املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
وبذة تعزيفيت بـ(ويل روبىسىن):
كقؾ روبـسقن  ،)-8948( Neal Robinsonأستاذ الدراسات اإلسالمقة
بجامعة لقدز ،مـ أشفر أطالم آتجاه الساكؽروين (التزامـل) يف قراءة الؼرآن.
ومن أشهر كتبه يف هذا السواق كتاب:
Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text

لـص مؼـع.8996 ،
اكتشاف الؼرآن :قراءة معاصرة ّ
والذي درس فقف تركقب طدد مـ السقر الؼرآكقة الؿؽقة والؿدكقة ،كؿا حاول
لؾـص ،والحجاج حقلفا.
فقف التلسقس كظريا لػؽرة الؼراءة التزامـقة ّ
له أيضا عدد من الكتب حول اإلسالم ،منها:
- Christ in Islam and Christianity.

الؿسقح بقـ اإلسالم والؿسقحقة.8991 ،
- Islam, a Concise Introduction

اإلسالم ،مؼدمة مقجزة.8999 ،
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
مقدمت(:)1
فؿة ضؿـ أطالم آتجاه التزامـل لؼراءة
يعد كقؾ روبـسقن أحد إسؿاء الؿ ّ
كص
الؼرآن ،وهذا بإساس مـ خالل كتابف( :اكتشاف الؼرآن ،قراءة معاصرة يف ّ
لؾـص
مؼـع)( )2والصادر طام  ،8996والذي درس فقف فؽرة الؼراءة التزامـقة
ّ
كظريا ثؿ صبؼفا طؾك سقر مؽقة ومدكقة ،مـفا سقرة البؼرة إكثر ً
صقٓ ،وفصؾ
فقفا طـاصر تؿاسؽ السقر إسؾقبقة والعالقة بقـفا وكذا العالقة بقـ هذه
العـاصر وبقـ مضؿقن السقر.
وكؿا كان أحد الؿـطؾؼات إساسقة ٓشتغال روبـسقن يف كتابف الؿشار إلقف
هق كتاب أكجقؾقؽا كقيػرت (دراسات يف تركقب السقر الؿؽقة) الصادر
أيضا هاهـا يف اشتغال روبـسقن يف
بإلؿاكقة طام  ،8988فؾفذا الؽتاب حضقره ً
هذه القرقة العؾؿقة طؾك أحد السقر الؿؽقة الطقيؾة ،وهل سقرة الؿممـقن،
القاقعة -وفؼ تؼسقؿ كقلدكف الؿعتؿد مـ ِق َبؾ كقيػرت وروبـسقن -يف سقر
الؿرحؾة الؿؽقة القسطك ،حقث تـطؾؼ هذه القرقة مـ آختالف مع كقيػرت
كص الرتجؿة مسمولق قسؿ الرتجؿات بؿققع
( )1قام بؽتابة الؿؼدمة وكذا التعريػ بإطالم القاردة يف ّ
تقسقرا طؾك
تػسقر ،وقد كاكت حقاشل الؿملػ مقضقطة يف آخر الدراسة ،لؽـّا آثركا تضؿقـفا يف الدراسة
ً
الؼارئ ،وقد م ّقزكا حقاشقـا طـ حقاشل روبـسقن بلن كصصـا بعدها بـ(قسؿ الرتجؿات).
العقا لؾؽتاب يف مؼالفا حقلف يف مجؾة
( )2هذا التعريب هق التعريب الذي وضعتف الباحثة سؾقى ّ
الدراسات الؼرآكقة ،الجزء  ،3رقؿ ( .2118 ،8قسؿ الرتجؿات).
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
حقل بـقة هذه السقرة وتؼسقؿفا ،يربز روبـسقن اطرتاضاتف طؾك تؼسقؿ كقيػرت
لؾسقرة مستـدً ا لبعض الؿعايقر :مثؾ التـاسب يف الطقل ،ومثؾ مقضع أيات
الؿػتتحة ّ
تؼسقؿا آخر.
لؽؾ قسؿ مـ السقرة ،ويؼرتح يف مؼابؾ تؼسقؿفا
ً
ٍ
طدد مـ الؿػاهقؿ
يعتؿد روبـسقن يف اشتغالف طؾك سقرة الؿممـقن طؾك
الؿستؿدة مـ مـاهج دراسة الـصقص إدبقة ،ومـاهج دراسات الؽتاب
الؿؼدّ س :مثؾ :الؾقحة إولقة والـفائقة ،والتؼقيس ،والتؼابؾ العؽسل .ويحاول
طرب تقضقػ هذه الؿػاهقؿ اكتشاف بـقة السقرة والتؼسقؿ إكسب لفا ،كؿا أن
الؽاتب يستخدم مػفقم الظاهرة الشػاهقة -السؿعقة حتك يؿؽـف مـ تطقير الـظر
الـص شػفقا كلحد طـاصر
يف مسللة تـاسب أقسام السقرة باستدطاء طؿؾقة تالوة ّ
فؿة وٓفتة تستحضر ُبعدً ا غائ ًبا طـ كثقر مـ محاوٓت الؼراءة
بـقتف ،وهل كظرة م ّ
التزامـقة لؾؼرآن.
الؿػصؾة طؾك أحد
هذه القرقة مادة تطبقؼقة تربز أحد التطبقؼات الؿـفجقة
ّ
السقر الؼرآكقة ،مؿا يجعؾفا كافذة مـاسبة لالصالع طؾك آشتغال الؿـفجل
التطبقؼل لالتجاه التزامـل يف قراءة الؼرآن ،والـتاج الؿـبثؼ طـف الؽاشػ طـ
التـاسب والـظام داخؾ سقر الؼرآن ،ومـ هـا تليت أهؿقة تضؿقـفا هذا الؿؾػ:
(مؾػ آتجاه الساكؽروين).
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ثرجامت
الدراست

()2()1

ّ
إن السقر الثؿاين وإربعقـ التـل أرجعفـا كقلدكـف  )3(Noldekeإلـك الؿرحؾـة
بعضا مـ جفة البـقـة(،)4
الؿؽقة إولك تش ّؽؾ مجؿقطة متجاكسة كسبقا مع بعضفا ً
طؿا إذا كاكت تؾـؽ السـقر بالػعـؾ مــ وحـل الؿرحؾـة
وهذا صحقح ّ
بغض الـظر ّ
قسـؿا
الؿؽ ّقة الؿب ّؽرة أو لؿ تؽـ كؿا يؼرتح كقلدكـف .أغؾـب هـذه السـقر
تتضـؿـ ً
ّ
وتػسقرا) الؿعؼقد يف مدرسة
مسقدة أولك مـ هذه القرقة البحثقة يف ممتؿر (الؼرآن :كصا
قدمت
()1
ُ
ّ
ً
الدراسات الشرققة واإلفريؼقة  SOASبجامعة لـدن ،ويقمل  89-88مـ أكتقبر  .8999وأكا مدي ٌـ
بالػضؾ ٕكجقؾقؽا كقيػرت وألػقرد ت.ولش وغقرهؿا :لتعؾقؼاهتؿ الؿثؿرة الؿؼدّ مة يف هذه الؿـاسبة.
مرتجؿ ٌة لفا طدد مـ الرتجؿات الؿـشقرة طؾك ٍ
ِ
طدد مـ الؿقاقع.
ترجؿ هذه الدراسة :أمـقة أبق بؽر،
(َ )2
( )3تققدور كقلدكف ( ،)8931-8836شقخ الؿستشرققـ إلؿان كؿا يصػف طبد الرحؿـ بدوي ،درس
طد ًدا مـ الؾغات السامقة :العربقة ،والعربية ،والسقرياكقة ،وآرامقة الؽتاب الؿؼدّ س ،ثؿ درس -وهق صالب
يف الجامعة -الػارسقة والرتكقة ،ويف العشريـ مـ طؿره حصؾ طؾك الدكتقراه طـ دراستف حقل «تاريخ
الؼرآن» ،وهل الدراسة التل قضك طؿره يف تطقيرها ،وقد صدر الجزء إول مـ «تاريخ الؼرآن» يف ،8919
وطؿؾ طؾقف مع كقلدكف تؾؿقذه شػالل ،ثؿ صدر الجزء الثاين طـ تحرير تؾؿقذه فقشر طام  ،8921وصدر
الجزء الثالث طام  8937طرب تحرير تؾؿقذه برجسرتاسر ثؿ برتزل .كذلؽ درس كقلدكف «الؿشـا» وتػاسقر
الؽتاب الؿؼدّ س أثـاء طؿؾف معقدً ا يف جامعة جقتـجـ ،لف إلك جاكب كتابف الشفقر «تاريخ الؼرآن» كتب حقل
الؾغات السامقة ،مـفا« :يف كحق العربقة الػصحك» ،و«أبحاث طـ طؾؿ الؾغات السامقة» ،طؿؾ أستا ًذا يف
جامعة كقؾ ثؿ جامعة اشرتاسبقرج ،كتابف «تاريخ الؼرآن» مرتجؿ لؾعربقة ،حقث ترجؿف :جقرج تامر،
وصدر طـ مـشقرات الجؿؾ ،بقروت( .2118 ،قسؿ الرتجؿات).

( )4نولدكه  T. Noldekeوشفايل  F. Schwallyيف كتاب اتريخ القرآن
(Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 9191) pp. 47-994.

Geschichte des Qorans,
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ثرجامت
مـػصـ ًـال أو أكثــر ،و ُيؽــرس كـ ّـؾ مـفــا لقاحــد مـــ الؿقضــقطات أتقــة :الجــدل،
اإليؿـــان بـــأخرة  ،eschatologyدٓئـــؾ طظؿـــة اه ولطػـــف ،قصـــص إكبقـــاء
الخاص مـع الـبـل( .)1ولـقس هؽـذا
السابؼقـ ،وضعقة القحل بالرسالة ،التقاصؾ
ّ
الحــال بالـســبة إلــك الســقر آثـت ـقـ وإربعــقـ يف الؿــرحؾتقـ الؿؽقتــقـ الثاكقــة
الخاصـة هبـذه السـقر أكثـر إرباكًـا :إِ ْذ بـرغؿ
والثالثة وف ًؼا لتصـقػ كقلدكف .فالبـقة
ّ
وجقد الؿقضقطات الس ّتة إساسقة كػسفا إٓ أكف يصعب هـا فصؾفا طــ بعضـفا
بعضا .ومع ذلؽ فقظفر أن  83سقرة ( 8سقر مـ الؿرحؾة الؿؽقة الثاكقـة و 5مــ
ً
الؿرحؾة الؿؽقة الثالثة) لفا تركقب ثالثل :حقث ّ
مطـقل
لؽؾ مـفـا مؼطـع سـردي ّ
واقــع بــقـ مؼطعــقـ (البدايــة) و(الخاتؿــة) ،وهــذه الؿؼــاصع تعــرض مقضــقطات
()2
ـت كــقيػرت  )3(Neuwirthيف دراســتفا الرائــدة حــقل تركقــب
مختؾػــة  .وجادلـ ُ

( )1راجع دراسات

يف كظؿ السقر الؿؽقة Studien zur Komposition der mekkanischen

ٕ Surenكجقؾقؽا كقيػرت ،ص( 237 :879صبعة برلقـ .)De Gruyter 9199 :وكتاب اكتشاف الؼرآن:
لـص مؼـع (لـدن :صبعة
قراءة معاصرة
ّ

9111

)SCM

Discovering the Qur' an: A

 Contemporary Approach to a Veiled Textص .846 :99الؿستثـقات القحقدة هـا هل سقر8 :
و 819و 882و 883و.884
( )2روبـسقن واكتشاف الؼرآن ،ص.851 :848
( )3أكجقؾقؽا كقيػرت ( )-8943مـ أشفر الباحثقـ إلؿان وإوروبققـ الؿعاصريـ يف الدراسات
الحرة ،درست الدراسات السامقة
الؼرآكقة واإلسالمقة .أستاذ الدراسات السامقة والعربقة يف جامعة برلقـ ّ
والعربقة والػقؾقلقجل يف جامعات برلقـ ومققكقخ وصفران ،طؿؾت كلستاذ ومحاضر يف طدد مـ

=
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ثرجامت
الســقر الؿؽقــة( ،)1أن التحؾقــؾ الــدققؼ لســقر أخــرى (مؽقــة وســطك) و(مؽقــة
جادلـت يف مؽـان آخـر ّ
بـلن
متلخرة) يثبت أهنا كذلؽ ذات تركقب ثالثـل( .)2وقـد
ُ
هــذا تبســقط مبــالغ فقــف( .)3ويف هــذه القرقــة البحثقــة ،أطتــزم أن أتؼــدم خطــقة هبــذا

=
الجامعات ،مثؾ :برلقـ ومققكقخ وبامربغ ،كؿا طؿؾت كلستاذة زائرة يف بعض الجامعات ،مثؾ :جامعة
طؿان بإردن ،وجامعة طقـ شؿس بالؼاهرة.
ولها عدد من الكتابات والدراسات المهمة يف مجال القرآن ودراساته ،من أهمها:
كـص مـ العصقر الؼديؿة الؿتلخرة ،مؼاربة أوروبقة.2181 ،
 الؼرآن ّ دراسات حقل تركقب السقر الؿؽقة.8988 ،كـص أدبل.2184 ،
الـص الؿؼدّ س ،الشعر ،وصـاطة الؿجتؿع :قراءة الؼرآن ّ
 ّوقد كشركا ثالث ترجؿات ٕكجقؾقؽا كقيػرت بعـقان :الدراسات الؼرآكقة والػقؾقلقجل التاريخل الـؼدي،
ترجؿة :محؿد طبد الػتاح ،ووجفان لؾؼرآن :الؼرآن والؿصحػ ،ترجؿة :حسام صربي ،وطرض كتاب
كـص ضؿـل لف ،ترجؿة :أمـقة أبق بؽر ،يؿؽـ مطالعتفؿ طؾك قسؿ الرتجؿات.
الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س ّ
(قسؿ الرتجؿات).
( )1اإلشارة هـا إلك كتاب " ،"Studien zur Komposition der mekkanischen Surenدراسات
مرتجؿا لفذا الؽتاب ضؿـ هذا الؿؾػ
طرضا
يف تركقب السقر الؿؽقةٕ ،كجقؾقؽا كقيػرت ،وســشر ٓح ًؼا ً
ً
(مؾػ آتجاه الساكؽروين) ،كتبتف تاركقف ويؾؽـسقن ،ترجؿة :أمـقة أبق بؽر( .قسؿ الرتجؿات).
( )2كقيػرت ،الدراسات ،ص.328 :238
( )3روبـسقن ،اكتشاف الؼرآن ،ص 854 :852و .895 :888لتحؾقؾ مبدئل لؾسقر 67 :و 72و.87
وهتتؿ كقيػرت أن بؿعرفة القضعقة آجتؿاطقة  Sitz im Lebenالؾقتقرجقة لؿختؾػ أكقاع السقر أكثر
مـ اهتؿامفا بالفقؽؾ الدققؼ لفا .راجع مؼالتفا:
See her recent article, 'Vom Rezitationtext uber die Liturgie zum Kanon: Zu
Entstehung und Wiederauflosung der Surenkomposition im Verlauf der

=
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ثرجامت
الـؼاش طـ صريؼ فحص السقرة الثالثة والعشريـ ،وهل إحـدى السـقر (الؿؽقـة
القسطك) ،الؿعروفة باسؿ سقرة الؿممـقن.
يظفر يف السقر الثالث التل يتضح فقفا الرتكقب الثالثل بشؽؾ أكرب مـا تـدطقه
يؽرر الؼسؿ الثالث لؾسقرة
كقيػرت بالـظؿ الحؾؼل  ،Ringkompositionحقث ّ
الؿقضقطات (الؿقتقػات) الؿطروحة يف الؼسؿ إول مـفا .ورغـؿ أهنـا أشـارت
إلك ّ
أن الحال لقس كذلؽ بالـسبة إلك السقرة الؿذكقرة :فنهنـا تؽشـػ صـؾة بـقـ
مجؿقطـة مــ فضـائؾ الؿـممـقـ الؿــذكقرة يف أيـات [مــ  8إلـك  ]88وبـقـ مــا
تصػف بالـ(تسبقحات) يف أيات [مـ  78إلـك  .]81ففـل تالحـظ أن ّ
كـؾ واحـدة

أساســا مـــ العبــارات الؿســتفؾة ب ـــــ(ال ِذي َـ
مـــ مجؿــقطتل أيــات هــذه تتش ـ ّؽؾ ً
وال ِذي) تبا ًطا ،ولؽــ بقـؿـا تؿجـد إحـداهؿا {ا ْلؿ ْممِـ َ
ُـقن} ،فـنن إخـرى تؿجـد
ُ

(الخــال ِؼ)( .)1وطؾــك هــذا إســاس تؼــرتح كــقيػرت أن تؽــقن أيــات 81-78
ِ
بداية الؼسؿ الثالـث مــ السـقرة .والرتكقـب التـل تؼدمـف كـقيػرت لؾسـقرة
ممش َر
كؾفا هق كؿا يليت(:)2

=
Entwicklung eines islamischen Kultus', in S. Wild, (ed.), The Qur' an as Text,
(Leiden: E. J. Brill, 9111) pp. 11-991.
( )1كقيػرت والدراسات ،ص.671f

( )2الؿرجع كػسف ،ص .272تشقر كقيػرت يف الـسخة إلؿاكقة إصؾقة إلك ٍ
طدد مـ أيات يف ّ
كؾ جزء
وكؾ قسؿ ّ
ّ
وكؾ قسؿ فرطل.
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ثرجامت
 .1مقدمة:
 88-8قائؿة الػضائؾ.

 .2أ -آيات:
خؾؼ اإلكسان دلقؾ طؾك الؼدرة طؾك البعث.
ُ 86-82
 22-87خؾـ ُـؼ الســؿاوات والؿــاء واإلكبــات وشــجرة صــقر ســقـاء وإكعــام

وال ُػؾؽ.
ب -قصص األىبواء:
 31-23كقح َ
وخالصف يف الػؾؽ.
 48-38رسقل لؿ ُيذكر اسؿف.
 44-42رسؾ َيظفرون مـ وقت ٔخر طؾك فرتات مـتظؿة.
 49-45مقسك وهارون.
 51ابـ مريؿ.
 53-58مخاصبة الرسؾ :الشؼاق الحاصؾ داخؾ إمؿ.
جـ -العظة والجدل:
 56-54طظة لؾـبل وصرح سمال استـؽاري بشلن الحرص طؾك الخقرات.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
 68-57بقــان بالػضــائؾ :حــقل أصــحاب الػضــائؾ الؿعـ ّقــقـ الؿســارطقـ
لؾخقرات.

 63-62إحصاء إطؿال يف الؽتاب.
 67-64الغػؾة طـ الحساب ،والعؼاب.
 78-68الرجقع إلك إسئؾة الجدالقة ،التالشل يف سقاق الجدل الحالل.
مفؿة الـبل ،التحذير ،إطالن طؼاب الؽافريـ.
ّ 77-72
 .3مقاصع تسبوحوة ،الوعود بالحساب ،اإليمان بوحداىوة اهلل:

 81-78الثـاء طؾك اه ،شؿقل أيات.
 83-88استشفاد الؽػار بآبائفؿ إلكؽار البعث.
طؿـ بقده الؿؾؽ والسؾطان وإجابتفا :اه.
 89-84تساؤٓت ّ
 92-91وحداكقة اه.
 98-93أدطقة مقصك هبا ،طظة ،صقغة دطاء مستحسـ.
 814-99مقؼات مقت الؽافريـ ،الـدم  ،الققم ،الؿقازيـ.
 818-815رفض التقبة.
 888-819تذكقر الؽافريـ وقت الحساب بسخريتفؿ مـ الؿممـقـ.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت

 885-882سمالفؿ كؿ لبثقا بقـ الؿقت والبعث ،الخؾؼ بالحؼ.
إلفــا غقــر اه ،دطــاء
 888-886تؿجقــد اه َمؾِ ًؽــا حؼ ـا ،القطقــد لؿـــ اتخــذ ً
مقصك بف.
ٍ
ضعف يف تحلول ىويفرت تتمثل فوما ييتي:
توجد بضع ىقاط
طرفتف بالؼسؿقـ إول والثالـث:
 .1هـالؽ طدم تقازن بقـ الطقل الـسبل لؿا ّ
إِ ْذ يتل ّلػ الؿؼطع إول مـ  88آية فؼط ،بقـؿا الثالث يتل ّلػ مـ  42آية(.)1
ّ
يسـتفؾ هبـا الؼسـؿ الثـاين (ج) مــ
 .2يف القاقع بنمؽاكـا الؼـقل بـلن أيـة التـل
التحقل إلك الؼسـؿ الثالـث بطريؼـة
تؼسقؿ كقيػرت لؾسقرة -آية  -54تؿ ّثؾ كؼطة
ّ
أوضح مـ أية  78التل أشـارت إلقفـا كـقيػرت طؾـك أهنـا أيـة آفتتاحقـة لفـذا
الؼسؿ :فػل أية  54يخاصِب الؿتحدث الضؿـل (اه) ُمخا َص ًبا مؿقـ ًزا (محؿـدً ا)
قائالَ { :ف َذ ْر ُه ْؿ فِل َغ ْؿ َرتِ ِف ْؿ َحتك ِح ٍ
ـقـ}( :)2وٕن سؾسـؾة إقسـام
بصقغة الؿػرد ً
مجآ لخطاب ذي بـقة ّ
ً
وضقحا.
أقؾ
الػرطقة الؿـػصؾة تػسح
ً

( )1لؿ أستطع ففؿ كقػ لؿالحظتفا بلن العدد الـفائل لميات يف  2أ و2ب يؽقن  42آية أن تعقض طـ
بلي صريؼة كاكت.
هذا (طـ طدم تساوي الطقلقـ) ّ
لؾـص الؼقاسل الؿصري.
يـص طؾك خالف ذلؽ ،فالؿؼتطػات الؼرآكقة هل مـ ترجؿتل ّ
( )2ما لؿ ّ
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
 .3الؿـاضر يف البـقة لـ(البقان بالػضائؾ) يف أيات  ٓ ،88-8يتؿثؾ يف أيات
 ،81-78بؾ يف أيات  63-54التل جقهرها مجؿقطة أخرى مـ الػضائؾ(.)1
ون} و{ َأ َف َال َت ْع ِؼ ُؾ َ
قال َما َت ْش ُؽ ُر َ
قن} ،يجب أن ُتصـّػ
 .4بـا ًء طؾك ققلفَ { :قؾِ ً
أيات مـ  78إلك  81دٓٓت طؾك جدل مع الغائب(ً ،)2
بدٓ مـ تصـقػفا
مؼط ًعا تسبقحقا.
 .5إذا كان ذلؽ يشقر إلك الجدل الذي يؿقز بداية الؼسؿ الثالث ،فقـبغل تققع
أن يليت ذلؽ مسبق ًقا بثغرة ،ولؽـ لقس كذلؽ الحال .يتساءل فخر الديـ الرازي
فلي مـاسبة بقـ ققلفَ { :و ُه َق ال ِذي
ً
قائال« :العطػ ٓ يحسـ ّإٓ مع الؿجاكسةّ :
َأك َْش َل َل ُؽ ُؿ الس ْؿ َع َو ْإَ ْب َص َار} وبقـ ما قبؾف؟».
ً
معؼقٓ« :كلكف -سبحاكف وتعالك -لؿا ب ّقـ مبالغة أولئؽ
ثؿ يؼدّ م الرازي جقا ًبا
الؽػار يف اإلطراض طـ سؿاع إدلة ورؤية ِ
العرب والتل ّمؾ يف الحؼائؼ قال
تـبقفا طؾك أن مـ لؿ
لؾؿممـقـ :وهق الذي أططاكؿ هذه إشقاء ووقػؽؿ طؾقفاً :

( )1تـدر ققائؿ الصػات إصقؾة كق ًطا مـا إذا مقزكاهـا طــ التعريػـات الؿـقجزة .فـراهـا يف السـقر5-2:2 :
و 6-3:834و 4-8:2و 8:74و 9:88و 83:22و 75-25:72و 5-38:3و 49:85و5-71:32
وٓ .88-91:87حظ طؾك وجف التخصقص التشـابف بـقـ ّ
كـؾ مــ 81-8 :23 :إلـك  5-2 :2و:5-3 :38
تظفر الؿؼاصع الثالثة طـد مػتتح السقر القاقعة هبا ،أو بالؼرب مـف .وتتضؿـ جؿق ًعا الجذر :فؾح.
( )2راجع روبـسقن ،اكتشاف الؼرآن ،ص.882 :881
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
يستعؿؾ هذه إطضاء فقؿا ُخؾِ َؼت لف ففق يف مـزلة طادمفا ،كؿا قال تعالكَ { :ف َؿا
َأ ْغـَك َطـ ُْف ْؿ َس ْؿ ُع ُف ْؿ َو َٓ َأ ْب َص ُار ُه ْؿ َو َٓ َأ ْفئِدَ ُت ُف ْؿ مِ ْـ َشل ٍء إِ ْذ كَاكُقا َي ْج َحدُ َ
ون
ْ
ِ ِ
تـبقفا طؾك أن حرمان أولئؽ الؽػار ووجدان همٓء
بِآ َيات اه}[إحؼافً :]26 :
الؿممـقـ لقس ّإٓ مـ اه»(.)1
ودطؿا لتػسـقر الـرازيٓ ،حـظ أن اإلشـارات إلـك دطـقة الؽـافريـ لالسـتؼامة
ً
(آية  ،)73وإلك ضاللفؿ طؿقا ًكا (آية  ،)75وإلك امتـاطفؿ طـ آسـتؽاكة إلـك اه
 ًإذٓٓ ٕكػســفؿ( -آيــة  ،)76تتقافــؼ مــع (الســؿع وإبصــار وإفئــدة) طؾــك
التقالل.
 .6برغؿ أن تؼسقؿ كقيػرت لؾسقرة إلك أقسـام فرطقـة كـان معتؿـدً ا يف معظؿـف
طؾك معايقر مـفجقة سؾقؿة ،ففـالؽ خطر مـ ففؿ السقرة كؾقحـة فسقػسـائقة مــ
مؼــاصع غقــر مرتابطــة مــا لــؿ ُيـ َ
قل اهتؿــا ٌم بالعقامــؾ إخــرى التــل تؿـــح الســقرة
تؿاس ًؽا .وبـاء طؾك ذلؽ يقجد مربر ٍ
كاف إلطادة الـظر يف بـقة السقرة.
ً

( )1فخر الديـ الرازي ،التػسقر الؽبقر ( 8مجؾدات ،صبعة بقروت :دار الػؽر ،)8978/8398 ،الؿجؾد
السادس ،ص ،214وآقتباس هـا مـ إصؾ العربل( .الؿرتجؿة).
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
خمطط باملقتزح اجلديد:
مفتتح :أية .8-1
لوحة أولوة :أيات .88-8
ً
التحـزب الـديـل الحـادث
وصـقٓ إلـك
القسم األول :بداية مـ خؾـؼ اإلكسـان
ّ
فقؿا بقـفؿ ،أيات .53-82
المفصل المركزي :أيات .63-54
القسم الثاين :الجدل الحالل والحساب القشقؽ ،أيات .818-64
لوحة ىهائوة :أيات .888-819
خاتمة887 :د(.888-)1
تتؽقن مـ قسؿقـ رئقسقـ :الؼسـؿ
تؾؽ البـقة الؿؼرتحة شبف متـاضرة :فالسقرة ّ
إول ( 42آية) ،والؼسؿ الثاين ( 45آية) .ولؽـ بقـؿا يحتقي الؼسـؿ إول طؾـك
ٍ
قدر ٍ
الؿ َرتب ترتق ًبا تعاقبقـاّ ،
فـنن الؼسـؿ الثـاين أكثـر تشـظ ًقا :لـذلؽ
كبقر مـ السرد ُ
يؿؽـ أن يقصػ بلكف (مػرغ) إلك حد ما( .)2والؼسؿان مم ّصران بؾقحة أولقـة مــ
( )1يشقر حرف (د) هاهـا إلك الػاصؾ الرابع وإخقر يف هذه أية الطقيؾة.
( )2أكا مديـ باختقار هذا الؿصطؾح لؿاثقاس زاكقسر  .Mathias Zahniserوتظفر يف الحديث حقل
السقر إخرى.
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ثرجامت
( 88آية) ولقحة هنائقة مـ ( 81آيـات) ومربقصـان بالؿػصـؾ الؿركـزي الؿملـػ
مـ ( 81آيات) .ويف حقـ أن هـالؽ بقـ الؾقحة إولقة والؿػصؾ الؿركـزي بـقـة
معؼدة مــ (التؼابـؾ العؽسـل)ّ ،
فـنن الؾقحـة الـفائقـة تبـدو مػرغـة لتؽـقن مجـرد
تخطــقط لؾحــدود بتؼـقــة الـــ(التؼقيس) .وطـــدما ُيـظــر لؾؼــرآن كظــاهرة شــػاهقة-
كؾ مـ الؼسؿ إول والثاين سـقؽقن ّ
فنن الػرق يف صقل ّ
سؿعقةّ ،
ضفـقرا مــف
أقـؾ
ً
يف الـسخة الؿصرية الؼقاسقة .ويرجع ذلؽ إلـك أكــا إن أحصـقـا الؼـقايف الداخؾقـة
ون} ،ســـجد ّ
قن} وأيــة َ { 45ه ـا ُر َ
يف أيــة َ { 33ت ـ ْل ُك ُؾ َ
أن الؼســؿ إول بــف 44
طبارة مؼ ّػاة( .)1طـالوة طؾـك ذلـؽ فنكــا إذا أخـذكا الؼافقـة الداخؾقـة يف أيـة 819
{ َي ُؼق ُلـــ َ
قن} بعـــقـ آطتبـــار ،ســـقؽقن ل ّؾقحـــة إولقـــة والؾقحـــة الـفائقـــة كػـــس
الطقل(.)2
كذلؽ يساطد الـظر إلك الؼرآن كظاهرة شػاهقة-سؿعقة يف تػسقر آزدواج يف
تركقــب البســؿؾةٕ :كـــا إذا تحــدثـا بد ّق ـة ،فالبســؿؾة لقســت جــز ًءا مـــ الســقرة،
( )1يتبع ترققؿ أيات يف الطبعة الؿصرية الؼقاسقة الـظام الؽقيف .ووف ًؼا لؾطربسل يف «مجؿع البقان يف
تػسقر الؼرآن» (مملػ مـ  5مجؾدات ،قؿ .دار الؿعرفة ] 8488الجزء السابع ص )[856وتحتقي السقرة
أي دلقؾ قديؿ حقل
طؾك  889آية يف جؿقع أكظؿة الرتققؿ ،وتـتفل بذكر هارون يف أية  .45ولؿ أطثر طؾك ّ
تؼسقؿ أية  33طـد كؾؿة تلكؾقن ،بالرغؿ مـ تعاصل فؾقجال مع هذه الؽؾؿة باطتبارها قافقة.
ٍ
قـقاف داخؾقــة يف آيـات أخــرى ،مثـؾ -88 :يرثــقن -55 ،يحسـبقن ،و -67مســتؽربيـ ،و-71
( )2تقجـد
يؼقلقن ،و -74يممـقن ،و -89/87/85يؼقلقن .ولؽـ هذه الؽؾؿات قريبة جدا مـ بداية أيات كل يتؿ
اطتبارها ققايف.
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ثرجامت
ولقســت جــز ًءا أساســقا مـــ الؾقحــة إولقــة لفــا .ورغــؿ ذلــؽ ،وبســبب تؽرارهــا
مػتتحا ّ
لؽؾ تالوة ،ولؿجرد أهنا لفـا كػـس قافقـة السـقرة( )1فنهنـا تعتـرب جـز ًءا مــ
ً
ٌ
متؿثـؾ
مػتتحفا .وكؿا سـرى فقؿا بعدُ  ،فػل خاتؿة السقرة صدً ى مرد ٌد لؾؿػت َتح،
يف آخر آية وكصػ آية مـ الؾقحة الـفائقة.

( )1وف ًؼا لغرض الؼافقة ،تعترب الؿؼاصع (-يـ ،و-يؿ ،و-ون) متؽافئة.
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ثرجامت
التقابل العكسي والتقىيس يف السىرة:

تحتقي البسؿؾة (آية  )1طؾك اسؿقـ مـ أسؿاء اه الؿشتؼة مـ الػعؾ ( َر ِحـ َؿ)
وهؿا :الرحؿـ والـرحقؿ (بؿعــك :كثقـر الرحؿـة ،و ُكؾـل الرحؿـة) .كؿـا تحتـقي
أية إخقرة مـ السقرة ،888 :طؾك كؾؿتقـ مشت ّؼتقـ مـ الجذر كػسـف (رحـؿ):
(ا ْر َح ْؿ) و(الراحؿقـ)( .)1طالوة طؾك ذلؽ ،يف حقـ ّ
أن البسؿؾة تعد صقغة تقحل
بالضرورة بلن الؽالم التالل لفـا هـق وحـل مــ اهّ ،
فـنن أيـة  888أمـر بالـدطاء
الؿـزل بقحل إلفل طؾك الـبل :وهؽذا تؽقن أية  888صدى لؾبسؿؾة وتؽشـ ًػا
بقجف آخر لفا .كؿا تقجد طالقـة مؿاثؾـة لؾؿـذكقرة سـؾ ًػا يف أيـات إولـك ومـا
قبؾ إخقرة  .887ففاتان أيتان تـذكران الػعـؾ (أفؾـح)( )2ولؽــ يف أيـة 887
يليت الػعؾ مسبق ًقا بلداة كػل (ٓ) .وبقـؿـا كؾؿـة الؼافقـة والػاطـؾ يف أيـة إولـك
هـق (الؿممـــقن) فــنن كؾؿـة الؼافقــة والػاطــؾ يف أيـة  887هــق الؿؼابــؾ الــدٓلل
لؾؽؾؿة( :الؽافرون) .ويؿؽــا رصد تؾؽ الؿالحظات كؿا يليت:
● أ (آية  )1بسؿ اه الرحؿـ الرحقؿ.
( )1هـالؽ  8سقر تـتفل أية إخقرة مـفا بنحدى مشتؼات الجذر ِ
رحؿ ،مثؾ[ :سقرة  /286 :2و:6
 /865و /888 :82و /882 :28و /34 :38و /21 :73و .]38 :76ولؽـ وحدها سقرة الؿممـقن
 23تحؿؾ آيتفا إخقرة كؾؿتقـ مـ الجذر ذاتف.
تؽرر ذكر ذلؽ الػعؾ يف الؼرآن أربعقـ مرة ،ولؽـ ضفر يف السقرة مرتقـ فؼط ،يف هذا الؿقضع وآية
(ّ )2
.812
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
● ب (آية  )8أفؾح الؿممـقن.
● ب (آية  ٓ )887يػؾح الؽافرون.
● أ (آية  )888وقؾ ...وارحؿ ...الراحؿقـ.
ووف ًؼــا لــذلؽ فـ ّ
ـنن العالقــة بــقـ مػتــتح وخاتؿــة الســقرة هــل طالقــة ســقؿرتية
متعاكسة أو (تؼابؾ طؽسل)( ،)1حقث تتطابؼ (أ) مع (أ) وكذلؽ تتطابؼ (ب) مـع
(ب).
ٕسباب مذكقرة سؾ ًػاّ ،
تحـقل يف السـقرة .ويف أيـة
فنن أية  54تؿ ّثؾ كؼطـة ّ
ترتجؿ إلك ترجؿات مختؾػة ،إلك confusion( :حقـرة)( )2أو
كؾؿة( :غؿرة) التل َ
ً
امتثآ بالحرف الققكاين  .chi xوبالـسبة إلك التؼابـؾ العؽسـل وضفـقره يف الـصـقص
( )1اختقر هذا آسؿ
الؽتابقة والحديث ،راجع ر .مقـقف ،و ن.بقزيف ،و ن .فاروقل و أ .سـق يف كتاب( :البالغة السـامقة :كصـقص
مـ الؽتـاب الؿؼـدّ س وإحاديـث اإلسـالمقة) (بـاريس :سـقر  .)9119 Cerfوقـد أققؿـت بعـض إبحـاث
الؼؾقؾة حقل التؼابؾ العؽسل الؼرآين .ويف بحثف( :الؼصة الؼرآكقة لققسػ :الؿمامرة والسـؿات والشـخقص
 -العــالؿ الؿســؾؿ (9191

 )Hartford, Connecticut, LXXVI:ص ،85 :8بــ ّقـ مستـصــر مقــر أن

مرتاصة بشؽؾ تؼابؾ طؽسل.
الحؾؼات السردية يف سقرة يقسػ
ّ
وقد أكؿؾ مقشقؾ كقيربس طؾـك هنـج هـذا التحؾقـؾ يف (الرتكقـب البالغـل لؾؼـرآن :تحؾقـؾ هقؽؾـل لسـقرة
يقســػ ومجؿقطــة أخــرى مـــ الســقر) )9117

 MIDEO (Cairo, XXII:ص .895 :817وجــادل

روبـســـقن يف )اكتشـــاف الؼـــرآن( ص ،842 :848وص ،852 :858وص ،382أن ســـقرة الـــربوج ذات
ضاهرا يف مؼدمة وخاتؿة سقرة يس.
طؽسل .وأن ذلؽ التؼابؾ العؽسل كان
تركقب متؼابؾ
ً
ّ
( )2ريتشارد بقؾ ،الؼرآن (إدكربة :ت & ت كالرك.)8937 ،
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
( perplexityالتبـاس)( )1أو ( errorضــالل)( .)2ومـع ذلــؽ ،فقف ًؼـا لؾزمخشــري،
مجـازا كـل
فنن الؽؾؿة حرفقا تعـل( :تجاوز الؿاء قامة الرجؾ) :وهل مسـتخدمة
ً
تشقر إلـك اكغؿـاس الؽـافريـ يف جفؾفـؿ وحؿؼفـؿ ،أو إلـك أهنـؿ يف طبـثفؿ كؿثـؾ
()3

رددت الؽؾؿة إلك (overwhelming
الذيـ يؾعبقن يف صقفان مـ الؿاء  :لذلؽ
ُ

 confusionحقــرة غــامرة) .تظفــر تؾــؽ الؽؾؿــة التــل لــؿ تــذكر يف الؼــرآن( )4غقــر
ِ
اص َ
ـقن
ثالث مرات -الؽؾؿة مذكقرة مرة أخرى يف سـقرة الـذارياتُ { :قت َـؾ ا ْل َخر ُ
ِ
ـاه َ
قن ( -})88مــرة أخــرى يف أيــة  .63هاتــان
ـؿ فِــل َغ ْؿـ َـر ٍة َسـ ُ
( )81الــذي َـ ُهـ ْ
أيتــان  54و 63هؿــا إولــك وإخقــرة يف سؾســؾة طشــرية مؿتــدّ ة يف الؿركــز
العـددي لؾســقرة .وهـذا الؿػصــؾ الؿركــزي يتؽـقن مـــ تؼابـؾ طؽســل خؿاســل
إجزاء:
أ َ { -54ف َذ ْر ُه ْؿ فِل َغ ْؿ َرتِ ِف ْؿ َحتك ِح ٍ
قـ}.

( )1آرثر آربري ،تػسقر الؼرآن (أكسػقرد .)OUP 9117
( )2محؿد مارمادوك بؽتال :معاين الؼرآن الؽريؿ (كققيقرك ،)Mentor n.d. :محؿد تؼل الديـ الفاللل،
ومحؿد محسـ خان :تػسقر معاين الؼرآن بالؾغة اإلكجؾقزية (الرياض :مؽتبة دار السالم .)8993
( )3الزمخشــري :الؽشــاف طـــ حؼــائؼ التـزيــؾ وطقــقن إقاويــؾ يف وجــقه التلويــؾ( ،بقــروت :دار الػؽــر
 )N.D.الؿجؾد الثالث ص.34
( )4مؼاركة :سقرة الذاريات ،88 :وتظفر الؽؾؿة بصقغة الجؿع يف [سـقرة إكعـام ]93 :بؿعــك :سـؽرات
الؿقت.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
قن َأكؿا ك ُِؿد ُهؿ بِ ِف مِـ م ٍ
ال َو َبـِق َـ}.
ب َ { -55أ َي ْح َس ُب َ َ
ارع َلفؿ فِل ا ْل َخقر ِ
ات َبؾ ّٓ َي ْش ُع ُر َ
ون}.
َْ
ج { -56ك َُس ِ ُ ُ ْ
د { -57إِن ال ِذي َـ ُهؿ م ْـ َخ ْش َق ِة َرب ِفؿ م ْش ِػ ُؼ َ
قن}.
هـ { -58وال ِذيـ ُهؿ بِآي ِ
ات َرب ِف ْؿ ُي ْممِـ َ
ُقن}.
َ
َ
َ
*هـ َ { -59وال ِذي َـ ُهؿ بِ َرب ِف ْؿ ٓ ُي ْش ِرك َ
ُقن}.
ِ
قن ما آ َتقا و ُق ُؾقب ُفؿ َو ِج َؾ ٌة َأك ُفؿ إِ َلك رب ِفؿ ر ِ
اج ُع َ
قن}.
*د َ { -61والذ َ
َ ْ َ
ْ
ُ ْ
يـ ُي ْم ُت َ َ
قن فِل ا ْل َخقر ِ
*ج ُ { -68أ ْو َل ِئ َؽ ُي َس ِ
ات َو ُه ْؿ َل َفا َسابِ ُؼ َ
ار ُط َ
قن}.
َْ
ِ
ِ
ـؿ ٓ
*ب َ { -62وٓ ُك َؽؾـ ُ
ـػ َك ْػ ًســا إِ ّٓ ُو ْسـ َع َفا َو َلــدَ ْيـَا ك َتـ ٌ
ـاب َيـطـ ُـؼ بِــا ْل َحؼ َو ُهـ ْ
ُي ْظ َؾ ُؿ َ
قن}.
ٍ
ِ
ـال مِــ د ِ
ـؿ َأ ْط َؿ ٌ
ون َذل ِ َ
ـؿ َل َفـا
ُ
ـؽ ُه ْ
*أ َ { -63ب ْؾ ُق ُؾق ُب ُف ْؿ فل َغ ْؿ َرة مـ ْـ َه َـذا َو َل ُف ْ
َطامِ ُؾ َ
قن}.
تتــقازى أيــة (أ) مــع أيــة ( أ) بســبب كؾؿــةَ { :غ ْؿ ـ َرة} .وتســتخدم أيتــان
(ب) و( ب) تشبقفات مؽاكقة متؿاثؾة {كؿدهؿ} و{وسـعفا} .وتشـرتك كـذلؽ
أيتان (ج) و( ج) يف أصؾقـ معجؿقـقـ{ :يسـارطقن ،كسـارع} و{الخقـرات}.
كؿــا تشــقر كـ ّـؾ مـــ (د) و( د) إلــك خــقف الؿــممـقـ ولؽـــ بؿػــردات مختؾػــة.
وأخقرا ،تؼدم أيتان (هـ) و( هـ) القاقعتان يف مـتصـػ السـقرة ،اثــقـ مــ أهـؿ
ً
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
الؿقضقطات الؿطروحـة يف السـقرة ،وهؿـا :اإليؿـان ،وتجــب الشـرك بالتبعقـة.
وقد ُكقه باإليؿان يف أية إولك مـ السقرة بعد البسؿؾة:
َ { -8قدْ َأ ْف َؾ َح ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن}.
{ -58وال ِذيـ ُهؿ بِآي ِ
ات َرب ِف ْؿ ُي ْممِـ َ
ُقن}.
َ
َ
َ
كؿا ّكقه بالشرك يف أية  ،887وهل أية السابؼة طؾك الخاتؿة الؾقتقرجقة:
ِ
يـ ُهؿ بِ َرب ِف ْؿ َٓ ُي ْش ِرك َ
ُقن}.
َ { -59والذ َ
آخ َر َٓ ُب ْر َه َ
َ { -887و َمـ َيدْ ُع َم َع اهِ إِ َل ًفا َ
ان َل ُف بِ ِف َفنِك َؿا ِح َسا ُب ُف ِطــدَ َرب ِـف إِكـ ُف َٓ
ُي ْػؾِ ُح ا ْل َؽافِ ُر َ
ون}.
وبــرغؿ أن أوجــف الشــبف البـائقــة فقؿــا بــقـ الؾقحــة إولقــة يف بدايــة الســقرة
وضقحا ،إٓ أهنؿا ُي ِ
والؿػصؾ الؿركزي لفا ّ
ظفران تشاهبًا:
أقؾ
ً
أ َ { -8قدْ َأ ْف َؾ َح ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن}.
ب { -2ال ِذيـ ُهؿ فِل ص َالتِ ِفؿ َخ ِ
اش ُع َ
قن}.
َ
ْ
َ ْ
ج َ { -3وال ِذي َـ ُه ْؿ َط ِـ الؾ ْغ ِق ُم ْع ِر ُض َ
قن}.
َاة َف ِ
د { -4وال ِذيـ ُهؿ لِؾزك ِ
اط ُؾ َ
قن}.
َ
َ ْ
ِ
د* َ { 7 :5وال ِذي َـ ُهؿ ل ِ ُػر ِ
وج ِف ْؿ َحافِ ُظ َ
ـت
ـؿ َأ ْو َمـا َم َؾ َؽ ْ
قن إِٓ َط َؾـك َأ ْز َواج ِف ْ
ْ ُ
َأ ْي َؿاك ُُف ْؿ َفنِك ُف ْؿ َغ ْق ُر َم ُؾقمِق َـ َف َؿ ِـ ا ْب َت َغك َو َرا َء َذل ِ َؽ َف ُلو َلئِ َؽ ُه ُؿ ا ْل َعا ُد َ
ون}.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
ج* َ { -8وال ِذي َـ ُه ْؿ َِٕ َماكَاتِ ِف ْؿ َو َط ْف ِد ِه ْؿ َرا ُط َ
قن}.
ب* َ { -9وال ِذي َـ ُه ْؿ َط َؾك َص َؾ َقاتِ ِف ْؿ ُي َحافِ ُظ َ
قن}.
ــذيـ ي ِر ُثـ َ ِ
ِ
ــؿ ا ْل َق ِار ُثـ َ
أ* ُ { 88 :81أو َلئِـ َ
ــؿ فِ َقفـــا
ــقن الـ َ َ
ــر َد ْو َس ُهـ ْ
ــقن ا ْلػـ ْ
ــؽ ُهـ ُ
َخالِدُ َ
ون}.
أية (أ) تشـقر إلـك فـالح الؿـممـقـ ،بقـؿـا أيـة ( أ) تشـرح مـا يضـؿـف ذلـؽ
الػالح .وأيتان (ب) و( ب) تشقران إلك الصالة ،أ ّما (ج) و( ج) ف ّ
ؽؾ مـفؿـا
مؼابؾة لألخرى( ،)1وبقـؿا تشـقر (د) إلـك الزكـاة التـل تطفـر فاطؾفـا ،فأيـة ( د)
تشقر إلك إحصان العالقات الجـسقة(.)2
تؼابال طؽسـقا .وطؾـك ٍ
كحـق مـا ففـل
ٓ يبدو أن الؾقحة الـفائقة لؾسقرة تعرض ً
مػرغة مثؾ الؼسؿ الثـاين :فؼـد تللػـت مــ مجـرد التؽـرار لــػس الـدطاء كؿـا هـق
(تؼقيسا):
واضح يف أيتقـ 819 :و ،888وبالتالل تشؽؾ كؾتا أيتقـ
ً
َان َف ِر ٌيؼ مـ ِطب ِ
ادي َي ُؼق ُل َ
{ -819إِك ُف ك َ
كـت
قن َربـَا آ َمــا َفـا ْغ ِػ ْر َلـَـا َو ْار َح ْؿـَـا َو َأ َ
ْ َ
َخقر الر ِ
اح ِؿق َـ}.
ُْ
كت َخقر الر ِ
ِ
اح ِؿق َـ}.
َ { -888و ُقؾ رب ا ْغػ ْر َو ْار َح ْؿ َو َأ َ ْ ُ
( )1راجع أية  225مـ سقرة البؼرة لؿعرفة الرابط بقـ الؾغق وإيؿان.
ٓحــظ ســقد قطــب [يف كتابــف (يف ضــالل الؼــرآن) الجــزء الرابــع ،ص ،2455بقــروت :دار الشــروق
(َ )2
 ]8482/8992الـ َ
ـرابط بــقـ هــاتقـ أيتــقـ الؿتجــاورتقـ .ومـــ رأيــف :فأيتــان معـقتــان بطفــارة (الؼؾــب
والؿال) و(الروح وإسرة والؿجتؿع) طؾك التقالل.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
التماسك الىصي فيما بني اآلياث مه  1إىل :75
تبدأ السـقرة بـالحرف (قـد) متبق ًطـا بالػعـؾ (أفؾـح) ثـؿ الػاطـؾ (الؿممــقن)،
أن الػعؾ جاء يف صقغة الؿاضل التام ،غقر ّ
وبرغؿ ّ
أن التػسـقر يػقـد بـلن الؿـممـقـ
فعـال( .)1ورغـؿ ذلـؽ فإحـداث التـل
سقػؾحقن ،أكثر مؿا يعـل أهنؿ قد أفؾحـقا ً
تتبــع (ولؼــد) يف أيــات  82و 87و 23و 49أحالــت إلــك أفعــال حســؿفا اه يف
الؿاضل ،فتخدم ربط الؼسؿ إول مـ السقرة بالؾقحة إولقة طــ صريـؼ صـقغ
ٍ
بؿشقئة مـ اه.
رابط بقـ هذه السؾسؾة مـ إفعال وبقـ فالح الؿممـقـ
تؼــدم كؾؿــة( :ولؼــد) َخ ْؾـ َؼ اهِ اإلكسـ َ
ـانَ ،
وخ ْؾؼــف الســؿاوات الســبع ،وإرســالف
كقحا ،وإلؼاءه الؽتاب طؾك مقسك :لذلؽ طؾقـا أن كؽقن حذريـ مـ وضع تؿققـز
ً
ومتعج ـؾ بــقـ (أيــات /العالمــات) يف أيتــقـ مـــ  82إلــك  ،22وبــقـ
شــديد
ّ
قصص إكبقاء يف أيات مـ  23إلك  .53وهـاك سببان آخران لذلؽ الحذر:
أول :أن الػعؾ أكشلكا يف الؿقضع إول ي ِ
حدث رب ًطا بقـ مجؿـقطتل أيـات.
ُ
فػل أية  84يؼقل اه طـ ِ
خؾؼ ِف اإلكسانُ { :ثؿ َأك َْش ْلكَا ُه َخ ْؾ ًؼا َ
آخ َـر} ،ثـؿ يتؽـرر يف
أية  89يف ققلفَ { :ف َلك َْش ْلكَا َل ُؽؿ بِ ِف جـ ٍ
ات} ،ويف أيتـقـ  38و 42يف ققلـف ُ { :ثـؿ
ْ َ
كش ْلكَا مِـ َب ْع ِد ِه ْؿ ُق ُروكًا َ
َأ َ
آخ ِري َـ}.

( )1الزمخشري ،الؽشاف ،الؿجؾد الثالث ،ص.25
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
الؿؽقن مــ
ثاىوا :فنن الؼارئ الؿ ّطؾع طؾك الؼرآن سقصـػ أيات يف الؿؼطع
ّ
أيات  22 :82كؿؼطـع مــ آيات/طالمـات( )1رغـؿ أن الؽؾؿـة (آيـة) ٓ ِ
تـرد يف
الؿؼطع .ومع ذلؽ تظفر الؽؾؿة (آية) ثـالث مـرات يف أيـات مــ  23إلـك ،53
مرتقـ بصقغة الجؿع ،وواحدة مػردة:
{ :31إِن فِل َذل ِ َؽ َٔي ٍ
ات.}...
َ
قسك َو َأ َخا ُه َه ُار َ
ون بِآ َياتِـَا.}...
{ :45ثؿ َأ ْر َس ْؾـَا ُم َ
َ { :51و َج َع ْؾـَا ا ْب َـ َم ْر َي َؿ َو ُأم ُف آ َيةً.}...
ولؽل يػفؿ الؿرء لؿاذا ُتتبع الؾقحة إولقـة -أيـات مــ  8إلـك  -88بؼصـة
خؾؼ اإلكسان -أيـات مــ  82إلـك  -86طؾقـف أن يؽـقن طؾـك درايـة باسـتخدام
الؼرآن كؾؿة (فردوس) يف أية  ،88الؿقثـؼ يف مؽـان آخـر وحقـد :آيـة  817مــ
ـازى بــف الؿممـــقن الــذيـ طؿؾــقا
ســقرة الؽفــػ  88بؿعـــك الؿســؽـ الــذي يجـ َ
الصــالحات يف أخــرة ،مســؽـ طــادة مــا يشــقر إلقــف الؼــرآن بؽــؾ بســاصة باســؿ
الجـة( .)2وبرغؿ غقاب اإلشارة إلـك ّ
أن اإلكسـان إول قـد طـاش يف (الجــة) إلـك
ْ
صر َد ُه اه مـفـا ،فـذلؽ مـذكقر بقضـقح يف سـقر أخـرى( .)3وبــاء طؾـك ذلـؽ،
أن َ
( )1روبـسقن ،اكتشاف الؼرآن ،ص.882 :819
( )2مثال :سقرة البؼرة  82و.888
( )3سقرة البؼرة  ،35سقرة إطراف  ،24 :89صف .823 :887
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
أمـرا صبقعقـا
يؽقن أمر الجؿع بقـ اإلشارة إلـك الػـردوس ومسـللة َخ ْؾـؼ اإلكسـان ً
تتؽـرر يف
تؿا ًما .كـذلؽ كثقـر مــ الؿػـردات الؿسـتخدمة يف مسـللة الخؾـؼ هـذهّ ،
مقاضع قرآكقة أخرى :طــدما يؽـقن البعـث يف مقضـع تسـاؤل .مثؾؿـا هـق الحـال
الؿـل)( ،)1والعؾؼـة (قطعـة مــ الـدم الغؾـقظ الجامـد)(،)2
مع ،الـطػة (الؼطرة مـ
ّ
()5
()4
()3
أمرا مػاج ًئـا أن تتصـؾ هـذه
والؿضغة  ،والعظام  ،والؽساء  :لذلؽ ٓ يؽقن ً

الؿسللة بالؿقت والبعث ،وبالتالل تلخذكا مجد ًدا بشؽ ٍؾ ضؿـل إلك فؽـرة الجــة
كؿقراث لؾؿممـقـ.
مـ مـظقر قـرآين ،يؿ ّثـؾ إكبقـاء الـذيـ ُذكِـروا ٓح ًؼـا يف السـقرة الــؿط الؿثـالل
لؾؿممـقـ ،وبـاء طؾك ذلؽ قـد كسـتـتج أهنـؿ يؿثؾـقن الصـػات الؿدرجـة يف الؾقحـة
إول ّقة لؾسقرة ،ويتضح ذلـؽ الـربط بـقـ الؾقحـة إولقـة وأولئـؽ إكبقـاء بالـسـبة
ٕي مطؾع طؾك الروايات الؼرآكقة إخرى لؼصصفؿ .فؼد استغػر كقح -الؿذكقرة
ّ

( )1تحديدً ا يف سقر الحج  ،5يس  ،79 :77والـجؿ  ،47 :44والؼقامة  ،41 :36وطبس .22 :88
( )2سقرة الحج  ،5سقرة الؼقامة .38
( )3سقرة الحج .5
( )4سقرة البؼرة  ،259سقرة اإلسراء  ،51-49سقرة اإلسراء  ،98سقرة الؿممـقن  ،82 :23سقرة يس
 ، 79-78سقرة الصافات  ،88 :86سقرة الصافات  ،53سقرة القاقعة  ،51 -47سقرة الؼقامة  ،3سقرة
الـازطات .88
لحؿا .لؿ تتؽرر تؾؽ الؾػظة ثاكقة ّإٓ يف سقرة الـساء
( )5سقرة البؼرة  ،259مجد ًدا يظفر أمر كساء العظام ً
.5

()25

بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
قصتف ً
أوٓ( -لؾؿممـقـ)( ،)1والـبل الذي لؿ ُيذكر اسؿف يف أيات ( )43-38ربؿـا
ــ
ـح َمـ ْ
يؽــقن الؿبعــقث يف ثؿــقدُ ،قــدم يف مقضــع آخــر يف الؼــرآن بأيــةَ { :قــدْ َأ ْف َؾـ َ
مختصرا برسالة مقسك وهـارون يف أيـات (-45
اها}( .)2ثؿ تذكر السقرة بقاكًا
َزك َ
ً
 )49بعد إشارة مقجزة إلك إرسال مجؿقطة مـ الرسؾ يف أية ( .)44ويف الـسـخة
ـح َرتف بتحــدي مقســك
الؿســفبة لفــذه الؼصــة يف (ســقرة صــف  ،)21يــلمر فرطــقن سـ َ
اس َت ْع َؾك}( ،)3ولؽـ
وأخقف ،معؾـًا فالح مـ يػقز هبذا التحديَ { :و َقدْ َأ ْف َؾ َح ا ْل َق ْق َم َم ِـ ْ

برب مقسك وهـارون(.)4
غؾبفؿ مقسك فللؼقا بلكػسفؿ أ ً
رضا ُس ّجدً ا معؾـقـ إيؿاهنؿ ّ
ختا ًما ،تحؿؾ السقرة  23إلؿاحة مختصرة طـ طقسك وأمف مريؿ (آية  .)51وكعرف
مـ السقر إخرى أن مريؿ تعد ً
مثآ طؾك العػـة( ،)5وأن طقسـك تؽؾـؿ طــ الصـالة

صػال يف الؿفد(.)6
والزكاة وهق لؿ يزل ً

( )1سقرة كقح .28
( )2سقرة الشؿس  9مؼاركة بسقرة الؿممـقن  8و.4
أيضا يظفر التعبقر { َقدْ َأ ْف َؾ َح} يف سقريت الؿممـقن  =8والشؿس  ،9الذي لؿ يتؽرر مرة أخرى
( )3سقرة صف ً .64
سقى يف سقرة إطؾك  ،84حقث يؼع يف بداية سؾسؾة مختصرة مـ الػضائؾ.
( )4سقرة صف .71

(َ { )5أ ْح َصـَ ْت َفر َج َفا} سقرة إكبقاء  ،98وسقرة التحريؿ  ،82مؼاركة بؼقلف{ :ل ِ ُػر ِ
وج ِف ْؿ َحاف ِ ُظ َ
قن} يف سقرة
ُ
ْ
الؿممـقن .5
( )6سقرة مريؿ .38
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
كؿـا تـرتبط الحؾؼـات السـردية مـع قصـص خؾـؼ اإلكسـان (أيــات )85 :82
وطـايــة اه بخؾؼــف (أيــات  .)22 :86فػــل قصــة كــقح ،يؼابــؾ إكــزال الؿــاء مـــ
السؿاء بلمر مـ اه وإغراق أثؿـقـ اإلحالـة السـابؼة بـنكزال اه { َمـا ًء بِ َؼـدَ ٍر}(.)1
ويف واقعة الرسقل الذي لؿ ُيذكر اسـؿف ،يعقـدكا إكؽـار الؿـأل مــ ققمـف لؾبعـث -
برغؿ الرتف الذي أغدقفؿ اه بف ،إلك اإلشارة لققم الؼقامة ،وإلك إكعام اه طؾـقفؿ
بالطعام والشراب وإكعام( .)2كذلؽ تستدطل اإلشـارة الؿـقجزة إلـك إرسـال اه
تػصقال حقل كدائف مـ جاكـب الطـقر(،)3
ً
مقسك بأيات والسؾطان ،الخرب إكثر
وبالتالل لفا صدً ى يف اإلشارة السابؼة لؾشجرة الخارجة مـ صقر سقـاء( .)4وبقـان
وبقان إيقاء اه طقسك ومريؿ طؾك ربقة آمـة ومـاء جاريـةَ { :ق َـر ٍار َو َم ِع ٍ
ـقـ} صـدى
تػصقال لفـذه الؼصـة ،إِ ْذ كعؾـؿ بـلن اه مـدّ مـريؿ ُبر َصـب ومـاء جاريـة
ً
لـسخة أكثر
وأ َمرها أن تلكؾ وتشـرب وتـروح طــ كػسـفاَ { :و َقـري َط ْقـًـا}( .)5كؿـا يثقـر ذلـؽ
إول(َ )6ط ـرب تؽــراره
التشــابف بــقـ الخؾــؼ الؿعجــز لعقســك وبــقـ خؾــؼ اإلكســان ّ
( )1سقرة الؿممـقن :الؿؼابؾة بقـ أيتقـ  27و.88
( )2سقرة الؿممـقن  ،37 :33مؼاركة بأيات  85و.28 :89
( )3سقرة الؿممـقن  ،45مؼاركة بسقرة مريؿ  ،52وسقرة صف  ،81وسقرة الؼصص  28و.46
( )4سقرة الؿممـقن .21
( )5سقرة الؿممـقن  ،51مؼاركة بسقرة مريؿ  .26 :24أشار كالوز شقدل  Claus Schedlإلك التشابف
بقـ هذيـ الؿؼطعقـ يف كتابف محؿد ويسقع (فققـا :هقردر  ،)8978ص.323
( )6سقرة آل طؿران .59
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
الحـديث طــ كقـػ وضـع اه هـذا اإلكسـان كؼطـرة مــل يف مست َؼــر آمِــ (سـقرة
ِ
ـــر ٍار َو َم ِع ٍ
ـــقـ ،ويف الســـقرة كػســـفا-83 ،
الؿممــــقنَ -51 :و َج َع ْؾـَـــاَ ...ذات َق َ
َج َع ْؾـَا ُه ...فِل َق َر ٍار َمؽِ ٍ
قـ)(.)1
وترتبط الحؾؼات السردية الؿختؾػة مع بعضفا كؿا يتضـح مــ تؽـرار كؾؿـات
مػتاحقة وطبارات بلكؿؾفا يف أيات:

 {ا ْطبُدُ وا اه َ َما َل ُؽ ْؿ ِم ْـ ِإ َل ٍف َغق ْ ُر ُه َأ َف َال َتت ُؼ َقن} (الؿممـقن  /)32مؼاركة

بؼقلف{ :و َأكَا رب ُؽؿ َفات ُؼ ِ
قن} (.)52
َ َ ْ

 { َف َؼ َال ا ْل َؿ َ ُأل ال ِذي َـ َك َػ ُروا ِم ْـ َق ْق ِم ِف} ( 33=24باختالف بسقط يف الرتتقب

الؾػظل) { َو َق َال ا ْل َؿ َ ُ
أل ِم ْـ َق ْق ِم ِف ال ِذي َـ َك َػ ُروا} /مؼاركة بؼقلفَ { :و َم َؾ ِئ ِف} (.)46

 { َما َه َذا ِإٓ ب َ َش ٌر م ْث ُؾ ُؽ ْؿ} ( )33=24مؼاركة بؼقلفَ { :أك ُْم ِم ُـ ِلب َ َش َريْ ِـ ِم ْث ِؾـَا}(.)47
 { َق َال رب اكصركِل بِؿا كَذب ِقن} (.)39=26
ُ
َ
ُ ْ
َ
{ -كَجاكَا مِ َـ ا ْل َؼ ْق ِم الظال ِ ِؿق َـ} (َ { = )28ف ُب ْعدً ا ل ْؾ َؼ ْق ِم الظال ِ ِؿق َـ} (.)48

كش ْلكَا ِمـ ب َ ْع ِد ِه ْؿ َق ْركًا َ
 { ُثؿ َأ َآخ ِري َـ} (.)42=38

( )1كؾؿة (قرار) الؿذكقرة يف أيتقـ كؾتقفؿا ،ذكرت يف  7مقاضع أخرى فؼط.
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
 { َكذب ُقا} ( 26و 33و 39و 44و {، )48ك َِذب} (.)38 { َض َؾ ُؿقا} ( ،)27و{الظ ِال ِؿق َـ} ( 28و.)48 { َأ ْر َس ْؾـَا} ( 23و 32و 44و ،)45و{ َر ُسقلُ /ر ُسؾ} ( 32و 44و.)58 { ُم ْم ِم ِـق َـ} ( ،)38وققلفَ { :أك ُْم ِم ُـ} (.)47 { َسب َ َؼ} ( ،)27و{ َت ْس ِب ُؼ} (.)43 { َر ّب} ( 26و 29و 39و.)52 {آ َية/آ َيات} ( 31و 45و.)51خقصب الرسؾ يف ّ
كؾ مـ أيتقـ  58و 52وكـلهنؿ قـد ُب ِعثـقا يف الـزمـ كػسـف.
الؿػسـريـ -مـع طؾؿفـؿ ببعـث ّ
كـؾ مــفؿ يف زمــ مختؾـػّ -
بـلن
ويجادل بعض
ّ
أيات تخاصِب واحدً ا مـ اثـقـ ،هؿا( :محؿد أو طقسك) ،وأن صـقغة الجؿـع ٓ
()1
مـرجح :فػـل أيـة
تعدو كقهنا أسؾق ًبا بالغقا  .ولؽـ يبدو أن ذلـؽ الـرأي غقـر ّ

 54خقصب محؿدٌ بصقغة الؿػرد .وبالرغؿ مـ تقجقف الخطاب ٕولئـؽ إكبقـاء
جؿاط ـ ًة واحــدة ضاهري ـا ،فــال تؼــع صــعقبة طؾــك اإلصــالق إذا ففؿـــا أن أيــات
مقجفة إلك الذيـ طاصـروا محؿـدً ا :إلقــاطفؿ بـلن الرسـالة يف إسـاس واحـدة،
ّ

( )1تػسقر الرازي ،الؿجؾد السادس ،ص .898

()29

بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
()1
طززت أيـة  53هـذه الػؽـرة فـربّ َأت الرسـؾ مــ
ولق اختؾػ الؿرسؾقن  .وقد ّ

وض َحت أن َمـ جاءوا مـ بعدهؿ هؿ َمـ فعؾقا.
تػرقة إمة أحزا ًبا :إذ ّ
أن وبعد دراسة شبؽة العالقات الؿتبادلة فقؿا بقـ مختؾػ إقسـام الػرطقـة
يف أيــات مـــ  8إلــك  ،53تتبؼــك لـــا مـاقشــة الرتتقــب التسؾســؾل لؾؿــادة .تبــدأ
السقرة بؾقحة أولقة لؾصػات السبع التل يتحؾك هبـا ورثـة الػـردوس (أيـات :8
ِ
َ
اإلكسان إول الذي ُص ِرد مـ الجـة
لخؾؼ اه
 ،)88متبقطة بسرد لؾؿراحؾ السبع
وكظــرا ٓكطبــاق الؿراحــؾ الســبع هــذه طؾــك خؾــؼ البشــر
(أيــات .)84 :82
ً
أجؿعقـ ،فققجف حديثف لؾؿتؾؼقـ خطا َبـفُ ،م ْعؾِ ًؿـا إيـاهؿ بـلن الؿرحؾـة التالقـة هـل

مــقهتؿ جؿق ًعــا ،ثــؿ بعــثفؿ مــرة أخــرى يــقم الؼقامــة (أيــات  .)86 :85وبصــقرة
ِ
صبقعقة ،تتبع سـردية ِ
بخؾؼـف (أيـات ،)22 :87
خؾـؼ اإلكسـان بسـردية طـايـة اه
فقؾػــت الؿتحــدث آكتبــاه إلــك ســبعة طـاصــر ،بــد ًءا بــالطرائؼ الســؿاوية الســبع.
العـصران إخقران هؿـا (إكعـام وال ُػ ْؾـؽ) ،وهـل وسـائؾ التـؼـؾ إساسـقة بـرا
وبحرا طؾك التقالل .وبذكر ال ُػ ْؾؽ تستحقؾ الؼائؿة دائرة مؽتؿؾـة :إِ ْذ تـرتبط تؾـؽ
ً
فضال طـ أن اإلشارة
الؽؾؿة العربقة بؽؾؿة ( َف َؾؽ) أي :مدار الجرم السؿاوي(ً :)2
( )1راجع مالحظات رودي بارت يف( Der Koran: Kommentar und Konkordanz :شتقتجارت،
كقلفامر  ،)8981ص.355
( )2راجع سقرة إكبقاء  33وسقرة يس  ،41حقث اإلشارة إلك إجرام السؿاوية السابحة يف أفالكفا.
تجادل  Ilse Lichtenstadterأن هاتقـ أيتقـ تعؽسان اطتؼاد الشرق إدكك الؼديؿ حقل جريان الشؿس

=

()31

بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
تؾؿقحا إلـك قصـة كـقح (يف أيـات  )31 :23حقـث
إلك ال ُػؾؽ يف أية  22تؼدم
ً
تتؽرر الؾػظـة مـرة أخـرى (أيـة  .)27ويف سـردية العـايـة اإللفقـة بـالخؾؼ ،كـان
ّ
يتػجـر الؿـاء
الرتكقز مـصبا طؾك إكزال اه الؿا َء مـ السؿاء {بِ َؼدَ ٍر} .ورغؿ ذلؽّ ،
يف قصــة كــقح بـ ٍ
ـلمر مـــ اه و ُيغـ ِـرق الؽــافريـ .يتبــع ذلــؽ وقــائع أخــرى برتتقــب
تعــاقبل :بــد ًءا بحادثــة الرســقل غقــر الؿــذكقر اســؿف ( )48 :38وبعــدها حادثــة
مجؿقطة مـ الرسؾ (أيات  ،)44 :42ثؿ حادثة مقسك وهـارون (أيـات :45
ً
إجؿـآ خؿـس
وأخقرا حادثة طقسك ومريؿ (أية  :)71لذلؽ يؽقن لـديـا
،)49
ً
قصص .إذا طددكا مقسك وهارون ُكال طؾك حدة ،واطتربكا مجؿقطـة الرسـؾ غقـر
سـت قصـص -أقـؾ مــ سـبع
الؿذكقرة أسؿاؤهؿ وحدة واحدة ،ســخؾص إلـك ّ
بقاحدة -لقؽؿؾ محؿدٌ العدد.

=
والؼؿر يف قارب :لذلؽ تؼرتح أن يؽقن كطؼ الؽؾؿة ُفؾؽ ً
بدٓ مـ َف َؾؽ I. Lichtenstadter .يف كتاهبا

)أصؾ وتػسقر بعض الرمقز الؼرآكقة(

Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Della

.Vida Roma: Istituto per l'Oriente, vol. II: 9111, pp. 11-99 esp. p. 44
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ثرجامت
وظيفت املفصل املزكزي:
يعؿــؾ الؿػصــؾ الؿركــزي يف الســقرة (أيــات  )63 :54طؾــك آكتؼــال مـــ
الؼسؿ إول إلك الؼسؿ الثـاين ،إِ ْذ يعؽـس صـدى إول ويعؾــ طــ مقضـقطات
سقليت تػصقؾفا يف الثاين.
يف أية ُ 54أمِر الرسقل أن يرتك الؽافريـ {فِـل َغ ْؿ َـرتِ ِف ْؿ َحتـك ِح ٍ
ـقـ} .وكؿـا
سـرى ٓح ًؼا ،فنهنا مػارقة ساخرة ( )ironyكبقـرة :دطــا أن كالحـظ فؼـط كقـػ
ابتؾع الطقفان الؿؽذبقـ بـقحٍ الذيـ َأ َمروا بؿراقبتف { َحتك ِح ٍ
قـ}(.)1
وتشقر أيتان  55و 56إلك إمداد اه الؽافريـ بالؿـال والبــقـ ،وبـذلؽ كعـقد
إلك بقاكف يف أية  33بتحذير أولئؽ الذيـ أترففؿ بخقر متاع الدكقا.
وبنمؽاكـــا آســتدٓل مـــ الػضــائؾ الؿــذكقرة يف أيــات  68 :57طؾــك أهنــا
كاكــت مجســدة يف حقــقات الؿرســؾقـ وتــابعقفؿ ،كؿــا كاكــت الحــال يف الػضــائؾ
الؿــذكقرة يف الؾقحــة إولقــة .وذلــؽ آســتدٓل مــدطقم بتؽــرار { َرب ِفـ ْؿ} أربــع
مرات (يف أيات  57و 58و 59و ،)61مع أخذ اإلشارات السابؼة إلـك اه طـقـ
آطتبار يف ققلفَ { :ر ّب} (يف أيـات  26و 29و )39وققلـفَ { :رب ُؽـ ْؿ} (يف أيـة

 .)52وهـالؽ تشابف دققؼ بقـ الؽؾؿـات يف ققلـف{ :ال ِـذي َـ ُهـؿ مـ ْـ َخ ْشـق َ ِة َرب ِفـؿ

( )1استخدم التعبقر كػسفَ { :حتك ِح ٍ
قـ} يف أية .25
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م ْشـ ِـػ ُؼ َ
ـقر إلــك الرســؾ،
قن} ( ،)57وبــقـ إحــدى آيــات ســقرة إكبقــاء ،حقــث ُأشـ َ
وبخاصة طقسك( .)1ويرجعـا التصريح بنيؿـاهنؿ بآيـات رهبـؿ (آيـة  )58إلـك قسـؿ
أيات/العالمات (أيات  )22 :82ويتـاول إشارات إلك آيات مـذكقرة بعقـفـا
إولـل
أيضـا إلـك التقكقـد
يف الحؾؼات السردية (أيات  31و 45و .)51ويشقر ً
ّ
حقل الؿممـقـ (آية  )8وإلك اإلشارات الالحؼة إلك أولئؽ الذيـ كـذبقا بالرسـؾ
(أيــات  38و .)44ويتػــؼ البقــان بعــدم شــركفؿ بــرهبؿ (آيــة  )59مــع الؿققــػ
التقحقدي لؾؿرسؾقـ (أيات  23و .)2()32ويشقر الؼقل{ :ال ِذي َـ ُي ْم ُت َ
قن َما آ َت ْـقا
َو ُق ُؾقب ُفؿ َو ِج َؾ ٌة َأك ُفؿ إِ َلـك رب ِفـؿ ر ِ
اج ُع َ
ـقن} ( ،)61إلـك الزكـاة التـل أشـقر إلقفـا يف
َ ْ َ
ْ
ُ ْ
الؾقحة إُولك (أية  ،)4وكذلؽ إلك اإلشارة لققم الؼقامة يف قصة خؾؼ اإلكسان
(آية  .)86وذلؽ طؾك العؽس مــ مققـػ الؿؽـذبقـ برسـالة كـقحَ :
لتخـقففؿ أن
وأيضا الؿـؽريـ رسالة الرسـقل الـذي
تخامره رغب ٌة بالتػضؾ طؾقفؿ (أية ً ،)24
وأخقرا ،فالتقكقد طؾك أن جؿقـع
كػرا بأخرة (أيات .)37 :33
ً
جاء مـ بعدهً :

همٓء { َسـا ِب ُؼ َ
قن} يسـارطقن يف الخقـرات (آيـة  ،)68يسـتدطل اإلشـارة إلـك َمــ
قن} سـقرة الؿممــقن  ،57و{و ُه ِ
ِ
( )1قارن بـقـ ققلقـف{ :ال ِـذيـ ُه ِ
ـؿ ُم ْش ِـػ ُؼ َ
ــ َخ ْشـ َقتِ ِف
ـؿ م ْ
َ ْ
ـؿ مـ ْـ َخ ْشـ َقة َرب ِف ْ
َ ْ
ُم ْش ِـػ ُؼ َ
قن} يف ســقرة إكبقــاء  .28يف إكبقــاء كزلــت تؾــؽ أيـة يف أولئــؽ الــذيـ أشــاروا لألكبقــاء طؾــك أهنــؿ
أبـاء اه.
( )2كقح والرسقل الؿجفقل الذي أتك مـ بعده .لالصالع طؾك الؿققػ التقحقدي لؿقسك وطقسك اكظر
أيات  98مـ سقرة صـف ،و  72مـ سقرة الؿائدة طؾك التقالل.
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{ َس َب َؼ} طؾقفؿ الؼقل مـ الؽافريـ يف زمـ كقح ،يف (أية  ،)27والتحذير ّ
بلن مـا
أج َؾفا (آية .)43
مـ أ ّمة { َت ْسبِ ُؼ} َ
بالحؼ ووطدُ ه بعدم ضؾؿ الؽـافريـ (أيـة
تحذير اه بامتالكف كتا ًبا يـطؼ
يؼابؾ
ّ
ُ
ُ = )62ض ْؾــ َؿ الؽــافريـ (أيــات  27و 28و )48واهتــا َمفؿ الؿرســؾقـ بالؽــذب
(أيات  26و 33و 38و 39و 44و.)48
باإلضافة إلك ضؿ المفصل المركزي ٕصداء متعـددة مــ القسـم األول ،فنكـف

أيضا إلك مسائؾ سقتؿ تـاولفا ٓح ًؼا يف القسم الثـاين؛ فؼقلـفَ { :حتـك ِحـ ٍ
قـ}
يشقر ً
(آية  )54يليت متبق ًطا بؼقلـفَ { :حتـك ِإ َذا َأ َخـ ْذكَا} (آيـة  .)64واإلشـارة إلـك أهؿقـة
تػصقال يف أيـات 92 :98
ً
خطر الشرك باه ،إمر الؿشار إلقف يف أية  ،59أتك
ـػ الرجــقع إلــك اه مـــ أجــؾ
و ،886واس ـ ُتـؽِر أخقـ ًـرا يف أيــة  .887وقــد ُو ِصـ َ
الحساب -الؿشار إلقف يف (أية { )61إِ َلك رب ِفؿ ر ِ
اج ُع َ
تػصقال يف (أيات
ً
قن}-
َ ْ َ
 .)885 :99بادئًا هذا القصػ بالسخرية مـ رجـاء الؽـافر بـالرجقع إلـك الحقـاة
الدكقا {رب ار ِجع ِ
ـقن} ( ،)99ومـتف ًقـا بسـمال اه الؽـافريـ جؿاطـة إذا مـا كـاكقا
ْ ُ
َ
يحســبقن أكــف لـــ يــرجعفؿ {إِ َل ْقـَــا َٓ ُت ْر َج ُع َ
ــقن} ( .)885واإلشــارة إلــك طــدم
كػسا إٓ وسعفا يف (أية  ،)62تؿفد الطريؼ إلك الحديث طـ هـمٓء
تؽؾقػ اه ً
وأخقرا ،تؼـدم
ستخػ ،يف (أية .)813
الذيـ سقػؼدون أرواحفؿ ٕن مقازيـفؿ
ّ
ً
اإلشارة إلك الؽتاب الــاصؼ {بِـا ْل َحؼ} يف (أيـة  ،)62فؽـرة مفقؿــة ذات أهؿقـة
قصقى تؽررها أيات ( 71و 78و 91و.)886
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التماسك الىصي بني (اآلياث  ،)111 :86وعالقتها بـ(اآلياث :)75 :1
يف الؼســؿ الثــاين لؾســقرة ولقحتفــا الـفائقــة ،يتـؼــؾ الؿشــفد ذها ًبــا وإيا ًب ـا بــقـ
حــديث أخــرة والســقاق الجــدالل الحــالل .يبؾــغ الؼســؿ الؿتعؾــؼ باإليؿــان
أخروي (أيات  )67 :64ذروتف باستخدام آرتجاع ( flash backيف أيات
 ،)67 :66يتالشـــك ذلـــؽ يف مجادلـــة صقيؾـــة (أيـــات  )811 :68متضـــؿـة
الؿجادلــة بأيات/العالمــات (أيــات  ،)81 :78وســجال قــقي (أيــات :88
 ،)89كؿا تؿ إدغام فصؾ كان فقف الرسـقل هـق الؿخا َصـب القحقـد (أيـات :93
 .)98وتــق ّفر اإلشــارات الجدالقــة إلــك الؿــقت والــربزخ (أيــات )811 :99
تؾؿقحـا إلـك قسـؿ أخـروي ثـ ٍ
ـان (أيـات  ،)885 :818وذلـؽ يتضـؿـ ارتجا ًطــا
ً
(أيات  )881 :819يش ّؽؾ بداية الؾقحة الـفائقة .وتـتفل السقرة بتسبقح ممكـد
إلفـا
لؾقحداكقة اإللفقة (أية  ،)886وإداكة جدالقـة ٕولئـؽ الـذيـ أشـركقا بـاه ً
ـــر (آيــــة  ،)887ويف (أيــــة  )888أمــــر ختــــامل لؾؿرســــؾقـ بآســــتغػار
آخـ َ
وآسرتحام ،وهق مؼت َبس مـ أية (.)819
مؼارك ًة بإول ،فنكف يعـرض ترتقـب
وبرغؿ بساصة بـاء الؼسؿ الثاين مـ السقرة َ
الػاطؾقـ ذاتف( :اه ،الؿرسؾقن ،الؿممـقن وغقر الؿـممـقـ) .الػـارق القحقـد هـق
ٍ
أساسا طؾـك
تركز الؼسؿ الثاين طؾك محؿد و َمـ طاصروه ،بقـؿا ر ّكز الؼسؿ إول ً
الؿرسؾقـ السابؼقـ ومـ ُأ ِ
رس ُؾقا فقفؿ.
َ
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ُطرف اه يف الؼسؿقـ إول والثاين باطتبـاره اإللـف القاحـد (أيـات ،92 :98
و ،887 :886مؼابــؾ أيــات  ،)32 :23والخــالؼ (أيــات  ،81 :78و،885
مؼابــؾ أيــات  ،)84 :82و ُكؾ ـل الؼ ـدرة (أيــة  ،95مؼابــؾ أيــة  ،)1()88ورب
السؿاوات السبع (أية  ،86مؼابؾ أيـة  ،)87الـرازق خؾؼـف (أيـة  ،72مؼابـؾ
أيــات  ،)22 :88ومرســؾ الـبقــقـ فــقفؿ (أيــة  ،69مؼابــؾ أيــات  23و32
و ،)44وواطدهؿ بالبعث مـ بعد الؿقت (أيات  ،83 :82مؼابـؾ أيـات ،86
و ،)35 :33ومؿددهؿ بأيات (أيات  66و ،81 :78مؼابؾ أيات :33 ،86
 ،)35ومـــزل الــقحل (أيــة  ،78مؼابــؾ أيــات  27و ،)49ومعــذب الظــالؿقـ
(أيات  64و ،77 :76مؼابؾ أيات  27و 48و.)44
ِ
اه يف أيات بؾػظةَ { :رب} ،كؿا
يف الؼسؿ الثاين مـ السقرة ،يخاصب محؿدٌ َ
خاصبف الؿرسـؾقن الؿشـار إلـقفؿ يف الؼسـؿ إول (أيـات  ،888مؼابـؾ أيـات
 26و 29و .)39وكؿا هق الحال معفؿ ،فؼد ُأمِر بؼقل كؾؿات محددة يف مقاقـػ
بعقـفــا (أيــات  89 :84و 94 :93و ،888مؼابــؾ أيــات  ،)29 :28وكــذلؽ
مثؾفؿ يسلل ققمفَ { :أ َف َال َتت ُؼ َ
قن} (أية  ،87مؼابؾ أيات  23و.)32
تبدأ الصقرة إولقة لؾسقرة بالتلكقد طؾك (فـالح) الؿـممـقـ وبرصـد مـآثرهؿ
الؿؿقزة (أيات  .)89 :8ويشقر الؼسؿ الثـاين إلـك مقـزان إطؿـال يـقم الؼقامـة،
( )1ققلف{ :وإِكا َط َؾكَ ...ل َؼ ِ
اد ُر َ
ون} يف الؿثالقـ كؾقفؿا.
َ
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ممكدً ا طؾك (فالح) َمـ ثؼ َؾت مـقازيـفؿ (آيـة  )812وطؾـك (خسـارة) مــ خػـت
كظـرا لاشـارة السـابؼة لتحـذير
مقازيـفؿ (آية  .)813وهذه مػارقة ساخرة كبقـرة ً
ــرا فاك ًقـــا مِـــ ْث َؾفؿ (آيـــة .)34
الؽـــافريـ قـــق َمفؿ مــــ (الخســـارة) إذا أصـــاطقا بشـ ً
فالخاســرون الحؼقؼــقن ســقف (يخؾــدون) يف الـــار (آيــة  ،)813بقـؿــا الؿممـــقن
سقف (يخؾدون) يف الػردوس (آية .)88
تتشــابف أوصــاف الؽــافريـ الؿــذكقرة يف الؼســؿ الثــاين مــع تؾــؽ الؿــذكقرة يف
الؼسؿ إول بـلهنؿ قـقم ضـالؿقن{ :ا ْل َؼ ْـق ِم الظـال ِ ِؿق َـ} (آيـة  ،)94مؼابـؾ أيـات
( 28و ،)48وأهنؿ ققم يستؽربونُ { :م ْس َت ْؽبِ ِري َـ} (آيـة  ،)67مؼابـؾ (أيـة :)46
اس َت ْؽ َب ُروا} ،واهتامفؿ الرسقل بالجـقن{ :بِ ِف ِجـ ٌة} (آية )71مؼابـؾ (آيـة ،)25
{ َف ْ
وكــذهبؿ واهتــامفؿ الرســقل بالؽــذبَ { :ل َؽــ ِ
اذ ُب َ
قن} (آيــة  )91مؼابــؾ كــذبقا يف
(أيــات  26و 33و 39و 44و ،)48وإكؽــارهؿ مــا لــؿ يـــزل طؾــك{ :آ َبــا َء ُه ُؿ
ْإَولِق َـ} يف (أية  )68مؼابـؾ {آ َبائِـَـا ْإَولِـق َـ} يف (أيـة ،)24وسـخريتفؿ مــ
القطــد بالبعــث مـــ بعــد أن يصــبحقاُ { :ت َرا ًبــا َو ِط َظا ًمــا} (أيــات  83 :82مؼابــؾ
ــؿ َطــ ْـ ِذك ِ
ْــر ِه ْؿ
أيــات  .)37 :36باإلضــافة إلــك إطراضــفؿ طـــ الــذكرَ { :ف ُف ْ
ـؿ َط ِ
ُم ْع ِر ُض َ
ــ
قن} (آيـة  ،)78طؾـك طؽـس الؿـممـقـ الؿعرضـقـ طــ الؾغـقُ { :ه ْ
الؾ ْغ ِق ُم ْع ِر ُض َ
قن} (آية .)3
تشــقر ثــالث مـــ الحؾؼــات الســردية يف الؼســؿ إول إلــك دور ِط ْؾ َق ـة الؼــقم:
{ا ْل َؿ َأل} (أيـات  24و 33و )46يف إشـعال جـذوة الؽػـر .وبالتلكقـد فـنن ذلـؽ
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
يعؽس القضع يف زمـ محؿد ،ولؽـ ٓ يقجـد ِذكـر صـريح ٕولئـؽ {ا ْل َؿـ َأل} يف
الؼســؿ الثــاين ،بــرغؿ احتؿــال اإلشــارة إلــقفؿ بقصــػفؿ الؿرتَفِ ـقـ بؿتــاع الحقــاة:
{ ُمت َْرفِ ِ
َـاه ْؿ} (آيـة  .)1()33كؿـا أكــا كعؾـؿ
قف ْؿ} (آية  )64مؼابؾ{ :ا ْل َؿ َألَُ ...و َأ ْت َر ْفـ ُ
مـ ٍ
بشـرا فاك ًقـا يحتـاج أن
سقر أخرى طـ اطرتاض الؿؽذبقـ بؿحؿـد طؾـك كقكـف ً
يلكؾ وأن يشرب (سقرة الػرقان ْ )7
وأن لق شاء اه ٕرسؾ رسـالتف مـع الؿالئؽـة
(سقرة الػرقان آية  ،7سقرة إكعام آية  :)8لذلؽ فآطرتاضات الؿـسقبة لؾؿـأل
يف الؼسؿ إول (آيات  )24 ،33لقست ُصدفة.
يشقر الؼسؿ الثاين إلك زطؿ الؽافريـ بلن اه قد اتخـذ ولـدً ا (أيـة  ،)98ومــ
ـرجح ّ
أن تؾــؽ هــل العؼقــدة الؿســقحقة التــل صــقرت لفــؿ يف هــذه الؿرحؾــة،
الؿـ ّ
بالرغؿ مـ طدم وجقد ٍ
مقاز دققؼ يف الؼسؿ إول ،فؼد تؿ التؿفقد لؿا ققـؾ حـقل
طقسك باإلشارة إلقف ابـًا لؿريؿ ،وكان ِذكره مع ذكر ُأ ّمف بؿثابة اإلشارة ،وأكف واحد
الؿرسؾقـ الذيـ ُأمِروا بلكؾ الط ّقبات وصاطة إلففؿ (أيات  51و.)2()58
مـ
َ
مػتاحـا إضـافقا
ويؿؽـ لاشارات العديدة لؾعؼاب اإللفل يف السقرة أن تـقفر
ً
لبـاء السقرة :فقشقر الجزء إول إلك الؿاضل الـذي دمـر اه فقـف الؽـافريـ بــقح
غر ًقا يف الطقفان (آية  ،)27وأولئؽ الذيـ كػروا بالـبل الذي جاء مــ بعـد كـقحٍ ،

( )1ورد الجذر (ترف)  8مرات فؼط يف الؼرآن الؽريؿ.
بشرا يلكؾ الطعام اكظر أية  75مـ سقرة الؿائدة.
( )2لؾتلكقد طؾك كقن طقسك ً
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
الذيـ أخذهتؿ الصقحة وتركتفؿ مثؾ (ال ُغثاء) (آيـة  ،)48وال ُغثـاء هـق السـقاد مِــ
خؾػ الغصقن وإوراق الـاتجة طــ السـ ْقؾ( .)1ولؽــ لـؿ يحـدد العؼـاب الـذي
أرسؾف طؾك الؼرون التالقة (آية  ،)44ولؿ ي ِ
َ
تػاصـقؾ طــ هـالك فرطـقن ومؾئِـف
عط
ُ
(آيـة  ،)48ولؽـــا كعــرف مــ مقاضـع أخــرى أكـف أغـرقفؿ وقــت ُمالحؼـتفؿ بـــل
إسرائقؾ(.)2
يحــذر اه يف الؼســؿ الثــاين مـــ طؼابــف الؽــافريـ الؿؽــذبقـ بؿحؿــد يف أخــرة
أي حـد
(أيات  ،814 :813و .)818إمر إقؾ
وضقحا هـا هق :كقػ وإلـك ّ
ً
قد طذهبؿ قبؾ ذلؽ؟ وهق ما يعتؿد طؾـك تػسـقر أيـات  ،65 :64وأيـات :75
.77
ٍ
طؼقبـة وق َعـت بالػعـؾ ،أو
قد تشقر أيات  65 :64إذا تـاولـاها بؿعـزل ،إلـك
إلــك طؼقبــة حالقــة ،أو إلــك طؼقبــة مســتؼبؾقة .ورغــؿ ذلــؽ ،ففــذه أيــات تتبــع
الؿػصؾ الؿركزي (أيات  )63 :54مباشرة .يعقـدكا وجـقد كؾؿـةَ { :غ ْؿـ َرة} يف
أية السابؼة إلك ضفقرها الؿتؼدم يف أية  ،54ويـدطؿ تعاصقــا مـع أيـات :55
 63كجؿؾة معرتضـةَ { .ف َـذ ْر ُه ْؿ فِـل َغ ْؿ َـرتِ ِف ْؿ َحتـك ِح ٍ
ـقـَ ...حتـك إِ َذا َأ َخ ْـذكَا}...
( )1الزمخشري ،الؽشاف ،الؿجؾد الثالث ،ص ،32حقث يذكر بقتًا مـ شعر امرئ الؼقسُ .ذكِ َرت هذه
الؽؾؿة مرتقـ فؼط يف الؼرآن ،يف ذلؽ الؿقضع ويف أية الخامسة مـ سقرة إطؾك.
( )2اكظر يف سقرة البؼرة  ،51وسقرة إكػال  ،54وسقرة اإلسراء  ،813والؼصة التقراتقة يف سػر الخروج
.31 :28 -4
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
(أيــات  .)64 :54وطؾقــف فتؽــقن تؾــؽ إشــارة أكقــدة إلــك العؼقبــة الؿســتؼبؾقة
إخروية.
ً
إشــؽآ ،فــنذا كــان تػســقركا لميــات 65 :64
وتعــد أيــات  77 :75أكثــر
أيضـا تشـقر إلـك العؼقبـة إخرويـة .ومـا كػفؿـف
صحقحا ،فؿحتؿـؾ أن أيـة ً 75
ً
ضــؿـقا ،هـــق أن معاصـــري محؿـــد أصـــبحقا معاكـــديـ ومتؿـــرديـ ،حتـــك إهنـــؿ
سقعصقن اه لق أمرهؿ يف الؿستؼبؾ بالخروج مـ الــار( .)1ومـع ذلـؽ ،فقبـدو أن
هـالؽ إشارة إلك طؼقبة مختؾػـة يف أيـة  ،76طؼقبـة كاكـت قـد ُف ِر َضـت ماضـ ًقا:
فقق ذلؽ ،فافتتاح أية بــ{ َو َل َؼدْ } متبقطة بػعؾ يف صقغة الجؿـع ،يشـقر إلـك ٍ
أمـر
َج َؾؾ ،كتؽؿؾة مـاسبة لؾصـقع اإللفل الؿػتتح بـ{ َو َل َؼدْ } يف الؼسؿ إول (أيـات
 82و 87و 89و 23و .)49ويعــد فــقز مســؾؿل مؽــة يف بــدر هــق الؿرشــح لفــذه
بغض الطـرف طــ حؼقؼـة ّ
أن
العؼقبة الؿح ّؾة طؾك الؽافريـ كؿا اطتربها الرازيّ ،
مِ ْثؾ هذا آقرتاح يتطؾب آرتباط بالتاريخ الؿدين( .)2بالـسـبة لؾؿجتؿـع الؿسـؾؿ
القلقــد ،فؼــد كــان اكتصــار بــدر مؽاف ًئــا لغــرق فرطــقن وجقشــف يف زمــان مقســك،
وأيضا تضؿـتا العؼقبـة اإللفقـة لؾطغـاة ،وكجـاة
فؽؾتاهؿا وقعت يف البحر إحؿر ً
الؿسؾؿقـ.
( )1هذا هق آحتؿال الثالث مـ آحتؿآت التل صرحفا الرازي يف تػسقره ،الؿجؾد السادس ،ص.213
حاسؿا يف تاريخ
( )2تػسقر الرازي الؿجؾد السادس ،ص .214ولؾدلقؾ طؾك اطتبار غزوة بدر حد ًثا
ً
الخالص اإلسالمل ،راجع اكتشاف الؼرآن لـقؾ روبـسقن ،ص 41و.232 :231
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
أن كحـــ بصــدد أيــة  ،77التــل تشــقر إلــك فــتح اه بــاب العــذاب الشــديد
طؾقفؿ ،فنذا هبؿ يائسقن فقف{ :فِ ِ
قف ُم ْبؾِ ُس َ
قن} .وٓ بد أن تؾؽ إشـارة إلـك أمـر وقـع
بعد غزوة بدر ،أو سقؼع مستؼ َب ًال ،وذلؽ أشد رط ًبا .وقـدّ م الـرازي احتؿـالقـ :إمـا
أن تؽقن هذه العؼقبة هل تجربتفؿ القاقعة لؾؿجاطة وهل إصعب مـ الؼتـؾ أو
إسر ،أو العؼاب الؿـتظر يف كار جفـؿ( .)1ويف حال تليقد آحتؿال الثـاين ،فربؿـا
طؾقـا آستشفاد بسقرة الزخرف :آية  ،75حقث هل الؿثال القحقد أخـر الـذي
حقى التعبقر{ :فِ ِ
قف ُم ْبؾِ ُس َ
قن} ،وسقرة الروم آية  82يف ققلفَ { :ويَ ْق َم َت ُؼق ُم السـا َط ُة

ج ِر ُمقن .}...وطؾك صعقد آخر ،تشقر أية السادسة مــ سـقرة إكعـام
يُب ْ ِؾ ُس ا ْل ُؿ ْ

إلك فتح اه أبقابف لفؿ فقؿا مضك ،ويف سقرة الروم آية  49يشقر إلك يـلس طبـاده:
ِِ
مطـرا( .)2وبافرتاضــا أن السـقرة قـد
{ َل ُؿ ْبؾسق َـ} ،قبؾ أن يـزل طؾقفؿ مـ السـؿاء ً
اتخذت شؽؾفا الـفائل يف وقت الجػاف ،ستتضح بعض إمقر بؿـا فقفـا التلكقـد
طؾــك إكــزال اه مـــ الســؿاء مــا ًء لقــق ّفر لخؾؼــف الؿطعــؿ والؿشـرب (أيــات :88
إرض فنكـف قـادر طؾـك
 ،)28اإلكذار بحؼقؼة أكف مع كقكـف َمــ أسـ َؽ َـ هـذا الؿـا َء
َ
( )1تػسقر الرازي الؿجؾد السادس ،ص.214
(ٓ )2حــظ الحــديث الــذي أورده الــرازي ،ب ـرغؿ ارتباصــف بؿـاســبة كــزول أيــة  76أكثــر مـــ أيــة :77
«أكف لؿا أسؾؿ ثؿامة بـ أثال الحـػل ولحؼ بالقؿامة مـَع الؿقرة طـ أهؾ مؽـة ،فلخـذهؿ اه بالســقـ حتـك
ِ
ثت رحؿة لؾعـالؿقـ،
والج َقػ ،فجاء أبق سػقان إلك رسقل اه ﷺ وقال:
أكؾقا الجؾقد
ألست تزطؿ أكؽ ُب ِع َ
َ
فادع اه يؽشػ طـا هـذا الؼحـط .فـدطا فؽشـػ طــفؿ :فـلكزل اه
ثؿ َ
قتؾت أباء بالسقػ وإبـاء بالجقعُ ،
هذه أية ،والؿعـك :أخذكاهؿ بالجقع فؿا أصاطقا» .الرازي ،التػسقر الؽبقر الؿجؾد السادس ،ص.214
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بنية وثفسري سورة املؤمنون
ثرجامت
الذهاب بف (أية  ،)88الؼقل بحاجة الرسقل إلك الطعام والشراب مثـؾ أي ٍ
فـان
ّ
يف (أية  ،)33اإلشارة إلك إمداد مريؿ وابـفا كب ًعـا (آيـة َ ،)51أ ْمـره الؿرسـؾقـ أن
يــلكؾقا ويشــربقا مـــ الطقبــات (آيــة  .)58باإلضــافة إلــك ذلــؽ ،ففـالــؽ مػارقــة
ساخرة مـاسبة يف اإلشارة إلك طؼاب أمؿ سابؼة غر ًقا يف صقفان مـ الؿاء (أيـات
وأخقـرا،
 ،)48 ،27أو الذيـ ُج ِعؾقا كحطا ٍم ُم ْؾ ًؼك طؾك ضـػاف الـفـر (آيـة .)48
ً
فاإلشــارة إلــك (الغؿــرة -الحقــرة الغــامرة) يف هنــايتل الؿػصــؾ الؿركــزي ســقف
تمخذ كؿػارقة ساخرة إضافقة.
│
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