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 قدهةه
وأصمي وأسمم  ،ا رب العالمين حمدا يميق بجاللو وكمالو

فكان بشيرا ونذيرا  ،عمى من أوتى الكتاب ومثمو معو
 ،وعمى آلو وأصحابو ،و وسراجا منيراوداعيا إلى ا بإذن

 وبعد:       ومن سار عمى ىديو إلى يوم الدين ........
وفيو من األسرار والدقائق  ،ىو أعمى طبقات الكالم -سبحانو–فكالم ا 

وذكر اإلمام  ،بةومن ثم كان معجزا لمخمق قاط ،ما تعجز عنو قوى البشر
، تيم مزايا ظيرت ليم في نظموأعجز  مما أعجزىم فقال : عبد القاىر شيئا

في سياق لفظو،وبدائع راعتيم من مبادئ آيو وخصائص صادفوىا 
 ،...بل وجدوا اتساقا بير العقول، ومجاري ألفاظيا ومواقعياومقاطعيا

حكاما لم يدع في نفس بميغ  ،وأعجز الجميور تقانا وا  ونظاما والتئاما وا 
 منيم ولو حك بيافوخو السماء موضع طمع ....

والذي ال ترى  ،ن ثم كان كالم ا ىو )النمط العالي والباب األعظموم
( وعمم المناسبات وجو من 1سمطان المزية يعظم في شيء كعظمو فيو..()

وفيو المطائف البالغية  ،وجوه إعجازه ؛ ألنو ىو االتساق الذي بير وقير
في أكثر لطائف القرآن مودعة : فييا قولو الفخر الرازي ثر عن أُ  التي

فيو  ،وشرف معانيو ،فكما أنو معجز بفصاحة ألفاظو ،الترتيبات والروابط
وفي ترتيبو سر  ونظم آياتو ..كما قال السيوطي : ،أيضا بسب ترتيبو

 بالغتو ؛ ألدائو إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ...

                                                           

 ذذم١ك اٌش١ز شاوغ. 95، 39 ٠ٕظغ صالئً اإلعجاػ (1)

 أمحد



 

 

 

 

 

 سالم محمد السيدأ.د /  (الملك) سورة في التناسب بالغة

8 

ون في ( وىذا التناسب يك1ولذلك كان عمم المناسبات في غاية النفاسة..)
ونسق الفواصل  ،والكممات التي بنيت عمييا اآليات ،السور، واآليات ترتيب
ومقاطع المعاني  ،غراض السورةوكذلك بين أ ،وموقفيا من آياتيا ،ووقعيا
 ولذا ،والتشاكل ،والتجانس ،ومن ثم عرفو عمماء المغة باالتصالفييا 

قامت عميو ىذه وىو ما  ،تتجمى البالغة ىنا في بيان أسرار ىذا الترتيب
لما ليا من مكانة تجمى شيء منيا في  ،الدراسة الموجزة في سورة الممك

 .ىكذا يجب أن تدرس سور القرآن كموو  ،بيان فضميا
 وعمى ا قصد السبيل

 أ د : السيد حممد سالم

 
 

 
 
 

                                                           

ِٚعرغن األلغاْ ٌٍـ١ٛطٟ  ،٠10/110ٕظغ ذفـ١غ اٌفشغ اٌغاػٞ  (1)

 .1/55، ٚٔظُ اٌضعع ٌٍثماعٟ 1/56



  

 

 

 

 
 7102إصدار  العدد الثاني والثالثون حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية

9 

 يدــــمته
 التعريف بالسىرة

ا لسورة الممك عدة مسميات كل منيا لو داللة بمضمونيا ومقصودى
وسأوجز القول ىنا في: بيان أسمائيا، وتاريخ  ،األعظم، كما سيأتي

والموضوعات التي اشتممت عمييا والخالف  ،نزوليا، ومقصودىا األعظم
 في عدد آييا .

من خالل تتبع كالم العمماء يتجمى أن ليذه تسعة أسماء بعضيا مشتق 
 من بعض وىي:

المنجية  ،الواقية ،المانعة ،تبارك الممك ،تبارك الذي بيده الممك ،تبارك 
 ،وقد عمل بعض العمماء لبعض ىذه المسميات الممك.، المجادلة ،المّناعة

قال : كنا  ،من ذلك قول األلوسي : أخرج الطبراني عن ابن مسعود
وأخرج الترمذي وغيره عن ابن  ،: المانعةنسمييا عمى عيد رسول ا 

وىو ال  ،ي قبرخباءه عمعباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي 
 فأتي النبي ،يحسب أنو قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الممك حتي ختميا

تنجيو من عذاب  ،ىي المنجية ،: ىي المانعة فأخبره فقال رسول ا 
 القبر ... 

 ....، والحاكموعمل تسميتيا ) المنجية والمجادلة ( بقولو : أخرج الطبراني
 ، أتحفك بحديث تفرح بو   قال : بميأنو قال لرجل : أال ،عن ابن عباس

وجميع ولدك وصبيان  ،قال اقرأ : )تبارك الذي بيده الممك ( وعمميا أىمك
بيتك وجيرانك . فإنيا المنجية، والمجادلة يوم القيامة عند ربيا لقارئيا 
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وينجو بيا صاحبيا من عذاب القبر  ،وتطمب لو أن تنجيو من عذاب النار
 .بصيغة المبالغة(1)تسمي أيضا : الواقية، المناعة. .. وفي جمال القرآن :

وذكر الشيخ سميمان بن عمر العجيمي الشيير بالجمل: أنيا تدعي في 
وعن ابن شياب:  ،وتنجي من عذاب القبر ،ألنيا تقي ،ة : المانعةاالتور 

وزاد (2)، ألنيا تجادل عن صاحبيا في القبرأنو كان يسمييا المجادلة
"سورة تبارك الذي بيده الممك" في سماىا النبي الشيخ ابن عاشور قال

أن سورة من القرآن حديث رواه الترمذي عن أبي ىريرة عن النبي 
وىي "سورة تبارك الذي بيده الممك  ،ثالثون آية شفعت لرجل حتي غفر لو

فيذه تسمية لمسورة بأول جممة وقعت  ،" قال الترمذي ىذا حديث حسن
ما ُسمي ثابت بن جابر ) تأبط شرًا( ولفظ ك ،فتكون تسمية بجممة ،فييا

سورة مضاف إلي تمك الجممة المحكية وسميت أيضا ) تبارك الممك ( 
وكتب التفسير  ،والشائع في كتب السنةبمجموع الكممتين في عيد النبي 

وفي أكثر المصاحف : تسمية ىذة السورة : سورة الممك وكذلك ترجميا 
وكذلك عنونيا البخاري في  ،رة الممكالترمذي : باب ما جاء فى فضل سو 

 .( 3)كتاب التفسير من صحيحو 
وأشير ىذه األسماء وأوجزىا ) الممك ( ؛ لما فيو من جماع ذلك كمو،   

وكمال العظمة  ،ولداللتو عمى القوة الجامعة والمطمقة لكمال القدرة
                                                           

ٌألٌٛؿٟ  ،ظ١ُ ٚاٌـثع اٌّثأٟ( عٚح اٌّعأٟ فٟ ذفـ١غ اٌمغآْ اٌع(1

، ٚاٌجاِع ٠ٚ8/481ٕظغ اٌّعجُ اٌىث١غ ٌٍطثغأٟ  -صاع اٌفىغ 29/2جـ

 . 5/164اٌصذ١خ ٌـٕٓ اٌرغِظٞ 

 4/373( اٌفرٛداخ اإل١ٌٙح ترٛض١خ ذفـ١غ اٌجال١ٌٓ ٌٍضلائك اٌشف١ح جـ (2

صاع تذٛز ٌٍٕشغ ٚاٌرٛػ٠ع  5،6/ 29( ذفـ١غ اٌرذغ٠غ ٚاٌر٠ٕٛغ جـ(3

 .5/164ٌذض٠س فٟ اٌرغِظٞ ٚ ا ،ترٛٔؾ
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وطالقة التصرف في  ،المتناسبة مع مفتاح السورة الدال عمى تمك العظمة
 مكو وممكوتو . وشئون خمقو ...م

قيل : نزلت سورة الممك بعد سورة )الطور (  : ومكانو ،تاريخ نزوليا
وقد نزلت سورة ) الطور ( بعد سورة ) اإلسراء( وقبيل اليجرة فيكون نزول 

قال القرطبي :  ،وىي مكية باالتفاق (1)سورة الممك في ذلك التاريخ أيضا 
 ( 2)ع. سورة الممك مكية في قول الجمي

أن سورة تبارك الممك  ويدل عمى ذلك أيضا ما روي عن ابن عباس
 ( 3)نزلت بمكو .

وقال السخاوي : نزلت  ،قالو مقاتل ،وفي عمدة القارئ : وىي مكية كميا
وىي ألف وثالثمائة حرف وثالثمائة وثالثون  ،وبعد الطور ،قبل الحاقة

  (4)كممة وثالثون آية 
وآييا إحدى وثالثون آية في  ،وقيل مدنية ،مكيةأما البقاعي فقال : وىي 

 والمكي، وثالثون فقط فيما عداىما . ،المدني األخير

                                                           

طثع  322( إٌظُ اٌفٕٟ فٟ اٌمغآْ ذأ١ٌف عثض اٌّرعاي اٌصع١ضٞ ص(1

 تّىرثح ا٢صاب تّصغ. 

صاع اٌىرة اٌّصغ٠ح  –ذذم١ك ادّض اٌثغصٟٚٔ  18/205( ذفـ١غ اٌمغطثٟ (2

ذذم١ك ِذّض عثض هللا  ٠ٚ8/173ٕظغ ِعاٌُ اٌرٕؼ٠ً ٌٍثغٛٞ  1964 2طـ 

 ،ِٓ اٌرفاؿ١غ اٌرٝ ٔصد عٍٟ طٌه ورفـ١غ ِماذًَ ٚغ١غٖ 1997 4إٌّغ طـ

 ٚاٌرفـ١غ اٌىث١غ ٌٍغاػٜ . ،ٚاٌىشاف ،ٚتذغ اٌعٍَٛ

ٚإٌاؿز ٚإٌّـٛر  256/ 5ٚفرخ اٌمغ٠غ  ،8/230(٠ٕظغ اٌضع إٌّثٛع 3)

  3/125ٌٍٕذاؽ 

  414/ 28(عٙضج اٌماعئ شغح صذ١خ اٌثشاعٞ 4)
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( عدىا المدني األخير  9واختالفيا في آية : ) قد جاءنا نذير ( رقم)  
 . (1)ولم يعدىا أبو جعفر ،وعدىا شيبة ،ولم يعدىا غيرىما ،والمكي

صمة بسياق يجمي موقفيم اآلية جاءت في آية واحدة مت ولكن ىذه
ولم تأت في المصاحف آية مستقمة مما يؤكد  ،الحقيقي حين جاءىم النذير

العدد السابق ) ثالثون آية ( والمتفق عميو كما ورد في األحاديث 
 المذكورة ونحوىا .
قال " إن سورة من  عن النبي روى عن أبي ىريرة  : فضل السورة

بيده  فر لو " وىى سورة تبارك الذيغُ  القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى
 (2)الممك " وىذا حديث حسن. 

"إن سورة في  وفي صحيح ابن حبان عن أبي ىريرة عن رسول ا
ُيغفر لو ) تبارك الذي بيده  آن ثالثون آية تستغفر لصاحبيا حتىالقر 

فأطمق  ،أراد بو ثواب قراءتيا،تستغفر لصاحبيا الممك ( قال أبو حاتم 
كما يطمق اسم السورة نفسيا  ،وىو الثواب ،عمى ما تولد منواالسم 
 (3)عميو

أما عن مقصود السورة : فيتجمى من أول كممة فييا  : مقصودىا
وما فيو من  ،)تبارك( الدالة عمى التعاظم الذي ال يكون إال  سبحانو

الدالئل الثالثة التي انبمجت بعده مباشرة، واستيمت كميا باسم الموصول " 
الذي خمق سبع  –الذي خمق الموت والحياة  –لذي " ) الذي بيده الممك ا

                                                           

ذم١ك ص عثض ذ 102/ 3شغاف عٍٝ ِماصض اٌـٛع ِصاعض إٌظغ ٌإل(1)

 ٘ـ  1408 1ِىرثح اٌّعاعف تاٌغ٠اض طـ  –اٌـ١ّع دـ١ٕٓ 

 . 164/ 5( اٌجاِع اٌصذ١خ ٌـٕٓ اٌرغِظٞ ) فضً ؿٛعج اٌٍّه ( 2)

 . 3/67(صذ١خ اتٓ دثاْ ترغذ١ة اتٓ تٍثاْ ذذم١ك شع١ة األعٔؤط 3)
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كما  ،أبرزىا الداللة عمى معرفة السامع بذلك ،سماوات ( وفيو أسرار جمة
قال الشيخ عبد القاىر:" تفسير ىذا :أنك ال تصل " الذي " إال بجممة من 

اء بعد ( وما ج1وأمر قد عرفو لو") ،الكالم قد سبق من السامع عمم بيا
لذلك قال البقاعي:  ،ذلك كمو من دالئل إنما ىو تفصيل ليذا اإلجمال

الدال عميو ) تمام القدرة  ،مقصودىا : الخضوع  ؛التصافو بكمال الممك
الدال عميو تمام العمم . الدال عميو  ،الدال عميو قطعا إحكام ( المكونات

العمم بتحتم  لينتج عن ذلك ،مع إحكام المصنوعات عمم ما في الصدور
البعث لدينونة العباد عمى ما ىم عميو من الصالح والفساد كما ىي عادة 

 (2)لتكتمل الحكمة وتتم النعمة.  ،المموك
وقد بدأ الكالم بعد ىذه المفاتيح الثالثة بتفصيل ثالثيا ) الذي خمق سبع 

فحدثنا عما فييا من  ،وما قبمو معنويان ،سماوات طباقا ( لكونو حسيا
ثم بيان  ،ثم جعميا رجوما لمشياطين ،ثم الزينة لممؤمنين ،الصنع إحكام

مصير الكافرين الذين اتبعوا اليوى ...ثم تتوالي دالئل القدرة والعظمة حتى 
تربط آخر السورة بأوليا " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء 

 ،ل في النيايةفقد تواءمت طالقة القدرة فى البداية مع نفس الحا معين "
وىذا يدل عمى ترابط أوليا مع  ،وىو مانسميو رد األعجاز عمى الصدرو

 دىا وخاتمتيا.ومقصو  ،آخرىا وقوة العالقة بين مطمعيا

                                                           

 ذذم١ك اٌش١ز شاوغ . 200صالئً اإلعجاػ  - 1

ِٚا ت١ٓ  ، 103/ 3ض اٌـٛع ( . ِصاعض إٌظغ ٌالشغاف عٍٝ ِماص2)

 اٌمٛؿ١ٓ ؿالظ ِٓ ٔـشح ص وّا ٔثٗ اٌّذمك .
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 هىضىعات السىرة:
احتوتيا  التي ىي الموضوعات الرئيسة جيا البقاعياألمور التي در  وىذه

 السورة الكريمة .
كما  أصوليا الكبرى ضوع العقيدة فيعالج مو وىي كشأن السور المكية ت

ذكر محقق كتاب مصاعد النظر حيث ذكر أنيا تناولت ثالثة أىداف رئيسة 
 ىي : 

قامة األدلة والبراىين وا   ،وقدرتو عمى اإلحياء واإلماتة ،إثبات عظمة ا -
عمى وحدانية رب العالمين . ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين لمبعث 

 ،أول السورة إلي اآلية الخامسة أدلة عمي الوحدانية فمن( . 1)والنشور 
ومن بداية اآلية السادسة " ولمذين كفروا بربيم عذاب جينم وبئس 
المصير " إلي قولو تعالي " فاعترفوا بذنبيم فسحقًا ألصحاب السعير"اآلية 
الحادية عشرة حديث عن المجرمين يتبعو الترغيب ببيان مكانة) الذين 

 ،غيب( وبعض دالئل القدرة حتى اآلية الخامسة عشرةيخشون ربيم بال
ومنيا إلي قولو تعالي " فمما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل ىذا 
الذي كنتم بو تدعون " اآلية السابعة والعشرون، سياقات تحذير وتذكير، 
تحذير من عقابو مشفوع بتذكير بنعمو ؛ لتقوى الرغبة في الرجوع إلي رب 

 باقتناع وقوة برىان . العالمين
ثم يأتي ختام السورة في الثالث آيات األخيرة يحمل لمحات التدبر  

يقاظ الفكر وتحريك الشعور وذلك باستفيامين تتوسطيما  ،واإلنذار وا 
 فكل األمور بيده .  ،عمومية الرحمة المرغبة في التوكل عمي ا وحده

                                                           

 104/ 3 ( داش١ح ِصاعض إٌظغ1)
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م، وتثبت الدالئل عظوتمك ىي أغراض السورة التي تجمي مقصودىا األ
 الدالة عميو.

كما  ة موضوعاتفتتجمى في خمس أما بالغة التناسب في السورة
 يأتي : 

 :األول: التناسب بينها وبني سىرتي: )التحرين (و)القلن(
فمو تأممنا في  ،وتييئ لسورة القمم ،سورة الممك نتيجة لسورة التحريم

وت والحياة ليبموكم مقدمة سورة الممك في قولو تعالى:) الذي خمق الم
أيكم أحسن عمال ( لوجدناىا تحمل االختبار الذي وقع في بدايات سورة 

تعالى) الذين يخشون ربيم  كما أن نسيج السورة من قولو ،التحريم
..( نتيجة لمنداءات السابقة في سورة التحريم :) يا أييا الذين بالغيب

 -كفروا ال تعتذروا اليوم .. يا أييا الذين -آمنوا قوا أنفسكم وأىميكم نارا ..
يا النبي جاىد الكفار يا أي -يا أييا الذين آمنوا توبوا إلى ا..

..( ثم يأتي اإلعجاز المجمل في خاتمة السورة " ومريم ابنة والمنافقين
وعمى ذلك  ،عمران.." ليتالحم مع العظمة اإلليية في أول سورة "الممك"

ونسيج سورة الممك  ،ة سورة الممكفختام سورة التحريم مترابط مع بداي
وىكذا ىيأت سورة التحريم لسورة  ،تفصيل ونتائج لوقائع سورة التحريم

قال البقاعي : فعمم  ولذلك ،وكانت الثانية ثمرة ألشياء في األولى ،الممك
وىو سر البالغة ؛  ،مناسبات القرآن : عمم تعرف منو عمل ترتيب أجزائو

وتتوقف اإلجادة  ،عاني لما اقتضاه من الحالألدائو إلي تحقيق مطابقة الم
أما ترتيب السور ( 1)فيو عمى معرفو مقصود السورة المطموب ذلك فييا 

فمن قائل : إنو توقيفي ومن قائل إنو اجتياد من  ،فقد اختمف العمماء فيو
                                                           

 1/5( ٔظُ اٌضعع 1)
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ومصحف ٌأبَى  ،بدليل اختالف مصاحفيم كمصحف ابن مسعود الصحابة
واألرجح ىو األول  ،وبعضو اجتيادي ،وبعضيم يرى أن بعضو توقيفي

 ( 1كترتيب اآليات )
ن كانت متصمة بما  ،وليا داللة محددة ،وكل سورة ليا منزلة بين السور وا 

 ومناسبة. ،ولكن لتسميتيا وجو ،وبما بعدىا ،قبميا
ن اختمف مكان  ومن ثم كانت كل سورة متصمة بما قبميا وبما بعدىا وا 

 النزول.
مدنية  ،باعتبار ترتيب المصحف بين سورتين وقد وقعت سورة الممك

ويكف  ،وىي سورة القمم ،ومكية تأتي بعدىا ،تسبقيا وىي سورة التحريم
لخصو اإلمام  االستدالل عمى ما ذكرتو من عالقات بين السور الثالث بما

وصفات  د ما افتتحت بو السورة من التنزيوجعفر بن الزبير في قولو: ورو 
يب تفصيل التقمب اإلنساني من لدن خمقو من ساللة التعالي إنما يكون عق

لم يرد أثناء  من طين إلي إنشائو خمقًا آخر وكذا كل ما ورد من ىذا ما
 واإلعالم بصفات التعالي والجالل .  آي قد جردت لمتنزيو

ولما كان قد أوقع في آخر سورة التحريم ما فيو أعظم عبرة لمن تذكر 
امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا  من ذكر ،وأعمى آية لمن استبصر

صالحين قد بعثيما ا تعالي رحمة لعباده واجتيدا في دعاء الخمق فحرم 
االستنارة بنورىما، والعياذ بيداىما من لم يكن أحد من جنسيما أقرب 
إلييما منو وال أكثر مشاىدة لما مدا بو من اآليات وعظيم المعجزات ومع 

 ثم أعقبت ىذه العظة بما جعل في ا شيئا،ذلك فمم يغنيا عنيما من 

                                                           

صعاؿح ٚذذم١ك عثض اٌماصع  7( ٠ٕظغ أؿغاع ذغذ١ة اٌمغآْ ٌٍـ١ٛطٟ صـ1)
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لم يغرىا  وىو ذكر امرأة فرعون التي ،حالياطرف منيا، ونقيض من 
مع شدة الوصمة واستمرار األلفة لما سبق  ،مرتكب صاحبيا، وعظيم جرأتو

﴿رب ابن لي عندك ليا في العمم القديم من السعادة وعظيم الرحمة فقالت 
 [. 11تحريم : سورة ال] بيتًا في الجنة﴾

وحصل في ىاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك بو أولى الناس 
في ظاىر األمر، وتقديم سبب امتحان عصم منو أقرب الناس إلى التورط 

ثم أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل ىذين السببين، وانفصمت في  ،فيو
عاقل حيث وىو ذكر مريم ابنة عمران ليعمم ال ،مقدماتيا عن تينك القصتين

بقولو  أعقب تعالى ذلك ،يضع األسباب، وأن القموب بيد العزيز الوىاب
سورة  ﴾قدير  ىو عمي كل شيءتبارك الذي بيده الممك و  ﴿ الحق :
ذا كان الممك سبحانو وتعالى بيده الممك فيو يؤتي الممك  ،1الممك وا 

والفضل من يشاء، وينزعو ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويزل من يشاء 
ا صرحت بو اآلية األخرى في آل عمران، فقد اتضح اتصال سورة الممك كم

ثم بنيت سورة الممك عمى التنبيو واالعتبار ببسط الدالئل  ،بما قبميا
 .(1)ونصب البراىين حسبما يبسطو التفسير 

وامرأة فرعون  وقيل : لما ذكر آخر التحريم امرأتي نوح ولوط الكافرتين،
رة بقولو " الذي خمق الموت والحياة " مرادًا بيما السو  المؤمنة افتتحت ىذه

 ،الكفر واإليمان في أحد األقوال؛ لإلشارة إلي أن الجميع بخمقو وقدرتو
ولم ينفعيما اتصاليما بيذين النبيين ،وليذا كفرت امرأة نوح، ولوط

 ولم يضرىا اتصاليا بيذا الجبار العنيد ... ،وآمنت امرأة فرعون ،الكريمين

                                                           

ٚذذم١ك أ ِذّض ( اٌثغ٘اْ فٟ ذغذ١ة ؿٛع اٌمغآْ ٌٍغغٔاطٟ صعاؿح 1)

 .1091/ ٠ٚ2ٕظغ ِالن اٌرأ٠ًٚ  – 341شعثاْ صـ 
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ا  ﴿وىو أن أول ) تبارك ( متصل بقولو في آخر الطالق ووجو آخر 
فزاد  ،[ 11الطالق : ] ﴾الذي خمق سبع سماوات ومن األرض مثمين 

ذلك بسطا في ىذة اآلية " الذي خمق سبع سماوات طباقًا " إلي قولو " 
نما فصمت بسورة التحريم ألنيا  ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح " وا 

 .(1)لطالق كالتتمة لسورة ا
 ،ونخمص من كل ىذا إلى: أن أول سورة الممك تجمية لقضاء ا وقدره

وختام سورة التحريم بموقف  ،ممكو، وتصرفو في شؤون خمقو حاطةوا  
مريم )عمييا السالم ( أقرب ليذا االفتتاح ألنو أمر خارق لمعادة ) فنفخنا 

اسب مع األمر فيو من روحنا ( وىذا يستدعي أن يترتب عميو التعظيم ليتن
 الجمل الذي ختمت بو السورة . 

أما عن عالقتيا بسورة القمم فنمحظ أن القسم عمى مكانة النبي "صمى ا 
ثباتا لمقامو بعد قولو تعالى في  ،عميو وسمم" إنما جاء تسمية لو سورة وا 

ا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين  الممك " قل أرأيتم إن أىمكني
" وال تطع كل  ،يم" ثم تتوالى ىذه التسمية " فال تطع المكذبين "من عذاب أل

وليس مؤىال لذلك ..  ،حالف ميين" ومعموم أنو ال يطيع أحدا من ىؤالء
ولكنو بسط الكالم في سياق التسمية لبيان المكانة المدلول عمييا بقولو 

نك لعمى خمق عظيم" ثم يأتي دليل التيديد بتغوير الماء في  آخر تعالى" وا 
سورة الممك تييئة لتفصيل ىذا األمر في سورة القمم مع قصة أصحاب 

لما ذكر سبحانو في آخر سورة )  وىذا ما يقول فيو السيوطي: ،الجنة
استظير عميو في ىذه السورة بإذىاب ثمر  ،تبارك ( التيديد بتغوير الماء

                                                           

..  62/ ٠ٚ8ٕظغ ٔظُ اٌضعع  ،145ذغذ١ة اٌمغآْ ٌٍـ١ٛطٟ صـ  أؿغاع (1)
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فأصبحوا لم  ،وىو نائمون ،أصحاب البستان في ليمة بطائف طاف عميو
ذا كان ىذا في الثمار وىي  ،حتى ظنوا أنيم ضموا الطريق ،جدوا لو أثراً ي وا 

وليذا قال "  ،فالماء الذي ىو لطيف رقيق أقرب إلي الذىاب ،أجرام كثيفة
وىم نائمون فأصبحت كالصريم " وقال ىناك " إن أصبح ماؤكم غورًا " 

( 1)مة كما أسري عمى الثمرة في لي ،إشارة إلي أنو يسري عميو في ليمة

 يعني أنو ختم بقريب مما بدأ وىو الوعيد والتيديد ولكن بصورة مختمفة .
بل ىو  ،، أو تيديدًا فقطأري أن ختام سورة الممك ليس وعيداً غير أني 

وبداية  ،وكفروا وتغيروا ،تذكير بالقدرة عمي اإلنعام الذي من أجمو تبطروا
يتجمي في قولو  ثم الوعيد الذي -سورة القمم تمييد بمواساة النبي

سبحانو " فستبصر ويبصرون " يقدم بو لقصة أصحاب الجنة كالنسيج 
وىذا وجو  ،الذي يجري في السورة الثانية امتدادا لمضمون السورة األولي

 :  (القمم)التناسب بينيما وليذا قال البقاعي في سورة 
أبيم في آية " فستعممون من ىو  وبيان ما ،مقصودىا: إظيار ما استتر

في ضالل مبين " بتعيين الميتدي الذي برىن عمى ىدايتو حيازتو العمم 
الذي ىو النور األعظم الذي ال يضل بمصاحبتو بتقبل القرآن، والتخمق 

 (2)بالفرقان الذي وصفو الرحمن بقدر اإلمكان الذي تتصل إليو قوة اإلنسان

... 
الممك انبمج  فالتطبيق العممي لوقائع التيديد والتحذير والوعيد في سورة

 بصورة منفصمة في سورة القمم وىما من سور المفصل .

                                                           

  146(أؿغاع ذغذ١ة اٌمغآْ صـ 1)

  8/89(ٔظُ اٌضعع 2)



 

 

 

 

 

 سالم محمد السيدأ.د /  (الملك) سورة في التناسب بالغة

20 

وتالحميا  ،والتناسب الذي وقفت عنده ىنا يتجمي فيو استكمال المعاني
فكما أن كل مقطع من مقاطع السورة يتناسق مع الذي  ،بين سور القرآن

 ،أو استكمال لو في المعني ،ويكون الثاني كنتيجة لألول ،ويميد لو ،يميو
 فكذلك السورة مع التي قبميا وكذا حال التي بعدىا معيا .

 هىضىعاتها.والثاني: التناسب بني أمساء السىرة وهقصىدها  
 أوال : الفرق بين المقصد والموضوع :

مقصود السورة األعظم ىو األمر المييمن عمي السورة كميا ؛ ألنو يجمع 
وىذا قول البقاعي "  ،ونيايتيا ،ويربط بدايتيا ،معانييا ويشمل أغراضيا

 ،ويستدل عميو فييا ،إن كل سورة ليا مقصد واحد ٌيدار عميو أوليا وآخرىا
ذا كان فييا  ،وأبدع نيج ،أتقن وجوفترتب المقدمات الدالة عميو عمى  وا 

وىمم جرًا .  ،في دليل الدليل وىكذا ،يحتاج إلي دليل استدل عميو شيء
ثم انعطف الكالم وعاد النظر  ،بدأذا وصل األمر إلى غايتو ختم بما منو فإ

فتكون السورة  ،ومرقي غير األول منيع ،عميو عمى نيج آخر بديع
المزينة بأنواع  ،والدوحة البييجة األنيقة الحالية ،كالشجرة النضيرة العالية

وأفنانيا منعطفة إلي تمك  ،الزينة، المنظومة بعد أنيق الروق بأفنان الدر
وشعبة  ،ئرة منيا ليا شعبة متصمة بما قبمياالمقاطع كالدوائر، وكل دا

وآخر السورة قد واصل أوليا كما الحم انتياؤىا ما  ،ممتحمة بما بعدىا
كل سورة دائرة كبرى مشتممة فصارت  ،وعانق ابتداؤىا ما قبميا ،بعدىا
 ،ئر اآليات الغر البديعة النظم العجيبة الضم بمين تعاطف أفنائيااو عمى د

وأغصانيا ...فمن حقق المقصود األعظم في كل  وحسن تواصل ثمارىا
 (1)وجميع أجزائيا  ،وقصصيا ،سورة عرف تناسب آياتيا
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 ،ومن ثم يتجمي أن المقصد ىو: الموضوع الكمي الجامع لمعاني السورة
 وموضوعاتيا التي تكونت منيا.

أو األجزاء التي تألفت منيا السورة  ،وأن الموضوعات ىي: تمك المقاطع  
الخضوع في بيان الدالئل الدالة عمي مقصودىا األعظم الذي ىو) كما سبق

 ،فيتصل بسابقو ،(، وأن كل دليل يسمم لمذي يميو ويميد لو عز وجل
ويييئ لالحقو حتى صارت السورة كدائرة واحدة انعطف أوليا عمى آخرىا 
وبذلك تتآزر ىذه الموضوعات التي تكونت منيا السورة في إبراز ىذا 

 األعظم المييمن عمييا والجامع لدواخميا وأطرافيا . المقصود 
 : عالقة ذلك بأسماء السورة

ىذه العالقة جمعيا البقاعي في عبارة واحدة فقال : واسم كل سورة مترجم 
وعنوانو  ،عن مقصودىا ؛ ألن كل شيء تمحظ المناسبة بينة وبين مسماه

 ،أكثر من اسم وبعض السور ليا (1)الدال باإلجمال عمي تفصيل ما فيو 
 ،وىذه األسماء منيا ما ىو توقيفي ،كما رأينا في سورة الممك مناط حديثنا

كما قال الطبري " لكل سورة من القرآن اسم  ،ومنيا ما ىو اصطالحي
منيا ما ىو توقيفي  ،وبعض السور ليا أكثر من اسم سماىا بو الرسول

 .(2)ومنيا ما ىو اصطالحي "
وأسماء السورة كما سبق لو  ،عمي المقصود أدل وال ريب أن التوقيفي
اسميا  أما ،عقب عمييا ، أو بعض المواقف التيدالئل من كالم النبي

 من ىذا مما يجعل أغمب الظن أنو توقيفي، )الممك ( فمم يرد عميو شيء
 التسمية جامعة ألحوال الممك التي بنيت عمييا السورة من :  وأن ىذه
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إلي بيان  ،أوليا إلى الدالئل الدالة عمى ذلكإثبات العظمة، والقدسية في 
عواقب من كذبوا ثم الختام المتناسق مع البداية من أنو ال يممك أحد من 

ودلت عمى ذلك كممة "تبارك" والتعالي  ،وأن الممك كمو  ،األمر شيء
والتعاظم ال يكون إال لمن ىذا شأنو، ومن ثم قال البقاعي : واسميا ) 

 ،ذلك ؛ ألن الممك محل الخضوع من كل من يري الممكالممك ( واضح في 
كان لو من و  ،وكذا تبارك ؛ ألن من كان كذلك كان لو تمام الثبات والبقاء

 ،والواقية ،كمال الخضوع واالرتقاء وكذا اسميا : المانعة كل شيء
ومن لزميا نجا  ،والمنجية ؛ ألن الخضوع حامل عمى لزوم طريق السعادة

ىذا عن عالقة (1)ن كل ىول ووقي كل محذور "ومنع م ،مما يخاف
وبقية األسماء تدل عمييا األحاديث السابقة  ،أسمائيا بمقصودىا األعظم

 ومسمياتيا . ،في فضل السورة
 ،التي تواصمت أما عن عالقات ىذه المسميات بموضوعات السورة

فبالتأمل في مكونات السورة نجد  ،وترابطت في بيان ىذا المقصود األعظم
ن ىذه المسميات تتواءم مع العظمة المطمقة الدال عمييا استيالل أ

 ،وال يخفي عميو شيء ،وفيو لفظ الممك الذي يجمع كل أمر ،السورة
كما أن القدرة عمي  ،والتحصن بو يقي ويمنع وينجي ويجادل عن صاحبو

لذلك  ،اإلحياء واإلماتة .. تتجمي في القدرة عمى كل ما سميت بو السورة
لبقاعي في بداية حديثة عنيا بقول الولي المموي: ىذه السورة استدل ا

وقال :" وددت لو كانت في صدر كل  ،يحبيا لكثرة عموميا كان النبي 
وذلك ألنيا كما قال بعض العمماء : تعالج إنشاء تصور جديد (2)مسمم "
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  ِٓ دض٠س اتٓ عثاؽ ٚصذذٗ اٌذاوُ 11616ٚاٌطثغأٟ فٟ اٌىث١غ 
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تصور واسع شامل يتجاوز عالم األرض  ،لموجود، وعالقتو بخالق الوجود
لي حياة في اآلخرة ،إلي عالم السماوات ،يز الدنيا المحدودوح ،الضيق  ،وا 

لى خالئق أخرى غير اإلنسان في عالم األرض كالجن والطير وفي  ،وا 
لي عوالم في الغيب غير عالم الظاىر  ،العالم اآلخر كجينم وخزنتيا وا 

فال تستغرق في الحياة الحاضرة  ،تعمق بيا قموب الناس، ومشاعرىم
كما أنيا تثير في حسيم التأمل فيما بين  ،ذه األرضفي ى ،الظاىرة
وسبق أن  ،(1)مما يمرون بو غافمين " ،وفي واقع حياتيم وذواتيم ،أيدييم

وينبمج تحت ثالثة أىداف :  ،السورة تعالج في عموميا موضوع العقيدة
بيان  ،إقامة األدلة والبراىين عمى وحدانيتو ،إثبات عظمة ا وقدرتو

 ين ومصائرىم .عاقبة المكذب
 ،واسميا "الممك" الذي ىو رأس ىذه األسماء يحمل كل ىذه المعاني

: ، أما أسماؤىاويدخل معو اسميا ) تبارك الممك، وتبارك الذي بيده الممك(
فكل ذلك جمي في أنيا تدفع عمن  ،والمجادلة ،والمنجية ،والواقية ،المانعة

ومصائر ال  ،ووحدانية ،وما يترتب عمييا من : قدرة ،يقر بعظمة ا
 والخضوع لربوبيتو. ،يممكيا غيره ..وكل ذلك يستدعي اإلقرار بعظمتو

 الثالث: التناسب بني فاحتة السىرة وهقصىدها :
( ولكن لم يرد في 2ورد لفظ ) تبارك ( في القرآن الكريم تسع مرات)  

 ،بوالمقصود األعظم فييما متقار  ،فاتحة السور إال في) الفرقان والممك(

                                                           

عضاص عٍٝ تٓ ٔا٠ف فصً فٟ ِٛضٛعاخ ؿٛع اٌمغآْ جّع ٚإ( ا1ٌّ)

  1/1290اٌشذٛص 

" فرثاعن هللا 14ا١ٌّٓ" ٚاٌّؤِْٕٛ"ذثاعن هللا عب اٌع 54فٟ األعغاف  (2)

"ذثاعن اٌظٞ 10"ذثاعن اٌظٞ ٔؼي اٌفغلاْ" 1ٚٚأدـٓ اٌشاٌم١ٓ" ٚٚاٌفغلاْ

"ذثاعن اٌظٞ جعً فٟ اٌـّاء تغٚجا" 61إْ شاء جعً ٌه س١غا " ٚ
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فكما سبق في سورة الممك : إظيار الذلة والخضوع لمن بيده الممك 
فكذلك في سورة الفرقان ذكر  ،وىو تعظيم لمحق سبحانو ،والممكوت

بإنذار المكمفين عامة  البقاعي أن مقصودىا : إظيار شرف الداعي 
المدلول عميو بيذا  ،المستمزم لمعمم التام ،بمالو سبحانو من القدرة الشاممة

فيو  ،لقرآن المبين، المستمزم ألنو ال موجود عمى الحقيقة سوى من أنزلوا
( وفي طميعة ىذا المقصود يتجمى تعظيم الرسول 1وما سواه باطل ) ،الحق

 صمى ا عميو وسمم، وبذلك يكون اجتمع فييما تعظيم ا ورسولو.
المتفقتين في االستيالل متقارب حيث  فالمقصود األعظم من السورتين

وكذا اإلنذار والتحذير واألدلة الدامغة الدالة عمي  ،والقدرة ،التفرد بالممك
التفرد ... ففي الفرقان " الذي لو ممك السماوات واألرض " وفي الممك " 

يحتاج إلي  -تأممنا لو –الذي بيده الممك... " وكل من سياق السورتين 
بحانو عن كل الدال عمي تنزيو الحق س ،ىذا االستيالل البديع النادر
باإلضافة إلي ما فيو من مبالغة في الخير  ،افتراء صدر من المشركين

والعطاء، وىو مقام الثناء عمى ا بما ىو أىمو ألن لفظـ ) تبارك ( بما 
خصوصية ينفرد  ،والتعالي، والتعاظم ،والتنزه ،فيو من معاني : التقديس

: ير ) تبارك ا ( فقالاس عن تفسوسئل أبو العب ،بيا ذو الجالل واإلكرام
 ،وقال الزجاج : تبارك : تفاعل من البركة ،والمتبارك : المرتفع ،ارتفع

                                                                                                                                   

"ٚذثاعن اٌظٞ ٌٗ ٍِه 85"فرثاعن هللا عب اٌعا١ٌّٓ " ٚاٌؼسغف 64ٚغافغ

عته طٞ اٌجالي ٚاإلوغاَ"  "ذثاعن اؿ78ُاٌـّاٚاخ ٚاألعض" ٚاٌغدّٓ 

 ٚأٚي اٌٍّه.

 .2/317( ِصاعض إٌظغ 1)
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وقال ابن عباس : تبارك : تعالي وتعاظم ... وقال الميث في التفسير : 
 .( 1) ،وتبارك بالشيء : تفاءل بو ،تبارك ا تمجيد وتعظيم
اد من قولو وىوا المر  ،وتكاثر ه: تزايَد خيرُ  أحدىما ،وذكر الرازي فيو معنيان

في ذاتو فيحتمل  وأما تعاليو عن كل شيء ،تعالي: " ليس كمثمو شيء "
والتغير  ،وقدمو عن جواز الفناء ،أن يكون المعني : جل بوجوب وجوده
ووحدانيتو عن مشابية شيء من  ،عميو، وأن يكون المعنى جَل بفردانيتو

 الممكنات .
صفاتو، فيحتمل أن يكون المعني : جل أن  في وأما تعاليو عن كل شيء

 ،أو تصديقا وأما في أفعالو،أو تصوراً  ،أو نسبيا ،يكون عممو ضروريا
 إال من قبمو . ،وصالح حال الوجود ،فجَل أن يكون الوجود والبقاء

: تدل عمى البقاء ... والمعني : أنو سبحانو صل الكممةوقال آخرون : أ
وباٍق في صفاتو ممتنع  ،ممتنع التغير ،أبداً و  ،وتعالى باٍق في ذاتو أزالً 

 ،ولما كان سبحانو وتعالي ىو الخالق لوجوه المنافع والمصالح ،التبدل
 ( 2)وجب وصفو سبحانو بأنو تبارك وتعالي  ،والمبقي ليا

من خالل ىذا ونحوه من أقوال العمماء يتجمي أن ىذا االستيالل " تبارك 
وكل آية منيا تنطق بيذه  ،لسورةالذي بيده الممك " إجمال فصمتو ا

وبيان  ،والعمم ،ومراحل إثبات القدرة ،واألفعال ،العظمة في الذات والصفات
 ،والقدرة عمى حجبيا.. وغير ذلك مجمل في مفتاح السورة ،النعم

 وتفصيميا يتمخص فيو .
 

                                                           

 ( ٠ٕظغ ٌـاْ اٌعغب ) تغن ( 1)

  .. تشٟء ِٓ االسرصاع 24/44ذفـ١غ اٌغاػٞ (2)
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 التناسب بني آيات السىرة وفىاصلها: الرابع:
والغرض منيا، ومن  ،توقيفية ومعرفة اآليات ،الفاصمة ىي آخر اآلي

وتحسين الكالم ؛ ألنيا ُتحدث إيقاعا  ،إفيام المعني ،الوقوف عندىا
ونسق  ،بواسطة الحروف المتماثمة التي تؤدي إلي جرس رتيب ،جميال

  ( 1)صوتي متوازن

وىذا النسق الصوتي المتوازن ورد في سوره الممك عمي نمط واحد تختم 
ليس  ،في إحدى وعشرين آية عمى التوالي فيو فاصمة اآلية بحرف الراء

بينيا حرف آخر وبعدىا تغير مرتين فقط؛ حيث جاء آخر الفاصمة حرف 
الميم مرتين يتخمميما حرف النون سبع مرات فتمك ثالثون آية عدد آيات 
السورة الكريمة، ولكن ىذه الفواصل تختمف من حيث العالقة بين فاصمة 

صمة مستقرة في قرارىا، متعمقة بمعنى بحيث تأتي الفا ،اآلية وصدرىا 
وعمى ذلك ففي السورة فواصل  ،فال يتم المعنى المراد إال بيا ،اآلية كميا

 ،والتوشيح ،وفواصل تعطي معنى التذييل ،وتمكنو في بابو ،تقوي المعنى
وبيان  ،وغير ذلك مما يجعل لكل فاصمة داللة تتناسب مع اآلية ،والتالؤم

 ذلك كما يأتي :
 : الفواصل التي جاءت تمكينا لممعني : أوالً 

 ،والتمكين معناه : أن تسبق الفاصمة بتمييد يجعميا متمكنة في بابيا
متعمقا معناىا بمعنى الكالم كمو  ،مستقرة في قرارىا مطمئنة في موضعيا

 .(2)واضطراب الفيم  ،بحيث لو طرحت الختل المعني ،تعمقًا تاما
                                                           

ص اٌّذّضٞ  189(٠ٕظغ صعاؿاخ دٛي اإلعجاػ اٌث١أٟ ٌٍمغآْ ص 1)

 1404ٖ اٌذٕاٚٞ ط صاع اٌطثاعح اٌّذّض٠ح

ِٚٓ تالغح   /4ٚتغ١ح اإل٠ضاح  ،1/108( ٠ٕظغ اٌثغ٘اْ ٌٍؼعوشٟ 2)

 اٌفجاٌح ِىرثح ٔٙضح ِصغ  – 3ط  75اٌمغآْ ص أدّض تضٚٞ صـ 
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 معني في السورة كما يأتي : والفواصل التي تجمى فييا ىذا ال
 اآلية األولي " تبارك الذي بيده الممك وىو عمي كل شيء قدير " .  .1

فالفاصمة قولو تعالي " وىو عمي كل شيء قدير " تكميل وتمكين لممعني 
بما  ،واتساع السمطان وبسطو عمي كل شيء ،وىو شمول القدرة ،المراد

 و .في كممة ) شيء ( من اإلبيام الذي ال حدود ل
وعمي تمك الشاكمة من مجيء الفاصمة توكيدًا لممعني وتمكينًا لو قولو  .1

 تعالى " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعمناىا رجومًا لمشياطين "
تأتي الفاصمة في قولو تعالي " وأعتدنا ليم عذاب السعير " لتؤكد استمرار 

ذلك ؛ ألن األصل وأن النعم التي تحولت نقما كانت مجرد تمييد ل ،العذاب
بيا فتحولت ليم آالت رجم  مات ييتديوعال ،في المصابيح أنيا زينة

فكانت الفاصمة متمكنة في  ،اآلخرة أشد وأنكىوتنبييا بأن عذاب  ،تذكرة
 بابيا ومؤكدة لممعني المراد بيانو .

ويأتي معنى التمكين أيضا في اآلية الثامنة عشرة " ولقد كذب الذين  .3
تيا " فكيف كان نكير" يقول البقاعي " أي إنكاري عمييم من قبميم " فاصم

وىول أمره فقد جمع إلى  ،بما أصابتيم بو من العذاب في تمكن كونو
 (1)التسمية غاية التيديد"

فالنكير ىنا عذاب ليم يؤكد عقوبة تكذيبيم من باب قولو تعالى " 
قا لو ويمكرون ويمكر ا " فما قبل الفاصمة ميد ليا وجاءت ىي تحقي

 وتوكيدًا .

                                                           

 8/79( ٔظُ اٌضعع 1)
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وكذلك اآلية الرابعة والعشرون " قل ىو الذي ذرأكم في األرض "  .4
ليو تحشرون " فالقصر في الحشر  ،يؤكد القصر في اإليجاد ،فاصمتيا " وا 

 فكذلك ال يحشرون إاٌل إليو . ،فكما أنو ال يوجدىم غيره
 واآلية التاسعة والعشرون  .5

يو توكمنا " فاصمتيا قولو تعالي " قولو تعالي " قل ىو الرحمن آمنا بو وعم
تحقق عاقبة من ضل فتوكل عمي  فستعممون من ىو في ضالل مبين "

 غيره. 
 .التي حققت ما تم بو التمييد لممعنى المراد إقراره  ،تمك فاصمة التمكين

أو الفاصمة الموشحة فكثيرة في  ،ثانيًا : أما فاصمة التوشيح
وأبو ىالل العسكري وىو  ،جعفر. والتوشيح تسمية قدامة بن  السورة

ي أن يجعل قبل العجز ما بمعن ،الذي سماه الخطيب: اإلرصاد أو التسييم
 .(1)يدل عميو

 حيث جاءت فيما يقرب من نصف عدد آيات السورة وىي :  
 ،اآلية الثالثة التي جاءت دلياًل ثانيا من دالئل القدرة والوحدانية  -1

ات طباقًا ما تري في خمق الرحمن وىي قولو تعالي " الذي خمق سبع سماو 
 –حتما  –من تفاوت " فاصمتيا " ىل تري من فطور " ؛ فنفي التفاوت 

يشير إلي ىذه الفاصمة ويييئ ليا ؛ ألن االستفيام ىنا بمعنى النفي أي 
 ال ترى فطورًا .

اآلية الرابعة " ثم ارجع البصر كرتين ينقمب إليك البصر خاسئًا "  -1
وكثرة  ،كميل من طول المعاودة " قال األلوسي : أييا " وىو حسير فاصمت

                                                           

ٚذفص١ً اٌّصطٍخ ِٚـ١ّاذٗ فٟ ِعجُ  4/17( ٠ٕظغ تغ١ح اإل٠ضاح 1)

 .. 57اٌّصطٍذاخ اٌثالغ١ح ٚذطٛع٘ا ص أدّض ِطٍٛب صـ 
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وأشار إليو ودل عميو قبل قراءتو ىو سياق  ،والذي ميد لذلك (1)المراجعة 
 اآلية من قبل .

: كفروا بربيم عذاب جينم " فاصمتياوكذا اآلية السادسة " ولمذين  -3
رج "وبئس المصير " فقولو سبحانو " ولمذين ...." بيان لمقرار الذي ال مخ

منو ألنيا خبر مقدم لقولو " عذاب جينم " . وجعمو ابن عاشور من باب 
التتميم ؛ لئال يتوىم أن العذاب أعد لمشياطين خاصة ... والمراد عامة 

وألجل ما في الجممة من زيادة الفائدة غايرت الجممة التي  ،المشركين
 .(2)قبميا فمذلك عطفت عمييا 

الفاصمة التي أفادت معني يؤكد وعمي أي حال فالسياق دل عمى ىذه 
فقد سبق في الكالم ما  ،مراده ؛ ألن المقصود : وبئس المصير جينم

 وىذا ىو معني التوشيح كما سبق . ،يشير إلييا
وكذا اآلية السابعة " إذا ألقوا فييا سمعوا ليا شييقًا " وفاصمتيا "  -4

سموع وىي تفور " فقولو ) سمعوا ( يدل عمي المسموع ) شييقا ( والم
يدل عمي الفوران )وىي تفور ( وكذا الشأن في قولو تعالى"إن الذين 
يخشون ربيم بالغيب" تدل عمى بيان الجزاء الذي ختمت بو" ليم مغفرة 

وكذا اآلية بعدىا " وأسروا قولكم أو اجيروا بو " تدل عمى  ،وأجر كبير"
رة كمو إحكام عممو في الفاصمة" إنو عميم بذات الصدور" وكذا سياق السو 

وترى ذلك بارزا في  ،كل فاصمة تتشح بالمعنى الذي يدل عميو سابقيا
 ..14،15،19،11،14 اآليات :

 

                                                           

 29/8( عٚح اٌّعأٟ 1)

 ٠ٛ29/23غ ( ٠ٕظغ اٌرذغ٠غ ٚاٌر2ٕ)
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 ثالثًا : الفواصل التي جاءت تذييال : 
 والتذييل : تعقيب الجممة بجممة تشمل عمي معناىا لمتأكيد .

قولو تعالي " الذي خمق الموت  ،وأول شواىده ىنا اآلية الثانية -0
ليبموكم أيكم أحسن عمال " فاصمتيا " وىو العزيز الغفور " والعزيز والحياة 

ىو الغالب تشتمل عمي معني االبتالء أي الجزاء عمي عدم الطاعة 
بمعني أنو  ،والغفور تشمل معنى الجزاء عمي الطاعة ،واالنقياد ألمر ا

ترغيب بعد ترىيب ؛ ألن العزيز ىو  وفي ذكر )الغفور ( ،يعامل بالفضل
فينا مصدر قوة تحتاج إلى تخفيف فجاءت  ،غالب الذي ال يغمبو شيءال

وتمك بالغة الفواصل حين تؤكد معني  ،صفة )الغفور( لتؤدي ىذه الميمة
ومن ثم جاءت اآلية عقبيا دالة عمي اإلبداع الذي  ،مضى بطريق آخر

يناسب كمال العزة وجالل المغفرة فقال " الذي خمق سبع سماوات طباقًا ما 
وىذا يدل عمي قمة التناسب بين اآليات  في خمق الرحمن من تفاوت " ترى

وىكذا  ،وأن فواصل اآليات منسجمة مع رؤوس اآليات ،بعضيا وبعض
 يكون التكامل البديعي في بيان رب العزة. 

وكذا اآلية الثانية عشرة " إن الذين يخشون ربيم بالغيب ليم  -7
انو " ليم مغفرة " جزاء مغفرة " فاصمتيا ) وأجر كبير ( فقولو سبح

 أما قولو تعالي : " وأجر كبير " فيي تشمل المغفرة . ،خشيتيم
وكذا اآلية بعدىا ) الثالثة عشرة ( " وأسروا قولكم أو اجيروا بو "  -3

فاصمتيا " إنو عميم بذات الصدور " ففييا معني التيديد الذي ىو لب 
وىذا ىو معني  ،جيرحيث يتجمي فيو االستواء بين السر وال ،اآلية قبميا

 عممو بذات الصدور .
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وكذا اآلية الخامسة عشرة " ىو الذي جعل لكم األرض ذلواًل  -4
ليو النشور " . يقول  فامشوا في مناكبيا وكموا من رزقو " فاصمتيا " وا 

لية النشور " قيل عطف عمي الصمة بعد مالحظة  ،األلوسي : وجممة " وا 
 . (1)مير المخاطبين المدفوع فتدبرض: حال مقدرة من لوقي ،ما ترتب عمييا

 ومعموم أن التتميم ىو أن يؤتي في كالم ال ،وذكر ابن عاشور أنيا تتميم
يوىم خالف المقصود بفضمو تفيد نكتة ثم قال بعدىا : وتعريف " النشور " 

فكان قولو "  ،ومنو نشور المخاطبين ،فيعم أي كل نشور ،تعريف الجنس
ليو النشور " بمنزلة التذ  .(2)ييل وا 

وذاك ما لحظتو من البداية وأوردتو ىاىنا ؛ ألنيا تشتمل عمي معني 
فيو أي السعي وما  ،بمعني أن يكون عممكم كمو  ،األمرين السابقين

ليو . ،ترتب عميو  منو وا 
أما اآلية التاسعة عشرة " أولم يروا إلي الطير فوقيم صافات  -5

إنو بكل شيء بصير " ألنيا ويقبضن ما يمسكين إال الرحمن " ففاصمتيا " 
 تشتمل عمى معنى القدرة عمى اإلبداع الذي تجمى في بيان اآلية قبميا . 

 رابعًا : الفاصمة المشتممة عمى معنى التناسب:
وعرفو الخطيب بقولو : أن  ،والتوفيق ،واالئتالف ،ويسمي مراعاة النظير

 .(3)يجمع في الكالم بين أمر وما يناسبو ال بالتضاد 
مي ىنا في قولو تعالي " أال يعمم من خمق " وفاصمتيا قولو تعالي " ويتج

وىو المطيف الخبير " وىي مناسبة لمتنبيو السابق الذي يحمل معنى 

                                                           

 29/18( عٚح اٌّعأٟ 1)

 29/32( اٌرذغ٠غ ٚاٌر٠ٕٛغ 2)

  4/13( تغ١ح اإل٠ضاح 3)
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أي الذي  ،االستفيام اإلنكاري أي كيف تنكرون عممو بخمقو   وىو المطيف
والخبير مؤكدة ليا ؛ ألن  ،يعمم ما ال ُيدرك من دقائق األمور وخفييا

 . (1)عناىا : العمم ببواطن األمورم
والفاصمة ىنا جمية في  ،فالتناسب يسري مع حركة المعنى في السياق كمو

 تحقيق المعني .
وكذلك نري التناسب يتناغم مع ىذا التقسيم المتقابل بين حالتين في قولو 
تعالى " أفمن يمشي مكبا عمى وجيو أىدي أمن يمشي سويًا " فاصمتيا " 

. وىي متعمقة بالفعل ) يمشي ( والذي  11تقيم " اآلية عمي صراط مس
يناسب " سويا " ىي تمك الفاصمة ؛ ألن " عمي صراط مستقيم " أعمي 

والتناسب والتناغم يجري في سياق اآلية كميا ؛ ألنيا  ،درجات االستواء
 وتحبب في الحالة الثانية . ،توبخ عمي الحالة األولي

ضرب لممشرك والموحد ؛ توضيحاً   وقال األلوسي عقب اآلية " مثل
 ( 2)وتحقيقا لشأن مذىبييما ،لحالييما في الدنيا

وبين ) سويًا ( و ) عمي  ،وعميو أيضا يكون التناسب في السياق كمو مرة
 مرة ثانية . ،التي جاءت فاصمة ( صراط مستقيم

 خامسًا : الفواصل المصدرة :
 ،سبقت في سياق اآليةبمعني أن تكون المفظة  ،أي التي جاءت تصديراً 

 وىو نوع من أنواع رد األعجاز عمي الصدور .
ويتجمي ذلك في ختام السورة في قولو تعالي " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غورًا فمن يأتيكم بماء معين " الفاصمة ىنا قولو تعالي " فمن يأتيكم بماء 

                                                           

  ( ٠ٕظغ اٌّفغصاخ فٟ غغ٠ة اٌمغآْ ) ٌطف ٚسثغ (1)

 29/23( عٚح اٌّعأٟ 2)
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ي نازاًل في معين " وقد أوجز البقاعي القول فييا بعد أن فسر" غورًا " بمعن
وافتقاركم وانخالع  ،وتجمي ضعفكم ،بحيث ال يكون لكم فيو حيمة ،األرض
واضطراب أفكاركم حينئذ " فمن يأتيكم بماء معين " جار دائما ال  ،قموبكم

ينقطع ... إال رب العالمين . فإنو ىو القادر عمي ذلك " فقد رجع ذلك 
 . "( 1)سن وجو وأكمل وعانقو عمى أح ،عمي ذلك األول –كما تري  –اآلخر 

وعمميا في تحقيق المعني وتوكيده وتمكينو  ،تمك ىي براعة الفاصمة
 الذي يحقق روابط الكالم ويبرز لطائفو. ،وانبثاقيا من معناه

 اخلاهس :التناسب بني هقاطع السىرة: 
التسميات وأن اسميا  وسر ىذه ،الحديث عن أسماء السورةسبق 

 ،اىا الذي يشيد بيذا الممك ويدلل عميوالمشيور ) الممك( يطابق محتو 
كما  –اسم السورة  وأن ،وىناك تجمت العالقة بين اسم السورة ومضمونيا

ومقصودىا األعظم يتجمي من  ،ترجمة لمقصودىا األعظم –قال البقاعي 
موضوعاتيا وأن البداية فييا تتطابق مع النياية التي ختمت بيا وكأنيا 

ذا كانت البداية تتآزر مع  ،ي تحقيق المراددائرة يمتقي أوليا بآخرىا ف وا 
الذي أقيمت عميو، ونسجت خيوطو من  ،فكيف بالمضمون ،النياية
فجاء فييا الترغيب والتحذير وكل منيا يتآزر مع اآلخر في  ،مفتاحيا

وأن  ،كما ىو شأن السور المكية ،إثبات الواقع الذي يعالج موضوع العقيدة
مييا وىي من خالل ما سبق بيانو تتمخص العمد الثالثة التي أقيمت ع

 فيما يأتي :
إثبات العظمة والييمنة والقدرة عمى كل شيء وفي طميعتيا اإلحياء  .1

 واإلماتة .

                                                           

 8/88( ٠ٕظغ ٔظُ اٌضعع 1)
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 ثم إقامة األدلة عمي القدرة والعمم و الوحدانية . .1
ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين المنكرين لقدرة ا وخاصة  .3

 ليم خالليا أنو ليس إاّل إليو .موضوع البعث والنشور الذي يبين 
ومحققة لمقصودىا  ،العمد الثالثة متناسبة مع مفتاح السورة وىذه

ومترابطة فيما بينيا بعرى وثيقة فإثبات العظمة التي ىي الغرض  ،األعظم
األول أو الموضوع األول من موضوعات السورة جاءت إجمااًل في مقطعين 

ه الممك ( والثاني ) وىو عمى كل من مقاطع المعني األول : ) الذي بيد
 شيء قدير ( .

ثم جاءت دالئل العظمة بعد ذلك تفصيال، مشفوعة بدالئل القدرة والعمم 
وىذا ىو الموضوع الثاني الذي عم  ،المؤكدة ليا والمزيمة عنيا أدنى ريب

حيث استيل بأعظم دليل وىو ) خمق الموت والحياة ( ثم  ،أرجاء السورة
لذي خمق سبع سماوات ...( والتحدي بأن يكون فييا أدني إحكام القدرة ) ا

جاء ذلك بتكرار اسم الموصول ) الذي ( الدال عمى وصف  ،تفاوت
 ،ثم جاء دليل النعم األول بأسموب التحقيق -كما سبق –المعارف بالجمل 

مستيال بواو االستئناف الدالة عمى أن ىذه دالئل أخرى " ولقد زينا 
يح ..." وىذه الالم الداخمة عمى ) قد ( جواب لقسم السماء الدنيا بمصاب

ثم  ،وجاء الحديث عن السماء الدنيا فقط مراعاة لقدرة البشر ،محذوف
وىذا  ﴿ وجعمناىا رجومًا لمشياطين﴾جاء التناسب بين الزينة وضدىا 

 يتناسب مع العظمة التي تجعل من الخير شرًا لمن يستحقو . 
قرارىم  ،ليم وما أعد ،ارثم يتحدث السياق متوعدًا الكف وعارضًا حالتيم وا 

ثم يتبع ذلك ترغيب في  وا بذنبيم فسحقًا ألصحاب السعير﴾فاعترف﴿
إن الذين يخشون  ﴿المغفرة واألجر الكبير لمن يئوب إلى ا ويخشاه 

ثم يرد عمى  ،وتمك من رحمة ا ربيم بالغيب ليم مغفرة وأجر كبير﴾
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جواىم ، ثم يذكرىم بنعمة كبرى يعيشونيا نكرانيم أن ا يعمم سرىم ون
ىو الذي جعل لكم يعتدل ميزان سعييم ﴿ مبينا أن مصيرىم إليو حتى

ليو النشور ثم يستنكر  ﴾األرض ذلواًل فامشوا في مناكبيا وكموا من رزقو وا 
 عمييم أمنيم مكر ا .

وىنا تبدأ مرحمة التيديد وتتكرر بطريق االستفيام اإلنكاري   
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األرض فإذا ﴿التحذيري  التوبيخي

.....باالنتقال من استفيام إلي آخر  ﴾ىي تمور أم أمنتم من في السماء
مثمو مع اختالف العذاب ، ثم يعطييم الدليل عمي حقيقة ذلك ببيان شأن 

ل ومنيا إلي إبطا ،والعمم ،والقدرة ،ثم يعود إلي دالئل التفرد ،األمم السابقة
دعوى أن ىناك من يدفع العذاب دحضا لغرورىم وكبتًا لعنادىم ...وىكذا 

براز قدرة ،يتوالى السياق بين تيديد وتخويف تارة وبيان نعمة تارة  ،وا 
وبيان قدرة رب  ،أخرى... حتى تختم السورة ببيان عاقبة المكذبين

 .مما يجعل السورة كالقطعة الواحدة متصال أوليا بآخرىا .. ،العالمين
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