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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

، أرادت الباحثة أن تبحث اتيف سورة الصافّ  قبل أن تبحث الباحثة عن السجع

  .شرط أحسن السجعو أنواع السجع، و ، مفهوم السجع عن

  مفهوم السجع  . أ

ومجعه أسجاع ، أو مواالة الكالم على روى واحد، الكالم املقفى: السجع يف اللغة 

. ١وأساجيع، وهو مأخوذ من سجع احلمام، وسجع احلمام هو هديله وترجيعه لصوته

  . ٢السجع هو توافق الفاصلتني ىف احلرف األخري، وأفضله ما تساوت فقره

السجع يف الكالم معناه أن ختتم كل مجلتني أو أكثر حبرف واحد وتسمى الكلمة 

السجع هو تواطؤ الفواصل يف . ٣ل مجلة فقرةاألخرية من كل مجلة فاصلة كما تسّمى ك

السجع وهي يف النثر كما : "الكالم املنثور على حرف واحد، وهذا معىن قول السكاكي

  .٤"القواقي يف الشعر

السجع من أوصاف البالغة ىف موضعه وعند مساحة القول فيه وأن يكون يف بعض 

، وإن كانت القافية غري مستغىن عرشفإنه يف الكالم كمثل القافية يف ال. الكالم ال مجيعه

فأما ان يلزمه االنسان يف : "قال ابن وهب . عنها يف الشعر القدمي والسجع مستغىن عنه

 .مجيع قوله ورسائله وخطبه ومناقالته فذلك جهل من فاعله وعّي من قائله

السجع طريقة يف اإلنشاء سارت منذ القدمي يف النثر العريب وراجت كثريا يف عصور 

وهي تقوم على اتفاق فاصليت الكالم يف حرف . التنميق مع ماراج من حمسنات بديعية

                                                           
  ١ ٢٨٩ص ) ١٩٩٣. دار الكتب العلمية : لبنان - بريوت. (والبديععلوم البالغة البيان واملعاين . أمحد مصطفى املرغي

  ٢ ٢٧٣ص ) ١٩٦٤. دار املعارف: القاهرة (. البالغة الواضحة. على جارم

٣١ص ). ١٩٩١. فونوروكو -كونتور( .البالغة يف علم البديع. حممد غفران زين العامل ٣  

٢٤٤ ص). ١٩٧٥. العلمية دار البحوث: لبنان - بريوت. (فنون البالغية. أمحد مطلوب ٤  
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وال تفوتنا اإلشارة بإجياز إىل . ٥وقد تفّنن الكّتاب كثريا ىف استعماله. واحد من التقفية

السجع من حيث اإلباحة واحلظر ومن حيث جواز إطالقه على  آراء العلماء يف أسلوب

، فمنهم فقد اختلفت آراء العلماء يف ذلك ما يف القرآن الكرمي من فواصل وعدم اجلواز

م على الصنعة وعلى ساليب اليت تقوم أكثر ما تقو وعده من األ من عاب أسلوب السجع

إليه حال البيان العريب من  ف وهم يستدلون على وجهة نظرهم هذه مباالتكلف والتعس

    .٦تدهور واحنطاط يف العصور اليت شاع فيها استعمال السجع

  أنواع السجع  . ب

  .٧، متوازي، ومطرفمرصع: السجع على ثالثة أضرب  ينقسم

 .ني أو أكثرها يف الوزن والتقفيةاملراصع هو ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرت. ١

: ، وقوله عّز وجل))ّمث إّن إلينا حسا�م. إيا�مإّن إلينا : ((ومثله قوله سبحانه وتعاىل

فوسطن به . فأثرن به نقعا. فاملمغريات صبحا. فاملوريات قدحا. والعادية ضبحا((

ما من يوم يصبح العباد فيه إّال ملكان ينزالن : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم)). مجعا

ومنه قول ". أعط ممسكا تلفااللهّم : اللهّم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر: فيقول أحدمها

  .٨"فهو يطبع االسجاع جبواهر لفظه، ويقرع األمساع بزواجر وعظة: "احلريري 

: حنو قوله تعاىل . املتوازى هو مااتفق فيه الفقرتان يف الكلمتني األخريتني. ٢  

الختلف املرسالت والعاصفات وزنا فقط، وحنو )) واملرسالت عرفا، فالعاصفات عصفا((

الختالف ماعدا الصامت )) النّاطق والّصامت، وهلك احلاسد والّشامتحسد : ((

لفظ )). فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة: ((قوله تعاىل . والشامت تقفية فقط

                                                           
٥٧٨ص ) ١٩٩٦دار الكتب العلمية : لبنان - بريوت. (املعجم املفصل يف علوم البالغة. إنعام فوال عكاوى ٥  

٣٠٠ ص................... علم البديع .بسوين عبد الفتاح   ٦  

  ٧ ٣٦١ص . ................................علوم البالغة البيان واملعاين والبديع. أمحد مصطفى املرغي

٢٩٢ ص................... علم البديع .بسوين عبد الفتاح  ٨  
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، وتقفيتهما )مفعولة(سجعها مرفوعة وموضوعة، مها متفقان يف الوزن والتقفية، ووز�ما 

  .٩القافية والوزن ونوعه املتوازى ألن الفاصلتني اتفقت ىف). عة(

كقول " املوازنة:فإن اتفقت الفاصلتان يف الوزن دون القافية مسي هذا باسم 

متفقان يف الوزن ال " مصفوفة ومبثوثة: "فلفظا ) ، َوَزرَاِيبُّ َمْبثـُْوثَةٌ َوَمنَارُِق َمْصُفوءَفةٌ : (عاىلت

متقاربان ال متفقان، ومنه يف القافية، فاألوىل على الفاء والثانية على الثاء ومها حرفان 

َا الَكِفرِْيَن تـَُؤزُُّهْم أَزًا أملَْ تـََر أَنَّآ َأْرَسْلَنا الَشَياِطْنيَ َعَلى: (قوله تعاىل ، َفَال َجتَْعْل َعَلْيِهْم ِإمنَّ

  .١٠اتفقتا وزنا واختلفتا قافية" عد"و " فأزا"، )نـَُعدُّ َهلُْم َعد�ا

لفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من فإن كان ما يف إحدى القرينتني من األ

َنامهَُ : (األخرى يف الوزن دون القافية خص باسم املماثلة كقوله تعاىل ا اْلِكَتاَب َوءَاتـَيـْ

  ). ، َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقْيمَ اْلُمْسَتِبْنيَ 

حنو قوله  .املطرف هو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري. ٣  

لفظ سجعها مهادا وأوتادا، مها متفقان . واجلبال أوتادا. أمل جنعل الألرض مهادا: تعاىل 

والوزن أوتاد هو ) فعاال(والوزن مهادا هو ) الدال(وقافيتهما . يف التقفية واختلف ىف الوزن

  . ونوعه املطرف ألن الفاصلتني اتفقتا ىف القافية واجتلفا يف الوزن). أفعاال(

  :قول أيب متام ل مثا

  وفاض به مثدي وأورى به زندي  جتّلى به رشدي وأثرت به يدي

فمتفقة يف الروي " رشدي ومثدي وزندي"خمتلفان وزنا متفقان رويا، أما : فرشدي ويدي

  .١١والوزن معا، واملراد بالوزن هنا الوزن العروضي ال الصريف

                                                           
٣٢٧ص .) دار الكتب العلمية: لبنان -بريوت( .جواهر البالغية. أمحد اهلامشي ٩  

٢٩٣ص ..................   علم البديع.بسوين عبد الفتاح  ١٠  

٢٩٢ص ..................   البديععلم .بسوين عبد الفتاح   ١١  
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  قسام اخلامسة أالسجع ومثله الفواصل إىل  "إعجاز القرآن"وقيل يف :

  .، ومتماثل مطرف، ومتوازى، ومتوازن، ومرصع

وزراّيب . ومنارق مصفوفة: ((، حنو أن يتفقا يف الوزن دون التقفيةهو  املتوازن

  )). مبثوثة

اد األوىل مقابلة ملا يف ، ويكون أفر أن يتساويا يف الوزن دون التقفيةواملتماثل هو 

وآتينامها : ((و ، حنتوازن بالنسبة إىل املتوازىكامل  ، فهو بالنسبة إىل املرصعالثانية

ازنان ، فالكتاب والصراط متو )) ، وهدينامها الصراط املستقيمالكتاب املستبني

 .١٢، واخلتلفا ىف احلرف األخريوكذا املستبني واملستقيم

 مث ينقسم السجع من حيث طويل الفقر وقصرها  

 :وقصرها إىل قسمني  ل فقرهيمن حيث طو  ينقسم السجع على اختالف أنواع

  .١٣سجع قصري وسجع طويل

دأ بكلمتني إىل تسع كلمات أو ما كان مؤلفا من ألفاظ قليلة إذ يب: سجع قصري  .١

 وَ  :، كما يف اآليات الكرمية عشر
ُ
 )٢(افَ صْ عَ  اتِ فَ اصِ العَ فَ ) ١(ا فَ رْ عُ  تِ لَ سَ رْ امل

 هَ يـُّ أَ يَ  ،)١،٢:  املرسالت(
ُ
 كَ ابَ يَ ثِ وَ ) ٣( رْ بـِّ كَ فَ  كَ بَّ رَ وَ ) ٢( رْ ذِ نْ أَ فَ  مْ قُ ) ١( رُ ثـِّ دَ ا امل

◌ُ وَ ) ٤(رْ هِّ طَ فَ  َما َضلَّ ) ١(َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى  ،)٥-١:  املدثر( )٥( رْ جُ اهْ فَ  زَ جْ الرُّ

تَـَرَبِت  ،)١،٢،٣:  النجم(  )٣(َوَما يـَْنِطُق َعِن اهلََوى ) ٢(َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  اِقـْ

بُوا ) ٢(َوِإْن يـََروا أَيََة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحُر ُمْسَتِمرُّ ) ١(ااسَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر  وََكذَّ

  ).٢،٣:  القمر( )٣(َواتـَّبَـُعوا أَْهَواَءُهم وَُكلُّ أَْمٍر ُمْسَتِقرٌّ 

طول، إذ يف ال ما كان مؤلفا من ألفاظ طويلة وتتفاوت درجاته: سجع الطويل  .٢

 :، ومنه قوله تعاىل ، وينتهى إىل عشرين فما فوقهايبدأ من إحدى عشرة لفظة

                                                           
٤٠- ٣٩ص ) ١٩٨٨. دار الكتب العلمية:لبنان - بريوت. (معرتك األقران يف إعجاز القرآن. أيب الفضل جالل الّدين عبد الرمحن ١٢  

  ١٣   ٢٩٦ص  .................. علم البديع.بسوين عبد الفتاح 
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َنا اِإلْنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة ُمثَّ نـََزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه لََيُئوسٌ  َناُه ) ٩(َكُفْوٌر   َولَِئْن أََذقـْ َولَِئْن أََذقـْ

، ِإنَُّه َلَفِرِ◌ٌح َفُخوٌر   )١٠(نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّآَء َمسَّْتُه لَيَـُقوُلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعىنِّ

َلَقْد َجآَءُكُ◌ْم َرُسْوٌل مِّْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيـٌْز َعَلْيِه  :وقوله عز وجل . )٩،١٠: هود(

ْؤِمِنْنيَ َرُءوٌف رَِّحْيٌم  صٌ َما َعِنتُّْم َحرِيْ 
ُ
فَِإْن تـََوَلْوا فـَُقْل َحْسِيبَ اهللاُ ) ١٢٨(َعَلْيُكْم بِامل

، ١٢٨: التوبة(() ١٢٩(آلإَِلَه إالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم 

رًا َلَفِشْلُتْم  ِإْذ يُرِْيَكُهُم اُهللا ِىف  :له تعاىل وقو  . ))١٢٩ َمَناِمَك قَِلْيًال، َوَلْو أَرَاُكْم َكِثيـْ

َوِإَذا يُرِْيُكُموُهْم ) ٤٣(َولَتَـَناَزْعُتْم ِىف اَألْمِر َوَلِكنَّ اَهللا َسلََّم ِإنَُّه َعِلْيٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 )٤٤(ًال، َوِإَىل اِهللا تـُْرَجُع األُُمْوُر ِإِذاْلتَـَقْيُتْم ِىف أَْعيُِنِهْم لِيَـْقِضَي اُهللا أَْمرًا َكاَن َمْفُعوْ 

 )٤٣،٤٤: األنفال(

طويل ووسط : طول فقره وقصرها ثالثة أقسام ويرى البعض أن السجع من حيث 

، لمات والوسط يبدأ من مخس إىل عشر، فاقصري يبدأ بكلمتني وينتهي أىل أربع كوقصري

، كما ال أرى فائدة وراء هذه ذلك، وال أرى فائدة هلذا االختلفوالطويل ما فوق 

  .قار�ا إن السجع يبدأ بكلمتني إىل العشرين أو ما: ، فاألوىل أن يقال التقسيمات

. مطّرف، مرصع و متوازى: الباحثة على ذلك عن أنواع السجع ثالثة منها  خلصت

وأما من ناحية فقره أنواع السجع ثالثة منها قصري، طويل، ومتوسط، بل يذكر أنواع 

السجع املطّرف، املتوازي، املتوازن، املرصع،  مخسع يف كتاب إعجاز القرآن هو السج

  .واملتماثل

  

  

    

 المبحث الثاني
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هوم سورة الصافات من حيث تعريفها، وتسميتها، أرادت الباحثة أن توضح مف

، وأسباب النزول السورة وفضلة السورة الصافات ومناسبة هذه السورة وما اشتملت عليه

  .قبلهاملا 

تعريف وتسمية سورة الصافات. ١  

تعريفها.أ   

الوحي، "سورة الصافات من السور املكية اليت تعىن بأصول العقيدة اإلسالمية 

  .١٤شأ�ا كشأن سائر السور املكية اليت �دف اىل تثبيت دعائم اإلميان "والبعث واجلزاء

كثرية املشاهد رة املكية كسبقتها قصرية الفواصل، سريعة اإليقاع،  هذه السو 

. ، عنيف التأثريثرات، وبعضها عنيف الوقع، متنوعة الصور والظالل، عميقة املؤ واملواقف

، وختليصها من شوائب ر املكية بناء العقيدة يف النفوسوهي تستهدف كسائر السو 

ولكنها بصفة خاصة تعاجل صورة معينةمن صور الشرك . الشرك يف كل صوره وأشكاله

، وتكشف عن وتقف أمام هذه الصورة طويال. وىل البيئة العربية األاليت كانت سائدة يف

  . ١٥زيفها وبطال�ا بوسائل شىت

  تسميتها  . ت

مسيت �ا الشتمال اآلية اليت هي فيها على صفات للمالئكة تنفي إهلية املالئكة 

، وهو فينتفي بذلك إهلية ما دو�م، فيدل على توحيد اهللا. يهممن اجلهات املومهة هلا ف

  .  ١٦أعظم مقاصد القرآن من

ات وهم املالئكة األطهار افّ ات الفتتاحها بالقسم اإلهلي بالصمسيت سورة الصاف

ات وسورة الصافّ . ١٧الذي يصطفون يف السماء كصفوف الناس يف الصالة يف الدنيا

                                                           
٢٥ص ............... ، صفوة التفاسريحممد علي الصابوين ١٤  

٢٩٨٠ص ) ١٩٩٢. دار الشروق: لبنلن - بريوت(يف ظالل القرآن . سيد قطب ١٥  

٣٣٨٥ص ) ٢٠٠٥. دار الفكر: لبنان - بريوت( .تفسري القامسي. حممد  مجال الّدين القامسي ١٦  
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، الذين ال ينفكون عن عبادة اهللا أل األعلى من املالئكة األطهارملتذكريا للعباد با

       .١٨وبيان وظائفهم اليت كلفوا �ا   ))الّيل والّنهار ال يفرتونيسّبحون ((

أسباب النزول وما اشتملت عليه. ٢   

  أسباب النزول  . أ

النار  زعم صاحبكم هذا أن يف: قال أبو جهل : أخرج ابن جرير عن قتادة قال 

حني ، وإنا واهللا ما نعلم الزقوم إال التنر والزبد فأنزل اهللا ، والنار تأكل الشجرشجرة

  .١٩)إ�ا شجرة خترج يف أصل اجلحيم: ، قوله تعاىل عجبوا أن يكون يف النار شجرة

أنزلت هذه اآلية يف ثالثة أحياء : أخرج جوبري عن الضحاك عن ابن عباس قال

وأخرج البيهقي يف ). بني اجلنةوجعلوا بينه و :(سليم وخزاعة وجهينة قوله تعاىل: من قريش

املالئكة بنات اهللا، فقال هلم أبو بكر : قال كبار قريش : شعب اإلميان عن جماهد قال

ولقد علمت اجلنة إ�م : (بنات سراة اجلن فأنزل اهللا : فمن أمها�م؟ قالوا: الّصديق

  ).حملضرون

كان الناس يصلون متبددين فأنزل : أخرج ابن حامت عن يزيد بن أيب مالك قال

: وأخرج ابن املنذر عن ابن جريج قال. فأمرهم أن يصفوا) وإنا لنحن الصافون: (اهللا 

ياحممد أرنا العذاب الذي : قالوا : وأخرج جوبري عن ابن عباس قال. حدثت فذكر حنوه

  .  صحيح على شرط الشيخني) ذابنا يستعجلونأفبع: (ختوفنا به عّجلة لنا فنزلت

ما  .ب اشتملت عليه   

وهي التوحيد  :د موضوع هذه السورة كسائر السور املكية يف بيان أصول اإلعتقا

  .٢٠وإثبات البعث واجلزاء والوحي والنبوة
                                                                                                                                                               

٦٠ص .......................  ، التفسري املنريالزحيلي وهبة ١٧  

٢٤ص .............. التفاسري، صفوة حممد علي الصابوين  ١٨  

. )دار الفكر( .، تفسري القرآن العظيم اإلمام اجلليلني  ١٩  
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، هي املالئكة، واجلّن، والبعث واجلزاء يف اآلخرة: ات ثالثة وقد حتدثت عن مغيب  

السماء استعداد لتنفيذ  جنحتها يفن املالئكة الّصافات قوائهما أو أبالكالم عفابتدأت 

، والذين أقسم اهللا �م للداللة الّسحاب لتصريفه كيفما يشاء اهللا، والزاجرات أمر اهللا

  .على التوحيد وخلق السموات واألرض، وتزينها بالكواكب

ح، مث إبراهم، مث ، بدأ بنو مية قصص بعض األنبياءواستعرضت السورة الكر   

 ميانا"، وذكرت بالتفصيل قصة قصة موسى وهارون، مث إلياس ولوط، مث إمساعيل

ني أمر ، وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حيف حادثة الذبيح إمساعيل" بتالءواإل

، تعليما للمؤمنني كيف يكون أمر االنقياد واالستسالم ألمر بذبح ولده مث جاءه الفداء

  .٢١احلاكمنيأحكام 

  : ٢٢سورة الصافات يف عرض موضوعتها يف ثالثة  اشواط رئيسية  

: يتضمن افتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من املالئكة  - الشوط األول

، مزين كرا على وحدانية اهللا رب املشارقفالتاليات ذ . فالزاجرات زجرا. والصفات صفا(

عهم للمأل األعلى ورمجعهم بالشهب مث جتيء مسألة الشياطني وتسم. السماء بالكواكب

املالئكة والسماء : أم تلك اخلالئق " أهم اشد خلقا: "يتلوها سؤال هلم . الثاقبة

،  تسفيه ما كانو يقولون عن البعثوالكواكب والشياطني والشهب، للتوصل من هذا إىل

ل ومن مل يعرض ذلك املشهد املطو . بوقوعهن ويستهزئو وإثبات ما كانوا يستبعدونه 

  .للبعث واحلساب والنعيم والعذاب

يبدأ بأن هؤالء الضالني هلم نظائر يف السابقني، الذين جاء�م  -والشوط الثاين

ويستطرد يف قصص أولئك املنذرين من قوم نوح . النذور فكان أكثرهم من الضالني

                                                                                                                                                               
٦١ص .................... ... ، تفسري املنريوهبة الزحيلي  ٢٠  

٢٤ص ...........  صفوة التفاسريحممد علي الصابوين،  ٢١  

٢٩٨٢ص ) ١٩٩٢. دار الشوق: لبنان -بريوت. (يف ظالل القرآن. سيد قطب  ٢٢  
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، وكيف كانت عاقبة املنذرين وعاقبة وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس وإبراهيم

  .مننياملؤ 

أسطورة اجلن . يتحدث عن تلك األسطورة اليت مر ذكرها -والشوط الثالث

ولقد سبقت كلمتنا  لعبادنا : ((ويقرر كذلك وعد اهللا لرسله بالظفر والغلبة . واملالئكة

وينتهي خبتام السورة بتنزيه اهللا )) املرسلني إ�م هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، : ((رسله واالعرتاف بربوبيته  سبحانه والتسليم على

وهي القضايا اليت تتناوهلا السورة يف )) وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

  . الصميم

الئكة بأ�م الّصافون ختمت السورة باإلشارة إىل مابدئت به من وصف امل  

ومدح املرسلني وسالم اهللا  ،يائه يف الدنيا واآلخرةيائه وأول، وبيان نصرة اهللا ألنباملسّبحون

) رّب العزّة(، وثناؤه على نفسه ومحده لذاته بأنه عليهم، وتنزيه اهللا عن أوصاف املشركني

  .   ٢٣)رّب العاملني(و 

هاتفضيل. ٣  

كان رسول اهللا : "أخرج الّنسائي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال   

  .٢٤، ويؤّمنا بالصافاتاهللا عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف صلى

، أنا أبو عمرو بن ايب الفضل املؤذن، أبو اسحاق أخربنا أبو عثمان بن أيب بكري

، نا هارون بن كثري عن زيد بن أسلم عن أبيه د اهللا الريبوعي،  نا املدائيناألسدي، نا عب

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عن أمامة عن أيب أمامة عن أيب بن كعب قال 

ومن قرأ سورة الصافات أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل جين وشيطان "

                                                           
  ٢٣ ٦٢ص  ................... ، تفسري املنريوهبة الزحيلي 

١٧٤ص ) دار الكتب العلمية: لبنان )بريوت( .تفسري ابن كثري. حممد علي الصابوين ٢٤  
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وتباعدت منه مردة الشياطني وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان 

  .٢٥مؤمنا باملرسلني

مناسبة لما قبلها. ٤  

  : ٢٦تظهر مناسبة هذه السورة ملا قبلها من نواح ثالث  

السورة املتقدمة يف بيان ) يس(وجود الشبه بني اول هذه السورة وآخر  -األول

، ألن اهللا وإحياء املوتى، ومنه املعاد شاملة لكل شيئ يف السموات واألرضقدرته تعاىل ال

  .هو املنشئ السريع اإلجناز التتهيأ إال إذا كان اخلالق املوجد واحدا) يس(تعاىل كما يف 

ن يف ، وكألشعراء بعد الفرقاكأعراف بعد األنعام) يس(ورة بعد سهذه ال -الثاين

املتقدمة يف ) يس(، املشار إليهم وإىل إهالكهم يف سورة تفصيل أحوال القرون املاضية

    )).أمل يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أ�م إليهم اليرجعون: ((قول سبحانه 

ابقة من أحوال املؤمنني توضح هذه السور ما أمجل يف السورة الس -الثالث

  .وأحوال الكافرين يف الدنيا واآلخرة

نزلت بعد سورة األنعام، . سورة الصافات هي مكية بال خالف يف ذلك

  : ٢٧ومناسبة ملا قبلها من وجوه

إن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة الىت أشري إليها إمجاال يف السورة السابقة   . أ

  )).قبلهم من القرون أ�م إليهم ال يرجعونأمل يروكم أهلكنا : ((يف قوله

إن فيها تفصيل أحوال املؤمنني وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة مما أشري   . ب

  .إمجاال ىف سورة ملا قبلها

                                                           
٥٢١ص .) دار الكتب العلمية: لبنان - بريوت. (. السيط يف تفسري القرآن ا�د.أيب احلسن علي بن أمحد الوحدي ٢٥  

  ٢٦  ٦١- ٦٠: ص ........................................تفسري املنري  الزحيلي،وهبة 

٤١ص . .........................تفسري املراغى. أمحد مصطفى املرغى ٢٧  
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، ذلك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعاىل على املشاكلة بني أوهلا وآخر سابقتها. ج

م وأنه إذا تعلقت إرادته بشئ  املعاد وإحياء املوتى، وعلل ذلك بأنه منشئه

، إذا اليتم ليل على ذلك، وهو وحدانيته تعاىل، وذكر هنا ما هو كالدكان

ما تعلقت به اإلرادة إجيادا وإعداما إال إذا كان املزيد واحدا كما يشري إىل 

  )).لو كان فيهما آهلة إالّ اهللا لفسدتا: ((ذلك قوله 

الذي بيده ملكوت كل شيئ وإليه فسبحان : ((يقول تعاىل " يس"ختمت سورة 

، وهي على تلك احلقيقة-سبحانه-القسم به، مث بدئت سورة الصافات �ذ ))ترجعون 

، فإذا كان اهللا هو مالك ، الىت هي من مفتضى مليكة اهللا لكل شيئوحدانية األلوهية

، واال يشاركه يف هذا الوجود أحد، من مقتضى هذا أن ينفرد بأللوهية ، كانلكل شيئ

صاحب األمر فيه، وإليه -وحده سبحانه-، فهو كانت ملكيته مطلقة هلذا الوجودإالو 

  .٢٨وحده يكون والكل موجود

 

                                                           
٩٦٠ص ) دار الفكر العريب( .، التفسري القراين للقرانعبد الكرمي اخلطيب  ٢٨  


