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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ْست
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 سورة امُلزَّمِّل دراسة بالغية حتليلية   

  عمَّار ِإمساعيل َأمحد       

15/7/2013 تأريخ القبول:       16/6/2013 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

أال وهي )سورة   ((تناول البحث سورة من أوائل السور التي نزلت على الرسول        
مِّل( تبدأ بالنداء العلوي الكريم حة من تاريخ هذه الدعوة،تلك السورة التي تعرض صف الُمزَّ
وتصور اإلعداد له والتهيئة بقيام الليل، والصالة ، وترتيل القرآن، والذكر  العظيم بالتكليف

الخاشع المتبتل. واالتكال على الّله وحده ، والصبر على األذى ، والهجر الجميل 
.وبناًء على موضوعات صاحب الدعوة  للمكذبين ، والتخلية بينهم وبين الجبار القهار

عجازها ، فقد اعتمد  السورة جاء تقسيم البحث ،ليكشف أسرار السورة وبيان بالغتها وا 
البحث منهجًا تحليليًا بالغيًا متكاماًل ، ليقف على الفنون البالغية في أحضان النص 

ن بمجملها القرآني وينظر إليها وحدة عضوية متكاملة ، يتواشج بعضها مع بعض لتكو 
النسيج القرآني والنظم المعجز ، وما عزوفنا عن التقسيم البالغي ضمن العلوم الثالثة 
المعاني والبيان والبديع إاّل خشية تكرار اآلية الواحدة في أكثر من موضع ، أو ربما عدم 

 تحليلها إن لم يتوافر فيها فن من فنون البالغة .
 آليات بالغيًا ، حسن ابتداء السورة وخاتمتها إذ بدأتوقد تبيَّن لنا من خالل تحليل ا     

بدأت بالحديث عن قيام الليل  فقد، نفسهبطرح الموضوع  وانتهتبتناول موضوع معين 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ وتحديده 

تلفة ترتبط بنمط خاص من ، ثم قطعت رحلة في موضوعات مخ چٿ    ٿ  ٿ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    چنفسه  الموضوع بالعالقات البنائية ، ولكنها ختمت 

فضاًل عن تكرار أسلوب األمر ، وهذا من طبيعة السور التي تُفتتح  .چڀ  ڀ  
 ،ثم نلحظ  بالنداء،إذ يأتي بعدها إما أمر أو نهي ،وذلك مناسب للتكاليف التي أمر بها 

                                                 

  جامعة الموصل./كلية اآلداب/اللغة العربيةقسم 
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سلوبًا بالغيًا رفيعًا وهو التدلي الذي امتازت به السورة الكريمة ، والسيما أنه جاء متناسقًا أ
 مع التخفيف في قيام الليل . 

  .  بالغة، تلويح، عقليالكلمات المفتاحية: 
 التوطئة :

 بين يدي السورة                                         
 تسميتها :
ليس لهذه السورة إاّل اسُم ) سورة المزمل ( ُعرفت أن ذكر ابن عاشور       

باإِلضافة لهذا اللفظ الواقع في أولها ، فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ ، ويجوز أن يراد به 
ألنها  چٱ  ٻ      ٻ  چ  في قوله تعالى : (1)موصوفًا بالحال الذي ُنودي به  النبي 

أن يترك  ت بأمر الّله سبحانه رسوله أنها بدفي بدء الوحي ، وأل تتحدث عن النبي 
حين نرى  في .وجلَّ  ه عزَّ التزمل : وهو التغطي في الليل ، وينهض إلى تبليغ رسالة ربِّ 

(2) (".يا أيها المتزمل)مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب  ابن عطية يقول "وفي

 ترتيبها 
اختلف في عدِّ هذه السورة في  وقدهي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحف ،   

ترتيب نزول السور ، واألصح الذي تضافرت عليه األخبار الصحيحة : أن أول ما نزل 
، وقيل  (ن والقلم)سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة العلق ، فقيل سورة من القرآن 

بعد القلم ثم قيل نزلت سورة المزمل ،نزل بعد العلق سورة المدثر ، ويظهر أنه األرجح 
فتكون ثالثة . وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السور ، وعلى القول بأن المدثر هي 
الثانية يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة ، ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة 

                                                 

 -والتوزيع هـ( دار سحنون للنشر 1393 تمحمد الطاهر بن عاشور )،التحرير والتنوير  ينظر: ( 1)
 .29/255م   1997 -تونس 

 هـ(542 تأبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي ) ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 2)
 386/ 5ـ   ه 1422األولى  الطبعة: ، بيروت –دار الكتب العلمية ، عبد السالم عبد الشافي محمد :تح
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(1) .والقلم رابعة ، والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل

ُل َما ُبِدَئ ِبِه "ن الزبير َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ الُمْؤِمِنيَن َأنََّها َقاَلْت: وهو ظاهر حديث عروة ب َأوَّ
اِلَحُة ِفي النَّْوِم، َفَكاَن اَل َيَرى ُرْؤيَ  ْؤَيا الصَّ ا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَوْحِي الرُّ

ْبِح، ثُ   -مَّ ُحبَِّب ِإَلْيِه الَخاَلُء، َوَكاَن َيْخُلو ِبَغاِر ِحَراٍء َفَيَتَحنَُّث ِفيِه ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ
ُد ِلَذِلَك، ثُمَّ َيْرِجُع ِإَلى  -َوُهَو التََّعبُُّد  اللََّياِلَي َذَواِت الَعَدِد َقْبَل َأْن َيْنِزَع ِإَلى َأْهِلِه، َوَيَتَزوَّ

ُد ِلِمْثِلَها، َحتَّى َجاَءُه الَحقُّ َوُهَو ِفي َغاِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه الَمَلُك َفَقاَل: اْقَرْأ، َقاَل:  َخِديَجَة َفَيَتَزوَّ
الَجْهَد ثُمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: اْقَرْأ،  ، َقاَل: " َفَأَخَذِني َفَغطَِّني َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي« َما َأَنا ِبَقاِرئٍ »

ي َفَغطَِّني الثَّاِنَيَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ثُمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: اْقَرْأ، ُقْلُت: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذنِ 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ َفُقْلُت: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِلَثَة ثُمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: 

َها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَرَجَع بِ ، العلق چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
« َزمُِّلوِني َزمُِّلوِني»َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َفَقاَل: 

ْوُع، َفَقاَل ِلَخِديَجَة َوَأْخَبَرَها الخَ  « َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِسي»َبَر: َفَزمَُّلوُه َحتَّى َذَهَب َعْنُه الرَّ
، َوَتْكسِ  ُب َفَقاَلْت َخِديَجُة: َكالَّ َواللَِّه َما ُيْخِزيَك اللَُّه َأَبًدا، ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ

ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى َنَواِئِب الَحقِّ  (2)الَمْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ

 عدد آيها :
وثماني عشرة ، عشرون آية ، وتسع عشرة آية عند البصريين  الكوفيين عندفهي         

 كلماتها مئتان وخمس ،وحروفها ثمانمئة وثمانية وثمانون، و آية عند الحجازيين

                                                 

أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري  الجامع الصحيح المختصر )صحيح البخاري ( (1)
 1407بيروت الطبعة الثالثة،  -دار ابن كثير، اليمامة  ،د. مصطفى ديب البغا  تح: ه(256الجعفي)ت

  1/4م ،باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول1987 –ه 
 تح: هـ(850نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري )ت  ، ينظر :غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( 2)

 6/376هـ  1416 -األولى  الطبعة: بيروت -دار الكتب العلمية  ، الشيخ زكريا عميرات
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.(1)ونوثمان
 :نسبتها إلى المكي أم المدني 

لصة ، فابن من السور المكية الخا« المزمل » ى أن سورة إلجمهور العلماء ذهب        
قال القرطبي  و .(2)، وهي مكية« المزمل » عند تفسيره لها قال : سورة  - مثالً  -كثير 

وقال ابن عباس وقتادة : هي  .(3)"مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر": 
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ :مكية إال آيتين منها ، وهما قوله تعالى 

وقال الثعلبي : هي مكية إال اآلية  المزمل چ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
المزمل:  چھ   ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ تعالى: منها وهي قوله األخيرة

وقال السيوطي في اإلتقان وابن عاشور ما ملخصه : إن .(4). فإنها نزلت بالمدينة٢٠
إلى آخر السورة ، چ ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چاستثناء قوله تعالى  : 

يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها قالت : نزلت هذه اآلية بعد نزول صدر السورة 
ت على فر اضثم قال ابن عاشور : وهذا يعنى أن السورة كلها مكية ، والروايات ت  (5)بسنة

نة أن هذه اآلية قد نزلت منفصلة عما قبلها ، بمدة مختلف في قدرها ، فعن عائشة أنها س
                                                 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ،تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(ينظر:  ( 1)
 -علي بيضون  محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد تح:  هـ(774الدمشقي )ت

 8/260م ،  1999 -هـ 1419األولى،  الطبعة: بيروت
هشام  تح:هـ(  671الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت  (2)

 2003هـ/  1423األولى ، الطبعة: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية ،سمير البخاري
 .  19/31م ، 
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، )ت:  :الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر: ( 3)

دار إحياء التراث ،  األستاذ نظير الساعدي مراجعة وتدقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور تح: هـ(427
 58/ 10م ، 2002 -، هـ 1422األولى  الطبعة: لبنان -العربي، بيروت 

 تح: هـ(911أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن السيوطي)ت ان في علوم القرآن ،اإلتقينظر :  (4)
،و التحرير  1/66م ، 1974هـ/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، محمد أبو الفضل إبراهيم

  254/ 29والتنوير
 . 254/ 29التحرير والتنويرينظر:  ( 5)
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.(1)ومن قال بأن هذه اآلية مدنية ، يكون نزولها بعد نزول ما قبلها بسنين ،
 چھ   ....ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  چ  :والظاهر أن هذه اآلية مدنية ، لقوله  تعالى

إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب  ،ومن المعروف أن القتال لم يفرض إال في المدينة  المزمل
 على وجه المعجزة .

 بالتي قبلها  )الجن ( والتي بعدها  ) المدثِّر(:عالقتها 
 يظهر تعلق السورة بما قبلها من وجهين:

هذه السورة  وجه اّتصال أّولعليه ال يخفى إن القارئ لكتاب اهلل الكريم المتدبر آلياته 
) أخبر الّله تعالى في السورة المتقدمة عن ردود فعل دعوة النبي  فقد:الكريمة بالتي قبلها 

 )  : چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ بين قومه والجن في قوله 
ثم أمره الّله تعالى في مطلع هذه  الجن چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قوله :و 

وقال أيضًا في  المزمل چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  چ :السورة بالدعوة في قوله 
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ          ۈئ  ېئ  ېئ   ېئچ  : سورة الجن

( بعث بين يدي الساعة، كما جاء وذلك ألّن النبّي )  چيئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ وقد قال تعالى في الجن: ،في السّنة 

من شعائر العبودية ( ، وما كّلف به . افتتح المزّمل بذكر بداية إرسال النبي )چۈئ  
والعبادة والدعوة. فكأنه قال: هذه المزّمل علم من أعالمها، فهو الذي اصطفاه سبحانه، 

باألداة الصالحة للقرب والبعد  فقال معبراً   (2)ليظهره على غيبه، وأنه بين يدي الساعة
  المختصة بأنه ال يقال بعدها إال األمور التي هي في غاية العظمة ، أشار إلى أنه

البعيدة عن تناول الخلق بكونها خوارق للعادات ونواقص  يراد به غاية القرب باألمور
وعالقتها بالتي بعدها أي بسورة المدثر فتتضح أنه أخبر في سورة  (3)للمألوفات المطردات

                                                 

 254/ 29التحرير والتنويرينظر:  ( 1)
 148ر ترتيب القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، )د.ط( ،) د.ت(،أسرا ( 2)
عبد الرزاق  تح:هـ( 885نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ، إبراهيم بن عمر البقاعي )ت  ( 3)

 8/202م 1995 -هـ  1415 -بيروت  -دار الكتب العلمية ، غالب المهدي
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ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ       چ المزمل أنه أرسله إلى قومه إذ قال تعالى:

ھ  چ قال في بداية المدثر: ثم       چٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۆ  ۈ  ۈ 

ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

وهنا الجامع   چۅ  ۉ   ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  
نذار قومه من العذاب كما أنذر موسى بين السورتين في تبليغ الرسالة التي كلف بها ،  وا 

 فرعون وقومه من عذاب اهلل .
 :محاور السورة 

 وجلَّ  ، ينم عن لطف اهلل عزَّ  لطيفاً  فيفاً خ، نداء * ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول 
، الذي كان يجهد نفسه في عبادة اهلل ابتغاء مرضاته ، ورحمته  بعبده ورسوله محمد 

ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ 

 المزمل چٿ  ٿ  
* ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف اهلل به رسوله ، ليقوم بتبليغه للناس 

ٹ ٹ چ الليل في العبادة  بإحياءبجد ونشاط ، ويستعين على ذلك باالستعداد الروحي 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

 المزمل چ
 إلى أن ينتقم اهلل جميالً  بالصبر على أذى المشركين ، وهجرهم هجراً  * وأمرت الرسول 

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  منهم

 المزمل چڱ  ڱ  
ال يوم القيامة ، حيث يكون فيه من الهول والفزع ، * ثم توعد اهلل المشركين بالعذاب والنك

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ وس الولدان ؤ ما يشيب له ر 

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  
وقد جاءهم  * ثم تحدثت السورة الكريمة ، عن موقف المشركين من دعوة الرسول 

وا في وجه الدعوة ، يريدون إطفاء نور اهلل ، بالخير والهدى  ، فعاندوه وكذبوه ، ووقف
فأنذرهم بالعذاب الشديد ، وضرب لهم المثل بفرعون الطاغية الجبار ، الذي بعث اهلل إليه 
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نبيه موسى ، فعصاه وكذب برسالته ، وما كان من عاقبة أمره فى الهالك والدمار ، 
ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    چللكفار من أهل مكة ، أن يحل بهم مثل ذلك العذاب  تحذيراً 

ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  

 المزمل چىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی   
لليل ، رحمة به * وختمت السورة الكريمة بتخفيف اهلل عن رسوله وعن المؤمنين من قيام ا

(1)ون الحياةؤ وبهم ، ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض ش
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ    ٹ ٹ چ

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  

ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   

 المزمل چڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

تعرض صفحة من تاريخ الدعوة اإلسالمية. إّنها تنادي النبّي الكريم، « المّزّمل»وسورة  
ى اهلل وتأمره بقيام الليل، والصالة وترتيل القرآن، والذكر الخاشع المتبّتل، واالتكال عل

 وحده، والصبر على األذى، والهجر الجميل للمكّذبين، والتخلية بينهم وبين الجّبار القّهار.
وتنتهي السورة بلمسة الرفق والرحمة، والتخفيف والتيسير، والتوجيه للطاعات والقربات، 

 . چہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ والتلويح برحمة اهلل ومغفرته:

 ( 4-1نداء مالطفة ورحمة لقيام الليل اآليات ) : نداء رسول اهلل المحور األول 
  چٱ  ٻ      ٻ  ٹ ٹ چ 

وكل من  (2)،يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللغة المتزمل وهو الذي يتزمل في ثيابه
التف بثوبه فهو متزمل وقد تزمل فأدغمت التاء في الزاي وشددت الزاي فقيل مزمل يعني 

                                                 

   1360موضوعات سور القرآن:ينظر : المفصل في  ( 1)
دار  : هـ(711أبو الفضل محمد بن مكرم ،ابن منظور األنصاري )ت  ينظر : لسان العرب ، ( 2)

بحر العلوم ،أبو الليث نصر بن مادة )زمل ( و  م1994-هـ  1414الثالثة ،   الطبعة: بيروت، –صادر 
 486/  3بيروت  –دار الفكر ه(     ،تح:د.محمود مطرجي ،373محمد بن إبراهيم السمرقندي)ت
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، وأدغمت الزاي في الزاي، ( إال أنه أبدلت التاء زاياً وقيل أصله )المتزمل.  به النبي
ألن الزاي فيها زيادة صوت، وهي من حروف الصفير، وهي ؛وذلك أولى من إبدالها تاء

إلى اإلخفاء أيضًا بإدغام تاء التفعل ،  اإلشارةمع  (1)يدغمون األنقص في األزيد أبداً 
ميع البدن ، كما يأتي في المدثر على وربما أشار اإلدغام إلى أن الستر بالثوب لم يعم ج

أن فيه مع ذلك إشارة إلى البشارة بالقوة على حمل أعباء ما يراد به ، من قولهم : زمل 
االختالف بين المدثر والمزمل في والمقام يتطلب  منا بيان إذا رفعه وحمله ،  -الشيء 

عنى اتخاذ الدثار أصل االشتقاق فالتزمل مشتق من معنى التلفف، والتدُثر مشتق من م
ْمل بفتح فسكون وهو  ) تزمَّل (  ـوال يعرف ل (2)الحملللتدفؤ . وأصل التزمل مشتق من الزَّ

فعل مجرد في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل ، وأريد في 
ه إطالقه معنى شدة التلبس ، وكثر مثل هذا في االشتمال على اللباس ، فمنه التزمل ومن

وقيل :  (3)التَعّمم والتأّزر والتقّمص ، وربما َصاغوا له صيغة االفتعال مثل : ارَتدى وائتزر
ْمل ، إذا تحمل الحمل ؛ ففيه استعارة ، شَّبه  معناه المتحمل أعباء النبوة ، من تزمل الزِّ

كناية عن المقصر والمتهاون أو إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل ، بجامع المشقة . 
(4)يلْ قَ لل يل شروب  مَّ : ليس بزُ به، والزميل الضعيف، قالت أم تأبط شراً  باألمر وتعريضاً 

في ابتداء الوحي بالنبوة ، والمدثر في ابتداء الوحي بالرسالة ، ثم النداء  كان هذا لقد 
  .خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول 

                                                 

دار الفكر  :د وهبة بن مصطفى الزحيلي :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجينظر: ( 1)
 29/189هـ :  1418الثانية ،  الطبعة : دمشق، –المعاصر 

     مادة )زمل (  11/30ينظر : لسان العرب  ( 2)
ه( تح: 573لكلوم ،، نشوان بن سعيد الحميري )تينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من ا ( 3)

-ه 1420لبنان ، الطبعة : األولى ، –العمري وآخرين ، دار الفكر المعاصر، بيروت  د.حسين عبداهلل
 5/2836م ، 1999

 8/202نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ينظر:  ( 4)
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د في االحتمال ، واترك زدمال باالجتها) قم ( أي في خدمتنا بحمل أعباء نبوتنا واال
، ناداه ربه وعلى هذا فاآلية فيها مالطفة مع رسول اهلل (1)التزمل فإنه مناف للقيام

بصفة تلبس بها وهي التزمل، والتزمل:  التلفف، وكان هذا بعد نزول الوحي عليه ألول 
إذ لي السهيوبعد عرض أقوال المفسرين واللغويين حول داللة )المزمل ( نخلص بقول  مرة،
هما المالطفة فإن العرب إذا قصدت مالطفة افائدتان : إحدفيه ه بالمزمل ءندا إن ":قال 

المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها ، كقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
والفائدة الثانية (3) لصحابي: )قم يا نومان!( ومن ذلك قول النبي (2)لعلي : قم أبا تراب

تنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر اهلل ، ألن االسم المشتق من الفعل يشترك : ال
وخوطب بهذه اآلية في أول ما بدئ (4)"فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة 

قد وردت عدة قراءات (5)بالوحي ولم يكن قد بلغ شيًئا، ثم خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول
بعض السلف  أبن مسعود وأبي بن كعب ) يا أيها المتزمل (وقر في المزمل ففي مصحف ا

والمعنى ) يا أيها المزمل ( بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها على أنه اسم مفعول
ل ( بكسر الميم المشددة مِّ زَ عكرمة ) يا أيها المُ  أقر ،و  ل للنبوءةمِّ زُ  أو أهلهالذي زمله 

فإن كان على اسم الفاعل كان المفعول  (6)مزمل نفسهأي الوتخفيف الزاي أنه اسم فاعل
محذوفًا والتقدير يا أيها المزمل نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول في مثل هذا المقام 

                                                 

 ( 430سجد رقم الحديث )، كتاب الصالة ،باب نوم الرجل في الم 1/169صحيح البخاري ( 1)
محمد فؤاد  تح: هـ(261صحيح  مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت  ( 2)

 3/1414بيروت ، باب غزوة األحزاب ، –دار إحياء التراث العربي  :عبد الباقي
ي، النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد :الوسيط في تفسير القرآن المجيد(3)

  4/371هـ( 468الشافعي )ت: 
 4/371 الوسيط في تفسير القرآن المجيدينظر:  ( 4)
  5/356المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (5)
 -بيروت  -دار الكتب العلمية ، مفاتيح الغيب ـ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ( 6)

 30/151، ألولىالطبعة : ا م 2000 -هـ 1421
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ن  النمل چٻ  پ  پ  پ  ڀ  چ  :فصيح قال تعالى أي أوتيت من كل شيء شيئًا وا 
  .(1)كان على أنه اسم المفعول كان ذلك ألنه زمله غيره

  چٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ   ٻ  چ 
فعل قام من أفعال الشروع ، فاستعمال فعل القيام في ال (2)عّد ابن مالك في التسهيل      

،وقد يراد به أمر حقيقي معنى الشروع قد َيكون كناية عن الزم القيام من العزم والتهمم 
ا ، نافلة في حقِّ أمته وهو بمثابة حينه  للوجوب ، فالقيام واجب في حّق الرسول 

المتمثل بهجر المنام والتشمير عن ساعد الجد بقيام الليل لكي   اإلعداد الروحي له 
يكون مستعدًا لألمر الجليل والمهمة الشاقة في تبليغ الرسالة ، فهي كلمة عظيمة رهيبة 

ه في الخضم بين من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ ، لتدفع ب تنتزعه 
وقد   (3)الزعازع واألنواء وبين الشّد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء

وفيه  وجهان: وفي ذلك اكتفاء ، ألنه دليل عليه،اكتفى بذكر فعل األول من الثاني 
مه أحدهما: إال قلياًل من أعداد الليالي ال تقمها. الثاني: إال قلياًل من زمان كل ليلة ال تق

أي  ،المجاز المرسلومن المفسرين والبالغيين من حمل اآلية على .وقد كان فرضًا عليه
، والقيام جزء من الصالة، فعّبر بالجزء وهو القيام وأراد الكل وهو صل الليل إال  قليالً 

وعبر بالقيام عن الصالة ؛ ألن المقام مقام أمر مهم له  الصالة. فعالقة المجاز جزئية
وهو قيام الليل ، ولما كان أكثر الفضل والجزاء على التكليف بها راجعًا إلى  فضل  وقدر  

القيام ، لما فيه من مشقة ،كون الليل عادة زمن الراحة والسكون ، كان التجوز بالقيام عن 

                                                 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، حققه وقدَّم له ،محمد كامل بركات ، دار الكاتب ينظر: ( 1)
 59م:1979 –ه 1387العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ، 

 -هـ( ، دار الشروق 1385،إبراهيم حسين الشاربي )ت  ينظر: في ظالل القرآن، سيد قطب( 2)
 6/3744السابعة عشرة الطبعة: م.1992 -هـ  1412ة ، القاهر  -بيروت

القاهرة، الطبعة :  –مكتبة وهبة  ينظر: العالقات والقرائن في التعبير القرآني د.محمود موسى حمدان (3)
تحليلية ألسرار المعاني والبيان والبديع ،د.   ، واإلعجاز البالغي في سور المفصل دراسة  121: األولى

  186م ط األولى،:2013 -ه1434م األسعد ، دار غيداء للنشر والتوزيع عدنان عبد السال
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وفي فرضه (1)الصالة ألصق وأحن بالمقام الذي جاء فيه التحمل والصبر على طاعة اهلل
ته قوالن: أحدهما: فرض عليه دونهم لتوجه الخطاب إليه . الثاني: على َمْن سواه من ُأمّ 

قال ابن فه وعليهم فقاموا حتى ورمت أقدامهم ، قاله ابن عباس وعائشة. يأنه فرض عل
ثم نسخ فرض قيامه على األمة ، ،عباس: كانوا يقومون نحو قيامه في شهر رمضان 

وات الخمس وهو قول عائشة. واختلف بماذا نسخ عنهم على قولين: أحدهما: بالصل
الثاني: بآخر السورة ، قاله ابن عباس. واختلفوا من مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين: 
أحدهما: سنة ، قال ابن عباس: كان بين أول المزمل وآخرها سنة. الثاني: ستة عشر 

   شهرًا ، قالته عائشة ، فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على األمة. فأما رسول اهلل
فقد كان فرضًا عليه ، وفي نسخه عنه قوالن: أحدهما: المدة المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين. الثاني: أنها عشر سنين إلى أن خفف عنها بالنسخ زيادة في التكليف 

 . (2)لتميزه بفضل الرسالة ، قاله سعيد بن جبير
لستر ، فصل لنا في كل ليلة من وقت الخلوة والخفية وا ألنه ؛) الليل ( وخصَّ         

هذا الجنس وقف بين يدينا بالمناجاة واألنس بما أنزلنا عليك من كالمنا فإنا نريد إظهارك 
عالء قدرك في البر والبحر والسر والجهر ، وقيام الليل في الشرع معناه الصالة فلذا لم  وا 

دها ، فذكرها دال على ألنواع األعمال الظاهرة والباطنة ، وهي عما جامعةيقيده ، وهي 
 ما عداها .

ولما كان للبدن حظ في الراحة قال مستثنيًا من الليل : ) إال قلياًل ( أي من كل "       
وعلى هذا فال يستقيم معنى الكثرة، والقوة في اللفظ، والمعنى إال بالنقل من وزن  (3)"ليلة

إذ بدأ ، الكريمة وهو التدليفن بالغي آخر في اآلية  ثم يطالعنا (4)إلى وزن أعلى منه،

                                                 

 8/203نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ( 1)
أحمد  تح:هـ(637ضياء الدين بن األثير، )ت  :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرينظر: ( 2)

 2/201لة ـ القاهرة :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجا :الحوفي، بدوي طبانة
     186ينظر : اإلعجاز البالغي في سور المفصل دراسة تحليلية ألسرار المعاني والبيان والبديع: ( 3)

(4)  
 29/265ينظر: التحرير والتنوير   ( 4)
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ڀ        ڀ      ڀ   چ ثم ذكر الثالثة، چ پچ بقيام الليل وهو األفضل ، ثم أتى بالمرتبة الثانية

ذكر أعلى المراتب في القيام وما دونها منزلة ، وبالغته " اإليماء إلى أنَّ األولى ف      چڀ   
عله نصف الليل رحمة ورخصة للنبي أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل ، وأنَّ ج

   أي أنقص من النصف قلياًل ،       چڀ        ڀ      ڀ  ڀ    چويدل على ذلك تعقبه بقوله
ونلحظ ، (1)ل أقل من نصفه وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصةياللام يفيكون زمن ق

     چٺ  ٺ    ٺ   چ  و  چڀ      ڀ  ڀ    چفي اآلية كذلك المقابلة الحاصلة بين 

 . السابق حول األفضلية في القيام ىلتأكيد المعن
  چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ 

يحقق له بالخشوع والتدبر في   إذ جاء أمر  آخر للنبي  عطف على قم الليل     
وقصد بإطالق األمر عن تعيين زمان إلى      چٿ  ٿ    ٿ     چ صالته فقال سبحانه :

 إجماعاً قيل الترتيل مندوب و  (2)رأي اذكر اسم ربك في الليل وفي النها مه ،اعمإإفادة 
عن عبد اهلل بن  يءللندب فليس بش أيضاً كون األمر بالقيام  يالقيام يقتض فعطفه على
 فين اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل آيقال لصاحب القر :" قال رسول اهلل :عمر قال 

َتُل:و   (3)ها"تقرؤ آية  آخرن منزلتك عند إالدنيا ف اّتساق الشيء وانتظامه على  حسنالرَّ
َتل ِإذا َكاَن ُمَفلَّج اأَلسنان (4)استقامة  .َوُربََّما َقاُلوا َرُجل  َرِتُل اأَلسنان ِمْثُل َتِعٍب َبيُِّن الرَّ

فإن لفظة "رتل" ليست دالة على كثرة  .والتَّْرِتيُل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة
نما المراد بها أن تكون القراءة على هيئة التأني والتدبر، وسبب ذلك أن هذه  القراءة، وا 

                                                 

 ه(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد،275)ت أبو داود سليمان بن األشعث سنن أبي داود، ( 1)
 1464رقم الحديث  2/73بيروت، باب استحباب الترتيل في القراءة ،–صيدا  ة ،المكتبة العصري

ه( تح: مجموعة من 1205تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد الزبيدي )ت  (2)
  .مادة )رتل( 29/32المحققين ، دار الهداية ) د.ت( 

 .مادة )رتل( 11/265لسان العرب  ( 3)
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى  :غريب القرآنالمفردات في  ينظر: ( 4)

 341هـ(: 502)ت
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نما هي رباعية موضوعة لهذه الهيئة  اللفظة ال ثالثي لها حتى تنقل عنه إلى رباعي، وا 
وقال ،وعن الحسن نحوه  ،وعن ابن عباس معناه بينه بياناً ، المخصوصة من القراءة

ن واأللفاظ بموعظة آالقر  معاني فيالترتيل التدبر  فيوالحكمة سالً فيه تر  مجاهد ترتيالً 
ولتأكيد هذا المعنى أكد (1) .الوعد ونحو ذلك آيةالوعيد والرجاء عند  آيةوالخوف عند 

يضاحها ، إذ إن     چٿ     چ  بمصدره   چٿ   چالفعل  لتحقيق صنعة الترتيل وبيانها وا 
شتقاق بينهما ، وسبب ذكر الترتيل بعد أمره بالقيام هذا التأكيد جاء على سبيل جناس اال

أنه تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن الكريم حتى يتمكن المصلي من حضور 
تعالى  فعند الوصول إلى ذكر اهللالقلب والتأمل والتفكر في حقائق اآليات ومعانيها

د والوعيد يحصل الرجاء والخوف يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجالله وعند ذكر الوع
وعند ذكر القصص واألمثال يحصل االعتبار فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة ، 
واإلسراع في القراءة ال يحصل فيها ذلك فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو 

 .(2)حضور القلب عند القراءة

(. 9-5اآليات ) لرسول المحور الثاني: نزول الوحي ما فيه من تكاليف على ا
  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ     

واختلف في وصفه ،هذه اآلية اعتراض بين آية قيام الليل، والقول الثقيل هو القرآن       
يلقاه من الشدة عند  لما كان النبي  بالثقل على خمسة أقوال أحدها: أنه سمى ثقيالً 

في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل  نزول الوحي عليه، حتى  إن جبينه ليتفّصد عرقاً 
جسمه عليه الصالة والسالم بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به، 
وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد، والثقل على هذا 

گ     گ  ٹ چحقيقة، الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده فهو نظير قوله 

                                                 

 -مكتبة الرشدية  :غالم نبي التونسي تح: المظهري، محمد ثناء اهلل :ينظر: التفسير المظهري ( 1)
 104/ 10هـ  1412 الطبعة: الباكستان

علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن أبو الحسن،  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: ( 2)
 هـ 1415 -األولى  لطبعة: بيروت -دار الكتب العلمية  ، تصحيح محمد علي شاهين تح:هـ(741)ت 
 4/356م 1995-
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 نظير قوله .(1)، الثالث أنه ثقيل في الميزان،الشورى چگ  ڳ  ڳ  ڳ ڻ  
الرحمن سبحان اهلل وبحمده  إلىيبتان حبالميزان  فيعلى اللسان ثقيلتان  كلمتان خفيفتان"

الرابع أنه كالم له وزن ورجحان، الخامس أنه ثقيل لما تضمن من  (2)"سبحان اهلل العظيم
وعلى هذا يناسب االعتراض بهذه (3)والنواهي، وهذا اختيار ابن عطيةالتكاليف واألوامر 

قيل المراد بالقول الثقيل األمر بقيام الليل فانه ثقيل شاق على و اآلية، قيام الليل لمشقته.
كيد دون أيل وتأكيد لما سبق والسين حينئذ للتيالنفس فهذه الجملة على هذا التأويل تذ

وحقيقة اإِللقاء:      چٹ   چية االستعارة التصريحية في قوله: ومن بالغة اآل (4)االستقبال
، أي مطروح ،استعير اإِللقاء يرمي الشيء من اليد إلى األرض وطرحه، ويقال: شيء َلق

.(5)لإِلبالغ دفعة على غير ترقب
وأوثر التعبير بـحرف االستعالء )عليك( إشارة إلى أن اإلنزال من السماء ، وفي هذا ردُّ  

 .(6)مما علمته الجن أو نقله من السحرة هة الكافرين في أّن ما يقوله شب
  چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 
بعد  " ناشئة الليل " يعني ساعاته وهي مأخوذة من نشأت أي ابتدأت شيئاً  ابن قتيبةقال   

ل على فاكتفى بالوصف من االسم يعني أثق.(7)شيء فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة
المصلي من ساعات النهار والمراد إن ساعات الليل الناشئة ،  فالتأنيث للفظ ساعة ، ألن 

                                                 

 هـ(741 تأبو القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ) :التسهيل لعلوم التنزيلينظر:  ( 1)
هـ   1416 -األولى  الطبعة: ، بيروت –شركة دار األرقم بن أبي األرقم  :ديالخال الدكتور عبد اهلل تح:
2/423 
 5/2352صحيح البخاري  ،باب فضل التسبيح ،  ( 2)
 5/386ينظر: المحرر الوجيز  ( 3)
 105/ 10 :ينظر: التفسير المظهري ( 4)
 29/262لتحرير والتنوير ا ( 5)
إبراهيم شمس  تح: هـ(276 بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تأبو محمد عبد اهلل،تأويل مشكل القرآن ( 6)

 214:لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ،الدين
 19/39الجامع ألحكام القرآن  ( 7)
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كل ساعة تحدث. وقيل : الناشئة مصدر بمعنى )قيام الليل( كالخاطئة والكاذبة ؛ أي إن 
ويجوز أن يكون أشد وطأ  (1)نشأة الليل هي أشد وطئا. وقيل : إن ناشئة الليل قيام الليل

فأخبر أن الثواب على  (2)ى اإلنساِن من القيام بالنهار، ألن الليل ُجِعَل ِلُيْسكَن فيهأغلظ عل
" يعني أخلص للقول وأسمع له ألن الليل تهدأ فيه األصوات  على قدر الشدة " وأقوم قيالً 

وألنها أبعد من الرياء، ويكون فيها حضور القلب وسكون الّسّر أبلغ ،وتنقطع فيه الحركات 
ف الصالة بالناشئة ألنها أنشأها المصلي فنشأت بعَد هدأة الليل فأشبهت ووص" وأتّم.

ذا كانت الصالة بعد نوم فمعنى النْشء فيها  السحابة التي تتنشأ من األفق بعد صحو ، وا 
بصالة  (ناشئة الليل )أقوى ، ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم ، وفسر ابن عباس 

وهو جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا لحكمة األمر بقيام الليل  (3)"الليل كلها . واختاره مالك 
ليحمل شدة الوحي ، وفي هذا إيماء إلى أن اهلل َيسَّر عليه ذلك  بأنها تهيئُة نفس النبي 

فتلك مناسبة وقوع هذه الجملة عقب ،  القيامة چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  ٹ ٹ چ كما 
 .(4) (قم الليل إاّل قليالً  )جملة 
قرأ أبو عمرو وابن عامر " أشد وطأ " بكسر الواو ومد األلف والباقون بنصب الواو       

فمن قرأ بالكسر يعني أشد مواطأة أي موافقة لقلة السمع يعني أن القرآن في (5) بغير مد
الليل يتواطأ فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم ومن قرأ بالنصب يعني أبلغ في 

                                                 

 29/262لتحرير والتنوير ا ( 1)
 29/261المصدر نفسه  ( 2)
سعيد تح: هـ( 403عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة )ت نحو  :حجة القراءات( 3)

 730األفغاني:
 3/486بحر العلوم ـ  ( 4)
أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطّي، ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ينظر: ( 5)

 561هـ:1427 -م 2006الثالثة،  ،الطبعة: لبنان -دار الكتب العلمية  ،أنس مهرة تح: هـ(1117)ت 
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ومن قرأ وطأ بالقصر فالمعنى فيه قريب  (2)وقرىء : وطأ بالقصر (1)القول القيام وأبين في
من المعنى األول. والمراد أن قيام الليل أشد وطأ عليك أي أصعب وأشق ، كما يقول 

. إذا وصف بلوغه منه وصعوبته عليه ومع أن عمل يَّ القائل : هذا األمر شديد الوطأة عل
ة وقراءة ، للمعنى الذي قدمنا ذكره. ومن جعل وطاء الليل أشد كلفة ومشقة فهو أقوم صال

نه ذهب إلى أن عمل إمجراه ، ف يلما يستوطى ويفترش ، كالمهاد وما يجر  هاهنا اسماً 
. وعندهم أن كل ما ينشأ بالليل من قراءة ، أو تهجد ، ، وأصعب مراماً  الليل أوعث مقاماً 

تعمله ، ألن الليل موحش هائل أو طروق ، أو ترحل أشّق على فاعله ، وأصعب على مس
چ  (3)، ومخوف محاذر. فكل  ما وقع فيه مما أومأنا إليه كان كالنسيب له ، والشبيه به

على وجه  -أصل َسَبح في اللغة: إذا َأْبَعَد وذهب    چڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  
وسِّع في استعماله وتُ   (4)في الماء أو الهواء أو األرض. والَسْبُح: التباعد -السرعة والخّفة

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ فجيء به في معنى مّر النجوم في الفلك. ومثاله قوله تعالى: 

ہ  ہ   ھ  چ  واستعمل أيضًا لمعنى جري الفرس، ومثاله قوله تعالى: ، يس: چ

ستعمل في مطلق الذهاب ثم ا .(5)ومنه: فرس سُبوح أي واسع الجري النازعات چ
                                                 

 هـ(817أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت مجد الدين ،القاموس المحيطينظر:  ( 1)
 لبنان –مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت تح:

 1/222م  2005 -هـ  1426الثامنة،  ،الطبعة:
أحاديثه وعلَّق  راجع أصوله وخرج هـ(543القاضي أبو بكر بن العربي المالكي )ت ،أحكام القرآن  ( 2)

عماد بن زهير  :وينظر :تسبيح اهلل ذاته العلية في آيات كتابه السنية4/329محمد عبد القادر عطا عليه:
 15م: 2003 -هـ1423، 35 -119العدد  الطبعة: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،حافظ 

 .2/351تلخيص البيان في مجازات القرآن ينظر:   ( 3)
ناجي سويدان، المكتبة العصرية للطباعة  تح:محمد علي السايس  :ت األحكامتفسير آيا (4)

  .81811والنشر:
 29/265التحرير والتنوير ينظر:  ( 5)
(1)  

(2)  
(3)  
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التصريحية إذ استعار السبح الذي هو المر السريع  ستعارةاال على  واآلية تحملوالتقّلب. 
في الماء من غير إعاقٍة وال اعتراٍض ، لسرعة الذهاب لطلب المعاش وسهولته وقضاء 

كما  أموركفي  وتردداً  تصرفاً  لك في النهار أيحوائج الناس بجامع التردد في كل منهما، 
، كثيراً  ون معنى اآلية: إّن لك في النهار شغالً وعلى هذا يك (1)يتردد السابح في الماء

في أعمال متنوعة ال تستطيع معها أن تقوم في النهار بما يريده منك من تلك  وتقلباً 
 ، وبياناً على النبّي  العبادات الخاصة، فلذلك كتبناها عليك في الليل، فيكون هذا تيسيراً 

ار بين تلك  العبادات وبين ما هو للحكمة في التخفيف عنه، إذ لم يجمع عليه في النه
موكول إليه من األعمال. ويصّح أن يكون الغرض توكيد أمر القيام عليه، وأنه يجب أن 
يتفّرغ له بالليل، إذ يكفي أن يكون له من النهار فسحة طويلة يزاول فيها ما شاء من 

 أهلوقال قوم من  (2)األعمال. أما الليل فيجب أن يتوّفر فيه على القيام بحّق اهلل وعبادته
عذر فيلخلف بالنهار  أونه إن فات حزب الليل بنوم أإنما معنى اآلية التنبيه على "العلم 

عالقته ( في هذه اآلية فهو مجاز عقلي ل) طويـوصف السَّبح بو  ،طويال ً  فإن فيه " سبحاً 
 (طوياًل  )هألن الطويل هو مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه.وبعَد هذا ففي قولمكانية؛ 

 .(3)ترشيح الستعارة السَّبح للعمل في النهار
ومعناه خفة لك من  (4)( بالخاء منقوطة طويالً  يحيى بن يعمر ) سبخاً  أوقر          

                                                 

ه( عنى بنشره 370كتاب البديع البن خالويه )ت ينظر: مختصر في شواذ القراءات من (1)
،وقراءة يحيى بن يعمر العدواني جمع وتحقيق  164:م1934الرحمانية بمصر ، لمطبعةج.برجشتراسر ،ا

جامعة الموصل بإشراف د. عبد –ماجستير ، كلية اآلداب  ودراسة  ،جمعة حسين محمد البياتي ، رسالة
 . 191م  :1988-ه1409الوهاب محمد علي العدواني 

ضّعفه  والحديث 4909،رقم الحديث:  4/278على من ظلمه ، دعا، باب  فيمن ، سنن أبي داود( 2)
 .الشيخ األلباني

  .5/359المحرر الوجيز ينظر:  (3)
 مادة )سبخ( 3/23ينظر : لسان العرب  ( 4)
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في السارق  (1) لعائشة ) وال تسبخي عنه ( التكاليف والتسبيخ التخفيف ومنه قول النبي 
عنه قال أبو حاتم فسر يحيى السبح  الذي سرقها فكانت تدعو عليه معناه ال تخففي

  (3)ونشر أجزائهوأما القراءة بالخاء فاستعارة ِمْن َتْسبيخ اْلُقْطِن َوُهَو َتْوِسَعُتهُ  (2)بالنوم
.(4)النتشار الهم وتفّرق القلب بالشواغل

 ٨المزمل:  چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   چ 
ْتل وهو القطع. وسّميت َمْريم الَبُتول النقطاعها التبتُّل: االنقطاع. وهو تفّعل من البَ        

وعن نظراِء زمانها، ففاقت نساَء عاَلِمها شرفًا وفضاًل. }َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتياًل{  (5)عن اأَلزواج
هذا الفعل  فيكالتعلُّم والتفهُّم. ولكن جاَء على التَّفعيل مصدر َبتَّل َتْبتياًل لسرٍّ لطيف؛ فِإنَّ 

بالفعل الّدال على َأحدهما،  ينًا بالتدريج، وفى التفعيل ِإيذان بالتكثير والمبالغة، فُأتِإيذا
والمصدر الدَّاّل على اآلخر، كَأنَّه قيل: َبتِّل نفَسك ِإليه َتْبِتياًل، وتبتَّل َأنت ِإليه تبتُّاًل، ففهم 

ختصار واإِليجاز. القرآن،وهو من َأحسن اال فيالمعَنيان من الفعل ومصدِره. وهذا كثير 
خالص النّية انقطاعًا يختّص به فيفالتََّبتُّل: االنقطاع ِإلى اهلل  جمع بين وقد .(6)العبادة واِ 

                                                 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم محمود بن عمرو ينظر:  ( 1)
 4/640ـه 1407 -الثالثة  الطبعة: بيروت -،دار الكتاب العربي  هـ( 538الزمخشري )ت 

 مادة )بتل ( 11/43ينظر: لسان العرب  ( 2)
ياك نستعينينظر:  (3) ابن قيم الجوزية )ت ،محمد بن أبي بكر  :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 -هـ  1416الثالثة،  الطبعة: بيروت –دار الكتاب العربي  ، محمد المعتصم باهلل البغدادي تح:هـ( 751
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بصائر  ،و 2/30م 1996

لجنة إحياء  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ، محمد علي النجار تح:هـ(817الفيروزآبادى )ت 
 2/323التراث اإلسالمي، القاهرة

ه 1423ردنية الهاشمية،المملكة األ -فاضل بن صالح السامرائي، دار عمار :لمسات بيانيةينظر:  ( 4)
1/563 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، عالء الدين علي بن محمد بن  ينظر: ( 5)

 1979هـ / 1399-بيروت / لبنان  -دار الفكر  دار النشر: إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،
 7/168م
 818  محمد علي السايس : :آيات األحكامينظر: تفسير  ( 6)
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المعنيين التدرج والتكلف والمبالغة والتكثير ووضعهما وضعًا تربويًا عجيبًا يبدأ بالتدرج ثم 
وقد عّلمنا تعالى أن نبدأ بالتدرج إلى اهلل في العبادة  االنقطاعينتهي بالتكثير فالتبّتل هو 

ألن التدرج  ؛في العبادة شيئًا فشيئًا ثم ندخل في التكثير وال ندخل في العبادة الكثيرة مباشرة
. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة ،في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما بعد

( فبدل الدالة على الثبوت )تبتيالً  يةاالسمعلى الحدوث والتجدد )تبّتل( ثم جاء بالصيغة 
وقد جمع ،أن يقول تبّتل إليه تبّتاًل وبّتل نفسك إليه تبتيال وهذه صياغة فنية تربوية عجيبة

في اآلية عدة أمور بيانية في التعبير. والعرب قديمًا كانوا يفهمون هذه البالغة بالفطرة 
ن الكريم وهذا هو التحدي واإلعجاز لكنهم عجزوا عن اإلتيان بالصيغة التي جاء بها القرآ

: تبتال، حتى يتفق مع الفعل قبله، مراعاة يجئَتْبِتياًل ولم  وجاء المصدر (2)في القرآن
للفواصل، وقيل إنما عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة وهي أن المقصود إنما هو التبتل 

ألن المشتغل  ؛اهلل تعالىال يكون متبتاًل إلى  فأما التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف
بغير اهلل ال يكون منقطعًا إليه إال أنه ال بد من التبتيل حتى يحصل التبتل فذكر أواًل 

أّن التبتل واالنقطاع و  (3)ألنه المقصود وذكر التبتيل ثانيًا إشعارًا بأنه ال بد منه ؛التبتل
هلل تعالى،  ويحصر ا ، بأن يجّرد نفسه عن التعلق بغيريحتاج إلى عمل اختياري منه 

) إلى(الدالة على االنتهاء، فيحصل التبتل ، لذا عّدي الفعل بـ همه في مراقبته جّل شأنه
وهنا تكمن فائدة العدول وهي تضمين معنى الفعلين وذلك عن  (4)الذي هو أثر لذلك

طريق المجيء بالمصدر معدواًل به عن القياس،" فالسالك إلى اهلل ال غنى له عن تكلف 
بّتل ومحاولته ليحمل نفسه عليه لثقله عليها أول أمره ، والبد من إكثار التبّتل ومحاولته الت

                                                                                                                         
 

اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، دراسة نظرية تطبيقية،د.عبد الحميد أحمد هنداوي ،المكتبة  ( 2)
 .167العصرية، بيروت : 

هشام عبد العزيز عطا  تح:أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر ،ابن القيم الجوزية  : بدائع الفوائدينظر:  ( 3)
 – 1416مكة المكرمة ،الطبعة: األولى ،  -ر مصطفى الباز عبد الحميد العدوي، مكتبة نزا عادل –

 م1996
 127م ،1983-ه1403الرياض  –وينظر: صفاء الكلمة ،د.عبد الفتاح الشين، دار المريخ  ( 4)
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.(1)حتى تعتاده النفس وتطاوع له "
  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر 
هما مظهر الليل والنهار فكان ورودهما مفردين في هذا السياق المشرق والمغرب اللذين 

يظهر من  ألن ظهور الليل والنهار هما واحد فالنهار أبداً ؛أحسن من التثنية والجمع 
ولما ذكر التبتل وهو االنقطاع عما عدا اهلل، .(2)يظهر من المغرب المشرق والليل أبداً 

فهو رب كل "  (3)يتجه إليه من يريد االتجاه ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إال اهلل،
متجه.. رب المشرق والمغرب.. وهو الواحد األحد الذي ال إله إال هو. فاالنقطاع إليه هو 

على القوة الوحيدة في االنقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود والتوكل عليه هو التوكل 
شرة لالعتقاد بوحدانيته، وهيمنته على واالتكال على اهلل وحده هو الثمرة المبا هذا الوجود

المشرق والمغرب، أي على الكون كله.. والرسول الذي ينادى: قم.. لينهض بعبئه الثقيل، 
( ورفعه ونصبه: (4)"في حاجة ابتداء للتبتل هلل واالعتماد عليه دون سواه قرئ بخفض )ربِّ

سائي، ووجهها الخفض على والك فأما قراءة الخفض فقرأ بها ابن عامر، وأبو بكر، وحمزة.
 البدل من )رّبك( .وعن ابن عّباس أن )رب( قسم حذف منه حرف الجر.وجوابه )اَلَ ِإَلَه ِإالَّ 
ُهَو( كما يقال:واهلل ال أحد في الدار إال زيد، وهو غير جائز عند البصريين، ألّنه فيه 

ع فقرأ بها باقي وأما قراءة الرف .حذف حرف القسم في غير الجاللة، وذلك ال ُيقاس

                                                 

 127م ،1983-ه1403الرياض  –وينظر: صفاء الكلمة ،د.عبد الفتاح الشين، دار المريخ  ( 1)
 265/ 29التحرير والتنوير ينظر:  ( 2)

 6/3746 ،في ظالل القرآن ( 3)
 265/ 29التحرير والتنوير ينظر:  ( 4)
ُتْحَفُة اأَلْقَراِن في َما ُقِرئ ِبالتَّْثِليِث ِمْن ُحُروِف الُقْرآِن، أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك ينظر:   (5)

 2007 -هـ  1482ية، الثان الطبعة: المملكة العربية السعودية، -كنوز أشبيليا   هـ(779األندلسي )ت 
 36: م
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ووجه الرفع على خبر  ،(1)اْبن كثير َوَناِفع َوَأُبو َعْمرو َوَحْفص َعن َعاِصموهم  السبعة
محذوف، أي: هو رب. إذ إن الخبر المذكور ال يصح إسناده إال لضميره. ألنه ليس  مبتدأ

ب فقرأ وأما قراءة النص (2)للمشرق والمغرب رب سواه وحذف المبتدأ محقق لتكثير الفائدة
 .(3)بها زيد بن علّي، ووجُهها النصب بإضمار أمدح

ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو إشارة إلى كماله تعالى في ذاته، والكمال محبوب لذاته. وفيه دليل على أن "
بربوبيته. وفيه تسلية  بألوهيته، وال معترفاً  من لم يفوض كل األمور إلى ربه لم يكن راضياً 

وفي اآلية كذلك أسلوب قصر ، إذ  (4)"لكفار وأعداء الدينأنه  سيكفيه شر ا للنبي 
ڍ  چ قصر األلوهية عليه عز وجل وجاءت اآلية عقب وصف اهلل سبحانه وتعالى بـ  

الترقي من االستدالل بالربوبية إلى استحقاقه لأللوهية وانفراده  على سبيل چڌ  ڌ  
لمشرق والمغرب فلما كانت رُبوبيته للعالم لربوبية ا بها ؛ ألنَّ التفرد باإللهية بمنزلة النتيجة

 چ ال ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد اآللهة بقوله :

.(5)تعريضًا بهم في أثناء الكالم  چ ڎ  ڎ  ڈ     ڈ
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ قوله  چژ  ژ  ڑ  چ َعْطف  َعَلى َقْوِلِه: 

ْبَر َعَلى اأْلََذى ُيْسَتَعاُن َعَلْيِه ِبالتََّوكُِّل َعَلى اللَّهِ ، َواْلُمَناَسبَ  چ  .ُة َأْن الصَّ
 
 

                                                 

 ، شوقي ضيف تح:هـ(324أبو بكر بن مجاهد البغدادي )ت  ،كتاب السبعة في القراءاتينظر:  ( 1)
 .658 ـ م:1980-ه 1400الثانية،  ،الطبعة: مصر –دار المعارف 

عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني )ت  :ينظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية ( 2)
 .2/36م،  1992 -هـ  1413األولى،  الطبعة: مكتبة وهبة،، هـ(1429

 37ُتْحَفُة اأَلْقَراِن في َما ُقِرئ ِبالتَّْثِليِث ِمْن ُحُروِف الُقْرآِن :ينظر:   ( 3)
  29/195التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  (4)
 .29/242ينظر: التحرير والتنوير  ( 5)
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-10المشركين وتوعدهم بالعذاب المهين اآليات )  ذىأالصبر على المحور الثالث:  
14) .

 چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ 
( ثم خفف األمر لما كان الصبر ذا شأن وعظمة جاء متعديًا  بحرف االستعالء )على 

مرارهم عليه فقال : ) تباإلشارة إلى أنهم ال يصلون إلى غير األذى بالقول ، وعظمه باس
يقولون ( أي المخالفون المفهومون من الوكالة من مدافعتهم الحق بالباطل في حق اهلل 

  .(1)وحقك
الكريم في أربعة  مواضع في  القرآن ( على )الجر  فبحر  ياً وقد جاء الفعل صبر متعد

  :هي
 ص چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٹ ٹ چ 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ  گ    ٹ ٹ چ 

 طه چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

 ق چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ  

 المزمل چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 
عائد إلى المشركين ، ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائر التي (يقولون  )في ضمير الو  

ٿ  ٿ  ٿ  چ اسُتغني عن ذكر معادها بأنه معلوم للسامعين ، ومن ذلك قوله تعالى 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    چ  وقوله ، الجن چٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ وله ، وألنه سيأتي عقبه قالجن چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

وقد مضى في السور التي نزلت قبل سورة  فيبين المراد من الضمير . المزمل چڱ  
ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  چ  ففي سورة  العلق المزمل مقاالت أذى من المشركين لرسول اهلل 

َلّن قيل هو أبو جهل تهّدد رسول اهلل لئن صلى في المسجد الحرام لَيْفعَ : چہ  ہ     ہ  ہ  
قيل هو األخنس بن شريق )  چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ  ويفعَلّن . وفيها :

                                                 

  . 210/ 8رر في تناسب اآليات والسور ينظر : نظم الد (1)
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 چک  ک  ک    گ  گ      گ   چ بعد أن كان حليفه ( ، وفي سورة القلم  تنكَّر لرسول اهلل 

 إلى قوله : چۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  چ ، وقوله :  چڻ    ڻ  ڻ  چ إلى قوله : 

من رّدًا لمقاالتهم . وفي سورة المدثر  چىئ  ىئ  ىئ    ی  ی     ېئ  ېئ     ېئچ 
إن كانت نزلت  چڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  چ  إلى قوله چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ قوله 

بن المغيرة . فلذلك أمر اهلل رسوله بالصبر على ما اقائل ذلك الوليد و قبل سورة المزمل 
قومك وما ينالك من السب واالستهزاء، وال  أي اصبر أيها الرسول على أذى(1)يقولون

ٹ ٹ منها:  خرتجزع من ذلك، وال تتعرض لهم وال تعاتبهم ودارهم، كما جاء في آيات أُ 

النجم چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ 
(2)

وورد أن الصبر الجميل 

 هو الخالي من الجزع والشكوى فهو فوق درجة الصبر غير الموصوف كما قال في

  چژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ٹ ٹ چ سورة يوسف 

تأكيد لألمر بالصبر أي واتركهم تركًا حسنًا بأن تجانبهم بقلبك  چ   ک  گ  گ  چ 
وهواك وتداريهم وال تكافئهم وتكل أمورهم إلى ربهم كما أعرب عنه ما بعد اآلية قال 

أو باللسان أو بالقلب،وقوله ما بالبدن إوالهجران مفارقة اإلنسان غيره  الراغب: الهجر
تعالى : }َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميال{ يحتمل للثالثة ويدعو إلى تحريها ما أمكن مع تحري 

.(4)"قال الحكماء تسلح على األعداء بحسن المداراة حتى تبصر فرصة" (3)المجاملة
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ   

 چہ  

                                                 

 .29/267لتحرير والتنويراينظر:  ( 1)
 .29/194التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ينظر: ( 2)
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني )ت ،المفردات في غريب القرآن ينظر: (3)

 -األولى  الطبعة: دمشق بيروت -ر القلم، الدار الشامية دا ، صفوان عدنان الداودي تح: هـ(502
  833م : 1992-هـ  1412

ه ( ، دار الشروق ، الطبعة :السابعة عشرة 1385ينظر: التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب )ت (4)
 :99.  
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چ  ومن أوجه البالغة في اآلية الكريمة اإلظهار في موضع اإلضمار في قوله :      

من ضميرهم ) إياهم ( لبيان أن تكذيبهم  الً بد چڳ      چفقد أظهر  چگ  ڳ     
وإلفادة التعميم ليشمل كل فرد يدخل تحت هذا الوصف ،   (1)بالرسالة سبب هذا التهديد

   چگ  چ وأسند أمرهم إلى اهلل في قوله 

هنا مقابلة بين صورة "أولي ونلحظ  ، لزيادة الوعيد والتهديد فاهلل من تولى أمر هالكهم
عن أن أولي النعمة هم  ، فضالً (2)النعمة" الحاضرة، وصورة الطعام ذي الغصة المتخيلة

قلياًل قبل حصول الموت والعذاب ،ثم جاءت الصورة  مهلهمالمترفون في الدنيا  لذا قال 
"فاألنكال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة ،ة لتقابل تلك النعمة بالعذاب والجحيم المقابل

ألن األنكال القيود . والجحيم : وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة ؛والمقدرة 
االستظالل والتبرد . والطعام : ذو الُغصة مقابل ما كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم 

 الزقوموالطعام األليم الذي قد يراد به شجرة  (3)طبوخات والصيدالهنيئة من الثمرات والم
، ثم وهذا يكون بعد الموت ،أو الضريع أو غسلين التي جاء وصفها في سورة الصافات

نلحظ في اآلية عطف العام على الخاص إذ عطف سبحانه وتعالى) وعذابا أليمًا (على) 
.والناظر في هذه ءًا من العذاب ؟ طعامًا ذا غصة ( والطعام الذي هذا وصفه أليس جز 

اآليات يلحظ ورود ألفاظها منكرة داللة على عظم األمر على الكافرين ، وكيف ال يكون 
. كما عظيمًا عليهم وقد تولى شأنهم اهلل عز وجل بعد أن قال لنبيه )ذرني والمكذبين (

ذلك وهل هناك فرق يلفت انتباه القارئ ورود لفظة ) َنْعَمة( مفتوحة النون فما السر في 
َنعمة بالفتح  إن القارئ لكتاب اهلل والمتأمل فيه يلحظ أن  ؟بينها وبين) ِنْعَمة( بكسر النون 

في سورة المزمل هنا و   چڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ وردت في سورة الدخان 
نها ، و السوء والشر والعقوبات سياق لم ترد في القرآن كّله إال في التي نحن بصددها، وا 

                                                 

  .29/271التحرير والتنوير   (1)
 محمد الجيوسي ،دار الغوثاني للدراسات القرآنية ينظر: التعبير القرآني والداللة النفسية، د.عبد اهلل ( 2)

 .281م   : 2007-ه1427 2، دمشق ،ط
   .29/271التحرير والتنوير  (3)
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عمة( اسم مرة من الفعل كالضربة والشتمة ، فالمعنى إّن النعمة لم تصب هؤالء الكافرين )نَ 
وقد ناسبت هذه (1)إال مرة واحدة وهذا له بعد  نفسي يشير إلى قصر مّدتها وسرعة زوالها

الكلمة السياق ، ذلك أّن اآلية وما يليها تتحدث عن عذاب الكفار في اآلخرة ، وتعرض 
بالنعم الكثيرة في الدنيا ،ذلك التنعم الذي استمر عشرات السنين ، بيد أنه ال قيمة تنّعمهم 

يساوي بالقياس إلى عذابهم الخالد في جهنم إال كتنّعم مرٍة واحدٍة ، ولهذا ناسب مجيئها 
ضافتهم إليها في  فكأنهم لم يتنعموا في حياتهم الدنيوية الزائلة إال  ، چڳ  ڳ   چبالفتح وا 

جاءت في مواضع فقد ِنعمة بالكسر  أما (2) مرة واحدة ،للحظة واحدة. بنعمة واحدة ،
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ٹ ٹ چ كثيرة في القرآن منها في سورة النحل 

وأن العذاب في اآلية الكريمة  الخير في القرآن.سياق دائمًا تأتي في  چڄ   ڃ  ڃ   
له )أنكااًل ( وهي القيود التي يقيد بها شمل العذاب الجسدي والروحي فالجسدي حاصل بقو 

اإلنسان وهذا العذاب يقوده إلى عذاب روحي فهو ال يتلذذ بأي شيء ومن ذلك  الطعام ، 
ضافة الطعام إلى الُغصة إضافة ".الذي أبدل يوم القيامة بالزقوم والغسلين والضريع  وا 

حلق سببه الطعام أو مجازية وهي من اإِلضافة ألدنى مالبسة ، فإن الغصة عارض في ال
وبعد وصف العذاب، أخبر تعالى عن زمانه (3)الشرب الذي ال يستساغ لَبشاعٍة أو يبوسة"

چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  چ متى يكون فقال:

األرض والجبال  هأي إن ذلك العذاب الذي يعذب به الكفار هو في يوم تضطرب في     
زلزلة والزعزعة الشديدة أي تضطرب وتتزلزل بهيبة اهلل وتتزلزل بمن عليها، والرجفة ال

ن حكم اهلل في مؤاخذة العاصين وتصير اكون عالمة لمجيء القيامة وأمارة لجريلتوجالله 
، الجبال كالكثيب المهيل،والمهيل: هو الذي إذا وطئته القدم زّل ما تحتها، ثم تنسف نسفاً 

نما ،فال يبقى منها شيء إال ذهب فها هي ذي صورة ، بالماضي لتحقق وقوعهعبر عنه وا 
للهول تتجاوز الناس إلى األرض في أكبر مجاليها. فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار. 

                                                 

 . 29/271التحرير والتنوير  (1)
 م  2004-ه1425 3دمشق ، ط –ينظر: لطائف قرآنية ،د. صالح عبد الفتاح الخالدي ،دار القلم  ( 2)
 . 29/271التحرير والتنوير (3)
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أفرد الجبال بالذكر مع كونها من األرض لكونها وقد  فكيف بالناس المهازيل الضعاف!
إن زلزلة  أجسامًا عظامًا أوتادًا لها فإذا تزلزلت األوتاد لم يبق لألرض قرار وأيضاً 

 (1)يات ومن زلزلتها تبلغ القلوب الحناجر خوفًا من الوقوعلالعلويات أظهر من زلزلة السف
فمما هو معلوم بالبديهة " أن ما يقع على الكل فهو واقع على بعضه " واألرض 
كل..والجبال بعض من هذا الكل فما يجري على األرض هو جار على الجبال بدعوى 

 ( ترجف األرض جاء بـ)ولو  (ترجف األرض والجبال  اق القرآني بـ)وقد جاء السيالبديهة 
أليست أوتاد الخيمة هي بعض من ، ؟لما شك أحد أن الجبال ال ترجف فلماذا ذكر الجبال

أليست  الخيمة ؟ لكن هل ارتجاج الخيمة يعني بالضرورة ارتجاج األوتاد ؟ قطعا ال..
فهل ارتجاج األرض  النبأ چڤ  ڤ  ٹ  چ : الجبال هي أوتاد األرض لقوله تعالى

بل من المنطق أن الوتد ثابت ال يرتج..لكن في هذا  يعني بالضرورة ارتجاج أوتادها..
المشهد ذكر الحق سبحانه الجبال وكذلك في مشاهد أخرى كي يشعر بهول وشدة ذلك 

 وأن رجفة الجبال مع األرض تمييز (2)اليوم وقوة ارتجاج األرض حتى ارتجت أوتادها
لرجفتها األخرى الحاصلة في الدنيا كالزالزل .. والجبال هي الموازين لألرض فإذا رجفت 

 اختّل الميزان فحينئذ تقع القيامة  . واهلل أعلم .
َوكاَنِت اْلِجباُل مع صالبتها وارتفاعها  (3)"للمفعول مبنياً « ترجف»وقرأ زيد بن علي "      

إذا جمعه فكأنه في األصل فعيل بمعنى مفعول ثم من كثب الشيء  مجتمعاً  َكِثيبًا رمالً 
وقيل ال مانع من أن تكون ،غلب حتى صار له حكم الجوامد والكالم على التشبيه البليغ 

من هيل  وقيل منثوراً  ،إذا وطئته القدم زل من تحتها ليناً  حقيقة َمِهياًل قيل أي رخواً  رمالً 

                                                 

  .10/165روح البيان ينظر:  (1)
  . 374بن نايف الشحود:  ، اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ينظر: (2)
ينظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن لم أعثر على القراءة في كتب القراءات المتواترة والشاذة،   (3)

دار الكتب  ،محمد أمين الصناوي تح: هـ(1316بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما )ت امحمد  ، المجيد
  . 2/576م ،1997-هـ  1417 -األولى  ،الطبعة: بيروت -العلمية 



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 27 

كان عليه قبل النثر فال تنافي بين كونه باعتبار ما  إذا نثر وأسيل وكونه كثيباً  هيالً 
(1)"وليس المراد أنه في قوة ذلك وصدده ومنثوراً  مجتمعاً 

عندما جاءهم بالهدى اآليات  المحور الرابع: موقف المشركين من دعوة الرسول 
(15-19 .) 
د بع ويلتفت القرآن الكريم إلى أهل مكة فيخاطبهم، ويهّز قلوبهم هّزا، ويخلعها خلعاً   

مشهد األرض والجبال، وهي ترتجف وتنهار، فيحّذرهم مّما أصاب فرعون الجّبار، وقد 
 أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ  فقال :

  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
هم منكرون كون القرآن ألن المواَجهين به ابتداًء  ) إّنا(تأكيد الكالم بحرف التأكيدجاء    

تذكرة وهًدى فإنهم كذبوا بأنه من عند اهلل ووسموه بالسحر وباألساطير ، وذلك من أقوالهم 
ڑ   ک  ک  ک  ک  چ إلى الصبر عليها قال تعالى :   التي أرشد رسول اهلل 

أي يخاطب اهلل تعالى كفار قريش، والمراد سائر الناس، فيقول  المزمل چگ  گ  گ  
يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم  هو محمد بن عبد اهلل  لهم: إنا أرسلنا إليكم رسوالً 

وبما يصدر عنكم من إجابة وامتناع، وطاعة وعصيان، كما  أرسلنا موسى عليه السالم 
ن، فعصى فرعون الرسول المرسل إليه، وكّذبه إلى الطاغية فرعون يدعوه إلى الحق واإليما

، أي عاقبناه عقوبة شديدة وأهلكناه غليظاً  ثقيالً  شديداً  ولم يؤمن بما جاء به، فأخذناه أخذاً 
ومن معه بالغرق في البحر، فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول، فيصيبكم ما أصاب 

هالك والدمار إن كذبتم رسولكم فرعون حيث أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر، وأنتم أولى بال
 الذي هو أشرف وأعظم من موسى بن عمران عليه السالم. 

وذكر الكفار في  ن فيما سبق من الكالم كان الخطاب مع النبي إالتفات ف وفي اآلية
  وذكر النبي  ،قوله واصبر  على ما يقولون إلخ إلى الغيبة وهذا خطاب مع الكفار

                                                 

شهاب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي  ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( 1)
-هـ  1415األولى،  طبعة:ال بيروت -دار الكتب العلمية  ،علي عبد الباري عطية تح: هـ(1270)ت 

 5/120م 1995
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چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ م  تأكيد لما سبق على الغيبة وفي هذا الكال
(1)

والتفات من الغيبة وهو التفات جليل الموقع أي إنا أرسلنا إليكم أيها المكذبون من أهل 
مكة َرُسواًل شاِهدًا َعَلْيُكْم يشهد يوم القيامة بما صدر منكم من الكفر والعصيان َكما َأْرَسْلنا 

ى عليه السالم وعدم تعيينه لعدم دخله في التشبيه ،أو ألنه ِإلى ِفْرَعْوَن َرُسواًل هو موس
ُسوَل المذكور الذي أرسلناه إليه فالتعريف للعهد ،معلوم غني عن البيان  َفَعصى ِفْرَعْوُن الرَّ

ن ذلك لكونه ظوفي إعادة فرعون والرسول مظهرين تف الذكري، يع لشأن عصيانه وا 
إن عصيان المخاطبين أفظع وأدخل في عصيان الرسول ال لكونه عصيان موسى وفيه 

آخر أعني شاِهدًا َعَلْيُكْم وأدمج فيه أنه لو آمنوا  إذ زاد جل وعال لهذا الرسول وصفاً ،الذم 
ر الرسول ثم عرف؟ الجواب التقدير أرسلنا إلى فرعون رسواًل ِلَم نكَّ   (2)كانت الشهادة لهم

رسواًل فعصيتم ذلك الرسول فال بد وأن فعصاه فأخذناه أخذًا وبياًل فأرسلنا إليكم أيضًا 
ألن االعتبار ؛و قيل إن تنكير )رسواًل ( المرَسل إلى فرعون "(3) .نأخذكم أخذًا وبيالً 

ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  چ باإِلرسال ال بشخص المرسل إذ التشبيه تعلق باإِلرسال في قوله : 

والمراد بالشهادة هنا : الشهادة بتبليغ  (4)"إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون رسواًل  چۈ  ۈ  
ما أراده اهلل من الناس وبذلك يكون وصف ) شاهدًا( موافقًا الستعمال الوصف باسم 

إنما خص (5) .الفاعل في زمن الحال ، أي هو شاهد عليكم اآلن بمعاودة الدعوة واإِلبالغ
ه أهل مكة واستخفوا  آذا فرعون وموسى بالذكر من بين سائر األمم والرسل ألن محمدًا 

ىئ  ی   ی  ی  ٹ ٹ چ ألنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى وآذاه ألنه رباه؛به 

                                                 

    .  10/113التفسير المظهري ـينظر:  ( 1)
  15/120روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر:  (2)
  . 161/  30مفاتيح الغيب ـ ينظر:  (3)
  . 29/273التحرير والتنوير  (4)
  . 29/273ينظر: المصدر نفسه  (5)
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.الشعراء چی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   
فالاّلم التي في )الرسول( عهدّية، .(1) 

ونالحظ أّنه يمكن أن يقع الضمير موقع لفظ الرسول فيقال: فعصاه فرعون، ويالحظ أن 
معّرف بالالم العهدّية هنا إرادة ذكر لفظ الّرسول لبيان شناعة معصية فرعون اختيار ال
فقال:ثم عاد اهلل تعالى إلى تخويفهم بعذاب اآلخرة (2) .لرسول رّبه

  چې  ې  ې   ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ   چ 
إلنكار مسلط على الوقوع ،وقد توصل النظم استفهام إنكاري ، وا ) كيف (  ـاالستفهام ب  

الحكيم إلى اإلنكار عن طريق الكناية ، ألن اإلنكار بـ )كيف( مسلط على الحال ، فكما 
أنكرت )كيف( حال االتقاء اقتضى ذلك اإلنكار إنكار وجود االتقاء نفسه ، الذي هو 

ا وقاية أنفسكم من صاحب الحال المنفية بـ )كيف( وهذا أبلغ مما لو قيل : لن تستطيعو 
مستعمل في التعجيز وذهب ابن عاشور إلى أن االستفهام  (3)عذاب يوم القيامة

وهذا هو اإلنكار ؛ألن اإلنكار في هذا االستفهام أن اهلل عز وجلَّ ينكر عليهم (4)والتوبيخ
متفرع بالفاء على ما تضمنه  أن تكون لهم طاقة تحمل عذاب اآلخرة ،وهذا االستفهام

وما أدمج فيه من التسجيل بأن  السابق من التهديد على تكذيب الرسول الخطاب 
شاهد عليهم  فليس بعد الشهادة إاّل المؤاخذة بما شهد به ، وقد انتقل بهم من  الرسول 

التهديد باألخذ في الّدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد 
ة وقد نشأ هذا االستفهام عن اعتبارهم أهل اتِّعاظ وخوف بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيام

                                                 

،و تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ،  19/48امع ألحكام القرآن ، ينظر: الج (1)
هـ  1399-بيروت / لبنان  -عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،دار الفكر 

  .7/1691م ،  1979/
هـ( ،دار القلم، 1425اني الدمشقي )ت البالغة العربية ، عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميدينظر: ( 2)

 .1/440م ، 1996 -هـ  1416دمشق، الدار الشامية، بيروت الطبعة: األولى، 
 –ينظر: التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الحكيم ،د. عبد العظيم المطعني ،مكتبة وهبة  ( 3)

 . 4/307م ،2007-ه1428القاهرة الطبعة الثانية 
 29/274والتنوير  التحريرينظر:  ( 4)
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من الوعيد بما حّل بأمثالهم مما شأُنه أن يثير فيهم تفكيرًا من النجاة من الوقوع فيما ُهدِّدوا 
به ، وأنهم إن كانوا أهل جالدة على تحمل عذاب الّدنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب 

في اآلية تقديم وتأخير أي و  (1)االستفهام على هذا المعنىاآلخرة ، فدّلت فاء التفريع واسم 
وأنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ،فكيف تتقون يومًا يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم

الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير ، والشيب بكسر ،و األول قوله َيْجَعُل اْلِوْلداَن ِشيبًا 
ضم الفاء وكسرت ألجل الياء ، ويجعل يحتمل أن يكون الشين جمع أشيب ووزنه ُفُعل ب

مسندًا إلى اهلل تعالى أو إلى اليوم ، والمعنى أن األطفال يشيبون يوم القيامة ، فقيل : إن 
ذلك حقيقة ، وقيل : إنه عبارة عن طوله، وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك اليوم يقال في 

صل فيه أن الهموم واألحزان إذا تفاقمت واأل، اليوم الشديد يوم يشيب نواصي األطفال 
 ،ألن كثرة الهموم توجب انقصار الروح إلى داخل القلب ؛على اإلنسان أسرع فيه الشيب

وذلك االنقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء الحرارة الغريزية وضعفها يوجب 
وذلك ،غم على األخالط وذلك يوجب استيالء البل،بقاء األجزاء الغذائية غير تامة النضج 

فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة الهموم جعلوا الشيب  ،يوجب ابيضاض الشعر
ألن ؛كناية عن الشدة والمحنة وليس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان شيبًا حقيقة 

 إيصال األلم والخوف إلى الصبيان 
يجوز أن يكون المراد وصف ذلك  :الثاني ،وألن الطفل ال تمييز له؛غير جائز يوم القيامة 

:قال المتنبي  (2)اليوم بالطول وأن األطفال يبلغون سن الّشيخوخة والّشيب
 (3)هرمُ الصبّي ويَ  ناصيةَ  شيبُ ويَ              ةً حافَ نَ  سيمَ الجَ  مُ رِ تَ خْ يَ  والهمُ                 

ذا كان والضمير في "يجعل" يجوز أن يكون هلل عز وجل ، ويج     وز أن يكون لليوم ، وا 
لليوم صلح أن يكون صفة له ، وال يصلح ذلك إذا كان الضمير هلل عز وجل إال مع تقدير 

نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه و . حذف ؛ كأنه قال : يوما يجعل اهلل الولدان فيه شيباً 
جح لبيان شدة ذلك حماًل على المجاز العقلي بعالقة الزمانية وهو األر كقولهم نهاره صائم 

                                                 

  . 29/274المصدر نفسه ينظر:  (1)
 . 20/162ينظر:  مفاتيح الغيب  ( 2)
  . 172/ 1ه ( ، 468ينظر: شرح ديوان المتنبي ، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ) ت  (3)
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كناية عن ،فضاًل عن ال ،ويحتمل معناه يجعل هوله فهو من مجاز الحذفاليوم العظيم 
وكثرة ما فيه من هموم وأحزان؛ ألن الشيب مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن،  شدته،

.(1)أو كناية عن طوله، وأن األطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة، فيشيبون
  چۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ     ەئ  وئ    وئۇئچ 
يحتمل أكثر من وجه في عودته على ما قبله ،فقد  الضمير المجرورنلحظ أنَّ        

ويحتمل أن يعود على اهلل أن تنفطر ،يعود على اليوم ، أي : تتفطر السماء لشدة هوله 
 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ٹ چ  بأمره وقدرته وهذا نظير قوله

  (2)يألن تأنيثها غير حقيق؛وجاء منفطر بالتذكير مؤنثة، ل أظهر،والسماءواألو  ،الفرقان
السََّماُء: تذكر وتؤنث، والتذكير قليل. وكأن التذكير جمع سماوة، مثل حمامة وقيل :"

وحمام. والسماء إذا أردت المطر مؤنثة، يقال أصابتنا سماء مروية وأسمية كثيرة، 
ذا أردت بالسماء    .وهي ها هنا في وجه التذكير  (3)"السقف ذكرتوتصغيرها سمية. وا 

(4) :قال الشاعر

 حابِ السّ  عَ مَ  ماءِ نا بالسَّ قْ حِ لَ                  وماً قَ  إليهِ  ماءُ السَّ َرَفَع لو فَ              
 :قال الزجاج وتذكير السماء على ضربين 

                                                 

  . 4/59المكتبة األزهرية للتراث  ، حامد عونى ، المنهاج الواضح للبالغة (1)
  .2/425ل لعلوم التنزيل التسهي ينظر: (2)
هـ( تح: د. أحمد عبد 361أبو الحسين سعيد بن إبراهيم التستري )ت  المؤلف: المذكر والمؤنث (3)

 83م : 1983-ه1403المجيد هريدي ، مطبعة المدني بمصر ،
ه( تح: أحمد يوسف النجاتي وآخرين ، دار 207معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء ) ت  ينظر :( 4)

و شرح ديوان الفرزدق،د. علي مهدي ، 199/ 3مصر، الطبعة: األولى ، –ية للتأليف والترجمة المصر 
 والرواية فيه :              65/ 1م ، 1997 -ه1417بيروت ، الطبعة : األولى ، –دار الجيل  زيتون ،

 سَّماِء َمَع السَّحاِب   َلِحْقنا بال           ولو رفَع اإللُه إليِه قومًا                             
 والرواية التي في الديوان ال شاهد فيها على ذلك . 
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نما أراد لم يرد اللفظ قصد  .وكأنهعلى أن معنى السماء السقف :أحدهما   السماء بعينها وا 
 .قصد السقف فذكر على هذا المعنى كأنهما عال من مخلوقات اهلل 

على قولهم امرأة مرضع على جهة النسب فالمعنى السماء ذات انفطار كما أن :والثاني  
يعني في ذلك اليوم حماًل على (2)"فيه : " به أيوقال ابن قتيبة (1)المرضع ذات الرضاع

وذهب الزمخشري إلى أنه لالستعانة وقيل سببية،  والجميع ، ان حرف نيابة حرف مك
مثلها في قولك : فطرت العود بالقدوم فانفطر به ، يعني : أنها تنفطر بشدة ذلك  سواء

اليوم وهو له كما ينفطر الشيء بما يفطر به . ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقااًل 
.(3)يتها من وقوعهيؤّدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخش

ولما كان المراد الجنس الشامل للكل ذكر فقال : ) منفطر ( أي منشق متزايل من "   
في واحدة من السماوات ، وفي  ظاهراً  لكانهيبة الرب تزايل المتفرط من السلك ، ولو أنث 

انفطاره لطيفة أخرى ، وهي إفهام الشدة الزائدة في الهول المؤدي إلى  اختيار التذكير أيضاً 
لليوم  شد من األنثى ، وذلك كله تهويلأألن الذكر في كل شيء ؛ما هو في غاية الشدة 

سناد االنفطار والتفطر إلى السماء " لآللةبه ( أي بشدة ذلك اليوم وباؤه  )المذكور  وا 
 واألرض، هو من اإلسناد المجازي الدال على طواعية تلقائية كأنه يستغنى بها عن فاعل

، صور أهواله زيادة في عظمه فقال : ) السماء ( أي على  عظيماً  كان هذا أمراً  ولما،
 .تتشقق فما ظنك بغيرها من الخالئقعظمها وعلوها وشدة إحكامها .تنفطر به، و 

 
 

                                                 

محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت  ، إعراب القرآن وبيانه ،و 4/643ينظر : الكشاف ( 1)
بيروت( ، ) دار  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية ، هـ(1403
 10/267م 1995-هـ  1415الرابعة ،  الطبعة : بيروت( -دمشق  -ر ابن كثي

  .214/ 8نظم الدرر  (2)
 .2/425التسهيل لعلوم التنزيل  ينظر: ( 3)
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وتنكير ) منفطر  (  .وقيل تتشقق لنزول المالئكة، وقيل به أي بذلك المكان       
يناسب شدة ذلك اليوم العظيم .

 چۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ    چ             

الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على اهلل واألول أظهر؛ ألنه ملفوظ       
  چۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی   چ به.
(؛تأكيد الكالم بحرف التأكيدجاء      ألن المواَجهين به ابتداًء هم منكرون كون  ) إنَّ

كرة وهًدى فإنهم كذبوا بأنه من عند اهلل ووسموه بالسحر وباألساطير ، وذلك من القرآن تذ
ڑ   ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ إلى الصبر عليها   أقوالهم التي أرشد رسول اهلل 

 المزمل چگ  گ  گ  
حتمل أن تكون إلى ما ذكر من األنكال والجحيم واألخذ الوبيل ونحوه. ت اإلشارة بـ) هِذِه (و 
حتمل أن تكون إلى القرآن، أو إلى الشريعة تتكون إلى السورة بأجمعها و  حتمل أنتو 

والتذكرة مصدر كالذكر. وقوله  (َتْذِكَرة)ن هذه األقوال المنصوصة، فيه، إأي  .بجملتها
تعالى: َفَمْن شاَء اآلية، ليس معناه إباحة األمر وضده، بل يتضمن معنى الوعد والوعيد. 

وفي اآلية تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من .ير والطاعةوالسبيل هنا: سبيل الخ
ن كان مؤمنًا استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن  منكري البعث آمن به وا 
فاستدرك ما فاته ، وبهذا العموم الشامل ألحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت 

 تز نلحظ اختالف الضمير في سورتين جاءوعند قراءتنا لكتاب اهلل العزي .الجملة تذييالً 
ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ ففي سورة المدثر  ىإحداهما بعد األخر 

چ ، وقال في سورة المزمل:  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   

  چۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی   

                                                 

 4/359ـ  لباب التأويل في معاني التنزيلينظر:  (1)

 5/415المحرر الوجيز ينظر:   (2)
   5/390ينظر: المصدر نفسه  (3)
 29/177ير التحرير والتنو ينظر:  (4)
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الف؟ وورود الضمير في قوله: " إنه " في للسائل أن يسأل عما بين اآليتين من االخت
ألن المذكر به  ؛والجواب، أن هذا مما ال إشكال فيه ؟مؤنثًا  في الثانيةو  مذكراً  ىاألول

عظة أو موعظة وهو أيضا وعظ وتنبيه. فتارة تراعى العرب في مثل هذا جهة التذكير 
وتذكير، وهذا كثير الضمير على ما تقدره من تأنيث  وتارة تراعي جهة التأنيث، فتحمل

ومنه قول بعض العرب: فالن جاءته كتابي )فمزقها( فيسأل عن التأنيث في قوله: جاءته 
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹ چوفي قوله فمزقها فيقال: أليست بصحيفة، و

فيها موافقة ما  وأما فواصل اآليتين ومقاطعهما فمراعٍ  ،البقرة چڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڍ  
صحة بناء ما في آية المزمل على ما في  ىاسب مع اتحاد المعنى، أال تر اتصل بها للتن

آية المدثر لو قيل في الكالم إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى ربه سبيال بتذكير ما ذكر 
به، ثم اقتضت الفواصل المناسبة. ولما اكتنفت آية المدثر فواصل تكون في الوقف هاء 

ڌ  چ إلى قوله:  المدثر چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ   چ من لدن قوله تعالى: 

ناسبها قوله: )فمن شاء ذكره( . وأما آية سورة  ٥٦المدثر:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
المزمل  فما قبلها وما بعدها من الفواصل مستدع أيضا ورود الهاء على ما وردت فقيل: 

ەئ  چ ليجري على ما تقدم في قوله تعالى:  چىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی   چ 

وما بعد، ولم يكن ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر  چوئ    وئۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ   
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  چ من قوله تعالى: )فمن شاء ذكره( ، كما ال يناسب قوله تعالى: 

المناسبة وحصولها  اةعار مما ورد في سورة المدثر، فكل هذا ال إشكال فيه ل چی  ی   
سبحانه وتعالى ذكر في سورة  أنهو (1)تين على أتم وجه، واهلل أعلمفي كل من السور 

المدثر الصحف المنشرة  ويراد بها الكتاب ، فجاء الضمير مذكرًا ليناسب ذلك ، أما في 
 المزمل فاإلشارة إلى السورة أو اآليات السابقة . 

 
                                                 

أبو ،ينظر: مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ( 1)
دار الكتب ، عبد الغني محمد علي الفاسي وضع حواشيه: هـ(708بن إبراهيم الغرناطي، )ت جعفر أحمد

 . 2/493لبنان  –العلمية، بيروت 
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 ( 20اآلية والمؤمنين من قيام الليل ) رسول اهلل  عنالمحور الخامس : التخفيف 
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ    چ

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  

  چھ   

ضافة  ُافتتحت اآلية       باألسلوب الخبري المؤكد لتأكيد معنى الخبر واالهتمام به ، وا 
فيه غاية التلطف ، إذ ُينبئ عن  الرب إلى الضمير ) الكاف ( العائد إلى الرسول 

خفيف الذي جاءت ، وهذا مناسب لسياق الت العناية واإلمداد ، وفيه تكريم وتشريف له 
ومن أوجه البالغة ذكر مراتب القيام على سبيل التدلي ، إذ ذكر  من أجله اآلية.

لبيان    چڀ  چثم األدنى    چ ڀ چ ،ثم أدنى مرتبة   چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ األعلى
فضل األول وما يليه ، ومن لطائف اآلية المجيء بالفعل المضارع ) يعلم ( للداللة على 

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ ار ذلك العلم وتجدده ، وذلك إيذان بأنه محل الرضا منه.استمر 

استعمل فيه األدنى، وهو اسم تفضيل إذ أي زمانا أقل منهما،  في اآلية مجاز مرسل    چ
من دنا إذا قرب، لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من األحياز، ألن 

رادة  حياز بين الشيئين، فاستعمل في الزمهالقرب يقتضي قلة األ أي إطالق الالزم وا 
، أو في مطلق القلة.ويجوز اعتبار التشبيه بين القرب والقلة، ليكون هناك الملزوم 

.استعارة، واإلرسال أقرب

                                                 

به المعجز علميًا وبيانيًا، نور الدين عتر ، مطبعة الصباح، دمشق ، ينظر: في تفسير القرآن وأسلو  (1)
 206م     : 1999 -ه1420 2ط
 29/281ينظر : التحرير والتنوير  (2)

دار  ، هـ(1376محمود بن عبد الرحيم صافي )ت  ، الجدول في إعراب القرآن الكريمينظر :  (3)
 29/145م ، 1998 -هـ  1418لرابعة، ا الطبعة: مؤسسة اإليمان، بيروت، –الرشيد، دمشق 
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     چٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ   چ

وهو يقدر الليل والنهار عطف على إن ربك وفيه وضع المظهر موضع المضمر تقديره 
تقديم اسمه :" و  قال الزمخشري .أي يعلم مقاديرهما كما هي وأنتم ال تعلمون كما هي

فما مقدر  ،"دال على معنى االختصاص بالتقديروهو  عليه يقّدر عز وجل مبتدأ مبنياً 
م ال تقدرون والمعنى: أنك إال هو ،كما فيه التشريف بالبداءة بذكر اسم اهلل الكريم ، لهما
نما استفيد االختصاص من سياق  غير ذلك فيقول:"حيان  أبوفي حين يرى ، عليه وا 

وتقديم الليل على النهار في الذكر هنا ؛ ألن قيام الليل  ".الكالم ال من تقديم المبتدأ
والذكر فيه أفضل من النهار ، كما أنه هو المسبوق بالتحدث في اآلية الكريمة ، إذ مدار 

ية حول العبادة في الليل فناسب أيضًا البداءة به.اآل
     چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ   چ

فيه وجهان: أحدهما: فصّلوا ما تيّسر من الصالة ، فعبر عن الصالة بالقرآن لما يتضمنها 
رادة الكل أي مجاز مرسل بعالقة  من القرآن وهذا في األسلوب العربي من إطالق الجزء وا 

 الجزء. يأي فصلوا، الصالة: هي الكل، والقراءة: ه ، فاقرءوا:الجزئية
ويقول أهل العلم باللغة العربية: إن هذا األسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل، فهذا 
من باب بيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعالى في اآلية األخرى 

 چچ        چ  چ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ 

قرآن الفجر: أي صالة الفجر، فأطلق أيضًا هنا الجزء وأراد الكل، هذا أسلوب في  اإلسراء
اللغة العربية معروف،. فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصالة وجهان: 

                                                 

 10/115التفسير المظهري ،  (1)
  4/642الكشاف (2)
الشيخ عادل أحمد عبد  تح:هـ( 745أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي)ت ،تفسير البحر المحيط  (3)

وت بير  -لبنان –دار الكتب العلمية ، الموجود والشيخ علي محمد معوض، ود. زكريا عبد المجيد النوقي
  10/320 2001م -هـ 1422األولى الطبعة:

،د. منير محمود المسيري ،تقديم  -دراسة تحليلية –ينظر:دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم  (4)
 .677م :2099 –ه  1430القاهرة ، –د.عبد العظيم إبراهيم المطعني ود.علي جمعة ، مكتبة وهبة 
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ألن الفرض المقدر ال يؤمر فيه بما تيسر. الثاني: أنه ؛أحدهما: ما يتطوع به من نوافله 
محمول على فروض الصلوات الخمس النتقال الناس من قيام الليل إليها ، ويكون قوله 
)ما تيسر( محمواًل على صفة األداء في القوة والضعف ، والصحة والمرض ، وال يكون 
محمواًل على العدد المقدر شرعًا. الثاني: أن المراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن حماًل 

فظ. فعلى هذا فيه وجهان: أحدهما: أن المراد به قراءة القرآن في للخطاب على ظاهر الل
الصالة فيكون األمر به واجبًا لوجوب القراءة في الصالة والوجه الثاني: أن المراد به قراءة 
القرآن من غير الصالة ، فعلى هذا يكون مطلق هذا األمر محمواًل على الوجوب أو على 

أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ، االستحباب؟ على وجهين: أحدهما: 
ودالئل التوحيد فيه وبعث الرسل ، وال يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودالئل التوحيد منه أن 

ألن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. الثاني: أنه محمول على  ؛يحفظه
وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن االستحباب دون الوجوب ، وهذا قول األكثرين ألنه لو 

َفتَاَب َعَلْيُكْم( قيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم، وأصل التوبة .يحفظه
وهذا يناسب .الرجوع، فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف، ومن عسر إلى يسر

رخيص بقبول التوبة شبه الت إذ، تصريحية  استعارةوفي اآلية  .التدلي في اآليات السابقة
 في رفع التبعة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     چ

 .چڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  
الظاهر أّن قوله تعالى: َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرضى قد جاء مجيء التفصيل بعد 

رفع المشقة المترتبة  ، فحكمة النسخ واحدة: هيحماًل على أسلوب اإلطناب  اإلجمال
ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ على وجوب القيام الطويل في الليل. أجملت هذه الحكمة في قوله تعالى:

إلخ. فليست هذه  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ ثم فصلت في قوله جّل شأنه:    چڤ   ڤڤ  
 لبيان حكمة ثانية للنسخ كما أنها ليست مستقلة بالبيان عن ذلك اإلجمال.

 ن اهلل تعالى بذلك ثالثة أشياء، كلها مقتض للتخفيف على الناس في قيام الليل:بيّ       
                                                 

 6/131النكت والعيونينظر:  (1)
 19/53الجامع ألحكام القرآن ينظر: (2)
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األول: المرض. فالمريض يصعب عليه طول التهجد، فإّن السهر الكثير قد يضاعف 
 علته ويزيد آالمه.

 الثاني: الضرب في األرض للتجارة.
 والثالث: الجهاد في سبيل اهلل.
الرزق، والمجاهدين في سبيل اهلل مشتغلون في نهارهم بتلك فإّن الضاربين للتجارة وابتغاء 

يستعيدون به ما فقدوه من قوتهم لضعفوا،  األعمال الشديدة، فلو لم يناموا في الليل نوماً 
قال المفسرون: إّن في قرن الضرب في  .وكّلوا، وانقطعوا عن كثير من جالئل األعمال
رة إلى أّن الساعين في معايشهم يقاربون في األرض للتجارة بالجهاد في سبيل اهلل إشا

دفعه ، ثم  على وقد بدأ بعذر المرض لكونه أعم وال قدرة للمريض .األجر المجاهدين
 أتبعه بالسفر للتجارة ، ألنه يليه في العموم ، وذلك لحاجة الناس لطلب الرزق والمعيشة.

ألنه هو الذي  ؛تعالىشبه التصدق على المحتاجين بإقراض اهلل  چگ  گ  گ  گڳ  چ
 چ،فاستعمل اإلقراض بمعنى اإلنفاق في سبيل اهلل واشتق منه الفعل يعطي الثواب المقابل

،وفي هذا تفخيم لشأن الفقراء لئال َيُمنَّ على سبيل االستعارة التبعية أنفقوابمعنى  چگ  
  عليهم أحد بعطاء ، وهذا ما يقرره وصف اإلقراض بـ )حسنًا(.

فنًا بالغيًا أال وهو اإلطناب فقد  نلحظ في اآلية   چ ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڳ  چ
عمم بعد ذكر الصالة والزكاة واإلنفاق، ليشمل جميع أعمال إذ خاص، الام بعد ذكر الع

 لالهتمام بتقديم كل ما يرضي اهلل من أعمال الخير. .الخير والصالح
 چۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ

                                                 

 826محمد علي السايس: ،تفسير آيات األحكامينظر:  (1)
   30/695مفاتيح الغيب ،و  10/65الكشف والبيان عن تفسير القرآن ينظر :  (2)
 377ينظر :اإلبداع البياني في القرآن العظيم ، محمد علي الصابوني : (3)
 29/207ة والشريعة والمنهج التفسير المنير في العقيد ينظر:(4)
  
 



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 39 

 چمغفرة اهلل في جميع أحوالكم، فإن اإِلنسان قلَّما يخلو من تقصير أو تفريط أي اطلبوا "  

ختم تعالى السورة بِإرشاد المنفقين ف ،أي عظيم المغفرة، واسع الرحمة چہ  ہ  ہ  ھ     
المحسنين، إلى أن يطلبوا من اهلل الصفح والعفو، إذ ربما كانوا لم يخلصوا النية في 

العمل في اإِلقراض، فيضعوا النفقة في غير مواضعها، أو ينفقوها  اإِلنفاق، أو لم يحسنوا
فيما لهم فيه غرض وشهوة، وهو ختم يتناسق مع موضوع اإِلنفاق، فسبحان منزل القرآن 

يقاعها أما هذه اآلية فذات نسق خاص. فهي طويلة  (1)"بأوضح بيان متموج عريض ،  وا 
َغُفور  »تقرار : وهي الميم وقبلها مد الياء : تناسب هذا االس فاصلةوفيها هدوء واستقرار، و 

.«َرِحيم  

                                                 

 األولى،  الطبعة: -صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  ( 1)
 .3/445م  1997 -هـ  1417   
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 نتائج البحث:
 بعد هذا الطواف في رحاب سورة من أوائل سور القرآن الكريم التي نزلت على الرسول 

 يقف البحث عند أهم النتائج التي وصل إليها:
 ت العلوم الثالثة المعاني لقد اشتملت السورة الكريمة على فنون بالغية متنوعة شمل

والبيان والبديع وقد تضافرت هذه الفنون جميعها لتبرز لنا روعة كالم اهلل ودقة نظمه 
عجازه إذ إننا في آية واحدة على سبيل المثال نلحظ علوم البالغة الثالثة  في قوله  وا 

قديم ففيها أسلوب استفهام وت  چې  ې  ې   ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ  تعالى:
 وتأخير وكناية ومجاز فضاًل عن الفاصلة وأثرها .

  اشتملت السورة على أسلوب األمر كثيرًا وهذه من مميزات السور التي تفتتح بالنداء ، إذ
 يأتي بعده إما أمر أو نهي .

  حوت السورة أسلوبًا رائعًا من أساليب البالغة أال وهو التدلي ليناسب مواطن التخفيف
 ورة في بدايتها ونهايتها . التي جاءت به الس

  ضمت السورة بين جنباتها صورًا من المقابلة والطباق ) الليل والنهار ( )المشرق
 .والمغرب( 

    كان ألسلوب التقديم والتأخير أثر في السورة الكريم سواء التقديم بالعامل و غير العامل
 قديم لفظ الجاللة ) اهلل ( فيكتفالتقديم بالعامل أفاد االهتمام تارة واالختصاص تارة أخرى 

 كتقديم  والتقديم من غير العامل     چٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ   چقوله : 
السور  تقديم المريض على غيره في نهاية؛ألنه هو مقصود في السورة ، و ر االليل على النه

 مراعاة ألسلوب التدلي والتخفيف .
 ن السورة وهو حسن االبتداء وحسن الختام ، إذ إ اشتملت السورة الكريمة على فن رفيع

بالحديث عن  بدأت  إذبطرح الموضوع ذاته،  وانتهتبتناول موضوع معين  الكريمة بدأت
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٹ ٹ چ قيام الليل وتحديده 

وعات مختلفة ترتبط بنمط خاص ، ثم قطعت رحلة في موض چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    چنفسه  الموضوع بمن العالقات البنائية ، ولكنها ختمت 

 .چڀ  ڀ  



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 41 

  هو ةواحد فاصلة شطر السورة األول يمضي على إيقاع واحد. ويكاد يكون علىإن .
ليف ، وجدية الالم المطلقة الممدودة. وهو إيقاع رخي وقور جليل يتمشى مع جالل التك

وهول التهديد ،هول القول الثقيل .األمر ، ومع األهوال المتتابعة التي يعرضها السياق
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  چ المرّوع 

 . وهول الموقف الذي يتجلى في مشاهد الكون وفي أغوار النفوس : چۀ  ۀ  ہ  
        ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ                                                                

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې          ى       ۇ  ۆ 

 چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ     ى   ائ 

 سورة والسيما في آيات التيجمعت بنوعيه المرسل والعقلي أثر كبير في ال كان للمجاز
 الشدة تارة والتخفيف تارة أخرى .

  والتوجيه للطاعات ،بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير  لقد ختمت السورة
 .چۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ والقربات، والتلويح برحمة الّله ومغفرته 

 لعالمين وآخر دعوانا إن الحمد هلل ربِّ ا                          
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AL-Muzamil's Sura                       

A Rhetorical- Analytical study             

Asst.Prof.Dr. Ammar Ismail Ahmed

 

  

Abstract 

The research deals with one of the earliest suras of Quran 

namely AL- Muzamil's sura.This sura shows the prophet's missions 

(p.b.u.h). It   

  Starts with the glorious orders of standing the night in  

worshiping  Allah, prayer , citing Quran, depending on Allah , being 

patient on hardness , worshing  Allah , leaving the liars . The 

research comes to unvail the sura’s rhetorical strength .It depends on 

an  analytical and rhetorical approach to show the rhetorical arts of 

the Quranic verses and  to consider them as one unit constructing 

both the Quranic system and arrangement . It leaves the rhetorical 

divisions of the three sciences , science of figures , rhetoric and 

meaning science of  inorder to avoid         

Repeating the same verse in the same place or to avoid 

analyzing it if it has no rhetorical art . 

According to analyzing the verses rhetorically , the sura starts 

and ends .with the same subject  

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ   

چٿ  ٿ         
It starts with awakening the night in worshiping Allah and ends  

with the same  subject  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ    چ چ          
  The  of ordering style is the nature suras  which start with                                               

appealing then consequently comes either order or avoidance and  

those mentioned arts suit .the prophet’s works [p.b.u.h] finally ,the 

sura ends with aunique rhetorical style namely decreasing orders.              

       Key words: mental, hinting, rhetoric. 
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