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إىل أيب املعلم الكبري (رمحه هللا)
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أهدي هذا اجلهد ،،
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خالصة البحث
التفسري التحليلي لآلايت من  46إىل  61من سورة الرمحن
إعداد الطالب  :عادل حممد أبو عسكر
إشراف الدكتور  :عصام عبداملوىل
تناول هذا البحث تفسري آايت من سورة الرمحن من أية  46إىل  ،61واليت هي سورة مكية على الراجح ،حيث تناولت
اآلايت موضوع من أهم موضوعات الرتبية وهو التذكري ابليوم اآلخر – كما هو منط السور املكية  -وما أعده هللا من
نعيم لفئة من أصحاب اجلنة ،وهم السابقون األولون كما وصفهم هللا يف سورة الواقعة اليت تلي سورة الرمحن .كما بني
هذا البحث تفاصيل نعيم السابقني ،حيث ذكر مثانية نعم تناغماً مع عدد أبواب اجلنة ،من البساتني ،واجللوس على
األرائك جلسة اتكاء وراحة ،ودنو الفواكة منهم ليتناوهلا بدون تعب أو عناء.
كذلك بني البحث أثر القراءات القرآنية يف بيان مزيد من املعاين عندما اختص أهل اجلنة ابحلور العني ،حيث مل
يطمثهن أي جيامعهن مجاع تدمية ،وال مجاع ملس أحد قبلهم ،حيث وردت هذه املعاين مبا يتاسب مع القراءات القرآنية
اليت وردت يف هذه الكلمة .وكيف أن القرآن الكرمي عرض هذه النعم أبسلوب راق ال خيدش حياءً وال يثري شهوة،

وأن هذا النعيم ما هو إال جزاء للمتقني السابقني األولني على إحساهنم وتقواهم هلل ،واتباعهم أوامره واجتناهبم نواهيه.

ج

املقدمة
التمهيد:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،،أما بعد ،،
إن فهم كتاب هللا ،وتدبره ،من أهم الطاعات واملقاصد الشرعية اليت ينبغي على كل مسلم أن ال يفرط هبا ،إذ أن فهم كتاب
هللا وتدبره هو أساس للعمل به .ولقد حرص علماء األمة سابقاً والحقاً على بيان هذا العلم ،ونشره بني الناس ،ومن ذلك،
ما تقوم به أكادميية تفسري املباركة من جهود مستمرة ومتطورة يف هذا اجملال .وهذا البحث الذي هو أحد متطلبات املستوى
الثالث من أكادميية تفسري يعترب أحد هذه املناشط اليت تقوم هبا أكادميية تفسري ،حيث مت حتديد هذه املواضيع لتحقيق هذه
األهداف النبيلة وهو تفسري آايت من سورة الرمحن من آية رقم  46إىل .61

مشكلة البحث:
يتناول هذا البحث اإلجابة عن التايل:
✓ هل سورة الرمحن مكية أو مدنية؟ وهل عدد آايهتا متفق عليه؟ وماهي مناسبتها مع السورة قبلها والسورة بعدها؟
✓ بيان معىن غريب الكلمات ،واملعىن اإلمجايل ،واملعىن التحليلي الآلايت موضوع البحث.
✓ هل هناك قراءات قرآنية يف اآلايت موضوع البحث؟ وما هو أثرها يف املعىن ؟ وماهي الفوائد العامة والنكت اللغوية
اليت ميكن استنباطها من اآلايت اليت هي موضوع البحث.
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف التايل:
✓ بيان النعيم الذي أعده هللا لعباده املؤمنني وذلك لتعميق حس اإلميان ابليوم اآلخر الذي هو أحد أركان اإلميان
الستة ،وما يرتتب عليه من زايدة اإلميان ،وما له من أثر كبري على على سلوك اإلنسان وعالقته ابهلل وبعباده.
✓ تعزيز جانب الرجاء يف رمحة هللا ،لرتتفع اهلمم لتحصيل نعيم اآلخرة.
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أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
✓ بيان املعلومات املتعلقة ابلسورة بشكل عام.
✓ بيان معاين غريب الكلمات وتفسري اآلايت املتلعقة مبوضوع البحث.
✓ بيان ما يتعلق ابآلايت من معاين وفوائد عامة ولغوية.
أسباب اختيار املوضوع:
مت اختيار املوضوع بناءً على تكليف من أكادميية تفسري املباركة ،واليت هتدف إىل دعم مسرية فهم وتدبر كالم هللا عزوجل،
والذي وافق ميوالً عندي ،ورغبة وقناعة بضرورة تعلم وفهم وتدبر كالم هللا ،كيف ال  ...وقد نقل عن كثري من العلماء

السابقني والالحقني متنيهم يف آخر حياهتم أهنم لو أمضوا جل أوقاهتم مع كتاب هللا تعلماً وتدبراً وتفسرياً وتعليماً.
كما أن فهم كتاب هللا ،وتدبر معانيه ،أدعى إىل رقة القلب ،وزايدة التعلق ابهلل وحبه ،والذي هو أكرب دافع لكل مسلم
للتقرب إىل هللا وتطلب مرضاته.
منهج البحث والكتابة:
سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والوصفي ،حيث قمت جبمع وتتبع أقوال العلماء املتاحة لدي يف بيان تفسري هذه
اآلايت ،وما ذكروه من فوائد ولطائف وتدبرات ،مث قمت جبمعها ،واختصارها ،وتنسيقها ،وتصنيفها ،وعرضها يف هذا
البحث .وقد استعنت ابلتكنولوجيا يف مجع كثري من املعلومات عن طريق البحث اآليل ،مث قمت مبطابقة النصوص مع الكتب
املطبوعة للتأكد من سالمة النقل ،مث عزوه إىل الكتب املطبوعة مع بيان تفاصيل املراجع حسب أصول البحث.
كما قمت بعزو اآلايت يف نفس البحث ،وكتابتها ابللون األزرق ،وقمت بتخريج األحاديث يف احلاشية ،مع االقتصار يف
التخريج على الصحيحني إن كان احلديث يف أحدمها ،وإن كان يف غريمها ،ذكرت مرجع احلديث ورقمه ،ومن حكم عليه من
علماء احلديث ابلصحة أو غريه.
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خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
املقدمة:
وحتتوي على متهيد ،وبيان مشكلة البحث ،وأمهية املوضوع ،وأهداف البحث ،وأسباب اختيار املوضوع ومنهج البحث
وخطته.
املباحث:
املبحث األول:

ما يتعلق ابلسورة بشكل عام

املطلب األول

 :اآلايت القرآنية موضوع البحث.

املطلب الثاين

 :مقدمات عن السورة

املطلب الثالث  :أسباب النزول
املطلب الرابع
املبحث الثاين:

 :املناسبات
بيان معاين وتفسري اآلايت

املطلب األول

 :بيان غريب الكلمات

املطلب الثاين

 :املعىن اإلمجايل لآلايت

املطلب الثالث  :تفسري اآلايت التحليلي
املبحث الثالث :

ما يتعلق ابآلايت من معاين وفوائد

املطلب األول:

القراءات القرآنية وعالقتها بتفسري اآلايت.

املطلب الثاين

 :بيان مشكل اإلعراب.

املطلب الثالث  :الفوائد والنكت العامة واللغوية.
اخلامتة :فيه نتائج البحث وقائمة املراجع.
نسأل هللا التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة .
كتبه الطالب  /عادل حممد أبو عسكر
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املبحث األول

ما يتعلق ابلسورة بشكل عام
املطلب األول :اآلايت القرآنية موضوع البحث:

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﭼ

الرمحن٦١ - ٤٦ :

املطلب الثاين :مقدمات عن السورة :
أولا :مكية السورة:

اختلف أهل العلم يف مكية أو مدنية السورة ،فذكر ابن كثري وأبو عمرو الداين أهنا مكية (1) .ونقل القرطيب عن ح
احلَ َس ِن َوعُ حرَوةَ
الزبَحِري َو ِع حك ِرَمةَ َو َعطَ ٍاء َو َجابِ ٍر أهنا ُكلُّ َها َم ِكيَّة .كما نقل القرطيب يف تفسريه عن ابن مسعود ومقاتل قوهلما أهنا مدنية كلها.
بح ِن ُّ
)(2
السماو ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ض) حاآليَةَ.
ونقل عن ابن عباس :أهنا مكية إَِّال آية منها هي قوله تعاىل( :يَ حسئَـلُهُ َم حن ِيف َّ
ال :أ ََّو ُل من جهر ِابلح ُقر ِ
َّيب ﷺ
آن ِمبَ َّك َة بـَ حع َد النِ ِ
الزبَحِري قَ َ
مث رجح القرطيب أهنا مكية ،واعتمد يف ترجيحه على ما رواه عُ حرَوةُ بح ُن ُّ
َ ح َ ََ ح
ٍ )ِ (3
ال ابن مسع ٍ
ِ
ِ
ت قُـريحش َه َذا الح ُق حرآ َن ُحجي َهر بِِه قَ ُّ
ك أ َّ
ود:
َن َّ
ابح ُن َم حسعُودَ ،و َذل َ
ط ،فَ َم حن َر ُجل يُ حسمعُ ُه ُموهُ؟ فَـ َق َ ح ُ َ ح ُ
ُ
الص َحابَةَ قَالُواَ :ما ََس َع ح َ
الرِحي ِم.
يد َر ُج ًال لَهُ َع ِش َرية ميَحنَـعُونَهُ ،فَأ َََب ُمثَّ قَ َام ِعحن َد الح َم َق ِام فَـ َق َ
ال( :بِ حس ِم َّ
الر حمح ِن َّ
اَّللِ َّ
كَ ،وإَِّمنَا نُِر ُ
أ ََان ،فَـ َقالُوا :إِ َّان ََنح َشى َعلَحي َ

للدان – ص 237
كثي (  & )99 / 7البيان يف عد آي القرآن الكريم
( )1انظر
تفسي القرآن العظيم – ابن ر
ر
ي
للقرطب ( )111 / 20
( )2انظر الجامع ألحكام القرآن
ي
سي اعالم النبالء ( )466/1وقال عنه محققه شعيب األرناؤوط أن رجاله ثقات.
( )3ورد هذا األثر يف ر
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ِ ِ
ول الَّ ِذي
ول ابح ُن أُِم َعحب ٍد؟ قَالُواُ :ه َو يـَ ُق ُ
ص حوتَهُ َوقُـَريحش ِيف أَنح ِديَتِ َها ،فَـتَأ ََّملُوا َوقَالُواَ :ما يَـ ُق ُ
َّ
الر حمح ُنَ .علَّ َم الح ُق حرآ َن) ُمثَّ متََ َادى َراف ًعا هبَا َ
ِ ِ )( 4
ِ
ضَربُوهُ َح َّىت أَثـَُّروا ِيف َو حجهه.
يـَ حزعُ ُم ُحمَ َّمد أَنَّهُ أُنح ِزَل َعلَحيهُ ،مثَّ َ
اثني ا :عدد كلمات وآايت السورة:
ذكر أبو عمر الداين يف كتابه التبيان يف عد آي القرآن " :وكلمها ثالث مئة وإحدى ومخسون كلمة ،وحروفها ألف وستمائة
)(5

وستة وثالثون حرفاً ،وهي سبع وستون بصري ،وسبع مدنيان ومكي ،ومثان كويف وشامي"
مث ذكر اإلمام الداين اآلايت اليت اختلف يف عدها ،وهي مخس آايت ،آية (الرمحن) عدها الكويف والشامي ومل يعدها الباقون
& (خلق اإلنسان) األول مل يعدها املدنيان وعدها الباقون( & ،وضعها لألانم) مل يعدها املكي وعدها الباقون & (شواظ
)(6
من انر) عدها املدنيان واملكي ومل يعدها الباقون & (يكذب هبا اجملرمون) مل يعدها البصري وعدها الباقون.

املطلب الثالث :أسباب النزول:

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

املطلب الرابع :املناسبات:

اعةُ َم حو ِع ُد ُه حم
ذكر السيوطي رمحه هللا يف مناسبة سورة الرمحن ملا قبلها ،أن هللا بعد أن ذكر الساعة يف سورة القمر ﴿بَ ِل َّ
الس َ
اعةُ أ حَد َهى َوأ ََمُّر﴾ (القمر )46:مث وصف حال اجملرمني يف سقر ،وحال املتقني يف جنات وهنر ،فصل هذا اإلمجال يف سورة
َو َّ
الس َ
الرمحن على الرتتيب الوارد يف اإلمجال يف سورة القمر .فبدأ بوصف الساعة ،مث وصف النار وأهلها ،واجلنة وأهلها.
ف الح ُم حج ِرُمو َن
مث ذكر شيء من وجه الرتابط ،حيث ذكر أن هللا استعمل لفظة اجملرمني يف سورة الرمحن يف قوله ﴿ يـُ حعَر ُ
)(7
ِِ
اهم﴾ (الرحمن )41:ومل يقل الكافرون ،أو حنوه التصاله بقوله يف سور القمر (إن اجملرمني) (القمر)47:
يم ُ ح
بس َ

كما جتدر اإلشارة ،أبن ذكر اجلنتني يف هذه اآلايت ،مث جاءت آايت بعدها لبيان جنتني أخريني ،ليدل على أن هااتن
اجلنتان لفريق من أهل اجلنة أعلى درجة من الفريق املذكور يف اآلايت اليت بعدها حيث قال تعاىل ﴿وِمن دوهنِِما جنـَّتَ ِ
ان﴾
َ ح ُ َ َ

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

للقرطب ( ) 111 / 20
( )4الجامع ألحكام القرآن
ي
للدان – ص 237
( )5البيان يف عد آي القرآن الكريم
ي
للدان – ص 237
( )6انظر البيان يف عد آي القرآن الكريم
ي
للسيوط ص 120
للسيوط – ص  & 136تناسق الدرر يف تناسب السور
( )7انظر أرسار ترتيب القرآن –
ي
ي
( )8انظر يف ظالل القرآن – سيد قطب – ج  6ص 3457

-5-

املبحث الثاين

بيان معاين وتفسري اآلايت
املطلب األول :بيان غريب الكلمات:

اف َم َق َام َربِِه﴾ خاف القيام بني يدي ربه يف موقف احلساب.
﴿خ َ
َ
﴿آََال ِء﴾ نعم.

﴿تُ َك ِذ َاب ِن﴾ اي معشر اإلنس واجلن.
ان﴾ أغصان كثرية نَ ِ
﴿أَفحـنَ ٍ
ضرة من الفواكة والثمار.
﴿زوج ِ
ان﴾ صنفان.
َح َ
بَطَائِنُـ َها﴾ بطانتها ،مجع بطانة وهي ما يلي األرض من الفراش.
﴿إِ حستَ ح َرب ٍق﴾ غليظ الديباج أو غليظ احلرير اخلالص
﴿ج َىن﴾ مثر.
َ
﴿د ٍان﴾ قريب القطاف.
َ
اصرات الطَّر ِ
ِ
ف﴾ قصرن أبصارهن على أزواجهن فال ينظرن لغريهم.
﴿قَ َ ُ ح
﴿يَطح ِمثحـ ُه َّن﴾ يطأهن.
ۡ
﴿ٱلياقُوت﴾ :حجر ِ
األحجا ِر ال َك ِرميَِة ،ذُو ألحو ٍان.
ن
م
َ ُ ََ َ ح
ُّ ِ )(9
﴿و ۡٱلم ۡرجا ُن﴾ ِ :
غار اللؤلُؤ.
ص
َ َ َ
ُ

الخضيي ص 264
( )9الميرس يف غريب القرآن الكريم إعداد مركز الدرسات القرآنية ص  & 533الرساج يف بيان غريب القرآن تأليف محمد
ر
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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
مع ما فيهما من النعيم الذي ستصفه اآلايت التالية .وملا ذكر هللا لإلنس واجلن نعمه الكثرية اليت تشاهد ابألبصار والبصائر،
وقررهم بنعمه ،ذكرهم أب ي هذه النعم يكذبون !! وكرر عليهم هذا التذكري مع كل نوع نعمة أنعم هبا عليهم .مث وصف هللا
هاتني اجلنتني ،أبن فيها أشجاراً كثريًة زاهرًة ،ذوات أغصان عظيمة نضرة ،ومثار اينعة لذيذة ،وأن فيها من مجيع أصناف
النعيم .وذكر أن فيها عينان جتراين ابملاء ،وفيهما من أصناف الفواكه وهو ما يتفكه به صنفان ،فكل صنف له لذته ولونه ما
ليس للصنف اآلخر.
مث بني هللا صفة فرش أهل اجلنة ،وجلوسهم عليها ،فهم متكئون عليها كجلوس امللوك على األسرة ،جلوس متكن واستقرار
وراحة ،مث وصف هذه الفرش أبن ابطنها مما يلي األرض من استربق وهو الديباج الغليظ ،الذي هو أحسن احلرير وأفخره.
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.
مث بدأ يف وصف زوجات أهل اجلنة ،أبهنن قاصرات الطرف أي قصرن نظرهن على أزواجهن ،وذلك من كمال حمبتهن هلم،
وقصرن أطراف أزواجهن عليهن من ح سنهن ومجاهلن ،وهن مل يفتض بكارهتن ،ومل ميسسنهن أحد قبل أزواجهن من اإلنس
واجلن ،بل هن أبكار .واهنن من مجاهلن وصفائهن مثل الياقوت واملرجان .مث بني هللا ،أن هذا اإلحسان ،والنعيم املقيم ،والفوز
الكبري ،ما هو إال جزاء من أحسن عبادة هللا ،وأحسن إىل خلقه وعبيده .فهااتن اجلنتان العاليتان للمقربني.

تيسي الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص 1409
( )10انظر المخترص يف
التفسي ص  & 533ر
ر
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)(10

املطلب الثالث  :تفسري اآلايت التحليلي:
ِ ۡ
اف م َقام ربِ ِهۦ جنَّتَ ِ
ان﴾
﴿ول َمن َخ َ َ َ َ َ
َ

(الرحمن )46

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

بستاانن.

ِ
اف م َقام ربِِه جنـَّتَ ِ
ان﴾ الرجل يهم ابملعصية ،فيذكر هللا عز وجل فيدعها.
قال جماهد عن قولهَ ﴿ :ول َم حن َخ َ َ َ َ َ
وورد يف حديث أيب الدرداء قال ،قال رسول هللا ﷺ ِ :
اف م َقام ربِِه جنـَّتَ ِ
ان﴾ قلت :وإن زىن وإن سرق؟ قال :وإ حن
﴿ول َم حن َخ َ َ َ َ َ
َ
)(11)(12
رق وإ حن َر ِغ َم أنحف أيب الد حَّرداء" .
وس َ
َزىن َ
اخلراس ِاين قاال :نـزلَت ه ِذ ِه حاآلية ِ :
اف م َقام ربِِه جنـَّتَ ِ
ان﴾ ِيف أَِيب
وذكر ابن كثري يف تفسريه ،أنه ابح ُن َش حوذبَ ،و َعطَاء حَُ َ ُّ
ََ ح َ
﴿ول َم حن َخ َ َ َ َ َ
َُ َ
الص ِد ِيق .مث ذكر ابن كثري أنَ َّ ِ
ب حك ٍر ِ
َن َه ِذ ِه حاآليََة َع َّامة ِيف حِ
اإلنح ِ
اجلِ ِن ،وهي أيضاً ِم حن أ ََد ِل َدلِ ٍيل َعلَى أ َّ
يح هو أ َّ
اجلِ َّن
َن ح
س َو ح
َ
الصح ُ
َي ِ
ال ِ :
ني ِهب َذا ح ِ
اف م َقام ربِِه جنـَّتَ ِ
ان .فَبِأ ِ
آالء
اجلَنَّةَ إِ َذا َآمنُوا َواتـَّ َق حوا؛ َوِهلََذا حام َ َّ
يَ حد ُخلُو َن ح
َت َّ
اَّللُ تَـ َع َاىل َعلَى الثَّـ َقلَ ح ِ َ
﴿ول َم حن َخ َ َ َ َ َ
اجلََزاء فَـ َق َ َ
)(13
َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن﴾.
الن .أح ُد ُمها :قِيامه بني ي َدي ربِِه عَّز وج َّل يـوم اجلز ِاء .والث ِاين :قِيام َِّ
وذكر ابن اجلوزي :أن مقام ربه فِ ِيه قَـو ِ
اَّلل َعلى َعحب ِد ِه
ُ
ُ ُ َح َ َ ح َ َ َ َ ح َ َ
َ
ح
ِ )(14
ِِبح ِ
صاء ما ا حكتَسب .فإ َّن العب َد يـه ُّم ِمبَع ِ
اَّللِ َعَّز َو َج َّل فَـلَهُ َجنَّتان.
صيَ ٍة فَـيَ حرتُُكها َخ حوفًا ِم َن َّ
َح َ ُ ح
ح
َ َ
يام وم ح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
وعلى الو حج َه ح ِ
ني يُ حستَـ حع َمل َجم ًازا يف احلالَِة والتَّـلَبُّ ِ
س
قام :ح
قال الطاهر ابن عاشور " :واملَ ُ
أصلُهُ َحمَ ُّل الق َ
ص َدر ميم ٌّي ل حلقيام َ َ
ُ
ِ
ِ
َك َقولِ ِ
ِ
الشأح ِن والعظحم ِة ،فَإضافَةُ م ٍ
ت َعلى حاعتِبا ِر
ك ،ويُطحلَ ُق َعلى َّ
قام العائِذ بِ َ
ح َ
قام إىل َربِه ُهنا إ حن كانَ ح
ك ل َمن تَ حستَج ُريهَُ :هذا َم ُ
َ
َ َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قام لِحلخائِ ِ
امل ِ
ني يَ َديحِه.
أي بَح َ
ف فَهو مبَحعىن احلال ،وإضافَـتُهُ إىل َربِه تُ حشبِهُ إضافَةَ املَ ح
أي َمقامه من َربه ،ح
ص َد ِر إىل املَحفعُول ،ح
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح
الو حج َه حني قَـ حولُهُ تَعاىل
ت َعلى حاعتبار املقام ََّّلل تَعاىل فَهو مبَحعىن َّ
وإ حن كانَ ح
العظح َمة .وإضافَـتُهُ كاإلضافَة إىل الفاعلَ ،ح
الشأن و َ
وَيتَم ُل َ
َ
قامي﴾ (إبراهيم )١٤ :يف س ِ ِ
﴿ذَلِ ِ
خاف مقام ربِِه﴾ (النازعات )٤٠ :يف سورِة النا ِز ِ
خاف م ِ
عات.
َ
ك ل َمن َ َ
َُ
ورة إبحراه َيم وقَـ حولُهُ ﴿وأما َمن َ َ َ َ
َُ

)(15

ِ ِ ا
َی َء َال ِء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن﴾
﴿فَبأ
يقول تعاىل ذكره :فبأي نَِعم ربكما معشر الثقلني تكذابن ،قاله جماهد وغري واحد ،اي أن النعم ظاهرة عليكم وأنتم
)(16
مغمورون هبا ،وال تستطيعون إنكارها وال جحودها.
(الرحمن )47

الهيثم يف مجمع الزوائد ( )121 / 7وقال رجاله رجال الصحيح .واخرجه أحمد يف المسند  279/16وقال المحقق أحمد شاكر أسناده صحيح.
( )11أخرجه
ي
( )12جامع البيان – الطيي – تحقيق ر
الي يك ( )236 / 22
كثي – (  112 / 7إىل )114
( )13انظر
تفسي القرآن العظيم – ابن ر
ر
المسي – ابن الجوزي – طبعة دار ابن حزم  -ص 1381
( )14انظر زاد
ر
( )15التحرير والتنوير – الطاهر ابن عاشور ( ) 265 / 27
( )16انظر جامع البيان – الطيي  -تحقيق ر
/
كثي ()102 7
الي يك ( & )189 / 22
تفسي القرآن العظيم – الحافظ ابن ر
ر
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ا ۡ
﴿ذَ َو َاَت أَف نَ ࣲان﴾

(الرحمن )48

أي أن اجلنتان ذواات أغصان نضرة حسنة ،ميس بعضها بعضاً ،وحتمل من كل مثرة انضجة .وحكى البغوي عن جماهد ،وعكرمة
والضحاك والكليب أنه الغصن املستقيم.
ِِ ۡ ِ ۡ
ان ََت ِرَاي ِن﴾
﴿ فيه َما َعي نَ

)(17

(الرحمن )50

أي أن اجلنتني فيهما عينان تسرحان لسقي الشجار واألغصان ،فتثمر من مجيع األلوان واألصناف .وقال احلسن البصري:
أن العينني أحدمها يقال هلا تسنيم واألخرى السلسبيل.
﴿فِي ِهما ِمن ُك ِل فَٰ ِكه ࣲة َز ۡوج ِ
ان﴾
َ َ
َ

)(18

(الرحمن )52

ِ
ِ
ت،
أي أنه فيهما صنفان من كل فاكهة من مجيع أنواع الثمار ،مما يعلمون وخري مما يعلمونَ ،وممَّا َال َع حني َرأ ح
َتَ ،وَال أُذُن ََس َع ح
ٍ
ََسَاءُ ،يَـ حع ِين :أ َّ
س ِيف ُّ
ني
َوَال خطر على قلب بشر وكالمها حلو يُ حستَـلَ ُّذ بهَ .وقَ َ
الدنحـيَا ِممَّا ِيف حاآل ِخَرِة إَِّال حاأل ح
َن بَح َ
ال ابح ُن َعبَّاس :لَحي َ
ِ )(19
ِ
كب ً ِ
اضل.
يماَ ،وفَـ حرقًا بـَيِنًا ِيف التَّـ َف ُ
ذَل َ َ
وان َعظ ً
ِ
اجلَن َِّة َح َّىت ح َِّ
ال ابح ُن َعبَّا ٍسَ :ما ِيف ُّ
ض حرَاب ِن َرطحب َوَايبِس َال
الدنحـيَا َش َجَرة ُح حل َوة َوَال ُمَّرة إَِّال َوِه َي ِيف ح
قَ َ
يلَ :
احلَحنظَ ُل إال أَنَّهُ ُح حلوَ .وق َ
ِ ِ )(20
ِ
ض ِل َوالطيب.
ك ِيف الح َف ح
ص ُر َه َذا َع حن ذَل َ
يـَ حق ُ
ۡ
ۚ
ِ
ش بَطَ اا ِٕىنُ َها ِم ۡن إِ ۡستَ ۡ َۡب ࣲق َو َج َىن ٱۡلَنَّتَ ۡ ِ
نی َعلَ ٰى فُ ُر ِِۭ
نی َد ࣲان﴾
﴿متَّكِ َ
ُ

(الرحمن )54

بني هللا صفة فرش أهل اجلنة ،وبني طريقة جلوسهم عليها ،وهو االتكاء ،واملراد به االضطجاع ،وكذلك يقال أنه اجللوس على

صفة الرتبع.

)(21

ِ ِ
وقال القرطيب رمحه هللا( " :بطائِنُها) مجَحع بِطَانٍَة وِهي الَِّيت َححتت ِ
اج وخ ُشن ،أَي إِ َذا َكانَ ِ
الظ َهارةِ .و حِ
ت
َ
اإل حستَ ح َرب ُق َما َغلُ َظ م َن الديبَ ِ َ َ َ ح
َ
ُ
َ َ
َ َ
ود وأَبو هريـرَة .وقِيل لِسعِ ِ
ِ
ٍ
ض َه َك َذا فَما ظَن َ ِ ِ ِ
يد بح ِن ُجبَ حٍري :الحبَطَائِ ُن ِم حن إِ حستَ ح َرب ٍق
الحبِطَانَةُ الَِّيت تَلي حاأل حَر َ
َ
ُّك ابلظ َه َارة ،قَالَهُ ابح ُن َم حسعُ َ ُ ُ َ ح َ َ َ َ
ُخ ِفي َهلُم ِم حن قـَُّرة أ حَع ُ ٍ
ال ابح ُن َعبَّ ٍ
ف لَ ُك حم بَطَائِنَـ َها
ني)َ .وقَ َ
الَ :ه َذا ِممَّا قَ َ
فَ َما الظََّو ِاه ُر؟ قَ َ
ال َّ
ص َ
اس :إَِّمنَا َو َ
اَّللُ( :فَال تَـ حعلَ ُم نـَ حفس َما أ ح َ ح
ِ ِ
احلَ َس ِن:
اخلَََرب َع ِن النِ ِ
ال( :ظََو ِاه ُرَها نُور يـَتَ َألَحألُ)َ .و َع ِن ح
اَّللَُ .وِيف ح
َّيب ﷺ أَنَّهُ قَ َ
ي إِلَحي ِه قـُلُوبُ ُك حم ،فَأ ََّما الظََّو ِاه ُر فَ َال يَـ حعلَ ُم َها إَِّال َّ
لتَـ حهتَد َ
ِ ٍ )(22
بَطَائِنُـ َها ِم حن إِ حستَ ح َرب ٍقَ ،وظََو ِاه ُرَها ِم حن نُوٍر َجامد.

كثي () 114 / 7
( )17انظر
كثي للحافظ ابن ر
تفسي ابن ر
ر
كثي ()115 / 7
( )18انظر
كثي للحافظ ابن ر
تفسي ابن ر
ر
كثي ( )115/ 7
بن
ا
الحافظ
–
العظيم
آن
القر
تفسي
انظر
()19
ر
ر
القرطب ( )152 / 20
( )20الجامع ألحكام القرآن –
ي
كثي ()115 / 7
ابن
الحافظ
تفسي القرآن العظيم –
()21
ر
ر
القرطب () 153 / 20
( )22الجامع ألحكام القرآن –
ي
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وقد تكلم أهل التفسري عن معىن البطانة وهل املراد هبا أهنا أسفل الفراش أو أعاله ،فنقل عن احلسن والفراء وقتادة أن البطائن
الس َم ِاءَ ،وَه َذا بَطح ُن
هي الظواهرَ ،و َع ِن ح
احلَ َس ِن أيضا :البطائن هي الظواهر ،كما تقول العرب للظهر بطناً مثل َه َذا ظَ حه ُر َّ
َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ني إِذَا وِيل ُك ُّل و ِ
ني الحمتَسا ِويَح ِ
ِ
َِّ ِ
اح ٍد
ََ َ
الس َماء ،لظَاهرَها الذي نـََراهَُ .وأَنح َكَر ابح ُن قـُتَـحيـبَةَ َو َغ حريُهُ َه َذاَ ،وقَالُواَ :ال يَ ُكو ُن َه َذا إال يف الح َو حج َه ح ُ َ
ني قَـ حوٍم.
ِمحنـ ُه َما قَـ حوًماَ ،ك ح
احلَائِ ِط بـَحيـنَ َ
ك َوبَح َ
وقال أهل التفسري يف قوله (وجىن اجلنتني دان) ،أن الثمار دانية ،وأن الشجرة تدنو حىت جيتنيها ويل هللا إن شاء قائماً أو قاعداً
أو مضطجعاً وال يرده بـُ حعد أو شوك أو غريه.

)(23

اࣱ
ف ََۡل ي ۡط ِم ۡث ه َّن إِ ࣱ
صر  ُ ۡ ِ
ِ
ِ
نس قَ ۡب لَ ُه ۡم َوَل َجان﴾
ت ٱلطَّر َ ُ
﴿في ِه َّن قَٰ َ

(الرحمن )56

أي يف اجلنة زوجات قاصرات الطرف على أزواجهن ،ومل جيامعهن إنس وال جان قبلهم .كان بعض أهل العلم بكالم العرب

من الكوفيني يقول :الطمث هو النكاح ابلتدمية ،ويقول :الطمث هو الدم ،ويقول :طمثها إذا دماها ابلنكاح.
عن ابن عباس ،قوله َ ﴿:ملح يَطح ِمثحـ ُه َّن إِنحس قَـحبـلَ ُه حم َوال َج ٌّ
ان﴾ يقول :مل يُ حد ِمهن إنس وال جان.
فإن قال قائل :وهل جيامع النساء اجلن ،فيقال َ ﴿:ملح يَطح ِمثحـ ُه َّن إِنحس قَـحبـلَ ُه حم َوال َج ٌّ
ان﴾ ؟ فإن جماهدا روي عنه أنه قال :إذا
جامع الرجل ومل يسم ،انطوى اجلان على إحليله فجامع معه ،فذلك قوله َ ﴿:ملح يَطح ِمثحـ ُه َّن إِنحس قَـحبـلَ ُه حم َوال َج ٌّ
ان﴾).(24
ِ ِِ
اجلِ َّن تَـ حغ َشى َك حِ
اإلنح ِ
ويف َه ِذهِ حاآليَِة َدلِيل َعلَى أ َّ
ني ِمحنـ ُه حم أ حَزَواج
سَ ،وتَ حد ُخ ُل ح
َن ح
اجلَنَّةَ َويَ ُكو ُن َهلُحم فِ َيها ِجنِيَّات .قَ َ
ال َ
ض حمَرةُ :ل حل ُم حؤمن َ
ِ ِ ِ )(25
س ،و حِِ
احلُوِر الحعِ ِ
اإلنح ِسيَّ ُ ِ ِ
ني ،فَ حِ
ات ل حلجن.
ِم َن ح
اجلنيَّ ُ
ات ل حإلنح ِ َ
ۡ
ۡ
وت َوٱل َم ۡر َجا ُن﴾
ق
ا
ي
ٱل
ُ
﴿ َكأَ ََّّنُ َّن َ ُ

(الرحمن )58

يصف هللا زوجات أهل اجلنة أبهنن من صفائهن مثل الياقوت الذي يرى السلك الذي فيه من ورائه ،فكذلك يرى مخ سوقهن

من وراء أجسامهن.
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ال( :إِ َّن الحمرأََة ِمن نِس ِاء أَه ِل ح ِ
ِ
ني
ود َع ِن النِ ِ
َّيب ﷺ قَ َ
الرتِم ِذ ُّ
َح ح َ ح
اض َساقَـحيـ َها م حن َوَراء َسحبع َ
اجلَنَّة لََُريى بـَيَ ُ
َرَوى ح
ي َع حن َعحبد َّ ح َ ح ُ
ِ
ك ِأب َّ
ت فِ ِيه ِس حل ًكا
اَّللَ تَـ َع َاىل يَـ ُق ُ
َن َّ
ُحلَّةً َح َّىت يـَُرى ُُم َُّها) َوذَل َ
وت َوالح َم حرجا ُن) فَأ ََّما الحيَاقُ ُ
ولَ ( :كأ ََّهنُ َّن الحياقُ ُ
وت فَِإنَّهُ َح َجر لَ حو أ حَد َخ حل َ
ِِ )(27) (26
ص َفحيـتَهُ َألُ ِريتَهُ ِم حن َوَرائه.
استَ ح
ُمثَّ ح
وعن عمرو بن ميمون ،قال ":إن املرأة من احلور العني لتلبس سبعني حلة ،فريى مخ ساقها كما يرى الشراب األمحر يف
الزجاجة البيضاء".

)(28

( )23جامع البيان – الطيي – تحقيق ر
القرطب ( ) 154 / 20
الي يك (  & )244 & 234 / 22الجامع ألحكام القرآن –
ي
( )24انظر جامع البيان – الطيي – تحقيق ر
الي يك ()248 / 22
القرطب ( ) 156 / 20
( )25الجامع ألحكام القرآن –
ي
ر
ر
ر
( )26اخرجه ر
األلبان يف اليمذي ،وحسنه المنذري.
اليمذي يف السن رقم  2533وذكره المنذري يف اليغيب واليهيب  387/4واختلف يف تصحيحه ،فضعفه
ي
القرطب ( ) 157 / 20
( )27الجامع ألحكام القرآن
ي
ر
( )28انظر جامع البيان – الطيي – تحقيق الي يك ( )249 / 22
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ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وبَ ،ع حن ُحمَ َّم ِد بح ِن
يل بح ِن عُلَيَّةَ ،ع حن أَيُّ َ
كما نقل احلافظ ابن كثري يف تفسريه عند هذه اآلية ،ما رواه ُم حسلم م حن َحديث إ حَسَاع َ
اجلنَّ ِة أَِم النِساء؟ فَـ َقا َل أَبو هريـرةَ :أو مل يـ ُقل أَبو الح َق ِ
ِس ِريين قَ َ ِ
اخروا َوإَِّما تَ َذ َّكرواِ ،
اس ِم ﷺ" :إِ َّن أ ََّو َل
الر َج ُ
َ ح ُ
ال أَ حكثَـ ُر ِيف حَ
َ
َُ
ُ ُ َحَ
ُ
ال :إ َّما تَـ َف َ ُ
ِ
ان اثحـنَـتَ ِ
لسم ِاء ،لِ ُك ِل ام ِر ٍئ ِمحنـهم َزوجتَ ِ
ٍ
ِ
ان،
ُزحمَرٍة تَ حد ُخ ُل ح
ورةِ الح َق َم ِر لَحيـلَةَ الحبَ حد ِرَ ،والَِّيت تَل َيها َعلَى ح
ح
اجلَنَّةَ َعلَى ُ
ُح ح َ
أض َوأ َك حوَكب ُدري يف ا َّ َ
صَ
)(29
يـرى م ُّخ سوقِ ِهما ِمن ور ِاء اللَّح ِم ،وما ِيف ح ِ
ب.
اجلَنَّة أ حَعَز ُ
َُ ُ ُ َ ح َ َ ح َ َ
ول َِّ
مث ذكر ابن كثري ،قول حِ
َّض ِرَ ،ح َّدثـَنَا ُحمَ َّم ُد بح ُن طَحل َحةََ ،ع حن ُمحَحي ٍد َع حن أَنَ ٍ
س؛ أ َّ
ال:
اَّلل ﷺ قَ َ
َن َر ُس َ
اإل َم ُام أ ح
َمحَ ُدَ :ح َّدثـَنَا أَبُو الن ح
ِ
"لَغ حدوة ِيف سبِ ِيل َِّ
اجلَن َِّة َخ حري ِم َن ُّ
اَّلل أ حَو َرحو َحة َخ حري ِم َن ُّ
الدنحـيَا َوَما
َح ِد ُك حم -أ حَو َم حو ِض ُع قَـحي ِده ِم َن ح
الدنحـيَا َوَما ف َيهاَ ،ولََق ُ
اب قَـ حو ِس أ َ
َ
َ َ
َت ما بـيـنَـهما ِرَيا ،ولَطَاب ما بـيـنَـهما ،ولنَ ِ
فِيها ،ولَ ِو اطَّلَع ِ
اجلَنَّ ِة إِ َىل حاأل حَر ِ
صيفها َعلَى َرأح ِس َها
ت حامَرأَة ِم حن نِ َس ِاء أ حَه ِل ح
َ
ض لَ َم َأل ح َ َح ُ َ ً َ َ َ َح ُ َ
َ َ
ٍ ِ ِِ )(31) (30
ِ
ي ِمن ح ِد ِ
َخ حري ِم َن ُّ
اقَ ،ع حن ُمحَحي ٍدَ ،ع حن أَنَس بنَ ححوه"
يث أَِيب إِ حس َح َ
الدنحـيَا َوَما ف َيهاَ ".وَرَواهُ الحبُ َخا ِر ُّ ح َ
ِ ۡ
ۡ ا ۡ
ٱإل ۡ
ٱإل ۡ
ِ
َّ
ِ
ِ
سٰ ُن﴾
ح
ل
إ
ن
س
ح
ٰ
َ
﴿هل َج َزاءُ
َ
َ

( الرحمن ) 60

أي هل ثواب إحسان العبد بسبب خوفه من هللا  ،وخوفه من مقام وقوفه بني يدي هللا ،فأحسن يف الدنيا ،وأطاع ربه ،إال
اف َم َق َام َربِِه
﴿ولِ َم حن َخ َ
أن َيسن هللا إليه يف اآلخرة ،وجيازيه على إحسانه ،مبا وصفه هللا يف هذه اآلايت السابقة من قوله َ
)(32
ِ
وت َوالح َم حر َجا ُن﴾ .
َجنـَّتَان﴾ ...إىل قوله َ ﴿:كأ ََّهنُ َّن الحيَاقُ ُ

أن هريرة برقم .7420
( )29أخرجه مسلم يف صحيحه رقم  2834وجاء نحوه يف صحيح ابن حيان من حديث ي
وغيهما.
( )30أخرجه البخاري برقم  ،6568ومسلم برقم  1880ر
كثي ()117/ 7
()31
تفسي القرآن العظيم – الحافظ ابن ر
ر
ر
( )32انظر جامع البيان – الطيي  -تحقيق الي يك ()252/22
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املبحث الثالث

ما يتعلق ابآلايت من معاين وفوائد
املطلب األول :القراءات القرآنية وعالقتها بتفسري اآلايت:

ۡ ۡ
﴿ ََۡل يَط ِمث ُه َّن ﴾

(الرحمن )56

يطم ُثهن) بضم امليم
قرا الكسائي خبلف عنه – أي على أحد أوجه القراءة عنده ( -مل ُ
)(33
وقرأ الباقون (مل ِ
يطمثهن) بكسر امليم وهو الوجه الثاين للكسائي

لبيان العالقة التفسريية ابلقراءاتَ ،يسن بيان معىن الطمث لغةً.
قال ابن فارس يف مقاييس اللغة :أن (طَمث) الطَّاء والح ِميم والثَّاء أَصل ِ
ُّ
ِ
ث
ال َّ
َّي ِء .قَ َ
الشحيـبَ ِاينُّ :الطَّ حم ُ
َُ َُ ُ ح َ
َ
صحيح يَ ُدل َعلَى َمس الش ح
ِ
ث ،وِهي ح ِ
ك ِيف ُك ِل َشي ٍء .وقال :وِمن ذَلِ َ َّ ِ
ِ
ِيف َك َالِم الحعر ِ
الر ُج ُل
ت َ .ويـُ َق ُ
ث َّ
ال :طَ َم َ
سَ ،وذَل َ
ب الح َم ُّ
ت َوطَ َمثَ ح
ض .طَمثَ ح
احلَائ ُ
َ ح
ََ
ح
ك الطام ُ َ َ
)(34
الح َم حرأََةَ :م َّس َها ِِجب َم ٍاعَ .وَه َذا ِيف َه َذا الح َم حو ِض ِع َال يَ ُكو ُن ِِجب َم ٍاع َو حح َدهُ.
وجاء يف لسان العرب:
ِ
ِ
ت ابالقحتِ ِ
ضاض .
ت تَطح ُم ُ
طمث :طَ ِمثَت املرأَةُ تَطح َم ُ
ت إِذا َدميَ ح
ت؛ .وطَ َمثَ ح
حاض ح
ثِ ،ابلض َِّم ،طَ حمثاًَ ،وه َي طامث َ :
ث طَ حمثاً ،وطَ َمثَ ح
ث :الدم والنِ َكاح .وطَمثحت اجلاريةَ إِذا افحرت حعتَها .و ِ
احليضُ ،مثَّ ُجعل
َصل
ثِ ،يف لُغَتِ ِه حم :احلائِض .قَ َ
الطام ُ
والطَّ حم ُ ُ َ ُ َ ُ
ُ
ََ
ال ثـَ حعلَب :األ ُ
ِ
ال الح َفَّراء :الطَّم ُ ِ
ث هو الدَّم ،و ُمها لُغَتَ ِ
ث،
لِلنِ َك ِ
احَ .وقَ َ
ث يَطح ُم ُ
ان .طَ َم َ
اح ابلتَّ حدمية .قال :والطَّ حم ُ ُ َ ُ َ َ
ث االقحت ُ
ُ ح
ضاضَ ،وُه َو الن َك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت تُطح َم ُ
ويَطح ِم ُ
ت ابالقحتضاض .وطَمثَ ح
ث أَي أ حُدميَ ح
ث .وال ُقراء أَكثرهم َعلَىَ :ملح يَطحمثحـ ُهن ،بِ َك حس ِر الحمي ِم .أَبو اهليثم :يقال طُمثَ ح
)(35
ِ
ت
حاض ح
ت إِذا َ
َعلَى فَعلَ ح
إذن ،يظهر من املعىن اللغوي للطمث أن له معنيني :اللمس و النكاح ابلتدمية ،وجاءت التدمية من أصل استعمال الطمث
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:

ر
العرس المتواترة بهامش القرآن الكريم – رإرساف محمد كريم راجح ص & 533الشامل ف قراءات األئمة ر
( )33القراءات ر
طريق الشاطبية
العرس الكوامل من
ي
ي
والدرة تأليف أ.د .أحمد عيىس المعرصاوي ص 533
( )34انظر مقاييس اللغة – ابن فارس ( ) 422 / 3
( )35انظر لسان العرب – ابن منظور ( ) 165 / 2
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أفا دت القراءة ابلضم (قراءة الكسائي) يف وصف زوجات أصحاب اجلنة ،أنه مل يقم أحد من اإلنس واجلن جبماعهن وال
بفض بكارهتن .وهذا املعين يناسب قول العديد من املفسرين أبن الطمث هو النكاح ابلتدمية ،أي فض بكارهتن ونزول
الدم .كذلك ،انسب هذا املعين قوة احلركة وهي الضم الذي هو أثقل احلركات حيث أن النكاح ابلتدمية فيه شيء من قوة
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
من أهل التفسري ،وهو أن الطمث هو املس مبعىن أنه مل يسمهن أحد .وانسب كذلك حركة ا لكسر فهي من احلركات
الضعيفة ،واملس هو أقل ما َيدث وهو مقدمات اجلماع .وابلتايل ،يتبني وصف زوجات أصحاب اجلنة ،أنه مل يقم أحد
جبماعهن مجاع تدمية ،وال مبسهن سواء بلمس نكاح تدمية أو بغري تدمية.

)(36

املطلب الثاين  :بيان مشكل اإلعراب:

ۤ ۡ
يف قوله ﴿ذَ َو َاات أَفـنَ ࣲان﴾

(الرحمن )48

أفنان مجع فنن وهذا على قول من جعل أفنان مبعىن أغضان ،ومن جعلها مبعىن أجناس

وأنواع كان الواحد منها فناً وكان حقه أن جيمع فنون.

)(37

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

)(38

ِ
ني َعلَ ٰى فـُ ُر ِش﴾ (الرحمن  )54حال ،والعامل فيه مضمر تقديره :ينعمون متكئني ،ودل على ذلك أن اآلايت
﴿متَّكـِ َ
ويف قوله ُ
)(39
يف صفة النعيم .وقيل :هو حال من ﴿ ِم ۡن ﴾ يف قوله ﴿ وملن خاف﴾
ۡ
ۡ
وت َوٱل َم ۡر َجا ُن﴾
ق
ا
ي
ٱل
ُ
ويف قوله ﴿ َكأ ََّهنُ َّن َ ُ
)(40
فيهن قاصرات الطرف مشبهات الياقوت.

(الرحمن )58

صر ت ٱلطَّ ۡر ِ
ِ
ف﴾ (الرحمن  ،)56كأنه قال:
كأهنن يف موضع احلال من ﴿ قَـٰ َ ُ

تفسي القرآن بالقراءات القرآنية ر
العرس – إعداد الباحث عادل عبدالقادر – ج – 12ص . 223 & 222
( )36انظر
ر
لقيىس تحقيق د .حاتم الضامن ص 707
مك ا
( )37انظر مشكل إعراب القرآن – ي
أن محمد ي
ي
( )38انظر سورة الرحمن دراسة بالغية وأسلوبية -د .إبراهيم عوض  -ص 23
القيىس ،تحقيق د .حاتم الضامن ص 708
مك
( )39مشكل إعراب القرآن – أ ين محمد ي
ي
.
القيىس ،تحقيق د حاتم الضامن ص 708
مك
( )40مشكل إعراب القرآن – أ ين محمد ي
ي
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املطلب الثالث  :الفوائد والنكت العامة واللغوية:
الفائدة األوىل:
يذكر بعض املست شرقني وأعداء الدين ،أن ذكر هللا لنعيم أهل اجلنة ،وما فيه من العيون واألهنار ،والفواكه والنخل والرمان،
والقطوف الدانية ،واحلور قاصرات الطرف ،وغريها ،ماهو إال تركيز على املتع والغرائز اجلنسية ،وايليت هؤالء املستشرقني أهنم
من الزاهدين !!! لكنهم أمم يتهافتون على الدنيا ولذائذها ،ويستعمرون البالد والعباد ،ويسلبوا خريات العباد ،حىت يستمتعوا
هم وحدهم ابلدنيا ،وتبقى الشعوب يف الضنك والفقر.
لكن املتأمل لآلايت القرآنية العظيمة ،يرى أهنا تتلمس أصناف النعيم ملسات سريعة وهادئة ،ال تسيل لعاابً وال حترك شهوة،
فوظيفتها ا لتذكري وحسب .فعندما ذكر القرآن احلور العني ،وأنه مل يطمثهن قبلهم إنس وال جان ،وأهنن قاصرات الطرف،
فهل هذا فيه حتريك للغرائز ؟؟!!! بل وصفهن ابحلياء وأهنم يتحبنب إىل أزواجهن  ،فلم يصف احلواجب أو األهداب ،أو
الصدور العارية.

)(41

الفائدة الثانية :

ِ ِ ۤ
َی ءَ َاال ِء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن﴾ ،حيث أن تكرار هذه اآلية يف مواضع ُمتلفة قد يفهم منه أنه ال اختالف يف
يف تكرار اآلية ﴿فَبأ
مدلوهلا ،لكن هذا غري صحيح ،فكل آية أو مجلة فهي تتعلق مبا ذكر قبلها من كالم هللا عز وجل ،إذ أن التأسيس مقدم على

التوكيد ،وابلتايل ال يعد هذا من التكرار .قال الدكتور خالد السبت يف كتابه قواعد التفسري عن تكرار آية الرمحن " :فإهنا قد
وردت يف سورة الرمحن يف نيف ووثالثني مرة ،واحلق أن كل واحدة تتعلق مبا قبلها ،ذلك أن هللا خاطب هبا الثقلني من اإلنس
واجلن ،وعدد عليهم نعمهم اليت خلقها هلم ،فكلما ذكر فصالً من فصول النعم طلب إقراراهم ،واقتضاهم الشكر عليه ،وهي
أنواع ُمتلفة ،وصور شىت "

)(42

الفائدة الثالثة :

يف قوله تعاىلۡ ِ :
اف م َقام ربِِهۦ جنـَّتَ ِ
ان﴾
﴿ول َمن َخ َ َ َ َ َ
َ

(الرحمن )46

بعدما بني هللا تعاىل ما للمجرم اجملرتئ على العظائم ،وجعله سبعاً إشارة إىل أبواب النار السبعة ،عطف عليه ما للخائف من
هللا والوقوف بني يدية وقيامه ابلطاعة حيث جعل هللا هلم مثانية نعم على عدد أبواب اجلنة الثمانية ،فقال﴿ :ولِ َمن﴾ أي
)(43
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ني.
إشارًة إىل قلَّة اخلائف َ
لكل من ،وَو َّح َد الضَّم َري ُمراعا ًة للَ حفظ ” َمن“ َ
( )41انظر سورة الرحمن دراسة بالغية وأسلوبية – د إبراهيم عوض – ص 36
التفسي للدكتور خالد السبت – ()702/2
( )42انظر قواعد
ر
/
البقاع ()179 19
( )43انظر نظم الدرر –
ي
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الفائدة الرابعة :
ۡ
ِ
ني َعلَ ٰى فُـر ِش بَطَ ۤا ِٕىنُـ َها ِم ۡن إِ ۡستَ ۡرب ࣲ ۚق و َج َىن ٱجلَنَّـتَ ۡ ِ
ان﴾ (الرحمن )54
ني َد ࣲ
﴿متَّكـِ َ
يف قوله تعاىلُ :
َ َ
ُ
َّ ِ
يب ال َفر ِش و َغ حِريهِِ َ ،
ولَما كا َن التَّـ َف ُّكهُ ال يَكحمل ُحسنُهُ إال َم َع التَّـنَـعُّ ِم ِمن ِط ِ
قام َرهبِِ حم ِمن قَبِيلَ ِي
ين َخيافُو َن َم َ
ح
ُُ ح
قال ُمُح ًربا َع ِن الذ َ
َّكئِني﴾ أيَ :هلم ما ذَ َكر يف ِ ِ ِ ِ
اعيا معىن ” ِمن“ بـع َد مر ِ
ِ
اعاة لَ حف ِظها َححت ِقي ًقا لِحلواقِ ِع ِ :
اإلنح ِ ِ ِ
ني
حال االتكاء وهو الت حَّمك ُ
س واجل ِن ُمر ً َ ح
﴿مت َ ح
ُ
َح ُ
َ
ٍ )(44
ِهبَحيـئَ ِة امل َرتبِ ِع حأو َغ حِريِه ِم َن ال َك حو ِن َعلى َجحنب.
ُ
الفائدة اخلامسة :
ِ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ملح يَطح ِمثحـ ُه َّن إِنحس قَـحبـلَ ُه حم َوَال َج ٌّ
الطمث ُجم َام َعة البكر ،واملعىن:
ان﴾ (الرحمن  )56أي :مل ُجيام حعهن ،وقيل :إن ح
أهنن أبكار،مل جيامعهن أحد من قبل ،ال إنس وال جن ،ويف هذا دليل واضح على أن املؤمنني من اجلن يدخلون اجلنة.

)(45

الفائدة السادسة :
ۤ
َّ ۡ ِ ۡ ۡ ِ ۡ
ۡ ۡ
ِ
ِ
ن إِنس قَـبـلَهم وَال جان﴾ (الرحمن )56
ه
ـ
ث
َّ
يف قوله تعاىل﴿ :في ِه َّن قَـٰصَر  ُ
ت ٱلطرف َمل يَطم ُ
ُ َ َ

ِ
أي
من أعظم النعيم ،اختصاص الشيء ابملرء ،السيما ماكان من أعظم امللذات وهي املرأة ،لذا قال هللاَ ﴿ :ملح يَطحمثحـ ُه َّن﴾ ح
ِ ِ )(46
ُجي ِام حع ُه َّن ويـَتَ َسلَّ حط َعلَحي ِه َّن يف َهذا اخلَحل ِق الَّ ِذي أُنح ِشحئ َن فيه
الفائدة السابعة :

التشبيه يف آية ﴿ َك َّ
وت وامل حرجا ُن﴾ (الرحمن  ، )58حيث شبه هللا أزواج أهل اجلنة ابالياقوت واملرجان ،ووجه الشبه هو
أهنُ َّن الياقُ
ُ
َ
الصفاء واللمعان ويكون أيضاً يف لون احلمرة احملمودة ،أي محرة اخلدود مثل الورد ،كما يطلق األمحر على األبيض ،ومنه

حديث أيب ذر "وبعثت إىل األمحر واألسود"

)(48) .(47

الفائدة الثامنة :

ۡ
ۡ
ٱإل ۡحسـٰ ِن إَِّال ِ
﴿ه ۡل َجَ ۤزاء ِ
ٱإل ۡح َسـٰ ُن﴾ (الرحمن  )60ففيها جناس حمرف
من احملسنات اللفظية يف اآلايت ما جاء يف قوله تعاىل َ
ُ
َ
يف كلميت اإلحسان الختالف ضبط حركة النون بني الكلمتني ،وفيها يف كلميت اإلحسان رد العجز على الصدر وهو من

النوع املكرر.

)(49

البقاع ()182 / 19
( )44انظر نظم الدرر –
ي
ر
العثيمن ص  & 321جامع البيان – الطيي – تحقيق الي يك ( )248 / 22
صالح
ن
ب
محمد
الشيخ
–
العظيم
تفسي القرآن
()45
ر
ر
البقاع ()184 / 19
( )46انظر نظم الدرر –
ي
( )47أخرجه اإلمام أحمد يف المسند برقم  21299وصححه المحقق شعيب األرناؤوط
( )48انظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور – طبعة الدار التونسية ر
للنرس  -ج 27ص 270
( )49انظر المحسنات اللفظية يف سورة الرحمن دراسة تحليلية بالغية (رسالة جامعية) – تأليف أندى نور هداية هللا  -ص 100 & 72 & 69
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خامتة البحث
نتائج البحث:
مت التوصل من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية:
• أن سورة الرمحن سورة مكية على الراجح ،وقد اختلف العلماء يف عدد آايهتا.
• مت بيان العالقة بني سورة الرمحن وسورة القمر والواقعة ،حيث أن اآلايت تكلمت عن نعيم املتقني ابلتفصيل ملا مت
إمجاله يف سورة القمر وبنفس الرتتيب ،وتكلمت عن نعيم صنف من أصحاب اجلنة وهم السابقون كما ورد يف سورة
الواقعة.
• بينت اآلايت اليت هي موضوع هذا البحث ،ما أعده هللا من النعيم املقيم ألصحاب اجلنة الذي خافوا رهبم وخافوا
الوقوف بني يديه ،حيث ذكرت مثانية من النعم مبا يتناسب مع عدد أبواب اجلنة الثمانية .كما ذكرت اآلايت تفاصيل
هذا النعيم ،من االتكاء والراحة ،واالستمتاع ابحلور العني مع اختصاصهم هبن ،وما ميكنهم تناوله من الفواكه اليت
تدنو منهم ،وغريه.
• بيان أثر القراءات القرآنية يف زايدة املعىن ،وخاصة عند بيان معىن الطمث وأن املراد به اجلماع ابلتدمية مبا يتناسب
مع قراءة ضم امليم ،أو اجلماع وجمرد اللمس أو املس مبا يتناسب مع قراءة كسر امليم.
• بيان نعيم أهل اجلنة أبسلوب راق ال يثري شهوة ،وال يقدح حياءً ،خبالف ما يدعيه املستشرقون ،وهذا عند وصف
احلور العني.

• بيان أسلوب القرآن البالغي يف طريقة بيان املعاين املرادة ،وتذكري اخللق ابلنعم الكثرية وتكرار تذكريهم بعدم نكراهنا،
وشكر هللا عليها واالعرتاف أبلوهيته ،والتوجه له ابلعابدة أبسلوب تذكريي يرقق القلوب ،وَيفزها لنيل هذا النعيم
العظيم.
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فهرس املصادر واملراجع
.1

القرآن الكرمي.

.2

أسرار ترتيب القرآن ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق عبدالقادر عطا & مرزوق إبراهيم ،طبعة دار الفضيلة2002 ،م.

.3

البيان يف عد آي القرآن ،أيب عمرو الداين األندلسي ،حتقيق الدكتور غامن احلمد ،طبعة مركز املخطوطات والرتاث
والواثئق ،الطبعة األوىل ،الكويت1414 ،ه 1994-م.

.4

اۡلامع ألحكام القرآن واملبنی ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،أيب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب ،حتقيق
د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،طبعة دار الرسالة ،لبنان – بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،هـ -

.5

السراج يف بيان غريب القرآن ،د .حممد بن عبدالعزيز اخلضريي ،طبعة مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع ،السعودية
– الرايض ،الطبعة األوىل،

.6

 2006م.

1435هـ

الشامل يف قراءات األئمة العشر الكوامل من طريقي الشاطبية والدرة ،أتليف أ.د .أمحد عيسى املعصراوي،
طبعة دار اإلمام الشاطيب ،مصر – القاهرة ،د.ط ،د.ت.

.7

القراءات العشر املتواترة يف هامش القرآن الكرمي ،إشراف حممد كرمي راجح ،طبعة دار املهاجر للنشر والتوزيع،
السعودية – املدينة املنورة ،الطبعة الرابعة1422 ،هـ 2002 -م.

.8

احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن دراسة حتليلية بالغية ،بقيم أندى نور هداية هللا ،رسالة جامعية بقسم اللغة
العربية كلية الرتبية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ،د.ط 1439 ،.ه-

.9

2017م

املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ،تصنيف مجاعة من علماء التفسري حتت إشراف مركز تفسري للدراسات القرآنية،
الطبعة الرابعة 1439 ،هـ

.10

امليسر يف غريب القرآن الكرمي ،إعداد مركز الدراسات القرآنية ،طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
السعودية – املدينة املنورة ،د.ط ، .د.ت.

.11

تفسري القرآن العظيم ،احلافظ أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ،حتقيق أبو إسحاق احلويين &
حكمت بشري ايسني ،طبعة دار ابن اجلوزي ،السعودية – الدمام ،الطبعة األوىل  1431ه

.12

تفسري القرآن العظيم ،الشيخ حممد بن صاحل العثيمنی ،طبع ِبشراف مؤسسة الشيخ حممد العثيمني اخلريية ،طبعة
دار الثراي للنشر ،الطبعة األوىل 1425 ،ه  2004 -م.
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.13

تفسري القرآن ابلقراءات القرآنية العشر ،جمموعة جملدات رسائل ماجستري لعدة مؤلفني ،منشورات اجلامعة اإلسالمية
عمادة الدراسات العليا قسم التفسري وعلوم القرآن ورابطة علماء ،فلسطني – غزة ،طبعة  1432هـ  2011 -م

.14

تفسري التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور ،طبعة الدار التونسية للنشر ،د.ط 1984 ،م

.15

تناسق الدرر يف تناسب السور ،احلافظ جالل الدين السيوطي ،حتقيق عبدالقادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل ،لبنان – بريوت1406 ،هـ 1986 -م.

.16

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،الشيخ عبدالرمحن السعدي ،طبعة مؤسسة الراين ،د.ط1418 ،ه-
1997م

.17

جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أيب جعفر حممد بن جرير الطۡبي ،حتقيق الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي،
طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة األوىل ،مصر – القاهرة 1422 ،ه  2001 -م

.18

زاد املسري يف علم التفسري ،اإلمام أيب الفرج مجال الدين اۡلوزي القرشي البغدادي ،طبعة املكتب اإلسالمي ودار
ابن حزم ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2002 -م

.19

قواعد التفسري مجعا ودراسة ،الدكتور خالد السبت ،طبعة دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،مصر – اجليزة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ه.

.20

لسان العرب ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن منظور اإلفريقي املصري ،طبعة دار صابر ،لبنان – بريوت ،الطبعة
األوىل ،د.ت.

.21

مشكل إعراب القرآن ،أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ،حتقيق د .حامت صاحل الضامن ،طبعة مؤسسة الرسالة،
لبنان – بريوت ،الطبعة الثانية1405 ،ه1984 -م.

.22

معجم مقايسس اللغة ،أيب احلسنی امحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق عبد السالم هارون ،طبعة دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،د.ط 1399 ، .هـ  1979 -م.

.23

نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،برهان الدين أيب احلسن إبراهيم البقاعي ،طبعة دار الكتاب اإلسالمي،
مصر -القاهرة ،د.ط ،د.ت.

املراجع اإللكرتونية:
.1

الباحث القرآين.

.2

الباحث احلديثي.
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