ ءجزابنيَّ املبغض ألهل اإلميان و 

 هللا تعاىل أهلك من يعادي بيته احلرام. وكيف أنَّ 
على بيته، فهو قادر  سبحانه أن يهلك أقواماا  اجرتؤوافكما أنَّ هللا تعاىل أهلك قوماا 

ذلك حتذير وتنبيه هلم، فخامتة سورة اهلمزة أتت ألمر قادم ًل  ظلموا وبغوا يف األرض، ويف 
، ويف ذلك احلطمة ملن آذى وبغى وظلم وجتربَّ  ورة الفيل أثبتت الدليل القاطع أنَّ حمالة وس

  .اجملتمعات يف  فسادالألصحاب األخروي  للعذاب  قد يسبقالعذاب الدنيوي  إشارة إىل أنَّ 
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 ب بني فاحتة سورة قريش وخامتة سورة الفيل: بيان أوجه التناسالرابعاملبحث 
 

 خامتة سورة الفيل: 

ۡصَحَِٰب ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك بِأ

َ
لَۡم ََيَۡعۡل  ١لۡفِيلِ ٱأ

َ
أ

بَابِيَل  ٢َكۡيَدُهۡم ِِف تَۡضلِيلٖ 
َ
ا أ رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطّۡيا

َ
ِن  ٣َوأ تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 

يلٖ  ِ ُكولِۢ فَ  ٤ِسج 
ۡ
أ  .[الفيل] ﴾٥َجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مَّ

 
 قريش: فاحتة سورة 

يَلَِٰف قَُريٍۡش ﴿قال هللا تعاىل:  َتآءِ ٱرِۡحلََة  َلَٰفِِهمۡ ۦإِ  ١ِۡلِ ِ ۡيِف ٱوَ  لش   ٢لصَّ
ْ َربَّ َهََٰذا  ِيٓ ٱ ٣ۡۡلَۡيتِ ٱفَلَۡيۡعُبُدوا ِۡن َخوۡفِۢ  َّلَّ ِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم م  ۡطَعَمُهم م 

َ
 ﴾٤أ

 .[قريش]
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 املطلب األول: بني يدي سورة قريش 
 ابلسورةأواًل: التعريف 

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئةهي السورة السادسة بعد سورة قريش 
»سورة  بـ وكتب التفسري  املصحفمسيت يف و  ،»سورة إليالف قريش«بـ مسيت هذه السورة 

،  (1)وهنا البخاري يف »صحيحه«قريش« لوقوع اسم قريش فيها ومل يقع يف غريها، وبذلك عن
ن يف عداد نزول السور، نزلت بعد و وقد عدت التاسعة والعشر بال خالف، والسورة مكية 

وعدها أهل مكة واملدينة    ،وعدد آايهتا أربع عند مجهور العادين،  سورة التني وقبل سورة القارعة
 .(2) مخس آايت 

غرب فقرأ يف الركعة الثانية:  امل  صلى عمر بن اخلطاب  ) قال عمرو بن ميمون األودي  
مع سورة الفيل سورة واحدة   أيب بن كعب سيدان وجعلها  ، (3) (يالف قريشأمل تر كيف وإل

ومل يفصل بينهما يف مصحفه ابلبسملة اليت كانوا جيعلوهنا عالمة فصل بني السور، وهو ظاهر  
ع بعد ذلك نقض واإلمجاع الواق،  عمر بن اخلطاب سيدان خرب عمرو بن ميمون عن قراءة 

 .ذلك 
ه على طائفة ذهبوا إىل كون سورة الفيل وسورة قريش يف رد ِ  قال اإلمام اآللوسيوقد 

خرب ابن    ا أثبتوا الفصل يف مصحف أيب  واملثبت مقدم على النايف، وأبنَّ مجعا سورة واحدة أبنَّ  

 
ا يََرهُ َوَمن ﴿ابب:   كتاب التفسري، صحيح البخاري، ( 1)  ةٖ َش ٗ  .177، ص 6ج  ]الزلزلة[، ﴾٨ۥ َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
؛ اآللوسي،  251-250، ص3جمصاعد النظر، ؛ البقاعي، 525، ص5جاحملرر الوجيز، ابن عطية، ينظر:  (2) 

األساس يف  ؛ سعيد حوى، 553، ص30ج التحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 470، ص15جروح املعاين، 
 .6691، ص11التفسري، 

شيبة ومل يرد )الركعة الثانية( َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل: َخَرْجَنا َمَع ُعَمَر ُحجَّاجاا »َفَصلَّى بَِنا  أيب ذكر الرواية ابن ( 3) 
ياَلِف قـَُرْيٍش«.  أيب شيبة: عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان  بن ا ينظر: أبو بكر اْلَفْجَر يـَْقرَأُ بِـ أملَْ تـََر َكْيَف، َوإلِِ

ت: كمال يوسف احلوت، ابب:  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر،  هـ(، 235بن خواسيت العبسي )ت: 
  يف ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي : )...فـََقَرأَ يف األوىَل   اء ؛ وج322، ص1من كان خيفف القراءة يف السفر، ج

ياَلِف قـَُرْيش(. ينظر: الزيلعي: مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف  اِبلتِ نِي َوالزَّ  يـُْتون َويف الثَّانَِية أمل تـََر َكيَف وإلِِ
ت: عبد هللا بن عبد  ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري،  هـ(، 762بن حممد )ت: 

 . 293، ص4الرمحن السعد، ج
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ورة مستقلة ا، ويدل على كوهنا سميمون إن سلمت صحته حمتمل لعدم مساعه ولعله قرأها سرا 
 . (1)ما

 السورة اثنًيا: مقصد 
إهالك   ومقصودها أنَّ قال اإلمام البقاعي: "و ، مقصدها إرشاد العباد لشكر املنعم

وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة، إبظهار  ، ين العابديناجلاحدين املعاندين، إلصالح املقر ِ 
 بقريش، دون قومك والتعبري، وامسها "قريش" ظاهر الدًللة على ذلك ، شرفهم يف الدارين

ما فعل ألجلهم   كما يدل عليه اًلسم، وبغري قوة كما دلَّ   ، دال على أهنم يغلبونواحلُمس مثالا 
 .  (2)"من قصة الفيل

هللا    ا هلم بنعمة أنَّ قريش بتوحيد هللا تعاىل ابلربوبية تذكريا   رُ مْ أَ قال اإلمام ابن عاشور: "و 
ه  وأبنَّ ،  عاداي يعدو عليهمالشتاء والصيف ًل خيشون    ن هلم السري يف األرض للتجارة برحليتمكَّ 
ملا وقر يف نفوس العرب من حرمتهم ألهنم سكان   ،نهم من اجملاعات وأمنهم من املخاوفأمَّ 

،  إليهم من اآلفاق اجملاورة كبالد احلبشة  (3) ومبا أهلم الناس من جلب املرية ،  احلرم وعمار الكعبة
َو لَمۡ ﴿قال تعاىل:  ،حدورد القبائل فال يغري على بلدهم أ

َ
ا َءاِمٗنا أ نَّا َجَعلَۡنا َحَرما

َ
ْ أ  يََرۡوا

ُف  فَبِ  نلَّاُس ٱَويَُتَخطَّ
َ
ِ ٱيُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِة  لَۡبَِٰطلِ ٱِمۡن َحۡولِِهۡمۚٞ أ ، [العنكبوت] ﴾٦٧يَۡكُفُرونَ  ّللَّ

 .(4) "ا منهميف نفوس الناس وعطفا  فأكسبهم ذلك مهابةا 
قريش إجالل وبيان شرف القبيلة، أما اإلمام قاعي أن مقصد سورة  بنيَّ اإلمام البلقد  

، وأن تكون هذه السورة مبثابة  ابن عاشور فأشار إىل بيان فضل هللا تعاىل ونعمه السابغة عليهم
   تذكري وتنبيه هلم.  

 
 . 470، ص15جروح املعاين،  ينظر: اآللوسي،   (1) 
 .251-250، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ( 2) 
ينظر: اخلليل بن أمحد   ( املرية بال مهز: َجْلب الَقْوم الط عاَم للبَـْيع، وهم مَيْتاروَن ألَنـُْفِسِهْم، وميَِريُوَن َغيـَْرهم مرياا.3) 

 . 295، ص8، جالعنيالفراهيدي، 
 . 554، ص30ج  لتحرير والتنوير، ا( ابن عاشور،  4) 
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 ها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة قريش وخامتة الفيل ودراستُ 

 ال املفسرينأواًل: أقو 
: فجعلهم كعصف مأكول يقيل: هو متعلق مبا قبله، أقال اإلمام الزخمشري: "أ. 

ا إليالف قريش، وهذا مبنزلة التضمني يف الشعر: وهو أن يتعلق معىن البيت ابلذي قبله تعلقا 
 .  (1) " ًل يصح إًل به

يَلَِٰف ﴿الالم يف قوله:  أن    اإلمام الرازي  بنيَّ ب.   وجوه  عدة  تمل  حت]قريش[،    ﴾١...ِۡلِ
ا أن تكون متعلقة ابلسورة اليت قبلها أو ابآلية اليت بعدها، أو ًل تكون  إمَّ ف، أذكر بعضاا منها

وهو أن تكون متعلقة مبا قبلها، ففيه   أما الوجه األول: .متعلقة ًل مبا قبلها، وًل مبا بعدها
ف  اليل إلعصف مأكو التقدير: فجعلهم ك عبيدة أنَّ و الزجاج وأب ، أوهلا ما ذكرهاحتماًلت 

قريش أي أهلك هللا أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف،  
ضعيف ألهنم إَّنا جعلوا كعصف مأكول  وذكر اإلمام الرازي رداا على هذا اًلحتمال أبنه 

لوجوه أحدها: أان ًل نسلم أن مث خالف هذا الرد  ومل جيعلوا كذلك لتأليف قريش، ،لكفرهم
 ۡۡلَۡومَ ٱ﴿  ىل إَّنا فعل هبم ذلك لكفرهم، فإن اجلزاء على الكفر مؤخر للقيامة، قال تعاىل:هللا تعا

ُ ٱَولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ وقال: [غافر] ﴾١...ۡۡلَۡومَ ٱُُتَۡزىَٰ ُكج َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡتۚٞ ََل ُظلَۡم   نلَّاَس ٱ ّللَّ
َٰ َظۡهرَِها ِمن  ْ َما تََرَك لََعَ وألنه تعاىل لو فعل هبم ذلك   ،[فاطر] ﴾٤٥...ٓابَّةٖ دَ بَِما َكَسُبوا

ولتعظيم   ،لكفرهم، لكان قد فعل ذلك جبميع الكفار، بل إَّنا فعل ذلك هبم إليالف قريش
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربجَك ﴿ أن يكون التقدير:    الثاين: واالحتمال  ...،  منصبهم وإظهار قدرهم  

َ
أ

ۡصَحَِٰب 
َ
يَلَِٰف قَُريٍۡش ﴿]الفيل[،  ﴾١لِۡفيلِ ٱبِأ كل ما فعلنا   ه تعاىل قال:كأنَّ ]قريش[،   ﴾١ِۡلِ

ا أاببيل،  هبم فقد فعلناه إليالف قريش، فإنه تعاىل جعل كيدهم يف تضليل وأرسل عليهم طريا 
 . (2) ...حىت صاروا كعصف مأكول، فكل ذلك إَّنا كان ألجل إيالف قريش

 
 .801، ص4جالكشاف،  الزخمشري، ( 1) 
 . 568، ص6جغرائب القرآن، ، النيسابوري، 294، ص32جمفاتيح الغيب،  ( ينظر: الرازي، 2) 
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نه تعاىل فعل ذلك إ أي ، اًل خفاء ابتصاهل" الغرانطي:اإلمام ابن الزبري قال ج. 
وقطان بيت    ،وهم سكان احلرم  ،وحرمه ًلنتظام مشل قريش  ومنعهم عن بيته  ،أبصحاب الفيل

 . (1) "فيقيموا مبكة أمن ساحتهم ،الرحلتني وليؤلفهم هباتني ،هللا
لت الالم ومناسبتها ملا قبلها ظاهرة، وًل سيما أن جعقال اإلمام أبو حيان: "د. 

هم، وهو قول األخفش، أو إبضمار فعلنا ذلك إليالف قريش، وهو مروي متعلقة بنفس فجعل 
فذكر ذلك لالمتنان عليهم، إذ لو سلط عليهم أصحاب   ،حىت تطمئن يف بلدها  ،عن األخفش

 .( 2) "الفيل لتشتتوا يف البالد واألقاليم، ومل جتتمع هلم كلمة
 -ذا اجليش العظيم من منع ه - كان ما فعله سبحانه ملا  قال اإلمام البقاعي: " . ه

من دخول احلرم  -الذي من قوته طاعة أكرب ما خلق هللا من احليوان الربي فيما نعلمه له 
وما  واملذكر خبليله عليه الصالة والسالم ،الذي هو مظهر قدرته وحمل عظمته الباهرة وعزته

تستباح   ة ظاهره عاجلة محاية هلم عن أنكرامة لقريش عظيم  -كان من الوفاء بعظيم خلته 
ومنقطعني   ، ومتعززين به  ،وقطان حرمه  ، وخدام بيته  ،دايرهم وتسىب ذراريهم لكوهنم أوًلد خليله

وعيشهم وحرزهم، ذكرهم سبحانه وتعاىل ما   ،إليه، وعن أن خيرب موطن عزهم وحمل أمنهم
عليه قصمه،  فقال مشرياا إىل أن من تعاظم    فيه من النعمة اآلجلة إكراماا اثنياا ابلنظر يف العاقبة،

يَلَِٰف قَُريٍۡش ﴿ومن ذل له وخدمه أكرمه وعظمه:   أي هلذا األمر ًل غريه فعلنا   ،]قريش[  ﴾١ِۡلِ
وهيبة الناس   ،وهو إيقاعهم اإليالف وهو ألفهم لبلدهم الذي ينشأ عنه طمأنينتهم، ذلك 

 .(3) "هلم
رور يف أوهلا  اًلتصال مبا قبلها؛ لتعلق اجلار واجملهي شديدة  قال اإلمام السيوطي: "ز.  

 . (4)"ابلفعل يف آخر تلك 
 . (5)"ومناسبتها ملا قبلها أظهر من أن ختفىقال اإلمام اآللوسي: "ح. 

 
 . 377صالربهان يف تناسب سور القرآن، الغرانطي، ( 1) 
 . 547، ص10جالبحر احمليط،  أبو حيان، ( 2) 
 .260ص،  22جنظم الدرر،  ( البقاعي، 3) 
 .168صتناسق الدرر، ( السيوطي، 4) 
 .470، ص15جروح املعاين،  اآللوسي، ( 5) 
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ن ذكر نعمة من نعم  منهما تضمَّ ومناسبتها ملا قبلها أن كالا قال الشيخ املراغي: "  ط.  
  وهو أساس ،فاألوىل تضمنت إهالك عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم  ،هللا على أهل مكة

مشلهم، ليتمكنوا من  آماجتماع أمرهم، والت هي والثانية ذكرت نعمة أخرى  ،جمدهم وعزهم
 . (1) "جتارهتم، وجلب املرية هلميف  ا وشتاءا اًلرحتال صيفا 
عىن : فجعلهم قال الشيخ الغماري: "إن إليالف متعلق آبخر السورة السابقة، واملي.  

 . (2) الصيف، فالسوراتن مرتبطتان"و  الشتاء كعصف مأكول، ليبقى إيالف قريش رحليت
كلتا السورتني أوهلما   ترتبط السورة مبا قبلها من وجهني:قال الشيخ الزحيلي: " ك. 

تذكري بنعم اّللَّ على أهل مكة، فسورة الفيل تشتمل على إهالك عدوهم الذي جاء هلدم  
قتصادية، حيث  احلرام أساس جمدهم وعزهم، وهذه السورة تذكر نعمة أخرى اجتماعية واالبيت  

حقق اّللَّ بينهم األلفة واجتماع الكلمة، وأكرمهم بنعمة األمن واًلستقرار، ونعمة الغىن واليسار  
إىل   ا إىل الشام وشتاءا واإلمساك بزمام اًلقتصاد التجاري يف احلجاز، ابلقيام برحلتني صيفا 

ار واجملرور يف أوهلا آبخر  هذه السورة شديدة اًلتصال مبا قبلها، لتعلق اجل، اثنيهما أنَّ يمنال
يالِف قـَُرْيٍش.. أي إللف قريش أي أهلك اّللَّ أصحاب الفيل، لتبقى   السورة املتقدمة: إِلِ

 . (3)"قريش
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

احتة سورة قريش مع خامتة سورة الفيل ن إىل أن وجه مناسبة فو اتفق املفسرون املذكور 
 تعاىل ألهل قريش ابلنعم اليت أسبغ عليهم، فلما أن ذكر واضح وظاهر، من خالل إشارة هللا 

 واجتماع كلمتهم.   ،إهالك أصحاب الفيل أشار إىل إيالفهم
أابن اإلمام الزخمشري عن وجه مناسبة بتعلق سورة قريش بسورة الفيل من قبيل 

ن مَ  أن علم املناسبات حاضر  يف زمنه وزمن ما علىته يف قوله "قيل" يدل وإشار ، التضمني
 .قبله

 
 .244، ص30جتفسري املراغي، ( 1) 
 .155صجواهر البيان، الغماري، ( 2) 
 . 412، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 3) 
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أوضح اإلمام الرازي أن وجه املناسبة بني السورتني متعلق  أبن إيالف هللا تعاىل لقريش و 
بعد أن أمنهم من ظلم املعتدين، وإىل هذا   فآلفهمكان مرجعه إهالكه تعاىل أصحاب الفيل، 

أبن  بيان اًلمتنان على قريش والعرب املعىن سار اإلمام الغرانطي، وأضاف اإلمام أبو حيان 
 ، إذ لو متكن األعداء منهم مل يبق هلم كلمة.  هخلصهم من أبرهة وجنود

قريش الذين هم أشار اإلمام البقاعي يف وجه املناسبة إىل إكرام هللا تعاىل لقبيلة مث 
فصَّل الشيخ و ، ، حني جناهم هللا من اجلبابرة املعتدينخدم بيته وأحفاد خليله، ومقام نبيه 

 اسبة إىل نعمتني: األوىل إهالك العدو، والثانية اجتماع أمر قريش.املراغي يف هذه املن
عموماا    ذكر هللا تعاىل نعمته على قبيلة قريش والعرب ملا  يتبني أنه  من خالل ما تقدم  و 

أنَّ نعمة األمان هذه تستوجب    إىل  يف سورة قريش  نبَّههم أبن محاهم من أذى أبرهة وأصحابه،  
 .عاىلالشكر والعبادة له سبحانه وت

  وجعل هلم املكانة  ،ملا أهلك هللا تعاىل أصحاب الفيل أعزَّ قدر قريش بني القبائلو 
 .  رسوله ، فلزم منهم اإلميان ابهلل تعاىل واتباع العظيمة
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: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة املاعون وخامتة سورة اخلامساملبحث 
 قريش

 
 خامتة سورة قريش:  

ي﴿ قال هللا تعاىل: َتآءِ ٱرِۡحلََة  َلَٰفِِهمۡ ۦإِ  ١َلَِٰف قَُريٍۡش ِۡلِ ِ ۡيِف ٱوَ  لش   ٢لصَّ
ْ َربَّ َهََٰذا  ِيٓ ٱ ٣ۡۡلَۡيتِ ٱفَلَۡيۡعُبُدوا ِۡن َخوۡفِۢ  َّلَّ ِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم م  ۡطَعَمُهم م 

َ
 ﴾٤أ

 .[قريش]
 

 فاحتة سورة املاعون: 

رََءيَۡت ﴿ قال هللا تعاىل:
َ
ِيٱأ ِ  َّلَّ ُب ب ِ ِينِ ٱيَُكذ  َٰ  ١ل  ِيٱلَِك فََذ يَُدعج  َّلَّ

َٰ َطَعاِم  ٢ۡۡلَتِيمَ ٱ  .[املاعون] ﴾٣لِۡمۡسِكيِ ٱَوََل ََيُضج لََعَ
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 بني يدي سورة املاعون املطلب األول: 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئةهي السورة السابعة بعد سورة املاعون 
»سورة  ، ومسيت بـ ن« لورود لفظ املاعون فيها دون غريها»سورة املاعو بـ مسيت هذه السورة 

ابن  سيدان عن ذلك روي ، (2) اجلمهوروهي مكية يف قول ، (1) يف صحيح البخاري أرأيت«
،  يف »اإلتقان« : قيل نزل ثالث أوهلا مبكة، ، وقال القرطيب عن قتادة: هي مدنية  عباس

بعة عشرة يف عداد نزول السور بناء على وعدت السا، وبقيتها نزلت ابملدينة إىل آخر السورة
سبع يف الكويف والبصري،   ، وآايهتا الكافرون أهنا مكية، نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة

 . (3)وست عند الباقني
 اثنًيا: مقصد السورة 

قال ، األخروي مقصدها تنبيه املكذب ابلدين إىل أن أفعاله تودي به إىل اهلالك
اخلبائث، فإنه   التكذيب ابلبعث ألجل اجلزاء، أبو ها التنبيه على أنَّ مقصوداإلمام البقاعي: "

ابلعظائم خلقاا له، فيصري ممن  ستهانة األخالق، حىت تكون اًل مساوئزي املكذب على جي
الوضوح يف الدًللة على ذلك، بتأمل السورة، لتعرف    وكل من أمسائها يف غاية  ،ليس له خالق 

 . (4) "املذكورة  هذه األشياء
من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا ابلبعث وتفظيع عاشور: "ال اإلمام ابن  قو 

أعماهلم من اًلعتداء على الضعيف واحتقاره واإلمساك عن إطعام املسكني، واإلعراض عن 
 

ا ﴿ابب: كتاب التفسري،   صحيح البخاري، ( 1)  ةٖ َش ٗ  .177، ص 6ج  ]الزلزلة[، ﴾٨ۥ يََرهُ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
،  527، ص5، جاحملرر الوجيز( قال ابن عطية: "سورة املاعون مكية بال خالف، وقال الثعليب إهنا مدنية" ينظر: 2) 

الكشف   ه(،427لكن الثعليب نص على أهنا مكية يف تفسريه. ينظر: الثعليب: أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم )ت:
أشرف على إخراجه: د. صالح ابعثمان، د. حسن الغزايل، أ. د. زيد مهارش، أ. د.    والبيان عن تفسري القرآن،

 . 329، ص30أمني ابشه، ت: عدد من الباحثني، ج
؛ اآللوسي،  68، ص1ج اإلتقان يف علوم القرآن،السيوطي، ؛ 527، ص5، جاحملرر الوجيز ينظر: ابن عطية، ( 3) 

األساس يف  سعيد حوى، ؛ 564، ص30ج  لتنوير، التحرير وا؛ ابن عاشور، 474، ص15ج روح املعاين،
 . 6697، ص11ج التفسري، 

 . 253، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ( 4) 
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ه ًل خيطر بباله أن يكون يف فعله ذلك ما جيلب له ألنَّ  ؛قواعد اإلسالم من الصالة والزكاة 
 .(1) "غضب هللا وعقابه

، واستهانته  بيوم البعثأنَّ مقصد سورة املاعون هو بيان عاقبة املكذب  اتفق اإلمامان  
 ها. ئ ، واحتقاره، وهذه الكبرية هي من أعظم الكبائر وأسو بكبائر الذنوب 

 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة املاعون وخامتة قريش ودراستها 
 أواًل: أقوال املفسرين

ملا تضمنت السور املتقدمة من الوعيد ملن انطوى  "  إلمام ابن الزبري الغرانطي:اقال أ. 
جار على حكم اجلهل والظلم الكائنني يف جبلة اإلنسان ما تضمنت    على ما ذكر فيها مما هو

نَسَٰنَ ٱإِنَّ ﴿تعاىل:  كقوله نَسَٰنَ ٱإِنَّ ﴿، [العادايت ] ﴾٦لََكُنودٞ  ۦلَِرب ِهِ  ۡۡلِ  ﴾٢لَِِف ُخِۡسٍ  ۡۡلِ
نَّ َماََلُ ﴿، [العصر]

َ
هُ  ۥٓ ََيَۡسُب أ ۡخَلَ

َ
هذه الصفات  تثمرهواجنر أثناء ذلك مما  ،[اهلمزة] ﴾٣ۥأ

واًلغرتار املهلك  ،األولية إىل ما ذكر أيضا فيها كالشغل ابلتكاثر والطعن على الناس وملزهم
ضها،  أصحاب الفيل أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد يف املنتمني إىل اإلسالم أو يوجد بع

 كدع اليتيم وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق  ، وإن مل يكن من أهلها ، وأعمال ممن يتصف هبا
أهنا من صفات من يكذب بيوم  فأخرب سبحانه... ،سكنيبه وعدم احلض على إطعام امل

:  وًل ينتظر اجلزاء واحلساب، إشارة إىل أن هؤًلء هم أهلها ومن هذا القبيل قوله  ،الدين

 
 . 564، ص30ج  التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،  1) 
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ًل يزين الزاين حني يزين  )وقوله عليه الصالة والسالم    ،(1) (اا خالصا فيه كان منافقا   من كنَّ   أربع  )
 . (3) " ...(2)(مؤمن وهو

تعاىل نعمه على قريش، وكانوا ًل يؤمنون  هللا وملا عدد قال اإلمام أبو حيان: " ب.
 . (4)"ابلبعث واجلزاء، أتبع امتنانه عليهم بتهديدهم ابجلزاء وختويفهم من عذابه

السورة السابقة:  يف ه ملا قال ووجه مناسبتها ملا قبلها أنَّ قال اإلمام النيسابوري: . ج
ِيٓ ٱ﴿ ِن ُجوعٖ  َّلَّ ۡطَعَمُهم م 

َ
  ،هذه من مل حيض  على طعام املسكنييف  ذمَّ  ،[قريش] ﴾٤...أ

سها عن  منهنا ذم ، [قريش] ﴾٣ۡۡلَۡيتِ ٱفَلَۡيۡعُبُدواْ َربَّ َهََٰذا ﴿: السورة السابقةيف قال وملا 
 ، وهم مع ذلك ينكرون البعث ،نعمه على قريش ، ومبا أنه تعاىل عدََّد يف سورة قريشصالته 

 . (5) بتهديدهم وختويفهم من عذابههنا  أتبعه  ،وجيحدون اجلزاء
ملا أخرب سبحانه وتعاىل عن فعله معهم من اًلنتقام ممن قال اإلمام البقاعي: "د. 

فاعله ًل يرتك  أبنَّ  اا هو غاية يف احلكمة، فكان معرفا تعدى حدوده فيهم، ومن الرفق هبم مب
فهم أول هذه  الناس سدى من غري جزاء، وأمرهم آخر قريش بشكر نعمته إبفراده ابلعبادة، عرَّ 

الناهي عن مساوئها،   ، ابجلزاء احلامل على معايل األخالق أن ذلك ًل يتهيأ إًل ابلتصديق
عليه حبكمة احلكيم، ووصف املكذب به   وعجب ممن يكذب ابجلزاء مع وضوح الدًللة

 
ا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلة  ِمنـُْهنَّ  قَاَل: )أَْرَبع  َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفقاا َخاِلصا  َأنَّ النَّيبَّ  َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو ( 1) 

، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر(.  َكاَنْت ِفيِه َخْصَلة  ِمَن النِ َفاِق َحىتَّ يََدَعَها: ِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدرَ 
، ابب: إمث من عاهد مث  16، ص1ج، 34رقم احلديث: ابب: عالمة املنافق،  كتاب اإلميان،   ،حيح البخاريص

،  1ج  ،106رقم احلديث:  ابب: بيان خصال املنافق،  ، كتاب اإلميان   صحيح مسلم، ينظر:    102، ص4غدر، ج
 .78ص

َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمن ،   : »ًَل يـَْزين الزَّاين ِحنَي يـَْزين َوُهَو ُمْؤِمن ، َوًَل َيْسرُِق ِحنيَ ، قَاَل: قَاَل النَّيب  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ( 2) 
رقم  ة، ابب: إمث الزان  كتاب احلدود،  ،صحيح البخاريَوًَل َيْشَرُب ِحنَي َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمن ، َوالتـَّْوبَُة َمْعُروَضة  بـَْعُد«. 

رقم  ابب: بيان نقصان اإلميان ابملعاصي، كتاب اإلميان،   صحيح مسلم،، 164، ص8ج، 6809احلديث: 
 77، ص1ج، 104احلديث: 

 .379-378، ص104، رقم احلديث: الربهان يف تناسب سور القرآنالغرانطي، ( 3) 
 . 552، ص10، جالبحر احمليط ( أبو حيان، 4) 
،  15جروح املعاين،  ؛ 168ص تناسق الدرر،. ينظر: 247، ص30، جغرائب القرآنالنيسابوري، ( ينظر: 5) 

 .420-419، ص30ج  ،التفسري املنري  ؛247، ص30جتفسري املراغي، ؛ 474ص
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صاف هم منها يف غاية النفرة، وصو ره أبشنع صورة بعثاا هلم على التصديق وزجراا عن أبو 
التكذيب، فقال خاصاا ابخلطاب رأس األمة إشارة إىل أنه ًل يفهم هذا األمر حق فهمه غريه:  

 َتَ يْ أَ رَ أ" (1) . 
قريش أبنه  ا قبلها: أن هللا تعاىل امنتَّ على  وجه مناسبتها ملقال الشيخ الغماري: "  ه.

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأمرهم أن يعبدوه شكراا على ذلك، فذمهم هنا أبهنم  
يكذبون ابلدين، ويدفعون اليتيم دفعاا عنيفاا، وًل يبذلون الطعام للمسكني اجلائع، وهو ضد  

 .(2)"ألمن، بل ضد ما يقتضيه شكر نعمة اإلطعام واما أمرهم هللا
 سريناثنًيا: دراسة أقوال املف

وجه مناسبة فاحتة سورة املاعون مع خامتة سورة   أنَّ على اتفق املفسرون املذكورون 
قريش متضح  من خالل ترهيب أتى بعد ترغيب، إذ إن هللا تعاىل ملا بنيَّ نعمه اجلليلة يف سورة  

 . ا إىل من خيالف مدلول النعم وموجباهتابلعذاب قريش، أشار 
سورة املاعون، وفيها  وبني بني السور السابقة  اما ك التحابنيَّ اإلمام الغرانطي أنَّ هناو 

تنبيه للمؤمن أن ًل يسلك الصفات املذمومة املذكورة فيها، ومن بينها صفات أصحاب الفيل 
جاء وجه التناسب عند اإلمام من قبيل تناسب  و يف املراءاة والكرب، وغريها من الصفات، 

 .لبحثموضوع اللسور اليت قبلها وهو خارج  السورة
أشار اإلمام أبو حيان إىل أن وجه التناسب بني السورتني مقرتن ابلتهديد بعد و 

اًلمتنان، وابلرتهيب بعد الرتغيب، إذ إنه سبحانه ملا فصل نعمه على قريش حذرهم من 
 اًلغرتار، وذكرهم ابجلزاء، وهو وصل جيد بني السورتني.

التوفيق حني ذكر تناسب اإلطعام والعبادة  النيسابوري إبشراقة مزدانة بنور  أملح اإلمام  و 
بني سورة قريش وسورة املاعون، وهي داخلة ضمن جانب التذكري ابلنعم الرابنية مقابل التهديد  

 والوعيد مبن مل يعطها حقها.

 
 .276-275، ص22جنظم الدرر،  البقاعي، ( 1) 
 .156، صجواهر القرآنالغماري، ( 2) 
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بدءاا  ربط اإلمام البقاعي بني السورتني من خالل تذكري هللا تعاىل ألهل قريش النعمو 
مبا أتى به يف صميم املعامالت األخالقية بني الناس   ،مان لديهمإىل منتهى األ  ،من محايتهم

وحتذيرهم من سوء عاقبة الولوج يف مساوئ عدم اإلذعان والتسليم ملراد هللا تعاىل وألوامره 
 سبحانه. 
 إىل من يكذب بيوم احلسابأشار ملا ذكر هللا تعاىل إطعام وأتمني أهل قريش، و 

د أن منَّ عليه هللا تعاىل ابلكساء والطعام، وًل حثَّ ورغَّب واجلزاء، فال هو أطعم اجلائع بع
 إبطعام احملتاجني. 

ترك عبادة احلق سبحانه وتعاىل، جزاء  انسبت خامتة سورة قريش فاحتَة سورة املاعون  و 
انطالقاا من خامتة سورة    إذ بنيَّ هللا تعاىل أمثلة يف اًلبتعاد عن طريقه سبحانه يف سورة املاعون،

قريش يف بيان فضل هللا تعاىل على أهل قريش يف معيشتهم وأمنهم، وانتهاءا بذكر جزاء من ًل  
وإَّنا يدع  اليتيم ألن  هللا تعاىل قد  "وهو قادر على ذلك،    يساهم يف إمداد فئات اجملتمع الفقرية

 من شقاء القلوب.، عافاان هللا وإايكم  (1) "ع الرمحة إًل  من قلب شقي  نزَ نزع الرمحة من قلبه، وًل تُ 
  

 
 . 773، ص3ج  لطائف اإلشارات،القشريي، ( 1) 
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  بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الكوثر وخامتة سورة املاعون: السادساملبحث 

 
 خامتة سورة املاعون: 

ِينَ ٱ ٤فََوۡيٞل ل ِلُۡمَصل ِيَ ﴿قال هللا تعاىل:   ٥ُهۡم َعن َصًَلتِِهۡم َساُهونَ  َّلَّ
ِينَ ٱ  .[املاعون] ﴾٧لَۡماُعونَ ٱَنُعوَن َوَيمۡ  ٦ُهۡم يَُرآُءونَ  َّلَّ

 
 فاحتة سورة الكوثر: 

ۡعَطۡيَنََٰك  ﴿قال هللا تعاىل:  
َ
ِ لَِرب َِك وَ   ١لَۡكۡوثَرَ ٱإِنَّآ أ

إِنَّ َشانَِئَك   ٢ۡۡنَرۡ ٱفََصل 
ۡبََتُ ٱُهَو 

َ
 .[الكوثر] ﴾٣ۡۡل
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 املطلب األول: بني يدي سورة الكوثر 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئة سورة الثامنة بعد هي السورة الكوثر 
  ،(1) «إان أعطيناك الكوثر»البخاري سورة:    اإلمام  وعنوهنا  ،»سورة الكوثر«بـ  مسيت هذه السورة  

،  كثريااا  مكية أو مدنية تعارضا ومساها البعض بسورة النحر، وقد تعارضت األقوال واآلاثر يف أهنا  
ومما يُتلمس من  ،وعن احلسن وقتادة وجماهد وعكرمة: هي مدنية ، مهورفهي مكية عند اجل
ن الرتجيح غري وارد يف هذه  إتكرر نزوله، إذ  ازمن نزول سورة الكوثر أهنا مم اخلالف الوارد يف 

فائدة  أنَّ _ وهللا أعلم _ وأرى يف النزول مبكة واملدينة، املسألة خاصة مع وجود لفظ صريح 
 .وبيان فضله، وتسلية لقلبه الشريف  على النيب  ىل سبحانه وتعاىلنعم املو  التكرار تذكريُ 

 اثنًيا: مقصد السورة 
وعلو رتبته عند ربه جل  ابلعطاء اإلهلي، وبيان فضله  مقصدها إمداد النيب 

ومقصودها املنحة : "يف مقصد سورة الكوثر قال اإلمام البقاعيو  ،، وخذالن أعدائهجالله
ه  حر ألنَّ وكذا النَّ  ،وامسها "الكوثر" واضح يف ذلك ،  ميكن أن يكونبكل خري للمنزل عليه 

 . (2)"اإلبل، وذلك غاية الكرم عند العرب  يف حنرِ  معروف  
أبنه أعطي اخلري الكثري يف   اشتملت على بشارة النيبقال اإلمام ابن عاشور: " و 

وأن ذلك هو الكمال  ، ةشكر هللا على ذلك ابإلقبال على العبادوأمره أبن ي ، الدنيا واآلخرة
احلق ًل ما يتطاول به املشركون على املسلمني ابلثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من هللا  

وإن انقطاع  ، تعاىل ألهنم أبغضوا رسوله، وغضب هللا برت هلم إذا كانوا مبحل السخط من هللا
 . (3) "ًل أثر له يف كمال اإلنسانألن ذلك  ؛االولد الذكر ليس برتا 

 
 . 176، ص6ج  كتاب التفسري،صحيح البخاري، ( 1) 
 . 256، ص3جمصاعد النظر، ( البقاعي، 2) 
 . 572، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 3) 
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متعلق ابلنعم اليت وهبها هللا تعاىل مقصد سورة الكوثر أن اإلمام البقاعي إىل أشار 
 . (1) ، مدلالا على مقصد السورة أبمسائهالنبيه 

بنيَّ اإلمام ابن عاشور أن مقصدها واضح من أن شكر هللا تعاىل يكون ابإلقبال مث 
ث درجات: أعالها أن يكونوا  إىل هللا تعاىل هلم ثالن  و السالك"كما قال اإلمام الرازي:  عليه، و 

واثنيها: أن يكونوا مشتغلني ابلطاعات   ، مستغرقني بقلوهبم وأرواحهم يف نور جالل هللا
أن يكونوا يف مقام منع النفس عن اًلنصباب إىل اللذات احملسوسة   واثلثها:   ،والعبادات البدنية

 . (2) "...ت العاجلة والشهوا

 تناسب بني فاحتة الكوثر وخامتة املاعون ودراستها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف ال
 أواًل: أقوال املفسرين

يف السورة  هذه السورة كاملقابلة للسورة املتقدمة، وذلك ألنَّ اإلمام الرازي: "قال أ. 
يَُدعج ...﴿املتقدمة وصف هللا تعاىل املنافق أبمور أربعة: أوهلا: البخل وهو املراد من قوله: 

َٰ َطَعاِم َوََل  ٢ۡۡلَتِيمَ ٱ الثاين: ترك الصالة وهو املراد من  ،[املاعون ] ﴾٣لِۡمۡسِكيِ ٱ ََيُضج لََعَ
ِينَ ٱ﴿قوله:  والثالث: املراءاة يف الصالة هو املراد   ]املاعون[، ﴾٥َساُهونَ  ُهۡم َعن َصًَلتِِهمۡ  َّلَّ

ِينَ ٱ﴿من قوله:  ة وهو املراد من قوله:  والرابع: املنع من الزكا ،[املاعون ] ﴾٦ُهۡم يَُرآُءونَ  َّلَّ
فذكر يف هذه السورة يف مقابلة تلك الصفات األربع  ]املاعون[، ﴾٧لَۡماُعونَ ٱَويَۡمَنُعوَن ﴿

ۡعَطۡيَنََٰك ﴿ صفات أربعة، فذكر يف مقابلة البخل قوله: 
َ
آ أ إان   :أي ]الكوثر[، ﴾١لَۡكۡوثَرَ ٱإِنَّ

ِينَ ٱ﴿بلة: أعطيناك الكثري، فأعط أنت الكثري وًل تبخل، وذكر يف مقا ُهۡم َعن َصًَلتِِهۡم  َّلَّ
ِ ﴿ قوله: ]املاعون[،  ﴾٥َساُهونَ  ِينَ ٱ﴿على الصالة، وذكر يف مقابلة:  مْ أي دُ  ﴾٢...فََصل   َّلَّ

ائت ابلصالة لرضا ربك،    :أي  ]الكوثر[،  ﴾٢...لَِرب َِك ...﴿قوله:  [،  املاعون ]  ﴾٦ُهۡم يَُرآُءونَ 
 ﴾٢ۡۡنَرۡ ٱ وَ ...﴿قوله:  ]املاعون[، ﴾٧لَۡماُعونَ ٱۡمَنُعوَن َويَ ﴿ًل ملراءاة الناس، وذكر يف مقابلة: 

وأراد به التصدق بلحم األضاحي، فاعترب هذه املناسبة العجيبة، مث ختم السورة   ]الكوثر[،

 
 . 256، ص3جمصاعد النظر، لبقاعي، ( ا1) 
 .308-307، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  ( 2) 
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ۡبََتُ ٱإِنَّ َشانِئََك ُهَو ﴿بقوله: 
َ
أي املنافق الذي أييت بتلك األفعال القبيحة ، ]الكوثر[ ﴾٣ۡۡل

ة سيموت وًل يبقى من دنياه أثر وًل خرب، وأما أنت فيبقى لك يف املذكورة يف تلك السور 
 . (1)"الذكر اجلميل، ويف اآلخرة الثواب اجلزيل الدنيا

ملا هنى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها  "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  ب.  
مما هو خري   ك مبا منح نبيه ابملال واجلاه وطلب الدنيا، أتبع ذل من اإلكثار والكرب والتغرر

وهو اخلري الكثري، ومنه احلوض الذي ترده أمته يف القيامة، ًل يظمأ   ،الكوثر مما جيمعون وهو
ومنه مقامه احملمود الذي حيمده فيه األولون واآلخرون عند شفاعته العامة  من شرب منه،

كتحليل الغنائم والنصر للخلق وإراحتهم من هول املوقف، ومن هذا اخلري قدم له يف دنياه  
بعض ذلك خري من الدنيا ، فًل حيصى من خري الدنيا واآلخرة العظيم، إىل ما ابلرعب واخللق

ِ ٱقُۡل بَِفۡضِل ﴿واحدة من هذه العطااي ، إذ ًل تعدل الدنيا جبملتها وما فيها وما فيها  ّللَّ
ِمَّ  ۦَوبِرَۡۡحَتِهِ َٰلَِك فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو َخّۡيٞ م    ي ومن الكوثر واخلري الذ، [يونس] ﴾٥٨ا ََيَۡمُعونَ فَبَِذ

  أعطاه هللا كتابه املبني اجلامع لعلم األولني واآلخرين، والشفاء ملا يف الصدور، وملا كمل له 
ا  سبحانه من النعم ماًل أييت عليه حصر مما ًل يناسب أدانه نعيم الدنيا جبملتها قال له منبها 

ِۡنُهۡم زَۡهَرَة    ۦٓ نَّ َعۡينَۡيَك إََِلَٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ َوََل َتُمدَّ ﴿على عظيم ما أعطاه   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ةِ ٱأ ۡنَياٱ  ۡۡلََيوَٰ  لج

ۡبَقَٰ 
َ
الذي  فقد اضمحل يف جانب نعمة الكوثر  ،  [طه]  ﴾١٣١نِلَۡفتَِنُهۡم فِيهِ  َورِۡزُق َرب َِك َخّۡيٞ َوأ

ن من متكن منهم وهذا أحد متكو من نعيم أهل الدنيا،  الكتاب يف  أويت كل ما ذكره تعاىل
 املتمتعنيرة، فلم يقع بعدها ذكر شيء من نعيِم الدنيا وًل ذكر أحد  هذه السو   موجبات أتخري

من ذلك كما    شيء هبا ًلنقضاء هذا الغرض ومتامه، وسورة الدين آخر ما تضمن اإلشارة إىل  
 . (2)"أعلمسبحانه وهللا   ،تقدم من إشارهتا وتبني هبذا وجه تعقيبها

قبلها وصف املنافق ابلبخل وترك الصالة  وملا ذكر فيما قال اإلمام أبو حيان: "ج. 
ۡعَطۡيَنََٰك ...﴿ ـوالرايء ومنع الزكاة، قابل يف هذه السورة البخل ب

َ
 .(3) "]الكوثر[ ﴾١لَۡكۡوثَرَ ٱأ

 
 . 428، ص30ج التفسري املنري، . ينظر: الزحيلي، 307، ص32املصدر السابق، ج( 1) 
 221-220ص ت: الفالح، ، الربهان يف تناسب سور القرآن( الغرانطي، 2) 
 . 555، ص10ج  البحر احمليط،أبو حيان، ( 3) 
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تلك مثال  هذه السورة كاملقابلة للسورة املتقدمة، ألنَّ قال اإلمام النيسابوري: "د. 
بل له  وهو النيب  ،بل ألشرفهم وأفضلهم ،نسان يف خسر، وهذه للمستثنني منهملكون اإل

 . (1) "اولشانيه، فكأهنا مثال للفريقني مجيعا 
  ئملا كانت سورة الدين إبفصاحها انهية عن مساو " قال اإلمام البقاعي:ه. 

قد    (دينال)األخالق، كانت إبفهامها داعية إىل معايل الشيم، فجاءت الكوثر لذلك، وكانت  
ومما جره من التكذيب،   ،تنفرياا من البخل، (2) )املنع( تمت أبخبل البخالء وأدىن اخلالئقخُ 

ألشرف اخلالئق ترغيباا فيه وندابا إليه، فكان كأنه قيل:    (العطاء)ت الكوثر أبجود اجلود  أفابتد
 . " (3)انَّ إأنت اي خري اخللق غري متلبس بشيء مما هنت عنه تلك املختتمة مبنع املاعون: 

األوىل الذي يكذب ابلدين   يفومناسبتها ملا قبلها أنه وصف  "  قال الشيخ املراغي:   و.
    وهنا وصف ما منحه رسوله   ، منع املعونة  ، رايءال  ،اإلعراض عن الصالة  ،البخل  أبمور أربع:

،  من اخلري والربكة، فذكر أنه أعطاه الكوثر وهو اخلري الكثري، واحلرص على الصالة ودوامها
 .(4)"والتصد ق على الفقراء ،واإلخالص فيها

هللا تعاىل يف السورة السابقة الكفار على تكذيبهم  ذمَّ "قال الشيخ الغماري: ز. 
وساله بذلك عن   ابلدين، وخبلهم إبطعام املسكني، فأخرب هنا بكرمه الذي أكرم به نبيه 

ساكني، على عكس ما عليه إلطعام امل : تكذيب قومه وإيذائهم، وأمره ابلصالة والنحر، أي
 .(5) "الكفار من البخل وترك عبادة هللا تعاىل

قال الشيخ الفراهي: نزلت السورة السابقة يف ذكر الذين كربت خيانتهم يف وًلية    ح.
الكعبة، ملا أهنم أفسدوا احلج ومناسكها، وأبطلوا حقيقة الصالة والنحر إببطال التوحيد 

لويل واللعنة وحق هلم أن يسلبهم هللا هذا اخلري ويعطيه من استحقه واملواساة ابملساكني، فباءوا اب

 
 . 575، ص6ج غرائب القرآن،  بوري، ( النيسا1) 
ومينعون  لفظ املنع هنا سياقاا لغوايا صحيحاا، واملقصود هو قوله تعاىل: يف األصل : "وأدىن اخلالئق: املنع" مل أجد ل( 2) 

 ، إًل إذا وضعت بني قوسني فيكون اللفظ ملدلول اآلية. املاعون
 .287، ص22ج  نظم الدرر،( البقاعي، 3) 
 .251، ص30ج تفسري املراغي، ( 4) 
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ه، وبسورة الكوثر بشر هللا تعاىل نبيه أبنه اصطفاه وأمته لوًلية بيته احملرم، ومسكن حسب سنت
خليله، وذريته، وًل شك أن هذا العطاء هو الفوز األكرب واخلري الكوثر، وهو الضمان حلوض  

هذه السورة ابليت قبلها كموقع ذكر النعمة  عتعاىل يف اآلخرة، فموض الكوثر الذي يعطيه هللا
 . (1)بعد النقمة، والعطاء بعد السلب، واملستخلفني بعد املهلكني، وذلك أسلوب عام يف القرآن

يف هذه السورة يعرض احلق سبحانه وتعاىل املتقابالت،  " قال الشيخ الشعراوي: .ط
ن سيقابله اإلعطاء، فيستهل فة الذكر يف سورة املاعو فالبخل الذي ورد من األصناف السال

ۡعَطۡيَنََٰك ﴿ السورة بـ 
َ
ٓ أ ا أعطيناك الكوثر والكثري، وبعد ذلك يذكر  ]الكوثر[ ﴾١لَۡكۡوثَرَ ٱإِنَّ

ِ لَِرب َِك ﴿ مقابل صفة املراءاة فيقول:
ًل تصل لناس؛ ألنك لو   :، أي]الكوثر[ ﴾٢...فََصل 

إذن فارتباط  ،  ...]املاعون[  ﴾٤فََوۡيٞل ل ِۡلُمَصل ِيَ ﴿لم  عألنك تصليت للناس فإنك ترائيهم وصل  
سورة املاعون    سورة الكوثر ابلسورة اليت سبقتها يسمى ارتباط التقابل، ومعىن ارتباط التقابل أنَّ 

رََءيَۡت ﴿تعرضت للتكذيب ابلدين يف قوله سبحانه وتعاىل 
َ
ِيٱأ ِ  َّلَّ ُب ب ِ ِينِ ٱيَُكذ   ﴾١ل 

ِينَ ٱ﴿رضت للسهو عن الصالة يف قوله عز وجل وتع ،]املاعون[ ُهۡم َعن َصًَلتِِهۡم  َّلَّ
فال يؤدوهنا مع اتسامهم بوسم اإلسالم، ومع ذلك ًل يؤدون عماد   ،]املاعون[ ﴾٥َساُهونَ 
ويفعلون األشياء مراءاة للناس، فالتقابل يف سورة الكوثر جاء ليقابل البخل ابلعطاء  ،اإلسالم
ۡعطَ ﴿بقوله 

َ
ٓ أ ا ِ ﴿وليقابل املراءاة ابإلخالص بقوله  ]الكوثر[، ﴾١ۡلَكۡوثَرَ ٱۡيَنََٰك إِنَّ

فََصل 
امللحوظ يف إقبالك على العبادة   فكأنَّ   ،أي صل لربك ًل تصل للناس،  ]الكوثر[  ﴾٢...لَِرب َِك 

 . (2) "أن يكون التوجه هبا إىل هللا مباشرة
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

وجه املناسبة بني فاحتة سورة الكوثر، وخامتة سورة   أنَّ  ىعل اتفق املفسرون املذكورون 
 غريه.اخلري عن  ومنع    ،بعد بيان جزاء من كذب   ذكر العطاء الرابين لنبيه    يفاملاعون، متحقق  

 
 .483ص، نظام القرآنالفراهي، ( 1) 
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وجَّه اإلمام الرازي املناسبة بني السورتني إىل معىنا فريد وجيد، إذ وضَّح املقابلة بني  
اإلمام أبو حيان    ذهب، وإىل هذا املعىن  شارات لطيفة وسديدةسورة املاعون وسورة الكوثر، إب

 املقابلة بني السورتني.  واقول اإلمام الرازي، وبيَّنغريهم إىل و  املراغيوالشيخ 
أشار اإلمام الغرانطي إىل أنه تعاىل ملا ذكر حال الكافرين يف سورة املاعون من منعهم و 

 ومن تبعه.   ثري والعميم يوم القيامة للنيب للخري الذي أغدق عليهم، بنيَّ أن اخلري الك
يف هذا و ، لفريق الكفر وفريق اإلميان نيأملح اإلمام النيسابوري أنَّ يف السورتني مثالو 

أن سورة املاعون أوضحت حال أخبل البخالء، وسورة الكوثر  املعىن أشار اإلمام البقاعي 
 عميم.  ودٍ وجُ  ،وفري ريٍ وما أعطاه هللا تعاىل من خ أكرم الكرماء حال أوضحت 

فاضت أنوار الفهم عند الشيخ الشعراوي بتبيينه وجه املناسبة بني السورتني، مع  وقد 
 عند السابقني، إًل أن أنواع املقابالت اليت ذكرها من التوفيق مبكان. مكرراا كون املعىن 

املانعني  ،فعاهلماملرائني يف أ ،اجلاحدين هلا ،ملا ذكر هللا تعاىل عاقبة التاركني لصالهتمو 
وأمته  حلق أمواهلم، أشار هللا تعاىل يف سورة الكوثر إىل الكرم اإلهلي واخلري الكثري للنيب 

 املتصدقني، فكانت املناسبة من ابب مقابلة املعاين بعضها ببعض.  املصلنياملتبعني له، 
نعك رمبا أعطاك فمنعك، ورمبا مومن أوجه املناسبة أنَّ هللا سبحانه وتعاىل "

، فلرمبا أعطى هللا سبحانه وتعاىل اخلري لعبده ليختربه، فإذا ما اعرتض وامتنع كان  (1)"فأعطاك
عطاؤه يف الظاهر منعاا للفيض اإلهلي عليه، وقد مَينع التقيَّ من مالِه أو رغبِة هواه ونفسه،  

 َوَيۡمَنُعونَ ﴿  تعاىل:ويتضح ذلك للقارئ يف قوله  فيكون املنع يف ظاهره هو عني العطاء واخلري،  
ۡعَطۡيَنََٰك ﴾﴿٧لَۡماُعونَ ٱ

َ
  ، إذ إنَّ ويف اآلايت إشارة إىل فضل النيب ، ﴾١لَۡكۡوثَرَ ٱإِنَّآ أ

،  اخلري املمنوح له من رفعة الذكر ونور الصدر وشفاعة احلبيب احملبوب مبغضه لن يستمد 
له لكوثر موضحة فضجاءت سورة ا  فلما كانت خامتة سورة املاعون مبينة لعاقبة املكذب به  

 .وجزاء مبغضه 
  

 
ه،  1408، 1، شرح ابن عباد النفزي، مركز األهرام للرتمجة والنشر، طاحلكم العطائية( ابن عطاء هللا السكندري،  1) 

 . 62م، ص1988
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املبحث السابع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الكافرون وخامتة سورة 
 الكوثر 

 
 خامتة سورة الكوثر: 

ۡعَطۡيَنََٰك  ﴿قال هللا تعاىل:  
َ
ِ لَِرب َِك وَ   ١لَۡكۡوثَرَ ٱإِنَّآ أ

إِنَّ َشانَِئَك   ٢ۡۡنَرۡ ٱفََصل 
ۡبََتُ ٱُهَو 

َ
 .[الكوثر] ﴾٣ۡۡل

 
 سورة الكافرون: فاحتة 

َها ﴿قال هللا تعاىل:  يج
َ
أ َٰفُِرونَ ٱقُۡل َيَٰٓ ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ  ١لَۡك

َ
نُتۡم  ٢ََلٓ أ

َ
َوََلٓ أ

ۡعُبدُ 
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ  .[الكافرون] ﴾٣َع
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 املطلب األول: بني يدي سورة الكافرون 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف   ئة املهي السورة التاسعة بعد  سورة الكافرون  
وروي  ، وهي مكية ابًلتفاق يف حكاية ابن عطية وابن كثري، وروي عن ابن الزبري أهنا مدنية

الثامنة عشرة يف عداد نزول السور، نزلت بعد  السورة    هي، و أن من قرأها فكأَّنا قرأ ربع القرآن
عنوهنا  ، مسيت بسورة )الكافرون(، و وعدد آايهتا ست، (الفيل) وقبل سورة  (املاعون)سورة 
أهنا وسورة اإلخالص  الكشاف ، وجاء يف (1) (قل اي أيها الكافرون)البخاري سورة: اإلمام 

ا كما يف مجال  وتسمى أيضا ، ألهنما تقشقشان من الشرك أي تربائن منه أحد املقشقشتني، 
 . (2) (العبادة )القراء سورة 

 اثنًيا: مقصد السورة 
يف حرية اختيار املعتقد  يبدأ اإلسالماملوإعالن ن املشركني، مئة ترب مقصدها ال

منزهلا كامل  مقصودها إثبات مقصود الكوثر، على أن"قال اإلمام البقاعي: و ، لدى البشر 
 . (3) "... من كان معه فلذلك ًل يقاوي ،ه املنفرد ابلوحدانية العلم، شامل القدرة، ألنَّ 

رسول هللا    وسبب نزوهلا أنَّ مستدًلا بنزوهلا:  قال اإلمام ابن عاشور يف مقصد السورة  و 
    كان يطوف ابلكعبة فاعرتضه األسود بن املطلب بن أسد، والوليد بن املغرية وأمية بن

وكانوا ذوي أسنان يف قومهم فقالوا: اي حممد هلم فلنعبد ما تعبد  ، خلف، والعاص بن وائل
ا مما نعبد كنا  ن كان الذي تعبد خريا نعبد سنة فنشرتك حنن وأنت يف األمر، فإسنة وتعبد ما 

معاذ )قد أخذان حبظنا منه وإن كان ما نعبد خريا مما تعبد كنت قد أخذت حبظك منه فقال:  

 
ا يََرهُ ﴿ابب:   ري،كتاب التفس  صحيح البخاري، ( 1)  ةٖ َش ٗ  .178، ص 6ج  ]الزلزلة[، ﴾٨ۥ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
؛ السخاوي: علي بن  531، ص5جاحملرر الوجيز، ابن عطية، ؛ 808، ص4، جالكشاف ينظر: الزخمشري، ( 2) 

حمسن   -يَّة ت: مروان العط مجال القراء وكمال اإلقراء،هـ(، 643حممد، أبو احلسن، علم الدين السخاوي )ت:
مصاعد النظر،  ؛ البقاعي،  323، ص32، جمفاتيح الغيب ؛ الرازي،  94م، ص1997  -هـ  1418،  1خرابة، ط

؛  579، ص30جالتحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 484، ص15جروح املعاين، ؛ اآللوسي، 259، ص3ج
 . 6715، ص11ج األساس يف التفسري،سعيد حوى،، 

   .261-260، ص3جمصاعد النظر،  ( ينظر: البقاعي، 3) 
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إىل املسجد احلرام   ، فغدا رسول هللا  (الكافرون )سورة    ، فأنزل هللا فيهم(هللا أن أشرك به غريه
وإَّنا عرضوا عليه ذلك ألهنم رأوا   ،لك من قريش فقرأها عليهم فيئسوا منه عند ذوفيه املأل 

:   وعن ابن عباس،  فطمعوا أن يستنزلوه إىل اًلعرتاف إبهلية أصنامهم  ،حرصه على أن يؤمنوا
وهبذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه أتييسهم من أن  ، فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه

وأن دين   ،ؤكد يف احلال واًلستقباليوافقهم يف شيء مما هم عليه من الكفر ابلقول الفصل امل
 .(1)ا من دين الشركاإلسالم ًل خيالط شيئا 

 والضالل،  والكفر،  الشرك  من  والرباءة   التوحيد،  تقرير"  (الكافرون)ومن مقاصد سورة  
 . (2)"وتعاىل  تبارك هلل العمل يف واإلخالص املشركني، أعمال ومن

ت من أفهي قد ترب  ه أبمسائها،مقصد السورة من خالل استدًللاإلمام البقاعي ذكر 
 بعدها، وهذا ما أوضحه اإلمام ابن عاشور.    املشركون من النيب  يئس املشركني كما 

 تناسب بني فاحتة الكافرون وخامتة الكوثر ودراسُتها املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف ال
 أواًل: أقوال املفسرين

حني ذكروك بسوء، فأان كنت اجمليب ه تعاىل قال: كأنَّ "...قال اإلمام الرازي: أ. 
َها ﴿بنفسي، فحني ذكروين ابلسوء وأثبتوا يل الشركاء، فكن أنت اجمليب:  يج

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َٰفُِرونَ ٱ ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ  ١لَۡك
َ
م مسوك أبرت، فإن شئت  أهنَّ ومن الفوائد  ،[الكافرون ] ﴾٢ََلٓ أ

َها ﴿ ا فيه: ون صادقا فاذكرهم بوصف ذم حبيث تكأن تستويف منهم القصاص،  يج
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َٰفُِرونَ ٱ  . (3)"وأنت تعيبهم مبا هو فعلهم ،لكن الفرق أهنم عابوك مبا ليس من فعلك  ﴾١لَۡك

ملا انقضى ذكر الفريقني املرتدد ذكرمها يف الكتاب   اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال    ب.
درجاهتم، وأعين ابلفريقني من ، على اختالف أحوال كل فريق وشىت العزيز من أوله إىل آخره

َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿أشري إليهما يف قوله سبحانه:  ِ ِينَ ٱِصَرََٰط  ٦لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لص  ۡنَعۡمَت  َّلَّ
َ
أ

 
 . 580، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور، ( ينظر: 1) 
 . 405، ص9جالتفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي،  ( 2) 
 . 324، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  ( 3) 
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َوََل  َعلَۡيِهمۡ  لَۡمۡغُضوِب ٱَغّۡيِ ...﴿، فهذا طريق أحد الفريقني، وقوله ]الفاحتة[﴾٧...َعلَۡيِهمۡ 
ٓال ِيَ ٱ من كان يف الطريق اآلخر من حال أولئك الفريق، إذ ليس   إىل  إشارةا ،  ]الفاحتة[  ﴾٧لضَّ

ۡبََتُ ٱإِنَّ َشانَِئَك ُهَو ﴿إىل قوله: اهلالك، ...إًل طريق السالمة أو طريق 
َ
أتبع  ،[الكوثر] ﴾٣ۡۡل

َها قُۡل ﴿فقال تعاىل: ، ذلك ابلتفاصيل والتسجيل يج
َ
أ من   سبحانه أنَّ فبنيَّ ، ﴾١لَۡكَٰفُِرونَ ٱَيَٰٓ

  ...ا فر واملوافاة عليه ًل سبيل إىل خروجه عن ذلك، وًل يقع منه اإلميان أبدا قضى عليه ابلك
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ ﴿فقال هلم  

َ
ۡعُبدُ   ٢ََلٓ أ

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
  الفريقان فتبارأ    ،]الكافرون[  ﴾٣َوََلٓ أ
،  ]فاطر[  ﴾...ۡم َحَسَرٍَٰت فًََل تَۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيهِ ...﴿وارتفع اإلشكال واستمر كل على طريقه  

فتأمل موقع هذه السورة وأهنا اخلامتة ملا فصل يف  ، [الشورى] ﴾٤٨...ۡۡلََلَٰغُ ٱإِۡن َعلَۡيَك إَِلَّ ...﴿
 . (1)الكتاب يلح لك وجه أتخريها

يف شنآنه عدم، وجب أن  (2)ملا أخربه يف الكوثر أن العريقالبقاعي: "قال اإلمام ج. 
  ﴾ ١قُۡل ﴿ى من أنعم عليه بذلك، فقال معلماا له ما يقول ويفعل:  يعرض عنه ويقبل بكليته عل 

 . (3)"]الكافرون[
 َفَصلِ  لَِربِ كَ وجه اتصاهلا مبا قبلها: أنه تعاىل ملا قال: قال اإلمام السيوطي: "د. 

أمره أن خياطب الكافرين أبنه ًل يعبد إًل ربه، وًل يعبد ما يعبدون، وابلغ يف ذلك   [،2الكوثر:]
 . (4) " وانفصل منهم على أن هلم دينهم وله دينه فكرر،

قبلها من األمر إبخالص العبادة  وفيها إعالن ما فهم مما "  قال اإلمام اآللوسي:ه. 
 . (5) "له عز وجل ويكفي ذلك يف املناسبة بينهما 

 
 .382-380صالربهان يف تناسب سور القرآن، ( ينظر: الغرانطي،  1) 
إبراهيم مصطفى / أمحد   . ينظر: ريق حنيف اجلِْْسم َخِفيف الر وح كرمي أصيل َوُغاَلم عرجل عريق َوفرس عريق  ( 2) 

 (. دار الدعوة ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة)،  املعجم الوسيط،  الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار 
 .301، ص22ج  نظم الدرر،البقاعي، ( 3) 
 .169صتناسق الدرر، السيوطي، ( 4) 
 . 437، ص30جالتفسري املنري،  ينظر: الزحيلي،  .484ص،  15جروح املعاين،  ( اآللوسي، 5) 
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قال الشيخ الفراهي: "بشرت سورة الكوثر بظهور هذه األمة، ومسو أمرها، ومجع  . و
قطع عدوها من الشجرة املباركة لإلسالم، فأتبعها هبذه السورة اليت تعلن  مشلها، وحكماا على

 .(1) كفار، وتركهم مقطوعني عن األمة املباركة" بقطع حبال املودة من ال
 السورة السابقة أمر رسوله  يفه ومناسبتها ملا قبلها أنَّ قال الشيخ املراغي: ". ز

هذه السورة التصريح مبا أشري    ص العبادة له، ويفبعبادته، والشكر له على نعمه الكثرية، إبخال
 . (2) "إليه فيما سلف

  اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
خلامتة سورة   ( الكافرون)أن وجه مناسبة فاحتة سورة  علىاتفق املفسرون املذكورون 

 عائد  إىل بيان حقيقة التوحيد واإلانبة إىل هللا تعاىل، وإىل بيان حال فريق أهل ( الكوثر)
 الباطل، واإلشارة إىل إخالص العبادة هلل وحده. 

هللا تعاىل رد على املشركني إذ إنَّ اإلمام الرازي يف وجه التناسب بني السورتني،  انفرد
د على املشركني يف عدم وحدانيتهم هلل  ابلر  ، وأمر نبيه فيما ليس هو فيه  لنيب ابغضهم 

 .تشريف وتكرمي للنيب ويف هذا  تعاىل،
وما من الفاحتة إىل غريها من السور،  ،ح اإلمام الغرانطي إىل دًللة السور السابقةأملو 

لتضع املبدأ اخلتامي يف ذلك، وملا ختمت    (الكافرون)جاءت سورة  فحوته من إيراد الفريقني،  
فريق الضالل أردفت سورة الكافرون معرفة أمر الفريقني، وإزالة اللبس،   سورة الكوثر جبزاء

 وبنيِ  للكافرين. خبطاب واضح
كان ذا نسب وجاه فلن يغنياه من   وإنْ  يب النَّ  مبغضَ  نَّ أشار اإلمام البقاعي إىل أ

 والضالل.التعامل مع أهل الكفر أرشدت  (الكافرون)سورة أن و عذاب هللا تعاىل يف شيء،  

 
 .551، صنظام القرآنالفراهي، ( 1) 
 .254، ص30جتفسري املراغي، ( 2) 
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وما بعدها من خالل  (الكوثر)بني سورة واملراغي ربط اإلمام السيوطي واآللوسي و 
، ًل شريك له، ونبذ ما يعبده أهل الباطل، والتقرب واإلانبة إىل هللا  عبادة هلل وحدهلجه تو ال

 تعاىل أبعظم فريضة، وهي مفتاح القرب واملناجاة بني يدي هللا سبحانه وتعاىل. 
إذا ما و اتباعه، فمحبة احلبيب تكون انبعة من القلب،  حمبَّة النيب إن من مثرات 

 والتزام  سلوك  ُتؤَدى، وإَّنا  ظاهرةا  ابحملبوب، ًل أفعاًلا  امرتبطا  اك اتباعا أمثر ذل ؛استقرت حقيقةا 
 بذاك احلب.  متصل  

أن يكون عدم اتباعه   لزم، مثرةا من مثرات حمبته  احلبيب املصطفى  وملا كان اتباعُ 
  بة،  خبيثة من مثرات بغضه والعياذ ابهلل تعاىل، فلما ُختمت سورة الكوثر مبقطوع احمل مثرةا

 .ابهلدي الرابين ذكر هللا تعاىل بياانا قاطعاا أن من مثرات هذا البغض عدم اًلتباع واًللتزام
إشارةا يف سورة املاعون أنَّ ، بنيَّ  مقطوع اخلري  ابألبرت  وملا قرن هللا تعاىل مبغض النيب  

  .بك اجملتىب ، فاللهم امأل قلوبنا مبحبتك وحمبة حبيالنيب  حمبةِ تنبع من  تهاًللتزام بعباد
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املبحث الثامن: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة النصر وخامتة سورة 
 الكافرون 

 
 خامتة سورة الكافرون: 

َها قُۡل ﴿قال هللا تعاىل:  يج
َ
أ َٰفُِرونَ ٱَيَٰٓ ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ  ١لَۡك

َ
نُتۡم  ٢ََلٓ أ

َ
َوََلٓ أ

ۡعُبدُ 
َ
ٓ أ َٰبُِدوَن َما ۠ ََعبِٞد  ٣َع نَا

َ
ا َعَبدتجمۡ َوََلٓ أ ۡعُبدُ  ٤مَّ

َ
ٓ أ َٰبُِدوَن َما نُتۡم َع

َ
 ٥َوََلٓ أ

 ]الكافرون[. ﴾٦لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِّلَ دِينِ 

 
 فاحتة سورة النصر: 

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡصُ ﴿قال هللا تعاىل:  يَۡت  ١لَۡفۡتحُ ٱوَ  ّللَّ
َ
يَۡدُخلُوَن ِِف  نلَّاَس ٱَوَرأ

ِ ٱدِيِن  فَۡواٗجا ّللَّ
َ
ۚٞ ٱِد َرب َِك وَ فََسب ِۡح ِِبَمۡ  ٢أ َۢا ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ ابَ  ]النصر[. ﴾٣ََكَن تَوَّ
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 املطلب األول: بني يدي سورة النصر 
 التعريف ابلسورةأواًل: 

  ، حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف املئةهي السورة العاشرة بعد سورة النصر 
(،  ذا جاء نصر هللا والفتحسورة إبـ)كالم السلف  بعض  يف  يف املصحف بـ)سورة النصر(، و مسيت  

ملا فيها من اإلمياء إىل  ،وعن ابن مسعود أهنا تسمى سورة التوديع (،سورة إذا جاء )وتسمى 
  ، وعدد آايهتا ثالث ،  وهي مدنية ابًلتفاق ،  وفاته عليه الصالة والسالم وتوديعه الدنيا وما فيها

عدة كلمات،   (الكوثر)ة وهي مساوية لسورة الكوثر يف عدد اآلايت إًل أهنا أطول من سور 
 .(1) (العصر)وأقصر من سورة 

 اثنًيا: مقصد السورة 
  ، ابلرفيق األعلى  بشارة ابلنصر والفتح واملغفرة واإليذان ابلتحاق النيب  مقصدها  

عنه   ومقصودها: اإِلعالم بتمام الدين، الالزم عن مدلول امسها، الالزمقال اإلمام البقاعي: "
لعلم، أبنه ما يرد إىل عامل الكون والفساد، إًل إِلعالء كلمة هللا،  الالزم عنه ا موت النيب 

 . (2)"خالصة الوجود، وأعظم عبد للويل الودود ة الشيطان، الالزم منه: أنه وإدحاض كلم
أو بفتح مكة،    ،الغرض منها الوعد بنصر كامل من عند هللاقال اإلمام ابن عاشور: "و 

 كان نزوهلا عند منصرف النيب  (3) ، إذسالم بفتح وبدونهوالبشارة بدخول خالئق كثرية يف اإل
 واإلمياء إىل أنه حني يقع ذلك فقد اقرتب ، من خيرب كما قال ابن عباس يف أحد قوليه

يه بعدها يف  هللا غفر له مغفرة اتمة ًل مؤاخذة عل  ووعده أبنَّ ، إىل اآلخرة انتقال رسول هللا 
منه تقصري يقتضيه حتديد القوة اإلنسانية احلد الذي    شيء مما خيتلج يف نفسه اخلوف أن يكون 

 
اإلتقان  ؛ السيوطي، 268، ص3جمصاعد النظر، ؛ البقاعي، 532، ص5جاحملرر الوجيز، ينظر: ابن عطية، ( 1) 

،  30ج  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ؛  491ص   ،15ج  روح املعاين،اآللوسي،  ؛  196، ص1ج  يف علوم القرآن،
 . 6725، ص11، جاألساس يف التفسري؛ سعيد حوى، 587ص

 . 269، ص3ج مصاعد النظر،البقاعي، ( 2) 
 يف األصل جاءت )إن( بدل )إذ(.  (3) 
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ًل يفي مبا تطلبه مهته امللكية حبيث يكون قد ساوى احلد امللكي الذي وصفه هللا تعاىل يف 
َۡل ٱيَُسب ُِحوَن ﴿املالئكة بقوله:  ونَ  نلََّهارَ ٱوَ  ۡلَّ  .(1) [" 20: ]األنبياء ﴾٢٠ََل َيۡفَُتُ

النصر أهنا إعالم بكمال الدين، ودل من امسها   أشار اإلمام البقاعي يف مقصد سورة
وأضاف اإلمام ابن عاشور يف  ،  ومكانته    هذا املعىن، وتبعه بلوازمه كقرب أجل النيب  على  

 .لبشارة واملغفرة للنيب أهنا أتت ابسورة المقصد 

 الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة النصر وخامتة الكوثر ودراستها املطلب 

 أواًل: أقوال املفسرين
إحداها: أنه تعاىل ملا وعد   ،وجوه كلية متعلقة هبذه السورة: هناك  قال اإلمام الرازي  أ.

كأنه    ًل جرم كان يزداد كل يوم أمره،يف سورة الضحى والكوثر، ابلرتبية العظيمة   احممدا 
ل نصرتك ابلطري  مل أضيعك بتعاىل قال: اي حممد مل يضيق قلبك؟ ألست حني مل تكن مبعواثا 

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡصُ  ﴿ أكون انصرا لك بذايت  إين ِ   :مث اآلن أزيد فأقول  ،األاببيل؟  ]النصر[،  ﴾١...ّللَّ
َها ...﴿أنه عليه السالم ملا تربأ عن الكفر وواجههم ابلسوء يف قوله:  ومن الوجوه أيضاا:  ...   يج

َ
أ َيَٰٓ

َٰفُِرونَ ٱ لَُكۡم  ﴿ لقوم فقلل من تلك اخلشونة فقال:ه خاف بعض اكأنَّ ]الكافرون[،   ﴾١لَۡك
فقيل: اي حممد ًل ختف فإين ًل أذهب بك إىل النصر بل  ،  ]الكافرون[  ﴾٦دِيُنُكۡم َوِّلَ ِدينِ 

 . (2) "ابلنصر إليك أجيء 
،  ملا كمل دينه واتضحت شريعته واستقر أمره  "  اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال    ب.

ف عليه السالم نفاذ عمره وانقضاء أجله، وجعلت على وأدى أمانة رسالته حق أدائها عر 
َولَۡو َشآَء ...﴿ذلك عالمة دخول الناس يف دين هللا مجاعات بعد التوقف والتثبط حكمة ابلغة  

ُ ٱ أعقاب  ، وأمر ابإلكثار من اًلستغفار املشروع يف[األنعام] ﴾٣٥...لُۡهَدىَٰ ٱَۡلََمَعُهۡم لََعَ  ّللَّ
ار وخوامت األخذ مما عسى أن يتخلل من لغو أو فتور، فشرع سبحانه  اجملالس ويف أطراف النه

يكفي بعلي أجورهم كما وعدهم  اًلستغفار ليحرز لعباده من حفظ أحواهلم ورعي أوقاهتم ما
 

 . 589، ص20ج  التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،  1) 
،  6ج غرائب القرآن، قول النيسابوري. ينظر: . خلَّص هذا ال334، ص32ج مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي، ( 2) 

 .584ص
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َل لََِكَِمَٰتِهِ ﴿ ِ ۡت َُكَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدَٗلۚٞ َلَّ ُمَبد  وقد بسطت ما  ]األنعام[، ﴾١١٥ ۚۦٞ َوَتمَّ
يه هذه السورة العظيمة، وكل كالم ربنا عظيم فيما قيدته يف غري هذا، وأن أاب بكر  أشارت إل

  أن رسول هللا  عرف منها   نعيت إليه نفسه الكرمية على ربه، وعرف بدنو أجله، وقد
ۡكَملُۡت  ۡۡلَۡومَ ٱ...﴿: أشار إليه هذا الغرض أيضا أببعد من الواقع يف هذه السورة قوله تعاىل

َ
أ

وسورة براءة، وأفعاله عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع،   ]املائدة[ ﴾٣...يَنُكمۡ لَُكۡم دِ
لكن مل يبلغنا استشعار أحد من الصحابة رضي هللا عنهم يقني األمر إًل من هذه السورة،  

الناس عام حجة الوداع وعند نزول   واستشعرا  ا شافيا وهي عرفت إبشارة براءة وآية املائدة تعريفا 
إَِذا ﴿، ومنهم من توقف، فلما نزلت  لك لكن مل يستيقنوه، وغلبوا رجاءهم يف حياته  براءة ذ

ِ ٱَجآَء نَۡصُ  محله على البكاء ملا   ذلك استيقاانا  استيقن أبو بكر  ]النصر[، ﴾١لَۡفۡتحُ ٱ وَ  ّللَّ
 . " (1)قرأها رسول هللا 

]الكافرون[  ﴾٦...لَُكۡم دِيُنُكمۡ ﴿ملا كان يف قوله: أبو حيان: "قال اإلمام  ج.
مبا يدل على ختويفهم وهتديدهم، وأنه آن جميء نصر   _أي النصر_ ، جاء يف هذه (2)موادعة

 . (3) "هللا، وفتح مكة، واضمحالل ملة األصنام، وإظهار دين هللا تعاىل
الكفار قد صاروا إىل حال ًل   ملا دلت اليت قبلها على أنَّ قال اإلمام البقاعي: "د. 

ه قيل:  ، كان كأنَّ (4) ما دام احلال على املتاركة ،  التفات وًل خوف بوجه منهمعربة هبم فيه وًل
فهل حيصل نصر عليهم وظفر هبم ابملعاركة، فأجاب هبذه السورة بشارة للمؤمنني ونذارة  
للكافرين، ولكنه ملا مل يكن هذا ابلفعل إًل عام حجة الوداع بعد فتح مكة بسنتني كان كأنه  

اىل هذه السورة إًل يف ذلك الوقت وقبل حينئذ، فلم ينزل سبحانه وتع مل يستقر الفتح إًل

 
 .383-382، صالقرآن الربهان يف تناسب سور( الغرانطي، 1) 
تقول: وادعت العدو إذا هادنته موادعة، وهي اهلدنة واملوادعة.  ،  386، ص8، جلسان العرب ينظر: ابن منظور،  (  2) 

 تركب وًل حتلب. وانقة مودعة: ًل  
 . 562، ص10ج  ،يط البحر احملأبو حيان، ( 3) 
 . )ترك( الشيء خاله واببه نصر. و )اتركه( البيع )متاركة(.  46، صخمتار الصحاح ينظر: ابن أيب بكر الرازي، ( 4) 
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وميهل وًل يهمل،    ،ويعلي دينه  ،ألنه ينصر املظلوم  ؛منصرفه من غزوة حنني، فقال تعاىل حتقيقاا 
 . (1) "فإنه ًل يعجزه شيء، حثاا على التفويض له واًلكتفاء به

 [الكافرون] ﴾٦َوِّلَ ِدينِ ...﴿: ملا قال يف آخر ما قبلها "قال اإلمام السيوطي: ه. 
فكان فيه إشعار أبنه خلص له دينه، وسلم من شوائب الكدر واملخالفني، فعقَّب ببيان وقت  

 ،ذلك، وهو جميء الفتح والنصر، فإن الناس حني دخلوا يف دين هللا أفواجاا، فقد مت األمر
ورة إشارة إىل وفاته  وذهب الكفر، وخلص دين اإلسالم ممن كان يناوئه؛ ولذلك كانت الس 

"(2) . 
فيها إشارة إىل اضمحالل ملة األصنام وظهور دين هللا عز قال اإلمام اآللوسي: "و. 

 .(3) "وجل على أمت وجه
السورة السابقة اختالف   يفه ملا ذكر ومناسبتها ملا قبلها أنَّ "قال الشيخ املراغي: ز. 

هذه السورة إىل أن    يفأشار    ،ن عليهدين الرسول الذي يدعو إليه، ودين الكفار الذي يعكفو 
دينهم سيضمحل ويزول، وأن الدين الذي يدعو إليه سيغلب عليه، ويكون هو دين السواد 

 .(4) "األعظم من سكان املعمورة 
الكفار واملنافقني، وقطع كل صلة بينه    ملا أأيس هللا نبيه منقال الشيخ الغماري: " ح.  

هنا مبجيء نصر هللا وفتحه، وابنتشار دينه،   بشَّرهده؛ وبينهم فيما يتعلق بعبادة هللا وتوحي
 .( 5) "ودخول الناس فيه أفواجاا

وأما صلة سورة النصر مبا قبلها، من حيث إن سورة  : "الشيخ سعيد حوىقال ط. 
تتحدث عن املفاصلة بني املسلمني والكافرين، ومن قبل ذكرت سورة الكوثر ما  (الكافرون)

، وكل ذلك يشعر ابلصراع بني جهتني: أهل  ئني لرسول هللا يفيد أن هناك مبغضني وشان
، وأن نصر  ا لرسول هللا  العاقبة حتما   وأتيت سورة النصر ليفهم منها أن   ،اإلميان، وأهل الكفر

 
 . 313، ص22ج  نظم الدرر،( البقاعي، 1) 
 .169صتناسق الدرر، ( السيوطي، 2) 
 .491، ص15ج  املعاين،روح  ( اآللوسي، 3) 
 .257، ص30جتفسري املراغي، ( 4) 
 .185صجواهر البيان، الغماري، ( 5) 
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هللا آت، وأن الفتح آت، وأن الدخول يف دين هللا أفواجا آت ًل حمالة؛ ولذلك فإن السورة  
 .(1) "فالسورة واضحة الصالت مبا قبلها  ،فعله وقتذاكمبا ينبغي أن ي أتمر رسول هللا 

 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين
وخامتة سورة   (النصر)أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة  علىاتفق املفسرون املذكورون 

،  (الكافرون)منعقد  يف بيان النصر هلذا الدين بعد التمكني وإعالن التوحيد يف سورة    (الكافرون)
مشرية يف السورة    ،مفرقة بني أدايهنم وطرائقهم  ،ساملة مصاحلة بني أهل اإلميان والكفروبكوهنا م

 . والفتح املبني آت  ، وأن دين هللا تعاىلاليت بعدها إىل انتشار هذا الدين العظيم
يف الدعوة إىل هللا،   اإلمام الرازي بوجه املناسبة بني السورتني إىل نصرة النيب أشار 

  أتت تبني حقيقة التوحيد، فإن سورة النصر أتت تبني نصر هللا ( لكافرونا)فكما أن سورة 
وبذلك املعىن بنيَّ اإلمام الغرانطي وجه املناسبة، إذ إن إكمال هللا تعاىل لدينه مستلزم ،  للنيب  

نصره وانتشاره، واإلانبة إىل هللا تعاىل، موضحاا دًلًلت السورة، من حيث إهنا جاءت مودعة 
 .حابة قرب دنو أجل النيب املصطفى ومشعرةا الص

عن موضع النصر والتمكني هلذا الدين، إذ إن سورة    والبقاعي  تكلم اإلمام أبو حيانو 
، وأتت بعدها سورة النصر معلنة ومهددة أهل الكفر ة من الكفرئمربِ   أتت مساملة  (الكافرون)

بسالم الدين من شوائب أشار اإلمام السيوطي يف وجه املناسبة ، وقد أنَّ هذا الدين ظاهر
بني هللا تعاىل يف سورة النصر متام  فل األمر اإلهلي يف سورة الكافرون، االكفر وملته، واكتم

 .الظفراألمر واكتمال 
بيان حرية املعتقد، وأن كل عبد موكل إىل  الكافرونملا ذكر هللا تعاىل يف سورة و 

أن دين اإلسالم سيطوف العامل  اعتقاده، وأقام احلجة على أهل الكفر، أشار سبحانه إىل
كر يف سورة ذُ فقد  (الكافرون)كما ذُكر )الدين( يف سورة و ل أهل التوفيق فيه، أبمجعه فيدخ

 .  ، فيكون من قبيل املقابلة بني السورتنيالنصر

 
 . 6728، ص11، جاألساس يف التفسري( سعيد حوى، 1) 
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ياهنم هلو كفيل من هللا تبارك  غإعالن أهل الضالل إلسالمهم بعد أن بغوا يف ط  إنَّ و 
ق والباطل، ذكَّرت سورة ، فلما جاءت سورة الكافرون حتدد أصناف احلوتعاىل يف حمو ذنوهبم

 واإلانبة إىل هللا تعاىل.  ،النصر أن التوبة جتب  ما قبلها وذلك ابلتسبيح واًلستغفار
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 املبحث التاسع: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة املسد وخامتة سورة النصر 
 

 خامتة سورة النصر 

ِ ٱَذا َجآَء نَۡصُ إِ ﴿: قال هللا تعاىل  يَۡت  ١لَۡفۡتحُ ٱوَ  ّللَّ
َ
يَۡدُخلُوَن ِِف   نلَّاَس ٱَوَرأ

ِ ٱدِيِن  فَۡواٗجا ّللَّ
َ
ۚٞ ٱفََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك وَ  ٢أ َۢا ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ ابَ  ]النصر[. ﴾٣ََكَن تَوَّ

 فاحتة سورة املسد

ِِب لََهٖب َوتَبَّ ﴿: قال هللا تعاىل
َ
ٓ أ ۡغَِنَٰ َعۡنُه مَ  ١َتبَّۡت يََدا

َ
ٓ أ َوَما  ۥَماَُلُ ا

تُهُ ٱوَ  ٣َسَيۡصََلَٰ نَاٗرا َذاَت لََهبٖ  ٢َكَسَب 
َ
ِِف ِجيِدَها َحۡبٞل  ٤ۡۡلََطبِ ٱَۡحَّالََة  ۥۡمَرأ

َسدِۢ  ِن مَّ  ]املسد[. ﴾٥م 
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 املطلب األول: بني يدي سورة املسد
 أواًل: التعريف ابلسورة

حسب ترتيب تعداد السور يف  ئةامللسورة احلادية عشرة بعد هي اسورة املسد 
ومساها مجع من ،  سورة تبتبسورة املسد وبمسيت هذه السورة  ،  وهي مكية إبمجاع  ،املصحف

وعنوهنا أبو حيان يف »تفسريه«  ، املفسرين »سورة أيب هلب« على تقدير: سورة ذكر أيب هلب
وقبل سورة   ( الفاحتة)، نزلت بعد سورة وعدت السادسة من السور نزوًلا ، »سورة اللهب«

 . (1)ا مخسهتوعدد آاي، (التكوير)
 اثنًيا: مقصد السورة 

، وبيان عاقبتهم، والتحذير من اتباع طريقهم  مقصدها إيالم مبغضي احلبيب 
، والقطع احلتم خبسران الكافر، ولو كان  " قال اإلمام البقاعي:و ، املشؤوم ومقصودها: البت 

ما يقصر عنه  : أن شارع الدين له من العظمةاخللق إىل أعظم الفائزين، الالزم عنه أقرب 
،  التوحيد من سائر العبيد ا علىله أصالا، حثا فو الوصف، فهو يفعل ما يشاء، ألنه ًل ك

األنصار، وامسها "تبت"   وكذلك وقعت بني سوريت اإلخالص، املقرن بضمان النصر، وكثرة
 . (2) "بتأمل السورة على هذه الصورةواضح الدًللة على ذلك، 

ا لك أهلذا مجعتنا؟  زجر أيب هلب على قوله: تبا ال اإلمام ابن عاشور: "أغراضها قو 
 . " (3)ووعيده على ذلك، ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها، وبغضها النيب 

دالٌّ على أشار اإلمام البقاعي إىل أن مقصد سورة املسد تبني خسارة الكافر، وامسها  
 .  ينووعيد االسورة زجرا يف   أنَّ ذلك، كذا اإلمام ابن عاشور أملح إىل

 
،  روح املعاين ؛ اآللوسي،  276، ص3؛ البقاعي، مصاعد النظر، ج534، ص5جاحملرر الوجيز،  ينظر: ابن عطية،  (  1) 

،  11جاألساس يف التفسري، ؛ سعيد حوى، 599، ص30جالتحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 496، ص15ج
 .6738ص

" ورجعت إىل   .277، ص3ج مصاعد النظر،( البقاعي، 2)  يف األصل ذكرت كلمة "كفو" هكذا "ًل كقوله أصالا
 .327، ص22ج نظم الدرر، رر فوجدت التصحيح. ينظر: البقاعي، نظم الد

 . 600، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 3) 
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 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة املسد وخامتة النصر ودراسُتها 
 أواًل: أقوال املفسرين

قيل: إهلنا ما ثواب املطيع، وما عقاب العاصي؟ فقال: ثواب قال اإلمام الرازي: " أ.
عليه  توالثواب اجلزيل يف العقىب، كما دل ،يااملطيع حصول النصر والفتح واًلستيالء يف الدن

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡصُ ﴿ سورة:  وأما عقاب العاصي فهو اخلسار يف الدنيا   ]النصر[، ﴾١لَۡفۡتحُ ٱ وَ  ّللَّ
 .(1) "والعقاب العظيم يف العقىب، كما دلت عليه سورة: تبت

ويف  ،خاص هذه السورة وإن نزلت على سبب" اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال ب. 
تقدمها واتصل هبا يف قوة أن لو قيل قد انقضى عمرك اي حممد   فهي مع ما ،قصة معلومة

مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك، وأتدية ما حتملته وحان أجلك، وأمارة ذلك وانتهى 
ا واستجابتهم بعد تلكؤهم، والويل ملن عاندك وعدل عن دخول الناس يف دين هللا أفواجا 

َها ﴿تك، وإن كان أقرب الناس إليك، فقد فصلت سورة متابع يج
َ
أ َٰفُِرونَ ٱقُۡل َيَٰٓ  ﴾١ۡلَك

  ، وهلذا مساها  ،ومن عاداك ،ليائك وأعدائك، وابن هبا حكم من اتبعك بني أو  []الكافرون 
ألحد من النار إًل ابإلميان وأن   املربئة من النفاق، ليعلم كفار قريش وغريهم أنه ًل اعتصام

 ﴾٦لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِّلَ دِينِ ﴿ ا إًل مع اإلميان انفعة وًل جتديه شيئا القرابت غري
نُتم بَرِٓي ﴿ [،6]الكافرون:

َ
ا َتۡعَملُونَ   ُ أ ِمَّ ۠ بَِرٓيءٞ م  نَا

َ
ۡعَمُل َوأ

َ
ٓ أ ا [،  41]يونس: ﴾٤١وَن ِممَّ

ۡوِۡلَآُء َبۡعٖض   لُۡمۡؤِمَنَُٰت ٱ وَ   لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ وَ ﴿
َ
وهنا انتهى أمر الكتاب   [، 71]التوبة:   ﴾٧١...َبۡعُضُهۡم أ

 . (2) "جبملته
ذكر فيما قبلها دخول الناس يف دين هللا تعاىل، أتبع  وملا قال اإلمام أبو حيان: "ج. 

 . (3) "بذكر من مل يدخل يف الدين، وخسر ومل يدخل فيما دخل فيه أهل مكة من اإلميان

 
 . 348، ص32جمفاتيح الغيب، الرازي،  ( 1) 
 . 222ص ، ت: الفالح الربهان يف تناسب سور القرآن، ي، الغرانط( 2) 
 . 565، ص10جالبحر احمليط،  ( أبو حيان، 3) 
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ه على مآل حال نبَّ  ، ملا أخرب عن فتح الويل وهو النيب قال اإلمام النيسابوري: "د. 
 . (1)"العدو يف الدارين

ملا قدم سبحانه وتعاىل يف سورة النصر القطع بتحقيق النصر "  البقاعي:قال اإلمام  ه.  
ألهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلة، واألمر احلتم بتكثريهم بعد الذي مر عليهم مع 

ن شدة العناد هلذا الدين واألذى إلمامة م   الذلة من القلة، وختمها أبنه التواب، وكان أبو هلب
  ني مع قربه منه ابحملل الذي ًل جيهل، بل شاع واشتهر، وأحرق األكبادسيد العامل النيب 

وصهر، كان حبيث يسأل عن حاله إذ ذاك هل يثبت عليه أو يذل، فشفى غلَّ هذا السؤال، 
زول الظفر والنصر، واإلظهار  وأزيل مبا يكون له من النكال، وليكون ذلك بعد وقوع الفتح ون

مبا كان أول األمر من جربوهتم وأذاهم وقوهتم ابلَعدد   راا له على األعداء ابلعز والقهر، مذك
قُل ﴿والُعدد، وأنه مل يغن عنهم شيء من ذلك، بل صدق هللا وعده يف قوله سبحانه وتعاىل 

وَن إََِلَٰ جَ  ِيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوَُتَۡشُ وكذبوا فيما    ، آل عمران[]  ﴾١٢لِۡمَهادُ ٱَهنََّمن َوبِۡئَس  ل َِّلَّ
كانوا فيه من التعاضد والتناصر والتحالف والتعاقد، فذكر تعاىل أعداهم له وأقرهبم إليه يف  

وإىل أنه مل ينفعه قربه له  ،إشارة إىل أنه ًل فرق يف تكذيبه هلم بني القريب والبعيد ،النسب
أو نسب  ين على اًلجتهاد يف العمل من غري ركون إىل سببليكون ذلك حامالا ألهل الد

غري ما شرعه سبحانه، فقال تعاىل معرباا ابملاضي دًللة على أن األمر قد قضى بذلك وفرغ 
 . " (2)تتبَّ منه، فال بد من كونه وًل حميص: 

وملا ذكر سبحانه فيما قبل دخول الناس يف ملة اإلسالم " قال اإلمام اآللوسي:و. 
 ،  نهسبحانه بذكر هالك بعض ممن مل يدخل فيها وخسرا عقبه

 (3) وليس له منها نصيب وًل سهم  على نفسه فليبك من ضاع عمره

 
 .  588، ص6ج غرائب القرآن،  النيسابوري، ( 1) 
 .328-327، ص22جنظم الدرر،  البقاعي، ( 2) 
 ينظر: ديوان ابن الفارض، حتقيق د. درويش اجلويدي.  (3) 
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مسرة له عليه   كذا قيل يف وجه اًلتصال، وقيل هو من اتصال الوعيد ابلوعد ويف كل ٍ 
 . (1)"الصالة والسالم

السورة السابقة أن ثواب  يفومناسبتها ملا قبلها أنه ذكر الشيخ املراغي: "  قالز. 
وهنا ذكر أن عاقبة   ،العقىبيف الدنيا، والثواب اجلزيل يف املطيع حصول النصر واًلستعالء 

 . (2)"اآلخرةيف الدنيا والعقاب يف العاصي اخلسار 
نصره ونشر دينه،  قة بملا بشَّر هللا نبيه يف السورة السابقال الشيخ الغماري: "ح. 

عدوين عنيدين من أشد أعدائه: طاملا قاسى من إيذائهما وسبهما،    هبالكانسب أن يبشره هنا  
لنبيه، وانتقاماا له من أعدائه،  اوهلذا أفرد هللا هذه السورة للبشارة هبالكهما وخسراهنما، إكراما 

 . (3)"وهللا تعاىل أعلم
 َويلَ   َلُكْم ِديُنُكمْ بقوله تعاىل    (الكافرون )تمت سورة  خُ ":  الشيخ سعيد حوى قال  ط.  

ابلنصر على الكافرين، وأتيت   تبشر رسول هللا  (النصر)وجاءت سورة  [،6]الكافرون: ِدينِ 
سورة املسد لتتحدث عن مآل الكافرين وخسراهنم من خالل احلديث عن شخصية آذت 

هي وزوجها اإليذاء الكثري، وحرصت على رد وصد الناس عن اإلسالم، فهي   رسول هللا 
َها ﴿ قوله تعاىل ا يفيا  أولداخلة دخوًلا  يج

َ
أ َٰفُِرونَ ٱقُۡل َيَٰٓ ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ  ١ۡلَك

َ
 ﴾٢ََلٓ أ

ومن مث فللسورة صلتها الوثيقة مبا قبلها، فليس أعداء هللا مغلوبني فقط، بل  [، 2-1]الكافرون:
فيها واستمر على ذلك فإنه كذلك معذب عند هللا عز  وجل يوم   من حارب رسول هللا 

تسجيل للنصر الدنيوي   ( النصر)، ففي سورة لرسول هللا  آلخرة، وهو نصر اثنٍ القيامة ويف ا
 . (4)"ملسد تسجيل للنصر األخروي على الكافرينويف سورة ا ،على الكافرين
هناك تقابل بني هذه السورة والسورة اليت قبلها، ففي السورة  قال الشيخ الزحيلي: "ي.  

ع حصول النصر والفتح يف الدنيا، والثواب اجلزيل يف السابقة ذكر اّللَّ تعاىل أن جزاء املطي

 
 .496، ص15، جروح املعاين اآللوسي، ( 1) 
 .  260، ص30جتفسري املراغي،  (2) 
 .158، صجواهر البيان الغماري، ( 3) 
 . 6738، ص11جاألساس يف التفسري، سعيد حوى، ( 4) 
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اآلخرة، ويف هذه السورة ذكر أن عاقبة العاصي اخلسار يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة أو  
 . (1)"العقىب

 املفسرين  اثنًيا: دراسة أقوال
أنَّ وجه املناسبة بني فاحتة سورة املسد وخامتة سورة   علىاتفق املفسرون املذكورون 

، فلما ذكر هللا تعاىل حال أهل بياُن جزاء الطائعني، وجزاء الكافرين املبغضني للنيب النصر 
 ودخوهلم يف دين هللا، بنيَّ أن أعداء هذا الدين يف ضالل وخسران.    ،اإلميان

إلمام الرازي إىل أن وجه املناسبة بني سورة املسد وسورة النصر أييت من أن  أشار ا
، وإىل طائعني، وأن سورة املسد بيَّنت عقاب العصاة املستكربينسورة النصر أوضحت ثواب ال

 . أشار أبو حيان والنيسابوري   املعىنهذا 
وتبني حال الفريقني، بنيَّ اإلمام الغرانطي أن سورة الكافرون أتت تتربأ من أهل الكفر  و 

لضالل، وإعالم  مث حلقتها سورة النصر ببيان فريق أهل اإلميان، مث اليت بعدها ببيان فريق أهل ا
 القرىب ًل تنفع إًل من اتصل أبهل اإلميان. هلم أنَّ 

وأن اخلسران   ،أوضح اإلمام اآللوسي أن وجه املناسبة منعقد يف إسعاد فؤاد النيب  مث  
 ، مع ذكر املعىن مكرراا عند الشيخ املراغي والزحيلي.كل اخلسران يف عدم اتباع النيب 

 بني السورتني، وهي أن سورة النصر تعترب تسجيالا  حوى مبناسبة لطفية الشيخانفرد و 
ت ومن املناسبالنصر يف الدنيا على الكافرين، وأن سورة املسد تسجيل لنصر يف اآلخرة عليهم،  

أن املناسبة هي البشارة للنيب   مناجليدة اليت وردت يف أقوال املفسرين ما ذكره الشيخ الغماري  
  إبهالك أعدائه.   هر ويف الثانية بشَّ   ،نصر والفتح هلذا الدينيف السورتني، ففي األوىل بشره ابل 

لنصر أتت سورة ا  ، دخول الناس إىل الدينو   ،أبو هلب يف وجه الدعوة إىل هللا   وقفملا  و 
ذكر هللا  إذ   ،عاقبة الكفر والضالل مث ، مبينةا حال أهل اإلميان مبشرة ابخلري العميم هلذا الدين

 . وآذته ت طريق النيب ابحلديث عنه وعن زوجته اليت صدَّ يف سورة ابتدأت هلب  أابتعاىل 

 
 . 453، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 1) 
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ملا جاءت سورة النصر متحدثة عن دخول الناس يف دين هللا وعن الثناء على هللا  و 
دلَّت سورة املسد على عاقبة املستكربين اجلاحدين  ،سبحانه وتعاىل والتسبيح واًلستغفار له

 . ممقطوع ومبتور فيه  هبذا الدين أبن اخلري والنور
( من  ومن عظمة املفردات اللغوية القرآنية أنه تعاىل ختم سورة النصر مبفردة )تواابًّ

بالرغم من تقارب ف، (1) ب( اخلسارة واهلالك)اتب(، وابتدأ سورة املسد مبفردة )تبت( من )تب
إًل أن كل واحدة منها حتمل دًللة خمتلفة عن األخرى، فاألوىل مبعىن  ،األلفاظ من بعضها

 واإلانبة، والثانية مبعىن اخلسارة واهلالك.  التوبة 
  

 
 .110، ص8، جالعني ينظر: الفراهيدي، ( 1) 
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 املبحث العاشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة اإلخالص وخامتة سورة املسد
 

 ورة املسدخامتة س

ِِب لََهٖب َوتَبَّ ﴿قال هللا تعاىل: 
َ
ٓ أ ۡغَِنَٰ َعۡنُه َماَُلُ  ١َتبَّۡت يََدا

َ
ٓ أ َوَما  ۥَما

تُهُ ٱوَ  ٣َت لََهبٖ َسَيۡصََلَٰ نَاٗرا َذا ٢َكَسَب 
َ
ِِف ِجيِدَها َحۡبٞل  ٤ۡۡلََطبِ ٱَۡحَّالََة  ۥۡمَرأ

َسدِۢ  ِن مَّ  ]املسد[. ﴾٥م 

 
 فاحتة سورة اإلخالص: 

ُ ٱقُۡل ُهَو  ﴿قال هللا تعاىل:   َحد    ّللَّ
َ
ُ ٱ  ١أ َمدُ ٱ  ّللَّ َولَۡم   ٣لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ   ٢لصَّ

 ُ َحُدَۢ  ۥيَُكن َلَّ
َ
ا أ  ]اإلخالص[.  ﴾٤ُكُفوا
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 املطلب األول: بني يدي سورة اإلخالص
 أواًل: التعريف ابلسورة

حسب ترتيب تعداد السور يف  املئةهي السورة الثانية عشرة بعد سورة اإلخالص 
وميكن ،  وقال جماهد وعطاء وقتادة: مكية،  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: مدنية   ،املصحف

،  »سورة اإلخالص« بـ معظم التفاسري ومسيت يف، أن تكون لعظمها نزلت يف كل من البلدين
فيها تعليم الناس إخالص العبادة    ألنَّ   ؛معاين هذه السورة واشتهر هذا اًلسم ًلختصاره ومجعه  

 اإلمام مسلمروى  ، و األلوهية، أي سالمة اًلعتقاد من اإلشراك ابهلل غريه يف  والتوحيد  هلل تعاىل
وقد روي عن مجع من الصحابة  ،  (1) ث القرآن«تعدل ثل أحد  قال: »قل هو هللا    رسول هللا    أنَّ 

ذكر اإلمام الرازي يف الغرض من ، فذلك هو اًلسم الوارد يف السنةما فيه تسميتها بذلك، 
ذات هللا ومعرفة  املقصود األشرف من مجيع الشرائع والعبادات، معرفةُ احلديث الشريف أن 

ذات، فكانت هذه السورة معادلة  صفاته ومعرفة أفعاله، وهذه السورة مشتملة على معرفة ال
ومسيت يف بعض  ، للسورة ذكرها اإلمام اآللوسي يف تفسريه ووردت أمساء  كثرية  ، لثلث القرآن

ويف »اإلتقان«  ، املصاحف التونسية »سورة التوحيد« ألهنا تشتمل على إثبات أنه تعاىل واحد
عدت السورة و ، اإلسالم أساس أهنا تسمى »سورة األساس« ًلشتماهلا على توحيد هللا وهو

وآايهتا عند  ، ت بعد سورة الناس وقبل سورة النجمنزل، الثانية والعشرين يف عداد نزول السور
أهل العدد ابملدينة والكوفة والبصرة أربع، وعند أهل مكة والشام مخس ابعتبار مل يلد آية ومل  

 . (2) يولد آية

 اثنًيا: مقصد السورة 
 . وإخالص العبادة له وحده ،احد الداينإثبات صفات الكمال للو مقصدها 

 
،  1، ج811أحد، رقم احلديث ابب فضل قراءة قل هو هللا  كتاب: صالة املسافرين وقصرها،   ،صحيح مسلم ( 1) 

ْرَداِء، َعِن النَّيبِ  566ص َلٍة ثـُُلَث اْلُقْرآِن؟« قَالُوا: وََكْيَف يـَْقرَأْ  . َعْن َأيب الدَّ ، قَاَل: »أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ يف لَيـْ
 . ْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآِن« ثـُُلَث اْلُقْرآِن؟ قَاَل: »ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد  تَـ 

مصاعد  ؛ البقاعي، 358، ص32جمفاتيح الغيب، ؛ الرازي، 536، ص5جاحملرر الوجيز، ابن عطية، ( ينظر: 2) 
،  30ج التحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 503، ص15؛ اآللوسي، روح املعاين، ج279، ص3، جالنظر 

 .6745، ص11جاألساس يف التفسري،  ؛ سعيد حوى، 611-609ص
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موضحاا مقصد سورة اإلخالص، وعظم شأهنا، وسبب  سيناالرئيس ابن وقال الشيخ 
وملا كان املقصد األقصى من طلب العلوم أبسرها معرفة ذات هللا تعاىل وصفاته،  : "فضلها

ى مجيع ما يتعلق وكيفية صدور أفعاله عنه، وهذه السورة دالة على سبيل التعريض واإلمياء عل 
قال اإلمام ، و (1)"معادلة لثلث القرآنعن ذات هللا، ًل جرم جعل هذه السورة  ابلبحث
أبقصى  ومقصودها بيان حقيقة الذات األقدس ببيان اختصاصه ابًلتصاف: "البقاعي
الكمال، ونفي شوائب   للدًللة على صحيح اًلعتقاد، لإلخالص يف التوحيد، إبثبات   ،الكمال

واًلعتقاد يف مجيع   (2) ءاجوثبات الل ، ًلختالل، املثمر حلسن األقوال واألفعالالنقص وا
 . (3) ("املقشقشة) ، املوجب للخالص، وكذا(اإِلخالص)وعلى ذلك دل امسها ، األحوال

وأنه ًل يقصد يف احلوائج غريه ، إثبات وحدانية هللا تعاىلقال اإلمام ابن عاشور: " و 
وإبطال أن يكون املولود إهلا مثل ، طال أن يكون له ابنوإب، وتنزيهه عن مسات احملداثت 

 . (4)"سى عليه السالمعي
ر اإلمام البقاعي أن مقصد سورة اإلخالص هو إثبات لكمال هللا تعاىل ونفي عن أشا

النقص، ودلَّ على مقصد السورة من خالل امسها، أما اإلمام ابن عاشور فقد أملح إىل أن  
 سبحانه. ه  حاشى ل املشركني ابستحالة أن يكون هلل ابن   سورة اإلخالص ردٌّ قاطع على

 
عبد هللا اخلطيب،  أ.د للشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن سينا، حتقيق ودراسة: إلخالص تفسري سورة اابن سينا،  (1) 

شوال   - العدد: احلادي واخلمسون - جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، السنة السابعة عشرة
 .85، ص:  2002ديسمرب -هـ1423

.  َوُهَو قشر الشََّجَرة َوَغريَهايته، واللحا َمْقُصور اللحاء،  مصدر حلي الرجل: طَاَلْت حليف األصل )اللحا( وهي من  (  2) 
ت: سعد بن  إكمال األعالم بتثليث الكالم،  هـ(،  672ينظر: مجال الدين الطائي اجلياين: حممد بن عبد هللا )ت:

مل   .562، ص2م، ج1984هـ 1404، ( هـ 1404، 1ط ، جامعة أم القرى )مكة املكرمة:محدان الغامدي، 
ىن كالم اإلمام البقاعي من خالل هذه املفردة، وحبثت يف بعض النسخ فوجدت كلمة )اللجاء( ومعناها  يتضح مع

مشس العلوم ودواء كالم العرب    ،هـ( 573:  ت )  ي بن سعيد احلمري ا نشوان    امللجأ، وهي أقرب لفهم السياق. ينظر: 
، )لبنان: دار  يوسف حممد عبد هللا د -مطهر بن علي اإلرايين  -العمري  حسني بن عبد هللا: د ت ، من الكلوم

 . (هـ  1420، 1الفكر املعاصري، ط
 . 280، ص3جمصاعد النظر، ( البقاعي، 3) 
 . 612، ص30ج  التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،  4) 
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 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة اإلخالص وخامتة املسد ودراسُتها 
 أواًل: أقوال املفسرين

ملا انقضى مقصود الكتاب العزيز جبملته عاد األمر "   اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  أ.  
  رةاآلخِ  ةَ أَ شْ النَّ  ئُ شِ نْ يُـ  هللاُ  مثَّ  سردهم إىل حني،حباهلم من  العامل إىل ما كان وأشعر 

وهم ومجيع ما يصدر عنهم من أفعاهلم   ، وبقاؤهم به ، ، فوجودهم منه سبحانه[20]العنكبوت:
وأقواهلم، كل ذلك خلقه واخرتاعه، وقد كان سبحانه وًل عامل وًل زمان وًل مكان، وهو اآلن  

وًل حيتاج إىل معني، وًل يتقيد ابلزمان وًل يتحيز ابملكان،    ، يفتقر إىل أحدعلى ما عليه كان ًل
 . (1)"ا، له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكمفاحلمد هلل رب العاملني أهل احلمد ومستحقه مطلقا 

، ملا تقدم فيما قبلها عداوة أقرب الناس إىل الرسول "قال اإلمام أبو حيان: ب. 
اد األصنام الذين اختذوا مع هللا آهلة، جاءت هذه ، وما كان يقاسي من عبَّ وهو عمه أبو هلب

وبغري ذلك من   ،وابلتثليث  ، ئلني ابلثنويةالسورة مصرحة ابلتوحيد، رادة على عباد األواثن والقا
 . (2) "املذاهب املخالفة للتوحيد

  ه  سبحان ا بنيَّ مل" قال اإلمام البقاعي بعد أن ذكر ترابط السور السابقة فيما بينها:  ج.  
ا  أعدائه فحكم هبالكه، وهالك زوجه هالكا  ، وختم أبعدى رسول هللا  بذلك إهالكه عدو

ًل جرب له على وجه مبني أنه يف أدىن دركات احلقارة، وأعظم أنواع اخلسارة، فرقص الفكر 
السامع غاية اًلهتزاز إىل   من هذه األمور، وسكر اللب من عجائب املقدور، واهتز طرابا 

د، وهو إظهار شخص  وصف الفاعل لذلك الذي هو خارج عن طوق البشر، وخارق للعوائ
واحد على الناس كافة مع شدة عداوهتم له، جاءت اإلخالص كاشفة ملا ثبت من العظمة 

وفعل له هذه األمور العظيمة املوجبة ملن   ،سبحانه وتعاىل الذي أمره هبذا الدين لويل النيب 

 
 . 384صالربهان يف تناسب سور القرآن، الغرانطي، ( 1) 
 . 570، ص10جالبحر احمليط،  أبو حيان، ( 2) 
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وًل ا من ذلك وهو شهيد، لئال يستبعد عليه سبحانه وتعاىل شيئا  له قلب أو ألقى السمع
   .(1) " ...غريه

كان العرب جيمعون املال، عدة لنوائب الزمان، وحوادث . قال الشيخ الغماري: " د
الدهر، ويطلبون البنني ملكاثرة اخلصوم، وحماربة األعداء، فذكر هللا يف السورة السابقة أن أاب  

كان يعتز هبما  ك واخلسار، مل ينفعه ماله، وًل ما كسب من أوًلد، وقد  هلب حني نزل به اهلال
على عادة قومه وعشريته، فنزه هللا تعاىل نفسه هنا عن مشاهبة خلقه، فال ولد له وًل والد، وًل 

 . (2) "مياثله أحد سبحانه وتعاىل
ين للتربؤ  املناسبة بينها وبني ما قبلها واضحة، فسورة الكافر قال الشيخ الزحيلي: ".  ه

السورة إلثبات التوحيد ّللَّ تعاىل، املتميز بصفات الكمال،  من مجيع أنواع الكفر والشرك، وهذه  
املقصود على الدوام، املنزه عن الشريك والشبيه، ولذا قرن بينهما يف القراءة يف صلوات كثرية،  

 . (3) "كركعيت الفجر والطواف، والضحى، وسنة املغرب، وصالة املسافر
 ا: دراسة أقوال املفسريناثنيً 

أن وجه املناسبة بني فاحتة سورة اإلخالص وخامتة سورة  على  اتفق املفسرون املذكورون  
، وإثبات الندامة ألهل الكفر واإلشراك وتنزيهه  عظمة احلق سبحانه وتعاىل نيُ تبيهو  املسد

 طريقه.   يف ابهلل تعاىل كأمثال أيب هلب ومن سار
خالص أتت مبينةا األصل يف وجود  املناسبة إىل أن سورة اإل  الغرانطي وجهربط اإلمام  

هللا تعاىل قبل خلق الكائنات، وأن تلمس املناسبة من خالل تذكري فريق أهل اإلميان يف سورة  
 د األحد الصمد سبحانه وتعاىل. حالنصر، وفريق أهل الضالل يف سورة املسد، ابلوا

 
إىل ربط سورة  بعد ذكره لألوزان يف اللفظ،    . وجَّه السيوطي املناسبةَ 347-346، ص22، جنظم الدررالبقاعي،  (  1) 

تناسق الدرر،  ينظر: بسورة )الكافرون(، وبنيَّ وجود حكمة يف إيراد سوريت النصر واملسد بينهما. اإلخالص 
 . 461، ص30جالتفسري املنري،  الزحيلي، ينظر:  .172ص

 .159-158، صجواهر البيان الغماري، ( 2) 
 . 461، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 3) 
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يف سورة   همت على أهل الضالل غيَّ ردَّ اإلماُم أبو حيان أن سورة اإلخالص  وبنيَّ 
، لتبقى حجةا خالدةا على أهل الشرك مدى املسد وعداوهتم وبغضهم هلل تعاىل ولنبيه 

 األزمان.
استلهم اإلمام البقاعي وجه املناسبة من بيان سورة اإلخالص لعظمة اجلليل سبحانه  و 

خالص  الزحيلي، رابطاا سورة اإلاملعىن الشيخ  اوتعاىل كاشفةا ادعاء الكافرين، كما أضاف هذ
 بسورة الكافرون.  

تمت سورة املسد خُ  من انحية اللفظ حني من أوجه املناسبة بني السورتنييظهر و 
أنَّ  لقارئ ا شعرسورة اإلخالص بذات احلرف، لي اختتمت أول آيةِ و حبرف الدال الساكنة 

 تعاىل وتوحيده ًل ميكن أن يصح  معرفة هللا يف اللفظ واملعىن، إذ إنَّ  ًل انفكاكاا ترابطااهناك 
ولدينه،   وحمبته واتباعه، وملا كان أبو هلب وزوجته من املبغضني للنيب  دون معرفة النيب 

سبحانه   سريعاا يف النسق الصويت لُيعِلم العبادَ فكأن الرد وإثبات التوحيد هلل تعاىل كان مشاهباا 
 .ضالل والغشاوةلك أهل الوأًل يسلكوا مس وتعاىل بدعوة التوحيد، 

وملا ذكر هللا تعاىل عاقبة أهل الكفر واألذى، بنيَّ سبحانه وتعاىل أن طريق النجاة من 
هذا اهلالك هو اًلعتقاد اجلازم أبن ًل معبود حبق سوى هللا تعاىل وحده، ًل شريك له،  

 وابًللتجاء إليه سبحانه. 
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ة الفلق وخامتة سورة  فاحتة سور املبحث احلادي عشر: بيان أوجه التناسب بني 
 اإلخالص 

 
 خامتة سورة اإلخالص:

ُ ٱقُۡل ُهَو  ﴿قال هللا تعاىل:   َحد    ّللَّ
َ
ُ ٱ  ١أ َمدُ ٱ  ّللَّ َولَۡم   ٣لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ   ٢لصَّ

 ُ َحُدَۢ  ۥيَُكن َلَّ
َ
ا أ  ]اإلخالص[.  ﴾٤ُكُفوا

 
 فاحتة سورة الفلق:

ِ  قُۡل ﴿قال هللا تعاىل:  ُعوُذ بَِرب 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱأ ِ  ٢ِمن َش  َوِمن َش 

ِ    ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَٰتِ ٱَوِمن َش  ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   ٤لُۡعَقدِ ٱِِف    نلَّفَّ  ﴾٥َوِمن َش 
 ]الفلق[.
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 املطلب األول: بني يدي سورة الفلق 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ، تعداد السور يف املصحفحسب ترتيب    املئةهي السورة الثالثة عشرة بعد  سورة الفلق  
وجاء يف كالم بعض الصحابة ، ومعظم كتب التفسري »سورة الفلق«املصحف ومسيت يف 

رجَّح البقاعي  وقد واختلف فيها أمكية هي أم مدنية، ، تسميتها مع سورة الناس »املعوذتني«
ل سورة  يف عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الفيل وقبوعدت العشرين  ،  واآللوسي أهنا مكية

 . (1) وعدد آايهتا مخس ابًلتفاق، الناس
 اثنًيا: مقصد السورة 

مقصدها بيان قدرة هللا تعاىل املطلقة يف خلقه، وااللتجاء إىل سلطانه العظيم،  
 . تعليم الناس االستعاذة ابهلل سبحانه من شرور املخلوقاتو 

 خللق الظاهرومقصودها: اًلعتصام من شر كل ما انفلق عنه االبقاعي: "قال اإلمام  و 
 . (2)"وامسها ظاهر الدًللة على ذلك ، والباطن

كلمات للتعوذ ابهلل من شر ما   والغرض منها تعليم النيب " قال اإلمام ابن عاشور:و 
واألحوال اليت يسرت يتقى شره من املخلوقات الشريرة، واألوقات اليت يكثر فيها حدوث الشر،  

ذ هبا،  هذه املعوذة ليتعوَّ  م هللا نبيئه بتبعاهتا، فعلَّ أفعال الشر من ورائها لئال يرمى فاعلوها 
عوذ وأيمر أصحابه ابلتعوذ هبما، فكان التَّ   ،كان يتعوذ هبذه السورة وأختها  وقد ثبت أن النيب  

 . (3) "ة املسلمنيهبما من سنَّ 

 
روح  ؛ اآللوسي، 298، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ؛ 538، ص5ج احملرر الوجيز،( ينظر: ابن عطية، 1) 

األساس يف  سعيد حوى، ؛ 624-623ص ، 30ج التحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 517، ص15جاملعاين، 
 . 6757، ص11جالتفسري، 

 . 298، ص3جعد النظر، مصاالبقاعي، ( 2) 
 . 625، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 3) 
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مقصد السورة من الدًللة على امسها، حيث أشار إىل أن  انطلق اإلمام البقاعي يف 
ما انفلق عنه اخللق الظاهر والباطن، أما اإلمام الطاهر فقد أحال إىل أن مقصدها  الفلق هو

 ابًلستعاذة.   هو إرشاد هللا تعاىل نبيه 

 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الفلق وخامتة اإلخالص ودراسُتها
 أواًل: أقوال املفسرين

)الفلق واإلخالص(  رفني فسر هاتني السورتني  مسعت بعض العا"  قال اإلمام الرازي:  أ.
ه سبحانه ملا شرح أمر اإلهلية يف سورة اإلخالص ذكر هذه السورة  على وجه عجيب فقال: إنَّ 

ِ  قُۡل ﴿: عقيبها يف شرح مراتب خملوقات هللا فقال أوًلا  ُعوُذ بَِرب 
َ
وذلك  ،]الفلق[ ﴾١لَۡفلَقِ ٱأ

الظلمات بنور التكوين   حانه هو الذي فلق تلك ظلمات العدم غري متناهية، واحلق سب ألنَّ 
ِ ﴿واإلجياد واإلبداع، فلهذا قال:  ُعوُذ بَِرب 

َ
 . (1)"...]الفلق[  ﴾١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ

 كتاب هللا وأتى األمر  ي استوضح آطوىب ملن " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  ب.
يف الوجود حقيقة إًل هو  ومل ير فاعالا  ،وأجاب داعي هللا ،وعرف نفسه ودنياه ،من اببه

كان    ؛واتضح عظيم رمحة هللا به ملن تدبر واعترب وأانب  ،سبحانه، وملا كمل مقصود الكتاب 
تني من شر ما خلق وذرأ،  من شر احلاسد وكيد األعداء، فختم ابملعوذ  اءمظنة اًلستعاذة واللج

 . (2)"وشر الثقلني
السورة قبلها، شرح ما يستعاذ منه  وملا شرح أمر اإلهلية يف  قال اإلمام أبو حيان: "  ج.

 . (3) "ابهلل من الشر الذي يف العامل ومراتب خملوقاته

 
 . 517، ص15جروح املعاين، ينظر: اآللوسي،  .367، ص32ج مفاتيح الغيب، ( الرازي،  1) 
 .385-384، صالربهان يف تناسب سور القرآنالغرانطي، ( 2) 
 . 575، ص10جالبحر احمليط،  أبو حيان، ( 3) 
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ذاته  ا له عما ًل يليق به يف ملا أمره بقراءة سورة اإلخالص تنزيها قال النيسابوري: " د.
من يصده عن ذلك  وصفاته وكان ذلك من أشرف الطاعات، أمره أن يستعيذ به من شر ِ 

 . (1)"شياطني اإلنس واجلن وكسائر ،كاملشركني
ملا افتتح سبحانه وتعاىل هذا الذكر احلكيم ابهلداية يف قوله  البقاعي: " اإلمام قال ه.

  هدىا وابهلداية والتقوى اليت هي شعار التائب يف قوله تعاىل:  ،  يمقِ تَ املسْ   راطَ ان الص ِ اهدِ   تعاىل
بتقرير أمر التوحيد على وجه ًل يتصور  رين، وختم  ئ[ وذلك أول منازل السا2:]البقرة  قنيللمتَّ 

وذلك هو هناية املقامات    لْ قُ   ـأن يكون أكمل منه وتقرير اإلخالص فيه كما يشعر به األمر ب
الدين، وانتهى سري السالكني، وختم اإلخالص املقررة لذلك أبنه   عند العارفني، فتم بذلك 

   والعكوف عليه ، تعاىل ًل كفوء له، فتوفرت الدواعي على اًلنقطاع إليه
 ( 2)إلايب املسافروألقت عصاها واطمأن هبا النوى ... كما قر عينا اب

شر ما يقدح فيه   أمر ابلتعوذ برب هذا الدين، موافقة إلايك نعبد وإايك نستعني، من
بضرر يف الظاهر أو يف الباطن وهم اخلالئق حىت على الفنا يف الغنا، وبدأ مبا يعم شياطني 

وخيص الباطن الذي يستلزم صالحه    ،لظاهر والباطن، مث اتبع مبا يعم القبيلنياإلنس واجلن يف ا
ويف ذلك إشارة إىل احلث ، على وجه ًل خيل ابلظاهراهر، إعالماا بشرف الباطن صالح الظ

َت  ﴿كما يشري إليه قوله تعاىل:    ،على معاودة القراءة من أول القرآن
ۡ
 ۡسَتِعذۡ ٱفَ   لُۡقۡرَءانَ ٱفَإَِذا قََرأ

 ِ ِ ٱب ۡيَطَٰنِ ٱِمَن  ّللَّ  . (3)"[98]النحل:   ﴾٩٨لرَِّجيمِ ٱ لشَّ

ملا بنيَّ فيما سبق أنه الصمد: أي املقصود إليه يف كل أمر، الغماري: "قال الشيخ  و.  
 ."أرشد هنا إىل اًللتجاء إليه، واًلستعاذة به من شرور خلقه

ورة اإلخالص لتنزيه اّللَّ ملا أابن اّللَّ تعاىل أمر األلوهية يف س"قال الشيخ الزحيلي:  .ز
عما ًل يليق به يف ذاته وصفاته، أابن يف هذه السورة وما بعدها ومها املعوذاتن ما يستعاذ منه 

 
 . 598، ص6ج قرآن،  غرائب ال النيسابوري، ( 1) 
،  العرب  لسان ابن منظر،  ينظر: ، الغريمه وقيل السلمى، ربه  لعبد أو  أوس،  بن ملعقر  وهو الطويل، من  البيت( 2) 

 . 347، ص15ج
 .407، ص22ج،  نظم الدرر البقاعي، ( 3) 
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، كاملشركني وسائر   ابّللَّ من الشر الذي يف العامل، ومراتب خملوقاته الذين يصدون عن توحيد اّللَّ
شر املخلوقات، وظلمة الليل،    ستعاذة مننس واجلن، وقد ابتدأ يف هذه السورة ابًلشياطني اإل

 .(1) "...والسحرة، واحلس اد
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

اتفق املفسرون املذكورون على أن وجه املناسبة بني سورة الفلق وسورة اإلخالص  
سورة  من الشرور يف  به سبحانهة اإلخالص واًلستعاذسورة متصل  ببيان املقصد الرابين يف 

أشار اإلمام الرازي إىل وجه املناسبة بني السورتني من خالل الربط بني البيان  د الفلق، وق
وبيان مراتب الشر يف سورة الفلق، وأن هللا سبحانه وتعاىل فلق  ، اإلهلي يف سورة اإلخالص

مام أبو حيان املعىن الذي أورده  ، وقد كرر اإلهذه التكوينات للنور احلاصل يف اإلجياد واإلبداع
 الرازي.اإلمام 

حني أشار إىل أن املقصود اإلهلي حني اكتمل ،  عن وجه املناسبة  الغرانطيأابن اإلمام  و 
 ، وقد أملح اإلمام النيسابوري إىل هذا املراد. حلقه ابًلستعاذة واًلستجارة ابهلل تعاىل من الشرور

نه  إانفرد اإلمام البقاعي يف أحد وجوه املناسبة بني سوريت اإلخالص والفلق، حيث و 
والعكوف إليه، أمر  تعاىل ملا ذكر سورة اإلخالص وتوفرت األسباب يف اًلنقطاع إىل هللا تعاىل  

واًلنفراد هنا يف بيان هذا الوجه، وإن كان    يثري السوء من املخلوقات،ما  ابًلستعاذة من مجيع  
الناس ربطاا  ، وقد ربط الشيخ الغماري بني اسم هللا: الصمد، وبني سورة  املعىن مشاهباا ملا سبقه

ا.   جيدا
نزَّه نفسه يف سورة  ملا من خالل ما تقدم من أقوال املفسرين يتبني أنَّ هللا تعاىل و 

 به سبحانه وتعاىل من كل الشرور احمليطة ابلعباد.  وأمته ابًلستعاذة ى نبيه اإلخالص وصَّ 
  

 
 . 470، ص30جالتفسري املنري، الزحيلي،  ( 1) 
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املبحث الثاين عشر: بيان أوجه التناسب بني فاحتة سورة الناس وخامتة سورة 
 الفلق

 
 خامتة سورة الفلق: 

ِ ﴿قال هللا تعاىل:  ُعوُذ بَِرب 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ ِ  ٢ِمن َش  َوِمن َش 

ِ    ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَٰتِ ٱَوِمن َش  ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   ٤لُۡعَقدِ ٱِِف    نلَّفَّ  ﴾٥َوِمن َش 
 ]الفلق[.

 
 فاحتة سورة الناس:  

ِ  قُۡل ﴿قال هللا تعاىل:   ُعوُذ بَِرب 
َ
ِمن   ٣نلَّاِس ٱإَِلَٰهِ    ٢نلَّاِس ٱَملِِك    ١نلَّاِس ٱ أ

 ِ ِيٱ ٤ۡۡلَنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱَش  نَّةِٱِمَن  ٥نلَّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ  َّلَّ  ۡۡلِ
 ]الناس[.  ﴾٦نلَّاِس ٱوَ 
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 املطلب األول: بني يدي سورة الناس 
 أواًل: التعريف ابلسورة

  ،حسب ترتيب تعداد السور يف املصحف  املئةالرابعة عشرة بعد    هي السورةسورة الناس  
وهي مكية يف قول ، »سورة الناس« مُسيت هذه السورة يف املصحف وأكثر كتب التفسري بـ

  ، الذين قالوا يف سورة الفلق إهنا مكية، ومدنية يف قول الذين قالوا يف سورة الفلق إهنا مدنية
عدت احلادية ، اخلالف يف إحدامها كاخلالف يف األخرىوالصحيح أهنما نزلتا متعاقبتني، ف

، وعدد آايهتا ست  من السور، نزلت عقب سورة الفلق وقبل سورة اإلخالص  والعشرين
 . (1)آايت 

 اثنًيا: مقصد السورة 
قيل لسهل: ما الوسوسة؟ فقال: كل شيء دون هللا تعاىل فهو وسوسة، وإن القلب "

 . (2) "هللا تعاىل، وإذا كان مع غريه فهو قائل مع غريه إذا كان مع هللا تعاىل فهو قائل عن
من الشرور الداخلة اخلفية يف النفس  االستعاذة ابهلل سبحانه، مقصودها 

ومقصودها: اًلعتصام ابإِلله احلق، من شر اخللق الباطن،  "  قال اإلمام البقاعي:و ،  (3) البشرية
وأحسن  ، كثر شره ابملكر واخلداعدال على ذلك، ألن اإِلنسان مطبوع على الشر، وأ وامسها

إليه، فإن الوسوسة ًل تكون   من الشر الباطن، املأنوس به، املشروح من هذا: أهنا لالستعاذة
الباطن،  والناس: مشتق من اإِلنس، فإن أصله، أانس، وهو أيضاا: اضطراب ، إًل مبا يشتهي

ومقصود هذه السورة معادل   ،اًلسم املسمى  -املشري إليه اًلشتقاق من النَّوس، فطابق حينئذ  
فقد اتصل اآلخر ابألول اتصال العلة ابملعلول، والدليل ، راقبةملقصود الفاحتة، الذي هو امل

 .(4)"ل، وحتقيق املأمولو ابملمثول، وهللا املسؤول، يف تيسري الس    ابملدلول، واملثل
 

روح  ؛ اآللوسي، 310، ص3جمصاعد النظر، ، ؛ البقاعي540، ص5جاحملرر الوجيز، ابن عطية، ( ينظر: 1) 
األساس يف التفسري،  ؛ سعيد حوى، 632، ص30جالتحرير والتنوير، ؛ ابن عاشور، 524، ص15، جاملعاين 

 . 6765، ص11ج
 . 211ص، القرآن العظيم تفسري  ، التسرتي( 2) 
 . 478، صمعامل السور ينظر: فايز السريح، ( 3) 
 . 310، ص3جمصاعد النظر، البقاعي، ( 4) 



 

226 

 

لوسواس الذي  ألن يتعوذ ابهلل ربه من شر ا النيب إرشاد " قال اإلمام ابن عاشور:و 
،  وإفساد إرشاده الناس ويلقي يف نفوس الناس اإلعراض عن دعوته  حياول إفساد عمل النيب  

هللا تعاىل معيذه من ذلك فعاصمه يف نفسه من تسلط وسوسة   ويف هذا األمر إمياء إىل أنَّ 
، تعليم املسلمني التعوذ بذلك  ويتبع ذلك  ،الوسواس عليه، ومتمم دعوته حىت تعم يف الناس

عرض إىل الوسواس، ومع السالمة منه فيكون هلم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التَّ 
 . (1)"مبقدار مراتبهم يف الزلفى

أشار اإلمام البقاعي إىل مقصود سورة الناس من خالل اًلسم، جلبلة اإلنسان على 
ت حمور املراقبة هلل صود السورة بسورة الفاحتة حتالشر، وهو أمر فلسفي خمتلف فيه، مث ربط مق

  وإرشاد أمته   أوضح اإلمام ابن عاشور أن مقصد سورة الناس منعقد يف إرشاد النيب  ، و تعاىل
 .اإلفساديف اًلستعاذة من شر 

 املطلب الثاين: أقوال املفسرين يف التناسب بني فاحتة الناس وخامتة الفلق ودراسُتها 
 املفسرينأواًل: أقوال  

لطيفة أخرى: وهي أن  _ أي الناس _  أن هلذه السورة  واعلم" قال اإلمام الرازي: أ. 
املستعاذ به يف السورة األوىل مذكور بصفة واحدة وهي أنه رب الفلق، واملستعاذ منه ثالثة  
أنواع من اآلفات، وهي الغاسق والنفااثت واحلاسد، وأما يف هذه السورة فاملستعاذ به مذكور  

له واملستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، والفرق بني فات ثالثة: وهي الرب وامللك واإلبص
املوضعني أن الثناء جيب أن يتقدر بقدر املطلوب، فاملطلوب يف السورة األوىل سالمة النفس 
والبدن، واملطلوب يف السورة الثانية سالمة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت: 

 .(2)" سبحانه وتعاىل أعلمم من مضار الدنيا وإن عظمت، وهللاأعظ
وجه أتخريها عن شقيقتها عموم األوىل " اإلمام ابن الزبري الغرانطي:قال  ب.

ِ َما َخلَقَ ﴿قوله  وخصوص الثانية، أًل ترى عموم وتنكري  ، امَ وإهبام  [،الفلق] ﴾٢ِمن َش 

 
 . 632، ص30جالتحرير والتنوير،  ابن عاشور،  ( 1) 
 . 378، ص32، جمفاتيح الغيبالرازي،  ( 2) 
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ابلعموم، مث  يف سورة الناس وتعريفه ونعته، فبدأ غاسق وحاسد، والعهد فيما استعيذ من شره 
 .(1) " ...ابخلصوص ليكون أبلغ يف حتصيل ما قصدت اًلستعاذة منه وأوىف ابملقصود أتبع

ملا جاءت سورة الفلق لالستعاذة من شر ما خلق من مجيع  "قال اإلمام البقاعي:  .  ج
مجلة الشر املوجود يف مجيع األكوان املضار البدنية وغريها العامة لإلنسان وغريه، وذلك هو 

اسق والساحر واحلاسد، فكانت  غمان، مث وقع فيها التخصيص بشرور أبعياهنا من الواألز 
اًلستعاذة فيها عامة للمصائب اخلارجة اليت ترجع إىل ظلم الغري، واملعايب الداخلة اليت ترجع  

أنه أضر املصائب، وكان  إىل ظلم النفس ولكنها يف املصائب أظهر، وختمت ابحلسد فعلم 
اإلنس من العداوة احلسد، جاءت سورة الناس متضمنة لالستعاذة من شر  أصل ما بني اجلن و 

خاص، وهو الوسواس، وهو أخص من مطلق احلاسد، ويرجع إىل املعايب الداخلة الالحقة 
جلن للنفوس البشرية اليت أصلها كلها الوسوسة، وهي سبب الذنوب واملعاصي كلها، وهي من ا

ئب واملعايب، فقد تضمنت السورة كالفلق استعاذة أمكن وأضر، والشر كله يرجع إىل املصا
 . (2)"ومستعاذاا به ومستعاذاا منه وأمراا إبجياد ذلك 

  -وإن كانت أقصر منها-وقدمت الفلق على الناس ...قال اإلمام السيوطي: " .د
 . (3) "تبتملناسبة مقطعها يف الوزان لفواصل اإلخالص مع مقطع 

ها يف اًلستعاذة، وخصت ابًلستعاذة من تناسب سابقت"قال الشيخ الغماري: ه. 
شر الوسواس اخلناس، لعظم ضرره، وجلراينه من اإلنسان جمرى الدم، كما ثبت يف احلديث، 

 . (4) "نعوذ ابهلل من شره ونسأله العصمة من ضرره
 اثنًيا: دراسة أقوال املفسرين

ة سورة الفلق أن وجه مناسبة فاحتة سورة الناس مع خامت  علىاتفق املفسرون املذكورون  
 منعقد يف ذكر التخصيص بعد العموم يف سورة الناس. 

 
 .386-385، صالربهان يف تناسب سور القرآنالغرانطي، ( 1) 
 .424، ص22جنظم الدرر،  البقاعي، ( 2) 
 .170، صتناسق الدررالسيوطي، ( 3) 
 .161ص جواهر البيان،الغماري، ( 4) 
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أشار اإلمام الرازي إىل وجه املناسبة بني السورتني من خالل بيان عظمة مضار الدين 
امللك اإلله جل جالله، وأن الثناء   أمام مضار الدنيا، من خالل اًلستعاذة ابهلل تعاىل الرب 

 .جيب أن يتقدر ابلقدر املطلوب 
 الفلق والناس، حيث إن طى اإلمام الغرانطي معىنا لطيفاا يف املناسبة بني سوريتَ أعو 

سورة الفلق حتدثت عن اًلستعاذة من الشر فكان اللفظ عاماا، مث أتى التخصيص يف سورة  
ذا املعىن أشار اإلمام البقاعي مع هل، و لكي يكون املعىن أبلغ وأكمل ملقصود السورة  ؛ الناس

 شيء من التفصيل.
أملح اإلمام السيوطي إىل مناسبة صوتية بني سورة املسد واإلخالص والفلق، حني و 

أراد توجيه تقدم سورة الفلق على سورة الناس، فأشار إىل تناسب املقاطع بني السور الثالث،  
 ذا وجه جيد. وه

اًلستعاذة به من شر السحرة واحلسدة، أوضح لنا  يف سورة الفلق ملا ختم هللا تعاىل و 
يقهم مقطوع مسدود، من خالل إشارة حرف القلقلة الذي يرتدد صداه ويعلو صوته مث  أن طر 

تعاىل واًللتجاء إليه واًلحتماء به سبحانه   به سرعان ما خيفت وخيبو، وأرشدان إىل اًلستعاذة 
وتعاىل من شرور الشيطان واعتدائه، موضحاا أنه لن يصيب امللتجئ إليه مكروه  وًل إساءة إًل  

 ﴾٦٥إِنَّ ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٞنۚٞ َوَكَِفَٰ بَِرب َِك َوكِيًٗل ﴿   وتقديره، قال تعاىل:مبراد هللا
 [.65]اإلسراء:

  خاصٍ  مبحثٍ  بعدم إفرادلقارئ هذا أود لفت انتباه ا وقبل ختام املبحث األخري
مل يقوموا إبفراد ألن أصحاب هذا العلم مبناسبة فاحتة سورة الفاحتة مع خامتة سورة الناس 

مناسبة خاصة لفاحتة سورة الفاحتة مع خامتة سورة الناس، ولكن بعضهم أتى ابإلشارات اليت  
جبانب أي سورة، لناسبتها بوجه من لو وضعت الفاحتة ، "و (1) يتلمس منها وجوهاا يف املناسبة

 

مام الغرانطي معىنا يشري إىل النظري بني سوريت الفلق والناس، وسوريت الناس والفاحتة، عرب  يستنبط من كالم اإل (1) 
  توضيح العموم واخلصوص، فكما أنه سبحانه وتعاىل بدأ ابلعموم يف سورة الفلق مث انسب ذلك ذكر اخلصوص يف 

، ليكون من   الرَّمَحِن الرَِّحيمبسم هللاقوله تعاىل سورة الناس، كذلك أورد سبحانه وتعاىل العموم واخلصوص يف 
ابب املقابلة، ومن اإلشارات ما ذكره اإلمام النيسابوري إىل أن مناسبة سورة الناس لسورة الفاحتة منعقد يف بيان  

نظر:  ي ، اإلجالل واًلحتماء واإلخالص هلل سبحانه وتعاىل واًلستعاذة به، وإىل هذا املعىن أشار الشيخ الزحيلي
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الفاحتة،   صمن سورة إًل فيها تفصيل لبعض ما أمجلته معانيها وهذا من خصائ  إذ ما ،الوجوه
ومن مث مسيت أم القرآن وأم الكتاب، وأفرد تفسريها مبؤلفات خاصة، تكشف عن بعض  

 .(1) "أسرارها، وحكمها وأحكامها
 حث وهلل احلمد واملنة والفضلانتهى الفصل الثالث واألخري من هذا الب

 الروحواحلمد هلل أوًلا وآخراا، وإليه أجلأ وبه أستعني، ومنه أستمد قويت، وإليه تصفو 
  و ، وأسألك أن تكرمين فيه ابلقبول وأن تعفه الرسالةوأتنس، أمحدك ريب أن وفقتين خلتم هذ

 عن ذنيب، اللهم آمني آمني.
ا، وإىل رضاه  حيه، لوجهه خالصا تَ ، ونقصده وننْـ كل ما أنتيه  هللا تعاىل أن جيعلَ  وأسأل
 ه وفضله ورمحته. ا، مبنِ  ا، وللز لفى عنده موجبا ، ولثوابه مقتضيا عز وجل مؤد ايا 

  

 
؛  272، ص30، جغرائب القرآنالنيسابوري، ؛ 386-385، صهان يف تناسب سور القرآنالرب الغرانطي، 
. وأقول: ملا أرشد هللا تعاىل  478، ص30، جالتفسري املنريالزحيلي، ؛ 423، ص 22، جنظم الدررالبقاعي، 

ره ودعائه سبحانه وتعاىل،  ء عليه ومتجيده وذكعباده إىل اًلستعاذة به يف سورة الناس، بنيَّ يف سورة الفاحتة كيفية الثنا 
إذ إن أعظم طريق يف نفي الشر من حياة اإلنسان هو معرفة هللا تعاىل حق املعرفة، وملا كانت سورة الناس حتذر  

 العباد من مضار قد حتصل هلم يف دينهم، أتت سورة الفاحتة تبني املقاصد الرئيسة هلذا الدين. 

 .24، صن جواهر البياالغماري، ( 1) 
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، بك اللهم أستجري وأستعني، وأصلي وأسلم 
 وعلى آله وصحبه أمجعني. على سيدان وحبيبنا حممد  

بفضل من هللا وعون منه، أهنيت دراسة التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها 
فت نظر القارئ الكرمي لنتائج والتوصيات أود أن ألدراسة مقارنة يف جزء عم، وقبل عرض ا

إىل جمموعة من القواعد اليت استنبطتها خالل دراسيت هلذا البحث، وأرجو أن تكون بوابة  
 للدراسات الالحقة يف هذا العلم إن شاء هللا تعاىل:  

ميكن للباحث املطلع اكتشاَف طريقِة العلماء يف استنباطهم للمناسبات، إذ إنَّ 
ينة، فمنهم من وجَّه املناسبة بني السورتني ضمن إطار  هم كان يسري ضمن منهجية معمعظمَ 

التضمني يف الشعر، ومنهم استخدم طريقة املقابلة يف علم البديع، ومنهم استخدم القضااي 
 الصوتية، وأذكر من ذلك أمثلة ًل على سبيل احلصر:

تشاهبة  ، واملقارنة بني اآلايت امل. استخدم اإلمام أبو حيان رمحه هللا طريقة املقابلة1
 بني السورتني، كسورة الفجر.

. عين اإلمام السيوطي رمحه هللا يف حديثه عن أوجه املناسبة يف بعض السور؛ بذكر 2
التناسب العام بني السورتني كسورة البلد، أو طريقة املقابلة بني اآلايت كسورة الفجر، ويذكر 

 مثل سورة الضحى. يرتك للقارئ الربط بينهما، اآلايت املتشاهبة بني السورتني ل
. مل يتطرق اإلمام الرازي إىل املناسبات كثرياا يف هذا اجلزء، ولكنه يتطرق أحياانا  3

 ملقصد السورة، حيث فصل يف مقصود إيراد هللا تعاىل للقسم يف السور بشكل عام.
بربط سورة قريش  . ذكر اإلمام الزخمشري املناسبة مع ندرة أقواله فيها، حيث أتى4

قبلها وهي سورة الفيل، ذاكراا أن هذا مبنزلة التضمني يف الشعر، وهو أن يتعلق معىن مع ما 
 البيت ابلذي قبله تعلقاا ًل يصح إًل به. 

. أشار الشيخ الفراهي يف بعض السور اليت وجَّه فيها املناسبة بني السورتني  5
موضع السورة ابليت قبلها  السور، فأحيااَن تكون    ابألسلوب العام للقرآن الكرمي يف التناسب بني

كموقع ذكر النعمة بعد النقمة، والعطاء بعد السلب، واملستخلفني بعد املهلكني، وغري ذلك، 
 ويظهر ذلك يف سورة الكوثر.
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ويف ختام هذه الدراسة أعرض للقارئ النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها خالل 
 اد:ل النفع والتوفيق والسددراسيت، سائالا املوىل عز وج

 أواًل: النتائج 
. الوقوف على مناسبة فواتح السور خلوامت ما قبلها، وهذا النوع يعطي للقارئ املتدبر 1

يف التنزيل العزيز معايَن وآفاقاا لفهم أسرار اًلرتباط بني آايت وسور القرآن الكرمي، ويُعد  من 
 عاين واملقاصد الكلية للسور.وثيقاا، واحتاداا يف املاألنواع اليت تشهد أن لسور القرآن ترابطاا 

. التأكد من اهتمام بعض املفسرين بذكر املناسبة، حيث ذكر بعضهم هذا النوع  2
من املناسبات يف بداية تفسريه للسورة، وتدوين بعض املفسرين للمناسبة يف بعض السور اليت 

ل عند اإلمام تلك السور كما هو احلا   عين البحث بدراستها، وعدم بيان أوجه املناسبة جلميع
 الرازي، واإلمام ابن عاشور. 

. الكشف عن استدًلل األئمة يف بياهنم ملقاصد السور وأوجه املناسبة، ودراسة  3
أقواهلم، كاستدًلل اإلمام البقاعي يف ذكره ملقصد السورة على مدلول امسها، على خالف  

 ضموهنا. ملعىن اإلرشادي هلا وملتوجيه اإلمام ابن عاشور ملقصد السورة إىل ا
. اتفاق بعض املفسرين يف أقواهلم كان واضحاا، واختالف بعضهم كان اختالف  4

 تنوع ًل تضاد. 
 التوصياتأهم اثنًيا: 

. استنباط أدوات الربط بني السور القرآنية لدى العلماء، واتباع منهجية خاصة  1
 ًلكتشاف مناسبات أخرى بني السور. 

ملشاريع كربى تتعلق بدراسة علم املناسبات وأنواعه، مع ات القرآنية . تنفيذ املؤسس 2
 تطبيق ذلك على آايت وسور القرآن كاملة.

  



 

232 
 

 واملراجع  املصادرقائمة 

 القرآن الكرمي 
، مركز تدبر  املختارات من املناسبات بني السور واآلايتابتسام عمر العمودي،  .1

 م. 2015 -هـ 1436ات، للدراسات واًلستشار 
  ، املعجم الوسيط،  هيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجارإبرا .2

 (. دار الدعوة، جممع اللغة العربية ابلقاهرة )
: حتقيق، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، هـ(241:ت أبو عبد هللا )أمحد بن حنبل:  .3

 . م1995  -هـ  1416، 1ط، القاهرة –دار احلديث  ، أمحد حممد شاكر
، جامعة الكوفة ماجستري  رسالة  ، القرآين  اإلعجاز  يف   ودوره  اإلعجازجنم،  إقبال وايف   .4

 .ابلعراق، قسم الفقه
روح املعاين يف تفسري ، هـ(1270:ت شهاب الدين حممود بن عبد هللا )اآللوسي:  .5

دار الكتب )بريوت:  ،عبد الباري عطية: علي حتقيق، القرآن العظيم والسبع املثاين
 .( هـ 1415، 1ط، العلمية

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا   ،حممد بن إمساعيلالبخاري:  .6
  شرح وتعليق د. مصطفى ديب   ،: حممد زهري بن انصر الناصرحتقيق،  وسننه وأايمه

 . (هـ1422، 1ط،  دار طوق النجاة)ا، البغ
ي:  اإلعجاز العلم ،اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي، أبو السعودهللا  عبد : بدر .7

 . 53-48 ،العدد السابعاهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 
: ت ، سند البزاراملعروف مبالبحر الزخار  ، هـ(292:ت أمحد بن عمرو ) البزار:  .8

، )املدينة املنورة:  الشافعي  اخلالق  عبد  وصربي،  سعد  بن  وعادل  هللا،  زين  الرمحن  فوظحم
 . (م2009 وانتهت  م، 1988 بدأت ، 1، طواحلكم العلوم مكتبة
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شوقي ضيف،   ت:السبعة يف القراءات، ه(، 324)ت: ابن جماهد البغدادي، .9
 ه(. 1400، 2)مصر: دار املعارف، ط

  ، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسورهـ(، 885البقاعي: إبراهيم بن عمر )ت: .10
 (.  دار الكتاب اإلسالمية: )القاهر 

َورِّ،َمَصاعُِّد النَّظَ ، ...................... .11 دِّ السِّّ )الرايض:   رِّ لإلْشَرافِّ َعَلى َمَقاصِّ
 . (م1987 -هـ 1408، 1مكتبة املعارف، ط

، ت: أمحد شاكر، وغريه،  سنن الرتمذي ، هـ(279: ت ) حممد بن عيسىالرتمذي،  .12
 م(. 1975ه، 1395، 2مبصر، ط)مكتبة مصطفى البايب احلليب 

مجعها:  ،  القرآن العظيم ري  تفس   ، هـ(283:ت سهل بن عبد هللا )  ، أبو حممدالتسرتي:   .13
،  منشورات حممد علي بيضون،  : حممد ابسل عيون السودحتقيق،  أبو بكر حممد البلدي

 . (هـ 1423 - 1ط، دار الكتب العلمية)بريوت: 
، إعداد خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن،  التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي .14

ة، كلية الدراسات العليا والبحث جامعة الشارق)إبشراف أ.د مصطفى مسلم، 
 . (م2010 -هـ 1431العلمي،

الكشف والبيان عن تفسري  ،هـ(  427:ت أمحد بن إبراهيم ) ، أبو إسحاق الثعليب:  .15
 . (م2015-هـ1436،  1ط، دار التفسري)جدة: ، القرآن

 دائرة  ، )اهلند: ( هـ354، )ت:الثقات،  أمحد  بن  حبان  بن  حممد   ،حامت  أبوحبان:  ابن   .16
 م(. 1973 - ه  1393 ، 1، طاهلند الدكن آابد حبيدر  لعثمانيةا املعارف

: صدقي حتقيق،  البحر احمليط ،  هـ( 745:ت )،  األندلسي  حممد بن يوسف   :أبو حيان .17
 . ( هـ 1420 ،دار الفكر)بريوت: ،  حممد مجيل

أعالم احلديث )شرح صحيح   ، هـ(  388ت: )  محد بن حممد   ، أبو سليماناخلطايب:   .18
،  جامعة أم القرى)مكة املكرمة: ، د بن سعد آل سعود: د. حمم حتقيق ،البخاري(

 . (م 1988  -هـ  1409، 1ط
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املؤمتر العلمي الدويل الثاين ،  من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي  ،مامإحممد    :داود .19
كلية اللغة   -التالقي بني علوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية: جامعة األزهر معامل  -

 م. 2010، 3مج العربية ابلزقازيق، 
حبث  ،مناذج من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي دراسة داللية ،دفة بلقاسم .20

قسم األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر  علمي،
 م. 2009، اجلزائربسكرة 

املناسبة بني فاحتة السورة وخامتتها يف ، هدى بنت دليجان بن عبدهللا :الدليجان .21
 الكرمي  للقرآن السعودية اجلمعية القرآنية: للدراسات  تبيان  جملة ،أل حم سور 
 . 2009،  110  – 59العدد اخلامس،  وعلومه

: حتقيق، النبالءسري أعالم ، هـ( 748: ت مشس الدين حممد بن أمحد )الذهيب:  .22
  هـ 1405،  3، طالرسالة  مؤسسة، )جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط

 . (م1985 -
: حتقيق، معجم مقاييس اللغة، هـ(395:ت أمحد بن فارس ) ،أبو احلسنيالرازي:  .23

   . (م1979  -هـ 1399عام النشر: )دار الفكر، ،  عبد السالم حممد هارون
دار )بريوت: ، مفاتيح الغيبهـ(، 606)ت: حممد بن عمر ،هللا أبو عبد الرازي:  .24

 . (هـ1420، 3ط ،إحياء الرتاث العريب
: يوسف  حتقيق، خمتار الصحاح  ،ه( 660)ت: ين حممد بن أيب بكر زين الدالرازي:  .25

 هـ1420،  5ط   ،الدار النموذجية  -املكتبة العصرية  صيدا:    -)بريوت    ،الشيخ حممد
 . (م1999 -

جمموعة من اتج العروس، ه(، 1205الزبيدي، أبو الفيض، حممد بن حممد، )ت: .26
 احملققني، دار اهلداية. 

دار الفكر   ،سري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج التف،  وهبة بن مصطفىالزحيلي:   .27
 . هـ 1418  ،الطبعة : الثانية، دمشق –املعاصر 
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الكشاف عن حقائق غوامض  ،هـ(538:ت حممود بن عمرو ) ،جار هللاالزخمشري:  .28
 .(هـ  1407،  3ط ،دار الكتاب العريب)بريوت:   ،التنزيل

حتقيق: حممد ابسل عيون  ، ةأساس البالغ.................................،  .29
 . (م1998 -هـ  1419، 1طدار الكتب العلمية، )بريوت:  ،السود

ختريج األحاديث واآلاثر  ، هـ(762:ت مجال الدين عبد هللا بن يوسف )الزيلعي:  .30
 ،: عبد هللا بن عبد الرمحن السعدحتقيق، الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري

 . (ـه1414، 1ط،  دار ابن خزمية)الرايض: 
دمشق: دار ) ،واخلواتيم املفتتح  يف  السور بني التناسب صاحل، فاضل :السامرائي .31

 . (م2016 ه، 1437،  1طابن كثري، 
حتقيق: د.  ، مجال القراء وكمال اإلقراء ، هـ(643:ت حممد )علي بن السخاوي:  .32

  ، 1ط، دار املأمون للرتاث بريوت:  –)دمشق ، د. حمسن خرابة -مروان العطيَّة 
 . ( م 1997  -هـ  1418

الطبقات ، هـ(230:ت ) حممد بن سعد بن منيع اهلامشيابن سعد: أبو عبد هللا،  .33
 (. م 1968، 1، طدار صادر، )بريوت: إحسان عباس ، ت:الكربى

  ، ثالثة جمالس من أمايل أيب سعيد النقاش ، هـ(414:ت حممد بن علي )  : أبو سعيد .34
 . (2004،  1ط )،  اإلسالمية  خمطوط ُنشر يف برانمج جوامع الكلم التابع ملوقع الشبكة

،  6ط  ، دار السالم)القاهرة:  ،األساس يف التفسري ، هـ( 1409: ت سعيد حو ى ) .35
 . (هـ 1424

،  1972دار الشروق، الطبعة الشرعية األوىل  القاهرة:  )  يف ظالل القرآن، سيد قطب،   .36
 .(ا م2003  -هـ 1423الطبعة الشرعية الثانية والثالثون

اإلتقان يف علوم   ، هـ(911:ت ن بن أيب بكر )عبد الرمح ،جالل الدينالسيوطي:  .37
 ،ية العامة للكتاب اهليئة املصر القاهرة: ) ،: حممد أبو الفضل إبراهيمحتقيق ،القرآن

 . (م 1974 - هـ1394
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: مرزوق  حتقيق،  تناسق الدرر يف تناسب السور ................................،   .38
 . (دار الفضيلة للنشر والتوزيع)علي إبراهيم، 

، أخبار اليوم، قطاع الثقافة والكتب تفسري الشعراويالشعراوي: حممد متويل،  .39
 . واملكتبات 

جهود اإلمام ابن عطية يف حكاية اإلمجاع يف ، سعيد بن حممد بن سعد :الشهراين .40
حولية كلية أصول الدين والدعوة ابملنوفية: جامعة  ،ا ودراسةاملكي واملدين: مجعً 

 .278- 250الثالث،  ( اجمللد36العدد ) –األزهر 
األحاديث الكتاب املصنف يف ، هـ(235:ت عبد هللا بن حممد )ابن أيب شيبة:  .41

 . 1409، 1ط ،لرايضاب مكتبة الرشد   ،: كمال يوسف احلوت حتقيق، واآلاثر
األعالم بتثليث  إكمال ، هـ(672: ت حممد بن عبد هللا ) ،مجال الدينالطائي:  .42

،  1ط ،جامعة أم القرى)مكة املكرمة:  ،: سعد بن محدان الغامديحتقيق ،الكالم
 . (م1984هـ 1404

: طارق بن عوض حتقيق،  املعجم األوسط،  هـ( 360:  ت سليمان بن أمحد )الطرباين:   .43
 . (دار احلرمني)القاهرة:  ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ، هللا بن حممد

شر ، ت: مؤسسة الن تفسري جوامع اجلامع ،أبو علي الطربسي: الفضل بن احلسن، .44
 .(ه1421، 1ط)اإلسالمي، 

آي أتويل عن جامع البيان هـ(، 310الطربي: حممد بن جرير، أبو جعفر )ت: .45
 -هـ  1420، 1مؤسسة الرسالة، ط )بريوت: : أمحد حممد شاكر، حتقيق، القرآن

 . (م 2000
التناسب بني فواتح السور وخوامت ما قبلها من سورة الفاحتة إىل  الطحان، أسامة،  .46

 . 2020بكلية الشريعة جبامعة قطر ، رسالة ماجستري نسورة املؤمنو 

حتقيق: ، شرح مشكل اآلاثر، هـ(321:ت أمحد بن حممد ) ،أبو جعفرالطحاوي:  .47
 . (م 1494هـ،   1415  - 1ط ، مؤسسة الرسالة)بريوت:  ،شعيب األرنؤوط
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دراسة حتليلية ألقوال العلماء، جملة ، ترتيب سور القرآن الكرميطه عابدين طه،  .48
 والدراسات القرآنية، العدد التاسع، السنة اخلامسة والسادسة.   البحوث 

، مقال يف موقع جامعة اإلميان، ُنشر املقال واألرض ذات الصدع عادل الصعدي،  .49
 .م، وراجعه علي عمر بلعجم1/2013/ 22يف 

رير والتنوير »حترير املعىن  التح ، هـ( 1393:ت حممد الطاهر بن حممد )ابن عاشور:  .50
الدار التونسية )تونس: ، العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدالسديد وتنوير 

 . (هـ 1984 ،للنشر
التفسري اإلرشادي عند اإلمام البقاعي يف تفسريه نظم الدرر اة، ضعامر توفيق الق .51

 عمَّان. ، ابًلشرتاك مع وزارة الثقافة يف يف تناسب اآلايت والسور 
رسالة   ، نواعها ودالالهتا ومناسباهتافواتح السور وخواتيمها أعبد العزيز اخلضريي،  .52

 . هـ1413جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام ، دكتوراه
راجع أصوله  ، أحكام القرآن ،هـ( 543:ت ) حممد بن عبد هللا أبو بكر، ابن العريب:  .53

،  دار الكتب العلمية :بريوت ) ، القادر عطاوخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد 
 . (م 2003  -هـ  1424، 3ط

، ت: د. عبد لطائف املننهـ(،  709:ت أمحد بن حممد )ابن عطاء هللا السكندري:   .54
 (. 2006، 3، طدار املعارف :القاهرة)احلليم حممود، 

رام مركز األهالقاهرة: )، شرح ابن عباد، احلكم العطائية ، .......................  .55
 . (م1988ه،  1408، 1للرتمجة والنشر، ط

احملرر الوجيز يف ،  هـ(542:ت )  أبو حممد،  ق بن غالب األندلسيعبد احلابن عطية:   .56
دار الكتب )بريوت:  ،: عبد السالم عبد الشايف حممدحتقيق، تفسري الكتاب العزيز

 . (هـ 1422  - 1ط، العلمية
اجمللة  ،من صور اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي ،حممد السيد سليمان: العبد .57

 . م1989،  111-72 ، لد التاسعاجملامعة الكويت، جب العربية للعلوم اإلنسانية
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مطبعة )اهلند:    ، هتذيب التهذيب،  هـ(852:  ت )  أمحد بن علي بن حجرالعسقالين:   .58
 . هـ1326،  1ط ، دائرة املعارف النظامية

الربهان يف تناسب هـ(، 708: ت إبراهيم بن الزبري )أمحد بن ، أبو جعفر :الغرانطي .59
  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،املغرب: )، حتقيق: حممد شعباين، سور القرآن

 . م(  1990  -هـ  1410
تقدمي وحتقيق د. سعيد بن مجعة    الربهان يف تناسب سور القرآن،  ................،  .60

 ه(. 1428، 1طدار ابن اجلوزي،  )الفالح، 
  ، جواهر البيان يف تناسب سور القرآنعبد هللا حممد الصديق،  ،  الفضل  وأبالغماري:   .61

 . (القاهرة، مطبعة حممد عاطف وسيد طه  مكتبة)
الصحاح اتج اللغة وصحاح  ، هـ(393:ت ) ، أبو نصر، إمساعيل بن محادالفارايب:  .62

 . العربية
)بريوت:   الدين،  انصر   حممد  مهدي  له  وقدم  شرحه   ديوان ابن الفارض،،  ابن الفارض .63

 (. العلمية الكتب دار
 ه(.  1439الدمام، ، )معامل السورفايز السريح،  .64
،  تفسري نظام القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان،  (ه1349: ت )عبد احلميد  اهي:  الفر  .65

 . (م2008،  1الدائرة احلميدية، ط )اهلند: 
: د مهدي  حتقيق،  العني  ،هـ(170: ت )،  اخلليل بن أمحد  ، أبو عبد الرمحنالفراهيدي:   .66

 . (دار ومكتبة اهلالل)، املخزومي، د إبراهيم السامرائي
جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة   ،بات اآلايت والسورمناس ،أمحد حسن ،فرحات  .67

 (. هـ 1390عام-السنة الثانية-العدد الثاين)، املنورة
حتقيق:  ،  اجلامع ألحكام القرآن،  هـ( 671: ت )،  حممد بن أمحد  ، أبو عبد هللاالقرطيب:   .68

 .أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش
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: إبراهيم حتقيق، شاراتلطائف اإل، هـ(465:ت عبد الكرمي بن هوازن )القشريي:  .69
 . (3، طاهليئة املصرية العامة للكتاب )مصر:  ،البسيوين

دار ابن كثري، ) ، واخلواتيم املفتتح  يف  السور بني التناسبفضل صاحل السامرائي،  .70
 . (م2016 - هـ1437

،  : علي شرييحتقيق، البداية والنهاية، هـ(774:ت إمساعيل بن عمر )ابن كثري:  .71
 . (م1988 - ، هـ 1408 1ط، لرتاث العريبدار إحياء ا)بريوت: 

،  : سامي بن حممد سالمةحتقيق،  فسري القرآن العظيمت،  ........................  .72
 . م 1999  -هـ 1420الطبعة: الثانية ، للنشر والتوزيعدار طيبة 

جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف  ،  هـ(986:  ت ) الكجرايت، مجال الدين،   .73
 . ه1387،  3، طعة جملس دائرة املعارف العثمانية مطب، األخبار

الكليات معجم يف ، هـ(1094:ت أيوب بن موسى، ) ،أبو البقاءالكفوي:  .74
)بريوت:  ،حممد املصري -: عدانن درويش حتقيق، املصطلحات والفروق اللغوية

 . ة(مؤسسة الرسال
مد فؤاد حتقيق: حم،  سنن ابن ماجه  ، هـ(273:ت حممد بن يزيد القزويين ):  هابن ماج .75

 .(فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية )، عبد الباقي
شركة مكتبة ومطبعة  ،تفسري املراغي ،( هـ1371:ت أمحد بن مصطفى )املراغي:  .76

 . م1946 -هـ  1365، 1ط، احلليب وأوًلده مبصر مصطفى البايب
بنقل العدل الصحيح املختصر    املسند  ، هـ(261:ت مسلم بن احلجاج النيسابوري ) .77

دار إحياء   )بريوت:  ، : حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق،  عن العدل إىل رسول هللا 
 .(الرتاث العريب

،  3ط  ،دار صادر)بريوت:    ،العرب  لسان  ،هـ(711:ت حممد بن مكرم )ابن منظور:   .78
 . (هـ 1414
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مشس العلوم ودواء كالم العرب من  ،هـ(573: ت ) ينشوان بن سعيد احلمري  .79
د يوسف   - مطهر بن علي اإلرايين -العمري  حسني بن عبد هللا : دت  ، الكلوم

 (. هـ 1420،  1، )لبنان: دار الفكر املعاصري، ط حممد عبد هللا
املستدرك على   ، هـ(405:ت )  ،احلاكم حممد بن عبد هللا ،أبو عبد هللا النيسابوري:  .80

،  1ط  ،دار الكتب العلمية )بريوت:   ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الصحيحني
1411  – 1990).   

غرائب القرآن ورغائب ، هـ(850:ت احلسن بن حممد )نظام الدين النيسابوري:  .81
،  1ط، ةدار الكتب العلمي)بريوت:  ،: الشيخ زكراي عمريات حتقيق، الفرقان
 . (ه1416

: حممد عوض حتقيق،  اللغة  هتذيب،  هـ(370:ت حممد بن أمحد، أبو منصور )اهلروي:   .82
 . (م2001، 1ط، الرتاث العريب دار إحياء )بريوت:  ،مرعب

: حسام حتقيق،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ، هـ(807:ت علي بن أيب بكر ) اهليثمي:   .83
 . (م 1994هـ،  1414،  مكتبة القدسي)القاهرة:  ،الدين القدسي

84. Youtube ، بعنوان قناة تفسري سورة النبأ، الشعراوي، رفَع الفيديو nationalq8 .

https://www.youtube.com/channel/UCdy7dnZhdsQvMlwVRs0SCTg
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خمطط توضيحي ألقوال املفسرين يف تناسب سور جزء عم

الرازي الغرناطي أبو حيان النيسابوري البقاعي السيوطي اآللوسي الغماري الفراهي المراغي سعيد حوى الشعراوي الزحيلي

 ملحق الرسالة 

تشري األشكال  •
إىل وجود قول أو 

 ،أكثر للمفسر
بنيَّ فيه وجه 
مناسبة فاحتة 
السورة املذكورة 

، خلامتة ما قبلها
والرتتيب حسب 
اتريخ الوفاة بدءاا 

 اإلمام الرازي.من  


