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ملخص

تناول هذا البحث سورة الربوج بدراسة حتليلية موضوعية؛ هبدف بناء وحدة السورة
املوضوعية والوصول إىل حمورها العام ،ومن مث استنباط هداايت السورة اجلزئية
ت بني يدي
قدم ُ
والكلية ،وصوالً إىل مقصدها الكلي ورسالتها اهلدائية اخلاصةْ .
ت يف هذه الدراسة بني
مجع ُ
دراسيت للسورة تعريفاً عاماً هبا كمدخل للبحث ،وقد ْ
اجلانب النظري واجلانب التطبيقي؛ من خالل بيان منهجية بناء وحدة السورة
املوضوعية ،مث تطبيق مفردات تلك املنهجية على سورة الربوج .وقد خلص البحث
ٍ
ورسالة
بعد حتليل آايت السورة ومقاطعها إىل حمور واحد جيمع موضوعاهتا اجلزئية،
خاصة متيزت هبا سورة الربوج عن ابقي السور القرآنية ،خبصائصها األسلوبية
واملوضوعية ،ورسالتها اهلدائية.

كلمات دالَّة:

سورة الربوج ،اهلداايت القرآنية ،اخلصائص األسلوبية ،الوحدة

املوضوعية ،احملور العام ،املقصد الكلي

 -1مقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعني به ،ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فهو املهتد ،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً ،وأشهد
أن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله ،صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد..
فهذا حبث حول الوحدة املوضوعية لسورة الربوج ،وقد جعلته دراسة جتمع بني جانبيها
النظري والتطبيقي؛ إذ ابتدأت ببيان املنهجية اليت سرت عليها يف بناء الوحدة املوضوعية ،مث
سرت بتطبيق اخلطوات اإلجرائية ،للوصول ملوضوع السورة وحمورها العام.
وقد بينت جمموع العناصر اليت تشكل موضوع السورة القرآنية ،ومل أبدأ بوضع املنهجية
مث انتقلت للتطبيق ،بل كان بناء املنهجية هدفاً مقصوداً لذاته يف مجيع مراحل الدراسة،
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فابتدأت بوضع تصور عن املنهجية اليت سأسري عليها ،مث بدأت ابلتطبيق ،فإذا بدا يل طريق
آخر أصح من الذي اخرتت ،عدلت املنهجية مث أكملت املسري ،وهكذا إىل هناية البحث.
وال أدعي بذلك أين وصلت ملا ال رأي بعده ،هيهات ،فال أكاد أنظر مرة بعد مرة إال
وأغري وأبدل ،وهكذا هو العلم ،وحسيب أين سلكت الطريق قدر اجتهادي وطاقيت ،وال شك
عندي أن جتربيت القادمة ستكون أفضل وأكمل وأمجل .أسأله تعاىل أن يرزقين اإلخالص يف
القول والعمل.
وقد حبثت عن الدراسات السابقة اليت خصت سورة الربوج بدراسة موضوعية متكاملة،
ت الوصول لوحدهتا املوضوعية ،فوجدت نوعني من الدراسات ،كاآليت:
وحاولَ ْ
• التفاسري قدميها وحديثها ،أثناء تفسريها لسورة الربوج.

• دراسات وأحباث ورسائل خصت سورة الربوج ابلدراسة املوضوعية.
ولن أذكر النوع األول هنا ،ابستثناء من كانت دراسته يف تفسريه دراسة موضوعية،
ابإلضافة للدراسات من النوع الثاين ،وقد وجدت أربعة دراسات ،وكلها معاصرة:
• تفسري نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور لإلمام البقاعي ،وقد تناول
السورة وربط بني أجزائها ،وحاول تشخيص وحدهتا املوضوعية وغرضها
العام.
• دراسة الشهيد سيد قطب لسورة الربوج وقد وجدته يف تفسريه "يف ظالل
القرآن" ،ويف كتابه "معامل يف الطريق" ضمن فصل كامل حتت عنوان" :هذا
هو الطريق" ،وقد كان تعقيباً على قصة أصحاب األخدود يف السورة،
وحيتوي على كثري من اإلشارات املوضوعية لسورة الربوج.
• كتاب التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي التابع ملؤمتر الشارقة والذي أشرف
عليه أ .د .مصطفى مسلم ومبشاركة فريق حبثي كبري ،وقد تناول هذا املشروع
فعرف هبا ،وبني حمورها العام ،وربط بني
سورة الربوج من ضمن دراسته؛ َّ
موضوعاهتا الفرعية.
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• الباحث إبراهيم البشري ،وقد قدم حبثاً تكميلياً لنيل درجة املاجستري بعنوان:
(سورة الربوج دراسة حتليلية موضوعية) يف جامعة املدينة العاملية  -ماليزاي،
عام 2011م
• الباحثة مىن الطريلي ،وقد قدمت دراسة خاصة بسورة الربوج حتت عنوان:
(سورة الربوج دراسة حتليلية موضوعية) انلت الباحثة به درجة املاجستري يف
علوم القرآن والتفسري من جامعة الشهيد محه خلضر  -الوادي  -اجلزائر،
عام 2014م.
أما عن سبب كتابيت يف ميدان الوحدة املوضوعية يف سورة الربوج وقد كتب فيهن فكان
ذلك لسببني:
األول :أن دراسيت هذه احتوت على جانب نظري يف منهجية بناء الوحدة املوضوعية،
وتطبيق ذلك كخطوات وإجراءات عملية على سورة الربوج.
الثاين :أن مجيع من كتب يف الدراسات اليت ذكرهتا كان يورد الوحدة املوضوعية للسورة
يف بداية دراسته ،مث يسوق األدلة اليت تدعم رأيه ،وال يعين ابلضرورة أن رأيه خاطئ ،ولكين
مل أرد أن أسري على نفس الطريقة ابتداء ،بل أردت أن يكون الوصول حملور السورة العام نتيجة
ومثرة للبحث ،وليس مقدمة تعطى يف البداية مث يبىن عليها ما بعدها.
الثالث :أين أخالف كثرياً من اإلجراءات املتبعة يف الدراسات السابقة؛ يف تبسيط
الدراسة املوضوعية للسورة ،وجعلها من دون ضوابط حمكمة وإجراءات منهجية ،بل كانت
كالماً عاماً  -يف معظمها  -يصلح ألي نص ويصل ألي نتيجة .اللهم إال ما وجدته عند
سيد قطب وخاصة يف كتابه "معامل يف الطريق" فقد كان يف غاية اإلحكام والروعة ،إال أنه
ذكر النتيجة دون طريقة الوصول إليها ،وهذا ما أردت أن يكون إضافة جوهرية يف عملي من
خالل هذه الدراسة.
اقتضت هذه الدراسة أن تكون يف متهيد ومبحثني ومخسة مطالب ،كاآليت:
التمهيد :منهجية بناء الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية.
املبحث األول :التعريف بسورة الربوج وبناء وحدهتا املوضوعية( .وفيه ثالثة مطالب).
املبحث الثاين :بناء الشجرة املوضوعية لسورة الربوج( .وفيه مطلبان).

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

الهدايات القرآنية

أسامة شاهين العداس ي

وهللا املوفق واهلادي سواء السبيل.

 -2منهجية بناء الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية
تبىن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية من خالل جمموعة من العناصر ،واليت ميكن
تقسيمها إىل جمموعتني؛ عناصر أساسية وأخرى اثنوية ،وميكن تفصيلها كاآليت:
عناصر بناء الوحدة املوضوعية:
أوالً :العناصر األساسية :وهي الدراسة األسلوبية واملوضوعية للسورة القرآنية.

وتتم من خالل تقسيم السورة إىل مقاطع رئيسة وفرعية ،مث بدراسة كل مقطع موضوعياً
وأسلوبياً لبيان الرسالة املقصودة منه ،والغاية اليت يؤديها ،ودراسة زاوية عرض املوضوع ،وطريقة
بناء املشهد واخلصائص التعبريية املستخدمة ،والرتكيزات املوضوعية واألسلوبية ،واألفكار
املؤكدة ،واأللفاظ والرتاكيب واملشاهد الفريدة.
وهتدف الدراسة األسلوبية واملوضوعية ملقاطع السورة لثالثة أهداف متتابعة:
• اخلروج بتوصيف خمتصر عن كل موضوع جزئي.
• ربط موضوعات السورة اجلزئية ببعضها البعض ،وبيان مستوايت الرتابط؛
بتقسيم املوضوعات إىل موضوعات أساسية وموضوعات فرعية ،وبيان العالئق
بينها.
• تشكيل املوضوع احملوري الذي تدعمه مجيع موضوعات السورة ببناء متكامل،
ولتحقيق غاية واحدة.
اثنياً :العناصر الثانوية :وهي أربعة عناصر ،كاآليت:

اسم السورة ،ومقدمة السورة ،اآلية أو اآلايت احملورية ،خامتة السورة.
وقد عددت هذه العناصر مما يشكل بناء الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية ،ألن كالً
منها يربطه مبوضوع السورة رابط مباشر ،فاالسم التوقيفي للسورة ما مسيت السورة به إال
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لتضمنه جانباً من موضوع السورة العام ،وكذلك املقدمة واخلامتة؛ إذ هبما يكون التمهيد
واالفتتاح للموضوع ،والتعقيب واالختتام له.
أما اآلية أو اآلايت احملورية فهي  -يف حال وجودها  -يكون ارتباطها مباشراً ابحملور
األساس الذي تدور حوله ابقي احملاور ،وميكننا التعرف على اآلايت احملورية من خالل الدراسة
املوضوعية واألسلوبية اليت سبقت يف العناصر األساسية ،فتكون طريقة التعبري عنها تدل
عليها ،وال أدعي وجودها يف مجيع السور ،لكين أدعي إمكانية وجودها يف بعض السور،
والبينة على من ادعى.
والفرق بني العناصر الثانوية والعناصر األساسية أن العناصر األساسية ميكن ابالعتماد
عليها فقط اخلروج ابلنتيجة املرجوة والوصول للوحدة املوضوعية للسورة ،أما العناصر الثانوية
فال ميكن استقالهلا ابلوصول ملوضوع السورة.
عدا عن كون العناصر األساسية متضمنة ملعظم العناصر الثانوية ،فاملقدمة واخلامتة
واآلايت احملورية هي جزء من الدراسة األسلوبية واملوضوعية ،وإمنا جعلتها يف العناصر الثانوية
أيضاً ،لوجود زايدة مزية هلا عن ابقي فقرات ومقاطع اآلية؛ وهي ارتباطها مبوضوعها العام
بشكل مباشر كما ذكران.
وأنوه إىل أن عملية بناء الوحدة املوضوعية تتعاضد وتتداخل فيها العناصر األساسية
والثانوية معاً ،والتفريق بينما رتيب وليس تفريقاً مرحلياً أو زمنياً.
واآلن ..إىل الدراسة التطبيقية.

 -3التعريف بسورة الربوج وبناء وحدهتا املوضوعية
قمت يف هذا املبحث ابتداء ابلتعريف بسورة الربوج ،مث بتطبيق اخلطوات املنهجية لبناء
الوحدة املوضوعية للسورة ،من خالل الدراسة النصية التحليلية املباشرة ،وتكوين عناصر بناء
حمور السورة العام ،ويعترب هذا املبحث هو األساس الذي يبىن عليه ما بعده .والثمرة النهائية
له هي اخلروج بتوصيف خمتصر واضح املعامل ملوضوع سورة الربوج وحمورها العام.
وموضوع السورة أو حمورها العام؛ هو ذلك املوضوع األساس الذي تدور كل موضوعات
عرب عنه جبملة أو فقرة وصفية إخبارية،
السورة اجلزئية حوله ،وتتكاتف مشاهد السورة لبيانه .ويُ َّ
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تعرض حماور السورة الرئيسة ابختصار ،وتبني املناسبة بينها والعالئق اليت جتمعها ،وتربط بني
موضوعاهتا وأجزائها.
ويتشكل بناء الوحدة املوضوعية من جمموعة من العناصر األساسية والثانوية ،اليت
تتعاضد مع بعضها البعضِّ ،
وتكون مبجموعها حمور السورة الرئيس وموضوعها األساس.
قسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب؛ جعلت املطلب األول للتعريف بسورة الربوج
بشكل عام ،مث انتقلت يف املطلب الثاين لتقسيم السورة إىل مقاطع رئيسة وفرعية ،وتعترب هذه
اخلطوة هي أوىل اإلجراءات العملية يف بناء الوحدة املوضوعية ،ويف املطلب الثالث تناولت
الدراسة التحليلية للسورة وتطبيق عناصر بناء الوحدة املوضوعية ،وتسجيل مجيع املالحظ
املوضوعية واألسلوبية.

 -1.3تعريف عام بسورة الربوج

مسيت سورة الربوج هبذا االسم يف مجيع املصاحف ،فهو اسم توقيفي هلا ،كما ورد تسمية
النيب صلى هللا عليه وسلم هلا بسورة "السماء ذات الربوج" ،ذلك فيما رواه جابر بن مسرة
ِّ
(السماء ِّ
الظهر و ِّ
رسول هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كان يقرأُ يف ِّ
رضي هللا عنه َّ
ذات
العصر :بـ
أن َ
ِّ
الطارق) ِّ
(السماء و ِّ
وشْب ِّه ِّهما.2
الربوج) و
ِّ
عدد آايهتا اثنتان وعشرون آية ،وقد ذكرها اإلمام السيوطي يف القسم األول من السور
اليت مل خيتلف يف عدد آايهتا ال إمجاالً وال تفصيالً ،وهي أربعون سورة ،منها :سورة الربوج؛
اثنتان وعشرون.3
وهذه السورة مكية ابالتفاق ،يقول اآللوسي( :ال خالف يف مكيتها وال يف كوهنا اثنتني
4
السن َِّّة وُكتُ ِّ ِّ
(ومسيت يف امل ِّ
ِّ
صاح ِّ
ف وُكتُ ِّ
(س َورةُ
ب ُّ
وعشرين آية)  .ويقول ابن عاشورْ َ ُ :
ب التَّـ ْفس ِّري ُ
َ

 2رواه الرتمذي [ ،]307وقال حديث حسن صحيح .وابن حبان [ .]1827والنسائي [ ]978وقال األلباين :حسن صحيح.
 3انظر :السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن (حتقيق :حممد أبو الفضل ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1394هـ1974 /م) 190/1
 4اآللوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين ،ت1270 :ه ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (حتقيق :علي
عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1415 ،1ه)84/30
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ِّ
ِّ
الرب ِّ ِّ ِّ ِّ ٍ
داد نـُز ِّ
ِّ
ت بـَ ْع َد
ول ُّ
الس َوِّر نـََزلَ ْ
وم ْع ُد َ
ين يف تَـ ْع ُ
وج) ،وه َي َمكيَّةٌ ِّابتفاقَ .
ودةٌ الساب َعةَ والع ْش ِّر َ
ُُ
5
ِّ
ِّ
ِّ
وسورةِّ (الت ِّ
َّم ِّ
ني) ،وآيُها اثْـنَتان وع ْشُرو َن آيَةً) .
س ُ
ُس َورةِّ (والش ْ
وضحاها) ُ َ
وقد ذكر اإلمام الزركشي  -من قبل  -أهنا نزلت بعد سورة الشمس وقبل سورة التني.6
ويؤكد ذلك الدكتور حممد رأفت سيد صاحب كتاب "اتريخ نزول القرآن الكرمي".7
تقع سورة الربوج يف ترتيب املصحف بعد سور االنشقاق وقبل سورة الطارق ،فهي
السورة اخلامسة والثمانون من سور القرآن الكرمي.
مل يرد لسورة الربوج فضل خاص دون ابقي السور ،عدا ما ورد من قراءة النيب صلى هللا
عليه وسلم هلا مع سورة الطارق وما شاهبهما من السور يف صاليت الظهر والعصر  -كما مر
يف احلديث سابقاً .-

 -2.3تقسيم السورة إىل مقاطع رئيسة وفرعية حبسب موضوعاهتا
آايت السورة:

ۡ
ۡ
َ ه ٓ َ
ر َ
ۡ
َ
ه
ات ٱل ۡ ر ر
ٱلرِنَٰمۡح ه
ٱَّللِ ه
وجَ ١وٱۡلَ ۡو ِم ٱل َم ۡو رعو ِدَ ٢وشاهِد َو َمش رهود ٣قتِل
ُب ِ
ٱلرحِي ِم ﴿و
ِمۡسِب
ٱلس َماءِ ذ ِ
ه َ
ۡ ر ۡ َ ََۡ ر
َۡر
َ ر ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ر َ
َ ۡ َ َٰ ر ۡ ر ۡ
ون بٱل ۡ رم ۡؤ ِمنِنيَ
ر
ر
أصحب ٱۡلخدو ِد ٤ٱنلارِ ذاتِ ٱلوقو ِد ٥إِذ هم عليها قعود ٦وهم لَع ما يفعل
ِ
َر ر ۡ ر ه َ َ َ ۡ َ
ه
ََ ََ ر ْ ۡر ۡ هٓ َ رۡ ر ْ ه
ر ر
ٱَّللِ ٱلۡ َعزيز ۡ َ
ۡرض
ٱۡل ِمي ِد ٨ٱَّلِي َلۥ ملك ٱلسمَٰوَٰتِ وٱۡل ِ ِۚ
شهود ٧وما نقموا مِنهم إَِّل أن يؤمِنوا ب ِ
ِ ِ
ه ه
َ ه ر َ َ َٰ ر ل َ ۡ َ
ين َف َت رنوا ْ ٱل ۡ رم ۡؤ ِمن َ ۡ ۡ َ
ت رث هم ل َ ۡم َي رتوبروا ْ فَلَ ره ۡم َع َذ ر
ٱَّل َ
اب َج َه هن َم
َشء ش ِهيد ٩إِن ِ
ك
ِني َوٱل رمؤمِنَٰ ِ
وٱَّلل لَع ِ
َ
ۡ
ۡ
ه
َ
َ
ْ
ْ
ه َٰ َ َٰ َ
ر َ ر
ۡ َ َ
ۡ
ۡ
ََر ۡ َ َ ر
ٱۡلريق ١٠إ هن ٱَّل َ
ت ل ره ۡم َج هنَٰت َترِي مِن َتت َِها ٱۡلن َهَٰ رر ُۚ ذَٰل ِك
ِين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصلِح ِ
ولهم عذاب َ ِ ِ ِ
هر ر َ رۡ ر َ ر ر َ ر َ ۡ َ ر ر َۡ ر ر ر ۡ
َۡ ۡ ر ۡ َ
َ ََ
ه
َ
كب ر
ود ١٤ذو ٱل َع ۡر ِش
ي ١١إِن َب ۡطش َر لبِك لشدِيد ١٢إِنهۥ هو يبدِئ ويعِيد ١٣وهو ٱلغفور ٱلود
ٱلفوز ٱل ِ
ۡ َۡ َ ََر َ َ ه َ ََ ْ
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ر
يدَ ١٥ف هعال ل ل َِما يرر ر
ٱل ۡ َمج ر
ِيث ۡ ر
ِين كف رروا ِِف
ٱۡل رنو ِد ١٧ف ِرعون وثمود ١٨ب ِل ٱَّل
يد ١٦هل أتىك حد
ِ
ِ
َ َٓ
َۡ ر َ رۡ َ ه
ح
َۡ هۡر
َ ۡ
َ ه
ر
َّميدِِ ٢١ف لوح ُّمفوظ[ ﴾٢٢الربوج-1 :
تكذِيب ١٩وٱَّلل مِن ورائ ِ ِهم ُّمِيُۢط ٢٠بل هو قرءان ِ

]22

 5ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،ت1393 :ه ،التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير
العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد (الدار التونسية للنشر  -تونس1984 ،م)236/30
 6انظر :الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن (حتقيق :حممد أبو الفضل ،دار إحياء الكتب العربية
عيسى الباىب احلليب وشركائه ،ط1376 ،1هـ 1957 -م) 193/1
 7انظر :سعيد ،حممد رأفت ،اتريخ نزول القرآن الكرمي (مل أجد تفاصيل طبعة الكتاب) ص219 ،213
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بعد قراءة فاحصة آلايت السورة الكرمية ،رأيت تقسيمها إىل :مقدمة وثالثة مقاطع
رئيسة ،وخامتة .والتفصيل كاآليت:
• مقدمة السورة :اآلايت من 3 - 1
ِّ ِّ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ِّ ۡ ۡ
ود ٢وش ِّ
اهدٖ َوَمش ُهودٖ﴾٣
ٱلس َمآء َذ
ات ٱل ُربُ ِّ
﴿و َّ
وجَ ١وٱليَـوم ٱل َموعُ ِّ َ َ
قوله تعاىلَ :
[الربوج]3-1 :
• املقطع الرئيس األول :اآلايت من  ،9 - 4ويتكون من مقطعني فرعيني:
 oاملقطع الفرعي األول :اآلايت من 7 - 4
ۡ
َ
َ ر
ۡ ر
ر َ َ ۡ َ َٰ ر ۡ ر ۡ
ات ٱل َوقو ِد ٥إِذ ره ۡم َعل ۡي َها ق رعودَ ٦و ره ۡم
قوله تعاىل﴿ :قتِل أصح
ب ٱۡلخ ردو ِد ٤ٱنلهارِ ذ ِ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ر َ ۡ
ون بِٱل رم ۡؤ ِمن َِني رش رهود[ ﴾٧الربوج]7-4 :
لَع ما يفعل

 oاملقطع الفرعي الثاين :اآلايت من 9 - 8
ۡ
ََ ََ ر ْ ۡر ۡ هٓ َ رۡ ر ْ ه
ٱۡلميد ٨هٱَّلِي َ رَلۥ رملۡ ر
ٱَّللِ ٱلۡ َ
ك
ز
ع
يز َ ِ ِ
قوله تعاىل﴿ :وما نقموا مِنهم إَِّل أن يؤمِنوا ب ِ
ِ ِ
َۡ
َ ه ر َ َ َٰ ر ل
ه َ
ك َ ۡ
َشء َش ِهيد[ ﴾٩الربوج]9-8 :
ۡرض وٱَّلل
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ
ت َوٱۡل ِ ِۚ
لَع ِ

• املقطع الرئيس الثاين :اآلايت من 11 - 10
َ
ِين َف َت رنوا ْ ٱل ۡ رم ۡؤ ِمن َ ۡ ۡ َ
ت رث هم ل َ ۡم َي رتوبروا ْ فَلَ ره ۡم َع َذ ر
قوله تعاىل﴿ :إ هن هٱَّل َ
اب َج َه هن َم َول ره ۡم
ِني َوٱل رمؤمِنَٰ ِ
ِ
َ
َ َ ر ۡ
ۡ
ه
َ
َ
ۡ
ْ
ْ
َ
ر
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ِين َء َام رنوا َو َعملوا ه َٰ َ
ٱۡلريق ١٠إ هن ٱَّل َ
ت ل ره ۡم َج هنَٰت َت ِري مِن َتت َِها ٱۡلن َهَٰ رر ُۚ ذَٰل ِك ٱلف ۡو رز
ٱلصل ِحَٰ ِ
ِ
عذاب َ ِ ِ ِ
ۡ َ
ٱلكبِ ري[ ﴾١١الربوج]11-10 :

• املقطع الرئيس الثالث :اآلايت من  ،20 - 12ويتكون من مقطعني فرعيني:
 oاملقطع الفرعي األول :اآلايت من 16 - 12
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َ ََ
ه
هر رَ رۡ ر
َ
ور ٱل ۡ َو رد ر
ِئ َويرع ر
ِيدَ ١٣و ره َو ٱلۡ َغ رف ر
ود١٤
قوله تعاىل﴿ :إِن َب ۡطش َر لبِك لشدِيد ١٢إِنهۥ هو يبد
يدَ ١٥ف هعال ل ل َِما يرر ر
رذو ٱلۡ َع ۡر ِش ٱل ۡ َمج ر
يد[ ﴾١٦الربوج]16-12 :
ِ
ِ

 oاملقطع الفرعي الثاين :اآلايت من 20 - 17
ۡ َۡ َ ََر َ َ ه َ ََ ْ
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ر
ِيث ۡ ر
ِين كف رروا ِِف
ٱۡل رنو ِد ١٧ف ِرعون وثمود ١٨ب ِل ٱَّل
قوله تعاىل﴿ :هل أتىك حد
ٓ
ح
َ ۡ
كذِيبَ ١٩و ه ر
ٱَّلل مِن َو َرائ ِ ِهم ُّمِيُۢط[ ﴾٢٠الربوج]20-17 :
ت

• خامتة السورة :اآلايت من 22 - 21
ۡ

ه

َ

ه

ۡ
َ رَ رَۡ
ُّم رفوظ[ ﴾٢٢الربوج]22-21 :
َّميدِِ ٢١ف ل ۡوح
قوله تعاىل﴿ :بل هو قرءان ِ

 -2.3دراسة السمات األسلوبية واملوضوعية وتسجيل املالحظ
سأقوم من خالل هذا املطلب بدراسة كل مقطع من مقاطع السورة أسلوبياً وموضوعياً
بشكل مستقل ،حبسب تقسيم املقاطع الذي مت يف املطلب السابق ،وتسجيل مجيع املالحظ
اليت يتبدى لنا من خالهلا بيان موضوع املقطع بشكل خاص أو السورة بشكل عام.
• أوالً :مقدمة السورة :اآلايت من 3 - 1
قوله تعاىل:

َ ه ٓ َ
﴿و
ٱلس َماءِ ذاتِ

ۡ

ۡ

ۡ

ٱل ر ر
وجَ ١وٱۡلَ ۡو ِم ٱل َم ۡو رعو ِدَ ٢و َشاهِد َو َم ۡش رهود[ ﴾٣الربوج -1
ُب ِ

]3
أقسم هللا تبارك وتعاىل يف مقدمة السورة أبربعة أشياء:
 .1السماء :وقد خصها بوصف ذات الربوج ،ومل يتكرر هذا الوصف للسماء
أبهنا (ذات الربوج) إال يف هذا املوطن ،مما يشري لنا خبصوصية هذا التعبري يف
هذه السورة ،وابلتايل اعتباره عنصراً مؤثراً يف موضوع السورة العام ،وذلك لعدة
اعتبارات:
 -األول :أنه االسم التوقيفي الذي تسمت به السورة.
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 الثاين :أنه ورد يف مقدمة السورة ويف أول آية منها .وكما ذكران  -سابقاً أن اسم السورة ومقدمتها من العناصر اليت ميكن أن يستفاد منها لبناءوحدهتا املوضوعية.
 الثالث :أن وصف السماء بـ (ذات الربوج) مل يتكرر يف غري هذا املوطنمن القرآن الكرمي ،فيعد من الرتاكيب الفريدة.
 .2يوم القيامة :وقد عرب عنه هنا بوصف (اليوم املوعود) ،وهذا الوصف فيه تركيز
على قضية الوعد ،وانتظار حتقق ذلك اليوم ،ابعتبار يوم القيامة يوماً يكون
فيه احلساب واجلزاء ،وحتقيق الوعد اإلهلي إبكرام املؤمنني وتعذيب الكافرين.
 .3الشاهد :وقد ذكر العلماء أقواالً عدة ملعىن الشاهد؛ منها أنه يوم اجلمعة ،أو
يوم عرفة ،أو يوم األضحى ،أو اإلنسان ،أو النيب حممد صلى هللا عليه وسلم،
أو هللا عز وجل .8ولكن ابلرجوع لألسانيد اليت ذكرت ذلك فلم ترد هذه
األقوال بطريق قطعي ،وإمنا هي اجتهادات وآراء ،وذلك بدليل ورود هذه
األقوال مجيعها عن الصحابة الكرام ،ورمبا جتد الصحايب الواحد يرد عنه أكثر
من قول يف املسألة الواحدة.
وال نستطيع  -يف هذه املرحلة  -معرفة معىن الشاهد مبا يتناسب مع
سياق اآلايت ،وإان يتبني لنا ذلك بعد أن نقطع شوطاً يف دراسة موضوع
السورة ومقصودها ،حينها نكون أقدر على بيان داللة اللفظ بصورة أفضل.
ولكننا نلحظ من كلمة (شاهد) تسليط الضوء على عملية شهود تتم
من جهة معينة على جهة أخرى ،ونقف إىل هذا احلد إىل أن تكتمل الدراسة.
 .4املشهود :وقد ذكر العلماء قولني ملعىن املشهود؛ أنه يوم عرفة ،أو يوم القيامة.
وكسابقتها ال تعدوا هذه األقوال إال أن تكون آراء اجتهادية ،وسنتبني من
داللة اللفظ بصورة أوضح عندما تكتمل الدراسة .ولكننا  -أيضاً  -نلحظ
من كلمة (مشهود) تسليط الضوء على عملية شهود تتم على جهة معينة من
 8انظر :الطربي ،حممد بن جرير أبو جعفر ،جامع البيان يف أتويل القرآن (حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ
2000 -م) 336/24
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جهة أخرى .كما نلحظ تكرار مادة (شهد) يف لفظني متتاليني ويف آية واحدة
ويف مقدمة السورة ،خاصة وأن القسم قد وقع على كال اللفظني ،مما يفيد
أمهية املقسم عليه ،ويضع أمامنا جانباً قد يفيدان يف بناء موضوع السورة.
• املقطع الرئيس األول :اآلايت من  ،9 - 4ويتكون من مقطعني فرعيني:
 oاملقطع الفرعي األول :اآلايت من 7 - 4

ۡ
َ
َ ر
ۡ ر
ر َ َ ۡ َ َٰ ر ۡ ر ۡ
ات ٱل َوقو ِد ٥إِذ ره ۡم َعل ۡي َها ق رعودَ ٦و ره ۡم
قوله تعاىل﴿ :قتِل أصح
ب ٱۡلخ ردو ِد ٤ٱنلهارِ ذ ِ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ر َ ۡ
ون بِٱل رم ۡؤ ِمن َِني رش رهود[ ﴾٧الربوج]7-4 :
لَع ما يفعل

يتحدث هذا املقطع عن قصة فئتني من الناس ،فئة ظاملة مستبدة ،قامت
بتعذيب فئة أخرى مؤمنة مستضعفة ،وكانت صورة العذاب شنيعة فظيعة ،إذ حفروا
هلم األخاديد ،وأوقدوا فيها انراً عظيمة ذات وقود ،أي أهنا ال تنطفئ بل يزيد هلبها
اشتعاالً ،وألقوا املؤمنني فيها ،وقعدوا ينظرون إليهم خبسة ونذالة ،يشهدون تعذيبهم
واحرتاقهم ابلنار.
وجدير ابلذكر أن هذه القصة يرجح أهنا املقصودة ابلقصة اليت ذكرها النيب
صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املعروف بقصة أصحاب األخدود ،وال داعي لذكره
هنا ،وإمنا حنيل عليه.9
وميكننا من خالل هذا املقطع تسجيل املالحظ اآلتية:
 مل تتكرر هذه القصة يف القرآن الكرمي أبداً ،ومل تذكر إال يف هذا املوطن،مما يفيد خصوصية إلبراز هذا املشهد والدور الذي يؤديه يف هذا السياق
ابلتحديد.
 لفظ (قتل) يفيد أحد أمرين؛ إما اإلخبار أبهنم قتلوا ،وإما الدعاء عليهمابلقتل ،فأما اإلخبار فلم يرد يف القرآن أو السنة أو اآلاثر خرباً أبهنم
قتلوا أو مت االنتقام منهم ،وابلتايل يرجح أهنا مجلة إنشائية دعائية ،كما
 9انظر :الرتمذي [ ]3340وقال األلباين :حديث صحيح
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ذكر ابن عباس ،وهو قول مجهور املفسرين ،10ولكنها يف حق هللا تبارك
وتعاىل ليست دعاء ،وإمنا وعيد شديد ابالنتقام ،وهنا نلحظ أتكيد أمر
االنتقام ،وحتقيق وعيد هللا تعاىل على الظاملني.
التعبري عن الفئة الظاملة بوصف (أصحاب األخدود) يفيد لفت االنتباه
أن األمر املقصود من ذكر قصة هذه الفئة هو ما قاموا به من تعذيب
املؤمنني ،فصار هذا الوصف مبثابة اسم هلم يعرفون به ،ويف ذلك زايدة
تشنيع عليهم من جهة ،ومن جهة أخرى تعظيم أمر األخاديد والنار
والعذاب الذي جعلوه للمؤمنني ،فكان أمراً مهوالً يعرفون به.
لفظ (النار) ابعتبارها بدالً من (األخدود) يؤكد ما قلناه يف النقطة
السابقة ،واملعىن (أصحاب النار) وهي النار اليت أوقدوها للمؤمنني ،مسُّوا
هبا لعظمها وتشنيعاً هلم ،ويف ذلك تعريض هبم أهنم سيكونون أصحاب
النار يف اآلخرة.
زايدة وصف (ذات الوقود) يفيد نفي انطفاء النار ،إذ إن النار ال ختشى
من شيء سوى انطفاء شعلتها ،فجاء هذا اللفظ لينفي عنها ما ختشاه،
مما يفيد انراً عظيمة مهيبة ال تنطفئ ،وعذاابً للمؤمنني ليس فوقه عذاب.
مجلة (إذ هم عليها قعود) تدل على التذاذ الفئة الظاملة املستبدة بعذاب
املؤمنني ،وما أشنع فعلتهم ،فهم قعود أمام منظر املؤمنني والنار أتكل
وجوههم وأجسادهم ،ويف إظهار الضمري (هم) زايدة تشنيع بفعلهم ،ويف
شبه اجلملة (عليها) دليل استكبارهم وعلوهم وتبجحهم.
مجلة (وهم على ما يفعلون ابملؤمنني شهود) تفيد أهنم شاهدون على
عذاب املؤمنني ،ونسجل هنا مالحظ هامة:

 10انظر :الزخمشري ،جار هللا أبو القاسم حممود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (دار الكتاب العريب ،ط1407 ،3ه)
 . 729/4القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن (حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب
املصرية  -القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م) 286/19
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مضمون هذه اجلملة مفهوم من مجلة (إذ هم عليها قعود) وال يكون
قعودهم إال بشهودهم على تعذيبهم ،فلماذا كرر أو أكد أمر
شهودهم عليهم؟
تكرار مادة (شهد) ثالث مرات خالل هذه اآلايت القليلة ،يف
كلمات( :شاهد ،مشهود ،شهود) ،ويف أكثر من مقطع  -مما يدل
على دور قضية الشهود يف بناء موضوع السورة.
التعبري عن شهودهم لعذاب املؤمنني جبملة مؤكدة طويلة نسبياً ،فقد
ذكر يف سابقتها( :إذ هم عليها قعود) ومل يقل هنا( :وهم عليها
شهود).
أضاف يف هذه اآلية الفئة الثانية املستضعفة ،ووصفها بوصف
اإلميان ،مما يزيد شناعة وغرابة فعل الظاملني ،إذ كان عذاهبم هلم
بسبب إمياهنم ،وهو ليس ابجلرم الذي يعذب صاحبه ،فكيف هبم
وقد أذاقوهم أشد أنواع العذاب وأكثرها فظاعة وشناعة!؟

 oاملقطع الفرعي الثاين :اآلايت من 9 - 8
ۡ
ََ ََ ر ْ ۡر ۡ هٓ َ رۡ ر ْ ه
ٱۡلميد ٨هٱَّلِي َ رَلۥ رملۡ ر
ٱَّللِ ٱلۡ َ
ك
ز
ع
يز َ ِ ِ
قوله تعاىل﴿ :وما نقموا مِنهم إَِّل أن يؤمِنوا ب ِ
ِ ِ
َۡ
َ ه ر َ َ َٰ ر ل
ه َ َ
ك َ ۡ
َشء َش ِهيد[ ﴾٩الربوج]9-8 :
ۡرض وٱَّلل
ٱلسمَٰوَٰتِ َوٱۡل ِ ِۚ
لَع ِ
يذكر هذا املقطع تعقيباً على قصة أصحاب األخدود سالفة الذكر ،وقد بني سبب تعذيبهم
للمؤمنني ،أنه ما كان إال إلمياهنم ابهلل تعاىل ،مث ذكرت اآلايت أربع صفات هلل تعاىل؛ العزيز،
احلميد ،وأن له ملك السماوات واألرض ،وأنه على كل شيء شهيد .وتستوقفنا هذه الصفات
ٍ
تعارض مع ما سبق من قصة أصحاب األخدود!
نوع
يف هذا السياق ،مما يُظهر َ
(العزيز) :هو صاحب العزة والقدرة الذي ال يغلب ،وابلرغم من ذلك فجنده املؤمنون يعذبون
بسبب إمياهنم به وال ينتقم هلم ،فال تظهر للرائي آاثر هذا االسم ابلنظرة العاجلة فيما وقع
لعباده املؤمنني ،يف مثل هذا احلادث األليم!
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خاص  -وهو الذي
(احلميد) :هلا معنيان؛ األول :عامٌّ مبعىن اسم املفعول "حممود" ،والثاينٌّ :
يفيدان يف هذا السياق  -مبعىن :الذي يكافئ على العطاء ،وجيازي على فعل اخلري .وهو
تعاىل ابلرغم من اتصافه بصفة "احلميد" فإن من آمن به وفعل اخلري لهَّ ،
يعذب ويقتل ،وال
ِّ
ينتقم له - ،وكذا  -ال تظهر للرائي آاثر هذا االسم ابلنظرة العاجلة فيما وقع لعباده املؤمنني،
يف مثل هذا احلادث األليم!
اب لسؤ ٍال ذهين ،يقول :هو عزيز ومحيد ،فلعل
(الذي له ملك السماوات واألرض) :هو جو ٌ
ذاك الظلم مل يقع يف ملكه؟ فيأيت اجلواب :بل وقع يف ملكه ،وهو ال ميلك األرض فحسب،
وإمنا ميلك السماوات كذلك.
(وهللا على كل شيء شهيد) :وهو  -أيضاً  -جواب لسؤال ذهين ،يقول :رمبا وقع يف ملكه،
فلعله مل يعلم به؟ فيأيت اجلواب :هو مل يعلم به فحسب ،بل رآه وشاهده واطلع عليه!
ونلحظ هنا  -أيضاً  -تكرار مادة (شهد) للمرة الرابعة يف أسطر قليلة ،إضافة إىل أسلوب
التعبري هبذه الصفة ،فقد كان أبلغ من األوصاف اليت سبقته؛ حيث ذكر قبلها( :العزيز) و
(احلميد) بكلمة واحدة ،بينما هنا مل يقل( :شهيد).
وإمنا جاء التعبري مؤكداً بتكرار لفظ اجلاللة (هللا) الذي يفيد التعظيم واهليبة واجلالل ،وإبضافة
شبه اجلملة (على كل شيء) حبرف اجلر (على) الذي يفيد العلو واإلحاطة من كل جهة،
وزايدة (كل شيء) اليت تدل على سعة شهوده تعاىل لكل شيء دون استثناء ،بله رؤيته
لذلك الظلم ،وهذا الذي ذكرانه  -كله  -يؤكد ما ذكرانه سابقاً ،من أمهية ودور أمر "الشهود"
يف بناء موضوع السورة.
• املقطع الرئيس الثاين :اآلايت من 11 - 10

َ
ِين َف َت رنوا ْ ٱل ۡ رم ۡؤ ِمن َ ۡ ۡ َ
ت رث هم ل َ ۡم َي رتوبروا ْ فَلَ ره ۡم َع َذ ر
قوله تعاىل﴿ :إ هن هٱَّل َ
اب َج َه هن َم َول ره ۡم
ِني َوٱل رمؤمِنَٰ ِ
ِ
َ
َ َ ر ۡ
ۡ
ه
َ
َ
ۡ
ْ
ْ
َ
ر
َ
ۡ
َ َ
ۡ
ۡ
ِين َء َام رنوا َو َعملوا ه َٰ َ
ٱۡلريق ١٠إ هن ٱَّل َ
ت ل ره ۡم َج هنَٰت َت ِري مِن َتت َِها ٱۡلن َهَٰ رر ُۚ ذَٰل ِك ٱلف ۡو رز
ٱلصل ِحَٰ ِ
ِ
عذاب َ ِ ِ ِ
ۡ َ
ٱلكبِ ري[ ﴾١١الربوج]11-10 :

نلحظ من أسلوب التعبري يف هاتني اآليتني تقرير قاعدة عامة وسنة رابنية؛ ويظهر ذلك
من جميء التعبري بقول( :إن الذين) يف اآليتني ،ولفظ (الذين) يفيد العموم ،كما أنه جاء
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حبرف (إن) الذي يفيد التوكيد ،وبقطعه عن السابق من دون حرف عطف ،وبصورة التقابل
اليت تظهر جلياً بني اآليتني ،ويؤكد أمر التقابل جميء اآلية الثانية مقطوعة عن اإلضافة أيضاً.
وما يقرره هذا املقطع هو بيان مصري فئتني من الناس:
األوىل :الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات ،وظلموهم وبغوا عليهم ،وعذبوهم بسبب إمياهنم،
ومل يتوبوا.
الثانية :الذين آمنوا وعملوا الصاحلات.
واملقطع يتحدث عن هاتني الفئتني مبقابل الفئتني املذكورتني يف قصة أصحاب األخدود،
ولكن دون ختصيص أولئك املقصودين بتلك القصة ،بل جاء التعبري عاماً ،ليشمل كل من
يصدق عليه وصف الفئتني املذكور .ونلحظ يف بيان مصري هاتني الفئتني عدة مالحظ:
األول :قصرت اآليتان احلديث عن مصري الفئتني يف يوم القيامة ،ومل يُذكر عن مصريهم
يف احلياة الدنيا أي شيء ،فالظاملون املعتدون مصريهم إىل جهنم وعذاب احلريق ،واملؤمنون
إىل اجلنة.
اثنياً :يف مصري الظاملني املعتدين ،تكرر أو أتكد العذاب ابلنار مرتني ،فمرة قال( :هلم
عذاب جهنم) ،ويف الثانية قال( :هلم عذاب احلريق) ،وقد يكون يف هذا التأكيد تعريض
حرقوا املؤمنني ابلنار ،وهللا تعاىل سينتقم
ابلعذاب الذي أوقعه الطغاة يف القصة السابقة ،إذ َّ
يف اآلخرة منهم ابلتحريق؛ فكان العذاب من جنس ما عذبوا به املؤمنني.
اثلثاً :نلحظ يف مصري املؤمنني أن اآلية مل تذكر فئة املستضعفني أو املظلومني أو
املضطهدين أو املعذبني ،وإمنا جاء الوصف عاماً بكل من آمن وعمل صاحلاً .وكان املتبادر
للذهن وما يقع التقابل به أن تذكر الفئة اليت فُتنت عن دينها يف مقابل الفاتنني .وكذلك
ابعتبار القصة السابقة اليت ذكرت املؤمنني املظلومني.
رابعاً :نلحظ  -أيضاً  -يف مصري املؤمنني أن اآلية عقبت يف ختام مصريهم بـ (ذلك
الفوز الكبري) ،وهذا الرتكيب من الرتاكيب الفريدة هلذه السورة ،إذ مل يتكرر يف القرآن أبداً،
ومل يذكر إال يف هذا املوطن .وقد جاء يف القرآن وصف الفوز بـ (العظيم) و (املبني) يف آايت
عديدة.
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• املقطع الرئيس الثالث :اآلايت من  ،20 - 12ويتكون من مقطعني فرعيني:
 oاملقطع الفرعي األول :اآلايت من 16 - 12

َ ََ
ه
هر رَ رۡ ر
َ
ور ٱل ۡ َو رد ر
ِئ َويرع ر
ِيدَ ١٣و ره َو ٱلۡ َغ رف ر
ود١٤
قوله تعاىل﴿ :إِن َب ۡطش َر لب ِك لشدِيد ١٢إِنهۥ هو يبد
يدَ ١٥ف هعال ل ل َِما يرر ر
رذو ٱلۡ َع ۡر ِش ٱل ۡ َمج ر
يد[ ﴾١٦الربوج]16-12 :
ِ
ِ

يتحدث هذا املقطع عن جمموعة من صفات هللا تعاىل وأمسائه احلسىن يف مقابل ما ورد
يف السورة من وقوع الظلم على املؤمنني بسبب إمياهنم .ونذكر أمرين متعلقني هبذا املقطع:
 أوالً :يف قوله تعاىل( :إنه هو يبدئ ويعيد) ذكر املفسرون قولني ملعىن اإلبداءواإلعادة:
 .1أي :يبدئ العذاب يف الدنيا ،ويعيده يف اآلخرة .فتكون اآلية على هذا وعيداً
مباشراً ابلعذاب.
 .2أي :يبدئ اخللق ابتداء ،ويعيده يف البعث يوم القيامة ،فتكون اآلية وعيداً غري
مباشر ابلعذاب.
 اثنياً :يف قوله تعاىل( :ذو العرش اجمليد) وردت يف كلمة (اجمليد) قراءاتن متواتراتن؛(اجمليد) ابلرفع ،على أهنا صفة هلل تعاىل ،و ِّ
(اجمليد) ابلكسر ،على أهنا صفة للعرش.
ُ
وابلنظر لداللة اآلايت اخلمسة يف هذا املقطع جند أن اآليتني األوىل والثانية فيهما وعيد
وهتديد ،واآليتني الثالثة والرابعة فيهما وعد وترغيب ،وأما اآلية اخلامسة فهي حمايدة بني الوعد
ابالنتقام للمؤمنني ،والوعيد ابالنتقام من الظاملني.
ومبحاولة الربط مع السابق فإن اآليتني األوىل والثانية تتعلقان ابلفئة الظاملة الباغية اليت
ذُكرت يف قصة أصحاب األخدود ،وهي الفئة اليت فتنت املؤمنني واملؤمنات يف أي زمان وأي
مكان ،وأما اآليتان الثالثة والرابعة فتتعلقان ابملؤمنني عموماً وابملستضعفني املظلومني منهم
ومن وقع مبثل ما وقعوا به يف أي
بشكل خاص؛ الذين ذُكروا يف قصة أصحاب األخدودَ ،
زمان وأي مكان.
ونضع من خالل هذا املقطع عدة تساؤالت:
 نلحظ جميء لفظ (ربك) يف اآلية األوىل ،دون غريه من األمساء ،فلم يعرب القرآنبلفظ اجلاللة (هللا) أو غريه من األمساء اليت تفيد القوة والعظمة واالنتقام.
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ملاذا جاء الوعيد هنا بصيغة (إنه هو يبدئ ويعيد) دون غريها من صيغ الوعيد؟
يف قوله تعاىل( :وهو الغفور الودود) وعد للمؤمنني والتائبني ابملغفرة من هللا ،وقد
ذكرت اآلية صفيت (املغفرة) و (الود) فما سبب ورودمها هنا دون غريمها من األمساء
والصفات؟
ويف اآلية التالية ،قال تعاىل( :ذو العرش اجمليد) واجمليد هو صاحب املقام العايل
واملنزلة الرفيعة ،فما السر يف وصفه تعاىل بـ (ذو العرش) و (اجمليد)؟ وعلى القراءة
الثانية ملاذا وصف العرش بـ (اجمليد)؟
ملاذا جيء بقوله( :فعال ملا يريد)؟

 oاملقطع الفرعي الثاين :اآلايت من 20 - 17

ۡ َۡ َ ََر َ َ ه َ ََ ْ َ ۡ
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ر
ِيث ۡ ر
ِين كف رروا ِِف تكذِيب١٩
ٱۡل رنو ِد ١٧ف ِرعون وثمود ١٨ب ِل ٱَّل
قوله تعاىل﴿ :هل أتىك حد
ٓ
ح
َو ه ر
ٱَّلل مِن َو َرائ ِ ِهم ُّمِيُۢط[ ﴾٢٠الربوج]20-17 :

يذكر هذا املقطع مصري فئتني من الظاملني املستكربين؛ الذين تركز احلديث عنهم يف
آايت السورة:
الفئة األوىل :يف الزمن املاضي السابق لنزول الرسالة على النيب حممد صلى هللا عليه
وسلم ،وذكرت اآلايت منوذجان هلذه الفئة ،ومها :فرعون ومثود.
الفئة الثانية :يف زمن نزول الرسالة على حممد صلى هللا وعليه وسلم وما بعده إىل قيام
الساعة ،ممثالً مبن َّ
كذب رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف زمن بعثته ،ومن حذا حذوهم
إىل قيام الساعة.
ترتبط اآلايت يف هذا املقطع ارتباطاً مباشراً ابآلية اليت سبقته؛ (فعال ملا يريد) ،فجاء
بعدها ما يؤكد أنه تعاىل فعال ملا يريد ،وال مينعه شيء من إمضاء ما أراده.
وقد ذكرت اآلايت مصري الفئة األوىل بطريقة االستفهام التقريري؛ الذي يؤكد أن هللا
تعاىل قادر على إهالك الظلمة يف الدنيا واالنتقام منهم قبل جميء اآلخرة ،فهذا فرعون الطاغية
املتجرب أهلكه هللا وجنده ومأله ،وهؤالء قوم مثود الطغاة املتكربون أهلكم هللا تعاىل شر إهالك.
ونلحظ هنا كيف طوت آية واحدة من كلمتني اثنتني أمر قوتني من أعىت وأصلب الطغاة
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املتجربين على وجه األرض ،ووصفتهم اآلايت بـ (اجلنود) داللة على قوهتم وعدهتم وعتادهم،
وهذا تعليل ذكر قومي فرعون ومثود دون غريهم من األقوام.
ونلحظ كيف ذكرت اآلايت إهناء قوهتم ابالستفهام التقريري ،دون اخلرب الصريح
ابإلهالك ،مما ينبئ عن هوان أمرهم وسهولة االنتقام منهم ،وداللة على صغار شأهنم وضعف
حاهلم وهم (اجلنود) أمام قوة هللا.
مث جاء اإلضراب (بل) لينتقل ابملشهد إىل الفئة األخرى ،اليت عاينت نزول الوحي على
سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم .ويدل اإلضراب هنا على مجلة ذهنية مقدرة ،وكأن قائالً
يقول( :كان املتبادر للذهن بعد أن رأينا قدرة هللا تعاىل يف إهالك أعىت الظاملني أبهون
األسباب أن ينتهي ِّ
املكذبون عن غيهم وإفسادهم ،وكان األوىل مبن مسع رسالة النيب صلى
هللا عليه وسلم أن يسارع إلرضاء هذا اإلله العظيم) فجاء اإلضراب ليجيب :بل الذين كفروا
يف تكذيب ،فهم مل يكفروا به فقط ،ومل ِّ
يكذبوا به فحسب ،وإمنا هم يف تكذيب؛ فالوصف
ابالسم يدل على عنادهم واستكبارهم ،وزايدة الوصف بـ (يف) اليت تفيد الظرفية ،وكأهنم
يعيشون يف داخل التكذيب وهو حميط هبم من كل جانب ،مما يؤكد أن املشكلة ابلنسبة هلم
ليست يف الرسالة ،وإمنا يف أي رسالة ال توافق أهواءهم.
مث جاء التعقيب على هذه الفئة احلاضرة واملستقبلة بقوله( :وهللا من ورائهم حميط) .ويف
لفظ (وراء) نكتة لغوية لطيفة؛ فإذا قصد به اجلانب احلسي دل على جهة اخللف ،وإذا قصد
به اجلانب املعنوي دل على جهة األمام! واإلحاطة هنا فيها كال اجلانبني احلسي واملعنوي،
حسي مبعىن العذاب ،ومعنوي مبعىن العلم والشهود ،وابلتايل فكما أحاطوا أنفسهم هم
ابلتكذيب من كل جانب ،فاهلل تعاىل أحاط هبم بقدرته وعلمه وعذابه وانتقامه من كل
جانب.
• خامتة السورة :اآلايت من 22 - 21
ۡ

ه

َ

ه

ۡ
َ رَ رَۡ
ُّم رفوظ[ ﴾٢٢الربوج]22-21 :
َّميدِِ ٢١ف ل ۡوح
قوله تعاىل﴿ :بل هو قرءان ِ
هااتن اآليتان متثالن ختام السورة ،وقد ابتدأت اآلية األوىل بـ (بل) مرة أخرى؛ والذي
يفيد اإلضراب ،ونتساءل هنا ما املعىن الذي مت اإلضراب عنه؟ وما ارتباط (بل) مبا سبقها؟
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وقد قرأت معظم كالم املفسرين يف ذلك ،فما وجدت سوى ارتباط (بل) بكلمة (تكذيب)
الواردة يف املقطع السابق ،أي مبعىن :اإلضراب عن كفرهم واإلبطال لتكذيبهم.
ويف نفسي من ذلك التأويل شيء ،والسبب :أن هاتني اآليتني متثالن ختام السورة،
ابلتايل فإن ارتباطهما ارتباط كلي مبجموع السورة وحمورها الرئيس وموضوعها العام ،وليس
ارتباطاً جزئياً فرعياً ،وإن كان االرتباط اجلزئي الفرعي يصح من ابب التناسق والرتابط يف
اآلايت ،إال أنه ارتباط اثنوي ،أما االرتباط األساسي فمع حمور السورة وموضوعها الكلي -
وهللا أعلم .-
وقد تساءلت عن مرجع الضمري الغائب (هو) ،هل يرجع لـ (ما كذبوا به) ،أم يرجع
لشيء آخر ،فجعلت التساؤل مفتوحاً حىت أتبني من موضوع السورة وحمورها ،لعلي أجد فيه
ما يرضي ،خاصة أن اإلجابة عن مرجع الضمري تغري يف داللة اآليتني يف ختام السورة.
يف اآلية األوىل جاء وصف القرآن الكرمي أبنه (جميد) ،وهو مبعىن علو الشأن ورفعة
املقام ،وقد تكرر هذا الوصف يف هذه السورة  -كما مر سابقاً  -يف قوله تعاىل( :ذو العرش
اجمليد) ،ومبراعاة القراءتني يف اآلية ،فإن وصف اجمليد كان لثالثة موصوفات :هللا عز وجل،
العرش ،القرآن الكرمي .وهذا مما يثري تساؤالً عن سبب تكرار هذا الوصف ابلذات؟ فنسجل
هذا امللحظ يف هذه اآلية.
ويف اآلية الثانية نتساءل عن متعلق شبه اجلملة (يف لوح حمفوظ) ،فهل تعود للفظ
(القرآن) ،أي :القرآن يف لوح حمفوظ ،أم تعود للفظ (هو) ،أي :هو يف لوح حمفوظ .فباعتبار
لفظ (هو) عائد على (ما كذبوا به) وهو القرآن ،يكون املعىن واحداً ،بينما يف حال عود
الضمري (هو) على شيء آخر فيتغري املعىن تبعاً لذلك.
ٍ
(حمفوظ) ابلكسر ،فتكون عائدة على كلمة (لوح) ،و
ويف كلمة (حمفوظ) قراءاتن؛
(حمفو ٌظ) ابلرفع ،فتكون عائدة على ضمري (هو) على اختالف مرجعه كما ذكران .فما السر
يف التعبري ابحلفظ هنا بكال احلالني؟

 -4بناء الشجرة املوضوعية لسورة الربوج
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بعد أن أهنينا الدراسة التحليلية للسورة ،وتسجيل مجيع املالحظ اليت من شأهنا أن تكون
عناصر مؤثرة يف توجيه موضوعها وحمورها العام  -ننتقل يف هذا املبحث ملرحلة قطف مثار
الدراسة السابقة ،وهي املرحلة اليت حندد فيها موضوع السورة ،وحندد عناصر بناء هذا املوضوع
يف السورة.
فيكون ابلنتيجة لدينا موضوع عام :وهو حمور السورة الذي تدور كل موضوعات السورة
اجلزئية حوله ،وتتعاون لبيانه وجتليته ،من خالل بيان املناسبات الداخلية والعالئق بني آايت
السورة.
ويكون بعد ذلك لدينا موضوعات أو حماور رئيسة للسورة :وهذه احملاور متثل عناصر
بناء موضوع السورة العام ،وسنبني  -إبذن هللا  -كيف تعاضد البناء املوضوعي واألسلويب
لكل حمور من حماور السورة ،لتحقيق الغرض املقصود منه يف سياق السورة العام.
ولتحقيق ذلك ،فقد جعلت هذا املبحث ضمن مطلبني ،كاآليت:
املطلب األول :طرح الفرضيات للوحدة املوضوعية ومناقشتها ،وحتديد حمورها العام.
املطلب الثاين :حتديد عناصر بناء موضوع السورة وبيان مناسباهتا الداخلية.

 -1.4طرح الفرضيات للوحدة املوضوعية ومناقشتها واالختيار
ويف هذه املرحلة سأقوم بتجميع شتات ما وصلت إليه بعد الدراسة التحليلية ،مث حماولة
ربط كل املوضوعات يف إطار كلي ،مبراعاة السمات األسلوبية واملقاصد اجلزئية لكل موضوع.
ومن ضمن هذا املطلب سأتناول الدراسات املوضوعية السابقة ،اليت تكلمت عن
موضوع سورة الربوج ،سواء كانت دراسات موضوعية متخصصة يف هذه السورة ،أم كانت
أقواالً ملفسرين وعلماء عن وحدهتا املوضوعية ،واهلدف من ذلك هو اختبار كل قول وكل
فرضية ،واالطالع على وجهات النظر ،مع مراعاة اختالف زاوية الرؤية اليت بنيت عليها كل
فرضية.
ويف ختام املطلب سأقوم ابختيار فرضية واحدة لتكون حموراً عاماً للسورة ،وتوصيفاً
ختامياً لوحدهتا املوضوعية بعد اختبار مجيع الفرضيات .وقد قمت ابستقراء أقوال العلماء
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وا لباحثني حول الوحدة املوضوعية لسورة الربوج ،وقد اعتمدت على نوعني من املراجع:
األول :أقوال املفسرين خالل تفسريهم لسورة الربوج .الثاين :آراء الباحثني املعاصرين الذين
أفردوا سورة الربوج ابلدراسة املوضوعية يف حبث مستقل.
وبعد االطالع على أكثر من مخسني تفسرياً للقرآن الكرمي ،وما متكنت من الوصول
إليه من األحباث والرسائل اليت درست سورة الربوج بشكل خاص ،ترشح يل جمموعة من
اآلراء عن حمور السورة العام ،سأعرضها حبسب قائليها مع تقدمي األسبق زمنياً ،وهي كاآليت:
 .1اإلمام الرازي (مفاتيح الغيب) :تسلية النيب وأصحابه من خالل ذكر النماذج
من األمم السالفة.11
 .2اإلمام البقاعي (نظر الدرر) :الداللة على قدرة هللا تعاىل يف تنعيم الويل وتعذيب
الشقي ،تسلية لقلوب املؤمنني وتثبيتاً هلم على أذى الكافرين.12
 .3الشهيد سيد قطب (يف ظالل القرآن وكتاب معامل يف الطريق) :حادث أصحاب
األخدود ،وما تضمنه من رسائل ٍ
ومعان( .وقد فصل كثرياً حول تلك الرسائل
واملعاين يف الكتابني املذكورين).13
 .4حممد عزت دروزة (التفسري احلديث) :يف السورة محلة على الكفار الضطهادهم
ضعاف املؤمنني واملؤمنات وفتنتهم إايهم عن اإلسالم ،وإشارة إنذارية إىل حادث
مماثل ،وتثبيت للمؤمنني وتذكري مبصائر البغاة كفرعون ومثود ،وتنويه بقدر القرآن
وحفظه.14

 11الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن ،مفاتيح الغيب = التفسري الكبري (دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،ط،3
1420ه) 106/31
 12البقاعي ،برهان الدين إبراهيم بن عمر (نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور (حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية -
بريوت1415 ،ه 1995 -م) 353 ،352/21
 13انظر :قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن (دار الشروق  -بريوت ،ط1408 ،15ه 1988 -م)  .3871/6وانظر :قطب ،سيد،
معامل يف الطريق (حتقيق :صالح اخلالدي ،دار عمار  -عمان ،ط1430 ،1ه 2009 -م) ص 241-224
 14دروزة ،حممد عزت ،التفسري احلديث (دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة1383 ،ه) 143/2
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 .5حممد حجازي (التفسري الواضح) :تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنني
وتشجيعا هلم على حتملهم أذى قومهم ،مث ضربت هلم األمثال أبصحاب
األخدود ،وفرعون ومثود.15
 .6د .وهبة الزحيلي (التفسري املنري) :التضحية يف سبيل اإلميان.16
 .7أ .د .مصطفى مسلم وآخرون (التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي التابع
ملؤمتر الشارقة) :الفنت وتسلية املؤمنني أبن ما أصاهبم قد أصاب غريهم ما هو
أكثر منه.17
 .8أ .د .سليمان الدقور (ضمن كتاب له مل ينشر بعد ،وقد أخذت رأيه مشافهة):
الثبات على املبدأ.
 .9الباحث إبراهيم البشري (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري) :قصة أصحاب
األخدود وتسلية املؤمنني.18
نقلت قول د .وهبة الزحيلي.19
 .10الباحثة مىن الطريلي (رسالة ماجستري)ْ :
وبعد هذه العملية االستقرائية؛ ميكننا مجع األقوال مع بعضها ،فيرتشح لنا أربعة آراء:
أوالً :الفنت ،وتسلية النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
اثنياً :الداللة على قدرة هللا تعاىل يف تنعيم الويل وتعذيب الشقي.
اثلثاً :التضحية يف سبيل اإلميان والثبات على املبدأ.
رابعاً :قصة أصحاب األخدود ،وما محلتها من رسائل ٍ
ومعان.
وابلنظر هلذه اآلراء فإهنا  -وبال شك  -متضمنة مجيعها يف سورة الربوج ،وهي من
املقاصد اليت أرادت سورة الربوج أن تثبتها ،ولكن السؤال؛ ما هو املوضوع احملوري من بني
 15احلجازي ،حممد حممود ،التفسري الواضح (دار اجليل اجلديد  -بريوت ،ط1413 ،10ه) 846/3
 16الزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج (دار الفكر املعاصر  -دمشق ،ط1418 ،2ه) 152/30
 17مسلم ،مصطفى( ،وآخرون) ،التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي (كلية الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،ط،1
1431ه 2010 -م) 87/9
 18البشري ،إبراهيم ،سورة الربوج دراسة حتليلية موضوعية (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري ،جامعة املدينة العاملية  -ماليزاي1432 ،ه
 2011م) ص 16 19طريلي ،مىن ،سورة الربوج دراسة حتليلية موضوعية (دراسة علمية انلت هبا شهادة املاجستري يف علوم القرآن والتفسري ،جامعة الوادي،
1435ه 2014 -م) ص14
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هذه اآلراء؛ الذي يصلح أن يكون املرجع لكل موضوعات السورة؟ واحملور الرئيس الذي
تلتف مجيع مكوانت السورة لتأكيده وبيانه؟
وسأطوي الكالم حول نقاش هذه اآلراء ،مبيناً وجهة نظري عن موضوع السورة وحمورها
العام ،ولعلي أبني تعليل اختياري هلذا املوضوع ضمن املطلب التايل.
موضوع سورة الربوج هو:
تقرير قاعدة عامة وسنة رابنية يف بيان مصري املؤمنني املستضعفني والظاملني املعتدين،
وأن اجلزاء األوىف هلم ال يتم بصورته النهائية إال يوم القيامة؛ وأن عدم إيقاع العقوبة ابلظامل يف
الدنيا ال يتناىف مع شهود هللا تعاىل له وقدرته عليه ،بدليل ما وقع من انتقام ألمثاله يف الدنيا.

 -2.4حتديد عناصر بناء موضوع السورة ومناسباهتا الداخلية

ذكرت يف ختام املطلب السابق موضوع سورة الربوج وحمورها العام ،ويف هذا املطلب
سأتكلم عن كيفية معاجلة السورة هلذا املوضوع ،وطريقة عرضها له ،وبنائها ملفرداته.
وسأورد آايت السورة هنا حىت يتسىن لنا تقسيم عناصر بناء موضوع السورة على
مقاطعها وآايهتا:
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ميثل املقطع الثاين يف السورة؛ والذي يتكون من اآليتني ( 10و  ،)11املقطع احملوري
والذي يضم اآلية احملورية يف السورة ،ويتحدث عن تقرير القاعدة العامة والسنة الرابنية يف
بيان مصري املؤمنني والظاملني ،وأن اجلزاء األوىف هلم ليس يف الدنيا وإمنا يوم القيامة.
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وذكرت السورة منوذجاً لفئة ظاملة اعتدت على املؤمنني بسبب إمياهنم ،وعذبتهم أشد
تعذيب ومل ينتقم هللا تعاىل هلم يف الدنيا ،مع شناعة ما وقعوا فيه من العذاب ،وذلك أتكيداً
على موضوع السورة ،يف أن احلياة الدنيا ال متثل كامل الصورة ،وليس هو هناية املطاف.
وقد جتلى ذكر هذه الفئة الظاملة الباغية يف أشد حاالهتا يف النموذج الذي بينه املقطع
األول بعد املقدمة من هذه السورة ،وهو املقطع الذي ذكر قصة أصحاب األخدود .ليدل
على أن االنتقام احلقيقي ليس يف الدنيا وإمنا يف اآلخرة ،وليس على املؤمن أن يهتم ابلنتيجة
الدنيوية اليت صار إليها ،فهي مرتوكة هلل تعاىل يقدرها كيف يشاء ،وما عليه إال أن يقدم
نفسه وروحه يف سبيل هللا ،وإن قتل وعذب ،وهللا شاهد عليه.
ومما أراد املقطع أن يؤكده أن وقوع الظلم من الكفرة الظاملني هو يف علم هللا وحتت
شهوده وإحاطته .وأن وقوع الظلم على املؤمنني املظلومني هو كذلك يف علم هللا وحتت شهوده
وإحاطته.
فيفهم من املراقبة اإلهلية للظاملني وهم يعذبون املؤمنني ويستلذون بعذاهبم ،أن هناك قدراً
إهلياً وحكمة رابنية ،وأهنم ال سبيل هلم عن اخلروج عن تلك احلكمة اإلهلية والسنة الكونية
والقدر األزيل.
ويف ذلك التأكيد رد ضمين على متشكك ومعرتض يتساءل :كيف يرضى هللا تعاىل إن
كان عاملاً بكل شيء وقد أحاط علمه بكل شيء  -فكيف يرضى أبن حيصل هذا الظلم
الشنيع حتت علمه وشهوده؟
فجاء هذا التأكيد لريد على ذلك االعرتاض ،أي فال يظنن أحد أن عدم تدخل القدرة
اإلهلية يف مثل هذا احلدث ينفي عن هللا كونه عليماً حميطاً به شاهداً رقيباً عليه.
وقد اختار هللا تعاىل هذا احلدث إلثبات الشهود اإلهلي ألحداث هذا الكون ،ليكون
مبثابة الدليل يف أبعد ما ميكن أن يكون راداً لشهوده تعاىل؛ إذ إن شهود هللا العلي القدير
للظاملني وهم يُنزلون ألوان العذاب حبزبه وأوليائه املؤمنني ،ويستلذون بشهودهم عليه ،وما كان
عذاهبم هلم إال ألهنم آمنوا ابهلل ،فيكون هذا احلدث بعيداً عن استيعاب من مل يدرك سنة هللا
تعاىل يف خلقه وكونه ،فيكون هذا احلدث أبلغ ما يكون يف وقوع االعرتاض على الشهود
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اإلهلي بلغة العقل واملنطق  -فاختار القرآن هذا احلدث هلذا االعتبار ليكون راداً ملا دونه يف
املنزلة وملا هو أقل منه يف وقوع االعرتاض.
وجه املقطع السابق نظر املؤمن ليكون للحياة اآلخرة فحسب ،وبعد أن حقق
وبعد أن َّ
اإلخالص يف نفسه والفناء عن أي مغنم من مغامن الدنيا ،حىت لو كان هذا املغنم هو حتقيق
النصر على يديه  -أييت املقطع الثالث من هذه السورة وهو اآلايت من ( )20 - 12ليذكر
ما يطمئن املؤمن فيما يقر عينه يف احلياة الدنيا ،وقبل الرحيل لآلخرة ،مقابل ما وقع من ظلم
واعتداء عليه.
ففي هذا املقطع تسلية للمؤمنني من عدة جهات:
األوىل :ابلتهديد والوعيد على الظاملني املعتدين ،وإمكان وقوع االنتقام منهم يف الدنيا،
فهو تعاىل صاحب البطش الشديد ،الذي يبدأ كل أمر إبرادته ويعيده حبكمته ،ويف ذلك
أقصى درجات الوعيد مقابل من جترب وتكرب ،وبغى وطغى ،حىت ظن نفسه مالكاً لكل شيء،
وال يعلم أنه ما من شأن من شؤون حياته يبدأ به أو يعيده إال إبرادة من هللا الذي أعطاه
القدرة حني أبدأه ،وسيحاسبه على اختياره وقراره حني يعيده.
الثانية :بذكر مناذج مضت من الطغاة السابقني ،وقد كان مصريهم يف الدنيا اهلالك
ضرب مثل
والعذاب ،ومل يكن ختام املشهد يف الدنيا كمثل قصة أصحاب األخدود .وقد ُ
لذلك يف أشد أقوام األرض ظلماً وقوة وبطشاً؛ قوم فرعون ومثود ،ويف ذلك مزيد تطمني
لقلوب املؤمنني وتسلية لنفوسهم.
الثالثة :يف بيان أن ذلك االنتقام الذي وقع للطغاة السابقني ،هو ليس ببعيد عمن حذا
حذوهم يف الظلم والعدوان إىل قيام الساعة ،فإن بدا منهم أي شيء ،فاهلل من ورائهم حميط.
كما أننا نلحظ من هذا املقطع ،وخاصة من قوله تعاىل( :وهو الغفور الودود ذو العرش
اجمليد) تذكري للمؤمنني ببيان طرف من حكمة تعرضهم للشدة يف احلياة الدنيا ،وتسلية هلم
إذ مل يروا االنتقام هلم يف الدنيا ،وهو ينطبق على حال املؤمنني يف قصة األخدود ،وعلى من
شابه حاهلم يف أي زمان ومكان.
فاهلل هو الغفور؛ يغفر لكم ذنوبكم بكل شدة تعيشوهنا وبكل عذاب تذوقونه ،حىت
يلقى املؤمن ربه وليس عليه خطيئة .وهو الودود :الذي سرييكم آاثر حمبته لكم ابإلنعام عليكم
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واألنس به تعاىل والقرب من حضرته  -ما ينسيكم ما جتدونه من شدة وضيق وعذاب ،حىت
يهون العذاب أمام حالوة الرضا بقضاء هللا ،إذ ما كان اختياره إال حلكمة مطلقة وابللطف
الكامل والرمحة التامة .وهو ذو العرش؛ الذي يفيد السعة واألفق الرحب ،مقابل ما كنتم فيه
من ضيق األخدود ،وشدة احلال .وهو اجمليد؛ الذي يفيد الرفعة والعلو واملكانة ،مقابل ما
عانيتم من ذلة التعذيب ،وإذ كنتم يف قاع األرض وأسفل األخدود.
وبعد هذا االستعراض ملقاطع السورة الداخلية بقي لنا مقدمة السورة وخامتتها ،ونبينها
ابآليت:
جاءت مقدمة السورة لتأكيد موضوعها األساس وحمورها العام ،وهتدف إىل تطمني
املؤمن من خالل:
• االتساع املكاين يف الكون والسماء ،مقابل الضيق والسجن املادي بصورة األخدود،
واملعنوي بصورة قعود الكفار أمام ما يوقعونه ابملؤمنني وتلذذهم بعذاهبم.
• االتساع الزماين يف عدم حصر النظر للحياة الدنيا املؤقتة ،والتذكري بتحقيق الوعد
اإلهلي بقدوم يوم القيامة الذي يقتص هللا تعاىل فيه للمؤمنني املعذبني.
• الشهود اإلهلي ملا حيصل للمؤمنني من ظلم وأنه حميط بكل شيء كما حتيط أبراج
السماء ابألرض ،من خالل :ذكر الربوج بصورة حسية للمشاهدة ،ومن خالل ذكر الشاهد
واملشهود بصورته الغيبية اإلميانية.
وأما ختام السورة قوله تعاىل( :بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ):
يظهر من السياق العام أن ارتباط اإلضراب هنا ليس يف كلمة (تكذيب) اليت سبقته،
وإمنا جبملة ذهنية مقدرة ،ميكن فهمها من جمموع السورة ،وهلا ارتباط مبوضوعها العام ،فلعل
متشككاً من تلك القاعدة اليت جاءت السورة لتثبيتها وتلك السنة الرابنية اليت أكدهتا
بقصصها وآايهتا؛ يف أن مصري املؤمنني للجنة وهم الناجحون الفائزون حىت لو ذاقوا من
عذاب الدنيا ،وأن الطغاة الظاملني املتكربين مصريهم إىل جحيم ،حىت لو كانوا يف علو وظهور
يف الدنيا  -أقول :جاء اإلضراب لريد على هذا التشكيك؛ (بل هو قرآن جميد) أي :بل ذلك
األمر مثبت يف القرآن ابعتباره قاعدة شرعية لن تتغري ،وليس ذلك فحسب ،بل هو سنة إهلية
كونية قدرية ،مثبتة (يف لوح حمفوظ) ال يتغري وال يتبدل.
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وأختم ببيان مقصد السورة وهدايتها العملية وقيمتها األساسية ،وهي:
تسليم األمر هلل واالطمئنان جبنبه وإدراك شهوده.
والفرق بني مقصد السورة وموضوعها؛ أن املوضوع أيخذ الطابع الوصفي اإلخباري عن
ملخص فكرهتا األساسية .أما املقصد فيكون إنشائياً طلبياً ويركز على جانب اهلداية املستفادة
والثمرة املرجوة من السورة يف احلياة العملية.
ويرتبط اسم السورة (الربوج) هبذا املقصد؛ فالربوج هي أشكال أو رسومات ومهية تتشكل
من جتمع النجوم يف قبة السماء فيما يرتاءى للناظر ،وهي حتيط ابلكرة األرضية من كل
جانب ،وتدور دوراهنا املعروف بسبب دوران األرض حول الشمس ،فتبدو وكأهنا عني انظرة
بل قل آالف العيون اليت تراقب جمرايت أحداث الكون بكل تفصيالهتا.
ويف ذلك صورة حسية تقريبية لشهود هللا تعاىل ملا حيصل يف الكون ،وهلل املثل األعلى؛
فهو اخلالق وما سواه خملوق ،وال حييط به شيء من خلقه ،وهو املنزه عن الزمان واملكان.
لكن الصورة احلسية جتعل اإلنسان يستشعر الشهود اإلهلي كلما رفع ببصره إىل السماء ،فإذا
أدرك أن هللا شاهد عليه ،اطمأن إىل جنبه تعاىل ،وسلم أمره إليه .فيتحقق مقصود السورة يف
واقع احلياة.
 -3.4اهلداايت اجلزئية املستفادة من آايت سورة الربوج
َو ه
ٱلس َمآءِ َذاتِ ٱل ۡ ر ر
وج١
ُب ِ

 يفيد القسم يف بداية السورة أن هللا تبارك وتعاىل يقسم مبا يشاء من خملوقاته ،فهواحلاكم املتصرف بكل شيء ،وال يُسأل عن شيء من أمره والناس يسألون.
 يفيد القسم ابلسماء وأهنا ذات بروج أهنا خلق عظيم من خلق هللا تبارك وتعاىل،وأن الربوج فيها من مظاهر عظمتها بدليل القسم هبا.

ۡ
ۡ
َوٱۡلَ ۡو ِم ٱل َم ۡو رعو ِد٢

 يفيد تعريف كلمة (اليوم) أبمهية ذلك اليوم وخصوصيته ،فهو ليس يوماً عادايًكسائراألايم ،وإمنا هو اليوم املنتظر ،الذي يكون به ظهور احلقائق ،بعد انتهاء دار الفناء
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يف احلياة الدنيا ،مما جيعل اإلنسان العاقل يستعد لذلك اليوم ،وال يغفل عنه لدنيا
زائلة.
 يفيد وصف اليوم اآلخر أبنه يوم موعود ضرورة انتظار حتقق ذلك الوعد ،ابالستعدادلذلك اليوم ،إذ جميئه وعد حمتوم من هللا تبارك وتعاىل ،ووعد هللا انفذ ال حمالة.

ۡ
َ
َوشاهِد َو َمش رهود٣

-

-

-

-

تفيد هذه اآلية أمهية إدراك أمر الشهود يف حياة الناس ،فعملية الشهود تدل على
مراقبة مستمرة حلياة اإلنسان على األرض ،وأنه مشهود ومراقَب بكل سكناته
وحركاته ،وهذا مما يدفع اإلنسان لرياقب مجيع ما يصدر منه من أفعال وأقوال ،وأن
حياسب نفسه قبل يوم احلساب.
كيز على أمر الشهادة والشهود؛ التأكيد على عدالة احلساب يف اآلخرة،
يفيد الرت ُ
فهو ليس حساابً ظاملاً أو عشوائياً  -حاش هلل  -بل حساب عادل متام العدل ،ال
يتم إال بوجود الشاهد وإقرار املشهود ،حىت إذا مل يقر العبد مبا اقرتف ،فإن هللا تعاىل
أيمر بشاهد عليه من نفسه ،فيختم على فمه ،وتشهد عليه جوارحه ،وهذا من متام
العدل.
يفيد الشهود العلوي هلذا العبد الضعيف؛ الطمأنينة جبنب هللا ،والرضا بقضاء هللا،
فهو العادل الرحيم سبحانه ،مما يدفع اإلنسان ليقرتب من هذا اإلله الرحيم ،ويسعد
ابإلميان به ،وال خيشى شيئاً إاله.
يفيد ارتباط أمر الشهود ابحلكم واحلساب يف اآلخرة ،أمهية أن يكون احلكم يف
الدنيا حكماً عادالً مقروانً ابلدليل والشهود ،وإذا حكم املسلم بني الناس أن حيكم
ابلعدل.

ر َ َ ۡ َ َٰ ر ۡ ر ۡ
ب ٱۡلخ ردو ِد٤
قتِل أصح

 يفيد الدعاء على أصحاب األخدود من جهة هللا تبارك وتعاىل أنه أمر حمقق انفذال حمالة ،وجيء ابلفعل املاضي ليؤكد حصول القتل هلم حني يشاء هللا أن أيخذهم
بعذاب ،ويف ذلك هداية للمؤمن أن يثق بوعد هللا للمؤمنني ووعيده على الكافرين
الظاملني.
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 تفيد اآلية شدة العذاب الذي قد يقع به املؤمنون يف احلياة الدنيا بسبب إمياهنم،وعليهم مقابل ذلك أن يثبتوا وال ييأسوا من روح هللا.

َ
ۡ ر
ٱنلهارِ ذاتِ ٱل َوقو ِد٥

 تفيد اآلية شدة العذاب الذي قد يقع به املؤمنون يف احلياة الدنيا بسبب إمياهنم،وعليهم مقابل ذلك أن يثبتوا وال ييأسوا من روح هللا.

ۡ
َ ر
إِذ ره ۡم َعل ۡي َها ق رعود٦

 تفيد اآلية شدة العذاب النفسي الذي قد يقع به املؤمنون يف احلياة الدنيا بسببإمياهنم ،بدليل ما كان من قعود الكافرين ليشهدوا حتريق املؤمنني ابلنار ،وأتكيد
وجودهم بضمري (هم) ،وعلى املؤمنني مقابل ذلك أن يثبتوا على دينهم وال ييأسوا
من روح هللا.

َ ر ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ر َ ۡ ر ۡ َ ر
ِني ش رهود٧
وهم لَع ما يفعلون بِٱلمؤ ِمن

 يدل وصف املؤمنني بصفة اإلميان أن سبب االعتداء عليهم وسبب الفتنة اليت وقعوافيها هي بسبب إمياهنم ،ويف ذلك هداية للمؤمن أن يثبت على إميانه ،وأن يكون
والؤه للمؤمنني وبراؤه من الكافرين ،وأن يصحح تصوره حول طبيعة الصراع بني
احلق والباطل واإلميان والكفر ،وأن مدار الصراع هو حول العقيدة واإلميان.

ََ ََ ر ْ ۡر ۡ هٓ َ رۡ ر ْ ه
ٱَّللِ ٱلۡ َعزيز ۡ َ
ٱۡل ِمي ِد٨
وما نقموا مِنهم إَِّل أن يؤمِنوا ب ِ
ِ ِ

 تؤكد هذه اآلية ما يستفاد من اآلية السابقة من بناء التصور السليم حول طبيعةالصراع بني احلق والباطل ،وأن مدار الصراع وسبب اعتداء الكافرين على املسلمني
هو بسبب إمياهنم ،مما يدعوهم للثبات على دينهم.
 ذكر لفظ اجلاللة (هللا) وتعليق اإلميان به؛ يدعو املؤمن ألن يعتز إبميانه ،إذ قد آمنابهلل املستحق للعبادةَ ،من ليس كمثله شيء ،وهو الواحد الذي ال اثين له.
 ذكر اسم هللا (العزيز) يفيد الثقة ابهلل تعاىل أبنه يُعز من آمن به ،يف سياق تعذيباملؤمنني بسبب إمياهنم ،ففيه هداية للمؤمن إذا وقع يف الظلم والفتنة بسبب إميانه،
أبن يبقى عزيزاً شاخماً ال يتنازل عن مبدئه ،وال خيضع ألحد إال ملواله العزيز.
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 ذكر اسم هللا (احلميد) يفيد الثقة ابهلل تعاىل أبنه جيازي من أحسن له خبري اجلزاء،فيمنح املؤمن ثبااتً على موقفه ألن هللا تعاىل لن يضيع جهده وإميانه بل سيجازيه
عليه ،إن مل يكن يف الدنيا ،ففي دار القرار يف اجلنة.

ه َر ر ۡ ر ه َ َ َ ۡ َ
َ ه ر َ َ َٰ ر ل َ ۡ َ
َشء ش ِهيد٩
ك
لَع
ٱَّلل
و
ۡرض
ِ
ٱَّلِي َلۥ ملك ٱلسمَٰوَٰتِ وٱۡل
ِۚ
ِ

-

-

-

-

ذكر وصف هللا تعاىل أبن له ملك السموات واألرض مينح املؤمن الثقة ابهلل تعاىل
أبنه صاحب األمر واحلكم مطلقاً ،فليس من أحد من خلقه خيرج عن أرضه ومسائه،
فالكل حمكوم داخل مملكته ،وارتباط املؤمن مبن ميلك كل شيء وحتت حكمه كل
مكان؛ يعطيه قوة وعزة وثبااتً.
يدل حرف اجلر (على) على االستعالء ،وتعلقه بشهود هللا على كل شيء يفيد
تعظيم هللا تبارك وتعاىل ،واإلعالء من شأنه والتواضع لعظمته واخلضوع حلكمه ،فهو
املهيمن وصاحب اجملد والرفعة ،ويفيد أيضاً االعتزاز بقربه ،واستشعار الرفعة ابإلميان
به ،واإلحساس ابلقوة نتيجة التعلق هبذا اإلله العظيم.
يفيد وصف هللا تعاىل أبنه شهيد على كل شيء؛ استشعار رقابة هللا تعاىل لإلنسان،
مما يولد خوفاً من معصيته ،وسعياً إلرضائه وطاعته ،وأنساً بقربه وحبه ،فريتقي
املؤمن يف درجات اإلميان.
يفيد وصف هللا تعاىل أبنه شهيد يف سياق فتنة املؤمنني عن دينهم؛ تثبيت املؤمنني
على عقيدهتم وعدم تنازهلم عن مبدئهم ،فمن آمنوا به وعذبوا بسبب إمياهنم به،
شهيد على ما وقع عليهم من عذاب وفتنة ،وسيجازي الظامل ،وينتقم للمظلوم.

ِين َف َت رنوا ْ ٱل ۡ رم ۡؤ ِمن َ ۡ ۡ َ
اب َج َه هن َم َول َ ره ۡم َع َذ ر
ت رث هم ل َ ۡم َي رتوبروا ْ فَلَ ره ۡم َع َذ ر
إ هن هٱَّل َ
اب ٱ ۡ َ
يق١٠
ر
ۡل
ِني َوٱل رمؤمِنَٰ ِ
ِ
ِ ِ

 قوله تعاىل( :مث مل يتوبوا) وتعلق التوبة ابلذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات ،فيه داللة علىعظيم رمحة هللا تبارك وتعاىل ومجيل عفوه ،فاهلل يغفر للكافر الظامل املعتدي إن هو
اتب وآمن ،ففي ذلك هداية مباشرة للكافر الظامل أن يتوب ،وإذا كان ذلك يف
حق الكافر الظامل فهو يف حق املؤمن أوىل وأقرب.
 وقوع التوبة من هللا على الكافر الظامل املعتدي داللة على عظيم كرم هللا تعاىل،وواسع حلمه ،ومجيل تعامله .واإلله الذي هذا شأنه يستحق العبادة واحلب ،فحري
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ابإلنسان أن يتوجه إليه وحده ،وأن حيبه ويتقرب منه ،وأن يعتز إبميانه به وانتسابه
إليه.
قد حتصل التوبة على من فنت املؤمنني واملؤمنات ،فيكون الظامل قد ختلى عن ظلمه
واتب هللا عليه ،فيدخل يف صف املؤمنني جبوار من وقع ظلمه عليهم ،وليس على
املؤمن أن أيخذ أثره منه بعد أن قبل هللا توبته ،ويف ذلك إشارة إىل أن املؤمن العامل
لدين هللا هو أجري عند هللا ،أيخذ أجره وثوابه من هللا مقابل عمله وإميانه ،وال
يطالب حبق مقابل عمله إال من هللا تعاىل.
وقوع الفاء العاطفة اليت تفيد التعقيب السريع ،فيها داللة على سرعة إيقاع هللا تبارك
ِّ
مستح ِّقه ،ويف ذلك هداية للظامل أن يرجع عن ظلمه وغيه،
وتعاىل عذابَه على
وهداية للمظلوم أال ييأس من قدرة هللا تعاىل الذي سينتقم له ،فيطمئن جبنبه ،وأينس
بقربه.
تقدمي اجلار واجملرور (هلم) يف اجلملتني؛ فيه داللة على مزيد اهتمام مبن سيقع عليهم
العذاب ،وذلك للفت انتباههم ملا سيناهلم يف اآلخرة جزاء صنيعهم ،ولعل ذلك
التنبيه يكون هداية هلم لريجعوا قبل أن ال ميلكوا الرجوع.
تكرار مجلة العذاب ،وإضافة العذاب إىل (جهنم) وإىل (احلريق) فيه زايدة هتويل من
شدة العذاب وفظاعته ،ويف ذلك حتذير للظاملني املعتدين لعلهم يرجعون ،وتسلية
للمظلومني الذين وقع عليهم الظلم وختفيف ملصاهبم.
كما أن يف تكرار (عذاب احلريق) مبقابلة ما وقع من (عذاب احلريق) ابملؤمنني يف
قصة األخدود؛ إشارة إىل تسلية املظلومني وأن هللا تعاىل سيعاقب من ظلموهم
أضعاف ذلك العذاب الذي وقع عليهم يف الدنيا.

َۡ َ ۡ ََۡ ر َ َ َۡ ۡ ر ۡ َ
ه ه َ َ َ ر ْ َ َ ر ْ ه َٰ َ َٰ َ ر ۡ َ هَٰ َ ۡ
كب ر
ي١١
إِن ٱَّلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
ت لهم جنت َت ِري مِن َتتِها ٱۡلنهَٰر ُۚ ذَٰل ِك ٱلفوز ٱل ِ

 يف اآلية أتكيد على أن اإلميان مقرون ابلعمل الصاحل ،فهو ليس تصديقاً ابلقلبفقط ،وإمنا ال بد أن يوافقه العمل الصاحل.
 تقدمي اجلار واجملرور (هلم)؛ فيه داللة على مزيد اهتمام مبن سيدخله هللا اجلنة؛ وهماملؤمنون به عموماً ،والذين فُتنوا بسبب إمياهنم بشكل خاص مبا دل عليه السياق،
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وذلك للفت انتباههم ملا استحقوا به الكرامة من عند هللا تعاىل ،فهم ذو شأن عظيم
عنده سبحانه ،فيكون ذلك هداية هلم ليثبتوا على دينهم ويزيدوا من إمياهنم ويتقربوا
من رهبم ويرضوا حبكمه ويطمئنوا جبنبه.
 ذكر اجلنات بلفظ اجلمع ،وزايدة وصفها أبهنا (جتري من حتتها األهنار) فيه تعظيملشأهنا ،وتشويق ملن أراد أن يدخلها ،فيبعث يف نفس املؤمن السعادة يف احلياة
الدنيا ملا ينتظره من نعيم يف اآلخرة ،ويكون تسلية له مما جيد من بالء يف الدنيا.
 التعقيب بعد ذكر نعيم اجلنة بقوله( :ذلك الفوز الكبري) مع تعريف جزأي اجلملة؛فيه داللة على أن ذلك الفوز هو الفوز ،وما عداه ليس بفوز ،ابإلضافة إىل وصفه
بـ (الكبري)؛ ففيه هداية للمؤمن ليسعى يف احلياة الدنيا لتحقيق ذلك الفوز ،وسلوك
سبيله وما يوصل إليه ،وأال يرى يف أي جناح دنيوي مؤقت فوزاً حقيقياً يوازي فوز
اآلخرة ونعيم اجلنة.

َ ََ
ه
َ
إِن َب ۡطش َر لبِك لشدِيد١٢

-

-

-

يف اآلية ختويف من عذاب هللا تبارك وتعاىل ،يتمثل حبرف (إن) املشدد الذي يفيد
أتكيد ما بعده ،واستعمال لفظة (بطش) اليت فيها من القوة والسرعة والغلظة،
ووصف البطش ابلشديد ،مع اقرتان اخلرب ابلالم اليت تفيد التأكيد؛ ويف ذلك هداية
للناس أن حيذروا من ذلك العذاب وجيتنبوا ما يقرب إليه.
مل تذكر اآلية أن ذلك البطش سيكون يف اآلخرة ،فيؤخذ اللفظ على عمومه؛ يف
الدنيا واآلخرة ،ويف ذلك إشارة للظامل املعتدي أن عذاب هللا تعاىل قد يقع عليه يف
الدنيا فينتقم منه عاجالً ،أو يؤخره إىل يوم القيامة ،ويف ذلك مزيد حتذير له أن
العذاب قد يقع عليه عاجالً ال آجالً.
ويف اآلية أيضاً تطمني وإيناس للمظلومني يف الدنيا ،إذ سينتقم هللا تعاىل هلم ببطشه
الشديد ملن ظلموا واعتدوا سواء يف الدنيا أم يف اآلخرة.
يف ورود لفظ (رب) دون غريه من األمساء ،وإضافته لكاف اخلطاب اليت تعود على
النيب صلى هللا عليه وسلم ،يشري إىل مزيد اهتمام وتعظيم لشأن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وأنه مبوقع كرمي عند ربه ،وأنه تعاىل سيوقع مبن آذاه وظلمه أشد العذاب،
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وفيه لطف مجيل يف خماطبته تعاىل لنبيه الكرمي؛ فريشد ذلك إىل تعظيم شأنه صلى
هللا عليه وسلم ،ولزوم السري على هنجه ،واالنتساب لدينه ،والسري على سنته ،مما
قد يُنال به العلو والرفعة يف املقام عند هللا تعاىل.
 يف ورود لفظ (رب) الذي يفيد الرعاية والعناية والقيومية؛ أتنيس للنيب الكرمي صلىهللا عليه وسلم وللدعاة من بعده ،ولكل مظلوم ومفتون بسبب دينه ،ففي ذلك
حتبب من هللا تعاىل ملن آمن به وعمل يف سبيل دينه ،مما يدعو لزايدة حمبة هذا اإلله
العظيم ،واألنس بقربه واالطمئنان جبنبه.

هر رَ رۡ ر
ِئ َويرع ر
ِيد١٣
إِنهۥ هو يبد

 يف لفظ (يبدئ) معىن اإلذن واإلرادة املطلقة ببدء كل شيء ،ويف لفظ (يعيد) معىناإلرادة املطلقة إبعادة كل شيء كما بدأ ،ويف ذلك إحاطة اتمة بكل ما حيصل يف
الكون ،فاهلل هو املتصرف احلاكم لكل شيء؛ ويف ذلك هداية لإلنسان أال خيرج
عن طاعة ذلك اإلله ،إذ كل ما يف حياة اإلنسان ملك لذلك اإلله العظيم وحتت
تصرفه ،وال خيرج شيء عن إرادته ومشيئته.
 قيل يف معىن (يبدئ ويعيد) :أي يبدئ احلياة يف الدنيا ويعيدها يف اآلخرة ،وقيل:يبدئ العذاب يف الدنيا ويعيده يف اآلخرة ،ويف كال املعنيني هتديد ووعيد مبن كذب
آبايت هللا ،وظلم عباد هللا ،وفتنهم عن دينهم؛ لعله يتوب ويرجع ،وكذا فيهما تسلية
نصفون فيه ،ويؤخذ هلم احلق فيه ممن
للمؤمنني واملظلومني مبجيئ اليوم الذي يُ َ
ظلمهم ،فريشدهم ليثبتوا على طريقهم ،ويزيدوا قرابً من رهبم.
 على املؤمن أن يكون موقناً ابهلل تعاىل وإبرادته املطلقة وإحاطته لكل شيء ،فيطمئنجبنب هللا الذي بيده كل شيء ،ويطمئن بقربه .ويف اآلية تسلية للمؤمن مما قد يقع
به من شدة وظلم وابتالء.

ور ٱل ۡ َو رد ر
َو ره َو ٱلۡ َغ رف ر
ود١٤

 اآلية تدل على سعة رمحة هللا تعاىل ،وعلى عظيم عفوه ،ومجيل وده؛ فهو يغفرذنوب عبده مجيعاً إن هو اتب وأانب ،ويف ذلك إرشاد لإلنسان أن يقبل على هللا
تعاىل ويطلب مغفرته وخيطب وده ،وال شيء حيول بني العبد ومواله؛ سواء أكان
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مؤمناً أم كافراً ،مطيعاً أم عاصياً ،مظلوماً أم ظاملاً؛ فهي رسالة لكل هؤالء أن ال
جيعلوا حاجزاً بينهم وبني التوبة إىل هللا.
 ذكر صفة (الغفور) يف سياق وقوع الظلم على املؤمنني برهبم؛ فيها إشارة إىل أن هللاتعاىل يغفر لعبده املؤمن ذنوبه بكل شدة يعيشها وبكل أمل حيس به وبكل ظلم
يناله ،حىت يلقى هللا تعاىل وليس عليه خطيئة؛ فيبعث ذلك يف نفس املؤمن قوة يف
دين هللا ،ويستحلي البالء والعذاب إن كان يف سبيل هللا.
 ذكر صفة (الودود) يف سياق وقوع الظلم على املؤمنني برهبم؛ فيها إشارة إىل أن هللاتعاىل سيجازي من آمن به وابتلي يف سبيله خري اجلزاء ،فهو الودود الذي مينح من
حيبه من عطاايه وجيزل له من نعماه.

رذو ٱلۡ َع ۡر ِش ٱل ۡ َمج ر
يد١٥
ِ

 وصف هللا تعاىل أبنه (ذو العرش) فيه داللة على عظمته تعاىل وسعة علمه وإحاطتهلكل شيء ،ويف ذلك هداية للمؤمن به أن يستشعر عظمة هللا تعاىل ،وأن خيضع
حلكمه ويستجيب ألمره ويستمسك بعراه ،وأن يطمئن جبنبه ويفخر ابنتسابه إليه.
 وصف هللا تعاىل أبنه (اجمليد) فيه داللة على رفعة شأنه تعاىل وعلو مقامه؛ ويف ذلكهداية للمؤمن به أن يعتز بدينه ويستعلي إبميانه وأن يتواضع ملواله صاحب اجملد
والرفعة ،وأال يضيق إن وقع يف البالء وذل األسر ،بل يبقى شاخماً رافعاً رأسه أمام
سجانه
 يف اآلية توسيع إلدراك املؤمن الذي فُنت بسبب دينه ،ووقع يف احملنة ،ومن ضاقتعليه الدنيا مبا أصابه من بالء ،فيدرك عظمة العرش وجمده وعلوه (بداللة القراءة
الثانية) واتساع الكون واألفق البعيد للسماء ،فيخرج بنفسه من السجن الضيق
الذي ُحبس فيه ،ومن األخدود الذي عُ ِّذب فيه ،إىل الفضاء الرحب الوسيع ،فتطري
نفسه يف آفاق الكون ،بينما جسده ما زال يف ضيق وحمنة ،فيتسلى بذلك عن
ضيقه وحمنته ،فيكون أدعى لثباته على دينه.

َف هعال ل ل َِما يرر ر
يد١٦
ِ
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 يف اآلية تطمني للمؤمن املظلوم وحتذير للظامل املعتدي ،فاهلل قادر على تنفيذ وعده،وإنفاذ وعيده .واستخدم صيغة املبالغة (فعال) لتأكيد ذلك املعىن؛ ويف ذلك هداية
للمؤمن أن يسعد ويطمئن بوعد هللا ،وهداية للكافر أن حيذر من عذاب هللا ،فيعود
ويتوب من ظلمه وطغيانه.

َ ۡ َ َ َٰ َ َ ر
ِيث ۡ ر
ٱۡل رنو ِد١٧
هل أتىك حد

 اآلية خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم ولألمة من بعده ،ليطمئنه هللا تعاىل بوقوعالعقاب العاجل يف الدنيا على فئة ممن طغت وظلمت ،فيكون ذلك تسلية له صلى
هللا عليه وسلم وللدعاة لدين هللا إبمكان انتقام هللا هلم من عدوهم يف الدنيا قبل
اآلخرة.
 يف لفظ (حديث) أتكيد هلوان أمرهم على هللا ،فهم صاروا جمرد حديث ينقل ،وقددمر هللا قوهتم وأهلك جندهم واندثر جربوهتم ،فما بقي منهم إال قصص تروى
وأحاديث حتكى؛ ويف ذلك هداية للمؤمن ليطمئن جبنب هللا ويدرك قوة هللا وعظمته،
فيُقبل على دعوة هللا من دون تردد ،وحيمل كتاب هللا بقوة.
 لفظة (اجلنود) فيها أتكيد لقوة هؤالء ،إذ إن من أهلكهم هللا تعاىل وصاروا أحاديثليسوا أانساً عاديني من عامة الشعب ،وإمنا هم جنود مهيؤون للمواجهة ومدربون
على القتال وأصحاب قوة وشكيمة؛ فإذا كان فعل هللا تعاىل ابجلنود هكذا ،فكيف
مبن دوهنم؛ ويف ذلك بيان لعظمة هللا تعاىل وقوته ،ودعوة للمؤمنني ليكونوا مع هللا
تعاىل ليكون هللا معهم.

َ َ َ
ف ِۡر َع ۡون َوث رمود١٨

 ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلية من هم اجلنود الذين أهلكهم بقوته ،ولعل سبب اختيارهؤالء قوهتم وجربوهتم وعدهتم اليت كانوا يتباهون ،فكانت النتيجة هالكهم
وتدمريهم ،وقد ذكرهم هللا تعاىل بكلمتني فقط ،وكأن هاتني احلضارتني والقوتني
العظيمتني ال تساواين شيئاً يف ميزان هللا ،ويف ذلك إشارة إىل هواهنم على هللا؛ ويف
كل ما سبق هداية للمؤمن أن يعتمد على هللا مهما بلغت قوة عدوه ،ومهما وصل
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بتبجحه وجربوته ،وكذا فيها هداية للكافر إذا مسع القرآن أال يستعلي بقوته ،فإن
هللا تعاىل قد أهلك من هم أشد منه قوة.

َ ه َ ََ ْ َ ۡ
ِين كف رروا ِِف تكذِيب١٩
ب ِل ٱَّل

 يلتفت السياق القرآين ألهل مكة من املشركني ،الذين كان األوىل هبم بعد مساعهذه اآلايت ،وبعد رؤية إهالك الظاملني أن يؤمنوا ابهلل ويصدقوا بنبيه وكتابه ،ولكنهم
آثروا الكفر على اإلميان ،بل جتاوزوا ذلك إىل التكذيب ،وهم داخلون فيه وهو
حميط هبم ،إشارة لعنادهم وكربهم ،بعد أن مسعوا اآلايت ،وقد جحدوا هبا واستيقنتها
أنفسهم ظلماً وعلواً؛ ويف ذلك تنفري من حاهلم ،ودعوة ألهل العقول السليمة أن
يستمعوا هلذا القرآن من دون مقرر مسبق ،وأن ال حيكموا بكذبه دون أن يتدبروا
آايته ،فلعله يكون سبباً لنجاهتم.
 ويف اآلية بيان ألهل اإلميان عن طبيعة فئة من أهل الكفر املعاندين ،الذين لنيستجيبوا ألمر هللا تعاىل مهما كان من القوة والعظمة والبيان؛ وأال ييأس املؤمنون
يف مواجهة هؤالء ،وأن يتعاملوا معهم مبا يناسب حاهلم من العناد والتبجح
والتكذيب.

ٓ
ح
َو ه ر
ٱَّلل مِن َو َرائ ِ ِهم ُّمِيُۢط٢٠

 يف اآلية تطمني للمؤمنني وحتذير للكافرين الظاملني املكذبني؛ فاهلل بعظمته وقوتهحميط هبم من كل جانب؛ بعذابه هلم وقدرته عليهم وعلمه هبم؛ ويف ذلك زايدة
ختويف هلم أن ال مفر من هللا إال إليه ،لعلهم يرجعون ،ويف اآلية هداية للمؤمن أن
يستمسك هبذا الدين ويدرك عظمة هللا ويطمئن جبنبه ويعتز ابالنتساب إليه.

َۡ ر َ رۡ َ ه
َّميد٢١
بل هو قرءان ِ

 أي ال يظنن أحد أن إمهال هللا للكافرين وعدم بطشه هبم يف الدنيا ،خيالف منهجهللا وسنته يف خلقه ،وال يظنن الكافرون أن إمهاهلم هو إمهال هلم ،بل إن هللا هلم
ابملرصاد ،وينتظرهم عذاب أليم ،إال أن الصورة مل تكتمل بعد يف احلياة الدنيا ،وال
تتم الصورة إال يوم احلساب ،وذلك سنة إهلية شرعية ووعد من هللا يف قرآن جميد،
ويف ذلك تيئيس للظاملني املكذبني وإشارة هلم لئال يفرحوا بنصر مؤقت زائل ،وأهنم
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ينتظرهم عذاب أليم ،وفيه أيضاً تطمني للمظلومني الذين مل ينتقم هللا هلم من عدوهم
يف احلياة الدنيا ،أبن ذلك وفق سنة إهلية شرعية ،وأن وعده تعاىل للمؤمنني إما
ابلنصر يف الدنيا ،أو ابلنعيم يف اجلنة ،ووعد هللا منجز انفذ.
 وصف القرآن أبنه جميد ،أي صاحب علو وجمد ورفعة ،يف مقامه ومكانه ومكانتهوأحكامه وسننه ،فال يستطيع أحد أن ينزل من مقامه وعلو شأنه ،وال أن يبدل
فيها وال أن يغري سنة هللا ،والقرآن كذلك رفعة ألهله والداعني من أجله ،فهم أهل
هللا وخاصته ،وهو حيفظهم حبفظه ويُسعدهم ابجلزاء احلسن يوم القيامة.

َ
هۡر
ِِف ل ۡوح ُّمفوظ٢٢

 داللة إىل أن تلك السنة اليت أرادها هللا تعاىل يف خلقه ،هي حمفوظة يف مكان اليتغري وال يتبدل ،يف اللوح احملفوظ الذي كتب هللا تعاىل فيه كل ما كان وما سيكون
إىل يوم القيامة؛ ويف ذلك إشارة وهداية للمؤمن أن يرضى بقضاء هللا ،ويطمئن
حبكم هللا ،فال يتوكل إال على هللا.

 -5اخلامتة
أهم النتائج والتوصيات
النتائج
موضوع سورة الربوج وحمورها العام هو:
•
تقرير قاعدة عامة وسنة رابنية يف بيان مصري املؤمنني املستضعفني والظاملني املعتدين ،وأن
اجلزاء األوىف هلم ال يتم بصورته النهائية إال يوم القيامة؛ وأن عدم إيقاع العقوبة ابلظامل يف
الدنيا ال يتناىف مع شهود هللا تعاىل له وقدرته عليه ،بدليل ما وقع من انتقام ألمثاله يف الدنيا.
مقصد سورة الربوج ورسالتها وهدايتها اخلاصة:
•
تسليم األمر هلل واالطمئنان جبنبه وإدراك شهوده.
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الفرق بني مقصد السورة وموضوعها؛ أن املوضوع أيخذ الطابع الوصفي اإلخباري
•
عن ملخص فكرهتا األساسية .أما املقصد فيكون إنشائياً طلبياً ويركز على جانب اهلداية
املستفادة والثمرة املرجوة من السورة يف احلياة العملية.
يرتبط اسم السورة (الربوج) بتوجيه اإلنسان إىل إدراك شهود هللا تعاىل له ،من خالل
•
الصورة احلسية اليت متثلها إحاطة الكرة األرضية أببراج السماء من كل جانب ،وكأهنا ترقب
أحداث الكون وحياة الناس جبميع تفاصيلها.
التوصيات
االهتمام يف جانب التفسري املوضوعي مل يكن عند السابقني ،وابلرغم من انتشاره
•
يف الوقت احلاضر بني الباحثني وطالب الدراسات العليا واجلامعات يف كثري من اجلهود
األكادميية  -إال أنه يتم يف معظم احلاالت بطريقة غري منهجية ،وتقوم على الربط املباشر
بني اآلايت ،من غري إحكام ألسباب الرتابط واملناسبات والعالئق بني مفردات السورة.
على الدارسني يف جمال القرآن الكرمي التوجه حنو بناء الوحدة املوضوعية للسور
•
القرآنية ،وأعتقد أنه أمر عظيم جلل؛ حيتاج جهوداً مضنية وأوقااتًكثرية لبناء منظومة أفكاره،
وجتلية أسرار بيانه ،وصوالً لتشييد منظومة البناء احلضاري للفرد املسلم ،واألمة املسلمة ،كما
أرادها القرآن.
أوصي الدارسني يف ميدان الوحدة املوضوعية للسور القرآنية عدم االلتفات للكم،
•
فاملهم هو النوع ،وجودة اإلنتاج ،وال داعي للعجلة يف هذا امليدان.
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