
  ٣
  

 
 

إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 
 .من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. ومن سيئات أعاملنا

ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 
 .ورسوله

َيا أهيا الذين آمنُوا اتقوا اهللاَّ حّق َ َْ ُ ْ ّّ َ ُِّ َ َ تقاته والمتوتن إال وأنتم مسلمون َ َ َُ ْ ّ ْ ُِ ُ ْ ُ َُ َ ّ َّ َِ ِ آل [ِ
 ].١٠٢:عمران

َيآ أهيا النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلَق منْها  َ َ ْ ْ َّ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َُ ََ َ ٍَّ َْ ُ َ ُُّ ُ َ
ْزوجها وبث منْهام رجاال كثريا ونسآء واتقوا اهللاََّ الذي ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِّ ُ ً ََّّ ً َ ْ ََ ً ِ ِ تسآءلون به َ ِ َ ُ َ َ َ

ًواألرحام إن اهللاََّ كان عليكم رقيبا  َ َ َّْ ْ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َ ِ  ].١:النساء[َ
ًيا أهيا الذين آمنُوا اتقوا اهللاَّ وقولوا قوال سديدا  َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ِّ َِ َ ًُّ ْ َ َ َّ َ ْيصلح لكم أعاملكم . َ َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ
ُويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَّ ورسوله  َ ُ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ ًفقد فاز فوزا عظيام ْ ِ َ ًَ َ َ َ َْ ْ

 ].٧١-٧٠:األحزاب[
َّإن خري احلديث كتاب اهللاَِّ وخري اهلدي هدي حممد صىل اهللاَُّ :  أمابعد َ ُ َ ٍُ ِ ِ َِّ ْ َ َْ ُ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ََ َْ َّ ِ

ٌعليه وسلم ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة َ َّ َ َّ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َْ َ َِ ٍُ ُِ َ َ َ َْ ُ َ َِ ْ َّ َ. 
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مراصد املطالع يف تناسب املقاطع "فهذا حتقيق رسالة : ّأما بعد
ًمقدما بني يدي .  جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي رمحه اهللا"واملطالع ِّ

، وتشتمل "تعريف موجز بالسيوطي وكتابه"النص املحقق دراسة بعنوان 
 :عىل  بيان ما ييل 

 .تعريف موجز بالسيوطي: أوال 
 .تعريف موجز بالكتاب: ثانيا 

 .بيان منهج التحقيق والتعليقواختم هذه الدراسة ب
و ال يفوتني تسجيل جزيل الشكر للقائمني عىل قسم املخطوطات 
وامليكروفلم بمعهد البحوث وإحياء الرتاث، بجامعة أم القرى، كام أسجل 
شكري لفضيلة الشيخ حممد بن نارص العجمي، عىل ما بذله من جهد يف 

ي الشكر والعرفان احلصول عىل مصورة خمطوطتني هلذا الكتاب، فله من
 .ًباجلميل، وجزاه اهللا خريا

ًسائال اهللا عزوجل أن يتقبل مجيع عميل خالصا لوجهه الكريم وداعيا إىل  ً ً
سنة نبيه الرؤوف الرحيم، وأن يرزقني فيه القبول يف الدنيا واآلخرة، إنه 

 .سميع جميب
 حممد بن عمر بازمول.د
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  تعریف موجز بالسیوطي وكتابھ
 

 :ذه الدراسة عىل بيان ما ييلتشتمل ه
 .تعريف موجز بالسيوطي: أوال 
 . "مراصد املطالع"تعريف موجز بكتاب : ًثانيا 

 :وإليك البيان
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  ٧
  

  .)١(تعریف موجز بالسیوطي رحمھ اهللا: أوال 
  

  :مؤلف ھذه الرسالة 
عبد الرمحن بن الكامل أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن الفخر [ هو 

لدين حممد بن سبف الدين خرض بن نجم الدين أيب عثامن بن ناظر ا
 .)٢(]الصالح أيوب بن نارص الدين حممد بن الشيخ مهام الدين اخلضريي

ّوأما نسبتنا باخلضريي، فال أعلم ما تكون إليه ": قال السيوطي رمحه اهللا
ّحملة ببغداد، وقد حدثني من أثق به: هذه النسبة، إال اخلضريية ّ ِ أنه سمع : َ

ً يذكر أن جده األعىل كان أعجميا أو من الرشق؛ - رمحه اهللا تعاىل -والدي  ّ
 .)٣(اهـ"فالظاهر أن النسبة إىل املحلة املذكورة

  :مولده ونشأتھ وطلبھ للعلم 
كان مولدي بعد املغرب ليلة األحد ": ّحيدثنا السيوطي عن ذلك فيقول

 .مستهل رجب سنة تسع وأربعني وثامنمئة

                                                
حسن المحاضرة في تاریخ " ترجم السیوطي رحمھ اهللا لنفسھ في كتابھ )١(

، وقد اعتمدت على ھذه الترجمة بقلمھ مع )٣٤٤-١/٣٣٥" (مصر والقاھر
  .قزیادات وتتمات، أنبھ علیھا في محلھا، وأسأل اهللا التوفی

  ).  ١/٣٣٥( كذا أورد نسبھ رحمھ اهللا في حسن المحاضرة )٢(
  ).  ١/٣٣٦( حسن المحاضرة )٣(
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رجل كان من : ىل الشيخ حممد املجذوبُومحلت يف حياة أيب إ
 .ّ؛ فربك عيل)١(كبار األولياء بجوار املشهد النفييس

 .ًونشأت يتيام، فحفظت القرآن ويل دون ثامين سنني
 ."ثم حفظت العمدة، ومنهاج الفقه واألصول، وألفية ابن مالك

  :شیوخھ 
يواصل السيوطي رمحه اهللا احلديث عن طلبه للعلم، فيذكر اشتغاله  

رشعت يف االشتغال بالعلم من مستهل سنة ": باألخذ عن املشايخ، ويقول
؛ فأخذت الفقه والنحو عن مجاعة من )وثامنمئة: يعني(أربع وستني 

وأخذت الفرائض عن العالمة فريض زمانه الشيخ شهاب الدين . الشيوخ
 إنه بلغ السن العالية، وجاوز املئة بكثري،: ، الذي كان يقال)٢(الشار مساحي

 .واهللا اعلم بذلك، قرأت عليه يف رشحه عىل املجموع
 ).وثامنمئة: يعني(وأجزت بتدريس العربية يف مستهل سنة ست وستني 

                                                
ولھم .  مشھد السیدة نفسیة، من المشاھد البدعیة المشھورة لدى أھل مصر)١(

وانظر . فیھ اعتقادات وأفعال ھي من الشرك والضالل، نسأل اهللا العافیة
  ). ٢٧/٤٩٠(مجموع الفتاوى 

 ھو أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي، الشافعي، شھاب الدین )٢(
المنجم في .          الفرضي، مات في رجب سنة خمس وستین وثمانمئة

  .   ٥٧المعجم ص
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ّفكان أول يش ألفته رشح . )١(ّوقد ألفت يف هذه السنة ْ
ِّاالستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ االسالم علم الدين 

ْالبلقيني  والزمته يف الفقه إىل أن مات، فالزمت ً، فكتب عليه تقريظا،)٢(ُ
وأجازين بالتدريس واإلفتاء من سنة ست . )٣(...ولده، فقرأت عليه

فلام تويف سنة ثامن وسبعني لزمت شيخ )٥(، وحرض تصديري)٤(وسبعني
 ... .اإلسالم رشف الدين املناوي، فقرأت عليه 

                                                
 یعني سنة ست وستین وثمانمئة، ولھ من العمر رحمھ اهللا سبع عشرة سنة )١(

  .  تقریبًا
ني البلقیني، سراج الدین  ھو صالح بن عمر بن رسالن بن نصیر الكنا)٢(

وفیھ . أبوحفص، مات یوم األربعاء خامس رجب سنة ثمان وستین وثمانمئة
  .  ١٢٧أّول مرثیة نظمھا السیوطي، تجدھا بنصھا في  المنجم ص

 ذكر السیوطي ھنا مقدار ما قرأه علیھ من الكتب، محددًا ذلك باألبواب، وقد )٣(
لیرجع إلى حسن المحاضرة حذفتھ  اختصارًا فمن شاء الوقوف علیھ ف

)١/٣٣٧.(  
وقد ذكر السیوطي في محل .  وُعمر السیوطي حینھا سبع وعشرون سنة)٤(

، أنھ أفتى من مستھل )١/٣٣٨(آخر من ترجمتھ لنفسھ في حسن المحاضرة 
سنة إحدى وسبعین، یعني ولھ من الُعمر اثنتان وعشرون سنة تقریبًا، 

لمذكور اإلجازة في االفتاء، ال متى ومقصوده ھنا متى حّصل من ھذا الشیخ ا
  !  بدأ االفتاء

  .  ١٢٨ وذلك بالجامع الشیخوني، كما قال السیوطي في المنجم ص)٥(
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 ولزمت يف احلديث والعربية شيخنا اإلمام العالمة تقي الدين
ُالشمنِّي[ ً، وكتب يل تقريظا عىل رشح )٢(، احلنفي، فواظبته أربع سنني)١(]ُ

ّألفية ابن مالك، وعىل مجع اجلوامع يف العربية تأليفي، وشهد يل غري مرة 
ًبالتقدم يف العلوم بلسانه وبنانه، ورجع إىل قويل جمردا يف حديث، فإنه أورد  ّ ّ

االرسا، وعزاه إىل ختريج ابن يف حاشيته عىل الشفاء حديث أيب اجلمرا يف 
ماجه، فاحتجت إىل إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجة يف مظنته فلم أجده، 
فمررت عىل الكتاب كله فلم أجده، فاهتمت نظري، فمررت ثانية فلم 
أجده، فعدت ثالثة فلم أجده، ورأيته يف معجم الصحابة البن قانع، فجئت 

 ذلك أخذ نسخته، وأخذ القلم ّإىل الشيخ وأخربته، فبمجرد ما سمع مني

                                                
  .وھو خطأ، والصواب ما أثبتھ" الشبلي): "١/٣٣٧( في حسن المحاضرة )١(

وھو أحمد بن محمد بن محمد بن حسن تقي الدین أبو العباس ابن كمال الدین   
والده على مذھب مالك، أّما ھو فقد كان على مذھب أبي الشمني، كان 

حنیفة، من ذریة تمیم الداري رضي اهللا عنھ، مات لیلة األحد سابع عشر ذي 
  .٨٣المنجم في المعجم ص.        الحجة، سنة اثنتین وسبعین وثمانمئة

الزمت : "٨٦ منھا سنتین في الروایة والدرایة، قال السیوطي في المنجم ص)٢(
خ مّدة سنتین في الروایة والدرایة، فقرأت علیھ، وسمعت روایة الكثیر الشی

  اھـ .."مما ھو مبین في فھرستي
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فرضب عىل لفظ ابن ماجة، وأحلق ابن قانع يف احلاشية، 
 .فأعظمت ذلك وهبته، لعظم منزلة الشيخ يف قلبي، واحتقاري يف نفيس

 !أال تصربون، لعلكم تراجعون: فقلت
 . الربهان احللبي"ابن ماجه": ال، إنام قلدت يف قويل: فقال

 .ومل أنفك عن الشيخ إىل أن مات
، أربع )١(ولزمت شيخنا العالمة أستاذ الوجود حمي الدين الكافيجي

عرشة سنة، فأخذت عنه الفنون من التفسري واألصول والعربية واملعاين 
 .وغري ذلك، وكتب يل إجازة عظيمة

ً دروسا عديدة يف الكشاف )٢(وحرضت عند الشيخ سيف الدين احلنفي
 . ...والعضدوالتوضيح وحاشيته عليه، وتلخيص املفتاح، 

وسافرت بحمد اهللا تعاىل إىل بالد الشام واحلجاز واليمن واهلند 
ّواملغرب والتكرور، وملا حججت رشبت ماء زمزم ألمور؛ منها أن اصل يف 

                                                
 ھو محمد بن سلیمان بن مسعود الرومي البرغمي، أبوعبداهللا الكافیجي )١(

المنجم .    ھـ٨٧٩الحنفي، مات لیلة الجمعة رابع جمادى األولى سنة 
  .   ١٨٣ص

د بن محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري الحنفي  ھو ابن قطلوبغا، محم)٢(
سیف الدین الحنفي، مات لیلة الثالثاء في عشري ذي القعدة سنة إحدى 

  .  ٢٠٦المنجم ص.  وثمانین وثمانمئة
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ْالفقه إىل رتبة الشيخ رساج الدين البلقيني ويف احلديث إىل رتبة . ُ
 .)١(اهـ"احلافظ ابن حجر
أوردهتم : ً الرواية سامعا وإجازة فكثريّوأما مشاخيي يف": وقال رمحه اهللا

؛ ومل أكثر من )٢(ّيف املعجم، الذي مجعتهم فيه، وعدهتم نحو مئة ومخسني
 .)٣(اهـ"سامع الرواية الشتغايل بام هو أهم، وهو قراءة الدراية

  :نشاطھ العلمي 
 .أفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعني": قال السيوطي رمحه اهللا 

 .من مستهل سنة اثنتني وسبعنيوعقدت إمالء احلديث 
التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، : ورزقت التبحر يف سبعة علوم

واملعاين، والبيان، والبديع، عىل طريقة العرب والبلغاء، ال عىل طريقة 
 . ...العجم وأهل الفلسفة

 .أصول الفقه واجلدل والترصيف: ودون هذه السبعة يف املعرفة: قال

                                                
  ).  ٣٣٨-١/٣٣٦( حسن المحاضرة )١(
، )معجم شیوخ السیوطي" (المنجم في المعجم" طبع لھ رحمھ اهللا كتاب )٢(

ھیم باجس عبدالمجید، دار ابن حزم، الطبعة األولى دراسة وتحقیق إبرا
  .ھـ١٤١٥

  ).  ١/٣٣٩( حسن المحاضرة )٣(
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 . والتوسل والفرائضودوهنا اإلنشاء 
 . ودوهنا القراءات ومل آخذها عن شيخ

 . ودوهنا الطب
ّوأما علم احلساب فهو أعرس يشء عيل، وأبعده عن ذهني؛ وغذا نظرت  ّ

 .ًيف مسألة تتعلق به فكأنام أحاول جبال أمحله
ًوقد كنت يف مباديء الطلب قرأت شيئا يف علم املنطق، ثم ألقى اهللا 

عت أن ابن الصالح أفتى بتحريمه، فرتكته لذلك، وسم. كراهته يف قلبي
 .)١(اهـ"ّفعوضني اهللا تعاىل عنه علم احلديث، الذي هو أرشف العلوم

  :عقیدتھ ومذھبھ الفقھي 
السيوطي أشعري العقيدة، دون حمبة للكالم واملنطق اليوناين، يؤول  

 .الصفات، وبه لوثة صوفية، وكتبه تدل عىل ذلك
ًالشافعي فقها، دون تعصب فيام يظهر واهللا وهو عىل مذهب اإلمام 

 .اعلم
  :مؤلفاتھ 

                                                
  ).  ٠١/٣٣٩ حسن المحاضرة )١(
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ًرمحه اهللا، متحدث عن ) هـ١٢٥٠ت(قال الشوكاين  
وتصانيفه يف كل فن من الفنون مقبولة، قد سارت يف األقطار ": السيوطي

 .)١(اهـ"مسري النهار، ولكنه مل يسلم من حاسد لفضله، وجاحد ملناقبه
عت يف التصنيف يف سنة ست وستني، رش": قال السيوطي رمحه اهللا

كتاب سوى ما غسلته ورجعت )٢(وبلغت مؤلفايت إىل اآلن ثالثمئة
 .)٣(اهـ"عنه

ّوقد ألفت يف هذه ": ّوسبق ذكر أول مؤلفاته حيث قال رمحه اهللا
ّفكان أول يش ألفته رشح االستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه . )٤(السنة ْ

ًلبلقيني، فكتب عليه تقريظاِّشيخنا شيخ االسالم علم الدين ا ْ ُ" 
ّوذكر رمحه اهللا أسامء مصنفاته لتستفاد، وسامها حسب العلوم، فذكر 
مصنفاته يف فن التفسري وتعلقاته، والقراءات، ومصنفاته يف فن احلديث 

                                                
  ).  ٣٢٩ -١/٣٢٨( البدر الطالع )١(
 یبدو أن ھذا العدد ھو ما حصل لدیھ إلى حین كتابتھ ھذه الترجمة في كتابھ )٢(

ؤلفات ما یزید على التسعمئة ، وإال فإن للسیوطي من الم"حسن المحاضرة"
  .  كتاب ورسالة، كما سیأتي في التعلیق بعد قلیل

  ). ١/٣٣٨( حسن المحاضرة )٣(
 یعني سنة ست وستین وثمانمئة، ولھ من العمر رحمھ اهللا سبع عشرة سنة )٤(

  .  تقریبًا
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وتعلقاته، ومصنفاته يف فن الفقه وتعلقاته، ثم ذكر األجزاء 
 ثم ذكر مصنفاته يف فن املفردة يف مسائل خمصوصة عىل ترتيب األبواب،

العربية وتعلقاته، ثم ذكر مصنفاته يف فن األصول والبيان والتصوف، ثم 
 .)١(مصنفاته يف فن التاريخ واألدب

مراصد املطالع يف تناسب املقاطع "والذي هيمنا هنا هو أنه ذكر كتاب 
 .)٢( من ضمن مؤلفاته يف التفسري وتعلقاته والقراءات"واملطالع

  :أمور أخرى 
للسيوطي رمحه اهللا بدوات وعجائب وغرائب؛ منها ما يتعلق بالعقيدة، 

إن ‘ومنها ما يتعلق بحاله مع أقرانه، لعيل أعود إليها بتوسع يف موضع آخر 
 .)٣(شاء اهللا تعاىل

  :وفاتھ 

                                                
). ٣٤٤-١/٣٣٩( ومن یرید الوقوف علیھا فلیرجع إلى حسن المحاضرة )١(

دلیل : "ثون بمؤلفات السیوطي، ورأیت كتابًا بعنوانوقد اھتم الباح
ألحمد الخازندار، ومحمد إبراھیم " مخطوطات السیوطي وأماكن وجودھا

وقد بلغ عدد ما . ھـ١٤٠٣الشیباني، من نشر مكتبة ابن تیمیة، الطبعة األولى 
  .ذكروه من أسماء كتب السیوطي واحدًا وسبعین وتسعمئة عنوانًا

  ).  ١/٣٣٩( حسن المحاضرة )٢(
 لینظر في حال السیوطي رحمھ اهللا مع أقرانھ كالم الشوكاني رحمھ اهللا في )٣(

  ).١/٣٢٩(كتابھ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  
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، تويف السيوطي )١(هـ٩١١ األوىل، سنة    يف شهر مجادى 
 .رمحه اهللا
  ".المطالعمراصد "تعریف موجز بكتاب : ثانیًا 

 
  :موضوع ھذا الكتاب 

فأول السورة هو املطلع، وآخر . املناسبات بني أول السورة وآخرها
 .السورة هو املقطع

فالكتاب يبني املناسبة بني أول كل سورة من سور القرآن العظيم مع 
 .آخرها

النون، "مصدر من ناسب يناسب مناسبة، ومادة : واملناسبة يف اللغة
ومنه النسب، . "اتصال يشء بيشء": دور حول معنى ت"والسني، والباء

 .)٢(سمي التصاله واالتصال به
                                                

 وھل كان في یوم الخمیس أم لیلة الجمعة، أم في صباح الجمعة؟ وھل كان )١(
األكثر على أنھ في في التاسع من جمادى أم في التاسع عشر، محل خالف، و

  .التاسع عشر، لیلة الجمعة
وكان موت ): "٣٣٥-١/٣٣٤(قال الشوكاني رحمھ اهللا في البدر الطالع   

صاحب الترجمة بعد أذان الفجر المسفر صباحھ عن یوم الجمعة تاسع عشر 
  اھـ  " أحدى عشر وتسعمئة٩١١جمادى األولى سنة 

  ).  ٥/٤٢٣( معجم مقاییس اللغة )٢(
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 .أنه متصل به بنوع قرابة: فالن نسيب فالن، تعني: تقول
 .املناسبة هي علة الرتتيب: ويف االصطالح العام 

علل ترتيب "مناسبات القرآن العظيم هي : وعند علامء القرآن العظيم
 .)١("أجزائه بعضها ببعض

املعنى الذي يربط بني "مناسبات القرآن العظيم هي : و بعبارة أخرىأ
 .)٢("سوره وآياته

 :، وهي التاليةأنواع املناسباتوقد تضمن هذا التعريف اإلشارة إىل 
 :املناسبات الداخلية، وهي األقسام التالية: النوع األول

مناسبات ترتيب آيات السورة الواحدة، واعتالق بعضها : األول
 .، وارتباطها وتالمحها وتناسقهاببعض

مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له، وذلك براعة : الثاين
 .االستهالل
وهو موضوع هذا الكتاب . مناسبة ختام السورة ملطلعها: الثالث

 .املحقق
                                                

  ).  ١/٥(نظم الدرر  انظر )١(
  ).  ٣/٣٢٣) (أبوالفضل( انظر االتقان )٢(
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مناسبة فواصل اآلي لآلية التي ختمت هبا، ومنه : الرابع
 .مت هبامناسبة أسامء اهللا احلسنى لآلية التي خت

 :املناسبات اخلارجية، وهي األنواع التالية: القسم الثاين
 .مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها: األول
 .مناسبة ختام السورة ملطلع السورة التالية هلا : الثاين

 .مناسبة مطلع السورة ملطلع السورة التي تليها: الثالث
سورة بمفردها مع وهناك نوع يدخل يف القسمني، فال ينظر فيه إىل 

سورة أخرى، وال إىل آية بمفردها مع آية أخرى، وهو مناسبة موضوع 
جمموعة من السور ملجموعة من السور، أو لسورة، ومناسبة موضوع مقطع 

 .)١(من اآليات يف السورة ملقطع آخر

                                                
 وقد أفردت دراسة خاصة بمباديء علم المناسبات في السور واآلیات، فمن )١(

  .  رام التوسع فلیرجع إلیھا غیر مأمور
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  : قیمة الكتاب العلمیة 
ًبا هذا الكتاب مفرد يف هذا الغرض، و ال أعلم يف هذا املوضوع كتا

 .هذه واحدة. ًمفردا غريه
إن هذا الكتاب مبني يف مجلته عىل استنباط وتأمل السيوطي : واألخرى 

وقد أردت ": بنفسه وتدبره للقرآن العظيم، فهو يقول يف خطبة الكتاب
ًبيان ذلك عىل ترتيب السور يف هذه الكراسة، مستخرجا له بفكري، إال ما 

ً طياته شيئا خاصا بالسيوطي وهذا حيمل يف. "ّرصحت بنقله عن غريي ً
 .ًخيتلف عن مجهور مؤلفاته التي هي مجع وتقميش غالبا

إن هذا الكتاب يبني املناسبات بني أول السورة وآخرها، وهذا : والثالثة 
 !مما يساعد عىل بيان املعنى املراد، ويربز صورة من االعجاز

 ذات - )١(ًا وإن كانت تتفاوت يف أثرها يف التفسري عموم-واملناسبات 
 :ّأثر  يف التفسري ظاهر بني، أوضحه فيام ييل

                                                
 ولذلك بعض أھل العلم ال یعد طلب بعض أنواع المناسبات في القرآن )١(

 الطاھر بن عاشور رحمھ اهللا یقول في مقدمة  العظیم من عمل المفسر؛ فھذا 
أّما البحث عن تناسب مواقع السور بعضھا إثر ): "١/٤(التحریر والتنویر 

  .اھـ"بعض، فال أراه حقًا على المفسر
ولعلك تالحظ اھتمام بعض المفسرین بأنواع من المناسبات دون سواھا، كما   

  .   واهللا اعلمتراه عند الرازي في تفسیره، ولعل ھذا ھو سببھ،
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يساعد هذا النوع من املناسبات عىل فهم القرآن وتفسريه، 
ققد خيفى معنى اآليات يف مطلع السورة، فيعني ختامها عىل بيانه؛ إذ أن 
املعنى املفتتح به يعود يف ختـــــــام السورة، أو يرتبط به ختام السورة فيتعني 

 .رتجح املراد عند التفسريأو ي
ّومن ذلك قول السيوطي رمحه اهللا، متحدثا عن املناسبة بني أول سورة  ً

فإنه ذكر يف : ّوأما املناسبة بني مطلع السورة وختامها": األعراف وآخرها
َإن وليـي اهللاُّ {: ، وقال يف آخرها]٢:األعراف [}كتاب أنزل إليك{: ّأوهلا ّ َِ ّ ِ

َالذي نزل الكت َِ ِْ َ  ].١٩٦:األعراف [}َابّّ
: وقابله بقوله] ٢:األعراف [ }فال يكن يف صدرك حرج منه{: وقال

ِ َأعرض عن اجلاهلني وإما ينَزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللاِّ} ْ َ ٌ َ ّ ِْ ِ َِ َْ َْ َ َ َ ْ ْْ َ َ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ{ 
، فأرشده إىل ما يصنع إذا حصل يف صدره نوع   ]٢٠٠-١٩٩:األعراف[

 . من احلرج
ًقليال ما {: ، وللكفار]٢:األعراف [}كرى للمؤمننيوذ{: وقال
ْإن الذين اتقوا {: ، وقابله يف آخر السورة بقوله]٣:األعراف  [}تذكرون َ ّ ّّ َ ِ ِ

َإذا مسهم طائٌف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبرصون  َ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ْ َ ُّ ُ ّ ْ ّ َُ ِ ِّ ْوإخواهنم . َّ ُُ َ َْ ِ
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ُيمدوهنم يف الغي ثم ال يقرص ُِ ْ ُ ُْ ََ ّ ّ ْ َ َُ ِ ]. ٢٠٢-٢٠١:األعراف [}َونُّ
 .فذكر بذكر املؤمنني وعدم تذكر الكافرين

َاتبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أوليآء{: وقال ْ ّ ّ ْ ََ ْ ُ ُ َ ّ ْ ُِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ِْ ِّ َ َّ ُ ُ ِ ِ{ 
َوإذا مل تأهتم بآية قالوا لوال {: ، وقابله يف آخرها بقوله]٣:األعراف[ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ْْ ِ َ ْ ِ

َاجتب ّيتها قل إنمآ أتبع ما يوحى إيل من ريبَْ َ ُ َ ّْ ّ َ َِ َ ِ ِ ِِ ّ ّ ََ ْ ؛ فانظر إىل ]٢٠٦:األعراف [}ُ
 .ّالتوافق بني أول السورة وآخرها

ًادعوا ربكم ترضعا وخفية{: وقال يف أوائلها ْ ً َْ َ ّ ُْ ّ َ َُ ْ ، وقال ]٥٥:األعراف [}َُ
ُواذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة ود{: يف آخرها َ َ ّ ًَ َ ً ْ ِْ ِّ َ َ ََ َِ ّ ِون اجلهر من القولُ ْ َ َْ ْ ْ َِ ِ َ{ 

 ].٢٠٥:األعراف[
ّوملا افتتح صدر السورة بأنه خلقهم ثم صورهم ثم أمر املالئكة فسجدوا  ّ
آلدم، ذكر يف ختامها أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، 
وذكر تغشيه هلا، ومحلها منه، وذكر قبل ذلك استخراجهم من ظهر أبيهم 

ليهم، وذلك قبل تغشيه حلواء، ومحلها باألوالد عىل آدم وأخذ امليثاق ع
ترتيب ذكر خلقهم، وتصورهم قبل سجود املالئكة آلدم اشارة إىل خلق 

 .األرواح قبل األجساد
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ّوملا ذكر أول السورة استكبار إبليس من السجود ختم  ّ
ِإن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته {السورة بـ  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ّ ََ َ ّ ُّ ْ َِ ْ َ ََ َ ُويسبحونه وله ِ َ ُ ُ ّ ُ ََ َ َ
َيسجدون ُ ُ ّ، فطابق آخر السورة أوهلا والتأم مقطعها مع ]٢٠٦:األعراف [}َْ

 . )١(اهـ"مطلعها، فاحلمد هللا عىل ما أهلم
ّففي أول السورة ملا ذكر إنزال ! ّانظر كيف بني املقطع املطلع: قلت ّ

 .ِّالكتاب بناه إىل ما مل يسم فاعله، ويف مقطعها سمي الفاعل
 من ترصفات rّيف أول السورة ذكر احلرج الذي يعرتي الرسول و

 .قومه، ويف مقطعها أرشده إىل ما يصنع إذا كان يف صدره نوع من احلرج
ويف مطلع السورة ذكر أن القرآن العظيم ذكرى للمؤمنني، ويف ختامها 

ِإن الذين اتقوا إذا مسهم طائٌف {: ًبني نوعا من هذه الذكرى  َِ َ ْ َ ّ ّْ ّ َُ َِ ِمن الشيطان ِّ َ ْ َّ ّ
َتذكروا فإذا هم مبرصون َ َ ْ َُ ِ ْ ّ ُُ ِ ّ  ].٢٠٢-٢٠١:األعراف [}َ

وكذا إذا تأملت جتد أن يف طلب مناسبة املطلع مع املقطع ما يعني 
 .ويساعد عىل فهم املعنى املراد واهللا اعلم

 .وهذه املناسبات تربز صورة من صورة اعجاز القرآن يف نظمه ومعناه

                                                
  ].ب/١٧١ل[  قطف األزھار )١(
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والركن . إن القرآن معجز"): هـ٧٤٩ت(وقال األصبهاين 
 .)١(اهـ"األبني لإلعجاز يتعلق بالنظم والرتتيب

وقد تتبعت أوائل السور املطولة، "): هـ٧٥٤ت(قال أبوحيان األندليس 
،  وذلك من ...فوجدهتا يناسبها أواخرها بحيث ال يكاد ينخرم منها يشء، 

بأوله، وهي عادة أبدع الفصاحة حيث يتالقى آخر الكالم املفرط يف الطول 
ًالعرب يف كثري من نظمهم، يكون أحدهم آخذا يف يشء ثم يستطرد منه إىل 

ًيشء آخر ثم إىل آخر هكذا طويال، ثم يعود إىل ما كان آخذا فيه أوال ّ ً ومن . ً
أمعن النظر يف ذلك سهل عليه مناسبة ما يظهر بباديء النظر أنه ال مناسبة 

 .)٢(اهــ"له
 يف دعواه النبوة، وأن هذا القرآن r الرسول وهي بذلك آية عىل صدق

العظيم كالم اهللا عزوجل ليس يف طوق البرش، إذ مهام بلغت فصاحة 
ًوبالغة الفرد من الناس ال يستطيع أن ينثر كالما حيفظ عنه خالل عرشين 
سنة، بأحداث وأحوال خمتلفة، ثم بعد هذا يكون كالمه املفرق املنجم 

املعنى، وعىل هذه الدرجة من الفصاحة املختلف األسباب؛ مرتابط 
                                                

  ).١/١٩( نظم الدرر )١(
  ) .٣٦٤-٢/٣٦٣( البحر المحیط )٢(
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والبيان، تااهللاِ وباهللاِ وواهللاِ ما هذا يف قدرة البرش، فكيف 
 .إن هو إال قول فصل، ما هو باهلزل!! أحدهم

من املعجز البني أسلوبه "): هـ٧٧٤ت(قال الشيخ ويل اهللا امللوي 
ْكتاب أحكمت آياته ثم فصلت{ونظمه الباهر، فإنه  ُ ْ ََ ُ ُّ ُ َ ْ ٌّ َ ِ ٍ من لدن حكيم خبريُِ ِ َ ٍ ْ ِّ َِ ُ{ 

 .)١(اهـ"].١:هود[

                                                
  .  بتصرف منھما) ٣/٣٢٣) (أبوالفضل(، االتقان )١/٦( نظم الدرر )١(
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، "مراصد المطالع: "موازنة بین السیوطي في كتابھ 
، من خالل كالمھ على ھذا النوع من "نظم الدرر: "والبقاعي في كتابھ 

  :المناسبات 
 مع كون السيوطي أفرد هذا النوع من املناسبات بالتصنيف، أعني 

ْختامها، إال أنه سبق إليه، و من أشهر من سبقه املناسبة بني مطلع السورة و ِ ِ ُ
البقـــــاعي : يف الكالم عليه عىل سور القرآن العظيم سورة سورة 

 .)١("نظم الدرر"رمحه اهللا، يف كتابه ) هـ٨٨٥ت(
                                                

 وھذا الكتاب فرد في بابھ، ویمكن أن یفرد كالمھ على كل نوع من )١(
المناسبة بین مطلع السورة ومقطعھا، المناسبات على حده، فیفرد كالمھ على 

  .والكالم على المناسبة في ترتیب سور القرآن، وھكذا
ھو  إبراھیم بن عمر بن حسن البقاعي، برھان الدین، نزیل : والبقاعي  

القاھرة ثم دمشق، وبھا توفي رحمھ اهللا في لیلة السبت ثامن عشر رجب سنة 
  .ھـ خمس وثمانین وثمانمئة٨٨٥

ومن أمعن : "في ترجمة البقاعي) ١/٢٠( في البدر الطالع قال الشوكاني  
النظر في كتاب المترجم لھ في التفسیر الذي جعلھ في المناسبة بین اآلي 
والسور؛ علم أنھ من أوعیة العلم  المفرطین في الذكاء، الجامعین بین علمي 

إلى وكثیرًا ما ُیشكل علّي شيء في الكتاب العزیز فأرجع . المعقول والمنقول
مطوالت التفاسیر، ومختصراتھا فال أجد ما یشفي، وأرجع إلى ھذا الكتاب 

  اھـ"فأجد ما یفید غالبًا
 أن السیوطي لم یشر إلى كتاب البقاعي من قریب أو بعید،  - حقیقة -والملفت   

مع كونھ على ھذه الدرجة من األھمیة "!  االتقان"ال في كتابھ ھذا، و ال في 
ن المناسبات، فإذا استحضرت ھذا، واستحضرت أن في بیان ھذا النوع م

السیوطي یخالف البقاعي في مسائل مھمة، كاعتقاد والیة ابن عربي الحاتمي 
الطائي، حتى إن السیوطي ألف كتابًا یرد فیھ على كالم البقاعي، و إذا  

= 
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وعند املوازنة بني منهج البقاعي رمحه اهللا ومنهج السيوطي يف 
بني مطلع : و بعبارة أخرىّاستخراج املناسبات بني أول السورة وآخرها، أ

 :السورة ومقطعها، نالحظ األمور التالية
 التزم البقاعي رمحه اهللا ببيان هذا النوع من املناسبات يف مجيع سور -

ّأما السيوطي فهناك العديد من السور مل يبني .  القرآن، الطويلة والقصرية
مس، سورة الطارق، واألعىل، والفجر، والش: فيها وجه املناسبة وهي

والليل، والضحى، والرشح والتني، والبينة والزلزلة، والعاديات، 
والقارعة، والعرص، والفيل، وقريش، واملاعون، والكوثر، والكافرون، 

 .والنرص، واملسد، والفلق
أن أبا حيان يف كالم له حول هذا النوع من املناسبات : وامللحوظة هنا

لة، قال أبوحيان األندليس ّقيد تتبعه هلذه املناسبات يف السور املطو
________________  

= 
استحضرت أنھ عصریھ مما یبعد أن ال یكون السیوطي َعِلم بالكتاب، فإنھ 

ن أن ترك السیوطي ذكر البقاعي وترك اإلشارة إلى كتابھ یغلب على الظ
ثم رأیت السیوطي ترجم للبقاعي . سببھ ھذا االختالف بینھما، واهللا اعلم

، وذكر فیھا ٢٤ص" نظم العقیان في أعیان األعیان"ترجمة حسنة في كتابھ 
الجواھر والدرر في مناسبة اآلي : "كتاب البقاعي في المناسبات وسّماه

  !فاهللا اعلم بحقیقة الحال"!! والسور
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وقد تتبعت أوائل السور املطولة، فوجدهتا "): هـ٧٥٤ت(
 . )١ (اهـ"يناسبها أواخرها بحيث ال يكاد ينخرم منها يشء

ّوالسيوطي رمحه اهللا مل جير عىل هذا القيد، فقد بني مناسبات سورة 
سبات، قرص ّقصرية، غاية ما يف األمر أنه ملا اعتمد عىل نفسه يف استنباط املنا

 .معه البيان عن بعض السور، واهللا اعلم
 اشرتك البقاعي والسيوطي رمحهام اهللا يف منهج بيان املناسبة بني أول -

والبقاعي . السورة وآخرهــا ؛ فهي تارة تكون لفظية، وتارة تكون معنوية
 .ًأكثر احتفاال باملناسبات املعنوية، والسيوطي عكسه، واهللا اعلم

ط العبارة يف بيان املراد، بخالف السيوطي فإنه يقترص  البقاعي يبس-
عىل جمرد اإلشارة إىل اآلية، أو موضع الشاهد منها، بإجياز شديد، قد يصل 

 . ًإىل درجة الغموض أحيانا
ً وأمر آخر وهو أهنام ال يتفقان دائام يف وجه املناسبة بني أول السورة -

 ال يذكر السيوطي إال مناسبة وآخرها، فقد يذكر البقاعي أكثر من مناسبة و

                                                
  ) .٣٦٤-٢/٣٦٣( البحر المحیط )١(
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واحدة فقط، وقد يقترص السيوطي عىل بيان املناسبات اللفظية 
 .دون املعنوية، بينام يذكر البقاعي مناسبات معنوية

 :فمن ذلك 
َتنزيل الكتاب من . َحم {: ّأوهلا: يف سورة اجلاثية  ِ ِِ َ َْ ُ ِاهللاِّ العزيز احلكيمِ ِ َْ ِ ِ َ ّإن  . ْ ِ
َيف السموات واأل َ َّ َرض اليات للمؤمنني ِ ِْ ِ ٍُ ْْ ّ َ َ ٍويف خلقكم وما يبث من دآبة . ِ ِ ِّ َ ُ َ َ َّ َْ ْ ُ َ ِ

َآيات لقوم يوقنُون  َ ِّ ُ ْ ٍَ ّواختالف الليل والنّهار ومآ أنزل اهللاُّ من السمآء من . ٌ َ ّ َِ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َّ َ َ ِ ِ َ ْ
ّرزق فأحيا به األرض بعد موهتا وترصيف الرياح آيات ل ٌَ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ِْ ّ ْ َ َ ْ ِّ ِِ ِ َِ َ َقوم يعقلون ٍْ ُ َِ ْ َ ٍْ .

َتلك آيات اهللاِّ نتلوها عليك باحلّق فبأي حديث بعد اهللاِّ وآياته يؤمُنون  َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ ِْ َُ َ َ ْ َ َ ّ ْ ََ ْ َ ُ ََ ِ َِ َ ََ .
ٍويل لكل أفاك أثيم  ّ ّ ّ ٌِ ٍَ َ ُ ْ ْيسمع آيات اهللاِّ تتىل عليه ثم يرص مستكربا كأن مل . َ ّ ً ُ ََ َ َِ ْ َ ْ ُْ ُ ّ َ ّْ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََ

ْيسمعها فبرش ّ َ َ ْ ََ َ ٍه بعذاب أليمْ َِ َ ٍ َ َوإذا علم من آياتنَا شيئا اختذها هزوا أولئك . ُِ ِ ِ َِ ً َ ً َُ ُ َُ َ َ َّ ْ َ ْ ََ ِ ِ
ٌهلم عذاب مهني َِ ّ ٌْ َ ُ َمن ورآئهم جهنّم وال يغني عنْهم ما كسبوا شيئا وال ما  . َ َ ّ ُ ْ َ َّ ََ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ًَ َْ َ َ ِ ِْ ِ

ِاختذوا من دون اهللاِّ أوليآء وهلم عذاب عظ ِ ِ َِ ٌَ َ َ ْ َُ ْ ُْ َُ َ َ َ ْهـذا هدى والذين كفروا . ٌيمّ َ ْ َُ َ َّ ََ ِ ً ُ َ
ٌبآيات رهبم هلم عذاب من رجز أليم ْ ْ ِّ َْ ْ ْ ٌ َِ ِ َِ ٍ ِ َ َ ُ َ ِ  ].٩-١: اجلاثية [}ِ
َوأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتىل {: و جاء يف ختامها قوله تعاىل َْ ُ َِ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ َِ

ِعليكم فاستكربتم وكنتم قوما جمرم ِ ْ ّ ًَ َ َ َْ َ ْْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َُ ْ ُوإذا قيل إن وعد اهللاِّ حّق والساعة  . َنيُ ّ َ ََ ّْ َ َ ََ ِ ِِ
َال ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظنّا وما نحن بمستيقنني  َِ ِ ِْ ُ ْ َ ّ َ َ َْ َ ّ ْ َ ُْ ُ َ ّ َ ّ َِ ً َ ُ ُ ْ ُّ َِ ِ ِ .
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َوبدا هلم سيئات ما عملوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون  ْ َ ْ ُُ َِ ْ َ َ َ ّ َ ََ ُ ُ َْ ّ َ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ ُ َ .
ّقيل اليوم ننساكم كام نسيتم لقآء يومكم هـَذا ومأواكم النّار وما لكم من َو ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َُ َ ُْ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ

َنارصين  ِ ِ َذلكم بأنكم اختذتم آيات اهللاِّ هزوا وغرتكم احلياة الدنيا فاليوم ال . ّ َ َ ُ ّ ْ ُْ َ َ َ َ َْ َ ْ ً ْ َْ ّ ُ ْ ُ ُّ ُ َُ ُ ُ ِ َِ ّ َ ِ
ْْخيرجون منْها وال هم  َُ َ َ َ ُِ َ َيستعتبونُ ُ َ َُ َ ِفلله احلمد رب الساموت ورب األرض  . ْ ْ َ َ ّ َ ْ َّ َ َ ِّ ُِ ْ ّ َِ

َرب العاملني  ِ َ َْ ّ ِوله الكربيآء يف السموات واألرض . َ ْ َّ ُ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُوهو العزيز احلكيمَ ِ َِْ ُ ِ ْ َ ُ َ{ 
 ].٣٧-٣١:اجلاثية[

ًرمحه اهللا، متحدثا عن املناسبة بني أول سورة ) هـ٨٨٥ت(قال البقاعي 
وباحلث . ّانطبق آخرها عىل أوهلا بالصفتني املذكورتني":  وآخرهااجلاثية

عىل االعتبار بآيات اخلافقني، والترصيح بام لزم ذلك من الكربياء املقتضية 
 .)١("إلذالل األعداء وإعزاز األولياء

ًرمحه اهللا، متحدثا عن املناسبة بني أول ) هـ٩١١ت(وقال السيوطي 
َوإذا علم من آياتنَا شيئا اختذها {:  صدرهايف": السورة املذكورة وآخرها َ ً ََ َّ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ِ

ًهزوا ُ ِذلكم بأنكم اختذتم آيات اهللاِّ {: ويف آخرها] ٩: اجلاثية[،}ُ َِ ْ ُُ ّْ ََ ّ ُ َُ ِ
ًهزوا ُ  اهـ"].٣٥:اجلاثية.[}ُ

                                                
  ).  ٧/١١٣( نظم الدرر )١(
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ّأن البقاعي بني مناسبتني لفظيتني، وأخرى : ويالحظ هنا
بة واحدة لفظية، مل يذكرها بينام السيوطي اقترص عىل ذكر مناس. معنوية

 .ًالبقاعي أصال
 :ومن ذلك 

جم إذا هوى {: ّيف سورة النجم، أوهلا قوله تبارك وتعاىل َوالنّ ْ ََ َ ّما ضل . ِِ َ َ
َصاحبكم وما غوى  َ ُ ََ َ ْ ُ َوما ينطُق عن اهلوى . ِ َ ََ ْ ِ َ ِ َإن هو إال وحي يوحى . َ ُ ْ َ ٌَ ّ ِ ُِ ُعلمه . ْ َ ّ َ

َشديد القوى ُ ْ ُ ِ َذو مرة فا. َ ٍُ َستوى ِّ َ َوهو باالفق األعىل . ْ ْ ِ ُ ُ ِ َ ّثم دنا فتدىل . َُ َ َ ََ َُ َفكان . ّ ََ
َقاب قوسني أو أدنى  ْ ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َ َفأوحى إىل عبده مآ أوحى . َ ْ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َ ِ َ َما كذب الفؤاد ما رأى . َ َ َ َُ ََ ُ ْ َ َ .

َأفتامرونه عىل ما يرى  َ ُ ََ َُ َ َ ُ َ َولقد رآه نزلة أخرى . َ َْ ُ ً َ َ َْ َ ُْ َعند سدر. َ ْ َِ َة املنتهى ِ َ ُْ َعندها . ِ َ ِ
َجنّة املأوى  َْ َْ َإذ يغشى السدرة ما يغشى . ُ َْ َْ ََ َ َّ ْ ْ َما زاغ البرص وما طغى. ِ َ ْ ََ َ ََ َُ َلقد رأى . َ َ ْ َ َ

َمن آيات ربه الكربى ْ َُ ْ ِ ِ ِّ َ  ].١٨-١:سورة النجم [}ْ
َوأنه هو رب الشعرى {: وآخرها قوله تبارك وتعاىل َْ ّ َ ُ َّ ُ ّ َوأنه أهلك . َ َ ْ َ َُ ًعادا َّ َ

َاالوىل  َوثمود فمآ أبقى . ُ َ َْ َ ََ َ َوقوم نوح من قبل إهنم كانوا هم أظلم وأطغى . ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ََ ََ ْ ْ ََ ْ ْ ّ ّ َُ ُ َُ ٍُ ِ .
َواملؤتفكة أهوى  َْ َ َ َُْ ِ َ ّفغشاها ما غشى . ْ َّ ََ َ َفبأي آآلء ربك تتامرى . َ َ ََ َ َ ّ ِّ َ ِ َهـَذا نذير من . َ ّ ٌ ِ َ َ َ

َالنّذر االوىل  ْ ُ ِ ِأزفت االز. ُ َِ ِ َ ُفة َ ٌليس هلا من دون اهللاِّ كاشفة . َ َ َِ ِ َِ ُ َ َْ َأفمن هـَذا . َ ََ ْ ِ َ
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َاحلديث تعجبون  ُْ َ ْ َ ِ ِ َوتضحكون وال تبكون . َ َُ ُْ َ َ ََ ََ َوأنتم سامدون . ْ ُ ُِ َ ْ َ َ .
ْفاسجدوا هللاِِّ واعبدوا ْ َُ ُُ َ ُْ  ].٦٢-٤٩: النجم [}ْ

ّقال البقاعي مبينا مناسبة أول سورة النجم آلخرها ُفاسج{": ً ْ ْدوا هللاِِّ َ ُ
ْواعبدوا ُ ُ ْما ضل صاحبكم{، أي بكل أنواع العبادة، فإنه }َْ َُ ُ َِ ّ  عن األمر }َ

َوما غوى{بذلك  ََ َ{." 
ّوقد ظهر أن آخرها نتيجة أوهلا، ومفصلها ثمرة موصلها واهللا ": ثم قال

 .)١(اهـ"اعلم
رمحه اهللا فقد اقترص عىل قوله يف بيان مناسبة ) هـ٩١١ت(ّأما السيوطي 

، وختمت بذكر )٢(بدئت بالنجم، وهو الثريا": ل سورة النجم آلخرهاّأو
 .اهـ"، وهي نجم)٣(الشعرى

أن البقاعي جاء بمناسبة معنوية، بينام السيوطي جاء : ويالحظ هنا
بمناسبة لفظية، وقد غلب عىل السيوطي ذلك، كام غلب مراعاة املناسبات 

 .املعنوية عىل البقاعي

                                                
  ).  ٧/٣٣٨( نظم الدرر )١(
  ].  ١:سورة النجم[} َوالّنْجِم ِإَذا َھَوى{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(
  ]. ٤٩: سورة النجم[} وإنھ ھو رب الشعرى{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
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ي يف بيان املناسبات بني أول السورة واحلاصل أن متيز البقاع
وآخرها، ال ينقص من قدر جهد السيوطي يف هذا املجال، فإن مشاركته فيه 
ًمفيدة، وال يغني أحدمها عن اآلخر مطلقا، فإن لكل منهام شخصيته 
وطابعه، مما جيعل لكل منهام يف هذا املجال فوائد وعوائد، رمحهام اهللا، 

 . وغفر هلام
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  : للسیوطي " مراصد المطالع"كتاب تحقیق نسبة 
ذكر السيوطي رمحه اهللا هذا الكتاب، وأشار إليه يف مواضع من كتبه، من 

 :ذلك
ـ أنه ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته يف التفسري وتعلقاته والقراءات، ١

 .)١("حسن املحارضة": ّملا ترجم لنفسه يف كتابه
ّـ و ملا تكلم عن علم املناسبات يف كتابه ٢ ، يف "االتقان يف علوم القرآن"ّ

ً، عقد فصال يف سطرين، )٢(النوع الثاين والستني من أنواع علوم القرآن
من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخوامتها، وقد : فصل": اثنني،  قال

ًأفردت فيه جزء ا لطيفا، وسميته مراصد املطالع يف تناسب املقاطع ":ً
 اهــ ""واملطالع

 :، من ذلك"قطف األزهار"ع من كتابه ـ وذكره يف مواض٣ 

                                                
  ).  ١/٣٣٩(المحاضرة  حسن )١(
  .  ٧٢٩ انظر تھذیب وترتیب االتقان ص)٢(
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 قال السيوطي عقب نقله كالم أيب حيان األندليس -
وقد ألفت " : )١(عن املناسبات بني أول السورة وختامها)هـ٧٥٤ت(

  .)٢(اهـ "يف ذلك كتاب مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطـــــالع
د املطالع وقد بينت يف كتاب مراص":  قال السيوطي رمحه اهللا يف-

يف تناسب املقاطع واملطالع أن كل سورة تناسب أوهلا 
 .)٣(اهـ"وآخرها

 شديد - يرمحه اهللا -وكالم السيوطي هذا، يدل عىل أنه كان : قلت 
 - حسب علمي -ُواحلُق أنه مل يسبق . االحتفاء هبذا الكتاب، واإلشادة به

بب إشادته هبذا إىل إفراد هذا النوع من املناسبات بالتأليف، ولعل هذا س
 .الكتاب، واهللا اعلم

مراصد املطالع يف تناسب املقاطع ": ًوهذا حيقق أن للسيوطي كتابا اسمه
 ."واملطالع

m                     m                   m    
 :ومما حيقق أن املخطوط الذي بني أيدينا هو هذا الكتاب، األمور التالية 

                                                
  ).  ٣٦٤-٢/٣٦٣( في البحر المحیط )١(
  ].ب/٨٣ل[ قطف األزھار )٢(
  ]. ب/١١١ل[ قطف األزھار )٣(
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 .)١(خطوطّـ ثبت اسم الكتاب يف أول امل١
 .ّـ أسلوب الكتاب، خاصة يف مقدمته، هو أسلوب السيوطي٢
ـ جاءت اإلشارة إىل بعض كتب السيوطي يف مقدمة الكتاب، مما يدل ٣

أن هذا املخطوط للسيوطي، واتفق اسمه وموضوعه مع ما ثبت لدينا من 
ًأن للسيوطي كتابا هبذا االسم واملوضوع، فتحقق أن هذا املخطوط هو 

 .يوطي املذكور، واهللا اعلمكتاب الس
فإن : وبعد": وإليك نص ما جاء يف مقدمة املخطوط، بعد احلمد والثناء 

مناسبة مطالع السور ومقاطعها، كام : علوم القرآن العظيم: من العلوم
ّوقد رصح بذلك املحققون . "أرسار التنزيل"وكتاب "أوضحته يف اإلتقان

رماين، يف متشابه القرآن كصاحب الكشاف، وشيخه حممود بن محزة الك
والغرائب والعجائب يف التفسري، واإلمام فخر الديـن، و األصبهاين، 

                                                
في جمیع " مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" ثبت اسم الكتاب )١(

ون، فقد جاء اسم الكتاب فیھا النسخ التي وقفت علیھا إال نسخة جامعة برنست
" المقاصد: "، فجاءت كلمة"مراصد المطالع في تناسب المقاصد والمطالع: "

، وھذا خالف االسم الذي ذكره السیوطي نفسھ لھذا "المقاطع"بدًال من 
الكتاب، وخالف ما في النسخ األخرى، ومنھا النسخة المنقولة عن نسخة 

ال یتفق " مقاصد"ھذا العنوان ب بخط المؤلف، وھي نسخة شستربتي، بل 
  . مع مضمون الكتاب، واهللا اعلم
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وقد أردت بيان ذلك عىل ترتيب السور يف هذه . وغريهم
ّالكراسة، مستخرجا له بفكري، إال ما رصحت بنقله عن غريي : وسميتها. ً

 اهـ"يف تناسب املقاطع واملطالع املطالع مراصد
 مشهور، للسيوطي، وكتاب "االتقان يف علوم القرآن"وكتاب : قلت

 ، وهو من كتب السيوطي، "قطف األزهار" هو كتاب "أرسار التنزيل"
وسيأيت احلديث عنه أثناء التعليق عىل  املقدمة من النص املحقق، إن شاء اهللا 

 .تعاىل
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  : وصف مخطوطات ھذا الكتاب 
 :وهي)١(وقفت هلذه الرسالة عىل أربع نسخ خطية

جماميع / ٤٧٤ـ مصورة عن نسخة موجودة بمكتبة ليدن، حتت رقم ١
ب، وخطها /١٨٠-ب/١٧٨ضمن جمموعة من ورقة . علوم القرآن

يف معهد البحوث وإحياء الرتاث، حتت ) ميكروفلم(نسخ، ومنها مصورة 
 ."نسخة ليدن"وإليها اإلشارة بـ . ، جماميع٢٤/٦رقم 
بة أمحد الثالث، حتت رقم  مكت-ـ ومصورة عن نسخة موجودة برتكيا ٢

) ميكروفلم(ومنها مصورة . أ/١١١ -أ/١٠٩من ورقة . جماميع/ ١١٥٤
وإليها . ، جماميع٢٤٣/١٤يف معهد البحوث وإحياء الرتاث، حتت رقم 

 "نسخة تركيا"اإلشارة بـ 
، من لوحة )٥١١٢(ـ ومصورة عن نسخة شسرتبتي حتت رقم ٣  

 "شسرتبتينسخة "وإليها اإلشارة بـ . أ/١١٨-ب/١١٤

                                                
دلیل مخطوطات السیوطي وأماكن "في " مراصد المطالع" وقد ُذِكر كتاب  )١(

، وأشیر إلى ثالث مخطوطات منھا )٤٧(، تحت رقم ٤٢ص" وجودھا
مخطوطة لیدن السابقة، ومخطوطة شستربتي، وزاد نسخة مخطوطات 

علمًا بأن نسخة تركیا، ونسخة . ولم أقف علیھا). ٣٦٠٩(جامعة الكویت 
  !جامعة برنستون لم یشر إلیھما الدلیل المذكور أصًال
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ـ ومصورة عن نسخة جامعة برنستون، جمموعة هيودا، ٤  
 ."نسخة برنستون"وإليها اإلشارة بـ . أ/٢٢-ب/٩، لوحة )٤٧٤٦(رقم 

وقد وقفت عىل مصورة شسرتبتي، وجامعة برنستون بعناية فضيلة   
 .الشيخ حممد بن نارص العجمي، وفقه اهللا

 : وبعد دراسة هذه املصورات، تبني يل التايل
 أن مصورة تركيا،  منقولة  عن مصورة ليدن، - عندي -ّـ ترجح أ

 :أو أن النسختني منقولتان عن أصل واحد، لألمور التالية
 . تشابه النسختني يف أماكن اخلطأ-  
 .و نسخة تركيا أسوأ يف ذلك.  تشابه النسختني يف السقط-  

ب ـ  أن نسخة ليدن أقدم من نسخة تركيا، من جهة اخلط، 
كام مل أقف . ل املدرجة ضمن املجموع، بخط الناسخ نفسهوالرسائ

ْعىل اسم الناسخني هلذين املجموعني، ومل يتحرر لدي زمن النسخ 
 .بالضبط، واهللا اعلم

ج ـ نسخة برنستون أقل يف السقط من نسخة تركيا وليدن،    
يف يوم اإلثنني ثامن عرش حمرم : وكتبت كام قال ناسخها يف آخرها

 .إحدى عرش وألفسنة   احلرام، 
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د ـ نسخة شسرتبتي نسخة سليمة، منقولة عن   
نسخة بخط السيوطي، فقد علق الناسخ يف موضع باحلاشية بقوله، 

البياض يف املوضعني هكذا ": تعليقا عىل وجود بياض يف موضعني
 .اهـ"ونفعنا بعلومه  بخط مؤلفه رمحه اهللا تعاىل، 

 التصويب، وعالمة كام تتميز هذه النسخة باملقابلة ويدل عليه
: ُالتي جيرى عليها عادة وهي الدائرة املنقوط داخلها، هكذا   املقابلة 

"     ". 
هـ ـ أنه ال يمكن االعتامد يف إخراج الكتاب عىل النسخ   

وهي نسخة تركيا، ونسخة ليدن، ونسخة جامعة : الثالث التالية
وأن النسخة التي يمكن . السقط فيها  برنستون، لوجود 

دها إلخراج الكتاب هي نسخة شسرتبتي، لسالمتها وقدمها، اعتام
 .وأن منسوخة عن نسخة بخط املؤلف

     m                         m                         m  
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ھذامنھج التحقیق والتعلیق الذي اتبعتھ لتحقیق : وختامًا 
  :ھذا المخطوط
 : وهو التايل

ًتها أصال، إذ هي أقدم   نسخت مصورة خمطوطة شسرتبتي وجعل-
املخطوطات التي بني يدي هلذا الكتاب، كام أهنا منسوخة عن نسخة 

 .ُبخط املؤلف، وتتميز باملقابلة، والسالمة يف اجلملة
 .  قابلت عليها سائر النسخ وأثبت الفروقات بينها إن وجدت-
  عزوت اآليات إىل مواضعها، مع ذكر نص اآلية التي يشري إليها -

 .، إن احتاج املوضع إىل ذلكالسيوطي
  حيث إن السيوطي رمحه اهللا اهتم ببيان مناسبة مطلع كل سورة ملقطعها -

 فقد قمت بالتعليق عىل املواضع بنقل كالم "قطف األزهار"يف كتابه 
ًعلام . السيوطي نفسه من كتابه املشار إليه، املتعلق بموضوع رسالته هذه

قطف "وبة، وهو آخر خمطوطة بأن كالمه ينتهي إىل آخر سورة الت
 . التي لدي"األزهار

  أرجعت اإلحاالت التي ذكرها السيوطي إىل مصادرها، باجلزء -
 .والصفحة

ً  علقت عند احلاجة موضحا مراد السيوطي وكشف مقصوده، ما أمكن- ّ. 
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ً صنعت ملحقا يف آخر الكتاب فيه بيان مناسبات املطالع -
 . عليها السيوطي رمحه اهللاواملقاطع يف السور التي مل يتكلم

ًهذا، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل مجيع عميل خالصا لوجهه 
ًالكريم وداعيا إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم، وأن يرزقني فيه القبول يف 

 .الدنيا واآلخرة، إنه سميع جميب
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وأطلعنا عىل مراكز كتابه . احلمد هللا الذي أرشد قاصده إىل مقاصده
 .اصدهومر

 .والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه ومعاضده
مناسبة مطالع :  القرآن العظيم)١(علوم: فإن من العلوم: وبعد

 .السور ومقاطعها، كام أوضحته يف اإلتقان وكتاب أرسار التنزيل
ّوقد رصح بذلك املحققون كصاحب الكشاف، وشيخه حممود بن 

 والغرائب والعجائب يف التفسري، واإلمام محزة الكرماين يف متشابه القرآن،
 .فخر الدين، و األصبهاين، وغريهم

وق  د أردت بی  ان ذل  ك عل  ى ترتی  ب ال  سور ف  ي       
ھ      ذه الكراس      ة، م      ستخرجًا ل      ھ بفك      ري، إال م      ا  

  .صّرحت بنقلھ عن غیري
 : وسميتها

                                                
  .من نسخة تركیا" علوم: " سقطت كلمة)١(
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مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
  .والمطالع
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ِهلا من ذكر ّوافق آخرها أو: قال األصبهاين: البقرة
 .أوصاف املؤمنني ثم اإلشارة إىل وصف الكافرين

. افتتحت بذكر إنزال القرآن والتوراة واإلنجيل من قبل: آل عمران
إنك [:  وختمت بقوله]إن اهللا ال خيلف امليعاد[: وختمت بذلك يف قوله

 .]الختلف امليعاد
 .افتتحت بذكر بدء اخللق والوالدة وختمت بمثل ذلك: النساء

بتحريم الصيد يف اإلحرام وبالشهر احلرام واهلدي : ائدةامل
: ّويف أوهلا إحالل هبيمة األنعام، ويف آخرها. وختمت بذلك. والقالئد

ّالنعي عىل من حرم منها مامل حيرمه اهللا، ويف أوهلا لقد أخذ اهللا ميثاق بني [: ّ
: ا ّ،  ويف أوهل]لقد أخذنا ميثاق بني إرسائيل[:   ويف آخرها]إرسائيل
 .،  ويف آخرها مثل ذلك]لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مريم[

وهم [:  ويف آخرها]الذين كفروا برهبم يعدلون[ّيف أوهلا : األنعام
  إىل ]أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن[: ّ،  ويف أوهلا]برهبم يعدلون

كم خالئف ًوأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وهو الذي جعل[: قوله 
 .]األرض

وذكرى للمؤمنین قل إنما أتبع ما یوحى [في أّولھا : األعراف
والتتبعوا من دونھ أولیاء قلیًال ما [:  وفي أّولھا]إلي من ربي
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واخوانھم یمدونھم في الغي ثم ال [ وفي آخرھا ]تذكرون
، وفي أّولھا وصف ابلیس باالستكبار وختمھا بوصف ]یقصرون

ادعوا ربكم تضرعًا  [: وفي أّولھا. تكبرونالمالئكة بأنھم ال یس
  .]واذكر ربك تضرعًا وخیفة[:  وفي آخرھا]وخیفة

أولئك المؤمنون حقًا لھم درجات عند [:افتتحت بقولھ: األنفال
أولئك ھم المؤمنون حقًا [:، وختمت بقولھ]ربھم ومغفرة ورزق كریم
  .]لھم مغفرة ورزق كریم

اعلموا أنكم غیر معجزي وإن تولیتم ف[:افتتحت بقولھ: براءة
  .]فإن تولوا فقل حسبي اهللا[: ، وختمت بقولھ]اهللا

:   وفي آخرھا]أن أوحینا إلى رجل منھم[: في أّولھا: یونس
  .]واتبع ما یوحى إلیك[

كلھا مفتتحة بذكر : ھود ویوسف والرعد وإبراھیم والحجر
  .القرآن، ومختتمة بھ

 باألمر افتتحت بالنھي عن االستعجال، وختمت: النحل
  .بالصبر

  .افتتحت بالتسبیح وختمت بالتحمید: اإلسراء
كلھا مفتتحة بذكر القرآن والذكر، : الكھف، ومریم وطھ

  .ومختتمة بھ
: وفي آخرھا]اقترب للناس حسابھم[في أّولھا : األنبیاء

  .]واقترب الوعد الحق[
لیكون الرسول [: بدئت بذكر الساعة وختمت بقولھ: الحج

  .وذلك یوم القیامة]تكونوا شھداء على الناسشھیدًا علیكم، و
إنھ ال یفلح [:  وآخرھا]قد أفلح المؤمنون[:أّولھا: المؤمنون

  .]الكافرون
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ولیضربن بخمرھن [: في أّولھا في النساء: النور
وفي آخرھا في القواعد من النساء ]على جیوبھن والیبدین زینتھن

  .ینةفلیس علیھن جناح أن یضعن ثیابھن غیر متبرجات بز
  .بدئت بتبارك وختمت بذلك: الفرقان

بدئت بذكر الكتاب، وختمت بھ، وأنھ ھدى، وختمت : الشعراء
  .]وإنھ لتنزیل رب العالمین[: في قولھ

: بدئت بذكر الكتاب وأنھ لھدى، وختمت بذلك في قولھ: طس
  .، اآلیة]وأن اتلوا القرآن فمن اھتدى[

وفي ]مینفلن أكون ظھیرًا للمجر[: في أّولھا: القصص
وفي أّولھا ھجرة موسى من . ]فالتكونن ظھیرًا للكافرین[: آخرھا

  .  من بلده والعود إلیھاrوطنھ، والعود إلیھ، وفي آخرھا ھجرة النبي 
أحسب [: ختمت بالھجرة والجھاد، لقولھ في أّولھا: العنكبوت

   .]الناس أن یقولوا آمنا وھم ال یفتنون
:  ويف آخرها]عة يبلس املجرمونيوم تقوم السا[ّيف أوهلا : الروم

 .]ويوم تقوم الساعة يقسم املجرمون[
 ]وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السامء ماء[: يف صدرها: لقامن

 .]وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام[: ويف آخرها
  ويف ]ًلتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك[: ّيف أوهلا: السجدة

 .]ظر إهنم منتظرونفاعرض عنهم وانت[: آخرها
ً  ويف آخرها خطابا ]يا أهيا النبي اتق اهللا[: بدئت بقوله: األحزاب

 .]واتقني اهللا[: ألزواجه
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عالم [  وختمت بــ]عامل الغيب[بدئت بـــ: سبأ
 .]الغيوب

والذين يمكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر [: ّيف أوهلا: فاطر
 .]كر اليسء إال بأهلهوالحييق امل[: ، ويف آخرها]أولئك هو يبور

وما علمناه [: بدئت بوصف القرآن، وختمت به؛ يف قوله: يس
  وختمت بإقامة ]إنا نحن نحي املوتى[:   اآليات، وبدئت بقوله]الشعر

 . اآليات]ًورضب لنا مثال[: احلجة عىل ذلك يف قوله
، وآخرها املالئكة  وهم ]والصافات صفا[: ّأوهلا: الصافات

 .]ن الصافونوإنا لنح[فيهم، 
إن هو إال ذكر [:    وآخرها]والقرآن ذي الذكر[: ّأوهلا: ص

 .قاله الكرماين. ]للعاملني
بل اهللا [:   ويف آخرها]ًفاعبد اهللا خملصا له الدين[: ّيف أوهلا: الزمر

ّ، وفاحتتها بدء اخللق، وخامتتها املعاد والبعث، ومن أوهلا يف بدء ]فاعبد
:  ويف ختامها، يف هناية املعاد]ض باحلقخلق السموات واألر[: اخللق
 .]وقىض بينهم باحلق[
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 اآلية، ويف ]أو مل يسريوا يف األرض[: ّيف أوهلا: غافر
فادعوا اهللا خملصني [: ّويف أوهلا.  اآلية]أفلم يسريوا يف األرض[: آخرها

 .]وقال ربكم ادعوين[:  ويف آخرها]له الدين
اعرض وناء [:  آخرها ، ويف]فاعرض أكثرهم[: ّيف أوهلا: فصلت

 .]بجانبه
 ويف  ]كذلك نوحي إليك وإىل الذين من قبلك[: ّيف أوهلا: شورى

 .]ًوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا[:  أخرها
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض [: ّيف أوهلا: الزخرف

ولئن سألتهم من خلقهم [:  ويف آخرها]ليقولن خلقهن العزيز العليم
 .]فاصفح عنهم[:  ويف آخرها]ًصفحا[: ويف  أوهلا.  ]ليقولن اهللا

فارتقب يوم تأيت [: وأوهلا. بدئت بذكر القرآن وختمت به: الدخان
 .]فارتقب إهنم مرتقبون[:  وآخرها]السامء بدخان
ًوإذا علم من آياتنا شيئا اختذها هزوا[: يف صدرها: اجلاثية  ، ويف ]ً

 .] هزواذلكم بأنكم اختذتم آيات اهللا[: : آخرها
 .بدئت بذكر خلق السموات واألرض، وختمت به: األحقاف

 .بدئت باألمر بالقتال وختمت به: القتال
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 واملؤمنني وما وعدوه، rبدئت بوصف النبي : الفتح
 .وختمت بذلك

ّبدئت بالنهي عن التقدم بني يدي اهللا ورسوله، وختمت : احلجرات
 اهللا سبحانه بالعلم وبدئت بوصف. بالنهي عن املن عىل اهللا ورسوله 

 .وختمت بمثل ذلك
 .بدئت بذكر البعث وختمت به: ق

:  وختمت بقوله]إنام توعدون لصادق [: بدئت بقوله: الذاريات
 .]فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون[

: ، وختمت بقوله ]إن عذاب ربك لواقع[: بدئت بقوله: الطور
 .]ًوإن للذين كفروا عذابـــــا دون ذلك[

، وختمت بذكر الشعرى، وهي الثريابدئت بالنجم، وهو : لنجما
 .نجم

بل الساعة [: بدئت باقرتاب الساعة، وختمت بقوله: القمر
 .]موعدهم

: افتتحت باسم اهللا جل حالله، وختمت به يف قوله: ّالرمحن
 .]تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام[
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 أصحاب: صدرت بذكر أزواج اخللق الثالثة: الواقعة
ّفأما [: امليمنة، و أصحاب املشأمة، والسابقني، وختمت بمثل ذلك يف قوله

 . اآليات]إن كان من املقربني
آمنوا [: ويف صدرها. بدئت بوصف اهللا تعاىل، وختمت به: احلديد

ويف صدرها ذكر . ]اتقوا اهللا وآمنوا برسوله[:  ويف آخرها]باهللا ورسوله
 .النور، ويف آخرها ذكر النور

 من أوليائه، ويف آخرها )١(ّيف أوهلا ذكر من سمع اهللا له: لةاملجاد
 .ذكر من ريض اهللا عنه من أحبابه

سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض وهو العزيز [: ّأوهلا: احلرش
 .]احلكيم

 )٢(يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم[: ّأوهلا: املمتحنة
 .]ًمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهميا أهيا الذين آ[:  وآخرها]أولياء

 النازل يف اجلهاد، ] مل تقولون ماال تفعلون[: ّأوهلا: الصف
إن اهللا [: ّويف أوهلا . وآخرها ذكر أنصار اهللا الذين جاهدوا من قوم عيسى

                                                
  .من نسخة تركیا" لھ: " سقطت كلمة)١(
  .من نسخة تركیا" عدوكم: " سقطت كلمة)٢(
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وجتتهدون يف [:  ويف آخرها]ًحيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا
 .]وبرش املؤمنني[:  ويف آخرها]رسولًومبرشا ب[: ّويف أوهلا. ]سبيل اهللا

 .بدئت بوصف اهللا سبحانه، وختمت به: اجلمعة
:  ويف آخرها]فصدوا عن سبيل اهللا[: ّيف أوهلا: املنافقون

إذا جاءك [: ّوأوهلا. ]التلهكم أموالكم و ال أوالدكم عن ذكر اهللا[
هللا وا[: ّويف أوهلا. ]ولكن املنافقني اليعلمون[:  ويف آخرها]املنافقون

و اهللا [: ويف آخرها. ]يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون
 .]خبري بام تعملون
يعلم ما يف الساموات واألرض ويعلم ما [: ّيف أوهلا : التغابن

عامل الغيب [:  وآخرها]ترسون وما تعلنون واهللا عليم بذات الصدور
 .]والشهادة

لعل اهللا حيدث بعد [: قوله و]وأحصوا العدة[: ّيف أوهلا: الطالق
 .]ًوإن اهللا قد أحاط بكل يشء علام[:  وآخرها]ًذلك أمرا

 ، وختمت بذكر زوجتيه يف rبديت بذكر أزواج النبي : التحريم
ويف أوهلا مظاهرة أزواجه . اجلنة آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران
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 ًعليه، ويف آخرها خيانة امرأيت نوح ولوط هلام حتذيرا ألمهات
 .ًوختويفااملؤمنني 

بديت بوصف القدرة، وختمت بمعناه، وهو عجز اخللق يف : تبارك
 .]فمن يأتيكم بامء معني[: قوله

: ، وختمت بقوله]ما أنت بنعمة ربك بمجنون[: بدئت بقوله : ن
 .]ويقولون إنه ملجنون[

 .)١( ]وإنه حلق اليقني[: بدئت باحلاقة، وختمت بقوله: احلاقة
 .)٢(وعد يوم القيامة، وختمت بهبدئت بال: سأل
أغرقوا [: بدئت بالوعيد بالعذاب األليم وختمت به، يف قوله: نوح
 .]ًفأدخلوا نارا
إال من ارتىض من [: بدئت بالوحي وختمت بذكره، يف قوله: اجلن

 . اآلية]رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا

                                                
  .]وإنھ لحق الیقین[:  سقط قولھ)١(
  . ر بأكملھ من نسخة تركیا سقط ھذا السط)٢(
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م عن فامهل[: بقيام الليل وختمت به، يف قوله: املزمل
 . إىل آخر السورة]التذكرة معرضني
 .بدئت بذكر اإلعادة وإحياء املوتى، وختمت بذلك: القيامة

: بدئت بذكر الشاكر والكفور، وختمت به يف قوله: اإلنسان
 .، اآلية]يدخل من يشاء[

، وهو مشعر بقرب ]إنام توعدون لواقع[: ّيف أوهلا : املرسالت
 .]ًكلوا ومتتعوا قليال[ :وفوعه، وقلة مقامهم، ويف آخرها 

ًإنا أنذرناكم عذابا قريبا[: آخرها : ّعم ً ، وهو النبأ العظيم الذي ]ّ
، فإن السني تدل عىل قرص املدة، خالف ]كال سيعلمون[: قربه بقوله

 .سوف
 .بدئت بالراجفة وختمت بالطامة: النازعات

، وهو من صفة الوجه، وختمت بوصف ]عبس[: ّأوهلا: عبس
 .]وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبرشة[: قولهالوجوه، يف 

فأين تذهبون [: ، وآخرها ]إذا الشمس كورت[: ّأوهلا: التكوير
 .]إن هو إال ذكر للعاملني
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:  وآخرها]إذا السامء انفطرت[: ّأوهلا: االنفطار
 .]واألمر يومئذ هللا[

ّهل ثوب الكفار [: ، وآخرها ]ويل للمطففني[: ّأوهلا: املطففني
 .]يفعلونما كانوا 

ًولرتكبن طبقا [: بدئت بذكر السامء وختمت هبا يف قوله: االنشقاق
ً مرادا بذلك ركوبه سامء بعد سامء r، عىل قراءة فتح البا، للنبي ]طبقعن 

 .ليلة اإلرساء
بدئت بذر السامء ذات الربوج، وختمت بلوح حمفوظ، : الربوج

:  ويف آخرها]وعودواليوم امل[: ّوكالمها من عامل امللكوت، ويف أوهلا
 .]واهللا من ورائهم حميط[

 .الطارق
 .األعىل
ّأوهلا حديث الغاشية، وهو يوم القيامة، وآخرها ذكر : الغاشية

 .اآليات واحلساب
 .الفجر
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الذين [: ، وآخرها]ووالد وما ولد[: ّيف أوهلا: البلد
 .، ومها قسيام ما ولد]الذين كفروا[  و ]آمنوا

 .الشمس
 .الليل

 .الضحى
، وال ]واسجد واقرتب[: ، وآخرها]اقرأ باسم ربك[: ّأوهلا: أاقر

 .خيفى ما بينهام من املناسبة البديعة
 .بدئت بذكر الليلة، وختمت بمطلع الفجر: القدر
ال خيفى أن التكاثر امللهي من نعيم الدنيا، فلذا ختمت : اهلاكم

  .]ثم لتسألن يومئذ عن النعيم[: بقوله
 وهو اسم واد من أودية النار وآخرها ،]ويل[: ّأوهلا : اهلمزة

 .احلطمة وصف النار
 .مطلعها أحد، مقطعها أحد: اإلخالص

ّمطلعها الناس، ومقطعها الناس، وتكرر فيها مخس مرات، : الناس
ّخمتلف املعاين، وقد عد من اجلناس ُ. 

 واهللا تعاىل املوفق
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 واحلمد هللا 
 وحده
 تم الكتاب
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وأطلعنا عىل مراكز كتابه . ىل مقاصدهاحلمد هللا الذي أرشد قاصده إ
 .ومراصده

  .والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ ومعاضده
مناسبة مطالع السور :  القرآن العظيم)١(علوم: فإن من العلوم: وبعد

 .)٣(وكتاب أرسار التنزيل)٢(ومقاطعها، كام أوضحته يف اإلتقان

                                                
 .من نسخة تركیا" علوم: " سقطت كلمة)١(
 اإلتقان في علوم القرآن، النوع الثاني والستین من أنواع علوم القرآن، التي )٢(

ضمنھا السیوطي رحمھ اهللا كتابھ اإلتقان، انظر تھذیب وترتیب االتقان 
: فصل: "وفیھ عقد السیوطي فصًال في سطرین، اثنین، حیث قال. ٧٢٩ص

من ھذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمھا، وقد أفردت فیھ جزء ًا لطیفًا، 
  اھــ ""مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع:"وسمیتھ

كما ذكر ذلك السیوطي نفسھ " قطف األزھار في كشف األسرار: " واسمھ )٣(
تیب االتقان رحمھ اهللا في االتقان النوع الثالث والستین، انظر تھذیب تر

  .٣٧٠ص
كتب إلى آخر سورة : "عن ھذا الكتاب) ٢/١٣٥٢(قال في كشف الظنون   

  .اھـ"براءة في مجلد ضخم
وقد وقفت على ھذه النسخة المنتھیة إلى آخر سورة براءة، وقال : قلت  

تم ھذا الكتاب بمنھ وكرمھ وحسن توفیقھ، وكان الفراغ : "ناسخھا في آخرھا
بارك سادس شھر الحجة، سنة سبع وخمسین من ذلك یوم االثنین الم

وتسعمایة، على ید كاتبھ محمد األجھوري بلدًا الشافعي مذھبًا، غفر اهللا لھ 
= 
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وشيخه ، )١(ّوقد رصح بذلك املحققون كصاحب الكشاف

________________  
= 

  .اھـ"آمین. آمین. ولوالدیھ والمسلمین، آمین
، بعد ]أ/٣ل" [قطف األزھار" قال السیوطي رحمھ اهللا في مقدمة كتابھ   

وھذا كتاب شفعت بھ تلك : " ذكره ما ألفھ من كتب في تفسیر القرآن وعلومھ
ونظمتھ معھا في سلك من أسرار التنزیل، اذكر فیھ جمیع ما وصل إلى 
علمي من كالم العلماء في النظم القرآني، من أسرار التقدیم والتأخیر، 
والتأكید والحذف واالیجاز واالطناب، والنكت البیانیة؛ من التشبیھ 

البدیعیة؛ من االلتفات والتوریة، واالستعارة والكنایة، والتعریض واألنواع 
واالستخدام والجناس، والمشاكلة والمقابلة، إلى غیر ذلك من أنواعھ، وسّر 
ما اختلفت فیھ اآلیات المتشابھة من تقدیم أو تأخیر، أو زیادة أو نقص، أو 
إبدال كلمة بأخرى، وما بین الكلمات التي یظن ترادفھا من فرق، وِلم وقع 

، وفي ھذا الموضع ردیفھ، ولم ختمت ھذه اآلیة بـ في ھذا الموضع كذا
إلى } یذكرون{، وھذه بـ }یعقلون{، وھذه بـ }یعملون{وھذه بـ } یؤمنون{

غیر ذلك، وأنبھ على القراءات المختلفة المشھورة والشاذة، إذا كان لكل 
داللة كل : قراءة معنى، فإن من وجوه اعجاز القرآن وإیجازه وتنوع قراءاتھ

: وھذا نوع عظیم من البالغة. ى معنى؛ فإن ذلك بمنزلة تعدد اآلیاتقراءة عل
. أن یكون للفظ الواحد بجوھره یقرأ على وجھین، فیفید بھذا االعتبار معنیین

وأبین مناسبة ترتیب السور، والخفي من مناسبات اآلیات، إلى غیر ذلك مما 
  اھـ"من النكت واألسرار] تراه[

  ".ئق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقا" ھو كتاب )١(
، )ھـ٥٣٨ت(وصاحبھ أبو القاسم  جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري   

أدیب نحوي، فقیھ حنفي، مفسر، على طریقة المعتزلة، وتفسیره یتمیز 
في النحو على طریقة الكوفیین، و لھ " المفصل"بمباحثھ البالغیة، لھ 

= 
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 والغرائب )٢( يف متشابه القرآن)١(حممود بن محزة الكرماين
، )٢( و األصبهاين)١( واإلمام فخر الدين)٣(والعجائب يف التفسري

 .)٣(وغريهم

________________  
= 

  ".ربیع األبرار"و " ساس البالغةأ"في التفسیر، و " الكشاف"
، طبقات المفسرین للداوودي ) ٦/٤(                                   لسان المیزان 

)٢/٣١٤  .(  
وقد اشار الزمخشري إلى المناسبات، في مواضع من كشافھ، منھا في   

الحمد هللا الذي أنزل القرآن كالمًا مؤلفًا : "، حیث قال)١/٣(خطبتھ 
ھـ ومنھا عند كالمھ على مناسبة ذكر مثل امرأة نوح وامرأة لوط، ا"منتظمًا

  .في سورة التحریم
 ھو تاج القراء أبو القاسم برھان الدین، محمود بن حمزة بن نصر )١(

ھـ، ویبدو أنھ من المعمرین، نحوي، مقريء، ٥٣٥الكرماني، كان حّیًا سنة 
  ).٢/٣١٢(    طبقات المفسرین   . مفسر

یوطي كما تراه ھنا على أن الزمخشري من تالمذة الكرماني، نص الس: فائدة  
غرائب التفسیر "شمران سركال، في مقدمة تحقیقھ لكتاب .وقد فات ھذا د
  ). الكرماني عصره وحیاتھ(، )١/٣١"  (وعجائب التأویل

وھو " البرھان في متشابھ القرآن لما فیھ من الحجة والبیان" ھو كتاب )٢(
" أسرار التكرار في القرآن: "در أحمد عطا، تحت اسممطبوع بتحقیق عبدالقا

وھذا من تصرف المحقق المذكور،  لم ُیواَفق علیھ، طبع دار االعتصام 
  ".  نوادر التراث"ھـ، ضمن سلسلة ١٣٩٨

شمران . مطبوع بتحقیق د" غرائب التفسیر وعجائب التأویل" ھو كتاب )٣(
 بیروت، -علوم القرآن سركال یونس العجلي، دار القبلة، جدة، ومؤسسة 

  .  ھـ١٤٠٨الطبعة األولى 
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وقد أردت بيان ذلك عىل ترتيب السور يف هذه الكراسة، 
ّمستخرجا له بفكري، إال ما رصحت بنقله عن غريي ً. 

 : وسميتها
 .)٢(واملطالع)١(يف تناسب املقاطع  )٥(املطالع )٤(مراصد

________________  
= 

  ).٧/١٢٨( انظر تفسیر الرازي )١(
، متكلم، )ھـ٦٠٦ت(وفخر الدین ھو محمد بن عمر الرازي، خطیب الري،   

أصولي، مفسر، فقیھ شافعي، لھ ولع بالعلوم العقلیة، خاض في كل ما طالتھ 
ھ عن كل ما خالف یده من العلوم، ترك وصیة عند موتھ تفید توبتھ ورجوع

مفاتیح "في أصول الفقھ، ولھ التفسیر المسمى " المحصول"الشرع، لھ كتاب 
  ).٢/٢١٥(، طبقات المفسرین )٤/٤٢٦(لسان المیزان ".   الغیب

سمع كالمھ تقي الدین .  ھو شمس الدین محمود بن عبدالرحمن األصبھاني)٢(
لقعدة سنة تسع ابن تیمیة وأثنى علیھ، توفي شھیدًا بالطاعون في ذي ا

  ).٢/٣١٣(طبقات المفسرین .   وأربعین وسبعمئة
  ).  ١/٦،١٩: (بعض كالمھ، انظر" نظم الدرر"ونقل في   

، والبقاعي في )٣٦٤-٢/٣٦٣" (البحر المحیط" كأبي حیان األندلسي في )٣(
حیث تكلم عن ھذه المناسبات في آخر تفسیر سور القرآن " نظم الدرر"

  .العظیم سورة سورة
جمع مفردھا مرصد، وھو طریق الرصد واالرتقاب أو موضعھ، :  المراصد)٤(

، ]٥:التوبة[} وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد{: وفي القرآن
              .ویطلق على الموضع الذي تعین فیھ حركات الكواكب

  ).   ١/٣٤٨(المعجم الوسیط 
بیت فیھا، والمطلع جمع، مفردھا مطلع، ومطلع القصیدة أول :  المطالع)٢(

= 
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________________  
= 

، ]٩٠:الكھف[} حتى إذا بلغ مطلع الشمس{: مكان الطلوع، وفي القرآن
} سالم ھي حتى مطلع الفجر{: والمطلع زمان الطلوع، وفي القرآن

  .             مأتاه ووجھھ الذي یؤتى إلیھ: ، ومطلع األمر]٥:الفجر[
  ).  ٢/٥٦٣(المعجم الوسیط           

  .  رخواتم السو:  المقاطع)١(
  .فواتح السور:  المطالع)٢(
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 البقرة
ِ من ذكر أوصاف املؤمنني ثم )٢(ّ أوهلا)١(وافق آخرها: قال األصبهاين

 . )٣(اإلشارة إىل وصف الكافرين
                                                

ُأْنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن  آَمَن الرَُّسْوُل ِبَمآ{:  آخر سورة البقرة جاء قولھ تبارك وتعالى)١(
َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َال ُنَفّرُق َبْیَن َأَحٍد ّمن 

ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا  َال.  َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َرّبَنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُرّرُسِلِھ َوَقاُلوْا
ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو  اْكَتَسَبْت َربََّنا َال َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما ُوْسَعَھا َلَھا َما ِإالَّ

، َربََّنا  رًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذْیَن ِمْن َقْبِلَناَتْحِمْل َعَلْیَنا ِإْص ، َربََّنا َوَال َأْخَطْأَنا
،  ، َأْنَت َمْوَالَنا ، َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َطَاَقَة َلَنا ِبِھ ال ُتَحمِّْلَنا َما َوَال

  ]٢٨٧-٢٨٦:البقرة[} َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم الَكاِفِرْیَن
اّلِذیَن . َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ ُھًدى ّلْلُمّتِقیَن . الم { : بقرة أّول سورة ال)٢(

واّلِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَمآ . ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الّصالَة َومّما َرَزْقَناُھْم ُیْنِفُقوَن 
ُأوَلِئَك َعَلى ُھًدى مِّن . وِقُنوَن ُأْنِزَل ِإَلْیَك َوَمآ ُأْنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُھْم ُی

ِإّن اّلِذیَن َكَفُروْا َسَوآٌء َعَلْیِھْم َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم . رَّبِِّھْم َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 
  ] .٦-١: البقرة[} ُتْنِذْرُھْم َال ُیْؤِمُنوَن

إنھ تعالى : وقیل]: "ب/٨٣ل[  قال السیوطي رحمھ اهللا في قطف األزھار )٣(
. بدأ السورة بمدح المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة وینفقون

:  ؛ فقالrوبّین في آخر السورة أن الذین مدحھم في أّولھا ھم أمة محمد 
، وھذا  ھو المراد في أّول }والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ{

  .}وباآلخرة ھم یوقنون{: السورة
ربنا ال تؤاخذنا إن {: ھم ھنا كیفیة تضرعھم إلى ربھم في قولھمثم حكى عن  

أولئك على ھدى {: إلى آخر السورة، وھو المراد بقولھ في أّولھا} ...نسینا 
، فانظر كیف حصلت الموافقة بین أّول }من ربھم وأولئك ھم المفلحون

  .السورة وآخرھااھـ
لّما كان مفتتح ھذه : ")٢/٣٦٣(قال أبو حیان رحمھ اهللا في البحر المحیط   

= 
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 آل عمران
 وختمت )١(افتتحت بذكر إنزال القرآن والتوراة واإلنجيل من قبل

 .)٢(بذلك
 إنك الختلف {:ختمت بقوله، و)٣(}إن اهللا ال خيلف امليعاد{: يف قوله

 .)٤(}امليعاد

________________  
= 

بذكر الكتاب المنزل وأنھ ھدى للمتقین الموصوفین ) البقرة: یعني(السورة 
بما وصفوا بھ من اإلیمان بالغیب وبما أنزل إلى الرسول وإلى من قبلھ كان 

فبین تعالى في آخر ھذه السورة أن أولئك ... مختتمھا أیضًا موافقًا لمفتتحھا
  ـ  اھ"rالمؤمنون ھم أمة محمد 

َنّزَل َعَلْیَك اْلِكَتاَب { :  یعني قولھ تبارك وتعالى في أّول سورة آل عمران)١(
ِمن َقْبُل ُھًدى ّللّناِس .  ِباْلَحّق ُمَصّدقًا ّلَما َبْیَن َیَدْیِھ َوَأْنَزَل الّتْوَراَة َواِإلْنِجیَل

ُھْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوالّلُھ َعِزیٌز ُذو َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإّن اّلِذیَن َكَفُروْا ِبآَیاِت الّلِھ َل
  ].٤-٣:آل عمران[} اْنِتَقاٍم

وقد بینت في ]: "ب/١١١ل[ قال السیوطي رحمھ اهللا في قطف األزھار )٢(
كتاب مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع أن كل سورة تناسب 

 القرآن افتتحت بذكر انزال) آل عمران: یعني(أولھا وآخرھا، وھذه السورة 
َوِإّن ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب { : والتوراة واالنجیل من قبل، وختمت بذلك في قولھ

  اھـ]"١٩٩:آل عمران[} َلَمن ُیْؤِمُن ِبالّلِھ َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْیُكْم َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْیِھْم
 ِإّن الّلَھ  َرْیَب ِفیِھَرّبَنآ ِإّنَك َجاِمُع الّناِس ِلَیْوٍم ّال{: في أّولھا قولھ تعالى:  یعني)٣(

  ].٩:آل عمران[} َال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَد
َرّبَنا َوآِتَنا َما َوَعدّتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخِزَنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة {: وفي آخرھا:  یعني )٤(

= 
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 النساء
 .)٢(وختمت بمثل ذلك) ١(افتتحت بذكر بدء اخللق والوالدة

 املائدة
، )٣(بتحريم الصيد يف اإلحرام وبالشهر احلرام واهلدي والقالئد

 .)٤(وختمت بذلك
________________  

= 
  ].١٩٤:آل عمران[} ِإّنَك َال ُتْخِلُف اْلِمیَعاَد

َھا النَّاُس اتَُّقْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َأیُّ َیآ{ :  في قولھ تبارك وتعالى)١(
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثْیرًا َوِنَسآًء َواتَُّقْوا اللََّھ الَِّذْي 

  ]. ١:لنساءا[} َتَسآَءُلوَن ِبِھ َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقْیبًا
َیَأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا {:  یعني في قولھ تعبارك وتعالى)٢(

َعَلى الّلِھ ِإّال اْلَحّق ِإّنَما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى 
 ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا ّلُكْم ِإّنَما الّلُھ َمْرَیَم َوُروٌح ّمْنُھ َفآِمُنوْا

ِإَلـٌَھ َواِحٌد ُسْبَحاَنُھ َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد ّلُھ وما ِفي السَّمَوات َوَما ِفي األْرِض َوَكَفى 
  ]. ١٧١:النساء[} ِبالّلِھ َوِكیًال

َیا َأّیَھا اّلِذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد ُأِحّلْت َلُكْم  {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٣(
َبِھیَمُة األْنَعاِم ِإّال َما ُیْتَلى َعَلْیُكْم َغْیَر ُمِحّلي الّصْیِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم ِإّن الّلَھ َیْحُكُم َما 

اْلَھْدَي  الّشْھَر اْلَحَراَم َوَال اللَِّھ َوَالُتِحلُّْوا َشَعآِئَر  َأیَُّھا الَِّذْیَن آَمُنْوا َال َیآ. ُیِریُد 
آمِّْیَن اْلَبْیَت اْلَحَراَم َیْبَتُغْوَن َفْضًال ِمْن َربِِّھْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا  اْلَقآلِئَد َوآل َوَال

ْلَحَراِم َأن َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد ا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا َوَال
َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا  َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرَّ َوالتَّْقَوى َوَال

  ].٢-١:المائدة[} اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب
اعًا ّلُكْم َوِللّسّیاَرِة ُأِحّل َلُكْم َصْیُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ َمَت{:  یعني في قولھ تعالى)٤(

= 
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النعي عىل من : ، ويف آخرها)١(ّويف أوهلا إحالل هبيمة األنعام
 .)٢(مه اهللاّحرم منها مامل حير

لقد {:  ويف آخرها)٣(}ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إرسائيل{: ّويف أوهلا
 .)٤(}أخذنا ميثاق بني إرسائيل

 ويف )٥(}لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مريم{: ّويف أوهلا 
 .)٦(آخرها مثل ذلك

________________  
= 

َجَعَل . َوُحّرَم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبّر َما ُدْمُتْم ُحُرمًا َواّتُقوْا الّلَھ اّلِذَي ِإَلْیِھ ُتْحَشُروَن 
الّلُھ اْلَكْعَبَة اْلَبْیَت اْلَحَراَم ِقَیامًا ّللّناِس َوالّشْھَر اْلَحَراَم َواْلَھْدَي َواْلَقَالِئَد َذِلَك 

َتْعَلُمَوْا َأّن الّلَھ َیْعَلُم َما ِفي السَّمَوات َوَما ِفي األْرِض َوَأّن الّلَھ ِبُكّل َشْيٍء ِل
  ].  ٩٧-٩٦:المائدة[} َعِلیٌم

  .، وسبق قبل قلیل ذكر نص اآلیة١: المائدة)١(
آ َأَحلَّ اللَُّھ َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَحرُِّموا َطیَِّباِت َم َیا{: في قولھ تبارك وتعالى )٢(

َوُكُلوْا ِمّما َرَزَقُكُم الّلُھ َحَالًال َطّیبًا . ُیِحّب اْلُمْعَتِدیَن  َتْعَتُدَوْا ِإّن الّلَھ َال َلُكْم َوَال
  ]    ٨٨:المائدة[} َواّتُقوْا الّلَھ اّلِذَي َأنُتم ِبِھ ُمْؤِمُنوَن

  .  ١٢: المائدة)٣(
  .  ٧٠: المائدة)٤(
   . ١٧: المائدة)٥(
َلَقْد َكَفَر اّلِذیَن َقاُلَوْا ِإّن الّلَھ ُھَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَیَم َوَقاَل {:  في قولھ تعالى)٦(

اْلَمِسیُح َیاَبِنَي ِإْسَراِئیَل اْعُبُدوْا الّلَھ َرّبي َوَرّبُكْم ِإّنُھ َمن ُیْشِرْك ِبالّلِھ َفَقْد َحّرَم 
  ]. ٧٢: المائدة[} لّناُر َوَما ِللّظاِلِمیَن ِمْن َأنَصاٍرالّلُھ َعَلیِھ اْلَجّنَة َوَمْأَواُه ا
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 األنعام
م برهبم وه{:  ويف آخرها)١(}الذين كفروا برهبم يعدلون{: ّيف أوهلا

 .)٢(}يعدلون
وأنشأنا {:   إىل قوله }أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن{: ّويف أوهلا

ْوهو الذي جعلكم خالئَف األرض{، )٣(}ًمن بعدهم قرنا آخرين ِْ َِ َ ُ َ َّ َ َ َُ{)٤(. 

                                                
  . ١: األنعام)١(
  . ١٥٠: األنعام)٢(
َأَلْم َیَرْوْا َكْم َأْھَلْكَنا ِمن َقْبِلِھم ّمن َقْرٍن ّمّكّناُھْم ِفي األْرِض َما { :  سیاق اآلیة)٣(

ارًا َوَجَعْلَنا األْنَھاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِھْم َلْم ُنَمّكن ّلُكْم َوَأْرَسْلَنا الّسَمآَء َعَلْیِھم ّمْدَر
  ]. ٣:األنعام[} َفَأْھَلْكَناُھْم ِبُذُنوِبِھْم َوَأْنَشْأَنا ِمن َبْعِدِھْم َقْرنًا آَخِریَن

َوُھَو اّلِذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف {:   یعني وجاء في آخرھا، قولھ تبارك وتعالى)٤(
َق َبْعٍض َدَرَجاٍت ّلَیْبُلَوُكْم ِفي َمآ آَتاُكْم ِإّن َرّبَك َسِریُع األْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْو
  ].١٦٥:األنعام[} اْلِعَقاِب َوِإّنُھ َلَغُفوٌر ّرِحیٌم

، متحدثًا عن المناسبة ]أ/١٤٥ل[قال السیوطي رحمھ اهللا في قطف األزھار   
ورة أنھ ثم إنھ تعالى لّما ذكر في صدر الس: "بین أول سورة األنعام وآخرھا

مھلك القرون ومنشيء قرون آخرین خلفًا عنھا، ذكر في خاتمة السورة نحوًا 
، ]١٦٥:األنعام[} َوُھَو اّلِذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف األْرض{: فیھا من ذلك فقال

وقد قررنا في االتقان من . وھذه مناسبة لطیفة بین أّول السورة وآخرھا
  .خاتمتھامناسبة مطلع السورة ل: لطیف المناسبات 

: وكذلك لما افتتح ببدأ الخلق، ختمھا بذكر أشراط الساعة ثم البعث في قولھ  
ثم إلى ربكم {: ، وقولھ]١٥٨:األنعام[اآلیة } یوم یأتي بعض آیات ربك{

  ].١٦٤:األنعام[اآلیة } مرجعكم
، ]١٩:األنعام[} ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَھادًة ُقِل الّلِھ{ : وكذلك قال في أّولھا  

= 
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 األعراف
َوذكرى للمؤمنني{: ّيف أوهلا ِْ ِ ِ ُِ َْ ْ َ{)١(. 

ّقل إنمآ أتبع ما يوحى إيل { َ ََ ِ ِ َِ ُ ِ ّ َّ ْ ّمن ريبُ ّ ِوال تتبعوا من دونه {: ّ،ويف أوهلا)٢(}ِ ِ ُِ ُ َْ ِ ّ َ َ
َأوليآء قليال ما تذكرون َ َُ ّ َّ ًَ ِ َ ِْ َ{)٣(. 

________________  
= 

} ُقْل َھُلّم ُشَھَدآَءُكُم اّلِذیَن َیْشَھُدوَن َأّن الّلَھ َحّرَم َھـََذا{: وقال في آخرھا
  ].١٥٠:األنعام[
، وقال في ]١:األنعام[} ْثمَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِبَرّبِھْم َیْعِدُلوَن{: وقال في أّولھا  

  اھـ]."١٥٠األنعام[} َوُھم ِبَرّبِھْم َیْعِدُلوَن{: آخرھا
ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْیَك َفَال َیُكْن ِفي {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى في أّولھا)١(

فأشار إلى ]. ٢:األعراف[} َصْدِرَك َحَرٌج ّمْنُھ ِلُتنِذَر ِبِھ َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن
، وقابلھ في آخر السورة قولھ }َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن{: تذكر المؤمنین، بقولھ

ِإّن اّلِذیَن اّتَقوْا ِإَذا َمّسُھْم َطاِئٌف ّمَن الّشْیَطاِن َتَذّكُروْا َفِإَذا ُھم {: عالىتبارك وت
  ].٢٠١:سورة األعراف[} ّمْبِصُروَن

َوِإَذا َلْم َتْأِتِھْم ِبآَیٍة َقاُلوْا َلْوَال {:  یعني جاء في آخر السورة قولھ تبارك وتعالى)٢(
ُع َما ِیوَحى ِإَلّي ِمن ّرّبي َھـََذا َبَصآِئُر ِمن ّرّبُكْم َوُھًدى اْجَتَبْیَتَھا ُقْل ِإّنَمآ َأّتِب
  بأن rففي ھذه اآلیة أمر رسولھ ]. ٢٠٣:األعراف[} َوَرْحَمًة ّلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن

، وھذا یقابل ما جاء في أّول }ِإّنَمآ َأّتِبُع َما ِیوَحى ِإَلّي ِمن ّرّبي{: یقول للكفار
اتباع األولیاء من دون اهللا عزوجل، وھي اآلیة التي السورة، حیث نھى عن 

  . أشار إلیھا المصنف رحمھ اهللا عقبھا
اّتِبُعوْا َمآ ُأنِزَل ِإَلْیُكْم ّمن ّرّبُكْم َوَال َتّتِبُعوْا ِمن ُدوِنِھ {:  یعني في قولھ تعالى)٣(

ي آخر السورة، ؛ فھو یقابل ما جاء ف]٣:األعراف[} َأْوِلَیآَء َقِلیًال ّما َتَذّكُروَن
  .   في اآلیة المذكورة قبلھا
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َوإخواهنم يمدوهنم يف الغي ثم ال {: ويف آخرها ّ ّ ْ َ ُ ْ ُُ َْ ِ ُ ُُّ َ َ َْ ِ
َيقرصون ُْ ِ ُ{)١(. 

 وختمها بوصف املالئكة بأهنم )٢(وصف ابليس باالستكبار: ّويف أوهلا
 .)٣(ال يستكربون
ًادعوا ربكم ترضعا وخفية{ :ّويف أوهلا ْ ً َْ َ ّ ُْ ّ َ َُ ْ َواذكر ربك {: ، ويف آخرها)٤(}َُ ّ َّ ُ ْ

َيف نفسك[ ِ ْ َ ً  ترضعا وخيفة )٥(]ِ َ ًِ َ ّ َ َ{)٦(. 

                                                
ِإّن اّلِذیَن اّتَقوْا ِإَذا َمّسُھْم َطاِئٌف ّمَن الّشْیَطاِن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(

} َوِإْخَواُنُھْم َیُمدُّوَنُھْم ِفي اْلَغّي ُثّم َال ُیْقِصُروَن. َتَذّكُروْا َفِإَذا ُھم ّمْبِصُروَن 
ر بأن الكافرین ال یتذكرون، فناسب ما جاء في أّول فذّك]. ٢٠٢: األعراف[

اّتِبُعوْا {: السورة من أن الكفار قلیًال ما یتذكرون وذلك في قولھ تبارك وتعالى
}  َقِلیًال ّما َتَذّكُروَنَمآ ُأنِزَل ِإَلْیُكْم ّمن ّرّبُكْم َوَال َتّتِبُعوْا ِمن ُدوِنِھ َأْوِلَیآَء

  ].٣:األعراف[
َقاَل َفاْھِبْط ِمْنَھا َفَما َیُكوُن َلَك َأن َتَتَكّبَر ِفیَھا {: ولھ تبارك وتعالى یعني في ق)٢(

  ].١٣:األعراف[} َفاْخُرْج ِإّنَك ِمَن الّصاِغِریَن
ِإّن اّلِذیَن ِعنَد َرّبَك َال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ { :  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٣(

  ]. ٢٠٦:األعراف[} ْسُجُدوَنَوُیَسّبُحوَنُھ َوَلُھ َی
  .٥٥: األعراف)٤(
  .   سقط ھذا من النسختین الخطیتین)٢(
  .٢٠٥:  األعراف)٦(

، متحدثًا عن المناسبة بین أّول سورة ]ب/١٧١ل[قال في قطف األزھار   
فإنھ ذكر في : وأّما المناسبة بین مطلع السورة وختامھا: "األعراف وآخرھا

ِإّن َوِلّیـَي الّلُھ {: ، وقال في آخرھا]٢:األعراف[} كتاب أنزل إلیك{: أّولھا
= 
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________________  
= 

  ].١٩٦:األعراف[} اّلِذي َنّزَل اْلِكَتاَب
: وقابلھ بقولھ] ٢:األعراف[ } فال یكن في صدرك حرج منھ{:     وقال

} َأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن َوِإمّا َیَنَزَغّنَك ِمَن الّشْیَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالّلِھَ}
، فأرشده إلى ما یصنع إذا حصل في صدره نوع   ]٢٠٠-١٩٩:رافاألع[

  . من الحرج
}  قلیًال ما تذكرون{: ، وللكفار]٢:األعراف[} وذكرى للمؤمنین{: وقال  

ِإّن اّلِذیَن اّتَقوْا ِإَذا َمّسُھْم {: ، وقابلھ في آخر السورة بقولھ]٣:األعراف[
َوِإْخَواُنُھْم َیُمدُّوَنُھْم ِفي اْلَغّي .  ُھم ّمْبِصُروَن َطاِئٌف ّمَن الّشْیَطاِن َتَذّكُروْا َفِإَذا

فذكر بذكر المؤمنین وعدم تذكر ]. ٢٠٢-٢٠١:األعراف[} ُثّم َال ُیْقِصُروَن
  .الكافرین

} اّتِبُعوْا َمآ ُأنِزَل ِإَلْیُكْم ّمن ّرّبُكْم َوَال َتّتِبُعوْا ِمن ُدوِنِھ َأْوِلَیآَء{: وقال  
َوِإَذا َلْم َتْأِتِھْم ِبآَیٍة َقاُلوْا َلْوَال اْجَتَبْیَتَھا {: بلھ في آخرھا بقولھ، وقا]٣:األعراف[

؛ فانظر إلى التوافق ]٢٠٦:األعراف[} ُقْل ِإّنَمآ َأّتِبُع َما ِیوَحى ِإَلّي ِمن ّرّبي
  .بین أّول السورة وآخرھا

، وقال في ]٥٥:عرافاأل[} اْدُعوْا َرّبُكْم َتَضّرعًا َوُخْفَیًة{: وقال في أوائلھا  
} َواْذُكر ّرّبَك ِفي َنْفِسَك َتَضّرعًا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلَقْوِل{: آخرھا

  ].٢٠٥:األعراف[
ولّما افتتح صدر السورة بأنھ خلقھم ثم صّورھم ثم أمر المالئكة فسجدوا   

ر آلدم، ذكر في ختامھا أنھ خلقھم من نفس واحدة، وجعل منھا زوجھا، وذك
تغشیھ لھا، وحملھا منھ، وذكر قبل ذلك استخراجھم من ظھر أبیھم آدم وأخذ 
المیثاق علیھم، وذلك قبل تغشیھ لحواء، وحملھا باألوالد على ترتیب ذكر 
خلقھم، وتصورھم قبل سجود المالئكة آلدم اشارة إلى خلق األرواح قبل 

  .األجساد
ِإّن اّلِذیَن {سجود ختم السورة بـ      ولّما ذكر أّول السورة استكبار إبلیس من ال

} ِعنَد َرّبَك َال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوُیَسّبُحوَنُھ َوَلُھ َیْسُجُدوَن
، فطابق آخر السورة أّولھا والتأم مقطعھا مع مطلعھا، ]٢٠٦:األعراف[
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 األنفال
ْأولئك هم املؤمنُون حقا هلم درجات عند رهبم {: افتتحت بقوله ّ َ َ ْ ُِ َ ٌِ ِ َِ َ َُ ّ ً ّ َ ُْ َْ ُ َ ُ

ٌومغفرة ورزق كريم َ َِ َ ٌ ْ ِ َ ٌَ ِ ْأولئك هم املؤمنُون حقا هلم {: ، وختمت بقوله)١(}ْ ُُ َ ً ّ َ ُْ ََ ِ ِْ ُ َ ُ
ٌمغفرة ورزق كريم َ َِ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ِ ْ{)٢(. 

________________  
= 

  اھـ"فالحمد هللا على ما ألھم
  .  ٤:  األنفال)١(
َواّلِذیَن آَمُنوْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا ِفي َسِبیِل الّلِھ {:  اآلیة قولھ تبارك وتعالى)٢(

} َواّلِذیَن آَووْا ّوَنَصُرَوْا ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُھْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم
  ].٧٤: األنفال[
]: ب/١٩٨ل[قال السیوطي رحمھ اهللا معلقًا على ھذه اآلیة في قطف األزھار   

أقول ھذه مناسبة آخر السورة ألولھا، وخاتمتھا لفاتحتھا؛ لتقدم نظیر ذلك "
ولما تقّدم ھناك وصفھم بأعمال القلوب من الخوف وزیادة . أول السورة

، ولّما لم یكن ھنا سوى األفعال }درجات{اإلیمان والنوكل؛ زاد في الوعد 
ور من أول السورة البدنیة والمالیة اقتصر على المغفرة والرزق الكریم المذك

  اھـ"في مقابلتھا
وقد ذكر السیوطي وجھًا آخر في مناسبة أول السورة آلخرھا، في قطف   

ِإنَّ الَِّذْیَن آَمُنْوا {:تعلیقًا على قولھ تبارك وتعالى] ب-أ/١٩٨ل[األزھار 
ِذْیَن آَوْوا َوَنَصُرْوا َوَھاَجُرْوا َوَجاَھُدْوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم ِفي َسِبْیِل اللَِّھ َوالَّ
َلُكْم ِمْن َوَالَیِتِھْم ِمْن  ُأوَلِئَك َبْعُضُھْم َأْوِلَیآُء َبْعٍض َوالَِّذْیَن آَمُنْوا َوَلْم ُیَھاِجُرْوا َما

َعَلى َقْوٍم  َشْيٍء َحتَّى ُیَھاِجُرْوا َوِإِن اْسَتْنَصُرْوُكْم ِفْي الدِّْیِن َفَعَلْیُكُم النَّْصُر ِإالَّ
].  ٧٥-٧٢:التوبة[اآلیات } ...َنُكْم َوَبْیَنُھْم ِمْیَثاٌق َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلْوَن َبِصْیٌرَبْی

وظھر لي ! اآلیات ھذه غایة البراعة في ختام ھذه السورة: "قال السیوطي
وذلك أن السورة لّما نزلت في : في وجھ الختم بھا ما لم أقف علیھ ألحد
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 براءة
ِ وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللاِّ{:افتتحت بقوله ِ ْ َ ْ َ َُ ْ ْ ُ ُْ َ ُ ّ ُ ََ ْ َ َ ّْ ِ{)١( ،

َفإن تولوا فقل حسبي اهللاُّ{: وختمت بقوله ِْ َ ْ َْ ُ َ ْ ّ ََ ِ{)٢(. 
________________  

= 
ى إصالح ذات البین، وذّكرھم بنعمھ، وحّذرھم تنازعھم في األنفال وحثھم عل

من التنازع غایة التحذیر، إلى آخر ما تقّدم؛ ختمھا بذكر أن المؤمنین بعضھم 
أولیاء بعض، فال ینبغي تنازعھم بل  الالئق بھم التواد والتحاب والتناصر 

  .والتوافق، وأن ال یكون عرض الدنیا الفاني الزائل قاطعًا بینھم
یما تقدم ذم من یرید عرض الدنیا، وقلل الدنیا، وحقرھا فسّماھا وكذا أورد ف  

عرضًا، وأورد ھذه اآلیات ھنا مشتملة على غایة البالغة واستیفاء األقسام، 
فذكر أن المھاجرین واألنصار بعضھم أولیاء بعض، ووقف والیة من آمن 
ولم یھاجر على الھجرة، وبّین أن ھذه الوالیة الموقوفة ھي والیة 

ثم بّین أن . خصوص، وأّما والیة العموم وھي النصرة في الدین فباقیةال
الكفار بعضھم أولیاء بعض، وھو تحذیر من مواالة  أحد منھم بقرینة ما 

إلى آخره، ثم استطرد إلى ذكر } ..إال تفعلوه {: عقبھ من التھدید، لقولھ
ي والیة أخرى أخص مما تقدم وھي والیة التوارث فذكر أنھا خاصة بذ

  .في التناصر والتواد. األرحام بخالف غیر القرابة، وأن لھم مطلق الوالیة
فانظر إلى عظم وقع ھذه الجملة ھنا، ولم یكن لیقع موقعًا  أحسن من ھذا   

الموقع وخلل آیتا ھذه الوالیات بالثنا على أصناف المؤمنین والوعد الحسن 
  اھـ"لھم

  .  ٣: التوبة)١(
  .١٢٩: التوبة)٢(

، مناسبة أخرى بین أول ]ب/٢٠٠ل[سیوطي في قطف األزھار وذكر ال  
َلَقْد َنَصَرُكُم الّلُھ {: سورة التوبة وختامھا، عند كالمھ على قولھ تبارك وتعالى

ِفي َمَواِطَن َكِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْیئًا َوَضاَقْت 
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 يونس
واتبع ما يوحى {: ، ويف آخرها)١(}أن أوحينا إىل رجل منهم{: هلاّيف أو

 .)٢(}إليك
 هود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر

 .)٣(كلها مفتتحة بذكر القرآن، وخمتتمة به
________________  

= 
: ، فقال رحمھ اهللا]٢٥:التوبة[}  األْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثّم َوّلْیُتم ّمْدِبِریَنَعَلْیُكُم

وقد ختمت السورة بنظیر ھذه الجملة، في قصة الثالثة الذین خلفوا، فھي "
  اھـ"من مناسبة أول السورة آلخرھا

ِذیَن َوَعَلى الّثَالَثِة اّل{: آیة الثالثة الذین خلفوا، ھي قولھ تبارك وتعالى: قلت  
ُخلُِّفوْا َحّتى ِإَذا َضاَقْت َعَلْیِھُم األْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْیِھْم َأنُفُسُھْم 
َوَظّنَوْا َأن ّال َمْلَجَأ ِمَن الّلِھ ِإّال ِإَلْیِھ ُثّم َتاَب َعَلْیِھْم ِلَیُتوُبوْا ِإّن الّلَھ ُھَو الّتّواُب 

  ].١١٨:التوبة[} الّرِحیُم
  .  ٢: یونس)١(
  .  ١٠٩: یونس)٢(
اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَیاُتُھ ُثّم ُفّصَلْت ِمن ّلُدْن {:  أّما سورة ھود فجاء في أّولھا)٣(

: ، وفي ختامھا أشار إلى القرآن بقولھ تبارك وتعالى]١:ھود [} َحِكیٍم َخِبیٍر
ُفَؤاَدَك َوَجآَءَك ِفي َھـَِذِه اْلَحّق َوُكـّال ّنُقّص َعَلْیَك ِمْن َأْنَباِء الّرُسِل َما ُنَثّبُت ِبِھ {

لّما : وھناك مناسبة أخرى]. ١٢٠:سورة ھود[} َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن
َأّال َتْعُبُدَوْا ِإّال {: ذكر سبحانھ وتعالى في مطلع السورة قولھ تبارك وتعالى

َتْغِفُروْا َرّبُكْم ُثّم ُتوُبَوْا ِإَلْیِھ ُیَمّتْعُكْم ّمَتاعًا َوَأِن اْس. الّلَھ ِإّنِني َلُكْم ّمْنُھ َنِذیٌر َوَبِشیٌر
َحَسنًا ِإَلى َأَجٍل ّمَسّمى َوُیْؤِت ُكّل ِذي َفْضٍل َفْضَلُھ َوِإن َتَوّلْوْا َفِإّنَي َأَخاُف 

 }یٌرِإَلى الّلِھ َمْرِجُعُكْم َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِد.  َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم َكِبیٍر
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________________  
= 

فأمر بعبادتھ سبحانھ، واستغفاره، والتوبة إلیھ مذكرًا بأن ]. ٤-٢:ھود[
لما ذكر ذلك في أول  السورة ناسب أن یختم بذلك تأكیدًا لھذا . المرجع إلیھ

َوُقل ّلّلِذیَن َال ُیْؤِمُنوَن اْعَمُلوْا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ِإّنا {: المعنى فقال تبارك وتعالى
َولّلِھ َغْیُب السَّمَوات َواألْرِض َوِإَلْیِھ ُیْرَجُع . َتِظُرَوْا ِإّنا ُمنَتِظُروَن َواْن. َعاِمُلوَن

-١٢١:ھود[} األْمُر ُكّلُھ َفاْعُبْدُه َوَتَوّكْل َعَلْیِھ َوَما َرّبَك ِبَغاِفٍل َعّما َتْعَمُلوَن
١٢٣.[  

اُت اْلِكَتاِب اَلر ِتْلَك آَی{: أّما سورة یوسف؛ فقد افتتحت بقولھ تبارك وتعالى  
َنْحُن َنُقّص َعَلْیَك َأْحَسَن . ِإنَّآ َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبیًِّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن . اْلُمِبیِن

سورة [} اْلَقَصِص ِبَمآ َأْوَحْیَنآ ِإَلْیَك َھـََذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكنَت ِمن َقْبِلِھ َلِمَن اْلَغاِفِلیَن
َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم {: ختامھا قولھ تبارك وتعالىوجاء في ]. ٣-١:یوسف

ِعْبَرٌة ُالْوِلي األْلَباِب َما َكاَن َحِدیثًا ُیْفَتَرى َوَلـَِكن َتْصِدیَق اّلِذي َبْیَن َیَدْیِھ 
  ].١١١:سورة یوسف[} َوَتْفِصیَل ُكّل َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمًة ّلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن

اَلَمر ِتْلَك آَیاُت {: فقد جاء في أّولھا قولھ تبارك وتعالىأّما سورة الرعد،   
} اْلِكَتاِب َواّلِذَي ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمن ّرّبَك اْلَحّق َوَلـَِكّن َأْكَثَر الّناِس َال ُیْؤِمُنوَن

َواّلِذیَن آَتْیَناُھُم {: ، وجاء في ختامھا قولھ تبارك وتعالى]١:سورة الرعد[
َن ِبَمآ ُأنِزَل ِإَلْیَك َوِمَن األْحَزاِب َمن ُینِكُر َبْعَضُھ ُقْل ِإّنَمآ ُأِمْرُت اْلِكَتاَب َیْفَرُحو

َوَكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكمًا َعَرِبّیًا . َأْن َأْعُبَد الّلَھ َوآل ُأْشِرَك ِبِھ ِإَلْیِھ َأْدُعو َوِإَلْیِھ َمآِب 
 ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِھ ِمن َوِلّي َوَال َواٍق َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْھَواَءُھم َبْعَد َما َجآَءَك

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ّمن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُھْم َأْزَواجًا َوُذّرّیًة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن . 
آُء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأّم َیْمُحو الّلُھ َما َیَش. َیْأِتَي ِبآَیٍة ِإّال ِبِإْذِن الّلِھ ِلُكّل َأَجٍل ِكَتاٌب 

أنھ لّما جاء في مطلع : ومناسبة أخرى]. ٤٠-٣٧:سورة الرعد[} اْلِكَتاِب
َوِإن َتْعَجْب {: السورة التعجب من إنكار الكفار للبعث، وتوعدھم بسبب ذلك
یَن َكَفُروْا ِبَرّبِھْم َفَعَجٌب َقْوُلُھْم َأِإَذا ُكّنا ُتَرابًا َأِإّنا َلِفي َخْلٍق َجِدیٍد ُأوَلِئَك اّلِذ

} َوُأوَلِئَك األْغَالُل ِفَي َأْعَناِقِھْم َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُھْم ِفیَھا َخاِلدوَن
َوَقْد َمَكَر اّلِذیَن {: ، عاد فختم السورة بھ في قولھ تبارك وتعالى]٥:الرعد[

ِسُب ُكّل َنْفٍس َوَسَیْعَلُم اْلُكّفاُر ِلَمْن ُعْقَبى ِمن َقْبِلِھْم َفِلّلِھ اْلَمْكُر َجِمیعًا َیْعَلُم َما َتْك
= 
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 النحل
 .)١(، وختمت باألمر بالصرب)١(افتتحت بالنهي عن االستعجال

________________  
= 

َوَیُقوُل اّلِذیَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى ِبالّلِھ َشِھیدًا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوَمْن . الّداِر 
  ].٤٢-٤٠:الرعد[} ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب

اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك {: رك وتعالىأّما سورة إبراھیم فقد جاء في أّولھا قولھ تبا  
سورة [} ِلُتْخِرَج الّناَس ِمَن الّظُلَماِت ِإَلى الّنوِر ِبِإْذِن َرّبِھْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد

َھـََذا َبَالٌغ ّللّناِس َوِلُینَذُروْا ِبِھ {: ، وجاء في ختامھا قولھ تبارك وتعالى]١:إبراھیم
ومناسبة ]. ٥٢:سورة إبراھیم[} ْعَلُمَوْا َأّنَما ُھَو ِإَلـٌَھ َواِحٌد َوِلَیّذّكَر ُأْوُلوْا األْلَباِبَوِلَی

توعد سبحانھ الكفار بالعذاب الشدید في مطلع السورة على سبیل اإلجمال، : أخرآ
ْیٌل ّلْلَكاِفِریَن الّلِھ اّلِذي َلُھ َما ِفي السَّمَوات َوَما ِفي األْرِض َوَو{: فقال تبارك وتعالى
، عاد في آخر السورة إلى ذكر ذلك بشيء من ]٢:الرعد[} ِمْن َعَذاٍب َشِدیٍد

َتْحَسَبنَّ اللََّھ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُھ ِإّن الّلَھ َعِزیٌز  َفَال{: التفصیل، فقال تبارك وتعالى
. مَوات َوَبَرُزوْا لّلِھ اْلَواِحِد اْلَقّھاِر َیْوَم ُتَبدَُّل األْرُض َغْیَر األْرِض َوالسَّ. ُذو اْنِتَقاٍم 

َسَراِبیُلُھم ّمن َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَھُھْم . َوَتَرى اْلُمْجِرِمیَن َیْوَمِئٍذ ّمَقّرِنیَن ِفي األْصَفاِد
ٌغ ّللّناِس َھـََذا َبَال. ِلَیْجِزَي الّلُھ ُكّل َنْفٍس ّما َكَسَبْت ِإّن الّلَھ َسِریُع اْلِحَساِب. الّناُر

  ].٥٢-٤٧:الرعد[}  َوِلُینَذُروْا ِبِھ َوِلَیْعَلُمَوْا َأّنَما ُھَو ِإَلـٌَھ َواِحٌد َوِلَیّذّكَر ُأْوُلوْا األْلَباِب
اَلَر ِتْلَك آَیاُت {: أّما سورة الحجر، فقد جاء في أّولھا قولھ تبارك وتعالى  

اء في ختامھا قولھ تبارك ، وج]١:سورة الحجر[} اْلِكَتاِب َوُقْرآٍن ّمِبیٍن
]. ٨٧:سورة الحجر[} َوَلَقْد آَتْیَناَك َسْبعًا ِمَن اْلَمَثاِنْي َواْلُقْرآَن اْلَعِظْیَم{: وتعالى

 بأن یذر rأنھ ذكر في مطلع السورة أمر الرسول : ومناسبة أخرى
ِھِھُم األَمُل َذْرُھْم َیْأُكُلوْا َوَیَتَمّتُعوْا َوُیْل{: الكافرین، في قولھ تبارك وتعالى

َفاْصَدْع {: عاد في آخرھا فقال تبارك وتعالى]. ٣:الرعد[} َفَسْوَف َیْعَلُموَن
اّلِذیَن َیْجَعُلوَن . ِإّنا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن . ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن 

  ].٩٦-٩٤:الرعد[} َمَع الّلِھ ِإلـَھًا آَخَر َفَسْوَف َیْعَمُلوَن
َأَتى َأْمُر اللَِّھ َفَال َتْسَتْعِجُلوُه ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)١(

= 
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٨  

 اإلرساء
 .)٣(، وختمت بالتحميد)٢(افتتحت بالتسبيح 

 هف، ومريم وطهالك
 .)٤(كلها مفتتحة بذكر القرآن والذكر، وخمتتمة به

________________  
= 

  ].١:سورة النحل[} َعّما ُیْشِرُكوَن
َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإّال ِبالّلِھ َوَال َتْحَزْن َعَلْیِھْم َوَال َتُك {:  یعني في قولھ تعالى)١(

  ].  ١٢٧:سورة النحل[} ا َیْمُكُروَنِفي َضْیٍق ّمّم
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال مََّن اْلَمْسِجِد {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٢(

اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد األْقَصى اّلِذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنآ ِإّنُھ ُھَو الّسِمیُع 
  ]. ١:سورة اإلسراء[} الَبِصیُر

َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي َلْم َیّتِخْذ َوَلدًا َوَلم َیُكْن ّلُھ {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٣(
سورة [} َشِریٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َیُكْن ّلُھ َوِلّي ّمَن الّذّل َوَكّبْرُه َتْكِبیرًا

  ].  ١١١:اإلسراء
اْلَحْمُد ِلّلِھ اّلِذي {: ي أّولھا قولھ تبارك وتعالى أّما سورة الكھف، فقد جاء ف)٤(

، وجاء في ]١:سورة الكھف[} َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َیْجَعل ّلُھ ِعَوَجا
ُقْل ِإّنَمآ َأَنْا َبَشٌر ّمْثُلُكْم ُیوَحى ِإَلّي َأّنَمآ ِإَلـَُھُكْم ِإَلـٌَھ {: آخرھا قولھ تبارك وتعالى

 َفَمن َكاَن َیْرُجو ِلَقآَء َرّبِھ َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَال ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َرّبِھ َواِحٌد
فافتتحت السورة بحمد اهللا على انزالھ الكتاب على ]. ١١٠:الكھف[} َأَحًدا

  .  بشر یوحى إلیھr، واختتمت بذكر أنھ rعبده محمد 
َواْذُكْر ِفْي اْلِكَتاِب {:  تبارك وتعالىأّما سورة مریم، فقد جاء في أّولھا قولھ  

، وجاء في ختامھا ]١٦:سورة مریم[} َمْرَیَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْھِلَھا َمَكانًا َشْرِقیًا
َفِإّنَما َیّسْرَناُه ِبَلَساِنَك ِلُتَبّشَر ِبِھ اْلُمّتِقیَن َوُتْنِذَر ِبِھ َقْومًا {: قولھ تبارك و تعالى
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٩  

 األنبياء
واقرتب الوعد {: ، ويف آخرها)١(}اقرتب للناس حساهبم{: ّيف أوهلا

 .)٢(}احلق
 احلج

ًليكون الرسول شهيدا {: ، وختمت بقوله)٣(بدئت بذكر الساعة
 .، وذلك يوم القيامة)٤(}عليكم، وتكونوا شهداء عىل الناس

________________  
= 

  ].٩٧:ریمسورة م[} ّلّدًا
ِإّال . َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى َمآ. طھ {: أّما سورة طھ، فقد جاء في أّولھا  

سورة [} َتنِزیًال ّمّمْن َخَلق األْرَض َوالسَّمَوات اْلُعَلى.  َتْذِكَرًة ّلَمن َیْخَشى
ِعیَشًة َضنكًا َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإّن َلُھ َم{: ، وجاء في آخرھا]٤-١:طھ

. َقاَل َرّب ِلَم َحَشْرَتِنَي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصیرًا . َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقیاَمِة َأْعَمى 
، ]١٢٦-١٢٤: سورة طھ[} َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَیاُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتْنَسى

ا ِبآَیٍة ّمن ّرّبِھ َأَوَلْم َتْأِتِھْم َبّیَنُة َما ِفي الّصُحِف َوَقاُلوْا َلْوَال َیْأِتیَن{: وجاء أیضًا
  ].١٣٣:سورة طھ[} اُالوَلى

  .  ١:  سورة األنبیاء)١(
  .  ٩٧:  سورة األنبیاء)٢(
َأیَُّھا الّناُس اّتُقوْا َرّبُكْم ِإّن َزْلَزَلَة الّساَعِة َشْيٌء  َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(

َم َتَرْوَنَھا َتْذَھُل ُكّل ُمْرِضَعٍة َعّمآ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكّل َذاِت َحْمٍل َیْو. َعِظیٌم 
سورة [} َحْمَلَھا َوَتَرى الّناَس ُسَكاَرى َوَما ُھم ِبُسَكاَرى َوَلـَِكّن َعَذاَب الّلِھ َشِدیٌد

  ].  ٢-١: الحج
ل علیھ ذكر في أول السورة البعث، ودل: ومناسبة أخرى.  ٧٨: سورة الحج)٤(

= 
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 ملؤمنونا
 .)٢(}إنه ال يفلح الكافرون{: ، وآخرها)١(}قد أفلح املؤمنون{: ّأوهلا

 النور
وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن واليبدين {: ّيف أوهلا يف النساء

، ويف آخرها يف القواعد من النساء فليس عليهن جناح أن )٣(}زينتهن
 .)٤(يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة

________________  
= 

َأیَُّھا الّناُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب ّمَن  َیا{: بخلق اإلنسان، فقال تبارك وتعالى
اْلَبْعِث َفِإّنا َخَلْقَناُكْم ّمن ُتَراٍب ُثّم ِمن ّنْطَفٍة ُثّم ِمْن َعَلَقٍة ُثّم ِمن ّمْضَغٍة ّمَخّلَقٍة 

َحاِم َما َنَشآُء ِإَلى َأَجٍل ّمَسّمى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم َوَغْیِر ُمَخّلَقٍة ّلُنَبّیَن َلُكْم َوُنِقّر ِفي األْر
ِطْفًال ُثّم ِلَتْبُلُغَوْا َأُشّدُكْم َوِمنُكْم ّمن ُیَتَوّفى َوِمنُكْم ّمن ُیَرّد ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْیَال 

 َعَلْیَھا اْلَمآَء اْھَتّزْت َیْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْیئًا َوَتَرى األْرَض َھاِمَدًة َفِإَذآ َأنَزْلَنا
، عاد في آخر السورة وذكر ]٥:الحج[} َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكّل َزْوٍج َبِھیٍج

َأیَُّھا  َیا{: عجز الذین یدعون من دون اهللا عن الخلق، فقال تبارك وتعالى
الّلِھ َلن َیْخُلُقوْا ُذَبابًا الّناُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوْا َلُھ ِإّن اّلِذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن 

َوَلِو اْجَتَمُعوْا َلُھ َوِإن َیْسُلْبُھُم الّذَباُب َشْیئًا ّال َیْسَتنِقُذوُه ِمْنُھ َضُعَف الّطاِلُب 
  ].٧٣:الحج[} َواْلَمْطُلوُب

  .  ١: المؤمنون)١(
  .  ١١٧: المؤمنون)٢(
  .  ٣١: النور)٣(
اِعُد ِمَن الّنَسآِء اّلَالِتي َال َیْرُجوَن ِنَكاحًا َواْلَقَو{ :  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨
١  

 الفرقان
 .)٢(وختمت بذلك )١(بدئت بتبارك

 الشعراء
، وختمت يف )٥(>وأنه هدى< به، )٤(، وختمت)٣(بدئت بذكر الكتاب

 .)٦(}وإنه لتنزيل رب العاملني{: قوله

________________  
= 

َفَلْیَس َعَلْیِھنَّ ُجَناٌح َأن َیَضْعَن ِثَیاَبُھنَّ َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة َوَأن َیْسَتْعِفْفَن َخْیٌر 
  ].  ٦٠:النور[} ّلُھّن َوالّلُھ َسِمیٌع ِعِلیٌم

اّلِذي َنّزَل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَیُكوَن َتَباَرَك {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
  ].  ١:الفرقان[} ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا

َتَباَرَك اّلِذي َجَعَل ِفي الّسَمآِء ُبُروجًا َوَجَعَل ِفیَھا { :  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(
  ]. ٦١:الفرقان[} ِسَراجًا َوَقَمرًا ّمِنیرًا

  ] .٢:الشعراء[} ِتْلَك آَیاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبیِن{ : لى یعني في قولھ تبارك وتعا)٣(
َنَزَل ِبِھ الّروُح األِمیُن . َوِإّنُھ َلَتنِزیُل َرّب اْلَعاَلِمیَن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(

َوِإّنُھ َلِفي ُزُبِر . ِبِلَساٍن َعَرِبّي ّمِبیٍن . َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِریَن . 
  ].  ١٩٦-١٩٢:الشعراء[} األّوِلیَن

 كذا في النسختین، وكأنھا خلل في قراءة النص من الناسخ، حیث انتقل )٥(
وھذا من األدلة على أن . بصره إلى السطر التالي، وفیھ ھذه العبارة

النسختین أصلھما واحد، أو أن أحداھما منسوخة من األخرى، والذي یترجح 
  .  ا منسوخة من نسخة لیدن، واهللا اعلم أن نسخة تركی- واهللا اعلم -

  .١٩٢: الشعراء)٦(
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 طس
وأن اتلوا {: ، وختمت بذلك يف قوله)١(بدئت بذكر الكتاب وأنه هلدى

 .)٢(، اآلية}القرآن فمن اهتدى
 القصص

فالتكونن {: ، ويف آخرها)٣(}ًفلن أكون ظهريا للمجرمني{: ّيف أوهلا
 .)٤(}ًظهريا للكافرين

، ويف آخرها هجرة )٥(ّويف أوهلا هجرة موسى من وطنه، والعود إليه
 .)١(  من بلده والعود إليهاrالنبي 

                                                
ُھًدى . طَس ِتْلَك آَیاُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب ّمِبیٍن{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(

  ].   ٢-١:النمل[} َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن
َفِإّنَما َیْھَتِدي َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْھَتَدى {:  اآلیة ھي قولھ تبارك وتعالى)٢(

  ]  ٩٢:النمل[} ِلَنْفِسِھ َوَمن َضّل َفُقْل ِإّنَمآ َأَنْا ِمَن اْلُمنِذِریَن
  .  ١٧: سورة القصص)٣(
  .  ٨٦: القصص)٤(
ُموَسى ِإّن  َوَجآَء َرُجٌل ّمْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َیْسَعى َقاَل َیا{ :  یعني قولھ تعالى)٥(

َفَخَرَج ِمْنَھا َخآِئفًا . َیْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإّني َلَك ِمَن الّناِصِحیَن اْلَمأل َیْأَتِمُروَن ِبَك ِل
َوَلّما َتَوّجَھ ِتْلَقآَء َمْدَیَن َقاَل َعَسى . َیَتَرّقُب َقاَل َرّب َنّجِني ِمَن اْلَقْوِم الّظاِلِمیَن 

  } َرّبَي َأن َیْھِدَیِني َسَوآَء الّسِبیِل
َفَلّمآ َأَتاَھا ُنوِدَي ِمن َشاِطىِء اْلَواِدي األْیَمِن ِفي {: إلى قولھ تبارك وتعالى  

َوَأْن َأْلِق . ُموَسى ِإّنَي َأَنا الّلُھ َرّب اْلَعاَلِمیَن  اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الّشَجَرِة َأن َیا
ُموَسى َأْقِبْل َوَال  اَعَصاَك َفَلّما َرآَھا َتْھَتّز َكَأّنَھا َجآّن َوّلى ُمْدِبرًا َوَلْم ُیَعّقْب َی

= 
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 العنكبوت
أحسب الناس أن {: ّ، لقوله يف أوهلا)٣(، واجلهاد)٢(ختمت باهلجرة

 .)٤(}يقولوا آمنا وهم ال يفتنون
 الروم

ويوم {: ، ويف آخرها)١(}يوم تقوم الساعة يبلس املجرمون{ ّيف أوهلا
 .)٢(}تقوم الساعة يقسم املجرمون

________________  
= 

اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضآَء ِمْن َغْیِر ُسَوٍء . َتَخْف ِإّنَك ِمَن اَالِمِنیَن 
َواْضُمْم ِإَلْیَك َجَناَحَك ِمَن الّرْھِب َفَذاِنَك ُبْرَھاَناِن ِمن ّرّبَك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِھ 

. َقاَل َرّب ِإّني َقَتْلُت ِمْنُھْم َنْفسًا َفَأَخاُف َأن َیْقُتُلوِن . اِسِقیَن ِإّنُھْم َكاُنوْا َقْومًا َف
َوَأِخي َھاُروُن ُھَو َأْفَصُح ِمّني ِلَسانًا َفَأْرِسْلِھ َمِعَي ِرْدءًا ُیَصّدُقِني ِإّنَي َأَخاُف َأن 

ْلَطانًا َفَال َیِصُلوَن ِإَلْیُكَما َقاَل َسَنُشّد َعُضَدَك ِبَأِخیَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُس. ُیَكّذُبوِن 
َفَلّما َجآَءُھم ّموَسى ِبآَیاِتَنا َبّیَناٍت َقاُلوْا َما . ِبآَیاِتَنآ َأنُتَما َوَمِن اّتَبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن 

-٢٠: القصص[} َھـََذآ ِإّال ِسْحٌر ّمْفَتًرى َوَما َسِمْعَنا ِبَھـََذا ِفَي آَبآِئَنا األّوِلیَن
٣٧.[  

ِإّن اّلِذي َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرآَن َلَرآّدَك ِإَلى َمَعاٍد ُقل { :  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
  ]. ٨٥:القصص[} ّرّبَي َأْعَلُم َمن َجآَء ِباْلُھَدى َوَمْن ُھَو ِفي َضَالٍل ّمِبیٍن

اِسَعٌة َفِإّیاَي َیِعَباِدَي اّلِذیَن آَمُنَوْا ِإّن َأْرِضي َو{ :  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٢(
  ]. ٥٦:العنكبوت[} َفاْعُبُدوِن

َواّلِذیَن َجاَھُدوْا ِفیَنا َلَنْھِدَیّنُھْم ُسُبَلَنا َوِإّن الّلَھ {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].   ٦٩:العنكبوت[} َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن

  .  ٢:  العنكبوت)٤(
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 لقامن
، ويف )٣(}وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السامء ماء{: يف صدرها

 .)٤(}وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام{: آخرها
 السجدة

: ، ويف آخرها)٥(}ًلتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك{: ّيف أوهلا
 .)٦(}فاعرض عنهم وانتظر إهنم منتظرون{

 األحزاب
: ً، ويف آخرها خطابا ألزواجه)٧(}يا أهيا النبي اتق اهللا{: بدئت بقوله

 .)٨(}واتقني اهللا{
________________  

= 
  .  ١٢: الروم)١(

  .  ٥٥: الرومض
  .  ١٠: لقمان)٣(
  .  ٣٤: لقمان)٤(
  .  ٣: السجدة)٥(
  .  ٣٠:  السجدة)٦(
  .  ١: األحزاب)٧(
ّال ُجَناَح َعَلْیِھّن ِفَي آَبآِئِھّن َوَال َأْبَنآِئِھّن َوَال {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٨(

 َوَال َما َمَلَكْت ِإْخَواِنِھّن َوَال َأْبَنآِء ِإْخَواِنِھّن َوَال َأْبَنآِء َأَخَواِتِھّن َوَال ِنَسآِئِھّن
= 
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 سبأ
 .)٢(}عالم الغيوب{، وختمت بــ)١(}عامل الغيب{بدئت بـــ

 فاطر
كر أولئك هو والذين يمكرون السيئات هلم عذاب شديد وم{: ّيف أوهلا

 .)٤(}والحييق املكر اليسء إال بأهله{: ، ويف آخرها)٣(}يبور
________________  

= 
  ].  ٥٥:األحزاب[} َأْیَماُنُھّن َواّتِقیَن الّلَھ ِإّن الّلَھ َكاَن َعَلى ُكّل َشْيٍء َشِھیدًا

َوَقاَل اّلِذیَن َكَفُروْا َال َتْأِتیَنا الّساَعُة ُقْل َبَلى َوَرّبي {:  یعني في قولھ تعالى)١(
 َعْنُھ ِمْثَقاُل َذّرٍة ِفي السَّمَوات َوَال ِفي األْرِض َلَتْأِتَیّنُكْم َعاِلِم اْلَغْیِب َال َیْعُزَب

ومناسبة ]. ٣:سورة سبأ[} َوَال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوَال َأْكَبُر ِإّال ِفي ِكَتاٍب ّمِبیٍن
أنھ سبحانھ وتعالى ذكر في أّول السورة انكار الذین كفروا للساعة، : أخرى

َفُروْا َال َتْأِتیَنا الّساَعُة ُقْل َبَلى َوَرّبي َلَتْأِتَیّنُكْم َوَقاَل اّلِذیَن َك{: قال تبارك وتعالى
َعاِلِم اْلَغْیِب َال َیْعُزَب َعْنُھ ِمْثَقاُل َذّرٍة ِفي السَّمَوات َوَال ِفي األْرِض َوَال َأْصَغُر 

َعِمُلوْا الّصاِلَحاِت ّلَیْجِزَي اّلِذیَن آَمُنوْا َو. ِمن َذِلَك َوَال َأْكَبُر ِإّال ِفي ِكَتاٍب ّمِبیٍن
َوالَِّذْیَن َسَعْوا ِفْي آَیاِتَنا ُمَعاِجِزْیَن ُأوَلِئَك َلُھْم . ُأوَلِئَك َلُھْم ّمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم

، عاد وذكر في آخر السورة  ذلك، فقال ]٥-٣:سبأ[} َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َأِلْیٌم
َوَقاُلَوْا . َال َفْوَت َوُأِخُذوْا ِمن ّمَكاٍن َقِریٍبَوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوْا َف{: تبارك وتعالى

َوَقْد َكـَفُروْا ِبِھ ِمن َقـْبُل َوَیْقِذُفوَن . آَمّنا ِبِھ َوَأّنى َلُھُم الّتَناُوُش ِمن ّمَكاِن َبِعیٍد
َأْشَیاِعِھم ّمن َوِحیَل َبْیَنُھْم َوَبْیَن َما َیْشَتُھوَن َكَما ُفِعَل ِب. ِباْلَغْیِب ِمن ّمَكاٍن َبِعیٍد

  ].٥٤-٥١:سبأ[} َقْبُل ِإّنُھْم َكاُنوْا ِفي َشّك ّمِریِب
  ]. ٤٨:سبأ[} ُقْل ِإّن َرّبي َیْقِذُف ِباْلَحّق َعّالُم اْلُغُیوِب{:  یعني في قولھ تعالى)٢(
  .  ١٠: سورة فاطر)٣(
  .  ٤٣: سورة فاطر)٤(
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 يس
 )٢(}وما علمناه الشعر{: ، وختمت به؛ يف قوله)١(بدئت بوصف القرآن

 .اآليات
،  وختمت بإقامة احلجة عىل )٣(}إنا نحن نحي املوتى{: وبدئت بقوله

 . اآليات)٤(}ًورضب لنا مثال{: ذلك يف قوله
 الصافات

 ٦(، وهم املالئكة)٥(}والصافات صفا{: هلاّأو

                                                
  ].  ٢:سورة یس[} َواْلُقْرآِن اْلَحِكیِم{:  یعني في قولھ تعالى)١(
َوَما َعّلْمَناُه الّشْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإّال ِذْكٌر {:  یعني في قولھ تعالى)٢(

سورة [} ّلُینِذَر َمن َكاَن َحّیًا َوَیِحّق اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفِریَن. َوُقْرآٌن ّمِبیٌن 
  ].  ٧٠-٦٩:یس

ِیي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َمَا َقّدُموْا َوآَثاَرُھْم َوُكّل ِإّنا َنْحُن ُنْح{:  یعني في قولھ تعالى)٣(
  ].  ١٢:سورة یس[} شْيٍء َأْحَصْیَناُه ِفَي ِإَماٍم ّمِبیٍن

َوَضَرَب َلَنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُھ َقاَل َمن ُیحِیي {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(
. َي َأنَشَأَھآ َأّوَل َمّرٍة َوُھَو ِبُكّل َخْلٍق َعِلیٌم ُقْل ُیْحِییَھا اّلِذ. اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم 

َأَوَلـْیَس اَلِذي . اّلِذي َجَعَل َلُكم ّمَن الّشَجِر األْخَضِر َنارًا َفِإَذآ َأنُتم ّمْنھ ُتوِقُدوَن 
. َعِلیُمَخَلَق السَّمَوات َواألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأن َیْخُلَق ِمْثَلُھم َبَلى َوُھَو اْلَخّالُق اْل

َفُسْبَحاَن اّلِذي ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكّل . ِإّنَمآ َأْمُرُه ِإَذآ َأَراَد َشْیئًا َأن َیُقوَل َلُھ ُكن َفَیُكوُن 
  ].٨٣-٧٨:سورة یس[} َشْيٍء َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن

  .  ١: سورة الصافات)٥(
مة  ھذا قول بن مسعود، وابن عباس رضي اهللا عنھم، وابن جبیر وعكر)٦(

= 
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 .)١(}وإنا لنحن الصافون{، وآخرها فيهم، )
 ص

ِوالقرآن ذي الذكر {: ّأوهلا ْ ّ ُ ِْ ِ ْ ٌإن هو إال ذكر {: ، وآخرها)٢(}َ ْ ِ ّ ِ َِ ُ ْ
َللعاملني ِ َ ْ  .)٤(قاله الكرماين. )٣(}َّ

________________  
= 

ومجاھد وقتادة، والجمھور، رحم اهللا الجمیع، ووصفت المالئكة بذلك إّما 
ألنھا تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنیا للصالة، وإّما ألنھا تصف 

: وقیل . أجنحتھا في الھواء واقفة إلى أن یأمرھا اهللا عزوجل بما یشاء
َأّن الّلَھ ُیَسّبُح َلُھ َمن ِفي َأَلْم َتَر {: الصافات الطیر، كما في قولھ تبارك وتعالى

ُكّل َقْد َعِلَم َصَالَتُھ َوَتْسِبیَحُھ َوالّلُھ َعِلیٌم  َوالّطْیُر َصآّفاٍت السَّمَوات َواألْرِض
، تفسیر القرطبي )٧/٤٤(زاد المسیر : انظر].  ٤١:النور[} ِبَما َیْفَعُلوَن

)٦٢-١٥/٦١.(  
  .  ١٦٥: سورة الصافات)١(
  .  ١: سورة ص)٢(
  .  ٨٧: سورة ص)٣(
إن ھو {: قولھ: "، وعبارتھ)٢/١٠٠٧( في غرائب التفسیر وعجائب التأویل )٤(

ومناسبة : قلت. اھـ"بدأ السورة بالذكر وختمھا بالذكر} إال ذكر للعالمین
أن اهللا ذكر في مطلع السورة أن الذین كفروا في عزة وتكبر عن : أخرى

، وذكر في ]٢:سورة ص[} ي ِعّزٍة َوِشَقاٍقَبِل اّلِذیَن َكَفُروْا ِف{: قبول الحق
: مقطعھا إبلیس الذي أبى واستكبر، وكان من الكافرین، قال تبارك وتعالى

َفِإَذا َسّوْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمن . ِإْذ َقاَل َرّبَك ِلْلَمَالِئَكِة ِإّني َخاِلٌق َبَشرًا ّمن ِطیٍن{
ِإّال ِإْبِلیَس اْسَتْكَبَر .  اْلَمَالِئَكُة ُكـّلُھْم َأْجَمُعوَنَفَسَجَد. ّروِحي َفَقُعوْا َلُھ َساِجِدیَن

  ].٧٤-٧١:سورة ص[} َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِریَن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨
٨  

 الزمر
ّفاعبد اهللاَّ خملصا له الدين{: ّيف أوهلا ُ ُّ ً َِ ْ ُْ ِبل اهللاَّ {: يف آخرها، و)١(}ِ َ

ْفاعبد ُ ْ َ{)٢(. 
 .)٤(، وخامتتها املعاد والبعث)٣(وفاحتتها بدء اخللق

َخلَق السموات واألرض باحلّق{: ّومن أوهلا يف بدء اخللق ْ َّْ َِ َ َ َ ، ويف ختامها )٥(}َ
َوقيض بينَهم باحلّق{: يف هناية املعاد ْ ُِ ُ ْ َ ََ ِ{)٦(. 

                                                
ِإّنآ َأنَزْلَنآ ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحّق َفاْعُبِد الّلَھ {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)١(

  ].  ٢:الزمر[} ُمْخِلصًا ّلُھ الّدیِن
} َبِل الّلَھ َفاْعُبْد َوُكن ّمَن الّشاِكِریَن{:  قولھ تبارك وتعالى یعني في)٢(

  ]. ٦٦:الزمر[
َخَلَق السَّمَوات َواألْرَض ِباْلَحّق ُیَكّوُر الّلْیـَل َعَلى {:  یعني في قولھ تعالى)٣(

ْجِري ألَجـٍل الّنَھـاِر َوُیَكّوُر الّنـَھاَر َعَلى الّلْیِل َوَسّخـَر الّشْمَس َواْلَقَمَر ُكـّل َی
َخَلَقُكْم ّمن ّنْفٍس َواِحَدٍة ُثّم َجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا . ّمَسـّمى َأال ُھَو اْلَعِزیُز اْلَغّفاُر 

َوَأنَزَل َلُكْم ّمَن األْنَعاِم َثَماِنَیَة َأْزَواٍج َیْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأّمَھاِتُكـْم َخْلقًا ّمن َبْعِد 
} َالٍث َذِلُكُم الّلُھ َرّبُكْم َلُھ اْلُمْلُك آل ِإَلـََھ ِإّال ُھَو َفَأّنى ُتْصَرُفوَنَخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َث

  ]. ٢-١:الزمر[
َوَما َقَدُروْا الّلَھ َحّق َقْدِرِه َواألْرُض َجِمیعـًا َقْبَضـُتُھ {:   یعني في قولھ تعالى)٤(

َوُنِفَخ . ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعّما ُیْشِرُكوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوالسَّمَوات َمْطِوّیاٌت ِبَیِمیِنِھ 
ِفي الّصوِر َفَصِعَق َمن ِفي السَّمَوات َوَمن ِفي األْرِض ِإّال َمن َشآَء الّلُھ ُثّم ُنِفَخ 

  ]. ٦٨-٦٧:الزمر[} ِفیِھ ُأْخَرى َفِإَذا ُھْم ِقَیاٌم َینُظُروَن
  .  ٥:  سورة الزمر)٥(
َوَأْشَرَقِت األْرُض ِبُنوِر َرّبَھا َوُوِضَع اْلِكَتاُب  {: یعني قولھ تبارك وتعالى)٦(

= 
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 غافر
ْأومل يسريوا{: ّيف أوهلا َُ َ َِ ْ ْ يف األرضَ ْأفلم يسريوا {: ، ويف آخرها)١( اآلية}ِ َ َُ ِ َ ْ َ
ِيف األرض ْ َفادعوا اهللاَّ خملصني له الدين{: ّ، ويف أوهلا)٢( اآلية}ِ ُ ّْ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ، ويف )٣(}ُ

َوقال ربكـم ادعوين{: آخرها ِ ُ ْ ّ َْ َُ َ َ{)٤(. 
 فصلت

ْفأعرض أكثرهم{: ّيف أوهلا ُ َُ َ َْ َ َ ْ َأعرض ون{: ، ويف آخرها)٥(}َ َ َ َْ َأى َ
ِبجانبه ِِ َِ{)١(. 

________________  
= 

  ]  ٦٩:الزمر[} َوِجـيَء ِبالّنِبّیْیَن َوالّشَھَدآِء َوُقِضَي َبْیَنُھم ِباْلَحّق َوُھْم َال ُیْظَلُموَن
َأَوَلْم َیِسیرُوْا ِفي األْرِض َفَینُظُروْا َكْیَف َكاَن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(

ُة اّلِذیَن َكاُنوْا ِمن َقْبِلِھْم َكاُنوْا ُھْم َأَشّد ِمْنُھْم ُقّوًة َوآَثارًا ِفي األْرِض َفَأَخَذُھُم َعاِقَب
  ].   ٢١:سورة غافر[} الّلُھ ِبُذُنوِبِھْم َوَما َكاَن َلُھم ّمَن الّلِھ ِمن َواٍق

ُظُروْا َكْیَف َكاَن َأَفَلْم َیِسیُروْا ِفي األْرِض َفَین{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(
َعاِقَبُة اّلِذیَن ِمن َقْبِلِھْم َكاُنَوْا َأْكـَثَر ِمْنُھْم َوَأَشّد ُقّوًة َوآَثارًا ِفي األْرِض َفَمآ َأْغَنى 

  ].  ٨٢:سورة غافر[} َعْنُھم ّما َكاُنوْا َیْكِسُبوَن
 الّدیَن َوَلْو َكِرَه َفاْدُعوْا الّلَھ ُمْخِلِصیَن َلُھ{: واآلیة بتمامھا. ١٤: سورة غافر)٣(

  .   }اْلَكاِفُروَن
َوَقاَل َرّبُكـْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْب َلُكْم ِإّن اّلِذیَن {: و تمام اآلیة. ٦٠:  سورة غافر)٤(

  .  }َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَھّنَم َداِخِریَن
َبِشیرًا َوَنِذیرًا . ْرآنًا َعَرِبّیًا ّلَقْوٍم َیْعَلُموَنِكَتاٌب ُفّصَلْت آَیاُتُھ ُق{: اآلیة بسباقھا) ٥(

= 
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 شورى
َكذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك{: ّيف أوهلا َ َِ ْ َ َ ْ َُ ّ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ : ، ويف  أخرها)٢(}َ

ِوكذلك أوحينآ إليك روحا من أمرنا{ ْ ًُ ِ ْ ََ ِ َ{)٣(. 
 الزخرف

ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن {: ّيف أوهلا
 .)١(}ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا{: ، ويف آخرها)٤(}العزيز العليم

________________  
= 

َبِشیرًا َوَنِذیرًا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُھْم َفُھْم َال . َفَأْعَرَض َأْكَثُرُھْم َفُھْم َال َیْسَمُعوَن
  ]  ٤-٣:فصلت.[}َیْسَمُعوَن

ْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِھ َوِإَذآ َأْنَعْمَنا َعَلى اِإلنَساِن َأ{: ، و اآلیة٥١:  سورة فصلت)١(
ذكر في أّول السورة : ومناسبة أخرى.  }َوِإَذا َمّسُھ الّشّر َفُذو ُدَعآٍء َعِریٍض

َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ِفَي َأِكّنٍة ِمّما َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ َوِفي آذاِنَنا َوْقٌر {: عن الكافرین قولھم
، ذكر في آخرھا ]٥:فصلت[}  ِإّنَنا َعاِمُلوَنَوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل

َسُنِریِھْم آَیاِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِھْم {: أنھم في مریة، قال تبارك وتعالى
َأَال ِإّنُھْم ِفي . َحّتى َیَتَبّیَن َلُھْم َأّنُھ اْلَحّق َأَوَلْم َیْكِف ِبَرّبَك َأّنُھ َعَلى ُكّل َشْيٍء َشِھیٌد

  ].  ٥٤-٥٣:فصلت[} ّمن ّلَقآِء َرّبِھْم َأَال ِإّنُھ ِبُكّل َشْيٍء ّمِحیُطِمْرَیٍة 
َكَذِلَك ُیوِحَي ِإَلْیَك َوِإَلى اّلِذیَن ِمن {: ونص اآلیة بكمالھا.  ٣:  سورة الشورى)٢(

  .}َقْبِلَك الّلُھ اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم
إلِیك ُروحًا من أْمِرنا َوَكذِلك َأوحْینآ {: ، واآلیة بتمامھا٥٢: سورة الشورى)٣(

َماُكْنت تدِري َما الكتاُب وال اإلیَماُن ولِكن َجَعْلناُه ُنورًا نْھِدي ِبِھ َمْن نشاُء ِمْن 
  .  }ِعبادَنا وإّنك لتھدي إلى صراٍط ُمْسَتقیم

  .  ٩: سورة الزخرف)٤(
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 .)٣(}فاصفح عنهم{: ، و يف آخرها)٢(}ًصفحا{: ويف  أوهلا
 الدخان

 .)٥(، وختمت به)٤(بدئت بذكر القرآن
ٍفارتقب يوم تأيت السمآء بدخان مبني{: وأوهلا ِِ ِ ّْ ُ َ ّ َ ٍْ َِ ُ َ َْ َ ْ ْفارتقب {: ، وآخرها)٦(}َ ِ َ ْ َ

َإهنم مرتقبون ُ ِ َ ْ ّ ْ ُّ ِ{)٧(. 
 ةاجلاثي

ًوإذا علم من آياتنَا شيئا اختذها هزوا{: يف صدرها َ ً َُ َُ َ َ َّ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ : ، ويف آخرها)١(}ِ
ًذلكم بأنكم اختذتم آيات اهللاِّ هزوا{ ْ َُ ُ ِ َِ ْ ُُ َّ ّ ُ َُ ِ{)٢(. 

________________  
= 

  .  ٨٧: سورة الزخرف)١(
 الّذْكَر َصْفحًا َأن ُكنُتْم َقْومًا َأَفَنْضِرُب َعنُكُم{:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٢(

  ].   ٥:الزخرف[} ّمْسِرِفیَن
. ُیْؤِمُنْوَن  َربِّ ِإنَّ َھـُؤَالِء َقْوٌم َال َوِقیِلِھ َیا{:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٣(

  ].  ٨٩-٨٨:سورة الزخرف[} َفاْصَفْح َعْنُھْم َوُقْل َسَالٌم َفَسْوَف َیْعَلُموَن
ِإّنآ َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة ّمَباَرَكٍة . َواْلِكَتاِب اْلُمِبیِن . حَم {: بارك وتعالى یعني قولھ ت)٤(

  ]. ٣-١:سورة الدخان[} ِإّنا ُكّنا ُمنِذِریَن
سورة } َفِإّنَما َیّسْرَناُه ِبِلَساِنَك َلَعّلُھْم َیَتَذّكُروَن{:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٦(

  .  ٥٨:الدخان
  .  ١٠: خان سورة الد)٦(
  .  ٥٩: سورة الدخان)٧(
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 األحقاف
 .)١(، وختمت به)٣(بدئت بذكر خلق السموات واألرض

________________  
= 

} َوِإَذا َعِلَم ِمْن آَیاِتَنا َشْیئًا اّتَخَذَھا ُھُزوًا ُأوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب ّمِھیٌن{:  تمام اآلیة)١(
  ]. ٩:سورة الجاثیة[

 َھـََذا َوِقیَل اْلَیْوَم َننَساُكْم َكَما َنِسیُتْم ِلَقآَء َیْوِمُكْم{:  تمام اآلیة بسباقھا ولحاقھا)٢(
َذِلُكم ِبَأّنُكُم اّتَخْذُتْم آَیاِت الّلِھ ُھُزوًا . َوَمْأَواُكُم الّناُر َوَما َلُكْم ّمن ّناِصِریَن 

} َوَغّرْتُكُم اْلَحَیاُة الّدْنَیا َفاْلَیْوَم َال ُیْخَرُجوَن ِمْنَھا َوَال ُھْم ُیْسَتَعَتُبوَن
 اآلیات التي جعلھا سبحانھ ذكر في أّولھا: ومناسبة أخرى]. ٣٥-٣٤:الجاثیة[

ِإّن ِفي السَّمَوات َواألْرِض {: وتعالى دالة على البعث، قال تبارك وتعالى
َواْخِتَالِف . َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َیُبّث ِمن َدآّبٍة آَیاٌت ّلَقْوٍم ُیوِقُنوَن. َالَیاٍت ّلْلُمْؤِمِنیَن

لّسَمآِء ّمن ّرْزٍق َفَأْحَیا ِبِھ األْرَض َبْعَد َمْوِتَھا الّلْیِل َوالّنَھاِر َوَمآ َأَنَزَل الّلُھ ِمَن ا
َتْلَك آَیاُت الّلِھ َنْتُلوَھا َعَلْیَك ِباْلَحّق َفِبَأّي . َوَتْصِریِف الّرَیاِح آَیاٌت ّلَقْوٍم َیْعِقُلوَن

 آَیاِت الّلِھ ُتْتَلى َعَلْیِھ َیْسَمُع. َوْیٌل ّلُكّل َأّفاٍك َأِثیٍم. َحِدیٍث َبْعَد الّلِھ َوآَیاِتِھ ُیْؤِمُنوَن
َوِإَذا َعِلَم ِمْن آَیاِتَنا َشْیئًا . ُثّم ُیِصّر ُمْسَتْكِبرًا َكَأن ّلْم َیْسَمْعَھا َفَبّشْرُه ِبَعَذاٍب َأِلیٍم

وقال في مقطعھا، ]. ٩-٣:الجاثیة[} اّتَخَذَھا ُھُزوًا ُأوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب ّمِھیٌن
َوِإَذا ِقیَل {: ن بالبعث والنشور، قال تبارك وتعالىذاكرًا ما سیصیب المكذبی

ِإّن وْعَد الّلِھ َحّق َوالّساَعُة َال َرْیَب ِفیَھا ُقْلُتم ّما َنْدِري َما الّساَعُة ِإن ّنُظّن ِإّال 
وْا ِبِھ َوَبَدا َلُھْم َسّیَئاُت َما َعِمُلوْا َوَحاَق ِبِھم ّما َكاُن. َظّنًا َوَما َنْحُن ِبُمْسَتْیِقِنیَن

َوِقیَل اْلَیْوَم َننَساُكْم َكَما َنِسیُتْم ِلَقآَء َیْوِمُكْم َھـََذا َوَمْأَواُكُم الّناُر َوَما . َیْسَتْھِزُئوَن
َذِلُكم ِبَأّنُكُم اّتَخْذُتْم آَیاِت الّلِھ ُھُزوًا َوَغّرْتُكُم اْلَحَیاُة الّدْنَیا . َلُكْم ّمن ّناِصِریَن

َفِلّلِھ اْلَحْمُد َرّب الّسَماَوِت َوَرّب . َرُجوَن ِمْنَھا َوَال ُھْم ُیْسَتَعَتُبوَنَفاْلَیْوَم َال ُیْخ
َوَلُھ اْلِكْبِرَیآُء ِفي السَّمَوات َواألْرِض َوُھَو اْلِعِزیُز . األْرِض َرّب اْلَعاَلِمیَن

  ].٣٧-٣٢:الجاثیة[} اْلَحِكیُم
مَوات َواألْرَض َوَما َبْیَنُھَمآ ِإّال ِباْلَحّق َما َخَلْقَنا السَّ{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(

= 
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 القتال
 .)٣(، وختمت به)٢(بدئت باألمر بالقتال

 الفتح
 .)٥(، وختمت بذلك)٤( واملؤمنني وما وعدوهrصف النبي بدئت بو

________________  
= 

  ]. ٣:األحقاف[} َوَأَجٍل ّمَسًمى َواّلِذیَن َكَفُروْا َعّمآ ُأنِذُروْا ُمْعِرُضوَن
َأَوَلْم َیَرْوْا َأّن الّلَھ اّلِذي َخَلَق السَّمَوات َواألْرِض {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(

} َقاِدٍر َعَلى َأن ُیْحِیـَي اْلَمْوَتى َبَلى ِإّنُھ َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌرَوَلْم َیْعَي ِبَخْلِقِھّن ِب
  ] .٣٣:سورة األحقاف[

َفِإَذا َلِقیُتُم اّلِذیَن َكَفُروْا َفَضْرَب الّرَقاِب َحّتى ِإَذآ {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(
ِإّما ِفَدآًء َحّتى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَھا َأْثَخنُتُموُھْم َفُشّدوْا اْلَوَثاَق َفِإّما َمّنا َبْعُد َو

َذِلَك َوَلْو َیَشآُء الّلُھ َالْنَتَصَر ِمْنُھْم َوَلـَِكن ّلَیْبُلَو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َواّلِذیَن ُقِتُلوْا ِفي 
  ].  ٤:سورة محمد[} َسِبیِل الّلِھ َفَلن ُیِضّل َأْعَماَلُھْم

َفَال َتِھُنوْا َوَتْدُعَوْا ِإَلى الّسْلِم َوَأنُتُم األْعَلْوَن َوالّلُھ {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].  ٣٥:سورة محمد[} َمَعُكْم َوَلن َیِتَرُكْم َأْعَماَلُكْم

ّلَیْغِفَر َلَك الّلُھ َما َتَقّدَم . ِإّنا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ّمِبینًا {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(
َوَینُصَرَك .  َتَأّخَر َوُیِتّم ِنْعَمَتُھ َعَلْیَك َوَیْھِدَیَك ِصَراطًا ّمْسَتِقیمًا ِمن َذنِبَك َوَما

ُھَو اّلِذَي َأنَزَل الّسِكیَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزَداُدَوْا ِإیَمانًا . الّلُھ َنْصرًا َعِزیزًا 
ّلُیْدِخَل . َوَكاَن الّلُھ َعِلیمًا َحِكیمًا ّمَع ِإیَماِنِھْم َوِلّلِھ ُجُنوُد السَّمَوات َواألْرِض 

اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا األْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوُیَكّفَر َعْنُھْم 
  ].  ٥-١: سورة الفتح[} َسّیَئاِتِھْم َوَكاَن َذِلَك ِعنَد الّلِھ َفْوزًا َعِظیمًا

ّمَحّمٌد ّرُسوُل الّلِھ َواّلِذیَن َمَعُھ َأِشّدآُء َعَلى اْلُكّفاِر {: ك وتعالى یعني قولھ تبار)٥(
ُرَحَمآُء َبْیَنُھْم َتَراُھْم ُرّكعًا ُسّجدًا َیْبَتُغوَن َفْضًال ّمَن الّلِھ َوِرْضَوانًا ِسیَماُھْم ِفي 
= 
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 احلجرات
، وختمت بالنهي عن )١(ّبدئت بالنهي عن التقدم بني يدي اهللا ورسوله

 .)٢(املن عىل اهللا ورسوله
 .)٤(، وختمت بمثل ذلك)٣(وبدئت بوصف اهللا سبحانه بالعلم
 ق

 .)١(، وختمت به)٥(بدئت بذكر البعث
________________  

= 
َمَثُلُھْم ِفي اِإلنِجیِل َكَزْرٍع ُوُجوِھِھْم ّمْن َأَثِر الّسُجوِد َذِلَك َمَثُلُھْم ِفي الّتْوَراِة َو

َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِھ ُیْعِجُب الّزّراَع ِلَیِغیَظ ِبِھُم 
} اْلُكّفاَر َوَعَد الّلُھ اّلِذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت ِمْنُھم ّمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظیمًا

  .  ]٢٩:الفتح[
َأیَُّھا اّلِذیَن آَمُنوْا َال ُتَقّدُموْا َبْیَن َیَدِي الّلِھ  َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(

  ].  ١:سورة الحجرات[} َوَرُسوِلِھ َواّتُقوْا الّلَھ ِإّن الّلَھ َسِمیٌع َعِلیٌم
ّنوْا َعَلّي َیُمّنوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل ّال َتُم{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

سورة [} ِإْسَالَمُكْم َبِل الّلُھ َیُمّن َعَلْیُكْم َأْن َھداُكْم ِلِإلیَماِن ِإُن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن
  ].   ١٧:الحجرات

سورة [} َواّتُقوْا الّلَھ ِإّن الّلَھ َسِمیٌع َعِلیٌم{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].  ١:الحجرات

ِإّن الّلَھ َیْعَلُم َغْیَب السَّمَوات َواألْرِض َوالّلُھ {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(
  ].  ١٨:سورة الحجرات[} َبِصیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

َبْل َعِجُبَوْا َأن َجآَءُھْم ّمنِذٌر ّمْنُھْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٥(
  ].٣-٢:سورة ق[} َرابًا َذِلَك َرْجُع َبِعیٌدَأِإَذا ِمْتَنا َوُكّنا ُت. َھـََذا َشْيٌء َعِجیٌب 
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 الذاريات
فويل للذين {: ، وختمت بقوله)٢(}إنام توعدون لصادق{: بدئت بقوله

 .)٣(}كفروا من يومهم الذي يوعدون
 الطور

وإن للذين {: ، وختمت بقوله )٤(}إن عذاب ربك لواقع{: بدئت بقوله
 .)٥(}ًظلموا عذابـــــا دون ذلك

 النجم
 .، وهي نجم)٢(، وختمت بذكر الشعرى)١(بدئت بالنجم، وهو الثريا

________________  
= 

َیْوَم . َواْسَتِمْع َیْوَم ُیَناِد اْلُمَناِد ِمن ّمَكاٍن َقِریٍب {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
ِإّنا َنْحُن ُنْحِیـي َوُنِمیُت َوِإَلْیَنا . َیْسَمُعوَن الّصْیَحَة ِباْلَحّق َذِلَك َیْوُم اْلُخُروِج 

سورة [}  َیْوَم َتَشّقُق األْرُض َعْنُھْم ِسَراعًا َذِلَك َحْشٌر َعَلْیَنا َیِسیٌر.اْلَمِصیُر 
  ].  ٤٤-٤١:ق

  .  ٥: سورة الذاریات)٢(
  .  ٦٠:  سورة الذاریات)٣(
  .  ٧: سورة الطور)٤(
  .٤٧:  سورة الطور)٥(

بدًال من " وإن للذین كفروا : "- لیدن وتركیا -وقع في المخطوطتین : تنبیھ   
  .  ، وھو سبق قلم كما ترى، واهللا اعلم}إن للذین ظلمواو{
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 القمر
ْبل الساعة موعدهم{: ، وختمت بقوله)٣(اقرتاب الساعةبدئت ب َ ُّ ُ ِ ْ َُ َ ِ{)٤(. 

 ّالرمحن
َتبارك اسم ربك {: ، وختمت به يف قوله)٥(افتتحت باسم اهللا جل حالله ّ ََ ُ ْ ََ َ

ِذي اجلالل واإلكرام َ َْ َِ َ ِ ْ ِ{)٦(. 
 الواقعة
أصحاب امليمنة، و أصحاب : صدرت بذكر أزواج اخللق الثالثة

ّفأما إن كان من {: ، وختمت بمثل ذلك يف قوله)١(قنياملشأمة، والساب
 .)٢( اآليات}املقربني

________________  
= 
  ].  ١:سورة النجم[} َوالّنْجِم ِإَذا َھَوى{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
  ]. ٤٩: سورة النجم[} وإنھ ھو رب الشعرى{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(
  ].  ١:سورة القمر[} ُراْقَتَرَبِت الّساَعُة َوانَشّق اْلَقَم{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
} َبِل الّساَعُة َمْوِعُدُھْم َوالّساَعُة َأْدَھى َوَأَمّر{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(

  ].  ٤٦:سورة القمر[
-١:سورة الرحمن[} َعّلَم اْلُقْرآَن. الّرْحَمـَُن {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٥(

٢  .[  
  .  ٧٨: سورة الرحمن)٦(
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 احلديد
 .)٤(، وختمت به)٣(بدئت بوصف اهللا تعاىل

________________  
= 
َفَأْصَحاُب اْلَمْیَمَنِة َمآ . َوُكنُتْم َأْزَواجًا َثَالَثًة {: ك وتعالى یعني قولھ تبار)١(

َوالّساِبُقوَن . َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َمآ َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة . َأْصَحاُب اْلَمْیَمَنِة 
َوَقِلیٌل ّمَن . یَن ُثّلٌة ّمَن األّوِل. ِفي َجّناِت الّنِعیِم . ُأوَلِئَك اْلُمَقّرُبوَن . الّساِبُقوَن 
  ].   ١٠-٧:سورة الواقعة[} اَالِخِریَن

َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن . َفَأّمآ ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقّرِبیَن {:  وھي قولھ تبارك وتعالى)٢(
َفَسَالٌم ّلَك ِمْن َأْصَحاِب . َوَأّمآ ِإن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَیِمیِن . َوَجّناُت َنِعیٍم 

َوَتْصِلَیُة َجِحیٍم . َفُنُزٌل ّمْن َحِمیٍم . َوَأّمآ ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَكّذِبیَن الّضآّلیَن . اْلَیِمیِن 
  ]. ٩٥-٨٨:سورة الواقعة[} ِإّن َھـََذا َلُھَو َحّق اْلَیِقیِن. 

َسّبَح لّلِھ َما ِفي السَّمَوات َواألْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز {:  یعني قولھ تعبارك وتعالى)٣(
. َلُھ ُمْلُك السَّمَوات َواألْرِض ُیْحِیـي َوُیِمیُت َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر . ُم اْلَحِكی

ُھَو اّلِذي َخَلَق . ُھَو األّوُل َواَالِخُر َوالّظاِھُر َواْلَباِطُن َوُھَو ِبُكّل َشْيٍء َعِلیٌم 
ْرِش َیْعَلُم َما َیِلُج ِفي السَّمَوات َواألْرَض ِفي ِسّتِة َأّیاٍم ُثّم اْسَتَوى َعَلى اْلَع

األْرِض َوَما َیْخُرُج ِمْنَھا َوَما َینِزُل ِمَن الّسَمآِء َوَما َیْعُرُج ِفیَھا َوُھَو َمَعُكْم َأْیَن 
ّلُھ ُمْلُك السَّمَوات َواألْرِض َوِإَلى الّلِھ ُتْرَجُع . َما ُكنُتْم َوالّلُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

ُج اْلّلْیَل ِفي الّنَھاِر َوُیوِلُج الّنَھاَر ِفي اْلّلْیِل َوُھَو َعِلیٌم ِبَذاِت ُیوِل. اُالُموُر
  ].  ٦-١:سورة الحدید[} الّصُدوِر

ّلَئّال َیْعَلَم َأْھُل اْلِكَتاِب َأّال َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ّمن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(
} ِھ ُیْؤِتیِھ َمن َیَشآُء َوالّلُھ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم َفْضِل الّلِھ َوَأّن اْلَفْضَل ِبَیِد الّل

  ].  ٢٩:سورة الحدید[
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اتقوا {: ، ويف آخرها)١(}آمنوا باهللا ورسوله{: ويف صدرها
 .)٢(}اهللا وآمنوا برسوله

 .)٤(، ويف آخرها ذكر النور)٣(ويف صدرها ذكر النور
 املجادلة

، ويف آخرها ذكر من ريض )٦( من أوليائه)٥(هلا ذكر من سمع اهللا لهّيف أو
 .)٧(اهللا عنه من أحبابه

                                                
آِمُنوْا ِبالّلِھ َوَرُسوِلِھ َوَأنِفُقوْا ِمّما َجَعَلُكم {:   یعني قولھ تبارك وتعالى)١(

  ].٧:سورة الحدید [}ّمْسَتْخَلِفیَن ِفیِھ َفاّلِذیَن آَمُنوْا ِمنُكْم َوَأنَفُقوْا َلُھْم َأْجٌر َكِبیٌر
َأیَُّھا اّلِذیَن آَمُنوْا اّتُقوْا الّلَھ َوآِمُنوْا ِبَرُسوِلِھ  َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمن ّرْحَمِتِھ َوَیْجَعل ّلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِھ َوَیْغِفْر َلُكْم َوالّلُھ َغُفوٌر 
  ].  ٣٨:سورة الحدید[} ّرِحیٌم

ُھَو اّلِذي ُیَنّزُل َعَلى َعْبِدِه آَیاٍت َبّیَناٍت ّلُیْخِرَجُكْم {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].   ٩:سورة الحدید[} ّمَن الّظُلَماِت ِإَلى الّنوِر َوِإّن الّلَھ ِبُكْم َلَرُءوٌف ّرِحیٌم

 الّلَھ َوآِمُنوْا ِبَرُسوِلِھ َأیَُّھا اّلِذیَن آَمُنوْا اّتُقوْا َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(
ُیْؤِتُكْم ِكْفَلْیِن ِمن ّرْحَمِتِھ َوَیْجَعل ّلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِھ َوَیْغِفْر َلُكْم َوالّلُھ َغُفوٌر 

  ].  ٢٨:سورة الحدید[} ّرِحیٌم
 .من نسخة تركیا" لھ: " سقطت كلمة)٥(
ْوَل اّلِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَھا َقْد َسِمَع الّلُھ َق{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٦(

سورة [} َوَتْشَتِكَي ِإَلى الّلِھ َوالّلُھ َیْسَمُع َتَحاُوَرُكمآ ِإّن الّلَھ َسِمیٌع َبِصیر
  ]  ١:المجادلة

ّال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اَالِخِر ُیَوآّدوَن {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٧(
= 
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 احلرش
سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض وهو العزيز {: ّأوهلا
 .)١(}احلكيم

 املمتحنة
، )٣(} أولياء)٢(يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم{: ّأوهلا
 .)٤(}ًآمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهميا أهيا الذين {: وآخرها

 الصف

________________  
= 

 الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنَوْا آَبآَءُھْم َأْو َأْبَنآَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْم َمْن َحآّد
ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اِإلیَماَن َوَأّیَدُھْم ِبُروٍح ّمْنُھ َوُیْدِخُلُھْم َجّناٍت َتْجِري ِمن 

 الّلُھ َعْنُھْم َوَرُضوْا َعْنُھ ُأوَلِئَك ِحْزُب الّلِھ َأَال َتْحِتَھا األْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َرِضَي
  ].   ٢٢:سورة المجادلة[} ِإّن ِحْزَب الّلِھ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

  .١:سورة الحشر) ١(
ولم یذكر السیوطي رحمھ اهللا مناسبة أولھا  لختامھا، فقد جاء في آخرھا،   

 اْلَباِرىُء اْلُمَصّوُر َلُھ األْسَمآُء اْلُحْسَنى ُھَو الّلُھ اْلَخاِلُق{: قولھ تبارك وتعالى
، فختم ]٢٤:الحشر[} ُیَسّبُح َلُھ َما ِفي السَّمَوات َواألْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم

  .   السورة بما بدأھا بھ من تسبیحھ سبحانھ وتعالى، وأنھ ھو العزیز الحكیم
 .من نسخة تركیا" عدوكم: " سقطت كلمة)٢(
  .  ١:سورة الممتحنة )٣(
  .  ١٣: سورة الممتحنة)٤(
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، النازل يف اجلهاد، )١(}مل تقولون ماال تفعلون{: ّأوهلا
 .)٢(وآخرها ذكر أنصار اهللا الذين جاهدوا من قوم عيسى

: ، ويف آخرها)٣(}ًإن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا{: ّويف أوهلا 
 .)٤(}وجتاهدون يف سبيل اهللا{

 .)٦(}وبرش املؤمنني{: ، ويف آخرها)٥(}ًومبرشا برسول{: هلاّويف أو
 اجلمعة

 .)١(، وختمت به)٧(بدئت بوصف اهللا سبحانه

                                                
  .  ١: سورة الصف)١(
َأیَُّھا اّلِذیَن آَمُنوْا ُكوُنَوْا َأنَصاَر الّلِھ َكَما َقاَل  َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

 َأنَصاُر ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم ِلْلَحَواِرّییَن َمْن َأّنَصاِرَي ِإَلى الّلِھ َقاَل اْلَحَواِرّیوَن َنْحُن
الّلِھ َفآَمَنت ّطآِئَفٌة ّمن َبِنَي ِإْسَراِئیَل َوَكَفَرت ّطآِئَفٌة َفَأّیْدَنا اّلِذیَن آَمُنوْا َعَلى 

  ].   ١٤:سورة الصف[} َعُدّوِھْم َفَأْصَبُحوْا َظاِھِریَن
  .  ٤: سورة الصف)٣(
  .  ١١: سورة الصف)٤(
 ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َیَبِني ِإْسَراِئیَل ِإّني َوِإْذ َقاَل{:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٥(

َرُسوُل الّلِھ ِإَلْیُكم ّمَصّدقًا ّلَما َبْیَن َیَدّي ِمَن الّتْوَراِة َوُمَبّشرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمن 
سورة [} َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد َفَلّما َجاَءُھم ِباْلَبّیَناِت َقاُلوْا َھـََذا ِسْحٌر ّمِبیٌن

  ].   ٦:الصف
َوُأْخَرى ُتِحّبوَنَھا َنْصٌر ّمن الّلِھ َوَفْتٌح َقِریٌب {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٦(

  ].  ١٣:سورة الصف[} َوَبّشِر اْلُمْؤِمِنیَن
ُیَسّبُح ِلّلِھ َما ِفي السَّمَوات َوَما ِفي األْرِض اْلَمِلِك {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٧(

= 
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 املنافقون
ِفصدوا عن سبيل اهللاِّ{: ّيف أوهلا ِ َ َ ْ َّ ْال تلهكم أموالكم {: ، ويف آخرها)٢(}َ ْ ُْ ُُ َْ َ ِ ُ َ

ِوال أوالدكم عن ذكر اهللاِّ ْ ُِ َ ْ ُ ْ ََ ََ{)٣(. 
َإذ{: ّوأوهلا َا جآءك املنَافقونِ ُ ُِْ َ َ َولـَكن املنَافقني ال {: ،  ويف آخرها)٤(}َ َ ِ ِ ُِْ َّ َ
َيعلمون َُ ْ َ{)٥( . 

َواهللاُّ يعلم إنك لرسوله واهللاُّ يشهد إن املنَافقني {: ّويف أوهلا ِ ِ ُْ ّ ُ َ َِ ُِ َّ َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َُ
َلكاذبون َُ ِ َواهللاُّ خبري بام تعملون{: ويف آخرها. )١(}َ ُ َ َْ ََ ِ ٌِ َ{)٢(. 

________________  
= 

  ].  ١:سورة الجمعة[} ْلَحِكیِماْلُقّدوِس اْلَعِزیِز ا
َوِإَذا َرَأْوْا ِتَجاَرًة َأْو َلْھوًا انَفّضَوْا ِإَلْیَھا َوَتَرُكوَك َقآِئمًا {:  یعني في قولھ تعالى)١(

سورة [} َوالّلُھ َخْیُر الّراِزِقیَنُقْل َما ِعنَد الّلِھ َخْیٌر ّمَن الّلْھِو َوِمَن الّتَجاَرِة 
  ].  ١١:الجمعة

اّتَخُذَوْا َأْیَماَنُھْم ُجّنًة َفَصّدوْا َعن َسِبیِل الّلِھ {: ي في قولھ تبارك وتعالى یعن)٢(
  ].   ٢:سورة المنافقون[} ِإّنُھْم َسآَء َما َكاُنوْا َیْعَمُلوَن

ْم َأیَُّھا اّلِذیَن آَمُنوْا َال ُتْلِھُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُك َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].  ٩:سورة المنافقون[} َعن ِذْكِر الّلِھ َوَمن َیْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَخاِسُروَن

ِإَذا َجآَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوْا َنْشَھُد ِإّنَك َلَرُسوُل الّلِھ َوالّلُھ َیْعَلُم ِإّنَك {:  تمام اآلیة)٤(
  ].  ١:سورة المنافقون[} ِقیَن َلَكاِذُبوَنَلَرُسوُلُھ َوالّلُھ َیْشَھُد ِإّن اْلُمَناِف

َیُقوُلوَن َلِئن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ {:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٥(
} األَعزُّ ِمْنَھا األَذلَّ َوِلّلِھ اْلِعّزُة َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلـَِكّن اْلُمَناِفِقیَن َال َیْعَلُموَن

  ].   ٨:سورة المنافقون[
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 تغابنال

َيعلم ما يف السموات واألرض ويعلم ما ترسون وما تعلنُون {: ّيف أوهلا  َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َُ َُ َ ُ ْ َّ َ ُّ ِ ِ ِ
ِواهللاُّ عليم بذات الصدور ُ ّ َِ َ ِ ُ ِ ِعامل الغيب والشهادة{: ، وآخرها)٣(}َ َ َ َ ّْ ِ َ ْ ُ ِ َ{)٤(. 

 الطالق
لعل اهللا حيدث بعد ذلك {: ، وقوله}وأحصوا العدة{: ّيف أوهلا

 .)٦(}ًوإن اهللا قد أحاط بكل يشء علام{: ، وآخرها)٥(}ًأمرا
________________  

= 
ِإَذا َجآَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوْا َنْشَھُد ِإّنَك َلَرُسوُل الّلِھ {: واآلیة. ١: سورة المنافقون)١(

  . }َوالّلُھ َیْعَلُم ِإّنَك َلَرُسوُلُھ َوالّلُھ َیْشَھُد ِإّن اْلُمَناِفِقیَن َلَكاِذُبوَن
ُیَؤّخَر الّلُھ َنْفسًا ِإَذا َجآَء َأَجُلَھآ َوالّلُھ َخِبیٌر َوَلن {: ، واآلیة١١: سورة المنافقون)٢(

  .   }ِبَما َتْعَمُلوَن
  .  ٤: سورة التغابن)٥(
  .   }َعاِلُم اْلَغْیِب َوالّشَھاَدِة اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم{: ، واآلیة١٨: سورة التغابن)٤(
ّلْقُتُم الّنَسآَء َفَطّلُقوُھّن ِلِعّدِتِھّن َأیَُّھا الّنِبّي ِإَذا َط َیا{:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٥(

َوَأْحُصوْا اْلِعّدَة َواّتُقوْا الّلَھ َرّبُكْم َال ُتْخِرُجوُھّن ِمن ُبُیوِتِھّن َوَال َیْخُرْجَن ِإّال َأن 
 َنْفَسُھ َال َیْأِتیَن ِبَفاِحَشٍة ّمَبّیَنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد الّلِھ َوَمن َیَتَعّد ُحُدوَد الّلِھ َفَقْد َظَلَم

  ].   ١:الطالق[} َتْدِرى َلَعّل الّلَھ ُیْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمرًا
الّلُھ اّلِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض {: وتمام اآلیة. ١٢:سورة الطالق) ٦(

 َقِدیٌر َوَأّن الّلَھ َقْد ِمْثَلُھّن َیَتَنّزُل األْمُر َبْیَنُھّن ّلَتْعَلُمَوْا َأّن الّلَھ َعَلى ُكّل َشْيٍء
  .  }َأَحاَط ِبُكّل َشْيٍء ِعْلَما
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 التحريم
، وختمت بذكر زوجتيه يف اجلنة آسية )١( rبديت بذكر أزواج النبي 

 امرأة فرعــــون، 

                                                
َأیَُّھا الّنِبّي ِلَم ُتَحّرُم َمآ َأَحّل الّلُھ َلَك َتْبَتِغي  َیا{: یعني قولھ تبارك وتعالى) ١(

  ].  ١:سورة التحریم[} َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َوالّلُھ َغُفوٌر ّرِحیٌم
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 .)١(ومريم بنت عمران
                                                

َوَضَرَب الّلُھ َمَثًال ّلّلِذیَن آَمُنوْا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٦(
َقاَلْت َرّب اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْیتًا ِفي اْلَجّنِة َوَنّجِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َوَنّجِني ِمَن 

 َفَنَفْخَنا ِفیِھ ِمن َوَمْرَیَم اْبَنَة ِعْمَراَن اّلِتَي َأْحَصَنْت َفْرَجَھا. اْلَقْوِم الّظاِلِمیَن 
سورة [} ّروِحَنا َوَصّدَقْت ِبَكِلَماِت َرّبَھا َوُكُتِبِھ َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن

  ].  ١٢-١١:التحریم
  : في الجنة، جاءت في األحادیث التالیةrوقضیة أن آسیة ومریم زوجتاه   
ن اشعرت أ: " یقول لعائشةrسمعت رسول اهللا :  قالtـ عن أبي أمامة ١  

اهللا زوجني في الجنة مریم بنت عمران، وكلثم أخت موسى، وامرأة 
  "فرعون

ساق سنده ابن (أخرجھ أبو یعلى . وھو حدیث إسناده موضوع عن أبي أمامة  
، وأبوالشیخ في )٢/٦٢، وفي البدایة والنھایة ٤/٣٩٠كثیر في تفسیره 

، )٨١٢ساق إسناده األلباني في السلسلة الضعیفة حدیث رقم (تاریخھ 
، )٨/٣٠٩(، والطبراني في المعجم الكبیر )٤/٤٥٩(والعقیلي في الضعفاء 

  .واللفظ لھ
ومدار السند عندھم على عبدالنور بن عبداهللا عن یونس بن شعیب عن أبي   

  .أمامة
وقد ذكر ھذا الحدیث ابن عدي في . ویونس منكر الحدیث. وعبدالنور كذاب  

  .ترجمتھ، من الكامل في الضعفاء
فیھ خالد بن یوسف السمتي، وھو ): "٩/٢١٨( مجمع الزوائد وقال في  

  .اھـ"ضعیف
خالد السمتي ھو راویھ عن عبدالنور، في طریق الطبراني في المعجم : قلت  

  .الكبیر
، وساقھ البوصیري في )٤/٣٩٠(والحدیث ضعفھ ابن كثیر في تفسیره   

بسند رواه أبویعلى : "وقال) ٢١٥-٩/٢١٤(مختصر اتحاف السادة المھرة 
اھـ، وقال األلباني في السلسلة الضعیفة "ضعیف، لضعف یونس بن شعیب

  .                           = اھـ"منكر: "عن ھذا الحدیث) ٢/٢٢٠(
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 أوهلا مظاهرة ١ويف

                                                
إن اهللا زوجني في الجنة مریم  : "rـ وعن سعد بن جنادة قال رسول اهللا ٢  =

  ".بنت عمران، وامرأة فرعون، وأخت موسى
  ).٦/٥٢(لكبیر أخرجھ الطبراني في ا  
  اھـ"فیھ من لم أعرفھم): "٩/٢١٨(قال في مجمع الزوائد   
:  فمرت بھ خدیجة فقالrجاء جبریل إلى رسول اهللا : ـ وعن ابن عمر قال٣  

إن اهللا یقرئھا السالم، ویبشرھا ببیت في الجنة من قصب بعید من اللھب، ال "
ران، وبیت نصب فیھ وال صخب، من لؤلؤة جوفاء، بین بیت مریم بنت عم

  ".آسیة بنت مزاحم
أخرجھ الحافظ بن عساكر في تاریخ دمشق، في ترجمة مریم علیھا السالم،   

من طریق سوید بن سعید ثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاھد 
  ).٤/٣٩٠أورده ابن كثیر في تفسیره . (عن ابن عمر وساقھ

لسالم على خدیجة من أصل ا): "٢/٦٢(وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة   
اهللا، وبشارتھا ببیت في الجنة، من قصب ال صخب فیھ والوصب في 

  اھـ"الصحیح، ولكنھذا السیاق بھذه الزیادات غریب عجیب
وفي السند سوید بن سعید ھو الطحان، لین الحدیث كما في التقریب : قلت  

  .٤٢٣ص
وت،  أنھ دخل على خدیجة وھي في المrـ وعن ابن عباس عن النبي ٤  

یا رسول : یا خدیجة إذا لقیت ضرائرك فأقرئیھن مني السالم، فقالت: فقال
ال، ولكن اهللا زوجني مریم بنت عمران، :  وھل تزوجت قبلي؟ قالrاهللا 

  ".وآسیة امرأة فرعون، وكلثم أخت موسى
، من طریق أبي بكر الھذلي عن )٤/٣٩٠(أورده ابن كثیر في تفسیره   

  .عكرمة عن ابن عباس وساقھ
  اھـ"ضعیف: "قال ابن كثیر بعد إیراده في التفسیر  
  اھـ"إخباري متروك: "١١٢٠أبوبكر الھذلي، قال في التقریب ص: قلت  
، بعد إیراده لحدیث )٢/٦٢(وقال ابن كثیر رحمھ اهللا، في البدایة والنھایة   

= 
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 ــــه أزواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امرأيت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح )٢(، ويف آخرها خيانة)١(عليه
 ولوط 

________________  
= 

كل من : "أبي أمامة، وحدیث سعد بن جنادة، وحدیث ابن عباس، وابن عمر
  اھـ" في أسانیدھا نظرھذه األحادیث

وعد : "، قال]٥:التحریم[} َثّیَباٍت َوَأْبَكارًا{: ـ وعن بریدة، في قولھ تعالى٥  
: آسیة امرأة فرعون، واألبكار: فالثیب.  في ھذه اآلیة أن یزوجھrاهللا نبیھ 

  اھـ"مریم بنت عمران
، )٤/٣٩٠(عزاه ابن كثیر للمعجم الكبیر للطبراني، ساق سنده في تفسیره   

من طریق عبداهللا بن أبي أمیة تنا عبدالقدوس، عن صالح بن حیان، عن ابن 
  .بریدة عن أبیھ وساقھ

  .صالح بن حیان ھو القرشي ضعیف: قلت  
وبالنظر إلى ھذه الطرق تعلم أن للحدیث أصًال، وأن الحدیث بمجموع ھذه     

  . الطرق حسن لغیره،  مع غرابة شدیدة في متنھ، واهللا اعلم
ِإن َتُتْوَبآ ِإَلى اللَِّھ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإن َتَظاَھَرا {: قولھ تبارك وتعالى یعني )١(

} َعَلْیِھ َفِإنَّ اللََّھ ُھَو َمْوَالُه َوِجْبِرْیُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمَالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِھیٌر
  ].   ٤:سورة التحریم[

وذلك } فخانتاھما{): "٨/٢٩٤" (البحر المحیط" في  قال أبو حیان األندلسي)٢(
ھو مجنون، ونمیمة امرأة لوط علیھ : بكفرھما، وقول امرأة نوح علیھ السالم

ولم تزن امرأة : قال. قالھ ابن عباس. السالم، بمن ورد علیھ من األضیاف
وھذا اجماع من :]  قال أبو حیان. [نبي قط، و الابتلي في نسائع بالزنا

  اھـ "المفسرین
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ً؛  حتذيرا ألمهات املؤمنني وختويفا)١(هلام ً. 
                                                

َضَرَب الّلُھ َمَثًال ّلّلِذیَن َكَفُروْا اْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة { : یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْیِن َفَخاَنَتاُھَما َفَلْم ُیْغِنیَنا َعْنُھَما ِمَن الّلِھ 

  ]. ١٠:بسورة التحریم} َع الّداِخِلیَنَشْیئًا َوِقیَل اْدُخَال الّناَر َم
ھذا المثل یتضمن تخویف عائشة وحفصة؛ أنھما إن : "قال مقاتل رحمھ اهللا  

-٨/٣١٤(زاد المسیر ".       عصیا ربھما لم یغن رسول اهللا عنھما شیئا
٣١٥.(  

مثل ضربھ اهللا یحذر بھ عائشة وحفصة في : "وقال یحى بن سالم رحمھ اهللا  
 ثم ضرب لھما مثًال بامرأة rتظاھرتا على رسول اهللا المخالفة حین 

فرعون، ومریم بنت عمران، ترغیبًا في التمسك بالطاعة، والثبات على 
  ).١٨/٢٠٢(، تفسیر القرطبي )٨/٣١٥(زاد المسیر "  الدین

  .وقد نقل ابن الجوزي رحمھ اهللا ھذا القول عن المفسرین  
، التفسیر الكبیر )١٨/٢٠٢(، تفسیر القرطبي )٤/١٣١(الكشاف : وانظر  

إرشاد (، تفسیر أبي السعود )١٩٠-١/١٨٩(، إعالم الموقعین )٣٠/٤٩(
، محاسن التأویل )١٦٣، ٢٨/١٦٢(، روح المعاني )٨/٢٧٠) (العقل السلیم

، تیسیر الكریم الرحمن )٢٨/٣٧٤(، التحریر والتنویر )٢٣٢، ١٦/٢٣٠(
)٧/٤٢٥.(  
في ھذه ): "١٩٠-١/١٨٩( الموقعین وعبارة ابن القیم رحمھ اهللا في إعالم  

األمثال من األسرار البدیعة ما یناسب سیاق السورة؛ فإنھا سیقت في ذكر 
 والتحذیر من تظاھرن علیھ، وأنھن إن لم یطعن اهللا ورسولھ rأزواج النبي 

 كما لم ینفع ارمأة rویردن الدار اآلخرة، لم ینفعھن اصتالھن برسول اهللا 
ا، ولھذا إنما ضرب في ھذه السورة مثل اتصال نوح ولوط اتصالھما بھم

  .ثم ساق قول یحي بن سالم. النكاح دون القرابة
لعائشة رضي : أي(كما ذكر في التمثیل بامرأة نوح ولوط تحذیر لھا : ثم قال  

 فتضمنت ھذه األمثال rولحفصة، مما اعتمدتاه في حق النبي ) اهللا عنھا
على الطاعة والتوحید، والتسلیة التحذیر لھن والتخویف، والتحریض لھن 

= 
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 تبارك
: ، وختمت بمعناه، وهو عجز اخللق يف قوله)١(بديت بوصف القدرة

 .)٢(}فمن يأتيكم بامء معني{

________________  
= 

وتوطین النفس لمن أوذي منھن، وكذب علیھ، وأسرار التنزیل فوق ھذا 
  .اھـ"وأجل منھ، و ال سیما اسرار األمثال التي ال یعقلھا إال العالمون

توجیھ المثلین ) ٥/٣٣٥" (المحرر الوجیز"ولم یرتض ابن عطیة في تفسیره   
 حیث rن في المثلین عبرة لزوجات النبي إ: وقال بعض الناس: "بھذا، فقال

  .اھـ"وفي ھذا ُبعد؛ ألن النص أنھ للكفار یبعد ھذا! تقّدم عتابھن
  ).٢٩٦، ٨/٢٩٥" (البحر المحیط"وتابعھ على ھذا أبو حیان في   
: وھذا القول منھ رحمھ اهللا خالف قول المفسرین، ھذه واحدة، والثانیة: قلت  

ال } َضَرَب الّلُھ َمَثًال ّلّلِذیَن َكَفُروْا{ : ل تعالىكون المثل للذین كفروا، كما قا
إیاك أعني واسمعي یا : "یمنع ما فیھ من التعریض، وبابھ واسع، كقولھم

لیمنع حمل : فالجواب" الذین كفروا"لم قّید المثل بـ : ، فإن قیل"جارة
  .المشابھة من كل وجھ عند التعریض، فافھم

متعقبًا استبعاد ) ٢٨/٣٧٤" (ریر والتنویرالتح"قال الطاھر بن عاشور في   
أن داللة التعریض ال تنافي اللفظ : یدفع استبعاده: "ابن عطیة رحمھما اهللا

أن المقصد األصلي ھو : }ّلّلِذیَن َكَفُروْا{: ومن لطائف التقیید بقولھ. الصریح
ضرب المثل للذین كفروا، وذلك من االحتراس من أن تحمل التمثیل على 

 من جمیع الوجوه، واالحتراس بكثرة التشبیھات، ومنھ تجرید المشابھة
  اھـ"االستعارة

َتَباَرَك اّلِذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعَلى ُكّل َشْيٍء {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
  ].  ١:سورة تبارك[} َقِدیٌر

 َعَلى ُكّل َشْيٍء َتَباَرَك اّلِذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُھَو{: ، واآلیة٣٠:  سورة تبارك)٢(
= 
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 ن
: ، وختمت بقوله)١(}ما أنت بنعمة ربك بمجنون{: بدئت بقوله 

 .)٢(}ويقولون إنه ملجنون{
 احلاقة

 .)٤(}وإنه حلق اليقني{: ، وختمت بقوله)٣(بدئت باحلاقة
 )٥(سأل

 .)١(، وختمت به)٦(بدئت بالوعد يوم القيامة
________________  

= 
  .   }َقِدیٌر

  .  ٢: سورة ن)١(
  .  ٥١: سورة ن)٢(
  .  ٢-١: سورة الحاقة)٣(
  .٥١، سورة الحاق)٤(

من نسخة لیدن، وھي مثبتة في } وإنھ لحق الیقین{: سقط قولھ تعالى : تنبیھ  
  .نسخة تركیا

  .  سقط الكالم على سورة سأل من نسخة تركیا)٥(
. ّلْلَكاِفِریَن َلْیَس َلُھ َداِفٌع . َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع {: عالى یعني قولھ تبارك وت)٦(

َتْعُرُج اْلَمَالِئَكُة َوالّروُح ِإَلْیِھ ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه . ّمَن الّلِھ ِذي اْلَمَعاِرِج 
} َوَنَراُه َقِریبًا.  َبِعیدًا ِإّنُھْم َیَرْوَنُھ. َفاْصِبْر َصْبرًا َجِمیًال . َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة 

  ].   ٧-١:سورة سأل[
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 نوح
أغرقوا {: ، وختمت به، يف قوله)٢(بدئت بالوعيد بالعذاب األليم

 .)٣(}ًفأدخلوا نارا
 اجلن

إال من ارتىض من رسول {: ، وختمت بذكره، يف قوله)٤(بدئت بالوحي
 .)٥( اآلية}فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا
 املزمل

________________  
= 

َفَذْرُھْم َیُخوُضوْا َوَیْلَعُبوْا َحّتى ُیَالُقوْا َیْوَمُھُم اّلِذي {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
. َیْوَم َیْخُرُجوَن ِمَن األْجَداِث ِسَراعًا َكَأّنُھْم ِإَلى ُنُصٍب ُیوِفُضوَن . ُیوَعُدوَن 
:  سورة سأل[} ْبَصاُرُھْم َتْرَھُقُھْم ِذّلٌة َذِلَك اْلَیْوُم اّلِذي َكاُنوْا ُیوَعُدوَنَخاِشَعًة َأ

٤٤-٤٢.[  
ِإّنآ َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ َأْن َأنِذْر َقْوَمَك ِمن َقْبِل {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

  ].   ١:سورة نوح[} َأن َیْأِتَیُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم
ّمّما َخِطَیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوْا َفُأْدِخُلوْا َنارًا َفَلْم َیِجُدوْا {: عني في قولھ تبارك وتعالى ی)٣(

  ].٢٥: سورة نوح[} َلُھْم ّمن ُدوِن الّلِھ َأنَصارًا
ُقْل ُأوِحَي ِإَلّي َأّنُھ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجّن َفَقاُلَوْا ِإّنا {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٤(

  ].  ١:سورة الجن[} ِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًاَس
ِإّال َمِن . َعاِلُم اْلَغْیِب َفَال ُیْظِھُر َعَلى َغْیِبِھ َأَحدًا {:  سباق اآلیة ولحاقھا)٥(

ّلَیْعَلَم َأن َقْد . اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل َفِإّنُھ َیْسُلُك ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َرَصدًا 
    } َساَالِت َرّبِھْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْیِھْم َوَأْحَصى ُكّل َشْيٍء َعَددًاَأْبَلُغوْا ِر
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 .)٢(، وختمت به)١(بقيام الليل
 . )٣(]املدثر [

 . إىل آخر السورة)٤(}فامهلم عن التذكرة معرضني{: يف قوله
 القيامة

                                                
ُقِم اللَّْیَل . َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل  َیا{: بدأت بقیام اللیل، في قولھ تبارك وتعالى:  یعني)١(

ِإّنا . ِل اْلُقْرآَن َتْرِتیًال َأْو ِزْد َعَلْیِھ َوَرتِّ. ّنْصَفُھ َأِو انُقْص ِمْنُھ َقِلیًال . ِإالَّ َقِلیًال 
} ِإّن َناِشَئَة الّلْیِل ِھَي َأَشّد َوْطًأ َوَأْقَوُم ِقیًال. َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال 

  .  ٦-١:بالمزمل
ِإّن َرّبَك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْیِل {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

 َوُثُلَثُھ َوَطآِئَفٌة ِمَن الَِّذیَن َمَعَك َوالّلُھ ُیَقدُِّر اللَّْیَل َوالّنَھاَر َعِلَم َوِنْصَفُھ
َأن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْیُكْم َفاْقَرُءوْا َما َتَیسََّر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم َأن 

وَن ِمن َسَیُكوُن ِمنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي األْرِض َیْبَتُغ
َفْضِل الّلِھ َوآَخُروَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الّلِھ َفاْقَرُءوْا َما َتَیّسَر ِمْنُھ 
َوَأِقیُموْا الّصَالَة َوآُتوْا الّزَكاَة َوَأْقِرُضوُا الّلَھ َقْرضًا َحَسنًا َوَما ُتَقّدُموْا 

َأْعَظَم َأْجرًا َواْسَتْغِفُروْا ألنُفِسُكْم ّمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعنَد الّلِھ ُھَو َخْیرًا َو
  ].٢٠:المزمل[} الّلَھ ِإّن الّلَھ َغُفوٌر ّرِحیٌم

. ، كما سقط بعض الكالم عنھا في النسختین]المدثر[ سقط اسم السورة، وھو )٣(
  .ولم یبق إال ھذا السطر

وذكر حال إعراض أحد } قم فانذر{وقد بدأت سورة المدثر باألمر بالنذارة   
اآلیات، } ذرني ومن خلقت وحیدا{: لمعاندین آلیاتھ في قولھ تعالىالكافرین ا

فمالھم عن {: وختم بحال الكافرین في اإلعراض عن التذكرة في قولھ تعالى
  . }التذكرة معرضین

  .  ٤٩: سورة المدثر)٤(
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 .)٢(، وختمت بذلك)١(تىبدئت بذكر اإلعادة وإحياء املو
 اإلنسان

يدخل من {: ، وختمت به يف قوله)٣(بدئت بذكر الشاكر والكفور
 .)٤( اآلية}يشاء

 املرسالت
، وهو مشعر بقرب وفوعه، وقلة )٥(}إنام توعدون لواقع{: ّيف أوهلا 

 .)٦(}ًكلوا ومتتعوا قليال{: مقامهم، ويف آخرها 
                                                

. ِس الّلّواَمِة َوَال ُأْقِسُم ِبالّنْف. َال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)١(
َبَلى َقاِدِریَن َعَلى َأن ُنَسّوَي . َأَیْحَسُب اِإلنَساُن َأْن َلْن َنْجَمَع ِعَظاَمُھ 

    ].٤-١:سورة القیامة[} َبَناَنُھ
َأَلْم َیُك . َأَیْحَسُب اِإلنَساُن َأن ُیْتَرَك ُسًدى {:  في قولھ تبارك وتعالى)٢(

َفَجَعَل ِمْنُھ .  َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسّوى ُثّم. ُنْطَفًة ِمْن َمِنّي ُیْمَنى 
} َأَلْیَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأن ُیْحِیـَي اْلَمْوَتى. الّزْوَجْیِن الّذَكَر َواُالنَثى 

    ].٤٠-٣٦: سورة القیامة[
} ِإّنا َھَدْیَناُه الّسِبیَل ِإّما َشاِكرًا َوِإّما َكُفورًا{:  في قولھ تبارك وتعالى)٣(

    ].٤:سورة اإلنسان[
ُیْدِخُل َمن َیَشآُء ِفي َرْحَمِتِھ َوالّظاِلِمیَن َأَعّد َلُھْم َعَذابًا {:  تمام اآلیة)٤(

    ]. ٣١:اإلنسان[} َأِلیمًا
  .  ٧:  سورة المرسالت)٥(
  .  ٤٦: سورة المرسالت)٦(
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 ّعم
ًإنا أنذرناكم عذابا قري{: آخرها  ، وهو النبأ العظيم الذي قربه )١(}ًباّ

 .، فإن السني تدل عىل قرص املدة، خالف سوف)٢(}كال سيعلمون{: بقوله

 النازعات
 .)٤(، وختمت بالطامة)٣(بدئت بالراجفة

 عبس
، وهو من صفة الوجه، وختمت بوصف الوجوه، يف )٥(}عبس{: ّأوهلا

 .)٦(}وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبرشة{: قوله
 يرالتكو

                                                
  . ٤٠): عم( سورة النبأ )١(
  .  ٥، ٤:  سورة النبأ )٢(
ُقُلوٌب . َتْتَبُعَھا الّراِدَفُة . َیْوَم َتْرُجُف الّراِجَفُة {:  وتعالى في قولھ تبارك)٣(

  ].٨-٦:سورة النازعات[} َیْوَمِئٍذ َواِجَفٌة
َیْوَم َیَتَذّكُر اِإلنَساُن َما . َفِإَذا َجآَءِت الّطآّمُة اْلُكْبَرى {:  في قولھ تبارك وتعالى)٤(

  ].  ٣٦-٣٤:بسورة النازعات} ىَوُبّرَزِت اْلَجِحیُم ِلَمن َیَر. َسَعى 
سورة [} َأن َجآَءُه األْعَمى. َعَبَس َوَتَوّلى {:  في قولھ تبارك وتعالى)٥(

  ].  ٢-١:عبس
  .  ٢٩: سورة عبس)٦(
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فأين تذهبون {: ، وآخرها )١(}إذا الشمس كورت{: ّ أوهلا
 .)٢(}إن هو إال ذكر للعاملني

 االنفطار
 .)٤(}واألمر يومئذ هللا{: ، وآخرها)٣(}إذا السامء انفطرت{: ّأوهلا

 املطففني
ْهل ثوب الكفار ما كانوا {: ، وآخرها )٥(}ويل للمطففني{: ّ أوهلا ّ ْ ُ ُْ َ َ ُ ُ َ ّ َ
َيفعلون ُ َْ َ{)٦(. 

 النشقاقا
ًولرتكبن طبقا عن {: ، وختمت هبا يف قوله)١(بدئت بذكر السامء

ً مرادا بذلك ركوبه سامء بعد سامء r، عىل قراءة فتح البا، للنبي )٢(}طبق
 .ليلة اإلرساء

                                                
  .  ١: سورة التكویر)١(
  .  ٢٦:  سورة التكویر)٢(
  .  ١: سورة االنفطار)٣(
سورة [} ْیئًا َواألْمُر َیْوَمِئٍذ ِلّلِھَیْوَم َال َتْمِلُك َنْفٌس ِلَنْفٍس َش{:  تمام اآلیة)٤(

  ] . ١٩:االنفطار
  .  ١: سورة المطففین)٥(
  .   ٣٦: سورة المطففین)٦(
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 الربوج
، وكالمها )٤(، وختمت بلوح حمفوظ)٣(بدئت بذكر السامء ذات الربوج

 .من عامل امللكوت
واهللا من ورائهم {: ، ويف آخرها)٥(}ملوعودواليوم ا{: ّويف أوهلا

 .)٦(}حميط
 .الطارق
 .األعىل
 الغاشية

________________  
= 

سورة [} َوَأِذَنْت ِلَرّبَھا َوُحّقْت. ِإَذا الّسَمآُء انَشّقْت {:  في قولھ تبارك وتعالى)١(
  ].   ٢-١:االنشقاق

  .  ١٩: سورة االنشقاق)٢(
  ].  ١:سورة البروج[} َوالّسَمآِء َذاِت اْلُبُروِج{:  وتعالى في قولھ تبارك)٣(
سورة [} ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ. َبْل ُھَو ُقْرآٌن َمِجیٌد {:  في قولھ تبارك وتعالى)٤(

  ].   ٢٢-٢١:البروج
  .  ٢: سورة البروج)٥(
  .  ٢٠: سورة البروج)٦(
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، وهو يوم القيامة، وآخرها ذكر )١(ّأوهلا حديث الغاشية
 .)٢(اآليات واحلساب

 .الفجر
 البلد

الذين {، و )٤(}الذين آمنوا{: ، وآخرها)٣(}ووالد وما ولد{: ّيف أوهلا
 .، ومها قسيام ما ولد)٥(}كفروا

 .شمسال
 .الليل

                                                
. ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة . اِشَیِة َھْل َأَتاَك َحِدیُث اْلَغ{:  في قولھ تبارك وتعالى)١(

ّلْیَس َلُھْم َطَعاٌم ِإّال . ُتْسَقى ِمْن َعْیٍن آِنَیٍة . َتْصَلى َنارًا َحاِمَیًة . َعاِمَلٌة ّناِصَبٌة 
ّلَسْعِیَھا . ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِعَمٌة . ّال ُیْسِمُن َوَال ُیْغِني ِمن ُجوٍع . ِمن َضِریٍع 

  ].  ١٠-١:سورة الغاشیة[} ِفي َجّنٍة َعاِلَیٍة. َراِضَیٌة 
. َلْسَت َعَلْیِھم ِبُمَسْیِطٍر . َفَذّكْر ِإّنَمآ َأنَت ُمَذّكٌر {:  في قولھ تبارك وتعالى)٢(

َنا ُثّم ِإّن َعَلْی. ِإّن ِإَلْیَنآ ِإَیاَبُھْم . َفْیَعّذُبُھ الّلُھ اْلَعَذاَب األْكَبَر . َمن َتَولَّى َوَكَفَر  ِإالَّ
  ].٢٦-٢١:سورة الغاشیة[} ِحَساَبُھْم

  .  ٣: سورة البلد)٣(
ُثّم َكاَن ِمَن اّلِذیَن آَمُنوْا َوَتَواَصْوْا ِبالّصْبِر َوَتَواَصْوْا {:  في قولھ تبارك وتعالى)٤(

  ].   ١٧:سورة البلد[} ِباْلَمْرَحَمِة
سورة [}  ُھْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِةَواّلِذیَن َكَفُروْا ِبآَیاِتَنا{:  في قولھ تبارك وتعالى)٥(

  ].  ١٩:البلد
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 .الضحى
 اقرأ

، وال )٢(}واسجد واقرتب{: ، وآخرها)١(}اقرأ باسم ربك{: ّأوهلا
 .خيفى ما بينهام من املناسبة البديعة

 القدر
 .)٤(، وختمت بمطلع الفجر)٣(بدئت بذكر الليلة

 اهلاكم
ثم {: ، فلذا ختمت بقوله)٥(ال خيفى أن التكاثر امللهي من نعيم الدنيا

 .)٦(} النعيملتسألن يومئذ عن
 اهلمزة

                                                
  .  ١: سورة اقرأ )١(
  .   ١٩: سورة اقرأ)٢(
    ].١:القدر[} ِإّنا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر{:  في قولھ تبارك وتعالى)٣(
سورة [} َسَالٌم ِھَي َحّتى َمْطَلِع اْلَفْجِر{:  في قولھ تبارك وتعالى)٤(

    ]. ٥:القدر
    ].١:التكاثر[} َأْلَھاُكُم الّتّكاُثُر{:  یعني في قولھ تبارك وتعالى)٥(
  .  ٨: سورة التكاثر)٦(
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، وهو اسم واد من أودية النار وآخرها )١(}ويل{: ّأوهلا 
 .)٢(احلطمة وصف النار

 اإلخالص
 .)٤(، مقطعها أحد)٣(مطلعها أحد

 الناس
، )٧(ّ، وتكرر فيها مخس مرات)٦(، ومقطعها الناس)٥(مطلعها الناس

ّخمتلف املعاين، وقد عد من اجلناس ُ. 
 واهللا تعاىل املوفق

                                                
    ]. ١:سورة الھمزة[} َوْیٌل ّلُكّل ُھَمَزٍة ّلَمَزٍة{:  في قولھ تبارك وتعالى)١(
.  َما اْلُحَطَمُة َوَمآ َأْدَراَك. َكّال َلُینَبَذّن ِفي اْلُحَطَمِة {:  یعني قولھ تبارك وتعالى)٢(

ِفي َعَمٍد . ِإّنَھا َعَلْیِھم ّمْؤَصَدٌة . اّلِتي َتّطِلُع َعَلى األْفِئَدِة . َناُر الّلِھ اْلُموَقَدُة 
  ].  ٩-٤: سورة الھمزة[} ُمَمّدَدِة

   ].١:اإلخالص[} ُقْل ُھَو الّلُھ َأَحٌد{:  في قولھ تبارك وتعالى)٣(
  ].  ٤:سورة اإلخالص[} ْم َیُكْن ّلُھ ُكُفوًا َأَحٌدَوَل{:  في قولھ تبارك وتعالى)٤(
  ].١:سورة الناس[} ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب الّناِس {:   في قولھ تبارك وتعالى)٥(
  ].  ٦:سورة الناس[} ِمَن اْلِجّنِة َوالّناِس{:  في قولھ تبارك وتعالى)٦(
.  الّناِسِإَلـَِھ . الّناِسِلِك َم. الّناِسُقْل َأُعوُذ ِبَرّب  {:  قال اهللا تبارك وتعالى)٧(

ِمَن اْلِجّنِة .  الّناِساّلِذى ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر .  ِمن َشّر اْلَوْسَواِس اْلَخّناِس
  .]١،٦:سورة الناس[  }َوالّناِس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١
٩  

 مد هللا واحل
 وحده
 تم الكتاب
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  ملحق 
بیان تناسب المطالع والمقاطع في السور التي لم یتكلم 

  )١(علیھا السیوطي
 

  سورة الطارق
ِوالسمآء والطارق{: بدأت بذكر السامء، يف قوله تبارك وتعاىل ِ ّ َ َِ َ ّ{ 

ِوالسمآء ذات الرجع{: ، وختمت به يف قوله تبارك وتعاىل]١:الطارق[ ْ َّ َ ِّ َ ِ .
ْواألر ِض ذات الصدعَ ْ ّ ِ َ  ].١٢-١١:رقالطا [}ِ

ًفمهل الكافرين أمهلهم رويدا{": وقال البقاعي رمحه اهللا ْ ْ َْ َ ُ َ ُّ ْ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ{ 
ً، أي إمهاال يسريا، فستكون عن قريب هلم أمور، وأي ]١٧:الطارق[ ً

 !أمورتشفي الصدور
ًوهذا اآلخر هو املراد بام يف أوهلا من أن كال منهم ومن غريهم : ثم قال ّ

َفوظ بحفظة، مضبوطة أقوحم اله وأفعاله وحركاته وسكناته وأحواله، فإن َ

                                                
:  وقد اعتمدت فیھ بعد اهللا سبحانھ على ما قرره البقاعي رحمھ اهللا، في كتابھ)١(

  .   لي في ذلك، واهللا المستعان، وعلیھ التكالن، مع بعض ما الح"نظم الدرر"
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ذلك مستلزم ألنه يف القبضة، فقد التقى الطرفان عىل أعظم 
 .)١(اهـ"شأن بأبني برهان
  سورة األعلى

ّوذكر اسم ربه فصىل{: بدأت بالتسبيح وختمت به ََ ّ ََ َِ َ َ ْ  ].١٥:األعىل [}َ
عىل ) سورة األعىل: أي(آخرها وقد حث ": وقال البقاعي رمحه اهللا

التزكي، وهو التطهرمن األدناس الذي هو معنى التنزه والتخلق بأخالق 
اهللا بحسب الطاقة، وكان يف إتيانه والتذكري به إعالم بأن اهللا تعاىل مل هيمل 
اخللق من البيان بعد أن خلقهم؛ ألنه مل خيلقهم سدى، ألن ذلك من العبث، 

ص، وهو سبحانه منزه عن مجيع شوائب النقص، الذي هو من أكرب النقائ
ّفقد رجع آخرها عىل أوهلا وكان تنزيه الرب سبحانه وتعاىل، وتنزيه النفس 

 .)٢(اهـ"ًأيضا غاية معوهلا، واهللا املوفق للصواب، وإليه املرجع واملآب
  سورة الفجر

بدأت بذكر الفجر وليال عرش والشفع والوتر والليل إذا يرس، وهي 
ًان، أقسم هبا سبحانه معظام هلا أن زمان الذي يعيش فيه اإلنسأجزاء ال

                                                
  ). ٨/٤٠٣( نظم الدرر )١(
  ).  ٨/٤٠٣( نظم الدرر )٢(
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: يضيعها يف غري طاعة اهللا، وجواب القسم مقدر تقديره
وختم السورة بذكر حياة اإلنسان إذا ما خرسها وأضاعها يف غري . ليبعثن

ِيقول ياليتني قدمت حليايت{: طاعة اهللا َ ْ َ ََ ِْ ُِ ّ ََ َ ُ  .ساب،  فذكر البعث واحل]٢٤:الفجر [}ُ
ّ هو أوهلا عىل ما هو ظاهر )١(وهذا اآلخر": هللاوقال البقاعي رمحه ا

املقسم عليه بالفجر من البعث املحتوم، الذي لوال هو لكان خلق اخللق من 
 .)٢(اهـ"العبث املذموم، املنزه عنه احلي القيوم

  سورة الشمس 
َوال َخياُف عقباها{": قال البقاعي رمحه اهللا َ َْ ُ َ  أي عاقبة ]١٥:الشمس [}َ

تبعتها؛ فإنه امللك األعىل الذي كل يشء يف قبضته، ال كام هذه الدمدمة، و
ِخياف كل معاقب من امللوك، فيبقي بعض اإلبقاء؛ فعلم أنه سبحانه وتعاىل  َ ُ
ِيعيل أولياءه، ألهنم عىل احلق، ويسفل أعداءه ألهنم عىل الباطل، فال يضل  ْ ُ

                                                
:  اإلشارة إلى ما تضمنھ آخر سورة الفجر من ذكر البعث، قال تبارك وتعالى)١(

َء َیْوَمِئٍذ َوِجْي. َوَجآَء َرّبَك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا. َكّال ِإَذا ُدّكِت األْرُض َدّكًا َدّكًا{
. َیُقوُل َیاَلْیَتِني َقّدْمُت ِلَحَیاِتي. ِبَجَھّنَم َیْوَمِئٍذ َیَتَذّكُر اِإلنَساُن َوَأّنى َلُھ الّذْكَرى

. َیاَأّیُتَھا الّنْفُس اْلُمْطَمِئّنُة. َوَال ُیوِثُق َوَثاَقُھ َأَحٌد. َفَیْوَمِئٍذ َالُیَعّذُب َعَذاَبُھ َأَحٌد
} َواْدُخِلي َجّنِتي. َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي. ّبِك َراِضَیًة ّمْرِضّیًةاْرِجِعي ِإَلى َر

  ] .  ٣٠-١٢:الفجر[
  ).  ٨/٤٢٤( نظم الدرر )٢(
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 من الليل احلالك، ًبعد ذلك إال هالك، بصريته أشد ظالما
ّوقد رجع آخرها عىل أوهلا بالقسم وجوابه املحذوف الذي هو طبع 
النفوس عىل طبائع خمتلفة، والتقدم إليهم باإلنذار من اهلالك، ونفس القسم 
ّأيضا فإن من له هذه األفعال اهلائلة التي سوى بني خلقه فيها، وهذا التدبري  ً

ى عاقبة، واهللا املوفق املحكم هو بحيث ال يعجزه أمر وال خيش
 .)١(اهـ"للصواب

  سورة اللیل
ًذكر يف أوهلا جوابا للقسم ًأن سعي الناس لشتى أي خمتلفا اختالفا : ّ ً

ًشديدا، مطابقا بني القسم باختالف الليل والنهار، وجواب القسم، وعاد  ً
يف آخر السورة وذكر األتقى والشقى، وهي من أبرز صور اختالف وتباين 

 .سعي الناس
ر الصديق ريض اهللا عنه، وأن األشقى أبو وقد جاء  أن األتقى أبوبك

 .جهل
ّعىل أوهلا ) سورة الليل: أي(وقد رجع آخرها ": قال البقاعي رمحه اهللا

. بأن سعي هذا الصديق ريض اهللا عنه مباين أتم مباينة سعي ذلك األشقى
                                                

  ).  ٨/٤٤٤( نظم الدرر )١(
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ًوأيضا غإلن . إن املراد بذلك الشقى أبوجهل: وقال بعضهم
فسه وزكاها بالتجيل بالنور املعنوي من خلتم دال عىل أن من صفى نهذا ا

إنارة ظالم الليل بام جيليه به من ضياء القيام، وغري ذلك من أنواع اخلري 
 .)١(اهـ"يرىض بالنور احليس بعد املوت، واهللا املوفق للصواب

  سورة الضحى
 .نعمةبدأت بتعداد نعم اهللا عىل رسوله، وختمت باألمر بالتحدث بال 

ّملا ذكر له تفصيل ما يفعل يف اليتيم والفقري ": اهللاوقال البقاعي رمحه 
ًواجلاهل، أمره بام يفعل يف العلم، الذي آتاه إياه، إعالما بأنه اآللة التي 
يستعملها يف األمرين املاضيني وغريمها، ألهنام أرشف أحوال اإلنسان، 

ّوأما {:  مطلعها، فقالوهي أوفق األمور ألن يكون مقطع السورة لتوافق َ َ
ْبنعمة ربك فحدث َّ َ ّ َْ َ َِ ِ ، أي فاذكر النبوة وبلغ الرسالة، فاذكر ]١١:الضحى [}ِ

مجيع نعمه عليك، فإهنا نعم عىل اخللق كافة، ومنها انقاذك باهلجرة من 
أيدي الكفرة، وإعزازك باألنصار، وحتديثك هبا شكرها، فإنك مرشد حيتاج 

جيب عليهم أن يعرفوا لك ذلك، ويتعرفوا الناس إىل االقتداء بك، و
مقدارك، ليؤدوا حقك، فحدثهم أين ما ودعتك وال قليتك، ومن قال ذلك 

                                                
  ).  ٨/٤٥١( نظم الدرر )١(
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فقد خاب وافرتى، وارشح هلم تفاصيل ذلك بام وهبتك من 
ّالعلم الذي هو أضوأ من ضياء الضحى، وقد رجع آخرها عىل أوهلا 

ألعىل يف ذلك من بالتحديث هبذا القسم، واملقسم ألجله، وما للملك ا
 .  )١(اهـ"عميم فضله

  سورة الشرح
، وعاد يف آخرها فأمره بشكر rّذكر يف أوهلا سبحانه نعمه عىل رسوله 

 .هذه النعمة
ْفإذا فرغت فانصب{": وقال البقاعي رمحه اهللا َ َ َ َ ََ ْ َ ْوإىل ربك فارغب. ِ ّ ََ َْ ََ َ ِ{ 

تربيتك فيام ، أي بالسؤال ألنه القادر وحده، كام قدر عىل ]٨-٧:الرشح[
ًنه املختص بالعظمة، فال قدرة اصال إال ملن يعطيه ما يريده مىض وحده، أل

َأمل نرشح لك {ًمنها، والرغب شعار العبد دائام يف كل حال، أي افعل ذلك  َ َْ َ ْ َ ْ َ
َصدرك َ ْ ، فقد اتصل هذا اآلخر باألول اتصال املعلول بالعلة، ]١:الرشح [}َ

 .)٢(ـاه"ه مالءمة الشمس باألهلةًوالءم ما بعدها بذلك أيضا بعين
  سورة التین

                                                
  .  ، باختصار یسیر)٤٥٨-٨/٤٥٧( نظم الدرر )١(
  .  باختصار یسیر) ٤٦٧-٨/٤٦٦( نظم الدرر )٢(
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ًذكر سبحانه يف أوهلا مقسام ُ أرض النبوات بالد الشام : ّ
وطور سينني اجلبل الذي كلم عليه موسى عليه وعىل نبينا الصالة 

، عاد وذكر يف آخرها rوالسالم، ومكة البلد الذي بعث فيه رسولنا حممد 
من  للعاملني، ألنه من بلد ً رسوالrانكاره عىل من جعل هذا الرسول 

أرض العرب، فمن كان له احلكم واحلكمة يف اختيار هذا األرض لتكون 
ًأرضا للنبوات، له احلكمة يف أن جيعل من يشاء ويصطفيه حمال للنبوة  ً

 .والرسالة
وهذا الكالم مبني عىل ملحظ أن املراد الرد عىل من نسب الرسول إىل 

: تبارك وتعاىلهذا املوضع، كام يف قوله الكذب، ممن ذكرهم اهللا يف غري 
ٍوقالوا لوال نزل هـَذا القرآن عىل رجل من القريتني عظيم{ ِ َ َ ِّ ْ ْ ّ َ َْ َُ َ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ٍَ َ َ ُأهم يقسمون رمحة ربك نحن . َ ْ ّ ََ َ َ َ ُ َْ َ َْ ْ ِ ُ َ

ْقسمنَا بينَهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنَا بعضهم فو ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ َْ َ َ ْ ّ ْ ْ ََ ْ ّ َِ ِِ ُق بعض درجات ليتخذ بعضهم َ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ ّ َِ ٍّ َ ٍ
ُبعضا سخريا ورمحة ربك خري مما جيمعون ّ َ ّ ْ ََ ْ ْ َ َ َُ ّ َ ّْ ٌ َ َْ ُ ً وهو ما الح يل، ]. ٣١-٣٠:الزخرف [}ًِ

 .واهللا اعلم وأحكم
ّوملا صح أن تارك الظامل بغري انتقام، واملحسن ": وقال البقاعي رمحه اهللا

ًدا تكرير ي رشعه اهللا تعاىل، حسن جبال إكرام، ليس عىل منهاج العدل الذ
َأليس اهللاُّ بأحكم احلاكمني{: اإلنكار بقوله سبحانه وتعاىل ِ ِ َ ْ ِ ََ ْ َ َْ ِ أي ]  ٨:التني [}َ
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ًحتى يدع اخللق هيلك بعضهم بعضا من غري جزاء، فيكون 
ًخلقهم عبثا، بل هو أحكم احلاكمني علام وقدرة وعدال وحكمة؛ بام شوهد  ً ً

فاوتته بينهم، وجعل اإلنسان من بينهم عىل أحسن من إبداعه اخللق وم
تقويم، فال بد أن يقيم اجلزاء ويضع املوازين القسط ليوم القيامة، فيظهر 
ًعدله وحكمته وفضله، وهذا اآلخر هو أوهلا قسام من جهة النبوات التي  ّ
ًظهر هبا حكمه وحكمته، ومقسام عليه من حيث إن اخللق يف أحسن تقويم 

ًالحمالة، والرد أسفل سافلني يتقاىض احلكم حتام ألجل ما يقتيض العدل 
يقع من الظلم والتشاجر بني من استمر عىل الفطرة القويمة، ومن رد 

 .)١(اهـ"ألسفل سافلني
  سورة البینة

ّذكر يف أول السورة أن أهل الكتاب واملرشكني مل يكونوا منفكني عام 
قرآن العظيم، ويرتتب عىل  بالrكانوا عليه من دينهم حتى يأتيهم الرسول 

َمل يكن الذين {: هذا انقسام الناس إىل شقي وسعيد، قال اهللا تبارك وتعاىل َِ ّ َِ ُ ْ
ُكفروا من أهل الكتاب واملرشكني منفكني حتى تأتيهم البينَة ْ َ ُْ ْ ْ َّ َ ُ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِْ َِ ّ ََ َ ّْ ِ ِ ْ َ َرسول من اهللاِّ . َ ّ ُ ٌَ

ًيتلو صحفا مطهرة َْ ّّ ُ ُ ََ ً ٌفيها كتب . ُ َُ ُ ٌقيمةِ ََ جاء يف ختام السورة ]. ٣-١:البينة [}ّ
                                                

  ).  ٨/٤٧٦(م الدرر  نظ)١(
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  ١٢
٨  

: ذكر حال الناس وانقسامهم، وذكر مآهلم، فقال تبارك وتعاىل
َإن الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشكني يف نار جهنّم خالدين فيهآ { َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َِ ََ ِْ ُْ ْ ْ َ ّ ِّ ِ ْ َ َ ِ

ِأولئك هم رش الربية ِّ ِ َ ْْ َّ َ ُ َ ْإن الذين آمنُوا. ُ ّ َّ َ ِ ُ وعملوا الصاحلات أولئك هم خري ِ ْ ْ ََ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ ّ ََ
ِالربية ّ ِ َ َجزآؤهم عند رهبم جنّات عدن جترى من حتتها األهنار خالدين فيهآ . ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ ْ ّ َ َْ ْ َ ُ ََ َِ ْ ْ ُ َِ ُ

ُأبدا رىض اهللاُّ عنْهم ورضوا عنْه ذلك ملن خيش ربه ّ ْ ُ َ ُ ََ َ ْ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ًَ َ ُ َ  .)١(]٨-٦:البينة [}َ
  لزلةسورة الز

ِإذا زلزلت {: األرض بأخبارها، فقال تبارك وتعاىلّذكر يف أوهلا حتدث  َ ْ َِ ُ ِ
َاألرض زلزاهلا َ َ ُْ ِ َوأخرجت األرض أثقاهلا. ْ َ َْ ْ َ َُ ْ َِ َ َوقال اإلنسان ماهلا. َ َ َ َُ َ َِ ٍيومئذ . َ ِ َ ْ َ
َحتدث أخبارها َ َ ْ َ ُ ّ َ َبأن ربك أوحى هلا. ُ َ َ ْ َّ َ َ ّ َ وختم السورة ]. ٥-١:الزلزلة [}ِ

ّديث األخبار وإظهار األرسار، ورؤية اإلنسان لكل ما قدمه من عمل، بتح
ًإن خريا فخري، وإن رشا فرش، قال تبارك وتعاىل ًفمن يعمل مثقال ذرة خريا {: ً َ َ َ ْ ْ َْ ّ َ ََ ٍ ِ ْ َ

ُيره ُومن يعـمل مثقال ذرة رشا يره. ََ َ ْ َ ََ ّ َ ًَ َ َ َ ْ ّْ َ ٍ  .)٢(]٨-٧:الزلزلة [}ِ
  سورة العادیات

                                                
  ). ٥٠٢-٨/٥٠١( وانظر نظم الدرر )١(
  ).  ٨/٥٠٧( انظر نظم الدرر )٢(
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ام لديه من املال إلنسان لربه كفور، يبخل بذكر يف أوهلا أن ا
ّإن {: أن يقدمه هللا، كأنه ال حياسب عىل قليل ذلك وكثريه، قال تبارك وتعاىل ِ

ٌاإلنسان لربه لكنُود َّ َ َِ َِ َ ٌوإنه عىل ذلك لشهيد. ِ ِّ َ ََ ََ ِ َ ُ ، وهذا ]٧-٦: العاديات [}َِ
ره، ولكن اهللا األمر بسبب حبه للامل، وهذا األمر مما خيفيه اإلنسان يف صد

ٍ  إن رهبم هبم يومئذ {: يعلمه وال ختفى عليه خافيه، قال تبارك وتعاىل ِ َ ْ ُ ّ َْ َ ِ ِ ّ ِ
ٌخلبري ِ َ  .)١(فرجع آخر السورة إىل أوهلا]. ١٠:العاديات [}َ

                                                
  ). ٨/٥١٢( انظر  نظم الدرر )١(
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  سورة القارعة
بدأت السورة بذكر القارعة، أي الصيحة أو القيامة، سميت هبا ألهنا 

ًيدا عظيام مفزعا، قال ًتقرع أسامع الناس وتدقها دقا شد : تبارك وتعاىلًً
ُالقارعة{ َ َْ ُما القارعة. ِ َ َْ ِ ُومآ أدراك ما القارعة. َ َ َْ ِ َ َ ََ ْ ِيوم يكون النّاس كالفراش . ََ َ ََ ْ َُ ُ َ ْ َُ

ِاملبثوث ُ وختمت السورة بذكر النار والتهويل بشأهنا، ]. ٤-١:القارعة [}َْْ
َوأما من خفت موا{: فقال تبارك وتعاىل ْ ََ َ ّْ ّ َ ُزينُهَ ٌفأمه هاوية. ِ ََ ُِ َ ّ َومآ أدراك . ُ َ َْ ََ

ْماهيه َ ِ ٌنار حامية. َ َ َِ ٌ ، وهذا من القارعة، فرجع اآلخر إىل ]١١-٨:القارعة [}َ
 .)١(ّاألول

  سورة العصر
ِوالعرص{: ّأوهلا ذكر أن اإلنسان يف خرس، قال تبارك وتعاىل ْ َ ّإن . َْ ِ

ٍاإلنسان لفى خرس  ْ َُ ِ َ َ مها ذكر الصرب، وهو حبس ، ويف ختا]٢-١:العرص [}ِ
لنفس عىل الطاعة، وهذا سبيل النجاة من اخلرس، فرجع اآلخر إىل ا

 .)٢(ّاألول
  سورة الفیل 

                                                
  ).  ٨/٥١٥( انظر نظم الدرر )١(
  ).  ٨/٥٢٤( انظر نظم الدرر )٢(
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ِأمل تر كيَف فعل ربك بأصحاب الفيل{: ّأوهلا  ِ ْ َ َ َِ َ ْ ّ َ َْ ِ َ َ ََ َ ْ َ{ 
تبارك : ، فهو استفهام تقريري، وختم السورة بمعناه، يف قوله]١:بالفيل
ُفجعله{: وتعاىل َ ََ ِم كعصف مأكولَ ُ َْ ّ ٍْ ْ ؛ إذ هذا اإلهالك يف ]٥:الفيل [}َ

ّإعجابه هو من معاين االستفهام التقريري يف أوهلا، فقد تعانق طرفا 
 .)١(ّالسورة، والتف آخرها بأوهلا، واهللا اعلم

  سورة قریش
: ّذكر يف أوهلا إلف قريش للتجارة يف الصيف والشتاء، قال تبارك وتعاىل

ٍإليالف قريش{ ْ َ ُ ِ َ َإيالفهم رحلة . ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِالشتآء والصيفِ ْ ّ َ ِ َ ،  وذكر ]٢-١:قريش [}ّ
ْالذي أطعمهم من {: يف آخرها العلة املسببة هلذا اإللف وهي كونه سبحانه ُ َ ِْ َِ ْ َّ

ٍجوع وآمنَهم من خوف ِْ ْ ُ َ َُ َ ، فيكون الزام اهللا تبارك وتعاىل هلم ]٤:قريش [}ٍ
 .همبعبادته أداء حلقه سبحانه فيام أنعم به علي

لسورة علة آلخرها، واملعنى إللف اهللا إياهم ّوجيوز أن يكون أول ا
للتجارة يف الصيف والشتاء، محى اهللا هلم هذا البلد من اخلوف واجلوع، 

 .)٢(فيجب عليهم شكر املنعم هلم هبذه النعمة

                                                
  ).  ٨/٥٣٢( نظم الدرر )١(
  ).  ٨/٥٣٧( نظم الدرر )٢(
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  سورة الماعون
َ  أرأيت {: ّذكر سبحانه يف أوهلا املكذب بالدين، فقال تبارك وتعاىل ْ َ ََ

ِالذي يكذب بالدين ّ ِ ُ ُّ َّ : ّ، وأدل األمور عىل التكذيب بالدين]١:املاعون [}ِ
البخل بأمور الدنيا احلقرية، الزائدة عن احلاجة، البخل عن بذهلا، ويتأكد 
إجياب الويل هبذا البخل إذا كان يف اداء احلقوق الواجبة، أو يف منع ما جيب 

  يف احلديث، أي برهان عىلكام جاء)١("الصدقة برهان": بذله، لذلك كانت
: تصديق وصدق فاعلها يف دينه، وهذا هو ما ختم به يف قوله تبارك وتعاىل

َالذين هم يرآءون{ ُّ َ ُْ َُ َويمنَعون املاعون. ِ َْ َُ ُ َ ، فدل ذلك عىل ]٧-٦:املاعون [}َْ
أهنم بلغوا هناية التكيب باستهانتهم بأعظم دعائم الدين، وهي الصالة، 

أمور الدنيا، أن يبذلوها، يف وجهها، وهذا هو ماجاء واستعظامهم ألدنى 
 .)٢(يف أوهلا من ذكر التكذيب بالدين، إذ هذا هو دليله، واهللا اعلم

                                                
  . مرفوعًا t أبي مالك األشعريوھو جزء من حدیث عن.  حدیث صحیح)١(

، )٢٢٣(أخرجھ مسلم في كتاب الطھارة باب فضل الوضوء، حدیث رقم   
: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي َماِلٍك اْلَأْشَعِريِّ َقاَل: "ولفظھ 

اْلِمیَزاَن َوُسْبَحاَن اللَِّھ َواْلَحْمُد ِللَِّھ الطُُّھوُر َشْطُر اْلِإیَماِن َواْلَحْمُد ِللَِّھ َتْمَلُأ "
 َوالصََّدَقُة ُبْرَھاٌنَتْمَلَآِن َأْو َتْمَلُأ َما َبْیَن السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالصََّلاُة ُنوٌر 

ُھ َفُمْعِتُقَھا َوالصَّْبُر ِضَیاٌء َواْلُقْرآُن ُحجٌَّة َلَك َأْو َعَلْیَك ُكلُّ النَّاِس َیْغُدو َفَباِیٌع َنْفَس
  ".َأْو ُموِبُقَھا

  ).  ٨/٥٤٥( انظر نظم الدرر )٢(
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  سورة الكوثر
َإنآ أعطينَاك الكوثر{: بدأت بالعطاء وهو صلة ووصل، فقال تبارك وتعاىل َ ْ َْ َْ َ ْ َ ّ ِ{ 

ّإن {: لقطع، قال تبارك وتعاىل أبرت، والبرت هو اr، ومقطعها يف أن شانئه ]١:الكوثر[ ِ
ْشانئك هو األبَرت َ ُ َ َ ِ  أن يرفع r، وهذا من العطاء والوصل بالنسبة للرسول ]٣:الكوثر [}َ

 .)١(شأنه وذكره، وأن هيني وخيفض ذكر عدوه، فعاد آخر السورة ألوهلا

                                                
  ).٨/٥٤٩( نظم الدرر )١(
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  سورة الكافرون
َقل يأهيا الكافرون{: أوهلا قوله تبارك وتعاىل ْ ْ ُُ ِّ َ َ َ ْال أع. َ َ َبد ما تعبدون   وَ ُ ْ َُ ُ َ َال َُ

ُأنتم عابدون مآ أعبد ُ ُُ ْ ََ ََ َْ ، وفيه بيان اختصاص كل بدينه، ]٣-١:الكافرون [}ِ
حيث أفاد أنه اليعبد معبودهم، و ال يعبدون معبوده، وهذا هو آخرها، قال 

ِلكم دينُكم ويل دين{: تبارك وتعاىل ِ َِ ْ ِْ َ ُ ُ  .)١(]٦:الكافرون [}َ
  سورة النصر

ُإذا جآء نرص اهللاِّ والفتح{:  وتعاىلر النرص والفتح قال تباركّأوهلا ذك َ َْ ََ ْ َُ ْ َ ِ{ 
ْفسبح {: ، وآخرها ذكر التوبة واالستغفار، قال تبارك وتعاىل]١:النرص[ ّ َ َ

َبحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ّ ُ ُ َ ّ ََ ّ ََ َ ِ ْ ْ َ ِْ ِْ َ ، والتوبة واالستغفار هي ]٣:النرص [}ِ
ْياأهيا الذين آمنُوا إن تنرصوا اهللاَّ {: رك وتعاىلطريق النرص والفتح، قال تبا ْ ُّ َُ َ َُّ ِ َ َ َِ َ

ْينرصكم ويثبت أقدامكم َ ْ ُُ َ ْْ ََ ّ ُ َ َُ  ].٧:سورة حممد [}ْ
ّرجع آخر السورة إىل أوهلا بأنه لوال حتقق وصفه ": قال البقاعي رمحه اهللا

بالتوبة ملا وجد النارص الذي وجد به الفتح، والتحم مقطعها أي التحام 
ِطلعها، وعلم أن كل مجلةبم  منها مسببة عام قبلها، فتوبة اهللا عىل عبده نتيجة ُ

توبته باستغفاره، الذي هو طلب املغفرة برشوطه، وذلك ثمرة اعتقاده 

                                                
  ).  ٨/٥٥٧( نظم الدرر )١(
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ّالكامل يف ربه، وذلك ما دل عليه إعالؤه لدينه، وقرسه 
للداخلني فيه عىل الدخول، مع أهنم اشد الناس شكائم، وأعالهم مهام 

م، وقد كانوا يف غاية اإلباء له، واملغالبة للقائم به، وذلك هو فائدة وعزائ
ّدل باألمر : الفتح، هو آية النرص، وقد علم أن اآلية األخرية من االحتباك

باالستغفار عىل األمر بالتوبة، وبتعليل األمر بالتوبة عىل تعليل األمر 
 .)١(اهـ"باالستغفار
  المسد

َتبت يدآ {: اىل والخسارة، قال تبارك وتعأّولھا ذكر أبي لھب بالتباب ْ ََ ّ
ّأيب هلب وتب ََ ٍ َِ َ : ، ويف آخرها ذكر امرأته، قال تبارك وتعاىل]١:املسد [}َ

ِوامرأته محالة احلطب{ َ ْ َ ََ َ ّْ َ ُ َُ ٍيف جيدها حبل من مسد. َ َِ ّ ّ ٌ ْ َ َ ِ  ]. ٥-٤:املسد [}ِ
مرأته ّرجع آخرها عىل أوهلا، فإن من كانت ا": قال البقاعي رمحه اهللا

عىل ظهرها حزمة حطب، معلق حبلها يف جيدها، مصورة بصورة حطابة 
 .)٢(اهـ"فهو يف غاية احلقارة، والتباب واخلساسة واخلسارة

  سورة الفلق

                                                
  ).٨/٥٦٣( نظم الدرر )١(
  ).  ٨/٥٧٤( نظم الدرر )٢(
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بدأت باالستعاذة برب الفلق من رش ما خلق، قال تبارك 
َقل أعوذ برب الفلق{: وتعاىل َ ْ ُ ْ ُِّ َْ ِ ُ َمن رش ما خلَق. َ َ َ ّ َ وختمت ، ]٢-١:الفلق [}ِ

: خلق وهو احلسد، علة السحر، قال تبارك وتعاىلالسورة بذكر رش ما 
ِومن رش النّفاثات يف العقد{ ِ َِ ْ َ ُّ َِ ّ َومن رش حاسد إذا حسد. َ َ َ َ ََ ِ ٍ ِ ِّ  .)١(]٥-٤:الفلق [}َ

 :وقبل هذا مجيعه 
 سورة الفاحتة

مطلعها احلمد والثناء والتعظيم هللا عزوجل، فهو دعاء التعظيم 
ِاهدنا الرصاط املستقيم{: مقطعها دعاء املسألة والطلبوالتمجيد، و َِ ْ ُِّ َ َ ْ .

ّرصاط الذين أنعمت عليهم َ َ ّفأوهلا . }غري املغضوب عليهم وال الضالني. ِ
ِ عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النَّبي صىل اهللاَُّ عليه .وسيلة ملقطعها ِْ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َْ َ َ َ ََّ ِّ َ َِ َِ ُ ِ َ َ ِ

َوسلم قال َ ََّ َ ُن صىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غري َم": َ ْ َ ْ ِّ ََ ً َ َ َ ُ ْ ْ َ ٌَ َ َ َ َ َْ ًِ ِ ِِ ُ ِ ْ ْ َّ
ٍمتام َ َ" 

َ فقيل أليب هريرة َ َْ ُ ِ َ ِ َِ ِإنا نكون وراء اإلمام؟: َ َ َ َِ ْ َ ُ ُ َ َّ ِ 

                                                
  ).  ٨/٦٠٧( نظم الدرر )١(
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َفقال َ َّاقرأ هبا يف نفسك فإين سمعت رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ : َ َ َْ َ ْ ُْ َ َ َ َُ َِ ِِّ ِ َ ِ ِ ْ
ِعليه  ْ َ ُوسلم يقولَ ُ ََّ ََ ِقال اهللاَُّ تعاىل قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ": َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ِ َِ َ َ ُ ََ

َولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِْ َ َ. 
َفإذا قال العبد احلمد هللاَِِّ رب العاملني قال اهللاَُّ تعاىل َ َ ِّ ْ ََ ُ َُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ِمحدين عبدي: ِ ِْ َ َِ َ. 

َوإذا قال َ َ ِ ِالرمحن ا: َ َ ْ ِلرحيمَّ َ قال اهللاَُّ تعاىلِ.َّ َ َ َ ِأثنَى عيل عبدي: َ ْ َ ََّ َ ْ َ. 
َوإذا قال َ َ ِ ِمالك يوم الدين: َ ِّ ِ ْ َ ِ ِ َقال. َ ِجمدين عبدي: َ ْ َ َّ َِ ًوقال مرة. َ َّ َ َ َ َّفوض إيل : َ َ ِ َ َّ َ

ِعبدي ْ َ. 
َفإذا قال َ َ ُإياك نعبد وإياك نستعني: َِ ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ َقال. ِ َهذا بيني وبني : َ ْ َ َ ْ َِ َ ِعبدي ولعبدي َ ِ ِْ َ َ ْ َ

َما سأل َ َ َ. 
اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِھْم َغْیِر : َفِإَذا َقاَل

  .)١("َقاَل َھَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَأَل. اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم َوَلا الضَّالِّیَن
 إىل ا كان سؤال اهللا الھدایةلّم): "ھـ٧٥١ت(قال ابن قیم الجوزیة 

ّالرصاط املستقيم أجل املطالب، ونيله أرشف املواهب؛ علم اهللا عباده كيفية 
سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بني يديه محده والثناء عليه، ومتجيده، ثم ذكر 

                                                
  . حدیث صحیح)١(

 ركعة، أخرجھ مسلم في كتاب الصالة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل  
  ).  ٣٩٥(حدیث رقم 
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توسل : عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إىل مطلوهبم
وهاتان الوسيلتان ال يكاد يرد .  وديتهوتوسل إليه بعب.  إليه باسامئه وصفاته

  .)١(اهـ"معهام الدعاء

 تم امللحق
 وبه يتم حتقيق الكتاب والتعليق عليه
 واحلمد هللا وحده، إليه املرجع واملآب

                                                
  ).  ١/٢٣( مدارج السالكین )١(
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 فهرست املصادر واملراجع
 . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-

 )أ ( 
 .احتاف فضالء البرش=  االحتاف -
ألمحد بن عبدالغني / يف القراءات األربع عرش  احتاف فضالء البرش -

 .، تصحيح عيل الضباع، دار الندوة اجلديدة)هـ١١١٧ت(الدمياطي 
، حتقيق حممد )هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي /  اإلتقان يف علوم القرآن -

 .هـ١٤٠٥أبوالفضل إبراهيم، دار الرتاث، القاهرة، الطبعة الثالثة 
أليب السعود حممد بن / مزايا القرآن الكريم  إرشاد العقل السليم إىل -

 .، دار إحياء الرتاث العريب)هـ٩٥١ت(حممد العامدي 
أليب العز حممد بن حسني القالنيس /  إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي -

عمر محدان الكبييس، املكتبة الفيصلية، مكة، الطبعة : ، حتقيق)هـ٥٢١ت(
 .هـ١٤٠٤األوىل 

، دار الكتب )هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي /  النحو األشباه والنظائر يف-
 هـ١٤٠٥العلمية، الطبعة األوىل 

 إعالم املوقعني عن رب العاملني، أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي -
 .، راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف، دار اجليل)هـ٧٥٢ت(
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 )ب ( 
، )هـ٧٥٤ت(ملحمد بن يوسف أيب حيان األندليس /  البحر املحيط -

 هـ١٤٠٣دار الفكر، الطبعة الثانية 
، )هـ٧٧٤ت(للحافظ عامد الدين إسامعيل بن كثري /  البداية والنهاية -

 .هـ١٩٧٧مكتبة املعارف بريوت، الطبعة الثالثة 
ملحمد بن عيل /  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-

سعادة بمرص، هـ، مطبعة ال١٣٤٨، الطبعة األوىل )هـ١٢٥٠ت(الشوكاين 
 .نرش دار املعرفة، بريوت

 )ت  ( 
ملحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنرش، /  التحرير والتنويرمن التفسري -

 .م١٩٨٤
 إرشاد العقل السليم=  تفسري أيب السعود -
 روح املعاين=  تفسري األلويس -
وع يف هامش، جلل الني املحيل، وجالل اجلني السيوطي، مطب/  تفسري اجلاللني-

لسليامن بن عمر العجيل / الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية
دار / إمالء ما من به الرمحن للعكربي: ًوهبامش الفتوحات أيضا)/ هـ١٢٠٤ت(

 .إحياء الرتاث العريب
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 .التفسري الكبري=  تفسري الرازي -
 ، دار)هـ٧٧٤(ريش الدمشقي إلسامعيل بن كثري الق/ تفسري القرآن العظيم  -

 .الفكر
 . اجلامع ألحكام القرآن=  تفسري القرطبي -
، دار إحياء )هـ٦٠٦ت(لفخر الدين حممد بن عمر الرازي /  التفسري الكبري -

 .الرتاث العريب، الطبعة الثالثة
حتقيق أبو )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين /  تقريب التهذيب -

 .هـ١٤١٦دار العاصمة، الرياض، النرشة األوىل / د شاغفاألشبال صغري أمح
ملحمد بن عمر بن سامل /  هتذيب وترتيب اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي-

 .هـ١٤١٢، )الظهران( الثقبة -بازمول، دار اهلجرة 
/ لعبدالرمحن بن نارص السعدي/  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان -

 .املؤسسة السعيدية بالرياض/ لنجارحتقيق حممد زهري ا
 )ج  ( 

، حتقيق حممد فؤاد )هـ٢٦١ت( اجلامع الصحيح، ملسلم بن احلجاج النيسابوري -
 .عبدالباقي، دار إحياء الرتاث

، )هـ٦٧١ت( اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهللا حممد األنصاري القرطبي، -
 .هـ١٣٧٢ الثانية أمحد عبدالعليم الربدوين، وزمالئه، الطبعة/ تصحيح

 )ح ( 
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ت (أليب زرعة عبدالرمحن ابن زنجلة /  حجة القراءات -
سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة : ، حتقيق)يف بداية القرن اخلامس

 .هـ١٤٠٤الرابعة 
جلالل الدين السيوطي /  حسن املحارضة يف تاريخ مرص  والقاهرة-

 هـ١٣٨٧لطبعة األوىل ، حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم، ا)هـ٩١١ت(
 )ر ( 

أليب الفضل شهاب الدين /  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -
 .هـ١٤٩٨، دار الفكر سنة )هـ١٢٧٠ت(حممود األلويس 

 )د ( 
ملحمد عبداخلالق عضيمة، دار /  دراسات ألساليب القرآن الكريم-

 .احلديث، القاهرة
ألمحد اخلازندار، / ماكن وجودها دليل خمطوطات السيوطي وأ-

 .هـ١٤٠٣وحممد إبراهيم الشيباين، نرش مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل 
 ) ز ( 
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لعبدالرمحن بن عيل ابن / زاد املسري يف علم التفسري  -
 بريوت - املكتب اإلسالمي -، حتقيق زهري الشاويش )هـ٥٩٧ت(اجلوزي 

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الثالثة -
 )س ( 

 األحاديث الضعيفة وأثرها اليسء عىل األمة، ملحمد نارص الدين  سلسلة-
 . املكتب اإلسالمي٢األلباين، ج

 )ص ( 
 اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -

 )ض ( 
عبداملطي أمني . ، حتقيق د)هـ٣٢٢( الضعفاء، أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل -

 .هـ١٤٠٤قلعجي، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
  )ط ( 

، دار الكتب العلمية، )هـ٩٤٥ت(ملحمد بن عيل الداودي /  طبقات املفرسين -
 .هـ١٤٠٣بريوت الطبعة األوىل 
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 ) غ ( 
لتاج القراء حممود بن محزة الكرماين /  غرائب التفسري وعجائب التأويل -

وىل شمران رسكال يونس العجيل، دار القبلة، جدة، الطبعة األ: ، حتقيق )هـ٥٠٥ت(
 .هـ١٤٠٨

 )ق (  
جلالل الدين عبدالرمحن ) / أرسار التنزيل( قطف األزهار يف كشف األرسار -

 .)١(وهو كتاب خمطوط. رمحه اهللا) هـ٩١١ت(السيوطي 
 )ك ( 

، )هـ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين /  الكامل يف ضعفاء الرجال -
 هـ١٤٠٤دار الفكر، الطبعة األوىل 

أليب القاسم / حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  الكشاف عن -
دار /  البن حجر"الكايف الشايف"ويليه )/ هـ٥٣٨ت(حممود بن عمر الزخمرشي 

 .بريوت/ املعرفة

                                                
تم ھذا : " وقفت على نسخة منتھیة إلى سورة براءة، وقال ناسخھا في آخرھا)١(

الكتاب بمنھ وكرمھ وحسن توفیقھ، وكان الفراغ من ذلك یوم االثنین المبارك 
سادس شھر الحجة، سنة سبع وخمسین وتسعمایة، على ید كاتبھ محمد 

. آمین. جھوري بلدًا الشافعي مذھبًا، غفر اهللا لھ ولوالدیھ والمسلمین، آمیناأل
  .اھـ"آمین
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ملصطفى بن عبداهللا، /  كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون-
 .هـ١٣٩٩، دار العلوم احلديثة، )هـ١٠٦٧ت(حاجي خليفة 

  ) ل ( 
، مطبعة جملس )هـ٨٥٢ت(ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين /  لسان امليزان -

 .هـ١٣٣١دائرة املعارف النظامية يف اهلند، حيدرآباد الدكن، الطبعة األوىل 
 )م  ( 

دار )/ هـ٨٠٧ت(لعيل بن أيب بكر اهليثمي /  جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة / الكتاب العريب

، مجع )هـ٧٢٨ت(موع الفتاوى، ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية  جم-
 .هـ١٣٩٨عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة األوىل 

تصحيح وتعليق )/ هـ١٣٣٢ت(ملحمد مجال الدين القاسمي /  حماسن التأويل -
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / دار الفكر/ حممد فؤاد عبدالباقي

أليب حممد عبداحلق بن عطية األندليس /  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز-
دار الكتب العلمية الطبعة األوىل / حتقيق عبدالسالم الشافعي )/ هـ٥٤٦ت(

 .هـ١٤١٣
 بدوي طبانة، دار املنارة ، جدة، دار الرفاعي، :للدكتور/  معجم البالغة العربية-

  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة
حتقيق محدي عبداملجيد )/ هـ٣٦٠ت(لسليامن بن أمحد الطرباين /  املعجم الكبري -

 .الطبعة الثانية/ السلفي
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 مقاييس اللغة = معجم مقاييس اللغة  -
 املعجم الوسيط، إلبراهيم أنيس وزمالئه، مطابع دار املعارف بمرص، الطبعة -

 .هـ١٣٩٣الثانية 
امل الدين ابن هشام املرصي األنصاري جل/  مغني اللبيب عن كتب األعاريب-

مازن املبارك، وحممد عىل محداهللا، دار الفكر، الطبعة السادسة : ، حتقيق)هـ٧٦١ت(
 .م١٩٨٥

، حتقيق عبدالسالم )هـ٣٩٥ت( مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس -
 .هارون، دار الكتب العلمية، إسامعيليان نجفي، إيران

 .غرائب التفسري = "التفسريغرائب " مقدمة حتقيق -
جلالل الدين السيوطي )/ معجم شيوخ السيوطي( املنجم يف املعجم -

، دراسة وحتقيق إبراهيم باجس عبداملجيد، دار ابن حزم، الطبعة األوىل )هـ٩١١ت(
 .هـ١٤١٥

 )ن (  
إرشاف )/ هـ٨٣٣ت(ملحمد بن حممد ابن اجلزري /  النرش يف القراءات العرش -

 .دار الفكر للطباعة والنرش/ باععيل حممد الض
، )هـ٨٨٥ت(لربهان الدين البقاعي /  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور-

عبدالرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، : خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه
 .هـ، توزيع دار الباز، مكة١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل 
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جلالل الدين السيوطي /  نظم العقيان يف أعيان األعيان -
هـ، املطبعة السورية ١٩٢٧فليب حتي، طبعة . د): حققه(، حرره )هـ٩١١ت(

 .األمريكية يف نيويرك، املكتبة العلمية، بريوت
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٤
٩  

N 
  الدراسة

     تعريف موجز بالسيوطي وكتابه
 ٧.......................................اهللا رمحه بالسيوطي موجز تعريف : أوال

  ٧......................................................مؤلف هذه الرسالة
 ٧...............................................مولده ونشأته وطلبه للعلم

 ٨.................................................................شيوخه
 ١٢.........................................................نشاطه العلمي

 ١٣.................................................عقيدته ومذهبه الفقهي
 ١٣................................................................مؤلفاته

 ١٥............................................................أمور أخرى
 ١٥..................................................................وفاته

 ١٦................................"املطالع مراصد" بكتاب موجز تعريف : ًثانيا
 ١٦...................................................موضوع هذا الكتاب
 ١٩...................................................قيمة الكتاب العلمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥
٠  

، والبقاعي يف "مراصد املطالع": موازنة بني السيوطي يف كتابه 
 ٢٥..........، من خالل كالمه عىل هذا النوع من املناسبات"نظم الدرر": كتابه 

 ٣٥........................... للسيوطي"مراصد املطالع"حتقيق نسبة كتاب 
 ٣٩..........................................وصف خمطوطات هذا الكتاب

منهج التحقيق والتعليق الذي اتبعته لتحقيق هذا : ًوختاما 
 ٤٣.............املخطوط

  النص المحقق

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................البقرة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...................................آل عمران

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................النساء

 .یر معّرفةاإلشارة المرجعیة غ! خطأ......................................المائدة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................األنعام

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................األعراف

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................األنفال

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................براءة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................یونس

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأھود ویوسف والرعد وإبراھیم والحجر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................النحل
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 .مرجعیة غیر معّرفةاإلشارة ال! خطأ.....................................اإلسراء

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................الكھف، ومریم وطھ

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................األنبیاء

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................الحج

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...................................المؤمنون

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................النور

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الفرقان

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................الشعراء

 .شارة المرجعیة غیر معّرفةاإل! خطأ.........................................طس

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................القصص

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................العنكبوت

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................الروم

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................لقمان

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................السجدة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................األحزاب

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ..........................................سبأ

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................فاطر
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 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................یس

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................الصافات

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ..........................................ص

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................الزمر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................غافر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................فصلت

 .ر معّرفةاإلشارة المرجعیة غی! خطأ......................................شورى

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................الزخرف

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الدخان

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الجاثیة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................األحقاف

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................القتال

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................الفتح

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................الحجرات

 .رجعیة غیر معّرفةاإلشارة الم! خطأ............................................ق

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................الذاریات

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الطور
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 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................النجم

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................القمر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................الّرحمن

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الواقعة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الحدید

 .شارة المرجعیة غیر معّرفةاإل! خطأ....................................المجادلة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الحشر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................الممتحنة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الصف

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الجمعة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...................................المنافقون

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................التغابن

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الطالق

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................التحریم

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................تبارك

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.............................................ن

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الحاقة
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 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................سأل

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................نوح

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................الجن

 . معّرفةاإلشارة المرجعیة غیر! خطأ......................................المزمل

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................المدثر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................القیامة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................اإلنسان

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ..................................المرسالت

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...........................................عّم

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...................................النازعات

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ........................................عبس

 .جعیة غیر معّرفةاإلشارة المر! خطأ......................................التكویر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................طاراالنف

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ...................................المطففین

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ....................................االنشقاق

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................البروج

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الطارق
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 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................األعلى

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................الغاشیة

 .ارة المرجعیة غیر معّرفةاإلش! خطأ........................................الفجر

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................البلد

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.....................................الشمس

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.........................................اللیل

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الضحى

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ..........................................اقرأ

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الھاكم

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ......................................الھمزة

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! طأخ....................................اإلخالص

 .اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ.......................................الناس

 ملحق

 ١٢٠...... بيان مناسبات املطالع للمقاطع يف السور التي مل يتكلم عليها السيوطي
 ١٢٠.............................................................الطارق سورة
 ١٢١..............................................................األعىل سورة
 ١٢١..............................................................الفجر سورة
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 ١٢٢............................................................الشمس سورة
 ١٢٣...............................................................الليل ةسور

 ٧٢..............................................................الضحى سورة
 ١٢٥.............................................................الرشح سورة
 ١٢٥...............................................................التني سورة
 ١٢٧...............................................................البينة سورة
 ١٢٨.............................................................الزلزلة سورة
 ٧٥.............................................................العاديات سورة
 ١٣٠............................................................القارعة سورة
 ١٣٠.............................................................العرص سورة
 ٧٦.................................................................الفيل سورة
 ١٣١..............................................................قريش سورة
 ١٣٢.............................................................املاعون سورة
 ١٣٣.............................................................الكوثر سورة
 ٧٨............................................................الكافرون سورة
 ١٣٤..............................................................النرص سورة
 ١٣٥.....................................................................املسد
 ١٣٥..............................................................الفلق سورة
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سورة 
 ٨١.......................................................الفاحتة

فهرست املصادر 
 ٨٣..........................................واملراجع
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