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 هداءاإل
 

 )رمحه هللا( إىل أيب املعلم الكبري
 ،،فخور يب، هبا أنهشعر أكنت    بنظرته اليت، الذي طاملا شجعين على تعلم العلم

 
 نونةحلوإىل أمي ا

 مقومات النجاح يف منزلنا ،،،و اليت طاملا سهرت على توفري وسائل الراحة 
 
 احلبيبةوإىل زوجىت 

 ،،،عن بعد م عملية التعل الستكمالاليت سامهت يف توفري اجلو اهلادئ 
 

 وإىل أبنائي وأخويت واصدقائي
 

 ،، أهدي هذا اجلهد
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 تقديرالو  ركشال
 

الكبري، ألكادميية تفسري الذي عملت بشكل متميز على  والعرفانزيل، جلاأتوجه ابلشكر 
نشر العلم الشرعي، وتطوير مهارات طالهبا على البحث والتعلم الذايت، وأخص ابلشكر والتقدير 
الدكتور عصام عبداملوىل الذي كان حملاضراته وتوجيهاته أكرب األثر، على تطور مستوى الثقافة البحثية 

 هذا جلهد الذي نفخر ،،البحث و  ج هبذاو ر لدينا للخ
 

 فجزاكم هللا عنا خري اجلزاء ،،
 
 
 
 

 الطالب           
 عادل حممد أبو عسكر  
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 الصفحة املوضوع
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 البحث خالصة
 

 من سورة الرمحن 61إىل  46آلايت من التفسري التحليلي ل

 أبو عسكر دعادل حمم:  الطالبإعداد 

 عبداملوىل عصام:  إشراف الدكتور

 
 ناولتواليت هي سورة مكية على الراجح، حيث ت، 61إىل  46تفسري آايت من سورة الرمحن من أية  تناول هذا البحث

وما أعده هللا من  -هو منط السور املكية كما   – وهو التذكري ابليوم اآلخرموضوع من أهم موضوعات الرتبية اآلايت 
األولون كما وصفهم هللا يف سورة الواقعة اليت تلي سورة الرمحن. كما بني  نعيم لفئة من أصحاب اجلنة، وهم السابقون

بساتني، واجللوس على من الأبواب اجلنة،  ع عددحيث ذكر مثانية نعم تناغماً م، السابقنينعيم  تفاصيلهذا البحث 
 .و عناءاحة، ودنو الفواكة منهم ليتناوهلا بدون تعب أاألرائك جلسة اتكاء ور 

ني، حيث مل ور العهل اجلنة ابحلأاختص ما عندمزيد من املعاين  بيانقراءات القرآنية يف كذلك بني البحث أثر ال
اءات القرآنية مبا يتاسب مع القر وردت هذه املعاين ، حيث أحد قبلهممثهن أي جيامعهن مجاع تدمية، وال مجاع ملس يط

وكيف أن القرآن الكرمي عرض هذه النعم أبسلوب راق ال خيدش حياًء وال يثري شهوة،  ت يف هذه الكلمة.اليت ورد
 هم أوامره واجتناهبم نواهيه. لمتقني السابقني األولني على إحساهنم وتقواهم هلل، واتباعوأن هذا النعيم ما هو إال جزاء ل
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 املقدمة 
 

 :هيدتمال
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني،،  أما بعد ،، 
كتاب إن فهم كتاب هللا، وتدبره، من أهم الطاعات واملقاصد الشرعية اليت ينبغي على كل مسلم أن ال يفرط هبا، إذ أن فهم  

به. ولقد حرص علماء األمة سابقاً والحقاً على بيان هذا العلم، ونشره بني الناس، ومن ذلك،  للعملأساس هو وتدبره هللا 
ما تقوم به أكادميية تفسري املباركة من جهود مستمرة ومتطورة يف هذا اجملال.  وهذا البحث الذي هو أحد متطلبات املستوى 

ادميية تفسري، حيث مت حتديد هذه املواضيع لتحقيق هذه تقوم هبا أك املناشط اليتعترب أحد هذه الثالث من أكادميية تفسري ي
 . 61إىل  46وهو تفسري آايت من سورة الرمحن من آية رقم  األهداف النبيلة

 

 
 

  :البحثمشكلة 
 

 ن التايل:بة عالبحث اإلجايتناول هذا 
 ؟ بعدهاالسورة مع السورة قبلها و وماهي مناسبتها ؟ ورة الرمحن مكية أو مدنية؟ وهل عدد آايهتا متفق عليهسهل  ✓
 ت موضوع البحث.حليلي الآلايالت، واملعىن ت، واملعىن اإلمجايلغريب الكلمامعىن بيان  ✓
نكت اللغوية وال العامة؟ وماهي الفوائد  ثرها يف املعىنهو أ ؟ وماموضوع البحث ءات قرآنية يف اآلايتقراهل هناك  ✓

 موضوع البحث. اليت هي اآلايت استنباطها من ميكن ليت ا
 

 :البحثمهية أ
 

 تكمن أمهية البحث يف التايل:
 اإلميان ابليوم اآلخر الذي هو أحد أركان اإلميانلذي أعده هللا لعباده املؤمنني وذلك لتعميق حس ا بيان النعيم ✓

  على سلوك اإلنسان وعالقته ابهلل وبعباده. ى يه من زايدة اإلميان، وما له من أثر كبري علوما يرتتب عل، تةلسا
  نعيم اآلخرة. ، لرتتفع اهلمم لتحصيل الرجاء يف رمحة هللاجانب تعزيز  ✓
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  :هداف البحثأ
 

 يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 سورة بشكل عام. ابل املعلومات املتعلقةبيان  ✓
  وع البحث.ضو املتلعقة مبوتفسري اآلايت  الكلماتغريب بيان معاين  ✓
  .ولغوية ين وفوائد عامةمن معايتعلق ابآلايت ا بيان م ✓

 

 :وضوعتيار املسباب اخأ
 

وجل،  عز م هللابر كالدعم مسرية فهم وتدإىل  هتدف واليتية تفسري املباركة، كادميتكليف من أمت اختيار املوضوع بناًء على 
...  وقد نقل عن كثري من العلماء ، كيف ال وتدبر كالم هللا هموف تعلمبضرورة قناعة ميواًل عندي، ورغبة و والذي وافق 

 . ماً ماً وتدبراً وتفسرياً وتعليهتم أهنم لو أمضوا جل أوقاهتم مع كتاب هللا تعلحقني متنيهم يف آخر حياال والالسابقني
والذي هو أكرب دافع لكل مسلم وحبه،  أدعى إىل رقة القلب، وزايدة التعلق ابهلل، معانيهوتدبر  ،اب هللاكما أن فهم كت
 . مرضاتهوتطلب للتقرب إىل هللا 

 

 :والكتابة منهج البحث
 

املتاحة لدي يف بيان تفسري هذه لماء أقوال العوتتبع قمت جبمع حيث ، والوصفي سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي
يف هذا  ا، وعرضهاوتصنيفه، ا، وتنسيقهاواختصاره، امعهجب مث قمت، من فوائد ولطائف وتدبراتايت، وما ذكروه اآل

ت مبطابقة النصوص مع الكتب عن طريق البحث اآليل، مث قم املعلوماتكثري من   يف مجع وقد استعنت ابلتكنولوجيا . البحث
 ول البحث.كتب املطبوعة مع بيان تفاصيل املراجع حسب أصبوعة للتأكد من سالمة النقل، مث عزوه إىل الاملط

 

يف صار مع االقتوقمت بتخريج األحاديث يف احلاشية، وكتابتها ابللون األزرق، كما قمت بعزو اآلايت يف نفس البحث، 
عليه من ورقمه، ومن حكم  مرجع احلديث، وإن كان يف غريمها، ذكرت امهأحدان احلديث يف التخريج على الصحيحني إن ك

 أو غريه. ديث ابلصحة علماء احل
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 خطة البحث:
 

 خامتة.و  وثالثة مباحثيتكون هذا البحث من مقدمة 
 : قدمةامل

، وأمهية املوضوع، وأهداف البحث، وأسباب اختيار املوضوع ومنهج البحث البحث، وبيان مشكلة متهيدوحتتوي على 
 وخطته.
 :املباحث
 عامكل بش لسورةابيتعلق  ام   :املبحث األول 
  البحث. ت القرآنية موضوعاآلاي : املطلب األول  

 مقدمات عن السورة  : اينالثاملطلب 
 أسباب النزول : الثالثاملطلب   
 : املناسبات  الرابعاملطلب   
   بيان معاين وتفسري اآلايت   :املبحث الثاين 
  الكلمات: بيان غريب  املطلب األول  
 ايل لآلايتاملعىن اإلمج : الثايناملطلب   
 اآلايت التحليلي  تفسري : املطلب الثالث  
   ما يتعلق ابآلايت من معاين وفوائد :  املبحث الثالث 
 تفسري اآلايت.رآنية وعالقتها بالقراءات الق  :املطلب األول  
 بيان مشكل اإلعراب. : املطلب الثاين  
  مة واللغوية.لعات انكالفوائد وال : املطلب الثالث  

 .فيه نتائج البحث وقائمة املراجع :متةاخلا
 

 يف الدنيا واآلخرة .نسأل هللا التوفيق والسداد 
  

 عادل حممد أبو عسكر  / الطالبكتبه 
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 املبحث األول
 رة بشكل عام ما يتعلق ابلسو 
 

 بحث: اآلايت القرآنية موضوع ال: األولاملطلب 

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

ڎ  ڈ  ڈ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڃ  چ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک     ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڱڱ

ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

ې  ې  ې  ې    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ

 ٦١ - ٤٦ن: رمحال چ  ى   ى
 

 : مقدمات عن السورة :الثايناملطلب 
 مكية السورة:: أولا 

َسِن َوُعرحَوَة القرطيب عن  نقلو    )1(. أهنا مكيةبو عمرو الداين وأاختلف أهل العلم يف مكية أو مدنية السورة، فذكر ابن كثري  احلَح
رَِمَة َوَعطَ  يَّة   ُكلَُّهاأهنا   اٍء َوَجاِبرٍ بحِن الزَُّبريحِ َوِعكح تفسريه عن ابن مسعود ومقاتل قوهلما أهنا مدنية كلها.  القرطيب يف. كما نقل َمكِ 

َرحضِ ِإالَّ آية منها هي قوله تعاىل: ) ونقل عن ابن عباس: أهنا مكية ئَـُلُه َمنح يف السَّماواِت َواألح يَةَ َيسح  )2(. ( اآلح
َة بـَعحَد النَّيبِ   ريحِ قَاَل: أَوَّلُ ُعرحَوُة بحُن الزُّبَ ما رواه على اعتمد يف ترجيحه مث رجح القرطيب أهنا مكية، و  ملسو هيلع هللا ىلص َمنح َجَهَر اِبلحُقرحآِن مبَكَّ

ُعوٍد، ، َفَمنح َرُجل   )3( ابحُن َمسح ُعوٍد: َوَذِلَك َأنَّ الصََّحابَةَ قَاُلوا: َما َسََِعتح قـَُريحش  َهَذا الحُقرحآَن جُيحَهُر بِِه َقطُّ ِمُعُهُموُه؟ فـََقاَل ابحُن َمسح ُيسح
َا نُرِيُد َرُجاًل َلُه َعِشريَة  مَيحنَـُعونَُه، فَ  أاََن، ِن الرَِّحيمِ َأََب مُثَّ قَاَم ِعنحَد الحَمَقاِم فـََقاَل: )فـََقاُلوا: ِإانَّ ََنحَشى َعَليحَك، َوِإمنَّ ِم اَّللَِّ الرَّمحح . ِبسح

                                                           
ي ( & 99 /  7) كثير ابن   – تفسير القرآن العظيمانظر  (1)

ي عد آي القرآن الكريم للدان 
  237ص  –البيان ف 

ي ر انظ (2)  ( 111/  20) الجامع ألحكام القرآن للقرطب 

ي سير اعالم النبالء )3)
 ( وقال عنه محققه شعيب األرناؤوط أن رجاله ثقات. 1/466( ورد هذا األثر ف 
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ُن. َعلََّم الحُقرحآ تَُه َوقـُرَ نَ الرَّمحح يـَُقوُل الَِّذي يحش  يف أَنحِديَِتَها، فـََتَأمَُّلوا َوقَاُلوا: َما يـَُقوُل ابحُن أُمِ  َعبحٍد؟ قَاُلوا: ُهَو ( مُثَّ مَتَاَدى رَاِفًعا هِبَا َصوح
ِههِ   )4(. يـَزحُعُم حُمَمَّد  أَنَُّه أُنحزَِل َعَليحِه، مُثَّ َضَربُوُه َحىتَّ أَثَـُّروا يف َوجح

 
 :السورة وآايت عدد كلماتاثنياا: 

يف عد آي القرآن: " وكلمها ثالث مئة وإحدى ومخسون كلمة، وحروفها ألف وستمائة يف كتابه التبيان  ذكر أبو عمر الداين
   )5(" حرفاً، وهي سبع وستون بصري، وسبع مدنيان ومكي، ومثان كويف وشامي وستة وثالثون

( عدها الكويف والشامي ومل يعدها الباقون الرمحنوهي مخس آايت، آية ) ها،عد يت اختلف يفمث ذكر اإلمام الداين اآلايت ال
شواظ ( مل يعدها املكي وعدها الباقون & )وضعها لألانماملدنيان وعدها الباقون، & )( األول مل يعدها خلق اإلنسان& )

 )6( البصري وعدها الباقون.( مل يعدها مونيكذب هبا اجملر ( عدها املدنيان واملكي ومل يعدها الباقون & )من انر
 

 أسباب النزول:: الثالثاملطلب 
اآلايت اليت هي موضع البحث، فتكون سورة الرمحن من السور اليت أنزلت مل يرد يف أسباب النزول شيء سواء للسورة أو 

 ابتداًء.
 

 :: املناسباتبعاالر املطلب 
ِعُدُهمح أن ذكر الساعة يف سورة القمر هللا بعد  ملا قبلها، أن ذكر السيوطي رمحه هللا يف مناسبة سورة الرمحن ﴿َبِل السَّاَعُة َموح

مث وصف حال اجملرمني يف سقر، وحال املتقني يف جنات وهنر، فصل هذا اإلمجال يف سورة  (46)القمر:  َوأََمرُّ﴾َوالسَّاَعُة أَدحَهى 
 عة، مث وصف النار وأهلها، واجلنة وأهلها. فبدأ بوصف الساالرمحن على الرتتيب الوارد يف اإلمجال يف سورة القمر. 

رُِموَن ل لفظة اجملرمني يف سورة الرمحن يف قوله مث ذكر شيء من وجه الرتابط، حيث ذكر أن هللا استعم ﴿ يـُعحَرُف الحُمجح
 )7( (47)القمر:  ( رمنيومل يقل الكافرون، أو حنوه التصاله بقوله يف سور القمر )إن اجمل  (41)الرحمن:  ِبِسيَماُهمح﴾

 

أخريني، ليدل على أن هااتن  جنتنياآلايت، مث جاءت آايت بعدها لبيان هذه  كما جتدر اإلشارة، أبن ذكر اجلنتني يف
 ﴿َوِمنح ُدوهِنَِما َجنـََّتاِن﴾ اجلنتان لفريق من أهل اجلنة أعلى درجة من الفريق املذكور يف اآلايت اليت بعدها حيث قال تعاىل

ع مع ذكره هللا يف سورة الواقعة اليت تلي سورة الرمحن من أن هناك فريقني يدخلون اجلنة، السابقون يتناغم م،  وهذا  (62ن الرحم)
 )8(االولون وهم أعلى درجة، وأصحاب اليمني وهم أقل درجة منهم. 

 
 

                                                           
ي 4)   ( 111/  20) ( الجامع ألحكام القرآن للقرطب 

ي  (5)
ي البيان ف 

  237ص  – عد آي القرآن الكريم للدان 

ي عد آي  (6)
ي  القرآنانظر البيان ف 

 237ص  –الكريم للدان 

ي تناسب السور للسيوطي ص  136ص  –للسيوطي  –( انظر  أرسار ترتيب القرآن 7)
  120& تناسق الدرر ف 

ي ظالل القرآن  (8)
  3457ص  6ج  –سيد قطب  –انظر ف 
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 املبحث الثاين
 بيان معاين وتفسري اآلايت

 

 
 :الكلماتغريب املطلب األول:  بيان 

 .خاف القيام بني يدي ربه يف موقف احلساب ﴾هِ َرب ِ َمَقاَم  افَ ﴿خَ 
 .نعم ﴿َآاَلِء﴾

اَبِن﴾  .اي معشر اإلنس واجلن ﴿ُتَكذِ 
 أغصان كثرية َنِضرة من الفواكة والثمار. ﴿أَفـحَناٍن﴾
 .صنفان ﴿َزوحَجاِن﴾
 بطانتها، مجع بطانة وهي ما يلي األرض من الفراش. َبطَائِنـَُها﴾

ٍَق﴾ َتربح  اخلالصو غليظ احلرير غليظ الديباج أ ﴿ِإسح
 .مثر ﴿َجىَن﴾
 .قريب القطاف ﴿َداٍن﴾

 .قصرن أبصارهن على أزواجهن فال ينظرن لغريهم ﴿قَاِصرَاُت الطَّرحِف﴾
  .يطأهن ﴿َيطحِمثـحُهنَّ﴾
جاِر الَكرميَِة، ُذو ألحوانٍ  :﴿ٱۡلَياُقوُت﴾  .َحَجر  ِمَن األحح
 )9(  .ؤِ ِصغاُر اللُّؤلُ  :﴿َوٱۡلَمۡرَجاُن﴾

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي غريب القرآن (9)

ي بيان غريب القرآن تأليف  533ص رآنية الكريم إعداد مركز الدرسات الق الميرس ف 
ي& الرساج ف   264ص  محمد الخضير
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 :املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل لآلايت
 

خيرب هللا عز وجل أن الذي خيافه وخياف القيام بني يديه يوم القيامة، فآمن به وعمل الصاحلات، وترك ما هنى عنه، له جنتان 
د ابألبصار والبصائر، كثرية اليت تشاهمع ما فيهما من النعيم الذي ستصفه اآلايت التالية.  وملا ذكر هللا لإلنس واجلن نعمه ال

مث وصف هللا ي هذه النعم يكذبون !!  وكرر عليهم هذا التذكري مع كل نوع نعمة أنعم هبا عليهم. وقررهم بنعمه، ذك رهم أب
صناف ، وأن فيها من مجيع أومثار اينعة لذيذة ذوات أغصان عظيمة نضرة، ،زاهرةً  كثريةً   ًا هاتني اجلنتني، أبن فيها أشجار 

وفيهما من أصناف الفواكه وهو ما يتفكه به صنفان، فكل صنف له لذته ولونه ما ، عينان جتراين ابملاءكر أن فيها النعيم. وذ 
 ليس للصنف اآلخر. 

واستقرار مث بني هللا صفة فرش أهل اجلنة، وجلوسهم عليها، فهم متكئون عليها  كجلوس امللوك على األسرة، جلوس متكن 
و الديباج الغليظ، الذي هو أحسن احلرير وأفخره. ن ابطنها مما يلي األرض من استربق وهصف هذه الفرش أبوراحة، مث و 

 فكيف بظواهرها اليت تلي بشرهتم !!
 مث بني هللا مزيداً من النعيم، وذلك أن الثمار والفواكة املستوية قريبة التناول، حيث يتناوله القائم واجلالس واملتكئ دون عناء. 

قاصرات الطرف أي قصرن نظرهن على أزواجهن، وذلك من كمال حمبتهن هلم،  ت أهل اجلنة، أبهننيف وصف زوجا بدأمث 
سنهن ومجاهلن، وهن مل يفتض بكارهتن، ومل ميسسنهن أحد قبل أزواجهن من اإلنس وقصرن أطراف أزواجهن عليهن من ح

هللا، أن هذا اإلحسان، والنعيم املقيم، والفوز ني  بمث. واملرجان مثل الياقوتئهن من مجاهلن وصفاواجلن، بل هن أبكار. واهنن 
 )10(الكبري، ما هو إال جزاء من أحسن عبادة هللا، وأحسن إىل خلقه وعبيده.  فهااتن اجلنتان العاليتان للمقربني. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي التفسير ص  (10)

  1409& تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص  533انظر المخترص ف 
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 :التحليلي تفسري اآلايتاملطلب الثالث : 
 

 ( 46من )الرح ن ََّتاِن﴾﴿َوِلَمۡن َخاَف َمَقاَم رَب ِِهۦ جَ 

أن من اتقى هللا من عباده، وخاف مقامه ووقوفه بني يديه، فأطاعه واجتنب معاصيه، فإن له جنتان أي يقول تعاىل ذكره: 
 بستاانن. 

 الرجل يهم ابملعصية، فيذكر هللا عز وجل فيدعها.  ﴾َوِلَمنح َخاَف َمَقاَم َربِ ِه َجنـََّتانِ  ﴿قال جماهد عن قوله: 
قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال: وإنح  ﴿َوِلَمنح َخاَف َمَقاَم َرب ِِه َجنـََّتاِن﴾ :ملسو هيلع هللا ىلصقال، قال رسول هللا درداء  حديث أيب الد يفوور 

 )11)(12(" . َزىن وَسرَق وإنح َرِغَم أنحف أيب الدَّرحداء
ُرَاَساينُّ وذكر ابن كثري يف تفسريه، أنه  يَ تح َهِذهِ : نـَزَلَ قاال ابحُن َشوحذب، َوَعطَاء  اخلح يف َأيب  ﴿َوِلَمنح َخاَف َمَقاَم َرب ِِه َجنـََّتاِن﴾ :ةُ  اآلح

يقِ  ٍر الصِ دِ  نحِس وَ هو الصَِّحيُح مث ذكر ابن كثري أن َ  .َبكح يََة َعامَّة  يف اإلحِ ،َأنَّ َهِذِه اآلح نِ  نَّ وهي أيضاً  اجلِح ِمنح أََدلِ  َدلِيٍل َعَلى َأنَّ اجلِح
َنَّ  ُخُلوَن اجلح ِ هِبَذَ َة ِإَذا آَمُنو يَدح ُ تـََعاىَل َعَلى الثَـَّقَلنيح َزَاِء فـََقالَ ا َواتَـَّقوحا؛ َوهِلََذا امحََتَّ اَّللَّ  ﴿َوِلَمنح َخاَف َمَقاَم َرب ِِه َجنـََّتاِن. فَِبَأيِ  آالءِ  :ا اجلح

اَبِن﴾  )13(.  َربِ ُكَما ُتَكذِ 
َ َيَديح َربِ ِه َعزَّ وَجلَّ يـَوح مُها: ِقياُمُه بَ ِفيِه قـَوحالِن. أَحدُ وذكر ابن اجلوزي: أن مقام ربه  َم اجلَزاِء. والث اين: ِقياُم اَّللَِّ َعلى َعبحِدِه نيح

َتَسَب.  فًا ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـََلُه َجنَّتانِ نَّ الَعبحَد يـَُهمُّ فإِِبححصاِء ما اكح    )14(. مبَعحِصَيٍة فـََيرتحُُكها َخوح
قامُ "  شور:قال الطاهر ابن عا

َ
ُلهُ وامل تَـعحَمُل جَمازًا يف احلاَلِة والتـََّلبُِّس  : أصح ِ ُيسح َهنيح حَمَلُّ الِقياِم وَمصحَدر  ِميِميٌّ لِلحِقياِم وَعلى الَوجح

َتِجريُُه: َهذا َمقاُم العائِِذ ِبَك، ويُطحَلُق َعلى الشَّأحِن والَعظحَمِة، فَإضاَفُة َمقاٍم إىلَكَقوحِلَك ِلمَ   كاَنتح َعلى اعحِتباِر َربِ ِه ُهنا إنح  ن َتسح
َدِر إ َصح

ِبُه إضاَفَة امل َقاِم لِلحخاِئِف َفهو مبَعحىن احلاِل، وإضافـَُتُه إىل َربِ ِه ُتشح
َفحُعوِل، أيح امل

َ َيَديحهِ ىل امل  .َمقاِمِه ِمن َرب ِِه، أيح َبنيح
َقاِم َّللَِِّ تَعاىل َفهو مبَِ 

ِ قَـ عحىن الشَّأحِن وإنح كاَنتح َعلى اعحِتباِر امل َهنيح لُُه تَعاىل والَعظحَمِة. وإضافـَُتُه كاإلضاَفِة إىل الفاِعِل، وََيحَتِمُل الَوجح وح
 .يف ُسوَرِة الن ازِعاتِ (  ٤٠النازعات: ) ﴿وأم ا َمن خاَف َمقاَم َرب ِِه﴾يف ُسورَِة إبحراِهيَم وقـَوحلُهُ  ( ١٤إبراهيم: ) ﴿َذِلَك ِلَمن خاَف َمقاِمي﴾

)15(  
اَبنِ ِء رَبِ ُكَما ﴿فَِبَأیِ  َءاَلا   (47)الرحمن  ﴾ُتَكذِ 

النعم ظاهرة عليكم وأنتم ن، قاله جماهد وغري واحد، اي أن يقول تعاىل ذكره: فبأي  نَِعم ربكما معشر الثقلني تكذ اب
   )16(مغمورون هبا، وال تستطيعون إنكارها وال جحودها.

                                                           
ي مجمع الزوائد ) (11)

ي 121/  7أخرجه الهيثمي ف 
 المحقق أحمد شاكر أسناده صحيح.  وقال  16/279المسند ( وقال رجاله رجال الصحيح. واخرجه أحمد ف 

ي  –جامع البيان  (12) كي )  –الطي 
 (236/  22تحقيق الير

 (114إىل  112/  7)  –ابن كثير  –انظر تفسير القرآن العظيم  (13)

 1381ص  -طبعة دار ابن حزم  –ابن الجوزي  –انظر زاد المسير  (14)

 (  265/  27ن عاشور ) الطاهر اب –التحرير والتنوير  (15)

ي  –انظر جامع البيان  (16) كي  -الطي 
 ( 102/  7الحافظ ابن كثير  ) –(  & تفسير القرآن العظيم 189/  22) تحقيق الير
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َناࣲن﴾  (48)الرحمن  ﴿َذَواََتا َأف ۡ

بعضاً، وحتمل من كل مثرة انضجة. وحكى البغوي عن جماهد، وعكرمة بعضها  أغصان نضرة حسنة، ميسأن اجلنتان ذواات  يأ
 )17(ن املستقيم. صوالضحاك والكليب أنه الغ

 

راَِيِن﴾ ﴿  َناِن ََتۡ  (50)الرحمن  ِفيِهَما َعي ۡ
صناف.  وقال احلسن البصري: ن مجيع األلوان واألأي أن اجلنتني فيهما عينان تسرحان لسقي الشجار واألغصان، فتثمر م

 )18(أن العينني أحدمها يقال هلا تسنيم واألخرى السلسبيل.  

 

 (52)الرحمن  ﴿ِفيِهَما ِمن ُكلِ  فَٰ ِكَهࣲة َزۡوَجاِن﴾

، َواَل أُ َوممَّا اَل َعنيح  أي أنه فيهما صنفان من كل فاكهة من مجيع أنواع الثمار، مما يعلمون وخري مما يعلمون،   ، ذُ  رََأتح ن  َسََِعتح
تَـَلذُّ وكالمها حلو   َواَل خطر على قلب بشر ِخرَِة ِإالَّ به.  ُيسح نـحَيا ممَّا يف اآلح َ َوقَاَل ابحُن َعبَّاٍس: لَيحَس يف الدُّ َاُء، يـَعحيِن: َأنَّ َبنيح ََسح  األح

 )19( .َذِلَك بَواًن َعِظيًما، َوفـَرحقًا بـَيِ ًنا يف التـََّفاُضلِ 
نـح قَاَل ابحُن َعبَّا  . ٍس: َما يف الدُّ َنحَظُل ِإالَّ أَنَُّه ُحلحو  َنَِّة َحىتَّ احلح َوِقيَل: َضرحاَبِن َرطحب  َواَيِبس  اَل َيا َشَجرَة  ُحلحَوة  َواَل ُمرَّة  ِإالَّ َوِهَي يف اجلح

ِل َوالطِ يبِ   )20( .يـَقحُصُر َهَذا َعنح َذِلَك يف الحَفضح

 

نُ َها ِمۡن ِإۡسَتۡۡبࣲَقۚ ٰى فُ ُرشِِۭ بَ نَی َعلَ ﴿ُمتَِّك  ِ  ىِٕ
 (54)الرحمن  َوَجىَن ٱۡۡلَن ََّتنۡیِ َداࣲن﴾طَاا

عليها، وهو االتكاء، واملراد به االضطجاع، وكذلك يقال أنه اجللوس على بني هللا صفة فرش أهل اجلنة، وبني طريقة جلوسهم 
 )21(صفة الرتبع.
يَباِج َوَخُشَن، َأيح ِإَذا َكاَنِت  َوِهَي الَّيِت حَتحَت الظ ِ ا( مَجحُع ِبطَانَةٍ ئُِنه)َبطارمحه هللا: "  وقال القرطيب َتربحَُق َما َغُلَظ ِمَن الدِ  َهارَِة. َواإلحِسح

ُعوٍد َوأَبُو ُهَريـحرََة. وَ الحِبطَ  َرحَض َهَكَذا َفَما ظَنَُّك اِبلظِ َهارَِة، قَاَلُه ابحُن َمسح َتربحٍَق ِقيَل ِلَسِعيِد بحِن جُ انَُة الَّيِت تَِلي األح َبريحٍ: الحَبطَاِئُن ِمنح ِإسح
ُ: )َفال تـَعحَلُم نـَفحس  َما ِفَي هَلُمح ِمنح قـُرَّ  َفَما الظََّواِهُر؟ قَاَل: َهَذا ممَّا قَاَل اَّللَّ َا َوَصَف َلُكمح َبطَائِنَـَها  ةُأخح أَعحنُيٍ(. َوقَاَل ابحُن َعبَّاٍس: ِإمنَّ

َتِدَي  رَبَ َعِن النَّيبِ  إِلَيحِه قـُُلوبُُكمح، فَ لِتَـهح ُ. َويف اخلَح َسِن: َواِهرَُها نُ أَنَُّه قَاَل: )ظَ ملسو هيلع هللا ىلص َأمَّا الظََّواِهُر َفاَل يـَعحَلُمَها ِإالَّ اَّللَّ ور  يـََتأَلحأَلُ(. َوَعِن احلَح
ٍَق، َوَظَواِهرَُها ِمنح نُوٍر َجاِمٍد. َتربح  )22( َبطَائِنـَُها ِمنح ِإسح

                                                           
 (  114/  7) ( انظر تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير 17)

 (115/  7) انظر تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير  (18)

 (115/  7بن كثير  ) الحافظ ا –آن العظيم تفسير القر انظر   (19)

ي  –القرآن  الجامع ألحكام (20)   (152/  20) القرطب 

 ( 115/  7الحافظ ابن كثير ) –تفسير القرآن العظيم  (21)

ي  –الجامع ألحكام القرآن  (22)  (  153/  20) القرطب 
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أهنا أسفل الفراش أو أعاله، فنقل عن احلسن والفراء وقتادة أن البطائن  البطانة وهل املراد هبا أهل التفسري عن معىن كلمد تقو 
َسِن أيضا: البطائن هي الظواهر،  هي الظواهر،  ُر السََّماِء، َوَهَذا َبطحُن كما تقول العرب للظهر بطنًا مثل َوَعِن احلَح َهَذا َظهح

ِ ِإَذا َويلَ ُكلُّ َواِحٍد ُه. َوأَنحَكَر ابحُن قـُتَـيـح َها الَِّذي نـَرَااِهرِ ِلظَ  السََّماِء، ِ الحُمَتَساِوَينيح َهنيح ُُه َهَذا، َوقَاُلوا: اَل َيُكوُن َهَذا ِإالَّ يف الحَوجح َبَة َوَغريح
َ قـَوحمٍ  َنَك َوَبنيح َاِئِط بـَيـح ُهَما قـَوحًما، َكاحلح  . ِمنـح

 هللا إن شاء قائماً أو قاعداً ن الثمار دانية، وأن الشجرة تدنو حىت جيتنيها ويل، أ)وجىن اجلنتني دان(وقال أهل التفسري يف قوله 
 )23(أو شوك أو غريه.  بـُعحد  أو مضطجعاً وال يرده 

 

َلُهۡم َوَل  ﴿ِفيِهنَّ قَٰ ِصرَ  ُهنَّ ِإنࣱس قَ ب ۡ ﴾ُت ٱلطَّۡرِف ََلۡ َيۡطِمث ۡ
ࣱ
ن   (56)الرحمن  َجاا

كان بعض أهل العلم بكالم العرب لهم.  أزواجهن، ومل جيامعهن إنس وال جان قبرف على جات قاصرات الطأي يف اجلنة زو 
  .من الكوفيني يقول: الطمث هو النكاح ابلتدمية، ويقول: الطمث هو الدم، ويقول: طمثها إذا دماها ابلنكاح

َلُهمح َوال َجانٌّ ﴿ملَح  :عن ابن عباس، قوله ِمهن   ﴾َيطحِمثـحُهنَّ ِإنحس  قـَبـح  . إنس وال جان  يقول: مل يُدح
َلُهمح َوال َجانٌّ﴾ :فإن قال قائل: وهل جيامع النساء اجلن ، فيقال : إذا أنه قال ؟ فإن جماهدا روي عنه ﴿ملَح َيطحِمثـحُهنَّ ِإنحس  قـَبـح

َلُهمح َوال  :مع معه، فذلك قولهجامع الرجل ومل يسم ، انطوى اجلان  على إحليله فجا  .)24(َجانٌّ﴾﴿ملَح َيطحِمثـحُهنَّ ِإنحس  قـَبـح
َنََّة َوَيُكوُن هَلُمح ِفيَها ِجنِ يَّات  ويف  ُخُل اجلح نحِس، َوَتدح نَّ تـَغحَشى َكاإلحِ يَِة َدلِيل  َعَلى َأنَّ اجلِح ُهمح  َهِذِه اآلح ِمِننَي ِمنـح رَُة: لِلحُمؤح أَزحَواج  . قَاَل َضمح

ُوِر الحِعنيِ  ِن ِ ِمَن احلح نحِس، َواجلح نحِسيَّاُت ِلإلحِ  )25( .يَّاُت لِلحِجن ِ ، فَاإلحِ

 

ُنَّ ٱۡلَياُقوُت َوٱۡلَمۡرَجاُن﴾  (58)الرحمن  ﴿َكَأَّنَّ
من صفائهن مثل الياقوت الذي يرى السلك الذي فيه من ورائه، فكذلك يرى مخ سوقهن  نيصف هللا زوجات أهل اجلنة أبهن

 من وراء أجسامهن. 
ُعوٍد َعِن النَّيبِ  َرَوى الرتِ ح  َنَِّة لَ قَاَل: )ِإنَّ الحَمرحأََة ِمنح ِنسَ ملسو هيلع هللا ىلص ِمِذيُّ َعنح َعبحِد اَّللَِّ بحِن َمسح ِل اجلح َها ِمنح َورَاِء َسبحِعنَي اِء أَهح رُيَى بـََياُض َساقـَيـح

ُنَّ )ُحلًَّة َحىتَّ يـَُرى ُُمَُّها( َوَذِلَك أبَِنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُقوُل:  فََأمَّا الحَياُقوُت فَِإنَُّه َحَجر  َلوح أَدحَخلحَت ِفيِه ِسلحًكا  الحياُقوُت َوالحَمرحجاُن( َكَأهنَّ
َتُه أَلُ  َفيـح َتصح  )27( )26( .رِيَتُه ِمنح َورَائِهِ مُثَّ اسح

ر يف الشراب األمحن عمرو بن ميمون، قال:" إن املرأة من احلور العني لتلبس سبعني حلة، فريى مخ  ساقها كما يرى وع
 )28( ."الزجاجة البيضاء

                                                           
ي  –جامع البيان  (23) كي  )  –الطي 

ي  –ع ألحكام القرآن الجام ( & 244&  234/  22تحقيق الير  (  154/  20 )القرطب 

ي  –ر جامع البيان انظ (24) كي ) –الطي 
 (248/  22تحقيق الير

ي  –الجامع ألحكام القرآن  (25)  (  156/  20)  القرطب 

ي السن   رقم  (26)
مذي ف  هيب  2533اخرجه الير غيب والير ي الير

ي  4/387وذكره المنذري ف 
ي ف 
ي تصحيحه، فضعفه األلبان 

مذي، وحسنه المنذري. واختلف ف    الير

ي  (27)  (  157/  20)   الجامع ألحكام القرآن القرطب 

ي  –انظر جامع البيان  (28) كي )  –الطي 
 ( 249/  22تحقيق الير
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َاِعيَل بحِن ُعَليَّة، َعنح أَيُّوَب، َعنح حُمَمَِّد بحِن كما نقل احلافظ ابن كثري يف تفسريه عند هذه اآلية، ما رواه  ِلم  ِمنح َحِديِث ِإَسح ُمسح
ثـَرُ  َنَّ ِسريِيَن قَاَل: ِإمَّا تـََفاَخُروا َوِإمَّا َتذَكَُّروا، الر َِجاُل َأكح "ِإنَّ أَوََّل ملسو هيلع هللا ىلص: َل أَبُو ُهَريـحرََة: أو مل يـَُقلح أَبُو الحَقاِسِم ِة أَِم النِ َساُء؟ فـََقا يف اجلح

َوأ َكوحَكٍب ُدر ي يف ا ِر، َوالَّيِت تَِليَها َعَلى أضح َلَة الحَبدح َنََّة َعَلى ُصورَِة الحَقَمِر لَيـح ُخُل اجلح رٍَة َتدح رِ زُمح ُهمح لسََّماِء، ِلُكلِ  امح َزوحَجَتاِن اثـحنَـَتاِن،  ٍئ ِمنـح
َنَِّة أَعحَزبُ يُـ  ِم، َوَما يف اجلح  )29(. َرى ُمخُّ ُسوِقِهَما ِمنح َورَاِء اللَّحح

ُد بحُن طَلحَحَة، َعنح مُحَيحٍد َعنح أََنٍس؛ َأنَّ َرُسولَ قول ، ابن كثريذكر مث  ثـََنا حُمَمَّ ثـََنا أَبُو النَّضحِر، َحدَّ َماُم َأمححَُد: َحدَّ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَِّ  اإلحِ
َوة  يف َسِبيلِ  ِس َأَحدُِكمح "َلَغدح نـحَيا َوَما ِفيَها، َوَلَقاُب قـَوح نـحَيا َوَما ه أَوح َموحِضُع قـَيحدِ - اَّللَِّ أَوح َروحَحة  َخريح  ِمَن الدُّ َنَِّة َخريح  ِمَن الدُّ ِمَن اجلح

ِل اجلحَ  رَأَة  ِمنح ِنَساِء َأهح َرحِض َلَمأَلَتح َما بَـ نَّ ِفيَها، َوَلِو اطََّلَعِت امح نَـُهَما، ولَنِصيفها َعَلى َرأحِسَها ِة ِإىَل األح نَـُهَما رًَِيا، َوَلطَاَب َما بـَيـح يـح
نـحَيا َوَما ِفيَها وِهِ  ."َخريح  ِمَن الدُّ َحاَق، َعنح مُحَيحٍد، َعنح أََنٍس بَِنحح   )31( )30( "َوَرَواُه الحُبَخارِيُّ ِمنح َحِديِث َأيب ِإسح

 

ۡحَسٰ ُن﴾  لۡ ﴿هَ  ۡحَسٰ ِن ِإلَّ ٱإۡلِ ُء ٱإۡلِ  (   60) الرحمن َجَزاا
أي هل ثواب إحسان العبد بسبب خوفه من هللا ، وخوفه من مقام وقوفه بني يدي هللا، فأحسن يف الدنيا، وأطاع ربه، إال 

﴿َوِلَمنح َخاَف َمَقاَم َربِ ِه  قولهمن ة اآلايت السابقأن َيسن هللا إليه يف اآلخرة، وجيازيه على إحسانه، مبا وصفه هللا يف هذه 
ُنَّ الحَياُقوُت َوالحَمرحَجاُن﴾ :إىل قوله ... َجنـََّتاِن﴾   )32( . ﴿َكَأهنَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي صحيحه رقم  (29)

ي هريرة برقم  2834أخرجه مسلم ف  ي صحيح ابن حيان من حديث أن 
 .   7420وجاء نحوه ف 

هما.  1880لم برقم ، ومس6568أخرجه البخاري برقم  (30)  وغير

 ( 117/  7الحافظ ابن كثير ) –تفسير القرآن العظيم  (31)

ي  –انظر جامع البيان  (32) كي  )ت -الطي 
 (22/252حقيق الير
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 الثالثاملبحث 
  دت من معاين وفوائما يتعلق ابآلاي

 

 : بتفسري اآلايتوعالقتها  القراءات القرآنيةاملطلب األول: 
ُهنَّ ﴿  (56)الرحمن  ﴾ََلۡ َيۡطِمث ۡ

 )مل يطُمثُهن( بضم امليم  -أوجه القراءة عنده  أحدعلى أي  –خبلف عنه  الكسائيقرا 
 )33(قرأ الباقون )مل يطِمثهن( بكسر امليم  وهو الوجه الثاين للكسائيو 
 

 لبيان العالقة التفسريية ابلقراءات، َيسن بيان معىن الطمث لغًة. 
َباينُّ الطَّاءُ َوالحِميُم َوالثَّاءُ َأصحل  ( َمثطَ قال ابن فارس يف مقاييس اللغة: أن ) ِء. قَاَل الشَّيـح ثُ  :َصِحيح  يَُدلُّ َعَلى َمِس الشَّيح  الطَّمح

ءٍ  ، َوَذِلَك يف ُكلِ  َشيح َاِئضُ الطَّاِمثُ َوِمنح َذِلَك وقال:  .يف َكاَلِم الحَعَرِب الحَمسُّ الرَُّجُل  َطَمثَ : َويـَُقالُ  .َوَطَمَثتح  َطِمَثتح  .، َوِهَي احلح
َماٍع. َوَهَذا يف َهَذا الحَموحِضِع اَل  َدهُ  َيُكونُ الحَمرحأََة: َمسََّها جِبِ َماٍع َوحح  )34( .جِبِ

 وجاء يف لسان العرب: 
ثاً، َوِهَي طامث   :طمث ثاً، وَطَمَثتح َتطحُمُث، اِبلضَّمِ ، َطمح ؛ :َطِمَثت املرأَةُ َتطحَمُث َطمح  .َدِمَيتح ابالقحِتضاضِ  ذاوَطَمَثتح إِ  .حاَضتح

: اأَلصُل احليُض، مُثَّ ُجعل  . والطاِمُث، يف لَُغِتِهمح: احلاِئض .وَطَمثحُت اجلاريَة ِإذا افحرَتَعحَتها .الدُم َوالنِ َكاحُ  :والطَّمحثُ  قَاَل ثـَعحَلب 
ُث االقحِتضاُض، َوُهَو النِ َكاُح ابل :لِلنِ َكاِح. َوقَاَل الحَفرَّاءُ  ُم، َومُهَا لَُغَتانِ  :مية. قالدح تَّ الطَّمح ُث ُهَو الدَّ َطَمَث َيطحُمُث،  .والطَّمح

ِر الحِميِم. أَبو اهليثم: يقال طُِمَثتح ُتطحَمُث َأي أُدحِمَيتح ابالقحتضاض .وَيطحِمثُ  وَطِمَثتح  .والُقر اء َأكثرهم َعَلى: ملَح َيطحِمثـحُهن ، ِبَكسح
 )35( َعَلى َفِعَلتح ِإذا حاَضتح 

يظهر من املعىن اللغوي للطمث أن له معنيني:  اللمس و النكاح ابلتدمية، وجاءت التدمية من أصل استعمال الطمث ن، إذ
 يف احليض كما قاله ثعلب.  

لكن يظهر من كالم أهل التفسري بشكل عام، أهنم مل يفرقوا يف املعين بني القراءتني.  إال إنه عند النظر، فإنه يظهر الفرق 
  التايل:

                                                           
اف محمد كريم راجح ص –القراءات العرسر المتواترة بهامش القرآن الكريم  (33) ي  533إرسر

ي قراءات األئمة العرسر الكوامل من طريقر
الشاطبية & الشامل ف 

 533عيىس المعرصاوي ص د والدرة تأليف أ.د. أحم

 (  422/  3)  ابن فارس –ة مقاييس اللغانظر  (34)

 (  165/  2) ابن منظور  –لسان العرب انظر  (35)
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دت القراءة ابلضم )قراءة الكسائي( يف وصف زوجات أصحاب اجلنة، أنه مل يقم أحد من اإلنس واجلن جبماعهن وال افأ
بفض بكارهتن.  وهذا املعين يناسب قول العديد من املفسرين أبن الطمث هو النكاح ابلتدمية، أي فض بكارهتن ونزول 

ذي هو أثقل احلركات حيث أن النكاح ابلتدمية فيه شيء من قوة الم الدم. كذلك، انسب هذا املعين قوة احلركة وهي الض
 ومبالغة، وهو أقصى درجات املس. 

 

أما القراءة ابلكسر، فمعناها أن زوجات أهل ا جلنة مل يقم أحد من اإلنس واجلن مبسهن، والقراءة ابلكسر تناسب قول عدد 
أحد.  وانسب كذلك حركة ا لكسر فهي من احلركات  هنمن أهل التفسري، وهو أن الطمث هو املس مبعىن أنه مل يسم

وابلتايل، يتبني وصف زوجات أصحاب اجلنة، أنه مل يقم أحد   الضعيفة، واملس هو أقل ما َيدث وهو مقدمات اجلماع.
 )36(جبماعهن مجاع تدمية، وال مبسهن سواء بلمس نكاح تدمية أو بغري تدمية. 

 
 اإلعراب:مشكل بيان املطلب الثاين : 

َناࣲن﴾قوله  يف أفنان مجع فنن وهذا على قول من جعل أفنان مبعىن أغضان، ومن جعلها مبعىن أجناس   (48)الرحمن   ﴿َذَوااَتۤ أَفـۡ
 )37(جيمع فنون.   اً وكان حقه أننواع كان الواحد منها فن  أو 

اجلنتني ذواات فنوان  هو أن هاتني إال أن بعضهم قال أنه ميكن أن تكون أفنان مجع لكلمة )فن ( وعندها جيوز أن يكون املعىن
 )38(وألوان من املتع اإلهلية. 

 

، ودل على ذلك أن اآلايت : ينعمون متكئنيوالعامل فيه مضمر تقديره، حال   (54)الرحمن  ﴾﴿ُمتَِّكِـ نَي َعَلٰى فـُُرشِ  ويف قوله 
 )39( ﴾وملن خاف ﴿ يف قوله ﴾ ِمنۡ  ﴿ من يل: هو حال يف صفة النعيم. وق

 

ُنَّ ٱۡلَياُقوُت َوٱۡلَمۡرَجاُن﴾له ويف قو  : كأنه قال، (56)الرحمن  ﴾ُت ٱلطَّۡرفِ  قَـِٰصرَ  ﴿ احلال منموضع  ن يفكأهن   (58)الرحمن  ﴿َكَأهنَّ
 )40(ت. ت الطرف مشبهات الياقو ن قاصرافيه
 
 
 
 

                                                           
 .  223&  222ص  – 12ج –إعداد الباحث عادل عبدالقادر  –تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العرسر انظر  (36)

ي محمد مكي ا لقيىسي تحقيق د. حاتم الضامن ص  –إعراب القرآن  انظر مشكل (37)  707أن 

 23ص  -د. إبراهيم عوض -سورة الرحمن دراسة بالغية وأسلوبية انظر  (38)

ي أ –مشكل إعراب القرآن  (39)  708، تحقيق د. حاتم الضامن ص محمد مكي القيىسي ن 

ي أ –مشكل إعراب القرآن  (40)  708حاتم الضامن ص ، تحقيق د. محمد مكي القيىسي ن 
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  والنكت العامة واللغوية: الفوائد املطلب الثالث : 
 

 : الفائدة األوىل
شرقني وأعداء الدين، أن ذكر هللا لنعيم أهل اجلنة، وما فيه من العيون واألهنار، والفواكه والنخل والرمان، يذكر بعض املست

وف الدانية، واحلور قاصرات الطرف، وغريها، ماهو إال تركيز على املتع والغرائز اجلنسية، وايليت هؤالء املستشرقني أهنم والقط
على الدنيا ولذائذها، ويستعمرون البالد والعباد، ويسلبوا خريات العباد، حىت يستمتعوا أمم يتهافتون  من الزاهدين !!!  لكنهم

 لشعوب يف الضنك والفقر. هم وحدهم ابلدنيا، وتبقى ا
وة، تتلمس أصناف النعيم ملسات سريعة وهادئة، ال تسيل لعاابً وال حترك شه الكن املتأمل لآلايت القرآنية العظيمة، يرى أهن

، قاصرات الطرف نلتذكري وحسب.  فعندما ذكر القرآن احلور العني، وأنه مل يطمثهن قبلهم إنس وال جان، وأهنفوظيفتها ا
فيه حتريك للغرائز ؟؟!!! بل وصفهن ابحلياء وأهنم يتحبنب إىل أزواجهن ، فلم يصف احلواجب أو األهداب، أو فهل هذا 

 )41(الصدور العارية. 

 

  : الثانيةالفائدة 
اَبِن﴾آلية تكرار ايف  ِء َربِ ُكَما ُتَكذِ 

ال اختالف يف مواضع ُمتلفة قد يفهم منه أنه  تكرار هذه اآلية يف حيث أن ،﴿فَِبَأیِ  َءااَلۤ
إذ أن التأسيس مقدم على قبلها من كالم هللا عز وجل،  مدلوهلا، لكن هذا غري صحيح، فكل آية أو مجلة فهي تتعلق مبا ذكر

فإهنا قد "هذا من التكرار. قال الدكتور خالد السبت يف كتابه قواعد التفسري عن تكرار آية الرمحن : وابلتايل ال يعد التوكيد، 
مرة، واحلق أن كل واحدة تتعلق مبا قبلها، ذلك أن هللا خاطب هبا الثقلني من اإلنس نيف ووثالثني يف الرمحن وردت يف سورة 

ر فصالً من فصول النعم طلب إقراراهم، واقتضاهم الشكر عليه، وهي ها هلم، فكلما ذكهم اليت خلقمواجلن، وعدد عليهم نع
 )42(أنواع ُمتلفة، وصور شىت " 

 

  : الثالثةالفائدة 
  (46)الرحمن  ﴿َوِلَمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِِهۦ َجنـََّتاِن﴾: يف قوله تعاىل

أبواب النار السبعة، عطف عليه ما للخائف من  بعدما بني هللا تعاىل ما للمجرم اجملرتئ على العظائم، وجعله سبعاً إشارة إىل
أي  ﴿وِلَمن﴾ على عدد أبواب اجلنة الثمانية، فقال:  هللا والوقوف بني يدية وقيامه ابلطاعة حيث جعل هللا هلم مثانية نعم

ِظ َوحََّد الضَِّمريَ لكل من، و   )43(. إشارًَة إىل ِقلَِّة اخلائِِفنيَ “ َمن” ُمراعاًة لَِلفح

 

                                                           
  36ص  –د إبراهيم عوض  –انظر سورة الرحمن دراسة بالغية وأسلوبية  (41)

 ( 2/702) –انظر قواعد التفسير للدكتور خالد السبت  (42)

 (179/  19البقاعي ) –انظر نظم الدرر  (43)
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  : لرابعةاالفائدة 
نـَُها ِمۡن ِإۡسَترۡبࣲَقۚ َوَجىَن ٱجۡلَنـَّ يف قوله تعاىل:    (54)الرحمن  َتنۡيِ َداࣲن﴾﴿ُمتَِّكـ نَِي َعَلٰى فـُُرشِ  َبطَۤاىِٕ

ُمُل  ِِه، قاَل ُُمحربًا َعِن الَّذِ وَلم ا كاَن التـََّفكُُّه ال َيكح ُنُه إال  َمَع التـَّنَـعُِّم ِمن ِطيِب الَفرحِش وَغريح يَن خَياُفوَن َمقاَم َرهبِ ِمح ِمن قَِبيَلِي ُحسح
: هَلم ما ذََكَر  ﴿ُمتَِّكِئنَي﴾ :فحِظها حَتحِقيًقا لِلحواِقعِ بـَعحَد ُمراعاِة لَ “ ِمن”اإلنحِس واجِلنِ  ُمراِعًيا َمعحىن  ِكنُي أيح يف حاِل ااِلتِ كاِء وهو التَّمح

 
ُ
َئِة امل ِِه ِمَن الَكوحنِ رتَ هِبَيـح  )44(. َعلى َجنحبٍ  بِ ِع أوح َغريح

 

   : اخلامسةالفائدة 
َلُهمح َواَل َجانٌّ  يف قوله تعاىل: جُماَمَعة البكر، واملعىن: أي: مل جُياِمعحهن، وقيل: إن الطمحث   (56 )الرحمن ﴾﴿ملَح َيطحِمثـحُهنَّ ِإنحس  قـَبـح

 )45( .املؤمنني من اجلن يدخلون اجلنةأحد  من قبل، ال إنس وال جن، ويف هذا دليل  واضح على أن  أهنن أبكار،مل جيامعهن
 

  : السادسةالفائدة 
ُهنَّ  ملَۡ  ٱلطَّۡرفِ  تُ  ﴿ِفيِهنَّ قَـِٰصرَ يف قوله تعاىل:   َلُهمۡ  ِإنس   َيۡطِمثـۡ ﴾ َواَل  قـَبـۡ  

  (56)الرحمن  َجۤان 
أيح  ﴿ملَح َيطحِمثـحُهنَّ﴾: من أعظم النعيم، اختصاص الشيء ابملرء، السيما ماكان من أعظم امللذات وهي املرأة، لذا قال هللا

 )46( ِفيهِ  جُياِمعحُهنَّ ويـََتَسلَّطح َعَليحِهنَّ يف َهذا اخلَلحِق الَِّذي أُنحِشئحنَ 

 

  : السابعةالفائدة 
َرحجاُن﴾ التشبيه يف آية

ُنَّ الياقُوُت وامل به هو شبه هللا أزواج أهل اجلنة ابالياقوت واملرجان، ووجه الش، حيث  (58)الرحمن  ﴿َكأهنَّ
األبيض، ومنه  على الصفاء واللمعان ويكون أيضًا يف لون احلمرة احملمودة، أي محرة اخلدود مثل الورد، كما يطلق األمحر

 )48(. )47(ت إىل األمحر واألسود" حديث أيب ذر "وبعث
 

  : الثامنةالفائدة 
ۡحَسـُٰن﴾﴿َهۡل َجزَۤاُء ٱإۡلِ من احملسنات اللفظية يف اآلايت ما جاء يف قوله تعاىل  ففيها جناس حمرف  (60)الرحمن  ۡحَسـِٰن ِإالَّ ٱإۡلِ
الكلمتني، وفيها يف كلميت اإلحسان رد العجز على الصدر وهو من يف كلميت اإلحسان الختالف ضبط حركة النون بني 

 )49(النوع املكرر. 
 

 

                                                           
 (182/  19)البقاعي  –انظر نظم الدرر  (44)

ي –& جامع البيان   321ص  ن صالح العثيمنر  الشيخ محمد ب –تفسير القرآن العظيم  (45) كي  – الطي 
 (248/  22)  تحقيق الير

 (184/  19)البقاعي  –نظم الدرر انظر  (46)

ي المسند برقم  (47)
 وصححه المحقق شعيب األرناؤوط  21299أخرجه اإلمام أحمد ف 

   270ص  27ج - طبعة الدار التونسية للنرسر  –هر ابن عاشور انظر التحرير والتنوير للطا (48)

ي سورة الرحمن دراسة تحليلية بالغية )رسالة جامعية(  (49)
 100&  72&  69ص  - تأليف أندى نور هداية هللا –انظر المحسنات اللفظية ف 
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 خامتة البحث
 

 نتائج البحث:
 تالية: ا البحث إىل النتائج الالتوصل من خالل هذ مت

 . يف عدد آايهتاالعلماء محن سورة مكية على الراجح، وقد اختلف ورة الر أن س •
املتقني ابلتفصيل ملا مت  ن وسورة القمر والواقعة، حيث أن اآلايت تكلمت عن نعيممت بيان العالقة بني سورة الرمح •

السابقون كما ورد يف سورة م أصحاب اجلنة وه، وتكلمت عن نعيم صنف من بنفس الرتتيبو  سورة القمرإمجاله يف 
 . الواقعة

وخافوا  مالذي خافوا رهب ألصحاب اجلنة، ما أعده هللا من النعيم املقيم وضوع هذا البحثاليت هي م بينت اآلايت •
ت تفاصيل كما ذكرت اآلاي  ية.اب اجلنة الثمانمثانية من النعم مبا يتناسب مع عدد أبو  حيث ذكرت ،هيديالوقوف بني 

ه اليت هم هبن، وما ميكنهم تناوله من الفواكمع اختصاص نياع ابحلور الع، من االتكاء والراحة، واالستمتنعيمهذا ال
 ، وغريه.تدنو منهم

مبا يتناسب ابلتدمية به اجلماع عىن، وخاصة عند بيان معىن الطمث وأن املراد املأثر القراءات القرآنية يف زايدة يان ب •
 ر امليم. ة كسناسب مع قراءع وجمرد اللمس أو املس مبا يتأو اجلما ، قراءة ضم امليممع 

، وهذا عند وصف قونلوب راق ال يثري شهوة، وال يقدح حياًء، خبالف ما يدعيه املستشر بيان نعيم أهل اجلنة أبس •
 احلور العني. 

وتكرار تذكريهم بعدم نكراهنا، وتذكري اخللق ابلنعم الكثرية يف طريقة بيان املعاين املرادة، سلوب القرآن البالغي بيان أ •
نعيم قلوب، وَيفزها لنيل هذا السلوب تذكريي يرقق ال عليها واالعرتاف أبلوهيته، والتوجه له ابلعابدة أبوشكر هللا
 العظيم.
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