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ملخص: 

و�سور  "�لزمر"  �سورة  بني  �لوثيق  �الرتباط  خالل  من  �لبحث  هذ�  �أهمية  تظهر 
وتتفق  �حلو�ميم،  ت�سبق  حيث  �لنزول  يف  نف�سه  هو  �مل�سحف  يف  فرتتيبها  �حلو�ميم. 
�فتتاحيات  باقي  ومع  �لنظم،  يف  و"�جلاثية"  "�الأحقاف"  فاحتة  مع  �فتتاحيتها 
و��سحًا  �لتنا�سب  ويظهر  �لنظم،  يف  �ختالف  مع  و�أو�سافه  �لكتاب  ذكر  يف  �حلو�ميم 
مع  "غافر"  وخامتة  "غافر"،  بد�ية  مع  "�لزمر"  خامتة  ترتبط  حيث  �الأطر�ف،  بني 
خو�تيم  مع  "�لزمر"  خامتة  وتتنا�سب  �حلو�ميم،  بقية  مع  وهكذ�  "ف�سلت"،  بد�ية 
يف  �أُجمل  فما  �حلو�ميم.  مع  "�لزمر"  �سورة  ومو�سوعات  م�سمون  ويتنا�سب  �حلو�ميم، 
منهجية  كانت  وقد  هنا.  ُب�سط  هناك  �خت�رش  وما  �حلو�ميم،  يف  ل  ف�سّ "�لزمر"  �سورة 
و�أما  بينها.  �ملنا�سبة  بيان  ثم  و�حلو�ميم،  "�لزمر"  ب�سورة  تعريفًا  يتناول  باأن  �لبحث 
بني  وثيقًا  �رتباطًا  �كت�سفت  �إذ  �لبحث،  بد�ية  يف  توقعت  ما  نف�ص  كانت  فقد  �لنتائج 
وخامتاتها،  و�فتتاحياتها،  �أ�سمائها،  وتنا�سب  ترتيبها  حيث  من  و�حلو�ميم  "�لزمر" 
�ملربر  كان  "�لزمر" و�حلو�ميم  بني  �لكبري  �لّت�سابه  وهذ�  ومو�سوعاتها.  وم�سموناتها، 

�أخت للحو�ميم.  "حم"، فكاأنها  �لزمر تبد�أ بـــ  �أّن  �أُبّي بن كعب،  ُوِجَد يف م�سحف  ملا 
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The Conformity between Surat Al -Zumar 
and Surahs of AL -Hawamim

Abstract: 
The importance of this study stems out from the close connection between 

Surat Al - Zumar and Al - Hawamim because it comes directly before these 
surahs and has the same order of revelation. Surat Al - zumar is similar to 
Al - Ahqaf and Al - Jathiya in both the introductions and order; it is similar 
to the rest of Al - Hawameem in their introductions in mentioning The Book 
and its characteristics but with some differences in the order. The coherence 
among the assigned surats is clear because the conclusion of Al - Zumar is 
similar to the introduction of Ghafer and the conclusion of Ghafer with the 
beginning of Fussilat and with the rest of Al - Hawameem; Surat Al - Zumar is 
similar to Al - Hawameem in the conclusion, the topics and contents. What is 
summarized in Al - Zumar is given in detail in Al - Hawameem and vice versa. 
In this paper, I tried to give an idea about Al - Zumar and Al - Hawameem 
and the connections between them. Finally, I discovered a close connection 
between Al - Zumar and Al - Hawameem in order, names, introductions, 
conclusions, content and topics. This close similarity between Al - Zumar 
and Al - Hawameem justifies what was found in one of the Quranic Versions 
owned by the Prophet’s companion Obai Ibn Ka’b in which Surat Al - Zumar 
starts with the same alphabets Ha Mim similar to that of Al - Hawameem. 
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مقدمة: 
الة و�ل�ّسالم على �أ�رشف �ملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى �آله  �حلمد هلل رّب �لعاملني، و�ل�سّ

و�سحبه �أجمعني، ومن �سار على هديه باإح�سان �إىل يوم �لّدين، �أّما بعد: 
لفت  �حلو�ميم،  �سور  يف  �ملنا�سبات  بدر��سة  �لدكتور�ه  مرحلة  يف  ��ستغايل  كان  مّلا 
�لّتا�سع  هو  فرتتيبها  �ل�رّشيف،  �مل�سحف  يف  �حلو�ميم  قبل  �لزمر  �سورة  ترتيب  �نتباهي 
�لنزول، فهي  ا ترتيبها يف  ، و�أي�سً و�لّثالثون، فكانت بعد �سورة )�ص( وقبل �سورة )غافر( 
لفت  كذلك   .  )1( )غافر(  �سورة  وقبل  )�سباأ(  �سورة  بعد  نزلت  و  و�خلم�سون،  �لّثامنة  �ل�سورة 
�نتباهي ما ذكره �ل�سيوطي �أّن يف م�سحف �أبي بن كعب: �أول "�لزمر" )حم( )2( ، وهذ� �إن 
دّل على �سيء فعلى �أن هذه �ل�ّسورة ترتبط �رتباًطا كبرًي� مع �سور �حلو�ميم، لذلك كانت هذه 
�لدر��سة �ملتو��سعة لبيان �رتباط هذه �ل�ّسورة مع �سور �حلو�ميم، ومعرفة �رش هذ� �لرتتيب 
�لذي يدل على �لوحدة �ملو�سوعية بينها وبني �حلو�ميم، وبعد �لبحث مل �أجد كتًبا تتحدث 
عن هذ� �ل�رّش �سوى كتاب )�لّزمر_ حممد وعالقتهما باآل حم در��سة يف �أ�رش�ر �لبيان( ، ولكن 
�لكاتب مع ذلك مل يذكر يف كتابه هذ� عالقة �لزمر مع كل �سورة من �سور �حلو�ميم، بل �كتفى 
ببيان مق�سود �سورة "�لّزمر" مع مق�سود �حلو�ميم �لعام مع مق�سود �سورة حممد - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - ، وكان �لرتكيز �الأكرب على تف�سري �سورتي �لّزمر وحممد ب�سورة م�ستفي�سة، 
وك�سف ما بهما من �أ�رش�ر �لبيان، وخل�ص يف �لنهاية �إىل �أّن "�لّزمر" دعت �لذين �أنزل �هلل 
َفًة ومتنوعة �أملَّت بها �آل حم،  فيهم �لكتاب �إىل �إخال�ص �لعبادة، فعار�سو� معار�سة ُمتع�سِّ
د�م بني �لفريقني كما هو يف �سورة حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم - )3(  و�نتهى �الأمر �إىل �ل�سّ
"�لّزمر" و�سور �حلو�ميم من  �سورة  �لتنا�سب بني  �هلل -  باإذن  �لدر��سة -  و�ستتناول هذه   ،

جو�نب عّدة. 

خطة البحث: 	

يتكون هذا البحث من مبحثني وخامتة، وفهر�س للم�صادر واملراجع. 
Ú  .ملبحث �الأول: تعريف ب�سورة "�لّزمر" و�حلو�ميم�
Ú  .ملبحث �لثاين: �ملنا�سبة بني �سورة "�لّزمر" وبني �سور �حلو�ميم�
Ú  .خلامتة: وتت�سمن �أهم ما تو�سل �إليه �لبحث من نتائج�
Ú  .و�أخرًي� - فهر�ست �مل�سادر و�ملر�جع
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املبحث األول - تعريف بسورة الزمر واحلواميم: 

أواَل - تعريف بسورة "الّزمر":

 )5( �سحيحه  يف  �لبخاري  ترجمها  �ال�سم  وبهذ�   :  )4( )�لّزمر(  بـــ  �ل�سورة  هذه  �سميت 
، وبه �سميت يف جميع �مل�ساحف. وقد �سميت بهذ� �ال�سم؛ الأّن   )6( ، و�لرتمذي يف جامعه 
�لنار،  �أهل  �الأ�سقياء من  �جلّنة، وزمرة  �أهل  �ل�سعد�ء من  زمرة  تعاىل ذكر يف خامتتها  �هلل 
ا بــــ  وقد �خت�ست هذه �ل�سورة فقط بهذ� �للفظ، كذلك �سميت بـــ )�لغرف( )7( ، و�سميت �أي�سً

)�لتنزيل( )8( . 
عدد  يف  و�ثنتان  �ل�ّسامي،  يف  وثالث  �لكويف،  يف  �آية  و�سبعون  خم�ص  �آياتها:  عدد 

�لباقني )9( . 
زمن نزولها: �ختلفت �آر�ء �لعلماء يف نزولها، فر�أى �جلمهور �أّنها مكّية خال�سة، ور�أى 
�آخرون �أّنها مكية با�ستثناء �الآيات رقم 23، 53 - 60 )10( . ولكن �ن�سجامها يف �ل�سياق 

مو�سوعا و�سبكا ي�سوغ �ل�سك يف ذلك. 
ف�سلها: كان �لّر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - يقروؤها كل ليلة هي و�سورة �الإ�رش�ء 

)بني �إ�رش�ئيل( : 
ِبيُّ - �سلى �هلل عليه و�سلم - اَل َيَناُم  ُ َعْنَها - قالت: "َكاَن �لنَّ َي �هللَّ فعن َعاِئ�َسَة - َر�سِ

�ِئيَل". )11(  َمَر َوَبِني �إِ�رْشَ َحتَّى َيْقَر�أَ �لزُّ

أهم موضوعات السورة ومقصودها: 

و�إثبات  �لّتوحيد،  يف  تتكّلم  كاأخو�تها  فهي  �ملكّية،  �ل�ّسور  �إحدى  هي  "�لّزمر"  �سورة 
�لقر�آن هو �حلق  �أّن هذ�  �لقر�آن وم�سدره، وبّينت  �بتد�أْت باحلديث عن  �لبعث، و�لّنبوة، وقد 
ا  �أي�سً و�متازت  �لطيبة،  �لنفو�ص  �أثره يف  �إىل  ي�سوبه باطل، ونوهت  �لذي ال مرية فيه، وال 
ببيان �آيات �هلل �لكونية وعظمتها، ومنها كيفية خلق �الإن�سان باعتبارها دلياًل وبرهانًا على 
وحد�نية �هلل - عز وجل - وقدرته، و�إثبات مبد�أ �لّثو�ب و�لعقاب. وحكت عن بع�ص عقائد 
بّينت  �لب�رشية يف �رّش�ئها و�رّش�ئها، كما  �لنف�ص  و�أقو�لهم، وحتّدثت عن طبيعة  �مل�رشكني 
بالق�ساء  وختمت  عامة،  ومبادئ  ومو�عظ  �أمثال  �ل�سورة  �آيات  تخلل  وقد  �لقيامة،  �أحو�ل 

�لعدل بني �لنا�ص وتق�سيمهم �إىل فريقني، فريق �لكافرين وفريق �ملوؤمنني. 
مق�سودها: بالرجوع �إىل �أقو�ل �لعلماء يف مق�سود تلك �ل�سورة )12( نالحظ �أّن هناك 
�سبه �تفاق بني �ملف�رشين على �أّن �ملحور �لرئي�ص لهذه �ل�ّسورة وجوب �الإيان بوحد�نية �هلل 
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و�الإخال�ص يف عبادته، و�أّنه �ساحب �لكمال و�لربوبية و�حلكمة �ملطلقة، حيث �أنزل �لقر�آن 
�لكرمي د�ستوًر� كاماًل �ساماًل الأّمة �الإ�سالم، وُيدرك ذلك كلُّ من له عقل ر�جح وحكمٌة بالغة. 

ثانيًا_ التعريف باحلواميم: 

"�الأحقاف"،  ب�سورة  وتنتهي  "غافر"،  ب�سورة  تبد�أ  �لكرمي  �لقر�آن  من  �سور  �سبع  هي 
فاأطلق  �لو�حدة  كالعائلة  �سارت  هنا  ومن   ، )حم(  بـــــ  تفتتح  �أّنها  يف  جميعها  وت�سرتك 
عليها �آل حاميم، �أو �حلو�ميم. وجميعها نزل مبكة )13( . وهي تعنى باأ�سول �لعقيدة ك�سائر 
�ل�سور �ملكّية، وتدور مقا�سدها حول ق�سية �لوحي و�لر�سالة، وق�سّية �لعقيدة، وق�سّية �حلّق 
�لقيامة.  يوم  �ملكّذبني  مل�ساهد  وعر�ص  و�الآفاق،  �الأنف�ص  يف  �هلل  �آيات  وعر�ص  و�لباطل، 
وقال �أبو حيان )745هـ( عند تف�سريه ل�سورة غافر: "وهذه �حلو�ميم قا�رشة على �ملو�عظ 
و�لزجر وطرق �الآخرة، وهي ق�سار ال تلحق فيها �ساآمة". )14( وهي مرتَبة يِف �لقر�آن َعَلى 
ُزوِل، وقد نزلت عقب �لزمر، ونزلت متتاليات كرتتيبها يف �مل�سحف: غافر،  َتْرِتيِبَها يِف �لنُّ
ثم �ل�سجدة، ثم �ل�سورى، ثم �لزخرف، ثم �لدخان، ثم �جلاثية، ثم �الأحقاف، ومل يتخللها نزول 
�إال  �الأخرى  بعد  و�حدة  بالتاأليف  نزلت  �سور  �سبع  تعاىل  �هلل  كتاب  يف  ولي�ص   )15( غريها. 
�حلو�ميم. )16( وتتماثل مطالع �حلو�ميم يف ذكر تنزيل �لكتاب و�أو�سافه مع تفاوت �ملقادير 
يف �لّطول و�لق�رش، وت�ساكل �لكالم يف �لنظام، كما ذكر ذلك �ل�سيوطي نقاًل عن �لكرماين يف 
)�لعجائب( )17( ، وقد ت�سمنت �حلو�ميم ذكر كثري من �لّنعم �الإلهّية؛ وذلك الحتياج �لّدعوة 
_ وخا�سة يف عهدها �ملكي _ من �لقر�آن �أن ُيظهر عظمة �خلالق �ملنعم، وُيذّكرهم بنعمه 
�لعظيمة، كما ذكرت �سيًئا من ق�س�ص �الأنبياء و�الأمم �ل�ّسابقة، وكل مو�سع منها جاء يف 
�لقر�آن ثابًتا يف مكانه، متنا�سًبا مع �ل�سياق و�لنظم �لو�رد فيه، موؤتلًفا مع �لنظم �لذي �سيق 
من �أجله )18( ، وتوجهت يف كثري من �آياتها �إىل خطاب �لّر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - ، 
وت�سمنت ذكر كثري من �ل�سفات �الإن�سانّية، وبالذ�ت ما يتعلق مبوقف �الإن�سان من �لقر�آن 
�لكرمي، وكان لذكر �ملوؤمنني و�سفاتهم و�لكافرين ومو�قفهم من �لّدعوة و�لقر�آن �لعدد �الأكرب 
من �آيات �سور �حلو�ميم، وخا�سة ذكر �لكافرين؛ الأن �لدعوة �آنذ�ك كانت يف عهدها �ملكي، 
وعذ�بها،  �لنار  من  وترهيًبا  ونعيمها،  باجلّنة  ترغيًبا  �لقيامة  م�ساهد  من  كثري�ً  وعر�ست 
وتخللت هذه �ملو�سوعات بع�ص �لقو�عد �الإيانّية �لتي ُتبنى عليها �لّنف�ص �ملوؤمنة، وبذلك 
ظاللها،  يف  للتفيوؤ  �لنفو�ص  تتوق  دمثات  رو�سات  �ملتنوع  �لت�ساكل  بهذ�  �حلو�ميم  تكون 
وت�ستلذ بقر�ءتها وتتبع حما�سنها كما روي عن �بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه - �أّنه قال: "�إَذ� 
ا:  ". )22( وقال �أي�سً ُق )21( ِفيِهنَّ نَّ اٍت )19( َدِمَثاٍت )20( ، �أََتاأَ َوَقَعُت يِف �آْل )حم( َوَقْعُت يِف َرْو�سَ
�لقر�آن" )23( . وُيقال �أّن �ل�ّسور �لتي �أولها )حم( �سور لها �ساأن، وبالتايل  ديباج  "�حلو�ميم 
ذكرها يدل على �رشف منزلتها، لذلك ُي�ستظهر بها على ��ستنز�ل �لن�رش من �هلل )24( ، و�لدليل 
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على ذلك ما رو�ه �أبوعبيد يف كتابه "ف�سائل �لقر�آن"، حيث ذكر حديًثا عن �لنبي - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - يف هذ� �ملعنى يوؤكد على ذلك. فقال: عن �ملهلب بن �أبي �سفرة )25( ، قال: 
حدثني من �سمع �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - يقول: "�إن ُبيُِّتم �لليلَة )26( فقولو�: حم ال 
�للهم ال ين�رشون، يكون دعاء، ويكون  �ملعنى  "فكاأن  �أبوعبيد:  )28( قال   ."  )27( ين�رشون 
ين�رشنا  �هلل  فكاأن   )29( نون".  فبغري  �الإعر�ب  يف  و�أما  بالنون،  يقولون  و�ملحدثون  جز�ء، 
باإياننا مبا يف هذه �ل�سور، ومبا �أفادتنا من �لثقة بربنا، و�أن �لن�رش ال يكون �إال بااللتجاء 

�إىل �هلل، وبذكره حتى يف �سعار�تنا. 

املبحث الثاني - التناسب بني الزمر واحلواميم: 

متهيد - تعريف علم التناسب: 

�لتنا�سب لغة: �لنون و�ل�سني و�لباء كلمة و�حدة قيا�سها �ت�سال �سيء ب�سيء، منه �لن�سب 
�لّطريق  مبعنى  �أو  و�لقر�بة،  لة  �ل�سِّ معنى  على  فتاأتي   .  )30( به  ولالت�سال  الت�ساله  �ُسّمي 
ا �مُل�ساكلة و�مُلالءمة، نقول  �مل�ستقيم، �ُسّمي بذلك الت�سال بع�سه ببع�ص، ومن معانيها �أي�سً
تنا�سب �ل�سيئان ت�ساَكال �أي ت�سابها، وُيقال نا�سب �الأمُر فالًنا �أي الَءمه وو�فق مز�جه )31( . 
�لتنا�سب يف �ال�سطالح: هو علٌم ُتعرُف منه ِعَلُل �لرّتتيب )32( ، وهو �أعّم من منا�سبات 
�رّش  وهو  �أجز�ئه،  ترتيب  ِعلُل  منه  ُتعَرُف  ِعلٌم  �لقر�آن:  منا�سبات  وعلم   .  )33( وغريه  �لقر�آن 
�لبالغة الأد�ئه �إىل حتقيق مطابقة �ملعاين ملا �قت�ساه من �حلال، وتتوقف �الإجادُة فيه على 
معرفِة مق�سوِد �ل�ّسورة �ملطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة �ملق�سود من جميع جملها )34( 
. و�ملنا�سبة يف ِكتاب �هلل: وجه �الرتباط يف كل �آية مبا قبلها وما بعدها، و�رتباط �ل�سورة 
مبا قبلها وما بعدها )35( . وعّرفه �بن �لعربي يف "�رش�ج �ملريدين" بقوله: "�إنه �رتباط �آي 
�لقر�آن بع�سها ببع�ص حّتى تكون كالكلمة �لو�حدة، مّت�سقة �ملعاين، منتظمة �ملباين )36( . 
وقد عرّب عنه �الإمام عبد �حلميد �لفر�هي بـــــــ )نظام �لقر�آن( )37( ، وبع�سهم يبحثه حتت ما 

ي�سمى بـ )�لوحدة �ملو�سوعّية( )38( . 

أواًل - التناسب يف األمساء: 

�ال�سم  هذ�  فكاأن  ��سمها،  يف  كلَّه  �ل�ّسورة  ب  َع�سَ يجمع  �إّنه  �إذ  جًد�؛  دقيق  �أمر  وهذ� 
)�سيفرة( لبنيانها كلِّه! ، نالحظ �لتنا�سب بني ��سم �سورة �لزمر وبني �أ�سماء �سور �حلو�ميم، 
�إّن عملية  �إر�دة �حلدث، و�ملعنى هنا:  �لذي يدل على  �لفاعل  ��سم  فا�سم غافر جاء ب�سيغة 
�سرت �لذنوب جارية �إىل يوم �لقيامة ب�رشط �ال�ستغفار و�الإنابة �إىل �هلل تعاىل، فيدخلون يف 
�لتكثري و�لتكرير و�لتف�سيل؛ الأّن �هلل تعاىل  لت ب�سيغة )فّعل( تدل على  �الآخرة زمًر�، وف�سّ
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ل فيها �الآيات، و�أو�سح �لرب�هني و�الأدلة على وجوده ووحد�نيته وقدرته، وخلقه لهذ�  ف�سّ
�لكون �لعظيم وت�رشفه فيه، فمن �أخذ بهذه �لدالئل و�آمن بها يكون يف زمرة �ملوؤمنني، ومن 
مل يتعظ بها يكون من زمرة �لكافرين. وتاأتي بعدها �سورة �ل�ّسورى، فجاء ��سم �ل�ّسورى ليبني 
�أهمّية �ل�ّسورى يف �الإ�سالم، وحث �مل�سلمني عليها، فالوحدة وتطبيق مبد�أ �ل�سورى يف كل 
�أمور �حلياة يحمي �الإن�سان و�ملجتمع من �لفرقة، وبالّتايل فالذين ��ستجابو� لربهم و�أمرهم 
�سورى بينهم هم من زمرة �ل�سعد�ء يف �جلنان، و�لزخرف قد �سميت بهذ� �ال�سم ال�ستمالها 
ومقارنته  �لّذهب،  �أي  �لالمع،  بالزخرف  �خلادع  وبريقها  �لز�ئل  �لدنيا  متاع  و�سف  على 
نهايته مع  وتكون  �سي�سيع،  �لدنيوية  �ملادية  باملظاهر  �نخدع  فمن  �لّد�ئم،  �الآخرة  بنعيم 
زمرة �الأ�سقياء يف �الآخرة �لذين يدخلون �لنار، و�سي�سيع عنهم �لزخرف �حلقيقي �لذي تتمتع 
�لدخان فيها، حيث  �ل�سعد�ء يف �الآخرة، و�لّدخان و�سّميت بهذ� �ال�سم لوقوع لفظ  به زمرة 
ب�سبب  و�ملجاعة،  بالقحط  �ملا�سي  يف  وتخويفهم  �مل�رشكني،  لتهديد  �آية  تعاىل  �هلل  جعله 
تكذيبهم للر�سول، فبعث �هلل عليهم �لّدخان حتى جعل �لرجل يرى بينه وبني �ل�سماء دخاًنا 
فكان  �لر�سول،  دعاء  بربكة  منه  اُهم  جَنَّ ولكّنه  ُيهلكهم،  تعاىل  �هلل  وكاد   ،  )39( �جلوع  من 
تاأييًد� له - �سلى �هلل عليه و�سلم - . كذلك جعله �هلل تعاىل �أمارة من �أمار�ت �ل�ّساعة، ففيه 
�ل�ّسورة تهدد وحُتّذر  . فجاءت هذه   )40( �ل�سماء  �لّدخان يف  تهديد لالأجيال �ملقبلة بظهور 
�مل�رشكني من �ل�رشك و�لطغيان حتى ال ُيح�رشو� مع زمرة �الأ�سقياء، وتكون نهايتهم �خللود 
�حل�ساب، حيث  يوم  �أهو�ل  �لنا�ص من  يلقى  ما  ل�سدة  بذلك  �سّميت  نار جهّنم، و�جلاثية  يف 
جتثو �خلالئق على ركبهم ذليلة من �خلوف و�لفزع يف �نتظار �حل�ساب، وبالتايل ففي هذه 
�ل�ّسورة حتذير �لعباد من �لّتكرب يف �الأر�ص كي ال يكونو� مع زمرة �الأ�رش�ر �لذين ُي�ساقون �إىل 
جهّنم، و�سورة �الأحقاف �سّميت بهذ� �ال�سم ن�سبة �إىل �الأحقاف من �أر�ص �ليمن، وهي م�ساكن 
عاد �لذين �أهلكهم �هلل تعاىل بطغيانهم، ففي �ل�سورة حتذير ملن مل ي�ستجب لد�عي �هلل تعاىل 

ويهتدي بهديه )كاأ�سحاب �الأحقاف( ، حتى اليكون مع زمرة �الأ�سقياء. 

ثانًيا - التناسب يف االفتتاحيات: 

ِكيم} �لزمر:  َ َعِزيِز الخْ ِ الخْ ِكَتاِب ِمَن اللَّ �فتتحت �سورة �لّزمر بقوله تعاىل: {َتنِزيُل الخْ
1، وهذ� �ملطلع يتماثل مع مطالع �حلو�ميم يف ذكر تنزيل �لكتاب و�أو�سافه مع �ختالف يف 
�لّنظم وعلى �سبيل �لتحديد لتلك �الأو�ساف. وغالًبا ما يقرتن �لو�سف �مل�ستند �إىل �ملر�سل 
فات �الإلهية ودالئل �لقدرة، �أو تاأتي �سفات مبا�رشة له، �أو ي�ستمد �سفاته من خالل  بذكر �ل�سّ
�ملخاطبني. ويوؤكد ذلك قول �ل�سيوطي )41( : "وجه �إيالء �حلو�ميم �ل�سبع �سورة �لزمر: تاآخي 
�ملطالع يف �الفتتاح بتنزيل �لكتاب"، ففي �سورة �لزمر �بتد�أت بلفظة )تنزيل( وهو �مل�سدر 
َل( �لذي يفيد �لّتكثري و�ملبالغة غالًبا، و�لذي من مقت�سياته ��ستغر�ق وقت  �مل�ستق من )َنزَّ
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�أطول، و�إّنه يفيد تلبًثا ومكًثا )42( ، كذلك لفظ )نزل( يفيد �لتكر�ر الأجل �لت�سعيف، وُي�سري �إىل 
اًل ومنجًما بح�سب �لّدو�عي )43( ، كذلك يفيد  �أّن �ملنزَّل مل ينزل دفعة و�حدة، بل ينزل مف�سَّ
�لتوكيد؛ الأّن ما ��ستعمل فيه )نّزل( �أهم و�آكد مما ��ستعمل فيه )�أنزل( )44( ؛ ولهذه �ملعاين 
جميعها ��ستعمل �مل�سدر )تنزيل( يف هذه �ل�ّسورة ويف �سور �حلو�ميم الأنهن مكّيات، فهي 
توؤكد للمنكرين_ وهم ُكرث_ �أّن هذ� �لقر�آن �لكرمي هو من عند �هلل تعاىل، ولكي ترد على هوؤالء 
َلًة َواِحَدًة} �لفرقان: 32 )45(  ُقرخْاآُن ُجمخْ ِه الخْ َل ُنزَِّل َعَليخْ �ملنكرين �لّطاعنني �لذين قالو�: {َلوخْ
�لعزيز  �لعطف بني  وترك   ، �حلكيم(  )�لعزيز  �لكتاب هنا �سفاته من �سفات منزله  فاأخذ   .
و�حلكيم لتنا�سب معاين تلك �الأ�سماء وقرب بع�سها من بع�ص، و�سعور �لذهن بالثاين منها 
�سعوره باالأول، فاإذ� �سعرت ب�سفة �لعزة ينتقل �لذهن منها �إىل �حلكمة و�لعك�ص �سحيح )46( 
، فالقر�آن عزيز غالب باحلجة للمكذبني به، وغالب بالف�سل على �سو�ه من �لكتب، وغالب 
�آية منه، كذلك هو حكيم، فهو مو�سوف باحلكمة،  ومعجز لبلغاء �لعرب عن معار�سة ولو 
وهو حاكم على غريه من �لكتب �ل�سماوية مبا فيه من �لبيان و�لتف�سيل، وهو حاكم على 
)47(. وكذلك �فتتحت �سورة غافر بافتتاح  �أنه حمكم متقن  �إىل  �إ�سافة  معار�سيه باحلجة، 
ِكَتاِب  الخْ َتنِزيُل  {حم،  �لتنزيل بقوله تعاىل:  �لزمر وهو، بيان م�سدر  �فتتاح �سورة  ُياثل 
ا من �سفات منزله  َعِليِم} غافر: 1 - 2، فاأخذ �لكتاب هنا �سفته �أي�سً َعِزيِز الخْ ِ الخْ ِمَن اللَّ
)�لعزيز �لعليم( ، ولعل تخ�سي�ص �لو�سفني ملا يف �لقر�آن من �الإعجاز و�أنو�ع �لعلم �لد�لني 
�إىل  �لعلم تتنا�سب مع �حلكمة، فهي حتتاج  )48( و�سفة  �لبالغ.  �لكاملة و�لعلم  �لقدرة  على 
ا ببيان م�سدر �لتنزيل وجاء ب�سفتي )�لرحمن  لت �أي�سً علم بالغ. وكذلك �فتتحت �سورة ف�سّ
�لرحيم( . وقد ��ستمد �لقر�آن هنا �سفته من هاتني �ل�سفتني فهو رحمة من �هلل تعاىل لعباده 
ليخرجهم من �لظلمات �إىل �لّنور، ثم �أتى ب�سفتني للقر�آن، �أوالهما: �أّنه كتاب منزل من عند 
حال  من  �سفته  ��ستمد  ثّم  عربية،  بلغة  جاء  �أّنه  و�لثانية:  �آياته،  ف�سلت  �سفته  تعاىل  �هلل 
هذه  وجميع  عنه.  �أعر�ص  ملن  ونذير  �تبعه،  ملن  ب�سري  فهو  ونذيٌر،  ب�سرٌي  باأنه  �ملخاطبني 
باأّنه  �ل�ّسورة  �لكتاب يف هذه  ُو�سف  ، كذلك  )�لعزيز �حلكيم(  تتنا�سب مع �سفتي  �ل�سفات 
عزيز حكيم �آية )41( ، وهذ� يتنا�سب مع �فتتاحية �سورة "�لزمر" فالكتاب �لعزيز �حلكيم �أنزله 
�لعزيز �حلكيم. كذلك �فتتحت �سورة �ل�ّسورى فرمزت �إىل �لتنزيل وو�سفته بالوحي فا�سرتك 
بهذه �ل�سفة مع �لكتب �ل�سماوية �الأخرى، فهو �متد�د ملا �أُنزل على �لّنبيني من قبل بقوله 
ِكيُم} �ل�سورى: 3، ثم  َ الخْ َعِزيزُ  الخْ  ُ ِلَك اللَّ ِذيَن ِمن َقبخْ َواإِىَل الَّ َك  اإَِليخْ {َكَذِلَك ُيوِحي  تعاىل: 
ذكر يف �الآية )4،5( �سفات له �سبحانه فهو )�لعلي �لعظيم( ، وهو )�لغفور �لرحيم( ، وبذلك 
�لكرمي  �لقر�آن  فيعرفون عظمة وجالل  �جلليلة،  �لعظيمة  ب�سّتى �سفاته  ربهم  �لعباد  يعرف 

ب�سفاته �ملتعددة. 
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و�فتتحت �سورة �لّزخرف يف �الآيات )1 - 4( بالق�سم يف �لكتاب، وو�سفته باأنه )مبني( 
، وباأنه قر�آٌن عربيٌّ وبينت عظمة منزلته عند �هلل تعاىل، فهو )علي حكيم( . 

وباأنه   ، )مبني(  باأنه  و�سفته  ثّم  ا،  �أي�سً �لكتاب  يف  بالق�سم  �لّدخان  �سورة  و�فتتحت 
�أنزل يف ليلة مباركة، فما بال �لكتاب �لذي �أنزل فيها، كما و�سفته باأنه �أنزل لالإنذ�ر، وقد 
��ستمد هذه �ل�سفة من �سفة �ملر�سل وقد ��ستعمل هنا �لفعل )�أنزل( دون )نّزل( ، وذلك الأن 
ًا، وهذ� يتنا�سب مع نزوله جملة و�حدة �إىل بيت �لعزة يف �ل�سماء �لدنيا،  �الإنز�ل هنا كان عامَّ
�أّما لفظ )نّزل( فال ينا�سب ذكره يف هذ� �ل�سياق؛ الأنه يدل على �لتدرج و�لتكر�ر )49( ، كذلك 
َلٍة  َناُه يِف َليخْ ا اأَنَزلخْ ُِبنِي* اإِنَّ ِكَتاِب املخْ و�سفه باأنه �أنزل رحمة للعباد بقوله تعاىل: {حم* َوالخْ
ا ُمرخْ�ِصِلنَي*  ا ُكنَّ نخْ ِعنِدَنا اإِنَّ راً مِّ ٍر َحِكيٍم* اأَمخْ َرُق ُكلُّ اأَمخْ ا ُمنِذِريَن* ِفيَها ُيفخْ ا ُكنَّ َباَرَكٍة اإِنَّ مُّ

َعِليُم} �لدخان: 1 - 6.  ِميُع الخْ ُه ُهَو ال�صَّ َك اإِنَّ بِّ ن رَّ َمًة مِّ َرحخْ
و�فتتحت �سورة �جلاثية و�الأحقاف مبا ُياثل �فتتاح �سورة �لزمر، وذلك بذكر م�سدر 
ِكيم} �جلاثية: 1 - 2. ويف  َ َعِزيِز الخْ ِ الخْ ِكَتاِب ِمَن اللَّ �لتنزيل بقوله تعاىل: {حم* َتنِزيُل الخْ
ِكيِم} �الأحقاف:  َ َعِزيِز الخْ ِ الخْ ِكَتاِب ِمَن اللَّ ِزيُل الخْ �سورة �الأحقاف بقوله تعاىل: {حم* َتنخْ
1 - 2. وهكذ� كان �لتماثل بني �فتتاحيات كّل من �لزمر و�حلو�ميم، وبّينت بع�ص �سفات 
�لقر�آن �لكرمي �لذي ��ستمد هذه �ل�سفات من �سفات �هلل �لذي �أنزله على �لّنبّي - �سلى �هلل 
عليه و�سلم - وهذه �ل�سفات عندما ُتقرن بالنزول �لقر�آين متنحه �سفات �لقد�سية و�لتعظيم، 
�لزمر وبني بد�ية �سورتي �جلاثية و�الأحقاف لتدل على  �للفظي بني بد�ية �سورة  و�لتماثل 

�لوحدة �ملو�سوعية بني �سورة �لزمر وبني �حلو�ميم. 

ثالًثا - التناسب بني األطراف )50( : 

ويق�سد به �لتنا�سب بني �آخر �ل�سورة ومطلع �لتي تليها )51( . 
�لتنا�سب بني خامتة هذه �ل�سورة ومطلع �سورة غافر: فقد ذكر يف نهاية �سورة �لزمر 
و�جلز�ء،  �لقيام  نفخة  ثم  لل�سعق  �ل�سور  يف  �لنفخ  خالل  من  وقهره  تعاىل  �هلل  عزة  �آثار 
وم�سري �لكفار �الأ�سقياء و�ملتقني �ل�سعد�ء، و�فتتحت �سورة غافر بو�سف �هلّل بالعزة و�لعلم 
�لذنب حلث  �هلل غافر  �أن  �لزمر، وذكر  �سورة  �سبق يف  �لعظيمان ما  �ال�سمان  فنا�سب هذ�ن 
�لكافر على �الإيان وترك �لكفر، وذكر �سدة عقابه لريتدع �لكافر عما هو فيه، و�أن م�سريه 

�إىل ربه فيجازيه مبا يعمل. )52( 
باحلديث  غافر  �سورة  ختمت  لت:  ف�سّ �سورة  ومطلع  غافر  �سورة  خامتة  بني  �لتنا�سب 
عن م�سارع �ملكذبني و�ملجادلني باآيات �هلل و�لطغاة �ملتجربين، وم�سهد �لعذ�ب ياأخذهم 
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وهم غافلون، و�بتد�أت �سورة ف�سلت باحلديث عن �لقر�آن �ملنزل من عند �لرحمن باحلجج 
فهو   ،  - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - حممد  �سدق  على  �لّد�لة  �ل�ساطعة  و�لرب�هني  �لو��سحة 
�لعرب، وقامت بها حجة �هلل  �لتي حُتديت بها  �ملعجزة �خلالدة للنبي، وهو �الآية �لعظيمة 
- �سبحانه - على �خللق، وكاأنه قد قيل لهم: �حذرو� ما قدم لكم، فقد جاءكم حممد باأو�سح 

�آية و�أعظم برهان. )53( 
لت ومطلع �سورة �ل�ّسورى: �أّن �هلل تعاىل يف ختام �سورة  �لتنا�سب بني خامتة �سورة ف�سّ
نخْ  لُّ ِمَّ ِ ُثمَّ َكَفرخُْت ِبِه َمنخْ اأَ�صَ ُتمخْ اإِن َكاَن ِمنخْ ِعنِد اللَّ ف�سلت يخاطب نبيه، فيقول: {ُقلخْ اأََراأَيخْ
�أن  �ل�ّسورى  �سورة  �فتتاح  �أثبت يف  �لكرمي،  �لقر�آن  ُهَو يِف �ِصَقاٍق َبِعيٍد}52{}، ويق�سد 
ِذيَن ِمن  الَّ ىَل  َواإِ َك  اإَِليخْ {َكَذِلَك ُيوِحي  �هلل �أوحى �إىل نبيه كما �أوحى �إىل �الأنبياء من قبله 
�أنهم يف  و�إثبات  بالقر�آن،  �مل�رشكني  كفر  رّد على  فهو  ِكيُم}3{}،  َ َعِزيزُ الخْ ُ الخْ ِلَك اللَّ َقبخْ

�سالل بعيد )54( . 
�سورة  تعاىل  �هلل  ختم  �لّزخرف:  �سورة  ومطلع  �ل�ّسورى  �سورة  خامتة  بني  �لتنا�سب 
ِكَتاُب  ِرَنا َما ُكنَت َتدخِْري َما الخْ نخْ اأَمخْ َك ُروحاً مِّ َنا اإَِليخْ َحيخْ �ل�سورى بقوله تعاىل: {َوَكَذِلَك اأَوخْ
َاٍط  ِدي اإِىَل �رشِ َك َلَتهخْ �َصاء ِمنخْ ِعَباِدَنا َواإِنَّ ِدي ِبِه َمنخْ نَّ هخْ إَِياُن َوَلِكن َجَعلخَْناُه ُنوراً نَّ َوَل الخْ
�لقر�آن عربًيا؛ وذلك ليعقله  �أنه جعل هذ�  �أما يف �سورة �لزخرف فذكر  َتِقيٍم}52{}.  �صخْ مُّ
قومه، ويفهمو� ما فيه من �أحكام وت�رشيعات، و�أردف ذلك بذكر �سعة عفوه، وجميل �إح�سانه 
ا  {اإِنَّ �إ�رش�كهم به، ومل يهملهم قال تعاىل:  �لقر�آن بالرغم من  �أنزل عليهم  �إىل عباده، فقد 
ُِب  َنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم*اأََفَن�رشخْ ِكَتاِب َلَديخْ ُه يِف اأُمِّ الخْ ِقلُوَن* َواإِنَّ َعلَُّكمخْ َتعخْ َجَعلخَْناُه ُقرخْاآناً َعَرِبيرّاً لَّ

ِِفنَي} 3 - 5 )55( .  �رشخْ فخْحاً اأَن ُكنُتمخْ َقوخْماً مُّ َر �صَ َعنُكُم الذِّكخْ
�لّزخرف  �سورة  ختمت  �لّدخان:  �سورة  ومطلع  �لّزخرف  �سورة  خامتة  بني  �لتنا�سب 
ِذي  َمُهُم الَّ ُهمخْ َيُخو�ُصوا َوَيلخَْعُبوا َحتَّى ُياَلُقوا َيوخْ بالّتهديد و�لوعيد يف قوله تعاىل: {َفَذرخْ
ُيوَعُدوَن} 83{} ، فذكر يوما غري معنّي، وال مو�سوًفا، ثم بنّي و�سفه ونوعه يف �سورة 
َتاأخِْتي  َم  َيوخْ َتِقبخْ  �لّدخان يف �لق�سم �الأول منها، حيث �أنذر تعاىل �مل�رشكني يف قوله: {َفارخْ
�إّما يكون  �أن �لعذ�ب يكون من قبله، وهذ� �لعذ�ب  10{}، فبنّي  ِبنٍي}  ِبُدَخاٍن مُّ َماء  ال�صَّ

يف �لدنيا فيحل بهم �لقحط و�جلدب، و�إّما يف �الآخرة فيكون يومهم �لذي ُيوعدون به )56( . 
�سورة  ختم  تعاىل  �هلل  �أّن  �جلاثية:  �سورة  ومطلع  �لّدخان  �سورة  خامتة  بني  �لتنا�سب 
رُوَن} 58{}، وبد�أ تعاىل �سورة  ُهمخْ َيَتَذكَّ خَْناُه ِبِل�َصاِنَك َلَعلَّ َا َي�رشَّ {َفاإِنَّ "�لّدخان" بقوله: 
{حم* َتنِزيُل  تعاىل:  قال  منزله،  �حلكيم  �لعزيز  �هلل  و�أّن  �لكرمي،  �لقر�آن  "�جلاثية" بذكر 
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ِكيِم} 1 - 2، فمن حكمته �أن جعله عربّيًا حتى يتدبرو� �آياته -  َ َعِزيِز الخْ ِ الخْ ِكَتاِب ِمَن اللَّ الخْ
وهم زعماء �لبيان - فيعرتفو� بف�ساحته، و�لعجز عن معار�سته، وتلك منا�سبة ظاهرة )57(. 
�جلاثية  �سورة  ُختمت  �الأحقاف:  �سورة  ومطلع  �جلاثية  �سورة  خامتة  بني  �لتنا�سب 

ا )58( .  ب�سفتي )�لعزيز �حلكيم( ، وُفتحت �سورة "�الأحقاف" بهما �أي�سً

رابًعا - التناسب يف اخلواتيم: 

وُيق�سد به �لتنا�سب بني خامتة �لزمر وخو�تيم �سور �حلو�ميم، قال تعاىل يف خو�تيم 
ِة َحيخُْث  نَّ َ اأُ ِمَن الخْ أَرخْ�َس َنَتَبوَّ َرَثَنا الخْ َدُه َواأَوخْ َدَقَنا َوعخْ ِذي �صَ ِ الَّ ُد لِلَّ مخْ َ �سورة �لزمر: {َوَقاُلوا الخْ
ِد  ِبَحمخْ ُي�َصبُِّحوَن  َعرخْ�ِس  الخْ ِل  نَي ِمنخْ َحوخْ َاَلِئَكَة َحافِّ َوَتَرى املخْ َعاِمِلنَي*  الخْ رُ  اأَجخْ َم  َفِنعخْ َن�َصاء 
75 ، فتكون   - 74 َعامَلِنَي} �لزمر:  الخْ َربِّ   ِ لِلَّ ُد  مخْ َ َوِقيَل الخْ قِّ  َ ِبالخْ َنُهم  َبيخْ َي  َوُق�صِ ِهمخْ  َربِّ
ا  ا �إىل �هلل تعاىل ال تكليًفا، وكان حمدهم خال�سً ا وتقربًّ حرفة �ملوؤمنني �لتحميد و�لثناء حبًّ
هلل تعاىل من حيث هو رب �لعاملني، فهو �مل�ستحق باحلمد و�ل�سكر ال من �أجل ذلك �لق�ساء 
وو�سول �لنعمة للمتقني، وبذلك يكونون قد و�سلو� �إىل �أعلى مر�تب �لتوحيد، وبهذ� يلتقون 
ا به ال تكليًفا_ يف حرفتهم  مع �ملالئكة �ملقربني _�لذين يحمدون �هلل تعاىل وُي�سبحونه حبًّ
�جلنة  جو�نب  �إّن  حيث  �ملتقني،  لهوؤالء  نظرًي�  تعاىل  �هلل  ذكرهم  لذلك  و�لت�سبيح،  �لتحميد 
�ملقربني،  �ملالئكة  بحمد  وت�سبيحهم  �ملتقني  هوؤالء  حمد  فخلط  �لعر�ص،  جلو�نب  مال�سقة 
�أرفع  من  �حلمد  وهذ�   )59( �جلنة.  �أهل  �سفة  من  َعامَلِنَي}  الخْ َربِّ   ِ لِلَّ ُد  مخْ َ {الخْ و�أ�سبحت 
�لزمر. وهذه �خلامتة تتنا�سب مع  �بتد�أت بها �سورة  �لتي  �لعبادة هلل تعاىل  �إخال�ص  �سور 
خامتة �سورة "غافر" �لتي ُختمت ببيان حال �ملجادلني يف �آيات �هلل، �لذين مل ينفعهم �لنظر 
عاينو�  حينما  �إيانهم  ينفعهم  مل  وبالتايل  وعبادته،  تعاىل  باهلل  �الإيان  يف  و�ال�ستدالل 
�هلل،  باأ�ص  ُتقبل حني ظهور  �لتوبة ال  �أن  �لتي جرت على  �لثابتة  �هلل  �سنة  �هلل، وهذه  باأ�ص 
فت عن �إخال�ص �لعبادة هلل، حيث  فبّينت هذه �خلامتة نتيجة جمادلة �أهل �لباطل �لتي �رشُ
ِلِهمخْ َكاُنوا  ِذيَن ِمن َقبخْ أَرخْ�ِس َفَينُظرُوا َكيخَْف َكاَن َعاِقَبُة الَّ قال تعاىل: {اأََفَلمخْ َي�ِصريُوا يِف الخْ
ُهمخْ  ا َجاءتخْ �ِصُبوَن* َفَلمَّ ا َكاُنوا َيكخْ َنى َعنخُْهم مَّ أَرخْ�ِس َفَما اأَغخْ ًة َواآَثاراً يِف الخْ ُهمخْ َواأَ�َصدَّ ُقوَّ َثَ ِمنخْ اأَكخْ
ا  ِزُئون* َفَلمَّ َتهخْ ا َكاُنوا ِبِه َي�صخْ ِعلخِْم َوَحاَق ِبِهم مَّ َن الخْ َناِت َفِرُحوا مِبَا ِعنَدُهم مِّ َبيِّ ُر�ُصلُُهم ِبالخْ
ِِكنَي* َفَلمخْ َيُك َينَفُعُهمخْ اإَِياُنُهمخْ  ا ِبِه ُم�رشخْ َدُه َوَكَفرخَْنا مِبَا ُكنَّ ِ َوحخْ ا ِباللَّ �َصَنا َقاُلوا اآَمنَّ ا َباأخْ َراأَوخْ
َكاِفرُوَن} غافر: 82  ِتي َقدخْ َخَلتخْ يِف ِعَباِدِه َوَخ�رِشَ ُهَناِلَك الخْ ِ الَّ َت اللَّ ا َباأخْ�َصَنا �ُصنَّ ا َراأَوخْ مَلَّ
لت"، فبعد �أن ك�سفت �ل�سورة زيف حجج  - 85، كذلك تتنا�سب خامتة �لزمر مع خامتة "ف�سّ
�مل�رشكني، وف�سلت جمادلتهم بالباطل، ورّدت عليهم بدح�ص هذه �حلجج، وبّينت �أّن قلوبهم 
يف �أكّنة، ويف �آذ�نهم وقر، و�أّن بينهم وبني �حلق حجاًبا، ختم - �سبحانه وتعاىل - �ل�سورة 
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بوعيد �سديد يبني �ل�سبب يف عناد هوؤالء �مل�رشكني، و�إ�رش�رهم على كفرهم و��ستكبارهم، 
وحقيقة �أمرهم بعد كل ما تقدم من حجٍج وبّينات، فال�ّسبب هو �إنكارهم للبعث و�سكهم يف 
لقاء ربهم، لذلك توعدهم ربهم باأنه بكل �سيٍء حميط فيجازيهم على كفرهم ومريتهم. وبهذ� 
�خلتام �لر�ئع لتلك �ل�سورة �لذي �حتوى على �أمر و�إنذ�ر وتقريع، �ألزم �هلل تعاىل �حلجة على 
�أن  �لعبادة هلل تعاىل، ورد كيدهم يف نحورهم، وبني  �إخال�ص  فو� عن  �لكافرين �لذين �رشُ
�إليه. كذلك تتنا�سب خامتة  و�أنهم على خطاأ فيما ذهبو�  �لزمن كفيل ببيان �سدق �الآيات، 
�لزمر مع خامتة "�ل�ّسورى" �لتي ُتبنّي خ�سائ�ص �لقر�آن، و�أّنه هو �حلياة و�لعدل و�لنور �لذي 
ِرَنا  نخْ اأَمخْ َك ُروحاً مِّ َنا اإَِليخْ َحيخْ ي�سيء دربنا يف هذه �حلياة، وتبد�أ بقوله تعاىل: {َوَكَذِلَك اأَوخْ
ِمنخْ  �َصاء  نَّ َمنخْ  ِبِه  ِدي  هخْ نَّ ُنوراً  َجَعلخَْناُه  َوَلِكن  إَِياُن  الخْ َوَل  ِكَتاُب  الخْ َما  َتدخِْري  ُكنَت  َما 
َماَواِت َوَما يِف  ِذي َلُه َما يِف ال�صَّ ِ الَّ َاِط اللَّ َتِقيٍم*�رشِ �صخْ َاٍط مُّ ِدي اإِىَل �رشِ َك َلَتهخْ ِعَباِدَنا َواإِنَّ
�مل�ستقيم طريق  �لّطريق  �سلك  بالنعيم ملن  بالوعد  53، فجاءت   -  52 �ل�سورى:  أَرخْ�ِس}  الخْ
�لقر�آن و�الإ�سالم، وبالوعيد باجلحيم ملن حاد عن �لطريق �مل�ستقيم، وتبني حقيقة �لوحي 
و�لر�سالة �لتي تدور حولها �ل�سورة، حيث يك�سف �هلل تعاىل يف هذه �الآيات عن طبيعة هذ� 
�إنه نور  �أنزل على حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم - ، هذ� �لروح، هذ� �لكتاب،  �لوحي �لذي 
ما  بختام  �ل�سورة  تنتهي  ثّم  �سبحانه،  مب�سيئته  وذلك  �حلياة  ظلمات  يف  �لنا�ص  به  يهدي 
و�لتب�سري  و�ملنكرين،  للمعر�سني  و�لوعيد  بالتهديد  و�الحتجاج  �ملجادلة  �حتوت عليه من 
الأُموُر} �ل�ّسورى: 53.  ريُ  ِ َت�صِ اإِىَل اللَّ و�لوعد للمهتدين �لطائعني، حيث قال تعاىل: {اأََل 
فكاأن هذه �ل�سورة بهذ� تنادي �لب�رش باأن يتبعو� �الإ�سالم �لذي هو �رش�ط �هلل تعاىل، �ملالك 
�حلق لل�سماو�ت و�الأر�ص، فهو طريق �لهد�ية، وهذ� �لّنور �لذي يهدي به �هلل عباده لي�سريو� 
فيه هو طريق �لعباد �ملخل�سني يف عبادتهم هلل تعاىل، وهو �لطريق �لذي وعد �هلل به هوؤالء 
َعاِمِلنَي} �لزمر: 74، وجاءت �سورة  رُ الخْ َم اأَجخْ وؤو� من �جلنة ونعيمها {َفِنعخْ �ملخل�سني ليتبوَّ
"�لزخرف" �لتي كان فيها �لكفار �مل�رشكون هم مو�سوع �لكالم، فقد تقّدم يف �أول �ل�سورة 
هي  لهم  عبادتهم  و�أّن  �هلل،  بنات  �ملالئكة  و�أّن  ولًد�،  هلل  �أّن  �مل�رشكني  �ّدعاء  من  �لتعجب 
�لباطلة  لهم دليل على مز�عمهم  �أن يكون  �هلل بنّي جهلهم ونفى  �هلل تعاىل، ولكن  مب�سيئة 
هذه، و�أفحمهم بردود قوية ُتبطل هذه �ملز�عم وترّدها، وبنّي �أحو�ل هوؤالء �لكفرة �ملجرمني 
يف �الآخرة، لذلك جاءت �خلامتة قوية ملوقف �للجاج و�حلجاج، فبعد كل هذ� �لبيان و�لقوة 
ا تطميًنا  �أي�سً ال يز�ل �مل�رشكون على موقفهم يف عدم �الإيان، وقد ت�سمنت هذه �خلامتة 
للنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - ، وبيان �أن مهمته هي تبليغ دعوة �هلل دون �الإجبار، ويف 
نف�ص �لوقت ت�سمنت �لوعيد لهوؤالء �مل�رشكني. فجاءت �خلامتة ُتخاطب �لّنبي - �سلى �هلل 
عليه و�سلم - برتكهم و�الإعر��ص عنهم، وتهديدهم باأّنهم �سيعلمون حقيقة ما يدعون �إليه، 
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ويعلمون �سدق ما يعدهم به �هلل من عذ�ب �سديد، وذلك يف قوله تعاىل: {َوِقيِلِه َياَربِّ اإِنَّ 
 - 88 �لزخرف:  َلُموَن}  َيعخْ َف  َف�َصوخْ �َصاَلٌم  َوُقلخْ  ُهمخْ  َعنخْ َفحخْ  َفا�صخْ ُيوؤخِْمُنوَن*  لَّ  ٌم  َقوخْ َهوؤَُلء 
�لّتهديد و�لوعيد  َلُموَن} �لتي حتمل  َيعخْ َف  {َف�َصوخْ تعاىل:  بقوله  كلها  �ل�سورة  و�أنهى   ،89
�لّدين  ولهذ�   ،  - و�سلم  عليه  �هلل  للر�سول - �سلى  و�لّتمكني  بالن�رش  و�لب�سارة  للم�رشكني، 
أَرخْ�َس  َرَثَنا الخْ َدُه َواأَوخْ َدَقَنا َوعخْ ِذي �صَ ِ الَّ ُد لِلَّ مخْ َ �لعظيم و�أتباعه �مُلخل�سني منهم �لذين{َقاُلوا الخْ
َعاِمِلنَي} �لزمر: 74، وُتوؤكد �أن دعوته هي دعوة  رُ الخْ َم اأَجخْ ِة َحيخُْث َن�َصاء َفِنعخْ نَّ َ اأُ ِمَن الخْ َنَتَبوَّ
�أفو�ًجا، وحتقق وعد �هلل فدخل يف  �لنا�ص  �لّدين فيدخله  �حلّق، و�أن �هلل تعاىل �سُيظهر هذ� 
هذ� �لدين من كان يقف �سده، ويعمل على حماربته، ويقف مو�قف عنيدة �أثارت يف نف�ص 
�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - �حل�رشة و�حلزن، نتيجة �إخال�ص �لعبادة هلل تعاىل. وهكذ� 
جاءت �خلامتة متنا�سقة مع خامتة �سورة �لزمر، كذلك تتنا�سق مع خامتة �سورة �لدخان �لتي 
�ل�سديد ب�سبب تكذيبهم  �لكرمي، و�إنذ�ر �هلل تعاىل مل�رشكي مكة بالعذ�ب  �لقر�آن  تتحدث عن 
به، و��ستكبارهم وكفرهم و�رشكهم مُبنّزله، ثّم بعد ذلك جاءت �خلامتة ت�سف �لكتاب �لكرمي 
ب�سفة �لُي�رش �أي تي�سري �لقر�آن بالفهم؛ لغر�ص �لّتذكر حتى ُيوؤمنو� ولكنهم ال ُيوؤمنون، حيث 
�ل�سورة  �أنهى  ثّم   ،58 �لّدخان:  رُوَن}  َيَتَذكَّ ُهمخْ  َلَعلَّ ِبِل�َصاِنَك  خَْناُه  َي�رشَّ َا  {َفاإِنَّ قال تعاىل: 
بخطاب �لر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - باالرتقاب بالن�رش وبهالك �مل�رشكني من تهديد 
رخَْتِقُبوَن} �لّدخان: 59، فجاء هذ� �لتهديد  ُهم مُّ َتِقبخْ اإِنَّ موجز �سديد، حيث قال تعاىل: {َفارخْ
فو� عن �إخال�ص �لعبادة هلل تعاىل، وُيبنّي لهم �أنهم حمرومون  ُيخوف �أهل �لباطل �لذين �رشُ

من مري�ث �أر�ص �جلنة و�لتنعم بها. 
ُد  مخْ َ وجاءت خامتة �سورة "�جلاثية" فاأجملت خامتة �لزمر، حيث قال تعاىل: {َفِللَِّه الخْ
َوُهَو  أَرخْ�ِس  َوالخْ َماَواِت  ال�صَّ يِف  َِياء  ِكربخْ الخْ نَي*َوَلُه  َعامَلِ الخْ َربِّ  أَرخْ�ِس  الخْ َوَربِّ  َماَواِت  ال�صَّ َربِّ 
�آية و�حدة  "�الأحقاف" يف  37. ثّم جاءت خامتة �سورة   - 36 ِكيُم} �جلاثية:  َ الخْ َعِزيزُ  الخْ
رب وعدم �ال�ستعجال للم�رشكني بالعذ�ب،  ُتوّجه �لر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - �إىل �ل�سّ
�خلارجون عن  �إاّل  ُيهلك  ال  �أّنه  وُتبني  و�لهالك،  بالعذ�ب  �مل�رشكني  ُتنذر  نف�سه  �لوقت  ويف 
�أمر �هلل تعاىل، وعن �التعاظ بالقر�آن �لكرمي و�لعمل مبوجبه، و�لذين ي�سدون عن �سبيل �هلل، 
و�لذين جتاهلو� �لّنذر وكل من �سار على دربهم، كما جاءت �سلوًى وطماأنًة للر�سول - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - وللموؤمنني من بعده ولكل دعاة �خلري باأن �لنجاة و�لن�رشة هي لهم، فهي 
توؤكد ح�سن عاقبة �ملوؤمنني مما ُيقوي عز�ئمهم على �ل�سرب على �أعد�ئهم، وعلى حتّمل طريق 
ِمَن  َعزخِْم  الخْ ُلوا  اأُوخْ رَبَ  َكَما �صَ رِبخْ  {َفا�صخْ �لدعوة �ملحفوف باالأ�سو�ك و�مل�ساعب، قال تعاىل: 
َهاٍر َباَلٌغ  ن نَّ َن َما ُيوَعُدوَن َلخْ َيلخَْبُثوا اإِلَّ �َصاَعًة مِّ َم َيَروخْ ُهمخْ َيوخْ ُهمخْ َكاأَنَّ ِجل لَّ َتعخْ الرُّ�ُصِل َوَل َت�صخْ
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َفا�ِصُقوَن} �الأحقاف: 35، وهذ� يتنا�سب مع خامتة �لزمر �لتي ُتبنّي  ُم الخْ َقوخْ َلُك اإِلَّ الخْ َفَهلخْ ُيهخْ
ح�سن عاقبة �ملوؤمنني �لذين �أخل�سو� عبادتهم هلل تعاىل. 

خامًسا - التناسب يف املضمون واملوضوع: 

�سور  م�سمون  مع  ومو��سيعها  �لّزمر  �سورة  م�سمون  بني  �لتنا�سب  بها  وُيق�سد 
�لكربى  �لغايات  يف  �حلو�ميم  �سور  مع  �لّزمر  �سورة  تت�سابه  حيث  ومو��سيعها،  �حلو�ميم 
�لتي ي�ستهدفها �لقر�آن: وهي �إثبات وحد�نية �هللَّ من خالل بيان �أدلة �لقدرة �الإلهية يف خلق 
�الأنف�ص  �الأدلة من  �لفا�سدة، وتقدمي  �ل�سماو�ت و�الأر�ص، ومناق�سة �مل�رشكني يف عقائدهم 
و�لكون، و�رشب �الأمثال من م�سائر �الأمم �لغابرة �لتي �أهلكها �هللَّ لتكذيبهم �لر�سل. كذلك 
�إثبات وتاأكيد نزول �لوحي بالكتاب �لعزيز على قلب �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - ، و�أّنه 
�إليه لذلك تكرر توجيه  ال دخل له يف �لوحي، فهو ال ينطق عن �لهوى، بل يتبع ما ُيوحى 
�خلطاب للر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - بالفعل" قل" يف �سورة �لّزمر )13( مرة، ويف �سور 
ا )60( ، وهذ� ال يدل �إال على �لت�سابه فيما ور�ءه من �ملعنى  �حلو�ميم جميعها )13( مّرة �أي�سً
و�ملو�سوع؛ و�الأمر يف �لو�قع هكذ�، فاإن �ملو�سوع يف كلتا �ل�سورتني جد متقارب و�إثبات 
�ل�ساعة )يوم �لقيامة( ، كذلك تت�سابه يف ذكر كل منهما �أحو�ل يوم �لقيامة و�أحو�ل �لكفار يف 
ا ترغيب �ملوؤمنني باال�ستقامة �ملوؤدية �إىل �جلنة ونعيمها،  يوم �ملح�رش، ويف كلٍّ منهم �أي�سً
و�أهو�لها.  �لنار  �إىل  �ملوؤدي  �هلّل  هد�ية  عن  �الإعر��ص  �أو  �النحر�ف  من  �لكافرين  وحتذير 
وبذلك يت�سح �أن مو�سوعات �سورة �لّزمر ت�سابه مو�سوعات �سور �حلو�ميم، ولكن باختالف 
�الأ�سلوب وطريقة �ل�ّسياق، وقد �تفقت بع�ص �الآيات �أو معانيها، فما �أجمل يف �سورة �لّزمر 
ل يف �سور �حلو�ميم، وما �خت�رش فيها ُب�سط يف �سور �حلو�ميم )61( ، وهذ� ما بّينته �سورة  ُف�سّ
ُه  �َصِعرُّ ِمنخْ َثايِنَ َتقخْ َت�َصاِبهاً مَّ ِديِث ِكَتاباً مُّ َ �َصَن الخْ َل اأَحخْ ُ َنزَّ �لّزمر نف�سها يف قوله تعاىل: {اللَّ
ِدي  ِ َيهخْ ِ َذِلَك ُهَدى اللَّ ِر اللَّ ُهمخْ ُثمَّ َتِلنُي ُجلُوُدُهمخْ َوُقلُوُبُهمخْ اإِىَل ِذكخْ َن َربَّ �َصوخْ ِذيَن َيخخْ ُجلُوُد الَّ
َت�َصاِبهاً} �أي:  ُ َفَما َلُه ِمنخْ َهاٍد} �لّزمر: 23، فمعنى قوله {مُّ ِللخْ اللَّ ِبِه َمنخْ َي�َصاُء َوَمن ُي�صخْ
َثايِنَ}، ثنيت مو�سوعاته مرة بعد مرة )62( ، فت�سابه �ملو��سيع  ا، و {مَّ ي�سبُه بع�سه بع�سً
�لذي تدور حوله  �لزمر و�سور �حلو�ميم �ملجاورة لها يدل على وحدة �ملو�سوع  يف �سورة 
�آيات هذه �ل�سور، و�لهدف �لعام �لذي تق�سده، و�سدة �رتباط �ل�سور ببع�سها بع�سًا. و�سرنى 
باإذن �هلل من خالل هذه �لدر��سة �ملتو��سعة مدى �رتباط "�لزمر" مع "�حلو�ميم" من ناحية 

�مل�سمون و�ملو�سوع: 
فقد �بتد�أت �سورة "�لزمر" بالكالم عن م�سدر �لقر�آن �لكرمي، كذلك حتدثت �فتتاحيات 
�الأمر  عن  "�لزمر"  �سورة  حتدثت  ثم  �سابًقا،  ذكر  كما  وم�سدره  �لقر�آن  عن  �حلو�ميم  �سور 
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ُبِد  َفاعخْ قِّ  َ ِبالخْ ِكَتاَب  الخْ َك  اإَِليخْ َنا  اأَنَزلخْ ا  {اإِنَّ تعاىل:  قوله  يف  وذلك  هلل  �خلال�سة  بالعبادة 
ِلَياء َما  َخُذوا ِمن ُدوِنِه اأَوخْ ِذيَن اتَّ اِل�ُس َوالَّ َ ِ الدِّيُن اخلخْ ُه الدِّيَن} 2 {اأََل لِلَّ ِل�صاً لَّ َ ُمخْ اللَّ
 َ َتِلُفوَن اإِنَّ اللَّ َنُهمخْ يِف َما ُهمخْ ِفيِه َيخخْ ُكُم َبيخْ َ َيحخْ َفى اإِنَّ اللَّ ِ ُزلخْ ُبُدُهمخْ اإِلَّ ِلُيَقرُِّبوَنا اإِىَل اللَّ َنعخْ
ِتَيُكُم  ِل اأَن َياأخْ ِلُموا َلُه ِمن َقبخْ ُكمخْ َواأَ�صخْ اٌر}3{}،{َواأَِنيُبوا اإِىَل َربِّ ِدي َمنخْ ُهَو َكاِذٌب َكفَّ َل َيهخْ
َعَذاُب ُثمَّ َل ُتن�رَشُوَن}54{}، ويف �سور �حلو�ميم �أمر باالإخال�ص بالعبادة يف �سورة  الخْ
} َكاِفرُوَن}14{}،  نَي َلُه الدِّيَن َوَلوخْ َكِرَه الخْ ِل�صِ َ ُمخْ ُعوا اللَّ غافر يف قوله تعاىل: {َفادخْ
} َعامَلِنَي}65  الخْ َربِّ   ِ لِلَّ ُد  مخْ َ الدِّيَن الخْ َلُه  نَي  ِل�صِ ُعوُه ُمخْ َفادخْ ُهَو  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  يُّ  َ ُهَو الخْ

ي َواأُِمرخُْت  بِّ َناُت ِمن رَّ َبيِّ ا َجاءيِنَ الخْ ِ مَلَّ ِذيَن َتدخُْعوَن ِمن ُدوِن اللَّ ُبَد الَّ ُقلخْ اإِينِّ ُنِهيُت اأَنخْ اأَعخْ
�أمر  حيث  ف�سلت  �سورة  يف  �خلال�سة  �لعبادة  ل  وف�سّ َعامَلِنَي}66{}،  الخْ ِلَربِّ  ِلَم  اأُ�صخْ اأَنخْ 
ِذيَن  باال�ستقامة يف �الآية �ل�ساد�سة، ثّم بنّي ثو�بها يف نف�ص �ل�سورة يف قوله تعاىل: {اإنَّ الَّ
�رِشُوا  َواأَبخْ َزُنوا  حَتخْ َوَل  َتَخاُفوا  اأَلَّ  َاَلِئَكُة  املخْ ِهُم  َعَليخْ َتَتَنزَُّل  َتَقاُموا  ا�صخْ ُثمَّ   ُ اللَّ َنا  َربُّ َقاُلوا 
آِخَرِة َوَلُكمخْ  َيا َويِف الخْ َياِة الدُّنخْ َ ِلَياوؤُُكمخْ يِف الخْ ُن اأَوخْ ِتي ُكنُتمخْ ُتوَعُدوَن}30{َنحخْ ِة الَّ نَّ َ ِبالخْ
نخْ َغُفوٍر رَِّحيٍم}32{}،  َتِهي اأَنُف�ُصُكمخْ َوَلُكمخْ ِفيَها َما َتدَُّعوَن}31{ُنزُلً مِّ ِفيَها َما َت�صخْ
26( ، و�سفات �مل�ستجيبني لربهم  �آية )22 -  �ل�ّسورى يف  وبنّي جز�ء �لعاملني يف �سورة 
يف �آية )37 - 39( ، ويف �سورة �لزخرف �أمر باال�ستم�ساك بالقر�آن �لكرمي يف قوله تعاىل: 
َتِقيٍم}43{}، ويف �سورة �جلاثية  �صخْ َاٍط مُّ َك َعَلى �رشِ َك اإِنَّ َليخْ ِذي اأُوِحَي اإِ �ِصكخْ ِبالَّ َتمخْ {َفا�صخْ
َها  ِبعخْ ِر َفاتَّ أَمخْ َن الخْ �أمر باتباع �رشيعة �لقر�آن يف قوله تعاىل: {ُثمَّ َجَعلخَْناَك َعَلى �رَشِيَعٍة مِّ

َلُموَن}18{}.  ِذيَن َل َيعخْ َواء الَّ ِبعخْ اأَهخْ َوَل َتتَّ
ا يف �سورة "�لزمر" ما يدل على نعم وعظمة �هلل وكمال قدرته ووحد�نيته  * ورد �أي�سً
ِتاَلِف  ُيوِقُنوَن}4{َواخخْ ٍم  َقوخْ لِّ اآَياٌت  ٍة  َدابَّ ِمن  َيُبثُّ  َوَما  َخلخِْقُكمخْ  {َويِف  يف قوله تعاىل: 
ِيِف  ِتَها َوَت�رشخْ َد َموخْ أَرخْ�َس َبعخْ َيا ِبِه الخْ ٍق َفاأَحخْ زخْ َماِء ِمن رِّ ُ ِمَن ال�صَّ َهاِر َوَما اأَنَزَل اللَّ ِل َوالنَّ اللَّيخْ
 ِ َد اللَّ قِّ َفِباأَيِّ َحِديٍث َبعخْ َ َك ِبالخْ لُوَها َعَليخْ ِ َنتخْ ِقلُوَن}5{ِتلخَْك اآَياُت اللَّ ٍم َيعخْ َقوخْ الرَِّياِح اآَياٌت لِّ
ُفلخُْك  ِرَي الخْ َر ِلَتجخْ َبحخْ َر َلُكُم الخْ ِذي �صخَّ ُ الَّ {اللَّ ِمُنوَن}6{} وكذلك قوله تعاىل:  َواآَياِتِه ُيوؤخْ
َماَواِت  ا يِف ال�صَّ َر َلُكم مَّ ُكرُوَن}12{َو�َصخَّ ِلِه َوَلَعلَُّكمخْ َت�صخْ َتُغوا ِمن َف�صخْ ِرِه َوِلَتبخْ ِفيِه ِباأَمخْ
رُوَن}13{}، كذلك ت�سمنت  ٍم َيَتَفكَّ َقوخْ ُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لَّ نخْ أَرخْ�ِس َجِميعاً مِّ َوَما يِف الخْ
�سور �حلو�ميم ذكر �لنعم �لكثرية �لتي ُتظهر عظمة �خلالق �ملنعم، فنجد يف �سورة غافر �أّن 
�هلل تعاىل قد جمع فيها نعمه )�آياته( �لتي حُتيي �الأديان و�لتي حتيي �الأبد�ن )وينزل لكم من 
ِذي ُيِريُكمخْ اآَياِتِه  �ل�سماء رزًقا( ، وق�رش �لتذكر فيها على �ملنيبني حيث قال تعاىل: {ُهَو الَّ
 ُ {اللَّ رُ اإِلَّ َمن ُيِنيُب}13{}، ويف قوله تعاىل:  َماِء ِرزخْقاً َوَما َيَتَذكَّ َن ال�صَّ َوُيَنزُِّل َلُكم مِّ



87

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

ا�ِس َوَلِكنَّ  ٍل َعَلى النَّ َ َلُذو َف�صخْ َهاَر ُمبخْ�رِشاً اإِنَّ اللَّ ُكُنوا ِفيِه َوالنَّ َل ِلَت�صخْ يخْ ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّ الَّ
ُكرُوَن}61{} ذكر نعمة ت�سخري �لليل لنا لل�سكن فيه بعد عناء �لعمل  ا�ِس َل َي�صخْ َثَ النَّ اأَكخْ
 62( �الآية  �هلل، وكذلك يف  و�لف�سل من  �لرزق  لنب�رش فيه ونطلب  �لنهار  وجهده، وت�سخري 
- 65( فقد �أّكد فيها �أّن �هلل هو �خلالق لكل �سيء، ثّم �أّكد فيها على �أّنه �سبحانه �أنعم على 
�الإن�سان باأن جعل له �الأر�ص قر�ًر� و�ل�ّسماء بناًء، ثّم �أظهر نعمة �هلل يف خلق �الإن�سان حيث 
�سّوره باأح�سن �سورة، ورزقه من �لطّيبات، ثّم ذكر كلمة �لتوحيد وما ُينا�سبها من �إخال�ص 
�لدين له، ثّم ��ستكمل �الآية مبا يجب على �الإن�سان �أن يفعله وهو �حلمد و�ل�سكر للخالق �ملنعم 
�آية  مر�حلها يف  بكل  �الإن�سان  نعمة خلق  ذكر  ذلك  بعد  ثّم  �لكاملة،  و�لطاعة  �لتوحيد  بعد 
)67 - 78( ، ثّم ذكر يف �آية )79 - 80( نعمة ت�سخري �هلل تعاىل �الأنعام لعباده، وتذليلها 
لت" ذكر �هلل  لهم للتنقل عليها وعلى �لفلك، وكذلك نعمة �الأكل من �الأنعام. ويف �سورة "ف�سّ
تعاىل يف �آية )9 - 12( مظاهر قدرته �لتي تثبت له �لوحد�نية، وتنفي عنه �ل�رش�كة وتوؤنب 
تعاىل،  �هلل  قدرة  على  �لد�ل  و�ل�سماء  �الأر�ص  تكوين  كيفية  وذكر  �رشكهم،  على  �مل�رشكني 
ُجُدوا  َل َت�صخْ َقَمرُ  �ُس َوالخْ مخْ َهاُر َوال�صَّ ُل َوالنَّ ثّم وّجه �لقلب يف قوله تعاىل: {َوِمنخْ اآَياِتِه اللَّيخْ
�إىل  ُبُدوَن}37{}  َتعخْ اُه  اإِيَّ ُكنُتمخْ  اإِن  َخَلَقُهنَّ  ِذي  الَّ  ِ لِلَّ ُجُدوا  َوا�صخْ ِللخَْقَمِر  َوَل  �ِس  مخْ ِلل�صَّ
�الآيات �لكونية �لتي ُتوقظه من غفلته، وتدعوه �إىل �لتوحيد و�إخال�ص �لعبادة له �سبحانه، 
ونهى عن �ل�سجود ملخلوقاته، فال �سجود �إال للخالق �لعظيم، ثم بعد ذلك �نتقل �ل�سياق �إىل 
َذا  أَرخْ�َس َخا�ِصَعًة َفاإِ َك َتَرى الخْ نَّ عر�ص بع�ص �الأحو�ل �الأر�سية يف قوله تعاىل: {وِمنخْ اآَياِتِه اأَ
ٍء  ُه َعَلى ُكلِّ �َصيخْ اإِنَّ َتى  َوخْ ِيي املخْ َياَها مَلُحخْ اأَحخْ ِذي  الَّ اإِنَّ  َوَرَبتخْ  َتزَّتخْ  َاء اهخْ َها املخْ َعَليخْ َنا  اأَنَزلخْ
ا حوت نعًما �أخرى، فقد ذكر �لتعبري �لقر�آين يف �الآية  َقِديرٌ}39{}، و�سورة "�ل�سورى" �أي�سً
)12،11( نعمة تتمثل بحاجة �الإن�سان و�الأنعام �إىل من ي�ساركه �حلياة يف هذه �لدنيا، فخلق 
�لذكر منها و�الأنثى للتو��سل و�ال�ستمر�ر، ثّم نعمة ب�سط �لرزق ملن ي�ساء �هلل �أن يرزقه ويقدر، 
َقِويُّ الَعِزيزُ}19{ ُ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيرخُْزُق َمن َي�َصاُء َوُهَو الخْ ثّم ذكر يف قوله تعاىل: {اللَّ
ُيريد،  ما  على  يغلب  ال  �لذي  �لعزيز  والأّنه  جميًعا،  عباده  رزق  على  �لقادر  �لقوي  الأنه   {
ثّم �منّت �هلل تعاىل على عباده بنعمة �أخرى يف �إقامة �لدين، وهي نعمة روحية حيث قال 
َنا ِبِه  يخْ َك َوَما َو�صَّ اإَِليخْ َنا  َحيخْ اأَوخْ ِذي  َوالَّ ى ِبِه ُنوحاً  َن الدِّيِن َما َو�صَّ {�رَشََع َلُكم مِّ تعاىل: 
َما  ِِكنَي  ُ�رشخْ املخْ َعَلى  َكرُبَ  ِفيِه  َتَتَفرَُّقوا  َوَل  الدِّيَن  ِقيُموا  اأَ نخْ  اأَ َوِعي�َصى  َوُمو�َصى  َراِهيَم  اإِبخْ
ِه َمن ُيِنيُب}13{}، ثم ذكر نعمة  ِدي اإَِليخْ ِه َمن َي�َصاُء َوَيهخْ َتِبي اإَِليخْ ُ َيجخْ ِه اللَّ َتدخُْعوُهمخْ اإَِليخْ
�إنز�ل �ملطر �آية )27، 28( ، ثّم ذكر نعمة خلق �ل�سماو�ت و�الأر�ص يف �آية )29( وز�د دلياًل 
ٍة}، كذلك ذكر يف  �آخر من دالئل قدرته على �خللق قوله تعاىل: {َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابَّ
�آية )32 - 34( نعمة ت�سخري �ل�سفن و�لبحر و�لرياح، وهي من �آيات �هلل ودالئل قدرته، وذكر 
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يف �الآيات )49 - 50( نعمة �لذرية وهي ��ستكمال لب�سط �لرزق وقب�سه، فهي رزق من عند 
�هلل تعاىل. ويف �سورة "�لزخرف" ذكر نعمة �الأر�ص، كيف �أّن �هلل تعاىل جعلها ممهدة لل�سري 
و�لزرع و�حلياة يف �الآية )10( ، وذكر �إنز�ل �ملاء من �ل�سماء مرة �أخرى يف �الآية )11( كما 
ذكرها يف غافر، كما ذكر نعمة خلق �الأزو�ج كّلها، ونعمة ت�سخري �الأنعام و�لفلك لالإن�سان يف 
�الآيات )12 - 14( بنظم يختلف عما جاء يف �سورة غافر يف �الآيتني )79 - 80( ، و�أ�ساف 
هنا يف �سورة �لزخرف ما يجب على �الإن�سان �أن يقوله عند �سكره هلل �ملنعم، ويتذكر �أن هذه 
�لدنيا عبارة عن رحلة يعود بعدها �الإن�سان �إىل ربه. ويف �سورة "�لدخان" ذكر نعمة �إنز�ل 
�لقر�آن يف ليلة مباركة، ونعمة �إر�سال �لر�سل و�إنز�ل �لكتب معهم رحمة من �هلل �ل�سميع �لعليم 
�لذي هو رب �ل�سماو�ت و�الأر�ص يف �الآيات )3 - 7( ، كذلك يف �سورة "�جلاثية" يف �الآيات 
)3 - 5( ، فقد ذكرت �آيات �هلل ودالئل قدرته يف �ل�سماو�ت و�الأر�ص على �سبيل �الإجمال، ثّم 
لت بع�ص هذه �الآيات فابتد�أ باالأعجب و�الأقرب �إىل �ملخاطبني وهي نعمة �خللق يف { ف�سّ
َهاِر  ِل َوالنَّ ِتاَلِف اللَّيخْ ٍة}، ثم ذكر بع�س اآياته العلوية يف{اخخْ َخلخِْقُكمخْ َوَما َيُبثُّ ِمن َدابَّ
زخٍْق} وا�صتكمل مبا يدل على قدرته يف البعث والن�صور  َماِء ِمن رِّ ُ ِمَن ال�صَّ َوَما اأَنَزَل اللَّ
ِتَها} وذكر بعدها نعمة ت�رشيف �لرياح، كذلك  َد َموخْ أَرخْ�َس َبعخْ َيا ِبِه الخْ بقوله تعاىل: {َفاأَحخْ
�أخرى حيث  نعم  من  �لبحر  ما يف  ذكر  هنا  ويزيد  �لبحر  ت�سخري  نعمة  �ل�سورة  هذه  ذكرت 
ِلِه  َتُغوا ِمن َف�صخْ ِرِه َوِلَتبخْ ُفلخُْك ِفيِه ِباأَمخْ ِرَي الخْ َر ِلَتجخْ َبحخْ َر َلُكُم الخْ ِذي �صخَّ ُ الَّ قال تعاىل: {اللَّ
فقال  تخ�سي�سه  بعد  �لت�سخري  لتعمم  �الآية  بعدها  وجاءت  ُكرُوَن}12{}،  َت�صخْ َوَلَعلَُّكمخْ 
ُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت  نخْ أَرخْ�ِس َجِميعاً مِّ َماَواِت َوَما يِف الخْ ا يِف ال�صَّ َر َلُكم مَّ تعاىل: {َو�َصخَّ

رُوَن} �جلاثية: 13.  ٍم َيَتَفكَّ َقوخْ لَّ
ِعَوٍج  ِذي   َ َغريخْ َعَرِبيرّاً  {ُقراآناً  �لقر�آن يف قوله تعاىل:  "�لزمر" عربية  ذكر يف �سورة 
�الآية  يف  �لكرمي  �لقر�آن  عربية  ا  �أي�سً ذكر  لت"  "ف�سّ �سوة  ويف  ُقوَن}28{}،  َيتَّ ُهمخْ  َعلَّ لَّ
�لثالثة، ويف �سورة "�ل�سورى" يف �الآية �ل�سابعة، ويف �سورة "�لزخرف" يف �الآية �لثالثة، ويف 

�سورة "�الأحقاف" �آية )12( . 
ت�سمنت �سورة "�لزمر" قو�عد �إيانية يتمثل فيها �الأ�سل يف �جلز�ء وهو مقابلة �ل�سيئة 
َر َواإِن  ُكفخْ ى ِلِعَباِدِه الخْ َ َغِنيٌّ َعنُكمخْ َوَل َيرخْ�صَ نَّ اللَّ ُفرُوا َفاإِ بال�سيئة، حيث قال تعاىل: {اإِن َتكخْ
ُئُكم مِبَا ُكنُتمخْ  رخِْجُعُكمخْ َفُيَنبِّ ُكم مَّ َرى ُثمَّ اإِىَل َربِّ َر اأُخخْ ُه َلُكمخْ َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوزخْ ُكرُوا َيرخْ�صَ َت�صخْ
"غافر"  �سورة  �لزمر، وقد و�فق هذ� �ملعنى يف  ُدوِر}7{}  ُه َعِليٌم ِبَذاِت ال�صُّ َملُوَن اإِنَّ َتعخْ
ن َذَكٍر اأَوخْ اأُنَثى  اِلاً مِّ َلَها َوَمنخْ َعِمَل �صَ َزى اإِلَّ ِمثخْ َئًة َفاَل ُيجخْ قوله تعاىل: {َمنخْ َعِمَل �َصيِّ
�سورة  ويف  ِح�َصاٍب}40{}،   ِ ِبَغريخْ ِفيَها  ُيرخَْزُقوَن  َة  نَّ َ الخْ َيدخُْخلُوَن  َلِئَك  وخْ َفاأُ ُموؤخِْمٌن  َوُهَو 
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لخَْعِبيِد}46{ ٍم لِّ َك ِبَظالَّ َها َوَما َربُّ �َصاء َفَعَليخْ �ِصِه َوَمنخْ اأَ اِلاً َفِلَنفخْ ف�سلت: {َمنخْ َعِمَل �صَ
 ِ رُُه َعَلى اللَّ َلَح َفاأَجخْ لَُها َفَمنخْ َعَفا َواأَ�صخْ ثخْ َئٌة مِّ َئٍة �َصيِّ }، ويف �سورة �ل�سورى: {َوَجَزاء �َصيِّ
امِلِنَي}40{}. كذلك ت�سمنت �سورة "�لزمر" قاعدة تبني موقف �الإن�سان  ُه َل ُيِحبُّ الظَّ اإِنَّ
ُمِنيباً  ُه  َربَّ َدَعا  إِن�َصاَن �رُشٌّ  الخْ َم�سَّ  {َواإَِذا  �جلاحد من نعم �هلل وبالئه، حيث قال تعاىل: 
لَّ  ُي�صِ ِ اأَنَداداً لِّ ُل َوَجَعَل لِلَّ ِه ِمن َقبخْ ُه َن�ِصَي َما َكاَن َيدخُْعو اإَِليخْ نخْ َمًة مِّ َلُه ِنعخْ ِه ُثمَّ اإَِذا َخوَّ اإَِليخْ
�لقاعدة  َحاِب النَّاِر}8{}، وجاءت هذه  َك ِمنخْ اأَ�صخْ ِرَك َقِليالً اإِنَّ عخْ ِبُكفخْ تَّ َعن �َصِبيِلِه ُقلخْ مَتَ
مرة �أخرى يف نف�ص �ل�سورة لتبني جهل هوؤالء �جلاحدين بنعم �هلل، و�عتقادهم باأنهم نالو� 
َدَعاَنا  �رُشٌّ  ن�َصاَن  إِ الخْ َم�سَّ  {َفاإَِذا  ب�سبب علمهم و�جتهادهم، حيث قال تعاىل:  �لنعم  هذه 
َل  َثَُهمخْ  اأَكخْ َوَلِكنَّ  َنٌة  ِفتخْ ِهَي  َبلخْ  ِعلخٍْم  َعَلى  اأُوِتيُتُه  ا  َ اإِنَّ َقاَل  ا  نَّ مِّ َمًة  ِنعخْ َناُه  لخْ َخوَّ اإَِذا  ُثمَّ 
قال  حيث  مف�سلة،  ب�سورة  "ف�سلت"  �سورة  يف  �ملعاين  هذه  وجاءت  َلُموَن}49{}،  َيعخْ
ُّ َفَيوؤُو�ٌس َقُنوٌط}49{َوَلِئنخْ  ُه ال�رشَّ �صَّ ِ َواإِن مَّ ريخْ َ إِن�َصاُن ِمن ُدَعاء اخلخْ اأَُم الخْ تعاىل: {َل َي�صخْ
اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن  ُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا ِل َوَما اأَُظنُّ ال�صَّ تخْ ِد �رَشَّاء َم�صَّ ا ِمن َبعخْ نَّ َمًة مِّ َناُه َرحخْ اأََذقخْ
نخْ  ُهم مِّ ِذيَن َكَفرُوا مِبَا َعِملُوا َوَلُنِذيَقنَّ َئنَّ الَّ َنى َفَلُنَنبِّ ي اإِنَّ ِل ِعنَدُه َللخُْح�صخْ ُت اإِىَل َربِّ رُِّجعخْ
ُّ َفُذو  ُه ال�رشَّ َذا َم�صَّ َر�َس َوَناأى ِبَجاِنِبِه َواإِ إِن�َصاِن اأَعخْ َنا َعَلى الخْ َعمخْ َعَذاٍب َغِليٍظ}50{َواإَِذا اأَنخْ
�إليه،  �آخرى تبني �سنة �هلل يف خلقه وهي �رشف �لهد�ية  ُدَعاء َعِري�ٍس}51{}. وقاعده 
ُ َفَما َلُه ِمنخْ َهاٍد}36{ ِلِل اللَّ فال هادي �إال �هلل، ويف هذ� �ملعنى يقول تعاىل{: وَمن ُي�صخْ
�لزمر، يف مقابل  ُ ِبَعِزيٍز ِذي انِتَقاٍم}37{}  لٍّ اأََليخْ�َس اللَّ �صِ ُ َفَما َلُه ِمن مُّ ِد اللَّ َوَمن َيهخْ
يَبٍة َفِبَما َك�َصَبتخْ  �صِ ن مُّ اَبُكم مِّ هذه �ملعاين جاء قوله تعاىل يف �سورة �ل�سورى: {َوَما اأَ�صَ
ن  ُ َفَما َلُه ِمن َوِلٍّ مِّ ِلِل اللَّ {َوَمن ُي�صخْ تعاىل:  وقوله  ُفو َعن َكِثرٍي}30{}  ِديُكمخْ َوَيعخْ اأَيخْ
ن �َصِبيٍل}44{}. وتاأتي  َعَذاَب َيُقوُلوَن َهلخْ اإِىَل َمَردٍّ مِّ ا َراأَُوا الخْ نَي مَلَّ امِلِ ِدِه َوَتَرى الظَّ َبعخْ
وتعلن  �ل�سالل،  �خلري وطريق  �الختيار بني طريق  �الإن�سان عبء  على  ت�سع  �أخرى  قاعدة 
�أن �لر�سول �إمنا عليه �لبالغ فقط، فهو لي�ص عليهم بوكيل حيث قال تعاىل يف �سورة �لزمر: 
ِهم ِبَوِكيٍل}41{}،  َها َوَما اأَنَت َعَليخْ لُّ َعَليخْ َا َي�صِ لَّ َفاإِنَّ �ِصِه َوَمن �صَ َتَدى َفِلَنفخْ {َفَمِن اهخْ
لي�ص  �هلل  و�أّن  بالعمل،  مقرون  �جلز�ء  �أن  لتعلن  "ف�سلت"  �سورة  يف  �لقاعدة  هذه  وجاءت 
ٍم  َك ِبَظالَّ َها َوَما َربُّ �ِصِه َوَمنخْ اأَ�َصاء َفَعَليخْ اِلاً َفِلَنفخْ بظاّلم للعبيد فقال تعاىل: {َمنخْ َعِمَل �صَ
يف  و�ملاآب  بالرجوع  ُختمت  ولكنها  "�جلاثية"  �سورة  يف  جاءت  ثم  لخَْعِبيِد}46{}،  لِّ
َها ُثمَّ اإِىَل  �ِصِه َوَمنخْ اأَ�َصاء َفَعَليخْ اِلاً َفِلَنفخْ �لنهاية �إىل �هلل وحده فقال تعاىل: {َمنخْ َعِمَل �صَ
"�لزمر"  �لتي ُذكرت يف �سورة  �لقو�عد �الإيانية  �أّن  ُكمخْ ُترخَْجُعوَن}15{}. وهكذ� نرى  َربِّ
كل  فتكون  يو�سحه،  �أو  يوؤكده  �أو  �ملعنى  يف  يزيد  �سور"�حلو�ميم" بتف�سيل  يف  ُذكرت  قد 

قاعدة منا�سبة ل�سياق �ل�سورة �لتي تو�جدت بها. 
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* كذلك �أجمل �حلديث يف �سورة �لزمر عن �الأمم �ل�سابقة �لتي كذبت ر�سلها، حيث قال 
ُعرُوَن}25{َفاأََذاَقُهُم  َي�صخْ َعَذاُب ِمنخْ َحيخُْث َل  الخْ َفاأََتاُهمخْ  ِلِهمخْ  َقبخْ ِذيَن ِمن  الَّ َب  {َكذَّ تعاىل: 
َنا  َلُموَن}26{َوَلَقدخْ �رَشَبخْ رَبُ َلوخْ َكاُنوا َيعخْ آِخَرِة اأَكخْ َيا َوَلَعَذاُب الخْ َياِة الدُّنخْ َ زخَْي يِف الخْ ِ ُ اخلخْ اللَّ
{َقدخْ َقاَلَها  رُوَن}27{} وقوله تعاىل:  ُهمخْ َيَتَذكَّ َعلَّ ُقرخْاآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لَّ ا�ِس يِف َهَذا الخْ ِللنَّ
َئاُت َما َك�َصُبوا  اَبُهمخْ �َصيِّ �ِصُبوَن}50{َفاأَ�صَ ا َكاُنوا َيكخْ َنى َعنخُْهم مَّ ِلِهمخْ َفَما اأَغخْ ِذيَن ِمن َقبخْ الَّ
ِجِزيَن}51{}،  مِبُعخْ ُهم  َوَما  َك�َصُبوا  َما  َئاُت  �َصيِّ يُبُهمخْ  �َصُي�صِ َهوؤَُلء  ِمنخْ  َظَلُموا  ِذيَن  َوالَّ
ل �لكالم عن �الأمم �ل�سابقة وتكذيبهم لر�سلهم فقد تكّلم يف  ويف �سور �حلو�ميم جند �أنه ف�سّ
�سورة "غافر" عن ق�سة مو�سى - عليه �ل�سالم - مع فرعون وهامان، وموقف �لرجل �ملوؤمن 
ودفاعه عن مو�سى - عليه �ل�سالم - ووعظه لقومه، وكان ذلك من �آية )23( حتى �آية )46( 
لت" حتّدثت عن قوم عاد وثمود من �الآية )13( حتى �آية )18( ، و�أ�سارت  . ويف �سورة "ف�سّ
َنا ُمو�َصى  �إىل �ختالف قوم مو�سى - عليه �ل�سالم - يف كتابهم يف قوله تعاىل: {َوَلَقدخْ اآَتيخْ
ُه  نخْ مِّ َلِفي �َصكٍّ  ُهمخْ  َواإِنَّ َنُهمخْ  َبيخْ َي  َلُق�صِ َك  بِّ رَّ ِمن  �َصَبَقتخْ  َكِلَمٌة  َل  َوَلوخْ ِفيِه  ُتِلَف  َفاخخْ ِكَتاَب  الخْ
�لقدية كنوح - عليه  �ل�رش�ئع  �أ�سحاب  �إىل  "�ل�سورى" �أ�سار  �سورة  ُمِريٍب}45{}. ويف 
�ل�سالم - و�الأنبياء �أويل �لعزم، وبنّي تفرق �أمم هوؤالء �الأنبياء �ل�سابقة يف �الآية )13، 14( 
. ويف �سورة "�لزخرف" ت�سمنت جانًبا موجًز� من ق�سة �إبر�هيم - عليه �ل�سالم - ، يف �الآية 
)26،27( حني ترب�أ من مقالة �آبائه و�أجد�ده موؤثًر� �لدليل و�لنظر �ل�سليم على تقليد �الآباء 
 ،  )56 يف �لباطل، كذلك �ساق يف هذه �ل�سورة ق�سة مو�سى مع فرعون يف �الآيات )46 - 
ا ت�سمنت هذه �ل�سورة ذكر جانب من  وذلك يف �سياق يتنا�سب مع مو�سوع �ل�سورة، و�أي�سً
ا  ق�سة عي�سى - عليه �ل�سالم - يف �الآيات )63 - 65( . ويف �سورة "�لدخان" �ساق بع�سً
من م�ساهد ق�سة مو�سى - عليه �ل�سالم - مع فرعون يف �الآية )17 - 33( بنظم و�أحد�ث 
جديدة تختلف عّما ُذكر يف �سورتي غافر و�لزخرف. ويف �سورة "�جلاثية" حّذر كفار قري�ص 
�لكافرين يف  �أهو�ء  �تباع  وعدم  �لقر�آن  باتباع �رشيعة  و�أمرهم  �إ�رش�ئيل،  كبني  يكونو�  �أن 
)16 - 17( . ويف �سورة "�الأحقاف" ذكر ق�سة هود - عليه �ل�سالم - مع قومه، وبنّي عاقبة 

ل فيها �أجز�ء من �الأحد�ث مل ُتذكر يف �سورة "ف�سلت".  �ل�رشك يف )21 - 28( وف�سّ
ويف �سورة "�لزمر" ناق�ص تعاىل �أهل �ل�رشك يف عبادتهم لالأ�سنام، حيث قال تعاىل: 
ا َتدخُْعوَن ِمن ُدوِن  ُتم مَّ ُ ُقلخْ اأََفَراأَيخْ رخْ�َس َلَيُقوُلنَّ اللَّ أَ َماَواِت َوالخْ نخْ َخَلَق ال�صَّ َتُهم مَّ لخْ {َوَلِئن �َصاأَ
َمِتِه  �ِصَكاُت َرحخْ َمٍة َهلخْ ُهنَّ ُمخْ ُ ِب�رُشٍّ َهلخْ ُهنَّ َكا�ِصَفاُت �رُشِِّه اأَوخْ اأََراَديِن ِبَرحخْ ِ اإِنخْ اأََراَديِنَ اللَّ اللَّ
اإِينِّ  َمَكاَنِتُكمخْ  َعَلى  َملُوا  اعخْ ِم  َقوخْ َيا  لُوَن}38{ُقلخْ  َُتَوكِّ املخْ ُل  َيَتَوكَّ ِه  َعَليخْ  ُ اللَّ ِبَي  َح�صخْ ُقلخْ 
ِقيٌم}40{ ِه َعَذاٌب مُّ ِزيِه َوَيِحلُّ َعَليخْ ِتيِه َعَذاٌب ُيخخْ َلُموَن}39{َمن َياأخْ َف َتعخْ َعاِمٌل َف�َصوخْ
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}، كذلك يف �الآيات )43 - 48( ناق�سهم مع �إثبات وحد�نية �هلل وقدرته، ويف �سورة "غافر" 
ِ اإِلَّ  بنّي �أن �لكافرين هم �ملجادلون يف �آيات �هلل يف قوله تعاىل: {َما ُيَجاِدُل يِف اآَياِت اللَّ
�لكرب  �أن �سبب هذ� �جلد�ل وهو  ِباَلِد}4{}، وبنّي  َك َتَقلُُّبُهمخْ يِف الخْ رُرخْ ِذيَن َكَفرُوا َفاَل َيغخْ الَّ
} غافر: 56، ويف �الآيات )69 - 76( فيها  �لذي يف �سدورهم {اإِن يِف �ُصُدوِرِهمخْ اإِلَّ ِكربخْ
تعجب من �أحو�ل �ملجادلني و�آر�ئهم �لفا�سدة، وبنّي نهاية جد�ل هوؤالء �ملجادلني وعقابهم 
يف �الآخرة، ثّم بعد ذلك يف �الآيات )82 - 85( هدَّد �ملجادلني �ملتكربين على ر�سلهم غروًر� 
منهم بدنياهم و�أمو�لهم و�أوالدهم ببيان من هم �أ�سد منهم و�أكرث �أمو�اًل و�أوالًد�، وكيف كانت 
نهايتهم. ويف �سورة "ف�سلت" هّدد هوؤالء �ملجادلني مبثل ما حّل بعاد وثمود يف )13 - 
25( ، ثّم هّدد �مللحدين يف �لقر�آن  18( ، ثّم هّددهم بعذ�ب يوم �لقيامة يف �الآية )19 - 
بالعذ�ب يف �الآيات )40 - 43( ، وجادلهم على �عرت��سهم عليه يف �الآية )44 - 46( ، ويف 
ختام �ل�سورة �ألزمهم �حلجة، ورّد كيدهم يف نحورهم، وبنّي لهم �أن �لزمن كفيل ببيان �سدق 
�الآيات، و�أنهم كانو� على خطاأ يف جمادلتهم �لباطلة يف �آيات �هلل. ويف �سورة " �ل�سورى" 
بنّي فيها حقيقة �لر�سالة �ملحمدية وهدفها، وتوعد �لذين يحاجون يف �هلل و�آياته بالغ�سب 
"�لزخرف" هّددهم مبا حّل  . ويف �سورة   )19 عليهم من �هلل ولهم عذ�ب �سديد يف )13 - 
َماَواِت  نخْ َخَلَق ال�صَّ َتُهم مَّ من هالك لالأمم �ل�سابقة يف )5 - 8( ، وقال تعاىل: {َوَلِئن �َصاأَلخْ
َعِزيزُ  )الخْ هلل  �سفات  بذكر  �الآية  وذّيل  َعِليُم}9{}  الخْ َعِزيزُ  الخْ َخَلَقُهنَّ  َلَيُقوُلنَّ  أَرخْ�َس  َوالخْ
َعِليُم( ثم بعد هذه �الآية ذكر نعم �هلل علينا، ثم بعد ذلك ذكر يف �الآيات )15 - 25( �ألو�ًنا  الخْ
من مفرتيات �مل�رشكني �ملجادلني و�أباطيلهم و�لرد عليها، ثّم رّد عليهم يف �إنكارهم �لنبوة 
وبنّي �أن مو�قفهم �لعجيبة هذه �أ�سا�سها حب �لدنيا، ومت�سكهم بنعيمها �لز�ئف، و�عتقادهم 
�أخرى من مفرتياتهم ورّد عليهم  �أباطيل  39( ، ثم عر�ص  �أنها كل �سيء وذلك يف )26 - 
بردود �أفحمتهم يف )57 - 66( . ويف �سورة "�لدخان" هددهم بفرعون وقومه يف )17 - 
33( ، وناق�ص منكري �لبعث ورّد عليهم يف )34 - 50( ، ويف �سورة "�جلاثية" توعد بالويل 
، ثّم   )11 �لكفر باآيات �هلل ويتخذها هزًو� وذلك يف )7 -  �أثيم، �لذي ي�رش على  �أفاك  لكل 
يحذرهم �أن يكونو� كبني �إ�رش�ئيل، و�أمرهم باتباع �رشيعة حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم - 
يف )16 - 19( ، ثّم بنّي بع�ص �سيئاتهم وناق�سهم فيها، وبنّي جز�ءهم عليها يوم �لقيامة 
يف �الآيات )23 - 35( ، ويف �سورة "�الأحقاف" من �الآية �لثالثة حتى �ل�ساد�سة ناق�ص �هلل 
�ل�رشكاء،  ونفى  تعاىل  وحد�نيته  و�أثبت  به،  �أنذرو�  عما  و�أعر�سو�  به  �أ�رشكو�  �لذين  تعاىل 
وبنّي �سبههم �لو�هية يف نبوة حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم - وناق�سهم فيها، وبنّي �سدق 
�لقر�آن يف �الآيات )7 - 12( ، وهددهم مبا ح�سل لقوم عاد يف )21 - 28( ، ثّم �أثبت �ملعاد 
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َي  َيعخْ َوَلخْ  أَرخْ�َس  َوالخْ َماَواِت  ال�صَّ َخَلَق  ِذي  الَّ  َ اللَّ اأَنَّ  ا  َيَروخْ {اأََوَلخْ  تعاىل:  قوله  و�لبعث يف 
ٍء َقِديرٌ}33{}.  ُه َعَلى ُكلِّ �َصيخْ َتى َبَلى اإِنَّ َوخْ ِيَي املخْ ِبَخلخِْقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى اأَنخْ ُيحخْ

* كذلك تت�سابه �سورة "�لزمر" مع "�حلو�ميم" يف ذكر �ل�ساعة ومو�قف يوم �حل�ساب، 
ِقَياَمِة  الخْ َم  َيوخْ َقبخْ�َصُتُه  َجِميعاً  أَرخْ�ُس  َوالخْ ِرِه  َقدخْ َحقَّ   َ اللَّ َقَدُروا  {َوَما  تعاىل:  قال  حيث 
وِر  ُِكوَن}67{َوُنِفَخ يِف ال�صُّ ا ُي�رشخْ َوَتَعاىَل َعمَّ ِبَيِميِنِه �ُصبخَْحاَنُه  اٌت  ِويَّ ماَواُت َمطخْ َوال�صَّ
َفاإَِذا  َرى  اأُخخْ ِفيِه  ُنِفَخ  ُثمَّ   ُ اللَّ �َصاء  َمن  اإِلَّ  أَرخْ�ِس  الخْ يِف  َوَمن  َماَواِت  ال�صَّ يِف  َمن  َف�َصِعَق 
ِبيِّنَي  ِبالنَّ َوِجيَء  ِكَتاُب  الخْ َع  َوُو�صِ َها  َربِّ ِبُنوِر  رخْ�ُس  أَ الخْ ََقِت  َينُظرُوَن}68{َواأَ�رشخْ ِقَياٌم  ُهم 
َلُموَن}69{} �لزمر، يف �ملقابل جند �أن �سور  قِّ َوُهمخْ َل ُيظخْ َ َنُهم ِبالخْ َي َبيخْ َهَداء َوُق�صِ َوال�صُّ
ذكره  جاء  �لذي  �لربزخ  بعامل  بدء�ً  �لقيامة  وم�ساهد  �ل�ساعة  ذكر  ا  �أي�سً ت�سمنت  �حلو�ميم 
اُر  {النَّ �آل فرعون وهالكهم وعذ�بهم، حيث قال تعاىل:  �إعالن نهاية  يف �سورة غافر عند 
َعَذاِب}46{ �َصدَّ الخْ َن اأَ ِخلُوا اآَل ِفرخَْعوخْ اَعُة اأَدخْ َم َتُقوُم ال�صَّ اً َوَع�ِصيرّاً َوَيوخْ َها ُغُدورّ َر�ُصوَن َعَليخْ ُيعخْ
} غافر، ثّم ُي�سور لنا جانًبا من موقف �حل�ساب قبل �أن يق�سي �هلل بني �لنا�ص، فهو يوم 
�لتالق �لذي يلتقي فيه �لر�سل - �سلو�ت �هلل عليهم - بالنا�ص، وتلتقي فيه �ملالئكة بالب�رش 
ا، وُيرى فيه �أحو�ل �لنا�ص متقلبة، وهم بارزون وقد بلغت �لقلوب �حلناجر كاظمني، وال  �أي�سً
خلة وال �سفاعة للظاملني، كل ذلك ي�سوره لنا - �سبحانه وتعاىل - يف �سورة غافر يف )15 
- 20( ، ويف �سورة "ف�سلت" يف )30 - 32( ُتخربنا بنزول �ملالئكة على �ملوؤمنني عند 
�ملوت يب�رشونهم باجلنة، ويف وحدة �لقرب، وعند �سدة �حل�ساب، ويف �سورة "�لزخرف" يف 
)69 - 70( تعر�ص م�سهًد� �آخر من م�ساهد �حل�ساب حيث يبد�أ �مل�سهد بوقوع �ل�ساعة وهم 
غافلون عنها، وتنقلب خلة �لكافرين عد�وة بينهم، و�ملوؤمنون ال ي�سيبهم خوف وال حزن 
للقيامة  �آخر  " �لدخان" ُيذَكُر و�سف  حيث �جلنة ماأوى لهم والأزو�جهم، وكذلك يف �سورة 
ِل  َف�صخْ َم الخْ غري )يوم �لتالق( ، )يوم �الآزفة( �للذين ُذكر� يف �سورة غافر فيقول تعاىل: {اإِنَّ َيوخْ
وخْىًل �َصيخْئاً َوَل ُهمخْ ُين�رَشُوَن}41{ ِني َموخْىًل َعن مَّ َم َل ُيغخْ َمِعنَي}40{َيوخْ ِميَقاُتُهمخْ اأَجخْ
"�جلاثية" تعر�ص  �لدخان، ويف �سورة  َعِزيزُ الرَِّحيُم}42{}  ُه ُهَو الخْ ُ اإِنَّ ِحَم اللَّ اإِلَّ َمن رَّ
�ساحة  يف  جتمعت  وقد  �حلا�سدة،  �الأجيال  م�سهد  م�سورة  �لقيامة،  يوم  من  �أخرى  مو�قف 
�لعر�ص، وقد جثو� على �لّركب متميزين �أمة �أمة يرتقبون �حل�ساب، و�سحائف �أعمالهم تنطق 
ل م�سري كل فريق يف يوم �لقيامة وكل ذلك يف �الآيات  باحلق، ثم جاءت �الآيات �الأخرى ُتف�سّ

 . )32 - 27(
�سور  يف  كذلك  �جلنة  يف  �ملتقني  �ملوؤمنني  نعيم  م�سهد  "�لزمر"  �سورة  يف  ونرى   *
ُبُدوَها  اُغوَت اأَن َيعخْ َتَنُبوا الطَّ ِذيَن اجخْ "�حلو�ميم"، ففي �سورة "�لزمر" يف قوله تعاىل: {َوالَّ
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�َصَنُه  ِبُعوَن اأَحخْ َل َفَيتَّ َقوخْ َتِمُعوَن الخْ ِذيَن َي�صخْ خْ ِعَباِد}17{الَّ َى َفَب�رشِّ ُب�رشخْ ِ َلُهُم الخْ َواأََناُبوا اإِىَل اللَّ
َباِب}18{} �بتد�أ بالب�رشى للذين �جتنبو�  أَلخْ ُلوا الخْ َلِئَك ُهمخْ اأُوخْ ُ َواأُوخْ ِذيَن َهَداُهُم اللَّ َلِئَك الَّ اأُوخْ
�أ�سحاب  �أل�سنة �لر�سل �لكر�م، وو�سفهم باأنهم  �أن يعبدوها بالثو�ب من �هلل على  �لطاغوت 
ا  َقوخْ اتَّ ِذيَن  الَّ {لِكِن  تعاىل:  فقال  �جلنة  يف  �لنعيم  بع�ص  لهم  َف  َو�سَ ثم  �ل�سليمة،  �لعقول 
 ُ ِلُف اللَّ ِ َل ُيخخْ َد اللَّ َهاُر َوعخْ أَنخْ ِتَها الخْ ِري ِمن حَتخْ ٌة َتخْ ِنيَّ بخْ ِقَها ُغَرٌف مَّ ن َفوخْ ُهمخْ َلُهمخْ ُغَرٌف مِّ َربَّ
وُء  ُهُم ال�صُّ َفاَزِتِهمخْ َل َيَ�صُّ َقوا مِبَ ِذيَن اتَّ الَّ  ُ ي اللَّ {َوُيَنجِّ تعاىل:  وقوله  يَعاَد}20{}  ِ املخْ
ُزَمراً  ِة  نَّ َ الخْ اإِىَل  ُهمخْ  َربَّ ا  َقوخْ اتَّ ِذيَن  الَّ {َو�ِصيَق  تعاىل:  وقوله  َزُنوَن}61{}،  َيحخْ ُهمخْ  َوَل 
ُخلُوَها  َفادخْ ُتمخْ  ِطبخْ ُكمخْ  َعَليخْ �َصاَلٌم  َخَزَنُتَها  َلُهمخْ  َوَقاَل  َواُبَها  اأَبخْ َوُفِتَحتخْ  َجاوؤُوَها  اإَِذا  َحتَّى 
ِة  نَّ َ ِمَن الخْ اأُ  َنَتَبوَّ أَرخْ�َس  الخْ َرَثَنا  َواأَوخْ َدُه  َوعخْ َدَقَنا  ِذي �صَ الَّ  ِ لِلَّ ُد  مخْ َ َخاِلِديَن}73{َوَقاُلوا الخْ
َعرخْ�ِس ُي�َصبُِّحوَن  ِل الخْ نَي ِمنخْ َحوخْ َاَلِئَكَة َحافِّ َعاِمِلنَي}74{َوَتَرى املخْ رُ الخْ َم اأَجخْ َحيخُْث َن�َصاء َفِنعخْ
َعامَلِنَي}75{}، كذلك يف �سورة  ِ َربِّ الخْ ُد لِلَّ مخْ َ قِّ َوِقيَل الخْ َ َنُهم ِبالخْ َي َبيخْ ِهمخْ َوُق�صِ ِد َربِّ ِبَحمخْ
ا  اِت َلُهم مَّ نَّ َ اِت الخْ �صَ اِت يِف َروخْ اِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�صَّ {َوالَّ تعاىل:  "�ل�سورى" قال 
"�لزخرف" قال تعاىل:  �سورة  ُل الَكِبريُ}22{}، ويف  َف�صخْ ِهمخْ َذِلَك ُهَو الخْ َي�َصاوؤُوَن ِعنَد َربِّ
نُيُ  أَعخْ الخْ َوَتَلذُّ  أَنُف�ُس  الخْ َتِهيِه  َت�صخْ َما  َوِفيَها  َواٍب  َواأَكخْ َذَهٍب  ن  مِّ َحاٍف  ِب�صِ ِهم  َعَليخْ {ُيَطاُف 
َملُوَن}72{َلُكمخْ  ُتُموَها مِبَا ُكنُتمخْ َتعخْ ِتي اأُوِرثخْ ُة الَّ نَّ َ َواأَنُتمخْ ِفيَها َخاِلُدوَن}71{َوِتلخَْك الخْ
�أهل  "�لّدخان" لت�ستكمل نعيم  �سورة  َها َتاأخُْكلُوَن}73{}، وجاءت  ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمنخْ
اٍت َوُعُيوٍن}52{َيلخَْب�ُصوَن  ِقنَي يِف َمَقاٍم اأَِمنٍي}51{يِف َجنَّ ُتَّ �جلنة قال تعاىل: {اإِنَّ املخْ
ِعنٍي}54{َيدخُْعوَن  ِبُحوٍر  َناُهم  جخْ َوَزوَّ َتَقاِبِلنَي}53{َكَذِلَك  مُّ ٍَق  َتربخْ َواإِ�صخْ �ُصنُد�ٍس  ِمن 
أُوىَل َوَوَقاُهمخْ َعَذاَب  َتَة الخْ َوخْ َت اإِلَّ املخْ َوخْ ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة اآِمِننَي}55{َل َيُذوُقوَن ِفيَها املخْ
"�جلاثية"  �سورة  ويف  َعِظيُم}57{}،  الخْ ُز  َفوخْ الخْ ُهَو  َذِلَك  َك  بِّ رَّ ن  مِّ الً  ِحيِم}56{َف�صخْ َ الخْ
اِت َفُيدخِْخلُُهمخْ  اِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�صَّ ا الَّ ُيجمل �هلل نعيم �أهل �جلنة فيقول تعاىل: {َفاأَمَّ

ُِبنُي}30{}.  ُز املخْ َفوخْ َمِتِه َذِلَك ُهَو الخْ ُهمخْ يِف َرحخْ َربُّ
* كذلك نرى �جلزء �الآخر من م�ساهد يوم �لقيامة وهي �لنار وعذ�ب �مل�رشكني فيها، 
و�ملالحظ �أّن هذه �مل�ساهد كثرية بالن�سبة مل�ساهد �جلنة؛ وذلك الأن �لدعوة كانت �آنذ�ك يف 
ما  �لرتهيب  ففيها من  �لدعوة،  �لكافرين من هذه  تتنا�سب مع مو�قف  �ملكي فهي  عهدها 
َخ�رِشُوا  ِذيَن  الَّ ا�رِشِيَن  َ اخلخْ اإِنَّ  �لكافرين: {ُقلخْ  "�لزمر" قال تعاىل يهدد  �سورة  فيها، ففي 
ِقِهمخْ ُظَلٌل  ن َفوخْ ُِبنُي}15{َلُهم مِّ َاُن املخْ �رشخْ ُ ِقَياَمِة اأََل َذِلَك ُهَو اخلخْ َم الخْ ِليِهمخْ َيوخْ اأَنُف�َصُهمخْ َواأَهخْ
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ُقوِن}16{}، وقال  ُ ِبِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد َفاتَّ ِتِهمخْ ُظَلٌل َذِلَك ُيَخوُِّف اللَّ اِر َوِمن حَتخْ َن النَّ مِّ
} وقال:  النَّاِر}19{}  يِف  َمن  ُتنِقُذ  اأََفاأَنَت  َعَذاِب  الخْ َكِلَمُة  ِه  َعَليخْ َحقَّ  {اأََفَمنخْ  تعاىل: 
َلُموَن}39{َمن  َتعخْ َف  {َف�َصوخْ وقال:  َلُموَن}26{}  َيعخْ َكاُنوا  َلوخْ  رَبُ  اأَكخْ آِخَرِة  الخْ وَلَعَذاُب 
ِذيَن  الَّ َتَرى  ِقَياَمِة  الخْ َم  {وَيوخْ ِقيٌم}40{} وقال:  َعَذ�ٌب مُّ َعَلْيِه  َوَيِحلُّ  ُيْخِزيِه  َعَذ�ٌب  َياأِْتيِه 
} ِيَن}60{} وقال:  لخُْمَتَكربِّ َم َمثخًْوى لِّ ٌة اأََليخْ�َس يِف َجَهنَّ َودَّ �صخْ ِ ُوُجوُهُهم مُّ َكَذُبواخْ َعَلى اللَّ

َواُبَها َوَقاَل َلُهمخْ َخَزَنُتَها  َم ُزَمراً َحتَّى اإَِذا َجاوؤُوَها ُفِتَحتخْ اأَبخْ ِذيَن َكَفرُوا اإِىَل َجَهنَّ َو�ِصيَق الَّ
ِمُكمخْ َهَذا َقاُلوا َبَلى  ُكمخْ َوُينِذُروَنُكمخْ ِلَقاء َيوخْ ُكمخْ اآَياِت َربِّ لُوَن َعَليخْ نُكمخْ َيتخْ اأََلخْ َياأخِْتُكمخْ ُر�ُصٌل مِّ
َم َخاِلِديَن ِفيَها  َواَب َجَهنَّ ُخلُوا اأَبخْ َكاِفِريَن}71{ِقيَل ادخْ َعَذاِب َعَلى الخْ تخْ َكِلَمُة الخْ َوَلِكنخْ َحقَّ
كثرية  م�ساهد  ت�سمنت  �حلو�ميم  �أن  نرى  �ملقابل  يف  ِيَن}72{}،  َُتَكربِّ َفِبئخْ�َس َمثخَْوى املخْ
 )12  -  10( �الآيات  يف  "غافر"  �سورة  لنا  و�سفت  فقد  �لقيامة،  يوم  �أهو�ل  من  ومف�سلة 
�إىل  �لرجعة  �هلل  يطيقونه، ويطلبون من  �لعذ�ب فال  بهم  ي�ستد  �لنار حني  الأ�سحاب  م�سهًد� 
�لدنيا مرة �أخرى، كذلك ت�سور لنا م�سهًد� �آخر يف �لنار يف �الآيات )47 - 50( فن�سمع حو�ًر� 
بني �الأتباع و�ملتبوعني ُيجادل ويلوم بع�سهم بع�سًا، ون�سمع حو�ًر� بني �أهل �لنار وخزنة 
جهنم يطلبون تخفيف �لعذ�ب فال يجابون، ثّم ياأتي مب�سهد �آخر ي�سور فيه جز�ء �ملجادلني 
يف �آيات �هلل مبيًنا عظيم جرمهم يف �لتكذيب، فا�ستحقو� عذ�ب �لنار بكل ما فيه من �لتحقري 
و�الإهانة وذلك يف �الآيات )70 - 76( ، ويف �سورة "ف�سلت" يف �الآيات )19 - 25( و�سف 
حلو�ر �آخر الأهل �لنار حو�ر مع �أع�ساء �أج�ساد �لكافرين �لتي �سهدت عليهم يف يوم �لقيامة، 
وذكرتهم باأن �هلل �لذي �أنطقها بال�سهادة عليهم هو �لذي خلقها �أول مرة، ويذكرهم �لتعبري 
�لقر�آين باأنهم كانو� يظنون �أن �هلل ال ير�هم، وهذ� �لظن �جلاهل هو �لذي �أرد�هم يف �لنار وقد 
خ�رشو� كل �سيء، ويف �آيات �أخرى من هذه �ل�سورة �الآيتان )28 - 29( ذكرتا �أن �لنار د�ر 
خلد لهوؤالء �لكافرين، و�سورتا لنا م�سهًد� للكافرين وهم يطلبون قرناءهم �لذين �أ�سلوهم 
من �الإن�ص و�جلن ليجعلوهم حتت �أقد�مهم و�أ�سفل منهم، وهم جميًعا يف د�ر �خللد نار جهنم، 
�لقيامة يتخلله حو�ر  �ل�سورة يعر�ص م�سهد من م�ساهد يوم  �آخر من هذه  �سياق  كذلك يف 
ِمُل  َماِمَها َوَما حَتخْ نخْ اأَكخْ رُُج ِمن َثَمَراٍت مِّ اَعِة َوَما َتخخْ ِه ُيَردُّ ِعلخُْم ال�صَّ �آخر قال تعاىل: {اإليخْ
ِمن  ا  ِمنَّ َما  اَك  اآَذنَّ َقاُلوا  �رُشََكاِئي  َن  اأَيخْ ُيَناِديِهمخْ  َم  َوَيوخْ ِبِعلخِْمِه  اإِلَّ  َت�َصُع  َوَل  اأُنَثى  ِمنخْ 
ي�ٍس}48{ ِ ن حمَّ ُل َوَظنُّوا َما َلُهم مِّ ا َكاُنوا َيدخُْعوَن ِمن َقبخْ لَّ َعنخُْهم مَّ �َصِهيٍد}47{َو�صَ
ثم   ،  )21( �آية  يف  بالعذ�ب  للكافرين  وعيد  فيها  "�ل�سورى"  �سورة  يف  كذلك  ف�سلت،   {
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ا  ِمَّ ِفِقنَي  ُم�صخْ نَي  امِلِ الظَّ {تَرى  �لكافرين وهم خائفون، قال تعاىل:  عر�ص �سورة لهوؤالء 
َك�َصُبوا َوُهَو َواِقٌع ِبِهمخْ} �ل�سورى: 22، ويف م�سهد �آخر من هذه �ل�سورة ي�سور لنا م�سهد ذل 
َعَذاَب َيُقوُلوَن  ا َراأَُوا الخْ نَي مَلَّ امِلِ �لكافرين وهم ُيعر�سون على �لنار قال تعاىل: {َوَتَرى الظَّ
َينُظرُوَن  الذُّلِّ  ِمَن  َخا�ِصِعنَي  َها  َعَليخْ َر�ُصوَن  ُيعخْ �َصِبيٍل}44{وَتَراُهمخْ  ن  مِّ َمَردٍّ  اإِىَل  َهلخْ 
َم  َيوخْ ِليِهمخْ  َواأَهخْ اأَنُف�َصُهمخْ  َخ�رِشُوا  ِذيَن  الَّ ا�رِشِيَن  َ اإِنَّ اخلخْ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َوَقاَل  َخِفيٍّ  َطرخٍْف  ِمن 
 38( يف  "�لزخرف"  �سورة  ويف   ، ِقيٍم}45{}  مُّ َعَذاٍب  يِف  نَي  امِلِ الظَّ اإِنَّ  اأََل  ِقَياَمِة  الخْ
وقرينه  �لّرحمن  ذكر  عن  يع�سو  كان  �لذي  �لكافر  بني  يجمع  �آخر  م�سهًد�  نرى   )39  -
�لذي ي�سده عن �ل�سبيل، ويزين له طرق �ل�ساللة، وم�سهًد� �آخر ُيج�سد �حلالة �لنف�سية لهوؤالء 
�لكفار، وقد غ�سي نفو�سهم �لياأ�ص، و�أنهكت قو�هم �لنار، ليدخلو� يف حو�ر جديد مع خزنة 
ُهمخْ َوُهمخْ  َعنخْ  ُ ُيَفرتَّ َم َخاِلُدوَن}74{َل  ِرِمنَي يِف َعَذاِب َجَهنَّ ُجخْ جهنم قال تعاىل: {اإِنَّ املخْ
َماِلُك  َيا  ا  امِلِنَي}76{َوَناَدوخْ الظَّ ُهُم  َكاُنوا  َوَلِكن  َناُهمخْ  َظَلمخْ ِل�ُصوَن}75{َوَما  ُمبخْ ِفيِه 
ِللخَْحقِّ  َثَُكمخْ  اأَكخْ َوَلِكنَّ  قِّ  َ ِبالخْ َناُكم  ِجئخْ اِكُثوَن}77{َلَقدخْ  مَّ ُكم  اإِنَّ َقاَل  َك  َربُّ َنا  َعَليخْ ِلَيقخْ�ِس 
َكاِرُهوَن}78{} �لزخرف، ويف �سورة "�لدخان" ُيعر�ص م�سهد �آخر ي�سف فيه طعام �أهل 
وِم}43{َطَعاُم  �لنار، وُيعر�ص ما هم فيه من �لذل و�الإهانة قال تعاىل: {اإِنَّ �َصَجَرَة الزَّقُّ
ِتلُوُه  َفاعخْ ِميِم}46{ُخُذوُه  َ الخْ ُبُطوِن}45{َكَغلخِْي  الخْ يِف  ِلي  َيغخْ ِل  ُهخْ أَِثيِم}44{َكاملخْ الخْ
اأَنَت  َك  اإِنَّ ِميِم}48{ُذقخْ  َ الخْ َعَذاِب  ِمنخْ  َراأخْ�ِصِه  َق  َفوخْ وا  ِحيِم}47{ُثمَّ �ُصبُّ َ الخْ �َصَواء  اإِىَل 
رَتُوَن}50{}، ويف بد�ية �سورة " �جلاثية"  َكِرمُي}49{اإِنَّ َهَذا َما ُكنُتم ِبِه مَتخْ َعِزيزُ الخْ الخْ
وب�رشه   ، جهنم  يف  و�د  هو  �لذي  بالويل  �الآثام  كثري  تعاىل  �هلل  توعد   )10  -  7( �الآيات 
بالعذ�ب �الأليم يف جهنم، بنّي �أن ما كانو� يك�سبونه يف �لدنيا لن ينفعهم يف �الآخرة، كذلك 
ا، ويف �ل�سورة نف�سها م�سهد �آخر من م�ساهد  �رشكاوؤهم �لذين �تخذوهم �أولياء لن تنفعهم �أي�سً
�لقيامة يبني �إحاطة �لعذ�ب بالكافرين جز�ء ما عملو�، وخماطبتهم خطاب توبيخ وحتقري 
وذلك يف �الآيات )33 - 37( ، ويف �سورة "�الأحقاف" ُيعر�ص م�سهد ليوم �حل�ساب ُيعر�ص 
فيه �لكافرون على �لّنار، وُيعلن لهم �سبب عر�سهم على �لّنار و�ل�سوق �إليها قال تعاىل: {

ُتم  َتعخْ َتمخْ َيا َوا�صخْ َباِتُكمخْ يِف َحَياِتُكُم الدُّنخْ ُتمخْ َطيِّ َهبخْ اِر اأَذخْ ِذيَن َكَفرُوا َعَلى النَّ َر�ُس الَّ َم ُيعخْ َوَيوخْ
قِّ َومِبَا ُكنُتمخْ  َ ِ الخْ أَرخْ�ِس ِبَغريخْ رِبُوَن يِف الخْ َتكخْ ُهوِن مِبَا ُكنُتمخْ َت�صخْ َن َعَذاَب الخْ َزوخْ َم ُتخْ َيوخْ ِبَها َفالخْ
�آخر لعر�سهم على �لنار يبني �عرت�فهم با�ستحقاقهم �لعذ�ب  �ُصُقوَن}20{} ثّم م�سهد  َتفخْ
َنا  قِّ َقاُلوا َبَلى َوَربِّ َ اِر اأََليخْ�َس َهَذا ِبالخْ ِذيَن َكَفرُوا َعَلى النَّ َر�ُس الَّ َم ُيعخْ قال تعاىل: {َوَيوخْ
�سور  يف  �لقيامة  م�ساهد  كانت  وهكذ�  ُفرُوَن}34{}.  َعَذاَب مِبَا ُكنُتمخْ َتكخْ َقاَل َفُذوُقوا الخْ

لة تف�سياًل دقيًقا ملا �أُجمل يف �سورة "�لزمر".  �حلو�ميم مف�سّ
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اخلامتة: 

وت�صتمل على اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها من خالل البحث، وهي: 
ب �ل�ّسورة كلَّه يف ��سمها، فكاأن هذ� �ال�سم )�سيفرة( لبنيانها كلِّه! ، و��سمها . 1 �أّن َع�سَ

يدل على مق�سودها ومو�سوعها �الأ�سا�سي. 
ترتبط �سورة �لزمر مع �سور �حلو�ميم �رتباطًا كبري�ً، فهناك تنا�سب بني ��سم �سورة . 2

�لزمر وبني �أ�سماء �سور �حلو�ميم. 
يتماثل مطلع �سورة �لزمر مع مطالع �حلو�ميم يف ذكر تنزيل �لكتاب و�أو�سافه مع . 3

�ختالف يف �لّنظم، وعلى �سبيل �لتحديد لتلك �الأو�ساف. 
تعانق �سورة �لزمر مع �سورة غافر و�حتادها من خالل بيان منا�سبة نهاية �سورة . 4

�أطر�ف �سور �حلو�ميم مع بع�سها بع�سًا. وهذ�  �لزمر مع بد�ية �سورة غافر، وكذلك تعانق 
�لرت�بط من �أوكد عالقات �لربط �لتي جتعل �لن�ص �لقر�آين كالكلمة �لو�حدة. 

تتنا�سب خامتة �سورة �لزمر مع خو�تيم �سور �حلو�ميم فت�سبح كاللحمة �لو�حدة. . 5
يتنا�سب م�سمون �سورة �لّزمر ومو��سيعها مع م�سمون �سور �حلو�ميم ومو��سيعها، . 6

فما �أُجمل هناك ف�سل هنا و�لعك�ص، فتتد�خل مو��سيعها بحيث �إن كل مو�سوع يتنا�سب مع 
ل�سور �حلو�ميم، وبهذ�  �أخت  �لّزمر وكاأّنها  �ل�سورة، وتظهر �سورة  �لو�رد يف  �لنظم و�ل�سياق 

نعرف مربر �أُبي بن كعب يف م�سحفه حني �عترب �أن �سورة "�لزمر" تبد�أ بـ )حم( . 
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اهلوامش: 
�نظر: حممد بن بهادر بن عبد �هلل، �لزرك�سي، �لربهان يف علوم �لقر�آن، حتقيق: حممد �أبو . 1

�لف�سل �إبر�هيم )د�ر �ملعرفة، بريوت، 1391م( ، )1/ 193( / �الإتقان يف علوم �لقر�آن، 
دم�سق،  كثري،  �بن  )د�ر  �لبغا  ديب  م�سطفى  د.  وتعليق:  تقدمي  �ل�ّسيوطي،  �لّدين  جالل 
تاريخ   ، �لزجناين  �هلل  عبد  �أبو   .  )83  ،81  /1(  ، 2002م(  1422هـــ،  ط5،  بريوت، 
�أمني )موؤ�س�سة �الأعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط3،  �أحمد  �لقر�آن، تقدمي: �الأ�ستاذ 
78( نقاًل عن كتاب �لفهر�ست البن �لندمي.   ،77  ،59 ــ1969م( ، )�ص52،  1388هـ، 

كتاب . 2 يف  �أ�ستة  �أبي  عن  نقاًل   )201  /1( �لقر�آن،  علوم  يف  �الإتقان  �ل�ّسيوطي،  �نظر: 
و�ل�ّسور،  �الآيات  تنا�سب  يف  �لدرر  تنا�سق  �ل�سيوطي،  �لدين  جالل  وكذلك  �مل�ساحف/ 
تخريج وحتقيق: �أحمد فتحي عبد �لّرحمن ، )د�ر �لكتب �لعلمية، �لقاهرة، ط1، 2008م( 

، )�ص162( . 
ر�جع: حممد حممد �أبو مو�سى، �لّزمر - حممد وعالقتهما باآل حم در��سة يف �أ�رش�ر �لبيان . 3

)مكتبة وهبة، �لقاهرة، ط1، 1433هــ، 2012م( . 
�سّميت بهذ� �ال�سم يف جميع �لتفا�سري وكتب �ل�ّسنة. ومل يذكرها �ل�سيوطي يف �الإتقان يف . 4

عد�د �أ�سماء �ل�سور ذ�ت �أكرث من ��سم. 
�نظر: �أبو عبد�هلل حممد �لبخاري، �سحيح �لبخاري، حتقيق: حممد زهري نا�رش �لنا�رش، . 5

)د�ر �لطوق �لنجاة، ط1، 1422ه( ، )6/ 125( . 
�نظر: �أبو عي�سى حممد بن عي�سى �لرتمذي، �سنن �لرتمذي �مل�سمى )�جلامع �لكبري( ، )د�ر . 6

�لغرب �الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1996م( ، )5/ 286ح3236( . 
ذكر هذ� �ال�سم ��لقرطبي يف تف�سريه �مل�سمى )�جلامع الأحكام �لقر�آن( ، حتقيق: حممد . 7

2002م(  1423هـــ،  �لقاهرة،  �حلديث،  )د�ر  عثمان  حامد  حممود  حفناوي،  �إبر�هيم 
�لكتاب  لطائف  يف  �لتمييز  ذوي  ب�سائر  يف  �لفريوز�آبادي   /  )197 8ج23/  )مج   ،
برهان   / )�ص281(  1986م(  1406هـــ،  )ط2،  �لنجار  علي  حممد  حتقيق:  �لعزيز، 
عبد  و�أحاديثه:  �آياته  خرج  و�ل�سور،  �الآيات  تنا�سب  يف  �لدرر  نظم  يف  �لبقاعي  �لدين 
�لرز�ق �ملهدي )د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط4، 1432ه، 2011م( )6/ 412( 

/ جالل �لدين �ل�سيوطي يف �الإتقان1/ 174. 
�نظر: �لبقاعي، نظم �لدرر يف تنا�سب �الآيات و�ل�سور )6/ 412( . . 8
)مركز . 9 �حلمد  قدوري  غامن  حتقيق:  �لقر�آن،  �آي  عد  يف  �لبيان  �لد�ين،  عمرو  �أبو  �نظر: 
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�ملخطوطات و�لرت�ث، �لكويت، ط1، 1404هــ، 1993م( ، )�ص 216( / برهان �لدين 
�لبقاعي، م�ساعد �لنظر لالإ�رش�ف على مقا�سد �ل�سور، حتقيق: د. عبد �ل�سميع حممد �أحمد 
ح�سنني، )مكتبة �ملعارف، �لريا�ص، �ململكة �ل�سعودية، ط1، 1408هــ، 1987م( ، )2/ 

 . )422
عبد . 10 �بن  �ل�سيد  حتقيق:  و�لعيون،  �لنكت  �ملاوردي،  حممد  بن  علي  �حل�سن  �أبو  �نظر: 

113( / �جلامع   /5( ، �لعلمية، بريوت، لبنان(  �لكتب  �ملق�سود بن عبد �لرحيم، )د�ر 
وقد   ،  )193  /1( للزرك�سي  �لربهان   /  )197 )مج8ج23/  �لقرطبي  �لقر�آن،  الأحكام 
عّدها �لزرك�سي قي �لربهان )1/ 193( يف ذكر ما نزل من �لقر�آن مبكة. ورجح حممد 
�لعقل  �ل�ّسديد وتنوير  �لتحرير و�لتنوير )حترير �ملعنى  �بن عا�سور يف تف�سريه  �لطاهر 
�جلديد من تف�سري �لكتاب �ملجيد( ، )د�ر �سحنون للن�رش، تون�ص، 1997م( ، )مج9ج23/ 

�أّنها مكية.   )312
�أخرجه �لرتمذي، د�ر غرب، يف كتاب ف�سائل �لقر�آن، باب: ما جاء فيمن قر�أ حرًفا من . 11

�لدعو�ت، باب: ما جاء فيمن  و�أخرجه يف كتاب   .  )2920 41رقم   /5( له  �لقر�آن ما 
يقر�أ �لقر�آن عند �ملنام، باب منه )5/ 410 رقم 3405( . و�سححه �الألباين. و�أخرجه 
�لن�سائي يف �ل�سنن �لكربى يف كتاب عمل �ليوم و�لليلة، باب: �لف�سل يف قر�ءة تبارك 
�ِئيَل،  �لذي بيده �مللك )9/ 263رقم 10480( بلفظ: " َوَكاَن َيْقَر�أُ يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َبِني �إِ�رْشَ

َمرَ".  َو�لزُّ
�نظر: �لبقاعي، م�ساعد �لّنظر )2/ 423( / �لبقاعي، نظم �لدرر )6/ 412( / �سيد قطب، . 12

يف ظالل �لقر�آن )د�ر �ل�رشوق، �لقاهرة، ط17، 1412هــ( )5/ 3033( / حممد علي 
�ل�سابوين، �سفوة �لتفا�سري )د�ر �لقر�آن �لكرمي، بريوت، ط4، 1302هــ، 1981م( ، )3/ 
68( / �سعيد حوى، �الأ�سا�ص يف �لتف�سري، د�ر �ل�سالم، �لقاهرة، ط7، 1430هــ، 2009م( 

 . )333 - 322 /5( ،
�نظر: �أبو ��سحاق �ل�رّشي بن �سهل �ملعروف بالّزجاج، معاين �لقر�آن و�إعر�به، حتقيق: عبد . 13

�جلليل عبده �سلبي )عامل �لكتب، بريوت، ط8، 1408هــ، 1988م( ، )4/ 365( / �أبو 
�ملوجود،  عبد  �أحمد  عادل  حتقيق:  �ملحيط،  �لبحر  يو�سف،  بن  حممد  �الأندل�سي  حّيان 
علي حممد عو�ص )د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان، بريوت، ط1، 1422هــ، 2001م( ، )7/ 

 . )204
�أبو حّيان، �لبحر �ملحيط )7/ 429( . . 14
�أبو عبد �هلل �لزجناين، تاريخ �لقر�آن )1/ 59( . . 15
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هبة �هلل بن �سالمة بن ن�رش �ملقري، �لنا�سخ و�ملن�سوخ، حتقيق: زهري �ل�ساوي�ص، حممد . 16
كنعان )�ملكتب �الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1404هــ( ، )�ص 152( . 

عبد . 17 فتحي  �أحمد  حتقيق:  و�ل�ّسور،  �الآيات  تنا�سب  يف  �لدرر  تنا�سق  �ل�سيوطي،  �نظر: 
�لرحمن )د�ر �لكتب �لعلمية، �لقاهرة، ط1، 2008م( ، )�ص163( / �ل�سيوطي، �الإتقان 

 . )993 /2(
�نظر: حممد حممود حجازي، �لوحدة �ملو�سوعية يف �لقر�آن �لكرمي )د�ر �لكتب �حلديثة، . 18

مطبعة �ملدين، �لقاهرة، ط1، 1390هــ، 1970م( ، )�ص324( . 
�لرو�سات: هي �لبقاع �لتي تكون فيها �سنوف �لنبات من رياحني �لبادية وغري ذلك، . 19

ويكون فيها �أنو�ع �لنور و�لزهر، ف�سبه ح�سنهن باآل حم. �لقا�سم بن �سالم، غريب �حلديث، 
حتقيق: حممد عبد �ملعيد خان )د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، ط1، 1396هــ( ، )4/ 94( . 

قال �بن �الأثري: يقال دمث �ملكان دمًثا: �إذ� الن و�سهل. �أبو �ل�سعاد�ت �ملبارك �بن حممد . 20
�جلزري �بن �الأثري، �لنهاية يف غريب �حلديث و�الأثر، حتقيق: حممود حممد �لطناجي، 

طاهر �أحمد �لز�وي )د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، لبنان( ، )2/ 132( . 
�أي �أُعجب بهن، و�أ�ستلذ قر�ءتهن، و�أتتبع حما�سنهن، ومنه قيل: منظر �أنيق، �إذ� كان ح�سًنا . 21

معجًبا. �نظر: �لقا�سم بن �سالم، غريب �حلديث، )4/ 94( / �بن �الأثري، �لنهاية يف غريب 
�حلديث )1/ 76( . 

�أخرجه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه عن �بن م�سعود )6/ 153 رقم30285( بهذ� �الإ�سناد . 22
�ل�سحيح، فرجاله ثقات/ و�أخرجه �أبو عبيد يف كتاب �لف�سائل، ب�سنده عن �بن م�سعود 
�لدر �ملنثور يف �لتف�سري باملاأثور،  �ل�سيوطي يف  407( / وكذلك  255رقم  ا )1/  �أي�سً
حتقيق: عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي )مركز هجر للبحوث، �لقاهرة، ط1، 1424هــ، 
268( عن �بن م�سعود ومل يرفعوه، ونقله �لبقاعي يف م�ساعد �لنظر  2003م( ، )7/ 

)2/ 436( عن �أبي عبيد. 
حم . 23 �سورة  تف�سري  باب  �لتف�سري،  كتاب  �ل�سحيحني:  على  �مل�ستدرك  يف  �حلاكم  �أخرجه 

�ملوؤمن 2/ 474 رقم )3634( ، باإ�سناد �سحيح عن عبد �هلل بن م�سعود، فذكره موقوفًا 
عليه، وقال: هذ� هو �ل�سو�ب/ و�خلرب �أخرجه �لبيهقي يف �سعب �الإيان )4/ 100 رقم 
يف  كثري  �بن  وذكره  حم/  �آل  عندهما:  ولفظه  ثقات،  ورجاله  �الإ�سناد  بنف�ص   )2243
تف�سريه )د�ر �إحياء �لرت�ث، بريوت، 1388هــ، 1969م( ، )4/ 69( / وكذلك �ل�سيوطي 
يف �لدر �ملنثور 13/ 6 - 7 ومل يرفعاه، ون�سبه �ل�سيوطي �إىل �أبي عبيد، و�بن �ل�رشي�ص، 
فار�سي  �الإْبِري�َسم  من  �مُلتَّخذة  �لثياب  هو  و�لديباج  و�لبيهقي.  و�حلاكم،  �ملنذر،  و�بن 
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غريب  �سالم،  �بن  �نظر:  �حلرير  من  �لفاخر  �لنوع  �الأ�سل  يف  وهو   ، )ديباري(  معّرب 
�حلديث )4/ 242( ، حممد بن مكرم بن منظور، ل�سان �لعرب )د�ر �سادر، بريوت، ط1( 

، )2/ 262( مادة دبج، جالل �لدين �ل�سيوطي، �الإتقان )1/ 180( . 
�نظر: �سليمان بن �الأ�سعث �ل�سج�ستاين �أبو د�ود، �سنن �أبي د�ود مع حا�سية عون �ملعبود، . 24

عني بن�رشه �حلاج ح�سن �إير�ين )د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، لبنان( ، )2/ 338( . 
هو �ملهلب بن �أبي �سفرة، و��سمه ظامل بن �سارق بن �سبح �الأزدي، �أبو �سعيد �لب�رشي، . 25

روى عن �لرب�ء بن عازب، مولده عام �لفتح �أو قبله، ذكره �بن حبان يف ثقات �لتابعني 
بن  يو�سف  �نظر:  وقيل18.  �سنة82هـ،  تويف  �بن معني،  ووثقه   ،  )452  -  451  /5(
)موؤ�س�سة  معروف  عو�د  ب�سار  د.  حتقيق:  �لكمال،  تهذيب  �ملزي،  �حلجاج  �أبو  �لزكي 
حجر  �بن   /  )1004 برقم   203  /5(  ، 1980م(  1400هــ،  ط1،  بريوت،  �لر�سالة، 
�لع�سقالين، تهذيب �لتهذيب )د�ر �لفكر، بريوت، ط1، 1404هــ، 1984م( ، )10/ 293 
برقم 578( / علي بن نايف �ل�سحود، �خلال�سة يف علم �جلرح و�لتعديل )مكتبة �ملنارة، 

ط2، 1429هـــ، 2008م( ، )�ص389( . 
�أي �إن بيتكم �لعدو، �أي ق�سدوكم بالقتل لياًل، من غري علم، و�ختلطتم معهم. �نظر: �أبو . 26

د�ود، �سنن �أبي د�ود مع حا�سية عون �ملعبود )2/ 338( . 
قال �خلطابي: معناه �خلرب ولو كان مبعنى �لدعاء لكان جمزوًما �أي ال ين�رشو�، و�إمنا . 27

هو �إخبار كاأنه قال و�هلل �إنهم ال ين�رشون. وقال �ل�سوكاين: هذ� �للفظ فيه �لتفاوؤل بعدم 
�نت�سار �خل�سم مع ح�سول �لغر�ص بال�سعار. فاملر�د �أنهم جعلو� �لعالمة بينهم ملعرفة 
ا يف ظلمة �لليل هو �لتكلم عند هجوم �لعدو عليهم بهذ� �للفظ، ولئال يقع  بع�سهم بع�سً
ا من باب �إخافة �لعدو و�إرهابه. �نظر: �أبو د�ود، �سنن �أبي د�ود  بع�سهم على بع�ص، و�أي�سً
مع حا�سية عون �ملعبود )2/ 338( / �أبو زكريا حميي �لدين بن �رشف �لنووي، تهذيب 
مب�ساعدة  �لعلماء  �رشكة  بن�رشه:  عنيت  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  )د�ر  و�للغات  �الأ�سماء 
�إد�رة �لطباعة �ملنريية( ، )3/ 72( / حممد بن علي �ل�سوكاين، نيل �الأوطار �رشح منتقى 
�الأخبار من �أحاديث �سيد �الأخيار )د�ر �لفكر، بريوت، لبنان، ط1، 1402هــ، 1982م( 
، )8/ 67 - 68( / من�سور �لبهتوتي، ك�ساف �لقناع عن منت �الإقناع، حتقيق: هالل 

م�سيلحي هالل )د�ر �لفكر، بريوت، 1402هــ( ، )3/ 64 - 65( . 
رو�ه �لقا�سم بن �سالم، �أبو عبيد، يف ف�سائل �لقر�آن، حتقيق: مرو�ن �لعطية، حم�سن خر�بة، . 28

وفاء تقي �لدين )د�ر �بن كثري، دم�سق، بريوت، 1420هـــ( ، )1/ 254 برقم 405( / 
وذكره يف غريب �حلديث )4/ 95( بهذ� �الإ�سناد/ و�أخرجه عبد �لرز�ق يف �مل�سنف )5/ 
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233 رقم 9467( / و�أبو د�ود يف �سننه )2/ 338 رقم 2599( / و�لرتمذي3 يف �سننه 
باب  د�ود  �أبو  وز�د  �ل�سعار،  يف  جاء  ما  باب:  يف  ثالثتهم   ،  )1682 رقم   307  /3(
�سحيح،  وقال   )107  /2( �مل�ستدرك  يف  �حلاكم  و�أخرجه  �ل�سعار/  يف  ينادي  �لرجل 
قال و�لرجل �لذي مل ي�سمه �ملهلب هو �لرب�ء/ و�لبيهقي يف �ل�سنن6/ 361 - 362 من 
طريق �سفيان �لثوري عن �أبي �إ�سحاق، به، ولفظه عند �لرتمذي: "�إن بيتكم �لعدو فقولو� 
حم ال ين�رشون"، وهذ� �إ�سناد �سحيح، فاإن �سفيان �لثوري �أثبت �لنا�ص يف �أبي �إ�سحاق 
كما قال �ملزي يف تهذيب �لكمال )22/ 109( / وقد قرن عبد �لرز�ق معمر بالثوري يف 
�سنده/ ون�سبه �بن كثري يف تف�سريه )4/ 69( الأبي د�ود و�لرتمذي، وقال: وهذ� �إ�سناد 

�سحيح. و�أخرجه كثريون من طرق �أخرى، ولكن هذ� �أ�سح �الإ�سناد. 
�لقا�سم بن �سالم �لهروي �أبو عبيد، غريب �حلديث، )4/ 95 - 96( . . 29
�أبو �حل�سني، �أحمد بن فار�ص بن زكريا، معجم مقايي�ص �للغة، حتقيق: عبد �ل�ّسالم حممد . 30

هارون )د�ر �لفكر، بريوت، ط 1399هـــ - 1979م( ، )5/ 423( 
�نظر: حممد بن حممد بن عبد �لرز�ق �حل�سيني، �أبو �لفي�ص، �مللقب مبرت�سى �لزبيدي، تاج . 31

�لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، حتقيق: د. �ساحي عبد �لباقي، مر�جعة: د. عبد �للطيف 
حممد �خلطيب )�لرت�ث �لعربي، �لكويت، ط1، 1422هــ، 2001م( ، )9/ 295( / �بن 
منظور، ل�سان �لعرب )1/ 755– مادة ن�سب( / �إبر�هيم م�سطفى، �أحمد �لزيات، حامد 
و�إحياء  للمعجمات  �لعامة  �الإد�رة  �لو�سيط، حتقيق:  �ملعجم  �لنجار،  �لقادر، حممد  عبد 
�لرت�ث جمّمع �للغة �لعربية )ط4، 1425هـــ، 2004م( ، )2/ 916( باب �لنون )ن�سب( . 

�لبقاعي، نظم �لدرر )1/ 5( . . 32
�ملرجع �ل�سابق )1/ 5( / �أحمد �لقا�سم، �الإعجاز �لبياين يف ترتيب �آيات �لقر�آن و�سوره، . 33

)ط1، 1399هـــ،1979م( ، )�ص 31( . 
�لبقاعي، نظم �لدرر 1/ 5. . 34
ط3، . 35 دم�سق،  �لقلم،  )د�ر  �ملو�سوعي  �لتف�سري  يف  مباحث  م�سلم،  م�سطفى  د.  �نظر: 

 .  )58 2000م( ، )�ص  1421هــ، 
�لّزرك�سي، �لربهان يف علوم �لقر�آن )1/ 36( / ونقل عن �لربهان �لبقاعي يف نظم �لدرر . 36

)1/ 5( / وتابعه �ل�سيوطي يف �الإتقان )2/ 976( . 
�ملنا�سبة . 37 على  ز�ئد  �سيء  عنده  فالنظام  �لنظام،  من  جزء  �لتنا�سب  �أّن  �لفر�هي  �عترب 

منا�سبة  ذ�ت  تكون  ثم  و�حد�ً،  كاماًل  �ل�سورة  تكون  �أن  منه  و�ملر�د  �الأجز�ء،  وترتيب 
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�الأ�سل  �أو بعدها على بعد ما، وعلى هذ�  �أو بالتي قبلها  �أو �لالحقة  �ل�سابقة  بال�سورة 
ترى �لقر�آن كله كالًما و�حًد�، ذ� منا�سبة وترتيب يف �أجز�ئه من �الأول �إىل �الآخر. �نظر: 
 ، 1388هــ(  �لهند،  كره،  �أعظم  �حلميدية،  )�لد�ئرة  �لنظام  دالئل  �لفر�هي،  �حلميد  عبد 

)�ص75( . 
و�ملق�سود بالوحدة �ملو�سوعية هي بيان �حتاد �سورة من �لقر�آن �لكرمي يف مو�سوع . 38

رئي�ص ترد �إليه �سائر �ملو�سوعات �جلزئية �لتي قد تتناولها، بحيث تبدو �ل�سورة كلها 
�أبو  عادل  �نظر:  وموؤخرتها.  مقدمتها  وتتفق  �سدرها،  �إىل  عجزها  يرد  و�حدة،  وحدة 
�ملدينة  �الإ�سالمية،  )�جلامعة  �لكرمي  �لقر�آن  �آيات  تنا�سب  يف  �لدرر  م�سابيح  �لعالء، 

�ملنورة، �لعدد )129( �سنة 1425هـ( ، )1/ 26( . 
�أخرج �الإمام �لبخاري يف كتاب �لتف�سري من �سحيحه، عن عبد �هلل بن م�سعود_ر�سي �هلل . 39

ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َدَعا ُقَرْي�ًسا  َخاِن �إنَّ َر�ُسوَل �هللَّ َحدُِّثُكْم َعْن �لدُّ عنه_ قال: َو�َساأُ
�َسَنٌة  َفاأََخَذْتُهْم  ُيو�ُسَف  َك�َسْبِع  ِب�َسْبٍع  َعَلْيِهْم  �أَِعنِّي  �للَُّهمَّ  َفَقاَل  َعَلْيِه  َفاأَْبَطُئو�  �اْلإِ�ْساَلِم  �إِىَل 
َماِء  �ل�سَّ َوَبنْيَ  َبْيَنُه  ُجُل َيَرى  �لرَّ ُلوَد َحتَّى َجَعَل  َو�جْلُ ْيَتَة  �مْلَ �أََكُلو�  ْت ُكلَّ �َسْيٍء َحتَّى  َفَح�سَّ
�َصى  َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبنٍي َيغخْ َم َتاأخِْتي ال�صَّ َتِقبخْ َيوخْ ُ تعاىل:} َفارخْ وِع َقاَل �هللَّ ُدَخاًنا ِمْن �جْلُ
ى َلُهمخْ  ا ُموؤخِْمُنوَن اأَنَّ َعَذاَب اإِنَّ ا الخْ �ِصفخْ َعنَّ َنا اكخْ ا�َس َهَذا َعَذاٌب اأَِليٌم {َقاَل َفَدَعوخْا} َربَّ النَّ
َكا�ِصُفو  ا  اإِنَّ ُنوٌن  ُمَعلٌَّم جَمخْ َوَقاُلوا  ُه  َعنخْ ا  وخْ َتَولَّ ُثمَّ  ُمِبنٌي  َر�ُصوٌل  َجاَءُهمخْ  َوَقدخْ  َرى  الذِّكخْ
ِقَياَمِة َقاَل َفُك�ِصَف ُثمَّ َعاُدوا  َم الخْ َعَذاُب َيوخْ �َصُف الخْ ُكمخْ َعاِئُدوَن {اأََفُيكخْ َعَذاِب َقِلياًل اإِنَّ الخْ
ا  َى اإِنَّ ُكربخْ �َصَة الخْ َبطخْ َم َنبخِْط�ُس الخْ ُ َتَعاىَل} َيوخْ َم َبدخٍْر َقاَل اللَّ ُ َيوخْ ِرِهمخْ َفاأََخَذُهمخْ اللَّ يِف ُكفخْ
124 حديث   /6( �ملتكلفني(  �أنا من  )قوله وما  �لبخاري، باب  َتِقُموَن {. �سحيح  ُمنخْ

رقم4809( . 
لع �لنبي . 40 �أخرج م�سلم يف �سحيحه عن �أبي �لطفيل عن حذيفة بن �أ�سيد �لغفارّي قال �طَّ

_ �سلى �هلل عليه و�سلم_علينا ونحن نتذ�كر فقال: "ما تذ�كرون". قالو� نذكر �ل�ساعة. 
قال: " �إنها لن تقوم حتى ترون قبلها ع�رش �آيات". فذكر �لّدخان و�لّدجال و�لد�بة وطلوع 
وثالثة  وماأجوج  وياأجوج  �ل�سالم  عليها  مرمي  �بن  عي�سى  ونزول  مغربها  من  �ل�سم�ص 
خ�سوف خ�سف بامل�رشق وخ�سف باملغرب وخ�سف بجزيرة �لعرب و�آخر ذلك نار تخرج 
من �ليمن تطرد �لنا�ص �إىل حم�رشهم. �سحيح م�سلم، كتاب �لفنت، باب يف �الآيات �لتي 

تكون فبل �ل�ساعة )8/ 178حديث رقم7467( . 
�ل�سيوطي، تنا�سق �لدرر يف تنا�سب �الآيات و�ل�سور )�ص162( . . 41
�نظر: فا�سل �ل�ّسمر�ئي، بالغة �لكلمة يف �لتعبري �لقر�آين )د�ر عّمار، عّمان، �الأردن، ط1، . 42
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