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ملخص البحث
وردت اختالفات بني العلماء يف تفسري سورة الفجر ،ظهرت بظهور التفسري منذ قرونه األوىل؛ فورد تفسري عن ابن
عباس وعن احلسن وجماهد وغريهم ،ونقل هذه االختالفات بعض علماء التفسري أبرزهم الطربي والرازي وغريهم من
علماء التفسري الذين اهتموا بنقل األقوال وترجيحها أحياانً .وقد أدت هذه االختالفات إىل ظهور إشكاالت يف فهم

املراد من اآلايت يف السورة .وهذا البحث يعىن بدراسة اإلشكاالت الواردة يف السورة ،وهي الواردة يف :القسم ،يف الشفع
والوتر ،الليل إذا يسر ،لذي حجر ،إرم ذات العماد ،رب أكرمن ،أتكلون الرتاث أكالً ملاً ،إذا دكت األرض دكاً ،وجاء
ربك ،ارجعي إىل ربك راضية مرضية ،ادخلي يف عبادي وادخلي جنيت .وسلط البحث الضوء على هذه اإلشكاالت
لعرض هذه االختالفات واجلمع بني األقوال للتوصل إىل أقرب املعاين مبا اتفق عليه اجلمهور ،ووافق السياق .واتبع
البحث املنهج االستقرائي يف الرجوع إىل أقوال املفسرين ،واملنهج النقدي بدراسة األقوال التوفيق بينها واستبعاد ما هو
بعيد منها .وتوصل البحث إىل نتائج منها :ال يقسم هللا تعاىل إال أبمور ينبه على فضلها ،أو عظيم مكانتها؛ فأقسم
 1طالبة ماجستري تفسري القرآن وعلومه بكلية الشريعة والدارسات اإلسالمية جبامعة قطر.
 2طالبة ماجستري تفسري القرآن وعلومه بكلية الشريعة والدارسات اإلسالمية جبامعة قطر.
 3األستاذ بقسم القرآن والسنة بكلية الشريعة جامعة قطر واجلامعة األردنية -يشغل منصب املنسق لقسم القرآن والسنة جبامعة قطر منذ .2020-2019
144

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
March (1442-2021)
SOLVING CONFUSIONS IN INTERPRETATION OF VERSES FROM SURAH
AL-FAJR
Nisrin Muhammad AI-Trkmani- Noor Faraj Hoadi-Ahmed Khaled Shukri

 كما أن صالة الفجر دليل صدق اإلميان، وللحث على استغالله أبحب العبادات إليه،ابلفجر للتنبيه على عظيم فضله
 واطّراد سنن هللا، وكذلك أقسم ابلعقل لبيان سبب تكرمي اإلنسان وجناته من النار؛ فبه حيصل التمييز،والبعد عن النفاق

.تعاىل يف أعدائه

. سورة الفجر، آايت، إشكاالت:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
There were differences among scholars in the interpretation of Surah AI-Fajr, which
appeared with the emergence of interpretation since its first centuries. Interpretation
came out from the likes of ibn Abbas, Al Hassan, Mujahid, and others. These
differences were conveyed transmitted by some scholars of interpretation, most
notably AI-Tabari and AI-Razi and other scholars of interpretation, who took care
of transmitting the sayings as well as weighing and giving precedence to them often.
These differences have led to confusions in understanding the meaning of the verses
in the surah. This research is concerned with studying the confusions mentioned in
the surah, which are mentioned in: oath, in the event and the odd, the night as it
departs, for those who possess understanding, The people of lram, the men of tall
pillars, My Lord has honored me, You devour inheritance greedily, When the earth
is pounded to dust, pounded and pounded, And your Lord will come, Return to your
Master well-pleased and pleasing (to Him), So enter in amongst my (honored)
slaves, And enter into My Paradise. The research sheds light on these confusions,
presenting these differences, and combining sayings to arrive at the closest meanings
as agreed upon by most scholars and is suitable to and compatible with the context .
In the research, the inductive approach was followed by referring to the sayings of
the interpreters, and the criticism approach by studying the sayings, reconciling
them, and excluding what is far from them. The research reached at certain
conclusions, among which is: Allah Almighty does not swear except by matters by
which He highlights their virtue, or their great standing. So, he swore by the dawn
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to highlight its superiority and to urge the believers to exploit it by deeds of worship
which Allah loves the most, just as the dawn prayer is a sign of sincerity of faith and
of distance from hypocrisy. Further He swore by the reason/ intellect to explain the
reason for honoring the human being and saving them from the hell. Thus, the
distinction is made visible, and the rules of Allah the Almighty persist and apply in
his enemies.
Keywords: solving confusions, interpretation, verses, surah al-fajr

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :فإن هذا البحث تكمن أمهيته يف دراسة سورة من سور كتاب هللا
العزيز ،وتقدمي إجاابت ألسئلة كانت حموراً إلشكاالت ظهرت بظهور علم التفسري .وقد مت اختيار هذا املوضوع ملا جاء
يف السورة من مشاهد عظيمة ومواضيع مهمة مرتبطة حبياة اإلنسان من أوقات وعبادات وأخالق وصفات للنفس
البشرية ،وبيان سنن هللا يف الظاملني ،وحقيقة العطاء الدنيوي وارتباط الكرامة اإلنسانية بعبوديته وحسن مآله ،ال بسلطته
وماله.
إن اختالف املفسرين يف تفسري سورة الفجر أاثر عدة تساؤالت عند بعض املشككني وبث شبهات متعمدة لزعزعة
الثوابت اإلميانية يف كتاب هللا تعاىل .ويف هذا البحث حتاول الباحثتان تقدمي اإلجاابت واحللول لإلشكاالت اليت طرحت
يف تفسري سورة الفجر ،والرد على الشبهات لقطع دابر املشككني يف هذه السورة من خالل اإلجابة على األسئلة
التالية :ما عالقة القسم ابلسورة ؟ مل أقسم هللا ابلفجر دون النهار؟ ما تقدير جواب القسم هل مذكور أم ال؟ مل عرف
الفجر ابلقسم ونكر الليايل؟
أمهية الدراسة :تربز أمهية هذا البحث من حيث:
 .1أمهية جمال البحث وهو كتاب هللا تعاىل ،وشرف املتعلق به ومصدره وهو هللا تعاىل (.)
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 .2إجابته على تساؤالت وردت كش به تشكك مبصداقية كالم هللا تعاىل وانسجام آايته ومعانيه ،وحتل
إشكاالت تسربت إىل أفهام املسلمني الصادقني من اختالف التفسري فيها.
 .3قراءة سورة من سور القرآن اجمليد بعني ابصرة وقلب و ٍاع ،وعقل متفكر وفؤاد متأمل.
 .4فتح ابب مهم من أبواب التأمل للباحثني يف تفسري كتاب هللا تعاىل ،ووضع اخلطى على خط قدمي متجدد
يف الدفاع عن الدين اخلالد والرسالة الباقية.
خصائص سورة الفجر ومقاصدها :امتازت هذه السورة بعدة خصائص منها :أنه مل يرد اختالف العلماء على تسميتها
ابلفجر ،وهي من السور املكية ابالتفاق ،4والعاشرة يف النزول بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى.

5

وهي من سور املفصل ،عدد آايهتا ثالثون آية عند أهل العدد من أهل الكوفة والشام ،وتسع وعشرون آية يف ع ّد
(نعمه) و(رزقه) هناية آية ،ومل يع ّدومها البصري والشامي والكويف ،كذا
أهل املدينة ،فع ّد املدنيني (األول والثاين) واملكي ّ

ع ّد (جبهنم) هناية آية كل من :املدنيني واملكي والشامي ،ومل يعدها البصري والكويف ،وانفرد األخري بع ّد (يف عبادي).6
ومن اللطيف يف ترتيب نزوهلا التوافق مع ترتيب أوقات اليوم :فالليل يتبعه الفجر مث جيلوه الضحى أبشد إشراقه.

ومن لطائف هذه السورة أهنا افتتحت ابلفجر الذي فيه بشارة يوم جديد وهناية الظلمة وختمت ببشارة املؤمنني
مبآهلم وانتهاء عذاهبم ،كما أن الفجر البداية لليوم ،واملآل هو النهاية لذلك اليوم وهو يوم القيامة.
مقاصد وموضوعات السورة :جتلت مقاصد السورة وموضوعات يف اآليت:

 .1بيان سنة من سنن هللا الكونية يف إهالك الظاملني وأخذهم بعد غرورهم بقوهتم.

 4سوى ما حكاه ابن عطية عن أيب عمرو الداين أهنا مدنية ،ولكن األشهر واألصح هو القول األول.
 5حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ،ابن جزي الكليب الغرانطي أبو القاسم ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :الدكتور عبد هللا اخلالدي( ،دار األرقم بن أيب
األرقم ،بريوت ،ط1416 ،1هـ) ،ج /2ص.478
 6أمحد خالد شكري ،امليسر يف علم ع ّد آي القرآن ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،حمافظة جدة ،معهد اإلمام الشاطيب ،ط2015 ،2م ،ص.220
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 .2ضرب املثل ملشركي قريش ابألقوام السابقة كعاد ومثود وأنه سيصيبهم من العذاب ما أصاب تلك األقوام بكفرهم
وجحودهم.
 .3الربط على قلب الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ابلوعد له هبالك أعدائه.
 .4التنبيه إىل أن إكرام هللا تعاىل لإلنسان ال يرتبط مبا أعطاه من نعيم ،والتقدير ليس عالمة إهانة.
 .5بيان طبيعة من طباع البشر ،وهي البخل والشح؛ البخل :بعدم إعطاء ما يف أيديهم ،والشح :ابلطمع مبا يف
أيدي غريهم؛ فال يعطون مما ميلكون ،ويطمعون ابحلصول على مال الغري.
 .6بيان ندم املشرك والبخيل يوم ال ينفع مال وال بنون ،ومآل تلك النفوس اليت طابت ابإلميان ولزمت التقوى
7

وأذعنت لبارئها وأنفقت مما آاتها.
 .7احلض على اإلحسان للضعفاء؛ إبكرام اليتيم ،وإطعام املسكني.
ويف ذلك كله تكشف جلميع احلقائق اليت ختفى على الناس ورفع الغشاوة عن أبصارهم أبن النعيم إمنا هو نعيم
اآلخرة ،وما آات هم من مال ليكنزوه وإمنا ليتقربوا به إىل املعطي سبحانه من جنس فعله وهو العطاء ملن يستحق :اليتيم
واملسكني ،وأن النفوس الراضية الفائزة من رضي هللا عنها.
حل اإلشكاالت يف تفسري اآلايت من املقطع األول
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اإلشكال األول :ما عالقة القسم مبقصد السورة؟

 7حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م) ،ج /30ص.312
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حل اإلشكال :ارتبطت مقاصد السورة ابلقسم ارتباطاً وثيقاً؛ فانفجار الليل عن النهار ،وسطوة النهار عليه ،وهزمية
الظالم أمام النور ،وانكشاف ما سرته الليل بظالمه وجتليه يف الدنيا ،هو صورة لآلخرة اليت تنكشف فيها احلقائق أمام
العباد ،فيظهر أن عطاء هللا ال يعين اإلكرام ،وأن م نعه ال يعين اإلهانة لعباده .ويظهر للظامل أن متكنه ال يعين النصر،
وأن القوة هلل مجيعاً ،مهما طال الليل واسترتت احلقائق ال بد هلا أن تنكشف مبوقف عظيم مهيب.
اإلشكال الثاين :مل أقسم هللا ابلفجر دون النهار؟
حل اإلشكال من عدة وجوه:
األول :يقسم هللا تعاىل ابلفجر ،آيته العظيمة الدالة على قدرة اخلالق العظيم ،يتكور فيه النهار على الليل؛ وتنري األرض
دب فيها ،الفجر صورة البعث األول
بعد حلكتها ،فيه يقوم الناس من موتتهم الصغرى وينتشرون يف األرض بعد سكون ّ

املتكرر.
الثاين :والفجر فيه صالة اجتمعت يف وقتها مالئكة الليل والنهار ،ما مل جتتمع لغريه من األوقات.8
الثالث :الفجر بداية النهار ويوم جديد ،فكأنه أقسم ابجلزء ليدل على الكل.9

الرابع :من ابب التنويع؛ فقد جاء القسم يف سور أخرى ابلنهار وأتى هنا ابلفجر؛ فيكون القسم يف موضع بشيء ويف
موضع آخر بشيء آخر.
اإلشكال الثالث :ما تقدير جواب القسم هل مذكور أم ال؟

 8حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي خطيب الري أبو عبد هللا ، ،التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1420 ،3ه) ،ج /31ص.148
 9حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب أبو عبد هللا ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
(دار الكتب املصري ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ) ،ج /20ص.38
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لتعذبن اي كفار مكة 10وقيل جوابه قوله تعاىل :إن
حل اإلشكال :القسم جوابه حمذوف دل عليه ما بعده تقديره:
ّ

ربك لباملرصاد

.11

اإلشكال الرابع :مل عرف الفجر ابلقسم ونكر الليايل؟
حل اإلشكال :وذلك ألن الفجر معرف أبحد أمرين:
األول :تعريف اجلنس :وهو وقت الفجر أول النهار من كل يوم.
الثاين :تعريف العهد :وهو فجر ألايم خمصوصة ،وهو فجر يوم النحر.
ويرتجح عندان القول األول ،وهو ما ذهب إليه الطربي وتبعه بذلك عدداً من املفسرين الالحقني منهم الطاهر ابن
فبني أن الفجر هو ذلك الوقت الذي يبتدأ فيه ضياء األرض ويتزحزح
عاشور الذي ق ّدم تفسرياً بديعاً يف معىن الفجر ّ
عنها ظالم الليل الذي ينجلي أبول شعاع يلوح من األفق مبظهر عظيم من مظاهر القدرة اإلهلية ،وهو الوقت الذي
12
ترجع فيه الروح بعد نوم شبيه حبالة املوت ،فتعود للناس حياهتم وإقباهلم على أعماهلم.
وتنكري ٍ
(ليال) ،ألحد أمرين ،أو كليهما:
األول :ألهنا ليال خمصوصة من بني جنس الليايل العشر ،منهم من قال أهنا عشر ذي احلجة ومنهم من قال أهنا
األول من شهر حمرم ،وذهب أخرون إىل أهنا العشر األخرية من رمضان أو األوىل منها.
13

الثاين :ألهنا خمصوصة بفضيلة ليست لغريها.
ويظهر لنا أن الليايل جاءت نكرة من غري ختصيص والتنكري يفيد العموم ،والتعظيم ،وال جدال يف عظيم بركة هذه
ٍ
ليتحرى بركتها العباد.
الليايل املذكورة مجيعاً ،ولو شاء هللا ختصيص ليال بذاهتا ألشار إليها وبينها ّ

اثنياً :اإلشكال يف الشفع والوتر:
10

زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو حيىي السنيكي ،فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن( ،دار القرآن الكرمي ،بريوت ،ط،1
1403هـ) ،ج /1ص.610

 11أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي ،حبر العلوم ،ج /3ص.577

 12ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج /30ص.313

 13حممود بن عمرو بن أمحد أبو القاسم الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،3هـ) ،ج /4ص.746
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ال يوجد اتفاق بني العلماء على املراد من الشفع والوتر.14
حل االشكال :عدم اتفاقهم يرجع لعموم اللفظ واحتماله لكل األمثلة اليت أوردوها ،وفيه يظهر اإلعجاز البياين للقرآن
الكرمي ،فإطالق لفظ الشفع والوتر مقصود من املتكلم ( )فهما كل ما ذكر :15آدم شفع بزوجته ،والصالة منها
الوتر والشفع ،ويومني بعد النحر مث اليوم الثالث ،وعرفة ويوم والنحر ،ويف ذلك كله لفت أنظار الناس إىل أمهية تلك
األوقات وفضل العبادة فيها وحثهم للحرص عليها.
اثلثاً :اإلشكال الوارد يف (والليل إذا يسر):
اإلشكال :ما داللة تقييد الليل حبالة السراين؟
حل اإلشكال :إذا يسر :أي إذا سار وذهب ،16وقيد الليل ابلذهاب ملناسبته القسم األول ابلفجر؛ فمجيء
الفجر يؤذن بذهاب الليل ال حب لوله ،كذلك الظلم يذهب مبجيء عدل هللا وحكمه ،فربط ما حيصل يف الدنيا أمام أنظار
الناس مبا هو متكرر يف كل يوم وانكشاف احلقائق يوم القيامة ،ويف ذلك بشرى للمؤمنني وتثبيت لرسوله الكرمي ()
أبن هللا تعاىل انصرهم ومهلك عدوهم ،وهو من أمسى مقاصد هذه السورة.

 14جاء يف كتب التفسري املراد من الشفع والوتر أقوال منها :النحر ،والوتر :عرفة.
الثاين :الشفع :زوجة آدم ،والوتر :آدم عليه السالم.
الثالث :الشفع :اخللق ،والوتر :هللا تعاىل.
الرابع :الشفع :اليومني بعد النحر ،الوتر :اليوم الثالث.
اخلامس :الصالة منها شفع ووتر.
 15حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي ،،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1420هـ) ،ج /24ص.397
 16الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج /24ص.397
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رابعاً :اإلشكال الوارد يف( :لذي حجر):
اإلشكال :مل ورد احلجر يف هذا املوضع دون (اللب) أو العقل؟
حل اإلشكال :احلجر :من احلَجر ،يقال :حجرت على الرجل ،17أي حبسته ومنعته ،واملقصود ابحلجر هنا العقل
واللب ،إال أنه أبلغ يف التعبري يف هذا املقام ،إذ أن هللا تعاىل يوجه للعقالء سؤاالً بعد القسم أبعظم ما قسم مما تقدم:
أليس ذلك القسم يكفيكم لتعلموا عظيم قدرة هللا وأخذه وجربوته؟ أال يكفيكم ذلك القسم بياانً؟
ومناسب ة لفظ احلجر للمعىن :إذ أن احلجر هو احلبس واملنع فكذلك العقل الراجح فيه املنع من الوقوع يف ظلم النفس
جبريرة الشرك.
خامساً :اإلشكال يف (إرم ذات العماد):
اإلشكال :ما املراد إبرم؟ وما مناسبة ذكرها بعد القسم؟
اْلَل ِْق بَ ْسطَةً[ األعراف ]69 :عرفت ابلتنقل
ورد أهنم قبيلة من عاد ،ذوي أجساد طويلة 18قال تعاىلَ  :وَزا َد خك ْم ِيف ْ

تتبعاً للكأل ،كانوا متكربين عتاة جاحدين ،وقيل أن إرم اسم آخر لعاد نفسها ومل تسم هبذا االسم إال هنا وهو من ابب

التنوع القرآين يف التعبري ،19فضرب هللا تعاىل هبم املثل يف إهالكهم وجعلهم أحاديث وعرب ،فكان يف ذكرهم عربة
للمشركني أبهنم مهما طغوا وجتربوا فإنه كان من هم أكثر قوة وطغياانً منهم فما أغنت عنهم قوهتم من هللا شيئاً.
 17حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء أبو زكراي ،معاين القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف النجايت /حممد علي النجار /عبد الفتاح إمساعيل الشليب،
(الدار املصرية للتأليف ،ط ،)1ج/3ص.260
 18إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي أبو الفداء ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين (دار الكتب العلمية ،ط،1
1419ه) ،ج/8ص.385

 19ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج /30ص.318
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وفيه سلوى للمؤمنني ابضمحالل أعدائهم مهما اشتد ظلمهم ،وذهاب هذه األمم كذهاب الليل مبجيء فجر احلق.
حل اإلشكاالت يف تفسري اآلايت من املقطع الثاين
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
فَأ ََّما ِ
ول َرِّّٓب أَك َرَم ِن  َوأ ََّمآ إِذَا َما ۡٱب تَ لَ َٰىهخ فَ َق َد َر َعلَ ۡي ِه ِرزقَهخۥ
نس خن إِذَا َما ۡٱب تَ لَ َٰىهخ َربُّهخۥ فَأَك َرَمهخۥ َونَعَّ َمهخۥ فَيَ خق خ
ٱإل ََٰ
ۡ
ول رِّب أ ََٰهن ِن  َك َّ َّۖل بل َّال ت ۡك ِرمون ۡٱليتِيم  وَال َ َٰتٓضُّون علَى طَع ِام ۡٱل ِم ۡ
ِ
ِ
ُّ
اث
ٱلرت
ن
و
ل
ك
أت
و

ني
ك
س
خ
خ
ََ َ َ َ
فَيَ خق خ َ ّٓ َ َ
َ َ َ َ َٰ َ
َ
خ خ َ َ َ
ۡ
ۡ
ِ
بٗا َج ّمٗا [ الفجر]20-15 :
ح
ال
م
ٱل
َ
أَكلٗا ََّلّٗا  َو ختبُّو َن َ خ ّ
ول َرِّّب أَ ْك َرَم ِن):
أوالً :اإلشكال يف قوله تعاىل( :فَ يَ خق خ
مل ذم هللا اإلنسان على قوله (أكرمن) ابلرغم من تصديقه قبل ذلك بقوله( :فَأَ ْكَرَمهُ َونـَ َّع َمهُ) واحلديث عن النعمة

مأمور به اإلنسان (فأما بنعمة ربك فح ّدث)؟

حل اإلشكال  :ال تعارض يف ذلك؛ إذ أن هللا تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته على عباده وأيمرهم ابحلديث عن
ال إَِّمنَا أُوتِيتُهُ َعلَى عِ ْل ٍم عِْن ِدي[ القصص:
نعمته محداً وتواضعاً هلل ،وذم ابملقابل من أفتخر بنعمة ربه على خلقه قَ َ
ِ ِ
ت إِ َىل َرِّيب أل َِج َد َّن َخ ْ ًريا
 ]78ومن ظن أهنا عالمة إكرام منه يف اآلخرة كما جاء يف قصة صاحب اجلنتنيَ  :ولَئ ْن ُرد ْد ُ
ِمْنـ َها ُمْنـ َقلَبًا[ الكهف.20]36 :
واحلق أن هللا تعاىل يعطي من الدنيا من رضي ومن مل يرض عنه ،براًكان أو فاجراً ،ومينعها كذلك عمن يشاء ،وإمنا
مدار الرضا والكرامة يكون مبقابلة ذلك ابلشكر على النعمة والصرب على االبتالء.21

20

زكراي األنصاري ،فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن ،ج/1ص.611

 21ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج/8ص.388
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ِ
نسا ُنَ ....وأ ََّمآ إِذَا َما ابْـتَالهُ)؟
اإلشكال :ما مناسبة تكرار (أما) يف (فَأ ََّما ْاإل َ
ٍ
صفات وأحواالً ،وقد جاءت لتفصل حال اإلنسان
حل اإلشكال :أتيت (أما) للتفصيل والتفريق بني شيئني متوازيني
اجلاهل وقت تنعمه وغناه ،ووقت شدته وفقره؛ فهما حاالن متوازاين وخمتلفان له يف كل منها موقف يف ظنه بربه.22
فجاء التكرار وهو أسلوب بالغ ي لدى العرب جيمل فيه كالمهم وهو أبلغ من التوكيد ،23وقد دل يف هذه اآلية
على أتكيد صفة يف اإلنسان 24وهي االفتخار يف حال غناه ،والشكوى حال فقره.
اث أَ ْك ًَّل لَّ ًّما):
الرت َ
(و َأتْ خكلخو َن َُّ
اإلشكال يف قوله تعاىلَ :
اإلشكال :مل عرب ابلرتاث بدل املال؟
حل اإلشكال :املقصود ابلرتاث هنا املرياث ،وجاء هبذا اللفظ يف هذا املوضع لبيان حرص اإلنسان على ملّ املال ومجعه،

وإن كان ماالً من ميت ،فيحرصون على ما ترك من الدنيا أكثر من حرصهم على أخذ العربة من حقيقة الدنيا وزواهلا

وسرعة انقضائها.

 22ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج /30ص.324

 23عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،ه)،
ج /3ص.280
 24حممود بن محزة بن نصر ،أبو القاسم برهان الدين الكرماين ،أسرار التكرار يف القرآن املسمى الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان،
حتقيق :عبد القادر أمحد عطا( ،دار الفضيلة) ،ص.249
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هم حريصون على ملّ املال حىت من مال اليتامى وأكل نصيب النساء ،25ال يهم يف ذلك أكان حراماً أم حالالً،
فجاءت تقريراً ملا قبلها َ ك َّال ۖ بَل َّال تُ ْك ِرُمو َن الْيَتِ َيم ،فامتألت القلوب حبب الشهوات وفرغت من الرأفة على اليتامى

والضعفاء.26

حل اإلشكاالت يف تفسري اآلايت من املقطع الثالث
ۡ
ۖ
ۡ ِ ِِۢ ِ َۚ
ت ۡٱأل ۡ
ِ
ِ
ِ
َ ك َّ
َّ
َّم
ن
ه
ِب
ذ
ئ
م
و
ي
ء
ي
ا
ج
و

ا
ٗ
ف
ص
ا
ٗ
ف
ص
ك
ل
م
ٱل
و
ك
ب
ر
ٓء
ا
ج
و

ا
ٗ
ك
د
ا
ٗ
ك
د
ض
َر
ك
د
ا
ذ
إ
َّل
ّ
ّ
خ
ٓ
َ
ُّ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
خ َ
َ
ََ َ َ َ َ َ خ َ
َ ٓ َ َ َ ََ َ
ِۡ
ۡ
ول يَٰلَ ۡي ت ِِن قَد َّۡمت ِحلي ِاِت  ٢٤فَي ۡ
ِ
ِ
ۡ ِ
َّ
ِ
َحدٗ
أ
ۥ
ه
ٓ
اب
ذ
ع
ب
ذ
ع
ي
ال
ٗ
ذ
ئ
م
و
ق
ي

ى
ر
ك
ذ
ٱل
َه
ل
َّن
أ
و
ن
نس
ٱإل
َّ
خ
َٰ
ّ
ّ
َ
خ
َٰ
َٰ
َ َ َ
خ َ خ َ َخ َ
َ َ
خ ََ
يَوَمئذٗ يَتَ َذ َّك خر َ خ َ خ َ
ۡ
اضيةٗ َّم ۡر ِ
كر ِ
وَال يوثِ خق وَاثقَٓهخۥ أَحدٗ ََٰٓيَيَّتخ َها ٱلن َّۡفس ۡٱلم ۡطمئِنَّةخ  ۡٱرِجعِي إِ َ َٰىل ربِ ِ
ضيَّةٗ فَٱد خخلِي ِيف
ٓ َّ َ َ
َ
َ
خ خ َ
َ خ َ
ۡ
ِع َٰبَ ِدي  َوٱد خخلِي َجن َِِّت[ الفجر]30-21 :
اإلشكال يف قوله تعاىلَ ( :ك ََّّل إِذَا خد َّك ِ
ض َد ًّكا َد ًّكا):
ت ْاأل َْر خ
اإلشكال :ما فائدة التكرار يف دكاً دكاً وقد أكد الدك يف (دكاً) األوىل؟
حل اإلشكال :مل أتت (دكاً) الثانية للتأكيد كما اتفق على ذلك مجهور املفسرين ،وإمنا جاءت لالستيعاب كالقول
ص ًفا 
قرأت الكتاب ابابً ابابً فدل التكرار على أن مجيع معامل األرض ستسوى يف ذلك اليوم حىت تكون قَ ً
ص ْف َ
اعا َ
َّال تَـَر ٰى فِ َيها عِ َو ًجا َوَال أ َْمتًا[ طه .]107-106 :ويف ذلك وعيد من هللا صريح أن األرض سوف تزول ولن ينفعكم
ٍ
يومئذ حبكم للمال وأكلكم له ابحلرام.

 25القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج/20ص.53

 26أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسري القرآن( ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،ط1365 ،1ه) ،ج/30ص.149
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ص ًّفا):
ك َوال َْملَ خ
(و َجاءَ َربُّ َ
ص ًّفا َ
ك َ
اإلشكال يف قوله تعاىلَ :
اإلشكال :ما املراد مبجيء هللا؟
حل اإلشكال :إن هذا من الغيب الذي يوكل كيفيته إىل هللا تعاىل مع وجوب اإلميان به من غري متثيل وال تكييف ،كما
ورد عن اإلمام مالك قوله يف االستواء( :االستواء معلوم والكيف جمهول ،واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة) 27وهذا
مذهب أهل السنة من السلف يف الصفات .وقد حنى بعض املفسرين إىل أتويل جميء هللا مبجيء أمره تقديراً على
اإلضافة (جاء أمر ربك وقضاؤه) وفيه من التهويل مبجيء آايت اقتداره.28
اإلشكال :ما سر تكرار كلمة (رب) يف السورة وجميئها مع النفس املطمئنة؟
حل اإلشكال  :الرب هو املسؤول عن املربوب واملعتين به والراعي له ،فإذا ما جاءت هذه الكلمة استدللت هبا على
ك)( ،ابْـتَ َالهُ َربُّهُ)،
ص َّ
ب َعلَْي ِه ْم َربُّ َ
ف فَـ َع َل َربُّ َ
العناية والرعاية احمليطة مبن التصقت به ،جاءت بقوله( :أََملْ تَـَر َكْي َ
ك)( ،فَ َ
ك) ،وختمت يف السورة بقوله (ارِجعِي إِ َىل ربِ ِ
ك) .فيها تسلية وتثبيت لقلب
(و َجاءَ َربُّ َ
َّ
ْ
(رِّيب أَ ْكَرَم ِن)َ ،
َ
(رِّيب أ ََهانَ ِن)َ ،

الرسول ( )على طول السورة ،وجميئها مع النفس املطمئنة بياانً أن تلك النفس اليت اطمأنت بذكر هللا وطاعته؛ فهي
آمنة يف الدنيا ويف اآلخرة 29 .خالف من اطمأنت للدنيا ومتاعها وحرصت على مجعها واكتنازها ،هذه النفس بعناية
هللا ورعايته خرجت من الدنيا بذلك ورجعت إىل ابرئها بذلك.

 27حممد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان ،سلسلة مصابيح اهلدى ،الكتاب  :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
 ،http://www.islamweb.netج /14ص.9
28

انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ،دار إ حياء الرتاث العريب ،ط1418 ،1ه)،
ج/5ص :311شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين اآللوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي عبد الباري عطية،
(دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه) ،ج/15ص.343

 29حممد عثمان ابن حممد ايب بكر ابن عبد هللا املريغينَ ،تج التفاسري لكَّلم امللك الكبري( ،القاهرة ،املطبعة الكربى االمريية،ط1896 ،)2م.
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اإلشكال يف قوله تعاىلِ ِ :
اضيةً َّمر ِ
ِ ِ
ضيَّةً):
ْ
(ارجعي إِ َ َٰىل َربِّك َر َ ْ
اإلشكال :ما املراد برجوع الروح إىل هللا؟
حل اإلشكال :نداء يوجه لألرواح عند املوت ،ورجوعها إىل هللا أي :رجوعها إىل موعد هللا تعاىل بثوابه وجزائه ،30أو
عند البعث :أي رجوعها إىل اجلسد بعد فراقه.31
اإلشكال :ما داللة اسم الفاعل واملفعول يف قوله تعاىل( :ر ِ
اضيَةً َّم ْر ِضيَّةً)؟
َ
حل اإلشكال  :راضية :اسم فاعل ،أي رضيت مبا أعطي هلا من النعيم والثواب واجلزاء .أما املرضية :اسم املفعول فيه
مرضي من هللا عنها 32.فدل على رضاها عن عطاء رهبا يف اآلخرة جزاءً لرضا هللا عنها يف
حذف تقديره :عنها ،أي:
ّ
الدنيا ابطمئناهنا بذكره وطاعته ،وأي نعيم يعدل الرضا فليس كل من حاز النعم والفضل رضي ،وليس كل له فضل دنيا

كان من الراضني ،الرضا نعمة مين هللا تعاىل هبا على عباده يف الدنيا فكانت من أفضل النعم؛ جيد هبا العبد راحته
وطمأنينة نفسه ،ويرتفع هبا عما يف أيدي غريه ،فكانت له نعيماً يف اآلخرة أن أرضى هللا تعاىل له نفسه مبا أسغب عليه
من النعيم.
رابعاً :اإلشكال يف قوله تعاىل( :فَا ْد خخلِي ِيف ِعب ِ
ادي  َوا ْد خخلِي َجن َِِّت):
َ
اإلشكال :ما فائدة تكرار (ادخلي) يف اآليتني؟

 30عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن اخلازن ،،لباب التأويل يف معاين التأويل ،حتقيق :عبد السالم حممد علي شاهني( ،دار
الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه) ،ج/4ص.428
31

إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور( ،دار الكتاب اإلسالمي) ،ج/22ص.43

 32ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج /30ص.343
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حل اإلشكال  :التكرار يف هذا املوضع يفيد االهتمام بدخوهلم اجلنة وحتقيق السعادة هلم والرضا التام مبا سينالونه من
ِ ِ
و(جن َِّيت) إضافة تشريف فيه التفات
نعيم .وزاد هذا املعىن أتكيداً وحسناً إضافة العباد واجلنة إىل هللا تعاىل يف( :عبَادي) َ
من الغيبة بقوله تعاىل( :ارِجعِي إِ َ ٰىل ربِ ِ
ك) إىل املتكلم فيظهر جزيل العطاء من هللا تعاىل لعباده املؤمنني على ما كابدوه
َّ
ْ

يف الدنيا.

33

النتائج
أثبت البحث اآليت:
 .1ال يقسم هللا تعاىل إال أبمور ينبه على فضلها ،أو عظيم مكانتها؛ فأقسم ابلفجر للتنبيه على عظيم فضله،
وللحث على استغالله أبحب العبادات إليه ،كما أن صالة الفجر دليل صدق اإلميان والبعد عن النفاق،
وكذلك أقسم ابلعقل لبيان سبب تكرمي اإلنسان وجناته من النار؛ فبه حيصل التمييز.
 .2اطّراد سنن هللا تعاىل يف أعدائه.
 .3مكية السورة واضحة يف أسلوهبا ومقاصدها وتنوع مقاطعها ابحلبكة البالغية اليت أعطت النتيجة يف هناية السورة
لكل من الفريقني.
 33ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج /30ص.344
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 .4ربط الكرامة واملهانة ابلعطاء املادي يؤدي إىل جتاهل احملتاجني واالنغماس ابلدنيا.
 .5انكشاف احلقائق يوم القيامة فينقسم الناس إىل قسمني :الغافل عن احلقيقة واملنتبه إىل احلقيقة؛ وتتميز النهاايت،
مبجيء جهنم ابلعذاب للغافلني ،وشرف اخلامتة واالطمئنان للمتقني.
 .6كما جاءت السورة مقسمة إىل مقاطع يف مواضيعها ،كذلك نبهت إىل كيان اإلنسان ومكوانته إىل روح وبدن
وعقل وبيئة مؤثرة؛ ابحلث على تطويع البدن بطاعة هللا تعاىل وخاصة صالة الفجر ،وتزكية البدن حبب اخلري
للغ ري والنهي عن أكل أموال الناس بشكل عام واليتامى بشكل خاص ،وإعمال العقل ابلتفكر وأخذ العربة
من األقوام السابقني واتباع احلق ،والروح ابالطمئنان إىل ابرئها ورضاها بعطائه وقضائه.
وختاماً :يوصي الباحثون يف جمال التفسري ابحلرص على مواصلة العمل يف هذا اجلانب يف سور القرآن الكرمي ،ملا له من
أمهية ابلغة يف تقدمي إجاابت لكل متح ٍريٍ ،
ٍ
مشكك مستغل لتلك اإلشكاالت لزعزعة اإلميان يف قلوب
ورد على كل
أصحابه.
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