
  

  

   ا  رة امر

 درا  
  

  

  

 ادرإةا  

 اوي ا  ا  ط  

 وم   ذأ  

   ارات ا وا ت ة

FatmaHindawy.el@azhar.edu.eg 



       

 

 

  

٩٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

  )دراسة بالغیة(حركة المعنى فى سورة االنفطار 

  اطمة عبد المجید عبد المجید هنداوي جعفرف

 جامعة  – كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات بالقاهرة -نقد البالغة وال قسم

   مصر-األزهر 

  FatmaHindawyel@azhar.edu.eg:البرید االلیكتروني 

   : الملخص

ـــــ  ة دراســــ(حركــــة المعنــــى فــــى ســــورة االنفطــــار "    هــــذا بحــــث بالغــــى معنــــون ب

ٕ، ولــیس البحــث تفــسیرا للــسورة أو تحلــیال لتراكیــب الــسورة وانمــا هــو بحــث )بالغیــة

یجمع بین دراسة أسلوب السورة وتحلیله وتفسیره وبین توضـیح لحركـة المعنـى فـى 

  .هذه األسالیب بدایة من مطلع السورة وحتى ختامها

ى مقدمــة وقــد كــان المــنهج المتبــع منهجــا اســتقرائیا اســتنباطیا، وقــد جــاء البحــث فــ

أمـــا المقدمـــة فیهـــا أهمیـــة الموضـــوع وخطتـــه ومنهجـــه، . وتمهیـــد ومبحثـــین وخاتمـــة

: المبحـث األول. والتمهید فیـه نبـذه عـن المقـصود بـالمعنى القرآنـى وحركـة المعنـى

فیه دراسة عن السورة وموضوعها وتناسبها مع ما قبلها وما بعدها وعالقة المطلع 

  .بالمقصد فیها

اول تحریــر المعنــى األم فــى الــسورة وبیــان حركتــه مــن خــالل ویتنــ: المبحــث الثــانى

  .تدبر الفروق البیانیة بین المعانى

 نتائج البحث ثم المصادر والمراجعثم الخاتمة وفیها أهم 

 -الـــــسور   تناســـــب-المعنـــــى   حركـــــة-االنفطـــــار ســـــورة   :الكلمـــــات المفتاحیـــــة

  .للتناسب البالغي االعجاز
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Abstract 

     This is a rhetorical research entitled "The Movement of Meaning in 

Surat Al-Infitar (Rhetorical Study). The research is not an explanation 

of the surah or an analysis of its structure, but rather it is a research 

that combines the study of the surah phraseology and its 

interpretation and analysis with an explanation of the movement of 

meaning in this phraseology from the beginning of the surah to its 

conclusion. The method used in this research is an inductive and 

deductive approach, and the research is divided into an introduction, a 

preface, two chapters and a conclusion. 

The introduction contains the importance of the subject, the plan and 

the method followed in the research. The preface contains an 

overview of what is meant by the Qur'anic meaning and the 

movement of meaning. 

The first chapter includes a study on the surah, its subject matter, its 

suitability with what is preceding and following it, and the relationship 

of its beginning with its intent. 

The second chapter deals with editing the main meaning in the surah 

and explaining its movement through understanding the rhetorical 

differences between the meanings. 

Then the conclusion, which contains the most important research 

results, then the sources and references. 

Keywords: Surat Al-Infitar - Movement of Meaning - Fit to Surah - The 

rhetorical miracle of proportionality 
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  مقدمة
   الحمد هللا منزل القرآن، معلم القرآن، علم البیان، الفاتح علیه أبواب الفهم 

العدنان، أفصح الفصحاء وأبلغ والتدبر واإلمعان، والصالة والسالم على النبى 

  . نهجه واتبع سنته إلى یوم الدینالبلغاء وعلى آله وصحبه ومن سار على

دراسة بالغیة، " حركة المعنى فى سورة االنفطار: "   فهذا بحث بالغى بعنوان

ٕولیس البحث تفسیرا للسورة، وال وقوف على تراكیب السورة ونظمها، وانما هو 

 للوقوف على المعنى ،لوب السورة وتحلیله بیانیابحث یجمع بین دراسة أس

المقالى والمقامى وبیان حركة المعنى فى هذه األسالیب بدایة من مطلع السورة 

  .مرورا بمعاقدها وانتهاء بختامها

  :وقد دفعنى لهذا البحث أمور عدة أجمل أهمها فیما یأتى

انتظم أن السورة اشتملت على مفردات خاصة بها، لم تأت فى غیرها ف - ١

فیها سلك المعنى المقصود، وهذا المعنى لن یتأتى إال بالتدبر المتأنى 

  .والتأمل الواعى

 علما بأن مناط التحدى سورة من -لفت نظرى لهذه السورة بالذات - ٢

یأیها اإلنسان ما غرك بربك :" قوله تعالى-القرآن الكریم ولو قصرت

ى مذ حفظت هذا العتاب اإللهى لإلنسانیة الذى لفت نظر" الكریم

السورة وأنا طفلة ثم بعد أن أدركت معناها، وما لهذه اآلیة من 

 .مشاعر نفسیة تلوح بداخلى كلما سمعتها أو قرأتها

كان لحضور دورة فى علم التناسب القرآنى والتى حاضر فیها األستاذ  - ٣

محمود توفیق أثر كبیر فى اختیار هذا النوع من البحث / الدكتور

ك قراءتى لكتاب حركة المعنى فى سورة الفجر كذل البالغى، ساعدنى

 الذى بقراءتى لكتابه وضح معالم إبراهيم اهلدهد/ لألستاذ الدكتور
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المنهج فى ذهنى، فأردت بعد خوض أكثر من بحث بالغى فى القرآن 

الكریم فى الماجستیر والدكتوراه وأبحاث الترقیة أن یكون هذا البحث 

اهللا، حیث كانت البحوث السابقة فى هذا الجانب اإلعجازى من كتاب 

تبحث وتتعمق داخل النص مع مجرد ربط اآلیة بسابقتها والحقتها، 

لكن فى هذا البحث سیكون فیه ربط اآلیات مع ربط السورة بما قبلها 

وما بعدها بل وربطها بفاتحة الكتاب، ألن القرآن الكریم نسق واحد، 

ى أسرار الترتیب وأوجه وهو مرتب هذا الترتیب من قبل اهللا، فالبحث ف

المناسبة هو وجه من وجوه إعجازه، ألمح إلیه السابقون وكتب فیه 

بعضهم، فأردت أن أخوض غمار البحث داعیة المولى عز وجل أن 

یرزقنى اإلخالص، وأن یجنبنى الخطأ، وأن یكون فى میزان حسناتى 

تام یوم الدین، والمنهج المتبع فى هذا البحث قائم على االستقراء ال

لكل ما كتبه السابقون واالستنباط من أقوالهم ما یدل البحث على 

 وكیف كانت حركته فى ،المعنى المراد من السورة ومقصودها األعظم

 . مطلع السورة ثم فى ثنایاها إلى ختامها

  

ــب   ــى الــسورة كمــن یرقــب مــسرى الــنفس فــى والمراق  لحركــة المعنــى ف

 تتـــشابك أغـــصانها وتتـــشعب الـــنفس، وكمـــن یحـــاول إبـــصار المـــاء فـــى شـــجرة

جــذورها، وكالهمــا غیــب، إال أن األغــصان واألوراق والجــذور تهــدى إلــى حركــة 

الماء، وكـذلك الجـوارح تهـدى إلـى حركـة الـنفس 
)١(

واألمـر فـى ذلـك عـسیر قـل  

  .الصواب فیه وكثر الخطأ

  

                                                           
 ٢ مكتبة وهبة ط– إبراهیم صالح الهدهد /دراسة بالغیة د:  حركة المعنى فى سورة الفجر)١(

 ٧م ص٢٠١٩
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  :ولذا كان البحث مقسما كاآلتى

مفهوم حركة المعنى وفیه نبذة عما یقصد بالمعنى القرآنى، و: التمهید

  .وارتباطها بالدرس البالغى

وفیه نبذة عامة عن السورة وموضوعها وتناسبها مع ما قبلها : المبحث األول

  .وما بعدها، وعالقة مطلع السورة بمقصدها وختامها

تحریر المعنى األم فى السورة وبیان حركته من خالل تدبر : المبحث الثانى

معاقد السورة ومعانیها الجزئیة  وربط ،فى السورةالفروق البیانیة بین المعانى 

  .بالمعنى األم

وفیها بیان كیف انتظمت حركة المعنى فى السورة من مطلعها وحتى : الخاتمة

  .حط المعنى رحاله فى آخر السورة

  . ثم قائمة المصادر والمراجع

 ٕأسأل اهللا التوفیق والسداد، وان جانبنى الصواب فیكفى أن أنال حظ المجتهد

یلج منه إلى الفهم  المخطئ، إذ یكفینى أنى اجتهدت، ولعلى فتحت لغیرى بابا

 الذى لم أوفق إلیه، وأن أسیر على درب أساتذتى الذین تعلمت منهم ،الصحیح

ٕ وفهم وتدبر ال یتوقف عند حدود النص، وانما سبر ،أن العلم مذاكرة دؤوب

  .سراره وخبایاهلغور المعنى ومحاولة استجالء دقائق النص الستطالع أ

 

 إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقى 
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  التمهيد
   المعنى هو الروح التى تسرى فى القصیدة أو المقطوعة األدبیة، ومن قبل 

كل ذلك فى السور القرآنیة، فلكل قصیدة أو رسالة أو مقطوعة مقصد وهدف 

بنائها وعالئقها فى الكشف  وتتظاهر الجمل ب،تسعى القصیدة بتراكیبها إلیه

عن هذا الغرض، فیسرى المعنى فى الكالم مسرى النفس فى النفس كما قال 

األئمة، وتشى التراكیب بأحوال كاتبیها وهواجسهم، یتحسس الذائقون هذه 

 استغلقت أسراره فلم ،األحوال فى الصیاغة، وكلما شرف الكالم ونبل وعال

الم، الذین یبحثون عن مراد المتكلم وما تنكشف لكل أحد إال ألهل البصر بالك

من أجل هذا كان التعرف على حقیقة . خالط هذا المراد من أحوال النفس

  .ن تراكیب الكالم من الخطر بمكانالمعنى م

   هذا عن خطر التعرف على المراد، وأخطر منه أن تبصر المقصد، وكیف 

م من بعد ذلك شرحا قذف به الشاعر أو األدیب فى صدر كالمه ثم تهدر الكال

  )١(.واألمر من الخطر كما ترى... للمقصد أو تفصیال له أو إثباتا له

فكیف بالبحث فى كالم رب الناس، ... هذا خطر البحث فى كالم الناس

والباحث فى كتاب اهللا یجد أن السورة من القرآن الكریم لها جذر فى فاتحة 

العالئق بین السور كالعالئق الكتاب وجذورها متشعبة فى كل الكتاب الكریم، و

بین جذور أشجار الحدیقة الواحدة، كما ذكر البقاعى رحمه اهللا إذ 

السورة كالشجرة النضیرة العالیة والدوحة البهیجة األنیقة الخالبة المزینة :"یقول

بأنواع الزینة، المنظومة بعد أنیق الورق بأفنان الدرر، وأفنانها منعطفة إلى 

ئر، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها وشعبة تلك المقاطع كالدوا

ملتحمة بما بعدها، وآخر السورة قد واصل أولها، كما الحم انتهاؤها ما بعدها 

                                                           
 ٩،١٠ حركة المعنى فى سورة الفجر ص ١)(
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وعانق ابتداؤها ما قبلها، فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر 

اصل اآلیات الغر البدیعة النظم، العجیبة الضم بلین تعاطف أفنانها، وحسن تو

ثمارها وأغصانها، وألجل اختالف مقاصد السور تتغیر نظوم القصص وألفاظها 

   )١(.بحسب األسلوب المفید للداللة على ذلك القصد

وقد عد العلماء النظر فى تركیب كل جملة بمفردها والوقوف على أسرارها 

ا طریقا لإلعجاز، وعدوا الوقوف علیها كذلك مع أختها بالنظر إلى الترتیب طریق

  )٢(.آخر لإلعجاز

المعنى (على إطالقه بل إلى ) المعنى اللغوى(ولیس المراد هنا النظر فى معنى 

  :المعنى القرآنى ضربان... بهذا النعت التقییدى الجلیل) القرآنى

ى ، وهو معنى توفیقى المعنى القصدى؛ وهذا هو عین مراد اهللا تعال: األول

ین یبلغنا بسند صحیح عن سید  ح،االجتهاد  فى فهمه إال لیس لنا معه 

  .المرسلین محمد صلى اهللا علیه وسلم

المعنى اإلدراكى وهو كل ما یدركه أهل العلم والتدبر من النص القرآنى : واآلخر

 كل ما یدركه ویستنبطه أهل :أى...اإلدراك والتدبر وضوابطهماوفقا ألصول 

صول وضوابط الفهم العلم من النص فى سیاق السورة المقالى والمقامى وفقا أل

  .ذلك هو المبتغى من التدبر. نباطواالست

   ومجال التدبر متنوع؛ فقد یكون موضوعیا، بأن یجمع المتدبر اآلیات الدالة 

فیجمع تلك اآلیات ویتخذ له منهاج ترتیب ... على غرض معین كغرض الجهاد

قرآن وتصنیف وفقا لما قد یصطفى، ویبحث عن مناهج التصویر التى اتخذها ال

وقد یكون مجاال . الكریم فى تصویر ذلك المعنى إلى القلب فى أحسن صورة

                                                           
عبدالـسمیع محمـد حـسنین /  مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعى تحقیـق د)١(

 ١٥١،١٥٢ص/ ١مكتبة المعارف بالریاض ط

 ١٣ حركة المعنى فى سورة الفجر ص )٢(
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أسلوبیا؛ كأن یتخذ أسلوب التشبیه فى القرآن كله أو فى سورة من سوره 

فیجمع اآلیات التى بنیت على التشبیه لینظر فى األغراض والمقاصد التى 

  .استخدم التشبیه لتصویرها

یجعل مجال بحثه عن المعنى القرآنى هو    وقد یكون مجاال سباقیا كأن 

كما هو مجال (سیاق ترتیل سورة ما باعتبار أن وحدة التحدى هى السورة 

وفى سیاق التالوة نرى أربع دوائر یحیط بعضها ببعض وفقا ) البحث هنا

  .التساع كل دائرة، فكل دائرة منها هى أقل اتساعا تقوم فى رحم الدائرة األوسع

 دائرة اآلیة، فالمعقد، فالسورة، فالقرآن الكریم، ویمكنك أن    تلك الدوائر هى

تقول هى خمس دوائر بجعلك الجملة دائرة تحیط بها دائرة اآلیة ، تحیط بها 

دائرة المعقد، تحیط بها دائرة السورة، تحیط بجمیع الدوائر دائرة السیاق القرآنى 

و المعنى القرآنى والمعنى المجتبى من التدبر فى سیاق السورة ه... الكریم

المحقق لكثیر من المعانى اإلحسانیة التى نحن فى مزید االفتقار إلیها تفقها 

  )١(.وأدبا

وجمهور البالغیین لم یفرق بین الحال والمقام، والحال أو المقام عندهم هو 

ارتفاع "األمر الداعى للمتكلم إلى أن یورد كالمه على طریقة ما، وقد ذكروا أن 

 الحسن والقبول بمطابقته لالعتبار المناسب، وانحطاطه بعدم شأن الكالم فى

  )٢("مطابقته

                                                           
/  د- معــالم الطریــق إلــى فقــه المعنــى القرآنــى فــى ســیاق الــسورة- العــزف علــى أنــوار الــذكر)١(

   وما بعدها باختصار١٢ه ص١٤٢٤/محمود توفیق ط

. ٢٧ ص١٠١٩ -٢ مكتبــة وهبــة ط– أثــر الــسیاق فــى اصــطفاء األســالیب دراســة بالغیــة )٢(

  .١٣١، ١٣٠/ ١ ج- دار السرور بیروت–وینظر شروح التلخیص 
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لذا فمن الضرورى مراعاة السیاق المقالى والسیاق المقامى فى فقه البیان 

   )١(.القرآنى لتالؤمها واتساقها فى القرآن الكریم كله، كما نبه إلى ذلك الزركشى

الى لآلیات ورعایة المقتضى    إذن فى البحث ال بد من مراعاة السیاق المق

. العام وهو السیاق المقامى للسورة وتالؤمها مع مع قبلها ومع ما بعدها

  .والمقام عند البالغیین سبب والتراكیب بنظمها مسببة عن هذا المقام

  

                                                           
 دار -٣مــام الزركـــشى تحقیــق محمــد أبـــو الفــضل إبـــراهیم ط البرهــان فــى علـــوم القــرآن لإل )١(

 ١/٢٥ج. م١٩٨٠الفكر 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

نبذة عامة عن السورة وموضوعها : املبحث األول

وتناسبها مع ما قبلها وما بعدها وعالقة مطلع السورة 

  دها وختامهامبقص

   سورة االنفطار من السور المكیة، ترتیبها فى النزول االثنتان والثمانون 

وهو نفس ترتیبها فى المصحف الشریف، إال أن نزولها كان بعد النازعات وقبل 

  .االنشقاق، أما ترتیبها فى المصحف فهو بعد التكویر وقبل المطففین

ویر التحاد القصد، فاتصالها بها    سورة االنفطار كأنها من تمام سورة التك

 ذكر البقاعى أن مقصودها التحذیر من االنهماك فى األعمال السیئة )١ (.واضح

اغترارا بإحسان الرب ونسیانا لیوم الدین الذى یحاسب فیه على النقیر 

القطمیر، وال تغنى فیه نفس عن نفس شیئا، واسمها االنفطار أدل ما فیها 

  )٢(.على ذلك

نها إثبات الحساب على األعمال، وما یتبع هذا من ثواب وعقاب، والمقصود م

فیكون المقصود منها هو الغرض المقصود من سورة التكویر، وهذا وجه 

  )٣ (.المناسبة بین السورتین

ــه مــشیئته عــن یخــرج ال ســبحانه بأنــه التكــویر ختمــت ولمــا  الخلــق موجــد وأن

 آخـر ال الوصـف بهـذا هكـذا العـالم هـذا أن یعتقد من الناس من وكان ومدبرهم،

 بعــد عــود وال الرفــات إلــى وصــار فــات مــات ومــن تبلــع وأرض تــدفع أرحــام «لــه

                                                           
ســعد بـن جمعــة دار ابــن /  تحقیــق د– البرهـان فــى تناسـب ســور القــرآن البـن الزبیــر الثقفـى )١(

 ٢٠٣ ص١٤٢٨/ ١الجوزى ط

م  ٢٠٠٦ ٣ بیــروت ط- نظـم الـدرر فـى تناســب اآلیـات والـسور للبقــاعى دار الكتـب العلمیـة)٢(

 ٣٤٧/لد الثامنالمج

 ٢٤١ص.  القاهرة- مكتبة اآلداب– النظم الفنى فى القرآن للشیخ عبدالمتعال الصعیدى )٣(
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 ال أنه من قبلها التي لمقصود مقدمة یكون بما هذه سبحانه اهللا افتتح »الفوات

 المحـسن مـن منهم �كال فیجزي الناس لیحاسب ٕواخرابه العالم لهذا نقضه من بد

ـــسامء إذا{: فقـــال عمـــل بمـــا والمـــسيء  واتـــساقها إحكامهـــا شـــدة علـــى أي} ال

 لبابهـا صـار أنـه التهویـل سـیاق أفهـم ًشـقوقا انـشقت  أي}انفطرت {وانتظامها

 فیــه النــاس الــذي للهــواء الجامعــة الكریــة مــن لهــا كــان مــا فــزال كثیــرة أطــراف

 هلكـت، البحریـة الحیوانـات عـن انكـشف إذا المـاء أن فكمـا المـاء، فـي كالسمك

 ونقـل جدیـد ببعـث إال حیـاة تكـون فـال البریـة، الحیوانـات مع هواءال یكون كذلك

  )١ (.والعقاب بالثواب الحساب لیكون األسباب، هذه عن

  

  :وطرائق التعرف على المعنى یمكن إجمالها فیما یلى
  

حصر األلفاظ التى وقعت فى السورة ولم تقع فى سواها، وتأمل  - ١

لم الدالة على توزیع معناها، وغالبا ما تكون هذه األلفاظ هى المعا

  .المعنى فى السورة

حصر الموضوعات التى وقعت فى السورة ولم تقع فى سواها  - ٢

 .واستكشاف عالقتها بالهدف والمقصد

 -إن وجد–النظر فیما وقع فى السورة من موضوعات مشتركة  - ٣

 .ومناظرته بما یقاربه فى الذكر الحكیم كله

د الذى تتظاهر علیه تأمل تراكیب المطلع، فإن المطلع یجمل المقص - ٤

 .تركیب السورة

                                                           
 ٣٤٧/  نظم الدرر المجلد الثامن)١(
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تأمل كالم أهل العلم فى المناسبات من اآلیات ومن السور وهو علم  - ٥

  )١ (.عزیز

  :ومراحل هذا الطریق للتعرف إلى فقه المعنى القرآنى یمكن إجماله فى

  فقه موضع السورة على مدرجة السیاق القرآنى - ١

 فقه وحدة سیاق السورة ومقصودها األعظم - ٢

 رة إلى معاقدتقسیم السو - ٣

  التحلیل البیانى للكلمات والجمل واآلیات - ٤

أم (فكل معنى فى كل سورة وال سیما المعانى الكلیة وثیق االنتساب إلى سورة 

على اختالف درجات الظهور، ولكل سورة موقع على مدرجة سیاق ) القرآن

المعنى الكلى للقرآن الكریم وهى مدرجة متصاعدة، فإذا المعنى القرآنى فى 

ركتها متكامل، فكل سورة تتلو أخرى یكون فیها من المعانى الكلیة والجزئیة ح

ما هو مؤكد ما سبق تأسیسه فى السابق وتأسیس ما هو مكمل ما سبقه حتى 

  .یصل المعنى القرآنى إلى ذروته فى سورة اإلخالص والمعوذتین

 الكلیة وحین تكون السورة قریبة من سورة الفاتحة فإنه من الیسیر رد المعانى

والجزئیة بما ترتبط به من معانى السورة السابقة علیها بل ومن غیر العسیر 

  .رد المعانى الكلیة إلى ما ترتبط به من سورة الفاتحة

   أما السورة التى تقارب نهایة السیاق الترتیلى من القرآن الكریم، فإن رد 

ورة على مدرجة معاقد المعانى الكلیة إلى ما سبقها كاف فى تبیان موقع الس

ٕالمعنى الكلى للقرآن الكریم، وهذه المرحلة وان كان فیها من الصعوبة غیر 

قلیل إال أن لها من األثر والمنزلة فى فقه معنى السورة ومنهج بنائها هذا 

                                                           
 باختصار، وعالقة المطالع بالمقاصد فى ١٤،١٥ ینظر حركة المعنى فى سورة الفجر ص)١(

 ٦٥١ص/٢/٢٠١٩ مكتبـة وهبـة –إبراهیم صـالح الهدهـد / القرآن الكریم دراسة بالغیة د

 وما بعدها
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عالوة على أن فیها بیانا لتناسب سور القرآن الكریم، وذلك لتناسب ضرب من 

  )١ (.ن تناسب آیات السورة الواحدةإحكام القرآن الكریم ال یقل البتة ع

وهو من أبواب البالغة العالیة التى تروع من غیر أن تكون داخلة تحت 

مصطلح من مصطلحات متون علم البالغة، ألنها عالقات معان تتفق 

وتختلف، وتتضارب، وتتباعد، ولها فى تقاربها وتباعدها درجات، كل ذلك 

  )٢( .ات منها ظاهر وخفىبتدبیر دقیق، واعتبارات وسیاقات ومقام

استبصار المقصود األعظم واستكشاف المغزى فى كل سورة یحتاج إلى مدارسة 

عمیقة ولكن هناك بعض الروافد التى یمكن من خاللها أن یستقى فقه 

اسم السورة، فاتحة السورة : المقصود الكلى من السورة ویمكن إجمالها فى

عانى الكلیة المصرفة فى السورة ثم وخاتمتها، تدبر الفروق البیانیة بین الم

   )٣( .تكرار أو تصریف نمط تركیبى فى سیاق السورة

   أما اسم السورة فهو االنفطار أو إذا السماء انفطرت، فعن ابن عمر رضى 

من سره أن ینظر إلى یوم :"قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: اهللا عنه قال

إذا "و" إذا السماء انفطرت"و " شمس كورتإذا ال" القیامة كأنه رأى عین فلیقرأ 

   )٤(" السماء انشقت

أما عن حصر األلفاظ التى وقعت فى السورة ولم تقع فى سواها، فإن االنفطار 

 عدلك – غرك – بعثرت – فجرت – انتثرت –انفطرت (انفردت بذكر المفردات 

                                                           
  باختصار٣٠،٣١ السابق نفسه ص)١(

 –محمــد محمــد أبــو موســى /  مــن أســرار التعبیــر القرآنــى دراســة تحلیلیــة لــسورة األحــزاب د)٢(

 ٢٤،٢٥م ص١٩٩٦ ٢مكتبة وهبة ط

 ١٠٠ وص٧٤ ینظر العزف على أنوار الذكر ص)٣(

محمــد بـن ســورة، تحقیــق وشـرح أحمــد محمــد  الجـامع الــصحیح لـسنن الترمــذى ألبــى عیـسى )٤(

 ٥/٤٠٣ دار الحدیث بالقاهرة ج–شاكر 
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ان وهى مفردات تتحدث عن یوم الدین وعتاب المولى عز وجل لإلنس)  ركبك–

  .فى هذا الیوم الجلیل

وموضوعات السورة انحصرت بین عالمات هذا الیوم الجلیل وما فیها من 

  .انقالب كونى تتغیر معه مالمح الكون المنظور لدى اإلنسان

ثم لمسة عتاب مبطنة بالوعید والتحذیر لهذا اإلنسان الذى اغتر ولم یعرف 

 الجحود والنكران، ثم ختام حق ربه الكریم، ثم إقرار بعلة هذا االغترار وهذا

السورة یتصور ضخامة هذا الیوم وتجرد كل نفس فیه من كل قوة إذ األمر 

  .یومئذ كله هللا

   والــسورة تعــد امتــدادا لمــا قبلهــا فهــى تعــالج نفــس موضــوعها ولكــن بطریقــة 

ــى الحقتهــا ــى ســیأتى ف ــف عــن ســابقتها، وتؤســس لمعن أمــا كونهــا تعــد . تختل

بأنــه ال "ســورة التكــویر فإنــه ســبحانه لمــا خــتم التكــویر امتــدادا لــسابقتها وهــى 

افتـتح اهللا سـبحانه هـذه ... یخرج عن مـشیئته أحـد وأنـه موجـد الخلـق ومـدبرهم

بمــا یكــون مقدمــة لمقــصود التــى قبلهــا، مــن أنــه البــد مــن نقــضه لهــذا العــالم 

إذا :"ٕواخرابه لیحاسب الناس فیجزى كال مـنهم المحـسن والمـسئ بمـا عمـل فقـال

  )١( .على شدة إحكامها واتساقها وانتظامها انفطرت: أى" اءالسم

فتتحدث السورة فى مقطعها األول عن انفطار الـسماء وانتثـار الكواكـب وتفجیـر 

البحار وبعثرة القبور كحاالت مصاحبة لعلم كل نفس بما قدمت وأخرت فى ذلـك 

  لهذاالوعید تبدأ لمسة العتاب المبطنة ب٨-٦الیوم األخیر، وفى المقطع الثانى 

 یعـرف ال ولكنـه ، وخلقتـه ذاتـه فـي النعمـة فیوض ربه من یتلقى الذي اإلنسان

 : والكرامـة والنعمـة الفـضل علـى یشكر وال ، قدره لربه یعرف وال ، حقها للنعمة

 فعدلك؟ فسواك خلقك الذي الكريم بربك غرك ما اإلنسان أهيا يا{ 

  . .}  ركبك شاء ما صورة أي يف

                                                           
 ٣٤٧ نظم الدرر المجلد الثامن ص)١(
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 أي بالـدین التكـذیب فهـي . واإلنكـار الجحـود هذا علة یقرر ثالثال المقطع وفي

 هــذا یؤكــد ثــم ومــن . جحــود وكــل ســوء كــل ینــشأ التكــذیب هــذا وعــن بالحــساب

 تكــذبون بــل . كــال{  : المحتــوم وجــزاءه عاقبتــه ویؤكــد ، ًتوكیــدا الحــساب

 إن . تفعلون ما يعلمون . كاتبني ًكراما حلافظني عليكم وإن . بالدين

 وما . الدين يوم يصلوهنا . جحيم لفي الفجار وإن . نعيم لفي اراألبر

  . .}  بغائبني عنها هم

 النفـوس وتجـرد ، وهوله الحساب یوم ضخامة فیصور األخیر المقطع      فأما

 يـوم مـا أدراك ومـا{  : الجلیـل بـأمره سـبحانه اهللا وتفـرد ، فیـه حـول كـل مـن

 واألمـر ، ًشـيئا لـنفس نفس متلك ال يوم الدين؟ يوم ما أدراك ما ثم الدين؟

  .. }هللا يومئذ

فالسورة فى مجموعها حلقة فى سلسلة اإلقاعات والطرقات التى یتوالها هذا 

   )١( .الجزء كله بشتى الطرق واألسالیب

 لنا المقصد من السورة، فقد بدأها بذكر ظهر   وبتأمل تراكیب المطلع ی

 فى هذا الیوم هللا وحده وهذان هما عالمات هذا الیوم العظیم وختمها بأن األمر

الطرفان وقد تحركت المعانى بینهما فبعد المطلع المؤذن بالمقصود وهو إثبات 

یوم الحساب انتقل إلى العتاب المبطن بالتحذیر ممن غره كرم ربه وحلمه وما 

غره إال جهله فكذب بالدین، ولكن لیعلم بأن علیه من المالئكة كراما كاتبین 

فعل وسیالقى جزاء عمله، فكما سیعلم ما قدم وما أخر فلیعلم إن یدونون ما ی

 ذلك فى هذا الیوم الذى تقدمت بعضٕاألبرار لفى نعیم وان الفجار لفى جحیم، و

من عالماته وهو یوم ما أدراك به، یوم ال تملك نفس لنفس أى شئ فالحول 

رة وبین فاتحة والقوة واألمور كلها یومئذ هللا رب العالمین، والتناسب بین السو

الكتاب یظهر فى المعنى الكلى وهو إثبات یوم الدین بما تقدمه من عالمات 

                                                           
 ٣٨٤٥،٣٨٤٦/ ٦ دار الشروق ج- فى ظالل القرآن لسید قطب)١(
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ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

إذ ختمت االنفطار " مالك یوم الدین"وما سیكون فیه من جزاءات بمرجعه إلى 

  ".یوم ال تملك نفس لنفس شیئا واألمر یومئذ هللا"بما یدل على هذا المعنى 

القرآن، بل فى أى آیة من آیاته    وكل معنى قرآنى فى أى سورة من سور 

وال تجد معنى قرآنیا ألى آیة إال وهذان . قائم من أمرین رئیسین ال یفترقان أبدا

  :قائمان فیه أو قل هو قائم منهما؛ هذان األمران

جالل األلوهیة وجمال الربوبیة؛ فأما األول فإنه یقیم المتلقى فى مقام العبودیة 

خر یقیم العبد فى مقام الرجاء والیقین بواسع الراهبة المخبتة القانتة، واآل

  )١( .مغفرته ورحمته

   وبالتأمل فى سورة االنفطار یظهر جلیا فى مقطعها األول براعة االستهالل 

نطق بجالل األلوهیة حیث الخالق األعظم وقد غیر نظام الكون تفیها ما 

وكانت ال المعهود وفتت ما كان متماسكا محكما من خلقه فانفطرت السماء 

ترى فیها من تفاوت، وتناثرت الكواكب وفجرت البحار، وبعثرت القبور؛ فكل 

هذه العالمات تدل على جالل ألوهیته ثم یأتى جمال الربوبیة فى لمسة العتاب 

ٕلم یقل بإلهك وانما عبر بالرب " یأیها اإلنسان ما غرك بربك الكریم" فى قوله

غمر اإلنسان بكل ما یصلحه حرى بأن لیدل هنا على أن جمال الربوبیة الذى ی

یجعل اإلنسان شاكرا عابدا هللا تعالى، لكن اإلنسان یغره باهللا شیطانه 

مهال اهللا له فى الدنیا حتى إذا كان یوم القیامة كانت هذه الهمسة إلوطو

فإن . الوعیدیة التى تجاهلها فى الدنیا فأصبح فى اآلخرة رهین ما قدم وما أخر

ٕقد نجا وان كان من الفجار فلن ینجیه من اهللا رب األرباب كان من األبرار ف

  .شئ ألن األمر كله هللا

                                                           
ـــدا أبـــى لهـــب د)١( ـــة –محمـــود توفیـــق /  أســـرار البالغـــة القرآنیـــة فـــى ســـورة تبـــت ی  مكتبـــة وهب

 ار باختص٣٦،٣٧ ص ١/٢٠١٧ط
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ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

   وبالتأمل بین السورة والحقتها وهى سورة المطففین نجد أنه سبحانه لما قال 

وكان مقتضى ذلك اإلشعار " ٕوان علیكم لحافظین كراما كاتبین"فى االنفطار 

ٕ یفوت عمال وان كان مثقال ذرة، بوقوع الجزاء على جزئیات األعمال، وأنه ال

أتبع اآلیة المتقدم ذكرها بجزاء من عمل عمال یتوهم فیه هون لمرتكب وهو من 

أكبر الجرائم وذلك التطفیف فى المكیال والمیزان، واالنحراف عن إقامة القسط 

ثم أردف بتهدیدهم وتشدید الوعید لهم " ویل للمطففین:"فى ذلك فقال تعالى

ثم التحمت اآلى مناسبة لما " أولئك أنهم مبعوثون لیوم عظیمأال یظن :"فقال

افتتحت به السورة إلى ختامها، ولما ذكر فى االنفطار التعریف بالحفظة 

ٕواحصائهم على العباد فى كتبهم وعاد الكالم إلى ذكر ما یكتب على البر 

إن "له وقو" إن كتاب األبرار لفى علیین" والفاجر واستقرار ذلك إلى قوله تعالى 

أتبع ذلك هنا بذكر التعریف بأخذ هذه الكتب فى " كتاب الفجار لفى سجین

القیامة عند العرض وأن أخذها بأیمان عنوان السعادة، وأخذها وراء الظهر 

  )١( .عنوان الشقاء

  

   هذا والقرآن من أوله إلى آخره صریح فى ترتیب الجزاء بالخیر والشر، 

لیحذر اإلنسان مغالطة نفسه على هذه واألحكام الكونیة على األسباب ف

األسباب فإن العبد یعرف أن المعصیة والغفلة من األسباب المضرة له فى دنیاه 

وآخرته، وعلى العبد أن یستعمل الخوف فیخوف نفسه بغضب اهللا وعظیم 

 مع ٕوانه،. العقاب شدید التوب، وقابل الذنب غافر أنه مع إنه،: ویقول .عقابه

 سلط بل. كفرهم ّیضره لم أنه مع. اآلباد أبد النار في كفارال خلد كریم، أنه

 في عباده من جملة على والجوع والفقر والعلل واألمراض والمحن العذاب

 عقابه، ّخوفني وقد عباده، في سنته هذه فمن. إزالتها على قادر وهو. الدنیا

                                                           
 ٢٠٤ البرهان فى تناسب سور القرآن ص)١(
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ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 نیبعثا وسائقان قائدان والرجاء فالخوف به؟ أغتر وكیف أخافه؟ ال فكیف

  .وغرور ّتمن فهو العمل على یبعث ال فما. العمل على الناس

 وسبب الدنیا، على إقبالهم وسبب فتورهم، سبب هو الخلق كافة ورجاء

 أن روي وقد. غرور فذلك لآلخرة، السعي ٕواهمالهم تعالى، اهللا عن إعراضهم

 في الناس كان فقد. ذلك كان وقد. األمة هذه آخر قلوب على سیغلب الغرور

 أنهم وجلة وقلوبهم آتوا ما ویؤتون العبادات، على یواظبون األول عصاراإل

 طاعة في والنهار اللیل طول وهم أنفسهم، على یخافون راجعون، ربهم إلى

 على ویبكون والشهوات، الشبهات، من والحذر التقوى في یبالغون اهللا،

 غیر نمطمئنی مسرورین آمنین الخلق فترى اآلن وأما الخلوات في أنفسهم

 اهللا عن ٕواعراضهم الدنیا في وانهماكهم المعاصي على إكبابهم مع. خائفین

. ومغفرته لعفوه راجون وفضله، تعالى اهللا بكرم واثقون أنهم زاعمین. تعالى

 والصحابة األنبیاء یعرفه لم ما وكرمه فضله من عرفوا أنهم یزعمون كأنهم

 فعلى بالهوینا، وینال نى،بالم یدرك األمر هذا كان فإن. الصالحون والسلف

  وحزنهم؟ وخوفهم أولئك بكاء كان ماذا

 إال متفكر فیه یتفكر وال. وتخویف تحذیر آخره إلى أوله من والقرآن: قال ثم

. ّهذا ّیهذونه الناس وترى. فیه بما مؤمنا كان إن خوفه، ویعظم حزنه ویطول

 بها،ونص ورفعها خفضها على ویتناظرون مخارجها من الحروف یخرجون

 والعمل معانیه، إلى االلتفات یهمهم ال. العرب أشعار من شعرا یقرءون وكأنهم

  )١( هذا؟ على یزید غرور العالم في وهل. فیه بما

                                                           
 دار – ینظر الجـواب الكـافى لمـن سـأل عـن الـدواء الـشافى الـداء والـواء البـن قـیم الجوزیـة  )١(

 دار الغــــد - ، وینظــــر إحیــــاء علــــوم الــــدین للغزالــــى١٢،١٣ بیــــروت ص-الكتــــب العلمیــــة

اسـل عیـون  ت محمـد ب– ، وینظر محاسن التأویل للقاسمى ٤٠٨،٤٠٩ ص ٣العربى ط

   وما بعدها٤٢٣ ٩ه  ج١٤١٨  ١ دار الكتب العلمیة ط–السود 
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  املبحث الثاىن

 حترير املعىن األم ىف السورة وبيان حركته من خالل تدبر 

الفروق البيانية بني املعاىن ىف السورة، وربط معاقد السورة 

  ها اجلزئية باملعىن األمومعاني

و عاني الكلیة والجزئیة في السورة هإن تدبر الفروق البیانیة بین الم     

  .السبیل لرصد حركة المعنى من مطلع السورة إلى ختامها

  .وقد انقسمت السورة من حیث المعاني الجزئیة إلى أربعة معاقد

لحدیث عن عالمات وهو المطلع، وفیه ا. ٥ إلى آیة -١من آیة : المعقد األول

  .یوم الدین

 على اغترار اإلنسان ، وفیه لمسة عتاب٨ إلى آیة - ٦من آیة : المعقد الثاني

  . مبطنة بالوعیدبالرب الكریم

 وفیه علة جحود اإلنسان وعاقبة هذ ١٦  إلى آیة– ٩من آیة : المعقد الثالث

  .الجحود

تصویر لهول هذا  إلى آخر السورة وفیه - ١٧من آیة : المعقد الرابع واألخیر

  .الیوم وضخامته

  : فأما املطلع واملعقد األول فيقول سبحانه

َ إذا" ُالسامء ِ ْانفطرت َّ َ َ َ ْ  َوإذا ِ ُالكواكب َ
ِ َ ْانتثرت ْ َ َ َ ْ  َوإذا ِ ُالبحار َ ِ ْفجرت ْ َ ِّ ُ  

َوإذا ِ ُالقبور َ ُ ُ ْبعثرت ْ َ
ِ
ْ ُ علمت ْ َ

ِ ٌنفس َ ْ ْقدمت ما َ َ َّ ْوأخرت َ َ َّ َ َ " 

 جاء في المبحث األول أن مقصود السورة یدور حول التحذیر من االنهماك    

في األعمال السیئة؛ اغترارا بإحسان الرب وكرمه، ونسیانا لیوم الدین، وأن 

إثبات البعث وذكر أهوال : أغراض الصورة ومعانیها الجزئیة اشتملت على
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ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

ید العتراف بتوحٕتتقدمه وایقاظ المشركین للنظر في األمور التي صرفتهم عن ا

ئل وقوع البعث والجزاء، واإلعالم بأن األعمال اهللا تعالى، وعن النظر في دال

من أنه لن ینجیهم ٕمحصاة، وبیان جزاء األعمال خیرها وشرها، وانذار الناس 

  .)١( لهم على سيء أعمالهمًشيء من عذاب اهللا جزاء

سورة التكویر،      والسورة تتحدث عن االنقالب الكوني الذي تحدثت عنه 

ولكنها تتخذ لها شخصیة أخرى، وسمتا خاصا بها، وتتجه إلى مجاالت خاصة 

ٕبها، تطوف بالقلب البشري فیها، ففیها لمسات وایقاعات من لون جدید، هادئ  ّ

 ٕوعمیق، لمسات كأنها عتاب وان كان في طیاته تهدید ووعید، ومن ثم فإنها

 هو كما الغالب السورة ابعط هي تكون فال ، االنقالب مشاهد في تختصر

 وكذلك . . أبطأ العتاب ٕوایقاع ، أهدأ العتاب جو ألن التكویر؛ سورة في الشأن

 شخصیة في التناسق فیتم . الطابع هذا یحمل فهو . الموسیقي السورة إیقاع

  )٢( !والتوافق السورة

ٕومن سنة العرب في بیانها أن تجعل في الصدر داللة على المراد وانباء 

وهم في .....  لهقصود، كیما یكون السامع على بصیرة بما هو متلقبالم

بیانهم من قبل نزول القرآن الكریم یتخذون من صدور قصائدهم هوادي إلى 

مضامنیها، وجاء الذكر الحكیم على ما كان من سننهم في اإلنباء، بمطالع 

البیان على مقاصدهم، فكان مطلع كل سورة مضمنا معالم هادیة إلى 

  .)٣(صدهامقا

                                                           
 دار –، والتحریـر والتنـویر للطـاهر بـن عاشـور ٣٤٧ المجلد الثامن صـ–ینظر نظم الدرر ) ١(

  بتصرف. ١٧٠، ١٦٩/ ٣ ج-سحنون

  .٣٨٤٥/ ٦ینظر في ظالل القرآن ج) ٢(

  .٧٨العزف على أنوار الذكر ص ) ٣(
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 من السور التي استفتحت بالشرط، والناظر في – محل البحث –     والسورة 

فواتح السور الفرقانیة جملها ومفرداتها یرى من البالغة والتفنن في الفصاحة 

  .)١(ما ال تقدر العبارة على حصر معناه

     ومطلع السورة هنا له قیمة بیانیة عالوة على ما له من بیان المقصد، 

السورة مقصودها األعظم إثبات یوم الدین والتحذیر من االغترار بإمهال اهللا ف

  .عز وجل

 ربط بین أجزاء وافتتاح السورة بهذا األسلوب الشرطي لما یمتاز به الشرط من

حظا فیه ترتب المسبب على السبب، فإذا ذكرت أداة الشرط الكالم، ربطا مال

فإذا ذكر الجواب .... ما سیكون، وأردفت بفعل الشرط تشوقت النفس إلى ذكر 

 وهذا التشویق تمكن أیما تمكن، والذي یزید من هذه القیمة بعد هذه اإلثارة

  :البیانیة ألسلوب الشرط في القرآن الكریم أمران

أن القرآن الكریم في غالب الفواتح من هذا النوع ال یكفي بفعل شرط : األول

مل السامع فیها، وتضاعف من واحد، بل یقرن به أشباها ونظائر، یطول تأ

تشوقه إلى الجواب، كلما انتقل من جزء إلى جزء، فیأتیه الجواب بعد تلهف 

  .وطول ترقب

أن أجزاء األسلوب الشرطي في القرآن الكریم لیست من جنس ما : الثاني

 یستعمله الناس من أمور عادیة، بل فیه دقة نظم وجمال تركیب، مع الغرابة

  .والجزالة

الع السور المفتتحة بالشرط تتحدث عن أمور مستقبلة في الغالب كما أن مط

 من حدیث عن مقدمات -كما هو في السورة محل البحث–استقباال حقیقیا 

                                                           
 المجلـس األعلـى -حفنـي شـرف/ د:  ت-حبیر البن أبي االصبع المصريینظر تحریر الت) ١(

 .١٧٢ص . للشئون اإلسالمیة
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المؤذنة بتحقق ) إذا(القیامة، وأهوال الحشر، فكانت األداة المفضلة هي 

  .)١(شرطها وجوابها

رة، وهو إثبات یوم وال ریب فقد ابتدأت بما یمهد للمقصود األعظم من السو

، بذكر بعض عالماته، ولیست كأي عالمات، بل هي عالمات تدعو إلى الدین

الخوف من اهللا، ومما سیكون في هذا الیوم العصیب؛ لذا كان هذا االبتداء 

مؤذنا بالشق اآلخر من المقصود من السورة، وهو التحذیر من االغترار بإمهال 

  .اهللا لمن عصاه

نى التي بدأ ظهورها من مطلع السورة في الشرط وتأمل معي حركة المع

المعطوف على فعله، لیمد في تأخیر الجواب، لیزید من تلهف المخاطب وطول 

  .تأمله

  .ومطلع السورة كذلك انفرد بألفاظ لم ترد في القرآن الكریم كله إال هنا

 كلها مفردات لم تأت في ) بعثرت- فجرت-  انتثرت- انفطرت(هذه األلفاظ 

إال هنا، وهي تمسك بالمعنى كسلك ینتظم فیه اللؤلؤ متراص الحبات، القرآن 

، وانتثار الكواكب وكأنها حبات لؤلؤ انفرط عقدها، وتفجیر فانفطار السماء

البحار، وبعثرة القبور، ما یؤذن بهول هذا الیوم وینبئ عن التهدید القادم، 

  .والوعید الشدید

 على أشیاء رمي هو فالنثر ، لضما وضد الجمع ضد النثر مطاوع : واالنتثار

   .بتفرق األرض

 : تعالى قوله في كما مجاز علیه النثر فإطالق الهواء في التفرق وأما

 هیئات لتفرق مستعار الكواكب فانتثار). ٢٣ : الفرقان ()��������������������(

 أفالكها دوائر من لخروجها أو مستعار ، مواقعها في المعروفة اجتماعها

                                                           
عبــد المجیــد عبــد المجیــد / د. ینظــر حــسن االبتــداء فــي ســور القــرأن الكــریم دراســة تطبیقیــة) ١(

  . بتصرف واختصار١١٩، ١١٨ص . م١٩٩٩ط سنة .د. هنداوي
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 فانتثارها ، ّقارة كأنها تلوح كانت أن بعد الفضاء في مضطربة فتبدو وسموتها

 علیها أقیم التي الجاذبیة قوة اختالل آثار من وذلك ، مجتمعها وتفرق تبددها

  .)١(الشمسي العالم نظام

ْ فجرت: "، یقول الزمخشري)فجرت(وقد اختلف المفسرون في مدلول  َ ِّ  فتح ُ

 وصارت بینهما، الذي البرزخ وزال المالح،ب العذب فاختلط بعض، إلى بعضها

 فتصیر البحار، امتالء بعد الماء تنشف األرض ّأن وروى. واحدا بحرا البحار

 وقرأ. بالتخفیف فجرت،: وقرئ الحسن، عند التسجیر معنى وهو مستویة،

 نظرا البرزخ لزوال بغت: بمعنى والتخفیف، للفاعل البناء على فجرت: مجاهد

ِیبغیان ال تعالى قوله إلى ِ ْ       . )٢(أخوان والفجور البغي ّألن َ

، علما بأن واالفتتاح بالجملة الشرطیة مشوق لما یراد بعدها من متعلقها

الجمل المتعاطفة المضاف إلیها هنا أقل من الالتي في سورة التكویر ألن "

ٕفي سورة التكویر، وان كان  اإلطناب كما اقتضاه المقام المقام لم یقتض تطویل

ي كلتیهما مقتض لإلطناب، لكنه متفاوت؛ ألن سورة التكویر من أول السور ف

أربع وسبعون )  في النزول(نزوال، وأما سورة االنفطار فبینها وبین التكویر 

سورة، تكرر في بعضها إثبات البعث والجزاء واإلنذار، وتقرر عند المخاطبین، 

  .)٣("فأغنى تطویل اإلطناب والتهویل

قسیم في مطلع السورة، حیـث جعـل أشـراط الـساعة فـي مطلـع وواضح حسن الت

  .السورة أربعة، اثنان منها علویان، واثنان سفلیان

                                                           
 ١٧١ ٣٠التحریر والتنویر ج) ١(

عن حقائق غوامض التنزیل  ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخـشري الكشاف ) ٢(

 . ٢٢٧/ ٤ج– بیروت –  دار المعرفة -)هـ٥٣٨: المتوفى(جار اهللا 

 .١٧٠/ ٣٠ التحریر والتنویر ج)٣(
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ُاَألول: أما االثنان العلویـان َّ ُقولـه: ْ ُ َإذا: َْ ُالسامء ِ ْانفطرت َّ َ َ َ ْانـشقت َأِي ْ َّ َ َوهـو ْ َُ 

ِكقوله ِ َْ َويوم: َ ْ َ ُتشقق َ َّ َ ُالسامء َ ِبالغامم َّ َ ْ َالفرق [ِ ُْ َإذا ،] ٢٥: ِانْ ُالسامء ِ ْانشقت َّ َّ َ ْ 

ِاالنــشقاق[ َ ِْ ــإذا ،] ١: ِ َف ــشقت َِ ِان َّ َ ــسامء ْ ُال ــت َّ ْفكان َ ًوردة َ َ ــدهان َْ ِكال ِّ َ 

ِالرحمن[ َ ْ ِوفتحت ،] ٣٧: َّ ِ
َ ُالسامء َُ ْفكانت َّ َ ًأبوابا َ ْ ُوالـسامء] ١٩: النبأ [َ َّ 

ٌمنْفطر ُ
ِ ِبه َ ِالمزمـل [ِ ِّ َّ ُ َقـال] ١٨: ْ ُالخلیـل َ ِ َ ْلـمَو: ْ ِیـأت َ ْ َهـذا َ َعلـى َ ِالفعـل، َ ْ

ِ ْبـل ْ َهـو َ ُ 

ْكقولهم ِ
ِ َْ ٌمرضع: َ

ِ
ْ ٌوحـائض، ُ ِ

َ ْولـو َ َ َكـان َ َعلـى َ ِالفعـل َ ْ
ِ َلكـان ْ َ ًمنفطـرة َ َ

ِ َ ْ َكمـا ُ َقـال َ َإذا: َ ِ 

ُالسماء ْانفطرت َّ ََ َ ْ.   

ِالثــاني  َوهــو َّ ُقولــه َُ ُ َواذا: َْ ُالكواكــب َِٕ
ِ َ ْانتثــرت ْ َ َ َ َفــالمعنى ْ ْ َ ْ ٌظــاهر َ

ِ َعنــد نََِّأل َ ْ ِانتقــاض ِ َ ِْ 

ِتركیب ِ
ِالسماء َْ

َ َّبد َال َّ َمن ُ ِانتثار ِ َ ِ ِالكواكب ْ ِ َ َ َعلى ْ ِاَألرض َ ْ ْ......   

َّوَأما ِاالثنان َ َْ ِالسفلیان ِ َِّ ْ ُّ:  

َفَأحدهما  ُ ُ َ ُقوله: َ ُ َواذا: َْ ُالبحار َِٕ ِ ْفجرت ْ َ ِّ َُأنه: أحدهما وجوه وفیه ُ ُینفذ َّ ُ ْ ُبعض َ ْ َ 

ِالبحار َّ َ ِالبعض ِفي ْ ْ َ ِبارتفاع ْ َ ِ ْ ِالحاجز ِ ِ َ ُجعله َِّالذي ْ َ َ ُالله َ ًبرزخا، َّ َ ٍِوحینئذ َْ َِ ُیصیر َ
ِ
َ 

ُّالكل ُ ًبحرا ْ ْ ًواحدا، َ ِ َوانما َ
َّ ِٕ ُیرتفع َ

َِ ْ ُذلك الحاجز َ ِ َ ْ َ ِ ِلتزلزل َ ُ َْ َ ِاَألرض ِ ْ َوتصدعها ْ
ِ ُّ َ ََ .

َوثانیها
ِ َ َمیاه َأنَّ: َ َ

ِالبحار ِ َ ِ َاآلن ْ ٌراكدة ْ َ ِ ْمج َ ٌتمعة،ُ َ
ِ َفإذا َ ْفجرت َِ َ ِّ ْتفرقت ُ َ ََّ َوذهب َ َ َ َ 

َماؤها ُ َوثالثها َ ُ َِ َقال: َ ُالحسن َ َ َ ْفجرت: ْ َ ِّ ْیبست َْأي ُ َ َ َ.  

َّوَأما ِالثاني َ ُفقوله: َّ ُ َْ َواذا: َ ُالقبور َِٕ ُُ ْبعثرت ْ َ
ِ
ْ ْفاعلم ُ َ ْ َبعثر َْأن َ

ِ
ْ َوبحثر ُ

ِ ْ ُ ًبمعنى َ ْ َ ٍواحد، ِ ِ
َ 

ِومركبان َ َّ َ ُ َمن َ ْالبع ِ َ ِوالبحث ِثْ ْ َ ْ َمع َ ٍراء َ ٍمضمومة َ
َ ُ َإلیهما، َْ ِ َْ

َوالمعنى ِ ْ َ ْ ْأُثیرت َ َ
َوقلب ِ

ُِ َ 

ََأسفلها َُ ََأعالها ْ َ َوباطنها ْ ُ
ِ

َ َظاهرها، َ ُ
ِ َُهاهنا َُّثم َ ِوجهان َ َ ْ ََأحدهما َ ُ ُ َالقبور َأنَّ: َ ُُ َُتبعثر ْ ْ َُ 

ْبَأن َیخرج ِ َُ َفیها َما ْ
َمن ِ َالموتى ِ ْ َ ًَأحیاء، ْ َ َكم ْ َقال اَ َتعالى َ َ ِوأخرجت: َ

َ ََ ْ ُاألرض َ ْ َ ْ 

َأثقاهلا ْ ِالزلزلة[ َ َ َ ْ ِوالثاني] ٢: َّ َّ
ََأنها: َ َُتبعثر َّ ْ ِإلخراج َُ َ ْ َبطنها ِفي َما ِِ

ِ ْ َمن َ ِالذهب ِ َ َّ 

ِوالفضة، َِّ ْ َوذلك َ ِ َ ْمن َِألنَّ َ َِأشراط ِ
َ ِالساعة ْ

َ َتخرج َْأن َّ ِ ْ ُاَألرض ُ ْ ََأفالذ ْ َكبدها َْ ِِ ْمن َ ِ 

َهبهاَذ ِ َوفضتها، َ
ِ َّ ِ ُیكون َُّثم َ ُ َبعد َ ْ َذلك َ ِ ُخروج َ ُ َالموتى، ُ ْ َ ُواَألول ْ َّ ْ َُأقرب، َ َداللة َِألنَّ َْ َ َ َ 

ِالقبور ُُ َعلى ْ ِاَألول َ َّ   .ََُّأتم ْ
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ِوفائدة َِ َهذا َ ِالترتیب َ ِ َالمراد َأنَّ َّْ َ ُ ْمن ْ ِهذه ِ ِاآلیات َِ
َ ُبیان ْ َ ِتخریب َ ِ ْ َِالعالم َ َ ِوفناء ْ ََ َ 

َالدنیا، ْ ِوانقطاع ُّ َ ِ ْ ِالتكالیف، َ ِ َ ُوالسماء َّ ََ ِكالسقف، َّ ْ َّ ُواَألرض َ ْ ْ ِكالبناء، َ َ ِ ْ ْومن َ َ ََأراد َ َ 

َتخریب ِ ْ ٍدار، َ ُفإنه َ َّ َیبدُأ َِ ْ ِبتخریب ًََّأوال َ ِ ْ َ ِالسقف، ِ ْ َوذلك َّ ِ َ ُقوله َُهو َ ُ َإذا: َْ ُالسماء ِ َّ 

ْانفطرت ََ َ ُیلزم َُّثم ْ َْ ْمن َ ِتخریب ِ ِ ْ ِالسماء َ
َ ُانتثار َّ َ

ِ ِالكواكب، ْ ِ َ َ َوذلك ْ ِ َ ُقوله َُهو َ ُ َواذا: َْ َِٕ 

ُالكواكب
ِ َ ْانتثرت ْ ََ َ ُإنه َُّثم ْ َتعالى َِّ َ َبعد َ ْ ِتخریب َ ِ ْ ِالسماء َ

َ ِوالكواكب َّ ِ َ ََ ُیخرب ْ ُِّ َّكل َ  َما ُ

َعلى ِوجه َ ْ ِاَألرض َ ْ َوهو ْ ُقوله َُ ُ َواذا: َْ ُالبحار َِٕ ِ ْفجرت ْ َ ِّ ُنهِإ َُّثم ُ َتعالى َّ َ ُیخرب َ ُِّ َآخر َ
ِ 

ِاَألمر ْ َاَألرض ْ ْ َهي َِّالتي ْ
ُالبناء، ِ َ ِ َوذلك ْ ِ َ ُقوله َُهو َ ُ َوإذا: َْ ِ ُالقبور َ ُ ُ ْبعثرت ْ َ

ِ
ْ ُفإنه ُ َّ َِ 

ٌإشارة َ َ ِقلب َِإلى ِ ْ ِاَألرض َ ْ ًظهرا ْ ْ ٍلبطن، َ ْ َ
ًوبطنا ِ ْ َ ٍلظهر َ ْ َ

ِ)١(.  

ٕواذا البحار سجرت واذا "یر ویلحظ تشابه النظم الكریم بین قوله في التكو ٕ

ٕواذا البحار فجرت واذا القبور "وقوله في سورة االنفطار " النفوس زوجت ٕ

) فجرت(وفي االنفطار بـ) سجرت(، واختصاص النظم في التكویر بقوله "بعثرت

 بالحطب، مألته إذا التنور سجرت قولك من ملئت، معناه" سجرت : "قوله أن

" فجرت : "قوله وأما میاهها اجتماع والمراد احد،و والمعنى ًومثقال ًمخففا وقرئ

 الحاجز البرزخ بزوال ًواحدا ًبحرا فصار بالمالح العذب واختلط بعضها فتح

 االمتالء فإن ، اآلخر المعنى غیر معنى یؤدي (اإلخبارین من وكل بینهما،

 ، الشبه من بینهما لما باآلخر مناط) اإلخبارین من كل ثم ، االنفجار غیر

 یحرز بما اللفظین من واحد كل تفسیر على المفسرین أكثر كالم جرى اولهذ

 ال التباین یقتضى مما ذكرته ما على ذلك وتفاصیل ، معنییهما من المجموع

  .المراد لكمال معتمد مقصود منهما واحد بكل واإلخبار ، الترادف

ِّسجرت: ومعنى  بها المراد: وقیل ُّالتنور، َّیسجر كما نارا فصارت أوقدت: البحار ُ

 حیث المعنى هذا ذكر فكان النار، أهل بها ّلیعذب ًحمیما تمأل جهنم في بحار

                                                           
، ٧٦/ ٣١ج. ت. د-٣ بیروت ط- دار إحیاء التراث العربي-التفسیر الكبیر للفخر الرازي) ١(

٧٧.  
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ّفجرت ُالبحار وإذا: (قوله ّ وأما.وأولى َأشبه الجحیم بتسعیر ّالتوعد وقع ُ (، 

ّسیب: معناه ّفإن  عن خبرا قبلها ّألن المكان، فاض حتى فأسیح ماؤها، ُ

 السماء إذا: (تعالى كقوله أماكنها زایلتهابم تعالى اهللا یحكم التي األشیاء

 وردة فكانت السماء ّانشقت فإذا: (قال كما انشقت،: ، ومعناه)انفطرت

ُالبحار ٕواذا: (وبعده ،) ْانتثرت ُالكواكب ٕواذا (وبعده ،) ِّكالدهان ْفجرت ِ  فبإزاء ،) ُ

 ذابه أولى المعنى بهذا عنها اإلخبار فكان البحار، انفجار الكواكب انتثار

 بعثرة من مكانه عن تزییل هو ما ومجيء التغییر، من یشبهها ما لتقدم المكان

  .القبور

 أال وافتتاحها، السورة مطلع لیناسب اإلنفجار بلفظ اإلنفطار سورة خصت لذا

 بعض إلى وبعضها ،العذب إلى والمالح المالح إلى العذب انفجار في ترى

 ، البحار وانفجار ، السماء انفطارف . وانفطارها السماء انشقاق ناسب انفطار

 . وأبینه تناسب أوضح متناسب ذلك كل ، النجوم وانتشار ، القبور وبعثرة

 وائتالف اجتماع كله هذا ، البحار وتسجیر النفوس، وتزویج الوحوش وحشر

 وتفجر ، الكوكب وانتثار ، السماء انفطار أن كما ، ًبعضا بعضه یناسب

 في الجمل هذه فالتحام ، ًبعضا ذلك بعض یناسب ، القبور وبعثرة البحار،

 ما على ذلك من كل فورد . ًوتناسبا مالءمة وأوضحه التحام أبین السورتین

  .)١(ویناسب یجب

                                                           
أویــل القــاطع بــذوي اإللحــاد والتعطیــل فــي توجیــه المتــشابه اللفــظ مــن آي التنزیــل  مــالك الت)١(

 -لإلمام الحافظ العالمة أبو جعفر أحمد بن إبراهیم بن الزبیر الثقفي العاصمي الغرناطي

، وینظــر درة التنزیــل وغــرة التأویــل فــي ٥٠٤، ٥٠٣/ ٢ج. دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت

ــــاب اهللا ــــي كت ــــشابهات ف ــــان المت ــــب اإلســــكافيبی ــــاق الجدیــــدة - العزیــــز للخطی  – دار اآلف

  .٥٢١ ،٥٢٠ص . م١٩٨١ -٤ط.بیروت
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وقوله " علمت نفس ما أحضرت"كما یلحظ كذلك المتشابه في قوله في التكویر 

 إذ ،واحد اآلیتین في ، و المعنى"علمت نفس ما قدمت وأخرت"في االنفطار 

 من كال أن إال ، وأخرت عملها من قدمت الذي هو نفس كل تحضره الذي

   .یناسبه بما خص السورتین في الموضوعین

 قوام به ما اهللا ّوغیر القیامة كانت لما: تعالى اهللا قال: فیقول یسأل أن للسائل

 ما نفس ِعلمت حینئذ اآلخرة، أمر وتجدید إبطالها، من یرید لما الدنیا

ْعلمت نفس ما قدمت وأخرت: (األخرى السورة في قالو أحضرت، ْ َْ َ َ ََّ َ َ ٌَّ ََ ْ ِ َ() ٥(  

 التكویر سورة في فیجاب ؟) ّوأخرت ّقدمت ما) (أحضرت ما (َمكان یصح فهل

  اللفظة؟ تخصیص توجب الفائدة خصوص أم االنفطار، سورة في به أجیب بما

 وإذا: (قوله وهو ة،والجن النار ذكر بعد جاء لما األول ّإن: یقال أن والجواب

ِّسعرت ُاجلحيم ُاجلنة وإذا ُ ْأزلفت ّ  عمال عملت أي ،) أحرضت ما نفس علمت ْ

 ورأت َالكتاب ِّنولت إذا وذلك النار، به ّتستحق ًعمال أم الجنة، به تستحق

  .والعقاب َالتواب

ِبعثرت القبور وإذا: (قوله بعد فإنه الثاني وأما
ْ  هاأسفل وجعل ترابها، ُِّقلب: أي) ُ

  الجزاء ذكر إلى انقطع شرط َآخر كانّ فلما موتاها، بإخراج أعالها

 ُیجعل أن كأن أعاله، الشىء أسفل تجعل التي البعثرة وهو نقیض، ذا لفظا

 ما نفس علمت: (وهو غیره، من أولى نقیض ذا لفظا یتضمن ما الجزاء

: یلتركت، وق وما اهللا طاعة من أقامت ما: معناه: وقیل ،) ّوأخرت ّقدمت

 فعلته وما عملته، ما الدنیا في عمرها ّمدة عملته ما جمیع نفس علمت: معناه

 الذي من عملها ّقدمت ما: معناه: وقیل. أیامها آخر فعلته وما شبابها أول في

 كان ٕواذا بعده، بها ُفعمل ّسنتها سنة من ّأخرت وما حیاتها، بانقطاع انقطع

 لما وأولى قاربه، بما أشبه هو الذي جوابه شرط شىء كل إلى قرن فقد كذلك

  .قارنه
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
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َإذا : (قوله أول من قبلها وفیما في آیة التكویر انحصر لما نهكما أ ُالشمس ِ ْ َّ 

ْكورت َ ِّ َوإذا : (قوله آخر إلى) ١:التكویر) (ُ ِ ُاجلنة َ َّ َ ْأزلفت ْ َ ِ ْ ) ١٣ : التكویر) (ُ

 بتسعیر المقامات تلك انتهاء إلى الصعق، نفخة ابتداء لدن من األهوال،

 اإلخبارات بتلك وجئ ، لداخلها إدنائها عن عبارة وهو ، الجنة ٕوازالف ، الجحیم

 بلفظ) عنها (عبر قد المقامات تلك كأن حتى الجمع المقتضیة بالواو منسوقة

 المترتب األعمال تقدیر ذلك ناسب ، الذهني للتصور حاضرة وتحصلت واحد

ْعلمت : (فقیل ، ذلك لیحص بما عنها والعبارة حاضرة الجزاء علیها َ
ِ ٌنفس َ ْ  َما َ

ْأحرضت َ َ ْ  مدركة األهوال هذه حضرت إذا: قیل قد وكأن ،) ١٤ : التكویر) (َ

 الصحف في محصورة مكتوبة ومطالعتها لها بالتذكیر أعمالكم حضرت للعیان

َفإذا : (تعالى قوله هذا یبین ، فیها محصاة إال كبیرة وال صغیر تغادر ال التى َِ 

ِجاءت
َ ُالطامة َ َالكربى ََّّ ْ ُ ْ  َيوم ْ ُيتذكر َ َّ َ َ ُاإلنسان َ َ ْ ِ َسعى َما ْ  - ٣٤ : النازعات) (َ

ُووجدوا : (تعالى وقوله) ٣٥ َ َ ُعملوا َما َ ِ ًحارضا َ
ِ

  ) .٤٩ الكهف) (َ

ْعلمت : (قوله كان لما فإنه الثانیة اآلیة أما َ
ِ ٌنفس َ ْ ْأحرضت َما َ َ َ ْ  : التكویر) (َ

 إلى مشیرة بعدها اآلیة بهذه جئ الخالئق عمالأ باستیفاء مفصح غیر) ١٤

ْعلمت : (فقیل المكلفین أعمال طرفي ضبط من إلیه أشیر بما الحصر َ
ِ ٌنفس َ ْ َ 

ْأحرضت َما َ َ ْ  التناسب واقتضى ، ومتأخرة عملها متقدم من) ١٤ : التكویر) (َ

 كل واتصل ، ذكر حیث والتأخیر التقدیم ذكر وتأخیر ، ذكر حیث اإلحضار تقدم

 ما بذكر والحصر باإلحضار التعریف إذ ، سواه یمكن وال ویالئمه، یشاكله ماب

 من كل في االستیفاء على ذلك یذكر أن إما ، معتمد ، مقصود أخر وما قدم

 أن وأما ، له مسوغ وال داع غیر من تكرار وذلك ، تفصیل غیر من السورتین

 أتم على وروده إال یبق فلم ، مناسب غیر وذلك ورد ما غیر على ًمفصال یذكر

 علیه، فعرفت تقرر ما على القرآن ترتیب رعي على وهذا ، والمناسبة المالئمة

 المكلف عمله ما أي تأخر وما منها تقدم ما المحضرة األعمال بإحصاء اآلیتان

 من تعالى أخبر كما عمله، وختم عمره آخر وفي تكلیفه، وبدء عمره أول في
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ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

ِمال : (المجرمین قول
َهذا َ ِالكتاب َ َ ِ ُيغادر َال ْ

ِ َ ًصغرية ُ َ
ِ

َوال َ ًكبرية َ َ ِ َّإال َ َأحصاها ِ َ ْ َ (

 ذكر وآخر ، تقدم ما به لیناسب أوال إحضارها ذكر فقدم) ٤٩ : الكهف(

 سبحانه واهللا یناسب، ما على كل وجاء ، واإلستیفاء بالحصر لیعلم إحصائها

  .)١(أراد بما أعلم

 أن ٕوامـا . الـسابقة األحـداث هذه من بسبب تكون أن إما . . القبور وبعثرة

 . واألحـداث المـشاهد الكثیـر ، الطویـل الیوم ذلك في یقع بذاته ًحادثا تكون

 - مــرة أول أنــشأها كمــا - إنــشاءها اهللا أعــاد التــي األجــساد منهــا فتخــرج

   . .وجزاءها حسابها لتتلقى

 علمت{ : واألحـداث المشاهد هذه عرض بعد قوله معه ویتناسق هذا یؤید

 مـا أو . ًأخیـرا فعلتـه ومـا ًأوال فعلتـه مـا أي. .  } وأخرت قدمت ما نفس

 بـه اسـتمتعت مـا أو . فعلهـا آثـار مـن وراءهـا تركتـه وما ، الدنیا في فعلته

   .بعدها لآلخرة ادخرته وما ، وحدها الدنیا في

 . العظـام األهـوال لتلـك ًمـصاحبا بهـذا نفـس كـل علـم سـیكون حال أیة على

ًمروعا منها ًوواحدا   !كلها واألحداث المشاهد هذه كترویع لها ّ

 جهـة مـن یفیـد وهـو. .  } نفـس علمت{  : یقـول الفریـد القرآني والتعبیر

 عنــد یقــف ال األمــر أن كمــا . . وأوقــع أرشــق ولكنــه . نفــس كــل : المعنــى

   .وأخرت قدمت بما علمها حدود

 . المتقلبـة نیـةالكو المـشاهد تلك عنف یشبه الذي العنیف وقعه العلم فلهذا

ـــر ـــذكره أن دون الظـــل هـــذا یلقـــي والتعبی ـــإذا . ًنـــصا ی  كـــذلك أرشـــق هـــو ف

  !)٢(وأوقع

                                                           
، ٥٢٠وینظــــر درة التنزیــــل وغــــرة التأویــــل ص . ٥٠٤، ٥٠٣/ ٢ج.  ینظــــر مــــالك التأویــــل)١(

٥٢١.  

  ٣٨٤٧/ ٦الظالل ج )٢(
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، وفيه ملسة عتاب على ٨ إىل آية -٦من آية : املعقد الثاين
  .اغترار اإلنسان بالرب الكرمي مبطنة بالوعيد

 ، والضمائر والعقول والمشاعر للحواس المنبه الموقظ المطلع هذا وبعد

 یلمس هنا . . سادر اله غافل هو فإذا ، الحاضر اإلنسان واقع إلى یلتفت

 اهللا بنعمة تذكیر وفیها ، خفي وعید وفیها ، ّرضي عتاب فیها لمسة قلبه

 أن ربه یملك حین على السویة الصورة هذه في خلقه نعمة : علیه األولى

 الصورة هذه له اختار ولكنه . مشیئته إلیها تتجه صورة أي في یركبه

   :)١(یقدر وال یشكر ال وهو . . الجمیلة المعتدلة السویة

َأهيا يا ُّ ُاإلنسان َ ْ ِ َغرك ما ْ َّ َبربك َ ِّ َ ِالكريم ِ ِ َ ْ  ِالذي َخلقك َّ َ َ َفسواك َ َّ َ َفعدلك َ َ َ َ َ  ِيف 

ِّأي ٍصورة َ
َ َركبك َشاء ما ُ َ َّ َ  

 یقول قد ثالبع اعتقد إذا اإلنسان وكان للقلوب، ًخالعا) المطلع( ذلك كان ولما

 قوله أنتج ًخیرا، إال بي یفعل وال كریم إلى المرجع: المعاصي ببعض ًتهاونا

 على وتعالى سبحانه ًمنكرا معرض، ذلك مع الخلق أكثر ألن البعد بأداة ًمنادیا

 أي }اإلنسان أهيا يا{: یهد األركان ًإنكارا الشیطان بخدع ًاغترارا هذا یقول من

 أن وهي الغرة، في أدخلك أي} غرك ما {یعنیه مال الناسي بنفسه اآلنس البشر

 قراءة بمعنى وذلك محالة، ال عنك یعفى أنه ترى أو ًحسنا القبیح فعلك ترى

 معنى المشهورة وتزید اإلنكار، بهمزة - أغرك: واألعمش جبیر بن سعید

 من له خلقت ما إحسانه أنساك الذي إلیك المحسن أي} بربك {التعجب

  .)٢(لك شرعه ما بعمل نفسك خالص

                                                           
  ٣٨٤٧/ ٦الظالل ج )١(

  .٣٥٠، ٣٤٩/ ٨نظم الدرر المجلد  )٢(
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 لتلقي السامع لتهیئة له المقدمة بمنزلة قبله ما ألن ابتدائي و النداء استئناف

 لقبول النفس ّیهیىء ِواإلنذار التهویل من سبقه ما ألن الموعظة هذه

 السامع به یشعر لما حینئذ القلب في ًتغلغال ّأشد تكون الموعظة إذ الموعظة،

 في فخطر والعناد المكابرة طغیان نهع فیزول قلبه ّورقة نفسه انكسار من

 بالكالم باالهتمام یشعر ًتنبیها للتنبیه  والنداء.ذلك بعد شيء ترقب النفوس

 طلب به ًمرادا لیس إذ حقیقته في ًمستعمال النداء فلیس لسماعه واالستدعاء

 المتكلم یجعله ُمثله بل معینة جماعة أو معین لشخص ّموجه هو وال إقبال

ًموجها   .)١(قصد بغیر أو بقصد یسمعه نم لكل ّ

  

ُقوله ََّأما: یقول الرازي ُ َأهيا َيا: َْ ُّ ُاإلنسان َ ْ ِ ِففیه ْ ِ ِقوالن َ َ ََأحدهما: َْ ُ ُ َُأنـه: َ ُالكـافر، َّ
ِ َ ِلقولـه ْ ِِ َْ 

ْمن ِبعـد ِ
ْ َذلـك َ ِ َّكال: َ ْبـل َ َتكـذبون َ ُِّ َ ِبالـدين ُ ِّ َوقـال] ٩: اإلنفطـار [ِ َ ٌعطـاء َ َ ِعـن َ ِابـن َ ْ 

ٍعباس َّ ْزلتَن: َ َ ِالولید ِفي َ ِ َ ِبن ْ ِالمغیرة، ْ
َ
ِ
ُ َوقال ْ َ ُّالكلبـي َ ِ ْ ٌومقاتـل َْ ِ َ ُ ْنزلـت: َ َ ِابـن ِفـي ََ ِاَألسـد ْ

َ ْ 

ِبن َكلدة ْ َ َ ِبن َ ٍُأسید ْ ْ َوذلك َ ِ َ َُأنه َ َضرب َّ َ َّالنبي َ َّصلى َِّ ُالله َ ِعلیـه َّ َْ َوسـلم َ
َّ َ ْفلـم َ ُیعاقبـه ََ ْ ِ َ ُاللـه ُ َّ 

َتعالى، َ َوَأنزل َ َ ْ ِهذه َ َاآلیة َِ َ ُوالقول ْ َْ ْ ِالثاني َ َُأنه: َّ ُیتنـاول َّ َ ََ َجمیـع َ
ِ
ِالعـصاة َ

َ ُ َوهـو ْ ُاَألقـرب، َُ َ ْ ْ 

َخصوص َِألنَّ ُ ِالسبب ُ َ ُیقدح َال َّ ََ ِعموم ِفي ْ
ُ ِاللفظ ُ ْ ُقولـه ََّأما. َّ ُ َغـرك َمـا: َْ َّ َبربـك َ ِّ َ ِالكـریم ِ ِ َ ْ 

ُفالمراد َ ُ ْ َخدعك َِّالذي َ َ َ َوسول َ َّ َ َلك َ ِالباطـ َ
َ َّحتـى َلْ َتركـت َ ْ ِالواجبـات ََ

َ ِ َ َوَأتیـت ْ َْ ِبالمحرمـات، َ
َ َُّ َ ْ ِ 

َوالمعنــى ْ َ ْ ِالــذي َمــا َ ََأمنــك َّ َ ْمــن َّ ِعقابــه، ِ ِِ ُیقــال َ َ ُ غــره:ُ َّ ٍبفــالن َ َ ُ َإذا ِ َُأمنــه ِ َ َالمحــذور َّ ُ ْ َ ْمــن ْ ِ 

ِجهته ِ
َ َمع ِ ْيغرنكم ال: كقوله وهو مأمون، غیر أنه َ َُّ َّ ُ ُالغـرور ِباهللاَِّ َ ُ َ َقمـانُل [ْ َ ْ :٣٣ [

َهذا َإذا َ َحملنا ِ ْ َ َأهيا يا: قوله َ ُّ ُاإلنسان َ ْ ِ َعلى ْ ِجمیـع َ ِ
ِالعـصاة، َ

َ ُ َّوَأمـا ْ َإذا َ ُحملنـاه ِ َ ْ َ َعلـى َ َ 

ــافر، ِالك ِ َ َفــالمعنى ْ ْ َ ْ ِالــذي َمــا َ ــى َّ َِدعــاك إل َ َ ِالكفــر َ ْ ُ ِوالجحــد ْ ْ َ ْ ِبالرســل، َ ُ ُّ ِوانكــار ِ َ ْ ِٕ ِالحــشر َ ْ َ ْ 

ْوالنشر َّ َ
)٢(.  

                                                           
 .١٧٣ /٣٠التحریر والتنویر ج )١(

  ٣١/٧٩التفسیر الكبیر ج )٢(



       

 

 

  

٩٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 في ما أكرم اإلنسان في ینادي } اإلنسان أهيا يا{  : لخطابا هذا إن

 أكرم إلى وارتفع األحیاء؛ سائر عن تمیز بها التي» إنسانیته «وهو ،كیانه

   .علیه الفائض وكرمه له، اهللا إكرام فیها وتجلى مكان؛

 أیها یا } الكريم؟ بربك غرك ما{  : الجلیل الجمیل العتاب ذلك یعقبه ثم

 الواعیة الكریمة بإنسانیتك ، ومربیك راعیك ، ربك علیك تكرم ذيال اإلنسان

 ، حقه في تقصر فجعلك ، بربك غرك الذي ما اإلنسان أیها یا . . الرفیعة

 أغدق الذي ، الكریم ربك وهو جانبه؟ في أدبك ویسوء ، أمره في وتتهاون

 عن تمیزك التي إنسانیتك اإلغداق هذا ومن وبره؛ وفضله كرمه من علیك

 في ینبغي ال وما ینبغي ما وتدرك وتعقل بها تمیز والتي ، خلقه سائر

  جانبه؟

 الموحي النداء في أجمله الذي ، اإللهي الكرم هذا من ًشیئا یفصل ثم

 . التعبیر في المضمرة اإلشارات من الكثیر على المشتمل . الداللة العمیق

 في لمتمثلا اإلنسان على المغدق اإللهي الكرم هذا من ًشیئا یفصل

 خلقه إلى التفصیل هذا في فیشیر . اآلیة صدر في بها ناداه التي إنسانیته

. مشیئته وفق صورة أي في یركبه أن على القادر وهو وتعدیله؛ وتسویته

 فیضه ومن ، وحده فضله ومن كرمه من منبثق له الصورة هذه فاختیاره

  !)١(ویسدر غتری بل . یقدر وال یشكر ال الذي اإلنسان هذا على المغدق

 اإلمعان عند االنتقام على یدل اإلحسان على داللته مع بالرب التعبیر كان ولما

  .تأمل لمن االغترار من ًمانعا ذلك فكان المربي، شأن ذلك ألن اإلجرام في

 ًتقریرا علیهما دل بالجالل، الكمالین، على الدالین الوصفین هذین ذكر ولما

 بما اإلنسان یعتقد لئال باإلكرام الجمال بوصف التربیة في الجود بإفاضة لهما

 أي} خلقك الذي{: فقال یشاء ما یفعل لنفسه مالك حر أنه الطغیان من له

                                                           
  ٣٨٤٧/ ٦ الظال ج)١(



       

 

 

  

٩٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 بتصویر األطوار تلك عقب} ّفسواك {األعضاء لتقدیر ًمهیئا العدم من أوجدك

 ًمودعا ًسلیما ذلك من شيء كل جعل :أي} فعدلك {بالفعل والمنافع األعضاء

 والتعدیل الصورة، قبل حتى المزاج وعدل لها، اهللا خلقه التي المنافع قوة فیه

 أي بالتخفیف الكوفیین قراءة في العدل وكذا الخلقة، البنیة متناسبة جعل

 هذا وكل صورتك، في ًمعتدال وجعلك الصورة، وتقبیح الخلقة تشویه عن فأمالك

 یقدر التسویة على قدر كما ألنه عصى، إن منه والخوف الشكر غایة یقتضي

  .)١(العذاب من وغیره التشویه على

 اإلنسان كیان في ذرة كل یهز خطاب} اإلنسان ما غرك بربك الكریم أیها یا{ 

 یعاتبه الكریم وربه وأعماقه، شغافه القلب من ویبلغ ، إنسانیته تستیقظ حین

 سیئ التقصیر، في سادر هو بینما ، الجمیل هذا ویذكره ، الجلیل العتاب هذا

   . .فعدله فسواه خلقه الذي مواله حق في األدب

 وحقیقة ، مصدره حقیقة » اإلنسان « یتصور حین . . مذیب عتاب إنه

 ثم ، النداء ینادیه وهو ، ربه یدي بین یقفه الذي الموقف وحقیقة مخبره،

  .)٢(العتاب هذا یعاتبه

 للشرك موجب ال أي ، باهللا ِاإلشراك من والتعجیب ِاإلنكار في مجاز واالستفهام

 یخطر ال الشرك كون عن كنایة عنا ّغره ًغرورا ذلك یكون أن إال البعث ٕوانكار

 أن ویحتمل ًموجودا الغرور یكون أن فیحتمل ، غار به یغره أن إال العاقل ببال

   .ًغرورا یكون ال

 الرب معنى في لما الجاللة اسم ذكر دون ) ربك ( بوصف اهللا تعریف ٕوایثار

 الرب استحقاق بموجبات ِلإلنسان تذكیر ففیه ، والرفق نشاءِواإل الملك من

   .بالتوبیخ تعریض فهو مربوبه طاعة

                                                           
  .٣٥٠، ٣٤٩/ ٨نظم الدرر المجلد  )١(

  ٣٨٥٠/ ٦الظالل ج )٢(



       

 

 

  

٩٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 على بنعمته للتذكیر اهللا صفات من غیره دون الكریم وصف إجراء وكذلك

 الذي الثالث والطاعة، والوصف بالشكر حقیق الكریم فإن بهم ولطفه الناس

َّفعدلك : ( الصلة تضمنته  الوصفان به یؤذن مما لكثیر جامع ) ةصور ّأي في َ

 ، بالمخلوق الرفق من الصورة وتحسین والتعدیل والتسویة الخلق فإن األوالن

  .)١(غیره بعبادة نعمته كفران على بالتوبیخ تعریض ذلك وجمیع علیه نعم وهي

 في مشاركیه عن شيء تمییز عن أي لالستفهام) صورة أي في : ( وقوله

 شأن من التعجیب أو التعجب عن الكنایة به یراد ما ًكثیرا ابه حاله، واالستفهام

ً قویا ًمبلغا والعظمة الكمال من بلغ إذا الشيء ألن ( ّأي إلیه،  أضیفت ما

 على) ّأي( داللة معنى نشأ هنا ومن ، شأنه عن ُویستفهم عنه ُیتساءل

هي  إوانم ، كالمهم في استعماله كثر كنائي معنى أنه ٕوانما تحقیقه الكمال،

 رجل هو : نحو ًنعتا ّإما لنكرة ًوصفا المعنى في تقع هذه ( ّوأي ،)االستفهامیة

 : قوله یتعلق أن فیجوز ، اآلیة هذه في كما نكرة إلى مضافة ٕواما ، رجل ُّأي

 أي في(على  الوقف فیكون ) َّفعدلك ، َّفسواك ، َخلقك( بأفعال )صورة أي في(

   ). صورة

 ویكون )فعدلك ( قوله على الوقف فیكون ) ركبك ( بقوله یتعلق أن ویجوز

َّركبك ( وبین  )صورة أي في ( بین ًمعترضا )شاء ما ( قوله َ .(  

   .بدیعة كاملة صورة في أي ، صورة ّأي صورة في : الوجهین على والمعنى

  )ّعدلك ( جملة كون باعتبار ) َّعدلك( لجملة بیان ) ركبك شاء ما ( وجملة

  .)٢(لهما بیان فبیانها )خلقك( جملة عن المفرغة )َّواكفس( جملة عن مفرعة

 وكرمه، بإحسان الرب ًاغترارا السیئة األعمال في ِاإلنهماك من والتحذیر

 فیه تغني وال والقطمیر، النقیر على فیه یحاسب الذي الدین، لیوم ًونسیانا

                                                           
 .١٧٥ ، ١٧٤ / ٣٠التحریر والتنویر ج )١(

 ١٧٧، ١٧٦ / ٣٠التحریر والتنویر ج )٢(



       

 

 

  

٩٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

ًشیئا نفس عن نفس
 هو صلب موضوع السورة، التي بدأت بعالمات یوم .)١(

فالمعنى بدأ مع ذكر عالمات یوم . دین، وانتهت بأن األمر كله هللا یومئذال

الحساب، وتصاعد المعنى مع هذا العتاب الموجع من الرب الكریم، لإلنسان 

 غره كرم ربه الذي خلقه وسواه وعدله وصوره في الذي غره بربه الغرور،

  .أحسن صورة وأبهاها

  

، وو التكذیب بیوم الدین فیقول ویتصاعد المعنى لیكشف عن علة هذا الغرور

  ...."كال بل تكذبون بالدین: "تعالى

                                                           
َّ مصاعد النظـر لإلشـراف علـى مقاصـد الـسور ویـسمى)١( َ َُ َِ ِ ََّ ِّ

ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ِقـصد األسـمى فـي مطابقـة اسـم َالم: "ُ
ْ ْ

ِ َِ َ َ ُ َ َ ُ ْ

َّكــل ســورة للمــسمى َ ُُ
ِ ٍَ

ِّ  إبــراهیم بــن عمــر بــن حــسن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر البقــاعي ل" ُ

 - هــــــ ١٤٠٨األولـــــى : ة الطبعـــــ- الریـــــاض –  مكتبـــــة المعـــــارف -)هــــــ٨٨٥: المتـــــوفى(

  .١٦٥/ ٣ج.  م١٩٨٧

  



       

 

 

  

٩٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 وفيه علة ١٦ إىل آية – ٩من آية : املعقد الثالث

  .جحود اإلنسان وعاقبة هذ اجلحود

  

َّكال: یقول تعالى ْبل َ َتكذبون َ ُِّ َ ِبالدين ُ ِّ ِ  َّوإن ِ ْعليكم َ ُ ْ َ َحلافظني َ ِ ِ َ  ًكراما َكاتبني ِ ِ ِ 

 َيعلمون ُ َ ْ َتفعلون ما َ ُْ َ َ  َّإن َاألبرار ِ ْ َ ِلفي ْ ٍنعيم َ ِ َ  َّوإن ِ َالفجار َ َّ ُ ِلفي ْ ٍجحيم َ ِ
َ  

َيصلوهنا ْ ْ َيوم ََ ْ ِالدين َ ِّ  ْهم َوما ْعنها ُ َبغائبني َ ِ ِِ  

  

 اإلعادة على قدرته على الدلیل اإلیضاح غایة سبحانه أوضح      لما

 الدال الدلیل هذا بنسیان الخسار لإلنسان، أوجب ما أنه تعالى وبین باالبتداء،

 أنه بین المعنى، أدنى على یطلق االغترار وكان االغترار، إال الدار تلك على

 عمن اإلعراض في الناس أیها أوقعكم ما :أي} كال{: فقال الذروة به ارتقى

} بل {الغرور مطلق عنه بوجه اإلعراض القباحة غایة ویقبح علیه اإلقبال یجب

 األدلة إقامة بتحدد التجدید سبیل على :أي ،}تكذبون{ أنكم وهو أعظمه

 یوم في اهللا وظفه الذي الجزاء أي} بالدین {الساطعة البراهین وقیام القاطعة

ّوان {االرتداع غایة وارتدعوا ًوعاما، ًخاصا ًمطلقا الغرور عن فارجعوا البعث، ٕ {

} لحافظین{ المالئكة من جندنا من أقمناهم ممن أي} علیكم {أن والحال :أي

 .حقیر وال جلیل منها علیهم یخفى ال بحیث فهم العلو، غایة أعمالكم على لهم

 في فهم أي} ًكراما{: فقال والنقص الزیادة عن نزههم الحفظ، لهم أثبت ولما

 هم :أي} كاتبین{ ....واألمانة والعفة األخالق طهارة من یكونون ما غایة

 بینكم الشهود یكتب كما حفالص في یكتبونها الكتابة وصف في راسخون

  .التحریر غایة على الجزاء لیقع العهود

 من یبرز ما على االطالع إحاطة بالوصف والتعبیر االستعالء أفهم ولما

} تفعلون ما {واالستمرار التجدد على :أي} یعلمون{: فقال به صرح األعمال،



       

 

 

  

٩٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 كان اءسو الصادقة والداعیة الثابت بالعزم وشر خیر من فعله تجددون :أي

 النقیر على بالجزاء تكذیب هذا مع یكون فكیف ال، أو علم على ًمبنیا

 بملك علمتم وهل ًعبثا، أعمالكم من الذر مثاقیل إحصاء یكون هل والقطمیر،

 عملوه، وما أیدیهم في ما على یحاسبهم فال ًهمال، یتركهم رعیة له یكون

 التأكید، غایة الحفظة أمر وهو له، المستلزم المعنى أكد بالدین تكذیبهم وألجل

 في وخطر القلب في انقدح ما كل یعلمون أنهم على یدل بالمستقبل والتعبیر

  .)١(یفعل أن قبل الخاطر

َّكال(و  مع ِوالمعاصي ِالكفر إلى ًذریعة ِوجعله َتعالى اهللا ِبكرم ِاالغترار عن ٌردع )َ

ْبل "،تعالى ُوقوله ِوالطاعة ِللشكر ًموجبا ِكونه ُتكذب َ ّ َ  عن ٌإضراب بالدین "َونُ

 ال وأنتم ِاالعتراض بطریق ِالردع بعد َقیل َّكأنه ُالكالم إلیها ُینساق مقدر جملة

 ِبالجزاء َتكذبون ُحیث َذلك من ِأعظم على َتجترئون بل َذلك عن َترتدعون

 ًسؤاال َتصدقون فال ِأحكامه ِجملة من ُهما الذي ِاإلسالم ِبدین أو ،ًرأسا ِوالبعث

َوقیل ،عقاب وال ًثوابا وال ًاباجو وال
 ما على َتستقیمون ال َّإنكم قیل َّكأنه :)٢(

ِنعمي توجیه ِ
ِوارشادي ُعلیكم َ  هم عما وزجر ردع كلمة كالف ،َتكذبون بل ُلكم ٕ

 القول من لون في ودخول . الحدیث من مضى عما إضراب كلمة وبل . فیه

   .والتصویر والتذكیر العتاب غیر وهو . والتوكید والتقریر البیان لون . جدید

 وهذه . والجزاء والمؤاخذة بالحساب تكذبون. . }  بالدين تكذبون بل . كال{ 

 یستقیم ثم والجزاء بالحساب القلب یكذب فما . التقصیر وعلة الغرور، علة هي

 وتعبده ربها فتطیع ، وتشف القلوب ترتفع وقد. طاعة وال خیر وال هدى على

 الدین بیوم تؤمن ولكنها . ثوابه في ًطمعا وال ، عقابه من ًخوفا ال ، فیه ًحبا

                                                           
  . ٣٥١، ٣٥٠  ص ٨نظم الدرر المجلد  )١(

دار . فسیر أبي السعود أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ألبي السعودینظر ت )٢(

  ٣٩١، ٣٩٠ / ٦ج. م ١٩٩٩ -١ ط- بیروت-الكتب العلمیة



       

 

 

  

٩٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 . إلیه وتتطلع لقاءه وتشتاق تحبه الذي ربها لتلقى ، إلیه وتتطلع ، وتخشاه

 طاعة وال أدب على یشتمل فلن ، الیوم بهذا ًتكذیبا اإلنسان یكذب حین فأما

 . . الدین ومبی تكذبون. ضمیر فیه یستیقظ ولن ، قلب فیه یحیا ولن . نور وال

 ، شيء منه یضیع ال . فیه علیكم محسوب عملتم ما وكل إلیه، صائرون وأنتم

 ما يعلمون ، كاتبني ًكراما ، حلافظني عليكم وإن{  : شيء منه ینسى وال

 صفة من یذكر فإنه ، وكرامة كرم جو السورة جو كان ولما.... } تفعلون

 الخجل إحساس القلوب يف لیستجیش. .  } ًكراما{  . . كونهم الحافظین

 بمحضر وهو ویستحیي لیحتشم اإلنسان فإن . الكرام هؤالء بحضرة والتجمل

 به فكیف . . تصرف أو حركة أو لفظ في یتبذل أو یسف أن الناس من الكرام

 من حفظة حضرة في حاالته كل وفي لحظاته كل في أنه ویتصور یشعر حین

  !والفعال؟ الخصال من كریم كل على الإ منه یطلعوا أن یلیق ال} كرام {المالئكة

 بهذا فیه الحقیقة هذه بإقرار المشاعر أرفع القلب في لیستجیش القرآن إن

  .)١(المألوف اإلدراك إلى القریب الحي الواقعي التصور

  

ِلفي {المؤمنین: أي} َاألبرار ِإنَّ{ َّالفجار ِٕوانَّ {الجنان نعیم وهو عظیم،} نعیم َ ُ {

ِلفي {الكفار: أي  ال ما والتهویل التفخیم من تنكیرهما وفي كذلك،} جحیم َ

َیصلونها {یخفى، ْ  بیاني استئناف وهو الجزاء، یوم حرها ُیقاسون} ِّالدین َیوم َ

 یحترقون: فقال فیها؟ حالهم ما: قیل كأنه تهویلها، عن نشأ سؤال عن منبىء

ِّیكذبون كانوا الذي الدین، یوم فیها  بعد عین طرفة} بغائبین عنها هم وما {به، ُ

 یجدون كانوا بل ذلك، قبل غائبین عنها كانوا وما: معناه: وقیل دخولها،

                                                           
  .٣٨٥١/ ٦الظالل ج )١(



       

 

 

  

٩٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 وال یخفى ما بینهما من الوصل للتوسط بین الكمالین، .)١(قبورهم في سمومها

   .والمقابلة بین األبرار ونعیم، والفجار وجحیم

  

 بیاني استئناف ألنها قبلها التي عن" إن األبرار لفي نعیم" الجملة هذه وفصلت

 ٕوان بالدین تكذبون بل : ( قوله یثیره السامع نفس في یخطر سؤال عن ٌجواب

 معرفة ٕوالى هو، ما الجزاء هذا معرفة إلى النفس لتشوف) لحافظین علیكم

 األبرار إن : ( بقوله ذلك ُفبین ، هي ما األعمال ِإلحصاء المالئكة إقامة غایة

  .)نعيم لفي

  

 لجملة تفصیل فهي األعمال أصحاب تقسیم لةالجم هذه تتضمن ًوأیضا

  وجيء .قبلها التي عن الجملة فصل مقتضیات من وذلك) تفعلون ما یعلمون(

ُمبینه ُالبیان لیساوي االبتداء وال " إن"بـ  ًمؤكدا بالكالم  ودفع التحقیق في ّ

 جحیم في كونهم بتحقیق لالهتمام المعطوفة الجملة مع التأكید  وكرر .اإلنكار

  .)٢(مفارقته في یطمعوا ال

  

 وما : یقال أن دون اسمیة جملة ) بغائبین عنها هم وما ( بقوله وجيء

 أو اإلثبات في سواء الثبات االسمیة إلفادة ، یفارقونها وما أو ، عنها یغیبون

،  نفي نسبة أو إثبات نسبة كانت سواء الخبریة للنسبة حالة ّفالثبات ، النفي

                                                           
 ألبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن -البحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد )١(

ــــد اهللا : ت) هـــــ١٢٢٤: المتــــوفى(لــــصوفي عجیبــــة الحــــسني األنجــــري الفاســــي ا أحمــــد عب

  .٢٥٦/ ٧ج.  هـ١٤٢٣ بیروت، الطبعة الثانیة - ط دار الكتب العلمیة -القرشي رسالن

 ١٨٢، ١٨١/ ٣٠التحریر والتنویر ج )٢(



       

 

 

  

٩٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 ، بالمجرور لالهتمام متعلقه على  )عنها(  وتقدیم .فيالن لتأكید الباء وزیادة

   .)١(الفاصلة على وللرعایة

    كما جاءت فواصل هذا المعقد بین النون والمیم، واتفقت كل جملتین 

إن األبرار لفي (متتالیتین تقریبا في حرف الفاصلة، وكان هناك ترصیع بین 

ٕ، وان كان ورود )٢(لعلمعلى رأي بعض أهل ا) إن الفجار لفي جحیم(و) نعیم

في التركیبین مخالف لشرط الترصیع، ألن شرط الترصیع ) لفي(و ) إن(لفظة 

  .اختالف الكلمات في التركیبین جمیعا

وهكذا تصاعد المعنى من عالمات الیوم اآلخر إلى موقف اإلنسان فیه وعتاب 

  .اهللا له، وانقسام الناس بین بر وفاجر

                                                           
  ١٨٣/ ٣٠ التحریر والتنویر ج)١(

ــــرآن الكــــریم )٢( ــــي اللق ــــروت- المكتــــب اإلســــالمي- محمــــد الحــــسناوي-الفاصــــلة ف  -٢ ط- بی

 ١٥٠ص . م١٩٨٦

 



       

 

 

  

٩٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 إىل آخر السورة -١٧آية من : املعقد الرابع واألخري

  .وفيه تصوير هلول هذا اليوم وضخامته

  

َأدراك َوما: یقول تعالى ْ ُيوم َما َ ْ ِالدين َ ِّ  َّثم َأدراك َما ُ ْ ُيوم َما َ ْ ِالدين َ ِّ   َيوم ْ َ 

ُمتلك َال ِ
ْ ٌنفس َ ْ ٍلنفس َ ْ َ ًشيئا ِ ْ ُواألمر َ ْ َ ْ ٍيومئذ َ ِ

َ ْ     هللاَِِّ َ

 

 فیه یقع ما تقریر بعد إلیه یعود فإنه ، التكذیب وضعم هو الدین یوم كان ولما

 یصیب وبما بالتجهیل وتهویل تضخیم في الذاتیة حقیقته لیقرر إلیه یعود. 

 ولیقرر . تعاون أو عون في شبهة كل من وتجرد كامل عجز من فیه النفوس

   :العصیب الیوم ذلك في باألمر اهللا تفرد

  

 نفس متلك ال يوم الدين؟ يوم ما راكأد ما الدين؟ ثم يوم ما أدراك وما{ 

  . . } هللا يومئذ واألمر ، ًشيئا لنفس

  

 األمر أن الحس في یوقع وهو . القرآني التعبیر في مألوف للتجهیل والسؤال

 كل فوق فهو . المحدود البشر إدراك به یحیط أن من ًجدا وأهول ًجدا أعظم

 ثم. االستهوال في یدیز السؤال  وتكرار.مألوف كل وفوق توقع كل وفوق تصور

 } ًشيئا لنفس نفس متلك ال يوم{  : التصویر هذا مع یتناسق بما البیان یجيء

 واالنكماش االنحسار وهو. الكامل الشلل وهو . الشامل العجز فهو. . 

 من تعرف من كل عن وحملها بهمها المشغولة النفوس بین واالنفصال

 في باألمر المتفرد وهو . سبحانه به یتفرد. .  } هللا يومئذ واألمر{ ! النفوس

 یغفل قد التي الحقیقة هذه تتجلى الدین یوم الیوم هذا في ولكن . واآلخرة الدنیا



       

 

 

  

٩٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

 عن تغیب وال ، خفاء بها یعود فال . المغرورون الغافلون الدنیا في عنها

  )١( !مفتون وال مخدوع

  

ْیسأل یثبح وتهویله الیوم أمر تعظیم عن كنایة مستعمل األول واالستفهام َ 

 ، الیوم ذلك بكنه الدرایة له ِّیحصل الذي الشيء عن یسمعه من المتكلم

 أي ، حقیقي الثاني  واالستفهام .ٍدار درایة كنهه إلى تصل ال أنه والمقصود

 علمت أي ، قائم زید هل علمت : تقول كما الدین یوم حقیقة عن سائل سئال

 یغیر فال المثل مجرى جرى مما التركیب هذا  ومثل .السؤال هذا جواب

 فهو والتعبیر الوصف ّحد تجاوزه أي ، بزیادته یؤذن ًتكریرا للتهویل تكریر.لفظه

 على جملة عطف إذا شأنه الذي ( ّثم ) بحرف هذا وقرن ، اللفظي التوكید من

 ،الكالم له المسوق الغرض في الرتبة تباعد أي ، الرتبي التراخي یفید أن أخرى

  )٢( .الزیادة هو فیها فالتراخي ، والتهویل العظمة رتبة المقام هذا في وهي

  

ََأهل      ومعلوم َأنَّ َالدنیا ْ ْ ُكانوا ُّ َیتغلبون َ ُ ََّ َ َعلى َ ِالملك َ ْ ُویعین ُْ ِ
ُ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ًبعضا َ ْ  ِفي َ

ٍُأمور، ِویحمي ُ ْ َ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ًبعضا، َ ْ َفإذا َ َكان َِ ُیوم َ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ  التوز الدنیا بنى ملك بطل ْ

ِیحمي ََفال رئاستهم، ْ ٌَأحد َ ًَأحدا، َ ِیغني ََوال َ ْ ٌَأحد ُ ْعن َ ٍَأحد، َ
ُیتغلب ََوال َ ََّ َ ٌَأحد َ َعلى َ َ 

ٍملك، ْ ُونظیره ُ ُ
ِ َ ُقوله َ ُ ُواَألمر: َْ ْ ْ ٍِیومئذ َ

َ ْ ِلله َ ُوقوله َِّ ُ َْ ِمالك: َ ِيوم ِ ْ ِالدين َ ِالفاتحة[ ِّ ِ
َ َ َوهو] ٤: ْ َُ 

ٌوعید ِ ٌعظیم َ
ِ
ْمن َ ُحیث ِ ْ ُإنه َ ْعرفهم َِّ ُ َ َّ َُأنه َ ِیغني َال َّ ْ ْعنهم ُ ُ ْ ُِّالبر َِّإال َ ُوالطاعة ْ َ َّ

ٍِیومئذ َ
َ ْ َدون َ ُ 

ِسائر ِ َكان َما َ ْقد َ ِیغني َ ْ ْعنهم ُ ُ ْ َالدنیا ِفي َ ْ ْمن ُّ ٍمال ِ
ٍَوولد َ َ ٍوَأعوان َ َ َوشفعاء َْ َ ََ َّوَأما. ُ َ 

ُقوله ُ ُواَألمر: َْ ْ ْ ٍِیومئذ َ
َ ْ ِلله َ َفهو َِّ ُ َإش َ ٌارةِ َالبقاء َأنَّ َِإلى َ َ َ َوالوجود ْ ُ ُ ِلله، َْ ُواَألمر َِّ ْ ْ َكذلك َ ِ َ  ِفي َ

ِاَألزل َ ِوفي ْ ِالیوم َ ْ َ ِوفي ْ ِاآلخرة، َ
َ
ِ ْولم ْ َ َّْیتغیر َ َ َ ْمن َ ٍحال ِ ٍحال، َِإلى َ ُفالتفاوت َ ُ َ َّ ٌعائد َ ِ  َِإلى َ

                                                           
  ٣٨٥٢/ ٦الظالل ج )١(

 .١٨٤، ١٨٣/ ٣٠التحریر والتنویر ج )٢(



       

 

 

  

٩٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

َِأحوال َ ِالناظر، ْ ِ َِأحوال َِإلى َال َّ َ ِالمنظور ْ ُ ْْ ِإلیه َ َفالكاملون ،َِْ ُ ِ َ ْ ُتتفاوت َال َ َ َ َ َْأحوالهم َ ُ ُ َ ِبحسب ْ َ َ ِ 

ِتفاوت
ُ َ ِاَألوقات، َ َ ْ َكما قال ْ َ َ َكشف َْلو: َ ِ ُالغطاء/ ُ َ ُازددت َما ِْ َْ ًیقینا ْ ِ

َ
)١(.  

  

 أهل بأنه ًإعالما عنه بالسؤال أمره هول الدین، یوم األعظم الوعید أن علم ولما

 إیمان سؤال حاله حقیقة عن لسؤالوا بأمره االعتناء إلى العمر یصرف ألن

} أدراك وما{: فقال به الوعید في أقعد لیكون وطغیان، كفران سؤال ال ٕواذعان

 هو شيء ّأي أي } الدين يوم ما {به الدرایة طلب في اجتهدت ٕوان أعلمك أي

 كرر الحد، على زائدة أهواله كانت ولما. وزلزاله وفظاعته وأهواله طوله في

 ما ثم{: التهویل في زیادة التراخي بأداة ًمعبرا فقال الحال لذلك السؤال ذلك

  .)٢(} الدين يوم ما {كذلك أي} أدراك

  

وختام السورة هنا مطابق البتدائها، فقد بدأ بالشرط مضمنا فعل الشرط المتعدد 

عالمات هذا الیوم العصیب، ثم ختم السورة بأن هذا الیوم كل األمور فیه هللا 

فس لنفس شیئا، بل تجردت كل الكائنات من حولها وحده، ولن تملك فیه ن

  .وقوتها، ولم یبق إلى المولى الكریم

  

وكما أن المطلع بدایة المعنى وفیه إشارة للمقصود األعظم، وهو الطرف األول 

للمعنى، فإن الختام یمثل الطرف اآلخر الذي یحط المعنى المقصود السورة 

فإن اهللا تعالى ختم "رة كمطلعها، رحاله عنده، وفي الذكر الحكیم خاتمة السو

                                                           
  .٨٦/ ٣١التفسیر الكبیر للفخر الرازي ج  )١(

 ٣٥٢ / ٨نظم الدرر المجلد  )٢(



       

 

 

  

٩٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

كل سورة من السور بأحسن ختام، وأتمها بأعجب إتمام، ختاما یطابق قصدها، 

  .)١("ویؤدي معناها

  

 ابتدىء السورة أول ألن الصدر على العجز رد الختام هذه السورة كان في وفي

 .)٢(أحواله ببعض السورة وختمت الجزاء یوم أحوال بعض عن بالخبر

ت بعالمات یوم الدین، وشرحت مآالت الناس في هذا الیوم فكما بدأ

  .األبراروالمكذبین، ختمت بأن الألمر كله هللا في هذا الیوم العظیم

  

برز المعنى واضحا جلیا في مطلع السورة، وازداد وضوحا في بیان أحوال 

اإلنسان حین یعاتبه ربه، وانقسام الناس إلى أبرار وفجار، والتأكید ثانیة على 

  . هذا األمر كله هللاأن



                                                           
 .١٨٣/ ٣ ج- دار الكتب العلمیة بیروت- الطراز للعلوي الیمني)١(

 ١٨٥/ ٣٠التحریر والتنویر ج )٢(



       

 

 

  

٩٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

  اخلامتة

  :وضح من البحث عن حركة المعنى في سورة االنفطار

ٕأن المعنى في السورة القرآنیة یظهر جلیا في مطلعها، وان لم یعبر  -

 . یرمي إلى الغرض الرئیس من السورةوهوعنه صراحة 

أن سورة االنفطار كانت تتمة للمعنى الرئیس لسورة التكویر، وأسست  -

ل فیه القول في المطففین، مما یدل على أن الترتیب لمعنى سیفص

ن اإلعجاز النظمي، المصحفي فیه من اإلعجاز ما ال یقل أهمیة ع

 وتبدأ أختها ذة بعضد بعضها، ال تنتهي سورة إالخفالقرآن سوره آ

 ومبرهنة على أنه عقد آللئ ال تختلفمكملة وراءها المعنى، متممة 

 .واإلجادة واإلعجازفیه لؤلؤة عن أخرى في اإلحكام 

في نهایة االنفطار تجد المعنى وقد سلم به قلب المؤمن الذي یتأتى  -

منه اإلبصار، وهو یشاهد رأي عین أحداث القیامة أمامه، فیؤمن أنها 

 . الحق، وأن األمر یومئذ هللا

أفاد تصاعدا استخدام التكریر مع أسلوب االستفهام في ختام السورة  -

رع السمع تكراره من ناحیة، وتهویل أمره في أداء المعنى الذي یق

 .باالستفهام من ناحیة أخرى

تأسیس معنى جدید لم یذكر في التكویر، وهو انقسام الناس ألبرار   -

 .وفجار، وهو ما سیفصل فیه القول في المطففین، واالنشقاق

عاقدها حتى ختامها، موضحت حركة المعنى ، في مطلع السورة و -

 حق، وهو من أسس العقیدة، والمشار إلیه وأكدت على أن یوم الدین

وحذرت من االغترار بإمهال رب ). مالك یوم الدین(في أم الكتاب بـ 

M  }  |  {  z  : العالمین، لیحط المعنى رحاله عند قوله تعالى

�  ~¡  ¤  £  ¢    L ١٩: االنفطار .   



       

 

 

  

٩٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

  ادرــــاملص
 -٢بـة وهبـة ط مكت–أثر السیاق فى اصطفاء األسالیب دراسة بالغیة  -

 .م٢٠١٩

 . ٣ دار الغد العربى ط-إحیاء علوم الدین للغزالى -

محمـود توفیـق / أسرار البالغة القرآنیة فى سورة تبـت یـدا أبـى لهـب د -

 .م ١/٢٠١٧ مكتبة وهبة ط–

 ألبي العباس أحمـد بـن محمـد -البحر المدید في تفسیر القرآن المجید -

: المتـوفى(الـصوفي بن المهدي بـن عجیبـة الحـسني األنجـري الفاسـي ا

 - ط دار الكتب العلمیة -أحمد عبد اهللا القرشي رسالن: ت) هـ١٢٢٤

 . هـ١٤٢٣بیروت، الطبعة الثانیة 

سـعد /  تحقیـق د–البرهان فى تناسب سور القرآن البن الزبیـر الثقفـى  -

 .ه ١٤٢٨ -١بن جمعة دار ابن الجوزى طا

بــو الفــضل البرهــان فــى علــوم القــرآن لإلمــام الزركــشى تحقیــق محمــد أ -

 .م١٩٨٠ دار الفكر -٣إبراهیم ط

ــن أبــي االصــبع المــصري -  -حفنــي شــرف/ د:  ت-تحریــر التحبیــر الب

 . المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة

 . تونس- دار سحنون–التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور  -

تفــسیر أبــي الــسعود أو إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم  -

  .م ١٩٩٩ -١ ط- بیروت- الكتب العلمیةدار. ألبي السعود

 -٣ بیـروت ط- دار إحیاء التراث العربي-التفسیر الكبیر للفخر الرازي -

 .ت .د

الجامع الصحیح لسنن الترمذى ألبى عیسى محمـد بـن سـورة، تحقیـق  -

 . دار الحدیث بالقاهرة –وشرح أحمد محمد شاكر 



       

 

 

  

٩٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

ء البــن قــیم الجــواب الكــافى لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافى الــداء والــوا -

 . بیروت - دار الكتب العلمیة–الجوزیة 

إبراهیم صالح الهدهد / دراسة بالغیة د: حركة المعنى فى سورة الفجر -

 .م ٢٠١٩ ٢ مكتبة وهبة ط–

عبـد المجیـد / د. حسن االبتداء في سور القرأن الكریم دراسـة تطبیقیـة -

 .م١٩٩٩ط سنة .د. عبد المجید هنداوي

 فــي بیــان المتــشابهات فــي كتــاب اهللا العزیــز درة التنزیــل وغــرة التأویــل -

  .م١٩٨١ -٤ط. بیروت– دار اآلفاق الجدیدة -للخطیب اإلسكافي

  . دار السرور بیروت–شروح التلخیص  -

 . دار الكتب العلمیة بیروت-الطراز للعلوي الیمني -

 معـالم الطریـق إلـى فقـه المعنـى القرآنـى فـى -العزف على أنوار الـذكر -

  .ه ١٤٢٤/ود توفیق طمحم/  د-سیاق السورة

إبــراهیم / عالقـة المطــالع بالمقاصـد فــى القـرآن الكــریم دراسـة بالغیــة د -

 .م٢/٢٠١٩ مكتبة وهبة ط–صالح الهدهد 

 - المكتــب اإلســالمي- محمــد الحــسناوي-الفاصــلة فــي القــرآن الكــریم -

 . م١٩٨٦ -٢ ط-بیروت

  . دار الشروق-فى ظالل القرآن لسید قطب -

 ألبي القاسـم محمـود بـن عمـرو  تنزیلالكشاف عن حقائق غوامض ال -

 – دار المعرفــة  -)هـــ٥٣٨: المتــوفى(بــن أحمــد، الزمخــشري جــار اهللا ا

 .بیروت 

 دار الكتـب – ت محمد باسل عیون السود –محاسن التأویل للقاسمى  -

 .ه  ١٤١٨  ١العلمیة ط

ــــق  - ــــاعى تحقی ــــسور للبق ــــى مقاصــــد ال   مــــصاعد النظــــر لإلشــــراف عل

 .١ مكتبة المعارف بالریاض طعبدالسمیع محمد حسنین/ د



       

 

 

  

٩٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ة��نفطار� اسة�بالغية(رحركة�املع������سو  )رد

مالك التأویل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفـظ  -

من آي التنزیل لإلمام الحـافظ العالمـة أبـو جعفـر أحمـد بـن إبـراهیم بـن 

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت-الزبیر الثقفي العاصمي الغرناطي

ــة  - ــر القرآنــى دراســة تحلیلی محمــد / لــسورة األحــزاب دمــن أســرار التعبی

 .م١٩٩٦ ٢ مكتبة وهبة ط–محمد أبو موسى 

 -نظــم الــدرر فــى تناســب اآلیــات والــسور للبقــاعى دار الكتــب العلمیــة -

 .م  ٢٠٠٦ ٣بیروت ط

 - مكتبـة اآلداب-النظم الفنى فى القرآن للـشیخ عبـدالمتعال الـصعیدى -

 .القاهرة

  

  


