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ملخص البحث
القرآنالكرميهوكالمهللااملعجز،الذيخاطببهأمةسيدانحممدإىلقيامالساعة،ليهتدواهبديه
ويسريواعلىهنجهوليتفكروايفآايتهالباهرة.وملاكثرالشركواإلحلاديفزمانناوهتافتأعداءاإلسالم
واملغرضنيعلينا،وابتعداملسلمونعنكتابرهبم،كانمنالواجبعلىكلطالبعلموابحثيف
علومالقرآنأنيسلطالضوءعلىجانبمنجوانبالقرآنالكرمي.فاختارالباحثيفهذاالبحث
التطرقإىلسورةالرومملافيهامناآلايتالباهرةاليتتدعوإىلتوحيداخلالقجلجالله،وتدلعلى
عظمتهوقدرته،بعدأنكثراملشككونوهتافتامللحدونليصدوااملسلمنيعنمصدردينهم،فكان
اسمالبحث(استنباطآايتهللايفاألنفسواآلفاق -دراسةموضوعية سورةالروممنوجا) .وتطرق
الباحثإىلدراستنيسابقتنيوقارنبينهماوذكرجوانباالتفاقواالختالفبينهماوبنيهذاالبحث،
مثحتدثعنتسميةالسورةوسببنزوهلاوعددآايهتاواملعىنالعامهلا،مثمناسبةالسورةملاقبلها.وعن
إعجازهللايفخلقاإلنسانومراحلخلقهيفبطنأمه،وأطوارهيفالقرآنالكرمي.مثالفوائداملستفادة
اراإلنسانيفالقرآنالكرمي،ومنمث استنباطآايتهللايفاألنفس وإعجازهيفخلق

مندراسة أطو
اإلنسان،ومنمثاستنباطآايتهللايفالكونواآلفاق.واآلايتالكونيةاليتاستشهدتهباسورةالروم
الدالة على طالقةالقدرةاإلهلية .والوحدانية.ومنمثت وصيف الكفروالكافرينوبيانعاقبتهم،لنصل
إىلنتائجالبحثومنأمهها:منمتعنيفهذهاآلايتالباهرةأيقنأبنهالمعبودحبقغريهللا.

ز

ABSTRACT
The Quran is the miraculous words of Allaah that addressed the nation of our Master
Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) to the time of the Hour, to be guided
by His guidance and to follow his path and to reflect on His glorious signs.And as polytheism
and atheism became more in our time , the enemies of Islam attacked and the Muslims got away
from the book of their Lord, it was the duty of every student science and researcher in the
sciences of the Quran to shed light on one aspect of the Quran.In this research, the researcher
chose to refer to Surah Al-Roum because of the great verses that call for the unification of the
Creator, His Majesty and His greatness and ability.The name of the research (Surat Al-Rum
and the elicitation of the verses of God in the souls and horizons objective study)The researcher
referred to two previous studies and compared them and mentioned aspects of the agreement
and the difference between them and this research.Then he spoke about naming the sura, the
reason for its descent, the number of its verses and the general meaning of it, and then the
occasion of the surah before it. The miracle of Allaah in the creation of man and the stages of
his creation in the womb of his mother and his phases in the Holy Quran.And thus devising the
verses of Allaah n the soul and his miracles in the creation of man and the stages of human
creation in the mother's womb.And thus the development of the signs of Allaah in the universe
and horizons. The universal verses that are the result of the evolution of the divine power and
unity. Then described the situation of believers and idolaters and their end.To reach the results
of the search and the most important: Those who scrutinize these verses will be sure that there
is no one that deserves worship other than Allaah .
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الفصل األول :المقدمة
احلمد هلل الفتاح املنان ذي الفضل والطول واإلحسان الذي من علينا بنعمة اإلميان واإلسالم
وفضل ديننا على سائر األديان وحما حببيبه ونبيه سيدنا حممد عليه الصالم والسالم عبادة األوثان
والصالة والسالم على سيد األنام سيدنا حممد خامت األنبياء الذي أيده اهلل بالقرآن ،فكان
هداية لألنام وعلى آله وصحبه ومن وااله.
خلفية البحث
لقد جعل اهلل هلذه األمة -اليت هي خامتة األمم-دستوراً نرياً وكتاباً قيماً ونرباساً مبهراً مليئاً
باآليات املعجزات اليت تدل على عظمة اخلالق جل جالله.
وملا كان القرآن الكرمي هو اهلداية هلذه األمة وطريق سعادهتا وفالحها يف الدنيا واالخرة.
هتافت عليه العلماء واملفسرون تباينا وشرحاً وايضاحاً للمعاين اجلليلة اخلفية هلذا الكتاب اجمليد ليهتدي
هبديه املهتدون .وإظهاراً آليات اهلل الباهرة اليت تدل على عظمة اخلالق وتوحيده.
أهمية البحث
وملا كان علم التفسري من أهم العلوم الشرعية وأعظمها وأشرفها وذلك لشرف القرآن وعظمته
ومكانته.
وبالتأمل يف حال اجملتمع اإلسالمي وبعد املسلمني عن دستورهم وقرآهنم ومصدر تشريعهم.
رأى الباحث أن يتشرف بتسليط الضوء على سورة من سور القرآن العظيم آال وهي سورة الروم عسى
أن يكون هذا البحث سبيال
لتقريب الناس من كتاب رهبم وسبباً لفهم بعض آياته وتدبره وكشفاً للثام عن بعض خفاياه
وإعجازه وعجائبه.
إشكالية البحث
بالنظر اىل الواقع األليم الذي تعيش فيه األمة االسالمية من شتات وضياع وتفرق وحتزب وتنازع
وتفكك أسري واجتماعي وقطع لألرحام وذوي القرىب وطمس للعقول.
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فقد كثر اجلهل واضمحل العلم وكثرت الفنت وهتافت املشككون من كل حدب وصوب فنشروا البدع
وسارعوا بالتفريق بني صفوف املسلمني وبثوا األوهام اليت تبعد اإلنسان عن خالقه وبارئه وأشغلوه
باألسباب الدنيوية لينسى مسبب األسباب فينشغل باملخلوق عن اخلالق وبالدنيا عن االخرة.
فجاء هذا البحث -من خالل دراسة املواضيع اليت تعرضت هلا سورة الروم-ليحل هذه
املشكالت وليبني للمسلمني سبيل اخلروج منها.
ودعوةً ألصحاب العقول ليُعملوا عقوهلم وليتفكروا يف األنفس واآلفاق وما فيهما من آيات
باهرات تدل على عظمة اخلالق وقدرته ،فيزداد الذين امنوا إمياناً ،وليعلم املشركون وامللحدون ان اهلل
سبحانه وتعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما عبثاً ،وينظروا إىل دقيق صنعه ،فهم وإن ملكوا
الدنيا فهي زائلة فانية لن تبقى هلم وذلك هو اخلسران املبني ،وإلزالة الغموض وتوضيح معاين آيات اهلل
وإعجازه يف سورة الروم.
أسئلة البحث
.1

ماهي الفوائد املرجوة من تفسري القرآن الكرمي.

.2

ماهي خصائص سورة الروم اليت متيزت هبا عن غريها من السور.

.3

ملاذا مسيت هذه السورة بسورة الروم.

.4

ماهي أوجه اإلعجاز العلمي والكوين هلذه السورة.

.5

ماهي املراحل اليت مير هبا اإلنسان يف حياته الفانية.

.6

ماهي األدلة على وجود اهلل وربوبيته سبحانه وتعاىل وتنزيهه عن الشرك.

.7

ماهي اآليات الدالة على قدرة اهلل جل جالله اليت وردت يف هذه السورة الكرمية.

.8

ماهي حقيقة الكفر وعاقبة الكافرين.
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أهداف البحث:
.1

أمهية تفسري كتاب اهلل عز وجل يف حياة املسلمني.

.2

إيضاح مكانة سورة الروم يف القرآن الكرمي والتعريف هبا.

.3

بيان سبب تسمية هذه السورة بسورة الروم.

.4

استنباط آيات اهلل الباهرة وبيان اإلعجاز العلمي يف خلق األنفس واألكوان.

.5

بيان أطوار حياة اإلنسان وتنقله من مرحلة إىل أخرى.

.6

إثبات الوحدانية هلل سبحانه وتعاىل ونفي وبطالن الشريك له.

.7

بيان حقيقة الكفر وعاقبة الكافرين.

مصطلحات البحث
 1ـ آيات اهلل:
مجع آية وهي
المةُ ،وزهنا فَ َعلَةٌ يف قول اخلليل ،وذهب غريه إِىل أَن أَصلها أَيَّةٌ فَ لعلَةٌ فقلبت الياء
لغة :اآليةَُ :
الع َ
ي وطائِ ٍّي إِال أَن ذلك قليل غري مقيس عليه،
أَلفاً النفتاح ما قبلها ،وهذا قلب شاذ كما قلبوها يف حا ِر ّ
ِ
غري أَثافِي ِه وأ لَرِمدائِه
واجلمع ٌ
نادر؛ قال :مل يُلب ِق هذا الد ل
مجع اجلمع ٌ
وآي ،وآياءٌ ُ
آيات ٌ
َّهر ،من آيائهَ ،
ِ
ي ،وقيل :أَصلها فاعلة فذهبت منها
وأَصل آية أ ََويَةٌ ،بفتح الواو ،وموضع العني واو ،والنسبة إليه أ ََوِو ّ
ِ ()1
الالم أَو العني ختفيفاً ،ولو جاءت تامة لكانت آييَةً.
المة واإلمارة َوال لعب َرة قَ َال تَ َع َاىل
"( لاآليَة) ال َع َ
ﱠ [يونس ]92 :واملعجزة قَ َال تَ َع َاىل ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﭐﱠ [املؤمنون ،]50:والشخص
اعة َومن ال ُق لرآن مجلَة أَو مجل أثر الوقلف ِيف هنايتها َغالِبا َوِيف التَّ لن ِزيل ال َع ِزيزﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ
َو ل
اجلَ َم َ
َ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ...ﭐﱠ" [النحل.)2( "]101 :

ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﭐ

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج14ص.56
( )2مصطفى ،الزيات ،عبد القادر ،النجار ،المعجم الوسيط ،د.ط ،ج 1ص.35
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وأماقوله عز وجل:ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ [فصلت]53 :؛ معناه :نريهم اآليات اليت
ضى قبلهم من خلق اهلل ،عز وجل ،يف كل البالد ويف
آثار َم لن َم َ
تدل على التوحيد يف اآلفاق أَي َ
ضغاً مث عظاماً كسيت حلماً ،مث نقلوا إِىل التمييز والعقل ،وذلك
أَنفسهم من أَهنم كانوا نُطَفاً مث َعلَقاً مث ُم َ
كله دليل على أَن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء ،تبارك وتقدس.
"وأصل آية أوية ،بفتح الواو ،وموضع العني واو ،والنسبة إليه أووي ،وقِيل :أصلها فاعلة فذهبت
منها الالم أو العني ختفيفاً ،ولو جاءت تامةً لكانت آيية"(.)1
العرب ،مسيت آية كما قال تعاىل :ﱡﭐ لقد كان
قال الفراء يف كتاب املصادر :اآلية من اآليات و َ
()2
يف يوسف وإِخوته آياتﭐﱠ؛ [يوسف]7:أَي أُمور ِ
وعبَ ٌر خمتلفة ،وآيات اهلل :عجائبه".
بيان معنى اآلية لغة واصطالحا:
أَا اآلية فتأي يف اللغة على ثالثة معان:
األول :مجاعة احلروف قال أبو عمرو الشيباين تقول العرب خرج القوم بآيتهم أي جبماعتهم
الثانِي :اآلية مبعىن العجب تقول العرب زيد آية يف العلم أو آية يف اجلمال قال الشاعر:
فَ َكأ َّ
ب ِيف نَظل ِم َها َوال َم َع ِاين ال ُمشتملة عليها.
َن ُك َّل آيَة َع َج ٌ
آيةٌ ِيف ل ِ
س لَهُ ِيف ال
َ
اجلَ َمال لَلي َ

ُح لس ِن ِشلبهٌ َوَما لَهُ ِم لن نَ ِظري

ِ ()3

الثالث :تأي مبعىن العالمة تقول العرب :هتدمت دار عمرو وما بقي فيها آية أي عالمة فكأن كل آية
()4
يف القرآن الكرمي عالمة تدل على نبوةِ سيدنا حممد .
واختلف أهل اللغة يف وزن كلمة آية فقال سيبويه رمحه اهلل :فَ َعلَةٌ بفتح العني وجذر الكلمة أَيَيَةٌ
حتركت الياء وانفتح ما قبلها فأصبحت آيَةً .وقال غريه إن أصل كلمة آية آيِيَةُ على وزن فاعلة حذفت
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج14ص.56
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج14ص.61
( )3رجعت إىل كتب اللغة ودواوين العرب فلم أجد قائله ،وإمنا نقلته عن الربهان يف علوم القرآن.

( )4أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ،البرهان في علوم القران ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1376 ،ه  1957م (.)266/1
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الياء األوىل خمافة أن يلتزم فيها من اإلدغام ما لزم يف دابة.
وأما يف االصطالح :فمعىن (اآلية) كما قال أهل اللغة :هو قرآن مركب من عدة مجل ولو تقد ًيرا
له مبدأ ومقطع يندرج حتت مسمى سورة( ،)1وأصل كلمة آية العالمة ،ومنه قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ
ﲱﭐﱠ [البقرة ]248 :فهي عالمة للفضل أو عالمة للجماعة ألهنا مجاعة كلمة.
وقيل أيضاً :اآلية هي طائفة وجمموعة من القرآن منقطعة عما قبلها وال تتبع ما بعدها ليس
بينها شبه مبا سواها.
وقيل :هي الواحدة من املعدودات يف السورِ ،مسيت به ألهنا عالمة على صدق من أتى هبا
وعلى عجز املتحدى هبا.
وقيل :ألهنا عالمة انقطاع ما قبلها من الكالم وانقطاعها عما بعدها قال الواحدي وبعض
أصحابنا :جيوز على هذا القول تسمية أقل من اآلية آية لوال أن التوقيف ورد مبا هي عليه اآلن.
تعريف آيات إجرائيا :هي العجائب والدالالت الباهرة اليت تدل على عظمة اخلالق جل
جالله.
 2ـ األنفس :مجع نفس وهي لغة:
النَّ لفس" :هي الروح ،ومعىن النفس يف كالم العرب ينقسم إىل معنيني :األول :قولك خرجت
نفس فالن معناها روحه ،ويف نفس فالن أَن يفعل كذا وكذا .معناها يف روعه ،والضرب الثاين :معىن
النفس يف الشيء أي مجلته وحقيقته ،تقول :قتل فالن نفسه وأهلك نفسه أي أوقع اهلالك بذاته كلها
وحقيقته ،واجلمع كلمة (نفس) أنفس ونفوس"(.)2
وهناك بعض اللغويني العرب من سوى النفس والروح معاً وقال مها شيء واحد ،وجعل الفرق
بينهما فقط أن النفس مؤنثة والروح مذكر .وقال غريه الروح هو :الذي يكون به احلياة ،والنفس هي
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم،
حممد إسحاق َّ
( )1حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ،التنوير شرح الجامع الصغير ،حتقيقَّ :
الرياض ط  1432 ،1ه  2011 -م (.)10/4

( )2حممد بن أمحد األزهري ،تهذيب اللغة ،حتقيق  :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 2001 ، 1م
(.)8/13
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اليت يكون هبا العقل ،فحينما ينام النائم يقبض اللَّه نفسه ومل يقبض روحه ،وال يقبض الروح إِال عند
املوت .قال :ومسيت النفس نفساً لتولد النفس منها كما مسوا الروح روحاً ألن الروح موجود به.
واصطالحاً النفس هي" :اجلوهر البخاري اللطيف احلامل لقوة احلياة واحلس واحلركة اإلرادية

وتسمى الروح احليوانية فهي جوهر مشرق للبدن فعند املوت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه"(.)1

وأما عندماينام اإلنسان فينقطع عن ظاهر البدن فقط دون باطنه .فثبت أن النوم واملوت من
جنس واحد ،ألن املوت هو االنقطاع الكلي والنوم هو إنقطاع جزئي ناقص.
النفس اصطالحا لها عدة معاني:
النفس :تأي مبعىن الروح .يقال خرجت نفسه أي روحه ،كما قال جل جالله
ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ [الزمر.]42 :

ﱡﭐ ﱗ ﱘ

وخالصة استعمال القرآن الكرمي لكلمة نفس مبعىن الذات ،أي الفرد من الناس وذلك يف أغلب
مواضع القرآن ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ [البقرة.]233 :
وتأي النفس مبعىن باطن الذات .قال تعاىل
[يوسف.]53 :

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﭐﱠ

"النفس مبعىن نفس احلياة وهي حقيقة احلي قال تعاىل ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﭐﱠ [الزمر:
 ]56وقال تعاىلﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ [البقرة".)2(]44 :
إجرائيا :هي النفس البشرية املكونة من اجلسد والروح املناط هبا التكليف.
 3ـ اآلفاق:
وعسر :ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف األرض ،وكذلك آفاق
لغة" :األُفلق واألُفُق مثل عُ لسر ُ
السماء نواحيها ،وكذلك أُفلق البيت من بيوت األَعراب نواحيه ما دون مسَلكه ،ومجعه آفاق ،وقيل:

مهاب الرياح األربعة :اجلنوب والشمال والدبور والصبا.

( )1علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق  :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط  1405 ،1ه ص .312
( )2حسن ،المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن ،ط ،1ج ،4ص.2238
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وقوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﭐﱠ [فصلت]53 :؛ قال ثعلب :معناه

نُِري أهل مكة كيف يفتح على أهل اآلفاق ومن ُقرب منهم أَيضاً(" .)1

أفق

دل على التباعُد ما بني أطراف الشيء
جذر الكلمة اهلمزة والفاء والقاف وهي أصل واحد ،ت ّ
و ِ
اتساعه ،وعلى وصول النهاية.
ومن ذلك معىن كلمةاآلفاق :النواحي واألطراف ،وتقول العرب آفاق البيت األعراب :أي نواحيه.
قال أحدشعراء العرب وهو يصف اخلِالل:
()2

وأقصم سيار مع احلي مل يدع  ...تراوح حافات السماء له صدراً
ومن هنا يقال أَفَق الرجل ،إذا ذهب يف األرض.

ِّينوري قراء ًة عليه ،قال :حدَّثين أبو عبد اهلل
وأخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق الد ُّ
فأما آفاق السماء فما
للسماء ٌ
آفاق ولألرض آفاقّ ،
احلسني بن مسبِّح قال :مسعت أبا حنيفة يقولّ :
انتهى إليه البصر منها مع وجه األرض من مجيع نواحيها ،وهو ُّ
احلد بني ما بَطَن من ال َفلَك وبني ما
ظَ َهر من األرض"(.)3
وآفاق :مجع أَفَق.
واألَفَ ُق من الطريق :وجهه.
ويأي أيضاً األفق مبعىن :النَّاحية.
املشاهد السماء كأهنا ملتقية باألرض،
وقال أهل اللغة يف تعريف األُفُق :هوخ دائري يرى فيه َ
ويبدو متعرجاً على اليابسة ،وعلى شكل دائرة كاملة على سطح املاء.
ولذلك يقال َخ ُّ
بالسماء.
ط األفق :ملتقى األرض َّ
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج 10ص.5
( )2أمحد بن حامت الباهلي ،ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي ،حتقيق :عبد القدوس أبو صاحل ،مؤسسة اإلميان ،جدة ،ط
 1982 ، 1م  1402ه (.)144/3
( )3الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط ،ج 1ص.115
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يقولون أيضاً :قام جبولة يف األفق :مبعىن جولة دائرية استطالعية.
اب آفاقه :أي كثري األسفار.
ويقال أيضاً حممد َّ
جو ُ

األفق مدى االطالع ،يقال يف املعرفة والرأي :فالن واسع األُفق أو ضيق األفق واجلمع :آفاق.
ويقال َكشف آفاقاً ج ِديد ًة :أي جوانِب ،مع ِ
املَِ ،جهات ،أَماكِ َن.
َ َ
َ َ
ََ َ ََ
ويقال و َّسع آفَ َ ِ ِ
وإمكاناتِِه ُه َو َو ِاس ُع األفُ ِق.
اق َم َعا ِرفه :أي َمدا ِرَكهُ ،ل
َ َ
وأما األُفلقان أو األُفُقان :فهما املشرق واملغرب.
بقاع األرض.
ويقال أيضاً بلَغت شهرتُه اآلفاق :مألت ُشهرته َ
جتول"(.)1
بعيداَّ ،
ضرب يف اآلفاق :تنقَّل ً
"يقال ّ
جواب آفاق :كثري التنقُّل والتجوال ،ويقال َ
اصطالحا" :اآلفاق مجع أفق :قال تعاىل ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ [فصلت ]53 :أي
يف النواحي ،الواحد أفق وأفق ويقال يف النسبة إليه أفقي ،وقد أفق فالن إذا ذهب يف اآلفاق ،وقيل
اآلفق الذي يبلغ النهاية يف الكرم تشبيها باألفق الذاهب يف اآلفاق"(.)2
اصطالحا" :واآلفاق النواحي الواحد أفق بضمتني وأفق بفتحتني أي سنريهم آياتنا يف النواحي
عموماً من مشارق األرض ومغارهبا ومشاهلا وجنوهبا"(.)3
إجرائيا :املقصود باآلفاق هو مشارق األرض ومغارهبا ومشاهلا وجنوهبا ونواحيها عموما.
واملراد باآلفاق يف هذا البحث هو كل ما حييط باإلنسان يف هذا الكون العجيب سواء كان
قريبا أم بعيدا مشاهداً بالعني اجملردة أم غري مشاهد.

( )1عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط ،1ج ،1ص.103
( )2األصفهاين ،المفردات في غريب القرآن ،ط ،1ج 1ص .79
( )3اآللوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ط ،1ج ،13ص.7
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الفصل الثاني :الدراسات السابقة ،واإلطار النظري
المبحث األول :الدراسات السابقة
-1المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها (دراسة تطبيقية لسور :القصص .العنكبوت.
الروم).
إعداد الطالبة :رمي مرفق الشرايف ،رسالة لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن عام
1431ه  2010/م ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،كلية أصول الدين قسم التفسري وعلوم القرآن.
أوجه التشابه واالختالف بني دراسيت وهذه الدراسة:
أوجه التشابه:
ومشلت هذه الدراسة لسورة الروم على بعض اجلوانب اليت تعرضت هلا يف دراسيت وهي:
-1تسميتها وسبب نزوهلا وعدد آياهتا.
-2مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها.
-3احملور الرئيس للسورة.
-4موضوعات السورة ومقاصدها.
أوجه االختالف
-1فقد حتدثت الدراسة السابقة عن علم املناسبات والفواصل
أما علم املناسبات فقد توافقت مع دراسيت جبانب واحد وهو مناسبة السورة ملا قبلها والدراسة
السابقة تعرضت ألنواع املناسبات عامة
فهناك أنواع للمناسبة يف السورة الواحدة:
-1املناسبة بني اآليات يف السورة الواحدة
-2املناسبة بني فواتح السور وخواتيمها
أنواع املناسبة بني السور:
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-1املناسبة بني أول السورة وخامتة ما قبلها.
-2املناسبة بني خامتة السورة وفاحتة ما بعدها.
ومن أوجه االختالف:
إن الدراسة السابقة حبثت يف جوانب اإلعجاز البياين يف فواصل آيات سورة الروم وركزت على
املظاهر البالغية فيها.
خبالف دراسيت فقد ركزت على اجلانب اإلعجازي يف األنفس واآلفاق من خالل سورة الروم.
- 2تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خالل (سورة القصص .العنكبوت .الروم .لقمان.
السجدة .األحزاب).
إعداد الباحثة :وفاء مصباح حسونة ،لنيل درجة املاجستري يف قسم تفسري القرآن وعلومه بكلية
أصول الدين .اجلامعة اإلسالمية غزة 1427ه 2006/م.
فقد تعرضت هذه الدارسة لسورة الروم من وجهني:
الوجه االول :وهو متشابه جلانب من جوانب دراسيت أال وهو التعريف بالسورة ويشتمل على:
-1اسم السورة وسبب التسمية.
-2عدد آياهتا وترتيبها يف النزول.
-3زمن ومكان نزول السورة.
-4حمور السورة.
-5األهداف العامة للسورة.
- 6املناسبات.
الوجه الثاني المغاير لدراستي وهو :عرض آليات سورة الروم املتضمنة للقراءات العشر ،فقد
عرضت القراءات الواردة آليات سورة الروم فأتت على اآلية اليت هبا أكثر من قراءة ،ووضحت املعىن
اإلمجايل لآلية مث املعىن اللغوي للقراءة والعالقة بني القراءتني مث اجلمع بني القراءات.
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المبحث الثاني :اإلطار النظري
وفيه ثالث مطالب
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سورة الروم
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲹﲻ
ﲲﲴﲵﲶﲷﲸ ﲺ
ﲳ
ﲫﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲬ
ﲨﲩﲪ
ﱂﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﲽﲿﳀﳁﳂﱁ ﱃ
ﲾ
ﲼ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [الروم.]٧ – ١ :
المطلب األول :تسمية سورة الروم وسبب ومكان نزولها وعدد آياتها والمعنى العام لها
مسيت سورة الروم هبذا اإلسم عند السلف وعنداخللف.ومما يدل على هذه التسمية ماوري يف
احلديث عن األعز املزين من أصحاب رسول اهلل  عن النيب ( أنه صلى الصبح فقرأ سورة الروم
والتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام ال حيسنون الطهور فإمنا يلبس علينا القرآن أولئك)(.)1
واتفقت املصاحف على كتابتها هبذا االسم ويف حديث ابن عباس عن بن عباس  :يف قوله
تعاىل آمل غلبت الروم قال غلبت وغلبت كان املشركون حيبون أن تظهر فارس على الروم زكان املسلمون
حيبون أن تظهر الروم على فارس ألهنم أهل كتاب فذكروا أليب بكر فذكر أبو بكر لرسول اهلل صلى اهلل
عليه و سلم أما إهنم سيغلبون فذكره أبو بكر رضي اهلل عنه فقالوا اجعل بيننا وبينك أجال فإن ظهرنا
كان لنا كذا وكذا وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا فجعل أجل مخس سنني(.)2
( )1النسائي ،السنن الكبرى ،كتاب الصالة ،القراءة يف الصبح بالروم ،ط ،1ج 2ص،156ح 1019.
ويف مسند أحمد ،مسند املكيني ،حديث أيب روح الكالعي ج  25ص 211ح ( .)15874قال اهليثمي يف جممع الزوائد :رواه
أمحد ورجاله رجال الصحيح .علي بن أيب بكر اهليثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الفكر ،بريوت 1412 ،ه ج 1
ص .550
( )2النسائي ،السنن الكبرى ،كتاب التفسري ،سورة الروم ،ط ،1ج 6ص،426ح .11389
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وقد ذكر السخاوي امسا آخر" .هي مكية كما روي عن ابن عباس ،وابن الزبري رضي اهلل تعاىل
عنهم بل قال ابن عطية ،وغريه :ال خالف يف مكيتها ومل يستثنوا منها شيئا ،وقال احلسن :هي مكية
إال قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﭐﱠ[ .الروم ]17 :اآلية وهو خالف مذهب اجلمهور"(.)1
السماو ِ
ات َو لاأل لَر ِ
ض َو َع ِشيًّا
وذكر املراغي يف تفسريه" :هي مكية إال قوله تعاىل :وﭐﱡﭐ لَهُ ل
احلَ لم ُد ِيف َّ
ِ
ني تُظل ِه ُرو َنﭐﱠ فمدنية وآيها ستون ،نزلت بعد سورة االنشقاق"(.)2
َوح َ

المفردات:

وم :املقصود هبا هنا مملكة الرومان وعاصمتها القسطنطينية.
ُّ
الر ُ

(ِيف أ لَد ََن لاأل لَر ِ
ض) املراد هنا أدَن الشام إىل أرض العرب والعجم (.)3

(ِيف بِ ل ِ ِ
ني البضع) معناها :ما بني الثالثة إىل التسع من السنوات(.)4
ض ِع سن َ
سبب النزول:
الروم ،وغلبوهم يف مشارف الشام مما يلي
فارس َ
لقد نزلت هذه اآليات الكرميات عند ما غزا ُ
بالد العرب ،ففرح بذلك املشركون العرب فقد قالوا :إن الفرس ال كتاب هلم مثلنا ،والروم هلم كتاب
مثلكم ألهنم من النصارى ،ولننتصرن عليكم كما انتصر الفرس .فحلف سيدنا أبو بكر بعد نزول اآلية
الكرمية أن الروم سيغلبون الفرس بعد هزميتهم هذه ،فقالوا له :اجعل لنا موعدا ونراهنك على ذلك،
فجعل موعدا بسيطا ،مث ذهب فاستشار النيب  فقال له :زد يف الرهان ومد األجل فإن البضع من
ثالث إىل تسع.
ويف مسند أحمد ،مسند بين هاشم ،مسند ابن عباس ،ج  4ص 296ح ( .)2495قال البوصريي :له شاهد .أمحد بن أيب بكر

البوصريي الكناين ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط  1420 ،1ه  1999 -م
(.)252/6
( )1اآللوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ط ،1ج 11ص.18
( )2املراي ،تفسري املراغي ،ط ،1ج  ،21ص.26
( )3احلسني بن مسعود البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط  1417 ،4ه -
 1997م ج  3ص .404

( )4البغوي ،معالم التنزيل ج  3ص .404
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ففعل ذلك وانتصرت الروم يف السنة التاسعة ،وأخذ أبو بكر اجلعل ،وتصدق به.
"أخرج الرتمذي عن أيب سعيد قال :ملا كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك املؤمنني
فنزلت ﱡﭐ امل غلبت الرومﭐﱠ إىل قوله ﱡﭐ بنصر اهللﭐﱠ يعين بفتح الغني .وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود
وحنوه ،)1( ".وأخرج ابن أيب حامت عن ابن شهاب قال :بلغنا أن املشركني كانوا جيادلون املسلمني وهم
فيقولون :الروم يشهدون أهنم أهل كتاب وقد غلبتهم اجملوس وأنتم مبكة قبل أن خيرج رسول اهلل
تزعمون أنكم ستغلبوننا إال بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلب اجملوس الروم وهم أهل
كتاب فسنغلبكم فيه كما غلب فارس الروم فأنزل اهلل امل غلبت الروم ،وأخرج ابن جرير حنوه عن
عكرمة وحيىي بن يغمر وقتادة فالرواية األوىل على قراءة َغلبت بالفتح ألهنا نزلت يوم غلبتهم يوم بدر
والثانية على قراءة الضم فيكون معناه وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم املسلمون حىت يصح معىن
الكالم وإال مل يكن له كبري معىن ،وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال :تعجب الكفارأشد العجب
من إحياء اهلل للموتى فنزلت اآلية (وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه) ،)2(.وأخرج
الطرباين عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال :كان يليب أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك
لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك فأنزل اهلل :ﭐﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﭐﭐﱠ ( ،)3اآلية 28سورة الروم
وأخرج جويرب مثله داود بن أيب هند عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه"()4

( )1احلجازي ،التفسير الواضح ،ط ،10ج3ص.14
) )2ابن أيب حامت ،تفسير القرآن العظيم.)309/9( ،
) )3أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،باب أحاديث عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ( )20/12ح ( ،)12348ويف األوسط
( )45/8ح (.)7910

) )4السيوطي ،لباب النقول في أسباب ،د.ط ،ج1ص.53

13

المطلب الثاني :مناسبة السورة لما قبلها
ومناسبتها ما قبلها من وجوه:
-1إن السورة السابقة وهي العنكبوت بدئت باجلهاد وختمت به ،فافتتحت بأن الناس مل
خيلقوا يف األرض لينامو على مهاد الراحة ،بل خلقوا ليجاهدوا حىت يالقوا رهبم ،وأهنم يالقون شىت
املصاعب من األهل واألمم اليت يكونون فيها ،وهذه السورة قد بدئت مبا يتضمن نصرة املؤمنني ودفع
مشاتة أعدائهم املشركني ،وهم جياهدون يف اهلل ولوجهه فكأن هذه متممة ملا قبلها من هذه اجلهة.
"– 2إ ّن ما يف هذه السورة من احلجج والرباهني على التوحيد ،والنظر يف اآلفاق واألنفس
مفصل ملا جاء منه جممالً يف السورة السالفة ،إذ قال يف السالفة:ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﭐﱠ
ٌ
[العنكبوت ]20 :إخل ،وهنا ّبني ذلك ،فقال :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﭐﱠ [الروم ]9 :إخل ،وقال:
ﱡﭐ ﲣﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧﭐﱠ [الروم.)1("]11 :
وملا ختم اهلل جل جالله السورة اليت قبلها بأنه مع احملسنني قال :ﱡﭐ املﭐﱠ مشرياً بألف القيام

والعلو والم الوصلة وميم التمام إىل أن امللك األعلى القيوم أرسل جربائيل عليه الصالة والسالم الذي
هو وصلة بينه وبني أنبيائه عليهم الصالة والسالم إىل أشرف خلقه حممد  املبعوث إلمتام مكارم
األخالق ،يوحي إليه وحياً معلماً بالشاهد والغائب ،فيأي األمر على ما أخرب به دليالً على صحة
رسالته ،وكمال علم مرسله ،ومشول قدرته ،ووجوب وحدانيته.

وملا ختم املوىل جل جالله يف آخر سورة العنكبوت مبدح اجملاهدين يف ،وأنه سبحانه ال يزال
مع احملسنني ،وكانت قد افتتحت بأمر املفتونني ،فكان كأنه قيل ":لنفتننكم ولنعمني املفتني ولنهدين
اجملاهدين ،وكان أهل فارس قد انتصروا على الروم ،ففرح املشركون وقالوا للمسلمني :قد انتصر إخواننا
األميون على إخوانكم أهل الكتاب ،فلننصرن عليكم ،فأخرب اهلل تعاىل بأن األمر يكون على خالف
ما زعموا ،فصدق مصدق وكذب مكذب ،فكان يف كل من ذلك من نصر أهل فارس وإخبار اهلل
تعاىل بإدالة الروم فتنة يعرف هبا الثابت من املزلزل ،وكان من له كتاب أحسن حاالً يف اجلملة ممن ال

كتاب له ،افتتحت هذه بتفصيل ذلك تصرحياً بعد أن أشار إليه باألحرف املقطعة تلوحياً غيباً وشهادة،
( )1املراغي ،تفسير المراغي ،ط ،1ج 21ص.26
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يسر املؤمنني بنصرة من له
داللة على وحدانيته وإبطال الشرك ،فأثبت سبحانه أن له مجيع األمر وأنه ُّ

دين صحيح األصل ،وخذالن أهل العراقة يف الباطل واجلهل ،وجعل ذلك على وجه يفيد نصر املؤمنني
على املشركني ،فقال مبتدئاً مبا أفهمه كونه مع احملسنني مع أنه ليس مع املسيئني:
"()1

[الروم ]2 :أي لتبديلهم دينهم غلبهم  -الفرس يف زمن أنوشروان أو بعده

( )1البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،د.ط ،ج15ص.2
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ﱡﭐ ﲝ ﲞﭐﱠ

المطلب الثالث :محور السورة والمعنى العام لها
محور السورة
سورة الروم تدور حول إثبات أن األمر هلل من قبل ومن بعد ،مع ذكر بعض صفات اهلل الواجبة
له سبحانه ،وهتديد املشركني ،وبيان أن اإلسالم دين الفطرة ،وبيان طبيعة اإلنسان ،وجاء فيها ذكر
اآليات الكونية الدالة على العلم والقدرة والوحدانية والتفكر يف األنفس واآلفاق.
املعىن العام للسورة وسياق آياهتا معاً يتعاونان يف إيضاح وتوصيف مضموهناالرئيسي .أال وهو
الكشف عن طبيعة أحوال الناس وتقلباهتم ،وأحداث احلياة ونوازهلا ،وعن ماضي البشرية وعن
حاضرها وعن مستقبلها ،وسنن الكون ونواميس الوجود.
ومن خالل هذه االرتباطات يظهرجلياً لكل متأمل أن كل حركة وكل سكون ،وكل حادثة وكل
حالة ،وكل نصر وكل هزمية وكل نشأة وكل عاقبة .كلها مرتبطة برباط قوي ووثيق ،حمكومة بقانون دقيق.
وأن مرجع األمر فيها كله للّه :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ [الروم .]4 :وهذه هي احلقيقة األوىل
اليت يؤكدها القرآن الكرمي من بدايته إىل منتهاه.
المعنى العام
إذا نظرنا إىل جمموع السورة كاملة بشكل موضوعي وتنقلنا بني آياهتا ،جندها تتحدث عن عشرة
مواضيع أساسية:
الموضوع األول :اإلخبار عن أمور غيبة ومستقبلية لم تقع بعد
فقد أستهلت سورة الروم يف بديتها من اآليةاألوىل وحىت اآلية السابعة باإلخبارعن أمر غييب
مفاجئ غري متوقع احلدوث ،وحتدثت عن حادثة عظيمة ستقع بعد عدةسنوات.
الروم إىل بالد العرب ،يف أعلى مشارف بالد الشام ،يف
الروم يف أقرب أرض ّ
لقد غلبت الفرس ّ
اجلزيرة :وهو موضع بني العراق والشام ،ففرح املشركون الكفرة لذلك ،وأدَن األرض معناه :أقرب األرض،
فإن كانت الواقعة بأذرعات كما يقول عكرمة فهي من أدَن األرض بالنسبة إىل م ّكة ،وإن كانت الواقعة
فبشر اهلل تعاىل عباده
باجلزيرة كما يقول جماهد ،فهي أدَن األرض بالنسبة إىل أرض كسرى الفرسّ .
املؤمنني بأن الروم سينتصرون يف بضع سنني ،والبضع :من الثالث إىل التّسع من السنوات ،وذلك من
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تاريخ املوقعة األوىل .وهذا إخبار عن أمر غييب يف املستقبل ،أكده الواقع ،وهلل األمر كله من قبل الغلبة
ومن بعدها ،فيجعل اهلل الغلبة لفئة على أخرى ،مث حيدث العكس ،بأمر اهلل جل جالله وإرادته ووقدرته،
خالفا للموازين العسكرية البشرية ،فقد يتغلب الضعيف على القوي أوالقليل على الكثري ،بإذن اهلل
وإرادته ،كما قال سبحانه:

ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﭐﱠ [البقرة.]249 :
وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ [الروم ]4 :هذاإخبار بانفراد اهلل بالقدرة.
الروم النّصارى على الفرس الوثنيني ،يفرح املؤمنون بنصر اهلل أهل الدين واإلميان،
ويوم ينتصر ّ
على من ال دين له وال كتاب من السماء.
القوي الذي ال
ينصر اهلل من يريد على األعداء ،ألنه ّ
الفعال ملا يريد ،واحلكيم يف إرادته ،و ّ
الرحيم بعباده املؤمنني.
يغلب ،املنتقم من أعدائهّ ،

حق من اهلل تعاىل ،وخرب صدق واقع ،واهلل ال خيلف امليعاد ،وال ب ّد من وقوعه ،ألن
ذلك وعد ّ
يف سنّة اهلل تعاىل أن ينصر أقرب الفريقني املتقاتلني إىل احلقّ ،إال أن يكون ذلك حمنة وابتالء لفئة بفئة،
بالسنن اجلارية يف
ولكن أكثر الناس ال يعلمون حبكم اهلل وأفعاله القائمة على العدل واحلكمة ،جلهلهم ّ
الكون ،كما قال اهلل تعاىل:

ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﭐﱠ [األحزاب]38 :

ﱡﭐ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﭐﱠ [األحزاب.]62 :
وعلم الناس ،وخباصة الكفرة الذين ال يعلمون أمر اهلل وصدق وعده :علم ظاهري بأحوال الدنيا
املادية ،كتدبري :شؤون املعيشة ،واكتساب األموال من مصادر الثروة املتعددة ،من زراعة أو
وعلومها ّ
صناعة أو جتارة ،أو مهنة حرة أو خدمة وحنوها .وهم مشغولون بعلومهم هذه ،ال ينظرون إىل املستقبل،
وهم يف غفلة تامة أو شبه تامة عن شؤون اآلخرة ،وما فيها من خوالد األشياء ،ودوام املصري.
ترجى النّيب  ظهور دينه
هذا اخلرب الغييب له مغزاه وهدفه يف تاريخ الدعوة اإلسالمية ،فلقد ّ
وجل اليت أرسله اهلل هبا ،وتغلّبه على األمم والشعوب اليت
وانتشار دعوته ،وامتداد تطبيق شريعة اهلل ّ
عز ّ
تدين بدين غري مساوي ،وتب ّدد آمال كفار م ّكة بأن يرمي اهلل نبيّه مبلك يستأصل وجوده ،ويرحيهم منه،
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ولكن خسر هنالك املبطلون.
الموضوع الثاني :التفكر بما خلق اهلل يدل على وجوده جل جالله ،وهو الذي يعيد خلق اإلنسان
يوم القيامة:
لقد خاطب اهلل املشركني يف هذا املقطع من اآلية الثامنة إىل اآلية السادسة عشرة وحثهم على
إعمال عقوهلم وليتفكروا ويعلموا أن خلق السماوات واألرض ومابينهما مل يكن عبثاً ،وأن هذه
املخلوقات العظيمة البد أن يكون هلا خالق قادر على كل شيء ،أمل ينظر اجلاحدون إىل مصري من
كان قبلهم الشعوب كيف كانت عاقبتهم وكيف أهلكهم اهلل ألنه كفروا وكذبوا رسلهم مع أهنم كانوا
أشد منهم قوة وأكثر بأساَ ،كيف دمرهم اهلل ،وأخال بالدهم ،وبقيت دراسة بعدهم ،كعاد ومثود،
وغريهم من األمم العاتية ،واجلبابرة الطاغية( ،)1كفرعون ذي األوتاد ،فقد طغوا يف البالد فصب عليهم
اجلبار املنتقم سوط عذاب فأهلكهم بذنوهبم ودمر عليهم بنياهنم مث مأواهم إىل جهنم وبئس املصري،
وما ظلمهم اهلل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذه هي عاقبة املنكرين الذين استهزؤوا بآيات اهلل ورسله
وأنكروا البعث والنشور فاهلل الذي خلق اخللق هو الذي يعيدخلقه يوم القيامة يوم حيشرون للحساب.
الموضوع الثالث :تنزيه اهلل وحده واألدلة على وجوده وإثبات الربوبية له سبحانه وتعالى:
املقطع القرآين من اآلية السابعة عشرة إىل اآلية السابعة والعشرين فيه أمر إهلي لعباده بتنزيه ذاته
عن صفات النقص وما ال يليق به سبحانه ،وذلك يف كل األوقات يف الصباح واملساء وعشياً وظهراً
فهو احملمود دائماً وأبداً حيمده أهل السماوات وأهل األرض ويصلون له.
فهو الذي خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي فيخرج املؤمن من الكافر والكافر من
املؤمن وحيي األرض بالزرع بعد أن تكون ميتة يابسة النبات فيها.
فهذه األمور ال تتأتى إال من خالق هذا الكون وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
مث جاءت اآليات اليت تليها لتتحدثنا عن بعض آياته الواضحة اليت تدل على ربوبيته سبحانه.
فذكر خلق البشر من تراب فهم من آدم وآدم خلق من تراب وكذلك خلق الزوجة من نفس الرجل
( )1أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،حتقيق :أمحد عبد اهلل القرشي
رسالن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط  1423 ، 2ه  2002 -م ج  4ص .427
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لتسكن نفسه إليه وزرع بينهما مودة ورمحة وشفقة ويف هذا حكمة بالغة ،و"كذلك من آياته الدالة
على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلكم ،ومل جيعلهن من
جنس آخر( ،)1كذلك من آياته الباهرة خلق السماوات واألرض الدالة على كمال قدرة احلق جل
جالله .وكذلك اختالف البشر يف األلسنة واللغات من عرب وعجم واختالفهم يف األلوان من أبيض
وأسود وأمحر إن يف هذا وغريه داللة على كمال قدرته سبحانه.
ومن آياته أنه يريكم الربق طمعا باملطر الذي فيه حياء لألرض وخوفا من الصواعق.
ومن آياته أن السماوات متماسكة بأمره وقدرته من غري أعمدة ،وأن األرض ثابتة بأمره وقدرته
فال تنقلب مبن فيها ،مث إذا دعاكم إىل اخلروج من القبور فستخرجون للحساب واجلزاء بدون تأخري.
الموضوع الرابع :ضرب المثل إلثبات الوحدانية له ونفي الشريك واألمر باتباع دين اإلسالم:
وأما املقطع الرابع الذي يبدأمن اآلية الثامنة والعشرين وحىت اآلية الثانية والثالثني ،فقد جاء
لضرب األمثلة لنفي وجود شريك هلل يستحق العبودية.وإلثبات الربوبيةو الوحدانية للحق جل جالله،
فال معبود حبق إال اهلل.ودين اإلسالم هو الدين احلق الذي جيب إتباعه.
الموضوع الخامس :توصيف حال الناس باللجوءإلى اهلل عند المحن وإعراضهم عنه عند زوالها:
جاء املقطع اخلامس من اآلية الثالثة والعشرين وحىت اآلية السابعة والعشرين ليصف حال
املشركني الذين يدعون اهلل ويلجأؤون إليه يف وقت الشدائد ،فإذا زالت عنهم احملن واملصائب عادوا إىل
ماكانوا عليه سابقاً ،فشنع عليهم هذا الفعل.
مث وصف حال بعض الناس إذا أنعم على أحدهم بنعمة فرح هبا وتفاخر على غريه ،وإذا أصابته
حمنة سخط ويئس من رمحة اهلل ومل يعلم ان اهلل بيده مقاليد كل شيء فهو الذي يوسع الرزق ملن يشاء
من عباده ويضيق على من يشاء ابتالء هلم ولكن املؤمن هو الذي يرضى بكل مايصيبه،
فإن أصابته نعماء شكر وإن أصابته ضراء صرب ويف كال األمرين خري ،وأما الكافر فيعرتض على حكم
اهلل وييأس.
( )1حممد علي الصابوين ،صفوة التفاسير ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط  1417 ،1ه  1997م ج  2ص
.438
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الموضوع السادس :األمر باإلنفاق على األرحام واإلبتعاد عن المال الحرام:
ويف هذا املقطع الذي يبدأمن اآلية الثامنة والثالثني وحىت اآلية األربعني ،خياطب احلق جل
جالله النيب حممد  بصيغة األمر واملقصود بذلك هو وأمته لينفقوا أمواهلم لذوي القرىب احملتاجني ملا
يف ذلك من الرب وصلة لألرحام ،وعطاء املسكني واملسافر الذي انقطعت به السبل عطاء لوجه اهلل
تعاىل وابتغاء ملرضاته الرياء يف ذلك وال مسعة حىت ينال الثواب واألجر من اهلل.فعند اهلل يزيد ويضاعف،
وأما الربا فال تربو والتزيد عند اهلل بل ميحقها اهلل.
الموضوع السابع :عاقبة المشركين المفسدين وجزاء المؤمنين الصالحين:
يف هذا املقطع من احلادية واألربعني إىل اآلية اخلامسة واألربعني يبني املوىل سبحانه وتعاىل
مايصيب الناس من مصائب فذلك بسبب فسادهم ومعاصيهم وماكسبت أيديهم.
مث أمر اهلل سيدنا حممدا  أن يأمر املشركني بالسري يف البالد والنظر إىل مساكن الظاملني كيف
خرب اهلل عليهم ديارهم وجعلهم عربة ملن يعتربلشركهم وكفرهم.
فأقم وجهك للدين حنيفاً.فاهلل سيجزي املؤمنني الصاحلني من فضله وكرمه.
الموضوع الثامن :من آيات اهلل الرياح واألمطار فهي تدل على قدرة اهلل ،وتشبيه الكفار بالموتى:
يذكر اهلل عباده يف هذا املقطع من اآلية السادسة واألربعني إىل اآلية الثالثة واخلمسني :أن الرياح
واألمطار هي من نعمه على عباده ،فالرياح بشارة خري لنزول املطر .ومن املعروف علميًّا أن اهلواء عندما
يربد يصعد يف اجلو وتنخفض درجة حرارته تلقائيًّا ،وكذلك حيدث العكس عند اهلبوط ،فيصبح ساخناً،
ومن سنن اهلل جل جالله أن اهلواء عندما يربد تقل قدرته على محل خبار املاء ،وبذلك يتكاثف خبار
املاء يف صورة سحاب أو مطر أو غريمها.
ولقد قام علماء األرصاد اجلوية بتجارب كثرية ومطولة حول كيفية تشكل الغيوم وآلية نزول
املطر .وبعد وضع نظريات علمية عديدة حول هذا املوضوع ،مت إثبات أمهية دور الرياح يف عملية
اجلو العليا ،ولكن
تشكل السحاب ،فالرياح حتمل خبار املاء من سطح البحار واحمليطات إىل طبقات ّ
ذرات املاء هذه حتتاج لتجميع وتكثيف حىت تتشكل الغيوم.
وهنا يأي دور الرياح لتلقيح السحاب ،فكيف حتدث هذه العملية؟ إن الرياح حتمل معها تلقائياً
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اجلو وبارتفاع عدة كيلومرتات حيث تكون
ذرات الغبار وامللح الناعمة ،وهذه الذرات عندما تصعد إىل ّ
درجة احلرارة منخفضة جداً ،فتتجمع حوهلا ذرات املاء لتشكل قطرات وبالنتيجة تتشكل الغيوم الثقيلة.
لعل السبب املباشر يف محل الرياح للسحاب األثقل منه هو االضطراب يف الرياح املتداخلة ،ووجود
رياح تصاعدية .والتقاء الرياح الباردة بالرياح الدافئة يكون بالتالقح ،وهذا التالقح بالغ األمهية؛ لتسريع
عمليات تكاثف خبار املاء ،ومن مث هطول املطر.
ولقد عرب الباري سبحانه وتعاىل عن هذه الرياح بلفظ الفعل املضارع (تثري)دون غريه من األفعال
اليت تبدو متقاربة يف املفهوم العام مثل( :تنشئ أو جتعل أو تشكل) ،فهذه أفعال مل تكون لتعرب بشكل
دقيق علميًّا يوحي عن كيفية تشكل الغيوم يف خاليا العواصف حبالة مشبعة باإلثارة" عند التقاء الرياح
ومتازجها.
وما يؤكد هذه احلقيقة العلمية أن الذين يراقبون بالكامريات الدقيقة والتلسكوب كيفية تش ّكل
السحب عند التقاء الرياح ومتازجها ،يرون عملية اإلثارة املدهشة اليت حتصل يف تلك السحب على
حقيقتها ،وبشكل جيسد لفظة (تثري) بكل دقة وثراء.
فهذه احلقائق الكونية مل يكن ألي شخص علم هبا زمن نزول القرآن ،فلم يكن أحد يعلم عن
تشكل الغيوم شيئًا ،أو عن دور الرياح وفوائدها ،أو عن أمهية تلقيح الرياح للغيوم ،ولكن العلم احلديث
كشف لنا هذه احلقائق ،وجاء ذكرها يف كتاب اهلل جلية واضحة.

ومل يكن ألحد إملام بوظيفة الرياح يف محل دقائق املادة إىل السحب حىت تساعد على تكثف
هذا البخار حىت العصر احلديث ،وهذا من إعجاز القرآن الكرمي حينما ذكره سابقاً ما يشهد هلذا القرآن
العظيم بالدقة ،والوضوح ،والسبق العلمي عن أحدث االكتشافات العلمية.
تكون السحاب ونزول املطر اليت مل
فكيف عرف نبينا األمي ُحم َّمد  كل هذه احلقائق العلمية عن ّ
املتطورة.
تطور العلمي ،وتقنيات وسائل الرصد اجلوي ّ
مؤخرا وبعد ال ّ
يعرفها البشر إال ً
فهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن هذا القرآن من لدن عليم خبري.

مث ذكر احلق جل جالله أنه وإن كذبت ياحممد مبا جئت فقد كذبت الرسل من قبلك مباجاؤوابه
فنتقم اهلل منهم واستثىن املؤمنني وجناهم .وهذا تسلية للنيب حممد .
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مث بني حال الكافرين وعنادهم وبني ان هؤالء الكفار حاهلم كحال األموات الينفع معهم موعظة وال
نصح.
الموضوع التاسع :بيان مراحل حياة األنسان ،وعرض حال المجرمين يوم القيامة ورد أهل العلم
واإليمان:
ويف هذا املقطع القرآين من سورة الروم من اآلية الرابعة واخلمسني إىل اآلية السابعة واخلمسني:
يصف املوىل سبحانه وتعاىل األحول اليت مير هبا اإلنسان ،فقد خلق من شيء ضعيف وهو النطفة
فجعل النطفة علقة مث جعل العلقة مضغة مث كون العظام مث كسا هذه العظام حلماً ،مث نفخ فيه من

روحه ،مث أخرجه طفالً ضعيفاً من بطن أمه ،مث تأي مرحلة القوة بعض هذا الضعف وهي قوة الشباب،
مث بعد هذه القوة تأي مرحلة ضعف أخرى وهي ضعف الشيخوخة واهلرم وهذه املراحل كلها دليل على
قدرة اهلل خيلق ما يشاء.
ويوم تقوم الساعة حينما حيشر الناس للحساب ،يقسم اجملرمون أهنم مامكثوا يف حياهتم الدنيا
إال ساعة بالنسبة إىل مكوثهم يف عامل الربزخ ،أو بالنسبة لبقائهم طويالً يف احملشر ،فهم كاذبون يف
قسمهم كما كانوا يكذبون يف الدنيا.

مث جاء جواب املؤمنني هلم يف هذا املوقف لقد لبثتم مدة طويلة من أيام الدنيا وذلك يف علم
اهلل وقضائه ولكنكم كنتم مكذبني للحشر منكرين له.ففي هذا اليوم ال ينفع اعتذار الظاملني والتقبل
منهم توبة فمكاهنا يف الدنيا أما اليوم فهو يوم احلساب واجلزاء.
الموضوع العاشر :ضرب األمثال في القرآن ألخذ المواعظ والعبر ،وحث النبي  على الصبر
والتحمل في الدعوة إلى اهلل:
ويف ختام هذه السورة جاء املقطع األخري من اآلية الثامنة واخلمسني إىل اآلية الستني لينب أن
املوىل قد ضرب األمثلة الواضحة وذكر األخبار والعرب لتوضح للناس احلق من الباطل ،فالقرآن الكرمي
مليء باألمثلة والقصص وأخبار األمم السابقة وما حل هبم حينما أعرضوا عن احلق وكذبوا رسلهم،
وكيف كانت عاقبتهم ولكن ياحممد مهما جئت للكفار مبعجزة أو آية ملموسة كما جاء موسى بالعصا
وفلق البحر وكما جاء عيسى باملعجزات من إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى بإذن اهلل ،وغري ذلك
من اآليات اليت يطلبوهنا كانشقاق القمر ،فلن يؤمنوا بك وسيقول الكفار إن أنتم إال مبطلون تتبعون
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السحر والباطل مث جاء الثبيت األهلي واحلث على الصرب،فاصرب ياحممد على كفرهم وتكذيبهم لك فإن
اهلل وعدك بالنصر عليهم وإن وعد اهلل حق والتكرتث مبا يقولون فإهنم ضالون.
المبحث الثالث :استنباط آيات اهلل في األنفس
وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :إعجاز اهلل في خلق اإلنسان
ﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [الروم.]20 :
لقد خلق اهلل اإلنسان وجعله خليفته يف األرض وفضله كرمه عن مجيع املخلوقات بالعقل
وتتجلى قدرة اهلل تبارك وتعاىل يف العديد من املعجزات والعجائب يف خلق اهلل لإلنسان اليت ال ميكن
حصرها وهي من الدالئل على قدرة وعظمة خالقه تبارك وتعاىل.
ولقد أمر اهلل اإلنسان بالتأمل والتفكر والتدبر يف صنعه وخلقه له لكي يدرك ويتيقن أنه هو
اخلالق وحده ال شريك له ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﭐﱠ [الذاريات.]21 :
وتظهر قدرة اهلل تبارك وتعاىل يف خلق اإلنسان يف خلق آدم عليه السالم أبو البشر من طني مث
خلق حواء من ضلعه األيسر( ،)1قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﭐﱠ [املؤمنون .]14-12 :ويتضح
لكل متأمل يف اآلية الكرمية أن املرحلة األوىل لنمو اإلنسان هي مرحلة تلقيح البويضة عن طريق احليوان
املنوي للرجل مث تستمر عملية النمو تدرجييا حىت تكون اجلنني يف رحم أمه مت الوالدة.
ومن اآليات الدالة على قدرة اهلل عز وجل يف خلق اإلنسان هذا العدد والكم اهلائل من األجهزة
واألعضاء اليت حيتويها جسم اإلنسان واليت لكل منها دوره احليوي ووظيفته احملددة يف احلفاظ على
استمرار حياة اإلنسان وهي تعمل وفق نظام دقيق وحمكم حدده اهلل تبارك وتعاىل .ويقف العلماء
عاجزين أمام دقة هذا التكوين ومتاسك هذا البناء الضخم واملرتابط والذي يكمل بعضه البعض والذي
يدل داللة قاطعة على قدرة اهلل املطلقة يف خلق اإلنسان
( )1جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي ،تفسير الجاللين ،دار احلديث ،القاهرة ط  ، 1ص ..9
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إن خلق اإلنسان هبذه الصورة يعد من آيات اهلل العظيمة ،خاصة إذا علِمنا أن كل طور من
هذه األطوار ُّ
يعد آية يف ذاته ،كما أن إخبار اهلل -سبحانه -عن هذه األطوار واملراحل يف القرآن الكرمي
يتوصل إىل
يعترب من اإلعجاز العلمي ،ال سيما وأن العلم احلديث مع تطوره وكثرة معداته احلديثة ،مل َّ
هذه األطوار إال منذ سنوات قليلة ،قال تعاىل ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ [احلشر.]2 :

من الواضح أنه قبل عملية خلق اإلنسان قد أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن فيه
مذكورا كما يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ [اإلنسان.]1:
اإلنسان
ً
أوالا :العناصرالتي خلق منها اإلنسان األول:
 1ـ الماء:
يعترب املاء هو العنصر األول الذي خلق اهلل منه كل شيء حي ماعدا املالئكة واجلن مما هو حي؛ ألن
ِ
خلِقوا من نار ،قال تعاىل ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﭐ
املالئكة ُخلقوا من نور ،واجلان ُ
ﱠ [األنبياء.]30 :
ويندرج حتت قوله تعاىل ﱡﭐ ﲑ ﲒﭐﱠ جسم اإلنسان ،بل ميكن لنا القول :أن اإلنسان خلقه
اهلل من املاء ،يقول احلق جل

جالله:ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ

ﳆﭐﱠ [الفرقان.]54 :
 2ـ التراب:
إن مادة الرتاب هو عنصر أساسي من عناصر تكوين كل إنسان بعد آدم عليه السالم ،إذ من
الرت ِ
اب يكون النبات ،ومن النبات يكون الغذاء ،ومن الغذاء يكون الدم ،ومن الدم تتكون النطفة ،ومن
النطفة يتكون اجلنني ،قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬﭐﱠ

[فاطر.]11 :
وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [الروم.]20 :
واآليات يف ذلك كثرية.
حتقيق آخر للعلماء حول خلق اهلل الناس من تراب ،وهو أن اهلل خلق أباهم آدم منها،
ويوجد ٌ
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زوجه ،مث خلق البشرية منها عن طريق التناسل ،فلما كان أصلُهم األول من تراب،
مث خلق من آدم َ
توصل العلم احلديث يف اآلونة األخرية
أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب؛ ألن الفروع تتبع األصل ،وقد َّ
املكونة لإلنسان هي عناصر الرتاب.
إىل أن كل العناصر ِّ
ثانياا :المراحل التي تدرج بها خلق اإلنسان األول:
 1المرحلة األولى :الطين
عنصرين إثنني الثالث هلما ،ومها املاء والرتاب ،ولذلك فالطني هو
والطني هو ٌ
ناتج من امتزاج َ

املرَّكب الذي يتك َّون منه خلق جسد اإلنسان قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ

[السجدة.]9 - 6 :
ويصف املوىل سبحانه وتعاىل هذا الطني بأنه كان طينًا الزبًا؛ أي :لزجاً الص ًقا متماس ًكا ُّ
يشد

بعضه بعضا ،قال -تعاىل :-

ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﭐﱠ

[الصافات.]11 :
ِّ
سبب اختالف البشريف صفاهتم وأشكاهلم وأخالقهم وألواهنم ،يرجع
ومما هو ٌ
جدير بالذكر أن َ
إىل املادة اليت خلق اهلل منها آدم وهي الرتاب؛ حيث مجعها املوىل تبارك وتعاىل من مجيع األرض ،قال
آدم على قد ِر األرض،
رسول اهلل «" :إن اهلل خلق آدم من قبضة َ
قبضها من مجيع األرض ،فجاء بنو َ
فجاء منهم األبيض واألمحر واألسود ،وبني ذلك والسهل واحلزن ،وبني ذلك واخلبيث والطيِّب ،وبني
ذلك»"(.)1
 2ـ المرحلة الثانية :الحمأ المسنون
بعد أن مزج اهلل الطني املكون من املاء والرتاب تركه حىت صار محأً مسنونًا،
قال تعاىل ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﭐﱠ [احلجر ،]26 :و(احلمأ) هو
( )1السجستاين ،السنن ،ط ،1رقم احلديث ( ،)4693والرتمذي ،الجامع الصحيح ،د.ط ،رقم احلديث (.)2955
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املتغري الطِّني من جماورة املاء له( ،)1كما ذهب إىل ذلك أغلب املفسرين ،أما املسنون ففيه
الطِّني األسود ِّ
صور املفر على هيئة اإلنسان كاجلواهر املذابة اليت تصب ىف
خالف بني عامة ِّ
املفسرين ،فقيل :هو امل ّ
()2
نافع بن األزرق عن معىن املسنون ،وأجابه
القوالب  ،وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه ملا سأله ُ
املصور ،قال له :وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس :نعم ،أما مسعت قول محزةَ ب ِن
بأن معناه َّ
عبد املطلب رضي اهلل عنه وهو ميدح رسول اهلل :
َّ
الغيم عن ه ض وءَه فتب دَّدا
البدر سنةَ وج ِهه
كأن
أغر
ٌّ
َ
جال ُ
وقال بعضهم :املسنون هو املصبوب املفر ؛ أي :أفر صورة اإلنسان كما تفر الصور من
اجلوهر يف أمثلتها.
وقيل يف معىن املسنون :أنه املننت ،وقال بعضهم :املسنون هو األملس ،كما قال الشاعر:
متش ي يف م رم ر مس ن ِ
ون
مث خ اص رُهت ا إىل القبَّ ِة اخلض راء
َ
ويرجح الشنقيطي الرأي األول بدليل قوله
" ِّ

تعاىلﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

عنصري الرتاب واملاء صار املزيج طينًا
ﲤﭐﱠ [احلجر]26 :؛ أي بعد أن َ
مزج اخلالق تبارك وتعاىل َ
()3
مصورا".
الزبًا الص ًقا ،مث بعد ذلك صار هذا الطني محأ ً
أسودا مسنونًا ً
 3ـ المرحلة الثالثة :الصلصال

بعد أن انتقل الطني إىل محأ مسنون يف صورة آدم أصبح صلصاالً كالفخار ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲟ

ويصوت إذا
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﭐﱠ [ .الرمحن ،]14 :والصلصال هو :طني يابس يصلصل ّ
ﭐ
فخار ،وهذا ماذهب إليه أكثر أهل التفسري(.)4
نقر وهو غري مطبوخ ،فإذا طبخ فهو ّ
ِ
فخارا.
والصلصال يشبه الفخار إال أنه ليس َّ
بالفخار؛ ألن اهلل مل يُدخل آدم النار ،حىت يكون ً

الطني
عنصري الرتاب واملاء أصبح طينًا ،مث أننت ُ
وخالصة مايف األمر أن اهلل جل جالله ملا خلط َ
( )1أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسير المراغي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده ،مصر
ط  1365 ،1ه  1946م ج  14ص .20
( )2املرجع السابق ج  14ص .20
( )3الشنقيطي ،أضواء البيان ،د.ط ،ج ،2ص ،274والشوكاين ،فتح القدير ،ط ،1ج 3ص.156
( )4تفسري املراغي ج  14ص .20
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مصوراً على هيئته ،مث يبِس فأصبح صلصاالً ،وإىل هذه املرحلة مل يبدأ آدم يف احلياة
فأصبح محأً مسنونًا َّ
بعد.
بني مرحلة الطني ووبني مرحلةاحلمأ املسنون وبني مرحلةالصلصال،
أما خبصوص الفرتة الزمنية اليت َ
فإن اهلل جل جالله مل ُحيدِّدها يف القرآن الكرمي ،وأيضاً مل ي ِرلد بشأهنا أي حديث شريف صحيح يُستَ ُّ
دل
به على فرتة زمنية معينة ،ومن األحاديث اليت تُوضح لناهذه املراحل بالتفصيل :ما رواه أبو هريرة رضي
اهلل عنه أن رسول اهلل  قال«" :إن اهلل خلق آدم من تراب ،مث جعله طينًا ،مث تركه حىت إذا كان محأً
مير به فيقول له :لقد
وصوره ،مث تركه حىت إذا كان صلصاالً َّ
مسنونًا خلقه َّ
كالفخار ،قال :فكان إبليس ُّ
ُخلِقت ألمر عظيم ،مث نفخ اهلل فيه من روحه ،فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطَس،
فلقَّاه اهلل محد ربه ،فقال اهلل :يرمحك ربك»"(.)1
.4المرحلة الرابعة :هي نفخ الروح:
وصوره ،مث صار صلصاالً؛ أي يبِس الطني بعد تصويره
بعد أن خلق اهلل تعاىل اإلنسان األول َّ

نفخ الروح يف جسد آدم عليه السالم قال تعاىل

ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﭐﱠ [ص.]72 ،71 :
آدم َّ
أن عليهم أن يسجدوا هلذا املخلوق
لقد خاطب اهلل سبحانه وتعاىل مالئكتَه قبل ان خيلق َ
بعد أن ينفخ الروح يف جسده.
وهذه اآلية ُّ
وجب مباشرةعلى
تدل على أن احلق جل جالله ملا ن َفخ الروح يف آدم عليه السالم ،أ َ
املالئكة أن يسجدوا له سجودحتية وإجالل السجود عبادة؛ ألن الفاء هنا تفيد التعقيب ومتنع الرتاخي.
َجل،
يقول صاحب الظالل" :ما كان هلذا الكائ ِن الصغري احلجم ،احملدود القوة ،القصري األ َ
احملدود املعرفة ،ما كان له أن ينال شيئًا من هذه الكرامة لوال تلك اللطيفة الربانية الكرمية (النفخة العلوية

فمن هو؟ إنه ذلك اخللق الصغري الضئيل اهلزيل الذي حييا على هذا
اليت جعلت منه إنسانًا) وإال َ
تابع صغري من
الكوكب األرضي مع ماليني األنواع واألجناس من األحياء ،وما الكوكب األرضي إال ٌ

( )1مسند أيب يعلى ،مسند أيب هريرة ج  11ص  453ح  ،6580قال اهليثمي :فيه إمساعيل بن رافع قال البخاري :ثقة مقارب
احلديث وضعفه اجلمهور ،وبقية رجاله رجال الصحيح .جممع الزوائد ،ج 8ص 363ح (.)13747
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تواب ِع ِ
أحد النجوم ،ومن هذه النجوم ماليني املاليني يف ذلك الفضاء الذي ال يدري إال اهلل مداه...
لتسجد له مالئكة الرمحن إال هبذا السر اللطيف العظيم؟! إنه هبذا السر كرمي،
فماذا يبلغ هذا اإلنسان
َ
فإذا ختلَّى عنه أو اعتصم منه ار َّ
تد إىل أصله الزهيد من طني"(.)1
ولقد نسب املوىل جل جالله الروح إىل ذاته ،للتأكيد بأن هذه الروح ال ميلكها إال هو
سبحانه وأن َمَرَّد حقيقتها وُكن ِهها له سبحانه وتعاىل ،وهذامما استأثر به ،وال سبيل ألحد إىل معرفته،
قال ابن العريب :الروح خلق من خلق اهلل تعاىل جعله اهلل يف األجسام فأحياها به وعلمها
وأقدرها ،وبىن عليها الصفات الشريفة واألخالق الكرمية ،وقابلها بأضدادها لنقصان اآلدمية ،فإذا أراد
العبد إنكارها مل يقدر لظهور آثارها ،وإذا أراد معرفتها وهي بني جنبيه مل يستطع ألنه قصر عنها وقصر
به دوهنا(.)2

إذن فالروح أمر معنوي إعتباري ال جرم هلا ،وال ترى بالعني ،وال يقوم اجلسد إال هبا ،فهي
الطاقة اليت حترك اإلنسان وحتمله بل وحتميه ،فإذا أردنا أن نضرب مثاالًمبسطاً لتقريب املوضوع لألذهان
عن العالقة بني اجلسد والروح واحتياج أحدمهالآلخر فهو أشبه باآللة الكهربائية كالثالجة مثالً فهي
حباجة إىل الطاقة الكهربائية لتشغلها وجتعل منها الفائدة املرجوة من صنعها ،وبدون هذه الطاقة القيمة
هلا والفائدة منها وتصبح معرضة للهالك إذا نزعنا منها الطاقة الكهربائية لعدم تشغيلها،وكذلك جسم
اإلنسان،ال فائدة ترجى منه بدون الروح فهو بدوهنا جثة هامدة الحول له وال قوة فالروح هي الطاقة
الربانية اليت حتركه وجتعل منه انساناً ذا قيمة وفائدة ،واليعمل اجلسدبدوهنا،فهي حاملة له وحامية من
الضرر واهلالك الذي سيلحق جسده عندما تنزع الروح منه فتظهر رائحته الكريهة ويتعفن جسده
ويتآكل ،وقد نسب املوىل سبحانه وتعاىل الروح لنفسه تشريفاً وتكرمياً هلذا املخلوق وهو اإلنسان الذي
جعله خليفة له يف األرض ليتحمل تلك األمانة على عاتقه بعد أن عجزت وأبت عنها السماوات
واألرض واجلبال وأشفقن منها.
فيا أيها اإلنسان الذي ميزك اهلل عن سائر خملوقاته هبذه التكوين الرائع من الرتاب واملاء واحلمأ
املسنون والصلصال ،مث نفخ فيك من روحه لتكون بذلك إنسانا ذاقيمة وتصبح خليفة هلل يف أرضه تأمتر
( )1قطب ،في ظالل القرآن ،ط ،17ج 5ص.3027
( )2حممد بن عبد اهلل األندلسي ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ج  5ص.311
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بأمره وتنتهي بنهيه ،مث بعد ذلك كله تعرض عن خالقك ومصورك لتجحد وتكفر ،قتل اإلنسان ما
أكفره.
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المطلب الثاني :مراحل خلق اإلنسان في بطن أ ُِّمه
تدرج يف احلديث عن
األول ،كذلك َّ
كما أن القرآن الكرمي حتدَّث عن مراحل خلق اإلنسان َّ
مراحل خلق ساللة هذا اإلنسان ،ومن اآليات اليت تُ ِشري إىل هذه املراحل قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﭐﱠ

[احلج ،]5 :وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ [اإلنسان:
.]2
 .1المرحلة األولى :هي النطفة:
لقد ورد ذكر كلمة (نطفة) يف القرآن الكرمي يف اثين عشر موضعاً:
املوضع األول :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﭐﱠﭐ[النحل.]4 :
املوضع الثاين :قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﭐ

ﱠ [الكهف.]37 :
املوضع الثالث :قال

تعاىل :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖﭐﱠ [احلج.]5:
املوضع الرابع واخلامس :قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚﭐﱠ [املؤمنون.]14 ،13 :
املوضع السادس :قال تعاىل :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﭐﱠ [فاطر.]11:
املوضع السابع :قال تعاىل:
[يس.]77:

ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﭐﱠ

املوضع الثامن :قال تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﭐﱠ [غافر.]67:
املوضع التاسع :قال تعاىل :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﭐﱠ [النجم.]46 :
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املوضع العاشر :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭐﱠ [القيامة.]37 :
املوضع احلادي عشر :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﭐﱠ [اإلنسان.]2 :
املوضع الثاين عشر :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﭐﱠ [عبس.]19 :
ولقد جاءت هذه املرحلة بعد اكتمال خلق َّأول ذكر و َّأول أنثى من الكائن البشري ،والنطفة
خمتلطة من ماء الرجل وماء املرأة؛ حيث خيتلط بعد عملية اجلِماع ماءُ الرجل مع ماء املرأة فيصري املاءان
نطفة.
عداد احليوانات املنوية اليت تُنتجها اخلصيت ِ
ِ
ني
يصل تَ ُ
ومن عجائب قدرة اهلل سبحانه وتعاىل أن َ
إىل ما بني مائتني إىل ِ
ثالمثائة حيوان منوي يف الدفعة الواحدة ،بينما األنثى تدفع بُ َويلضة واحدة عليها
تاج مشع ،وال يصل من الكميات اهلائلة من احليوانات املنَوية إىل البويضة إال حيوان منوي واحد.
َ
وما أن يتم التحام احليوان املنوي بالبويضة ،حىت تبدأ البويضة امللقَّحة باالنقسام إىل خليت ِ
ني،
ُ
مث أربع ،مث مثان وهكذا دون زيادة يف حجم جمموع هذه اخلاليا عن حجم البويضة امللقَّحة ،وتتم عمليه
الرِحم ،مث تأي املرحلة الثانية؛ وهي:
االنقسام هذه والبويضة يف طريقها إىل َّ
العلَقة:
2ـ َ
وقد ورد ذكر لفظ العلقة يف القرآن الكرمي يف مخس مواضع:
املوضع األول :قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﭐﱠ [احلج.]5 :
املوضع الثاين :قال تعاىل:
[غافر.]67 :

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ

املوضع الثالث والرابع :قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝﭐﱠ [املؤمنون.]14 :
املوضع اخلامس :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ [القيامة ،]38 :والعلقة :هي قطعة من
العلق وهو الدم اجلامد.
ِ
انقسامها تُصبِح عبارة عن كتلة من اخلاليا
الرِحم ،وبعد
وبعد أن تصل البويضة امل َّ
خصبة إىل َّ
ُ
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الصغرية ،يطلق عليها اسم التُّوتة؛ حيث تُشبِه مثرة ،حينئذ تتعلَّق جبدار الرحم ،وتستمر يف التعلق مدة
أربع وعشرين ساعة ،وتتميز العلقة من طبقت ِ
ني؛ مها :طبقة خارجية "آكلة ومغذية" ،وطبقة داخلية،
ومنها خيلق اهلل اجلنني.
وقد مسى اهلل جل جالله أول سورة نزلت يف القرآن باسم هذه املرحلة ،ليُ ِّ
ذكرنا املوىل سبحانه
وتعاىل بتلك اللحظات اليت كان فيها اإلنسان عبارة عن كتله دم عالقة جبدار الرحم تستمد منه الدفء
والغذاء والسكن ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﭐﱠ [العلق.]2 ،1:
 3ـ المرحلة الثالثة :المضغة:
مرات.مرت ِ
ني يف سورة املؤمنون ،ومرة واحدة يف سورة
ذُكر لفظ املضغة يف القرآن الكرمي ثالث َّ
احلج ،واملضغة هي القطعة الصغرية من اللَّحم مبقدار ما ميضغ يف الفم ،وبعد هناية عمليه العلوق تبدأ
مرحلة املضغة يف األسبوع الثالث ،وهذا الطور مير مبرحلتني:
المخلَّقة:
أ-المضغة غير ُ
تستمر هذه املرحلة من األسبوع الثالث حىت األسبوع الرابع ،وال يكون هناك أي متايز ألي
عضو أو جهاز.
المخلَّقة:
ب-المضغة ُ
وتتطور،
مير احلمل بعد هناية األسبوع الرابع بعدة تغريات دقيقة ومبهرة ،حيث تنمو فيها اخلاليا َّ
ليصبح اإلنسان يف أحسن تقومي ،وتنتهي هذه املرحلة يف هناية الشهر الثالث تقريبًا.
وقد أشار القرآن الكرمي إىل هات ِ
ني املرحلتني ،فقال تعاىل:

ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﭐﱠ

[احلج.]5:
الفارق الزمين واخللقي بني كل طَور من أطوار اخللق ،فاملسافة بني
ولقد راعى القرآن الكرمي
َ
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النطفة والعلقة مسافة كبرية يف ميزان اخللق ،وإن كانت غري بعيدة يف حساب الزمان ،ولذا جاء التعبري
العلقة فاصالً بينهم بلفظ ( ُمثَّ).
يف اإلنتقال بني النطفة و َ
املسافة بعيدة بني النطفة والعلقة ،سواء أكانت نطفة الرجل (احليوان املنوي) أم نطفة املرأة
(البويضة) ،أو مها مع بعض (النطفة األمشاج) ،واليت هي يف قناة الرحم لتصل إىل القرار امل ِكني فتستقر
َ
العلَقة تصل إىل املضغَة دون أن
العلَقة إىل املضغَة سريعة واملسافة قريبة ،فإن
فيه ،ولكن اإلنتقال من
َ
َ
ُ
ُ
يكون هناك فارق زمين كبري ،ولذلك جاء التعبري عنها بالفاء ،داللة على االتصال فيها ﱡﭐ ﲘ
ﲙ ﲚﭐﱠ [املؤمنون ،]14 :وأيضاً الفاء بني املضغة والعظام لقصر

املسافة.ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ

فارق زمين وخلقي،
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ [املؤمنون ،]14 :مث تبطئ السرعة ،ويأي ٌ
ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﭐﱠ [املؤمنون]14 :

ﱡﭐ ﲡ

 4ـ العظام:
تتحول قطعة اللحم الصغرية إىل هيكل عظمي ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ
يف هذه املرحلة َّ

ﲝﭐﱠ [املؤمنون.]14 :

 5ـ إكساء العظام باللحم:
قال تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ [املؤمنون ،]14 :هذه اآلية
تُ ِشري إشارة واضحة إىل أن العظام َّ
يلتف حوهلا اللحم والعضالت كأنه
تتشكل أوالً ،مث بعد ذلك ُّ
كساء هلا ،وهذا التصوير الدقيق املبهر يشري إىل إعجاز القرآن وعظمته ودقته فليس كالم بشر.
 6ـ الخلق اآلخر:
العلَقة حنو أربعة أشهر ،فقد
ويف هذه املرحلة يكون نفخ الروح ،وتكون هذه النفخة بعد مرحلة َ
يوما ،مث يكون يف ذلك علقةً مثل ذلك ،مث
قال النيب « :إن أح َدكم ُجي َمع خل ُقه يف بط ِن أُمه أربعني ً
ؤمر بأربع كلمات :بكتب رزقه،
يكون يف ذلك مضغةً مثل ذلك ،مث ي
رسل امللَ ُ
ك ُ
فينفخ فيه الروح ،ويُ َ
(َ َ ُ )1
وأجله ،وعمله ،وشقى أو سعيد»  ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ [املؤمنون]14:؛ "أي خل ًقا مباينًا
( )1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمى ىف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ط ،1ج 8
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ومسيعا وكان
للخلق َّ
جعله حيوانًا بعد أن كان ً
مجادا ،وناط ًقا وكان أبكمً ،
األول مباينة ما أبعدها؛ حيث َ
وبصريا وكان أكمه ،وأودع باطنه وظاهره  -بل كل عضو من أعضائه ،بل كل جزء من أجزائه
أصم،
ً
درك بوصف الواصف ،وال تبلغ بشرح الشارح.)1(".
 عجائب فطرية ،وغرائب حكمته ،ال تُ َإن أصل اجلنس البشري بدأ من ساللة من طني .وأما التكاثر والتناسل ألفراداإلنسان بعد ذلك،
ختر ُج من صلب الرجل ،فتزرع يف رحم امرأة،
فقد َجَرت ُسنَّة اهلل أن يكون ذلك عن طريق نقطة ماء ُ
لتصبح نطفة مائية واحدة ،ال بل خلية واحدة من عشرات اآلالف من اخلاليا املوجودة يف تلك النقطة،
لتستقر :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [املؤمنون.]13 :
الرحم الكائن بني عظام احلوض احملمية هبا من التأثر باهتزازات اجلسم ،ومن كثري مما
مزروعة يف َّ
يصيب الظهر والبطن من صدمات وكدمات ،وتأثرات وأذى.
والسياق البياين القرآين جيعل النطفة طورا من أطوار نشأة اجلنس البشري ،تاليا يف ِ
وجوده لوجود
ً
ً
لخص
اإلنسان ،وهى حقيقه ،ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إىل التأمل ،فهذا اإلنسان بضخامته ُخيتَصر ويُ َّ
بكل عناصره وبكل خصائصه يف تلك النطفة ،كما يعاد من جديد يف اجلنني ،وكي يتجدد وجوده عن
طريق ذلك التخصيص العجيب ،وينتقل من النطفة إىل العلقة ،حينما متتزج خلية َّ
الذ َكر ببويضة األنثى،
وتتعلق هذه جبدار الرحم نقطة صغرية يف بداية األمر ،تتغذى بدم األم ،ومن العلقة إىل املضغة ،حينما
وتتحول إىل قطعة من دم غليظ خمتلط ،ومتضي هذه اخلليقة يف ذلك اخلط
تكرب تلك النقطة العالقة،
َّ
اَن حركته املنتظمة الرتيبة ،وبتلك القوة الكامنة يف اخللية
الثابت الذي ال ينحرف وال َّ
يتحول ،وال تتو َ
املستمدة من الناموس املاضي يف طريقه بني التدبري والتقدير ،حىت جتيء مرحلة العظام

ﱡﭐ ﲛ

ﲜ ﲝﭐﱠ ،فمرحلة كسوة العظام باللحم :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ ،وهنا يقف اإلنسان
أخريا بعد
ً
مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقه يف تكوين اجلنني مل تعرف على وجه الدقة إال ً
تقدُّم علم األجنة التشرحيي ،ذلك أن خاليا العظام غري خاليا اللحم ،وقد أثبت العلم احلديث أن
تتكون أوالً يف اجلنني ،وال تشاهد خلية واحدة من خاليا اللحم إال بعد ظهور
خاليا العظام هي اليت َّ
سجلها النص القرآين
العظام ،ومتام وكمال اهليكل العظمي للجنني وهي احلقيقة اليت يُ ِّ

ص  44رقم احلديث (.)6893
( )1الزخمشري ،تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3ج  ،3ص .178
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ﱡﭐ ﲛ

ﲜ ﲝﭐ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ ،فسبحان اخلالق العظيم.
فجنني اإلنسان
ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﭐﱠ ،هنا تظهر مزية اإلنسان ذو اخلصائص املتميِّزة،
ُ
يُشبِه جنني احليوان يف أطواره اجلسدية ،ولكن جنني اإلنسان ينشأُ خل ًقا آخر ،ويتح َّول إىل تلك اخلليقة
جمرًدا من خصائص االرتقاء والكمال
جنني احليوان يف مرتبة احليوانَّ ،
املتميِّزة ،املستعدة لالرتقاء ،ويبقى ُ
اليت ميتاز هبا جنني اإلنسان.
إن جنني اإلنسان جمهز خبصائص معينة التشابه غريه من األجنة،هي اليت تسري به لينتهي بصورة
اإلنسان فيما بعد ،وهو ينشأ ﱡﭐ ﲣ ﲤﭐﱠ يف آخر أطواره اجلنينية ،بينما يقف اجلنني احليواين عند
ِ
تجاوز احليوان رتبتَه
التطور احليواين؛ ألنه غري َّ
ُّ
مزود بتلك اخلصائص ،و بطبيعة احلال فإنه ال ُميكن أن ي َ
تطورا آليًّا ،كما تزعم النظريات املادية ،فهما نوعان خمتلفان ،اختلفا
احليوانية ،فيت َّ
طور إىل رتبة اإلنسان ً
صريت ساللة الطني إنسانًا ،واختلفا بعد ذلك بتلك اخلصائص املعينة الناشئة
بتلك النفخة اإلهلية اليت َّ

من تلك النفخة ،واليت ينشأ هبا اجلنني اإلنساين ﱡﭐ ﲣ ﲤﭐﱠ  .قال صاحب الظالل "وإمنا اإلنسان
ِ
ويتحول اإلنسان
يتشاهبان يف التكوين احليواين ،مث يبقى احليوان حيوانًا يف مكانه ال يتعدَّاه،
واحليوان
َّ
خل ًقا آخر قابالً ملا هو مهيَّأ له من الكمال ،بواسطة خصائص مميزة ،وهبها اهلل عن تدبري مقصود ال
تطور آيل من نوع احليوان إىل نوع اإلنسان"(.)1
عن طريق ُّ
وبعدأن تنتهي مرحلة نفخ الروح ،تأي مرحلة تكوين السمع والبصر ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ

ﲿﭐﱠ [النحل ،]78 :وقدَّم املوىل سبحانه حاسة السمع على حاسة البصر ،وقد ثبت علميًّا
وما بعد
يتكون قبل البصر ،مث بعد ذلك
بالدليل القاطع أن السمع َّ
ُّ
يستمر منو اإلنسان يف بطن أمه ي ً
يوم وشهراًبعدشهر إىل أن يكتمل منوه وخيرج من بطن أمه طفالً ،ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ [غافر.]67 :

( )1قطب ،في ظالل القرآن ،ط ،17ج  ،5ص .182
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المطلب الثالث :أطوار اإلنسان في القرآن الكريم
إذا نظرنا وتدبَّرنا ما ورد يف القرآن الكرمي عن اإلنسان نظرَة متعن وحتليل وتقسيم ألطواره ،سنجد
حدودا فاصلة بني أطوار ومراحل اإلنسان ،إال أن الباحث اجتهد يف هذا
يض لع
أن اهلل جل جالله مل َ
ً
معتمدا على اهلل مستدالًّ باآليات واألمساء اليت وردت متعلِّقة هبذه األطوار وأقوال العلماء فيها،
البحث
ً
واهلل ويل التوفيق.
أوالا :مرحلة المهد:
ومهد مبعىن
نام فيهَّ ،
جاء لفظ املهد يف قواميس اللغة :مبعىن السري ِر الذي يُهيَّأ للطفل ،ويُوطَّأ لي َ
وطَّأ وسهل" .املهد :اسم للمضجع الذي يهيَّأ للصيب يف ِ
رضاعه ،وهو يف مهده األصل مصدر مهده

إذا بسطه وسواه"(.)1

ويؤكد هذا املعىن ماجاءت به اآلية الكرميةوهي حتكي احلوار بني مرمي وقومها بقوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [مرمي]29 :؛ أي :كيف تطلبني مناخطاب
صيب صغري ال يفهم واليعقل وحتليننا إليه يف اجلواب ،وهو على حالته رضيع يف مهده وال ميلك أدَن
صفات املميز.
ويف ضوء ذلك نرى أن مرحلة املهد تبدأمن حلظة الوالدة وحىت هنايةالفطام ،أوهي مدة الرضاعة؛
بسط ويُهيَّأ للصيب فيها حىت يشتد عوده ويصبح قادراًعلى احلركة واألكل مما تنبت األرض.
حيث يُ َ

ثانياا :مرحلة الصبا :من المهد إلى ما قبل البلوغ:

ورد لفظ الصبا يف املعجم الوجيز مبعىن الصغر واحلداثة ،وهو من "صبا فالن صبوة" ،مبعىن مال
الصبية
بعد ،و َّ
وتشوق ،أما االسم َّ
إىل اللهو ،وإليه َّ
حن َّ
الصيب فهو الصغري دون الغالم ،أو َمن مل يُفطَم ُ
درب على املهنة بالعمل واحملاكاة ،قال تعاىل:
و ِّ
الصبيان هو الناشئ الذي يُ َّ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱆ ﱇ ﱈﭐﱠ [مرمي.]12 :
ﱅ

واملقصود بقوله ﱡﭐ صبياًﭐ ﱠ عند أكثر املفسرين هلذه اآلية :أي مل يبلُ ِغ احلُلم بعد ،وقد ذكر
املفسرون يف معاين هذه اآلية :أن َمن قرأ القرآن قبل أن يبلغ احللم فهو ممَّن أ ِ
ُوي احلكم صبيًّا.
( )1طنطاوي ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،ط ،1ج  9ص .34
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وقال الطربي ":وأعطيناه الفهم لكتاب اهلل يف حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال"(.)1
وعند الفقهاء :الصيب هو ما دون احلُلم ،بدليل حديث السيدةعائشة رضي اهلل عنها عن النيب
 أنه قالُ " :رفِع القلم عن ثالث ،عن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب حىت حيتلم ،وعن اجملنون حىت
ِ
يعق َل"(.)2
ثالثاا :مرحلة ال ُف َّتوة:

ُّ
متتد هذه املرحلة من االحتالم حىت مرحلة الكهولة.
الشاب يف أول شبابه بني املراهقة والرجولة.
وقد ذكر أهل اللغة :الشباب :بني املراهقة والرجولة ،والفىت:
ُّ
ويف القرآن الكرمي :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﭐﱠ [الكهف.]62 :
وقد قال اهلل -سبحانه وتعاىل :-

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﭐﱠ [الكهف.]10 :
إذا تأملنا أقوال املفسرين يف معىن (الفتية) سنجد أهنا مرحلة الشباب ،أو ما بعد البلو
واإلحتالم ،فقال بعضهم :الفتية مجع فىت وهومجع تكسري ،وهو من مجوع الفتية ،ويدل لفظ الفتية على
مجع لفىت وهو الشاب الكامل.
أهنم شباب ال شيب ،وقال بعضهم :الفتية هي ٌ
رابعا :الكهولة:
ا
تكتمل َّقوته البدنية والعقلية؛ أي :هي مرحلة االكتمال والرشد.
يصري الفىت كهالً عندما
ُ

والكهل :هو َمن جتاوز الثالثني إىل اخلمسني.

قال تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﭐﱠ [آل عمران.]46 :
يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل" :الكهل :بني حال الغلومة وحال الشيخوخة"(.)3
والعرب بطبيعتها تثين على مرحلة الكهولة؛ ألهنا املرحلة الوسطى يف استحكام السن ونضوج
( )1الطربي ،جامع البيان في تأويل القرآن ،د.ط ،ج ،15ص474
( )2السجستاين ،السنن ،ط ،1رقم احلديث ( ،)4398والنسائي ،السنن ،ط ،1رقم احلديث (.)3432
( )3القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ،ط ،2ج ،4ص.90
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العقل وجودة الرأي والفهم.
وقد أورد البغوي رمحه اهلل يف تفس ِريه هلذه اآلية قوالً البن عباس ،قال" :أرسله اهلل وهو ابن
ِ
شهرا مث رفعه اهلل إليه"(.)1
ثالثني سنة ،فمكث يف رسالته ثالثني ً

خامسا :الشيخوخة:

و ُّ
متتد هذه املرحلة من الكهولة إىل اهلرم.
شيخا وشيخوخة :مبعىن أسن ،والشيخَ :من أدرك سن
ويف قواميس اللغة :شاخ اإلنسان ً
الشيخوخة ،وهي غالبًا عند اخلمسني ،وفوق الكهل ودون اهلَِرم.
بعد أن يتجاوز اإلنسان مرحلة الكهولة يدخل يف مرحلة جديدة من النمو ،ومن املالحظ أن
ضعف حىت يصل
ف عن القيام مبا كان يقوم يف مرحلة الكهولة ،وي ُّ
ستمر ال ُ
اإلنسان يف هذه املرحلة يضعُ ُ
كل شيء إذا اكتمل يبدأ يف
إىل النهاية وهي الوفاةوهناية األجل ،وهذه من حكمة اهلل يف خلقه أن َّ
النقص من حيث بدأ ،يقول اهلل تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﭐﱠ [غافر.]67 :
وقال جل جالله :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﭐﱠ [األحقاف]15 :؛ أي إن هذه
املرحلة تبدأ بعد سن األربعني.
سادس ا :مرحلة الهرم:
هرما؛ أي :بلغ أقصى الكرب وضعف ،فهو هرم ،وهذه الفرتة هي
وجاء يف معاجم اللغةَ :ه ِرم الرجل ً
من أواخر مراحل اإلنسان ولكن مع ذلك كل األطوار اليت مير هبا اإلنسان هنايتها واحدة فقد جاء
اخلطاب األهلي ليبني حقيقة األمر وخامتته ،فقال تعاىل:

ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ [املؤمنون ،]16 ،15 :فقد يُ ِّبني املوىل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية أهنم
حمتلما ،مث يكون شابًّا،
صغريا ،مث يكون ً
بعد أن أنشأهم خل ًقا آخر فأخرج الواحد منهم من بط ِن أُمه ً
هرما ،فهم مجيعهم صائرون إىل املوت سواءمن طال عمره
مث يكون كهالً ،مث يكون ً
شيخا ،مث يصبح ً
( )1البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ط ،4ج 3ص.116
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منهم أو مل يطل.
أيضا اإلمام ابن كثري" :قال العويف عن ابن عبَّاس :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥﭐﱠ [املؤمنون:
ويقول ً
صغريا ،مث احتلم ،مث صار شابًّا ،مث
]14؛ يعين :ننقله من حال إىل حال؛ أي :خرج طفالً ،مث نشأ ً
هرما"(.)1
كهالً ،مث ً
شيخا ،مث ً
ومن الالفت للنظر أنه ليس هناك حدود زمنية فاصلة بني هذه املرحلة وماقبلها؛ ألن هناك
فروقًا وظروفًا ومؤثرات قد ختتلف من شخص آلخر ،ومن بيئة إىل أخرى ،كل حسب ما يسره اهلل له.
وبالعودة إىل سورة الروم ،ملا بني املوىل جل يف عاله عظمته يف االبتداء بقوله

ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﭐﱠ [الروم ]8 :وبني قدرته يف االنتهاء ،بقوله

تعاىل :ﱡﭐ ﲬ

ﲭ ﲮﭐﱠ [الروم ]12 :وأن الناس ينقسمون إىل قسمني ،فيحكم املوىل جل جالله على القسم
األول بأن هؤالء للجنة ،وحيكم على القسم الثاين بأن هؤالء يدخلون النار ،بعد كل ذلك أمر بتنزيهه
عن كل سوء ،وحبمده على كل حال ،فقال :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﭐﱠ [الروم.]17 :
والفاء يف قوله :ﱡﭐ ﱍﭐﱠ لرتتيب ما بعدها على ما قبلها ،ولفظ (سبحان)اسم مصدر ،منصوب
بفعل حمذوف أي ّنزهوا اهلل سبحانه ،ومعىن اآلية :إذا علمتم ما أخربتكم به قبل ذلك ،فسبحوا اهلل

-تعاىل -ونزهوه عن كل نقص ﱡﭐ ﱏ ﱐﭐﱠ أي :وقت املساء حني إقبال الليل

وظالمهﭐﱡﭐ ﱑ

ﱒﭐﱠ أي :حني إسفار النهار بضيائه(.)2
وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﭐﱠ [الروم ]18 :هي مجلة إعرتاضية لبيان أن
كل املخلوقات يف الكون حتمده على نعمه ،وأن فوائد هذا الثناء تعودبالنفع عليهم ال عليه.
وقولهﭐﱡﭐ ﱙﭐﱠ معطوف على ﱡﭐ ﱏ ﱐﭐﱠ املقصود :سبحوا اهلل تعاىل يف كل األوقات،
حني تصبحون ،وحني متسون ،وحني يسدل الليل سرته .وحني تكونون يف وقت الظهرية ،فإنه هو مبفرده
املستحق للحمد والثناء من أهل السماوات ومن أهل األرض ،ومن مجيع املخلوقات.
وقد أخرج الطرباين يف املعجم الكبري عن سهل بن معاذ بن أنس  ،عن أبيه  ،عن رسول اهلل
( )1ابن كثري ،تفسير القرآن العظيم ،ط ،2ج 5ص.467
( )2البغوي ،تفسير البغوي ،ج  17ص .406
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صلى اهلل عليه وسلم قال  :أال أخربكم مل مسى اهلل إبراهيم خليله الذي وىف ؟ ألنه كان يقول كلما
أصبح  ،أو أمسى { :سبحان اهلل حني متسون وحني تصبحون} حىت ختم اآلية.)1(" .
مث بني -سبحانه -وجه من وجوه قدرته فقال :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﭐﱠ كإخراجه ا ِإلنسان
من النطفة ،والنبات من احلب ،واملؤمن من الكفار ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﭐﱠ كما يف عكس هذه
األمور ،كإخراجه النطفة من ا ِإلنسان ،واحلب من النبات ،والكافر من املؤمن.
ﱡﭐ ﱥ ﱦ} بالنبات ﱡﭐ ﱧ ﱨﱩﭐﱠ  :أي :بعد قحطها وجدهبا ،كما قال سبحانه:
ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﭐﱠ [احلج:
 ،]5وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱪ ﱫﭐﱠ [الروم ،]19 :هذا تذييل قصد به تقريب إمكانية البعث من
العقول واألفهام.معناه :ومثل هذا ا ِإلخراج للنبات من األرض ،وإخراج احلي من امليت ،خنرجكم أيها
الناس من قبوركم يوم البعث ،للحساب واجلزاء.
مث أورد املوىل سبحانه وتعاىل بعد ذلك أنواعا من األدلة على قدرته اليت ال يعجزها شيء ،منها
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [الروم.]20 :
واآليات :مجع آية ،وتطلق على اآلية القرآنية ،وعلى الشيء العجيب ،كما يف قوله تعاىل :
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﭐﱠ [املؤمنون ]50 :واملراد هبا هنا :األدلة الواضحة ،والرباهني الساطعة،
الدالة على وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل وقدرته.
واملعىن :ومن آياته الدالة على عظمته ،وعلى كمال قدرته ،أنه خلقكم من تراب ،أي :خلق
أباكم آدم من تراب ،وأنتم فروع عنه.
و(إذ) يف قوله :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [الروم ]20 :هي الفجائية.
أي :خلقكم هبذه الصورة الباهرة من مادة الرتاب اليت ليس فيها رائحة للحياة ،مث صرمت بعد
َخل ِقنا إياكم يف أطوار متعددة ،بشراً تنتشرون يف األرض ،ومتشون يف مناكبها ،وتتقلبون فيها تارة عن
طريق الزراعة ،وتارة عن طريق التجارة ،وتارة عن طريق األسفار ،كل ذلك طلبا للرزق ،وجلمع املال.
وعرب سبحانه وتعاىل ب (مث) املفيدة للرتاخي ،ألن انتشارهم يف األرض ال يتأتى إال بعد مرورهم بأطوار
( )1الطرباين ،املعجم الكبري ج  20ص  192رقم احلديث (.)427
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متعددة ،منها أطوار خلقهم يف بطون أمهاهتم ،وأطوار طفولتهم وصباهم ،إىل أن يبلغوا سن البلو
والرشد.
وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء لكنها وقعت هنا بعد مث ،بالنسبة إىل ما يليق هبذه
احلالة اخلاصة ،وهي أطوار ا ِإلنسان ومراحله ،كما حكاها املوىل سبحانه وتعاىل يف مواضع عديدة ،من
كونه نطفة ،مث مضغة ،مث عظمها مكسوها حلما.
مث انتقلت السورة الكرمية إىل بيان آية ثانية ،دالة على كمال قدرته ورأفته بعباده ،فقال :ﱡﭐ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﭐﱠ [الروم ]21 :أي :ومن آياته الدالة على رمحته بكم ،أنه سبحانه
وتعاىل خلق لكم ﱡﭐ ﱾ ﱿﭐﱠ أي :من جنسكم يف البشرية وا ِإلنسانية أزواجاً.
قال اآللوسي" :قوله :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀﭐﱠ فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه
السالم متضمن خللقهن من أنفسكم (فمن)للتبعيض واألنفس مبعناها احلقيقي ،وجيوز أن تكون (من)
ابتدائية ،واألنفس جماز عن اجلنس ،أي :خلق لكم من جنسكم ال من جنس آخر ،قيل :هو األوفق
ملا بعد"(.)1
وقوله سبحانه :ﱡﭐ ﲁ ﲂﭐﱠ توضيح لسبب خلقهم على هذه الطريقة .أي :خلق
لكم من جنسكم أزواجا ،لتسكنوا إليها ،ومييل بعضكم إىل بعض ،فإن اجلنس إىل اجلنس أميل،
والنوع إىل النوع أكثر ائتالفاً وانسجاما ﱡﭐ ﲃﭐﱠ سبحانهﭐﱡﭐ ﲄﭐﱠ يا معشر األزواج

والزوجات ﱡﭐ ﲅ ﲆﲇﭐﱠ أي :حمبة ورأفة ،مل تكن بينكم قبل الزواج ،وإمنا حدثت عن طريق
الزواج الذى شرعه املوىل سبحانه وتعاىل بني الرجال والنساء ،والذى وصفه تعاىل هبذا الوصف
الدقيق ،يف قوله عز وجل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ [البقرة]187 :

ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊﭐﱠ

الذى ذكرناه قبل ذلك ﱡﭐ ﲋﭐﱠ عظيمة هتدى إىل الرشد وإىل االعتبار ﱡﭐ ﲌ ﲍﱠ يف
مظاهر قدرة اهلل تعاىل ورمحته خبلقه.
المطلب الرابع :الفوائد التربوية المستفادة من دراسة أطوار اإلنسان في القرآن الكريم
كرمه حيث جعل
 1إن هذا اإلنسان الذي بدأ اهللُ خلقه من طني وماء َم ِهني ،قد رفع قدره و َّ
( )1اآللوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ط ،1ج 11ص.31
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املالئكة العابدون الطائعون النورانيون الذين يف طاعة دائمة ال يعصون اهلل ما أمرهم يسجدون له
سجودطاعه هلل ال سجود عبادة آلدم ،قال -تعاىل :-

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﭐﱠ [البقرة.]34 :
وكذلك أخرج من رمحتِه َمن أىب وامتنع عن السجود له ،لذلك هنى العلماء أن يهان اإلنسان،

ضرب على وجهه مهما كان السبب حىت ولو كان ألجل الرتبية وتقومي السلوك ،قال تعاىل :
وأن يُ َ

ﱡﭐ

ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍ ﲎﭐﱠ [اإلسراء.]70 :
 2خلق اهلل سبحانه تعاىل اإلنسان يف عدة أطوار؛ حيث أنشأه سبحانه بالتدرج طَ ًورا بعد
جل شأنه قادر على أن يقول له كن فيكون على هذا احلال،
طَور حىت صار يف أحس ِن تقومي ،وهو َّ
ولكنه سبحانه وتعاىل اختار لنفسه سنة اإلنشاء املتدرج ،وهذه هي سنة املوىل سبحانه وتعاىل يف خلقه،
ولذلك وجب علينا أن نأخذ هذا التدرج بعني االعتبار يف تربيه اإلنسان ،وأن عملية الرتبية ال تأي دفعة
واحدة.
 3كانت قبضة الرتاب اليت ُخلِق منها آدم من مجيع األرض ،لذلك خرجت ذريَّته متفرعة
متنوعة خمتلفة ،منها األسود واألبيض ،والطويل والقصري ،والصاحل والطاحل ،وعلى هذا فإن هناك فروقًا
غريوا من أساليبهم وطرقهم يف الرتبية على
فردية بني البشر مجاعات وأفر ًادا ،وعلى املربِّني أن يُ ِّنوعوا ويُ ِّ
حسب احلاجة.
 4إعالن الطاعة املطلقة هلل سبحانه وتعاىل والتسليم واالنقياد ألوامره ونواهيه سبحانه وتعاىل
اض وعدم اإلتباع ،فهو ملعو ٌن مطرود من رمحتِه جل وعال.
وأن َمن وسوست له نفسه االعرت َ
 .5خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقومي ،قال تعاىل:
[التني ،]4:وامليعاد يف ذلك هو اإلميان والعمل الصاحل.

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠﭐ

يتكون اإلنسان من جزءي ِن أساسيني جزء ملموس وجزء حمسوس ،ومها اجلسد والروح ،وال
َّ 6
بد أن يتم إشباع اجلزءين ،فكل منهما يؤثِّر ويتأثر باآلخر.
ومن الفوائد التربوية من دراسة أطوار خلق اإلنسان:
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 توايل هذه األطوار طَ ًورا بعد طَور ،يدل على وجود اهلل سبحانه وتعاىل وعلى بيان عظمته جل
جالله ،ويثبت بديع صنعه ،كما أن نشأة اإلنسان على هذه الشاكلة واألطوار وتتابعها وترتيبها
هبذا النظام ،يدل على أن تدرجه ومنوه هو أمر مقصود مدبر ،ويستحيل أن يكون حمض صدفة
بال حكمة.
 اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل والسري على هنج القرآن ،والتسليم واالنقياد الكامل هلل جل جالله.
 ذكر القرآن الكرمي هلذه املراحل واألطوار هبذا التتابع ،بعكس اهتمام القرآن الكرمي باإلنسان
بشكل عام ،وبالطفل بشكل خاص.
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المبحث الرابع :استنباط آيات اهلل في الكون واآلفاق
الكون مليء بالعجائب واألسرار الباهرة واملعجزات اليت تدل على قدرة اخلالق جل جالله يف
صنع هذا الكون املزدحم هبذا العددالكبري الذي الحيصى من اجملرات والكواكب والنجوم اليت ال يعلم
عددها إالاهلل ،وفق نظام بالغ الدقة يدعو إىل التفكر والتدبر يف عظمة اخلالق وبديع صنعه ودالئل
قدرته االمتناهية ،واليت تعود على اإلنسان بالنفع يف زيادة إميانه وإخالصه العبادة هلل إذا أعمل عقله
وتفكر يف ملكوت هلل فيزداد حبه لربه وخضوعه له وتسليمه األمر هلل والتوكل عليه يف مجيع األمور.
هندسة البناء في الكون
املتأمل يف بناء الكون يالحظ هندسة هذا البناء الكوين يف جمموعة الكواكب الشمسية اليت
تدور يف دورات منتظمة حول الشمس يف جمموعة من املسارات احملددة هلا واليت قدرها اهلل تبارك وتعاىل
وكذلك األقمار اليت تدور حول الكواكب يف مدارات متوافقة مع النظام العام جملموعة الشمسية ومن
مظاهر قدرة اهلل يف الكون أيضا وضع األجرام السماوية وموقعها بني بعضها البعض فهذا البناء اهلندسي
احملكم من النجوم واجملرات والغازات والدخان والغبار واليت متأل الكون يف اتساق مذهل حيافظ علي
املسافات بني هذه األجرام السماوية ،يقول اهلل تعايل يف كتابه العزيز:

ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﭐﱠ [غافر ]64 :وقوله أيضا:

ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞﭐﱠ [البقرة.]22 :
التوازن في الكون
اهلل سبحانه وتعاىل قدر كل شيء يف هذا الكون ،فال جمال للخطأ أوالصدفة أو العشوائية ،فكل
شيء يف هذا الكون يسري وفق نظام حمكم ودقيق،ومن األمثلة على ذلك :التوازن العجيب بني مكونات
الغالف اجلوي الذي يتكون من ستة أنواع خمتلفة من الغازات ،فالغالف اجلوي يتكون من النرتوجني
بنسبة  % 78وميثل األوكسجني ما نسبته  % 21ومكونات وغازات أخرى بنسب ضئيلة مثل األرقون،
األوزون وثاين أكسيد الكربون وغريها ،ومن دالئل بديع صنع اهلل عز وجل يف هذا الكون أن جعل
نسبة األوكسجني بالقدر املناسب والالزم لتنفس مجيع الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات وسائر
املخلوقات اليت تعيش يف هذا الكون ،فسبحان اهلل الذي قال يف كتابه العزيز
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ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿﭐﱠ فلو ارتفعت نسبة األوكسجني يف الغالف اجلوي لألرض ألدى إىل اشتعال الغالف
اجلوي وهللكت مجيع املخلوقات على سطح األرض.
.

إذن هناك قوانني تنظم وتتحكم يف هذا الكون أبدعتها القدرة اإلهلية ،ومنها قانون التوازن واليت
تتجلى فيها قدرة اهلل يف خلق هذا الكون املذهل .ومن األمثلة أيضا :أن جعل اهلل تبارك وتعاىل كثافة
اجلليد والثلوج أقل من كثافة املاء مما يؤدى إىل طفوها على سطح املاء يف احمليطات والبحار واألهنار
وعدم نزوهلا إىل األعماق ،فلو مل تكن كثافة الثلوج هبذه النسبة احملددة لتجمدت املياه يف تلك البحار
واحمليطات واألهنار ومل يبقى شيءمن األمساك وغريها من الكائنات البحرية على قيد احلياة.
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المطلب األول:
اآليات الكونية التي استشهدت بها سورة الروم على طالقة القدرة اإللهية:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱠ [الروم.]٢٧ – ٢٠ :
إن خلق السماوات واألرض ،وخلق اإلنسان ،وخلق األحياء ،كل ذلك يف زوجية تشهد للخالق
وحده (سبحانه) بالوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه ،ومنها اختالف لغة الناس وتعددألواهنم ،وإعطاء
اإلنسان القدرة على النوم بالليل أو يف النهار ،وعلى ابتغاء فضل اهلل ،ومن آياته الربق والرعد ،وإنزال
املطر ،وإحياء األرض بعد موهتا ،وقيام السماوات واألرض بأمره ،وخضوع كل من فيها أو عليها
بأمره ،وبعث املوتى بأمره ،وأنه هو الذي يبدأ اخللق مث يعيده ،وهلل املثل األعلى يف السماوات
واألرض.
ومن آياته الباهرة إرسال الرياح بفضل منه ورمحة ،وتسيري السفن بأمره ،وإثارة السحاب ،وما
يتبع ذلك من أحداث بأمره سبحانه ،ومرور كل إنسان مبراحل متعددة .من الضعف ،إىل القوة ،مث
إىل الضعف من بعدالقوة مث الوفاة ،ومن آياته أنه حييي املوتى وأنه سبحانه على كل شيء قدير .
احلب من
احلب ،وكذلك خيرج ّ
فاهلل جل جالله حييي األرض بإنزال املطر ،فيخرج النبات من ّ
النبات ،ومثل هذا اإلخراج خيرجكم من قبوركم أحياءً بعد أن كنتم أمواتاً ،وماذلك على اهلل بعسري.
فاحلق جل جالله بعد إيراده األمثلة الواضحة ببعث األجساد عقال ،أوضح أنه كذلك خروجنا من
القبور.
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احلسية وهذه املقارنات تبني للناس طريق اإلميان ،وحقيقة ارتباط احلياة الدنيوية
هذه األمثلة ّ
باحلياة األخروية ،وما أكثر هذه األمثلة يف القرآن الكرمي.
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المطلب الثاني :بعض أدلة القدرة اإللهية والوحدانية
لقد ذكر اهلل تعاىل جمموعة من الرباهني الساطعة العظيمة ال ّدالة على قدرته الباهرة وعظمته
وتوحيده ،وهي تشمل بدء خلق اإلنسان من تراب ،وخلق األزواج من جنس األزواج ،وإجياد رباط
مودة ورمحة بني الزوجني ،وخلق السماوات واألرض ،واختالف األلسنة واأللوان ،والنوم بالليل والنهار،
الرعد ،وإنزال املطر من السماء ،وقيام السماء واألرض
وطلب الرزق من فضل اهلل ،وإراءة الربق ،وقصف ّ
بأمره وتدبريه ،واالستجابة ألمره باإلعادة أحياء ،وملكه مجيع من يف السماوات واألرض ،والتذكري ببدء
اهلل اخللق ،مث إعادهتم أحياء من القبور .وهذا ما أوردته اآليات الكرمية التالية:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱﭐﱠ[ .سورة الروم ،اآليات .]27 20
يف اآليات اخلمس األوىل تنبيه على آيات اهلل ونعمه ومشاهد كونه ونواميسه:
-1فمن آياته خلق الناس من أصل ترايب ،مث تكاثروا وانتشروا يف أحناء األرض.
-2ومنها أنه خلق من نفس جنسهم وأنفسهم أزواجاً هلم ليسكن ويستأنس ويطمئن كل زوج
بزوجه وأوجد فيهم عاطفة التو ّاد والرتاحم جتاه بعضهم البعض.
-3ومنها خلقه للسموات واألرض وتعدد ألوان الناس واختالف ألسنتهم.

-4ومنها أنه جعل الليل والنهار لينام الناس يف األول ويسكنوا ويسرتحيوافيه ،وجيتهدوا يف الثاين
يف طلب الرزق وابتغاء فضل اهلل وقضاء حاجاهتم ومصاحلم املختلفة.
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-5ومنها أنه جل جالله هو الذي يرسل الربق فيخيف به الناس من ناحية ويؤملهم برمحته من
ناحية أخرى حيث ينزل املاء على أثرالربق من السماء فيحيي األرض باملاءبعد جفافها وموهتا.
-6ومنها أن نواميس هذا الكون وقوانينه ،تقوم بأمره على أمتّ وجه وأكمله ،حىت إذا حان
الوقت الذي يف علم اهلل دعى الناس إليه فلبّوا النداء وخرجوا من قبورهم.

ففي كل ذلك آيات بيّنات ودالئل ساطعات على عظمته وبالغ قدرته وكونه مصدر كل نعمة
ورمحة ومدبر كل أمر ،اليدركها ويقنع هبا إالمن حسنت نيته وصفا قلبه وف ّكر وتع ّقل ورغب يف تدبّر
احلق واحلقيقة.
األمور ومعرفة ّ
ويف اآليتني األخريتني تقرير تعقييب على هذه اآليات:

-1فكل خملوق يف السماوات واألرض خاضع له سبحانه.
-2هوالوحيد سبحانه الذي يبدأ اخللق مثّ يعيده.

-3وأماإعادة اخللق مرة ثانية فهوأهون من بدئه ،وهذا األمرجممع عليه عقالً ،وله سبحانه املثل
األعلى يف السماوات ويف األرض ،وهو العزيز القادر الذي ال يعجز عن فعل شيء ،وهواحلكيم الذي
ال يفعل ّإال ما فيه الصواب واحلكمة.
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المبحث الخامس :بعض الجوانب التي تناولتها سورة الروم

وفيه مطلبان:
المطلب األول :آيات قرآنية معجزة
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶﭐﱠ [الروم.]3-1:
في رحاب التفسير
يذكر املفسرون يف كتبهم أن هذه اآليات نزلت حني تغلب ملك الفرس -ويدعى سابور –
على بالد الشام وما واالها من بالد اجلزيرة ،وأقاصي بالد الروم فاضطر ملك الروم هرقل للهرب حىت
أجلأه إىل القسطنطينية وحاصره فيها ملدة طويلة مث عادت الدولة هلرقل.
كانت دولتا فارس والروم من أقوى دول األرض يف ذلك الوقت ،وكان بينهما من اإلقتتال واحلروب ما
يكون بني الدول املتساوية املتكافئة يف القوة،أما من حيث الديانة فهما خمتلفني ،فكان الفرس مشركني
يعبدون النار ،وكان الروم أصحاب كتاب ،ينتسبون إىل التوارة واإلجنيل وهم بذلك أقرب إىل املسلمني
من الفرس ،فكان املؤمنون حيبون انتصارالروم وغلبتهم على الفرس ،وكان املشركون – بسبب توافقهم
مع الفرس يف الشرك – حيبون انتصار الفرس على الروم ،فانتصر الفرس على الروم ،وغلبوهم وهزموهم
شرهزمية،ففرح هبذا اإلنتصار املشركون يف مكة وحزن املسلمون ،فأخربهم اهلل أن الروم ستنتصرعلى
الفرس.
معجزة تاريخية
كانت هذه األيام يف عام  620للميالد بعد سبع سنوات تقريباً من هزمية امرباطورية الروم على
يد الفرس الوثنيني ،وقد أشارت اآلية إىل أن الروم البيزنطيني سوف حيققون النصر قريباً يف معركة أخرى،
فقد عاَن الروم البيزنطيون وقتها خسائر جسيمة مما جعل أمر إمرباطوريتهم يف خطر ،ولذلك كان من
الصعب انتصارها مرة أخرى ،ومل تكن دولةالفرس فقط هي العدو الوحيد ،بل كان معهم أيضاً
اآلفار،والسالف ،واللومبارديون ،وحينما وصل اآلفار إىل مشارف أسوار القسطنطينية،أمر إمرباطور
وحتول إىل أموال إلمداد
البيزنطيني (هرقل) وقتها أن يصهروا الذهب والفضة املوجودةيف الكنائسُ ،
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اجليش وتغطية تكاليف احلرب ،فلم يكن ذلك كافياً ،فأذابو األصنام و التماثيل الربونزية وحولوها إىل
أموال ،فأغضب ذلك الكثري من املؤيدين املناصرين هلرقل ،ووصلت اإلمرباطورية إىل حافة اإلهنيار ،فقد
غزت إمرباطوية فارس الوثنيون كالً من وادي الراخوين ،وكليليكيا وفلسطني وسوريا ،ومصر اليت كانت
قبل ذلك ترزح حتت احلكم البيزنطي ،وباإلمجال ،فإن اجلميع كانوا يتوقعون أن تدمر اإلمرباطورية
البيزنطية ،فنزلت اآليات األوىل من سورة الروم وهم على هذه احلالة ،لتُعلن أن اإلمرباطورية البيزنطية
سوف تنتصر يف غضون بضع سنني من هزميتها ،ولكن هذا النصر بدا مستحيالً بالنسبة للمشركني
العرب إىل درجة دفعت هبم إىل اإلستهزاء والسخرية من القرآن الكرمي ،وظنوا أن هذا النصر الذي يدعيه
القرآن مل ولن يتحقق ،وبعد ما يقارب السبع سنوات من نزول اآليات من سورة الروم ،ويف الشهر الثاين
عشر من عام(  )627ميالدية وقعت معركة حامسة بني اإلمرباطورية الفارسية والبيزنطية ،وهزم الروم
البيزنطيون الفرس هزمية نكراء مل تكن متوقعة ،وبعد عدة أشهرمن املعركة متت املعاهدة بني الروم و
الفرس واليت أجربت األخرية على إعادة األراضي اليت استولوا عليها.
(فِي أَ ْدنَى ْاأل َْر ِ
ض)
هنا وجه إعجازي من نوع آخر يف هذه اآليات ،وهو أهنا تثبت حقيقة جغرافية مل تكن يف
ذلك الوقت معروفة عند أحد ،فاآلية الثانية من سورة الروم ُختربنا أن الروم كانوا قد خسروا احلرب يف
أدَن األرض ،واملثري لالهتمام أن أهم مراحل احلرب اليت كانت بني الفرس والروم وأسفرت عن هزمية
الروم وخسارهتم مع الفرس ،وقعت يف أكثر منطقة يف العامل اخنفاضاً وذلك يف حوض البحر امليت،
الذي يقع يف منطقة تقاطع بني سوريا و وفلسطني واألردن ويبلغ مستوى سطح األرض هناك 395
مرتاً حتت سطح البحر ،مما جيعل هذه املنطقة هي أدَن األرض فعالً ،ومن املعلوم أن ارتفاع مستوى
حوض البحر امليت مل يكن ليُقاس آنذاك،يف ظل غياب تقنيات القياس املتطورة ،،فكان من املستحيل
ألي شخص وقتهامعرفةذلك.وهذا من إعجاز القرآن الكرمي .
أدنى األرض في العلم الحديث:
لقد ثبت علمياً بقياسات متعددة أن أكثر منطقة من أجزاء األرض اخنفاضاً هي غور
البحر امليت ،ويقع البحر امليت يف أكثر أجزاء الغور اخنفاضاً ،فإن مستوى منسوب سطح البحرامليت
يصل إىل حوايل أربعمائة مرت حتت مستوى سطح البحر ،ويصل منسوب قاعه يف أعمق جزء منه إىل
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قرابة الثمامنائة مرت حتت مستوى سطح البحر ،وهويعترب حبرية داخلية مبعىن أن قاعها يف احلقيقة جزءاً
من اليابسة .وغور البحر امليت هو جزء من خسف أرضي عظيم ميتد من منطقة البحريات يف شرقي
إفريقيا إىل حبرية طربيا ،مث حدود تركيا اجلنوبية ،مروراً بالبحر األمحر ،وخليج العقبة ،ويرتبط باخلسف
العميق يف قاع كل من احمليط اهلندي ،وحبر العرب وخليج عدن ،ويبلغ طول أغوار وادي عربة
البحر امليت األردن حوايل الستمائة كيلومرت ،ممتدة من خليج العقبة يف اجلنوب إىل حبرية طربيا يف
الشمال ،ويرتاوح عرضها بني العشرة إىل العشرين كيلومرتاً .ويعد منسوب سطح األرض فيها أكثر
أجزاء اليابسة اخنفاضاً حيث يصل منسوب سطح املاء يف البحر امليت إىل 402مرتاً حتت املستوى
املتوسط ملنسوب املياه يف البحرين اجملاورين :البحر األمحر والبحراألبيض املتوسط ،وهو أخفض منسوب
أرضي على سطح اليابسة كما يتضح من األرقام التالية :منسوب سطح األرض يف وادي عربة=350
 400مرت حتت مستوى سطح البحر .ومنسوب أعمق نقاط قاع البحر امليت يبلغ= 794مرت حتت
مستوى سطح البحر .ومنسوب سطح املاء يف البحر امليت يبلغ= 402حتت مستوى سطح البحر.
ومستوى سطح األرض يف غور األردن= 400 212مرت حتت مستوى سطح البحر .ومنسوب سطح
املاء يف حبرية طربيا= 209مرت حتت مستوى سطح البحر .ومنسوب قاع حبرية طربيا= 252مرت حتت
مستوى سطح البحر.ومنسوب سطح األرض يف قاع منخفض القطارة يف مشال صحراء مصر
الغربية= 133مرت حتت مستوى سطح البحر.ومنسوب سطح األرض يف قاع وادي املوت /كاليفورنيا
= 86مرت حتت مستوى سطح البحر.ومنسوب سطح األرض يف قاع منخفض الفيوم/مصر= 45مرت
حتت مستوى سطح البحر .ويرتاوح عمق املاء يف احلوض اجلنويب من البحر امليت بني الستة والعشرة
أمتار ،وهو بذلك يف طريقه إىل اجلفاف ،ويعتقد أنه كان جافاً إىل عهدليس ببعيد من تارخيه ،وكان
عامراً بالسكان ،وأن منطقة األغوار كلها من وادي عربة يف اجلنوب إىل حبرية طربيا يف الشمال كانت
كذلك عامرة بالسكان منذ القدم،حيث عرف البحر امليت يف املخطوطات التارخيية القدمية ،ووصف
بأمساءكثريةمثل :حبر سدوم ،حبرية زغر ،حبرية لوط،البحر الننت ،حبر األسفلت،وحبر عربة ،والبحر امليت
 ،وسبب ذلك أن املنطقة اشتهرت برتبتها اخلصبة،ووفرة مياهها فسكنتها القبائل العربية منذ القدم،
وهتافتت إليها من شىت البقاع ،من العراق ومن اجلزيرة العربية وبالد الشام وكذلك قوم لوط (عليه السالم)
الذين سكنوا مخس مدن يف أرض احلوض جنوباً من البحر امليت هي :سدوم،وأدمة،وعمورة ،وزغر،
وصوبييم ،وقد ازدهرت احلياة فيها حىت أواخر القرن العشرين قبل امليالد،مث تدمرت بالكامل وذلك
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بسبب عقاب إهلي نزل هبا ،وجاء يف القرآن الكرمي خرب عقاهبا ،بقول املوىل تبارك وتعاىل

ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﭐﱠ [هود ]82 :واألرض يف
حوض البحر امليت _بصفة عامة _ ويف اجلزء اجلنويب منه _بصفة خاصة _ واليت تعرف باسم األرض
املقلوبة ،تتميز باحلرارة الشديدة ،وبتفجر العيون املائية،واألخبرة الكربيتية احلارة فيها ،وبتناثر كتل
األسفلت اليت كانت تطفو على سطح مياه البحر امليت إىل عهدليس ببعيد.وأماقرى قوم لوط اليت
كانت موجودة يف احلوض اجلنويب من البحر امليت  ،واليت دمرت بالكامل بأمر إهلي ،ليس
هلاعالقةبالتحركات األرضية اليت شكلت تلك األغوار قبل مايقارب 25مليون سنة مضت ،ولكن بعد
دمارها بالعقاب اإلهلي دخلت املنطقة يف دورة أمطار غزيرة برمحة من اهلل تعاىل غسلت ذنوب اآلمثني
من قوم لوط مبياهها،وغمرت منطقة قراهم لتحوهلا إىل احلوض اجلنويب من البحر امليت  ،والذي يتجه
يف اآلونة األخرية إىل اجلفاف مرة أخرى ليصري أرضاً يابسة .وخالصة القول أن منطقة أغوار األردن
والبحر امليت حتتوي على أخفض أجزاء األرض على اإلطالق ،واملنطقة كانت حمتلة من قبل الروم
البيزنطيني يف زمن بعثة النيب عليه الصالة والسالم ،وكانت اإلمرباطورية الرومانية حيدها من جهة الشرق
اإلمرباطورية الفارسية الساسانية ،وكان النزاع بني هاتني اإلمرباطوريتني العظيمتني على أشدهيف هذا
الزمن،والبد أن كثرياً من معاركهما احلامسة قد وقعت يف أرض األغوار ،وهي أخفض أجزاء اليابسة
على اإلطالق ،ووصف القرآن الكرمي ألرض تلك املعركة الفاصلة اليت تغلَّب فيها الفرس على الروم ب
ﱡ ﭐ ﲡ ﲢ ﭐﱠ

معجز للغاية ألن أحداً من الناس مل يكن يدرك تلك احلقيقة يف زمن
ٌ
وصف ٌ

النبوة ،والحىت لقرون طويلة من بعده ،ورودها هبذا الوضوح يف مطلع سورة الروم يضيف بعداً آخر إىل
اإلعجاز التنبؤي يف اآليات األربع اليت استهلت هبا تلك السورة العظيمة ،أال وهو اإلعجاز العلمي.
فباإلضافة إىل ما جاء بتلك اآليات من إعجاز تنبؤي مشل اإلخبار بأمرغييب ،وحدد لوقوعه بضع
سنني ،فوقع كما وصفته تلك اآليات وكما حددت له زمنه ،فهذامن دالئل النبوة ،فإن وصف أرض
املعركة هبذاالتعبري القرآين ،يضيف إعجازاً علمياً جديداً ،يؤكدبالشك أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل،
وأن النيب حممدعليه الصالة والسالم الذي تلقاه كان متصالًبالوحي ،ومعلماً من قِبَ ِل خالق السماوات
()1
واألرض
وكما كانت هذه اآليات الكرمية من عالمات النبوة يف زمن الوحي إلخبارها بالغيب
( )1من موقع الدكتور زغلول النجار بتصرف.
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فيتحقق ،فهي ال تزال من دالئل النبوة يف زماننا وذلك بالتأكيد على أن املعركة الفاصلة قد
وقعت يف أخفض أجزاء اليابسة على اإلطالق ،وهي أغوار البحر امليت وما حوهلا من أغوار،
ويأي العلم احلديث ليؤكد هذه احلقيقة يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
المطلب الثاني :توصيف حال المؤمنين والمشركين وعاقبتهم
ﭧﭐﭨ ﭐﱡ ﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﭐﱠ [الروم.]٤٥ – 44:
الكفر هو :اخلروج عن اإلميان واالنسالخ منه ،وهذا هو املعىن احلقيقي ملعىن الكفر.
والكفر يف اللغة :معناه السرت والتغطية فالعرب تسمي الليل كافراً ألنه يسرت األشياء وخيفيها
الفالح كافراً ألنه يغطي احلب يف الرتاب حني زرعه( ،)1ومن هذا املعىن قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱘ
وتسمي ّ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪﭐﱠ [احلديد.]20 :
الزراع ،والسبب يف تسمية غري املؤمن كافراً أنه يرى األدلة الدالة على
واملقصود بالكفار هنا ُّ
توحيد اهلل سبحانه وتعاىل واإلميان به ،مث يصر على باطله وكفره مستكرباً .احينما يتأمل القارىء كالم
اهلل جل يف عاله عن زعيم الكافرين يف األرض (فرعون) الذي أعرض عن اإلميان باهلل نكراناً وجحوداً
الجهالً ،قال تعاىل على لسان موسى وهو خياطب فرعون:

ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﭐﱠ [اإلسراء.]102 :
أي لقد علمت يا فرعون أن اهلل سبحانه وتعاىل خالق السماوات واألرض هو الذي أنزل ما
شاهدته من اآليات كالعصا واليد لتبصر أنت وقومك ،وتعلموا أنين رسول من اهلل عز وجل وكذلك
أخرب سبحانه وتعاىل عن قوم فرعون أهنم علموا احلق ولكنهم كذبوه وزاغوا عنه ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﭐﱠ [النمل .]14 :أي تيقنت أنفسهم
أن اآليات اليت جاء هبا موسى هي آيات اهلل حقاً وصدقاً ،ولكنهم جحدوا أي أنكروا وكابروا وردوا
( )1أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1399 ،ه 1979 -م

ج  5ص .191
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احلق عن علم وبصرية،
وقد فعل بعض الصحابة شيئاً من هذه املناقضات لإلميان عن جهل حبكمها فأنكر عليهم
الرسول إنكاراً شديداً ومل خيرجهم من اإلميان .فعن املقداد بن األسود رضي اهلل عنه أنه قال قلت يا
رسول اهلل إن لقيت رجالً من الكفار فقاتلين ،فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة،
فقال :أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل؟ بعد أن قاهلا ،قال رسول اهلل  :ال تقتله قال فقلت يا رسول
اهلل إنه قطع إحدى يدي .مث قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ،قال رسول اهلل ":ال تقتله فإن قتلته
فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله ،وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قاهلا"( ،)1واملعىن أنه بذلك تقتل مؤمناً
وتصبح كافراً ،ويف حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما ،قال :بعثنا رسول اهلل  إىل احلرقة ،فصبحنا
القوم فهزمناهم ،وحلقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم ،فلما غشيناه ،قال :ال إله إال اهلل فكف
األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلته ،فلما قدمنا بلغ النيب  ،فقال« :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال
إله إال اهلل» قلت :كان متعوذا ،فما زال يكررها ،حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (.)2
والسبب يف ذلك أن أسامة كان جاهالً هبذا احلكم والقاعدة الشرعية املعروفة هي أن املؤاخذة

ال تكون إال بعد العلم ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [التوبة.]115 :
أي أن املسلم ال يعترب ضاالً إال إذا عرف احلق مث زا منه وكابر ،وهذه اآلية نزلت تعقيباً على

عتاب اهلل لرسوله واملؤمنني الذين استغفروا اهلل ألقربائهم الذين ماتوا على الشرك ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [التوبة.]115-113 :
( )1البخاري ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدرا ج  5ص  85رقم احلديث ( ،)4019ومسلم ،كتاب اإلميان ،باب حترمي
قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهلل ج  1ص  66رقم احلديث (.)284
( )2البخاري ،كتاب املغازي ،باب بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهينةج  5ص  144رقم
احلديث ( ،)4269ومسلم ،كتاب اإلميان ،باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهلل ج  1ص  67رقم احلديث
(.)287
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فقرر اهلل سبحانه وتعاىل يف ختام هذا احلكم هذه القاعدة الشرعية العظيمة وهي أن املؤاخذة
دائماً بعد العلم .وهذا من فضل اهلل ورمحته فله احلمد ويشبه مسألة أسامة ما جاء على بعض ألسنة
املسلمني مما يعترب شركاً ،ومعلوم أن الشرك مناقض لإلميان كما قال أحدهم للرسول  ":ما شاء اهلل
وحدهُ"( .)1فرده إىل احلكم وعلمه إياه.
وشئت فقال له النيب ":أجعلتين هللِ ً
عدال بل ما شاء اهللُ َ
وأيضاً ما قاله بعض مسلمة الفتح عندما خرج هبم الرسول إىل هوازن ومروا على شجرة للمشركني كانوا
ينوطون (يعلقون) هبا سيوفهم ليلة املعركة زاعمني أن من فعل ذلك القى النصر يف معركته .قالوا يا
رسول اهلل "اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال رسول اهلل « :اهلل أكرب إهنا السنن قلتم
والذي نفس حممد بيده ،كما قال بنو إسرائيل ملوسى:
[األعراف .)2(" ]138 :وذلك أن النصر من عند اهلل ،فكيف يرجتى النصر بتعليق السالح يف شجرة
هتب الربكة والنصر! إنه الشرك والشاهد أن الرسول مل يقل هلم كفرمت وأبطلتم إسالمكم السابق وال بد
لكم من إسالم جديد ،وإمنا بني هلم أن هذا العمل شرك وذلك ليحذروا هذا مستقبالً.
ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﭐﱠ

وهذه األدلة وغريها كثري نستفيد منها أنه جيب أن نفرق دائماً بني الكفر والكافر ،فالكفر
أعمال وأقوال ومناقضات لإلميان قد يصدر بعضها جهالً من املسلمني ،فال جيوز واحلالة هذه واحلكم
عليهم بالكفر ،بل جيب تعليمهم أن هذا العمل كفر أو شرك أو مناقض لإلميان ،وذلك ليحذروه
مستقبالً ،فمن آمن وأذعن فقد متسك بإميانه ،ومن كابر فقد انتقل من اإلميان إىل الكفر والعياذ باهلل،
وأما الكافر فهو الذي ظهرت له أدلة اإلميان فجحدها وأنكرها ،وعلم احلق فزا عنه ورده والعياذ باهلل.

( )1مسند اإلمام أحمد ،مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب  ط ،1ج  3ص  339رقم
احلديث (.)2561( )1839
( )2مسند اإلمام أحمد ،ط ،1رقم احلديث (.)21897
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الفصل الثالث :حدود ومنهج وإجراءات البحث
 1ـ حدود البحث
احلدود املوضوعية للبحث:
يتناول موضوع سورة الروم من بدايتها لنهايتها
احلدود العلمية :تتناول اآليات واإلعجاز العلمي يف النفس البشرية واآلفاق وبيان املعاين واملوضوعات
واملفردات وأسباب النزول يف سورة الروم ،ودراستها دراسة موضوعية.
 2ـ منهج البحث :وصفي تحليلي استقرائي
تعريف املنهج الوصفي ،وهو :منهج يدور حول حتديد ووصف ملوقف راهن وتوضيح جوانبه،
واملنهج الوصفي مبين على وصف الواقع وما هو كائن ومن مث تفسريه،
إذ يرى العبيدي ( )1أن املنهج الوصفي :هو الذي ال يقف عند مرحلة مجع البيانات وتبويبها،
وإمنا يتع ّدها إىل الفهم والتفسري واملقارنة والقياس ،ومن مث التحليل الدقيق الذي يقود الباحث إىل
استخالص العالقات ،واستخراج االستنتاجات املتضمنة ملشكلة البحث.
كما أن املنهج الوصفي يعين بتفسري وحتليل البيانات اليت يتم التوصل إليها ،كما أشار إىل ذلك
(جابر) بأن املنهج الوصفي " :ال يقتصر على مجع البيانات وتقوميها ،وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من
ذلك؛ ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات"(.)2
وأما املنهج االستقرائي التحليلي فهو :ذلك النمط من تفسري القرآن الكرمي الذي يتناول فيه
املفسر السور واآليات القرانية بطريقة تفصيلية (.)3
 3ـ إجراءات البحث
كانت خطوات الباحث وإجراءاته يف هذا الباحث متوزعة يف املقدمة اليت مشلت على مكانة
( )1العبيدي ،سعيد ،سلطان ،أساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق ،د.ط ،ص.919
( )2جابر ،كاظم ،خريي ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،د.ط ،ص.134

( )3ناصر يونس حسن صربه ،أسلوب التفسير التحليلي للقرآن الكريم ،جملة احلجاز العاملية ،جامعة أم القرى ،العدد ،15
رجب  1437ه  2016م ص .10
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القرآن الكرمي وأمهيته يف األمة اإلسالمية ،وضرورة تطبيق معانيه وأحكامه.
وتوضيح حال املسلمني وتوصيف واقعهم األليم من شتات وضياع وتفرق وتنازع وحتزب وتفكك
اجتماعي وقطع لألرحام.
فبعد توضيح اإلشكالية املتعلقة بالبحث ،جاءت إجراءات البحث لتعاجل هذه اإلشكاليات،
بدأ الباحث التمهيد واإلشارة اىل فضل القرآن الكرمي وأمهية اتباعه ،مث انتقل من العام إىل اخلاص وحتدث
عن سورة الروم اليت هي منوذجاً للبحث فذكر الدراسات السابقة املتعلقة بسورة الروم مث تسمية السورة
هبذا االسم وسبب نزوهلا وعدد آياهتا ،مث مناسبة السورة ملا قبلها وحمور السورة واملعىن العام هلا وتقسيم
السورة إىل مقاطع ومواضيع ،ودراسة هذه املقاطع دراسة موضوعية ،ومن مث استقراء واستنباط آيات اهلل
يف األنفس وتشمل إعجاز اهلل يف خلق اإلنسان ومراحل منوه ،مث بيان معاين اآليات املتعلقة خبلق
االنسان يف سورة الروم.
مث استنباط وحتليل آيات اهلل يف االفاق ،وتشمل بيان معاين املفردات واملعىن العام لآليات
الكونية مث االعجاز العلمي يف سورة الروم وذكر بعض آيات اهلل الكونية الدالة على القدرة اإلهلية وبعض
اجلوانب اليت تناولتها سورة الروم.
حىت وصل الباحث اىل النتائج املرجوة من هذاالبحث ،ومن مث املقرتحات.
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النتائج والمقترحات
إن املتأمل يف سورة الروم والناظر إىل آياهتا نظرة متعن وتدبر تظهر له عدة قواعد ونتائج منها:
أن من آيات اهلل ما هو واضح بني ،فسورة الروم هي أكثر سور القرآن إيراداً لقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱭ

ﱮﭐﱠ ،

مما يدلنا على هدف السورة :آيات اهلل واضحة وبينة ،فكيف ال يؤمنون؟
لذلك جتول بنا اآليات يف أرجاء ملكوت اهلل يف الكون ،وتذكر لنا آياته الواضحة البينة ،لتزيدنا
إمياناً بعظمته وقدرته.
وكأن هذه اآليات تنبهنا ملعىن رائع ،وهو أن هلل تعاىل يف ملكه كتابان :كتاب اهلل املنظور الذي
هو الكون مبافيه ،وكتاب اهلل املقروء الذي هو بني دفيت املصحف .ومن روعة الكتابني أهنما يدالن على
بعضهما البعض .فتفكر يف كتاب اهلل املنظور لتستدل على وجود اهلل ،وكلما نظرت يف الكون أكثر،
وجدته حيملك على أن ترجع لكتاب اهلل املقروء.
فسبحان من جعل لكل نوع من الناس ،عرباً وعجماً ،أميني ومتعلمني ،صغاراً وكباراً ،كتباً
يقرأوهنا ويتفكروا هبا ليستدلوا هبا على اهلل.
ومن آياته ...ومن آياته:
سورة الروم عدد آياهتا ستون آية ،وقد وردت كلمة ﱡﭐ ﲏ ﲐﭐﱠ يف هذه السورة سبع مرات
يف عدة مواضع متفرقة؛
لذلك بعد أن تقرأهذه السورة العظيمة ،أخرج أيها القارئ إىل الطبيعة وتفكر يف خلق اهلل
لدقائق معدودة ،من الذي خلق هذا الكون فأبدع يف خلقه؟ من الذي جعل فيه كل هذه اآليات
العظيمة؟ من الذي أصلح عالقات الناس مع أزواجهم ،وجعل بينهم املودة والرمحة؟
ومن؟ فالجتد هلذه األسئلة إال جواباً واحداً الثاين له ،إنه اهلل أحسن اخلالقني.
ومن َ
َمن َ

وكأن هذه السورة تدلك على كتاب اهلل املنظور ،وتقول لك :أنظر إىل آيات اهلل كيف حتيط بك من
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كل جانب ،فكيف اليؤمن هبا اجلاحدون؟ كيف يشك بعض الناس بقدرة اخلالق جل جالله؟
سورة الروم هي معجزة تاريخية:
أول ما يتبادر إىل ذهن القارئ لسورة الروم يف شأن تسميتها هبذا االسم أهنا استهلت بقوله
تعاىل :ﱡﭐ ﲝ ﲞﭐﱠ [ .]2ولكن ما عالقة الروم هبذه السورة؟ وملاذا مل تسم هذه السورة بسورة
اآليات أو باسم آخر؟
إن التسمية هبذا االسم حتمل داللة تارخيية واضحة ،ففي عهد النيب  ،قامت حرب بني
الفرس والروم ،فانتصر الفرس على الروم انتصاراً ساحقاً مل تقم الروم هلا قائمة من بعدها يف ذلك
الوقت ،فنزلت اآليات خترب املؤمنني أن الروم سينتصرون على الفرس خالل بضع سنني (أي من ثالث
إىل تسع سنوات).
فالسورة تتحدث عن آيات اهلل املبهرة يف الكون ،وكأهنا تقول لكل من يكذب ويعاند :إن مل
تروا هذه اآليات وتؤمنوا هبا ،فانظروا إىل هذه اآلية املادية ،تروهنا أمام عينيكم ،وهي انتصار الروم على
الفرس يف أقل من عشر سنني .وهذه اآلية موجهة لنا يف عصرنا احلديث كما هي موجهة لألولني ،فما
الذي أدرى النيب األمي الذي يعيش يف مكة أن إمرباطوريةالروم ستتغلب على عدوهم؟
وحتققت النبوءة القرآنية متاماً بعد تسع سنني .ومسيت السورة بسورة الروم ،حىت تلفت نظر كل كافر
إىل هذه اآلية املادية ،فإن مل يصدق باآليات الواضحة يف هذا الكون .فأن هناك آية معجزة أخرى يف
املبني وآياته املبهرة.
هذه احلادثة ،مل يفهمها األوائل بشكل دقيق ،تزيدنا إمياناً هبذا الكتاب ّ
فالسورة تقول عن املعركة أهنا حصلت يف أدَن األرض .وهذه اآلية ال يستطيع أحد من عصرنا
إنكارها ،فقد دل العلم احلديث أن املكان الذي حدثت فيه املعركة ،املعروف حبوض البحر امليت حالياً،
هو أدَن منطقة على الكرة األرضية .كما أشار الباحث إىل ذلك عند تفسري هذه اآليات واإلعجاز
العلمي فيها ،فماذا ميلك كل جاهد قدمياً أو حديثاً بعد هذه اآليات؟
سورة الروم هي معجزة اقتصادية:
ومتضي السورة بسياقها وآياهتا لتذكر لنا آية أخرى ،آية مادية نراها يف حياتنا الدنيوية ،ليست آية علمية
أوعظية بل هي آية اقتصادية .امسع قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
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ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ الروم [ .]39واملعىن :أن
الربا ال يزيد املال ويكثره بل ينقصه ،ويأي علم االقتصاد احلديث فيثبت لنا بالدليل القاطع أن أفضل
وسيلة جتعل االقتصاد مستقراً يف أي دولة يف العامل هي أن تكون نسبة الفائدة صفراً باملئة ،أي بإلغاء
الفوائد كلياً ،مث يثبت علم االقتصاد أيضاً أن الزكاة هي من أفضل أساليب التنمية وزيادة املوارد.
فما الذي جاء بآية الربا ضمن سورة مليئة باآليات الكونية؟ سبحان اهلل ،كأن السورة تقول
للناس كلهم ،يف كل العصور :انظروا إىل آيات اهلل يف كل اجملاالت :يف التاريخ ،والكون ،وعلم اجليولوجيا
وعلم األجنة وعلم االقتصادوغريها من العلوم.كل ذلك يف سورة الروم .فالزكاة أسلوب تنموي ،والربا
أسلوب حملق األموال وخسارة يف اإلقتصاد.
وقبل اخلتام ،هناك نقطة ال بد من اإلشارة إليها :أال وهي ظاهر اآليات وباطنها:
أتى يف أوائل السورة قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﭐ

ﱠ الروم[.]7
فهذه اآلية أتت يف سورة مليئة بآيات اهلل تعاىل ،لتخربنا أن هناك الكثري من اآليات والدالئل
قد ال نراها وال نفهم احلكمة منها ،لكنها يف الواقع غري ما نراه.
فظاهر الروم هزمية وانكسار ،لكن الباطن والنتيجة كانا انتصاراً على عدوهم يف مدة قصرية
جداً .وظاهر الربا الزيادة ،وظاهر الزكاة النقصان ،لكن سورة الروم تثبت غري ذلك ،فالربا يؤدي إىل
دمار اقتصادي ،عكس الزكاة متاماً اليت تؤدي إىل التنمية .وكأن املعىن :ثقوا أيها املؤمنون بوعد اهلل،
وثقوا حبكمته وتدبريه يف هذاالكون البديع.
أَم َك ي ف َجي ح ُده اجل ِ
اح ُد
َ
فَي ا َع َجب اً َك َ
يف يُعص ى ا ِإللَ هُ
َ ُ
تَ ُد ُّل ع ل ى أَنَّ ه و ِ
اح ُد
َويف ُك ِّل َش يء لَ هُ آيَ ةٌ
َ
ُ
ِ ( )1
َوتَس ك ي نَ ة أَبَ داً ش اه ُد
َولِ لَّ ِه يف ُك ِّل َحت ري َك ة

( )1الشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك ،أبو عقيل العامري .أحد الشعراء الفرسان األشراف يف اجلاهلية .من أهل عالية جند .أدرك
اإلسالم ،ووفد على النيب  ويعد من الصحابة ،ومن املؤلفة قلوهبم.
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المقترحات
إن القرآن الكرمي حبر القرار له ،كلما تعمق فيه املسلم وجد بداخله املزيد من العجائب
واإلعجاز واألسرار مايبهر العقول ويشرح الصدور فيزداد املؤمن إمياناً بربه.
وإن أعداء اإلسالم يعلمون متام العلم أن قوة املسلم بكتاب ربه الذي هو مصدر دينه ،ولذلك هم
يبذلون كل مابوسعهم يف التشكيك والتضليل وزرع األفكار اهلدامة يف العقول بأن من يطبق القرآن
هو متخلف رجعي بعيد كل البعد عن الواقع ومواكبة احلداثة التطور ،حىت يبعدوا املسلم عن القرآن
ومل يعلموا أن كالم اهلل دائما فيه كل جديد فهو الذي التنقضي عجائبه.
فكان من الواجب على كل طالب علم أن يبحر يف كتاب اهلل بسفينة العقل والعلم ليستخرج منه
مافيه صالح هذه األمة.
وال بد أن تستمر األحباث والدراسات يف علوم القرآن كل على قدر استطاعته ،ولنكمل مابدأ به
السابقون واملتأخرون من أهل القرآن واملفسرين.فكلما أعمل اإلنسان عقله توصل إىل شيء جديد،
فإن كان كافراً أ منصفاً وتفكر هبذه املعجزة ،أيقن بأن هناك خالق واحد هو اهلل الذي يستحق
العبودية.وإن كان مؤمناً زاده ذلك إمياناً.
فنسأل اهلل أن جيعلنا من أهل القرآن ،فأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته.

والحمد هلل رب العالمين
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الفهارس العامة
 1ـ فهرس اآليات القرآنية.
 2ـ فهرس األحاديث الشريفة.
 3ـ فهرس األشعار.
 4ـ قائمة المصادر والمراجع.
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 1ـ فهرس اآليات القرآنية
سورة البقرة
رقمها الصفحة

اآلية
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﭐﱠ

22

44

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

34

41

ﲢﭐﱠ

44

6

ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ

187

42

ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ

233

5

ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ

248

4

ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ

249

17

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ

ﲀﭐﱠ

سورة آل عمران
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﭐﱠ

سورة األعراف
ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﭐﱠ

سورة التوبة
ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ

65

46
138
115

37
54
53

رقمها

اآلية
سورة يونس
ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﭐﱠ

سورة هود
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

الصفحة

92

3

82

48

ﱋ ﱌﭐﱠ

سورة يوسف
ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﭐﱠ

سورة الحجر
ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﭐﱠ

سورة النحل
ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

53
26
101

5
25 ،25
3

ﲵﲶﭐﱠ
ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﭐﱠ
ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

4

27

78

33

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﭐﱠ

سورة اإلسراء
ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

70

40

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﭐﱠ
ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﭐﱠ

85

26

ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

102

50

ﲹ ﲺ ﲻﭐﱠ

سورة الكهف
ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

66

10

35

رقمها

اآلية

الصفحة

ﲋ ﲌ ﲍﭐﱠ
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

37

27

ﱪﭐﱠ

62

ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﭐﱠ

35

سورة مريم
ﱄ ﱆ ﱇ ﱈﭐﱠ
ﱅ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

12

34

ﱡﭐ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ

29

34

سورة الحج
ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

5

،27 ،23

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ

،30 ،29

ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

44 ،38

ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﭐﱠ

سورة المؤمنون
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

12

،27 ،23

ﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

14

،29 ،28
،31

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﭐﱠ
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ

15

37

16
50

ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﭐﱠ

67

39 ،3

رقمها

اآلية

الصفحة

سورة الفرقان
54

ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ

24

سورة النمل
14

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

50

ﱌﭐﱠ

سورة العنكبوت

20

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﭐﱠ

سورة الروم

14

،15 ،11 7 -1
46

ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲲﲴ
ﲳ
ﲫﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲬ
ﲧﲨﲩﲪ
ﲽ ﲿ ﳀ
ﲾ
ﲹ ﲻ ﲼ
ﲺ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﱂﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﳁﳂﱁ ﱃ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ
ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﭐﱠ
ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﭐ

4

،15
17،16

8

37

-8
16

17

...ﭐﱠ
ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﭐﱠ

9

14

ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﭐﱠ

11

14

ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮﭐﱠ

12

37

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﭐﱠ

17

،21 ،11

68

رقمها

اآلية

الصفحة
37

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ...ﭐﱠ

-17
27

39

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﭐﱠ

18

37

ﱡﭐ ﱪ ﱫﭐﱠ

19

38

ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ

20

،39 ،24

ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ...ﭐﱠ

-20
27

43

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﭐﱠ

21

56 ،39

ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ

22

56

56

ﲚ ﲛ ﲜﭐﱠ
ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ

23

56

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﭐﱠ
ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

24

56

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﭐﱠ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

25

56

ﱏ ﱐ ﱑﭐﱠ
ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ

-28
32

18

ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ...ﭐﱠ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ...ﭐﱠ

69

-33
37

18

اآلية

رقمها

الصفحة

ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

- 38
40

19

ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

-41
45

ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

46

ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ...ﭐﱠ
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ...ﭐﱠ

50 ،19
56

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﭐﱠ
ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

-46
53

ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

-45
57

ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

-58
60

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ...ﭐﱠ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ...ﭐﱠ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ...ﭐﱠ

سورة السجدة
ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

9 -6

19
19
20

23

ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﭐﱠ

سورة األحزاب
ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﭐﱠ

38

17

ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﭐﱠ

62

17

ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

11

28 ،24

سورة فاطر

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ

70

رقمها

اآلية

الصفحة

ﳩ ﳪ ﳫ ﳬﭐﱠ

سورة يس
ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﭐﱠ

77

28

سورة الصافات
سورة ص
ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﭐﱠ

11

24

ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

-71
72

26

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﭐﱠ

سورة الزمر
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

6

33

ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨﭐﱠ
ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ

42

5

ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﭐﱠ

56

6

سورة غافر
ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

64

42

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﭐﱠ
ﭐﱡ ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﭐﱠ

سورة فصلت

71

67

،28 ،23
،33 ،29
،36

اآلية
ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ

رقمها

الصفحة

53

8 ،6 ،3

سورة األحقاف
15

ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﭐﱠ

36

سورة الذاريات
21

ﱡﭐ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﭐﱠ

23

سورة النجم
46

ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﭐﱠ

28

سورة الرحمن
ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﭐﱠ

،14
15

25

سورة الحديد
ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

20

50

ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﭐﱠ

سورة الحشر
2

ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲﭐﱠ

24

سورة القيامة
ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭐﱠ

37

28

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ

38

29

سورة اإلنسان
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ

1

24

ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ

2

28 ،27

سورة عبس
19

ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﭐﱠ

72

28

رقمها

اآلية

الصفحة

سورة التين
4

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﭐﱠ

41

سورة العلق
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﭐﱠ

73

2- 1
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 2ـ فهرس األحاديث الشريفة

وحدهُ 52....................................................
أجعلتين هللِ ً
عدال بل ما شاء اهللُ َ
يوما ،مث يكون يف ذلك علقةً مثل ذلك ،مث يكون
إن أح َدكم ُجي َمع خل ُقه يف بط ِن أُمه أربعني ً
ؤمر بأربع كلمات :بكتب رزقه،
يف ذلك مضغةً مثل ذلك ،مث ي
رسل امللَ ُ
ك ُ
فينفخ فيه الروح ،ويُ َ
َُ َ
وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد 31..........................................................
وصوره ،مث
إن اهلل خلق آدم من تراب ،مث جعله طينًا ،مث تركه حىت إذا كان محأً مسنونًا خلقه َّ
مير به فيقول له :لقد ُخلِقت ألمر
تركه حىت إذا كان صلصاالً َّ
كالفخار ،قال :فكان إبليس ُّ
2فلقَّاه اهلل محد ربه ،فقال اهلل :يرمحك ربك 25...............................................
آدم على قد ِر األرض ،فجاء
إن اهلل خلق آدم من قبضة َ
قبضها من مجيع األرض ،فجاء بنو َ
منهم األبيض واألمحر واألسود ،وبني ذلك والسهل واحلزن ،وبني ذلك واخلبيث والطيِّب ،وبني
ذلك 24 .................................................................................
ُرفِع القلم عن ثالث ،عن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب حىت حيتلم ،وعن اجملنون حىت
ِ
يعق َل 35..................................................................................
قال ال إله إال اهلل وقتلته؟ 51................................................................
ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله ،وأنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قاهلا51..........
اهلل أكرب إهنا السنن قلتم والذي نفس حممد بيده ،كما قال بنو إسرائيل ملوسى:

{ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ} 52..............................................................
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 3ـ فهرس األشعار
البيت

آي ةٌ ِيف ل ِ
س لَ هُ ِيف ال
َ
اجلَ َم ال لَلي َ
أن الب در س ن ةَ ِ
وجه ه
ٌّ
أغر ك َّ َ
ك ُس نَّ ةَ َوج ه َغ ِري ُمق ِرفَ ة
تُِري َ
مث خاص رُهتا إىل القبَّ ِة اخلض راء

فَي ا َع َجب اً َك َ
يف يُعص ى ا ِإللَ هُ
أقص َم َس يَّار مع الناس مل يَ َد لع
و َ
َويف ُك ِّل َش
َولِ لَّ ِه يف ُك

يء لَ هُ آيَ ةٌ
ِّل َحت ري َك ة

ُح لس ِن ِش لبهٌ َوَما لَهُ ِم لن نَ ِظ ِري
الغيم عن ه ض وءَه فتب دَّدا
جال ُ
ب
يس ِهبَا َخ ٌ
ال َوال نَ َد ُ
َمل َس اءَ لَ َ
متش ي يف م رم ر مس ن ِ
ون
َ
أَم َك ي ف َجي ح ُده اجل ِ
اح ُد
َ َ ُ
ِ
درا
الس ماء له ص َ
تر ُاو ُح آفاق ّ
تَ ُد ُّل ع ل ى أَنَّ ه و ِ
اح ُد
َ
ُ
وتَس كين ة أَب داً ش ِ
اه ُد
َ َ
َ

4

75

الصفحة
4
24
24
25
59
6
59
59

 4ـ المصادر والمراجع
إبراهيم مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار ،المعجم الوسيط ،د.ط
(دار الدعوة ،د.ت).
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد ،التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،د.ط( ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة،
ط( ،2دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ه 1999 -م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،ط( 3بريوت :دار صادر  1414ه ).
األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ،المفردات في غريب
القرآن ،احملقق :صفوان عدنان الداودي ،ط( ،1دمشق بريوت :دار القلم ،الدار الشامية1412 ،
ه ).
األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني ،حتقيق علي عبد الباري عطية ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري (اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل
وسننه وأيامه) ،ط( ،1القاهرة :املكتبة السلفية 1400ه ).
البغوي ،حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير
البغوي ،احملقق :حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر  -عثمان مجعة ضمريية  -سليمان مسلم
احلرش ،ط( 4دار طيبة للنشر والتوزيع 1417 ،ه  1997 -م).
البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،د.ط
(القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،د.ط (القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة ،د.ت).
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الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،الجامع الصحيح ،احملقق أمحد بن حممد شاكر،
د.ط( ،بريوت :دار الكتب العلمية د.ت).
جابر ،عبداحلميد ،وكاظم ،أمحد خريي ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،د.ط،
(القاهرة :دار النهضة العربية1992 ،م).
جبل ،حممد حسن حسن ،المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ،ط،1
(القاهرة :مكتبة اآلداب 2010 ،م).
احلجازي ،حممد حممود ،التفسير الواضح ،ط( ،10بريوت :دار اجليل اجلديد1413 ،ه ).
حوى ،األساس في التفسير ،ط( ،6القاهرة :دار السالم 1424 ،ه ).
حوى ،سعيد ّ
ّ

الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي امللقب بفخر الدين الرازي،

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،ط( ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).

الرازي ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون،
د.ط( ،بريوت :دار الفكر1399 ،ه 1979 -م).
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،ط( ،2دمشق:
دار الفكر املعاصر 1418 ،ه ).
الزخمشري ،حممود بن عمر ،تفسير الكشاف من حقائق غوامض التنزيل ،ط( ،3بريوت :دار
الكتاب العريب1407 ،ه ).
السجستاين ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،سنن أيب داود ،احملقق /عزت عبيد
الدعاس ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1389ه ).
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر المنثور ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر
د.ت).
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،تناسق الدرر في تناسب السور.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،لباب النقول في أسباب النزول ،ضبطه
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وصححه :األستاذ أمحد عبد الشايف ،د.ط( ،بريوت :دار الكتب العلمية بريوت ،د.ت).
السيوطي ،واحمللي ،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ،وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،

تفسير الجاللين ،ط( ،1القاهرة :دار احلديث ،د.ت).

الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان في إيضاح
القرآن بالقرآن ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،ه  1995 -م).
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،فتح القدير ،ط( ،1دمشق ،بريوت :دار ابن
كثري ،دار الكلم الطيب 1414 ،ه ).
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،جامع البيان في تأويل القرآن،
د.ط( .دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،ه 2001 ،م).
طنطاوي ،حممد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،ط( ،1القاهرة :دار هنضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت).
العبيدي ،غامن سعيد ،حنان عيسى سلطان ،أساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق،
د.ط( ،الرياض :دار العلوم للطباعة1404 ،ه ).
عزت ،دروزة حممد ،التفسير الحديث ،د.ط( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية 1383ه ).
عمر ،أحمد مختار عبد الحميد ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط( ،1بيروت :عالم الكتب،
1429هـ 2008 -م).
القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ،الجامع ألحكام القرآن
= تفسير القرطبي ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط( ،2القاهرة :دار الكتب املصرية،
1384ه 1964م).
قطب ،سيد قطب إبراهيم ،في ظالل القرآن ،ط( ،17القاهرة :دار الشروق1412 ،ه ).
املراغي ،أمحد بن مصطفى ،تفسير المراغي ،ط( ،1مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
الباىب احلليب وأوالده 1365 ،ه  1946 -م).
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موسى ،رشاد علي عبد العزيز،علم أطوار اإلنسان،ط(2دار الفكر العريب.)2003،
النسائي ،أمحد بن شعيب ،السنن ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط( ،1حلب :مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،د.ت).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم (املسند الصحيح املختصر من السنن
بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل  ،ط( ،1مصر :دار إحياء الكتب العربية1374 ،ه ).
اهليثمي ،علي بن أيب بكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،د.ط( ،بريوت :مؤسسة
املعارف 1406ه ).
إبن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،تفسير القرآن العظيم
حتقيق :أسعد حممد الطيب ،ط( 3اململكة العربية السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز 141 ،ه )
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