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أ.غ.ر :شلك موم ر واون

59-14

صفات الذٌن ٌحبهم هللا تعالى فً القرآن الكرٌم
دراسة موضوعٌة

أ.غ.ر ميرد قوس حر الك وغ
ر 1مؤور ت ك ل الجح د

91-61

الطبرسً فً كنٌة أبً جعفر فً تفسٌر
وهم
ّ
مجمع البٌان

غ.ر .قو

حّلس وكلن

114-92

النهً عن الغش فً السنة النبوٌة

األاتلل المال ر الركت
أومر حر الجحل ل ينل د

168-115

آراء أبً بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفً
( ت 183هـ ) فً العبادات  :كتابً الصٌام  ،والحج

أ.غ .ر : .خو د شلك موم ر

212-169

والمظلوم
الظالم
مع
امل َ
(ال َّتوا ُزنُ واالعتِ َدال ُ فً ال َّت َع ِ
ِ
ِ
س َّنة ال َّن َب ِو ٌَّ ِة ال ُم َط َّه َر ِة" -نماذج تطبٌقٌة")
فً ال ُّ
عموم المقتضى وخالف األصولٌٌن فٌه

أ.غ.ر .و نس قر د

ر .امو طل

ور

خ

251-213

274-251

اإلنصاف فً بٌان أحكام األوقاف
دراسة لبٌان أحكام األوقاف وفق آراء المذهب
الجعفري مقارنة بؤحكام القوانٌن العراقٌة.

الماتشل القلن ن
ام اومر كلظغ العللح

311-275

التخرٌج األصولً لألحكام الوضعٌة فً فقه الصحابً
عبد هللا بن عمرو"رضً هللا عنهما"

ر .م ن اج م اى
الطللح تلء ول ا حر اليلرد

337-311
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اسم البحث
االمام ٌحٌى بن سعٌد األنصاري وآراإه
الفقهٌة فً مسائل الصٌام
مخالفات المرأة للرجل فً فقه الحج
اآلراء الكالمٌة للفرقة ال َّن َّجارٌة

أ.م.د مرتضى محمد حميد
ر.

و

لو د اللح

رقم الصفحة
365-338
383-366

ر .مومر موان ا

433-383

نص ٌّة فقه اللغة وفقه ٌّة علم ال ّنص دراسة
ّ
لغوٌة

غ.ر م ت ى م ور جح

456-434

نظرات ابن الخ ّباز النحوٌة ( 916هـ ) فً
الغرة المخفٌة على ابن معط (  928هـ ) فً
ّ
الدرة األلف ٌّة
ّ

أ  1غ  1ر  1ملجر موان اشر

479-457

تقنٌة العنونة و حموالتها
(فً طٌن االبدٌة )

ر .ملجر حرهللا ميرد القوا

517-481

واون وولن حر

554-518

رشٌد الدٌن الوطواط أدٌب ذو ثقافتٌن
حٌاته  ،وأدب ُه

أ .ر  :نله حر إح اهوغ نلا
ال هو د

585-555

االخالص فً العمل وأثره فً بناء المجتمع

األاتلل المال ر الركت
حر هلرد ت وح القوا

616-586

المصطلح النحوي فً كتاب اإلٌضاح فً علل
النحو ألبً القاسم الزجاجً (ت113هـ)
(المصطلح  ،علل النحو  ،األصول النحوٌة)

غ.ر كلم نلا اعر ن ال ورد
غ.ر مومر حر ال ل تولض

628-617

األَحكا ُم ال َّذوق ٌَّ ُة لألَ
صمعً (ت239هـ)
ِّ
فً كتاب ال ُمو َّ
ش ِح فً مآخ ِذ العُلماءِ على
ُّ
عراءِ
الش َ
ألبً عب ِد هللاِ محمد المرزبانً (ت  183هـ)
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الركت

السيَاقِيِّ اْل ُقرْآِنيِّ
التكَامُلُ ِّ
َّ
ِلنِكَايَةِ السَّمَاءِ
( ِدرَاسَ ٌة فِي التَّفْسِيرِ اْلعِلْمِيِّ)
إصداد
أ.م.د :شاكر محمود حسين

مجلة كلية العلوم االدالمية......

الدمَاءِ
الديَاقِيِّ اْلقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ َّ
التَّكَامُلُ ِّ
التفْدِيرِ اْلعِْلمِيِّ)
(دِرَادَةٌ فِي َّ
ملخص البحث

بدم الله الرحمن الرحيم
فهذه دراسة مخصصة لبيان أحوال نهاية السماء مرحمة مرحمة؛ ولرسم الصورة
النهائية لها ،من خالل حقائق القرآن ،وأن أجعل من التكامل السياقي آليات نهاية

السماء ،وترتيبها ترتيباً مقصوداً ،طريقاً ُيرشدنا إلى معرفة الصورة المتكاممة لها يوم
القيامة ،وذلك عمى وفق التفسير العممي.

أهمية البحث وفائدته ،تكمن في:

 استخراج ترتيب مراحل نهاية السماء ،من أول حاالتها إلى آخرها ،والتي جاءت فيكل و ٍ
آيات متفر ٍ
قة من القرآن ،وضعت ُّ
احدة منها في سورة انسجمت هذه الحالة
ُ
الواحدة مع أغراض ومحاور وأهداف تمك السورة.
 -االنتقال بالتفسير العممي الموجود في القرآن الكريم إلى " اإلعجاز العممي" ،ومن

أسموب المطابقة إلى أسموب التطبيق الذي يجعل الريادة والسبق لمقرآن الكريم أوالً
وآخر.

41
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
محمد ( )وعمى آلِوِ
ٍ
األكمالن عمى َّ
ِ
األتم ِ
الحمد هلل ِّ
بي
ان
السالم
الن ِّ
ُ
ّ
رب العالمين ،والصالةُ و ُ
ِِ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
وم ْن تبعيم
وصحبو َ
وبعد…
ث عذٌذ ٍة حخبشّا عِ ٍإٍخٖا ٗحنٌْٖ٘اٗ ،قّ٘ حٖاٍٗ ،ا ححخٌ٘ٔ ،قاه
فقذ جاء رمش اىسَاء فً آٌا ٍ

حعاىى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [اىزاسٌاثٗ ،]74:قاه حعاىى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [قٗ ،]6:قاه حعاىى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [اىشعذ،]2:
ٗقاه حعاىى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [األّبٍاءٗ ،]22:قاه حعاىى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ[سبأٗ ،]9:قاه حعاىى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [اىزاسٌاثٗ ،]4:قاه حعاىى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[اىَيلٗ ،]2:قاه حعاىى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [األعشافٗ ]74:قاه حعاىى :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [اىحجشٗ ،]47:قاه حعاىى  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ [األّعاًٗ ، ]23:قاه حعاىى  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ[اىجِ.]8:
وبانِييا سبحانو
أن
ٌ
طباقّ ،
بناء محكماًَ ،
فيذه اآليات وغيرىا ،تخبرنا ّ
مبنيةٌ ً
َ
السماء سبعٌ
ُّ ِ ٍ
ِ
وم ْحُبوكةٌ َحبكاً ،ليس فييا فطور ،وال
القادر المقتدر المقدر ،وىي قطعٌ ،وكل قطعة منسوجةٌ نسجاً محكماً َ
ألنيا سقف محفوظٍ ،
خال من ِّ
كل ٍ
عيب ،وىي مرفوعةٌ بغير عمد ،فييا ُسمّ ٌم (أو َس َاللِ ٌم) َيعرج منو
فروجّ ،
داد ال يعصون اهلل ما أمرىم ،ىذه ىي السماء – اآلن
حرس ِش ٌ
إلى أبوابيا ،التي ال تفتح إال بإذن اهلل ،عمييا ٌ
 -التي نشاىدىا ،ويبحث فييا الباحثون.
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لكن السماء في يوم القيامة تستجيب وتُطيع أمر ربِّيا قال تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ
ُّ
نظموُ ومواز ُينوُ التي وضعيا سبحانو في يوم
ﭢﭼ[االنشقاق ،]ٕ:كما يستجيب
ُ
الكون كموُ فتضطرب ُ
القيامة.
يخص :السماء ،واألرض ،والجبال،
تحدث أىوال وأحوال عمى الكون ،فمنيا ما
ُّ
ففي ىذا اليوم ُ
والقمر ،والشمس ،والنجوم ،واإلنسان… إلخ.
هدف البحث ومنهجه:
في ىذا البحث سأُركز عمى حالة و ٍ
احدة من األحوال التي ستحدث يوم القيامةَ ،أال وىي نياية
السماء ،وما ىي الحاالت التي ستط أُر عمييا وقت ذاك في ضوء المنظور القرآني.

لذا سيكون ىدف عممي ىو بيان أحوال نياية السماء مرحمة مرحمة ،ورسم صورة نيايتيا من
خالل حقائق القرآن ،وأن أجعل من التكامل السياقي آليات نياية السماء ،وترتيبيا ترتيباً مقصوداً ،طريقاً
العممي(ٔ).
ُيرشدنا إلى معرفة الصورة المتكاممة ليا يوم القيامة؛ وذلك عمى وفق التفسير
ّ
أهمية البحث وفائدته تكمن في:
 استخراج ترتيب مراحل نياية السماء ،من أول حاالتيا إلى آخرىا ،والتي جاءت في آيات متفر ٍقة
ّ
كل و ٍ
من القرآن ،و ِ
ت ُّ
احدة فييا في سورة انسجمت ىذه الحالة الواحدة مع أغراض تمك
ض َع ْ
ُ
السورة ومحاورىا وأىدافيا.
 االنتقال بالتفسير العممي الموجود في القرآن الكريم إلى اإلعجاز العممي ،ومن أسموب المطابقة(ٕ)

آخر.
الذي يجعل ّ
الريادة والسبق لمقرآن الكريم ّأوالً و َ

إلى أسموب التطبيق
تقسيمات البحث:
قسمت البحث عمى تمييد ومبحثين وخاتمة.
التمييد :أفردتو لمتعريف بالتكامل السياقي.

المبحث األول :عنونتو بـ (بين يدي آيات نياية السماء) وتضمن المطالب اآلتية:
المطمب األول :جمعت آيات نياية السماء عمى وفق ترتيب المصحف.
المطمب الثانيّ :بينت المكي والمدني منيا ،ورتبتُيا عمى وفق ترتيب نزوليا.
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المطمب الثالث :حددت ترتيب اآليات لنياية السماء بحسب مراحميا وحاالتيا.
المطمب الرابعّ :بينت المعنى العام الجامع المشترك بين اآليات.
فأفردت لكل
المبحث الثاني :خصصتُوُ لمراحل نياية السماء ،وقسمت مطالبو عمى مراحل نياية السماء،
ُ
حالة مطمباً وىي كما يمي:
المطمب األول :الحالة األولى [انفطارىا]
المطمب الثاني :الحالة الثانية[ :كشطيا]
المطمب الثالث :الحالة الثالث[ :انفراجيا]
المطمب الرابع :الحالة الرابعة[ :انشقاقيا]

[طييا]
المطمب الخامس :الحالة الخامسةّ :

المطمب السادس :الحالة السادسة[ :مورىا]
المطمب السابع :الحالة السابعة[ :كائنة كالميل]

المطمب الثامن :الحالة الثامنة[ :انفتاحيا كائنة كاألبواب]

الخاتمة :فقد ذكرت أبرز النتائج التي توصل إلييا البحث.

يدي ِ
أىل
وختاماً فال أدعي ّأنني أصبت في كل ما كتبت ،واّنما ىي محاولة أضعيا بين ْ
االختصاص؛ إلظيار التفسير العممي المكنون في آيات القرآن الكريم ،فإن أخطأت فذلك من صفات
النفس البشرية ،إذ ال كمال ّإال هلل ،وان أصبت فذلك بتوفيق اهلل سبحانو .والحمد هلل رب العالمين.
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التمهٌد :التعرٌف بالتكامل السٌاقً
المطلب األول :التكامل لغة:
كامل) ،أصمو من الفعل( َك ُملَ -ي ْك ُم ُل) ،ومعناه تَّم .
كاملَ -يتَ َ
التّكامل مصدر الفعل( تَ َ
قال ابن فارس(تٖٜ٘ه)" :الكاف والميم والالم أصل صحيح واحد ُّ
يدل عمى تمام الشيء،
(ٖ)

يقال َكم َل الشيء فيو َك ِ
ام ُل ،أي :تام"(ٗ).
ُ
ُ
كمل ذلك ،حصل
جاء في المفردات ":كمال الشيء :حصول ما فيو الغرض منو ،فإذا قيلُ :
أن
ما ىو الغرض منو ،وقولو تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ [البقرة ،]ٕٖٖ:تنبييًا ّ
ذلك غاية ما يتعمق بو صالح الولد"(٘).

تجم ًعا (من
قال الجبل في المعنى المحوري ل(كمل)" :يمكن أن تقول ّإنو تمام جسم الشيء ُّ

كم) ...وكل ما جاء في القرآن من التركيب فيو من الكمال التمام"(.)ٙ
ُّ
(كمل) عمى َّأنو:
دلّت التعريفات المغوية لمعنى ُ
ٔ -تمام الشيء بعد تجميعو.

ٕ -عند جمعو يكون ذلك غاية المراد.
اصطالحا:
المطلب الثانً:
ً
أن مصطمح "التكامل السياقي" لم يعرفو المتقدمون ،والمتأخرون ،من مفسرين
بداية أ ّ
ُبين ّ

وغيرىم ،وان كانت تفاسيرىم ال تخمو من وجود دراسة تطبيقية ليذا المصطمح ،كيف ال وىو من أحسن
طرق التفسير التي يستعين بيا المفسرون َأال وىي تفسير القرآن بالقرآن.

والصمّة بين التكامل السياقي وتفسير القرآن بالقرآن صمة عموم وخصوص ُّ
فكل تكامل سياقي
ّ
ىو من تفسير القرآن بالقرآن ال العكس.
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وا ّن ىذا المصطمح من المصطمحات المعاصرة التي أفردىا الباحث عبد الوىاب رشيد صالح

سماه " التكامل السياقي داللة وتفسير" ،وكذا األمر انسحب عميو فمم يعرف المصطمح،
في كتاب َّ
بعضا من مفيوم
وانشغل في الدراسة التطبيقيةّ ،إال ّأنو ّبين في تمييده لمكتاب غايتو منو التي توضح
ً
إن موضوع ىذا الكتاب لو غايتان:
المصطمح فيقولّ :

منيجا تفسيرًيا عمى طريقة تفسير القرآن بالقرآن ،ولكن ليس عمى غرار المتّبع لدى
األولى :كونو
ً

أن الصمة بين
الطبري ،وابن كثير ،والشنقيطي ،وغيرىم ،بل ىو منيج جديد ،وفيو اجتياد ،من حيث ّ

اآلية واألخرى التي ُذكرت معيا ،صمة تكميل وتوضيح ،وقد يكون من جية واحدة ،أو من الجيتين؛

بمعنى ّ ِّ
جمال ،أو تُ ّقي ُد ُمطمقًا ،أو
تفصي ُل ُم ً
نقصا في األخرى ،أو ّ
بيما ،أو ّ
أن كال منيما يكمل ً
توض ُح ُم ً

عاما ...وىكذا.
تُ ّ
خص ُ
ص ً

والثانية :الداللة عمى الترابط العضوي داللة إعجازية ...وىذا الترابط والتناسب بين اآلية والتي تكمميا
أن ُم ّنزل ىذه اآليات قد قصد ىذا
في مكان آخر في القرآن قرينة قوية قد ترتقي إلى درجة الدليل عمى ّ
بعضا(.)ٚ
التوزيع ليكون القرآن ُم ًا
فسر بعضو ً

بأنو :زيادة إيضاح معنى بجمع آيتين أو أكثر لموصول إلى فهم شمولي لهذا المعنى.
ولي أن أُعرفو ّ
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المبحث األول
بٌن ٌدي آٌات نهاٌة السماء
المطلب األول :آٌات نهاٌة السماء.
ذكرت في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية ،أخبرت عن نياية السماء ،واألحوال التي ستحدث ليا
في يوم القيامة ،وىي كاآلتي عمى وفق ترتيب المصحف الشريف:
اآلية

ت

السورة

رقم اآلية

.1

األنبياء

ٗٓٔ

.2

الفرقان

ٕ٘

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

.3

الطور

ٜ

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

.4

الرحمن

ٖٚ

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

.5

الحاقة

ٔٙ

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

.6

المعارج

ٛ

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

.7

المزمل

ٔٛ

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

.8

المرسالت

ٜ

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

.9

النبأ

ٜٔ

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

.11

التكوير

ٔٔ

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

.11

االنفطار

ٔ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

.12

االنشقاق

ٔ

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
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المطلب الثانً :بٌان المكً والمدنً منها وترتٌبها على وفق نزولها
أن اآليات جميعيا ُذكرت في سور
إن قراءة فاحصة في كتب التفسير ،وعموم القرآن نجد ّ
ّ

مكية( ،)ٛوكان نزوليا عمى وفق الترتيب اآلتي:
ت

السورة

ترتيبها بحسب النزول

.1

المزمل

ٖ

التكوير

ٚ

المرسالت

ٖٖ

الفرقان

ٕٗ

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.11
.11
.12

()ٜ

ٖٗ

الرحمن

األنبياء

ٖٚ

الطور

ٚٙ

الحاقة

ٚٛ

المعارج

ٜٚ

النبأ

ٓٛ

االنفطار

ٕٛ

االنشقاق

(ٓٔ)

ٖٛ

المطلب الثالث :ترتٌب مراحل نهاٌة السماء.
أن آية [األنبياء ]ٔٓٗ /ىي
إن الناظر في ترتيب ىذه اآليات بحسب ترتيب المصحف يجد ّ
ّ
(طي السماء) ،فيذه ال تصمح أن تكون
كرت حالة من حاالت نياية السماء ،وىي
ّأول اآليات التي َذ ْ
ّ

طي السماء يعني دخول بعضيا في بعض ،فال مجال بعد ذلك ،لالنشقاق أو
ألن َّ
ّأول حاالتيا ّ
االنفطار أو االنفراج…إلخ.
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أن ترتيب اآليات لنياية السماء بحسب ترتيب المصحف الشريف ال ُيرشدنا إلى
نفيم من ذلك ّ
ترتيبيا بحسب مراحميا يوم القيامة.
إن قراءة دقيقة ليذا الترتيب الذي ذكرتُوُ في المطمب
إذاً بقي لنا ترتيبيا بحسب نزولياّ ،
أن:
السابقُ ،يبين لنا ّ
حالة االنفطار ُذكرت في سورتين:
قال تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [ المزمل.]ٔٛ /
قاه حعاىى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [ االّفطاس.]4 /
ٗحاىت االّشقاق رمشث فً أسبع س٘س:
قاه حعاىى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ اىفشقاُ. ]23 /
قاه حعاىى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [ اىشحَِ.]24 /
قاه حعاىى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [ اىحاقت.]46 /
قاه حعاىى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [ االّشقاق.]4 /
لذا سنمحق آية االنفطار ،بآية المزمل ،ونحمق آية الرحمن ،والحاقة ،واالنشقاق بآية الفرقان.

ولكونين يتحدثن عن موضوع واحد ،وحالة و ٍ
وسبب اإللحاق َّ
َّ
احدة
ألنيُ َّن أسبق بالنزول،
لمسماء ،سواء أكان ذلك عند انفطارىا ،أم عند انشقاقيا ،وىذا ما سأوضحو عند توجيو اآليات ضمن
مراحميا المتسمسمة.
إذاً أصبح الترتيب النيائي لمراحل السماء بحسب النزول والذي سأعتمد عميو في المبحث

الثاني عند توجيو ك ّل مرحمة كاآلتي:
المرحمة

حالتها
انفطارىا

المرحمة األول

كشطيا

المرحمة الثانية
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انفراجيا

المرحمة الثالثة

انشقاقيا

المرحمة الرابعـة

طييا
ّ

المرحمة الخامسة

مورىا

المرحمة السادسة

كائنة كالميل

المرحمة السابعة

انفتاحيا ،كائنة كاألبواب

المرحمة الثامنة

المطلب الرابع :بٌان المعنى العام المشترك بٌن اآلٌات
يد ُّل عمى أن الخطاب بداية كان موجياً إلى
إن ورود اآليات كمِّيا في العيد المكي ُ
أوالًّ :
ِ
عظمتيم وتجبرىم وتكبرىم قال تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
األعم األغمب ،الذين كانوا في أَ ْو ِج
قريش في
ّ
الم َعمَّى في الفصاحة
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [ٍحَذ ،]42:وكانوا أصحاب القدح ُ
والبالغة ،لذا جاءت اآليات مناسبة لمحالة التي كانت عمييا قريش وقت ذاك فقد أخبرتيم عن أىوال

القوي وقدرتو،
قوِة
ِّ
أمام َّ
يوم القيامة ومنيا أحوال السماءّ ،
وبينت ّ
أن ّ
القوة التي يمتمكونيا ال تساوي شيئاً َ
فأنزل سبحانو ىذه اآليات تت ار طيمة العيد الم ّك ّي لمبعثة المحمدية لتقرع أسماعيم وتحذرىم من عاقبة
ٍ
بألفاظ ،وتراكيب ،وأساليب تزلزل القموب ،فتارة يخبرىم بأن السماء
أمرىم ،وأمر ك ّل متكبر جبار،

طغيانيم؛ أرسل سبحانو واحدة من أحوال السماء لتوقظيم
تنشق ،وتارة تنفطر وتارة… وىكذا كمما زاد
ُ
وتردىم إلى رشدىم.
من غفمتيم ّ
ثانياً :أخبرت اآليات عن أحوال يوم القيامة بالجممة االسمية والفعمية ،فقد جاءت ّأول حاالت
السماء بالجممة االسمية قال تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ وسبب ذلك كما ىو معموم عند أىل البالغة

(ٔٔ)
ولما كان ىذا أول إخبار عن حالة السماء يوم
ّ
أن الجممة االسمية آكد وأثبت من الجممة الفعمية ّ ،
ِ
القيامة ،وىو انفطارىا ،احتيج إلى توكيد ىذا الخبر بالجممة االسمية ليناسب حال المخاطبين الشا ّكين
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لتدل عمى
أما الحاالت األخرى من الثانية إلى الثامنة (األخيرة) ،فقد جاءت بالجممة الفعمية ّ
المترددينّ ،
حدوث ىذه األفعال ،وتكرارىا في ٍ
آيات عديدة يؤكد وقوعيا ،وقد تنوعت الجممة الفعمية :تارة بصيغة
(ٕٔ)
أن ىذه الحقيقة واقعة ال محالة وىي
المضارع الدال عمى االستقبال  ،وتارة بالماضي الدال عمى ّ
ثابتة كالماضي الذي حصل وثبت(ٖٔ).

ثالثاً :ورد التشبيو في أكثر من آية ،قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ

ﭭﭼ ٗق٘ىٔ ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ق٘ىٔ ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ ٗق٘ىٔ ﭽ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ.
"والتشبيو كغيره من أساليب القول وفنونو جيء بو ليؤدي رسالة ذات أثر؛ ليحقق أغراضو
النفسية والنفي سة المقصودة من عمم البيان ،فيو من ىذه الناحية ال يقل عن االستعارة ،أو الكناية ،بل
غيره من األساليب؛ ذلك أن
ن ُ
ظن أن األثر الذي ُيحدثُوُ التشبيو في النفس ربما يزيد عمى ما ُيحدثُوُ ُ
المجاز ،والكناية ،ال تدركيا النفس بيسر وسيولة ،أضف إلى ذلك أن التشبيو يمكن أن يكون أوسع
دائرة من حيث الجميور الذي يتأثر بو وألمر ما كثَُر في كالم اهلل تعالى"(ٗٔ) .ومن ذلك ىذه اآليات
ومن شابييم من غفمتيم ،وتَُرُّدىم عن ِّ
غييم.
التي كما قمت جاءت لتوقظ قريشاً َ
بالخفي في
المثُ َل والنظائر ،شأن ليس
ِّ
قال الزمخشري" :ولضرب األمثال ،واستحضار العمماء ُ
المتخيل في صورة المتحقق والمتوىم في
إبراز خبيئات المعاني ،ورفع األستار عن الحقائق حتى يريك ُ

معرض المتيقن ،والغائب كأنو مشاىد"(٘ٔ).

أن ىذا (المشبو) نياية
لذلك استعمل القرآن الكريم التشبيو؛ إليصال المعنى المراد ،والسيما ّ
السماء يوم القيامة سوف يحدث مستقبالً ولمرة و ٍ
احدة ،فال مجال إلدراك صورتيا ّإال عن طريق أسموب
ّ

التشبيو ،إذ بمعرفة (المشبو بو) الحاضر ومعرفة صفاتو وخصائصو ثم معرفة الوجو الجامع بينيما،
نستطيع أن نعرف المعنى المراد بال ّدقة المطموبة ،وبالصورة التي ستحدث يوم ذاك ،لذا لو ُممِئت
صمُوُ أسموب التشبيو.
ويو ِّ
الصفحات والمجمدات ما استطاعت أن تنقل الصورة والمعنى المراد كما ينقمو ُ
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()ٔٙ
أما اآليات التي لم
رابعاً :ورد لفظ (اليوم) في أغمب اآليات ،وىو إشارة إلى يوم القيامةّ ،
إما في اآلية التي قبميا ،وا ّما في اآلية
فإنا نمحظ ذكرهَّ :
يذكر فييا لفظ (اليوم) ( أي :في اآلية نفسيا) ّ
ِ
كر ضمير فييا يعود عمى اليوم في اآلية التي سبقتيا ،أو ّأنيا جاءت في سياق
التي بعدىا ،أو ذ ُ
اآليات التي تخبر عن أحوال يوم القيامة ،وىي كاآلتي:

 .4قولو تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ  ،لم يذكر فييا لفظ اليوم لكن ذكر
في اآلية التي بعدىا ،قال تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ[اىشحَِ.]29:
 .2ق٘ىٔ حعاىى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ فقذ ُر ِمش اىضٍَش فً ﭽ ﯯﭼ ٗﭽﯲﭼ
اىيّزاُ ٌع٘داُ عيى اىًٍ٘( )44اىزي رمش فً اٌَت اىخً قبيٖا قاه حعاىى :ﭽﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ[اىَزٍو.]44:
 .5وقوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ فقد ذكر قبلها لفظ اليوم ،قال تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ[النبأ.]51-51:
 .0وقوله :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ فقد ذكر يوم القيامة قبلها ،قال تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
[المرسالت ،]1:وذكر اليوم بعدها قال تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ[المرسالت.]52-50:
ٖٗ .ق٘ىٔ :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ٗق٘ىٔ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ٗ ،ق٘ىٔ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼ  ،فقد جاءت في سور تتحدث عن أىوال يوم القيامة.
يدعي
أن ىذه األحوال سوف لن تحدث ّإال في يوم القيامة ،فال ّ
إذن نخمص إلى حقيقة واحدة ّ
أن السماء فييا فروج ،أو انشقاق أو…إلخ.
ٌ
أحد ّ

 01

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

المبحث الثانً
مراحل نهاٌة السماء
المطلب األول( :)18نهاٌة السماء [االنفطار]
رمشث ٕزٓ اىَشحيت فً آٌخٍِ:
اٌَت األٗىى :قاه حعاىى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [اىَزٍو.]48 :
اٌَت اىثاٍّت :قاه حعاىى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [االّفطاس.]4 :
اآلية األولى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

أوالً :الداللة المغوية:

انشق ،وتَفَطَّرت الجبال :انصدعت وتفطرت يده،
وب وتفطَّ َر ،أي:
ّ
قال الخميل" :وانفطر الثَ ُ
أي :تَ َشقَّقَّت"(.)ٜٔ
َّ
ٍ
شيء واب ارزه ،من ذلك
صحيح َي ُد ُّل عمى فَت ِح
أص ٌل
اء ،و َّ
ٌ
اءْ ،
الر ُ
الفاء والط ُ
وقال ابن فارسُ " :
ِ
طر من الصوم"(ٕٓ).
الف ُ

االبتداء واالختراع ،قال ابن عباس ((( :)كنت ال أدري ما فاطر
ط ُر:
وقال الجوهري" :والفَ ْ
ُ
السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدىما :أنا فَطَ ْرتُيا))(ٕٔ) ،أي :أنا ابتدأتيا"(ٕٕ).
ط ِرَّ :
الش ُّ
ق طُوالً"(ٖٕ).
"أص ُل الفَ ْ
قال الراغبْ :

والمعنى المحوري لـ(فطر) هو" :خروج الشيء أو نفاذه ّأول أمره شاقاً ما فوقو بضغط ،أو بما
لو معناه كطموع الناب"(ٕٗ).
دلّت التعريفات المُّغوية لمعنى الفطر عمى َّأنو:
الجبال ،و ِ
ٍ
ٍ
كالثوب ،و ِ
ِ
اليد.
متعددة:
أشياء
ٔ .يكون في
ٕ .ذكر المَّغويون ٍ
معان قريبة لو :كالتشقق ،واالنصداع.
ٖ .يتخذ الشكل الطولي في الغالب

ٗ .خروج الشيء ،أو نفاذه ّأول أمره بضغط أو بما لو معناه.
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ثانياً :أقوال السمف:
اختمفت أقوال السمف في تحديد المراد من قولو ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ.

قال ابن عباس :تشقَّق السماء حين ينزل الرحمن َّ
جل َّ
وعز ،وعنو أيضاُ :م ْمتَمِئةٌ بو بمسان
الحبشة.
وقال مجاهد ،وعكرمة ،وقتادةُ :م َّثقمةٌ بو.

وقال الحسنُ :م َّثقمةٌ َم ْح ُزَنةٌ يوم القيامة ،وعنو أيضاًُ :م َوقََّرةٌ ُم َّثقمةٌ.

وقال ابن زيد :ىذا يوم القيامة فجعل الولدان شيبا ،ويوم تنفطر السماء وق أر ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭼ فقاهٕ :زا مئُُّ ًٌ٘ اىقٍاٍت(.)23

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:
السماء ُم َّثقمةٌ بذلك اليوم ُمتَ ِّ
صدعةٌ ُمتشقِّقةٌ"
قال الطبري" :يقول تعالى ذكره:
ُ
بشدة ذلك اليوم وىولو كما ينفطر الشيء بما يفطر بو،
قال الزمخشري" :يعنيّ :أنيا تنفطر ّ
()ٕٙ

.

ويجوز أن يراد السماء مثقمة بو إثقاالً يؤدي إلى انفطارىا لعظمو عمييا وخشيتيا من وقوعو كقولو
تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [األعشاف.)24("]484:
اآلية الثانية :قوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:
ذكرت في اآلية األولى.

صبٍَبً :ألٕال انطهف:
ذكرت في اآلية األولى.
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صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:
بٍِّ اىَفسشُٗ اىَشاد ٍِ ق٘ىٔ ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ عقب ق٘ىٔ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ.
لبل اثٍ عطٍخٗ" :اّخثاس اىن٘امب :سق٘طٖا ٍِ ٍ٘اضعٖا اىخً ًٕ فٍٖا ماىْظاً"(.)28
لبل انرازي " :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ فاىَعْى ظإش؛ ألّّٔ عْذ اّخقاض حشمٍب اىسَاء البُ َّذ ٍِ
اّخثاس اىن٘امب عيى األسض"(.)29
توجيه اآليتين:
اآلية األولى :أخبرت عن االنفطار بالجممة االسمية؛ وذلك لتأكيد الخبر ،وثباتو وتحققو؛

ألنيا اآلية األولى التي نزلت وأخبرت قريشاً عن نياية السماء فمثل ىذا يحتاج إلى تأكيد لعظمو.
وّ
اآلية الثانية :أخبرت عن االنفطار بالجممة الفعمية لتدل عمى حدوث ذلك األمر ،وجيء بو
بصيغة الماضي لتؤكد وقوعو وتحققو ،فيو كالماضي في صحة وقوعو.

فياتان اآليتان نزلتا في العيد المكي ،وىدفيما تذكير مشركي قريش الذين طغوا وتجبروا ،قال
تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ  ،أي :بأ ّن ىذا الكون سينقرض ،وأنيم مالقو ربيم ،قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ.

أن الشيء إذا انفطر كالزجاج ،أو الحجر ،أو المعدن ،أو البالستك ،أو
ومعموم عند العمماء ّ
النسيج ،ستنفصل أجز ُاؤهُ بعضيا عن بعض بعد أن كانت مترابطة ،فعند ذلك يمكن لممواد الغازية ،أو

السائمة ،أو اإلشعاعات أن تخرج من ذلك الفطر.

(ٖٓ)

ودلّت اآلية الثانية عمى ٍ
آخر وقت وقوع االنفطار ،وىو انتثار
أمر َ
ذلك االنفطار في بنية السماء الذي يؤدي إلى تخمخل ىذه الكواكب وخروجيا عن مسارىا الذي كانت
الكواكب بسبب حدوث

مستقرة فيو.

إذاً ّأو ُل حالة لنياية السماء ىي االنفطار ،وسبب االنفطار ىو دخول يوم القيامة(ٖٔ) ،في
حيز التنفيذ ،ويصاحبيا انتثار الكواكب بشكل مفر ٍ
ق.
ّ

 01

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

المطلب الثانً :نهاٌة السماء [بالكشط]
قاه حعاىى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [اىخنٌ٘ش.]44 :

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:

ٍ
شيء قد غطاه وغشيو من فوقو"
قال الخميل" :الكشط رفعك شيئاً عن
َّ
الش ِ
تد ُّل عمى تَْن ِح ِ
يو َّ
يء و َك ْشِف ِو
وقال ابن فارس:
اءَ ،كمِمةُ ُ
ُ
"الكاف ،والس ُ
ِّين ،والط ُ
يقا ُل :ك َشطَ ال ِج َمد عن َّ
الذبيحة"(ٖٖ).
ُ
ٍ
ٍ
أن معنى الكشط ىو :رفع شيء ،وتنحيتو عن شيء قد غطاه
دلّت التعريفات المغوية عمى ّ
وغشيو.
(ٕٖ)

صبٍَبً :ألٕال انطهف:
اختمفت أقواليم في بيان معنى قولو (كشطت)
قال مجاهدُ :جذبت.

وقال الضحاك :تنكشط فتذىب.
وقال السديُ :كشفت.

وقال يحيى :طويت كما قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (.)27
تنوعت أقوال السمف في بيان الكشط نحو :الجذب ،والكشف ،والطوي :وىي من باب التفسير
بجزء المعنى ،أو بالزمو.

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:
قال مقاتل :كشطت" :عن من فييا لنزول الرب – تبارك وتعالى -والمالئكة ،ثم طويت"

(ٖ٘)

.

وقال الفراء"ُ :نزعت ،وطويت"(.)ٖٙ
وجذبت ،ثم طويت"(.)ٖٚ
وقال الطبري" :يقول تعالى ذكره :واذا
السماء ُنزعت ُ
ُ
وقال الزمخشري" :كشفت وأزيمت كما يكشط اإلىاب عن الذبيحة ،والغطاء عن الشيء"(.)ٖٛ
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وقال ابن عطية" :والقشط :التقشير ،وذلك كما يكشط جمد الشاة حين تسمخ ،وكشط السماء،
كطي السجل"(.)ٖٜ
ىو طيُّيا
ِّ

شدة التزاق"(ٓٗ).
وقال القرطبي" :الكشطَ :ق ْمع عن ّ
جاءت تفسيرات المفسرين لمعنى الكشط المراد باآلية من باب التفسير بجزء المعنى،
وبالمثال ،وبالزمو.

رٕجٍّ اٌَخ:
وردت ىذه اآلية ضمن المقطع الذي يخبر عن أىوال وأحوال ستحدث يوم القيامة ،وسورة

التكوير نزلت بعد سورة المزمل ،وىي توضح الحالة الثانية لنياية السماء ،لكن كيف ستحدث؟

(ٔٗ)
أن السماء مانعة ليا من
أن السماء فييا غازات متعددة ،وأغبرة ،واشعاعات  ،و ّ
من المعموم ّ

ألن سبحانو أحكم بنيانيا فال خمل فييا ،قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
الخروج منيا؛ ّ

لما انفطرت السماء ،وأصبح فييا
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الممك ،]ٖ:لذا ّ
ِ
بدرجة ح اررٍة
ذلك الخمل الذي ّأدى إلى خروج تمك الغازات ،أو األغبرة ،أو اإلشعاعات ،وربما كانت
ٍ
عالية جداً تساعد عمى خروجيا ،أو إنفاذىا من ذلك الفطر.
فتولّد عند خروجيا من طبقة السماء ،واتّحادىا مع عصر آخر تخثر عند محيط ذلك الفطر،
الشيء المتخثر ليس من جنس السماء.
وىذا
ُ
لذا بعد تعرضو لعوامل معينة تؤدي بو إلى قمعو عن محيط ذلك الفطر الذي تخثر عميو(،)72
(ٖٗ)

فتحدث عممية القشط بقوة لشدة التصاقو
المطلب الثالث :نهاية السماء [االنفراج]

بطبقة السماء.

قاه حعاىى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [اىَشسالث.]9 :

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:
قال الخميلَّ :
"وكل فَرجة َب ْي َن َش ْي ِ
ئين ،فَيو فرج"(ٗٗ).
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ِ
الراء ،والجيم ،أص ُل ِ
الشيء ،ومن ذلك
يد ُّل عمى تَفَتَّ ٍح في
يح ُ
صح ٌ
ْ
اء ،و َّ ُ
وقال ابن فارس" :الفَ ُ
ُ
وغ ِ
يره"(٘ٗ).
الفُر َجةُ في الحائط َ

وقال الراغب" :الفَ ْرُج والفُ ْرجةُ :ال ّش ُّ
ق َب ْي َن الشيئين كفرجة الحائط… قال تعالى :ﭽﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﭼ [ق ،]6:أيُ :شق٘ق ٗفخ٘ق ،قاه حعاىى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ  ،أي :انشقت"(.)ٗٙ
"انفتاح ،أو متسع في أثناء جرم كثيف ،أو بين أجرام كفرجة
والمعنى المحوري لـ(فرج) هو:
ٌ
الباب والحائط"(.)ٗٚ
دلّت التعريفات المغوية لمعنى الفروج عمى ّأنو :الشق ،والفتق ،والفتح في الشيء الكثيف ،أو

بين أجرام ممتصقة وممتحمة.

صبٍَبً :ألٕال انطهف:
تنوعت أقوال السمف في تحديد قولو ﭽ ﮮ ﭼ.
قال مجاهد :من شقوق.

المتَ ِّ
بدئُ بعضو من بعض.
وقال ابن زيدُ :
وقال ابن عيسى :فتوق.
وقيل :صدوع(.)ٗٛ

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:
قال ابن قتيبة" :اي :فتحت"(.)ٜٗ

وقال ابن عطية" :و[فروح السماء] ىو انفطارىا حتى تحدث فييا الفروج"(ٓ٘).

وقال ابن كثير معقباً عمى أقوال السمف" :والمعنى متقارب"(ٔ٘).
وقال ابن عاشور" :ومعنى فُرجت تفرق ما كان م ِ
الباب إذا
متحماً من ىيكمياُ :يقال :فُ ِرج
ُ
ّ
ُ
(ٕ٘)
فتحوُ ،والفرجةُ :الفتحةُ في الجدار ونحوه" .
َ
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رٕجٍّ اٌَخ:
أن االنفطار ُيولّ ُد خروج الغازات وما شابييا ،ثم يحدث لو تخثر
ّبينت في المرحمة الثانية ّ
كائن عمى محيط الفطر ،ثم تتولّد عممية القشط والقمع لذلك الشيء المتخثر.
ٌ
ثم تعقبيا ىذه المرحمة التي وردت في سورة المرسالت ضمن المقطع الذي يتحدث عن أحوال
يوم القيامة ،ومن ضمنيا انفراج السماء ،وىو نتيجة قمع الشيء المتخثر الذي بخروجو تفاعل مع طرفي
مما ّأدى إلى قمع بعض
تص َ
ق عمييما ،فمما ُقمِع وقُ ِشط ُ
الفطر وا ْل َ
ون ِزع بفعل قوي أثّر في جانبي الفطر ّ
أجزاء طرفي الفطر فتولّد توسع بين طرفي الفطر فأصبح منفرجاً.
ُّ
ألن
فبذلك أصيبت
فعل عممية نياية السماء ،وىذا كموُ في يوم القيامة؛ ّ
أخر ّ
ُ
السماء بخمل َ
بناء ،وأبيى ز ٍ
أتم ٍ
ينة قال تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
السماء كانت قبل ذلك في ِّ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ[ق.]6:
المطلب الرابع :نهاٌة السماء [االنشقاق]
ٗسد ىفع اّشقاق اىسَاء فً أسبع آٌاث:
قاه حعاىى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [اىفشقاُ.]23 :
قاه حعاىى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [اىشحَِ.]24 :
قاه حعاىى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [اىحاقت.]46 :
قاه حعاىى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [االّشقاق.]4 :
اآلية األولى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:
قال الخميل" :و َّ
الش ُّ
ق غير بائن ،وال نافذ ،والصدع ربما يكون من وجو"(ٖ٘).
الش ِ
يد ُّل عمى ْان ِ
ص َدا ٍع في َّ
وقال ابن فارسِّ :
يء ،ثم
أص ٌل و ٌ
يح ُ
ين ،والقَ ُ
ص ِح ٌ
افْ ،
"الش ُ
احد َ
ُي ْح َم ُل عميو"(ٗ٘).
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فكل و ٍ
الشيء نصفينُّ ،
احد منيا شقيق اآلخر"(٘٘).
وقال الجوهري" :وىذا شقيق ىذا ،إذا انشق َّ ُ
الش ِ
الخرم الواقع في َّ
َّ ُّ
يء ،يقالَ :شقَ ْقتُوُ بنصفين… قال تعالى :ﭽﭜ ﭝ
ُ
وقال الراغب" :الشق ْ ُ
ﭞ ﭼ "(.)36

وقال ابن عاشور" :والتشقق :التفتح بين أجزاء ُممتئمة"(.)٘ٚ

لـ(شق) هو" :صدع الشيء الشديد صدعاً نافذاً إلى عمقو"(.)٘ٛ
والمعنى المحوري
ّ

تبين اآلتي:
إن قراءة في ىذه التعريفات ّ
ّ
ٔ .فَسَّروا الشق :بالصدع ،والخرم ،والتفتح.
ٕ .الشق يكون في ال ّش ِ
يء الواحد الممتئم.

 .2الشق أوالً يكون عمى نصفين ،وقد يتشقق إلى أكثر من ذلك.
 .7نفاذ الشق إلى عمق الشيء مع ِش َّد ٍة.

صبٍَبً :ألٕال انطهف
اختمف السمف في تحديد المراد من قولو ﭽ ﮇ ﭼ
إن من الغمام طاقات يأتي اهلل فيه محفوفاً{.
إن النبي ( )قالّ } :
قال ابن عباسّ :

وقال أبو العالية :في قولو :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [اىبقشة]244:
ٌأحً اىَالئنت فً ظي ٍّو ٍِ اىغَاً ٕٗ٘ مق٘ىٔ :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
\ﭼ.
غير السحاب ولم يكن قط إال
ٔلبل يجبْض ٕ٘ :اىزي قاه ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ قال :ىو ُ
لبني إسرائيل في تِيييم(.)ٜ٘

الجنة(ٓ.)ٙ
وقال ابن جريح :الغمام الذي يأتي اهلل فيو غمام زعموا في ّ
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صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:

ٍ
ٍ
مما َي ْستُُرىا عن
قال الطبري" :والغمام ىو :ما َغ َّم السماء فألبسيا من سحاب وقتام وغير ذلك ّ
أعين الناظرينُّ ،
فإن العرب تُسميو مغموماً ،وقد قيل :إن الغمام التي ظمميا اهلل عمى بني
وكل ُمغ ّ
طى ّ
ُ
(ٔ)ٙ
إسرائيل لم تكن سحاباً" .
واختمف المفسرون في (الباء) من قولو ﭽ ﮇ ﭼ فقيل أنيا:

ٔ .بمعنى (عن) أي :تشقق عن الغمام َي ُح ُّ
ف بالمالئكة.
السماء لينزل المالئكة.
ٕ .لمسببية :أي :يكون غمام فيو قوة تنشق بيا
ُ
ٍ
حينئذ(ٕ.)ٙ
ق ُمالبسةً لغمام يظير
ٖ .لممالبسة :تَ َشقَّ ُ
أي فر ٍ
ق بين قولك :انشقت األرض
ورجح الزمخشري القول الثاني والثالث فقال" :فإن قُمتُّ :
ّ

أن اهلل شقيا بطموعو فانشقت بو ،ومعنى انشقت
بالنبات ،وانشقت عن النبات؟ ُ
قمت :معنى انشقت بوّ :
أن السماء تنفتح بغمام يخرج منيا وفي الغمام
أن التربة ارتفعت عنو عند طموعو ،والمعنى ّ
عنوّ :
المالئكة ينزلون"(ٖ.)ٙ

توجٌه اآلٌة:
ّبينت اآلية ّأن و في يوم القيامة تتشقق السماء ،وجيء بفعل التشقق بصيغة المضارع الدال
عمى الحدوث والتجدد واالستقبال ،وىذا االنشقاق يكون بسبب ذلك الغمام الذي يوسع االنفراج الذي
ٍ
حصل في السماء إلى أن ُيحدث الغمام تشققا شديداًُّ ،
صي ُر
كل ذلك بسبب ما يحممو من
صفات تُ ّ
االنفراج تشققاً.
ثم إ ّن ىذه العممية تستمر حتى تجعل َّ
كل جزٍء منش ٍ
ق يتنحى عن الجزء األخر ،فيزداد ذلك
التشقق إلى أن يصل إلى آخره – قد يكون نصفين -ويحدث ىذا ،والغمام محيط بذلك التشقق لكثرتو

ألن ىذا الغمام مراد في ذلك اليوم لنزول اهلل َّ
جل َو َع َال والمالئكة.
وكثافتو؛ و ّ
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اآلٌة الثانٌة :قال تعالى :ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
أوالً :الداللة اللغوٌة:
ذكرت في اآلية األولى.
ثانٌاً :أقوال السلف:
تنوعت أقوال السمف في بيان المراد من قولو ﭽ ﯵﭼ
فقيل :إّنيا حمراء كمون الفرس ،وقيل :تُغير لونيا فإنيا خضراء أو زرقاء ،ويوم القيامة
حمراء(ٗ.)ٙ
وتنوعت األقوال في بيان المراد من قولو ﭽ ﯶ ﭼ

()63

فقيل :إّنيا صافية الحمرة مشرقة ،أو وردة كاألديم األحمر ،أو خالصة(.)ٙٙ
ثالثاً :أقوال المفسرٌن:
()ٙٚ
ألنو ذلك ىو المعروف في كالم العرب" .
"عنِ َي بو ّ
الدىن في إشراق لونو؛ ّ
قال الطبريُ :
توجٌه اآلٌة:
في اآلية تشبييان:
شدة
األولُ :شبيت السماء بالورد أي :كانت كالوردة ،وىو تشبيو بميغ ،ووجو الشبو ىو ّ

الحمرة ،أي :يتغير لون السماء المعروف ّأنو أزرق إلى البياض ،فيصير أحم اًر ،أو قد يكون وجو الشبو

كثرة الشقوق كأوراق الورد.

الثاني :تشبيو السماء بالدىن( ،)ٙٛوقد يكون وجو الشبو ،الممعان ،أو الذوبان ،أو االشتعال،
ٍ
صفات(.)ٜٙ
تص بو الدىن من
أو المّيونة ،أي :كل ما يخ ّ
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اآلٌة الثالثة :قال تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ .
أوالً :الداللة اللغوٌة:
ب والقربة ونحوىا… وكذلك
قال الخميل"َ :و َى َي الحائط يييء وىياً ،أي :تفرز واسترخى ،والثَّْو ُ
الش ِ
إذا استرخى رباط َّ
يء قمت :وىي"(ٓ.)ٚ
ٍ
ف المعتَ ُّل ي ُد ُّل عمى استر ٍ
شيء ،يقال:
خاء في
َ
ْ
وقال ابن فارس"َ :و َى َي :الوا ُو ،واليَ ُ
اء ،و ْ
الحر ُ ُ
ٍ
و َىت َغ َزلِ ُّي السُّحاب بمائِ ِةُّ ،
شيء استرخى رباطُوُ ،فيو و ٍاه ،والو ْىي :ال ّش ُّ
ق في األديم
وكل
َ
َ ُ
(ٔ)ٚ
وغيره" .
خرقيا لذىاب غمظيا ومتانتيا"(ٕ.)ٚ
والمعنى المحوري لـ(وىي) ىو" :تَفَُّزز مادة الشيء ،أو تَ ُّ
أن الوىي :يكون في ارتخاء الشيء وانحاللو بعد أن كان قائماً ،أو
دلّت التعريفات أعاله عمى ّ
ٍ
باط قوي ٍ
كان مربوطاً بر ٍ
متماسك.
ثابت
ثانٌاً :أقوال السلف:
(ٖ)ٚ
تمزقةٌ ِ
قال ابن عباس" :يعنيُ :م ِّ
"متَ َخِّرقةٌ"(ٗ.)ٚ
َ
ضعيفةٌ"  ،وعنه أيضاًُ :

ثالثا :أقوال المفسرٌن
وتميز بعضيا من بعض
الوهي هو :أن تكون السماء متخرقة ممزقة ضعيفة ،أو تفطرىا
ُ
وذلك الوىن الذي يناليا(٘.)ٚ
قال الزمخشري(" :واىية) مسترخية ساقطة القوة جداً بعدما كانت محكمة متمسكة"(.)ٚٙ
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الممانعة ،يقال :وىي َع ْزُموُ إذا تسامح
وقال ابن عاشورُ :
"ويستعار الوىي لمسيولة وعدم ُ
ٍ
أن الوىي ط أر عمييا بعد أن كانت صمبة متماسكة بتماسك أجزائيا"(.)ٚٚ
وتساىل… وتقييده بـ(يومئذ) ّ
توجٌه اآلٌة:
أن االنشقاق كان سبباً لموىي،
أن الوىي حالة تعقب االنشقاق فيي من لوازمو ،و ّ
نفيم من ذلك ّ
والوىي ىي حالة من الضعف تط أر عمى الشيء القوي.

اآلٌة الرابعة :قال تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ
أوالً :الداللة اللغوٌة:
مضى معنى االنشقاق في اآلية األولى

صبٍَبً :الٕال انطهف
تنوعت أقواليم في بيان معنى قولو :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [االّشقاق.)48( ]2:

وحقَّت لطاعتو.
قال ابن عباس ومجاهد :سمعت لرّبيا ُ
وقال سعيد ،وقتادة ،وعبيدة :سمعت وأطاعت ،وحق ليا(.)ٜٚ

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ.
ُّ
تصدعيا وتشقَّقيا لربيا ،وأطاعت لو في أمره
قال الطبري" :يقول وسمعت السموات في
إيَّاىا"(ٓ.)ٛ

"(وحقَّت) أي :وحق ليا أن تُطيع أمره ألنو العظيم الذي ال يمانع وال
وقال ابن كثير:
ُ
يغالب"(ٔ.)ٛ
وقال ابن عاشور" :فيي محفوفة بأن تأذن لربِّيا ال تخرج عن ُسمطان قُ ْدرتو وان َعظُ َم ُسم ُكيا
و َّ
اشتد خمقُيا"(ٕ.)ٛ
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رٕجٍّ اٌَخ:
إذاً أخبرت آية االنشقاق عن ىذا االنشقاق الذي أوقعتو بنفسيا ،وىو استجابتيا ألمر ربيا.

أن السماء بعد أن انفرجت بدأت بالتشقق شيئاً فشيئاً؛ وذلك
يتحصل لنا من ىذه المرحمةّ ،
أن ىذا
بفعل الغمام الذي َشقّيا شقاً نافذاً إلى عمقيا ،وىو مالمس لطرفييا بسبب كثرتو وكثافتو ،و ّ

التشقق الذي يالمسو الغمام يصحبو نزول الرب سبحانو ومالئكة ،قال تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ[اىبقشة.]244:
أن مجيء التشبيو يوضح
إن ىذه الحالة ال يمكن :أن تعبر عنيا األسطر ،أو الصفحاتّ ،إال ّ
ّ
ٍ
وبأتم معنى ،فيي عند انشقاقيا كالوردة الحمراء الممتبسة بالدىن
لنا صورة السماء يومئذ بأقل األلفاظِّ ،

انحل رباطُيا ،فيي واىية ضعيفة
الذي ُي ّميُنيا ،والى أن يصل التشقق إلى غايتو فتكون عند ذاك قد
ّ
وىذا كمّو استجابة ألمر ربيا.
المطلب الخامس :نهاية السماء [طويها]
قاه حعاىى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [األّبٍاء.]447 :

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:
قال الخميل" :تقول طويت الصحيفة أطوييا ِّ
طيا ،فالطّ ّي :المصدر"(ٖ.)ٛ
صحيح ي ُد ُّل عمى ْإدراج َش ٍ
يء حتى ُي ْدرَج
أص ٌل
ٌ َ
الياءْ ،
اء ،والو ُاو ،و ُ
وقال ابن فارس" :الطّ ُ
ض ،ثَُّم ي ْحم َل عمَيو تَ ْشبيياً ،ويقال :طوى اهلل عمر المي ِ
ضوُ في َب ْع ٍ
ِّت"(ٗ.)ٛ
ُ َ َ
َب ْع ُ
ُ ُ َْ َ

وقال الكفوي" :الطّي :ىو ُّ
ضد النشر"(٘.)ٛ
ّ
()ٛٙ
ٍ
والمعنى المحوري لـ (طوي) هو" :ثَْني الشيء ،أو ُّ
فيتضام" .
بعض
رد بعضو عمى
ُّ
ُ
إن قراءة في ىذه التعريفات يظير اآلتي:
ّ
ٍ
الطي خالف النشر ،أي :ىو حالة تحدث عمى الشيء المنتشر.
ٔ.
ُّ
الطي يكون في ال ّش ِ
لمطي والثني ،أي :لَيًِّنا.
يء القابل
ٕ.
ُّ
ِّ

 21

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

الطي إدراج (إدخال) الشيء بعضو في بعض حتى يعود إلى ما كان عميو قبل انتشاره.
.2
ُّ

صبٍَبً :ألٕال انطهف:
"كطي الصحيفة فييا الكتاب".
قال قتادة:
ِّ
الكتاب الصحيفة من أعالىا إذا
إن السماء ّإنما تُطوى من أعالىا كما يطوي
ُ
وقال الحسنّ " :
ِ
ب"(.)ٛٚ
ُكت َ
"كطي الصحيفة عمى الكتاب"(.)ٛٛ
وقال ابن عباس:
ِّ
واختمف السمف في تحديد معنى السجل فقيل ىو:

ٔ .اسم ممك من المالئكة.
ٔ .ىو الرجل ،أو ىو كاتب كان يكتب لرسول اهلل (.)
 .0الصحيفة(.)ٜٛ

ثالثاً :أقوال المفسرٌن:
قال الطبري" :وأولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال السجل في ىذا الموضع

لنبينا ( )كاتب كان اسمو السجل ،وال
ألن ذلك ىو المعروف في كالم العرب ،وال يعرف ّ
الصحيفةّ ،
في المالئكة ممك ذلك اسمو ،فإن قال قائل :وكيف تُطوى الصحيفة بالكتاب إن كان السجل صحيفة؛

قيل :ليس المعنى كذلك ،واّنما معناه :يوم نطوي السجل عمى ما فيو من الكتاب ،ثم جعل نطوي
ِّ
السجل لمكتاب) والالم في قولو (لمكتاب) بمعنى عمى"(ٓ.)ٜ
مصد اًر فقيل (كطي
ألنو ال ُيالئم إضافة الطّ ّي إليو وال
وقال ابن عاشور" :وال يحسن حممو عمى معنى الصحيفة؛ ّ
ِ
الممك المتو ّك ِل بصحائف األعمال… فالوجو أن يراد بالسجل
إردافو لقولو لمكتاب أو لم ُكتُب ،وحممُوُ عمى
ِ
انتياء كتابتيا ،وذلك عمل معروف ،فالتشبيو بعممو
الصحيفة ثم يطوييا عند
الكاتب الذي يكتُ ُ
ب ّ
رشيق"(ٔ.)ٜ
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ِ
َّ
"الطيُّ :
وقال أيضاً:
ُّ
المطمُوق عمى بعضو اآلخرَ ،وض ُّدهُ
رد بعض أجزاء الجسم المّين َ
َّ
الن ْش ُر"(ٕ.)ٜ
توجٌه اآلٌة:
في ىذه المرحمة تنتيي عممية اتساع الكون وانتشاره التي أشار إلييا سبحانو وتعالى في قولو:
َّ
الشق الذي حدث في
ألن
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [الذاريات ،]ٗٚ:وىي عممية خالف النشر؛ ّ
المرحمة الرابعة السابقة الذي جعل السماء ضعيفة مدىنة ،وقد انحل رباطيُا ،كان سبباً في طوي

السماء ،وىو اندراج أجزاؤىا بعضيا في بعض حتى تعود إلى ما كانت عميو ّأول خمقيا ،فقال سبحانو
في اآلية نفسيا ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
قال الزمخشري " :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ مفعول نعيد الذي يفسره ﭽ ﭳ ﭼ … والمعنى :نعيد أول
الخمق كما بدأنا تشبيياً لإلعادة باالبتداء في تناول القدرة ليما عمى السواء ،فإن قمت :وما أول الخمق

حتى يعيده كما بدأه! قمتّ :أولو إيجاده عن العدم فكما أُوجده ّأوال عن عدم يعيده ثانياً عن عدم"(ٖ.)ٜ
وقال الرازي" :واختمفوا في كيفية اإلعادة:
اإلعادة.

فمنهم من قال :إن اهلل تعالى يفرق أجزاء األجسام وال يعدميا ثم ّإنو ُيعيد تركيبيا فذلك ىو

مرة أُخرى وىذه اآلية داللة ىذا
عدميا بالكمية ثم ُي ُ
وجدىا بعينيا ّ
ومنهم من قالّ :إنو تعالى ُي ُ
االبتداء ليس عبارة عن تركيب األجزاء المتفرقة بل
ألنو سبحانو شبو اإلعادة باالبتداء ولما كان
الوجو ّ
ُ
عن الوجود بعد عدم ،وجب أن يكون الحال في اإلعادة كذلك.
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واحتج القائلون بالمذهب األول بقوله ﭽ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [الزمر ]11:فد ّل
على أن السموات حال كونها مطوية تكون موجودة ،وبقوله ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
[إبراهيم ،]21:وىذا ُّ
أن أجزاء األرض باقية لكنيا ُجعمت غير األرض"(ٗ.)ٜ
يدل عمى ّ
إذا جاءت هذه اآلية لتبين حالة من حاالت السماء يوم القيامة ،وتبين أنّ االبتداء واإلعادة –
َّان ،لكن اإلعادة التي أُرجحها
أيَّا كانت من العدم أو إعادة تركيبها من أجزائها – عند هللا سبحانه سِ ي ِ
في هذا السياق هي إعادة األجزاء المتفرقة وتركيبها ويشهد لذلك ما ذكره أصحاب المذهب األول،
وقوله تعالى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [الروم ]01:فقوله ﭽﭴﭼ جاء
بصيغة اسم التفضيل وموقعه موقع الكالم الموجه ،فظاهره أنّ [أهون] مستعمل في معنى المفاضلة…
فيما تعارفه الناس في مق ُدراتِهم(.)93
أن السماء تبتدىء بالتطوي فيدخل أجزاؤىا بعضيا في بعض حتى
خالصة ىذه المرحمةّ :
تعود إلى ّأول خمقيا الذي قد يكون بحجم الذرة أو حبة الرز أو… واهلل أعمم كيف كانت ّأول خمقيا(.)ٜٙ
ولرسم الصورة ليذه الحالة استعمال القرآن الكريم أسموب التشبيو؛ إليصال الصورة التي
ستحدث فشبو طوي السماء بالكاتب الذي يطوي السجل  -وفتح السجل دائما يكون في زاوية قدرىا
صتو ،أو موضوعو إلى أن
(ٓ ٔٛدرجة) -وبدأ ينشر األحرف والكممات واألسطر ويمضي في سرِد ِق َّ

ألن القصة قد انتيت ،وىذه
ينتيي منيا فيأخذ من أعمى طرف في السجل ليطويو عمى ما كتب ؛ ّ
الطوية درجتيا تقارب الصفر.وىكذا قصة الكون بدأت وتمددت وتوسعت وانتشرت وظمّت المالئكة
تكتب وتسجل قصة الحياة الدنيا وما فييا من أوليا إلى آخرىا أي نياية الحياة الدنيا ومن ذلك نياية

السماء.
المطلب السادس :نهاٌة السماء [مورها]
قال تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [الطور.]1 :
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أوال :الداللة اللغوٌة:
ٍ
عرض
الم ْو ُج ،والمور :مصدر مار يمور ،وىو ال ّشيء َيتََرَّد َد في
"الم ْوُرَ :
قال الخميلَ :
تمور ،إذا مالت
كالدا ِغضة في ُّ
ضداه إذا ّ
ّ
الركبة ،والبعير َي ُم ُور َع ُ
ترددا في َع ْرض جنبيو ،والطّ ْعنة ُ
()ٜٚ
ِ
َيميناً ،أو شماالً" .
يد ُّل عمى تَ ُّ ٍ
ومار َّ
الد ُم عمى َو ْج ِو
اء ،أص ٌل
وقال ابن فارس:
"الميم ،والو ُاو ،و َّ
صحيح ُ
ٌ
الر ُ
رددَ ،
ُ
ِ
َّ
ت َد َموُ فَ َم َار"(.)ٜٛ
ور:
أم ْر ُ
األرض َي ُم ُ
انصب وتََرَّد َد ،و َ
مو اًر ،قال تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ
يان َّ
"الم ْوُر :الجر ُ
السريعُُ ،يقا ُل َم َار َي ُم ُ
ور ْ
وقال الراغبَ :

ﯞ ﭼ "(.)99

والمعنى المحوري لـ (مور) هوُّ :
"تردد المادة المجتمعة في مكانيا بتسيبيا كتردد الداغصة

وِ
الدماء"(ٓٓٔ).

ٍ
أن المور ىو :تردد الشيء المتجمع في
عرض ،يميناً ،أو شماالً
تظير التعريفات أعاله ّ
ٍ
متموجة.
بصورة
ثانٌاً :أقوال السلف:
تنوعت أقواليم في تحديد المراد من قولو تعالى :ﭽ ﯜ ﭼ.
قال ابن عباس :يوم تنشق السماء ،وعنو أيضا :تحريكاً.
وقال مجاهد :تدور السماء دو اًر.
وقال قتادة :تحريكيا.

وقال الضحاك :استدارتيا وتحريكيا ألمر اهلل وموج بعضيا في بعض.

المور فال عمم لنا بو(ٔٓٔ).
وقال ابن زيد :وأما
ُ
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ثالثاً :أقوال المفسرٌن:
ألن السماء العالية
قال ابن عطية معقبا عمى أقوال السمف" :وىذه كميا تفاسير بالمعنى؛ ّ
يعترييا ىذا كمّو"(ٕٓٔ).
وقال الزمخشري" :تضطرب وتجيء ،وتذىب ،وقيل المور تحرك في تموج وىو الشيء يتردد
في عرض"(ٖٓٔ).

وقال سيد قطب" :ومشيد السماء الثابتة المبنية بقوة ،وىي تضطرب وتتقمب كما يضطرب
الموج في البحر من ىنا إلى ىناك بال قوام"(ٗٓٔ).

وم ْوُر السماء ىو اضطراب أجساميا من
المور:
ُّ
وقال ابن عاشور" :و ُ
التحرك باضطرابَ ،
الكواكب واختالل نظاميا وذلك عند انقراض عالم الحياة الدنيا… وتأكيد فعل تمور بالمصدر

ور حقيقي"(٘ٓٔ).
مو اًر لرفع احتمال المجاز ،أي :ىو م ٌ
توجٌه اآلٌة:

تجيء ىذه المرحمة بعد أن طويت السماء وأُدرجت أجزاؤىا ،وىي الحالة التي تجعل السماء
ُ
مما تتكون منو
تضطرب؛ ّ
ألن في السماء غازات وأغبرة واشعاعات وشحنات الكترونية أو… وغير ذلك ّ
السماءُّ ،
كل ىذه إن وجدت جميعيا ،أو بعضيا ،والسماء مطوية ،تولد تفاعل فيما بينيا ،قد يؤدي إلى
انفجارات وارتفاع ىائل في درجات ح اررتيا؛ فيؤثر في مكونات السماء ،ويحوليا إلى ٍ
حالة أخرى.
المطلب السابع :نهاٌة السماء [كالمهل]
قوله تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [المعارج.]1 :
أوالً :الداللة اللغوٌة:
ي َّ
الزْيت ،قال تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
الم ْي ُلُ :دّرِد ُّ
قال الخميل" :و ُ
[الدخان.)446("]21:
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الالم ،أصالن صحيحانَ ،ي ُد ُّل
الميم ،و ُ
الياء و ُ
وقال ابن فارسُ " :
َّ
ثارةُ
جنس من الذائبات – وىو الذي يخص بحثنا -فيو ُخ َ
َّ ِ
ب"(.)ٔٓٚ
الذائ ُ

أح َدىما :عمى ٍ
اآلخر:
َ
َ
تؤَدة ،و ُ
الز ِ
َّ
النحاس
يت ،وقالوا :ىو ُ

تسيب وتميع لما ىو في األصل مادة متينة غير
والمعنى المحوري لـ (مهل) هوٌ " :
مشوبة"(.)ٔٓٛ
ُّ
الشيء المتين الذي أُذيب سواء أكان نحاساً أم فضة
أن الميل ىو:
تظير التعريفات المغوية ّ
ُ
أم دردي الزيت.
ثانٌاً :أقوال السلف:
تنوعت أقواليم في تحديد المراد من قولو تعالى :ﭽ ﭳ ﭼ
قال ابن مسعود" :ىو ما أزبد وانماع من الذىب والفضة".
وقال مجاهد" :ىو القيح والدم األسود كعكر الزيت يعنيُ :د ْرِديَّوُ
ردي َّ
وقال ابن عباس" :أسود كييئة َّ
الزيت".
الزيت ،وعنو أيضاً :ىو ماء غميظ مثل ُد ِّ
وقال الضحاك :ماء جينم أسود.
حرهُ(.)ٜٔٓ
قال سعيد بن جبير :ىو الذي انتيى ُّ

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:

ٍ
قال أبو عبيدة" :الميلُّ :
ٍ
نحاس أو رصاص ونحو ذلك فيو ميل"(ٓٔٔ).
شيء أذبتو من
كل
وقال الطبري معقباً عمى أقوال السمف" :وىذه األقوال وان اختمفت بيا ألفاظ قائِمييا،
ِ
ٍ
رصاص ،أو ذىب أو فضة ،فقد انتيى َحُّرهُ ،و َّ
أن ما
يب من
فمتقار ُ
أن ُك َّل ما أُذ َ
بات المعنى؛ وذلك ّ
ُ
ُّ
ردي ِّ
مائع قد
كد ِّ
حرهُ… فالميل إذاً ىو كل ٍ
الزيت ،فقد انتيى أيضاً ُّ
النار حتى صار ُ
أ ُِقدت عميو من ذلك ّ

 22

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

أُوقد عميو حتى بمغ غاية َحِّره ،أو لم يكن مائعاً ،فانماع بالوقود عميو ،وبمغ أقصى الغاية في ِش َّد ِة
الحر"(ٔٔٔ).
ِّ

رٕجٍّ اٌَخ:
جاءث اٌَت فً سٍاق بٍاُ األح٘اه اىخً سخحذد ًٌ٘ اىقٍاٍت ،قاه حعاىى :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [اىَعاسج ٍِٗ ،]4-6:ضَْٖا ّٖاٌت اىسَاءٗ ،قذ شبٖج حاىخٖا ًٌ٘ راك باىَٖو.
أن السماء تمور ،وتموج ،وتضطرب؛ وذلك بسب
انتيينا في المرحمة السابقة (السادسة) إلى ّ
تفاعل مكوناتيا التي أُدرجت وجمعت بعضيا في بعض ،والتي ولّدت انفجارات وح اررة عالية ال يعمميا
إال اهلل ،التي سوف تؤثر وتحول مكونات السماء إلى ٍ
مادة مائعة سائمة ذائبة تشبو الميل.
المطلب الثامن :نهاٌة السماء [انفتاحها]
لبل رعبنى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [انُجأ.]82 :

أٔ ًال :انضالنخ انهغٌٕخ:
اإلغالق"
اء ،أص ٌل
قال ابن فارس:
يد ُّل عمى خالف ْ
صحيح ُ
ٌ
اء ،و َ
الح ُ
"الفاء ،والتَّ ُ
ُ
وباب فُتُ ٌح،
شدد لمكثرة ،فَتَفَتَّحت ىي،
حت األبواب ّ
وقال الجوهري" :فتحت الباب فانفتح ،وفَتَّ ُ
ُ
أي :واسع مفتوح"(ٖٔٔ).
(ٕٔٔ)

.

"الباب ُيجمع أبواباً"(ٗٔٔ).
وقال أيضاً:
ُ
(٘ٔٔ)
وقال أبو هالل" :أن الفتح ىو الفصل بين الشيئين ليظير ما وراءىما ومنو فتح الباب" .
وقال الراغب" :الفتح :إزالة اإلغالق واإلشكال ،وذلك ضربان:

أحدىماُ :يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه ،وكفتح القفل والغمق والمتاع ،ونحو قولو :ﭽ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭼ [ٌ٘سفٗ ،]63:ق٘ىٔ:ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ[اىحجش.]47:
الغ ِّم"(.)ٔٔٙ
الثانيُ" :يدرك بالبصيرة كفتح اليم ،وىو إزالة َ
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ص ُل ذلك :مداخل األمكنة ،كباب المدينة ،والدار،
وقال أيضاً" :الباب :يقال لمدخل الشيء ،وأ ْ
والبيت ،وجمعو أبواب"(.)ٔٔٚ
أن الباب فتحةٌ توصل إلى ما
والمعنى المحوري لـ(بوب) هو" :انفتاح مع اتصال دائم :كما ّ
كان محجوباً وىي تتيح االتصال دائماً"(.)ٔٔٛ
تظير التعريفات المغوية اآلتي:

ٔ .إ ّن األبواب ىي مدخل الشيء.
ٕ .إ ّن الباب ىو فاصل – حاجر -بين شيئين ،وعند فتحو يظير ما وراءه.

ٖ .إ ّن الفتح ىو إزالة اإلغالق ،واالتصال الدائم مع الشيء الذي كان محجوباً.

صبٍَبً :ألٕال انطهف:
()449

ىٌ حشش مخب اىخفسٍش إىى أق٘اىٌٖ فً ٕزٓ اٌَت

.

صبنضبً :ألٕال انًفطرٌٍ:
لبل انفراءٍ" :ثو ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ ٗ ،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ فمعناه واحد واهلل أعمم ،بذلك
جاء التفسير"(ٕٓٔ).
وقال الطبري" :يقول تعالى ذكره ،و ُشققت السماء فصدعت فكانت طرقاً ،وكانت من قبل
المشققة
شداداً ال فطور فييا وال صدوع ،وقيل :معنى ذلك :وفتحت السماء فكانت قطعاً كقطع الخشب ُ

ألبواب الدور والمساكن ،قالوا :ومعنى الكالم :وفُتحت السماء فكانت قطعاً كاألبواب فمما أُسقطت
عبد اهلل أسداً يعني :كاألسد"(ٕٔٔ).
الكاف صارت األبواب الخبرُ ،يقال في الكالم :كان ُ

كأنيا ليست إال أبواباً مفتحة،
وقال الزمخشري" :والمعنى :كثرة أبوابيا المفتحة لنزول المالئكة ّ

كأن كميا عيون تتفجر ،وقيل :األبواب الطرق والمسالك،
كقولو ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [اىقَشّ ،]42:
(ٖٕٔ)
(ٕٕٔ)
يسدىا شيء" .
أي :تكشط فينفتح
مكانيا وتصير طرقاً ال ّ
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رٕجٍّ اٌَخ:
أن السمف والمفسرين لم تزل تفسيراتيم لحاالت السماء ىي من التفسير
قبل التوجيو أبين ّ
بالمعنى القريب أي :التفسير بجزء المعنى ،أو بالمثال أو بالزمو ،وذلك نحو تفسيرىم االنفطار،
واالنفراج ،باالنشقاق ،وتفسيرىم الكشط بالطي وىكذا.
(ٕٗٔ)

وردت ىذه اآلية ضمن المقطع

ومن ذلك فتح السماء.

الذي يخبرنا عن أحوال يوم القيامة ،وما سيحدث فييا،

والفتح عند أىل المُّ ِ
غة ىو :إزالة اإلغالق ،واالتصال الدائم.
ُ
()423
.
نفيم من ذلك أن السماء فييا أبواب ّإال أنيا مغمقة إلى يوم الفصل
إذاً ىذه ىي الحالة األخيرة التي ستحدث لمسماء وقت ذاك.

أن
ُك ُ
أن السماء أصبحت في حالة الذوبان شيئاً فشيئاً ،أيّ :
نت قد ذكرت في الحالة السابقة ّ
السماء ذلك الجسم الكبير الذي كان حاج اًز مغمقاً في وجو اختالط أىل السماء واألرض قد انماع،
اب مفتحةٌ تُتخذ منيا طرقاً موصمة بين أىل السماء واألرض.
وأصبحت السماء مفتوحةّ ،
وكأنيا ُكمَّيا أبو ٌ
قال ابن عاشور" :فقولو أبواباً تشبيو بميغ أي :كاألبواب وحينئذ ال يبقى حاجز بين سكان

السموات وبين الناس كما قال تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﭼ [اىَعاسج.)426("]7:
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الخاتمة وأبرز النتائج

ٍ
العالمين ،والصالةُ والسالم عمى ِ
خاتم َّ
ِ
الحمد هلل ِّ
محمد ( ،)وعمى آلِ ِو وصحبِ ِو أجمعين.
ِّين
رب
ُ
النبِي َ
ُ
وبعد…
فقد أظير البحث النتائج اآلتية:
ألنيا جزٌء ميم في
إن نياية السماء حقيقة ثابتة ال تقع ّإال في يوم القيامة ،وىي عممية مقصودة؛ ّ
ّٔ .
دخول اليوم اآلخر.
ٕ .انفطار السماء ىو ّأول عالمة في اختالليا ،المؤدي إلى نيايتيا وىي انفتاح أبوابيا المغمقة –
اآلن -واجتماع أىل السماء ،وأىل األرض ليوم الحساب.

ألن االنفطار من خصائص األشياء الصمبة.
ٖ .انفطار السماء يعني ّأنيا صمبة؛ ّ
ٗ .انشقاق السماء يعني ّأنيا كالنسيج ،أو كالورق ،أي ّأنيا تشابييما في الصفات ،أو الخصائص.
٘ .طوي السماء ،يعني ّأنيا ليِّنة.
 .ٙتشبيو السماء بالميل (أي الشيء المذاب) يؤكد حقيقة صالبتيا

 .ٚانفتاح السماء يوم القيامة يؤكد ّأنيا مغمقة قبل ذلك.
إن أسموب جميع اآليات ذات الموضوع الواحد (التكامل السياقي) ،ومن ثََّم النظر فييا وتحميميا
ّ .ٛ
يوصمنا إلى نتائج َّ
عدة لم تكن ظاىرة ،وىي متفرقة ،والسيما في مجال التفسير العممي الذي يجعل
الريادة في الكشف عن الحقائق العممية.
لمقرآن الكريم السبق و ّ
إن أسموب التكامل السياقي يجعل من ذلك الحدث اليائل العظيم الغائب عن األنظار صورة
ّ .ٜ

شاخصة أمام أنظارنا ،أو يجعمو مشيداً ُيعرض أمامنا.
إذاً بعد ىذا كمّو نستنتج :أن السماء تتكون من أجز ٍ
اء صمبة ،أو باتّحاد أجزائيا تصل إلى درجة
ّ
َّ
ِ
الصالبة ،و ّأنيا محبوكة كالنسيج القابل لإلنشقاق ،وفييا من المرونة والمّيونة ما يجعميا قابمة لمط ِّي،

ألنيا مادة صمبة تذوب عند تعرضيا لح اررة معينة ،فإذا انماعت أجزاؤىا فتحت
وىي قابمة لمذوبان؛ ّ
أبو ُابيا ،واتصل أىل السماء بأىل األرض اتصاالً دائماً .والحمد هلل رب العالمين في البدء والختام

 21

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

الهوامش
()1

التفسير العممي  :هو "بيان معاني القرآن الكريم باستنباط مختمف العموم الكونية والنفسية والعقمية ،أو توظيف

العموم التطبيقية والبحثية والمعارف التجريبية الصحيحة بقدر الطاقة البشرية وفق القواعد الشرعية المقررة"،

التفسير

واإلعجاز العممي في القرآن الكريم.62 :
()2

أسموب المطابقة :هو أن تكون فيه االكتشافات العممية والمعارف الكونية معروفة وتكون مطابقة لما في اآليات

القرآنية من الحقائق ،فيقوم العمماء بإظهار العالقة بين الكشوف العممية وتمك الحقائق القرآنية  ،وهو يمثل أكثر أعمال

اإلعجاز العممي في الوقت الحاضر ،وأسلوب التطبيق :هو أن تكون المعارف العممية واالكتشافات الكونية التي تطابق ما في
القرآن من الحقائق ما زالت مجهولة ،ولم يتم اكتشافها بعد ،فيقوم العمماء بالنظر في اإلشارات والعبارات العممية الواردة
بالقرآن ،واالنطالق منها نحو الدراسات العممية والبحوث التجريبية ،التي تقودهم إلى االكتشافات ،ينظر :تقويم األعمال التي

تناولت اإلعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية.ٛ -ٙ :
():مختار الصحاح.ٕٖٚ :

(;)معجم المقاييس في اللغة.ٜٜٓ :
(<)المفردات.ٕٚٙ :

المؤصل أللفاظ القرآن.ٜٕٔ٘ :
(=)المعجم االشتقاقي
ّ
()2ينظر :التكامل السياقي داللة وتفسير.ٙ-٘:
()1

ينظر :المحرر الوجيز :عند مطلع كل سورة ،والبرىان في علوم القرآن :للزركشي ،ٕ٘ٔ :ٔ :وبصائر ذوي التمييز في لطائف

الكتاب العزيز ،ٗٗٚ :ٔ :واإلتقان في علوم القرآن.٘٘-ٖٙ :ٔ :

( )2اختلفت الروايات فيها فقيل :مكية ،وقيل :مدنية ،والصحيح أنّها مكية نزلت بعد سورة الفرقان ،ينظر :تفصيل ذلك :تفسير
مقاتل ،ٜٖٔ :ٗ :الناسخ والمنسوخ :ألبي جعفر النحاس ،ٙٛٓ :والمحرر الوجيز ،ٜٔٚٚ :والجامع ألحكام القرآن ،ٜٜ :ٔٚ :والتحرير

والتنوير ،ٕٕٛ :ٕٚ :والتفسير الحديث.ٜٛ :ٙ :

( )85ينظر :البرىان في علوم القرآن ،ٕ٘ٔ :ٔ :واإلتقان في علوم القرآن ،٘٘-ٖٙ :ٔ :والتفسير الحديث.ٔ٘ :ٔ :
( )88الكشاف.ٛٗٓ :

( )89ينظر :معاني النحوٕٛٔ :ٖ :
( )8:ينظر :معاني النحوٕٕٚ :ٖ :

(; )8البالغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع).ٔٚ :
(< )8الكشاف.٘ٓ :
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(= )8قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [األنبياء ،]ٔٓٗ /وقولو :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﭼ [الفرقان ،]ٕ٘ :وقولو :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [الطور ، ]ٜ /وقولو :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [الحاقة/
 ،]ٔٙوقولو :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [المعارج. ]ٛ /
( )82ينظر :معاني القرآن :للفراء ،ٜٗ :ٖ :والكشاف.ٕٔٔ٘ :

()81
أبين الداللة اللغوية ،ثم أقوال السلف ،ثم أتبعها بأقوال
اتّ ُ
خذت ً
كل مرحلة  ،أبدأُ بذكر آية البحث  ،ثم ُ
منهجا موح ًدا في دراسة ّ

المفسرين ،ومن ثَ َّم أقوم بتوجيهها.

( )82كتاب العين.ٗٔٛ :ٚ :

( )95معجم المقاييس في اللغة.ٜٛٗ :
( )98جامع البيان.ٔٚ٘ :ٜ :
( )99الصحاح.ٜٖٛ :

( )9:المفردات.ٙٗٓ :

المؤصل أللفاظ القرآن.ٜٔٙٛ :
(; )9المعجم االشتقاقي
ّ

(< )9ينظر :جامع البيان ،ٖٜٔ-ٖٜٛ :ٕٖ :وتفسير ابن أبي حاتم ،ٖٖٛٔ :ٔٓ :األحاديث (ٕٗٓ،)ٜٕٔٓٙ ،ٜٕٔٓ٘ ،ٜٔ
والنكت والعيون.ٖٔٔ :ٙ :

(= )9جامع البيان.ٖٜٛ :ٕٖ :

( )92الكشاف ،ٕٔٔ٘ :وينظر :مفاتيح الغيب.ٜٖٙ :ٖٓ :
( )91المحرر الوجيز.ٜٔ٘ٗ :

( )92مفاتيح الغيب.ٕٚ :ٖٔ :

():5
نثر الشيء نشره
النثر :ىو إلقاءُ الشيء ِّ
متفرق ،ينظر :معجم المقاييس في اللغة ،ٔٓٔٔ :وقال الراغبُ ::
قال ابن فارسُ :
وتفريقو ،ينظر :المفردات.ٜٚٓ :
():8

وقد يكون االنفطار بسبب النجم الثاقب (واهلل أعلم) أي :الطارق ،قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭼ [الطارق ٔ ،] ٖ-والطارق :النجم؛ ألنو يطلع بالليل ،ووصف بالثاقب؛ ألنو مضيء ،والرتفاعو في أعلى السماء ،ينظر :معاني
القرآن :للفراء" ،ٖٔٗ :ٖ :وأصل الطرق :ال ّد ُق ،ومنو سميت المطرقة" ،ينظر :تفسير أبي السعود ،ٜٗٓ :ٙ :نفهم من ذلك (واهلل أعلم) أ ّن
ىذا النجم الطارق سيطرق السماء في ليلة ظلماء ،أو أنو في مكان مظلم في السماء وفي يوم القيامة تحدث فيو طاقة يصدر بموجبها ضوء

المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءتو ما يقع عليو" ،المفردات ،ٖٔٚ :وقال النابلسي" :أن ىذا النجم
يثقب السماء ،قال الراغب :الثاقبُ :
الضوء الثاقب الطارق يولد
الجو" ينظر :موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ،ٜٔ :ٕ :أي :أن ىذا
ضوءه شديد ثاقب يخترق طبقات ِّ
َ

 12

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

االنفطار في السماء.

( ):9كتاب العين.ٕٜٛ :٘ :

( )::معجم المقاييس في اللغة ،ٜٕٛ :وينظر :المفردات ،ٕٚٔ :وأساس البالغة.٘ٗٚ :

(; ):ينظر :النكت والعيون ،ٕٔ٘ :ٙ :والجامع ألحكام القرآن ،ٖٔ٘ :ٜٔ :وتفسير ابن كثير.ٗٗٙ :ٗ :
(< ):تفسير مقاتل.ٕٙٓ :ٗ :
(= ):معاني القرآن.ٖٔٓ/ٖ :

( ):2جامع البيان.ٜٔٗ/ٕٗ :
( ):1الكشاف.ٖٔٔٛ :

( ):2المحرر الوجيز.ٜٕٔ٘ :

( );5الجامع ألحكام القرآن.ٖٔ٘ :ٜٔ :
يبة ،لم يكن في علم ٍ
سنوات قر ٍ
ٍ
أحد من الناس أن السماء – على اتساعها -ليست فراغاً ،ولكنها
( );8قال زغلول النجار" :وإلى

مليئة بالمادة على ىيئة رقيقة للغاية ،تشكلها غازات مخلخلة ،يغلب على تركيبها غازا الهيدروجين والهليوم ،وقليل من األوكسجين،
والنتروجين ،وبخار ال ماء ،والنيون ،مع انتشار ىائل لإلشعاعات الكونية بمختلف صورىا" ينظر :موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
والسنة المطهرة :يوسف الحاج.ٖٗ٘ :

( );9استنبطت ىذا المعنى من المشاىدة التي غالباً ما نراىا ،وتحدث لنا ،وىي انفطار البيضة عند وضعها في الماء المغلي ،وخروج

الزالل منها ،وتخثره عند مكان االنفطار ،وكذلك إذا ُجرح أحدنا ،وخرج ال ّدم ،تخثر على مكان الجرح.
( );:فُ ِهم ىذا المعنى أي الكشط بقوة وشدة ؛ أل ّن كشط جلد البعير أشد من سلَخ الشاة أل ّن جلد البعير ألصق بلحمو ،لذا اختار
نزعت جلده ،وال يقال:
القرآن الكريم لفظ الكشط لتكون الصورة واضحة لنا عن حالها يوم ذاك ،قال الجوىري :وكشط البعير كشطاً،
ُ
سلخت ؛ َّ
ألن العرب ال تقول في البعير إال كشطتو  ،أو جلدتو " ينظر :الصحاح .ٔٓٓٓ :
ُ
(;;) كتاب العين.ٜٔٓ :ٙ :

(<;) معجم المقاييس.ٛٗ٘ :
(=;) المفردات.ٕٙٛ :

المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٔٙ٘ :
( );2المعجم االشتقاقي
ّ

( );1ينظر :جامع البيان ،ٜٗٓ-ٗٓٛ :ٕٔ :والنكت والعيون ،ٖٗٔ :٘ :وتفسير ابن كثير.ٕٖٓ :ٗ :
( );2غريب القرآن ،٘ٓ٘ :وينظر :الكشاف.ٜٔٔٙ :

( )<5المحرر الوجيز ،ٜٖٔٗ :أشار (رحمو اهلل) إلى ترتيب بعض من أحوال نهاية السماء يوم القيامة.
( )<8تفسير ابن كثير.ٕٖٓ :ٗ :
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( )<9التحرير والتنوير.ٕٕٗ :ٕٜ :
( )<:كتاب العين.ٚ٘ :

(;<) معجم المقاييس في اللغة.ٜ٘ٔ :

(<<) الصحاح ،ٙٓٚ :وينظر :لسان العرب ٔٛٔ/ٔٓ :مادة (ش ّق).
(=<) المفردات.ٜٗ٘ :

( )<2التحرير والتنوير.ٜ :ٜٔ :

المؤصل أللفاظ القرآن.ٔٔ٘ٙ :
( )<1المعجم االشتقاقي
ّ

( )<2يُشير إلى قولو تعالى ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [البقرة.]٘ٚ :

( )=5ينظر :جامع البيان.ٖٗٚ :ٔٚ ،ٙٓٛ-ٙٓ٘ :ٖ :
( )=8المصدر السابق.ٜٙٛ :ٔ :

( )=9ينظر :الكشاف ،ٚٗٗ :والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ٗٚٙ :ٛ :والتحرير والتنوير.ٔٓ :ٜٔ :

( )=:الكشاف ، ٚٗٗ :وحقق المسألة الدكتور فاضل السامرائي :فذكر أن البصريين أنكروا أن يراد (بالباء) (عن) ثم فصل القول في
ذلك ،ينظر :معاني النحو.ٕٕ-ٜٔ :ٖ :

(;=) ينظر :جامع البيان.ٕٕٜ-ٕٕٙ :ٕٕ :

(<=) الدىن في المصطلحات الحديثة يراد بو -ٔ :مادة زي تية دسمة في الحيوان والنبات جامدة في درجة الحرارة العادية ،فإذا سالت

كانت زيتاً… ٕ -إفراز شبيو مائع تفرزه الغدد الدىنية في أدمة الجلد ويتألف بشكل رئيسي من الدىن والبروتين اللّيفي ومواد خلويّة ،ينظر:
معجم اللغة العربية المعاصرة.ٜٚٚ :ٔ :

(==) ينظر :جامع البيان.ٕٕٜ :ٕٕ :
( )=2المصدر نفسو.

( )=1والمعنى المحوري لـ(الدىن) ىو" :مائع ذو لزوجة وأثر قوي ينشأ في مصدره بقلة أو عسر ويليَّن بو ،كما ال ينفذ الزيت من
المؤصل أللفاظ القرآن.ٜٕٙ :
الزيتون إال باعتصار شديد" ينظر :المعجم االشتقاقي
ّ
( )=2ينظر :التحرير والتنوير ،ٕٕٙ :ٕٚ :والبالغة فنونها وأفنانها.ٔٓ٘ :ٕ :
( )25كتاب العين.ٔٓ٘ :ٗ :

( )28معجم المقاييس في اللغة ،ٔٔٓٙ :وينظر :المفردات.ٛٛٚ :
المؤصل أللفاظ القرآن.ٕٕٚٙ :
( )29المعجم االشتقاقي
ّ
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( )2:جامع البيان ،ٕٕ٘ :ٕٖ :وينظر :النكت والعيون.ٛٔ :ٙ :

(; )2تفسير ابن أبي حاتم ،ٖٖٚٓ :ٔٓ :الحديث (ٗ ،)ٜٔٛٙوينظر :النكت والعيون ،ٛٔ :ٙ :والدر المنثور.ٕٜٙ :ٛ :
(< )2ينظر :جامع البيان ،ٕٕ٘ :ٕٖ :والمحرر الوجيز ،ٜٕٔٛ :والنكت والعيون.ٛٔ :ٙ :
(= )2الكشاف ،ٖٔٔ٘ :وينظر :مفاتيح الغيب.ٕٙ٘ :ٖٓ :
( )22التحرير والتنوير.ٕٔٚ :ٕٜ :

()21
وجهتُها؛ لتعلقها في بيان كيفية انشقاق السماء.
ّ

( )22ينظر :جامع البيانٕٖٕ-ٕٖٔ :ٕٗ :
( )15المصدر السابق.ٕٖٓ :ٕٗ :
( )18تفسير ابن كثير.ٕ٘ٚ :ٗ :

( )19التحرير والتنوير.ٕٜٔ :ٖٓ :

( )1:كتاب العين ،ٗٙ٘ :ٚ :ينظر :القاموس المحيط.ٖٔٓٛ :

(; )1معجم المقاييس في اللغة ،ٕٙٚ :وينظر :المفردات،ٖٖ٘ :
(< )1الكليات.٘ٛ٘ :

المؤصل أللفاظ القرآن.ٖٔٓٗ :
(= )1المعجم االشتقاقي
ّ
( )12ينظر :تفسير يحيى بن سالم.ٖٜٗ :ٔ :
( )11ينظر :جامع البيان.ٕٗٗ :ٔٙ :

( )12ينظر :جامع البيان ،ٕٗ٘-ٖٕٗ :ٔٙ :وتفسير ابن أبي حاتم ،ٕٗٚٓ :ٛ :الحديثين (ٖ٘.)ٖٔٚ٘ٗ( )ٖٔٚ
( )25جامع البيان ،ٕٗٙ :ٔٙ :وينظر :تفسير ابن كثير.ٔٛٛ :ٖ :
( )28التحرير والتنوير.ٜٔ٘ :ٔٚ :
( )29المصدر نفسو.

( )2:الكشاف.ٙٛٚ :

(; )2مفاتيح الغيب.ٜٕٔ-ٜٔٔ :ٕٕ :
(< )2ينظر :التحرير والتنوير.ٖٛ :ٕٔ :

(= )2جاء في موسوعة اإلعجاز العلمي :يوسف الحاج" :فبعد تمدد الكون واتساعو… يعود ىذا الشيء الذي كبر واتسع إلى ما كان
مجراتو تنضغط ،وتكبس ويصغر حجمها… إلى نـُ َق ٍط ال نهائية الكثافة ،ودرجة الحرارة ،أو إلى
عليو… ترى نجومو في اقتراب مستمر ،وترى َّ
ٍ
شيء آخر ال ِ
يعلمو ّإال ىو.ٕٗٓ :

( )22كتاب العين ،ٕٜٕ :ٛ :وينظر :أساس البالغة.ٜٙٓ :
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( )21معجم المقاييس في اللغة ،ٜٜٙ :وينظر :الصحاح.ٔٔٓٗ :
( )22المفردات.ٖٚٛ :

المؤصل أللفاظ القرآن.ٕٓ٘ٗ :
( )855المعجم االشتقاقي
ّ
( )858ينظر :جامع البيان.ٖ٘ٚ-ٕ٘ٚ :ٕٔ :
( )859المحرر الوجيز.ٔٚٚٔ :
( )85:الكشاف.ٔٓ٘٘ :

(; )85في ظالل القرآن.ٖٖٜٗ :ٙ :
(< )85التحرير والتنوير.ٕٗ :ٕٚ :

(= )85كتاب العين ،ٚٛٔ :ٔ :وينظر :المفردات ،ٚٛٔ :والصحاح.ٖٔٔٓ :
( )852معجم المقاييس في اللغة.ٜٙٛ :

المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٕٖٖٔ :
( )851المعجم االشتقاقي
ّ

( )852ينظر :جامع البيان ،ٕ٘ٓ-ٕٗٛ :ٔ٘ :والمحرر الوجيز.ٜٔٔٓ :
( )885مجاز القرآن.ٕٔ٘ :

( )888جامع البيان ،ٕ٘ٓ :ٔ٘ :وينظر :الكشاف.ٜٙٔ :
( )889معجم المقاييس في اللغة.ٖٛٗ :
( )88:الصحاح.ٜٛٙ :

(; )88المصدر السابق.ٕٔٓ :
(< )88الفروق اللغوية.ٜٔٙ :
(= )88المفردات.ٕٙٔ :

( )882المصدر السابق.ٔ٘ٓ :

المؤصل أللفاظ القرآن الكريم.ٜٗ :
( )881المعجم االشتقاقي
ّ
( )882ربما ذكرت في آيات سبقتها لم ِ
نهتد إليها .
ّ
( )895معاني القرآن.ٔٔٚ :ٖ :
( )898جامع البيان.ٜٔ :ٕٗ :

( )899ىنا يحاول الزمخشري (رحمو اهلل) ترتيب مراحل نهاية السماء.

( )89:الكشاف ،ٖٔٔٚ :وينظر :تفصيل ذلك في :مفاتيح الغيب ،ٖٔ :ٖٔ :والجامع ألحكام القرآن.ٔٔ٘ :ٜٔ :
(; )89قال تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [النبأ.]ٕٓ-ٔٚ :
(< )89ودليل ذلك قولو تعالى :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [الحجر  ،]ٔٗ :وقولو ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ [األعراف ،]ٗٓ:أي  :ىناك أبواب في السماء ّإال أنّها ال تفتح ّإال للمالئكة ولجبريل ،أو للرسول قال تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ

ويدل على
حرس ِشداد ّ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [القدر ،]ٗ :أي :أ ّن األبواب موجودة لكنّها ال تفتح ّإال بعد إذنو تعالى ،وعليها ٌ
ذلك ما جاء في حديث اإلسراء والمعراج :أ ّن رسول اهلل ( )قال …} :ثُم عرج – أي جبريل -بِنا إلى َّ ِ
ِ
ِ
يل فَقيل َم ْن
َ
الس َماءْ ،
ّ ََ َ
فاستَـ ْفتَ َح ج ْب ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ت؟ قَ َ ِ
ث إل َْيو ،فَـ ُفت َح لَنَا …الحديث{ ،صحيح مسلم :باب
ث إل َْي ِو؟ قَ َ
ك؟ قَ َ
ال :قَ ْد بُع َ
الُ :م َح َّم ٌد .قِ ْي َلَ :وقَ ْد بُِع َ
يل .قِ ْي َلَ :م ْن َم َع َ
أنْ َ
ال :ج ْب ِر ُ
اإلسراء برسول اهلل ( )إلى السموات وفرض الصلوات ،ٛٛ :رقم الحديث (ٕ.)ٔٙ
(= )89التحرير والتنوير.ٖٕ :ٖٓ :
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انًصبصر ٔانًراجع
انمرآٌ انكرٌى
•
 .8اإلرمبٌ فً عهٕو انمرآٌ :نعجضانردًٍ ثٍ أثً ثكر جالل انضٌٍ انطٍٕطً (دْ288ـ) ،دممّ :يذًض أثٕ انفضم
إثراٍْى ،انٍٓئخ انًصرٌخ انعبيخ نهكزبةْ8:2; ،ـ822; -و.
 .9إرشبص انعمم انطهٍى إنى يساٌب انكزبة انكرٌى (رفطٍر أثً انطعٕص) :ألثً انطعٕص يذًض ثٍ يذًض ثٍ يصطفى انعًبصي
انذُفً (دْ219ـ) ،رذمٍك :عجضانهطٍف عجضانردًٍ ،صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌْ8;82 ،ـ8222-و.
 .:أضبش انجالغخ :ألثً انمبضى جبر هللا يذًٕص ثٍ عًر انسيششري (دْ<:1ـ) ،رذمٍك :ص .يذًض َجٍم طرٌفً ،صار
صبصر ،ثٍرٔد – نجُبٌْ8;:5 ،ـ 9552 -و.
; .انجرْبٌ فً عهٕو انمرآٌ :نجضر انضٌٍ يذًض ثٍ عجضهللا انسركشً (د;ْ22ـ) ،رذمٍك :يصطفى عجضانمبصر عطب ،صار
انفكر ،ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9< ،ـ955<-و.
< .ثصبئر طٔي انزًٍٍس فً نطبئف انكزبة انعسٌس :نًجض انضٌٍ يذًض ثٍ ٌعمٕة انفٍرٔزآثبصي (دْ182ـ) ،رذمٍك:
يذًض عهً انُجبر ،انًكزجخ انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،ص.د.
= .انجالغخ فَُٕٓب ٔأفُبَٓب :ص .فضم دطٍ عجبش ،صار انفرلبٌ ،عًبٌ – األرصٌ ،طْ8;9; ،2/ـ955;-و.
 .2انزذرٌر :يذًض انطبْر ثٍ عبشٕر :انضار انزَٕطٍخ نهُشر ،رَٕص821; ،و.
 .1رفطٍر انمرآٌ انعظٍى (رفطٍر اثٍ كضٍر) :ألثً انفضاء إضًبعٍم ثٍ كضٍر (د;ْ22ـ) ،رذمٍك :يذًض شراص انُبصري،
صار ٔيكزجخ انٓالل ،ثٍرٔد – نجُبٌ955; ،و.
 .2رفطٍر انمرآٌ انعظٍى :ألثً يذًض عجضانردًٍ ثٍ يذًض انًعرٔف ثبثٍ أثً دبرى (دْ:92ـ) ،رذمٍك :أضعض يذًض
انطٍت ،يكزجخ يصطفى انجبز ،ط ،:/انًًهكخ انعرثٍخ انطعٕصٌخْ8;82 ،ـ
 .85رفطٍر غرٌت انمرآٌ :ألثً يذًض عجضهللا ثٍ يطهى ثٍ لزٍجخ (د=ْ92ـ) ،رذمٍك :انطٍض أدًض صمر ،انًكزجخ انعهًٍّخ،
ثٍرٔد – نجُبٌْ8;91 ،ـ9552-و.
 .88رفطٍر يمبرم :ألثً انذطٍ يمبرم ثٍ ضهًٍبٌ انجهشً (دْ8<5ـ) ،رذمٍك :عجضهللا يذًٕص شذبرّ ،صار إدٍبء انزراس،
ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9: ،ـ.
 .89انزفطٍر ٔاإلعجبز انعهًً فً انمرآٌ (ضٕاثظ ٔرطجٍمبد) :يرْف عجضانججبر ضمب ،صار يذًض األيٍٍ نهطجبعخ ٔانُشر،
صيشك – ضٕرٌبْ8;:8 ،ـ9585-و.
 .8:رفطٍر ٌذٍى ثٍ ضالو :نٍذٍى ثٍ ضالو ثٍ أثً صعهجخ انزًًٍ ثبنٕالء انجصري صى اإلفرٌمً انمٍرٔاًَ (دْ955ـ)،
رذمٍك :صُْ .ض شهجً ،صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9< ،ـ 955; -و.
; .8انزفطٍر انذضٌش (يررت دطت رررٍت انُسٔل) :نًذًض عسد صرٔزح ،صار إدٍبء انزراس انعرثً ،انمبْرح – يصر،
ْ8:1:ـ.
< .8رمٌٕى األعًبل انزً رُبٔنذ اإلعجبز انعهًً ٔانطجً فً انطُخ انُجٌٕخ :أدًض أثٕ انٕفب عجض اَسر ،يجًع انًهك فٓض
نطجبعخ انًصذف انشرٌف فً انًضٌُخ انًُٕرح ،ص.د.
= .8انزكبيم انطٍبلً (صالنخ ٔرفطٍر) :صار عًبر ،عًبٌ – األرصٌ ،عجضانْٕبة رشٍض صبنخ أثٕ دٍُفخْ8;:9 ،ـ-
9588و.
 .82جبيع انجٍبٌ عٍ رأٌٔم آي انمرآٌ :نًذًض ثٍ جرٌر انطجري (دْ:85ـ) ،رذمٍك :ص .عجضهللا ثٍ عجضانًذطٍ انزركً،
صار ْجر نهطجبعخْ8;99 ،ـ 9558 -و.
 .81انجبيع ألدكبو انمرآٌ :ألثً عجضهللا يذًض ثٍ أدًض انمرطجً (دْ=28ـ) ،صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ،
ْ8;51ـ 8211 -و.

 11

انعضص (; ) <5شٕال ْ8;:1ــ 92 /دسٌراٌ 9582و

مجلة كلية العلوم االسالمية
التَّكَامُلُ السِّيَاقِيِّ الْقُرْآِنيِّ لِنِكَايَةِ السَّمَاءِ دراسة في التفسير العلمي

 .82انضر انًصٌٕ فً عهٕو انكزبة انًكٌُٕ :ألثً انعجبش شٓبة انضٌٍ أدًض ثٍ ٌٕضف ثٍ عجضانضائى انًعرٔف ثبنطًٍٍ
انذهجً (د=<ْ2ـ) ،رذمٍك :ص .أدًض يذًض انشراط ،صار انمهى ،صيشك – ضٕرٌب ،ص.د.
 .95انضر انًُضٕر :نعجضانردًٍ ثٍ أثً ثكر جالل انضٌٍ انطٍٕطً (دْ288ـ) ،صار انفكر ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،ص.د.
 .98انصذبح (ربط انهغخ ٔصذبح انعرثٍخ) :ألثً َصر إضًبعٍم ثٍ دًبص انجْٕري (دْ:21ـ) ،رذمٍك :يذًض يذًض
ربيرٔ ،آسرٌٍ ،صار انذضٌش ،انمبْرح – يصرْ8;:5 ،ـ9552-و.
 .99انفرٔق انهغٌٕخ :ألثً ْالل انذطٍ ثٍ عجضهللا ثٍ ضٓم انعطكري (دْ;55ـ) ،رذمٍك :يذًض ثبضم عٌٍٕ انطٕص،
صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ9552 ،و.
 .9:فً ظالل انمرآٌ :ضٍض لطت ،صار انشرٔق ،يصر – انمبْرح ،طْ8;9< ،:;/ـ955;-و.
; .9انمبيٕش انًذٍظ :نًجض انضٌٍ يذًض ثٍ ٌعمٕة انفٍرٔز آثبصي (دْ182ـ) ،رذمٍك :يكزت رذمٍك انزراس فً
يؤضطخ انرضبنخ ،ثئشراف :يذًض َعٍى انعرلطٕضً ،يؤضطخ انرضبنخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،طْ8;9= ،1/ـ955<-و.
< .9كزبة انعٍٍ :ألثً عجضانردًٍ انشهٍم ثٍ أدًض ثٍ عًرٔ انفراٍْضي (دْ825ـ) ،رذمٍك :ص.يٓضي انًشسٔيً،
ص.إثراٍْى انطبيرائً ،صار ٔيكزجخ انٓالل ،ص.د.
= .9انكشبف عٍ دمبئك انزُسٌم ٔعٌٍٕ األلبٌٔم فً ٔجِٕ انزأٌٔم :ألثً انمبضى يذًٕص ثٍ عًر انسيششري
(دْ<:1ـ) ،رذمٍك :سهٍم يأيٌٕ شٍذب ،صار انًعرفخ ،ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9: ،ـ9559-و.
 .92انكهٍبد :ألثً انجمبء إٌٔة ثٍ يٕضى انذطًٍُ انكفٕي (د;ْ852ـ) ،رذمٍك :ص .عضَبٌ صرٌٔشٔ ،يذًض انًصري،
يؤضطخ انرضبنخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،طْ8;82 ،9/ـ8221 -و.
 .91نطبٌ انعرة :نًذًض ثٍ يكرو ثٍ عهً أثً انفضم جًبل انضٌٍ اثٍ يُظٕر اإلفرٌمً (دْ288ـ) ،صار صبصر ،ثٍرٔد
– نجُبٌ ،طْ8;8; ،:/ـ.
 .92يجبز انمرآٌ :ألثً عجٍضح يعًر ثٍ انًضُى (دْ988ـ) ،رذمٍك :أدًض فرٌض انً َسٌضي ،صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد –
نجُبٌْ8;92 ،ـ955=-و.
 .:5انًذرر انٕجٍس فً رفطٍر انكزبة انعسٌس :ألثً يذًض عجضانذك ثٍ عطٍخ األَضنطً (دْ<;8ـ) ،صار اثٍ دسو،
ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9: ،ـ9559-و.
 .:8يشزبر انصذبح :زٌٍ انضٌٍ أثٕ عجض هللا يذًض ثٍ أثً ثكر ثٍ عجض انمبصر انرازي(د===ِ) ،رخٌٕ :ضف انشٍز
يذًض ،انًكزجخ انعصرٌخ ،ثٍرٔد -نجُبٌ ،ط8222-ِ8;95 ،</و.
 .:9يعبًَ انمرآٌ :ألثً زكرٌب ٌذٍى ثٍ زٌبص انفراء (دْ952ـ) ،رذمٍك :إثراٍْى شًص انضٌٍ ،صار انكزت انعهًٍخ،
ثٍرٔد – نجُبٌْ8;9: ،ـ9559-و.
 .::يعبًَ انُذٕ :ص.فبضم صبنخ انطبيرائً ،صار انفكر ،عًبٌ – األرصٌ ،طْ8;9: ،9/ـ955:-و.
صم ألنفبظ انمرآٌ انكرٌى :نًذًض دطٍ دطٍ ججم ،يكزجخ اَصاة ،انمبْرح – يصر9585 ،و.
; .:انًعجى االشزمبلً انًؤ ّ
< .:يعجى انهغخ انعرثٍخ انًعبصرح :ص.أدًض يشزبر عجضانذًٍض عًر (د;ْ8;9ـ) ،ثًطبعضح فرٌك عًم ،عبنى انكزت،
انمبْرح – يصرْ8;92 ،ـ 9551 -و.
= .:يعجى انًمبٌٍص فً انهغخ :ألثً انذطٍٍ أدًض ثٍ فبرش ثٍ زكرٌب (د<ْ:2ـ) ،صار انفكر ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،ص.د.
 .:2يفبرٍخ انغٍت (انزفطٍر انكجٍر) :ألثً عجضهللا يذًض ثٍ عًر انرازي (د=ْ=5ـ) ،صار إدٍبء انزراس انعرثً ،ثٍرٔد –
نجُبٌْ8;95 ،ـ.
 .:1يفرصاد أنفبظ انمرآٌ :نهذطٍٍ ثٍ يذًض انًعرٔف ثبنراغت األصفٓبًَ (انًزٕفى فً دضٔص <ْ;9ـ) ،رذمٍك:
صفٕاٌ عضَبٌ صأٔصي ،صار انمهى ،صيشك ،طْ8;9: ،:/ـ9559-و.
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 .:2يٕضٕعخ اإلعجبز انعهًً فً انمرآٌ انكرٌى ٔانطُخ انًطٓرحٌٕ :ضف انذبط أدًض ،يكزجخ اثٍ دجر ،صيشك –
ضٕرٌبْ8;9; ،ـ955:-و.
 .;5يٕضٕعخ اإلعجبز انعهًً فً انمرآٌ ٔانطُخ :يذًض رارت انُبثهطً ،صار انًكزجً ،صيشك ،ضٕرٌب ،طْ8;9= ،9/ـ-
<955و.
 .;8انُبضز ٔانًُطٕر :ألثً جعفر انُذبش (دْ::1ـ) ،رذمٍك :ص .يذًض عجضانطالو يذًض ،يكزجخ انفالح ،انكٌٕذ،
ْ8;51ـ8211-و.
 .;9انُكذ ٔانعٌٍٕ :ألثً انذطٍ عهً ثٍ يذًض ثٍ يذًض ثٍ دجٍت انجصري انجغضاصي انشٍٓر ثـ(انًبٔرصي)
(دْ;<5ـ) ،رذمٍك :انطٍض اثٍ عجضانًمصٕص ثٍ عجضانردٍى ،صار انكزت انعهًٍخ ،ثٍرٔد – نجُبٌ ،ص.د.
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Abstract
The contextual Qur'anic integration to the end of the sky
A study in the scientific interpretation
Praise be to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad , his family
and companions .
This is a specializing study to show the conditions of the end of the sky step by step
and to draw its final picture through the Qur'anic facts. Through this contextual integration
of the verses of the end of sky and by arranging them (the verses) intentionally , to guide
us to the right way in order to know the whole picture in the doomsday according to the
scientific interpretation.
The importance of research:
-Knowing the arrangement of the steps of the end of the sky from the beginning to
the end. This has been clearly shown in different verses of the Holly Quran and each case
has been dealt with in a single sura to coordinate with the purposes and the themes of
that sura.
-Transfering by the scientific interpretation of the Holly Quran to the "scientific
prodigy", and from the identical style to the practical one which makes the pioneering role
for the Holly Quran from the beginning to the end.
The divisions of the search:
This research has been divided into: an introduction, preface, two sections and a
conclusion.
-The introduction has dealt with the definition and explaining the meaning of the
contextual integration.
-The preface has mentioned the divisions of the research and its importance.
-Section one: has dealt with the verses of the end of the sky, and included four
issues.
-Section two: It has been specialized to the end of the sky stages, and included eight
issues.
-The conclusion: It includes the results of th
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