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تصـــدير

وبين لنا من فرقانه ،وهدانا إليه من نور كتابه الذي أنزله على
الحمد لله على ما أوضح لنا من برهانهّ ،

محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين ،وأنهج به الصراط المستقيم ،وجعله مهيم ًنا على ما

قبله من الكتب التي أنزلها على النبيين صلى الله عليهم أجمعين.

أمس الحاجة إلى تعلمه وفهمه،
أما بعدّ :
فإن من أهم علوم الشريعة ما يتعلق بالقرآن الكريم ،فالناس في ّ

وكتابنا هذا« :مفاتيح سور القرآن الكريم» لألستاذ صالح أحمد القبندي  -وفقه الله  -من الكتب النافعة،

ررا من الفوائد المستقاة من
التي احتوت فوائد متعلقة َ
بسور القرآن الكريم؛ حيث جمع المؤلف بين دفتيه ُد ً
كتب التفسير والحديث ومصنفات علوم القرآن.

وفكرة الكتاب قائمة على رسم بطاقات صممت على شكل جداول ،ذات عناوين رئيسية وفرعية،

وحتى تتضح الصورة لقارئ الكتاب البد من قراءة مبحث عناوين المفاتيح في المقدمة ،وذلك لفهم هذه

العناوين ،ومعرفة كيفية التعامل معها ،واالستفادة منها ،وسيجد القارئ للكتاب بغيته وفائدته المتمثلة

في أسماء السور وخصائصها وما ورد فيها من الفضائل ،وعدد آياتها وكلماتها وحروفها وموقعها من
المصحف وترتيبها ..إلى غير ذلك ،مما يعين على تصور السورة وحفظها.

وقد تضمن الكتاب أقسام ًا أربعة ،األول :يتعلق بالسبع الطوال ،والثاني :بالمئين ،والثالث :بالمثاني،

بالمفصل .وموضوع الكتاب تظهر أهميته الكبيرة بعد النظر في ما كتبه المؤلف وفقه الله ،وعرضه
والرابع:
ّ
في أسلوب سهل جميل ممتع.

ُصدره اليوم ،من الكتب النافعة في موضوعه؛ إذ إنه جمع لطالب العلم وللعامي
نعم ،هذا الكتاب الذي ن ّ

ما ال غنى لهما عنه؛ إن كان يريد حفظ القرآن واستظهاره ،وألجل هذا رغبت "مجلة الوعي اإلسالمي"
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت أن تعيد طباعته بعد أن سبقت إلى نشره وتداوله بين

العلماء وطلبة العلم.

مت خدمة لألمة ولطلبة العلم ولعموم
هذا ،ومجلة "الوعي اإلسالمي" ترجو أن تكون بإصدارها هذا ّ
قد ْ
الناس ،وتسأل الله تعالى أن يو ّفقها إلخراج المزيد من الكنوز العلمية ،والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات.

ههـ

و



قال تعالى ﴿ :ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ



قال تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ سورة ص.

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ سورة إبراهيم.





رسول ِ
ُ
((خ ْي ُر ُك ْم َم ْن ت ََع َّل َم ُ
الله ﷺ َ :
الق ْرآنَ َو َع َّل َم ُه)) .رواه البخاري.)5027(:
قال
ِ
َ
الس َل ِم َّي  -رحمه الله تعالى َ -ق َ
«ح َّد َث َنا َم ْن َكانَ ُي ْق ِر ُئ َنا ِم ْن
الَ :
الر ْح َم ِن ُّ
َع ْن أبِي َع ْبد َّ
ول ِ
الله ﷺ َعشْ ر آ َي ٍ
اب ال َّنبِي ﷺَ ،أن َُّهم َكانُوا َي ْق َت ِر ُئونَ ِم ْن َر ُس ِ
َأ ْص َح ِ
ات َ ،فلاَ َي ْأ ُخ ُذونَ ِفي
َ
ْ
ِّ
ا ْل َعشْ ِر الأْ ُ ْخ َرى َح َّتى َي ْع َل ُموا َما ِفي َه ِذ ِه ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َوا ْل َع َم ِلَ ،قا ُلواَ :ف َع ِل ْم َنا ا ْل ِع ْل َم َوا ْل َع َم َل».
رواه أحمد.)23482( :
«إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من
قال ا ْل َح َس ُن ا ْل َب ْص ِر ُّي  -رحمه الله تعالى َّ : -
يتدبرونها بالليل ،وينفذونها بالنهار» .التبيان في آداب حملة القرآن للنووي:
ربهم ،فكانوا َّ

(ص.)62/


قال عبد الله بن وهب :حدثنا ابن زيد بن أسلم .قال :قال رجل ألبي جعفر القارئ :هنيئًا
لك ما أتاك من القرآن ،فقالَ « :ذ َ
اك إِ َذا َأح َل ْل ُت َح َ
لت بِ َما ِف ْي ِه».
مت َح َرا َمهَ ،و َع ِم ُ
ال َلهَ ،و َح َّر ُ



هذا هو حال سلفنا الصالح مع القرآن ،أما حال المسلمين اليوم؛ فإنهم ُي ْع َنون بالقرآن
جوهرا ،يحفظونه حرو ًفا  ،وال يحفظونه حدو ًدا ،يعقدون المسابقات،
شكلاً  ،وال ُي ْع َنون به
ً

سير أعالم النبالء.)288/5( :

ترصد فيها األلوف بل الماليين لحفظه ،ولكنهم ال يعطون مثل هذه العناية لتطبيقه ،وإقامة

أحكامه وتعاليمه».

الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشد( :ص.)36/
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اب َو َل ْم َي ْج َع ْل َل ُه ِع َو ًجا ،والصالة والسالم على َمن اختاره الله تعالى من
ا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه ا َّل ِذي َأن َْز َل َع َلى َع ْب ِد ِه ا ْل ِك َت َ
األميين ليكون َر ُس اً
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإِنْ َكانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ين.
ول َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
وبعد ..

هذه المفاتيح عبارة عن بطاقات تعريفية لكل سورة من سور القرآن الكريم((( ،تحتوي على معلومات موضوعية

وشكلية :

معلومات موضوعية تتعلق بالموضوع الداخلي للسورة؛ كأسمائها وفضلها وخصائصها ومحورها...

ومعلومات شكلية تتعلق باإلطار الخارجي للسورة؛ كعدد آياتها وكلماتها وحروفها وحجمها وموقعها(((.

والهدف من هذه المفاتيح أن تفتح لقارئ سور القرآن الكريم باب هذه السور الكريمة ،وتقفه عند عتبتها؛
فتعرفه بها تعريفا عاما؛ فلعل ذلك يدفعه للدخول إلى ِفناء هذه السور الكريمة فيتدبر معانيها ،ويفقه أحكامها،
ِّ
ويتذوق بالغتها ،ويستنبط فوائدها﴿ .ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ (سورة محمد).

salahalqabandi@gmail.com

( )1جرت عادة بعض المفسرين المتأخرين والمعاصرين على جعل مقدمة تعريفية لكل سورة قبل تفسيرها ،يذكرون فيها أسماء السورة،
وفضلها ،وموضوعها ،ونوعها ،وعالقتها بالسورة التي سبقتها ،وغير ذلك من المعلومات حول السورة ،وأبرز هؤالء المفسرين الذين

سلكوا هذا المسلك  :العالمة شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني األلوسي (ت1270 :هـ) في تفسيره (روح المعاني في تفسير
القرآن العظيم والسبع المثاني) ،والشيخ أحمد بن مصطفى المراغي (ت1371 :هـ) في تفسيره (تفسير المراغي) ،واألستاذ سيد قطب

(ت1385 :هـ) في تفسيره (في ظالل القرآن) ،والشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 :هـ) في تفسيره (التحرير والتنوير) ،واألستاذ
محمد عزة دروزة (ت1404 :هـ) في تفسيره (التفسير الحديث) ،والدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره (التفسير الواضح) والدكتور

محمد سيد طنطاوي(ت1431 :هـ) في تفسيره (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) ،والشيخ علي الصابوني في تفسيره (صفوة التفاسير)،
والدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي في تفسيره (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) .أما من األقدمين فهناك َمن خصص كتبا

لتعريف سور القرآن الكريم من أشهرهم :اإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 817 :هـ) في كتابه (بصائر ذوي التمييز
في لطائف الكتاب العزيز) ،واإلمام برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي (ت 885 :هـ) في كتابه ( َم َص ِ
اعدُ ال َّن َظ ِر
إل ْش َر ِ
اف َع َلى َم َق ِ
ل ِ
الس َو ِر) .وقد قام الباحث علي نايف الشحود ،بجمع هذه المقدمات التعريفية من هذه الكتب وضمنها كتابا واحدا
اص ِد ِّ
سماه (المفصل في موضوعات السور) ،ولكن هذا الكتاب بحسب علمي لم يطبع ولكنه موجود على شبكة ا ِ
إلنترنت ،ولقد استفدت كثيرا

من كل ما سبق في إعداد المادة العلمية لهذه المفاتيح ،ولله الحمد والمنة.

( )2هذه المعلومات ما هي إال ترجمة تطبيقية وعملية لكثير من مباحث علوم القرآن الكريم على سور القرآن نفسها  :كالمكي والمدني ،وعلم
التناسب ،وأسماء السورة وغيرها.
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ارتأيت أن أجعل هذه المفاتيح على شكل بطاقات مجدولة ،فكل سورة  -مهما بلغ حجمها  -جعلت لها بطاقة

تعريفية واحدة ،وذلك تسهيال على القارئ للتعرف على هذه السور بكل يسر وبوقت قليل ،وهذه البطاقات تحتوي

على عناوين رئيسية عامودية ،وتتبعها عناوين فرعية أفقيه ،ثم سردت تحت هذه العناوين ما يخص كل سورة من
معلومات موضوعية أو شكلية ،فلذا ال بد من التعرف على هذه العناوين ليسهل على القارئ فهم هذه البطاقات

وكيفية التعامل معها ،وإليك يا أيها القارئ الكريم بيان هذه العناوين :

عنوان البطاقات :

لكل بطاقة عنوان رئيسي وهو يحتوي على اسم السورة ،وترتيبها في المصحف ،ومثال ذلك:

( )114 - 1سورة الفاتحة

فرقم ( )1يدل على رقم السورة بحسب ترتيب سور المصحف ،والرقم ( )114يدل على مجموع عدد سور

المصحف ،فسورة الفاتحة تعتبر السورة األولى من سور المصحف البالغة مئة وأربع عشرة سورة.

العنوان الرئيسي األول  :أسماء السورة:

كل سورة من سور القرآن لها اسم يميزها عن غيرها من السور ،وبعضها له أكثر من اسم ،وأسماء السور قد

تكون لها عالقة إما بموضوع السورة ،أو فضلها ،أو مفتتحها ،أو وصفها ،أو كلمة وردت فيها ولم ترد في غيرها،

أو غير ذلك.

وقد خصصت العنوان األول لبيان اسم أو أسماء السورة ،وأركز على بيان معنى االسم ،وسبب تسمية السورة به.

وهذا العنوان الرئيسي ال يندرج تحته عناوين فرعية ،ولكن إن كان للسورة أكثر من اسم ،فإنني أميز االسم أو

األسماء المشهورة للسورة باللون األزرق ،وبقية األسماء غير المشهورة تكتب باللون األسود المعتاد(((.

( )1من أهم المراجع التي استفدت منها في بيان (أسماء السورة) ،ما جاء في مقدمة كل سورة في تفسير (التحرير والتنوير) البن عاشور فقد
اهتم بهذا المبحث اهتماما كبيرا ،وكتاب( :أسماء سور القرآن وفضائلها) للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري.
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* ونمثل للعنوان الرئيسي األول (األسماء) من بطاقة (سورة البقرة) :
 -1البقرة  :حيوان معروف يستخدم للحرث ،ولحمه يؤكل ولبنه يشرب ،وسميت بسورة البقرة؛ ألنه ذكرت
فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إس�رائيل بذبحها لتكون آية ،وهي مما انفردت هذه الس�ورة بذكره ،ولم

يذكر لفظ (البقرة) مفردا بغير هذه السورة.

أسماؤها

 -2الزهراء  :المشرقة والمنيرة ،وسميت بالزهراء؛ لنورها وهدايتها وعظيم أجرها.

 -3س�نام القرآن َ :س�نام كل شيء أعاله ،ووصفت بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة ،أو لما فيها
من األمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.
الف َ
سط ُ
 -4فسطاط القرآن ُ :
اط المدينة أو بيت من َش َعر ،ووصفت بذلك لعظمها وإلحاطتها بأحكام ومواعظ
كثيرة لم تذكر في غيرها.

العنوان الرئيسي الثاني  :تصنيف السورة :

يوجد في القرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة ،وهذه السور تصنف عدة أصناف العتبارات مختلفة ،فمن

حيث زمن نزولها تصنف إلى نوعين ،ومن حيث طولها تصنف إلى أربعة أنواع ،ومن حيث افتتاحها إلى عشرة
أنواع ،فيندرج تحت العنوان الرئيسي الثاني ثالثة عناوين فرعية ،وهي :
 -1تصنيف السورة من حيث زمن نزولها :

نزل القرآن الكريم منجما (مفرقا) خالل ثالث وعشرين سنة على قلب الرسولﷺ  :ثالث عشرة سنة في

العهد المكي ،وعشر سنين في العهد المدني .وبهذا االعتبار (زمن النزول) ينقسم القرآن الكريم إلى قسمين :

أ  -مكي  :هو ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة .ويمتاز هذا القرآن المكي وسوره ،أنه يخاطب المشركين،
ويهتم بالجانب العقائدي وهو  :الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك ،وإثبات الرسالة ،والبعث والجنة
والنار ،وكذلك وضع األسس العامة للتشريع واألخالق والقيم اإلسالمية.

ب  -مدني  :هو ما نزل من القرآن الكريم بعد الهجرة .ويمتاز هذا القرآن المدني وسوره ،أنه يخاطب
المؤمنين ،ويهتم ببيان العبادات والمعامالت والحدود وأحكام األحوال الشخصية والجهاد ،واألخالق

والقيم اإلسالمية ،ومجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،وفضح المنافقين وبيان صفاتهم.

 -فالقرآن المكي اهتم بتأسيس عقيدة التوحيد ،والقرآن المدني اهتم بتأسيس األمة اإلسالمية.

 -وتقريبا ثلثا القرآن مكي ،وثلثه الثالث مدني ،وتقريبا ( )86سورة مكية ،و ( )28سورة مدنية (((.

( )1تُعرف السور المكية والمدنية بطريقتين :

أ  -السماع والنقل عن الصحابة والتابعين.

ب  -القياس واالجتهاد من خالل معرفة الضوابط والخصائص لكل من السور المكية والسور المدنية.
 -وقد اعتمدت في معرفة السور المكية والمدنية من طريق النقل رواية جابر بن زيد
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وهو تلميذ ابن عباس

ألنها تعتبر =

 -2تصنيف السورة من حيث طولها وقصرها :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع · َق َ
،و َم َك َ
الس ْب َعَ ،و َم َك َ
يت َم َك َ
ان
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في

يقسم الرسول ﷺ سور القرآن إلى أربعة أقسام ،وهي :السبع الطوال،
السلسلة .)1480( :ففي هذا الحديث ِّ
والمئين ،والمثاني ،والمفصلَ .ق َ
«والأْ َ شْ َب ُه َأنْ َي ُك َ
الس ْب ِع ِ -في
ال ا ْل َب ْي َه ِق ُّي -
 في بيان هذه األقسام َ :ون ا ْل ُم َر ُاد بِ َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين ُ :ك َّل س ٍ
ِ ِ
الط َو َ
الس ْب َع ِّ
ور ٍة ُد َ
ون ا ْل ِمئينَ ،و َف ْو َق
الَ ،وا ْل ِمئِ َ
ورة َب َلغَ ْت ما َئ َة آ َية َف َصاع ًداَ ،وا ْل َمثَان َيُ :ك َّل ُس َ
ُ َ
َه َذا ا ْل َحديث َّ : -
ا ْل ُم َف َّص ِل»((( ،فيتضح لنا من هذا الحديث وشرح البيهقي ،أن سور القرآن الكريم تنقسم بحسب طولها وقصرها
إلى أربعة أقسام ،وقد جاءت هذه األقسام في القرآن مرتبة ،فبدأ المصحف بسور السبع الطوال ،وهي أطول سور

القرآن الكريم ،ثم تليها بالطول سور المئين ،ثم تليها بالطول سور المثاني ،ثم ختم المصحف بأقصر السور وهي
سور المفصل ،وبنا ًء على هذا التقسيم قسمنا هذا الكتاب ،فبدأنا بقسم السبع الطوال ،ثم المئين ،ثم المثاني ،ثم

المفصل ،وسيأتي المزيد من الحديث عن هذه األقسام وسورها عند بداية كل قسم.

فعن َجابر بن زيد َق َ
ال(( :أنزل على ال َّنبِي ﷺ من ا ْلقُ ْرآن أول َما أنزل بِ َم َّكة  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾َّ ،ثم ﴿ﮉﮊ
= من الروايات الصحيحةَ ،
ثم ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ ،ث َّم
ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َّ ،
ثم (﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾َّ ،
ثم ﴿ ﮬ ﮭ ﴾َّ ،
ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،
ﮋ ﴾َّ ،
ِ
ثم ﴿ﮋ ﮌ﴾،
ثم َو ُّ
ثم ﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾َّ ،
ثم َوا ْل َعادياتَّ ،
ثم َوا ْلعصرَّ ،
ثم ﴿ﮥ ﮦ﴾َّ ،
الض َحىَّ ،
ثم َوا ْل َف ْجرَّ ،
﴿ﮖ ﮗ ﮘ﴾َّ ،
ثم ﴿ﮀ ﮁ
ثم ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َّ ،
ثم ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾َّ ،
ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َّ ،
ثم ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾َّ ،
َّ

ﮂ ﮃ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ
ﭓ﴾َّ ،ثم والتينَّ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،ثم القارعة َّثم ﴿ ،ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾َّ ،ثم ﴿ﭢ ﭣ ﭤ﴾َّ ،ثم والمرسالتَّ ،ثم ﴿ﭑﭒ
ﭓ ﭔ﴾ ،ثم ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ،ثم ﴿ﭑ ﭒ ﴾ ،ثم ﴿ﮬ ﮭ ﴾ ،ثم ﴿ ﭑﭒ ﭓ﴾ ،لأْ َ
ثم يس،
ثم ا ْل ِج ّنَّ ،
ثم ا ْع َرافَّ ،
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

الشعراء ،ثم طس ال َّنمل ،ثم طسم ا ْل َق َصص،ثم بني إِسرائِيل ،ثم ال َّت ِ
ِ
ِ
اس َعة َي ْعنِي
ْ
ْ َ
ثم طسم ُّ َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
،ثم ا ْل َواق َعةَّ ،
ثم طه َّ
ثم َم ْر َيمَّ ،
ثم ا ْل َملاَ ئ َكةَّ ،
فر َقانَّ ،
َّ
ثم ا ْل ْ
وسف ،ثم ا ْلحجر ،لأْ َ
ثم حم الزخرف،
ثم ُي ُ
الس ْجدَ ةَّ ،
ثم حم ا ْل ُمؤمنَّ ،
ثم الزمرَّ ،
ثم سبأَّ ،
ثم ُلق َْمانَّ ،
ثم الصافاتَّ ،
ثم ا ن َْعامَّ ،
َّ
َّ
ثم هودَّ ،
ُيونُسَّ ،
ثم حم َّ
الدخان ،ثم الجاثية ،ثم الأْ َ ح َقاف ،ثم والذاريات ،ثم ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،ثم ا ْل َكهف ،ثم حم عسق ،ثم إِبر ِ
اهيم ،لأْ َ
ثم
ثم حم ُّ
َّ ْ
َّ ْ
َّ ْ َ
ثم ا ْنبِ َياءَّ ،
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ثم ال ُم ْؤم ُن َ
ثم الحاقة،
ال َّن ْحل (أ ْر َبع َ
ثم ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾َّ ،
ونَّ ،
ثم َوالطورَّ ،
ثم ﴿ﮀ ﮁ﴾َّ ،
الس ْجدَ ةَّ ،
ين آ َية وبقيتها بالمدينة)َّ ،
ثم َت ْنزيل َّ
ثم ﴿ﯖ
ثم العنكبوتَّ ،
الرومَّ ،
ثم ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ﴾َّ ،
ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﴾َّ ،
ثم والنازعاتَّ ،
ثم ﴿ﭑ ﭒ﴾َّ ،
ثم ﴿ﯕ ﯖ﴾َّ ،
َّ
ثم ّ
ون آية وبقيتها بِا ْلم ِدي َنةِ.
ِ
ِ
ِ
َ
ﯗ﴾َ .ف َذلك َما أنزل َع َل ْيه بِ َم َّكة خمس َو َث َمان َ
ورة ال َّن ْحل َفإِن َُّه أنزل َع َل ْيه بِ َم َّكة أ ْر َب ُع َ َ
ورة إِ اَّل من ُس َ
ُون (*) ُس َ
َ
ورة ال َّن ْحل َأ ْر َب ُع َ
َو َما أنزل بِا ْل َم ِدي َن ِة َث َمان َو ِعشْ ُر َ
ون آ َية وبقيتها بِا ْل َم ِدي َن ِة َ ،-وأنزل َع َل ْي ِه بعد
ورة ال َّن ْحل َفإِن َُّه أنزل بِ َم َّكة من ُس َ
ورة  -سوى ُس َ
ون ُس َ
ِ
ِ
ورة ا ْلب َقرة ،ثم آل عمران ،ثم الأْ َ ْن َفال ،لأْ َ
ثم ا ْل َح ِديد،
َ
ثم ﴿ﭩ ﭪ﴾َّ ،
ثم ال ِّن َساءَّ ،
ثم الممتحنةَّ ،
ثم ا ْل َمائدَ ةَّ ،
ثم ا ْح َزابَّ ،
َّ
َّ
َما قدم ا ْل َمدي َنة ُ :س َ َ َ َّ
ثم
ثم ُس َ
ثم ُس َ
ورة ال ِّن َساء ا ْلقصرىَّ ،
ثم ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾َّ ،
الر ْح َمنَّ ،
الر ْعدَّ ،
ورة ُم َح َّمدَّ ،
َّ
ثم ا ْل َحشْ رَّ ،
ثم ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾َّ ،
ثم َّ
ثم َّ
ِ
الم َنافقُ َ
ثم ا ْل ُج ُم َعة،
ثم ُ
ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َّ ،
ثم الحجراتَّ ،
ثم المجادلةَّ ،
ونَّ ،
ثم ا ْل َحجَّ ،
ثم ال ُّنورَّ ،
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾َّ ،
ِ
فر َقانَ ،ف َذلِك َث َمان َو ِعشْ ُر َ
ورة  .))....رواه أبو
ون ُس َ
ثم ال َّت ْو َبةَّ ،
ثم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾َّ ،
ثم سبح الحواريونَّ ،
ثم التغابنَّ ،
َّ
ثم َخات َمة ا ْل ْ
عمرو الداني بإسناده في كتابه البيان في عد آي القرآن( :ص ،)135/وحسن إسناده األستاذ عبدالرزاق حسين أحمد في كتابه القيم المكي

والمدني في القرآن الكريم( :ص.)273/

(*) ذكر عدد السور المكية خمس وثمانون ألنه أسقط سورة الفاتحة منها  ،ولذا يصبح العدد ست وثمانون مع سورة الفاتحة .
( )1الجامع لشعب اإليمان.)71/4( :
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 - 3تصنيف السورة من حيث فواتحها :

فواتح السور هي الحروف أو الكلمات التي تفتتح بها سور القرآن الكريم ،وقد أكد علماء البالغة على أهمية

افتتاح الكالم بأحسن المطالع ،وأفضل الكالم ،ألن ذلك يدل على براعة القائل ،وقدرته على لفت انتباه السامعين،

ودعوتهم لالهتمام والعناية بما يقال .

ولذا حرص العلماء على الحديث عن (فواتح السور) ،واعتبار ذلك نوعا من أنواع علوم القرآن ،فقاموا بتتبع

فواتح السور ،فوجدوها تنقسم إلى عشرة أقسام ،وهي :

 - 1الثناء على الله تعالى( :ويندرج تحت هذا النوع ( )14سورة) ،وهذا النوع ينقسم إلى قسمين األول:
الثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح (ويندرج تحته ( )7سور) ،والثاني :الثناء على الله تعالى
بالم َس ِّبحات).
بتنزيهه عن صفات النقص (ويندرج تحته ( )7سور ،وتسمى ُ

 - 2حروف التهجي أو الحروف المقطعة ( :ويندرج تحت هذا النوع ()29سورة).
 - 3النداء ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )10سور).

 - 4الجملة الخبرية ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )21سورة).
 - 5القسم  ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )17سورة ).
 - 6الشرط  ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )7سور ).
 - 7األمر ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )6سور ).

 - 8االستفهام ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )6سور).
 - 9الدعاء ( :ويندرج تحت هذا النوع ( )3سور).

 -10التعليل ( :ويندرج تحت هذا النوع سورة واحدة)((( .

وبعض هذه األنواع يندرج تحتها أنواع أخرى  ،ولذا ستجد أحيانا خانة هذا النوع تنقسم إلى قسمين أو أكثر .

* ونمثل للعنوان الرئيسي الثاني (التصنيف) وما يتبعه من عناوين فرعية من بطاقة ( سورة آل عمران ):
تصنيفها

زمن نزولها

طولـها

مدنية ()28-2

الطوال ()7-2

فاتحتها
حروف التهجي ()29-2

ثالثة حروف ()13-2

﴿ﭑ ﴾ ()6-2

مالحظة مهمة  :الرقم األول الذي تحته خط في كل خانة هو رقم السورة بحسب ورودها في المصحف  ،والرقم

الثاني هو رقم عدد مجموع السور التي يشملها العنوان  ،فمثال في خانة ( فاتحتها ) تحتها ثالثة عناوين جزئية  :أول
( )1انظر النوع السابع من كتاب البرهان في علوم القرآن( :ص.)117/
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عنوان حروف التهجي وأمامه رقمان ،)29-2( :فالرقم األول تحته خط ( )2هذا رقم سورة آل عمران بحسب ترتيب
سور المصحف التي افتتحت بحروف التهجي أي بعد سورة البقرة ،والرقم ( )29وليس تحته خط يمثل مجمل عدد
السور التي افتتحت بحروف التهجي في القرآن الكريم ،وهكذا يقال في بقية الرقمين التي أمام كل عنوان.

العنوان الرئيسي الثالث  :العدد :

تحت هذا العنوان سنذكر أعدادا تخص السورة من عدة جوانب  ،وهذه الجوانب جعلناها في ستة عناوين

فرعية على النحو التالي :

 -1عدد آيات السورة ومتوسطها :

كل سورة في القرآن تحتوي على عدد محدد من اآليات  ،أعلى عدد ( 286آية) في سورة البقرة ،وأقلها ( 3آيات)

في سور :العصر و الكوثر والنصر ،وهذا العنوان الفرعي يبين عدد آيات السورة بحسب العد الكوفي(((.

أما المقصود بمتوسط اآلية  :فآيات سور القرآن أحيانا تكون طويلة وأحيانا تكون متوسطة وأحيانا تكون

قصيرة ،ولتحديد ذلك قمت بتقسيم عدد أسطر آيات السورة على عدد آياتها ،فإذا خرج العدد اثنين فأكثر فأعتبر
متوسط اآليات (طويلة) ،وإذا كان أقل من اثنين ولكن ليس دون الواحد فأعتبر متوسط اآليات (متوسطة) ،ولكن إذا

كان أقل من الواحد فأعتبر متوسط اآليات (قصيرة)((( .وفائدة معرفة متوسط اآليات تحديد طول السورة وقصرها،
فعدد آيات السورة مع متوسطها هو الذي يحدد طول السورة ،فقد يكون عدد آيات السورة كثيرة ورغم ذلك نجد
سورة أخرى عدد آياتها أقل منها ولكنها تكون أطول منها ،فمث ً
ال :سورة الشعراء عدد آياتها ( 227آية) ولكن طولها
أقل من سورة النحل الذي يبلغ عدد آياتها ( 128آية) ،ألن متوسط آيات الشعراء (قصيرة) بينما متوسط آيات سورة

النحل (طويلة)(((.

( )1يندرج هذا الفرع تحت نوع من أنواع علوم القرآن يسمى (علم عد آي القرآن) ،فهذا العلم يبحث عن أحوال آيات القرآن ،وما يتعلق بها،
وعدد اآليات في كل سورة ،وبداية اآلية ونهايتها .ويوجد ستة مذاهب لعد آيات سور القرآن الكريم ،موافقة لعدد المصاحف التي أرسلها

سيدنا عثمان بن عفان · بعد أن جمع القرآن الكريم في عهده ،وهذه المذاهب  :مذهبان ألهل المدينة ،ومذهب لكل من أهل مكة
والبصرة والشام والكوفة .واالختالف الواقع بين هذه المذاهب في عد آي السور محصور في تحديد مواضع انتهاء اآليات ،وال عالقة له

باأللفاظ نفسها  ،فاأللفاظ ثابتة ال زيادة فيها وال نقصان .وقد اعتمدت في تحديد عدد آيات كل سورة العد الكوفي ،ألنه العدد المعتمد

تقريبا في جميع المصاحف المطبوعة في زمننا الحاضر .انظر كتاب :الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور أحمد شكري.

( )2مثال ذلك :سورة البقرة عدد أسطرها ( ،)711وعدد آياتها ( ،)286فعند تقسيم عدد األسطر على عدد اآليات ،)2.4 =286 ÷ 711(:
فالنتيجة كانت أكثر من اثنين ،وعليه تكون متوسط آيات سورة البقرة (طويلة) ،وبمعنى آخر :إذا كان عدد أسطر السورة ضعف عدد آياتها
أو أكثر يكون متوسط آياتها (طويلة) ،وإذا كان عدد أسطرها مساويا لعدد آياتها أو أكثر ولكن دون ضعفها يكون متوسط آياتها (متوسطة)،

ولكن إذا كان عدد أسطرها أقل من عدد آياتها يكون متوسط آياتها (قصيرة).
( )3بحسب علمي لم يقم أحد بتحديد متوسط آيات سور القرآن الكريم.
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 - 2عدد صفحات السورة :

يوجد عدة طبعات للمصحف ،وهي طبعات مختلفة في عدد صفحاتها ،ولذا اعتمدت على أشهر طبعة

للمصحف وأكثرها انتشارا وهو مصحف المدينة المنورة طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(((،

فأذكر تحت هذا العنوان الفرعي عدد صفحات كل سورة بحسب هذا المصحف(((.
 - 3عدد أسطر السورة :

اعتمدت في تحديد عدد أسطر كل سورة كذلك مصحف المدينة المنورة طبعة مجمع الملك فهد(((.

 - 4عدد كلمات السورة :

بذل علماء المسلمين جهودا كبيرة في دراسة نص القرآن والعمل على ضبطه وصيانته ،حتى بلغ بهم ذلك أن

أحصوا كلمات وحروف القرآن الكريم ،وهو ما لم يحدث مع غير القرآن العظيم(((.

( )1معظم المصاحف اآلن تتبع طبعة مجمع الملك الفهد في عدد صفحات كل سورة ،وخاصة أن المجمع حرص أن يختم كل صفحة بختام آية.
( )2قام الدكتور ياسر بن عواض الطويري بعد صفحات كل سورة وفق مصحف المدينة المنور ،وضمن ذلك في جدول في كتابه (آيات بينات)( :ص.)64/
وعده ال يطابق مصحف المدينة
( )3قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح بعد أسطر كل سورة ولكن لم يحدد المصحف الذي اعتمد عليهُّ ،
طبعة مجمع الملك فهد ،وقد قام الشيخ بتضمين عدد هذه األسطر في جدول في كتابه (دليل القرآن الكريم)( :ص.)23/

( )4إحصاء كلمات وحروف سور القرآن الكريم يبحث عادة تحت علم (عد آي القرآن الكريم) من علوم القرآن الكريم ،ولذا الكتب التي ألفت
في هذا العلم تذكر عدد كلمات وحروف كل سورة قبل ذكر االختالف في عد آيات السورة وبيان فواصلها ،وكذا بعض المفسرين يهتمون
بذكر ذلك قبل تفسير السورة.
 وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد كلمات وحروف السور ،وهذا االختالف ليس ناتجا عن االختالف في المعدود ألنالمعدود من كلمات وحروف القرآن الكريم ثابت ال يتغير ،ولكن في طريقة العد ،ويمكن أن نجمل هذه األسباب فيما يلي:
أ  -إن بعض العلماء يعد البسملة آية في أول كل سورة وبعضهم ال يعدها؛ فال شك من عدها آية فسنجد عدد الحروف والكلمات عنده
أكثر  ،ومثل ذلك  :سورة الفاتحة من عد البسملة آية منها اعتبر عدد حروفها  139:حرفا ،و عدد كلماتها  29:كلمة  ،ومن لم يعد
البسملة اعتبر عدد حروفها  120:حرفا ،وعدد كلماتها  25:كلمة.
ب  -إن بعض العلماء يعد أحرف المد ويعتبرها أحر ًفا مستقلة ،وبعضهم ال يعدها ألنه يعتبرها حركة تابعة للحرف الذي قبلها.
ج  -اختالفهم في حد الحرف ،وهل الحرف المشدد أو المنون حرف واحد أم اثنان؟ وهكذا بالنسبة لحاالت اإلدغام واإلقالب والمد،
ولو عرفنا قاعدة كل منهم في العد لكان عمله حصرا ثابتا في عد األحرف.
د  -إن بعض العلماء يعد المكتوب من الحروف في الرسم العثماني وال يعد المنطوق الذي لم يكتب بحسب الرسم العثماني  ،وبعضهم
يعد المنطوق ولو لم يكتب بحسب الرسم العثماني ،مثل  :السموت  :هكذا تكتب في الرسم العثماني دون كتابة حرف المد باأللف
للميم والواو ،فالذي ال يعد المنطوق يعتبرها  6 :حروف ،والذي يعده يعتبرها  8 :حروف.
هـ  -إن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائزا ،وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز.
و  -إن بعض العلماء ال يعد حروف الجر ،فيعد (في خلق) و(في السماء) و(في األرض) كلمة واحدة  ،وبعضهم يعد حروف الجر ،فيعتبر
ما سبق كلمتين  ،فال شك سيكون عد الثاني للكلمات أكثر من األول .وقل مثل ذلك في حرف التعريف (ال).
ز  -اختالف القراءات ،فمن يقرأ بورش يعتبر قوله تعالى في سورة الفاتحة (ملك) ثالثة حروف ،ومن يقرأ بحفص يعتبرها أربعة حروف؛
-

ألنه يقرأها (مالك).

انظر  :كتاب  :الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور أحمد شكري ،وكتاب :البيان في عد آي القرآن ألبي عمرو الداني تحقيق :

الدكتور غانم قدوري( :ص.)4/
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 - 5عدد حروف السورة :

قسم الله  -تعالى  -كتابه الكريم إلى سور ،والسورة تتكون من آيات ،واآليات تتكون من كلمات ،والكلمات

تتكون من حروف ،فالحرف هو أصغر بنية يتكون منها القرآن الكريم ،ولمعرفة عدد حروف كل سورة فوائد جليلة،
منها معرفة مقدار الحسنات المترتبة على تالوتها ،فعن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمسع ٍ
ود · قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺَ (( :م ْن َق َر َأ
ْ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الح َس َن ُة بِ َعشْ ِر َأ ْمثَالِ َها ،اَل أ ُق ُ
َح ْر ًفا ِم ْن ِك َت ِ
يم
اب ال َّل ِه َف َل ُه بِ ِه َح َس َن ٌةَ ،و َ
ول :الم َح ْر ٌفَ ،و َلك ْن أل ٌف َح ْر ٌف َو اَل ٌم َح ْر ٌف َوم ٌ
َح ْر ٌف)) .رواه الترمذي ،)2910( :وصححه األلباني.

وقد اعتمدت في تحديد عدد كلمات وحروف كل سورة ما قام به الباحث عبدالرزاق عباوي بالتعاون مع

مركز نون للدراسات القرآنية في إحصاء كلمات وحروف كل سورة من سور القرآن الكريم(((.
 - 6عدد لفظ الجاللة (الله) في السورة :

 -ورد لفظ الجاللة (الله)  2699مرة في القرآن الكريم((( ،وقد قام بعض المعاصرين بإحصاء عدد ورود لفظ

الجاللة (الله) في كل سورة((( ،وقد ورد هذا اللفظ الجليل في ( )85سورة من سور القرآن الكريم ،وهناك ()29
سورة لم يرد بها هذا االسم الجليل ،وقد بينت في كل سورة عدد ألفاظ الجاللة التي وردت بها ،وذكرته تحت هذا

العنوان الفرعي(((.

* ونمثل للعنوان الرئيسي الثالث (العدد) وما يتبعه من ستة عناوين فرعية من بطاقة (سورة النساء):

عدد

آياهتا ومتوسطها :
( 176طويلة)

صفحاهتا :
29٫5

أسطرها :
439

كلامهتا :
3745

حروفها :
16085

لفظ اجلاللة (اهلل) :
229

( )1السبب الذي جعلني أعتمد عد هذا الباحث أنه قام بعد كلمات وحروف كل آية من آيات السورة ،ثم ذكر العدد اإلجمالي لكلمات وحروف
السورة ،ثم أنه قام بهذا العمل العظيم وفق ضوابط معينة وتحت إشراف مركز نون للدراسات القرآنية .انظر موقع المركز على شبكة
اإلنترنت www.islamnoon.com :

( )2قال العالمة محمد غوث ( وقد جاء لفظ (الله) في القرآن في الفين وستمائة وتسعة وتسعين موضعا على ما أحصيته بحضرة عدول ) مخطوط
نثر المرجان في رسم نظم القرآن.)20/1( :

( )٣انظر كتاب  :معجم علوم القرآن ،فقد جرت عادة المؤلف أن يذكر عدد ورود لفظ الجاللة (الله) عند تعريف كل سورة ،وكذا قام الباحث عبدالله
جلغوم بإحصاء عدد لفظ الجاللة في كل سورة وضمنه بجدول يحتوي جميع السور ،انظر موقع./http://wadod.net/bookshelf/book :
( )٤من األمور التي الحظتها أثناء عد لفظ الجاللة (الله) في السور ،أن السور المدنية يرد فيها لفظ الجاللة أكثر من السور المكية ،فنسبة ورود
لفظ الجاللة (الله) في السور المدنية  ،%64بينما في السور المكية  ،%36وغالبا ما نجد في السور المدنية أن عدد ورود لفظ الجاللة في
السور أكثر من عدد آياتها ،مثل سورة النساء :عدد آياتها ( )167آية ،وورد فيها اسم الجاللة ( )229مرة ،بينما سورة الشعراء المكية عدد
آياتها ( )227آية وورد فيها اسم الجاللة ( )13مرة فقط .وهذا مما ينبغي الوقوف عنده ودراسته.
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العنوان الرئيسي الرابع  :ترتيب السورة :

ترتيب سور القرآن أخذ أكثر من اتجاه العتبارات مختلفة ،وقد قمت بترتيب سور القرآن لثالثة اعتبارات ،وهي:

 باعتبار ترتيب السور كما في المصحف . -باعتبار ترتيب السور بحسب النزول.

 -باعتبار ترتيب السور بحسب الطول.

فهذه ثالثة اعتبارات اعتمدتها وجعلتها عناوين فرعية للعنوان الرئيسي الرابع ،وفيما يلي بيانها:

 -1ترتيب سور القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف :

ترتيب وضع السور في المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو ترتيب منقول عن الرسول ﷺ((( ،وقد
 عندما جمعوا المصحف في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ·((( ،وهوأجمع عليه الصحابة -
ما سارت عليه األمة اإلسالمية إلى يومنا الحاضر ،فال يجوز مخالفته وطباعة المصحف الشريف بغير هذا الترتيب(((.
فالمقصود من هذا الترتيب هو بيان ترتيب موضع السورة في المصحف الشريف المتداول بين أيدي المسلمين.

 -2ترتيب سور القرآن الكريم بحسب النزول :

معرفة ترتيب السورة بحسب النزول((( يساعد في معرفة تدرج الدعوة والتشريع ،فأذكر تحت هذا العنوان

الفرعي ترتيب السورة بحسب نزولها(((.

( )1هذا هو الراجح من أقوال العلماء أن ترتيب سور المصحف ترتيب توقيفي عن الرسول ﷺ ،وهذا الترتيب الذي قرأ به الرسول ﷺ على
جبريل  في العرضة األخيرة التي تمت في آخر رمضان في حياة الرسول ﷺ .انظر  :المحرر في علوم القرآن( :ص.)197/

( )2جمع القرآن الكريم مر في ثالث مراحل  :المرحلة األولى  :في عهد الرسول ﷺ ،والمرحلة الثانية  :في عهد أبي بكر الصديق· ،والمرحلة
الثالثة  :في عهد عثمان بن عفان· .ولكل مرحلة خصائصها وسماتها .انظر تفصيل ذلك في كتاب :المحرر في علوم القرآن ( :ص.)150/
عن طباعة مصحف وتكون سوره مرتبة بحسب ترتيب النزول فأجاب ( :هذا عمل خاطئ وضالل وكفر،
(ُ )3سئل الشيخ محمد بن إبراهيم
ألنه مخالف لإلجماع العملي القطعي وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه ما عداه من المصاحف
المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرن ًا بعد قرن وجي ً
ال بعد جيل إلى يومنا هذا وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضالل،
ومن الزم هذا العمل تضليل من سبق ،وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلة أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم ،إننا نشهد الله ومالئكته وجميع
خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه )... ،فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. )87/13( :
( )4إن سور القرآن في غالبها لم تكن تنزل كاملة ،والقليل منه كان ينزل كامال ،كبعض قصار السور .ثم إن نزول السور رغم أنه لم يكن كامال ،كذلك
لم تكن تنزل السورة على مراحل دون أن يتخلل نزولها سور أخرى ،بل كانت تنزل اآليات من السور المختلفة ،وكان الرسول ﷺ يحدد مكان

ِ
ان َر ُس ُ
كل آية ،فعن ُع ْث َمان · قال َ :
ات ا ْل َعدَ ِدَ ،ف َك َ
(ك َ
الز َم ُ
ان إِ َذا ن ََز َل َع َل ْي ِه الشَّ ْي ُء َد َعا َب ْع َ
ض
الس َو ُر َذ َو ُ
ول ال َّل ِه ﷺ ِم َّما َي ْأتِي َع َل ْي ِه َّ
ان َو ُه َو ُي ْن َز ُل َع َل ْيه ُّ
ِ ِ
ِ
ان َي ْك ُت ُب َف َيقُ ُ
َم ْن َك َ
ولَ :
ور ِة ا َّلتِي ُي ْذ َك ُر ِف َيها َك َذا َو َك َذا))) رواه الترمذي .)3086( :إذن كيف كان يحدد ترتيب نزول
الس َ
((ض ُعوا َه ُؤ اَلء اآل َيات في ُّ

ِ
ور ٍة بِ َم َّك َة َف ُكتِ َب ْت بِ َم َّك َةُ ،ث َّم َي ِزيدُ ال َّل ُه ِف َيها َما
السور؟ كان يحدد بما ينزل من أول السورة  ،كما قال ابن عباس · ( َف َكان َْت إِ َذا ن ََز َل ْت َفات َح ُة ُس َ
َيشَ ُاء) ،رواه ابن ضريس .والروايات التي ذكرت ترتيب نزول السور عن ابن عباس وتالميذه من التابعين ،ال يخلو غالبها من الضعف ،وأيضا
من االختالف .وبناء على ما سبق يتضح لنا أن ترتيب سور القرآن حسب نزولها في غالبها ال يمكن التأكد من صحته تمام ًا ،إنما هو اجتهادات.

( )5اخترت في ترتيب نزول السور ما ذكره الدكتور عبدالرحمن حبنكة في كتابه (قواعد التدبر األمثل لكتاب الله عز وجل)( :ص )178/نقال
عن علماء القراءات في المصاحف المعتمدة من شيخ المقارئ المصرية الشيخ محمد علي خلف الحسيني ،معتمدا فيما أثبته على أمهات
القراءات والتفسير .وهو مطابق ما اعتمده الشيخ محمد عزت دروزة في تفسيره (التفسير الحديث).)16/1( :
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 - 3ترتيب سور القرآن الكريم بحسب طولها :

تحت هذا العنوان الفرعي يتم تحديد ترتيب السورة بحسب طولها وقصرها((( ،وقد اعتمدت في تحديد

طول السورة بحسب عدد حروفها؛ ألن الحرف هو أصغر وحده تتكون منها السورة ،وخاصة أن الله تعالى قد
افتتح تسع ًا وعشرين سورة بالحروف المقطعة ،وكما قال العلماء في ذلك إشارة للبنية التي تكون منها القرآن
الكريم وهو الحرف العربي من باب تحدي كفار العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من نفس الحروف

التي يتحدثون بها((( ،وكذلك أن الرسولﷺ حدد جزاء تالوة القرآن بحسب حروف القرآن الكريم((( :الحرف

بعشر حسنات(((.

* ونمثل للعنوان الرئيسي الرابع (الترتيب) وما يتبعه من ثالثة عناوين فرعيه من بطاقة (سورة المائدة) :

ترتيبها

النزول )112( :

املصحف )5( :

الطول )6( :

العنوان الرئيسي الخامس  :موقع السورة :

 -لكل سورة موقع في المصحف ،وهذا الموقع محصور بين  :موقع تبدأ منه وآخر تنتهي فيه ،ولتحديد موقع

السورة بداية ونهاية فالبد أن نعلم تقسيم العلماء للمصحف الشريف ،فقد قسم العلماء المصحف ليسهل تالوته
وحفظه إلى )30( :جزء ًا  ،وكل جزء ُق ِّسم إلى حزبين فيكون مجموع أحزاب القرآن  )60( :حزبا حاصل (،)2×30
وكل حزب ُق ِّسم إلى أربعة أرباع((( ،فيكون مجموع أرباع القرآن  )240( :ربعا حاصل (.)4 × 60

وقد ُر ِّقمت األجزاء من واحد إلى ثالثين ،وجعل رقم الجزء في أعلى الصفحة من اليمين وفي اليسار جعل

اسم السورة((( هكذا:

( )١وقد قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح بترتيب سور القرآن حسب طولها بحسب عدد سطور السور في جدول القسم الثامن ص 111
من كتابه ( دليل القرآن الكريم ) .
( )٢انظر تفسير ابن كثير.)37/1( :

( )٣انظر نص الحديث( :ص.)10/

( )٤سيالحظ القارئ أن هناك تقاربا في أغلب السور بين ترتيبها بحسب ترتيبها في المصحف ،وبحسب ترتيب طولها ،مما يدل على أن سور
القرآن روعي في ترتيبها في المصحف طولها في الغالب ،ولذا بدأ المصحف بالسبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل ،والمفصل
قسم أيضا إلى ثالثة أقسام  -بحسب أطواله أيضا  : -طوال المفصل ثم أوساط المفصل ثم قصار المفصل ،ولذا يالحظ قارئ كتاب الله أنه
العشر األخير من المصحف
كلما تعمق في المصحف زاد عدد السور ،بل إن نصف عدد سور القرآن الكريم الثاني ( 57سورة) جاءت في ُ
(يساوي  3أجزاء) ،ونصفها األول ( 57سورة) جاء في التسعة األعشار األولى من المصحف (يساوي  27جزء ًا).
(وإِنَّما ر ِ
يب ُس َو ِر ا ْلقُ ر ِ
الط ُ
ول ِفي ت َْرتِ ِ
وع َي ُّ
آن ِفي ا ْل ُج ْم َل ِة اَل ِفي ُك ِّل الأْ َ ف َْر ِاد .)..تفسير المنار ،)88/1( :وانظر
 يقول صاحب تفسير المنارُ َ َ :ْ
التفسير الحديث.)125/6( :
( )٥المحرر في علوم القرآن( :ص.)248/

( )٦هذا الوصف كما جاء في مصحف المدينة المنـورة طبعة مجمع الملك فهد ،وغالب المصاحف على منواله ،وإن خالفته فالخالف يسير
ال يؤثر في الوصف .
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ور ِّقمت األحزاب من واحد إلى ستين ،ويكتب رقم الحزب في إطار يوضع على جانب ورقة المصحف الذي
ُ

تحدد أرباع الحزب هكذا :

فإذا انتهى الحزب يكتب رقم الحزب التالي في آخر ربع للحزب الذي قبله وهو الربع الرابع ،هكذا :

عبر عن أرباع كل حزب في المصاحف بالطريقة التالية ( :ربع الحزب) ويقصد به الربع
ولكن األرباع لم ترقم بل ِّ

األول للحزب ،و(نصف الحزب) ويقصد به الربع الثاني للحزب ،و(ثالثة أرباع الحزب) ويقصد به الربع الثالث
للحزب ،و(حزب) ويقصد به بداية الحزب التالي ،وهو في نفس الوقت يمثل الربع الرابع للحزب السابق ،وتكتب هذه

المصطلحات في شكل يوضع في نهاية الربع على جانب ورقة المصحف ،ويكتب رقم الحزب في أسفله ،إال الربع
األخير وهو الرابع الذي يعبر عنه بـ (الحزب) ولكن يكتب فيه رقم الحزب الذي يليه ،هكذا كما في أرباع الحزب األول :

 -والطريقة التي اتبعتها في تحديد موقع السورة كالتالي :

 -أوال :أبين موقع بداية السورة  ،فأكتب كلمة (البداية)  :ثم أكتب كلمة (جزء) وأمامه قوسان أكتب فيه

رقم الجزء الذي بدأت فيه السورة ،ثم أكتب كلمة (الحزب) وأمامه قوسان أكتب فيه رقم الحزب الذي بدأت
فيه السورة ،ثم أكتب كلمة ( الربع ) وأمامه قوسان أكتب فيه رقم الربع الذي بدأت فيه السورة :فرقم ( )1لربع

الحزب ،ورقم ( )2لنصف الحزب ،ورقم ( )3لثالثة أرباع الحزب ،ورقم ( )4للربع الرابع للحزب الذي يعبر عنه

بالمصحف بكلمة (حزب) ،وأكتب في أعلى القوس الثاني رقم الربع بحسب ترتيب األرباع في المصحف من ()1
إلى ( ،)240وطبعا هذا الترتيب لألرباع غير مكتوب في المصاحف ،إنما المكتوب ما أشرت إليه في السابق(((.

( )1أي  :ربع الحزب  ،ونصف الحزب  ،وثالثة أرباع الحزب ،والحزب.
 إذا أردنا أن نعرف رقم الربع ،فإننا نضرب رقم الحزب في العدد ( ،)4فإذا كان (ربع الحزب) طرحنا حاصل الضرب على ( ،)3فإن كان(نصف الحزب) طرحنا حاصل الضرب على ( ،)2فإن كان (ثالثة أرباع الحزب) طرحنا حاصل الضرب على ( ،)1فإن كان (الحزب) لم
نطرح فيبقى حاصل الضرب هو رقم الربع ،ولكن البد أن ننتبه إلى أن الرقم الذي تحت كلمة (الحزب) ال يمثل رقم الحزب ،إنما يمثل
رقم الحزب الذي يليه.
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 -ثانيا :أبين موقع نهاية السورة ،فأكتب كلمة (النهاية)  :ثم أتبعها ببيان رقم الجزء والحزب والربع الذي

انتهت فيه السورة كما بينت في موقع بداية السورة(((.

* ونمثل للعنوان الرئيسي الخامس ( الموقع ) وما يتبعه من عناوين فرعيه من بطاقة (سورة األنعام) :

موقعها بدايتها

اجلزء ()7

احلزب ()13

الربع ()3

51

نهايتها

اجلزء ()8

احلزب ()15

الربع ()4

60

العنوان الرئيسي السادس  :حجم السورة :

تحت هذا العنوان أبين حجم السورة من حيث ما تحتويه من األرباع واألحزاب واألجزاء ،وأيضا نسبة حجمها
في القرآن الكريم ،فهذا العنوان الرئيسي يحتوي على أربعة عناوين فرعية ،وإليك بيانها:
 -1حجم السورة بحسب ما تحتويه من األرباع :
أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد األرباع التي تحتويها السورة ،فهناك سور تحتوي على ربع أو أكثر ( 52سورة)،
وهناك سور تحتوي على أقل من ربع ( 62سورة) ،والسور التي تحتوي على أقل من ربع يكتب عددها عشري.
 - 2حجم السورة بحسب ما تحتويه من أحزاب :
أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد األحزاب التي تحتويها السورة ،فهناك سور تحتوي على حزب أو أكثر ( 20سورة)،
وهناك سور تحتوي على أقل من حزب ( 94سورة) ،والسور التي تحتوي على أقل من حزب يكتب عددها عشري.
 - 3حجم السورة بحسب ما تحتويه من أجزاء :
أبين تحت هذا العنوان الفرعي عدد األجزاء التي تحتويها السورة ،فهناك سور تحتوي على جزء أوأكثر (وهي السبع الطوال
فقط) ،وهناك سور تحتوي على أقل من جزء ( 107سورة) ،والسور التي تحتوي على أقل من جزء يكتب عددها عشري.
 - 4نسبة حجم السورة :
أبين تحت هذا العنوان الفرعي نسبة حجم السورة في القرآن الكريم ،ونحدد هذه النسبة بحسب نسبة حروف
السورة((( إلى جميع حروف القرآن الكريم ،ويتم ذلك من خالل ضرب عدد حروف السورة بمئة ثم تقسيم العدد
الناتج على عدد حروف جميع سور القرآن الكريم(((.

* ونمثل للعنوان الرئيسي السادس (الحجم) وما يتبعه من أربعة عناوين فرعيه من بطاقة (سورة األعراف) :

حجمها

ربع = 10

حزب = 2.5

جزء = 1.25

نسبة حجمها = %٤٫٣

( )1وقد قام الشيخ مصطفى محمود أبوصالح في كتابه (دليل القرآن الكريم) في جدول القسم األول( :ص )35/بتحديد موقع كل سورة
بنفس الطريقة التي اتبعتها ،ولكن بتحديد نهاية السورة فقط من حيث رقم الجزء والحزب والربع الذي انتهت فيها ،ولكن لم يذكر بدايتها،
باعتبار أن نهاية السورة السابقة تعتبر بداية السورة التالية.
( )2ألنه سبق أن بينا-في عنوان ترتيب السورة  -أننا سنحدد ترتيب السورة بحسب طولها على حسب عدد حروفها ،وقد ذكرنا سبب اختيارنا
الحرف آنذاك .انظر( :ص.)١٢ ،١١/
( )3فمثال  :عدد حروف سورة األعراف ( 14245حرفا) ،فنضرب هذا العدد بـ ( )1424500 =100 ×14245( : )100ثم نقسم هذا العدد
الناتج على عدد حروف القرآن الكريم ( ،)4.3 = 326159 ÷ 1424500( : )326159فتكون نسبة سورة األعراف .%4.3 :
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العنوان الرئيسي السابع  :حروف فواصل آيات السورة :

الفواصل جمع فاصلة ،وهي الكلمة التي تكون في آخر اآلية ،وتسمى أيضا رأس اآلية((( .والمقصود بحرف
الفاصلة الحرف األخير الذي اختتمت به كلمة الفاصلة((( ،ونمثل لذلك بسورة النصر:

قال تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.
فالفواصل في سورة النصر هي الكلمات الثالث التي انتهت بها آيات السورة ،والتي تحتها خط ،وهي :
(( ﭵ ﭶ ،ﭽ ﭾ ،ﮆ ﮇ)) ،وحروف الفواصل ،هي الحروف التي ختمت بها كلمات الفواصل،
وهما حرفان( :ح  ،ا) ،فالحاء ختمت به آية واحدة ،واأللف ختمت به آيتان.

فتحت هذا العنوان أحدد الحروف التي ختمت بها آيات السورة((( ،وأبين أيضا عدد اآليات التي ختمت بهذه
الحروف في السورة نفسها ،أي أذكر حرف الفاصلة ،ثم أذكر أمامه ما بين قوسين عدد اآليات التي ختمت بهذا
الحرف في السورة ،وأراعي في ترتيب الحروف أكثر الحروف ورو ًدا ثم الذي يليه في عدد وروده وهكذا ،وإذا
تساوى العدد راعيت الترتيب األلفبائي للحروف(((.
وسنجد سورة كاملة ختمت فواصلها على حرف واحد ،نحو  :سورة الكهف ختمت جميع فواصلها بحرف
(األلف) ،ومنها ما ختمت فواصلها على حرفين ،نحو  :سورة يونس ختمت فواصلها على حرفي (الميم و النون)،

ومنها ما ختم بأكثر من ذلك((( ،وأكثر سورة ذكرت فيها حروف الفواصل سورة هود ،بلغ عدد الحروف التي
ختمت عليها فواصلها ( 12حرفا)(((.
* ونمثل للعنوان الرئيسي السابع ( حروف فواصل اآليات ) من بطاقة (سورة األنفال) التي بنيت حروف
فواصلها على سبعة حروف:

حروف فواصل آياتها

ن )39( :

م )19( :

ر )10( :

ب )4( :

د )1( :

ط )1( :

ق )1( :

( )1انظر  :معجم علوم القرآن( :ص ،)207/والميسر في علم عد آي القرآن (:ص.)11/
( )2انظر  :معجم علوم القرآن( :ص.)211/
( )3طبعا بحسب العد الكوفي المعتمد في مصحف المدينة المنورة  ،وحسب ظني معتمد في جميع المصاحف المطبوعة  .انظر رقم ( )1في
هامش( :ص.)٨/

( )4اهتم الفيروز آبادي (المتوفى817 :هـ) في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ،بتحديد حروف فواصل كل سورة في
بداية حديثه عن كل سورة ،ولكن ال يعدد عدد ورود الفاصلة ،إنما يكتفي بذكر حروف فواصلها مفرقة ثم يجمعها في كلمة ،فمثال في
لندبر) ) ( .)134/1وكذلك اهتم البقاعي (المتوفى885 :هـ)
سورة البقرة ،يقول( :مجموع فواصل آياتها (ق م ل ن د ب ر) ويجمعها (قم ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الس َو ِر) ،على نفس طريقة الفيروز آبادي ،ولكن ال يعبر عنها بالفواصل إنما بكلمة (رويها)
في كتابه ( َم َصاعدُ ال َّن َظ ِر لإلشْ َراف َع َلى َم َقاصد ِّ
فيقول مثال في سورة البقرة (رويها  :سبعة أحرف ،يجمعها قولك  :قم لندبر .)9/2( ).ولكن يجب أن ننتبه أنهم أحيانا يذكرون حروف

الفواصل في أعداد المذاهب األخرى لآليات ،وال يكتفون بالعد الكوفي الذي اعتمدناه.
( )٥معجم علوم القرآن( :ص.)٢١١/
( )6وقد جاءت في حروف فواصل اآليات جميع الحروف الهجائية العربية التسعة والعشرين ،ماعدا حرفين هما ( :خ  ،غ ) .وأكثر الحروف
ورودا في الفواصل ،هي ( :ن ،ا ،م ،ر) -.انظر :معجم علوم القرآن( :ص.)212/

ْص ِ
(و ْاع َل ْم َأ َّن َه ِذ ِه ا ْل َف َو ِ
ود
اص َل ِم ْن مُ ْ
ج َل ِة مْالَق ُ
وملعرفة فواصل اآليات فوائد كثرية منها ما ذكره العالمة حممد بن عاشور  -رمحه اهلل  -يف مقدمة تفسريه َ :
َ
َ
لأْ
ِ
ِم َن الإْ ِ ْع َجا ِز لأِ َ هَّنَا َت ْر ِج ُع إِ ىَل محُ َِّسن ِ
وف ِع ْندَ ا ْل َف َو ِ
ض ا ْل َبلاَ ِغ ِّي ا ْل ُو ُق ُ
َات ا ْل َكلاَ ِم َو ِه َي ِم ْن َجانِ ِ
اح ِة ا ْل َكلاَ ِمَ ،ف ِم َن ا ْل َغ َر ِ
وس
ب َف َص َ
اصلِ ل َت َق َع فيِ ا ْس اَم ِع َف َتتَأ َّث َر ُن ُف ُ
ام ِعنيَ بِ َم َح ِ
الس ِ
اس ِن َذلِ َك ال َّت اَم ُثلِ َ ،ك اَم َتت ََأ َّث ُر بِا ْل َق َوافيِ فيِ ِّ
وع).التحرير والتنوير)76/1( :
اع فيِ ا ْل َكلاَ ِم مْالَ ْس ُج ِ
الش ْع ِر َوبِالأْ َ ْس َج ِ
َّ
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العنوان الرئيسي الثامن  :تحزيب القرآن :
سبق أن ذكرنا تحت العنوان الرئيسي الخامس (موقع السورة) تقسيم العلماء المصحف إلى  :أجزاء وأحزاب

وأرباع ،وأن هذا التقسيم قد أثبت في المصحف؛ ليسهل قراءته وحفظه.

وهناك تقسيم آخر للعلماء لم يثبت في المصحف  ،وإنما ذكره معظم العلماء الذين ألفوا في (علم عد آي

القرآن) ،حيث يذكرون تقسيم القرآن وتحزيبه((( إلى  :أنصاف ،وأثالث ،وأرباع ،وأخماس ،وأسداس ،وأسباع،

وأثمان ،وأتساع ،وأعشار((( .وهذه التحزيبات التسعة هي التي أذكرها تحت هذا العنوان ،حيث أبين نهاية كل قسم

من هذه التحزيبات((( ،وقد اعتمدت التحزيبات التي ذكرها اإلمام أبوعمرو الداني األندلسي ( المتوفى  ٤٤٤ :هـ)
في نهاية كتابه( :البيان في عد آي القرآن)((( .وأضفت إلى هذه التحزيبات التسعة تحزيب الصحابة للقرآن الكريم،

حيث قسموه إلى سبعة أحزاب ،بحيث يختمون القرآن في أسبوع(((.

* ونمثل للعنوان الرئيسي الثامن ( تحزيب القرآن ) من بطاقة (سورة التوبة):

تحزيب
القرآن

 ...ﯠ ﯡ ﯢ

وهناية
وهناية
هناية
الثلث األول السدس الثاين التسع الثالث

ﯣﯤﯥ

هناية حزب
الصحابة الثاين

هناية السورة

مالحظة  :هذا العنوان ال يرد في جميع بطاقات السور ،إنما في السور التي يوجد فيها نهاية حزب من التحزيبات
التي ذكرناها.

( )1معنى التحزيب والتجزئة واحد وهو :جعل الشيء أحزابا وأجزا ًء ،فاألجزاء واألحزاب واألوراد  -لغة  -بمعنى واحد .أما
اصطالحا فبينها فروق ،والمصطلح الشائع اآلن أن الحزب نصف الجزء ،وأن ال ِو ْرد هو المقدار الذي اعتاد المسلم قراءته
أو الصالة به ،وهو أمر يختلف من شخص آلخر .والمعنى الذي أقصده من التحزيب هو تقسيم القرآن إلى أقسام أخرى غير
الموجودة اليوم في المصحف والتي أشرت إليه باألنصاف واألثالث ...الخ .انظر  :الميسر في علم عد آي القرآن( :ص،)219/
وتحزيب القرآن ( :ص.)100/
( )2والمقصود من هذا التحزيب ختم القرآن بعدد ما حزب؛ أي :تحزيبه ألعشار يختم بعشرة أيام ،وتحزيبه ألتساع يختم في تسعة أيام ،وهكذا.

( )3أما البداية فتكون نهاية الحزب الذي قبله ،ماعدا التحزيب األول تكون بدايته بداية سورة الفاتحة أول سورة ،فمثال  :بداية العشر األول هو
أول الفاتحة ،أما بداية العشر الثاني ،هو اآلية التي تأتي بعد نهاية العشر األول وهكذا في بقية التحزيبات.
( )4انظر  :البيان في عد آي القرآن ( :ص ،)300/وما بعدها ،وقد ذكرها الداني بلفظ أجزاء وليس أحزابا ،والمعنى واحد كما بينا.
اب َر ُس ِ
س ْب ِن ُح َذ ْي َف َةَ ،ق َ
( )5روى ابن ماجه وغيره َع ْن َأ ْو ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َك ْي َ
ون ا ْلقُ ْر َ
ف ت َُح ِّز ُب َ
آن؟ َقا ُلوا« :ثَلاَ ٌث
الَ ..:ف َس َأ ْل ُت َأ ْص َح َ
س َو َس ْب ٌع َوتِ ْس ٌع َوإِ ْحدَ ى َع ْش َر َة َوثَلاَ َ
ث َع ْش َر َة َو ِح ْز ُب ا ْل ُم َف َّص ِل» .رواه ابن ماجه )1345( :وحسن إسناده ابن كثير
َو َخ ْم ٌ
في كتابه فضائل القرآن( :ص ،)149/والمقصود بالثالث أي ثالث سور وهكذا  ،ويبدأ العد من سورة البقرة وليست
الفاتحة ،فالثالث السور األولى هي  :البقرة وآل عمران والنساء ،والخمس هي  :المائدة واألنعام واألعراف واألنفال
والتوبة ،وهكذا .انظر  :البرهان( :ص.)174/
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العنوان الرئيسي التاسع  :فضل السورة :

معرفة فضائل القرآن وسوره((( ترغب في تالوة كتاب الله تعالى وحفظه واالرتباط به والعمل بأحكامه ،فتحت

هذا العنوان الرئيسي في البطاقة سأذكر األحاديث واآلثار((( الواردة في فضل السورة خاصة ،أو فضل السورة مع
غيرها من السور ،أو فضل آيات السورة(((.

وستكون الطريقة التي سأتبعها في ذكر األحاديث واآلثار ،أن أذكر األحاديث الواردة عن الرسول ﷺ في

فضائل السورة وآياتها أوال ،وأجعل الحديث بين قوسين مزدوجين كبيرين  ،هكذا (( .((())..ثم أذكر اآلثار الواردة

عن الصحابة -

 -وأجعل األثر بين قوسين مزدوجين صغيرين ،هكذا « »..مع ذكر الترضي عن الصحابي(((،

( )1يعرف الدكتور عبدالسالم الجار الله فضائل القرآن فيقول :هي ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به ،وإظهار مزايا سوره وآياته،
ومنافعها الدنيوية واألخروية.انظر :فضائل القرآن الكريم للدكتور عبدالسالم الجارالله( :ص.)42/

( )2يقصد باألحاديث أقوال الرسول ﷺ وأفعاله التي تدل على فضائل السورة ،ويقصد باآلثار أقوال وأفعال الصحابة والتابعين في فضائل
السورة ،فقد جرت عادة من دون في (علم فضائل القرآن الكريم) من السابقين ،أن يجمع كل ما ورد من األقوال واألفعال الواردة عن

(المتوفى سنة224هـ) في كتابه
الرسول ﷺ والصحابة والتابعين في فضائل القرآن وسوره وآياته ،مثل اإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم ُ
(المتوفى سنة  432هـ) في كتابه فضائل القرآن ،وغيرهما ،ولذا آثرت أن
فضائل القرآن ،والحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري ُ

أسير على أثر هؤالء العلماء وأذكر جميع األحاديث الواردة عن الرسول ﷺ أو الصحابة أو التابعين في فضائل السور .انظر :فضائل القرآن
الكريم للدكتور عبدالسالم الجارالله( :ص.)38/

( )3فأذكر أوال الفضائل الواردة في السورة نفسها ،كقوله ﷺ  -في فضل سورة الفاتحة(( : -ا ْل َحمدُ لِ َّل ِه ر ِّب ا ْلعا َل ِم َ ِ
الس ْب ُع ا ْل َمثَانِي َوا ْلقُ ْر ُ
آن
َ
َ
ْ
ين ه َي َّ
ِ
يم ا َّل ِذي ُأوتِي ُت ُه)) رواه البخاري .ثم أذكر الفضائل الواردة في السورة مع بعض السور األخرى كقوله ﷺ  -في فضل سورة البقرة وآل
ا ْل َعظ ُ
ان َ،أ ْو َك َأن َُّه َما ِفر َق ِ
ان َ،أ ْو َك َأن َُّه َما َغيا َي َت ِ
ان َيو َم ا ْل ِقيا َم ِة َك َأن َُّه َما َغ َما َم َت ِ
ِْ ِ
ور َة ِ
آل ِع ْم َر َ
ان
عمران  ...(( : -اق َْر ُءوا َّ
الز ْه َر َاو ْي ِن :ا ْل َب َق َر َة َو ُس َ
ان ؛ َفإِن َُّه َما تَأت َي ْ
َ
َ
ْ
اج ِ
ِم ْن َط ْي ٍر َص َو َّ
ان َع ْن َأ ْص َحابِ ِه َما)) رواه مسلم .
اف ت َُح َّ
ثم أذكر الفضائل الواردة في آيات السورة كقوله ﷺ  -في فضل آخر آية من سورة التوبة َ (( : -م ْن َق َ
ين ُي ْم ِسي:
ين ُي ْصبِ ُح َو ِح َ
ال ِفي ُك ِّل َي ْو ٍم ِح َ
﴿...ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ﴾ التوبة ،سب َع َمر ٍ
الدن َْيا
اتَ ،ك َفا ُه ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل َه َّم ُه ِم ْن َأ ْم ِر ُّ
َ ْ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوالآْ ِخ َر ِة )) رواه ابن السني .أما الفضائل الواردة في كل القرآن الكريم كحديث َ (( :م ْن َق َر َأ َح ْر ًفا م ْن ك َت ِ
الح َس َن ُة بِ َعشْ ِر
اب ال َّله َف َل ُه بِه َح َس َن ٌةَ ،و َ
ِ
ِ َِ
َأ ْمثَالِ َها ،اَل َأ ُق ُ
يم َح ْر ٌف)) .رواه الترمذي ،فهذا عام ال أذكره ألنه ال يخص السورة إنما يشمل
ول :الم َح ْر ٌفَ ،و َلك ْن أل ٌف َح ْر ٌف َو اَل ٌم َح ْر ٌف َوم ٌ
جميع سور القرآن وآياته.
فأحاديث الفضائل من حيث المتن تنقسم إلى أربعة أقسام -1 :عام يشمل كل القرآن -2 ،خاص يخص السورة -3 ،عام مخصوص :يشمل السورة مع
بعض السور األخرى -4 ،خاص مخصوص :يخص آية أو آيات من السورة .وطبعا حديثنا يشمل جميع األقسام ماعدا القسم األول العام.

( )4تم كتابة متن جميع األحاديث الشريفة الواردة في الكتاب باللون األخضر.

قال َ « :م ْن َق َر َأ

( )5األثر الذي يروى عن الصحابي في فضائل القرآن قسمان  :إما أن يكون متعلقا باألجر والثواب كحديث ْابن َع َّب ٍ
اس
ين ُي ْصبِ ُحُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َي ْو ِم ِه َح َّتى ُي ْم ِس َيَ ،و َم ْن َق َر َأ َها ِفي َص ْد ِر َل ْي ِل ِهُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َل ْي َلتِ ِه َح َّتى ُي ْصبِ َح» ،رواه الدارمي ،فقول ابن عباس
(يس) ِح َ
هذا وما يشابه ال مجال للرأي واالجتهاد فيه فهذا له حكم المرفوع للرسول ﷺ .وإما أن يكون من قبيل وصف القرآن ومدح بعض السور
ِ
ِ
واآليات والثناء عليها لما دلت عليه من أحكام ومواعظ كحديث ُع َم َر ْبن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة
ور َة ال ِّن َساءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َرة َ ،و ُس َ
اب · قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
ِ ِ
ور َة ال ُّنو ِر َ ،فإِنَّ ِفي ِه َّن ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه الحاكم ،فهذا يحتمل أال يحكم برفعه الحتمال كونه من كالمهم وفهمهم
ور َة ا ْل َح ِّج َ ،و ُس َ
ا ْل َمائدَ ة َ ،و ُس َ

للسورة ،وقد يلحق به ما ورد عنهم من قبيل الرقية واالستشفاء بالقرآن ،فقد يكون من قبيل ما جرب ونفع ،فهذا يعتبر من خواص القرآن
ويندرج تحت عموم قوله تعالى﴿:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ .انظر :موسوعة

فضائل سور وآيات القرآن ،)24/1( :فضائل القرآن الكريم لعبدالسالم الجار الله( :ص.)37/
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ثم أذكر اآلثار الواردة عن التابعين  -رحمهم الله  -وأجعل األثر بين قوسين مزدوجين صغيرين جدا ،هكذا ""..
مع ذكر الترحم على التابعي(((.
وإن شاء الله ال أذكر إال األحاديث((( واآلثار الصحيحة((( ،فإن كان الحديث مخرجا في الصحيحين البخاري

ومسلم أكتفي بإجماع األمة على صحة األحاديث واآلثار الواردة في هذين الكتابين فال أزيد عليهما شيئا ،وإذا كان
الحديث واألثر مخرجا في غيرهما فأذكر َمن صحح أو حسن هذا الحديث واألثر من المحققين.
* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي التاسع (فضل السورة) من بطاقة (سورة يس):

ِ
َ -1ع ْن َجابِ ِر ب ِن َس ُمر َة · قالَ :
((أنَّ ال َّنبِ َّي ﷺ َك َ
الص ْبحِ بِـ (يس))) رواه الطبراني ،قال األلباني:
ان َيق َْر ُأ في ُّ
ْ
َ
إسناده جيد.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الط َو َ
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َقعِ · َق َ
الس ْب َع ِّ
الَ ،و َم َك َ
يت َم َك َ
ين،
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ان الإْ ِن ِْج ِ
َو َم َك َ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،وصححه األلباني .وسورة (

فـضــلـــــها

يس) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -3عن ْاب ِن َع َّب ٍ
ين ُي ْصبِ ُحُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َي ْو ِم ِه َح َّتى ُي ْم ِس َيَ ،و َم ْن َق َر َأ َها ِفي
اس-
 قال َ « :م ْن َق َر َأ (يس) ِح ََص ْد ِر َل ْي ِل ِهُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َل ْي َلتِ ِه َح َّتى ُي ْصبِ َح» ،رواه الدارمي  ،وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد :إسناده حسن
وهو موقوف على ابن عباس.
ِ
ف ب َن ا ْل َحا ِر ِ
َ
َ -4ع ْن َص ْف َو َ
ث
ان ْب ِن َع ْم ٍرو قالَ :ح َّد َثني ا ْل َمشْ َي َخ ُة (وهم من التابعين) :أن َُّه ْم َح َض ُروا ُغ َض ْي َ ْ
ِ
َ
«ه ْل ِم ْن ُك ْم َأ َحدٌ َيق َْر ُأ (يس)؟» َق َ
ين اشْ َت َّد َس ْو ُق ُهَ ،ف َق َ
الس ُكونِ ُّيَ ،ف َل َّما
الَ :
الث َُّمالِ َّيِ ،ح َ
الَ :ف َق َرأ َها َصال ُح ْب ُن ُش َر ْيحٍ َّ
َت ِع ْندَ ا ْلمي ِ
ضَ ،ق َ
ت ُخ ِّف َ
ان ا ْل َمشْ َي َخ ُة َيقُ و ُل َ
الَ :و َك َ
ين ِم ْن َها ُقبِ َ
ف َع ْن ُه بِ َها» رواه أحمد ،وصحح
ون« :إِ َذا ُق ِرئ ْ
َب َلغَ َأ ْر َب ِع َ
َ ِّ
إسناده األلباني ،وغضيف بن الحارث الثمالي من الصحابة على الصحيح.
 قال" :بلغني أنه من قرأ (يس) حين يصبح لم يزل في فرج حتى يمسي، -5عن َي ْح َيى ْب ِن َأبِي َكثِي ٍر-
َومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرج حتى يصبح .قال:وقد حدثني من قد جربها" .رواه المستغفري في
كتاب(فضائل القرآن) وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

( )1ما روي عن التابعي في فضائل القرآن إذا كان من قبيل األجر والثواب ومما ال مجال للرأي واالجتهاد فيه كأثر َع َطاء بن رباح  -رحمه الله تعالى :-
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
“ َأنَّ َر ُج َل ْي ِن ِف َيما َم َضى َك َ
(الس ْجدَ ِة
(الس ْجدَ َة ُّ
الصغْ َرى) ،فأ َّما َصاح ُب (ت ََب َار َك) َف َجا َد َل ْت َع ْن ُه َح َّتى ن ََجاَ ،وأ َّما َصاح ُب َّ
ان َي ْل َز ُم أ َحدُ ُه َما (ت ََب َار َك) واآلخ ُر َّ
الصغْ َرى) َفا ْن َق َس َم ْت ِفي َق ْب ِر ِه ِق ْس َم ْي ِنِ :ق ْس ٌم ِع ْندَ َر ْأ ِس ِهَ ،و ِق ْس ٌم ِع ْندَ ِر ْج َل ْي ِه َح َّتى ن ََجاَ ،ف ُس ِّم َي ِت ا ْل ُم ْن َق ِس َم َة ” .رواه عبدالرزاق في مصنفه،فهذا له حكم
ُّ
المرفوع المرسل  ،وجمهور المحدثين على ضعفه  ،ومنهم من قبله بشروط  ،وعلى العموم في الفضائل يتوسع بعض العلماء ويقبل فيها ما ال يقبله
في األحكام  .أما إذا كان من قبل وصف القرآن والثناء على بعض السور لما فيها من أحكام  ،كأثر َمسر ِ
وق ْب ِن الأْ َ ْجدَ ِع رحمه الله تعالى َ -ق َ
الَ “ :م ْن
ْ ُ
ِ ِ
ور َة ا ْل َو ِاق َع ِة” .رواه أبو عبيد في فضائل القرآن،
س
ينَ ،ون ََب َأ َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِةَ ،ون ََب َأ َأ ْه ِل ال َّنا ِرَ ،ون ََب َأ ُّ
ينَ ،ون ََب َأ الآْ خَ ِر َ
َأ َرا َد َأنْ َي ْع َل َم ن ََب َأ الأْ َ َّولِ َ
الدن َْياَ ،ون ََب َأ الآْ خ َرة َف ْل َيق َْر ْأ ُ َ
فهذا ال شك ال يأخذ حكم المرفوع المرسل بل يعتبر من األحاديث المقطوعة على التابعي ،ويدخل فيه ما ورد عنهم من قبيل الرقيه واالستشفاء .انظر:
كتاب فضائل القرآن الكريم لعبدالسالم الجار الله( :ص ،)38/تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان( :ص. )81/

( )2وأظن أنني بعون الله تعالى قد استوعبت جميع األحاديث الصحيحة التي وردت في فضل السورة أو آياتها  ،فإذا ُو ِجدَ حديث لم أذكره
فهو في الغالب ضعيف  -والله أعلم .
( )3قال الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه ( موسوعة فضائل سور وآيات القرآن) ( :ويالحظ أن أكثر من رأيت من المشايخ بل وبعض
كبار العلماء السابقين يظن أن األحاديث الصحيحة في هذا الباب قليلة جدا  -ثم ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك  -ثم قال :وفي حقيقة
األمر أحاديث الفضائل جملة تنيف على ألف حديث قد جمعت معظمها ،والصحيح منها قدر كبير) انظر الكتاب( :ص.)18 ،17/
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العنوان الرئيسي العاشر  :تناسب السورة :

علم المناسبات من علوم القرآن الكريم ،الذي يبحث في ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها من السور  ،وفي

ارتباط كل آية بما قبلها وما بعدها من اآليات((( ،وتظهر فائدة معرفة المناسبة في إدراك اتساق المعاني ،وإعجاز

القرآن البالغي ،وإحكام بيانه ،وانتظام كالمه ،وروعة أسلوبه  ،قال تعالى ﴿ :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ سورة هود .
قال الزركشي( :وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها ً
آخذا بأعناق بعض ،فيقوى بذلك االرتباط ،ويصير التأليف

حاله حال البناء المحكم المتالئم األجزاء).وقال القاضي أبو بكر بن العربي( :ارتباط آي القرآن بعضها ببعض،

حتى تكون كالكلمة الواحدة ،متسقة المعاني ،منتظمة المباني ،علم عظيم)(((.
وسنبين تحت هذا العنوان المناسبة في السورة من خالل أمرين :

 - 1تناسب السورة مع السورة التي قبلها :
أذكر االرتباط والتناسب بين السورة والسورة التي قبلها ،وخاص ًة المناسبة بين معاني اآلية أو اآليات التي
افتتحت بها السورة (المطلع) ،وبين معاني اآلية أو اآليات التي ختمت بها السورة التي سبقتها (الخاتمة)(((.
 - 2تناسب مطلع السورة مع خاتمتها :
أذكر االرتباط والتناسب بين معاني اآلية أو اآليات التي افتتحت بها السورة (المطلع) ،وبين معاني اآلية أو

اآليات التي ختمت بها السورة نفسها (الخاتمة)(((.
* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي العاشر (مناسبة السورة) من بطاقة (سورة يونس):

تنــاسبـــــها

‡ تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمة سورة التوبة
 الس�ابقة  -؛ حيث ختمت سورة التوبة السابقةبذكر صفات الرس�ول ﷺ ،وبدأت سورة يونس
بتبديد الشكوك واألوهام نحو إنزال الوحي على
الرسول ﷺ ،للتبشير واإلنذار.

‡ تناس�ب مطلع س�ورة يونس مع خاتمته�ا ،فقد بدأت
الس�ورة ببيان إنكار المش�ركين للوح�ي وتعجبهم أن
يوحى إلى رجل منهم ،وجاءت الخاتمة بأمر الرسول
ﷺ بالتمس�ك بالوح�ي والصبر حتى يحك�م الله بينه
وبين هؤالء المشركين منكري الوحي.

( )1ومن التفاسير القديمة التي ألفت لبيان هذا التناسب تفسير (نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) لإلمام البقاعي (المتوفى885 :هـ).

( )2انظر كتاب  :مباحث في التفسير الموضوعي ،للدكتور مصطفى مسلم( :ص ،)58/وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان( :ص.)97/
( )3اهتم العلماء ببيان التناسب بين سور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف؛ إلثبات بالغة القرآن الكريم وتجانسه وإعجازه ،وكذلك إلثبات
أن ترتيب السور في المصحف توقيفي من الرسول ﷺ وليس من اجتهاد الصحابة  -رضوان الله عليهم  ،-ومن هذه الكتب التي ألفت في
هذا المجال قديما  :البرهان فى تناسب سور القرآن ألحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ،أبو جعفر (المتوفى708 :هـ) ،وكتاب:
ترتيب سور القرآن لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،وحديثا  :كتاب  :التناسب بين السور في
المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي.
( )4من الكتب التي ألفت لبيان التناسب بين مطالع السورة وخاتمتها  :قديما  :كتاب  :مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي،
وحديثا  :كتاب  :التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي.
 والمراجع التي اعتمدت عليها لبيان تناسب السورة ما سبق من الكتب ،وما جاء في مقدمات تفسير السور في التفاسير التالية  :تفسيراأللوسي ،تفسير المراغي ،التفسير المنير.
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العنوان الرئيسي الحادي عشر  :خصائص السورة :

تمتاز بعض سور القرآن بخصائص عن غيرها من السور  ،كأطول سورة  ،وأقصر سورة  ،وأفضل سورة ،
وهكذا  ،فتحت هذا العنوان الرئيسي أذكر بعض ما تختص به السورة عن غيرها من السور ،أو ما قد تشترك به من
الخصائص مع غيرها من السور  ،مما يميز هذه السورة عن سواها  ،وأيضا أذكر تحت هذا العنوان معلومات عن
السورة لم ترد في العناوين األخرى من البطاقة((( .
* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي الحادي عشر (خصائص السورة ) من بطاقة (سورة يوسف):

خصــائصــها

 -1انفردت السورة بذكر قصة سيدنا يوسف  -  -كاملة من بدايتها إلى نهايتها؛ حيث لم تذكر في غيرها
من السور ،كما هي العادة في تكررا قصص األنبياء في القرآن .
 -2قصة يوسف  هي أطول قصة في القرآن ،استغرقت معظم السورة ( 97آية) ،ولم تذكر قصة نبي في
القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف -  -في هذه السورة.
 -3سورة يوسف وإن كانت من السور المكية ،التي تحمل  -في الغالب  -طابع اإلنذار والتهديد ،إال أنها
اختلفت عنها في هذا الميدان ،فجاءت طرية ن َِدية  ،في أسلوب ممتع لطيفَ ،س ِلس رقيق  ،يحمل جو األنس
سورة َم ْر َيم َي َت َف َّك ُه بِ ِه َما
خالد بن َم ْعدان -
والرحمة ،والرأفة والحنان  ،ولهذا قال ُ
وسف َو َ
«س َ
ورة ُي ُ
ُ :ٌ
محزون إال استراح إليها».
 « :ال يسمع سورة يوسفَأ ْه ُل ا ْل َج َّن ِة ِفي ا ْل َج َّن ِة» ،وقال عطاء -
 -4وضحت سورة يوسف إعجاز القرآن في أسلوب القصص؛ ولذلك وصفت السورة في بدايتها قصص
القرآن بأحسن القصص ،قال تعالى﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾.
 -5أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة المتوالية ثمانية حروف ،جاءت في سورة يوسف في قوله
تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ ،وذلك فيما بين الياء والواو.
 -6رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية إال أنه لم يذكر فيها الجنة أو النار.
 -7أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف  ،انطلق بها عوف بن عفراء من الخزرج ·  ،وكان
ضمن من الذين قدموا على رسول الله ﷺ في مكة  ،في السنة الحادية عشر من البعثة  ،فعرض عليهم
اإلسالم فأسلموا -وهم أول َمن أسلم ِمن األنصار ،-فقرأها على أهل المدينة في بني زريق فأسلم يومئذ
بيوت من األنصار.
 -8ذكر السيوطي الحكمة من عدم تكرر قصة سيدنا يوسف  كغيرها من قصص األنبياء فقال ..( :أقوى
ما يجاب به أن قصص األنبياء إنما كررت ألن المقصود بها إفادة إهالك َمن كذبوا رسلهم ،والحاجة داعية
إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله ﷺ  ،فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل
على المكذبين ؛ ولهذا قال تعالى في آيات..﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾( االنفال) ﴿ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﯚ﴾ ( االنعام)  ،وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك.

( )1هناك علم من علوم القرآن يسمى بعلم ( خواص القرآن ) ،ويقصد به  :تأثير القرآن الكريم أو بعض سوره وآياته في جلب المنافع ودفع
المضار أو رفعها ،وطبع ًا هذا العلم غير مقصود بخصائص السورة وإن كانت تحتوي على بعضه إن صح .انظر خواص القرآن الكريم
للدكتور تركي الهويمل( :ص ،)٥/ومابعدها.
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العنوان الرئيسي الثاني عشر  :محور السورة ومقاطعها:

يقصد بمحور السورة  :الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه السورة ،أو ما قد يطلق عليه أحيانا (مقصود

السورة)((( ،فالقرآن الكريم كتاب هداية ،أنزله الله لتعريف الخلق بخالقهم ،ودعوتهم إلى توحيده ،وبيان الصراط

الموصل لمرضاة الله تعالى ،ومن خالل السير عليه تتحقق العبودية لله تعالى ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ سورة البقرة.

والقرآن ينقسم إلى سور مكية ومدنية ،فالسور المكية في غالبها تتحدث عن العقيدة من حيث الدعوة إلى

توحيد الربوبية والعبودية ،وإثبات بعثة الرسول ﷺ ورسالته ،وإثبات أن القرآن كالم الله تعالى ،وإثبات البعث وما
يتعلق به ،وبيان سنن الله تعالى في خلقه .أما السور المدنية فهي ال تغفل جانب العقيدة ألنها هي األساس  ،ولكن

تتحدث بجانب ذلك عن التشريع اإلسالمي الذي ينظم حياة الفرد والمجتمع المسلم ،وعن الجهاد وغزوات
الرسول ﷺ ،ومجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،وأيضا تتحدث بتفصيل عن المنافقين ،وبيان القيم
واألخالق اإلسالمية.

هذه هي المواضيع العامة للقرآن وسوره ،ويبقى لكل سورة موضوعها الخاص الذي يميزها ويندرج تحت هذه

المواضيع العامة ،فتحت هذا العنوان أبين موضوع السورة الرئيسي ،أو ما أطلقنا عليه محور السورة الرئيسي(((.

( )1للعلماء الذين تحدثوا في مقاصد السور أو مواضيعها طريقتان :الطريقة األولى :ذكر جميع المواضيع الذي احتوتها السورة سردا دون
تحديد موضوع رئيسي يحتوي هذه المواضيع ،وأشهر من سلك هذا الطريق من األقدمين الفيروز آبادي (المتوفى817 :هـ) في كتابه

(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ،ومن المعاصرين العالمة ابن عاشور(المتوفى 1393 :هـ) في تفسيره (التحرير والتنوير).
أما الطريقة الثانية  :فتحديد موضوع رئيسي للسورة أو محور أو مقصود ،ثم ربط جميع آيات السورة ومقاطعها في هذا المحور ،وتسمى

هذه الطريقة (التفسير الموضوعي) ،وأشهر َمن سلك هذا الطريق من األقدمين اإلمام البقاعي (المتوفى885 :هـ) في تفسيره (نظم الدرر

في تناسب اآليات والسور) وكتابه (مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور) ،ومن المعاصرين األستاذ سيد قطب (المتوفى1385 :هـ)

في تفسيره (في ظالل القرآن) ،وهو أكثر من أوضح هذه الطريقة.

وقد اجتهد بعض المفسرين المعاصرين ببيان مواضيع السورة أو محورها الرئيسي منهم  :المراغي في (تفسير المراغي) ،والصابوني في

(صفوة التفاسير) ،والزحيلي في (التفسير المنير) ،والطنطاوي في (التفسير الوسيط) ،ومحمد حجازي في (التفسير الواضح) ،و مجموعة

من علماء التفسير بإشراف الدكتور مصطفى مسلم في (التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم).

( )2والطريقة التي اتبعتها في تحديد محور السورة الرئيسي أن:أقرأ ما ذكره المفسرون في بيان محور السوره خاصة في تفسير سيد قطب
والتفسير الموضوعي ،ثم أقرأ تفسير السورة كامال وأحدد مقاطعها ،وأضع لكل مقطع عنوانا  ،ثم بعد ذلك من خالل عناوين المقاطع أحدد
محور السورة وموضوعها الرئيسي ،مسترشدا بأقوال المفسرين في ذلك ،وأهم التفاسير التي قرأتها  :تفسير ابن كثير ،في ظالل القرآن،

تفسير السعدي  ،صفوة التفاسير.
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وبعد أن أبين محور السورة الرئيسي ،أقسم آيات السورة إلى مقاطع ،وأذكر لكل مقطع عنوانا((( يجمع أغلب

ما تشير إليه آيات المقطع من معاني رئيسية ،وهذا العنوان يندرج بالتالي تحت الموضوع الخاص للسورة أو
محورها(((.

* ويمكن أن نمثل للعنوان الرئيسي الحادي عشر (محور السورة الرئيسي ومقاطعها) من بطاقة (سورة العنكبوت):

محورها الرئيسي ومقاطعها

‡

المح�ور الرئيس�ي( :بي�ان س�نة الله-تعال�ى -في ابتلاء المؤمني�ن لتمييز الص�ادق من ال�كاذب ،ونصرة

المؤمنين الصادقين وإهالك الطغاة المعتدين على حدود الله) ،وهي تنقسم لثالثة مقاطع :

 المقطع األول ( : )13-1حقيقة اإليمان ،وسنة االبتالء والفتنة ،وبيان مصير المؤمنين والمنافقين والكافرين. -المقطع الثاني ( : )45-14ذكر نماذج من قصص السابقين الدالة على سنة االبتالء للمؤمنين ،وإهالك الطغاة.

 المقط�ع الثال�ث ( : )69-46بي�ان موق�ف المؤمنين م�ن أهل الكتاب ،والرد على َم�ن يجحد بالكتابويطل�ب المعجزات ،ودعوة المؤمني�ن للهجرة ،وتقرير الكفار بوحدانية الل�ه تعالى ،وتثبيت المؤمنين

المجاهدين وتبشيرهم بنصر الله لهم.

( )1استفدت كثيرا في تحديد مقاطع السور وعناوينها من الظالل لسيد قطب والتفسير الواضح لحجازي ،والتفسير المنير للزحيلي ،والتفسير
الموضوعي.

( )2تحديد محور السورة الرئيسي ومقاطع السورة وعناوينها ،يبقى أمرا اجتهادي ًا ،قد يصيب اإلنسان فيه وقد يخطئ ،ولكني اجتهدت أن ال أكون
بدعا من أمري ،بل أرجع لما قاله المفسرون في هذا الموضوع ،وأصوغ من مجموع أقوالهم ما ذكرته آنفا ،فإن أصبت فمن الله  -تعالى ،-

وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،وأستغفر الله وأتوب إليه.
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الَ :ق َ
قمت بتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام كما جاء في حديث َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع· َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ :
ِ
ُ
ان الإْ ِن ِْج ِ
ينَ ،و َم َك َ
الس ْب َعَ ،و َم َك َ
يت َم َك َ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ان ال َّت ْو َراة َّ
البيهقي في شعب اإليمان( ،)2192وحسن إسناده األلباني في السلسلة ()1480

وهذه األقسام
القسم األول  :السبع الطوال  :من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة.
القسم الثاني  :المئون  :من سورة يونس إلى سورة الشعراء.
القسم الثالث  :المثاني  :من سورة النمل إلى سورة الحجرات.
القسم الرابع  :المفصل  :من سورة ق إلى سورة الناس.
وهذا ال يعني أن جميع ما ورد من السور في كل قسم يندرج تحت عنوان هذا القسم  ،بل قد ترد سور في قسم

وهي من قسم آخر  ،مثل سورة الرعد وردت في قسم المئين وهي من المثاني  ،وسأبين إن شاء الله في بداية كل

قسم السور التي تكون تابعة له  ،والسور الداخلة فيه ولكن غير تابعة له(((.

( )1ذكر سور تحت أقسام غير تابعة لها سنجدها في األقسام الثالثة األولى  :السبع الطوال ،والمئين ،والمثاني .أما المفصل فجميع ما ذكر
تحته فهو من سور المفصل ،أما سبب ذكر سور في غير أقسامها ،فالبد من سبب وحكمة ،وقد تظهر للمتأمل وقد ال تظهر ،وهذا مجال

للبحث والتأمل.
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الق�سم الأول

ال�سبع الطوال
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القسم األول  :السبع الطوال
 -1تعريف الطوال  :ويقال لها ِّ
الطوال والسبع الطوال أو السبع ُّ
الطول ،وسميت بذلك لطولها على سائر سور
القرآن ،فجميعها يزيد طولها عن الجزء ،أما باقي سور القرآن فهي أقل من الجزء.

 -2تحديد قسم الطوال  :يبدأ قسم الطوال من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة ،وهي تسع سور ،ولكن السور
الط�وال منها س�بعة ،وهي  :البقرة ،وآل عمران ،والنس�اء ،والمائدة ،واألنعام ،واألع�راف ،والتوبة( .)1أما

سورة الفاتحة فهي من المفصل( ،)2واألنفال من المثاني( ،)3ولكنهما أدرجتا في قسم الطوال(.)4

 -3فضل السبع الطوال :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
أ َ -ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َ�ق ِع  َق َ
يت َم َك َ
الس ْ�ب َع  .))....،رواه البيهقي
((أ ْع ِط ُ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة.)1480( :
َ
�ن َعائِشَ �ة – َ -أنَّ ال َّنبِي ﷺ َق َ
الس ْ�ب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌ�ر)) رواه أحمد)24443( :
بَ -ع ْ
الَ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َّ
وحسن إسناده محققو الكتاب.

( )1اتفق العلماء على أن السور الست األول من السبع الطوال هي (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة واألنعام واألعراف) ،ولكن اختلفوا في
السورة السابعة  :فمنهم من ذهب أنها األنفال والتوبة معا ،ومنهم من ذهب أنها يونس ،ومنهم من ذهب أنها التوبة ،وهذا ما رجحناه ،ألن

جعل األنفال والتوبة سورة واحدة مخالف لما عليه معظم العلماء  -إن لم يكن جميعهم : -أنهما سورتان منفصلتان ،وأما سورة يونس
أولى؛ ألن سورة التوبة أطول من سورة يونس ،وأيضا سورة التوبة أقرب للسور الطوال من سورة يونس حسب ترتيب
فاعتبارها من المئين ْ
المصحف؛ فكان األولى إلحاقها بالسبع الطوال بدل يونس؛ وذلك لما جاء في الحديث بوصفها السبع األول - .والله تعالى أعلم  -انظر:

جامع األصول ،)150/2 (:التحرير والتنوير ،)6/8 (:سلسلة األحاديث الصحيحة حديث ،)2305( :تفسير الطبري.)103/1( :

( )2وذهب بعض العلماء أنها من المثاني وقيل من الطوال لكثرة معانيها ولكنه بعيد ،والراجح أنها من المفصل لقصرها فهي أشبه بقصار
ور ٌة ِم ْن ا ْل ُم َف َّصلِ  )..رواه البخاري ،)4993(:وسورة الفاتحة من أوائل
المفصل  ،ولحديث عائشة –
  ..( :إِن ََّما َنزَ َل َأ َّو َل َما َنزَ َل ِم ْن ُه ُس َما نزل من السور  - .والله تعالى أعلم  . -انظر :دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي( :ص.)118/

( )3وذلك لحديث ابن عباس -

( :-قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أ ن عمدتم إلى األنفال وهي من المثاني) رواه الترمذي)3095( :

وقال  :حديث حسن صحيح .وألن آياتها أقل من مئة آية بكثير ( 75آية) ،فال يصح إلحاقها بالمئين ،ومن باب أولى بالطوال.

( )4وضع سورة الفاتحة في أول قسم الطوال؛ ألنها فاتحة الكتاب ،فهي تعتبر أم القرآن وأم الكتاب؛ ألنها تعتبر كمقدمة للمصحف؛ الحتوائها
على المقاصد الرئيسية للقرآن الكريم ،وأيضا فهي أفضل وأعظم سورة في القرآن ولذا وجب تصدرها ألول المصحف .أما األنفال فقد

وضعت في الطوال بسبب اقترانها مع سورة التوبة؛ لتشابه موضوعهما بما يخص الكفار ،من حيث العهود معهم والقتال ،ولذا تسميا

القرينتين ولم يفصل بينهما بالبسملة -.والله تعالى أعلم .-

(**) مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم ( :ص ،)46/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها.
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بيانات سور السبع الطوال
عدد
سورها

عدد
آياهتا

عدد
عدد
صفحاهتا أسطرها

عدد
كلامهتا

عدد
حروفها

عدد
ألفاظ
اجلاللة

عدد
عدد
عدد
أجزائها أحزاهبا أرباعها

نسبة
حجمها

7

1282

2919

25011

106549

1184

78.4

%32.6

196

9.8

19.6

سور قسم السبع الطوال
تســلسـل

اسم السورة

مالحظة

المفصل

المصحف

القسـم

المفصل

المثاني

الطوال

1

1

1

-

-

الفاتحة

3

3

-

-

2

آل عمران

4

4

-

-

3

النساء

5

5

-

-

4

المائدة

6

6

-

-

5

األنعام

7

7

-

-

6

األعراف

8

8

-

1

-

األنفال

2

9

2

9

-

-

-

-

1

7
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البقرة

التوبة

المثاني

114 - 1

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1الفاتحة أو فاتحة الكتاب  :الفتتاح الكتاب العزيز بها ،حيث
إنها أول القرآن في (الترتيب) ال في (النزول) ،وألنها يفتتح
بها القراءة في الصالة وفي التعليم.
 -2الحمد  :ألنه ذكر في أولها لفظ (الحمد).
 -3السبع المثاني  :ألنها سبع آيات باالتفاق ،وتثنى أي تكرر في
كل ركعة من الصالة.
 -5 -4أم الكتاب وأم القرآن  :الشتمالها على مقاصد القرآن
األساسية ،أو ألنها افتتح بها القرآن فكانت كأصله؛ كاألم للولد
في أنها أصله ومبتدأه؛ فهي كاألم بالنسبة لبقية السور الكريمة.
 -6القرآن العظيم :الشتمالها على المعاني الجليلة والمقاصد
الرئيسية التي احتواها القرآن الكريم.
 -7الصالة  :لوجوب قراءتها في الصالة ،ولتوقف الصالة عليها.
 -9 -8الشفاء والشافية  :تشفي صاحبها من داء الكفر والضالل
والجهل واألمراض النفسية والعضوية.
الرقية  :ألنها تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله.
ٌّ -10

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-1

المفصل
()66-1

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

آياتها ومتوسطها ( 7 :قصيرة)

بدايتها

حجمها

صفحاتها 1 :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

-2

-3
-4

بإثبات صفات المدح
()7-1
كلماتها 29 :

﴿ ﭖ ﭗ﴾
()5-1

حروفها 139 :

النزول )5( :
الحزب ()1

الربع ()1

حزب = 0٫04
ن )4( :

-1

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾.
 -21تعليم السؤال  :ألن فيها آداب السؤال  ،وهو تقديم الثناء
على الله قبل سؤاله.
 -22النور  :لوصفها بالنور مع خواتيم سورة البقرة.

الثناء على الله
()14-1

أسطرها 7 :

ربع = 0٫15

حــروف
فواصل آياتها

قوله  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾.
 -20-19الدعاء والسؤال :الشتمالهـا عليه فــي قولـه تعالى:

فاتحتها

المصحف )1( :
الجزء ()1

 -11األساس  :ألنها أصل القرآن وأول سورة فيه.
 -12الوافية  :ألنها وافية للمعاني الرئيسية في القرآن ،وألن
تبعيضها ال يجوز أي ال يجوز قراءة بعضها في الركعة.
 -13الكافية  :ألنها تكفي في الصالة عن غيرها ،وال يكفي عنها غيرها.
 -14الكنز  :الشتمالها على المعاني الرئيسية في القرآن ،وهي
بمثابة الجواهر المكنوزة فيها.
 -16 -15الشكر والثناء  :ألن فيها ثناء على الله تعالى لنعمه وفضله.
 -17المناجاة  :ألن العبد يناجي فيها ربه.
 -18التفويض  :ألنه يحصل فيها تفويض األمر لله تعالى كما في

1

لفظ الجاللة (اﷲ) 2 :

الطول )99( :

نهايتها

الجزء ()1

الحزب ()1

جزء = 0٫02

الربع ()1

1

نسبة حجمها = % 0٫042
م )3( :

ول ِ
يل ،اَ
الز ُبو ِر ،اَ
ور ًة َما ُأ ْن ِز َل ِفي ال َّت ْو َر ِاة ،اَ
الله ﷺ  :اَ
ال َ :ق َ
ب ] َق َ
ال َر ُس ُ
َع ْن ُأ َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍ
وَل ِفي إْ ِ
الن ِْج ِ
وَل ِفي
وَل ِفي َّ
((أَل ُأ َع ِّل ُم َك ُس َ
ِ
ِ ِ
ا ْل ُق ْر ِ
ابَ ،ق َ
آن ِم ْث ُل َها؟)) ُق ْل ُت َ :ب َلىَ ...ق َ
ال َ (( :ف َك ْي َف َتق َْر ُأ إِ َذا ُق ْم َت ت َُص ِّلي؟)) َف َق َر َأ بِ َفاتِ َح ِة ا ْل ِك َت ِ
الس ْب ُع ا ْل َمثَانِي،
ال (( :ه َي ،ه َيَ ،وه َي َّ
ِ
يت َب ْعدُ )) .رواه احمد ،)21095( :وصحح إسناده محققو المسند.
يم ا َّل ِذي ُأوتِ ُ
َوا ْل ُق ْرآنُ ا ْل َعظ ُ
َع ْن َأبِي َس ِع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ُ ...ث َّم َق َ
يد ْب ِن ا ْل ُم َع َّلى ] َق َ
ال ُ :ك ْن ُت ُأ َص ِّلي ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد َفدَ َعانِي َر ُس ُ
ور ًة ِه َي َأ ْع َظ ُم
ال لِي(( :لأَ ُ َع ِّل َم َّن َك ُس َ
الس َو ِر ِفي ا ْل ُق ْر ِ
ور ٍة
ور ًة ِه َي َأ ْع َظ ُم ُس َ
آن َق ْب َل َأ ْن ت َْخ ُر َج ِم ْن ا ْل َم ْس ِج ِد))ُ ،ث َّم َأ َخ َذ َبي ِدي َف َل َّما َأ َرا َد َأ ْن َي ْخ ُر َج ُق ْل ُت َل ُهَ :أ َل ْم ت َُق ْل لأَ َع ِّل َم َّن َك ُس َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِفي ا ْل ُق ْر ِ
آنَ .ق َ
يم ا َّلذي أوتي ُت ُه)) رواه البخاري.)4474(:
ال (( :ا ْل َح ْمدُ ل َّله َر ِّب ا ْل َعا َلم َ
الس ْب ُع ا ْل َمثَاني َوا ْل ُق ْرآنُ ا ْل َعظ ُ
ين ،ه َي َّ
ال  :اَ
ال َ :كانَ ال َّنبِ ُّي ﷺ ِ :في َم ِسي ٍر َل ُه َف َن َز َل َون ََز َل َر ُج ٌل إِ َلى َجانِبِ ِه َفا ْل َت َف َت إِ َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي ﷺ َف َق َ
َس ْب ِن َمالِ ٍك ] َق َ
َع ْن َأن ِ
((أَل ُأخْ بِ ُر ُك بِ َأ ْف َض ِل ا ْل ُق ْرآ ِن))
َق َ
ين)) .رواه النسائي في السنن الكبرى )7957( :وصححه األلباني في السلسلة.)1499( :
ال َ (( :ف اَتَل َع َل ْي ِه ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
((أَل ُأ ْخبِر َك َيا َعبدَ ِ
ول ِ
عبد ِ
َع ْن ِ
بن َجابِ ٍر ] عن َر ُس ِ
ور ٍة ِفي ا ْل ُق ْر ِ
آن؟)) ُق ْل ُت َ :ب َلى َيا َر ُس َ
ال  :اَ
الله ﷺ أنه َق َ
الله ِ
ول
الله ْب َن َجابِ ٍر بِ َخ ْي ِر ُس َ
ُ
ْ
ِ
اللهَ .ق َ
ين َح َّتى ت َْختِ َم َها)) رواه احمد ،)17597(:وحسن إسناده محققو المسند.
ال (( :ا ْق َرأِ ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
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َ -5ع ْن َأبِي َس ِع ٍ
يد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي ] َق َ
الح ِّي َس ِل ٌيمَ ،وإِ َّن َن َف َر َنا َغ ْي ٌبَ ،ف َه ْل ِم ْن ُك ْم
ال ُ :ك َّنا ِفي َم ِسي ٍر َل َنا َف َن َز ْل َناَ ،ف َج َاء ْت َجا ِر َي ٌةَ ،ف َقا َل ْت  :إِ َّن َس ِّيدَ َ
َر ٍ
اق؟ َف َقا َم َم َع َها َر ُج ٌل َما ُك َّنا ن َْأ ُب ُن ُه بِ ُر ْق َي ٍةَ ،ف َر َقا ُه َف َب َر َأَ ،ف َأ َم َر َل ُه بِ َث َ
ين َشاةًَ ،و َس َقانَا َل َب ًناَ ،ف َل َّما َر َج َع ُق ْل َنا َل ُه َ :أ ُك ْن َت ت ُْح ِس ُن ُر ْق َي ًة َ -أ ْو ُك ْن َت
الثِ َ
ال َ :الَ ،ما َر َقي ُت إِلاَّ بِ ُأ ِّم ِ
ت َْر ِقي؟ َ -ق َ
الك َت ِ
الم ِدي َن َة َذ َك ْرنَا ُه لِل َّنبِ ِّي ﷺ
ابُ ،ق ْل َنا َ :ال ت ُْح ِد ُثوا َش ْيئًا َح َّتى ن َْأتِ َي َ -أ ْو ن َْس َأ َل  -ال َّنبِ َّي ﷺَ ،ف َل َّما َق ِد ْم َنا َ
ْ
((و َما َكانَ ُي ْد ِر ِ
َف َق َ
يه َأن ََّها ُر ْق َي ٌة؟ ا ْق ِس ُموا َو ْ
اض ِر ُبوا لِي بِ َس ْه ٍم)) رواه البخاري.)5007( :
ال َ :

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ال ًة َل ْم َيق َْر ْأ ِف َيها بِ ُأ ِّم ا ْل ُق ْر ِ
َ -6ع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
اج َ -ث َ
الَ (( :م ْن َص َّلى َص َ
ال ًثا َ -غ ْي ُر ت ََما ٍم))َ .ف ِق َ
يل َألبِي ُه َر ْي َر َة
آن َفهي ِخدَ ٌ
ول َ (( :ق َ
ال ا ْق َر ْأ بِ َها ِفى َنف ِْس َك فإني َس ِم ْع ُت َر ُس َ
إل َما ِمَ .ف َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
الص َ
إِنَّا ن َُكونُ َو َر َاء ا ِ
ال َة بيني َو َب ْي َن َع ْب ِدي
ال ال َّل ُه ت ََعا َلىَ :ق َس ْم ُت َّ
نِ ْص َف ْي ِن َولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َلَ ،فإِ َذا َق َال ا ْل َع ْبدُ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾َ .ق َال ال َّل ُه ت ََعا َلى َ :ح ِمدَ نِي َع ْب ِديَ .وإِ َذا َق َال ﴿ ﭛ
ال َ :م َّجدَ نِي َع ْب ِدي َ -و َق َ
ال ﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾َ .ق َ
ال ال َّل ُه ت ََعا َلى َ :أ ْث َنى َع َل َّى َع ْب ِديَ .وإِ َذا َق َ
ﭜ﴾َ .ق َ
ال َم َّر ًة َف َّو َ
ض إِ َل َّي َع ْب ِدي -
َفإِ َذا َق َال  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾َ .ق َال َه َذا بيني َو َب ْي َن َع ْب ِدي َولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َلَ .فإِ َذا َق َال ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾َ .ق َ
ال َه َذا لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل)) .رواه مسلم.)395( :
ﭳ ﴾ َف ُقو ُلـوا ِ :
َ
َ -7ع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة ] َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َال (( :إِ َذا َق َال ا ِإل َم ُام ﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ين »َ .فإِ َّن ُه َم ْن َوا َفقَ
«آم َ
َق ْو ُل ُه َق ْو َل ا ْل َم َ
الئِ َك ِة ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه)) .رواه البخاري.)782( :
يل َق ِ
اب ِم َن الس َم ِ
يضا ِم ْن َف ْو ِق ِهَ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َ
– َق َ
ال َ :ب ْي َن َما ِج ْب ِر ُ
عن ْاب ِن َع َّب ٍ
ِ
اعدٌ ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي ﷺَ ،س ِم َع َن ِق ً
اء ُفتِ َح
اس–
-8
ال َ :
((ه َذا َب ٌ
َّ
ض َل ْم َي ْن ِز ْل َق ُّط إِلاَّ ا ْل َي ْو َمَ ،ف َس َّل َمَ ،و َق َ
ا ْل َي ْو َم َل ْم ُي ْف َت ْح َق ُّط إِلاَّ ا ْل َي ْو َمَ ،ف َن َز َل ِم ْن ُه َم َل ٌكَ ،ف َق َ
ال َ :ه َذا َم َل ٌك َن َز َل إِ َلى الأَْ ْر ِ
ور ْي ِن ُأوتِي َت ُه َما
ال َ :أ ْب ِش ْر بِ ُن َ
ِ
ور ِة ا ْلب َقر ِةَ ،ل ْن َتقْر َأ بِ َحر ٍ
َل ْم ُي ْؤت َُه َما َنبِ ٌّي َق ْب َل َكَ :فاتِ َح ُة ا ْل ِك َت ِ
ف ِم ْن ُه َما إِلاَّ ُأ ْع ِطي َت ُه)) .رواه مسلم.)806( :
ابَ ،و َخ َوات ُ
َ
يم ُس َ َ َ
ْ
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -9ع ْن َواثِ َلة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة الفاتحة)
من المفصل الذي فضل به النبي ﷺ.
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خصــائصــها
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‡

أعظم وأفضل وخير سورة في القرآن ،وقد وردت أحاديث
كثيرة بفضلها.
ركن من أركان الصالة؛ لذا فرض الله – تعالى -قراءتها في اليوم
سبع عشرة مرة ،بحسب عدد ركعات الصلوات الخمس(.)1
سورة الفاتحة من المفصل ،ولكنها وضعت في قسم الطوال؛
الفتتاح القرآن بها.
أول سورة مكية – بحسب ترتيب المصحف – ،وعدد السور
المكية  :ست وثمانون سورة  ،وتبلغ نسبتها ( )%60من حجم
القرآن الكريم – تقريبا .-
أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالثناء على
الله من أصل أربع عشرة سورة افتتحت بذلك(.)2

 -6أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالحمد من
أصل خمس سور افتتحت بذلك(.)3
 -7أكثر سورة سميت بعدة أسماء؛ وهذا دليل على شرفها(.)4
 -8تتعلق بها مسائل فقهية لم تتعلق بسواها؛ وهو دليل على
فضلها(.)5
 -9أول سورة نزلت كاملة ،وما نزل قبلها من السور لم ينزل
كام ً
ال ،إنما نزل أوائلها فقط(.)6
ُ -10ي ْرقى بها.
 -11السورة الوحيدة التي ُذكر اسمها في غيرها من سور القرآن؛

فقد جاء ذكر اسمها في سورة الحجر في قوله تعالى﴿ﯝ
()7
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

السورة وضعت في أول سور القرآن الكريم ،فهي تعتبر كمقدمة لكتاب الله تعالى؛ لتضمنها أصول مقاصد القرآن الكريم( .)8وهي
تتكون من ثالثة مقاطع :
 : ) 4 -1( -1تتضمن تعريف الخلق بربهم  :البدء باسم الله ،و الحمد والثناء والتمجيد لله تعالى( .توحيد الربوبية وتوحيد
األسماء والصفات).
 : ) 5 ( -2تتضمن تعريف الخلق بحق ربهم عليهم  :عقد بين الله تعالى والعبد  :العبادة من العبد ،واإلعانة من الرب( .توحيد
العبودية).
 : )7 -6( -3تتضمن تعريف الخلق بالمنهج الصحيح للعبادة  :دعاء  :طلب الهداية لطريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين ،واجتناب طريق المغضوب عليهم (اليهود) والضالين (النصارى) .وقد وضحت سورة البقرة  -التالية لسورة
الفاتحة  -طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ،ووضحت سورة آل عمران  -التالية لسورة البقرة  -طريق الضالين وهم النصارى.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

-1
-2
-3
-4

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-1

السبع الطوال
()7-1

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-1

﴿ ﭑ﴾
()6-1

ثالثة حروف
()13-1

آياتها ومتوسطها ( 286 :طويلة) صفحاتها  48 :أسطرها  711 :كلماتها  6116 :حروفها  25900 :لفظ الجاللة (اﷲ) 282 :
المصحف )2( :

بدايتها

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

البقرة  :حيوان معروف يستخدم للحرث ،ولحمه يؤكل ولبنه يشرب ،وسميت بسورة البقرة؛ ألنه ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله
 تعالى  -بني إسرائيل بذبحها لتكون آية ،وهي مما انفردت هذه السورة بذكره ،ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردا بغير هذه السورة.الزهراء  :المشرقة والمنيرة ،وسميت بالزهراء؛ لنورها وهدايتها وعظيم أجرها.
سنام القرآن َ :سنام كل شيء أعاله ،ووصفت بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة ،أو لما فيها من األمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.
فسطاط القرآن  :ال ُف َ
سط ُ
اط المدينة أو بيت من شعر ،ووصفت بذلك لعظمها وإلحاطتها بأحكام ومواعظ كثيرة لم تذكر في غيرها.

الجزء ()1

ربع = 19.25
ن )193( :

النزول )87( :
الحزب ()1

الربع ()1

1

نهايتها

حزب = 4.8
م )54( :

ر )21( :

الطول )1( :

ب )9( :

الجزء ()3

الحزب ()5

الربع ()4

جزء = 2.4

نسبة حجمها = % 7.9

د )7( :

ل )1( :

ق )1( :
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ت ا َّل ِذي ُتقْر ُأ ِف ِ
الشي َطانَ َي ْن ِفر ِم َن ا ْلبي ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َ
َ -1ع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة ] َأ َّن َر ُس َ
ور ُة ا ْل َب َق َر ِة)) .رواه
يه ُس َ
َ
ُ
َْ
الَ (( :ال ت َْج َع ُلوا ُب ُيوت َُك ْم َم َقابِ َر! إِ َّن َّ ْ
مسلم.)780( :
 -2عن أبي ُأ َما َم َة ا ْلب ِ
ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
اه ِل ُّى ] َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
ٌ،و َال ت َْس َت ِط ُيع َها
ور َة ا ْل َب َق َر ِة َفإِ َّن َأ ْخ َذ َها َب َر َك ٌةَ ،وت َْر َك َها َح ْس َرة َ
ول ..(( :ا ْق َر ُءوا ُس َ
َ
ا ْل َب َط َل ُة)) .رواه مسلم ،)804( :البطلة السحرة ،ومعنى ال تستطيعها أي ال يمكنهم حفظها ،وقيل ال تستطيع النفوذ في قارئها.
ول ال َّل ِه ﷺ قال (( :إِ َّن لِ ُك ِّل َشي ٍء َس َنا ًماَ ،وإِ َّن َس َنا َم ا ْل ُق ْر ِ
َ -3ع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة ] َأ َّن َر ُس َ
ور ُة ا ْل َب َق َر ِة .))..رواه الحاكم وصحح
آن ُس َ
ْ
-4

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها
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إسناده )3027(:ووافقه الذهبي(. )1وسنام كل شيء أعاله.
َع ْن ُأ َس ْي ِد ْب ِن ُح َض ْي ٍر] َق َ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و َف َر ٌس لِي َم ْر ُب ٌ
وطَ ،و َي ْح َيى ْابنِي ُم ْض َط ِج ٌع َق ِر ًيبا ِم ِّنيَ ،و ُه َو ُغ اَل ٌمَ ،ف َجا َل ْت َج ْو َل ًة،
ال َ « :ق َر ْأ ُت ال َّل ْي َل َة بِ ُس َ
َف ُق ْم ُت َل ْي َس لِي َه ٌّم إِلاَّ َي ْح َيى ْابنِيَ ،ف َس َك َن ِت ا ْل َف َر ُسُ ،ث َّم َق َر ْأ ُتَ ،ف َجا َل ِت ا ْل َف َر ُسَ ...،ف َر َف ْع ُت َر ْأ ِسيَ ،فإِ َذا بِشَ ْي ٍء َك َه ْيئ َِة ا ْل ُّظ َّل ِة ِفي ِمث ِْل ا ْل َم َصابِيحِ
ول ِ
ُم ْقبِ ٌل ِم َن الس َم ِ
اءَ ،ف َها َلنِيَ ،ف َس َك َن ْتَ ،ف َل َّما َأ ْص َب ْح ُت َغدَ ْو ُت إِ َلى َر ُس ِ
الله ﷺ َف َأخْ َب ْر ُت ُه» َف َق َ
الَ (( ... :ذلِ َك ا ْل اَ
مَلئِ َك ُةَ ،دن َْوا لِ َص ْوتِ َكَ ،و َل ْو
َّ
لأََ
اس َي ْن ُظ ُرونَ إِ َل ْي ِه ْم)) رواه البخاري )5018( :والنسائي في السنن الكبرى )7962( :واللفظ له.
َق َر ْأ َت َح َّتى ت ُْصبِ َح ْص َب َح ال َّن ُ
ٍ
ال َ :ب َع َث َر ُس ُ ِ
َ
اس َتق َْر َأ ُك َّل َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْم َما َم َع ُه ِم َن ال ُق ْر ِ
َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َق َ
آنَ ،ف َأتَى َع َلى َر ُج ٍل
اس َتق َْرأ ُه ْمَ ،ف ْ
ول ال َّله ﷺ َب ْعثًا َو ُه ْم ُذو َعدَ د َف ْ
ـال َ :
ال  :ن ََع ْمَ ،ق َ
الب َق َر ِة))؟ َف َق َ
ـر ِة َق َ
ال َ (( :ما َم َع َك َيا ُف اَلنُ )) ؟ َق َ
ِم ْن َأ ْحدَ ثِ ِه ْم ِس ًّناَ ،ف َق َ
ـذا َو َك َ
ال َ :م ِعي َك َ
ال :
((أ َم َع َك ُس َ
سـ َ
ور ُة َ
ور ُة َ
الب َق َ
ـذا َو ُ
«ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن» ،وقال الشيخ محمد بن طرهوني (حسن لغيره)(.)2
(( َفا ْذ َه ْب َف َأن َْت َأ ِم ُير ُه ْم)) رواه الترمذي )2876(:وقال َ :
عن أبي ُأ َما َم َة ا ْلب ِ
ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
اه ِل ُّي ] َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
ول (( :ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْرآنَ َفإِ َّن ُه َي ْأتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َش ِف ًيعا َأل ْص َحابِ ِه .ا ْق َر ُءوا
َ
ور َة ِ
انَ ،أ ْو َك َأن َُّه َما ِف ْر َق ِ
ان َ،أ ْو َك َأن َُّه َما َغ َيا َي َت ِ
ان َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َك َأن َُّه َما َغ َما َم َت ِ
آل ِع ْم َرانَ ؛ َفإِن َُّه َما ت َْأتِ َي ِ
ان ِم ْن َط ْي ٍر َص َو َّ
اف
َّ
الز ْه َر َاو ْي ِن :ا ْل َب َق َر َة َو ُس َ
ِ
َ
اج ِ
ان َع ْن أ ْص َحابِ ِه َما)) .رواه مسلم ،)804( :الزهراوان  :المنيرتان ،والغياية  :كل ما أظل اإلنسان من فوقه ،والف ْر ُق  :القطيع أو
ت َُح َّ
الجماعة ،والصواف  :من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.
ول ُ (( :ي ْؤتَى بِا ْل ُق ْر ِ
ول َ :س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َي ُق ُ
البِ ِّي ] َي ُق ُ
عن ال َّن َّواس ْب ِن َس ْم َعانَ ا ْل ِك َ
ين َكانُوا َي ْع َم ُلونَ بِ ِهَ ،تقْدُ ُم ُه
آن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْه ِل ِه ا َّل ِذ َ
ور ُة ا ْل َب َق َر ِة َو ُ
آل ِع ْم َرانَ )) .رواه مسلم.)805( :
ُس َ
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ال (( :اسم ال َّل ِه َ
األ ْع َظم ِفي َث ِ
آن ،في سورة  :ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ِ
الث ُس َو ٍر ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
َ -8ع ْن َأبِي ُأ َما َم َة ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
آل ِع ْم َرانَ َ ،وطه)) .رواه
ُ
ْ ُ

الحاكم )1861( :وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ،)746( :قال القاسم  :فالتمستها فوجدت أنه (الحي القيوم)(.)3
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
َ -9ع ْن َعائِشَ َة –
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ
و(سورة البقرة) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -10ع ْن َواثِ َلة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة البقرة) من

السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
َ -11ع ْ ُ
اب ال َّل ِه َم َع َك َأ ْع َظ ُم))َ ....ق َ
ال َ :ق َ
ب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ـي ْب ِن َك ْع ٍ
أي آ َي ٍة ِم ْن ِك َت ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َ (( :يا َأ َبا ا ْل ُم ْن ِذ ِر َأت َْد ِري ُّ
ال ُق ْل ُت ﴿ :ﮣ
ـن أ َب ِّ
ال َف َض َر َب ِفي َص ْد ِري َو َق َ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾َ .ق َ
((وال َّل ِه! لِ َي ْهنِ َك ا ْل ِع ْل ُم َأ َبا ا ْل ُم ْن ِذ ِر)) رواه مسلم.)810( :
ال َ :
ِ ِ
ال لِي َر ُس ُ ِ
َ -12ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ور ِة ا ْلب َقر ِة َ ،فإِنِّي ُأ ْع ِطي ُت ُه َما ِم ْن ت َْح ِ
ال َ :ق َ
ام ٍر ا ْل ُج َهنِ ِّي ] َق َ
ت ا ْل َع ْر ِ
ش))
َ ْ
ول ال َّله ﷺ (( :ا ْق َر ْأ آْال َي َت ْي ِن م ْن آخ ِر ُس َ َ َ
رواه أحمد )17324( :وقال محققو المسند( :صحيح لغيره).
ـع ن َِق ً ِ
يل َق ِ
اب ِم َن الس َم ِ
ـع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َ
– َق َ
ال َ :ب ْي َن َما ِج ْب ِر ُ
عن ْاب ِن َع َّب ٍ
ِ -13
اء
اس–
الَ :
((ه َذا َب ٌ
ـو ِق ِهَ ،ف َر َف َ
اعدٌ ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي ﷺَ ،س ِم َ
يضا م ْن َف ْ
َّ
ض َل ْم َي ْن ِز ْل َق ُّط إلاَّ ا ْل َي ْو َمَ ،ف َس َّل َمَ ،و َق َ
ُفتِ َح ا ْل َي ْو َم َل ْم ُي ْف َت ْح َق ُّط إِلاَّ ا ْل َي ْو َمَ ،ف َن َز َل ِم ْن ُه َم َل ٌكَ ،ف َق َ
الَ :ه َذا َم َل ٌك ن ََز َل إِ َلى الأَْ ْر ِ
ور ْي ِن
الَ :أ ْب ِش ْر بِ ُن َ
ِ
ور ِة ا ْلب َقر ِةَ ،ل ْن َتقْر َأ بِ َحر ٍ
ُأوتِي َت ُه َما َل ْم ُي ْؤت َُه َما َنبِ ٌّي َق ْب َل َكَ :فاتِ َح ُة ا ْل ِك َت ِ
ف ِم ْن ُه َما إِلاَّ ُأ ْع ِطي َت ُه)) .رواه مسلم.)806( :
ابَ ،و َخ َوات ُ
َ
يم ُس َ َ َ
ْ
ور َة ال ِّنس ِ
 -14عن ُع َم َر ْبن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِرَ ،فإِ َّن ِفي ِه َّن
ور َة ا ْل َح ِّجَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِةَ ،و ُس َ
اءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ُس َ
اب ] قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
ا ْل َف َرائِض» .رواه الحاكم )3493( :وصححه ووافقه الذهبي.

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

‡

تناسب مطلع سورة (البقرة) مع خاتمة سورة (الفاتحة) السابقة ،فقد ختمت سورة الفاتحة بالدعاء :
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،وجاء في مطلع سورة البقرة االستجابة لهذا الدعاء بجعل القرآن
كتاب هداية للمتقين؛ فالقرآن يتضمن بيان الصراط المستقيم ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾.

خصــائصــها

 -1أول سورة نزلت في المدينة على فترات( ،)4وهي أيضا أول السور
المدنية – بحسب ترتيب المصحف  -البالغة ثمان وعشرين
تقريبا .-
سورة ،وتشكل نسبتها ( )%40من حجم المصحف ً -
 -2أطول سورة في القرآن ،وهي أول سور قسم السبع الطوال،
وتشكل نسبة السبع الطوال ما يقارب ثلث المصحف.
 -3أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالحروف المقطعة (أو
حروف التهجي) من أصل تسع وعشرين سورة افتتحت بذلك(.)5
 -4أول سورة – بحسب ترتيب المصحف  -تفتتح بالحروف
المقطعة ﴿ﭑ﴾ من أصل ست سور(.)6
 -5احتوت على أعظم آية وهي آية الكرسي﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ....ﯾ﴾.
الدين﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
 -6احتوت على أطول آية وهي آية َّ
ﭔ ﭕ ﭖ ..ﰂ﴾(.)7

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

‡

تناسب مطلع سورة (البقرة)
مع خاتمتها ،فقد ذكر في
مطلعها وخاتمتها صفات
المؤمنين المتقين.

 -7احتوت على آيات الربا ( )280-275وهي من أواخر ما نزل
من القرآن(.)8
 -8احتوت على آخر آية نزلت – على الصحيح – وهي قوله
تعالى ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ...ﰈ﴾(.)9
 -9احتوت على آية البر﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ...ﮈ﴾
وهي من جوامع اآلي��ات؛ التي جمعت أصول العقيدة
والعبادة واألخالق والسلوك اإلسالمي(.)10
 -10احتوت على إحدى آيات التحدي الخمسة ،وهي قوله تعالى :
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(.)11
 -11تنوع تعاليمها ،وكثرة أحكامها؛ ولذلك تعتبر سورة التكاليف،
قال ابن العربي  :سمعت بعض أشياخي يقول  :فيها ألف أمر
وألف نهي وألف حكم وألف خبر(.)12

محورها الرئيسي ( :منهج خالفة الله – تعالى – في األرض بين َمن أضاعوه و َمن أقاموه)( ،)13ويمكن تقسيم السورة على النحو التالي:

 -1المقدمة ( : )39-1أصناف الناس بحسب موقفهم من القرآن الكريم وقصة استخالف آدم .

 -2المحور الفرعي األول ( : )141-40إخفاق بني إسرائيل في الخالفة ،وبيان موقفهم من الدعوة اإلسالمية في المدينة.

 -3المحور الفرعي الثاني ( : )284-142استحقاق المسلمين للخالفة ،وذكر أهم المناسك والشرائع التي تقوم عليها الشريعة اإلسالمية.

 -4الخاتمة ( : )286-285بيان أركان اإليمان ،وعدم التكليف بما ال يطاق.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها
تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

 -1آل عـمـران  :أي أهـل عـمـران ،وعـمـران هـو والد مريم (أم
عيسى  ) ،وسميت بذلك لورود ذكر قصة تلك األسرة
الفاضلة  ˮآل عمران ” في السورة ،وما تجلى فيها من مظاهر
القدرة اإللهية ،بوالدة السيدة مريم البتول وابنها عيسى .
 -2الزهراء  :المشرقة والمنيرة ،وسميت بالزهراء لنورها وهدايتها
وعظيم أجرها لقارئها .وقيل ألنها كشفت ما التبس على أهل
الكتابين من شأن عيسى .
 -3طيبة  :لجمعها من أصناف الطيبين في قوله تعالى﴿ :ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ آل عمران.

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-2

السبع الطوال
()7-2

آياتها ومتوسطها ( 200 :طويلة)

بدايتها

حجمها

حــروف
فواصل آياتها ن )120( :
تحزيب
القرآن

نهاية
الثمن األول
-1

-2

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

-3
-4

-5

(خاتمة
السورة)

-6
-7
-8

حروف التهجي
()29-2

صفحاتها 27 :
الحزب ()5

أسطرها  402 :كلماتها  3481 :حروفها  14762 :لفظ الجاللة (اﷲ) 209 :
الربع ()4

20

نهايتها

حزب = 2٫6
ر )23( :

﴿ ﭑ﴾
()6-2

ثالثة حروف
()13-2

النزول )89( :

ربع = 10٫6
م )30( :

-4
-5

فاتحتها

المصحف )3( :
الجزء ()3

الكنز  :لتضمنها ألسرار تتعلق بعيسى .
األمان  :ألن َمن تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأن
سيدنا عيسى  ،وقيل أمان من الحيات.
المجادلة  :لنزول نيف وثمانين آية في مجادلة الرسول ﷺ
لنصارى نجران.
االستغـفار لقـوله تعـالى ....﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣ﴾.
المعينة أو المعنية(.)1
ُ

الطول )3( :
الجزء ()4

جزء = 1٫3

ب )10( :

د )9( :

ٴ )3( :

الحزب ()8

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 4.5
ل )3( :

ط )1( :

ق )1( :

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
نهاية
نهاية
﴿ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
﴾
العشر األول
التسع األول
ﭣﭤﭥ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾

عن أبي ُأ َما َم َة ا ْلب ِ
ال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
اه ِل ِّي ] َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
الز ْه َر َاو ْي ِن  :ا ْل َب َق َر َة
ول (( :ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْرآنَ َفإِ َّن ُه َي ْأتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َش ِف ًيعا َأل ْص َحابِ ِه .ا ْق َر ُءوا َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ور َة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
َّ
اجا ِن َع ْن َأ ْص َحابِ ِه َما)).
ُح
ت
اف
و
ص
ر
ي
ط
ن
م
ن
ا
ق
ر
ف
ا
م
َّه
ن
أ
ك
و
أ
،
ن
ا
ت
ي
ا
ي
غ
ا
م
َّه
ن
أ
ك
و
أ
،
ن
ا
ت
م
ا
م
غ
ا
م
َّه
ن
أ
ك
ة
م
ا
ي
ق
ل
ا
م
و
ي
ن
ا
ي
ت
َأ
ت
ا
م
َّه
ن
إ
ف
؛
آل ِع ْم َر
انَ
ْ ُ َ َ ََ
ُ َ َ ََ
ُ َ َ ََْ َ َ
َ َّ
ْ ْ َ َ
َو ُس َ
ْ ُ َ ْ
رواه مسلم ،)804( :الزهراوان  :المنيرتان ،والغياية  :كل ما أظل اإلنسان من فوقهِ ،
والف ْر ُق  :القطيع أو الجماعة ،والصواف  :من الطيور
ما يبسط أجنحتها في الهواء.
ول ُ (( :ي ْؤتَى بِا ْل ُق ْر ِ
ولَ :س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َي ُق ُ
البِ ِّي ] َي ُق ُ
عن ال َّن َّواس ْبن َس ْم َعانَ ا ْل ِك َ
ين َكانُوا َي ْع َم ُلونَ بِ ِهَ ،تقْدُ ُم ُه
آن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْه ِل ِه ا َّل ِذ َ
ور ُة ا ْل َب َق َر ِة َو ُ
آل ِع ْم َرانَ )) .رواه مسلم.)805( :
ُس َ
ال (( :اسم ال َّل ِه َ
األ ْع َظم ِفي َث ِ
آن ،في سورة :ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ِ
الث ُس َو ٍر ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
َع ْن َأبِي ُأ َما َم َة ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
آل ِع ْم َرانَ َ ،وطه)) .رواه
ُ
ْ ُ
الحاكم )1861( :وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ،)746( :قال القاسم  :فالتمستها فوجدت أنه (الحي القيوم)(.)2
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
َع ْن َعائِشَ َة –
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ
و(سورة آل عمران) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة آل
عمران) من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
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‡

ِ
َ
اس َت ْي َق َظَ ،ف َت َس َّو َك َوت ََو َّض َأَ ،و ُه َو َي ُق ُ
َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ...ﮔ﴾
اس–
– (( :أ َّن ُه َر َقدَ ع ْندَ ال َّنبِ ِّي ﷺَ ،ف َرآ ُه ْ
ال ِف َ ِ
ور َة (أي سورة آل عمران)ُ ،ث َّم َقا َم َف َص َّلى َر ْك َع َت ْي ِن َأ َط َ
الس ُجو َدُ ،ث َّم ان َْص َر َفَ ،ف َنا َم َح َّتى َن َف َخُ ،ث َّم
الر ُك َ
الس َ
وع َو ُّ
َح َّتى َخ َت َم ُّ
يهما ا ْلق َيا َم َو ُّ
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ
اكُ ،ثم َي َت َو َّض ُأ َو َيقْر ُأ َهؤُ اَل ِء آْال َي ِ
اتُ ،ث َّم َأ ْوت ََر)) .رواه أبوداود )1353( :وصحح
َ
َف َع َل َذل َك اَثَل َث َم َّرات بِس ِّت َر َك َعاتُ ،ك ُّل َذل َك َي ْس َت ُ َّ
إسناده األلباني في صحيح سنن أبي داود.)1224( :
 عن رسول الله ﷺ قال َ (( :ل َق ْد ن ََز َل ْت َع َل َّي ال َّل ْي َل َة آ َي ٌة َو ْي ٌل لِ َم ْن َق َر َأ َها َو َل ْم َي َت َف َّك ْر ِف َيها ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌعن عائشة –
ﮍ﴾ اآلية كلها [آل عمران  .))]190 :رواه ابن حبان ،)619( :وصححه األلباني في السلسلة.)68( :
عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود ] قال َ « :م ْن َق َر َأ َآل ِع ْمرانَ َف ُه َو َغنِ ٌّيَ ،وال ِّنساء َم ْح َبرة» .رواه الدارمي ،)3438( :وقال حسين سليم أسد  :إسناده جيد.
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
يقوم بها في آخر الل ْي ِل» .رواه الدارمي)3441(:
الص ْعلوك (أي الفقير) سور ُة آل عمرانَ
ُ
عن َع ْبد الله ْبن َم ْس ُعود ] قال « :ن ْع َم ك ْن ُز ُّ
وقال حسين سليم أسد ( :إسناده صحيح).

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

محاجة أهل الكتاب ،لكن في
تناسبت سورة آل عمران مع سورة البقرة – السابقة – في
ّ
األولى إسهاب في محاجة اليهود واختصار في محاجة النصارى ،وفي الثانية عكس
هذا .كذلك ختمت سورة البقرة بطلب المؤمنين النصر على الكفار ﴿ :ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ ،وجاء في بداية آل عمران وعد الله تعالى بهذا
النصر﴿:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾.

 -1احتوت على آية المحكم والمتشابه ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ...
ﯪ﴾()3؛ وقد يكون مناسبة ذكر هذه اآلية في بداية سورة
آل عمران؛ ألن السورة ردت في محورها األول على شبهة

خصــائصــها

النصارى في ادعاء بنوة سيدنا عيسى  لله تعالى.
 -2احتوت على آية تزيين حب الشهوات ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ﴾؛ وقد يكون مناسبة ذكر هذه اآلية في بداية سورة
آل عمران؛ألن السورة ناقشت في محورها الثاني أسباب
هزيمة المسلمين في غزوة أحد ،والسبب الرئيسي كان
طمع الرماة بجمع الغنائم فخالفوا أمر الرسول ﷺ ونزلوا
من الجبل فوقعت الهزيمة ،والطمع بالغنائم من الشهوات.
‡

‡ تناسب مطلع سورة آل عمران مع خاتمتها ،حيث
افتتحت بذكر إنزال القرآن والتوراة واإلنجيل،

وختمت بذكر ذلك إجماال في قوله ﴿ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ...ﯩ﴾.

 -3احتوت على آية المباهلة﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾( ،)4وفي اآلية
توجيه للرسول ﷺ بمباهلة وفد نصارى نجران في دعواهم بألوهية
عيسى  وانه ابن لله تعالى ،ولكن الوفد رفض المباهلة ليقينهم
بصدق الرسول ﷺ ،وبطالن عقيدتهم .
 َقا َل ْت ِ :«آخ ُر آ َي ٍة ن ََز َل ْت َه ِذ ِه آْال َي ُة ﴿ :ﭑ
َ -4ع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة –
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ...ﭿ﴾ (آل عمران) إِ َلى ِ
آخ ِر َها» َر َوا ُه ا ِ ْب ُن َم ْر َد َو ْي ِه،
ومقصودها آخر آية نزلت في النساء( ،)5والراجح آخر مانزل آية
البقرة كما أسلفنا في تعريف (سورة البقرة).
 -5احتوت على آية جمعت حروف الهجاء التسعة والعشرين وهي
قوله تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ...ﮤ﴾(.)6

محورها الرئيسي ( :إثبات توحيد الله تعالى وإبطال شبهة النصارى في نسبة الولد لله تعالى ،و تربية المؤمنين وتمحيص صفوفهم من
المنافقين وضعاف اإليمان) ويمكن تقسيم السورة على النحو التالي :

 -1المقدمة ( : )31 -1تقرير وحدانية الله تعالى ،وبيان أن نزول الكتب السماوية من أجل ذلك ،وتوعد الكفار باالنتقام والهزيمة،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وبيان اختالف أهل الكتاب ،وتقرير أن األمر لله تعالى ،وأن الدين عند الله اإلسالم ،ووجوب اتباع الرسول ﷺ ،وأن الله تعالى لن
يقبل أي دين غير اإلسالم.

 -2المحور الفرعي األول ( : )120-32إثبات وحدانية الله تعالى والرد على النصارى في ادعائهم بألوهية عيسى  وجاء ضمن
هذا الرد الحاسم بعض اإلشارات والتقريعات لليهود ،وتحذير المسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب.

 -3المحور الفرعي الثاني ( : )179-121التعليق على هزيمة المسلمين في غزوة أحد وبيان الدروس المستفادة من ذلك ،خاصة
التمييز بين الخبيث والطيب ،كما تحدثت اآليات الكريمة عن دور المنافقين في الغزوة.

 -4الخاتمة ( : )200-180التعقيب على المحورين؛ وذلك بالتحذير من افتراءات اليهود ،وبيان دالئل وحدانية الله ،ودعوة المسلمين
لإلنابة إلى الله تعالى والمصابرة.
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114 - 4

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1النساء  :الفتتاحها بذكر النساء ،ولكثرة ما ورد فيها من األحكام التي تتعلق بهن ،فقد نزل في أحكامهن في هذه السورة أكثر مما نزل
في غيرهاُ ،
وختمت بأحكام تخص النساء أيضا.
 -2النساء الكبرى أو الطولى :تمييزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شؤون النساء وهي (سورة الطالق) ،التي كثيرا ما يطلق عليها
اسم (سورة النساء الصغرى أو ُ
القصرى).

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-3

السبع الطوال
()7-3

تصنيفها
عــدد

حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزيب القرآن

﴿ ﭑﭒ﴾
()2-1

النــداء
()10-1

آياتها ومتوسطها ( 176 :طويلة) صفحاتها  29.5 :أسطرها  439 :كلماتها  3745 :حروفها  16085 :لفظ الجاللة (اﷲ) 229 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )4( :

بدايتها

الجزء ()4

النزول )92( :
الحزب ()8

ربع = 12
ا )168( :
نهاية السدس األول

الربع ()3
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نهايتها

حزب = 3

ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾

الحزب ()11

الجزء ()6

جزء = 1.5

م )5( :

﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

الطول )2( :

ل )1( :
نهاية السبع األول

الربع ()2

42

نسبة حجمها= % 4.9
ن )1( :

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾

نهاية حزب الصحابة األول

و )1( :
نهاية السورة

َ -1ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ال ُ :ق ْل ُت َأ ْق َر ُأ َع َل ْي َك َو َع َل ْي َك ُأ ْن ِز َل؟ َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ (( :ا ْق َر ْأ َع َل َّي)) َق َ
ال َ ( :ق َ
ود  َق َ
ال َ (( :فإِنِّي ُأ ِح ُّب َأ ْن َأ ْس َم َع ُه ِم ْن
ْ
ْ ْ
ِ
ور َة ال ِّنس ِ
ْ
َ
َ
َ
اءَ ،ح َّتى َب َلغْ ُت ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
س
ه
ي
ل
ع
ت
أ
ر
ق
ف
ي))
َغ ْي ِر
َ ُ َ ْ ُ َ
َ
الَ :
((أ ْم ِس ْك)) ( َفإِ َذا َع ْي َنا ُه ت َْذ ِر َف ِ
َق َ
ان) .رواه البخاري.)4583( :
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق ََ -2ع ْن َعائِشَ َة –
الس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ
و(سورة النساء) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع  َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة النساء)

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
 -4عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود  قال َ « :م ْن َق َر َأ َ
آل ِع ْمرانَ َف ُه َو َغنِ ٌّيَ ،وال ِّنساء َم ْح َبرة» .رواه الدارمي ،)3438( :و قال حسين سليم أسد:
ْ
ْ ْ
ِ
والسرور ،أو ُم َز َّي َنة.
إسناده جيد .ومحبرة  :أي َمظ ّنة ُ
للح ُبور ُّ
ور َة ال ِّنس ِ
 -5عن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِرَ ،فإِ َّن ِفي ِه َّن
ور َة ا ْل َح ِّجَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِةَ ،و ُس َ
اءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ُس َ
اب  قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه الحاكم )3493( :وصححه ووافقه الذهبي.
ٍ
ِ ِ
يسرني َأن لي بها الدنيا و ما فيها ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
 -6عن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُعود  قال « :إن في سورة النساء لخمس آيات ما ُّ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ،و﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ،و﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾...﴿ ،ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾﴿ ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾» .رواه الحاكم في

المستدرك )3194( :وصححه ووافقه الذهبي.
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‡

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

تناسب مطلع سورة النساء مع خاتمة سورة آل عمران – السابقة -؛ حيث اختتمت آل عمران

باألمر بالتقوى للمؤمنين ﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ﴾ ،وافتتحت هذه السورة باألمر بالتقوى أيضا ولكن للناس جميعا

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...ﭯ﴾.

‡

تناسب مطلع سورة النساء مع
خاتمتها؛ حيث بدأت السورة
ُ
وختِمت بنفس الموضوع وهو:
العالقات األسرية.

 -1أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالنداء ،من أصل عشر سور افتتحت بذلك( ،)1وهي أول سورة تفتتح بنداء الناس
أجمعين من أصل سورتين ،والسورة الثانية هي سورة الحج (.)2

 -2وصفها الشيخ محمد أبوزهرة -
ببعض(.)3

 -بسورة اإلنسانية الحتوائها على األحكام التي تنظم العالقات اإلنسانية وتربط الناس بعضهم

ور َة ال ِّنس ِ
اس ] َق َ
وع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اءَ ،ف َع ِل َم َما َي ْح ُج ُب
ُ -3خ َّص ْت بآيات الفرائض والمواريث وأرقامها (َ ،)4()176-12-11
الَ « :م ْن َق َر َأ ُس َ
َ
ِم َّما اَل َي ْح ُج ُبَ ،ع ِل َم ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه ابن أبي شيبة في المصنف.)31036( :

 -4تسمى آية الكاللة األولى من سورة النساء  :بآية الشتاء ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ...ﯕ﴾ ،وآية الكاللة األخيرة
من نفس السورة تسمى :بآية الصيف وهي آخر آية من السورة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ..ﮉ﴾(.)5
ور ٍة ن ََز َل ْت َبر َاءةٌَ ،و ِ
ال ِ :
ب ] َق َ
 -5روى البخاري )4605( :عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
آخ ُر آ َي ٍة ن ََز َل ْت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
«آخ ُر ُس َ
َ
ﭕ ﭖ  ..ﮉ﴾» ،والمقصود بأنها آخر آية نزلت بما يتعلق بالمواريث( ،)6ألن آخر آية نزوال مطلقا هي آية ﴿:ﯸ ﯹ

خصــائصــها

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ...ﰈ﴾ من سورة البقرة على الصحيح.

ُ -6خ َّص ْت بقوله تعالى ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ...ﯘ﴾ و تكررت في آية ( )116من نفس السورة،
وهاتان اآليتان عمدة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير صاحب الكبيرة(.)7

ُ -7ختمت أكثر من ستين آية من آيات السورة بأسماء الله الحسنى ،وأكثر ما ُختم باسمي (العليم الحكيم) و(الغفور الرحيم)ُ ،
وذ ِكر
في السورة ثالثون اسم ًا من أسماء الله الحسنى(.)8

 -8قال األلوسي-

( : -ومن أمعن نظره وجد كثيرا مما ذكر في هذه السورة (أي سورة النساء) مفصال لما ذكر فيما قبلها (أي

سورة البقرة وآل عمران) فحينئذ يظهر مزيد االرتباط وغاية االحتباك)(.)9

 -9ركزت السورة على موضوع التوبة ،وحثت عليها ،وبينت شروطها ،ووضحت أنواع الذنوب ،واآليات التي ذكرها ابن مسعود ]
السابقة تدل على ذلك.

 -10جمعت السورة في آيتين أسماء اثني عشر رسوال  -من أصل أسماء خمسة وعشرين رسوال ذكروا في القرآن  ،-في قوله تعالى  ﴿ :ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ 1ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 2ﭠ  3ﭡ 4ﭢ 5ﭣ

ﭤ 6ﭥ  7ﭦ 8ﭧ 9ﭨﭩ 10ﭪ ﭫ 11ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  12ﭼ ﭽ ﴾.
‡

محورها الرئيسي( :الثلث األول من سورة النساء حديث عن األسرة وقضاياها ،واألسرة هي المجتمع الصغير ،والثلثان الباقيان حديث
عن األمة وشؤونها ،واألمة هي المجتمع الكبير ،فمحور السورة كلها العالقات االجتماعية وضرورة إحكامها وتسديدها)( .)10ويمكن
تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع رئيسية :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 :) 43 -1( -1بيان بعض أحكام العالقات األسرية واالجتماعية مع التأكيد على حقوق الضعفاء كالمرأة واليتامى .

 :)70-44( -2التحذير من اليهود  ،وذكر بعض انحرافاتهم  .والتأكيد على أهمية أداء األمانات والعدل والتحاكم لله ورسوله ﷺ.

 :)104 -71 ( -3الحث على الجهاد في سبيل الله إلعالء كلمة الله تعالى والدفاع عن األمة اإلسالمية ،و بيان حكم قتال المنافقين الذين
يعيشون خارج المجتمع المسلم  ،وحكم القتل الخطأ والعمد  ،وأهمية الهجرة من دار الكفر  ،وكيفية الصالة في السفر والحرب .

 :)134-105( -4الحث على العدل في الحكم مع التحذير من المحاباة في األحكام  ،والتحذير من رمي اآلخرين بالتهم دون دليل ،
وتطهير الصف المسلم من رواسب الجاهلية  ،وبيان حقوق الضعفاء وعالج المشاكل الزوجية  ،وكمال قدرة الله تعالى .

 :)176 -135( -5بيان صفات المنافقين  ،واالنحرافات العقائدية والسلوكية عند أهل الكتاب  ،والتأكيـد على وحـدة دعـوة الرسل
-عليهم السالم  ، -والختام ببيان أحكام الميراث في حالة الكاللة .
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 -1المائدة  :ا ْل ِخ َوانُ الموضوع عليه طعام ،وسميت بالمائدة؛ النفرادها بذكر قصة نزول المائدة التي طلب الحواريون من نبيهم
عيسى  أن يسألها ربه ،وقد ذكرت هذه القصة في نهاية السورة.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -2العقود  :هي العهود التي بين العبد وربه تعالى وبين العبد وأخيه اإلنسان ،وسميت بذلك؛ ألنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب
اإليفاء بالعقود من المؤمنين ،قال تعالى  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ...ﮣ﴾.

 -3المنقذة  :لما روي أنها تنقذ صاحبها من مالئكة العذاب.

 -4األحبار  :العلماء ،والمقصود علماء اليهود ،وسميت بذلك الشتمالها على ذكرهم في قوله تعالى ...﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ..ﮭ﴾ وقوله ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ..ﯢ﴾.

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-4

السبع الطوال
()7-4

تصنيفها
عــدد

حجمها

النــداء
()10-2

﴿ ﮊﮋﮌ﴾
()3-1

آياتها ومتوسطها ( 120 :طويلة) صفحاتها  21.5 :أسطرها  323 :كلماتها  2803 :حروفها  12032 :لفظ الجاللة (اﷲ) 147 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )5( :

بدايتها

الجزء ()6

النزول )112( :
الحزب ()11

ربع = 8.6

الربع ()3

حزب = 2.15

حــروف
فواصل آياتها

ن )80( :

م )24( :

تحزيب
القرآن

نهاية
الخمس األول

ونهاية
العشر الثاني

 -1عن َعب ِد ِ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ

43

الطول )6( :

نهايتها

الجزء ()7

الحزب ()13

جزء = 1.07

ر )7( :

ب )4( :

الربع ()3

51

نسبة حجمها = % 3.6
ل )3( :

د )2( :

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾

اك ٌب َع َلى َر ِ
ور ُة ا ْل َمائِدَ ِة َو ُه َو َر ِ
ول ِ
– قالُ :
((أ ْن ِز َل ْت َع َلى َر ُس ِ
اح َلتِ ِهَ ،ف َل ْم ت َْس َت ِط ْع َأ ْن ت َْح ِم َل ُه،
الله ﷺ ُس َ

َف َن َز َل َع ْن َها)) .رواه أحمد )6643( :وقال محققو المسند( :حسن لغيره).
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
َ -2ع ْن َعائِشَ َة –
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

و(سورة المائدة) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة المائدة)

من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
َ -4ع ْن َأبِي َذ ٍّر ] َق َ
الَ :ص َّلى َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ َل ْي َل ًة َف َق َر َأ بِآ َي ٍة َح َّتى َأ ْص َب َحَ ،ي ْر َك ُع بِ َها َو َي ْس ُجدُ بِ َها﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ (سورة المائدة)َ ،ف َل َّما َأ ْص َب َح ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِهَ ،ما ِز ْل َت َتق َْر ُأ َه ِذ ِه آْال َي َة َح َّتى َأ ْص َب ْح َت ت َْر َك ُع بِ َها
َوت َْس ُجدُ بِ َهاَ .ق َ
اع َة لأِ ُ َّمتِي َف َأ ْع َطانِ َيهاَ ،و ِه َي نَائِ َل ٌة إِ ْن َش َاء ال َّل ُه لِ َم ْن اَل ُيشْ ِر ُك بِال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َش ْيئًا)).
ال (( :إِنِّي َس َأ ْل ُت َر ِّبي َع َّز َو َج َّل َّ
الش َف َ
رواه أحمد ،)21328( :وحسن إسناده محققو المسند.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

-6
-7

-8

‡

ال ُق ْل ُت  :ن ََعمَ .قا َل ْتَ « :فإِن ََّها ِ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِة؟» َق َ
َع ْن ُج َب ْي ِر ْب ِن ُن َف ْي ٍر َق َ
ور ٍة ن ََز َل ْت،
ال َ :د َخ ْل ُت َع َلى َعائِشَ َة –
 َف َقا َل ْتَ :آخ ُر ُس َ
«ه ْل َتق َْر ُأ ُس َ
ْ
ِ ِ
اس َت ِح ُّلو ُهَ ،و َما َو َج ْدت ُْم ِف َيها ِم ْن َح َرا ٍم َف َح ِّر ُمو ُه» .رواه احمد ،)25547( :وصحح إسناده محققو المسند.
َف َما َو َج ْدت ُْم ف َيها م ْن ح اََل ٍل َف ْ
والمراد أنها آخر سورة نزلت في الحالل والحرام فلم تنسخ أحكامها ،والصحيح أن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة (النصر)(.)1
ور َة ال ِّنس ِ
عن ُع َم َر ْبن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِرَ ،فإِ َّن ِفي ِه َّن
ور َة ا ْل َح ِّجَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِةَ ،و ُس َ
اءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ُس َ
اب ] قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه الحاكم )3493( :وصححه ووافقه الذهبي.
ال َر ُج ٌل ِم َن الي ُه ِ
الَ :ق َ
ابَ ،ق َ
َع ْن َطا ِر ِق ْب ِن ِش َه ٍ
ينَ ،ل ْو َأ َّن َع َل ْي َنا ن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة  ...﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
الم ْؤ ِمنِ َ
ود لِ ُع َم َر َ :يا َأ ِم َير ُ
َ
ِ
الي ْو َم ِعيدً اَ ،ف َق َ
ال ُع َم ُر « :إِنِّي لأََ ْع َل ُم َأ َّي َي ْو ٍم ن ََز َل ْت
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ[ ﴾..المائدة َ ،]3 :الت ََّخ ْذنَا َذل َك َ
اس ] َ « :فإِن ََّها ن ََز َل ْت ِفي َيو ِم ِع ٍ
َه ِذ ِه اآل َي ُة ،ن ََز َل ْت َي ْو َم َع َر َف َةِ ،في َي ْو ِم ُج ُم َع ٍة» رواه البخاري .)7268(:وعن ْاب ُن َع َّب ٍ
يدِ ،في َي ْو ِم ُج ُم َع ٍة،
ْ
َو َي ْوم َع َر َف َة» رواه الترمذي ،)3044( :وصحح إسناده األلباني.
الِ :
 َق َس ِف َيها َم ْن ُس ٌ
"في ا ْل َمائِدَ ِة َث َمانِي َعشْ َر َة َف ِر َ
وخ" .رواه أبوعبيد في فضائل القرآن،)429(:
َع ْن َأبِي َم ْي َس َر َة -
يض ٌةَ ،و َل ْي َ
وصححه محقق الكتاب الشيخ مجدي السيد.

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

تناسب مطلع سورة المائدة مع سورة النساء – السابقة -؛ حيث أن سورة النساء شملت
الكثير من األحكام التي تنظم العالقات األسرية واالجتماعية ،وجاء في مطلع المائدة أمر
المؤمنين بالوفاء بالعقود  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ...ﮣ﴾ .وهذا الوفاء
يشمل جميع العالقات.

‡

تناس�ب مطل�ع س�ورة المائ�دة م�ع
خاتمته�ا؛ حي�ث ذك�ر ف�ي بداي�ة

الس�ورة بع�ض أح�كام األطعم�ة،
وفي خاتمتها ُذكرت قصة المائدة.

 -1آخر سورة نزلت باألحكام الشرعية؛ فقد احتوت على آية تكميل الدين ،وهي قوله تعالى  ...﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ...ﮓ ﴾ ،وقد ركزت أيضا على مقاصد الشريعة الخمسة  :حفظ الدين ،والنفس،

ين َوا ْل َو َف ِ
ِ
الشرائِ ِع َو ُم َك ِّم اَل ِ
ت الدِّ ِ
اء
والعقل ،والعرض ،والمال( .)2قال السيوطيَ :
(و َأ َّما ا ْل َمائِدَ ُة َف ُس َ
ور ُة ا ْل ُع ُقود ت ََض َّم َن ْتَ :ب َيانَ ت ََما ِم َّ َ
ِ
الر ُس ِل َو َما ُأ ِخ َذ َع َلى الأْ ُ َّم ِة وبها تمام الدِّ ِ
ور ُة ال َّت ْك ِم ِ
يل)(.)3
ين َف ِه َي ُس َ
بِ ُع ُهود ُّ
 -2سورة المائدة زاخرة باألحكام الشرعية المتنوعة ،كأحكام  :الذبائح والصيد ،ونكاح الكتابيات ،والوضوء والغسل والتيمم ،والعدل

خصــائصــها

في القضاء ،وحد الحرابة والسرقة ،وكفارات األيمان ،وقتل الصيد في حالة اإلحرام ،وتحريم الخمر والميسر ،والوصية عند الموت،
وغيرها()3؛ ولذا نجد السورة افتتحت بالوفاء العقود ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ...ﮣ﴾ ،وسميت أيضا بسورة العقود.

 -3أول سورة – حسب ترتيب المصحف – تبدأ بنداء المؤمنين ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾( ،)4وهي أكثر سورة تكرر فيها النداء للذين
آمنوا ،حيث ُذكر فيها ستة عشر نداء للذين آمنوا ،من أصل تسعين نداء للمؤمنين ُذ ِك َر في القرآن الكريم( .)5وكذلك ُذ ِك َر في السورة
نداءان للنبي ﷺ خاصة بوصف الرسالة (يا أيها الرسول) ،و خمسة نداءات ألهل الكتاب(.)6

 -4تمتاز بالمواجهة الشديدة مع أهل الكتاب ،فهي أكثر السور تكفيرا للنصارى واليهود(.)7
 -5أكثر السور تأكيد ًا على أن التشريع حق لله تعالى وحده ،حيث ُختِمت ثالث آيات بالتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ،في
قوله تعالى  ...﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﯦ  ...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
...ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾.

 -6ركزت السورة في عشر آيات تقريبا منها على الحالل والحرام من الطعام والشراب والصيد والذبائح ،وهذا يناسب تماما اسم
السورة (المائدة)(.)8

‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

محور السورة الرئيسي ( :تكميل الشريعة ،والحث على الوفاء بالعهود والمواثيق والتحذير من نقضها)( ،)9ويمكن تقسيمها إلى ثالثة
مقاطع رئيسية :

 : )40-1( -1األمر بالوفاء بالعهود ،وبيان ماهيتها من األحكام الشرعية،وبيان نقض اليهود والنصارى للمواثيق التي أخذها الله
–تعالى -عليهم.

 : )86-41( -2إثبات الحاكمية لله ،وإعراض اليهود عن ذلك ،والتحذير من مواالة اليهود والنصارى ،ومواجهتهم بانحرافاتهم.
 : )120-87( -3بيان بقية األحكام الشرعية ،وإبطال عقيدة النصارى المنحرفة في سيدنا عيسى .
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 -األنعام  :هي المواشي من اإلبل والبقر والغنم ،وسميت بسورة األنعام؛ ألنها عرضت لذكر األنعام على تفصيل لم يرد في غيرها

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها
تصنيفها
عــدد

من السور ،خاصة فيما يخص قضية التحليل والتحريم ،وقد تكرر فيها ذكر لفظ (األنعام) ست مرات ،وهي أكثر سورة يتكرر

فيها هذا اللفظ ،وجاءت بحديث طويل عنها ،استغرق خمس عشرة آية .من أول اآلية ( )136وهي قوله تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾...إلى آية ( )150وهي قوله تعالى﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ .﴾...وليس للسورة اسم آخر.

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-2

السبع الطوال
()7-5

حجمها

الثناء على اﷲ
()14-2

﴿ ﭑﭒ﴾
()5-2

بإثبات صفات المدح
()7-2

آياتها ومتوسطها ( 165 :طويلة) صفحاتها  23 :أسطرها  343 :كلماتها  3049 :حروفها  12571 :لفظ الجاللة (اﷲ) 87 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )6( :

بدايتها

الجزء ()7

ربع = 9٫4

حــروف
فواصل آياتها

ن )144( :

تحزيب
القرآن

نهاية التسع الثاني

النزول )55( :
الحزب ()13

الربع ()3

51

نهايتها

حزب = 2.35
م )13( :

الطول )5( :
الجزء ()8

جزء = 1.17
ر )4( :

الحزب ()15

الربع ()4

60

نسبة حجمها = % 3.8

ل )3( :

ظ )1( :

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِِ
ول ال َّل ِه ﷺُ ،ث َّم َق َ
َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ] َق َ
ور ُة الأَْ ن َْعا ِم َس َّب َح َر ُس ُ
ور َة ِم َن ا ْل اَ
مَلئِ َك ِة َما َس َّد
الس َ
الَ :ل َّما ن ََز َل ْت ُس َ
ال َ (( :ل َق ْد َش َّي َع َهذه ُّ
الأْ ُ ُفقَ )) رواه الحاكم .)3226( :قال الشيخ محمد بن طرهوني ( :إسناده حسن السيما له شواهد كثيرة موصولة ومرسلة)(.)1
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
َ -2ع ْن َعائِشَ َة –
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ
و(سورة األنعام) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة األنعام)

من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
ول ِ
الص ِ
الله ﷺ َ (( :م ْن ُيبايِ ُعنِي َع َلى َهؤُ اَل ِء اآل َي ِ
ام ِ
ال َ :ق َ
ت ] َق َ
ال َر ُس ُ
اتُ ،ث َّم َق َر َأ ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
َ -4ع ْن ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
َ
ال َث َ ،-ف َم ْن َو َّفى َف َأ ْجر ُه َع َلى ِ
ﯗ ﯘ .ﰃ﴾ [سورة األنعام] َ -ح َّتى َخ َتم اآل َي ِ
ات ال َّث َ
ص َش ْيئًا َأ ْد َر َك ُه
اللهَ ،و َم ِن ا ْن َت َق َ
َ
ُ
ِ
َت ُع ُقو َب َت ُهَ ،و َم ْن َأ َّخر إِ َلى ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
اآلخ َر ِةَ ،كانَ أ ْم ُر ُه إلى الله ،إ ْن ش َاء َعذ َب ُه َوإ ْن ش َاء غف َر ل ُه)) .رواه الحاكم)3240(:
ال َّل ُه بِ َها ِفي ُّ
الدن َْيا َكان ْ
َ
وصححه ووافقه الذهبي.

 -5عن عمر بن الخطاب ] قال َ :
ب ا ْل ُق ْر ِ
«األن َْع ُام ِم ْن ن ََو ِ
اج ِ
آن» رواه الدارمي ،)3444(:وقال حسين سليم أسد :إسناده جيد.

والنواجب  :أفاضل السور.
ِ
«هي ا َّلتِي ِفي َ
َ -6ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
األن َْعا ِم ﴿ :ﮱ ﯓ
اس –
– ،في قوله تعالى  ...﴿ :ﮝ ﮞ  ...ﭪ﴾ [سورة آل عمران] قال َ :
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ...ﰃ﴾ [سورة األنعام] إِ َلى ِ
ث اآل َي ٍ
ال ِ
آخ ِر ال َّث َ
ات» .رواه الحاكم )3138( :وصححه ووافقه الذهبي.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

 َق َود " رواه الدارمي ،)3445( :وقال حسين سليم أسد  :إسناده صحيح.
َ -7ع ْن َك ْعب األحبار -
ال َ " :فاتِ َح ُة ال َّت ْو َر ِاة الأَْ ن َْع ُامَ ،وخَ اتِ َم ُت َها ُه ٌ
ات ِم ْن ِ
الَ " :أ َّو ُل َما ن ََز َل ِم َن ال َّتو َر ِاة َعشْ ر آ َي ٍ
 َق ََ -8ع ْن َك ْع ٍ
ور ِة الأَْ ن َْعا ِم﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ب األحبار -
آخ ِر ُس َ
ْ
ُ
ِ
ور ِة " .رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ،)198( :وصحح إسناده الشيخ حسان
الس َ
ﯘ﴾ [األنعام  ]151 :إِ َلى آخ ِر ُّ
عبدالرحيم في كتابه :الجامع في فضائل سور وآيات القرآن(.)2

‡ تناسب مطلع سورة األنعام مع خاتمة سورة المائدة – السابقة -؛

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

حيث ختمت المائدة بفصل القضاء بين العباد يوم القيامة ،وبدأت
األنعام بالحمد ،فكأنما هذا الحمد كان على فصل القضاء؛ َك َما

َق َال ت ََعا َلى  ...﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ﴾ (سورة الزمر)(.)3

‡

تناسب مطلع سورة األنعام مع خاتمتها؛ حيث جاء في مطلعها ذم
الكافرين الذين يعدلون أي يشركون بالله تعالى آلهة أخرى ...﴿ :
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ ،وجاء في نهايتها

اإلقرار بتوحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾.

 -1ذهب جمهور المفسرين إلى أن سورة األنعام  -رغم طولها  -قد نزلت جملة واحدة تشيعها المالئكة ،واستدلوا بحديث جابر
ور ُة الأَْ ن َْعا ِم ُجم َل ًة بِ َم َّك َة َليلاً َ ،و َحو َل َها َسب ُعونَ َأ ْل َف َم َل ٍ
– َق َ
السابق ،وحديث ْاب ِن َع َّب ٍ
ك َي ْج َأ ُرونَ َح ْو َل َها
اس–
ال « :ن ََز َل ْت ُس َ
ْ
ْ
ْ
ْ
بِال َّت ْسبِيحِ » رواه الطبراني في األكبر وفي إسناده ضعف ،وغيرها من األحاديث الضعيفة ،ولكن لكثرة هذه األحاديث قال السيوطي :
قوي ُ
بعضها بعض ًا)(.)4
(فهذه شواهد ُي ِّ

 -2تعتبر من أطول السور المكية بعد سورة األعراف؛ ولذا توصف هي وسورة األعراف بـ ُّ
(الطو َل َي ْي ِن) ،كما جاء في بعض اآلثار(.)5
ين إلثبات عقيدة التوحيد ،وقد استخدمت أسلوبين بارزين  -في هذه المحاجة  -ال
اج ِة ا ْل ُمشْ ِر ِك َ
 -3سورة األنعام أطول سورة ِفي ُم َح َّ
نكاد نجدهما بتلك الكثرة في غيرها من السور وهما :أسلوب التقرير ،وغالب ما تستخدم في هذا األسلوب ضمير الغائب (هو)

كقوله تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ .وأسلوب التلقين؛ أي تلقين الرسول ﷺ

الحجة ليرد بها على المشركين ،ويبدأ هذا األسلوب بفعل األمر (قل)؛ كقوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
()6
ﭜ  ...ﭼ﴾ .وتعتبر سورة األنعام أكثر سورة تكررت فيها كلمة (قل) ،فقد تكررت أربعا وأربعين مرة!!..

خصــائصــها

فع ِن
 -4بينت سورة األنعام بشكل واضح جهل مشركي العرب وأسلوبهم الغريب في التحليل والتحريم؛ خاص ًة فيما يخص األنعام؛ َ
ور ِة َ
بَ ،فا ْق َر ْأ َما َف ْو َق ال َّث َ
ْاب ِن َع َّب ٍ
الع َر ِ
األن َْعا ِم﴿ ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
اس –
الثِ َ
– « :إِ َذا َس َّر َك َأ ْن ت َْع َل َم َج ْه َل َ
ين َو ِمائ ٍَة ِفي ُس َ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [األنعام ]140 :إِ َلى َق ْولِ ِه ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [األنعام .»]140 :رواه البخاري.

 -5احتوت السورة على (الوصايا العشر) ،وهي ثالث آيات في آخر السورة؛ من قوله تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ..ﰃ﴾ إلى قوله تعالى ...﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،وسميت بالوصايا لتذييل آياتها الثالث بقوله  -تعالى: -
﴿ﮈ ﮉ ﮊِ﴾ ،وتعتبر من جوامع اآليات القرآنية المشتملة على األوامر والنواهي اإليمانية واألخالقية واالجتماعية العامة التي يمكن
توجيهها لجميع الناس ولجميع المسلمين في كل زمن ومكان( ،)7وقد روي عن كعب األحبار  :أن هذه الوصايا أول ما نزل من التوراة.

 -6احتوت السورة على آية توضح علم الله الواسع؛ وهي قوله تعالى  ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾aقال الشيخ
عبدالرحمن السعدي -

 -في تفسيره ( :هذه اآلية العظيمة ،من أعظم اآليات تفصيال لعلمه المحيط)(.)8

 -7جمعت السورة أسماء ثمانية عشر رسوال  -من أصل أسماء خمسة وعشرين رسوال ذكروا في القرآن  -في أربع آيات ،في قوله تعالى ﴿ :

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  1ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  2ﭱﭲ 3ﭳ
ﭴﭵ ﭶ  4ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  5ﭾ  6ﭿ  7ﮀ  8ﮁ  9ﮂﮃ  10ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ  11ﮉ  12ﮊ  13ﮋﮌ  14ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  15ﮒ  16ﮓ  17ﮔﮕ  18ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ﴾ﮥ (.)9

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محورها الرئيسي ( :مجادلة المشركين في إثبات عقيدة التوحيد والرسالة والبعث  ،والتأكيد على أن قضايا التشريع والتحليل
والتحريم حق لله – تعالى  -وحده  ،وتعتبر من توحيد األلوهية)  ،ويمكن تقسيمها إلى ثالثة مقاطع رئيسة وهي :
 : )73-1( -1إقرار عقيدة التوحيد والبعث والرسالة ،وتلقين الرسول ﷺ الحجج لمجادلة الكفار في ذلك.
 : )113-74( -2إثبات عقيدة التوحيد والرسالة من خالل قصص األنبياء ،واآليات الكونية.
 : )165-114( -3التشريع والتحليل والتحريم في األطعمة وغيرها حق لله وحده ومظهر أساسي لحاكمية الله للخلق.
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 -1األعراف  :هو سور بين الجنة والنار يحول بين أهلهما ،وسميت بذلك لتفردها بذكر لفظ األعراف ،في قوله تعالى ﴿ :ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ...ﮐ ﴾ .ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ ،ولكنه ذكر بلفظ “سور” في قوله  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ سورة الحديد .واسم (األعراف) هو االسم المشهور لهذه السورة.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

﴿ -2ﭑ﴾  :هي حروف هجائية أو مقطعة ،افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة؛ ولذا سميت بها.
لأَِ
سورة الأَْ ْع َراف ،واألعراف أطولهما.
ورة الأَْ ن َْعام َو َ
السور ا َّلتِي نزلت بِ َم َّكة ُس َ
 -3أطول الطولين أو طولى الطولين  :سميت بذلك ن أطول ُّ
 -4الميقات  :سميت بذلك؛ الشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ...ﯼ﴾.

 -5الميثاق  :سميت بذلك؛ الشتمالها على الميثاق الذي أخذه الله – تعالى – على بني آدم وهم في عالم الذر ،وذلك في قوله  ﴿ :ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ﴾( .)1وتسمى هذه اآلية عند بعض العلماء آية (أخذ الميثاق)(.)2

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-3

السبع الطوال
()7-6

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

أربعة حروف
()2-1

حروف التهجي
()29-3

﴿ ﭑ﴾
()1-1

آياتها ومتوسطها ( 206 :متوسطة) صفحاتها  26 :أسطرها  388 :كلماتها  3320 :حروفها  14245 :لفظ الجاللة (اﷲ) 61 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )7( :

بدايتها

الجزء ()8

النزول )39( :
الحزب ()16

الربع ()1

61

الطول )4( :

نهايتها

الجزء ()9

الحزب ()18

الربع ()2

ربع = 10

حزب = 2.5

جزء = 1.25

نسبة حجمها = % 4٫3

ن )193( :

م )10( :

ل )2( :

د )1( :

نهاية
الربع األول

ونهاية
الثامن الثاني

﴿ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾

نهاية
السبع الثاني

70

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾

اك َتقْر ُأ ِفي ا ْل َمغْ ِر ِ ِ
 -1عن َمر َوانَ ْب ِن ا ْل َح َك ِم َأ ْخبر ُهَ ،أ َّن زَ ْيدَ ْب َن َثابِ ٍ
َ
الس َو ِر؟ (( َو َق ْد َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ت ] َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ
ال َ :ما لي أ َر َ َ
ََ
ب بِق َصا ِر ُّ
ْ
الطو َل َي ْي ِن؟ َق َ
الطو َل َي ْي ِن ))ُ .ق ْل ُت َ :يا َأ َبا َع ْب ِد ال َّل ِه َما َأ ْط َو ُل ُّ
َيق َْر ُأ ِف َيها بِ َأ ْط َو ِل ُّ
ال« :الأَْ ْع َر ُ
اف» .رواه النسائي )990(:وصححه األلباني ،
وأصله في البخاري.)764(:
ور ِة الأَْ ْعر ِ
َ :((أ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َر َأ ِفي ص اَ
َل ِة ا ْل َمغْ ِر ِ
اف؛ َف َّر َق َها ِفي َر ْك َع َت ْي ِن)) .رواه النسائي)991(:
َ -2ع ْن َعائِشَ َة –
ب بِ ُس َ
َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وصححه األلباني.
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع الأْ ُ َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر)) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسند،
َ -3ع ْن َعائِشَ َة –
ال َ (( :م ْن أ َخ َذ َّ
َ
والح ْبر  :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.
الس ْب َع  :أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
َم ْن أ َخ َذ َّ

و(سورة األعراف) من السبع األول.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة األعراف)
من السبع الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.
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‡

سورة األعراف ترتبط بسورة األنعام – السابقة  -بعدة نواحٍ

منها  :أنهما من أطول السور التي نزلت في مكة ،ومنها أن

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

موضوعهما واحد وهو العقيدة خاص ًة توحيد الله تعالى،
إال إن سورة األنعام عالجت موضوع العقيدة في المجال

النظري :وذلك بتقرير الحقائق العقائدية ،وسورة األعراف
عالجت العقيدة في المجال الحركي :وذلك من خالل التاريخ
البشري؛ من بدايته في المأل األعلى إلى أن يعود من حيث بدأ،

مرورا بكوكبة من قصص الرسل الكرام  -عليهم السالم.)3(-

‡

بدأت السورة بأمر الرسول ﷺ بتبليغ القرآن دون حرج  ،وبيان
وظيفة القرآن ،وضرورة اتباعه قال تعالى:
 .وختمت السورة بوصف القرآن بأنه بصائر
وهدى ورحمة ،وببيان آداب االستماع إليه.قال تعالى﴿ :ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ فتم
التناسب بين بداية السورة و خاتمتها.

لأَِ
السور ا َّلتِي
 -1أطول سورة مكية؛ ولذا وصفها سيدنا زيد بن ثابت ] بـ (طولى الطوليين) وفي رواية (أطول الطوليين)؛ ن أطول ُّ
سورة الأَْ ْع َراف ،واألعراف أطولهما.
ورة الأَْ ن َْعام َو َ
نزلت بِ َم َّكة ُس َ
 -2أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – عرضت بالتفصيل بعض قصص األنبياء ،وتعتبر السلسلة القصصية فيها من أطول السالسل
القصصية التي ُذكرت في سور القرآن الكريم(.)4

 -3قصص األنبياء شغلت معظم سياق السورة ( 120آية) مقسمة على الترتيب التالي  :آدم ( 16آية) ،نوح ( 6آيات)  ،هود ( 8آيات)،
صالح ( 7آيات) ،لوط ( 5آيات) ،شعيب ( 9آيات) ،موسى ( 69آية) – عليهم السالم –.

 -4قصة سيدنا موسى  مع فرعون وبني إسرائيل من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم على اإلطالق  ،حتى قيل(كاد القرآن
أن يكون كله لموسى )( ،)5ولكن أكثر مساحة ذكرت فيها القصة جاءت في سورة األعراف ،حيث استغرقت ما يقارب حزبا
كامال من السورة.

خصــائصــها

 -5جاءت فيها أول سجدة تالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وهي في آخر آية من سورة األعراف ﴿ :ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ﴾ ،ويبلغ عدد سجدات التالوة في القرآن الكريم
خمس عشرة سجدة(.)6

 -6اشتملت على أربعة نداءات متتالية لبني آدم من أصل خمس نداءات ُذكرت في القرآن الكريم ،وهذه النداءات األربعة ذكرت
في اآليات  – )35 ،31 ،27 ،26( :وكلها بعد سرد قصة آدم في بداية السورة  ،)7(-والنداء الخامس ُذ ِك َر في اآلية ( )60من
سورة يس.
 -7اهتمت سورة األعراف بعرض الحقائق بأسلوبين بارزين  :أحدهما أسلوب التخويف من العذاب والنقم كهالك األقوام المعاندة،
واآلخر أسلوب التذكير بالنعم كاستخالف األمم المستجيبة لدعوة الرسل – عليهم السالم –(.)8

 -8افتتحت تسع وعشرون سورة بحروف التهجي (المقطعة) ومنها سورة األعراف  ،وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها مما استأثر الله
بعلمه  ،مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة ال نعلمها .وذهب بعض العلماء إلى أنها من باب التحدي على إعجاز
القرآن الكريم  ،قال ابن كثير  ( :إِن ََّما ُذ ِكر ْت َه ِذ ِه ا ْل ُحر ُ ِ َ ِ
ل ْع َجا ِز ا ْل ُق ْر ِ
آنَ ،و َأ َّن ا ْل َخ ْلقَ َع ِ
الس َو ِر ا َّلتِي ُذ ِك َر ْت ِف َيها َب َيانًا إِ ِ
اج ُزونَ
َ
ُ
وف في أ َوائ ِل ُّ
ار َضتِ ِه بِ ِمث ِْل ِهَ ،ه َذا َم َع َأ َّن ُه تَر َّك َب ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل ُحر ِ
وف ا ْل ُم َق َّط َع ِة ا َّلتِي َي َت َخ َ
اط ُبونَ بِ َها).
َع ْن ُم َع َ
َ
ُ

‡

المحور الرئيسي ( :سنة الله تعالى في إهالك األمم الرافضة لدعوة رسله ،واستخالف األمم المستجيبة لدعوتهم .قال تعالى  ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾aسورة

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

األعراف) ،ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسة:

 : )58 - 1( -1إجمال قصة البشرية من خلق أبيهم آدم  وعداوة إبليس له ولذريته ،إلى حشرهم يوم القيامة  :فريق في الجنة
وفريق في السعير ،وبينهما أصحاب األعراف .

 : )102 - 59( -2مواجهة الرسل – عليهم السالم – انحرافات البشر عن عقيدة التوحيد والصراط المستقيم .
 : )171 -103 ( -3قصة موسى  مع فرعون ،واستخالف بني إسرائيل وبيان ما وقع منهم من انحرافات.

 : )206 -172( -4التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر ،وبيان بعض صور االنحراف البشري عن هذا الميثاق.
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114 - 8

الح ْر ِ
ب ،وسميت سورة األنفال ألنها افتتحت بآية ورد فيها اسم األنفال مرتين؛ وهي
الم َقاتِ ُلونَ ِفي َ
 -1األنفال ِ :ه َي َ
المغَ انِ ُم التِي َيغْ َن ُمها ُ

قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ﴾ ،ولم يرد لفظ (األنفال) في غيرها من السور.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -2بدر  :اسم مكان بين مكة والمدينة ،وقعت فيه غزوة بدر (2هـ) ،وسميت بسورة بدر ،ألنها نزلت بعد غزوة بدر ،و معظمها جاء في
وع ْن َس ِع ِ
ور ُة الأَْ ْن َف ِ
الَ ،ق َ
يد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ق َ
ال ُ :ق ْل ُت لاِ ْب ِن َع َّب ٍ
ور ُة َب ْد ٍر» .رواه
ذكر أحداث غزوة بدر والتعقيب عليهاَ .
ال « :تِ ْل َك ُس َ
..س َ
اس ُ :
مسلم.)3031( :

 -3الجهاد  :هو قتال الكفار من أجل إعالء كلمة الله  -تعالى ،-وسميت بسورة الجهاد؛ ألن معظمها جاء في ذكر الجهاد وأحكامه .وهذا
االسم غير مشهور عند علماء التفسير بخالف االسمين األولين.

 -4القرينتين  :اسم يطلق على سورتي األنفال والتوبة ،القترانهما بعدم الفصل بينهما بالبسملة كغيرهما من سور القرآن الكريم؛ ولتشابه
موضوعهما بما يخص الكفار ،من حيث العهود معهم والقتال.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-5

المثاني
()30-1

آياتها ومتوسطها ( 75 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-1

صفحاتها  10 :أسطرها  148 :كلماتها  1233 :حروفها 5349 :

المصحف )8( :

بدايتها

الجزء ()9

النزول )88( :
الحزب ()18

ربع = 4
ن )39( :

﴿ ﭑﭒﭓ﴾

الربع ()3

71

م )19( :

نهاية
العشر الثالث

ر )10( :

الطول )18( :

نهايتها

حزب = 1
ب )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 88 :

الجزء ()10

الحزب ()19

الربع ()2

جزء = 0.5

نسبة حجمها = % 1.64

د )1( :

ق )1( :

ط )1( :

74

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ُ ِ
ِ
ٍ
َ
ور ِة الأَْ ْن َف ِ
الر ْك َع َت ْي ِن ِم َن ا ْل َمغْ ِر ِ
ال)) رواه الـطـبرانـي فـي الـمـعـجـم
َ -1ع ْ
ب بِ ُس َ
ــن زَ ْيـد ْب ِن َثابِت ]  (( :أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ في َّ
الكبير ،)4824( :وقال الهيثمي في مجمع الزوائدَ : )2701(:و ِر َجا ُل ُه ِر َج ُ
الص ِحيحِ .
ال َّ
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ

بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة األنفال) من المثاني

التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
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‡ يوجد تناسب بين بداية سورة األنفال وأواخر سورة األعراف،
حيث ُذ ِكر في أواخر األعراف قوله تعالى ﴿ :ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

ﮔ ﮕ﴾ ،وهو يناسب ما ُذ ِكر في أول األنفال

وهو قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ...ﭦ﴾
حيث أوقع الشيطان بين المؤمنين الخالف في غنائم بدر
بوسوسته ،ولكن سرعان ما تذكروا وأبصروا أالعيب

الشيطان ،بعد نزول اآلية ،وردوا حكم األنفال لله ورسوله

‡ تناسب بداية سورة األنفال مع خاتمتها ،حيث ُذ ِكر في بدايتها اختالف
المؤمنين في تقسيم األنفال قال تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ﴾ ،وجاء في خاتمتها بيان العالقة
التي يجب أن تسود بين المؤمنين من المهاجرين واألنصار وهي

عالقة المواالة والمناصرة والمودة المبنية على عقيدة التوحيد،
وليس االختالف على حطام الدنيا ،قال تعالى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ...ﮪ﴾.

ﷺ ،وأصلحوا بينهم ،وانخذل اللعين(.)1

 -1سورة األنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ،واألصح أنها ثانية السور نزوال بعد نزول بعض اآليات من سورة البقرة(.)2

 -2أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالجملة الخبرية من أصل إحدى وعشرين سورة افتتحت بذلك(.)3

 -3سورة األنفال أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – من سور المثاني البالغة ثالثين سورة ،ولكن ُذكرت في قسم السور الطوال؛
عدهما بعض العلماء سورة واحدة – خاصة أنه لم تفصل بينهما
وذلك لتقاربها في الموضوع مع سورة التوبة التي تعقبها  ،ولذا ّ

خصــائصــها

البسملة – واعتبروهما السورة السابعة من السور السبع الطوال ،ولكن عامة العلماء على أنهما سورتان منفصلتان(.)4
الص ِ
 -4سورة األنفال نزلت بعد غزوة بدر (رمضان 2هـ) لتعقب على أحداثهاَ ،ع ْن َأبِي ُأ َما َم َة ا ْلب ِ
ام ِ
اه ِل ِّي ] َق َ
ت]
ال َ :س َأ ْل ُت ُع َبا َد َة ْب َن َّ
َ
ال ِ :
اخ َت َل ْف َنا ِفي ال َّنف ِْلَ ،و َس َاء ْت ِف ِيه َأ ْخ اَل ُق َناَ ،ف َن َز َع ُه ال َّل ُه ِم ْن َأ ْي ِدي َناَ ،ف َج َع َل ُه إِ َلى َر ُسولِ
َع ِن الأَْ ْن َف ِ
ال َف َق َ
«في َنا َم ْعشَ َر َأ ْص َح ِ
ين ْ
اب َب ْد ٍر ن ََز َل ْت ِح َ
ٍ
ِ
ال َّل ِه ﷺ َف َقس َم ُه َر ُس ُ ِ
الس َو ِاء .رواه أحمد )22747( :وقال محققو المسند :حسن لغيره.
َ
ول ال َّله ﷺ في َنا َع ْن َب َواء» أي َ :ع َلى َّ

 -5روى الطبري في تاريخه عن سعد بن أبي وقاص ] أنه أمر بقراءة سورة األنفال على الجنود في معركة القادسية ،وكذلك ُأ ِم َر
بقراءتها في معركة اليرموك ،وذلك قبل التحام الجيش المسلم مع العدو؛ من أجل رفع معنويات الجنود ،وحثهم على الجهاد في
سبيل الله تعالى(.)5

 -6احتوت سورة األنفال على قوله تعالى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ وهذه اآلية
تعتبر أصال في وجوب اإلعداد المادي لجهاد األعداء.

السلم على الحرب إذا جنح لها
 -7اهتمت سورة األنفال ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله ،وقواعد القتال ،واإلعداد له ،وإيثار ّ
العدو في دياره ،وآثار الحرب في األشخاص (األسرى) واألموال (الغنائم)(.)6
ّ

‡

محور السورة ( :بيان سنن النصر اإللهي ،وفقه الجهاد ،من خالل أحداث غزوة بدر).
ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

:)19-1(-1عتاب الله – تعالى – للصحابة الكرام الختالفهم في تقسيم الغنائم  ،ولكراهية بعضهم لقتال قريش  ،وبيان فضل الله على
المؤمنين بتثبيتهم قبل المعركة وإمدادهم بعونه أثناء المعركة  ،والتحذير من الفرار أثناء لقاء العدو .

 :)40-20(-2بيان عوامل النصر  ،وذكر أسباب قتال قريش .

: )54-41( -3بيان كيفية قسمة الغنائم  ،وتدبير وقدرة الله – تعالى – في إدارة المعركة  ،وتوضيح أسباب النصر والهزيمة  ،وتبرؤ
الشيطان من الكفار أثناء المعركة ،وبيان موقف المنافقين المثبطين  ،وسنة الله – تعالى -في إهالك المعاندين .

 : ) 75 -55( -4بيان قواعد التعامل مع العدو في حالة الحرب والسلم  ،وحكم األسرى  ،والختام ببيان فضل المهاجرين واألنصار ،
والتأكيد على ضرورة الموالة بين المؤمنين .
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114 - 9

-1

-2

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

-3

-4

-5
-6

تصنيفها
عــدد

التوبة  :التوبة من العبد تكون بترك الذنب مع الندم على ما
فرط والعزيمة على عدم العود ،ومن الله تعالى  :توفيق العبد
للتوبة وقبولها منه .وسميت بسورة التوبة لكثرة ذكر التوبة
فيها ،و تعتبر أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة واشتقاقاتها،
إذ تكررت في السورة سبع عشرة مرة.
براءة  :البراءة هي التخلص من عهود المشركين ،وسبب تسميتها
الفتتاح السورة بها في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾.
الفاضحة  :ألنها فضحت المنافقين بإظهار نفاقهم وكشف
أسرارهم ،عن ابن عباس ] « :ال َّت ْو َب ُة ِهي ا ْل َف ِ
اض َحة َما زَ ا َل ْت
َ
َت ْن ِز ُل َو ِم ْن ُه ْم َو ِم ْن ُه ْم َح َّتى َظ ُّنوا َأن ََّها َل ْم ت ُْب ِق َأ َحدً ا ِم ْن ُه ْم إِ َّال ُذ ِك َر
ِف َيها» رواه البخاري.)4882(:
العذاب  :ألنها نزلت بعذاب الكفار ،أي عذاب القتل واألخذ
حين يثقفون .عن عمر بن الخطاب ]  -إذا ذكر له سورة
براءة فقيل سورة التوبة  -قالِ « :ه َي إِ َلى ا ْل َع َذ ِ
اب َأ ْق َر ُب؛ َما
َكا َد ْت ُتق ِْل ُع َع ِن ال َّن ِ
اس؛ َح َّتى َما َكا َد ْت ت ُْب ِقي ِم ْن ُه ْم َأ َحدً ا»(.)1
الم َقشْ ِقشَ ة  :ألنها تخلص وتبرئ من آمن بها من النفاق
ُ
والشرك؛ لما فيها من الدعاء إلى اإلخالص ،ولما فيها من
وصف المنافقين.
ا ْل ُم َن ِّق َر ُة  :ألنها نقرت عما في قلوب المنافقين من نفاق ،وقلوب
المشركين من غدر ،فكشفت عنه ،وأظهرته للمسلمين.

زمن نزولها

طولـها

مدنية ()28-6

السبع الطوال ()7-7

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

فاتحتها
﴿ ﭑﭒﭓﭔ ﴾

الجمل الخبرية ()21-2

آياتها ومتوسطها ( 129 :طويلة) صفحاتها  21 :أسطرها  313 :كلماتها  2497 :حروفها  10954 :لفظ الجاللة (اﷲ) 169 :

ترتيبها
موقعها

 -7ا ْل َح ِاف َر َة  :ألنها حفرت عما في قلوب المنافقين من النفاق،
فأظهرته للمسلمين.
 -8ا ْل ُمثِ َير ُة  :ألنها أثارت مخازي المنافقين ،وكشفت عن أحوالهم،
وهتكت أستارهم .
ينَ ،أ ْي تبحث عنها
 -9ا ْل ُم َب ْعثِ َر ُة  :لأَِ ن ََّها تبعثر َع ْن َأ ْس َرا ِر ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
وتثيرها ليعرفها المسلمون.
 -10ا ْل ُمدَ ْم ِد َم ُة  :ألن فيها هالك المنافقين والمشركين .
 -11ا ْل ُم ْخ ِز َي ُة  :ألنها تخزي المنافقين والمشركين؛ أي تذلهم
وتهينهم وتفضحهم.
الم َن ِّك َل ُة  :ألنها معاقبة للمنافقين ومنكلة بهم.
ُ -12
وفرقتهم.
 -13ا ْل ُمشَ ِّر َد ُة  :ألنها شردت جموع المنافقين ّ
الب ُحوث  :بمعنى الباحثة؛ لما تضمنته من ذكر المنافقين
َ -14
ونفاقهم والبحث عن أسرارهم وصفاتهم.
 -15ا ْل َق ِري َن َت ْي ِن  :اسم يطلق على سورتي األنفال والتوبة ،القترانهما بعدم
الفصل بينهما بالبسملة كغيرهما من سور القرآن الكريم ،ولتشابه
موضوعهما بما يخص الكفار ،من حيث العهود معهم والقتال.
 -16ا ْل ُب ُعوث  :لما رواه الطبراني في الكبير )556( :وغيره عن َأبي
ول ِ
َر ِ
الَ :ر َأ ْي ُت ا ْل ِمقْدَ ا َد ] َفا ِر َس َر ُس ِ
اش ٍد ا ْل ُح ْب َرانِ ُّي َق َ
الله ﷺ
الصيار َف ِة ِ
ِ
ِ
ِ
صَ ،ق ْد َأ ْف َض َل َع ْن َها
بح ْم َ
َجال ًسا َع َلى تَا ُبوت م ْن ت ََوابِيت َّ َ
ِم ْن َع ْظ ِم ِه ُي ِريدُ ا ْلغَ ْز َوَ ،ف ُق ْل ُت َ :ل َق ْد َأ ْع َذ َر الل ُه إ َل ْي َكَ ،ق َ
ال«َ :أ َب ْت
ور ُة ا ْلب ُع ِ
وث ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [التوبة.»]41 :
َع َل ْي َنا ُس َ ُ

المصحف )9( :

بدايتها

الجزء ()10

ربع = 8٫5
ن )86( :

النزول )113( :
الحزب ()19

الربع ()3

75

الطول )7( :

نهايتها

حزب = 2.1

الجزء ()11

جزء = 1.05
ر )4( :

م )37( :

الحزب ()21

الربع ()3

83

نسبة حجمها = % 3٫3

ب )1( :

ل )1( :

تحزيب
القرآن

نهاية
الثلث األول

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

لأْ ُ
َ
َ
 َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َالس ْب َع:
َ -1ع ْن َعائِشَ َة –
الس ْب َع ا َو َل َف ُه َو َح ْب ٌر )) رواه أحمد )24443( :وحسن إسناده محققو المسندَ ،م ْن أخَ َذ َّ
ال َ (( :م ْن أخَ َذ َّ
والح ْبر :العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية .و(سورة التوبة) من السبع األول.
أي من حفظها وعلمها وعمل بهاَ ،
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأَْ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ
بِا ْل ُم َف َّص ِل)).رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة التوبة) من السبع
الطوال التي أوتيها النبي ﷺ مكان التوراة.

ونهاية
السدس الثاني

ونهاية
التسع الثالث

﴿  ...ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾
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نهاية
حزب الصحابة الثاني

نهاية السورة

ال َ (( :م ْن َق َ
الد ْر َد ِاء ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
َ -3ع ْن َأبِي َّ
بح َو ِح َ
ال ِفي ُك ِّل َي ْو ٍم ِح َ
ين ُي ْص ُ
ين ُي ْم ِسي ...﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
الدنْيا َو ِ
ٍ
ِ َ
اآلخ َر ِة )) رواه ابن السني في
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ التوبةَ ،س ْب َع َم َّراتَ ،ك َفا ُه ال َّل ُه َع َّز َو َج ّل َه َّم ُه م ْن أ ْم ِر ُّ َ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

عمل اليوم والليلة .)71( :وصحح إسناده سليم بن عيد الهاللي(.)2
َ -4ع ْن َأبِي َع ِط َّي َةَ ،ق َ
الَ :ك َت َب إِ َل ْي َنا ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِر» رواه أبوعبيدة في فضائل
ور َة ال َّت ْو َب ِةَ ،و َع ِّل ُموا نِ َس َاء ُك ْم ُس َ
اب ] َأ ْن «ت ََع َّل ُموا ُس َ
القرآن )433( :وقال محقق الكتاب  :إسناده صحيح .وذلك أن سورة التوبة ُذ ِك َر فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال ،وسورة النور
ُذ ِكر فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.
الَ :خر َج َعبدُ الر ْح َم ِن ب ُن َي ِزيدَ َمر ًة  -رحمه الله َ ، -و ُه َو ُي ِريدُ َأ ْن ُي َج ِ
ِ
اع َل – أي يدفع جعالة لمن يخرج بد ًال عنه ِ -في
ْ
َ -5ع ْن إِ ْب َراه َ
َّ
يمَ ،ق َ َ ْ َّ
ث َخر َج َع َلي ِهُ ،ثم َأ ْصب َح َف َت َج َّه َزَ ،ف ُق ْل ُت َ :أ َلم ت َُك ْن َأ َر ْد َت َأ ْن ت َُج ِ
َب َع ٍ
اع َل؟ َف َق َ
ور َة َب َر َاءةََ ،ف َس ِم ْع ُت َها ت َُح ُّث
ال" :ب َلىَ ،و َل ِك ْن َق َر ْأ ُت ا ْل َبا ِر َح َة ُس َ
ْ َّ َ
َ
ْ
َع َلى ا ْل ِج َه ِ
اد" رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن ،)439( :قال محقق الكتاب  :إسناده صحيح.
‡

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

يوجد تناسب كبير بين سورة التوبة وسورة األنفال التي
قبلها ولذا سميتا (القرينتين) ،فسورة التوبة كالمتممة
لسورة األنفال في بيان أحكام الجهاد في سبيل الله
تعالى ،وصفات المؤمنين الصادقين والكفار والمنافقين،
وأحكام المعاهدات والمواثيق ،إال أن في األنفال بيان
العهود والوفاء بها ،وفي براءة نبذ العهود ونقضها.

-1
-2
-3
-4

خصــائصــها

-5
-6
-7

‡

رغم أن السورة بدأت بالبراءة من المشركين وعهودهم والحث على
قتالهم ،إال أنها أعطت الناس في آخرها رحمة مهداة المتمثلة في
النبي ﷺ الذي ُب ِع َث رحمة للعالمين ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ﴾ .وهذا يدل على أن األصل في اإلسالم هو

السلم والدعوة بالحسنى ،والجهاد للضرورة.

سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة ،واختلف العلماء في تعليل ذلك ،وذهب ا ْلقُشَ ْي ِر ُّي في تفسيره إلى أن الصحيح أن البسملة
لم تذكر ألن جبريل  ما نزل بها في هذه السورة( .)3وهذا على قول من يقول أن البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور(.)4
تمتاز سورة التوبة بكثرة أسمائها ،فهي تأتي بعد سورة الفاتحة في كثرة األسماء ،ومعظم هذه األسماء أطلق عليها بسبب ما فيها من
دالالت وصفات تفضح المنافقين.
آخر سور السبع الطوال ،وهي  :البقرة ،آل عمران ،النساء ،المائدة ،األنعام ،األعراف ،التوبة.
ِ
ال ِ « :
عازب ] َق َ
الب َر ِاء ِ
ٍ
ور ٍة ن ََز َل ْت َكام َل ًة َب َر َاءةٌ »...رواه البخاري.)4364(:
بن
سورة التوبة من أواخر ما نزل من السورَ ،
آخ ُر ُس َ
فع ِن َ
والصحيح أن سورة التوبة لم تنزل كاملة إنما نزلت على فترات ،وأما آخر سورة نزلت كاملة فهي سورة النصر كما ذهب لذلك ابن
عباس ] ورجحه ابن حجر في الفتح(.)5
معظم آيات السورة نزلت لتعقب على أحداث غزوة تبوك ،وهي آخر غزوات الرسول ﷺ في رجب من السنة التاسعة من الهجرة(.)6
وذكرت في آيتين منها غزوة حنين (شوال 8هـ)( )7في قوله تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ...ﯘ ...ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾.
()8
أفاضت سورة التوبة في الحديث عن المنافقين وصفاتهم إفاضة ال توجد في غيرها من سور القرآن الكريم .
ال ِ :
«آخ ُر َما ن ََز َل ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
ب ] َق َ
روى الحاكم ( )3296وغيره َع ْن ُأ َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍ
آن ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ سورة التوبة» ،والمقصود بأنها آخر ما نزل من سورة التوبة،ألن آخر

آية نزوال مطلقا هي آية ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽِ  ...ﰈ﴾ من سورة البقرة على الصحيح(.)9
 -8احتوت سورة التوبة على آية السيف  -على رأي جمهور العلماء  ،-وهي قوله تعالى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ وقد نسخت هذه اآلية الكثير من اآليات التي دلت على السلم مع األعداء على رأي بعض العلماء(.)10

 -9أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها ،ولذا لم تذكر فئة إال وحثتها على التوبة  :كالكفار والمشركين والمنافقين والعصاة
من المؤمنين والصالحين أيضا(.)11
‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي ( :التبرؤ من المشركين وعهودهم ،والحث على قتالهم وقتال أهل الكتاب وفرض الجزية عليهم ،وفضح المنافقين
وبيان صفاتهم) ،و يمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسية:
 : )37 -1 ( -1ال َّت ْب ُّرؤ من المشركين وعهودهم ،والحث على قتالهم وقتال أهل الكتاب وفرض الجزية عليهم.
 : ) 96 - 38 ( -2فضح المنافقين وبيان صفاتهم .وهو أطول المقاطع.
 : )122-97 ( -3تصنيف المجتمع المسلم ،وبيان صفات المؤمنين الصادقين ،مع االستمرار في ذكر صفات المنافقين.
 : )129 -123 ( -4الحث على قتال الكفار بحسب موقعهم من المسلمين ،وبيان موقف المنافقين والمؤمنين من سور القرآن،
والختم بذكر صفات الرسول ﷺ.

45

مراج ــع
القسم األول
السبع الطـ ــوال
( )1سورة الفاتحة

 -انظر  :البرهان ( :ص ،)117/علوم القرآن الكريم( :ص.)86 /

( )6السور المفتتحة بـحروف التهجي ﴿ﭑ﴾ :البقرة ،آل عمران،

( )1ذهب لركنية الفاتحة جمهور العلماء ،وذهب الحنفية إلى أنها ال

العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة .

تتعين ،وتجزئ قراءة آية من أي موضع من القرآن.

– انظر  :المراجع السابقة.

– انظر  :المغني البن قدامة.)146/2 (:

( )7اإلتقان في علوم القرآن.)388/2 (:

( )2السور المفتتحة بالثناء  :الفاتحة ،األنعام ،اإلسراء ،الكهف ،الفرقان،

( )9( )8المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص.)70/

سبأ ،فاطر ،الحديد ،الحشر ،الصف ،الجمعة ،التغابن ،الملك ،األعلى.

( )10انظر  :في ظالل القرآن.)158/1 (:

( )3السور المفتتحة بالحمد  :الفاتحة ،األنعام ،الكهف ،سبأ ،فاطر .انظر

( )12أحكام القرآن البن عربي.)15/1 (:

 -انظر  :البرهان ( :ص ،)117/علوم القرآن الكريم ( :ص.)86/

( )11تفسير السعدي( :ص.)45/

المراجع السابقة.

( )13التفسير الموضوعي.)28/1( :

( )4انظر  :اإلتقان في علوم القرآن.)193/1( :

( )5كوجوب قراءتها في الصالة ،ووجوب قــراءة الـبـسـمـلـة فـيـهـا،
والـتأمين في نهايتها ،واالستشفاء بتالوتها ،وغير ذلك .انظر تفسير

ابن كثير  ،)13/1(:والموسوعة الفقهية الكويتية.)32/8 (:

()1

( )6انظر  :البرهان في علوم القرآن( :ص ،)145/والتحرير والتنوير.)135/1(:
ِ
( )7لحديث (( :ا ْل َحمدُ لِ َّل ِه ر ِّب ا ْلعا َل ِم َ ِ
ِ
يم
َ
َ
الس ْب ُع ا ْل َمثَاني َوا ْلقُ ْرآنُ ا ْل َعظ ُ
ْ
ين ه َي َّ
ا َّل ِذي أوتِي ُت ُه )) رواه البخاري.)4474( :

()2

( )2سورة البقرة

()3
()4
()5

( )8قال ابن عاشور ِ ِ َ :
ور ُة – أي الفاتحة ُ -و ِض َع ْت ِفي َأ َّو ِل
الس َ
(و َهذه ُّ
اج ِة ا ْل ُخ ْط َب ِة َأ ِو ا ْل ِك َت ِ
ابَ ،م َع َما ت ََض َّم َن ْت ُه
الس َو ِر لأِ َ ن ََّها َت ْن ِز ُل ِم ْن َها َم ْن ِز َل ِد َيب َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِم ْن أ ُصول َم َقاصد ا ْلقُ ْرآن ) التحرير والتنوير ،)135/1 (:وانظر :
اإلتقان في علوم القرآن.)211/2( :

( )1وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة.)588( :

( )2انـظـر  :مـوسـوعــــة فـضـائــــل ســور وآيــــات الـقـــــرآن

– القسم الصحيح – .)105/1(:
ِ
ِ
ِ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة
الر ْح َم ِن َ ( :فا ْل َت َم ْس ُت َها َف َو َج ْد ُت في ُس َ
( )3قال ا ْل َقاس ُم ْب ُن َع ْبد َّ
آ َي َة ا ْل ُك ْر ِس ِّي ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة،]255 :
ِ
ور ِة ِ
آل ِع ْم َر َ
ان ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾
َوفي ُس َ
ِ
ور ِة َط َه  ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ﴾ [طه:
[آل عمرانَ ،]2 :وفي ُس َ
 )]111ذكره الحاكم في حديث رقم)1866( :من المستدرك.

( )3سورة آل عمران

األسماء الثالثة األخيرة انفرد بذكرها أبوحيان األندلسي واألولوسي
في تفسيرهما ،ولم يذكرا مستندهما في ذلك .انظر  :أسماء سور
القرآن وفضائلها (:ص.)172 /
ِ
ِ
ِ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة آ َي َة
الر ْح َم ِنَ ( :فا ْل َت َم ْس ُت َها َف َو َج ْد ُت في ُس َ
قال ا ْل َقاس ُم ْب ُن َع ْبد َّ
ا ْل ُك ْر ِس ِّي﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرةَ ،]255 :و ِفي
ور ِة ِ
آل ِع ْم َر َ
ان﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [آل
ُس َ
ِ
ِ
ورة َط َه  ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ﴾ [طه:
عمران َ ،]2 :وفي ُس َ
 )]111ذكره الحاكم في حديث رقم)1866( :من المستدرك.
تفسير المنار.)138/9 (:
البرهان في علوم القرآن(:ص.)280/
ُ
،فقد روى الحاكم في مستدركهَ )3560( :ع ْن أ ِّم َس َل َم َة –
َقا َل ْتُ :ق ْل ُت :يا رس َ ِ
الر َج ُ
ال َولاَ ُي ْذ َك ُر ال ِّن َس ُاءَ .ف َأن َْز َل ال َّل ُه
َ َ ُ
ول ال َّلهُ ،ي ْذ َك ُر ِّ
َع َّز َو َج َّل ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾
[األحزاب ]35 :آْال َي ُةَ .و َأن َْز َل ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [آل عمران .]195 :صححه الحاكم ووافقه الذهبي،
وجاء في بعض الروايات أيضا نزول قوله تعالى﴿ :ﮢ ﮣ
ﮤ ...ﯕ﴾ ،وقد ذكرت قبل آية آل عمران ،فيكون مقصود
 أنها آخر اآليات الثالث التي ذكرت في النساء.أم سلمة –
 -انظر  :اإلتقان في علوم القرآن.)118/1 (:

( )6المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة(:ص.)146 /

( )4اإلتقان في علوم القرآن.)110/1 (:

( )4سورة النساء

( )5السور المفتتحة بالحروف المقطعة  :البقرة ،آل عمران ،األعراف،
يونس ،هود ،يوسف ،الرعد ،إبراهيم ،الحجر ،مريم ،طه ،الشعراء،

( )1السور المفتتحة بالنداء :النساء ،المائدة  ،الحج ،األحزاب ،الحجرات،

النمل ،القصص ،العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة ،يس ،ص ،غافر،

الممتحنة ،الطالق ،التحريم ،المزمل ،المدثر.

فصلت ،الشورى ،الزخرف ،الجاثية ،الدخان ،األحقاف ،ق ،القلم.

 -انظر  :البرهان(:ص ،)127/علوم القرآن الكريم(:ص.)86/
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( )2والسور التي افتتحت بنداء الناس سورتان  :النساء ،الحج.

ال لِي زَ يدُ ب ُن َثابِ ٍ
الَ :ق َ
ان ْب ِن ا ْل َح َكمِ َأ ْخ َب َر ُه َق َ
فع ْن َم ْر َو َ
ت]:
(َ )5
ْ ْ
َما َل َك َتق َْر ُأ ِفي ا ْل َمغْ ِر ِ
ب بِ ِق َصا ِر ا ْل ُم َف َّص ِل؟ َو َق ْد َ
«ك َ
ان ال َّنبِ ُّي ﷺ َيق َْر ُأ ِفي
الطو َل َي ْي ِن» َق َ
َصلاَ ِة ا ْل َمغْ ِر ِ
ال ُ :ق ْل ُت َ :و َما ُطو َلى ُّ
ب بِ ُطو َلى ُّ
الطو َل َي ْي ِن؟
اف»َ ،ق َ
َق َ
ال « :الأْ َ ْع َر ُ
ال (أي  :ابن جريج وهو أحد رواة الحديث):
الطو َلي ِ
لاِ َ
ال َ :ف َك َأن َُّه َق َ
ان؟ َق َ
ال ِ :م ْن ِق َب ِل َر ْأيِه ِ:
ُق ْل ُت ْب ِن أبِي ُم َل ْي َك َة َ :و َما ُّ َ
«الأْ َ ن َْع ُامَ ،والأْ َ ْع َر ُ
اف».

– انظر المراجع السابقة.

( )3زهرة التفاسير.)1563/3 (:

( )4جامع البيان.)260/9 (:
( )5عن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّطاب ِ] َق َام َخ ِط ًيبا َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َ -أ ْو َخ َط َب ُه ْم َي ْو َم
ا ْل ُج ُم َع ِة َ -ف َح ِمدَ ال َّل َه َو َأ ْث َنى َع َل ْي ِه َو َق َ
ال« :إِنِّي َوال َّل ِه َما َأ َد ُع َب ْع ِدي َش ْي ًئا
ُه َو َأ َه ُّم إِ َلي ِم ْن َأ ْم ِر ا ْل َكلاَ َل ِةَ ،و َق ْد َس َأ ْل ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه  َف َما َأغْ َل َظ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
لِي ِفي َش ْيء َما أغْ لظ لي ف َيهاَ ،ح َّتى ط َع َن بإ ْص َبعه في َج ْنبي  -أ ْو في
ف ا َّلتِي ن ََز َل ْت ِفي ِ
الصي ِ
َص ْد ِري ُ -ث َّم َق َ
الَ (( :يا ُع َم ُر ،ت َْك ِف َ
آخ ِر
يك آ َي ُة َّ ْ
سور ِة ال ِّنس ِ
اء)) .رواه ابن ماجه)2726(:وصححه األلباني.
ُ َ
َ
 -وانظر  :اإلتقان في علوم القرآن.)101/1 (:

رواه عبدالرزاق في مصنفه وابن خزيمه في صحيحه ،وصححه

األعظمي ،وأصل الحديث في البخاري.

( )6نحو تفسير موضوعي )91/1 (:وما بعدها.
( )7التفسير الحديث.)185/4 (:

( )8تفسير السعدي(:ص.)259/
ِ
:يم ا ْل َب ْي ُجو ِر ُّي -
( )9قال َّ
الش ْي ُخ إِ ْب َراه ُ
ـل ِذي ال َّت ْك ِل ِ
َح ْت ٌم َعـ َلـى ُك ِّ
يـف َم ْعـ ِر َف ٌة
ـيل َق ْ ِ
بِ َأ ْنبِي ٍ
ــاء َعــ َلى ال َّتف ِ
ْـص ِ
ـمـوا
ـد ُعل ُ
َ
ِ
ِفي «تِ ْل َ
ـم َث َمـان َـي ٌـة
ـجـ ُتـ َنا» ِم ْن ُ
ـك ُح َّ
ـه ْ
ـن ب ِ
ِ
ـم
ـعـد َعشْ ـ ٍر َو َي ْبـ َقى َس ْب َ
م ْ َ ْ
ـع ٌـة ُو ُه ُ
ـبَ ،صالِ ٌح َو َك َ
ـذا
يـسُ .ه ٌ
ـودُ .ش َع ْي ٌ
إِ ْد ِر ُ
ُذو ا ْل ِكـف ِ
ْـل ،آ َد ُم ،بِا ْل ُم ْخـ َتـا ِر َق ْد ُختِ ُموا

( )6دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي( :ص.)260/
( )7اعتقاد أهل السنة( :ص.)74/
( )8خواطر قرآنية( :ص.)78 /

( )9تفسير األلوسي. )389/2 (:

( )10نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم.)47/1( :

( )5سورة المائدة

الله ب ِن َعب ِد ِ
(َ )1ع ْن ُعبي ِد ِ
الَ :ق َ
الله ْب ِن ُع ْت َب َةَ ،ق َ
ال لِي ْاب ُن َع َّب ٍ
اس« :ت َْع َل ُم ..
ْ ْ
َْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ورة ن ََز َل ْت م َن ا ْلقُ ْرآن ،ن ََز َل ْت َجم ًيعا؟ ُق ْل ُت« :ن ََع ْم( ،إِ َذا َجا َء ن َْص ُر
آخ َر ُس َ
ِ
الله َوا ْل َف ْت ُح)»َ ،ق َ
ْت» .رواه مسلم .)3024(:وانظر :مناهل
الَ :صدَ ق َ
العرفان.)92/1 (:

 -انظر  :تفسير التحرير والتنوير.)346/7 (:

( )7سورة األعراف

( )1انفرد بتسمية سورة األع��راف بسورة الميقات وس��ورة الميثاق

( )2خواطر قرآنية( :ص.)95 /

الفيروزآبادي في كتابه  :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب

( )3اإلتقان.)226/2( :

العزيز ،203/1ولم يتابعه أحد من المفسرين.

( )4السور التي افتتحت بنداء المؤمنين ثالث سور  :المائدة ،الحجرات،

( )2تفسير األلوسي.)110/5( :

الممتحنة.

( )3في ظالل القرآن.)1244/3( :

 -انظر  :البرهان(:ص ،)127/علوم القرآن الكريم( :ص.)86/

( )4التفسير الحديث.)361/2( :

( )5المعجم المفهرس آليات القرآن الكريم ص .512و نداءات الرحمن

( )5اإلتقان.)204/1( :

( )6نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.)71/1( :

( )7نحو تفسير موضوعي.)113/1( :

ألهل اإليمان.

( )6التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)134/

( )7دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري

( )8التفسير الوسيط لطنطاوي.)237/5( :

والرد عليها( :ص.)277/

( )8سورة األنفال

( )8خواطر قرآنية( :ص.)82/
( )9خواطر قرآنية( :ص.)80/

( )1تفسير الشعراوي.)4556/8( :

( )6سورة األنعام

( )2التحرير والتنوير.)246/9( :

( )3السور التي افتتحت بالجملة الخبرية  :األنفال ،التوبة ،النحل،

( )1موسوعة فضائل سور و آيات القرآن.)256/1( :

األنبياء ،المؤمنون ،النور ،الزمر ،محمد ،الفتح ،القمر ،الرحمن،

( )2الجامع في فضائل سور وآيات القرآن( :ص.)146/

المجادلة،الحاقة ،المعارج ،نوح ،عبس ،القدر ،البينة ،القارعة،

( )4اإلتقان.)146/1( :

 -انظر  :البرهان( :ص ،)127/علوم القرآن الكريم( :ص. )87/

( )3اإلتقان.)225/2( :

التكاثر ،الكوثر.
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 -تابع سورة األنفال :

( )4البرهان في علوم القرآن( :ص ،)182/والمقدمات األساسية في
علوم القرآن( :ص.)133/

( )5تاريخ الطبري.)397/3( :
( )6التفسير المنير.)236/9( :

( )9سورة التوبة

( )1اإلتقان.)198/1( :
ِ
ِ
الم َت َم ِّني في تخريج ك ِ
(ُ )2ع ُ
اليوم َوالليلة» البن
تاب َ
الراغب ُ
«ع َم ِل َ
جالة ّ
الس ِّني.)122/1( :
ُّ

( )3البرهان( :ص.)185/

( )4ومن األسباب التي قيلت ما رواه الحاكم عن عبدالله بن عباس –
–َ :س َأ ْل ُت َع ِل َّي ْب َن َأبِي َطالِ ٍ
ب ] :لِ َم َل ْم ت ُْك َت ْب ِفي َب َرا َء َة بِ ْسمِ ال َّل ِه
ِ
الر ْح َم ِن الر ِحيمِ ؟ َق َ لأِ َ
الر ِحيمِ َأ َم ٌ
ان َو َب َرا َء ٌة
الر ْح َم ِن َّ
ال :نَّ «بِ ْسمِ ال َّله َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ٌ
يها أ َمان» .المستدرك.)3273( :
سف َ
الس ْيف ،ل ْي َ
ن ََزل ْت ب َّ
( )5فتح الباري.)734/8( :

( )6الرحيق المختوم( :ص.)438/
( )7الرحيق المختوم( :ص.)413/

( )8التفسير الوسيط لطنطاوي.)191/6( :

( )9دراسات في علوم القرآن الكريم( :ص.)262/
( )10تفسير ابن كثير.)291/1( :

( )11خواطر قرآنية( :ص.)138 /

48

الق�سم الثاين

املئــــون
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القسم الثاني  :الـمئون ( الـمئني )
 -1تعريف المئين  :جمع المائة ،وهي الس�ور التي آياتها مئة آية أو أكثر قليال ،وهي الس�ور التي تلي الس�ور
الطوال بحسب ترتيب المصحف.

 -2تحديد قس�م المئين  :يبدأ قس�م المئين من س�ورة يونس( )1إلى سورة الش�عراء( ،)2وهي سبع عشرة سورة،
ولكن السور المئين منها عشر سور ،وهي  :يونس ،وهود ،ويوسف ،والنحل ،واإلسراء ،والكهف ،وطه،
واألنبياء ،والمؤمنون ،والش�عراء .أما الس�ور السبع الباقية فهي من س�ور المثاني ولكنها أدرجت في قسم

المئين( ،)3ويالحظ أنها كلها سور مكية.

وتبقى سورة واحدة للمئين وهي سورة الصافات وقد أدرجت في قسم المثاني ،فيصبح عدد سور المئين:

إحدى عشرة سورة(.)4
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
 -3فضل المئين َ :ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
الس ْب َعَ ،و َم َك َ
يت َم َك َ
الز ُبو ِر
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ين .)).....،رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة.)1480( :
ا ْل ِمئِ َ

( )1تحديد بداية قسم المئين بسورة يونس واضح؛ ألننا جعلنا آخر الطوال سورة التوبة ،ويونس تلي سورة التوبة ،فتكون أول قسم المئين الذي
يلي قسم الطوال ( انظر نظم الدرر للبقاعي ،)61/9 (:والهداية إلى بلوغ النهاية للمكي ،)82/1( :وهناك من ذهب إلى أن يونس آخر
السبع الطوال ،وبداية المئين سورة التوبة .انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن.)283،277/1( :
( )2أما تحديد نهاية قسم المئين ففيه إشكال كبير ،ألن معظم َمن تحدث بتعريف المئين من األقدمين والمعاصرين ال يحدد نهاية وال بداية
لقسم المئين ،وال سوره أيضا ،بل يكتفون بتعريفه فقط ،وقليل من حدد ذلك ،والذي جعلنا نحدد نهاية قسم المئين بسورة الشعراء؛ ألن
السورة التي تليها وينطبق عليها تعريف المئين هي سورة الصافات وبينها وبين الشعراء عشر سور ،فهي بعيدة جدا ،ولو جعلنا آخر المئين
الصافات ألصبح عدد سور المثاني الداخل في قسم المئين سبع عشرة سورة ،فيكون أكثر من عدد سور المئين ،فكان األولى جعل الشعراء
آخر قسم المئين ،خاصة ما بين الشعراء وآخر سورة قبلها من المئين وهي سورة المؤمنون سورتان من المثاني  :النور والفرقان .انظر :
الموسوعة القرآنية المتخصصة( :ص .)223/وقد ذهب البعض إلى أن عدد سور المئين سبع  :أولها اإلسراء وآخرها المؤمنون تفسير
النيسابوري ،)34/1( :وذهب إبراهيم الجرمي إلى أن المئين من األنفال إلى السجدة عدا يونس معجم علوم القرآن( :ص ،)238 /ولكن
كال القولين بعيد،فاألول َض َّيقَ ؛ بحيث أخرج سور يشملها تعريف المئين ،والثاني َو َّس َع؛ فأدخل سورا كثيرة ال يشملها تعريف المئين ،ولذا
آثرت أن ألتزم بتعريف المئين فأدخل السور التي يشملها هذا التعريف فقط ،وعموما تبقى المسألة اجتهادية؛ خاصة وأن اآلثار في تحديد
سور المئين والمثاني تكاد تنعدم ،بخالف تحديد سور الطوال والمفصل فهي متوفرة ،فالله تعالى وحده أعلم بالصواب .انظر  :المقدمات
األساسية في علوم القرآن( :ص.)134 /
( )3انظر تفسير القاسمي (محاسن التفسير).)169/1( :

( )4وقد ذهب إلى هذا العدد عبدالله بن مسعود · وطلحة بن مصرف .انظر  :عمدة القارئ.)41/6( :

** مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم( :ص ،)86/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة
السورة نفسها.
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بيانات سور الـمئني
عدد
سورها

عدد
آياهتا

عدد
عدد
صفحاهتا أسطرها

عدد
كلامهتا

عدد
حروفها

عدد
ألفاظ
اجلاللة

عدد
أجزائها

عدد
أحزاهبا

عدد
أرباعها

نسبة
حجمها

11

1466

1828

16237

67344

306

6٫2

12٫4

49٫6

%20.6

123

سور قسم الـمئني
تســلسـل

اسم السورة

المصحف

القسـم

المثاني

المئين

10

1

-

1

يونس

12

3

-

3

يوسف

11
13

14

2
4

7

-

4

-

6

17

8

19
20
21
22
23

24

25
26

9

4

-

10

5

12

-

11
13

14

6
-

15

7

17

-

16

8

الرعد

-

5

15

18

2

هود

2

3

6

16

-

مالحظة

إبراهيم

-

الحجر

-

النحل

5

اإلسراء

-

مريم

الكهف
طه

7

األنبياء

8

الحج

-

المؤمنون

9

النور

-

الفرقان

-

الشعراء

10
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المثاني
المثاني
المثاني

المثاني

المثاني
المثاني
المثاني
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 يونس  :هو نبي الله يونس بن متى  ارسله الله – تعالى -ألهل نينوى من أرض الموصل ،وسميت السورة بسورة يونس ألنهاانفردت بذكر خصوصية لقوم يونس  ،أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنوا .وذلك في

قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [يونس .]98 :وليس فيها ذكر ليونس  غير هذا الموضع .وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-4

المئــون
()11-1

حروف التهجي
()29-4

﴿ﭑ﴾
()5-1

ثالثة حروف
()13-3

آياتها ومتوسطها ( 109 :متوسطة) صفحاتها  13٫5 :أسطرها  200 :كلماتها  1832 :حروفها  7521 :لفظ الجاللة (اﷲ) 61 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )10( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()11

ربع = 5٫3

حــروف
فواصل آياتها

النزول )51( :
الحزب ()21

الربع ()3

83

الطول )10( :

نهايتها

حزب = 1٫3

الجزء ()11

جزء = 0٫65
م )10( :

ن )98( :

الحزب ()22

الربع ()4

88

نسبة حجمها = % 2٫3
ل )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات ﴿
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
ﭑ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
األو َلى،
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
َف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأه ﴿ﭩ ﭪ ﭫ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭬ ﭭ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُل،
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ
َ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى )10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة يونس)
أ ْف َل َح ُّ
من ذوات ﴿ﭑ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
يونس) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.

‡

تناسـب مطـلـع سـورة يونـس مع خاتمـة سـورة التــوبـة –

تن ــاس ـبـ ــها

السابقة -؛ حيث ختمت سورة التوبة السابقة بذكر صفات

الرسول ﷺ ،وبدأت سورة يونس بتبديد الشكوك واألوهام
نحو إنزال الوحي على الرسول ﷺ ،للتبشير واإلنذار.
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‡

تناسب مطلع سورة يونس مع خاتمتها ،فقد بدأت السورة
ببيان إنكار المشركين للوحي وتعجبهم أن يوحى إلى

رجل منهم ،وجاءت الخاتمة بأمر الرسول ﷺ بالتمسك
بالوحي والصبر حتى يحكم الله بينه وبين هؤالء المشركين

منكري الوحي.

 -1سورة يونس تعتبر أول سور المئين بحسب ترتيب المصحف.

 -2قسم سور المئين يبدأ من سورة يونس إلى سورة الشعراء ،وتبلغ عدد سور المئين إحدى عشرة سورة ُ :ذكر منها عشر سور
في قسم المئين وهي على النحو التالي  :يونس ،هود ،يوسف ،النحل ،اإلسراء ،الكهف ،طه ،األنبياء ،المؤمنون ،الشعراء.

والسورة الحادية عشرة  :سورة الصافات ،وقد ذكرت في قسم المثاني ،بعد سورة (يس) .وتشكل نسبة سور المئين ما يقارب
خمس المصحف تقريبا ( ) %20٫6من حجم المصحف ،أي الخمس.

 -3سورة يونس تشبه سورة األنعام من حيث الموضوع واألسلوب؛ فكلتاهما تتناول حقائق العقيدة من حيث الجانب النظري،
ومواجهة ومجادلة المشركين ،وإبطال عقائدهم الجاهلية ،إال أن سورة األنعام  -كما قال سيد قطب  -تنفرد عن سورة يونس،
بارتفاع وضخامة في اإليقاع ،وسرعة وقوة في النبض ،وألالء شديد في التصوير والحركة ..بينما تمضي سورة يونس ،في
إيقاع رخي ،ونبض هادئ ،وسالسة وديعة!

()1

 -4احتوت سورة يونس على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن الكريم ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ فقد تحدت مشركي العرب أن يأتوا
خصــائصــها

بسورة واحدة تشبه سور القرآن الكريم ،ولكنهم عجزوا عن ذلك .وباقي اآليات الخمس جاءت في سور :البقرة اآلية (،)23

وهود اآلية ( ،)13واإلسراء اآلية ( ،)88والطور اآليتين (.)2()34 ،33

 -5سورة يونس أول سورة  -بحسب ترتيب المصحف  -تسمى باسم نبي ،والسور التي سميت في اسمها المشهور باسم نبي
ست سورهي  :يونس ،هود ،إبراهيم ،يوسف ،محمد ،نوح  -عليهم الصالة والسالم .-

 -6احتوت سورة يونس على اآليات التي عرفت أولياء الله تعالى وبينت منزلتهم ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾.

 -7أسلوب القصص شغل ما يزيد عن خمس السورة تقريبا ( 23آية) ،وجميعها جاءت في قصص األنبياء ،مقسمة على
الترتيب التالي  :نوح ( 3آيات) ،موسى وهارون ( 19آية) ،يونس (آية واحدة) – عليهم السالم – ،وجميع القصص
ذكرت في نهاية السورة.

 -8أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في عدة مواضع ،ولكن في ثالثة مواضع منها أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقسم به على وقوع يوم
القيامة؛ ر ًّدا على من أنكر وقوعه من أهل الكفر والعناد ،وهذه المواضع الثالثة – بحسب ترتيب المصحف  : -أولها  :في سورة
يونس في قوله تعالى ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒٌ....ﰖ﴾ ،وثانيها  :في سورة سبأ في قوله تعالى ﴿ :ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮚ﴾ ،وثالثها  :في سورة التغابن في قوله تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ َ...ﯣ﴾ .وهذه اآليات الثالث ال رابع لهن في القرآن الكريم وال نظير لهن(.)3
‡

المحور الرئيسي للسورة ( :مجادلة المشركين إلثبات عقيدة توحيد األلوهية وما يتعلق بها من إثبات النبوة والوحي والقرآن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

الكريم واليوم اآلخر ،وبيان سنة الله تعالى في إهالك المعاندين) .وذلك من خالل تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :
 : )27 -1( -1الرد على شبهات الكفار ودعاويهم ،مع تقرير حقائق العقيدة اإلسالمية.

 : )70 -28( -2الهجوم على معتقدات المشركين وإبطالها ،مع االستمرار في الرد على شبهاتهم و تقرير حقائق العقيدة
اإلسالمية.

 : )109-71( -3ذكر قصة نوح وموسى ويونس -عليهم السالم  -لبيان سنة الله تعالى في إهالك المشركين المعاندين ونجاة
المؤمنين الموحدين ،والختام بدعوة الناس إلى اإلخالص في العبادة لله ونبذ الشرك.
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 هود  :هو نبي الله هود  أرس�له الله – تعالى  -لعاد في األحقاف التي تقع جنوب الجزيرة العربية بين ُعمان وحضر موت،وسميت السورة باسم هود ؛ لتكرار اسمه فيها خمس مرات ،وألن ما ُح ِك َي عنه وعن قومه فيها أطول مما ُح ِك َي في غيرها،
وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم .

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-5

المئــون
()11-2

آياتها ومتوسطها ( 123 :متوسطة)

بدايتها

حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزيب
القرآن

ن:
()56

المصحف )11( :
الجزء ()11

ربع = 5٫9
د:
()23

نهاية الثمن الثالث

فاتحتها
حروف التهجي
()29-5

ثالثة حروف
()13-4

صفحاتها  14 :أسطرها  210 :كلماتها  1917 :حروفها 7726 :
النزول )52( :

الحزب ()22

ب:
()13

﴿ ﭑ﴾
()5-2

ر:
()11

الربع ()4

حزب = 1٫3
م:
()5

88

ط:
()4

نهايتها
ظ:
()3

لفظ الجاللة (اﷲ) 38 :

الطول )8( :

الجزء ()12

جزء = 0٫65
ذ:
()2

ز:
()2

الحزب ()24

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 2٫36

ل:
()2

ص:
()1

ق:
()1

﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾

َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّباس–

ول ال َّل ِه َق ْد ِش ْب َتَ .ق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر ] َ :يا َر ُس َ
ال َ :ق َ
– َق َ
ودَ ،وا ْل َو ِاق َع ُةَ ،وا ْل ُم ْر َس َ
ال ﷺ َ :
ال ُت،
((ش َّي َب ْتنِي ُه ٌ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو﴿ﭑ ﭒ﴾َ ،و ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾)) .رواه الترمذي ،)3297(:وصححه األلباني.
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ات ﴿ﭑ﴾)).
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ال مث َْل َم َقا َلته ُ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
األو َلىَ ،ف َق َ
ات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
َ
َ
َق َ
ُ
ال (( :ا ْق َر ْأ َثال ًثاَ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغلظ ل َساني؟ َق
َ
ال َّ
ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َها،
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
َق َ
َ
َ
َ
ُ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن
الر َو ْي ِج ُل ،أ ْفل َح ُّ
الر ُج ُل َ :وا َّلذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ ال أزيدُ َعل ْي َها أ َبدً اَ ،ف َقال َر ُسول الله ﷺ (( :أ ْفل َح ُّ
ال َّ
الكبرى ،)10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة هود) من ذوات﴿ﭑ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َلة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

هود) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
 َق َود " رواه الدارمي ،)3445( :وقال حسين سليم أسد:
َ -4ع ْن َك ْعب األحبار -
ال َ " :فاتِ َح ُة ال َّت ْو َر ِاة الأْ َ ن َْع ُامَ ،و َخاتِ َم ُت َها ُه ٌ
إسناده صحيح.
‡

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

تناسب مطلع سورة هود مع خاتمة سورة يونس– السابقة -؛ حيث ختمت سورة
يونس بنفي الشرك واألمر باتباع الوحي ،وافتتحت سورة هود ببيان الوحي
والتحذير من الشرك .وأيضا سورة هود ترتبط بسورة يونس في الموضوع
وهو العقيدة خاص ًة توحيد الله تعالى ،إال إن سورة يونس عالجت موضوع
العقيدة في المجال النظري :وذلك بتقرير الحقائق العقائدية ،وسورة هود
عالجت العقيدة في المجال الحركي  :وذلك من خالل قصص األنبياء –عليهم
السالم.-فالعالقة بينهما كالعالقة بين سورة األنعام وسورة األعراف.
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‡

افتتحت سورة هود باألمر بعبادة الله تعالى:

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ﴾ ،وختمت سورة هود بما بدئت به من
األمر بعبادة ال ّله وحده والتحذير من عقابه :
﴿ ...ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،ليتناسق البدء مع الختام.

 -1اختلف في سبب شيبه ﷺ من سورة هود  :فقيل السبب  :هو قوله تعالى في السورة ﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [هود ]112 :؛
– أنه قالَ « :ما ن ََز َل َع َلى َر ُس ِ
يع ا ْل ُق ْر ِ
َت َأ َش َّد َولاَ َأ َشقَّ َع َل ْي ِه ِم ْن َه ِذ ِه الآْ َي ِة»(.)1
فعن ابن عباس –
ول ال َّل ِه ﷺ ِفي َج ِم ِ
آن آ َي ٌة َكان ْ
وقيل السبب  :ما احتوت عليه السورة مما حل باألمم السابقة من الهالك ،فكان حذره على هذه األمة مثل ذلك شيبه ﷺ (.)2
وقيل السبب  :كثرة التوجيهات التي تمس شخص الرسول ﷺ وتتناوله بضمير الخطاب المفرد بين الفنية والفنية،كأنما تشعره
بما هو مكلف به من بالغ(.)3

 -2سورة هود تشبه سورة األعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاهما تتناول حركة عقيدة التوحيد في األرض وقصتها في مواجهة
الجاهلية على مدار التاريخ من خالل قصص األنبياء – عليهم السالم  .-ولكن تبقى لكل سورة أسلوبها الخاص؛ فمثال نجد
سورة األعراف ركزت وفصلت كثيرا في قصة سيدنا موسى  خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب سبعين آية من السورة،

بينما قصة سيدنا موسى  ذكرت في أربع آيات من سورة هود .و نجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح  من سورة

األعراف(.)4

 -3احتوت سورة هود على أطول قصة لسيدنا نوح  في القرآن الكريم ،وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور وال سورة

خصــائصــها

األعراف على طولها وال سورة نوح التي أفردت لقصته(.)5

 -4قصص الرسل الكرام – عليهم السالم  -شغلت معظم سياق سورة هود ( 75آية) مقسمة على الترتيب التالي  :نوح ( 25آية)،
هود ( 11آية) ،صالح ( 8آيات) ،إبراهيم ( 8آيات) ،لوط ( 7آيات) ،شعيب ( 12آية) ،موسى ( 4آيات) – عليهم السالم –،
باإلضافة إلى حوار الرسول ﷺ مع كفار قريش في مقدمة السورة وخاتمتها .

 -5هناك مقاطع من آيات السورة تكررت في قصص األنبياء ،مما يدل على الوحدة الموضوعية والبنائية اللفظية للسورة ،ووحدة

دعوة الرسل – عليهم السالم -؛ مثل قوله تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ....ﮪ ،ﯔ﴾ أو ما شابه وهو قوله  ...﴿ :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ....ﯠ ،ﰊ ،ﮆ﴾ ،فقد تكررت هذه المقاطع في حوار الرسول ﷺ مع كفار قريش ،وقصة نوح

وهود وصالح وشعيب – عليهم السالم .وكذلك قوله تعالى  ..﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ...ﯤ﴾ أو ما شابه وهو قوله ...﴿ :
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ..ﰆ ،ﭨ ،ﰂ ﴾ تكررت في حوار الرسول ﷺ مع كفار قريش،وقصة نوح وصالح وشعيب – عليهم

السالم .وكذلك قوله تعالى  ..﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ....ﯦ ،ﰂﭳ ﴾ أو ما شابه وهو قوله  ..﴿ :ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ..ﰊ﴾ تكررت في حوار الرسول ﷺ مع كفار قريش ،وقصة هود وصالح وشعيب – عليهم السالم .-

 -6احتوت سورة هود على إحدى آيات التحدي الخمسة التي وردت في إعجاز القرآن الكريم ،وهي قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ فقد تحدت مشركي

العرب أن يأتوا بعشر سور تشبه سور القرآن الكريم ،ولكنهم عجزوا عن ذلك .وباقي اآليات الخمس جاءت في سور  :البقرة
اآلية ( ،)23ويونس اآلية ( ،)38واإلسراء اآلية ( ،)88والطور اآليتين (.)6()34 ،33

‡

محورها الرئيسي  :تقرير حقائق العقيدة اإلسالمية ،خاصة عقيدة توحيد األلوهية ،مع استعراض حركة هذه العقيدة الربانية في
التاريخ البشري من خالل قصص األنبياء  -عليهم السالم  ،-والتأكيد على قاعدة ( :االستقامة على منهج الله – تعالى ،-وعدم

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

–

تجاوز حدود هذا المنهج ،وعدم الميل للظلمة) ،ويمكن تقسيم السورة الكريمة لثالثة مقاطع رئيسية :

 : )24 - 1 ( -1مقدمة لبيان حقائق العقيدة اإلسالمية.

 : )99 -25 ( -2حركة العقيدة من خالل تاريخ قصص األنبياء  -عليهم السالم  ،-وهذا المقطع يشغل معظم سياق السورة.
 : )123-100( -3خاتمة للتعقيب على قصص األنبياء – عليهم السالم  ،-وبيان الدروس المستفادة منها ،قال تعالى:

﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ﴾ سورة هود.
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114 - 12

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها
تصنيفها

عــدد

 يوسف  :هو نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن نبي الله إبراهيم – عليهم السالم – ،ووجه تسميتها ظاهرألنها قصت قصة يوسف  كلها ،ولم تذكر قصته في غيرهاُ .
وذ ِكر اسم يوسف  في هذه السورة خمسا وعشرين مرة،
ولم يذكر اسمه في غيرها إال مرتين  :في سورة األنعام و سورة غافر .وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم.

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-6

المئــون
()11-3

آياتها ومتوسطها ( 111 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-6

بدايتها

ثالثة حروف
()13-5

صفحاتها  13٫5 :أسطرها  200 :كلماتها  1776 :حروفها  7203 :لفظ الجاللة (اﷲ) 44 :

المصحف )12( :
الجزء ()12

﴿ﭑ﴾
()5-3

النزول )53( :
الحزب ()24

الربع ()2

94

الطول )11( :

نهايتها

الجزء ()13

الحزب ()25

الربع ()3

حجمها

ربع = 4.9

حزب = 1.2

جزء = 0٫6

نسبة حجمها = % 2٫2

حــروف
فواصل آياتها

ن )94( :

م )14( :

ر )2( :

ل )1( :

تحزيب
القرآن

نهاية
الخمس الثاني

نهاية
العشر الرابع
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﴿ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ات ﴿
ْ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭑ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
األو َلى،
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
َف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ ﭪ ﭫ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُلَ ،أ ْف َل َح
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة يوسف) من
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ذوات ﴿ﮢ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َلة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
يوسف) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َع ِ
ام ِر ْب ِن َربِ َيع َة َق َ
ور َة ا ْل َح ِّج إِلاَّ ِم ْن ُع َم َر ِ
ِ
بن
الخطاب ]ِ ،م ْن َكث َْر ِة َما َكانَ
وس َف َو ُس َ
ور َة ُي ُ
ال َ « :ما َح ِف ْظ ُت ُس َ
ْ
ْ
َيق َْر َأ ُه َما ِفي َصلاَ ِة ا ْل َف ْج ِرَ ،
وكانَ َيق َْر ُأ بِ ِهما ِق َر َاء ًة َب ِطي َئ ًة» .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)810( :وصححه محقق الكتاب

الدكتور أحمد السلوم.
َ -4ع ِن ا ْل َف َر ِاف َص ِة ْب ِن ُع َم ْي ٍر ا ْل َح َن ِفي َأ َّن ُه َق َ
الص ْبحِ ِم ْن َكث َْر ِة َما َكانَ ُي َر ِّد ُد َها».
وس َف إِ َّال ِم ْن ِق َر َاء ِة ُعث َْمانَ ] إِ َّي َ
اها ِفى ُّ
ور َة ُي ُ
ال َ « :ما َأخَ ْذ ُت ُس َ
رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)812( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
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‡

يوجد تناسب ما بين سورتي هود ويوسف،حيث ختمت سورة

‡

يوجد تناسب بين افتتاح سورة يوسف وخاتمتها ،حيث بدأت

هود بقوله تعالى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ  ..ﮁ﴾ ،وجاءت سورة يوسف بنبأ قصة

أيضا بوصف القرآن بأنه ﴿..ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

السالم من قومهم ،وذكر في سورة يوسف ما لقي يوسف

وكذلك بدأت بوصف قصص القرآن ﴿ﮰ ﮱ ﯓ

تن ــاس ـبـ ــها

يوسف  .وقد ذكر في سورة هود ما لقي األنبياء عليهم

من إخوته ،ليعلم ما قاساه الرسل – عليهم السالم  -من أذى
األجانب واألقارب ،فبينهما أتم المناسبة .والمقصود تسلية

النبي ﷺ بما القاه من أذى القريب والبعيد.
ّ

بوصف القرآن بـ﴿..ﮦ ﮧﮨ﴾ ،واختتمت
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾.

ﯔ ﯕ ..ﯡ﴾ ،واختتمت ببيان الحكمة من

قصص القرآن ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ..ﰃ﴾.

 -1انفردت السورة بذكر قصة سيدنا يوسف  كاملة من بدايتها إلى نهايتها؛ حيث لم تذكر في غيرها من السور ،كما هي العادة
في تكررا قصص األنبياء في القرآن الكريم(.)1

 -2قصة يوسف  هي أطول قصة في القرآن ،استغرقت معظم السورة ( 97آية) ،ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت
قصة يوسف  في هذه السورة(.)2

 -3سورة يوسف وإن كانت من السور المكية ،التي تحمل  -في الغالب  -طابع اإلنذار والتهديد ،إال أنها اختلفت عنها في هذا
الميدان ،فجاءت طرية َن ِدية ،في أسلوب ممتع لطيفَ ،س ِلس رقيق ،يحمل جو األنس والرحمة ،والرأفة والحنان ،ولهذا قال
خالدُ بن َم ْعدان -

سورة َم ْر َيم َي َت َف َّك ُه بِ ِه َما َأ ْه ُل ا ْل َج َّن ِة ِفي ا ْل َج َّن ِة” ،وقال عطاء -
وسف َو َ
“س َ
ورة ُي ُ
ُ :-

اح إِ َل ْي َها”(.)3
است ََر َ
ُس َ
ور َة ُي ُ
وس َف َم ْحزُ ونٌ إِلاَّ ْ

“ : -لاَ َي ْس َم ُع

 -4وضحت سورة يوسف إعجاز القرآن في أسلوب القصص؛ ولذلك وصفت السورة في بدايتها قصص القرآن بأحسن

خصــائصــها

القصص ،قال تعالى ﴿:ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ﴾(.)4
 -5أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة المتوالية ثمانية حروف،جاءت في سورة يوسف في قوله تعالى  ﴿:ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ  ..ﯱ﴾ ،وذلك فيما بين ياء (رأيت) وواو (كوكبا )(.)5
 -6رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية فإنه ليس فيها ذكر جنة وال نار(.)6

 -7أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف  ،انطلق بها عوف بن عفراء من الخزرج]  ،وكان ضمن من الذين قدموا على
رسول الله ﷺ في مكة  ،في السنة الحادية عشر من البعثة  ،فعرض عليهم اإلسالم فأسلموا -وهم أول َمن أسلم ِمن األنصار،-
فقرأها على أهل المدينة في بني زريق فأسلم يومئذ بيوت من األنصار(.)7

 -8ذكر السيوطي الحكمة من عدم تكرر قصة سيدنا يوسف  كغيرها من قصص األنبياء فقال ..( :أقوى ما يجاب به أن قصص
األنبياء إنما كررت ألن المقصود بها إفادة إهالك َمن كذبوا رسلهم ،والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله

ﷺ  ،فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل على المكذبين ؛ ولهذا قال تعالى في آيات..﴿ :ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ﴾( االنفال) ﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ....ﯚ﴾ ( االنعام)  ،وقصة يوسف لم يقصد

منها ذلك(.)8

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محور السورة ( :حياة الصديق يوسف  من المحن إلى المنح ،دروس وعبر) ،ويمكن تقسيم السورة ألربعة مقاطع رئيسية :
 -1المقدمة (  : ) 3-1بيان أوصاف القرآن ،ووصف قصصه بأحسن القصص.

 -2المرحلة األولى ( : )49-4مرحلة المحن واالبتالءات من حياة الصديق يوسف .
 -3المرحلة الثانية ( : )101-50مرحلة المنح والتمكين من حياة الصديق يوسف .

 -4الخاتمة ( : )111-102العبر والدروس المستفادة من قصة الصديق يوسف .
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها
تصنيفها

عــدد

 الرعد  :ظاهرة كونية ،وهو عبارة عن صوت قاصف يدوي عقب وميض البرق حال تراكم السحاب .وسميت السورة بسورةالرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ...ﰅ﴾،
ِِ
ولأِ َ َّن الر ْعدَ َلم ُي ْذ َكر ِفي ُس َ ٍ ِ
ور ِة .وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم .
الس َ
ْ
ورة مث ِْل ما ذكر في َهذه ُّ
َّ
ْ

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-7

المثــاني
()30-2

آياتها ومتوسطها ( 43 :طويلة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-7

صفحاتها 6.2 :

أسطرها 90 :

المصحف )13( :

بدايتها

الجزء ()13

ربع = 2٫7
ب )15( :

كلماتها 854 :

حروفها 3500 :

الحزب ()25

الربع ()3

الجزء ()13

جزء = 0٫35
ن )5( :

ل )7( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 34 :

الطول )32( :

نهايتها

حزب = 0٫7
ر )8( :

أربعة حروف
()2-2

النزول )96( :
99

﴿ﭑ﴾
()1-1

د )4( :

الحزب ()26

الربع ()2

102

نسبة حجمها = % 1٫07
ق )3( :

ع )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة ،)1480( :و(سورة

الرعد) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
الر ْعدَ ،ق َ
 قال َ :ال َ :و ُي َقال  :إِن َذلِك ُي َخ ِّف ُف َع ْن ُه" .رواه
 -2عن َجابِ ِر ْب ِن زَ ْي ٍد -
حب َأن يق َْرأ ِع ْند ا ْل َم ِّيت ُس َ
"كانَ ُي ْس َت ّ
ورة َّ
المستغفري ِفي كتاب َف َضائِل ا ْل ُق ْرآن ،)813( :قال محقق الكتاب الدكتور احمد السلوم( :إسناده صحيح ).
‡ تناسبت سورة الرعد مع السورة التي قبلها وهي سورة يوسف :
فقد أجمل سبحانه في أواخر سورة يوسف اآليات السماوية

واألرضية في قوله ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ثم فصلها

تن ــاس ـبـ ــها

في سورة الرعد أتم تفصيل في مواضع عدة .وجاء في

‡

تناسب افتتاح سورة الرعد مع خاتمتها ،حيث افتتحت

بإثبات الرسالة بقوله تعالى ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ﴾ ،واختتمت باالحتجاج على إنكار الكفار للرسالة

بشهادة الله تعالى وأهل الكتاب في قوله تعالى ﴿ :ﭑ

آخر آية من سورة يوسف وصف القرآن بقوله تعالى﴿ :ﯳ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾،

مطلع السورة مع خاتمتها.

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

وجاء في أول آية من سورة الرعد وصف القرآن أيضا في

قوله تعالى ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾.
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،فتناسب

 -1اختلف العلماء في سورة الرعد من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من
السور المدنية ،وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين ،حتى قال بعضهم ( :إنها مدنية وجوها جو المكي) ،وجاء في البرهان إنها

من السور التي نزلت بالمدينة وحكمها مكي( .)1وهي بحسب الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية ،وهذا ما رجحه

جمهور المفسرين؛ وخاصة أن موضوع السورة وأسلوبها يشبه كثيرا أسلوب ومواضيع السور المكية(.)2

 -2يوجد سبع سور من المثاني جاءت في قسم سور المئين منها سورة (الرعد) ،ثم أعقبتها سورتا (إبراهيم والحجر) ،ثم جاءت
سورة (مريم) بعد ثالث سور من المئين ،ثم جاءت سورة (الحج) بعد سورتين من المئين ،ثم سورتا (النور والفرقان) بعد

سورة واحدة من المئين.

 -3احتوت السورة على السجدة الثانية من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في منتصف
السورة في قوله تعالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(.)3

 -4سورة الرعد هي آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – افتتحت بأربعة أحرف من حروف التهجي ،والسور التي افتتحت
بأربعة أحرف من حروف التهجي سورتان  :األعراف ،والرعد.

 -5احتوت السورة على كثير من األلفاظ المتقابلة في المعنى؛ وذلك من باب إظهار قدرة الخالق في الجمع بين النقيضين ،وكذلك

بيان حقائق األمور التي تتضح بنقيضها ،ومثال ذلك  ..﴿ :ﮔ ﮕ..ﮝ  ..ﮧ ﮨ ﮩ..ﯛ﴾ ..﴿ ،ﭒ

خصــائصــها

ﭓ ﭔ ..ﭝ ﭞ ..ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ..﴿ ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ..ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ..

ﮐ  ..ﮔ ..ﮗ ..ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ  ..ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ..ﯧ..ﯬ ﯭ..ﯱ﴾،
﴿ ..ﮌ ﮍ ﮎ ...ﮓ ﮔ ...ﮘ ﮙ..ﮭ ..ﯪ ﯫ..ﯾ ...ﰂﰃ ..ﰖ ﰗ...ﰝ﴾،

﴿ ..ﭤ ..ﭨ..ﭪ﴾ ..﴿ ،ﮃ ﮄ ..ﮆ ﮇ...ﮌ﴾ ..﴿ ،ﯢ ..ﯦﯧ ..ﯪ ..ﯯ..ﯲ...
ﰀ ..ﰃ..ﰇ﴾ ..﴿ ،ﭓ ..ﭨ ﭩ﴾﴿ ،ﯕ ..ﯙﯚ..ﯞ﴾ .وهذا مما يدل على الوحدة البنائية اللفظية

والموضوعية للسورة(.)4

 -6ضربت السورة أروع مثل النتصار الحق وعلو أهله ،واندحار الباطل مهما فشا وظهر وكثر أتباعه ،بمثالين  :مائي وناري ،قال

تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ﴾(.)5

الز َب ْي ِر –
 -7عَ ْن عَ ْب ِد ال َّل ِه ْبنِ ُّ

َ
يث َو َق َ
الر ْعدَ َت َر َك ا ْل َح ِد َ
«س ْب َحانَ الذي ﴿..ﯲ ﯳ ﯴ
ال ُ :
–  :أ َّن ُه َكانَ إِ َذا َس ِم َع َّ

ول  :إِنَّ هَ َذا ا ْل َو ِعيدَ َأل ْهلِ َ
ﯵ ﯶ ﯷ ...ﰅ﴾ سورة الرعدُ ،ث َّم َي ُق ُ
األ ْر ِ
ض َش ِديدٌ » .رواه البخاري في األدب

المفرد )723( :وصححه األلباني.

 -8احتوت سورة الرعد على ست آيات جوامع؛ جمع الله تعالى فيها تسع صفات للمؤمنين وبين جزاءهم ،وهذه اآليات من قوله

تعالى  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ إلى قوله تعالى  ﴿ :ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(.)6
‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

محورها الرئيسي ( :إثبات صدق الرسول ﷺ فيما أوحي إليه ( :من إفراد الله  -تعالى  -باأللوهية ،واإليمان بالبعث) ،وإبطال
أقوال المكذبين؛ فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية( .)7وكذلك التركيز على بيان
قدرة الخالق وصفاته العظيمة من خالل اآليات الكونية) ،ويمكن تقسيم السورة لمقطعين :

 : ) 18 – 1 ( -1بيان قدرة الخالق من خالل اآليات الكونية ،وبيان شبهات الكفار حول الرسالة.

 : ) 43 – 19 ( -2الرد على شبهات الكفار حول الرسالة وما جاءت به وإبطالها ،وتسلية الرسول ﷺ وتثبيته.
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 إبراهيم  :هو نبي الله تعالى وأبو األنبياء ومن أولي العزم من الرسل  أرسله الله تعالى ألهل العراق ،وأكرمه بأن جعل النبوةوالكتاب في ذريته من بعده ،وسميت السورة باسمه لتضمنها قصة إسكانه زوجته هاجر وولده إسماعيل  بواد غير ذي زرع في

مكة المكرمة ،والشتمالها على الدعوات الطيبات التي تضرع بها إبراهيم  إلى ربه .وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-7

المثــاني
()30-3

المصحف )14( :

بدايتها

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-8

آياتها ومتوسطها ( 52 :متوسطة) صفحاتها  6٫8 :أسطرها 101 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

الجزء ()13

د )11( :

تحزيب
القرآن

نهاية
السبع الثالث

ثالثة حروف
()13-6
كلماتها 829 :

حروفها 3497 :

النزول )72( :
الحزب ()26

ربع = 2٫7
ر )11( :

﴿ﭑ﴾
()5-4

الربع ()2

102

م )7( :

ء )6( :

الطول )33( :

نهايتها

حزب = 0٫7

الجزء ()13

الحزب ()26

جزء = 0٫35

ن )6( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 37 :

ب )4( :

ل )4( :

الربع ()4

104

نسبة حجمها = % 1٫07
ز )1( :

ص )1( :

ظ )1( :

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات ﴿
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ْ
ال ًثا م ْن َذ َوات ﴿ﭑ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ ل َساني؟ َق َ
ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َرأ َث َ
ال مث َْل َم َقا َلته األو َلى،
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
َف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ ﭪ ﭫ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُلَ ،أ ْف َل َح
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى )10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة إبراهيم) من
ُّ

ذوات ﴿ﮢ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية .
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
إبراهيم) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡

تعتبر سورة إبراهيم امتدادا لما في سورة الرعد  -التي سبقتها،-

تن ــاس ـبـ ــها

وتوضيحا لما أجمل فيها أو اختصارا لما وضح في سابقتها،
فترى أن كال منهما تكلم عن القرآن وعن اآليات الكونية،

وإثبات البعث ،وضرب األمثال للحق والباطل ،والكالم على
مكر الكفار وعاقبته ،وافتتاح كل منهما بحروف التهجي ،وبأن
كال منهما قد افتتح باأللف واختتم بالباء(.)1
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‡

تناسب بداية سورة إبراهيم مع خاتمتها؛ فقد بدأت سورة
إبراهيم ببالغ للناس أن الله أنزل الكتاب على نبيه الخاتم
ليخرجهم من الظلمات إلى النور ،وختمت ببيان أن

هــــذا القرآن ...﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾.

 -1اختصت هذه السورة باسم نبي الله إبراهيم – عليه السالم – رغم تكرر قصته في كثير من السور ؛ ولعل سبب هذا االختصاص

أن هذه السورة حينما تكلمت عن وحدة رسالة الرسل – عليهم السالم -لم تتناول دعوة كل رسول مع قومه على ِحدَ ة كما في
السور السابقة كسورتي األعراف وهود  ،إنما تناولت دعوة جميع الرسل – عليهم السالم – ورد أقوامهم عليهم وبيان عاقبة

أقوامهم في ست آيات من السورة من قوله تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾إلى قوله تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ ،فجعلت الرسل – عليهم السالم – في جانب واألمم في جانب آخر  ،وإبراهيم – عليه

السالم – هو أبو األنبياء  ،فناسب أن تختص هذه السورة باسمه .قال الشيخ صبحي الصالح ( :ولعل أهم ما امتازت به هذه
السورة أنها مظللة في جميع مقاطعها بشخصية النبي الصفي الذي سميت باسمه :شيخ األنبياء إبراهيم .فمن خالل دعوته

المباركة برزت وحدة الرسالة في جميع األجيال ,وفي ظالل إيمانه الراسخ نبتت فكرة التوحيد ،وفي إطار من قلبه المنيب

رسمت لوحات الكون الجميل ,ثم صورت مواقف الشكر والجحود).)2(.

خصــائصــها

 -2ضربت السورة أروع األمثلة لقوة ورسوخ كلمة الحقّ والتوحيد ،وضعف وتزعزع كلمة الباطل والشرك  :بالشّ جرة ّ
الط ّيبة

والشّ جرة الخبيثة ،قال تعالى  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾.

 -3استخدم القرآن الكريم أسلوب (ضرب األمثال) لتوضيح الكثير من الحقائق السامية  ،سواء كان ذلك في مجال العقائد أو
األحكام الشرعية أوسنن الله – تعالى – الكونية وغيرها ،والتمثيل هو إبراز هذه الحقائق المعنوية في صورة حية تستقر في
األذهان ،بتشبيه الغائب بالحاضر ،والمعقول بالمحسوس ،وقياس النظير على النظير ،فكم من معنى جميل أكسبه التمثيل

روعة وجمالاً  ،فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له ،واقتناع العقل به .قال تعالى  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (سورة العنكبوت) .

()3

ور ِة
 -4خاتمة سورة إبراهيم من أوضح ما ختمت به سور القرآن الكريم ،جاء في البرهان للزركشي َ :
(و ِم ْن َأ ْو َض ِح ِه َ :خاتِ َم ُة ُس َ
إِ ْب َر ِ
ور ِة الأْ َ ْح َق ِ
اف ...﴿ :ﰁﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ َولأِ َ ن ََّها َب ْي َن
يم ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ...ﯵ﴾ َو َخاتِ َم ُة ُس َ
اه َ
يد َو َت ْه ِليلٍ َو َو ْع ٍد َو َو ِع ٍ
اع َظ َو َت ْح ِم ٍ
ض َو َم َو ِ
َأ ْد ِع َي ٍة َو َو َصا َيا َو َف َرائِ َ
يد إِ َلى َغ ْي ِر َذلِ َك)(.)4
 -5عَ نِ ا ْل َب َر ِاء ْبنِ عَ ا ِز ٍ
ب–

ال ﴿(( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إبراهيمَ ]27 :ق َ
بي ﷺ َق َ
ال َ :نزَ َل ْت
– عَ نِ ال َّن ِّ

ال َل ُه َ :م ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
اب ا ْل َق ْب ِرَ ،ف ُي َق ُ
ِفي عَ َذ ِ
ول َ :ر ِّب َي اللهَُ ،و َنبِ ِّيي ُم َح َّمدٌ ﷺَ ،ف َذلِ َك َق ْو ُل ُه عَ َّز َو َج َّل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [إبراهيم .))]27 :رواه مسلم.)2871( :
‡

محورها الرئيسي  (( :إثبات وحدة الرسل ورساالتهم ،وبيان حقيقة نِعم الله  -تعالى  -وموقف الناس منها))  .ويمكن تقسيم

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

السورة إلى مقطعين رئيسيين :

 : )27-1( -1حقيقة وحدة الرسالة والرسل ،ووحدة دعوتهم ،ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله
على اختالف األمكنة واألزمان ،وبيان وحدة عاقبة الفريقين ،ويع ّقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.

 : )52-28( -2حقيقة نعمة الله على البشر وزيادتها بالشكر ،ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران ،ومقابلة المؤمنين
لها بالشكر ،وقدوتهم األولى في ذلك هو إبراهيم  ،وتصوير مصير الظالمين الكافرين بنعمة ال ّله في سلسلة من أعنف

مشاهد القيامة وأجملها.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ِ
الح ْجر  :اسم ديار ثمود قوم صالح  بوادي القرى ،بين المدينة والشام ،وسميت بهذا االسم؛ ألن الله تعالى ذكر فيها قصة
أصحاب الحجر وهم قوم صالح  ،قال تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ ،ولم يذكر اسم هذا المكان
في غيرها من السور ،وال يعرف للسورة اسم غير هذا االسم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-8

المثــاني
()30-4

آياتها ومتوسطها ( 99 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-9

صفحاتها 5٫5 :

أسطرها 79 :

المصحف )15( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()14
ربع = 2

حــروف
فواصل آياتها

ثالثة حروف
()13-7
كلماتها 653 :

حروفها 2829 :

النزول )54( :
الحزب ()27

الربع ()1

105

الجزء ()14

جزء = 0٫25

ن )81( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 2 :

الطول )40( :

نهايتها

حزب = 0٫5

﴿ﭑ﴾
()5-5

الحزب ()27

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0٫86
ل )2( :

م )16( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭑ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ُ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ ﭪ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال  (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭫ ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُل،
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ
َ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى )10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة الحجر)
أ ْف َل َح ُّ
من ذوات ﴿ﮢ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الحجر) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡

تناسب مطلع سورة الحجر مع خاتمة سورة إبراهيم – السابقة  : -ففي ختام سورة

إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة بقوله ﴿ :ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
تن ــاس ـبـ ــها

ﯚ ﯛ﴾ ،ثم قال في بداية سورة الحجر ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

‡

يـوجد تنـاسـب بـيـن بـداية ســورة
الـحـجـر وخـاتـمتها ،حيث ابتدأت

ببيان استهزاء الكفار بالرسول ﷺ،
وبيان أن هذا االستهزاء سنة في

ﭞ ﭟ ﭠ﴾ فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النار،

رسل الله مع أقوامهم ،ثم جاء في

مسلمين .هذا مع اختتام آخر سورة إبراهيم بوصف الكتاب ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ

ﷺ بحمايته من المستهزئين﴿:ﭥ

ورأوا عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منها ،تمنوا أن لو كانوا في الدنيا
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ،وافتتاح

الحجر به ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾.

62

خاتمة السورة وعد الله لرسوله
ﭦ ﭧ ﭨ﴾.

 -1كانت تسمى هذه السورة عند حفاظ أهل تونس بسورة ﴿ﭙ﴾ ألن كلمة “ربما” لم تقع في القرآن كله إال في أول هذه
السورة(.)1

 -2أسلوب وجو سورة الحجر يشبه تقريبا أسلوب وجو سورة األعراف ،فكالهما بدأ بإنذار الكفار ،ثم ذكر قصة آدم  مع
عدو الله إبليس ،ثم ذكر قصص بعض األنبياء مع أممهم ،ثم بيان حال الرسول ﷺ مع كفار قريش المكذبين  .ولكن في سورة

األعراف ُذكرت اآليات الكونية على قدرة الله تعالى بعد قصة آدم  ،وفي سورة الحجر ُذكرت قبل قصة آدم  .وسورة

األعراف أكثر تفصيال للمواضيع لطولها(.)2

 -3قصص األنبياء شغلت معظم سياق السورة ( 59آية) مقسمة على الترتيب التالي  :آدم ( 25آية) ،إبراهيم ( 10آيات) ،لوط
( 7آيات) ،شعيب (آيتان ) ،صالح ( 5آيات) .

 -4احتوت سورة الحجر على آية تعتبر الدليل األصلي والعمدة في حفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل ،وهي قوله
تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.

 -5قال اإلمام ألبقاعي-

( : -وآيها (عدد آياتها) باإلجماع  :تسع وتسعون ،على عدد األسماء الحسنى الكافلة لحفظ

الوجود ،وانتظامه على ما يراد منه .فال غرو أن كانت هذه السورة كفيلة بالوعد بالحفظ للذكر ،وإظهار ذلك الوعد في مظهر

خصــائصــها

العظمة ،لإلعالم بنفوذ الكلمة)(.)3

 -6احتوت سورة الحجر على أطول كلمة في القرآن ،وهي ﴿ :ﮏ..ﮔ﴾ وحروفها أحد عشر حرفا( .)4وهذه الكلمة
عبارة عن جملة كاملة األركان َ ( :فـ) حرف عطف َ
ُ
(أ ْس َق ْيـ)فعل ٍ
فاعل(ك ُمـ) مفعول به أول (و) زائدة إشباع حركة الميم
ماض (نَا)
( ُه) مفعول به ٍ
ثان  .وهذا إن َّ
دل فهو يدل على عظمة اللغة العربية وجزالة ألفاظها  ،ولذا اختارها الله – تعالى  -لتكون لغة خاتم
كتبه السماوية .

 -7هناك تناسب بين السور الثالث المتعاقبة في الترتيب  :الرعد وإبراهيم والحجر ،حيث أن ك ً
ال منهما أكد على أن المستقبل
لإلسالم ،رغم ما كان يتعرض له المسلمون في مكة من اضطهاد ،ففي سورتي الرعد وإبراهيم ُضرب المثل لنصرة الحق

وظهوره على الباطل ،ثم في سورة الحجر جاء التأكيد من قبل الحق على حفظ هذا الدين ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ﴾.

 -8سورة الحجر آخر السور الخمس – بحسب ترتيب المصحف  -التي افتتحت بحروف التهجي ﴿ :ﮢ﴾ ،وهذه السورة :
يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ،وقد جاءت في بداية الثلث الثاني للمصحف متوالية ،إال أن سورة الرعد فصلت
بينهم ،فجاءت بين يوسف وإبراهيم ،وجميع هذه السور الخمس مكية ،وجميعها سمي باسم نبي ما عدا الحجر سميت باسم

المدينة التي بعث لها نبي وهو صالح  ،وتسمى هذه السور – عند بعض العلماء  -ببساتين القرآن الكريم(.)5

 -9احتوت سورة الحجر على الموضع الوحيد الذي أقسم الله تعالى فيه بنبيه ﷺ ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾ ،ولم يقسم الله تعالى بحياة غير نبيه ﷺ(.)6

‡ محورها الرئيسي ( :هو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين ودوافعهم األصيلة للتكذيب ،وتصوير المصير المخوف الذي ينتظر

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

الكافرين المكذبين) ..وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جوالت ،متنوعة الموضوع والمجال ،ترجع كلها إلى ذلك

المحور األصيل .سواء في ذلك القصة ،ومشاهد الكون ،ومشاهد القيامة ،والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق القصص وتتخلله
وتعقب عليه( .)7يمكن تقسيمها لثالثة مقاطع رئيسية :

 : )25-1( -1إنذار الكفار ،والرد على شبهاتهم واستهزاءاتهم ،وبيان قدرة الله – تعالى – ونعمه على عباده.
 : )84-26( -2قصة خلق آدم  وبعض قصص األنبياء السابقين مع أقوامهم وبيان عاقبة الظالمين.
إلهية إلى الحبيب المصطفى ﷺ لمواجهة الكفار.
 : )99-85( -3توجيهات ّ
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 -1النحل  :هي حشرة صغيرة تربى للحصول على عسلها وشمعها ،وسميت بسورة ال َّنحل ألن لفظ النحل لم يذكر في سورة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

سواها ،قال تعالــــى﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ..ﮔ﴾ ،ولما في النحل من عجيب صنع الخالق.

 -2ال ِّن َعم  :وهو جمع نعمة ،وهي  :الرفاهة وطيب العيش و الحال ُة الحسن ُة ،وسميت بذلك؛ لما عدد الله فيها من النعم الكثيرة

على عباده ،فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها ،وفي آخرها متمماتها ومكمالتها(.)1وقد تكررت كلمة (نعمة)
ومشتقاتها في السورة ثالث عشرة مرة ،وهي أكثر سورة تتكرر فيها هذه الكلمة ومشتقاتها؛ حيث ذكرت مع مشتقاتها في

ستين سورة.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-9

المئـون
()11-4

حجمها

المصحف )16( :

بدايتها

الجزء ()14
ربع = 6

حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

الجمل الخبرية
()21-3

﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

آياتها ومتوسطها ( 128 :متوسطة) صفحاتها  14٫5 :أسطرها  217 :كلماتها  1844 :حروفها 7723 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

النزول )70( :
الحزب ()27

الربع ()3

107

الجزء ()14

جزء = 0٫75

ن )110( :
نهاية
التسع الرابع

الطول )9( :

نهايتها

حزب = 1٫5

لفظ الجاللة (اﷲ) 84 :

م )16( :

﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

الحزب ()28

الربع ()4

112

نسبة حجمها = % 2٫36
ر )2( :
نهاية حزب
الصحابة الثالث

نهاية السورة

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َقع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ال َ :ق َ ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

النحل) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
 -2عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ور ِة ال َّن ْح ِل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ود ] قال « :إِ َّن َأ ْج َم َع آ َي ٍة ِفي ا ْل ُق ْرآ ِن لِ ْل َخ ْي ِر َوالشَّ ِّر ِفي ُس َ
ْ
ْ ْ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ رواه الحاكم)3358(:

وصححه ووافقه الذهبي .وروى البخاري في األدب المفرد )489( :عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود ] قال َ « :ما ِفي ا ْل ُق ْرآ ِن آ َي ٌة َأ ْج َم َع
ْ
ْ ْ
لِ َحلاَ ٍل َو َح َرا ٍم َو َأ ْم ٍر َون َْه ٍيِ ،م ْن َه ِذ ِه الآْ َي ِة ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﴾..وحسن إسناده األلباني.
سن الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ] قراءة هذه اآلية في آخر خطبة الجمعة ،ولزمها الخطباء إلى عصرنا هذا(.)2
وقد َّ
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‡

هناك تناسب لفظي ومعنوي بين خاتمة سورة الحجر وبداية سورة

تن ــاس ـبـ ــها

النحل؛ حيث ذكر في خاتمة سورة الحجر قوله تعلى ﴿ :ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ،وجاء في افتتاح سورة النحل
قوله تعالى﴿ :ﮈ ﮉﮊ  ...ﮒ﴾ ،فهناك تناسب لفظي بين

(يأتيك) و(أتى) ،وهناك تناسب معنوي؛ حيث إن آية ِ
الحجر
أمرت باالستمرار على عبادة الله حتى يأتي الموت ،والموت
أول منازل اآلخرة ،ومن مات فقد قامت قيامته ،ثم جاء في بداية

سورة النحل أن أمر الله أتى وهو يوم القيامة .وإذا فسرنا (أمر الله)
بالعذاب ،فهناك تناسب أيضا؛ ألن العذاب – غالبا  -يأتي بالموت
فتطابق المأتي في السورتين.

‡ تناسبت بداية سورة النحل مع خاتمتها ،حيث بدأت ببيان

مهمة الرسل – عليهم السالم  ...﴿ : -ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ ،وجاء في

خاتمة السورة بيان أساليب الدعوة ،واألمر بالصبر
على المدعوين ،وعدم االكتراث بإعراضهم :

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ....ﯠ ...ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.

 -1سورة النحل وسورة هود تعتبر من أطول سور المئين ،فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطوال.

 -2احتوت سورة النحل على السجدة الثالثة من سجدات التالوة في القرآن الكريم  -بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في

نهاية الثلث األول من السورة في قوله تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾(.)3

بن
 -3جمعت خواتيم سورة النحل ( )128-125أساليب الدعوة إلى الله تعالى()4؛ ولذا لما حضرت الوفاة التابعي العابد هَ ِر َم َ
ال ُ :
 قيل له َ :أ ْو ِصنَاَ .ق َات الأْ َ َو ِ
وص ُ
يك ْم بِالآْ َي ِ
“أ ِ
َح َّيانَ -
اخ ِر ِم ْن ُس َ
ور ِة ال َّن ْحلِ َ ،و َق َر َأ ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

خصــائصــها

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ....ﯠ...ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾” رواه

الدارمي.)3223( :

 -4سورة النحل تشبه سورة إبراهيم في التركيز على موضوع تعدد نعم الله على عباده ،وبيان سنن الله تعالى في نِعمه التي ال
تحصى ،فهي تدوم بالشكر وتزول بالكفر ،واالستشهاد بهدي سيدنا إبراهيم  في شكر النعم .ولكن سورة النحل أكثر

تفصيال للموضوع لطولها(.)5

 -5عندما عددت سورة إبراهيم نعم الله ختمت اآليات بقوله تعالى ﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ﴾ ،ولكن سورة النحل عندما عددت نعم الله ختمت اآليات بقوله تعالى ﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

الم ْن َعم عليه وسورة
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾،علل السيوطي سبب هذا االختالف فقال ( :إنما خص سورة إبراهيم بوصف ُ
()6

الم ْن ِعم ،ألنه في سورة إبراهيم في مساق وصف اإلنسان وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته) .
النحل بوصف ُ

يسر الله للناس من وسائل الرزق وسخر لهم
‡ محورها الرئيسي ( :تعداد نعم الله  -تعالى  -ومشاهد عظمته ،والتذكير بما ّ
من نواميس الكون إلثبات استحقاقه وحده للعبادة .والتنديد بالشرك والمشركين وإنذارهم ،والرد على اعتراضاتهم ،وتفنيد

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

عقائدهم المنحرفة وسلوكهم القبيح ،والتنويه بالمؤمنين الشاكرين وتطمينهم .وبيان المبادئ األساسية واألخالق السامية التي
يقوم عليها المجتمع المسلم) .ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 : )50-1( -1إثبات الوحي ،وبيان قدرة الله – تعالى -ونعمه على عباده ،والرد على شبهات الكفار وتهديدهم ،ومقارنة
حالهم بالمؤمنين.

 : )89-51( -2بيان انحرافات المشركين العقائدية والسلوكية ،واالستمرار ببيان نعم الله – تعالى  -وجحود الكفار
لها،وتوعدهم بالعذاب.

 : )128-90( -3توجيهات تحدد المبادئ العامة التي تقوم عليها األمة اإلسالمية في مواجهة األمم األخرى.
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 -1اإلسراء  :اإلسراء هو السير ليال ،واإلسراء ُأ ْط ِلق على رحلة الرسول ﷺ ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى،
وسميت بسورة اإلسراء ألنها افتتحت بقصة اإلسراء ،وهي المعجزة الباهرة التي خص الله تعالى نبيه ﷺ بها تشريفا له ،وقد

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

اختصت هذه السورة بذكر هذه الحادثة فسميت بها.

 -2بني إسرائيل  :وهم شعب من ساللة سيدنا يعقوب  ،وسميت السورة بهذا االسم؛ ألنه ُذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم
يذكر في غيرها ،فقد أوردت السورة قصة تشردهم في األرض مرتين بسبب فسادهم ،وتوعد الله – تعالى – لهم بالعقاب إذا فسدوا.

 -3سبحان  :اسم بمعنى التسبيح الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل نقص ،ومتضمن معنى التعجب ،وسميت بهذا

االسم؛الفتتاحها بهذه الكلمة في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-10

المئـون
()11-5

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-1

الثناء على الله
()14-3

آياتها ومتوسطها ( 111 :متوسطة) صفحاتها  11٫5 :أسطرها  172 :كلماتها  1556 :حروفها 6565 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )17( :

بدايتها

الجزء ()15

النزول )50( :
الحزب ()29

ربع = 4٫5

الربع ()1

113

حزب = 1٫12
ا )110( :

 -1عن َعائِشَ َة –

لفظ الجاللة (اﷲ) 10 :

الطول )12( :

نهايتها

الجزء ()15

الحزب ()30

جزء = 0٫6

الربع ()1

119

نسبة حجمها = % 2
ر )1( :

((كانَ ال َّنبِي ﷺ لاَ َي َن ُام على ِف ِ
راش ِهَ ،ح َّتى َيق َْر َأ َبنِي إِ ْس َرائِ َ
 قالت َ :الز َم َر)) .رواه الترمذي،)2920( :
يل َو ُّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وصححه األلباني.
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭑ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ُ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ ﭪ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭫ ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُل،
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ
َ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم )3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة
أ ْف َل َح ُّ
اإلسراء) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

اإلسراء) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ـن ِم َن ِ
ـفَ ،و َمر َيـمَ ،وطـهَ ،و َ
ـاق ُ
الع َت ِ
يـلَ ،و َ
ود ] قال َ « :بنِي إِ ْس َرائِ َ
الك ْه ُ
ـن ِم ْن
األ ْنبِ َي ُ
األ َو ِلَ ،و ُه َّ
ـاء ُ :ه َّ
ْ ُ
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِّ
تِ َ
(و ُم َراد ابن َم ْس ُعود أن َُّه َّن م ْن أ َّول َما ت ُُعل َم م َن ا ْل ُق ْرآنَ ،وأ َّن ل ُه َّن
ال ِدي» .رواه البـخاري ،)4739( :قال ابن حجر في الفتح َ :
ص َو َأ ْخبا ِر الأْ َ ْنبِي ِ
َف ْضلاً لِ َما ِفي ِه َّن ِم َن ا ْل َق َص ِ
اء َوالأْ ُ َم ِم)(.)1
َ
َ
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‡

ختمت سورة النحل  -السابقة  -بتوصية الرسول ﷺ بالصبر على

تن ــاس ـبـ ــها

دعوة المعارضين وتحمل أذاهم وعدم الحزن والضيق،بينما
افتتحت سورة اإلسراء بذكر رحلة اإلسراء التي كان فيها تسلية

للرسول ﷺ وبيان مكانته عند ربه.فتم التناسب بين السورتين.

‡

افتتحت سورة اإلسراء واختتمت بالثناء على ال ّله -
تعالى : -فاف ُتتحت بتنزيهه – تعالى -عن صفات

النقص بالتسبيح ،واختتمت بإثبات المدح له – تعالى

 بحمده وتكبيره ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ  ...ﯚ﴾.

الم َس ِّبحات؛ أي  :السور التي بدأت بالتسبيح ،وهي سبع سور جاءت متفرقة في المصحف على النحو
 -1سورة اإلسراء أول سور ُ
التالي  :اإلسراء ،والحديد ،والحشر ،والصف ،والجمعة ،والتغابن ،واألعلى(.)2

 -2احتوت سورة اإلسراء على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن الكريم ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ﴾ وهذه
أعظم آية في التحدي؛ ألنها تحدت جميع اإلنس والجن متعاونين أن يأتوا بمثل هذا القرآن في كل زمان ومكان ولكنهم
عجزوا ،بخالف بقية آيات التحدي فقد كان التحدي موجها لمشركي العرب أو اإلنس فقط .وباقي اآليات الخمس جاءت في

سور  :البقرة اآلية ( ،)23ويونس اآلية ( ،)38وهود اآلية ( ،)13والطور اآليتين (.)3()34 ،33

 -3أكثر سورة يذكر فيها لفظ (القرآن) لبيان أهميته ودوره؛ فقد تكررت كلمة “القرآن” في سورة اإلسراء إحدى عشرة مرة ،وهو
ما لم يقع في سورة أخرى( .)4ولعل السبب في ذلك أن سورة اإلسراء ركزت على معجزات الرسل – عليهم السالم  -والحكمة

خصــائصــها

من إرسالها ،والقرآن الكريم أعظم معجزة أرسلها الباري ،وخاصة أن السورة تتضمن أعظم آية في التحدي وردت في إعجاز

القرآن الكريم.

 -4احتوت سورة اإلسراء على سبع عشرة آية تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت وصايا مهمة تحفظ الفرد من الضالل
واالنحراف ،والمجتمع المسلم من التفكك والفساد ،وهي من قوله تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ...ﮱ﴾ إلى

قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾( ،)5فهذه
اآليات الجوامع وباإلضافة إلى أمثالها في السور السابقة  -كسورة البقرة واألنعام والرعد -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء.

 -5احتوت سورة اإلسراء على السجدة الرابعة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في

نهاية السورة عند قوله تعالى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(.)6
 -6آخر آية من سورة اإلسراء تسمى بـ ( آية العز أو العزة )  -كما هو المشهور عند بعض المفسرين  -وهي قوله تعالى ﴿ :ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ .وقد جاءت أحاديث
بذكر هذا االسم ولكنها ضعيفة اإلسناد(.)7

‡

محورها الرئيسي ( :التأكيد على أصول العقيدة اإلسالمية كالتوحيد والرسالة والبعث ،مع التركيز على شخصية الرسول ﷺ
وموقف الكفار منه ،و بيان سنة الله تعالى في إرسال المعجزات وتأييد رسله بها ،وبيان إعجاز القرآن الكريم وخصائصه،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وإيضاح سنة الله تعالى في إهالك األمم واستخالفها) .ويمكن تقسيمها ألربعة مقاطع رئيسية :

 : )21-1( -1إثبات معجزة اإلسراء ،وربط ذلك بما قضاه الله  -تعالى  -على بني إسرائيل ،وبيان سنة الله في المسؤولية
الفردية والتبعية الجماعية في اإلهالك ،والمفاضلة بين مريدي الدنيا واآلخرة.

 : )39-22( -2وصايا مهمة تحفظ الفرد من الضالل واالنحراف ،والمجتمع المسلم من التفكك والفساد.
 : )72-40( -3الرد على شبهات المشركين وإبطال شركهم.

 : )111-73( -4محاولة المشركين فتنة النبي ص ّلى ﷺ وتثبيت الله  -تعالى  -له ،وبيان خصائص القرآن الكريم.
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114 - 18

 -1الكهف  :الكهف هو النقب الواس�ع في الجبل ،والضيق منه يقال له « غار »؛ وس�ميت بهذا االس�م لبيان المكان الذي لجأ له
الفتي�ة لحماي�ة إيمانهم من فتنة قومهم ،ولتضمنها المعجزة الربانية في قصة أصحاب الكهف ،ولم تذكر القصة في غيرها من

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

السور ،بل لفظ ( الكهف) لم يرد في غيرها من السور.

 -2أصح�اب الكه�ف  :هم فتية آمنوا بربهم ،واعتزلوا قومهم الكفار ،فلجأوا إل�ى كهف في جبل ،فألقى الله عليهم النوم ،فناموا
ثلاث مئة وتس�ع س�نين ،ثم بعثه�م الله تعال�ى ليكونوا آية عل�ى قدرة الله العظيمة ،وس�ميت الس�ورة بهم؛ الش�تمالها على
قصتهم،حي�ث لم ترد في س�واها ،وكذا تكري�م وتقدير لهم على ثباتهم على دينهم رغم فتنة قومه�م ،وقصتهم تعتبر نموذجا

عمليا للنجاة من الفتن.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

طولـها

مكية
()86-11

فاتحتها

المئـون
()11-6

بإثبات صفات المدح
()7-3

الثناء على الله
()14-4

﴿ ﯛ ﯜ﴾
()5-3

آياتها ومتوسطها ( 110 :متوسطة) صفحاتها  11٫5 :أسطرها  169 :كلماتها  1579 :حروفها 6488 :

بدايتها

المصحف )18( :
الجزء ()15

ربع = 4٫9

النزول )69( :
الحزب ()30

الربع ()1

119

نهايتها

حزب = 1٫2

لفظ الجاللة (اﷲ) 16 :

الطول )13( :
الجزء ()16

جزء = 0٫6

الحزب ()31

الربع ()2

122

نسبة حجمها = % 1٫9

ا )110( :
نهاية
النصف األول

ونهاية
الربع الثاني

ونهاية
السدس الثالث

ونهاية الثمن
الرابع

ونهاية
العشر الخامس

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾

ال)) وفي رواية ِ
الَ (( :م ْن َح ِف َظ َعشْ ر آ َي ٍ
ور ِة ا ْل َك ْه ِ
الد َّج ِ
الد ْر َد ِاء ] َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َ
((م ْن
ف؛ ُع ِص َم ِم َن َّ
َ -1ع ْن َأبِى َّ
ات ِم ْن َأ َّو ِل ُس َ
َ
ِ
آخ ِر ا ْل َك ْه ِ
ف)) .رواه مسلم.)809( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ال َف َق َ
الد َّج َ
البِ ِّي ] َق َ
ال (( :إِ ْن َي ْخ ُر ْج َو َأنَا ِف ُ
ال َذ َك َر َر ُس ُ
اس ْب ِن َس ْم َعانَ ا ْل ِك َ
َ -2ع ِن ال َّن َّو ِ
يج ُه ُدون َُك ْمَ ،وإِ ْن
ول ال َّل ِه ﷺ َّ
يك ْم َف َأنَا َح ِج ُ
�هَ ،وال َّل ُه َخ ِلي َفتِي َع َلى ُك ِّل ُمس ِ
يج َن ْف ِس ِ
ور ِة ا ْل َك ْه ِ
�ت ِف ُ
ف؛
َي ْخ ُر ْج َو َل ْس ُ
يك ْم َفا ْم ُرؤٌ َح ِج ُ
�ل ٍمَ ،ف َم ْن َأ ْد َر َك ُه ِم ْن ُك ْم َف ْل َيق َْر ْأ َع َل ْي ِه َف َواتِ َح ُس َ
ْ
َفإِن ََّها ِج َو ُار ُك ْم ِم ْن ِف ْت َنتِ ِه)) .رواه مسلم )2937( :وأبوداود.)4321( :
�ع ٍ
�ول ِ
َ -3ع ْن َأبِي َس ِ
�ور َة ا ْل َك ْه ِ
ال َ :ق َ
يد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي ] َق َ
ال َر ُس ُ
ُورا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم ْن
ف َك َما ُأ ْن ِز َل ْتَ ،كان ْ
الله ﷺ َ (( :م ْن َق َر َأ ُس َ
َت َل ُه ن ً
ٍ ِ ِ
ِ ِ
َ
الد َّج ُ
ال َل ْم ُي َس� َّل ْط َع َل ْي ِه  .))..رواه الحاك�م )2072( :وصححه
�ر َج َّ
�ر آ َي�ات م ْن آخ ِر َها ُث َّم َخ َ
َم َقام�ه إِ َل�ى َم َّك َةَ ،و َم ْن َق َرأ َعشْ َ

األلباني في السلسلة.)2651( :
َ -4ع ْن َأبِى َس ِع ٍ
ور َة ا ْل َك ْه ِ
يد ا ْل ُخ ْد ِر ِّى ] َأ َّن النبي ﷺ َق َ
ف في َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َأ َض َاء َل ُه ِم َن ال ُّنو ِر َما َب ْي َن ا ْل ُج ُم َع َت ْي ِن)).
ال َ (( :م ْن َق َر َأ ُس َ
رواه البيهقي في الدعوات الكبير ،)526( :وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح.)2175( :
ور َة ا ْل َك ْه ِ
فَ ،وإِ َلى َجانِبِ ِه ِح َصانٌ َم ْر ُب ٌ
َ -5ع ِن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
وط بِشَ َط َن ْي ِنَ ،ف َتغَ َّش ْت ُه َس َحا َب ٌةَ ،ف َج َع َل ْت
ب ] قال َ :كانَ َر ُج ٌل َيق َْر ُأ ُس َ
ِ
ِ
ت َْدنُ�و َوت َْدنُ�وَ ،و َج َع َل َفر ُس� ُه َي ْن ِف�رَ ،ف َلما َأ ْصب َ َ
�ر ِ
�ر َذلِ َك َل ُه َف َق َ
آن)).رواه
ُ َّ
َ
�ح أتَى ال َّنبِ َّي ﷺ َف َذ َك َ
َ
�ال(( :ت ْل َك َّ
الس�كي َن ُة َت َن َّز َل ْت بِا ْل ُق ْ
البخاري.)5011(:

68

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -6ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ال َ :ق َ ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في ش�عب اإليمان ،)2192( :وحس�ن إس�ناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الكهف) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
َ -7ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ـاق ُ
ـن م َن الع َت ِ
يـلَ ،و َ
ود ] قالَ « :بنِي إِ ْس َرائِ َ
الك ْه ُ
ـن م ْن
ـمَ ،وطـهَ ،واأل ْنبِ َي ُ
األ َو ِلَ ،و ُه َّ
ـاء ُ :ه َّ
ـفَ ،و َم ْر َي ُ
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
(و ُم َراد ابن َم ْس ُعود أن َُّه َّن م ْن أ َّول َما ت ُُع ِّل َم م َن ا ْل ُق ْر ِ
تِ َ
آنَ ،وأ َّن َل ُه َّن
ال ِدي» .رواه البـخاري ،)4739(:قال ابن حجر في الفتح َ :
ص َو َأ ْخبا ِر الأْ َ ْنبِي ِ
َف ْضلاً لِ َما ِفي ِه َّن ِم َن ا ْل َق َص ِ
اء َوالأْ ُ َم ِم(.)1
َ
َ
‡

تنــاسـب ـ ـ ـ ـ ــها

‡

تناسبت فاتحة سورة الكهف مع خاتمة سورة اإلسراء التي سبقتها؛ حيث اختتمت سورة اإلسراء باألمر بحمد الله – ﴿ :ﮣ ﮤ
ﮥ﴾ ،وبدأت سورة الكهف باالستجابة لهذا األمر ﴿ :ﯛ ﯜ.﴾..

تناسبت فاتحة سورة الكهف بخاتمتها؛ حيث افتتحت بالثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح ،وإثبات صفة العبودية للرسول ﷺ
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ﴾ واختتمت بإثبات بشرية الرسول ﷺ إال أنه يوحى إليه ،وبتوحيد

الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك ﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾.

خصــائصــها

 -1س�ورة الكهف لها فضل كبير ،ويس�تحب قراءتها يوم الجمعة،وجعل الرس�ول ﷺ من خواص اآليات العشر األولى واآلخرة
من س�ورة الكهف عاصمة لمن حفظها أو قرأها من فتنة المس�يح الدجال ،وهو من أعظم الفتن التي تتربص باإلنسانية؛ ولعل
سبب ذلك  :أن السورة بمعظمها تدور حول العصمة والنجاة من الفتن؛ كفتنة المجتمع و المال و العلم والسلطة(.)2
 -2روى ابن جرير الطبري في سبب نزول سورة الكهف عن ابن عباس ]  - :أن أحبار اليهود قالوا لكفار قريشَ : -سلو ُه (أي  :الرسول
ٍ
َ
الر ُج ُل ُم َت َق ِّو ٌلَ ،ف ُروا ِف ِيه َر ْأ َي ُك ْمَ ،س ُ�لو ُه َع ْن ِف ْت َي ٍة َذ َه ُبوا ِفي
�م بِ َّ
ﷺ) َع ْ
�ن َثَل�اَ ث نَأ ُم ُر ُك ْ
هنَ ،فإِ ْن أخْ َب َر ُك ْم بِ ِه َّن َف ُه َو َنبِ ُّي ُم ْر َس ٌ�لَ ،و ْإن َل ْم َي ْف َع ْل َف َّ
يبَ .و َس ُ�لو ُه َع ْن َر ُج ٍل َطو ٍ
افَ ،ب َلغَ َمشَ �ا ِر َق الأْ َ ْر ِ
الد ْه ِر الأْ َ َّو ِلَ ،ما َكانَ ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم َفإِ َّن ُه َق ْد َكانَ َل ُه ْم َح ِد ٌ
ض َو َمغَ ا ِر َب َهاَ ،ما َكانَ ن ََبؤُ ُه؟
َّ
يث َع ِج ٌ
َّ
()3
الروحِ َما ُه َو؟ .فنزلت سورة الكهف لتجيب عن السؤال األول والثاني ،أما السؤال الثالث فجاء في سورة اإلسراء .
َو َس ُلو ُه َع ِن ُّ
 -3أسلوب القصص استغرق معظم آيات سورة الكهف ،فقد ورد في إحدى وسبعين آية ،وما تبقى(تسع وثالثون آية ) فهو تعقيب
وتعلي�ق عل�ى هذه القصص  :ففي أوائلها جاءت قصة أصحاب الكه�ف ( 18آية) ،وبعدها قصة صاحب الجنتين ( 13آية) .ثم
بعد ذلك جاء طرف من قصة آدم  مع إبليس(آية واحدة)( ،)4ثم جاءت قصة موس�ى والخضر  -عليهما السلام – ( 23آية)
ثم ختمت بقصة ذي القرنين( 16آية) .وهذه القصص انفردت بها سورة الكهف عدا قصة آدم  مع إبليس(.)5
 -4انتصف�ت ع�دد ح�روف الق�رآن الكريم في س�ورة الكهف ،فقي�ل نهاية النصف األول لح�روف القرآن هو ح�رف “الفاء” من
قول�ه تعال�ى ﴿ :ﯫ﴾ [الكهف ]19 :وقيل ح�رف “النون” من كلمة “نكرا” قوله تعال�ى  ﴿ :ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾
[الكه�ف ،)6(]74 :وبحس�ب عد مرك�ز نون يكون حرف “همزة الوصل” في كلم�ة “ا ْل ُم ْج ِر ِم َ
ين” من قوله تعالى ﴿ :ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ [ ﴾..الكه�ف .)7(]49 :أم�ا بحس�ب الكلمات فنهاية نصف�ه األول كلمة (قال) في
قوله تعالى  .. ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الكهف]( ،)8فجاءت هذه السورة في منتصف المصحف.
‡

محورها الرئيسي( :االعتصام بالله تعالى والتمسك بعقيدة
التوحيد والقيم اإليمانية ،في مواجهة زخرفة الدنيا وفتنها)،
ويمكن تقسيمها إلى سبعة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )8-1( -1المقدمة  :بيان وصف الكتاب ومهمته ،وإرشاد
الرسول ﷺ لعدم إهالك نفسه على هداية الكفار ،وبيان أن
زينة الدنيا هي لالبتالء ومآلها الفناء.

 : )31-9( -2قصة أصحاب الكهف وداللتها على الثبات

 : )59-50( -4قصة السجود آلدم  وداللتها على عداوة
إبليس للبشر فالبد من الحذر من فتنه،والتعقيب عليها ببيان

حال المشركين في محاربتهم للحق .

:)82-60( -5قصة موسى مع الخضر -عليهما السالم ،-
وداللتها على فضل طلب العلم وآدابه،وعدم االفتتان
بظواهر األمور ،والتسليم لله بقدره وأحكامه الشرعية.

 : )102-83( -6قصة ذي القرنين ،وداللتها على أن التمكين
في األرض يقتضي العدل ومحاربة الظلمة ومناصرة

على العقيدة في مقابل فتنة المجتمع ،والتعقيب على
القصة بتوجيه الرسول ﷺ بالصبر مع المؤمنين الفقراء.

المظلومين ،والتعقيب عليها ببيان حال الكفار يوم القيامة.

القيم اإليمانية بمقابل فتنة المال والجاه ،والتعقيب عليها

الزائلة ،و َمن كان يعتز بالقيم اإليمانية الباقية ،وبيان علم الله

 : )49-32( -3قصة صاحب الجنتين ،وداللتها على الثبات على
ببيان حقيقة الدنيا الفانية ،وحال المغترين بها في اآلخرة.
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 )110-103( -7الخاتمة  :بيان مآل َمن كان يعتز بالقيم الدنيوية
غير المحدود ،ومهمة الرسول ﷺ.
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 -1مريم  :هي مريم بنت عمران – عليها السالم – أم نبي الله عيسى  ،وسميت السورة باسمها؛ ألنها بسطت فيها قصة مريم

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ووالدتها لعيسى  من غير أب ،قبل أن تفصل في غيرها من السور .وال يشبهها في ذلك إال سورة آل عمران التي نزلت في
المدينة .وقد تكرر اسم مريم في القرآن ثالثين مرة ،وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن صراحة.

 -2سورة ﴿ﭑ﴾  :هي حروف هجائية أو مقطعة ،ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة؛
ولذا سميت بها ،وتقرأ هكذا ( :كاف ،ها ،يا ،عين ،صاد).

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-12

المثـاني
()30-5

آياتها ومتوسطها ( 98 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-10

صفحاتها  7٫3 :أسطرها  107 :كلماتها 961 :

المصحف )19( :

بدايتها

الجزء ()16

خمسة حروف
()2-1

﴿ ﭑ﴾
()1-1

حروفها 3868 :

النزول )44( :
الحزب ()31

الربع ()2

122

لفظ الجاللة (اﷲ) 8 :

الطول )27( :

نهايتها

الجزء ()16

الحزب ()31

الربع ()4

124

حجمها

ربع = 2٫6

حزب = 0٫65

جزء = 0٫3

نسبة حجمها = % 1٫18

حــروف
فواصل آياتها

ا )90( :

ن )5( :

م )2( :

د )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َقع ِ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في ش�عب اإليمان ،)2192( :وحس�ن إس�ناده األلباني في السلس�ة .)1480( :و(س�ورة
مريم) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ٍ
ِ
ِ ِ
ـن ِم َن ِ
ـفَ ،و َمر َيـمَ ،وطـهَ ،و َ
ـاق ُ
الع َت ِ
يـلَ ،و َ
�رائِ َ
الك ْه ُ
ـن ِم ْن
األ ْنبِ َي ُ
األ َو ِلَ ،و ُه َّ
ـاء ُ :ه َّ
ْ ُ
َ -2ع ْن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُ�عود ] قال َ « :بني إِ ْس َ
�ع ٍ
ود َأن َُّه َّن ِم ْن َأ َّو ِل َما ت ُُع ِّل َم ِم َ�ن ا ْل ُق ْر ِ
تِ َ
آنَ ،و َأ َّن َل ُه َّن
لا ِدي» .رواه البـخ�اري ،)4739( :ق�ال ابن حجر في الفتح َ :
(و ُم َراد ابن َم ْس ُ
ص َو َأ ْخبا ِر الأْ َ ْنبِي ِ
َف ْضلاً لِ َما ِفي ِه َّن ِم َن ا ْل َق َص ِ
اء َوالأْ ُ َم ِم)(.)1
َ
َ
‡

يوجد تناس�ب واضح بين موضوع س�ورة مريم وس�ورة الكهف
الس�ابقة ،حيث أن كال السورتين اش�تملتا على قصص عجيبة،

تن ــاس ـبـ ــها

فس�ورة الكهف اش�تملت على قصة أصح�اب الكهف ،وقصة

موس�ى م�ع الخضر -عليهم�ا السلام  ،-وقص�ة ذي القرنين.

وس�ورة مريم فيه�ا أعجوبت�ان  :قصة والدة يحيى ب�ن زكريا -
عليهما السلام  -ح�ال كبر الوالد وعقم الوال�دة ،وقصة والدة

عيسى  من غير أب.
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‡

تناس�ب مطل�ع س�ورة مريم م�ع خاتمتها  :ف�ي تكرار
معنى الخف�اء؛ حيث افتتحت بدع�اء زكريا الخفي:
﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ،واختتم�ت
بهلاك الل�ه تعال�ى لألمم الكاف�رة بحيث ل�م يصبح

لهم أثر يحس ،أو صوت ولو خفي يس�مع ﴿ :ﭦ

ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾.

 -1أكثر سورة تكرر فيها اسم (الرحمن) من أسماء الله الحسنى ،فقد تكرر فيها ست عشرة مرة ،مما جعل للسورة جوا يغلب
سورة
وسف َو َ
ورة ُي ُ
“س َ
عليه الرحمة والرضا ،والرأفة والحنان ،وأسلوب ممتع لطيفَ ،س ِلس رقيق؛ ولهذا قال خالدُ بن َم ْعدان ُ :
َم ْر َيم َي َت َف َّك ُه بِ ِه َما َأ ْه ُل ا ْل َج َّن ِة ِفي ا ْل َج َّن ِة” ،ومما أكد هذا الجو واألسلوب فواصل آيات السورة فقد جاء أغلبها على حرف الياء
المشدد الممدود باأللف َ :س ِر ًّياَ ،جنِ ًّياَ ،ح ِف ًّيا ،ن َِج ًّيا ،..توحي باليسر والسهولة ،إال المقطع األخير من السورة ،الذي يخص
تهديد الكفار والتنديد بمن قال إن لله – تعالى  -ولدا ،فقد جاءت أغلب فواصل آياتها شديدة على حرف الدال أو الزاي
المشدد الممدود باأللفَ .م ًّداِ ،ض ًّداَ ،ع ًّدا ،إِ ًّداِ ،ع ًّزا ...توحي بالشدة والعنف(.)2

 -2استخدمت السورة أسلوب القصص ،فقد استغرقت قصص األنبياء حوالي ثلثي السورة ( 57آية) على النحو التالي  :ففي أولها جاءت قصة
زكريا وابنه يحيى  -عليهما السالم  14( -آية) ،ثم قصة مريم وابنها عيسى  -عليهما السالم  25( -آية) وهي أطول قصة في السورة ،ثم
طرف من قصة إبراهيم  مع والده وابنه إسحاق وحفيده يعقوب – عليهما السالم10( -آيات) ،ثم إشارة سريعة لقصة موسى وهارون
وإسماعيل وإدريس  -عليهم السالم  8( -آيات) ،فهذه أسماء عشرة رسل ذكرت قصصهم ،و ُذ ِكر آدم ونوح  -عليهما السالم  -عرضا.

وامتازت السورة أنها بدأت بالقصص دون مقدمة؛ كما هو الشأن الغالب في السور التي اعتمدت أسلوب القصص من السور المكية.

 -3احتوت سورة مريم على السجدة الخامسة من سجدات التالوة في القرآن الكريم  -بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت

في نهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ور َة
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ َع ْن َأبِي َم ْع َم ٍرَ :أ َّن ُع َم َر ] َق َر َأ ُس َ

خصــائصــها

َ
الس ْجدَ ِة َس َجدَ ُ ،ث َّم َق َ
ود َف َأ ْي َن ا ْل ُب َك ُاء؟” رواه البيهقي في شعب اإليمان.)3()1897( :
الَ :
الس ُج ُ
“ه َذا ُّ
َم ْر َي َم َف َل َّما َق َرأ آي َة َّ

 -4سورة مريم أول سورة  -بحسب ترتيب المصحف  -يذكر فيها لفظ ﴿ﭢ﴾ في آيتين منها ( ،)82،79وذكر هذا اللفظ في
السورة يدل على أنها مكية(.)4

 -5ثبت في السيرة أن سيدنا جعفر بن أبي طالب ] قرأ صدر سورة مريم على النجاشي فأسلم ،وهذا أثناء الهجرة للحبشة ،مما

يدل على تقدم نزول السورة(.)5
ُ -6ذكرت المباهلة( )6في القرآن الكريم مع ثالث طوائف  :أولها – بحسب ترتيب نزول القرآن – في سورة مريم مع كفار قريش:

﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ﴾ .وثانيها في سورة البقرة مع يهود المدينة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ .وثالثها في سورة آل عمران مع نصارى نجران – وهي أصرحها – :
﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(.)7

 -7اشتركت السور الثالث المتتالية في ترتيب المصحف (اإلسراء والكهف ومريم) بالتأكيد على بشرية رسل الله تعالى وأنهم عبيد لله

كسائر البشر إال إنهم يوحى لهم ،ونفي أن يكون لله ولد  :ففي سورة اإلسراء﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ..ﭧ ...ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ...ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ...ﯚ﴾ .وفي سورة الكهف ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ..ﯧ ...ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ...ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊَ ...ﰝ﴾ .وكان محور سورة
مريم يدور حول ذلك خاصة في موضوع سيدنا عيسى  الذي أكثر ما أثيرت حوله شبهة األلوهية وانه ابن الله – تعالى الله عن

ذلك ﴿ : -ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ....ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ......ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾.
‡

يدور محور السورة حول التوحيد ،ونفي الولد والشريك لله تعالى ،وإثبات قدرة الله تعالى ،وبيان فضل أنبياء الله ومكانتهم،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ولكن رغم ذلك فهم بشر وعبيد لله ال يجوز اتخاذهم آلهة أو جعلهم أبناء لله – تعالى  ،-فقد أرسلوا للدعوة إلى توحيد الله،
وحرصوا على توريث الدين ألبنائهم .وبيان قدرة الله تعالى ،وإثبات قضية البعث ،وبين حال الموحدين وحال المشركين يوم

القيامة.ويمكن تقسيم السورة لمقطعين رئيسيين :

 : )65-1( -1قصص بعض األنبياء – عليهم السالم – وبيان فضلهم ودعوتهم للتوحيد ،والتأكيد على بشرية عيسى ابن مريم .
 : )98-66( -2إثبات البعث ،وبيان حال الموحدين والمشركين يوم القيامة ،والتنديد بمن جعل لله تعالى ولدا.
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 -1طـه  :هي حروف هجائية أو مقطعة ،ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة ،ولذا سميت بها ،وتنطـق(طا،ها).

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وقيل إن (طه) اسم من أسماء الرسول ﷺ ،وفي ذلك تكريم له ،وتسلية عما يلقاه من إعراض قومه ،وقيل غير ذلك.

 -2موسى  :هو نبي الله موسى  من أولي العزم ،وسميت السورة باسمه ألن معظمها جاء في قصة موسى .

وسميت السورة بذلك ألن معظمها جاء في قصة
 -3الكليم  :وهو نبي الله موسى ؛ وسمي الكليم ألن الله عز وجل ك َّلمهُ ،
موسى .

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-13

المئـون
()11-7

حروف التهجي
()29-11

﴿ ﭵ﴾
()1-1

حرفان
()9-1

آياتها ومتوسطها ( 135 :متوسطة) صفحاتها  9٫7 :أسطرها  144 :كلماتها  1335 :حروفها 5338 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )20( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()16

النزول )45( :
الحزب ()32

ربع = 4

حــروف
فواصل آياتها

ا )111( :

الربع ()1

125

الطول )19( :

نهايتها

حزب = 1

الجزء ()16

جزء = 0٫5
م )1( :

ي )21( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 6 :

هـ )1( :

الحزب ()32

الربع ()4

128

نسبة حجمها = % 1٫63
و )1( :

ال(( :اسم ال َّل ِه َ
األ ْع َظم ِفي َث ِ
الث ُس َو ٍر ِم َن ا ْل ُقرآ ِن ،في سورة  :ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ِ
َ -1ع ْن َأبِي ُأ َما َم َة ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
آل ِع ْم َرانَ َ ،وطه)) .رواه الحاكم:
ُ
ْ ُ
ْ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

( ،)1861وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ،)746( :قال القاسم  :فالتمستها فوجدت أنه (الحي القيوم)(.)1
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة طه)

من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ـن ِم َن ِ
ـفَ ،و َمر َيـمَ ،وطـهَ ،و َ
ـاق ُ
الع َت ِ
يـلَ ،و َ
ود ] قالَ « :بنِي إِ ْس َرائِ َ
الك ْه ُ
ـن ِم ْن
األ ْنبِ َي ُ
األ َو ِلَ ،و ُه َّ
ـاءُ :ه َّ
ْ ُ
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
(و ُم َراد ابن َم ْس ُعود أن َُّه َّن م ْن أ َّو ِل َما ت ُُع ِّل َم م َن ا ْل ُق ْر ِ
تِ َ
آنَ ،وأ َّن َل ُه َّن
ال ِدي» .رواه البـخاري ،)4739( :قال ابن حجر في الفتح َ :
ص َو َأ ْخبا ِر الأْ َ ْنبِي ِ
َف ْضلاً لِ َما ِفي ِه َّن ِم َن ا ْل َق َص ِ
اء َوالأْ ُ َم ِم)(.)2
َ
َ

‡

تناسب مطلع سورة طه مع خاتمة سورة مريم – السابقة -؛ حيث

‡ تناسب مطلع سورة طه مع خاتمتها؛ حيث افتتحت ببيان

به المؤمنين وينذر المعاندين ،قال تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ

هداية المعاندين قال تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

جاءت خاتمة سورة مريم ببيان أن القرآن ُي ِّسر للرسول ﷺ ليبشر

أن مهمة الرسول ﷺ التذكير والبالغ فقط وليس عليه

تن ــاس ـبـ ــها

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾،

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾،

ليشقى ،إنما ليذكر به من يخشى ،قال تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ

بقوله تعالى ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ

وجاء في مطلع سورة طه أن القرآن لم ينزل على الرسول ﷺ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾،
فتناسب المقطعان في الحديث عن القرآن.
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وليس بعد البالغ إال انتظار العاقبة؛ لذا ُختمت السورة
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾.

 -1ق�ال اإلم�ام البقاعي ( :ومن أعظم فضائلها (أي س�ورة طه)  :أن قراءة أولها كان س�بب ًا إلسلام عمر ب�ن الخطاب ] ،وهو
فعز به المس�لمون ،فرغب في اإلسلام
الفاروق ،الذي كان إسلامه فتح ًا أ َّيد الله به هذا الدين؛ ففرق به بين الحق والباطلّ ،
بسبب ذلك  ،..وذلك هو عين مقصودها)(.)3

 -2إسالم سيدنا عمر بن الخطاب ]عند سماعه لسورة (طه) يدل على وجه من وجوه إعجاز القرآن  ،وهو تأثير القرآن على نفوس

س�امعيه َ ،ق َ
ال ا ْل َخ َّطابِ ُّيَ (:و ُق ْل ُت ِفي إِ ْع َجا ِز ا ْل ُق ْر ِ
آن َو ْج ًها آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الش�اذ في آحادهمَ ،وهُ َو َصنِ ُيع ُه
وسَ ،فإِن ََّك لاَ َت ْس َم ُع َكلاَ ًما َغ ْي َر ا ْل ُق ْر ِ
ص َل ُه إِ َلى ا ْل َق ْل ِ
وب َو َت ْأثِ ُير ُه ِفي ال ُّن ُف ِ
بِا ْل ُق ُل ِ
ب ِم َن ال َّل َّذ ِة
الس ْم َع َخ َل َ
آن َ -م ْن ُظو ًما َولاَ َم ْن ُث ً
ورا -إِ َذا َق َرعَ َّ

الر ْو َع ِة َوا ْل َم َها َب ِة ِفي َح ٍ
َوا ْل َحَل�اَ َو ِة ِف�ي َح ٍ
ص ِم ْن� ُه إِ َل ْي ِه َ ،ق َال ال َّل ُه َت َع َالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ال ُأخْ َرى َما َي ْخ ُل ُ
�ال َ ،و ِم َن َّ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(س�ورة الحش�ر)َ ،و َق َ
�ال

َت َع َالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ...ﮌ﴾(سورة الزمر)(.)4

 -3س�ورة طه أول س�ورة  -بحس�ب ترتيب المصحف -تفتتح بحرفين من حروف التهجي  ،والس�ور التي افتتحت بحرفين تس�ع
سور ،وهي  :طه ( ،طس) في النمل  ،يس ( ،حم) في  :غافر وفصلت و الشورى والزخرف والدخان والجاثية واألحقاف(.)5

خصــائصــها

ويالحظ أنها كلها سور مكية وجاءت في النصف الثاني من المصحف الشريف .

 -4أكثر ما اختلف في تفسيره من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن هو ما ابتدأت به سورة طه ،وهو قوله تعالى:
﴿ﭵ ﭶ﴾ ،جاء في تفسير روح البيان ﴿( :ﭵ﴾ اختلفوا فيه أكثر مما في غيره من المقطعات)(.)6

 -5اس�تخدمت الس�ورة أس�لوب القصص ،فقد جاء ما يزيد عن ثلثي السورة في قصة موسى  ( 90آية) ،وذكرت أيضا جانبا
من قصة آدم  في ( 9آيات ) ،وما تبقى من آيات السورة ( 36آية) إما مقدمة للقصص أو تعقيب عليها.

 -6كل س�ورة تب�دأ بحرف (الطاء) ترد فيها قصة موس�ى في أوائلها مفصلة قبل س�ائر القصص ،مث�ل( :طه ،وطس في النمل،
وطسم في الشعراء  ،وطسم في القصص) وليس في المواطن األخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك .فالقاسم المشترك
فيما يبدأ بالحرف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة .والمالحظة األخرى أن ما يبدأ بـ(طسم) تكون قصة موسى
فيها أطول مما يبدأ بـ (طس) فكأن زيادة الميم إشعار بزيادة القصة فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟

()7

 -7قصة س�يدنا موس�ى  مع فرعون وبني إس�رائيل من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم على اإلطالق ،حتى قيل(كاد
القرآن أن يكون كله لموسى) ،وقد تكرر اسم سيدنا موسى  (136مرة) في ( )34سورة ،وأكثر السور التي ذكرت قصته
بالتفصيل  :األعراف ،طه ،القصص(.)8

 -8جو الس�ورة هو جو الرحمة والمن والطمأنينة والرعاية بالمختارين،فلذا جاء نظم ألفاظها س�هال ورخيا ،يش�به س�ورة مريم
السابقة.

 -9ذكرت س�ورة طه بعد س�ورة مريم ،ألنّها تش�بهها في غلبة األس�لوب القصصي عليها .فهي تعدّ من هذه الناحية كأنها تكميل
لها؛خاصة أن سورة مريم أجملت قصة موسى  وذكرت اسم آدم  عرضا ،فجاء في سورة طه تفصيل قصتهما(.)9

‡ محور السورة الرئيسي( :رعاية الله – تعالى -لمن يختارهم إلبالغ دعوته فال يشقون بها وهم في رعايته ،وما عليهم
إال التذكرة ،فمن اتبع الذكر فال يضل وال يشقى ،ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدارين) ،ويمكن تقسيم السورة

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

إلى ثالثة مقاطع :

 : )8-1( -1القرآن نزل للتذكرة ال لشقاء الرسول ﷺ وأتباعه ،وبيان بعض صفات الله – تعالى – منزل الكتاب.

 : )98-9( -2ذكر قصة موسى  من نزول الرسالة عليه إلى عبادة بني إسرائيل العجل ؛ وذلك لتسلية الرسول ﷺولبيان
رعاية الله -تعالى -لرسله.

 : )135-99( -3توعد المعرضين عن الذكر بالشقاء في الدنيا واآلخرة ،وتبشير المتبعين بسعادة الدارين ،وأمر الرسول ﷺ
بالصبر والذكر والزهد ،وتخلل ذلك قصة إغواء إبليس آلدم  وزوجه وإخراجهما من الجنة.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1األنبياء  :جمع نبي ،وهو رجل يختاره الله تعالى فيوحي إليه برسالة ويأمره بتبليغها للناس؛ وسميت بسورة األنبياء لتضمنها
الحديث عن قصة سبعة عشر نبيا ،في استعراض سريع يطول أحيانا ويقصر أحيانا.

 -2اقترب  :أي قرب وقت القيامة ،وسميت السورة بذلك البتداء السورة بهذه الكلمة ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾.

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-14

المئـون
()11-8

آياتها ومتوسطها ( 112 :متوسطة)
المصحف )21( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()17

الجمل الخبرية
()21-4

صفحاتها 10 :

الحزب ()33

ربع = 4

حــروف
فواصل آياتها

فاتحتها
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾

أسطرها  147 :كلماتها  1169 :حروفها 4980 :
النزول )73( :

الربع ()1

129

حزب = 1

الطول )22( :

نهايتها

الجزء ()17

الحزب ()33

جزء = 0٫5

ن )106( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 6 :
الربع ()4

132

نسبة حجمها = % 1٫52
م )6( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ال َ :ق َ ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

األنبياء) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.
الح ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َ (( :د ْع َو ُة ِذي ال ُّن ِ
ال َ :ق َ
اص ] َق َ
ال َر ُس ُ
َ -2ع ْن َس ْع ِد ْب ِن َأبِي َو َّق ٍ
ون  -إِ ْذ َد َعا َو ُه َو ِفي َب ْط ِن ُ
وت ﴿ : -ﮜ ﮝ ﮞ
ٍ
ِ ِ
اب ال َّل ُه
اس َت َج َ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[ ،األنبياء] َفإِ َّن ُه َل ْم َي ْد ُع بِ َها َر ُج ٌل ُم ْسل ٌم في َش ْيء َق ُّط إِلاَّ ْ
َل ُه)) .رواه الترمذي )3505(:وصححه األلباني.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ـن ِم َن ِ
ـفَ ،و َمر َيـمَ ،وطـهَ ،و َ
ـاق ُ
الع َت ِ
يـلَ ،و َ
ود ] قالَ « :بنِي إِ ْس َرائِ َ
الك ْه ُ
ـن ِم ْن
األ ْنبِ َي ُ
األ َو ِلَ ،و ُه َّ
ـاءُ :ه َّ
ْ ُ
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
الفتح(:و ُم َراد ابن َم ْس ُعود َأن َُّه َّن م ْن َأ َّو ِل َما ت ُُع ِّل َم م َن ا ْل ُق ْر ِ
تِ َ
آنَ ،و َأ َّن َل ُه َّن
ال ِدي» .رواه البـخاري ،)4739(:قال ابن حجر في
َ
ص َو َأ ْخبا ِر الأْ َ ْنبِي ِ
َف ْضلاً لِ َما ِفي ِه َّن ِم َن ا ْل َق َص ِ
اء َوالأْ ُ َم ِم)(.)1
َ
َ
‡

تناسب مطلع سورة األنبياء مع خاتمة سورة طه – السابقة -؛ حيث ختمت سورة طه بدعوة الكفار إلى انتظار وعد الله لهم بالعذاب في
الدنيا أو اآلخرة ،قال تعالى﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ ،وجاء في مطلع

سورة األنبياء اقتراب هذا المنتظر ،ولكن الكفار في غفلة عنه ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾.

تن ــاس ـبـ ــها

‡

تناسب مطلع سورة األنبياء مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بغفلة الناس عن يوم الحساب ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾ ،وجاء في نهايتها إقرار الكفار بالغفلة عند وقوع القيامة،قال تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ .وكذلك تحدثت

بداية السورة عن شبهات الكفار حول الرسول ﷺ أنه شاعر وساحر ومفتر وغير ذلك ،وجاءت خاتمة السورة بطلب الرسول ﷺ

من الله أن يحكم بينه وبينهم ،واستعانته بربه على ما يصفون ،قال تعالى ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ﴾ ،فمطلع السورة بدأ بإيقاع قوي ُ
وختِمت كذلك بإيقاع قوي؛ فتم التناسب بين طرفي السورة ،والحمد لله.
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 -1استخدمت السورة أسلوبين إلثبات أصول العقيدة:أسلوب التقرير والمجادلة كما في سورة األنعام ،وأسلوب القصص كما
في سورة األعراف.

 -2قصص األنبياء استغرق ما يقارب نصف السورة ( 44آية) ،وقد ذكرت قصصهم على الترتيب التالي  :موسى وهارون ( 3آيات)،
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ( 23آية) ،لوط (آيتان) ،نوح(آيتان) ،داود وسليمان ( 5آيات) ،أيـوب (آيتان) ،إسماعيل وإدريـس
وذو الكفل (آيتان) ،يونس (آيتان) ،زكريا ويحيى (آيتان) ،ابن مريم(آية واحدة)  -عليهم الصالة والسالم  .-ومن حيث ذكر

قصص األنبياء فهي تتفق مع سورتي مريم وطه السابقتين لها بحسب ترتيب المصحف.
 -3ذكرت سورة األنبياء أسماء ستة عشر نبي ًا  ،ولم يأت مثل هذا العدد من أسماء األنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة
األنعام ،فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبي ًا.

()2

 -4ركزت السورة على اليوم اآلخر وما يصحبه من أهوال في بدايتها ووسطها و أواخرها ،ومن ذلك حديثها في أواخرها عن خروج
يأجوج ومأجوج وهو من أشراط الساعة .

 -5ركزت السورة الكريمة على قضية الدعاء  ،فذكرت نداء خمسة أنبياء واستجابة الله – تعالى  -لهم  :فبدأت بدعاء سيدنا نوح

خصــائصــها

 على قومه  ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ،ثم بدعاء سيدنا أيوب  عندما مسه
الضر  ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾  ،ثم دعاء سيدنا يونس  عندما ابتلعه الحوت:
﴿ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ،ثم دعاء سيدنا زكريا 

لطلب الذرية  ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ﴾ ،ثم ُختِ َمت السورة بدعاء خاتم المرسلين ﷺ ﴿:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ﴾(.)3

 -6ال ّنظم في سورة األنبياء من ناحية بنائه اللفظي ،يختلف عن النظم في سورتي مريم وطه .هناك كان النظم سهال ورخيا يناسب
جو
جوهما ،وآياتهما تختم في الغالب باأللف.أ ّما في سورة األنبياء ،فال ّنظم نظم التقرير ،الذي يتناسق مع موضوعها ،ومع ّ
السياق في عرض هذا الموضوع ،ولذلك ختمت آياتها بالميم أو بالنون(.)4

 -7جاء في السورة الكريمة قوله تعالى ...﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ  ...ﯭ﴾ وهذا الجزء من اآلية تقرأ من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها
إلى آخرها  ،أي إذا عكست حروفها استقامت ولم يختلف لفظها  ،ويطابقها ما جاء في سورة المدثر ﴿ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ وال

ثالث لهما في القرآن  ،وهو ما سمي في البالغة (ما ال يستحيل باالنعكاس) أو ( المقلوب المستوي ) .

()5

 -8يوجد في القرآن ثالث سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها وهي  :الفاتحة واألنبياء واإلخالص(.)6

‡ محور الس�ورة الرئيس�ي( :تهدف الس�ورة إلى إثبات أصول العقيدة اإلسالمية (التوحيد ،الرس�الة ،البعث) في نفوس المشركين؛
فتراه�ا تع�رض ألقوالهم ،وت�رد عليهم مهددة من�ذرة ،وتلفت األنظار للكون وما فيه حتى يس�تدل بذلك عل�ى وحدة خالقه ،ثم

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

تعرض لقصص بعض األنبياء للعبرة والعظة ،وهي في البدء والنهاية تصور بعض مش�اهد يوم القيامة بأس�لوب قوي مؤثر)(.)4

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 : )47-1( -1غفلة الناس عن يوم الحس�اب ،والرد على ش�بهات المش�ركين ،ومناقش�ة عقائدهم الفاس�دة ،وإقامة األدلة على
وحدانية الله تعالى وبطالن تعدد اآللهة ،وتوعد المستهزئين بالرسول ﷺ.

 :)95-48( -2ذكر قصص س�بعة عش�ر رسوال لالستدالل على وحدة دعوة الرسل – عليهم السالم – ورعاية الله تعالى لهم،
وبيان سنة الله تعالى في إهالك المشركين ونجاة الموحدين.

 : )112-96( -3عاقب�ة الكافري�ن والمؤمني�ن ف�ي اآلخ�رة ،وبي�ان أن رس�الة الرس�ول ﷺ رحم�ة للعالمي�ن ،والخت�ام بتوعد
الكافرين.
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الحج  :هو الركن الخامس من أركان اإلسالم ،وسميت بسورة الحج؛ ألنها اشتملت على الدعوة إلى الحج على لسان إبراهيم

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الخليل  في قوله تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾،
وذكر فيها ما شرع للناس من مناسك الحج؛ تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع ،وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن
المسجد الحرام ،وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين باالتفاق ،وإنما فرض الحج باآليات التي في سورة البقرة

وفي سورة آل عمران .وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان اإلسالم .وليس لهذه السورة اسم غير هذا االسم.

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-8

المثـاني
()30-6

تصنيفها

عــدد

آياتها ومتوسطها ( 78 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

النداء
()10-3

بدايتها

الجزء ()17
ربع = 4

ر:
()25

د:
()15

نهاية التسع الخامس

النزول )103( :
الحزب ()34

الربع ()1

133

ن:
()12

الجزء ()17

الحزب ()34

جزء = 0.5
ب:
()2

ق:
()6

لفظ الجاللة (اﷲ) 75 :

الطول )20( :

نهايتها

حزب = 1
م:
()12

﴿ ﭑ ﭒ﴾
()2-2

صفحاتها  10 :أسطرها  148 :كلماتها  1274 :حروفها 5237 :

المصحف )22( :

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

فاتحتها

ز:
()2

ء:
()1

الربع ()4

136

نسبة حجمها = % 1.6
ج:
()1

ط:
()1

ظ:
()1

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾

ول ِ
 -1عن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ور ُة ا ْل َح ِّج َع َلى َسائِ ِر ا ْل ُق ْر ِ
آن بِ َس ْجدَ ت َْي ِن؟ َق َ
ام ٍر ] قال َ :يا َر ُس َ
ال (( :ن ََع ْم)) .رواه أحمد:
اللهَ ،أ ُف ِّض َل ْت ُس َ
َ ْ
( ،)17364قال محققو المسند  :حسن بطرقه.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ال َ :ق َ ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الحج) من المثاني؛ التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ِِ
َ -3ع ِن ْاب ِن ُع َم َر ] َع ْن ُع َم َر َ ] :أ َّن ُه َس َجدَ ِفي ا ْل َح ِّج َس ْجدَ ت َْينَ ،و َق َ
الس َو ِر بِ َس ْجدَ ت َْي ِن» رواه
الس َ
ور َة ُف ِّض َل ْت َع َلى ُّ
ال « :إِ َّن َهذه ُّ

القاسم بن سالم في فضائل القرآن ،)450( :وصححه محقق الكتاب (الشيخ مجدي فتحي السيد).
ور َة ال ِّنس ِ
 -4عن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِرَ ،فإِ َّن ِفي ِه َّن
ور َة ا ْل َح ِّجَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِةَ ،و ُس َ
اءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ُس َ
اب ] قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه الحاكم ،)3493( :وصححه ووافقه الذهبي.
َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َع ِ
ام ِر ْب ِن َربِ َيع َة َق َ
ور َة ا ْل َح ِّج إِلاَّ ِم ْن ُع َم َر ِ
ِ
بن
الخطاب ]ِ ،م ْن َكث َْر ِة َما َكانَ
وس َف َو ُس َ
ور َة ُي ُ
ال َ « :ما َح ِف ْظ ُت ُس َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َيق َْر َأ ُه َما في َصلاَ ة ا ْل َف ْجرَ ،
وكانَ َيق َْرأ بِ ِهما ق َر َاء ًة َبطي َئ ًة» .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)810( :وصححه محقق الكتاب
الدكتور أحمد السلوم.
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‡ يوجد تناسب بين سورة الحج مع سورة األنبياء السابقة ،حيث ركزت

‡ تناسب مطلع سورة الحج مع خاتمتها ،حيث بدأت

ﭓ  ..ﭘ﴾ وفي نهايتها ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

سورة األنبياء على اقتراب الساعة في مطلعها﴿ :ﭑ ﭒ

بنداء الناس وحثهم على تقوى الله تعالى﴿ :

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ..ﮡ﴾ ،وجاء مطلع سورة

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ .وفي خاتمتها

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ .وختمت سورة األنبياء بسؤال

تحقق هذه التقوى التي تنجيهم من أهوال القيامة

وعنادهم﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ..ﯰ﴾ ،وجاء حكم الله في سورة

ﮗﮘﮙﮚ ﮛ

تن ــاس ـبـ ــها

الحج بذكر أهوال الساعة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ

الرسول ﷺ ربه أن يحكم بينه وبين الكفار الذين طال جدالهم

الحج باألذن بقتالهم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾.

وجهت النداء للمؤمنين وبينت لهم مظاهر

وتجعلهم من المفلحين ﴿ :ﮕ ﮖ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ...ﯴ﴾.

 -1اختلف العلماء في سورة الحج هل هي من السور المكية أم المدنية؟ فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر مدنية ،وهذا ما
ذهب إليه بعض المفسرين ،وهي بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية ،وسبب االختالف أن مواضيع

السورة جاء بعضها ما يوافق مواضيع السور المكية كإثبات التوحيد والبعث ،وإنكار الشرك ،ومشاهد القيامة .وجاء بعضها ما
يوافق مواضيع السور المدنية كاإلذن بالقتال ،وأحكام الحج،ولذا ذهب الجمهور أنها من السور المختلطة بعضها مكي وبعضها

مدني ،ورجح البعض أنها سورة مكية فيها آيات مدنية؛ ألن الذي يغلب على السورة هو موضوعات وأسلوب السور المكية(.)1
(و ِه َي -أي سورة الحج ِ -م ْن َأعَ ِ
اج ِ
الس َو ِرَ ،نزَ َل ْت َل ْيلاً َو َن َه ًاراَ ،س َف ًرا َو َح َض ًراَ ،م ِّك ًّيا َو َمدَ نِ ًّياِ ،س ْل ِم ًّيا َو َح ْربِ ًّيا،
 -2قال ا ْل َغ ْز َن ِو ُّي َ :
يب ُّ
َن ِ
اس ًخا َو َم ْن ُس ً
وخاُ ،م ْح َك ًما َو ُمت ََشابِ ًها)(.)2

 -3اختصت سورة الحج باحتوائها على سجدتين من سجدات التالوة  :السجدة السادسة والسابعة – بحسب ترتيب المصحف –،

وقد جاءت السجدة السادسة في نهاية الربع األول من السورة في قوله تعالى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

خصــائصــها

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ،وجاءت السجدة السابعة قبل اآلية األخيرة من السورة في قوله تعالى ﴿ :ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(.)3

 -4ذهب بعض السلف أن أول آية نزلت في اإلذن بالقتال جاءت في سورة الحج في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،وقال الشيخ محمد الصابوني ( :وهي أول ٍ
آية ُأذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في

أكثر من سبعين آية)(.)4
ُ -5ذ ِكر في أواخر السورة سبع آيات متواليات ،في آخر كل آية منها اسمان من أسماء الله الحسنى ،وهي في قوله تعالى ﴿ :ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ...ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ...ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ...ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ...ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ...ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ﴾ ،وهذا أمر لم يأت في القرآن سوى في هذا الموضع(.)5

 -6يمتاز أسلوب السورة  -في مجموعه  -بالقوة والعنف ،والشدة والرهبة ،واإلنذار والتحذير ،وغرس التقوى في القلوب بأسلوب
تخشع له النفوس(.)6

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محور السورة الرئيسي ( :إثبات عقيدة البعث والتوحيد ،وإبطال الشرك ،وتهيئة المسلمين لتمكينهم في األرض وجعلهم أمة داعية
شاهدة على األمم األخرى) .ويمكن تقسيمها إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 :)24-1( -1أهوال الساعة ،وإثبات البعث ،وبيان أصناف الناس وجزائهم يوم القيامة.
 :)41-25( -2مشروعية الحج والجهاد.

 :)78-42( -3نصر الله لرسله وإهالك مكذبيهم ،وإبطال الشرك ،وبيان ضعف ما يعبد من دونه ،وبيان مكانة األمة المسلمة ومهمتها.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1المؤمنون  :هم َمن آمن بأركان اإليمان الستة ،اعتقادا وقوال وعمال ،وسميت بسورة المؤمنون؛ الفتتاحها بفالح المؤمنين ،في
قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،واشتمالها على أوصافهم وجزائهم العظيم في اآلخرة وهو ميراث جنة الفردوس.
﴿ -3 -2ﭑ ﭒ﴾ ،الفالح  :أي قد فاز ِ
وسعد ،وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بها السورة .وأيضا تسمى سورة الفالح
لذات السبب.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-15

المئـون
()11-9

آياتها ومتوسطها ( 118 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-5

صفحاتها 8 :

أسطرها  118 :كلماتها  1050 :حروفها 4399 :

المصحف )23( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()18

النزول )74( :
الحزب ()35

ربع = 3

حــروف
فواصل آياتها

الربع ()1

137

حزب = 0٫75

نهاية السبع الرابع

لفظ الجاللة (اﷲ) 13 :

الطول )25( :

نهايتها

الجزء ()18

الحزب ()35

جزء = 0٫37

ن )114( :

تحزيب
القرآن

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

الربع ()3

139

نسبة حجمها = % 1.35
م )4( :

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

ِ ِ
((ح َض ْر ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ْو َم ا ْل َف ْتحِ َف َص َّلى ِفي ُق ُب ِل ا ْل َك ْع َب ِةَ ،ف َخ َل َع ن َْع َل ْي ِه َف َو َض َع ُه َما َع ْن َي َسا ِر ِهَ ،فا ْف َت َت َح
السائِ ِب ] َق َال َ :
َ -1ع ْن َع ْبد ال َّله ْب ِن َّ
ينَ ،ف َلما َجا َء ِذ ْكر ُم َ َ ِ
ِِ
بِس َ ِ
السلاَ ُم َ -أخَ َذ ْت ُه َس ْع َل ٌة َف َر َك َع)) رواه مسلم ،)455( :والنسائي )1007( :واللفظ
ورة ا ْل ُم ْؤمن َ َّ
وسى أ ْو ع َ
ُ
ُ
يسى َ -ع َل ْي ِه َما َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

السعال.
له.وسعلة:أي ُّ

ِِ
ُ
ول ال َّل ِه ﷺ؟ َقا َل ْت َ (( :كانَ ُخ ُل ُق َر ُس ِ
ينَ ،كي َف َكانَ ُخ ُل ُق َر ُس ِ
وسَ ،ق َ
ول
الُ :ق ْل َنا لِ َعائِشَ َة –
َ -2ع ْن َي ِزيدَ ْب ِن َبا َب ُن َ
 َ :يا أ َّم ا ْل ُم ْؤمن َ ْين؟ ا ْق َر ْأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [المؤمنونَ ]1 :ح َّتى َب َلغَ ا ْل َعشْ َرَ .ف َقا َل ْت َ (( :ه َك َذا
ور َة ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ال َّل ِه ﷺ ا ْل ُق ْرآنُ ))ُ .ث َّم َقا َل ْتَ :تق َْر ُأ ُس َ

َكانَ ُخ ُل ُق َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ)) .رواه الحاكم ،)3481( :وصححه ووافقه الذهبي.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
المؤمنون) من المئين؛ التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.

‡

تناسب مطلع سورة المؤمنون مع خاتمة سورة الحج – السابقة -؛
خطاب للمؤمنين
حـيـث جـاء فـي خـاتـمـة سـورة الحج
ٌ

تن ــاس ـبـ ــها

يأمرهم الله تعالى فيه ..﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
فصله في فاتحة
ﮟ ﮠ ﮡ﴾ وكان ذلك مجملاً َّ ،

سورة المؤمنون ،فذكر خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح،

فقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾ اآليات ،وفي سورة الحج رجاء الفالح للمؤمنين ،وفي

سورة المؤمنون تحقق هذا الفالح لهم.
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‡

تناسب مطلع السورة مع ختامها؛ حيث جاء في مطلعها تقرير
الفالح للمؤمنين﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وفي ختامها

تقرير الخسران للكافرين ..﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾ .وفي تقرير صفة الخشوع في الصالة في مطلعها:
﴿ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،والتوجه إلى الله
بالخشوع في ختامها ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ﴾ ..فتناسق المطلع والختام في ظالل اإليمان.

 -1السورة في غالبها اتبعت أسلوب تقرير الحقائق العقائدية واإليمانية والسنن اإللهية ،ومناقشة الكفار في إثبات هذه الحقائق والرد
على شبهاتهم ،واتبعت أسلوب القصص في بعض آياتها.

 -2أسلوب القصص استغرق ما يعادل ربع السورة تقريبا ( 30آية) ،استعرضت من خاللها قصص موكب الرسل الكرام من سيدنا
نوح أول رسول إلى سيدنا عيسى آخر رسول قبل محمد – عليهم الصالة والسالم  -إما تصريحا أو تعريضا على النحو التالي :

نوح ( 8آيات) ،هود أو صالح تعريضا ( 11آية) ،ذكرت مجمال قصص األنبياء من بعد هود أو صالح إلى موسى ( 3آيات)،

موسى وهارون ( 5آيات) ،عيسى (آية واحدة) ،خطاب عام لجميع الرسل (آيتان)  -عليهم الصالة والسالم .-

 -3جو السورة ك ّلها جو البيان والتقرير ،وجو الجدل الهادئ ،والمنطق الوجداني وال ّلمسات الموحية للفكر والضمير .والظل الذي
يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها وهو اإليمان (.)1

 -4احتوت سورة المؤمنون على إحدى عشرة آية تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وأخالقهم وبيان
ما يجب عليهم تجاه ر ّبهم وتجاه الناس ،وما يكون من الفالح والنجاح والسعادة والطمأنينة وحسن العاقبة ألصحاب هذه

الصفات ،وقد جاءت هذه اآليات في بداية السورة من قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ :ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ .وقد بينت السيدة عائشة –

 -أن هذه الصفات من أخالق الرسول ﷺ(،)2

خصــائصــها

وهذه اآليات الجوامع وباإلضافة ألمثالها في سور سابقة  -كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء  -تحدد السلوك اإلسالمي

المضيء .

 -5تكررت صفات المؤمنين في وسط السورة أيضا  ،وذلك قوله تعالى  ﴿:ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ ،فهذه اآليات الخمسة وباإلضافة لآليات اإلحدى عشرة التي جاءت في
مطلع السورة لها ارتباط قوي باسم السورة  ،وأيضا بمحورها وموضوعها وهو بيان صفات المؤمنين المستحقين للفالح والفوز

في الدنيا واآلخرة .
ُ -6ذ ِك َر في مطلع السورة ثالث آيات تدل على تطور خلق اإلنسان وهو جنين في رحم أمه  ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ،وهذه اآليات
كثير ًا ما ُيحتج بها على اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ؛ حيث وصفت اآليات وص ًفا دقي ًقا للمراحل التي يمر بها تكوين الجنين ،

وأعطت تسمية خاصة لكل مرحلة  ،وهذا األمر لم يدركه العلماء إال في العصور الحديثة  ،وفي ذلك داللة واضحة أن هذا القرآن
من عند خالق اإلنسان – سبحانه – والرسول ﷺ ما هو إال مبلغ عن رب العالمين(. )3

 -7نقل ابن قيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان يقرأ على الممسوس خواتيم سورة المؤمنون ُفيشفى -بإذن الله ، -قال( :كان كثيرا ما يقرأ
في أذن المصروع﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾)(.)4

‡

محورها الرئيسي(( :بيان خصال اإليمان ودالئله وحقائقه ،والتأكيد على فالح أهل اإليمان وخسران أهل الكفر في الدارين))،
ولذلك سماها سيد قطب -

 -بسورة اإليمان( ،)5ويمكن تقسيمها إلى أربعة مقاطع رئيسية :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )22-1( -1خصال المؤمنين ،ودالئل اإليمان في خلق اإلنسان واآلفاق.

 : )52-23( -2موكب الرسل الكرام من نوح إلى عيسى – عليهم السالم – يدعو لحقيقة اإليمان ،وبيان نصرة الله لهم
وهالكه للمعاندين.

 : )98-53( -3إرسال الرسول ﷺ إلى الناس بعد اختالفهم في دين الحق ،ومجادلة الكفار لبيان حقائق اإليمان ،والمقارنة
بين صفات المؤمنين و الكافرين.

 : )118-99( -4من مشاهد يوم القيامة؛حيث فالح المؤمنين وخسارة الكافرين ،وتقرير قاعدة اإليمان األولى (إفراد الخالق
بالعبادة).
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

كنور القرآن ونور العقل .وسميت بسورة النور ألن فيها آية ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ..ﰁ﴾ .ولما فيها من إشعاعات

النور الرباني ،بتشريع األحكام واآلداب ،التي تحفظ األسرة والمجتمع ،ولتكرار لفظ(النور) فيها سبع مرات ،فهي أكثر سورة
تكرر فيها هذا اللفظ ،وال يعرف لها اسم آخر.

تصنيفها
عــدد

النور  :الضوء المنتشر المعين على اإلبصار ،وهو نوعان  :محسوس بعين البصر؛كنور الشمس والقمر ،ومعقول بعين البصيرة؛

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-9

المثـاني
()30-7

آياتها ومتوسطها ( 64 :طويلة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-6

صفحاتها  9٫7 :أسطرها  144 :كلماتها 1316 :

المصحف )24( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()18

حــروف
فواصل آياتها

حروفها 5664 :

النزول )102( :
الحزب ()35

ربع = 4
ن )31( :

﴿ ﭑ ﭒ ...ﭚ ﴾

الربع ()4

140

الطول )16( :

نهايتها

حزب = 1

الجزء ()18

جزء = 0٫5
ر )7( :

م )23( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 80 :

ب )2( :

الحزب ()36

الربع ()3

143

نسبة حجمها = % 1٫74
ل )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

النور) من المثاني؛ التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
َ -2ع ْن َأبِي َع ِط َّي َةَ ،ق َ
ال َ :ك َت َب إِ َل ْي َنا ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
ور َة ال ُّنو ِر» رواه أبوعبيدة في
ور َة ال َّت ْو َب ِةَ ،و َع ِّل ُموا نِ َس َاء ُك ْم ُس َ
اب ] َأ ْن «ت ََع َّل ُموا ُس َ
فضائل القرآن ،)433( :وقال محقق الكتاب  :إسناده صحيح .وذلك أن سورة التوبة ُذ ِك َر فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال،
وسورة النور ُذ ِكر فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.

ور َة ال ِّنس ِ
 -3عن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
إن ِفي ِه َّن
ور َة ال ُّنورَ ،ف َّ
ور َة ا ْل َح ِّجَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َمائِدَ ِةَ ،و ُس َ
اءَ ،و ُس َ
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،و ُس َ
اب ] قال « :ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
ا ْل َف َرائِ َ
ض» .رواه الحاكم ،)3493( :وصححه ووافقه الذهبي.
ال َص ِ
ال َ :ح َج ْج ُت َأنَا َو َص ِ
ور َة ال ُّنو ِر َو ُي َف ِّس ُر َهاَ ،ف َق َ
َ -4ع ْن َأبِي َوائِ ٍلَ ،ق َ
اح ٌب لِيَ ،و ْاب ُن َع َّب ٍ
احبِي َ « :يا ُس ْب َحانَ
اس َع َلى ا ْل َح ِّجَ ،ف َج َع َل َيق َْر ُأ ُس َ
ِ
اللهَ ،ما َذا َي ْخ ُر ُج ِم ْن َر ْأ ِ
الر ُج ِلَ ،ل ْو َس ِم َع ْت َه َذا ال ُّت ْر َك ألسلمت» .رواه الحاكم ،)6292( :وصححه ووافقه الذهبي.
س َه َذا َّ
‡

تناسب موضوع سورة النور مع ما ذكر في سورة المؤمنون  -السابقة-؛ حيث ذكر في سورة المؤمنون من صفات المؤمنين :

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،وجاء في سورة النور أحكام َمن لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني ،وما اتصل
بذلك من شأن القذف،وقصة اإلفك ،واألمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا ،واالستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر ،وأمر

فيها بالنكاح حفظا للفرج ،وأمر من لم يقدر على النكاح باالستعفاف ،ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا .قال السيوطي( :وال
ارتباط أحسن من هذا االرتباط ،وال تناسق أبدع من هذا النسق)(.)1
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‡

امتازت السورة بقوة مطلعها وخاتمتها مع تناسبهما ،حيث ابتدأت بالتنبيه على أن هذه السورة جاءت بأحكام مفروضة وواضحة،

تابع  -تن ــاس ـبـ ــها

قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،ثم جاءت خاتمة السورة بالتحذير من مخالفة

هذه األحكام؛ فالله عالم بما يفعله الخلق ،وأنهم سيرجعون إليه ليحاسبهم على أعمالهم ،قال تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾.قال سيد

قطب – تعقيبا على اآلية ( :-وهذا هو الحارس لتلك األوامر والنواهي ،وهذه األخالق واآلداب ،التي فرضها الله في هذه
السورة وجعلها كلها سواء.)2()..

تنص على أنها سورة وتنبه على ما تحتويه من أحكام مهمة ،وال يوجد سورة في القرآن
 -1امتازت سورة النور باالفتتاح بآية ّ
افتتحت بمثل ذلك(.)3

 -2احتوت سورة النور على (آيات اإلفك) وهي ست عشرة آية ،تبدأ من قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ..ﭱ﴾ ،وقد
تحدثت عن قصة اإلفك وأكدت على براءة أم المؤمنين عائشة -
بطهارة أمهم الصديقة وفضلها إلى يوم الدين(.)4

 -مما قذفت به ،وأصبحت هذه اآليات تذكر المؤمنين

 -3احتوت السورة على آية النور ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ .فأثبتت هذه اآلية اسم (النور)

خصــائصــها

لله تعالى ،وهي أكثر آية تكرر فيها لفظ (النور)(.)5

 -4احتوت السورة على كثير من آيات األحكام ،وسميت بعض آياتها بما دلت عليه من أحكام  :كآية الحدود ﴿ :ﭛ ﭜ

ﭝ  ..ﭷ﴾ ،وآية القذف ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ  ..ﮠ﴾ ،وآية اللعان أو المالعنة ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ .ﯠ﴾،
وآية االستئذان ﴿:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ...ﰂ﴾ وآية اإلذن ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  .ﰄ﴾؛ ولذلك
حث سيدنا عمر ] على تعلم هذه السورة(.)6

 -5احتوت السورة على آية الضمائر ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ...ﰃ﴾َ ،ق َ
ال َم ِّك ُّي ْب ُن َأبِي َطالِ ٍ
ب:
َ
س ِفي ِكت ِ
ين َض ِم ًيرا)(.)7
َاب ال َّل ِه آ َي ٌة َأ ْك َث َر َض َمائِ َر ِم ْن هَ ِذ ِه الآْ َي ِةَ ،ج َم َع ْت َخ ْم َس ًة َو ِعشْ ِر َ
(ل ْي َ
اء َ
ش َل َف ْضالَ ،وإِ ِّني َوال َّل ِه َما َر َأ ْي ُت َأ ْف َض َل ِم ْن نِ َس ِ
 -6عن عَ ائِ َش ُة – رضي الله عنها  -قالت « :إِنَّ لِنِ َس ِ
اء ُق َر ْي ٍ
األن َْصا ِر َأ َشدَّ َت ْص ِدي ًقا
بِ ِكت ِ
ور ُة ال ُّنو ِر ﴿..ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ..ﰃ﴾ ا ْن َق َل َب ِر َجا ُل ُه َّن إِ َل ْي ِه َّن
َاب ال َّل ِهَ ،وال إِ َ
يما ًنا بِال َّت ْنزِيلِ َ ،ل َقدْ ُأ ْن ِز َل ْت ُس َ
ُ
الر ُج ُل عَ َلى ا ْم َر َأتِ ِه َوا ْبنَتِ ِه َو ُأ ْختِ ِهَ ،وعَ َلى ُك ِّل ِذي َق َرا َبتِ ِهَ ،ما ِم ْن ُه َّن ا ْم َر َأ ٌة إِال َقا َم ْت إِ َلى
َي ْت ُلونَ عَ َل ْي ِه َّن َما أ ْن ِز َل إليهن فيها ،ويتلوا َّ
الص ْب َح ُم ْعت ََج َر ٍ
ين َو َر َاء َر ُس ِ
ات،
يما ًنا بِ َما َأ ْنزَ َل ال َّل ُه ِم ْن ِكتَابِ ِهَ ،ف َأ ْص َب ْح َن ُي َص ِّل َ
ِم ْر ِط َها ا ْل ُم َر َّحلِ َف ْ
ول ال َّل ِه ﷺ ُّ
اعت ََج َر ْت بِ ِه َت ْص ِدي ًقا َوإِ َ
َك َأنَّ عَ َلى ُر ُؤ ِ
وس ِه َّن ا ْل ِغ ْر َبانَ »رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. )14406( :

‡

محورها الرئيسي ( :بيان األحكام الشرعية واآلداب االجتماعية والتربية األخالقية؛ الالزمة لبناء الفرد العفيف واألسرة المتماسكة
والمجتمع الفاضل) .ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسية :

 : )34-1( -1أحكام وحدود وآداب للحفاظ على األعراض وكيان األسرة والمجتمع ،وبيان الوسائل الواقية للفرد والمجتمع

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

من الوقوع في الرذائل.

 : )46-35( -2الله نور السموات واألرض ،يهدي بنوره أهل اإليمان فال ينشغلون عن ذكره ،ويحجب عنه أهل الكفر فيعيشون
في الظلمات ،ويسبح له الكون وينقاد.

 : )57-47( -3مجافاة المنافقين لألدب الواجب مع الله ورسوله ﷺ في الطاعة والتحاكم إليهما ،بعكس المؤمنين الصادقين،
ووعد المؤمنين بالتمكين في األرض.

 : )64-58( -4عودة لبيان آداب االستئذان والضيافة في محيط البيوت بين األقارب واألصدقاء ،وبيان أدب الجماعة المسلمة
كأسرة واحدة مع مربيها وإمامها ﷺ في االستئذان منه ومناداته.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 الفرقان  :هو اسم من أسماء القرآن الكريم؛ وسمي بذلك ألنه يفرق بين الحق والباطل ،والكفر واإليمان ،والهدى والضالل،والغي والرشاد ،والحالل والحرام .وسميت السورة بسورة الفرقان؛ لوقوع لفظ الفرقان في أولها؛ حيث افتتحت السورة به في

قوله تعالى ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ .وال يعرف لها اسم آخر.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-16

المثـاني
()30-8

المصحف )25( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()18

بإثبات صفات المدح
()7-4

كلماتها 893 :

حروفها 3825 :

النزول )42( :
الحزب ()36

ربع = 3

حــروف
فواصل آياتها

تحزيب

الثناء على الله
()14-5

آياتها ومتوسطها ( 77 :متوسطة) صفحاتها  7٫3 :أسطرها 107 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

الربع ()4

144

الجزء ()19

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

لفظ الجاللة (اﷲ) 8 :

الحزب ()37

جزء = 0٫37

ا )76( :
ونهاية
نهاية
الخمس الثالث العشر السادس

()2-1

الطول )29( :

نهايتها

حزب = 0٫75

﴿ﯔ﴾

الربع ()2

146

نسبة حجمها = % 1٫17
ل )1( :

ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

نهاية حزب
الصحابة الرابع

نهاية السورة

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ

بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة الفرقان) من

المثاني؛ التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
‡

تناسب مطلع سورة الفرقان مع خاتمة سورة النور  -السابقة -؛ حيث إن كليهما اشتمال على الثناء على الله تعالى ؛ فقد ختمت

تن ــاس ـبـ ــها

سورة النور بأن ال ّله تعالى مالك جميع ما في السموات واألرض وعليم بكل شيء،قال تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ .وبدأت سورة الفرقان
بتعظيم ال ّله الذي له ملك السموات واألرض من غير ولد وال شريك في الملك ،قال تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ .وكذلك جاء في خاتمة سورة النور وجوب طاعة الرسول ﷺ والتحذير من مخالفته  .... ﴿ :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ،وافتتحت سورة الفرقان بمدح الرسول ﷺ وإنزال
الكتاب عليه إلرشادهم إلى سبيل الرشاد ،وذ ّم الجاحدين لنبوته.

‡

تناسب مطلع سورة الفرقان مع خاتمتها ؛ حيث ابتدأت ببيان مهمة الرسول ﷺ أن يكون نذيرا ومحذرا من عذاب الله تعالى﴿ :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ،وجاء في ختام السورة تأكيد هذا التحذير ،بأن يكون العذاب مالزما
للمكذبين ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ،وهناك أيضا تناسب بين لفظ (عبده)
في البداية و(ربي) في الخاتمة،فالعبد له رب،فهو عبده والله ربه.
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يست َْعمل إِلاَّ بِصيغة ا ْل َم ِ
اضي،
يست َْعمل إِلاَّ لله – تعالى َ -ولاَ ْ
 -1سورة الفرقان أكثر سورة تكرر فيها لفظ {ت َبارك}  ،وهذا اللفظ ال ْ
ورة ِفي ثَلاَ ثة َم َو ِ
اضع﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
الس َ
ومعنى ( تبارك ) أي  :تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته َ .و َج َاء ِفي هَ ِذه ُّ
 ...ﯝ﴾ ،و﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ...ﯳ﴾ ،و ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ...ﮢ﴾
 ،وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن تسع مرات (.)1

 -2للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت في القرآن الكريم  ،ذكر الزركشي منها خمس وخمسين اسما  ،ومن أشهر أسمائه  :القرآن
 ،الكتاب  ،الفرقان  ،الذكر  ،التنزيل ،وقد اقتصر بعض العلماء على هذه الخمسة واعتبر ما عداها صفات للقرآن وليست أسماء .

وقد سميت سورة باسمه وهي  :سورة الفرقان  ،وسورتان بصفته وهما  :سورة فصلت وسورة البينة (. )2

 -3احتوت سورة الفرقان على أربع عشرة آية تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف عباد الرحمن ،وما يتحلون به من
أخالق سامية وآداب رضية ،تجعلهم يستحقون بها إكرام ال ّله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم .وقد جاءت هذه اآليات

في نهاية السورة من قوله تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ :ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ ،وهذه األوصاف باإلضافة ألمثالها في سور أخر-
كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء والمؤمنون  -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء(.)3

خصــائصــها

 -4احتوت سورة الفرقان على السجدة الثامنة من سجدات التالوة في القرآن الكريم  -بحسب ترتيب المصحف  ،-وجاءت

في نهاية ثلثي السورة تقريبا في قوله تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ﴾(.)4

 -5انفردت سورة الفرقان بذكر كلمة (تفسير)  ،وذلك في قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ﴾ ،ولم تذكر هذه الكلمة أو صيغها في أي موضع آخر من القرآن الكريم ،وتعتبر هذه اآلية أصال يذكرها

العلماء عند الحديث عن ( تفسير القرآن الكريم )  ،لبيان معنى التفسير لغة  :وهو اإليضاح والتبيين  ،أما اصطالحا  :فهو
وعظاتِه ِ
وحك ِم ِه ِ ،
أحكام ِه ِ
ِ
فهم به القرآنُ
وعب ِره(. )5
الكريم ،بمعرفة معانيه  ،واستخراج
ُ
علم ُي ُ

 -6الكتب السماوية السابقة نزلت جملة واحدة  ،بينما القرآن الكريم نزل مفرقا خالل ثالث وعشرين عاما مدة بعثة الرسولﷺ،

واستدل العلماء على ذلك ما جاء في سورة الفرقان وهو قوله تعالى ﴿:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ ،ووجه الداللة :أن الله -سبحانه -لم ّ
يكذبهم في دعواهم نزول الكتب

السماوية جملة ،بل بين لهم الحكمة في نزول القرآن مفرقا ،ولو كانت الكتب السماوية نزلت مفرقة لكان كافيا في الرد
عليهم أن يقول لهم :إن التنجيم سنة الله في الكتب التي أنزلت على الرسل(.)6

 -7روى البخاري وغيره ان سيدنا عمر بن الخطاب ] سمع هشام بن حكيم ] يقرأ (سورة الفرقان) بقراءة مختلفة
عن قراءته ،فاشتكاه للرسول ﷺ ،فلما استمع الرسولﷺ لقراءتهما أقرهما ثم قال ....( :إِنَّ هَ َذا ُ
الق ْرآنَ ُأ ْن ِز َل عَ َلى َس ْب َع ِة
َأ ْح ُر ٍ
فَ ،فا ْق َر ُءوا َما َت َي َّس َر ِمنْهُ ) .والمراد باألحرف السبعة -على القول الراجح  -سبع لغات من لغات القبائل العربية
المشهورة  ،التي يرجع إليها كالم سائر القبائل أو أغلبها ،وذلك تيسيرا على األمة (.)7

‡ محورها الرئيسي ( :تسلية الرسول ﷺ والتسرية عنه ،ومؤازرته وتثبيته ،وهو يواجه مشركي قريش ،وعنادهم وتع ّنتهم معه ،وجدالهم

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

بالباطل ،والرد على شبهاتهم حول الرسول ﷺ ورسالته ،وبيان الفرق بين صفات عباد األهواء والشيطان وعباد الرحمن ،ومصير
كلٍ منهما) .ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 : )34-1( -1بيان جحود الكفار وحدانية الله تعالى ،والرد على مطاعنهم في القرآن والرسول ﷺ ،وبيان حالهم يوم القيامة.

 : )62-35( -2مواجهة تعنت الكفار بذكر إهالك بعض األمم المكذبة ،وبيان دالئل قدرة الله الواسعة في الكون ،وتخلل ذلك
تسلية الرسول ﷺ وتثبيته.

 : )77-63( -3صفات عباد الرحمن.
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 -1الشعراء  :جمع شاعر؛ وهو قائل وناظم الشعر .وسميت بسورة الشعراء؛ ألنها تفردت بين سور القرآن بذكر لفظ الشعراء في
آخر السورة؛ وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمدا ﷺ كان شاعرا ،وأن ما جاء به من قبيل الشعر ،فرد الله عليهم

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ذلك الكذب والبهتان بقوله سبحانه ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ وبذلك ظهر الحق وبان.

( - 3 -2طسم) الشعراء أو (طسم) ا ْل ِما َئ َت ْي ِن  :وسميت بـ(طسم)؛ الفتتاحها بالحروف المقطعة (طا ،سين ،ميم) ،وقيدت
بـ(الشعراء) أو (ا ْل ِما َئ َت ْي ِن)؛ لتمييزها عن سورة القصص التي بدأت بنفس األحرف.
 -4الجامعة  :قد يكون سبب تسميتها بالجامعة؛ ألن أول سورة – بحسب النزول  -جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة

إلى الرسالة المحمدية.
ُ -5
الظ َّلة :بمعنى الغمامة أو السحابة ،وسميت بذلك لذكر عذاب يوم الظلة في قصة سيدنا شعيب  في قوله تعالى ﴿ :ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾.

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-17

المئـون
()11-10

آياتها ومتوسطها ( 227 :قصيرة)

بدايتها

حجمها

حروف التهجي
()29-12
صفحاتها 10 :

الجزء ()19

حــروف
فواصل آياتها

ن )193( :

تحزيب
القرآن

نهاية الثمن الخامس

ثالثة حروف
()13-8

حروفها 5573 :

النزول )47( :
الحزب ()37

الربع ()3

147

نهايتها

حزب = 1

الطواسيم أو الطواسين
()3-1

﴿ﭑ﴾
()2-1

أسطرها  148 :كلماتها 1318 :

المصحف )26( :
ربع = 4

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

فاتحتها

لفظ الجاللة (اﷲ) 13 :

الطول )17( :
الجزء ()19

الحزب ()38

جزء = 0٫5

الربع ()2

150

نسبة حجمها = % 1٫7
ل )4( :

م )30( :

﴿ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ﴾

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الشعراء) من المئين؛ التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.

‡

تناسب مطلع سورة الشعراء مع خاتمة سورة الفرقان  -السابقة -؛ حيث ختمت سورة الفرقان بإنذار المكذبين بأن عذابهم سيكون
لزاما ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ وجاء في بداية سورة الشعراء التأكيد

تن ــاس ـبـ ــها

على هذا اإلنذار ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ ،وكذلك يوجد تناسب بين محور السورتين في
التأكيد على تسلية الرسول ﷺ ومؤازرته تجاه ما يلقاه من تعنت الكفار وتكذيبهم واستهزائهم.

‡

تناسب مطلع سورة الشعراء مع خاتمتها؛ حيث ابتدأت بتهديد المكذبين ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾،
واختتمت بتأكيد هذا التهديد ...﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ .وكذلك مقدمة السورة وخاتمتها تحدثتا عن

موضوع واحد وهو:تسلية الرسول ﷺ وتأييده ،والتأكيد على نزول القرآن من رب العالمين والرد على شبهات الكفار حول ذلك.
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 -1أسلوب القصص غالب على سورة الشعراء ،يشغل معظم السورة  :فمجموع آياتها ( )227آية ،منها ( )182آية تحتوي على
قصص سبعة أنبياء ،وهي قصص هادفة تبين رعاية الله للمرسلين ،وسنة الله – تعالى -في إهالك المعاندين ،وهذه القصص

مقسمة على الترتيب التالي  :موسى ( 59آية) ،إبراهيم ( 36آية) ،نوح ( 18آية) ،هود ( 18آية) ،صالح ( 19آية) ،لوط ( 16آية)،
شعيب ( 16آية) – عليهم الصالة و السالم –(.)1

ُ -2ختمت كل قصة من قصص األنبياء ،باإلضافة لمقدمة السورة ،بالزمة مكررة وهي قوله تعالى  ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ وقد تكررت ثماني مرات؛ ليكون ذلك أبلغ في االعتبار ،وأشدَّ
تنبيه ًا لذوي القلوب واألبصار؛ َفإِ َّن ُه َقدْ يتأثر بالتكرار من ال يتأثر بالمرة الواحد(.)2

يم) ،ألن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه،
الر ِح ُ
 -3علل المفسرون ختم الالزمة السابقة باسمين من أسماء الله الحسنى (ا ْل َع ِزيزُ َّ
وذلك برحمة الله ولطفه ،وتضمنت إهالك المكذبين له ،وذلك من آثار عزته(.)3

 -4توحدت اآليات التي افتتحت بها قصة (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب  -عليهم السالم  ،)-فقد افتتحت جميعها بمثل ما

خصــائصــها

افتتحت قصة نوح ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ مع تغير أسماء األقوام ونبيهم،
وذلك للتأكيد على وحدة دعوة رسل الله – تعالى  .-والشك أن تكرار هذا االفتتاح ،وتكرار ما اختتمت به قصص األنبياء

جميعا ،يدل على الوحدة البنائية اللفظية لسورة الشعراء والموضوعية أيض ًا.

 -5ركزت قصص سورة الشعراء على فن الحوار بين الرسل الكرام  -عليهم السالم  -وأقوامهم ،فالسورة نزلت في وقت الجهر
توجيها وتدري ًبا للصحابة -
بالدعوة؛ وذلك
ً

 -والدعاة من بعدهم على كيفية الحوار مع قومهم(.)4

 -6تعتبر سورة الشعراء ثاني سورة من القرآن من حيث كثرة عدد اآليات؛ فعدد آياتها ( )227آية ،فهي تأتي بعد سورة البقرة التي
عدد آياتها ( )286آية .ولكن من حيث الطول فهي تأتي في المرتبة السابعة عشرة؛ بسبب قصر آياتها(.)5

 -7انتصفت آيات القرآن الكريم  -البالغة (  - )6236عند اآلية ( )186من سورة الشعراء،وهي قوله تعالى  ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾(.)6

 -8سورة الشعراء هي أول سور ( الطواسين أو الطواسيم ) ،وهي ثالث سور جاءت في المصحف مرتبة :أولها الشعراء ثم النمل
ثم القصص ،وسميت بذلك ألنها افتتحت بالحروف المقطعة ( طسم ( الشعراء والقصص )  ،طس ( النمل )

()7

 -9سورة الشعراء هي آخر سورة في قسم المئين.

‡

المحور الرئيسي ( :تسلية الرسول ﷺ وتثبيته في مواجهة تكذيب المشركين واستهزائهم بالنذر ،وإعراضهم عن آيات الله -
تعالى ،-من خالل ذكر قصص األنبياء السابقين وما حل بالمعاندين من أممهم ،والتأكيد على عقيدة التوحيد والبعث ،وإثبات
أن القرآن وحي من رب العالمين ،وأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين) .ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

رئيسية :

 -1المقدمة  : )9-1( :تسلية الرسول ﷺ والتهوين عليه مما يالقيه من عناد المشركين ،وبيان أنه مؤيد بمعجزة القرآن ،وتهديد
المشركين من عاقبة تكذيبهم واستهزائهم.

 -2القصص( : )191-10تسلية الرسول ﷺ بذكر قصص األنبياء ،وبيان وحدة دعوتهم ،وتكذيب أقوامهم ،و بيان سنة
الله  -تعالى -في إهالك األمم المكذبة لرسلها ،ونصر أوليائه .

 -3الخاتمة ( : )227-192بيان أن القرآن منزل من عند الله  -تعالى ،-ورد شبهات المنكرين لنزوله ،وأمر الرسول ﷺ
بالتوكل على الله بعد اإلنذار ،وتبشير المؤمنين بالنصر ،وتحذير الظالمين بسوء المنقلب والمصير.
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مع إبليس قصص سورة الكهف فيها

مؤشرأن سبب هذه الفتن هو إبليس لعنه الله تعالى لذا قال تعالى مشنعا
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ِ
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( )1قال ا ْل َقاس ُم ْب ُن َع ْبد َّ
ا ْل ُك ْر ِس ِّي ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة َ ،]255 :و ِفي
ور ِة ِ
آل ِع ْم َر َان ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [آل
ُس َ
ِ
ِ
ورة َط َه  ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ﴾ [طه )]111 :
عمرانَ ،]2 :وفي ُس َ
ذكره الحاكم في حديث رقم )1866( :من المستدرك.

(ص)44، 232 ،332 ،344 ،369 ،164 ،157/

( )7معجم علوم القرآن( :ص.)43/

( )25سورة الفرقان

( )1المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)118 /

( )2فتح الباري.)388/ 8( :

( )2اسماء القرآن( :ص )3( .)37/نحو تفسير موضوعي.)133/2( :

( )3مصاعد النظر.)279/2( :

( )4التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)134/

( )4البرهان( :ص)391/

( )5التفسير والتأويل في القرآن( :ص ،)39/المقدمات األساسية( :ص.)263/

( 1000 )5سؤال وجواب في القرآن( :ص.)219/

( )6المدخل لدراسة القرآن الكريم( :ص )7( .(56/األصالن في علوم القرآن( :ص.)47/

( )6روح البيان .)361/5( :

( )26سورة الشعراء

( )7أسرار البيان في التعبير القرآني( :ص.)199/

( )8اإلتقان ،)204/1( :القصص القرآني.)270/2( :

( )1في ظالل القرآن.)2583/5( :

( )9تفسير األلوسي.)463/8( :

( )2البرهان( :ص.)634/

( )21سورة األنبياء

( )3القواعد الحسان لتفسير القرآن( :ص.)58/

( )4التحرير والتنوير ،)241/19( :خواطر قرآنية( :ص. )278/

( )1فتح الباري.)388/ 8( :

( )5التفسير الحديث.)241/3( :

( )2تحرير والتنوير.)51/7( :

( )6البرهان( :ص ،)178/اإلتقان.)244/1( :

( )3شرح أصول التفسير( :ص.)174/

( )7معجم علوم القرآن( :ص.)185/
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الق�سم الثالث

املثاين
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القسم الثالث  :المثــاني
 -1تعري�ف المثان�ي  :ما ولي المئين ،ألنها ثنتها ،أي كان�ت بعدها فهي لها ثوان ،والمئون لها أوائل ،ولم تبلغ
آياتها مئة آية ،وقيل س�ميت مثاني من التكرار ،ألنها تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها ،أو لتكرار القصص
واألنباء فيها.

 -2تحديد قس�م المثاني  :يبدأ قس�م المثاني من سورة النمل( )1إلى سورة الحجرات( ،)2وهي ثالث وعشرون
س�ورة،كلها من المثاني ما عدا س�ورة الصفات فهي من المئين ،ولكن أدرجت في قس�م المثاني .فيصبح

عدد س�ور المثاني في قس�مها اثنتين وعش�رين س�ورة ،وهناك ثمان س�ور من المثاني س�بق ذكرها  :سورة
واحدة في قس�م الطوال وهي األنفال ،وس�بع س�ور في قس�م المئين وه�ي  :الرعد ،وإبراهي�م ،والحجر،

ومريم ،والحج ،والنور ،والفرقان ،فيصبح عدد سور المثاني في القرآن الكريم  :ثالثين سورة .
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
 -3فضل المثاني َ :ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َك َ
يت َم َك َ
الز ُبو ِر
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
الس ْب َع َ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ان الإْ ِن ِْج ِ
،و َم َك َ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192(:وحسن
ا ْل ِمئِ َ
ين َ
إسناده األلباني في السلسة.)1480( :

بيانات سور المثاني
عدد
سورها

عدد
آياهتا

عدد
عدد
صفحاهتا أسطرها

30

1875

2890

197

عدد
حروفها

عدد
ألفاظ
اجلاللة

عدد
أجزائها

عدد
أحزاهبا

عدد
أرباعها

نسبة
حجمها

106884 25502

913

9٫9

19٫8

79٫2

%32.8

عدد
كلامهتا

( )1بناء على ما ذهبنا إليه في قسم المئين أن آخر قسم المئين سورة الشعراء ،وسورة النمل تلي سورة الشعراء ،فتكون أول المثاني؛ ألن قسم
المثاني يلي قسم المئين كما وضحنا في التعريف .وذهب الشيخ سعيد حوى في كتابه (أساس التفسير) أن أول المثاني سورة العنكبوت،
وأن القصص آخر المئين؛ وقد يكون ذلك بنا ًء على أن النمل والقصص تشترك مع الشعراء بأنها جميعا تشكل مجموعة الطواسين أو
الطواسيم ،ألن هذه السور الثالث تبدأ بحروف التهجي (طسم ،طس) .ولكن لو نظرنا لتعريف المئين فإنه ال ينطبق على النمل والقصص،
فكالهما آياتهما أقل من مئة آية ،فإلحاقهما بالمثاني أولى .انظر :تعريف قسم المئين( :ص.)50/
( )2بناء على أن أول المفصل الذي يلي المثاني هو سورة (ق)  -كما سنوضح في قسم المفصل ،-فتكون سورة الحجرات التي تسبق ســـــورة
(ق) آخر سور قسم المثاني – .والله تعالى أعلم .-

** مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم( :ص ،)138/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة
السورة نفسها.

90

سور قسم المثــاني
تســلسـل
المصحف

القسـم

المئين

الـمثاني

27

1

-

9

29

3

-

11

28
30
31
32
33

34

2
4

5
7

-

6
8

35
37

11

38
39

40
41
42
43

44

-

12

-

13

14

17

47

20
22
23

-

العنكبوت
لقمان

13

السجدة

14

15

األحزاب

17

فاطر

سبأ

16

يس

18

-

-

18

12

الروم

20

15
16

10

11

-

النمل

القصص

-

-

21

49

-

10

45

48

-

-

19

46

-

9

36

-

اسم السورة

مالحظة

الصافات

19

ص

21

غافر

الزمر
فصلت

22

الشورى

23

الزخرف

24

25

الدخان

27

األحقاف

الجاثية

26

محمد

28

الفتح

29

الحجرات

30
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المئون
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 -1النمل  :جمع نملة وهي حشرة خفيفة ضئيلة الجسم و تتخذ سكنها تحت األرض وتعيش في جماعات .وسميت بسورة النمل؛

ألن لفظ النمل لم يذكر في سورة من القرآن غيرها ،حيث ذكرت قصة النملة مع سيدنا سليمان  قال تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ .وفي ذلك

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

إيحاء للمسلمين أن يتعلموا من هذه األمة النظام والتعاون وإنشاء المجتمع المتكامل.
 -2سليمان  :هو نبي الله سليمان بن نبي الله داود – عليهما السالم ُ ،-أ ْر ِسل لبني إسرائيل ،وكان نبيا وملكا .وسميت السورة
باسمه؛ ألن ما ُذ ِكر فيها من ملك سليمان  مفصال لم يذكر مثله في غيرها.
 -3الهدهد  :طائر معروف ،كان يستخدم للبحث عن الماء .وسميت السورة باسمه؛ ألن لفظ الهدهد لم يذكر في سورة من القرآن

غيرها،حيث ذكر في قصة سيدنا سليمان  مع بلقيس ملكة سبأ ،قال تعالى﴿:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾.

﴿ -4ﭑﭒ﴾  :وسميت بها؛ ألنها انفردت بافتتاحها بهذين الحرفين المقطعين (طا ،سين) دون غيرها من سور القرآن الكريم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-18

المثــاني
()30-9

حروف التهجي
()29-13

آياتها ومتوسطها ( 93 :متوسطة) صفحاتها 8٫5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

بدايتها

حجمها

النزول )48( :
الحزب ()38

ربع = 3٫5

حــروف
فواصل آياتها

حرفان
()9-2

أسطرها  126 :كلماتها  1150 :حروفها 4747 :

المصحف )27( :
الجزء ()19

﴿ﭑﭒ﴾
()1-1

الربع ()3

151

حزب = 0٫9

لفظ الجاللة (اﷲ) 27 :

الطول )24( :

نهايتها

الجزء ()20

الحزب ()39

جزء = 0٫45

الربع ()2

154

نسبة حجمها = % 1٫45

ن )84( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

الطواسيم أو الطواسين
()3-2

م )9( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

النمل) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
‡

تناسب مطلع سورة النمل مع خاتمة سورة الشعراء – السابقة -؛ حيث ختمت سورة

الشعراء بتهديد الظالمين بسوء المصير ،قال تعالى  ...﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

‡

تناسب مطلع س��ورة النمل مع
خاتمتها؛ حيث افتتحت واختتمت

تن ــاس ـبـ ــها

ﯼ ﯽ ﯾ﴾ وجاء في بداية سورة النمل تأكيد هذا المصير وبيانه ،قال تعالى

بالتأكيد على اإليمان باليوم اآلخر

إن خاتمة سورة الشعراء أكدت على أن القرآن تنزيل من رب العالمين ولم تتنزل به

وبالمقارنة بين حال من يؤمن بهذا

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ (أي في الدنيا) ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ثم

الشياطين وما هو بقول شاعر ،وجاء في بداية سورة النمل التأكيد على ذلك ،قال تعالى
﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾.
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وتهديد من ال يؤمن بهذا اليوم،

اليوم ومن يكفر به.

 -1اختصت بذكر البسملة فيها مرتين :في بدايتها ،وفي قصة كتاب سليمان  لبلقيس ،قال تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،وقد اتفق القراء والعلماء على أن البسملة في هذه اآلية تعتبر من القرآن ومنكرها كافر،واختلفوا
في قرآنيتها في بداية الفاتحة،وبداية كل سورة(.)1

 -2استغرق أسلوب القصص ما يزيد عن نصف السورة بقليل ( 52آية) ،و تحتوي على قصص خمسة أنبياء ،وقد ذكرت قصصهم
على الترتيب التالي :موسى ( 8آيات) ،داود وسليمان ( 30آية) ،صالح ( 9آيات) ،لوط ( 5آيات)  -عليهم السالم ،-ويالحظ
أنه تم التركيز على قصة سليمان  ولذلك سميت باسمه في األسماء غير المشهورة.

 -3أطول قصة ذكرت في السورة قصة سيدنا سليمان  ،وهي تختلف عن قصص معظم األنبياء؛ حيث ركزت على ملك
سيدنا سليمان  وعلمه الواسع ،وجيشه العظيم ،ومدى التقدم العمراني لمملكته ،حتى إن بلقيس ملكة سبأ لما رأت ذلك

أسلمت ،وفي ذلك إشارة لألمة اإلسالمية بمقومات الدولة والحضارة اإلسالمية التي ستقوم على اإليمان والعلم(.)2

 -4احتوت السورة على السجدة التاسعة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في نهاية

الثلث األول تقريبا من السورة في قوله تعالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

خصــائصــها

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)3

 -5ذهب بعض العلماء إلى أن سورة النمل احتوت على أجمع اآليات التي سيقت لالستدالل على توحيد الله سبحانه وتعالى
وتضمنت أنواع األدلة العقلية والمنطقية ( :اإلبداع ،والعناية ،والفطرة ،والهداية ،والغاية) ،وقد ذكرت في خمس آيات مرتبة

في قوله تعالى ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾(.)4

 -6احتوت اآليات السابقة على الزمة قرآنية تكررت خمس مرات في خاتمة كل آية ،وهي قوله تعالى ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ،وقد
جاءت للتأكيد على تفرد الله – تعالى -بالخلق والعبادة ونفي الشريك(.)5

 -7اختصت بذكر حوار بين اإلنسان ومخلوقات أرضية أخرى ،فذكرت حوار النملة والهدهد والجن مع سليمان ،
ثم ذكرت في ختام السورة الحوار الذي سيكون مع الدابة التي تخرج من األرض في آخر الزمان تكلم الناس ،وهي من

أشراط الساعة الكبرى ،قال تعالى ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ﴾.
‡

محور السورة ( :إثبات عقيدة التوحيد وبيان عاقبة المشركين ،والتأكيد على اإليمان باليوم اآلخر وبيان أهواله ومصائر الخلق
فيه ،وتسلية الرسول ﷺ وتثبيت فؤاده في مواجهة الكفار المعاندين ،وبيان أهمية العلم في بناء األمم وتقدمها) ،ويمكن تقسيم

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 -1المقدمة ( : )6-1بيان أن هداية القرآن ال تكون إال لمن آمن به ،وبيان صفات هؤالء المؤمنين ،ومقارنتها بصفات الجاحدين
باليوم اآلخر ،والتأكيد على تلقي الرسول ﷺ هذا القرآن من الله تعالى.

 -2القصص  : )58-7( :قصص بعض الرسل – عليهم السالم – مع قومهم ،والتركيز على قصة سليمان  مع بلقيس ملكة سبأ.

 -3التعقيب ( : )93-59أدلة تفرد الله بالخلق والعبادة ،وتقرير اإليمان باليوم اآلخر وبيان أشراطه وأهواله ،وتحذير الكافرين
المعاندين ،وتسلية الرسول ﷺ.
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فيها عند قوله تعالى ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

المتتبعة ،ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ
 -1القصص  :األخبار
ّ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

قصه على الشيخ الكبير فيما لقيه في
ﮟ...ﮨ﴾ ،فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى  الذي َّ

مصر قبل خروجه منها إلى مدين .

﴿ -3 -2ﮝ﴾ القصص ،أو ﴿ﮝ﴾ موسى وفرعون  :وسميت بـ (طسم)؛ الفتتاحها بالحروف المقطعة (طا ،سين ،ميم)،
وقيد ت بـ (القصص) أو (موسى وفرعون )؛ لتمييزها عن سورة الشعراء التي بدأت بنفس أحرف التهجي.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-19

المثــاني
()30-10

آياتها ومتوسطها ( 88 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-14

صفحاتها 11 :

بدايتها

ثالثة حروف
()13-9

أسطرها  163 :كلماتها  1430 :حروفها 5861 :

المصحف )28( :
الجزء ()20

﴿ﮝ﴾
()2-2

النزول )49( :
الحزب ()39

الطواسيم أو الطواسين
()3-3

الطول )14( :

نهايتها

الربع ()2
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لفظ الجاللة (اﷲ) 27 :

الجزء ()20

الحزب ()40

الربع ()2

حجمها

ربع = 4٫5

حزب = 1٫12

جزء = 0٫56

نسبة حجمها = % 1٫8

حــروف
فواصل آياتها

ن )81( :

م )3( :

ر )2( :

ل )2( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

158

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

القصص) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
‡

تناسب مطلع سورة القصص مع خاتمة سورة النمل

‡

– السابقة؛ وذلك بحديثهما مع ًا عن تالوة القرآن،

تناسب مطلع سورة القصص مع خاتمتها ،فقد بدأت السورة

واختتمت بالحديث عن القرآن الكريم :جاء في مطلعها﴿ :ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ ،وجاء في خاتمتها﴿ :ﭷ

فقد جاء في خاتمة س��ورة النمل ﴿ﭾ ﭿ

تن ــاس ـبـ ــها

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ...ﮉ﴾ .وكذلك

ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ ،وجاء في بداية

جاء في بدايتها وعد الله تعالى ألم موسى برد ابنها لها...﴿ :ﭰ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ

وعد الله لرسوله ﷺ برده لمكة التي خرج منها مهاجرا ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ﴾ ،وجاء في خاتمتها

سورة القصص ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ...ﭥ﴾.

ﮫ ﮬ ﮭ﴾.
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 -1استخدمت السورة أسلوب القصص ،فقد استغرقت القصص ما يزيد على نصف السورة ( 48آية) ،وقد اختصت بذكر
قصة سيدنا موسى  على النحو التالي  :أوال  :قصة موسى  مع فرعون ( 41آية) ،ثانيا  :قصة قارون الذي بغى
على قوم موسى  ( 7آيات).
 -2قصة موسى  ذكرت في كثير من سور القرآن ،ولكن نجد أنها في سورة القصص ركزت على قصة سيدنا موسى  من
مولده إلى بعثته ،وذكرت تفاصيل لم تذكر في سواها  :كقتله للقبطي وخروجه إلى مدين وزواجه من بنت الرجل الصالح،
وفصلت أكثر في محنة ميالده ونشأته في قصر فرعون؛ ولذا ذهب الشيخ سليمان الجمل لتسميتها بسورة (موسى) ،وقد
تفرد بذلك(.)1
 -3قصة سيدنا موسى  مع فرعون وبني إسرائيل ،هي أكثر قصة ذكرت في القرآن الكريم على اإلطالق ،حتى قيل (كاد القرآن

خصــائصــها

أن يكون كله لموسى) ،وقد تكرر اسم سيدنا موسى  ( 136مرة) في ( )34سورة ،وأكثر السور التي ذكرت قصته
بالتفصيل  :األعراف ،طه ،القصص(.)2
 -4سور  :الشعراء والنمل والقصص مرتبطة بعدة روابط  :فهي نزلت متتالية ،ووضعت في المصحف متتالية أيضا ،وتسمى
بالطواسين أو الطواسيم الفتتاحها بالحروف المقطعة ((طسم (الشعراء والقصص) ،طس (النمل)) ،ويكاد يكون منهاجها
واحدا ،في سلوك مسلك العظة والعبرة ،عن طريق قصص الغابرين ،وجميعها افتتحت بذكر قصة موسى  ،وكذلك
جميعها اختتم بالتهديد والوعيد للمعاندين والمخالفين(.)3

 -5احتوت سورة القصص على آية تدل على فصيح القرآن الكريم وإعجازه ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾؛ ألنها ْ
اشت ََملت على

َأمر ْين ونهيين وخبرين وبشارتين ،أما الأْ َ ْم َر ِ
ان َ :ف َقوله ﴿ :ﭢ ﭣ﴾َ ،و َقوله  ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾َ ،وأما النهيان َ :ف َقوله :

﴿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾َ ،وأما الخبران َ :ف َقوله ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ َو َق ْوله ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ َوأما البشارتان َ :ف َقوله

َت َع َالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(.)4

‡ محورها الرئيسي( :الثقة بوعد الله تعالى ونصره وقدرته ،في مواجهة طغيان السلطة والجاه كطغيان فرعون ،وطغيان المال والعلم

كطغيان قارون ،قال تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ﴾ سورة القصص ،وتسلية الرسول ﷺ وتثبيته في مواجهة عناد كفار مكة وإبطال شبهاتهم حول الدعوة) .ويمكن تقسيم
السورة لخمسة مقاطع رئيسية :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 -1المقدمة ( : )2-1بيان صفة القرآن أنه كتاب معجز ،وواضح في بيانه وأحكامه وتشريعاته.
 : )43-3( -2قصة موسى  مع فرعون إلظهار قوة الله تعالى وقدرته في مواجهة طغيان السلطة.
 : )75-44( -3التعقيب على قصة موسى  وربطها بدعوة الرسول ﷺ لبيان صدقه ،وبيان وحدة موقف المكذبين للرسل
لعنادهم ،وجولة في مجادلة المشركين والرد على شبهاتهم ،وتحذيرهم من عقاب الله تعالى ،وبيان حالهم يوم القيامة.
:)84-76( -4قصة قارون إلظهار قدرة الله تعالى قي مواجهة الطغيان بالمال .
 – 5الخاتمة ( : )88-85وعدُ الله تعالى لرسوله ﷺ بالعودة إلى مكة ،والمن عليه بنزول القرآن ،والتحذير من مساندة المشركين
والخضوع لصدهم ،واألمر بتوحيد الله تعالى.
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 -العنكبوت  :حشرة ذات بطن و لها أربعة أزواج من األرجل تنسج نسيجا رقيقا مهلهال من لعابها تصيد به طعامها .ووجه إطالق هذا

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

االسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ .فالله تعالى ضرب

اتخاذ العنكبوت بيتا ،مثال التخاذ المشركين أولياء من دون الله ،وهي األصنام واآللهة المزعومة ،يلجأون إليهم ويعتمدون عليهم؛

بجامع الضعف والوهن في كليهما  .ولم يرد لفظ (العنكبوت) في غيرها من السور ،وال يعرف للسورة اسم آخر.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-20

المثــاني
()30-11

آياتها ومتوسطها ( 69 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-15

صفحاتها 8 :

أسطرها  120 :كلماتها 976 :

المصحف )29( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()20

الحزب ()40

الربع ()3
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تحزيب
القرآن
فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

نهايتها

حزب = 0٫75

ونهاية
السدس الرابع

م )7( :
ونهاية
التسع السادس

لفظ الجاللة (اﷲ) 42 :

الطول )26( :
الجزء ()21

جزء = 0٫37

ن )59( :
نهاية
الثلث الثاني

حروفها 4256 :

النزول )85( :

ربع = 3

حــروف
فواصل آياتها

ثالثة حروف
()13-10

﴿ﮡﭒ﴾
()6-3

الحزب ()41

الربع ()1

161

نسبة حجمها = % 1٫3
ر )3( :

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
العنكبوت) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡

تناسب مطلع سورة العنكبوت مع خاتمة سورة القصص – السابقة -؛ حيث جاء التحذير من فتنة صد الكفار عن اتباع آيات الله

تعالى في خاتمة سورة القصص ،قال تعالى ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ﴾ ،وجاء في مطلع سورة العنكبوت أن هذا االفتتان سنة إلهية ل ُي ْعرف الصادق من الكاذب في دعوة اإليمان،

قال تعالى ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

تن ــاس ـبـ ــها

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ،ثم جاء أمثلة على صد الكفار للمؤمنين عن دينهم ،كصد الوالدين المشركين البنهم

المؤمن﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ،وإغراء الكفار المؤمنين باتباعهم وأنهم سيحملون أوزارهم ،قال تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾.

‡

تناسب مطلع سورة العنكبوت مع خاتمتها؛ حيث افتتحت بذكر سنة الله تعالى في ابتالء المؤمنين ،وحثهم على مجاهدة أهوائهم
والصبر على االبتالء ،قال تعالى ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭜ ﴾ ،واختتمت ببيان فضل َمن
صبر على المحن وجاهد نفسه ،قال تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾.
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 -1سورة العنكبوت من أواخر ما نزل من القرآن المكي ،بل ذهب ابن عباس –

– إلى أنها آخر ما نزل في مكة( ،)1ولذا نجد

أنها اختصت بذكر هجرة سيدنا إبراهيم  في قوله تعالى  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ﴾؛ تمهيدا للطلب من المؤمنين بالهجرة للمدينة كما جاء في قوله تعالى في نفس السورة ﴿ :ﭴ ﭵ

هيأت السورة المؤمنين لمالقاة أهل الكتاب في المدينة بأن حثتهم
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،وكذلك َّ

على مجادلتهم بالتي هي أحسن في قوله تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)2

 -2السورة المكية الوحيدة التي ُذ ِكر فيها لفظ المنافقين،كما جاء في قوله تعالى﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ﴾()3؛ ولذا نجد بعض العلماء اعتبر اآليات اإلحدى عشرة األولى من السورة آيات مدنية(.)4

 -3أسلوب القصص استغرق ما يزيد عن ثلث السورة بقليل ( 27آية) ،وقد جاءت مرتبة على النحو التالي  :نوح (آيتان) ،إبراهيم
-4

( 12آية) ،لوط ( 8آيات) ،شعيب (آيتان)  -عليهم السالم ،-عاد وثمود ،وموسى  مع قارون وفرعون وهامان ( 3آيات).

جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ( 29سورة) أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [سورة البقرة] ،إال أربع سور مما بدأت بالحروف المقطعة ،جاءت بخالف ذلك

خصــائصــها

ولم يذكر بعدها شيء يتعلق بالقرآن ،وهي  :مريم والعنكبوت والروم والقلم(.)5

 -5روى ابن حبان ( – )2551وصححه األلباني -عن أبي هريرة ] قال  :قيل يا رسول الله إن فالنا يصلي الليل كله فإذا

أصبح سرق قال (( :سينهاه ما تقول)) .أي ستنهاه صالته عن السرقة؛ يشير ﷺ إلى قوله تعالى  ..﴿ :ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ...ﯲ﴾ سورة العنكبوت.

 -6عالم الحشرات من العوالم المحجبة بأسرارها عنا وال يعلم بعض خفاياها إال الدارسون لها إال أن القرآن الكريم اهتم بأمرها
وسمى ثالث سوره بأسماء حشرات وهي  :سورة النمل  ،وسورة النحل ،وسورة العنكبوت.

 -7ذكر القرآن الكريم اسم ثمان حشرات في تسعة مواضع  :فضرب الله – تعالى – مثال على ضعف آلهة الكفار بالذباب [الحج]73:

والعنكبوت [العنكبوت ،]42:فلما شكك الكفار أن يضرب الله األمثال بهذه الحشرات الحقيرة ،جاءهم الرد ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﴾ ..سورة [البقرة ،]26:وتوعدهم أن يسلط عليهم هذه الحشرات – فهي جنود
وشبه حال خروج
لله  -كما سلطها على فرعون وقومه ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ[ ﴾ ..األعرافَّ .]133:
الناس للبعث ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [القمر،]7:و﴿..ﭩ ﭪ﴾ [القارعة ،]4:وبين أن من هذه الحشرات لها

ممالك كممالك البشر ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ [ ﴾ ..النمل ،]18:ووضح
أن منها الضار كدابة األرض (الأْ َ َر َضة) التي أكلت عصا نبي الله سليمان  وكان ُمتوفيا فخر  ،ولكنها بينت للجن ﴿..ﰊ ﰋ

ﰓ ﴾[سبأ ، ]14:ومنها النافع كالنحل ﴿ ..ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ِ
ﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﰑﰒ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[النحل.]69:
‡

المحور الرئيسي ( :بيان سنة الله – تعالى –  :في ابتالء المؤمنين لتمييز الصادق من الكاذب ،ونصرة المؤمنين الصادقين وإهالك

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

الطغاة المعتدين على حدود الله) ،وهي تنقسم لثالثة مقاطع رئيسية :

 : )13-1( -1حقيقة اإليمان ،وسنة االبتالء والفتنة ،وبيان مصير المؤمنين والمنافقين والكافرين.

 : )45-14( -2ذكر نماذج من قصص السابقين الدالة على سنة االبتالء للمؤمنين ،وإهالك الطغاة.

 : )69-46( -3بيان موقف المؤمنين من أهل الكتاب ،والرد على َمن يجحد بالكتاب ويطلب المعجزات ،ودعوة المؤمنين
للهجرة ،وتقرير الكفار بوحدانية الله تعالى ،وتثبيت المؤمنين المجاهدين وتبشيرهم بنصر الله لهم.
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114 - 30

 -الروم  :اسم قوم ،يقال أصلهم من روما ،وهم أمة ذات مدنية وحضارة وقوة ،وكانت لهم مملكة تحتل قطعة من أوروبا وقطعة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

من آسيا الصغرى وهي بالد األناضول وعاصمتهم القسطنطينية ،وقد امتد سلطانهم في بالد كثيرة ،وسميت السورة باسمهم
الفتتاحها بذكر غلبة الروم ،قال تعالى ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ....ﯙ﴾ ولم يرد اسم الروم في غيرها من القرآن؛
وللداللة على تلك المعجزة الباهرة ،التي تدل على صدق أنباء القرآن العظيم باألمور الغيبية ،حيث أخبر تعالى أن الروم ستنتصر

على الفرس بعد هزيمتها في بضع سنين  ...﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

،

وحصل ما أخبر تعالى به .وال يعرف للسورة اسم آخر.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-21

المثــاني
()30-12

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-16

آياتها ومتوسطها ( 60 :متوسطة) صفحاتها 6.5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

أسطرها 94 :

المصحف )30( :

بدايتها

الجزء ()21

ربع = 2.3

ثالثة حروف
()13-11

كلماتها 817 :

حروفها 3434 :

النزول )84( :
الحزب ()41

الربع ()2

162

ن )54( :

الجزء ()21

جزء = 0.3
م )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 24 :

الطول )35( :

نهايتها

حزب = 0.57

﴿ﮡﭒ﴾
()6-4

الحزب ()41

الربع ()4

164

نسبة حجمها = % 1.05
ر )2( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َأبِي َر ْوحٍ ا ْل َكلاَ ِع ِّيَ ،ع ْن َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْص َح ِ
الرو ِم َف َأ ْو َه َم ،وفي
اب ال َّنبِ ِّي ﷺَ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َأ َّن ُه َ :ص َّلى ُّ
الص ْب َح َف َق َر َأ ِف َيها ُس َ
ور َة ُّ
الصلاَ َة بِغَ ي ِر ُو ُض ٍ
س َع َل ْي ِه َب ْع ُض َها)َ ،ق َ
الصلاَ َة
س َع َل ْي َنا َّ
وءَ ،فإِ َذا َأت َْي ُت ُم َّ
الش ْي َطانُ ا ْل ِق َر َاءةَ؛ ِم ْن َأ ْج ِل َأ ْق َوا ٍم َي ْأتُونَ َّ
ال (( :إِن ََّما َل َب َ
لفظ ( َف َل َب َ
ْ
وء)) .رواه اإلمام أحمد ،)15873 -15872( :وحسن إسناده ابن كثير ،وذكر أن الحديث يدل على استحباب
َف َأ ْح ِس ُنوا ا ْل ُو ُض َ
(و ِف ِ
ان ُو ُض ِ
ْص ِ
وء َم ِن ا ْئ َت َّم بِ ِهَ ،فدَ َّل ذلك على
يه ِس ٌّر عجيب ،ونبأ غريب ،وهو أنه ﷺ ت ََأ َّث َر بِ ُنق َ
قراءة سورة الروم في الفجر ،وقال َ :
َأ َّن َصلاَ َة ا ْل َم ْأ ُمو ِم ُم َت َع ِّل َق ٌة بِ َصلاَ ِة إْ ِ
ال َمام)(.)1
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الروم) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
‡ تناسب مطلع سورة الروم مع خاتمة سورة العنكبوت – السابقة -؛ حيث ختمت سورة العنكبوت بوعد الله تعالى للمجاهدين بأن
يهديهم السبيل ويكون معهم ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ .والشك أن المجاهد

تن ــاس ـبـ ــها

يأمل بالنصر ،فلذا افتتحت سورة الروم بالتأكيد على نصر الله للمؤمنين المجاهدين ،قال تعالى  ...﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ .وكذلك ختمت سورة العنكبوت ببيان
حقيقة هوان الدنيا وعظم اآلخرة ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ،وبينت سورة الروم في بدايتها غفلة أكثر الناس عن هذه الحقيقة ،قال تعالى ...﴿ :ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾.
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‡

تناسب مطلع سورة الروم مع خاتمتها؛ حيث بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين ،ونصر المؤمنين ،قال تعالى...﴿ :

تابع
تن ــاس ـبـ ــها

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ...

ﭝ﴾ ،وختمت باألمر بالصبر حتى يأتي وعد الله ،قال تعالى﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ﴾.

 -1سبب نزول صدر سورة الروم  :أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية  ،فاغتم المسلمون
بسبب أنها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية  ،وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو :إن الروم أهل كتاب وقد

غلبهم المجوس  ،وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل عليكم  ،فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم  .فنزلت

اآليات الكريمة من أوائل سورة الروم  ،تبشر المسلمين بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار في بضع سنين أي في مدة تتراوح

بين ثالثة سنوات وتسع ،قال تعالى ﴿:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ .وفي هذه اآليات وجه من وجوه إعجاز القرآن الكرم  ،وهو االخبار عن الغيوب المستقبلية ،
فهذه اآليات نزلت في العهد المكي وبشرت بانتصار الروم على الفرس  ،وفعال تحقق هذا النصر في يوم بدر أي في السنة الثانية

من الهجرة  ،ففرح المؤمنون بانتصارهم على الكفار وانتصار الروم على الفرس (.)2

 -2أفاضت سورة الروم في ذكر األدلة المتعددة التي تشهد بوحدانية الله تعالى وكمال قدرته ،فقد ذكرت كثير من اآليات الدالة

خصــائصــها

على ذلك ،منها سبع آيات كلها تبدأ بقوله تعالى ﴿ :ﮋ ﮌ  ﴾...ثم تعدد هذه اآليات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى

ووحدانيته ،وقد جاءت ست آيات من هذه السبع متتالية  :من اآلية ( )20إلى اآلية ()25؛ وآية منفردة  :اآلية ( .)46وهي أكثر
سورة تكرر فيها هذه العبارة ﴿ :ﮋ ﮌ.)3(﴾...

 -3من أعظم ما اشتملت عليه سورة الروم  :التصريح بأن اإلسالم دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل

ما خلق الله وأنى له ذلك ،قال تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(.)4

 -4ركزت سورة الروم على اإليمان باليوم اآلخر ،وبيان األدلة على إثباته ،وبيان حال الكفار فيه ،والمقارنة بين جزاء المؤمنين
وجزاء الكافرين في هذا اليوم ،وقد ذكرت ذلك فيما يقارب ثلث السورة  22( :آية ) مفرقة على طول السورة  :بدأت من قوله

-5

تعالى  ....﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ في بداية السورة ،وانتهت عند قوله تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ في نهاية السورة.

جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ( 29سورة) أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ سورة البقرة ،إال أربع سور مما بدأت بالحروف المقطعة ،جاءت بخالف ذلك ولم
يذكر بعدها شيء يتعلق بالقرآن ،وهي  :مريم والعنكبوت والروم والقلم(.)5

‡

تدور السورة حول( :إثبات أن األمر كله ل ّله تعالى ،ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ،مع ذكر األدلة الكونية الدالة على
وحدانية الله تعالى وقدرته ،والتأكيد على اإليمان بالبعث وبيان أحوال الخلق فيه).ويمكن تقسيمها لمقطعين-:

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 :)32-1(-1تبشير المؤمنين بالنصر  ،وحث الكفار على التفكر بسوء عاقبة األمم السابقة لما كفرت  ،وربط ذلك باليوم
اآلخر حيث يكون المؤمنون في روضة يحبرون  ،والكفار في العذاب محضرون .ثم ذكر بعض آيات الله تعالى الدالة
على قدرته ووحدانيته  ،والحث على التمسك باإلسالم دين الفطرة  ،والتحذير من التفرق في الدين .

 :)60-33(-2طبيعة الناس التقلب بحسب تقلب الظروف إذا بعدوا عن هدي الله – تعالى  . -والحث على االنفاق في
سبيل الله والتحذير من الربا  .وبيان أن ظهور الفساد بسبب معاصي الناس  .و الحث على التمسك بالدين القيم  .ثم بيان
بعض دالئل قدرة الله في الكون واإلنسان  ،والتأكيد أثناء ذلك أن مهمة الرسولﷺ البالغ فقط  .وختام السورة بمشهد

من مشاهد يوم القيامة ،وبيان مهمة القرآن  ،وأمر النبيﷺ بالصبر على األذى والدعوة واالطمئنان إلى أن وعد الله حق
ال بد آت فال يقلقه وال يستخفه الذين ال يوقنون.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 لقمان  :هو رجل صالح آتاه الله تعالى الحكمة ،واشتهر باسم (لقمان الحكيم) ،واخ ُت ِلف في نبوته ،فذهب الجمهور إلى أنه()1
وسميت هذه السورة باسمه؛ الشتمالها على ذكر قصة لقمان وحكمته ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
رجل صالح حكيم وليس بنبي ُ .

ﭔ...ﭥ﴾ ،وجمل من حكمته التي أدب بها ابنه ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ...ﭵ﴾ .ولم يرد اسم لقمان في
غير هذه السورة .وليس للسورة اسم غير هذا االسم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-22

المثــاني
()30-13

آياتها ومتوسطها ( 34 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

صفحاتها 4 :

فاتحتها
حروف التهجي
()29-17
أسطرها 57 :

المصحف )31( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()21

ربع = 1.3

حــروف
فواصل آياتها

ر )16( :

ثالثة حروف
()13-12

كلماتها 546 :

حروفها 2134 :

النزول )57( :
الحزب ()41

الربع ()4

164

م )8( :

الجزء ()21

جزء = 0.15
ن )7( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 32 :

الطول )45( :

نهايتها

حزب = 0.33

﴿ﮡﭒ﴾
()6-5

الحزب ()42

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 0.65

د )2( :

ظ )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

لقمان) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ول ِ
الَ :ق َ
– َق َ
ال َر ُس ُ
يح ا ْلغَ ْي ِب َخ ْم ٌس لاَ َي ْع َل ُم َها إِلاَّ الل ُه)) ُ -ث َّم َق َر َأ ﴿ : -ﯫ ﯬ ﯭ
َ -2ع ِن ْاب ِن ُع َم َر –
الله ﷺ َ (( :م َفاتِ ُ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈﰉ﴾ [لقمان ]34 :رواه البخاري ،)4778( :وأحمد في مسنده ،)4766( :واللفظ له.
‡

تناسب مطلع سورة لقمان مع أواخر سورة الروم  -السابقة-؛ وذلك
باشتراكهما في الحديث عن وصف القرآن وبيان موقف الكفار منه :

‡

تناسب مطلع سورة لقمان مع خاتمتها ،حيث جاء في
مطلعها بيان أن من صفات المؤمنين اإليقان باليوم

فقد جاء في أواخر سورة الروم بيان شمولية القرآن وإعجازه ،وصد

اآلخر ،قال تعالى ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

خاتمتها التأكيد على اليوم اآلخر وتحذير الناس من

بالحكمة والهداية والبشرى ،قال تعالى ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

الكفار عنه ،قال تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
تن ــاس ـبـ ــها

ﯴ ﯵ ﯶ﴾ ،وفي مطلع سورة لقمان جاء وصف القرآن
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ،وتقرير صد الكفار

عنه ،قال تعالى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾.
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،وجاء في

عدم االستعداد لهذا اليوم ،قال تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ﴾.

 -1احتوت سورة لقمان على ثمان آيات تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت وصايا لقمان الحكيم البنه ،وهي وصايا نافعة
جدا شملت على  :التحذير من اإلشراك ،واألمر ببر الوالدين ،ومراقبة الله ألنه عليم بخفيات األمور ،وإقامة الصالة ،واألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،والصبر ،والتحذير من الكبر والعجب ،واألمر باالتسام بسمات المتواضعين في المشي والكالم.

وقد جاءت هذه اآليات في وسط السورة من قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ...ﭥ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ :ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ ،وهـذه األوصاف باإلضــافة ألمثالها فـي ســور

أخر-كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء والمؤمنون والفرقان  -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء(.)2

مناسب لجو السورة الكريمة؛ ألن موضوع
وص ُف الكتاب بالحكمة في بداية السورة ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
ْ -2
ٌ

الحكمة قد تكرر فيها ،فقد ذكرت اآليات إيتاء لقمان الحكمة ،ووصاياه البنه التي تدل على حكمته ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ...ﭥ﴾ ،وكذلك جاء ذكر اسم الله تعالى الحكيم مرتين  ..﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ،وفي قوله تعالى ﴿ :ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾،

خصــائصــها

فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد ،على طريقة القرآن في التنسيق بين األلفاظ والمواضيع()3؛ ولذا من
مقاصد السورة  :إثبات الحكمة للكتاب الالزم منه حكمة منزله سبحانه في أقواله وأفعاله(.)4
 -3ركزت السورة على العالقة بين اآلباء واألبناء ،حيث حثت اآلباء على حسن تربية أبنائهم من خالل وصايا لقمان الحكيم

البنه ،وكذلك حثت األبناء على بر والديهما ،قال تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ .ولكن رغم ذلك أكدت على المسؤولية الفردية في ختام السورة؛

بأن كال من األب واالبن مسؤول عن عمله يوم القيامة ،قال تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ..ﯪ﴾(.)5

 -4جاء في سورة (لقمان) آيتان توضحان آيتين ذكرتا في سورة (األنعام) ،فقد ذكر الظلم في سورة األنعام مجمال في قوله
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،وجاءت سورة لقمان فوضحت
أن المقصود بالظلم الشرك ،قال تعالى  ..﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ .وذكرت مفاتيح الغيب في سورة األنعام

مجملة ،في قوله تعالى ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲَ  ...ﰍ﴾ ،وجاء تفصيلها في آخر آية من سورة لقمان

في قوله تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ﴾ .وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن ،وهو من أفضل طرق التفسير،
وخاصة إذا كان بتوجيه من النبي ﷺ كما في الموضعين السابقين(.)6
‡

محور السورة ( :معالجة قضية العقيدة المتمثلة:بتوحيد عبادة الخالق و شكر آالئه ،واليقين باليوم اآلخر وما فيه من حساب،
وإثبات النبوة .وبيان الموافقة بين ما جاء به القرآن من الحكمة المنزلة ،وما جاء به لقمان الحكيم من الحكمة المأثورة عنه)،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )11-1( -1خصائص القرآن ،وحال َمن انتفع به من المؤمنين ،و َمن أعرض عنه من األشقياء ،وجزاء كل منهما .واالستدالل
بخلق السموات واألرض على وحدانية الله وإبطال الشرك.

الخلق مع َ
 : )19-12( -2وصايا جامعة من لقمان الحكيم البنه؛ تبدأ بتوحيد الخالق ،وتختم بحسن ُ
الخلق.

 : )34-20( -3إثبات نعم الله تعالى الظاهرة و الباطنة ،وسعة علمه ،وشمول قدرته على البعث وكل شيء؛ لبيان أن الله هو
اإلله الحق وما عداه باطل ،واألمر بتقوى الله ،وبيان مفاتح الغيب.
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 -1السجدة  :السجود هو الخضوع ،ومنه سجود الصالة وهو وضع الجبهة على األرض ،و سميت بسورة السجدة؛ لما فيها من أوصاف
المؤمنين األبرار ،الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم ﴿ ...ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾.

﴿ -4-3 -2ﭑ ﭒ ﭓ﴾ السجدة ،أو ﴿ ﭓ﴾ السجدة ،أو ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾  :وهي تسمية السورة بمفتتحها ،وبالسجدة
التي وردت فيها؛ وقد يكون ذلك تمييزا لها عن سورة فصلت التي سميت أيضا بـ (حم السجدة).

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -5المضاجع  :جمع مضجع وهو المرقد أو الفرش ومواضع النوم؛ وسميت بذلك لوقوع لفظ المضاجع في قوله تعالى﴿ :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ...ﮟ﴾.
 -6سجدة لقمان  :لوقوعها بعد سورة لقمان؛ لئال تلتبس بسورة فصلت التي سميت أيضا بـ (سجدة غافر).
 -7ا ْل ُم َن ِّج َية  :وذلك لما رواه الدارمي( )3730عن خالد بن معدان وهو تابعي “ :ا ْق َر ُءوا ا ْل ُم َن ِّج َي َةَ ،و ِه َي ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾؛ َفإِ َّن ُه
اح َها َع َل ْي ِه َو َقا َل ْت َ :ر ِّب اغْ ِف ْر َل ُه َفإِ َّن ُه َكانَ ُي ْكثِ ُر
َب َلغَ نِي َأ َّن َر ُجلاً َكانَ َيق َْرؤُ َها َما َيق َْر ُأ َش ْيئًا َغ ْي َر َهاَ ،و َكانَ َكثِ َير ا ْل َخ َطا َياَ ،ف َنشَ َر ْت َج َن َ
ِقر َاءتِيَ ،فشَ َّف َع َها الر ُّب ِف ِ
يهَ ،و َق َ
ال ْ :اك ُت ُبوا َل ُه بِ ُك ِّل َخ ِطيئ ٍَة َح َس َن ًةَ ،و ْار َف ُعوا َل ُه َد َر َج ًة ”.
َ
َّ
 -8السجدة الصغرى  :هذه التسمية غير مشهورة عند المفسرين ،ولكنها رويت عن عطاء وهو تابعي وابن طاووس ،وتسميتها
بالسجدة معروف ،ولكن وصفها بالصغرى؛ فلعل يكون ذلك لتميزها عن سورة فصلت ،والله أعلم.
 -9ا ْل ُم ْن َق ِس َم َة  :هذه التسمية غير مشهور عند المفسرين ،ولكنها رويت عن عطاء وهو تابعي؛ وعلل تسميتها بذلك ألنها تنقسم إلى
قسمين في قبر صاحبها  :قسم عند رأسه وقسم عند رجليه تجادل عنه حتى نجا من عذاب القبر.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-23

المثــاني
()30-14

آياتها ومتوسطها ( 30 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

صفحاتها 3 :

فاتحتها
حروف التهجي
()29-18
أسطرها 43 :

المصحف )32( :

بدايتها

الجزء ()21

ربع = 1.4

ثالثة حروف
()13-13

كلماتها 372 :

حروفها 1542 :

النزول )75( :
الحزب ()42

الربع ()1
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ن )27( :

الجزء ()21

جزء = 0.18
م )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

الطول )51( :

نهايتها

حزب = 0.35

﴿ﮡﭒ﴾
()6-6

الحزب ()42

()1

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0.47
ل )1( :

ال َ :كانَ ال َّنبِي ﷺ َ (( :يقْر ُأ ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة ِفي َص َ ِ
َ -1ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َق َ
الس ْجدَ ةََ ،و﴿ ﯜ ﯝ ﯞ
َ
الة ا ْل َف ْج ِر ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ َّ
ُّ
ِ
ﯟ﴾)) .رواه البخاريَ .)891( :ق َ
ال َش ْي ُخ إْ ِ
(الس ُّر ِفي ِق َر َاءتِ ِه َما ِفي َصلاَ ِة َف ْج ِر َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َأن َُّه َما ت ََض َّم َن َتا
ال ْسلاَ ِم ْاب ُن ت َْيم َّي َة ِّ :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

اد؛ َو َحشْ ِر ا ْل ِعب ِ
َما َكانَ َو َما َي ُكونُ َيو َم َهاَ ،فإِن َُّه َما اشْ َت َم َل َتا َع َلى َخ ْل ِق آ َد َمَ ،و َع َلى ِذ ْك ِر ا ْل َم َع ِ
ادَ ،و َذلِ َك َي ُكونُ ِفي َي ْوم ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،ف ِفي
ْ
َ
()2
اد بِ َما َكانَ ِف ِ
ِقر َاءتِ ِه َما ت َْذ ِكير لِ ْل ِعب ِ
يه َو َي ُكونُ ) .قال الصنعاني معلقا ( :لِ َي ْع َتبِ ُروا بِ ِذ ْك ِر َما َكانَ َ ،و َي ْس َت ِع ُّدوا لِ َما َي ُكونُ ) .
ٌ َ
َ
((كانَ َر ُس ُ ِ
َ
َ -2ع ْن َجابِ ٍر ] َق َ
ال َ :
الس ْجدَ ةََ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾)) .رواه
ول الله ﷺ َال َي َن ُام َح َّتى َيق َْرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ َّ
أحمد ،)14660( :وصححه محققو المسند.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
السجدة) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ
 َق ََ -4ع ْن َك ْع ِ
الس ْجدَ َة و ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ُ ،كتِ َب َل ُه
ب األحبار -
ال َ " :م ْن َق َرأ ﴿ﭓ﴾ َّ
َس ْب ُعونَ َح َس َن ًةَ ،و ُح َّط َع ْن ُه بِ َها َس ْب ُعونَ َس ِّي َئ ًةَ ،و ُر ِف َع َل ُه بِ َها َس ْب ُعونَ َد َر َج ًة" رواه الدارمي في سننه ،)3452(:وقال محقق الكتاب
حسين سليم :إسناده صحيح وهو موقوف على كعب.
اء الآْ ِخر ِة بِس َ ِ
"أ َّن َأ َبا ُه َكانَ لاَ َيدَ ُع َأ ْن َيقْر َأ ِفي ا ْل ِعشَ ِ
َ :
الصغْ َرى ﴿ﭑ ﭒ
َ -5ع ِن عبدالله ْب ِن طاووس بن كيسان
الس ْجدَ ِة ُّ
َ ُ
َ
ورة َّ
ﭓ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾" .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)858( :وصححه محقق الكتاب  :الدكتور أحمد السلوم.
ِ
ِ
َ
َ
َ -6ع ِن ْاب ِن ُج َر ْيجٍ َق َ
الصغْ َرى)َ ،فأ َّما
الَ :أخْ َب َرنِي َع َط ٌاء -
(الس ْجدَ َة ُّ
" :أ َّن َر ُج َل ْي ِن ف َيما َم َضى َكانَ َي ْل َز ُم أ َحدُ ُه َما (ت ََب َار َك) واآلخ ُر َِّ
ِ
َ
الصغْ َرى) َفا ْن َق َس َم ْت ِفي َق ْب ِر ِه ِق ْس َم ْي ِن ِ :ق ْس ٌم ِع ْندَ َر ْأ ِس ِهَ ،و ِق ْس ٌم
(الس ْجدَ ِة ُّ
َصاح ُب (ت ََب َار َك) َف َجا َد َل ْت َع ْن ُه َح َّتى ن ََجاَ ،وأ َّما َصاح ُب َّ
ِع ْندَ ِر ْج َل ْي ِه َح َّتى ن ََجاَ ،ف ُس ِّم َي ِت ا ْل ُم ْن َق ِس َم َة" .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)860( :وصححه محقق الكتاب :الدكتور أحمد
السلوم.
‡

تناسبت سورة السجدة مع خاتمة سورة لقمان  -السابقة -؛
حيث ختمت سورة لقمان بالتحذير من يوم القيامة وببيان

‡

تناسب مطلع سورة السجدة مع خاتمتها؛ حيث جاء في مطلعها

تن ــاس ـبـ ــها

مفاتيح الغيب الخمسة التي منها (علم الساعة) ،وجاء في

سورة السجدة -ما يقارب نصفها -التركيز على اليوم اآلخر،
والرد على المنكرين ،وبيان جزائهم في هذا اليوم ،وجزاء َمن
آمن ،ولذا استحب تالوة السورة في يوم الجمعة ،ألنه اليوم

الذي تقوم فيه الساعة.

بيان أن مهمة الرسول ﷺ إنذار الكفار المنكرين للكتاب والنبوة

بالقرآن ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾،

ثم ختمت السورة ببيان أن مهمة الرسول ﷺ تنتهي باإلبالغ

واإلنذار ،وعلى الكفار انتظار سوء المصير﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾.

 -1سورة السجدة لها فضل كبير؛ لذا حرص الرسول ﷺ على قراءتها في كل ليلة قبل أن ينام ،وعلى قراءتها في صالة الفجر من
يوم الجمعة ،و ُن ِقل عن بعض التابعين أن هذه السورة تنجي صاحبها من عذاب القبر إذا حرص على تالوتها.
 -2احتوت السورة على السجدة العاشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في

منتصف السورة ،في قوله تعالى ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

خصــائصــها

ﮑ ﮒ ﮓ﴾( ،)3وسميت السورة باسم هذه السجدة.

 -3سورة السجدة آخر السور الست – بحسب ترتيب المصحف  -التي افتتحت بحروف التهجي ﴿ :ﭑ﴾ ،وهذه السورالست:
البقرة وآل عمران  -وقد جاءتا متتاليتان في أول المصحف ،وهما من السور المدنية ومن الطوال  ،-ثم  :العنكبوت والروم

ولقمان والسجدة - ،وقد جاءت على التوالي في نهاية ثلثي المصحف ،وهي من السور المكية ومن المثاني  ،-ويالحظ أن

سورة البقرة األولى وسورة السجدة األخيرة افتتحتا بعد حروف التهجي بنفي الشك عن القرآن ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ سورة البقرة﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ سورة

السجدة  .وتلقب هذه السور – عند بعض العلماء -بميادين القرآن الكريم(.)4

 -4سورة السجدة آخر السور– بحسب ترتيب المصحف – التي افتتحت بثالثة حروف تهجي ،وعددها ثالث عشرة سورة ،وهي:
البقرة ،آل عمران ،يونس ،هود ،يوسف ،إبراهيم ،الحجر ،الشعراء ،القصص ،العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة.

‡ محورها الرئيسي ( :بيان دالئل التوحيد ،وإثبات البعث وبيان جزاء المنكرين له والمؤمنين به) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )9-1( -1القرآن من عند الله ،والحكمة من نزوله ،وإثبات النبوة ،وبيان دالئل وحدانية الله – تعالى -في خلق الكون
واإلنسان.

 : )22-10( -2إنكار الكفار للبعث والرد عليهم ،وبيان جزائهم العادل يوم القيامة ،وبيان صفة المؤمنين الموقنين باآلخرة
وجزائهم عند ربهم.

 : )30-23( -3تسلية الرسول ﷺ وتثبيته ووعده بالنصر ،وتهديد الكفار المعاندين بسوء المصير.
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114 - 33

 -األحزاب  :جمع حزب ،وهم جماعة من الناس تشابهت قلوبهم وأعمالهم .و سميت سورة األحزاب الشتمالها على غزوة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

األحزاب في قوله تعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ...ﯮ﴾ ،واألحزاب هم الذين تجمعوا حول المدينة ،من مشركي
قريش وغطفان ،بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني قريظة ،لحرب المسلمين ومحاولة استئصالهم ،ولكن الله ردهم مدحورين
بإرسال الرياح الشديدة ومالئكته عليهم ،وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة ،وكانت الغزوة في شهر شوال من السنة

الخامسة للهجرة .وال يعرف للسورة اسم غيره.

تصنيفها

زمن نزولها

طولـها

مدنية

المثــاني
()30-15

()28-10

عــدد

آياتها ومتوسطها ( 73 :طويلة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
النــداء
()10-4

صفحاتها 10 :

أسطرها  149 :كلماتها  1287 :حروفها 5675 :

المصحف )33( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()21

النزول )90( :
الحزب ()42

ربع = 4٫5

حــروف
فواصل آياتها

الربع ()3

167

نهايتها

حزب = 1٫12

تحزيب
القرآن

لفظ الجاللة (اﷲ) 90 :

الطول )15( :
الجزء ()22

الحزب ()43

جزء = 0٫56

ا )72( :
نهاية العشر السابع

﴿ ﭑ ﭒ﴾
()3-1

الربع ()3
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نسبة حجمها = % 1٫73
ل )1( :

﴿ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
األحزاب) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ور َة ال ِّنس ِ
بَ ،ق َ
َ -2ع ْن َحا ِر َث َة ْب ِن ُم َض َّر ٍ
اء َوالأْ َ ْح َز ِ
اب َوال ُّنو ِر» .رواه أبوعبيدة في فضائل
الَ :ك َت َب إِ َل ْي َنا ُع َم ُر ] َأ ْن «ت ََع َّل ُموا ُس َ
َ
القرآن ( )424وصحح إسناده محقق الكتاب  :الشيخ مجدي السيد.
‡

تن ــاس ـبـ ــها

ُختِ َمت سورة السجدة السابقة بأمر النبي ﷺ باإلعراض عن

‡ بدأت سورة األحزاب بنهي المؤمنين عن طاعة الكافرين

بالتقوى ،وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ،واتباع ما أوحي

وتبشير المؤمنين بالتوبة والمغفرة؛ فتناسق بدؤها مع

الكافرين ،وانتظار عذابهم ،وبدأت سورة األحزاب بأمره ﷺ

إليه من ربه ،والتوكل عليه؛ فتناسب المقطعان.

والمنافقين ،وختمت بتوعد المنافقين والكفار بالعذاب،
ختامها.

خصــائصــها

 -1افتتحت السورة بنداء النبي ﷺ ﴿ﭑ ﭒ...ﭟ ﴾ ،وقد تكرر فيها هذا النداء خمس مرات ،في اآليات ،)59 ،50 ،45 ،28 ،1( :
وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا النداء ،وذلك ألن محورها الرئيسي يدور حول اآلداب واألحكام التي تخص الرسول ﷺ وأهل

بيته؛ وهذا يدل على الوحدة البنائية اللفظية والموضوعية للسورة(.)1
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 -2احتوت سورة األحزاب على آية تعتبر – كما قال ابن كثير (َ : -أ ْص ٌل َكبِير ِفي ال َّت َأ ِّسي بِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ِفي َأ ْق َوالِ ِه َو َأ ْف َعالِ ِه َو َأ ْح َوالِ ِه)
ٌ

( )2وهي

قوله تعالى  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ ،وكما احتوت على اآلية

التي تحث المسلمين على الصالة على النبي ﷺ لفضله في إنقاذ األمة من الضالل والكفر ،قال تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ ،وهاتان اآليتان لهما عالقة كبيرة بمحور السورة الرئيسي
الذي يدور حول اآلداب واألحكام التي تخص الرسول ﷺ وأهل بيته.

 -3احتوت على آية تعتبر من جوامع اآليات؛ حيث جمعت عشر صفات تكون الشخصية المسلمة ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮢ

ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ ،وهذه األوصاف باإلضافة ألمثالها في
سور أخر  -كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء والمؤمنون والفرقان ولقمان  -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء(.)3

تابع  -خصــائصــها

 -4اآلية السابقة ﴿ﮢ ﮣ ﮤ...ﯡ﴾ تعتبر أصال في المساواة بين الرجال والنساء في العمل والجزاء()4؛
 َقا َل ْت ُ :ق ْل ُت َ :يا َر ُس َ ِالر َج ُ
ال َولاَ ُي ْذ َك ُر ال ِّن َس ُاءَ .ف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿ﮢ ﮣ
فع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة –
َ
ول ال َّلهُ ،ي ْذ َك ُر ِّ
ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [األحزاب ]35 :الآْ َي ُةَ .و َأن َْز َل ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [آل
عمران .]195 :رواه الحاكم وصححه )3560( :ووافقه الذهبي.

اشتد فيها ،إذ كانوا
 -5تقع أحداث السورة فيما بين السنة الثانية والخامسة من الهجرة.وهي فترة حرجة لم يكن صلب المسلمين قد ّ
يتعرضون لدسائس المنافقين واليهود(.)5
ّ

كر فيها اسم أحد الصحابة صراحة ،وهو سيدنا زيد بن حارثة ]؛ وذلك في قوله
 -6سورة األحزاب هي السورة الوحيدة التي ُذ َ

تعالى  ...﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ ،ولم يذكر اسم غيره من الصحابة في القرآن الكريم ،وهذا من فضائل سيدنا زيد بن حارثة ]

حيث بقي اسمه يتلى في هذه اآلية حتى قيام الساعة(.)6

 -7اهتمت السورة ببيان بعض األحكام التي تنظم حياة األسرة والمجتمع تنظيما دقيقا ،وبينت ذلك من خالل بيت النبوة الذي يعتبر
البيت القدوة للمسلمين ،ومن هذه األحكام  :إبطال التبني ،وجواز الزواج من زوجة االبن المتبنى إذا طلقها ،وفرض الحجاب،

وآداب الوالئم ،وغيرها من األحكام .
(و َل ْو َكانَ ُم َح َّمدٌ ﷺ َكاتِ ًما َش ْيئًا ِم َّما ُأ ْن ِز َل َع َل ْي ِه َل َك َت َم َه ِذ ِه الآْ َي َة﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
َ -8ع ْن َعائِشَ َة –
 َقا َل ْت َ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ...ﮝ﴾
[األحزاب]) رواه مسلم ،)458( :هذه اآلية من أشد آيات العتاب( ،)7وهي دليل واضح أن القرآن من عند الله تعالى؛ فلو كان

من عند رسول الله ﷺ لكتم هذه اآلية كما قالت السيدة عائشة –

.)8(-

‡ المحور الرئيسي ( :أحداث غزوة األحزاب وغزوة بني قريظة ،وأحكام وآداب البيت النبوي ،وبيان أثرهما في بناء األسرة والمجتمع
المسلم األول لتخليصه من النفاق والعادات الجاهلية) ،ويمكن تقسيم السورة ألربعة مقاطع رئيسية :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )8-1( - 1المقدمة  :التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين ،واألمر باتباع ما أنزل الله تعالى ،وإبطال التبني والظهار
والتوارث بين غير األقارب ،وبيان مكانة الرسول ﷺ وزوجاته.

 : )27-9( - 2غزوة األحزاب وغزوة بني قريظة  :إظهار صدق المؤمنين ،وكذب المنافقين ،وخيانة اليهود.
 : )62-28( - 3أحكام وآداب تخص الرسول ﷺ وأهل بيته.

 )73-63( - 4الخاتمة  :توعد الكافرين والمنافقين ،والتحذير من التعرض للرسول ﷺ والمؤمنين باألذية ،وحمل اإلنسان
أمانة التكليف وإشفاق الجمادات منها ،وأثرها في تصنيف المكلفين.
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114 - 34

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -سبأ  :قبيلة تسكن في مدينة مأرب في أرض اليمن ،وهم أبناء «سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان»؛ وسميت سورة “سبأ

” ألن الله تعالى ذكر فيها قصة أهل سبأ ،في قوله تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ...

ﭨ﴾ ،فقد أنعم ال ّله عليهم بالحدائق الغناء واألراضي الخصبة ،فلما كفروا النعمة ،أبادهم بسيل العرم بانهيار سد مأرب.

وال يعرف للسورة اسم غيره.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-24

المثــاني
()30-16

أسطرها 95 :

المصحف )34( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()22

ربع = 2٫8

حــروف
فواصل آياتها

ن )22( :

تحزيب
القرآن

الربع ()3

171

ر )12( :

د )9( :

الجزء ()22

جزء = 0٫35
ب )5( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 8 :

الطول )31( :

نهايتها

حزب = 0٫7

نهاية السبع الخامس

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

كلماتها 883 :

()5-4

حروفها 3549 :

النزول )58( :
الحزب ()43

﴿ﭑ ﭒ﴾

الثناء على الله بإثبات صفات المدح
()7-5
()14-6

آياتها ومتوسطها ( 54 :متوسطة) صفحاتها 6٫5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

م )4( :

الحزب ()44

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 1٫08
ل )1( :

ظ )1( :

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة سبأ)
من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡ جاء في نهاية سورة األحزاب السابقة السؤال عن الساعة

من باب االستبعاد لها ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

‡

بدأت سورة سبأ بتوعد الكفار المنكرين لوقوع الساعة﴿ :ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮚ﴾،

وختمت ببيان حال الكفار المنكرين للبعث في يوم القيامة،

تن ــاس ـبـ ــها

ﭡ ﭢ﴾ ،وجاء في بدء سورة سبأ التأكيد على

وأنهم يتمنون لو أنهم آمنوا به ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮚ﴾ ،بل الحديث عن

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

وقوع الساعة ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

اليوم اآلخر من محاور سورة سبأ.

ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.
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 -1أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في عدة مواضع ،ولكن في ثالثة مواضع منها أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقسم به على وقوع

يوم القيامة؛ ر ًّدا على من أنكر وقوعه من أهل الكفر والعناد ،وهذه المواضع الثالثة – بحسب ترتيب المصحف  : -أولها
 :في سورة يونس في قوله تعالى ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ...ﰖ﴾ ،وثانيها  :في سورة سبأ في

قوله تعالى﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮚ﴾ ،وثالثها :في سورة التغابن في قوله
تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ....ﯣ﴾ .وهذه اآليات الثالث ال رابع لهن في القرآن الكريم وال

نظير لهن(.)1

 -2استخدمت السورة أسلوب القصص في اثنتي عشرة آية من آياتها ،قارنت بين الحضارة التي تقوم على أساس اإليمان والحضارة
التي تقوم على أساس الكفر ،فاألول ممثلة بمملكة داود وسليمان – عليهما السالم – ( 5آيات) ،والثانية ممثلة بمملكة سبأ

( 7آيات) ،فاألولى سخر الله لها الكون ونعمه ألنها بنيت على شكر المنعم ،والثانية أهلكها الله ألنها بنيت على الكفر بنعم

الله تعالى(.)2

 -3سورة سبأ تشبه سورة الفرقان في أنها استعرضت شبهات الكفار ،وردت عليها واحدة واحدة  :كالشبهات التي دارت حول

تابع  -خصــائصــها

التوحيد والرسالة ،وركزت كثيرا حول شبهة إنكار البعث(.)3

 -4استخدمت السورة أسلوب الجدال والحوار لتفنيد شبهات الكفار؛ بل نرى لونا من أدب الجدال ال نظير له ،وهو في غاية
اإلنصاف واالعتدل! حيث يتنزل فيه عارض الحق إلى مستوى خصمه ،ويناشده أن يعي وأن يقبل الصواب ...﴿ ،ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ .وهذا الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين،
وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ واالقتناع العميق .وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة( ،)4قال البغوي ( :ليس هذا
على طريق الشك ولكن على جهة اإلنصاف في الحجاج ،كما يقول القائل لآلخر :أحدنا كاذب ،وهو يعلم أنه صادق وصاحبه

كاذب)(. )5قال السعدي ( :وهذا الكالم يقوله من تبين له الحق ،واتضح له الصواب ،وجزم بالحق الذي هو عليه ،وبطالن ما

عليه خصمه)(.)6

 -5ال شك ان سيدنا جبريل تلقى القرآن من الله تعالى ثم أوحاه إلى الرسولﷺ كما تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [الشعراء] .وجاء في سورة سبأ ما يدل على كيفية تلقي جبريل للوحي
– سواء كان قرآنا أو غيره – من الله تعالى  ،وذلك في قوله تعالى  ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾  ،ويوضح ذلك ما رواه البخاري )7481( :عَ ْن َأبِى
َ
هُ َر ْي َر َة ] أنَّ ال َّنبِ َّي ﷺ َق َ
الس َم ِ
ت ا ْل َم َ
اء َض َر َب ِ
الئِ َك ُة بِ َأ ْجنِ َحتِ َها ُخ ْض َعا ًنا لِ َق ْولِ ِه َ ،ك َأ َّن ُه ِس ْل ِس َل ٌة عَ َلى
ال ((:إِ َذا َق َضى ال َّل ُه األ ْم َر في َّ
ان َ ،فإِ َذا ُفزِّ عَ عَ ْن ُق ُلوبِ ِه ْم َقا ُلوا َما َذا َق َ
َص ْف َو ٍ
ال َر ُّب ُك ْم َقا ُلوا ا ْل َحقَّ َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّى ا ْل َكبِ ُير )) .وعلى هذا فإن القرآن الكريم كالم الله تلقاه

جبريل  من الله – تعالى،-وبلغه جبريل كما تلقاه إلى الرسول ﷺ وليس لجبريل وال للرسول إال البالغ(.)7
‡

محورها الرئيسي  ( :إثبات اليوم اآلخر ،وإبطال شبهات الكفار حول توحيد الله تعالى والرسالة والبعث ،وبيان سنة الله تعالى

في النعم؛ بأنها تدوم بالشكر وتزول بالكفر ،وبأن عالمة رضا الله على العبد بتوفيقه للطاعة وليس بإغداق النعم عليه) ،ويمكن

تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )9-1( -1تقرير الحمد لله تعالى المالك الحكيم العليم بكل شيء ،وإثبات البعث والرد على منكريه وتوعدهم.

 : )21-10( -2صورة من شكر النعم في قصة داود وسليمان – عليهما السالم  ،-وصورة لبطر النعمة في قصة سبأ ،والجزاء
المترتب على الصورتين .

 : )33-22( -3مجادلة الكفار في إبطال شركهم ،وشفاعة الشركاء لهم ،والرد على إنكارهم لليوم اآلخر ،وبيان تالوم األتباع
والمتبوعين في هذا اليوم .

 : )54-34( -4تسلية الرسول ﷺ وتثبيته ،والرد على شبهات الكفار حول رسالته ،والمقارنة بين حال غرور الكفار في الدنيا،
وحال تحسرهم في اآلخرة.
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 -1فاطر  :خالق ومبدع على غير مثال سبق ،و سميت بسورة ( فاطر) الفتتاحها بهذا االسم والوصف ل ّله عز وجل الدال على

الخلق واإلبداع واإليجاد للكون العظيم ،والمنبئ عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة .قال تعالى ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ﮣ ...ﯚ﴾ .وقد ورد لفظ (فاطر) ست مرات في القرآن الكريم ،ولكن لم يقع هذا الوصف لله تعالى في أول سورة

سوى هذه السورة.

 -2المالئكة  :جمع َم َلك ،وهم جنس نوراني لطيف ،ولكل َم َلك دور مكلف به يقوم بتنفيذه في خضوع وطاعة ،واإليمان بهم من
أركان اإليمان الستة .وسميت بسورة المالئكة؛ ألنه ورد في أولها وصف للمالئكة يختص بهيئتهم ولم يقع في سورة أخرى،
قال تعالى ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ...ﯚ﴾.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-25

المثــاني
()30-17

آياتها ومتوسطها ( 45 :متوسطة) صفحاتها 5٫7 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الثناء على الله
()14-7
أسطرها 84 :

المصحف )35( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()22
ربع = 2

حــروف
فواصل آياتها

ر )29( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

كلماتها 775 :

الحزب ()44

الربع ()2

حروفها 3184 :

ن )3( :

الجزء ()22

جزء = 0٫25
د )3( :

()5-5

لفظ الجاللة (اﷲ) 36 :

الطول )37( :

نهايتها

حزب = 0٫5
ا )7( :

بإثبات صفات المدح
()7-6

النزول )43( :
174

﴿ﭑ ﭒ﴾

ب )1( :

الحزب ()44

الربع ()4

176

نسبة حجمها = % 0٫97
ز )1( :

م )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
فاطر) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡ لما ُختِ َمت سورة سبأ السابقة بذكر هالك الكفار أعداء المؤمنين

‡ ب��دأت س��ورة فاطر بقوله تعالى﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ

وشكره ،فجاءت بداية سورة فاطر بالحمد ،كما في قوله

أواخرها ...﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

وتعذيبهم أشد العذاب ،تعين على المؤمنين حمده تعالى

تن ــاس ـبـ ــها

تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ﴾ سورة األنعام .فتناسب المقطعان .وينضم
إلى ذلك تآخي السورتين في االفتتاح بالحمد وتقاربهما في

المقدار وغير ذلك.
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ﮢ ﮣ...ﯚ﴾ ،وق��ال تعالى في

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ﴾ .فهو سبحانه فاطر السموات واألرض وما
كان ليعجزه شيء فيهما؛ فتناسق بدؤها مع ختامها.

 -1سورة فاطر تعتبر آخر خمس سور – بحسب ترتيب المصحف – افتتحت بقوله  -تعالى ﴿ : -ﮟ ﮠ﴾ ،وهذه السور-
بحسب ترتيب المصحف  -جاءت على النحو التالي  :الفاتحة ،واألنعام ،والكهف ،وسبأ ،وفاطر( .)1وتلقب هذه السور – عند

-2

بعض العلماء  -بمقاصير القرآن الكريم(.)2

ذكر السيوطي تعلي ًال وربط ًا جمي ًال لفواتح السور الخمس السابقة فقال( :افتتحت الفاتحة بقوله ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ
يوصف بذلك ،بل بفرد من أفراد
ﭙ﴾ ،فوصف بأنه مالك جميع المخلوقين .وفي األنعام والكهف وسبأ وفاطر لم َ
خلق السماوات واألرض والظلمات والنور في األنعام ،وإنزال الكتاب في الكهف ،ومالك ما في السماوات وما في
صفاته وهو ُ

األرض في سبأ ،وخلقهما في فاطر؛ ألن الفاتح َة أ ّم القرآن ومطلعه ،فناسب اإلتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأشملها)(.)3

 -3احتوت السورة على آية اشتهرت عند المفسرين بآية القراء؛ وذلك الحتوائها على فضل تالوة القرآن الكريم ،وهي قوله

خصــائصــها

تعالى﴿:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ﴾َ ،ق َ
ال َق َتا َد ُة َ :
(كانَ ُم َط ِّر ُف ْب ُن َع ْب ِد ال َّل ِه -

ول َ :ه ِذ ِه آ َي ُة ا ْل ُقر ِ
 إِ َذا َق َر َأ َه ِذ ِه الآْ َي َة َي ُق ُاء)(.)4
َّ

 -4سورة فاطر لها نسق خاص في موضوعها وسياقها ،أقرب ما يكون إلى نسق سورة الرعد ،فهي تشترك مع سورة الرعد في بيان
قدرة الله وصفاته من خالل اآليات الكونية ،ومجادلة الكفار وإبطال عقيدتهم(.)5

 -5قسمت سورة فاطر المسلمين من حيث تأثرهم بالقرآن الكريم والعمل بأحكامه إلى ثالثة أقسام  ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ :فبدأت باألدنى ثم األعلى :

أ -الظالم  :تأثره قليل؛ فلذا فهو يقصر بفعل بعض الواجبات  ،ويرتكب بعض المحرمات .

ب -المقتصد :تأثره وسط؛ فلذا فهو يؤدي الواجبات ،ويترك المحرمات ،لكنه قد يترك بعض المستحبات ،ويفعل بعض
المكروهات.

جـ  -السابق  :تأثره كبير؛ فلذا فهو يقوم بأداء الواجبات والمستحبات ،ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات(.)6
‡ محورها الرئيسي ( :بيان قدرة الله تعالى ودالئل توحيده في اآليات الكونية ،وإثبات عقيدة التوحيد وإبطال عقيدة الشرك ،وتسلية
الرسول ﷺ وتثبيته في مواجهة المعاندين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ستة مقاطع :

 : )3-1( -1حمد الله تعالى الخالق والقادر والرحيم والمنعم ،والتحذير من صرف العبادة لغيره.

 : )8-4( -2تسلية الرسول ﷺ ببيان أن تكذيب الرسل سنة سابقة ،وتقرير الحشر ،والتحذير من االغترار بالدنيا واتباع

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

الشيطان ،وبيان جزاء الكافرين والمؤمنين ،وحث الرسول ﷺ على عدم التحسر من إعراض الكفار.

 : )14-9( -3بعض اآليات الكونية الدالة على قدرة الله وإمكان البعث ،وبيان ضعف قدرة ما يدعى من دون الله تعالى.

 : )26-15( -4الله غني عن العباد ،والعباد محتاجون له ،وتسلية الرسول ﷺ بأنه غير مسؤول عن هدايتهم ،وأن المسؤولية
فردية ،ومقارنة بين صفات من يستجيب ومن ال يستجيب للدعوة ،وبيان أن ما أصابه فقد أصاب سلفه من الرسل

الكرام.

 : )38-27( -5دالئل قدرة الله تعالى في اآليات الكونية والقرآنية ،وبيان أقسام األمة اإلسالمية الوارثة للكتاب ،ونعيم
المؤمنين وعذاب الكافرين يوم القيامة.

 : )45-39( -6جوالت في مناقشة المشركين إلبطال عقيدتهم وإثبات عقيدة التوحيد ،وتهديدهم بسنة الله تعالى في إهالك
المعاندين ،وبيان رحمة الله تعالى في إمهال المعاندين.
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﴿ -1يس﴾  :هي حروف هجائية أو مقطعة ،ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة ،فسميت بها؛ ألنها

انفردت بافتتاحها بهذين الحرفين فميزت بها عن بقية السور ،وتنطق (يا ،سين).
َ -2ق ْل ُب ا ْل ُق ْر ِ
 وجه إطالق ذلك عليها بأن مدار اإليمان وصحته على االعتراف بالحشرآنَّ :بين حجة اإلسالم الغزالي -
والنشر وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه ولذا شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه ،وقيل سميت بذلك ألن السورة

قامت على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات التوحيد والرسالة ،ومعجزة القرآن ،واليوم اآلخر والقدر.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وجاء هذا الوصف للسورة في حديث ولكنه ضعيف(.)1
الد ِاف َع ُة ،ا ْل َق ِ
اض َي ُة  :ذكر هذه األسماء الثالثة بعض العلماء؛ وذلك لورودها في حديث رواه البيهقي وغيرهَ :أ َّن َأ َبا
 -5-4 -3ا ْل ُم ِع َّمةَّ ،
ال :ت َُعم َص ِ
ِ
الَ :ق َ
َب ْك ٍر ] َق َ
ال َر ُس ُ
ور ُة يس ت ُْد َعى ِفي ال َّت ْو َر ِاة :ا ْل ُم ِع َّم ُةِ ،ق َ
الدن َْيا َوالآْ ِخ َر ِة،
اح َب َها بِ َخ ْي ِر ُّ
((س َ
ول ال َّل ِه ﷺ ُ :
يل َو َما ا ْل ُمع َّم ُة؟ َق َ ُّ
احبِ َها ُك َّل ُس ٍ
اضي ُةَ ،وت َْد َف ُع َع ْن َص ِ
ِ
الدنْيا َوالآْ ِخر ِةَ ،وت َْد َف ُع َع ْن ُه َأ َها ِو َ ِ ِ
وءَ ،و َتق ِ
ْضي َل ُه ُك َّل
يل الآْ خ َرةَ ،وت ُْد َعى ا ْل ُمدَ اف َع ُة ا ْل َق ِ َ
َوت َُكابِدُ َع ْن ُه َب ْل َوى ُّ َ
َ
اج ٍة ،))..ولكن الحديث ضعيف جدا كما قال األلباني( ،)2ولذا لم تشتهر هذه األسماء الثالثة عند جمهور المفسرين.
َح َ

 -6حبيب النجار  :سماها بذلك الفيروزآبادي في البصائر ،ألنها اشتملت على قصته في قوله تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ ،ولكن لم يثبت في حديث صحيح أن الرجل المقصود في اآلية هو
(حبيب النجار) ،وإن اشتهر ذلك عند بعض المفسرين.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-26

المثــاني
()30-18

آياتها ومتوسطها ( 83 :متوسطة) صفحاتها 5.8 :

ترتيبها
موقعها
حجمها

فاتحتها
حروف التهجي
()29-19
أسطرها 84 :

المصحف )36( :

بدايتها

الجزء ()22

﴿ ﭬ﴾
()1-1

حرفان
()9-3

كلماتها 724 :

حروفها 3020 :

النزول )41( :
الحزب ()44

ربع = 2.3

الربع ()4
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حزب = 0.6

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )38( :

نهايتها

الجزء ()23

الحزب ()45

جزء = 0.3

الربع ()2

178

نسبة حجمها = % 0.92

حــروف
فواصل آياتها

ن )71( :

م )12( :

تحزيب
القرآن

نهاية حزب الصحابة الخامس

نهاية السورة

َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُمر َة ] َ :
الص ْبحِ بِـ (يس)) رواه الطبراني في المعجم األوسط ،)3903( :قال
(أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي ُّ
َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

األلباني :إسناده جيد(.)3
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة يس)

من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -3عن ْاب ِن َع َّب ٍ
ين ُي ْصبِ ُحُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َي ْو ِم ِه َح َّتى ُي ْم ِس َيَ ،و َم ْن َق َر َأ َها ِفي َص ْد ِر َل ْي ِل ِهُ ،أ ْع ِط َي ُي ْس َر َل ْي َلتِ ِه
اس –
– قال َ « :م ْن َق َر َأ (يس) ِح َ
َح َّتى ُي ْصبِ َح» ،رواه الدارمي ،)3462(:وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد  :إسناده حسن وهو موقوف على ابن عباس.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -4ع ْن َص ْف َوانَ ْب ِن َعم ٍرو قالَ :ح َّد َثنِي ا ْل َمشْ ي َخ ُة (وهم من التابعين)َ :أن َُّهم َح َضروا ُغ َضي َف ْب َن ا ْل َحا ِر ِ
ين اشْ َت َّد َس ْو ُق ُه،
ث الث َُّمالِ َّيِ ،ح َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ضَ ،ق َ
«ه ْل ِم ْن ُك ْم َأ َحدٌ َيق َْرأ (يس)؟» َق َ
َف َق َ
ين م ْن َها ُقبِ َ
ال َ :و َكانَ ا ْل َمشْ َي َخ ُة
الَ :
الس ُكون ُّيَ ،ف َل َّما َب َلغَ أ ْر َبع َ
ال َ :ف َق َرأ َها َصال ُح ْب ُن ُش َر ْيحٍ َّ
َت ِع ْندَ ا ْل َمي ِ
ت ُخ ِّف َف َع ْن ُه بِ َها" رواه أحمد ،)16969( :وحسن إسناده محققو المسند( ،)4وغضيف بن
َي ُقو ُلونَ " :إِ َذا ُق ِرئ ْ
ِّ
الحارث الثمالي من الصحابة على الصحيح(.)5
 قال " :بلغني أنه من قرأ (يس) حين يصبح لم يزل في فرج حتى يمسيَ ،ومن قرأها حين يمسي -5عن َي ْح َيى ْب ِن َأبِي َكثِي ٍر-
لم يزل في فرج حتى يصبح .قال  :وقد حدثني من قد جربها" .رواه المستغفري في كتاب فضائل القرآن ،)881( :وصححه
محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

‡ لمـا جـاء في ختـام سـورة (فاطـر) السابقـة قــوله تعـالى:

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾ ،والمراد بالنذير الرسول ﷺ ،وقد أعرضوا عنه
وكذبوه لما جاءهم .وافتتحت سورة (يس) بالقسم على
صحة رسالته ،وأنه على صراط مستقيم؛ لينذر قو ًما ما أنذر

آباؤهم ،قال تعالى﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ﴾ ،فتناسب المقطعان.

‡

ُذكر في أول سورة (يس) قدرة الله تعالى على إحياء الموتى:

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ﴾ ،و ُذك��ر في
خاتمتها األدلة العقلية على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى

وإثبات البعث؛ ردا على شبهة الكفـار المنكــرين لــذلك:

﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ﴾ فتناسق بدؤها مع ختامها.

 -1رويت أحاديث كثيرة في فضائل سورة يس ولكنها ضعيفة ،حتى قال الدارقطني ( :وال يصح في الباب حديث)( .)6ولكن لكثرة
هذه األحاديث ومتابعاتها ولما صح من آثار عن بعض الصحابة والتابعين في فضلها؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب

قراءتها عند المحتضر ،جاء في تفسير ابن كثير ( :قال بعض العلماء  :من خصائص هذه السورة  :أنها ال تقرأ عند أمر عسير إال

يسره الله .وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة ،وليسهل عليه خروج الروح ،والله أعلم)(.)7

خصــائصــها

 -2اشتهر في كتب السيرة  :أن الكفار لما أحاطوا بيت الرسول ﷺ ليلة الهجرة ليقتلوه،خرج عليهم الرسول ﷺ وبيده حفنة من

ال ّتراب ،وهو يتلو صدر سورة (يس) إلى قوله تعالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
محمدا،
ﮤ ﮥ﴾ ،فأعمى الله أبصارهم عنه ،وجعل ينثر على رؤوسهم ال ّتراب ،فأتاهم آت ،فقال  :ما تنتظرون؟ قالوا ّ :
محمد وما ترك رجال منكم إلاّ وقد وضع على رأسه ترابا ،فتفقّدوا رؤوسهم فوجدوا
خيبكم الله!! والله لقد خرج عليكم ّ
قالّ :
ال ّتراب عليها كما قال(.)8

 -3استخدمت السورة أسلوب القصص في سبع عشرة آية من آياتها ،ذكرت فيها قصة أصحاب القرية الذين ُأ ْر ِس َل لهم ثالثة رسل
فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى ،ولم تذكر هذه القصة في غيرها من السور.

وتنوعها ،من بدء السورة إلى نهايتها(.)9
 -4تتميز سورة يس بقصر اآليات ،وسهولة القراءة ،وتتابع المشاهد ّ
‡

محورها الرئيسي ( :إثبات أصول العقيدة اإلسالمية  :التوحيد والرسالة والبعث ،و بيان مدى تعنت الكفار رغم وضوح األدلة على
صدق ما جاء به الرسول ﷺ ،وتبشير المؤمنين المطيعين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )12-1( -1إثبات إعجاز القرآن ورسالة الرسول ﷺ وصفتها ،وبيان شدة إعراض قومه عنه ،وبيان حال المستفيدين من
دعوته ،وتأكيد البعث والحساب.

 : )32-13( -2قصة أصحاب القرية  -التي توضح إصرار المعاندين على الكفر -وإهالكهم بالصيحة ،وتكريم الله تعالى للدعاة.

 : )47-33( -3بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون ونعمه على عباده لعلهم يشكرون ويخضعون لخالقهم ،ولكن
الكافرين معرضون عن هذه اآليات.

 : )68-48( -4إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق ال شك فيه ،ومقارنة بين نعيم أصحاب الجنة وعذاب أصحاب النار.

 : )83-69( -5نفي الشعر عن رسول الله ﷺ وأنه جاء بالحق ،وإثبات وحدانية الله تعالى وقدرته ،وضعف آلهة المشركين،
والرد على من أنكر البعث بأدلة عقلية.
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بالصافات ،قال تتعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ،والمراد بالصافات
 -1الصافات  :سميت بالصافات الفتتاحها بالقسم اإللهي ّ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

المالئكة التي تصف في السماء للعبادة كصفوف الناس في الصالة في الدنيا ،أو هم المالئكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة

حتى يأمرها الله تعالى بما يريد .وهذا هو االسم الوحيد للسورة عند جميع المفسرين .

 -2الذبيح  :المقصود بالذبيح هو سيدنا إسماعيل  حيث اختصت هذه السورة بذكر قصة أمر الله تعالى والده إبراهيم 

هم سيدنا إبراهيم بذبحه جاءه األمر بالفداء بدل الذبح ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ .وقد انفرد
بذبحه عن طريق الرؤيا ،فلما َّ
بذكر هذا االسم اإلمام الجعبري ولكن لم يتابعه أحد في ذلك؛ حتى قال السيوطي ( :وذلك يحتاج إلى مستند من األثر)(.)1

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-27

المئــون
()11-11

آياتها ومتوسطها ( 182 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

صفحاتها 7 :

فاتحتها
القسم
()17-1

بدايتها

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

نهاية الربع الثالث

حروفها 3828 :

النزول )56( :
الحزب ()45

ربع = 2٫9
ن )145( :

﴿ﭑ﴾

أسطرها  103 :كلماتها 858 :

المصحف )37( :
الجزء ()23

المقسم به :

الربع ()2

178

م )26( :

الطول )28( :

نهايتها

حزب = 0٫7
ب )5( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 15 :

الجزء ()23

الحزب ()46

جزء = 0٫35
ا )3( :

نسبة حجمها = % 1٫17
د )2( :

نهاية الثمن السادس

الربع ()1

181

ق )1( :

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الصا َّف ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َلي ْأ ُمرنَا بِال َّت ْخ ِف ِ
– َق َ
ال(( :إِ ْن َكانَ َر ُس ُ
ات)).
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر –
الص ْبحِ بِ َّ
الصلاَ ِةَ ،وإِ ْن َكانَ َل َيؤُ ُّم َنا ِفي ُّ
يف ِفي َّ
َ ُ
رواه أبوداود الطيالسي ،)1925( :وحسن إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الصافات) من المئين ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان الزبور.

‡

لما جاء في ختام سورة (يس) السابقة إثبات قدرة الله تعالى على البعث،
جاء في بداية سورة (الصافات) توعد منكري البعث وبيان حالهم من

تن ــاس ـبـ ــها

عذاب وتحسر وتالوم في هذا اليوم ،فتناسب المقطعان في السورتين.

وكذلك جاء في سورة (يس) توعد الكفار بالهالك كما حدث لألمم
السابقة دون تفصيل ،وقد جاء في سورة الصافات تفصيل لقصص

األنبياء السابقين وما حل ألممهم المعاندة من هالك،فهذه السورة بعد
يس كاألعراف بعد األنعام ،وكالشعراء بعد الفرقان.
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‡

ُذكر في أول سورة (الصافات) بيان لصفات
ووظائف بعض المالئكة ،وجاء في نهايتها
الرد على عقائد الكفار الباطلة في المالئكة

وادعائهم أنها بنات الله  -تعالى عما
يقولون ،-وكذا إتمام لبيان بعض صفات

المالئكة ووظائفها ،فتناسق بدؤها مع
نهايتها.

 -1أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالقسم ،وعدد هذه السور سبع عشرة سورة وهي  :الصافات ،الذاريات،
الطور ،النجم ،القيامة ،المرسالت ،النازعات ،البروج ،الطارق ،الفجر ،البلد ،الشمس ،الليل ،الضحى ،التين ،العاديات،
العصر ،وكلها سور مكية( ،)2فكل سورة بدأت بالقسم فهي مكية.

 -2آخر سورة  -بحسب ترتيب المصحف  -من سور المئين البالغة إحدى عشرة سورة ،وقد ذكرت في قسم سور المثاني  :التي
تبدأ من سورة النمل إلى سورة الحجرات.

 -3تبلغ عدد آيات سورة الصافات ( 182آية) ،فهي تعتبر  -من حيث كثرة عدد اآليات – في الترتيب الخامس من سور القرآن
الكريم ،فهي تأتي بعد سور :البقرة (268آية) والشعراء ( 227آية) ،واألعراف ( 206آيات) ،وآل عمران ( 200آية).

 -4قصص األنبياء شغلت ما يزيد عن ثلث السورة ( 74آية) مقسمة على الترتيب التالي  :نوح ( 8آيات) ،إبراهيم وإسماعيل ( 31آية)،
موسى وهارون ( 9آيات) ،إلياس ( 10آيات ) ،لوط ( 6آيات) ،يونس ( 10آيات ) – عليهم السالم – .ونالحظ انفراد السورة
بذكر قصة سيدنا إلياس  مع قومه(.)3

 -5ألحقت حلقات سلسلة قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس – عليهم السالم  -بالزمة تتكررت عقب كل قصة من

خصــائصــها

هذه القصص األربع مثل حلقات سورة الشعراء ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ وهذه الالزمة تؤكد تأييد الله تعالى ونصره لعباده ،وأن سبب ذلك هو اإلحسان في العبادة(.)4

 -6تمتاز السورة بعرضها للمعاني واألحداث بأسلوب مؤثر .ترى فيه قصر الفواصل وكثرة المشاهد ،والمواقف .مما يجعل
القارئ آلياتها في شوق إلى ما تسوقه من نتائج(.)5

ُ -7ختمت السورة بثالث آيات اشتهرت بتالوتها عند ختم المجلس ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ،وقد ُذكر في ذلك بعض األحاديث ولكنها ضعيفة(.)6

 -8ذكر القصص في السور المكية من أقوى البراهين على صدق النبيﷺ ،ألن البيئة المكية لم تكن بيئة علم ومعرفة ،ولم يكن فيها
يهود وال نصارى بشهادة الواقع التاريخي الصادق ،ولو تأخر ذكر القصص إلى ما بعد الهجرة لربما قالوا إنه تعلمه من أهل

الكتاب بالمدينة ،وإذا ثبت أن النبيﷺ كان أ ّم ّيا ،وانتفى أخذه عن أهل الكتاب ،فقد تعين أن يكون من عند الله سبحانه(. )7

 -9قوارع القرآن  :هي اآليات والسور التي يتعوذ بها المسلم ويتحصن  ،وسميت بهذا االسم ألنها تقمع الشيطان وتقرعه  ،منها :
سورة الفاتحة ،وسورة البقرة ،آية الكرسي ،المعوذات ،وسورة يس ،وسورة الملك ،وسورة الصافات  .وتطلق قوارع القرآن

أيضا على اآليات التي فيها ترهيب وزجر وحجج دامغة (.)8

 -10اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان الستة  ،وقد ذكر القرآن أسماء بعض المالئكة كجبريل وميكائيل –عليهما السالم، -
وذكر أيضا صفات هذه المالئكة ووظائفها  ،وقد سميت ثالث سور ببعض صفاتها أو وظائفها وهي  :الصافات  ،المرسالت،

النازعات .
‡

محورها الرئيسي ( :التأكيد على عقيدة التوحيد والبعث ،وبيان سنة الله تعالى في نصرة أوليائه وهالك أعدائهم ،وتفنيد عقيدة
المشركين في المالئكة والجن) ،ويمكن تقسيم السورة لثالثة مقاطع رئيسية :

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

 : )68-1( -1بيان بعض صفات المالئكة ،وإقرار توحيد األلوهية والربوبية ،وحفظ السماء من الشياطين ،والرد على منكري
البعث ،وبيان حالهم يوم القيامة من خزي وتحسر ،وحال المؤمنين من نعيم وفرح.

 : )148-69( -2ذكر قصص بعض األنبياء  -عليهم السالم  ،-لتسلية الرسول ﷺ والمؤمنين وتبشيرهم بالنصر ،وتحذير
المشركين من سوء العاقبة.

 : )182-149( -3تفنيد عقائد المشركين في المالئكة والجن ،والتأكيد على نصرة الله تعالى لرسله  -عليهم السالم-
وعباده المؤمنين.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

﴿ -1ص﴾  :هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة ،التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة،
فسميت به؛ ألنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور ،وينطق(صاد).

 -2داود  :هو نبي الله تعالى داود  ُأ ْر ِسل لبني إسرائيل ،وكان نبيا وملكا ،أنزل الله تعالى عليه الزبور ،وسميت السورة باسمه؛ لذكر
اسمه فيها أكثر مما ُذكر في غيرها ؛ حيث ُذكر اسمه خمس مرات ،وألن أطول مشهد من قصة داود  ُذ ِكر في هذه السورة.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-28

المثــاني
()30-19

آياتها ومتوسطها ( 88 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-20

صفحاتها 5.3 :

أسطرها 77 :

المصحف )38( :

بدايتها

حجمها
حــروف

فاتحتها

الجزء ()23

ب )35( :

َ -1ع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس–

حرف واحد
()3-1

كلماتها 732 :

حروفها 3018 :

النزول )38( :
الحزب ()46

ربع = 2.1
ن )18( :

﴿ ﭑ﴾
()1-1

الربع ()1

181

حزب = 0.53
ر )15( :

ق )6( :

د )6( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )39( :

نهايتها

الجزء ()23

الحزب ()46

جزء = 0.26
م )3( :

الربع ()3
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نسبة حجمها = % 0.92
ج )1( :

ص )2( :

ط )1( :

ل )1( :

– َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َس َجدَ ِفي (ص) َو َق َ
((س َجدَ َها َد ُاو ُد ت َْو َب ًةَ ،ون َْس ُجدُ َها ُش ْكر ًا)) .رواه النسائي ()957
الَ :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وصححه األلباني.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة (ص)
من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡

إن سورة (ص) بعد (الصافات) ،كسورة النمل بعد الشعراء ،وكطه واألنبياء بعد مريم،
وكيوسف بعد هود ،في كونها متممة لها بذكر من بقي من األنبياء ممن لم يذكر
في تلك ،مثل داود ،وسليمان ،وأيوب ،وآدم – عليهم السالم  ،-وأيضا لما ذكر

تن ــاس ـبـ ــها

سبحانه في آخر الصافات عن الكفار﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ﴾ وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم ،بدأ عز وجل في هذه السورة
بالقرآن ذي الذكر وفصل ما أجمل هناك من كفرهم قال تعالى ﴿ :ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ وفي ذلك من المناسبة ما فيه ،وهكذا
يصافح ختام سورة الصافات ،بدء سورة(ص) مصافحة لقاء ،ال سالم مو ّدع.
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‡

تناسبت بداية سورة (ص) مع
خاتمتها ،حيث بدأت بوصف

القرآن أنه كتاب ذكر ﴿ :ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾،
وجاء في خاتمة السورة بيان

لمن يكون هذا الذكر ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾،
فتناسق بدؤها مع ختامها.

 -1وضح الزركشي في كتابه البرهان عالقة افتتاح السورة بحرف التهجي (ص) بموضوع السورة فقال ( :وتأمل السورة التي
اجتمعت على الحروف المفردة ،كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف فمن ذلك ...ما اشتملت عليه سورة (ص)

من الخصومات المتعددة  :فأولها خصومة الكفار مع النبيﷺ وقولهم ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ...ﭾ﴾ إلى آخر كالمهم،
ثم اختصام الخصمين عند داود  ،ثم تخاصم أهل النار ،ثم اختصام المأل األعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات ،ثم
تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود ،ثم اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إال أهل اإلخالص
منهم)( .)1ومما يؤيد ما ذهب إليه الزركشي ،أن مشتقات كلمة (خصم) قد تكررت في هذه السورة أكثر من غيرها؛ فقد تكررت
أربع مرات على النحو التالي ﴿ :ﭸ ﭼ ،ﮈ ﮖ ،ﭦ ﭩ ،ﮐ ﮑ﴾ ،وهذا يدل على تناسب ألفاظ

السورة لموضوعها.
 -2احتوت السورة على السجدة الحادية عشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في

نهاية الربع األول من السورة ،في قوله تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

خصــائصــها

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(.)2

فعن أبي َس ِع ٍ
ور َة (ص) َح َّتى ا ْن َت َهي ُت إِ َلى الس ْجدَ ِةَ ،فس َجدَ ِ
يد ا ْل ُخ ْد ِر َّي ] َق َ
ت
(ر َأ ْي ُت ِف َ
يما َي َرى ال َّنائِ ُم َك َأنِّي ا ْف َت َت ْح ُت ُس َ
ال َ :
َ
َّ
ْ

الد َوا ُة َوا ْل َق َل ُم َو َما َح ْو َل ُهَ ،ف َأ ْخ َب ْر ُت بِ َذلِ َك ال َّنبِ َّي ﷺ َف َس َجدَ ِف َيها) .رواه الحاكم )3616( :وصححه ووافقه الذهبي.
َّ

 -3افتتحت ست آيات متفرقة من السورة باسم اإلشارة (هذا) ،وجاءت هذه اآليات في النصف الثاني من السورة مرتبة على النحو
التالي  ،)59،57،55،53،49،39( :ويوجد في القرآن كله ست عشرة آية افتتحت باسم اإلشارة (هذا) ،وسورة (ص) أكثر
سورة تكررت فيها هذه اآليات .فتعتبر كالزمة قرآنية تميزت بها هذه السورة .بل إن سورة (ص) تعتبر ثاني سورة من حيث
كثرة تكرر اسم اإلشارة للمفرد المذكر (هذا) ،فقد تكرر فيها خمس عشرة مرة ،فهي تأتي بعد سورة األنعام التي تكرر فيها هذا
االسم سبع عشرة مرة(.)3
 -4أسلوب القصص شغل ما يزيد عن نصف السورة تقريبا (44آية) ،وجميعها جاءت في قصص األنبياء ،مقسمة على الترتيب
التالي  :داود ( 10آيات) ،سليمان ( 11آية) ،أيوب ( 4آيات) ،إبراهيم وإسحاق ويعقوب ( 3آيات) ،إسماعيل واليسع
وذوالكفل (آية واحدة) ،آدم ( 15آية) – عليهم السالم – .

 -5افتتحت تسع وعشرون سورة بالحروف الهجائية  ،وسميت أربع سور منها بأسماء هذه الحروف وهي  :طه  ،يس  ،ص  ،ق .
‡

محورها الرئيسي ( :مجادلة الكفار والرد على شبهاتهم؛ إلثبات عقيدة التوحيد والنبوة والبعث ،وتسلية الرسول ﷺ بذكر بعض
قصص َمن سبقه من األنبياء ،وما وقع لهم من ابتالءات ،وبيان حسن العاقبة لهم لما صبروا) ،ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

مقاطع رئيسية :

 :)16-1( -1مجادلة الكفار والرد على شبهاتهم حول التوحيد والرسالة والبعث ،وتوعدهم بمصير َمن سبقهم من األمم.

 : )48-17( -2تسلية الرسول ﷺ بتذكيره ببعض قصص َمن سبقه من الرسل ،وما حصل لهم من ابتالء،وصبرهم على ذلك،
وما أنعم الله عليهم من النعم.

 : )64-49( -3مشهد من مشاهد يوم القيامة يقارن فيه بين نعيم المتقين وعذاب الطاغين وتالومهم وتحسرهم.

 : )88-65( -4الرسول ﷺ نذير ومبلغ عن ربه ال يبتغي األجر على ذلك ،وليس له علم بما يحدث في المأل األعلى إال ما يوحى
إليه ،ومن ذلك قصة خلق آدم  وسجود المالئكة له ورفض إبليس اللعين ،وطلبه اإلمهال إلغواء بني آدم.
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والزمر الجماعات،وسميت سورة الزمر؛ ألن ال ّله تعالى ذكر في آخرها زمر األشقياء
الز َمر  :جمع زُ ْم َر ٍة ،وهي الجماعةُّ ،
ُّ -1
من أهل النار،قال تعالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ  ...ﮧ﴾ ،وزمر السعداء من أهل الجنة ،قال

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ....ﯩ﴾ .وإنما جعلوا زمرا الختالفهم في درجات الكفر

واإليمان .ولم يذكر لفظ (الزمر) في غيرها من السور.

العلية من البناء ،وسميت بسورة الغُ رف؛ لذكرها الغرف وهي المنازل التي يسكنها أهل
 -2الغُ رف  :جمع ُغرفة ،وهي ُ

الجنة ،قال تعـالى ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ﴾.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-29

المثــاني
()30-20

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

الجمل الخبرية
()21-7

﴿ ﭴ ﭵ﴾

آياتها ومتوسطها ( 75 :متوسطة) صفحاتها  8٫9 :أسطرها  132 :كلماتها  1172 :حروفها 4786 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )39( :

بدايتها

الجزء ()23

ربع = 3٫4
ن )53( :
 -1عن َعائِ َش َة –

النزول )59( :
الحزب ()46

الربع ()3

183

ر )6( :

م )5( :

الطول )23( :

نهايتها

حزب = 0٫85
ب )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 59 :

الجزء ()24

الحزب ()47

الربع ()2

186

جزء = 0.43

نسبة حجمها = % 1٫46

د )4( :

ي )1( :

ل )2( :

((كانَ ال َّنبِي ﷺ لاَ َي َن ُام على ِف ِ
راش ِهَ ،ح َّتى َيق َْر َأ َبنِي إِ ْس َرائِ َ
 قالتَ :الز َم َر)) .رواه الترمذي (،)2920
يل َو ُّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وصححه األلباني.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

( الزمر) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -3عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود ] قالَ « :ما ِفي ا ْل ُق ْر ِ
الزمر ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ور ِة ُّ
آن آ َي ٌة َأ ْع َظ ُم َف َر ًجا ِم ْن آ َي ٍة ِفي ُس َ
ْ
ْ
ْ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾» ،رواه أبوعبيد بن سالم

في فضائل القرآن ،)516( :وصححه محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد.
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‡

تناسب مطلع سورة (الزمر) مع خاتمة سورة (ص)
–السابقة-؛ حيث ختمت سورة (ص) بوصف القرآن

تن ــاس ـبـ ــها

الكريم بقوله تعالى﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ وابتدأت

سورة الزمر ببيان مصدر هذا القرآن ،قال تعالى﴿ :ﭴ

‡

تناسب مطلع سورة (الزمر) مع خاتمتها؛ حيث جاء في

بدايتها قوله تعالى  ...﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ...ﮩ﴾ ،وجاء في خاتمتها حكم
الله بين عباده في اآلخرة ،بدخول الكفار النار ،ودخول

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ فكأنه قيل  :هذا

المؤمنين الجنة ،ثم قال تعالى ... ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ

بينهما اتصال وتالحم شديد.

السورة مع خاتمتها.

الذكر تنزيل من الله العزيز الحكيم ،فهما كاآلية الواحدة،

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾؛ فتناسب مطلع

 -1اهتمت السورة بالتأكيد على توحيد العبادة لله وحده ،حتى سماها األستاذ سيد قطب -

 -بسورة التوحيد(.)1

 -2اهتمت السورة أيضا بالتأكيد على إخالص العبادة لله وحده ،واالبتعاد عن الرياء ،وقد تكرر مشتقات لفظ (اإلخالص) أربع
مرات ،مرة بلفظ (الخالص) ،وثالث مرات بلفظ (مخلصا) ،وهي تعتبر أكثر سورة تكررفيها هذا اللفظ بعد سورة الصفات؛
حيث تكرر فيها لفــــــظ (المخلصين) خمس مرات(.)2

خصــائصــها

 -3للتأكيد على توحيد العبادة لله وإخالص العمل لوجهه تعالى ،فقد ضرب الله تعالى في هذه السورة مثال يقارن بين حال

المشرك وحال الموحد ،وهو قوله تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾.
 -4قال الشيخ محمد الغزالي -

( :-إن السورة تضمنت أحواال شتى ألفواج متباينة من الخلق ،قوبلت كل زمرة بأخرى حتى

تكونت من هذا السرد بضع عشرة مقابلة شملت السورة كلها ،وتدور حول التوحيد وخصائصه وآثاره)(.)3
 -5قال وهب بن منبه( :من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقرأ سورة الغُ رف)(.)4
‡

محورها الرئيسي ( :إقامة األدلة المتعددة على وحدانية ال ّله  -تعالى  -وعلى وجوب إخالص العبادة له ،والمقارنة بين حال
الموحدين والمشركين في الدنيا واآلخرة ،والتنويه بشأن القرآن وعظمته وبيان صفاته) ،ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة

مقاطع رئيسية:

 : )20-1 ( -1األمر بتوحيد الله – تعالى  -وإخالص العبادة له ،ونفي الشرك والولد عن الله تعالى ،ومقارنة بين حال المشرك

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

والموحد في حالتي الضراء والسراء ،والتأكيد على خسران المشركين يوم القيامة ونجاة الموحدين.

 : )35 -21( -2بيان صفة القرآن الكريم ،وتأثر المؤمنين به وصد الضالين عنه ،وضرب المثل للمشرك والمخلص ،وتخاصم
الخلق يوم القيامة ،ووعيد المكذبين بالعذاب ووعد المؤمنين بالنعيم .

 : )52-36( -3كفاية الله وحمايته لرسوله ﷺ وعباده المخلصين ،وبيان أن مهمة الرسول ﷺ البالغ فقط ،والتأكيد على أن
الشفاعة حق لله وحده ،وبيان حال المشركين مع التوحيد ،وتوعدهم بالعذاب.

 : )67 -53( -4الترغيب بالتوبة ،والترهيب من االستمرار على الشرك والمعصية ،والعودة إلى بيان دالئل الربوبية وانفراد
الله – تعالى  -بالخلق والملك والتدبير.

 : )75-68( -5خاتمة مهيبة في عرصات يوم القيامة ،وانقسام الناس لزمرتين :زمرة الكافرين األشقياء ،وزمرة
المؤمنين السعداء.
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 -1غافر  :أي ساتر الذنوب ومتجاوز عنها ،وسميت بسورة (غافر) لذكر هذا االسم الذي هو من أسماء الله الحسنى في بداية
السورة ،قال تعالى  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -3 -2المؤمن ،و﴿ﭤ﴾ المؤمن  :ووجه تسميتها بذلك الشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون في قوله تعالى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ...ﮝ﴾ ولم تذكر هذه القصة في سورة أخرى.
َّ -4
الط ْو ِل  :أي الفضل والنعمة ،وسميت بذلك لقوله تعالى في أولها...﴿ :ﭳ ﭴ.ﭽ﴾ أي الله سبحانه وتعالى ذي الفضل
وا ِ
إلنعام على عباده.

﴿ -5ﭤ﴾ األولى  :وسميت بذلك ألنها أول سور ذوات ﴿ﭤ﴾ السبعة وتنطق ( :حا ،ميم ).

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-30

المثــاني
()30-21

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

حروف التهجي
()29-21

الحواميم
()7-1

حرفان
()9-4

آياتها ومتوسطها ( 85 :متوسطة) صفحاتها  9٫8 :أسطرها  146 :كلماتها  1218 :حروفها 5041 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

المصحف )40( :

بدايتها

الجزء ()24

ربع = 3٫8
ن )32( :
نهاية
التسع السابع

ب )17( :

النزول )60( :
الحزب ()47

الربع ()3

187

حزب = 0٫95
ر )15( :

د )10( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 53 :

الطول )21( :

نهايتها

الجزء ()24

جزء = 0٫47
م)5( :

ل )3( :

الحزب ()48

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 1٫54
ق )2( :

ع )1( :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾

الَ :ق َ
ب ] َق َ
ال َر ُس ُ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض:

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة غافر) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْ ِ ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْقرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ًثا ِم ْن
ـمـ ٍرو –
ـن َع ْبد الله ْب ِن َع ْ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
َذ َو ِ
اش َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،و ْ
ات ﴿ﭤ﴾)) .))..رواه
ال َّ
النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة غافر) من ذوات ﴿ﭤ﴾
أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
غافر) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ٍ
ِ
ِ ِ
اج ا ْل ُق ْر ِ
آن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي:زينته.
يم ِد َيب ُ
 -4عن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُعود ] قال « :ا ْل َح َوام ُ

و(سورة غافر) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال « :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأن َُّق ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن
ْ
ْ
ْ ْ
سالم في فضائل القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة غافر) من آل حم
أي  :الحواميم.

‡

تناسب مطلع سورة (غافر) مع خاتمة سورة
(الزمر) – السابقة -؛ حيث ذكر في

تن ــاس ـبـ ــها

خواتيم سورة الزمر ما يؤول إليه حال

الكافر وحال المؤمن في يوم القيامة،
وافتتحت سورة غافر بأن ال ّله غافر الذنب

لحث الكافر على اإليمان وترك الكفر.

‡

تناسب مطلع سورة غافر مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها بيان بأنه ال يجادل
بآيات الله تعالى إال الجاحدون الكافرون والحث على عدم االغترار

بتمكنهم وسطوتهم ،قال تعالى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ ،وجاء في خاتمتها ببيان ما يؤول إليه

مصير هؤالء المجادلين وهو الخسران،قال تعالى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ﴾؛ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

 -1الحواميم أو آل ﴿ﭤ﴾  :هي السورة التي افتتحت بحرفي التهجي ﴿ﭤ﴾ ،وهي سبع سور كلها مكية،جاءت في بداية الربع
الرابع  -تقريب ًا  -من القرآن مرتبة على النحو التالي  :غافر ،ثم فصلت ،ثم الشورى ،ثم الزخرف ،ثم الدخان ،ثم الجاثية ،ثم

األحقاف.وقيل نزلت مرتبة أيضا ،وأطلق عليها بعض العلماء ( :عرائس القرآن )(.)3

 -2أكثر سورة يتكرر فيها مشتقات لفظ (الجدال)؛ حيث تكرر فيها خمس مرات ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ .

ﮋ ...ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ....ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

خصــائصــها

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ...ﮋ ...ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ...ﯓ ....ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ،وكلها عائدة لجدال الكفار
بالباطل لرد دعوة الحق ،وهذا له عالقة بمحور السورة  :وهو الرد على هؤالء المجادلين ،مما يؤكد على الوحدة البنائية اللفظية

والموضوعية للسورة الكريمة(.)4

 -3استخدمت السورة أسلوب القصص في أربع وعشرين آية من آياتها ،ذكرت فيها قصة موسى  مع فرعون ،وركزت على
حوار وجدال مؤمن آل فرعون مع قومه ،وهذا الحوار له عالقة قوية مع محور السورة.

 -4جو السورة كأنه جو معركة ،وهي المعركة بين الحق والباطل ،وبين اإليمان والطغيان ،وبين المتكبرين المتجبرين في األرض
وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل .تنسم خالل هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين(.)5

‡ محورها الرئيسي ( :مناقشة المجادلين بالباطل ليدحضوا دعوة الحق والتوحيد ،وبيان سنة الله تعالى في إهالك المجادلين

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

المعاندين ،ونصرة أهل الحق في الدارين إذا صبروا على الحق) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 : )20-1( -1مصدر تنزيل القرآن و بيان بعض صفات الله تعالى ،وتوعد المجادلين المعاندين بعقاب الدارين ،ووعد
المؤمنين بالمغفرة والنجاة ،وبيان بعض أهوال يوم القيامة .

 : )55-21( -2قصة موسى  مع فرعون وهامان ،والتركيز على قصة دعوة الرجل المؤمن لفرعون وقومه .

 : )85-56( -3الرد على الكفار المجادلين بآيات الله تعالى ببيان قدرة الله تعالى ،وبتوعدهم بسوء العاقبة في الدنيا
واآلخرة ،وأمر الرسول ﷺ بالصبر حتى يأتي وعد الله تعالى لهؤالء المعاندين.
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ُ -1فصلت  :أي بينت ،وآيات مفصالت أي مبينات ،وسميت بذلك الفتتاحها بهذا الوصف لكتاب الله تعالى ،قال تعالى ﴿ :ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ .وأيضا جاء هذا الوصف في قوله تعالى في نفس السورة ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ...ﯸ﴾.
﴿-3 -2ﭤ﴾ السجدة ،السجدة  :سميت ﴿ﭤ﴾ الفتتاحها بهذين الحرفين ،وتنطق «حا ،ميم» ،وأضيفت السجدة لها لتميزها
عن سور الحواميم األخرى ،فهي السورة الوحيدة من الحواميم التي جاءت فيها سجدة تالوة ،و تمييزا أيضا عن سورة السجدة.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وسميت بـ (السجدة) اختصارا لتسميتها بـ ﴿( :ﭤ﴾ السجدة) ،وليس تمييزا لها بذات السجدة.

 -4المصابيح  :لقوله تعالى فيها ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ،رغم أن هذا الوصف ذكر للسماء في سورة الملك ،فلم تختص السورة به .ولكن
لعل سبب اختصاصها بهذا االسم لوروده فيها أوال بحسب ترتيب المصحف.

 -5األقوات  :أي األرزاق ،وسميت بذلك النفراد السورة بذكر هذا اللفظ ،في قوله تعالى ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾.

 -6سجدة المؤمن  :قصد بذلك تمييزها عن سورة (الم السجدة) ،فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي (سورة المؤمن) ،كما
ميزوا سورة السجدة باسم (سجدة لقمان) ،ألنها وقعت بعد سورة لقمان.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-31

المثــاني
()30-22

آياتها ومتوسطها ( 54 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

تحزيب
القرآن

صفحاتها 6 :

فاتحتها
حروف التهجي
()29-22
أسطرها 88 :

المصحف )41( :

بدايتها

الجزء ()24

ن )30( :

نهاية
الخمس الرابع

حروفها 3336 :

النزول )61( :
الحزب ()48

ربع = 2٫6
م )8( :

حرفان
()9-5

كلماتها 794 :

الحواميم
()7-2

الربع ()2

190

حزب = 0٫65
د )7( :
ونهاية
العشر الثامن

ر )2( :

ط )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 11 :

الطول )36( :

نهايتها

الجزء ()25

جزء = 0٫33
ب )1( :

ز )1( :

الحزب ()49

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 1٫02
ص )1( :

ض )1( :

ظ )1( :

﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾

ال َ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة فصلت) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال
الله ْب ِن َع ْمر و–
َ
ْ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
ات ﴿ﭤ﴾)) .))...رواه النسائي في السنن الكبرى،)10484(:
َ
َّ
والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة فصلت) من ذوات ﴿ﭤ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َقع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

فصلت) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ٍ
ِ
ِ ِ
اج ا ْل ُق ْر ِ
آن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي:زينته.
يم ِد َيب ُ
 -4عن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُعود ] قال«:ا ْل َح َوام ُ

و(سورة فصلت) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال« :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في
ْ
ْ
ْ ْ
فضائل القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره  .و(سورة فصلت) من آل حم أي  :الحواميم.

‡

تناسب بداية سورة فصلت مع خاتمة سورة غافر – السابقة -؛ حيث ذكر

‡ تناسب مطلع سورة فصلت مع خاتمتها؛ حيث جاء في بدايتها

األمم السابقة إذا استمروا على إعراضهم ،قال تعالى ﴿ :ﮒ ﮓ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ،وجاء في خاتمتها وعيد من

في خواتيم سورة غافر تهديد كفار قريش بأن يصيبهم مثل ما أصاب

وصف الكتاب،قال تعالى ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

تن ــاس ـبـ ــها

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ..ﮬ﴾،

يكفر بهذا الكتاب ،وأن الله تعالى سيريهم من اآليات ما

بعقوبة من سبقهم ،قال تعالى﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ﴾ إلى أن قال تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ،فتناسب المقطعان.

ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

وجاء في بداية سورة فصلت بيان إعراض قريش والتأكيد على تهديدهم

يثبت أنه كتاب حق ،قال تعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ...ﰂ﴾؛ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

 -1احتوت السورة على السجدة الثانية عشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت بعد نهاية
ثلثي السورة تقريبا ،في قوله تعالى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(.)3

 -2ثبت في السيرة النبوية أنه لما جاء عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول ﷺ ليترك دعوته ،قرأ عليه الرسول ﷺ سورة فصلت من أولها

إلى أن وصل قوله تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ،فخاف عتبة وأمسك على فم الرسول ﷺ

خصــائصــها

وناشده الرحم أن يكف ،فلما رجع لقريش قال لهم معلال فعله ذلك ( :وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن
ينزل عليكم العذاب) .صححه األلباني(.)4

 -3احتوت السورة على آية تعتبر أصال في الحث على الدعوة إلى الله تعالى ،وهي قوله تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ .قال ابن كثير معلقا على اآلية ( :وهذه عامة في كل من دعا إلى خير ،وهو
في نفسه مهتد) (.)5
 -4جاء في ختام السورة قوله تعالى ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ...ﰂ﴾ ،وهذه اآلية
كثير ما يستشهد بها في إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم،قال اإلمام البقاعي ( :مقصودها  -أي سورة فصلت  -اإلعالم
بأن العلم إنما هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدره وعلم ًا من علمه لعباده فشرعه لهم ،فجاءتهم به عنه رسله ،وذلك العلم هو
الحامل على اإليمان بالله واالستقامة على طاعته.)6()...
‡ محورها الرئيسي ( :إثبات حقائق العقيدة  :توحيد األلوهية ،واليوم اآلخر ،والوحي والرسالة ،من خالل اآليات الكونية ،ومصارع
الغابرين ،ومشاهد من يوم القيامة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسية :

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

 : ) 29 -1( -1صفة القرآن الكريم وإعراض المشركين عنه ،واستنكار الكفر بالله الذي خلق األرض والسماوات في ستة أيام ،و تهديد
المشركين المعرضين بعقاب كعقاب عاد وثمود وبعقاب اآلخرة ،وبيان أسباب هذا األعراض وهي  :قرناء السوء والصد عن القرآن.

 : )36-30( -2فضل  :االستقامة ،والدعوة إلى الله تعالى ،ودفع السيئة بالحسنة ،واالستعاذة من الشيطان.

 : )46-37( -3بعض دالئل قدرة الله في اآليات الكونية ،وتهديد الملحدين في آيات الله تعالى ،والرد على َمن كفر بالذكر،
وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه ،وتسلية الرسول ﷺ.

 : )54 -47( -4اختصاص علم الساعة بالله تعالى ،وتبرؤ المشركين من شركائهم في يوم القيامة ،وطبيعة اإلنسان وربط
ذلك بالساعة ،ووعد الله – تعالى -البشرية بأن يطلعهم في كل زمان على بعض أسرار الكون والنفس البشرية ليثبت لهم

الحق الذي جاء به القرآن الكريم.
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 -1الشورى  :هي تبادل اآلراء لمعرفة الصواب منها ،وسميت السورة بذلك لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم ،قال
تعالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ ،وفي تسمية السورة بذلك؛ تنويه

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بمكانة الشورى في اإلسالم وتعليم للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج األمثل واألكمل لما له من أثر عظيم جليل
فيحياةالفردوالمجتمع .ولم يرد لفظ (الشورى) في غيرها من السور ،ولكن جاءت بلفظ (شاورهم) في آل عمران ،وبلفظ
( تشاو ٍر ) في سورة البقرة.

﴿ -3 -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾﴿ ،ﭓ﴾  :ال فتتاح السورة بهذه الحروف المقطعة ،وتنطق (حا .ميم .عين .سين .قاف).
كما تسمى (سورة عسق) بدون (حم) لقصد االختصار.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-32

المثــاني
()30-23

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-23

آياتها ومتوسطها ( 53 :متوسطة) صفحاتها 6٫3 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
خمسة حروف
()2-2
أسطرها 92 :

المصحف )42( :

بدايتها

الجزء ()25

ر )20( :

كلماتها 860 :

حروفها 3471 :

النزول )62( :
الحزب ()49

ربع = 2٫7
م )11( :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾
()1-1

الربع ()1
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ن )6( :

ب )5( :

الجزء ()25

جزء = 0٫34
د )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 32 :

الطول )34( :

نهايتها

حزب = 0٫67

الحواميم
()7-3

ل )4( :

الحزب ()49

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 1٫06
ز )1( :

ص )1( :

ف )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الَ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض:
ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة الشورى) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ات ﴿ﮢ﴾)).
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
َ
ْ
ال الر ُج ُل َ :كبِر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِسانِي؟ َق َال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭤ﴾ )) .))..رواه النسائي في السنن الكبرى،)10484( :
َ
َ
َ
َق َ َّ
والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة الشورى) من ذوات ﴿ﭤ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

الشورى ) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ٍ
ِ
ِ ِ
اج ا ْل ُق ْر ِ
آن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي :زينته.
يم ِد َيب ُ
 -4عن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُعود ] قال « :ا ْل َح َوام ُ

و(سورة الشورى) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال « :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في
ْ
ْ
ْ ْ
فضائل القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة الشورى) من آل حم أي :الحواميم.

122

‡

تناسب مطلع سورة الشورى مع خاتمة سورة فصلت – السابقة -؛
حيث جاء في خاتمة سورة فصلت وعد الله تعالى لمنكري القرآن
أنه سيثبت لهم من خالل اآليات الكونية والنفسية على صدق ما

جاء به القرآن ،قال تعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

تن ــاس ـبـ ــها

ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ

ﯸ...ﰂ﴾ ،وجاء في بداية سورة الشورى إثبات الوحي الذي

عن طريقه تنزل القرآن الكريم ،قال تعالى ﴿ :ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾،
فتناسب المقطعان.

‡

تناسب مطلع سورة الشورى مع خاتمتها؛ حيث
جاء في مطلعها الحديث عن الوحي ،قال

تعالى﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ﴾ ،وختمت السورة ببيان

أقسام الوحي ،قال تعالى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ﴾ فتناسب مطلع السورة مع
خاتمتها.

 -1احتوت السورة على آية تعتبر أصال في باب األسماء والصفات ،وهي قوله تعالى  ...﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
فكثيرا ما يستدل العلماء بهذه اآلية في إثبات صفات الله تعالى من غير تشبيه وال تمثيل وال
ﭦ ﭧ ﭨ﴾،
ً
تكييف وال تأويل(.)3

ُ -2ذكرت فيها آية – رغم قصرها – إال أنها احتوت على عشر جمل ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾ ،وال نظير لها سوى آية الكرسي ،فإنها ً
أيضا
عشرة فصول كهذه( .)4قال سيد قطب -

( : -وتكشف هذه اآلية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة األخيرة ،في مقاطعها

القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع الحازم الدقيق)(.)5

خصــائصــها

 -3سورة الشورى أكثر سورة ورد فيها لفظ (الوحي) بالمعنى الشرعي ،وهو إعالم الله تعالى لرسله بالرسالة ،فقد ورد فيها
هذا اللفظ ست مرات على النحو التالي  :أوحينا ( 3مرات )ُ ،ي ِ
وحي (مرتان) ،وحي (مرة واحدة )( ،)6ولهذا عالقة بمحور
السورة الرئيسي وهو الحديث عن إثبات الوحي ووحدة ما أوحى الله تعالى لرسله ؛ مما يدل على الوحدة البنائية اللفظية

والموضوعية للسورة(.)7

 -4انفردت السورة باشتمالها على آية تبين أقسام الوحي الثالثة ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ .فإعالم الله تعالى لرسله بأوامره

وشرعه ،إما أن يكون  :وحيا كاإللهام والرؤيا الصادقة ،أو تكليما من وراء حجاب ،أو إرسال رسول لهم من المالئكة وهو
جبريل (.)8

 -5سميت السورة بـ (الشورى) وهي تدل على تبادل الرأي ،ومحورها (الوحي) وهو يدل على الشريعة المرسلة ،فالبد من الربط
بينهما ،بحيث تكون الشورى ضمن إطار الشريعة وال تخرج عنها.

 -6اتفقت سورة الشورى مع سورة مريم بابتدائها بخمسة حروف من حروف التهجي ،فسورة مريم بدأت ﴿ :ﭑ﴾،
وسورة الشورى بدأت ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وهما السورتان الوحيدتان اللتان ابتدأتا بخمسة حروف تهجٍ .

‡

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

المحور الرئيسي ( :إثبات حقائق العقيدة اإلسالمية ،مع التركيز على ظاهرة الوحي وبيان حقيقته وأقسامه ،والتأكيد على اتفاق
الشرائع السماوية في أصولها ،والنهي عن االختالف في الدين) ويمكن تقسيم السورة لمقطعين :

 : )26-1 ( -1بيان حقيقة الوحي ،ووحدة الشرائع السماوية ،والرد على منكري الرسالة والساعة.

 : )53-27 ( -2دالئل قدرة الله تعالى في األنفس واآلفاق ،والمقارنة بين صفات المؤمنين وصفات الظالمين ،وبيان
أقسام الوحي.
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114 - 43

 -1الزخرف  :الزينة وكمال حسن الشيء ،وسميت بذلك لورود كلمة ﴿ﭗﭘ ﴾ فيها ،في قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،ولم تنفرد هذه
السورة بهذا اللفظ إنما ورد في ثالث سور أخرى؛ ولكنها تميزت بهذه التسمية عن باقي السور ،ألنها اشتملت على وصف

لبعض نعيم الدنيا الفاني وهو (الزخرف) ومقارنته بنعيم اآلخرة الخالد.

﴿ -2ﭤ﴾ الزخرف﴿ :ﭤ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة ،وتنطـق (حا،ميم) ،وأضيفت إلى كلمـة (الزخرف)؛
لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-33

المثــاني
()30-24

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-24

آياتها ومتوسطها ( 89 :متوسطة) صفحاتها 6٫7 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

أسطرها 99 :

المصحف )43( :

بدايتها

الجزء ()25

ربع = 2٫6
ن )78( :

حرفان
()9-6

كلماتها 830 :

حروفها 3553 :

النزول )63( :
الحزب ()49

الربع ()4

196

الجزء ()25

جزء = 0٫33
م )10( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )30( :

نهايتها

حزب = 0٫65

الحواميم
()7-4

الحزب ()50

الربع ()2

198

نسبة حجمها = % 1٫09
ل )1( :

الَ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض :
ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة الزخرف) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات ﴿
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اش َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،و ْ
ات ﴿ﭤ﴾)) .))..رواه النسائي
ال َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

في السنن الكبرى ،)10484(:والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة الزخرف) من ذوات ﴿ﭤ﴾ أي

تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ
بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة الزخرف) من

المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -4عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اج ا ْل ُق ْرآ ِن»رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي  :زينته.
ود ] قال « :ا ْل َح َو ِام ُيم ِد َيب ُ
ْ
ْ ْ
و(سورة الزخرف) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال « :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في فضائل
ْ
ْ
ْ ْ
القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة الزخرف) من آل حم أي :الحواميم.
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‡

تناسب بداية سورة الزخرف مع خاتمة سورة الشورى –

‡

السابقة -؛ حيث جاء في خاتمة سورة الشورى إثبات
ِم َّنة الله تعالى على نبيه ﷺ بإنزال الوحي عليه وتعليمه

تن ــاس ـبـ ــها

الكتاب ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ﴾ ،وجاء في بداية سورة الزخرف بيان
صفات هذا الكتاب الكريم ،قال تعالى ﴿:ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ﴾ ،فتناسب المقطعان.

تناسب مطلع سورة الزخرف مع خاتمتها؛ حيث جاء في
بدايتها توعد الكفار المعرضين عن الذكر والمستهزئين

بالرسالة،قال تعالى ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

وختمت السورة بأمر الرسول ﷺ باإلعراض عن هؤالء

الكفار حتى يأتيهم موعود الله تعالى بالعذاب،قال تعالى:

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾؛ فتناسب المطلع مع
الخاتمة.

 -1احتوت السورة على دعاء الركوب ،في قوله تعالى ...﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ِ
ٍ ِ
ُِ
ِ
اب َق َ
بيع َةَ ،ق َ
الر َك ِ
ال « :بِ ْس ِم ال َّل ِه»،
فع ْن َع ِل ِّي ْب ِن َر َ
ﮃ ﮄ﴾ َ
ال َ :ش ِه ْد ُت َعل ًّيا ] َوأت َي بِدَ َّابة ل َي ْر َك َب َهاَ ،ف َل َّما َو َض َع ِر ْج َل ُه في ِّ
َف َل َّما ْاس َت َوى َع َلى َظ ْه ِر َها َق َال « :ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه»ُ ،ث َّم َق َال﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ال« :ال َّل ُه َأ ْكبر»  -ثَلاَ َث َمر ٍ
ال « :ا ْل َحمدُ لِ َّل ِه»  -ثَلاَ َث َمر ٍ
ات ُ -ث َّم َق َ
ات ُ -ث َّم َق َ
ﮃَ﴾ُ ،ث َّم َق َ
«س ْب َحان ََك إِنِّي َظ َل ْم ُت َن ْف ِسي
ال ُ :
ْ
َُ
َّ
َّ
خصــائصــها

ينِ ،م ْن َأ ِّي َشي ٍء َض ِح ْك َت؟ َق َ
ُوب إِلاَّ َأن َْت»ُ .ث َّم َض ِح َك َف ِق َ
َفاغْ ِف ْر لِيَ ،فإِ َّن ُه لاَ َيغْ ِف ُر ُّ
«ر َأ ْي ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َف َع َل
يل َيا َأ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
الذن َ
الَ :
ْ
َك َما َف َع ْل ُت» .رواه أبوداود ،)2342( :وصححه األلباني.

 -2استخدمت السورة أسلوب القصص في ثالث وعشرين آية من آياتها ،ذكرت فيها قصص بعض األنبياء على النحو التالي:
إبراهيم ( 3آيات) ،موسى ( 11آية) ،عيسى ( 9آيات) – عليهم السالم .-

 -3كلمة (الذهب) في القرآن الكريم تأتي بمعنيين  :إما ذهب أهل الدنيا ،وإما ذهب أهل الجنة في اآلخرة ،وقد تكررت هذه
الكلمة ثمان مرات ،وأكثر ما تكررت في سورتي آل عمران والزخرف ،فقد تكررت مرتين في ٍ
كل منهما ،ولكن في سورة

الزخرف جاءت بالمعنيين  :ذهب أهل الدنيا ،وذهب أهل الجنة في اآلخرة( ،)3وهذا له عالقة بمحور السورة وهو  :التحذير
من االغترار بزخرفة الدنيا الفانية ،والترغيب بزخرفة اآلخرة الباقية(.)4

‡ المحور الرئيسي ( :إثبات توحيد الله تعالى ونفي الشرك والولد عنه ،والرد على افتراءات وشبهات الكفار وإبطال عقائدهم الفاسدة،
والتحذير من االغترار بزخرفة الدنيا الفانية والترغيب بزخرفة اآلخرة الباقية)  :ويمكن تقسيم السورة لخمسة مقاطع رئيسية :

 : )21 -1 ( -1القرآن كالم الله بلغة العرب ،وبيان عقاب المستهزئين باألنبياء ،ومجادلة المعاندين وبيان نعم الله عليهم،
والرد على افتراءاتهم في جعل المالئكة بنات لله تعالى .

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

 : )45-22 ( -2الرد على احتجاج الكفار باتباع اآلباء في عقائدهم الباطلة ،وبيان أن دعوة أبيهم إبراهيم  كانت التوحيد،
وجاء الرسول ﷺ ليذكرهم بهذه الدعوة ،ولكنهم كفروا به وأنكروا اختياره للنبوة ألنه يتيم فقير ،والرد عليهم وإبطال
اغترارهم بموازين الدنيا الفانية ،وبيان حال المعرض عن ذكر الله ،وتثبيت النبي ﷺ على دعوته.

 : )56 -46 ( -3الرد على َمن يغتر بالدنيا من خالل قصة موسى  وافتخار فرعون عليه بزخرفة الدنيا ،فأهلكه الله تعالى
ونجى عبده.
َّ

 : )65-57 ( -4الرد على َمن ادعى أن لله ولدا من خالل قصة عيسى  وبيان أنه عبد لله تعالى ،وإبطال جدال الكفار فيه.

 : )89-66( -5الختام بتوعد المشركين بسوء المصير يوم القيامة ،وبيان نعيم المؤمنين في هذا اليوم ،والتأكيد على وحدانية
الله تعالى ونفي الولد والشريك عنه ،ودعوة الرسول ﷺ لإلعراض والصفح حتى يأتي وعد الله.
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114 - 44

 -1الدخان  :الدخان هو المتصاعد من الوقود عند اشتعال النار ،وسميت بذلك لوقوع لفظ (الدخان) فيها ،في قوله تعالى:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ وهو آية من آيات الله أيد الله بها رسوله ﷺ وجعلها آية لتخويف

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الكفار؛ بسبب تكذيبهم للرسول ﷺ؛ فقد أصيبوا بالقحط والمجاعة التي تجعل الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة

وم
الدخان المنتشر في الفضاء .وقيل المقصود بالدخان إحدى عالمات الساعة ،كما جاء في الحديث الشريف(( :لاَ ت َُق ُ
اع ُة َح َّتى تَر ْونَ َع ْشر آ َي ٍ
الش ْم ِ
الد َّاب ُة ))..رواه أحمد. )16144( :
وع َّ
الد َخانُ َ ،و َّ
س ِم ْن َمغْ ِربِ َهاَ ،و ُّ
اتُ :ط ُل ُ
الس َ
َ
َ
َّ

﴿ -2ﭤ﴾ الدخان ﴿:ﭤ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة ،وتنطق (حا ،ميم) ،وأضيفت إلى كلمة (الدخان)؛ لتمييزها
عن بقية سور الحواميم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-34

المثــاني
()30-25

آياتها ومتوسطها ( 59 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

صفحاتها 3 :

فاتحتها
حروف التهجي
()29-25
أسطرها 42 :

المصحف )44( :

بدايتها

الجزء ()25

حرفان
()9-7

كلماتها 346 :

الحواميم
()7-5

حروفها 1455 :

النزول )64( :
الحزب ()50

ربع = 1

الربع ()2
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حزب = 0.25
ن )44( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )57( :

نهايتها

الجزء ()25

الحزب ()50

جزء = 0.12

الربع ()3
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نسبة حجمها = % 0.44
م )15( :

الَ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض(َ :أ ْي

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ )
َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة الدخان) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ ل َساني؟ َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َال ًثا م ْن َذ َوات ﴿ﭤ﴾)) .))...رواه النسائي في السنن الكبرى،)10484(:
َّ

والحاكم ،)3964(:وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة الدخان) من ذوات ﴿ﭤ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

الدخان ) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
ٍ
ِ
ِ ِ
اج ا ْل ُق ْر ِ
آن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي  :زينته.
يم ِد َيب ُ
 -4عن َع ْبد ال َّله ْب ِن َم ْس ُعود ] قال « :ا ْل َح َوام ُ

و(سورة الدخان) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال « :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في
ْ
ْ
ْ ْ
فضائل القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة الدخان) من آل حم أي :الحواميم.
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‡

تناسب بداية سورة الدخان مع خاتمة سورة
الزخرف  -السابقة -؛ حيث جاء في خاتمة

سورة الزخرف التهديد والوعيد للكفار ،قال

تن ــاس ـبـ ــها

تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ فذكر يوما غير
معين وال موصوفا ،ثم أبان وصفه في بداية
ّ

الدخان حيث أنذر تعالى المشركين
سورة ّ

في قوله قال تعالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ﴾.

‡ تناسب مطلع سورة الدخان مع خاتمتها ؛ فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله

لإلنذار والتذكير ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ،وورد في بدايتها
أيضا ما ينتظر المكذبين ،قال تعالى ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ﴾ ..وجاء في ختامها ما يذكرهم بنعمة الله في تيسير هذا
القرآن على لسان الرسول العربي ﷺ الذي يفهمونه ويدركون معانيه:

﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ ،ويخوفهم العاقبة

والمصير ،في تعبير ملفوف .ولكنه مخيف﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ﴾؛ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

الج ُم َع ِة ُغ ِف َر َل ُه) ،وحديث ( َم ْن َق َر َأ حم
 -1وردت عدة أحاديث بفضل سورة الدخان خاصة ،كحديث َ ( :م ْن َق َر َأ حم ُّ
الد َخانَ ِفي َل ْي َل ِة ُ
الد َخانَ ِفي َلي َل ٍة َأ ْصب َح َيس َتغْ ِفر َل ُه َسب ُعونَ َأ ْل َف َم َل ٍ
الد َخانَ ِفي َل ْي َل ِة ُج ُم َع ٍةَ ،أ ْو َي ْو َم ُج ُم َع ٍة
ك) رواهما الترمذي ،وحديث ( َم ْن َق َر َأ حم ُّ
ُّ
َ ْ ُ
ْ
ْ
َب َنى الل ُه َل ُه َب ْي ًتا ِفي ا ْل َج َّن ِة) رواه الطبراني ،وغيرها من األحاديث ،ولكنها كلها أحاديث ضعيفة؛ ضعفها األلباني وغيره(.)3
 -2سورة الدخان من سور القرائن أو النظائر ،وهي عشرون سورة كان النبي ﷺ يقرن بينهن؛ كل سورتين في ركعة .فقد كان يقرأ
سورة الدخان مع سورة التكوير في ركعة واحدة  .فعن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود ] قال ( :إِنِّي لأَ َ ْع ِر ُف ال َّن َظائِ َر ا َّلتِي َكانَ َيق َْر ُأ بِ ِه َّن
ْ
ْ ْ
()4
ول ِ
ٍ
َر ُس ُ
ور ًة ِفي َعشْ ِر َر َك َعات) .رواه مسلم. )822( :
الله ﷺ ا ْث َن َت ْي ِن ِفي َر ْك َع ٍةِ ،عشْ ِر َ
ين ُس َ
 -3سورة الدخان من أقصر سور الحواميم ،ثم تليها في الطول الجاثية ،ثم األحقاف ،ثم فصلت ،ثم الشورى ،ثم الزخرف ،ثم غافر.

خصــائصــها

 -4تحتوي سورة الدخان على آية الدخان ،وهي قوله تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ،وجاء في األحاديث
– قال:

خبأ هذه اآلية ليختبر ابن صياد – وهو يهودي وكان ُيشك فيه أنه المسيح الدجال  ،-فعن ابن عمر –
أن الرسول ﷺ َّ
(ُ ...ث َّم َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِنِّي َق ْد َخ َّب ْأ ُت َل َك َخبِي َئ ًة)) َو َخ َّب َأ َل ُه  -أي أضمر وكتم في نفسه  ﴿ : -ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ال اب ُن َصي ٍ
الد ُّخَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :اخْ َس ْأَ ،ف َل ْن ت َْعدُ َو َق ْد َر َك)) ....رواه أبوداود.)4329( :
ادُ :ه َو ُّ
ﮘ﴾ [الدخانَ ،]10 :ق َ ْ
َّ

 -5يستشهد جمهور العلماء بما جاء في بداية سورة الدخان ،وهو قوله تعالى ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾
على أن القرآن نزل جملة واحدة في هذه الليلة المباركة – وهي ليلة القدر – من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا،
ثم نزل مفرقا على قلب النبي ﷺ خالل ثالث وعشرين عاما ،فللقرآن الكريم نزوالن  :نزوله جملة ،ثم نزوله مفرقا .وذهب بعض
العلماء أن للقرآن الكريم نزوال واحدا ،وهو نزوله مفرقا ،وابتدأ هذا النزول في هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر(.)5

 -6استخدمت السورة أسلوب القصص في تسع عشرة آية من آياتها ،ذكرت خاللها قصة موسى  وبني إسرائيل مع فرعون.

 -7تمتاز السورة بقصر اآليات ،وعنف اإليقاع فيها كأنه مطارق تقرع القلوب ،وهذا له عالقة قوية بمحور السورة ،وهو(توعد
الكفار وإنذارهم)(.)6

‡

محورها الرئيسي ( :إنذار وتوعد لمن لم يقبل ما في الذكر الحكيم من عقائد وأحكام ،بالعذاب في الدنيا ،وسوء العاقبة في
اآلخرة .ووعد المؤمنين به باالستخالف في الدنيا ،وبحسن العاقبة في اآلخرة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

 : )16-1( -1إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة ،وصفات منزله ،و تهديد المشركين المكذبين بالذكر ،والمستهزئين
بالرسول ﷺ بالعذاب.

 : )33-17( -2دعوة كفار قريش لالعتبار بإهالك فرعون وقومه غرقا عندما كفروا برسولهم موسى  ،ونجاة بني إسرائيل
واستخالفهم في األرض.

 :)59-34( -3إنكار المشركين البعث والرد عليهم ،وبيان ما أعد الله تعالى للكفار من أنواع العذاب في جهنم ،ومقارنة ذلك
بما أعده تعالى للمتقين بألوان النعيم في الجنان ،والختام بتسلية الرسول ﷺ وتوعد الكفار.
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114 - 45

 -1الجاثية  :اسم فاعل مؤنث من جثا بمعنى جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها ،وسميت بذلك لورود لفـظ (جاثية) فيها ،وذلك
في قوله تعالى  ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،أي تجد كل أمة باركة على

الركب لشدة األهوال التي يشاهدها الناس يوم القيامة ،انتظارا للحساب ،قبل قسمة الخالئق فريقين  :فريق في الجنة ،وفريق في
ّ
السعير .ولم يرد هذا اللفظ بهذه الصيغة في موضع آخر من القرآن الكريم ،ولكن ورد بصيغة (جثيا) في سورة مريم مرتين.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

﴿ -2ﭤ﴾ الجاثية ﴿ :ﭤ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة ،وتنطق (حا ،ميم) ،وأضيفت إلى كلمة (الجاثية)؛ لتمييزها
عن بقية سور الحواميم.

 -3الشريعة  :سميت بذلك لوقوع لفظ (الشريعة) فيها ،في قوله تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ ،ويسميها بعض المفسرين (حم الشريعة) .ولم يقع هذا اللفظ في موضع آخر من القرآن .قال
المهايمي ( :وتسمى سورة الشريعة؛ لتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة سائر الشرائع وفضلها عليها).

 -4الدهر  :سماها الكرماني بذلك ،وذلك لوقوع لفظ (الدهر) فيها ،في قوله تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ولم يقع هذا اللفظ في ذوات حم األخر ،وهذا االسم مشهور عند
عامة علماء التفسير لسورة اإلنسان.

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزيب
القرآن

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-35

المثــاني
()30-26

فاتحتها
حروف التهجي
()29-26

آياتها ومتوسطها ( 37 :متوسطة) صفحاتها 3.5 :

بدايتها

أسطرها 49 :

المصحف )45( :
الجزء ()25

حرفان
()9-8

كلماتها 488 :

الحواميم
()7-6

حروفها 2050 :

النزول )65( :
الحزب ()50

ربع = 1.3

الربع ()3
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حزب = 0.33
ن )30( :

نهايتها

لفظ الجاللة (اﷲ) 18 :

الطول )46( :
الجزء ()25

الحزب ()50

جزء = 0.16

الربع ()4

200

نسبة حجمها = % 0.62
م )7( :

نهاية السدس الخامس ﴿ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﴾

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الَ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض:
ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ َُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة الجاثية) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُهما َ -ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ًثا ِم ْن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
الر ُجل  :كب َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد ق ْلبيَ ،و َغلظ ل َساني ؟ قال (( :ا ْق َرأ ثال ًثا م ْن ذ َوات ﴿ﭤ﴾)) .))..رواه
َذ َوات ﴿ﮢ﴾)) .قال َّ
النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة الجاثية) من ذوات﴿ﭤ﴾

أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
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ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الجاثية) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -4عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اج ا ْل ُق ْرآ ِن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي  :زينته.
ود ] قال « :ا ْل َح َو ِام ُيم ِد َيب ُ
ْ
ْ ْ
و(سورة الجاثية) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال« :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبو عبيدة القاسم بن سالم في
ْ
ْ
ْ ْ
فضائل القرآن ( ،)471وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة الجاثية) من آل حم أي  :الحواميم.
الدا ِر ِّي ]«َ :أ َّن ُه َأتَى ا ْل َم َقا َم َذ َ ٍ
ور َة ا َّلتِي ت ُْذ َك ُر ِف َيها ا ْل َجاثِ َي ُةَ ،ف َل َّما َأتَى َع َلى
َ -6ع ْن َأبِي ُّ
الض َحى َع ْن ت َِميم َّ
الس َ
ات َل ْي َلة َف َقا َم ُي َص ِّلي َفا ْف َت َت َح ُّ
َه ِذ ِه الآْ َي� ِ�ة ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ﴾ َف َل ْم َي َز ْل ُي َر ِّد ُد َها َح َّتى َأ ْص َب َح» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في فضائل القرآن ،)179(:وصححه محقق

الكتاب.
‡

تناسب بداية سورة الجاثية مع خاتمة سورة الدخان  -السابقة -؛

حيث ابتدأت سورة الجاثية بالكالم عن تنزيل القرآن من ال َّله

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾،

تن ــاس ـبـ ــها

مكمل لما ُختمت به سورة الدخان المتقدمة من جعل
والذي هو ّ
القرآن بلغة النبي ﷺ ولغة قومه العرب ،فهو عربي اللسان نصا

وفحوى ،ومعنى وأسلوبا ،وفي ذلك حث على اتباعه واإليمان

به ،قال تعالى ﴿:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ﴾؛ الدخان ،فتناسب المقطعان.

‡

تناسب مطلع سورة الجاثية مع خاتمتها ؛ فقد جاء في

بدايتها ذكر آيات قدرة الله تعالى في خلقه ،قال تعالى:
﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ُ ،
مت
وختِ ْ
بحمد الله تعالى على قدرته العظيمة ونعمه الجليله،

قال تعالى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ﴾؛ فتناسب مطلع السورة مع

خاتمتها.

 -1أسلوب سورة الجاثية في عرض موضوعها يسير في يسر وهوادة وإيضاح هادئ ،وبيان دقيق عميق(.)3

 -2أشارت السورة إلى مذهب الدهرية الذين يقولون بقدم الدهر ،واستناد الحوادث إليه ،وال يؤمنون باليوم اآلخر ،وذلك في
قوله تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ،ويشبه

خصــائصــها

الدهرية في أيامنا هذه المالحدة(.)4

 -3حذرت السورة من اتباع بني إسرائيل في االختالف بينهم بعدما جاءهم العلم بسبب التحاسد ،قال تعالى ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ قال ا ِ
إلمام
التعجب من هذه الحالة،ألن حصول العلم يوجب ارتفاع الخالف ،وهاهنا صار العلم سبب ًا
(والمقصود من اآلية
الفخر الرازي:
ُ
ُ

لحصول االختالف ،ألنه لم يكن مقصودهم نفس العلم وإِنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم،فلذلك علموا وعاندوا)(.)5

‡

محورها الرئيسي ( :إقامة األدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين وبيان نعمه على عباده ،مع توعد الكافرين وإرشاد المؤمنين،

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

والتأكيد على عدم تساوي الفريقين في الدارين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )11-1( -1دالئل قدرة الله تعالى ووحدانيته في آيات كتابه وكونه ،وتوعد المكذبين بهذه اآليات بالعذاب.
ِ : )22-12( -2من نعم ال َّله تعالى على عباده تسخير الكون لهم ،وأمر المؤمنين بالصفح والعفو مع التأكيد على المسؤولية الفردية،
والتحذير من أن يكونوا كبني إسرائيل في االختالف بسبب التحاسد ،وأمرهم باتباع شريعة القرآن فهو بصائر وهدى ورحمة.

 : )37-23( -3بيان عدم استواء حياة المحسنين مع المسيئين في الدارين ،وذم اتباع الهوى ،والرد على الدهريين منكري البعث،
وبيان بعض أهوال القيامة و جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين والعصاة ،والختام بإثبات الحمد والعظمة لله وحده.
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114 - 46

 -1األحقاف  :جمع ِحقْف ،وهو الكثيب من الرمل المتحرك ،واألحقاف الكثبان الرملية المتحركة ،وسميت باألحقاف لورود هذا

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

اللفظ فيها ،في قوله تعالى  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ وهي مسكن عاد قوم هود  الذين أهلكهم الله لطغيانهم وجبروتهم ،وتقع
وعمان والسعودية ،ولم يذكر اسم هذا المكان في غيرها من السور.
جنوب الربع الخالي ،على الحدود بين اليمن ُ

﴿ -2ﭤ﴾ األحقاف ﴿ :ﭤ﴾ هي حروف هجائية افتتحت بها السورة،وتنطق(حا ،ميم) ،وأضيفت إلــى كلمة (األحقاف)؛
لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

تصنيفها
عــدد

زمن نزولها

طولـها

مكية
()86-36

المثــاني
()30-27

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

حروف التهجي
()29-27

آياتها ومتوسطها ( 35 :متوسطة) صفحاتها 4.5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها

أسطرها 66 :

المصحف )46( :

بدايتها

الجزء ()26

ربع = 1.7

حرفان
()9-9

كلماتها 643 :

حروفها 2627 :

النزول )66( :
الحزب ()51

الربع ()1

201

ن )26( :

الجزء ()26

جزء = 0.21
م )8( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 16 :

الطول )41( :

نهايتها

حزب = 0.42

الحواميم
()7-7

الحزب ()51

الربع ()2

202

نسبة حجمها = % 0.8
ر )1( :

الَ :ق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍب ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ (( :إِن َُّك ْم َت ْل َق ْونَ َعدُ َّو ُك ْم َغدً اَ ،ف ْل َي ُك ْن ِش َع ُار ُك ْم حم لاَ ُي ْن َص ُرونَ َد ْع َو ُة َنبِ ِّي ُك ْم))
ال ا ْل َق ِ
رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10376( :وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحةَ .)3097( :ق َ
اضي عياض :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ِ
ِ
ِ لأْ َ
َ
َ
الر ُج ُل ُر ْف َق َت ُهَ ،و(حم لاَ
(أ ْي َعلاَ َم ُت ُك ُم ا َّلتي ت َْع ِر ُفونَ بِ َها أ ْص َحا َب ُك ْم َه َذا ا ْل َكلاَ ُمَ ،والشِّ َع ُار في ا ْص ِل ا ْل َعلاَ َم ُة ا َّلتي ُت ْن َص ُب ل َي ْع ِر َف بِ َها َّ
الس َو ِر ا ْل ُم ْف َت َت َح ِة بِحم َو َم ْن ِز َلتِ َها ِم َن ال َّل ِه لاَ ُي ْن َص ُرونَ )( .)1و(سورة األحقاف) من السور المفتتحة بـ ﴿ﭤ﴾.
ُي ْن َص ُرونَ ) َم ْع َنا ُه بِ َف ْض ِل ُّ
ول ِ
ول ِ
َ -2ع ْن َعب ِد ِ
ال (( :ا ْقر ْأ َث َال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ ل َساني؟ َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َال ًثا م ْن َذ َوات ﴿ﭤ﴾)) .))...رواه النسائي في السنن الكبرى()10484
َّ
والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .و(سورة األحقاف) من ذوات ﴿ﭤ﴾ أي تبدأ بهذه الحروف الهجائية.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ال َ :ق َ ُّ
بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة األحقاف) من

المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
 -4عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اج ا ْل ُق ْرآ ِن» رواه الحاكم وصحح إسناده األلباني( ،)2وديباج القرآن أي  :زينته.
ود ] قال « :ا ْل َح َو ِام ُيم ِد َيب ُ
ْ
ْ ْ
و(سورة األحقاف) من الحواميم.
 -5عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ات َد ِمث ٍ
آل حم َو َقع ُت ِفي َر ْو َض ٍ
ود ] قال « :إِ َذا َو َق ْع ُت ِفي ِ
َات َأت ََأنَّقُ ِفي ِه َّن» رواه أبوعبيدة القاسم بن سالم في فضائل
ْ
ْ
ْ ْ
القرآن ،)471( :وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد  :حسن لغيره .و(سورة األحقاف) من آل حم أي  :الحواميم.
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‡

تناسب مطلع سورة األحقاف مع خاتمة سورة

الجاثية  -السابقة – من حيث اللفظ والموضوع،
فمن حيث اللفظ فكال المقطعين ُذكر فيهما نفس

تن ــاس ـبـ ــها

االسمين من أسماء الله الحسنى وهما (العزيز

والحكيم) .وأما من حيث الموضوع فقد ختمت

سورة الجاثية بذكر التوحيد وذم أهل الشرك
وتوعدهم ،وافتتحت سورة األحقاف بالتوحيد ثم
بالتوبيخ ألهل الكفر أيضا ،فتناسب المقطعان.

‡

تناسب مطلع سورة األحقاف مع خاتمتها؛ فقد جاء في بدايتها بيان إعراض
الكفار وغفلتهم عما ُخ ّوفوه من العذاب ومن أهوال اآلخرة ،ألنهم ال

يؤمنون بذلك،قال تعالى  ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ُ ،
مت
وختِ ْ
ببيان حالهم عندما يرون هذا العذاب في اليوم اآلخر الذي أنكروه فيؤمنون

به ولكن بعد فوات األوان ،قال تعالى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ﴾؛ فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

 -1سورة األحقاف آخر سور الحواميم السبع بحسب ترتيب المصحف ،وقيل بحسب ترتيب النزول أيضا ،فقد جاءت سور
الحواميم متوالية و مرتبة بالمصحف والنزول على النحو التالي  :غافر  -فصلت  -الشورى  -الزخرف  -الدخان  -الجاثية -

األحقاف  .وجميعها سور مكية(.)3

 -2سورة األحقاف آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف  -افتتحت بحرفين من حروف التهجي (المقطعة) ،وهي تسع سور

جاءت في النصف الثاني من المصحف مرتبة على النحو التالي  :طه – النمل – يس  -غافر – فصلت – الزخرف – الدخان –
الجاثية – األحقاف .وجميعها سور مكية(.)4

ور ِة
 -3خاتمة سورة األحقاف من أوضح ما ختمت به سور القرآن الكريم ،جاء في البرهان للزركشي َ :
((و ِم ْن َأ ْو َض ِح ِه َ :خاتِ َم ُة ُس َ

خصــائصــها

ِ
ور ِة الأْ َ ْح َق ِ
اف  ...﴿ :ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾؛ َولأِ َ ن ََّها
يم ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ...ﯵ﴾ َو َخاتِ َم ُة ُس َ
إِ ْب َراه َ

يل َو َو ْع ٍد َو َو ِع ٍ
اع َظ َوت َْح ِم ٍ
ض َو َم َو ِ
يد َوت َْه ِل ٍ
َب ْي َن َأ ْد ِع َي ٍة َو َو َصا َيا َو َف َرائِ َ
يد إِ َلى َغ ْي ِر َذلِ َك))(.)5

ُ -4ختِمت السورة بأمر الرسول ﷺ أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل على قومهم ،قال تعالى ﴿ :ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ...ﰈ﴾ ،وأشهر األقوال في تحديد أولي العزم أنهم خمسة ،وهم  :نوح

وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد – عليهم الصالة والسالم  ،-وقد ذكرت أسماؤهم في سورة األحزاب ،في قوله تعالى :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾،
وكذلك في سورة الشورى آية (.)6()13

 -5اختصت سورتا األحقاف والجن بذكر خبر استماع الجن للقرآن الكريم من الرسول ﷺ ،وإيمانهم باإلسالم ودعوة قومهم له،
ولكن سورة الجن أكثر تفصيال للخبر(.)7

‡

محورها الرئيسي ( :محاجة أهل الشرك؛ إلثبات التوحيد ونفي الشركاء ،وإثبات النبوة وصدق محمد ﷺ فيما ادعاه عن ربه،
وإثبات البعث ،والرد على شبهات المعاندين حول النبوة و القرآن الكريم والبعث) ،ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

 : )14-1( -1إثبات الوحدانية لله – تعالى  -ونفي الشركاء ،وإثبات الوحي والرد على شبهات المشركين حول الوحي

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

والنبوة والقرآن ،ووعد المؤمنين المستقيمين باألجر العظيم.

 : )20-15( -2الوصية ببر الوالدين ،ومقارنة بين نموذج الولد الصالح البار الشاكر لربه ،والولد الشقي العاق المنكر للبعث،
وتأنيب الكفار يوم القيامة.

 : )28-21( -3دعوة كفار مكة لالتعاظ بما حصل لقوم عاد من هالك لما كذبوا نبيهم هودا .

 : )35-29( -4ذكر قصة إيمان الجن بالنبي ﷺ وبالقرآن ،وفي ذلك دعوة لكفار اإلنس لإليمان ،من قبل أن يأتي يوم القيامة
فيؤمنوا فال ينفعهم ذلك ،وختم السورة بتسلية الرسول ﷺ ودعوته للصبر وعدم االستعجال حتى يأتي وعد الله تعالى.
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 -1محمد  :هو خاتم النبيين والمرسلين ،وهو خير خلق الله – تعالى -قاطبة ،أرسله تعالى للعالمين في كل زمان ومكان ،وأكرمه
بمعجزة القرآن الكريم الخالدة لتشهد على رسالته إلى يوم الدين ،وسميت السورة باسمه؛ لذكر اسم (محمد) ﷺ في اآلية الثانية

منها ،لبيان تنزيل القرآن فيها على محمد ﷺ :قال تعالى﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ ،ولتأكيد السورة على طاعته ﷺ في عدة مواضع ،وقد ُذ ِكر اسم (محمد) ﷺ في

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

القرآن أربع مرات منها هذه السورة وسورة آل عمران ( )144واألحزاب ( )40والفتح ( ،)29وكلها سور مدنية.

 -2القتال  :سميت بذلك؛ ألنها ذكرت مشروعية القتال وبينت أحكام قتال الكفار في أثناء المعركة وبعد انتهائهاُ ،
وذ ِكر فيها لفظ

(القتال) في قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ .ورغم أن لفظ (القتال) ُذكر في عدة
سور ،إال أن هذه السورة خصت به؛ ألن القتال موضوعها وهو العنصر البارز في إيقاعها وظاللها.

﴿ -3ﭑ ﭒ﴾  :سميت بذلك الفتتاحها بهذه الجملة الخبرية ،وهذه التسمية مناسبة لموضوع السورة ،الذي ركز على حقيقة
الكفار ،وعداوتهم لإلسالم ،وتحريض المؤمنين على قتالهم.

تصنيفها

عــدد

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-11

المثــاني
()30-28

آياتها ومتوسطها ( 38 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

صفحاتها 4 :

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-8
أسطرها 59 :

المصحف )47( :

بدايتها

الجزء ()26

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾

كلماتها 539 :

حروفها 2389 :

النزول )95( :
الحزب ()51

ربع = 1.5

الربع ()2
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حزب = 0.38
م )36( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 27 :

الطول )44( :

نهايتها

الجزء ()26

الحزب ()51

جزء = 0.19

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.73
ا )2( :

– َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َ (( :ق َر َأ بِ ِه ْم ِفي ا ْل َمغْ ِر ِب﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾)) رواه الطبراني في األوسط ()1742
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر –
(و ِر َجا ُل ُه ِر َج ُ
الص ِحيحِ ).
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدَ : )2703( :
ال َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة

محمد) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
«أ َّن ُه َكانَ َيقْر ُأ ِفي ِعشَ ِ
–َ :
ين َك َف ُروا َوا ْل َف ْتحِ » .رواه المستغفري في كتاب فضائل
 -3عن نافع عن ابن عمر–
اء الآْ ِخ َر ِة بِا َّل ِذ َ
َ
القرآن ،)912( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم .والمقصود بـ ِ
(عشَ ِ
اء الآْ ِخ َر ِة)  :صالة العشاء.

132

‡

ال يخفى قوة ارتباط أول سورة محمد بآخر سورة
األحقاف التي قبلها ،بحيث لو سقطت من
بينهما البسملة لكانا متصال واحدا ال تنافر فيه
كاآلية الواحدة آخذا بعضه بعنق بعض ،حيث

تن ــاس ـبـ ــها

جاء في خاتمة األحقاف قوله تعالى ...﴿ :ﰁﰂ

‡

تناسب مطلع سورة محمد مع خاتمتها ؛ فقد جاء في بدايتها األمر بجهاد

الكفار بالنفس،قال تعالى ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ُ ،
مت بأمر المؤمنين بجهاد الكفار
وختِ ْ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ وجاء في

بالمال ،قال تعالى  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾؛

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

مطلع سورة محمد قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ

فالقوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن

سبيل الله.

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯾ ﯿ﴾ ،فجمع المقطعان بين نوعي الجهاد  :الجهاد بالنفس
والجهاد بالمال،فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

 -1سورة محمد سورة مدنية اهتمت ببيان أحكام القتال والجهاد في سبيل الله ،فهي تشبه لحد كبير سورة األنفال من حيث
الموضوع ،فكالهما كان محورهما األساسي  :الجهاد في سبيل الله تعالى ،ولكن سورة األنفال جاءت لبيان أحكام الجهاد
من خالل التعقيب على أحداث غزوة بدر ،وسورة محمد ذكرت أحكام الجهاد مطلقة دون التقييد بغزوة معينة.

خصــائصــها

 -2فواصل حروف اآليات ناسب موضوع السورة وهو القتال ،حيث جاءت في غالبها بحرف الميم الساكنة ،مما جعل لها إيقاعا
قويا كأنها قذائف ثقيلةَ :
عاء ُه ْم.)1(»..
واء ُه ْمَ .أ ْم َ
«أ ْعما َل ُه ْم .با َل ُه ْمَ .أ ْمثا َل ُه ْمَ .أ ْه َ

 -3رغم أن أنهار الجنة قد ذكرت في كثير من السور ،فإن سورة محمد اختصت بذكر أنواع أنهار الجنة األربعة ،كما جاء في قوله

تعالى ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ،ولم
يذكر هذا الوصف ألنواع أنهار الجنة في غيرها ،بل سورة محمد أكثر سورة يتكرر فيها لفظ (األنهار) ،فقد تكرر فيها خمس
مرات(.)2
‡

محورها الرئيسي ( :التنديد بالكفار وكفرهم وصدهم عن سبيل ال ّله ،وتحريض المؤمنين على قتالهم ،وبيان سوء عاقبتهم،
وحسن عاقبة المؤمنين ،وفضح المنافقين وذكر صفاتهم وتخاذلهم عن القتال ،والتأكيد على طاعة الرسول ﷺ والتحذير من
معصيته ومخالفته) ،ويمكن تقسيم السورة لثالثة مقاطع :

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

 : )15-1( -1المقارنة بين أحوال الكفار أهل الباطل ،والمؤمنين أهل الحق ،وحث المؤمنين على قتالهم وأسرهم ،وبيان
الحكمة من ذلك وشرط النصر ،والمقارنة بين جزاء الفريقين في الدارين.

 : )31-16( -2ذم المنافقين وبيان بعض صفاتهم وهي :معصية الرسول ﷺ وعدم تقديره ،والجبن عن القتال ،واإلفساد

في األرض ،وعدم تدبر القرآن ،والتآمر مع اليهود،واضطرابهم عند الموت ،وتوعد الله – تعالى -بتصفية صفوف

المؤمنين منهم.

 : )38-32( -3إحباط أعمال الكفار الصادين عن سبيل الله والمشاقين لرسوله ﷺ .وتحذير المؤمنين من :معصية الله
ورسوله ﷺ ،والدعوة للسلم  -وهم األعلون -وترك الجهاد ،واالغترار بالدنيا ،والبخل عن اإلنفاق في سبيل الله ،وإلاّ

يستبدلهم الله – تعالى  -بغيرهم.
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‡

الفتح  :أصل الفتح :إزالة اإلغالق ،وفتح البلد :دخله عنوة أو صلحا ،وسميت سورة الفتح ،الفتتاحها ببشرى الفتح المبين ،وتكرر

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

فيها لفظ (فتحا) ثالث مرات  :في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ،وقوله  ...﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ﴾ ،وقوله  ...﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ .قال المهايمـــــــي:
(سميت لداللتها على فتح البالد والنصر العزيز وكل هذه أمور جليلة) ،وهي أكثر سورة يتكرر فيها لفظ (الفتح) بهذا المعنى،

وال يعرف لهذه السورة اسم غير هذا االسم.

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزيب
القرآن

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-12

المثــاني
()30-29

آياتها ومتوسطها ( 29 :طويلة)

بدايتها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-9

صفحاتها 4.5 :

أسطرها 64 :

المصحف )48( :
الجزء ()26

ربع = 1.8

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾

كلماتها 560 :

حروفها 2479 :

النزول )111( :
الحزب ()51

الربع ()4

204

نهايتها

حزب = 0.45

لفظ الجاللة (اﷲ) 39 :

الطول )43( :
الجزء ()26

جزء = 0.22

الحزب ()52

الربع ()1

205

نسبة حجمها = % 0.76

ا )29( :
نهاية السورة

نهاية السبع السادس

اب ] قال َ :ق َ
الَ :ر ُس ُ
الخ َّط ِ
 -1عن ُع َم َر ْب ِن َ
ورةٌَ ،ل ِه َي َأ َح ُّب إِ َل َّي ِم َّما َط َل َع ْت َع َل ْي ِه الشَّ ْم ُس)) ُث َّم
ول ال َّل ِه ﷺ (( َل َق ْد ُأ ْن ِز َل ْت َع َل َّي ال َّل ْي َل َة ُس َ
َق َر َأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [الفتح .]1 :رواه البخاري .)4177( :قوله َ ( :ل ِه َي َأ َح ّب إِ َل َّي ِم َّما َط َل َع ْت َع َل ْي ِه الشَّ ْمس) قال ابن
حجرَ :
(أ ْي لِ َما ِف َيها ِم ْن ا ْلبِشَ َارة بِا ْل َمغْ ِف َر ِة َوا ْل َف ْتح)(.)1
َس ْب ِن َمالِ ٍك َق َ
 -2عن َأن ِ
الَ :ل َّما ن ََز َل ْت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾...إِ َلى َق ْولِ ِه ﴿ ...ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [سورة
الفتح] َم ْر ِج َع ُه  -أي الرسول ﷺ ِ -م َن ا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِةَ ،و ُه ْم  -أي الصحابة ُ -ي َخالِ ُط ُه ُم ا ْل ُح ْزنُ َوا ْل َكآ َب ُةَ ،و َق ْد ن ََح َر ا ْل َه ْد َي بِا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِة،

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َف َق َ
الدن َْيا َج ِم ًيعا)) رواه مسلم.)1786( :
ال ﷺَ (( :ل َق ْد ُأ ْن ِز َل ْت َع َل َّي آ َي ٌة ِه َي َأ َح ُّب إِ َل َّي ِم َن ُّ
((ر َأ ْي ُت َر ُس َ
 -3عن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب َن ُمغَ َّف ٍل ] َي ُق ُ
ور َة ال َف ْتحِ ُي َر ِّج ُع)) رواه البخاري ،)4281( :وفي
ول ال َّل ِه ﷺ َي ْو َم َف ْتحِ َم َّك َة َع َلى نَا َقتِ ِهَ ،و ُه َو َيق َْر ُأ ُس َ
ولَ :
لفظِ : )5047( :
((ق َرا َء ًة َل ِّي َن ًة َيق َْر ُأ َو ُه َو ُي َر ِّج ُع))( .يرجع) من الترجيع وهو ترديد الصوت أو هو تحسين الصوت( .لينة) سهلة على اللسان.
َ -4ع ْن َأبِي َبرزَ َة ] َ :
الص ْبحِ بِـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾)) رواه عبد الرزاق والمستغفري في كتاب
((أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َق َر َأ ِفي ُّ
ْ
فضائل القرآن ،)917( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم .
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
َ -5ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ
بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192(:وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة الفتح ) من المثاني،
التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.
–«َ :أ َّن ُه َكانَ َيقْر ُأ ِفي ِعشَ ِ
ين َك َف ُروا َوا ْل َف ْتحِ ».رواه المستغفري في كتاب فضائل القرآن:
 -6عن نافع عن ابن عمر–
اء الآْ ِخ َر ِة بِا َّل ِذ َ
َ
( ،)912وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم  .والمقصود بـ ِ
(عشَ ِ
اء الآْ ِخ َر ِة)  :صالة العشاء.
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‡

يوجد تناسب بين موضوع السورتين  :سورة الفتح وسورة

‡ تناسب مطلع سورة الفتح مع خاتمتها ؛ فقد جاء في بدايتها امتنان

بقتال الكفار ،وجاءت سورة الفتح بالبشرى بالنصر على

المؤمنين بإنزال السكينة عليهم وتبشيرهم بالجنة ،وجاء في

محمد التي قبلها؛ حيث كان موضوع سورة محمد األمر

تن ــاس ـبـ ــها

الحسنيين
هؤالء الكفار ،والنصر على األعداء هو إحدى ُ
التي وعد الله بهما المجاهدين  .فتكون سورة محمد كمقدمة
وسورة الفتح كنتيجة لها .

 -1قال ابن كثير-

الله تعالى على رسوله ﷺ بالفتح والمغفرة ،واالمتنان على
ختام السورة وصف الله تعالى لرسوله ﷺ وأصحابه ،فكأنما
جزاءا لما اتصفت به
كانت البشرى واالمتنان في بداية السورة
ً

هذه الفئة المؤمنة ،فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها.

( : -نزلت سورة «الفتح » لما رجع رسول ال ّله ﷺ من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة،

حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ،ليقضي عمرته فيه ،وحالوا بينه وبين ذلك ،ثم مالوا إلى المصالحة

والمهادنة ،وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل ،فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة)(.)2

 -2اجتمعت حروف الهجاء التسعة والعشرون في اآلية األخيرة من سورة الفتح  ،وهي قوله تعالى﴿:ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾وليس في القرآن آية جمعت فيها حروف المعجم غير هذه
خصــائصــها

اآلية وآية آل عمران (.)3( )154

 -3اآلية السابقة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ...ﮍ﴾ تعتبر نصا في فضل الصحابة  -رضوان الله تعالى عليهم ،-لذا

استدل بها اإلمام مالك على ذ ّم َمن ينتقص الصحابة ،قال أبوعروة الزبيري :كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رج ً
ال ينتقص

أصحاب رسول الله ﷺ فقرأ مالك هذه اآلية ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ إلى أن بلغ قوله﴿:ﭿ ﮀ ﮁ﴾ فقال مالكَ ( :من

أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته هذه اآلية)(.)4

 -4أكثر سورة تكرر فيها لفظ (السكينة) ،حيث ذكرت ثالث مرات()5؛ وهذا يناسب محور السورة والجو الذي نزلت ،حيث نزلت
والصحابة في حالة حزن وكآبة لما حدث لهم في صلح الحديبية ،فنزلت السورة لطمأنتهم ،وتبين لهم أن ما حدث ستكون

عاقبته خيرا لهم ،قال ابن عطية ( :ونزلت السورة – أي الفتح  -مؤنسة للمؤمنين ،ألنهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم ومن
تلك المهادنة التي هادنهم النبي ﷺ فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن البيت ،ومذهبه ما كان في قلوبهم.)6()...

 -5سورة رائعة تجعلنا نعيش مع النبي ﷺ وأصحابه لحظات فتح مكة ونستبشر بنصر الله لنا إذا اتبعنا محمدا ﷺ وأصحابه
بصفاتهم التي ُذكرت في اآلية األخيرة(.)7

‡ محورها الرئيسي ( :بيان أن صلح الحديبية كان فتحا ولم يكن صلحا مجحفا كما ظنه بعض الصحابة ،وتبشير الرسول ﷺ بفتح
مكة وطمأنة المؤمنين بنصر الله ،وبيان فضل الصحابة خاصة أهل بيعة الرضوان ،وتوعد المنافقين المتخلفين عن الصلح،
وتهديد المشركين الصادين عن البيت الحرام) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ستة مقاطع :

 : )7-1( -1تبشير النبي ﷺ بالفتح ،وبيان فضائل صلح الحديبية على النبي ﷺ ،وآثار هذا الصلح على المؤمنين والمنافقين

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

والكفار.

 : )10-8( -2بيان وظائف ال ّنبي ﷺ ،والثناء على أهل بيعة الرضوان ،والتحذير من نكثها .

 : )17-11( -3رد اعتذار المتخلفين عن الحديبية ،وحرمانهم من الغنائم،ودعوتهم إلثبات صدقهم إذا دعوا للقتال،وبيان
األعذار التي يسقط بها القتال.

 : )24-18( -4تبشير أهل بيعة الرضوان بمغانم وفتوحات ونعم كثيرة .

 : )26-25( -5ذ ّم المشركين الصادين عن البيت الحرام ،وبيان حكمة المصالحة يوم الحديبية.

 : )29-27( -6تصديق رؤيا الرسول ﷺ بدخول مكة ،والوعد بالتمكين للدين اإلسالمي وإظهاره ،وبيان وصف محمد ﷺ
وصحبه األبرار في التوراة واإلنجيل.
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114 - 49

‡

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بذكر لفظـة ( الحجرات) في قوله تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ فال َّله

تعالى ذكر فيها تأديب أجالف العرب الذين ينادون رسول ال َّله ﷺ من وراء الحجرات ،منعا من إيذاء النبي ﷺ وتوقيرا لحرمة

بيوت أزواجه .ولم يرد لفظ (الحجرات) في غيرها من السور ،وال يعرف للسورة اسم آخر.

تصنيفها
عــدد

الح ُجرات  :جمع ُحجرة وهي الغرفة في الدار ،والمقصود بها بيوت أزواج الرسول ﷺ ،وسميت سورة الحجرات الختصاصها
ُ

زمن نزولها

طولـها

مدنية
()28-13

المثــاني
()30-30

آياتها ومتوسطها ( 18 :طويلة)

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
النداء
()10-5

صفحاتها 2.5 :

أسطرها 37 :

المصحف )49( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()26

ربع = 1.3

حــروف
فواصل آياتها

الحزب ()52

الربع ()2
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حزب = 0.33

لفظ الجاللة (اﷲ) 27 :

الطول )54( :

نهايتها

الجزء ()26

جزء = 0.16

الحزب ()52

الربع ()3

207

نسبة حجمها = % 0.46

م )7( :

نهاية حزب الصحابة السادس

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

‡

كلماتها 347 :

حروفها 1508 :

النزول )106( :

ن )10( :

تحزيب
القرآن

﴿ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
()3-2

ر )1( :
نهاية السورة

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :و(سورة
الحجرات ) من المثاني ،التي أوتيها النبي ﷺ مكان اإلنجيل.

‡

تناسب مطلع سورة الحجرات مع خاتمة سورة الفتح
– السابقة-؛ حيث ختمت سورة الفتح ببيان وصف

الرسول ﷺ وصحبة في التوراة واإلنجيل قال تعالـى:

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ...ﮍ﴾  ،وافتتحت سورة
الحجرات ببيان اآلداب التي يجب أن يلتزم بها الصحابة

وغيرهم أثناء مخاطبة الرسول ﷺ ،قال تعالـى﴿:ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾؛ فتناسب المقطعان.

‡

يوجد تناسب لفظي بين مطلع سورة الحجرات مع خاتمتها؛
حيث ذكر في مطلعها وخاتمتها بعض أسماء الله الحسنى

التي تدل على علم الله تعالى ،جاء في مطلعها قوله تعالى:
﴿ ...ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ،وجاء في ختمها قوله تعالى:

﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾.
ويوجد أيضا تناسب بين موضوع السورة وخاتمتها؛ حيث إن
ثالثة أرباع السورة تضمن خمسة خطابات للمؤمنين لبيان

توجيهات وآداب يجب أن يلتزموا بها ،وجاء في الربع األخير
بيان حقيقة اإليمان وصفته.
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 -1نزلت سورة الحجرات – بعمومها -في عام الوفود (9هـ) ،وال تكاد تخلو آية منها من سبب نزول خاص :فاآليات ( )3-1نزلت
بسبب اختالف الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – أمام الرسول ﷺ في شأن وفد بني تميم  .واآليات

( )5-4نزلت في وفد بني تميم أو بعضهم جاؤوا ينادون الرسولﷺ بصوت عال من وراء حجراته  .واآليات( )8-6نزلت
في الوليد بن عقبه عندما بعثه الرسول ﷺ ألخذ صدقات بني المصطلق  .واآليات ( )10-9نزلت بسبب ما وقع بين أصحاب
عبدالله بن أبي سلول ورجال من األنصار من ِشجار بسبب تطاول عبدالله بن أبي سلول على جناب النبي ﷺ .اآلية ()11

نزلت في رجال حي من األنصار بسبب كرهاتهم لمناداتهم ببعض األسماء .اآلية( )17نزلت في وفد بني أسد عندما أمت ّنوا
على الرسولﷺ أنهم آمنوا من غير قتال(. )1

 -2افتتحت سورة الحجرات بالنداء ،واحتوت على ستة نداءات  :خمس نداءات للمؤمنين تبين لهم آداب تعامل المؤمن مع الله
تعالى ورسوله ﷺ ومجتمعه ،والنداء السادس للناس كافة تبين أدب تعامل المؤمن مع الخلق ،فقد جمعت السورة مكارم
األخالق؛ ولذا أطلق عليها بعض المفسرين اسم ( :سورة األخالق واآلداب)(.)2

خصــائصــها

 -3احتوت السورة على ثمان آيات تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت بعض األوامر والنواهي للمحافظة على قوة المسلمين

وتماسكهم .وقد جاءت هذه اآليات في وسط السورة من قوله تعالى﴿:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ إلى قوله تعالى﴿:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ ،وهـــذه اآليـات باإلضافة ألمثالها في سور
أخر-كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء والمؤمنون والفرقان ولقمان واألحزاب  -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء.

 -4يوجد ترابط بين سور  :محمد والفتح والحجرات  :فقد جاءت متتالية بحسب ترتيب المصحف ،وجاءت بعد سور الحواميم
وفي نهاية قسم المثاني ،وجميعها سور مدنية اهتمت بالجانب التشريعي ،وأطوالها تقريبا متساوية ،وأسماؤها متعلقة إما
بشخص الرسول ﷺ كمحمد والحجرات أو بسيرته كالفتح(.)3

 -5سورة الحجرات آخر سورة من سور المثاني البالغة ثالثين سورة  :فقد ذكرت سورة واحدة في قسم الطوال وهي األنفال،
وسبع سور في قسم المئين  :الرعد ،إبراهيم ،الحجر ،مريم ،الحج ،النور ،الفرقان ،واثنتان وعشرون سورة في قسم المثاني
الذي ختم بسورة الحجرات.

 -6خلدت سورة الحجرات ذكرى حجرات أزواج النبي ﷺ التسعة  ،وعندما هُ ِد َم ْت هذه الحجرات عام(88هـ)لتوسعة المسجد ـ
ٍ
بكى المسلمون وأبناء الصحابة َ ،و َق َ
يومئذ َأ ُبو ُأ َما َمة بن سهل بن حنيف (:ليتها تركت َفلم تهدم؛ َح َّتى يقصر ال َّناس عَ ن ا ْلبناء،
ال
ويرون َما َر ِضي الله لنَبيهﷺ ومفاتيح َخزَ ائِن الدُّ ْن َيا بِ َي ِد ِه )(.)4

‡

محورها الرئيسي (:بيان أدب التعامل مع الله – تعالى – ورسوله الكريم ﷺ والمجتمع المسلم والمجتمع اإلنساني كافة ،وبيان
حقيقة اإليمان ) ،ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

 : )5-1( -1أدب التعامل مع الله – تعالى -ورسوله ﷺ  :أال يقضي المؤمنون في أمر قبل أن يقضي ال ّله ورسوله ﷺ فيه.

ومقاطعها

محورها الرئيسـي

ووجوب التأدب عند مخاطبة الرسول ﷺ احترما وتعظيما له  :فيجب خفض الصوت عنده وعدم رفعه – حيا أو ميتا ،-
وال ينادى باسمه أو لقبه إنما ينادى بصفة النبوة أو الرسالة ،وذم من يناديه من وراء حجرات نسائه .

 : )12-6( -2أدب التعامل مع المؤمنين  :وجوب التثبت من األخبار ،والحرص على اإلصالح بين المؤمنين ألنهم إخوة،
ومقاتلة َمن يبغي منهم ،واجتناب كل خلق ذميم يؤدي لتفكك المجتمع المسلم  :كالسخرية واللمز والتنابز وسوء الظن
والتجسس والغيبة .

 : )13( -3أدب التعامل مع الناس  :الناس جميعا سواسية مخلوقون من ذكر وأنثى ،ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى.

 : )18-14( -4بيان حقيقة اإليمان ،والفرق بين اإليمان واإلسالم ،والتحذير من المن باإلسالم ،بل المنة لله تعالى الهادي.
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مراج ــع
القسم الثالث
المثاني
ِ
ِ
َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُب َني َ
يم» .والموضع
ال تُشْ ِر ْك بِال َّله إِنَّ الشِّ ْر َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
َّ

( )27سورة النمل

الثاني ذكرنا حديثه في فضائل السورة .

( )1مناهل العرفان ،)474/1( :المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص.)131/

انظر  :تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم( :ص.)74،40/

( )2خواطر قرآنية( :ص.)279/

( )32سورة السجدة

( )3التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)134/

( )4مباحث في التفسير الموضوعي ( :ص.)162/

( )1سورة السجدة عدد حروفها يساوي عدد حروف سورة الممتحنة،

( )5تفسير األلوسي.)216/10( :

ولكن قدمت السجدة على الممتحنة في ترتيب الطول؛ ألن السجدة

( )28سورة القصص

أكثر من الممتحنة في عدد الكلمات واألسطر.

( )2سبل السالم.)264/1( :

( )1أسماء سور القرآن وفضائلها( :ص.)298/

( )3التبيان في آداب حملة القرآن( :ص ،)134/معجم علوم القرآن( :ص.)165/

( )2فنون األفنان في عيون علوم القرآن( :ص.)478/

( )4معجم علوم القرآن( :ص.)280/

( )3التفسير المنير ،)252/19( :معجم علوم القرآن( :ص.)185/

( )33سورة األحزاب

( )4تفسير القرطبي ،)76/1( :التفسير الوسيط – مجمع البحوث.)1738/7( :

( )29سورة العنكبوت

( )1نحو تفسير موضوعي( :ص ،)316/المعجم المفهرس( :ص.)520/
( )2تفسير ابن كثير.)406/3( :

( )1البرهان( :ص.)136/

( )3التفسير الحديث.)383/7( :

( )2التحرير والتنوير.)5/21( :

( )4التفسير المنير.)15/22( :

( )4اإلتقان.)76/1( :

( )6اإلتقان ،)302/2( :عتاب الرسول ﷺ في القرآن( :ص.)120/

( )3البرهان( :ص. )133/

( )5الموسوعة القرآنية وخصائص السور.)81/7( :

( )5التحرير والتنوير ،)202/20( :مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح( :ص.)245/

( )7المقصود بآيات العتاب  :هي اآليات التي ذكرت عتاب الله تعالى

( )30سورة الروم

لرسوله الكريم ﷺ على بعض ما صدر منه من األقوال واألفعال.
انظر :عتاب الرسول ﷺ في القرآن( :ص.)5/

( )1تفسير ابن كثير.)377/3( :

( )8مناهل العرفان.)285/2( :

( )2مناهل العرفان ،)278/2( :االستيعاب.)50/3( :

( )34سورة سبأ

( )3نحو تفسير موضوعي (سورة الروم ) ،خواطر قرآنية( :ص. )305/
( )4التحرير والتنوير ،)41/21( :نحو تفسير موضوعي( :ص.)305/

( )5التحرير والتنوير ،)202/20( :مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح( :ص.)245/

( )31سورة لقمان

( )1اإلتقان ،)277/2( :تفسير ابن كثير. )362/2( :
( )2خواطر قرآنية( :ص.)323/

( )3نحو تفسير موضوعي( :سورة سبأ ).

( )4نحو تفسير موضوعي( :ص.)328/

( )1تفسير ابن كثير.)379/3( :

( )5تفسير البغوي.)680/3( :

( )2تفسير ابن كثير ،)380/3( :التحرير والتنوير.)139/21( :

( )6تفسير السعدي( :ص.)679/

( )3صفوة التفاسير.)450/2( :

( )7دراسات في علوم القرآن الكريم( :ص.)199/

( )4مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور.)356/2( :

( )35سورة فاطر

( )5خواطر قرآنية( :ص.)309/

( )6أما الموضع األول فقد روى البخاري )3429(:عن عبدالله بن مسعود ]
َق َ
الَ :ل َّما ن ََز َل ْت ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [األنعام:
ِ
ول ال َّل ِهَ ،أ ُّي َنا َ
ينَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ال َي ْظ ِل ُم
الم ْس ِل ِم َ
َ ]82ش َّق َذل َك َع َلى ُ
س َذلِ َك ،إِن ََّما ُه َو الشِّ ْر ُك َأ َل ْم ت َْس َم ُعوا َما َق َ
َنف َْس ُه؟ َق َ
ال ُلق َْمانُ لاِ ْبنِ ِه
الَ « :ل ْي َ

( )1البرهان( :ص.)117/

( )2جمال القراء ،)190/1( :معجم علوم القرآن( :ص ،)273/والمقاصير:
محصنة الحيطان.ـ
شبهت بالدار إذا كانت واسعة ّ
جمع مقصورةّ ،

( )3اإلتقان.)230/ 2( :
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( )4تفسير ابن كثير.)473/3( :

أما الحنفية فعندهم مع عزائم السجود فتسجد في الصالة وخارجها .

( )5في ظالل القرآن.)2918/5( :

 -تفسير ابن كثير ،)30/4( :التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)137 /

( )6تفسير ابن كثير.)546/6( :

( )3المعجم المفهرس آليات القرآن الكريم( :ص ،)322/معجم
األدوات والضمائر في القرآن الكريم( :ص.)643/

( )36سورة يس

( )39سورة الزمر

ول ِ
((...ويس َق ْل ُب ا ْلقُ ر ِ
آن ،لاَ
الله ﷺ َق َ
(َ )1ع ْن َم ْع ِق ِل ْبن َي َسا ٍرَ ،أنَّ َر ُس َ
ال:
َ
ْ
وها َع َلى َم ْوت ُ
َاك ْم))
َيق َْرؤُ َها َر ُج ٌل ُي ِريدُ الل َه َّ
والد َار الآْ ِخ َر َة إِلاَّ ُغ ِف َر َل ُهَ ،واق َْر ُء َ
رواه أحمد )20300( :قال محققو المسند  :إسناده ضعيف.

( )2المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)238/

( )3انظر أصل صفة صالة النبي ﷺ.)440/2( :

( )4تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم.)882/12( :

( )2انظر سلسلة األحاديث الضعيفة حديث رقم.)3260( :
( )4وصحح إسناده األلباني في إرواء الغليل.)152/3( :

( )1في ظالل القرآن.)3063/5( :

( )3نحو تفسير موضوعي( :سورة الزمر).

( )40سورة غافر

( )5االستيعاب في معرفة األصحاب.)1253/3( :
( )6التلخيص الحبير.)245/2( :

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:

( )7تفسير ابن كثير.)480/3( :

(.)2539/6

( )8السيرة النبوية البن كثير.)230/2( :

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :

( )9في ظالل القرآن.)2956/5( :

( )3مصاعد النظر ،)437/2( :أسرار ترتيب القرآن( :ص ،)130/معجم
علوم القرآن( :ص.)136 ،9/

( )37سورة الصافات

( )4نحو تفسير موضوعي( :سورة غافر) ،المعجم المفهرس أللفاظ

( )1اإلتقان.)204/1( :

القرآن الكريم( :ص.)165/

( )2انظر:علوم القرآن الكريم( :ص.)86/

وذهب الزركشي إلى أن عدد السور المفتتحة بالقسم خمس عشرة

سورة ،ولم يعد سورتي القيامة والبلد من هذه السور ،واعتبارهما من
السور التي افتتحت بالجملة الخبرية( :البرهان ص ،)127/مع أنهما
افتتحتا بقسم صريح وهو قوله تعالى ﴿ :لاَ ُأق ِْس ُم﴾ ،وقد عد البعض
القسم من األسلوب اإلنشائي وليس الخبري.

انظر  :األسلوب القسم في القرآن الكريم( :ص،)120،140/

المعاني( :ص.)351/

( )3وقد جاء اسم (إلياس)  في سورة األنعام (آية  ،)85ولكن ضمن
مجموعة من األنبياء ،كانوا من ذرية إبراهيم  ،ولكن في سورة
الصافات ذكرت قصته مع قومه  .انظر  :القصص القرآني .)97/4( :

( )5في ظالل القرآن.)3065/5( :

( )41سورة فصلت

( )1تـحـفـة األحـوذي ،)269/5( :مـرقـاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح.)2539/6( :

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :

( )3التبيان في آداب حملة القرآن( :ص. )134/
( )4صحيح السيرة النبوية( :ص.)162/
( )5تفسير ابن كثير.)90/4( :

( )6مصاعد النظر.)443/2( :

( )4التفسير الحديث.)207/4( :
( )5التفسير الوسيط.)65/12( :

( )6كحديث ( :من سره أن يكتال بالمكيال األوفى من األجر يوم القيامة،
فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم( :سبحان ربك رب العزة عما

يصفون وسالم على المرسلين والحمد لله رب العالمين) .انظر
سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني ،حديث رقم.)6530( :

( )7المدخل لدراسة القرآن الكريم ( :ص.)98/

( )8معجم علوم القرآن الكريم( :ص ،)268/التحرير والتنوير.)96/3( :

( )42سورة الشورى

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(.)2539/6
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/8( :
( )3تفسير السعدي( :ص. )754/
( )4تفسير ابن كثير. )98/4( :
( )5في ظالل القرآن.)3150/5( :

( )6المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)476/
( )7نحو تفسير موضوعي( :سورة الشورى).

( )38سورة ص

( )1البرهان( :ص.)120/

( )2سجدة سورة (ص) عند الشافعية ال تعتبر من عزائم السجود ،فال يجوز

( )8مباحث في علوم القرآن لمناع القطان( :ص.)34/

سجودها في الصالة ويجوز خارج الصالة ألنها تعتبر سجدة شكر،
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( )48سورة الفتح

( )43سورة الزخرف

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(.)2539/6

( )1فتح الباري.)583/8( :

( )2تفسير ابن كثير.)162/4( :

( )3البرهان( :ص ،)179/تفسير حدائق الروح والريحان.)328/27( :

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :

( )4تفسير القرطبي.)297/16( :

( )3المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)277/

( )5المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)353/

( )4خواطر قرآنية( :ص.)354/

( )6تفسير ابن عطية.)125/5( :

( )44سورة الدخان

( )7خواطر قرآنية ( :ص.)368/

( )49سورة الحجرات

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(.)2539/6

( )1التحرير والتنوير ،)213/26( :المحرر في أسباب نزول القرآن

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :

( )3انظر  :ضعيف سنن الترمذي (باب ما جاء في حم الدخان)،)299( :
وسلسلة األحاديث الضعيفة.)5112( :

الكريم ،)911/2( :االستيعاب في بيان األسباب.)253/3( :

( )2التفسير المنير.)211/26( :
( )3خواطر قرآنية( :ص.)369/

( )4معجم علوم القرآن( :ص.)293/

( )4ش��رف المصطفى ،)442/2( :فصول من تاريخ المدينة:

( )5دراسات في علوم القرآن الكريم( :ص.)210/

(ص.)83/

( )6في ظالل القرآن.)3221/5( :

( )45سورة الجاثية

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(.)2539/6

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :
( )3في ظالل القرآن.)3221/5( :

( )4التسهيل لعلوم التنزيل ،)272/2( :تفسير ابن كثير.)134/4( :
( )5صفوة التفاسير.)171/3( :

( )46سورة األحقاف

( )1تحفة األحوذي ،)269/5( :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(.)2539/6

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة.)32/ 8( :

( )3مصاعد النظر ،)437/2( :أسرار ترتيب القرآن( :ص ،)130/معجم
علوم القرآن( :ص.)136 ،9/

( )4دراسات في علوم القرآن( :ص.)205/
( )5البرهان( :ص.)129/

( )6تفسير ابن كثير.)153/4( :

( )7التفسير الحديث.)372/2( :

( )47سورة محمد

( )1في ظالل القرآن ،)3280/6( :نحو تفسير موضوعي( :سورة محمد).
( )2المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)720/
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الق�سـم الرابـــع

املف�صــل
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القسم الرابع  :المفص ــل
 - 1تعريف المفصل :هو ما يلي المثاني من قصار السور ،وسميت بالمفصل لكثرتها ولكثرة الفصل بينها بالبسملة،
وقيل :لقلة المنسوخ منها ،ولهذا تسمى بالمحكم أيضا.
 - 2تحديد قسم المفصل :يبدأ قسم المفصل من سورة (ق) إلى سورة الناس( ،)1وهو خمس وستون سورة ،كلها من
المفصل وباإلضافة لسورة الفاتحة التي ذكرت في قسم الطوال وهي من المفصل ،فيصبح عدد سور المفصل
في القرآن ست ًا وستين سورة.
 - 3أقسام المفصل  :لكثرة سور المفصل فقد قسمه العلماء إلى ثالثة أقسام:
أ -طوال المفصل  :من سورة (ق) إلى سورة المرسالت (ثمان وعشرون سورة).
ب -أوساط المفصل  :من سورة النبأ إلى سورة الليل (خمس عشرة سورة).
ج -قصار المفصل  :من سورة الضحى إلى سورة الناس (اثنتان وعشرون سورة)(.)2
 - 4فضل المفصل :
ِ
أَ -ع ْن َواثِ َل َة ب ِن أْ َ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
ال ْس َق ِع  َق َ
ينَ ،و َم َك َ
الس ْب َعَ ،و َم َك َ
يت َم َك َ
ان
((أ ْع ِط ُ
ان َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ْ
ان ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ِ
الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَان َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192(:وحسن إسناده األلباني
في السلسة.)1480( :
ال ِ َ :
َس َع ْن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َ
بَ -ع ْن َأن ٍ
الم َف َّصل)) صحيح الجامع الصغير.)3722(:
((ش َّي َب ْتني هود وأخواتها من ُ
ِ
ِ
الم َف َّص ِلِ ،ف َيها
ج -عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق –
– قالت  ... «:إِن ََّما ن ََز َل َأ َّو َل َما ن ََز َل م ْن ُه ُس َ
ور ٌة م َن ُ
اس إِ َلى ا ِ
الح َ
إل ْس َ
الح َر ُام .» ...رواه البخاري.)4993( :
الج َّن ِة َوال َّنا ِرَ ،ح َّتى إِ َذا َث َ
ال ُل َو َ
ال ِم ن ََز َل َ
ِذكْ ُر َ
اب ال َّن ُ
ان اَل َي ْأ ُمر َبنِ ِيه بِ َتع ِليمِ ا ْل ُقر ِ
دَ -ع ْن َع ِ
آن ،إِنْ َك َ
اصمِ ْب ِن ُع َم َر«َ :أنَّ ُع َم َر  َك َ
ان َأ َحدٌ ِم ْن ُك ْم ُم َت َع ِّل ًما َف ْل َي َت َع َّل ْم ِم َن ا ْل ُم َف َّص ِل
ْ
ُ
ْ
َفإِ َّن ُه َأ ْي َس ُر» .رواه عبدالرزاق )6030( :والمستغفري في فضائل القرآن )902( :وصححه محقق الكتاب.
ال« :إِنَّ لِ ُك ِّل َشي ٍء َس َنا ًماَ ،وإِنَّ َس َن َام ا ْل ُقر ِ
هـَ -ع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه  َأ َّن ُه َق َ
اب
ور ُة ا ْل َب َق َر ِةَ ،وإِنَّ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِنَّ ُل َب َ
آن ُس َ
ْ
ْ
ا ْل ُقر ِ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420(:وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب:
ْ
الخالصة المقصودة منه.
ول ِ
– َق َ
ال« :إِنَّ ا َّل ِذي ت َْد ُعون َُه ا ْل ُم َف َّص َل ُه َو ا ْل ُم ْح َك ُم ،ت ُُو ِّف َي َر ُس ُ
و -عن ْابن َع َّب ٍ
الله ﷺَ ،و َأنَا ْاب ُن َعشْ ِر
اس –
ينَ ،و َق ْد َق َر ْأ ُت ا ْل ُم ْح َك َم » رواه أحمد ،)2283(:وصحح إسناده محققو المسند.
ِسنِ َ

(	)1ال خالف بين العلماء في أن آخر المفصل سورة الناس ،ولكن اختلفوا على بداية المفصل على عدة أقوال ،أوصلها الزركشي في البرهان إلى اثني عشر

قوال ورجح القول القائل بأن أول المفصل سورة (ق) ،وقال ( :والصحيح عند أهل األثر أن أوله (ق)) ،ويدل على هذا القول ما رواه اإلمام أحمد
ين َأ ْص َب ْحنَا؟ َق َ
س ْب ِن ُح َذ ْي َف َة َق َ
اب َر ُس ِ
الُ :ق ْلنَاَ :ك ْي َ
ون ا ْل ُق ْر َ
ف ت َُحزِّ ُب َ
وغيره عن َع ْن َأ ْو ِ
آن؟ َقا ُلواَ ....:و ِح ْز ُب ا ْل ُم َف َّصلِ ِم ْن
ول ال َّل ِه ﷺ ِح َ
الَ ..:ف َس َأ ْلنَا َأ ْص َح َ

ق َح َّتى َت ْختِ َم "وحسن إسناده ابن كثير في فضائل القرآن الكريم  – .انظر البرهان(:ص ،)173/فضائل القرآن البن كثير (:ص.)148/

ــول ِ
ان بِا ْل َم ِدين َِةَ ،ق َ
(َ )2ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة  َأن َُّه َق َ
الَ :ما َر َأ ْي ُت َر ُجلاً َأ ْش َب َه َصلاَ ًة بِ َر ُس ِ
من ُفلاَ ٍن ،لإِ ِ َما ٍم َك َ
ُ
ـــــان ْب ُن َي َســـــا ٍرَ :ف َص َّل ْي ُت َخ ْل َف ُه،
ال ُس َل ْي َم
الله ﷺ ْ
ب بِ ِق َصا ِر ا ْل ُم َف َّصلِ َ ،و َيقْر ُأ ِفي أْ ُ
ال ْخر َيي ِنَ ،و ُي َخ ِّف ُف ا ْل َع ْصرَ ،و َيقْر ُأ ِفي أْ ُ
الظ ْه ِرَ ،و ُي َخ ِّف ُف أْ ُ
يل أْ ُ
الو َل َي ْي ِن ِم َن ا ْل ِع َش ِ
الو َل َي ْي ِن ِم َن ُّ
ان ُي ِط ُ
“ َف َك َ
الو َل َي ْي ِن ِم َن ا ْل َمغْ ِر ِ
اء ِم ْن
َ
َ
َ
َ ْ
َو َس ِط ا ْل ُم َف َّصلِ َ ،و َيق َْر ُأ ِفي ا ْل َغدَ ِاة بِ ُط َو ِ
ال ا ْل ُم َف َّصلِ ”.رواه أحمد ،)8366( :وقال محققو المسند :إسناده قوي على شرط مسلم - .انظر معجم علوم القرآن:
(ص.)272/
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بيانات سور المفصل
عدد
سورها

عدد
آياهتا

عدد
عدد
صفحاهتا أسطرها

66

1613

1180

88

عدد
كلامهتا

عدد
حروفها

45382 10660

عدد
ألفاظ
اجلاللة
296

عدد
أجزائها

عدد
أحزاهبا

عدد
أرباعها

نسبة
حجمها

4٫1

8٫2

32٫8

%14

سور قسم المفصــل
تســلسـل
المصحف

القسـم

المفصل

طوال المفصل

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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اسم السورة

ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطالق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
الجن
نوح
المزمل
المدثر
القيامة
اإلنسان
المرسالت

مالحظة

تســلسـل
المصحف

القسـم

المفصل

أوساط المفصل

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تسلسل
المصحف

القسـم

المفصل

قصار المفصل

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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اسم السورة

مالحظة

النبأ
النازعات
عبس
التكوير
االنفطار
المطففين
االنشقاق
البروج
الطارق
األعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
اسم السورة
الضحى
الشرح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزلة
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
المسد
اإلخالص
الفلق
الناس

مالحظة

(أ)
طوال املفصل

**

مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم( :ص ،)202/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها .
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﴿ -1ﭑ﴾  :هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة ،التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة،

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

فسميت به؛ ألنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور ،وينطق (قاف).

﴿ -2ﭑﭒ ﭓ ﭔ﴾  :سميت بهذا االسم الفتتحها بها.
ِ
ِ
(الباسقات) فيها ،قال تعالى :
الباسقات  :الباسق المرتفع في علو؛ أي الطويل ،وسميت بذلك النفرادها بورود لفظ
-3
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ أي جعلنا النخل طويالت مستقيمات.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-37

آياتها ومتوسطها ( 45 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-2

فاتحتها
طوال المفصل
()28-1

صفحاتها 2.8 :

أسطرها 39 :

المصحف )50( :

بدايتها

الجزء ()26

ربع = 1.2
د )27( :

حروف التهجي
()29-28
كلماتها 373 :

حروفها 1488 :

الربع ()3

الحزب ()52

ر )2( :

ج )5( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

الطول )55( :

نهايتها

حزب = 0.3
ب )7( :

حرف واحد
()3-2

النزول )34( :
207

﴿ﭑ﴾
()1-1

الجزء ()26

الحزب ()52

الربع ()4

208

جزء = 0.15

نسبة حجمها = % 0.45

ظ )2( :

ط )1( :

ص )1( :

َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة ] َق َ
ال(( :إِ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي ا ْل َف ْج ِر بِ ِـ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ﴾ َو َكانَ َصلاَ ُت ُه َب ْعدُ ت َْخ ِفي ًفا)) .رواه
مسلم .)458(:

َ -2ع ْن ُأ ِّم ِهشَ ا ٍم بِ ْن ِ
ت َحا ِر َث َة ْب ِن ال ُّن ْع َم ِ
ان –
رواه مسلم (.)873

ول ِ
 َقا َل ْتَ (( :ما َح ِف ْظ ُت (ق) ،إِلاَّ ِم ْن ِفي َر ُس ِالله ﷺَ ،ي ْخ ُط ُب بِ َها ُك َّل ُج ُم َع ٍة)).

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
الله ب ِن َعب ِد ِ
ِ ِ
اب ] َس َأ َل َأ َبا َو ِاق ٍد ال َّل ْيثِ َّي ] َ :ما َكانَ َيق َْر ُأ بِ ِه َر ُس ُ
الله َأ َّن ُع َم َر ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
الله ﷺ ِفي الأْ َ ْض َحى َوا ْل ِف ْط ِر؟
َ -3ع ْن ُع َب ْيد ْ ْ
َف َق َ
ال َ :
((كانَ َيق َْر ُأ ِفي ِه َما ِبـ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،و﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾)) .رواه مسلم.)891( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة (ق)

من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
ال َ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (ق) من المفصل.
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‡

تناسب مطلع سورة (ق) مع خاتمة سورة الحجرات –

‡

السابقة -؛ حيث أخبر ال َّله تعالى في آخر سورة الحجرات

تن ــاس ـبـ ــها

عن أولئك األعراب الذين قالوا  :آمنا ،ولم يكن إيمانهم
حقا ،وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث ،وافتتحت

سورة (ق) بوصف إنكار المشركين بنبوة النبي ﷺ وإنكار

البعث ،ثم رد عليهم بالدليل القاطع.

تناسب مطلع سورة (ق) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت

السورة بالقسم بالقرآن ،قال تعالى ﴿ :ﭑﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ﴾ ،وختمت بالحث على التذكير
بالقرآن ،قال تعالى  ..﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﴾ ،فتناسق المطلع مع الختام بالتحدث
عن القرآن.

(وا ْل َق ْصدُ
 -1كان الرسول ﷺ يحرص على قراءة سورة (ق) في المجامع كالجمع والعيدين ،وعلل ابن كثير ذلك فقال َ :
ام ِع ا ْل ِكبا ِرَ ،كا ْل ِع ِ
ور ِة ِفي ا ْل َم َج ِ
ُ ِِ
َأ َّن َر ُس َ ِ
يد َوا ْل ُج َم ِع ،لاِ ْشتِ َمالِ َها َع َلى ابتِدَ ِ
اء ا ْل َخ ْل ِق َوا ْلب ْع ِ
ث
الس َ
ْ
َ
َ
ول ال َّله ﷺ َكانَ َيق َْرأ بِ َهذه ُّ
َوال ُّن ُشو ِرَ ،وا ْل َم َع ِ
يب َوال َّت ْر ِه ِ
ابَ ،وال َّت ْر ِغ ِ
اب َوا ْل ِع َق ِ
ابَ ،وا ْل َج َّن ِة َوال َّنا ِرَ ،والث ََّو ِ
اد َوا ْل ِق َيا ِمَ ،وا ْل ِح َس ِ
يب)(.)1

 -2تعتبر سورة (ق)  -على الراجح – أول سور قسم المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء ،والمفصل آخر
أقسام القرآن الكريم .وتعتبر أيضا أول طوال المفصل؛ حيث إن قسم المفصل ينقسم إلى ثالثة أقسام  :طوال المفصل،
وأوساط المفصل ،وقصار المفصل(.)2
 -3يالحظ أن جميع أقسام القرآن الكريم األربعة بدأت بسورة مفتتحة بالحروف المقطعة ،فقسم الطوال بدأ بسورة البقرة المفتتحة:

خصــائصــها

﴿ ﭑ ﴾ ،وقسم المئين بدأ بسورة يونس المفتتحة ﴿ :ﮢ﴾ ،وقسم المثاني بدأ بسورة النمل المفتتحة ﴿ :ﭑﭒ﴾ ،وقسم
المفصل بدأ بسورة (ق) المفتتحة ﴿ :ﭑ﴾.

 -4يالحظ أن سورة (ق) احتوت على كثير من الكلمات التي تحتوي على حرف القاف ،وهذا ناسب تسميتها بهذا االسم،
اع َل ْم َأ َّن ت َْس ِم َي َة َسائِ ِر ُس َو ِر ا ْل ُق ْر ِ
ور َة (ق)
آن َي ْج ِري ِف َ
(و ْ
قال الزركشي في البرهان َ :
يها ِم ْن َر ْع ِي ال َّت ْس ِم َي ِة َما َذ َك ْرنَاَ ،وان ُْظ ْر ُس َ
ات بِ َل ْف ِظ ا ْل َق ِ
يها ِم ْن ِذ ْك ِر ا ْل َك ِل َم ِ
اف)(.)3
لِ َما ت ََك َّر َر ِف َ

 -5تمتاز سورة (ق) بأنها سورة رهيبة ،شديدة الوقع على الحس ،تهز القلب هزا ،وترج النفس رجا ،وتثير فيها روعة
اإلعجاب ،ورعشة الخوف ،بما فيها من الترغيب والترهيب(.)4

 -6سورتان فقط ا ْفتُتِ َحتَا بحرف (ق) من الحروف المقطعة ،سورة ق والشورى ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾  ،ويالحظ أن حرف (ق)
ُذ ِك َر ( )57مرة في كلٍ منهما  ،وهذا يعني أن الحرف (ق) يوجد في السورتين ( )114مرة وهذا العدد يساوي عدد سور القرآن

الكريم( ،)5وال ننسى أن حرف (ق) هو أول حرف من لفظ القرآن.
‡

محورها الرئيسي ( :إثبات البعث والنشور ،من خالل بيان قدرة الله تعالى في الكون ،وسنته في إهالك األمم المعاندة ،وبيان
رحلة اإلنسان من بدء حياته ،ومروره بسكرة الموت ،إلى وقوفه بين يدي ربه للحساب ،مع تسلية الرسول ﷺ والتأكيد

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

أن مهمته التذكير فقط وليس إجبار الناس على اإليمان) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

والرد عليهم من خالل بيان دالئل قدرة الله تعالى في الكون ،ودالئل قدرته في
 : )15-1( -1إنكار المشركين البعث ّ
عقاب َمن كذب من األمم السابقة.

 : )35-16( -2تقرير خلق اإلنسان وعلم ال َّله بأحواله ،وبيان حال اإلنسان عند سكرة الموت ،وعند الحساب ،وانتهاء
مصيره إما لعذاب جهنم أو لنعيم الجنة.

 : )45-36( -3تهديد منكري البعث ،وتسلية الرسول ﷺ وأمره بالصبر والتسبيح و بيان أن مهمته هي التذكير بالقرآن
وليس عليهم بجبار.
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‡

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الذاريات  :هي الرياح التي تذرو التراب وغيره أي تفرقه وتنقله من مكان إلى آخر؛ وسميت (الذاريات) الفتتاحها بالقسم
بالذاريات ،في قوله تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ،والقسم بها دليل على خطورتها ،وأنها من جند ال ّله تعالى ،ولم تقع هذه
الكلمة بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن  .ويسميها البعض بـ (والذاريات) بإضافة واو القسم ،وال يعرف لهذه السورة

اسم غير اسمها المشهور.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-38

آياتها ومتوسطها ( 60 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-3

فاتحتها
طوال المفصل
()28-2

صفحاتها 2.7 :

بدايتها

الجزء ()26

ربع = 1.1
ن )42( :

القسم
()17-2

أسطرها 39 :

المصحف )51( :

كلماتها 360 :

﴿ﯤ﴾
حروفها 1523 :

النزول )67( :
الحزب ()52

الربع ()4
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ك )2( :

ا )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )53( :

نهايتها

حزب = 0.28
م )9( :

المقسم به :

الجزء ()27

الحزب ()53

الربع ()1
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جزء = 0.14

نسبة حجمها = % 0.46

ع )1( :

ق )1( :

ف )1( :

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
ال َ :
ال  :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي  :تسرع في
ْ
ْ ْ
القراءة) َك َه ِّذ ِّ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء) ؟!!َ (( ،ل ِك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ال َّن َظائِ َر:
الش ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
ٍ
ِ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ
الط َ
الس َ
ُّ
ورت َْي ِن في َر ْك َعةَّ ،
ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

اء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود:
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َع َّم َي َت َس َ
الش ْم ُ
ْ
( ،)1396والمستغفري في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في

الصحيحين ولكن دون سرد السور ،فسورة (الذاريات) من النظائر والقرائن العشرين ،التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة

الطور ،ويقرأهما في ركعة واحدة .
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192(:وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الذاريات) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي )3420( :وحسن
ال َ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الذاريات) من المفصل.
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‡

ختمت سورة (ق) السابقة بذكر البعث والجزاء والجنة والنار

في قوله تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ وافتتحت سورة الذاريات بالقسم

تن ــاس ـبـ ــها

بالرياح والسحب والسفن والمالئكة على أن ما ُو ِعدَ به الناس
من ذلك لصادق ،وأن الجزاء واقع .وكذلك ُذ ِكر في سورة (ق)
إجماال إهالك األمم المكذبة ،كقوم نوح ،وعاد وثمود ،ولوط

وشعيب ،وت ُّبع ،وجاء في سورة الذاريات تفصيل ذلك في
قصص إبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح ونوح  -عليهم
السالم ،-فتم التناسب بين السورتين.

‡

تناسب مطلع سورة الذاريات مع خاتمتها؛ حيث
افتتحت السورة بالقسم بالذاريات وما بعدها على

تحقق ما كان ينكره الكفار من حصول البعث ووقوع

الجزاء فيه ،قال تعالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ،وختمت بتوعد الكفار وتهديدهم
بالعقاب في هذا اليوم العظيم ،قال تعالى﴿ :ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾،
فتناسب المطلع مع الختام بالحديث عن البعث

وأهواله.

 -1احتوت سورة الذاريات على آية تعتبر أصال في بيان أن الحكمة من خلق الجن واإلنس هي العبادة ،قال تعالى﴿ :ﭳ ﭴ
وكثيرا ما يستشهد بهذه اآلية في هذا المقام.
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾،
ً

 -2ركزت سورة الذاريات على أن الرازق والمعطي هو الله – تعالى-؛ ولذلك احتوت على آية تعتبر عمدة وأصال في هذا الباب،
وهي قوله تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ .ولما
سمع سيدنا عمر ] هذه اآلية يتلوها اإلمام رفع صوته حتى مأل المسجد وقال َ :
«أشْ َهدُ »( .)1وكذا لما سمعها أحد األعراب قال:
“يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين ،يا ويح الناس!”(.)2

 -3أقسم الله –تعالى– بذاته في القرآن الكريم في عدة مواضع ،ولكن الزركشي حصرها في سبعة مواضع  :أحدها جاء في سورة

خصــائصــها

الذاريات في قوله –تعالى ﴿ : -ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ،أما المواضع األخرى فقد

جاءت مرتبة على النحو التالي:سورة النساء﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ...ﯯ﴾ ،وسورة
يونس﴿ :ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ..ﰖ﴾ ،وسورة الحجر﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾،

وسورة مريم﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،وسورة التغابن﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ..ﯣ﴾ ،وسورة المعارج ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( .)3والصحيح أن
مواضع قسم الله تعالى بذاته جاءت في مواضع أخرى غير ما ذكر ،فقد جاءت في موضعين من سورة النحل ...﴿ :ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ......ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ..ﯿ﴾ ،وفي سورة سبأ ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ...ﮚ﴾ ،وغيرها(.)4

 -4استخدمت السورة أسلوب القصص لبيان سنة الله – تعالى– في األمم المعاندة ،وقد استغرق هذا األسلوب ثلث السورة ،نحو
(23آية) مقسمة على نحو التالي  :قصة إبراهيم  مع المالئكة ( 7آيات ) ،قصة إهالك قوم لوط  ( 7آيات) ،قصة موسى

 وإهالك فرعون وجنده ( 3آيات) ،إهالك قوم عاد وثمود ( 5آيات ) – إهالك قوم نوح  (آية واحدة).
‡

محورها الرئيسي ( :تجريد القلب لعبادة الله تعالى وحده ،وتخليصه من جميع العوائق ،وتوعد المشركين بسوء المصير ،ووعد
المؤمنين بالخير) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )23-1( -1القسم على وقوع البعث،وتوعد المنكرين له بالعذاب ،ووعد المتقين بالجنات والعيون وبيان صفاتهم ،والحث
على التأمل في آيات الله في األرض واألنفس ،وقسم الله تعالى بذاته على صدق وعده وأن األرزاق مقسمة بين العباد.

 : )37-24( -2قصة ضيف إبراهيم  وتبشيره بإسحاق ،وبيان مهمتهم في إهالك قوم لوط  المسرفين ،وجعلهم آية لمن يعتبر.
 : )46-38( -3قصص إهالك فرعون وجنوده وعاد وثمود وقوم نوح  عندما كذبوا رسلهم.

 : )60-47( -4إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته،وتهديد المشركين بالعذاب لتكذيبهم النبي ﷺ ،والحث على الفرار إلى
الله – تعالى – والتعلق به ،وبيان أن الحكمة من خلق الجن واإلنس هي العبادة،والتأكيد على أن الله تعالى هو الرزاق،
وتوعد مشركي العرب أن يكون مصيرهم كمصير األمم السابقة إن استمروا على كفرهم وظلمهم.
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114 - 52

‡

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الطور  :هو الجبل الذي يكون فيه أشجار ،مثل الذي كلم الله –تعالى -عنده موسى  فنال بذلك شرفا عظيما على سائر
الجبال ،وما لم يكن فيه شجر ال يسمى طورا إنما يقال له :جبل.وسميت بسورة (الطور) الفتتاحها بقسم الله –تعالى– بالطور،

في قوله تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ﴾ ،وتسمى عند بعض المفسرين بـ (والطور) ،بإضافة واو القسم ،بحكاية لفظ القرآن الواقع

في أول السورة .وال يعرف لهذه السورة اسم آخر غير اسمها المشهور.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86-39

آياتها ومتوسطها ( 49 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-4

فاتحتها
طوال المفصل
()28-3

صفحاتها 2.5 :

بدايتها

الجزء ()27

كلماتها 312 :

حروفها 1305 :

النزول )76( :
الحزب ()53

ربع = 1.1
ن )30( :

القسم
()17-3

أسطرها 35 :

المصحف )52( :

المقسم به :
﴿ﮞ ﴾

الربع ()1
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م )8( :

الجزء ()27

جزء = 0.14
ر )5( :

نهاية الثمن السابع

الطول )60( :

نهايتها

حزب = 0.28

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الحزب ()53

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0.4

ا )3( :

ع )3( :

خاتمة سورة الطور

َ -1ع ْن ُمحم ِد ب ِن ُجبي ِر ب ِن ُم ْط ِع ٍمَ ،ع ْن َأبِ ِ
يه ] َق َ
ب بِ ُّ
المغْ ِر ِ
الطو ِرَ ،ف َل َّما َب َلغَ َه ِذ ِه اآل َي َة﴿ :ﭪ ﭫ
ال َ :
((س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َيق َْر ُأ ِفي َ
َّ ْ َ ْ ْ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ﴾ َق َ
«كا َد َق ْلبِي َأ ْن َي ِط َير»)) رواه البخاري .)4854( :قوله َ
الَ :
«كا َد َق ْلبِي َأ ْن َي ِط َير» أي  :كاد قلبه أن يطير من

فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

حسن هذا البيان ،ومن هذه البالغة والفصاحة ،أو خوفا مما تضمنته هذه اآلية من الحجة البالغة ،وكان ذلك سبب ًا في إسالمه
بعد ذلك؛ فقد جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري ،)4023( :قال جبير بن مطعم ] َ ،..« :و َذلِ َك َأ َّو َل َما َو َق َر ا ِ
يمانُ
إل َ
ِفي َق ْلبِي» .وكان استماع جبير بن مطعم لسورة الطور عندما قدم بعد غزوة بدر – وكان آنذاك مشركا – لفكاك أسرى كفار

قريش ،ولكنه أسلم بعد عام الحديبية(.)1
ْت َر ِ
((ط ِ
ول ِ
اس َو َأن ِ
 َأن ََّها َقا َل ْتَ :ش َك ْو ُت إِ َلى َر ُس ِالله ﷺ َأنِّي َأشْ َت ِكي َف َق َ
ال ُ :
وفي ِم ْن َو َر ِاء ال َّن ِ
اك َب ٌة)) َقا َل ْت:
َ -2ع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة –
ِ ٍِ
((و َر ُس ُ ِ
ب ا ْلبي ِ
تَ ،و ُه َو َيق َْر ُأ بِ ُّ
الطو ِر َو ِك َت ٍ
اب َم ْس ُطو ٍر)) .رواه البخاري.)4853( :
َف ُط ْف ُتَ ،
ول الله ﷺ حي َنئذ ُي َص ِّلي إِ َلى َج ْن ِ َ ْ
َ -3ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة) َك َه ِّذ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي َر ْك َع ٍة،
الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍة )).. ،رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الط َ
َّ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور،
فسورة (الطور) من النظائر والقرائن العشرين؛ التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الذاريات ،ويقرأهما في ركعة واحدة.

150

تابع  -فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الطور)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الطور) من المفصل.

‡

ختمت سورة الذاريات السابقة بتهديد ووعيد ألهل الكفر
والضالل ،بالعذاب الذي أنذروا به ،والذي ينتظرهم يوم

تن ــاس ـبـ ــها

القيامة ،جاء ذلك في قوله تعالى ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ .وافتتحت

سورة الطور بالقسم على وقوع العذاب بأهل الكفر

والضالل يوم القيامة ،وأنه واقع ال شك فيه ،قال تعالى ﴿ :ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،فالسورتان
تتالقيان ختاما وبدءا ،حتى لكأنهما سورة واحدة.

‡

تناسب مطلع سورة الطور مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة
بالقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب بأهل الكفر

والضالل،قال تعالى ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،وجاء في خاتمة السورة التأكيد على وقوع
هذا العذاب في يوم القيامة ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ،فتناسب المطلع مع الختام بتهديد
الكفار المعاندين بالعذاب األليم.

 -1اختصت سورة الطور بذكر خمسة عشر استفهاما متعاقبات كأنها خمس عشرة صدمة كهربائية تنقل المرء من حال إلى حال،

جاءت هذه االستفهامات بلفظ (أم) من قوله تعالى ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ ،وذلك لالحتجاج بأدلة عقلية ومنطقية إلثبات النبوة والقرآن والتوحيد ؛ولذا
لما استمع جبير بن مطعم لهذه اآليات كاد قلبه يطير ،وبدأ اإليمان يوقر في قلبه ويسحق بقايا الكفر في نفسه(.)2

 -2احتوت سورة الطور على آخر آيات التحدي الخمس  -بحسب ترتيب المصحف  -التي وردت في إعجاز القرآن الكريم ،وهي
قوله تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ .وباقي اآليات الخمس
جاءت مرتبة في السور التالية  :البقرة اآلية ( ،)23ويونس اآلية ( ،)38وهود اآلية ،)13( :واإلسراء اآلية.)3()88 ( :

خصــائصــها

 -3تعتبر سورة الطور مثاال صادقا لتأثير القرآن في نفس سامعه وتاليه ،خاصة مع تنوع أساليب سورة الطور  :ما بين الترهيب والترغيب

واالستفهام ،وقوة إيقاعات فواصل آياتها؛ فلما سمع جبير بن مطعم قوله تعالى من السورة﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ كاد فلبه يطير وبدأ اإليمان
يوقر في قلبه رغم شركه (رواه البخاري) ،ولما قرأ عمر بن الخطاب ] قوله تعالى من السورة ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ اضطرب صدره خشية لله تعالى وسقط مريضا يعاد لمدة عشرين يوما .رواه أبوعبيد في فضائل القرآن،)165( :
قال المحقق  :حسن لغيره ،ولما قرأت أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها وعن أبيها  -قوله تعالى من السورة في الصالة ﴿ :ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،أخذت تكرر قوله تعالى  ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ حتى قال الراويَ ( :ذ َه ْب ُت إِ َلى
الس ِ
اج ٍة ُث َّم َر َج ْع ُت َو ِه َي ت َُك ِّر ُر َها ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ﴾) .رواه أبوعبيد في فضائل القرآن )185( :قال المحقق  :حسن
وق ِفي َح َ
ُّ
لغيره .ولما قرأت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق – رضي الله عنها وعن أبيها -قوله تعالى من السورة ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
َ
الر ِح ُيم» .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه:
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ قالت«:ال َّل ُه َّم ُم َّن َع َل ْي َناَ ،و ِق َنا َع َذ َ
اب َّ
الس ُمو ِم ،إِن ََّك أن َْت ا ْل َب ُّر َّ
(.)4)6036

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محورها الرئيسي ( :إنذار الكفار وتوعدهم بالعذاب ،وتبشير المؤمنين بجنات النعيم ،ومناقشة الكفار إلثبات النبوة والكتاب
والتوحيد ،وتسلية الرسول ﷺ وأمره بالصبر والتسبيح) ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين رئيسيين :

 : )28-1( -1وقوع القيامة وبيان أهوالها وإثبات العذاب للمكذبين ،ومقارنة ذلك بجزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة.

 : )49-29( -2نقاش الكفار في معتقداتهم والرد على شبهاتهم حول الرسول ﷺ والقرآن والتوحيد،والختام بتوعدهم
بالعذاب ،وأمر الرسول ﷺ بالصبر والتسبيح.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

‡

المعا في جو السماء ليال ،وجمعه  :نجوم؛ وسميت بسورة (النجم) الفتتاحها بقسم الله
النجم  :أي الجرم الذي يبدو للناظرين ً
– تعالى – بالنجم ،في قوله تعالى ﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔ﴾ ،وتسمى عند بعض المفسرين بـ (والنجم) ،بإضافة واو القسم ،بحكاية

لفظ القرآن الواقع في أول السورة .وال يعرف لهذه السورة اسم آخر غير اسمها المشهور.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-40

آياتها ومتوسطها ( 62 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-5

فاتحتها
طوال المفصل
()28-4

صفحاتها 2.5 :

بدايتها

الجزء ()27

القسم
()17-4

أسطرها 38 :

المصحف )53( :

المقسم به :

كلماتها 360 :

﴿ﭑ﴾
حروفها 1422 :

النزول )23( :
الحزب ()53

الربع ()2

210

لفظ الجاللة (اﷲ) 6 :

الطول )58( :

نهايتها

الجزء ()27

الحزب ()53

الربع ()3

211

حجمها

ربع = 1.1

حزب = 0.28

جزء = 0.14

نسبة حجمها = % 0.43

حــروف
فواصل آياتها

ا )56( :

ن )3( :

هـ )2( :

و )1( :

َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس–

البخاري.)1071( :

–َ :
الم ْش ِر ُكونَ َو ِ
الج ُّن َوا ِ
ْس)) رواه
الم ْس ِل ُمونَ َو ُ
((أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َس َجدَ بِـ (ال َّن ْج ِم)َ ،و َس َجدَ َم َع ُه ُ
إلن ُ

َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
الَ :
(وال َّن ْج ِم)َ ،ق َ
ود ] َق َ
الَ :ف َس َجدَ َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ َو َس َجدَ َم ْن َخ ْل َف ُه إِلاَّ
ور ٍة ُأ ْن ِز َل ْت ِف َيها َس ْجدَ ٌة َ
((أ َّو ُل ُس َ
ْ
ْ ْ
ِ
اب َفس َجدَ َع َلي ِهَ ،فر َأ ْي ُت ُه َب ْعدَ َذلِ َك ُقتِ َل َك ِافراَ ،و ُه َو ُأ َمي ُة ْب ُن َخ َل ٍ
َ َ
ف)) رواه البخاري.)4863( :
َر ُجلاً َرأ ْي ُت ُه أ َخ َذ َك ًّفا م ْن ت َُر ٍ َ
ْ َ
ً
َّ

َ -3ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي  :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء) ؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َر ُّ :
ٍ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍة ))... ،رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق
َر ْك َعةَّ ،
الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور ،فسورة (النجم) من سور النظائر

والقرائن العشرين؛ التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الرحمن ،ويقرأهما في ركعة واحدة.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(النجم)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّصل» رواه الدرامي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (النجم) من المفصل.
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‡

يوجد تناسب قوي بين مطلع سورة النجم وخاتمة سورة الطور

‡

تناسب مطلع سورة النجم مع خاتمتها؛ حيث افتتحت

السابقة؛ حيث ختمت سورة الطور بقوله تعالى ﴿ :ﰋ ﰌ

السورة بالقسم على أن ما جاء به الرسول ﷺ من

بالقسم بواحد من هذه النجوم ،التي أدبرت مع ضوء الصبح

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،وختمت

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ على حين بدئت سورة النجم

تن ــاس ـبـ ــها

الوليد ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .كما أن في سورة
الطور ُذكر اتهام الكفار للرسول ﷺ بأنه تقول وافترى القرآن :
﴿ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ،وجاء في مطلع سورة

النجم التأكيد على أن ما جاء به الرسول ﷺ إنما هو وحي من

عند الله تعالى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾ ،فكان هناك أكثر من مناسبة جمعت بين السورتين.

القرآن ما هو إال وحي يوحى،قال تعالى﴿ :ﭛ ﭜ
السورة بالتنديد بالكفار الذين ينكرون نزول القرآن

من الله تعالى وتعجبهم من ذلك ،قال تعالى ﴿ :ﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾؛

فتناسب مطلع السورة مع خاتمتها بالحديث عن
الوحي والقرآن.

 -1احتوت السورة على السجدة الثالثة عشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف – ،وجاءت في

خاتمة السورة ،في قوله تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾(.)1

 -2سجدة سورة النجم أول سجدة نزلت من القرآن الكريم ،كما دل على ذلك حديث ابن مسعود السابق ،ويقال  :أنها أول سورة
أعلن النبي ﷺ بقراءتها في الحرم والمشركون يسمعون( ،)2فلما سجد الرسول ﷺ والمسلمون سجد المشركون معهم،

خصــائصــها

وذلك ألنها أول سجدة نزلت فسجد المشركون تأثرا بأسلوب القرآن ،وخاصة كان الخطاب موجها لهم ،وقيل غير ذلك،
والله أعلم(.)3
 -3احتوت السورة على قوله تعالى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،وهاتان اآليتان تعتبران أصال
لالحتجاج على أن كل ما جاء به الرسول ﷺ من القرآن والسنة ما هو إال وحي من عند الله تعالى.
 -4ذكرت سورة اإلسراء رحلة اإلسراء ،بينما سورة النجم ذكرت رحلة المعراج المكملة لرحلة اإلسراء ،كما جاء في قوله تعالى:

﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(.)4

‡

محورها الرئيسي ( :التأكيد على أن ما جاء به محمد ﷺ وحيا وليس نطقا بالهوى ،وما عليه الكفار من عقائد فاسدة ما هو إال
الظن واتباع الهوى ،وبيان أن الدين الصحيح يكون عن طريق الوحي ،أما غير ذلك فهو ظن واتباع هوى) ويمكن تقسيم السورة

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

إلى ثالثة مقاطع رئيسية :

 : )18-1( -1إثبات النبوة وبيان حقيقة الوحي وطبيعته .

 : )32-19( -2ذم المشركين التخاذهم األصنام آلهة و لتسميتهم المالئكة بنات الله واتخاذهم شفعاء ،وبيان أنهم يتبعون
الظن في ذلك،وأمر الرسول ﷺ باإلعراض عنهم ،وبيان جزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين ،والنهي عن

مدح النفس.

 : )62-33( -3التأكيد على المسؤولية الفردية ،وبيان قدرة الله تعالى في خلق األضداد ،وتوعد المشركين بمصير األمم
السابقة ،والتنديد بإعراضهم عن القرآن.
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 -1القمر  :جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعا له ومنه القمر التابع لألرض ،وسمي قمرا لبياضه .وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بسورة (القمر) الفتتاحها بذكر انشقاق القمر وهو معجزة لنبينا محمد ﷺ ،قال تعالى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

وقد تكرر لفظ القمر  27مر ًة في القرآن الكريم.
﴿ -2ﮬ ﮭ﴾  :وهو تسمية السورة بما افتتحت به.
﴿ -3ﮬ﴾  :وهو تسمية السورة حكاي ًة ألول كلمة فيها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-41

آياتها ومتوسطها ( 55 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-6

فاتحتها
طوال المفصل
()28-5

صفحاتها 2.8 :

أسطرها 39 :

المصحف )54( :

بدايتها

الجزء ()27

ربع = 1.2

الجمل الخبرية
()21-10
كلماتها 342 :

حروفها 1461 :

النزول )37( :
الحزب ()53

الربع ()3

211

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الطول )56( :

نهايتها

حزب = 0.3

﴿ﮬ ﮭ﴾

الجزء ()27

جزء = 0.15

الحزب ()53

الربع ()4

212

نسبة حجمها = % 0.44

ر )55( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
الله ب ِن َعب ِد ِ
ِ ِ
اب ] َس َأ َل َأ َبا َو ِاق ٍد ال َّل ْيثِ َّي ]َ :ما َكانَ َيق َْر ُأ بِ ِه َر ُس ُ
الله َأ َّن ُع َم َر ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
الله ﷺ ِفي الأْ َ ْض َحى َوا ْل ِف ْط ِر؟
َ -1ع ْن ُع َب ْيد ْ ْ
َف َق َ
ال َ :
((كانَ َيق َْر ُأ ِفي ِه َما ِبـ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،و﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾)) .رواه مسلم.)891( :
َ -2ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍة ))...،رواه أبوداود ،)1396(:والمستغفري في فضائل القرآن:
َر ْك َعةَّ ،
( )906وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور ،فسورة

(القمر) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الحاقة ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(القمر)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
اب ا ْل ُق ْر ِ
َ -4ع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َم ْس ُعود ٍ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (القمر) من المفصل.
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‡

يوجد أكثر من وجه للتناسب بين سورة القمر وسورة النجم
– السابقة -؛ فقد اتفقت خاتمة سورة النجم السابقة وفاتحة

سورة القمر حول إعالن قرب القيامة ،فقال تعالى في خاتمة
سورة (النجم) ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ﴾ وقال في مطلع سورة
القمر﴿ :ﮬ ﮭ  ..ﮰ﴾ .إال أنه ذكر هاهنا دليال

تن ــاس ـبـ ــها

على االقتراب ،وهو قوله  ..﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ﴾..
ويوجد تناسب من جهة التسمية ،لما بين النجم والقمر من
تقارب ،فكالهما من األجرام السماوية ،كما في توالي سورة
الشمس ،والليل ،والضحى ،ومن قبلهم سورة الفجر.كما

أن سورة النجم أجملت إهالك األمم السابقة وسورة القمر

فصلت ذلك ،وهذا يشابه األعراف بعد األنعام ،والشعراء بعد

الفرقان ،والصافات بعد يس ،ومن وجه التناسب أيضا ذكر
معجزة المعراج في النجم ،ومعجزة انشقاق القمر في القمر.

‡

تناسب مطلع سورة القمر مع خاتمتها؛ حيث افتتحت

السورة بالتأكيد على اقتراب الساعة وظهور بعض عالماتها

الصغرى ،قال تعالى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ﴾ ،وجاء في خاتمة السورة مقارنة بين جزاء المجرمين
والمتقين في هذا اليوم ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍ ﰎﰏﰐ ﰑ ﭑﭒﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ،فتناسب
المطلع مع الختام بالحديث عن الساعة وجزاء الخلق فيها.

 -1نزل مطلع سورة القمر لتوثيق حادثة انشقاق القمر كمعجزة من معجزات الرسول ﷺ ،وكعالمة صغرى على اقتراب الساعة،
َس  َق َ
فع ْن َأن ٍ
((س َأ َل َأ ْه ُل َم َّك َة ال َّنبِ َّي ﷺ آ َي ًةَ ،فا ْنشَ قَّ ال َق َم ُر بِ َم َّك َة َم َّرت َْي ِنَ ،ف َن َز َل ْت ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
َ
ال َ :
ِ
ِ
[القمر - ]1 :إِ َلى َق ْوله ﴿ -ﯗ ﯘ﴾ [القمر ))]2 :رواه الترمذي ،)3286( :وصححه األلباني .
 -2قصص أقوام الرسل السابقين شغلت ما يزيد عن نصف آيات السورة ( 34آية) مقسمة على الترتيب التالي  :قوم نوح  ( 9آيات)،
عاد قوم هود  ( 5آيات) ،ثمود قوم صالح  ( 10آيات) ،قوم لوط  ( 8آيات ) ،آل فرعون (آيتان).

ُ -3ختمت سلسلة قصص قوم نوح  وعاد وثمود وقوم لوط  ،بالزمة تكررت عقب كل قصة من هذه القصص األربع مثل
حلقات سورة الشعراء والصافات ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ( ،﴾)40،32،22،17وهذه الالزمة

خصــائصــها

تؤكد على أن الله تعالى سهل كتابه للتالوة والحفظ والتدبر واالتعاظ ،لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر ولكن أين
المتعظ ،وعن ابن عباسَ ( :ل ْولاَ َأ َّن ال َّل َه َي َّس َر ُه َع َلى لِ َس ِ
اع َأ َحدٌ ِم َن ا ْل َخ ْل ِق َأ ْن َي َت َك َّل َم بِ َكلاَ ِم ال َّل ِهَ ،ع َّز َو َج َّل)(.)1
اس َت َط َ
ان الآْ َد ِم ِّي َ
ينَ ،ما ْ

 -4هناك الزمة أخرى تكررت ثالث مرات عقب بيان هالك قوم نوح  وعاد وثمود ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ( ﴾)30،20،16وهذا االستفهام يفيد التعجب من شدة العذاب الموصوف ،والتعريض بتهديد مشركي قريش أن يصيبهم
العذاب أيضا لتكذيبهم الرسول ﷺ(.)2

 -5سورة القمر أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – لم يذكر فيها لفظ الجاللة (الله) ،ويوجد في القرآن الكريم تسع وعشرون
سورة لم يذكر فيها لفظ الجاللة (الله) ،كلها جاءت في القسم األخير من أقسام القرآن وهو قسم المفصل(.)3

 -6تضمنت سورة القمر تبشير المسلمين بهزيمة قريش رغم أن السورة نزلت في العهد المكي؛ حيث كان المسلمون في حالة
ضعف ،وقد جاءت البشارة في قوله تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ ،فعن عكرمة ،أن عمر  قال :لما نزلت:
أقول ( :أي جمع يهزم؟ َأ ُّي َج ْم ٍع ُيغْ َل ُب؟َ ..ف َل َّما َكانَ َي ْو ُم َب ْد ٍر َر َأ ْي ُت َر ُس َ
جعلت ُ
ول ال َّل ِه ﷺ
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
ُ
َيثِ ُب ِفي الدِّ ْر ِع َو ُه َو َي ُق ُ
الد ُب َر» َف َع َر ْف ُت ت َْأ ِوي َل َها َي ْو َمئِ ٍذ)(.)4وفي ذلك داللة على أحد وجوه إعجاز
«س ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْم ُع َو ُي َو ُّلونَ ُّ
ولَ :
القرآن الكريم وهو اإلخبار بما يحدث في المستقبل من األمور الغيبية(.)5

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محورها الرئيسي (:توعد المكذبين بآيات الله تعالى بسوء العاقبة في الدنيا واآلخرة ،وتبشير المؤمنين المتقين بالنصر على
األعداء وبنعيم الجنان والقرب من المليك المقتدر) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )8-1( -1انشقاق القمر وداللته على اقتراب يوم القيامة ،وتوعد المشركين المكذبين بآيات الله تعالى.

 : )42-9( -2بيان عاقبة المكذبين من قوم نوح  وعاد وثمود وقوم لوط  وآل فرعون.

 : )55-43( -3توبيخ كفار قريش وتحذيرهم بأن تكون عاقبتهم كمن سبقهم من األمم في الدنيا أو أشد في اآلخرة ،وبيان جزاء المتقين.
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 -1الرحمن  :اسم من أسماء الله الحسنى الدال على صفة الرحمة ،وسميت بذلك الفتتاحها بهذا االسم الجليل ،قال تعالى :

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

﴿ ﭷ ﭸ﴾؛ قال المهايمي ( :سميت به ،ألنها مملوءة بذكر اآلالء الجليلة ،وهي راجعة لهذا االسم).
وس ا ْل ُق ْر ِ
الر ْح َم ُن) رواه البيهقي وضعفه
 -2عروس القرآن  :جاءت تسميتها بذلك في حديث (لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َع ُر ٌ
وسَ ،و َع ُر ُ
آن َّ
األلباني( ،)1ورغم ضعف الحديث إال أن بعض المفسرين ذهبوا لتسميتها بذلك ؛وسميت بعروس القرآن لزينتها ألنها جمعت
النعم والجمال والبهجة.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-14

آياتها ومتوسطها ( 78 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-7

فاتحتها
طوال المفصل
()28-6

صفحاتها 3.2 :

أسطرها 45 :

المصحف )55( :

بدايتها

الجزء ()27
ربع = 1

الجمل الخبرية
()21-11

﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

كلماتها 351 :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

حروفها 1657 :

النزول )97( :
الحزب ()54

الربع ()1

213

نهايتها

حزب = 0.25

ن )69( :

الطول )50( :
الجزء ()27

جزء = 0.125
م )7( :

الحزب ()54

الربع ()1

213

نسبة حجمها = % 0.5
ر )2( :

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائر َُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

السور ،فسورة (الرحمن) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة النجم ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الرحمن) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
ور َة الر ْح َم ِن ِم ْن َأ َّولِ َها إِ َلى ِ
ِ
الَ :خر َج َر ُس ُ ِ
ِ ِ
َ
َ
آخ ِر َها َف َس َك ُتوا،
َ -3ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد ال َّله ] َق َ َ
ول ال َّله ﷺ َع َلى أ ْص َحابِهَ ،ف َق َرأ َع َل ْي ِه ْم ُس َ َّ
َف َق َ
الج ِّن َل ْي َل َة ِ
ال َ (( :ل َق ْد َق َر ْأت َُها َع َلى ِ
الج ِّن َف َكانُوا َأ ْح َس َن َم ْر ُدو ًدا ِم ْن ُك ْمُ ،ك ْن ُت ُك َّل َما َأت َْي ُت َع َلى َق ْولِ ِه ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
الح ْمدُ )) .رواه الترمذي ،)3291(:وحسنه األلباني .
[الرحمنَ ]13 :قا ُلوا  :لاَ بِشَ ْي ٍء ِم ْن نِ َع ِم َك َر َّب َنا ن َُك ِّذ ُب؛ َف َل َك َ
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
ال َ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الرحمن) من المفصل.
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‡

تناسب مطلع سورة الرحمن مع خاتمة سورة القمر السابقة ؛ حيث ختمت

‡

تناسب مطلع سورة الرحمن مع خاتمتها؛

تن ــاس ـبـ ــها

ببيان اسمين من أسماء الله الحسنى وهما ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ﴾ ،وافتتحت سورة الرحمن أيضا باسم من أسماء الله الحسنى
وهو ﴿ :ﭷ ﭸ﴾؛ فلما أبرز قوله سبحانه﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ﴾ بصورة التنكير فكأن سائال يسأل ويقول من المتصف
بهاتين الصفتين الجليلتين؟ فقيل ﴿ :ﭷ ﭸ﴾ إلخ .وكذلك من وجوه

قوله تعالى ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

القمر في قوله تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ،ولكنه فصل

المطلع والختام نعم الله وآالئه على عباده؛

التناسب بين السورتين أن الله تعالى أجمل نعيم أهل الجنة في آخر سورة
هذا النعيم بأكثر من ثالثين آية في النصف الثاني من سورة الرحمن من قوله

تعالى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ إلى آخر السورة.

حيث افتتحت واختتمت بتمجيد الله تعالى
وتعظيمه؛ فاستهلت بذكر اسم من أسمائه
الحسنى وهو ﴿ﭷ ﭸ﴾ ،وختمت
بتمجيد اسمه وبيان عظمته وإجالله ،في

ﮋ ﮌ﴾ ،وذكرت السورة ما بين

فتحققت الوحدة الموضوعية بين أقسام

السورة.

 -1اختلف العلماء في سورة الرحمن من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من
السور المدنية ،وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين ،وهي بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية ،وهذا

ما رجحه جمهور المفسرين؛ وخاصة أن موضوع السورة وأسلوبها يشبه كثيرا أسلوب ومواضيع السور المكية(.)2

 -2احتوت سورة الرحمن على أكثر الزمة تكررت في القرآن الكريم ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،فقد تكررت
إحدى وثالثين مرة ،ألن محور السورة هو تعداد نعم الله على الثقلين  :اإلنس والجن ،فبعد كل نعمة أو نِعم يعددها الله تأتى

يتحدى بلغاء
هذه ا َلعبارة ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾؛ ل ُت َذ ِّكر اإلنس والجن ،بنعم الله الجزيلة عليهم ،بأسلوب معجز
ّ

خصــائصــها

أن هذه النعم الكثيرة ،التي أسبغها ربهم عليهم ،تستحق من العباد الشكر واإليمان ،ال الكفر والطغيان(.)3
العرب ،وال شك ّ

 -3اشتهر في كتب السيرة أن عبدالله بن مسعود ] جهر بقراءة سورة الرحمن أمام كفار قريش،وكان أول َمن جهر بالقرآن بمكة
بعد رسول الله ﷺ(.)4

 -4سورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي جاء في وسطها آية تتكون من كلمة واحدة ،وهي قوله تعالى﴿ :ﯳ ﯴ﴾
وهي أقصر آية عند بعض العلماء ،أما في فواتح السورة فقد جاءت في عدة سور آيات تتكون من كلمة واحدة ؛ كسورة البقرة،
والفجر ،والضحى ،وغيرها(.)5

 -5استخدمت سورة الرحمن في غالبها أسلوب الترغيب؛ وذلك بتعداد نعم الله على عباده ،بينما نجد أن سورة القمر السابقة
استخدمت أسلوب الترهيب؛ وذلك بذكر مصارع األمم السابقة وتوعد الكفار وإنذارهم ،وفي هذا تنوع ألساليب الدعوة إلى

الله تعالى ،وتربية الفرد والمجتمع(.)6

 -6السور التي سميت باسم من أسماء الله الحسنى خمس سور وهي  :النور ،فاطر ،غافر ،الرحمن ،األعلى.
‡

محورها الرئيسي ( :بيان نعم الله – تعالى – على عباده في الدنيا واآلخرة ،و الحث على تذكرها وشكرها ،والتحذير من تكذيبها

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وجحودها) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

 : )25-1( -1تعديد نعم الرحمن الدنيوية واألخروية على خلقه ،وأعظمها نعمة تعليم القرآن الكريم.
 : )36-26( -2فناء النعم والكون كله وبقاء الله – تعالى ،-وتوعد الثقلين في يوم القيامة.

 : )45-37( -3ذكر بعض أهوال يوم القيامة ،وبيان حال أهل النار من المجرمين المكذبين في هذا اليوم.

 : )78-46( -4أنواع نعم الله على المتقين في اآلخرة ،ووصف مسهب لجنات النعيم.
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114 - 56

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

‡

الواقعة  :بمعنى الحادثة العظيمة ،وهي اسم من أسماء يوم القيامة ،وسميت بذلك لتحقق وقوعها ،وكثرة ما يقع فيها من شدائد،
وسميت السورة بـ (الواقعة)؛ الفتتحها بلفظ الواقعة ،قال تعالى ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ ،قال المهايمي ( :سميت بها؛
ألنها مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد األهوال) ،وال يعرف للسورة اسم آخر.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-42

آياتها ومتوسطها ( 96 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزب
الق ـ ــرآن

طولـها
المفصـل
()66-8

فاتحتها
طوال المفصل
()28-7

صفحاتها 3.3 :

أسطرها 47 :

المصحف )56( :

بدايتها

الجزء ()27

﴿ﮍ ﮎ ﮏ﴾
حروفها 1719 :

كلماتها 379 :

النزول )46( :
الحزب ()54

ربع = 1.3
ن )55( :

الشرط
()7-1

الربع ()2

214

م )18( :

هـ )10( :

الطول )49( :

نهايتها

حزب = 0.33
ا )8( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()27

الحزب ()54

الربع ()3

215

جزء = 0.16

نسبة حجمها = % 0.52

د )3( :

ل )1( :

ب )1( :

﴿ﯙ ﯚ ﯛ﴾

نهاية التسع الثامن

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة ] َق َ
ال َ :
الصلاَ ةَ؛ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْل َف ْج ِر
((كانَ ال َّنبِ ُّي ﷺ ُي َص ِّلي ن َْح ًوا ِم ْن َصلاَ تِ ُك ْم َو َل ِك َّن ُه َكانَ ُي َخ ِّف ُف َّ
ِ
ِ ِ
الس َو ِر)) .رواه الحاكم ،)875( :وصححه ،ووافقه الذهبي.
بِـ (ا ْل َواق َعة) َون َْح ِو َها م َن ُّ
ول ال َّل ِه َق ْد ِش ْب َتَ .ق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر ]َ :يا َر ُس َ
الَ :ق َ
– َق َ
،وا ْل َو ِاق َع ُةَ ،وا ْل ُم ْر َس َ
َ -2ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال ﷺ َ :
اس –
ال ُت،
((ش َّي َب ْتنِي ُه ٌ
ود َ
َو﴿ﭑ ﭒ﴾َ ،و ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾)) .رواه الترمذي ،)3297( :وصححه األلباني.
َ -3ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال  :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍة))...،
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل
الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور ،فسورة (الواقعة) من النظائر والقرائن العشرين التي كان يقرنها الرسول ﷺ

مع سورة القلم ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الواقعة) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
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تابع  -فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
ال َ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ

إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الواقعة) من المفصل.
َ -6ع ْن َم ْس ُر ِ
وق ْب ِن الأْ َ ْجدَ ِع – رحمه الله تعالى َ -ق َ
ينَ ،ون ََب َأ َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِةَ ،ون ََب َأ َأ ْه ِل ال َّنا ِر،
ينَ ،ون ََب َأ الآْ ِخ ِر َ
ال َ " :م ْن َأ َرا َد َأ ْن َي ْع َل َم ن ََب َأ الأْ َ َّولِ َ
ور َة ا ْل َو ِاق َع ِة" .فضائل القرآن ألبي عبيد ،)475( :وقال محقق الكتاب  :خبر صحيح.
َون ََب َأ ُّ
الدن َْياَ ،ون ََب َأ الآْ ِخ َر ِة َف ْل َيق َْر ْأ ُس َ
‡

تناسبت سورة الواقعة مع سورة الرحمن – السابقة – في
المضمون ،فكالهما تحدثا عن قدرة الله تعالى وأهوال
القيامة ووصف عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة ،مع
االختالف في ترتيب المواضيع السابقة في كل سورة،

تن ــاس ـبـ ــها

ولكن نالحظ أن سورة الرحمن -السابقة – بينت أن

هنالك نوعين من الجنان  :النوع األول وصف النعيم
فيه أعلى من وصف النعيم في النوع الثاني ،ولكن لم

توضح لمن يكون هذان النوعان ،فجاءت سورة الواقعة

– بعدها – تبين في بدايتها ذلك ،فذكرت أن النوع األول
يكون للسابقين ،والنوع الثاني يكون ألصحاب اليمين.

‡

تناسب مطلع سورة الواقعة مع خاتمتها ؛ حيث افتتحت
السورة ببيان انقسام الخلق يوم القيامة إلى ثالثة أقسام،

ق��ال تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ،وبينت
خاتمة السورة أن هذه القسمة الثالثية تكون عند الموت

أيضا ،قال تعالى ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾.

 -1وضح العلماء أن سبب شيبه ﷺ من سورة هود وأخواتها؛ لما فيها من أهوال القيامة وشدائدها وأحوال األنبياء وما جرى لهم،
وخاصة نالحظ أن سور (الواقعة ،والمرسالت ،والنبأ ،والتكوير) كلها تتحدث عن يوم البعث والجزاء ،وما فيه من شدائد عظام،
والريب أن كل شدة من تلك الشدائد تنذر بحلول الشيب ،وتندد بالركون إلى الدنيا ،وتحض على االستعداد ليوم المعاد(.)1
 -2أكثر السور التي اشتملت على وصف نعيم أهل الجنة هي  :سورة الواقعة  ،سورة الرحمن  ،سورة اإلنسان(. )2

 -3ذكرت في سورة الواقعة أدلة على توحيد الله – تعالى – وقدرته على البعث ،جاءت في آيات متتالية تبدأ بأسلوب االستفهام ،من
قوله تعالى﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ إلى قوله تعالى﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ ،ويستحب لمن قرأ هذه االستفهامات أن

خصــائصــها

س ا ْل َمدَ ِر ِّيَ ،ق َ
رب)؛ وذلك لما رواه الحاكم( )3780وصححه ،ووافقه الذهبي َع ْن ُح ْج ِر ْب ِن َق ْي ٍ
ال « :بِ ُّت
يقول عقبها ( :بل أنت يا ّ

ِع ْندَ َأ ِمي ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َين َع ِل ِّي ْب ِن َأبِي َطالِ ٍب ]َ ،ف َس ِم ْع ُت ُه َو ُه َو ُي َص ِّلي ِم َن ال َّل ْي ِل َيق َْر ُأ َف َم َّر بِ َه ِذ ِه الآْ َي ِة ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [الواقعةَ ) ]59 -58 :ق َالَ ( :ب ْل َأن َْت َيا َر ِّب ،ثَلاَ ًثاُ ) ،ث َّم َق َر َأ ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الواقعةَ ]64-63 :ق َالَ (:ب ْل َأن َْت َيا َر ِّبَ ،ب ْل َأن َْت َيا َر ِّبَ ،ب ْل َأن َْت َيا َر ِّب) ُ ،ث َّم َق َر َأ ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [الواقعةَ ]69-68 :ق َالَ ( :ب ْل َأن َْت َيا َر ِّب ثَلاَ ًثا) ُ ،ث َّم َق َر َأ ﴿ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الواقعةَ ]72-71 :ق َ
الَ :ب ْل َأن َْت َيا َر ِّب ،ثَلاَ ًثا».

 -4سورة الواقعة أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالشرط ،من أصل سبع سور افتتحت بأسلوب الشرط وهي :
الواقعة ،المنافقون ،التكوير ،االنفطار ،االنشقاق ،الزلزلة ،النصر ،وكلها جاءت في قسم المفصل(.)3
‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

محورها الرئيسي ( :تقرير وقوع البعث ،وبيان أقسام الخلق وجزائهم في يوم القيامة وعند الموت) ويمكن تقسيم السورة إلى
ثالثة مقاطع :

 : )56-1( -1وقوع يوم القيامة ،وبيان بعض أهوالها ،وانقسام الخلق فيه إلى ثالثة أقسم – بحسب إيمانهم وأعمالهم :-
السابقون ،وأصحاب اليمين ،وأصحاب الشمال ،وبيان جزاء كل قسم.

 : )82-57( -2إثبات قدرة الله الكاملة على البعث وغيره ،وإثبات النبوة وصدق القرآن.

 : )96-83( -3حالة اإلنسان عند االحتضار ،وتحدي الخلق على إرجاع الروح ،وبيان أقسام الناس عند ذلك.
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‡

الحديد  :هو المعدن المعروف ،وسمي الحديد حديدا المتناعه وصالبته وشدته .وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (الحديد)

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

فيها ،جاء في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ فالحديد قوة
لإلنسان في السلم والحرب ،فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة ،وتشاد العمائر ،وتصنع الدروع ،والسيوف والرماح ،وتكون

الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع ،وال يعرف للسورة اسم آخر.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-9

طوال المفصل
()28-8

آياتها ومتوسطها ( 29 :طويلة)

صفحاتها 4٫2 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مدنية
()28-15

فاتحتها
الثناء على الله
()14-8
أسطرها 63 :

المصحف )57( :

بدايتها

الجزء ()27

كلماتها 572 :

حروفها 2505 :

النزول )94( :
الحزب ()54

ربع = 1.7
ر )11( :

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-2

الربع ()3

215

حزب = 0.42
م )10( :

ن )5( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 32 :

الطول )42( :

نهايتها

الجزء ()27

الحزب ()54

جزء = 0.21
ب )1( :

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.77
د )1( :

ز )1( :

تحزب
الق ـ ــرآن

نهاية
العشر التاسع

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ــول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ًثا ِم ْن
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذ َو ِ
ِ
ال ًثا م ْن َذ َوات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ ل َساني؟ َق َ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال مث َْل
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
َم َقا َلتِ ِه ُ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ﭩ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ول ِ
الله ﷺ َ :
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
((أ ْف َل َح
ال َّ
َ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي.
الر َو ْي ِج ُل ،أ ْف َل َح ُّ
ُّ
وسورة (الحديد) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الحديد) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الحديد) من المفصل.

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾
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‡

تناسب مطلع سورة الحديد مع خاتمة سورة الواقعة – السابقة-؛

‡

تن ــاس ـبـ ــها

حيث ختمت سورة الواقعة باألمر بالتسبيح﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ﴾ ،وافتتحت سورة الحديد باالستجابة لهذا األمر:
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾،

أو تكون فاتحة سورة الحديد واقعة موقع العلة لألمر بالتسبيح
يم ألنه سبح له ما
اس ِم َر ِّب َك ا ْل َع ِظ ِ
في الواقعة ،فكأنه قيلَ :ف َس ِّب ْح بِ ْ
في السموات واألرض.

تناسب مطلع سورة الحديد مع خاتمتها ؛ حيث افتتحت

السورة بوصف الله تعالى﴿:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ،واختتمت أيضا
بذكر وصف الله تعالى ..﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ ،فتناسب
المطلع مع الختام بذكر وصف الرحمن.

 -1ذهب معظم المفسرين إلى أن سورة الحديد مدنية ،ونقل بعض العلماء اإلجماع على ذلك ،والصحيح أن معظم سورة الحديد مدنية،
ولكن يوجد فيها آيات مكية؛ فقد روى مسلم ،)3027( :وغيره عن ابن مسعود ] أنه َق َ
الَ « :ما َكانَ َب ْي َن إِ ْسلاَ ِم َنا َو َب ْي َن َأ ْن َعات ََب َنا الل ُه
ين» ،فهذا يدل على أن هذه اآلية مكية،
بِ َه ِذ ِه الآْ َي ِة﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الحديد ]16 :إِلاَّ َأ ْر َب ُع ِسنِ َ
فقد نزلت بعد البعثة بأربع سنوات؛ ألن سيدنا عبد الله بن مسعود ] من أول الناس إسالم ًا ،فتكون هذه اآلية مكية(.)1

 -2عند سورة الحديد ينتهي النصف األول للقرآن الكريم بحسب عدد سوره البالغة ( )114سورة ،فيكون نصف سور القرآن
الكريم ( )57وهو تريب سورة الحديد في المصحف ،ويبدأ النصف الثاني لعدد سور القرآن من سورة المجادلة( ،)2ويالحظ

أن النصف األول لعدد سور القرآن استغرق تسعة أعشار القرآن ( ،)%90بينما النصف الثاني من عدد سور القرآن استغرق

ُعشْ ر القرآن ( )%10فقط ،وهذا يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها طول السورة في الغالب،فبدأ بقسم الطوال أوال ،ثم

خصــائصــها

جاء قسم المئين وسوره أقل طوال من سور الطوال ،ثم جاء قسم المثاني وسوره  -في أغلبها  -أقل طوال من سور المئين ،ثم
جاء قسم المفصل ،وسوره  -في أغلبها  -أقل طوال من سور المثاني ،والمفصل قسم أيضا إلى  :طوال المفصل ،ثم أواسط

المفصل ،ثم قصار المفصل(.)3

الم َس ِّبحات السبع التي افتتحت بالتسبيح ،وهو تنزيه
 -3سورة الحديد تعتبر السور الثانية – بحسب ترتيب المصحف – من سور ُ
الله تعالى عن صفات النقص ،وقد جاءت صيغ التسبيح في افتتاح هذه السور مرتبة – بحسب ترتيب سور المصحف – على
النحو التالي  :فأول سورة وهي (اإلسراء) بدأت بصيغة المصدر ﴿ﭑ﴾ ألنه األصل ،ثم السور التي تليها وهي (الحديد

والحشر والصف) بدأت بصيغة الفعل الماضي ﴿ﯛ﴾ ألنه أسبق األزمنة ،ثم السور التي تليها وهي (الجمعة والتغابن)
بدأت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحاضر والمستقبل ﴿ﭑ﴾ ألنه يلي الماضي ،ثم ختمت بسورة (األعلى)

التي بدأت بصيغة فعل األمر ﴿ﮟ﴾ ألنه آخر األفعال ،فاستوعبت هذه السور السبع الكلمة من جميع جهاتها وبالترتيب.

فالمصدر َّ
سب َح لله ،ثم المضارع يدل على
دل على أن التسبيح ثابت لله قبل وجود
ِّ
المسبح ،والماضي يدل على أن أول الخلق َّ

سبح لله تعالى(.)4
استمرار الخلق بالتسبيح ،ثم جاء فعل
َ
األمر(س ِّبحِ ) في الختام ألمر اإلنسان بالتسبيح؛ لينظم للكون ُ
الم ِّ
‡

محورها الرئيسي ( :تحقيق حقيقة اإليمان في القلب وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى ،ومن خلوص وتجرد ،ومن
بذل وتضحية ،والتسليم لقدر الله تعالى) ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )6-1( -1تسبيح الكون لله وحده المتصف بصفات الكمال.

 : )15-7( - 2الحث على اإليمان بالله ورسوله ﷺ والثبات على ذلك ،واإلنفاق في سبيل الله ،والمقارنة بين حال المؤمنين
وحال المنافقين يوم القيامة.

 : )24-16( - 3الدعوة إلى خشية الله ،والحذر من قسوة القلوب،وبيان جزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين،
والتحذير من االغترار بزخرفة الدنيا الزائلة ،والحث على الصبر عند البالء ،والتحذير من البخل.

 : )29-25( - 4بيان الغرض من إرسال الرسل ،والختام باألمر بالتقوى واإليمان.
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ِ
المجادلة  :بفتح الدال وكسرها ،أما بالفتح (المجا َدلة)  -وهو األشهر -فهي المناظرة والمخاصمة ،وهي َتعارض
 -1المجا َدلة،
يج ِري َبين متنازعين َف َص ِ
ِ
(المجادلة)
اعدا  :فإن كان لتحقيق الحق فهو محمود ،وإن كان إلبطال الحق فهو مذموم .وأما بالكسر
ْ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

فاسم فاعل للمرأة التي جادلت الرسول ﷺ في أمر زوجها؛ وسميت بذلك الفتتاحها بقصة مجادلة خولة بنت ثعلب َة األنصارية
ِ
الصامت لها ،في قوله تعالى﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
لدى النبي ﷺ في شأن مظاهرة زوجها أوس بن

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾.

﴿ -2ﭑ ﭒ﴾  :وسميت بذلك الفتتحها بهذه الجملة ﴿ﭑ ﭒ ..ﭤ﴾ ،ولم تفتتح غيرها من سور القرآن بهذه الجملة.
الظهار  :هو أن يحرم الرجل عليه زوجته فيقول لهاِ :
(أنت َع َل َّي َ
ِّ -3
كظ ْه ِر ُأمي) ،وسميت بذلك لما ذكر فيها من أحكام ظهار الزوج
لزوجته وما يترتب عليه من كفارة.

زمن نزولها
تصنيفها

طولـها
المفصـل

مدنية

()28-16

عــدد

طوال المفصل

الجمل الخبرية

()28-9

آياتها ومتوسطها ( 22 :متوسطة) صفحاتها 3٫5 :

ترتيبها
موقعها

()66-10

فاتحتها
()21-12

أسطرها 49 :

المصحف )58( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()28

ربع = 1.4

حــروف
فواصل آياتها

ن )12( :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

كلماتها 472 :

حروفها 2011 :

النزول )105( :
الحزب ()55

الربع ()1
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ر )5( :

الطول )47( :

نهايتها

حزب = 0.35

الجزء ()28

جزء = 0.17
م )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 40 :

د )1( :

الحزب ()55

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0.61
ز )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المجادلة)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المجادلة) من المفصل .
‡

تن ــاس ـبـ ــها

تناسب مطلع سورة المجادلة مع خاتمة سورة الحديد – السابقة  -؛ حيث ختمت سورة الحديد ببيان عظم فضل الله ..﴿ :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،وافتتحت سورة المجادلة بما هو من ذلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ..ﭤ﴾
فكان من عظيم فضله سبحانه وتعالى أنه لم يترك صغيرة وال كبيرة إال شمله فضله العظيم ،ومنه سماع شكوى المرأة الضعيفة،
 َقا َل ْت :فع ْن َعائِشَ ة –
وقضى في مسألتها قبل أن تقوم من مكانها ،وهي بجانب النبي ﷺ تجادله في شأن زوجهاَ .

ِ
َ ِ
ِ
ِ
َاحي ِة ا ْلبي ِ
ت ،تَشْ ُكو زَ ْو َج َهاَ ،و َما َأ ْس َم ُع َما
((ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذي َو ِس َع َس ْم ُع ُه الأْ َ ْص َو َ
اتَ ،ل َق ْد َج َاءت ا ْل ُم َجاد َل ُة إِ َلى ال َّنبِ ِّي ﷺَ ،وأنَا في ن َ َ ْ
ت َُق ُ
ولَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [المجادلة .))]1 :رواه ابن ماجه ،)188( :وصححه األلباني.
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تابع  -تناس ـبــها

‡

تناسب مطلع سورة المجادلة مع خاتمتها ؛ حيث افتتحت السورة بذكر َمن سمع الله من أوليائه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ..ﭤ﴾ ،واختتمت أيضا بذكر َمن رضي عنه من أحبائه﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ فتناسب المطلع مع الختام بذكر أولياء الله وحزبه ،الذين شملهم برعايته ورحمته.

ار َك ا َّل ِذي َو ِس َع َس ْم ُع ُه ُك َّل َش ْي ٍء،
 -1سبب نزول صدر سورة المجادلة َ :ع ْن ُأ ِّم المؤمنين َعائِشَ ُة – رضي الله عنها  -قالت (( :ت ََب َ
إِنِّي أَ َلس َم ُع َك اَل َم َخو َل َة بِ ْن ِ
ت َث ْع َل َب َة َو َي ْخ َفى َع َلي َب ْع ُض ُهَ ،و ِهي تَشْ َت ِكي زَ ْو َج َها إِ َلى َر ُس ِ
ولَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َو ِه َي ت َُق ُ
ول ال َّل ِهَ ،أ َك َل
ْ
ْ
َ
َّ
اه َر ِم ِّني ،ال َّل ُه َّم إِنِّي َأشْ ُكو إِ َل ْي َكَ ،ف َما َب ِر َح ْت َح َّتى ن ََز َل ِج ْب َرائِ ُ
يل
َش َبابِيَ ،و َنث َْر ُت َل ُه َب ْطنِيَ ،ح َّتى إِ َذا َكبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،وا ْن َق َط َع َو َل ِديَ ،ظ َ
بِ َهؤُ اَل ِء آْال َي ِ
ات:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

[المجادلة] )) رواه ابن ماجه ،)2063( :وصححه األلباني .

 -2سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع آياتها لفظ الجاللة (الله) تعالى؛ لتربية المهابة منه في النفوس،
وعدم التجرؤ على مخالفة أحكامها()1؛ وفي ذلك عالقة قوية بمحور السورة الذي جاء ليؤكد على علم الله تعالى الواسع بكل
شيء.

 -3عند سورة المجادلة يبدأ النصف الثاني لعدد سور القرآن الكريم ( 57سورة ) ،وجميعها جاءت في العشر األخير للمصحف؛
أي :األجزاء الثالثة األخيرة ،أما النصف األول لعدد سور المصحف فقد جاءت في تسعة أعشار المصحف؛ أي  :سبع وعشرين

خصــائصــها

جزء ًا ،وهذا مما يدل على أن ترتيب سور المصحف روعي فيها طول السور وقصرها في الغالب ،كما بينا في خصائص سورة

الحديد السابقة(.)2
 -4سورة المجادلة ُأو َلى سور الجزء الثامن والعشرين ،والذي ُس ِّمي بما افتتحت به سورة المجادلة ( :جزء قد سمع) ،وهذا الجزء

يحتوي على تسع سور  :تبدأ بالمجادلة وتنتهي بسورة التحريم ،وكلها سور مدنية ،وهي تهتم بأحداث السيرة في العهد المدني

والتشريع اإلسالمي؛ كما هو شأن القرآن المدني(.)3

 -5من لطائف الجزء الثامن والعشرين أنه ابتدأ بالحديث عن امرأة اشتكت من سوء معاملة زوجها – في سورة المجادلة  ،-واختتم
الجزء بسورة التحريم ،التي ضرب الله – تعالى – مثال في آخرها للذين آمنوا  :امرأة فرعون ومريم بنت عمران؛ وال شك أن في

ذلك بيانًا لمكانة المرأة في اإلسالم واهتمامه بحقوقها(.)4

 -6احتوت سورة المجادلة على آية النجوى ،وهي قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ،وهذه اآلية لم يعمل بها إال سيدنا علي بن أبي طالب
] ،ثم نسختها اآلية التي تليها ،وهي قوله تعالى  ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ ،فقد روى الحاكم)3794( :
وصححه ،ووافقه الذهبي – عن على بن أبي طالب ] قال « :إِ َّن ِفي ِك َت ِ
اب ال َّل ِه آَل َي ًة َما َع ِم َل بِ َها َأ َحدٌ َو اَل َي ْع َم ُل بِ َها َأ َحدٌ َب ْع ِدي،
آ َي ُة ال َّن ْج َوى»(.)5

‡

محورها الرئيسي ( :إثبات علمه – تعالى – وسمعه الذي وسع لكل شيء ،ومعيته العامة والخاصة لخلقه ،وربط ذلك ببيان حكم
الظهار ،وآداب التناجي والمجالس ،وتحريم مواالة أعداء الله تعالى) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )6-1( -1إثبات سمع الله تعالى لكل شيء ،ورعاية الله تعالى للمجتمع المسلم ،وبيان حكم الظهار وكفارته ،وتوعد َمن
يخالف الله ورسوله ﷺ بالخذالن والعذاب المهين.

 : )13-7( -2إثبات علم الله الواسع ،وتوعد َمن يتناجى باإلثم والعدوان ويسيء األدب مع الرسول ﷺ ،وأمر المؤمنين
بالتناجي بالبر والتقوى ،والتفسح بالمجالس ،وبيان آداب التناجي مع الرسول ﷺ.

 : )22-14( -3توعد المنافقين الذين يوالون أعداء الله تعالى وبيان أنهم من حزب الشيطان الخاسر ،ووعد المؤمنين الذين
ال يوالون غير الله ورسوله ﷺ والمؤمنين بالنصر ألنهم من حزب الله تعالى المفلح.
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الس ْوق ،وكل جمع حشر .وسميت بسورة (الحشر) لوقوع هذا اللفظ فيها ،في قوله تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ
 -1الحشر  :لغة  :الجمع مع َّ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ...ﯤ﴾ ،حيث ذكر فيها حشر بني النضير وإجالءهم من ديارهم
أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

المهايمي:
أي من قريتهم القريبة من المدينة ،فخرجوا إلى بالد الشام ،وبعضهم خرج إلى خيبر والبعض إلى الحيرة .قال
ّ

(سميت به لداللة إخراج اليهود  ..على لطف الله وعنايته برسوله ﷺ وبالمؤمنين ،وقهره وغضبه على أعدائهم .وهو من أعظم
مقاصد القرآن) .وقوله تعالى  ﴿ :ﮡ ﮢ﴾ يدل على وجود حشر آخر ،وهو ما حدث في زمن سيدنا عمر ] عندما

أخرجهم من خيبر إلى بالد الشام.

 -2بني النضير  :هم طائفة من اليهود أجالهم الرسول ﷺ من المدينة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم .وسميت بذلك الشتمالها
فعن َس ِع ِ
يد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ق َ
الُ :ق ْل ُت لاِ ْب ِن
على أحداث غزوة بني النضير ( 4هـ) وإجالئهم من المدينة إلى خيبر والشام والحيرةْ .
الحشْ ِرَ ،ق َ
َع َّب ٍ
ور ُة ال َّن ِضي ِر» رواه البخاري.)4029( :
ور ُة َ
ال ُ « :ق ْل ُس َ
اس ُ :س َ

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

المفصـل
()66-11

طوال المفصل
()28-10

آياتها ومتوسطها ( 24 :طويلة)

صفحاتها 3٫5 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مدنية
()28-17

فاتحتها

بدايتها

الثناء على الله
()14-9
أسطرها 51 :

المصحف )59( :
الجزء ()28

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-3

كلماتها 445 :

حروفها 1931 :

النزول )101( :
الحزب ()55

الربع ()2

218

نهايتها

لفظ الجاللة (اﷲ) 29 :

الطول )48( :
الجزء ()28

الحزب ()55

الربع ()3

219

ربع = 1٫2

حزب = 0.3

جزء = 0.15

نسبة حجمها = % 0.59

ن )14( :

م )5( :

ر )3( :

ب )2( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
اللهَ ،ف َق َ
ـال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ــال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ًثا ِم ْن
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذ َو ِ
ْ
ال ًثا م ْن َذ َوات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت س ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ ل َساني؟ َق َ
ات ﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َرأ َث َ
ال مث َْل
ال َّ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
َم َقا َلتِ ِه ُ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال  (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات)) .)...رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم،)3964( :
َ ِّ
وصححه ووافقه الذهبي .وسورة (الحشر) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الحشر)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الحشر) من المفصل.
ات ِم ْن ِ
الَ ":م ْن َقر َأ ثَلاَ َث آ َي ٍ
َ -4ع ْن ا ْل َح َس ِن – رحمه الله تعالى َ -ق َ
ات ِم ْن َي ْو ِم ِه َذلِ َكُ ،طبِ َع بِ َطا َب ِع
ور ِة ا ْل َحشْ ِر إِ َذا َأ ْص َب َح َف َم َ
آخ ِر ُس َ
َ
الش َهدَ ِاء" رواه الدارمي ،)3466( :وصحح إسناده محقق الكتاب
ات ِم ْن َل ْي َلتِ ِهُ ،طبِ َع بِ َطا َب ِع ُّ
ُّ
الش َهدَ ِاءَ ،وإِ ْن َق َر َأ إِ َذا َأ ْم َسى َف َم َ

حسين سليم أسد الداراني ،والمقصود باآليات آخر ثالث آيات من السورة ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ...

ﮬ  ...ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾.

164

‡

يوجد أكثر من وجه للتناسب ما بين مطلع سورة الحشر مع خاتمة سورة
المجادلة – السابقة -؛ فقد جاء في آخر المجادلة وعد الله تعالى بنصر

تن ــاس ـبـ ــها

رسله في قوله تعالى﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜ ﰝ﴾ وفي أول الحشر جاء تحقيق هذا الوعد في قوله
تعالى ...﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ...ﯤ﴾ وفي آخر المجادلة جاء ذكر من حا ّد ال ّله ورسوله
ﷺ ،وفي أول الحشر جاء ذكر من ّ
شاق ال ّله ورسوله ﷺ ،وفي المجادلة
ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضا ،وفي الحشر ذكر ما
حل باليهود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيئا.

‡

يوجد تناسب قوي بين مطلع سورة الحشر مع
خاتمتها؛ فقد بدأت السورة وختمت بالتسبيح
وذكر اسمي الله تعالى :العزيز الحكيم؛ قال

تعالى في مطلعها ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾
وقال تعالى في خاتمتها ...﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ﴾ ،فتناسب المطلع مع الختام بتنزيهه
تعالى وذكر أسمائه الحسنى.

 -1اختصت سورة الحشر بأن ختمت بذكر ثمانية عشر اسما من أسماء الله الحسنى ،وقد جاءت هذه األسماء الحسنى في

آخر ثالث آيات من السورة على النحو التالي ﴿ :ﮝ ﮞ  1ﮟ ﮠ ﮡ 2ﮢ ﮣﮤ ﮥ 3ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

4

ﮫ 5ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ 6ﯖ 7ﯗ 8ﯘ 9ﯙ 10ﯚ  11ﯛ

12

ﯜﯝ 13ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ 14ﯦ  15ﯧ16ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ 17ﯶ 18ﯷ﴾ ،ووضح الشيخ محمد الغزالي -

(تشرح طبيعة العالقة بالله الواحد ،وتعلي هذه العالقة كي تحيط بالنشاط اإلنساني كله)(.)1

خصــائصــها

 -2جاء في سورة الحشر آية اندرجت السنة كلها تحتها – كما قال الشيخ محمد الشنقيطي -

 أن هذه األسماء الحسنىالس َّن ُة ُك ُّل َها ت َْد ُخ ُل ِفي آ َي ٍة
َ :(و ُّ

َو ِ
احدَ ٍة ِم ْن ُه؛ َو ِه َي َق ْو ُل ُه ت ََعا َلى ....﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
سورة الحشر ،فهذه اآلية تعتبر أص ً
ال في حجية السنة النبوية(.)2

 -3احتوت سورة الحشر على آية تعتبر أصال لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول ﷺ ،وهي محبتهم ومواالتهم
واإلمساك عما جرى بينهم من الفتن وسالمة الصدور نحوهم؛ حيث وصفت السورة المؤمنين الذين جاءوا بعد المهاجرين

واألنصار بأنهم يدعون لمن سبقهم بالمغفرة وسالمة الصدر تجاههم ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾،
ِ ِ
َ ِِ
ين لأِ َ ن َُّه ْم إِ َّما ا ْل ُم َه ِ
ين َج ُاءوا ِم ْن
اج ُرونَ أو األنصار َأ ِو ا َّل ِذ َ
يع ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
قال اإلمام الرازيَ :
اس َت ْو َع َب ْت َج ِم َ
(و ْاع َل ْم أ َّن َهذه الآْ َيات َقد ْ
اجرونَ َوالأْ َ ن َْص ُار بِ ُّ ِ
اج ِر َ لأْ َ
َ
َب ْع ِد ِه ْمَ ،و َب َّي َن َأ َّن ِم ْن َش ْأ ِن َم ْن َج َاء ِم ْن َب ْع ِد ا ْل ُم َه ِ
الر ْح َم ِة
السابِ ِق َ
ين َو ُه ُم ا ْل ُم َه ِ ُ
ين َوا ن َْصا ِر أ ْن َي ْذ ُك َر َّ
الد َعاء َو َّ
َف َم ْن َلم َي ُك ْن َك َذلِ َك َب ْل َذ َكر ُهم بِس ٍ
وء َكانَ َخا ِر ًجا ِم ْن ُج ْم َل ِة َأ ْق َسا ِم المؤمنين بحسب نص هذه اآلية)(.)3
َ ْ ُ
ْ
‡

محورها الرئيسي ( :نصرة الله – تعالى  -لعباده المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم من يهود بني النضير ،وبيان حكم
الفيء ،وتعظيم شأن المهاجرين واألنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين .وذم المنافقين الذين يوالون أعداء الله من

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

اليهود وغيرهم ،ووعظ المسلمين بتقوى الله –تعالى )-ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع :

 : )5-1( -1تنزيه الله تعالى وتمجيده ،وبيان بعض أثار عزته وحكمته بإجالء يهود بني النضير من المدينة.

 : )10-6( -2حكم الفيء وطريقة تقسيمه ،وبيان ترابط هذه األمة بثناء اآلخرين منها على السابقين من المهاجرين واألنصار.
 :)17-11( -3خذالن المنافقين ليهود بني النضير ،وتشبيه ذلك بخذالن الشيطان لإلنسان.

:)24-18( -4أمر المؤمنين بالتقوى والعمل لآلخرة،وتحذيرهم من سلوك طريق َمن غفلوا عن ربهم ،وبيان عظمة القرآن
وعظمة الله تعالى وأسمائه الحسنى.
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الم ْم َت ِحنة  :من االمتحان أي االختبار .وسميت بذلك ألنه جاءت في آخرها آية امتحان إيمان النساء المهاجرات
الم ْم َت َحنةُ ،
ُ -1

من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ِ
(الممتحنة)
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ...ﰈ﴾ .وقد روي لفظ (الممتحنة) بكسر الحاء وفتحها ،فمن كسرها

(الممتحنة) جعلها اسم مفعول ،أي المرأة الممتحنة على
جعلها اسم فاعل بمعنى المختبِرة ،فتكون صفة للسورة ،ومن فتحها
َ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

أن التعريف تعريف العهد والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها ،وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبدالرحمن
(الممتحنة)
ابن عوف ] .وقال ابن عاشور ( :و لك أن تجعل التعريف تعريف الجنس ،أي النساء الممتحنة) .واسم
َ
.-

بالفتح هو المشهور كما قال ابن حجر -

 -2االمتحان  :سميت بالمصدر وذلك لما ورد فيها من وجوب امتحان المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية ،وذلك في قوله
تعالى ..﴿ :ﮮﮯ ..ﰈ﴾.

الم َو َّدة  :المحبة والصداقة ،سميت بذلك لورود لفظ (المودة) ثالث مرات في السورة  :المرة األولى والثانية في أول آية ،قال
َ -3

تعالى  ..﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ..ﭳ ﭴ ﭵ..ﮄ﴾ ،والمرة الثالثة في قوله تعالى  ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-12

طوال المفصل
()28-11

آياتها ومتوسطها ( 13 :طويلة)

صفحاتها 2٫5 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مدنية
()28-18

فاتحتها
النـداء
()10-6
أسطرها 35 :

المصحف )60( :

بدايتها

الجزء ()28

ربع = 0٫9
م )4( :

﴿ﮧ ﮨ ﮩ﴾
()3-3
كلماتها 348 :

حروفها 1542 :

النزول )91( :
الحزب ()55

الربع ()3
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ن )4( :

الطول )52( :

نهايتها

حزب = 0٫22

الجزء ()28

جزء = 0.11
ر )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 21 :

د )1( :

الحزب ()55

()1

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.47
ل )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الممتحنة) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الممتحنة) من المفصل.
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‡

تناسبت سورة الممتحنة مع سورة الحشر التي قبلها  :فقد جاء
في أواخر الحشر ذم المنافقين الذين يوالون اليهود من أهل

‡

تناسب مطلع سورة الممتحنة مع خاتمتها؛ حيث

الكتاب ،وذكر في مطلع الممتحنة نهي المؤمنين عن اتخاذ

تن ــاس ـبـ ــها

الكفار أولياء لئال يشابهوا المنافقين ،وبسط الكالم فيه أتم
بسط ،وأيضا من وجوه التناسب  :أن موضوع سورة الحشر

كان في المعاهدين من أهل الكتاب ،وهذه السورة للمعاهدين
من المشركين ،ألنها نزلت في صلح الحديبية ،فالسورتان

تشتركان في بيان عالقات المسلمين مع غيرهم.

افتتحت السورة بالنهي عن مواالة الكفار ،قال

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ..ﮄ﴾ ،واختتمت أيضا بالتأكيد
على هذا النهي ،قال تعالى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮍ﴾ ،فتناسب

المطلع مع الختام بالنهي عن مواالة األعداء.

 -1سورة الممتحنة آخر السور الثالث – بحسب ترتيب المصحف  -التي افتتحت بنداء المؤمنين ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،وهذه
السور الثالث جاءت بحسب ترتيب المصحف على النحو التالي  :سورة المائدة وجاءت في نهاية الربع األول من المصحف،
وسورة الحجرات ثم سورة الممتحنة وجاءتا في الربع الرابع واألخير من المصحف ،وجميع هذه السور مدنية(.)2

 -2نزل صدر سورة الممتحنة عتابا لحاطب بن أبي بلتعة ] ،حين كتب كتابا ألهل مكة ،يخبرهم أن الرسول ﷺ قد تجهز
لغزوهم ،ولكن الله تعالى كشف لرسوله ﷺ أمر هذا الكتاب قبل أن يصل ألهل مكة ،ثم عفا الرسول ﷺ عن حاطب عندما

خصــائصــها

علم أن حاطبا لم يفعل ذلك خيانة ،إنما حماي ًة ألقاربه في مكة ،وقال الرسول ﷺ قولته المشهورة في أهل بدر عندما أراد
اط َل َع َع َلى َأ ْه ِل َب ْد ٍر َف َق َ
سيدنا عمر ] قتل حاطبا(( :إِ َّن ُه َق ْد َش ِهدَ َب ْد ًراَ ،و َما ُي ْد ِر َ
يك َل َع َّل الل َه َّ
الْ :اع َم ُلوا َما ِش ْئ ُت ْمَ ،ف َق ْد َغ َف ْر ُت
َل ُك ْم)) متفق عليه(.)3

 -3احتوت السورة على آية بيعة النساء ،وهي قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ واحتوت هذه اآلية على البنود التي بايع الرسول ﷺ النساء
المهاجرات من مكة ،وكذلك عندما فتح مكة بايع نساء قريش على ذلك ،وتسمى ببيعة النساء لخلوها من القتال(.)4

 -4اشتملت السورة على آيتين حددتا اإلطار العام للعالقات الدولية في حالتي الحرب والسلم بين المسلمين وغيرهم ،قال تعالى:

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ﴾ وهذا يعتبر من اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم(.)5

‡

محورها الرئيسي ( :الوالء لله ورسوله ﷺ والمؤمنين ،والبراءة من الكفار وأعداء الدين ،وتحديد العالقة ما بين المسلمين
والشعوب األخرى في السلم والحرب ) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )6 -1( -1النهي عن مواالة الكفار ولو كانوا من األقارب ،والحث على التأسي بخليل الله إبراهيم  ومن معه عندما
تبرأوا من قومهم الكفار.

 : )9 -7( -2تبشير المؤمنين بأن الله سيمن على أقاربهم الكفار بالهداية فيجمع شملهم كما حدث في فتح مكة ،ووضع
قاعدة عامة للتعامل مع غير المسلمين في حالتي السلم والحرب.

 : )13-10( -3اختبار المهاجرات من دار الكفر إلى دار اإلسالم بعد صلح الحديبية ،وتحريم النكاح بين المؤمنين والمشركين،
وبيان بنود بيعة النساء ،والختم بالتأكيد على تحريم مواالة أعداء الله المغضوب عليهم.
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 -1الصف  :أن تجعل الشيء على ٍّ
خط مست ٍو ،كالناس واألشجار ونحو ذلك ،ويقال وقفا صفا ،إذا وقف كل واحد إلى جنب

صاحبه .وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (صفا) فيها ،في قوله تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،والصف هو صف القتال .قال القرطبي  :ومعنى اآلية أنه تعالى يحب من يثبت في الجهاد في
سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء ،وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم.

 -2الحواريين  :والحواريون  :لقب ألصحاب عيسى  وهم الذين آمنوا به والزموه ،وسميت بذلك لذكر الحواريين في

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

قوله تعالى﴿:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
﴾.قال ابن عاشور:
ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
(ولعلها أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين).

 -3عيسى  :هو نبي الله عيسى ابن مريم  من أولي العزم من الرسل ،وهو آخر رسول ُأ ِ
رسل لبني إسرائيل خاصة ،سميت بذلك

لذكر عيسى  فيها مرتين في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ...ﭱ﴾ وقوله تعالى ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ،﴾ ....وقد ُذ ِكر اسم سيدنا عيسى  في القرآن الكريم خمس ًا وعشرين مرة ،وسورة
الصف آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف  -ذكرت اسمه ؛ ولعل هذا يكون هو سبب تسميتها بعيسى  .

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-13

مدنية
()28-19

فاتحتها

طوال المفصل
()28-12

آياتها ومتوسطها ( 14 :متوسطة) صفحاتها 1٫5 :

بدايتها

المصحف )61( :
الجزء ()28

ربع = 0٫5

الحزب ()55

الثناء على الله
()14-10
كلماتها 221 :

أسطرها 22 :

النزول )109( :

الربع ()4

220

نهايتها

حزب = 0.12

ن )10( :

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-4

الجزء ()28

جزء = 0.06
م )3( :

حروفها 945 :

لفظ الجاللة (اﷲ) 17 :

الطول )71( :

الحزب ()55

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.29
ص )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ
ال َأ َحب إِ َلى ِ
ال (( :ت ََذ َاكرنَا َأي ُكم َي ْأتِي َر ُس َ ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
َ
الله ْب ِن َسلاَ ٍم ] َق َ
الله تعالى؟ َف َل ْم َي ُق ْم َأ َحدٌ ِم َّناَ ،ف َأ ْر َس َل إِ َل ْي َنا
ول الله ﷺ َف َي ْسأ َل ُهَ :أ ُّي الأْ ْع َم ِ ُّ
ْ ُّ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َر ُس ُ
الص ِّف ُك َّل َها)) .رواه أحمد ،)23788( :وصحح إسناده محققو المسند.
ور َة َّ
ورةََ ،ي ْعني ُس َ
الس َ
ول الله ﷺ َر ُجلاً َف َج َم َع َناَ ،ف َق َرأ َع َل ْي َنا َهذه ُّ
ـول ِ
ول ِ
ـن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ـالَ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ـال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ـال(( :ا ْق َر ْأ َث َ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ات
َ -2ع ْ ْ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿حم﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
األو َلى،
ال َّ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
َف َق َ
ال(( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات)) .)...رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484(:والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه
َ ِّ
الذهبي .وسورة (الصف) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الصف) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن إسناده
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه ،وسورة (الصف) من المفصل.
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‡

تناسبت سورة الصف مع خاتمة سورة الممتحنة – السابقة -؛
حيث ختمت سورة الممتحنة بالنهي عن مواالة َمن غضب
الله عليهم ،وهم اليهود عند بعض المفسرين ،قال تعالى:

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍ﴾ وجاء في وسط سورة الصف سبب غضب الله على
اليهود؛ حيث أنهم آذوا موسى  وزاغوا عن طريق الحق،

وكفرت طائفة منهم بعيسى  ،وكفر أغلبهم برسالة

محمد ﷺ ،وافتروا على الله الكذب.وكذلك هناك تناسب
بين موضوعي السورة ،فسورة الممتحنة – السابقة -نهت
عن مواالة أعداء الله تعالى ،وسورة الصف – التالية – أمرت
المؤمنين بجهاد األعداء.

‡

تناسب مطلع سورة الصف مع خاتمتها؛ حيث افتتحت
السورة بالتحذير من ترك الجهاد وأمر المؤمنين بقتال

األعداء والثبات أمامهم كالبنيان،قال تعالى﴿ :ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،واختتمت السورة بحث
المؤمنين على االقتداء بحواري عيسى  في نصرة

دين الله،قال تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
﴾؛ فتناسب المطلع مع الختام
ﰟ ﰠﰡ
بالحث على الجهاد في سبيل الله.

اب َر ُس ِ
 -1سبب نزول سورة الصف ما روي عن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َسلاَ م ] أنه َق َ
الَ (( :ق َع ْدنَا َن َف ٌر ِم ْن َأ ْص َح ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َف َت َذ َاك ْرنَا َف ُق ْل َنا َ :ل ْو
ن َْع َل ُم َأ َّي الأْ َ ْع َم ِ
ال َأ َح َّب إِ َلى ال َّل ِه ت ََعا َلى َل َع ِم ْل َنا ُه ؟ َف َأن َْز َل ال َّل ُه ت ََعا َلى ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الصفَ ]2 :ح َّتى َخ َت َم َها)) .رواه الدارمي،)2435( :

والترمذي ،)3309( :وصحح إسناده األلباني .
ُ -2ذ ِكر في سورة الصف اسم الرسول ﷺ (أحمد) ،ولم يذكر هذا االسم في غيرها من السور ،قال تعالى على لسان نبيه عيسى :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ ،وقد روى مسلم ،)2354( :وغيره أن رسول الله ﷺ قال (( :إِ َّن لِي

خصــائصــها

اس َع َلى َقدَ َميَ ،و َأنَا ا ْل َع ِ
احي ا َّل ِذي َيم ُحو الل ُه بِي ا ْل ُك ْفرَ ،و َأنَا ا ْل َح ِ
َأس َم ًاءَ :أنَا ُم َحمدٌ َ ،و َأنَا َأ ْح َمدُ َ ،و َأنَا ا ْل َم ِ
اق ُب
اش ُر ا َّل ِذي ُي ْحشَ ُر ال َّن ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ِ
يما)).
س َب ْعدَ ُه َأ َحدٌ َ ،و َق ْد َس َّما ُه الل ُه َر ُءو ًفا َر ِح ً
ا َّلذي َل ْي َ

 -3جمعت السنة النبوية ما بين قوله تعالى على لسان خليله إبراهيم  في سورة البقرة ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ...ﮅ﴾ ،وقوله تعالى على لسان رسوله عيسى  في سورة الصف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ...ﭱ﴾ ،وذلك في

ار ُة ِعيسىَ ،ورؤْ َيا ُأ ِّمي ِ
ِ
َ
ين َي َر ْي َنَ ،و َأ َّن ُأ َّم َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
قوله ﷺ :
آم َن َة ا َّلتِي َر َأ ْتَ ،و َك َذلِ َك ُأ َّم َه ُ
ات ال َّنبِ ِّي َ
يمَ ،وبِشَ َ
ُ
((..أنَا َد ْع َو ُة َأبِي إِ ْب َراه َ
َ
الشا ِم)) .رواه الحاكم ،)3566( :وصححه ،ووافقه الذهبي.
ور َّ
ﷺ َر َأ ْت ِح َ
ين َو َض َع ْت ُه َل ُه ن ً
ُورا َأ َض َاء ْت َل َها ُق ُص ُ

 -4تحتوي سورة الصف على جزء من آية يستدل بها العلماء كثيرا على أن هداية الله تعالى وإضالله للخلق مرتبطة بسنة وهي :

أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أه ًال للهداية ،ويضل من كان أه ًال للضاللة ،وذلك لقوله تعالى ...﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ....ﯴ﴾(.)1

‡

محورها الرئيسي( :القتال والجهاد إلعالء كلمة الله ،ووعد المجاهدين بالنصر في الدنيا ،واألجر العظيم في اآلخرة) ،ويمكن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : ) 4-1 ( -1تنزيه الله تعالى وتمجيده ،وتحذير المؤمنين من مخالفة أقوالهم ألفعالهم ،وحثهم على الجهاد في سبيل الله
والثبات فيه.

 : )9 -5 ( -2بيان نقض اليهود للعهد مع الله تعالى ،من خالل موقفهم من رسل الله تعالى (موسى وعيسى ومحمد – عليهم
الصالة والسالم  ،)-ووعد الله – تعالى  -بإظهار الدين اإلسالمي على كافة األديان .

 : )14-10 ( -3حث المؤمنين على الجهاد ،وبيان فضل الجهاد ،ودعوتهم للتأسي بالحواريين في نصرة دين ال ّله.
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114 - 62

‡

الجمعة  :مشتقة من الجمع؛ ففي يوم الجمعة يجتمع المسلمون ألداء صالة الجمعة ،وفيه ُكمل خلق جميع الخالئق؛ ألنه اليوم
ُ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

السادس من األيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السموات واألرض ،وسميت السورة بذلك لوقوع لفظ (الجمعة) فيها ،وذلك

في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،قال ابن عاشور ( :فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنيا به صالة الجمعة

ألن في هذه السورة أحكاما لصالة الجمعة .ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صالة

الجمعة) .ولم يرد لفظ الجمعة في غيرها من السور،وال يعرف للسورة اسم آخر.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-20

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طوال المفصل
()28-13

آياتها ومتوسطها ( 11 :متوسطة) صفحاتها 1٫5 :

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-14

فاتحتها
الثناء على الله
()14-11
أسطرها 19 :

المصحف )62( :

بدايتها

الجزء ()28

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-5

كلماتها 175 :

حروفها 755 :

النزول )110( :
الحزب ()56

ربع = 0٫8

الربع ()1

221

حزب = 0.2
ن )8( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 12 :
الطول )77( :

نهايتها

الجزء ()28

الحزب ()56

جزء = 0.1

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 0.23
م )3( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس –
ين)) .رواه مسلم.)879( :
ور َة  :ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،وا ْل ُم َن ِاف ِق َ
–َ ،..(( :و َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْل ُج ُم َع ِة ُس َ
س إِ َلى ال ُّن ْع َم ِ
الض َّح ُ
َ -2ع ْن ُع َب ْي ِد ال َّل ِه ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِهَ ،ق َ
اك ْب ُن َق ْي ٍ
ان ْب ِن َب ِشي ٍرَ :أ ْخبِ ْرنَا بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ال َّنبِ ُّي ﷺ َيق َْر ُأ َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة
الَ :ك َت َب َّ
يث ا ْلغَ ِ
((كانَ َيق َْر ُأ ِف َيها َه ْل َأت َ
ور ِة ا ْل ُج ُم َع ِة؟ َق َ
الَ :
َاك َح ِد ُ
اش َي ِة)) .رواه ابن ماجه ،)1119( :وصححه األلباني.
َم َع ُس َ
ول ِ
ول ِ
َ -3ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال(( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات ﴿ﮢ﴾)).
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
األو َلىَ ،ف َق َ
ات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال(( :ا ْق َر ْأ
ال َّ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
َث َ
ات)) .)...رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي .وسورة
َ ِّ

(الجمعة) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الجمعة) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الجمعة) من المفصل.
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‡

تناسبت سورة الجمعة مع سورة الصف – السابقة -؛ من عدة وجوه  :منها أن سورة

‡

الصف – السابقة – ذكرت بشارة سيدنا عيسى  ببعثة الرسول ﷺ ،قال تعالى:
﴿ ..ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ..ﭱ﴾ ،وجاء في مطلع سورة الجمعة تحقق

تن ــاس ـبـ ــها

هذه البشارة ،قال تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ ،وكذلك
جارةً ،وختم هذه
ختم ال ّله تعالى سورة الصف السابقة باألمر بالجهاد وسماه تِ َ
السورة باألمر بالجمعة ،وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية .وفي سورة

الصف أمر ال ّله المؤمنين بأن يكونوا صفا واحدا في القتال ،فناسب تعقيبها بسورة
صالة الجمعة التي تستلزم الصف ،ألن الجماعة شرط فيها دون سائر الصلوات.

تناس�ب مطل�ع س�ورة الجمع�ة م�ع
خاتمته�ا؛ حي�ث افتتح�ت الس�ورة

بوص�ف الل�ه تعال�ى﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝ،
واختتم�ت أيض�ا بذك�ر وص�ف

الل�ه تعال�ى..﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ﴾؛ فتناس�ب المطلع مع الختام
بذكر وصف الرحمن.

 -1سبب نزول السورة ما رواه البخاري ،)936( :وغيره :عن َجابِر ْبن َع ْب ِد ال َّل ِهَ ،ق َ
الَ ( :ب ْي َن َما ن َْح ُن ن َُص ِّلي َم َع ال َّنبِ ِّي ﷺ إِ ْذ َأ ْق َب َل ْت ِع ٌير
ت َْح ِم ُل َط َعا ًماَ ،فا ْل َت َف ُتوا إِ َل ْي َها َح َّتى َما َب ِق َي َم َع ال َّنبِ ِّي ﷺ إِلاَّ ا ْث َنا َعشَ َر َر ُجلاً َ ،ف َن َز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁ﴾ [الجمعة ،)]11 :قال ابن كثير( :ينبغي أن يعلم وهو:أن هذه القصة قد قيل :إنها كانت لما كان رسول الله
ﷺ يقدم الصالة يوم الجمعة على الخطبة ،كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل)(.)1

 -2قال العلماء  :الحكمة من حرص الرسول ﷺ على قراءة سورة الجمعة في صالة الجمعة ،هي تحريض المؤمنين وحثهم على
(كانَ َر ُس ُ
وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها ،فعن أبي جعفر قال َ :
ول ال َّل ِه ﷺ َيق َْر ُأ
صالة الجمعة ،وذلك الشتمالها على ُ
س بِ َها
ور ُة ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ور ُة ا ْل ُج ُم َع ِة َف ُي َبشِّ ُر بِ َها ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ور ِة ا ْل ُج ُم َع ِة َوا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ين َو ُي َح ِّر ُض ُه ْم َو َأ َّما ُس َ
ينَ ،ف َأ َّما ُس َ
ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة بِ ُس َ
ين َف ُيؤَ ِّي ُ
ين َو ُي َو ِّب ُخ ُه ْم) رواه ابن أبي شيبة.)2()5456( :
ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ُ -3فرضت صالة الجمعة قبل نزول آية الجمعة ،وهي قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

خصــائصــها

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،وهذا ما يسميه العلماء ( :ما تأخر نزوله من

القرآن عن حكمه) .فقد صلى أسعد بن زرارة ] أول جمعة في اإلسالم وقيل مصعب بن عمير ] ،وذلك قبل هجرة
الرسول ﷺ إلى المدينة،ولما هاجر الرسول ﷺ للمدينة صلى أول جمعة صادفته في دار لبني سالم بن عوف ،بينما سورة
الجمعة نزلت بعد ذلك بعدة أعوام ،تقريبا في العام السابع من الهجرة(.)3

ُ -4ذكرت المباهلة في القرآن الكريم مع ثالث طوائف  :أولهم  :اليهود ،وقد ذكرت مباهلتهم في سورتين البقرة في قوله تعالى:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ،وفي

سورة الجمعة في قوله تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ﴾ .والطائفة الثانية :النصارى ،وقد ذكرت مباهلتهم في سورة آل عمران في قوله تعالى﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ .والطائفة الثالثة  :كفار قريش ،وقد ذكرت مباهلتهم في سورة مريم في قوله تعالى :
﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾(.)4
‡

محورها الرئيسي ( :بيان فضل َب ْعث المصطفى ﷺ ،وذم اليهود الذين أعرضوا عن التوراة ،وبيان أحكام “صالة الجمعة ” التي

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

فرضها الله على المؤمنين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )4-1 ( -1تنزيه الله تعالى المتصف بصفات الكمال،وم َّنة الله على العرب وغيرهم ببعثة الرسول ﷺ؛ليعلمهم
ويزكيهم،وإمداد هذه البعثة ليوم القيامة.

 : )8-5( -2ذم اليهود وبيان أن مثل عدم انتفاعهم من التوراة كمثل الحمار الذي يحمل الكتب ،ومباهلتهم في تمني الموت.

 : )11-9( -3بيان وجوب صالة الجمعة وأحكامها ،ومعاتبة المؤمنين الذين تركوا الرسول ﷺ يخطب وتوجهوا للقافلة،
وبيان أن الله تعالى خير الرازقين.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1المنافقون  :جمع منافق ،وهو الذي يظهر اإليمان ويبطن الكفر ،وسميت السورة بهذا االسم الفاضح؛ ألنها تحدثت عن

أوصاف المنافقين ،ومواقفهم المعادية لرسول ال ّله ﷺ وللمؤمنين ،والفتتاحها بذكرهم ،قال تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾.

﴿ -2ﮐ ﮑ ﮒ﴾  :وهي تسمية السورة بما افتتحت به.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-21

حجمها

طوال المفصل
()28-14

آياتها ومتوسطها ( 11 :متوسطة) صفحاتها 1٫5 :

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-15

فاتحتها
الشرط
()7-2
أسطرها 21 :

المصحف )63( :

بدايتها

الجزء ()28

ربع = 0٫6

﴿ﮐ ﮑ ﮒ﴾
كلماتها 180 :

حروفها 787 :

النزول )104( :
الحزب ()56

الربع ()1

221

حــروف
فواصل آياتها

الطول )74( :

نهايتها

حزب = 0.15

لفظ الجاللة (اﷲ) 14 :

الجزء ()28

جزء = 0.07

الحزب ()56

الربع ()2

222

نسبة حجمها = % 0.24

ن )11( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ين)) .رواه مسلم.)879( :
اس –
ور َة  :ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،وا ْل ُم َن ِاف ِق َ
–َ ،..(( :و َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْل ُج ُم َع ِة ُس َ
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(المنافقون) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المنافقون) من المفصل.

‡ وجه اتصال سورة المنافقون بسورة الجمعة التي قبلها؛ أنه ذكر في الجمعة
األمي ﷺ يتلو عليهم كتابه
حال المؤمنين الذين بعث إليهم النبي
ّ

تن ــاس ـبـ ــها

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ،وأمرهم بصالة الجمعة وترك
البيع حين أدائها ،وفى سورة المنافقون ذكر أضدادهم وهم المنافقون
الذين يشهدون كذبا بأن محمدا رسول الله ويحلفون األيمان الكاذبة

على ذلك ،ومن ثم كان النبي ﷺ يقرأ في صالة الجمعة في الركعة
األولى بسورة الجمعة ،فيحرض بها المؤمنين على العبادة ،وفى
الركعة الثانية بسورة المنافقون ،فيوبخ بها المنافقين.
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‡

تناسب مطلع سورة المنافقون وموضوعها مع
خاتمتها؛ فلما كان معظم السورة جاء في بيان
صفات المنافقين ،جاء في ختامها تحصين

المؤمنين من دواعي النفاق ودوافعه ،ومنها
االغترار بالدنيا وزخارفها الباطلة ،والغفلة عن

ذكر الله تعالى ،وتسويف التوبة ،والتواني عن

عمل الخير.

 -1نزلت سورة المنافقون بعد عودة الرسولﷺ من غزوة بني المصطلق (6هـ)  ،وكان سبب نزولها ماروه البخاري-4900( :
الُ :ك ْن ُت َم َع َع ِّميِ -في َغ َز ٍاة َ ،-ف َس ِم ْع ُت َع ْبدَ ال َّل ِه ْب َن ُأ َب ٍّي ْاب َن َس ُل َ
 ،)4901وغيره َع ْن زَ ْي ِد ْب ِن َأ ْر َق َم ] َق َ
ول َي ُق ُ
ولَ :ال ُت ْن ِف ُقوا
األ َع ُّز ِم ْن َها َ
الم ِدي َن ِة َلي ْخ ِر َج َّن َ
َع َلى َم ْن ِع ْندَ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َح َّتى َي ْن َف ُّضواَ ،و َق َ
األ َذ َّلَ ،ف َذ َك ْر ُت َذلِ َك لِ َع ِّمي،
ال َأ ْي ًضاَ :لئِ ْن َر َج ْع َنا إِ َلى َ
ُ
َف َذ َك َر َع ِّمي لِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ إِ َلى َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُأ َب ٍّي َو َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َح َل ُفوا َما َقا ُلواَ ،ف َص َّد َق ُه ْم َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺَ ،ف َأ ْر َس َل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ
َو َك َّذ َبنِيَ ،ف َأ َصا َبنِي َه ٌّم َل ْم ُي ِص ْبنِي ِم ْث ُل ُه َق ُّطَ ،ف َج َل ْس ُت ِفي َب ْيتِيَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿:ﮐ ﮑ ﮒ [ ﴾ ..المنافقون]1 :

....إِ َلى َقولِ ِ
ول ال َّل ِهﷺ َف َق َر َأ َها َع َل َّيُ ،ث َّم َق َ
ه .. ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [المنافقونَ ]8 :ف َأ ْر َس َل إِ َل َّي َر ُس ُ
ال(( :إِ َّن
ْ

ال َّل َه َق ْد َص َّد َق َك))(.)1

 -2معظم القرآن الكريم نزل في الحضر ويسمى (الحضري )  ،وكذلك معظم القرآن نزل نهارا ويسمى (النهاري)  ،ولكن بعضه
نزل في السفر ويسمى (السفري)  ،وكذلك بعضه نزل في الليل ويسمى (الليلي )  ،وسورة المنافقون من القرآن السفري

خصــائصــها

والليلي  ،حيث نزلت أثناء عودة الرسولﷺ من غزوة بين المصطلق وأثناء الليل(. )2
 -3اهتمت السور المدنية ببيان صفات المنافقين ودسائسهم ضد المسلمين ،وال تكاد سورة مدنية تخلو من ذلك ،ولكن أكثر
سورتين اختصتا بذكر ذلك  :سورة التوبة ثم سورة المنافقون(.)3
 -4قال العلماء :الحكمة من حرص الرسول ﷺ على قراءة سورة المنافقون في صالة الجمعة هي :توبيخ المنافقين وردعهم

(كانَ َر ُس ُ
وحثهم على التوبة ؛ ألنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها ،فعن أبي جعفر قالَ :
ول ال َّل ِه ﷺ

س بِ َها
ور ُة ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ور ُة ا ْل ُج ُم َع ِة َف ُي َبشِّ ُر بِ َها ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ور ِة ا ْل ُج ُم َع ِة َوا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ين َو ُي َح ِّر ُض ُه ْمَ ،و َأ َّما ُس َ
ينَ ،ف َأ َّما ُس َ
َيق َْر ُأ ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة بِ ُس َ
ين َف ُيؤَ ِّي ُ
ين َو ُي َو ِّب ُخ ُه ْم) رواه ابن أبي شيبة.)4()5456( :
ا ْل ُم َن ِاف ِق َ

 -5جاء في سورة المنافقون آية رسمت للمنافقين أخزى صورة ،رمتهم بالبالدة والجمود ،ونصبتهم تماثيل صامتة وخشبا مسندة
بجوانب الجدران ال تبدي حراكا ،وجعلتهم أشد توجسا وجبنا وفزعا من الفئران كلما هجس صوت ،أو علت صحية ،أو تحرك
شيء ،رغم ظاهرهم الخداع وأجسامهم الطوال العراض التي تسر الناظرين ،وإليك األصباغ الحية ،والمالمح الشاخصة ،في آية

واحدة من تلك اآليات المعجزة الفريدة ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾(.)5
‡

محورها الرئيسي( :كشف أستار النفاق ،وفضح المنافقين؛ من خالل بيان صفاتهم وكشف تآمرهم على اإلسالم ،وتحذير
المؤمنين من التخلق بأخالق المنافقين) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 :)4-1( -1بيان أقبح صفات المنافقين  :يبطنون الكفر ويظهرون اإليمان ،ويخدعون المؤمنين باأليمان الكاذبة ،ورغم
نضارة هيئتهم وحالوة ألسنتهم فإن قلوبهم خاوية من اإليمان وجبانة.
 : )8-5( -2استكبار المنافقين عن االستغفار ،وتآمرهم على المسلمين ،وتطاولهم على مقام الرسول ﷺ ،وإثبات العزة لله
ورسوله ﷺ والمؤمنين.
 : )11-9( -3تحذير المؤمنين من االغترار بالدنيا عن طاعة الله وذكره كما هو شأن المنافقين ،وأمرهم باإلنفاق في سبيل الخير.
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‡

التغابن  :الغُ بن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من اإلخفاء ،والتغابن :أن يغبن القوم بعضهم بعضا ،وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بذلك النفراد السورة بذكر لفظ (التغابن) فيها،ولم يذكر في غيرها ،وذلك في قوله تعالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ..ﰎ﴾ ،والمقصود بيوم التغابن :يوم القيامة ،وقيل سمي بذلك؛ ألنه يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه اإليمان،
السعداء منازل األشقياء
ويظهر غبن المؤمن بتقصيره في اإلحسان .وقيل ألن في هذا اليوم يغبن بعضهم بعضا؛ وذلك لنزول ّ

السعداء التي كانوا سينزلونها لو كانوا أشقياء كما ورد في
التي كانوا سينزلونها لو كانوا سعداء ،ونزول األشقياء في منازل ّ
ار إِلاَّ ُأ ِر َي َمق َْعدَ ُه ِم َن ا ْل َج َّن ِة َل ْو َأ ْح َس َن لِ َي ُكونَ َع َل ْي ِه َح ْس َرةًَ ،ولاَ َي ْد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة َأ َحدٌ إِلاَّ ُأ ِر َي َمق َْعدَ ُه ِم َن
الحديث(( :لاَ َي ْد ُخ ُل َأ َحدٌ ال َّن َ
ال َّنا ِر َل ْو َأ َس َاء لِ َي ْز َدا َد ُش ْك ًرا)) .رواه أحمد ،)10980( :وصححه محققو المسند.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-22

طوال المفصل
()28-15

آياتها ومتوسطها ( 18 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-16

فاتحتها

صفحاتها 2 :

الثناء على الله
()14-12
أسطرها 28 :

المصحف )64( :

بدايتها

الجزء ()28

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-6

كلماتها 241 :

حروفها 1072 :

النزول )108( :
الحزب ()56

الربع ()2

222

لفظ الجاللة (اﷲ) 20 :

الطول )67( :

نهايتها

الجزء ()28

الحزب ()56

الربع ()2

222

حجمها

ربع = 0٫6

حزب = 0.15

جزء = 0.07

نسبة حجمها = % 0.32

حــروف
فواصل آياتها

ر )7( :

م )7( :

ن )3( :

د )1( :

ول ِ
ول ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ات
ْ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﭤ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
﴿ﮢ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه
ال َّ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ُ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات)) .)...رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه
َ ِّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ووافقه الذهبي .وسورة (التغابن) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ِ
ال ال َّنبِيﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(التغابن)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي 00،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (التغابن) من المفصل.

‡

تن ــاس ـبـ ــها

تناسبت سورة التغابن مع سورة المنافقون – السابقة  -من عدة وجوه  :منها أن سورة المنافقون ذكرت حال المنافقين وسورة التغابن
ذكرت حال الكافرين ،وال تخفى العالقة التي بينهما .وأيضا في آخر سورة المنافقون نهى تعالى عن االشتغال باألموال واألوالد عن

ذكر الله ،وفي آخر سورة التغابن بين تعالى أن األموال واألوالد فتنة .وكذلك في آخر سورة المنافقون أمر تعالى باإلنفاق في سبيل
الله ،وأيضا أمر باإلنفاق في آخر سورة التغابن.
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تابع  -تنـاسـب ــها

‡

تناسب مطلع سورة التغابن مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة وختمت بتمجيد الله تعالى وذكر صفاته وأسمائه الحسنى ،قال

تعالى في مطلعها ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ....ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ ،وقال تعالى في ختامها  ...﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ فتناسب المطلع مع الختام بذكر وصف الرحمن ،خاصة صفة العلم.

 -1سورة التغابن تجمع بين صفات القرآن المكي والمدني ،ففي نصفها األول تتحدث عن الكفار والرد على شبهاتهم وإنكارهم
للبعث ،وفي النصف اآلخر تتحدث عن المؤمنين؛ ولذا اختلف العلماء فيها ،فبعضهم ذهب إلى أنها مكية ،وبعضهم أنها مدنية

وهو رأي الجمهور ،وذهب بعض المفسرين إلى أن نصفها األول مكي ،ونصفها اآلخر مدني .ولكن الصحيح أنها سورة مدنيه،
قال سيد قطب ( :ليس ما يمنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض األحيان جالء أسس العقيدة ،وإيضاح التصور اإلسالمي،

بهذا األسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي ..والله أعلم.)1()..

 -2أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في عدة مواضع ،ولكن في ثالثة مواضع منها أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقسم به على وقوع
يوم القيامة؛ ر ًّدا على من أنكر وقوعه من أهل الكفر والعناد ،وهذه المواضع الثالثة – بحسب ترتيب المصحف  : -أولها  :في
سورة يونس في قوله تعالى ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ...ﰖ﴾ ،وثانيها  :في سورة سبأ في قوله تعالى:

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﮚ﴾ ،وثالثها  :في سورة التغابن في قوله تعالى ﴿ :ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ....ﯣ﴾ .وهذه اآليات الثالث ال رابع لهن في القرآن الكريم وال نظير لهن(.)2

خصــائصــها

 -3أقسم الله – تعالى – بذاته في القرآن الكريم في عدة مواضع ،ولكن الزركشي حصرها في سبعة مواضع  :أحدها جاء في سورة
التغابن في قوله تعالى  ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ....ﯣ ﴾ ،أما المواضع األخرى فقد جاءت مرتبة
على النحو التالي  :سورة النساء ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ....ﯯ ﴾ وسورة يونس :

﴿ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ...ﰖ﴾ ،سورة الحجر ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ ،وسورة

مريم  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،وسورة الذاريات ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ،وسورة المعارج  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( ،)3والصحيح أن
مواضع قسم الله تعالى بذاته جاءت في مواضع أخرى غير ما ذكر ،فقد جاءت في موضعين من سورة النحل  ﴿ :ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ﴿...ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ...ﯿ﴾ ،وفي سورة سبأ ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮚ﴾ ،وغيرها (.)4

 -4جمع الشيخ أبوالحسن الشاذلي -

 -بين آية آل عمران ..﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ..ﭰ﴾ وآية التغابن ﴿ :ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ..ﯙ﴾ ،فـحـمـل اآليـة األولى على التوحيد والثانية على األعمال ،والمقام يقتضي ذلك ألنه قال بعد األولى:
﴿ ...ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(.)5

‡

محورها الرئيسي ( :اإلقرار بأن الكون كله يسبح الله تعالى ،ولكن اإلنسان منه الكافر ومنه المؤمن ،فللكافر المخدوع بالدنيا

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

الوعيد ،وللمؤمن النصح حتى ال ينخدع بالدنيا وفتنها) ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )4-1( -1الكون كله ينزه خالقه ويسبح بحمده ،وبيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه.

 : )10-5( -2توعد الكفار بأن يكون مصيرهم كسلفهم في العقاب ،والرد على إنكارهم للبعث ،وبيان مصيرهم ومصير
المؤمنين في يوم التغابن.

 : )18-11( -3وصايا مهمة للمؤمنين  :الصبر عند المصائب ،وطاعة الله ورسوله ﷺ ،والتوكل على الله تعالى ،والتحذير
من فتنة األزواج واألوالد واألموال ،واألمر بالتقوى واإلنفاق.
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 -1الطالق  :هو إنهاء عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه ،وسميت بذلك ألنها بينت أحكام الطالق وما يترتب عليه من عدة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ونفقة وغير ذلك ،والفتتاحها بقوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ...ﭿ﴾ قال
المهايمي ( :سميت به لبيانها كيفية الطالق السني ،وما يترتب عليه من العدة والنفقة والسكنى).

الصغرى أو ُ
القصرى  :وسميت بسورة (النساء) ألنها بينت بعض األحكام الخاصة بالنساء وهي أحكام الطالق وما
 -2النساء ُ
يتعلق بهاُ ،
وخصت بـ (الصغرى أو القصرى) تمييزا لها عن سورة النساء ،وهذا يدل على اهتمام اإلسالم بالنساء.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-23

آياتها ومتوسطها ( 12 :طويلة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-17

فاتحتها

طوال المفصل
()28-16
صفحاتها 2 :

النـداء
()10-7
أسطرها 29 :

المصحف )65( :

بدايتها

الجزء ()28
ربع = 1

﴿ﭑ ﭒ﴾
()3-2

كلماتها 287 :

حروفها 1184 :

النزول )99( :
الحزب ()56

الربع ()3

223

الطول )62( :

نهايتها

حزب = 0.25

لفظ الجاللة (اﷲ) 25 :

الجزء ()28

جزء = 0.125

الحزب ()56

الربع ()3

223

نسبة حجمها = % 0.36

ا )12( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(الطالق) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الطالق) من المفصل.
 -3عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
الَ « :ما ِفي ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن آ َي ٌة َأ ْس َر َع َف َر ًجا ِم ْن َق ْولِ ِه ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الطالق»]2 :
ْ
ْ ْ
رواه البخاري في األدب المفرد ،)489( :وحسن إسناده األلباني.
 -4عن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
الَ « :ما ِفي ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن آ َي ٌة َأ ْكث َُر َت ْف ِو ً
ور ِة ال ِّن َس ِاء ا ْل ُق ْص َرى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
يضا ِم ْن آ َي ٍة ِفي ُس َ
ْ
ْ ْ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الطالق »]3 :رواه أبوعبيدة في فضائل القرآن،)516( :
وصححه محقق الكتاب :الشيخ مجدي السيد.
ال َ :
 َق َ"أ َم َر َع ِد ُّي ْب ُن َأ ْر َطأ َة ا ْل َح َس َن َأ ْن ُي َص ِّل َي بِال َّن ِ
اسَ ،ف َق َر َأ ِفي ا ْل َف ْج ِر ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾،
َ -5ع ْن َق َتا َد َة -
َو﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾" رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)951( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
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‡

تناسب مطلع سورة الطالق مع خاتمة سورة

التغابن – السابقة -؛ حيث جاء في ختام

‡

تناسب مطلع سورة الطالق مع خاتمتها؛ حيث افتتحت السورة ببيان
بعض أحكام الطالق وتعليق ذلك بتقوى الله والتحذير من تعدي

ح��دوده ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

س��ورة التغابن التحذير من فتنة األزواج

واألوالد ،قال تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

تن ــاس ـبـ ــها

ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ،ولما كانت

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ ،وختمت السورة ببيان أن هذه

األوالد قد تؤدي إلى القسوة وترك اإلنفاق

على كل شيء وعلمه محيط بكل شيء ،قال تعالى﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ

األحكام من أمر الله الذي نزل به الوحي ،وأن الله – تعالى  -قادر

عداوة األزواج قد تفضي إلى الطالق ،وعداوة

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑ

عليهم ،عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطالق

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾.

واإلنفاق على األوالد وعلى المطلقات.

 -1سورة الطالق جاءت لتبين أحكام الطالق وما يعقبه من العدة واإلرضاع واإلنفاق واإلسكان؛ تتميم ًا ألحكام الطالق المذكورة
في سورة البقرة ما بين آية ( )228إلى اآلية (.)1()242
ُ -2ذ ِك َر لفظ (الطالق) ومشتقاته في القرآن أربع عشرة مرة ،على النحو التالي :عشر مرات في سورة البقرة ،ومرتان في سورة
الطالق ،مرة واحدة في سورة األحزاب وسورة التحريم ،وكلها سور مدنية(.)2

 -3أحاطت سورة الطالق األحكام الواردة فيها بسياج من االهتمام؛ فافتتحت السورة بخطاب األمة من خالل خطاب نبيهﷺ؛
وذلك زيادة في االهتمام وإشعارا بخطورة األمر المتحدث فيه ،وربطت أحكام الطالق بتقوى الله تعالى؛ ألن عدم التقوى في
هذه الظروف لن يؤدي إلى انهيار أسرة واحدة فقط ،بل إن ضرر ذلك سيتعدى إلى المجتمع كله ،وأيضا رغبت َمن يلتزم بهذه

خصــائصــها

األحكام بالتفريج والرزق الحسن وتيسير أموره وتكفير ذنوبه ،ورهبت من لم يلتزم بها ويتعدى حدود الله تعالى بأنه ظالم

يستحق العقاب من الله تعالى(.)3

 -4بعد أن ذكرت سورة الطالق أحكام الطالق في نصفها األول ،جاء في بداية نصفها الثاني ذكر حال األمم الخارجة عن أمر ربها،
قال تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،ورأى العلماء أن في

هذا التعقيب توعدا لمن يخل بأحكام الطالق ويعبث فيها ،ألن الله تعالى بين في أول السورة أن هذه األحكام من أمر الله ،قال

تعالى  ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ،والسياق متماسك ،ولفظ األمر
واحد؛ فلذا ال يجوز التهاون في تطبيق هذه األحكام خاصة من قبل المجتمع(.)4

 -5قال اإلمام البقاعي مبينا مقصود سورة الطالق( :ومقصودها :تقدير حسن التدبير في المفارقة والمهاجرة بتهذيب األخالق
بالتقوى السيما إن كان ذلك عند الشقاق ،السيما إن كان في أمر النساء ،السيما عند الطالق ،ليكون الفراق على نحو

التواصل والتالق)(.)5
‡

محورها الرئيسي  ( :بيان األحكام التشريعية التي تنظم حال األسرة أثناء وبعد انفصال الزوجين ،ثم التهديد بذكر عاقبة المخالفين).

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )3-1( -1تحديد وقت الطالق ،ومكث المرأة المطلقة رجعيا في بيت الزوجية ،واإلشهاد على الطالق والرجعة ،وربط
ذلك بتقوى الله – تعالى – والتوكل عليه ،والتحذير من تعدي حدود الله ،وبيان ثمرة التقوى والتوكل.
 : )7-4( -2بعض أنواع ِعدة المطلقة ومقاديرها ،وحقوق المعتدات في السكن والنفقة ،وأحكام الرضاع.
 : )12-8( -3وعيد المخالفين ووعد الطائعين ،والتذكير بقدرة الله وعلمه المحيط.
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 -1التحريم  :سميت بذلك الفتتاحها بعتاب الله تعالى على سبيل التلطف لرسوله ﷺ لتحريمه شيئا على نفسه ،وذلك في قوله
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 ﴿ -2ﭓ ﭔ﴾ :سميت بذلك الفتتاحها بهذه الجملة ﴿ ﭓ ﭔ﴾.

 -3ا ْل ُم َت َح ِّر ُم  :مصدر ميمي من تحرم منه ،بمعنى تمنع عنه ،فالكلمة بمعنى التحريم ،أو المقصود بها الرسول ﷺ الذي حرم على
نفسه العسل أو جاريته إلرضاء بعض زوجاته.

 -4النبي ﷺ :ألنها ذكرت لفظ (النبي) في أول آية ﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ،وألنها افتتحت بحديث يخص النبي ﷺ ،وما حدث بينه وبين
بعض أزواجه.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-24

آياتها ومتوسطها ( 12 :طويلة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-18

فاتحتها

طوال المفصل
()28-17
صفحاتها 2 :

النـداء
()10-8
أسطرها 28 :

المصحف )66( :

بدايتها

الجزء ()28

﴿ﭑ ﭒ﴾
()3-3

كلماتها 249 :

حروفها 1074 :

النزول )107( :
الحزب ()56

الربع ()4

224

لفظ الجاللة (اﷲ) 13 :

الطول )66( :

نهايتها

الجزء ()28

الحزب ()56

الربع ()4

224

حجمها

ربع = 1

حزب = 0.25

جزء = 0.125

نسبة حجمها = % 0.32

حــروف
فواصل آياتها

ن )5( :

ر )4( :

م )2( :

ا )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(التحريم) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (التحريم) من المفصل.
الَ :
 َق َ"أ َم َر َع ِد ُّي ْب ُن َأ ْرطأة ا ْل َح َس َن َأ ْن ُي َص ِّل َي بِال َّن ِ
اسَ ،ف َق َر َأ ِفي ا ْل َف ْج ِر﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾،
َ -3ع ْن َق َتا َد َة -
َو﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾" رواه المستغفري في فضائل القرآن ( )951وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.

‡

تناسب موضوع سورة التحريم مع موضوع سورة الطالق – السابقة -؛ فقد كان موضوع سورة الطالق في بيان األحكام التي

تن ــاس ـبـ ــها

تخص الخالفات والمشاكل الزوجية التي تقع في بيوت المسلمين عامة ،وجاءت سورة التحريم لتبين أحكام بعض المشاكل
التي وقعت في بيت النبوة خاصة؛حتى يكون هذا البيت الشريف قدوة للمسلمين في حل المشاكل الزوجية،قال أبو جعفر

الغرناطي( :فهذه السورة – أي التحريم  -وسورة الطالق أقرب شيء وأنسبه لسورة األنفال وبراءة لتقارب المعاني والتحام

المقاصد)(.)1
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تابع  -تناسبها

‡

تناسب مطلع سورة التحريم مع خاتمتها؛ حيث بدأت بذكر أزواج النبي ﷺ ،وختمت بذكر امرأتين في الجنة :آسية امرأة فرعون،
ومريم بنت عمران .وفي أولها :مظاهرة(تعاون) بعض أزواجه عليه ﷺ ،وفي آخرها ضرب المثل بــ امرأتي نوح ولوط – عليهما

السالم – اللتين لم ينتفعا بصلتهما بهذين الرسولين بسبب خيانتهما في الدين ؛ وفي هذا تحذيرألمهات المؤمنين وتخويف.
 -1قال العالمة عبد الرحمن السعدي -

 -في بيان سبب نزول السورة ( :هذا عتاب من الله لنبيه محمد ﷺ ،حين حرم على

نفسه سريته “مارية” أو شرب العسل ،مراعاة لخاطر بعض زوجاته ،في قصة معروفة ،فأنزل الله – تعالى -هذه اآليات ﴿ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾)(.)2

 -2سورة التحريم آخر سورة  -بحسب ترتيب المصحف  -افتتحت بالنداء للنبي ﷺ ﴿ﭑ ﭒ﴾ ،وقد سبقتها بهذا االفتتاح
سورتا األحزاب والطالق( .)3والسور الثالث كلها مدنية ،وجاءت في الثلث األخير من المصحف.

 -3افتتحت سورة التحريم بآية تعتبر من آيات العتاب ،وهي مواضع عاتب الله تعالى رسوله ﷺ على أمور اجتهد وعمل فيها بما
هو خالف األولى أو األفضل ،فاستدرك الله تعالى عليه في هذه اآليات وأرشده إلى األولى واألفضل واألكمل(.)4

 -4جمعت آية واحدة من سورة التحريم مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،ويمكن اعتبار هذه اآلية من جوامع

اآليات( .)5قال الشيخ على الصابوني( :وإنما دخلت واو العطف على هنا ﴿ ﯘ ﯙ﴾ للتنويع والتقسيم ،ولو سقطت

خصــائصــها

الختل المعنى ،ألن الثيوبة والبكارة ال يجتمعان ،فتدبر سر القرآن)(.)6

 -5اآلية السابقة ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ...ﯚ﴾ من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا عمر بن
ال ٍ
ثَ :ف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
ْت َر ِّبي ِفي َث َ
الخ َّط ِ
الخطاب ] ،فقد روى البخاري )402( :وغيره ،عن ُع َم َر ْب ِن َ
ول
ُ
اب
«وا َفق ُ
] قال َ :
اهيم ُم َص ًّلىَ ،ف َن َز َل ْت﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [البقرةَ ]125 :وآ َي ُة ِ
ِ
ِ
ِ
الح َج ِ
ابُ ،ق ْل ُت:
ال َّلهَ ،ل ِو ات ََّخ ْذنَا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َر َ
اجرَ ،ف َن َز َل ْت آ َي ُة ِ
ِ
َيا َر ُس َ ِ
َ
َ
الح َج ِ
اج َت َم َع نِ َس ُاء ال َّنبِ ِّي ﷺ ِفي الغَ ْي َر ِة
اب َ
،و ْ
ول ال َّلهَ ،ل ْو أ َم ْر َت ن َس َاء َك أ ْن َي ْح َت ِج ْب َنَ ،فإِ َّن ُه ُي َك ِّل ُم ُه َّن َ
الب ُّر َوال َف ِ ُ
َع َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه َّن﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾َ ،ف َن َز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة » .و(آية الحجاب) وهي قوله تعالى
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ...ﯕ﴾ األحزاب.
 -6سورة التحريم آخر سورة من الجزء الثامن والعشرين  ،المعروف بجزء ( َق ْد َس ِم َع )  .ويالحظ أن هذا الجزء قد بدأ بسورة

(المجادلة) التي جاء في مطلعها عرض لمشكلة زوجية حدثت في بيت من بيوت الصحابة  ،وهي مظاهرة (تحريم )أوس بن
الصامت لزوجته خولة بنت ثعلبة األنصارية ُ ،
وختِ َم هذا الجزء بسورة (التحريم) الذي جاء في مطلعها عرض مشكلة حدثت في

بيت النبوة  ،وهي مظاهرة (تعاون) السيدة عائشة وحفصة – رضي الله عنهما -على النبي ﷺ ليحرم على نفسه العسل أو جاريته
بسبب الغيرة ،وهذا يدل على مدى اهتمام القرآن الكريم بحل المشاكل األسرية ؛ ألن األسرة هي نواة المجتمع  ،إن تماسكت

وصلحت صلح المجتمع وتماسك  ،والعكس صحيح (.)7
‡

محورها الرئيسي( :تربية األسرة المسلمة من خالل أحداث وقعت في بيت النبوة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : ) 5 – 1 ( -1مواجهة مشكلة وقعت ببيت النبوة تقتضي توجيه عتاب لطيف للحبيب ﷺ ،وخطاب شديد لبعض أزواجهﷺ

لما بدر منهم بسبب الغيرة ،والتحذير من إفشاء األسرار الزوجية.

 : ) 9 – 6 ( -2توجيهات للمؤمنين  :بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار ،والتوبة النصوحة ،وجهاد الكفار والمنافقين.

 : )12-10 ( -3ضرب أمثلة من النساء المؤمنات والكافرات؛ لبيان المسؤولية الفردية ،وأن المرأة المؤمنة ال يضرها زوجها
الكافر ،والمرأة الكافرة ال تنتفع بزوجها المؤمن.
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 -1الملك  :سميت بذلك الفتتاحها بثناء الله – تعالى – على نفسه الذي بيده ملك كل شيء ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾.

ماضيا ،وال يسند إال لله – تعالى ،-وتبارك الل ُه :أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته ،وسميت بذلك
 -2تبارك  :فعل ال ُيستعمل إال
ً
الفتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾.

﴿ -3ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾  :وهذه التسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة .

 -4المانعة – الم َّناعة (بصيغة المبالغة) :ألنها تمنع عن قارئها عذاب القبر ،وجاءت هذه التسمية في حديث ابن مسعودَ ..« :و ُك َّنا ِفي َع ْه ِد
ول ِ
َر ُس ِ
الله ﷺ ن َُس ِّم َيها ا ْل َمانِ َع َة »..رواه النسائي وحسنه األلباني.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

-5

-6
-7

-8
-9

تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

اب ال َّنبِ ِّي ﷺَ ..ف َق َ
الم ْن ِجية  :ألنها تنجي قارئها من عذاب القبر ،وقد جاءت هذه التسمية في حديث ْاب ِن َع َّب ٍ
اس ،عن َب ْع ِ
ض َأ ْص َح ِ
الَ :يا
ُ
ول ال َّل ِه إِنِّي َضرب ُت ِخبائِي َع َلى َقب ٍر َو َأنَا لاَ َأ ْح ِس ُب َأ َّن ُه َقبرَ ،فإِ َذا ِف ِ
الم ْل ِ
ك َح َّتى َخ َت َم َهاَ .ف َق َ
َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ :
ور َة ت ََب َ
يه إِن َْسانٌ َيق َْر ُأ ُس َ
ار َك ُ
َْ
َ
ٌْ
ْ
الم ْن ِجي ُةُ ،ت ْن ِج ِ
(( ِهي َ ِ ِ
يه ِم ْن َع َذ ِ
اب ال َق ْب ِر)) .رواه الترمذي ,)2890( :وضعفه األلباني.
المان َع ُة ،ه َي ُ َ
َ
ار َك ا ْل ُم ْل ُك :سميت بـ (تبارك) الفتتاحها به ،وقورنت بـ (الملك) لتميزها عن سورة ( الفرقان ) الفتتاحها بنفس اللفظ ،وقد ُذكرت هذه
ت ََب َ
التسمية في نفس حديث ابن عباس السابق ،وهو قولهَ ..« :فإِ َذا ِف ِ
ار َك ا ْل ُم ْل ُك َح َّتى َخ َت َم َها.»..
ور َة ت ََب َ
يه إِن َْسانٌ َيق َْر ُأ ُس َ
ا ْل ُم َج ِاد َلة  :ألنها تجادل عن قارئها يوم القيامة حتى ال يعذب ،وقد جاءت التسمية بحديث مروي عن ابن عباس أنه قال «:ا ْق َر ْأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
يع َو َل ِد َك َو ِصب َيانَ َبيتِ َك َو ِجيران ََك؛ َفإِن ََّها ا ْل ُم ْن ِجي ُةَ ،و ِهي ا ْل ُم َج ِاد َل ُة ت َُج ِاد ُلَ ،وت َُخ ِ
اص ُم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
اح َف ْظ َها َو َع ِّل ْم َها َأ ْه َل َك َو َج ِم َ
ﭔ﴾ [الملكَ ]1 :و ْ
َ
َّ
ْ ْ
َ
ِع ْندَ َر ِّب َها لِ َقا ِرئِ َها »..،رواه عبد بن حميد في مسنده وقال محقق الكتاب الشيخ مصطفى العدوي  :إسناده ضعيف جدا.
الواقية  :ألنها تقي صاحبها من عذاب القبر.
 -11- 10الشافعة – المخ ِّلصة – الدافعة  :ذكر هذه األسماء الفيروزآبادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز) ،ولكن لم يتابعه عليها أحد
من المفسرين(.)1

زمن نزولها

طولـها
المفصـل
()66-19

مكية
()86-43

فاتحتها

طوال المفصل
()28-18

آياتها ومتوسطها ( 30 :متوسطة) صفحاتها 2٫4 :

بدايتها

المصحف )67( :
الجزء ()29

ربع = 1

الحزب ()57

الثناء على الله
()14-13
أسطرها 33 :

كلماتها 333 :

النزول )77( :

الربع ()1
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نهايتها

حزب = 0.25

ر )21( :

بإثبات صفات المدح
()7-7
حروفها 1330 :

الجزء ()29

جزء = 0.125
ن )7( :

﴿ﭑ﴾
()2-2

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الطول )59( :

الحزب ()57

الربع ()1

225

نسبة حجمها = % 0.4
م )2( :

الق ْر ِ
َ -1ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
ور ًة ِم َن ُ
ور ُة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
آن ثَلاَ ُثونَ آ َي ًة َش َف َع ْت لِ َر ُج ٍل َح َّتى ُغ ِف َر َل ُهَ ،و ِه َي ُس َ
ال(( :إِ َّن ُس َ
ﭔ﴾)) .رواه الترمذي ،)2891( :وحسنه األلباني.

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

اص َم ْت َع ْن َص ِ
َس ب ِن َمالِ ٍ
ور ٌة ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
الَ :ق َ
ك ] َق َ
ال َر ُس ُ
احبِ َها َح َّتى َأ ْد َخ َل ْت ُه ا ْل َج َّن َةَ ،و ِه َي
آن َما ِه َي إِلاَّ ثَلاَ ُثونَ آ َي ًةَ ،خ َ
((س َ
ول ال َّل ِه ﷺُ :
َ -2ع ْن َأن ِ ْ
ور ُة ت ََب َار َك)) رواه الطبراني في المعجم األوسط ،)3654( :وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير.)3644(:
ُس َ
ِ
َ
َ -3ع ْن َجابِ ٍر] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
ال َ :
الس ْجدَ ةََ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾)) .رواه أحمد:
ول الله ﷺ َال َي َن ُام َح َّتى َيق َْرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ َّ

( ،)14660وصححه محققو المسند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الَ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَان َي،
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ (( :أ ْعط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْلمئ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة (الملك)
من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

180

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الله ب ِن َمس ُع ٍ
َ -5ع ْن َعب ِد ِ
ود ] َق َ
الَ « :م ْن َق َر َأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [الملكُ ]1 :ك َّل َل ْي َل ٍة َم َن َع ُه الل ُه بِ َها ِم ْن َع َذ ِ
،و ُك َّنا ِفي َع ْه ِد
اب ا ْل َق ْب ِر َ
ْ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َر ُس ِ
َ
َ
َ
ِّ
ِ
َ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ِ
ْ
َ
ٌ
اب» رواه النسائي في السنن الكبرى:
ط
أ
و
َر
ث
ك
أ
د
ق
ف
ة
ل
ي
ل
ل
ك
ي
ف
ا
ه
ب
أ
ر
ق
ن
م
ة
ور
س
الله
اب
ت
ك
ي
ف
ا
َّه
ن
إ
و
،
ة
ع
ان
م
ل
ا
ا
يه
م
ُس
ن
ﷺ
الله
ول
ْ
َ
ُ َ َ ْ َ َ
َ ِّ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ْ
( ،)10479وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب.)1589( :
َ -6ع ِن اب ِن َمس ُع ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ود ] َق َ
الر ُج ُل ِفي َق ْب ِر ِه َف ُت ْؤتَى ِر ْجلاَ ُه َف َت ُق ُ
ول ِر ْجلاَ ُهَ :ل ْي َس َل ُك ْم َع َلى َما ق َبلي َسبِ ٌ
ور َة ا ْل ُم ْلكُ ،ث َّم ُي ْؤتَى
يل إِ َّن ُه َكانَ َيق َْرأ ُس َ
ْ ْ
الُ « :ي ْؤتَى َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ٌ
َ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ور َة ال ُملك ،ث َّم ُي ْؤتَى م ْن ق َب ِل َرأسه ف َي ُقول :ل ْي َس لك ْم َعلى َما
ِم ْن ِق َب ِل َص ْدره أ ْو قالَ :بطنه ف َي ُقول :ل ْي َس لك ْم َعلى َما ق َبلي َسبيل إ َّن ُه كانَ َيق َْرأ ُس َ
ِق َب ِلي َسبِ ٌ
ور َة ا ْل ُم ْل ِكَ ،ف ِه َي ا ْل َمانِ َع ُة ت َْم َن ُع ِم ْن َع َذ ِ
ور ُة ا ْل ُم ْل ِك َم ْن َق َر َأ َها ِفي َل ْي َل ٍة َف َق ْد َأ ْكث ََر َو َأ ْط َي َب» .رواه
اب ا ْل َق ْب ِر َو ِه َي ِفي ال َّت ْو َر ِاة ُس َ
يل إِ َّن ُه َكانَ َيق َْر ُأ ُس َ
البيهقي في شعب اإليمان ،)2279( :وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب.)1475( :
َ -7ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن إسناده محقق
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
ُّ
الكتاب حسين سليم أسد الداراني .اللباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الملك) من المفصل.
ِ
ِ
ِ
 قال َ :"أ َّن ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ُث ُل ُث ا ْل ُق ْر ِ
آنَ ،و َأ َّن ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ت َُجاد ُل
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْو ٍف -
َ -8ع ْن ُح َم ْيد ْب ِن َع ْبد َّ
َع ْن َص ِ
احبِ َها" .المستغفري في فضائل القرآن ،)959( :وصححه محقق الكتاب:الدكتور أحمد السلوم.
َ
 َق ََ -9ع ْن َك ْع ِ
ب األحبار -
الس ْجدَ ةَ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ُ ،كتِ َب َل ُه َس ْب ُعونَ
الَ " :م ْن َق َرأ ﴿ﭓ﴾ َّ
َح َس َن ًةَ ،و ُح َّط َع ْن ُه بِ َها َس ْب ُعونَ َس ِّي َئ ًةَ ،و ُر ِف َع َل ُه بِ َها َس ْب ُعونَ َد َر َج ًة" رواه الدارمي في سننه ،)3452( :وقال محقق الكتاب حسين سليم:

إسناده صحيح وهو موقوف على كعب.
اء الآْ ِخر ِة بِس َ ِ
"أ َّن َأ َبا ُه َكانَ لاَ َيدَ ُع َأ ْن َيقْر َأ ِفي ا ْل ِعشَ ِ
َ :
الصغْ َرى ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾،
َ -10ع ِن عبدالله بن طاووس بن كيسان
الس ْجدَ ِة ُّ
َ ُ
َ
ورة َّ
َو﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾" .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)858( :وصححه محقق الكتاب  :الدكتور أحمد السلوم.
الصغْ رى)َ ،فأ َّما َص ِ
ِ
ِ
َ
َ
ــــر ْيجٍ َق َ
اح ُب
الَ :أخْ َب َرنِي َع َط ٌاء -
(الس ْجدَ َة ُّ َ
َ -11ع ِن ْاب ِن ُج َ
" :أ َّن َر ُج َل ْي ِن ف َيما َم َضى َكانَ َي ْل َز ُم أ َحدُ ُه َما (ت ََب َار َك) واآلخ ُر َِّ
َ
الصغْ َرى) َفا ْن َق َس َم ْت ِفي َق ْب ِر ِه ِق ْس َم ْي ِنِ :ق ْس ٌم ِع ْندَ َر ْأ ِس ِهَ ،و ِق ْس ٌم ِع ْندَ ِر ْج َل ْي ِه َح َّتى ن ََجا،
(الس ْجدَ ِة ُّ
(ت ََب َار َك) َف َجا َد َل ْت َع ْن ُه َح َّتى ن ََجاَ ،وأ َّما َصاح ُب َّ
َف ُس ِّم َي ِت ا ْل ُم ْن َق ِس َم َة" .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)860( :وصححه محقق الكتاب  :الدكتور أحمد السلوم.
‡

ختمت سورة التحريم – السابقة – بذكر مثالين على ممن ابتالهم الله عز وجل:

تن ــاس ـبـ ــها

امرأة فرعون المؤمنة التي ابتليت بزوجها الطاغي والكافر فثبتت على اإليمان،
ومريم التي ابتليت بالحمل بعيسى ووالدته دون زواج فثبتت وتحملت ما اتهمها
به بنو إسرائيل،وافتتحت سورة الملك بالتأكيد على أن االبتالء سنة عامة ،قال

تعالى ﴿:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾؛

فناسب مطلع الملك خاتمة التحريم.

‡

تناسب مطلع سورة الملك مع خاتمتها؛ فقد
افتتحت بوصف قدرة الله تعالى المطلقة:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ﴾ ،وختمت بالتأكيد على قدرة الله
المطلقة وعجز الخلق في قوله﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾.

 -1اختصت سورة الملك – رغم قلة آياتها – بفضل خاص وبركة عظيمة ،فهي تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتشفع له يوم القيامة عند ربه،
وهي من السور التي امتازت بتعدد أسمائها ،وهذا يدل على شرفها وفضلها.

خصــائصــها

 -2سورة الملك آخر سورة  -بحسب ترتيب المصحف  -تفتتح بالثناء على الله تعالى بالمدح ،والسور التي افتتحت بذلك سبع ،وهي مرتبة
على النحو التالي  :الفاتحة ،األنعام ،الكهف ،الفرقان ،سبأ ،فاطر ،الملك .وكلها سور مكية ،وكلها افتتح بـ (الحمد) ،ما عدا الفرقان

والملك افتتحتا بـ (تبارك)(.)2
 -3سورة الملك ُأو َلى سور الجزء التاسع والعشرين ،والذي ُس ِّمي بما افتتحت به سورة الملك( :جزء تبارك) ،وهذا الجزء يحتوي على إحدى
عشرة سورة  :تبدأ بالملك وتنتهي بسورة المرسالت ،وكلها سور مكية ،وهي تهتم بالجانب العقائدي؛ كما هو شأن القرآن المكي(.)3

‡

محورها الرئيسي( :الخضوع ِ
لله ،التصافه بكمال الملك ،الدال عليه تمام القدرة ،والمقارنة بين حال الكفار وحال المؤمنين في الدارين)،
ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )12-1( -1تمجيد الله تعالى المالك لكل شيء والقادر على شيء ،ومن مظاهر قدرته خلق الموت والحياة ليختبر الخلق ،وخلق
السماء بإتقان ،وتوعد الشياطين المضلين للبشر ،وبيان حال الخلق المختبرين يوم القيامة :فالكفار في عذاب جهنم وحسرة

لتكذيبهم رسل الله ،والمؤمنون في مغفرة وثواب عظيم لخشيتهم لربهم.

 : )22-13( -2بيان بعض مظاهر علم الله الواسع وقدرته في تذليل األرض للبشر ،وتوعد الكفار الغافلين بالعقاب الدنيوي ودعوتهم
ألخذ العبرة ممن سبقهم ،وبيان أنه ال ناصر لهم وال رازق إال الله تعالى ،ومقارنة حالهم في الضالل بحال المؤمنين في الهداية.

 : )30-23( -3تقرير بأن الله تعالى الذي بقدرته أنشأ الخلق فهو قادر على إعادتهم يوم القيامة ،وتوعد الكفار المنكرين للبعث بسوء حالهم
في هذا اليوم ،وبيان أن تمني الكفار لهالك الرسول ﷺ والمؤمنين لن ينفعهم ولن يمنع عنهم عذاب الله لهم في الدنيا واآلخرة.
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 -1القلم  :هو ما ُيكتب به ،وسميت بذلك الفتتاحها بقسم الله تعالى بـ (القلم) ،قال تعالى ﴿ :ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾،

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وأقسم الله تعالى بالقلم لما فيه من المنافع والفوائد التي ال يحيط بها الوصف ،والمراد بالقلم عند األكثرين  :الجنس ،فيشمل

كل قلم يكتب به في السماء وفي األرض .وقد ذكر (القلم) في سورة العلق ،وجاء بالجمع في آل عمران ولقمان.

﴿ -2ﮉ﴾  :هو حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة ،التي ابتدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن ،منها هذه السورة،
فسميت به؛ ألنها انفردت بافتتاحها بهذا الحرف فميزت به عن بقية السور ،وينطق(نُون).

﴿ -3ﮉﮊ ﮋ﴾  :سميت بذلك على حكاية اللفظين الواقعين في أولها ،أي سورة هذا اللفظ.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-20

طوال المفصل
()28-19

آياتها ومتوسطها ( 52 :قصيرة)

صفحاتها 2٫2 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مكية
()86-44

فاتحتها
حروف التهجي
()29-29
أسطرها 31 :

المصحف )68( :

بدايتها

الجزء ()29

﴿ﮉ﴾

حرف واحد
()3-3

كلماتها 299 :

()1-1

حروفها 1264 :

النزول )2( :
الحزب ()57

ربع = 1

الربع ()2

226

حزب = 0.25
ن )42( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الطول )61( :

نهايتها

الجزء ()29

الحزب ()57

جزء = 0.125

الربع ()2

226

نسبة حجمها = % 0.38
م )10( :

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (القلم) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الواقعة ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(القلم)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (القلم) من المفصل.
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‡

جاء في ختام سورة « الملك » -السابقة  -قوله تعالىُ ﴿:ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم
إِ ْن َأ ْه َل َكنِ َي ال َّل ُه َو َم ْن َم ِع َي َأ ْو َر ِح َمنا ﴾ )28( ....ـ وفى هذا ما يشير

بدأت بنفي ما ُرمي به ﷺ من الجنون فقال

 ،حتى إنهم ليتمنون زواله من بينهم  ..وجاء في مفتتح سورة « القلم

وف�ي آخره�ا حك�ى اته�ام المش�ركين

‡

إلى نظرة الكراهية واالستثقال التي ينظر بها المشركون إلى النبيﷺ

تن ــاس ـبـ ــها

» مواساة الله – تعالى – لنبيه ﷺ بنفيه ما يتهمه به الكفار من الجنون

ووعده باألجر المتصل وتزكية أخالقه  ،فيقول ال ّله سبحانه  ﴿ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ ..وفى هذا ما يكبت المشركين  ،ويمأل قلوبهم
حسرة وكمدا  ،فتناسب المقطعان بالحديث عن الرسول ﷺ وصراعه

مع الكفار .

تناسب مطلع سورة القلم مع خاتمتها؛ حيث
تعالى﴿:ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾،
للرس�ول ﷺ بالجن�ون فق�ال تعال�ى:

﴿ ...ﮥ ﮦﮧ ﮨ﴾ ..فسبحان

م�ن نف�ى ع�ن رس�وله ﷺ التهم�ة قب�ل

حكايته�ا ،وهذا من ب�اب رد الععجز على
الصدر وهو من المحسنات اللفظية.

 -1سورة القلم تعتبر من أوائل السور القرآنية نزوال ،فقد ذكرت الروايات التي حددت زمن نزول السورة أنها السورة الثانية في
النزول ،بعد سورة «العلق» .ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها الذي يدل على اشتداد الصراع بين الرسول ﷺ وكفار
قريش؛ وهذا يقتضي أن تكون نزلت متأخرة بعض الشيء ،مما جعل بعض العلماء يرى أنها السورة الرابعة في النزول ،فقد

سبقتها سور :العلق ،والمدثر ،والمزمل(.)1

 -2سورة القلم آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بحرف واحد من حروف التهجي ،فقد سبقتها سورتا (ص) و(ق)،
وكذلك آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – من السور التي افتتحت بحروف التهجي أو الحروف المقطعة ،وهي تسع
وعشرون سورة مرتبة على النحو التالي  :البقرة ،آل عمران ،األعراف ،يونس ،هود ،يوسف ،الرعد ،إبراهيم ،الحجر ،مريم،
طه ،الشعراء ،النمل ،القصص ،العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة ،يس ،ص ،غافر ،فصلت ،الشورى ،الزخرف ،الدخان،

خصــائصــها

الجاثية ،األحقاف ،ق ،القلم .وكلها سور مكية ما عدا البقرة وآل عمران ،والرعد اختلف فيها والراجح أنها مكية(.)2

 -3استخدمت سورة القلم أسلوب القصص التربوي ،فذكرت في وسطها قصة أصحاب الجنة (من آية  17إلى آية  ،)33وذهب
الشيخ محمد الغزالي -

 -إلى أن هذه القصة تفيد أن مشركي مكة سوف يتأبون على اإلسالم أوال ثم يعرفون الحق،

ويدخلون فيه وينصرونه .وذاك ما وقع! ،ولذا نجد أن في نهاية السورة ذكرت قصة سيدنا يونس  (من آية  48إلى آية )50

لحث الرسول ﷺ على الصبر وعدم االستعجال(.)3

 -4احتوت سورة القلم على أكثر آية أثنت على أخالق الرسول ﷺ ،وهي قوله تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ،وكثير
فع ْن َسع ِد ب ِن ِهشَ ا ِم ب ِن َع ِ
ام ٍرَ ،ق َ
الَ :أت َْي ُت َعائِشَ َةَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا ُأ َّم
ما يستشهد العلماء بهذه اآلية للثناء على أخالق الرسول ﷺَ ،
ْ
ْ ْ
الله ﷺَ ،قا َل ْتَ (( :كانَ ُخ ُل ُق ُه ا ْل ُقرآنَ َ ،أ َما َتقْر ُأ ا ْل ُقرآنَ َ ،قو َل ِ
ول ِ
ينَ ،أ ْخبِ ِرينِي بِ ُخ ُل ِق َر ُس ِ
الله َع َّز َو َج َّل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ﮞ﴾ [القلم )) ]4 :رواه أحمد ،)24601( :وصححه محققو المسند.

 -5احتوت سورة القلم على أكثر صفات مذمومة تذكر متتالية لبعض كفار قريش ،وقد بلغت تسع صفات ،وهي في قوله تعالى:
﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(.)4

‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

محورها الرئيسي ( :إثبات نبوة الرسول محمد ﷺ والدفاع عن شخصه ،وتحذير الكافرين المغترين من التقول عليه وإلصاق
التهم الباطلة به) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )16-1 ( -1الثناء على الرسول ﷺ وبيان عظم أخالقه ،وذم أخالق الكفار الذين يتهمونه بالجنون.
 : )34-17 ( -2قصة أصحاب الجنة ،وداللتها على جزاء َمن يكفر بنعمة الله عليه.

 : )52-35 ( -3مناقشة المكذبين وتهديدهم ،وأمر النبي ﷺ بالصبر و تذكير العالمين بالقرآن.
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114 - 69

 -1الحاقة  :اسم من أسماء يوم القيامة ،وسميت بذلك؛ لتحقق وقوعها ،أو ألن فيها يتحقق الوعد والوعيد ،وقيل غير ذلك،وسميت
بسورة (الحاقة)؛ الفتتاحها بها وتكرارها فيها في قوله تعالى ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،وافتتاح

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين ،ولم تقع هذه الكلمة في غيرها من سور القرآن.

 -2السلسلة  :سماها بذلك الفيروز آبادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز) ،وعلل تسميته بذلك لوقوع لفظ (السلسلة) في قوله
تعالى﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾.

 -3الواعية  :سماها بذلك الجعبري ،ولعله أخذها من قوله تعالى ﴿:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾.

 وهذان االسمان هما من اجتهاد بعض العلماء استنبطوها من ألفاظ وقعـت في السـورة ولم تثبت عن رسول الله ﷺ ،ولميوافقهم عليهما بقية العلماء.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86-45

آياتها ومتوسطها ( 52 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-21

فاتحتها

طوال المفصل
()28-20
صفحاتها 2 :

الجمل الخبرية
()21-13
أسطرها 28 :

المصحف )69( :

بدايتها

الجزء ()29

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾

كلماتها 258 :

حروفها 1113 :

النزول )78( :
الحزب ()57

الربع ()3

227

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

الطول )63( :

نهايتها

الجزء ()29

الحزب ()57

الربع ()3

227

حجمها

ربع = 0٫75

حزب = 0٫18

جزء = 0٫09

نسبة حجمها = % 0.34

حــروف
فواصل آياتها

هـ )32( :

ن )15( :

م )4( :

ل )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه َّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (الحاقة) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة القمر ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الحاقة)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420(:وحسن إسناده
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الحاقة) من المفصل.
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تناسبت بداية سورة الحاقة مع ما جاء في نهاية سورة القلم  -السابقة -؛ فقد

جاء في آخر سورة القلم ذكر يوم القيامة مجمال ،قال تعالى ﴿ :ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ﴾ ،وفي سورة الحاقة

أوضح تـعــالــى نـبـأ هذا اليوم وشأنه العظيم وحال الخلق فيه ،قال

تن ــاس ـبـ ــها

تعالى﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ .وأيضا جاء
في نهاية سورة القلم – السابقة – توعد الله تعالى للمكذبين بالقرآن ،قال

تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ وجاء في مطلع سورة الحاقة ذكر
أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم ،ليزدجر المكذبون المعاصرون

له عليه الصالة والسالم ،قال تعالى ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ.﴾...

‡

المناسبة بين مطلع سورة الحاقة وخاتمتها
واضحة ،ففي بداية السورة حديث عن

الحاقة التي هي حق قاطع ،ويقين واقع،

قال تعالى﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،وفي ختام
السورة يقول جل شأنه عن القرآن الكريم:

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،فالقيامة حق

والقرآن الذي أخبر عن وقوعها حق،
وفي هذا من االرتباط المعنوي واللفظي
بين المطلع والخاتمة ما ال يخفى.

 -1افتتحت سورة الحاقة بأسلوب التكرار واالستفهام ،قال تعالى ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،وهذا
األسلوب يفيد التهويل والتعظيم ،وهو مناسب لموضوع السورة الذي يتحدث عن يوم القيامة وأهوالها وحال الخلق في
هذا اليوم(.)1

 -2تمتاز هذه السورة بقصر آياتها ،وبرهبة وقعها على النفوس ،إذ كل قارئ لها بتدبر وتفكر ،يحس عند قراءتها بالهول القاصم،
وبالجد الصارم ،وببيان أن هذا الدين حق ال يشوبه باطل ،وأن ما أخبر به الرسول ﷺ صدق ال يحوم حوله كذب؛ نرى ذلك

كله في اسمها ،وفي حديثها عن مصارع الغابرين ،وعن مشاهد يوم القيامة التي يشيب لها الولدان(.)2

 -3تضمنت سورة الحاقة ما قد يكون أشد آية بالتهديد في حق الرسول ﷺ ،وهي قوله تعالى﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
خصــائصــها

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ وفي تفسير هذه اآليات يقول الزمخشري

( :والمعنى  :لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا ،كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط واالنتقام،)3()...

وقال الشيخ صبحي الصالح في وصف هذا التهديد ( :وهذا اإلنذار يبلغ القمة ،فيستصغر بعده كل تهديد وكل وعيد)(( ،)4فإذا

يبدل كالم الله؟ فقاتل الله أهل األهواء!)( ،)5ولكن
نبي الله ومصطفاه ،فكيف يمكن ألحد بعده أن ّ
كان هذا الوعيد في حقّ ّ
حاشا ُه ﷺ َأ ْن َي َ
فعل ذلك .وفي ذلك دليل قوي على أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين(.)6

 -4سورة الحاقة أكثر سورة ذكرت فيها ( هاء السكت )  ،وهي هاء تزاد في آخر الكلمة لبيان حركة الحرف الموقوف عليه  ،وقد ُذكرت

في خمسة مواضع في سورة الحاقة  ،وهي ﴿:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ﴾  ﴿...ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ ،وهي تقرأ بالهاء
وقفا ووصال ؛ لثبوتها في خط المصحف  ،ولكن يستحب – وقيل يجب – الوقوف عليها ؛ ألنه يلزم في حكم قواعد اللغة العربية

حذفها في الوصل  ،وهذا مخالف لخط المصحف الذي أثبتها ،ولذا كان الوقف أولى اتباع ًا لخط المصحف وقواعد اللغة العربية.

أما المواضع األخرى التي ذكرت فيها هاء السكت(:لم َيت ََس َّن ْه)البقرة(،259:ا ْقت َِد ْه)األنعامَ (،90:ما ِه َي ْه) القارعة.)7(10:
‡

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي ( :إثبات وقوع يوم القيامة ،وبيان أهواله ،وبيان أحوال أصحاب اليمين وما هم فيه من نعيم ،وأحوال أصحاب
الشمال وما هم فيه من عذاب أليم ،وإثبات أن القرآن وحي من الله تعالى) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 :)12-1( -1تعظيم يوم القيامة والتخويف منه ،وبيان جزاء المكذبين به من األمم السابقة.

 : )37-13( -2بعض أهوال القيامة ،وبيان حال األبرار من سعادة ونعيم مقيم ،وحال الفجار من تحسر وعذاب أليم.

 : )52-38( -3إثبات أن القرآن العظيم وحي من عند ال ّله وليس بقول شاعر وال كاهن ،وأنه تذكرة للمتقين ،وحسرة على الكافرين.
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 -1المعارج  :جمع ِم ْع َرج ،وهو ما يعرج به أو يصعد به من سلم ومدرج ونحوهما ،والمعارج  :المصاعد والدرجات ،وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بذلك لذكر لفظ (المعارج) في أولها ،قال تعالى ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ،وقولهِ :
العلو والدرجات والفواضل والنعم .وقد
(ذي ا ْل َم َعا ِرجِ ) قال الطبري يعني :ذا
ّ

ورد لفظ المعارج في سورة الزخرف أيضا.

﴿ -2ﯕ ﯖ﴾ أو ﴿ﯕ﴾  :الفتتاحها بذلك في قوله تعالى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،ولم يرد مثل هذا االفتتاح في
غيرها من السور .إال أنها غلب عليها اسم “سورة المعارج” ألنه أخف.

 -3الواقع أو المواقع  :وذلك الفتتاحها بالعذاب الواقع﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،وهذا االسم مقتبس من لفظ وقع في
أولها ،وكثير من السور سميت بكلمات جاءت في افتتحها أو في أولها.

زمن نزولها
تصنيفها

مكية

()86-46

عــدد

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

()66-22

آياتها ومتوسطها ( 44 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل

فاتحتها
الجمل الخبرية

طوال المفصل
()28-21

صفحاتها 1٫7 :

()21-14

أسطرها 24 :

المصحف )70( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫65
ن )21( :

كلماتها 217 :

حروفها 951 :

النزول )79( :
الحزب ()57

الربع ()3
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هـ )5( :

الجزء ()29

جزء = 0٫08
م )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )70( :

نهايتها

حزب = 0٫16
ا )11( :

﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾

ع )2( :

الحزب ()57

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.29
ج )1( :

ل )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْعرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (المعارج) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة النازعات ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المعارج) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المعارج) من المفصل.
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تناسب موضوع سورة المعارج مع موضوع

تناسب مطلع سورة المعارج مع خاتمتها؛ حيث بدأت بالوعد بوقوع

‡

العذاب يوم القيامة على الكفار ،قال تعالى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ،وختمت بالتأكيد على وقوع هذا
الوعيد ،قال تعالى﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾.

سورة الحاقة – السابقة  ،-خاصة وأن

تن ــاس ـبـ ــها

سورة المعارج نزلت بعد سورة الحاقة،

ولذا تعتبر كالتتمة لها في بيان أوصاف
يوم القيامة والنار ،وأح��وال المؤمنين
والمجرمين في اآلخرة.

 -1احتوت سورة المعارج على سبع عشرة آية تعتبر من اآليات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وبينت جزاءهم،
وقارنت بين حال اإلنسان العادي واإلنسان المؤمن عند وقوع المصائب وحصول النعم ،وقد جاءت هذه اآليات في وسط

السورة من قوله تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ ،وقد ذكرت

اآليات عشر خصال للمؤمنين ،تشابه إلى حد كبير الخصال التي وردت في أول سورة المؤمنون( .)1وهذه اآليات الجوامع

باإلضافة ألمثالها في سور أخر -كسورة البقرة واألنعام والرعد واإلسراء والمؤمنون والفرقان واألحزاب ولقمان والحجرات

 -تحدد السلوك اإلسالمي المضيء.

 -2أفضل طرق تفسير القرآن هو التفسير بالمأثور  :وهو تفسير القرآن بالقرآن ،والتفسير بالسنة ،والتفسير بأقوال الصحابة ،والتفسير
بأقوال التابعين .وأفضله تفسير القرآن بالقرآن؛ خاصة إذا جاء التفسير في السورة نفسها ،كما في سورة المعارج ،فقد بين الله

خصــائصــها

تعالى حقيقة اإلنسان فقال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ ،ثم فسرت اآليات عقبها معنى (هلوعا) ،فقال تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ

ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ،أي إن من طبيعة اإلنسان أن يجزع عند المصيبة ،ويبخل عند النعمة(.)2

 -3ثالث آيات قصار من سورة المعارج صورت طبيعة اإلنسان  ،قال تعالى  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

(خ َلقَ ال َّل ُه الإْ ِنْسانَ ُي ِحب َما َيسر ُه َو ُير ِض ِ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ،قال ابن كيسان معلقا على اآليات السابقةَ :
يه،
ُّ
َ
ُ ُّ ْ
َو َي ْه ُر ُب ِم َّما َي ْك َر ُه ُه ويسخطُ ،ث َّم ت ََع َّبدَ ُه ال َّل ُه بِإِ ْن َف ِ
الص ْب ِر َع َلى َما َي ْك َر ُه)(.)3
اق َما ُي ِح ُّب َو َّ
اس – رضي الله عنهما -عَ ْن ﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [السجدة ]5 :؟ َف َق َ
 -4عَ نِ ا ْبنِ َأبِي ُم َل ْي َك َةَ ،ق َ
الَ :س َأ َل َر ُج ٌل ا ْب َن عَ َّب ٍ
ال
ُك َلت َُحدِّ َثنِّيَ .ف َق َ
اسَ :ف َما ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [المعارج ]4 :؟ َق َ
الر ُج ُل :إِن ََّما َس َأ ْلت َ
ال ا ْب ُن عَ َّب ٍ
ا ْب ُن عَ َّب ٍ
اس« :هُ َما
ال َّ
ان َذ َك َرهُ َما ال َّل ُه ِفي ِكتَابِ ِه ،ال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِ ِه َما» َ .ف َك ِر َه َأنْ َي ُق َ
َي ْو َم ِ
ول ِفي ِكت ِ
َاب ال َّل ِه َما لاَ َي ْع َل ُم .رواه أبوعبيد في فضائل القرآن.)799( :
هكذا كان حال السلف مع كتاب الله ال يتكلمون في معانيه إال بعلم  ،حتى لو كان ترجمان القرآن ابن عباس – رضي الله عنهما-

()4
الرواية
الذي دعا له الرسول ﷺ بأن يعلمه الله التأويل  ،وكان مسروق بن األجدع –رحمه الله  -يقول« :اتّقوا ال ّتفسير ،فإنّما هو ّ

عن الله عز ّ
وجل»(.)5
‡

محورها الرئيسي ( :التأكيد على حقيقة اليوم اآلخر ،وما فيه من أهوال وما يالقيه الكفار من عذاب ،وبيان حقيقة النفس البشرية،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وتسلية الرسول ﷺ وتوعد المستهزئين بدعوته) .ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )18-1( -1تهديد المشركين المنكرين للبعث بوقوع العذاب عليهم في يوم القيامة ،وأمر الرسول ﷺ بالصبر ،وبيان بعض
أهوال يوم القيامة ،وحال الكفار في هذا اليوم.

 : )35-19( -2مقارنة بين طبيعة اإلنسان الخالي من اإليمان ،واإلنسان المؤمن المتمسك بخصال اإليمان العشر.

 : )44-36( -3تسلية الرسول ﷺ وتوعد الكفار المستهزئين به وبدعوته ،وبيان حالتهم الذليلة يوم يخرجون للبعث من قبورهم.
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 -1نوح  :هو نبي الله – تعالى – نوح  ،شيخ المرسلين ،ألنه أطولهم عمر ًا ،وأول رسول أرسل لقوم كافرين ،ومن أولي العزم

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

من الرسل ،وهو األب الثاني للبشر ،وقد ُذكر اسمه في القرآن ثالثا وأربعين مرة ،وسميت السورة بـ (نوح) لذكر قصته مع قومه

من بداية دعوته حتى هالك قومه بالطوفان ،كما جاء في مطلعها قوله تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ ،قال المهايمي ( :سميت به الشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته).
﴿ -2ﮀ ﮁ ﮂ﴾  :وهو تسمية السورة بما افتتحت به .ولعله كان هذا الشائع في كالم السلف تسميتها بافتتاحية أول آية فيها.
زمن نزولها

تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-23

طوال المفصل
()28-22

آياتها ومتوسطها ( 28 :قصيرة)

صفحاتها 1٫7 :

ترتيبها
موقعها

طولـها

مكية
()86-47

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-15
أسطرها 24 :

المصحف )71( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()29

كلماتها 225 :

حروفها 953 :

النزول )71( :
الحزب ()57

ربع = 0٫6

حــروف
فواصل آياتها

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾

الربع ()4

228

ا )24( :

الطول )69( :

نهايتها

حزب = 0٫15

لفظ الجاللة (اﷲ) 7 :

الجزء ()29

جزء = 0٫07
ن )3( :

الحزب ()57

الربع ()4

228

نسبة حجمها = % 0.29
م )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ( ،)2192وحسن إسناده األلباني في السلسة ( .)1480وسورة (نوح)

من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي( )3420وحسن إسناده
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (نوح) من المفصل.
‡

تناسب موضوع سورة نوح مع ما جاء في أواخر سورة المعارج
 -السابقة  ،-فلما قال تعالى في ختام سورة المعارج  -السابقة -

‡

تناسب مطلع سورة نوح مع خاتمتها؛ حيث بدأت
بإنذار سيدنا نوح  قومه بالعذاب إن رفضوا

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،عقبه تعالى بقصة قوم نوح 

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾،

منهم في األرض ديار وبدل خيرا منهم ،فوقعت موقع االستدالل

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

المشتملة على إغراق قومه لما كفروا عن آخرهم بحيث لم يبق

وإثبات خبر القدرة على التبديل.
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دعوته ،قال تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

وختمت بتحقق هذا اإلنذار لكفرهم ،قال تعالى:

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾.

 -1امتازت سورة نوح أن قصة نوح  مع قومه شملت جميع آيات السورة ،وهذا بخالف ما هو معهود في السور التي تستخدم
أسلوب القصص كسور األعراف وهود وغيرهما ؛ حيث إن القصص فيها ال تشمل جميع آيات السورة ،بل تشمل أمورا أخرى

كمقدمة وتعقيبات ،حتى سورة يوسف التي شملت قصة يوسف  فقط لم تشمل قصته جميع آياتها ،بل بدأت بمقدمة ثم

تعقيبات على القصة في نهاية السورة ،ولكن يوجد سورة واحدة تشبه أسلوب سورة نوح وهي سورة الفيل ،فقد شملت قصة

أصحاب الفيل جميع آياتها ،ولكن هذه السورة من قصار المفصل.

 -2سورة نوح آخر السور الست – بحسب ترتيب المصحف – التي سميت بأسماء الرسل الكرام ،فقد سبقتها السورة التالية :
سورة يونس ،سورة هود ،سورة يوسف ،سورة إبراهيم ،سورة محمد .وهناك أربع سور أخرى سميت أيضا بأسماء الرسل
ولكن ليس كاسم مشهور ،بل كاسماء أخرى للسورة وهي  :سورة موسى كاسم آخر لسورة طه ،وسورة سليمان كاسم آخر

لسورة النمل ،وسورة داود كاسم آخر لسورة (ص) ،وسورة عيسى كاسم آخر لسورة الصف .فهذه عشر سور سميت بأسماء
الرسل ،وكلها مكية عدا سورتي محمد وعيسى وهي الصف فهما من السور المدنية .وفي هذا داللة واضحة أن من أسلوب

خصــائصــها

القرآن المكي ذكر قصص األنبياء(.)1
ُ -3ذ ِك َر في القرآن الكريم أسماء تسعة أصنام للكفار ،خمسة منهم ذكروا في سورة نوح ،وهم :ود ،وسواع ،ويغوث ،ويعوق،
ونسر ،أصنام قوم نوح  ،وثالثة أصنام ذكروا في سورة النجم ،وهم  :الالت ،والعزى ،ومناة .أصنام مشركي قريش والعرب،
وصنم واحد ذكر في سورة الصافات ،وهو  :بعل وهو صنم قوم إلياس (.)2

 -4قال ابن كثير ( :تستحب قراءة هذه السورة – أي نوح  -في صالة االستسقاء ألجل هذه اآلية) ،ويقصد قوله تعالى ﴿ :ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ ،وال شك أن في هاتين اآليتين داللة واضحة على
أهمية االستغفار ،وأنه يجلب الفرج والرزق(.)3

 -5قال سيد قطب -

 -في ختام تفسير سورة نوح ( :وتختم السورة ،وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبي الكريم

نوح  .وتلك الصورة المطموسة إلصرار المعاندين الظالمين ..وقد تركت هذه وتلك في القلب حبا لهذا الروح الكريم
وإعجابا بهذا الجهاد النبيل ،وزادا للسير في هذا الطريق الصاعد ،أي ًا كانت المشاق والمتاعب .وأي ًا كانت التضحيات واآلالم.

فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الكمال المقدر لها في هذه األرض .حين ينتهي بها إلى الله ،العلي األعلى،
الجليل العظيم.)4()..

 -6عدد حروف سورة نوح ( )953حرفا  ،وقد تكرر اسم سيدنا نوح – عليه السالم – في السورة ( )3مرات  ،فإذا طرحنا هذه المرات
الثالثة من عدد حروف السورة يكون الناتج ( )950حرفا  ،وهذا العدد يطابق عدد سنوات التي مكثها سيدنا نوح – عليه السالم

– يدعو قومه  ،وهي ( )950سنة  ،كما جاء في قوله تعالى ﴿:ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ سورة العنكبوت  ،فتأمل هذا التوافق العجيب(. )5
‡

محورها الرئيسي( :جهاد سيدنا نوح  في دعوة قومه ،وإصرار قومه على الكفر فأهلكوا بالطوفان) ،ويمكن تقسيم السورة

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

إلى ثالثة مقاطع :

 : )4-1( -1إرسال الله تعالى نوحا  إلى قومه ،وتكليفه بتبليغ الدعوة ،وإنذار قومه من عذاب الله.

 : )20-5( -2مناجاة نوح  ربه وشكواه إليه،وبيان جهاده ،وصبره ،وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة لقومه التي
استمرت 950سنة.

 : )28-21( -3تمادي قوم نوح  في الكفر والضالل والعناد ،وإهالكهم بالطوفان ،ودعاء نوح  على الكفار بالهالك
وللمؤمنين بالمغفرة.
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 -1الجن  :هي مخلوقات عاقلة ال تدركها الحواس ،وهي مخلوقة من نار ،وخلقت قبل اإلنسان ،وهي مكلفة كاإلنس ،وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

تحدثت عنهم ،وبدأت بذكرهم ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
السورة بـ (الجن) ألنّها ّ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ،قال المهايمي( :سميت بها الشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين اإليمان ،وتقبيح الكفر،
مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة ،لتعظيمهم إياهم) .يعني أن عامة اإلنس يعظمون الجن ويتأثرون بكالمهم

بشدة .وقد تكررت األلفاظ الخاصة بالجن في القرآن تسع ًا وثالثين مرة على النحو التالي :الجن (22مرة) ،الجان (7

مرات)ِ ،
الجنة ( 10مرات).

﴿ -2ﭑ ﭒ﴾ :وهو تسمية السورة بما افتتـحت به .كما هو الشائع في كالم السلف بتسمية بعض بما افتتحت به أول آية فيها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-48

طوال المفصل
()28-23

آياتها ومتوسطها ( 28 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-24

فاتحتها

صفحاتها 2 :

األمــر
()6-1
أسطرها 28 :

المصحف )72( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()29

ربع = 0٫7

﴿ﭑ﴾

()5-1

كلماتها 285 :

حروفها 1096 :

النزول )40( :
الحزب ()58

الربع ()1

229

حــروف
فواصل آياتها

الطول )64( :

نهايتها

حزب = 0٫18

لفظ الجاللة (اﷲ) 10 :

الجزء ()29

جزء = 0٫09

الحزب ()58

الربع ()1

229

نسبة حجمها = % 0.33

ا )28( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الجن)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الجن) من المفصل.
‡

لما ذكرت سورة نوح – السابقة – قصة أول رسول
وهو نوح  مع قومه ،وإصرارهم على الكفر

تن ــاس ـبـ ــها

فكان مصيرهم الطوفان ،ذكرت سورة الجن قصة

آخر رسول وهو محمد ﷺ مع الجن ،وكيف أنهم
آمنوا عندما سمعوا القرآن ،وفي ذلك توبيخ وتقريع

لقريش والعرب في كونهم تباطأوا عن ا ِ
إليمان.
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‡

تناسب مطلع سورة الجن مع خاتمتها؛ حيث بدأت بذكر الوحي

والقرآن ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ،وختمت بذكر الرسول
والرسالة ،قال تعالى  ﴿:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾.

 -1سورة الجن أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تستفتح بأسلوب األمر ،وعدد السور التي استفتحت باألمر ست سور
وهي– بحسب ترتيب المصحف –  :الجن ،العلق ،الكافرون ،اإلخالص ،الفلق ،الناس .وكلها استفتحت بفعل األمر ﴿ :ﭑ﴾،

ما عدا سورة العلق استفتحت بفعل األمر﴿ :ﭻ﴾ ،وكلها سور مكية ،وجاءت في قسم (المفصل)(.)1
–َ ،ق َ
 -2سبب نزول سورة الجن ما رواه البخاري ،)773( :وغيره عن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َع َّب ٍ
ال(( :ان َْط َلقَ ال َّنبِ ُّي ﷺ ِفي َطائِ َف ٍة
اس –
ٍ
الشي ِ
يل َبي َن َّ ِ
ِ
ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه َع ِ
ين َو َبي َن َخب ِر الس َم ِ
ِ
ين إِ َلى ُس ِ
ين
اءَ ،و ُأ ْر ِس َل ْت َع َل ْي ِه ُم ُّ
ام ِد َ
اط ُ
الش ُه ُبَ ،ف َر َج َعت َّ َ
الش َياط ِ ْ َ َّ
وق ُع َكاظَ ،و َق ْد ح َ ْ
ِ
ِ
ال َبي َن ُكم َو َبي َن َخب ِر الس َم ِ
يل َبي َن َنا َو َبي َن َخب ِر الس َم ِ
اء
اءَ ،و ُأ ْر ِس َل ْت َع َل ْي َنا ُّ
الش ُه ُبَ ،قا ُلواَ :ما َح َ ْ ْ ْ َ َّ
ْ َ َّ
إِ َلى َق ْوم ِه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ما َل ُك ْم؟ َف َقا ُلوا :ح َ ْ
ِ
ال َبي َن ُكم َو َبي َن َخب ِر الس َم ِ
اض ِر ُبوا َمشَ ا ِر َق َ
األ ْر ِ
إِلاَّ َش ْي ٌء َحدَ َثَ ،ف ْ
ين
اءَ ،فان َْص َر َف ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
ض َو َمغَ ا ِر َب َهاَ ،فان ُْظ ُروا َما َه َذا ا َّلذي َح َ ْ ْ ْ َ َّ
وق ُع َك ٍ
ت ََو َّج ُهوا ن َْح َو تِ َها َم َة إِ َلى ال َّنبِي ﷺ َو ُه َو بِ َن ْخ َل َة َع ِ
ين إِ َلى ُس ِ
اظَ ،و ُه َو ُي َص ِّلي بِ َأ ْص َحابِ ِه َص َ
ال َة ال َف ْج ِرَ ،ف َل َّما َس ِم ُعوا ُ
الق ْرآنَ
ام ِد َ
ِّ
اس َت َم ُعوا َل ُهَ ،ف َقا ُلواَ :ه َذا َوال َّل ِه ا َّل ِذي َح َ
الس َم ِاءَ ،ف ُه َنالِ َك ِح َين َر َج ُعوا إِ َلى َق ْو ِم ِه ْمَ ،و َقا ُلواَ :يا َق ْو َم َنا ﴿ :ﭚ ﭛ
ْ
ال َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن َخ َب ِر َّ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الجنَ ،]2 :ف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َلى َنبِ ِّي ِه ﷺ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [الجنَ ]1 :وإِن ََّما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي ِه َق ْو ُل ِ
الج ِّن )).

 -3بينت سورة الجن شرف النبي ﷺ؛ حيث لين له قلوب الجن واإلنس وغيرهم؛ فصار ً
مالكا لقلوب المجانس وغيره(.)2

خصــائصــها

 -4اهتمت سورة الجن بتصحيح كثير من المعلومات الخاطئة واألوهام الجاهلية عن الجن ،كعلمهم بالغيب ،وقدرتهم السيطرة
والتحكم بعالم اإلنس ،وجعل بينهم وبين الله – تعالى – نسبا ،وأن الرسول ﷺ يتلقى عنهم رسالته(.)3
 -5اهتم القرآن المكي بالحديث عن الجن وبيان حقيقتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم ،فقد ُذ ِكر موضوعهم في ست عشرة
سورة مكية ،ولكن أكثر سورة تحدثت عن الجن هي سورة الجن(.)4

 -6اقترنت كلمة الجن باألنس في اثني عشر موضعا في القرآن الكريم  ،تقدمت كلمة الجن على اإلنس في المواضع كلها إ ّال في
ثالثة مواضع ،األول في سورة األنعام في قوله﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ.ﮂ﴾ [األنعام]،

والثاني في سورة اإلسراء في قوله﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [اإلسراء] ،والثالث في سورة الجن في قوله﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ﴾ [الجن].ولعل سبب تقدم الجن على اإلنس في أغلب المواضع ؛ ألن الجن خلقت قبل اإلنس كما في قوله تعالى :

﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الحجر](.)5

 -7العالم من حيث إدراكه بالحس ينقسم إلى قسمين  :عالم المشاهدة  :وهذا يمكن أن ندركه بحواسنا  ،وعالم الغيب  :وهذا العالم
ال يمكن أن ندركه بحواسنا  ،وال شك أن علم الغيب أوسع وأكبر وأشمل بكثير من عالم الشهادة  ،وعالم الغيب خاص بالله

سبحانه ال يمكن أن نعلم عنه أي شيء إال عن طريق الوحي  ،قال تعالى في آخر سورة الجن ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾.

‡

محورها الرئيسي( :اإلخبار عن حقائق تتعلق بالجن ،وتوجيهات للنبي ﷺ تعينه في تبليغ الدعوة إلى الناس) ،ويمكن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:

 : )7-1( -1استماع الجن للقرآن يؤدي إلى إيمانهم بالله تعالى وتوحيده ونفي الشريك والولد عنه.

 : )15-8 ( -2إقرار الجن أنهم كانوا يسترقون السمع ألهل السماء ولكنهم منعوا من ذلك بعد بعثة الرسولﷺ ،وبيان
انقسامهم إلى مؤمنين وكفار.

 : )28-16 ( -3بيان فضل االستقامة وتوجيهات إلهية للرسول ﷺ وبيان أصول رسالته.
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114 - 73

والمتز ِّمل اسم فاعل ،بمعنى المتلفف ،من الفعل (تزمل)
الم َت َز ِّمل ،فأدغمت التاء في الزاي لقربها منهاُ ،
المز ِّمل  :أصله ُ
ُ -1
بمعنى تلفف بثيابه ،والمراد بالمزمل النبي ﷺ موصوفا بالحال الذي نودي بها في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾،

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وسميت سورة المزمل ،ألنها تحدثت عن النبي ﷺ في بدء الوحي حيث كان يتزمل ثيابه ،فأمره الله سبحانه أن يترك التزمل
وأن ينهض إلى دعوة الناس وتبليغ رسالة ربه ،قال المهايمي( :سميت به لداللته على عظم أمره الوحي ،ألن أقوى الخالئق
كان يرتعد عنده فيتزمل).

﴿ -2ﭑ ﭒ ﴾ :وهو تسمية السورة بما افتتحت به.كما هو الشائع في كالم السلف بتسمية بعض بما افتتحت به أول
آية فيها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-49

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طوال المفصل
()28-24

آياتها ومتوسطها ( 20 :متوسطة) صفحاتها 1٫5 :

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-25

فاتحتها
النـــداء
()10-9
أسطرها 20 :

المصحف )73( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫5

﴿ﭑ ﭒ ﴾
()1-1

كلماتها 199 :

حروفها 850 :

النزول )3( :
الحزب ()58

الربع ()1
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ا )18( :

الطول )72( :

نهايتها

حزب = 0٫12

الجزء ()29

جزء = 0٫06
ل )1( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 7 :

الحزب ()58

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0.26
م )1( :

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (المزمل) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المدثر ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المزمل) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المزمل) من المفصل.
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‡ تناسب مطلع سورة المزمل مع خاتمة سورة الجن –

‡ تناسب مطلع سورة المزمل مع خاتمتها ؛ حيث بدأت باألمر بقيام

السابقة -؛ حيث ختمت سورة الجن ببيان تبليغ

معظم الليل ،قال تعالى ﴿﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ

الليل ،قال تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

الرسل رساالت ربهم ،قال تعالى ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ

ﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑ
تن ــاس ـبـ ــها

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ .وافتتحت

سورة المزمل بما يتعلق بخاتمهم عليه وعليهم
الصالة والسالم ،وأمره بقيام الليل ليتهيأ لتبليغ رسالة

ربه وتحمل أعبائها ،قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ﴾.

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ،وختمت بتخفيف قيام

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ 1ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ  2ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ  3ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ 4ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  5ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ  6ﮧ ﮨ  7ﮩ ﮪ ﮫ﴾.

 -1سورة المزمل السورة الوحيدة التي نسخ آخرها أولها()1؛ حيث جاء في أولها وجوب قيام الليل ثم جاء في آخرها الرخصة في
فع ْن َس ْع ِد ْب ِن ِهشَ ا ٍم،أنه سأل أم المؤمنين عائشة –
ترك قيام الليلَ ،

ول ِ
الله ﷺَ ،ف َقا َل ْتَ :
 فقال َ :أ ْنبِئِينِي َع ْن ِق َيا ِم َر ُس ِ((أ َل ْس َت

ور ِةَ ،ف َقا َم َنبِي ِ
ِ َ ِ ِِ
َتقْر ُأ ﴿ﭑ ﭒ﴾؟)) ُق ْل ُتَ :ب َلىَ ،قا َل ْتَ (( :فإِ َّن الل َه َع َّز َو َج َّل ا ْف َتر َ ِ
الله ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه
الس َ
َ
َ
ض ق َيا َم ال َّل ْي ِل في أ َّول َهذه ُّ
ُّ

ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ور ِة ال َّت ْخ ِف َ
ار ِق َي ُام ال َّل ْي ِل ت ََط ُّو ًعا
يفَ ،ف َص َ
الس َ
الس َماءَ ،ح َّتى أن َْز َل الل ُه في آخ ِر َهذه ُّ
َح ْولاً َ ،وأ ْم َس َك الل ُه َخات َم َت َها ا ْث َن ْي َعشَ َر َش ْه ًرا في َّ
َب ْعدَ َف ِر َ
يض ٍة)) .رواه مسلم.)746( :

خصــائصــها

 -2اهتمت سورة المزمل بقيام الليل  :فهي أول سورة نزلت بمشروعية قيام الليل ،وعندما ُسئلت السيدة عائشة –
قيام الرسول ﷺ أشارت إلى هذه السورة ،بل إن ابن عباس –

 -عن

– حدد مقدار ما كان يقرأه الرسول ﷺ في قيام الليل بهذه

((ك ْن ُت ِفي َبي ِ
اسَ ،ق َ
الُ :
فع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ت َم ْي ُمو َن َةَ ،ف َقا َم ال َّنبِ ُّي ﷺ ُي َص ِّلي ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف ُق ْم ُت َم َع ُهُ ...ث َّم َص َّلى ثَلاَ َث َعشْ َر َة
السورةَ ،
ْ
َر ْك َع ًةَ ،ح َزر ُت َق ْد َر ِقي ِ
ام ِه ِفي ُك ِّل َر ْك َع ٍة َق ْد َر﴿ :ﭑ ﭒ﴾)) رواه أحمد ،)3459( :وصحح إسناده محققو المسند ،حيث إنه
ْ
َ

فع ْن َح ْف َص َة
ﷺ كان يمتثل ما جاء في نفس السورة قوله تعالى ..﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ أي اقرأ القرآن بتؤدة ّ
وتمهل(َ ،)2
–

ُ
ور ِة َف ُي َر ِّت ُل َها َح َّتى ت َُكونَ َأ ْط َو َل ِم ْن َأ ْط َو َل ِم ْن َها)) رواه مسلم.)733( :
 َقا َل ْتَ :الس َ
((و َكانَ َيق َْرأ بِ ُّ

 -3آخر آية من سورة المزمل هي أكثر آية تكرر فيها لفظ الجاللة (الله) ،فقد تكرر فيها سبع مرات ،وال يوجد آية في القرآن تضاهيها
الدين ()3من سورة البقرة والتي تعتبرأطول آية في القرآن الكريم.
في ذلك ،حتى آية َّ
‡ محورها الرئيسي( :إرشادات إلهية لتهيئة النبي ﷺ لتحمل تكاليف الدعوة ،وتهديد المشركين المعرضين عن قبول تلك الدعوة)،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:

 : )9-1( -1إرشادات إلهية للنبي ﷺ في بدء الدعوة بقيام الليل واالنقطاع للعبادة والتوكل على الله تعالى؛ إعداد ًا له
للقيام بمهمة الرسالة.

 :)19-10( -2أمر الرسول ﷺ بالصبر على دعوة الكفار والهجر الجميل لهم ،وتهديد الكفار وتوعدهم.
 : )20( -3تخفيف الله – تعالى  -على عباده في قيام الليل ،وبيان أسباب هذا التخفيف.
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‡

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الدال ُ
بالم َّدثر النبي ﷺ
المدثِر  :أصله المتدثر ،فأدغمت ال َّت ُاء في ّ
وش ّددت ،والمدثر هو المتلفف بالدِّ َثار وهو الثوب ،وأريد ُ
ُ

موصوفا بالحالة التي نودي بها في قوله تعالى  ﴿ :ﮬ ﮭ

الم َّدثر الفتتاحها
الكريم إلى الحبيب ،إذ ناداه بوصفه ولم يقل «يا محمد» ليستشعر اللين والمالطفة من ربه)؛ وسميت سورة ُ

بهذا الوصف الذي وصف به النبي ﷺ ،وليس للسورة اسم آخر.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مكية
()86-50

فاتحتها

المفصـل
()66-26

طوال المفصل
()28-25

آياتها ومتوسطها ( 56 :قصيرة)

صفحاتها 1٫8 :

ترتيبها
موقعها

ﮮ﴾ قال القرطبي( :وفي هذا النداء مالطفة في الخطاب ،من

النـــداء
()10-10
أسطرها 26 :

المصحف )74( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫8
ر )31( :

﴿ﮬ ﮭ ﴾
()1-1

كلماتها 254 :

حروفها 1024 :

النزول )4( :
الحزب ()58

الربع ()1

230

ن )10( :

الطول )68( :

نهايتها

حزب = 0٫2

الجزء ()29

جزء = 0٫1
هـ )8( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الحزب ()58

الربع ()2

230

نسبة حجمها = % 0.31
ا )6( :

د )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (المدثر) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المزمل ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المدثر)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي )3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المدثر) من المفصل.
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‡

تناسبت سورة المدثر مع سورة المزمل – السابقة – في عدة جوانب :فالسورتان

من سور النظائر التي كان يقرن بينهما الرسول ﷺ في ركعة واحدة ،وافتتحت

تن ــاس ـبـ ــها

السورتان بنداء النبي ﷺ ،ولكن في األولى بصفة المزمل والثانية بصفة
المدثر ،وهما نفس المعنى ،أي المتلفف بثوبه ،ولكن ُأ ِم َر الرسول ﷺ في

المزمل بـ﴿ :ﭔ ﭕ..ﭘ﴾ ليتهيأ لحمل الرسالة ،فلما تهيأ نزلت المدثر
لتأمره ﷺ بـ ﴿ﮯ ﮰ ﮱ﴾ أي تبليغ الرسالة ،ثم إن كال السورتين افتتحتا
بتوجيهات للرسول ﷺ ثم بالتوعد والتهديد للكفار المعرضين.

‡

تناسب مطلع سورة المدثر مع خاتمتها؛

حيث بدأت باإلنذار ،قال تعالى ﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ ،وختمت

بالتذكير ،قال تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾،
واإلنذار والتذكير من المهام التي ُك ِّلف
بها الرسول ﷺ.

 -1سبب نزول سورة المدثر هو ما رواه البخاري )4954( :وغيره ،عن َجابِ ِر ب ِن َعب ِد ال َّل ِه َ
األن َْصا ِر ِّي –
ْ ْ

الَ :ق َ
– َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه

ال ِفي َح ِديثِ ِهَ (( :بي َنا َأنَا َأ ْم ِشي َس ِمع ُت َصوتًا ِم َن الس َم ِ
الو ْح ِيَ ،ق َ
الم َل ُك ا َّل ِذي
اءَ ،ف َر َف ْع ُت َب َص ِريَ ،فإِ َذا َ
ﷺ َو ُه َو ُي َحدِّ ُث َع ْن َف ْت َر ِة َ
ْ
ْ
َّ
ْ
اء َو َ
َج َاءنِي بِ ِحر ٍاء َجالِس َع َلى ُكر ِسي َبي َن الس َم ِ
األ ْر ِ
ضَ ،ف َف ِر ْق ُت ِم ْن ُهَ ،ف َر َج ْع ُتَ ،ف ُق ْل ُت :زَ ِّم ُلونِي زَ ِّم ُلونِيَ ،فدَ َّث ُرو ُهَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه ت ََعا َلى:
ٌ
َ
ْ ٍّ ْ َّ

﴿ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾)).

 -2ذهب بعض العلماء إلى أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة المدثر؛ وذلك لما روي عن جابر بن عبدالله األنصاري–

– قال( :إِ َّن َأ َّو َل َش ْي ٍء ن ََز َل ِم َن ا ْل ُق ْر ِآن ﴿ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [المدثر )]2 :رواه النسائي في السنن الكبرى وأصل

الحديث في الصحيحين .والصحيح أول ما نزل صدر سورة العلق ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ ،أما سورة المدثر فهي

خصــائصــها

أول ما نزل بعد فترة (انقطاع) الوحي في بداية الدعوة(.)1
 -3سورة المدثر آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بأسلوب النداء ،والسور التي افتتحت بالنداء عشر سور،
وهي :سورتان افتتحتا بنداء عام للناس﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ،وهما :النساء والحج .وثالث سور افتتحت بنداء خاص

للمؤمنين﴿:ﭑﭒﭓ﴾،وهي:المائدةوالحجراتوالممتحنة.وخمسسورافتتحتبنداءمخصوصللنبيﷺ،إما
بصفة النبوة﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ،وهي  :األحزاب والطالق والتحريم ،وإما بوصف حال كان عليها الرسول ﷺ عند

نزول الوحي ،وهما﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ و﴿ﮬ ﮭ﴾(.)2

 -4ليس في كتاب الله تعالى كافان في كلمة واحدة ال حرف بينهما إال في موضعين  :أحدهما جاء في سورة المدثر في قوله
تعالى﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ ،والثاني :جاء في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ...ﯘ﴾(.)3
‡

محورها الرئيسي( :أمر الرسول ﷺ بالقيام بمهمة الدعوة واإلنذار ،وتوعد الكفار وزعمائهم) ،ويمكن تقسيم السورة إلى
ثالثة مقاطع:

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )10-1( -1توجيهات وإرشادات إلهية للنبي ﷺ في بدء الدعوة للقيام بواجب الدعوة وإنذار الكفار بأهوال يوم القيامة.

 : )31-11( -2تهديد وتوعد زعماء الشرك ،خاصة من زعم منهم أن القرآن سحر ،وبيان الحكمة في اختيار عدد خزنة
جهنم التسعة عشر.

 : )56-32( -3اإلنذار بسقر ،وبيان ذل المجرمين فيها وإقرارهم على أنفسهم بالكفر واإلعراض ،ومقارنة ذلك بحال شدة
إعراضهم في الدنيا عن الذكر.
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 -1القيامة  :هي يوم البعث ،وسميت بذلك لقيام الخلق من قبورهم بين يدي الحي القيوم للحساب ،أو لقيام الساعة ،وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بسورة القيامة الفتتاحها بالقسم اإللهي بها ،لتعظيمها ،وإثبات حدوثها والرد على منكريها ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ﴾ ،وقد تكرر لفظ (القيامة) سبعين مرة في القرآن الكريم.

﴿ -3 -2ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ ﴿ -ﮊ ﮋ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها .وأيضا بأول كلمتين افتتحت بها
وهي القسم.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-27

طوال المفصل
()28-26

آياتها ومتوسطها ( 40 :قصيرة)

صفحاتها 1٫2 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مكية
()86-51

فاتحتها
القسـم
()17-5
أسطرها 16 :

المصحف )75( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫55
هـ )18( :

المقسم به :

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾

كلماتها 164 :

حروفها 668 :

النزول )31( :
الحزب ()58

الربع ()3

231

ا )10( :

الطول )79( :

نهايتها

حزب = 0٫13

الجزء ()29

جزء = 0٫065
ر)7( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الحزب ()58

الربع ()3

231

نسبة حجمها = % 0.2
ق )4( :

ي )1( :

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (القيامة) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة اإلنسان ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(القيامة)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي )3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (القيامة) من المفصل.
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‡ تناسب مطلع سورة القيامة مع خاتمة سورة المدثر – السابقة

–؛ حيث جاء في آخر المدثر قوله تعالى ﴿ :ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ﴾ وهو يدل على عدم خوف

‡

تناسب مطلع سورة القيامة مع خاتمتها؛ حيث بدأت وختمت،

تن ــاس ـبـ ــها

الكفار من اليوم اآلخر لعدم إيمانهم بهذا اليوم ،وافتتحت

سورة القيامة بالقسم على وقوع القيامة ،وبيان األدلة

الدالة على قدرة الله تعالى البعث ،قال تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ،فتناسب المقطعان.

ببيان قدرة الله تعالى على بعث اإلنسان ،وذكر األدلة على

ذلك ،قال تعالى في مطلعها﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙ﴾ ،وقال تعالى في خاتمتها﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾.

 -1افتتحت سورة القيامة بالقسم بيوم القيامة والنفس اللوامة ،وهناك عالقة بين هذا القسم وموضوع السورة ،حيث يتحدث عن
يوم القيامة والنفس البشرية ويربط بينهما(.)1

 -2دلت سورة القيامة على أسلوب تعلم القرآن الكريم وهو التلقين  :وهو يعني سماع القرآن الكريم من المقرئ المعلم بلفظه
وقراءته ،فقد كان الرسول ﷺ حريصا على حفظ القرآن فكان يحرك لسانه أثناء تلقيه القرآن من جبريل ُ ،فأ ِم َر بالسماع
دون تحريك اللسان( ،)2قال تعالى  ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾(.)3

 -3احتوت سورة القيامة على آيتين تعتبران األصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية أهل الجنة لله تعالى يوم القيام من غير
ﭠ﴾(.)4

إحاطة وال تكييف ،وهما قوله تعالى ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
 -4يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة القيامة ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ وما شابها
خصــائصــها

وسى ْب ِن َأبِي َعائِشَ َةَ ،ق َ
ـو َق َب ْيتِ ِهَ ،و َكـانَ إِ َذا
من القرآن ،أن يقول ( :سبحانك! فبلى) أو (بلى)؛ َ
فع ْن ُم َ
الَ :كانَ َر ُج ٌل ُي َصـ ِّلي َف ْ
((س ْب َحان ََكَ ،ف َب َلى))َ ،ف َس َأ ُلو ُه َع ْن َذلِ َكَ ،ف َق َ
ـر َأ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [القيامةَ ،]40 :ق َ
((س ِم ْع ُت ُه ِم ْن
الَ :
الُ :
َق َ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ)) .رواه أبوداود ،)827( :وصححه األلباني ،وهذا من باب التفاعل مع القرآن الكريم؛ حيث يستحضر القارئ
أو السامع انه مخاطب بهذا القرآن أيضا(.)5

 -5جاء في سورة القيامة ما يدل على اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،ففي قوله تعالى  ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

إشارة إلى ما يسمى بعلم البصمات وهو معرفة اإلنسان من بصمة أصابعه .وفي قوله تعالى  ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ إشارة إلى أن المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو مني

الرجل وليست بويضة المرأة،وكل هذا لم يكتشف إال حديثا(.)6

 -6اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا بيوم القيامة ،من حيث التأكيد على وقوعه وبيان أحواله وما يشتمل عليه ،ولذلك نجد القرآن
أطلق على هذا اليوم الكثير من المسميات منها :يوم الدين ،ويوم الفصل ،ويوم البعث ،ويوم الحسرة ،ويوم التالق ،ويوم
اآلزفة ،ويوم الحساب ،ويوم التناد،ويوم الجمع ،ويوم التغابن ،واليوم اآلخر ،والحاقة ،والقارعة ،والواقعة ،والصاخة ،والطامة،

وغيرها من األسماء التي تدل كثرتها على عظمة هذا اليوم وأهميته(.)7

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

‡

محورها الرئيسي ( :البرهان على وقوع يوم القيامة ،وبيان أهواله وأحواله ،وأحوال الخلق فيه) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:
 : )15-1( -1إثبات يوم القيامة ،وبيان بعض أهواله ،وحال اإلنسان المنكر لهذا اليوم.
 : )19-16( -2توجيه الرسول ﷺ في طريقة تلقي القرآن من جبريل .

 : )40-20( -3التنديد بإيثار الدنيا على اآلخرة ،وبيان انقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء ينعمون برؤية ربهم ،وأشقياء
يعذبون بجهنم ،وبيان حال اإلنسان المفرط عند االحتضار ،وعودة إلثبات البعث.
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 -1اإلنسان  :سميت سورة اإلنسان ؛ الفتتاحها بالتنويه بخلق اإلنسان وإيجاده ،بعد أن لم يكن شيئا موجودا ،قال تعالى ﴿ :ﯜ
خمسا وستين مرة ،وقد جاء
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ .وقد تكرر لفظ (اإلنسان) في القرآن
ً
هذا اللفظ في معظم هذه المرات في مجال التقريع والتوبيخ لإلنسان.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -2الدهر :أي الزمان ،سميت بذلك ؛ ألن هذا اللفظ جاء في افتتاح السورة ،في قوله تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،وال تختص هذه السورة بهذا اللفظ ،حيث وقع في سورة الجاثية في قوله تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ..ﮂ﴾ ،وسميت هذه السورة أيضا بسورة الدهر ،ولكن سورة اإلنسان أشهر
منها بهذه التسمية.

﴿ -3ﯜ ﯝ﴾ أو ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾  :وهي تسمية للسورة بما افتتحت به .

 -4األ ْمشاج  :واألمشاج  :األخالط ،وهو اختالط ماء الرجل وماء المرأة إذا دفع في الرحم ،وسميت بسورة األمشاج لوقوع لفظ

األمشاج فيها ولم يقع في غيرها من سور القرآن ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مدنية
()28-25

آياتها ومتوسطها ( 31 :متوسطة)

ترتيبها
موقعها
حجمها

طولـها
المفصـل
()66-28

فاتحتها

طوال المفصل
()28-27
صفحاتها 2 :

االستفهــام
()6-1
أسطرها 26 :

المصحف )76( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫8

حــروف
فواصل آياتها

﴿ﯜ ﯝ﴾

كلماتها 243 :

حروفها 1078 :

النزول )98( :
الحزب ()58

الربع ()3
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الطول )65( :

نهايتها

حزب = 0٫2

لفظ الجاللة (اﷲ) 5 :

الجزء ()29

جزء = 0٫1

الحزب ()58

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.33

ا )31( :

ال َ :كانَ ال َّنبِي ﷺ َ (( :يقْر ُأ ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة ِفي َص َ ِ
َ -1ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َق َ
الس ْجدَ ةََ ،و﴿ﯜ ﯝ ﯞ
َ
الة ا ْل َف ْج ِر ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ َّ
ُّ
ِ
ﯟ﴾)).رواه البخاريَ .)891( :ق َ
(الس ُّر ِفي ِق َر َاءتِ ِه َما ِفي َصلاَ ِة َف ْج ِر َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َأن َُّه َما ت ََض َّم َن َتا
ال َش ْي ُخ الإْ ِ ْسلاَ ِم ْاب ُن ت َْيم َّي َة ِّ :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

اد؛ َو َحشْ ِر ا ْل ِعب ِ
َما َكانَ َو َما َي ُكونُ َيو َم َهاَ ،فإِن َُّه َما اشْ َت َم َل َتا َع َلى َخ ْل ِق آ َد َمَ ،و َع َلى ِذ ْك ِر ا ْل َم َع ِ
ادَ ،و َذلِ َك َي ُكونُ ِفي َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،ف ِفي
ْ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِق َر َاءتِ ِه َما ت َْذ ِك ٌير لِ ْل ِع َباد بِ َما َكانَ فيه َو َي ُكونُ ) .قال الصنعاني معلقا ( :ل َي ْع َتبِ ُروا بِذ ْك ِر َما َكانَ َ ،و َي ْس َتع ُّدوا ل َما َي ُكونُ ) .

َ -2ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
ال«َ :أ َه ًّذا( أي :تسرع في القراءة) َك َه ِّذ
ْ
ْ ْ
ٍ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،ل ِك َّن ال َّنبِي ﷺ َكانَ َيقْر ُأ ال َّن َظائِر :الس َ ِ
الر ْح َم َن
الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
َ
َ ُّ
ورت َْي ِن في َر ْك َعةَّ ،
َّ
الذا ِر َي ِ
َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،... ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي َر ْك َع ٍة ))..،رواه
الط َ
أبوداود ،)1396( :والمستغفري في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في

الصحيحين ولكن دون سرد السور ،فسورة (اإلنسان) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة القيامة ،ويقرأهما في
ركعة واحدة.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(اإلنسان) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (اإلنسان) من المفصل.
‡

تناسب مطلع سورة اإلنسان مع خاتمة سورة القيامة – السابقة –؛
حيث جاء في ختامها أن اإلنسان لن يترك سدى بل سيحاسب على

تن ــاس ـبـ ــها

عمله ،وأنه مخلوق من نطفة ،قال تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ،وجاء في مطلع سورة اإلنسان الـتأكيد على
خلق اإلنسان من نطفة ،وبيان سبب محاسبة اإلنسان على عمله؛

ألنه خلق لغاية وهي االبتالء ،قال تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾.

‡

تناسب مطلع سورة اإلنسان مع خاتمتها ؛ حيث
بدأت ببيان الحكمة من خلق اإلنسان وهو
االبتالء فإما أن يكون شاكرا لنعم ربه أو كافرا

بها ،قال تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ،ثم جاء في الختام

بيان جزاء الشاكر والكافر ،قال تعالى ﴿:ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾.

 -1اختلف العلماء في سورة اإلنسان من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر
من السور المدنية ،وهي بحسب أكثر الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية ،وهذا ما رجحه جمهور المفسرين ،بل

ذهب ابن تيمية إلى اتفاق أهل التفسير على أنها مكية؛ وخاصة أن موضوع السورة وأسلوبها ومقاصدها يشبه كثيرا أسلوب

خصــائصــها

ومواضيع ومقاصد السور المكية(.)2

 -2سورة اإلنسان أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بأسلوب االستفهام ،وعدد السور التي افتتحت باالستفهام ست
سور ،وهي  :اإلنسان ،والنبأ ،والغاشية ،والشرح ،والفيل ،والماعون ،وكلها مكية ،وذكرت في قسم (المفصل)(.)3

 -3اشتملت سورة اإلنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة ،استغرق ثماني عشرة آية ،فهي تعتبر من أكثر
السور وصفا لنعيم أهل الجنة ،بعد سورتي  :الرحمن والواقعة.

 -4السورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة ،وااللتجاء إلى الله ،وابتغاء رضاه ،وتذكر نعمته ،واإلحساس بفضله ،واتقاء
عذابه ،واليقظة البتالئه ،وإدراك حكمته في الخلق واإلنعام واالبتالء واإلمالء(.)4

‡

محورها الرئيسي( :بيان أن الحكمة من خلق اإلنسان هي االبتالء بعبادة الله – تعالى ،-فللشاكر نعيم ال يوصف ،وللكافر عذاب

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

السعير ،وبيان زاد الدعوة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:

ِ
اإلنسان لالبتالء ،وهداي ُته السبيل.
خلق
ُ : )3-1( -1

 : )22-4( -2اإلجمال في بيان عذاب وأغالل الكفار ،والتفصيل في بيان نعيم األبرار مع ذكر بعض أعمالهم.

 : )31-23( -3توجيهات للنبي ﷺ تبين له الزاد الذي يستعين به في مواجهة الكفار المعاندين ،والختام ببيان أن القرآن
تذكرة ،والهداية بيد الله تعالى؛ فيدخل من يشاء في رحمته والظالمين لهم عذاب أليم.
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114 - 77

المرسالت  :اختلفوا في المقصود بالمرسالت ،فمنهم من قال  :المالئكة ،ومنهم من قال  :الرياح  .وسميت سورة المرسالت؛
ُ -1

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

الفتتاحها بالقسم اإللهي بالمرسالت في قوله تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ﴾.

﴿ -2ﮑ ﮒ﴾ :سميت بذلك الفتتاحها بهذه الجملة.

الع ْرف  :بمعنى المتتابعة من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه ،أو العرف بمعنى المعروف واإلحسان نقيض
ُ -3
النكر بمعنى المنكر ،وسميت بذلك لوقوع هذا اللفظ في أولها ،في قوله تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ﴾ .

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-52

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-29

طوال المفصل
()28-28

آياتها ومتوسطها ( 50 :قصيرة)

صفحاتها 1٫5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
القسـم
()17-6
أسطرها 20 :

المصحف )77( :

بدايتها

الجزء ()29

ربع = 0٫65
ن )28( :

ا )9( :

المقسم به :

﴿ﮑ ﮒ﴾

كلماتها 181 :

حروفها 821 :

النزول )33( :
الحزب ()58

الربع ()4

232

حزب = 0٫17
ت )5( :

ب )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )73( :

نهايتها

الجزء ()29

جزء = 0٫085
ر )2( :

ل )2( :

الحزب ()58

الربع ()4

232

نسبة حجمها = % 0.25
ع )1( :

م )1( :

– َأ َّن ُه َق َ
َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال :إِ َّن ُأ َّم ال َف ْض ِل َس ِم َع ْت ُه َو ُه َو َيق َْر ُأ﴿ :ﮑ ﮒ﴾َ ،ف َقا َل ْتَ (( :يا ُب َن َّيَ ،وال َّل ِه َل َق ْد َذ َّك ْرتَنِي
اس–
ِِ
ِ ِ
ورةَ ،إِن ََّها لآَ ِخر َما َس ِم ْع ُت ِم ْن َر ُس ِ
المغْ ِر ِ
ب)) .رواه البخاري. )763( :
ول ال َّل ِه ﷺ َيق َْر ُأ بِ َها ِفي َ
الس َ
ُ
بِق َر َاءت َك َهذه ُّ
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
ود ] َق َ
وهاَ ،وإِنِّي
الَ (( :ب ْي َن َما ن َْح ُن َم َع ال َّنبِ ِّي ﷺ ِفي َغا ٍر بِ ِم ًنى ،إِ ْذ ن ََز َل َع َل ْي ِه﴿ :ﮑ﴾ َوإِ َّن ُه َل َي ْت ُل َ
ْ
ْ ْ
َّاها ِم ْن ِف ِ
َاهاَ ،ف َذ َه َب ْتَ ،ف َق َ
يهَ ،وإِ َّن َفا ُه َل َر ْط ٌب بِ َها ،إِ ْذ َو َث َب ْت َع َل ْي َنا َح َّي ٌةَ ،ف َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ :
وها))َ ،ف ْاب َتدَ ْرن َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ (( :ا ْق ُت ُل َ
لأَ َ َت َلق َ
((و ِق َي ْت َش َّر ُك ْم َك َما ُو ِقي ُت ْم َش َّر َها)) .رواه البخاري.)1830( :
ُ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ال َّل ِه َق ْد ِش ْب َتَ .ق َ
ال َأ ُبو َب ْكـ ٍر ]َ :يا َر ُس َ
الَ :ق َ
– َق َ
ودَ ،وا ْل َو ِاق َع ُةَ ،وا ْل ُم ْر َس َ
َ -3ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال ﷺَ :
ال ُت،
اس–
((ش َّي َب ْتنِى ُه ٌ
(خ َّ ِ ِ
َو﴿ﭑ ﭒ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾)) .رواه الترمذي ،)3297( :وصححه األلباني .قال الزركشيَ :
الس َو َر
ص َهذه ُّ
الش ْي ِ
ب لأِ َ ن َُّه َّن َأ ْج َم ُع لِ َك ْي ِف َّي ِة ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْه َوالِ َها ِم ْن َغ ْي ِر ِه َّن)(.)1
بِ َّ

َ -4ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
«أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة) َك َه ِّذ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي َر ْك َع ٍة،
الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)؟!!َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
َ ،...و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
الش ْم ُس ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري في
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
ْ
فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور،

فسورة (المرسالت) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة النبأ ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -5ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ الإْ ِن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المرسالت) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -6ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المرسالت) من المفصل.
‡

تناسب موضوع سورة المرسالت مع خاتمة سورة اإلنسان– السابقة –؛ حيث

جاء في ختامها قوله تعالى  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ وفي هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين ،وهذا

تن ــاس ـبـ ــها

الوعد ،وذلك الوعيد إنما يتحققان يوم القيامة ،فكان ال بد من إبراز هذا

اليوم ،والتأكيد على وقوعه ،وهذا ما جاءت به سورة المرسالت مقررة،
ومؤكدة له .ولكن نالحظ أن الله تعالى ذكر في سورة اإلنسان نزرا من

أحوال الكفار في اآلخرة ،وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها ،واألمر
في سورة المرسالت على العكس  :إطناب في وصف الكفار ،وإيجاز في
وصف المؤمنين ،فوقع بذلك االعتدال بين السورتين.

‡

تناسب مطلع سورة المرسالت مع ختمها؛ فقد جاء
في مطلعها القسم على وقوع يوم القيــامة ،قال

تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾،
وجاء في ختامها التعجب من الكفار الذين يكذبون

بوعد الله وكتابه ،قال تعالى﴿ :ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ﴾ ،أي إذا لم يصدقوا بالقرآن مع

فبأي كالم بعد هذا يصدقون؟
وضوح حجته ِّ

 -1سورة المرسالت آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف  -من سور طوال المفصل ،التي ابتدأت بسورة (ق) ،وهي ثمان
وعشرون سورة(.)2

 -2احتوت سورة المرسالت على أكثر الزمة تكررت في القرآن الكريم بعد سورة الرحمن ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ﴾ فقد تكررت عشر مرات ،ألن محور السورة هو توعد المكذبين لله ورسوله ﷺ ،خاصة المكذبين باليوم اآلخر،
ولذا نجد بعد كل مقطع من السورة التي تتحدث بغالبها عن اليوم اآلخر وأهواله تأتي هذه الالزمة تتوعد المكذبين بالهالك والدمار

خصــائصــها

والعذاب(.)3

 -3تمتاز سورة المرسالت أنها نزلت تحت األرض ،حيث نزلت على الرسول ﷺ وكان مع أصحابه في الغار بمنى ،كما جاء في
رواية ابن مسعود ] ،وهي من السور التي نزلت ليال أيضا ،وسمى سيدنا ابن مسعود ] هذه الليلة بليلة الحية( )4نسبة للحية

التي خرجت عليهم في هذه الليلة(.)5

 -4من آداب التالوة أن يقول القارئ بعد قوله تعالى في آخر سورة المرسالت ﴿ :ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾،
«..وإِ َذا َق َر َأ
يقول ( :آمنت بالله وكتابه) ،وهذا من باب التدبر وشعور القارئ أنه مخاطب بما يقرأ ،فعن أبي هريرة ] قالَ :
آخ ِر َهاَ ،أ ْو َب َلغَ ِ
﴿ﮑ﴾ [المرسالتَ ]1 :فا ْن َت َهى إِ َلى ِ
آخ َر َها﴿:ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [المرسالت]50 :
َف ْل َي ُق ْل( :آ َم ْن ُت بِال َّل ِه َو َما َأن َْز َل) .»..رواه أبوعبيد في فضائل القرآن ،)195( :وصححه محقق الكتاب.
 -5هذه السورة حادة المالمح ،عنيفة المشاهد ،شديدة اإليقاع ،كأنها سياط الذعة من نار(.)6
‡ محورها الرئيسي( :توعد وتهديد المكذبين ،وبيان أهوال يوم القيامة ،وحال المكذبين في هذا اليوم ،مع مقارنتهم بحال المتقين،
ولوم الكفار وتقريعهم ) ،ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع:

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 )19-1( -1القسم على وقوع يوم القيامة ،وبيان بعض أهوالها ،وتوعد المكذبين ،والتهديد بمصارع األمم السابقة ،وتوعد المكذبين.
 :)28-20( -2بيان قدرة الله تعالى في خلق اإلنسان ،وتوعد المكذبين ،وقدرته في جعل األرض مأوى لإلنسان ،وتوعد المكذبين.
 :)40-29( -3توعد المكذبين ببيان ما يلقونه من عذاب وتأنيب في يوم الفصل.

 :)45-41( -4توعد المكذبين من خالل مقارنتهم بحال المتقين وما يتمتعون به من نعيم في يوم الفصل.

 :)50-46( -5توعد المكذبين ولومهم ببيان غفلتهم بالدنيا من خالل التمتع بها وتركهم ما خلقوا من أجله ،رغم ما جاءهم
من حجج واضحة في الكتاب.
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مراج ــع
طـوال المفص ــل

( )55سورة الرحمن

( )50سورة ( ق )

( )1شعب اإليمان ،)2265( :وسلسلة األحاديث الضعيفة.)1350( :

( )1تفسير ابن كثير.)194/4( :

( )2تفسير ابن كثير ( ،)194/4علوم القرآن الكريم( :ص.)43/

( )2المكي والمدني( :ص.)358/

( )4في ظالل القرآن.)3356/6( :

( )4تفسير القرطبي ،)151/17( :سيرة ابن هشام.)275/1( :

( )3الموسوعة القرآنية.)88/9( :

( )3البرهان( :ص.)120/

( )5البيان في عد آي القرآن( :ص ،)126/وانظر بطاقة سورة الفجر

( 1000 )5سؤال وجواب في القرآن الكريم( :ص.)99/

للتعرف على أراء العلماء في أقصر آية.

( )51سورة الذاريات

( )1رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن( :ص ،)188/وصحح إسناده
محقق الكتاب .

( )2تفسير القرطبي.)42/17( :

( )6خواطر قرآنية( :ص.)384/

( )56سورة الواقعة

( )1فيض القدير.)169/4( :

( )3وتبعه السيوطي وبعض المعاصرين في ذلك .

 -انظر  :البر هان( :ص )647/واإلتقان ،)277/2( :ومباحث في

علوم القرآن لمناع القطان( :ص. )302/

( )4انظر  :دراسات في علوم القرآن( :ص ،)318/تفسير جزء عم للطيار( :ص.)163،156/

( )52سورة الطور

( )2تجميع آيات الموضوع آليات القرآن الكريم.)277/2( :
( )3البرهان ( :ص.)127/

( )57سورة الحديد

( )1المكي والمدني( :ص.)375/

( )2البرهان( :ص.)178/

( )1التحرير والتنوير.)35/27( :

(وإِنَّما ر ِ
الط ُ
ول ِفي ت َْرتِ ِ
وع َي ُّ
يب ُس َو ِر
( )3يقول صاحب تفسير المنار ُ َ َ :
آن ِفي ا ْل ُجم َل ِة اَل ِفي ُك ِّل أْ َ
ا ْلقُ ر ِ
الف َْر ِاد )..تفسير المنار ،)88/1( :وانظر
ْ
ْ

( )2نحو تفسير موضوعي( :سورة الطور ).

( )3دراسات في علوم القرآن الكريم( :ص.)294/

التفسير الحديث.)125/6( :

( )4في ظالل القرآن.)3391/6( :

( )4البرهان ( :ص ،)118/تفسير الشعراوي ،)8559/14( :معجم علوم

( )53سورة النجم

القرآن( :ص.)268/

( )58سورة المجادلة

( )1التبيان في آداب حملة القرآن( :ص. )134/
( )2تفسير األلوسي.)44/14( :

( )1البرهان( :ص ،)179/التفسير المنير.)28/6( :

( )3فتح الباري.)614/8( :

( )2انظر خصائص سورة الحديد  :الخاصية الثانية .

( )4تفسير ابن كثير.)219/4( :

( )3نحو تفسير موضوعي( :سورة المجادلة ).

( )54سورة القمر

( )1تفسير ابن كثير ،)232/4( :صفوة التفاسير. )268/3( :
( )2معترك األقران ،)506/2( :الموسوعة القرآنية.)3/11( :

( )4خواطر قرآنية( :ص.)294/
( )5فتح القدير.)228/5( :

( )3معجم علوم القرآن( :ص .)218/وهذه السور :القمر ،الرحمن ،الواقعة،
القلم ،القيامة ،المرسالت ،النبأ ،عبس ،المطففين ،الطارق ،الفجر ،البلد،
الليل ،الضحى ،الشرح ،القدر ،الزلزلة ،العاديات ،القارعة ،التكاثر ،العصر،
الفيل ،قريش ،الماعون ،الكوثر ،الكافرون ،المسد ،الفلق ،الناس.
( )4تفسير ابن كثير.)234/4( :

( )59سورة الحشر

 -1نحو تفسير موضوعي( :سورة الحشر) .
 -2أضواء البيان. )427/2( :

 -3مفاتيح الغيب.)509/29( :

( )5مباحث في إعجاز القرآن( :ص.)259/
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( )60سورة الممتحنة

 -1عدد حروف سورة الممتحنة يساوي عدد حروف سورة السجدة  ،ولكن
قدمت السجدة في ترتيب الطول ،ألن عدد كلماتها وأسطرها أكثر من

سورة الممتحنة.

 -2علوم القرآن الكريم( :ص.)86/

 -2المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)427/
 -3في ظالل القرآن.)3594/6( :

 -5مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور.)95/3( :

 -4أيسر التفاسير.)333/5( :

 -5في ظالل القرآن ،)3544/6( :مباحث في إعجاز القرآن( :ص،)237/
الواضح في علوم القرآن( :ص.)160/

( )66سورة التحريم

 -1البرهان فى تناسب سور القرآن( :ص. )340/
 -2تفسير السعدي( :ص. )872/

( )61سورة الصف

 -1قال العالمة ابن السعدي – رحمه الله ( : -وهذه اآلية الكريمة تفيد
أن إضالل الله لعباده ،ليس ظلما منه ،وال حجة لهم عليه ،وإنما

ذلك بسبب منهم ،فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى
بعد ما عرفوه ،فيجازيهم بعد ذلك باإلضالل والزيغ الذي ال

حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدال منه بهم).

تفسير السعدي( :ص. )858/

( )62سورة الجمعة

 -3علوم القرآن الكريم( :ص. )86/

 -4وقد حصر الدكتور صالح الخالدي هذه المواضع التي جاءت فيها آيات
العتاب فأوصلها إلى ثالثة عشر موضعا في كتابه(:عتاب الرسول في

القرآن  -تحليل وتوجيه .)-

 1000 -5سؤال وجواب في القرآن( :ص. )129/
 -6صفوة التفاسير. )386/3( :

 -7التحرير والتنوير.)358 ،14/28( :

( )67سورة الملك

 -1جاء في بصائر ذوي التمييز( :ص :)473/والدافعة؛ َ
ألنها تدفع بال َء
وعذاب اآلخرة من قارئها ،والشافعة؛ َ
ألنها تشفع فى القيامة
الدنيا
َ
ِ
والمجادلة؛ ألنها تجادل منكر ًا ونكير ًا ،فتناظرهما كيال يؤذيا
لقارئها،
قارئها ،السابعة :المخ ِّلصة؛ َ
ألنها تخاصم زَ بانية جهنم؛ لئال يكون

 -1تفسير ابن كثير.)321/4( :

 -2شرح النووي على مسلم.)166/6( :

 -3اإلتقان ،)144/1( :التحرير و التنوير.)220/28( :
 -4تفسير ابن كثير.)319/4( :

لهم يدٌ على قارئها).
 -2علوم القرآن الكريم( :ص.)86/

( )63سورة المنافقون

-3الموسوعة القرآنية ،)247/10( :في ظالل القرآن.)3628/6( :

 -1الرحيق المختوم ( :ص ، )325/ابن كثير.)323/4( :
 -2اإلتقان.)94/1( :

( )68سورة القلم

 -3تفسير الوسيط، )397/14( :المدخل لدراسة القرآن( :ص.)81/
 -4شرح النووي على مسلم.)166/6( :

( )1في ظالل القرآن ، )3650/6( :التفسير الوسيط.)33/15( :

 -5مباحث علوم القرآن الكريم لصبحي الصالح( :ص.)159/

( )2مناهل العرفان ،)197/1( :مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:
(ص.)234/

( )64سورة التغابن -:

 -1المكي والمدني( :ص ،)412/تفسير الوسيط ،)397/14( :في ظالل
القرآن.)3583/6( :

 -2اإلتقان - ،)277/2( :تفسير ابن كثير.)362/2( :

 -3وتبعه السيوطي وبعض المعاصرين في ذل��ك .انظر :البرهان:
(ص ،)647/اإلتقان ،)277/2( :مباحث في علوم القرآن لمناع

 -4دراسات في علوم القرآن( :ص ،)318/تفسير جزء عم( :ص.)163/
 -5البرهان( :ص.)363/

 -1في ظالل القرآن ،)3593/6( :التفسير الوسيط.)439/14( :

 -4التحرير و التنوير.)333/28( :

 -3تفسير ابن كثير.)302/4( :

القطان( :ص.)302 /

( )65سورة الطالق

( )3نحو تفسير موضوعي( :سورة القلم).
( )4التفسير الوسيط.)45/15( :

( )69سورة الحاقة

( )1البرهان( :ص ،)655/التفسير الوسيط.)68/15( :
( )2في ظالل القرآن.)3674/6( :

( )3تفسير الزمخشري.)607/4( :

( )4مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح( :ص.)32/
( )5المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص.)88/

( )6سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (دروس صوتيه).

( )7البرهان( :ص ،)238/منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء( :ص.)245/
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( )70سورة المعارج

( )76سورة اإلنسان

( )1التحرير و التنوير.)171/29( :

( )1سبل السالم.)264/1( :

( )2المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص ،)280/تفسير القرآن بالقرآن( :ص.)148/

( )2المكي والمدني من اآليات والسور( :ص.)472/

( )4رواه أحمد في مسنده)2397( :

( )4في ظالل القرآن.)3777/6( :

( )3تفسير القرطبي.)290/14( :

( )3البرهان( :ص.)127/

( )5المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص.)269/

( )77سورة المرسالت

( )71سورة نوح

( 1000 )1سؤال وجواب في القرآن( :ص ،)212/البرهان( :ص.)133/
( )2الموسوعة القرآنية المتخصصة( :ص.)196/

( )1البرهان( :ص.)299/

( )2معجم علوم القرآن( :ص.)272/

( )5موقع نون لألبحاث والدراسات القرآنية http://www.

( )3اإلتقان.)105/1( :
ول ِ
(َ )4ع ْن َعب ِد ِ
الله ب ِن َمسع ٍ
الله ﷺَ ،وا ْلمرسلاَ ِ
ال :ن ََز َل ْت َع َلى َر ُس ِ
ودَ ،ق َ
ت
ْ ْ ُ
ُ ْ َ
ْ
ال :فَقُ ْل َنا َل ُهَ :و َما َلي َل ُة ا ْل َحي ِة يا َأبا َعب ِ
ُعر ًفا َلي َل َة ا ْل َحي ِ
الر ْح َم ِن؟ َق َ
َ
َ
ال:
د
ق
،
ة
َّ
َّ َ َ ْ َّ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
لاً
ْ
َب ْي َن َما ن َْح ُن َم َع َر ُسول الله ﷺ بح َراء ل ْي َ ،خ َر َج ْت َعل ْي َنا َح َّي ٌة م َن ال َج َب ِل،
ول ِ
الله َ
اهاَ ،ف َأ ْع َج َز ْت َناَ ،ف َق َ
َف َأ َم َرنَا َر ُس ُ
وها
الَ “ :د ُع َ
ﷺ بِ َق ْت ِل َهاَ ،ف َط َل ْب َن َ
الله َش َّر ُك ْمَ ،ك َما َو َق ُاك ْم َش َّر َها” رواه أحمد)4377( :
اها ُ
َع ْن ُك ْمَ ،ف َق ْد َو َق َ

( )1البرهان( :ص.)127/

( )5مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح( :ص ،)200/الموسوعة

( )3تفسير ابن كثير.)371/4( :

( )4في ظالل القرآن. )3718/6( :

islamnoon.com/Nashrat/examples.ht

( )72سورة الجن

وصححه محققو المسند.

القرآنية خصائص السور.)3/11( :

( )2مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور.)127/3( :

( )6في ظالل القرآن.)3789/6( :

( )3الموسوعة القرآنية وخصائص السور.)185/10( :

( )4المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)179/

( )5المعجم المفهرس( :ص ،)93/فنون األفنان( :ص ،)182/من كنوز القرآن( :ص.)207/

( )73سورة المزمل

( )1نواسخ القرآن( :ص.)210/

( )2تفسير المراغي.)123/29( :

( )3حيث ذكر لفظ الجاللة في آية الدين ست مرات .

( )74سورة المدثر

( )1المحرر في علوم القرآن( :ص.)82/
( )2علوم القرآن الكريم( :ص.)86/
( )3البرهان( :ص.)180/

( )75سورة القيامة

( )1التحرير والتنوير ،)337/29( :التفسير المنير. )254/29( :
( )2رواه البخاري عن ابن عباس.)5(:

( )3معجم علوم القرآن( :ص.)105/
( )4تفسير ابن كثير.)393/4( :

( )5المقدمات األساسية في علوم القرآن( :ص.)508/

( )6القرآن وإعجازه العلمي( :ص ،)111/تفسير الشعراوي:
(.)1072/17

( 1000 )7سؤال وجواب في القرآن .256
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(ب)
أوساط املفصل

**

مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم( :ص ،)236/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها .
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114 - 78

-1

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

-2

-4

-5

النبأ  :الخبر ،والجمع أنباء ،وقد سميت هذه السورة بهذا االسم؛ لوقوع لفظ النبأ في فاتحتها في قوله تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ،وهو الخبر المهم عن الساعة والبعث الذي يسأل الناس عنه ،وقيل المقصود بالنبأ العظيم هو القرآن.
 - 3ﭑ وﭑ ﭒ  :وهي تسمية السورة بما استفتحت به.
التساؤل  :سميت بذلك لوقوع لفظ  ﭒ  في مطلعها.
المعصرات  :هي  :السحب التي تعتصر بالمطر أي تصب ،وسميت بذلك لورود هذا اللفظ فيها في قوله تعالى  :ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ،ولم يذكر هذا اللفظ في غيرها من السور.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86- 53

آياتها ومتوسطها ( 40 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-30

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-1

صفحاتها 1٫5 :

أسطرها 20 :

المصحف )78( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫5

االستفهام
()6-2
كلماتها 173 :

حروفها 778 :

النزول )80( :
الحزب ()59

الربع ()1

233

ا )35( :

الجزء ()30

جزء = 0٫06
ن )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )75( :

نهايتها

حزب = 0٫12

﴿ﭑ ﭒ ﴾

الحزب ()59

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 0.23
م )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ال َّل ِه َق ْد ِش ْب َتَ .ق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر ]َ :يا َر ُس َ
الَ :ق َ
 َق َودَ ،وا ْل َو ِاق َع ُةَ ،وا ْل ُم ْر َس َ
َ -1ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال ﷺَ :
ال ُت ،وﭑ
اس-
((ش َّي َب ْتنِى ُه ٌ
(خ َّ ِ ِ
الش ْي ِ
ﭒ  ،وﭑ ﭒ ﭓ)) .رواه الترمذي ،)3297( :وصححه األلباني .قال الزركشيَ :
ب
الس َو َر بِ َّ
ص َهذه ُّ
لأِ َ ن َُّه َّن َأ ْج َم ُع لِ َك ْي ِف َّي ِة ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْه َوالِ َها ِم ْن َغ ْي ِر ِه َّن)(.)1
َ -2ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
ال َ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
(أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن في
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (النبأ) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المرسالت ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة (النبأ)

من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (النبأ) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (النبأ) مع خاتمة سورة (المرسالت) – السابقة لها -؛



فكالهما استخدما أسلوب االستفهام ،فقد ختمت (المرسالت) باستفهام
استنكاري بأن هؤالء رغم ما يطرحه القرآن من براهين حول عقيدة البعث فهم

ال يؤمنون :ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ،أي إذا لم يصدقوا
بالقرآن مع وضوح حجته فال يؤمنون بحديث غيره ،وافتتحت سورة النبأ

تن ــاس ـبـ ــها

باستنكار سؤال الكفار عن يوم القيامة والتشكيك به ،قال تعالى :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ،كأنما هي تأكيد لخاتمة المرسالت ،وإذا فسر النبأ

بالقرآن فإن التناسب بين المقطعين يكون أكثر وضوحا؛ ألن كالهما يتحدث
عن استنكار عدم إيمان الكفار بالقرآن .ثم إن موضوع السورتين متشابه

في الكالم عن البعث وإثباته بالدليل ،وبيان قدرة ال ّله عليه ،وتوبيخ الكفار

المكذبين به ،واشتراك السورتين في وصف الجنة والنار ،ونعيم المتقين

وعذاب الكافرين ،ووصف يوم القيامة وأهواله.

تناسب مطلع سورة (النبأ) مع خاتمتها؛
حيث افتتحت بتساؤل الكفار عن
البعث واستنكارهم لوقوعه ،قال

تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ،واختتمت السورة بالتأكيد
على وق��وع البعث وتوعد هؤالء

المنكرين له ،قال تعالى :ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.

 -1سورة النبأ ُأو َلى سور الجزء الثالثين ،والذي ُس ِّمي بما افتتحت به سورة النبأ( :جزء َع َّم) ،وهو آخر جزء من القرآن
الكريم ،ويبلغ عدد سور هذا الجزء سبعا وثالثين سورة ،أي – تقريبا -ثلث سور القرآن الكريم البالغة مئة وأربع عشرة
سورة ،وكل سور هذا الجزء مكية ،سوى سورتي «البينة والنصر» وكلها تمتاز بقصرها ،على تفاوت في هذا القصر،

ومعظمها مشتمل على إقامة األدلة على وحدانية ال ّله  -تعالى  ،-وعلى أن هذا القرآن من عند ال ّله ،وعلى صدق الرسول
ﷺ فيما يبلغه عن ربه ،وعلى المقارنة بين حسن عاقبة األخيار ،وسوء عاقبة األشرار ،وعلى التذكير المتكرر بأهوال

خصــائصــها

يوم القيامة ،وبأنه آت ال ريب فيه ،وعلى التحذير من الغفلة عن االستعداد له ،وعلى اإلفاضة في بيان نعم ال ّله  -تعالى

 على الناس ،وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار ،وبيان بعض القيم اإلسالمية ،فهذا الجزء يهتم بالقضاياالعقائدية كما هو شان القرآن المكي(.)2

 -2سورة النبأ ُأو َلى سور (أوساط المفصل) ،وعددها خمس عشرة سورة ،تبدأ بسورة النبأ وتنتهي بسورة الليل(.)3
 -3احتوت سورة النبأ على أشد آية على أهل النار ،وهي قوله تعالى :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ،فقد أسند
الطبري في تفسيره َع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو

َق َ
الَ ( :ل ْم َي ْن ِز ْل َع َلى َأ ْه ِل ال َّنا ِر آ َي ٌة َأ َش ُّد ِم ْن َه ِذ ِه :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

الَ :ف ُهم ِفي َم ِز ٍ
ﯷ َق َ
يد ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َأ َبدً ا)(.)4
ْ

 -4السورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف ،والتهديد واإلنذار ،حتى لكأن التالي لها يكاد يلمس الصور الرهيبة
ألحداث القيامة ،ويتملكه الذعر والخوف من شدائدها وأحوالها(.)5


المحور الرئيسي( :إثبات عقيدة البعث من خالل إقامة الدالئل والبراهين على قدرة رب العالمين ،وبيان أهوال هذا اليوم ،وما

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

أعده  -سبحانه  -للكافرين من عقاب ،و للمتقين من نعيم) ،وهي تنقسم لثالثة مقاطع:

 : )16-1( -1استنكار تشكك الكفار بالبعث ،وإثبات البعث من خالل بيان بعض مظاهرة قدرة الله تعالى في الكون.
 : )36-17( -2قيام الساعة وأهوالها ،وبيان ما أعد الله تعالى للطاغين من عذاب ،وللمتقين من نعيم.

 : )40-37( -3ال شفاعة يوم القيامة إال بإذن الله ،وتأكيد وقوع يوم القيامة ،ودعوة مفتوحة للتوبة واإلنابة قبل هذا اليوم،
وتهديد الكفار المعاندين.
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114 - 79

 -1النازعات  :اسم فاعل من النزع ،وهو جذب الشيء من مقره ،وسميت بـ (النازعات) الفتتاحها بالقسم اإللهي بالنازعات في
قوله تعالى   :ﮢ ﮣ ﮤ ،وهم المالئكة الذين ينزعون أرواح بني آدم ،إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون ،وإما بعسر

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وشدة وهم الكفار ،وقيل غير ذلك في معنى النازعات،ولم يرد هذا اللفظ بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن الكريم.

 -2الساهرة  :والمقصود بالساهرة  :األرض البيضاء الالمعة .وهي أرض المحشر ،وسميت السورة بالساهرة الختصاصها بذكر
هذا اللفظ في أثنائها ،في قوله تعالى :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ،ولم يقع في غيرها من السور.

تعم بأهوالها كل شيء ،وتعلو على سائر الدواهي ،وقيل الطامة :النفخة الثانية؛ وسميت السورة
 -3الطامة  :هي القيامة؛ ألنها ُّ
بـ(الطامة) الختصاصها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ولم يقع في غيرها من السور.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 54

آياتها ومتوسطها ( 46 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-31

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-2

صفحاتها 1٫5 :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫5
ا )36( :

القسم
()17-7

أسطرها 20 :

المصحف )79( :

كلماتها 179 :

الحزب ()59

الربع ()1

الجزء ()30

جزء = 0٫06
هـ )9( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )76( :

نهايتها

حزب = 0٫12

﴿ﮢ ﮣ ﴾

حروفها 772 :

النزول )81( :
233

المقسم به :

الحزب ()59

الربع ()1

233

نسبة حجمها = % 0.23
م )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
(أ َه ًّذا (أي  :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل (أي  :التمر الرديء)َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
ازع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
َسائِ ٌل َوال َّن َ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (النازعات) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المعارج ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(النازعات) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (النازعات) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (النازعات) مع خاتمة سورة (النبأ) -

السابقة -؛ حيث ختمت (النبأ) بإنذار المكذبين بالعذاب

القريب يوم القيامة ،قال تعالى :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ



تناسب مطلع سورة (النازعات) مع خاتمتها؛ حيث
افتتحت بالقسم على وقوع يوم القيامة وبيان أهوالها،

ق��ال تعالى :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ

تن ــاس ـبـ ــها

ﮠ ﮡ ،وافتتحت سورة (النازعات) بالقسم على أن

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ،

ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ

هؤالء المنكرين له ،قال تعالى :ﯹ ﯺ ﯻ

أن موضوع السورتين متشابه  :فكلتا السورتين تتحدثان عن

ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ

هذا اليوم واقع ال شك فيه ،قال تعالى :ﮢ ﮣ ﮤ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ،ثم
القيامة وأهوالها ،وعن مآل المتقين ،ومرجع المجرمين.

واختتمت السورة بالتأكيد على وقوع البعث وتوعد

ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ.

 -1احتوت سورة النازعات على قوله تعالى :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ،وهذه اآلية  -رغم قصرها  -فقد دلت على
جميع ما أخرجه الله – تعالى -من األرض قوت ًا ومتاع ًا لألنام واألنعام  :من العشب ،والشجر ،والحب ،والثمر ،والعصف،

والنار من األشجار(.)1
والحطب ،واللباس والدواء ،حتى الملح والنار ،فالملح متولد من الماء،
ُ
 -2احتوت سورة النازعات على آخر آية – بحسب ترتيب المصحف – ُذ ِك َر فيها كلمة ﯹ ،وهي قوله تعالى  :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ،وقد ُذكرت هذه الكلمة في القرآن الكريم خمس عشرة مرة( ،)2وقد جاءت في تسع مواضع

خصــائصــها

عندما سأل المسلمون الرسول ﷺ عن بعض األحكام الفقهية ،كما جاء في سورة البقرة ،قال تعالى  :ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ،وجاءت في المواضع الستة الباقية عندما سأل الكفار
الرسولﷺ عن األمور الغيبية كما في جاء في سورة النازعات .ويالحظ أن جميع اآليات التي جاءت بها كلمة ﯹ
أعقبتها كلمة ﯨ ،عدا آية النازعات لم ترد بها هذه الكلمة(.)3

 -3استخدمت السورة أسلوب القصص لحث الكفار على أخذ العبرة من األمم التي سبقتهم ،وذلك عندما لخصت قصة سيدنا
موسى  مع فرعون في اثنتي عشرة آية (من آية  -15إلى آية  .)26وقصة سيدنا موسى  أكثر القصص ورودا في القرآن
الكريم ،فقد ُذكر اسمه  ( )136مرة في ( ) 34سورة (.)4

 -4تفسير مشكل القرآن  :هو توضيح ما أشكل والتبس من معاني اآليات  ،والتوفيق ما بين اآليات التي يتوهم وجود تعارض

واختالف بينها .ومن ذلك ما جاء في سورة النازعات اآليات   :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ  ....ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ  د َّلت على أن خلق السموات قبل دحو األرض  ،بخالف ما جاء في سورة فصلت اآليات   :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮯ ....ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ِ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ....
ﯱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ....ﭦ  َد َّلت على أن خلق األرض قبل السموات ،فوضح ابن عباس – رضي الله
عنهما – أنه ال اختالف وال تناقض  ،وذلك أن الله تعالى خلق أوال األرض غير مدحوة في يومين  ،ثم خلق السماوات في يومين

 ،ثم دحا األرض وجعل فيها الرواسي واألنهار وغير ذلك بعد ذلك في يومين  .وتفسير مشكل القرآن من العلوم المهمة التي
ُتحتاج لفهم كالم الله والرد على الطاعنين في كتاب الله من المالحدة (. )5



ومقاطعها

محورها الرئيسـي

المحور الرئيسي( :ذكر القيامة وأحوالها ،والساعة وأهوالها ،ومآل المتقين ،ومآل الطاغين) ،وهي تنقسم لثالثة مقاطع:

 : )14-1( -1القسم على وقوع يوم القيامة ،وبيان أهوالها ،وأحوال منكريها أثناء قيامها.
 : )26-15( -2تهديد الكفار وتوعدهم من خالل ذكر قصة موسى  مع فرعون.

 : )46-27( -3العودة إلثبات البعث من خالل خلق السموات واألرض والجبال ،وبيان جزاء المتقين والطاغين في اآلخرة،
وتفويض علم الساعة لله  -تعالى  -وقصر مدة الدنيا.
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 -1عبس  :أي قطب جبينه ،وسميت بذلك ال فتتحها بهذا الوصف البشري في قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ وهو عتاب للنبي ﷺ
على عبوسه في وجه األعمى؛ عندما جاء للرسولﷺ يطلب منه أن يعلمه الدين ،والرسول ﷺ كان مشغوال بدعوة زعماء قريش.

 -2السفرة  :الكتبة ،وهم المالئكة الذين يحصون األعمال،أو المالئكة الذين يكونون سفراء بين الله ورسله .وسميت بذلك لوقوع

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

هذا اللفظ فيها ،في قوله تعالى  :ﮊ ﮋ ﮌ ،ولم تقع في غيرها من السور .وجاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره
الله ((:ا ْل َم ِ
ول ِ
اه ُر بِا ْل ُق ْر ِ
 َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
الس َف َر ِة ا ْل ِك َرا ِم ا ْل َب َر َر ِة،
فع ْن َعائِشَ َة –
تشبيه حامل القرآن بهوالء السفرةَ ،
آن َم َع َّ
َوا َّل ِذي َيقْر ُأ ا ْل ُقرآنَ َو َي َت َتع َت ُع ِف ِ
اقَ ،ل ُه َأ ْج َر ِ
،و ُه َو َع َل ْي ِه َش ٌّ
ان)).
يه َ
ْ
َ
ْ

 -3الصاخة :صيحة تصخ اآلذان فتصمها ،والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة؛ وسميت السورة بذلك الختصاصها بهذا اللفظ دون غيرها
من السور ،وقد جاء في قوله تعالى :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ أي فإِذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ اآلذان حتى تكاد تصمها.

 -4األعمى:وهو(ابن أم مكتوم) الذي بسببه نزلت مقدمة السورة؛ ولذا سميت السورة بوصفه (األعمى) الذي جاء في قوله تعالى:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86- 55

آياتها ومتوسطها ( 42 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-32

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-3

صفحاتها 1 :

أسطرها 14 :

المصحف )80( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫5
هـ )24( :

الجملة الخبرية
()21-16
كلماتها 133 :

حروفها 546 :

النزول )24( :
الحزب ()59

الربع ()2

234

الجزء ()30

جزء = 0٫06
ا )17( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )81( :

نهايتها

حزب = 0٫12

﴿ﭑ ﭒ ﴾

الحزب ()59

الربع ()2

234

نسبة حجمها = % 0.16
م )1( :

فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َ�و ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُ�ع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
(أ َه ًّذا ( أي :تس�رع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ورتَي ِن ِفي َر ْك َعةٍ،
ِ
ِ
ُ
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
الس َ ْ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َ�أ َل َس�ائِ ٌل
الط َ
َّ
ين َو َعبس ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْلم َّد ِّثر َوا ْلم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس�م بِيو ِم ا ْل ِقيا َم ِة ِفي َر ْك َعةٍ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ
ُ َْ
َ
َوال َّنا ِز َعات في َر ْك َعةَ ،و َو ْي ٌل ل ْل ُم َط ِّفف َ َ َ
�اء ُلونَ َوا ْل ُمر َسَل�اَ ِ
الد َخانَ َوإِ َذا الشَّ ْ�م ُس ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) .رواه أبوداود ،)1396( :والمس�تغفري في
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َو َع َّم َي َت َس َ
ْ
فضائل القرآن )906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد السور،

فسورة (عبس) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة المطففين ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة(عبس)
من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (عبس) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (عبس) مع خاتمة سورة (النازعات) – السابقة لها -؛ حيث
لما جاء في خاتمة (النازعات) قوله تعالى  :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ،

تن ــاس ـبـ ــها

افتتحت سورة (عبس) ببيان من ينفعه اإلنذار ومن لم ينفعه ،قال تعالى:ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ،كما أن كلتا السورتين ختمتا ببيان أهوال
يوم القيامة وحال الخلق في هذا اليوم ،فقد جاء في خاتمة (النازعات) قوله

تعالى:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ وفي (عبس) وصفت بقوله سبحانه:
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ وهما من أسماء يوم القيامة.



تناسب مطلع سورة (عبس) مع خاتمتها؛
حيث افتتحت ببيان انقسام الناس إلى

صنفين :مقبل على دعوة الرسول ﷺ

وهو األعمى ،والصنف اآلخر :المعرض

عن دعوته وهم زعماء قريش ،ثم ختمت
السورة ببيان مآل هذين الصنفين في يوم

القيامة ،قال تعالى  :ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔ
ﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ
ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ .

 َقا َل ْتُ :(أ ْن ِز َل ْت ﭑ ﭒ
 -1جاء في سبب نزول سورة (عبس) ما رواه الحاكم ،)3896( :وغيره عن َعائِشَ َة -
ول ال َّل ِه ﷺ ِم ْن ُع َظ َم ِ
ِفي ْاب ِن ُأ ِّم َم ْك ُتو ٍم الأْ َ ْع َمىَ .ف َقا َل ْتَ :أتَى إِ َلى َر ُس ِ
ولَ :أ ْر ِش ْدنِيَ ،قا َل ْتَ :و ِع ْندَ َر ُس َ
ول ال َّل ُ ِهﷺ َف َج َع َل َي ُق ُ
اء
ُ
ولَ :
ول َب ْأ ًسا» َف َي ُق ُ
«أت ََرى َما َأ ُق ُ
ض َع ْن ُه َو ُي ْقبِ ُل َع َلى الآْ َخ ِر َو َي ُق ُ
ينَ ،قا َل ْتَ :ف َج َع َل َر ُس ُ
ول ال َّل ُ ِه ﷺ ُي ْع ِر ُ
ول« :لاَ » َف ِفي َه َذا
ا ْل ُمشْ ِر ِك َ
ُأ ْن ِز َل ْت ﭑ ﭒ) .صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

 -2اآليات التي نزلت بسبب (ابن أم مكتوم) تعتبر من آيات العتاب ،وهي مواضع عاتب الله تعالى رسولهﷺ على أمور اجتهد
وعمل فيها بما هو خالف األولى أو األفضل ،فاستدرك الله تعالى عليه في هذه اآليات وأرشده إلى األولى واألفضل واألكمل،

وتعتبر آيات العتاب في (عبس) آخر آيات العتاب  -بحسب ترتيب المصحف  .-ومن آداب التالوة أن يخفض القارئ صوته
عند قراءة آيات العتاب تأدبا مع الحبيبﷺ(.)1

خصــائصــها

 -3رغم عتاب الله  -تعالى  -لنبيه ﷺ في اآليات األولى من سورة (عبس) ،إال أنه مما قد خفف من شدة هذا العتاب أن الله لم
عبست
يسند العبوس والتولي للرسول ﷺ مواجه ًا له ،بل جاء ُمس َند ًا إليه على طريقة الغيبة :ﭑ ﭒ ،ولم يقل له:
َ

لكأن العابس والمتولي شخص آخر غير الرسول ﷺ .وخفف منه -
َ
وتوليت وهو مقتضى الحال .ترقيق ًا له في العتاب حتى َّ
أيض ًا  -أن القرآن أبان أن ما حدث من الرسول ﷺ لم يكن لغرض شخصي بل لباعث من بواعث الرسالة التي جاء بها ،وهو

حرصه الشديد على هداية هؤالء الناس فكأنه أراد أن يستميلهم بحديثه وإقباله عليهم(.)2
ص
 -4بين ابن كثير -
(و ِم ْن َه ُ
 الدرس المستفاد من آيات العتاب السابقة فقال َ :اه َنا َأ َم َر ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل َر ُسو َله ُﷺ َألاَّ َي ُخ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن َْذا ِر َأ َحدً اَ ،ب ْل ُيسا ِوي ِف ِ
ال َوال ِّنس ِ
يف َو َّ ِ ِ
الش ِر ِ
الر َج ِ
بِ إْ ِ
الصغَ ا ِر َوا ْل ِك َبار،
يه َب ْي َن َّ
اءَ ،و ِّ
َ
َ
السا َدة َوا ْل َعبِيدَ ،و ِّ
الضعيفَ ،وا ْل َفقي ِر َوا ْلغَ ن ِّيَ ،و َّ
ُثم ال َّل ُه َي ْه ِدي َم ْن َيشَ ُاء إِ َلى ِصر ٍ
الد ِامغَ ُة)(.)3
يمَ ،و َل ُه ا ْل ِح ْك َم ُة ا ْل َبالِغَ ُة َوا ْل ُح َّج ُة َّ
اط ُم ْس َت ِق ٍ
َ
َّ
 -5احتوت سورة (عبس) على ثالث عشرة آية متصلة ليس فيها حرف (واو) ،وهي :اآليات  :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ،وهي من لطائف القرآن الكريم(.)4


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي( :إقرار مبدأ أن أكرم الناس عند الله أتقاهم ،مع بيان جحود اإلنسان رغم نعم الله عليه ،وبيان أن ميزان اإليمان
والعمل الصالح هو الذي يحدد مصير الناس يوم القيامة) ،و تنقسم السورة إلى ثالثة مقاطع:

 : )16-1( -1عتاب للرسول ﷺ إلعراضه عن األعمى وانشغاله بصناديد قريش ،وبيان أن القرآن عظة وتذكرة لمن أقبل عليه.
 : )32-17( -2التعجب من كفر اإلنسان رغم أنه مخلوق ضعيف ،وبيان نعمة الله عليه في طعامه.

 : )42-33( -3أهوال القيامة ،وبيان فرار اإلنسان من أقرب الناس إليه ،وانقسام الخلق لوجوه مستبشرة ،ووجوه مغبرة مسودة.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1التكوير :أصلها من تكوير العمامة ،وهو لفها وجمعها ،وسميت بـذلك ألن (التكوير) مصدر للفعل ُ
(ك ِّو َر ْت) والذي جاء في افتتاح
السورة في قوله تعالى:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ أي جمعت الشمس بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها ،وذهب ضوؤها.

 -2ﭑ ﭒ ﭓ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3كورت :وهي تسمية بحكاية لفظ وقع في أولها ،وهو في قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 56

آياتها ومتوسطها ( 29 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-33

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-4
أسطرها 12 :

صفحاتها 1 :

المصحف )81( :

بدايتها

الجزء ()30

الشرط
()7-3
كلماتها 104 :

حروفها 431 :

النزول )7( :
الحزب ()59

الربع ()2

234

﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾
لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )84( :

نهايتها

الجزء ()30

الحزب ()59

الربع ()2

234

حجمها

ربع = 0٫5

حزب = 0٫12

جزء = 0٫06

نسبة حجمها = % 0.13

حــروف
فواصل آياتها

ت )14( :

ن )8( :

س )4( :

م )3( :

َ -1ع ْن َعم ِرو ْب ُن ُحر ْي ٍ
ث ] َق َ
((س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َيق َْر ُأ ِفي ا ْل َف ْج ِر :ﭑ ﭒ ﭓ)) .رواه النسائي،)951( :
الَ :
ْ
َ
وصححه األلباني.

َ -2ع ِن ْاب ِن ُع َم َر -

الله ﷺَ (( :م ْن َسر ُه َأ ْن َي ْن ُظر إِ َلى َيو ِم ِ
ول ِ
 قالَ :ق َال َر ُس ُ
الق َيا َم ِة؛ َك َأ َّن ُه َر ْأ ُي َع ْي ٍن؛ َف ْل َيق َْر ْأ :ﭑ ﭒ
ْ
َ
َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﭓَ ،و ﭑ ﭒ ﭓَ ،و ﭜ ﭝ ﭞ )) .رواه الترمذي ،)3333( :وصححه األلباني.
ول ال َّل ِه َق ْد ِش ْب َتَ .ق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر ]َ :يا َر ُس َ
الَ :ق َ
 َق ََ -3ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال ﷺَ :
ودَ ،وا ْل َو ِاق َع ُةَ ،وا ْل ُم ْر َس َال ُتَ ،وﭑ
اس -
((ش َّي َب ْتنِى ُه ٌ
(خ َّ ِ ِ
الش ْي ِ
ﭒَ ،وﭑ ﭒ ﭓ)) .رواه الترمذي ،)3297( :وصححه األلباني .قال الزركشيَ :
ب
الس َو َر بِ َّ
ص َهذه ُّ
لأِ َ ن َُّه َّن َأ ْج َم ُع لِ َك ْي ِف َّي ِة ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْه َوالِ َها ِم ْن َغ ْي ِر ِه َّن)(.)1
َ -4ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
(أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َعة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (التكوير) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة الدخان ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -5ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(التكوير) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -6ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب  :الخالصة المقصودة منه .وسورة (التكوير) من المفصل.


تناسب مطلع سورة (التكوير) مع خاتمة سورة (عبس) – السابقة لها -؛ حيث



إن كال المقطعين يتحدث عن يوم القيامة ،ولكن خاتمة سورة (عبس) تحدثت

عن فرار اإلنسان من جميع أقاربه وتبرئه منهم في أرض المحشر ،ثم انقسام

الناس إما لوجوه مسفرة لما ُبشر به من نعيم ،أو جوه مغبرة لما ُبشر به من

تن ــاس ـبـ ــها

عذاب أليم ،وذلك في قوله تعالى :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ،أما سورة

(التكوير) فقد افتتحت بعرض المشاهد التي تسبق هذا اليوم ،وهي األهوال

التي تحدث عند قيام الساعة ،وذلك في قوله تعالى:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ.

تناسب مطلع سورة (التكوير) مع خاتمتها؛

حيث افتتحت ببيان أهوال يوم القيامة،

قال تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ،ثم جاء
في ختامها توعد الكفار وتهديدهم

بأنه ال مفر لهم وأنهم سيالقون عذاب
هذا اليوم إذا أصروا على كفرهم؛ ولذا

دعتهم لإليمان واتباع الذكر ،وذلك في

قوله تعالى  :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ .

 -1تعتبر سورة (التكوير) من أوائل السور القرآنية نزوال ،فهي السورة السابعة بحسب ترتيب النزول(.)2

 -2سورة التكوير من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله؛ ولذا تعتبر من السور الخمس التي شيبت الرسول ﷺ

خصــائصــها

ومن السور الثالثه التي تجعل قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين.
ً
مبتدأ بأداة الشرط (إذا) في أول اثنتي عشرة آية من سورة التكوير ،ورغم هذا التكرار لم تظهر غرابة وال
 -3تكرر أسلوب الشرط
تنافر وال تكرار للمعاني ،وهذا من إعجاز القرآن البياني ،وال توجد سورة أخرى بدأت بهذا العدد من أسلوب الشرط(.)3

 -4بدأت سورة التكوير باثني عشر حدثا تالبس قيام الساعة ،وعودة الناس إلى ربهم للحساب الكبير(.)4
 -5علق سيد قطب -

 -في الظالل على قوله تعالى  :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ من سورة التكوير ،فقال( :وأكاد أجزم أن

اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية ال تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح .ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل
يتنفس! ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح)(.)5



المحور الرئيسي( :بيان ثالث حقائق عقائدية  :حقيقة القيامة ،وحقيقة الوحي ،وحقيقة تبعية مشيئة العبد لمشيئة الرب سبحانه)،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )14-1( - 1بيان حقيقة القيامة وما يصاحبها من انقالب كوني هائل كامل ،يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار،
واألرض والسماء ،واألنعام والوحوش ،كما يشمل بني اإلنسان.

الم َلك الذي يحمله ،وصفة النبي ﷺ الذي يتلقاه ،ثم شأن القوم
 : )29-15( -2بيان حقيقة الوحي ،وما يتعلق بها من صفة َ
المخاطبين بهذا الوحي معه ،وحقيقة اإلرادة اإلنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكيم.
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114 - 82

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1االنفطار  :أي االنشقاق ،وسميت بـذلك ألن (االنفطار) مصدر للفعل (ا ْن َف َط َر ْت) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله
تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ.

 -2ﭑ ﭒ ﭓ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3انفطرت  :وهي تسمية بحكاية لفظ وقع في أولها ،وهو في قوله تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ؛ أي  :إذا السماء انشقت.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 57

آياتها ومتوسطها ( 19 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-34

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-5

صفحاتها 0.8 :

أسطرها 9 :

المصحف )82( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫3
ن )8( :
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر -

الشرط
()7-4
كلماتها 80 :

حروفها 329 :

النزول )82( :
الحزب ()59

الربع ()3

235

ت )5( :

الجزء ()30

جزء = 0.04
م )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )88( :

نهايتها

حزب = 0.08

﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾

ك )2( :

الحزب ()59

الربع ()3

235

نسبة حجمها = % 0.1
هـ )1( :

الله ﷺَ (( :م ْن َسر ُه َأ ْن َي ْن ُظر إِ َلى َيو ِم ِ
ول ِ
 قالَ :ق َال َر ُس ُ
الق َيا َم ِة؛ َك َأ َّن ُه َر ْأ ُي َع ْي ٍن؛ َف ْل َيق َْر ْأ :ﭑ
ْ
َ
َّ

ﭒ ﭓَ ،و ﭑ ﭒ ﭓَ ،و  ﭜ ﭝ ﭞ)) .رواه الترمذي ،)3333( :وصححه األلباني.
ال ال َّنبِي ﷺَ :
ام ُم َع ٌاذ َف َص َّلى ا ْل ِع َشاء الآْ ِخ َر َة َف َط َّو َلَ ،ف َق َ
َ -2ع ْن َجابِ ٍر ] َق َ
ت
((أ َف َّتانٌ َيا ُم َع ٌاذ؟ َأ َف َّتانٌ َيا ُم َع ُاذ؟ َأ ْي َن ُك ْن َ
الَ :ق َ
ُّ
َع ْن ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭲَ ،وﭑ ﭒ ﭓ؟)) .رواه النسائي ،)997(:وصححه األلباني.

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وفي الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في صالة العشاء ،وال يمنع من قراءة قصار المفصل كما

دلت عليه سورة الضحى فهي من القصار.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة:

(.)1480وسورة (االنفطار) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأن َُّه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي،)3420(:
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
وحسن إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (االنفطار) من
المفصل.
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تناسب افتتاح وموضوع سورة (االنفطار) مع



سورة (التكوير) – السابقة -؛ حيث إن ك ًّ
ال

تناسب مطلع سورة (االنفطار) مع خاتمتها؛ حيث افتتحت ببيان أهوال

يوم القيامة ،قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ،وجاء في ختامها

تن ــاس ـبـ ــها

منهما افتتحا بأسلوب الشرط وذكر أهوال يوم

التأكيد على عظم هذا اليوم ،وأن األمر فيه لله وحده ،وذلك في قوله

القيامة ،وأيضا موضوعهما يدور حول يوم القيامة

تعالى :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

وأهواله وأحوال الخلق فيه؛ فكان جمعهما في

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.

هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره.

 -1سورة (االنفطار) هي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف ،وأيضا في ترتيب النزول ،فاتفق ترتيب المصحف مع
ترتيب النزول في هذه السورة(.)1
 -2سورة (االنفطار) من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله ؛ وتعتبر من السور الثالث التي تجعل قارئها كأنه
ينظر إلى يوم القيامة نظر العين ،والسور الثالث هي :التكوير واالنفطار واالنشقاق.
 -3تضمنت سورة (االنفطار) مع السورتين السابقتين لها ( :التكوير وعبس) بعض صفات المالئكة  :فقد جاء في سورة عبس صفات
السفرة ،قال تعالى  :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ،وجاء في سورة التكوير صفات
جبريل  ،قال تعالى   :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ،وجاء في سورة

خصــائصــها

(االنفطار) صفات الكتبة ،قال تعالى  :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ،وهذا من التناسب
الموضوعي بين هذه السورة الثالث ،باإلضافة إلى تناسبها في ذكر يوم القيامة وأهواله وأحوال الخلق فيه.
 -4تفسير القرآن بالقرآن أفضل طريقة لتفسير كالم الله تعالى  ،فما جاء مبهما في الموضع يأتي مبينا في موضع آخر  ،ومثال ذلك :
قوله تعالى في سورة الفاتحة   :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  فـ(يوم الدين ) فإنه جاء مبهما على الجملة  ،ولكن جاء مبينا ومفسرا

في سورة االنفطار في قوله تعالى  :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  (.)2
 -5كلمة (البحار) في القرآن لم تستخدم إال للحديث عن يوم القيامة  ،وقد ذكرت مرتين في سورتين متتاليتين في المصحف  ،في
سورة التكوير  :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ،ثم في السورة التي تليها وهي سورة االنفطار:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ،ونالحظ
ً
فأوال يكون االشتعال ثم االنفجار وليس العكس  ،فجاء تسلسل اآليتين
تسلسل اآليتين في القرآن يتناسب مع المفهوم العلمي :
ً
(س ِّجرت) وثاني ًا ( ُف ِّجرت)  ،وهذا مطابق للحقائق العلمية الحديثة(. )3
أوال ُ


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي ( :بيان بعض أهوال القيامة ،وتحذير اإلنسان الجاحد لنعم الله عليه والغافل عن يوم القيامة ،وبيان مآل الخلق:
إما أبرار متنعمين ،أو فجار معذبين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )8-1( -1بيان أهوال يوم القيامة من خالل االنقالب الكوني ،وتوبيخ اإلنسان على جحود نعم ربه الكريم.

 : )19-9( -2ذكر علة جحود اإلنسان وهي التكذيب بيوم الدين ،وبيان حفظ الله تعالى ألعماله من خالل المالئكة الكتبة،
وبيان انقسام الناس إلى أبرار وفجار في يوم القيامة ،والتأكيد على عظم هذا اليوم ،الذي يكون األمر فيه لله وحده.
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 -1المطففين  :جمع مطفف  :وهو اسم فاعل للفعل طفف ،وطفف الرجل إذا أعطى غيره أقل مما أخذ منه ،والمطففين  :هم
الذين يبخسون المكيال والميزان إما باالزدياد إن اقتضوا من الناس ،وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم ،وسميت

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بـذلك؛ الختصاص السورة بذكر لفظ (المطففين) في افتتاحها في قوله تعالى  :ﯖ ﯗ ﯘ  ،ولم يرد هذا اللفظ في
غيرها من السور .قال المهايمي( :سميت به داللة على أن َمن أخل بأعظم حقوق الخلق ،استحق ويال من الحق ،فكيف َمن

أخل بأعظم حقوق الحق من اإليمان به وبآياته ورسله).

 -2ﯖ ﯗ   :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3التطفيف  :البخس والنقص في الكيل والوزن ،وسميت بذلك ألن ( التطفيف) مصدر لفعل (طفف) الذي جاء منه اسم الفاعل
الجمع ( المطففين) وبه افتتحت السورة في قوله تعالى :ﯖ ﯗ ﯘ.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 58

آياتها ومتوسطها ( 36 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-35

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-6

صفحاتها 1٫3 :

أسطرها 19 :

المصحف )83( :

بدايتها

الجزء ()30

الدعاء
()3-1
كلماتها 169 :

﴿ﯖ ﯗ﴾

حروفها 744 :

النزول )86( :
الحزب ()59

ربع = 0٫7

الربع ()3

235

حزب = 0.17
ن )27( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )78( :

نهايتها

الجزء ()30

الحزب ()59

جزء = 0.08

الربع ()3

235

نسبة حجمها = % 0.22
م )9( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،والأْ َ س َو ِدَ ،قالاَ َ :أتَى اب َن َمس ُع ٍ
الَ :
ال :إِنِّي َأ ْق َر ُأ ا ْل ُم َف َّص َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،ف َق َ
ود ] َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
((أ َه ًّذا (أي :تسرع في القراءة)
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ورت َْي ِن ِفي
َك َه ِّذ الشِّ ْع ِرَ ،و َنث ًْرا (أي :ترمون كلماته) َك َن ْث ِر َّ
الس َ
الد َق ِل(أي  :التمر الرديء)َ (( ،لك َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْرأ ال َّن َظائ َرُّ :
ٍ
الذا ِر َي ِ
الر ْح َم َن َوال َّن ْج َم ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْق َت َر َب ْت َوا ْل َحا َّق َة ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
ور َو َّ
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وإِ َذا َو َق َع ْت َو ُنونَ ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َس َأ َل
الط َ
َر ْك َعةَّ ،
َسائِ ٌل َوال َّنا ِز َع ِ
س ِفي َر ْك َع ٍةَ ،وا ْل ُم َّد ِّث َر َوا ْل ُم َّز ِّم َل ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َه ْل َأتَى َولاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي
ات ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و َو ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ
ين َو َع َب َ
َر ْك َع ٍةَ ،و َعم َي َتس َاء ُلونَ َوا ْل ُمر َسلاَ ِ
س ُك ِّو َر ْت ِفي َر ْك َع ٍة)) رواه أبوداود ،)1396( :والمستغفري
الد َخانَ َوإِ َذا َّ
ت ِفي َر ْك َع ٍةَ ،و ُّ
َّ َ
الش ْم ُ
ْ
في فضائل القرآن ،)906( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم ،وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون سرد

السور ،فسورة (المطففين) من النظائر والقرائن التي كان يقرنها الرسول ﷺ مع سورة عبس ،ويقرأهما في ركعة واحدة.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(المطففين) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المطففين) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (المطففين) مع سورة (االنفطار)
– السابقة لها -؛ حيث أكد كال المقطعين عظم يوم
القيامة ،فقد جاء في ختام (االنفطار) قوله تعالى:

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ،وجاء في مطلع

(المطففين) قوله تعالى :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

تن ــاس ـبـ ــها

ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ



تناسب مطلع سورة (المطففين) مع خاتمتها ،حيث تحدث كال
المقطعين عن صفات مذمومة وتوعد أصحاب هذه الصفات،
فقد جاء في مطلعها توعد المطففين الذين يبخسون حقوق

الناس ،قال تعالى  :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ،وجاء في ختامها توعد المجرمين

ﯳ ﯴ .وكذلك أجملت سورة (االنفطار)

الذين يستهزئون بالمؤمنين ،قال تعالى :ﯰ ﯱ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ

في أواخرها مصير األبرار والفجار في قوله تعالى:
ﮓ ،وجاء تفصيل هذا المصير في ثنايا سورة
(المطففين) ،كما جاءت كاشفة ومبينة عن وجوه
ِمن فجور الفجار ،كالتطفيف في الكيل والميزان،

والتكذيب بيوم الدين.

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ،فقد افتتحت وختمت بالوعيد للمطففين والكفار.

 َق َ -1جاء في سبب نزول مقدمة سورة ( المطففين) ما رواه ابن ماجه ،)2223( :وغيره َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
الَ (( :ل َّما َق ِد َم ال َّنبِ ُّي
اس -
ﷺ ا ْل َم ِدي َن َة َكانُوا ِم ْن َأ ْخب ِ
ث ال َّن ِ
اس َك ْيلاً َ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه ُس ْب َحا َن ُه  ﯖ ﯗ [المطففينَ ]1 :ف َأ ْح َس ُنوا ا ْل َك ْي َل َب ْعدَ َذلِ َك))
َ
حسنه األلباني.

 -2اختلف العلماء في سورة (المطففين) ِمن حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،والراجح  -والله أعلم  -أن السورة

خصــائصــها

مبعضة بين مكة والمدينة ،فمطلع السورة مدني؛ كما دل على ذلك حديث ابن عباس السابق ،أما بقيتها فمكية كما دل على

ذلك روايات ترتيب النزول؛ خاصة أن هذه اآليات تتحدث عن البعث وحال الفجار واألبرار في هذا اليوم ،وعن استهزاء كفار

قريش بالمؤمنين ،وهذه المواضيع من خصائص القرآن المكي(.)1

 -3سورة (المطففين) آخر سورة نزلت في العهد المكي ،كما دلت عليه روايات ترتيب النزول(.)2

 -4سورة (المطففين) أول سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بأسلوب الدعاء ،والسور التي افتتحت بالدعاء ثالث سور
وهي  :المطففين ،الهمزة ،المسد( ،)3وكلها سور مكية ومن المفصل.

 -5احتوت سورة (المطففين) على آية تعتبر أصال في الداللة على أن كثرة الذنوب تؤدي إلى مرض القلب وقسوته ،وهي قوله
تعالى:ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ(.)4



المحور الرئيسي( :توعد المطففين ،وبيان حال الفجار واألبرار ،وتوعد المستهزئين بالمؤمنين) ،ويمكن تقسيم السورة إلى

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

أربعة مقاطع وهي :

 : )6-1( -1إعالن الحرب على المطففين.

 : )17-7( -2بيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل سافلين؛ ألنهم يكذبون بيوم الدين وبالقرآن الكريم وقلوبهم يعلوها
الران لمعاصيهم ،فهم محجوبون عن ربهم يوم الدين ،ومصيرهم الجحيم.

 : )28-18( -3بيان أن صحائف أعمال األبرار في أعلى عليين ،وبيان ما أعد الله لهم من نعيم يوم الدين.

 : )36-29( -4استهزاء الكفار بالمؤمنين في الدنيا ،ومقابلتهم بالمثل في اآلخرة عقوبة لهم.
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َّت) والذي جاء في
 -1االنشقاق  :مصدر فعل انشق ،والشق الصدع ،وسميت بـذلك ألن (االنشقاق) مصدر للفعل (ا ْنشَ ق ْ
افتتاح السورة في قوله تعالى  :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -2ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3انشقت  :وهي تسمية السورة بحكاية لفظ وقع في أولها ،وهو في قوله تعالى :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ .أي  :إِذا تشققت
وتصدعت مؤذنة بخراب الكون ،ومنذرة بهول يوم القيامة.
السماء
َّ

 -4الشفق  :هو حمرة األفق بعد غروب الشمس ،وسميت بذلك النفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى   :ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ،وانفرد ابن حجر العسقالني بذكر هذه التسمية(.)1

زمن نزولها
تصنيفها

طولـها
المفصـل

مكية

()86- 59

عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

أوساط المفصل

()66-36

آياتها ومتوسطها ( 25 :قصيرة)

فاتحتها

()15-7

صفحاتها 0٫9 :

بدايتها

الحزب ()59

ربع = 0٫4
ا )6( :

كلماتها 106 :

الربع ()4

ن )5( :

الجزء ()30

جزء = 0.05
ق )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )83( :

نهايتها

حزب = 0.1
ت )5( :

حروفها 440 :

النزول )83( :
236

﴿ﭜ ﭝ ﭞ﴾

()7-5

أسطرها 12 :

المصحف )84( :
الجزء ()30

الشرط

هـ )3( :

الحزب ()59

الربع ()4

236

نسبة حجمها = % 0.13
ر )1( :

م )1( :

الع َت َم َةَ ،ف َق َر َأ :ﭜ ﭝ ﭞ َ ،ف َس َجدَ َ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َه ِذ ِه؟ َق َ
َ -1ع ْن َأبِي َر ِاف ٍع َق َ
((س َج ْد ُت بِ َها
الَ :ص َّل ْي ُت َم َع َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َ
الَ :
َخ ْل َف َأبِي ال َق ِ
اس ِم ﷺ َف َ
ال َأزَ ُال َأ ْس ُجدُ بِ َها َح َّتى َأ ْل َقا ُه)) .رواه البخاري ،)766( :وصالة العتمة هي صالة العشاء؛ وهي تسمية
لها بالوقت(.)2

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -2ع ِن ْاب ِن ُع َم َر -

الله ﷺَ (( :م ْن َسر ُه َأ ْن َي ْن ُظر إِ َلى َيو ِم ِ
ول ِ
 قالَ :ق َال َر ُس ُ
الق َيا َم ِة؛ َك َأ َّن ُه َر ْأ ُي َع ْي ٍن؛ َف ْل َيق َْر ْأ :ﭑ ﭒ
ْ
َ
َّ

ﭓَ ،و ﭑ ﭒ ﭓَ ،و ﭜ ﭝ ﭞ)) .رواه الترمذي ،)3333(:وصححه األلباني.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(االنشقاق) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (االنشقاق) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (االنشقاق) مع خاتمة سورة (المطففين)



– السابقة-؛ حيث ختمت (المطففين) ببيان ما يالقيه الكفار
من جزاء يوم القيامة الستهزائهم بالمؤمنين في الدنيا ،وذلك

تن ــاس ـبـ ــها

في قوله تعالى :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ

تناسب مطلع سورة (االنشقاق) مع خاتمتها ،حيث
افتتحت ببيان أهوال يوم القيامة ،وذلك في قوله

تعالى  :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ،وختمت ببيان

جزاء الكفار والمؤمنين في هذا اليوم ،وذلك في

ﭚ ﭛ .وافتتحت سورة (االنشقاق) ببيان أهوال يوم

قوله تعالى:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ،فكال المقطعين

ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

القيامة،وذلك في قوله تعالى:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
يتحدثان عن يوم القيامة.

ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﰀ ﰁ.

 - 1احتوت سورة (االنشقاق) على السجدة الرابعة عشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف– ،وجاءت
في بداية الربع الرابع من السورة ،في قوله تعالى  :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ(.)3

 - 2سورة (االنشقاق) من السور التي اشتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله ؛ وتعتبر من السور الثالث التي تجعل
قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين ،والسور الثالث هي  :التكوير واالنفطار واالنشقاق.

 - 3السور األربع ( :االنشقاق) وما قبلها وهي سور (المطففين واالنفطار والتكوير) كلها في صفة حال يوم القيامة وأهواله،
وذكرت على ترتيب ما يقع فيه ،فغالب ما وقع في (التكوير) ،وجميع ما وقع في (االنفطار) يقع في أهوال يوم القيامة،

خصــائصــها

وأغلب ما ذكر في (المطففين) في أحوال األشقياء الفجار والمتقين األبرار في اآلخرة ،وعنيت سورة (االنشقاق) بالجمع
بين ما يحدث من مقدمات ومشاهد اآلخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير ألهل اليمين والحساب العسير

ألهل الشمال(.)4

 - 4وضح األلوسي -

 -وجه التناسب بين السور الثالث ( االنفطار والمطففين واالنشقاق) فقال ( :إن في (انفطرت)

التعريف بالحفظة الكاتبين ،وفي (المطففين) مقر كتبهم ،وفي هذه (إي االنشقاق) عرضها في القيامة)(.)5

 -5أفضل طرق التفسير  :تفسير القرآن بالقرآن  ،ثم تفسير القرآن بالسنة قال تعالى   :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  [النحل ،]44 :ومن ذلك ما رواه مسلمَ ،)2876( :ع ْن َع ْب ِد ِ
الله ْب ِن َأبِي ُم َل ْي َك َةَ ،ع ْن
س َقدْ َق َ
َعائِ َش َة -رضي الله عنهاَ -ق َال ْتَ :ق َ
الله ﷺَ (( :م ْن ُح ِ
ول ِ
ال َر ُس ُ
ال الل ُه َع َّز
وس َب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةُ ،ع ِّذ َب)) َف ُق ْل ُتَ :أ َل ْي َ

َو َج َّل :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  [االنشقاق]8 :؟ َف َق َ
الَ :
ضَ ،م ْن ُن ِ
اب ،إِن ََّما َذ ِ
س َذ ِ
اك ا ْل َع ْر ُ
وق َ
اب
ش ا ْل ِح َس َ
اك ا ْل ِح َس ُ
((ل ْي َ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُع ِّذ َب)) ،والعرض أي :استعراض األعمال من غير مناقشة(.)6


المحور الرئيسي( :أهوال يوم القيامة ،وانقسام الخلق فيه ألهل نعيم وأهل شقاء ،وتوبيخ المشركين الذين ال يؤمنون بالقرآن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وتوعدهم بالعذاب األليم) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:

 : )5 -1( -1بعض أهوال يوم القيامة.

 : )15-6( -2كدح اإلنسان في الدنيا حتى يالقي ربه في اآلخرة ،فإما أن يأخذ كتابه بيمينه فيتنعم في الجنة ،وإما أن يأخذ
كتابه من وراء ظهره فيشقى في النار.

 : )25-16( - 3القسم على تغير أحوال الخلق في الدنيا ،وتوعد الكفار المعرضين عن القرآن بالعذاب األليم ،وتبشير

المؤمنين باألجر غير المقطوع.
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 -1البروج  :جمع برج ،والبروج هي  :النجوم أو المجرات الهائلة ،أو يراد بها المنازل والمدارات التي تتنقل فيها النجوم أثناء

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

سيرها .وسميت بسورة البروج ؛ الفتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج ،وذلك في قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ،

أي  :يقسم ربنا بالسماء صاحبة النجوم ومنازلها.

 -2ﭑ ﭒ ﭓ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3السماء ذات البروج  :وهي تسمية السورة بما افتتحت به ،ولكن من غير ذكر واو القسم.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 60

آياتها ومتوسطها ( 22 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-37

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-8

صفحاتها 1 :

أسطرها 12 :

المصحف )85( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫4
د )16( :

القسم
()17-8
كلماتها 109 :

الحزب ()59

الربع ()4

ر )1( :

ج )1( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :
الطول )82( :

نهايتها

حزب = 0.1
ب )1( :

حروفها 463 :

النزول )27( :
236

﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾

الجزء ()30

الحزب ()59

الربع ()4

236

جزء = 0.05

نسبة حجمها = % 0.14

ط)1( :

ق )1( :

ظ )1( :

(والس َم ِ
ِ ِ
َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُمر َة ] َ :
((أ َّن َر ُس َ
اء َو َّ
ول ال َّل ِه ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي ُّ
الطا ِر ِق)،
الظ ْه ِر َو َ
ـ(الس َماء َذات ُ
َ
الب ُروجِ )َّ َ ،
الع ْص ِر بِ َّ
َو ِش ْب ِه ِه َما)) .رواه الترمذي ،)307( :وقال األلباني  :حسن صحيح.

َ
المشْ َت ِكي على سيدنا معاذ ]) ال َّنبِ َّي ﷺَ ،ف َق َ
َ -2ع ْن َجابِ ِر ْب َن َع ْب ِد ال َّله ِ] َق َ
ال :إِ َّن ُم َعا ًذا ُي َص ِّلي َم َع َك،
الَ ...( :فأتَى (أي الرجل ُ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِةَ ،وإِنِّي ت ََأ َّخ ْر ُت َع ْن ُهَ ،ف َص َّل ْي ُت َو ْح ِديَ ،يا َر ُس َ
ول
ُث َّم َي ْر ِج ُع َف َيؤُ ُّم َناَ ،وإِن ََّك َأ َّخ ْر َت َّ
الصلاَ َة ا ْل َبا ِر َح َةَ ،ف َج َاء َف َأ َّم َناَ ،ف َق َر َأ بِ ُس َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

اب ن ََو ِ
اض َحَ ،وإِنَّا ن َْع َم ُل بِ َأ ْي ِدي َناَ ،ف َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺَ (( :يا ُم َع ُاذ َأ َف َّتانٌ َأن َْت؟ اقرأ بهم سورة :ﮖ ﮗ ﮘ ،
ال َّل ِهَ ،وإِنَّا ن َْح ُن َأ ْص َح ُ

و ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ،ﭑ ﭒ ﭓ)) رواه ابن حبان ،)1837( :وصححه األلباني.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْبعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(البروج) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (البروج) من المفصل.

220



تناسب مطلع سورة (البروج) مع خاتمة سورة (االنشقاق) –



تناسب مطلع سورة (البروج) مع خاتمتها ،حيث

السابقة لها -؛ حيث ختمت (االنشقاق) بذكر الله تعالى جزاء

افتتحت بقسم الله تعالى بالسماء ذات النجوم فقال:

ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ

هذه النجوم حفظ السماء من الشياطين ،كما قال

ﰁ .وأقسم الله تعالى في أول سورة (البروج) باليوم

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

الكافرين والمؤمنين فقال تعالى :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ،والمعلوم أن من مهام

تن ــاس ـبـ ــها

ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ

تعالى في سورة الحجر  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

الموعود ،وهو اليوم الذي يكون فيه هذا الجزاء فقال تعالى:

ﭜ ﭝ ﯓ  وختمت سورة (البروج) ببيان

 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ويوجد
تناسب بين موضوع السورتين:وذلك الشتمالهما على وعد

المؤمنين ،ووعيد الكافرين ،والتنويه بعظمة القرآن وفخامة
قدره.

حفظ الله كتابه في اللوح المحفوظ ،فقال تعالى  :ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ،أي هو في

اللوح المحفوظ الذي في السماء ،محفوظ من الزيادة

والنقص ،والتحريف والتبديل.

 -1استخدمت سورة ( البروج ) األسلوب القصصي ،فقد انفردت بذكر قصة (أصحاب األخدود) ،وهم قوم طغاة قاموا بشق

األخدود في األرض وأوقدوا فيه نارا كبيرة إلحراق المؤمنين من قومهم ،قال تعالى  :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ،وكانت العبرة من ذكر هذه القصة تسلية المؤمنين وتثبيتهم على دينهم الذين كانوا يتعرضون لألذى
على يد كفار قريش؛ خاصة وأن السورة نزلت في أوائل العهد المكي ،كما دل على ذلك ترتيب نزولها.

 -2دلت سورة ( البروج) في خاتمتها على النزول األول للقرآن الكريم ،وهو وجوده في اللوح المحفوظ ،وذلك في قوله تعالى:
علو
مجرد إثباته فيه ،من غير نظر إلى ٍّ
 ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ،ومعنى إنزاله في اللوح المحفوظ َّ

خصــائصــها

وسفل ،وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة من وجود اللوح نفسه ،فإنه السجل الجامع لما كان وما سيكون إلى يوم القيامة.

أما النزول الثاني فهو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة ،أما النزول الثالث فهو نزوله منجما -أي
مفرقا -من بيت العزة إلى الرسول محمد ﷺ في األرض عن طريق جبريل(.)1

 -3علق الحسن البصري -

 -على قوله تعالى   :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ  فقال  (:ان ُْظروا إِ َلى َه َذا ا ْل َكر ِم َوا ْل ُج ِ
وه ْم إِ َلى ال َّت ْو َب ِة َوا ْل َمغْ ِف َر ِة)(.)2
ودَ ،ق َت ُلوا َأ ْولِ َي َاء ُه َو ُه َو َي ْد ُع ُ
َ
ُ

 -4ختمت سورة ( البروج) بذكر بعض صفات الجالل والجمال لله تعالى ،قال تعالى  :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ،وروى أبونعيم األصبهاني في حلية األولياء َع ْن
ض َأ ُبو َب ْك ٍر ] َف َع ُادو ُه َف َقا ُل َ
َ
الَ :ق َ
ال َل َك؟ َق َ
الَ «:ق ْد َرآنِي» َقا ُلواَ :ف َأ ُّي َشي ٍء َق َ
يب؟ َق َ
الس َف ِرَ ،ق َ
وا:ألاَ ن َْد ُعو َل َك َّ
الَ “ :م ِر َ
ال:
الطبِ َ
أبِي َّ
ْ
«إِنِّي َف َّع ٌ
ال لِ َما ُأ ِريدُ »(.)3



المحور الرئيسي ( :تثبيت المؤمنين وحثهم على التضحية في سبيل العقيدة من خالل قصة (أصحاب األخدود)) ،ويمكن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 -1التمهيد (  : ) 3 -1القسم بأمور عظيمة ؛ إلعطاء جو خاص للقصة.

 -2القصة ( : )11-4قصة أصحاب األخدود ،وتوعد الطغاة بعذاب جهنم ،ووعد المؤمنين بالجنان.

 -3التعقيب ( : )22-12بيان كمال القدرة اإللهية لتأكيد الوعد والوعيد،واالعتبار بإهالك األمم الكافرة السالفة ،والتأكيد
على مكانة القرآن وحفظه.
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 -1الطارق  :أصل الطرق الضرب والدق ،والطارق هو اآلتي ليال ،ألن عادة العرب أن النازل بالحي ليال ،يطرق شيئا من حجر أو

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وتد ؛ ليشعر به رب البيت .وسميت بسورة (الطارق) الفتتاحها بقسم الله عز و جل بالطارق ،وذلك في قوله تعالى   :ﭑ
وعبر عن النجم بالطارق الختصاص ظهوره ليال .ولم يرد لفظ (الطارق)
ﭒ ﭓ ،والطارق هو النجم الذي يطلع ليال؛ َّ
في غيرها من السور.

  -2ﭑ ﭒ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

 -3السماء والطارق  :وهي تسمية السورة بما افتتحت به ،ولكن من غير ذكر واو القسم.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 61

آياتها ومتوسطها ( 17 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-38

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-9

صفحاتها 0٫5 :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫2
ق )4( :

القسم
()17-9

أسطرها 6 :

المصحف )86( :

كلماتها 61 :

الحزب ()59

الربع ()4

ا )3( :

ر )3( :

الجزء ()30

جزء = 0.025
ب )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )92( :

نهايتها

حزب = 0.05

﴿ﭑ ﭒ ﴾

حروفها 252 :

النزول )36( :
236

المقسم به :

ع )2( :

الحزب ()59

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.07
ل )2( :

ظ )1( :

(والس َم ِ
ِ ِ
َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُمر َة ] َ :
((أ َّن َر ُس َ
اء َو َّ
ول ال َّل ِه ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي ُّ
الطا ِر ِق)،
الظ ْه ِر َو َ
(الس َماء َذات ُ
َ
الب ُروجِ )َّ َ ،
الع ْص ِر بِـ َّ
َو ِش ْب ِه ِه َما)) .رواه الترمذي ،)307( :وقال األلباني  :حسن صحيح.

يك َأ ْن َتقْر َأ بِـ(الس َم ِ
ال ال َّنبِي ﷺ َ :
َ
َ -2ع ْن َجابِ َ ٍر ] َق َ
((أ َف َّتانٌ َيا ُم َع ُاذَ ،ما َكانَ َي ْك ِف َ
اء
َ
َّ
الَ :ص َّلى ُم َع ٌاذ ا ْل َمغْ ِر َبَ ،ف َق َرأ ا ْل َب َق َر َة َوال ِّن َس َاءَ ،ف َق َ ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو َّ
الش ْم ِ
اها)َ ،ون َْح ِو َه َذا)) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)11600( :والسراج في مسنده،)175( :
(و َّ
س َو ُض َح َ
الطا ِر ِق)َ ،

قال محقق الكتاب األستاذ إرشاد الحق األثري :إِ ْس َناده َص ِحيح.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الطارق) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الطارق) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (الطارق) مع خاتمة سورة (البروج) –

السابقة -؛ حيث ختمت (البروج) ببيان حفظ الله كتابه في

اللوح المحفوظ ،فقال تعالى :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ .وأقسم الله تعالى في أول سورة

تن ــاس ـبـ ــها

(الطارق) بالسماء والطارق وهو النجم الثاقب ،قال تعالى:



تناسب مطلع سورة (الطارق) مع خاتمتها ،حيث

افتتحت بقسم الله تعالى بالسماء والطارق والمقسم

عليه بأن كل نفس عليها حافظ فقال  :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ وهذا القسم

 ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ
ﭛ ،وقال عكرمة عن معنى (الثاقب) :هو مضيء ومحرق

المطلقة ،وهو مناسب لتوعد الله للكافرين في

الله لكتابه من التحريف والتبديل من خالل حفظه باللوح

ﮜ ﮝ ﮞ .وكذلك يوجد تناسب في

للشيطان( .)1فهناك تناسب بين المقطعين في بيان حفظ
المحفوظ،وحفظ السماء من الشيطان بالنجم الثاقب ،وكذا
اآلية الرابعة من سورة الطارق كانت في حفظ الله تعالى لإلنسان

وأعماله ،قال تعالى:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ.

والمقسم عليه الشك أنه يدل على قدرة الله تعالى

خاتمة السورة ،في قوله تعالى:ﮚ ﮛ
األسلوب فقد افتتحت السورة بالقسم وهو يفيد
توكيد المقسم عليه ،وختمت بالتوكيد اللفظي.

 -1جاء في بداية سورة (الطارق) القسم بالطارق ،فقال تعالى   :ﭑ ﭒ ﭓ  ،ثم وضحت المقصود بالطارق،

فقال تعالى :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ أي الطارق هو النجم الثاقب ،وهذا يسمى تفسير القرآن

بالقرآن ،وهو أعلى مراتب التفسير بالمأثور ،ثم يليه تفسير القرآن بالسنة ،ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ،ثم تفسير
القرآن بأقوال التابعين(.)2

 -2سورة (الطارق) رغم قصرها فإنها احتوت على عدة قضايا علمية ،منها :تسمية النجم الثاقب بالطارق ،فقد ثبت  -من خالل
ٍ
تلسكوبات السلكي ًة  -وجود نجوم لها صوت كالطرق ،وتسمى بالنجوم النابضة .ومنها قوله تعالى  :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

خصــائصــها

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ،وفيه إشارة إلى موضع تكون ماء الرجل وهو في صلبه أي

عمود ظهره الفقاري ،وموضع تكون ماء المرأة وهو في ترائبها إي عظام صدرها ؛ حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما

اإلنسان .ومنها وصف السورة المطر بالرجع في قوله تعالى  :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ وهي إشارة إلى عملية تكون المطر،
فمياه البحار والمحيطات تتبخر ،ثم تصعد إلى السماء فتتكثف بالبرودة وتصبح سحبا ،ثم ترجع لألرض على أشكال أمطار،
فتتصدع أي تنشق األرض بالنبات ،كما جاء في اآلية التالية   :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ،وهذه كلها من القضايا العلمية التي

لم تكتشف إال في العصر الحديث ،وهذا من اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم(.)3

 -3التأكيد أسلوب من أساليب القرآن الكريم؛واستخدم القرآن التوكيدَ وسيل ًة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه وإزالة الشكوك

والشبهات ،وجاء أسلوب التأكيد في آخر سورة ( الطارق ) في قوله تعالى  :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ،فقد أكدت
فعل (مهل) ثالث مرات « :مهل» و «أمهل» و «رويدا» وكلها بمعنى واحد ،وهذا ما يسمى بالتوكيد اللفظي(.)4

محورها الرئيسـي
ومقاطعها



المحور الرئيسي ( :التذكير بقدرة الخالق على الخلق واإلبداع ،وتقرير أن الوحي المنزل على محمد ﷺ بالرسالة حق من
الخالق) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )10-1( -1القسم على أن لكل نفس حافظا من المالئكة يراقبها ،وإثبات إمكان البعث.
 : )17-11( -2القسم على صدق القرآن والرسالة ،وتهديد الكائدين لهما.
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114 - 87

 -1األعلى  :أي فوق كل شيء والقاهر لكل شيء .وهو اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العظمى ،وسميت بسورة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

(األعلى) الفتتاحها بقوله تعالى  :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ،أي ّنزه ال َّله عز وجل عن كل نقص في ذاته وصفاته وأسمائه

وأفعاله وأحكامه ،واذكره دائما على وجه التعظيم ،فإنه األسمى واألعلى من كل شيء.

 -2ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.
«س ِّبحِ » بصيغة األمر.
َ -3س ِّبحِ  :ألنها اختصت باالفتتاح بكلمة َ

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86- 62

آياتها ومتوسطها ( 19 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها

طولـها
المفصـل
()66-39

فاتحتها

أوساط المفصل
()15-10
صفحاتها 0٫6 :

الثناء على الله
()14-14
أسطرها 8 :

المصحف )87( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫2

(المس ِّبحات)
بالتنزيه عن صفات النقص ُ
()7-7

كلماتها 72 :

حروفها 296 :

النزول )8( :
الحزب ()60

الربع ()1

237

حــروف
فواصل آياتها

الطول )90( :

نهايتها

حزب = 0.05

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

الجزء ()30

جزء = 0.025

الحزب ()60

الربع ()1

237

نسبة حجمها = % 0.09

ا )19( :
ول ِ
َ -1ع ِن ال ُّن ْع َم ِ
ان ْب ِن َب ِشي ٍر] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
الَ :
الله ﷺ َيق َْر ُأ ِفي ا ْل ِعيدَ ْي ِنَ ،و ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة بِـ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  وﭤ ﭥ ﭦ
اج َت َم َع ا ْل ِعيدُ َوا ْل ُج ُم َع ُةِ ،في َيو ٍم َو ِ
ﭧ))َ ،ق َ
الصلاَ ت َْي ِن)) .رواه مسلم.)878( :
الَ :
اح ٍدَ ،يق َْر ُأ بِ ِه َما َأ ْي ًضا ِفي َّ
((وإِ َذا ْ
ْ
َ -2ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُمر َة ] َ :
الص ْبحِ بِ َأ ْط َو َل ِم ْن َذلِ َ
((أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ َيق َْر ُأ ِفي ُّ
ك)) .رواه
الظ ْه ِر بِـ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  َو ِفي ُّ
َ
مسلم.)460( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -3ع ْن َجابِ ٍر ْب ِن عبدالله ] َأن َُّه َق َ
ْص َر َ
ف َر ُج ٌل ِم َّناَ .ف َص َّلى
اءَ .ف َط َّو َل َع َل ْي ِه ْم َفان َ
الَ :ص َّلى ُم َع ُاذ ْب ُن َج َب ٍل الأْ َ ن َ
ْصا ِر ُّي لأِ َ ْص َحابِ ِه ا ْل ِع َش َ
ول ِ
ِ
ِ
ال َل ُه ال َّنبِي ﷺَ :
ك الر ُج َل َد َخ َل َع َلى َر ُس ِ
ال ُم َع ٌاذ َف َق َ
الله ﷺ َف َأ ْخ َب َر ُه َما َق َ
َف ُأ ْخبِ َر ُم َع ٌاذ َع ْن ُه َف َق َ
((أ ُت ِريدُ
ال :إِن َُّه ُم َناف ٌق َف َل َّما َب َلغَ َذل َ َّ
ُّ
اس َفا ْق َر ْأ بِـ ﭑ ﭒَ ،وﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ،و ﭻ ﭼ ﭽ  ،ﮖ
َأ ْن ت َُكونَ َف َّتانًا َيا ُم َع ُاذ؟ إِ َذا َأ َم ْم َ
ت ال َّن َ

ﮗ ﮘ )) .رواه مسلم.)465( :
ول ِ
ول ِ
َ -4ع ْن َعب ِد ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
– َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات
الله ْب ِن َع ْم ٍرو –
ْ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِهِ
ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﮑ))َ .ق َ
اش َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي؟ َق َ
َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ت س ِّنيَ ،و ْ
الر ُج ُلَ :كبِ َر ْ
ﭑ))َ .قال َّ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ُ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات)) .)...رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه
َ ِّ
ووافقه الذهبي .وسورة (األعلى) من المسبحات؛ ألنها بدأت بالتسبيح.
ُ ِ
َ -5ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن ُج َر ْيجٍ َ ،ق َ
–  :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ُيوتِ ُر َر ُس ُ
تَ :
الر ْك َع ِة
الَ :س َأ ْل َنا َعائِ َش َة –
ول ال َّل ِه ﷺ؟ َقا َل ْ
((كانَ َيق َْرأ في َّ
الأْ ُ و َلى بِـﮟ ﮠ ﮡ ﮢَ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة  ﭑ ﭒ ﭓَ ،و ِفي الثَّالِث َِة  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ َوا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن)).
رواه ابن ماجه ،)1173( :وصححه األلباني.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -6ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(األعلى) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -7ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (األعلى) من المفصل.



تناسب مطلع سورة (األعلى) مع خاتمة سورة (الطارق) – السابقة -؛ حيث ختمت
(الطارق) بتوعد الكفار وأمر الرسول ﷺ بإمهالهم حتى يأتيهم ما يوعدون من
عقاب ،وجاء في مطلع سورة (األعلى) أمر الرسول ﷺ بأن يشغل نفسه بتسبيح

تن ــاس ـبـ ــها

وتنزيه ربه عما يصفه هؤالء الكفار من صفات النقص إلى أن يأتي هؤالء الكفار

ما يوعدون ،وهو يشبه قوله تعالى في سورة البقرة  :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ



تناسب مطلع س��ورة (األع��ل��ى) مع

خاتمتها،حيث جاء في بدايتها بيان
تحول المرعى بعد اخضراره إلى غثاء
أحوى أي أسود يابس هشيم ،وجاء في

خاتمتها تنديد الله تعالى بمن يؤثر الحياة

الدنيا الفانية على اآلخرة الباقية ؛ فالحياة

الدنيا كهذا المرعى ،الذي ينتهي فيكون

غثاء أحوى ..واآلخرة هي التي تبقى.

 -1سورة (األعلى) آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالثناء على الله – تعالى  ،-وعدد السور التي افتتحت بذلك
أربع عشرة سورة ،ذكرت مرتبة على النحو التالي :الفاتحة ،األنعام ،اإلسراء ،الكهف ،الفرقان ،سبأ ،فاطر ،الحديد ،الحشر،

الصف ،الجمعة ،التغابن ،الملك ،األعلى(.)1

بالمسبحات ،وهي سبع سور ،ذكرت
 -2سورة (األعلى)آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالتسبيح ،والتي تسمى ُ
مرتبة على النحو التالي( :اإلسراء ،الحديد ،الحشر ،الصف ،الجمعة ،التغابن ،األعلى)( ،)2وكلها من المفصل ما عدا اإلسراء

من المئين ،وكلها سور مدنية ما عدا اإلسراء واألعلى من السور المكية.

 -3جاءت صيغ التسبيح في السور المفتتحة بالتسبيح مرتبة على النحو التالي :فأول سورة وهي (اإلسراء) بدأت بصيغة المصدر

خصــائصــها

ﭑ  ألنه األصل ،ثم السور التي تليها وهي (الحديد والحشر والصف) بدأت بصيغة الفعل الماضي ﯛ ألنه
أسبق األزمنة ،ثم السور التي تليها وهي (الجمعة والتغابن) بدأت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحاضر والمستقبل

 ﭑ  ألنه يلي الماضي ،ثم ختمت بسورة (األعلى) التي بدأت بصيغة فعل األمر ﮟ  ألنه آخر األفعال ،فاستوعبت

هذه السور السبع الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع  :المصدر والماضي والمضارع واألمر ،وبالترتيب(.)3

َ -4من قرأ أول سورة ( األعلى ) ،وهو قوله تعالى  :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ،يستحب له أن يقول  ( :سبحان ربي األعلى)؛
وذلك لما رواه ابن عباس –

– أن النبي ﷺ كان إذا قرأ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ قال(( :سبحان ربي األعلى)) .رواه

أبوداود ،)883( :وصححه األلباني.

ُ -5ختمت سورة ( األعلى ) بذكر اسمين من أسماء الرسل – عليهم السالم – وهما  :إبراهيم وموسى – عليهما السالم – وهما
أكثر رسولين ذكر اسمهما في القرآن الكريم ،فسيدنا إبراهيم  ذكر اسمه ( )69مرة ،وسيدنا موسى  ذكر اسمه ()136

مرة ،وسورة األعلى آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – ذكرت اسميهما ،بل لم يذكر اسم أي رسول بعدهما.


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي ( :تنزيه الله األعلى القدير ،وتأنيس الرسول ﷺ بإعانته على حفظ القرآن وتيسير شريعته ،وبيان أن مهمته
فمن تذكر فقد أفلح ،و َمن أعرض فقد شقى) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :
التذكيرَ ،
 : )5-1( -1األمر بتنزيه الله تعالى ،وبيان قدرته في الخلق وهدايته لما خلق الله.
 : )19-6( -2فضل الله تعالى على رسوله ﷺ بإعانته على حفظ القرآن وتوفيقه للشريعة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها،
وبيان أن مهمته التذكير بالقرآن ،فمن تذكر وزكى نفسه فله الفالح ،و َمن أعرض فهو الشقي ،ألنه آثر الدنيا الفانية على اآلخرة
الباقية.
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 -1الغاشية  :اسم من أسماء يوم القيامة ،ألنها تغشي – أي تغطي – الخالئق بأهوالها وشدائدها ،وسميت السورة بذلك لوقوع

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

خبر الداهية العظيمة التي
لفظ (الغاشية) في أولها ،قال تعالى   :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  أي هل جاءك يا رسولنا ُ
وتعمهم بشدائدها وأهوالها ،وهي القيامة ،والمقصود باالستفهام التهويل وتفخيم شأن القيامة.
تغشى الناس ُّ

  - 3 -2ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  -ﭤ ﭥ:وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها .أو بأول كلمتين افتتحت بها،
وهو االستفهام.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 63

آياتها ومتوسطها ( 26 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-40

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-11

صفحاتها 0٫9 :

أسطرها 11 :

المصحف )88( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫3
هـ )14( :

االستفهام
()6-3

﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾
حروفها 380 :

كلماتها 92 :

النزول )68( :
الحزب ()60

الربع ()1
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ت )4( :

الطول )86( :

نهايتها

حزب = 0.08

الجزء ()30

جزء = 0.04
ر )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

ع )2( :

الحزب ()60

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 0.11
م )2( :

ول ِ
َ -1ع ِن ال ُّن ْع َم ِ
ان ْب ِن َب ِشي ٍر ] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
الَ :
الله ﷺ َيق َْر ُأ ِفي ا ْل ِعيدَ ْي ِنَ ،و ِفي ا ْل ُج ُم َع ِة بِـ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  وﭤ ﭥ

اج َت َم َع ا ْل ِعيدُ َوا ْل ُج ُم َع ُةِ ،في َيو ٍم َو ِ
ﭦ ﭧ))َ ،ق َ
الصلاَ ت َْي ِن)) .رواه مسلم.)878( :
الَ :
اح ٍدَ ،يق َْر ُأ بِ ِه َما َأ ْي ًضا ِفي َّ
((وإِ َذا ْ
ْ
س إِ َلى ال ُّن ْع َم ِ
الض َّح ُ
َ -2ع ْن ُع َب ْي ِد ال َّل ِه ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِهَ ،ق َ
اك ْب ُن َق ْي ٍ
ان ْب ِن َب ِشي ٍرَ :أ ْخبِ ْرنَا بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ال َّنبِ ُّي ﷺ َيق َْر ُأ َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َم َع
الَ :ك َت َب َّ
ور ِة ا ْل ُج ُم َع ِة؟ َق َ
الَ :
((كانَ َيق َْر ُأ ِف َيها ﭤ ﭥ ﭦ ﭧِ)) .رواه ابن ماجه ،)1119( :وصححه األلباني.
ُس َ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َس َع ِن ال َّنبِي ﷺَ :
((أن َُّه ْم َكانُوا َي ْس َم ُعونَ ِم ْن ُه ِفي ُّ
َ -3ع ْن َأن ٍ
الظ ْه ِر ال َّنغَ َم َة بِـ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  وﭤ ﭥ ﭦ
ِّ
ﭧ)) .رواه ابن حبان ،)1821( :وصححه األلباني.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
ال َ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الغاشية)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الغاشية) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (الغاشية) مع خاتمة سورة (األعلى) – السابقة-؛ حيث ختمت
بمن يؤث�ر الحياة الدنيا عل�ى اآلخرة ،والتقرير ب�أن اآلخرة خير
(األعل�ى) بالتندي�د َ



تناس�ب مطل�ع س�ورة (الغاش�ية) م�ع

خاتمته�ا ،حي�ث افتتح�ت بالحدي�ث

وأبق�ى ،ق�ال تعال�ى   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ع�ن يوم القيام�ة وأهوالها ،ق�ال تعالى:

الحي�اة الدني�ا وتوضيح عقاب�ه ،ق�ال تعال�ى  :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

وختم�ت ببيان حتمي�ة رجوع الناس

تن ــاس ـبـ ــها

فناس�ب أن يأتي مطلع (الغاش�ية) بالحديث عن اليوم اآلخر ،وبي�ان جزاء َمن آثر

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ 

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ،ث�م بي�ان

لربهم وحس�ابهم في هذا اليوم ،قال

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  .وأيضا من وجوه التناس�ب

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ،

اآلخرة ،وجاء تفصيل هذا الجزاء في سورة (الغاشية) كما بينا آنفا.

عن يوم القيامة.

ج�زاء َم�ن آثر اآلخ�رة على الدني�ا وتوضيح نعيم�ه ،قال تعال�ى   :ﮇ ﮈ

بين الس�ورتين ،أن س�ورة (األعلى) أجملت في بيان ج�زاء المؤمنين والكفار في

تعال�ى  :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

فافتتحت السورة ُ
وختِمت بالحديث

 -1يس�تحب قراءة س�ورة (الغاش�ية) مع سورة (األعلى) في صالة العيد والجمعة ،كما يستحب قراءتها مع سورة (الجمعة) في
صالة الجمعة ،وتقرأ في الركعة الثانية في كلتا الصالتين ؛ لثبوت ذلك عن الرس�ول ﷺ ،وتقرأ الس�ور كاملة كما هي الس�نة،

وال يقتصر على بعضها(.)1

 -2ح�رص الرس�ول ﷺ عل�ى ق�راءة س�ورتي (األعل�ى والغاش�ية) في مث�ل هذه المحاف�ل ،وأوق�ات اجتماع الن�اس (الجمعة

والعيدي�ن) -،حت�ى لم�ا اجتمع العيد والجمع�ة في يوم واحد كرر قراءة الس�ورتين في الصالتين  ،-فه�ذا دليل على احتواء

خصــائصــها

هاتين السورتين من المقاصد العظيمة ،والتذكير بأحوال اآلخرة ،وأهوال يوم القيامة ما ال يخفى ،وهذا يدفع العبد إلى العمل

الصالح ،والتزود من الخير مادام في زمن المهلة ،وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم وخواصه.

 -3ج�اء في ختام س�ورة (الغاش�ية) الدعوة للتأمل في بع�ض مخلوقات الله تعالى للتعرف على ق�درة الله – تعالى – وعظمته،

وذلك في قوله تعالى  :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ،فه�ذه اآلي�ات األرب�ع القصار تجمع أطراف بيئة اإلنس�ان العربي المخاطب بهذا

فنبهته على االس�تدالل بما يش�اهده من بعيره الذي هو راكب عليه ،والس�ماء التي فوق رأسه ،والجبل الذي
القرآن أول مرةَّ ،
تجاهه ،واألرض التي تحته ،على قدرة خالق ذلك وصانعه ،وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك ،وأنه اإلله الذي ال
يستحق العبادة سواه(.)2



المحور الرئيسي ( :التخويف من يوم القيامة ،وبيان عقاب المعرضين ونعيم المؤمنين في هذا اليوم ،والدعوة للنظر في

خلق الله لالستدالل على قدرة الخالق ووحدانية ،وبيان أن مهمة الرسول ﷺ التذكير ،وأن مرجع الخلق لله فيحاسبهم
محورها الرئيسـي
ومقاطعها

على أعمالهم ) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )16-1( -1هول يوم القيامة ،وبيان أحوال أهل النار ،و أحوال أهل الجنة.

 : )20-17( -2الدعوة للتأمل في خلق اإلبل والسماء والجبال واألرض؛ لالستدالل على قدرة الله ووحدانيته ،وأنه وحده
المستحق للعبادة.

 : )26-21( -3مهمة الرسول ﷺ التبليغ فقط ،وال يملك القدرة على إجبار الناس على اإليمان ،وحتمية رجوع الخلق لربهم
فيحاسبهم على أعمالهم.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 - 1الفجر  :هو ضوء الصباح قبل ظهور الشمس ،أو انشقاق عمود الصباح قبل ظهور الشمس ،وسميت السورة بـ (الفجر)
الفتتاحها بالقسم به في قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ،وهو قسم عظيم بفجر الصبح المتبلج نوره كل يوم على أن الكفار
سيعذبون حتما.

  - 2ﭑ   :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 64

آياتها ومتوسطها ( 30 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-41

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-12

صفحاتها 1٫3 :

أسطرها 16 :

المصحف )89( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫5
د )10( :

ا )5( :

المقسم به :

القسم
()17-10
كلماتها 137 :

﴿ﭑ﴾

حروفها 575 :

النزول )10( :
الحزب ()60

الربع ()1
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ر )5( :

ن )3( :

الطول )80( :

نهايتها

حزب = 0.12

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.06
ي )3( :

هـ )2( :

الحزب ()60

الربع ()1
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نسبة حجمها = % 0.17
ب )1( :

م )1( :

َاضحٍ َل ُهَ ،و ُم َع ٌاذ ِفي َص ِ
الة ا ْل ِعشَ ِ
الَ :كانَ ُم َع ٌاذ َيؤُ ُّم َق ْو َم ُه َف َمر َع َلي ِه َر ُج ٌل َكانَ َي ْع َم ُل َع َلى ن ِ
َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ] َق َ
اء
َّ ْ
َاحي ِة ا ْل َمس ِج ِد ُثم َخر َجَ ،ف ُذ ِكر َذلِ َك لِ ُم َع ٍ
ال :إِ َّن ُفالنًا نَا َفقَ َ ،ف َق َ ِ
ِ
ِ
اذ َف َق َ
الر ُج ُلَ :يا
َف َط َّو َل ُم َع ٌاذ َّ
الر ُج ُل في ن َ
َ
َّ َ
ْ
ال َذل َك َّ
الصالةََ ،ف َص َّلى َّ
الة ُم َع ٍ
اذ َف َطو َل بِ َناَ ،ف َص َّلي ُت ِفي ن ِ
يتَ ،فدَ َخ ْل ُت ُأ َص ِّلي بِ َص ِ
ول ال َّل ِه! إِنِّي ُك ْن ُت َأ ْع َم ُل َع َلى ن ِ
َر ُس َ
َاح َي ِة
َاضحٍ لِي َف ِج ْئ ُت َو َق ْد ُأ ْعيِ ُ
َّ
ْ
ول ال َّل ِه ﷺ َ :
ا ْل َم ْس ِج ِد ُث َّم َخ َر ْج ُتَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
((أ َف َّتانٌ َيا ُم َع ُاذَ ،ف َأ ْي َن َأن َْت أن َتق َْر َأ بـ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ،ﮖ ﮗ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﮘ ،ﭑ ﭒ  ،ﭑ )) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)11609( :والسراج في مسنده،)185( :
واللفظ له ،قال محقق الكتاب األستاذ إرشاد الحق األثري :إِ ْس َناده َص ِحيح.

ِ
ال ال َّنبِيﷺ ُ :
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
الَ :ق َ ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الفجر) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الفجر) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (الفجر) مع خاتمة سورة (الغاشية) – السابقة



تناسب مطلع سورة (الفجر) مع خاتمتها ،حيث

-؛ حيث ختمت (الغاشية) بتوعد الله عز وجل الكفار المتولين

افتتحت بالقسم بأزمنة فاضلة هي محل للعبادات

رجوع الخلق لربهم للحساب ،قال تعالى :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ،فالفجر

عن دعوة الرسول ﷺ بالعذاب األكبر ،والتأكيد على حتمية

ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

فاضلة ،قال تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

محل لصالة الفجر ،والليالي العشر :هي األيام العشر

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ .فناسبه أن يأتي في مطلع سورة الفجر

األول من ذي الحجة  -على الراجح – وهي من أعظم

بعض قصص األقوام السابقين الذين أهلكهم الله وعذبهم في

يوم النحر ،والوتر :يوم عرفة – على بعض األقوال

تن ــاس ـبـ ــها

القسم كتأكيد على حتمية الحساب ووقوع هذا العذاب ،وذكر

الدنيا ،وهم قوم عاد وثمود وفرعون ،قال تعالى  :ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ

األيام فضال ويستحب بها العمل الصالح ،والشفع:

 وهي من أعظم أيام الحج( ،)1والليل محـل لقيامالليل ،وال شك أن هذه العبادات وفي هذه األوقات

ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ

تجعل النفوس مطمئنة،فلذلك تنادى هذه النفوس

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

برضوان الله ودخول الجنة ،قال تعالى:ﭡ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

المطمئنة  -عند الموت  -في ختام السورة؛ لتبشر

ﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ

ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ.

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ.

الدين  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﰂ  من سورة
 -1اتفق العلماء على أن أطول آية في القرآن الكريم هي آية َّ
البقرة ،ولكن اختلفوا في أقصر آية من القرآن الكريم :فذهب بعضهم إلى أنها :آية  ﭑ ﭒ من سورة الفجر ،وآية

ﭲﭳ من سورة الضحى؛ ألن مجموع حروف كل آية ستة أحرف واعتبروهما كلمة واحدة مع (واو) القسم ،وذهب

البعض إلى أنها آية :ﭞ ﭟ ﭠ من سورة المدثر؛ ألن مجموع حروف اآلية خمسة أحرف رغم أنها متكونة من كلمتين؛

خصــائصــها

لذا لم يعتبرها القول األول ،وذهب بعضهم إلى أنها آية  :ﯳ ﯴ من سورة الرحمن رغم أن حروفها ثمانية أحرف

إال أنها كلمة واحدة ،وليست كلمتين كما في آية المدثر وكذا الفجر والضحى باعتبار (واو) القسم كلمة مستقلة .وهناك َمن
ذهب من المعاصرين إلى اعتبار بعض فواتح السور من الحروف المقطعة أقصر آية ،واختلفوا في ذلك لعدة أقوال :فمنهم َمن

ذهب إلى أنها  :ﭵ ،ومنهم ﭬ ،ومنهم ﮑ ،ولكن األقدمين لم يعتبروا هذه الفواتح أقصر آية ،ألن أهل العد

()2

لم يتفقوا على أنها آية ،فالذي اعتبر بعض الحروف المقطعة آية هو العد الكوفي فقط ،وتقريبا جميع المصاحف في الوقت
الحاضر مطبوعة بحسب العد الكوفي ،ولذا ذهب من ذهب من المعاصرين إلى اعتبار بعضها أقصر آية(.)3

 -2سورة ( الفجر) رغم قصرها فإنها امتازت بكثرة اختالف حروف فواصلها؛ حيث ختمت آياتها بثمانية حروف كما هو مبين في
فقرة (حروف فواصل آياتها) ،وسبب هذا التنوع في فواصلها ،هو تنوع معانيها ومشاهدها بين الشدة والهدوء.



(ترصدُ الله -عز وجل -للكفار والطغاة بالهالك ،وبيان سنة الله – تعالى -بابتالء الناس باليسر والعسر)،
المحور الرئيسي:
ّ

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :

 : )14-1( -1القسم على ترصد الله تعالى للكفار والطغاة بالهالك مهما بلغ بطشهم واشتد بأسهم كما فعل باألمم السابقة.

 : )20-15( -2بيان أن سنة الله – تعالى -في الحياة ابتالء الناس بالخير والشر ،وأن كثرة النعم على عبد ليست دليال على إكرام
الله له ،وال الفقر وضيق العيش دليال على إهانته ،والتنديد بحب المال واالستغراق فيه ،وعدم البر باليتيم والمسكين.

 : )30-21( -3بيان بعض أهوال يوم القيامة ،وحال تندم اإلنسان المقصر في اآلخرة،وتبشير النفس المطمئنة عند الموت
برضا الله عليها ودخول الجنة.
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 -1البلد  :المكان المحدود يستوطنه جماعات ،والمقصود بالبلد مكة المكرمة ،الذي شرفه ال َّله بالبيت العتيق ،وجعله قبلة المسلمين،
تعظيما لشأنه .وسميت بذلك ألن الله تعالى أقسم في أولها بالبلد الحرام في قوله تعالى   :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ .

  -2ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

  -3ﭲ ﭳ  :وهي تسمية السورة بأول كلمتين افتتحت بها ،وهو القسم .وهو من األسماء المشتركة بين سورتي القيامة والبلد،
ويميز المقصود منهما بذكر اسم السورة بعدها.

 -4ا ْل َع َق َبة  :سميت بذلك لذكر لفظ (العقبة) مرتين في السورة ،في قوله تعالى  :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ،
ولم يذكر هذا اللفظ في غيرها من السور ،و العقبة لغة  :الطريق الصعب في الجبل ،واختلف بالمراد بها في السورة  :فقيل النجاة
من النار ،وقيل  :مجاهدة النفس ،وقيل  :التكاليف الشرعية التي فيها مشقة كاإلنفاق لعتق الرقاب وإطعام الجياع .وقد انفرد
الفيروزآبادى بتسمية سورة البلد بـ (سورة العقبة)(.)1

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 65

آياتها ومتوسطها ( 20 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-42

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-13

صفحاتها 0٫7 :

بدايتها

الجزء ()30

القسم
()17-11

أسطرها 9 :

المصحف )90( :

المقسم به :

كلماتها 82 :

﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾
حروفها 338 :

النزول )35( :
الحزب ()60

الربع ()2

238

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :
الطول )87( :

نهايتها

الجزء ()30

الحزب ()60

الربع ()2

حجمها

ربع = 0٫3

حزب = 0.08

جزء = 0.04

نسبة حجمها = % 0.1

حــروف
فواصل آياتها

هـ )10( :

د )6( :

ن )3( :

ا )1( :
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ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(البلد) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ ِ
ِ ِ ِ ِ
«ص َّلى بِ َنا ُع َمر ب ُن ا ْل َخ َّط ِ ِ
َ -2ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ون الأْ َ ْو ِد ِّي َق َ
الر ْك َع ِة
الَ :
ُ ْ
اب  -في ا ْل َعا ِم ا َّلذي ُقت َل فيه  -بِ َم َّك َة َصلاَ َة ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َق َرأ في َّ
الأْ ُ و َلى  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﭑ ﭒ» رواه عبدالرزاق في مصنفه ،)2736( :والمستغفري في
فضائل القرآن ،)1002( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم.

َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (البلد) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (البلد) مع خاتمة سورة (الفجر) – السابقة -؛ حيث

ختمت (الفجر) بمناداة النفس المطمئنة وتبشيرها برضوان الله تعالى وجنته،
وجاء في مطلع (البلد) القسم بالبلد الذي تطمئن بها النفوس لقربها من بيت

الله تعالى ،وتزداد النفس اطمئنانا بذكر حبيبها رسول الله ﷺ الذي حل وولد

تن ــاس ـبـ ــها

وعاش معظم عمره فيها ،قال تعالى   :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ



تناسب مطلع س��ورة (ال��ب��ل��د) مع
خاتمتها،حيث جاء في افتتاحها القسم

على إن اإلنسان خلق في كبد أي مشقة،

قال تعالى   :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ  .وال شك أن أعظم مشقة

ﭹ ﭺ ﭻ  .وكذلك ُختمت سورة (الفجر) بذكر الجنة وهي أشرف ما

ينالها اإلنسان أن يكون من أصحاب

بقعة في الدنيا وهي مكة المكرمة .وأيضا لما تقدم في سورة (الفجر) ذم ال َّله

ختمت بها السورة ،قال تعالى :ﯮ

خلق الله تعالى إلكرام عباده في اآلخرة ،وافتتحت سورة (البلد) بذكر أشرف
تعالى َمن أحب المال ،وأكل التراث ،ولم يحض على طعام المسكين ،ذكر
في هذه السورة (البلد) الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة

(إعتاق العبيد) واإلطعام في يوم المسغبة (المجاعة).

المشأمة فتكون النار مصيره ،وهذه ما

ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ .وهذا

من باب التحذير.

 -1سورة البلد رغم قصرها ،فإنها جمعت كل ما يتعلق برسالة اإلسالم :فقد ذكرت موطن مبعث الرسالة وهي (مكة)  ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ  ،والرسول ﷺ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ،والمرسل إليه وهو اإلنسان ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ،والرسالة
وهي اإليمان والعمل الصالح  ﮬ ﮭ ﮮ  ..ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ...ﯩ ،والجزاء األخروي المترتب على اتباع

الرسالة أو اإلعراض عنها  ...ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ (.)2

 -2ذهب الشافعي -

 -إلى أن أرجى آية في كتاب الله تعالى ما جاء في سورة (البلد) ،وهي قوله تعالى   :ﮧ ﮨ ﮩ

خصــائصــها

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ .قال الزركشي :
(اخ ُت ِل َف ِفي َأ ْر َجى آ َي ٍة ِفي ا ْل ُق ْر ِ
آن َع َلى بِ ْض َع َة َعشَ َر َق ْولاً )(.)3
ْ

 -3قد تنزل من القرآن آيات ولم يتحقق حكمها أو حدوثها بعد ،مثل قوله تعالى  :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ سورة

القمر ،فهذه اآلية مكية ولكنها نزلت في شأن غزوة بدر ،ومثلها ما جاء في سورة (البلد) وهي قوله تعالى  :ﭷ ﭸ ﭹ

اع ًة ِم ْن ن ََها ٍرَ ،وإِن ََّها
((وإِن ََّها ُأ ِح َّل ْت لِي َس َ
ﭺﭻ ،على تفسير َمن قال بمعنى أنه أحلت مكة للرسول ﷺ يوم فتحها فقال ﷺ َ :
َال ت َِح ُّل لأِ َ َح ٍد َب ْع ِدي)) رواه البخاري ،وهذا من وجوه اإلعجاز القرآني وهو اإلخبار باألمور الغيبية التي تحدث في المستقبل.
فالسورة مكية نزلت قبل الهجرة ،وقد كان ظهور أثر الحل يوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة(.)4

 -4ذكر القرآن الكريم أسماء عدة أمكان  ،كمصر ومكة وعرفات ومجمع البحرين وغيرها  ،وقد سميت ثمان سور بأسماء أماكن
وهي ِ :
الحجر والكهف واألحقاف والحجرات والطور والبلد  ،وهذه في الدنيا  ،واألعراف والكوثر (بمعنى نهر في الجنة )
وهذان في اآلخرة .



المحور الرئيسي( :إن حياة اإلنسان سلسلة من المكابدة و المشقة ،ففي الدنيا اختبار وتقلبات ،وفي اآلخرة أهوال ونار ،وال

طريق له الجتياز مشقة اآلخرة إال باإليمان والعمل الصالح وإنفاق المال في جهات البر والخير ،ليكون من أهل اليمين ،وإال

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

كان من أصحاب النار) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )10-1( -1القسم بمكة التي تشرفت ببيت الله الحرام وبرسوله الكريم ﷺ ،والقسم بكل والد وولد على أن حياة اإلنسان
في مشقة ،وتحذير اإلنسان المتكبر بماله وقوته بأن الله قادر عليه وبأنه يراها ،وتذكيره ببعض نعم الله عليه.

 : )20-11( -2حث اإلنسان وإرشاده للطريق الذي تعينه على النجاة من مشقة الدنيا واآلخرة ،وهو إنفاق ماله إلعتاق
ٍ
وتواص بالصبر والمرحمة فيكون من أصحاب الميمنة ،وإال كان من
الرقاب وإطعام الجياع ،وأن يسبق ذلك إيمان

أصحاب النار.
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 -1الشمس  :نجم معروف ،وقد ذكرت في القرآن اثنتين وثالثين مرة في سبع وعشرين سورة ،وسميت بسورة (الشمس) ،الفتتاحها

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بقسم الله عز وجل بالشمس المنيرة المضيئة آلفاق النهار في قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ .

  -2ﭑ ﭒ  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ،قال ابن عاشور ( :وهو أولى أسمائها لئال تلتبس على القارئ بسورة
 ﭑ ﭒ ﭓ المسماة سورة (التكوير) .وقد تسمى بـ (

) بدون واو القسم كما جاء في بعض األحاديث.

  -3ﭑ  :وهي تسمية للسورة بأول كلمة فيها.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86- 66

آياتها ومتوسطها ( 15 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-43

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-14

صفحاتها 0٫6 :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫25

حــروف
فواصل آياتها

القسم
()17-12

أسطرها 7 :

المصحف )91( :

المقسم به :

كلماتها 54 :

﴿ ﭑ ﭒ﴾
حروفها 250 :

النزول )26( :
الحزب ()60

الربع ()2
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الطول )93( :

نهايتها

حزب = 0.06

لفظ الجاللة (اﷲ) 2 :

الجزء ()30

جزء = 0.03

الحزب ()60

الربع ()2

238

نسبة حجمها = % 0.07

ا )15( :

اء ِ
َ -1ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن ُبريدَ ةََ ،ع ْن َأبِ ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َيقْر ُأ ِفي ِ
العشَ ِ
يه ] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
الَ :
اآلخ َر ِة بِـ (
ْ َْ
َ
ْ
الس َو ِر)) رواه الترمذي ،)309( :وصححه األلباني.
ُّ

َ -2ع ْن َجابِر ٍ] َ :أ َّن ُم َعا َذ ْب َن َج َب ٍل َص َّلى بِ َأ ْص َحابِ ِه ا ْل ِعشَ َاءَ ،ف َط َّو َل َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ  (( :ا ْق َر ْأ بِـ (

)َ ،ون َْح ِو َها ِم َن

)َ ،وﮟ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﮠ ﮡ ﮢ َ ،و ﮖ ﮗ ﮘ َ ،و  ﭻ ﭼ ﭽ  )) .رواه مسلم ،)465( :وابن ماجه ،)836( :واللفظ له.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الشمس) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الشمس) من المفصل.


تناسبت سورة (الشمس) مع خاتمة سورة (البلد) – السابقة -؛ حيث ختمت (البلد) بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب

المشأمة ،ثم أوضحت سورة (الشمس) المراد من الفريقين بعمل كل منهما حيث قال تعالى :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

تن ــاس ـبـ ــها

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ .وأيضا جاء في سورة (البلد) قوله تعالى  :ﮠ ﮡ ﮢ مجمال ،فجاء بيانه في سورة

(الشمس) في قوله تعالى :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ .ومن التناسب بين السورتين ما جاء في خاتمتهما  :فقد ختمت سورة (البلد) ببيان عذاب الكفار في اآلخرة
بالنار المؤصدة ،وختمت سورة (الشمس) ببيان هالك بعض الكفار بالدنيا وهم قوم ثمود.
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تابع  -تن ــاس ـبـ ــها

تناسب مطلع سورة (الشمس) مع خاتمتها ،حيث افتتحت بالقسم بأمور كونية تدل على عظمة الله تعالى وقدرته ،قال تعالى:

 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ .وختمت بما يدل على أثر قدرته بتدمير قوم ثمود المعرضين ،والـتأكيد على كمال قدرته ومشيئته المطلقة ،فقال
تعالى  :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ،أي ال يخاف سبحانه تبعة تلحقه من هالكها؛ إذ هو رب الكل ومالك الكل وهو القاهر
فوق عباده وهو العزيز الحكيم.

 -1امتازت سورة (الشمس) أن الله تعالى أقسم في بدايتها بأحد عشر قسما متواليا ،وليس في القرآن كله أقسام متوالية على هذا

النسق وبهذا العدد ،وذلك في قوله تعالى :ﭑ  1ﭒ  2ﭓ ﭔ  3ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ 4ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  5ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ  6ﭡ ﭢ  7ﭣ ﭤ  8ﭥ ﭦ  9ﭧ ﭨ  10ﭩ ﭪ  11ﭫ .وكل هذا القسم لتأكيد حقيقة

مهمة  :وهي أن فالح العباد ونجاحهم منوط بتزكية نفوسهم ،وأن خيبتهم وخسارتهم منوطة بتدسية نفوسهم ،قال تعالى :ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ(.)1

 -2القسم أسلوب من أساليب القرآن الكريم  ،وهو طريق من طرق توكيد الكالم وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده
ِّ
الشاكين.
المتك ِّلم ،إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك

والمقسم به في القرآن الكريم  :إما أن يقسم الله تعالى بذاته  ،أو يقسم بخلق من مخلوقاته كقسمه بالمالئكة ،والنجم ،والشمس،

خصــائصــها

والقمر ،والليل والنهار ،والسماء واألرض ،والخيل ،والتين والزيتون ،وطور سنين ،والبلد األمين ،وغير ذلك من مخلوقاته،
يقسم بما شاء على ما شاء ،وليس لنا أن ِ
لما فيها من دالئل القدرة ،وآيات العظمة ،ومواطن العبرة .ولله أن ِ
نقس َم إال بذاته أو
َ
ب َو ُه َو َي ْح ِل ُف بِ َأبِ ِ
يهَ ،ف َنا َد ُاه ْم َر ُس ُ
اب ِفي َر ْك ٍ
الخ َّط ِ
فع ِن ْاب ِن ُع َم َر َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َماَ ،أ َّن ُه َأ ْد َر َك ُع َم َر ْب َن َ
ولﷺ:
صفة من صفاتهَ .
َ
((أ َال ،إِ َّن ال َّل َه َي ْن َه ُ
اك ْم َأ ْن ت َْح ِل ُفوا بِآ َبائِ ُك ْمَ ،ف َم ْن َكانَ َحالِ ًفا َف ْل َي ْح ِل ْف بِال َّل ِهَ ،وإِلاَّ َف ْل َي ْص ُم ْت))  .رواه البخاري.)2()6108( :

(الله َّم
 -3يستحب لمن قرأ قوله تعالى :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ من سورة (الشمس) ،أن يقولُ :
ول ِ
ِ
اسَ ،ق َ
الَ :كانَ َر ُس ُ
فع ْن ْاب ِن َع َّب ٍ
الله ﷺ إِ َذا َم َّر بِ َه ِذ ِه الآْ َي ِة  ﭨ
آت َن ْف ِسي َتق َْو َاهاَ ،أن َْت َولِ ُّي َها َو َم ْولاَ َهاَ ،و َخ ْي ُر َم ْن زَ َّك َ
اها)؛ َ
((اللهم ِ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ (الشمس) َو َق َفُ ،ث َّم َق َ
آت َن ْف ِسي َتق َْو َاهاَ ،أن َْت َولِ ُّي َها َو َم ْولاَ َهاَ ،و َخ ْي ُر
ال:
ُ َّ
اها)) .رواه الطبراني في المعجم الكبير ،)11191( :قال الهيثمي في مجمع الزوائدَ :)11495( :وإِ ْس َن ُاد ُه َح َس ٌن.
َم ْن زَ َّك َ

 -4أصبح لعلم النفس في وقتنا الحاضر أهمية كبيرة ؛ بسبب انتشار األمراض والعقد النفسية ؛ كالقلق واالكتئاب والوساوس وغيرها ،
وقد اهتم القرآن الكريم بالنفس البشرية اهتماما كبيرا ،وكشف ما في النفوس من مشاعر وتقلبات بين طمأنينة وقلق وبين انشغال
واستقرار وبين هدوء وانفعال ،وكيف أن النفس لها حاالت من الرشد والهداية مع النفس اللوامة  ،وحاالت من الفجور والطغيان

مع النفس االمارة ،وأوضحت سورة الشمس أن سعادة النفس تكون بتزكيتها وشقائها باتباع هواها ،قال تعالى   :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  (.)3

 -5ذكر القرآن الكريم عالم الفضاء ( ا ْل َف َلك ) لبيان قدرة وعظمة الله تعالى و وحدانيته ،وقد سميت ست سور بأسماء أجرام سماوية
وهي  :سورة النجم  ،وسورة القمر  ،وسورة المعارج ،وسورة البروج  ،وسورة الطارق  ،وسورة الشمس  .ونالحظ أنها كلها

سور مكية ومن قسم المفصل .


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي( :الترغيب في الطاعات ،والتحذير من المعاصي) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 :)10-1( -1اإلقسام بالمخلوقات العظيمة على أن َمن زكى نفسه بالتوحيد والطاعة فقد أفلح وفاز،و َمن أخفاها بالشرك
والمعاصي فقد خاب وخسر.

دس نفسه وأهملها ،فتمادت في الطغيان ،فأهلكهم الله ودمرهم ،وأبادهم عن
 :)15-11( -2ضرب المثل بثمود لمن ّ
آخرهم.
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 -1الليل  :هو الوقت من غروب الشمس إلى طلوعها ،وشرعا إلى طلوع الفجر ،وسميت بسورة (الليل) ،الفتتاحها بقسم الله

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

عز وجل بالليل في قوله تعالى   :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ،يغشى  :أي يغطي الكون بظالمه ،ويستر الشمس والنهار واألرض

والوجود بحجابه.

  -2ﮖ ﮗ ﮘ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها .وقد تسمى بـ (ال َّل ْي ِل إِ َذا َيغْ شَ ى) بدون واو القسم كما جاء في
بعض األحاديث.

  -3ﮖ :وهي تسمية للسورة بأول كلمة فيها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86- 67

آياتها ومتوسطها ( 21 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها

طولـها
المفصـل
()66-44

فاتحتها
أوساط المفصل
()15-15

صفحاتها 0٫7 :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫28

القسم
()17-13

أسطرها 8 :

المصحف )92( :

المقسم به :

كلماتها 71 :

﴿ﮖ ﮗ ﮘ﴾
حروفها 314 :

النزول )9( :
الحزب ()60

الربع ()2
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حــروف
فواصل آياتها

الطول )89( :

نهايتها

حزب = 0.07

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.035

الحزب ()60

الربع ()2

238

نسبة حجمها = % 0.09

ا )21( :

َ -1ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة ] َق َ
ال َ :
((كانَ ال َّنبِ ُّي ﷺ َيق َْر ُأ ِفي ُّ
الص ْبحِ َأ ْط َو َل
الظ ْه ِر بِـ ﮖ ﮗ ﮘَ ،و ِفي ا ْل َع ْص ِر ن َْح َو َذلِ َكَ ،و ِفي ُّ
ِم ْن َذلِ َك)) .رواه مسلم.)459( :
َ -2ع ْن َجابِ ِر ب ِن َعب ِد ال َّل ِه َ
اض َحي ِن َو َق ْد َج َن َح ال َّلي ُلَ ،ف َوا َفقَ ُم َعا ًذا ُي َص ِّليَ ،ف َتر َك ن ِ
ال َ :أ ْق َب َل َر ُج ٌل بِ َن ِ
األن َْصا ِر َّي ] َق َ
َاض َح ُه َو َأ ْق َب َل إِ َلى
َ
ْ
ْ
ْ ْ
ُم َع ٍ
اذَ ،ف َقر َأ بِس َ ِ
ِ
ِ َ
َال ِم ْن ُهَ ،ف َأتَى ال َّنبِ َّي ﷺَ ،فشَ َكا إِ َل ْي ِه ُم َعا ًذاَ ،ف َق َ
الر ُج ُل َو َب َلغَ ُه َأ َّن ُم َعا ًذا ن َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ:
ورة َ
َ ُ
الب َق َرة  -أ ِو ال ِّن َساء َ -فان َْط َلقَ َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(( َيا ُم َع ُاذَ ،أ َف َّتانٌ َأن َْت)) َ -أ ْو َ
((أ َفاتِ ٌن)) َ -ث َال َث ِم َرا ٍرَ (( :ف َل ْو َال َص َّل ْي َت بِـﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ،ﭑ ﭒ  ،ﮖ

ﮗ ﮘ َ ،فإِ َّن ُه ُي َص ِّلي َو َر َاء َك َ
الض ِع ُ
اج ِة)) .رواه البخاري.)705( :
الكبِ ُير َو َّ
الح َ
يف َو ُذو َ
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -3ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الليل)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420(:وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الليل) من المفصل.
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تناسبت سورة (الليل) مع سورة (الشمس) – السابقة  -؛ فلما ذكر

في سورة (الشمس) قوله تعالى :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

تن ــاس ـبـ ــها

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹُ ،ذكر في سورة (الليل) بعض األوصاف

التي يحصل بها الفالح ،والتي يحصل بها الخيبة بقوله تعالى :ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ..
فهي كالتفصيل لما قبلها.



تناسب مطلع سورة (الليل) مع خاتمتها ،حيث
افتتحت بالقسم على أن أعمال الناس مختلفة

بين الطاعة والمعصية ،قال تعالى  :ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ،وجاء في خاتمتها الجزاء المترتب

على هذه األعمال ،فأما أن يصلى نارا تلظى
يصالها األشقى ،وأما المتقي فسيتجنب هذه

النار :ﭯ ﭰ ﭱ.

 -1سورة (الليل) آخر سور (أوساط المفصل) بحسب ترتيب المصحف ،وهي خمس عشرة سورة ،تبدأ بسورة (النبأ) أول سور
(عم)(.)1
(عم) وتنتهي بسورة (الليل) ،فهذه السور تغطي تقريبا ثالثة أرباع جزء َّ
جزء َّ

 -2السور التي حث الرسول ﷺ معاذ بن جبل ] على قراءتها في سورة العشاء تسع سور – وذلك بمجموع رويات الحديث ،-
معظمها جاء من (أوساط المفصل) ،وهي سبع سور  :االنفطار ،البروج ،الطارق ،األعلى ،الفجر ،الشمس ،الليل .وذكرت
سورتان من (قصار المفصل) هما  :الضحى ،والعلق .وهذه السور تتضمن معاني وجيزة وتوجيهات سريعة ،ولكنها كافية
شافية .ولذلك يكثر تكرارها في الصلوات الخمس لتكون زادا روحي ًا نافع ًا(.)2
 -3احتوت سورة (الليل) – رغم قصرها – على كثير من األلفاظ المتقابلة والمتضادة ،مثل ( :ال َّل ْيل َوال َّن َهارَ ،يغْ شَ ى وت ََج َّلى،

خصــائصــها

َّ
الذ َكر َوالأْ ُ ْنثَىَ ،أ ْع َطى و َب ِخلَ ،ص َّد َق َو َك َّذ َب ،لِ ْل ُي ْس َرى ولِ ْل ُع ْس َرى ،الآْ ِخ َرة َوالأْ ُ و َلى ،الأْ َ شْ َقى والأْ َ ْت َقى) .وهذه المقابلة بين ألفاظ
السورة له عالقة كبيرة بموضوع السورة الذي يتحدث عن تقابل أعمال العباد بين الطاعة والمعصية ،مما يترتب عليه تقابل
الجزاء بين الجنة والنار ،وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني(.)3

 -4يوجد تناسب بين القسم والمقسم عليه في سورة ( الليل ) ،فلما كان القسم بأمور متقابلة ومتضادة ،وهو الليل والنهار ،والذكر
واألنثى ،ناسب المقسم عليه وهو قوله تعالى  :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ،أي أن سعي الناس مختلف وطرقهم مختلفة بين
الطاعة والمعصية ،ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك فليس الخير كالشر ،وليس الهدى كالضالل ،وليس الصالح كالفساد(.)4

 -5ذكر المفسرون أن خاتمة سورة ( الليل ) وهي قوله تعالى :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق ] ،قال ابن
كثير( :وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه اآليات نزلت في أبي بكر الصديق ] ،حتى إن بعضهم حكى اإلجماع من
المفسرين على ذلك .وال شك أنه داخل فيها ،وأولى األمة بعمومها ،فإن لفظها لفظ العموم)(.)5


المحور الرئيسي( :تصنيف الناس حسب أعمالهم ،والتنويه بالعمل الصالح وأصحابه ،والتنديد بالعمل السيئ وأصحابه

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وإنذارهم .وفيها التنويه بمن ّ
يتزكى بماله ،والتنديد بالبخل والمنع) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )11-1( -1القسم على اختالف مسعى الناس وتفاوت أعمالهم ،فمنهم المنفق ومنهم البخيل ،وأن الله  -عز وجل-
يجازي َمن قصد الخير بالتوفيق له ،و َمن قصد الشر بالخذالن.

 : )21-12( -2تعهد الله تعالى بإرسال الرسل لبيان طريق الهداية ،وبيان أنه مالك أمر الدنيا واآلخرة ،فلذا يحذر َمن كذب
سيجنب دخول النار ،وسيرضيه بأعظم الجزاء.
وتولى بالنار ،ويبشر المتقي والمتزكي بأنه ُ
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مراج ــع
أوساط المفصل

( )78سورة النبأ

( )3البرهان( :ص.)128/
ول ال َّل ِه ﷺَ ،ق َ
(َ )4ع ْن َأبِي ُه َر ْي َرةََ ،أنَّ َر ُس َ
َت
َب َكان ْ
ال“ :إِنَّ ا ْل ُم ْؤ ِم َن إِ َذا َأ ْذن َ
اس َتغْ َف َرُ ،ص ِق َل َق ْل ُب ُهَ ،فإِنْ زَ َاد،
ن ُْك َت ٌة َس ْو َد ُاء ِفي َق ْلبِ ِهَ ،فإِنْ ت َ
َاب َون ََز َع َو ْ
ِ
الرانُ ا َّل ِذي َذ َك َر ُه ال َّل ُه ِفي ِك َتابِ ِه :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
زَ َاد ْتَ ،ف َذل َك َّ
ﮀ ﮁ ﮂ [المطففين ”]14 :رواه ابن ماجه،)4244( :

( )1البرهان( :ص.)299/

( )2في ظالل القرآن ،)3800/6( :التفسير الوسيط للطنطاوي.)245/15( :
( )3معجم علوم القرآن( :ص.)273/
( )4تفسير الطبري.)169/24( :

وحسنه األلباني.

( )5التفسير المنير.)6/30( :

( )84سورة االنشقاق

( )79سورة النازعات

( )1فتح الباري.)796/8( :

( )1التحرير والتنوير.)87/30( :

( )2المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( :ص.)337/

( )2النهاية في غريب الحديث واألثر.)180/3( :

( )4مع قصص السابقين في القرآن.)7/2( :

( )4التفسير المنير.)136/30( :

( )3التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)134/

( )3فنون األفنان( :ص ،)419/البرهان( :ص.)952/

( )5صحيح البخاري ،)4815( :و نفحات من علوم القرآن( :ص.)68/

( )80سورة عبس

( )1عتاب الرسول ﷺ في القرآن( :ص ،)151/والمدخل لدراسة القرآن
الكريم( :ص.)434/

( )2تفسير القرطبي ،)213/19( :وخصائص التعبير القرآني.)275/1( :

( )5تفسير األلوسي.)286/15( :

( )6المقدمات األساسية( :ص.)282/

( ) 85سورة البروج

( )1مناهل العرفان. )36/1( :

( )2تفسير ابن كثير.)434/4( :

( )3تفسير ابن كثير.)411/4( :

( )3حلية األولياء ،)34/1( :تفسير السعدي( :ص.)918/

( )4معجم علوم القرآن( :ص.)278/

( )86سورة الطارق

( )81سورة التكوير

( )1تفسير ابن كثير.)435/4( :

( )1البرهان( :ص.)299/

( )2المقصود بتفسير القرآن بالقرآن  :هو بيان معاني القرآن بالقرآن.

( )2التفسير الوسيط للطنطاوي.)295/15( :

 -انظر :تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم( :ص ،)33/شرح

( 1000 )3سؤال وجواب في القرآن( :ص.)166/

مقدمة في أصول التفسير البن تيمية( :ص.)271/

( )4نحو تفسير موضوعي( :سورة التكوير).

( )3موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ،)20/2( :في ظالل

( )5في ظالل القرآن.)3842/6( :

القرآن.)3878/6( :

( )82سورة االنفطار

( )4البرهان( :ص.)568/

( )87سورة األعلى

( )1التفسير الوسيط للطنطاوي.)307/15( :

( )2الموسوعة القرآنية( :ص ،)609/المقدمات األساسية( :ص.)280/
( )3موسوعة اإلعجاز الرقمي في القرآن الكريم( :ص.)367/

( )1البرهان( :ص.)117/

( )2معجم علوم القرآن( :ص.)268/

( )83سورة المطففين

( )1المكي والمدني( :ص ،)505/المحرر في أسباب نزول القرآن.)1074/2( :

( )3تفسير الشعراوي )8559/14( :وانظر بند رقم )3( :من خصائص

( )2وذهب بعض العلماء أنها أول سورة نزلت في المدينة ،وهذا على
قول من يقول أنها مدنية.

اإلتقان ،)110/1( :تفسير المراغي ،)71/30( :التفسير الحديث.)507/5( :
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سورة الحديد( :ص.)161/

( )88سورة الغاشية

( )1التبيان في آداب حملة القرآن( :ص.)168/
( )2تفسير ابن كثير.)440/4( :

( )89سورة الفجر

( )1تفسير جزء عم لمساعد الطيار( :ص.)137/
()2

يوجد ستة مذاهب لعد آيات سور القرآن الكريم ،موافقة لعدد

المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان  بعد أن جمع
القرآن الكريم في عهده ،وهذه المذاهب :مذهبان ألهل المدينة،

ومذهب لكل من أهل مكة والبصرة والشام والكوفة .واالختالف
الواقع بين هذه المذاهب في عد آية السور محصور في تحديد
مواضع انتهاء اآليات ،وال عالقة له باأللفاظ نفسها ،فاأللفاظ ثابتة

ال زيادة فيها وال نقصان .وقد اعتمدت في تحديد عدد كل آية العد
الكوفي ،ألنه العدد المعتمد تقريبا في جميع المصاحف المطبوعة

في زمننا الحاضر .انظر كتاب  :الميسر في علم عد آي القرآن للدكتور

()3

أحمد شكري.

البيان في عد آي القرآن ( :ص ،)126/البرهان( :ص،)178/

مناهل العرفان ،)344/1( :المدخل لدراسة القرآن( :ص.)309/

( )90سورة البلد

( )1بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز.)520/1( :
( )2لمسات بيانية( :ص.)243/
( )3البرهان( :ص.)300/

( )4اإلتقان ،)142/1( :مباحث في إعجاز القرآن( :ص.)259/

( )91سورة الشمس

( 1000 )1سؤال وجواب في القرآن( :ص.)166/

( )2دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل صفحة( :ص.)317/
( )3القرآن وإعجازه العلمي( :ص.)112/

( )92سورة الليل

( )1معجم علوم القرآن( :ص.)273/

( )2نحو تفسير موضوعي( :سورة الليل).

( )3الموسوعة القرآنية خصائص السور.)295/11( :
( )4في ظالل القرآن.)3921/6( :
( )5تفسير ابن كثير.)455/4( :
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(ج)
قصـار املفصـل

**

مالحظة  :سأذكر مراجع المعلومات الواردة في بطاقة كل سورة في نهاية القسم( :ص ،)284/وذلك لصعوبة إيجاد هامش في نهاية بطاقة السورة نفسها .
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114 - 93

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -1الضحى  :هو وقت انبساط نور الشمس وارتفاعه عن أفق مشرقها وظهور شعاعها ،أو هو صدر النهار حين ترتفع الشمس،
وسميت بسورة (الضحى) ،الفتتاحها بقسم الله عز وجل بالضحى في قوله تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ﴾.

﴿ -2ﭲ﴾  :وهي تسمية السورة بأول آية افتتحت بها.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-68

طولـها
المفصـل
()66-45

قصار المفصل
()22-1

آياتها ومتوسطها ( 11 :قصيرة)

صفحاتها 0.4 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
القسـم
()17-14
أسطرها 5 :

المصحف )93( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0.17

حــروف
فواصل آياتها

المقسم به :

﴿ﭲ﴾

كلماتها 40 :

حروفها 166 :

النزول )11( :
الحزب ()60

الربع ()2
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ا )8( :

الطول )94( :

نهايتها

حزب = 0.04

الجزء ()30

جزء = 0.02
ر )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الحزب ()60

الربع ()2
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نسبة حجمها = % 0.05
ث )1( :

آْ ِ
ِ
ال ال َّنبِي ﷺَ :
َ -1ع ْن َجابِ ٍر ] َق َ
((أ َف َّتانٌ َيا ُم َع ٌاذ؟ َأ َف َّتانٌ َيا ُم َع ُاذ؟ َأ ْي َن ُك ْن َت َع ْن ﴿ﮟ
الَ :قا َم ُم َع ٌاذ َف َص َّلى ا ْلعشَ اء الخ َر َة َف َط َّو َلَ ،ف َق َ ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﮠ ﮡ ﮢ﴾﴿ ،ﭲ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾؟)) .رواه النسائي ،)997( :وصححه األلباني.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192(:وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الضحى) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الضحى) من المفصل.


تناسب مطلع سورة (الضحى) مع خاتمة سورة (الليل) – السابقة -؛ حيث ختمت سورة (الليل) بوعد الله تعالى بإرضاء األتقى

في اآلخرة ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ...ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ ،جاء في مطلع سورة (الضحى)

تناسبها

التأكيد على هذا العطاء لنبيه سيد المتقين ﷺ ،فقال تعالى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ .وقيل أيضا في التناسب

بين السورتين َ :ل َّما كانت السورة األولى (سورة الليل) سورة َأبي بكر ] وهذه سورة رسول الله ﷺ عقب  -عز وجل  -بها،

ولم يجعل بينهما واسطة؛ ليعلم َأن ال واسطة بين رسوله ﷺ والصديق ] وتقديم سورة الصديق على سورته ﷺ ال يدل على
ٍ
َأفضليته منه ﷺ َأال ترى َأنه  -تعالى َ -أقسم َأولاً
بشيء من مخلوقاته  -سبحانه  -ثم َأقسم بنفسه  -عز وجل  -في عدة مواضع
منها السورة السابقة ،والخدم تتقدم بين يدي السادة ،وكثير من السنن ُأمر بتقديمها على فروض العبادة.
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تابع  -تناسبها



تناسب موضوع سورة (الضحى) مع خاتمتها ،حيث كان موضوعها في تعدد نعم الله تعالى على رسوله ﷺ منذ والدته إلى

أن يلقي ربه يوم القيامة ،فناسب أن تختم بحث الرسول ﷺ على التحديث بنعم الله تعالى ،فقال تعالى  ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ﴾ ،وذلك من باب شكر نعم الله تعالى.

 -1سورة (الضحى) أول سور (قصار المفصل) بحسب ترتيب المصحف ،وهي اثنتان وعشرون سورة ،تبدأ بسورة (الضحى)
(عم)(.)1
وتنتهي بسورة (الناس) آخر سورة في المصحف،فهذه السور تغطي تقريبا الربع األخير لجزء َّ

ب ْب ِن ُس ْف َيانَ ] َق َ
ال (( :اشْ َت َكى َر ُس ُ
 -2جاء في سبب نزول سورة (الضحى) ما رواه البخاري ،)4950( :وغيره عن ُج ْندُ ِ
ول ال َّل ِه
ﷺ َف َل ْم َي ُق ْم َل ْي َل َت ْي ِن – َأ ْو َث َ
ال ًثا َ ،-ف َج َاء ْت ا ْم َر َأ ٌة َف َقا َل ْتَ :يا ُم َح َّمدُ  ،إِنِّي لأَ َ ْر ُجو َأ ْن َي ُكونَ َش ْي َطان َ
ُك َق ْد ت ََر َك َكَ ،ل ْم َأ َر ُه َق ِر َب َك ُم ْن ُذ
َل ْي َل َت ْي ِن – َأ ْو َث َ
ال َث ٍة – َف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [الضحى ])) .وروى
ول ِ
ولَ :
يل َع َلى َر ُس ِ
الله ﷺَ ،ف َق َ
سَ ،أ َّن ُه َس ِم َع ُج ْندُ ًبا ] َي ُق ُ
((أ ْب َط َأ ِج ْب ِر ُ
مسلمَ )1797( :ع ِن الأْ َ ْس َو ِد ْب ِن َق ْي ٍ
ال ا ْل ُمشْ ِر ُكونَ َ :ق ْد ُو ِّد َع
ُم َح َّمدٌ َ ،ف َأن َْز َل الل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [الضحى] )).

 -3سورة (الضحى) تبين أهمية الوحي للرسول ﷺ ،ألن لقاء جبريل  واالتصال بالله  -تعالى ،-كانت هي زاد الرسول ﷺ
في مشقة طريق الدعوة؛ ولذا لما فتر الوحي شعر ﷺ بالضيق الشديد ،فنزلت سورة (الضحى) لتبين له أن الله تعالى لم يتركه

ولم يبغضه(.)2

خصــائصــها

 -4ذهب بعض العلماء إلى أن أقصر آية هي﴿ :ﭲ ﴾ ثم آية ﴿ :ﭑ ﭒ﴾ من سورة الفجر ،وذهب بعضهم إلى أنها
آية﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ﴾ من سورة المدثر؛ وذهب بعضهم إلى أنها آية ﴿ :ﯳ ﯴ﴾ من سورة الرحمن ،وقد سبق توجيه
هذه اآلراء في بطاقة (سورة الفجر).

السبع  -أن يقول( :الله أكبر) عقب ّ
المفصل،
كل سورة من قصار
ّ
ُ -5يشرع لمن يقرأ بقراءة عبدالله بن كثير  -أحد ّ
أئمة القراءات ّ
(الضحى) إلى أن يختم القرآن ،أما عند حفص فال يشرع عنده التكبير عقب سورة الضحى(.)3
ابتداء من سورة ّ

 -6أقسم الله – تعالى -في مطلع سورة الضحى بـ ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾وكان المقسم عليه ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﴾ ،وقد تطابق القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظالم الليل  ،مع المقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد

احتباسه عنه ،حتى قال أعداؤه :و َّدعَ محمدً ا ر ُّبه!! فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة

احتباسه واحتجابه عنه -صلوات الله وسالمه عليه -وقد عد السيوطي هذا التطابق من لطائف القسم(.)4

 -7شكر الله على نعمه يكون على ثالثة أوجه :الشكر باللسان وهو التحدث بالنعمة من باب الشكر ال التفاخر ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ﴾[الضحى ،]11 :والشكر بالجوارح وهو العمل بطاعة الله ﴿:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[سبأ ،]13 :والشكر بالجنان

وهو االعتراف بأن الله وحده هو المنعم﴿:ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [النحل.)5(]53 :


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي( :تطمين النبي ﷺ بعدم ترك ال ّله إياه ،وبيان ما له عند الله  -تعالى  -من الشرف والمن َق َبة ،وتذكير له بما كان
من أفضال الله  -تعالى -عليه ،وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة ال ّله) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )5-1( -1القسم على أن الله لم يترك نبيه ﷺ ولم يبغضه ،وتبشير الرسول ﷺ بالعطاء الجزيل في الدارين.

 : )11-6( -2تعدد نعم الله  -تعالى  -على نبيه ﷺ وإرشاده لكيفية شكر هذه النعم من خالل العطف على اليتيم ،واإلحسان
للمسكين ،والتحدث بنعم الله  -تعالى  -عليه.
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 -1الشرح  :البسط والتوسعة ،وسميت بذلك ؛ ألن (الشرح) مصدر للفعل ( َنشْ َر ْح) والذي جاء في افتتاح السورة في قوله تعالى:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ والخطاب للرسول ﷺ ،أي  :أي قد وسعنا لك صدرك يا محمد بالهدى وا ِ
والنبوة
إليمان
ّ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

والعلم والحكمة ونور القرآن .وقيل هو شق جبريل  لصدره ﷺ في صغره ،وفي وقت اإلسراء؛ حين أخرج قلبه الشريف

وشقه وأزال ما فيه من حظ الشيطان ثم غسله بماء زمزم ثم ُحشي إيمانا وحكمة.

﴿ -2ﮥ ﮦ ﴾  :وهي تسمية للسورة بما افتتحت به في قوله تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾.

 -3االنشراح  :وهو مصدر للفعل (انشرح) ،وسميت بذلك الفتتاحها بالخبر عن شرح صدر النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ﴾.
زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-69

آياتها ومتوسطها ( 8 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-46

فاتحتها

قصار المفصل
()22-2
صفحاتها 0.3 :

االستفهام
()6-4
أسطرها 3 :

المصحف )94( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫09

حــروف
فواصل آياتها

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾

كلماتها 27 :

حروفها 102 :

النزول )12( :
الحزب ()60

الربع ()3
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ك )4( :

الطول )104( :

نهايتها

حزب = 0.02

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.01
ا )2( :

الحزب ()60

الربع ()3
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نسبة حجمها = % 0.03
ب )2( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الشرح)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الشرح) من المفصل.


سورة (الشرح) شديدة االتصال بسورة (الضحى) السابقة ،حيث إن السورتين خاصتين بالرسول ﷺ ،ألن فيهما تعداد نعم ال َّله
تعالى على نبيه ﷺ ،مع تطمينه وحثه على العمل والشكر ،بل نجد أن أسلوب السورتين واحد في ذكر النعم ،حيث جاءت

تن ــاس ـبـ ــها

كلها مبتدأة بأسلوب االستفهام التقريري ﴿ﮥْ﴾ ،فقد جاء في وسط سورة (الضحى) قوله تعالى ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ،وجاء في افتتاح سورة (الشرح) قوله تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ،فموضوع السورتين وأسلوبهما
واحد فاالرتباط بينهما شبيه باالرتباط بين سورتي (األنفال وبراءة) ،حتى ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بال بسملة

بينهما( ،)1واألصح المتواتر كونهما سورتين ،والفصل بينهما بالبسملة ،وإن اتصلتا معنى.
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تابع  -تناسبها



تناسب مطلع سورة (الشرح) مع خاتمتها ،حيث افتتحت بذكر نعمة الله تعالى على رسوله ﷺ بشرح صدره باإليمان ،قال

تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ،وختمت ببيان أسباب انشراح الصدر وهو االنتصاب للعبادة واإلخالص بالدعاء إلى

الله تعالى ،قال تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾.

 -1ربط ابن كثير -

 -بين انشراح صدر الرسول ﷺ ورسالته فقال ( :وكما شرح الله صدره ﷺ كذلك جعل شرعه فسيح ًا،

سمح ًا ،سه ً
صر وال ضيق)(.)2
ال ،ال حرج فيه وال إِ ْ

 -2جاء في األثر ( َل ْن َيغْ ِل َب ُع ْس ٌر ُي ْس َر ْي ِن)( )3وهذا القول مستفاد من قوله تعالى في سورة (الشرح) ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﴾ ،فكيف اعتبر العسر واحدا رغم ذكره مرتين ،بيان ذلك  :إن كلمة (العسر) ذكرت معرفة ،وكلمة (يسر)

ذكرت منكرة ،وأهل اللغة يقولون :إذا أعيدت المعرفة معرفة كانت عين األولى ،وإن أعيدت النكرة نكرة كانت غير األولى؛
ولذا أفرد العسر وتعدد اليسر(.)4

 -3قوله تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﴾ ليس بتكرار ،ألن المعنى :إن مع العسر الذى أنت فيه من مقاساة

الكفار يسرا في العاجل ،وإن مع العسر الذى أنت فيه من الكفار يسرا في اآلجل ،فالعسر واحد ،واليسر اثنان(.)5

خصــائصــها

 -4افتتحت سورة البقرة وغيرها بـ ﴿ ﭑ﴾ ،وافتتحت سورة (الشرح) بـ ﴿ﮥ﴾ ،فرسم الكلمتين واحد إال أن قراءتهما مختلفة،
فإن كلمة سورة البقرة تقرأ ( :ألف ،الم ،ميم) ،بينما كلمة سورة الشرح تقرأ َ :
(أ َل ْم) .وهذا يدل على أهمية تلقي القرآن مشافهة
وعدم االكتفاء بقراءته من المصحف مباشرة (.)6

 -5في سورة (الشرح) مناجاة رقيقة حلوة يضع الله فيها عن نبيهﷺ ضائقة حلت به وثقلت على ظهره حتى كادت تحطمه ،ويبشره
بانفراج كربه ،وانشراح صدره ،وتيسير أمره ورفع مكانته في األرض وفي السماء ،وقرن اسمه باسمه في الصباح وفي المساء،
ويدعوه إلى التفرغ لعبادته كلما تجرد عن الناس وعن شواغل الحياة في طريق الدعوة الطويل (.)7
 -6إن مقصد سورة الشرح بعث األمل في صدر رسول الله ﷺ وأتباعه من الدعاة المبتلين وتخفيفا عنهم وبعث األمل في نفوسهم.
نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى ،وكأنها تكملة لها ،فيها ظل العطف الندي ،وفيها روح المناجاة الحبيب( .لهذا فإنّي أفزع
إلى هذه السورة وإلى سورة ّ
مما يعيد النفس إلى سكينتها وأنسها
الضحى في صالتي حين تضيق النفس فأجد في ترتيلهما شيئًا َّ
بخالقها ورازقها  -عز وجل –) (. )8


المحور الرئيسي ( :تطمين لنفس النبي ﷺ وتذكيره بعناية ال ّله به) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

 : )4-1( -1تعداد ثالث نعم أنعم ال َّله بها على نبيه المصطفى ﷺ وهي شرح صدره بالحكمة واإليمان ،وتطهيره من
الذنوب واألوزار ،ورفع منزلته ومقامه وقدره في الدنيا واآلخرة.
 : )8-5( -2وعد ال َّله لرسوله ﷺ بتيسير المعسر ،وتفريج الكرب عنه ،وأمره بمواظبة العبادة والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ
الرسالة شكرا ل َّله على ما أنعم عليه ،و أمره بالتوكل عليه وحده ،والرغبة فيما عنده.
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 -1التين  :تطلق على شجرة التين أو ثمرتها المعروفة ،وسميت بسورة (التين) ألن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين في قوله

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

تعالـــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ،والمقصود إما القسم بالتين والزيتون نفسهما ،لما فيهما من خيرات وبركات ،أو مكان
منبت هذه الشجرتين وهو بيت المقدس،حيث مبعث سيدنا عيسى  ،ولم يرد لفظ (التين) في غير هذه السورة.

﴿ -2ﭑ ﭒ ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾.
 ﴿ -3ﭑ ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-70

آياتها ومتوسطها ( 8 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-47

فاتحتها

قصار المفصل
()22-3
صفحاتها 0.4 :

القسم
()17-15
أسطرها 4 :

المصحف )95( :

بدايتها

الجزء ()30

المقسم به :

﴿ﭑ ﭒ﴾

كلماتها 34 :

حروفها 157 :

النزول )28( :
الحزب ()60

ربع = 0٫11

الربع ()3
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حزب = 0.03
ن)7( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :
الطول )97( :

نهايتها

الجزء ()30

الحزب ()60

جزء = 0٫.15

الربع ()3
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نسبة حجمها = % 0.048
م )1( :

((س ِمع ُت ال َّنبِي ﷺ َيقْر ُأ﴿ :ﭑ ﭒ ﴾ ِفي ِ
العشَ ِ
ب ] َق َ
 -1عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
اءَ ،و َما َس ِم ْع ُت َأ َحدً ا َأ ْح َس َن َص ْوتًا ِم ْن ُه َأ ْو
الْ َ :
َ
َّ
ِق َر َاءةً)) .رواه البخاري.)769( :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

(التين)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ ِ
ِ ِ ِ ِ
«ص َّلى بِ َنا ُع َمر ب ُن ا ْل َخ َّط ِ ِ
َ -3ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ون الأْ َ ْو ِد ِّي َق َ
الر ْك َع ِة
الَ :
ُ ْ
اب  -في ا ْل َعا ِم ا َّلذي ُقت َل فيه  -بِ َم َّك َة َصلاَ َة ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َق َرأ في َّ
الأْ ُ و َلى ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ﭑ ﭒ ﴾» رواه عبدالرزاق في مصنفه ،)2736( :والمستغفري في

فضائل القرآن ،)1002( :وصححه محقق الكتاب الدكتور محمد السلوم.
َ -4ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ب ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ َ
«س ِم ْع ُت ُع َم َر َيق َْر ُأ بِ َم َّك َة ِفي ا ْل َمغْ ِر ِ
قالُ :ث َّم َر َف َع
ون  -رحمه الله  -قالَ :
َص ْو َت ُه َف َق َ
ال ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾َ ،و َق َر َأ ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ ﭑ ﭒ﴾ و ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
َج ِم ًيعا ِم ْن َأ ْج ِل َأ َّن ِفي ِه َّن َذ َك َر ا ْل َب َلدَ » .رواه المستغفري في فضائل القرآن ،)1003( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد
السلوم .ورفع سيدنا عمر ] صوته بقوله تعالى ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ يريد بيان أن المراد بالبلد مكة.
َ -5ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (التين) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة ( التين) مع خاتمة سورة (الشرح) السابقة ،فلما كان
الحديث في سورة الشرح تطمين الرسول ﷺ وذكر نعم الله عليه ووعده

بتيسير أمره ثم الختام بحث الرسول ﷺ لالنتصاب للعبادة والتوجه
لربه ،ناسب أن تفتتح سورة ( التين ) بتذكير الرسول ﷺ بِ َمن سبقه من

تن ــاس ـبـ ــها

األنبياء وهما عيسى وموسى – عليهما السالم – من باب تسليته ،وكذا

من أوجه التناسب بين موضوعي السورة  :أنه لما ذكر ال َّله تعالى في
سورة (الشرح) حال أكمل الناس َخلقا ُ
وخلقا ،وأفضل العالمين ،وهو
الرسول ﷺ ،ذكر في هذه السورة حال النوع اإلنساني وما ينتهي إليه
أمره من التدني ودخول جهنم إن عادى رسول ال َّله ﷺ ،أو دخول الجنة

إن آمن به وعمل صالحا.



تناسب مطلع سورة (التين) مع خاتمتها،

حيث افتتحت بذكر مواطن آخر ثالثة

رسل من أولي العزم وهم:عيسى وموسى
ومحمد – عليهم الصالة والسالم ،-قال

تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،وال شك
أن إرسال الرسل دليل على حكمة الله تعالى

وعدله ،فناسب أن تختم السورة بإقرار هذه

الصفات لله – تعالى ،-قال تعالى﴿ :ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾.

 -1يوجد تناسب بين القسم والمقسم عليه في سورة ( التين ) ،فلما كان القسم بمواطن الرساالت (فلسطين وسيناء ومكة)(،)1
ناسب المقسم عليه وهو قوله تعالى  ﴿:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ وحسن التقويم يتمثل في حسن الخلقة وسالمة

الفطرة ،وال تتحقق سالمة الفطرة إال باتباع منهج الرساالت ،لذا من أعرض عن هذا المنهج انحط إلى أسفل السافلين ﴿ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ ،واألصل في اإلنسان اإلعراض ،ولذا استثنت اآليات بعد ذلك المؤمنين المتبعين لهذا المنهج
باإليمان والعمل الصالح ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾.

 -2قراءة سيدنا عمر بن الخطاب ] للسور الثالث ( :التين وقريش والفيل) في صالة المغرب في المسجد الحرام ،فيه إشارة
لما يسمى بالتفسير الموضوعي ،حيث جمع سيدنا عمر] بين ثالث سور تتحدث عن مكة واألحداث التي حصلت فيها،

خصــائصــها

وهذا نوع من التفسير الموضوعي ،وهو جمع السور واآليات التي تتحدث عن موضوع محدد (.)2

 -3يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة التين ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ وما شابهه من القرآن،
فع ْن َعب ِد الر ْح َم ِن ب ِن ا ْل َق ِ
الَ :ق َ
اس ِمَ ،ق َ
ال َأ ُبو ُه َر ْي َرة ]َ ..« :و َم ْن َق َر َأ ﴿ ﭑ ﭒ﴾ [التينَ ]1 :فا ْن َت َهى إِ َلى
ْ
أن يقول ( :بلى)؛ َ ْ َّ
آخ ِر َهاَ ،أ ْو َب َلغَ ِ
ِ
آخ َر َها﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [التينَ ]8 :ف ْل َي ُق ْلَ :ب َلى» .رواه أبوعيد القاسم بن سالم في فضائل القرآن:

( ،)195وقال محقق الكتاب الشيخ مجدي فتحي السيد :صح موقوفا .و(بلى) حرف يجاب به النفي ،وهي تنفي النفي ،فيصير
ما بعده مثبتا ،فصار الكالم بعد اإلثبات« :الله أحكم الحاكمين».

 -4ذكر القرآن الكريم عالم النبات لبيان قدرة الله تعالى ونعمه على خلقه ولضرب األمثال  ،فذكر األشجار المثمرة كالنخيل والسدر
وغير المثمرة كاألثل  ،والحبوب كالفوم(الحنطة ) والخردل ،والبقوليات كالعدس  ،واألعشاب كالبقل ،والتوابل كالزنجبيل،

والخضروات كالبصل واليقطين والقثاء ،وما يتجمل به ويتعطر كالورد والريحان ،والمقبالت كالزيتون  ،والثمرات كالعنب

والرمان ،وسميت سورتان بأسماء النباتات :سورة التين ،وسورة المسد( بمعنى الليف وهو نبات) (. )3


المحور الرئيسي( :حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله اإلنسان عليها ،واستقامة طبيعتها مع طبيعة اإليمان ،والوصول بها معه

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

إلى كمالها المقدور لها .وهبوط اإلنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة اإليمان) ،ويمكن تقسيم السورة

إلى مقطعين :

 : )6-1( -1تكريم النوع اإلنساني وخلقه في أحسن صورة ،ولكن اإلنسان بإصراره على الكفر والمعصية يجعل مصيره
في أسفل السافلين ،إال المؤمنين فلهم أجر غير ممنون.

 : )8-7( -2إعالن مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين ،وتعذيب الكافرين.
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114 - 96

 -1العلق  :جمع علقة ،وهي الدم الغليظ الجامد ،وسميت علقة ألنها تعلق بالرحم ،وهي طور من أطوار تكون الجنين ،حيث

يكون نطفة ثم يتحول إلى علقة،وسميت بسورة (العلق) لوقوع لفظ العلق في أوائلها ،في قوله تعالـــى ﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ ،ولفظ (علق) بهذه الصيغة لم تذكر إال في هذه السورة ،وقد ذكرت بصيغة المفرد (علقة)

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

خمس مرات.

 ﴿ -3 -2ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ أو ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها أو بجزء منها ،في قوله تعالــى:
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾.

 ﴿ -4ﭻ ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾.

 -5القلم  :وسميت بذلك لوقوع هذا اللفظ في أوائلها في قوله تعالى  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ ،وهي بذلك تشترك مع سورة
(القلم) بهذا االسم ،ولذلك ميزت سورة القلم باسم سورة (ن َوا ْل َق َل ِم) ،وهي أشهر من سورة (العلق) بهذه التسمية.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

المفصـل
()66-48

قصار المفصل
()22-4

آياتها ومتوسطها ( 19 :قصيرة)

صفحاتها 0.6 :

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها

مكية
()86-71

فاتحتها
األمـر
()6-2
أسطرها 7 :

المصحف )96( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫2
ا )9( :

﴿ﭻ ﴾
()1-1

كلماتها 72 :

حروفها 285 :

النزول )1( :
الحزب ()60

الربع ()3

239

هـ )4( :

الطول )91( :

نهايتها

حزب = 0.05

الجزء ()30

جزء = 0.025
م )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

ق )2( :

الحزب ()60

الربع ()3

239

نسبة حجمها = % 0.08
ب )1( :

آخر َكلاَ ٍم َك َّل َمنِي بِ ِه َر ُس ُ ِ
َ ِ
((خ ِّف ِ
الطائِ ِ
ف َف َق َ
اس َت ْع َم َلنِي َع َلى َّ
َ -1ع ْن ُعث َْمانَ ْب ِن َأبِي ا ْل َع ِ
الَ :
الصلاَ َة َع َلى
ف َّ
ول الله ﷺ إِ ْذ ْ
اص ] أ َّن َ
ِ
اه َها ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
ال َّن ِ
آن)) .رواه أحمد ،)17916( :قال محققو المسند:
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ  َو َأشْ َب َ
اسَ ،ح َّتى َو َّق َت لي ا ْق َر ْأ بِ ْ
إسناده قوي.

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
َ -2ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َق َ
اس ِم َر ِّب َك)) .رواه مسلم.)578( :
الس َم ُاء ا ْنشَ ق ْ
الَ :
َّت َوا ْق َر ْأ بِ ْ
((س َج ْدنَا َم َع ال َّنبِ ِّي ﷺ في إِ َذا َّ
َ -3ع ْن َجابِ ٍر ] َ :أ َّن ُم َعا َذ ْب َن َج َب ٍل َص َّلى بِ َأ ْص َحابِ ِه ا ْل ِعشَ َاءَ ،ف َط َّو َل َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َال ال َّنبِ ُّي ﷺ (( :ا ْق َر ْأ بِـ ﭑ ﭒ َ ،وﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ  ،ﮖ ﮗ ﮘ َ ،و﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾)) .رواه مسلم ،)465( :وابن ماجه ،)836( :واللفظ له.
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -4ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(العلق) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
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تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ــها

َ -5ع ْن َعائِشَ َة –

– َقا َل ْتَ :
ور ٍة ن ََز َل ْت ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (العلق .))1 :رواه الحاكم،)2873( :
((أ َّو ُل ُس َ

وصححه ووافقه الذهبي.
َ -6ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (العلق) من المفصل.


تناسب مطلع سورة (العلق) مع خاتمة سورة (التين) السابقة ،حيث



تناس�ب مطل�ع س�ورة (العل�ق) م�ع خاتمتها ،حيث

ختمت سورة التين بالثناء على الله تعالى بقوله تعالى﴿:ﭶ

افتتحت بالدعوة إلى الق�راءة والتعلم ،قال تعالى:

الله تعالى وحكمته في خلق اإلنسان ،قال تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾

ﮋ ﮌ ﮍ﴾ .ومن التناسب بين السورتين أيضا :فقد ذكر ال َّله

﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯷ﴾ ،وذل�ك

بيان للصورة ،وذكر في سورة (العلق) أنه﴿:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾،

في أروع صور البيان.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ ،وافتتحت سورة (العلق) ببيان قدرة

تن ــاس ـبـ ــها

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ

تعالى في سورة (التين) أنه خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،وهذا
وهذا بيان للمادة.

﴿ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

وختم�ت باألم�ر بالصلاة والعب�ادة ،ق�ال تعالى:

ليقت�رن العلم بالعمل ،ويتناس�ق الب�دء مع الختام،

 -1ذهب جمهور المحققين إلى أن َّأو َل ما نزل من القرآن الكريم على اإلطالق  :صدر سورة (العلق) ،وهي قوله تعالى ﴿ :ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾.
فنزول هذه السورة كان ابتداء لنزول الوحي على خاتم األنبياء ﷺ في غار حراء ،فهي إعالن عن والدة اإلنسان من جديد
باستمداد قيمه من السماء ال من األرض ،واستمداد شريعته من الوحي ال من الهوى(.)1

خصــائصــها

 -2احتوت سورة (العلق) على السجدة الخامسة عشرة من سجدات التالوة في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف –،
وجاءت في آخر السورة ،في قوله تعالى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯷ﴾ ،وهي آخر سجدات التالوة بحسب ترتيب
المصحف(.)2
 -3نون التوكيد المشددة وردت كثيرا في القرآن الكريم ،أ ّما نون التوكيد المخففة فلم ترد إال مرتين  :في سورة (العلق) في قوله

تعالـــى  ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ،وفي سورة (يوسف) في قوله تعالى  ﴿:ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ .وسبب كتابتها بالتنوين
بدال من النون؛ لتقرأ باأللف وقفا وبالنون وصال(.)3


المحور الرئيسي( :ذكر الله تعالى ،والحث على التعلم بالقراءة والكتابة ،وتوعد أهل الضالل خاصة من يقف في وجه الدعوة،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

وحث أهل الهداية بالثبات واالقتراب لموالهم بالعبادة ) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :
 : )8-1( -1األمر بالقراءة باسم الله تعالى ،وبيان قدرة الله تعالى في خلق اإلنسان ،وكرمه في تعليم اإلنسان ،ورغم ذلك
يطغى هذا اإلنسان وينسى أنه راجع لربه.
 : )19-9( -2توعد وتهديد الطاغية الذي يقف في وجه أهل الصالح ،وأمر أهل الصالح بعدم االنصياع للطغاة ومالزمة
عبادة ربهم.
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 -1القدر  :بمعنى التقدير والتدبير ،وأيضا بمعنى الشرف والمكانة العالية والفضل ،وسميت السورة بذلك لتكرار لفظ (القدر)
فيها ،وهي تسمية لها بصفة ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن ،قال تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ،أي في ليلة عظيمة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

القدر والشرف والفضل عند الله ،وهي ليلة يقدر فيها ما يكون في العام من األجل واألرزاق والمقادير القدرية ،كما قال تعالى

في سورة الدخان ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،ولم يقع لفظ
( القدر) في غيرها من السور.

 ﴿ -3 -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ أو ﴿ ﭑ ﭒ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها أو بجزء منها ،في قوله تعالــى:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾.

( -4ليلة القدر) :وهي تسمية للسورة بالموصوف والصفة التي ذكرت في افتتاحها،في قوله تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-72

طولـها
المفصـل
()66-49

قصار المفصل
()22-5

آياتها ومتوسطها ( 5 :قصيرة)

صفحاتها 0.3 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-17
أسطرها 3 :

المصحف )97( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫09

المقسم به :

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾

كلماتها 30 :

حروفها 112 :

النزول )25( :
الحزب ()60

الربع ()3

239

حــروف
فواصل آياتها

الطول )103( :

نهايتها

حزب = 0.02

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.01

الحزب ()60

الربع ()3

239

نسبة حجمها = % 0.034

ر)5( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(القدر) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (القدر) من المفصل.


تناسب مطلع سورة (القدر) مع خاتمة سورة (العلق) السابقة ،حيث ختمت سورة (العلق) باألمر بالصالة والعبادة بقوله تعالى:

تن ــاس ـبـ ــها

﴿ ..ﯴ ﯵ ﯷ﴾ ،وافتتحت سورة (القدر) بذكر ليلة القدر ،قال تعالى  ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ .وقد
احتِ َسا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه ))..رواه
يمانًا َو ْ
حث الرسول ﷺ على إحياء هذه الليلة بالصالة فقال َ (( :م ْن َقا َم َل ْي َل َة ال َق ْد ِر إِ َ
البخاري .)1901( :ومن التناسب بين السورتين أيضا  :إن صدر سورة (العلق) أول ما نزل من القرآن – كما بينا – فناسب

أن تأتي بعدها سورة (القدر) التي بينت أن هذا النزول تم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر من شهر رمضان ،قال تعالى ﴿:ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾.
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تناسب مطلع سورة (القدر) مع خاتمتها،حيث افتتحت ببيان شرف الليلة التي نزل فيها القرآن ،قال تعالى  ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ﴾ ،وختمت ببيان فضل هذه الليلة أنها آمان وسالم حتى مطلع فجرها ،قال تعالى ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾
وأيضا افتتحت بذكر الليل وختمت بمطلع الفجر.

 -1قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ َّ
دل على أن ابتداء نزول القرآن على الرسول ﷺ كان في ليلة القدر،وهي
من ليالي شهر رمضان المبارك ،وكان ُعمر الرسول ﷺ آنذاك أربعين عاما ،واستمر نزول القرآن منجما ( مفرقا ) مدة ثالثة
وعشرين عاما ،أي حتى وفاة الرسول ﷺ وعمره ثالثة وستون عاما(.)1
 -2ثبت عن ابن عباس –

– في تفسير قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ أن القرآن نزل جملة واحدة

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر،ثم بعد ذلك نزل مفرقا على الرسول ﷺ( .وهذا النزول الجملي
ال يتعارض مع النزول االبتدائي على رسول الله ﷺ ،وال مانع أن يتفق النزوالن في أن يكونا في ليلة القدر ،فتكون اآلية
محتملة لألمرين معا)(.)2
 -3من اللطائف القرآنية التي دلت عليها سورة (القدر)  :أن عدد كلمات سورة (القدر) ثالثون كلمة على عدد أيام الشهر ،وكلمة

خصــائصــها

(هي) في السورة ذاتها ترتيبها رقم ( ،)27وهي إشارة لمن قال بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين( .)3ولطيفة أخرى في
سورة (القدر) ،وهي أن عبارة (ليلة القدر) عدد حروفها تسعة ،وهي مكررة في السورة ذاتها ثالث مرات ،فحاصل (3×9
= ،)27وهي إشارة أخرى إلى ليلة السابع والعشرين عند من تبنى هذا الرأي ورجحه(.)4

 -4ذكر الشيخ عطية محمد سالم لطيفة بعد تفسير سورة القدر فقال َ :
(ك ْونُ إِ ْنزَ ِ
ال ا ْل ُق ْر ِ
آن هُ نَا ِفي ال َّل ْيلِ ُدونَ ال َّن َها ِرُ ،مشْ ِع ٌر بِ َف ْضلِ

الس َّن ُة إِ َلى َن َظائِ ِر ِهَ ،ف ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
اختِ َص ِ
ْ
آن َق ْو ُل ُه َت َع َالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
اص ال َّل ْيلِ َ .و َقدْ َأ َش َ
ار ا ْل ُق ْرآنُ َو ُّ

[اإلسراءَ ،]1:و ِم ْن ُه َق ْو ُلهُ﴿:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اإلسراء ، ]79 :وقوله ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ﴾ [ق  ، ]40 :وقوله ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [المزمل َ . ]6 :و َق ْو ُلهُ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
ار َك َو َت َع َالى إِ َلى َس َم ِ
اء الدُّ ْن َيا)) ا ْل َح ِد َ
يث.
الس َّن ِة َق ْو ُل ُه ﷺ(( :إِ َذا َكانَ ُث ُل ُث ال َّل ْيلِ َأ ْو َش ْط ُر ُه َي ْن ِز ُل ال َّل ُه َت َب َ
[الذاريات َ . ]17 :و ِم َن ُّ

الش َو ِ
الر ِّب ُس ْب َحا َن ُه لِ ِع َب ِ
ال َل ِه َّي ِةَ ،وبِت ََج ِّل َي ِ
ص بِال َّن َف َح ِ
اغلِ َو ُس ُك ِ
اد ِهَ ،و َذلِ َك لِ ُخ ُل ِّو ا ْل َق ْل ِ
ات إْ ِ
اع َّ
ون
ب َوان ِْق َط ِ
َوهَ َذا َيدُ ُّل عَ َلى َأنَّ ال َّل ْي َل َأ َخ ُّ
ات َّ
استِ ْح َضا ِر ا ْل َق ْل ِ
ب َو َص َفائِ ِه))(.)5
ال َّل ْيلِ َ ،و َر ْه َب ُت ُه َأ ْق َوى عَ َلى ْ



السورة كلها تعتبر مقطعا واحدا وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم ،وعن فضل ليلة القدر ،على سائر األيام والشهور،
ألن فيها من األنوار والتجليات القدسية ،والنفحات الربانية ،التي يفيضها الباري جل وعال على عباده المؤمنين ،تكريما لنزول

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

القرآن المبين ،فمن فضائل هذه الليلة :
خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ،وتتنزل المالئك ُة وجبريل إِلى األرض في تلك الليلة
العمل الصالح فيها ٌ
قدره الله وقضاه لتلك السنة إِلى السنة القابلة ،وهي ليلة سالم وآمان إلى طلوع الفجر .ولذا حرض
بأمر ربهم من أجل كل أم ٍر َّ

األ َو ِ
العشْ ِر َ
اخ ِر ِم ْن َر َم َضانَ )).
الرسول ﷺ المسلمين على تحريها وإحيائها بالعبادة فقال (( :ت ََح َّر ْوا َل ْي َل َة ال َق ْد ِر ِفي ال ِو ْت ِرِ ،م َن َ

رواه البخاري(.)2017
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 -1البينة  :الحجة والبرهان ،وسميت بذلك لورود هذا اللفظ في مفتتحها ،في قوله تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ أي الحجة وهي الرسول ﷺ والقرآن الكريم.
﴿ -3-2ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ أو ﴿ﭴ ﭵ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول جملة فيها ،وبأول كلمتين من افتتاحية السورة ،في قوله
تعالــى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾.
 -4ال َق ِّي َمة :أي مستقيمة ناطقة بالحق ،وسميت بذلك النفرادها بذكر لفظ (القيمة) في قوله تعالى  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾،
أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

أي فيها أخبار صادقة و أحكام قيمة ال عوج فيها ،ولم ترد هذه اللفظة في غيرها من سور القرآن.

الب ِر َّية  :الخلق من قولهم :برأ الل ُه الخلق ،ومنه البارئ أي الخالق .وسميت بهذا االسم لورود هذا اللفظ فيها مرتين ،في قوله
َ -5

تعالى ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ ،ولم يقع هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن الكريم.

الم ْن َف ِّكين ،االنفكاك ( :المنفكين) أي  :منتهين ،وهو اسم فاعل من (انفك) ،واسم (االنفكاك) مصدر للفعل (انفك) ،وسميت
ُ -7-6

السورة بذلك النفراد السورة بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ﴾ ،أي لم يكونوا منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم الحجة الواضحة ،وهي بعثة الرسول ﷺ وما أنزل عليه.
 -8أهل الكتاب :وسميت السورة بذلك لذكر أهل الكتاب في مفتتحها،في قوله تعالى ﴿:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾.
زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مدنية
()28-26

حجمها

طولـها
المفصـل
()66-50

قصار المفصل
()22-6

آياتها ومتوسطها ( 8 :متوسطة)

صفحاتها 0.9 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-18
أسطرها 10 :

المصحف )98( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫28

﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

كلماتها 94 :

حروفها 397 :

النزول )100( :
الحزب ()60

الربع ()3

239

حــروف
فواصل آياتها

الطول )85( :

نهايتها

حزب = 0.07

لفظ الجاللة (اﷲ) 3 :

الجزء ()30

جزء = 0.035

الحزب ()60

الربع ()3

239

نسبة حجمها = % 0.12

هـ)8( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ول ِ
ب(( :إِ َّن الل َه َأ َم َرنِي َأ ْن َأ ْق َر َأ َع َل ْي َك ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾))َ ،ق َ
الَ :ق َ
َس ] َق َ
ال َر ُس ُ
الله ﷺ لأِ ُ َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍ
َ -1ع ْن َأن ٍ
ال:
ال(( :ن ََع ْم))َ ،ق َ
َو َس َّمانِي َل َك؟ َق َ
الَ :ف َب َكى)) .رواه مسلم.)799( :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(البينة)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (البينة) من المفصل.
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تناسب مطلع سورة (البينة) مع سورة (القدر) السابقة ،فهذه السورة كالعلة لما قبلها ،فكأنه لما قال سبحانه في سورة (القدر):

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ قيل  :لم أنزل القرآن؟ فقيل :ألنه ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ،فهي كالعلة إلنزال القرآن ،المشار إليه في سورة

تن ــاس ـبـ ــها

(القدر) المتقدمة.



تناسب مطلع سورة (البينة) مع خاتمتها ،حيث افتتحت بحث الكفار على االنتهاء عن الكفر من خالل اإليمان بالبينة التي

جاءتهم وهو الرسول ﷺ وما أنزل عليه ،قال تعالى﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ،وختمت ببيان جزاء َمن انتهى عن الكفر وآمن بهذه البينة والتزم بتعاليمها،

فقال تعالى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾.

 -1اختلف العلماء في سورة (البينة) من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر
من السور المدنية ،ولكن بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية وأكثرها اعتبرها مدنية ،وهذا ما

رجحه جمهور المفسرين ،وذلك لحديث السورة عن أهل الكتاب ،وعن تفرقهم في شأن دينهم ،ومما يؤيد مدنيتها مارواه

اإلمام أحمد ،)16001( :وغيرهَ ،ع ْن َع َّما ِر ْب ِن َأبِي َع َّما ٍرَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َح َّب َة ا ْل َب ْد ِر َّيَ ،ق َالَ (( :ل َّما ن ََز َل ْت﴿:ﭴ ﭵ ﭶ

خصــائصــها

ول ِ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البينة ]1 :إِ َلى ِ
يل َ :يا َر ُس َ
آخ ِر َهاَ ،ق َ
ال ِج ْب ِر ُ
الله ،إِ َّن
يل َأ َمرنِي َأ ْن ُأ ْق ِرئ َ ِ ِ
لأِ ُ
ورةَ))َ ،ق َ
َر َّب َك َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن ُت ْق ِرئ ََها ُأ َب ًّياَ ،ف َق َ
ال ُأ َب ٌّيَ :و َق ْد ُذ ِك ْر ُت َث َّم َيا
الس َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ َب ٍّي(( :إِ َّن ِج ْب ِر َ َ
َك َهذه ُّ
ول ِ
ال(( :ن ََع ْم)) َق َ
الله؟ َق َ
َر ُس َ
الَ :ف َب َكى ُأ َب ٌّي)) - .قال محققو المسند  :حديث صحيح لغيره  .-والشك إن سيدنا أبي بن كعب

] من األنصار ومن أهل المدينة ،ولم يكن موجود ًا في العهد المكي(.)1
 -2الحكمة من تخصيص سورة (البينة) في حديث أبي بن كعب ]؛ لأِ َ ن ََّها َم َع وجازتها َج ِ
يمة،
ام َعة ألصول وقواعد ومهمات َع ِظ َ
فقد احتوت على ال َّت ْو ِحيد والرسالة َو إْ ِ
السلاَ مَ -وذكر
ال ْخلاَ ص والصحف والكتب ا ْلمنز َلة على الأْ َ ْنبِ َياء َ -ع َل ْيـ ِهم َّ
الصلاَ ة َو َّ
الز َكاة والمعاد َو َب َيان أهل ا ْلج َّنة َوال َّنار َم َع وجازتها .وفي قراءة الرسول ﷺ على أبي بن كعب ] تعليم لألمة
الصلاَ ة َو َّ
َّ
مشروعية التواضع في أخذ اإلنسان العلم من أهله وإن كان دونه(.)3

 -3قال الشيخ محمد الغزالي -

( :-سورة البينة هذه السورة فسرها التاريخ العام؛ فالناظر فى خريطة العالم خالل القرن

السادس الميالدي ،يرى أن الشمال اإلفريقي وغرب آسيا كانا مليئين بالنصارى يحكمهم الرومان ،وأن ما وراء ذلك من أرض

الله الواسعة كان مليئا بالمشركين حتى الهند والصين ،فلما جاء القرن السابع ،تغيرت الدنيا ،وما انتهى هذا القرن حتى كانت

أقطار المغرب كلها ووادي النيل واألناضول والشام واليمن تفور باإلسالم ،ويتعالى األذان فى القارتين القديمتين!)(.)3


المحور الرئيسي ( :حث أهل الكتاب والمشركين على اإليمان بالرسول ﷺ ورسالته وترك الكفر ،والتحذير من التفرق

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

واالختالف بعد وضوح الدين ،وتوعد الكفار بجهنم ،وتبشير المؤمنين بالجنة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع:
 )3-1( -1ضرورة بعثة الرسول ﷺ بعد انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة.

 )5-4( -2اختالف أهل الكتاب في السابق لم يكن بسبب الجهل بالدين إنما بسبب هوى النفس ،مع وضوح حقيقة الدين
وهي إخالص العبادة لله وحده.

 )8-6( -3وعيد الكفار بسوء المصير ووصفهم بشر البرية ،وتبشير المؤمنين بالجنة ووصفهم بخير البرية.
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الز َلزلة  :االضطراب والحركة الشديدة ،وسميت بذلك الفتتاحها باإلخبار عن حدوث الزلزال عند قيام الساعة ،في قوله تعالى ﴿ :ﭩ
َ -1
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ أي إِذا تحركت األرض تحريك ًا عنيف ًا ،واضطربت اضطراب ًا شديد ًا ،واهتزت َبمن عليها اهتزاز ًا يقطع

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

القلوب و ُيفزع األلباب .قال ابن عاشور( :ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى ال بحكاية بعض كلماتها).

 ﴿ -2ﭩ ﭪ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول كلمتين من افتتاحيتها ،في قوله تعالــى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾.

 -3الزلزال  :سميت بذلك لورود لفظ الزلزال في أولها ،في قوله تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ ،وأضيف الزلزال
لألرض تهويال ،كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها.

 -4زُ ْل ِز َل ْت :سميت بذلك لورود لفظ زلزلت في أولها ،في قوله تعالى  ﴿:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-27

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

قصار المفصل
()22-7

آياتها ومتوسطها ( 8 :متوسطة) صفحاتها 0.45 :

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-51

فاتحتها
شرط
()7 -6
أسطرها 5 :

المصحف )99( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫14
ا )5( :

َ -1ع ْن َعب ِد ِ
الله ْب ِن َع ْم ٍرو -
ْ

﴿ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

كلماتها 35 :

حروفها 156 :

النزول )93( :
الحزب ()60

الربع ()3

239

الطول )98( :

نهايتها

حزب = 0.035

الجزء ()30

جزء = 0.017
هـ )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الحزب ()60

الربع ()3

239

نسبة حجمها = % 0.047
م )1( :

ول ِ
ول ِ
ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
اللهَ ،ف َق َ
ال َ :أ ْق ِرئْنِي َيا َر ُس َ
الله ﷺ َف َق َ
ال َ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
 َق َال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ات

ال ًثا ِم ْن َذ َو ِ
ات ﴿ﮑﭣ﴾))َ .ق َ
الر ُج ُل َ :كبِ َر ْت ِس ِّنيَ ،واشْ َت َّد َق ْلبِيَ ،و َغ ُل َظ لِ َسانِي ؟ َق َ
﴿ ﭢﭣ﴾))َ .ق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه
ال َّ
ال ِمث َْل َم َقا َلتِ ِه ُ
ال ًثا ِم َن ا ْل ُمسب َح ِ
ُ
األو َلىَ ،ق َ
ات))َ .ف َق َ
األو َلىَ ،ف َق َ
ال (( :ا ْق َر ْأ َث َ
ور ًة َج ِام َع ًةَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه ﴿ ﭩ ﭪ
ال َ :ل ِك ْن َأ ْق ِرئْنِي ُس َ
َ ِّ
ال َر ُس ُ ِ
َ
الر ُج ُل َ :وا َّل ِذي َب َعث ََك بِا ْل َحقِّ َال َأ ِزيدُ َع َل ْي َها َأ َبدً اَ ،ف َق َ
ﭫ ﭬ﴾ َح َّتى َف َر َغ ِم ْن َهاَ ،ق َ
الر َو ْي ِج ُل،
ول الله ﷺ (( :أ ْف َل َح ُّ
ال َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ
الر َو ْي ِج ُل)) .رواه النسائي في السنن الكبرى ،)10484( :والحاكم ،)3964( :وصححه ووافقه الذهبي.
أ ْف َل َح ُّ

ِ
الر ْك َع َت ْي ِن
َ -2ع ْن ُم َع ِاذ ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ا ْل ُج َهنِ ِّيَ ،أ َّن َر ُجلاً ِ ،م ْن ُج َه ْي َن َة َأخْ َب َر ُهَ :أ َّن ُه َس ِم َع ال َّنبِ َّي ﷺ (( َيق َْر ُأ ِفي ُّ
الص ْبحِ ﴿ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ في َّ
ِك ْل َت ْي ِه َما؛ فَلاَ َأ ْد ِري َأن َِس َي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ،ﷺ َأ ْم َق َر َأ َذلِ َك َع ْمدً ا)) .رواه أبوداود ،)775( :وحسنه األلباني.

ُ ِ
ِ
َس ] َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺَ :
َ -3ع ْن َأن ٍ
الر ْك َع ِة الأْ ُ و َلى  :بِ ُأ ِّم ا ْل ُق ْرآ ِن َو﴿ ﭩ ﭪ﴾َ ،و ِفي
((كانَ ُي َص ِّلي َب ْعدَ ا ْل ِو ْت ِر َر ْك َع َت ْي ِن َو ُه َو َجال ٌس َيق َْرأ في َّ

الأْ ُ خْ َرى :بِ ُأ ِّم ا ْل ُق ْرآ ِن َو﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾)) .رواه الدارقطني ،)1702( :وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح.)1287( :
الح ُم ِرَ ،ف َق َ
ول ال َّل ِه َق َ
َ -4ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
الَ (( :
الَ (( :ل ْم ُي ْن َز ْل
الخ ْي ُل لِ َر ُج ٍل َأ ْج ٌرَ ،ولِ َر ُج ٍل ِس ْت ٌرَ ،و َع َلى َر ُج ٍل ِوزْ ٌر
))...،وسئِ َل ال َّنبِ ُّي َع ِن ُ
ُ
الج ِام َع ُة ال َفا َّذةُ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾
َع َل َّي ِف َيها َش ْي ٌء إِلاَّ َه ِذ ِه اآل َي ُة َ
[الزلزلة .)) ]8 :رواه البخاري( .)2371(:الجامعة) العامة الشاملة لحكم جميع األعمال من الطــاعة والــمـعـصــيـة (،الــفــاذة)
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ين( :ا ْل ُمر ُاد َأ َّن آْال َي َة َد َّل ْت َع َلى َأ َّن َم ْن َع ِم َل ِفي ا ْقتِ َن ِ
المنفردة في معناهاَ .و َق َ
ال ْاب ُن ال ِّت ِ
اب َذلِ َكَ ،وإِ ْن َع ِم َل َم ْع ِص َي ًة
اء ا ْل َح ِمي ِر َط َ
اع ًة َر َأى َث َو َ
َ
َر َأى ِع َقا َب َها)(.)1
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -5ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

تابع  -فـض ـلـ ـ ـ ـ ــها

(الزلزلة)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -6ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الزلزلة) من المفصل.
َ -7ع ْن َب ْك ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ا ْل ُم ْزنِ ِّي -

َت ﴿ ﭩ ﭪ﴾ ت َْع ِد ُل نِ ْص َف ا ْل ُق ْر ِ
 َق َآن " .رواه أبوعبيد القاسم بن سالم في
الَ " :كان ْ

فضائل القرآن ،)484(:وصحح إسناده محقق الكتاب الشيخ مجدي السيد( .يحتمل أن معنى سورة الزلزلة تعدل نصف

القرآن؛ ألن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة ،وهذه السورة تشمل على أحكام اآلخرة كلها إجما ًال)(.)2
َ -8ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َك ْع ٍ
 قال " :لأَ َ ْن َأ ْق َر َأ ﴿ :ﭩ ﭪ﴾َ ،و﴿ ﭜ﴾َ ،ل ْي َل ًة ُأ َر ِّد ُد ُه َماَ ،و َأ َت َف َّك ُر ِفي ِه َماَ ،أ َح ُّبب ا ْل ُق َر ِظ ِّي -
يت َأ ُه ُّذ ا ْل ُق ْرآنَ " .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،)8732( :والمستغفري في فضائل القرآن ،)61( :وحسنه محقق
إِ َل َّي ِم ْن َأ ْن َأبِ َ
الكتاب الدكتور أحمد السلوم .وقوله َ
(أ ُه ُّذ ا ْل ُق ْرآنَ ) :أي يقرأ القرآن قراءة سريعة بحيث يصبح غير مفهوم المعنى.



تناسب مطلع سورة (الزلزلة) مع سورة خاتمة (البينة)

تن ــاس ـبـ ــها

السابقة ،حيث ختمت ببيان أن جزاء الكافرين نار

جهنم ،وجزاء المؤمنين جنات ،ثم جاءت سورة
(الزلزلة) لتتحدث عن ذلك اليوم ،وما يكون فيه من
أهوال عظيمة ،وعن قاعدة الحساب والجزاء فيه.



تناسب مطلع سورة (الزلزلة) مع خاتمتها ،حيث افتتحت بذكر بعض
أهوال القيامة ،في قوله تعالــى﴿:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾،

وختمت ببيان دقة الميزان الذي سيحاسب عليه الخلق في هذا اليوم،

وهو قوله تعالى﴿:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾.

 -1اختلف العلماء في سورة ( الزلزلة ) من حيث اعتبارها من السور المكية أو المدنية ،فهي بحسب روايات ترتيب النزول تعتبر من
السور المدنية ،ولكن بحسب بعض الروايات التي تحدد المكي والمدني تعتبر مكية وأكثرها اعتبرها مدنية ،ولكن الراجح أنها

مكية ألن أسلوب السورة وقصر آياتها وموضوعها الذي يتحدث عن يوم القيامة وأهوالها يدل على أنها مكية،قال ابن عاشور:

خصــائصــها

(واألصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم)(.)3

 -2وصف الرسول ﷺ سورة (الزلزلة) بأنها سورة جامعة ،وبشر َمن يعمل بها بالفالح – كما في حيث عبدالله بن عمرو السابق،-

وذلك كما بين النبي ﷺ أن سورة الزلزلة تحتوي في نهايتها على آية جامعة فاذة وهي قوله تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
فمن قدم خير ًا
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،فهي جامعة يدخل تحتها كل خير وكل شرَ ،

وجد جزاءه أمامه ،و َمن قدم شر ًا وجد جزاءه أمامه ،والله عز وجل ال يضيع عنده شيء ،فهي ترغب في القليل من الخير ،ألنه
يوشك أن يكثر ،وتحذر من اليسير من الذنب ؛ ألنه يوشك أن يكثر(.)4



الشر بصورة عامة) ،ويمكن تقسيم السورة إلى
المحور الرئيسي( :التذكير بأهوال يوم القيامة،
ّ
والحث على الخير واجتناب ّ

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

مقطعين:

 : )5-1( -1بيان حدوث الزلزال واالضطراب الشديد لألرض يوم القيامة ،فينهار كل ما عليها ،ويخرج الناس الموتى من
بطنها من قبورهم ،وتشهد حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها.

 : )8-6( -2الحديث عن ذهاب الخالئق لموقف العرض والحساب الدقيق ،ثم مجازاتهم على أعمالهم ،وقسمتهم
فريقين :سعيد إلى الجنة ،وشقي إلى النار.
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 -1العاديات  :جمع العادية وهي الخيل المغيرة ،وسميت بذلك؛ ألن الله تعالى افتتحها بالقسم بالعاديات في قوله تعالى :

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

صوت جهير
الكر على العدوُ ،يسمع ألنفاسها
ٌ
﴿ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ ،أي ُأ ُ
قسم بخيل المجاهدين المسرعات في ّ

الضبح .وقيل  :العاديات  :اإلبل .ولم يرد لفظ (العاديات) في غيرها من سور القرآن الكريم.
هو
ُ

﴿ -2ﮕ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها ،وذلك ال فتتاح السورة بهذا القسم في قوله تعالى  ﴿ :ﮕ
ﮖ ﮗ ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-73

آياتها ومتوسطها ( 11 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-52

فاتحتها

قصار المفصل
()22-8

القسم
()17-16

صفحاتها  0.45 :أسطرها 5 :

المصحف )100( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫13

حــروف
فواصل آياتها

ا )5( :

المقسم به :

﴿ﮕ ﮖ ﴾

كلماتها 40 :

حروفها 164 :

النزول )14( :
الحزب ()60

الربع ()3
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حزب = 0.03

الطول )95( :

نهايتها

الجزء ()30

جزء = 0.015
د )3( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الحزب ()60

الربع ()4
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نسبة حجمها = % 0.05
ر )3( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(العاديات) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (العاديات) من المفصل.

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ْرأونَ َ ﴿ :وا ْل َع ِ
اد َي ِ
ب بِ َن ْح ِو َما َتق َُ
َ " .كانَ َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْل َمغْ ِر ِات﴾ َون َْح ِو َها

الز َب ْي ِر-
َ -3ع ْن ُهشَ ا ِم ْب ِن ُع ْر َو َة َأ َّن َأ َبا ُه ُ -ع ْر َو َة ْب ِن ُّ
ِ
الس َو ِر " .رواه أبوداود ،)774( :وصحح إسناده األلباني.
م َن ُّ



تناسب مطلع سورة (العاديات) مع خاتمة سورة (الزلزلة) السابقة ؛ حيث ختمت ببيان دقة الحساب يوم القيامة لكل جزء

من خير أو شر ،قال تعالى  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ﴾ ،فناسب أن تفتتح سورة (العاديات) بتوبيخ الله تعالى اإلنسان على جحوده نِعم ربه ،وإيثاره الحياة الدنيا

على اآلخرة ،وترك استعداده للحساب في اآلخرة بفعل الخير والعمل الصالح ،وترك الشر والعصيان ،قال تعالى -بعد

أن أقسم بالعاديات وصفاتها  ﴿ :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ .وهــنــاك وجـوه أخــرى للتناسب بين السـورتين :
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فمطلع السورتين متناسب من حيث ما يثير من هلع ،ففي (الزلزلة) وصف للزلزال العظيم الذي يصيب األرض أثناء قيام الساعة،
وفي (العاديات) وصف ألرض المعركة .وقوله تعالى في سورة (الزلزلة) ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ ،يناسب

تن ــاس ـبـ ــها

قوله تعالى في سورة (العاديات)﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ .وخاتمة السورتين متناسبتين من حيث الداللة
على دقة الحساب يوم القيامة.



تناسب مطلع سورة (العاديات) مع خاتمتها ،حيث افتتحت بوصف أهوال الحرب في الدنيا ،في قوله تعالــى  ﴿ :ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾  ،وختمت بوصف أهوال يوم القيامة  ،قال تعالى

﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾.

 -1سورة ( العاديات) رغم أنها سورة مكية – على رأي الجمهور  ،-فإنها ابتدأت بالقسم بالخيول المشاركة في المعارك،
وفي هذا إشارة إلى الجهاد ،الذي ُف ِر َ
ض – بعد ذلك – في العهد المدني؛ لحراسة العقيدة ،وحماية الحقيقة ،وصيانة البالد

والحرمات(.)1

 -2أقسم الله تعالى في مطلع السورة بثالثة أشياء وهي :العاديات والموريات والمغيرات  .وجعل جواب القسم ثالثة أشياء وهي
 :جحود اإلنسان ،وشهادته على جحوده  ،وحبه للمال  .وعقب على ذلك بثالثة أشياء وهي  :بعثرت ما في القبور  ،وتحصيل
ما في الصدور  ،وإحاطة علم الله تعالى بهم  ،فيجازيهم بما عملوا( ، )2فتأمل هذا التناسق بين مقاطع السورة.

َ -3ق َس ُم الله – تعالى – بالخيل بوصف :العاديات المغيرات الموريات ،فيه إشارة إلى أنه يجب أن تقتنى الخيل لهذه األغراض

خصــائصــها

والمنافع ال للخيالء والزينة ،وأن الركوب الذي يحمد ما يكون لكبح جماح األعداء ،وصد عدوانهم(.)3

 -4يوجد عالقة قوية بين المقسم به والمقسم عليه في سورة (العاديات) ،فصورة الخيول الضابحة القادحة بحوافرها ،والمغيرة
ممهدا للذهن ،لتأمل صورة اإلنسان الجحود لنعم ربه ،الشحيح،
في الصباح ،والمثيرة للغبار ،والمفزعة للعدو ،ت ّتخذ مطلعا ّ

المحب للمال ،فكل من المقسم به والمقسم عليه يدل على حالة مضطربة غير مستقرة ،وكذلك اإلنسان في حركته السريعة
لجحود نعمة ربه ،وحركته الالهثة وراء المال ،تشبه حركة الخيول السريعة في جريها ،الضابحة بأصواتها ،القادحة بحوافرها،

والمثيرة للغبار من حولها(.)4

 -5وصف ا ْل َح َس ُن البصري  -رحمه الله – اإلنسان الكنود الذي جاء في قوله تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ ،فقال
(ه َو ا َّل ِذي َي ُع ُّد ا ْل َم َصائِ َبَ ،و َي ْن َسى نِ َع َم َر ِّب ِه)(.)5
ُ :

النيات والدوافع التي بها تقاس
 -6قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ يدل على أهمية أعمال القلوب ،التي هي كناية عن ّ
هباء منثورا(.)6
األعمال إن كانت خيرا أو شرا ،ولذا البد من الحرص على اإلخالص في العمل وإال أصبح العمل ً



المحور الرئيسي( :التنديد بجحود اإلنسان واستغراقه في حب المال ،والتذكير باآلخرة ،وبيان إحاطة الله بأعمال الناس)،

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

ويمكن تقسيم السورة إلى ثالثة مقاطع :
 : )5-1( -1القسم بمشهد الخيل حين تعدو مسرعة ألرض المعركة.
 : )8-6( -2المقسم عليه بيان حقيقة اإلنسان الجاحد لنعم ربه البخيل بماله.
 : )11-9( -3توعد هذا اإلنسان الجاحد بالحساب الشديد يوم القيامة إذا استمر في جحوده.
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أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 القارعة  :اسم فاعل من القرع ،وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد ،والقارعة النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم،والمراد بها هنا  :القيامة؛ ألنها تقرع القلوب واألسماع بهولها وشدائدها ،وسميت بسورة (القارعة) لمفتتحها بها في قوله

تعالى  ﴿ :ﭜﭝ﴾ ،وال يعرف للسور اسم آخر.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-74

طولـها
المفصـل
()66-53

قصار المفصل
()22-9

آياتها ومتوسطها ( 11 :قصيرة)

صفحاتها 0.5 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-19
أسطرها 6 :

المصحف )101( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

﴿ ﭜ﴾
حروفها 158 :

كلماتها 36 :

النزول )30( :
الحزب ()60

ربع = 0٫16

حــروف
فواصل آياتها

المقسم به :

هـ )9( :

الربع ()4
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الطول )96( :

نهايتها

حزب = 0.04

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.02
ث )1( :

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.048
ش )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(القارعة) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (القارعة) من المفصل.
َ -3ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َك ْع ٍ
ب ا ْل ُق َر ِظ ِّي -

 -قال " :لأَ َ ْن َأ ْق َر َأ ﴿ :ﭩ ﭪ﴾َ ،و﴿ ﭜ﴾َ ،ل ْي َل ًة ُأ َر ِّد ُد ُه َماَ ،و َأ َت َف َّك ُر ِفي ِه َماَ ،أ َح ُّب

يت َأ ُه ُّذ ا ْل ُق ْرآنَ " .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،)8732( :والمستغفري في فضائل القرآن ،)61( :وحسنه محقق
إِ َل َّي ِم ْن َأ ْن َأبِ َ
الكتاب الدكتور أحمد السلوم .وقوله َ
(أ ُه ُّذ ا ْل ُق ْرآنَ ) :أي يقرأ القرآن قراءة سريعة بحيث يصبح غير مفهوم المعنى.



تناسب مطلع سورة (القارعة) مع خاتمة سورة (العاديات) السابقة؛ حيث
ختمت بتوعد الله تعالى لإلنسان الجاحد بالحساب على أعماله في يوم

تن ــاس ـبـ ــها

القيامة ولكن دون ذكر هذا اليوم باسمه إنما بوصفه ،قال تعالى ﴿ :ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ،وجاء في مطلع سورة (القارعة) ذكر اسم هذا
اليوم والتهويل من شأنه ،قال تعالى  ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ،فكأنه عين اليوم الذي يكشف ما
في الصدور وهو يوم القارعة.
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تناسب مطلع س��ورة (ال��ق��ارع��ة) مع
خاتمتها،حيث افتتحت بالتهويل من شأن

يوم القيامة ،قال تعالى ﴿ :ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﴾ وختمت بوصف أهول
شيء في هــذا الــيــوم وهو النار ،في

قوله تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﴾.

 -1سورة (القارعة) سورة مدوية رهيبة ،تقذف الرعب في القلوب ،ألنها تصور مشهدا سريعا من مشاهد القيامة يقفيه بمشهد
الجزاء والحساب(:)1
أ-

فاسمها (القارعة) يثير الهلع ألنه اسم من أسماء القيامة ؛ ألنها تقرع األسماع والقلوب بهولها وشدائدها.

ب -استخدمت في مطلعها أسلوب التكرار المقرون باالستفهام  ﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾
وهو من أساليب القرآن الكريم التي تفيد التهويل والتخويف والتعظيم.
ج-

جمعت بين حال الناس وحال الجبال في هذا اليوم العظيم﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﴾ ،تنبيه ًا على أن تلك القارعة أ َّثرت في الجبال العظيمة الصلبة ،حتى
تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة ،فكيف حال ا ِ
إلنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب في هذا اليوم
العصيب!!(.)2

د -صورت جهنم للكافر والعاصي باألم ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾،أي:
كما أن األم كافلة لولدها وملجأ له ومالذه ،كذلك النار للكافرين والعاصين كافلة ومأوى ومرجع؛ وهو تعبير جرى على عادة

خصــائصــها

العرب الذين يجعلون حال األم دليال على حال ابنها فى الحزن والسرور(.)3

(ع ِل ُّي ْب ُن ُف َض ْي ٍل -
هـ -لشدة هذه السورة ورهبتها َكانَ الزاهد َ

األصبهاني في الحلية.)299/8( :

يع َأ ْن َيق َْر َأ ا ْل َقا ِر َع َةَ ،ولاَ ُتق َْر َأ َع َل ْي ِه) .رواه أبونعيم
 -لاَ َي ْس َت ِط ُ

 -2يوجد في القرآن الكريم آيتان ختمتا بحرف (الشين) :أوالهما في سورة (القارعة) ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﴾ ،والثانية  :في سورة قريش  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾(.)4
 -3الحقت هاء السكت في قوله تعالى ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ لمراعاة حروف فواصل السورة  ،حيث أن معظمها كان
حرف ( الهاء) .قال الزركشي  (:هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة ،وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظيم
في الفصاحة)(.)5
 -4اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان اإليمان الستة  ،وهو مقصد من مقاصد القرآن الكريم  ،فقد أكد على اإليمان به في كثير من
اآليات  ،وذكر الكثير مما يختص بهذا اليوم من أمور وأحداث  ،كأشراطه وأهواله وكيفية حشر الخلق وحسابهم  ،ووصف
وصفا دقيقا لدار النعيم (الجنة ) ودار العذاب (النار)  ،وذكر أسماء كثيرة لهذا اليوم العظيم  ،وسميت أربع عشرة سورة بأسماء
يوم القيامة وأهواله وأحداثه ،وهي :سورة الزمر  ،سورة الدخان ،سورة الجاثية  ،سورة الواقعة  ،سورة التغابن ،سورة الحاقة،
سورة القيامة ،سورة النبأ ،سورة التكوير ،سورة االنفطار ،سورة االنشقاق ،سورة الغاشية ،سورة الزلزلة ،وسورة القارعة(.)6


المحور الرئيسي( :التخويف بأهوال يوم القيامة ،وتقسيم الناس فيه إلى ناجٍ وهالك ،لكي يستعد الناس الستقباله ،باإليمان

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

والعمل الصالح) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين :

 : )5-1( -1تسمية يوم القيامة بالقارعة ،وبيان بعض أهوالها.
 : )11-6( -2نصب موازين الحساب التي توزن بها أعمال الناس ،فثقيل الميزان بالحسنات فله عيشة راضية في الجنة،
وخفيف الميزان بالسيئات فمأواه نار حامية.
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 -1التكاثر  :التباهي في كثرة المال والعز والجاه ،وسميت بذلك الفتتحها بهذا اللفظ في قوله تعالى  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ﴾،

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

أي شغلكم التفاخر باألموال واألوالد عن طاعة الله ،وعن االستعداد لآلخرة.

 ﴿ -3 -2ﮋ ﮌ ﴾﴿ ﮋ ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية ،وبأول كلمة افتتحت بها في قوله تعالى ﴿ :ﮋ
ﮌ ﮍ ﴾.

 -4ا ْل َمق َْب َرة  :مكان وموضع القبور ،وسميت بذلك لورود لفظ (المقابر) فيها وذلك في قوله تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾؛
فسميت بمفردها (المقبرة) .والمعنى :شغلكم المباهاة بكثرة المال واألوالد عن طاعة الله ،حتى ُم ُّتم ودفنتم في المقابر.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86-75

طولـها
المفصـل
()66-54

قصار المفصل
()22-10

آياتها ومتوسطها ( 8 :قصيرة)

صفحاتها 0.4 :

ترتيبها
موقعها

فاتحتها
الجمل الخبرية
()21-20
أسطرها 4 :

المصحف )102( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫08

حــروف
فواصل آياتها

المقسم به :

﴿ ﮋ ﮌ﴾

كلماتها 28 :

حروفها 123 :

النزول )16( :
الحزب ()60

الربع ()4

حزب = 0.02

ن )4( :

الطول )101( :

نهايتها

240

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.01
ر )2( :

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.037
م )2( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َ -1ع ْن ُم َطر ٍف ب ِن َعب ِد ِ
الَ :أت َْي ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َو ُه َو َيق َْر ُأ ﴿ :ﮋ ﮌ ﴾َ ،ق َ
الله ْب ِن الشِّ ِّخي ِر َع ْن َأبِ ِيه ] َق َ
الَ (( :ي ُق ُ
ول ْاب ُن آ َد َمَ :مالِي،
ِّ ْ ْ
َمالِيَ ،ق َ
الَ :و َه ْل َل َكَ ،يا ْاب َن آ َد َم ِم ْن َمالِ َك إِلاَّ َما َأ َك ْل َت َف َأ ْف َن ْي َتَ ،أ ْو َلبِ ْس َت َف َأ ْب َل ْي َتَ ،أ ْو ت ََص َّد ْق َت َف َأ ْم َض ْي َت؟ )) .رواه مسلم.)2958( :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
الس ْب َع َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(التكاثر) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (التكاثر) من المفصل.


تناسب مطلع سورة (التكاثر) مع خاتمة سورة



تن ــاس ـبـ ــها

(القارعة) السابقة؛ حيث ختمت ببيان مصير َمن

خفت موازينه وهو﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ،ناسب
أن تفتتح سورة (التكاثر) بعلة استحقاق النار وهو
االنشغال بالدنيا عن الدين ،لذا حذرت من ذلك

فقال تعالى ﴿:ﮋ ﮌ ﮍ﴾.
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تناسب مطلع سورة (التكاثر) مع خاتمتها،حيث افتتحت ببيان أن

التكاثر يلهي اإلنسان عن االستعداد لآلخرة ،فقال تعالى﴿ :ﮋ
ﮌ ﮍ﴾ ،وختمت ببيان المتكاثر به وهو نعيم الدنيا من
األموال واألوالد وغير ذلك ،فقال تعالى﴿:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
المنعم ال أن ينشغل
ﮭ ﮮ﴾؛ ألن واجب اإلنسان أن يشكر ُ

بالنعمة عنه.

 -1اإلنسان يمر في ثالث مراحل في حياته  :دار الدنيا ،ودار البرزخ ،ودار اآلخرة .وقد ذكرت سورة (التكاثر) هذه المراحل ،فقوله
وعبر عنها باإللهاء ألنها تلهي صاحبها بالتكاثر فيها عن اآلخرة ،وقوله
تعالى  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ يدل على دار الدنياَّ ،

عبر عنها بالزيارة ؛ فالقبر ليس المثوى األخير ،ألنه خارج منه
تعالى﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ يدل على دار البرزخ ،وقد َّ
عبر عنها بالجحيم ألن أهل
بعد حين الستكمال حسابه ،وقوله تعالى ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ﴾ يدل على دار اآلخرة ،و َّ

النار هم المقصود األصلي بهذه السورة.

 -2اليقين  :هو االعتقاد الجازم الثابت المطابق للوقوع ،ومراتب اليقين ثالثة :علم يقين :إذا أخبرك صادق بخبر ما ،وعين يقين :إذا
رأيت هذا الخبر ،وحق يقين :إذا دخلت وانغمست في مضمون وتفاصيل هذا الخبر .وقد دلت سورة (التكاثر) على المرتبة األولى

والثانية في قوله تعالى ﴿:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾،

ودلت سورة الواقعة على المرتبة الثالثة ﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ ،فالمؤمن
تكفيه المرتبة األولى فهو يصدق الخبر من الله -تعالى -ورسوله ﷺ بمجرد العلم به ،أما الكافر فال يصدق حتى يصل للمرتبة
ٍ
حينئذ(.)1
الثانية أو الثالثة ،ولكن لن ينفعه هذا التصديق

خصــائصــها

 -3تكرر لفظ (كال) ثالث مرات في السورة ،وفي تكررها مزيد زجر ووعيد حتى تنبه الغافل عن غفلته،فيستعد للقاء ربه ،وال
تلهيه الدنيا(.)2

 -4يلخص سيد قطب – رحمه الله – موضوع سورة (التكاثر) وأسلوبها فيقول ( :إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها ،وتلقي في الحس

ما تلقي بمعناها وإيقاعها ،وتدع القلب مثقال مشغوال بهم اآلخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها

الفارغون! إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل ﴿ ..ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾..
وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة ..ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد األثقال ويقوم األداء التعبيري ذاته

بهذا اإليحاء .فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد ..وما أن يقرأ اإلنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة ،بإيقاعاتها
الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها ،الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها ..حتى يشعر بثقل ما على

عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على األرض ،ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقال في الطريق! ثم ينشئ

يحاسب نفسه على الصغير والزهيد!!!)(.)3

الَ :أ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي ﷺ َوهُ َو َي ْق َر ُأ ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﴾َ ،ق َ
الَ :ق َ
يه ] َق َ
الله عَ ْن َأبِ ِ
ف ْبنِ عَ ْب ِد ِ
الَ (( :ي ُق ُ
 -5عَ ْن ُم َط ِّر ِ
ول ا ْب ُن آ َد َم:
َمالِيَ ،مالِيَ ،ق َ
الَ :وهَ ْل َل َكَ ،يا ا ْب َن آ َد َم ِم ْن َمالِ َك إِلاَّ َما َأ َك ْل َت َف َأ ْفن َْي َتَ ،أ ْو َلبِ ْس َت َف َأ ْب َل ْي َتَ ،أ ْو َت َصدَّ ْق َت َف َأ ْم َض ْي َت؟ )) رواه مسلم
( .)2958هذا الحديث يدل على أهمية السنة في تفسير القرآن الكريم  ،ففي هذا الحديث يبين الرسول ﷺوجه من وجوه
التكاثر وهو التكاثر باألموال واالنشغال بها عن اآلخرة  ،ثم يبينﷺ أنه لو أمضى بالتصدق به في حياته او بالوصية بعد موته

الستفاد من هذه الصدقة في آخرته (.)4


محورها الرئيسـي
ومقاطعها

المحور الرئيسي( :تحذير المنشغلين بالدنيا عن االستعداد ليوم الدين ،والحض على التزود بالعمل الصالح لهذا اليوم ،والتأكيد
على أن الحساب والجزاء والسؤال عن النعيم في هذا اليوم حق واقع ال محال) ،ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين:

 : )4-1( -1بيان انشغال الناس بملذات الحياة ومغرياتها ،والغفلة حتى يأتي الموت ،وأن اإلنسان سيعلم عاقبة تفريطه
وانشغاله بالفاني عن الباقي.

 : )8-5( -2التهديد برؤية الجحيم يقينا ،ومجابهة أهوال النار ،والسؤال عن نعيم الدنيا.
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 -1العصر :هو الزمن الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر ،وسميت السورة بذلك لقسم الله  -تعالى  -به في مطلعها
بقوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ،والعصر :هو الدهر أو الزمان الذي يمر به الناس ،لما فيه من العبر وتقلبات الليل والنهار،

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

وتعاقب الظالم والضياء ،وتبدل األحداث والدول ،واألحوال والمصالح ،مما يدل على وجود الخالق عز وجل ،وعلى

الد ْه َرَ ،فإِ َّن
توحيده وكمال ذاته وقدرته وصفاته .وهذا القسم بالدهر دليل على شرفه وأهميته ،لذا قال النبي ﷺ(( :لاَ ت َُس ُّبوا َّ
وك َبعدَ ُم ُل ٍ
يهاَ ،وآتِي بِ ُم ُل ٍ
الل َه َع َّز َو َج َّل َق َ
وك)) .رواه أحمد ،)10438( :وصحح
الَ :أنَا َّ
الد ْه ُر ،الأْ َ َّي ُام َوال َّل َيالِي لِيُ ،أ َجدِّ ُد َها َو ُأ ْب ِل َ
ْ
إسناده محققو المسند.

 ﴿ -2ﭑ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ،في قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-76

آياتها ومتوسطها ( 3 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-55

فاتحتها

قصار المفصل
()22-11
صفحاتها 0.22 :

القسم
()17-17
أسطرها 2 :

المصحف )103( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫04

حــروف
فواصل آياتها

المقسم به :

﴿ﭑ﴾

كلماتها 14 :

حروفها 71 :

النزول )13( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )112( :

نهايتها

حزب = 0.01

لفظ الجاللة (اﷲ) 0 :

الجزء ()30

جزء = 0.005

الحزب ()60

()1

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.021

ر )3( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(العصر) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

الدا ِر ِم ِّي َق َ
الَ :
الر ُجلاَ ِن ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب ال َّنبِ ِّي ﷺ إِ َذا ا ْل َت َق َيا َل ْم َي ْف َت ِر َقا َح َّتى َيق َْر َأ َأ َحدُ ُه َما َع َلى آْال َخ ِر ﴿ :ﭑ ﭒ
َ -2ع ْن َأبِي َم ِدي َن َة َّ
«كانَ َّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗٍ﴾ [العصرُ ،]2 :ث َّم ُي َس ِّل َم َأ َحدُ ُه َما َع َلى آْال َخ ِر» .رواه الطبراني في المعجم األوسط (،)5124
وصحح إسناده األلباني في السلسلة.)2648( :
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (العصر) من المفصل.

تن ــاس ـبـ ــها



تناسبت سورة (العصر) مع سورة (التكاثر) السابقة ؛ حيث َذ َّم الله – تعالى  -فيها َمن يشتغل بالتفاخر بماله وأوالده عن طاعة
مواله – تعالى – واالستعداد ليوم ِ
المعاد ،وجاءت سورة (العصر) بعدها لتؤكد على خسارة هذا اإلنسان في الدارين مادام
الهيا بدنياه عن آخرته ،ثم توضح له سبيل النجاة من هذه الخسارة وهو اإليمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.

260

تابع  -تن ــاس ـبـ ــها



تناسب مطلع سورة (العصر) مع خاتمتها،حيث افتتحت بالقسم بالعصر في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ،والعصر هو

الزمن والدهر ،ثم وضحت أن على المؤمن أن يشغل زمن حياته بالطاعة والبعد عن المعصية ،وهذا الشك يحتاج لصبر حتى
يالقي ربه ؛ ولذا ناسب أن تختم السورة بالوصية بالصبر ،قال تعالى  ..﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ .و يوجد

تناسب لفظي بين (العصر) و(الصبر) وهو السجع غير المتكلف.

 -1سورة (العصر) رغم قصرها وقلة آياتها فإنها تمثل الدستور اإلسالمي الذي يحدد المنهج اإليماني لحياة الفرد والمجتمع
المسلم ؛ ولذا كان أصحاب الرسول ﷺ يتخذون هذه السورة شعارا لهم في ملتقاهم ،يذكرون بها أنفسهم من خالل هذه السورة
العظيمة بسبيل فالحهم ونجاتهم من خسران الدنيا واآلخرة ،وال شك أن هذه السورة من دالئل إعجاز القرآن الكريم(.)2

 -2بين اإلمام الشافعي – رحمه الله – أهمية سورة (العصر) وشموليتها واعجازها فقال َ ( :لو تَدَ بر ال َّن ُ ِ ِ
ور َة َل َك َف ْت ُه ْم ،أو
الس َ
ْ َّ َ
اس َهذه ُّ
ِِ
ِِ
ِ
َ
الس ْو َر َة َل َك َف ْت ُه ْم)(.)3
َ -ل َوس َع ْت ُه ْم .)-وفي رواية أخرىَ ( :ل ْو َما أن َْز َل الل ُه ُح َّج ًة َع َلى َخ ْلقه إِلاَّ َهذه ُّ

 -3سورة (العصر) آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالقسم ،وعددها سبع عشرة سورة،وكلها جاءت في الربع
األخير من المصحف على نحو الترتيب التالي(:الصافات-الذاريات ،الطور ،النجم ،القيامة ،المرسالت  ،النازعات ،البروج،
الطارق ،الفجر ،البلد،الشمس ،الليل  ،الضحى ،التين ،العاديات ،العصر)(.)4وكلها سور مكية ،وكلها من المفصل ما عدا

خصــائصــها

الصافات من المئين.
 -4إن وقوع القسم في ابتداء السور له أثره النفسي ،ويجذب انتباه السامع ،لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة ،فإذا حدث
ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال ،خاصة والقسم في أوائل السور يعطيها نضرة في بهجتها ،ورونقا في ديباجتها ،فتلمع
ويمجدونه ،أال ترى أن القرآن أقسم بالبلد
ويحبونه
األقسام في قسمات السور كالغرة البارقة ،ال سيما وقد أتت بما يألفه العرب
ّ
ّ

األمين ،وهي محبوبتهم مكة؟!

()5

 -5سورة ( العصر ) هي السورة الوحيد التي تتكون من ثالث آيات و تحتوي على عشر واوات(.)6
 -6سورة(العصر) هي إحدى ثالث سور هن أقصر السور بحسب عدد اآليات (ثالث آيات) وهذه السور:العصر و الكوثر
والنصر(.)7
 -7اهتم القرآن الكريم بذكر الزمن بجميع أطواره وأقسامه  ،بل نجد في هذه السورة قد أقسم الله تعالى بالزمن وفي غيرها أقسم
بأطواره كالفجر والليل والضحى  ،وهذا يدل على أهمية الوقت في حياة المسلم  ،وقد سميت ست سور بالزمن وهي  :سورة
الجمعة  ،وسورة الفجر  ،وسورة الليل  ،وسورة الضحى  ،وسورة العصر ،وسورة الفلق .



هذه السورة العظيمة على وجازتها وقلة ألفاظها ،إال أنها تبين مقصدا عظيما من أهم مقاصد القرآن الكريم ،وهو :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

أسباب نجاة اإلنسان والمجتمع من الخسارة في الدارين ،وما يحقق لهم السعادة في الدارين ،وهي أربعة أسباب :سببان
يكمل بهما اإلنسان نفسه وهما  :اإليمان ،والعمل الصالح .وسببان يكمل بهما نفسه وغيره من أفراد المجتمع ،وهما :
التواصي بالحق ،والتواصي بالصبر.
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الهماز  :الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم ويعيبهم ،ووزن ( ُف َع َلة) صيغة تدل على كثرة صدور الفعل
ُ -1
اله َم َزة  :هو َّ
المصاغ منه ،وأنه صار عادة لصاحبه فهي صيغة مبالغة ،كقولهمُ :
(ض َح َك ٌة) لكثير الضحك ،و ( ُل َع َن ٌة) لكثير اللعن .وسميت

سورة (الهمزة) لورود هذا اللفظ في افتتاحها في قوله تعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ أي عذاب شديد وهالك

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

(ه َّماز)
ودمار ،لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم ،أو يلمزهم سر ًا بعينه أو حاجبه .وورد هذا االسم بلفظ َ
في سورة القلم في قوله تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾.

﴿ -3 -2ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾﴿ ،ﭢ ﭣ ﭤ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية،وبأول جملة افتتحت بها في قوله
تعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾.

الح َط َمة  :هي اسم من أسماء نار جهنم ،وسميت بذلك ألنها تكسر كل ما ُيلقى فيها وتحطمه وتهشمه ،وسميت السورة
ُ -4
بـ(الحطمة) النفرادها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى ﴿ :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-77

آياتها ومتوسطها ( 9 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-56

فاتحتها

قصار المفصل
()22-12
صفحاتها 0.45 :

الدعاء
()3-2
أسطرها 4 :

المصحف )104( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫08

حــروف
فواصل آياتها

﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾
حروفها 134 :

كلماتها 33 :

النزول )32( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )100( :

نهايتها

حزب = 0.02

لفظ الجاللة (اﷲ) 1 :

الجزء ()30

جزء = 0.01

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.041

هـ )9( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الهمزة) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
ال َ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الهمزة) من المفصل.


تناسب موضوع سورة (الهمزة) مع سورة (العصر) السابقة ؛ حيث أقسم

تن ــاس ـبـ ــها

الله ّ -
جل وعال -فيها على ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ ،مستثنيا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ،وتواصوا بالصبر .وفى هذه السورة

(سورة الهمزة) عرض مثاال لإلنسان الخاسر ،وهو الهماز اللماز الذي يغره

ماله،وفصلت في بيان ما أعد له من العذاب جزاء له على همزه ولمزه.
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تناسب مطلع سورة (الهمزة) مع خاتمتها ،حيث
افتتحت بتوعد الله تعالى للهماز واللماز بالويل،

قال تعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾،

وقيل الويل :هو اسم واد من أودية النار ،وختمت

الم ِّ
حطمة.
السورة بوصف هذه النار ُ

 -1اعتبر اإلمام الطحاوي -

 -سورتي (الهمزة والمسد) من سور العذاب؛ وذلك الفتتاحها بالدعاء بالهالك على أشخاص

اتصفوا بصفات سيئة ،وبيان سبب هالكهم ووصف عذابهم(.)1
 -2سبب نزول سورة (الهمزة) أن بعض الكفار من أثرياء قريش وغيرهم ،كانوا يعقدون المجالس الالهية ويتناولون الرسول ﷺ

والمسلمين بالغمز واللمز ،فنزلت هذه السورة للرد على هؤالء وتتوعدهم بالويل والهالك(.)2
 -3ذكرت بعض الراويات الضعيفة أن سورة (الهمزة) نزلت في شخص معين واختلفت في تحديد اسمه على أقوال ،فقيل:
األخنس بن شريق ،وقيل  :جميل بن عامر الجمحي ،وقيل غيرهما( ،)3ولكن العلماء أوضحوا أن سورة (الهمزة) ليست خاصة
بمن نزلت به ،بل تشمل كل َمن فعل كفعلهم ،من المستهزئين باإلسالم والمسلمينَ .ق َ
الز َم ْخشَ ِر ُّي – تعليقا على ما سبق :-
ال َّ
َ

َ
يح َولِ َي ُكونَ َذلِ َك َجا ِر ًيا َم ْج َرى ال َّت ْع ِر ِ
او َل ُك َّل َم ْن َب َ
فإن ذلك
يضَّ ،
اصا َوا ْل َو ِعيدُ َعا ًّما لِ َي َت َن َ
اش َر َذلِ َك ا ْل َقبِ َ
الس َب ُب َخ ًّ
( َي ُجوزُ أ ْن َي ُكونَ َّ
أزْ َجر ل ُه وأن َْكى ِف ِ
يه)( .)4فالعبرة إذ ًا  :بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب(.)5
ُ

خصــائصــها

 -4كل سورة ُذكرت فيها كلمة ( كال) فهي سورة مكية ،وقد ذكرت هذه الكلمة ثالث ًا وثالثين مرة في خمس عشرة سورة ،وجاءت

جميعها في النصف اآلخر من المصحف ،وأول سورة ذكرت فيها هي سورة (مريم) في قوله تعالى ﴿ :ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ،وآخر سورة هي سورة (الهمزة ) في قوله تعالى﴿ :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾،
وهذه الكلمة تأتي بمعنى الردع والزجر وإبطال أقوال المعاندين ،فهذه الكلمة مناسبة لمخاطبة المشركين في مكة(.)6

 -5تزكية النفوس من مقاصد القرآن الكريم  ،قال تعالى  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [آل عمران]،
والتزكية هي تطهير النفوس وإصالحها بالعلم النافع والعمل الصالح  ،ولذا حرص القرآن الكريم على تطهير قلب المؤمن من
الكفر والنفاق والرياء  ،وتطهير النفس من كل خلق ذميم كالكذب والخيانة والكبر وغيرها  ،وقد سميت بعض سور القرآن
ببعض هذه الصفات المذمومة أو أصحابها  ،وذلك للتحذير منها وبيان آثارها السيئة  ،وهي خمس سور  :سورة المنافقون ،
سورة المطففين  ،سورة الهمزة  ،سورة الكافرون ،سورة التكاثر (بمعنى التنافس البغيض عن الدنيا)  .ويالحظ أنها كلها من
سور المفصل .


المحور الرئيسي( :التهديد الشديد لمن يعيب الناس ،ويتهكم بهم ،ويتطاول عليهم ،بسبب كثرة ماله ،وجحوده للحق) ،ويمكن

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

تقسيم السورة لمقطعين :
غره ماله فجعله يستعلي على اآلخرين ويطعن في كرامتهم ،ويظن أن ماله
الهماز َّ
 : ) 3 -1 ( -1الجريمة  :توعد َّ
اللماز الذي َّ
سيخلده في الدنيا.

حرها قلبه ،وال يستطيع أن يخرج
 : )9 – 4 ( -2العقوبة  :النبذ في نار موقدة ال تخمد أبدا ،تحطم كيانه وكبرياءه حتى يبلغ ُّ
منها ألنها محكمة اإلغالق ومطبقة عليه من كل ناحية.
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 -1الفيل:حيوان ضخم معروف ،وسميت السورة بذلك لورود اسم (الفيل) في افتتاحها ،في قوله تعالى  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،واسم هذا الفيل (محمود)  ،وقد حبسه الله – تعالى  -في وادي محسر بين المزدلفة

ومنى حيث برك الفيل ،وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول ،وإذا صرفوه إلى الكعبة برك.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ولم يذكر اسم (الفيل) في غيرها من السور.

 -2أصحاب الفيل  :هم (أبرهة األشرم) وجنوده من األحباش ،وسميت بذلك الفتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل ،قال
تعالى  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،والسؤال للتعجب من الحادث ،والتنبيه إلى داللته العظيمة ،أي
ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ربك العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت الحرام؟!

()1

 ﴿ -6-5-4 -3ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ﴿ ،ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ﴿ ،ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ ﴿ ،ﮍ ﮎ ﴾ :

وهي تسمية للسورة بأول آية ،أو بأول جملة افتتحت بها أو بجزء منها في قوله تعالى  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-78

آياتها ومتوسطها ( 5 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-57

فاتحتها

قصار المفصل
()22-13
صفحاتها 0.33 :

االستفهام
()6-5
أسطرها 3 :

المصحف )105( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫06

﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾
كلماتها 23 :

حروفها 96 :

النزول )19( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )105( :

نهايتها

حزب = 0.015

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الجزء ()30

جزء = 0.007

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.029

ل )5( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َع َ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
ا ْل َمثَانِ َيَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة.)1480( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وسورة (الفيل) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ب ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ َ
«س ِم ْع ُت ُع َم َر َيق َْر ُأ بِ َم َّك َة ِفي ا ْل َمغْ ِر ِ
قال ُ :ث َّم َر َف َع َص ْو َت ُه
ون قالَ :
َف َق َ
ال ﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﴾َ ،و َق َر َأ ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ ﭑ ﭒ ﴾ و﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ َج ِم ًيعا
ِم ْن َأ ْج ِل َأ َّن ِفي ِه َّن َذ َك َر ا ْل َب َلدَ » .رواه عبدالرزاق في مصنفه ،)2697( :وابن أبي شيبة في مصنفه ،)3593( :والمستغفري
في فضائل القرآن ،)1003( :واللفظ له ،وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم .ورفع سيدنا عمر ] صوته
بقوله تعالى﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ يريد بيان أن المراد به مكة.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الفيل) من المفصل.
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تناسبت سورة (الفيل) مع سورة (الهمزة) السابقة :فقد ذكر

تن ــاس ـبـ ــها

في سورة (الهمزة) هالك وعذاب الهماز اللماز المغتر بماله

في اآلخرة بنار جهنم ،وذكر في سورة (الفيل) هالك الطاغية
المتجبر بملكه وقوته في الدنيا بطيور األبابيل.



تناسب مطلع سورة (الفيل) مع خاتمتها ،حيث افتتحت
باستفهام تعجب عما فعل الله – تعالى – بأصحاب

الفيل ،وختمت ببيان مآل ما فعله الله بهم ،فقال تعالى:
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾.

 -1سورة (الفيل) تتحدث عن قصة إهالك الله – تعالى – لجيش أبرهة الذي قدم من اليمن لهدم الكعبة؛ وذلك ليجبر العرب
على الحج إلى كنيسة ُ
وس ِّم َي العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة بعام الفيل ،وهو العام الذي ولد فيه
(الق َّليس) في اليمنُ ،
الرسول ﷺ؛ فكانت هذه الحادثة إرهاصا وتمهيدا لمبعث الرسول ﷺ الذي جاء بعد أربعين عاما من هذه الحادثة(.)2

 -2ذهب بعض العلماء إلى اعتبار قصة أصحاب الفيل سبب لنزول سورة (الفيل) وهذا غير صحيح؛ ألن سبب النزول
كما يعرفه العلمـاء( :هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه) ،وقصة أصحاب الفيل حدثت قبل نزول القرآن بأربعين

عاما ،فال تعتبر من أسباب النزول ،إنما من باب اإلخبار عن الوقائع الماضية ،كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت

ونحو ذلك(.)3

 -3سورة (الفيل) تشبه سورة ( نوح) من حيث إن القصة فيها شملت جميع آياتها ،إال أن سورة (نوح) تعتبر من طوال المفصل،
بينما سورة (الفيل) تعتبر من قصار المفصل.

 -4استخدم القرآن الكريم أسلوب القصص في كثير من سوره وآياته،كأسلوب أدبي مشوق يشد ذهن القارئ والسامع،
خصــائصــها

والقصص القرآني ينقسم لقسمين :القسم األول :قصص األمم السابقة  ،وتشمل قصص األنبياء السابقين ،وقصص غير
األنبياء ومنها قصة أصحاب الفيل التي ذكرتها سورة (الفيل) .والقسم الثاني :قصص أحداث السيرة النبوية كغزوة بدر،

وحادثة اإلفك وغيرهما .والغرض من القصص القرآني أخذ الدروس والعبرة ،وتثبيت حقائق اإليمان في فؤاد المؤمنين،
وغير ذلك(.)4

ُ -5ذ ِك َر عالم الحيوان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ؛ وذلك الرتباطه الوثيق باإلنسان  ،وكان لذكر هذ الحيوانات أغراض

عده  :منها بيان قدرة الله تعالى وصفاته ﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [الغاشية] ،ومنها بيان نعم الله

على اإلنسان بتسخير بعض الحيوانات لمنفعته ﴿:ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
 ......ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [النحل]،ومنها ضرب األمثال ﴿ :ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [المدثر]،ومنها لبيان ما يحل منه وما يحرم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

 ......ﮓ ﴾ [المائدة]،ومنها ما يذكر ألخذ العظة والعبرة كالحيوانات التي ذكرت في قصص القرآن كذئب يوسف
-عليه السالم -وكلب أصحاب الكهف  ،وغير ذلك من األغراض  ،وقد سميت أربع سور بأسماء الحيوانات وهي :

سورة البقرة  ،و سورة األنعام  ،وهما من السبع الطوال  .وسورة العاديات  ،و سورة الفيل  ،وهما من قصار المفصل(. )5
محورها الرئيسـي
ومقاطعها



محور السورة  :تذكير أهل مكة بفضل الله  -تعالى -عليهم ،حيث منع كيد أعدائهم عنهم ،وعن بيته الحرام ،وبيان أن هذا البيت
له مكانته السامية عنده  -تعالى ،-وأن من أراده بسوء قصمه الله -تعالى ،-وتبشير النبي ﷺ بأنه  -سبحانه  -كفيل برعايته
ونصره على أعدائه ،كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه ،وتثبيت المؤمنين على الحق ،لكي يزدادوا إيمانا على إيمانهم،

وبيان أن الله  -سبحانه  -غالب على أمره.

265

114 - 106

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

ُ -1قريش  :اسم لقبيلة عربية من ولد ال َّن ْضر بن ِك َنا َن َة ،وقيل من ولد ِف ْهر بن َمالِ ٍ
يما،
ك ْبن ال َّن ْضر ْبن ِك َنا َن َة ،وقريش مصغر القرش ت َْع ِظ ً
ْ
ْ
َْ
ِ
ِ
َ
كسب َوا ْلجمع ،سموا بِه ألنهم يتجرون ويجتمعون بِ َم َّكة بعد ال َّت َف ُّرق في ا ْلبِلاَ د  ،وقيل غير ذلك ،وهم من أفضل القبائل
َو ُه َو ا ْل ْ
العربية ،واختار الله – تعالى  -منهم خاتم رسله وأنبيائه محمد ﷺ .وفي الحديث الذي رواه مسلم ( )2276قال رسول الله ﷺ:
ش َبنِي َه ِ
اص َط َفى ِك َنا َن َة ِم ْن َو َل ِد إِس َم ِ
اع َ
اص َط َفى ِم ْن ُق َر ْي ٍ
اص َط َفانِي ِم ْن َبنِي
اش ٍمَ ،و ْ
اص َط َفى ُق َر ْيشً ا ِم ْن ِك َنا َن َةَ ،و ْ
يلَ ،و ْ
((إِ َّن الل َه ْ
ْ
َه ِ
اش ٍم)) .وسميت سورة (قريش) لوقوع اسم قريش في مطلعها ،في قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ ،ولم يذكر هذا
االسم في غيرها من سور القرآن.

 ﴿ -2ﭑ﴾  :اإليالف هو لزوم الشيء والتعود عليه مع األنس به وعدم النفور منه ،وهي تسمية للسورة بأول كلمة افتتحت بها
في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾.

 ﴿ -3ﭑ ﭒ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها في قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ ،أي من أجل
تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إِلى اليمن ،وفي الصيف إِلى الشام.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-79

آياتها ومتوسطها ( 4 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-58

فاتحتها

قصار المفصل
()22-14
صفحاتها 0.33 :

التعليل
()1-1
أسطرها 3 :

المصحف )106( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫06
ف )2( :

المقسم به :

﴿ ﭑﭒ﴾
كلماتها 17 :

حروفها 75 :

النزول )29( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )110( :

نهايتها

حزب = 0.015

الجزء ()30

جزء = 0.007
ت )1( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.022
ش )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(قريش) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ب ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ َ
«س ِم ْع ُت ُع َم َر َيق َْر ُأ بِ َم َّك َة ِفي ا ْل َمغْ ِر ِ
قال ُ :ث َّم َر َف َع َص ْو َت ُه
ون قالَ :
َف َق َ
ال ﴿ﭗ ﭘ ﭙ﴾َ ،و َق َر َأ ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ ﭑ ﭒ ﴾ و﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ َج ِم ًيعا
ِم ْن َأ ْج ِل َأ َّن ِفي ِه َّن َذ َك َر ا ْل َب َلدَ » .رواه عبدالرزاق في مصنفه ،)2697( :وابن أبي شيبة في مصنفه ،)3593( :والمستغفري في فضائل
القرآن ،)1003( :واللفظ له ،وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم .ورفع سيدنا عمر ] صوته بقوله تعالى﴿ :ﭗ

ﭘ ﭙ﴾ يريد بيان أن المراد به مكة.
َ -3ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (قريش) من المفصل.
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تناسبت سورة (قريش) مع سورة (الفيل) السابقة  ،تناسبا قويا ،حتى ذهب



بعض العلماء أن الم التعليل في مطلع سورة(قريش) في قوله تعالى:

﴿ﭑ ﭒﭓ ﴾ متعلقة بخاتمة سورة (الفيل) السابقة ،وهو

تن ــاس ـبـ ــها

قوله تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ أي :فعلنا ما فعلنا
بأصحاب الفيل ألجل قريش وأمنهم ،واستقامة مصالحهم ،وانتظام
رحلتهم في الشتاء لليمن ،والصيف للشام ،ألجل التجارة والمكاسب.

تناسب مطلع سورة (قريش) مع خاتمتها،
حيث افتتحت ببيان نعمة الله – تعالى
– على قريش أن جعلهم يألفون طريق
التجارة للشام واليمن ويتعودون عليه

دون مصاعب ،وجـاء فـي خـاتـمـتـهـا

بـيـــان سبب ذلك أن الله – تعالى –
جعل بلدهم آمنا لـوجـود بـيـتـه فيه ،فقال

فكلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة ،فسورة الفيل تشتمل على

تعالى  ..﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ،

وهذه السورة تذكر نعما أخرى اجتماعية واقتصادية.

الحرم.

إهالك عدوهم الذي جاء لهدم البيت الحرام أساس مجدهم وعزهم،

ولذا لم يكن أحد يتعرض لهم ألنهم أهل

 -1سورة (قريش) هي السورة الوحيدة التي افتتحت بالتعليل  ،وهو آخر أنواع الكالم التي افتتحت به سور القرآن الكريم ،البالغة
عشرة أنواع وهي ( :الثناء على الله – تعالى14( -سورة)  ،حروف التهجي أو المقطعة (29سورة)  ،النداء ( 10سور )،

الجمل الخبرية ( 21سورة)  ،القسم (17سورة) ،الشرط ( 7سور) ،األمر (6سور) ،االستفهام ( 6سور) ،الدعاء ( 3سور)،

التعليل ( سورة واحدة ))(.)1

 -2سورة (قريش) بينت فضل قبيلة قريشا ،حيث اختصها الله تعالى بسورة باسمها وتتحدث عنها ،وهي إحدى الخصال السبع التي
ول ال َّل ِه ﷺَ (( :ف َّض َل ال َّل ُه ُقر ْيشً ا بِ َسب ِع ِخ َص ٍ
الَ :ق َ
بن العوام ] َق َ
ال َر ُس ُ
الز َب ْي ِر ِ
ال:
فع ِن ُّ
فضل الله بها قريش ًا عن غيرها من القبائلَ ،
َ
ْ
ين ،لاَ َي ْع ُبدُ ُه إِلاَّ ُق َر ِش ٌّيَ ،و َف َّض َل ُه ْم بِ َأ َّن ُه ن ََص َر ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِف ِ
يل َو ُه ْم ُمشْ ِر ُكونَ َ ،و َف َّض َل ُه ْم بِ َأ َّن ُه ن ََز َل ْت
َف َّض َل ُه ْم بِ َأن َُّه ْم َع َبدُ وا ال َّل َه َعشْ َر ِسنِ َ

خصــائصــها

ور ٌة ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
آن َل ْم َي ْد ُخ ْل ِفي ِه ْم َغ ْي ُر ُه ْم ﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﴾َ ،و َف َّض َل ُه ْم بِ َأ َّن ِفي ِه ُم ال ُّن ُب َّوةََ ،وا ْل ِخلاَ َف َةَ ،وا ْل ِح َجا َب َة،
ِفي ِه ْم ُس َ

الس َقا َي َة)) .رواه الطبراني في المعجم األوسط ،)9173( :وحسنه األلباني في الجامع الصغير وزيادته.)7657( :
َو ِّ

 -3يوجد في القرآن الكريم آيتان ختمتا بحرف (الشين)  :أوالهما في سورة (القارعة)﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﴾ ،والثانية  :في سورة قريش  ﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﴾(.)2

 -4ذكر الدكتور فاضل السامرائي تعلي ً
ال لطيف ًا لتقديم لفظ الشتاء على الصيف  ،ولفظ الجوع على الخوف في السورة فقال:
(المعروف أن حاجة اإلنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف  ،والخوف في الصيف أكثر ألنه فيه يكثر ّ
قطاع الطرق

والزواحف ؛ لذا قدّ م تعالى الشتاء والجوع على الصيف والخوف)(. )3

 -5خلق الله – تعالى – البشر من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا  ،قال تعالى ﴿:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [الحجرات]،وقد جاء في القرآن
الكريم ذكر أسماء بعض الشعوب والقبائل واآلل  ،وقد سميت أربع سور بذلك  ،وهي  :سورة آل عمران  ،سورة الروم  ،سورة

سبأ ،سورة قريش(. )4

محورها الرئيسـي
ومقاطعها



محور السورة  :تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكة ،حيث جمع الله كلمتهم ،وحقق األلفة والتئام الشمل بينهم،

ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء ،وإلى الشام صيفا ،لتوفير الثروة والغنى ،وهيأ لهم في البلد اآلمن الحرام
نعمة األمن واالطمئنان واالستقرار دون نزاع من أحد؛ فالواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت ،الذي أطعمهم من جوع،

وآمنهم من خوف.
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اعون  :يطلق الماعون على اإلعانة بالمال ،ويطلق على كل ما ينتفع به من المنافع السريعة ويستعان به كا ِ
إلبرة ،والفأس،
الم ُ
َ -1
والقدر ،والملح ،ونحو ذلك مما ال خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه ،ووجه تسمية السورة بهذا االسم لوقوع لفظ
(الماعون) في خاتمتها في قوله تعالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ ،أي ال يعطون َمن سألهم ماعون ًا كاإلبرة والقدر والمنجل
ونحوه مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر األدوات المنزلية .ولم يذكر هذا االسم في غيرها من سور القرآن.

 ﴿-3-2ﭦ ﭧ ﭨ ﴾  ﴿ -ﭦ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بها  ،أو بأول كلمة فيها اختصارا ،في

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

قوله تعالى ﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ﴾.
 -4ا ْل َيتِيم  :هو الصغير الذي فقد والده ،وسميت بذلك لوقوع لفظ (اليتيم) فيها ،في قوله تعالى  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﴾ ،أي هو الذي يدفع اليتيم دفع ًا عنيف ًا بجفوة وغلظة ،ويقهره ويظلمه وال يعطيه حقه .ولم تختص هذه
السورة بهذا اللفظ فقد جاء مفردا في عدة سور.
 -5ال َّت ْك ِذيب  :مصدر بمعنى عدم التصديق ،وسميت بذلك لوقوع فعله في افتتاحها ،في قوله تعالى ﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ﴾.

 -6الدِّ ين  :سميت بذلك الفتتاحها بذم َمن يكذب بالدين ،أي الجزاء األخروي ،في قوله تعالى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ﴾ ،وهو استفهام للتعجيب والتشويق ،أي هل عرفت الذي يكذب بثواب الله وعقابه  ،والحساب في اآلخرة؟
هل عرفت من هو ،وما هي أوصافه؟ .وقيل المقصود بالدين  :اإلسالم ،وقيل القرآن .وقد تكرر لفظ (الدين) اثنتين وستين مرة
في القرآن الكريم.

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86-80

آياتها ومتوسطها ( 7 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-59

فاتحتها

قصار المفصل
()22-15
صفحاتها 0.45 :

االستفهام
()6-6
أسطرها 4 :

المصحف )107( :

بدايتها

الجزء ()30

المقسم به :

﴿ ﭦﭧﭨ ﭩ﴾
كلماتها 25 :

حروفها 114 :

النزول )17( :
الحزب ()60

ربع = 0٫08

الربع ()4
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حزب = 0.02
ن )6( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الطول )102( :

نهايتها

الجزء ()30

جزء = 0.01

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.035
م )1( :

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الماعون) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺعلى سائر األنبياء.
َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الماعون) من المفصل.
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عدد  -سبحانه تعالى -
تناسبت سورة (الماعون) مع سورة (قريش) السابقة ،حيث ّ
نعمه على قريش في سورتهم ،وفي مطلع سورة الماعون تعجب من حالهم بأنهم
يكذبون بالدين ،أي كأنما يقول لهم بعد أن أنعمت عليكم كل هذه النعم فكيف

تن ــاس ـبـ ــها

تكذبون بالدين .وكذلك من أوجه المناسبة بين السورتين :أنه سبحانه لما ذكر في



تناسب مطلع سورة (الماعون) مع

خاتمتها ،حيث افتتحت بالتعجب

ممن يكذب بالجزاء األخروي ،قال

تعالى ﴿:ﭦ ﭧ ﭨ

سورة قريش ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ...ﭥ ﴾ ذم عز وجل في سورة

ﭩ ﭪ﴾ ،ثم عدد الصفات

ﭴ ﭵ﴾ ،ولما قال تعالى في سورة قريش ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ

فذكر أعظمها ثم ختمها بأدناها فقال:

الماعون من لم يحض على طعام المسكين فقال ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

السيئة التي يتصف بها هذا المكذب

ﭜ ﭝ﴾ ذم سبحانه في سورة الماعون من سها عن صالته فقال  ﴿ :ﭶ

﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﴾.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾.

 -1ذهب جمهور العلماء أن سورة (الماعون) مكية .وذهب بعضهم إلى أن أول ثالث آيات منها مكية؛ ألنها تتحدث عن الكفار،
واآليات األربع المتبقية مدنية؛ ألنها تتحدث عن المنافقين المرائين(.)1
 -2سورة (الماعون) آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بأسلوب االستفهام ،وهي ست سور جاءت مرتبة على
العشْ ر األخير من المصحف ،وكلها من
النحو التالي ( :اإلنسان ،النبأ ،الغاشية ،الشرح ،الفيل ،الماعون)( .)2وكلها جاءت في ُ

المفصل ومكية.

 -3استخدم القرآن الكريم (أسلوب االستفهام) ،وهو أسلوب من األساليب األدبية ،يثير الذهن ويحرك المشاعر نحو المستفهم

خصــائصــها

عنه ،فيكشف عن خبيئات المعاني ودقائق األسرار ،وقد ورد في القرآن – تقريبا – ( )1260استفهاما ،ولالستفهام أغراض
متعددة منها :التقرير ،واإلنكار ،والتوبيخ ،والتعجب ،والعتاب ،والتذكير ،والتهويل ،والتسهيل ،والتهديد ،وغيرها .وما جاء
في مطلع سورة (الماعون) هو آخر استفهام يرد في القرآن الكريم – بحسب ترتيب المصحف.)3(-
 -4قال السخاوي -

( :-إال أن من الفواصل ما ال يحسن الوقف عليه كقوله تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﴾ [الماعون]4 :

ألن المراد فويل للساهين عن صالتهم ،المرائين فيها ،فال يتم المعنى إال بالوصل وليس الوقف )(.)4

 -5السورتان الكريمتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما :سورة الماعون ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ ،وسورة المسد ﴿ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾(.)5

 -6ذكر في القرآن الكريم الكثير من األدوات والمصنوعات التي يستخدمها اإلنسان  ،وقد سميت ثالث سور بذلك  ،وهي :سورة
المائدة  ،سورة القلم  ،سورة الماعون .)6( .


محور السورة ( :ذم المكذبين بالدين والمرائين بأعمالهم  ،وبيان أن التكذيب بالبعث والجزاء أصل منكرات األعمال ومساوئ

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

األخالق) ،ويمكن تقسيم السورة لمقطعين :

 : )3-1( -1ذم الكافر المكذب بالدين ،ووصفته بصفتين :األولى  -انتهاره وزجره وطرده اليتيم ،والثانية  -عدم الحض أو
الحث على إطعام المسكين ،فلم يؤمن بربه ،ولم يفعل الخير لغيره.

 : )7-4 ( -2ذم المنافق الذي أظهر اإلسالم وأخفى الكفر ،ووصفته بصفات ثالث :األولى -الغفلة عن الصالة  ،والثانية -
مراءاته الناس بعمله ،والثالثة  -منعه الماعون الذي يستعان وينتفع به بين الجيران ،فهو ال يخلص العبادة لله ،وال يحسن
لعباده.
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 -1ا ْل َك ْو َثر :الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة ،وهو اسم نهر في الجنة  ،وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الكوثر) في افتتاحها
في قوله تعالى ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ،أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا واآلخرة ،ومن

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

هذا الخير «نهر الكوثر».

 ﴿-3 -2ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ ﴿ ،ﮆ ﮇ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ،أو بجزء منها في قوله
تعالى  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾.

 -4ال َّن ْحر :الصدر ،ونحر البعير :طعنه في م ْن َحره ،وسميت بذلك لوقوع فعل هذا المصدر في قوله تعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
أي ِّ
فصل لربك الذي أفاض عليك من الخير خالص ًا لوجهه الكريم ،وانحر ا ِ
إلبل التي هي خيار أموال العرب شكر ًا له على ما أوالك

ربك من الخيرات والكرامات .ولم ترد هذه اللفظة في غير هذه السورة.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-81

آياتها ومتوسطها ( 3 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها

طولـها
المفصـل
()66-60

فاتحتها

قصار المفصل
()22-16
صفحاتها 0.22 :

الجمل الخبرية
()21-21
أسطرها 2 :

المصحف )108( :

بدايتها

الجزء ()30

﴿ ﮆ ﮇﮈ﴾

كلماتها 10 :

حروفها 42 :

النزول )15( :
الحزب ()60

ربع = 0٫04

الربع ()4

240

حــروف
فواصل آياتها

الطول )114( :

نهايتها

حزب = 0.01

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الجزء ()30

جزء = 0.005

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.012

ر )3( :

ول ِ
َس ] َق َ
ال َ :ب ْي َنا َر ُس ُ
َ -1ع ْن َأن ٍ
ات َي ْو ٍم َب ْي َن َأ ْظ ُه ِرنَا ،إِ ْذ َأغْ َفى إِغْ َف َاءةًُ ،ث َّم َر َف َع َر ْأ َس ُه ُم َت َب ِّس ًماَ ،ف ُق ْل َناَ :ما َأ ْض َح َك َك َيا
الله ﷺ َذ َ
ِ
ول ِ
َ
الُ :
الله؟! َق َ
َر ُس َ
يم ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
الر ِح ِ
((أ ْن ِز َل ْت َع َل َّي آنِ ًفا ُس َ
الر ْح َم ِن َّ
ورةٌ)) َف َق َرأ(( :بِ ْس ِم الله َّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

الَ :
((أت َْد ُرونَ َما ا ْل َك ْو َث ُر؟)) َف ُق ْل َنا الل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾)) ُث َّم َق َ
الَ (( :فإِ َّن ُه
ن َْهر َو َعدَ نِ ِ
يه َر ِّبي َع َّز َو َج َّلَ ،ع َل ْي ِه َخ ْي ٌر َكثِ ٌيرُ ،ه َو َح ْو ٌ
ض َت ِر ُد َع َل ْي ِه ُأ َّمتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،آنِ َي ُت ُه َعدَ ُد ال ُّن ُجو ِم .))...،رواه مسلم.)400( :
ٌ
إغفاء الرسول ﷺ هنا ليس نومه إنما المقصود الحالة التي كانت تعتريه أثناء نزول الوحي عليه  ،فالصحيح أن القرآن ال ينزل

على الرسول ﷺ إال أثناء يقظته.

ِ
ال ال َّنبِي ﷺ ُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(الكوثر)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
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الشمس َأ ْن ت َْط ُل َعَ ،ف َنا َدى ُم َن ٍ
ِ
َ -3ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ونَ ،ق َ
الص َ
اس َب ْع ُض ُه ْم ِفي َب ْع ٍ
الةُ،
الَ « :ل َّما ُط ِع َن ُع َم ُر َم َ
ادَّ :
اج ال َّن ُ
ضَ ،ح َّتى َكا َدت َّ ْ ُ

تابع فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َف َق َّد ُموا َعبدَ الر ْح َم ِن ب َن َعو ٍ
ورت َْي ِن ِفي ا ْل ُق ْر ِآن ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ﴾َ ،و﴿ ﭱ ﭲ
ف َف َص َّلى بِ ِه ْمَ ،ف َق َر َأ بِ َأ ْق َص ِر ُس َ
ْ
ْ
ْ َّ
ﭳ ﭴ﴾ .» ..،رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،)37064( :وعبدالرزاق في مصنفه ،)37064( :والمستغفري في فضائل

القرآن ،)1029( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
َ -4ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الكوثر) من المفصل.


تعتبر سورة (الكوثر) كالمقابلة لسورة (الماعون) التي قبلها ،ألن فيها

قد وصف الله – تعالى -المنافق بأمور أربعة :البخل ،وترك الصالة،

تن ــاس ـبـ ــها

والرياء فيها ،ومنع الزكاة .فذكر هنا في مقابلة البخل ﴿ ﮆ ﮇ

ﮈ ﴾ أي الكثير ،وفي مقابلة ترك الصالة ﴿ﮊ﴾ أي ُد ْم عليها،
وفي مقابلة الرياء ﴿ ﮋ﴾ أي لرضاه ال للناس ،وفي مقابله منع

الماعون ﴿ :ﮌ﴾ وأراد به التصدق بلحم األضاحي.



تناس�ب مطل�ع س�ورة (الكوث�ر) م�ع

خاتمته�ا ،حي�ث افتتح�ت ببش�ارة

الرسول ﷺ بإعطائه الكوثر وهو الخير

الكثي�ر ومنه نهر الكوثر ،وختمت أيضا
ببش�ارة الرس�ول ﷺ بأن يكون مبغضه
منقطع الذكر ومنقطع عنه الخير.

الَ (( :لما َق ِد َم َك ْع ُب ْب ُن الأْ َ شْ ر ِ
اس -رضي الله عنهما َ -ق َ
 -1سبب نزول السورة  :مارواه ْاب ُن َع َّب ٍ
ف َم َّك َة َأت َْو ُهَ ،ف َقا ُلوا :ن َْح ُن َأ ْه ُل
َّ
َ
ِ
الص َن ْيبِ ُير ا ْل ُم ْن َبتِ ُر ِم ْن َق ْو ِم ِهَ ،ي ْز ُع ُم َأ َّن ُه َخ ْي ٌر ِم َّناَ ،ف َق َ
الَ :أ ْن ُت ْم َخ ْي ٌر
السدَ ان َِةَ ،و َأن َْت َس ِّيدُ َأ ْه ِل َي ْث ِر َبَ ،ف َن ْح ُن َخ ْي ٌر َأ ْم َه َذا ُّ
الس َقا َية َو ِّ
ِّ
ِم ْن ُهَ ،ف َن َز َل َع َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ﴿ « :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الكوثر .))..، ]3 :اإلحسان في تقريب صحيح ابن
الص َن ْيبِ ُير تصغير (صنبور) أي :األبتر الذي لاَ عقب له ،وكذلك المنبتر.
حبان( ،)6538وصحح إسناده األلبانيُّ .

 -2سورة (الكوثر) تشترك مع سورة الضحى وسورة االنشراح في اختصاصهما بالرسول ﷺ ،من حيث التسرية عنه وبيان

خصــائصــها

تأييد الله – تعالى  -له في مواجهته الدعوية مع قريش ،بل إن بعض العلماء وضح بأن وعد الله لرسوله ﷺ في سورة
الضحى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،تحقق في سورة الكوثر  ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(.)1

 -3سورة ( الكوثر) أقصر سورة في القرآن الكريم في عدد الكلمات والحروف ،وأما في عدد اآليات فسورة العصر وسورة النصر
مثلها (ثالث آيات) ولكن كلماتهما وحروفهما أكثر(.)2

 -4سورة ( الكوثر) هي السورة التي دائما يضرب بها العلماء المثل في مسألة التحدي بالقرآن  ،فيقولون  :تحداهم الله تعالى
باإلتيان بمثل أقصر سورة وهي سورة الكوثر(.)3

 -5سورة (الكوثر) آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف  -تفتتح بالجملة الخبرية ،وعددها إحدى وعشرون سورة( :األنفال،
التوبة ،النحل ،األنبياء ،المؤمنون ،النور ،الزمر ،محمد ،الفتح ،القمر ،الرحمن ،المجادلة ،الحاقة ،المعارج ،نوح ،عبس،

القدر ،البينة ،القارعة ،التكاثر ،الكوثر)(.)4


محور السورة ( :االمتنان على النبي ﷺ وبيان مكانته )  ،ورغم قصر السورة فإن كل آية فيها تعتبر مقطعا :

محورها الرئيسـي
ومقاطعها

( : )1بيان فضل ال َّله الكريم وامتنانه على نبيه ﷺ بإعطائه الخير الكثير في الدنيا واآلخرة ،ومنه نهر الكوثر في
الجنة.

( : )2أمر النبي ﷺ وكذا أمته بالمواظبة على الصالة ،واإلخالص فيها ،ونحر األضاحي شكرا ل َّله تعالى.

( : )3بشارة الرسول ﷺ بنصره على أعدائه ،وبخزيهم وإذاللهم وحقارتهم ،بسبب انقطاعهم عن كل خير في
الدنيا واآلخرة.
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114 - 109

 -1الكافرون  :وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الكافرون) في افتتاحها في قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

 ﴿ -2ﭑ ﭒ ﭓ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها في قوله تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
 -3ا ْل ُم َقشْ ِقشَ ة  :سميت بذلك ألنها تقشقش من النفاق والشرك أي تبرئ منهما .وهذا االسم مشترك بينها وبين سورتي التوبة

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

واإلخالص.

 -4إْ ِ
ال ْخلاَ ص :سميت بذلك ألنها تُخ ِّلص َمن اعتقدها وعمل بها من الشرك والنفاق ،وهذا االسم مشترك بينها وبين سورة ﴿ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﴾.
 -5ا ْل ِع َبا َدة  :سميت بذلك ألنها اشتملت على أمر الله – تعالى – لرسوله ﷺ بأن يعلن للمشركين بأنه ال يعبد ما يعبدون من األصنام.
الم َن َ
ابذة  :النبذ  :طرح الشيء ،ولعل سبب هذه التسمية ألن الله أمر رسوله ﷺ في آخر السورة بنبذ دين الكفار فقال تعالى:
ُ -6
﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾.

 - 7الدِّ ين  :أي الملة والمذهب،وسميت بذلك لقوله تعالى  ﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-82

آياتها ومتوسطها ( 6 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-61

فاتحتها

قصار المفصل
()22-17

األمر
()6-3

صفحاتها  0.34 :أسطرها 3 :

المصحف )109( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫06
ن )3( :

﴿ﭑ﴾
()5-2
كلماتها 26 :

حروفها 95 :

النزول )18( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

حزب = 0.015
د )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:
الطول )106( :

نهايتها

الجزء ()30

جزء = 0.007

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.029
م )1( :

ول ال َّل ِه َع ِّلمنِي َشيئًا َأ ُقو ُل ُه  ،إِ َذا َأ َوي ُت إِ َلى ِفر ِ
الَ :يا َر ُس َ
َ -1ع ْن َف ْر َو َة ْب ِن ن َْو َف ٍل ] َأ َّن ُه َأتَى ال َّنبِ َّي ﷺ َف َق َ
اشيَ ،ق َال (( :ا ْق َر ْأ ﴿ :ﭑ ﭒ
ْ
ْ
َ
ْ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﭓ﴾ َفإِن ََّها َب َر َاء ٌة ِم َن الشِّ ْر ِك )) .رواه الترمذي ،)3403( :وصححه األلباني.
َ -2ع ْن ُم َه ِ
اج ٍر َأبِي ا ْل َح َس ِنَ ،ع ْن َش ْيخٍ َأ ْد َر َك ال َّنبِ َّي ﷺ َق َ
الَ :
((خ َر ْج ُت َم َع ال َّنبِ ِّي ﷺ ِفي َس َف ٍر َف َم َّر بِ َر ُج ٍل َيق َْر ُأ ﴿ :ﭑ ﭒ
الَ :
آخ ُر َيق َْر ُأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،ف َق َ
((أ َّما َه َذا َف َق ْد َب ِر َئ ِم َن الشِّ ْر ِك ))َ ،ق َ
ﭓ﴾َ ،ق َ
الَ :وإِ َذا َ
ال ال َّنبِ ُّي ﷺ(( :بِ َها
َو َجب ْت َل ُه ا ْل َج َّن ُة)) وفي رواية َ
((أ َّما َه َذا َف َق ْد ُغ ِف َر َل ُه)) .رواهما أحمد ،)16617 ()16605( :وصححهما محققو المسند.
َ
َ ِ
ِ ِ
َ
الر ْك َع ِة الأْ ُ و َلى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ َح َّتى
َ -3ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد ال َّله ] :أ َّن َر ُجلاً َقا َم َف َر َك َع َر ْك َع َت ِي ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َق َرأ في َّ
ِ ِ
َ ِ
ِ
ِ
ورةَُ ،ف َق َ
ورةُ،
ال ال َّنبِ ُّي ﷺَ :
الس َ
الس َ
((ه َذا َع ْبدٌ َع َر َف َر َّب ُه))َ ،و َق َرأ في آْالخ َرة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ حتى انقضت ُّ
ا ْن َق َضت ُّ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
((ه َذا َع ْبدٌ آ َم َن بِ َر ِّب ِه)) .رواه ابن حبان ،)2451( :وصححه األلباني.
ول ال َّل ِه ﷺَ :
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َس ب ِن َمالِ ٍ
ول ال َّل ِه ﷺَ (( :م ْن َق َر َأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ُ ،ع ِد َل ْت ل ُه بِ ُر ُب ِع ا ْل ُق ْر ِ
الَ :ق َ
ك ] َق َ
ال َر ُس ُ
آنَ ،و َم ْن َق َر َأ:
َ -4ع ْن َأن ِ ْ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ ُع ِد َل ْت َل ُه بِ ُث ُل ِ
ث ا ْل ُق ْر ِ
آن )) .رواه الترمذي ،)2893( :وحسنه األلباني.

َ -5ع ِن ْاب ِن ُع َم َر –

ين َمرةًَ ،يقْر ُأ ِفي الر ْك َع َتي ِن َبعدَ ا ْل َمغْ ِر ِ ِ
ِ
ْت َر ُس َ ِ
الر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل ا ْل َف ْج ِر ﴿ :ﭑ
((ر َمق ُ
–َ :
َّ ْ ْ
َ
بَ ،وفي َّ
ول ال َّله ﷺ عشْ ِر َ َّ

َ -6ع ْن َعائِشَ َة –

َان ُه َماُ ،تقْر ِ ِ
ِ
ورت ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
 َقا َل ْتَ :كانَ َر ُس ُالر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل ا ْل َف ْج ِر ﴿ :ﭑ ﭒ
الس َ
َ
ول(( :ن ْع َم ُّ
آن في َّ

ﭒ ﭓ ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾)) .رواه النسائي ،)992( :وحسنه األلباني.

ﭓ ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾)).رواه ابن حبان ،)2452( :وصححه األلباني.

الط َو ِ
َ -7ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّله ِ]َ (( :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َر َأ ِفي َر ْك َع َت ِي َّ
ورت َِي إْ ِ
ال ْخلاَ ِ
ص ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾،
اف بِ ُس َ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾)) .رواه الترمذي ،)869( :وصححه األلباني.
ُ ِ
َ -8ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن ُج َر ْيجٍ َ ،ق َ
 :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ُيوتِ ُر َر ُس ُول ال َّل ِه ﷺ؟ َقا َل ْتَ :
الر ْك َع ِة الأْ ُ و َلى
الَ :س َأ ْل َنا َعائِشَ َة –
((كانَ َيق َْرأ في َّ
بِـ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﴾َ ،و ِفي الثَّالِث َِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ َوا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن)).
رواه ابن ماجه ،)1173( :وصححه األلباني.
الَ :لدَ َغ ِ
ت ال َّنبِ َّي ﷺ َعق َْر ٌب َو ُه َو ُي َص ِّليَ ،ف َل َّما َف َر َغ َق َ
َ -9ع ْن َع ِل ٍّي ] َق َ
الَ (( :ل َع َن ال َّل ُه ا ْل َعق َْر َب ،لاَ َيدَ ُع ُم َص ِّل ًياَ ،ولاَ َغ ْي َر ُه))ُ ،ث َّم َد َعا
بِ َم ٍاء َو ِم ْلحٍ َ ،و َج َع َل َي ْم َس ُح َع َل ْي َهاَ ،و َيق َْر ُأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾َ ،و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾َ ،و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ﴾)) .رواه الطبراني في األوسط ،)5890( :وصححه األلباني في السلسة.)548( :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -10ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َع َ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة
(الكافرون) من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
َ -11ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (الكافرون) من المفصل.


تن ــاس ـبـ ــها

تناسبت سورة ( الكافرون) مع سورة ( الكوثر)



السابقة ،فالكوثر اشتملت على الرد على الكفار
مبغضي الرسول ﷺ ،والكافرون على التبرؤ من

دين الكفار وشركهم.

تناسب مطلع سورة (الكافرون) مع خاتمتها ،بإعالم الكفار

البراءة من شركهم ،وختمت بالتأكيد على التبرؤ الكامل من دين

الكفار وعبادتهم ،ألن دينهم الشرك ،ودين اإلسالم التوحيد ،فال

يجتمعان.

 -1سورة (الكافرون) لها فضل كبير فهي تعدل ربع القرآن ،ألنها تؤكد على البراءة من الشرك والمشركين ،وهو الركن األول من

خصــائصــها

أركان كلمة التوحيد (ال إله إال الله ) ،وقد حرص الرسول ﷺ على قراءتها في سنة الفجر والمغرب والوتر والطواف.

 -2استخدمت سورة (الكافرون) أسلوب التكرار ،وذلك لتأكيد البراءة من عقيدة الشرك وطريقة المشركين في العبادة ،فالتوحيد
ال يلتقي مع الشرك أبدا ،ال في العقيدة وال في المنهج والطريقة.
ُ -3ج ِم َع ْت سورة ( الكافرون) مع سورة (اإلخالص)؛ ألنهما يكونان معا حقيقة التوحيد الخالص ،ففي الكافرون نفي األلوهية عن
غير الله ،وفي اإلخالص إثباتها لله وحده  ،وهذا معنى كلمة التوحيد ( ال إله إال الله )(.)1

محورها
الرئيسـي
ومقاطعها



البراءة من الشرك عقيد ًة وعباد ًة  ،ووضع الحد الفاصل النهائي بين اإليمان والكفر ،وبين أهل التوحيد وأهل الشرك.
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114 - 110

 -1النصر  :وسميت السورة بذلك ؛ الفتتاحها بذكر نصر الله للمؤمنين عندما فتحوا مكة ،في قوله تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ﴾.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 ﴿ -3-2ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ﴿-ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ،أو بأول جملة
منها في قوله تعالى ﴿:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾.

 -4التوديع :سميت بذلك لما فيها من اإلشارة إلى وفاة الرسولﷺ وتوديعه الدنيا وما فيها.

 -5الفتح  :وسميت السورة بذلك لورود لفظ (الفتح) في افتتاحها في قوله تعالى ﴿:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ،أي
فتح مكة وكان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة ،وهذا االسم مشترك بينها وبين سورة ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مدنية
()28-28

حجمها
حــروف
فواصل آياتها

قصار المفصل
()22-18

آياتها ومتوسطها ( 3 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-62

فاتحتها
الشرط
()7-7

صفحاتها  0.33 :أسطرها 2٫5 :

المصحف )110( :

بدايتها

الجزء ()30

﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾
كلماتها 19 :

حروفها 80 :

النزول )114( :
الحزب ()60

ربع = 0٫06

الربع ()4

240

حزب = 0.015
ا )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 2:

الطول )109( :

نهايتها

الجزء ()30

الحزب ()60

جزء = 0.007

()1

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.029
ح )1( :

ول ِ
الله ﷺ ُي ْكثِ ُر َأ ْن َي ُق َ
:كانَ َر ُس ُ
 َقا َل ْت َُوب إِ َل ْي َك))
َ -1ع ْن َعائِشَ َة –
ول َق ْب َل َأ ْن َي ُم َ
((س ْب َحان ََك َوبِ َح ْم ِد َكَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر َك َو َأت ُ
وتُ :
ول ِ
ات ا َّلتِي َأ َر َ
اك َأ ْحدَ ْث َت َها ت َُقو ُل َها؟ َق َ
َقا َل ْتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
((ج ِع َل ْت لِي َعلاَ َم ٌة ِفي ُأ َّمتِي إِ َذا َر َأ ْي ُت َها ُق ْل ُت َها ﴿ .ﭱ
اللهَ ،ما َه ِذ ِه ا ْل َك ِل َم ُ
الُ :
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾)) .رواه مسلم.)484( :
ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -2ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع ] َق َ
،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
ين َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ
َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

(النصر)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.
ال َب ْع ُض ُه ْم :لِ َم ت ُْد ِخ ُل َه َذا ال َف َتى َم َع َنا َو َل َنا َأ ْب َن ٌاء ِم ْث ُل ُه؟ َف َق َ
«:كانَ ُع َم ُر ُي ْد ِخ ُلنِي َم َع َأشْ َياخِ َب ْد ٍرَ ،ف َق َ
 َق َال َ
َ -3ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ال:
اس –
«إِ َّن ُه ِم َّم ْن َق ْد َع ِل ْم ُت ْم» َق َ
ات َي ْو ٍم َو َد َعانِي َم َع ُه ْم َق َالَ :و َما أري ُت ُه َد َعانِي َي ْو َمئِ ٍذ إِلاَّ لِ ُي ِر َي ُه ْم ِم ِّنيَ ،ف َق َالَ :ما ت َُقو ُلونَ ِفي ﴿ ﭱ
اه ْم َذ َ
الَ :فدَ َع ُ
ورةََ ،ف َق َ
ال َب ْع ُض ُه ْم:
الس َ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ َح َّتى َخ َت َم ُّ
ُأ ِمرنَا َأ ْن ن َْح َمدَ ال َّل َه َونَس َتغْ ِفر ُه إِ َذا ن ِ
ال َب ْع ُض ُه ْمَ :ال ن َْد ِريَ ،أ ْو َل ْم َي ُق ْل َب ْع ُض ُه ْم َش ْيئًاَ ،ف َق َ
ُص ْرنَا َو ُفتِ َح َع َل ْي َناَ ،و َق َ
ال لِيَ :يا ْاب َن َع َّب ٍ
اس،
ْ َ
ْ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َأ َكذاك ت َُقول؟ قل ُت :ال ،قال :ف َما ت َُقول؟ قل ُتُ :ه َو أ َجل َر ُسول الله ﷺ أ ْعل َم ُه الل ُه ل ُه ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾
َف ْت ُح َم َّك َةَ ،ف َذ َ
ال َم ُة َأ َج ِل َك﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾َ .ق َ
اك َع َ
ال ُع َم ُرَ « :ما َأ ْع َل ُم ِم ْن َها إِلاَّ َما
ت َْع َل ُم».رواه البخاري .)4294( :وهذا التفسير يسمى بالتفسير اإلشاري :وهو تفسير بغير ظاهر النص إلشارة خفية ،وهو جائز
إذا لم يناقض المعنى الظاهر للنص ،و أن يكون بينه وبين الظاهر ارتباط ،وأن ال يخالف القواعد العامة للشريعة(.)2
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اس « :تَع َلمِ ..
الله ب ِن َعب ِد ِ
َ -4ع ْن ُعبي ِد ِ
ور ٍة ن ََز َل ْت ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
الَ :ق َ
الله ْب ِن ُع ْت َب َةَ ،ق َ
ال لِي ْاب ُن َع َّب ٍ
آن ،ن ََز َل ْت َج ِم ًيعا؟ ُق ْل ُت« :ن ََع ْم،
آخ َر ُس َ
ْ ُ
ْ ْ
َْ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾»َ ،ق َ
الَ :صدَ ْق َت».رواه مسلم.)3024( :
الشمس َأ ْن ت َْط ُل َعَ ،ف َنا َدى ُم َن ٍ
ِ
َ -5ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ونَ ،ق َ
اس َب ْع ُض ُه ْم ِفي َب ْع ٍ
الصلاَ ةُ،
الَ «:ل َّما ُط ِع َن ُع َم ُر َم َ
ادَّ :
اج ال َّن ُ
ض َح َّتى َكا َدت َّ ْ ُ
َف َق َّد ُموا َعبدَ الر ْح َم ِن ب َن َعو ٍ
ورت َْي ِن ِفي ا ْل ُق ْر ِآن ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ﴾َ ،و﴿ ﭱ ﭲ
ف َف َص َّلى بِ ِه ْمَ ،ف َق َر َأ بِ َأ ْق َص ِر ُس َ
ْ
ْ
ْ َّ
ﭳ ﭴ ﴾ .» ..،رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،)37064( :وعبدالرزاق في مصنفه ،)37064( :والمستغفري في فضائل

القرآن ،)1029( :وصححه محقق الكتاب الدكتور أحمد السلوم.
َ -6ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود ] َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (النصر) من المفصل.


تناسبت سورة (النصر) مع سورة (الكافرون) السابقة ،فقد

ختمت ببيان اختالف دين اإلسالم عن دين الكفار وأنه ال لقاء

تن ــاس ـبـ ــها

بين الدينين﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ،جاءت البشارة
في سورة النصر بأن دين الكفار سيضمحل ويزول ،ودين

اإلسالم سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح والنصر ،حيث
يصبح دين األكثرين.



تناسب مطلع سورة (النصر) مع خاتمتها ،حيث افتتحت
بالبشارة بنصر الله للمؤمنين وفتح مكةُ ،
وختِمت ببيان
الواجب نحو هذا النصر هو التسبيح لله وحمده على
نعمة النصر واالستغفار من التقصير أو من أي شائبة

ساورت القلب لطول المعركة بين الفريقين ولتعويد

المنتصر على التواضع وعدم التكبر.

 -1سورة (النصر) آخر سورة مدنية – بحسب ترتيب المصحف ،-وهي ٍ
ثمان وعشرون سورة بحسب روايات ترتيب النزول،
وهي على النحو التالي( :البقرة ،آل عمران ،النساء ،المائدة ،األنفال ،التوبة ،الرعد ،الحج ،النور ،األحزاب ،محمد ،الفتح،

الحجرات ،الرحمن ،الحديد ،المجادلة ،الحشر ،الممتحنة  ،الصف ،الجمعة ،المنافقون ،التغابن ،الطالق ،التحريم ،اإلنسان،

البينة ،الزلزلة ،النصر) .وقد رجحنا أن( :الرعد والرحمن واإلنسان والزلزلة) من السور المكية(.)3

 -2سورة (النصر) آخر سورة تفتتح بأسلوب الشرط – بحسب ترتيب المصحف  ، -وهي سبع سور جاءت مرتبة على نحو التالي:
(الواقعة ،المنافقون ،التكوير ،االنفطار ،االنشقاق ،الزلزلة ،النصر)( ،)4وكلها من المفصل ،وجاءت في السدس األخير من

خصــائصــها

المصحف.

 -3سورة (النصر) آخر سورة نزلت كاملة على الرسول ﷺ على الصحيح من أقوال العلماء  ،وآخر آية نزلت – على الصحيح -
آية﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ  ...ﰈ﴾ من سورة البقرة(.)5

 -4سورة(النصر) احتوت على اآلية الوحيدة ختمت بحرف (الحاء) ،وهي اآلية التي افتتحت بها ﴿:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ﴾.

 -5اهتم القرآن الكريم خاصة السور المدنية بالحث على الجهاد في سبيل الله تعالى وذكر أحكامه  ،وقد ذكرت بعض هذه السور
أحداث بعض غزوات الرسول ﷺ كغزوة بدر وأحد واألحزاب وحنين والعسرة وغيرها  ،وقد سميت ست سور بأسماء هذه

الغزوات أو ما يتعلق بها أو باألمور القتالية وهي  :سورة األنفال  ،سورة األحزاب  ،سورة الفتح  ،سورة الحشر  ،سورة الصف،
سورة النصر .

محورها
الرئيسـي
ومقاطعها



بشارة الله – تعالى  -لرسوله ﷺ بالنصر وفتح مكة وبدخول أفواج الناس في دين الله،واإلشارة بدنو أجل النبي ﷺ ،وأمره

بالمواظبة على تسبيح الله وحمده واستغفاره.
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114 - 111

الم َسد  :الليف وغيره ،وسميت السورة بذلك لورود هذا اللفظ في خاتمة السورة ،في قوله تعالى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َ -1

حبل من ليف قد فتل فت ً
ﮢ ﮣ﴾ أي في عنقها ٌ
ال شديد ًا ،تعذب به يوم القيامة ،والمقصودة باآلية زوجة أبي لهب ،وهي :

أروى بنت حرب بن أمية ،وكنيتها أم جميل.

والتباب :الهالك والخسران ،وسميت السورة بذلك الفتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ
 ﴿ -2ﮈ﴾  :هلكت،
ُ

خبار
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،أي هلك أبولهب وخسر ﴿ ﮌ ﮍ﴾ أي وقد هلك وخسر ،فاألول ٌ
دعاء بالهالك ،والثاني إِ ٌ

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بوقوع وتحقق هذا الهالك.

 -3أبي لهب  :أبولهب  :هو أحد أعمام رسول الله ﷺ واسمه :عبد العزى بن عبد المطلب ،وكنيته أبو عتبة ،وإنما سمي «أبا لهب»
إلشراق وجهه ،وكان كثير األذية لرسول الله ﷺ والبغض له ،واالزدراء به ،والتنقص له ولدينه ﷺ ،وسميت السورة بـ (أبي

لهب) لوقوع هذه الكنية في أول آية منها في قوله تعالى ﴿:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾.
 -4اللهب َ :أ ْل ِس َن ُة ال َّنا ِر إِ َذا اشْ َت َع َل ْت َوزَ َ
الد َخانُ  ،وسميت بذلك لوقوع هذه الكلمة في اآلية الثالثة من السورة في قوله تعالى:
ال َع ْن َها ُّ
﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ،أي سيدخل نار ًا حامية ،ذات اشتعال وتو ُّقد عظيم ،وهي نار جهنم.

 ﴿ -5ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها ،في قوله تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ﴾.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-83

آياتها ومتوسطها ( 5 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها

طولـها
المفصـل
()66-63

فاتحتها

قصار المفصل
()22-19
صفحاتها 0.33 :

الدعاء
()3-3
أسطرها 3 :

المصحف )111( :

بدايتها

الجزء ()30

﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾
كلماتها 23 :

حروفها 81 :

النزول )6( :
الحزب ()60

ربع = 0٫06

الربع ()4

240

الطول )107( :

نهايتها

حزب = 0.015
ب )4( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الجزء ()30

الحزب ()60

جزء = 0.007

()1

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.028
د )1( :

ِ
ال ال َّنبِي ﷺُ :
الَ :ق َ
َ -1ع ْن َواثِ َل َة ْب ِن الأْ َ ْس َق ِع  َق َ
ينَ ،و َم َكانَ إْ ِ
الن ِْج ِ
يل ا ْل َمثَانِ َي،
((أ ْع ِط ُ
الس ْب َعَ ،و َم َكانَ َّ
الز ُبو ِر ا ْل ِمئِ َ
يت َم َكانَ ال َّت ْو َراة َّ
ُّ

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َو ُف ِّض ْل ُت بِا ْل ُم َف َّص ِل)) .رواه البيهقي في شعب اإليمان ،)2192( :وحسن إسناده األلباني في السلسة .)1480( :وسورة

(المسد)من المفصل الذي ُف ِّضل به النبي ﷺ على سائر األنبياء.

َ -2ع ْن َعب ِد ال َّل ِه ب ِن َمس ُع ٍ
اب ا ْل ُق ْر ِ
ود  َأ َّن ُه َق َ
آن ا ْل ُم َف َّص ُل» .رواه الدارمي ،)3420( :وحسن
الَ ...« :وإِ َّن لِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُل َبا ًباَ ،وإِ َّن ُل َب َ
ْ
ْ ْ
إسناده محقق الكتاب حسين سليم أسد الداراني .ال ُّلباب :الخالصة المقصودة منه .وسورة (المسد) من المفصل.
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تن ــاس ـبـ ــها

تناسبت سورة (المسد) مع سورة (النصر) السابقة ،ففي



سورة(النصر) جاء فيها الوعد بحصول النصر والفتح

واالستعالء للمطيع ،وفي سورة (المسد) جاء فيها الوعيد
بالخسران والهالك للعاصي.

 -1سبب نزول سورة (المسد) َ :ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
اس –

تناسب مطلع سورة (المسد) مع خاتمتها ،حيث
افتتحت بالوعيد الشديد ألبي لهب ،وختمت أيضا

بالوعيد الشديد لزوجته أم جميل ؛ ألنها كانت تعينه

في أذية الرسول ﷺ.

((أ َّن ال َّنبِي ﷺ َخر َج إِ َلى الب ْط َح ِ
–َ :
الج َب ِل َف َنا َدىَ (( :يا
اءَ ،ف َص ِعدَ إِ َلى َ
َ
َ
َّ

الَ :
اج َت َم َع ْت إِ َل ْي ِه ُق َر ْي ٌشَ ،ف َق َ
العدُ َّو ُم َص ِّب ُح ُك ْم َأ ْو ُم َم ِّس ُ
يك ْمَ ،أ ُك ْن ُت ْم ت َُصدِّ ُقونِي؟)) َقا ُلوا :ن ََع ْم،
َص َب َ
((أ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن َح َّد ْث ُت ُك ْم َأ َّن َ
احا ْه)) َف ْ

َق َ
الَ (( :فإِنِّي ن َِذ ٌير َل ُك ْم َب ْي َن َيدَ ْي َع َذ ٍ
اب َش ِد ٍيد))َ ،ف َق َال َأ ُبو َل َه ٍبَ :ألِ َه َذا َج َم ْع َت َنا ت ًَّبا َل َكَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ﴾ [المسد ]1 :إِ َلى ِ
آخ ِر َها) .رواه البخاري.)4972( :

 -2سورة ( المسد) آخر سورة – بحسب ترتيب المصحف – تفتتح بالدعاء ،وهي ثالث سور مرتبة على النحو التالي( :المطففين،
الهمزة ،المسد)( ،)1وكلها سور مكية ،ومن المفصل ،وجاءت جميعها في الجزء األخير من المصحف.
 -3سورة (المسد) تعتبر دليال واضحا على إعجاز القرآن الكريم  ،ألن الله – تعالى – يخبر في هذه السورة بأمر غيب وهو دخول
أبي لهب وزوجته نار جهنم  ،وكان بإمكان أبي لهب وزوجته أن يعلنا إسالمهما ،فيتبين عدم صدق القرآن ،ولكن رغم ذلك

خصــائصــها

أصرا على الكفر حتى ماتا  ،فكانت هذه السورة دليال واضحا على إعجاز القرآن ونبوة الرسول ﷺ.
 -4علل العلماء ذكر (أبولهب) بكنيته رغم ما في الكنية من تشريف وتكرمة بثالث أسباب :أحدها :أنه كان مشتهر ًا بالكنية دون
االسم فلو ذكره باسمه لم يعرف.الثاني :أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشّ رك .الثالث :أنه لما كان
من أهل ال ّنار ومآله إلى النار والنار ذات لهب وافقت حاله كنيته ،وكان جدير ًا بأن يذكر بها(.)2
 -5استنبط اإلمام الشافعي من قوله تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ على صحة أنكحة الكفار؛ فلو كان عقد ال ّنكاح
بينهما باطال بسبب الكفر لما أضافها إليه .والمراد باالستنباط  :استخراج ما خفي من األحكام من القرآن بطريق صحيح(.)3
 -6سورة ( المسد ) تشبه سورة ( الكوثر ) في الموضوع ،من حيث الدفاع عن الرسول ﷺ فيما يالقيه من قريش وبعض أقاربه
من أذى.

 -7السورتان الكريمتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما :سورة الماعون ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ ،وسورة المسد ﴿ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾(.)4



محورها الرئيسـي
ومقاطعها

توعد «أبي لهب» بالهالك ،ألنه كان شديد العداوة لرسول الله ﷺ ،فقد كان يترك شغله ويتبع الرسول ﷺ  ،ليفسد عليه دعوته،
ويصد الناس عن اإليمان به ،وقد توعدته السورة في اآلخرة ،بنار موقدة يصالها ويشوى بها ،وقرنت زوجته به في ذلك ،ألنها
كانت تعينه في أذية الرسول الله ﷺ  ،واختصتها بلون من العذاب الشديد ،وهو حبل من ليف تجذب به في النار ،زيادة في
التنكيل والدمار .
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114 - 112

 -1اإلخالص :اشتهر هذا االسم الختصاره وجمعه معاني هذه السورة ،فهي تتحدث عن التوحيد الخالص ل َّله  -عز وجل ،-
وتنزيهه عن كل نقص وشرك  ،وتعليم الناس إخالص العبادة لله تعالى.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

﴿ -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها  ،في قوله تعالى  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾.
 -3األساس  :الشتمالها على توحيد الله – تعالى -وهو أساس اإلسالم.

 -4التوحيد  :الشتمالها على إثبات أنه تعالى واحد في ذاته وربوبيته وألوهيته.
 -5ا ْل ُم َقشْ ِقشَ ة  :ألنها تبرئ صاحبها من النفاق والشرك .وهذا االسم مشترك بينها وبين سورتي التوبة والكافرون.

 -6الصمد  :اسم من أسماء الله الحسنى ،وسميت بذلك النفرادها بذكر هذا االسم في قوله تعالى ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﴾،
أي :الكامل في صفاته ،الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته وقصدته لقضاء الحاجات.

زمن نزولها
تصنيفها

عــدد

مكية
()86-84

آياتها ومتوسطها ( 4 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-64

فاتحتها

قصار المفصل
()22-20
صفحاتها 0.26 :

األمر
()6-4
أسطرها 2 :

المصحف )112( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫04

حــروف
فواصل آياتها

﴿ﭑ﴾
()5-3
كلماتها 15 :

حروفها 47 :

النزول )22( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )113( :

نهايتها

حزب = 0.01

لفظ الجاللة (اﷲ) 2:

الجزء ()30

جزء = 0.005

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة مساحتها = % 0.014

د )4( :

-1
-2

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

-3
-4
-5

آن؟ )) َقا ُلواَ :و َك ْي َف َيق َْر ْأ ُث ُل َث ا ْل ُق ْر ِ
الَ (( :أ َي ْع ِج ُز َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َيق َْر َأ ِفي َل ْي َل ٍة ُث ُل َث ا ْل ُق ْر ِ
آن؟ َق َ
الد ْر َد ِاء ] َع ِن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
ال:
َع ْن َأبِي َّ
((﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ت َْع ِد ُل ُث ُل َث ا ْل ُق ْر ِ
آن)).رواه مسلم.)811( :
َ :((أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َب َع َث َر ُجلاً َع َلى َس ِر َّي ٍةَ ،و َكانَ َيق َْر ُأ لأِ َ ْص َحابِ ِه ِفي َص َ
التِ ِه ْم َف َي ْختِ ُم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾،
َع ْن َعائِشَ َة –
((س ُلو ُه لأِ َ ِّي َشي ٍء َي ْص َن ُع َذلِ َك؟))َ ،فس َأ ُلو ُهَ ،ف َق َ لأِ َ
ِ
َف َل َّما َر َج ُعوا َذ َك ُروا َذلِ َك لِل َّنبِ ِّي ﷺَ ،ف َق َ
الر ْح َم ِنَ ،و َأنَا ُأ ِح ُّب َأ ْن
الَ :
َ
ال :ن ََّها ص َف ُة َّ
ْ
ال ال َّنبِي ﷺَ :
َأ ْق َر َأ بِ َهاَ ،ف َق َ
((أ ْخبِ ُرو ُه َأ َّن ال َّل َه ُي ِح ُّب ُه)) .رواه البخاري.)7375( :
ُّ
ِِ
ُ ِ
ول ِ
َس ب ِن َمالِ ٍ
الَ ((:ج َاء َر ُج ٌل إِ َلى َر ُس ِ
ورةَ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َ .ف َق َ
الله ﷺ َف َق َ
ك ] َق َ
ال
الس َ
َع ْن َأن ِ ْ
ال :إِنِّي أح ُّب َهذه ُّ
ول ِ
َر ُس ُ
اها َأ ْد َخ َل َك ا ْل َج َّن َة)) .رواه أحمد ،)12432( :وصححه محققو الكتاب.
((ح ُّب َك إِ َّي َ
الله ﷺُ :
الَ :
(أ ْق َب ْل ُت َم َع َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َف َس ِم َع َر ُجلاً َيق َْر ُأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ َف َق َ
َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ] َق َ
ال
((و َج َب ْت))ُ .ق ْل ُتَ :ما َو َج َب ْت؟ َق َ
َر ُس ُ
((الج َّن ُة)) ) .رواه الترمذي ،)2897(:وصححه األلباني.
ال:
َ
ول ال َّل ِه ﷺَ :
َع ْن ُم َع ِ
﴾ح َّتى َي ْختِ َم َها َعشْ ر َمر ٍ
َس ا ْل ُج َهنِ ِّي ]َ ..ع ْن ال َّنبِ ِّي ﷺ َق َ
اذ ْب ِن َأن ٍ
اتَ ،ب َنى الل ُه َل ُه
الَ (( :م ْن َق َر َأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ َ
َ َّ
ول ِ
ول ِ
الله؟ َف َق َ
اب :إِ ًذا ن َْس َت ْكثِ َر َيا َر ُس َ
َق ْص ًرا ِفي ا ْل َج َّن ِة))َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ال ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
الله ﷺ(( :الل ُه َأ ْكث َُر َو َأ ْط َي ُب)) .رواه أحمد:
( ،)15610وحسنه األلباني في الصحيحة.)589( :
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ين َمرةًَ ،يقْر ُأ ِفي الر ْك َع َتي ِن َبعدَ ا ْل َمغْ ِر ِ ِ
ِ
ْت َر ُس َ ِ
الر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل ا ْل َف ْج ِر﴿ :ﭑ
((ر َمق ُ
–َ :
َّ ْ ْ
َ
ب َوفي َّ
ول ال َّله ﷺ عشْ ِر َ َّ

َ -6ع ِن ْاب ِن ُع َم َر–
ﭒ ﭓ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾)) .رواه النسائي ،)992( :وحسنه األلباني.
َان ُه َماُ ،تقْر ِ ِ
ِ
ورت ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُق ُ
 َقا َل ْتَ :كانَ َر ُس ُالر ْك َع َت ْي ِن َق ْب َل ا ْل َف ْج ِر ﴿ :ﭑ ﭒ
َ -7ع ْن َعائِشَ َة –
الس َ
َ
ول(( :ن ْع َم ُّ
آن في َّ

ﭓ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ )) .رواه ابن حبان ،)2452( :وصححه األلباني.
الط َو ِ
َ -8ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّله ِ]َ (( :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َر َأ ِفي َر ْك َع َت ِي َّ
ورت َِي إْ ِ
الخْ لاَ ِ
ص﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و﴿ﭑ ﭒ
اف بِ ُس َ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

ﭓ ﭔ﴾)) .رواه الترمذي ،)869( :وصححه األلباني.
ُ ِ
َ -9ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن ُج َر ْيجٍ َ ،ق َ
  :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ُيوتِ ُر َر ُس ُول ال َّل ِه ﷺ؟ َقا َل ْتَ :
الَ :س َأ ْل َنا َعائِشَ َة –
الر ْك َع ِة
((كانَ َيق َْرأ في َّ
الأْ ُ و َلى بِـ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و ِفي الثَّالِث َِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َوا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن)).

رواه ابن ماجه ،)1173( :وصححه األلباني.
َ (( :أ َّن ال َّنبِي ﷺ َكانَ إِ َذا َأ َوى إِ َلى ِفر ِاش ِه ُك َّل َل ْي َل ٍة َج َم َع َك َّف ْي ِهُ ،ث َّم َن َف َث ِفي ِه َما َف َق َر َأ ِفي ِه َما﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
َ -10ع ْن َعائِشَ َة –
َ
َّ
اع ِم ْن َج َس ِد ِهَ ،ي ْبدَ ُأ بِ ِه َما َع َلى َر ْأ ِس ِه
اس َت َط َ
ﭔ﴾ َو﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ َو﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ُ ،ث َّم َي ْم َس ُح بِ ِه َما َما ْ
ال َث َمر ٍ
َو َو ْج ِه ِه َو َما َأ ْق َب َل ِم ْن َج َس ِد ِه َي ْف َع ُل َذلِ َك َث َ
ات )) .البخاري.)5017( :
َّ
ب َع ْن َأبِ ِ
َ -11ع ْن ُم َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ُي َص ِّلي َل َناَ ،ق َ
(:خ َر ْج َنا ِفي َل ْي َل ٍة َم ِط َير ٍة َو ُظ ْل َم ٍة َش ِديدَ ٍة ن َْط ُل ُب َر ُس َ
يه ] َق َ
اذ ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُخ َب ْي ٍ
ال َ
ال:
ِ
ين تُم ِسي َوت ُْصبِ ُح ثَلاَ َث َمر ٍ
ول؟ َق َ
َف َأ ْد َر ْك ُت ُهَ ،ف َق َ
الُ (( ..:ق ْل))َ ،ف ُق ْل ُتَ ،ما َأ ُق ُ
ات
الُ (( :ق ْل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،و ُ
الم َع ِّو َذت َْي ِن ح َ ْ
َّ
ت َْك ِف َ
يك ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء )) .رواه الترمذي ،)3575( :وحسنه األلباني.
ول ال َّل ِه ﷺ َكانَ إِ َذا اشْ َت َكى َيقْر ُأ َع َلى َن ْف ِس ِه بِا ْل ُم َع ِّو َذ ِ
َ :((أ َّن َر ُس َ
ات َو َي ْن ُف ُثَ ،ف َل َّما اشْ َت َّد َو َج ُع ُه ُك ْن ُت َأ ْق َر ُأ َع َل ْي ِه
َ -12ع ْن َعائِشَ َة –
َ
َو َأ ْم َس ُح بِ َي ِد ِه َر َج َاء َب َر َكتِ َها)) رواه البخاري .)5016( :والمقصود بالمعوذات:اإلخالص والفلق والناس .فتح الباري.)62/9( :
َ -13ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َأ ْن َأ ْقر َأ ا ْل ُم َع ِّو َذ ِ
الَ :
ام ٍر] َق َ
((أ َم َرنِي َر ُس ُ
ات ُد ُب َر ُك ِّل َصلاَ ٍة)) .النسائي ،)1336( :وصححه األلباني.
َ ْ
َ


توعد الله (أبالهب) عم الرسول في سورة (المسد) السابقة ،والشك أن العرب كانت شديدة
بعد أن َّ

تن ــاس ـبـ ــها

التعصب لآلباء والعائلة  ،فجاءت سورة (اإلخالص) لتؤكد أن والء الرسول ﷺ لله وحده ،فكل

عالقة تخالف هذا الوالء مقطوعة ،كما قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم   ﴿:ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ التوبة.



ت��ن��اس��ب مطلع س��ورة
(اإلخالص) مع خاتمتها،
تناسب لفظي فقد ختمت
آي��ة مطلعها وخاتمتها

بنفس الفظ ﴿ :ﭔ﴾.

بَ :
ين َقا ُلوا لِ َر ُس ِ
 -1سبب نزولها َ :ع ْن ُأ َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍ
ول ال َّل ِه ﷺ  :ان ُْس ْب َل َنا َر َّب َكَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
الم ْش ِر ِك َ
((أ َّن ُ
ﭖ ﭗ ﴾  ))..رواه الترمذي ( ،)3364وحسنه األلباني.

 -2األحاديث في فضائل سورة (اإلخالص) كثيرة وقد تواتر أنها تعدل ثلث القرآن؛ أي تعدل ثلث معاني القرآن الكلية،ألنها
حوت مجامع التوحيد االعتقادي ،فأخلصت الخبر عن الله  -تعالى  ،-وخلصت قارئها من الشرك االعتقادي(.)1وقيل

خصــائصــها

معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث حجم القرآن بغير تضعيف أي بغير عشر حسنات لكل حرف(.)2

 -3اختصت سورة اإلخالص بذكر اسمين لله تعالى لم يذكرا في سواها  :األحد والصمد(.)3

 -4يستحب قرن سورة (اإلخالص) مع سورة (الكافرون) في صالة سنة الفجر والمغرب والوتر والطواف ،ألن سورة اإلخالص
تتحدث عن توحيد الربوبية واألسماء والصفات ،وسورة الكافرون تتحدث عن توحيد األلوهية والعبودية(.)4

 -5يستحب قراءة سورة (اإلخالص) مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصالة المفروضة وعلى المريض؛
لما اشتملتا عليه من جوامع االستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيال(.)5

 -6يوجد في القرآن ثالث سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها وهي :الفاتحة واألنبياء واإلخالص(.)6
 -7سميت أربع سور بأسماء عبادات وهي  :التوبة  ،الحج  ،السجدة  ،اإلخالص .

محورها
الرئيسـي
ومقاطعها



سورة اإلخالص رغم قصرها فإنها تعتبر حصن ًا حصين ًا لحفظ عقيدة المسلمين من أي انحراف فيما يخص الذات اإللهية ،فهي
تعدل ثلث القرآن ألنها لخصت أصل االعتقاد :فالله ليس كمثله شيء ،ولم يكن له أحد كفوا ،ويستحيل أن يكون أب ًا أو ابن ًا،
وهو الصمد أي السيد الذي يقصده كل من في السموات واألرض.
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114 - 113

 -1الفلق  :الصبح الذي ينشق عن ظلمة الليل فينبلج به الضياء،وسميت السورة بذلك الختصاصها بذكر هذا اللفظ في أول آياتها:
﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾.

 ﴿ -2ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها،في قوله تعالى ﴿:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،أي
قل يا رسولنا أعوذ أي أستجير وأتحصن برب الصبح الذي ينفلق عن ظلمة الليل.

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

 -3ا ْل ُم َع ِّو َذتَان أو ا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن  :مثنى مفرده (ا ْل ُم َع ِّو َذة) اسم فاعل بمعنى المفعول،ألن قارئهما َي َت َع َّوذ ويتحصن بهما ،والمقصود
ُعوذان قارئهما وتعصمانه من ِّ
بـ(المعوذتين) سورتا الفلق والناس ألنَّهما تبدآن بـ ( ُق ْل َأ ُع ُ
وسماها
وذ،) ...وألنّهما ت ِّ
كل ُسوءَّ .
ابن عطية في تفسيره بـ(ا ْل ُم َع ِّو َذ ِة الأْ ُ و َلى).
 -4ا ْل ُم َقشْ ِقشَ تين  :وهما سورتا الفلق والناس  ،وسميتا بذلك ألنهما تبرئان من النفاق ،فيكون اسم (ا ْل ُم َقشْ ِقشَ ة) مشتركا بين خمس
سور  :براءة والكافرون واإلخالص والفلق والناس.
يب ُمشَ ق ِْش ٌق ،أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل من اإلبل يهدر
 -5ا ْل ُمشَ ق ِْش َق َت ْين ( :بتقديم الشينين على القافين) من قولهمَ :خ ِط ٌ
بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب.قال ابن عاشور( :ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك).

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد

مكية
()86-85

آياتها ومتوسطها ( 5 :قصيرة)

ترتيبها
موقعها

طولـها
المفصـل
()66-65

فاتحتها

قصار المفصل
()22-21
صفحاتها 0.36 :

األمر
()6-5
أسطرها 3 :

المصحف )113( :

بدايتها

حجمها

الجزء ()30

ربع = 0٫06

حــروف
فواصل آياتها

د )2( :

-1
-2

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

-3

-4
-5

﴿ﭑ﴾
()5-4
كلماتها 23 :

حروفها 71 :

النزول )20( :
الحزب ()60

الربع ()4

240

الطول )111( :

نهايتها

حزب = 0.015

الجزء ()30

جزء = 0.007
ق )2( :

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة حجمها = % 0.021
ب )1( :

ور َة ُه ٍ
ال( :ات ََّب ْع ُت َر ُس َ
َع ْن ُعق َْب َة ْب ِن َع ِام ٍر ] َق َ
وس َف.
ور َة ُي ُ
ودَ ،أ ْق ِرئْنِي َ ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ َو ُه َو َر ِاك ٌب َف َو َض ْع ُت َي ِدي َع َلى َقدَ ِم ِه َف ُق ْل ُتَ :أ ْق ِرئْنِي ُس َ
َف َق َ
الَ (( :ل ْن َتق َْر َأ َش ْيئًا َأ ْب َلغَ ِع ْندَ ال َّل ِه َ -ع َّز َو َج َّل ِ -م ْن ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾)).رواه النسائي ،)5439( :وصححه األلباني.
انَ ،ح َّتى ن ََز َل ِ
الم َع ِّو َذت ِ
إلن َْس ِ
َع ْن َأبِي َس ِعيد ] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
الَ :
الجانِّ َ ،و َع ْي ِن ا ِ
َانَ ،ف َل َّما ن ََز َل َتا؛ َأ َخ َذ بِ ِه َما،
ول ال َّل ِه ﷺ َي َت َع َّو ُذ ِم َن َ
ت ُ
َوت ََر َك َما ِس َو ُاه َما)) .رواه الترمذي ،)2058( :وصححه األلباني.
س َألاَ َأ ُد ُّل َك َ -أ ْو َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َ
س ا ْل ُج َهنِ ِّي ] َأ َّن َر ُس َ
ال َل ُهَ (( :يا ْاب َن َعابِ ٍ
عن ْاب ِن َعابِ ٍ
الَ - :ألاَ ُأ ْخبِ ُر َك بِ َأ ْف َض ِل َما َي َت َع َّو ُذ بِ ِه
ول ال َّل ِهَ ،ق َ
الَ :ب َلى َيا َر ُس َ
ا ْل ُم َت َع ِّو ُذونَ ؟)) َق َ
ورت َْي ِن)).
الس َ
ال ﴿(( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ َهات َْي ِن ُّ
رواه النسائي ،)5432( :وصححه األلباني.
َع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ول ِ
((أ َلم تَر آ َي ٍ
الله ﷺَ :
الَ :ق َ
ام ٍر] َق َ
ال َر ُس ُ
ات ُأ ْن ِز َل ِت ال َّل ْي َل َة َل ْم ُي َر ِم ْث ُل ُه َّن َق ُّط ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ﮀ
َ ْ
ْ َ
ﮁ ﮂ ﮃ﴾)) .رواه مسلم.)814(:
َع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ام ٍر] َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ (( َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْلغَ دَ ِاة ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾)).
َ ْ
رواه ابن خزيمة ,)536( :وصحح إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد مصطفى األعظمي .صالة الغداة :صالة الفجر.
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َ -6ع ْن َعائِشَ َة  -رضي الله عنها َ (( :-أ َّن ال َّنبِي ﷺ َكانَ إِ َذا َأ َوى إِ َلى ِفر ِ
اش ِه ُك َّل َل ْي َل ٍة َج َم َع َك َّف ْي ِهُ ،ث َّم َن َف َث ِفي ِه َما َف َق َر َأ ِفي ِه َما﴿ :ﭑ
َ
َّ
اع ِم ْن َجس ِد ِهَ ،يبدَ أُ
اس َت َط َ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َو﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ َو﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ُ ،ث َّم َي ْم َس ُح بِ ِه َما َما ْ
َ
ْ
ال َث َمر ٍ
بِ ِه َما َع َلى َر ْأ ِس ِه َو َو ْج ِه ِه َو َما َأ ْق َب َل ِم ْن َج َس ِد ِه َي ْف َع ُل َذلِ َك َث َ
ات )) .البخاري.)5017( :
َّ
ب َع ْن َأبِ ِ
َ -7ع ْن ُم َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ُي َص ِّلي َل َناَ ،ق َ
((:خ َر ْج َنا ِفي َل ْي َل ٍة َم ِط َير ٍة َو ُظ ْل َم ٍة َش ِديدَ ٍة ن َْط ُل ُب َر ُس َ
يه ] َق َ
اذ ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُخ َب ْي ٍ
ال َ
ال:
ول؟ َق َ
َف َأ ْد َر ْك ُت ُهَ ،ف َق َ
الُ (( ..:ق ْل))َ ،ف ُق ْل ُتَ ،ما َأ ُق ُ
ين ت ُْم ِسي َوت ُْصبِ ُح ثَلاَ َث
الم َع ِّو َذت َْي ِن ِح َ
الُ (( :ق ْل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،و ُ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َمر ٍ
ات ت َْك ِف َ
يك ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء )) .رواه الترمذي ،)3575( :وحسنه األلباني.
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َ -8ع ْن َعائشَ َة َ -رض َي ال َّل ُه َع ْن َها (( :-أ َّن َر ُس َ
ول ال َّله ﷺ َكانَ إِ َذا اشْ َت َكى َيق َْرأ َع َلى َن ْفسه بِا ْل ُم َع ِّو َذات َو َي ْن ُف ُثَ ،ف َل َّما اشْ َت َّد َو َج ُع ُه
ُك ْن ُت َأ ْق َر ُأ َع َل ْي ِه َو َأ ْم َس ُح بِ َي ِد ِه َر َج َاء َب َر َكتِ َها))رواه البخاري.)5016( :والمقصود بالمعوذات :اإلخالص والفلق والناس .فتح

الباري.)62/9 ( :
َ -9ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َأ ْن َأ ْقر َأ ا ْل ُم َع ِّو َذ ِ
الَ :
امر ] َق َ
((أ َم َرنِي َر ُس ُ
ات ُد ُب َر ُك ِّل َصلاَ ٍة)) .النسائي ،)1336( :وصححه األلباني.
َ ْ
َ
الَ :لدَ َغ ِ
ت ال َّنبِ َّي ﷺ َعق َْر ٌب َو ُه َو ُي َص ِّليَ ،ف َل َّما َف َر َغ َق َ
َ -10ع ْن َع ِل ٍّي ] َق َ
الَ (( :ل َع َن ال َّل ُه ا ْل َعق َْر َب ،لاَ َيدَ ُع ُم َص ِّل ًياَ ،ولاَ َغ ْي َر ُه))ُ ،ث َّم َد َعا
بِ َم ٍاء َو ِم ْلحٍ َ ،و َج َع َل َي ْم َس ُح َع َل ْي َهاَ ،و َيق َْر ُأ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﴾)).رواه الطبراني في األوسط ،)5890( :وصححه األلباني في السلسة.)548( :
ُ ِ
َ -11ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن ُج َر ْيجٍ َ ،ق َ
  :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ُيوتِ ُر َر ُس ُول ال َّل ِه ﷺ؟ َقا َل ْتَ :
الر ْك َع ِة الأْ ُ و َلى
الَ :س َأ ْل َنا َعائِشَ َة –
((كانَ َيق َْرأ في َّ
بِـ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و ِفي الثَّالِث َِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َوا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن)).
رواه ابن ماجه ،)1173( :وصححه األلباني.



لما ذكر ال َّله تعالى في سورة (اإلخالص)  -السابقة  -أنه



تن ــاس ـبـ ــها

الصمد أي السيد المقصود في قضاء الحاجات ،ناسب أن تأتي
سورة (الفلق) بعدها لتوجه العباد إلى االستعاذة بالله وحده من
شر جميع المخلوقات .ثم إن سورة اإلخالص والفلق يشتركان
باسم (المعوذات) وكالهما بدأ بصيغة األمر (قل).

تناسب مطلع سورة (الفلق) مع خاتمتها ،حيث بدأت
باالستعاذة بالله من عموم الشرور ،ثم ذكرت بعض

أنواع الشرور وختمت باالستعاذة من أشرها وهو
الحسد النتشاره بين الناس ،وألنه أول معصية وقعت
من إبليس اللعين.

((س َحر ال َّنبِي ﷺ َر ُج ٌل ِم َن ا ْلي ُه ِ
ودَ .ق َ
 -1سبب نزول السورة َ - :ع ْن زَ ْي ِد ْب ِن َأ ْر َق َم ] َق َ
الَ :فاشْ َت َكىَ ،ف َأتَا ُه ِج ْب ِر ُ
يلَ ،ف َن َز َل َع َل ْي ِه
َ
الَّ َ َ :
ِ
ِ
الَ :ف َأ ْر َس َل َع ِل ًّيا َف َج َاء بِ ِهَ ،ق َ
الس ْح ُر ِفي بِ ْئ ِر ُفلاَ ٍنَ .ق َ
بِا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن َو َق َ
الَ :ف َأ َم َر ُه َأ ْن َي ُح َّل ا ْل ُع َقدَ َو َتق َْر َأ
ال :إِ َّن َر ُجلاً م َن ا ْل َي ُهود َس َح َر َكَ ،و ِّ
آ َي ًةَ ،ف َج َع َل َيقْر ُأ َو َي ُحلَ ،ح َّتى َقا َم ال َّنبِي ﷺ َك َأن ََّما ُأن ِْش َط ِم ْن ِع َق ٍ
ال)).رواه عبدالحميد في مسنده ،)271( :وصحح إسناده محقق
َ
ُّ
الكتاب الشيخ مصطفى العدوي.

خصــائصــها

 -2ذهب بعض المفسرين كابن كثير وغيره إلى اعتبار (المعوذتين) من السور المدنية ؛ لسبب نزول السورتين وهو سحر اليهودي
( َلبِيدُ ب ُن َ
األ ْع َص ِم ) للرسول ﷺ  ،ومعلوم أن اليهود كانوا في المدينة .ولكن معظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور
ْ
()1
المكية المبكرة في النزول ،وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها وتبكير نزولها  ،أما حديث زيد بن أرقم فيحمل على تكرار نزولها.
 -3جاءت المعوذتان في آخر المصحف الشريف لتعلمنا كيف نتحصن بالله – تعالى  -من شرور كثيرة ،ألن الحياة حافلة بما
يسوء(.)2

 -4يستحب قراءة سورة ( اإلخالص ) مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصالة المفروضه وعلى المريض؛
لما اشتملتا عليه من جوامع االستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيال(.)3

محورها
الرئيسـي
ومقاطعها



بث السكينة والطمأنينة في النفس ،وتعليم اللجوء إلى الله تعالى وحده واالستعاذة به من الشرور ،ومن مخافة ال َّليل ،ومن آفات
الماكرين والحاسدين.
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114 - 114

 -1الناس  :سميت السورة بسورة (الناس) الفتتاحها بذكر هذا اللفظ في قوله تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ ،ولتكراره
فيها خمس مرات.

 ﴿ -2ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  :وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها،في قوله تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ ،أي
قل يا رسولنا أعوذ أي أستجير وأتحصن بخالق الناس ومربيهم ومدبر شؤونهم ،الذي أحياهم وأوجدهم من العدم ،وأنعم عليهم

أسم ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها

بأنواع النعم.

 -3ا ْل ُم َع ِّو َذتَان أو ا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن  :مثنى مفرده (ا ْل ُم َع ِّو َذة) اسم فاعل بمعنى المفعول ،ألن قارئهما َي َت َع َّوذ ويتحصن بهما ،والمقصود
ُعوذان قارئهما وتعصمانه من ِّ
بـ(المعوذتين) سورتا الفلق والناس ألنَّهما تبدآن بـ ( ُق ْل َأ ُع ُ
وسماها
وذ ،) ...وألنّهما ت ِّ
كل ُسوءَّ .
ابن عطية في تفسيره بـ(ا ْل ُم َع ِّو َذ ِة الثَّانِ َي ِة).
 -4ا ْل ُم َقشْ ِقشَ تين :وهما سورتا الفلق والناس  ،وسميتا بذلك ألنهما تبرئان من النفاق ،فيكون اسم (ا ْل ُم َقشْ ِقشَ ة) مشتركا بين خمس
سور  :براءة والكافرون واإلخالص والفلق والناس.
يب ُمشَ ق ِْش ٌق ،أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل من اإلبل يهدر
 -5ا ْل ُمشَ ق ِْش َق َت ْين ( :بتقديم الشينين على القافين) من قولهم َ :خ ِط ٌ
بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب.قال ابن عاشور ( :ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك).

زمن نزولها
تصنيفها
عــدد
ترتيبها
موقعها
حجمها
حــروف
فواصل آياتها
تحزيب
القرآن

طولـها
المفصـل
()66-66

مكية
()86-86

آياتها ومتوسطها ( 6 :قصيرة)
المصحف )114( :

بدايتها

الجزء ()30

ربع = 0٫08

فاتحتها

قصار المفصل
()22-22
صفحاتها 0.38 :
الحزب ()60

األمر
()6-6
أسطرها 3 :

النزول )21( :
الربع ()4

240

كلماتها 20 :

نهايتها

حزب = 0.015

حروفها 80 :

الجزء ()30

جزء = 0.01

﴿ﭑ﴾
()5-5

لفظ الجاللة (اﷲ) 0:

الطول )108( :

()1

الحزب ()60

الربع ()4

240

نسبة مساحتها = % 0.024

س )6( :
نهاية النصف الثاني ،والثلث الثالث ،والربع الرابع ،والخمس الخامس ،والسدس السادس ،والسبع السابع ،والثمن الثامن،
والتسع التاسع ،والعشر العاشر ،وحزب الصحابة السابع.

آخر
السورة

فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

انَ ،ح َّتى ن ََز َل ِ
الم َع ِّو َذت ِ
إلن َْس ِ
َ -1ع ْن َأبِي َس ِعيد ٍ] َق َ
((كانَ َر ُس ُ
الَ :
الجانِّ َ ،و َع ْي ِن ا ِ
َانَ ،ف َل َّما ن ََز َل َتا؛ َأ َخ َذ بِ ِه َما،
ول ال َّل ِه ﷺ َي َت َع َّو ُذ ِم َن َ
ت ُ
َوت ََر َك َما ِس َو ُاه َما)) .رواه الترمذي ،)2058( :وصححه األلباني.
س َألاَ َأ ُد ُّل َك َ -أ ْو َق َ
ول ال َّل ِه ﷺ َق َ
س ا ْل ُج َهنِ ِّي ] َأ َّن َر ُس َ
ال َل ُهَ (( :يا ْاب َن َعابِ ٍ
 -2عن ْاب ِن َعابِ ٍ
الَ - :ألاَ ُأ ْخبِ ُر َك بِ َأ ْف َض ِل َما َي َت َع َّو ُذ بِ ِه
ول ال َّل ِهَ ،ق َ
الَ :ب َلى َيا َر ُس َ
ا ْل ُم َت َع ِّو ُذونَ ؟)) َق َ
ورت َْي ِن)) .رواه
الس َ
ال ﴿(( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ َهات َْي ِن ُّ
النسائي ،)5432( :وصححه األلباني.
َ -3ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ول ِ
((أ َلم تَر آ َي ٍ
الله ﷺَ :
ات ُأ ْن ِز َل ِ
الَ :ق َ
ام ٍر] َق َ
ال َر ُس ُ
ت ال َّل ْي َل َة َل ْم ُي َر ِم ْث ُل ُه َّن َق ُّط ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ ﮀ
َ ْ
ْ َ

ﮁ ﮂ ﮃ﴾)) .رواه مسلم.)814( :
َ -4ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ام ٍر] َأ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ َكانَ (( َيق َْر ُأ ِفي َصلاَ ِة ا ْلغَ دَ ِاة ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾)) .رواه
َ ْ
ابن خزيمة ،)536( :وصحح إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد مصطفى األعظمي .صالة الغداة :صالة الفجر.
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َ -5ع ْن َعائِشَ َة  -رضي الله عنها َ (( :-أ َّن ال َّنبِي ﷺ َكانَ إِ َذا َأ َوى إِ َلى ِفر ِ
اش ِه ُك َّل َل ْي َل ٍة َج َم َع َك َّف ْي ِهُ ،ث َّم َن َف َث ِفي ِه َما َف َق َر َأ ِفي ِه َما﴿ :ﭑ
َ
َّ
اع ِم ْن َجس ِد ِهَ ،يبدَ أُ
َ
ِ
اس َتط َ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َو﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ َو﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ُ ،ث َّم َي ْم َس ُح بِه َما َما ْ
َ
ْ
ال َث َمر ٍ
بِ ِه َما َع َلى َر ْأ ِس ِه َو َو ْج ِه ِه َو َما َأ ْق َب َل ِم ْن َج َس ِد ِه َي ْف َع ُل َذلِ َك َث َ
ات )) .البخاري.)5017( :
َّ
ب َع ْن َأبِ ِ
َ -6ع ْن ُم َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ ُي َص ِّلي َل َناَ ،ق َ
((:خ َر ْج َنا ِفي َل ْي َل ٍة َم ِط َير ٍة َو ُظ ْل َم ٍة َش ِديدَ ٍة ن َْط ُل ُب َر ُس َ
يه ] َق َ
اذ ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُخ َب ْي ٍ
ال َ
ال:
ول؟ َق َ
َف َأ ْد َر ْك ُت ُهَ ،ف َق َ
الُ (( ..:ق ْل))َ ،ف ُق ْل ُتَ ،ما َأ ُق ُ
ين ت ُْم ِسي َوت ُْصبِ ُح ثَلاَ َث
الم َع ِّو َذت َْي ِن ِح َ
الُ (( :ق ْل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾َ ،و ُ

تابع  -فـض ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــها

َمر ٍ
ات ت َْك ِف َ
يك ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء )) .رواه الترمذي ،)3575( :وحسنه األلباني.
َّ
ول ال َّل ِه ﷺ َكانَ إِ َذا اشْ َت َكى َيقْر ُأ َع َلى َن ْف ِس ِه بِا ْل ُم َع ِّو َذ ِ
َ -7ع ْن َعائِشَ َة َ -ر ِضي ال َّل ُه َع ْن َها َ :-
((أ َّن َر ُس َ
ات َو َي ْن ُف ُثَ ،ف َل َّما اشْ َت َّد َو َج ُع ُه
َ
َ
ُك ْن ُت َأ ْق َر ُأ َع َل ْي ِه َو َأ ْم َس ُح بِ َي ِد ِه َر َج َاء َب َر َكتِ َها))رواه البخاري.)5016( :والمقصود بالمعوذات :اإلخالص والفلق والناس .فتح

الباري.)62/9( :
َ -8ع ْن ُعقْب َة ب ِن َع ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َأ ْن َأ ْقر َأ ا ْل ُم َع ِّو َذ ِ
الَ :
امر ] َق َ
((أ َم َرنِي َر ُس ُ
ات ُد ُب َر ُك ِّل َصلاَ ٍة)) .النسائي ،)1336(:وصححه األلباني.
َ ْ
َ
الَ :لدَ َغ ِ
ت ال َّنبِ َّي ﷺ َعق َْر ٌب َو ُه َو ُي َص ِّليَ ،ف َل َّما َف َر َغ َق َ
َ -9ع ْن َع ِل ٍّي ] َق َ
الَ (( :ل َع َن ال َّل ُه ا ْل َعق َْر َب ،لاَ َيدَ ُع ُم َص ِّل ًياَ ،ولاَ َغ ْي َر ُه))ُ ،ث َّم َد َعا
بِ َم ٍاء َو ِم ْلحٍ َ ،و َج َع َل َي ْم َس ُح َع َل ْي َهاَ ،و َيق َْر ُأ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﴾)).رواه الطبراني في األوسط،)5890( :وصححه األلباني في السلسة.)548( :
ُ ِ
َ -10ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن ُج َر ْيجٍ َ ،ق َ
  :بِ َأ ِّي َش ْي ٍء َكانَ ُيوتِ ُر َر ُس ُول ال َّل ِه ﷺ َقا َل ْتَ :
الر ْك َع ِة الأْ ُ و َلى
الَ :س َأ ْل َنا َعائِشَ َة –
((كانَ َيق َْرأ في َّ
بِـ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾َ ،و ِفي الثَّانِ َي ِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾َ ،و ِفي الثَّالِث َِة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ َوا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن)).
رواه ابن ماجه ،)1173( :وصححه األلباني.



تعتبر سورة ( الناس) امتدادا لسورة ( الفلق ) السابقة  ،ومتممة لما يستعاذ بالله منه  ،ولذا سميتا بـ(المعوذتين) ،ولكن يالحظ

تن ــاس ـبـ ــها

أن سورة الفلق كانت االستعاذة باسم (الرب) فقط ،أما الشرور المستعاذة منها فكانت متعددة وكلها شرور واقعة على اإلنسان

من الخارج ،أما سورة الناس فكانت االستعاذة بثالثة أسماء وهي (الرب ،والملك ،واإلله) ،أما الشر المستعاذ منه فكان واحدا
وهو شر داخل اإلنسان وهو وسوسة شياطين الجن واإلنس؛ مما يدل على خطورة هذا الشر على اإلنسان.

((س َحر ال َّنبِي ﷺ َر ُج ٌل ِم َن ا ْلي ُه ِ
ودَ .ق َ
 -1سبب نزول السورة َ - :ع ْن زَ ْي ِد ْب ِن َأ ْر َق َم ] َق َ
الَ :فاشْ َت َكىَ ،ف َأتَا ُه ِج ْب ِر ُ
يلَ ،ف َن َز َل َع َل ْي ِه
َ
الَّ َ َ :
ِ
ِ
الَ :ف َأ ْر َس َل َع ِل ًّيا َف َج َاء بِ ِهَ ،ق َ
الس ْح ُر ِفي بِ ْئ ِر ُفلاَ ٍنَ .ق َ
بِا ْل ُم َع ِّو َذت َْي ِن َو َق َ
الَ :ف َأ َم َر ُه َأ ْن َي ُح َّل ا ْل ُع َقدَ َو َتق َْر َأ
ال :إِ َّن َر ُجلاً م َن ا ْل َي ُهود َس َح َر َكَ ،و ِّ
آ َي ًةَ ،ف َج َع َل َيقْر ُأ َو َي ُحلَ ،ح َّتى َقا َم ال َّنبِي ﷺ َك َأن ََّما ُأن ِْش َط ِم ْن ِع َق ٍ
ال)).رواه عبدالحميد في مسنده ،)271( :وصحح إسناده محقق
َ
ُّ
الكتاب الشيخ مصطفى العدوي.

 -2سورة (الناس) آخر سور القرآن الكريم البالغة مئة وأربع عشرة سورة ،وهي آخر السور المكية – بحسب ترتيب المصحف  -البالغة

خصــائصــها

ستا وثمانين سورة بحسب روايات ترتيب النزول  ،وهي آخر سور المفصل البالغة ست ًا وستين سورة ،وهي آخر السور المفتتحة
باألمر – بحسب ترتيب المصحف – والبالغة ست سور ،جاءت مرتبة على النحو التالي  :الجن ،العلق ،الكافرون  ،اإلخالص،

العشر األخير من المصحف.
الفلق  ،الناس( ، )2وكلها سور مكية وجاءت في ُ

 -3يستحب قراءة سورة ( اإلخالص) مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصالة المفروضة وعلى المريض؛ لما
اشتملتا عليه من جوامع االستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيال(.)3

 -4افتتح القرآن الكريم بسورة الفاتحة التي ذكر فيها االستعانة بالله – تعالى ...﴿ : -ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ وختم بالمعوذتين

التي ذكر فيها اللجوء إلى الله – تعالى  ،-ليجمع بين حسن البدء  ،وحسن الختم  ،وذلك غاية الحسن والجمال ،ألن العبد
يستعين بالله ويلتجئ إليه  ،من بداية األمر إلى نهايته.

محورها
الرئيسـي
ومقاطعها



االستجارة واالحتماء برب الناس ومليكهم وإلههم ،من شر أعدى األعداء  ،إبليس وأعوانه من شياطين اإلنس والجن  ،الذين
يغوون الناس بأنواع الوسوسة واإلغواء.
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خامتة ورجاء

وبعد هذه الجولة مع مفاتيح سور القرآن الكريم ،التي أرجو أن تكون قد حققت الهدف منها ،وهو

إعطاء تعريف عام لجميع سور القرآن الكريم ،ثم فتح الباب أمام محبي كتاب الله – تعالى – لتدبر معانيه
وفهم أحكامه ،ليتحقق الهدف األكبر وهو اتباع كتاب الله والعمل بأحكامه واالتعاظ بمواعظه ،فتحل

بركة هذا الكتاب الكريم على صاحبه ،قال تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ﴾ سورة األنعام .

وأخيرا وليس آخرا...

يح ُة)) رواه مسلم.
انطالقا من قول الحبيب المصطفى ﷺ (( :الدِّ ُ
ين ال َّن ِص َ

فأرجو كل َمن لديه نقد على الكتاب ،أو مالحظة علمية أو لغوية أو فنية ،أو مقترح يمكن أن يستفاد

منه في الطباعات القادمة  -إن قدر الله – تعالى  -القبول للكتاب  ،-فأرجو أن يراسلني على العنوان
البريدي اإللكتروني التالي salahalqabandi@gmail.com:

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ،والحمد لله رب العالمين.
صالح القبندي
دولة الكويت

الثالثاء )26( :ربيع اآلخر1438( ،هـ)
 2017 / 1 /24م
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الـمراجــع

حرف (أ)
()1

()2

اإلتقان في علوم القرآن ،تأليف  :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

()12

السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،تحقيق :فواز أحمد زمرلي ،الناشر  :دار

الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة الثانية 1421 :هـ 2001 -م.

أحكام القرآن ،المؤلف :القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي

()13

المعافري االشبيلي المالكي (المتوفى543 :هـ) ،راجع أصوله

()3

()4

األدب المفرد،المؤلف :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

ناصر الدين األلباني (المتوفى 1420 :ه��ـ) ،إش��راف :زهير
 1405هـ 1985 -م.

()5

أسرار ترتيب القرآن ،المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

()6

أسلوب القسم في القرآن الكريم (دراسة وإحصاء) ،تأليف:

()8

السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،الناشر :دار الفضيلة للنشر والتوزيع.

االستيعاب في بيان األسباب ،تأليف  :سليم بن عيد الهاللي،

ومحمد بن موسى آل نصر ،الناشر  :دار ابن الجوزي ،الطبعة

بيروت،الطبعة :األولى 1412 :هـ 1992 -م.

()9

أسماء سور القرآن وفضائلها ،تأليف  :د .منيرة محمد ناصر الدوسري،

()10

أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته ،تأليف :الدكتور آدم

()11

الناشر  :دار ابن الجوزي  -الرياض ،الطبعة األولى 1426 :هـ.

بمبا ،الناشر :مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث – دبي ،الطبعة
األولى 1430 :هـ 2009 -م.

أسرار ترتيب القرآن ،المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل

الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،الناشر :دار الفضيلة للنشر

بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى:

– لبنان،عام النشر  1415 :هـ 1995 -م.

اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ،المؤلف :محمد

بن عبد الرحمن الخميس ،الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية
األولى1419:هـ .

()16

أمهات مقاصد القرآن وطرق معرفتها ومقاصدها ،تأليف  :الدكتور

()17

دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة األولى 1422 :هـ  2001 -م.

عز الدين بن سعيد كشنيط الجزائري ،الناشر :دار مجدالوي –

عمان ،الطبعة األولى 2011 :م .

آيات ّبينات (التعريف بكتاب الله – مواضع السور – تفسير جزء

عم) ،إعداد :الدكتور ياسر بن عواض الطويرقي ،إصدار :دار

الطرفين للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية ،طبعة:
()18

1433هـ2012 ،م.

أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ،المؤلف :جابر بن موسى بن عبد
القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم،

المدينة المنورة ،الطبعةالخامسة1424 :هـ2003/م.

االستيعاب في معرفة األصحاب ،المؤلف :أبوعمر يوسف بن عبد

463هـ) ،المحقق :علي محمد البجاوي ،الناشر :دار الجيل،

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف  :محمد األمين

()15

الثانية  1430 :هـ.

الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:

الرياض ،الطبعة األولى 1427 :هـ  2006 -م.

 1000سؤال وجواب في القرآن ،المؤلف :قاسم عاشور ،الناشر:

د.وضحة عبدالكريم الميعان ،الناشر :مكتبة الكويت الوطنية،

طبعة سنة 2006 :م.

(المتوفى1420 :هـ) ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –

واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربية السعودية :الطبعة:

دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة الثالثة 1409 :هـ1989 -م.

الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة الثانية:

()7

()14

البخاري (المتوفى256 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،المؤلف  :محمد

أصل صفة صالة النبي ﷺ ،المؤلف :محمد ناصر الدين األلباني

1393هـ) ،الناشر  :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت

وخرج أحاديثه وع َّلق عليه :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 :هـ  2003 -م.

والتوزيع.

حرف (ب)
()19

البرهان فى تناسب سور القرآن ،تأليف :أحمد بن إبراهيم بن
الزبير الثقفي الغرناطي ،أبو جعفر (المتوفى708 :هـ) ،تحقيق:
محمد شعباني ،دار النشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-

()20

()21
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المغرب ،عام النشر 1410 :هـ 1990 -م.

البرهان في علوم القرآن ،تأليف  :اإلمام بدر الدين محمد بن عبدالله

الزركشي (المتوفى 794 :هـ) ،تحقيق :أبي الفضل الدمياطي،
الناشر :دار الحديث – القاهرة ،سنة الطبع 1427 :هـ 2006 -م.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تأليف :مجد الدين

أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى817 :هـ)،

()22

تحقيق  :محمد علي النجار،الناشر :المجلس األعلى للشؤون

()33

تفسير الشعراوي – الخواطر ،المؤلف :محمد متولي الشعراوي

البالغة  –2المعاني،كود المادة ،LARB4103 :المرحلة:

()34

تفسير الفاتحة والبقرة ،المؤلف :محمد بن صالح بن محمد

اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي -القاهرة.

بكالوريوس ،المؤلف :مناهج جامعة المدينة العالمية ،الناشر:

جامعة المدينة العالمية.

()35

حرف (ت)
()23

تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري،المؤلف:

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري

(المتوفى310 :هـ) ،الناشر :دار التراث – بيروت ،الطبعة الثانية :

()24

 1387هـ.

يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،حققه وعلق عليه:

()25
()26

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،المؤلف :أبو العال محمد

()28

()37

المنصورة ،الطبعة الخامسة 2014 :م.

تحزيب القرآن ،تأليف  :د .عبدالعزيز بن علي الحربي ،الناشر :

دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة األولى 1431:هـ 2010 -م .

العثيمين (المتوفى1421 :هـ) ،الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة

العربية السعودية ،الطبعة األولى1423 :هـ.

تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم للدكتور محمد بن حامد

المطيري ،الناشر  :دار التدميرية – الرياض ،الطبعة األولى

1432هـ2011-م.

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،المؤلف :أبو محمد عبد
الرحمن ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :هـ) ،المحقق:
أسعد محمد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -المملكة

التبيان في آداب حملة القرآن ،المؤلف :أبو زكريا محيي الدين
أبوعبدالله أحمد بن إبراهيم أبي العينين ،الناشر  :دار المودة –

()27

()36

(المتوفى1418 :هـ) ،الناشر :مطابع أخبار اليوم.

()38

العربية السعودية ،الطبعة الثالثة 1419 :هـ.

تفسير الماوردي = النكت والعيون ،المؤلف :أبو الحسن علي بن
محمد البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هـ) ،المحقق:
السيد ابن عبد المقصود ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت.

تفسير المراغي ،المؤلف :أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:

1371هـ) ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي
وأوالده – مصر ،الطبعة األولى 1365 :هـ 1946 -م .

عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى1353 :هـ)،

()39

تفسير المنار ،المؤلف :محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى1354 :هـ)،

ترتيب سور القرآن ،لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

()40

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،إعداد  :نخبة من علماء

الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.

السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،تحقيق  :الدكتور  :السيد الجميلي،
الناشر  :دار ومكتبة الهالل – بيروت ،الطبعة األولى .1986 :

التسهيل لعلوم التنزيل ،المؤلف :أبو القاسم ،محمد بن أحمد

ابن محمد بن عبد الله ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى:

741هـ) ،المحقق :الدكتور عبد الله الخالدي ،الناشر :شركة دار

األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،الطبعة األولى 1416 :هـ.

()29

تفسير ابن كثير لإلمام الحافظ عماد الدين أبوالفداء اسماعيل بن

()30

التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الكريم ،تأليف الدكتور

كثير القرشي الدمشقي ،الناشر  :دار القلم – بيروت.

عبدالعظيم إبراهيم المطعني ،مكتبة وهبة – القاهرة ،الطبعة

األولى1420 :هـ 1999 -م.

()31

التفسير الحديث ،المؤلف :دروزة محمد عزت ،الناشر :دار إحياء

()32

تفسير اإلمام الشافعي،المؤلف :الشافعي أبو عبد الله محمد

الكتب العربية – القاهرة ،الطبعة1383 :هـ.

ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن

الناشر :دار التدمرية  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى:

 2006 - 1427م.

التفسير وعلوم القرآن بإشراف الدكتور مصطفى المسلم ،الناشر

:كلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة ،إصدار

()41

()42

()43

عام 1431 :هـ2010 ،م .

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،المؤلف  :د وهبة بن

مصطفى الزحيلي ،الناشر :دار الفكر المعاصر – دمشق ،الطبعة

الثانية1418:هـ .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،المؤلف :الدكتور :محمد سيد

طنطاوي ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع –
القاهرة ،الطبعة األولى 1998 – 1997 :م .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم،المؤلف :مجموعة من العلماء

بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ،الناشر :الهيئة العامة

لشؤون المطابع األميرية ،الطبعة األولى 1393( :هـ =  1973م)
()44

عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى204 :هـ) ،جمع
الفران (رسالة دكتوراه)،
وتحقيق ودراسة :د .أحمد بن مصطفى َّ

الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب،سنة النشر1990 :م.

 1414( -هـ =  1993م).

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،المؤلف:

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
(المتوفى852 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية،الطبعة األولى:

()45
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1419هـ1989 .م.

التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم ،تأليف  :الدكتور فاضل صالح
السامرائي ،دار ابن الجوزي – الدمام ،الطبعة األولى1432 :هـ.

()46

األستاذ :عمرو خالد،الناشر  :الدار العربية للعلوم – بيروت،

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،المؤلف :عبد الرحمن

الطبعة األولى 1425 :هـ  2004 -م.

بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى1376 :هـ) ،المـحـقق:

حرف (د)

عبد الرحمن بن معال اللويحق ،الناشر :مؤسسة الرسالةالطبعة

األولى1420 :هـ  2000-م.

حرف (ج)
()47

جامع األصول في أحاديث الـرسول ،المؤلف :مجد الدين

عبد القادر األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشير عيون ،الناشر :مكتبة

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري

()59

الرسالة ،الطبعة األولى1420 :هـ 2000 -م.

()60

القاهرة ،الطبعة الثانية1384 :هـ 1964 -م.

الجامع لشعب اإليمان ،تصنيف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
ُ
الخ ْس َر ْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي (المتوفى458 :هـ) ،أشرف
على تحقيقه وتخريج أحاديثه :مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السلفية

()61

()52

الدايم سيف القاضي،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت،

()62
()63

الطبعة األولى 1419 :هـ  1999 -م.

حرف (خ)

()53

()54

()55

خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية ،المؤلف :عبد العظيم

()64

والرد عليها ،المؤلف :عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري،

 1427هـ  2006 -م.

دليل القرآن الكريم ،إع��داد :مصطفى محمود أبوصالح،
إصدار:جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في المملكة

العربية السعودية ،طبعة 1413:هـ1992،م.

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ،المؤلف :محمد علي بن
محمد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى:

الرحيق المختوم ،تأليف  :الشيخ صفي الرحمن المباركفوري،
الناشر  :جمعية إحياء التراث اإلسالمي – الكويت .

روح البيان ،المؤلف :إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي

الحنفي الخلوتي ،المولى أبو الفداء (المتوفى1127 :هـ) ،الناشر:
دار الفكر – بيروت.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،المؤلف:

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني األلوسي (المتوفى:

العلمية – بيروت ،الطبعة األولى1415 :هـ.

وهبة،الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1992 -م.

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،المؤلف :أبو نعيم األصبهاني

1394هـ 1974 -م.

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري

1270هـ) ،المحقق :علي عبد الباري عطية ،الناشر :دار الكتب

إبراهيم محمد المطعني (المتوفى1429 :هـ) ،الناشر :مكتبة

(المتوفى430 :هـ) ،الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر،

1429هـ2009 -م.

حرف (ر)

عبدالرحيم ،الناشر  :الدار العالمية للنشر والتوزيع – اإلسكندرية،

السخاوي (المتوفى643 :هـ)،دراسة وتحقيق :عبد الحق عبد

(المتوفى458 :هـ) ،المحقق :بدر بن عبد الله البدر ،الناشر:

1425هـ 2004 -م.

الجامع في فضائل سور وآي��ات القرآن ،تأليف :حسان بن

جمال القراء وكمال اإلقراء،المؤلف :علي بن محمد علم الدين

الدعوات الكبير ،المؤلف :أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي

للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة الرابعة:

مع الدار السلفية ببومباي بالهند،الطبعة األولى 1423 :هـ 2003 -م.

الطبعة األولى  1431 :هـ  2010 -م.

1433هـ2012،م.

1057هـ) ،اعتنى بها :خليل مأمون شيحا ،الناشر :دار المعرفة

ببومباي – الهند ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون
()51

عبدالرحمن بن سليمان الرومي ،الرياض ،الطبعة الثامنة عشر:

الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى:

الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،المؤلف :أبو عبد الله

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى671 :هـ) ،تحقيق:

1426هـ) ،الناشر :دار المنار ،الطبعة الثانية1419 :هـ1999-م.

غراس للنشر والتوزيع – الكويت ،الطبعة األولى للنسخة الكاملة:

جامع البيان في تأويل القرآن ،المشهور بتفسير الطبري  ،المؤلف:

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية –
()50

()58

الحلواني  -مطبعة المالح  -مكتبة دار البيان،الطبعة  :األولى.

(المتوفى310 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة

()49

()57

دراس��ات في علوم القرآن الكريم ،تأليف  :أ.د /فهد بن

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد
الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى 606 :هـ) ،تحقيق:

()48

()56

دراسات في علوم القرآن ،المؤلف :محمد بكر إسماعيل (المتوفى:

حرف (ز)
()65

خواطر قرآنية – نظرات في أهداف سور القرآن  ،-تأليف :
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زهرة التفاسير ،المؤلف :محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف
بأبي زهرة (المتوفى1394 :هـ) ،دار النشر :دار الفكر العربي.

حرف (ص)

حرف (س)
()66

سبل السالم ،المؤلف :محمد بن إسماعيل الصنعاني (المتوفى:

()67

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،تأليف:

1182هـ) ،الناشر :دار الحديث.

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن
آدم ،األشقودري األلباني (المتوفى1420 :هـ) ،الناشر :مكتبة

()68

المعارف للنشر والتوزيع -الرياض ،الطبعة األولى.

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في

األمة،المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني

(المتوفى1420 :ه��ـ) ،دار النشر :دار المعارف ،الرياض -
()69

()70

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي ،المؤلف  :أبو عبد الله مصطفى بن

العدوي شلباية المصري ،مصدر الكتاب  :دروس صوتية قام بتفريغها

()72

()73

()78

()79

()80

موقع الشبكة اإلسالميةhttp://www.islamweb.net

()81

والتوزيع – الرياض ،الطبعة األولى.

سنن أبي داود ،تصنيف  :اإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن

األشعث السجستاني (المتوفى 275هـ) ،مراجعة وضبط  :محمد

()82

محي الدين عبدالحميد ،الناشر  :دار الكتب العلمية – بيروت.

()83

الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:

()74

()84

تحقيق :مصطفى عبد الواحد ،الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر

والتوزيع بيروت – لبنان ،عام النشر1395 :هـ 1976 -م.

()85

حرف (ش)

()75

بالطحاوي (المتوفى321 :ه��ـ) ،تحقيق :شعيب األرن��ؤوط،

()76

إسماعيل البخاري (المتوفى 256 :هـ) ،الناشر  :دار ابن حزم –
بيروت ،الطبعة األولى 1424 :هـ2003 ،م.

صحيح سنن الترمذي لإلمام محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى

بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :هـ) ،تأليف:

والتوزيع – الرياض ،الطبعة األولى1420 :هـ 2000 -م.

صحيح مسلم ،تصنيف  :اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج
القشيري النيسابوري (المتوفى 261 :هـ) ،تحقيق  :محمد فؤاد

عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

صفوة التفاسير ،تأليف  :الشيخ محمد على الصابوني ،الناشر:

دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ،الطبعة

ضعيف سنن الترمذي ،المؤلف :محمد ناصر الدين األلباني

(المتوفى1420 :هـ) ،الناشر  :مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة

عتاب الرسول في القرآن (تحليله وتوجيه) ،للدكتور صالح
عبدالفتاح الخالدي ،الناشر :دار القلم – دمشق ،الطبعة األولى:

1425هـ2004،م.
ِ
الم َت َم ِّني في تخريج ِك ِ
ُع ُ
اليوم َوالليلة»
تاب َ
الراغب ُ
«ع َم ِل َ
جالة ّ
الس ِّني،المؤلف :أبو أسامة ،سليم بن عيد الهاللي ،الناشر:
البن ُّ
دار ابن حزم ّ
للط َباعة َوالنشر َوال َتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة

شرح مشكل اآلثار،المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة

بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف

صحيح البخاري ،تصنيف  :اإلمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن

حرف (ع)

الطبعة األولى1421 :هـ 2001 -م.

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى774 :هـ)،

بيت األفكار الدولية  -لبنان  ،طبعة 2004:م.

األولى1420هـ 2000 -م.

حسن عبد المنعم شلبي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت،
السيرة النبوية (من البداية والنهاية البن كثير) ،المؤلف :أبو الفداء

التميمي المتوفى(254هـ) ،اعتنى به :جاد الله الخداش ،الناشر:

حرف (ض)

الترمذي ( المتوفى 279 :هـ) ،الناشر  :دار ابن حزم – بيروت،

السنن الكبرى ،تصنيف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي

صحيح ابن حبان ،تصنيف :اإلمام أبي حاتم محمد بن حبان

األولى1417هـ 1997 -م.

سنن الترمذي ،تصنيف  :اإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى
الطبعة األولى 1422 :هـ 2002 -م .

الطبعة الرابعة 1418 :هـ  1997 -م.

الشيخ محمد ناصر األلباني ،إصدار :مكتبة المعارف للنشر

سنن ابن ماجه ،تأليف :ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد

القزويني ،وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ) ،تحقيق:

إسماعيل البخاري (المتوفى256 :هـ) ،حقق أحاديثه وعلق عليه:
محمد ناصر الدين األلباني ،الناشر :مكتبة الدليل -السعودية،

الممكلة العربية السعودية،الطبعة األولى1412 :هـ 1992 /م.

الشيخ محمد ناصر األلباني ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر

()71

()77

صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري ،المؤلف :محمد بن

()86

الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1415 :هـ1494 ،م.
شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية ،المؤلف :د .م ِ
ساعدُ بن ُس َل ْي َمان
ُ
بن ن ِ
َاصر َّ
الط َّيار ،الناشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة الثانية1428 :هـ.
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األولى 1422 :هـ  2001 -م.

علوم القرآن الكريم – سلسلة العلوم اإلسالمية ( ،)13تأليف :
د.أحمد القضاة ،د.أحمد شحروري ،د.ياسين خليل ،اصدار  :دار

المنهل – عمان ،الطبعة األولى 2005 :م.

()87

عمل اليوم والليلة سلوك النبي ﷺ مع ربه عز وجل ومعاشرته مع
العباد ،المؤلف :أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بـ «ابن
الس ِّني» (المتوفى364 :هـ) ،المحقق :كوثر البرني ،الناشر :دار
ُّ
القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن  -جدة  /بيروت.

حرف (ف)
()88

()89

()90

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي بن

فتح القدير ،المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبد الله

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة،المؤلف:

()93

الرياض ،الطبعة األولى 1420 :هـ  1999 -م.

( )101قواعد التدبر األمثل لكتاب الله عز وجل ،تأليف :الدكتور
عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ،الناشر :دار القلم – دمشق،
الطبعة الثانية 1409 :هـ1989 ،م.

حرف (ك)

أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس

( )102الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،المؤلف :أبو بكر بن أبي

دار الفكر ،دمشق – سورية ،الطبعة األولى1408 :هـ 1987 -م.

(المتوفى235 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر:

شيبة ،عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي

مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعةاألولى1409 :هـ.

فضائل القرآن ،تأليف  :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير

حرف (ل)

القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ه��ـ) ،تحقيق:
األولى1416 :هـ.

( )103لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ،المؤلف :الدكتور فاضل
صالح السامري ،دار عمار – عمان ،الطبعة الثانية 1422 :هـ -

المتوفي
فضائل القرآن ،تأليف  :اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم ( ُ

سنة224هـ) ،تحقيق  :الشيخ مجدي فتحي السيد ،الناشر  :دار
الصحابة للتراث – طنطا ،الطبعة األولى 1430 :هـ 2009 -م .

2001م .

( )104لباب التأويل في معاني التنزيل ،المؤلف :عالء الدين علي بن
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن

فضائل القرآن ،تأليف :الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد

(المتوفى741 :هـ) ،المحقق :تصحيح محمد علي شاهين ،الناشر:

المتوفي سنة432هـ) ،تحقيق  :الدكتور أحمد بن
المستغفري ( ُ
1427هـ 2006 -م .

فضائل القرآن الكريم ،تأليف :الدكتور عبدالسالم بن صالح بن

سليمان الجارالله ،الناشر :دار التدمرية – الرياض ،الطبعة األولى:
1429هـ 2008 -م .

()95

في ظالل القرآن ،تأليف  :األستاذ سيد قطب ،الناشر  :دار الشروق

()96

فيض القدير شرح الجامع الصغير ،المؤلف :زين الدين محمد

– القاهرة وبيروت ،الطبعة السابعة 1397 :هـ 1987 -م .

المناوي القاهري (المتوفى1031 :هـ) ،الناشر :المكتبة التجارية

الكبرى – مصر ،الطبعة األولى1356 :هـ .

دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415 :هـ.

حرف (م)

( )105مباحث في إعجاز القرآن ،تأليف :الدكتور مصطفى مسلم ،الناشر:
دار المنارة – جدة ،الطبعة األولى1408 :هـ 1988 -م .

( )106مباحث في التفسير الموضوعي ،تأليف  :أ.د .مصطفى المسلم،
الناشر  :دار القلم – دمشق ،الطبعة الثالثة 1421 :هـ 2000 -م .

( )107مباحث في علوم القرآن ،المؤلف :صبحي الصالح ،الناشر :دار
العلم للماليين ،الطبعة السادسة والعشرون  :يناير 2005م.

( )108مباحث في علوم القرآن ،تأليف  :مناع القطان ،الناشر  :مؤسسة
الرسالة – بيروت ،الطبعة الثالثة 1420 :هـ 1999 -م .

( )109مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،المؤلف :أبو الحسن نور الدين علي

حرف (ق)
()97

دمشق ،الطبعة األولى 1419 :هـ 1998 -م .

ابن ناصر آل سعدي (المتوفى1376 :هـ) ،الناشر :مكتبة الرشد،

فارس السلوم ،الناشر  :دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة األولى :

()94

دار النفائس – األردن ،الطبعة الثالثة 1430 :هـ 2010 -م .

( )100القواعد الحسان لتفسير القرآن ،المؤلف :أبو عبدالله ،عبد الرحمن

الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ،الطبعة األولى  1414:هـ.

أبواسحاق الحويني ،الناشر  :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة،الطبعة

()92

()99

القصص القرآني ،للدكتور صالح الخالدي ،الناشر :دار القلم –

الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ) ،الناشر :دار ابن كثير ،دار

البجلي الرازي (المتوفى294 :هـ) ،تحقيق :غزوة بدير،الناشر:

()91

()98

قصص القرآن الكريم ،لألستاذ الدكتور فضل حسن عباس ،الناشر:

حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي (المتوفى 852 :هـ) ،الناشر:
دار المعرفة  -بيروت ،سنة الطبع .1379 :

الناشر :دار الفكر العربي  -دار الثقافة العربية للطباعة.

بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى807 :هـ) ،المحقق:

القرآن وإعجازه العلمي ،المؤلف :محمد إسماعيل إبراهيم،
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حسام الدين القدسي ،الناشر :مكتبة القدسي -القاهرة ،عام النشر:

 1414هـ1994 -م.

( )110المحرر في أسباب النزول ،الدكتور خالد بن سليمان المزيني ،دار

أبو عبد الله ،ولي الدين ،التبريزي (المتوفى741 :هـ)،المحقق:

( )111المحرر في علوم القرآن ،إعداد :د.مساعد سليمان بن ناصر الطيار،

الطبعة الثالثة1985 :م.

ابن الجوزي ،الطبعة الثالثة 1433 :هـ .

الناشر :معهد اإلمام الشاطبي -جدة ،الطبعة الثانية1429 :هـ،
2008م.

( )112المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،المشهور بتفسير ابن

محمد ناصر الدين األلباني،الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت،

( )121معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ،المؤلف :محيي السنة،
أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى510 :هـ) ،الناشر :دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة 1417 :هـ 1997 -م.

عطية،المؤلف :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن

( )122مع قصص السابقين في القرآن ،للدكتور صالح الخالدي ،الناشر:

عبد السالم عبد الشافي محمد ،الناشر :دار الكتب العلمية –

سمى (إعجاز القرآن ومعترك
( )123معترك األقران في إعجاز القرآن ،و ُي َّ

تمام بن عطية األندلسي المحاربي (المتوفى542 :هـ) ،المحقق:

بيروت ،الطبعة األولى 1422:هـ.

دار القلم – دمشق،الطبعة األولى ك 1409هـ 1989 -م .

األقران) ،المؤلف :جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ)،

دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى1408 :هـ

( )113المدخل لدراسة القرآن الكريم ،المؤلف :محمد بن محمد بن
سويلم أبو ُشهبة (المتوفى1403 :هـ) ،الناشر :مكتبه السنة –
القاهرة ،الطبعة الثانية 1423 :هـ  2003 -م.

( )114مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المؤلف :علي بن (سلطان)

محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري (المتوفى:

1014هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان،الطبعة األولى:
1422هـ 2002 -م.

1988 -م.

( )124المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة ،المؤلف :أحمد عمر أبو
شوفة ،الناشر :دار الكتب الوطنية – ليبيا،عام النشر2003 :م.

( )125معجم األدوات والضمائر في القرآن الكريم ،وضعه  :د .إسماعيل
أحمد عمايره ،د .عبدالحميد مصطفى السيد ،الناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة الرابعة 1418 :هـ 1998 -م.

( )115مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،المؤلف :أبو الحسن عبيد

( )126المعجم األوسط ،المؤلف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى1414 :هـ) ،الناشر:

المحقق :طارق بن عوض الله بن محمد ،عبد المحسن بن

الله بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان الله بن حسام

اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ)،

إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار الحرمين – القاهرة ،طبعة سنة:

إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -الجامعة السلفية -
بنارس الهند ،الطبعة الثالثة  1404 :هـ 1984 -م.

1415هـ 1993 -م .

( )116المستدرك على الصحيحين ،تصنيف :أبو عبد الله الحاكم محمد

( )127المعجم الكبير ،المؤلف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ)،

المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن

ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة :األولى1411 :ه –  1990م .

( )117مسند أبي داود الطيالسي ،المؤلف :أبو داود سليمان بن داود بن

الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى204 :هـ) ،المحقق :الدكتور

محمد بن عبد المحسن التركي ،الناشر :دار هجر – مصر ،الطبعة:
األولى 1419 :هـ  1999 -م.

( )118مسند السراج ،لإلمام محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران

بالس َّراج (المتوفى313 :هـ)،
الخراساني النيسابوري المعروف َّ

حققه األستاذ رشاد الحق األثري ،الناشر :دار العلوم – باكستان،

الطبعة األولى 1423 :هـ 2002 -م .

اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ)،

تيمية – القاهرة .الطبعة :الثانية.

( )128معجم علوم القرآن ،تأليف  :إبراهيم محمد الجرمي ،إصدار :دار
القلم – دمشق ،الطبعة األولى 1422 :هـ2001 ،م.

( )129المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،وضعه  :محمد فؤاد
عبدالباقي ،الناشر  :دار الفكر – بيروت ،طبعة سنة 1401 :هـ -
1981م.

( )130المعجم المفهرس آليات القرآن الكريم ،إعداد :عكاشة الطيبي
وأشرف الوحش ،الناشر :دار الفضيلة -القاهرة .

( )131المغني ،تأليف  :أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد

( )119مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،تأليف :إبراهيم بن

ابن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن

885هـ) ،تحقيق :د.عبدالسميع محمد أحمد حسين ،الناشر:

التركي ،والدكتور عبدالفتاح الحلو ،الناشر  :هجر – القاهرة،

قدامة المقدسي (المتوفى620 :هـ) ،تحقيق :الدكتور عبدالله

عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى:
مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة األولى 1408 :هـ 1987 -م.

( )120مشكاة المصابيح ،المؤلف :محمد بن عبد الله الخطيب العمري،

الطبعة الثانية 1412 :هـ1992 ،م.

( )132مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،المؤلف :أبو عبد الله محمد بن
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عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (المتوفى606 :ه��ـ) ،الناشر :دار إحياء

التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثالثة  1420 :هـ.

( )133المكي والمدني في القرآن الكريم ،تأليف  :عبدالرزاق حسين

( )145نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،تأليف :إبراهيم بن عمر بن
حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى885 :هـ)،

الناشر :دار الكتاب اإلسالمي -القاهرة.

( )146نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ،تأليف  :الشيخ

أحمد ،الناشر  :دار ابن عفان – القاهرة ،الطبعة األولى 1420 :هـ،

محمد الغزالي ،الناشر :دار الشروق – القاهرة ،الطبعة الثانية :

( )134مناهل العرفان في علوم القرآن ،تأليف :األستاذ الشيخ محمد

( )147نحو تفسير موضوعي ،المؤلف  :الشيخ محمد الغزالي ،الناشر :

1999م.

عبدالعظيم الزرقاني (المتوفى1367 :هـ) ،الناشر :مطبعة عيسى

البابي الحلبي وشركاه.

( )135المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،المؤلف :أبو زكريا

1413هـ1992،م.
دار نهضة مصر.

( )148نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ،المؤلف :جمال الدين
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:

محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،الناشر:

597هـ) تحقيق :محمد أشرف علي المليباري،الناشر :عمادة

( )136منهج االستنباط من القرآن الكريم ،تأليف  :فهد بن مبارك الوهبي،

( )149النهاية في غريب الحديث واألثر ،المؤلف :مجد الدين أبو

دار الفكر ،سنة الطبعة 1401 :هـ1981 ،م.

الناشر  :مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي –

البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة.

السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى606 :هـ) ،الناشر :المكتبة

جدة ،الطبعة األولى 1428هـ 2007 -م.

العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد

( )137موسوعة فضائل سور وآيات القرآن – القسم الصحيح – ،تأليف:

الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني ،الناشر :مكتبة العلم – جدة،

الزاوى  -محمود محمد الطناحي.

( )138الموسوعة الفقهية الكويتية ،إصدار :وزارة األوقاف والشؤون

حرف (و)

الطبعة الثالثة1423 :هـ2003 ،م.

اإلسالمية – الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404هـ).

( )150الواضح في علوم القرآن ،المؤلف :مصطفى ديب البغا ،محيى

( )139الموسوعة القرآنية ،المؤلف :إبراهيم بن إسماعيل األبياري (المتوفى:

الدين ديب مستو ،الناشر :دار الكلم الطيب  /دار العلوم االنسانية

( )140الموسوعة القرآنية ،خصائص السور ،المؤلف :جعفر شرف الدين،

( )151وظيفة الصورة الفنية في القرآن ،المؤلف :عبد السالم أحمد

1414هـ) ،الناشر :مؤسسة سجل العرب ،الطبعة1405 :هـ.

المحقق :عبد العزيز بن عثمان التويجري ،الناشر :دار التقريب بين
المذاهب اإلسالمية – بيروت ،الطبعة األولى1420 :هـ.

( )141الميسر في علم عد آي القرآن ،تأليف  :أ.د .أحمد خالد شكري،

إصدار  :معهد اإلمام الشاطبي – جدة  -المملكة العربية السعودية،

الطبعة األولى 1433 :هـ2012 ،م.

( )142المقدمات األساسية في علوم القرآن  -تأليف  :عبدالله بن يوسف
الجديع  -توزيع مؤسسة الريان  -بيروت  -الطبعة الخامسة

2011م .

( )143البيان في عد آي القرآن ،تأليف  :أبو عمرو الداني األندلسي ،تحقيق
 :الدكتور غانم قدوري الحمد ،إصدار :مركز المخطوطات

والتراث والوثائق – دولة الكويت ،الطبعة األولى 1414 :هـ،

1994م.

حرف (ن)
( )144نداءات الرحمن ألهل اإليمان ،المؤلف :أبو بكر الجزائري،
الناشر :مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،المملكة العربية
السعودية،الطبعة الثالثة1421 :هـ2001/م.
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– دمشق ،الطبعة الثانية 1418 :هـ  1998 -م.

الراغب،الناشر :فصلت للدراسات والترجمة والنشر – حلب،

الطبعة األولى 1422 :هـ 2001 -م.
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قائمة إصدارات
الوعي اإلسالمي

القدس يف القلب والذاكرة

حقوق اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية

املجموعة القصصية لألطفال (األوىل) «براعم اإليامن»
احلوار مع اآلخر املنطلقات والضوابط
النقد الذايت رؤية نقدية إسالمية

املرأة املعارصة بني الواقع والطموح
احلج والدة جديدة

الفنون اإلسالمية تنوع حضاري فريد
ال إنكار يف مسائل االجتهاد

املجموعة الشعرية لألطفال «براعم اإليامن»

التجديد يف التفسري نظرة يف املفهوم والضوابط

مقاالت الشيخ حممد الغزايل يف جملة الوعي اإلسالمي

مقاالت الشيخ عبد العزيز بن باز يف جملة الوعي اإلسالمي
رياض األفهام يف رشح عمدة األحكام

موسوعة األعامل الكاملة لإلمام حممد اخلرض حسني

علامء وأعالم كتبوا يف الوعي اإلسالمي

براعم اإليامن نموذج رائد لصحافة األطفال اإلسالمية

االختالف األصويل يف الرتجيح بكثرة األدلة والرواة وأثره

اإلعالم بمن زار الكويت من العلامء واألعالم
احلوالة

التحقيق يف مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك بن أنس
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األصول االجتهادية التي يبنى عليها املذهب املالكي

االجتهاد بالرأي يف عرص اخلالفة الراشدة

التوفيق والسداد يف مسألة التصويب والتخطئة يف االجتهاد

فقه املريض يف الصيام

القسمة

أصول الفقة عند الصحابة -معامل يف املنهج

السنن املتنوعة الواردة يف موضع واحد يف أحاديث العبادات

لطائف األدب يف استهالل اخلطب

نظرات يف أصول البيوع املمنوعة يف الرشيعة اإلسالمية

اإلعالء اإلسالمي للعقل البرشي

ديوان شعراء الوعي اإلسالمي
ديوان خطب ابن نباتة

اإلظهار يف مقام اإلضامر

مسألة تكرار النزول يف القرآن الكريم

احلافظ أبو احلجاج يوسف املزي وجهوده يف كتابه هتذيب الكامل

يف رحاب البيت النبوي

الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية
منهاج الطالب يف املقارنة بني املذاهب

معجم القواعد والضوابط الفقهية

فصيحا ّ
عف اللسان
كيف تغدو
ً

موائد احليس يف فضائل امرؤ القيس

إحتاف الربية فيام جد من املسائل الفقهية

تبرصة القاصد عىل منظومة القواعد

حقوق املطلقة يف الرشيعة اإلسالمية

اللغة العربية الفصحى
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املذهب عند  -احلنفية  -املالكية  -الشافعية  -احلنابلة

منظومات أصول الفقه (دراسة نظرية وصفية)

أجواء رمضانية

املنهج التعلييل بالقواعد الفقهية عند الشافعية

نحو منهج إسالمي يف رواية الشعر ونقده

علمية نرشت يف جملة الوعي اإلسالمي
دراسات وأبحاث
ّ
ابن رجب احلنبيل وأثره يف الفقه

التقيص ملا يف املوطأ من حديث النبي 

املجموعة القصصية لألطفال (الثانية) «براعم اإليامن»

كراسة لون لألطفال «براعم اإليامن»
موسوعة رمضان

جهد املقل (جمموعة من النظم العلمي)

العذاق احلواين عىل نظم رسالة القريواين

قواعد اإلمالء

العربية والرتاث

النسامت الندية يف الشامئل املحمدية

اهتاممات تربوية

أثر االحتساب يف مكافحة اإلرهاب
القرائن وأثرها يف علم احلديث

جهود علامء احلديث يف توثيق النصوص وضبطها

سرية محيدة ومنهج مبارك «الدكتور حممد سليامن األشقر»

أبحاث مؤمتر الصحافة اإلسالمية األول

نظام الوقف واالستدالل عليه

قراءة يف دفرت قديم عىل كتاب األصمعيات

قراءة أخرى يف دفرت قديم عىل كتاب الكامل للمربد
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الرتجيح بني األقيسة املتعارضة

التلفيق وموقف األصوليني منه
الرتبية بني الدين وعلم النفس
خمترص السرية النبوية

معجم اخلطاب القرآين يف الدعاء

املسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة
املسائل الفقهية املستجدة يف النكاح

دليل قواعد اإلمالء ومهاراهتا

علم املخطوط العريب
الرتاث العريب

من قضايا أصول النحو عند علامء أصول الفقه

هناية املرام يف معرفة من سامه خري األنام  ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])1
اجلزء املسلسل باألولية والكالم عليه [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])2

مولد رسول اهلل [ ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])3

الرساج الوهاج يف ازدواج املعراج [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])4

االستدراك عىل أحاديث اجلمع بني الصحيحني [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])5

علىم ْن زعم أن العمل غري جائز بكتب الفقه [ذخائر جملة الوعي
جواب العالمة السفاريني َ

اإلسالمي (])6

مأخذ العلم [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])7

حتفة األمني فيمن يقبل قوله بال يمني [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])8

الشذرات الفاخرة نظم الورقات النارضة [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])9

رشح أنفاس السحر يف أقسام احلديث واألثر [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])10
آداب الدارس واملدرس [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])11

إعانة اإلنسان عىل إحكام اللسان [ذخائر جملة الوعي اإلسالمي (])12
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تلوين اخلطاب (دراسة يف أسلوب القرآن الكريم)
التاريخ يف اإلسالم

رسالة يف الوقف

أغاريد الرباعم «براعم اإليامن»

أخالقنا اجلميلة «براعم اإليامن»

قصص لألطفال «براعم اإليامن»
قواعد العدد واملعدود

أرسار العربية

علامؤنا وتراث األمم ،القوس العذراء وقراءة الرتاث

املسائل األصولية املستدل هلا بقوله تعاىل :ﱫﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈﱪ

إحتاف املهتدين بمناقب أئمة الدين
احلسبة عىل املدن والعمران

عبقرية التأليف العريب

األمايل اللغوية يف املجالس الكويتية

التقريب واإلرشاد يف أصول الفقه

سلسلة أشيائي «قصص لألطفال» «براعم اإليامن»
حكايات ال تنسى مع ديمة «براعم اإليامن»
عالج السمنة أحكامه وضوابطه

املسجد األقىص أربعون معلومة نجهلها

مجعا وحتليل
تفسري عبداهلل بن مسعود اهلذيل ً

اإلرفاد ملن غدى عىل نظم قطر الندى

القول املأثور يف إحياء الصواب املهجور

أساليب اخلطاب يف القرآن الكريم
األرشبة واألطعمة
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قواعد اللغة العربية
الرصف العريب

علم البالغة

بحور الشعر العريب

ذاكرة جملة الوعي اإلسالمي (مخسون عا ًما من العطاء)
املجموعة العربية

مفاتيح سور القرآن الكريم
ختريج احلديث

نموذجا)
تطبيقات احلكمة يف دعوة أفراد املجتمع (املرأة
ً

معامل احلكمة يف منهج دعوة سامحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز « رمحه اهلل»
فضل اخلط والتوزيع اجلغرايف لنساخ القرآن الكريم

عيون البيان (افتتاحيات جملة الوعي اإلسالمي)

برطامن السعادة «براعم اإليامن»
سوالف جديت «براعم اإليامن»

البنوك الوقفية

قواعد األوقاف

مقاالت األستاذ الدكتور حممد السيد الدسوقي يف جملة الوعي اإلسالمي
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