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ســورة البينة دراسة تحميمية
م .عمي عبد كنو

م.د.باسم كنعان صالح
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ممخص البحث

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين .
اما بعد :
فان البحث في كتاب اهلل تعالى مطمب عظيم وشرف كبير والسيما تفسير
آياتو ودراستيا وسبر غورىا لذلك أرتايت ان اشرع بدراسة سورة البينة دراسة تحميمية ،
وقد قسمت بحثي ىذا عمى خمسة مباحث تحدثت في المبحث االول بين يدي السورة
بحثت القراءات الواردة في السورة  ،وجاء المبحث
وتسميتيا  ،وفي المبحث الثاني
ُ
الثالث ليدرس تفسير سورة البينة  ،ثم المبحث الرابع لألوجو اإلعرابية لمسورة  ،وفي
المبحث الخامس تكممت عن االوجو البالغية التي وردت في سورة البينة  ،وىذا جيد
عمي  ،وان كنت قد أخطأت فيذا مني
المقل فان كنت قد اصبت فيذا من فضل اهلل َّ

ومن الشيطان وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .
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المقدمة

الحمد هلل الذي عمم بالقمم عمم اإلنسان مالم يعمم والصالة والسالم عمى الرحمة
الميـداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد عميو الصـالة والـو وصحبـو أجمعين اما
بعد .
فتعد الدراسات القرآنية من أقدس واشرف الدراسات والسيما في مجال تفسير

َّ
عمي أن اكتب ىذه البحث والذي سميتو بـ(سورة البينية
القران الكريم وقد َمن اهللُ ّ
دراسة تحميمية)  ،وقد قسمت البحث الى خمس مباحث وتحدثت في المبحث األول
بين يدي السورة وتسميتيا وفي المبحث الثاني القراءات الواردة في السورة  ،وجاء

المبحث الثالث يتحدث عن تفسير سورة البينة  ،ثم المبحث الرابع األوجو اإلعرابية
لمسورة  ،وفي المبحث الخامس تكممت عن األوجو البالغية التي وردت في سورة
البينة .
المبحث األول
بين يدي السورة
أوالً  .أسماء السورة

وقد سميت ىذه السورة بسورة البينة ألنيا أوضحت وبينت ان المشركين والكفار

لن يتراجعوا عن شركيم وكفرىم حتى تأتييم الحجة الساطعة وعندما جائيم الرسول
وتفرقوا الى فريقين ( مؤمنين وكافرين )

()1

وتسمى ( سورة البمد و سورة المنفكين و

سورة البرية و سورة لم يكن )( )2وكذلك تسمى (سورة القيمة )(.)3

ثانياً  .مكان نزول السورة وموضوعاتيا :

سورة البينة سورة مدنية  ،وقد ابتدأت السورة بالكالم عن أىل الكتاب وكما ىو

معموم ان أىل الكتاب ىم الييود والنصارى  ،وبينت السورة ان ىؤالء كانوا مجتمعين
عمى اإليمان برسالة محمد ( )قبل بعثتو ألنيم كانوا ينتظرونو  ،لكن ما ان جاءىم
بيذه الرسالة وبيذا الكتاب المعجز – القرآن الكريم – الذي ال يأتيو الباطل من بين
يديو وال من خمفو حتى اعرضوا عنو حسداً واستكبا اًر من عند أنفسيم وىم يعممون
كتاب ْييم التورات واالنجيل
عمماً الشك وظن فيو انو ىو النبي المذكور في َ
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دعوتو ىي دعوة مماثمة ومكممة لدعوة أنبيائيم وىي عبادة اهلل وحده واإلخالص إليو
سبحانو  ،وان يكونوا مستقيمين عمى ما جاءىم من ربيم ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة
شر البرية  ،وبينت السورة حال
 ،إال إنيم كفروا فكان مصيرىم في النار وحاليم انيم ُ
المؤمنين أصحاب المنازل العالية في جنات النعيم وىم المذين آمنوا برسالة محمد
()5

.

( )فيم خير البرية جزاء طاعتيم واخالصيم لرب العالمين
المبحث الثاني
القراءات الواردة في سورة البينة

ق أر عبد اهلل بن مسعود (لم يكن المشركين وأىل الكتاب منفكين) وىو كذلك في
مصحفو وقراءه أبي ابن كعب فما كان الذين كفروا من أىل الكتاب والمشركين

منفكين " ِ
وقرىء " لم يكن الذين كفروا " بحذف النون

()6

 ،وق أر ( األعمش وابراىيم

النخعي " المشركون " بالرفع عطفاً عمى " الذين كفروا) ( ، )7وتقدم أنيا قراءة أبي

وابن مسعود عمى خالف فيما قبميا ( تأتييم ) ق أر أبي عمر بخالف عنو وأبو جعفر
واألزرق و ورش واالصبياني  ،ومحمد بن حبيب الشموني عن األعشى عن أبي
بكر بـن عاصم " تأتييم " بإبدال اليمزة ألفاً  ،وكذا جاءت قراءة حمـزة في الوقـف
والباقون باليمزة " تأتييم "

()8

وق ار الجميور " رسو ّل " بالرفع عمى انو بدل من" البينة "

في اآلية السابقة وىو عمى إضمار مبتدأ والتقدير ىي رسول وىو مبتدى خبرة " يتموا

" ومن اهلل أوصف  ،وق أر أبي بن كعب وعبد اهلل ابن مسعود " رسوالً " بالنصب عمى
الحال من البينة وقال الفراد بالنصب عمى االنقطاع من " البينة " فييا كتب قيمة :
ق أر الكسائي وحمزة الخالف عنو بإمالة الياء وما قبميا بالوقف

(. )9

" وما تفرق الذين أوتوا الكتب اال من بعد ما جاءتيم البينة " جاءتيم إمالة حمزة
وابن ذكوان وىشام بخالف عنو وذا وقف حمزة فمو -:
 .1تسييل اليمزة مع المد والقصر .
 .2إبدال اليمزة ألفاً مع المد والقصر .

" البينة " تقسمت إمالة الياء وما فيميا في الوقف في اآلية(. )10

()11

" وما أمروا – دين القيمة " " امروا " رقق األزرق وورش الراء بخالف عنيما
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" وما أمروا اال ليعبدوا اهلل مخمصين لو الدين  " " ........وما امروا  ..مخمصين

" ق أر عبد اهلل بن مسعود " اال ان يعبدوا اهلل "(. )12

صب
وقرأه الجماعة " إال ليعبدوا " وق أر الحسن " مخمَصين " بفتح الالم  ،والدين َن ّ
عمى إسقاط الجار ( أي في الدين  :او ىو نصب عمى المصدر من " ليعبدوا " أي
ليدينوا اهلل بالعبادة الدين )(. )13

الصمَوة  -:قـ أر األزرق وورش بتغميظ الالم – ُيؤتُوا  :إبدال اليمزة الساكنة واواً "
َ
ُيؤتوا " كالذي تقدم في " تأتييم " .

ودين القيمة  -:قراءة الجماعة " وذلك دين القََّيمة " عمى اإلضافة .
وق أر ابن مسعود " ذلك الدين القََّي ُم " ان الذين كفروا من أىل الكتاب والمشركين

في نار جينم خالدين فييا أولئك ىم شر البرية  ( .في نار جينم " تقدم اإلمالة فيو ،

انظر اآلية (  )39من سورة البقرة  ،اآلية (  )16من سورة آل عمران  ،واآلية ( )31
من سورة المدثر  " ،البرية " قراءة الجميور " البرية " بشد الياء  ،وىي رواية ىشام
بن عمار عن ابن عامر

()14

.

وقد ق أر نافع ( " البريئة " باليمزة  ،والقراء غير مجمعين عمى ترك اليمزة  ،كما
اجمعوا في النبي  ،واألصل البريئة  ،إال ان اليمزة خففت لكثرة االستعمال ويقولون :
ىذا خير البرية وشر البرية وما في البرية مثمو )(. )15

َخ ُير – قراءة الجماعة " َخ ٌير " ورقق األزرق وورش الراء وبخالف عنيما  ،وق أر
حميد وعامر بن عبد الواحد وأبو األسود الدؤلي " ِخَي ُار " وقد سمع ىذا عامر من
إمام ألىل مكة  .وىو جمع َخيِّر  ،مثل جياد جمع جيِّد(. )16

" الََبرَيةَ " القراءة باليمز وبغيرة كالذي تقدم في اآلية السابقة .
" جزاءىم عند ربيم جنات عدن تجري من تحتيا األنيار خالدين فييا رضي اهلل
خشي ربو " .
عنيم ورضوا عنو ذلك لم
َ
البرَية  /جزائيم – أدغم التاء في الجيم أبو عمر يعقوب .
َ
()17

خشي ربوُ " أخفى النون في الخاء أبو جعفر
" لم
َ
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المبحث الثالث
تفسير سورة البينة

ِ
َِّ
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
ين َحتَّى
ين َكفَ ُروا ِم ْن أ ْ
ين ُم ْنفَ ِّك َ
اب َوا ْل ُم ْش ِرك َ
قولو تعالى  ( :لَ ْم َي ُك ِن الذ َ
تَأْتَِييُ ُم ا ْلَبيَِّنةُ)  ،أي (الييود والنصارى وعبدة األصنام والمشركين كانوا الينسبون الى
()18

كتاب فذكر اهلل الجنسين عمى اإلجمال وما كانوا عميو من الوعد باتباع الخف)

.

ومنفكين عن كفرىم وضالليم الذي ىو عميو أي (ال يزالون في غييم وضالليم
وال يزيدىـم مرور الوقت اال كف اًر فحتى تأتييم الحجة الواضحة  ،والبرىان الساطع)

()19

 ،وقد جعموا اتيانيا ميقاتاً الجماع الكممة واالتفاق عمى الحق فانيم ما كانوا لينفكوا
ِ َّ ِ
طيََّرةً)  ،أي رسول
ص ُحفاً ُم َ
ويتحولوا عن الكفر اال برسالة جديدة ( َر ُسو ٌل م َن المو َي ْتمُو ُ
عظيم الشأن يتموا صحفاً منزىة من الباطل (فييا كتب قيمة) أي امور مكتوبة
()20

مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وفييا اشارة الى القرآن
ِ
َّ ِ
ِ
(وما تَفََّر َ َِّ
اءتْيُ ُم ا ْلَبيَِّنةُ ) أي تفرقوا في وقت
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ق الذ َ
اب إِال م ْن َب ْعد َما َج َ
ََ
اال من بعد ما جاءتيم رسالة الرسول محمد  داللة جميمة ال ريب فييا ( وما أ ِ
ُم ُروا
ََ
الزَكاةَ وَذلِ َ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ ِ
يموا الصَّالةَ وُي ْؤتُوا َّ
ين لَوُ ِّ
ين
كد ُ
الد َ
إِال لَي ْع ُب ُدوا الموَ ُم ْخمص َ
ين ُحَنفَ َ
اء َوُيق ُ
َ
َ
ِّم ِة) أي وما أمروا اال ألجل ان يعبدوا اهلل ويعظموه غاية التذلل والتعظيم وال
ا ْلقَي َ

يطمبوا في امتثال ما كمفوا بو شيئاً اخر سوى التذلل لربيم ومالكيم وجاعمين انفسيم
خالصين هلل تعالى  ،ومائمين عن جميع العقائد الزائغة الى االسالم ويقيموا الصالة
التي ىي العمدة في باب العبادات البدنية ويؤتوا الزكاة التي ىي االساس في

العبادات المالية فذلك دين الممة القيمة أي المستقيمة .
ِِ
اب وا ْلم ْش ِرِك ِ
ِ َِّ
ين َكفَروا ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
ك ُى ْم
ين ِفييَا أُولَئِ َ
ين في َن ِار َجيََّن َم َخالد َ
َ
(إ َّن الذ َ ُ
َىل ا ْلكتَ َ ُ
َش ُّرر ا ْلَب ِرَّي ِة) فالذين كفروا من اىل الكتاب والمشركين ىم في نار جينم فقد أحاط بيم

عذابيا واشتد عمييم عقابيا وىم فييا مبمسون فأولئك ىو شر البرية النيم عرفوا الحق

وتركوه  ،فيو يبين حاليم االخروي بعد بيان حاليم الدنيوي فذكر المشركين لئال يتوىم
()21
َِّ
ين
الحكم باىل الكتاب  ،فالمشركون ىم شر الخميقة وشر مقاماً ومصي اًر
( ،إِ َّن الذ َ
آم ُنوا وع ِممُوا الصَّالِح ِ
ك ُى ْم َخ ْي ُر ا ْلَب ِرَّي ِة) يفيم من مقابمة الجمع بالجمع انو ال
ات أُولَئِ َ
َ
َ ََ
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يكمف الواحد بجميع الصالحات  ،بل لكل مكمف حظ  ،فحظ الغني االعطاء  ،وحظ
الفقير االخذ والصبر والقناعة (اؤلئك) أي المنعوتين بما ىو في الغاية القاصية من
الشرف والفضيمة وااليمان والطاعة فانيم ىم خير الخميقة وأفضل البشر ألنيم عبدوا
()22
ات َع ْد ٍن تَ ْج ِري ِم ْن
ز
ج
(
،
اهلل وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا واالخرة
َ
اؤ ُى ْم ِع ْن َد َرِّب ِي ْم َجَّن ُ
َ
ُ
َّ
ِ
تَ ْحتِيا ْاأل َْنيار َخالِ ِد ِ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َرَّبوُ)
ضوا َع ْنوُ َذلِ َ
ين فييَا أََبداً َرض َي الموُ َع ْنيُ ْم َوَر ُ
َ
َُ
َ
فمقابل الطاعة واإليمان جزاؤىم ربيم دخول جنات عدن أي جنات إقامة ال ضغن

فييا وال رحيل وال طمب لغاية فوقيا  ،فإنيا األشجار الممتفة األغصان متنعمين بفنون
النعيم الجسمانية والروحانية (ابداً) تأكيد الخمود أي ال يموتون فييا وال يخرجون منيا

ويزاد ليم رضى الرحمن عنيم ورضوا عنو ،حيث بمغوا من المطالب قاصيتيا وممكوا
من المآرب ناصيتيا وأبيح ليم ما ال عين رأت وال أذن سمعت (لمن خشي ربو) أي
()23

لمن خاف اهلل فأحجم عن معاصيو

.

157

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011
المبحث الرابع
األوجو اإلعرابية لسورة البينة

" لم يكن الذين كفروا " لم حرف جزم (يكن) ُج ِزًم بمم وعالمة جزمو سكون النون
وسقطت الواو إللتقاء الساكنين  ،و ُك ِس َرت النون لذلك أيضاً " الذين" في موضع رفع
اسم كان " كفروا " صمة الذين " من " حرف جر " أىل " جر بمن " الكتاب " جر

باالضافة " المشركين
()25

الكتاب)

()24

 " ،والمشركين " في (موضع جر عطف عمى اىل

.

ك (حتى) حرف
ك إنفكاكاً فيو منف ّ
" منفكين " نصب خبر كان والمصدر انفك ينف ُ
نصب " تاتييم " نصب بحتى  ،و " البينة " رفع بفعمو  ،والبينة ىنا رسول اهلل " 
رسول " بد ّل منيا " من " حرف جر " اهلل " تعالى جر بمن " يتموا " فعل مضارع " ،

صحفاً " مفعول بو " مطيرة " نعت لمصحف  " ،فييا " الياء وااللف جر بفي " كتب

" رفع باالبتداء  " ،قيمة " نعت لمكتب  " ،وما تفرق " " وما " نافية  " ...تفرق " فعل

ٍ
ٍ
ماض .
ماض " الذين " " اتوا " فعل

ٍ
ماض وعالمة ما لم يسم فاعمو
" وما امروا " " ما " نافية  ،و " امروا " فعل

ضمك اولو  ،والواو ضمير الفاعمين وىو مفعول في االصل  ،غير ان الفعل اذا لم
يذكر فاعمو صار المفعول بو في موضع الفاعل

()26

.

" اال ليعبدوا اهلل " " إال " اداة استثناء  ،ليعبدوا  :فعل مضارع مجزوم بحذف
النون  ،واهلل في موضع نصب .
" مخمصين " نصب عمى الحال الياء جر بالالم الزائدة  " ،الدين " نصب
مخمصين  " ،حنفاء " نصب عمى الحال .
" ويقيموا " نسق بالواو عمى ليعبدوا  ،وعالمة النصب حذف النون وىذه الياء
مبدلة من واو  ،واالصل يقدموا  ،فنقموا كسرة الواو الى القاف  ،فانقمبت الواو ياء
النكسار ما قبميا  " ،الصالة " مفعول بيا

()27

.

" ويؤتوا " معطوف عمى يقيموا  ،واالصل يؤتون  ،فذىبت النون لمنصب  ،والياء
اللتقاء الساكنين  " ،الزكاة " مفعول بو .
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" وذلك دين القيمة " " ذلك " رفع باالبتداء " دين " رفع خبر االبتداء
" القيمة " جر باالضافة  " ،ان الذين كفروا " الذين نصب بان " وكفروا " صمة الذين
" من اىل " جر بمن " الكتاب " جر باالضافة " والمشركين " معطوف عميو

()28

.

" في نار جينم " جر بفي "  " ،خالدين فييا اؤلئك " رفع باالبتداء " ىم " ابتداء

ٍ
ثان  " ،شر " خبر االبتداء  " ،البرية " جر باالضافة

()29

.

ٍ
ماض  ،والواو ضمير الفاعمين  ،وىو يعود
" ان الذين " نصب بان  " ،امنوا " فعل
الى الذين  " ،عمموا " عطف عميو .

" الصالحات " مفعول بو  " ،اؤلئك " ابتداء  " ،ىم " ابتداء ٍ
ثان َ " ،خ ُير " خبر
االبتداء الثاني  ،واالبتداء الثاني وخبره في محل خبر لممبتدأ األول " البرية " جر
()30

باإلضافة

.

" جزائيم عند ربيم " " جزائيم " ابتداء  ،والياء والميم جر باالضافة  " ،وعند "
نصب عمى الظرف  " ،ربيم " جر باالضافة  " ،جنات " رفع خبر االبتداء  " ،عدن
" جر باالضافة  " ،تجري " فعل مضارع  " ،من تحتيا " جر بمن  " ،االنيار " رفع

بفعميا  ،وفعميا تجري( " ، )31خالدين " نصب عمى الحال  " ،فييا " الياء جر بفي ،
ماض  ،واالصل ر ِ
ٍ
ض ُو  ،فقمبوا من
" ابداً " نصب عمى القطع  " ،رضي اهلل " فعل
َ
الواو ياء النكسار ما قبميا " عندىم " جر بعن (. )32
" ورضوا عنو " عطف عميو  " ،ذلك " ابتداء  " ،لمن " جر بالالم الزائدة " ،

ٍ
ماض  " ،ربو " نصب والياء جر باالضافة
خشي " فعل
َ
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المبحث الخامس
االوجو البالغية التي وردت في سورة البينة

تضمنت السورة الكريمة وجوىاً من البديع والبيان نوجزىا فيما يمي :
 .1االجمال ثم التفصيل ( َحتَّى تَأْتَِييُ ُم ا ْلَبيَِّنةُ ) ثم فصميا بقولو ( َر ُسو ٌل ِم َن المَّ ِو َي ْتمُو
ص ُحفاً ُمطَيََّرةً) .
ُ
 .2الطباق بين (خير البرية وشر البرية) .

طيََّرةً ) لفظة مطيرة فييا استعارة حيث شبو
ص ُحفاً ُم َ
 .3االستعارة الصريحية ( َي ْتمُو ُ
تنزه الصحف عن الباطل بطيارتيا عن االجناس .
َِّ
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
اب ) االية
ين َكفَ ُروا ِم ْن أ ْ
 .4المقابمة بين نعيم االبرار وعذاب الفجار ( إِ َّن الذ َ
وبين (إِ َّن الَِّذين آم ُنوا وع ِممُوا الصَّالِح ِ
ات) االية .
َ
َ َ ََ
 .5توافق الفواصل وىو من المحسنات البديعية مثل " البينة  ،القيمة  ،خير البرية ،

شر البرية " ونحو ذلك

()34

.

تنبيو  :االخالص ىو لب العبادة  ،وقد قسم العمماء االعمال عمى ثالثة اقسام :
" مأمورات  ،منييات  ،ومباحات " فأما المأمورات فاالخالص فييا بان يقصد بعممو
وجو اهلل  ،وان كانت النية لغير وجو اهلل  ،فالعمل رياء محض مردود  ،اما المنييات
فان تركيا بدون نية خرج عن عيدتيا ولم يكن لو اجر في تركيا  ،وان تركيا ابتغاء
وجو اهلل كان مأجو اًر عمى تركيا  ،واما المبحات كاالكل والنوم والجماع  ،فان فعميا
بغير نية لم يكن بيا اجر  ،وان فعميا بنية وجو اهلل فمو فييا اجر  ،فان كل مباح

يمكن ان يصير قربة اذا قصد بو وجو اهلل  ،مثل ان يقصد باالكل القوة عمى العبادة
 ،ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام .
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الخاتمة
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن واله  ،فمن
خالل بحثي ىذا تبين لي ما يأتي :
 ان سورة البينة سورة مدنية عمى القول الراجح من اقوال العمماء .
 تكممت السورة عمى بعثة النبي  ، كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا عما كانوا
عميو من الشرك والكفر .
 ان اىل الكتاب لم يختمفوا في دينيم وانما اختمفوا من بعد ما جاءتيم البينة .
 ان الدين اصمو واحد وقواعده بسيطة وواضحة .
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In the Name of Allah , Merciful
The Compationate
Abstract
Praising be to God , and Peace be to the prophet , Mohammad
,
and
his
family
and
followers
.
The study of the Holly Quran is a greet deed and high honour
especially explaining the verses and their study , Thus , I intend
to start studying the " AL-Biana " Surat analysisly , This
research consists of five parts , The first one deals with the
introduction of the Surat and its title , The second one , I study
the readings of this Surat , The third one is to explain the Surat ,
While the fourth is for syntax faces of it , The five one deals
with the rhetoric of it , I hope that this modest effort has the
success .
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