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بإتمام ھذه الرسالة ويسرھا لي حت�ى ص�ارت عل�ى  أحمد � سبحانه وتعالى أن من عليّ 

ذي الفاض�ل ا/س�تاذ وأتق�دم بالش�كر الجزي�ل إل�ى أس�تا. و ، فالحمد ل�ه وح�ده أو$ وآخ�را ھذا النح

ة الت�ي ك�ان موض�وعھا الدكتور علي كاظم أسد الذي تكرم بقبوله ل5ش�راف عل�ى ھ�ذه ا/طروح�

أنه تكرم علّي بوقته وجھ�ده وك�ان حص�يلة ذل�ك توجيھ�ات وم:حظ�ات ونص�ائح و . من إرشاده 

ھ�ذا  أدعو � أن يجع�ل عمل�هواستفدت منھا كثيرا حتى استوت ھذه ا/طروحة على ھذا الوجه  

وأن ينفع ب�ه طلب�ة العل�م والعلم�اء ، في ميزان حسناته ويجزيه عني أفضل الجزاء وخير الثواب 

وأقدم شكري إلى أساتذتي في كلية اBداب قس�م اللغ�ة العربي�ة ، ال�ذين لھ�م عل�ّي . على حد سواء 

عم�ارھم فضل التدريس والتوجيه ، وما أنا فيه اBن ، فلھ�م خ�الص ال�دعاء ، وأن يطي�ل � ف�ي أ

وأق��دم ش�كري وامتن��اني إل�ى جامع�ة الكوف��ة ، وجامع�ة ميس��ان  /تاحتھم�ا ل��ي . ويحس�ن ع�اقبتھم 

  .فرصة إتمام الدراسة العليا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  إقرار المشرف
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  .أشھد أن إعداد ھذه الرسالة قد جرى بإشرافي بمراحلھا كافة وأرشحھا للمناقشة 

  

 : ا-مضاء  

 :ا0سم  

 التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  .بناًء على ترشيح المشرف العلمي وتقرير الخبير العلمي أرشح الرسالة للمناقشة 

  

 :ا-مضاء  

 :رئيس القسم  

 :التاريخ  

  

  

  

  

  شهادة الخبير العلمي
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أثـر المناسـبة فـي توجيـه المعنـى ( لقد قومـت أطروحـة الـدكتوراه الموسـومة بــ 

  . حة للمناقشة علمّيا وأجد أنها صال) في النص القرآني 

  

  

  

  

  

  

  : التوقيع      

  محمد عبد الحسين محمد الخطيب . د . أ : االسم 

  أستاذ : الدرجة العلمية                                  

  كلية التربية  –جامعة كربالء : مكان العمل                      

  2010/  12/  27: التاريخ                            

  

  

  

  

  

  إقرار لجنة المناقشة

، ومصادقة  2010/  12/  29استنادا إلى محضر مجلس الكلية بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 
 محمد(، فقد تم تشكيل لجنة مناقشة طالب الدكتوراه  2011/  2/  7في  598/ الجامعة بكتابها المرقم أم س 

  .  )القرآني في النص أثر المناسبة في توجيه المعنى(قسم اللغة العربية عن أطروحته الموسومة  )عامر محمد
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وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له ،  األطروحةلجنة المناقشة اطلعنا على هذه  أعضاء بأننانشهد 
لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بتقدير  ، وهي جديرة بالقبول2011/  3/  24عالقة بها بتاريخ 

  .مستوف 
  

  اإلمضاء                                                          اإلمضاء                
   عبد الكاظم محسن الياسري . د .  أحاكم حبيب الكريطي                                         . د.  أ

  جامعة الكوفة /  كلية التربية للبنات                         جامعة الكوفة / كلية اآلداب 
  عضواً                             رئيسًا     

  2011:   /   / التاريخ                                            2011:   /   / التاريخ 
  

  اإلمضاء                                                          اإلمضاء            
  محسن حسين علي . د .  أ                    رحيم جبر الحسناوي . د . أ 

  جامعة بابل / جامعة بابل                                          كلية التربية / كلية التربية 
  عضوًا                                                          عضوًا   

  2011:   /   / التاريخ                                   2011:   /   / التاريخ 
        

  اإلمضاء                                                        اإلمضاء           
  علي كاظم أسد . د . علي كاطع خلف                                      أ . د . م . أ 

  جامعة الكوفة / كلية اآلداب       جامعة الكوفة                                / كلية اآلداب 
  2011:   /   / التاريخ                                        2011:   /    / التاريخ 
  عضوًا                                                       عضوًا ومشرفًا         

  مناقشة جامعة الكوفة على قرار لجنة ال/ صادق مجلس كلية اآلداب   
            

  اإلمضاء                                                                                   
عالء حسين . د . م   . أ

  الرهيمي
  العميد              

  2011:   /   / التاريخ 
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  بسم 
 الرحمن الرحيم 

  المقدمة

الحمد G رب العالمين الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ، وأنزل عليه القرآن ، 

يا غير ذي عوج ، أنزله بحسب المصالح منجما ، وجعله بالتحميد مفتتحا وبالتعويذ قرآنا عرب

  . مختتما ، وأوحاه متشابھا ومحكما ، ومزاياه ظاھرة باھرة في كل وجه وكل زمان

أما بعد ، فقد وصف العلماء العاملون القرآن الكريم  بالبضاعة الزاكية ، فإذا ُرِزَقَھا 

برھا في يده  Nوما . ، ويحسن التجارة في معانيھا وألفاظھا ، فإنه يستغني بھا عن غيرھا إنسان ُيد

فكم في الناس من حافظ للقرآن عالم بتفسيره ، ولكنه في استعماله . ذلك شيئا ُيْرزقه كّل أحد 

. كالتاجر الجبان ، الذي $ يركب برا و$ بحرا ، وليس ُيْسره منه على ھذه الحال إ$ ُعْسرا 

ي التزود من ھذه البضاعة ، وحسن التجارة في معانيھا وألفاظھا ، وعظة وعبرة ورغبة مني ف

ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ((: لقوله تعالى  َھا ال)ِذيَن آََمُنوا َھلْ أَُدل#ُكْم َعلَى تَِجاَرٍة ُتنِجيُكم م� سورة الصف { ))َيا أَي#

البضاعة والتبضع منھا ، ، كنت أسأل � سبحانه وتعالى أن يرزقني النظر في ھذه  }10:

والتدبر لھا يمينا وشما$ ، وكنت حريصا على شرائھا ، ولكن حال دون رغبتي قلة ذات اليد من 

وأشكر � أن قد مّن علّي عند أكمالي للسنة التحضيرية في مرحلة الدكتوراه . العلم والمعرفة 

فقّرت ) علم المناسبة(ْن أكتب في أ –حفظه �  –أْن اقترح علي ا/ستاذ الدكتور علي كاظم أسد 

ِه َكْي َتَقر) َعْيُنَھا َوَ- َتْحَزَن َولَِتْعلََم ((: بذلك عيني واستحضرت نفسي قوله تعالى  َفَرَدْدَناهُ إِلَى أُم�

ِ َحق4 َولَِكن) أَْكَثَرُھْم َ- َيْعلَُمونَ  (
نفسي ومما عزز من ثقتي ب. } 13: سورة القصص { ))أَن) َوْعَد 

  :أھميته المتأتية من في الخوض بھذا العلم 

إن ا/مة اZس:مية إزاء ھجمة عنيفة على عقيدتھا وفكرھا ، وتمسكھا بالقرآن  - 1

الكريم ، ونسمع بين الحين والحين دعوات من الملحدين والمتطرفين إلى إحراق القرآن الكريم؛ 

للفظي والمعنوي بين آي الذكر الحكيم و/ن علم المناسبة ھو علم يعنى بالكشف عن الترابط ا

وسوره ، ويبّين أن القرآن الكريم وحدة نسقية ، فھو بناء فكري ولغوي كامل وشامل ومستقل ، 

  . كان ھذا حافزا قويا للخوض في دراسة ھذا العلم 

إن الفكر العربي المعاصر يشھد قراءات نقدية أو حداثوية لتطويع القرآن على وفق  - 2

جھا ، وبما يخدم ھذه الرؤى والمناھج ، ويأخذون من النص القرآني ما يحقق ذلك رؤاھا ومناھ

وقد تنبه المفسرون وعلماء القرآن إلى ذلك . ويثبت ما يعتقدون من دون النظر إلى النص ككل 

$ستنباط شيء من معاني   –علم المناسبة  –من قبل ، وعملوا على إعمال ھذه ا/داة التفسيرية 

قي حاضرا في أذھانھم أْن القرآن الكريم $ يمكن فھمه باجتزاء النص القرآني عن وب. القرآن 

سياقه اللغوي ، وسياقه اللغوي الذي أعنيه ليس اللغة بشكل مجرد بل ما تشير إليه اللغة بتقنياتھا 
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و$ بد من استحضار ما قبل النص وما . كافة من ھدى وفكر وموعظة وبناء ل5نسان الجديد 

. أردنا أْن ندرك مراد � تعالى من الخطاب القرآني بطريقة علمية ، أي موضوعية  بعده إذا

  . فالقرآن الكريم $ يمكن فھم إحدى جزئياته إ$ في النظر إلى السياق 

وإن خطورة القضايا التي طرحھا المشككون في قدسية القرآن الكريم ، أوعز ونبه  - 3

علم المناسبة من اZھمال ، ولفتوا ا/نظار إلى أنه يحتوي العلماء إلى التأكيد على ما تعرض له 

لطائف وأسرارا ، حتى إن بعضھم يئس من ط:ب العلم والعلماء الذين أعرضوا جملة وتفصي: 

  .   عن ھذا العلم الجليل 

وكان بعد التوكل على � عملي في ھذه الرسالة أن سلكت في دراسة علم المناسبة 

المادة العلمية ال:زمة لمثل ھذه الدراسة ، وانتقاء المنھج التحليلي  دراسة قائمة على جمع

والوصفي في أثناء دراسة النصوص ، ومحاولة قراءة ما بين السطور ، بقصد الوصول إلى 

  :وكانت أقسام الدراسة على النحو اBتي . مكامن النص وشيء من أغواره 

ع ، وأھميته ، ثم عرض للخطة التي بّين فيھا الباحث سبب اختياره للموضو: المقدمة 

  .سار عليھا في دراسة علم المناسبة  

بّين فيه الباحث نشأة علم المناسبة وتطوره ، بمتابعة أوليات ھذا العلم :  التمھيد

وا$ھتمام به ، وترتبط بداية ھذا العلم ، ببداية أغلب العلوم التي كانت نتاج الدرس القرآني 

لتي كانت نتيجة خطأ أحد ا/عراب في قراءة آية من القرآن الكريم ، كبداية علم النحو مث: ا

وكان الخطأ الذي وقع فيه ا/عرابي وأنتج علم المناسبة . وكان ھذا الخطأ في الحركة اZعرابية 

، ھو خطأ في الوصول إلى المعنى الذي ترتبط به اBية في النص القرآني ، وع:قة الفاصلة 

  . بالمقطع الذي ختمت به 

وتطور ذلك بعُد إلى السؤال عن ا$خت:ف في السياق بين اBيات المشتركة في سياق 

ومن ثم محاولة . واحد مع اخت:فھا في ا/لفاظ أو في التقديم والتأخير أو في اZطناب واZيجاز 

وضع الكتاب ا/ول في ھذا العلم ، وتوسعه إلى نطاق النص القرآني ككل ، وذلك بين آياته ، 

  .ره وسو

تناول الباحث الفاصلة في القرآن : أثر المناسبة في اBية الواحدة :  الفصل ا6ول

ودورھا في الحفاظ على تماسك اBية القرآنية ، وبّين ع:قة ھذه الفاصلة بالسياق الذي وردت 

وأشار الباحث إلى ما قد ُيشكل من الفواصل . فيه ، من حيث تناسب المطلع والمقطع للفاصلة 

مثار تساؤل ، فلَِم لَْم تختم ھذه اBية بكذا ولَِم ختمت بكذا ؟ وبيان طريقة العلماء في تدبر ھذا فھو 

  . وأشار الباحث إلى توجيه المعنى في الفاصلة والمحدث فيه واحد . النوع 
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تناول الباحث التشابه وا$خت:ف بين : أثر المناسبة بين اBيات :  الفصل الثاني

الواردة في اBيات ، وكان الجامع بينھا ألفاظا فترتبط اBية موضع البحث بما  السياقات القرآنية

وما يجري على التركيب من التقديم والتأخير وع:قة ذلك في . سبقھا ، وما لحقھا من ألفاظ 

وما يجري على ا/سلوب من اZطناب واZيجاز وع:قة ذلك . اBية بما سبقھا وما لحقھا 

رة فترتبط السورة بما تتضمنه السورة السابقة لھا من الموضوعات ، وع:قة بالسياق العام للسو

  . ذلك بقصر السورة أو طولھا 

تضمن الحديث في الترابط النصي بين السور : أثر المناسبة بين السور :  الفصل الثالث

سورة من حيث ع:قة السورة وارتباطھا بما تقدمھا ، إذ تبدأ السورة ال:حقة بما ختمت به ال

السابقة ، وما يترتب عليه من ا$شتراك في المعنى ، ويكون ذلك من أوكد ع:قات الربط التي 

وبيان أھمية . تجعل النص القرآني كالكلمة الواحدة ، وما يثبت تعانق السور القرآنية واتحادھا 

لسابقة الترتيب المضموني ، في اتحاد السور فيما بينھا ، وع:قة مقاصد السورة وأغراضھا ا

بمقاصد السورة وأغراضھا ال:حقة ، وما يترتب على ذلك من تتميم المعنى ، أو التوسع فيه ، 

فيكون في السورة المتقدمة إجمال لموضوعات وتفصيلھا في السورة ال:حقة، أو قد تشترك 

السورتان في ا/حكام والتشريعات ، أو تشتركان في بيان القصص القرآنية وتكون ال:حقة 

  .   مة للقصص الواردة فيما سبقھا ، ومكملة لمعناھا متم
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النون والسين والباء كلمة واحدة قياسھا اتصال « : يقول ابن فارس :المناسبة في اللغة   

  . 2، وھي المقاربة والمشاكلة  1» شيء بشيء 

ويكون مرجعھا . 3علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن : اصط:ح المفسرين  وفي

في اBيات ونحوھا إلى معنى رابط بينھا عام أو خاص ، عقلي أو حسي أو خيالي ، أو غير ذلك 

من أنواع الع:قات أو الت:زم الذھني ، كالسبب ، والعلة ، والمعلول ، والنظيرين والضدين 

  .4ونحوه 

ادر العناية بالمناسبة أول ما ظھرت بشكل تنبيھات ب:غية تنبه لھا بعض ظھرت بو

ا/عراب ، من خ:ل ربطه بين سياق اBية ، وما يتناوله مقطعھا ، وع:قته بخاتمتھا من حيث 

  . الد$لة 

َفإِن َزلَْلُتْم م�ن ((: في تفسيره لقوله تعالى ) ھـ 538ت (وقد نقل أبو القاسم الزمخشري 

َناُت َفاْعلَُموْا أَن) ّ
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َبْعدِ  روي أن قارئا « ،  }209: سورة البقرة{ ))َما َجاءْتُكُم اْلَبي�

إن كان ھذا ك:م � ف: : ، فسمعه أعرابي فأنكره ، ولم يقرأ القرآن ، وقال) غفور رحيم(قرأ 

) إغراء عليه(ويقصد بـ. 5» عليه يقول كذا الحكيم ، $ يذكر الغفران عند الزلل ؛ /نه إغراء 

  . أي إغراء على الزلل فيتغير المعنى من التحذير إلى اZغراء 

اِرَقُة ((: عند تفسيره لقوله تعالى ) ھـ 604ت (ونقل فخر الدين الرازي  اِرُق َوالس) َوالس)

 ُ
َن ّ
ِ َوّ قال « }38: سورة المائدة { ))َعِزيٌز َحِكيمٌ  َفاْقَطُعوْا أَْيِدَيُھَما َجَزاء بَِما َكَسَبا َنَكا-ً م�

) و� غفور رحيم: (ا/صمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي ، فقرأت ھذه اBية ، فقلت 

و� غفور : (أعد ، فأعدت : قال . ك:م من ھذا ؟ فقلت ك:م � : سھوا ، فقال ا/عرابي 

كيف عرفت ؟ : اBن أصبت ، فقلت : ، فقال  ))يمو
 عزيز حك((: ، ثم تنبھت فقلت ) رحيم

يربط ا/عرابي بين .  6»يا ھذا عزيز حكيم فأمر بالقطع ، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع: قال 

الفاصلة والمعنى فالعزيز الحكيم ھو القادر على إنزال العقوبة بخ:ف الغفور الرحيم الذي 

  . يتجاوز عن إيقاع العقاب 

بحثھا المفسرون وبعض علماء الب:غة ھي تنامي لما قاله ا/عرابي ، والمناسبة التي 

وقد لقي ھذا الضرب من فواصل اBيات القرآنية عناية خاصة في . الذي ربط بين اBية وآخرھا 

  ) . مراعاة النظير(، أو باب ) باب المناسبة(أبواب من الب:غة يشملھا 

                                                
  ) نسب(مادة  424 – 423/  5ة مقاييس اللغ - 1
  ) نسب(مادة  131 – 130/  1القاموس المحيط  : ينظر   -2
 6/  1نظم الدرر في تناسب اSيات والسور : ينظر  - 3
   41/  1البرھان في علوم القرآن : ينظر  -4
   280/  1الكشاف  -5
   236/  11التفسير الكبير  - 6
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) بديع القرآن(تناول في كتابه )  ھـ 654ت ( ونلحظ أن ابن أبي اZصبع المصري 

ھي أن : فالمعنوية « مناسبة في المعاني ، ومناسبة في ا/لفاظ ، : تقسيم المناسبة على ضربين 

  . 1 »يبتدئ المتكلم بمعنى ، ثم يتمم ك:مه بما يناسبه معنى دون لفظ 

سورة { ))اَر َوُھَو الل)ِطيُف اْلَخِبيرُ -) ُتْدِرُكُه ا6َْبَصاُر َوُھَو ُيْدِرُك ا6َْبصَ ((: ففي قوله تعالى 

، ھناك مناسبة بين عدم إدراك ا/بصار G جل وع: وفاصلة اللطيف  ومناسبة } 103: ا/نعام 

فإن معنى نفي إدراك ا/بصار للشيء  «بين إدراك � سبحانه لkبصار وفاصلة الخبير ، 

ن المعھود عند المخاطب أن البصر $ يناسب اللطف ، وھذا الك:م خرج مخرج التمثيل ؛ /

يدرك ا/جسام اللطيفة ، كالھواء وسائر العناصر ، و$ الجواھر المفردة ، وإنما يدرك اللون من 

كل متلون ، والكون من كل متكون ، فجاء ھذا التمثيل ليتخيله السامع فيقيس به الغائب على 

، فإن ذلك يناسبه وصف المدرك بالخبرة )) ْبَصارَ َوُھَو ُيْدِرُك ا6َ ((: وكذلك قوله تعالى . الشاھد 

أي ألباب ا/بصار التي نفى عنھا إدراكه تكمي: : ، فإن سبحانه لما أثبت له إدراك ا/بصار 

للتمدح حسب ما اقتضته الب:غة من تصحيح معنى التمدح ، واحتراسا ممن يظن أنه إذا لم يكن 

فيكون . 2 »لفاصلة معنى زائدا على معنى الك:م فتضمنت على ذلك ا.. مدركا لم يكن موجودا 

  .  دور الفاصلة في اBية زيادة معنى المقطع الذي وردت فيه وتتميم معنى التمدح 

عبارة عن اZتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة ،  «فھي : أما المناسبة اللفظية 

أي أن المناسبة . 3»  ة مناسبة ناقصةفالمقفاة مع ا$تزان مناسبة تامة ، والمتزنة من غير التقفي

ق َواْلقُْرآِن ((: المناسبة اللفظية الناقصة وقد وردت في قوله تعالى : اللفظية على ضربين وھي 

ْنُھْم َفَقالَ اْلَكافُِروَن َھَذا َشْيٌء َعِجيبٌ . اْلَمِجيِد  } 1،2: سورة ق { ))َبلْ َعِجُبوا أَن َجاءُھْم ُمنِذٌر م�

وھذا التقارب بين . للتقارب بين اللفظين في حرفي الدال والباء ) عجيب(و) المجيد(، ناسب بين 

  . الحرفين يفسح المجال للتنويع اللفظي والمعنوي 

َما أَنَت . ن َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُروَن ((: والمناسبة اللفظية التامة وردت في قوله تعالى 

َك بَِمْجُنوٍن  ، فناسب بين } 3 – 1: سورة القلم { ))لََك 6ََْجراً َغْيَر َمْمُنونٍ َوإِن) . بِنِْعَمِة َرب�

وھذا التقارب التام ھدفه التأثير في . في مقطع الواو والنون ) ممنون(و) بمجنون(و) يسطرون(

  .  المتلقي 

) : ھـ626ت (في الب:غة ، عّرفه يوسف بن أبي بكر السكاكي ) مراعاة النظير(وباب 

 «): ھـ 734ت (وقال فيه شرف الدين الطيبي . 4 »الجمع بين المتشابھات  عبارة عن «بأنه 

                                                
   145بديع القرآن  - 1
   146ن . م  - 2
   149ن .م  - 3
   424مفتاح العلوم  -4
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: وھي أن تجمع بين أمر وما يناسبه $ بالتضاد وھي أصناف : ويسمى التناسب وا$ئت:ف 

ائت:ف اللفظ مع اللفظ ، وھو أن يكون في الك:م : والثاني.. ائت:ف اللفظ والمعنى : ا/ول 

ار منھا ما بين لفظة وبين لفظ ذلك المعنى ائت:ف بحسب أسباب معنى يصح معه معان فيخت

  . 1  »ائت:ف المعنى مع المعنى : والثالث .. مؤدية إلى تقارنھما 

أحدھما أن يشمل الك:م على معنى يصح  «: والمناسبة بين معنيين ، تقسم على قسمين

  . 2  »رن بالم:ئم معه معنيان أحدھما م:ئم بحسب نظر دقيق ، واBخر ليس كذلك فيق

َخاِذُكُم ((: جاء في قوله تعالى  ُكْم َظلَْمُتْم أَنفَُسُكْم بِات� َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِن)

اُب  اْلِعْجلَ َفُتوُبوْا إِلَى َباِرئُِكْم َفاْقُتلُوْا أَنفَُسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر ل)ُكْم ِعنَد َباِرئُِكْم َفَتاَب َعلَْيُكمْ  و) ُه ُھَو الت) إِن)

ِحيمُ  « ، ) البارئ(، وصفة � ) التواب الرحيم(، مناسبة بين الفاصلة } 54:سورة البقرة { ))الر)

ناسبت ھذه التوبة لفظ البارئ دون غيره من ا/سماء ؛ /ن البارئ ھو الذي خلقھم أبرياء من 

العبادة ، فلما عكسوا وقابلوھا التفاوت وھي نعمة جسمية ، وكان من حق الشكر أن يخصوه ب

  .3»بالكفران حيث عبدوا ما $ تمييز له أص: استرد منھم تلك النعمة بالقتل وا$نفكاك

وھو أن يختم الك:م بما يناسب  «) تشابه ا/طراف(ومن ھذا الباب قسم سّماه السيوطي 

  . 4 »ابتداءه في المعنى 

ُھْم ِعَباُدَك َوإِن َتْغفِْر لَُھْم َفإِن)َك إِن تُ ((: ومن خفي تشابه ا/طراف قوله تعالى  ْبُھْم َفإِن) َعذ�

يوھم أن الفاصلة )) َوإِن َتْغفِْر لَُھمْ : ((فقوله  «، } 118: سورة المائدة { ))أَنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

يه ، لكن المناسب أن $ يغفر لمن يستحق العذاب إ$ من ليس فوقه أحد يرد عل) الغفور الرحيم(

  . 5 »حكمه ، ومن يعلم الحكمة فيما يفعله ، وإن خفيت على غيره 

أن يكون للمعنى  «: والقسم الثاني من تشابه ا/طراف ، الذي ذكره السيوطي وھو 

  . أي يختار ا/حسن في التأثير على المتلقي . 6 »وصفان م:ئمان فيختار ا/حسن 

ُ فِيَھا َوَ- . َتُجوَع فِيَھا َوَ- َتْعَرى إِن) لََك أَ-) ((: وقد جاء في قوله تعالى  َك َ- َتْظَمأ َوأَن)

، مناسبة بين الري والشبع وبين ا$ستظ:ل واللبس ، لكن } 119،  118: سورة طه{ ))َتْضَحى

النص القرآني اختار ا/حسن في المعنى ، وا/كثر في التأثير على المتلقي ، وما فيه كسر 

فيه مناسبة الري للشبع وا$ستظ:ل للبس ، بل روعيت المناسبة بين فإنه لم يراع  «لتوقعه 

اللبس والشبع في عدم ا$ستغناء عنھما وأنھما من أصول النعم ، وبين ا$ستظ:ل والري في 

                                                
   202 – 200التبيان في البيان  - 1
   202ن . م  - 2
  ن . م  - 3
   289التحبير في علم التفسير  - 4
   202التبيان في البيان  -5
   203ن  . م  - 6
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كونھما تابعين لھما ومكملين لمنافعھما ، وھذا ادخل في ا$متنان لما في تقديم أصول النعم 

  . 1 »اب وارتداف التوابع من ا$ستيع

علماء علوم القرآن في نوع  -ما ورد في ب:غة الفاصلة في القرآن الكريم  -وتناول 

ت (وقال بدر الدين محمد الزركشي .   2)) معرفة الفواصل ورؤوس اBي((خاص ھو أسموه 

اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيھا إيقاع المناسبة  «: في ھذا النوع من المناسبة  ) ھـ 794

ع الك:م وأواخره ، وإيقاع الشيء فيھا بما يشاكله ، ف:بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور مقاط

أو $؛ وإ$ خرج بعض الك:م عن بعض ، وفواصل القرآن العظيم $ تخرج عن ذلك ، لكن منه 

التمكين ، : وھي منحصرة في أربعة أشياء . ما يظھر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب

  . 3» اZيغال ، والتصديروالتوشيح، و

والسمات الب:غية في الفاصلة القرآنية تتمثل عند الزركشي في ھذه ا/ربعة ا/شياء 

السابقة وع:قتھا بالمعنى ، وكلھا تنصب حول تطلب السابق لفظ اBية أو مضمونھا لخاتمة 

  .خاصة توافقھا ، وأسوق فيما يأتي تعريفا ومثا$ لكل سمة من السمات الب:غية 

وھو أن تمھد قبلھا تمھيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانھا ، : (( التمكين : أو$ 

ومستقرة في قرارھا ، مطمئنة في موضعھا ، غير نافرة و$ قلقة ، متعلقا معناھا بمعنى الك:م 

، ولعل ما ذكر في التعريف 4 »كله تعلقا تاما بحيث لو طرحت $ختل المعنى واضطرب الفھم 

  ) .التمكين(ق معنى الفاصلة بمعنى الك:م ھو السبب في تسمية ھذا النوع بـمن تعل

َماِء َماًء َفُتْصبُِح ((: ومثال التمكين في الفاصلة ، قوله تعالى َ أَنَزلَ ِمَن الس) (
أَلَْم َتَر أَن) 

َ لَِطيٌف َخبِيٌر  (
ًة إِن)  َماَوا. ا6َْْرُض ُمْخَضر) َ لَُھَو اْلَغنِي# لَُه َما فِي الس) (
ِت َوَما فِي ا6َْْرِض َوإِن) 

َماء . اْلَحِميُد  ا فِي ا6َْْرِض َواْلفُْلَك َتْجِري فِي اْلَبْحِر بِأَْمِرِه َوُيْمِسُك الس) َر لَُكم م) َ َسخ) (
أَلَْم َتَر أَن) 

َ ِب  (
ِحيمٌ أَن َتَقَع َعَلى ا6َْْرِض إِ-) ِبإِْذنِِه إِن)  اِس لََرُؤوٌف ر) إنما (( }  65 – 63: سورة الحج { ))الن)

؛ /ن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وإخراج النبات  )لطيف خبير(َفَصَل ا/ولى بـ

لَُه َما فِي : ((؛ /نه قال  )غني حميد(وإنما َفَصَل الثانية بـ. من ا/رض ؛ و/نه خبير بنفعھم 

َماَواِت وَ  $ لحاجة ، بل ھو غني عنھما ، جواد بھما ؛ /نه ليس غني  ، أي ))َما فِي ا6َْْرِض الس)

نافعا غناه إ$ إذا جاد به ، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه ، واستحق عليه الحمد ، فذكر 

د ؛ /نه لما عد )رؤوف رحيم(وإنما َفَصَل الثالثة بـ. على أنه الغني النافع بغناه خلقه ) الحمد(

للناس ما أنعم به عليھم من تسخير ما في ا/رض لھم ، وإجراء الُفلك في البحر لھم ، وتسييرھم 

                                                
   204  المصدر السابق  - 1
  وما بعدھا  52/  1البرھان في علوم القرآن  - 2
   69/  1ن  . م  - 3
  ن . م  - 4



  

 

17  

في ذلك الھول العظيم ، وجعله السماء فوقھم وإمساكه إياھا عن الوقوع ، حسن ختامه بالرأفة 

  . 1 »والرحمة 

ا/ولى  جاءت الفاصلة: (( ويقول أستاذنا الدكتور علي كاظم أسد في ھذه الفواصل 

) إّن وضمير الفصل(، وجاءت الفاصلة الوسطى مؤكدة بال:م ، وقبلھا  )لطيف خبير(نكرة 

َ لَُھَو اْلَغنِي# اْلَحِميدُ (وتعريف الصفتين  (

(عن إيراده اسم العلم عليه سبحانه  ، فض:) َوإِن) ( 

وجاءت . ء قبل ھذه اBية ، وليس الرّب علما إّن الرب مناسب شكليا Zنزال الماء من السما

ومخصصة صفة الرحمة والرأفة بالناس حصرا ، وبال:م  )إنّ (الفاصلة الثالثة كذلك مؤكدة بـ

وبحسب نظري الضعيف أَن إنزال المطر من السماء ) عندي(فأما ا/ولى . ولكن بدون تعريف 

الناس في ملكيته G لما وأما الثانية فكثير ما شك . $شك فيه ، ف: يحتاج إلى توكيد و$ تعريف 

في السماوات وا/رض ، وتصرفوا عكس ھذا بل كفروا به ، فاحتاجت إلى ھذا الكم من التوكيد 

وأما الثالثة فأكدھا ؛ . ، وجاءت بصفة اZلوھية ؛ /ن الربوبية مكفور بھا عند كثير من الناس 

حصرا ؛ /نھم  )الناس(اء بـ/ن الناس $ھون $ يعلمون مدى قدرة � في إمساك السماء ، فج

$ يظنون أبدا أن تقع السماء على ا/رض ، ولكنھم على يقين من إمساك � بھا فلم يعرف 

وفي ذلك بيان لتمكن المعنى في الفاصلة ، وع:قته بمقطع كل آية ورد فيھا صفة . 2»الصفتين 

  . مناسبة لذلك المقطع 

والفاصلة في اللفظ ، ومثال  التصدير قوله  ما توافق فيه صدر اBية: التصدير : ثانيا 

ْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض َولWَِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر َتْفِضيVً ((: تعالى  سورة { ))انُظْر َكْيَف َفض)

: ، ومنه نتوقع أن تختم اBية بقوله  )فضلنا(: فقد ورد في صدر اBية قوله }  21:اZسراء

)Vية ينبئ عن خاتمتھا أ )تفضيBي إن صدر ا .  

ويسمى به لكون نفس الك:م يدل على آخره ، نّزل أول الك:م  «: التوشيح : ثالثا 

إن الفاصلة تعلم : وآخره منزلة العاتق والكشح ، اللذين يجول عليھما الوشاح ، ولھذا قيل فيه 

َوآَيٌة ((: شيح في قوله تعالى وقد ورد التو. ، وھذا النوع يختلف عن التصدير  3 »قبل ذكرھا 

ْظلُِمونَ  َھاَر َفإَِذا ُھم م# فإنه من كان حافظا لھذه (( ، }  37: سورة يس { ))ل)ُھْم الل)ْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه الن)

َوآَيٌة : ((السورة ، متيقظا إلى أن مقاطع فواصلھا النون المردفة ، وسمع في صدر ھذه اBية 

َھارَ ل)ُھْم الل)ْيلُ َنْسَل  ْظلُِمونَ ((علم أن الفاصلة )) ُخ ِمْنُه الن) ، فإن من انسلخ النھار عن ليله أظلم )) م#

اتضح الفرق بين التوشيح والتصدير ، فالتصدير ذكر لفظة في صدر . 4 »ما دامت تلك الحال 

                                                
   71،  70/  1البرھان في علوم القرآن  - 1
  ، بحث مخطوط وغير منشور  18من مظاھر الدقة في ا^ستعمال القرآني  -2
   79/  1البرھان في علوم القرآن  - 3
   79/  1البرھان في علوم القرآن  - 4
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من  اBية تختم بھا اBية ، أما التوشيح فھو ذكر معنى ورد في صدر اBية ، وما ورد في اBية

  .  انس:خ النھار ُيعلم منه الختم بالظ:م 

وسمي به /ن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي ھو آخذا فيه ، وبلغ إلى  «: اZيغال : رابعا 

م) ((: وقد ورد اZيغال في قوله تعالى . 1)) زيادة على الحد  َك َ- ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوَ- ُتْسِمُع الص# إِن)

َعاء إَِذا  :فإن المعنى قد تم بقوله  «: ، يقول الزركشي } 80: سورة النمل { ))َول)ْوا ُمْدبِِرينَ  الد#

َعاء(( م) الد# )) . َول)ْوا ُمْدبِِرينَ : ((، ثم أراد أن يعلم تمام الك:م بالفاصلة فقال )) َوَ- ُتْسِمُع الص#

، فإن )) َول)ْوا(($ يغني عنھا : ؟ قلت ) )َول)ْوا((وقد أغنى عنھا )) ُمْدبِِرينَ ((ما معنى : فإن قيل 

و$ شك أنه سبحانه لما أخبر عنھم أنھم صم $ يسمعون .. التولي قد يكون بجانب دون جانب 

أراد تتميم المعنى بذكر توليھم في حال الخطاب ، لينفي عنھم الفھم الذي يحصل من اZشارة ، 

ثم إن التولي قد يكون بجانب ، مع لحاظه . رة فإن ا/صم يفھم باZشارة ما يفھم السميع بالعبا

ليعلم أن التولي )) ُمْدِبِرينَ ((بالجانب اBخر ، فيحصل به إدراك بعض اZشارة ، فجعل الفاصلة 

  .  2 »كان بجميع الجوانب 

ونظر المتبحرون في القرآن إلى ع:قات التجاور بين اBيات ، وما يؤديه من تصحيح 

روى عبد الرزاق عن ابن عيينة ، « : اBية وما تقدمھا ، وقد نقل البقاعي القراءة والمناسبة بين 

إذا سأل أحدكم صاحبه ) : رضي � عنه(قال ابن مسعود : عن ا/عمش ، عن إبراھيم ، قال 

أّن ما قبلھا يدله على تحرير  –و� أعلم  –يريد . كيف يقرأ آية كذا وكذا ، فليسله عما قبلھا 

  . 3» عو إليه المناسبة لفظھا ، بما تد

والمناسبة بين أول اBية وآخرھا كما تقدم بلغ بھا بعض المفسرين المتبحرين مبلغا 

تجاوز ع:قة المناسبة بين اBية وخاتمتھا إلى الع:قة بين اBيات ، والع:قة بين السور فيما 

ا بأعناق بعض ، جعل أجزاء الك:م بعضھا آخذ «، وفائدة ھذا العلم ) علم المناسبات(سمي 

ويكون الجعل . 4 »فيقوى بذلك ا$رتباط ، ويصير حاله حال البناء المحكم ، والمت:ئم ا/جزاء 

علم تعرف منه علل  «وموضوع ھذا العلم . في الذھن؛ /ن واقع حال القرآن أنه كالبناء المحكم 

بما وراءه وما أمامه من الترتيب ، وثمرته ا$ط:ع على الرتبة التي يستحقھا الجزء بسبب ما له 

ا$رتباط والتعلق الذي ھو كلحمة النسب ، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 

  .5»أجزائه ، وھو سر الب:غة ، /دائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

                                                
   80/  1ن  . م  - 1
  ن  . م  - 2
   154/  1ور مصاعد النظر لeشراف على مقاصد الس - 3
 41/  1البرھان في علوم القرآن  - 4
   6،  5/  1نظم الدرر في تناسب اSيات والسور  -5
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، أول ) جامع التأويل(في تفسيره  1)ھـ  322ت ( ويعد أبو مسلم ا/صفھاني المعتزلي 

من أشار إلى أھمية الترابط بين اBيات للوصول إلى المعنى ، وكان الفخر الرازي معجبا 

وأبو مسلم حسن الك:م في التفسير كثير الغوص على الدقائق  «: بتفسيره ، وقد امتدحه بقوله 

وبّين جامع تفسير أبي مسلم الدكتور خضر محمد نبھا ، منھج أبي مسلم . 2 »واللطائف 

في بيان تعلق اBيات بعضھا ببعض ، واھتمامه بالمناسبة ) النظم(صفھاني ، الذي يعتمد على ا/

: بين اBيات في السورة الواحدة ، ففي سورة البقرة يربط أبو مسلم ما بين اBية في قوله تعالى 

ا َيَود# ال)ِذيَن َكَفُروْا ِمْن أَْھِل اْلِكَتاِب َو-َ اْلُمْشِرِكيَن أَن(( ُكْم َوّ
ُ  م) ب� ن ر) ْن َخْيٍر م� لَ َعلَْيُكم م� ُيَنز)

، واBية في قوله } 105: سورة البقرة { ))َيْخَتص# بَِرْحَمتِِه َمن َيَشاُء َوّ
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

ْنَھا أَْو ِمْثلَِھا أَ ((: تعالى  لَْم َتْعلَْم أَن) ّ
َ َعلََى ُكل� َشْيٍء َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَھا َنأِْت بَِخْيٍر م�

إنه سبحانه لما عاب اليھود بأشياء و رد  «: ، ويرى النظم بينھما }106: سورة البقرة { ))َقِديرٌ 

وكان مما طعنوا فيه أنه يقول ) صلى � عليه وآله وسلّم(عليھم ما راموا به الطعن في أمر نبينا 

  .3  »فبّين � سبحانه جواز ذلك  بنسخ كل شريعة تقدمت شريعته

َماواِت َوَما فِي ا6َْرِض َوإِن ((: وفي سورة البقرة يبّين صلة قوله تعالى  ِ ما فِي الس) ( �Z

 ُ
ُب َمن َيَشاُء َوّ َعلَى ُكل�  ُتْبُدوْا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو ُتْخفُوهُ ُيَحاِسْبُكم بِِه ّ
ُ َفَيْغفُِر لَِمن َيَشاُء َوُيَعذ�

َوإِن ُكنُتْم َعلَى َسَفٍر َولَْم َتِجُدوْا َكاِتباً (( :، بقوله تعالى } 284: سورة البقرة {)) َشْيٍء َقِديرٌ 

ُه وَ  ً َفْلُيَؤد� ال)ِذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َوْلَيت)ِق ّ
َ َرب) ْقُبوَضٌة َفإِْن أَِمَن َبْعُضُكم َبْعضا ُموْا -َ َتْكتُ َفِرَھاٌن م)

ُه آثٌِم َقْلُبُه َوّ
ُ بَِما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ  ، وفي كيفية } 283: سورة البقرة {)) الش)َھاَدَة َوَمن َيْكُتْمَھا َفإِن)

 ))َوّ
ُ بَِما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ (( :إنه تعالى لما قال في آخر اBية المتقدمة  «: النظم ، يقول أبو مسلم 

َماواِت َوَما فِي ا6َْرِض : ((ري مجرى الدليل العقلي فقال ، ذكر عقيبه ما يج ِ ما فِي الس) ( �Z (( ،

ومعنى ھذا الملك أن ھذه ا/شياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه وإبداعه ، ومن 

نافع كان فاع: لھذه ا/فعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على الحكم المتكاثرة والم

العظيمة $ بد وأن يكون عالما بھا إذ من المحال صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاھل به ، 

فكان � تعالى احتج بخلقه السموات وا/رض مع ما فيھا من وجوه اZحكام واZتقان على كونه 

  . 4  »تعالى عالما بھا محيطا بأجزائھا وجزئياتھا 

                                                
اسمه محمد بن علي بن بحر ا0صفھاني ، من أصفھان ، معتزلي من كبار الكتاب ، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ، له  - 1

ملتقط  جامع  التأويل (وسماه ) تفسير الفخر الرازي(ي الھندي نصوصا منه وردت في جمع سعيد ا0نصار) جامع التأويل(تفسير يسمى 
، وأعاد جمع تفسيره الدكتور خضر محمد نبھا من تفسير فخر الدين الرازي ، وتفسير الطوسي ، وتفسير الطبرسي ، ) لمحكم التنزيل

تفسير أبي مسلم : للشريف المرتضى ، ينظر ) ء وا0ئمةتنزيه ا0نبيا(وما نقله ابن طاووس في كتاب سعد السعود ، وعن كتاب 
   498/  2، ومعجم المفسرين  538، وكشف الظنون  244/  2الوافي بالوفيات : ينظر ،  6ا0صفھاني 

   44/  8التفسير الكبير  - 2
   45: تفسير أبي مسلم ا0صفھاني : ، وينظر  324/  1مجمع البيان  - 3
   77 – 76تفسير أبي مسلم  ا0صفھاني : ، وينظر  134/  7التفسير الكبير  - 4
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ر جھد طيب يستحق الثناء ، فلو أْن التفسير وصل إلينا والجھد الذي قام به جامع التفسي

$تضح بشكل جلي اتصال ھذا التفسير بعلم المناسبة ، ويكفي للد$لة على أولية ھذا العالم في 

  . علم المناسبة ما امتدحه به فخر الدين الرازي ، الذي كتب في ھذا العلم كما سنبين ذلك 

عن الشيخ أبي الحسن ) في علوم القرآنالبرھان (وقد نقل الزركشي في كتابه 

أول من أظھر ببغداد علم  «: ، أول من أظھر ھذا العلم ، في قوله ) ھـ 672ت ( الشھرباني 

، وكان غزير العلم في  1المناسبة ، ولم نكن سمعناه من غيره اZمام أبو بكر النيسابوري 

لَِم جعلت ھذه اBية جنب ھذه : ة  الشريعة وا/دب ، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه اBي

؟ وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم 

  .  2  »علمھم بالمناسبة 

أن ھناك من كان  «وتحديد الشھرباني مدينة بغداد بالخصوص من ورائه قصد ھو 

النيسابوري إلى ھذا العلم وعاب عليھم يلھج به في ب:د أخرى ، ولعل علماء بغداد حين نبھھم 

عدم علمھم به، بحثوا عنه ، وعمن تكلم فيه ، واھتم به وذھب إليه ، فتناھى إليھم من يتكلم به 

في وقتھم في تلك الب:د ، وقبل وقتھم أيضا ، فكانت عبارة الشھرباني التي تحصر أولية إظھار 

عل ھذا العلم كان معروفا في غير بغداد ، ول. 3 »ھذا العلم في بغداد في جھود النيسابوري 

  .  ولعل أبا مسلم ا/صفھاني قد سبقه بذلك 

إعجاز (له في كتابه ) ھـ 403ت ( وأبو بكر محمد بن الطيب الباق:ني ا/شعري 

دراسة يبحث فيھا عن المناسبة بين المعاني المختلفة في بعض آيات القرآن ، وقد تناول ) القرآن

ر ، ووقف فيھما عند مواضع التخلص من معنى إلى آخر ، وبّين كيف يتم سورتي النمل وغاف

ا$نتقال من غرض إلى غرض بطريقة عجيبة يأتلف فيھا المختلف ، وتندمج فيھا المعاني 

تأمل السورة التي يذكر فيھا النمل ، وانظر في كلمة كلمة ، « : المتنوعة ، يقول في ذلك 

ثم وصل بذلك قصة موسى .. ى أن بّين أْن القرآن من عنده بدأ بذكر السورة ، إل: وفصل فصل 

ْنَھا بَِخَبٍر أَْو ((: ، وأّنه رأى نارا ، فقال /ھله امكثوا ) عليه الس:م( إِن�ي آَنْسُت َناراً َسآتِيُكم م�

  . 4  »} 7: سورة النمل { ))آتِيُكم ِبِشَھاٍب َقَبٍس ل)َعل)ُكْم َتْصَطلُونَ 

: ريقة القرآن في سرد قصة موسى في سورة طه ، في قوله تعالى وبّين الباق:ني ط

ْنَھا ِبَقَبٍس أَْو أَِجُد َعَلى ال(( اِر إِْذ َرأَى َناراً َفَقالَ 6َِْھلِِه اْمُكُثوا إِن�ي آَنْسُت َناراً ل)َعل�ي آتِيُكم م� ن)

ا َقَضى ُموَسى فَ ((: وما ورد في سورة القصص في قوله تعالى } 10: سورة طه { ))ُھًدى لَم)
                                                

سير أعtم : ، ينظر ) ھـ 324( ھو عبد هللا بن محمد بن زياد الحافظ النيسابوري ، وكان إمام عصره في الشافعية بالعراق توفي  - 1
   480/  17، والوافي بالوفيات  65/  15النبtء 

   36/  1البرھان في علوم القرآن  - 2
  ) 30 – 20( ص  11على ظھور علم المناسبة القرآنية  ، بحث منشور في مجلة ا0حمدي ، العدد  أضواء -3
   287إعجاز القرآن  - 4
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وِر َناراً َقالَ 6َِْھلِِه اْمُكُثوا إِن�ي آَنْسُت َناراً ل)َعل�ي آتِ  ْنَھا ا6ََْجلَ َوَساَر بِأَْھلِِه آَنَس ِمن َجانِِب الط# يُكم م�

اِر لََعل)ُكْم َتْصَطلُونَ  رف في قد تص« : ، وقال } 29: سورة القصص { ))بَِخَبٍر أَْو َجْذَوٍة ِمَن الن)

ليكون أبلغ .. وجوه ، وأتى بذكر القصة على ضروب ، ليعلمھم عجزھم عن جميع طرق ذلك 

وكل كلمة من ھذه الكلمات ، وإن أنبأت عن قصة  فھي . في تعجيزھم ، وأظھر للحجة عليھم 

ويتضح من ك:م الباق:ني أّنه تنبه إلى أن ھناك مناسبة بين . 1» بليغة بنفسھا تامة في معناھا 

  . وضوع السورة وما ورد فيھا من قصة م

، دون دروسا أم:ھا ) ھـ 420ت ( وأبو عبد � محمد بن عبد � الخطيب اZسكافي 

أم:ھا لما خ: فيھا ، ولم يحضره غيري ممن يسوغ « : في بيان المناسبة ، ونقلھا تلميذه وقال 

وسّمى الخطيب . 2  »ا/جوبة له حمل ما يكتب فيه ، ويكتب به ، فكتبت عن لفظه المسائل و

، وكان منھجه في بيان المناسبة أن يبدأ ) درة التنزيل وغرة التأويل(اZسكافي ھذه الدروس 

أو نحو ذلك ، ويبدأ   »للسائل أن يسأل عن كذا « أو   »للسائل أن يسأل فيقول « : بعبارة 

ثم يأتي الجواب   4  »ن يقالالجواب عن ذلك أ« ، 3  »الجواب أن يقال« اZجابة غالبا بعبارة 

  . وفيه توجيه للمناسبة التي ورد فيھا ا$خت:ف بين اللفظين أو التعبيرين أو السياقين 

علم (و$ يخفى أن المسائل المذكورة في ھذا الكتاب ھي من متعلقات العلم المسمى بـ

السيوطي أن  وھو علم جليل الشأن له اتصال بعلم المناسبات ، ويرى) المتشابه من القرآن

  . 5 »يتداخل مع نوع المناسبات « : المتشابه 

الكسائي ، والسخاوي ، وألف في : وأشار السيوطي إلى من أفرده بالتصنيف وھم 

) درة التنزيل وغرة التأويل(وأحسن منه ) . البرھان في متشابه القرآن(توجيھه الكرماني كتابه 

/بي جعفر بن الزبير ) التأويل في متشابه التنزيل م:ك(/بي عبد � الرازي وأحسن منھا كلھا 

) كشف المعاني عن متشابه المثاني(وللقاصي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سّماه . 

  .6) قطف ا/زھار في كشف ا/سرار(وللسيوطي في أسرار التنزيل كتابه سّماه . 

، له تفسير ذكر فيه  7)ھـ  438ت ( وعبد � بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري 

َنَع َمَساِجَد ((: فيه المناسبات ، وُنقل عنه بيان وجه ا$تصال بين قوله تعالى  ن م) َوَمْن أَْظلَُم ِمم)

 ْم فِيّ
ِ أَن ُيْذَكَر فِيَھا اْسُمُه َوَسَعى فِي َخَرابَِھا أُْولَـئَِك َما َكاَن لَُھْم أَن َيْدُخلُوَھا إِ-) َخآئِفِيَن لھُ 

ْنَيا ِخْزٌي َولَُھْم فِي ا[ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِ (( :، وبين قوله تعالى } 114: سورة البقرة {)) الد# ّZَِو
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قال « } 115: سورة البقرة { ))اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْيَنَما ُتَول#وْا َفَثم) َوْجُه ّ
ِ إِن) ّ
َ َواِسٌع َعلِيمٌ 

وجه اتصالھا ھو أن : جويني في تفسيره ، سمعت أبا الحسين الدھان يقول الشيخ أبو محمد ال

ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق ، أي ف: يجرمنكم ذلك واستقبلوھا ، فإن G المشرق 

  .1 »والمغرب

واستمر التأليف في علم المناسبة عن طريق السؤال والجواب عند تاج القراء محمود بن 

، وقال ) غرائب التفسير وعجائب التأويل (وذلك في كتاب سّماه ) ھـ 500ت (حمزة الكرماني 

فإن أكثر العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبون في غرائب تفسير « : في خطبة ھذا الكتاب 

القرآن وعجائب تأويله ويميلون إلى المشك:ت المعض:ت من أقاويله فجمعت في كتابي ھذا 

  . 2  »ھم ومكتفى لطلبتھم منھا ما أقّدر أن فيه مقنعا لرغبت

وذكر في ھذا الكتاب المناسبة بين السور ، وأشار إلى مناسبة فواتح السور لخواتمھا ، 

ختم : (( وقال في سورة القلم . 3  »بدأ السورة بالذكر وختمھا بالذكر « : ففي سورة ص قال 

وسميت ھذه « : وله وتكلم عن ارتباط أسماء السور لمقاصدھا بق. 4 »السورة بذكر ما بدأ به 

على ا$شتراك في ا$سم لما بينھن من التشاكل الذي اختصت به ، وھو أن ) حم(السور السبع 

كل واحدة استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب ، مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل 

  .5  »الك:م في النظام 

، ويعتمد ) ما فيه من الحجة والبيانالبرھان في توجيه متشابه القرآن ل: (وله كتاب سّماه 

ھذا كتاب أذكر فيه اBيات « : فيه على السياق في توجيه المناسبة ، وقال في مقدمته 

وألفاظھا متفقة ، ولكن وقع في بعضھا زيادة أو نقصان، ، المتشابھات التي تكررت في القرآن 

:فا بين اBيتين ، أو اBيات أو تقديم ، أو إبدال حرف مكان حرف ، أو غير ذلك مما يوجب اخت

التي تكررت من غير زيادة ، و$ نقصان ، وأبين ما السبب في تكرارھا ، والفائدة في إعادتھا، 

وما الموجب للزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير واZبدال ، وما الحكمة في تخصيص اBية 

ما في السورة التي تشاكلھا أم $ بذلك دون اBية ا/خرى ، وھل يصلح ما في ھذه السورة مكان 

  .6 »؟ 

يظھر اھتمامه بعلم المناسبة في ) ھـ  538ت ( وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

، وھو مرتبط بدراسته ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا/قاويل في وجوه التأويل: (تفسيره 

                                                
   47/  1البرھان في علوم القرآن  - 1
   87/  1يل غرائب التفسير وعجائب التأو - 2
   1007/  2ن  . م  -3
   1242/  2ن  . م  - 4
   1037/  2  المصدر السابق - 5
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وقع عليه التحدي ومراعاته أھم ما النظم الذي ھو أم إعجاز القرآن والقانون الذي « للنظم ، 

وھو وإْن لم يصرح بذكر المناسبة ، إ$ أّنه كان متبعا من تقدمه في .  1 »يجب على المفسر 

فھو وإن لم يستخدم « صيغة السؤال والجواب في بيان وجه ا$رتباط بين آيات القرآن الكريم ، 

بر ما يتلوھا عن وعي بالترابط وكيفيته كلمة المناسبة قط ، فإّنه كان يستعمل صيغة استفھامية يع

وقد يتم ) .. ، قلت) بشر: (من المأمور بقوله: فإن قلت (قوله : ، ومن ذلك على سبيل المثال 

  . 2 ») وذلك: (ذلك بصيغة تقريرية كقوله 

انظر إلى ب:غة ھذا الك:م ، « : وأشار الزمخشري إلى حسن نظم القرآن وترتيبه 

ومكانة إضماده ، ورصانة تفسيره ، و/مر ما أعجز القوى وأخرس وحسن نظمه وترتيبه ، 

  . 3  »الشقاشق 

/ن القرآن في ُحكم ك:م « ويرى الزمخشري أّنه $ يجوز في القرآن التناقض ؛ 

ُه َولَْو أَن) لِل)ِذيَن َظلَُموا َما فِي ا6َْْرِض َجِميعاً َوِمْثلَُه َمعَ ((: وفي تفسيره لقوله تعالى . 4 »واحد

ِ َما لَْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن  (
َن  َوَبَدا لَُھْم . َ-ْفَتَدْوا بِِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلقَِياَمِة َوَبَدا لَُھم م�

ا َكاُنوا بِِه َيْسَتْھِزُئون  َئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق بِِھم م) م) إَِذا َفإَِذا َمس) اْ_ِنَساَن ُضر4 َدَعاَنا ثُ . َسي�

َما أُوِتيُتُه َعلَى ِعْلٍم َبلْ ِھَي فِْتَنٌة َولَِكن) أَْكَثَرُھْم َ- َيْعلَُمونَ  ا َقالَ إِن) ن) ْلَناهُ نِْعَمًة م� سورة الزمر { ))َخو)

ھذه ا/سرار والنكت $ يبرزھا إ$ علم النظم ، وإ$ بقيت محتجبة في : (( ، يقول } 49 - 47: 

  .5  »أكمامھا 

تقل ا$ھتمام بعلم المناسبة كعلم مستقل إلى طور التأليف عند معاصر للزمخشري ، وان

ارتباط آي القرآن  «: 6)سراج المريدين(، قال في كتابه ) ھـ 542ت (وھو أبو بكر بن العربي 

بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم، لم يتعرض 

واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح � لنا فيه ، فلما لم نجد له حملة  ورأينا الخلق له إ$ عالم 

  . 7  »بأوصاف البطلة ختمنا عليه ، وجعلناه بيننا وبين � ، ورددناه إليه 

ولعله  «: ورجح عبد � بن محمد الصديق الغماري أْن العالم الواحد ھو النيسابوري 

وُيعد ابن العربي أول . 8  »نيسابوري ، فإّنه أول من أظھر علم المناسبة يقصد الشيخ أبا بكر ال

  . للد$لة على المناسبة ) ارتباط اBي(من استعمل مصطلح 

                                                
   64/  3الكشاف  - 1
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وھو في ) ترتيب آي القرآن(إلى كتاب له في ) سراج المريدين(ويشير ابن العربي في 

أثناء تصديره سورة ا/نعام ، في ) الناسخ والمنسوخ(توجيه المناسبات ، وقد ذكره في كتابه 

، وھو كتاب ) ترتيب آي القرآن(وا/حكام فيھا قليل ، لعارض بينا وجھه في  «: يقول فيه 

أخفيناه بعد أن جمعناه ، لما رأينا فيه من علوه على أقدار أھل الزمان ، وأّنه ليس له في ھذه 

  . 1 »ا/قطار حفي ، فوضعناه في سرب خفي 

تصريح من ابن العربي بأّن علم المناسبة علم ) سراج المريدين( وفي النص السابق في

مستقل ، وفيه دقائق وأسرار ، ووروده في ھذا الكتاب جعل عبد المتعال الصعيدي يزعم أّنه 

لعل ابن العربي اعتمد في ذلك على مثل ما يعتمد عليه  «: كتبه على طريقة المتصوفة ، ويقول 

لوم باطنية والھامات خفية ، وإشارات دقيقة ، فأتى في ذلك الصوفية في تفسير القرآن من ع

العلم بما رأى أّنه $ يمكن أْن يفھمه الناس وضن به عليھم ، وھم معذورون في عدم إقبالھم على 

تلك ا/لغاز والرموز ، وابتعادھم عّمن $ يخاطبھم بلغة العقول ، بل بلغة بدأ عصرھا با/فول ، 

  . 2  »ما يفيدھم في ھذه الحياة الدنيا وانصرف الناس عنھا إلى 

ولبيان منھج ابن العربي في إيراد المناسبات ، ودفع ما زعمه الصعيدي ، ننقل ما ذكره 

وْا ا6ََماَناِت إِلَى أَْھلَِھا َوإَِذا ((: الزركشي عنه في تفسيره لقوله تعالى  إِن) ّ
َ َيأُْمُرُكْم أَن ُتؤد#

ا ا َيِعُظُكم بِِه إِن) ّ
َ َكاَن َسِميعاً َبِصيراً َحَكْمُتم َبْيَن الن) سورة { ))ِس أَن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِن) ّ
َ نِِعم)

وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أھل الكتاب : في تفسيره « ، يقول ابن العربي } 58: النساء 

بي: ، فكان ذلك خيانة منھم إن المشركين أھدى س: ، وقولھم ) صلى � عليه وسلم(صفة محمد 

وفي ھذا النص نلحظ أّن ابن العربي يبّين مناسبة . 3» ، فانجر الك:م إلى ذكر جميع ا/مانات 

آية أداء ا/مانات وع:قتھا بما سبقھا بشكل مفھوم $ دخل لعبارات التصوف فيه ، فض: عن أّن 

  . ، لم يصل إلينا ) ترتيب آي القرآن(كتاب 

اھتم بذكر مناسبات القرآن في تفسيره ) ھـ 606ت ( لرازي الشافعي وفخر الدين ا

، ويرى أن كثيرا من ) الترتيب(، ويعبر عن المناسبة بـ) مفاتح الغيب ، المسمى التفسير الكبير(

النكات واللطائف تكمن في مثل ھذه الع:قات بين السور واBيات ، وذكر في تفسيره لسورة 

ائف نظم ھذه السورة ، وفي بدائع ترتيبھا علم أن القرآن كما أنه ومن تأمل في لط «: البقرة

ولعل . معجز بحسب فصاحة ألفاظه ، وشرف معانيه فھو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته 

                                                
   210/  2الناسخ والمنسوخ  - 1
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الذين قالوا أنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك ، إ$ أّني رأيت جمھور المفسرين معرضين عن 

  . 1 »ا/مور ھذه اللطائف غير منتبھين لھذه 

اعلم أن من آتاه � قريحة ونصابا وافيا من العلوم  «: وقد أدرك عظم ھذا العلم وقال 

  . 2 »اZلھية الكشفية عرف أّنه $ ترتيب أحسن و$ أكمل من ترتيب آيات القرآن 

فقد ظھر أنه $ يمكن أن  «: ويقول أيضا في ربط اBيات ا/ولى من سورة آل عمران 

مع . 3 »أقرب إلى الضبط ، وإلى حسن الترتيب ، وجودة التأليف من ھذا الك:م يكون ك:م 

. ، التي فيھا جرأة في الك:م على القرآن الكريم ) أقرب إلى الضبط(تحفظنا على عبارته 

واعتنى الرازي ببيان المناسبات بين أجزاء اBية الواحدة ، وبين اBية واBية ، وبين ا$فتتاح 

إن  «: ظھر تعرضه للوحدة الموضوعية في القرآن في أكثر من موضع إذ قال والختام ، وي

القرآن كله كالسورة الواحدة $تصال بعضه ببعض ، والدليل عليه أّنه قد يذكر الشيء في سورة 

. 4  »إّن القرآن كالسورة الواحدة في عدم التناقض (...) ثم يجيء جوابه في سورة أخرى 

قد قرأت في ھذا التفسير : (( ن الذھبي في منھج الرازي في التفسير ويقول الدكتور محمد حسي

، فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين اBيات بعضھا مع بعض ، وبين السور بعضھا مع 

  . 5 »بعض ، وھو $ يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة 

ناسبة عند تفسيره Bخر سورة المائدة ، وقد أشار فخر الدين الرازي إلى مصطلح الم

مفتتح السورة من الشريعة ، ومختتمھا بذكر كبرياء � وج:له وعزته ، وقدرته ،  «: يقول 

  . 6 »وذلك ھو الوصول إلى مقام الحقيقة ، فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح ، وھذا المختتم

عدھا ، ويعد ھذا من أسباب فصاحة ويربط الفخر الرازي بين آخر اBية واBية التي ب

ْثلُُكْم ُيوَحى إِلَي) أَن)َما إِلَُھُكْم إِلٌَه َواِحٌد َفاْسَتقِيُموا إِلَْيِه ((: الك:م في قوله تعالى  َما أََنا َبَشٌر م� قُلْ إِن)

َكاَة َوُھم بِ . َواْسَتْغفُِروهُ َوَوْيلٌ ل�ْلُمْشِرِكيَن  سورة فصلت { ))اْ[ِخَرِة ُھْم َكافُِرونَ ال)ِذيَن َ- ُيْؤُتوَن الز)

واحتج بعضھم ... إّنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفا بصفات ث:ثة  «: ، ويقول } 7 – 6: 

فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفرا لكان ذكره ... على أن ا$متناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر 

/ّن الك:م إنما يكون فصيحا إذا كانت المناسبة مرعية  فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبحا ؛

  .7  »بين أجزائه 
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َولَْو ((: ويرجح فخر الدين الرازي المناسبة على سبب النزول في آية سورة فصلت 

لَْت آَياُتُه أَأَْعَجِمي4 َوَعَربِي4 قُلْ ُھَو لِل)  ِذيَن آَمُنوا ُھًدى َوِشَفاء َجَعْلَناهُ قُْرآناً أَْعَجِمّياً ل)َقالُوا َلْوَ- فُص�

َكاٍن َبِعيدٍ  ، } 44{ : ))َوال)ِذيَن َ- ُيْؤِمُنوَن فِي آَذانِِھْم َوْقٌر َوُھَو َعَلْيِھْم َعًمى أُْولَئَِك ُيَناَدْوَن ِمن م)

، فھي كالجواب للسؤال ، ويتعجب ممن } 5{، وما تقدمھا في اBية } 44{ويربط بين اBية 

  .نزول يذھب إلى سبب ال

نقلوا في سبب نزول ھذه اBية أّن الكفار /جل التعنت ،  «: في ذلك موضحا ويقول  

قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت ھذه اBية ، وعندي أن أمثال ھذه الكلمات فيھا حيف 

، /ّنه يقتضي ورود آيات $ تعلق للبعض فيھا بالبعض ، وأّنه يوجب أعظم  عظيم على القرآن

اع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل ھذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماً ، فض:ً عن ادعاء أنو

كونه معجزاً ؟ بل الحق عندي أّن ھذه السورة من أولھا إلى آخرھا ك:م واحد ، على ما حكى 

ا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوفِي(( :� تعالى عنھم من قولھم  م) ٍة م� سورة  {: )) آَذانَِنا َوْقرٌ  قُلُوُبَنا فِي أَِكن)

أّنا لو أنزلنا ھذا القرآن بلغة : وھذا الك:م أيضاً متعلق به ، وجواب له ، والتقدير }  5:  فصلت

كيف أرسلت الك:م العجمي إلى القوم العرب ، ويصح لھم أْن يقولوا : العجم لكان لھم أْن يقولوا 

ا َتْدُعونَ (( م) ٍة م� منه /ّنا $ نفھمه )) َوفِي آَذانَِنا َوْقرٌ ((، أي من ھذا الك:م  ))ا إِلَْيهِ قُلُوُبَنا فِي أَِكن)

و$ نحيط بمعناه ، أما لّما أنزلنا ھذا الكتاب بلغة العرب ، وبألفاظھم وأنتم من أھل ھذه اللغة ، 

ھذا  فكيف يمكنكم ادعاء أّن قلوبكم في أكنة منھا ، وفي آذانكم وقر منھا ، فظھر أّنا إذا جعلنا

الك:م جواباً عن ذلك الك:م ، بقيت السورة من أولھا إلى آخرھا على أحسن وجوه النظم ، وأما 

  .1 »على الوجه الذي يذكره الناس فھو عجيب جداً 

عنى في تفسيره  2)ھـ  637ت ( واZمام أبو الحسن علي التجيني الحرالي المغربي 

بذكر المناسبات وھو مما $ نظير له في ذلك، ) مفتاح الباب المقفل على فھم القرآن المنزل(

وقد ذكرت أكثر ھذا الكتاب في تضاعيف كتابي ھذا معزوا إليه في  «: وقال عنه البقاعي 

فرأيته عديم النظير .. مواضع تليق به ثم بعد وصولي إلى سورة ا/نفال ملكت جزءا من تفسيره 

ويبدو من عبارة . 3  »ھا وعزوته إليه ، وقد ذكرت فيه المناسبات ، وقد ذكرت ما أعجبني من

  .تعدد أوجه المناسبة عنده ، وتفسير الحرالي ھذا مفقود ) ذكرت ما أعجبني(البقاعي 

تراث الحرالي (وقد قام الدكتور محمد بن شريفة بجمع تراث الحرالي في كتاب سّماه  

ية آية ، بل كلمة كلمة ، وفيه تناول الحرالي القرآن الكريم آ: (( وقال ) المراكشي في التفسير

                                                
   134/  27المصدر السابق   - 1
مفتاح الباب المقفل على فھم القرآن (ھو ا-مام المفسر أبو الحسن علي بن الحسن التجيني المالكي الحرالي سكن حماة وله تفسير  - 2

  أكثر البقاعي من النقل عنه ) المنزل
   7/  1لسور نظم الدرر في تناسب اSيات وا - 3
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وھذا التفسير مع ا/سف ، مفقود اBن ، فيما أعلم ، و$ يوجد منه إ$ نصوص أعجب بھا اZمام 

ومن حسن الحظ أن ھذه ) نظم الدرر في تناسب اBيات والسور(البقاعي ، ونقلھا في تفسيره 

  .1 »النصوص كثيرة جدا 

عترض على التكلف في ھذا العلم ، وقال أول من ا) ھـ  660ت ( والعز بن عبد الس:م 

يرتبط بعضه ببعض ويتشبث بعضه ببعض لئ: يكون مقّطعا مبّترا أن إّن من محاسن الك:م  «: 

، وھذا بشرط أْن يقع الك:م في أمر متحد فيرتبط أوله بآخره  ، فإْن وقع على أسباب مختلفة لم 

ك فھو متكلف لما لم يقدر عليه إ$ بربط  يشترط فيه ارتباط أحد الك:مين باBخر ومن ربط ذل

عليه (ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فض: عن أحسنه ، فإّن القرآن نزل على الرسول 

في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت /سباب مختلفة غير مؤتلفة ، وما كان ) الس:م

Zله في خلقه وأحكامه كذلك $ يتأتى ربط بعضه ببعض إذ ليس يحسن أْن يرتبط تصرف ا

  . 2 »بعضه ببعض مع اخت:ف العلل وا/سباب 

ولكن على الرغم من وجود بعض التكلف في إيجاد المناسبات بين اBيات ، إ$ أن ذلك 

ولعل ما أوھم العز . ليس عذرا في رفض المناسبات المنطقية والمستحسنة والتي $ تكلف فيھا 

نظرته إلى النصوص البشرية ، وما يرد فيھا من فقدان  بن عبد الس:م في قوله السابق ، ھو

المناسبة في الحا$ت المختلفة ، وھذا واضح من ا/مثلة التي ضربھا العز بن عبد الس:م  وھي 

أن الملوك يتصرفون في مدة ملكھم بتصرفات مختلفة متضادة وليس /حد أن يربط : أحدھا  «: 

كم يحكم في يومه بوقايع مختلفة وأحكام متضادة ، الحا: والمثال الثاني . بعض ذلك ببعض 

أن المفتي يفتي في مدة عمره أو في : المثال الثالث . وليس /حد أن يلتمس ربط أحكامه ببعض 

يوم من أيامه أو في مجلس من مجالسه بأحكام مختلفة وليس /حد أن يلتمس ربط بعض فتاويه 

خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة  إن اZنسان يتصرف في: المثال الرابع . ببعض 

وقد نقل الزركشي النص السابق . 3»، وليس /حد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات ببعض 

، ولم يذكر ھذه العبارة العز بن عبد الس:م في  4) المناسبة علم حسن(وأضاف عليه عبارة 

ركشي مقولة العز وتصرف في المصدر الذي أخذنا منه النص السابق ، ونقل السيوطي عن الز

  . العبارة كثيرا ، وقدم وأخر 

التحرير والتحبير /قوال (تصدى في تفسيره ) ھـ 698ت (والع:مة ابن النقيب الحنفي 

إلى ذكر المناسبات ، وقال في ھذا التفسير البقاعي ) أئمة التفسير في معاني ك:م السميع البصير

                                                
   8تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير  - 1
 221ا-شارة إلى ا-يجاز في بعض أنواع المجاز  - 2
   221ا-شارة إلى ا-يجاز في بعض أنواع المجاز  - 3
   42/  1البرھان في علوم القرآن  - 4
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وھو نحو ستين  –كر لي أْن تفسير ابن النقيب الحنفي وبعد أن وصلت إلى سورة الكھف ذُ  « :

، وفي خزانة جامع الحاكم كثير منه ، فطلبت منه جزءا فرأيته  يذكر فيه المناسبات –مجلدا 

  . 1  »كذلك بالنسبة إلى اBيات $ جملھا وإلى القصص $ جميع آياتھا 

المناسبة بالتصنيف  أفرد علم) ھـ  708ت ( وأحمد بن إبراھيم بن الزبير الغرناطي 

لم أر في ھذا الضرب « : وقال فيه ) البرھان في ترتيب سور القرآن: (وألف فيه كتابا سّماه 

شيئا لمن تقدم وغبر، وإّنما ندر لبعضھم توجيه ارتباط آيات في  –يعني علم المناسبة  –الخاص 

وأما تعلق السور  مواضع مفترقات ، وذلك في الباب أوضح، ومجال الك:م فيه أفسح وأسرح ،

على ما ترتب في اZمام واتفق عليه الصحابة ا/ع:م فمما لم يتعرض له فيما أعلم ، و$ قرع 

ھو لبيان مناسبة تعقيب « : وقال البقاعي عن ھذا الكتاب . 2 »أحد ھذا الباب ممن تأخر أو تقدم 

  .3» السورة بالسورة فقط $ يتعرض فيه لvيات 

م:ك التأويل القاطع بذوي اZلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه : (وأيضا له كتاب سّماه 

، وقد لفت فيه النظر إلى ا$رتباط بين اBيات والسياق  ، وسلك في توجيه ) اللفظ من آي التنزيل

المناسبة بين اBيات مسلك د$لة السياق ، وقد أخذ بمنھج الخطيب اZسكافي في بيان المناسبة 

الجواب ويذكر أّن السبب ھو ا$رتباط باBية السابقة والسياق ، كما يلفت عن طريق السؤال و

إلى المناسبة مع موضوع السورة ، وما يتكرر فيھا من ا/لفاظ ، والصيغ  والمعاني التي تميز 

  . كل سورة عما سواھا 

وأما سورة الم:ئكة ، وجعلھم رس: أولي أجنحة ، « : وننقل ما ذكره في سورة فاطر 

ساكه السماوات وا/رض أن تزو$ ، أبين شيء وأوضحه ، وليس من ھذه ا/وصاف العلية وإم

وكثير ما يتردد عنده مصطلح المناسبة . 4 »بمناسب لغير موضعه كمناسبة موضعه الوارد فيه

  . ومشتقاته 

من المفسرين الذين أولوا عناية للمناسبة بين اBيات ) ھـ  745ت ( وأبو حيان ا/ندلسي 

أبتدئ أو$ بالك:م على مفردات اBية « : قال في فاتحته ، و) البحر المحيط(سور في تفسيره وال

ثم أشرع في تفسير اBية ذاكرا سبب نزولھا إذا كان لھا سبب ، ونسخھا ، .. التي أفسرھا 

  . 5» ومناسبتھا وارتباطھا بما قبلھا 

                                                
   7/  1نظم الدرر في تناسب اSيات والسور  - 1
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ومناسبة ھذه اBية لما قبلھا « : له وقد استعمل لبيان الترابط المعنوي بين اBية واBية قو

َوإِن ُكنُتْم فِي ((: ، ومن ثم يليھا تلخيص لما سبق وتمھيد لما لحق ، يقول في قوله تعالى  1» 

ن ُدوِن ّ
ِ إِْن كُ  ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَھَداءُكم م� ن م� ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوْا بُِسوَرٍة م� ا َنز) م)  ْنُتمْ َرْيٍب م�

مناسبة ھذه اBية لما قبلھا أّنه لما احتج تعالى عليھم بما « ، } 23: سورة البقرة { ))َصاِدِقينَ 

يثبت الوحدانية ، ويبطل ا$شتراك ، وعرفھم أّن من جعل G شريكا فھو بمعزل من العلم 

ين والتمييز أخذ يحتج على من شك في النبوة بما يزيل شبھته ، وھو كون القرآن معجزة ، وب

لھم كيف يعلمون أّنه من عند � أم من عنده ، بأْن يأتوا ھم ومن يستعينون به بسورة من ھذا، 

  .2  »وھم الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الك:م من النثار والنظام 

و/بي حيان طريقة في بيان المناسبة يسير عليھا في كل التفسير ، أشار إليھا  في 

إشارة حسنة في توجيه المناسبات ، إذ يربطھا بطرائق العرب في أواخر سورة البقرة ، وھي 

ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل4 آَمَن بِاZِّ ((: ك:مھا ، ويقول في قوله تعالى  ب� ُسولُ ِبَما أُنِزلَ إِلَْيِه ِمن ر) آَمَن الر)

سُ  ن ر# ُق َبْيَن أََحٍد م� َنا َوإِلَْيَك َوَمWئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه -َ ُنَفر� لِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َرب)

وظھر بسبب النزول مناسبة ھذه اBية لما قبلھا  ولما كان « ، }285: سورة البقرة { ))اْلَمِصيرُ 

مفتتح ھذه السورة بذكر الكتاب المنزل ، وأنه ھدى للمتقين الموصوفين بما وصفوا به من 

، وبما أنزل إلى الرسول ، وإلى من قبله ، كان مختتمھا أيضا موافقا لمفتتحھا ،  اZيمان بالغيب

... وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتھا يناسبھا أواخرھا ، بحيث $ يكاد ينخرم منھا شيء 

وذلك من أبدع الفصاحة حيث يت:قى آخر الك:م  المفرط في الطول بأوله وھي عادة للعرب في 

نظمھم ، يكون أحدھم آخذا في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخر، ثم إلى آخر ھكذا كثير من 

  .3» طوي: ثم يعود إلى ما كان آخذا فيه أو$ 

وقد ) : ھـ  774ت ( وقال الشيخ ولي � محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي 

ريمة مناسبة ؛ /نھا على $ يطلب لvي الك: قد وھم من قال « : نعته الزركشي بأحد شيوخنا 

حسب الوقائع المتفرقة ، وفصل الخطاب أنھا على حسب الوقائع تنزي: ، وعلى حسب الحكمة 

وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة ، أو ناظر فيھا  أو (...) ترتيبا وتأصي: 

ما أفتى، و$ كما نزل أم:ھا لذكر آية كل حكم على ما سئل ، وإذا رجع إلى الت:وة لم يتل ك

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث (...) ومن المعجز البين أسلوبه ، ونظمه الباھر (...) مفرقا 
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أول كل شيء عن كونھا مكملة لما قبلھا ، أو مستقلة ، ثم المستقلة ، ما وجه مناسبتھا لما قبلھا ؟ 

  . 1 »ا وما سيقت لهففي ذلك علم جم، وھكذا في السور يطلب وجه اتصالھا بما قبلھ

: ذكر ذلك في ك:م منفرد على قوله تعالى « : وقد ذكر ھذا النص البقاعي وقال 

ُمن) َعلَى ال)ِذيَن ((، } 165: سورة ا/نعام { ))َوُھَو ال)ِذي َجَعلَُكْم َخVَئَِف ا6َْرِض (( َوُنِريُد أَن ن)

  .2» } 5:سورة القصص {)) اْسُتْضِعفُوا فِي ا6َْْرِض 

جعل علم المناسبة النوع ) ھـ 794ت (وبدر الدين محمد بن عبد � الزركشي الشافعي 

ودرس فيه ) معرفة المناسبة بين اBيات: (وسّماه ) البرھان في علوم القرآن(الثاني في كتابه 

 آراء العلماء في علم المناسبة ، وذكر فيه أع:م علم المناسبة ، ومنھم الفخر الرازي وابن الزبير

الغرناطي وابن العربي والنيسابوري ، وعز الدين بن عبد الس:م ، وقد اقتصر في عنوان ھذا 

من محاسن الك:م أن يرتبط « : النوع على المناسبات بين اBيات ، ونقل عن بعض ا/ئمة 

بعضه ببعض لئ: يكون منقطعا ، وھذا النوع يھمله بعض المفسرين أو كثير منھم وفوائده 

   .3» غزيرة 

، 4حسن التخلص : واستفاد في بيان علم المناسبة من بابين من أبواب الب:غة ھما  

ھو أن يأخذ مؤلف الك:م في معنى من المعاني، « : ويعني بحسن التخلص . 5وباب ا$ستطراد 

فبينا ھو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره ، وجعل ا/ول سببا إليه ، فيكون بعضه آخذا برقاب 

ر أن يقطع ك:مه ويستأنف ك:ما آخر ، بل يكون جميع ك:مه كأنما أفرغ إفراغا بعض ، من غي

، أْن يكون في القرآن حسن التخلص ،  7)ھـ 500ت ( وقد أنكر أبو الع:ء محمد بن غانم . 6» 

إّن « : وسبب إنكاره . 8»ليس في القرآن الكريم منه شيء ، لما فيه من التكلف « : وقال 

  . 9» ردا على ا$قتضاب الذي ھو طريق العرب من ا$نتقال إلى غير م:ئم  القرآن إّنما وقع

وھذا القول « : وقال ) ھـ 637ت (وقد رد على إنكاره ضياء الدين ابن ا/ثير الجزري 

فاسد ؛ /ّن حقيقة التخلص إّنما ھي الخروج من ك:م إلى ك:م آخر غيره بلطيفة ت:ئم بين الك:م 

، ودلN على ترابط القرآن ، وحسن التخلص فيه 10»ك:م الذي خرج إليه الذي خرج منه ، وال

والفرق بين . ، وكذلك ذكر الزركشي بعضا مما ذكره ابن ا/ثير وزاد عليه 11بآيات كثيرة 

                                                
   43،  42/  1البرھان في علوم القرآن  - 1
   6/  1ناسب اSيات والسور نظم الدرر في ت - 2
 41/  1البرھان في علوم القرآن  - 3
  وما بعدھا  46/  1ن  . م  - 4
  وما بعدھا  50/  1  المصدر السابق - 5
 121/  3المثل السائر  - 6
   360/  20سير أعtم النبtء : أديب من أفاضل عصره ، اتصل بنظام الملك ومدحه ، له ديوان شعر ، ينظر - 7
   46/  1برھان في علوم القرآن ال - 8
   47/  1معترك ا0قران في إعجاز القرآن  - 9

   128/  3المثل السائر  - 10
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ا$ستطراد من قصة إلى أخرى ، ثم العودة : (( ا$ستطراد وحسن التخلص كما قال السيوطي 

، وبه يفرق حسن التخلص، فإّنه ليس فيه العود إلى المعنى  إلى ا/ولى وھو حقيقة ا$ستطراد

  .  1  »المتخلص منه 

وقال الزركشي في الربط بين أحكام ا/ھلة وبين أحكام إتيان البيوت ، من خ:ل 

اِس َواْلَحج� وَ ((: ا$ستطراد ، وذلك في قوله تعالى  َلْيَس َيْسأَلُوَنَك َعِن ا6ِھل)ِة قُلْ ِھَي َمَواقِيُت لِلن)

قُوْا ّ
َ اْلبِر# بِأَْن َتأُْتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُھوِرَھا َولَـِكن) اْلبِر) َمِن ات)َقى َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِھا  َوات)

إّنه من باب ا$ستطراد ، لما ذكر أنھا مواقيت للحج « ، } 189: سورة البقرة { ))لََعل)ُكْم ُتْفلُِحونَ 

َوَلْيَس اْلبِر# بِأَْن َتأُْتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ((: فأّنه بعد قوله تعالى . 2» ن ھذا من أفعالھم في الحج ، وكا

وقال الزركشي . عاد إلى أحكام الحج )) ُظُھوِرَھا َولَـِكن) اْلبِر) َمِن ات)َقى َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِھا

إِْذ َقالَ 6َِِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن . َواْتلُ َعَلْيِھْم َنَبأَ إِْبَراِھيَم ((: في حسن التخلص في قوله تعالى 

ًة َفَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن (( : ، إلى قوله تعالى }  70،  69: سورة الشعراء { ))  ))َفلَْو أَن) لََنا َكر)

إلى قوله ھكذا ، وتمني الكفار  فھذا تخلص من قصة إبراھيم وقومه(( ، }102: سورة الشعراء {

فانه تعالى لم يعد . 3» في الدار اBخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل ، وھذا تخلص عجيب

  . يعد إلى تفاصيل قصة إبراھيم 

ذكر الزركشي نحو « : وقد قلل البقاعي من شأن عمل الزركشي في المناسبة ، وقال 

ا تأملتھا عظم عندك ما في ھذا البحر الزاخر من أربع ورقات من مناسبات بعض اBيات ، وإذ

  . 4»نفائس الجواھر وبدائع السرائر

بصائر ذوي (في كتاب سّماه ) ھـ 817ت ( ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 

تعرض فيه لبيان ا/ھداف والمقاصد لسور القرآن ، وقال فيه ) التمييز في لطائف الكتاب العزيز

موضع النزول ، وعدد اBيات ، والحروف ، : ورة على حدة سبعة أشياء أذكر في كل س« : 

والكلمات ، وأذكر اBيات التي اختلف فيھا القراء، ومجموع فواصل آيات السورة، وما كان 

للسورة من اسم ، أو أسمين فصاعدا ، واشتقاقه ، ومقصود السورة ، وما ھي متضمنة له ، 

  . 5»لمتشابه منھا وآيات الناسخ والمنسوخ منھا ، وا

ونمثل له في بيان . ودرس فيه مقاصد السور بشكل مفصل وشمل سور القرآن كلھا 

وعلى اZجمال مقصود ھذه السورة مدح مؤمني أھل الكتاب ، « : مقصود سورة البقرة ، قوله 

                                                
   375/  1قطف ا0زھار في كشف ا0سرار  - 1
   45/  1البرھان في علوم القرآن  - 2
   47/  1  المصدر السابق - 3
   9/  1ت والسور نظم الدرر في تناسب اSيا -4
   56،  55/  1بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  - 5
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تعليم وذم الكفار ، كفار مكة ، ومنافقي المدينة ، والرد على منكري النبوة ، وقصة التخليق ، وال

  .1 »، وتلقين آدم 

نظم (، له في علم المناسبة كتاب سّماه ) ھـ  885ت ( وبرھان الدين أبو الحسن البقاعي 

وعّرف في . ، وجمع فيه المناسبات بين اBيات والسور) الدرر في تناسب اBيات والسور

زاء الشيء علم تعرف منه علل الترتيب ، وموضوعه أج« بأّنه : تفسيره ھذا علم المناسبات 

المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب ، وثمرته ا$ط:ع على الرتبة التي يستحقھا الجزء 

بسبب ما له بما وراءه من ا$رتباط والتعلق الذي ھو كلحمة النسب ، فعلم مناسبات القرآن علم 

ا اقتضاه منه تعرف علل ترتيب أجزائه ، وھو سر الب:غة /دائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لم

  . 2» من الحال 

« ): ھـ 865ت (ونقل فيه قاعدة في معرفة المناسبة عن أبي القاسم المشدالي المغربي 

ھو أّنك تنظر الغرض الذي سيقت : ا/مر الكلي المفيد لعرفان مناسبات اBيات في جميع القرآن 

راتب تلك المقدمات له السورة ، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات ، وتنظر إلى م

في القرب والبعد من المطلوب ، وتنظر عند انجرار الك:م في المقدمات إلى ما يستتبعه من 

استشراف نفس السامع إلى ا/حكام واللوازم التابعة له ، التي تقتضي الب:غة شفاء الغليل بدفع 

م الربط بين جميع عن ا$ستشراف إلى الوقوف عليھا ، فھذا ھو ا/مر الكلي المھيمن على حك

وجه النظم مفّص: بين كل آية وآية في كل سورة  -إن شاء �-القرآن ، وإذا فعلته تبّين لك 

  . 3 »سورة 

وقد ظھر لي باستعمالي لھذه القاعدة بعد وصولي : (( ثم قال بعد تطبيقه لھذه القاعدة 

اسم كل سورة مترجم عن  أنّ إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل ھذا الكتاب 

مقصودھا ؛ /ّن اسم كل شيء تظھر المناسبة بينه وبين مسّماه عنوانه الدال إجما$ على تفصيل 

  . 4» ومقصود كل سورة ھاد إلى تناسبھا .. ما فيه 

) مصاعد النظر ل5شراف على مقاصد السور(وافرد مقاصد السور في كتاب سّماه 

د السور ، تتغير نظوم القصص وألفاظھا ، بحسب ا/سلوب /جل اخت:ف مقاص« : وقال فيه 

التوحيد ، ومقصود سورة : مقصود سورة آل عمران: مثال . المفيد للد$لة على ذلك المقصد 

شمول الرحمة ، فبدئت آل عمران بالتوحيد، وختمت بما بني عليه من ) : عليھا الس:م(مريم 

                                                
   134/  1ن . م  - 1
   6،  5/  1نظم الدرر في تناسب اSيات والسور  - 2
   11/  1  المصدر السابق - 3
   12،  11/  1 ن. م  - 4
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ذكر ا$سم ا/عظم الدال على الذات ، والجامع الصبر ، وما معه مما أعظمه التقوى ، وكرر 

  .1  »لجميع الصفات ، فيھا تكريرا لم يكرر في مريم 

وصرح في ھذا الكتاب بقدم علم المناسبات القرآنية  وانتشاره بين الصحابة والتابعين   

نظم (ھذا يسير من إجمال ما فصله كتاب « : واعتمادھم إّياه في فھم آي الكتاب الحكيم ، وقال 

(...) فذلك البحر الخضم ، والطود العالي ا/شم . ، وحّصله من أفانين الب:غة والسور ) الدرر

وقد كان أفاضل السلف يعرفون ھذا ، بما في سليقتھم من أفانين العربية ، ودقيق مناھج الفكر 

وصار إلى البشرية ، ولطيف أساليب النوازع العقلية ، ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس ، 

  .2 »حد الغرابة كغيره من الفنون 

ووصف في ھذا الكتاب علم المناسبات ، وذكر أصله وسّره ، وحقيقته ، وبيان الداعي 

بذل الرقة وا$نكسار  : علّي وأصله  –وله الحمد  –إّن ھذا العلم الذي أفاض � « إليه ، وذكر

ا ، وأع:ھا قدرا ؛ /ّنه في الحقيقة إظھار والتضرع وا$فتقار ، /دق العلوم أمرا ، وأخفاھا سرّ 

 –كما أطبقوا  –فإّن الب:غة . الب:غة من الكتاب العزيز ، وبيان ذلك في كل جملة من جمله 

وھذا الكتاب لبيان الداعي إلى وضع كل جملة في مكانھا ، وإقامة . مناسبة المقال مقتضى الحال 

  . 3  »علم تعرف منه علل الترتيب  –على العموم  –حجتھا في ذلك وبرھانھا ؛ /ّن ھذا العلم 

أّن كل سورة لھا مقصد واحد يدار عليه أولھا وآخرھا ، ويستدل عليه « : ويرى أيضا 

فيھا ، فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نھج ، وإذا كان فيھا شيء يحتاج إلى 

ختم بما منه كان ابتداء ، ثم انعطف الك:م إليه فإذا وصل ا/مر إلى غايته ... دليل استدل عليه 

  .4»، وعاد النظر عليه ، على نھج بديع ، ومرقى غير ا/ول منيع 

أّنه $ وقف تام في كتاب � ، و$ على آخر « : وزعم البقاعي في غمرة المناسبات 

ونھا آخر القرآن بل ھي متصلة مع ك} 1: سورة الناس { ))قُلْ أَُعوُذ بَِرب� الن)اسِ ((سورة 

  . 5  »بالفاتحة التي ھي أوله كاتصالھا بما قبلھا بل أشد 

ويبدو أن الذي دعاه إلى ھذا القول الغريب أّنه تغلغل في ھذا ا/مر ف:ح له أّن بين  

السور من التناسب ما يجعل ا$رتباط بينھا شديدا ، وأّن ذلك يقتضي أْن يكون الوقف ھنالك غير 

قدم التعوذ الذي ھو من درء المفاسد « مناسبة المعوذتين للفاتحة أنه سبحانه  تام ، ويرى أن في

تعظيما للقرآن باZشارة إلى أْن يتعين لتاليه أْن يجتھد في تصفية سره وجمع متفرق أمره ، لينال 

                                                
   152/  1مصاعد النظر لeشراف على مقاصد السور  - 1
   153/  1ن  . م  - 2
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سؤله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود وإقباله على الولي 

  . 1» ن ھنا تعرف مناسبة المعوذتين بالفاتحة الودود ، وم

إنھما لم يأتيا « : وقال الطاھر بن عاشور في تقويم عمل فخر الدين الرازي والبقاعي  

  .2» في كثير من اBي بما فيه مقنع ، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع 

النوع الثاني وھو معاصر للبقاعي ، جعل ) ھـ  911ت( وج:ل الدين السيوطي 

  . وأغلب ما فيه ك:م الزركشي ) اZتقان في علوم القرآن: (والستين للمناسبات في كتابه 

علم المناسبة فنا من فنون القرآن ووجھا من وجوه ) معترك ا/قران: (وقد عد في كتابه 

جوه حسن تأليفه ، والتئام كلمه وفصاحتھا ، وو: والوجه الثالث من وجوه إعجازه« : إعجازه 

إيجازه وب:غته الخارقة عادة العرب الذين ھم فرسان الك:م وأرباب ھذا الشأن ، فجاء نطقه 

العجيب وأسلوبه الغريب مخالفا /ساليب ك:م العرب ، ومنھاج نظمھا ونثرھا الذي جاءت عليه 

  . 3» مقاطع آياته ، وانتھت إليه فواصل كلماته ، ولم يوجد قبله و$ بعده نظير له 

للسيوطي اعتناء بعلم المناسبة ، وقال ) قطف ا/زھار في كشف ا/سرار(كتاب وفي 

وللحافظ السيوطي كتاب في أسرار « : في ھذا الكتاب عبد � بن محمد الصديق الغماري 

التنزيل ، وصفه بأنه جامع لمناسبات السور واBيات ، مع ما تضمنه من بيان وجوه اZعجاز 

يه يذكر المناسبة بين السور بعضھا ببعض، كما ذكر في سورة النساء وف. 4 »وأساليب الب:غة 
ْلَنا َعلَْيَك ِكَتاباً فِي قِْرَطاٍس َفَلَمُسوهُ ((: واBيات بعضھا ببعض كما ذكر في قوله تعالى. 5 َولَْو َنز)

بِينٌ  واBية الواحدة . 6} 7:ا/نعام سورة { ))َفلََمُسوهُ بِأَْيِديِھْم لََقالَ ال)ِذيَن َكَفُروْا إِْن َھـَذا إِ-) ِسْحٌر م#

َوإَِذا َضَرْبُتْم فِي ا6َْرِض َفَلْيَس ((: الواحدة ووجه الربط بين أجزائھا ، كما ذكر في قوله تعالى

Vَِة إِْن ِخْفُتْم أَن َيْفتَِنُكُم ال)ِذيَن َكَفُروْا إِن) اْلَكافِِريَن َكا ْم ُنوْا لَكُ َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَن َتْقُصُروْا ِمَن الص)

ِبيناً  ويبين الفروق بين خواتيم بعض اBيات ، واستعمال لفظ . 7}101:سورة النساء { ))َعُدّواً م#

َوُھَو ال)ِذي َجَعلَ (( : معين في موضع ، ولفظ آخر في موضع آخر ، كما ذكر في قوله تعالى 

ْلَنا ا[َياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن لَُكُم الن#ُجوَم لَِتْھَتُدوْا بَِھا فِي ُظلَُماِت اْلَبر� َواْلَبْحِر  سورة ا/نعام { ))َقْد َفص)

ويذكر مناسبة ختم السورة التي يفسرھا بالخاتمة التي ختمت بھا كما ذكر في قوله . 8} 97: 

                                                
 12/   1ن  . م  - 1
   8/  1التحرير والتنوير  - 2
   23/  1معترك ا0قران  - 3
   15جواھر البيان في تناسب سور القرآن  -4
   679/  2قطف ا0زھار في كشف ا0سرار : ينظر  -5
   852/  2ن . م : ينظر  - 6
   741/  2ن . م :ينظر  - 7
   913/  2ن . ينظر م  -8
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َماَواِت َوا6َْرِض َوَما فِيِھن) َوُھَو َعلَى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ ((: تعالى ِ ُمْلُك الس) ّZِ(( } سورة

  . 1} 120:ئدةالما

) تناسق الدرر في تناسب السور(وأفرد السيوطي المناسبة بين السور في كتاب سّماه 

وقد أردت أن أفرد جزءا لطيفا في نوع خاص من ھذه ا/نواع ، وھو « : قال في مقدمته 

مناسبات ترتيب السور ليكون عجالة لمريده ، وبغية لمستفيده ، وأكثر ذلك من نتاج فكري ، 

وما كان فيه لغيري صرحت . نظري ، لقلة من تكلم في ذلك أو خاض في ھذه المسالك وو$د 

نتائج الفكر في (بعزوه إليه ، و$ أذكر منه إ$ ما استحسن و$ انتقاد عليه ، وقد كنت أو$ سميته 

تناسق الدرر (لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إليه ، ثم عدلت  وسميته ) تناسب السور

وفي النص السابق يبّين السيوطي بشكل . 2» ؛ /نه أنسب بالمسمى وأزيد ) السور في تناسب

  . واضح أّن مناسبات السور يقوم على ا$جتھاد وا$ستنتاج 

مراصد المطالع في تناسب (وقد افرد التناسب بين فواتح السور وخواتمھا برسالة سّماھا 

فإن من علوم القرآن « : بعلم المناسبة وقال ، وبّين في مقدمتھا المشتغلين ) المقاطع والمطالع

، وقد ) أسرار التنزيل(، وكتاب ) اZتقان(مناسبة السور ومقاطعھا ، كما أوضحته في : العظيم 

صرح بذلك المحققون كصاحب الكشاف ، وشيخه محمود بن حمزة الكرماني صاحب البرھان 

Zمام فخر الدين ، وا/صبھاني ، في متشابه القرآن ، والغرائب والعجائب في التفسير ، وا

  . 3  »وغيرھم 

معرفة ) : ((د$ئل النظام(قال في كتابه ) ھـ  1349ت ( وعبد الحميد الفراھي الھندي 

وبّين غرضه من ھذا الكتاب . 4» النظم في معاني اBيات والسور ، ھو الموضوع لكتابنا ھذا 

ئه ، وتناسب بعضه ، بل معاني ا/جزاء الك:م $ يفھم إ$ بعد معرفة تراكيب أجزا« : وقال

وبالجملة محال أن تفھم .. أنفسھا $ يطلع على المراد منھا إ$ بعد اZط:ع على جھتھا التأليفية 

ك:ما من دون أن تعلم نسبة بعضھا إلى بعض ، فإن أخذت كل جزء طويل على حدته ، غاب 

الجزء ، غاب عنك طرف آخر ، عنك بعض معانيه ، ثم إن قصرت عن فھم نسبة أجزاء ھذا 

حتى إنك تنقص من فھمك شيئا فشيئا ، بقدر ما تقصر عن فھم النسب التي بين أجزائه ، فإذا 

تبين لك ھذه النسب والروابط بين أجزائه ورأيت أنه ك:م مربوط ، مسوق إلى عموده ظھر 

  .5  »حسن بيانه 

                                                
   838 – 837/  2ن . م : ينظر  -1
   55 – 54تناسق الدرر في تناسب السور  - 2
  ، ضمن كتاب علم المناسبات في السور واSيات  124 – 123مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع  -3
   12لنظام د^ئل ا -4
   16ن  . م  - 5
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إ$ بعد معرفة  –حقيقة الفھم –ھم ويربط الفراھي بين المناسبة والمعنى ، فالك:م $ يف 

  . تناسبه ، لذا فإن للمناسبة أثرا في توجيه المعنى بين اBيات مع بعضھا وبين السور مع بعضھا

والفرق بينھما ، أن التناسب إنما ھو « : ويفرق الفراھي بين المناسبة والنظام ويقول 

 يكشف عن كون الك:م شيئا جزء من النظام ، فإن التناسب بين اBيات بعضھا مع بعض ، $

واحدا مستق: بنفسه ، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما ، ويغفل عن المناسبة التي ينتظم بھا 

وربما يطلب المناسبة بين اBيات المتجاورة مع عدم اتصالھما، . الك:م فيصير شيئا واحدا 

، ولو$ ذلك لما عجز ا/ذكياء عن  واBية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلھا على بعد منھا

  .1» إدراك التناسب 

إن كنت « : ويصل الفراھي إلى حقيقة ساطعة في دراسته /ھمية المناسبة ، ويقول 

ممن يوقن بأن � راعى النظام الحكيم في ك:مه ، ورأيت أمرا قد قرن بأمر ف:بد لك أن تطلب 

 يھتدي إليھا من مر عليه ولم يتدبر ، فإن ا/مر المناسبة، فھذا الطلب يھديك إلى أمور خفية $

فمن جھة ھو يناسب بأمر ، ومن جھة أخرى بأمر : الواحد له جھات مختلفة واعتبارات شتى 

  . 2 »آخر 

تناول مناسبات السور ) ھـ  1413ت ( وعبد � بن محمد الصديق الغماري الحسني 

أن أبين في ھذا الكتاب مناسبات  –تعالى بمشيئة �  –أردت « : على ترتيب المصحف وقال 

سور القرآن الكريم بعضھا لبعض ، حسب ترتيبھا في المصحف ، وھذا فن عزيز ، قل من 

وتكلم في مقدمة . 3»تعرض له من العلماء ، على كثرة من تعرض منھم لفنون القرآن المتنوعة

ة علم شريف عزيز ، قل اعتناء المناسب: ھذا الكتاب عن ث:ثة مسائل وقال في المسألة الثالثة 

  : وھو نوعان . المفسرين به لدقته ، واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل 

مناسبة اBي بعضھا لبعض بحيث يظھر ارتباطھا وتناسقھا كأنھا جملة واحدة : أحدھما 

 .  

تناسب بين : أحدھا : وھو أنواع ث:ثة : مناسبة السور بعضھا لبعض : وثانيھما 

تناسب بين فاتحة السورة والتي : ثانيھما . موضوعھما ، وھو ا/صل وا/ساس السورتين في 

ويوجد نوع رابع من المناسبة .. مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلھا : ثالثھا . قبلھا كالحواميم 

  .4، وھو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتھا  

                                                
   74د^ئل النظام  - 1
   43تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان  -2
   3جواھر البيان في تناسب القرآن  -3
   16جواھر البيان في تناسب سور القرآن : ينظر  - 4
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ھم يبحثون في الربط بين وبعد ھذا ا$ستعراض لنشأة علم المناسبة ولمن أھتم به نجد

  : اBيات أي ارتباط اBية بما قبلھا وما بعدھا ، والربط بين السورة أي بما قبلھا وما بعدھا  

ويكون فيه البحث عن مناسبة آخر اBية /ولھا ، وھذا : المناسبة في اBية الواحدة  - 1  

  . نيفھم التي ذكرناھا النوع مھم ، وأكثر ك:م علماء المناسبة فيه كما ھو الحال في تصا

وھو الربط بين الجمل المتجاورة في اBية الواحدة ، ومناسبتھا : المناسبة بين اBيات  - 2  

  .لvية التي تقدمتھا مما تخفى المناسبة بينھما أو تظھر 

ويكون البحث عن مناسبة : المناسبة في السورة بالجملة ، أي معرفة مقاصد السورة  - 3

ھا ، وبيان ربط أجزاء السورة بعضھا ببعض حتى تصير كالبناء المت:حم اسم السورة لمقاصد

ا/جزاء ، وھذا النوع يوقفنا على الغرض ا/ساس الذي بنيت عليه السورة ، وارتباط اBيات 

وقد تكون المناسبات بينھا وبين محور السورة ظاھرة جلية ، وقد « بھذا المقصد والغرض ، 

ما يكون التعرف على المناسبات بين المقاطع طريقا لمعرفة الھدف  تكون دقيقة خافية ، وكثيرا

  . 1  »ا/ساسي من السورة أو المحور الذي تدور حوله السورة 

ويكون فيه البحث عن مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلھا : المناسبة بين السور  – 4

في المضمون العام أو  أو البحث عن الع:قة الموضوعية بين السورتين من حيث ا$شتراك

  .بعض الجزئيات ، بحيث تكون السورة ال:حقة مفصلة للسورة السابقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   43مباحث في التفسير الموضوعي  - 1
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        الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول                                                 

        أثر املناسبة يف اآلية الواحدة أثر املناسبة يف اآلية الواحدة أثر املناسبة يف اآلية الواحدة أثر املناسبة يف اآلية الواحدة     

توجيه المعنى في العFدول عFن ا9صFل  - 

  .في الفاصلة 

 .كMت الفواصل توجيه المعنى في مش - 

توجيه المعنFى عنFد اخFتMف الفواصFل  - 

  . والمحدث عنه واحد 
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  توجيه المعنى في العدول عن ا6صل في الفاصلة 

ل كل كلمة في اBية إّنما الناظر في آيات القرآن يجد ذلك الت:حم والترابط في اBيات ، ب

رتبت لغاية ، ووضعت لتؤدي معنى وھدفا ، ف: تنافر و$ انفصام و$ تشتيت للمعنى ، ويكون 

التناسب في اBية الواحدة بين فواصل اBية ومضمونھا ، وھذا من دقيق المناسبة في القرآن 

  . ولطيفه 

$ جدل في أن  وعربية ، جمال اZيقاع في القرآن أول شيء اھتزت له ا/ذان ال إنّ 

لكن الخ:ف في شأن ھذه الفواصل ، ھل ھي من قبيل ما يعرف « عليا ، ال تھاللفواصل ب:غ

  .1 »بالسجع في فنون البديع ، أو ھي شيء آخر؟ 

ورأى الكثير من النقاد والدارسين أّنه $ يمكن وصف ك:م � تعالى بالك:م المسجع ، 

لسجع بالفاصلة ؛ /ن السجع لغة مقترن بسجع الحمام ، قال وعملوا على استبدال مصطلح ا

ويقال سجعت .. السين والجيم والعين أصل يدل على صوت متوازن « : أحمد بن فارس 

يدل على خضوع المعنى للزخرفة اللفظية ، وھو ما $ يليق بك:م � و، 2»الحمامة إذا ھدرت 

فس ، ومما زاد جمال اZيقاع فيه ھذا ا$نسجام لذلك فالقرآن معجز لجمال وقعه في ا/ذن والن

الصوتي ، والتناغم بين الكلمات وا/صوات ، وما تؤديه من معان ، وقد تكلم بھذا  الرماني ، 

  .والباق:ني ، والزركشي 

، ويفرق بينھا وبين ا/سجاع  يرى الرماني أّن الفواصل من أوجه ب:غة القرآن الكريم

وا/سجاع عيب ؛ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما ا/سجاع الفواصل ب:غة « :بقوله 

وھو قلب ما توجبه الحكمة في الد$لة ، إذ كان الغرض الذي ھو حكمة إنما . فالمعاني تابعة لھا 

                                                
   235ا-عجاز البياني للقرآن  -1
   135/  3لغة مقاييس ال - 2
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ھو اZبانة عن المعاني التي الحاجة إليھا ماسة ، فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فھو ب:غة  وإذا 

  .1»؛ /ّنه من غير الوجه الذي توجبه الحكمة  لى خ:ف ذلك فھو عيب ولُكنةكانت المشاكلة ع

ويبّين الرماني في النص السابق ع:قة الفاصلة بإيصال المعنى للمتلقي وإفھامه له من 

غير تكلف في الفواصل وإقحام لھا على النص ؛ /ّن القرآن الكريم يھتم بالمتلقي ، ويھتم بإفھامه 

الفاصلة ليست زخرفة شكلية بل ھي جزء مھم من المعنى الذي يقف عنده القارئ المعنى ، لھذا ف

  . عند إتمام المعنى 

،  2) إعجاز القرآن(تبنى ھذا التعريف الباق:ني ، وذكره في كتابه  لمراعاة ما تقدمو

ق وأقوى ما يستدلون به عليه اتفا« : أّنه يمكن أْن يتغير النظم من أجل مراعاة الفواصل  رأىو

: ولمكان السجع قيل في موضع ) عليھما الس:م(الكل على أن موسى أفضل من ھارون 

، ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل } 70: سورة طه { ))َھاُروَن َوُموَسى((

مراعاة مع مراعاة الفواصل  لكنو. 3 »} 122: سورة ا/عراف { ))ُموَسى َوَھاُرونَ  َرب� ((: 

  . أمر $ يمكن تجاھله  المعنى 

أحدھما على الحروف : الفواصل في القرآن الكريم كما يذكر الرماني على وجھين   

َما . طه ((: المتجانسة واBخر على الحروف المتقاربة ، فالحروف المتجانسة كقوله تعالى 

وِر (( :، وقوله تعالى } 2 - 1: سورة طه { ))أَنَزْلَنا َعلَْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى َوِكَتاٍب . َوالط#

ْسُطورٍ  : وأما الحروف المتقاربة فكالميم من النون كقوله تعالى .  }2 – 1: سورة الطور { ))م)

ِحيِم (( ْحمِن الر) ينِ . الر) ، وكالدال مع الباء في قوله تعالى  4 – 3: سورة الفاتحة  ))َمالِِك َيْوِم الد�

ْنُھْم َفَقالَ اْلَكافُِروَن َھَذا َشْيٌء َعِجيبٌ  َبلْ . ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد ((:   ))َعِجُبوا أَن َجاءُھْم ُمنِذٌر م�

  .   }2، 1: سورة ق {

ھي كلمة آخر اBية ، كقافية الشعر ، وقرينة  «: للفاصلة  هوقال الزركشي في تعريف  

القرآن وفي ھذا التعريف ربط للفاصلة برؤوس اBي ، وقد شاع في كتب علوم . 4 »السجع 

 444ت (مع مصطلح الفواصل ، وقد فرق أبو عمر الداني ) رؤوس اBي(استعمال مصطلح 

ھي الك:م التام المنفصل مّما بعده ، : الفاصلة : (( بين الفواصل ورؤوس اBي ، بقوله ) ھـ

والك:م التام قد يكون رأس آية ، وكذلك الفواصل يُكّن رؤوس آية وغيرھا، فكل رأس آية فاصلة 

  . 5» ليس كل فاصلة رأس آية ، فالفاصلة تعم النوعين ، وتجمع الضربين و

                                                
    97النكت في إعجاز القرآن  - 1
   409إعجاز القرآن  -2
   86ن  . م  -3
   52/  1البرھان في علوم القرآن  -4
   126البيان في عد آي القرآن  -5
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ومن خ:ل ھذا التفريق يكون للفاصلة فائدة في الك:م ، وھي في الك:م العادي ، وقفات 

القرآن  -يستريح عندھا المتكلم ، ومن خ:لھا يستطيع إيصال المعنى ، أما في الك:م المعجز 

طريق إلى إفھام المعاني التي يحتاج  «: كمة ؛ /نھا كما يقول الرماني فكلھا ب:غة وح -الكريم 

فض: عن أن الفاصلة تقع في القرآن عند ا$ستراحة .  1 »إليھا في أحسن صورة يدل بھا عليھا 

لتحسين الك:م بھا وھى الطريقة التي يباين القرآن بھا سائر الك:م وتسمى  «في الخطاب 

دھا الك:مان ؛ وذلك أن آخر اBية فصل بينھا وبين ما بعدھا ولم فواصل ؛ /نه ينفصل عن

  . 2 »يسموھا أسجاعا 

على إن العدول في الفواصل يوجب مخالفة ا/حكام النحوية والصرفية والصوتية ، و  

رغم ذلك $ يخرج كتاب � عن دائرة الفصاحة والب:غة ، بل يزداد فصاحة وب:غة ، Zرتباط 

$شك أن « ، أي ليس العدول لرعاية الفاصلة بل يكون العدول /جل المعنى  ،  العدول بالمعنى

المعنى ھو الحصيلة النھائية للمنطوق بھيئته البنائية المعينة ، وما ينتظمه من عناصر أو لبنات 

و$شك  أيضا أّن كل منطوق له لون من . منسوقة نسقا خاصا وفقا لقواعد نظم الك:م في اللغة 

. 3» لفعلي الذي يناسب طبيعة تكوينه ، وخواص نظمه ، ويطابق سياق الحال أو المقام ا/داء ا

فالع:قة بين الفاصلة والمعنى ليست ع:قة زخرفة لفضية يمكن ا$ستغناء عنھا ، بل الفواصل 

  . القرآنية جزء مھم من المعنى ، وفي بعض ا/حيان $ يتم المعنى إ$ بعد تمام الفاصلة 

رى أّن العدول لرعاية الفاصلة ، وھناك من يرى العكس أي مراعاة المعنى وثمة من ي  

  . بدليل ضربه للفاصلة إذا استحق المعنى ، وھناك بين بين 

، والزركشي في 4) المثل السائر(ويمثل الرأي ا/ول ضياء الدين ابن ا/ثير في كتابه   

  . 5) البرھان في علوم القرآن(كتابه 

، وفخر الدين الرازي في   6) الكشاف(الزمخشري في تفسيره  ويمثل الرأي الثاني  

  .  8) نظم الدرر(، والبقاعي في تفسيره  7)التفسير الكبير(تفسيره 

، ويقول برعاية  9)روائع البيان(ويمثل الرأي الثالث الدكتور تمام حسان في كتابه   

كثير من آيات القرآن ، الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مھمة في « الفاصلة والمعنى ؛ /ن

ولقد يتكلم الب:غيون في . وربما أدت رعايتھا إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة 
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أغراض التقديم والتأخير، فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية المعنى ، ربما 

وھذا أمر $ اعتراض  عنوانا يندرج تحته الكثير من ھذه ا/مور ) ا$ھتمام بمدلول اللفظ(جعلوا 

ولكنني $ أعلم واحدا منھم جعل من أغراض التقديم والتأخير ا$نتفاع بجرس اللفظ ، . عليه 

أما في القرآن الكريم فإن . ربما تركوا ذلك $ھتمامات الشعراء أنفسھم عند اختيارھم للقوافي 

  . 1» رعاية الفاصلة : أحد ا/سباب يمكن أن يوصف بأنه 

ث مع الرأي الثالث ؛ /ن التصرف في نظم الجملة بالتقديم أو التأخير أو ويقف الباح  

غيرھما ، يكون لغرض المعنى مع رعاية الفاصلة ، أي المناسبة بين المعنى والفاصلة ؛ /ن 

فيقدم ويؤخر ، ويحذف ، وينعت  ويعطف إلى « جرس اللفظ في الفاصلة له ع:قة بالمعنى 

وتتنوع أشكال رعاية الفاصلة والمعنى بحسب . 2» في وقت واحد آخر ذلك خدمة لمعناه ولفظه 

  : بحسب مناسبة السياق كما يلي 

   في الفاصلة مناسبة التقديم والتأخير - 1

يرى الزركشي أن رعاية الفاصلة غرض ثالث من أغراض التقديم في جملة من اBيات 

مشاكلة الك:م ولرعاية الفاصلة أن يكون في التأخير إخ:ل بالتناسب ، فيقدم ل: الثالث « : بقوله 

اهُ َتْعُبُدونَ ((: ، كقوله  ِ ال)ِذي َخلََقُھن) إِن ُكنُتْم إِي) (Zِ إياه(، بتقديم  37: سورة فصلت  ))َواْسُجُدوا( 

سورة { ))َفأَْوَجَس فِي َنْفِسِه ِخيَفًة م#وَسى (( : لمشاكلة رؤوس اBي ، وكقوله  )تعبدون(على 

ُيَخي)لُ (( : ، فات تناسب الفواصل ؛ /ن قبله  )م#وَسى(عن  )فِي َنْفِسهِ (ه لو أخر ، فإن }67: طه 

َھا َتْسَعى  َك أَنَت ا6َْْعلَى ((: ، وبعده  }66: سورة طه { ))إِلَْيِه ِمن ِسْحِرِھْم أَن) : سورة طه { ))إِن)

اھر أو العدول عن ن ما ورد في القرآن من مخالفة الظإيريد الزركشي أن يقول  .3 »} 68

ا/صل كان لمجرد رعاية الفاصلة ، ولكّن للتقديم والتأخير أغراضا ب:غية تضاف لرعاية 

  . الفاصلة 

اَك َنْسَتِعينُ ((: ففي تقديم المعمول على العامل في قوله تعالى  اَك َنْعُبُد وإِي) سورة {:))إِي)

: يان ا$ختصاص وھو غرض ب:غي يرى الزمخشري أن التقديم والتأخير جاء لب} 5: الفاتحة 

ِ َتأُْمُرون�ي أَْعُبدُ ((: تقديم المفعول لقصد ا$ختصاص كقوله تعالى «  (
سورة الزمر { ))ُقلْ أََفَغْيَر 

، والمعنى نخصك بالعبادة ، ونخصك بطلب } 164:سورة ا/نعام { ))أََغْيَر ّ
ِ أَْبِغي َرّباً (( }64:

  . 4» المعونة 
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، ) نعبدك(خر الدين الرازي ھذا المعنى ، وبّين أن المعنى سيتغير لو قيل وقد لحظ ف

لم يفد نفي عبادتھم لغيره ؛ /نه $ امتناع في أن يعبدوا � ويعبدوا غير � كما ھو « : وقال 

اَك َنْعُبدُ ((دأب المشركين ، أما لما قال  ، أو 1»أفاد أنھم يعبدونه و$ يعبدون غير �) )إِي)

  .ستعينون بغير � ي

وخالف ضياء الدين ابن ا/ثير ما ذكره الزمخشري من ا$ختصاص ، وجعل التقديم  

والتأخير في الفاصلة لمراعاة حسن النظم السجعي ، أي رعاية الفاصلة التي ھي على حرف 

من نعبدك ونستعينك ، لم يكن له : قُدم لمكان نظم الك:م ؛ /نه لو قال « : النون ، ويقول 

اَك َنْسَتِعينُ ((: الحسن ما لقوله  اَك َنْعُبُد وإِي) اْلَحْمُد Zِّ َرب� ((: أ$ ترى أّنه تقدم قوله تعالى  ))إِي)

ِحيِم . اْلَعالَِميَن  ْحمـِن الر) ينِ . الر) ؛ وذلك لمراعاة حسن } 4 – 2: سورة الفاتحة {)) َمالِِك َيْوِم الد�

نعبدك ونستعينك لذھبت تلك الط:وة ، : النون ، ولو قال  النظم السجعي الذي ھو على حرف

  . 2» وزال ذلك الحسن 

وفي مخالفة ابن ا/ثير شيء من عدم الصحة ؛ لتعلق التقديم والتأخير بالمعنى مع رعاية 

اعلم أن من الخطأ أن يقسم ا/مر في تقديم « : الفاصلة ؛ و/ن عبد القاھر الجرجاني يقول 

مين ، فيجعل مفيدا في بعض الك:م وغير مفيد في بعض ، وأن يعلل تارة الشيء وتأخيره قس

  . 3»  بالعناية ، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرح لھذا قوافيه ولذلك سجعه

الفعل ، وھو تقديم المعمول على العامل   )َيْعُبُدونَ (المفعول به على  )إياكم(وفي  تقديم 

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدونَ وَ ((: في قوله تعالى  ً ُثم) َيقُولُ لِْلَمVَئَِكِة أََھُؤَ-ء إِي) :  ))َيْوَم َيْحُشُرُھْم َجِميعا

وفي التعبير « : ، يرى البقاعي في ھذا التقديم والتأخير أنه جاء ل:ختصاص } 40: سورة سبأ {

   .4»  بالخالص بما يدل على ا$ختصاص تنبيه لقريش على أنه $ يعتد من العبادة إ$ 

، فجاء ھنا ) يعبدونكم: (وھذا انسب وأنه لما تقدم انفصل ولو تأخر لتصل ، أي يصبح 

فاصلة ) َيْعُبُدونَ (؛ /نه أبلغ في الخطاب ولكون  وإنما قدم« : مع زيادة المعنى رعاية الفاصلة 

  . 5»  يعبدونكم ولم تكن فاصلة : ، فلو أتى بالضمير متص: كان التركيب 

ُبوْا بِآَياتَِنا َوأَنفَُسُھْم َكاُنوْا َيْظلُِمونَ ((: قوله تعالى  وفي  ))َساء َمَثVً اْلَقْوُم ال)ِذيَن َكذ)

، يرى الزمخشري وفخر الدين الرازي أّن ھذا التقديم والتأخير ورد } 177: سورة ا/عراف {

وھو . 6نھم إلى غيرھال:ختصاص ، كأنه قيل وخصوا أنفسھم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم ع
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وھو منقطع عن الصلة قبله ، وما ظلموا بالتكذيب إ$ أنفسھم فإن وباله $ يتخطاھا ، ولذلك قدم 

إيقاعي وھو إجراء : وقد حقق تقديم المفعول فيما تقدم من اBيات غرضين ، ا/ول . المفعول 

  . ب:غي وھو ا$ختصاص : الفاصلة مع ما تقدمھا ، والثاني 

، } 31 – 30:سورة الحاقة {: ))ُثم) اْلَجِحيَم َصل#وهُ . ُخُذوهُ َفُغل#وهُ ((: الى وفي قوله تع

يرى الزمخشري وفخر الدين الرازي أّن ھذا التقديم والتأخير جاء ل:ختصاص الذي بمعنى 

ا$ستثناء أي معناه $ تصلوه إ$ الجحيم ، وھي النار العظمى ؛ /نه كان سلطانا يتعظم على 

للفضيلة السجعية، « بينما يرى ضياء الدين ابن ا/ثير أن ھذا التقديم ، يمكن أن يكون .  1الناس 

خذوه فغلوه ثم صلوه : و$ مراء في أن ھذا النظم على ھذه الصورة أحسن من أن لو قيل 

ويرى الباحث أن التقديم والتأخير حقق غرضين ، ھما رعاية المعنى ورعاية . 2» الجحيم 

  .  الفاصلة

ي تقديم المعمول على معمول آخر أصله التقديم ، كتقديم الجار والمجرور في قوله وف

جار ومجرور  )من آياتنا(: ، وقوله }  23: سورة طه {: ))اْلُكْبَرى ِمْن آَياتَِنالُِنِرَيَك ((: تعالى 

 أي خذ ھذه اBية أيضا بعد« : متعلق بالمفعول الثاني ، حال من الكبرى ، يقول الزمخشري 

أو . أو لنريك بھما الكبرى من آياتنا . قلب العصا حية لنريك بھاتين اBيتين بعض آياتنا الكبرى 

ويلحظ الزمخشري في التقديم والتأخير في الفاصلة . 3»  لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك 

الفواصل ويؤكد ابن عطية أن التقديم والتأخير جاء لمراعاة . التعدد الد$لي لvية القرآنية 

ا6َْْسَماء ((: يحتمل أن يريد وصف اBيات بالكبر على ما تقدم من قوله « : ولزيادة المعنى 

ونحوه ، ويحتمل أن يريد تخصيص ھاتين اBيتين } 18{:  ))َمآِرُب أُْخَرى((، و} 8{:  ))اْلُحْسَنى

   .4»  فإنھما أكبر اBيات كأنه قال لنريك الكبرى فھما معنيان

من (أن يكون « : معنى ومناسبته للسياق دفعت بأبي حيان إلى أن يختار ومراعاة ال

صفة Bياتنا ؛ /ّنه يلزم من ذلك أْن تكون آياته  )الكبرى(في موضع المفعول الثاني ، و )آياتنا

وإذا جعلت .  )الكبرى(تعالى كلھا ھي الكبر ؛ /ّن ما كان بعض اBيات الكبر صدق عليه أّنه 

لم تتصف اBيات بالكبر /ّنھا ھي المتصفة بأفعل التفضيل ، وأيضا إذا جعلت  مفعو$ )الكبرى(

مفعو$ ف: يمكن أْن يكون صفة للعصا واليد معا ؛ /ّنھما كان يلزم التثنية في  )الكبرى(
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وصفيھما فكان يكون التركيب الكبريين ، و$ يمكن أْن يخص أحدھما ؛ /ّن ك: منھما فيھا 

  .1 » معنى التفضيل 

ً َفاْسلُُكوهُ (( :وفي قوله تعالى    سورة الحاقة  {: ))ُثم) فِي ِسْلِسلٍَة َذْرُعَھا َسْبُعوَن ِذَراعا

« : ، يقول الزمخشري )َفاْسلُُكوهُ ( :الجار والمجرور متعلق بقوله ) فِي ِسْلِسلَةٍ (: ، وقوله} 32

  . Z «2رھاق في الجحيم أي $ تسلكوه إ$ في ھذه السلسلة ، كأّنھا أفضع من سائر مواضع ا

بينما يرى ضياء الدين ابن . فالتقديم والتأخير جاء ل:ختصاص الذي بمعنى ا$ستثناء    

: لمكان نظم الك:م ، و$ شك أن ھذا نظم أحسن من أْن لو قيل « ا/ثير أّنه جاء في ھذه اBية ، 

  . عاية الفاصلة ، وھو ھنا يميل إلى ر 3» ثم اسلكوه في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا 

اِضَرةٌ ((: وتقديم الظرف في قوله تعالى    َھا َناِظَرةٌ . ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ ن) سورة {:  ))إِلَى َرب�

تنظر إلى رّبھا خاصة $ تنظر إلى غيره ، وھذا معنى تقديم « يقول الزمخشري }   23القيامة 

َك َيْوَمئٍِذ الْ ((: المفعول أ$ ترى إلى قوله  َك َيْوَمئٍِذ اْلَمَساقُ ((، } 12{:  ))ُمْسَتَقر# إِلَى َرب� )) إِلَى َرب�

كيف دل فيھا التقديم على معنى ا$ختصاص ، ومعلوم أّنھم ينظرون إلى أشياء $ يحيط . } 30{:

  . 4» بھا الحصر و$ تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخ:ئق كلھم 

ُوُجوهٌ ((ما قدم /جل نظم الك:م ؛ /ّن قوله إنّ « : بينما يرى ضياء الدين ابن ا/ثير   

اِضَرةٌ  َھا َناِظَرةٌ . َيْوَمئٍِذ ن) أحسن من أْن لو قيل يومئذ ناضرة ناظرة إلى ربھا ، والفرق  ))إِلَى َرب�

ويقصد بنظم الك:م ھنا مراعاة التركيب والتناسب فيه ، ويلحظ ابن . 5» بين النظمين ظاھر

، وھذا التجاور يربك القارئ ) ناضرة وناظرة(تمل تجاور لفظتي ا/ثير في التقدير المح

  . والمتلقي وھو وجه حسن لو جمع له رعاية المعنى 

 ))َفأَْوَجَس فِي َنْفِسِه ِخيَفًة م#وَسى((: وفي تقديم الضمير على ما يفسره في قوله تعالى 

صل أن يتصل الفعل وا/ )أوجس(مع انه فاعل للفعل  )موسى(تأخير . } 67: سورة طه {: 

يقول . بالفاعل ويؤخر المفعول به إْن كان في الجملة ، فتأخير ما أصله أْن يقدم لحكمة 

، فإذا جاء بعد أن أخر  )أَْوَجسَ (ھي أن النفس تشوق لفاعل « : الزركشي في بيان المناسبة 

  . ، أي أن التقديم والتأخير جاء للتشويق لمن قام بالفعل  6» وقع بموقع 
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لما كان المقام Zظھار الخوارق على يديه فكان ربما « : ول ضياء الدين ابن ا/ثير ويق

فھم أّنه أوقعه في نفس أحد غيره ، كان المقام ل:ھتمام بتقديم المتعلق ، فقال لذلك $ لمراعاة 

مثل ما  )خيفة موسى(: أي خاصة ، وقدم ما المقام له وا$ھتمام به فقال  )في نفسه(: الفواصل 

خاف من عصاه أول ما رآھا كذلك على ما ھو طبع البشر ، وللنظر إلى الطبع عبر بالنفس $ 

  .  1» القلب مث: 

وإنما قدم المفعول على الفاعل «  ويقول بعد ذلك أّن الفاصلة  تكون لمراعاة النظم 

  . 2» وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر قصدا لتحسين النظم 

يصرح في ھذه اBية أْن التقديم والتأخير فيھا جاء ل:ھتمام وھو غرض  وابن ا/ثير

ب:غي ، ولمراعاة الفاصلة ، وھو غرض إيقاعي ، بينما رأيناه في  اBيات السابقة يصرح 

بمراعاة الفاصلة فقط ، وھذا ما أرد أن يثبته الباحث عند ا$ستشھاد بقول عبد القاھر الجرجاني 

من الخطأ تقسيم ا/مر في تقديم الشيء وتأخيره ، فجعله مفيدا مرة وغير في النص السابق ، أن 

  . مفيد مرة أخرى 

َوُكل) إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ ((: وفي تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة في قوله تعالى   

ً َيْلَقاهُ َمن َيْلَقاهُ (}  13: سورة اZسراء {: ))ُشوراً َطآئَِرهُ فِي ُعُنقِِه َوُنْخِرُج لَُه َيْوَم اْلقَِياَمِة ِكَتابا

يرى السيد الطباطبائي . 3حاٌل من يلقاه  )َمْنُشوراً (صفة و) َيْلَقاهُ (صفتان للكتاب ، أو ) َمنُشوراً 

إشارة إلى أّن كتاب ا/عمال بحقائقھا مستور عن إدراك اZنسان « في التقديم والتأخير ، 

رجه � سبحانه ل5نسان يوم القيامة فيطلعه على محجوب وراء حجاب الغفلة ، وإّنما يخ

وفي ذلك د$لة على أّن ذلك أمر مھيأ له غير  . )َيْلَقاهُ َمنُشوراً (: تفاصيله ، وھو المعني بقوله

؛ /ّن المحصل أّن  ))َوُكل) إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطآئَِرهُ فِي ُعُنِقهِ ((: مغفول عنه فيكون تأكيدا لقوله

وأما ثانيا فkّنه مكتوب  .تناله تبعة عمله $ محالة أما أو$ فkّنه $زم له $ يفارقه اZنسان س

، ويشير الطباطبائي إلى أن الفاصلة جاءت لتأكيد ما تقدمھا  4» كتابا سيظھر له فيلقاه منشورا 

  . من آيات 

سورة {: )) َوا6ُْوَلى َفلِل)ِه اْ[ِخَرةُ ((  :وفي تقديم ما ھو متأخر في الزمان في قوله تعالى 

أي ھو مالكھما ، فيعطي منھما ما يشاء ، ويمنع من يشاء ، « :، يقول أبو حيان } 25: النجم 

وقّدم اBخرة على ا/ولى ، لتأخرھا في ذلك، ولكونھا . وليس /حد أن يبلغ منھما إ$ ما شاء � 

                                                
   29 – 28/  5نظم الدرر  -1
   221/  2لسائر المثل ا - 2
 610/  2الكشاف : ينظر  -3
   56 – 55/  13الميزان في تفسير القرآن  - 4
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بينما يرى اBلوسي أّن . ة الفاصلة ، أي أّنه يقول برعاي1» فاصلة ، فلم يراع الترتيب الوجودي 

قدمت اBخرة اھتماما برد ما « : التقديم والتأخير في ھذه اBية لمراعاة المعنى و/جل ا$ھتمام 

؛ /ن المھم عندھم اBخرة وما فيھا من نعيم مقيم $  2))ھو أھّم أطماعھم عندھم من الفوز فيھا 

  . عنھا  زوال فيه بعكس الحياة الدنيا ، فقد انقطعوا

، تقول } 4: سورة الضحى {: ))َولWَِْخَرةُ َخْيٌر ل)َك ِمَن ا6ُْوَلى((: وفي قويه تعالى 

عدل البيان القرآني فيھا عما ھو مألوف ، ومتبادر من تقديم « : الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

ديم اBخرة وليس القصد إلى رعاية الفاصلة ، وھو وحده الذي اقتضى تق. ا/ولى على اBخرة 

وإنما اقتضاه المعنى أو$ ، في سياق البشرى والوعيد ، إذ اBخرة خير وأبقى . ھنا على ا/ولى 

وبھذا الملحظ البياني قدمت اBخرة على ا/ولى في سياق . ، وعذابھا أكبر وأشد وأخزى 

  .3» البشرى للمصطفى بآية الضحى 

ا بَِرب� ((: وفي تقديم الفاضل على ا/فضل في قوله تعالى    داً َقالُوا آَمن) َحَرةُ ُسج) َفأُْلقَِي الس)

إّن فرعون ادعى الربوبية « : ، يقول فخر الدين الرازي } 70: سورة طه {: ))َھاُروَن َوُموَسى

ُكُم ا6على((: في قوله  َما َعلِْمُت لَُكْم ّمْن ((: واZلھية في قوله} 24: سورة النازعات { ))أََناْ َرب#

: آمنا برب العالمين لكان فرعون يقول : ، فلو أّنھم قالوا } 38: سورة القصص { ))ْيِريإله غَ 

إّنھم آمنوا بي $ بغيري فلقطع ھذه التھمة اختاروا ھذه العبارة ، والدليل عليه أّنھم قدموا ذكر 

لَْم أَ ((: ھارون على موسى ؛ /ن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى بناء على أّنه رباه في قوله 

، فالقوم لما احترزوا عن إيھامات فرعون $ جرم } 18: سورة الشعراء{ ))ُنَرّبَك فِيَنا َولِيداً 

، أي جاءت الفاصلة لدفع اZيھام وفي ذلك  4» قدموا ذكر ھارون على موسى قطعاً لھذا الخيال 

  . التفت جميلة من الفخر الرازي 

في سورة ا/عراف ، ويرجح التعدد  ويقارن أبو حيان ما ورد في سورة طه بما ورد  

قدم موسى في ا/عراف ، وأخر ھارون /جل الفواصل ولكون « : الد$لي الذي كونته الفاصلة 

موسى ھو المنسوب إليه العصا التي ظھر فيھا ما ظھر من اZعجاز ، وأخر موسى /جل 

رب : (فة بقولھم على أنه يحتمل أن يكون القو$ن من قائلين نطقت طائ... الفواصل أيضا 

ولما اشتركوا في المعنى صح نسبة ) رب ھارون وموسى: (، وطائفة بقولھم ) موسى وھارون

                                                
 162/  10البحر المحيط   - 1
 2/  20روح المعاني  - 2
   258ا-عجاز البياني في القرآن  -3
   439/  10التفسير الكبير  - 4
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وقيل ) . موسى(ھنا /ّنه كان أكبر سناً من ) ھارون(قدم : وقيل . كل من القولين إلى الجميع 

قول أنا /ّن فرعون كان ربNى موسى فبدؤوا بھارون ليزول تمويه فرعون أّنه ربى موسى في

ولم يكتفوا بقولھم برب العالمين للنص على أنھم آمنوا  )رب ھارون وموسى(: وقالوا. ربيته 

  . 1» ھذين وكان فيما قبل يزعم أنه رب العالمين ) برب(

  مناسبة الجنس في الفاصلة  -  2  

ُه َتْذِكَرةٌ ((: تأنيث ما أصله أن يذكر في آيتي سورة المدثر     :  ))َشاء َذَكَرهُ َفَمن . َكV) إِن)

يقول ) تذكرة(مراعاة لتذكير الضمير ولكن عدل إلى ) تذكر(، القاعدة أن يكون } 55 – 54{

للتذكر في ) ذكره(و) إّنه(والضمير في .. يعني تذكرة بليغة كافية ، مبھم أمرھا « : الزمخشري 

ْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ ((: قوله  ما ُذّكر ؛ /ّنھا في معنى الذكر أو القرآن ، وإنّ } 49{:  ))َفَما لَُھْم َعِن الت)

 ((2  .  

اَس َكأَن)ھُْم ((: وفي إيثار تذكير اسم الجنس وإيثار تأنيثه في آية سورة القمر  َتنِزُع الن)

نَقِعرٍ  : النخل يذكر ويؤنث ، ويقال ) منقعر: (وقوله « : ، يقول الزجاج } 20{: ))أَْعَجاُز َنْخٍل م#

ويرى فخر . 3)) ھذه نخل : ھذا نخل ومن قال : ، فمنقعر على من قال ھذا نخل، وھذه نخل 

ْسَتِمر4 (: الدين الرازي  أّن في تلك السورة كانت أواخر اBيات تقتضي ذلك لقوله  } 19{: :  )م#

فإّن الك:م كما يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ  «  ، }7{:  )ومنتشر(} 11{:  )ومنھمر(

ومعناه معنى الجمع ، فيجوز أن ) البقل والنمل(النخل لفظه لفظ الواحد ، كـ: ويمكن أن يقال 

نخل باسق (و) نخل خاٍو وخاوية وخاويات(، و) نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات: (يقال فيه 

وصف النخل روعي في إفراده وتذكيره : (( ويقول الطاھر بن عاشور . 4) )) وباسقة وباسقات

فمجيء الصفة مرة مؤنثة ومرة مذكرة لموصوف واحد . 5)) وله صورة لفظ نخل دون عدد مدل

  . مراعاة /واخر اBيات بعد اعتبار المعنى 

  مناسبة العدد اللغوي في الفاصلة - 3  

َفقُْلَنا َيا آَدُم إِن) َھَذا َعُدو4 ل)َك َولَِزْوِجَك ((: ا$ستغناء باZفراد عن التثنية في آية سورة طه    

ِة َفَتْشَقىَفVَ ُيْخِرجَ  ُكَما ِمَن اْلَجن) لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء : ، لسائل أن يسأل } 117{:  ))ن)

                                                
 98/  8البحر المحيط   - 1
   658/  4الكشاف  - 2
   89/  5وإعرابه  معاني القرآن - 3
   498 – 497/  14التفسير الكبير  - 4
   194/  27التحرير والتنوير  - 5
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أحدھما : الجواب من وجھين : (( دون حواء مع اشتراكھما في الفعل ؟ يقول فخر الدين الرازي 

سعادتھم أّن في ضمن شقاء الرجل وھو قّيم أھله وأميرھم شقاءھم كما أّن في ضمن سعادته : 

أريد بالشقاء التعب : الثاني . فاختص الك:م بإسناده إليه دونھا مع المحافظة على رعاية الفاصلة 

ويميل الباحث إلى الوجه ا/ول ؛ /ن فيه . 1))  في طلب القوت وذلك على الرجل دون المرأة

  . رعاية المعنى والفاصلة معا 

َنا َھْب ((: ة الفرقان وفي ا$ستغناء باZفراد عن الجمع في آية سور   َوال)ِذيَن َيُقولُوَن َرب)

قِيَن إَِماماً  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت) اتَِنا قُر) ي) أفرد : (( يقول أبو حيان . } 74{ : ))لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر�

لبس، وإّما  إّما اكتفاء بالواحد عن الجمع ، وحسنه كونه فاصلة ويدل على الجنس و$) إماماً (

وإّما )  حال وح:ل(كـ) آمّ (، وإّما أْن يكون جمع ) إماماً (واجعل كل واحد : /ّن المعنى 

واجعلنا إماماً واحداً دعوا � أْن يكونوا قدوة في الدين ولم يطلبوا : $تحادھم واتفاق كلمتھم قالوا 

  .   أي أّن جمع الفاصلة لغرض التعدد الد$لي . 2)) الرئاسة 

َماَواِت َوا6َْْرِض َوَ- َخْلَق أَنُفِسِھْم َوَما ((: ي آية سورة الكھف وف َما أَْشَھدت#ُھْم َخْلَق الس)

ِخَذ اْلُمِضل�يَن َعُضداً  ، أي اعضادا ، وإنما أفرد ليعدل رؤوس اBي باZفراد } 51{: ))ُكنُت ُمت)

ھي ) عضدا(فكانت ) بد$ موعدا ، وأحدا ، و( والفواصل السابقة ھي . 3والعضد المعين 

  .ا/نسب من جھة ا$لتحام مع سائر الفواصل 

إنما وضع ذلك موضع ضميرھم ذماً لھم وتسجي:ً عليھم باZض:ل : (( يقول اBلوسي  

وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذھم أولياء ، والعضد في ا/صل ما بين المرفق إلى الكتف 

ھنا ولكونه نكرة في سياق النفي عّم  وفسر بالجمع واZفراد ويستعار للمعين كاليد وھو المراد 

لرؤوس اBي ، وقيل إنما لم يجمع ؛ /ّن الجميع في حكم الواحد في عدم الص:حية ل:عتضاد ، 

أي وما كنت متخذھم أعواناً في شأن الخلق أو في شأن من شؤوني حتى يتوھم شركتھم في 

  .4)) علھم بناء على الشركة في بعض أحكام الربيوبية التولي فض:ً عن ا$ستبدال الذي لزم ف

َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرب�ِه ((: وفي ا$ستغناء بالتثنية عن اZفراد في آية سورة الرحمن   

َتاِن  وقد يكون في العربية جنة تثنيھا : (( ، ينقل الفراء في تثنية ما أصله أن يفرد } 46{:  ))َجن)

ذلك أن الشعر له قواف يقيمھا الزيادة والنقصان فيحتمل ما $ يحتمله و.. العرب في أشعارھا 

   .5)) الك:م 

                                                
   125/  22التفسير الكبير  - 1
   387/  8البحر المحيط   -2
   60/  1البرھان في علوم القرآن : ينظر  - 3
   296/  15روح المعاني  - 4
   68/  5معاني القرآن  - 5
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وھذا من أعجب ما حمل عليه كتاب � ، ونحن نعوذ باG من أْن : (( ويرد عليه ابن قتيبه 

ف ، ونجيز على �  ف ھذا التعس} Nالزيادة والنقص في الك:م لرأس آية ، وإنما  -جل ثناؤه –نتعس

سورة { ))َوَما أَْدَراَك َما ِھَيهْ ((أن يزيد ھاء للسكت كقوله تعالى : يجوز في رؤوس اBي 

ُنوَنا((، وألفاً كقوله } 10: القارعة  ِ الظ# (Zأو يحذف } 10: سورة ا/حزاب { ))َوَتُظن#وَن ِبا ،

ً َوِرْئياً ((ھمزة من الحرف ، كقوله  َوالل)ْيِل إَِذا ((كقوله ، أو ياء } 74: سورة مريم {)) أََثاثا

إذا تم ، : ، لتستوي رؤوس اBي ، على مذھب العرب في الك:م } 4: سورة الفجر { ))َيْسرِ 

. 1))فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره ؛ /ّن ھذا $ يزيل معنى عن جھته، و$ يزيد و$ ينقص 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم ((عالى وكأن الملجئ للفراء إلى ذلك قوله ت: (( ويعتذر الزركشي عن الفراء  َوأَم)

ْفَس َعِن اْلَھَوى  ِه َوَنَھى الن) َة ِھَي اْلَمأَْوى. َرب� ، وعكس } 41- 40: سورة النازعات { ))َفإِن) اْلَجن)

ِة َفَتْشَقى ( (ذلك قوله تعالى  ُكَما ِمَن اْلَجن) ، على أّن ھذا قابل } 117:سورة طه {)) َفVَ ُيْخِرَجن)

سورة { ))َذَواَتا أَْفَنانٍ ((ل ؛ فإن ا/لف ول:م للعموم ، خصوصا أّنه يرد على الفراء قوله للتأوي

لما قال تعالى في حق المجرم إّنه يطوف (( ويقول فخر الدين الرازي أّنه .  2)) } 48: الرحمن 

في حق  بين نار وبين حميم آن ، وھما نوعان ، ذكر لغيره وھو الخائف جنتين في مقابلة ما ذكر

ھھنا : المجرم ، لكّنه ذكر ھناك أّنھم يطوفون فيفارقون عذابا ويقعون في اBخر ، ولم يقل 

يطوفون بين الجنتين بل جعلھم � تعالى ملوكا وھم فيھا يطاف عليھم و$ يطاف بھم احتراما 

قابل وتوجيه الرازي لطيف جدا ؛ /ن النص القرآني يستعمل الت .3)) لھم وإكراما في حقھم 

  . الجمالي Zيصال المعنى 

قُل ل�ِعَباِدَي ال)ِذيَن آَمُنواْ ((: وفي ا$ستغناء بالجمع عن اZفراد في آية سورة إبراھيم    

ن َقْبِل أَن َيأْتَِي َيْوٌم -) َبْيٌع فِيهِ  ا َرَزْقَناُھْم ِسّراً َوَعVنَِيًة م� Vََة َوُينفِقُوْا ِمم) َو-َ  ُيِقيُموْا الص)

 ٌ   .  }31{:))ِخVَل

ن ((: وفي آية سورة البقرة جاءت في المقطع  ا َرَزْقَناُكم م� َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا أَنِفقُواْ ِمم) َيا أَي#

الُِمونَ  ، يقول } 254{ :  ))َقْبِل أَن َيأْتَِي َيْوٌم -) َبْيٌع فِيِه َو-َ ُخل)ٌة َو-َ َشَفاَعٌة َواْلَكافُِروَن ُھُم الظ)

إن المراد من الخ:ل ھنا آثارھا ، بقرينة المقام ، وليس المراد نفي الخلة  «: اھر بن عاشور الط

الصداقة وجمعھا «: فالخلة ھي . ، ويريد بقرينة المقام مناسبة المقام  4 »، أي الصحبة والمودة 

ل أيضا الدا) خاللت(وتحتمل أن تكون مصدر ) الخلة(خ:ل ، والخ:ل تحتمل أن تكون جمع 

وقد جاء بھا بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة ؛ /ّنه ذكر في آية . على المشاركة 
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فلھا ) الخلة(تحتمل معنيين في السياق ، أما ) الخ:ل(إن كلمة ... إبراھيم ما زاد على آية البقرة 

براھيم فزاد معناھا على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى فناسب ذكر الخ:ل في إ. معنى واحد 

  . 1 »دون البقرة 

  )ا_حVل اللفظي(مناسبة إيقاع شيء مقام شيء آخر في الفاصلة  - 3333  

وفي إيقاع . ھو إيقاع لفظ محل لفظ آخر لد$لة ب:غية وحاجة سياقية : اZح:ل اللفظي 

ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأََقا((: الظاھر موقع المضمر في آية سورة ا/عراف  Vََة إِن)ا َوال)ِذيَن ُيَمس) ُموْا الص)

، يقول ) أجرھم(بد$ من ) اجر المصلحين(، ورد في اBية } 170{:  ))-َ ُنِضيُع أَْجَر اْلُمْصلِِحينَ 

إنا $ نضيع أجرھم ؛ /ّن المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب : المعنى : (( الزمخشري 

 ((2 .  

َوإَِذا َقَرْأَت اْلقُرآَن َجَعْلَنا ((: اZسراء في آية سورة ) فاعل(موقع ) مفعول(وفي وقوع   

ْسُتوراً  أي ساترا ، يقول فخر الدين } 45{:  ))َبْيَنَك َوَبْيَن ال)ِذيَن -َ ُيْؤِمُنوَن بِا[ِخَرِة ِحَجاباً م)

  : والجواب عنه من وجوه . أّنه كان يجب أْن يقال حجابا ساترا : (( الرازي 

حجاب حجاب يخلقه � تعالى في عيونھم بحيث يمنعھم ذلك الحجاب أّن ذلك ال: الوجه ا/ول 

، وذلك الحجاب شيء $ يراه فكان مستورا من ھذا ) صلى � عليه وسلم(عن رؤية النبي 

  .الوجه 

في الجواب أّنه كما يجوز أْن يقال $بن وتامر بمعنى ذو لبن وذو تمر : والوجه الثاني  

  . 3))معناه ذو ستر ) وراً مست(فكذلك $ يبعد أن يقال 

إّنك مشئوم : إّن الفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول (( والوجه الثالث أورده عن ا/خفش 

)) شائم ويامن ؛ /ّنه من شأمھم ويمنھم ، والحجاب ھھنا ھو الساتر : علينا وميمون ، وإّنما ھو 
إ$ أّن كثيرا منھم طعن في ھذا القول وتابعه عليه قوم ، (( ويعلق الرازي على رأي ا/خفش . 4

  . 5)) ، والحق ھو الجواب ا/ول 

اِضَيةٍ ((: في آية سورة الحاقة ) مفعول(موقع ) فاعل(وفي وقوع    : ))َفُھَو فِي ِعيَشٍة ر)

المعنى أّنھا : وصف العيشة بأّنھا راضية فيه وجھان ا/ول :(( ، يقول فخر الدين الرازي } 21{
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: والثاني. ا كالدارع والنابل ، والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة منسوبة إلى الرض

   .1)) أّنه جعل الرضا للعيشة مجازا مع أّنه صاحب العيشة

  مناسبة الزيادة أو الحذف في الفاصلة  - 4

ومن مظاھر الب:غة في الفواصل زيادة بعض ما في ا/لفاظ أو حذفھا ، يقول الزركشي 

إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تّطرد متأكد جدا ، ومؤثر في اعتدال نسق  اعلم أنّ : (( 

الك:م وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما ، ولذلك خرج عن نظم الك:م /جلھا في مواضع 

  . 2)) حذف ھمزة أو حرف اطرادا : والثاني .. أحدھا زيادة حرف /جلھا 

يحتاج المتكلمون إلى المد كثيرا في حرف المد ،  وفي زيادة الحرف في الفاصلة زيادة

ويكون ذلك في .  3)) ليكون المد عوضا من شيء قد حذفوه ، أو للين الصوت فيه (( ك:مھم ؛ 

وھو إبدال التنوين بعد فتح غير ھاء التأنيث ألفا ، وحذفه بعد ضم وكسر ، ومنه إبدال : (( القلب 

  .  4 ))نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفا 

فمن المقرر في القواعد أّن . لرعاية الفاصلة ((ويرى الدكتور تمام حسان ھذا العدول 

ا/لف تنوب عن التنوين الذي بعد الفتحة عند الوقف ؛ و/ّن التنوين الذي نابت عنه ا/لف $ 

خلت النصوص العربية من الجمع بينھما حتى في قوافي الشعر ، ) أل(يجتمع مع أداة التعريف 

  . 5)) في قوافي الشعر ألف إط:ق وليست ألف إبدال أو تعويض ) أل(ن ا/لف التي تجامع /

: وتأتي ألف اZبدال في القرآن في كلمات اقترنت بأداة التعريف في سورة ا/حزاب 

ن َفْوقُِكْم َوِمْن أَْسَفلَ ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت ا6َْْبَصاُر َوَبلََغِت الْ (( قُلُوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظن#وَن إِْذ َجاُؤوُكم م�

ُنوَنا ِ الظ# (Zاِر َيقُولُوَن َيا لَْيَتَنا أََطْعَنا ((: وفي قوله تعالى . } 10{: ))ِبا َيْوَم ُتَقل)ُب ُوُجوُھُھْم فِي الن)

ُسوَ-  َ َوأََطْعَنا الر) (
ا أََطعْ )): وفي قوله تعالى . } (( : }66 َنا إِن) َنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َوَقالُوا َرب)

 Vَبِي با/لف  يقول فخر ) الفتحة(، في اBية ا/خيرة الوقوف على النصب }  67{ : ))َفأََضل#وَنا الس)

$ شك في أنه منصوب على المصدر ولكن ا$سم قد يجعل مصدرا كما يقال : ((  الدين الرازي

تم ظنا بعد ظن ، أي ما ثبتم على ظن فالفائدة ظنن: فكأنه قال . ضربته سياطا ، وأدبته مرارا : 

ظنونا ، تبين أن فيھم : تظنون ظنا  جاز أن يكونوا مصيبين فإذا قال : ھي أن � تعالى لو قال 

فقوله  )...(من كان ظنه كاذباً ؛ /ن الظنون قد تكذب كلھا ، وقد يكذب بعضھا إذا كانت في أمر 
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،  1))ما كان يفيد ھذا . تظنون باG ظنا : لظن ، ولو قال أفاد أن فيھم من أخطأ ا) الظنونا: (

  .كان لمراعاة المعنى الرازي يرى أن العدول إلى ألف اZبدال 

بِيVَ ((: وقد اجتمع في سورة ا/حزاب بِيلَ ((، و ))َفأََضل#وَنا الس) ، وكلمة  ))َيْھِدي الس)

لك أّن الك:م في ھذه اBيات عن ھؤ$ء  مزيدة با/لف في آخر اBية ا/ولى ، وعلة ذ) السبي:(

وھم يمدون أصواتھم بھا في النار ، على أّنه ليس في أول السورة عذاب ، فجاءت اBية الثانية 

، فھي في اBية الثانية تصور الحالة الطبيعية من ) السبي:(وليست ) السبيل(على حالھا 

جعلت فواصل : ف Zط:ق الصوت زيادة ا/ل« :اصطراخھم في العذاب ، ويقول الزمخشري 

اBي كقوافي الشعر ، وفائدتھا الوقوف والد$لة على أّن الك:م قد انقطع ، وأّن ما بعده مستأنف 

« 2.  

: في الفاصلة ورد في حذف ياء المنقوص المعّرف في آية سورة الرعد وحذف الحرف

ووجه حذفھا مع أنھا  «: ، يقول أبو حيان }  9{:  ))َعالُِم اْلَغْيِب َوالش)َھاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعالِ ((

  .3»تحذف مع التنوين ، وإن تعاقب التنوين ، فحذفت مع المعاقب إجراء له مجرى المعاقب

َعَك َرب#َك َوَما ((: وفي حذف الحرف الذي يعرب مفعو$ في آية سورة الضحى  َما َود)

حذف الضمير من  «: ذلك الزمخشري ، يكون ل:ختصار اللفظي ، يقول في  } 3 {:)) َقلَى

اِكَراتِ ((: في قوله ) الذاكرات(كحذفه من ) قلى( َ َكِثيراً َوالذ) (
اِكِريَن  : سورة ا/حزاب { ))َوالذ)

وھو اختصار لفظي لظھور ) فأغنى .. فھدى .. فآوى : ( ، يريد والذاكراته ونحوه  }35

  . 4 »المحذوف 

أحدھا حذفت الكاف اكتفاء  «: الكاف من وجوه  ويرى فخر الدين الرازي أن حذف

؛ و/ّن رؤوس اBيات بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ، ) ودعك(بالكاف ا/ولى في 

   .5 »فائدة اZط:ق أّنه ما ق:ك و$ أحد من أصحابك : وثانيھا 

ذين ويجمع الرازي بين النظم السجعي أي رعاية الفاصلة وبين رعاية المعنى في ھ

مع د$لة  )َوَما َقلَى(: إن حذف كاف من  « :وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن . الوجھين 

السياق عليھا ، تقتضيه حساسية مرھفة بالغة الدقة واللطف ، ھي تحاشي خطابه تعالى رسوله 

ما ق:ك ؛ لما في القلى من حس الطرد : المصطفى ، في موقف اZيناس، بصريح القول 
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، وشدة البغض ، أما التوديع ف: شيء فيه من ذلك ، بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن  واZبعاد

  .1 »بأنه $ يكون وداع إ$ بين ا/حباب ، كما $ يكون توديع إ$ مع رجاء العودة وأمل اللقاء 

سورة {:)) َوالل)ْيِل إَِذا َيْسرِ ((: وفي حذف حرف الفعل غير المجزوم في قوله تعالى  

القول في ذلك أن الفواصل والقوافي موضع وقف ،  «: ، يقول فخر الدين الرازي }4: لبفجر 

والوقف موضع تغيير ، فلما كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف واZسكان 

وروم الحركة فيھا ، غيرت ھذه الحروف المشابھة للزيادة بالحذف ، وأما من أثبت الياء في 

الفعل $ يحذف منه في الوقف كما يحذف في ا/سماء : فإنه يقول  يسري في الوصل والوقف

  . 2 »ھو يقضي وأنا أقضي فتثبت الياء ، و$ تحذف : قاض وغاز ، تقول : نحو 

ويكفي للرد على من ذھبوا إلى حذف الياء في  «: وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

رآن الكريم لم يقتصر على حذفھما ھنا في آيات الفجر ، لرعاية الفاصلة ، أن نلفت إلى أن الق

مقاطع اBيات ، ليسلم لھم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية الفواصل ، وتماثل رؤوس اBيات ، 

وإنما حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل اBخر ، وواوه أيضا ، وياء المنقوص مضافا ومعرفا 

القائلون بالحذف لرعاية الفواصل قد تعجلوا  أف: يكون... في أواسط الجمل ودرج الك:م ) أل(بـ

  .3 »بمثل ھذا القول في آيات الفجر 

يقول ، } 16{ :))َفَكْيَف َكاَن َعَذابِي َوُنُذرِ ((: وفي حذف ياء اZضافة في آية سورة القمر

النذر جمع نذير فھل ھو مصدر كالنسيب والنحيب أو فاعل كالكبير  «: فخر الدين الرازي

أكثر المفسرين على أنه مصدر ھھنا ، أي كيف كان عاقبة عذابي وعاقبة : ل والصغير؟ نقو

إنذاري والظاھر أّن المراد ا/نباء ، أي كيف كان عاقبة أعداء � ورسله ؟ ھل أصاب العذاب 

من كذب الرسل أم $ ؟ فإذا علمت الحال يا محمد فاصبر فإّن عاقبة أمرك كعاقبة أولئك النذر 

  .4 »؛ /ّنه مصدر ولو جمع لكان في جمعه تقدير وفرض و$ حاجة إليه  ولم يجمع العذاب

  مناسبة الجملة في الفاصلة  - 5

في إيراد الجملة التي رد بھا ما قبلھا على غير وجه المطابقة في ا$سمية والفعلية ،   

ا ِباZِّ َوِبالْ ((: وذلك في آية سورة البقرة  اِس َمن َيقُولُ آَمن)  ))َيْوِم ا[ِخِر َوَما ُھم بُِمْؤِمنِينَ َوِمَن الن)

: قولھم  ))َوَما ُھم بُِمْؤِمنِينَ : ((كيف طابق قوله : فإْن قلت  «: ، يقول الزمخشري }  8{ :

ا باZ وباليوم ا6خر(( وا/ول في ذكر شأن الفعل $ الفاعل ، والثاني في ذكر شأن الفاعل  ))آَمن)

أّدى إلى الغرض  ار ما ادعوه ونفيه ، فسلك في ذلك طريقالقصد إلى إنكا: $ الفعل ؟ قلت 
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وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره ، وھو إخراج ذواتھم وأنفسھم من أْن . المطلوب 

وإذا . تكون طائفة من طوائف المؤمنين ، لما علم من حالھم المنافية لحال الداخلين في اZيمان 

ھذه الصفة ، فقد انطوى تحت الشھادة عليھم بذلك نفى ما  شھد عليھم بأّنھم في أنفسھم على

  .1 »انتحلوا إثباته /نفسھم على سبيل البت والقطع 

ا ال)ِذيَن ((: وفي إيراد أحد القسمين غير مطابق لvخر ، في سورة العنكبوت     َوَلَقْد َفَتن)

ُ ال)ِذيَن َصَدقُوا َولَيَ  (
بصيغة الفعل ،  )َصَدقُوا(ورد . } 3{: ))ْعلََمن) اْلَكاِذبِيَن ِمن َقْبلِِھْم َفلََيْعلََمن) 

إّن اسم الفاعل يدل في كثير من  «: بصيغة اسم الفاعل ، يقول فخر الدين الرازي ) اْلَكاِذبِينَ (و

: المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه ، والفعل الماضي $ يدل عليه كما يقال 

، فإّنه $ يفھم ) ف:ن نافذ ا/مر(و) ف:ن نفذ أمره(و) ف:ن شارب الخمر(و )ف:ن شرب الخمر(

وقت نزول : إذا ثبت ھذا فنقول . من صيغة الفعل التكرار والرسوخ  ومن اسم الفاعل يفھم ذلك 

اBية كانت الحكاية عن قوم قريبي العھد باZس:م في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستديمين 

بصيغة الفعل أي وجد منھم ) ال)ِذيَن َصَدقُوا: (رين عليه ، فقال في حق المؤمنين للكفر مستم

أي أّن سبب . 2»بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام) اْلَكاِذبِينَ (الصدق ، وقال في حق الكافر 

  . عدم المطابقة لتنبيه المتلقي حال الفريقين 

ذي أورد نظيرھا من الجملة ا/خرى  وفي إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه ال

: ، يقول أبو حيان }177{:  ))أُولَـئَِك ال)ِذيَن َصَدقُوا َوأُولَـئَِك ُھُم اْلُمت)قُونَ ((: في آية سورة البقرة 

، وھو مفصول بالفعل ) الذين صدقوا(ا/ول بـ) أولئك(تنوع ھنا الخبر عن أولئك ، فأخبر عن  «

الثاني ) أولئك(ّن ذلك قد وقع منھم وثبت واستقر ، واخبر عن إو الماضي لتحقق اتصافھم به ،

ن ذلك وصف لھم $ يتجدد ، بل صار سجية إبموصول صلته اسم الفاعل ليدل على الثبوت، و

لھم ووصفاً $زماً ، ولكونه أيضاً وقع فاصلة آية ، /ّنه لو كان فع:ً ماضياً لما كان يقع فاصلة 

« 3 .  

  

  

  

  

  
                                                

   94/  1الكشاف  - 1
   123/  12التفسير الكبير  - 2
   162/  2البحر المحيط   -3



  

 

56  

  

  في مشكVت الفواصل  توجيه المعنى

اھتم المفسرون بتوجيه المعنى في الفاصلة ، وبذلوا ما بذلوه في بيان وجوه انقيادھا 

$ تحسن المحافظة : في كشافه القديم  «ا/صيل للمعنى ، وقد نقل الزركشي قو$ للزمخشري ، 

ه حسن النظم على الفواصل لمجردھا إ$ مع بقاء المعاني على سدادھا على المنھج الذي يقتضي

والتئامه ، كما $ يحسن تخير ا/لفاظ المونقة في السمع ، السلسة على اللسان ، إ$ مع مجيئھا 

منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة ، فأما أن تھمل المعاني ، ويھتم بتحسين ا/لفاظ وحده ، غير 

   .1 »منظور فيه إلى مؤداه على بال ، فليس من الب:غة في فتيل أو نقير 

وقد لحظ علماء المناسبة أن كثيرا من الفواصل في اBيات القرآنية تھيء في بعض 

ا/حيان لفاصلة بعينھا ، وينقاد لھا المعنى ، ولكن سرعان ما تجد اBية قد ختمت بغيرھا ، 

وبينوا أسرارھا وصلتھا بما قبلھا ، وخاصة تلك الفواصل التي يتم المعنى قبلھا ، و$ تمثل جزءا 

نى اBية ، للقارئ غير المتمعن ، ولكن عند التمعن يتبين وجه مجيء الفاصلة في من مع

واھتم المعتنون بالمناسبة بموضوع بيان صلة الفاصلة بما قبلھا حتى تتضح . الموضع المناسب 

المناسبة بين سياق اBية والفاصلة التي تختم بھا ، ووقفوا كذلك عند بعض الفواصل التي $ تبدو 

  . 2ما قبلھا ظاھرة فكشفوا عن وجه المناسبة بينھا صلتھا ب

وفي النص ) . مشك:ت الفواصل(وقد أطلق السيوطي على ھذا النوع من الفواصل 

القرآني تأتي الفواصل القرآنية متآلفة تمام التآلف مع آياتھا ، ولھا دورھا في إتمام المعنى ، 

يستبدل الفاصلة بغيرھا ما استطاع وما وإيصاله على نحو بديع معجز  حتى لو تكلف متكلف أن 

  . وجد غيرھا يؤدي المعنى واZيقاع معا ، فالفاصلة إذن إحدى صور اZعجاز في البيان القرآني 

ْنُھْم ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى  َنا َواْبَعْث ِفيِھْم َرُسو-ً م� َرب)

َك أَنَت الَعِزيُز الَحِكيمُ َيْتلُو َعلَْيِھْم آَياتَِك َوُيَعل�  يِھْم إِن) لقائل .  }129{: ))ُمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزك�

ْنُھمْ : ((في قوله تعالى  نّ إأن يقول  َنا َواْبَعْث فِيِھْم َرُسو-ً م� إشارة إلى بعث الرسل ، فكيف )) َرب)

َك أَنَت العَ ((: البعث بقوله الدعوة إلى ختم ھذه    ؟ )) ِزيُز الَحِكيمُ إِن)

القرآن يختار الفاصلة بدقة عجيبة تدل على إعجاز بياني ، فھي من جھة المناسبة 

تتوافق مع مضمون اBية ، ومن جھة الصوت تتوافق مع اZيقاع العام لvيات السابقة وال:حقة 

في ) الس:معليه (، على لسان إبراھيم ) العزيز الحكيم(وقد جاء ختم اBية باقتران اZسمين 

وذكر . إشعارا بقدرة � سبحانه وتعالى ) العزيز(دعائه لربه تعظيما وإج:$ ، فذكر اسم 
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تفاؤ$ بتحقيق الخير من � سبحانه وتعالى ، لن يفعل بذريته إ$ ما ھو خير ، وفي ھذا ) الحكيم(

ھو العالم الذي $ : ھو القادر الذي $ يغلب ، والحكيم : العزيز  «: يقول فخر الدين الرازي 

يجھل شيئا ، وإذا كان عالما قادرا كان ما يفعله صوابا ومبرأ عن العبث والسفه ، ولو$ كونه 

  . 1»كذلك لما صح منه إجابة الدعاء و$ بعثة الرسل، و$ إنزال الكتاب

وجه المناسبة أن بعث الرسول تولية ، والتولية $ تكون إ$ من « : ويقول الزركشي

لب على ما يريد ، وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة مرسله  عزيز غا

/ن الرسول واسطة بين المرِسل والمرَسل إليه ، ف:بد وأن يكون حكيما ، ف: جرم كان 

  . 2»اقترانھما مناسبا

َك أَنَت الَعِزيزُ ((: علل بقوله  «: ويقول البقاعي  ء و$ ، أي الذي يغلب كل شي)) إِن)

، أي الذي يتقن ما أراد ف: يتأتى نقضه ، و$ متصف بشيء من ذلك ) الَحِكيمُ (..يغلبه شيء 

غيرك ، في ذلك إظھار عظيم لشرف العلم وطھارة ا/خ:ق ، وأن ذلك $ ينال إ$ بمجاھدات $ 

طلق ذلك يطيقھا البشر ، و$ تدرك أص: إ$ بجد تطھره العزة ، وترتيب أبرمته الحكمة ، ھذا بم

  . . 3»!، فكيف بما يصلح منه للرسالة 

، مناسب ؛ /ن إرسال رسول على ما ) العزيز الحكيم(والختم بـ «: ويقول السيوطي 

وصف ، $ يصدر إ$ عن من اتصف بالعزة وھي الغلبة والقوة ، وبالحكمة التي ھي إصابة 

من صفات ا/فعال ، ويكون ) الحكيم(؛ /نه من صفات الذات ، و) العزيز(مواقع الفعل ، قدم 

  . 4 »الحكيم أنسب بالفواصل 

بمناسبة ما جاء من كون � عالم ) العزيز الحكيم(والخ:صة في ختم اBية السابقة بـ

قادر ، وكل ما يصدر عنه ، يكون نتاجا لتلك الصفتين ، ومن ذلك بعث الرسل ، وما يرتبط 

لبة وعلى العلم والحكمة ، فيجب أن يتصف حامل ببعثھم من التولية التي تقوم على القوة والغ

الرسالة بشرف العلم وطھارة ا/خ:ق ، وھما $ ينا$ن إ$ بالمجاھدة التي $ يطيقھا إ$ الرسل  

  . وما يتبعھا من ترتيب الحكمة وحيثياتھا بتلقين من � 

َم عَ ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى  َما َحر) َم إِن) لَْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالد)

 َ
 َغفُوٌر َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِھل) بِِه لَِغْيِر ّ
ِ َفَمِن اْضُطر) َغْيَر َباٍغ َو-َ َعاٍد َفV إِْثَم َعلَْيِه إِن) ّ

ِحيمٌ  كيف يليق أن يقول ، ف ))َفV إِْثَم َعلَْيهِ : ((نه لما قال تعالى إ: لقائل أن يقول . } 173 {: ))ر)

ِحيمٌ : ((بعده    .؟ فإن الغفران إنما يكون عند حصول اZثم )) إِن) ّ
َ َغفُوٌر ر)
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اZنسان مأمور با/كل ، بل منھي أن يلقي بيده إلى التھلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب 

رازي فيه يرى فخر الدين الوعليه ا/كل ، ويأثم أن ترك ا/كل حتى الموت ، وما ورد في اBية 

أن المقتض للحرمة قائم في الميتة والدم إ$ أنه زالت الحرمة بقيام المعارض، : أحدھا  «: وجوه

فلما كان تناو$ لما حصل فيه المقتضي للحرمة عبر عنه بالمغفرة ، ثم ذكر بعده أنه رحيم يعني 

  . /جل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك 

لحاجة ، فھو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في لعل المضطر يزيد على تناول ا: ثانيھا 

  . تناول الزيادة ، رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة 

أنه تعالى لما بين ھذه ا/حكام عقبھا بكونه غفورا رحيما ؛ /نه غفور للعصاة إذا : اھثالث

  . 1 »تابوا ، وبالمطيعين المستمرين على نھج حكمه سبحانه وتعالى 

لما ذكر  «: مناسبة الختم بصفتي المغفرة والرحمة في ث:ثة أسباب ويعلل أبو حيان 

أشياء اقتضى المنع منھا ، ثم ذكر إباحتھا للمضطر في تلك الحال المقيدة له اتبع ذلك باZخبار 

ِحيمٌ (: عن نفسه بأنه تعالى  ؛ /ن المخاطب بصدد أن يخالف فيقع في شيء من أكل  )َغفُوٌر ر)

ِحيمٌ (للعصاة إذا تابوا ) َغفُورٌ (بر بأنهھذه المحرمات ، فأخ بھم ، أو /ّن المخاطب اضطر ) ر)

ِحيمٌ (له ذلك ) َغفُورٌ (فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فھو تعالى  بأْن أباح له قدر الحاجة ، أو ) ر)

/ّن مقتضى الحرمة قائم في ھذه المحرمات ، ثم رخص في تناولھا مع قيام المانع عن ھذا 

  . 2 »واZباحة بالمغفرة ، ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة الترخيص 

علل  «: ويعلل البقاعي ھذه المناسبة بالترھيب والترغيب في ظ:ل المعنى للصفتين 

فأتى بھذا ا$سم المحيط إشارة إلى عموم ھذا الحكم ) إِن) ّ
َ : (ھذا الحكم مرھبا مرغبا بقوله 

إشعار بأنه $ يصل إلى حال ا$ضطرار إلى ما حرم ) فُورٌ غَ (: للمضطر والموسع ، وفي قوله 

ِحيمٌ ( :وفي قوله ... عليه إ$ عن ذنب أصابه ، فلو$ المغفرة لتممت عليه عقوبته  إنباء بأن ) ر)

من اضطر فأصاب مما اضطر إليه شيئا لم يبغ فيه ولم يعد تناوله من � رحمة توسعة من أْن 

له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة ، ويناله بالرحمة الموسعة يضطر بعدھا إلى مثله فيغفر 

  .3 »التي ينال بھا من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله 

والخ:صة في ختم اBية السابقة بالغفران والرحمة بمناسبة أختصاص اBية ببيان  

يانه الجسدي في إباحة حرمة الميتة والدم ، وما أوجبه � على اZنسان من المحافظة على ك

وبيان حال المطيع /وامر � والعاصي لھا ، فإن كان من . ا/كل ، وما في تركه من ضرر 

  . المطيعين G تعالى فيشمله العفو والغفران إن كان من المضطرين والموسع عليھم 
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َنفاً أَْو َفَمْن َخاَف ِمن م#وٍص جَ ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى 

ِحيمٌ  قوله تعالى  نّ إ: لقائل أن يقول .  }182{:  ))إِْثماً َفأَْصلََح َبْيَنُھْم َفVَ إِْثَم َعلَْيِه إِن) ّ
َ َغفُوٌر ر)

ِحيمٌ : (( إنما يليق بمن فعل فع: $ يجوز ، أما ھذا اZص:ح فھو من جملة )) إِن) ّ
َ َغفُوٌر ر)

  م ؟ الطاعات فكيف بھذا الك:

اZنسان مأمور بالوصية لحفظ الحقوق ، منھي عن الجنف واZثم في وصيته ، وعلى 

  .من يحضر الوصية إن يصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره 

في ث:ثة وجوه ) الغفور الرحيم(ويرى فخر الدين الرازي في تعليل مناسبة ختم اBية بـ 

يه ا/دنى على ا/على كأنه قال أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم أن ھذا من باب تنب: أحدھا  «: 

المذنب ، فبأن أوصل رحمتي عذابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إص:ح ھذا المھم 

  . كان أولى 

يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف واZثم متى : وثانيھا 

  . حيم يغفر له ويرحمه بفضله أصلحت وصيته فإن � غفور ر

أن المصلح ربما احتاج في إيتاء اZص:ح إلى أقوال وأفعال كان ا/ولى تركھا : ا ھوثالث

  . 1»فإذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إ$ اZص:ح فإنه $ يؤاخذه بھا ؛ /نه غفور رحيم

 «: بيان الحكم ويربط البقاعي بين الفاصلة والمقطع فيصرف الصفتين إلى المجتھد في 

ولما كان المجتھد قد يخطئ فلو أوخذ بخطئه أحجم عن ا$جتھاد جزاه � سبحانه عليه بتعليل 

  . 2 »رفع اZثم بقوله إع:ما بتعميم الحكم في كل مجتھد 

وجه المناسبة في الحكم محمول على  «:  التابعيويربط الزركشي بين الحكم وقول 

فرأى منه جنفا على الورثة في وصيته مع فقرھم ، فوعظه  إن من حضر الموصي: قول مجاھد 

في ذلك وأصلح بينه وبينھم حتى رضوا ، ف: إثم عليه ، وھو غفور للموصي إذا ارتدع بقول 

  . 3»من وعظه ، فرجع عما ھّم به وغفرانه لھذا برحمته $ خفاء به 

لم يتم ، وذلك من والخ:صة في ختم اBية السابقة بمناسبة الھم بأمر محرم ، ولكن 

  .  خ:ل تنبيه الموصي والموصى له ، ومن حضر الوصية ، وحاول اZص:ح واجتھد في ذلك 

ن َبْعِد َما َجاءْتُكُم ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة البقرة ، قوله تعالى  َفإِن َزلَْلُتْم م�

َناُت َفاْعلَُموْا أَن) ّ
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ    . } 209{:  ))اْلَبي�

َناتُ ((: لقائل أن يقول إن في قوله تعالى  ن َبْعِد َما َجاءْتُكُم اْلَبي� ، إشارة )) َفإِن َزلَْلُتْم م�

، على الزجر والتھديد ؟ ، فكان )) أَن) ّ
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ : ((إلى ذنبھم وجرمھم ، فكيف يدل قوله 
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بالتھديد والوعيد ) العزيز الحكيم(اقتران جاء ختم اBية ب. أن � غفور رحيم : يمكن أن يقال 

لمن عدل عن الحق بعد ما تبين له ، فإن العزيز الحكيم إذا عصاه العاصي عن علم ، قھره بقوته 

  . ، وعذبه بمقتضى حكمته 

إن العزيز $ ُيمنع من مراده، وذلك إنما  «: يقول فخر الدين الرازي في ھذه اBية 

أنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات ، فكان عزيزا  يحصل بكمال القدرة ، وقد ثبت

فإن ال:ئق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسيء ،  )حكيم(أتبعه بقوله  )...(على اZط:ق 

فكما يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيء فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن 

  . 1 »ة ، بل ھذا أليق بالحكمة وأقرب للرحم

وفي وصفه بالعزة التي ھي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل  «: ويقول أبو حيان 

بھما ا$نتقام وعيد شديد لمن خالفه وزل عن منھج الحق ، وفي وصفه بالحكمة د$لة على إتقان 

  . 2 »أفعاله وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف ھو مقتضى الحكمة 

) َفاْعلَُمواْ (: ان الخوف حام: على لزوم طريق الس:مة قال ولما ك «: ويقول البقاعي 

$ يعجزه من زل ) َعِزيزٌ (الحاوي لصفات الكمال  )أَن) ّ
َ (فإن العلم أعون شيء على المقاصد 

  . 3 »يبرم ما $ يقدر أحد على نقض شيء منه ) َحِكيمٌ (و$ يفوته من ضل 

ع � المحكم $ نقض فيه و$ خلل ، وأن والخ:صة في ختم ھذه اBية بمناسبة أن شر

� سبحانه وتعالى مقابل ھذا اZحكام في شرعه وأمره قادر على ا$نتقام ممن خالف ذلك، $ 

  . يغلبه غالب ، و$ يفوته ھارب ، وما في ذلك التخويف من لزوم طريق الس:مة 

ا ھُ ((: ومن خفي مشك:ت الفواصل في سورة البقرة في قوله تعالى  َو ال)ِذي َخلََق لَُكم م)

اُھن) َسْبَع َسَماَواٍت َوُھَو بُِكل� َشْيٍء َعلِيمٌ  َماء َفَسو)   :)) فِي ا6َْرِض َجِميعاً ُثم) اْسَتَوى إِلَى الس)

قُلْ إِن ُتْخفُوْا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو ُتْبُدوهُ (( : وفي سورة آل عمران في قوله تعالى . } 29 {

َماَواِت َوَما فِي ا6ْرِض َوّ
ُ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديٌر  َيْعلَْمهُ  لسائل أن . }29{:))ّ
ُ َوَيْعلَُم َما فِي الس)

بكل شيء ( ، ويختم اBية الثانية ) على كل شيء قدير: (لِم لْم يختم اBية ا/ولى بقوله : يسأل 

  ) .عليم 

يدل على انه سبحانه وتعالى $  «: بقرة يقول فخر الدين الرازي في تفسير آية سورة ال

يمكن أن يكون خالقا لkرض وما فيھا وللسماوات وما فيھا من العجائب والغرائب إ$ إذا كان 
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، فكان ا/نسب Zحاطته تعالى بالعلمين أن يختم بالعلم  1 »عالما بھا محيطا بجزئياتھا وكلياتھا 

  .الذي ھو عين اZحاطة 

وذلك /ّنه لما بين أّنه  «: ازي في تفسير آية سورة آل عمران ويقول فخر الدين الر 

تعالى عالم بكل المعلومات كان عالما بما في قلبه ، وكان عالما بمقادير استحقاقه من الثواب 

والعقاب ، ثم بين أّنه قادر على جميع المقدورات ، فكان $ محالة قادرا على إيصال حق كل 

، أي أّن � تعالى قد أثبت  2»لوعد والوعيد ، والترغيب والترھيب أحد إليه ، فيكون من تمام ا

  .العلم لذاته وأراد إتمام الوعد والوعيد بالقدرة 

في بادئ الرأي غير مناسب لما ) َوّ
ُ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ ( :قوله  «: 3ويقول الطوفي  

 ، و� بكل شي عليم: /ّن ھذا يقتضي أْن تكون فاصلته ؛ ) َيْعَلْمُه ّ
ُ َوَيْعلَمُ : (في اBية من قوله 

النظر مناسب بتقدير محذوف ، أي يعلم ما تخفون وما تبدون ، فيجازيكم عليه ثوابا  غير أنه مع

وعقابا ، وھو قادر على جزائكم ؛ /ّنه على كل شيء قدير ، و$شك أّن المجازاة تحتاج إلى 

  . 4 »يد على موا$ة الكفار قدرة ويحقق ذلك أّنه في سياق الوع

فإّن المتبادر إلى الذھن في آية  «: ويقول الزركشي في توجيه معنى الفاصلة لسياقھا 

البقرة الختم بالقدرة ، وفي آية آل عمران الختم بالعلم ، لكن إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن 

  . 5»يكون ما عليه الت:وة في اBيتين

لما كان الخلق على ھذه الكيفية دا$  «: ة سورة البقرة ويقول البقاعي في تفسير آي

عه ، وكان العلم بأن مبنى ذلك على العلم محتاجا إلى تأمل اعتنى في نبالبديھة على أتم قدرة لصا

ويقول في تفسير آية . 6»أي فھو على كل شيء قدير )َوُھَو بُِكل� َشْيٍء َعلِيمٌ : (مقطع اBية بقوله 

لما كان ذو العلم $ يكمل إ$ بالقدرة ، وكان يلزم من تمام العلم شمول  «: سورة آ$ عمران 

  . 7»كان التقدير فاG بكل شيء عليم .. القدرة 

إّن آية البقرة لما تضمنت اZخبار عن خلق ا/رض ، وما فيھا  «: ويقول السيوطي 

ا محكما من غير على حسب حاجات أھلھا ، ومنافعھم ومصالحھم، وخلق السماوات خلقا مستوي

تفاوت ، والخلق على الوصف المذكور ، يجب أْن يكون عالما بما فعله كليا وجزئيا ومجم: 
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وآية آل عمران لّما كانت في سياق الوعيد على موا$ة . ومفص: ، ناسب ختمھا بصفة العلم 

تمھا بصفة الكفار ، وكان التعبير بالعلم فيھا كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب ، ناسب خ

  . 1 »القدرة 

َوإَِذا ُكنَت ِفيِھْم َفأََقْمَت لَُھُم ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة النساء قوله تعالى 

َعَك َوْلَيأُْخُذواْ أَْسلَِحَتُھْم َفإَِذا َسَجُدوْا َفْلَيُكوُنوْا ِمن َوَرآئِكُ  ْنُھم م) Vََة َفْلَتقُْم َطآئَِفٌة م� ْم َوْلَتأِْت الص)

َتْغُفلُوَن  َفٌة أُْخَرى لَْم ُيَصل#وْا َفْلُيَصل#وْا َمَعَك َوْلَيأُْخُذوْا ِحْذَرُھْم َوأَْسلَِحَتُھْم َود) ال)ِذيَن َكَفُروْا لَوْ َطآِئ 

ْيلًَة َواِحَدًة َو-َ ُجَناَح َعلَْيُكْم إِن َكاَن بِ  َطٍر َعْن أَْسلَِحتُِكْم َوأَْمتَِعتُِكْم َفَيِميلُوَن َعلَْيُكم م) ن م) ُكْم أًَذى م�

ِھيناً  ْرَضى أَن َتَضُعوْا أَْسلَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِن) ّ
َ أََعد) لِْلَكافِِريَن َعَذاباً م# } 102{ ))أَْو ُكنُتم م)

ِھيناً ((: كيف طابق ا/مر بالحذر قوله : ولقائل أن يقول     ؟ ))إِن) 
 أََعد) للكافرين َعَذاباً م#

ا/مر بالحذر من العدو يوھم  «: ويقول الزمخشري في المطابقة بين الفاصلة والمقطع 

فنفى عنھم ذلك اZيھام بإخبارھم أّن � يھين عدوھم ويخذله وينصرھم . توقع غلبته واعتزازه 

  . 2»عليه ، لتقوى قلوبھم ، وليعلموا أن ا/مر بالحذر ليس لذلك ، وإنما ھو تعبد من �

ن العدو أوھم ذلك قوة العدو مّنه تعالى لما أمر بالحذر إ «: ول فخر الدين الرازي ويق 

وشدتھم ، فأزال � تعالى ھذا الوھم بأْن أخبر أّنه يھينھم ويخذلھم و$ ينصرھم البتة حتى يقوي 

أْن  قلوب المسلمين ، ويعلموا أّن ا/مر بالحذر ليس لما لھم من القوة والھيبة ، وإّنما ھو /جل

يحصل الخوف في قلب المؤمنين ، فحينئذ يكونون متضرعين إلى � تعالى في أْن يمدھم 

  .  3» بالنصر والتوفيق

علل ذلك بما بشر فيه بالنصر تشجيعا  «: ويرى البقاعي أن الفاصلة تعليل للمقطع 

قوله ، ربط للمؤمنين ، وإع:ما بأن ا/مر بالجزم إنما ھو للجري على ما رسمه من الحكمة في 

ونلحظ من أقوالھم أّن توجيه المناسبة . 4» قلھا وتوكلعْ أ:المسببات با/سباب ، فھو من باب 

  .   متفق عليه عندھم وھو الحذر من العدو 

قُل ل�ِعَباِدَي ال)ِذيَن آَمُنوْا ((ومن مشك:ت الفواصل في سورة إبراھيم في قوله تعالى 

Vََة َوُينفِقُو ٌ ُيِقيُموْا الص) ن َقْبِل أَن َيأْتَِي َيْوٌم -) َبْيٌع فِيِه َو-َ ِخVَل ا َرَزْقَناُھْم ِسّراً َوَعVنَِيًة م� : ))ْا ِمم)

  ؟ ))-) َبْيٌع فِيِه َو-َ خVل((كيف طابق ا/مر باZنفاق وصف اليوم بأنه : ، لقائل أن يقول  }31{

من قِبل أّن الناس يخرجون  «: يقول الزمخشري في بيان مطابقة الفاصلة للمقطع 

أموالھم في عقود المعاوضات ، فيعطون بد$ً ليأخذوا مثله ، وفي المكارمات ومھاداة ا/صدقاء 
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ف: يفعله إ$ المؤمنون .. وأّما اZنفاق لوجه � خالصاً . ليستجروا بھداياھم أمثالھا أو خيراً منھا 

$ انتفاع فيه بمبايعة و$ : ع فيه و$ خ:ل ، أي الخلص ، فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في يوم $ بي

بمخالة ، و$ بما ينفقون به أموالھم من المعاوضات والمكارمات ، وإنما ينتفع فيه باZنفاق لوجه 

 �«1  .  

أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا : كأّنه تعالى يقول  «: ويقول فخر الدين الرازي 

  . 2» ذا اليوم الذي $ تحصل فيه مبايعة و$ مخالةثواب ذلك اZنفاق في مثل ھ

  . 3» ذلك إشارة إلى أنه $ يكون شيء منھما سببا لخ:ص ھالك «: ويقول البقاعي 

ونلحظ توجيه المناسبة عند الزمخشري أقرب إلى السياق ، وكان قريبا منه توجيه 

  .   الرازي ، وقد ابتعد البقاعي في توجيھه عن سياق اBية  

ْدَخVً َيْرَضْوَنُه َوإِن) ((مشك:ت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى  ومن ُھم م# َلُيْدِخلَن)

َ لََعلِيٌم َحلِيمٌ  (
: ؟ وما تعلقه بقوله  ))َوإِن) 
 لََعلِيٌم َحلِيمٌ ))ما معنى : ، لقائل أن يقول }((  :}59

ْدَخVً َيْرَضْوَنهُ (( ُھم م#   ؟ )) َلُيْدِخلَن)

عليم بما يستحقونه فيفعله  «: يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع 

وأّما . بھم ويزيدھم ، ويحتمل أْن يكون المراد أّنه عليم بما يرضونه فيعطيھم ذلك في الجنة 

بة الحليم فالمراد أّنه لحلمه $ يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ، بل يمھل ليقع منه التو

   .4»فيستحق منه الجنة 

فإّن � لشكور حميد ، وكان من المعلوم قطعا أّنه : لّما كان التقدير  «: ويقول البقاعي 

$ يقدر أحد أْن يقدر � حق قدره وإْن اجتھد ؛ /ّن اZنسان محل الخطأ والنسيان ، فلو أوخذ 

  . 5 » ضب عليھمبذلك ھلك ، وكان ربما ظن ظان أّنه لو علم ما قصروا فيه لغ

البقاعي في تقديره لختم  جتھدونلحظ توجيه الرازي أكثر مناسبة لسياق اBية ، وقد ا

  .  اBية القرآنية 

َذلَِك َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى 

ُ إِ  (
ُه  َ لََعفُو4 َغفُورٌ ُعوقَِب بِِه ُثم) ُبِغَي َعلَْيِه لََينُصَرن) (
كيف طابق : ، لقائل أن يقول  }60{:  ))ن) 

  ذكر العفّو الغفور ھذا الموضع ؟ 

المعاقب مبعوث من جھة � عّز  «: يقول الزمخشري في بيان مطابقة الفاصلة للمقطع 

دوب إليه ومن -على طريق التنزيه $ التحريم  -وجّل على اZخ:ل بالعقاب ، والعفو عن الجاني 
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، ومستوجب عند � المدح إن آثر ما ندب إليه وسلك سبيل التنزيه ، فحين لم يؤثر ذلك وانتصر 

$ يلومه على ترك ما بعثه عليه ، وھو ضامن لنصره في : إنN � لعفو غفور ، أي .. وعاقب 

  . كرته الثانية من إخ:له بالعفو وانتقامه من الباغي عليه 

النصر على الباغي ، ويعّرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو  ويجوز أن يضمن له

أو دّل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة ، /نه . ، ويلّوح به بذكر ھاتين الصفتين 

  . 1 »$ يوصف بالعفو إ$ القادر على ضّده 

ى ندب المعاقب إلى أّن � تعال: أحدھا  «: ويبين فخر الدين الرازي المطابقة من وجوه

إّني قد عفوت : العفو عن الجاني ، فلما لم يأت بھذا المندوب فھو نوع إساءة ، فكأّنه سبحانه قال

  .عن ھذه اZساءة وغفرتھا ، فإّني أنا الذي أذنت لك فيه 

أّنه سبحانه وإْن ضمن له النصر على الباغي ، لكّنه عرض مع ذلك بما كان : وثانيھا 

  .و والمغفرة فلّوح بذكر ھاتين الصفتين أولى به من العف

أّنه سبحانه دلذ بذكر العفو والمغفرة على أّنه قادر على العقوبة ، /ّنه $ : وثالثھا  

  .  2»يوصف بالعفو إ$ القادر على ضده 

لما قيد ذلك بالمثلية ، وكان ذلك أمرا خفيا ، $ يكاد يوقف عليه ،  «: ويقول البقاعي

لمجاوزة خطأ ، فظن عدم النصرة لذلك ، أفھم تعالى أّن المؤاخذة إّنما ھي فكان ربما وقعت ا

إّن � لعزيز حكيم ، ومن : بالعمد ، ويجوز أْن يكون التقدير ندبا ، إلى العفو بعد ضمان النصر 

ذكر النصر دليل : عفا وأصلح فقد تعرض لعفو � عن تقصيره ، ومغفرته لذنوبه ، فھو احتباك 

  .3»حكمة ، وذكر العفو منه سبحانه دليل حذف العفو من العبد العزة وال

ونلحظ توجيه الزمخشري أقرب إلى مقاربة المعنى ، واعتماد الرازي على ھذا   

  .  التوجيه ، وتنبه البقاعي أّن ما ورد يعّد من ا$حتباك لطيف جدا 

َ ُيولُِج الل)ْيلَ فِي  َذلَِك بِأَن) ((: ومن مشك:ت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى (


َ َسِميٌع َبِصيرٌ  (
َھاَر فِي الل)ْيِل َوأَن)  َھاِر َوُيولُِج الن) : أي تعلق لقوله : ، لقائل أن يقول }61{:  ))الن)

َ َسِميٌع َبِصيرٌ (( (
َھاِر َويُ (( :بقوله  ))َوأَن)  َ ُيولُِج الل)ْيلَ فِي الن) (
َھاَر فِي الل)ْيلِ َذلَِك بِأَن)  )) ولُِج الن)

  ؟ 
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أّنه كما يقدر على ما $  «: يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع 

يقدر عليه غيره ، فكذلك يدرك المسموع والمبصر ، و$ يجوز المنع عليه ، ويكون ذلك 

  . 1 »كالتحذير من اZقدام على ما $ يجوز في المسموع والمبصر 

إّن � بج:له وعظمته ، سميع لما يمكن أْن يسمع ، بصير أي « : قول البقاعي وي

مبصر عالم لما يمكن أْن يبصر دائم ا$تصاف بذلك فھو غير محتاج إلى سكون الليل ليسمع ، 

و$ لضياء النھار ليبصر ؛ /ّنه منزه عن ا/عراض ، وھو لتمام قدرته وعلمه $ يخاف في 

  . 2»يمكن أْن يفوته أمرعفوه غائلة ، و$ 

َ ُھَو اْلَحق# َوأَن) َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُھَو : ((وفي سورة الحج في قوله تعالى  (
َذلَِك بِأَن) 

َ ُھَو اْلَعلِي# اْلَكبِيرُ  (
َ ُھَو اْلَعلِي# ((أي تعلق لقوله : ، لقائل أن يقول  }62{: ))اْلَباِطلُ َوأَن)  (
 َوأَن) 

َ ُھَو اْلَحق# َوأَن) َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُھَو اْلَباِطلُ : ((بقوله  )اْلَكبِيرُ  (
  ؟ )) َذلَِك بِأَن) 

القاھر ) العلي(معنى  «: يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع  

دون سائر من يعبد مرغباً المقتدر الذي $ يغلب فنبه بذلك على أّنه القادر على الضر والنفع 

فھو العظيم في قدرته وسلطانه ، وذلك ) الكبير(بذلك في عبادته زاجراً عن عبادة غيره ، فأما 

  . 3 »أيضاً يفيد كمال القدرة 

ِمن (لما كان سبحانه فوق كل شيء بقھره وسلطانه ، قال محقرا لھم  «: ويقول البقاعي 

ه العلي الكبير وكل ما سواه سافل حقير ، تحت قھره وحد.. من ھذه ا/صنام وغيرھا ) ُدونِهِ 

  .4 »وأمره 

َماِء ((في سورة الحج في قوله تعالى ومن مشك:ت الفواصل  َ أَنَزلَ ِمَن الس) (
أَلَْم َتَر أَن) 

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  (
ًة إِن)  وجه تعلق قوله ما : ، لقائل أن يقول  }63{:  ))َماًء َفُتْصبُِح ا6َْْرُض ُمْخَضر)

َ لَِطيٌف َخِبيرٌ (( (
ةً : ((بقوله  ))إِن)  َماِء َماًء َفُتْصبُِح ا6َْْرُض ُمْخَضر) َ أَنَزلَ ِمَن الس) (
)) أَلَْم َتَر أَن) 

  ؟ 

أراد أّنه : أحدھا «: يرى فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع من وجوه 

لك حتى عظم انتفاعھم به ؛ /ّن ا/رض إذا أصبحت مخضرة رحيم بعباده ولرحمته فعل ذ

أّنه  )َخبِيرٌ (ومعنى . والسماء إذا أمطرت كان ذلك سبباً لعيش الحيوانات على اخت:فھا أجمع 

  . عالم بمقادير مصالحھم فيفعل على قدر ذلك من دون زيادة ونقصان 
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. بما في قلوبھم من القنوط  )َخبِيرٌ (بأرزاق عباده  )لَِطيفٌ (قال ابن عباس : وثانيھا 

) لَِطيفٌ (: قال مقاتل : ورابعھا . بأعمال خلقه  )َخِبيرٌ (في أفعاله  )لَِطيفٌ (قال الكلبي : وثالثھا 

  . 1»بكيفية خلقه ) َخبِيرٌ (باستخراج النبت 

لما كان ھذا إنتاجا لkشياء من أضدادھا ؛ /ّن ك: من الماء في  «: ويقول البقاعي 

ه والتراب في كثافته ، وجموده في غاية البعد عن النبات في تنوعه وخضرته ، رقته وميوع

إن � أي الذي له تمام العز وكمال العلم ، : ونموه وبھجته ، قال سبحانه وتعالى منبھا على ذلك 

  .2 »لطيف أي يسبب ا/شياء عن أضدادھا ، خبير أي مطلع على السرائر وإن دقت 

َوال)ِذيَن َيْرُموَن أَْزَواَجُھْم َولَْم َيُكن ل)ُھْم ((: في قوله تعالى  ومن مشك:ت سورة النور

اِدقِيَن  ُه لَِمَن الص) ِ إِن) (Zَواْلَخاِمَسُة أَن) لَْعَنَت . ُشَھَداء إِ-) أَنفُُسُھْم َفَشَھاَدةُ أََحِدِھْم أَْرَبُع َشَھاَداٍت ِبا

ِ َعلَْيِه إِن َكاَن ِمَن اْلَكا (
ُه لَِمَن . ِذبِيَن َوَيْدَرأُ  ِ إِن) (Zَعْنَھا اْلَعَذاَب أَْن َتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا

اِدقِيَن . اْلَكاِذبِيَن  ِ َعلَْيَھا إِن َكاَن ِمَن الص) (
ِ َعلَْيُكْم . َواْلَخاِمَسَة أَن) َغَضَب  (
َولَْوَ- َفْضلُ 

 َ (
اٌب َحِكيمٌ  َوَرْحَمُتُه َوأَن)  اٌب َحِكيمٌ : ((، لقائل أن يقول كيف طابق قوله  }10 – 6{:  ))َتو) )) َتو)

  السياق الذي وردت فيه ؟ 

تواب (فإّنه قد وردت الفاصلة في غير ھذا الموضع بـ «: يقول ضياء الدين ابن ا/ثير 

حكمة ، وليس كما إن التوبة مع الرحمة $ مع ال: ، ويظن الظان أم ھذا كذلك ، ويقول ) رحيم

أولى من تواب رحيم ؛ /ن � عز وجل حكم بالت:عن على ) تواب حكيم(يظن ، بل الفاصلة بـ

الصورة التي مر بھا ، وأراد بذلك ستر ھذه الفاحشة على عباده ، وذلك حكة منه ، ففصلت اBية 

لحكمة في سترھا الواردة بتواب حكيم ، فجمع بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية ، وبين ا

  . 3 »على تلك الصورة 

ر) ((ومن مشك:ت الفواصل في سورة الفرقان في قوله تعالى  قُلْ أَنَزَلُه ال)ِذي َيْعلَُم الس�

ِحيماً  ُه َكاَن َغفُوراً ر) َماَواِت َوا6َْْرِض إِن) : كيف طابق قوله : ، لقائل أن يقول }6{: )) فِي الس)

ُه َكاَن َغفُوراً (( ِحيماً  إِن)   ھذا المعنى ؟  ))ر)

لما : (( ويقول الزمخشري في توجيه مناسبة معنى الفاصلة ومطابقتھا لھذين الوصفين 

كان ما تقّدمه في معنى الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه ، /نه $ يوصف بالمغفرة 

تھم ھذه أن يصب والرحمة إ$ّ القادر على العقوبة ، أو ھو تنبيه على أنھم استوجبوا بمكابر

  . 4)) يمھل و$ يعاجل: عليھم العذاب صّباً ، ولكن صرف ذلك عنھم إنه غفور رحيم 
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إنما ذكر الغفور  «:ويقول فخر الدين الرازي في مناسبة ھذه المطابقة في وجھين 

  : الرحيم في ھذا الموضع لوجھين 

اً غير مستعجل في أنه إنما أنزله /جل اZنذار فوجب أن يكون غفوراً رحيم: ا/ول 

  .العقوبة 

أنه تنبيه على أنھم استوجبوا بمكايدتھم ھذه أن يصب عليھم العذاب صباً : والثاني  

  . 1»ولكن صرف ذلك عنھم كونه غفوراً رحيماً يمھل و$ يعجل 

وكانت  .لما كان من المعلوم أن العالم بكل شيء قادر على كل شيء  «: ويقول البقاعي

من علم استخفاف غيره به ، وكان قادرا عليه عاجله با/خذ أجيب من كأنه قال العادة جارية بأن 

فما له $ يھلك المكذبين له ؟ بقوله مرغبا لھم في التوبة ، مشيرا إلى قدرته بالستر واZنعام ، : 

ومبينا لفائدة إنزاله إليھم ھذا الذكر من الرجوع عما تمادت عليه أزمانھم من الكفر وأنواع 

  . 2 »يالمعاص

اْصبِْر َعَلى َما َيقُولُوَن َواْذُكْر ((ومن مشك:ت الفواصل في سورة ص في قوله تعالى 

ابٌ  ُه أَو) اْصبِْر (أي تعلق بين قوله : ، لقائل أن يقول }17: سورة ص { ))َعْبَدَنا َداُووَد َذا ا6َْْيِد إِن)

ابٌ َواْذُكْر َعْبَدَنا َدا(وبين قوله  )َعلَى َما َيقُولُونَ  ُه أَو)   ؟  )ُووَد َذا ا6َْْيِد إِن)

كأّنه قيل : ا/ول  «: يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع من وجوه

إْن كنت قد شاھدت من ھؤ$ء الجھال جراءتھم على � وإنكارھم الحشر والنشر ، فاذكر قصة 

، فإّن بقدر ما يزداد أحد الضدين داود حتى تعرف شدة خوفه من � تعالى ومن يوم الحشر 

  . شرفاً يزداد الضد اBخر نقصاناً 

$ يضيق صدرك بسبب إنكارھم لقولك ) صلى � عليه وسلم(كأّنه قيل لمحمد : والثاني 

  . 3» ودينك ، فإنھم إذا خالفوك فا/كابر ، من ا/نبياء وافقوك

ائر الھفوات وأوامر الشھوات ، لما كان أعظم الجھاد اZنقاذ من حف «: ويقول البقاعي 

باZصعاد في مدارج الكما$ت ، ومعارج اZقبال ، وكان ذلك $ يكاد يوجد في اBدميين لما حفوا 

ابٌ ( :به من الشھوات وركز في طباعھم من الغف:ت علل قوته بقوله  ُه أَو) أي راجع إلى �  )إِن)

لعقل المحض أطلق العلو درجة درجة على تعالى ليصير إلى ما خلقه عليه من أحسن تقويم با

؛ /ن ذلك دون الرتبة التي تكون نھاية عند الموت ، فكان المقضي له بھا أنزل نفسه الرجوع 
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عنھا ، ثم صار يرجع إليھا كل لحظة بما يكابد من المجاھدات والمناز$ت والمحاو$ت حتى 

  .   1 »وصل إليھا بعد التجرد عن الھوى كله 

بين الفاصلة والمقطع أقرب إلى المعنى المراد ، وربط البقاعي بين ربط الرازي 

  . الفاصلة والمقطع لطيف جدا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توجيه المعنى عند اختVف الفواصل والمحدث عنه واحد

: نبح��ث ھن��ا اخ��ت:ف الفواص��ل القرآني��ة ف��ي آي��ات متماثل��ة وھ��و م��ا أس��ماه الزركش��ي 

ونب�ين في�ه مناس�بة الفاص�لة لمق�اطع . 2» محدث عن�ه واح�داخت:ف الفاصلتين في موضع ، وال«

الك:م المتشابه في السياقات المختلفة ، ونصل إلى الع:قات المعنوية التي تخرج لھا الفاصلة في 

ولقد تتوالى الفواصل في آيات متتابعة ومعناھا مع « : يقول الدكتور تمام حسان . مقاطع الك:م 

إنما توالت على رغم وحدة المعنى لغرض لو$ه /جزأت عن التوالي و. تواليھا واحد أو متشابه 

  . 3» فاصلة واحدة 

  في السورة الواحدة  اختVف فاصلة ا[ية: أو- 
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fوُھن# أَْو ((: في قوله تعالى في سورة البقرة  َساء َما َلfْم َتَمس# -) ُجَناَح َعَلْيُكْم إِن َطل)ْقُتُم الن�

ُعوُھن) َعَلى اْلُموِسِع َقfَدُرهُ َوَعَلfى اْلُمْقِتfِر َقfْدُرهُ َمَتاعfاً ِبfاْلَمْعُروِف َحّقfاً َتْفِرُضوْا لَُھن) فَ  ِريَضًة َوَمت�

ِقfينَ َولِْلُمَطل)َقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعرُ ((: وقوله تعالى . } 236{ : ))ُمْحِسنِينَ َعَلى الْ   ))وِف َحّقاً َعَلfى اْلُمت)

:}241{.  

ازي إّن في مذھب الش�افعي وأب�ي حنيف�ة وف�ق م�ا ختم�ت ب�ه اBي�ة ، يقول فخر الدين الر

قول شريح والشعبي والزھري ، وروي عن الفقھاء السبعة « : المتعة واجبة ، ويضيف أّن ذلك 

ُعffوُھن) ((م��ن أھ��ل المدين��ة أّنھ��م ك��انوا $ يرونھ��ا واجب��ة ، وھ��و ق��ول مال��ك لن��ا قول��ه تع��الى  )) َوَمت�

فجع��ل ملك��ا لھ��ن أو ف��ي معن��ى المل��ك ، )) َولِْلُمَطل)َقffاِت َمَتffاعٌ : ((وق��ال وظ��اھر ا/م��ر ل5يج��اب ، 

فجعل ھذا من ب�اب اZحس�ان )) ُمْحِسِنينَ َحّقاً َعَلى الْ (( :وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر اBية 

  .حسن ھذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فإْن وجب عليه أداء دين فأداه $ يقال أّنه أ: وإّنما يقال 

، وھ�ذا ي�دل }91: التوب�ةس�ورة { ))َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمfن َسfِبيلٍ ((: وأيضا قال تعالى  

: على عدم الوجوب ، والجواب عنه أن اBية التي ذكرتموھ�ا ت�دل عل�ى قولن�ا ؛ /ّن�ه تع�الى ق�ال 

ھذا حق على ف:ن : ل وھي للوجوب ؛ و/ّنه إذا قي) على(فذكره بكلمة )) ُمْحِسِنينَ َحّقاً َعَلى الْ ((

  . 1»، لم يفھم منه الندب بل الوجوب

يروى أن ھذه اBية إنما نزلت ؛ /ن � تع�الى لم�ا أن�زل قول�ه « : وقال في اBية الثانية 

إن أردت : ق�ال رج�ل م�ن المس�لمين )) ُمْحِسfِنينَ َحّقfاً َعَلfى الْ : ((إل�ى قول�ه  )ومتعfوھن(: تعالى 

ِقfينَ َولِْلُمَطل)َقfاِت َمَتfاٌع ِبfاْلَمْعرُ ((: ، فقال تع�الى فعلت ، وإن لم أرد لم أفعل   ))وِف َحّقfاً َعَلfى اْلُمت)

  . 2»يعني على كل من كان متقيا عن الكفر 

، أّن فيھ�ا دل�ي: عل�ى  ))ُمْحِسfِنينَ َحّقfاً َعَلfى الْ : ((ويرى أبو حيان ختم اBية بقوله تعالى 

الم��راد إحس��ان اZيم��ان واZس��:م ، وقي��ل الم��راد ھ��ذا يؤك��د وج��وب المتع��ة و« : وج��وب المتع��ة 

  . 3» إحسان العشرة ، فيكون � سماھم محسنين قبل الفعل باعتبار ما يؤول إليه من اZحسان 

حقا عل�ى (( نزلت ھذه اBية مؤكدة /مر المتعة ؛ /نه نزل قبل «:وقال في اBية الثانية 

  . 4» ) المحسنين

أن اBية ا/ولى في مطلق�ة قب�ل « : ن التغاير في اBيتين ويرى ابن جماعة أن ما ورد م

وھ�و وإن . الفرض والدخول ، فاZعطاء في حقھا إحسان $ في قبالة شيء $ تسمية و$ دخ�ول 

واBي��ة الثاني��ة ف��ي المطلق��ة . )المحسffنين(أوجب��ه ق��وم فھ��و ف��ي الص��ورة مج��رد إحس��ان ، فناس��ب 
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) المتاع(قين النفقة ، ونفقة الرجعية واجبة وھي المراد بـعند المحق )المتاع(الرجعية ، والمراد بـ

ِقينَ ((عند المحققين ، فناسب  ، ورجح أن المراد به النفقة ، أنه ورد عقيب قول�ه )) َحّقاً َعَلى اْلُمت)

َتاعاً إَِلى اْلَحْولِ (( :    .1» ، والمراد به النفقة وكانت واجبة قبل النسخ  240: سورة البقرة  )) م)

ِخfِذ اْلُمْؤِمُنfوَن اْلَكfاِفِريَن أَْولَِيfاء ِمfن ُدْوِن ((: في قوله تعالى سورة آل عمران  وفي -) َيت)

 ُ
ُرُكُم ّ ُقfوْا ِمfْنُھْم ُتَقfاًة َوُيَحfذ� َسfُه  َنفْ اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعلْ َذِلَك َفَلfْيَس ِمfَن ّ
ِ ِفfي َشfْيٍء إِ-) أَن َتت)

ْحَضراً َوَما ((: وقوله تعالى . } 28{ : ))َمِصيرُ َوإَِلى ّ
ِ الْ  ا َعِملَْت ِمْن َخْيٍر م# َيْوَم َتِجُد ُكل# َنْفٍس م)

ُرُكُم ّ
ُ َنْفَسfهُ   ))َوّ
ُ َرُؤوُف ِباْلِعَبfادِ  َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتfَود# َلfْو أَن) َبْيَنَھfا َوَبْيَنfُه أََمfداً َبِعيfداً َوُيَحfذ�

:}30 {.  

أن�ه ، )) َوإَِلfى ّ
ِ اْلَمِصfيرُ : ((رى ابن الزبير الغرناطي في تعقيب اBي�ة ا/ول�ى بقول�ه ي

ِخfِذ اْلُمْؤِمُنfوَن اْلَكfاِفِريَن أَْولَِيfاء ِمfن ُدْوِن ((: تقدم قبل ھذه اBية م�ن قول�ه تع�الى  متعلق بما -) َيت)

َوَمن َيْفَعلْ َذلَِك َفَلْيَس ِمَن ّ
ِ (( :ير بقوله ، فنھاھم سبحانه عن ذلك ثم أردف بالتحذ ))اْلُمْؤِمِنينَ 

ُقfوْا ِمfْنُھْم ُتَقfاةً : ((، ثم استثنى سبحانه من ذل�ك ح�ال التق�اة فق�ال ))فِي َشْيءٍ  ، ث�م ق�ال ))إِ-) أَن َتت)

ُرُكُم ّ
ُ َنْفَسfُه َوإَِلfى ّ
ِ اْلَمِصf: ((محذرا عذابه ف�ي ي�وم يرجع�ون في�ه إلي�ه  : ، وق�ال )) يرُ َوُيَحfذ�

  . ، لما فيه من ترابط بين الجمل  2» ھذا ك:م ملتحم جليل النظم والتنضيد «

، لم�ا تق�دمھا م�ن )) َوّ
ُ َرُؤوُف ِباْلِعَبfادِ : ((وأما وج�ه تعقي�ب اBي�ة الثاني�ة بقول�ه تع�الى 

ْحَضffر: ((قول��ه تع��الى  ffا َعِمَلffْت ِمffْن َخْيffٍر م# : ، ث��م ق��ال معي��دا ومح��ذرا )) اً َيffْوَم َتِجffُد ُكffل# َنْفffٍس م)

ُرُكُم ّ
ُ َنْفَسهُ (( لما تقدم من التذكير والوعظ « ، )) َوّ
ُ َرُؤوُف ِباْلِعَبادِ : ((وأعقب بقوله )) َوُيَحذ�

والبيان والتحذير المبني على واضح ا/مر والتبي�ان ، وذل�ك إنع�ام من�ه س�بحانه وإحس�ان يس�تجر 

َوّ
ُ َرُؤوُف : ((يب بذكر رأفته بعباده رفقا بھم وإنعما وتلطفا فق�ال خوف العابدين ، فناسبه التعق

، ولم يتقدم قبل ا/ولى ما تق�دم قب�ل ھ�ذه متص�: بھ�ا ، وإنم�ا تق�دمھا النھ�ي ع�ن م�وا$ة )) ِباْلِعَبادِ 

  . 3» الكفار والتبري من مواليھم بالكلية ، فناسبه ما أعقب به ، وناسب ھذه ما أعقبت به 

أن ا/ول�ى ف�ي س�ياق « : ر الدين بن جماعة أن ما ورد من تعقيب ف�ي اBيت�ين ويرى بد

والثانية في سياق حذر التفويت للخير ولذلك خص�ه )) . َفَلْيَس ِمَن ّ
ِ فِي َشْيءٍ : ((الوعيد لقوله 

  . 4»)) َوّ
ُ َرُؤوُف ِباْلِعَبادِ : ((بقوله 

أبلغ ف�ي الوص�ف « : ة بصفة الرأفة بالعباد ويرى أبو حيان أّن توجيه تعقيب اBية الثاني

من جملة التخويف ؛ /ن جملة التخويف جاءت بالفع�ل ال�ذي يقتض�ي المطل�ق ، ول�م يتك�رر فيھ�ا 
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اسم � ، وجاء المحذر مخصوصا بالمخاطب فقط ، وھذه الجملة جاءت اسمية فتك�رر فيھ�ا اس�م 

المقتض�ي للمبالغ�ة ) فع�ول(ل�ى وزن � إذ الوصف محتمل ضميره تعالى ، وجاء المحكوم ب�ه ع

، وج��اء متعلق��ه عام��ا ليش��مل المخاط��ب ) رؤوف(والتكثي��ر ، وج��اء ب��أخص ألف��اظ الرحم��ة وھ��و 

ليدل على اZحسان التام ؛ /ن المالك محسن لعبده وناظر له أحسن نظر ) العباد(وغيره ، وبلفظ 

  .1» إذ ھو في ملكه 

ff((: ف��ي قول��ه تع��الى وف��ي س��ورة المائ��دة  ffْوَراَة ِفيَھffا ُھffًدى َوُنffوٌر َيْحُكffُم ِبَھffا إِن) ا أَنَزْلَنffا الت)

 ِ
fاِني#وَن َوا6َْحَبfاُر ِبَمfا اْسfُتْحِفُظوْا ِمfن ِكَتfاِب ّ ب) ِبي#وَن ال)ِذيَن أَْسَلُموْا لِل)fِذيَن َھfاُدوْا َوالر)  َوَكfاُنوْا الن)

اَس َواْخَشوْ  ِن َو-َ َتْشَتُروْا ِبآَياتِي َثَمناً َقلِيVً َوَمن ل)fْم َيْحُكfم ِبَمfا أَنfَزلَ َعَلْيِه ُشَھَداء َفVَ َتْخَشُوْا الن)

ْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َوا6َنfَف ِبfا6َنِف  .ّ
ُ َفأُْوَلـِئَك ُھُم اْلَكاِفُروَن  ْفَس ِبالن) َوَكَتْبَنا َعَلْيِھْم ِفيَھا أَن) الن)

ن)  َق ِبِه َفُھَو َكف)اَرةٌ ل)ُه َوَمن ل)ْم َيْحُكم ِبَما  َوا6ُُذَن ِبا6ُُذِن َوالس� ن� َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصد) ِبالس�

الُِمونَ أنَزلَ ّ
ُ َفأُْوَلـئَِك ُھُم ال َوْلَيْحُكْم أَْھلُ ا_ِنِجيِل ِبَما أَنَزلَ ((: وقوله تعالى . } 45،  44{ : ))ظ)

  . }  47{ : ))ْحُكم ِبَما أَنَزلَ ّ
ُ َفأُْولَـِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن ّ
ُ ِفيِه َوَمن ل)ْم يَ 

ف��ي ) م�ن(فيھ�ا ليس��ت ك�ـ) م�ن(إّن : ق��ال فيھ�ا أھ�ل النظ��ر « : يق�ول الخطي�ب اZس�كافي 

ف�ي جوابھ�ا كم�ا ت�دخل ف�ي ج�واب ) الف�اء(، ويص�ح دخ�ول ) ال�ذي(المجازاة ، وإنما ھ�ي بمعن�ى 

الذي يزورني فل�ه درھ�م، : وإن كان $ يجارى بھا ، وھو كقولك  الشرط لتضمنھا ذلك المعنى ،

َوَمن ل)ْم َيْحُكم ِبَما : ((فقوله . من يزرني فله درھم : إذا أوجبت له بالزيارة الدرھم ، وإن لم ترد 

 ُ
المراد اليھود الذين كانوا يبيعون حكم � بم�ا يش�ترونه م�ن ثم�ن قلي�ل : في ھذه اBية )) أَنَزلَ ّ

  . 2» يرتشونه فيبدلون حكم � باليسير الذي يأخذونه فھم يكفرون بذلك 

ْفَس : ((ھي فيھم أيضا بقوله تعالى « : ويرى في اBية الثانية   َوَكَتْبَنا َعَلْيِھْم ِفيَھا أَن) الن)

ْفسِ  ل��ذين كتبن��ا عل�ى ھ�ؤ$ء ف��ي الت�وراة ، ف�رد ال��ذكر إل�ى ال�ذين ھ��ادوا ، وھ�م ا: ، ومعن�اه)) ِبfالن)

كّفرھم لتركھم دين � ، والحكم بما أنزله ، ثم وصفھم بعد خروجھم عن حك�م � ف�ي القص�اص 

ظ�المون ، وك�ل  –مع كفرھم ال�ذي تق�دم ذك�ره  –بين عباده في قتل النفس وقطع أعضائھا بأنھم 

عل�ى  كافر ظالم لنفسه إ$ أنه قد يكون غير ظالم لغيره ، فكأنه وصف في ھذه اBية بصفة زائ�دة

َوَمffن ل)ffْم ((ص�فة الكف��ر ب�اG، وھ��ي ظلم�ه لعب��اد � تع��الى بخروج�ه ف��ي القص�اص ع��ن حك�م � 

  .  3)) الذين $ يحكمون من اليھود : في ھذه اBية المراد بھم )) َيْحُكم

)) ِفيfهِ  َوْلfَيْحُكْم أَْھfلُ ا_ِنِجيfِل ِبَمfا أَنfَزلَ ّ
ُ : ((إّنھ�ا بع�د قول�ه « : ويرى في اBية الثالثة 

)) .. َوَمن ل)ْم َيْحُكfم ِبَمfا أَنfَزلَ ّ
ُ (( –وأمروا أن يحكموا به  –قيل لھم في ذلك الزمان : ومعناه 
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كما تقول ف�يمن ل�م يحك�م بم�ا ) الذي(ھنا بمعنى المجازاة $ بمعنى ) من(والذي أذھب إليه أنا أن 

  . 1»الفسق إنه $ يبلغ منزلة الكفر ، وإنما يوصف ب: أنزل � منا 

وقد اعترض اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي عل�ى ھ�ذا التوجي�ه ؛ /ّن اZس�كافي ق�د بن�ى توجيھ�ه 

حصل من ك:مه أّن الكف�ر والظل�م ف�ي اBيت�ين خ�اص « : على أساس المنھج النحوي الذي تبناه 

بيھود وھم المقصودون بذلك ، وإن الفسق يعمھم مع غيرھم ، وھو مأخذ بناه على م�ا حك�اه م�ن 

واعتمده ھو في ا/ولين ، واختار ف�ي ) الذي(في ث:ث اBي موصولة بمعنى ) َمنْ (ه من أّن غير

شرطية ليحصل في الموصولة خصوص وعھد فيمن تقدم ، وليحصل في الش�رطية ) َمنْ (الثالثة 

ول�يس ذل�ك كم�ا ذھ�ب إلي�ه ، و$ (...) عموم كما تقدم ، ثم إنه لم يتعرض لبيان ت�رق و$ انتق�ال 

  .2» منھا آية أخرى إ$ بما أعقبت به من الوصف انفصلت 

كلھ��ا بمعن��ى الكف��ر ، وعب��ر عن��ه بألف��اظ مختلف��ة ، : قي��ل « : ويق��ول حم��زة الكرم��اني 

الك��افرون نزل��ت ف��ي أحك��ام المس��لمين ، : $جتن��اب ص��ورة التك��رار ، ولزي��ادة الفائ��دة ، وقي��ل 

لقول ا/ول اب�ن عب�اس والق�ول وصاحب ا. 3» والظالمون في اليھود ، والفاسقون في النصارى 

  . 4الثاني الشعبي 

الكفر أعظم م�ن الظل�م ، فلم�ا « : ويرى فخر الدين الرازي التغاير في اBيتين ا/وليتين 

أن الكف�ر م�ن حي�ث أن�ه : ذكر أعظم التھديدات أو$ ، فأي فائدة في ذكر ا/خ�ف بع�ده ؟ وجواب�ه 

يث إنه يقتض�ي إبق�اء ال�نفس ف�ي العق�اب ال�دائم إنكار لنعمة المولى وجحود لھا فھو كفر ، ومن ح

الشديد فھو ظلم على النفس ، ففي اBية ا/ولى ذكر � ما يتعلق بتقصيره في حق الخالق سبحانه 

  . 5» ذكر ما يتعلق في حق نفسه   – 45آية  –، وفي ھذه اBية 

الك�:م ل�و ك�ان  إنّ « : وذكر ابن الزبير الغرناطي توجيه الفخر الرازي ورد عليه قائ: 

جاريا على ما قال لبني عليه اعت�راض يلزم�ه تكم�ي: لم�ا ألزم�ه نفس�ه ف�ي ھ�ذه اBي م�ن توجي�ه 

الوارد فيھا من ا/وصاف الث:ثة وھو قصره السؤال والجواب على الوصفين م�ن الكف�ر والظل�م  

غير مناط )) َفأُْوَلـِئَك ُھُم اْلَفاِسقُونَ  َوَمن ل)ْم َيْحُكم ِبَما أَنَزلَ ّ
ُ : ((وكأن قوله في اBية الثالثة بعد 

بما قبله وليس ا/مر كذلك ، فإن المذكورين في اBي الث:ث قد اجتمعوا في الحكم بغير ما أن�زل 

  .� وقد شملھم ذلك فھم من حيث ذلك صنف واحد 
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 ومدار اBي الث:ث إنما ھو على فعل يھود المنصوص عل�ى حكمھ�م بغي�ر م�ا أن�زل �  

ومخالفتھم منصوص كتابھم في الرجم وغيره ، وما قبل ھ�ذه اBي وم�ا بع�دھا ل�م يخ�رج ع�نھم ، 

  . 1» فھم أھل ا/وصاف الث:ثة 

بأن الفخر الرازي ما كان ل�ه أن يط�رح الس�ؤال ع�ن الفائ�دة : ويمكن أجمال ا$عتراض 

لھذا السؤال عدم في التدرج من ا/خف إلى ا/ثقل ، /نه من الواضحات ، وسبب طرح الرازي 

  )) . اْلَفاِسُقونَ ((النظر إلى اBية الثالثة التي فيھا فاصلتھا 

وقد لحظ ابن الزبير بأن التدرج من ا/خف إلى ا/ثقل مطرد في القرآن ، وقد ورد ذل�ك 

ُسfولَ َحfق4 َوَجfاءُھُم َكْيَف َيْھِدي ّ
ُ َقْوماً َكَفُروْا َبْعfَد إِيَمfاِنِھْم َوَشfِھُدوْا أَن) ال((: في قوله تعالى  ر)

الِِميَن  َناُت َوّ
ُ -َ َيْھِدي اْلَقْوَم الظ) fاِس . اْلَبي� أُْوَلfـِئَك َجfَزآُؤُھْم أَن) َعَلfْيِھْم َلْعَنfَة ّ
ِ َواْلَمWِئَكfِة َوالن)

إِ-) ال)fِذيَن َتfاُبوْا ِمfن َبْعfِد َذلfَِك  . نَ َخالِِديَن ِفيَھا -َ ُيَخف)ُف َعfْنُھُم اْلَعfَذاُب َو-َ ُھfْم ُينَظfُرو . أَْجَمِعينَ 

ِحيمٌ  إِن) ال)ِذيَن َكَفُروْا َبْعَد إِيَماِنِھْم ُثfم) اْزَداُدوْا ُكْفfراً ل)fن ُتْقَبfلَ َتfْوَبُتُھْم .  َوأَْصَلُحوْا َفإِن) 
 َغُفوٌر ر)

آل#ونَ  لُْء ا6ْرِض َذَھباً إِن) ال)ِذيَن َكَفُروْا وَ .  َوأُْوَلـِئَك ُھُم الض) اٌر َفَلن ُيْقَبلَ ِمْن أََحِدِھم م� َماُتوْا َوُھْم ُكف)

اِصِرينَ  ن ن)   . }  91 – 86:  آل عمرانسورة { ))َوَلِو اْفَتَدى ِبِه أُْولَـِئَك َلُھْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َلُھم م�

بع�د اZيم�ان ث�م  قد وق�ع ف�ي ھ�ذه اBي ذك�ر ث:ث�ة أص�ناف اجتمع�وا ف�ي الكف�ر« : يقول 

َكْيfَف : ((اختلف حكمھم فيما بعد وقد تحصل في وعيدھم ا$نتقال من أخف إلى أثقل فقال تع�الى 

آل#ونَ : ((إلى قوله )) َيْھِدي ّ
ُ َقْوماً َكَفُروْا َبْعَد إِيَمانِِھمْ  مع وعي�دھم  ، فھؤ$ء)) َوأُْولَـِئَك ُھُم الض)

فھذا إبقاء خفت به حالھم ع�ن )) إِ-) ال)ِذيَن َتاُبواْ ((: له تعالى وما ذكر من لعنھم قد أعقب ذلك بقو

  (...) المذكورين بعدھم 

آل#ونَ : ((وأشتد حال المذكورين بعدھم حين قيل فيھم  )) ل)ن ُتْقَبلَ َتْوَبُتُھْم َوأُْولَـِئَك ُھُم الض)

fارٌ  إِن) ال)ِذيَن َكَفfُروْا َوَمfاُتوْا َوُھfمْ : ((، ثم قال تعالى  ، ف�أعلم م�ن ح�ال ھ�ؤ$ء بم�وتھم عل�ى )) ُكف)

الكفر فانقطع رجاؤھم وھؤ$ء أشد حا$ ممن ذكر قبلھم في اBية المذكورة قبلھا إذ لم ينص فيھ�ا 

على موتھم على الكفر ونص في ھذه ا/خيرة فكانت أشد ، فقد وضح في ھذه اBيات ا$نتقال من 

د واللط�ف والتعري��ف با$متن�ان وا/ح�وال ، وم��ا أخ�ف إل�ى أثق�ل وھ��و مط�رد ف�ي الوع��د والوعي�

  .  2» يرجع إلى ذلك وعلى ھذا ك:م العرب في ھذه الضروب 

وبن��ى اب��ن الزبي��ر توجيھ��ه عل��ى أن ھ��ذه اBي جاري��ة عل��ى المط��رد ف��ي الوع��د والوعي��د 

ف�الكفر إذا ورد مج�ردا ع�ن « وا$نتقال في الوصف بالكفر والظل�م والفس�ق م�ن أخ�ف إل�ى أثق�ل 

: ائن إنما يقع على الكفر في الدين ، ثم إنه قد يقع على كف�ر النعم�ة ويفتق�ر إل�ى قرين�ة ومن�ه القر
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أما الظلم فلفظ مشترك، . }19:  الشعراءسورة { ))َوَفَعْلَت َفْعَلَتَك ال)ِتي َفَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفِرينَ ((

إنم�ا ي�تخلص ب�القرائن ، ق�ال فإذا ورد مجردا عن القرائن لم يكن نص�ا ف�ي ش�يء م�ن موقع�ه ، و

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم (( : تعالى    ..}  13:  لقمانسورة { ))إِن) الش�

أما الكفر ف: تنتشر موقعه ، وكأن د$لته على كف�ر النعم�ة م�ن قبي�ل م�ا ي�دل بتش�كيك ،  

ظ�م م�ن كد$لة موجود على العرض ، وأما الظلم فعلى ما تقدم ، فإذا اقترن بالظلم الكف�ر ك�ان أع

أََفَمfن َكfاَن ُمْؤِمنfاً َكَمfن َكfاَن َفاِسfقاً -) (( : وإنما يقع كثيرا عل�ى الكف�ر كقول�ه تع�الى (...) الكفر 

َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم  ((: ، /ّن المراد ھنا الطرفان كقوله تعالى } 18:  السجدةسورة { ))َيْسَتُووَن 

ْؤِمٌن  .. قوعه في القرآن إنما ھو في وصف يھود والمن�افقين ، وأكثر و} 2:  التغابنسورة {)) م#

ول��م يج��ر الوص��ف ب��الظلم ف��ي كت��اب � مج��رى الفس��ق ف��ي م��ا ذكرن��ا ، وقلم��ا يوص��ف يھ��ود 

  . 1» والمنافقون ، وإن كانوا ظالمين /نفسھم إ$ بالفسق 

الظل�م والفس�ق وإن وقع�ا عل�ى المت�وغلين ف�ي الكف�ر ح�ين « ويلخص م�ا يري�د أن يقول�ه 

فق�د .. نا ، وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم ، و$ يوصف به من الكفرة في كتاب � إ$ شرھم ذكر

أشنع من الكف�ر مج�ردا  وإن الفس�ق أش�د  –حسبما تقد  –وضح أبين الوضوح أن الظلم بالقرائن 

في آي المائدة من أخ�ف إل�ى أثق�ل عل�ى المط�رد  لوأعظم إذا شھدت له القرائن ، فحصل با$نتقا

  . 2» المقابل من الترقي في آي الوعد وفي 

ُجffوَم لَِتْھَتffُدوْا ِبَھffا ِفffي ((: ف��ي قول��ه تع��الى وف��ي س��ورة ا/نع��ام  َوُھffَو ال)ffِذي َجَعffلَ َلُكffُم الن#

ْلَنا ا[َياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن  ْفٍس وَ  .ُظلَُماِت اْلَبر� َواْلَبْحِر َقْد َفص) ن ن) اِحَدٍة َفُمْسَتَقر4 َوُھَو ال)ِذَي أَنَشأَُكم م�

ْلَنا ا[َياِت لَِقْوٍم َيْفَقُھوَن  َماِء َمfاًء َفأَْخَرْجَنfا ِبfِه َنَبfاَت  .َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفص) َوُھَو ال)ِذَي أَنَزلَ ِمَن الس)

ْخِل مِ  َتَراِكباً َوِمَن الن) ْخِرُج ِمْنُه َحّباً م# اٍت ُكل� َشْيٍء َفأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً ن# ن َطْلِعَھا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجن)

fَر َوَيْنِعfِرِه إَِذا أَْثَمfى َثَمfُِروْا إِلfاَن ُمْشَتِبھاً َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه انُظ م) ْيُتوَن َوالر# ْن أَْعَناٍب َوالز) ِه إِن) ِفfي م�

  .} 99 – 97{:  ))َذلُِكْم [َياٍت ل�َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن 

افي فيما ورد من تن�وع ف�ي فواص�ل س�ورة ا/نع�ام ، وم�ا العل�ة ف�ي يقول الخطيب اZسك

)) َيْفَقُھffونَ : ((واختص��اص اBي��ة الثاني��ة بقول��ه )) َيْعَلُمffونَ : ((اختص��اص اBي��ة ا/ول��ى بقول��ه 

 إِن) ّ
َ َفالُِق اْلَحfب� (( :؟ ، فاBية ا/ولى لما تقدمھا )) ُيْؤِمُنونَ : ((واختصاص اBية الثالثة بقوله 

ِت ِمَن اْلَحي� َذلُِكُم ّ
ُ َفأَن)ى ُتْؤَفُكونَ  ِت َوُمْخِرُج اْلَمي� َفالُِق ا_ِْصَباِح  . َوالن)َوى ُيْخِرُج اْلَحي) ِمَن اْلَمي�

ffْمَس َواْلَقَمffَر ُحْسffَباناً َذلffَِك َتْقffِديُر اْلَعِزيffِز اْلَعلffِيمِ  ي َجَعffلَ َلُكffُم َوُھffَو ال)ffذِ  . َوَجَعffلَ الل)ْيffلَ َسffَكناً َوالش)

fْلَنا ا[َيfاِت لَِقfْوٍم َيْعَلُمfونَ  ُجوَم لَِتْھَتُدوْا ِبَھا فِي ُظلَُماِت اْلَبر� َواْلَبْحِر َقْد َفص) « } 97 – 95{ :)) الن#
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ْلَنا ا[َياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ : ((إن قوله تعالى  .. جاء بعد آيات نبھت على معرفة � تعالى )) َقْد َفص)

أعل��ى من��ه  ول��ذلك ) يعلم��ون(إ$ ولفظ��ة ) يش��عرون(و) يفقھ��ون(و) يعقل��ون(لف��ظ م��ن ألف��اظ  و$

»  فصحت في الخبر عن � تعالى ، ولم يصح فيه غيرھا من ا/لفاظ للد$لة عليه باللفظ ا/شر
1 .  

fن ((: ولما تقدم اBي�ة الثاني�ة م�ن س�ورة ا/نع�ام قول�ه تع�الى  ْفfٍس َوُھfَو ال)fِذَي أَنَشfأَُكم م� ن)

ffْلَنا ا[َيffاِت لَِقffْوٍم َيْفَقُھffونَ  أخب��ر ع��ن ابتدائ��ه اZنس��ان « ، )) َواِحffَدٍة َفُمْسffَتَقر4 َوُمْسffَتْوَدٌع َقffْد َفص)

وإنشائه إياه ، ثم نبھه بما أراه من تنقله من حال إلى ح�ال ، وم�ن ع�دم إل�ى وج�ود ، وم�ن مك�ان 

ا/رض ، وم�ن وج�ه ا/رض إل�ى  إلى مك�ان ، وم�ن ص�لب إل�ى رح�م ، وم�ن بط�ن أم إل�ى وج�ه

بطنھا ، على أنه كما نقل من موت إلى حياة ، ومن حياة إلى موت ، كذلك ينقل م�ن الم�وت إل�ى 

الحياة ، ومن القبر إلى الحشر ، ومنه إلى إحدى ال�دارين ؛ /ن ا$س�تيداع ف�ي ال�دنيا ، والمس�تقر 

ثة لم�ن يفھمھ�ا ويفط�ن لھ�ا  ويس�تدل فنطقت تلك ا/حوال الحاد. في العقبى كما نقل في التفاسير 

) يفقھ�ون(بمشاھدھا على مغيبھا أن بعد الموت بعثا وحشرا وثوابا وعقابا ، وھذا مما يفطن له ف�ـ

  . 2» أولى به 

بعد ما عد نعمه على خلقه ، وما وسعه من رزق�ه « وما تقدم اBية الثالثة من تعدد للنعم 

وصنوف الثمار ، وكان ھذا مس�تدعيا ل5يم�ان  من الحب المعد لkقوات ، ومن ضروب ا/شجار

به ، المش�تمل عل�ى ش�كر نعمت�ه ، والقي�ام بم�ا ف�رض م�ن طاعت�ه ، وأوج�ب م�ن عبادت�ه ، كان�ت 

إِن) ِفffي َذلُِكffْم [َيffاٍت ل�َقffْوٍم : ((اBي��ات ف��ي ذل��ك معرض��ة لم��ن آم��ن ب��اG ، فل��ذلك ق��ال ف��ي ا/خي��ر 

  .3» )) ُيْؤِمُنونَ 

رناطي في اخت:ف ا/وصاف التابعة في اBي ال�ث:ث م�ع م�ا وج�ه ويتفق ابن الزبير الغ

ذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوص�ل « :  به اZسكافي وأضاف على ما قاله في اBية ا/ولى

ب�النظر فيھ�ا إل�ى معف�رة وحدانيت�ه تع�الى م�ا يحص��ل ا$ط�:ع علي�ه بم�ن تق�دمت ل�ه ب�ه معرف��ة ، 

ق ب�ذات المتع�رف المطل�وب ب�ه ا$س�تد$ل ، أو ف�ي أدوات فيحصل من ذلك علم منقول فيما يتعل�

والقل�ب ف��ي كثي�ر م�ن ھ��ذا .. موص�ولة إلي�ه إذ ل��يس عل�م ذل�ك راجع��ا إل�ى مج�رد الفك��ر وال�تفطن 

الضرب مورد على البصر فيما ينھيه إليه فصار ھذا الضرب من المعتبرات الدالة على الص�انع 

اسب ذلك التعبي�ر ع�ن المت�ذكر ب�ه ب�العلم ال�ذي تعالى كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج فتن

  . 4» مواده ومحص:ته الخبر القاطع مع النظر السديد 
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مرج��ع العل��م بنش��أة « : وم��ا ورد ف��ي اBي��ة الثاني��ة إنم��ا يطل��ع علي��ه ب��التفكر وا$عتب��ار 

اZنس��ان وتقلب��ه م��ن ص��لب إل��ى رح��م ، وارتب��اط أعض��ائه الظ��اھرة والباطن��ة ، وجم��ع أجزائ��ه 

ف�العلم بھ�ذا كل�ه .. ل عضو في ما ل�ه خل�ق ، واحتي�اج ا/عض�اء بعض�ھا إل�ى بع�ض وتصرف ك

جملة وتفصي: مما $ يحص�ل بالس�مع والبص�ر ، وإنم�ا يطل�ع علي�ه با$عتب�ار والتفك�ر م�ن ذوي 

  . 1» الفطن السالمة ، والنظر العقلي السديد ، والفھم المصيب 

لم�ا ذك�ر إن�زال الم�اء م�ن الس�ماء « : وما ورد في اBية الثالثة يتحصل من بعثة الرسل 

.. لم�ا أورد ھ�ذا ك�ان م�ذكرا بالبع�ث ا/خ�روي والنش�أة الثاني�ة .. وإخراج النبات من ا/رض به 

، ) عل��يھم الص��:ة والس��:م(وإنم��ا يحص��ل العل��م ب��ذلك ، وس��ائر أم��ور اBخ��رة م��ن قب��ل الرس��ل 

  . 2» واZيمان بھم وبما جاؤوا به 

ُكْم َعَلْيُكْم أَ-) ُتْشِرُكوْا ِبِه (( : ا/نعام وفي قوله تعالى في سورة  َم َرب# ُقلْ َتَعاَلْوْا أَْتلُ َما َحر)

اُھْم َو-َ تَ  ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِي) ْن إْمVٍَق ن) ْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َشْيئاً َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َو-َ َتْقُتلُوْا أَْو-ََدُكم م�

اكُ َما َظَھَر مِ  َم ّ
ُ إِ-) ِباْلَحق� َذلُِكْم َوص) ْفَس ال)تِي َحر)  .ْم ِبِه َلَعل)ُكْم َتْعِقلُونَ ْنَھا َوَما َبَطَن َو-َ َتْقُتلُوْا الن)

هُ َوأَْوُفfوْا اْلَكْيfلَ َوالْ  fى َيْبلfَُغ أَُشfد) ِميfَزاَن ِباْلِقْسfِط -َ َو-َ َتْقَرُبوْا َمالَ اْلَيِتيِم إِ-) ِبال)تِي ِھَي أَْحَسfُن َحت)

fاُكم ِبfِه ُنَكل�ُف َنْفساً إِ-) ُوْسَعَھا َوإَِذا ُقْلfُتْم َفاْعfِدلُوْا َوَلfْو َكfاَن َذا ُقْرَبfى َوِبَعْھfِد ّ
ِ أَْوُفfوْا َذلُِكfمْ   َوص)

ُروَن  ِبُعوهُ َو-َ َتت) . َلَعل)ُكْم َتَذك) َق ِبُكfْم َعfن َسfِبيلِِه َوأَن) َھـَذا ِصَراِطي ُمْسfَتِقيماً َفfات) fُبلَ َفَتَفfر) ِبُعfوْا الس#

ُقوَن  اُكم ِبِه َلَعل)ُكْم َتت)   . }153 – 151{:  ))َذِلُكْم َوص)

، وف�ي ) ت�ذكرون(وفي الثاني�ة ) تعقلون(يرى الخطيب اZسكافي فيما اقتضى في ا/ولى 

اZيم�ان ب�دل الش�رك ، ث�م : س�ة لم�ا ق�دم � تع�الى ف�ي اBي�ة ا/ول�ى وص�ايا خم) . تتق�ون(الثالثة 

اZحس��ان إل��ى الوال��دين ، ث��م اZحس��ان إل��ى ا/و$د بت��ربيتھم ، وت��رك م��ا كان��ت علي��ه الع��رب ف��ي 

جاھليتھا من وأد البنات للفقر واZم:ق ، ثم أن $ يقربوا ما لعله يكون سبب ولد $ يص�لح نس�به 

  .يقتلوا للقصاص  ، ثم أن يحقنوا الدماء ، و$ يسفكوھا إ$ بحقھا ، وھو أن

فھ�ذه خمس�ة تتعل��ق ب�أكبر الحق�وق، وأوك�د ا/ص��ول ، فالش�رك اعتق�اد م��ذھب « : يق�ول 

باطل بھوى ، وترك اZحسان إلى الوالدين يكون إما لمحبة مال $ يسمح به لھما ، أو إتباع ھوى 

معاص�ي يدعو إلى مخالفتھما ، ووأد البن�ات لخ�وف الفق�ر والع�ار ، والزن�ى وم�ا يق�بح ج�دا م�ن ال

. التي تحمل عليھا الشھوة ، وقتل النفس بغير حق يدعوا إليه ش�فاء غ�يظ ال�نفس ا/م�ارة بالس�وء 

وكل ذلك قبيح في العقول يحتاج في ذب النفس عنھا إلى زجر من عق�ل ي�دفع الھ�وى إل�ى زاج�ر 
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ذي يحبس نفوس�كم ، أي تستعملون العقل ال)) َلَعل)ُكْم َتْعِقلُونَ : ((من عقل يدفع الھوى ؛ فلذلك قال 

  . 1» عن قبيح اZرادات وفواحش الشھوات 

حفظ مال اليتيم عليه  والعدل ف�ي الكي�ل : بينما قدم في اBية الثانية وصايا خمسة أخرى 

وك�ل ھ�ذه ق�د دع�ي فيھ�ا « ، وإيفاء الكي�ل وال�وزن بالقس�ط ، والق�ول بالع�دل ، والوف�اء بعھ�د � 

أي لو كان : ه لو كان ھو المعامل بما يعامل ھو به غيره اZنسان إلى تذكر حاله ورضاه في نفس

ولده يتيم ، أو كان الذي يكال له ويوزن ، أو كان يحكم به عليه ، أو تقام الشھادة بما $ يلزم�ه ، 

أو يحلف باG على إذھاب حق له بما يلزمه الوفاء به ، ف: يرضيّن من ذلك لغيره إ$ ما يرضاه 

ُرونَ : ((رات لھم أو يخافون مرورھا عليھم ؛ فل�ذلك ق�ال لنفسه ، فذكرھم حا$ م » )) َلَعل)ُكfْم َتfَذك)
2 .  

الش�رع ال�ذي ش�رعته لك�م ھ�و طري�ق « واBية الثالثة لم يرد فيھا إ$ وصية واحدة ھ�ي  

أشرعته إلى نعيمكم الدائم فاسلكوه ، و$ تتبعوا الديانات المخالف�ة ل�ه فتبع�دكم ع�ن س�بيله الم�ؤدي 

  . 3» ه ؛ لعلكم تنجون بلزومه معصيته ، وتتقون بطاعته عقوبته إلى نعيم

مش�تملة عل�ى خمس�ة أش�ياء كلھ�ا عظ�ام : اBية ا/ول�ى « : ووافقه في التوجيه الكرماني 

فكانت الوصية بھ�ا م�ن أبل�غ الوص�ايا ، فخ�تم اBي�ة ا/ول�ى بم�ا ف�ي اZنس�ان م�ن أش�رف . جسام 

مشتملة على خمسة أشياء : واBية الثانية . سائر الحيوان  السجايا وھو العقل ، الذي امتاز به عن

يقبح تعاطي ضدھا وارتكابھا ، وكانت الوصية بھا تجري مجرى الزجر والوعظ ن فخ�تم بقول�ه 

مش�تملة عل�ى ذك�ر الص�راط المس�تقيم ، :  واBي�ة الثالث�ة . أي تتعظ�ون بم�واعظ � ) تذكرون: (

ي�ه ، فخ�تم اBي�ة ب�التقوى الت�ي ھ�ي م�:ك العم�ل وخي�ر والتحريض على إتباع�ه ، واجتن�اب مناھ

  .5ووافقھم أيضا ابن الزبير الغرناطي . 4» الزاد 

كان�ت « : ويرى ابن عطية أن توجي�ه اخ�ت:ف الفواص�ل راج�ع إل�ى طبيع�ة المحرم�ات 

، )) َلَعل)ُكfffْم َتْعِقلfffُونَ : ((المحرم���ات ا/ول $ يق���ع فيھ���ا عاق���ل ق���د نظ���ر بعقل���ه ج���اءت العب���ارة 

َلَعل)ُكffْم : ((والمحرم��ات ا/خ��ر ش��ھوات وق��د يق��ع فيھ��ا م��ن العق��:ء م��ن ل��م يت��ذكر ج��اءت العب��ارة 

ُرونَ  ، ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فع�ل الفض�ائل وتل�ك درج�ة التق�وى ج�اءت )) َتَذك)

ُقونَ : ((العبارة    .6» )) َلَعل)ُكْم َتت)
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َن ا6َْعَراِب أَن َما (( : في قوله تعالى وفي سورة التوبة  َكاَن 6َِْھِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْولَُھم م�

ُھْم -َ ُيِصيُبُھْم َظَمأٌ وَ  ْفِسِه َذلَِك ِبأَن) ُسوِل ّ
ِ َو-َ َيْرَغُبوْا ِبأَنُفِسِھْم َعن ن) -َ َنَصٌب َو-َ َيَتَخل)ُفوْا َعن ر)

ْيVً إِ-) ُكِتfَب َلُھfم ِبfِه َمْخَمَصٌة فِي َسِبيِل ّ
ِ َو-َ َيَطُؤوَن مَ  اَر َو-َ َيَنالُوَن ِمْن َعُدوi ن) ْوِطئاً َيِغيُظ اْلُكف)

َو-َ ُينِفُقfوَن َنَفَقfًة َصfِغيَرًة َو-َ َكِبيfَرًة َو-َ َيْقَطُعfوَن  .َعَملٌ َصالٌِح إِن) ّ
َ -َ ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن 

  .} 121،  120{: ))ْحَسَن َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ لَِيْجِزَيُھُم ّ
ُ أَ  َواِدياً إِ-) ُكتَِب لَُھمْ 

إِن) ّ
َ -َ ُيِضfيُع : ((يقول الخطيب اZسكافي في ا$خت:ف في تعقيب اBية ا/ولى بقوله 

أن م�ن « )) : ْا َيْعَملُونَ لَِيْجِزَيُھُم ّ
ُ أَْحَسَن َما َكاُنو: ((، وتعقيب الثانية بقوله )) أَْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع ، فقد أخبر عنه بفعل غيره ، ولم يخبر عنه بفعل فعله 

ھو ، إ$ أنه يحسب له بما وصل إليه من أل�م العط�ش والج�وع والتع�ب والنص�ب ا/ج�ر ، فل�ذلك 

، أي أجر من أحسن طاع�ة � وتع�رض منھ�ا  ))إِن) ّ
َ -َ ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنينَ : ((عقبه بقوله 

وأما اBية الثانية فkن جميع ما ذكر كان عم�: لھ�م ، فوع�دھم حس�ن . لما تلحقه فيه ھذه الشدائد 

  .1» الجزاء على عملھم ، وذلك ظاھر 

وِبِھْم لُ َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف َوُطِبَع َعَلى ُق ((: وفي قوله تعالى في سورة التوبة 

fبِيلُ َعَلfى ال)fِذيَن َيْسfَتأِْذُنوَنَك َوُھfْم أَْغِنَيfاء ((: ، وقول�ه تع�الى } 87{ : ))َفُھْم -َ َيْفَقُھfونَ  َمfا الس) إِن)

  .}93{ : ))َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف َوَطَبَع ّ
ُ َعَلى ُقلُوِبِھْم َفُھْم -َ َيْعَلُمونَ 

َفُھfْم -َ : ((Zسكافي في التغ�اير ف�ي اBيت�ين ب�ين قول�ه ف�ي اBي�ة ا/ول�ى  يقول الخطيب ا

أن ال�ذين ذك�روا ب�الطول ، وھ�و « )) : َفُھfْم -َ َيْعَلُمfونَ : ((، وقول�ه ف�ي اBي�ة الثاني�ة )) َيْفَقُھونَ 

، الفضل في النفس والم�ال والق�درة عل�ى الجھ�اد ، إنم�ا م�الوا إل�ى الدع�ة ، وأخل�دوا إل�ى الراح�ة 

) صلى � عليه وس�لم(وأشفقوا من الحر ، ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول � 

، وأن الدعة توجد بتحمل المشقة معه ، فطلبوا ما كان مطلبھم ض�ده ل�و فقھ�وا ، وتفطن�وا، فك�ان 

  . 2»  )يفقھون(ھنا موضع 

ِبيلُ َعَلى ال) : ((ويرى في اBية ا/خرى وھي  َما الس) « ، )) ِذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُھْم أَْغِنَياءإِن)

أي العقاب يتوجه إلى ھ�ؤ$ء ، وھ�م ال�ذين $ يعلم�ون م�ا أع�د � لك�ل ذي عم�ل مح�ق عمل�ه م�ا 

فلما كان . يعمله المؤمنون الذين يستجيبون للخروج ، والذين تفيض أعينھم، إذ لم يعنھم بالركب 

ر من تحقق ، وعلم الث�واب والعق�اب ، وخ�الفھم ھ�ؤ$ء ، نف�ى بإزائھم في اBيتين اللتين قبل ، ذك

  .  3» )) َفُھْم -َ َيْعَلُمونَ ((عنھم ما أثبته /ولئك وھو العلم ، فلذلك جاء في ھذا المكان 
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، والق�ول ف�ي )) َفُھfْم -َ َيْفَقُھfونَ : ((في التغاير بين اBيتين ، والق�ول ف�ي اBي�ة ا/ول�ى  

لما اجتمع ذك�ر إن�زال الس�ورة إل�ى ذك�ر « : ، يقول ابن الزبير)) ْم -َ َيْعَلُمونَ َفھُ : ((اBية الثانية 

، اس�تدعى ذل�ك }86: التوب�ةس�ورة { )) َوَجاِھfُدوْا َمfَع َرُسfولِهِ أَْن آِمُنوْا ِبfاZِّ ((: المراد بھا بقوله 

على وجھه، فلم�ا نظر من بلغه ھذا المنزل واعتباره وتفھم المقصود به إلى الكمال ليقع ا$متثال 

تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجھاد الذي تحملت اBية ا/مر به ناسب ذلك أن ينف�ي عن�ه 

ولم�ا ل�م . والتفق�ه والتفك�ر وا$عتب�ار)) َوُطِبَع َعلَى ُقلُوِبِھْم َفُھْم -َ َيْفَقُھونَ : ((الفھم والتدبر فقيل 

: وتفھم�ه لق�رب المعن�ى الم�راد من�ه وذل�ك قول�ه  يقع في اBية بعد ذكر ما يحتاج إل�ى ذك�ر ت�دبره

بِيلُ َعَلى ال)ِذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُھْم أَْغِنَياء(( َما الس) صرف النفي إلى الحاصل على ال�تفھم وھ�و )) إِن)

  .1» )) َوَطَبَع ّ
ُ َعَلى ُقلُوِبِھْم َفُھْم -َ َيْعلَُمونَ : ((العلم فقيل 

َوُھَو ال)ِذي َمد) ا6َْرَض َوَجَعلَ ِفيَھا َرَواِسَي َوأَْنَھاراً ((: تعالى  في قولهوفي سورة الرعد 

َھاَر إِن) ِفي َذلَِك َ[َياٍت ل�َقْوٍم  َمَراِت َجَعلَ ِفيَھا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي الل)ْيلَ الن) ُروَن َوِمن ُكل� الث) . َيَتَفك)

َتَجfاِورَ  fْن أَْعَنfاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيfلٌ ِصfْنَواٌن َوَغْيfُر ِصfْنَواٍن ُيْسfَقى َوفِي ا6َْرِض ِقَطٌع م# fاٌت م� اٌت َوَجن)

لُ َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض فِي ا6ُُكِل إِن) فِي َذِلكَ    .} 4،  3{ : ))َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيْعِقلُونَ  ِبَماء َواِحٍد َوُنَفض�

إن التفكر ھو المؤدي إل�ى « : صلتين يقول الخطيب اZسكافي فيما ورد من اخت:ف الفا

معرفة الشيء ، والعلم باBيات التي تدل على وحدانية � تعالى ، فھ�و قب�ُل ، ف�إذا اس�تعمل عل�ى 

فبدئ في ا/ول بما يحتاج إليه أو$ م�ن . وجھه عقل ما جعلت ھذه ا/شياء أمارة له ود$لة عليه 

المطل�وب ، وخ�ص اBخ�ر بم�ا يس�تقر علي�ه آخ�ر التفكر والتدبر المفضيين بصاحبھما إلى إدراك 

التفكر من سكون النفس إلى عرفان م�ا دل�ت اBي�ات علي�ه ، فك�ان تق�ديم م�ا ق�دم وت�أخير م�ا أخ�ر 

  .2» إشارة إليه 

اعل��م أن��ه تع��الى ف��ي أكث��ر ا/م��ر حي��ث ي��ذكر ال��د$ئل « : ويق��ول فخ��ر ال��دين ال��رازي 

fُرونَ  إِن) ((: الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبھا  أو م�ا يق�رب من�ه )) فِي َذِلَك َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيَتَفك)

بحس��ب المعن��ى ، والس��بب في��ه أن الف:س��فة يس��ندون ح��وادث الع��الم الس��فلي إل��ى ا$خ��ت:ف ف��ي 

: ا/شكال الكوكبية ، فما لم تقم الد$لة على دفع ھذا الس�ؤال $ ي�تم المقص�ود ، فلھ�ذا المعن�ى ق�ال

كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بع�د ھ�ذا المق�ام م�ن التفك�ر )) َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيْعِقلُونَ إِن) فِي َذلَِك ((

  .3» والتأمل ا$ستد$ل 

ويرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من اخت:ف الفاصلتين لمعتبرات كل منھما ، فمن 

، وجع�ل ق�انون  م�د ا/رض ، وجع�ل الجب�ال رواس�ي ، وجع�ل ا/نھ�ار: معتبرات اBي�ة ا/ول�ى 
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وم�ن معتب�رات اBي�ة الثاني�ة تج�اور قط�ع . الزوجية في الثمار واBيات الكونية من الليل والنھار 

ا/رض وتقاربھا في الص�فات والھيئ�ات ، ولكنھ�ا تتف�اوت ف�ي الترب�ة فمنھ�ا الخص�بة ، والس�بخة 

ر ، وك�ل ذل�ك ومنھا الرخوة والصلبة ، ثم تخ�رج أن�واع الجن�ات م�ن النخي�ل وا/عن�اب وا/ش�جا

أم�ا معتب�رات ا/ول�ى « يسقى بماء واحد ، وفضل بعضھا على بعض في أك�ل ثمارھ�ا وحبوبھ�ا 

فيتوصل بالفكر إلى الحصول على ا$عتبار بھا ، وتعقلھا ، وعجيب الحكمة فيھا ، وغموض م�ا 

لتوفي�ق، في الثانية باد و$ يتوصل إلى بعض ذلك إ$ بعد طول ا$عتبار ، والتأييد منه سبحانه وا

فلما كان العقل أشرف ، وأعلى ناسبه أن يتبع به م�ا ھ�و أغم�ض وأخف�ى، وناس�ب الفك�ر م�ا ھ�و 

التفك�ر ف�ي الش�يء س�بب لتعقل�ه ، والس�بب مق�دم « :والسبب ف�ي ذل�ك ھ�و أن . 1» أظھر وأجلى 

  . 2» على المسبب ، فناسب تقدم التفكر على التعقل 

ف�ي « ورد ف�ي اBي�ة الثاني�ة م�ن ا$س�تد$ل ويرى أبو حيان ف�ي توجي�ه اBيت�ين ، أن م�ا 

ل�َقfْوٍم : ((غاية الوضوح ، من مشاھد تجاور القطع والجنات وسقيھا وتفضيلھا جاء ختمھا بقول�ه 

بخ:ف اBية التي قبلھا، فإن ا$ستد$ل بھا يحتاج إل�ى تأم�ل ومزي�د نظ�ر ج�اء ختامھ�ا )) َيْعِقلُونَ 

ُرونَ : ((بقوله    .3»  ))ل�َقْوٍم َيَتَفك)

ِخيfلَ َوا6َْعَنfاَب ((: في قوله تعالى  في سورة النحلو ْيُتfوَن َوالن) ْرَع َوالز) ُينبُِت َلُكم ِبِه الfز)

ُرونَ  َمَراِت إِن) فِي َذلَِك [َيًة ل�َقْوٍم َيَتَفك) fْمَس َواْلَقَمfَر  . َوِمن ُكل� الث) َھfاَر َوالش) َر َلُكُم الل)ْيfلَ َواْلن) َوَسخ)

َراٌت ِبffأَْمِرِه إِن) ِفffي َذلffَِك َ[َيffاٍت ل�َقffْوٍم َيْعِقلffُونَ َوالْ  ُجffوُم ُمَسffخ) َوَمffا َذَرأَ َلُكffْم ِفffي ا6َْرِض ُمْخَتلِفffاً  . ن#

ُرونَ  ك)   .} 13 – 11{ : ))أَْلَواُنُه إِن) فِي َذلَِك [َيًة ل�َقْوٍم َيذ)

فائدة ، وھذه المخلوقات التي إن التفكر إعمال النظر لتطلب « : يرى الخطيب اZسكافي 

تنجم من ا/رض إذا فكر فيھا علم أن معظمھا ليس إ$ لkك�ل ، وأن ا/ك�ل ب�ه ق�وام ذي ال�روح، 

وأن المنعم عليه يحتاج أن يعرف المنِعم به ليقصده شكر إحسانه ، فھذا موضع تفكر بعث الناس 

: لنھار وما سخر في الھواء بقوله وأما تعقيب ذكر الليل وا. عليه ليفضي بھم إلى المطلوب منھم 

؛ ف��kن مت��دبر ذل��ك أعل��ى رتب��ة م��ن مت��دبر م��ا ذك��ر متق��دما ، إذ كان��ت المن��افع )) ل�َقffْوٍم َيْعِقلffُونَ ((

المجعولة فيھا أخفى ، فمن استدرك اBيات فيھا استحق الوصف بما ھو أعل�ى م�ن رتب�ة المتفك�ر 

ُرونَ ل�َقْوٍم َيذ) : (وأما الثالثة وھي .. المتدبر  ؛ فkنه لما نبه في ا/ولي�ين عل�ى إثب�ات الص�انع ،  )ك)

نبه في الثالثة على أنه $ شبه له مما صنع ؛ /ن من رأى المخلوقات أصنافا مزدوجة مؤتلفة أو 

  . 4»مختلفة نفى عنه صفاتھا ، وعلم أن خالقھا يخلقھا ، $ يشبھھا و$ تشبھه
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الزرع والزيتون والنخيل وا/عناب ومختلف إن إنبات « : ويقول ابن الزبير الغرناطي 

الثمرات بالماء المنزل من السماء مع كونه واحدا ، والمنبت مختل�ف ا/ن�واع والطع�وم والمن�افع 

العلم بتسخير ھذه مما يغمض ويخفى .. أمر يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك 

فلم يقنع التفكر ھنا بل وصف المعتبر بھا بما إ$ على ذوي البصائر والفطن والعقول الراجحة ، 

بب�دأة  ))َوَمfا َذَرأَ َلُكfْم ِفfي ا6َْرِض ُمْخَتلِفfاً أَْلَواُنfهُ : ((أما اBية الثالثة وھي قوله .. ھو فوق الفكر 

  .1»الفكر السالم فقصد التذكير كاف في حصول ا$عتبار بذلك

التفك�ر ؛ /ن�ه اس�تد$ل بح�دوث  –ا/ول�ى  –جعل مقطع ھذه اBي�ة « : ويقول الزركشي

وھو : وفيه جواب عن سؤال مقدر . ا/نواع المختلفة من النبات على وجود اZله القادر المختار 

إنه تعالى أج�اب .. أنه لم $ يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحكات الشمس والقمر ؟ 

فل مربوطة بأحوال حركات ا/ف:ك ، أن تغير العالم ا/س: أحدھما : عن ھذا السؤال من وجھين 

فتلك الحركات حيث حصلت ، فإن كان حص�ولھا بس�بب أف�:ك أخ�رى ل�زم التسلس�ل ، وإن ك�ان 

أن نس�بة الكواك�ب والطب�ائع إل�ى : والث�اني .. من الخالق الحكيم فذلك اZقرار بوجود اZله تعالى 

الورقة الواحدة من الورد أحد وجھيھا جميع أجزاء الورقة الواحدة ، والحبة الواحدة ، ثم إنا نرى 

في غاية الحمرة ، وا/خرى في غاية السواد ، فلو كان المؤثر موجبا بالذات $متنع حصول ھذا 

  .   2»التفاوت في اBثار ، فعلمنا أن المؤثر قادر مختار فلھذا جعل مقطع اBية التذكر 

ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً ل�َتْسُكُنوا  َوِمْن آَياِتِه أَنْ (( :في قوله تعالى وفي سورة الروم  َخلََق َلُكم م�

ُرونَ  ًة َوَرْحَمًة إِن) فِي َذلَِك َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيَتَفك) َود) fَماَواِت  . إَِلْيَھا َوَجَعلَ َبْيَنُكم م) َوِمfْن آَياِتfِه َخْلfُق الس)

َوِمffْن آَياِتffِه َمَنffاُمُكم ِبالل)ْيffِل  . ن) ِفffي َذلffَِك َ[َيffاٍت ل�ْلَعffالِِمينَ َوا6َْْرِض َواْخffِتVَُف أَْلِسffَنِتُكْم َوأَْلffَواِنُكْم إِ 

ن َفْضلِِه إِن) فِي َذلَِك َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيْسَمُعونَ  َھاِر َواْبِتَغاُؤُكم م�   .} 23 – 21{ : ))َوالن)

 أم��ا« : ف��ي مناس��بة اختص��اص م��ا ختم��ت ب��ه ھ��ذه اBي��ات الخطي��ب اZس��كافي  يق��ول

ُرونَ : ((اختصاص ا/ولى بقوله   ؛ فkن المراد بما ذكر قبله يؤدي الفكر في�ه إل�ى معن�اه،  ))َيَتَفك)

ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً ل�َتْسُكُنوا إَِلْيَھfا: ((وھو قوله تعالى  ، أي خل�ق لك�م )) َوِمْن آَياِتِه أَْن َخلََق َلُكم م�

ل�َتْسfُكُنوا (( :وقول�ه . لفة والمحبة لوجود المش�اكلة من شكلكم وجنسكم نساء ، وھذا أدعى إلى ا/

، أي جعلھا على حال تتيسر المس�رة بھ�ا ، ويطم�ئن القل�ب إليھ�ا ، ف�إذا فك�ر اZنس�ان ف�ي )) إَِلْيَھا

؛ فkن�ه  ))إِن) فِي َذلَِك َ[َياٍت ل�ْلَعالِِمينَ (( :وأما قوله ... خلقھا ، ونعمة � تعالى على الرجل بھا 

َماَواِت َوا6َْْرِض َواْخfِتVَُف أَْلِسfَنِتُكْم َوأَْلfَواِنُكمْ ((: ء بعد قوله جا ، و$ أح�د )) َوِمْن آَياِتِه َخْلُق الس)

إ$ والس��ماء تظل��ه وا/رض تقل��ه ، ف��: ينف��ك منھم��ا ، و$ يخل��و م��ن كون��ه بينھم��ا ، يعل��م ذل��ك 
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fن َفْضfلِهِ َوِمْن آَياِتِه َمَنf: ((وأما قوله تعالى (...) باضطرار  َھfاِر َواْبِتَغfاُؤُكم م�  ))اُمُكم ِبالل)ْيfِل َوالن)

(...) منامكم بالليل للسكون ، وابتغاؤكم م�ن فض�له بالنھ�ار : فھو من باب لف الخبرين ، المعنى 

وكل من سمع ھذا علم أن النوم عجيب من فض�ل � تع�الى ، $ يق�در اZنس�ان عل�ى اجت:ب�ه إذا 

عه إذا ورد ، ثم إنه بالنھار $بد له من تصرف لمعاش وطلب قوت وطعام به امتنع ، و$ على دف

  .1» قوام ا/جساد 

ل�َقfْوٍم (( :م�ن قب�ل ، وق�ال)) َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيْسَمُعونَ (( :قال « : ويقول فخر الدين الرازي 

ُرونَ  تغ�اء م�ن فض�له يظ�ن الجاھ�ل أو المن�ام باللي�ل وا$ب: ، فنقول  ))ل�ْلَعالِِمينَ : ((، وقال  ))َيَتَفك)

الغافل أنھما مما يقتضيه طبع الحيوان ، ف: يظھر لكل أح�د كونھم�ا م�ن نع�م � ، فل�م يق�ل آي�ات 

للعالمين ؛ و$ن ا/مرين ا/ولين وھو اخت:ف ا/لسنة ، وا/لوان من اللوازم ، والمنام وا$بتغاء 

م��ا ف��ي بع��ض ا/وق��ات ، و$ ك��ذلك اخ��ت:ف م��ن ا/م��ور المفارق��ة ف��النظر إليھم��ا $ ي��دوم لزوالھ

ل�َقffْوٍم ((: وأم��ا قول��ه . ا/لس��نة وا/ل��وان فإنھم��ا ي��دومان ب��دوام اZنس��ان فجعلھم��ا آي��ات عام��ة 

ُرونَ  ، فاعلم أن من ا/شياء ما يعلم من غي�ر تفك�ر ، ومنھ�ا م�ا يكف�ي في�ه مج�رد الفك�رة ، )) َيَتَفك)

ولكن خلق ا/زواج ... وقف يوقف عليه ، ومرشد إليه م ومنھا ما $ يخرج بالفكر بل يحتاج إلى

. $ يقع /حد أنه بالطبع إ$ إذا كان جامد الفكر خامد الذكر ، فإذا تفكر علم كون ذلك الخل�ق آي�ة 

وأما المنام وا$بتغاء فقد يقع لكثير أنھما من أفع�ال العب�اد ، وق�د يحت�اج إل�ى مرش�د بغي�ر فك�رة ، 

  .2»  ويجعلون بالھم إلى ك:م المرشد)) ُعونَ ل�َقْوٍم َيْسمَ : ((فقال 

ووجه ابن الزبير الغرناطي اختصاص كل آية من ھذه ا/ربع بما ختمت به م�ن وص�ف 

إن اBية ا/ولى لما انطوت م�ن حكمت�ه س�بحانه ف�ي س�بب التناس�ل والتك�اثر « : المعتبرين بقوله 

ناس�ب ھ�ذا إعق�اب (...) التن�افر  على ما أبداه تعالى في خلق ا/زواج من�ا ليحص�ل الس�كن وع�دم

fُرونَ : ((ھذه اBية بوصف التفكر فق�ال تع�الى  ولم�ا ك�ان خل�ق . )) إِن) ِفfي َذِلfَك َ[َيfاٍت ل�َقfْوٍم َيَتَفك)

السماوات وا/رض واخ�ت:ف ا/لس�نة وا/ل�وان م�ع عظ�يم ا/م�ر ف�ي ذل�ك ب�اد من�ه الش�ھادة ب�أن 

  (...)ام وراء ذلك موجودا متنزھا عن شبه ھذه ا/جر

وأم��ا إراءت��ه (...) ولم��ا ك��ان أم��ر اللي��ل والنھ��ار منصوص��ا عل��ى رحم��ة الخ:ئ��ق بھم��ا  

سبحانه البرق خوفا وطمعا ، وإنزال الماء من السماء ، وإحياء ا/رض بعد موتھا ، ف: تحص�ل 

  .3» ثمرة ا$عتبار به إ$ لمن أطال ا$عتبار وأمعن النظر وبالغ في ذلك 
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ُ ُمffتِم# ((: ول��ه تع��الى ف��ي ق ف��ي س��ورة الص��فو (
ِ ِبffأَْفَواِھِھْم َو (
ُيِريffُدوَن لُِيْطِفffُؤوا ُنffوَر 

يِن ُكل�fِه .  ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  ُھَو ال)ِذي أَْرَسلَ َرُسوَلُه ِباْلُھَدى َوِديِن اْلَحق� لُِيْظِھfَرهُ َعَلfى الfد�

  . }9،  8{:  ))َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ 

، )) اْلَكfاِفُرونَ : ((يرى فخ�ر ال�دين ال�رازي أن مناس�بة الفاص�لة ف�ي اBي�ة ا/ول�ى بقول�ه 

إّنھم أنكروا الرسول ، وم�ا أن�زل إلي�ه وھ�و الكت�اب « )) : اْلُمْشِرُكونَ : ((وفي اBية الثانية بقوله 

؛ /ن )) َكfِرَه اْلَكfافُِرونَ  َوَلfوْ : ((وذلك من نعم � ، والكافرون كلھم في كفران النعم ، فلھذا قال 

لفظ الك�افر أع�م م�ن لف�ظ الش�رك ، والم�راد م�ن الك�افرين ھھن�ا اليھ�ود والنص�ارى والمش�ركون، 

وھھنا ذكر النور وإطفاءه ، وال:ئق به الكف�ر ؛ /ن�ه الس�تر والتغطي�ة ؛ /ن م�ن يح�اول اZطف�اء 

ل ودي�ن الح�ق ؛ وذل�ك منزل�ة عظيم�ة إنما يريد الزوال ، وفي اBية الثانية ذكر الرسول واZرس�ا

  ... ، وھو اعتراض على � تعالى ) عليه الس:م(للرسول 

، ك�ان أكث�رھم ) علي�ه الس�:م(وا$عتراض قريب من الشرك ؛ و/ن الحاسدين للرس�ول 

من قريش وھم المشركون ، ولما كان النور أعم م�ن ال�دين والرس�ول ، $ ج�رم قابل�ه بالك�افرين 

مخالفي اZس:م واZرسال ، والرسول والدين أخص م�ن الن�ور قابل�ه بالمش�ركين  الذين ھم جميع

  . 1»الذين ھم أخص من الكافرين 

َماَواِت َوا6َْْرِض َ[َياٍت ل�ْلُمْؤِمِنينَ ((: في قوله تعالى وفي سورة الجاثية  َوفِي  .إِن) فِي الس)

ٍة آَياٌت ل�َقوْ  fَماِء  . ٍم ُيوِقُنونَ َخْلِقُكْم َوَما َيُبث# ِمن َداب) ُ ِمfَن الس) (
َھاِر َوَما أَنَزلَ  َواْخِتVَِف الل)ْيِل َوالن)

َياِح آَياٌت ل�َقْوٍم َيْعِقلُونَ  ْزٍق َفأَْحَيا ِبِه ا6َْْرَض َبْعَد َمْوِتَھا َوَتْصِريِف الر�   .}5 – 3{ ))ِمن ر�

التي تدركھا الحواس ، ومن ث�م ك�ان ففي ھذه اBيات القرآنية ذكر لبعض اBيات الكونية 

من شأن إدراكھا أن يؤدي إلى اZيمان واليقين وا$قتناع العقلي ، بأن اZبداع $ يكون ب: مبدع ، 

وسواء أ كان اليقين والنظ�ر العقل�ي عنص�رين م�ن عناص�ر اZيم�ان أو قريب�ي المعن�ى من�ه أو « 

ال�ذي دع�ا إل�ى إي�راد ھ�ذه الكلم�ات بھ�ذا  مرادفين له $ بد أن يثور في أذھانن�ا س�ؤال ع�ن الس�بب

  .2» التتابع مع شدة الترابط في المعنى بينھا 

اBية ا/ولى م�ن س�ورة الجاثي�ة محمول�ة عل�ى م�ا تق�دم م�ن « : يقول الخطيب اZسكافي 

إثبات اBيات فيھم�ا للم�ؤمنين ، وم�ن تل�ك اBي�ات آي�ة $ ش�يء أعظ�م ف�ي الموج�ودات منھ�ا ، ث�م 

ھا ، وتسخيرھا على انتظام مما يدل على مدبرھا ، ثم وقوفھا مع عظمھا ، وثقل اتساق النجوم في

جرمھا بغير دعامة من تحتھا ، و$ ع:قة من فوقھا يدل عل�ى ق�ادر $ يش�بھه ق�ادر ، فم�ن وف�ى 

 Gيمان باZيات ا/خرى أداه إلى اBالنظر حقه في ذلك وفي سائر ما فيھا من ا ...  
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fٍة آَيfاٌت ل�َقfْوٍم ُيوِقُنfونَ َوفِي خَ (( :وأما قوله  ، ف�إن العجائ�ب ف�ي )) ْلِقُكْم َوَما َيُبث# ِمfن َداب)

خلق الحيوان، وما له من ا/عضاء والحواس التي بھا يدرك المحسوسات ، ثم ما في باطن�ه م�ن 

حوادث المواد التي بھا قوام الحياة ، ثم الروح التي بھا ثبات ا/جساد أكثر من أن تحص�ى وتع�د 

؛ /ن المعنى أنھم يفطن�ون بمعل�وم ) يعقلون: (فخص ھذا المكان بقوله .. وأما اBية ا/خيرة .. .

لمعل�وم آخ�ر ، فيعقل�ون م��ن إحي�اء � تع�الى ا/رض ب�المطر حت��ى تكتس�ي بالنب�ات والش�جر أن��ه 

  .1» يحيي العظام وھي رميم 

ف���ي الس���ماوات المعن���ى أن المنص���فين م���ن العب���اد إذا نظ���روا « : ويق���ول الزمخش���ري 

وا/رض النظر الصحيح علموا أنھا مصنوعة ، وأنه $ بد لھا من ص�انع ، ف�آمنوا ب�اG وأق�روا، 

فإذا نظر في خلق أنفسھم وتنقلھا من حال إلى حال ، وھيئة إلى ھيئة ، وفي خلق م�ا عل�ى ظھ�ر 

ا نظ�روا ف�ي ازدادوا إيمان�ا ، وأيقن�وا ، وانتف�ى ع�نھم الل�بس ، ف�إذ: ا/رض من صنوف الحيوان 

س��ائر الح��وادث الت��ي تتج��دد ف��ي ك��ل وق��ت ك��اخت:ف اللي��ل والنھ��ار ، ون��زول ا/مط��ار ، وحي��اة 

ا/رض بع��د موتھ��ا ، وتص��ريف الري��اح جنوب��ا وش��ما$ وقب��و$ ودب��ورا عقل��وا واس��تحكم علمھ��م 

  . 2» وخلص يقينھم 

من المؤمنين إن كنتم : أظن أن سبب ھذا الترتيب أنه قيل « : ويقول فخر الدين الرازي 

فأفھموا ھذه الد$ئل ، وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من ط:ب الحق ، واليقين فافھموا ھذه 

ال�د$ئل ، وإن كن�تم لس��تم م�ن الم��ؤمنين ، و$ م�ن الم��وقنين ، ف�: أق��ل م�ن أن تكون��وا م�ن زم��رة 

  . 3» العاقلين فاجتھدوا في معرفة ھذه الد$ئل 

ُھُم ال)ِذيَن َيُقولُوَن َ- ُتنفُِقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل ((: وله تعالى في قوفي سورة المنافقين 

ffَماَواِت َوا6َْْرِض َوَلِكffن) اْلُمَنffاِفِقيَن َ- َيْفَقُھffونَ  ِ َخffَزاِئُن الس) (Zِوا َوff ffى َينَفض# ِ َحت) (
َيُقولffُوَن َلffِئن  . 

َجْعَنا إَِلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجن)  ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكن) اْلُمَناِفِقيَن َ- ر) ِ اْلِعز) (Zِا6ََْعز# ِمْنَھا ا6ََْذل) َو

  .}  8،  7{ : ))َيْعَلُمونَ 

)) َيْفَقُھffونَ : ((يق��ول الخطي��ب اZس��كافي ف��ي مناس��بة اختص��اص اBي��ة ا/ول��ى بقول��ه 

ُھُم ال)ِذيَن َيُقولfُوَن َ- ُتنِفُقfوا : ((إّن معنى قوله « )) : نَ َيْعَلُمو((: واختصاص اBية الثانية بقوله 

 ِ (
يأمرونھم بالضرار بھم ، وحبس النفقات ع�نھم ، و$ يفطن�ون : ، أي )) َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل 

؛ /ّن � $ ) ص�لى � علي�ه وس�لم(؛ /ّنھم إذا فعل�وا أض�روا بأنفس�ھم دون م�ن عن�د رس�ول � 

  . س ما قدر من أرزاقھم ف: يضرھم إذا حبسوا إنفاقھم ، فھم $ يفقھون ذلك و$ يفطنون له يحب
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َجْعَنا إَِلى اْلَمِديَنfِة لَُيْخfِرَجن) ا6ََْعfز# : ((بعد قولھم )) َ- َيْعَلُمونَ : ((وقوله في الثانية  َلِئن ر)

ة ، عل�ى م�ا ك�ان علي�ه ف�ي الجاھلي�ة ، و$ ؛ /ن ا/ع�ز م�ن ل�ه الق�وة والغلب� عندھم)) ِمْنَھا ا6ََْذل) 

يعلمون أن ھذه القدرة التي يفضل بھا اZنسان غيره ، إّنما ھي من � تعالى ، ولمن يخص�ه بھ�ا 

م��ن عب��اده ، والمن��افقون $ يعلم��ون أن الذل��ة لم��ن يق��درون في��ه الع��زة ، وأن � مع��ز أولي��اءه ، 

  .1»فقد اختصت كل آية بما اقتضاه معناھابطاعتھم له ، ومذل أعداءه بمخالفتھم أمره ، 

ليعلم با/ول قلة كياستھم وفھمھم ، وبالثاني كثرة حماقتھم « : ويقول فخر الدين الرازي 

» ا/ول لحصول الفقه بالتكلف ، والثاني $ بالتكلف ، فا/ول ع:جي والثاني مزاجي.. وجھلھم 
2.  

: عنھم أو$ ونفي العلم في اBية الثاني�ة ويقول ابن الزبير الغرناطي في مناسبة نفي الفقه

إّن ا$عتزاز بالدين ، وا$ط:ع على تشريف المؤمن به ، واعتزازه بسببه أمر $ يوصل إليه « 

إ$ بعلم ويقين $ طريق لمن�افق إلي�ه م�ا دام عل�ى نفاق�ه ، وإنم�ا يعلم�ه ويص�ل إل�ى رحم�ة � ب�ه 

نين من ا$عتزاز بدينه سبحانه ، وا$عتصام بإتباع نبيه المؤمن العالم حق العلم بما منح � المؤم

والتمس�ك بم�ا ج�اء ب�ه ، فنف�ي ذل�ك ع�ن المن�افقين ب�ين $ خف�اء في�ه ، و$ ) صلى � عليه وس�لم(

  . يناسب سواه 

وأما ما راموه من قطع الرفد واZنفاق عن رس�ول � علي�ه الس�:م ويف�ردوه ، ف�إن ذل�ك 

ھم ونفاقھم ، وأمعنوا النظ�ر لعلم�وا بج�ري الع�ادة ف�ي ھ�ذا غي�ر ناف�ذة ، أمر لو تثبتوا فيه مع كفر

وأن وصول أرزاق العباد إليھم أمر ليس لمخلوق فيه كنزول المطر وإرسال الرياح ، وذلك مم�ا 

  .3» فنفي الفقه عنھم ھنا أنسب شيء .. $ طمع لمخلوق في إرساله و$ إمساكه 

َوَ- بَِقْوِل .  َوَما ُھَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقلِيVً َما ُتْؤِمُنونَ (( : في قوله تعالى وفي سورة الحاقة 

ُرونَ    . } 42 – 41{:  )) َكاِھٍن َقلِيVً َما َتَذك)

من نسب إلى النبي إلى أّنه ش�اعر ، وأّن م�ا أت�ى ب�ه ش�عر، « : يقول الخطيب اZسكافي 

ان آيات�ه ، و$ ف�ي تش�كل مقاطع�ه إذ فھو جاحد كافر ؛ /ّنه يعلم أّن القرآن ليس بشعر $ ف�ي ات�ز

  (...) منه آية طويلة ، وأخرى إلى جنبھا قصيرة 

وأما من ق�ال إّن�ه ك�اھن ، ف�إّن ك�:م الكھن�ة نث�ر غي�ر نظ�م ، وفي�ه س�جع ، وھ�و مخ�الف 

للشعر أيضا ، فمن قال إنه ك:م الكھان فإنه ذھل عن تذكر ما بني عليه ك:مھم من السجع ال�ذي 

ي ألفاظھم ، وحق اللفظ في الب:غة أن يكون تابعا للمعنى ، وھو ما عليه القرآن يتبعون فيه معان
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إن النثر مخالف لك�:م الكھن�ة فيم�ا ذكرن�اه لم�ا ق�ال إن�ه ق�ول ك�اھن : فلو تذكر قائل ھذا القول .. 

«1 .  

والثانية ) تؤمنون(ختم ا/ولى بـ « : ويقول السيوطي ملخصا ما قاله الخطيب اZسكافي 

، ووجھه أن مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاھرة واضحة $ تخفى عل�ى أح�د ، فق�ول ) كرونتذ( بـ

وأم�ا مخالفت�ه ) . َقلfِيVً َمfا ُتْؤِمُنfونَ : (شعر ، كفر وعناد محض ، فناس�ب ختم�ه بقول�ه : من قال 

ي لنظم الكھان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر وتدبر ؛ /ن ك: منھما نثر ، فليست مخالفته ل�ه ف�

وضوحھا لكل أحد كمخالفت�ه الش�عر ، وإنم�ا تظھ�ر بت�دبر م�ا ف�ي الق�رآن م�ن الفص�احة والب:غ�ة 

ُرونَ : (والبدائع والمعاني ا/نيقة ، فحسن ختمه بقوله    .  2» ) َقلِيVً َما َتَذك)

  اختVف فواصل ا[ي بين السور: ثانيا 

f((: ف�ي قول�ه تع�الى في س�ورة البق�رة  َماَواِت َوا6َْرِض َواْخfِتVَِف الل)ْيfِل إِن) ِفfي َخْلfِق الس)

اء  َماِء ِمن م) اَس َوَما أَنَزلَ ّ
ُ ِمَن الس) َھاِر َواْلُفْلِك ال)تِي َتْجِري فِي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع الن) َفأَْحَيا ِبِه َوالن)

fٍة َوَتْصfِريِف ال fَماء ا6ْرَض َبْعَد َمْوِتَھfا َوَبfث) ِفيَھfا ِمfن ُكfل� َدآب) ِر َبfْيَن الس) fَحاِب اْلُمَسfخ� َيfاِح َوالس) ر�

إِن) ِفfي َخْلfِق ((: وفي سورة آل عمران في قوله تعالى . }164{: ))لُونَ َوا6َْرِض [َياٍت ل�َقْوٍم َيْعِق 

َھارِ  َماَواِت َوا6َْرِض َواْخِتVَِف الل)ْيِل َوالن) ُْولِي ا6ْلَبابِ  الس)   .} 190{:  ))[َياٍت �6

إن�ه تع�الى استقص�ى ف�ي ھ�ذه « : يقول فخر الدين ال�رازي ف�ي المناس�بة ب�ين الفاص�لتين 

اBية الد$ئل السماوية ، وحذف ال�د$ئل الخمس�ة الباقي�ة الت�ي ھ�ي ال�د$ئل ا/رض�ية ؛ وذل�ك /ن 

ائ�ه الد$ئل السماوية أقھر وأبھر ، والعجائب فيھا أكثر ، وانتقال القلب فيھا إلى عظم�ة � وكبري

ُْوِلfي ا6ْلَبfابِ : ((، وختم ھذه اBي�ة بقول�ه )) ل�َقْوٍم َيْعقِلُونَ : ((أشد ، ثم ختم تلك اBية بقوله  ؛ )) �6

  .3» $ن العقل له ظاھر وله لب ، ففي أول ا/مر يكون عق: ، وفي كمال الحال يكون لبا 

لَ ال)ِذيَن َظَلمُ ((: في قوله تعالى  وفي سورة البقرة وْا َقْو-ً َغْيَر ال)ِذي ِقيلَ َلُھfْم َفأَنَزْلَنfا َفَبد)

َماء ِبَما َكاُنوْا َيْفُسقُوَن  َن الس) وفي سورة ا/عراف في قوله . }59{: ))َعَلى ال)ِذيَن َظَلُموْا ِرْجزاً م�

لَ ال)ِذيَن َظَلُموْا ِمْنُھْم َقْو-ً َغْيَر ال)ِذي قِيلَ َلُھْم َفأَرْ ((: تعالى  مَ َفَبد) َن الس) اِء ِبَما َسْلَنا َعَلْيِھْم ِرْجزاً م�

  .} 162{: ))َكاُنوْا َيْظلُِمونَ 

إن الفسق $ يكون إ$ من الكبائر ، كم�ا تع�ورف ، لھ�ذا :  ھناك فرق بين الظلم والفسق 

f إِ-) إِْبلfِيَس َكfاَن ِمfَن اْلِجfن� ((: كان صفة Zبليس في قول�ه تع�الى  س�ورة { ))هِ َفَفَسfَق َعfْن أَْمfِر َرب�

وبما أن الفاسق قيل للك�افر ا/ص�لي فق�د جع�ل . ، $رتكابه الكبيرة عند معصية � } 50: الكھف

َكاَن َفاِسقاً -) أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمن ((: � تعالى الفسق نقيض اZيمان ، وفي طرف منه في قوله
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ن من الصغائر وقد يكون من الكب�ائر ، ويق�ع أما الظلم فقد يكو. }18: السجدةسورة { ))َيْسَتُوونَ 

ِجfِد ّ
َ َوَمن َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيْظِلْم َنْفَسُه ُثم) َيْسَتْغِفِر ّ
َ يَ ((: على أضعف المعاصي ، قال تعالى 

ِحيمfاً  وْا أَْنفَُسffُھْم َوال)fِذيَن إَِذا َفَعلffُوْا َفاِحَشfًة أَْو َظَلُمf((: وق�ال. } 110: النس��اءس�ورة { ))َغُفfوراً ر)

ffَِتْغَفُروْا لffَفاْس َ
ولوقع��ه عل��ى مختلف��ات الم��آثم . } 135: آل عم��رانس��ورة { ))ُذُنوبِِھمْ َذَكffُروْا ّ

ْرَك َلُظْلٌم إِ (( : ومطابقته لما قل أو كثر منھا وصف بالعظم حين أريد به الشرك قال تعالى  ن) الش�

  .} 13: لقمانسورة { ))َعِظيمٌ 

Zسكافي أن الموضع من آية البقرة يشعر بالتعميم، وأما الموضع من آية يقول الخطيب ا

أن أول القص��ة ف��ي س��ورة ا/ع��راف مبن��ي عل��ى « : ا/ع��راف فإن��ه يفي��د التخص��يص والتميي��ز 

ٌة َيْھُدوَن ِباْلَحق� َوِمن َقْوِم ُموَسى (( : ؛ /نه قال تعالى ) من(التخصيص والتمييز بدليل لفظة  أُم)

وأم��ا ف��ي س��ورة البق��رة فإن��ه ل��م ت��بن اBي��ات عل��ى . }159:  ا/ع��رافس��ورة { ))ْعffِدلُونَ َوِبffِه يَ 

  .1»تخصيص  

ويرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد من مناسبة بين الفاصلتين على ما في البقرة م�ن 

: التعميم مخصصا بما في ا/عراف تبعا لما يقتضيه ترتيب المصحف ، وھو أصل مراعى عنده

اعتداؤھم نيطت بھم أو$ صفة الظلم ومن المعل�وم أن مواقع�ه تتس�ع ، ث�م لم�ا ذك�ر  لما وصف« 

م��ن اعت��دائھم وس��وء م��رتكبھم غي��ر م��ا تق��دم وتض��اعف موج��ب وبي��ل ج��زائھم وص��فوا بالفس��ق 

َيfا ((: وإذا تقرر ھذا فتأمل آيات البقرة من ل�دن قول�ه تع�الى ... المنبيء عن حال أوبق من الظلم

، إل��ى ذك��ر وص��فھم } 47:  البق��رةس��ورة { ))ال)ِتffي أَْنَعْمffُت َعَلffْيُكمْ  اْذُكffُروْا ِنْعَمِتffيَ  َبِنffي إِْسffَراِئيلَ 

َوَمfا َظَلُموَنfا ((: بتظليلھم بالغمام كيف ذكروا أو$ بالظلم فقال تعالى عقب ذك�ر تظل�يلھم بالغم�ام 

ف ذك�ر اعت�دائھم ف�ي تب�ديلھم ق�و$ ، ثم أرد} 57:  البقرةسورة { ))اُنوْا أَنُفَسُھْم َيْظلُِمونَ َولَـِكن كَ 

fَماء ِبَمffا َكffاُنوْا : ((غي�ر ال��ذي قي��ل لھ�م وأعق��ب بقول��ه  ffَن الس) َفأَنَزْلَنfا َعَلffى ال)ffِذيَن َظَلُمfوْا ِرْجffزاً م�

وجعل الفسق ختام وصفھم الجاري ج�زاء عل�ى مرتكب�اتھم ، ول�م يق�ع بع�ده ذك�ر عل�ة )) َيْفُسُقونَ 

  . منوطة بجزاء ما وقع منھم 

ذا تأملت آية ا/عراف وجدتھا جارية على منھج ما ورد ف�ي س�ورة البق�رة ، وإن أول وإ

ffَماِء ِبَمffا َكffاُنوْا : (( وص��فھم المنب��ي ج��زاء عل��ى مرتكب��اتھم قول��ه  ffَن الس) َفأَْرَسffْلَنا َعَلffْيِھْم ِرْجffزاً م�

س���ورة { ))َنfffْت َحاِضfffَرَة اْلَبْحfffرِ ِتfffي َكاواَْسfffأَْلُھْم َعfffِن اْلَقْرَيfffِة ال) ((: ث���م ق���ال تع���الى ))  َيْظلُِمfffونَ 

، فط��ابق ھ��ذا م��ا ورد ف��ي  ))َكffَذلَِك َنْبلffُوُھم ِبَمffا َكffاُنوا َيْفُسffُقونَ ((: ، إل��ى قول��ه } 163:ا/ع��راف
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البقرة من تقدم وص�فھم أو$ ب�الظلم ث�م بع�د ذل�ك بالفس�ق ، ووض�ح ا$تف�اق ف�ي خت�ام القص�ة ف�ي 

  .1» السورتين من غير اخت:ف فيھما 

إنه تع�الى لم�ا ب�ين « : خر الدين الرازي في توجيه الفاصلتين مختصرا ما قاله ووافقه ف

في سورة البقرة كون الظلم فسقا اكتفى بلفظ الظلم في سورة ا/عراف /جل ما تقد من البيان في 

  . 2» سورة البقرة 

بن��و إس��رائيل خ��الفوا � ف��ي ق��ول وفع��ل، « : ووافقھ��م أب��و حي��ان ف��ي التوجي��ه وأض��اف 

ب��ر تع��الى بالمج��ازاة عل��ى المخالف��ة ب��القول دون الفع��ل ، وھ��و امتن��اعھم ع��ن ال��دخول بص��فة وأخ

السجود ، وأجاب بأن الفعل $ يجب إ$ بأمر وا/مر قول فحصل بالمجازاة ع�ن الق�ول المج�ازاة 

با/مرين جميعا ، والجزاء ھنا إن كان قد وقع على ھذه المخالفة الخاصة فيفسقون يحتمل الح�ال 

كان قد وق�ع عل�ى م�ا مض�ى م�ن المخالف�ات الت�ي فس�قوا بھ�ا ، فھ�و مض�ارع وق�ع موض�ع  ، وإن

  . 3» الماضي ، وھو كثير في القرآن وفصيح الك:م 

إذا  –ھ�ذا التوجي�ه  –إنم�ا يص�ح « : وقد رد شھاب الدين اBلوسي التوجيه السابق بقوله

ول�يس  –متقدم�ة عليھ�ا ترتيب�ا كما أنھا  –كانت سورة البقرة متقدمة على سورة ا/عراف نزو$ 

  .  4» كذلك ، فإن سورة البقرة كلھا مدنية ، وسورة ا/عراف كلھا مكية إ$ ثمان آيات 

ويقول بدر الدين بن جماعة قي التغاير بين الفاصلتين ، لما بينھما من الفرق اللغوي بين 

يلزم منه الفسق ، فناسب كل  و$ يلزم منه الظلم ، والظلم )يفسقون(ختم آية البقرة بـ« : اللفظين 

  . 5)) لفظ منھما سياقه 

ف�ي س�ورة  –خصت ھذه اBي�ة : ((ونقل السيوطي توجيھا عن صاحب المناجاة قال فيه 

بلفظ الفسق ، كراھة التكرار ، لتقدم ذكر الظل�م فيھ�ا م�رتين ، كم�ا خص�ت آي�ة ا/ع�راف  -البقرة

  .6» عقب القصة فيھا مرتين ) يفسقون(بالظلم لذلك لذكر 

َب ((: ف�ي قول�ه تع�الى  وفي سورة ا/نع�ام fِن اْفَتfَرى َعَلfى ّ
ِ َكfِذباً أَْو َكfذ) َوَمfْن أَْظَلfُم ِمم)

الُِمونَ ِبآَياِتِه إِن)  fِن ((: وف�ي س�ورة ي�ونس ف�ي قول�ه تع�الى . } 21{: ))ُه -َ ُيْفلُِح الظ) َفَمfْن أَْظَلfُم ِمم)

ُه -َ ُيْفلِحُ اْفَتَرى َعَلى ّ
ِ َكِذباً أَْو كَ  َب ِبآَياِتِه إِن)   .} 17{ : ))اْلُمْجِرُمونَ  ذ)

ffالُِمونَ (: ي��رى الخطي��ب اZس��كافي ف��ي اختص��اص آخ��ر آي��ة س��ورة ا/نع��ام بقول��ه   )الظ)

، إنه لما تقدم كل من اBيتين ، فلم�ا تق�دم ) اْلُمْجِرُمونَ : (واختصاص آخر آية سورة يونس بقوله 
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ُقلْ أَي# َشْيٍء أَْكَبُر َشَھادًة ُقِل ّ
ِ َشِھيٌد ِبْينِي َوَبْيَنُكْم َوأُوِحَي إِلَي) ((: لى آية سورة ا/نعام قوله تعا

ُكْم َلَتْشَھُدوَن أَن) َمَع ّ
ِ آلَِھًة أُْخَرى قُل -) أَْشَھُد  َمfا ُھfَو َھَذا اْلُقْرآُن 6ُنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ أَِئن) قُلْ إِن)

ا ُتْشِرُكوَن إَِلـٌه وَ  م) نِي َبِريٌء م� ال)ِذيَن آَتْيَناُھُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن أَْبَناءُھُم ال)ِذيَن  .اِحٌد َوإِن)

ِن اْفَتَرى َعَلى ّ
ِ (( :، إلى قوله } 20 – 19{ : ))َخِسُروْا أَنُفَسُھْم َفُھْم -َ ُيْؤِمُنونَ  َوَمْن أَْظَلُم ِمم)

الُِمونَ  ُه -َ ُيْفلُِح الظ) َب بِآَياِتِه إِن)   .)) َكِذباً أَْو َكذ)

ك��ان المعن��ى أن $ اح��د أظل��م لنفس��ه مم��ن وص��ف � تع��الى بخ��:ف وص��فه « : يق��ول 

ُه -َ ُيْفلِحُ ((: فأوردھا العذاب الدائم ، كان قوله  عائدا إلى من فع�ل ھ�ذا الفع�ل ، أي $ يظف�ر )) إِن)

يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذكر م�ن فعل�ه ، فبن�اء اBخ�ر عل�ى ا/ول اقتض�ى أن  برحمة � و$

الُِمونَ ((: يكون  ُه -َ ُيْفلُِح الظ)   . 1»  ))إِن)

fا (( :وأما لما ذكر قبل آي�ة س�ورة ي�ونس قول�ه تع�الى  َوَلَقfْد أَْھَلْكَنfا اْلُقfُروَن ِمfن َقfْبلُِكْم َلم)

َناِت َوَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا َكَذلَِك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ  َظَلُموْا َوَجاءْتُھْم ُرُسلُُھم ُثfم) َجَعْلَنfاُكْم  . ِباْلَبي�

َنfاٍت َقfالَ ال)fِذيَن -َ . َخVَئَِف فِي ا6َْرِض ِمن َبْعِدِھم لَِننُظَر َكْيَف َتْعَملُوَن  َوإَِذا ُتْتَلى َعلَْيِھْم آَياُتَنfا َبي�

ِب َيْرُجوَن  َلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي إِْن أَت) ْلُه ُقلْ َما َيُكوُن لِي أَْن أَُبد� ُع إِ-) لَِقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َھـَذا أَْو َبد�

ْيُكْم َو-َ قُل ل)ْو َشاء ّ
ُ َما َتَلْوُتُه َعَل  . َما ُيوَحى إِلَي) إِن�ي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب�ي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ 

ن َقْبلِِه أََفVَ َتْعِقلُونَ    .} 16 – 13{ : ))أَْدَراُكم ِبِه َفَقْد َلِبْثُت فِيُكْم ُعُمراً م�

فوصفھم بأنھم .. تقدمتھا اBية التي تضمنت وصف ھؤ$ء القوم بما عاقبھم به « : يقول 

: ف�ع س�ؤالھم وھ�و إل�ى الموض�ع ال�ذي أبط�ل في�ه حج�تھم ود.. مجرمون عند تعلي�ق الج�زاء بھ�م 

ْلهُ (( ُه -َ ُيْفلُِح اْلُمْجِرُمونَ ((: فقال تعالى )) اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َھـَذا أَْو َبد� ليعلم أن ھؤ$ء سبيلھم )) إِن)

ليوق�ع التس�وية بي�نھم ف�ي الوص�ف كم�ا أوق�ع .. في الض:ل سبيل القوم الذين اخب�ر ع�ن ھ:كھ�م 

  . 2» التسوية بينھم في الوعيد 

ى ابن الزبير الغرناطي في اختصاص كل من اBيتين ، إن�ه لم�ا ورد ف�ي آي�ة س�ورة وير

fِن : ((جمعوا بين الشرك والتكذيب فناسب ھذا ورود قوله تع�الى « : ا/نعام أنھم  َوَمfْن أَْظَلfُم ِمم)

محم�د  من أظل�م ي�ا: على طريقة التعجب من مرتكبھم وسوء حالھم ، أي )) اْفَتَرى َعَلى ّ
ِ َكِذباً 

من ھؤ$ء الجامعين بين ا$فتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواھد وكث�رة ال�د$ئل ال�واردة 

أثناء ھ�ذه اBي مم�ا $ يتوق�ف في�ه معتب�ر ، فق�د وض�ح تناس�ب ھ�ذا كل�ه وح�ق لمرتكب�ه الوص�ف 

ي�ة آم�ا ف�ي آ.. بالظلم الذي $ يفلح المتصف به ، وھو ظلم ا$فت�راء عل�ى � والش�رك والتك�ذيب 

فجمعوا ب�ين  .. يونس ، فجمعوا بين إنكار ما عملوا صدقه ممن عرفوا علي حاله وجليل منصبه 
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ْلهُ ((اZنكار وبين قولھم في إنكارھم  أعظم ٌ إقدام وأوضح إجرام ؛ /ن�ه كف�ر عل�ى عل�م ، )) أَْو َبد�

ُه -َ ُيْفلُِح اْلُمْجِرُمfونَ ((: فلھذا أعقب اBية ھنا بقوله  ق�ع قب�ل الت�ي ف�ي س�ورة ا/نع�ام ، ول�م ي)) إِن)

مث��ل ھ��ذا اZق��دام عل��ى مث��ل ھ��ذه الجريم��ة ف��ي الق��ول ، وإنم��ا تق��دم ع��داوتھم وظلمھ��م أنفس��ھم ف��ي 

الُِمونَ : ((مرتكباتھم وتعاميھم فناسبه قوله  ُه -َ ُيْفلُِح الظ)   . 1» ))إِن)

fكَ ((: في قوله تعالى  وفي سورة ا/نعام ب# ا ُمْھلfَِك اْلُقfَرى ِبُظْلfٍم َوأَْھلَُھf َذلfَِك أَن ل)fْم َيُكfن ر)

ffَك لُِيْھلffَِك اْلُقffَرى ِبُظْلffٍم َوأَْھلَُھffا ((: وف��ي س��ورة قول��ه تع��الى . } 131{ :))َغffاِفلُونَ  َوَمffا َكffاَن َرب#

  . } 117{:  ))ُحونَ ُمْصلِ 

إن ذل�ك إش�ارة « : يقول الخطيب اZسكافي فيما ورد م�ن اخ�ت:ف ف�ي فاص�لتي اBيت�ين 

اُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن ِفيَھا إِ-) َما َشfاء ّ
ُ ((: دم ذكره من العقاب في قوله إلى ما تق fَك َقالَ الن)  إِن) َرب)

fوَن ((، } 128:  ا/نعامسورة { ))َحِكيٌم َعليمٌ  fنُكْم َيُقص# َيا َمْعَشَر اْلِجن� َوا_ِنِس أََلfْم َيfأِْتُكْم ُرُسfلٌ م�

ذلك العقاب ؛ /نه : ، والمعنى }130:  ا/نعامسورة { ))َنُكْم لَِقاء َيْوِمُكْم َھـَذاُروَعَلْيُكْم آَياتِي َوُينذِ 

لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليھم برسل يھدونھم ، وينذرونھم ما وراءھم من محذورھم 

ل ل�م يؤخ�ذوا وھ�م غ�افلون ب�: ، و$ يتركونھم في غفلة من أمورھم فاقتضى ھذا المكان أن يقال 

  ) . عليھم الس:م(كانوا منبھين باZعذار واZنذار على ألسنة الرسل 

فللبن�اء عل�ى م�ا تق�دم ، وھ�و )) َوأَْھلَُھا ُمْصfلُِحونَ : ((وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه 

fٍة َيْنَھfْوَن َعfِن الْ ((: قوله تعالى  َفَسfاِد ِفfي ا6َْرِض إِ-) َفَلْو-َ َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمfن َقfْبلُِكْم أُْولfُوْا َبِقي)

َبffَع ال)ffِذيَن َظَلُمffوْا َمffا أُْتِرُفffو ffْن أَنَجْيَنffا ِمffْنُھْم َوات) م) :  ھ��ودس��ورة { ))ْا ِفيffِه َوَكffاُنوْا ُمْجffِرِمينَ َقلffِيVً م�

، فدل على أن الق�وم ك�انوا مفس�دين حت�ى نھ�اھم أول�وا بقي�ة ع�ن الفس�اد ف�ي ا/رض ، ف�إن }116

  . 2» لم يكن � ليھلكھم وھم مصلحون : ، فقال  نقيض الفساد الص:ح

ويرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد من الفرق بين الموضعين ، موضع اBية ا/ولى 

ق��دم س��بحانه ذك��ر بعث��ة الرس��ل للج��ن واZن��س وإن��ذارھم وت��ذكيرھم باBي��ات وتعري��ف الخل��ق « : 

  .3» عن الفساد لكانوا مصلحين لو كانوا ينھون .. وتقدم آية ھود .. بالجزاء ا/خروي 

fَر ِفيَھfا ((: في قوله تعالى  وفي سورة ا/عراف َقالَ َفfاْھِبْط ِمْنَھfا َفَمfا َيُكfوُن َلfَك أَن َتَتَكب)

اِغِرينَ َفاخْ  َك ِمَن الص) ُرْج ِمْنَھfا َقfالَ َفfاخْ ((: وفي س�ورة الحج�ر ف�ي قول�ه تع�الى . }13{: ))ُرْج إِن)

َك َرِجيمٌ    . } 34{ : ))َفإِن)

يرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من التغ�اير ف�ي فواص�ل اBي ، إن�ه لم�ا ورد قبلھم�ا  

ْنُه َخَلْقَتنِي ِمن ((: ففي سورة ا/عراف قال تعالى  َقالَ َما َمَنَعَك أَ-) َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك َقالَ أََناْ َخْيٌر م�
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fاٍر َوَخَلْقَتfُه ِمffن ِطfينٍ  ffَك ((: ي س�ورة الحج�ر ورد قبلھ��ا قول�ه تع��الى ، وف��} 12{ :)) ن) َوإِْذ َقfالَ َرب#

ْسfُنونٍ  ْن َحَمfإٍ م) ن َصْلَصاٍل م� وِحfي  . لِْلَمVَِئَكِة إِن�ي َخالٌِق َبَشراً م� ْيُتُه َوَنَفْخfُت ِفيfِه ِمfن ر# َفfإَِذا َسfو)

اِجِدينَ  . ونَ َفَسَجَد اْلَمWِئَكُة ُكل#ُھْم أَْجَمعُ  . َفَقُعوْا َلُه َساِجِدينَ  َقالَ  . إِ-) إِْبلِيَس أََبى أَن َيُكوَن َمَع الس)

اِجِدينَ  fْن َحَمfإٍ  . َيا إِْبلِيُس َما َلَك أَ-) َتُكوَن َمَع الس) َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصfاٍل م� َقالَ َلْم أَُكن �6

ْسُنونٍ  التعبير بالھبوط فقد أمر آدم بالھبوط  ولم ليس التعبير باZخراج ك« ، }  33 – 28{ : ))م)

: يقصد من تعنيفه ما قصد ب�إبليس ف�الفرق م�ا ب�ين العب�ارتين فيم�ا تعطيان�ه ، قي�ل ف�ي ا/ع�راف 

، إذ لم يتقدم فيھا من أنه ليس من الم:ئكة كما تقدم في الحجر بل ظاھر م�ا ف�ي )) َفاْھِبْط ِمْنَھا((

ولما تقدم ف�ي الحج�ر . مناسبا لھذا الظاھر فعبر بالھبوط  ا/عراف أنه منھم ، فجرى ا/مر آخرا

َك َرِجيمٌ : ((أنه ليس من الم:ئكة لخلقه من نار السموم فاشعر ذلك بشر المادة ناسبه قوله  ، )) َفإِن)

ولم يرد في ا/عراف ھكذا بل روعي في�ه مناس�بة م�ا تق�دم  ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة ،

 «1.  

َوَما َجَعَلُه ّ
ُ إِ-) ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئن) قُلfُوُبُكم ((: في قوله تعالى  مرانوفي سورة آل ع

ْصُر إِ-) ِمْن ِعن : وف�ي س�ورة ا/نف�ال ف�ي قول�ه تع�الى . }126{ : ))ِد ّ
ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ ِبِه َوَما الن)

ْصُر إِ-) ِمْن ِعنِد ّ
ِ َوَما َجَعَلُه ّ
ُ إِ-) ُبْشَرى َولَِتْطَمئِ (( :  )) إِن) ّ
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ ن) ِبِه ُقلُوُبُكْم َوَما الن)

}10{.  

يرى الخطيب اZسكافي أن اخت:ف اZخبار عن � تعالى ب�العزة والحكم�ة ف�ي اBيت�ين، 

ْصfُر إِ-) ِمfْن ِعنf: ((لما جاء في آية سورة آل عمران قوله تع�الى  ، ))ِد ّ
ِ اْلَعِزيfِز اْلَحِكfيمِ َوَمfا الن)

؛ /ن آي�ة )) إِن) ّ
َ َعِزيfٌز َحِكfيمٌ : ((ولما جاء في س�ورة ا/نف�ال خب�ر ث�ان مس�تأنف فق�ال تع�الى 

سورة ا/نفال متقدمة النزول في وقعة بدر ، وآية سورة آل عمران في وقعة أحد  ، ول�ذلك علل�ه 

تحقه نص��ره ، وأح��ال ف��ي الثاني��ة عل��ى ا/ول��ى بعزت��ه وقدرت��ه وحكمت��ه المقتض��ية لنص��ر م��ن يس��

  .بالتعريف 

القصد إع:م المخاطبين أن النصر ليس من قبل الم:ئكة ، و$ من جھة الع�دد « : يقول 

والعدة ، وفضل القوة ، ولكنه من عند القادر ال�ذي $ يغل�ب و$ يمن�ع عم�ا يري�د فعل�ه ، والحك�يم 

ا/نفال إنما ھي قصة يوم بدر ، وبين � تعالى ذلك واBية التي في . الذي يضع النصر موضعه 

النصر ليس إ$ من عند � ؛ /نه : كالعلة لكون النصر بيده ، فكأنه قال في المعنى ) جعله(بلفظ 

العزيز الذي $ يمنع عما يريد فعله ، الحكيم ال�ذي يض�ع النص�ر ف�ي موض�عه ، ففص�ل ذل�ك ف�ي 

  . ل معنى حقه من البيان خبرين على ا/صل الواجب في توفية ك
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وكان ھ�ذا . واBية التي في سورة آل عمران ھي في قصة يوم أحد ، وھي بعد يوم بدر 

ف�ي الي�وم الث�اني  –م�ن ذك�ر مثل�ه  –البيان قد جعل خبرا عن النصر في الي�وم ا/ول ، فاقتص�ر 

لبس�ط ، على خبرا واحد، يجري عليه معنى الخبر الث�اني مج�رى الوص�ف ؛ $ختص�ار المعن�ى ا

اعتمادا على ما فصل في الخبر ا/ول ، فكان ا$ختصار بالثاني أليق ، وك�ان الث�اني ل�ه أجم�ل ، 

  . 1» فخص بما رأيت لما ذكرت 

ويرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من التغاير بين السورتين ، إنه لما ورد في سورة 

أن آي�ة ا/نف�ال تق�دم فيھ�ا أوع�اد « : ا/نفال من ا/وعاد ، وھو ما لم ي�رد ف�ي س�ورة آل عم�ران 

َھا َلُكfمْ ((: جليلة كقوله تعالى  اِئَفِتْيِن أَن) َوُيِريfُد ّ
ُ ((: ، ث�م ق�ال }  7{ :))َوإِْذ َيِعُدُكُم ّ
ُ إِْحَدى الط)

لَ َوَلْو َكِرَه ق) َوُيْبِطلَ اْلَباطِ لُِيِحق) اْلحَ ((: ، ثم قال  ))أَن ُيِحق) الَحق) ِبَكلَِماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِرينَ 

، فھذه أوعاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلھا ف�ي آي�ة آل عم�ران فناس�بھا تأكي�د }  8{:  ))اْلُمْجِرُمونَ 

إِن) ّ
َ : ((الوصفين العظيم�ين م�ن قدرت�ه ج�ل وتع�الى عل�ى ك�ل ش�يء وحكمت�ه ف�ي أفع�ال فق�ال 

  )) . َعِزيٌز َحِكيمٌ 

ية آل عمران إفصاح بم�ا ف�ي آي�ة ا/نف�ال وردت الص�فتان ت�ابعتين دون ولما لم يقع في آ

  . 2» تأكيد ، وجاء كل على ما يناسب 

اْلَعِزيfِز ((أنه قال في سورة آل عم�ران « : وأكد ھذا التوجيه ما قاله الطاھر بن عاشور 

 –رة ا/نف�ال س�و –فصاغ الصفتين العليتين في صيغة النعت ، وجعلھما في ھذه اBي�ة )) اْلَحِكيمِ 

فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى )) َعِزيٌز َحِكيمٌ ((في صيغة الخبر المؤكد ، إذ قال 

وھما العزة المقتضية انه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء ، والحكمة : موصوف بھاتين الصفتين 

ون إل��ى أن � فم��ا يص��در م��ن جانب��ه يج��ب غ��وص ا/فھ��ام  ف��ي تبي��ين مقتض��اه ، فكي��ف $ يھت��د

  .3» وعدھم الظفر بإحدى الطائفتين 

ُبوْا ((: وفي س�ورة آل عم�ران ف�ي قول�ه تع�الى  َكfَدْأِب آِل ِفْرَعfْوَن َوال)fِذيَن ِمfن َقfْبلِِھْم َكfذ)

: ع�الى وف�ي س�ورة ا/نف�ال ف�ي قول�ه ت. } 11{: ))ْم َوّ
ُ َشِديُد اْلِعَقfابِ ِبآَياِتَنا َفأََخَذُھُم ّ
ُ بُِذُنوِبھِ 

)) َ
 َقfِوي4 َشfِديُد َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوال)ِذيَن ِمن َقfْبلِِھْم َكَفfُروْا ِبآَيfاِت ّ
ِ َفأََخfَذُھُم ّ
ُ ِبfُذُنوِبِھْم إِن) ّ

ُبوْا بآَيffاِت ((: وقول��ه تع��الى . } 52{: ))اْلِعَقffابِ  ِھffْم َكffَدْأِب آِل ِفْرَعffْوَن َوال)ffِذيَن ِمffن َقffْبلِِھْم َكffذ) َرب�

  . } 54{: ))وَن َوُكل4 َكاُنوْا َظالِِمينَ َفأَْھَلْكَناُھم بُِذُنوِبِھْم َوأَْغَرْقَنا آلَ ِفْرعَ 

: يرى الخطيب اZس�كافي أّنم�ا ورد م�ن ا$خ�ت:ف ف�ي الفاص�لتين ، $خ�ت:ف مرجعھم�ا

  . ار باZحراقأولى أن يكون المراد به عذاب اBخرة ؛ /ن فيه اZخب: العقاب ا/ول « : يقول 
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ويج�وز أن يك�ون ا/ول خب�را ع�ن ع�ادتھم ف�ي ا/ش�ر .. ھو الع�ذاب ب�اZغراق : والثاني

ج�رت ع�ادتھم بمقابل�ة اZحس�ان بقب�يح العص�يان ، : والبطر والطغيان عند ا$س�تغناء ، والمعن�ى 

عق�اب  ويكون ا/خير بعد ذكر � معاقبتھم على فعلھم خبرا عما أج�رى � تع�الى ب�ه الع�ادة ف�ي

عودوا إذا فعلوا ذل�ك : مثلھم ، فكان معنى ا/ول عودوا من أنفسھم عادة ومعنى ، ومعنى الثاني 

  . 1» عادة، وھي سلب نعمة الدنيا ، والنقل إلى عذاب اBخرة 

ويرى اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي أّنم�ا ورد م�ن اخ�ت:ف ف�ي الفاص�لتين لمراع�اة التقاب�ل ف�ي 

إِن) ّ
َ َقِوي4 ((: إّن قوله في اBية ا/ولى من ا/نفال « : نية ، يقول اBية ا/ولى ، وتركه في الثا

اِس ((: مقابل به قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار )) َشِديُد اْلِعَقابِ  -َ َغالَِب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن الن)

(( : : عز وجل كم�ا ق�ال تع�الى  ، فقوبل قوله المضمحل بإسناد القوة G} 48{: ))َوإِن�ي َجاٌر ل)ُكمْ 

 ِ ّ �Z ًَوال)ِذيَن آَمُنوْا أََشد# ُحّبا ِ
ِخُذ ِمن ُدوِن ّ
ِ أَنَداداً ُيِحب#وَنُھْم َكُحب� ّ اِس َمن َيت)  َولَْو َيfَرى َوِمَن الن)

ِ َجِميعfاً  ّZِ َة ، ولم�ا ل�م ي�رد ف�ي }165:  البق�رةورة س�{ )) ال)ِذيَن َظَلُمfوْا إِْذ َيfَرْوَن اْلَعfَذاَب أَن) اْلُقfو)

وزي��د التأكي��د ف��ي أول )) َوّ
ُ َشffِديُد اْلِعَقffابِ : ((س��ورة آل عم��ران مث��ل ھ��ذا وق��ع ا$كتف��اء بقول��ه 

  .  2» وزيادة اسمه القوي لما ذكرنا آنفا من رعي التقابل ) إن(ا/نفال بـ

ِبُضرi َفVَ َكاِشfَف َلfُه إِ-) ُھfَو َوإِن  َوإِن َيْمَسْسَك ّ
ُ ((: في قوله تعالى  عاموفي سورة ا/ن

َوإِن ((: وفي س�ورة ي�ونس ف�ي قول�ه تع�الى .  }17{ : ))ُھَو َعَلى ُكل� َشْيٍء َقُديرٌ َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر فَ 

َصيُب ِبِه َمن َيَشاُء ِمfْن َيْمَسْسَك ّ
ُ ِبُضرi َفVَ َكاِشَف َلُه إِ-) ُھَو َوإِن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفVَ َرآد) لَِفْضلِِه يُ 

ِحيمُ ِعَبادِ    .} 107{:  ))ِه َوُھَو اْلَغفُوُر الر)

َوإِن : ((قول��ه « :  ي��رى الخطي��ب اZس��كافي فيم��ا ورد م��ن اخ��ت:ف ف��ي تعقي��ب اBيت��ين

علي�ه أي إْن ينل�ك خي�را ي�رج ا/كث�ر من�ه ؛ /ّن�ه ق�ادر )) َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُھَو َعَلى ُكل� َشْيٍء َقُديرٌ 

أّن الج�زاء إذا ك�ان جمل�ة ابت�داء وخب�ر ف�إّن معن�ى : وعلى أمثاله ، والدليل عل�ى أّن المعن�ى ھ�ذا 

إْن نقلك إلى سوء حال لم يملك كش�فه عن�ك : فالمعنى .. الخبر يكون جزاء مقدرا في مكان الفاء 

ك إل�ى حس�ن غيره ، وذلك كشدائد الدنيا من ا/م�راض واB$م والنقص�ان ف�ي ا/م�وال ، وإْن نقل�

حال ، كان بعده قادرا على مثله ، ومالكا /ضعافه ؛ /ّنه قادر على كل ما يصح أّن يكون مقدرا 

وأما اBية الثانية ففيھ�ا نف�ي أّن يغلب�ه مغال�ب ، . عليه له ، فھذا وصفه بالقدرة على النفع والضر 

  .. ويمنعه عما يريد فعله مانع 

ول ؛ /ّن�ه يوص�ف الفاع�ل أو$ بقدرت�ه عل�ى ورتبة ھ�ذا الوص�ف بع�د رتب�ة الوص�ف ا/

الضدين ، وليس كل من كان كذلك كان ممتنعا عن أّن يقھره قاھر فيحول بينه وبين ما يرد فعله 
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، فإذا وصفه بأنه قادر كان وصفه بأنه قادر غالب للقادرين $ يدفعه عن م�راد ل�ه وص�فا ثاني�ا ، 

   . 1»ف:ق بكل موضع ما ورد فيه ونطق القرآن به

َفُھfَو َعَلfى ُكfل� : ((بقول�ه  ويرى ابن الزبير الغرناطي أن لما أعقبت به آية سورة ا/نع�ام

ِحيمُ (( :بقول�ه ، وما أعقبت به آية سورة يونس )) َشْيٍء َقُديرٌ  والس�ياق ف�ي )) . َوُھfَو اْلَغُفfوُر الfر)

fَماَواِت  اْلَحْمfدُ ((: سورة ا/نعام قبل ھذه اBية ا/ول�ى يتجل�ى ف�ي قول�ه تع�الى  ِ ال)fِذي َخَلfَق الس) ّZِ

ِھم َيْعِدلُونَ  لَُماِت َوالن#وَر ُثم) ال)ِذيَن َكَفُروْا ِبَرب� ُھfَو ((: ،  وقوله تعالى } 1{ : ))َوا6َْرَض َوَجَعلَ الظ#

ى عِ  ن ِطيٍن ُثم) َقَضى أََجVً َوأََجلٌ م#سّمً : وقوله تع�الى. } 2{ : ))ُرونَ نَدهُ ُثم) أَنُتْم َتْمتَ ال)ِذي َخَلَقُكم م�

ُكْم َوَجھfَرُكْم َوَيْعَلfُم َمfا َتْكِسfُبونَ (( َماَواِت َوِفي ا6َْرِض َيْعَلfُم ِسfر) وقول�ه } 3{ : ))َوُھَو ّ
ُ فِي الس)

اُھْم ((فيمن أھلكه من القرون بكفرھم   ن) ك) ن َقْرٍن م) ِفfي ا6َْرِض َمfا أََلْم َيَرْوْا َكْم أَْھَلْكَنا ِمن َقْبلِِھم م�

ْدَراراً َوَجَعْلَنا ا6َْنَھاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِھْم َفأَْھَلكْ  َماء َعَلْيِھم م� ن ل)ُكْم َوأَْرَسْلَنا الس) َناُھم ِبُذُنوِبِھْم َلْم ُنَمك�

fا ِفfي ((: وقوله تعالى . }  6{:  ))َوأَْنَشأَْنا ِمن َبْعِدِھْم َقْرناً آَخِرينَ  fَماَواِت َوا6َْرِض ُقل ل�َمن م) الس)

ُكْم إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة -َ َرْيَب ِفيِه ال)ِذيَن َخِسُرواْ  ْحَمَة لََيْجَمَعن) ِ َكَتَب َعَلى َنْفِسِه الر) ّZِ أَنُفَسُھْم َفُھْم  ُقل

ِخfُذ َولِّيfاً َفfا((: وقوله تعالى  .} 12{:  ))-َ ُيْؤِمُنونَ  fَماَواِت َوا6َْرِض َوُھfَو ُقلْ أََغْيَر ّ
ِ أَت) ِطِر الس)

لَ َمْن أَْسَلَم َو-َ َتُكوَنن) ِمَن اْلُمْشِرَكينَ  َي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَو)   .} 14{ : ))ُيْطِعُم َو-َ ُيْطَعُم ُقلْ إِن�

 ءدارت ھذه اBي كلھا على التعريف بوحدانيته تعالى ، وانف�راده بخل�ق ا/ش�يا« : يقول 

رھا ، ولم يقع فيھا تع�رض إل�ى أن أح�د م�ن خلق�ه يمن�ع أو ي�دفع أو يتع�اطى اس�تبدادا وملكھا وقھ

، فناسب مدار ھذه اBيات بي�ان 2» بشيء ، وإن كان قد يفھم بعض ذلك من الجاري أثناء الك:م 

  .قدرة � على كل شيء  


ِ َمffا -َ َوَيْعُبffُدوَن ِمffن ُدوِن ((: أم��ا الس��ياق ف��ي س��ورة ي��ونس تجل��ى ف��ي قول��ه تع��الى ّ

ُئوَن ّ
َ ِبَما -َ َيْعَلُم ِف  ُھْم َو-َ َينَفُعُھْم َوَيُقولُوَن َھـُؤ-ء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد ّ
ِ ُقلْ أَُتَنب� fَماَواِت َيُضر# ي الس)

ffا  .  عة ، فق��د نس��بوا لھ��م النف��ع بالش��فا}  18{ : ))ُيْشffِرُكونَ َو-َ ِفffي ا6َْرِض ُسffْبَحاَنُه َوَتَعffاَلى َعم)

ْلَنfا ((: وقوله تعالى  َوَيْوَم َنْحُشُرُھْم َجِميعfاً ُثfم) َنُقfولُ لِل)fِذيَن أَْشfَرُكوْا َمَكfاَنُكْم أَنfُتْم َوُشfَرَكآُؤُكْم َفَزي)

اَنfا َتْعُبfُدونَ  ا ُكنfُتْم إِي) f(( : وقول�ه تع�الى . } 28{ : ))َبْيَنُھْم َوَقالَ ُشَرَكآُؤُھم م) َن ُقfلْ َمfن َيfْرُزُقُكم م�

fَت ِمf fِت َوُيْخfِرُج اْلَمي) ْمَع وا6َْبَصاَر َوَمن ُيْخfِرُج اْلَحfي) ِمfَن اْلَمي� ن َيْملُِك الس) َماِء َوا6َْرِض أَم) َن الس)

ُقونَ  ُر ا6َْمَر َفَسَيُقولُوَن ّ
ُ َفُقلْ أََفVَ َتت) ُكُم اْلَحق# فَ  . اْلَحي� َوَمن ُيَدب� َماَذا َبْعَد اْلَحfق� إِ-) َفَذلُِكُم ّ
ُ َرب#

Vَلُ َفأَن)ى ُتْصَرفُونَ  ن َيْبَدأُ اْلَخْلَق (( : وقوله تعالى . } 32 – 31{ :)) الض) ُقلْ َھلْ ِمن ُشَرَكآِئُكم م)

  .} 34{ :)) ُثم) ُيِعيُدهُ ُقِل ّ
ُ َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثم) ُيِعيُدهُ َفأَن)ى ُتْؤَفُكونَ 

                                                
   497 – 496/  2درة التنزيل وغرة التأويل  - 1
  426/  1مtك التأويل  - 2



  

 

95  

ذه اBي�ات عل��ى أنھ�م توھم�وا نف�ع م��ا اتخ�ذوه معب�ودا م�ن ش��ركائھم ، دارت ھ�« : يق�ول 

لما تقدمھا من مؤثرات الخوف ومھيجات الرھب والخش�ية .. فبطل توھمھم ، واضمحل باطلھم  

عظ�م موق�ع ذل�ك عل�ى الم�ؤمنين وك�ان م�ع ذل�ك .. ما اقتضاه اZخبار بغيبه للقدر وجھل للمشيئة 

: يحص�ل باBم�ال أنس�ھم س�بحانه ب�ذكر الص�فتين العليت�ين فق�ال للوفاء بمزدلفات ا/عمال مم�ا $ 

ِحيمُ ((   . 1» ، فناسب ورود الوصفين ما تقدم )) َوُھَو اْلَغُفوُر الر)

َوَقالَْت أُو-َُھْم 6ُْخَراُھْم َفَما َكاَن َلُكfْم َعَلْيَنfا ِمfن ((: سورة ا/عراف في قوله تعالى وفي 

َوَمfا ((: وفي س�ورة ا/نف�ال ف�ي قول�ه تع�الى  . }39 {: ))َما ُكنُتْم َتْكِسُبونَ َذاَب ِب َفْضٍل َفُذوُقوْا اْلعَ 

  . } 35 {:)) َذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكفُُرونَ َكاَن َصVَُتُھْم ِعنَد اْلَبْيِت إِ-) ُمَكاء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوْا اْلعَ 

، واختصاص كل  يرى الخطيب اZسكافي فيما ورد من الخبر في الموضعين عن الكفار

َفَمfْن أَْظَلfُم ((: ، لم�ا س�بقھا ف�ي قول�ه تع�الى ) تكف�رون(آية بما ختمت به ، فختمت اBية ا/ولى بـ

fى إِذَ  fَن اْلِكَتfاِب َحت) َب ِبآَياِتfِه أُْوَلfـِئَك َيَنfالُُھْم َنِصfيُبُھم م� ِن اْفَتَرى َعَلى ّ
ِ َكِذباً أَْو َكfذ) ا َجfاءْتُھْم ِمم)

fا َوَشfِھُدوْا َعَلfى أَنُفِسfھِ ُرُسلَُنا  ْوَنُھْم َقالُوْا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّ
ِ َقالُوْا َضل#وْا َعن)  مْ َيَتَوف)

ُھْم َكاُنوْا َكاِفِرينَ  اخبر أّن أخراھم تسأل � أْن يضعف الع�ذاب « ، } 37:  ا/عرافسورة { ))أَن)

ا فيستحقون العذاب على قدر اكتسابھم ، فلذلك طلبوا أْن يك�ون على أو$ھم ؛ /ّنھم ضلوا وأضلو

  . 2»عذابھم ضعف عذاب ھؤ$ء Zثمھم بما كسبوا من ض:لھم في أنفسھم

َبُھْم ((: ، لم�ا س�بقھا ف�ي قول�ه تع�الى ) تكسبون(وختمت اBية الثانية بـ َوَمfا َكfاَن ّ
ُ ِلُيَعfذ�

fُمَع ُ
َبُھْم َوُھfْم َيْسfَتْغِفُرونَ َوأَنَت ِفيِھْم َوَما َكfاَن ّ وَن َعfِن  . ذ� َبُھُم ّ
ُ َوُھfْم َيُصfد# َوَمfا َلُھfْم أَ-) ُيَعfذ�

ُقfوَن َوَلfـِكن) أَْكَثfَرُھْم -َ َيْعَل  س�ورة { ))ُمfونَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكاُنوْا أَْولَِيfاءهُ إِْن أَْوِلَيfآُؤهُ إِ-) اْلُمت)

: ولم يتقدم ھذه اBي�ة م�ا يوج�ب ق�درا م�ن الع�ذاب دون ق�در حت�ى يق�ال « ،} 34 – 33: ا/نفال 

  . 3» ذوقوا من العذاب بقدر كسبكم له كما كان في اBية ا/ولى ، وإنما ذكر كفرھم

أن المذكورين قب�ل « : ويقول ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من ا$خت:ف بين اBيتين 

ذاب قد خالفت حالھم حال المذكورين في آية ا/نفال وذلك أن آية ا/عراف المقول لھم فذوقوا الع

آية ا/نفال في قوم ب�أعينھم ، وھ�م كف�ار ق�ريش م�ن أھ�ل مك�ة ، وح�الھم معل�وم إنم�ا ك�انوا عب�دة 

وبتص�ميمھم ) ص�لى � علي�ه وس�لم(أوثان ، ولم تتكرر فيھم الرسل و$ كفروا بغير التكذيب ب�ه 

  .على عبادة آلھتھم 

/عراف ففي أخ:ط من ا/مم وأص�ناف م�ن المك�ذبين تن�وع كف�رھم، وتك�ذيبھم  أما آية ا 

فلش�تى مجترح�ات ھ�ؤ$ء واتس�اع .. وارتكبوا ضروبا من المخالفات ، وافتروا على � س�بحانه 
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مرتكباتھم ، وأنھم ضلوا وأضلوا ناسب ما وقع جزاؤھم عليه ذكر ا$كتساب $س�يما عل�ى الق�ول 

  .1» لفروع بأن الكفار مخاطبون با

َقالُوْا أََتْعَجِبيَن ِمْن أَْمِر ّ
ِ َرْحَمُت ّ
ِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم ((: في قوله تعالى وفي سورة ھود 

ِجيدٌ أَْھلَ الْ  ُه َحِميٌد م) َقfالُوا َكfَذلَِك َقfالَ ((: في قول�ه تع�الى سورة الذاريات في و .} 73{ : ))َبْيِت إِن)

ِك إِن)    .}30{: ))اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ  ُه ُھوَ َرب#

: ف��إن قي��ل ل��م ق��ال ھھن��ا « : ق��ال الفخ��ر ال��رازي فيم��ا ورد م��ن مناس��بة ف��ي الفاص��لتين 

ِجيfدٌ (( :، وقال في ھ�ود )) اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ (( الحكاي�ة ھن�اك أبس�ط ف�ذكروا م�ا ي�دفع .. ؟ )) َحِميfٌد م)

، ث�م لم�ا ص�دقت أرش�دوھم إل القي�ام بش�كر نع�م �  )) ّ
ِ أََتْعَجِبيَن ِمْن أَْمfِر : ((ا$ستبعاد بقولھم 

: ، فإن الحميد ھو الذي يتحقق منه ا/فعال الحسنة ، وقولھم )) حميد: ((وذكروھم بنعمته بقولھم 

إشارة إلى أن الفائق العالي الھمة $ يحمده لفعله الجميل ، وإنما يحمده ويسبح له لنفسه )) مجيد((

، إشارة إلى ما يدفع تعجبھا من التنبيه على حكمه وعلم�ه ، )) أتعجبين: ((ولوا ، وھھنا لما لم يق

وفيه لطيفة وھي أن ھذا الترتيب مراعى في السورتين ، فالحميد يتعلق بالفع�ل ، والمجي�د يتعل�ق 

بالقول ، وكذلك الحكيم ھو الذي فعله ، كما ينبغي لعلمه قاصدا لذلك الوجه بخ:ف من يتفق فعله 

  .2»للمقصود اتفاقا  موافقا

ن َقْبِلَك َفأَْمَلْيُت لِل)ِذيَن َكَفُروْا ((: في قوله تعالى وفي سورة الرعد  َوَلَقِد اْسُتْھِزَئ ِبُرُسٍل م�

َوأَْصfَحاُب َمfْدَيَن ((: ف�ي قول�ه تع�الى س�ورة الح�ج في و. } 32{:  ))ابِ ُثم) أََخْذُتُھْم َفَكْيَف َكاَن ِعقَ 

َب ُموَسى فَ    . } 44{:  ))ْذُتُھْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ أَْمَلْيُت لِْلَكاِفِريَن ُثم) أَخَ َوُكذ�

، والثاني�ة ) ِعَقابِ ( :يرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد في تعقيب اBية ا/ولى بقوله 

؛ إ$ أن ) عل��يھم الس��:م(م�ع تس��اوي اBيت�ين ف��ي مقص��ود الوعي�د لمك��ذبي الرس�ل  )َنِكيffرِ : (بقول�ه

َوَلَقfِد اْسfُتْھِزَئ ِبُرُسfٍل (( :فقد تقدم في آية سورة الرعد قوله تع�الى . اق المتقد فيھما مختلف السي

ن َقْبلَِك َفأَْمَلْيُت ِلل)ِذيَن َكَفfُروْا ُثfم) أََخfْذُتُھْم فَ  ، وا$س�تھزاء أم�ر مرتك�ب  32: ))َكْيfَف َكfاَن ِعَقfابِ م�

أم�ا . بجريمة مرتكب�ة، فناس�بھا اZفص�اح بالعق�اب زائد على التكذيب من التھاون ، وا$ستخفاف 

َبْت َقfْبلَُھْم َقfْوُم ُنfوٍح َوَعf((: سياق المتق�دم Bي�ة س�ورة الح�ج قول�ه تع�الى  ُبوَك َفَقfْد َكfذ) اٌد َوإِن ُيَكfذ�

، فل��م يخب��ر بغي��ر التك��ذيب ، بخ��:ف م��ا ورد ھن��اك م��ن ا$س��تھزاء ، فق��د ي��ؤمن  42:  ))َوَثُمffودُ 

  .له ، أما المستھزئ ف: يصلح  المكذب ويصلح حا
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العقاب أشد موقعا من النكير ؛ /ن اZنك�ار يق�ع عل�ى م�ا $ عق�اب في�ه بالفع�ل  « : يقول 

وعلى ما فيه العقاب بالفع�ل ،وأم�ا مس�مى العق�اب فإنم�ا ي�راد ب�ه ف�ي الغال�ب أخ�ذ بع�ذاب مناس�ب 

  .1»لحال المجرم إثر معصيته وعقيب جريمته 

وْا ِنْعَمfَت ّ
ِ ((: وله تعالى في قوفي سورة إبراھيم  ن ُكل� َما َسfأَْلُتُموهُ َوإِن َتُعfد# َوآَتاُكم م�

وْا ((: وفي سورة النحل في قوله تعالى . } 34{ :))وٌم َكف)ارٌ -َ ُتْحُصوَھا إِن) ا_ِنَساَن َلَظلُ  َوإِن َتُعfد#

حِ ِنْعَمَة ّ
ِ -َ ُتْحُصوَھا    .} 18{ : ))يمٌ إِن) ّ
َ َلَغُفوٌر ر)

أََلfْم َتfَر إَِلfى ال)fِذيَن ((: أن آية إبراھيم تقدمھا قوله تعالى : (( يقول ابن الزبير الغرناطي 

لُوْا ِنْعَمَة ّ
ِ ُكْفراً َوأََحل#  ِ أَنَداداً ل�ُيِضل#وْا ((: ، ثم قوله }  28{ : ))وْا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَوارِ َبد) ّZِ َوَجَعلُوْا

ffَماَواِت ((: ، ث��م ذك��ر إنعام��ه عل��ى عب��اده ف��ي قول��ه }  30{:  ))َسffِبيلِهِ  َعffن 
ُ ال)ffِذي َخَلffَق الس)ّ

َمffَراِت ِرْزقffاً ل)ُكffمْ  ffَماِء َمffاًء َفffأَْخَرَج ِبffِه ِمffَن الث) : ، إل��ى قول��ه } 32{: ))َوا6َْرَض َوأَنffَزلَ ِمffَن الس)

ن ُكل� َما َسأَْلُتُموهُ ((   .} 34{:  ))َوآَتاُكم م�

فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد « : يقول 

  .بالتبديل ، وجعل ا/نداد وصف اZنسان بأنه ظلوم كفار

أما آية النحل فلم يتقدمھا غير ما نبه سبحانه عباده الم�ؤمنين م�ن مت�والي آ$ئ�ه وإحس�انه  

ْطَفfةٍ ((: وما ابتدأھم ب�ه م�ن نعم�ه م�ن ل�ذن قول�ه  ، ث�م توال�ت آي�ات } 4{:  ))َخَلfَق ا_ِنَسfاَن ِمfن ن#

، ف�ذكر تع�الى } 5{:  ))َوا6َْنَعاَم َخلََقَھا َلُكْم ِفيَھا ِدْفٌء َوَمَناِفعُ ((: ا$متنان واZحسان فقال تعالى 

ُق أََفَمfن َيْخلfُ((: بضعا وعشرين من أمھات النعم إل�ى قول�ه منبھ�ا وموقض�ا م�ن الغفل�ة والنس�يان 

ُرونَ  َكَمfffن -)  وْا ِنْعَمfffَة ّ
ِ -َ : ((، ث���م أتب���ع بقول���ه س���بحانه } 17{: ))َيْخلfffُُق أََفVfff َتfffَذك) َوإِن َتُعfffد#

ِحيمٌ : ((ختام ھذا قوله ، فناسب )) ُتْحُصوَھا   .2» فجاء كل على ما يناسب )) إِن) ّ
َ َلَغُفوٌر ر)

النحل بوصف الم�نِعم ، وآي�ة إب�راھيم ما الحكمة في تخصيص آية « : ويقول الزركشي 

أن س�ياق اBي�ة ف�ي س�ورة إب�راھيم ، ف�ي وص�ف اZنس�ان وم�ا : بوصف المنَعم عليه ؟ والجواب 

وأم�ا آي�ة النح�ل فس�يقت ف�ي وص�ف � تع�الى ، . جبل عليه ، فناس�ب ذك�ر ذل�ك عقي�ب أوص�افه 

ھذه التراكيب ، ما أرقاھا  وإثبات إلوھيته ، وتحقيق صفاته ، فناسب ذكر وصفه سبحانه ، فتأمل

  .3» ! في درجة الب:غة 

َكاَن َعاِقَبُة ُقلْ ِسيُروْا فِي ا6َْرِض ُثم) انُظُروْا َكْيَف ((: في قوله تعالى وفي سورة ا/نعام 

ِبينَ  ُقfلْ ِسfيُروا ِفfي ا6َْْرِض َفfانُظُروا َكْيfَف ((: وفي سورة النمل في قوله تعالى . } 11{: ))اْلُمَكذ�

ffِرِمينَ اَن عَ َكffُة اْلُمْجffي ((: وف��ي س��ورة العنكب��وت ف��ي قول��ه تع��الى . } 69{ : ))اِقَبffيُروا ِفffلْ ِسffُق
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 َ (
ْشأََة اْ[ِخَرَة إِن)  ُ ُينِشُئ الن) (
} 20{:)) َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ ا6َْْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلَق ُثم) 

ُقلْ ِسيُروا فِي ا6َْْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال)ِذيَن ِمن ((: تعالى وفي سورة الروم في قوله . 

ْشِرِكينَ  َقْبلُ    .} 42{ : ))َكاَن أَْكَثُرُھم م#

ي��رى اب��ن الزبي��ر الغرن��اطي أن اخ��ت:ف الح��ا$ت الت��ي وس��م بھ��ا ف��ي أعق��اب اBي م��ن 

ة والنشأة اBخرة ، واZشراك مع أن ا/مر التكذيب ، واZجرام ، ومن التعامي عن النظر في البدأ

، ثم تن�وع النظ�ر )) ُقلْ ِسيُروا فِي ا6َْْرِض : ((للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وھو قوله تعالى 

ُبوْا ((: ولم�ا تق�دم آي�ة س�ورة ا/نع�ام قول�ه تع�الى . واختلف ، وبم:حظة ما تق�دم ك�ل آي�ة  َفَقfْد َكfذ)

ا ، واZشارة إلى أصناف المك�ذبين م�ن المخ�اطبين وغي�رھم ، ث�م أش�ير } 5{ :))َجاءُھمْ  ِباْلَحق� َلم)

ن َقْرنٍ أََلْم َيَرْوْا َكْم أَْھَل ((: إليھم بعد في قوله    .}  6{ :))ْكَنا ِمن َقْبلِِھم م�

وكلھم من بعدھم إنما أھلك بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه ، أحيل من « : يقول 

م��ن تق�دمھم فيم��ا ذك��ر مكتف��ي ف��ي اZع�راض والتع��امي بم��ا تق��دم ف��ي اBي  بع�دھم عل��ى ك��ل ح��ال

ُثfم) انُظfُروْا َكْيfَف َكfاَن : ((المذكورة قبل ، ومفصحا بالتكذيب المس�بب ع�ن ذل�ك ف�ي قول�ه تع�الى 

بِينَ  fffا((: وال���تحم بقول���ه )) َعاِقَبfffُة اْلُمَكfffذ� ُبوْا ِبfffاْلَحق� َلم) مناس���بة  ، عل���ى أت���م ))َجfffاءُھمْ  َفَقfffْد َكfffذ)

  . 1»وأصحھا

اَرَك ِعْلُمُھْم فِي اْ[ِخَرِة َبلْ ُھْم ِفfي َشfكi ((: أما لما تقدم آية سورة النمل قوله تعالى  َبِل اد)

ْنَھfا َعِمfونَ م�  fا ((: ، وإنك�ارھم الع�ودة بق�ولھم }  66{:  ))ْنَھا َبلْ ُھfم م� fا ُتَرابfاً َوآَباُؤَنfا أَِئن) أَِئfَذا ُكن)

لِينَ َلَقْد ُوِعْدَنا َھَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمن َقْبلُ إِْن َھَذا . َلُمْخَرُجوَن  ، }  68 – 67{ : ))إِ-) أََساِطيُر ا6َْو)

وبسط لھم بعُد ما ذكر من واضح ال�د$$ت ، مم�ا يش�اھدونه ويعلم�ون أن آلھ�تھم $ تفع�ل ذل�ك ، 

  .ا به فكان مرتكبھم بعد ذلك إجراما وتعاميا عن ا$عتبار بما ذكرو

وقد بسط من ا$عتبار في ھذه اBي ما لم يبسط قبُل آية ا/نعام ، فورد التعقيب « : يقول 

مناس�ب )) َفانُظُروا َكْيَف َكfاَن َعاِقَبfُة اْلُمْجfِرِمينَ : ((باZجرام فقيل  –أعني المحا  –ھنا بوسمھم 

  . 2»لما تقدم من اجترامھم مع الواضح ومتابعة التذكير وإراءة البراھين 

وأما لما تقدم آية سورة العنكبوت ذكر العودة ا/خروية بما يقوم مقام اZفصاح وتحص�ل 

:  المقصود من ذلك في أربعة مواضع م�ن ھ�ذه الس�ورة عل�ى الق�رب وا$تص�ال ف�ي قول�ه تع�الى 

ffِميُع اْلَعلffِيمُ (( ِ َ[ٍت َوُھffَو الس) (
ِ َفffإِن) أََجffلَ  (
: ، وقول��ه تع��الى } 5{:  ))َمffن َكffاَن َيْرُجffو لَِقffاء 

ا َكاُنوا َيْفَتُرونَ (( ِ ((: ، وقوله تعالى } 13{ : ))َوَلُيْسأَلُن) َيْوَم اْلِقَياَمِة َعم) (
َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  إِن)

ِ َ- َيْملُِكوَن َلُكمْ  (
ْزَق  أَْوَثاناً َوَتْخلُُقوَن إِْفكاً إِن) ال)ِذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ الfر� (
ِرْزقاً َفاْبَتُغوا ِعنfَد 
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        الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني             

        أثر املناسبة بني اآليات  أثر املناسبة بني اآليات  أثر املناسبة بني اآليات  أثر املناسبة بني اآليات      

توجيه المعنى عند التشابه واQختMف  - 

  .في ا9لفاظ 

توجيه المعنى عند التشابه واQختMف  - 

 .في التقديم والتأخير 

لتشابه واQختMف توجيه المعنى عند ا - 

  . جاز واUطناب في اUي

ُ اْلَخْلَق ((: ، وقوله تعالى } 17{ : ))َواْعُبُدوهُ َواْشُكُروا لَُه إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  (
أََوَلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ 

ِ َيِسيرٌ  (
رة ا/خ�ر عل�ى ا$تص�ال مث�ل ولم يتقدم ف�ي الس�و« ، } 19{:  ))ُثم) ُيِعيُدهُ إِن) َذلَِك َعلَى 

  . 1» ھذا ، فناسبه إحالتھم وتذكيرھم با$ستد$ل بالبدأة على العودة 

Vَfَة َوَ- ((: وأما لما تقدم آية سورة الروم قول�ه تع�الى  ُقfوهُ َوأَِقيُمfوا الص) ُمِنيِبfيَن إَِلْيfِه َوات)

ِنيِبيَن إَِلْيِه ُثم) إَِذا أََذاَقُھم َوإَِذا َمس) الن) ((، } 31{:  ))َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  ُھم م# اَس ُضر4 َدَعْوا َرب)

ِھْم ُيْشِرُكونَ  ْنُھم بَِرب� ْنُه َرْحَمًة إَِذا َفِريٌق م� أَْم أَنَزْلَنا َعَلْيِھْم ُسْلَطاناً َفُھَو َيَتَكل)ُم ِبَمfا ((، } 33{:  ))م�

ُ ((، } 35{:  ))َكاُنوا ِبِه ُيْشِرُكونَ  (
 ال)ِذي َخَلَقُكْم ُثم) َرَزَقُكْم ُثم) ُيِميُتُكْم ُثم) ُيْحِييُكْم َھلْ ِمن ُشَرَكاِئُكم 

ا ُيْشِرُكونَ  ن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم) ن َيْفَعلُ ِمن َذلُِكم م�   .} 40{ : ))م)

ھ�ذا ف�ي لم�ا تق�دم ذك�ر م�ن ام�تحن بالش�رك وس�وء ع�اقبتھم ، ول�م يتق�دم مث�ل « :  يقول 

  .2» السور المتقدمة ، ناسبه ما أعقب به 
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  أثر المناسبة بين ا[يات

توجد ظاھرة ب�ارزة ف�ي بي�ان اZعج�از القرآن�ي ، ھ�ي اس�تعمال التش�ابه وا$خ�ت:ف ف�ي 

ريم المعج�ز  التعبير أو استعمال القرآن ا/لفاظ المختلفة في المواضع المتشابھة ، وإن الق�رآن الك�

يختار لفظا معينا في آية ليؤدي معنى معينا، ولكنه يختار في آية أخرى، لفظا، ليؤدي معنى آخر 

  . ، مع أن الموضوع في اBيتين واحد 

ويكون المعنى وع:قته بالسياق في النص القرآني ھو السبب الرئيس لھذا ا$خت:ف في 

ھ��ا ، والغ��رض الع��ام للس��ورة ، فا/لف��اظ خادم��ة المبن��ى ، لتتناس��ب ا/لف��اظ م��ع الجم��ل ل��واردة في

ع�ي ف�ي تل�ك « : /غراض السورة ، يقول البقاعي إن كل س�ورة أعي�دت فيھ�ا قص�ة ، فلمعن�ى أد}

السورة ، استدل عليه بتلك القص�ة غي�ر المعن�ى ال�ذي س�يقت ل�ه ف�ي الس�ورة الس�ابقة ، وم�ن ھن�ا 

لتأخير والتقديم ، واZيجاز والتطويل، اختلفت ا/لفاظ بحسب تلك ا/غراض ، وتغيرت النظوم با

  . 1» مع أنھا $ يخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت عليه القصة 
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، فمنھم من عده عيب في الب:غة ، /ن التطويل ) التطويل(وقد اختلف علماء البيان في 

  .   يكون لغير فائدة ، ومنھم غير ذلك ، وسنبين ذلك في محله من البحث 

لق��رآن الك��ريم آي��ات كثي��رة تك��ررت فيھ��ا كلم��ات أو جم��ل م��ن جھ��ات متع��ددة ، وف��ي ا

واختلفت من جھات أخرى ، ويكون السياق والمناس�بة م�ن الع:م�ات الت�ي ترف�ع إش�كال الل�بس ، 

ت�رد « : ويرى سيد قطب أن التشابه وا$خ�ت:ف ف�ي القص�ص القرآن�ي يخض�ع لمناس�بة الس�ياق 

ولك�ن ھ�ذا التك�رار $ يتن�اول . مكررة في مواضع ش�تى  –ت في معظم الحا$ –القصة الواحدة 

وحين يقرأ اZنسان ھذه الحلقات المكررة .. إنما ھو تكرار لبعض حلقاتھا  –غالبا  –القصة كلھا 

م:حظا السياق الذي وردت فيه يجدھا مناسبة لھذا السياق تماما ، في اختيار الحلقة التي تعرض 

عل�ى أن ھن�اك م�ا يش�به أن يك�ون نظام�ا .. ة عرض�ھا ك�ذلك ھنا أو تع�رض ھن�اك ، وف�ي طريق�

يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولھا  –مقررا في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة 

فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ، ثم تطول ھذه اZشارات شيئا فشيئا ، ثم تعرض حلقات  –

  .1» كبيرة تّكون في مجموعھا جسم القصة 

الحش�د (بر الدكتور فاضل السامرائي عن ھذا التكرار الذي تحدث فيه سيد قطب بـوقد ع

إن القصة في القرآن كأنھا تتكرر في أكثر من م�وطن والحقيق�ة « ، ) الفني في القصص القرآني

أنھا $ تتكرر ولكن يعرض في كل موطن جانب منھا بحس�ب م�ا يقتض�يه الس�ياق ، وبحس�ب م�ا 

ول�ذا ن�راه $ ي�ذكر القص�ة عل�ى ص�ورة واح�دة ب�ل ، ن�راه .. $ستش�ھاد يراد من موطن العبرة وا

. يذكر في موطن ما يطوي ذكره في موطن آخر ، ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخر 

كل ذلك يفعله بحسب م�ا . بل تراه أحيانا يغير في التعبيرات ونظم الك:م تغييرا $ يخل بالمعنى 

  . 2»قام وذلك في حشد فني عظيميقتضيه السياق وما يتطلبه الم

: وإن البحث عن المناسبة ب�ين اBي�ات ي�دخلنا ف�ي ص�ميم ال�درس اللغ�وي Bلي�ات ال�نص 

والنص في ھذا العلم ھو شاھد ذاته $ يعتمد على شواھد من خارجه ، وھو الذي يؤسس مع�ايير 

لkلف�اظ ويك�ون ف�ي أي المناسبة في المستوى ال�وظيفي : ع:قته بناء على طريقة تركيبه اللغوي 

حس��ن ا$ختي��ار ، والمناس��بة ف��ي المس��توى التركيب��ي ويك��ون ف��ي بن��اء الجمل��ة م��ن حي��ث التق��ديم 

والتأخير ، والمناسبة ف�ي المس�توى ا/س�لوبي ويك�ون ف�ي ع�رض الموض�وع م�ن حي�ث اZيج�از 

  . واZطناب 
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  التشابه وا-ختVف في ا6لفاظ توجيه المعنى عند

بين ا/لفاظ المتشابھات في التركيب وأثره في المعنى في اللغة العربية من أج�ل  الفروق

مباحث الب:غة ولكن لم يھتم به الب:غيون وأھل اللغة ، ولم يخصصوا ل�ه أبواب�ا ف�ي كت�بھم  و$ 

إّن السبب في اختي�ار ألف�اظ بال�ذات دون « نجد فيه إ$ شذرات يسيرة متناثرة في بعض الكتب ، 

  . 1»  يزال إلى حد ما سرا من ا/سرار غيرھا $

وقد تناولھا علماء المناسبة وفرقوا بينھا عن إدراك تام لمناسبتھا م�ع س�ياق اBي�ات الت�ي 

إّن ا/لفاظ $ تتفاضل من حيث ھي ألفاظ مجردة ، و$ م�ن حي�ث ھ�ي كل�م مف�ردة  « وردت فيھا 

اللفظة لمعنى التي تليھا أو ما أشبه ذلك  وأّن ا/لفاظ تثبت لھا الفضيلة وخ:فھا من م:ءمة معنى

  .  2»مما $ تعلق له بصريح اللفظ 

ويرج��ع ال��دكتور فاض��ل الس��امرائي المناس��بة ب��ين اللف��ظ والس��ياق ال��ذي ي��رد في��ه التش��ابه 

قد تكون للسياق الذي ترد فيه اBية سمة « : فيقول ) السمة التعبيرية(في اBيات إلى  فوا$خت:

وقد يك�ون للس�ورة كلھ�ا ج�و خ�اص . تتردد في ألفاظ معينة بحسب تلك السمة تعبيرية خاصة ، ف
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وسمة خاصة فتطبع ألفاظھا بتل�ك الس�مة، وھ�ذا واض�ح ف�ي الق�رآن ، إذ كثي�را م�ا ن�رى تعبي�رين 

يتش��ابھان إ$ ف��ي لف��ظ واح��د ، وإذا م��ا دققن��ا النظ��ر وج��دنا أن ك��ل لفظ��ة اختي��رت بحس��ب الس��مة 

  . 1» اك التعبيرية لھذا السياق أو ذ

ولما كان السياق ھو المھيمن عل�ى اختي�ار ا/لف�اظ وا/س�اليب ، ك�ان ھ�و نفس�ه المھ�يمن 

/ّن ا/لف�اظ المف�ردة الت�ي ھ�ي أوض�اع اللغ�ة ل�م توض�ع لتع�رف « على توجيه التشابه اللفظ�ي ؛ 

  . 2» معانيھا في أنفسھا ، ولكن /ْن يضّم بعضھا إلى بعض ، فيعرف فيما بينھا من فوائد 

ل��ذلك ك��ل م��ن كت��ب ف��ي توجي��ه المتش��ابه اللفظ��ي ف��ي الق��رآن اعتم��د اعتم��ادا كلي��ا عل��ى و 

العام ، سواء كان ) السياق(والحكم في استعمال اللفظ القرآني في موضعه ھو « السياق في ذلك 

سياق اBية ، أو سياق اBيات التي قبلھا والتي بعدھا ، والتدبر في معظ�م ألفاظھم�ا ، وا$خ�ت:ف 

البي��ان القرآن��ي المعج��ز يخت��ار . الخ��اص ف��ي بع��ض ألفاظھم��ا ، م��ع وح��دة موض��وعھما اليس��ير 

ا/لفاظ اختيارا دقيقا ، ويضع كل لفظ في موضعه المناسب ، بحي�ث يلق�ي ظ:ل�ه وي�ؤدي معن�اه، 

و$ يسّد مسّده لفظ آخر ، وإن التشابه وا$خ�ت:ف ف�ي ألف�اظ اBي�ة م�ع اBي�ات ا/خ�رى المش�ابھة 

لمقام ، حيث يختص كل موضع بما يناسبه من ا/لفاظ التي تقرر المعن�ى ، وتحق�ق إنما يقتضيه ا

  . 3» الب:غة وتقود إلى اZعجاز 

ويعتبر الدكتور عبد الفت�اح $ش�ين اختي�ار لف�ظ مع�ين ف�ي غ�رض ، وف�ي الغ�رض نفس�ه 

بع�ض الق�رآن الك�ريم ف�ي اختي�اره /لفاظ�ه ف�ي « : يختار لفظا آخر م�ن أس�رار التعبي�ر القرآن�ي 

اBيات ليؤدي معن�ى معين�ا ، وف�ي الغ�رض نفس�ه يخت�ار لفظ�ا آخ�ر ، فيت�وھم الس�امع أن اللفظ�ين 

لم�اذا عب�ر بھ�ذا : سواء في الد$لة ، ومث:ن في المضمون ، فيقع تح�ت وط�أة الش�ك ، ويتس�اءل 

ر اللفظ ھنا ، وعبر بھذا اللفظ ھناك ؟ وعند البحث والوقوف على أس�رار التنزي�ل نج�د أن التعبي�

القرآني في ك: الموضعين أو المواضع ، كله في محله ، وق�د أص�اب المح�ز ، وطب�ق المفص�ل، 

  . 4» ووقع كل لفظ على شاكلته 

وھذا التنوع في التعبير ليس تناقضا و$ اخت:فا ، ويعلل الدكتور فاضل الس�امرائي ھ�ذا 

نى المف�ردتين، ذل�ك أن إن ما ذكره في الموضعين حق حتى لو اختلف مع« : التنوع في التعبير 

المذكور قد يكون عاما في موطن وخاصا في موطن آخر ، وقد تكون له حالتان فيذكر حالة ف�ي 
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موطن ، ويذكر حالة أخرى في موطن آخر ، وقد يكون ا/مر عاما فيذكر جزءا منه ف�ي م�وطن 

  .1» ام ويذكر الجزء اBخر في الموطن اBخر وھكذا ، وكل بحسب ما يقتضيه السياق والمق

ويربط علماء المناسبة اBيات المتشابه في بعض ا/لفاظ والمختلفة في بعضھا بما سبقھا 

من سياق للوصول إلى المعنى الذي اختصت به تلك اللفظة ، وفارقة اللفظة ا/خرى ، ومراع�اة 

  .السياق في ذلك أمر مھم 

َة َوُكVَ ِمْنَھا َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزوْ (( :في سورة البقرة  ُجَك اْلَجن)

الِِمينَ  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظ) fا َكاَنfا ِفيfِه  . َو-َ َتْقَرَبا َھـِذِه الش) ْيَطاُن َعْنَھfا َفأَْخَرَجُھَمfا ِمم) َفأََزل)ُھَما الش)

ِه  . فِي ا6َْرِض ُمْسَتَقر4 َوَمَتاٌع إَِلى ِحينٍ َوُقْلَنا اْھِبُطوْا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدو4 َوَلُكْم  ب� َفَتَلق)ى آَدُم ِمن ر)

ِحيمُ  اُب الر) و) ُه ُھَو الت) ن�ي ُھًدى َفَمfن  . َكلَِماٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِن) ُكم م� ا َيأِْتَين) ُقْلَنا اْھِبُطوْا ِمْنَھا َجِميعاً َفإِم)

  . }  38 – 35{ :))ْيِھْم َو-َ ُھْم َيْحَزُنونَ َتبَِع ُھَداَي َفVَ َخْوٌف َعَل 

ffِة ((:  وف��ي س��ورة ط��ه ُكَمffا ِمffَن اْلَجن) َفُقْلَنffا َيffا آَدُم إِن) َھffَذا َعffُدو4 ل)ffَك َولَِزْوِجffَك َفVَff ُيْخِرَجن)

ffَك َ- َتْظَمffأُ ِفيَھffا َوَ-  . إِن) َلffَك أَ-) َتُجffوَع ِفيَھffا َوَ- َتْعffَرى . َفَتْشffَقى َفَوْسffَوَس إَِلْيffِه  . َتْضffَحىَوأَن)

ْيَطاُن َقالَ َيا آَدُم َھلْ أَُدل#َك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك -) َيْبَلى َفأََكVَ ِمْنَھا َفَبَدْت َلُھَمfا َسfْوآُتُھَما .  الش)

fُه َفَغfوَ  fِة َوَعَصfى آَدُم َرب) fُه َفَتfاَب َعَلْيfِه  . ىَوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِھَمfا ِمfن َوَرِق اْلَجن) ُثfم) اْجَتَبfاهُ َرب#

َبfَع ُھfَداَي َفVَf  . َوَھَدى ن�ي ُھًدى َفَمِن ات) ُكم م� ا َيأِْتَين)  َقالَ اْھِبَطا ِمْنَھا َجِميعاً َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدو4 َفإِم)

  . } 123 – 117{ :))َيِضل# َوَ- َيْشَقى

َبfَع ُھffدَ ((: وف�ي س�ورة ط��ه .  ))َع ُھffَدايَ َفَمfن َتِبf((: ورد ف�ي س�ورة البق��رة   ))ايَ َفَمfِن ات)

  ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟: ويأتي السؤال  .}123:  طهسورة {

ف�ي س�ورة البق�رة الموق�ع الوحي�د ف�ي قص�ة آدم : بيان المناسبة بين آيات القص�ة الواح�دة 

يتكرر فيه ا/مر بالھبوط ، ھذا ا/مر دفع فخر ال�دين الذي يأتي فيه تفصيل ا$ستخ:ف ، والذي 

  .الرازي إلى ربط مناسبة اZتباع في سورة البقرة با$ستخ:ف 

،  بالھبوط ا/مر بعد فتابا،  بالھبوط أمرا بالزلة أتيا لما وحواء آدم نإ« : يقول الرازي  

 ا/م�ر يبق�ى $ أن وج�ب وب�ةالت فبع�د،  الزل�ة بس�بب ك�ان لم�ا ب�الھبوط ا/م�ر أن قلبھما في ووقع

 عل�ى ج�زاء ك�ان م�ا ب�الھبوط ا/مر أن ليعلما ثانية مرة بالھبوط ا/مر تعالى � فأعاد،  بالھبوط

 تحقيق�اً  ك�ان ب�ه ا/م�ر /ن؛  التوب�ة بع�د ب�اقٍ  بالھبوط ا/مر بل بزوالھا يزول حتى الزلة ارتكاب

  . 2» } 30: البقرةسورة { ))ِض َخلِيَفةً إِن�ي َجاِعلٌ فِي ا6َرْ ((:  قوله في المتقدم للوعد
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ول��م يلح��ظ فخ��ر ال��دين ال��رازي ف��ي س��ورة ط��ه تك��رار ا/م��ر ب��الھبوط و$ الح��ديث ع��ن 

  ). اتبع(ا$ستخ:ف إنما ذكر سبحانه وسوسة إبليس Bدم ، فناسبه لفظ 

ويحرص ابن الزبير الغرن�اطي ف�ي ال�ربط ب�ين اBيت�ين وم�ا س�بقھما أش�د الح�رص عل�ى 

:قة بين سياق المقام وا/سلوب الخطابي في ھذا المقام ، ففي آية سورة البقرة مقام بي�ان بيان الع

بينم�ا ) . تب�ع(السكن في الجنة من غير تعرض لما بدر من إبليس فناسبه أسلوب تقص�ير المبن�ى 

في آية سورة ط�ه المق�ام ف�ي ال�نص القرآن�ي بي�ان كيفي�ة اZغ�واء وك�ان زي�ادة ف�ي التفص�يل ع�ن 

  .؛ /ن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ) اتبع(في سورة البقرة فناسبه زيادة المبنى  الوارد

َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك : (( لما تقدم آية البقرة قوله تعالى « : يقول الغرناطي  

َة َوُكVَ ِمْنَھا َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما ولم يرد فيھا مم�ا ك�ان م�ن )) ن َتِبَع ُھَدايَ َفمَ :((، إلى قوله  ))اْلَجن)

، م�ن غي�ر تع�رض لكيفي�ة )) َفَمfن َتِبfَع ُھfَدايَ : ((إبليس سوى ما اخبر ب�ه تع�الى عن�ه م�ن قول�ه 

  ) .َتبِعَ (تناوله ما فعل و$ إبداء علة و$ كبير معالجة ناسب ھذا 

اْلُخْلfِد ُدل#fَك َعَلfى َشfَجَرِة َھfلْ أَ ((: ولما ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله ل�ه  

وقسمه على ذلك فكان ھذا كله قد تحصل مذكورا في آية طه بم�ا تض�منه م�ن ... ))َوُمْلٍك -) َيْبلَى

اZش��ارة إلي��ه ، فأفھم��ت اBي��ة ق��وة كي��د اللع��ين واس��تحكام حيلت��ه حت��ى احتن��ك الكثي��ر م��ن الذري��ة 

َفَمfِن ($ يحصل إ$ بمعالجة وتعمل فناسبه  فصار تمييز الحق... وحملھم على عبادة الطواغيت 

َبعَ  من حيث لم يبسط فيھا كيد اللعين ما بسط في ) َفَمن َتِبعَ : (كما ناسب ما تقدم في آية البقرة ) ات)

  . 1» آية طه

وكان بدر الدين بن جماعة أكثر وضوحا في الربط بين المبنى والمعنى ، أي بين معن�ى 

دث الفعل�ي المتحق�ق م�ن بني�ة الكلم�ة ، فف�ي س�ورة البق�رة ل�م يخ�رج الجمل في اBيات ، وبين الح

وف�ي ) . تب�ع(، وشخص�ية إبل�يس فناس�به ) علي�ه الس�:م(الخطاب عن تحديد م:مح شخص�ية آدم 

سورة طه ھناك تجدد في حركة ا/حداث ، تبعه مخالفة في استعمال ا/فعال ، فناسب في س�ورة 

  )  .اتبع(طه 

تبع $ يلزم من�ه : التي جاء على وزنھا ) َفِعل(مل و� اعلم أن يحت« : يقول بن جماعة 

وبي�ان قص�ة آدم . يشعر بتجديد الفع�ل ) اتبع(التي جاء على وزنھا ) افتعل(و. مخالفة الفعل قبله 

  )) . َفَمن َتِبَع ُھَدايَ ((لفعله ، فجيء بـ  -سورة البقرة –ھنا 

fُه َفَغfَوى(( :، وقول�ه  ))َعْزماً  َوَلْم َنِجْد َلهُ ((: وفي طه جاء بعد قوله  ، ))َوَعَصfى آَدُم َرب)

  .2» ، أي جدد قصد اZتباع ) من اتبع(فناسب 
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للتعبي��ر « : وف��رق البق��اعي أيض��ا ب��ين الس��ياقين ف��ي تفس��يره Bي��ة س��ورة ط��ه وي��رى أن

ة أي بسبب ذلك ، عن طريق السداد في الدنيا ، و$ في اBخر )فV يضل(: ، قال ) افتعل(بصيغة 

أص: ، ويلزم م�ن نفي�ه نف�ي الخ�وف والح�زن بخ�:ف العك�س ، فھ�و أبل�غ مم�ا ف�ي البق�رة ، ف�إن 

.. الم��دعو إلي��ه ف��ي تل��ك مطل��ق العب��ادة ، والمق��ام ف��ي ھ��ذه للخش��ية والبع��ث عل��ى الج��د بالع��داوة 

  .1» والتحفظ من المخالفة ولو بالنسيان .. ول5قبال على الذكر 

ي رأي من سبقه من العلماء ، وجاء برأي فيه نوع من واستثمر الدكتور فاضل السامرائ

إن الفعل بالتشديد يفيد المبالغ�ة ف�اكتفى ف�ي البق�رة ب�ا/خف م�ن الح�دث ول�م « :  الغرابة واللطافة

ھذا ع:وة على وض�ع ك�ل فع�ل م�ن ھ�ذين . يشدد عليھم تخفيفا على البشر مراعاة لمقام التكريم 

  : الفعلين في موضعه أسرار وأسرار 

تردد في سورة البقرة أكثر من أية سورة أخ�رى ف�ي الق�رآن الك�ريم  ) تبع(نھا أن الفعل م

  .. فوضعه في مكانه الذي ھو أليق به 

ومنھا أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسه ، وأن التشديد 

  ) .. قال(جاء مع إسناد القول إلى الغائب 

Bخرة وھو قول�ه تع�الى ومنھا أن نھاية اBْيِھْم : ((ية في البقرة تتعلق في اfْوٌف َعَلfَخ َVfَف

َفVَf : ((أي في اBخرة ، ونھاية اBية في طه تتعلق بالدنيا واBخرة وھو قول�ه )) َو-َ ُھْم َيْحَزُنونَ 

ولم�ا . متعل�ق ب�اBخرة) ىَوَ- َيْشقَ : (وقوله.. متعلق بالدنيا ) َفVَ َيِضل# : (فقوله )) َيِضل# َوَ- َيْشَقى

كانت آية طه تتعلق بالدنيا واBخرة بخ:ف آية البقرة زاد في بناء الفعل إشارة إلى زي�ادة متعلق�ه 

 «2  .  

ffاِس ((:  ف��ي س��ورة البق��رة   ffوَنُھْم َكُحffب� ّ
ِ َوِمffَن الن) ِخffُذ ِمffن ُدوِن ّ
ِ أَنffَداداً ُيِحب# َمffن َيت)

ِ َجِميعfاً َوأَن) ّ
َ َوال)ِذيَن آَمُنوْا أَشَ  ّZِ َة ِ َوَلْو َيfَرى ال)fِذيَن َظَلُمfوْا إِْذ َيfَرْوَن اْلَعfَذاَب أَن) اْلُقfو) ّ �Z ًد# ُحّبا

َعْت ِبِھُم ا6َ  . َشِديُد اْلَعَذابِ  َبُعوْا َوَرأَُوْا اْلَعَذاَب َوَتَقط) ِبُعوْا ِمَن ال)ِذيَن ات) أَ ال)ِذيَن ات# َوَقالَ  .ْسَبابُ إِْذ َتَبر)

ا َكَذلَِك ُيِريِھُم ّ
ُ أَعْ  ُؤوْا ِمن) أَ ِمْنُھْم َكَما َتَبر) ًة َفَنَتَبر) َبُعوْا َلْو أَن) َلَنا َكر) َماَلُھْم َحَسَراٍت َعَلْيِھْم ال)ِذيَن ات)

ارِ  ا فِي ا.  َوَما ُھم ِبَخاِرِجيَن ِمَن الن) اُس ُكلُوْا ِمم) َھا الن) بُِعfوْا ُخُطfَواِت َيا أَي# باً َو-َ َتت) 6َْرِض َحVَ-ً َطي�

ِبينٌ  ُه َلُكْم َعُدو4 م# ْيَطاِن إِن) وِء َواْلَفْحَشاء َوأَن َتُقولُوْا َعَلى ّ
ِ َما -َ َتْعَلُمونَ  .الش) َما َيأُْمُرُكْم ِبالس#  .إِن)

ِبُعوا َما أَنَزلَ ّ
ُ َقالُو ِبُع َما أَْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا أََوَلْو َكاَن آَبfاُؤُھْم -َ َيْعِقلfُوَن َوإَِذا ِقيلَ َلُھُم ات) ْا َبلْ َنت)

  .} 170 – 165{ :))َشْيئاً َو-َ َيْھَتُدونَ 
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ffَماَواِت َوَمffا ِفffي ا6َْْرِض ((:  وف��ي س��ورة لقم��ان ffا ِفffي الس) َر َلُكffم م) َ َسffخ) (
أََلffْم َتffَرْوا أَن) 

اسِ ْيُكْم ِنَعَمُه َظاِھَرًة َوَباِطَنًة َوأَْسَبَغ َعَل  ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَ- ُھfًدى َوَ- ِكَتfاٍب  َوِمَن الن) (
َمن ُيَجاِدلُ فِي 

ِنيرٍ  ِبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيfِه آَباءَنfا أََوَلfْو َكfاَن ا .م# ُ َقالُوا َبلْ َنت) (
ِبُعوا َما أَنَزلَ  fْيَطاُن َوإَِذا ِقيلَ َلُھُم ات) لش)

ِعيرِ    .} 21 – 20{ :))َيْدُعوُھْم إَِلى َعَذاِب الس)

ِبُع َما أَْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا(( :ذكر في سورة البقرة  َبلْ (( :، وذكر في سورة لقمان  ))َبلْ َنت)

ِبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا لفظھما وسياقھما  ويأتي السؤال عن وجه المناسبة في اBيات بين . ))َنت)

.  

يتجاوز ابن الزبير الغرناطي في بي�ان الص�لة ب�ين ك�ل آي�ة م�ن اBيت�ين ال�واردتين نط�اق 

، ) ألفين�ا(الجملة ، وينظر إلى النص من زاوية كلية وشاملة ، ويرى بين طول الكلم�ة الت�ي ھ�ي 

الكلم�ة ت�دل عل�ى في سورة البقرة وبين مبنى السورة ع:قة ، تلك الع:قة التي تدل على أن بنية 

ف�ي س�ورة لقم�ان ت�دل عل�ى ) وج�دنا(وقصر الكلمة التي ھ�ي . طول البنية الشكلية لسورة البقرة 

  .قصر البنية الشكلية لسورة لقمان 

ط�ول آي�ة  )ألفfى(فناس�ب لف�ظ  )وجfد(أكث�ر حروف�ا م�ن  )ألفfى(أن « : يقول الغرن�اطي 

ية ملحوظة في الب:غ�ة فحص�ل التناس�ب إيجاز آية لقمان مراعاة لفظ )وجد(البقرة ، وناسب لفظ 

  . 1» في اللفظ والمعنى 

 )ألفfى(ويعقد ابن الزبير الغرناطي بعد ذلك ص:ت أخرى للربط ب�ين المعن�ى اللغ�وي ل�ـ

وب�ين . التي تأتي مع الظن وعدم العلم ، ومبنى السياق الواردة فيه وخاصة السياق القبلي للنص 

. العلم أو توھم العل�م ، ومبن�ى الس�ياق القبل�ي لل�نص أيض�ا  التي تأتي مع )وجد(المعنى اللغوي لـ

بينما سبقت آية سورة لقمان . ويصل إلى أن آية سورة البقرة لم تسبق بالعلم الحاصل أو المتوھم 

  .بذكر العلم 

خطوات الشيطان وأمره أھواء مضلة ، وذلك كله في طرف نقيض « : يقول الغرناطي 

ا إن الشيطان ھو الذي يأمرھم وي�دعوھم إل�ى أن يقول�وا عل�ى من مقتضى العلم ، وحصل من ھذ

� ما $ يعلمون ، فحصل من ھذا أنه $ علم عندھم و$ توھم علم ، وإنھم اعتمدوا إتب�اع آب�ائھم 

بُِع َما أَْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا: ((فيما يأمر به الشيطان ، فناسب ھذا قولھم  ليه ؛ /نه ما ألفوا ع)) َبلْ َنت)

  . آبائھم وجدان $ علم معه حاص: و$ متوھما ، فناسب جوابھم ما عليه حالھم وما ھم عليه 

ِ ِبَغْيfِر ِعْلfٍم َوَ- ((: ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالى  (
اِس َمfن ُيَجfاِدلُ ِفfي   َوِمَن الن)

ِنيرٍ  ي�ا ؛ و/ن ج�دالھم ينب�ئ أنھ�م توھم�وا ، وإن كان منف) ِعْلمٍ (، فحصل ذكر  ))ُھًدى َوَ- ِكَتاٍب م#

و$ يج�ادل .. أن ذلك علم وأنھم على شيء ، فقد حصل من مجادلتھم أنھم يظنون أنھم على علم 
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ِبfُع َمfا َوَجfْدَنا َعَلْيfِه ((: إ$ متعلق بشبھة يظ�ن أنھ�ا عل�م ، فناس�به قول�ه تع�الى مخب�را عن�ه  َبfلْ َنت)

  . 1» علم :ن بمعنى إذ يكو )وجد(، $شتراك لفظ  ))آَباءَنا

وي��ربط ب��در ال��دين ب��ن جماع��ة ب��ين تغ��اير الص��يغ وب��ين التف��نن ف��ي الفص��احة ، أي أن 

والمناس��ب لق��درة � وعج��ز اZنس��ان عنھ��ا ) . ألفين��ا(المناس��ب م��ع اتخ��اذ ا/ن��داد م��ن دون � 

لتف�نن واخت:ف لفظھما ل« : في المعنى ، ويقول  ا، وعبر عن كل في مكانه $شتراكھم) وجدنا(

  . 2» في الفصاحة واZعجاز 

أخ��ص، إذ $ تطل��ق عل��ى  )ألفينffا( «و$ نواف��ق ب��در ال��دين ب��ن جماع��ة ف��ي رأي��ه ؛ /ن 

ألفي�ت زي�دا ع�اق: ، : ألفيت زي�دا ، بمعن�ى وج�دت زي�دا ، وإنم�ا يق�ال : مطلق الوجود ، ف: يقال

قھا على مطل�ق الوج�ود فإنھا يجوز إط: )وجدت(وألفيته على الھدى ، وعلى الض:لة ، بخ:ف 

  .3» ، كما تطلق على الوجود المخصوص ، فكان الموضع ا/ول أولى باستعمال اللفظ ا/خص 

َتاِن َفإِْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسfِريٌح ِبإِْحَسfاٍن َو-َ َيِحfل# َلُكfْم ((:  في سورة البقرة Vَُق َمر) الط)

ا آَتْيُتُموُھن) َشيْ  ئاً إِ-) أَن َيَخاَفا أَ-) ُيِقيَما ُحُدوَد ّ
ِ َفإِْن ِخْفُتْم أَ-) ُيِقيَما ُحُدوَد ّ
ِ َفVfَ أَن َتأُْخُذوْا ِمم)

َك ُھffُم ُجَنffاَح َعَلْيِھَمffا ِفيَمffا اْفَتffَدْت ِبffِه ِتْلffَك ُحffُدوُد ّ
ِ َفVffَ َتْعَتffُدوَھا َوَمffن َيَتَعffد) ُحffُدوَد ّ
ِ َفأُْوَلffـِئ 

الُِمونَ  َى َتنِكَح َزْوجاً َغْيَرهُ َفإِن َطل)َقَھا َفVfَ ُجَنfاَح َعَلْيِھَمfا  . الظ) َفإِن َطل)َقَھا َفVَ َتِحل# َلُه ِمن َبْعُد َحت)

ُنَھا لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  ا أَن ُيِقيَما ُحُدوَد ّ
ِ َوِتْلَك ُحُدوُد ّ
ِ ُيَبي� َسfاء َوإَِذا َطل)قْ  . أَن َيَتَراَجَعا إِن َظن) ُتُم الن)

ُحوُھن) ِبَمْعُروٍف َو-َ ُتْمِسُكوُھن) ِضfَراراً ل)َتْعَتfُدو ْا َوَمfن َفَبَلْغَن أََجَلُھن) َفأَْمِسُكوُھن) ِبَمْعُروٍف أَْو َسر�

 ِ
ِخُذَوْا آَياِت ّ
ِ ُھُزواً َواْذُكُروْا ِنْعَمfَت ّ  َعَلfْيُكْم َوَمfا أَنfَزلَ َعَلfْيُكْم َيْفَعلْ َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َو-َ َتت)

ُقوْا ّ
َ َواْعَلُموْا أَن) ّ
َ ِبُكل� َشْيٍء َعلِيمٌ  َن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكم بِِه َوات)   . } 231 – 228{: ))م�

َساء َفَطل�ُقوُھن) ((:  وفي سورة الط:ق بِي# إَِذا َطل)ْقُتُم الن� َھا الن) َة  َيا أَي# ِتِھن) َوأَْحُصوا اْلِعد) لِِعد)

fَن َبي� ُكْم َ- ُتْخِرُجوُھن) ِمن ُبُيوِتِھن) َوَ- َيْخُرْجَن إِ-) أَن َيأِْتيَن ِبَفاِحَشfٍة م# َ َرب) (
قُوا  ٍة َوِتْلfَك ُحfُدوُد َوات)

ِ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َ- َتدْ  (
ِ َوَمن َيَتَعد) ُحُدوَد  (
َ ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك أَْمراً  (
َفإَِذا َبَلْغfَن أََجَلُھfن)  . ِري لََعل) 

 ِ (Zِ َھاَدَة نُكْم َوأَقِيُموا الش)  َذلُِكfْم َفأَْمِسُكوُھن) ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرُقوُھن) ِبَمْعُروٍف َوأَْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل م�

 ِ (Zَيْجَعل ل)ُه َمْخَرجاً ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ُيْؤِمُن ِبا َ (
ِق    . } 2 – 1{ :)) َواْلَيْوِم اْ[ِخِر َوَمن َيت)

ُحوُھن) ِبَمْعfُروفٍ ((: ذكر في سورة البقرة  ، وف�ي س�ورة  ))َفأَْمِسُكوُھن) ِبَمْعُروٍف أَْو َسfر�

ما وجه المناسبة في : ويأتي السؤال  . ))َفأَْمِسُكوُھن) ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرُقوُھن) ِبَمْعُروفٍ ((: الط:ق 

  .اBيتين بين لفظھما وسياقھما 
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إن السياق الوارد في سورة البقرة سياق تحديد نھاية الط:ق : المناسبة بين آيات ا/حكام 

، وھو أنه لما تضمنت اBية قبلھا الط:ق الرجعي ، وكانوا يطلقون ويرجعون م�ن غي�ر ح�د و$ 

أم��ا الس��ياق ال��وارد ف��ي س��ورة الط��:ق فس��ياق بي��ان ا/حك��ام . مرت��ان  ع��د ب��ين � س��بحانه أن��ه

ھذا ما دفع اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي إل�ى رب�ط آي�ة س�ورة البق�رة وم�ا . المخصوصة بط:ق النساء 

الدال على التلطف في الخطاب وذلك لع:قت�ه بالس�ياق القبل�ي وم�ا ) سرحوھن(ورد فيھا من لفظ 

  . لط:ق ورد فيه من ذكر تحديد نھاية ا

ھ��و أق��رب إل��ى اZس��اءة ) ف��ارقوھن(وأم��ا م��ا ورد ف��ي س��ورة الط��:ق ف��إن اللف��ظ الث��اني 

ومناسب للسياق القبلي ، الذي لم يرد فيه بيان تحديد الط:ق بل جاء فيه وقوع الط:ق ، وما فيه 

  .من اZساءة 

م أخذ شيء إن آية البقرة قد اكتنفھا النھي عن مضارة النساء وتحري« : يقول الغرناطي 

منھن ما لم يكن م�نھن م�ا يس�وغ ذل�ك م�ن أ$ يقيم�ا ح�دود � ، فلم�ا اكتنفھ�ا م�ا ذك�ر واتب�ع ذل�ك 

بالمنع عن عضلھن وتكرر أثناء ذلك ما يفھم ا/مر بمجاملتھن واZحس�ان إل�يھن ح�الي ا$تص�ال 

ن لفظ الفراق أقرب ؛ /) أَْو َفاِرُقوُھن) (وا$نفصال لم يكن ليناسب ما قصد من ھذا أن يعبر بلفظ 

إلى اZساءة منه إلى اZحسان ، فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع تحس�ين العب�ارة وھ�و لف�ظ 

  . وقد روعي في ھذه اBي كلھا مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة وا$فتراق... التسريح 

بي�ر ولما لم يكن في سورة الط:ق تع�رض لعض�ل و$ ذك�ر مض�ارة ل�م ي�ذكر ورود التع

 :ع��ن ا$نفص��ال ووق��ع ا$كتف��اء فيم��ا ي��رد م��ن المجامل��ة ف��ي الح��الين بقول��ه ) َفffاِرُقوُھن)  أَوْ (بلف��ظ 

  .1»  ِبَمْعُروفٍ 

fى َھfـَذا ُقfلْ ُھfَو ((:  في سورة آل عمران ْثَلْيَھا ُقْلُتْم أَن) ِصيَبٌة َقْد أََصْبُتم م� ا أََصاَبْتُكم م# أََوَلم)

َوَما أََصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبfإِْذِن ّ
ِ َولfَِيْعَلَم .  ن) ّ
َ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ ِمْن ِعنِد أَْنُفِسُكْم إِ 

َنْعَلfُم َوْلَيْعَلَم ال)ِذيَن َناَفقُوْا َوِقيلَ لَُھْم َتَعfاَلْوْا َقfاِتلُوْا ِفfي َسfِبيِل ّ
ِ أَِو اْدَفُعfوْا َقfالُوْا َلfْو  . اْلُمْؤِمِنينَ 

fْيَس ِفfا َلf َبْعَناُكْم ُھْم لِْلُكْفِر َيْوَمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُھْم لlِِيَماِن َيُقولُوَن ِبfأَْفَواِھِھم م) ي ُقلfُوِبِھْم َوّ
ُ ِقَتا-ً -)ت)

  . }167 – 165{ : ))أَْعَلُم ِبَما َيْكُتُمونَ 

َكfَث إِن) ال)ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك إِن) ((:  وفي سورة الفتح ِ َفْوَق أَْيfِديِھْم َفَمfن ن) (
َ َيُد  (
َما ُيَباِيُعوَن 

َ َفَسffُيْؤِتيِه أَْجffراً َعِظيمffاً  (
َمffا َينُكffُث َعَلffى َنْفِسffِه َوَمffْن أَْوَفffى ِبَمffا َعاَھffَد َعَلْيffُه  َسffَيُقولُ َلffَك  .َفإِن)

ا َلْيَس فِي ُقلُوبِِھْم اْلُمَخل)ُفوَن ِمَن ا6َْْعَراِب َشَغَلْتَنا أَْمَوالُنَ  ا َوأَْھلُوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا َيُقولُوَن ِبأَْلِسَنِتِھم م)

ffِبَم ُ (
ِ َشffْيئاً إِْن أََراَد ِبُكffْم َضffّراً أَْو أََراَد ِبُكffْم َنْفعffاً َبffلْ َكffاَن  (
ffَن  ا َتْعَملffُوَن ُقffلْ َفَمffن َيْملffُِك َلُكffم م�

  . }  11 – 10{ : ))َخِبيراً 
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fا َلfْيَس ِفfي ُقلfُوِبِھمْ ((: ذكر في س�ورة آل عم�ران  وف�ي س�ورة .  ))َيُقولfُوَن ِبfأَْفَواِھِھم م)

ا َلْيَس فِي ُقلُوِبِھمْ ((: الفتح  ما وجه المناسبة في اBيتين : ويأتي السؤال .  )) َيقُولُوَن ِبأَْلِسَنِتِھم م)

  بين لفظھما وسياقھما ؟ 

وھي ا/داة التي علق � تعالى بھا حكم القول  )فواها6( كلمةإن السياق الذي وردت فيه 

في آية سورة آل عمران ورد فيه ذكر للمنافقين وبيان لسعة الك:م وكثرته معھم ، والمبالغ�ة في�ه 

ا$ش��تقاقية م��ن التف��تح والس��عة ، و بي��ان مناس��بة خط��اب المن��افقين وتح��ذير ) ف��وه(لم��ا ف��ي م��ادة 

ِصfيَبٌة َقfْد ((: بما تق�دم ھ�ذه اBي�ة ف�ي قول�ه تع�الى المؤمنين منھم ، وھذا متعلق  fا أََصfاَبْتُكم م# أََوَلم)

ْثَلْيَھا ُقْلُتْم أَن)ى َھـَذا ُقلْ ُھَو ِمْن ِعنِد أَْنُفِسُكْم إِن) ّ
َ َعَلfى ُكfل� َشfْيٍء َقfِديرٌ  َوَمfا أََصfاَبُكْم  . أََصْبُتم م�


ِ َولَِيْعَلَم اْلُمْؤِمِنينَ  َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبإِْذنِ ّ((  .  

، تلك الجارحة التي يتكلم بھا اZنسان في آية س�ورة الف�تح ، ف�ي  )ا6لسن(ووردت كلمة 

) لس��ن(س��ياق بي��ان ح��ال جم��ع م��ن المتخلف��ين ع��ن البيع��ة ، وھ��م م��ن ا/ع��راب ، وم��ا ف��ي م��ادة 

قرر النفاق في قلوبھم ، فناسب ذكر ا$شتقاقية من الطول غير البائن ، الدال على أن ھؤ$ء لم يت

ِ  ((: ولما تقدم ھذه اBية قوله تع�الى . ا/لسن معھم  (
َ َيfُد  (
َمfا ُيَبfاِيُعوَن  إِن) ال)fِذيَن ُيَباِيُعوَنfَك إِن)

َمfا َينُكfُث َعَلfى َنْفِسfِه َوَمfْن أَْوَفfى ِبَمfا َعاَھfَد َعَل  َكfَث َفإِن) َ َفَسfُيْؤِتيِه أَْجfراً َفْوَق أَْيِديِھْم َفَمن ن) (
ْيfُه 

  .  ))َعِظيماً 

اعل�م أن « يربط فخر الدين الرازي ما ورد في آي�ة س�ورة آل عم�ران بالس�ياق القبل�ي ، 

ِصيَبٌة (( : ھذا متعلق بما تقدم من قوله  ا أََصاَبْتُكم م# ، فذكر في اBية ا/ولى أنھا أصابتھم  ))أََوَلم)

وذكر في ھذه اBية أنھا أصابتھم لوج�ه آخ�ر ، وھ�و أن يتمي�ز الم�ؤمن  بذنبھم ومن عند أنفسھم ،

  . 1» عن المنافق 

لم�ا ب�ين ح�ال المن�افقين ذك�ر « ويربط ما تعلق في آية سورة الفتح بسياقھا القبلي أيضا ،

ص�لى � علي�ه (حال المتخلف�ين ، ف�إن قوم�ا م�ن ا/ع�راب امتنع�وا ع�ن الخ�روج م�ع رس�ول � 

أھل مكة يقاتلون عن باب المدينة ، فكيف يك�ون ح�الھم إذا : نه يھزم ، فإنھم قالوا لظنھم أ) وسلم

  .2»دخلوا ب:دھم وأحاط بھم العدو فاعتذروا 

: ويقصد فخر الدين الرازي ما تقدم من الصنف ا/ول ، وھم المنافقون في قوله تع�الى  

َب اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِ (( fْوِء َعَلfْيِھْم َداِئfَرةُ َوُيَعذ� ِ َظن) الس) (Zيَن ِبا ان� ِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظ)

ffد) َلُھffَنُھْم َوأََعffْيِھْم َولََعffَعَل ُ (
ffْوِء َوَغِضffَب  َم َوَسffاءْت َمِصffيراً الس) }  6: س��ورة الف��تح { ))ْم َجَھffن)
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فالرازي يقيم . النفاق في قلوبھم  والصنف الثاني وھم المخلفون من ا/عراب وھم الذين لم يستقر

  .ع:قة سياقية بين اBية وما تقدمھا  ، فكل آية وما ورد فيھا من كلمات تناسب السياق 

ويربط ابن الزبير الغرناطي ما ورد من ا$خت:ف بالمق�ام ف�ي ك�ل م�ن الس�ياقين ، وإن  

رد م�ن مق�ام الح�ديث ع�ن السياق استدعى ا$خت:ف في اللفظين $خت:ف حال الطائفتين ، فما و

م�نھم ، بحس�ب  ةفي العبارة الص�ادر فالمنافقين في آية سورة آل عمران أدى بدوره إلى ا$خت:

وھذا ما كان في آية سورة الفتح فإن المقام فيھا مع من لم يستقر النفاق ف�ي . ما سبق من السياق 

  .قلوبھم 

بار عن المنافقين كعبد � بن أب�ي لما كان المراد باBية ا/ولى اZخ« : يقول الغرناطي 

وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر ، فقال يوم أحد ما حك�ى � تع�الى م�ن ق�ولھم ف�ي المخ�الفين 

س�ورة آل { ))َلfْو أََطاُعوَنfا َمfا ُقِتلfُوا((: لھم من ا/نصار ممن أكرمه � بالشھادة ف�ي ذل�ك الي�وم 

َلْو َنْعَلُم ِقَتا-ً ((: وروا عنه بقولھم لصالحي المؤمنين ، إلى ما قالوه من ھذا ثم }  168: عمران 

َبْعَناُكمْ  ُھْم لِْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ أَْقfَرُب ِمfْنُھْم : ((، فأخبر تعالى عنھم بما أكنوه من الكفر فقال تعالى )) -)ت)

ا َلْيَس فِي ُقلُوِبِھمْ  ) ِبfأَْفَواِھِھم: (ب:غ ف�ي قول�ه تع�الى ، فناسب اZ)) لlِِيَماِن َيقُولُوَن ِبأَْفَواِھِھم م)

  . ما انطووا عليه ، واستحكم في قلوبھم من الكفر 

وھؤ$ء ل�م يس�تقر نف�اقھم ك�اBخرين ، إنم�ا أخ�ل (...) وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب 

بھم قرب عھدھم بالكفر ، وإن لم يتقرر اZيمان في قلوبھم ، لكن $ ع�ن نف�اق كنف�اق اBخ�رين ، 

َسfَيقُولُ َلfَك اْلُمَخل)ُفfوَن ِمfَن ا6َْْعfَراِب َشfَغَلْتَنا أَْمَوالَُنfا : ((تعالى مخبرا ع�ن ھ�ؤ$ء ا/ع�راب  قال

ا َلْيَس فِي ُقلُوِبِھمْ : ((فعن ھؤ$ء قال تعالى )) َوأَْھلُوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا ، فعبر  ))َيُقولُوَن ِبأَْلِسَنِتِھم م)

  . 1»ؤ$ء ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران با/لسنة إشعارا بأن حال ھ

وقد توسع الدكتور فاضل السامرائي في توجي�ه اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي ن�اظرا ف�ي س�ياق 

. إن الموقف في آية آل عمران إنما ھو في قتال المشركين ال�ذين ج�اؤوا إل�ى المدين�ة« اBيتين ، 

إلى العمرة ، وليس إلى قتال ، ف�الموقف ف�ي أح�د أش�د  وأما الموقف في آية الفتح فھو في الذھاب

  . والخطر أظھر 

َلfْو َنْعَلfُم ِقَتfا-ً : ((وأن القول في آيات آل عمران أعظم وأكبر مم�ا ف�ي الف�تح ف�إنھم ق�الوا

َبْعَناُكمْ  فھم كانوا مصرين عل�ى ع�دم المش�اركة ف�ي القت�ال ، راض�ين بقع�ودھم ، ول�م يكتف�وا )) -)ت)

: نوا يخذلون غيرھم ويزينون لھم القعود ، فقد قال عنھم سبحانه إنھم ق�الوا Zخ�وانھم بذلك بل كا

وأم�ا المخلف�ون . ، فھم لم ين�دموا ب�ل ك�انوا ي�رون ذل�ك م�ن بع�د النظ�ر  ))َلْو أََطاُعوَنا َما ُقِتلُوا((

، فاعت�ذروا  ))َفاْسfَتْغِفْر لََنfا أَْھلُوَنfاَشfَغَلْتَنا أَْمَوالَُنfا وَ ((: الذين ذكروا في سورة الفتح فإنھم ق�الوا 
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عن عدم الذھاب إلى العمرة بالشغل ، وأنھم طلبوا ا$ستغفار من الرسول ، فھم أظھروا للرسول 

أنھم مقصرون ، وأنھم مذنبون فطلبوا ا$ستغفار وأنه كان لھ�م ع�ذرا ، ول�م يظھ�ر ا/ول�ون ذل�ك 

فق�ول أص�حاب أح�د أكب�ر . لبين لمغفرة بل كانوا راضين بما فعلوا مخلين لغيرھم نادمين و$ طا

وأعظم وموقفه أخطر وأكبر فناسب أن يذكر فيھم ما ھو أكبر وھو ا/فواه  وناسب ذكر ا/لس�نة 

  .1» في آية الفتح 

َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا ِباْلُعُقوِد أُِحل)fْت َلُكfم َبِھيَمfُة ا6َْنَعfاِم إِ-) ((:  في سورة المائدة َمfا  َيا أَي#

ْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم إِن) ّ
َ َيْحُكُم َمfا ُيِريfدُ  َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوْا -َ ُتِحل#fوْا  . ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحل�ي الص) َيfا أَي#

fَت اْلَحfيَن اْلَبْيf ْھَر اْلَحَراَم َو-َ اْلَھْدَي َو-َ اْلَقWِئfَد َو- آم� fن َشَعآِئَر ّ
ِ َو-َ الش) َراَم َيْبَتُغfوَن َفْضVfً م�

وُكْم َعfِن اْلَمْسfِجدِ  ُكْم َشَنآُن َقْوٍم أَن َصfد# ِھْم َوِرْضَواناً َوإَِذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا َو-َ َيْجِرَمن) ب� اْلَحfَراِم  ر)

ْقَوى َو-َ َتَعاَوُنوْا َعَلى ا_ِثْ  ُقوْا ّ
َ إِن) ّ
َ َشِديُد أَن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبر� َوالت) ِم َواْلُعْدَواِن َوات)

  .} 2 – 1{ : ))اْلِعَقابِ 

ْؤَيfا ِبfاْلَحق� َلَتfْدُخلُن) اْلَمْسfِجَد اْلَحfَراَم إِن ((:  وفي سورة الف�تح ُ َرُسfوَلُه الر# (
َلَقfْد َصfَدَق 

رِ  ُ آِمِنيَن ُمَحل�ِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقص� (
يَن َ- َتَخاُفوَن َفَعلَِم َما َلfْم َتْعَلُمfوا َفَجَعfلَ ِمfن ُدوِن َذلfَِك َشاء 

ِ  . َفْتحاً َقِريباً  (Zاfى ِبfِه َوَكَفfيِن ُكل� ُھَو ال)ِذي أَْرَسلَ َرُسfوَلُه ِباْلُھfَدى َوِديfِن اْلَحfق� لُِيْظِھfَرهُ َعَلfى الfد�

ِ َوال)ffِذينَ  . َشffِھيداً  (
ُسffولُ  ffٌد ر) َحم) داً  م# عffاً ُسffج) ffاِر ُرَحَمffاء َبْيffَنُھْم َتffَراُھْم ُرك) اء َعَلffى اْلُكف) َمَعffُه أَِشffد)

fوْ  fُجوِد َذلfَِك َمfَثلُُھْم ِفfي الت) fْن أََثfِر الس# ِ َوِرْضَواناً ِسيَماُھْم فِي ُوُجوِھِھم م� (
َن  َراِة َيْبَتُغوَن َفْضVً م�

اَع لَِيِغيَظ َوَمَثلُُھْم فِي اْ_ِنِجيِل َكَزْرٍع أَ  ر) ْخَرَج َشْطأَهُ َفآَزَرهُ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الز#

ْغِفfَرًة َوأَْجfراً َعِظيمfاً  الَِحاِت ِمْنُھم م) ُ ال)ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص) (
 29 – 27{ : ))ِبِھُم اْلُكف)اَر َوَعَد 

{ .  

fا أََفf((: وفي سورة الحشر ُسfوِل َولfِِذي م) ُ َعَلfى َرُسfولِِه ِمfْن أَْھfِل اْلُقfَرى َفلِل)fِه َولِلر) (
اء 

ffِبيِل َكffْي َ- َيُكffوَن ُدوَلffًة َبffْيَن ا6َْْغِنَيffاء ِمffنُكْم َوَمffا آَتffاكُ  ُم اْلُقْرَبffى َواْلَيَتffاَمى َواْلَمَسffاِكيِن َواْبffِن الس)

fُه َفfاُكْم َعْنfُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَھ َ َشfِديُد اْلِعَقfابِ الر) (
َ إِن)  (
ُقfوا  ِلْلفَُقfَراء اْلُمَھfاِجِريَن  . انَتُھوا َوات)

fَوَرُس َ (
ِ َوِرْضfَواناً َوَينُصfُروَن  (
fَن  وَلُه ال)ِذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديfاِرِھْم َوأَْمfَوالِِھْم َيْبَتُغfوَن َفْضVfً م�

اِدُقونَ    .} 8 – 7{ :)) أُْوَلِئَك ُھُم الص)

ِھْم َوِرْضَواناً ((: ذكر في سورة المائدة  ب� ن ر) fَن (( :، وفي سورة الفتح  ))َفْضVً م� َفْضVً م�

ِ َوِرْضfَواناً  (
ِ َوِرْضfَواناً )): وف�ي س�ورة الحش�ر.  (( (
ffَن  م�ا وج��ه : وي�أتي الس�ؤال  . ))َفْضVfً م�

  . المناسبة في اBيات بين لفظھما وسياقھما 
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وھ��ي إص��:ح الش��يء والقي��ام علي��ه م��ع التلط��ف والت��أنيس ، ي��رتبط ) ال��رب(إن كلم��ة 

ِھْم َوِرْضَواناً ((: بسياقات محددة وما ورد في آية سورة المائدة من قوله  ب� ن ر) ، متعل�ق  ))َفْضVً م�

َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا ِباْلُعُقودِ ((: بسياق اBية في قوله تعالى  أُِحل)ْت َلُكم َبِھيَمُة ا6َْنَعاِم إِ-) َمfا  َيا أَي#

ْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم إِن) ّ
َ َيْحُكُم َما ُيِريدُ  قبل اBية وھذا السياق لم يرد .  ))ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحل�ي الص)

ِ َوِرْضَواناً (( : التي ورد فيھا (
َن    ،  ))َفْضVً م�

ففي س�ورة . حشر كان السياق القبلي لھما  سياق البشارة واZنعام وفي سورتي الفتح وال

يِن ُكل�fِه ((: الفتح جاء قوله تعالى  ُھَو ال)ِذي أَْرَسلَ َرُسوَلُه ِباْلُھَدى َوِديfِن اْلَحfق� لُِيْظِھfَرهُ َعَلfى الfد�

ِ َشِھيداً  (Zا أَفَ ((: وفي سورة الحشر جاء قوله تعالى .  ))َوَكَفى بِا ُ َعَلfى َرُسfوِلِه ِمfْن أَْھfِل م) (
اء 

fِبيِل َكfْي َ- َيُكfوَن ُدوَلfةً  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَسfاِكيِن َواْبfِن الس) َبfْيَن  اْلُقَرى َفلِل)ِه َولِلر)

ُسffولُ َفُخffُذوهُ َوَمffا َنَھffاُكْم َعْنffُه َفffا َ َشffِديُد ا6َْْغِنَيffاء ِمffنُكْم َوَمffا آَتffاُكُم الر) (
َ إِن)  (
ُقffوا  نَتُھوا َوات)

  .  ))اْلِعَقابِ 

يربط ابن الزبير الغرناطي بين السياق القبل�ي وم�ا ورد ف�ي ك�ل آي�ة م�ن اBي�ات الس�ابقة 

إن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب واستلطاف ، وقد « : ويفصل في مقام الخطاب ، ويقول 

ِھff(: أح��رز قول��ه  ب� ffن ر) ھ��ذه المع��اني الث:ث��ة حس��بما يتب��ين بع��د ، وم��ن الت��أنيس أيض��ا افتت��اح  )مْ م�

َھا ال)ِذيَن آَمُنواْ : ((خطاب من قصد بھا بقوله  مع أنھم نھوا عن عدة منھيات ، والنھي مما )) َيا أَي#

يثير الخوف لمن قصد بالنھي ، ثم يحكمه ويقويه ما وصف به آم البيت الحرام من ابتغاء الفضل 

إذ $ يحصل ذلك من أن لو  )من ربھم(: ضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله والر

مfن (: كم�ا أن ھ�ذه اZض�افة ف�ي قول�ه ... من ربھ�م : يبتغون فض: من � ، عوض قوله : قيل 

مش��عرة إذا اقت��رن بھ��ا بع��ض الق��رائن ب��التلطف ، والتقري��ب ، وت��أنيس م��ن عن��ي بھ��ا ،  )ربھffم

حرم��ة م�ن ج��رت الكناي��ة عن��ه بھ��ا تخصيص�ا ، وتأنيس��ا ، فلھ��ذا خ��ص ھ��ذا وتخوي�ف م��ن انتھ��ك 

.. الموضوع بھا وقدم أيض�ا ت�أنيس م�ن خوط�ب ب�النھي إذا ھ�م امتثل�وا فأنس�وا م�ن ش�دة الخ�وف 

  .فلمجموع ما قصد في ھذه اBية من التأنيس والتخويف وا$ستلطاف خصت بما ورد فيھا 

تك��ب و$ بني��ت عل��ى ذل��ك و$ داعي��ة إل��ى م��ا أم��ا آي��ة الف��تح فل��م ينج��ر فيھ��ا تخوي��ف مر 

يستدعيه التأنيس كما في آية المائ�دة ، وھ�ذا م�ع  أن الم�ذكورين ف�ي آي�ة الف�تح أعظ�م ا/م�ة ق�درا 

وأجلھم خطرا وھم أھل المزية وا$ختصاص فلم تبن اBية إ$ على مدحھم وبيان مزيتھم التي $ 

وا إل�ى ت�أنيس م�ن خوط�ب بھ�ا كم�ا ف�ي آي�ة يدركھا غيرھم ، ولم ينجر فيھا تخويف مرتكب ي�دع

  .المائدة ، بل وردت ھذه مورد البشارة وتعريف حال اZنعام 
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وعلى ذل�ك وردت آي�ة الحش�ر م�ن الثن�اء والمدح�ة ول�م يتخللھ�ا نھ�ي و$ ورود تفص�يل  

  . 1» بذكر مخالفي تلك الحال 

َي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب�ي ((:  في سورة ا/نعام ن ُيْصَرْف َعْنُه  . َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ ُقلْ إِن� م)

َوإِن َيْمَسْسَك ّ
ُ بُِضرi َفVَ َكاِشَف َلُه إِ-) ُھَو َوإِن َيْمَسْسَك  . َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحَمُه َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلُمِبينُ 

  .} 17 – 15{ : ))ِبَخْيٍر َفُھَو َعلَى ُكل� َشْيٍء َقُديرٌ 

ffن ِديِنffي َفVffَ أَْعُبffُد ال)ffِذيَن ((:  سوف��ي س��ورة ي��ون ffاُس إِن ُكنffُتْم ِفffي َشffكi م� َھffا الن) ُقffلْ َيffا أَي#

fاُكْم َوأُِمfْرُت أَْن أَُكfوَن ِمfَن اْلُمfْؤِمِنينَ  َوأَْن أَِقfْم  . َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ّ
ِ َولَـِكْن أَْعُبfُد ّ
َ ال)fِذي َيَتَوف)

يِن َحِنيفاً  َك َفإِن  . َو-َ َتُكوَنن) ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َوْجَھَك لِلد� َو-َ َتْدُع ِمن ُدوِن ّ
ِ َما -َ َينَفُعَك َو-َ َيُضر#

الِِمينَ  َن الظ) َك إِذاً م� َوإِن َيْمَسْسَك ّ
ُ ِبُضرi َفVَ َكاِشَف َلُه إِ-) ُھfَو َوإِن ُيfِرْدَك ِبَخْيfٍر َفVfَ  . َفَعْلَت َفإِن)

ِحيمُ  َرآد)    . } 107 – 104{ : ))لَِفْضلِِه ُيَصيُب ِبِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُھَو اْلَغُفوُر الر)

َوإِن ُيffِرْدَك (( :، وف��ي س��ورة ي��ونس)) َوإِن َيْمَسْسffَك ِبَخْيffرٍ (( :ذك��ر ف��ي س��ورة ا/نع��ام 

  . اقھما ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسي: ويأتي السؤال  . ))ِبَخْيرٍ 

يربط ابن الزبير الغرناطي بين اللفظ والسياق ، ويرى أن مبنى السياق دال على اZرادة 

في آية سورة يونس وما سبقھا من آيات تعكس ھذه اZرادة ، ومنھا أن كلمة � حقت وأنھا نافذة 

عام لم يرد ومبنى السياق في آية سورة ا/ن. في خلقه وإن مشيئته سبحانه وتعالى غالبة كل شيء 

  .فيه ذكر لھذه ا/شياء ، بل وورد فيه الخوف من المعصية والوقوع في العقاب 

إِن) ال)fِذيَن ((: قول�ه تع�الى  –في سورة ي�ونس  –تقدم قبل ھذه اBية « : يقول الغرناطي 

ffْت َعَلffْيِھْم كَ  ffَك -َ ُيْؤِمُنffونَ َحق) حانه بج��ري ، فھ��و إع��:م من��ه س��ب} 96: ي��ونسس��ورة { ))لَِمffُت َرب�

fَك ((: الخ:ئق على ما قدر لھم أز$ وسبق به حكمه تعالى ، ثم أعقب بقول�ه تع�الى  َوَلfْو َشfاء َرب#

، فھذا تأكيد للغرض المذكور من جري } 99: يونسسورة { ))ا6َْرِض ُكل#ُھْم َجِميعاً  [َمَن َمن ِفي

راد و$ يعارض��ه مع��ارض ، العب��اد عل��ى م��ا ق��در لھ��م وم��ا ش��اء س��بحانه ف��يھم وإن ذل��ك $ ي��رده 

أتم مناسبة ، ثم قد وقع بعد ھذا قوله )) َفVَ َرآد) لَِفْضِلهِ  َوإِن ُيِرْدَك ِبَخْيرٍ ((: فناسب ھذا قوله تعالى 

، وإصابته سبحانه من يشاء بالخير ھو المراد بقوله )) ُيَصيُب ِبِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ : ((تعالى  

: ، فاجتمع في آية يونس ا/مران معا وكأن قد قيل فيھ�ا  ))إِن َيْمَسْسَك ِبَخْيرٍ وَ : ((في آية اZنعام 

وإن يمسسك بخير يردك به ف: راد لما أصابك ب�ه وأراده ل�ك ، فف�ي ھ�ذه اBي�ة إمع�ان المقص�ود 

fْت إِن) ال)fِذيَن ((: وتأكيده ما ليس في آية ا/نعام ليطابق ھذا التأكيد واZمعان ما تقدم م�ن قول�ه  َحق)

َك -َ ُيْؤِمُنونَ َعَلْيِھْم كَ    .  ))لَِمُت َرب�
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َوإِن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُھfَو : ((ولم يتقدم في آية ا/نعام مثل ھذا فوقع ا$كتفاء ھناك بقوله  

  .1»فجاء كل من ھذا على أتم مناسبة )) َعَلى ُكل� َشْيٍء َقُديرٌ 

بُِعfوَن  َوإِن ُتِطْع أَْكَثرَ ((:  في سورة ا/نعام َمن ِفfي ا6َْرِض ُيِضfل#وَك َعfن َسfِبيِل ّ
ِ إِن َيت)

ن) َوإِْن ُھْم إِ-) َيْخُرُصونَ  َك ُھَو أَْعَلُم َمن َيِضل# َعن َسِبيلِِه َوُھَو أَْعَلfُم ِباْلُمْھَتfِدينَ  . إِ-) الظ)  ))إِن) َرب)

: }116 – 117 { .  

وَن اْلَمVَِئَكfَة َتْسfِمَيَة ا6ُْنَثfىإِن) ال)fِذيَن ((:  وفي سورة ال�نجم  . َ- ُيْؤِمُنfوَن ِبfاْ[ِخَرِة َلُيَسfم#

ن) َ- ُيْغنِي ِمَن اْلَحق� َشْيئاً  ن) َوإِن) الظ) ِبُعوَن إِ-) الظ) fن  . َوَما َلُھم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إِن َيت) َفfأَْعِرْض َعfن م)

ْنَياَتَول)ى َعن ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد إِ-)  َك ُھَو أَْعَلُم ِبَمن َضل) َعن  .  اْلَحَياَة الد# َن اْلِعْلِم إِن) َرب) َذلَِك َمْبَلُغُھم م�

  .} 30 – 27{ : ))َسِبيلِِه َوُھَو أَْعَلُم ِبَمِن اْھَتَدى

fَك ِبَمْجُنfونٍ  . ن َواْلَقَلِم َوَمfا َيْسfُطُرونَ ((:  وفي سورة القلم َوإِن) َلfَك  . َمfا أَنfَت ِبِنْعَمfِة َرب�

َك َلَعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ  . 6ََْجراً َغْيَر َمْمُنونٍ  ُكُم اْلَمْفُتونُ  . َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ  .َوإِن) َك ُھَو  . ِبأَيي� إِن) َرب)

  .} 7 – 1{ : ))أَْعَلُم ِبَمن َضل) َعن َسِبيلِِه َوُھَو أَْعَلُم ِباْلُمْھَتِدينَ 

أَْعَلfُم (( : ، وف�ي س�ورة ال�نجم   ))أَْعَلُم َمن َيِضfل# َعfن َسfِبيِلهِ ((:  ذكر في سورة ا/نعام

م�ا : وي�أتي الس�ؤال .  ))أَْعَلُم ِبَمن َضل) َعن َسِبيلِهِ ((:  ، وفي سورة القلم ))ِبَمن َضل) َعن َسِبيلِهِ 

  وجه المناسبة في اBيات بين لفظھما وسياقھما ؟

آي�ة س�ورة ا/نع�ام وم�ا س�بقھا وم�ا ت:ھ�ا م�ن س�ياق يربط الخطيب ا$سكافي ما ورد في 

وآي�ة ) . إن(وتأخرت عنھا آية بحرف شرط يب�دأ ب�ـ) إن(نحوي ، ويرى أنھا بدأت بحرف شرط 

  .فناسب كل آية ما ورد فيھا من أفعال ) إن(سورة القلم لم تتعلق بسياق نحوي ، ولم يليھا حرف 

َك ھُ : ((قوله « : يقول اZسكافي  ، أي الم�أمورين )) َو أَْعَلُم َمن َيِضfل# َعfن َسfِبيِلهِ إِن) َرب)

يضل عن سبيله، أزيد أم عمرو ؟ وھذا المعنى يقتضيه ما تقدم ھذه اBي�ة ، وم�ا ج�اء بع�دھا مم�ا 

، أي إن تط�ع  ))َوإِن ُتِطْع أَْكَثَر َمن فِي ا6َْرِض ُيِضل#وَك َعfن َسfِبيِل ّ
ِ ((: تعلق بھا  فالذي قبلھا 

يضلوك عن طاعة � وعبادته ، وثم أخبر أنه يعلم من الذين يغوونه ويضلونه ومن الذين  الكفار

ُھَو  َوإِن) َكِثيراً ل)ُيِضل#وَن ِبأَْھَواِئِھم ِبَغْيِر ِعْلٍم إِن) َرب)كَ ((: وبعد ھذه اBية . $ يتمكنون من إض:له 

  . }119:  ا/نعامسورة { ))أَْعَلُم ِباْلُمْعَتِدينَ 

َك ُھَو أَْعَلُم ِبَمن َضل) َعfن َسfِبيلِهِ : ((وأما قوله  فمعن�اه غي�ر معن�ى م�ا ف�ي اBي�ة )) إِن) َرب)

ا/ولى ، أي � أعلم بأحوال من ضل ، كيف كان ابتداء ض:له وما يكون من مآله أ يصر على 

ُكُم اْلَمْفُتونُ ِبأَي.  َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ ((: باطله أم يرجع عنه إلى حقه ، وقبلھا    . 2»  ))ي�
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ويرى محمود الكرماني أن الفرق ب�ين التعبي�رين ف�ي الد$ل�ة المتحص�لة منھم�ا ، وتش�ير 

َوإِن ُتِطfْع ((: يعلم أيھم يطيعه من قوله : معناه  –ا/نعام  –أن ما في ھذه السورة « تلك الد$لة 

أعلم بما كان وبما يكون عن : وما في القلم معناه .  ))ُيِضل#وَك َعن َسِبيِل ّ
ِ  أَْكَثَر َمن فِي ا6َْرِض 

ُكُم اْلَمْفُتونُ . َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن ((: أحوال من ضل ، بدليل قوله   .1» ))ِبأَيي�

وينظ��ر اب��ن الزبي��ر الغرن��اطي إل��ى الس��ياق النح��وي ف��ي ا/فع��ال ، وي��رى أن ك��ل آي��ة  

آية ا/نعام قد اكتنفھا من غير الماضي من ا/فعال  إن« : مرتبطة بما تقدمھا من أفعال ، ويقول 

واZع��:م بم��ا يك��ون قطعي��ا أو يتوق��ع ف��ي الم��آل م��ا يقتض��ي المناس��بة ف��ي ال��نظم ، ول��و ورد غي��ر 

  . الماضي ھنا لما ناسب و$ $ءم 

ْجِم إَِذا َھfَوى ((: أما آية النجم فمبنية عل�ى مطل�ع الس�ورة ف�ي قول�ه تع�الى ا َضfل) َمf. َوالfن)

َك ُھَو أَْعَلُم : ((، فقال تعالى مشيرا إلى حالھم  2 – 1:  النجمسورة  ))اِحُبُكْم َوَما َغَوىصَ  إِن) َرب)

مم�ا نس�بوا إلي�ه وأثب�ت ذل�ك لھ�م بكناي�ة ) ص�لى � علي�ه وس�لم(فبرأ نبيه )) ِبَمن َضل) َعن َسِبيلِهِ 

  . وتعريض أوقع في نفوسھم من اZفصاح بتعيينھم 

fَك ِبَمْجُنfونٍ  َمfا أَنfتَ ((: لم فإنه لما تقدم فيھا قوله تع�الى وأما آية الق ، وقول�ه  ))ِبِنْعَمfِة َرب�

كُ . َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن ((: تعالى  ، تھديدا لھ�م وتعريف�ا بك�ذبھم ف�ي ق�ولھم ح�ين  ))ُم اْلَمْفُتونُ ِبأَيي�

َك ُھfَو أَْعَلf: ((نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك تعالى  فس�جلت ھ�ذه  ))ُم ِبَمfن َضfل) َعfن َسfِبيلِهِ إِن) َرب)

  .2»الكناية بض:لھم وكذبھم وتناسب ھذا كله أوضح تناسب 

ُه -َ ُيِحب# اْلُمْعَتfِدينَ ((:  في سورة ا/عراف عاً َوُخْفَيًة إِن) ُكْم َتَضر# َو-َ ُتْفِسfُدوْا  . اْدُعوْا َرب)

َن اْلُمْحِسِنينَ فِي ا6َْرِض َبْعَد إِْصVَِحَھا َواْدُعوهُ خَ  َوُھَو ال)ِذي  . ْوفاً َوَطَمعاً إِن) َرْحَمَت ّ
ِ َقِريٌب م�

ٍت َفأَ  ي� َياَح ُبْشراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحت)ى إَِذا أََقل)ْت َسَحاباً ِثَقا-ً ُسْقَناهُ ِلَبَلٍد م) نَزْلَنا ِبِه اْلَماء ُيْرِسلُ الر�

ُرونَ َفأَْخَرْجَنا ِبِه ِمن  َمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعل)ُكْم َتَذك)   .} 57 – 55{ : ))ُكل� الث)

ل) َولَْو َشfاء لََجَعَلfُه َسfاِكناً ُثfم) َجَعْلَنfا ((:  وفي سورة الفرقان َك َكْيَف َمد) الظ� أََلْم َتَر إَِلى َرب�

 ًVْمَس َعَلْيِه َدلِي ْوَم ُسَباتاً  . ْيَنا َقْبضاً َيِسيراً ُثم) َقَبْضَناهُ إَِل  . الش) َوُھَو ال)ِذي َجَعلَ َلُكُم الل)ْيلَ لَِباساً َوالن)

َھاَر ُنُشوراً  fَماِء َمfاًء  . َوَجَعلَ الن) َياَح ُبْشراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوأَنَزْلَنا ِمfَن الس) َوُھَو ال)ِذي أَْرَسلَ الر�

  .} 48 – 45{ : ))َطُھوراً 

َياَح ُبْشراً ((: ر في سورة ا/عرافذك َياَح : ((، وفي سورة الفرقان ))ُيْرِسلُ الر� أَْرَسلَ الر�

  ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟: ويأتي السؤال .  ))ُبْشراً 
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 عن اZخبار حالة في به أتي إذا المستقبل الفعل أن: ھناك قاعدة في الفعل المستقبل ھي  

 التي الحال يوضح المستقبل الفعل /ن وذاك؛  الماضيِ  بالفعل اZخبار من ذلك كان الفعل وجود

  . 1 الماضي الفعل كذلك وليس،  يشاھدھا السامع كأن حتى،  الصورة تلك ويستحضر ، فيھا يقع

لذا يرى الخطيب اZسكافي أن اخ�ت:ف اللفظ�ين نتيج�ة ا$س�تعمال الس�ياقي لkفع�ال وم�ا 

وما ورد قبله  )يرسل(ن استعمال الفعلين في اBيتين جاء للمناسبة بين الفعل المستقبل تقدمھا ، وإ

بصيغة المستقبل، فناسب أن تقابله  )تضرع(وقد تقدم في سياق سورة ا/عراف فعل . في السياق 

في المستقبل أيضا ، ولم�ا ف�ي ذل�ك م�ن الح�ث عل�ى اZقب�ال عل�ى ال�دعاء  )يرسل(اZجابة بالفعل 

  . ر اZجابة في المستقبل ، إذ لعل اZبطـاء ھو خير من التعجيل في اZجابة وانتظا

مffّد وجعffل (وف��ي آي��ة س��ورة الفرق��ان لم��ا تق��دم اس��تعمال أفع��ال كلھ��ا دال��ة عل��ى الماض��ي 

، ول�م يس�بق آي�ة س�ورة الفرق�ان دع�اء ،  )أرسل(ناسب أن يأتي الفعل دا$ على المضي  )وقبض

ھذه النعم بقدرة � تعالى كانت و$ زالت ، وفي ذلك تنبي�ه ل5نس�ان بل سبقھا تعداد للنعم ، وكل 

عن الغفلة في قابل أيامه أن ينسى ماضيھا ، وھي دعوة للتفكر في أن ت:شي الظل سيصبح شيئا 

   .من الماضي ، واليوم الذي أنت فيه سيكون أمسا فناسب استعمال الماضي 

ره تعالى خلق السماوات وا/رض وھو فض: عن أن ما ورد في سورة ا/عراف من ذك

ما $ تكرر فيه وھو أمر غيبي ، ناسب أن يأتي بالفعل المضارع الذي ي�دل عل�ى تك�رار الح�دث 

ھ��ذا بخ��:ف م��ا ج��اء ف��ي س��ورة . وتوالي��ه وھ��و دع��اء اZنس��ان وتض��رعه إل��ى � خوف��ا وطمع��ا 

محس�وس ، م�ن م�د الظ�ل الفرقان فإنه تحدث جل وع: في أشياء تتكرر يوميا وھ�و أم�ر دني�وي 

وتعاقب الليل والنھار ، فناسب أن ي�أتي بالفع�ل الماض�ي ال�دال عل�ى ا$نقط�اع وع�دم التك�رار إ$ 

  .بقرينة تصرفه إلى ذلك 

: بلف�ظ المس�تقبل ؛ /ن قبلھ�ا  )ُيْرِسfلُ (إن اBية في س�ورة ا/ع�راف ج�اء فيھ�ا « : يقول 

عاً َوُخْفَيffًة إِ (( ُكffْم َتَضffر# ffُه -َ ُيِحffب# اْلُمْعَتffِدينَ اْدُعffوْا َرب) َو-َ ُتْفِسffُدوْا ِفffي ا6َْرِض َبْعffَد إِْصVffَِحَھا  . ن)

fَن اْلُمْحِسfنِينَ  ، فك�ان ف�ي ذل�ك بع�ث عل�ى ال�دعاء  ))َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِن) َرْحَمَت ّ
ِ َقِريٌب م�

م�ا رزق � الخل�ق م�ن والتضرع ، وتعليق الخوف والطمع بما يكون منه من الرحمة وصنوف 

  . النعم فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع للداعين ، وأدعى لھم إلى الدعاء 

أََلfْم ((: وأما في سورة الفرقان ، ومجيء ھذا اللفظ فيھا بلفظ الماضي ؛ ف�kن قب�ل اBي�ة 

ل) َوَلْو َشاء َلَجَعَلُه َساكِ  َك َكْيَف َمد) الظ� ْمَس َعَلْيِه َدلِيVً َتَر إَِلى َرب� ُثم) َقَبْضَناهُ إَِلْيَنا  . ناً ُثم) َجَعْلَنا الش)

َھfاَر ُنُشfوراً  . َقْبضاً َيِسيراً  fْوَم ُسfَباتاً َوَجَعfلَ الن) َوُھfَو ال)fِذي  .َوُھَو ال)ِذي َجَعلَ لَُكُم الل)ْيلَ لَِباسfاً َوالن)
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َياَح ُبْشراً َبْيَن َيَدْي َرحْ  َماِء َماًء َطُھوراً أَْرَسلَ الر� ، فلما عدد أنواع ما أنع�م  ))َمِتِه َوأَنَزْلَنا ِمَن الس)

  .1»، وكان إرسال الرياح من جملته عده مع ما تقدمه ، وأخبر منه عما فعله وأوجده 

وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى السياق الد$لي ، ويرى أنه ھو ال�ذي أدى إل�ى اخ�ت:ف 

ُكfُم ّ
ُ ((: آية ا/عراف لما تقدمھا قوله تعالى« : سياق الد$لي في اللفظين ، ويقول عن ال إِن) َرب)

امٍ  ِة أَي) َماَواِت َوا6َْرَض فِي ِست) ، فذكر س�بحانه م�ا تق�رر )) ُثم) اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ  ال)ِذي َخلََق الس)

آيات�ه، وأعق�ب س�بحانه وتحصل من خلق السماوات وا/رض مما $ تكرر فيه ، وھما من أعظم 

َھfارَ ((: فق�ال س�بحانه (...)  ))ُثfم) اْسfَتَوى َعَلfى اْلَعfْرشِ : ((بقوله  ، وأورد م�ا  ))ُيْغِشfي الل)ْيfلَ الن)

يتوالى بطول نواله العالم بمشيئته ويتجدد عليھم مم�ا ب�ه ق�وام ح�الھم إل�ى انقض�اء ا/م�د المح�دود 

بما يجاري الجمل ا$عتراضية حال الك:م مما ي:ئم ومجيء اليوم الموعود ، واتبع ھذا التعريف 

فأعلم باعتراضه لخل�ق ذل�ك كل�ه وتص�رف  ))أَ-َ لَُه اْلَخْلُق َوا6َْمرُ ((: ويناسب ذلك تعريفه بقوله 

وأم��ر  ))َتَبffاَرَك ّ
ُ َرب# اْلَعffاَلِمينَ ((: أم��ره ف��ي الجمي��ع بم��ا ش��اء ، وأخب��ر بتعالي��ه وعظمت��ه فق��ال 

والتضرع إليه وحذرھم وذكرھم باستصحاب الخ�وف ، وتل�ك ح�ال الم�وقنين إذ $  عباده بالدعاء

َوُھfَو ال)fِذي ُيْرِسfلُ : ((يؤمن مكره إلى الت�ذكير بجلي�ل المت�والي م�ن إنعام�ه وعظ�يم ألطاف�ه فق�ال 

َيfاَح ُبْشffراً َبffْيَن َيffَدْي َرْحَمِتffهِ  وتناس��ب ، ف��انتظم آخ��ر الك��:م بأول��ه ، وارت��بط ع��وده ببدئ��ه ، )) الر�

أوضح التناسب بما يفھمه الفعل المضارع من التكرر من حيث $ يمنع ذلك ، ولو ورد ھنا بلفظ 

  .2» الماضي لما ناسب لما يقتضيه ا$نقطاع إ$ لحامل 

ورد قبلھا ذكر ھذه الد$$ت وواض�ح ھ�ذه « ويقول عن السياق الد$لي في آية الفرقان  

بالماضي في خمس كرات مع أنھ�ا مم�ا يتك�رر ف�ي اBي�ات  الشواھد وقد تقيد زمان خلقھا وجعلھا

ويتوالى ، وكذا في مطلع السورة وما وقع بعده مما يعتبر به وليس بإخبار أخروي فأتبع سبحانه 

َيfاَح ُبْشfراً : ((ذلك بموافق مناسب فق�ال  ، ول�م يك�ن ورود المس�تقبل ھن�ا )) َوُھfَو ال)fِذي أَْرَسfلَ الر�

  . 3» يجب ليناسب ، فجاء على ما 

fَك َفإَِلْيَنfا َمfْرِجُعُھْم ُثfم) ّ
ُ ((:  في سورة يونس َين) َك َبْعfَض ال)fِذي َنِعfُدُھْم أَْو َنَتَوف) ا ُنِرَين) َوإِم)

ُسولٌ َفإَِذا َجاء َرُسولُُھْم ُقِضَي َبْيَنُھم ِباْلِقْسِط َوُھْم -َ  . َشِھيٌد َعَلى َما َيْفَعلُونَ  ٍة ر)  ُيْظَلُمونَ  َولُِكل� أُم)

ُقل -) أَْملfُِك لَِنْفِسfي َضfّراً َو-َ َنْفعfاً إِ-) َمfا َشfاء ّ
ُ  . َوَيُقولُوَن َمَتى َھـَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

ٍة أََجلٌ إَِذا َجاء أََجلُُھْم َفVَ َيْسَتأِْخُروَن َسfاَعًة َو-َ َيْسfَتْقِدُمونَ  ْيfُتْم إِْن أََتfاُكْم َعَذاُبfُه ُقfلْ أََرأَ  . لُِكل� أُم)

ffاَذا َيْسffَتْعِجلُ ِمْنffُه اْلُمْجِرُمffونَ  أَُثffم) إَِذا َمffا َوَقffَع آَمْنffُتم ِبffِه آ[َن َوَقffْد ُكنffُتم ِبffِه  . َبَياتffاً أَْو َنَھffاراً م)

 .َن إِ-) ِبَمffا ُكنffُتْم َتْكِسffُبونَ ُثffم) ِقيffلَ ِلل)ffِذيَن َظَلُمffوْا ُذوُقffوْا َعffَذاَب اْلُخْلffِد َھffلْ ُتْجffَزوْ  . َتْسffَتْعِجلُونَ 
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ُه َلَحق4 َوَما أَنُتْم ِبُمْعِجِزينَ  َوَلْو أَن) لُِكل� َنْفٍس َظَلَمْت َما فِي  .َوَيْسَتنِبُئوَنَك أََحق4 ُھَو قُلْ إِي َوَرب�ي إِن)

ا َرأَُوْا اْلَعَذاَب  َداَمَة َلم) وْا الن) :  ))َوُقِضfَي َبْيfَنُھم بِاْلِقْسfِط َوُھfْم -َ ُيْظَلُمfونَ ا6َْرِض -َْفَتَدْت ِبِه َوأََسر#

}46 – 54 {.  

َ َحffق) َقffْدِرِه َوا6َْْرُض َجِميعffاً َقْبَضffُتُه َيffْوَم اْلِقَياَمffِة ((:  وف��ي س��ورة الزم��ر (
َوَمffا َقffَدُروا 

ا ُيْشِركُ  اٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم) ماَواُت َمْطِوي) fوِر َفَصfِعَق َمfن ِفfي  . ونَ َوالس) َوُنفَِخ ِفfي الص#

ُ ُثم) ُنفَِخ فِيِه أُْخَرى َفإَِذا ُھم ِقَياٌم َينُظُرونَ  (
َماَواِت َوَمن فِي ا6َْْرِض إِ-) َمن َشاء  َوأَْشfَرَقِت  . الس)

ffھَ  يَن َوالش# بِي� َھffا َوُوِضffَع اْلِكَتffاُب َوِجffيَء ِبffالن) َداء َوُقِضffَي َبْيffَنُھم ِبffاْلَحق� َوُھffْم َ- ا6َْْرُض ِبُنffوِر َرب�

ا َعِملَْت َوُھfَو أَْعَلfُم ِبَمfا َيْفَعلfُونَ  . ُيْظَلُمونَ  َم  . َوُوف�َيْت ُكل# َنْفٍس م) َوِسfيَق ال)fِذيَن َكَفfُروا إَِلfى َجَھfن)

نُكْم َيْتلfُوَن َعَلfْيُكْم آَيfاِت ُزَمراً َحت)ى إَِذا َجاُؤوَھا فُِتَحْت أَْبَواُبَھا َوَقالَ َلُھْم َخَزَنُتھَ  ا أََلْم َيأِْتُكْم ُرُسلٌ م�

ُكْم َوُينِذُروَنُكْم لَِقاء َيْوِمُكْم َھَذا َقالُوا َبَلى َوَلِكْن َحق)ْت َكلَِمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِرينَ  ِقيلَ اْدُخلُوا  . َرب�

َم َخالِِديَن ِفيَھا َفِبْئَس َمثْ  fِرينَ أَْبَواَب َجَھن) fِة ُزَمfراً  . َوى اْلُمَتَكب� ُھfْم إَِلfى اْلَجن) َقfْوا َرب) َوِسfيَق ال)fِذيَن ات)

َوَقالُوا  . َحت)ى إَِذا َجاُؤوَھا َوُفِتَحْت أَْبَواُبَھا َوَقالَ َلُھْم َخَزَنُتَھا َسVٌَم َعلَْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَھا َخالِِدينَ 

ِ ال)ِذي َصدَ  (Zِ اِملِينَ اْلَحْمُدfُر اْلَعfِنْعَم أَْجfاء َفfُث َنَشfِة َحْي أُ ِمَن اْلَجن) .  َقَنا َوْعَدهُ َوأَْوَرَثَنا ا6َْْرَض َنَتَبو)

ِھْم َوقُِضَي َبْيَنُھم ِبfاْلَحق� َوِقيfلَ  ُحوَن ِبَحْمِد َرب� اْلَحْمfُد َوَتَرى اْلَمVَِئَكَة َحاف�يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسب�

 ِ (Zِ َ75 – 67{ : ))َرب� اْلَعاَلِمين {.  

َوقُِضfَي َبْيfَنُھم ((: وفي س�ورة الزم�ر  ،)) قُِضَي َبْيَنُھم ِباْلِقْسطِ ((: ذكر في سورة يونس 

  ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟ : ويأتي السؤال )) . ِباْلَحق� 

ان نتيجة للد$لة المعجمي�ة ف�ي ك�ل ينظر ابن الزبير الغرناطي في اخت:ف اللفظين أنه ك

ف�ي الق�رآن الك�ريم ي�راد ب�ه العم�ل ) القس�ط(من اBيتين وع:قة ھذه الد$لة بما تقدمھا ، وإن لفظ 

ولف�ظ . والتسوية في الحكم ، فمظنة وروده حيث يراد موازنة الج�زاء با/عم�ال م�ن غي�ر زي�ادة 

وإن . د تص�ديق وعي�د أو إخب�ار متق�دم في القرآن الكريم يراد به الصدق ويرد حيث ي�را) الحق(

� س��بحانه وع��د الم��ؤمنين بزي��ادة ا/ج��ور واZحس��ان بم��ا يف��وت الغاي��ات ويف��وق الحص��ر ، ول��م 

  .يجعل جزاءھم على أعمالھم الدينية وفاقا /عمالھم في مقادير الجزاء 

ين لم�ا ك�ان ال�وارد ف�ي آيت�ي الزم�ر من�ز$ عل�ى الحك�م حق�ا ب�« : يقول في آيت�ي الزم�ر 

ffَھَداء َوقُِضfَي َبْيffَنُھم((: النبي�ين والش��ھداء والم:ئك�ة ق��ال تع�الى  يَن َوالش# ِبي� ، وق��ال )) َوِجffيَء ِبfالن)

ِھffْم َوُقِضffَي َبْيffَنُھم((: تع��الى  ُحوَن ِبَحْمffِد َرب� ، )) َوَتffَرى اْلَمVَِئَكffَة َحffاف�يَن ِمffْن َحffْوِل اْلَعffْرِش ُيَسffب�

كون للنبيين والشھداء و$شك في أن ھؤ$ء ممن يضاعف أج�ورھم والضمير في ا/ولى إما أن ي

، وإم�ا أن  )القسfط(تصديقا لما وعدوا من الزيادة ، وليس موضع ورود  )ِباْلَحق� ( :فجيء بقوله 

تصديقا لما ورد في ح�ق الف�ريقين  )ِباْلَحق� (: يكون للخلق كافة وفيھم المؤمن والكافر فورد قوله 
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لمؤمن والعدل في حق الكافر ، ف: يظلم مثقال ذرة وإنما جزاؤه وفاق عمله من الزيادة في أجر ا

وقضي بينھم بالقسط، وعلى ھ�ذا يج�ري م�ا ورد ف�ي اBي�ة ا/خي�رة : ، و$ يصح ھذا أن لو قيل 

  .1» من فروق 

ص�لى � (تق�دم ا/ول�ى منھم�ا غي�ر م�ا آي�ات ف�ي ت�أنيس نبين�ا « وفي آيتي يونس يقول  

في إب�راھيم أ$ ت�رى خت�ام ) عليه الس:م(تعنيف كفار قريش ووعيدھم ، وتسليته ، و) عليه وسلم

َك َفإَِلْيَنا َمfْرِجُعُھمْ ((: اBي قبلھا بقوله  َين) َك َبْعَض ال)ِذي َنِعُدُھْم أَْو َنَتَوف) ا ُنِرَين) ، أي فس�أجري  ))َوإِم)

ُسfولٌ َفfإَِذا َجfاء َرُسfولُُھمْ  َولُِكfل� : ((تكذيبھم عيان�ا $ يج�دون محيص�ا عن�ه ، ث�م ق�ال  fٍة ر) أي )) أُم)

حضرھم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينھم وبينه ، فصدق وكذب معانده فنجا المص�دق 

  .وھلك المكذب 

ولما لم يقصد ھنا تفصيل أحوال المصدقين ، بل لحظ الطرفان من التص�ديق والتك�ذيب  

عدل بين المصدق والمكذب ، وإنما بناء اBي عل�ى إرغ�ام كان موضع التعبير بالقسط الذي ھو ال

: وأما قوله في اBية بعد .  بحسب ما بنيت عليه اBي قبلهالمكذبين و$ يناسب ھذا إ$ ذكر العدل 

fا َرأَُوْا اْلَعfَذابَ (( َداَمfَة َلم) وْا الن) فمس�رو ن�دامتھم ھ�م المك�ذبون وھ�م المش�اھدون الع�ذاب ، )) َوأََسر#

لم�ا ق�د  )ِبfاْلَحق� (عائد عليھم ، فليس موضع التعبير بقوله )) َوقُِضَي َبْيَنُھم: ((في قوله  والضمير

  .2» تبين 

َقالُوْا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفأَْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفْأَتِنfا بَِمfا َتِعfُدَنا إِن ُكنfَت ِمfَن ((:  في سورة ھود

اِدِقينَ  َما َيأِْت  . الص) َو-َ َينَفُعُكْم ُنْصِحي إِْن أََردت# أَْن  . يُكم ِبِه ّ
ُ إِن َشاء َوَما أَنُتم ِبُمْعِجِزينَ َقالَ إِن)

ُكffْم َوإَِلْيffِه ُتْرَجُعffونَ  أَْم َيُقولffُوَن اْفَتffَراهُ ُقffلْ إِِن  . أَنَصffَح َلُكffْم إِن َكffاَن ّ
ُ ُيِريffُد أَن ُيْغffِوَيُكْم ُھffَو َرب#

ا ُتْجَرُمونَ  اْفَتَرْيُتُه َفَعلَي)  م) ُه َلfن ُيfْؤِمَن ِمfن َقْوِمfَك إِ-)  . إِْجَراِمي َوأََناْ َبِريٌء م� َوأُوِحَي إَِلى ُنوٍح أَن)

َواْصَنِع اْلفُْلَك ِبأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َو-َ ُتَخاِطْبنِي فِي ال)fِذيَن  . َمن َقْد آَمَن َفVَ َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْفَعلُونَ 

ْغَرُقونَ ظَ  ُھم م# ن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه َقالَ إِن َتْسَخُروْا  . َلُموْا إِن) َوَيْصَنُع اْلُفْلَك َوُكل)َما َمر) َعَلْيِه َمmٌ م�

ا َنْسَخُر ِمنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ  ا َفإِن) َلْيfِه َعfَذاٌب َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحfل# عَ  . ِمن)

ِقيمٌ  ن#وُر ُقْلَنا اْحِملْ ِفيَھا ِمن ُكلi َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْھَلَك إِ-) َمن سَ  . م# َبَق َحت)ى إَِذا َجاء أَْمُرَنا َوَفاَر الت)

  .} 40 – 32{ : ))َعَلْيِه اْلَقْولُ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِ-) َقلِيلٌ 

ْن ((:  نوفي سورة المؤمني َ َما َلُكم م� (
َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُنوحاً إَِلى َقْوِمِه َفَقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا 

ُقونَ  fلَ  . إَِلٍه َغْيُرهُ أََفVَ َتت) fْثلُُكْم ُيِريfُد أَن َيَتَفض) َفَقالَ اْلَمmَُ ال)ِذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َھَذا إِ-) َبَشٌر م�

لfِينَ َعَلْيكُ  ا َسfِمْعَنا ِبَھfَذا ِفfي آَباِئَنfا ا6َْو) ُ 6ََنَزلَ َمVَِئَكًة م) (
fٌة  . ْم َوَلْو َشاء  إِْن ُھfَو إِ-) َرُجfلٌ ِبfِه ِجن)
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ُبونِ  . َفَتَرب)ُصوا ِبِه َحت)ى ِحينٍ  ِبأَْعُيِنَنfا  َفأَْوَحْيَنfا إَِلْيfِه أَِن اْصfَنِع اْلُفْلfكَ  . َقالَ َرب� انُصfْرنِي ِبَمfا َكfذ)

وُر َفاْسلُْك ِفيَھا ِمن ُكلi َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْھَلَك إِ-) َمن  ن# َسَبَق َعَلْيfِه َوَوْحِيَنا َفإَِذا َجاء أَْمُرَنا َوَفاَر الت)

ْغَرُقونَ  ُھم م#   .} 27 – 23{ :)) اْلَقْولُ ِمْنُھْم َوَ- ُتَخاِطْبنِي فِي ال)ِذيَن َظَلُموا إِن)

وي�أتي  .)) َفاْسلُْك ِفيَھfا((: ، وفي سورة المؤمنين )) اْحِملْ ِفيَھا((: كر في سورة ھود ذ

  . ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما : السؤال 

ينظر ابن الزبير الغرناطي في المناسبة بين اللفظين من خ:ل الد$لة الس�ياقية للقص�ص 

لتفص��يل ، وع:ق��ة ذل��ك ب��الغرض ال��ذي تتض��منه الس��ورة ، أو القرآن��ي الت��ي يحكمھ��ا اZجم��ال وا

  ) .عليه الس:م(الحشد الفني في كل ما سبق اBيتين ، فقصة نوح 

وجه ورودھا في سورة ھود مناسبتھا من حيث المعن�ى وم�ن حي�ث « : يقول الغرناطي 

ة م�ا ورد ف�ي س�ورة ناسب مجموع ھذه العبار.. ، فطال الك:م لفظا ) ُقْلَنا(ما اقترن بھا من لفظ 

  . وطول الك:م كذلك ) عليه الس:م(ھود من استيفاء قصة نوح 

أم�ا آي�ة الم��ؤمنين فف�ي قص��ة ن�وح فيھ��ا إيج�از وإجم�ال ، أ$ ت��رى أنھ�ا ف��ي كلمھ�ا وع��دد 

عل�ى الض�عف أو أط�ول مم�ا ف�ي س�ورة الم�ؤمنين ، فل�ذلك ورد ف�ي  –أعني آية ھود  –حروفھا 

أو غيره مم�ا ) ُقْلَنا(Zيجازه من حيث معناه وعروه عن اقتران لفظ  )اْسلُكْ (سورة المؤمنين لفظ 

  . 1» يحرز الطول ، بخ:ف ما في سورة ھود  

fٍة َيْنَھfْوَن َعfِن اْلَفَسfاِد ِفfي ((:  في سورة ھود َفَلْو-َ َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم أُْولfُوْا َبِقي)

ْن أَنجَ  م) َبَع ال)ِذيَن َظَلُموْا َما أُْتِرفُوْا ِفيِه َوَكاُنوْا ُمْجِرِمينَ ا6َْرِض إِ-) َقلِيVً م� َوَما َكfاَن  . ْيَنا ِمْنُھْم َوات)

َك لُِيْھلَِك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوأَْھلَُھا ُمْصلُِحونَ    .} 117 – 116{:  ))َرب#

َ ((:  وفي سورة القصص (
َك َ- َتْھِدي َمْن أَْحَبْبَت َوَلِكن)  َيْھِدي َمfن َيَشfاُء َوُھfَو أَْعَلfُم  إِن)

ن ل)ُھْم َحَرماً آِمناً ُيْجَبى إَِلْيهِ  . ِباْلُمْھَتِدينَ  ْف ِمْن أَْرِضَنا أََوَلْم ُنَمك� ِبِع اْلُھَدى َمَعَك ُنَتَخط) ت)  َوَقالُوا إِن ن)

ا َوَلِكن) أَْكَثَرُھْم َ- يَ  َوَكْم أَْھَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة َبِطfَرْت َمِعيَشfَتَھا  . ْعَلُمونَ َثَمَراُت ُكل� َشْيٍء ِرْزقاً ِمن ل)ُدن)

ا َنْحfُن اْلfَواِرِثينَ  ن َبْعِدِھْم إِ-) َقلِيVً َوُكن) fَك ُمْھلfَِك اْلُقfَرى  . َفِتْلَك َمَساِكُنُھْم َلْم ُتْسَكن م� َوَمfا َكfاَن َرب#

َھا َرُسو-ً َيْتلُو َعَليْ  ا ُمْھلِِكي اْلُقَرى إِ-) َوأَْھلَُھا َظالُِمونَ َحت)ى َيْبَعَث فِي أُم�  56{ : ))ِھْم آَياِتَنا َوَما ُكن)

– 59 {.  

َك لُِيْھلَِك اْلُقfَرىَوَما كَ ((: ذكر في سورة ھود   َوَمfا ((: ، وف�ي س�ورة القص�ص  ))اَن َرب#

َك ُمْھلَِك اْلُقَرى   يتين بين لفظھما وسياقھما ؟ما وجه المناسبة في اB: ويأتي السؤال  . ))َكاَن َرب#

أن � تع�الى نف�ى الظل�م ع�ن نفس�ه : في اBية القرآنية من سورة ھود لطيفة نحوي�ة ھ�ي 

م�ا فعل�ت : والفع�ل المض�ارع ال�دال عل�ى ا$س�تمرار ، ومعن�اه ) $م الجحد(بأبلغ لفظ في النفي بـ
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ول�يس ك�ذلك م�ا ف�ي . النف�ي  فيما مضى ، و$ أفعل في الحال و$ في ا$ستقبال ، فكان الغاية في

القصص ، إذ ليس فيھا صريح ظلم، فاكتفى بذكر اسم الفاع�ل ، ال�دال عل�ى الثب�ات ، وھ�و /ح�د 

  . 1ا/زمنة غير معين ثم نفاه 

ينظر ابن الزبير الغرناطي في المناسبة بين اللفظ وسياقه ، فيرى أن ذلك م�رتبط بد$ل�ة 

إن آي�ة ھ�ود تق�دمھا قول��ه « : فع��ال أو أس�ماء ، ويق�ول الفع�ل ، ود$ل�ة ا$س�م وم�ا يكتنفھم�ا م�ن أ

fٍة َيْنَھfْوَن َعfِن اْلَفَسfاِد ِفfي ا6َْرِض إِ-) َقلfِيVً ((: تعالى   َفَلْو-َ َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبلُِكْم أُْولfُوْا َبِقي)

ْن أَنَجْيَنا ِمْنُھمْ  م) ظلم ، فلو كان منھم ذل�ك لم�ا ، أي فھ: كان منھم خيار ينھون عن الفساد وال ))م�

َك لُِيْھلَِك اْلقَُرى ِبُظْلٍم َوأَْھلَُھfا ُمْصfلُِحونَ : ((ھلكوا أي م�ا ك�ان ليفع�ل بھ�م ذل�ك وإن )) َوَما َكاَن َرب#

) لُِيْھلfِكَ ( :وج�يء بالفع�ل ف�ي قول�ه ... وقع منھم ظلم إذا كان ف�يھم مغي�ر للظل�م ون�اه ع�ن الفس�اد 

  ... ولم يكن ا$سم ليعطي ذلك ... كون منھم إشارة إلى التكرر بحسب ما ي

ffى: ((وأم��ا قول��ه ف��ي س��ورة القص��ص  ffَك ُمْھِلffَك اْلُقffَرى َحت) َھffا  َوَمffا َكffاَن َرب# َيْبَعffَث ِفffي أُم�

fْلَنا لَُھfُم اْلَقfْولَ َلَعل)ُھfْم َيَتfذَ (( :فإن�ه تق�دم ھ�ذا قول�ه تع�الى )) َرُسfو-ً  ُرونَ َولََقfْد َوص) ، أي أتبعن��ا  ))ك)

fَك ُمْھلfَِك : ((فلما أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب اZن�ذار ق�ال ... والينا التذكار و َوَمfا َكfاَن َرب#

َھا َرُسو-ً  اْلُقَرى َحت)ى ، وناسب ھذا ذكر اسم الفاع�ل ؛ /ن�ه قص�د ذك�ر ا$تص�اف  ))َيْبَعَث فِي أُم�

  .2» بھذا ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصله 

لِينَ (( : في سورة الحجر ُسوٍل إِ-)  . َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك فِي ِشَيِع ا6َو) ن ر) َوَما َيأِْتيِھم م�

ِبffيi ِفffي ((:  وف��ي س��ورة الزخ��رف. } 11 – 10{ : ))َكffاُنوْا ِبffِه َيْسffَتْھِزُئونَ  َوَكffْم أَْرَسffْلَنا ِمffن ن)

لِينَ  بِيi إِ-)  . ا6َْو) ن ن)   . } 7 – 6{ :  ))َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئون َوَما َيأِْتيِھم م�

ُسfولٍ ((: ذكر في سورة الحجر  ن ر) ِبfيi ((: ، وف�ي س�ورة الزخ�رف ))م� fن ن) وي�أتي  . ))م�

  ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟ : السؤال 

ا تقدم�ه ينظر ابن الزبير الغرناطي إلى ما ورد في آية س�ورة الزخ�رف في�راه متعل�ق بم�

لِينَ ((من صيغة التكثير في قوله  وما ورد في آية سورة الحج�ر ، وھ�و متعل�ق بم�ا . )) ِشَيِع ا6َو)

  .تقدمه أيضا ، ولم يتقدم ھذه اBية ما يدل على صيغة التكثير 

لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية وھي للتكثير ناسب ذلك ذكر من ي�وحي « : يقول 

  ) . عليھم الس:م(نبي غير مرسل ، فورد ھنا ما يعم الصنفين إليه من نبي مرسل أو 

أما آية الحجر فلم يرد فيھا و$ قبلھا ما يطلب بالتكثير مع م�ا تض�منت م�ن قص�د تأنيس�ه 

fَك َلَمْجُنfونٌ ((: وتسليته ، فخصت بالتعبير باسم الرسالة تسلية له ع�ن ق�ولھم ) عليه الس:م( ، ))إِن)
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م�ن مث�ل ذل�ك ، وم�ن الب�ين أن موق�ع الرس�ل ھن�ا أمك�ن ف�ي ) الس�:م عليه(بما جرى للرسل قبل 

  .1» فجاء كل على ما يجب من المناسبة ) عليه الس:م(تسليته 

fَك َلَمْجُنfونٌ ((:  في سورة الحجر ْكُر إِن) لَ َعَلْيfِه الfذ� ل)fْو َمfا َتأِْتيَنfا  . َوَقالُوْا َيا أَي#َھا ال)ِذي ُنز�

اِدِقينَ ِباْلَمVِئَكِة إِن كُ  نَظِرينَ  . نَت ِمَن الص) لُ اْلَمVِئَكَة إِ-) ِبالَحق� َوَما َكاُنوْا إِذاً م# fا َنْحfُن  . َما ُنَنز� إِن)

ا لَُه َلَحاِفُظونَ  ْكَر َوإِن) ْلَنا الذ� لِينَ  . َنز) ُسf . َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك فِي ِشَيِع ا6َو) fن ر) وٍل َوَما َيfأِْتيِھم م�

أََوَلfْم َيُكfن ل)ُھfْم آَيfًة أَن َيْعَلَمfُه ((:  ي س�ورة الش�عراءوف. } 11 – 6{ : ))إِ-) َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَ 

ْلَناهُ َعَلى َبْعِض ا6َْْعَجِمينَ  . ُعَلَماء َبنِي إِْسَراِئيلَ  fا َكfاُنوا ِبfِه ُمfْؤِمِنينَ  . َوَلْو َنز)  . َفَقfَرأَهُ َعَلfْيِھم م)

  .} 200 – 197{ : ))َذلَِك َسَلْكَناهُ فِي ُقلُوِب اْلُمْجِرِمينَ كَ 

وي�أتي الس�ؤال  . ))َسfلَْكَناهُ ((: ، وفي سورة الشعراء  ))َنْسلُُكهُ ((: ذكر في سورة الحجر

  ما وجه المناسبة في اBيات بين لفظھما وسياقھما ؟

سياق قبلي وصيغة زمنية، يربط ابن الزبير الغرناطي ما ورد في اBيتين بما سبقھما من 

ومقام الخطاب ، وفي آية سورة الحجر الخطاب م�ع كف�ار ق�ريش وك�ان الخط�اب معھ�م بص�ورة 

  . مباشرة وبحضورھم  ، وفي زمن نزول الخطاب 

وم��ا ورد ف��ي س��ورة الش��عراء الخط��اب يخ��ص م��ن ذك��ر م��ن أق��وام أنبي��اء س��ابقين ، وق��د 

  .مضى زمن الخطاب 

َك َلَمْجُنوٌن (( : قوله تعالى  تقدم في آية الحجر« : يقول  ْكُر إِن) لَ َعَلْيِه الذ� َھا ال)ِذي ُنز� َيا أَي#

َذْرُھfْم (( : ، وھو قول العتاة من كفار قريش وغيرھم الذين عنوا بقول�ه تع�الى تھدي�دا ووعي�دا ))

ُعوْا َوُيْلِھِھُم ا6ََملُ َفَسْوَف َيْعَلُموَن  ، ول�م يتق�دم ف�ي ھ�ذه الس�ورة 3:  لحجراسورة  ))َيأُْكلُوْا َوَيَتَمت)

إخبار بحال غيرھم من مكذبي ا/مم سوى التعريف ب�أن ك�ل قري�ة أھلك�ت فبأج�ل معل�وم وكت�اب 

  ...سابق $ يتأخر عنه و$ يتقدم ، فحال ھؤ$ء كحال من تقدمھم 

أما آية الشعراء فق�د تق�دمھا ذك�ر ق�وم ن�وح وھ�ود وص�الح ول�وط وش�عيب وغي�رھم م�ن  

ذبين ، بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زبر ا/ولين في قل�وبھم ، فلم�ا تق�دم أمرھ�ا أو$، ا/مم المك

ول�م يناس�ب ھن�ا غي�ر ) َكfَذلَِك َسfَلْكَناهُ : (وانقطعت أزمانھا ، وقعت العبارة بالماضي فق�ال تع�الى 

  .2» الماضي 

fا َنْعَمfلُ ال)ِذيَن َتَتَوف)اُھُم اْلَمVِئَكُة َظالِِمي أَنُف ((:  في سورة النحل fَلَم َمfا ُكن) ِسfِھْم َفfأَْلَقُوْا الس)

َم َخالfِِديَن ِفيَھfا َفَلِبfْئَس َمْثfَوى  .ِمن ُسوٍء َبَلى إِن) ّ
َ َعلِيٌم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  َفfاْدُخلُوْا أَْبfَواَب َجَھfن)

ِرينَ  كُ  . اْلُمَتَكب� َقْوْا َماَذا أَنَزلَ َرب# ْنَيا َحَسfَنٌة َوِقيلَ لِل)ِذيَن ات) ْم َقالُوْا َخْيfراً ل�ل)fِذيَن أَْحَسfُنوْا ِفfي َھfِذِه الfد#
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ِقينَ  اُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَھا َتْجِري ِمن َتْحِتَھا ا6َْنَھاُر َلُھfْم ِفيَھfا  .َولََداُر ا[ِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمت) َجن)

ِقffينَ َمffا َيَشffآُؤوَن َكffَذلَِك َيْجffِزي ّ
ُ الْ  ِبffيَن َيُقولffُوَن َسVffٌم َعَلffْيُكُم  . ُمت) ffاُھُم اْلَمWِئَكffُة َطي� ال)ffِذيَن َتَتَوف)

َة ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  َك َكَذلَِك َفَعلَ  . اْدُخلُوْا اْلَجن) َھلْ َينُظُروَن إِ-) أَن َتأِْتَيُھُم اْلَمVِئَكُة أَْو َيأْتَِي أَْمُر َرب�

َئاُت َما َعِملُواْ َوَحاَق  . ْبلِِھْم َوَما َظَلَمُھُم ّ
ُ َولـِكن َكاُنوْا أَنُفَسُھْم َيْظلُِمونَ ال)ِذيَن ِمن قَ  َفأََصاَبُھْم َسي�

ا َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَ    .} 34 – 28{ : ))ِبِھم م)

عاً َوِمْثَلُه َمَعُه َ-ْفَتfَدْوا ِبfِه َوَلْو أَن) لِل)ِذيَن َظَلُموا َما فِي ا6َْْرِض َجِمي((:  وفي سورة الزمر

ِ َمfا َلfْم َيُكوُنfوا َيْحَتِسfُبونَ  (
fَن  َئاُت َمfا  . ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُھم م� َوَبfَدا َلُھfْم َسfي�

ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئون ا  َفإَِذا َمس) اْ_ِنَسانَ  . َكَسُبوا َوَحاَق ِبِھم م) ن) ْلَناهُ ِنْعَمًة م� ُضر4 َدَعاَنا ُثم) إَِذا َخو)

َما أُوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبلْ ِھَي ِفْتَنٌة َوَلِكن) أَْكَثَرُھْم َ- َيْعَلُمونَ  َقْد َقاَلَھfا ال)fِذيَن ِمfن َقfْبلِِھْم َفَمfا  . َقالَ إِن)

ا َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َئاُت َما َكَسُبوا َوال)ِذيَن َظَلُموا ِمْن َھfُؤَ-ء َسُيِصfيُبُھْم َفأََصاَبھُ  . أَْغَنى َعْنُھم م) ْم َسي�

َئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُھم ِبُمْعِجِزينَ    .} 51 – 47{ : ))َسي�

وي��أتي .  ))َمffا َكَسffُبوا((: ، وف��ي س��ورة الزم��ر  ))َمffا َعِملffُواْ ((: ذك��ر ف��ي س��ورة النح��ل 

  ت بين لفظھما وسياقھما ؟ ما وجه المناسبة في اBيا: السؤال 

) عمل(يرى ابن الزبير الغرناطي أن مناسبة اللفظ للسياق الذي ورد فيه ناسب استعمال 

ف��ي س��ورة الزم��ر ، ) كس��ب(واس��تعمال . ف��ي س��ورة النح��ل ، لم��ا اكتنفھ��ا م��ن ت��رداد ھ��ذه الكلم��ة 

  . مناسب لما اكتنفھا من ترداد ھذه الكلمة 

ffاُھُم ((: ه تع��الى مخب��را ع��ن المش��ركين ورد قب��ل آي��ة النح��ل قول��« : يق��ول  ال)ffِذيَن َتَتَوف)

ا َنْعَملُ ِمن ُسوٍء َبَلى إِن) ّ
َ عَ  َلَم َما ُكن)  ))لِيٌم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ اْلَمVئَِكُة َظالِِمي أَنُفِسِھْم َفأَْلَقُوْا الس)

َة ِبَما اْدُخلُوْا اْلجَ ((: ، ثم استمرت اBي إلى قوله  ،  ثم صرف الك�:م إل�ى كف�ار  ))ُكنُتْم َتْعَملُونَ ن)

َكfَذلَِك ((: ، ثم قيل  ))َھلْ َينُظُروَن إِ-) أَن َتأِْتَيُھُم اْلَمVئَِكةُ ((: العرب في توقفھم عن اZيمان فقيل 

ا َنْعَملُ ِمن ُسوٍء (( : ، والمراد من قال )) َفَعلَ ال)ِذيَن ِمن َقْبلِِھْم  ن ك�ان عل�ى مث�ل ، وم� ))َما ُكن)

ffا َنْعَمffلُ ِمffن ُسffوءٍ : ((ح��الھم فقي��ل بن��اء عل��ى ق��ولھم  َئاُت َمffا َعِملffُواْ ((، )) َمffا ُكن)  ))َفأََصffاَبُھْم َسffي�

  . وتناسب ھذا أبين تناسب 

، إلى  ))َوَلْو أَن) لِل)ِذيَن َظَلُموا َما فِي ا6َْْرِض َجِميعاً ((: وأما آية الزمر فقد وقع قبلھا قوله 

ِ َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبونَ ((:  قوله (
َن  fا .  َوَبَدا َلُھم م� َئاُت َمfا َكَسfُبوا َوَحfاَق ِبِھfم م) َوَبَدا َلُھfْم َسfي�

ffا َكffاُنوا َقffْد َقاَلَھffا ال)ffِذيَن ِمffن َقffْبلِِھْم َفَمffا أَْغَنffى َعff((: ، وبع��د ھ��ذا)) َكffاُنوا ِبffِه َيْسffَتْھِزُئون ْنُھم م)
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َئاُت َمfا َكَسffُبوا((: ، ث�م ق�ال ))َيْكِسfُبونَ  يعن�ي كف��ار  –وال�ذين ظلم�وا م�ن ھ�ؤ$ء )) َفأََصfاَبُھْم َسfي�

  .1» سيصيبھم سيئات ما كسبوا ، فقد وضح وجه التناسب في اBيتين  –العرب 

ُه َطَغى((:  في سورة طه ناً ل)َعل)ُه  .اْذَھَبا إَِلى ِفْرَعْوَن إِن) ُر أَْو َيْخَشىَفقُوَ- َلُه َقْو-ً ل)ي�  .َيَتَذك)

َنا َنَخاُف أَن َيْفُرَط َعَلْيَنا أَْو أَن َيْطَغى َنا إِن) نِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى . َقاَ- َرب) َفأِْتَيfاهُ  . َقالَ َ- َتَخاَفا إِن)

بْ  َك َفأَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إِْسَراِئيلَ َوَ- ُتَعذ� ا َرُسوَ- َرب� Vَُم َعَلى َفُقوَ- إِن) َك َوالس) ب� ن ر) ُھْم َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة م�

َبَع اْلُھَدى َب َوَتَول)ى . َمِن ات) ا َقْد أُوِحَي إَِلْيَنا أَن) اْلَعَذاَب َعَلى َمن َكذ) ُكَما َيا ُموَسى . إِن) ب#  َقالَ َفَمن ر)

َنا ال)ِذي أَْعَطى ُكل) َشْيٍء َخْلَقُه ثُ  . َقfالَ ِعْلُمَھfا ِعنfَد  . َقالَ َفَما َبالُ اْلُقُروِن ا6ُْوَلfى . م) َھَدىَقالَ َرب#

ال)ِذي َجَعلَ َلُكُم ا6َْْرَض َمْھداً َوَسَلَك َلُكْم ِفيَھا ُسُبVً َوأَنَزلَ  . َرب�ي فِي ِكَتاٍب -) َيِضل# َرب�ي َوَ- َينَسى

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه أَْزوَ  َباٍت َشت)ىِمَن الس) ن ن)   .}  53 – 43{ : )) اجاً م�

ْسfِرِفينَ ((:  وف�ي س�ورة الزخ��رف ْكَر َصfْفحاً أَن ُكنfُتْم َقْومffاً م# َوَكffْم  . أََفَنْضfِرُب َعfنُكُم الffذ�

لِينَ  بِيi فِي ا6َْو) بِيi إِ-) َكfاُنوا ِبfِه َيْسfَتْھِزُئون . أَْرَسْلَنا ِمن ن) ن ن) َفأَْھَلْكَنfا أََشfد) ِمfْنُھم  . َوَما َيْأِتيِھم م�

لِينَ  fَماَواِت َوا6َْْرَض َلَيُقfولُن) َخَلَقُھfن) اْلَعِزيfُز .  َبْطشاً َوَمَضى َمَثلُ ا6َْو) ْن َخلََق الس) َوَلِئن َسأَْلَتُھم م)

  .} 10 – 5{ : ))ل)ُكْم َتْھَتُدونَ ال)ِذي َجَعلَ َلُكُم ا6َْْرَض َمْھداً َوَجَعلَ َلُكْم ِفيَھا ُسُبVً ل)عَ  . اْلَعلِيمُ 

َوَجَعfلَ ((: ، وذك�ر ف�ي س�ورة الزخ�رف  ))َوَسَلَك َلُكْم ِفيَھا ُسfُبVً ((: ذكر في سورة طه 

 ًVيتين بين لفظھما وسياقھما ؟ : ويأتي السؤال  . ))َلُكْم ِفيَھا ُسُبBما وجه المناسبة في ا  

في تحدي�د ع:ق�ة اللف�ظ بالس�ياق ، وي�رى  ينظر ابن الزبير الغرناطي إلى السياق والمقام

عليه (أن السياق في سورة طه متعلق بما ذكر من التلطف في الدعاء مع فرعون من ِقبل موسى 

  ) . سلك(ومناسبته لـ) الس:م

في آية « : ، يقول ) جعل(والسياق في سورة الزخرف متعلق بالتوبيخ للكفار ومناسبته لـ

إلى � عز وجل على ما تقدم م�ن أم�ر تع�الى لموس�ى وھ�ارون طه مقصود بھا التلطف بالدعاء 

ُر أَْو َيْخَشى (( : في قوله تعالى ) عليھما الس:م( ناً ل)َعل)ُه َيَتَذك) ، و$ إشكال ف�ي  ))َفُقوَ- َلُه َقْو-ً ل)ي�

س�بل عم�ا أنھ�ج تع�الى م�ن ال )سلك(أن ھذا من التلطف والرفق في الدعاء ، ناسب ذلك العبارة بـ

في اBي�ة ا/خ�رى م�ع زي�ادة ) جعل(والطرق لمرافق العباد ومصالحھم ، وھي منبئة عما تعطيه 

  .. الوضوح وكمال التھيئة فھي أنسب لما قصد في ھذه السورة 

فناسب ھذا م�ا ينب�ئ .. أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعھم 

لفfظ ول�م يناس�ب ھن�ا ھ�ذه المناس�بة ) .. جع�ل(ر ھن�ا ب�ـعن الخلق وا$ختراع من غي�ر زي�ادة فعب�

  .2 »، فجاء كل على ما يجب ويناسب ) سلك(
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ْعِرُضfونَ ((:  في سورة ا/نبياء اِس ِحَساُبُھْم َوُھْم فِي َغْفَلfٍة م) fن  . اْقَتَرَب لِلن) َمfا َيfأِْتيِھم م�

ْحَدٍث إِ-) اْسَتَمُعوهُ َوُھْم يَ  ِھم م# ب� ن ر)   .} 2- 1{:  ))ْلَعُبونَ ِذْكٍر م)

ْفَسَك أَ-) َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ ((:  وفي سورة الشعراء ن  . َلَعل)َك َباِخٌع ن) لْ َعَلْيِھم م� َشأْ ُنَنز� إِن ن)

َماء آَيًة َفَظل)ْت أَْعَناُقُھْم َلَھا َخاِضِعينَ  ْحَمِن ُمْحَدٍث إِ  . الس) َن الر) ن ِذْكٍر م� -) َكاُنوا َعْنُه َوَما َيأِْتيِھم م�

  . } 5 – 3{ : ))ُمْعِرِضينَ 

ِھم((: ذكر في سورة ا/نبياء  ب� ن ر) ن ِذْكٍر م) َوَما ((: ، وفي سورة الشعراء  ))َما َيأِْتيِھم م�

ْحَمنِ  ffَن الffر) ffن ِذْكffٍر م� م��ا وج��ه المناس��بة ف��ي اBيت��ين ب��ين لفظھم��ا : وي��أتي الس��ؤال .  ))َيffأِْتيِھم م�

  وسياقھما ؟ 

كصفتين من ص�فات � ) الرب والرحمن(يرى الخطيب اZسكافي أن السياق الذي سبق 

القائم بمصالح الخلق من ابتداء التربية إلى آخر ) : الرب(تعالى متعلق بمعنى كل منھما ، فمعنى 

فض�: ع�ن ورود . العمر، ويناسبه سياق رعاية مصالح الخلق وھ�و م�ا ورد ف�ي س�ورة ا/نبي�اء 

لترغيب والترھيب ، أما الترغيب فف�ي الح�ث عل�ى الطاع�ة ، وأم�ا الترھي�ب فحي�ث في ا) الرب(

يرد معنى ملكيته سبحانه لھم ، وانفراده بإيجادھم ، وإدرار أرزاقھم ، وبيان انفراده تع�الى ب�ذلك 

  .، ثم ھم مع ذلك على كفرھم 

ى العف�و فيھ�ا ، حي�ث ي�راد اZش�ارة إل�) الرحمن(وما جاء في سورة الشعراء من ورود  

وھو المنعم عل�يھم ف�ي ال�دنيا بم�ا ) : الرحمن(واZحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس ؛ /ن 

خلق فيھا ، والمعّرض للنعيم الدائم بعدھا ، وھو متعلق بما سبق ذكره من ا/م�م الس�ابقة ، وخ�تم 

  .كل قصة من قصصھم برحمة � 

؛ ف�kن الس�ورة مقص�ود ) ال�رحمن(ب�ـ أما اختصاص سورة الش�عراء« : يقول اZسكافي 

، وختم على كل قصة من قصصھم بقول�ه ) عليھم الس:م(بھا ذكر ا/مم الذين بعث إليھم ا/نبياء 

ْؤِمِنيَن ((:  ِحيمُ َوإِن) َرب) . إِن) فِي َذلَِك َ[َيًة َوَما َكاَن أَْكَثُرُھم م#  الش�عراءسورة { ))َك َلُھَو اْلَعِزيُز الر)

fَك ُموَسfى (() : عليه الس:م(، وأو$ھا قصة موسى } 9 – 8:   الش�عراءس�ورة { ))َوإِْذ َنfاَدى َرب#

ِحيمُ ((فاتصف تعالى بـ}  10: لم�ا يوجبان�ه م�ن الخ�وف والرج�اء الل�ذين بھم�ا ل�زوم )) اْلَعِزيُز الfر)

ن الطاع��ات ، والرغب��ة فيم��ا ع��: م��ن ال��درجات ، وأراد بالرحم��ة أن ھ��ذه ا/م��م أمھل��ت لتقل��ع ع��

تمردھا ، وتعود إلى ربھا ، وتتوب من ذنبھا ، فلما لم تفعل عوقبت ف�ي ال�دنيا س�وى م�ا أع�د لھ�ا 

َماء آَيًة َفَظل)ْت أَْعَنfاُقُھْم ((: وقال في أول ھذه السورة . في ا/خرى  ن الس) لْ َعَلْيِھم م� َشأْ ُنَنز� إِن ن)

ين في دي�نھم إل�ى اعتق�اد م�ا يعتقدون�ه ، ف�أمھلھم ؛ /نه أرد أن $ يكونوا كالملجئ ))َلَھا َخاِضِعيَن 

ْحَمِن ُمْحَدثٍ : ((رحمة منه بھم فقال  َن الر) ن ِذْكٍر م� فاختص ھذا الوصف ھنا لذلك )) َوَما َيأِْتيِھم م�

 .  
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ِھم((: وأما قوله في سورة ا/نبياء  ب� ن ر) ن ِذْكٍر م) ؛ فkنه عد إص:ح أبدانھم ))َما َيأِْتيِھم م�

القائم بما يصلح العبد ، والدين أبلغ في إص:حه مما يغذوه من طعام�ه ، وخ�ص ھ�ذا : لرب ، وا

fاِس ِحَسfاُبُھْم وَ ((: ؛ /نه قال ) ربھم(الموضع بذكر  ْعِرُضfونَ اْقَتَرَب لِلن) ، و$  ))ُھfْم ِفfي َغْفَلfٍة م)

مة من � تع�الى وفعل�ه يغفلون إ$ إذا كانوا في رغد من عيشھم، و$ سبيل إليه إ$ بمظاھرة النع

  . 1» )ربھم(ھذا بھم يقتضي وصفه بـ

وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى م�ا تق�دم ك�ل م�ن اBيت�ين م�ن حي�ث الوعي�د والت�أنيس ، 

  . فيرى أنه سبق آية ا/نبياء الوعيد والترھيب ، وسبق آية الشعراء التأنيس والتلطف 

بار ما طيه وعيد وترھيب مع تلطفه سبحانه من ا/خ لما تقدم قبل آية ا/نبياء« : ويقول 

اْقَتffَرَب ((: بھ��م بت��ذكيرھم ل��م يك��ن ليناس��ب ذل��ك ورود اس��مه ال��رحمن ، أ$ ت��رى أن قول��ه تع��الى 

اِس ِحَساُبُھمْ  ، أشد تخويفا للمخاطبين ، ثم لفظ الناس لفظ $ يخص به المؤمنون  وإنما يرد  ))لِلن)

رد الوعي�د واZن�ذار والتخوي�ف وال�دعاء ا/ول�ي إل�ى حيث يرد عموم المخاطبين، ويكث�ر حي�ث ي�

العبادة والدخول في اZس:م ، وأم�ا م�ا ذك�ر بع�د وص�فه بالغفل�ة واZع�راض وم�ا انج�ر م�ع ذل�ك 

  .. فأھل الكفر والتكذيب ، والسورة مكية ولفظ الناس عام 

وم�ه ع�ن وإع:مه أن توق�ف ق) صلى � وسلم(أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي 

اZيم��ان ، إنم��ا ھ��و بقدرت��ه تع��الى عل��يھم ، ول��و ش��اء /راھ��م آي��ة تبھ��رھم كش��ق الجب��ل ف��وق بن��ي 

َماء آَيًة َفَظل)تْ ((: إسرائيل ، وإلى ھذه اZشارة بقوله تعالى  ن الس) لْ َعَلْيِھم م� َشأْ ُنَنز� أَْعَناُقُھْم  إِن ن)

فلما كان بناء اBية على التأنيس والتلطف لمكذبين ، ، ثم رجع الك:م إلى تعنيف ا ))َلَھا َخاِضِعينَ 

وإع:مه بأن تأخير العذاب عنھم إنما ھو إبقاء منه تع�الى ليس�تجيب ) صلى � عليه وسلم(بنبينا 

  .2» من قدر له اZيمان منھم ، فأشار إلى ھذا وناسبه اسمه الرحمن

يَ ((:  في سورة الروم ْحَمِتِه َولَِتْجِرَي َوِمْن آَياِتِه أَن ُيْرِسلَ الر� ن ر) َراٍت َولُِيِذيَقُكم م� اَح ُمَبش�

َوَلَقfْد أَْرَسfْلَنا ِمfن َقْبلfَِك ُرُسVfً إَِلfى َقfْوِمِھْم  . اْلُفْلُك ِبfأَْمِرِه َولَِتْبَتُغfوا ِمfن َفْضfلِِه َوَلَعل)ُكfْم َتْشfُكُرونَ 

َناِت َفانَتَقْمَنا ِمَن ال)ِذيَن أَ  ُ ال)ِذي ُيْرِسfلُ  . ْجَرُموا َوَكاَن َحّقاً َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ َفَجاُؤوُھم ِباْلَبي� (


َماء َكْيَف َيَشاُء َوَيْجَعلُُه ِكَسفاً َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن  َياَح َفُتِثيُر َسَحاباً َفَيْبُسُطُه فِي الس) ِخVَلِِه الر�

  .} 48 – 46{ : ))ِعَباِدِه إَِذا ُھْم َيْسَتْبِشُرونَ  َفإَِذا أََصاَب ِبِه َمن َيَشاُء ِمنْ 

fَماَواِت َوا6َْْرِض َجاِعfِل اْلَمVَِئَكfِة ُرُسVfً أُولfِي ((:  وفي سورة ف�اطر ِ َفfاِطِر الس) (Zِ ُدfاْلَحْم

َ َعَلfى  (
ْثَنى َوُثVََث َوُرَباَع َيِزيُد فِي اْلَخْلِق َما َيَشاُء إِن)  ُ  . ُكfل� َشfْيٍء َقfِديرٌ أَْجِنَحٍة م) (
َمfا َيْفfَتِح 

ْحَمٍة َفVَ ُمْمِسَك َلَھا َوَما ُيْمِسْك َفVَ ُمْرِسلَ َلُه ِمن َبْعِدِه َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  اِس ِمن ر) َھا  . لِلن) َيا أَي#
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 ِ (
ِ َعَلْيُكْم َھلْ ِمْن َخالٍِق َغْيُر  (
اُس اْذُكُروا ِنْعَمَت  َماِء َوا6َْْرِض َ- إَِلَه إِ-) ُھَو الن) َن الس)  َيْرُزُقُكم م�

ِ ُتْرَجُع ا6ُمورُ  . َفأَن)ى ُتْؤَفُكونَ  (
ن َقْبلَِك َوإَِلى  َبْت ُرُسلٌ م� ُبوَك َفَقْد ُكذ� اُس إِن)  . َوإِن ُيَكذ� َھا الن) َيا أَي#

ُكُم ا ن) ِ َحق4 َفVَ َتُغر) (
ِ اْلَغُرورُ َوْعَد  (Zُكم ِبا ن) ْنَيا َوَ- َيُغر) ِخfُذوهُ  . ْلَحَياةُ الد# ْيَطاَن َلُكfْم َعfُدو4 َفات) إِن) الش)

ِعيرِ  َما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن أَْصَحاِب الس) ال)ِذيَن َكَفُروا َلُھْم َعَذاٌب َشِديٌد َوال)ِذيَن آَمُنوا  . َعُدّواً إِن)

ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبيرٌ َوَعِملُ  الَِحاِت لَُھم م) َ ُيِضfل#  . وا الص) (
َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآهُ َحَسfناً َفfإِن)  أََفَمن ُزي�

َ َعلfِيٌم ِبَمfا َيْصfَنُعونَ  (
ُ  . َمن َيَشاُء َوَيْھِدي َمن َيَشاُء َفVَ َتْذَھْب َنْفُسfَك َعَلfْيِھْم َحَسfَراٍت إِن)  (
 َو

ffَد َمْوِتَھffِه ا6َْْرَض َبْعffا ِبffٍت َفأَْحَيْيَنff ي� َيffاَح َفُتِثيffُر َسffَحاباً َفُسffْقَناهُ إَِلffى َبَلffٍد م) ا َكffَذلَِك ال)ffِذي أَْرَسffلَ الر�

  .  } 9 – 1{ :)) الن#ُشورُ 

َيfاحَ ((: ذكر في سورة الروم   ُ ال)ِذي ُيْرِسلُ الر� (
ُ )) : ، وف�ي س�ورة ف�اطر (( (
 ال)fِذي َو

َياحَ    ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟: ويأتي السؤال  . ))أَْرَسلَ الر�

ينظر ابن الزبير الغرناطي في ع:قة اللفظ بالسياق إلى السياق القريب في سورة ال�روم 

يربط بين ما وفي آية سورة فاطر . في اBية التي سبقت ھذه اBية  ) يرسل(الذي ورد فيه تكرار 

ف��اطر (ورد ف��ي ھ��ذه اBي��ة والس��ياق البعي��د ، وي��رى أن الس��ورة افتتح��ت بص��يغة أس��ماء أفع��ال 

، ولم يذكر فيه إرسال الرياح إ$ في ھذه اBية ، لذا وردت عل�ى ا/فع�ال المنس�وقة بھ�ا ) وجاعل

  .اBية ، وھي مما تمدح به جل وع: صنعه فناسب اختيار الفعل الماضي 

َيfاَح ((: أما في سورة الروم فإن قبل اBية « : طي يقول الغرنا َوِمْن آَياِتfِه أَن ُيْرِسfلَ الر�

fْم َتْشfلِِه َوَلَعل)ُكfن َفْضfوا ِمfأَْمِرِه َوِلَتْبَتُغfُك ِبfِرَي اْلُفْلfْحَمِتِه َولَِتْج ن ر) َراٍت َولُِيِذيَقُكم م� ،  ))ُكُرونَ ُمَبش�

ُ ال)ِذي ُيْرسِ (( :فبنى قوله  (
َياحَ  على البناء الذي جعل عليه ما ھو من آياته ، فحث عل�ى )) لُ الر�

  . ا$عتبار بما يعتاد من فعله تبارك � سبحانه وتعالى 

واختي�ار لف�ظ الماض�ي فيھ�ا عل�ى المس�تقبل ؛ ف�kن   –ف�اطر  –وأما في سورة الم:ئكة 

ffَماَواِت َوا6َْرْ (( :أولھ��ا  ِ َفffاِطِر الس) (Zِ ُدffاْلَحْم ًVffِة ُرُسffِئَكVَِل اْلَمffبمعن��ى فط��ر وجع��ل ،  ))ِض َجاِع ،

َياحَ ((: وخاتمة ھذه العشر من مبتدأ السورة  ُ ال)ِذي أَْرَسلَ الر� (
، فلم�ا افت�تح العش�ر م�ن أول  ))َو

السورة بالتمدح بما صنع أتبعه ما كان من جنسه مما فعل ، فكان اختيار لفظ الماضي ھھنا لذلك 

 «1 .  

َوَلْو أَن) لِل)ِذيَن َظَلُموا َما فِي ا6َْْرِض َجِميعfاً َوِمْثَلfُه َمَعfُه َ-ْفَتfَدْوا ِبfِه ((:  رة الزمرفي سو

ِ َمfا َلfْم َيُكوُنfوا َيْحَتِسfُبونَ  (
fَن  َئاُت َمfا  . ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُھم م� َوَبfَدا َلُھfْم َسfي�

ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَكَسُبوا َوحَ  َوَتfَرى ُكfل) ((:  وفي س�ورة الجاثي�ة. } 48 – 47{ : ))اَق ِبِھم م)

ٍة ُتْدَعى إَِلى ِكَتاِبَھfا اْلَيfْوَم ُتْجfَزْوَن َمfا ُكنfُتْم َتْعَملfُونَ  ٍة َجاِثَيًة ُكل# أُم) َھfَذا ِكَتاُبَنfا َينِطfُق َعَلfْيُكم  . أُم)
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ا ُكن)  ُھْم فِي  . ا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَملُونَ ِباْلَحق� إِن) الَِحاِت َفُيْدِخلُُھْم َرب# ا ال)ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص) َفأَم)

ا ال)ِذيَن َكَفُروا أََفَلْم َتُكْن آَياتِي ُتْتَلfى َعَلfْيُكْم َفاْسfَتْكَبْرُتْم  . َرْحَمِتِه َذلَِك ُھَو اْلَفْوُز اْلُمِبينُ  َوُكنfُتْم َوأَم)

ْجِرِمينَ  fاَعُة إِن  . َقْوماً م# fا َنfْدِري َمfا الس) اَعُة َ- َرْيَب ِفيَھا ُقْلfُتم م) ِ َحق4 َوالس) (
َوإَِذا ِقيلَ إِن) َوْعَد 

ُظffن# إِ-) َظّنffاً َوَمffا َنْحffُن ِبُمْسffَتْيِقِنينَ  ff . ن) َئاُت َمffا َعِملffُوا َوَحffاَق ِبِھffم م) ا َكffاُنوا ِبffِه َوَبffَدا َلُھffْم َسffي�

  . } 33 – 28{ :)) َيْسَتْھِزُئون

َئاُت َمfا َكَسfُبوا((: ذكر في سورة الزمر  َوَبfَدا (( :، وف�ي س�ورة الجاثي�ة  ))َوَبَدا َلُھْم َسfي�

َئاُت َما َعِملُوا   ما وجه المناسبة في اBيتين بين لفظھما وسياقھما ؟ : ويأتي السؤال  . ))َلُھْم َسي�

Zسكافي إلى اللفظ في السياق وع:قته ب�الخبر ووقوع�ه ، وي�رى أن ف�ي ينظر الخطيب ا

آية سورة الزمر إخبار عن وقوع الخبر في الظالمين ، وحصول الحساب ، وأنه $ تقبل م�ن أي 

  . كان فدية أو غيرھا ، بل وقع الجزاء م:زما للكسب 

ال ، فوقع الجزاء وفي آية سورة الجاثية وقوع الخبر في الظالمين وبيان صحائف ا/عم

  .م:زما لما كان من اعمال 

في ھذه السورة بناء على ما وق�ع الخب�ر ب�ه  )َكَسُبوا(: إنما جاء قوله « :يقول اZسكافي 

ِقfي ِبَوْجِھfِه ُسfوَء اْلَعfَذاِب َيfْوَم ((: عن الظالمين في اBية التي قبل ھذه اBية حيث يقول  أََفَمfن َيت)

، ث�م اعترض�ت آي�ات تؤك�د  24:  الزمرسورة )) ُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِسُبونَ الِِميَن اْلِقَياَمِة َوِقيلَ لِلظ) 

ما على الظالمين من الوعي�د ، وتق�وي م�ا للمص�دقين م�ن الوع�د إل�ى أن انتھ�ت إل�ى ذك�ر ھ�ؤ$ء 

لِل)fِذيَن َظَلُمfوا َمfا َوَلfْو أَن) : ((، فقال تعالى  ))ُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِسُبونَ ((: الظالمين الذين قيل لھم 

 ِ (
fَن   َمfا َلfْم فِي ا6َْْرِض َجِميعاً َوِمْثَلُه َمَعُه َ-ْفَتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمfِة َوَبfَدا َلُھfم م�

fا َكfاُنوا ِبfهِ .  َيُكوُنوا َيْحَتِسُبونَ  َئاُت َمfا َكَسfُبوا َوَحfاَق ِبِھfم م) ، فك�ان )) َيْسfَتْھِزُئون َوَبَدا لَُھfْم َسfي�

ولو أن للظالمين الذين تقدم ذكرھم ما في ا/رض جميعا ومثله معه $فتدوا به من سوء : المعنى 

َئاُت َما َكَسُبوا: ((العذاب ، ثم قال  ، أي الجزاء على ما كسبوا من سيئاتھم ، كم�ا )) َوَبَدا َلُھْم َسي�

، أي جزاءه ، ثم تبعه ذكر الكسب في اBي�ات الت�ي بع�دھا  ))ونَ ُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِسبُ ((: قيل لھم 

 ...  

فيھ�ا ك�الطريق ف�ي اختي�ار  )َعِملُوا(أما اBية التي في سورة الجاثية فالطريق في اختيار 

fٍة ُتfْدَعى إَِلf((: في سورة الزمر  /ن قبلھ�ا قول�ه تع�الى  )َكَسُبوا( fٍة َجاِثَيfًة ُكfل# أُم) ى َوَتfَرى ُكfل) أُم)

fا ((: ، وبع�دھا  ))ِكَتابَِھا اْلَيfْوَم ُتْجfَزْوَن َمfا ُكنfُتْم َتْعَملfُونَ  fا ُكن) َھfَذا ِكَتاُبَنfا َينِطfُق َعَلfْيُكم ِبfاْلَحق� إِن)

َئاُت َمfا َعِملfُوا ((: ، في الموضعين ، وتب�ع ذل�ك قول�ه  ))َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  َوَبfَدا لَُھfْم َسfي�
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ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَوَحاَق ِبھِ  على   )َكَسُبوا(على ما سبق ، كما بني ھناك  )َعِملُوا(فبنى )) م م)

  . 1» ما تقدم 

ويرى محمود الكرماني أن ما ورد في اBيتين محكوم بم�ا اكتنافھم�ا م�ن س�ياق ، فس�ياق 

وس�ياق .   وما يدل عليه من الع�رض للحس�اب وع�دم قب�ول الفدي�ة) كسب(سورة الزمر ورد فيه 

  .وما يدل عليه من عرض الكتاب الذي ينطق بالحق ) عمل(سورة الجاثية ورد فيه 

/ن م�ا كس�بوا ف�ي ھ�ذه الس�ورة وق�ع ب�ين ألف�اظ : علة اBية ا/ول�ى « : يقول الكرماني  

  . 2»فخصت كل سورة بما اقتضاه ... وفي الجاثية وقع بين ألفاظ العمل ... الكسب 

رناطي إل�ى م�ا ورد ف�ي اBيت�ين م�ن زاوي�ة تتم�ة الس�ياق أو تأكي�ده وينظر ابن الزبير الغ

َوَلfْو أَن) لِل)fِذيَن ((: ما ورد في الزمر تتمة لما تق�دم م�ن قول�ه تع�الى « : لتجنب التكرار ، ويقول 

fَن  َظَلُموا َما فِي ا6َْْرِض َجِميعاً َوِمْثَلُه َمَعُه َ-ْفَتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب َيfْومَ  اْلِقَياَمfِة َوَبfَدا َلُھfم م�

ِ َما َلْم َيُكوُنوا  (
يتن�اول م�ا ق�دموه م�ن س�يء )) َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسfُبونَ ((: ، فقوله  ))َيْحَتِسُبونَ 

أعمالھم غافلين عنه وناسين إياه  كان مما قصدوه فيه أنفسھم أو دون ذلك فقد حم�ل م�ن ھ�ذا م�ع 

َئاُت َمfا َعِملfُوا((: بعده ما تحص�ل م�ن قول�ه  َوَبfَدا َلُھfْم ((: وك�ان قول�ه م�ع ذل�ك )) َوَبfَدا َلُھfْم َسfي�

َئاُت َما َكَسُبوا كالتتمة المؤكدة ومتناو$ ما قصدوه وأعملوا أنفسھم فيه ، حصل من مجموع )) َسي�

  . ذلك المكتسب وغير المكتسب ، ف: فرق بين آية الزمر وآية الجاثية 

لكان تكرارا ؛ $ن ذلك حصل مما قبلھا ، ول�و قي�ل ) َما َعِملُوا: (مر ولو قيل في آية الز

لما كان وافيا بما بينا قبل أنه مقص�ود الك�:م، فتب�ين خص�وص ك�ل ) َما َكَسُبوا(: في آية الجاثية 

  .3» من الواردين بموضعه 
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  التقديم والتأخيرتوجيه المعنى عند التشابه وا-ختVف في 

لتقديم والتأخير في اBيات القرآنية تبعا للمعنى المقتضي للتقديم ، وقد يكون في كل يأتي ا

واحد من الشيئين صفة تقتضي التقديم فحينئذ يكون الترجيح /ھمھا في ذلك المح�ل ، وإن كان�ت 

ا/خرى أھم في محل آخر ، ومن ھنا تأتي أھمية النظر والتبصر ف�ي التركي�ب والس�ياق لمعرف�ة 

، فما خولف الترتيب في التركيب إ$ لمناسبة ؛ /ن ما يطرأ على التراكيب القرآنية من  المناسبة

التنويع في ا/ساليب م�ن حي�ث التش�ابه وا$خ�ت:ف ف�ي التق�ديم والت�أخير ھ�و تنوي�ع مقص�ود م�ن 

تختل�ف ع�ن  توراءه أھداف ومناسبات تنب�ه لھ�ا علم�اء المناس�بة وأش�اروا إليھ�ا ، وتل�ك اZش�ارا

  . 1لماء الب:غة الذين حصروا التقديم والتأخير با$ختصاص إشارة ع

دقي�ق ف�ي وض�ع « التقديم والتأخير في عل�م المناس�بة بالس�ياق ، ف�القرآن الك�ريم  يرتبطو

ا/لفاظ ورصفھا بجنب بعض دقة عجيبة ، فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والت�أخير ، وق�د 

ة أو تلك ، كل ذلك مراعى فيه سياق الك:م وا$تساق تكون ھناك مواطن تقتضي تقديم ھذه اللفظ

   .2» العام في التعبير على أكمل وجه وأبھى صورة 

رفض عبد القاھر الجرجاني ، وفي نظرية النظم أن يرج�ع التق�ديم والت�أخير للعناي�ة  وقد

ق�دم إن�ه : (ق�د وق�ع ف�ي ظن�ون الن�اس أن�ه يكف�ي أن يق�ال « : وا$ھتمام في كل ا/حوال ، ويقول 

م��ن غي��ر أن ي��ذكر ، م��ن أي��ن كان��ت تل��ك العناي��ة ؟ وِب��ِم ك��ان أھ��م ؟ ) للعناي��ة ؛ و/ّن ذك��ره أھ��م

ف�ي نفوس�ھم ، وھّون�وا الخط�ب في�ه ، حت�ى إن�ك ) التق�ديم والت�أخير(ولتخي}لھم ذلك، قد صغر أم�ر 

ذا لترى أكثرھم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف ، ولم تر ظّنا أزرى على صاحبه من ھ

  .3»وشبھه 

ولم يقتصر علماء المناسبة في بيان السر الب:غي على العناية وا$ھتمام ، وقد أشار عبد 

القاھر الجرج�اني إل�ى ذل�ك ف�ي نظري�ة ال�نظم ، وتوس�ع ف�ي إش�ارته علم�اء المناس�بة وبحث�وا ف�ي  

ھتم��ام أو دواع��ي ا$ھتم��ام ، وا/س��رار الت��ي وراءه ؛ /ن ا$قتص��ار عل��ى الق��ول ب��أن التق��ديم ل:

فا$عتماد على بناء « ا$ختصاص $ يفسر تلك ا/سرار واللطائف التي يشع بھا التعبير القرآني 
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الجملة في دراسة النص وتفسيره $ محيد عنه و$ بديل له لمن يريد أن يقدم دراسة نصية مقنعة 

 «1.  

َعَصfاَك اْلَحَجfَر َفfانَفَجَرْت َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلَنا اْضf((:  في سورة البقرة ِرب ب�

ffَو-َ َتْعَث ِ (
ْزِق  ْشffَرَبُھْم ُكلffُوْا َواْشffَرُبوْا ِمffن ر� ْوْا ِفffي ِمْنffُه اْثَنَتffا َعْشffَرَة َعْينffاً َقffْد َعلffَِم ُكffل# أَُنffاٍس م)

ْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َوا . ا6َْرِض ُمْفِسِدينَ  fا َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن ن) fَك ُيْخfِرْج َلَنfا ِمم) ِحfٍد َفfاْدُع َلَنfا َرب)

آِئَھا َوفُوِمَھا َوَعَدِسَھا َوَبَصلَِھا َقالَ أََتْسَتْبِدلُوَن ال)ِذي ُھَو أَْدَنfى  ِبال)fِذي ُتنبُِت ا6َْرُض ِمن َبْقلَِھا َوِقث)

ا َسأَْلُتْم َوُضِرَبْت  ِ ُھَو َخْيٌر اْھِبُطوْا ِمْصراً َفإِن) َلُكم م) (
َن  ل)ُة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب م� َعَلْيِھُم الذ�

يَن ِبَغْيِر اْلَحق� َذلَِك ِبَما َعَصوْا و)  ِبي� ِ َوَيْقُتلُوَن الن) (
ُھْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت  )) َكاُنوْا َيْعَتُدونَ َذلَِك ِبأَن)

: }60 – 61 { .  

وُكْم إِ-) أًَذى َوإِن ُيَقffاِتلُوُكْم ُيَول#ffوُكُم ا6َُدَبffاَر ُثffم) -َ ((:  وف��ي س��ورة آل عم��ران َلffن َيُضffر#

fاِس َوَبfآُؤوا ِبَغَضfٍب  . ُينَصُرونَ  َن الن) ْن ّ
ِ َوَحْبٍل م� ل)ُة أَْيَن َما ُثقُِفوْا إِ-) ِبَحْبٍل م� ُضِرَبْت َعَلْيِھُم الذ�

َن ّ
ِ َوُضِرَبْت َعَليْ  ُھْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت ّ
ِ َوَيْقُتلُوَن ا6َنِبَياَء ِبَغْيfِر َحfقi م� ِھُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبأَن)

َكاُنوْا َيْعَتُدونَ    .} 112 – 111{ : ))َذلَِك ِبَما َعَصوا و)

ل)f((: ترتب في سورة البقرة الذلة ، المس�كنة ، الغض�ب  ُة َواْلَمْسfَكَنُة َوُضfِرَبْت َعَلfْيِھُم الذ�

 ِ (
َن  ُضfِرَبْت ((: الذلة ، الغضب ، المسكنة : ، وترتب في سورة آل عمران  ))َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب م�

 ِ
fَن ّ fاِس َوَبfآُؤوا ِبَغَضfٍب م� fَن الن) fْن ّ
ِ َوَحْبfٍل م� ل)ُة أَْيَن َما ُثِقفُوْا إِ-) ِبَحْبfٍل م� َبْت  َوُضfرِ َعَلْيِھُم الذ�

  . )) َعَلْيِھُم اْلَمْسَكَنةُ 

إن سياق سورة البقرة خطاب لبني إسرائيل المعاصرين : المناسبة بين قصتين مختلفتين 

يدعوھم فيه ل5يمان ، ويحذرھم أن يحل بھ�م م�ا ح�ل بأس�:فھم ) صلى � عليه وآله وسلم(للنبي 

ا/ش�د عن�دھم ، $ ا/ش�د ف�ي نف�س من العقوبات ، ولھذا فقد جاء الترتيب في سورة البق�رة ب�ذكر 

ا/مر ، وذلك أن الذي يرونه من حالھم ، ويقرون به جم�يعھم ھ�و م�ا ھ�م علي�ه م�ن الذل�ة ، وأم�ا 

المسكنة وھي الفقر ، وإن كانت شاملة لھم بالمعنى ا/عظم ، وھو فقر القلوب إ$ أنھا أقل خطرا 

  . عندھم من الذلة 

والم�ؤمنين ، ) ص�لى � علي�ه وآل�ه وس�لم(ي والسياق ف�ي س�ورة آل عم�ران خط�اب للنب�

وتبّين حال ھؤ$ء اليھود للمؤمنين ، ولھذا فقد بدأت آياتھا ببي�ان ض�رب الذل�ة عل�يھم ، واس�تثنت 

منه حالة تضبط ع:قة المؤمنين باليھود ، فقد كان لھذا القيد فائدته ، حيث كان يبين أمرا شرعيا 

أن ھؤ$ء اليھود ، فكان البدء بالحكم الذي يمس المؤمنين وقدريا، $ بد أن يعلمه المؤمنون في ش

  . ، وبھذا يتبين السر في البدء ببيان ضرب الذلة 
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لما «:  وقد لحظ ابن الزبير الغرناطي أن التقديم والتأخير لغرض يناسب السياق ، وقال 

ا$نتفاع به وذلك سألوا عن مأكلھم ما فيه خّسة وما يستلزم الذلة والعار والمھنة في التوصل إلى 

آِئَھfا َوُفوِمَھfا : ((ما طلبوه في قولھم  fا ُتنِبfُت ا6َْرُض ِمfن َبْقلَِھfا َوِقث) fَك ُيْخfِرْج لََنfا ِمم) َفfاْدُع َلَنfا َرب)

، عوض�ا مم�ا $ تكل�ف في�ه و$ مش�قة م�ن الم�ن والس�لوى ال�ذي ك�ان ين��زل )) َوَعَدِسfَھا َوَبَصfلَِھا

، )) أََتْسَتْبِدلُوَن ال)ِذي ُھَو أَْدَنى ِبال)ِذي ُھfَو َخْيfرٌ : ((ولھذا قيل لھم عليھم عند الحاجة بغير مؤنة ، 

فلما سألوا ما يستلزم مھنة النفس ودناءة الحال لما أجرى به � تعالى العادة م�ن أن ال�ذي س�ألوه 

ب�ه $ يتوصل إليه إ$ بتكلف ومشقة ، فلما سألوا م�ا حاص�له خس�ة وامتھ�ان ناس�ب ذل�ك أن ين�اط 

وينبئ عليه ذكر ضرب الذلة والمس�كنة عل�يھم ث�م أعق�ب ذل�ك م�ا ب�اؤوا ب�ه م�ن غض�ب � ال�ذي 

  . سبق به القدر عليھم 

وُكْم إِ-) أًَذى َوإِن ُيَقffاِتلُوُكْم ُيَول#ffوُكُم ((: ولم��ا تق��دم ف��ي آل عم��ران قول��ه تع��الى  َلffن َيُضffر#

يم ما $ نصرة لھم معه و$ ف:ح وھو م�ا ب�اؤوا ب�ه م�ن ، ناسب ھذا تقد ))6َُدَباَر ُثم) -َ ُينَصُرونَ ا

َن ّ
ِ ((: غضب � عليھم فقال تعالى    .1»، فجاء كل على ما يناسب وي:ءم)) َوَبآُؤوا ِبَغَضٍب م�

ى َفffاْكُتبُ ((:  ف��ي س��ورة البق��رة َسffّمً َھffا ال)ffِذيَن آَمُنffوْا إَِذا َتffَداَينُتم ِبffَدْيٍن إَِلffى أََجffٍل م# وهُ َيffا أَي#

ْيَنُكْم َكاتٌِب ِباْلَعْدِل َو-َ َيأَْب َكاتٌِب أَْن َيْكُتَب َكَما َعل)َمُه ّ
ُ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملِ  ِل ال)ِذي َعَلْيِه اْلَحق# َوْلَيْكُتب ب)

ُه َو-َ َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً َفإن َكاَن ال)ِذي َعَلْيِه اْلَحfق# َسfِف  ِق ّ
َ َرب) يھاً أَْو َضfِعيفاً أَْو -َ َيْسfَتِطيُع َوْلَيت)

َجfالُِكْم َفfإِن ل)fْم َيُكوَنfا َرُجَلfيْ  ُه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشfِھُدوْا َشfِھيَدْيِن مfن ر� ِن َفَرُجfلٌ أَن ُيِمل) ُھَو َفْلُيْملِلْ َولِي#

َھَداء أَن َتِضل) ْإْحَداُھَما فَ  ن َتْرَضْوَن ِمَن الش# َھَداء َواْمَرأََتاِن ِمم) َر إِْحَداُھَما ا6ُْخَرى َو-َ َيأَْب الش# ُتَذك�

َھاَدِة إَِذا َما ُدُعوْا َو-َ َتْسأَُمْوْا أَن َتْكُتُبْوهُ َصِغيراً أَو َكِبيراً إَِلى أََجِلِه َذلُِكْم أَْقَسُط ِعنَد ّ
ِ َوأَ  ْقوُم لِلش)

fوَن ِتَجfا َوأَْدَنى أَ-) َتْرَتاُبوْا إِ-) أَن َتُكfاٌح أَ-) َتْكُتُبوَھfْيُكْم ُجَنfْيَس َعَلfَنُكْم َفَلfِديُروَنَھا َبْيfَرًة ُتfاَرًة َحاِض

ُقfواْ  ُه فُُسوٌق ِبُكْم َوات) 
َ َوُيَعل�ُمُكfُم َوأَْشِھُدْوْا إَِذا َتَباَيْعُتْم َو-َ ُيَضآر) َكاِتٌب َو-َ َشِھيٌد َوإِن َتْفَعلُوْا َفإِن)ّ 

 ُ
ْقُبوَضffٌة َفffإِْن أَِمffَن  . ِبُكffل� َشffْيٍء َعلffِيمٌ ّ
ُ َوّ َوإِن ُكنffُتْم َعَلffى َسffَفٍر َوَلffْم َتِجffُدوْا َكاِتبffاً َفِرَھffاٌن م)

َھاَدَة َوَمن يَ  ُه َو-َ َتْكُتُموْا الش) ِق ّ
َ َرب) ُه آِثٌم ْكُتْمَھا َفإِن) َبْعُضُكم َبْعضاً َفْلُيَؤد� ال)ِذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َوْلَيت)

َماواِت َوَما فِي ا6َْرِض َوإِن ُتْبُدوْا َما ِفfي أَنُفِسfُكْم أَْو .  َقْلُبُه َوّ
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ  ِ ما فِي الس) ( �Z

ُب َمن َيَشاُء َوّ
ُ َعَلى ُكfل� َشfْيءٍ   282{ :)) َقfِديرٌ  ُتْخُفوهُ ُيَحاِسْبُكم ِبِه ّ
ُ َفَيْغِفُر لَِمن َيَشاُء َوُيَعذ�

– 284 { .  

ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن أَْولَِياء ِمfن ُدْوِن اْلُمfْؤِمِنيَن َوَمfن ((:  وفي سورة آل عمران -) َيت)

ُرُكُم ّ
ُ َنْفَسهُ  ُقوْا ِمْنُھْم ُتَقاًة َوُيَحذ�  .َوإَِلى ّ
ِ اْلَمِصfيرُ  َيْفَعلْ َذِلَك َفَلْيَس ِمَن ّ
ِ فِي َشْيٍء إِ-) أَن َتت)
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fَماَواِت َوَمfا ِفfي ا6ْرِض وَ  
ُ ُقلْ إِن ُتْخُفوْا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو ُتْبُدوهُ َيْعَلْمُه ّ
ُ َوَيْعَلُم َما فِي الس)ّ

  .  } 29 – 28{ :)) َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ 

، وفي سورة آل عمران  ))ِسُكْم أَْو ُتْخُفوهُ َوإِن ُتْبُدوْا َما فِي أَنُف ((: ذكر في سورة البقرة 

  ما وجه المناسبة في التقديم والتأخير ؟.  ))إِن ُتْخُفوْا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو ُتْبُدوهُ ((: 

الس��ياق ف��ي س��ورة البق��رة لبي��ان أحك��ام مخصوص��ة ف��ي : المناس��بة ف��ي بي��ان ا/حك��ام 

  . ء معام:ت مھمة ناسبھا تقديم البدء وتأخير اZخفا

والسياق ف�ي س�ورة آل عم�ران متض�من النھ�ي والزج�ر ، فناس�به تق�ديم اZخف�اء وت�أخير 

لذا يربط ابن الزبير الغرناطي ما كان من تقديم وتأخير بغ�رض مناس�ب للس�ياق فالس�ياق . البدء 

في سورة آل عم�ران يتح�دث ف�ي المن�افقين فناس�به تق�ديم اZخف�اء ؛ /ن الس�ياق ورد في�ه الزج�ر 

والسياق في سورة البقرة ل�م ي�ذكر فيھ�ا النف�اق و$ ص�فة أھل�ه فناس�ب تق�ديم الب�دء /ن . د والتھدي

  .السياق ورد فيه بعض المعام:ت المخصوصة 

-) ((: قد تقدم آي�ة آل عم�ران قول�ه تع�الى ناھي�ا وزاج�را « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن أَْولَِياء مِ  ، وح�ذر تع�الى م�ن ذل�ك أش�د التح�ذير إ$  ))ن ُدْوِن اْلُمfْؤِمِنينَ َيت)

ُقfوْا ِمfْنُھْم ُتَقfاةً ((: عند التقية فقال تعالى  ، ث�م ))َوَمن َيْفَعلْ َذلَِك َفَلْيَس ِمَن ّ
ِ فِي َشْيٍء إِ-) أَن َتت)

ُرُكُم ّ
ُ َنْفَسهُ ((: اتبع تعالى بتأكيد التحذير فقال ، فلم�ا  ))َوإَِلfى ّ
ِ اْلَمِصfيرُ ((: ، ثم ق�ال  ))َوُيَحذ�

نھاھم عن المرتكب الذي به امتياز المنافقين كان آكد شيء وأھمه إع:مھم بأن�ه س�بحانه يعل�م م�ا 

يخفون كعلمه ما يبدون لبناء المنافقين كفرھم على ما جھلوه ما عليه س�بحانه بخفي�ات ض�مائرھم 

بحانه وتك��ذيبا لرس��وله ، أل��م يعلم��وا أن � يعل��م س��رھم وإلح��ادھم ف��ي ذل��ك جھ��: بم��ا يج��ب G س��

  ... ونجواھم وأن � ع:ّم الغيوب ؟ فھذا وجه تقديم اZخفاء في آية آل عمران 

أما آية البقرة فلم يجر فيھا ذكر النفاق و$ صفة أھله وإنما الخطاب فيھا ، وفي آية الدين 

َوإِن ُتْبfُدوْا ((: ھم من ا/حكام فورد فيھا قوله تعالىقبلھا وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخص

 ُ
مقدما فيھا ب�ادي أعم�الھم بن�اء عل�ى س�:مة ب�واطنھم )) َما فِي أَنُفِسُكْم أَْو ُتْخُفوهُ ُيَحاِسْبُكم ِبِه ّ

وھ��ذا ج��ار مط��رد فيم��ا يلح��ق بھ��ذا الض��رب كم��ا أط��رد الب��دء ... وتن��زھھم ع��ن ص��فة المن��افقين 

ف�اطرد م�ا ذكرن�اه .. Zع:ن حيث يتقدم ذكر أھل الكف�ر أو ين�تظم الك�:م ب�ذكرھم باZخفاء على ا

  .  1» في الطرفين على رعي اZيمان والنفاق ، وجاء كل على ما يناسب 

وھ��ذا تحلي��ل لتركي��ب التق��ديم والت��أخير لطي��ف ج��دا ، ي��دل عل��ى النظ��رة الش��مولية لل��نص 

  . بينه وبين ما كان من التقديم والتأخير القرآني بحيث يرى ما اطرد من ا/ساليب فيربط 
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َمfَراِت ((:  في سورة البقرة َوإِْذ َقالَ إِْبَراِھيُم َرب� اْجَعلْ َھـََذا َبلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْھَلُه ِمَن الث)

ُعُه َقلِيVً ُثم) أَ  fاِر َوِبfْئَس َمْن آَمَن ِمْنُھم ِباZِّ َواْلَيْوِم ا[ِخِر َقالَ َوَمن َكَفَر َفأَُمت� هُ إَِلى َعfَذاِب الن) ْضَطر#

ِميُع الْ  . اْلَمِصيرُ  َك أَنَت الس) ا إِن) َنا َتَقب)لْ ِمن)  َعلfِيمُ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِھيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيلُ َرب)

. f ِتَنfا أُم) ي) َنا َواْجَعْلَنfا ُمْسfلَِمْيِن َلfَك َوِمfن ُذر� fَك أَنfَت َرب) ْسfلَِمًة ل)fَك َوأَِرَنfا َمَناِسfَكَنا َوُتfْب َعَلْيَنfا إِن) ًة م#

ِحيمُ  اُب الر) و) fْنُھْم َيْتلfُو َعَلfْيِھْم آَياِتfَك َوُيَعل�ُمُھfُم اْلِكَتfاَب َواْلِحْكَمfَة  . الت) َنfا َواْبَعfْث ِفfيِھْم َرُسfو-ً م� َرب)

َك أَنَت الَعِزيُز ا يِھْم إِن)   . } 129 – 126{ : ))لَحِكيمُ َوُيَزك�

ُم ((:  وفي سورة آل عمران َن ّ
ِ َوَمأَْواهُ َجَھن) َبَع ِرْضَواَن ّ
ِ َكَمن َباء ِبَسْخٍط م� أََفَمِن ات)

ؤِمِنيَن إِْذ لََقfْد َمfن) ّ
ُ َعَلfى اْلُمf . ُھْم َدَرَجاٌت ِعنfَد ّ
ِ وّ
ُ َبِصfيٌر ِبَمfا َيْعَملfُونَ  . َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 

يِھْم َوُيَعل�ُمُھمُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ْن أَنُفِسِھْم َيْتلُو َعَلْيِھْم آَياِتِه َوُيَزك� َوإِن َكاُنواْ ِمن  َبَعَث ِفيِھْم َرُسو-ً م�

ِبينٍ    .} 164 – 162{ : ))َقْبلُ لَفِي َضVٍل م#

يِھمْ  َيْتلُو َعَلْيِھْم آَياِتكَ ((: ذكر في سورة البقرة  ، وفي  ))َوُيَعل�ُمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزك�

يِھْم َوُيَعل� (( :سورة آل عمران  ما وج�ه المناس�بة .  ))ُمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ َيْتلُو َعَلْيِھْم آَياِتِه َوُيَزك�

  في التقديم والتـخير ؟ 

، متعلق�ا بالذري�ة الم�دعو لھ�ا ) الس�:معلي�ه (السياق في سورة البقرة يتحدث في إب�راھيم 

  . بالھدية قبل الض:ل 

وقوم�ه ) ص�لى � علي�ه وآل�ه وس�لم(والسياق في سورة آل عمران متعل�ق ب�النبي محم�د 

وھذا ما لحظه ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من تقديم وتأخير . ووقوع الھداية لھم بعد الض:ل 

ي��ة بالھدي��ة قب��ل الض��:ل ت��أخر التزكي��ة ، وف��ي س��ورة آل ، فف��ي س��ورة البق��رة ناس��ب ال��دعاء للذر

  .عمران ناسب ا$متنان بالھداية تقدم التزكية 

قب��ل وج��ود ) علي��ه الس��:م(لم��ا كان��ت دع��وة إب��راھيم « : يق��ول اب��ن الزبي��ر الغرن��اطي 

الض:ل في الذرية المدعو لھا ، وإنم�ا تحص�ل لھ�م ت�زكيتھم ورف�ع ض�:لھم المتوق�ع وقوع�ه بم�ا 

ه م��ن التعل��يم وم��ا يتل��ى عل��يھم م��ن اBي��ات ؛ /ن ذل��ك ھ��و الس��بب ف��ي حص��ول التزكي��ة يمنحون��

.. والس��:مة م��ن الض��:ل إذا وفق��وا ل:نقي��اد ل��ه ، أ$ ت��رى أن ارتب��اط التزكي��ة بأعم��ال الطاع��ات 

وإنم��ا كان��ت تزكي��ة لھ��م بانقي��ادھم للطاع��ة فيم��ا يط��البھم ب��ه م��ن ذل��ك ويأخ��ذه م��نھم ، فت��أخر ذك��ر 

سببة عما به تحصل وذلك بعد ھدايتھم ل5يمان ، فجاء على الترتيب من بن�اء المس�بب التزكية الم

  . على سببه 

ولما كان مقصود اBيتين ا/خيرتين إنما ھو ذك�ر ا$متن�ان عل�يھم بھ�دايتھم بع�د الض�:ل 

 ، أخر ذكر تعليمھم الكتاب) عليه الس:م(الذي كان قد وجد منھم والتعريف بإجابة دعوة إبراھيم 

والحكمة المزيلين لض:لھم ليكون تل�وه ذك�ر الض�:ل ال�ذي أنق�ذھم � من�ه بم�ا علمھ�م وأعط�اھم 
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ويعلمھ��م م��ا ب��ه زوال : وأم��تن عل��يھم ، وھ��و ث��اني المس��ببين ، فك��ان الك��:م ف��ي ق��وة أن ل��و قي��ل 

ض:لھم ، وأخر في ھاتين اBيتين ذكر السبب ليوصل بمسببه ا/كيد ھنا الذي كان ق�د وق�ع وھ�و 

رفع ض:لھم من عظ�يم محنت�ه ، ول�و أخ�ر ذك�ر التزكي�ة لم�ا أح�رز ھ�ذا المعن�ى المقص�ود ھن�ا ، 

فاخت:ف الترتيب إنما ھو بحسب اخت:ف المقصودين ورعي ما ذكر ، فورد كل عل�ى م�ا يج�ب 

  . 1» ويناسب 

وما وجه به ابن الزبي�ر الغرن�اطي تركي�ب التق�ديم والت�أخير متعل�ق ب�الت:زم الس�ببي ف�ي 

  . اقين ، وھو أوسع من توجيه ھذا التركيب با$ھتمام أو ا$ختصاص السي

َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمن َبْعلَِھا ُنُشوزاً أَْو إِْعَراضاً َفVَ ُجَناَْح َعَلْيِھَما أَن ((:  في سورة النساء

fح)  ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت ا6َنُفfُس الش# ُقfوْا َفfإِن) ّ
َ َكfاَن  ُيْصلَِحا َبْيَنُھَما ُصْلحاً َوالص# َوإِن ُتْحِسfُنوْا َوَتت)

َسfاء َوَلfْو َحَرْصfُتْم َفVfَ َتِميلfُوْا ُكfل) اْلَمْيfِل  . ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيراً  َوَلن َتْسfَتِطيُعوْا أَن َتْعfِدلُوْا َبfْيَن الن�

ُقوْا َفإِن)  ِحيماً َفَتَذُروَھا َكاْلُمَعل)َقِة َوإِن ُتْصلُِحوْا َوَتت) ن  . ّ
َ َكاَن َغُفوراً ر) َقا ُيْغِن ّ
ُ ُكVًّ م� َوإِن َيَتَفر)

ْيَنا ال)fِذيَن أُوُتfوْا  . َسَعِتِه َوَكاَن ّ
ُ َواِسعاً َحِكيماً  َماَواِت َوَما فِي ا6َْرِض َولََقْد َوص) َوZِّ َما فِي الس)

اُكْم أَِن ا َماَواِت َوَما فِي ا6َْرِض َوَكاَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلُِكْم َوإِي) ِ َما فِي الس) ّZِ (َوإِن َتْكُفُروْا َفإِن َ
ُقوْا ّ ت)


ُ َغِنّياً َحِميداً ّ .  ًVَوِكي ِZَّماَواِت َوَما فِي ا6َْرِض َوَكَفى ِبا ِ َما فِي الس) ّZِا  . َوfَھ إِن َيَشأْ ُيfْذِھْبُكْم أَي#

اُس َوَيأِْت ِب  ْنَيا  . آَخِريَن َوَكاَن ّ
ُ َعَلى َذلَِك َقِديراً الن) ْنَيا َفِعنَد ّ
ِ َثَواُب الfد# ن َكاَن ُيِريُد َثَواَب الد# م)

ِ َوَلfْو  . َوا[ِخَرِة َوَكاَن ّ
ُ َسِميعاً َبِصيراً  ّZِ َھَداءfِط ُشfاِميَن ِباْلِقْس َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوْا ُكوُنfوْا َقfو) َيا أَي#

ِبعُ عَ  وْا اْلَھfَوى أَن َلى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َوا6َْقَرِبيَن إِن َيُكْن َغِنّياً أَْو َفَقيراً َفاZُّ أَْوَلى ِبِھَما َفVَ َتت)

  .} 135 – 128{ : ))َتْعِدلُوْا َوإِن َتْلُووْا أَْو ُتْعِرُضوْا َفإِن) ّ
َ َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيراً 

َواْذُكُروْا ِنْعَمَة ّ
ِ َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه ال)ِذي َواَثَقُكم ِبِه إِْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا ((: وفي سورة المائدة  

fُدورِ  ُقوْا ّ
َ إِن) ّ
َ َعلِيٌم ِبfَذاِت الص# ِ ُشf . َوأََطْعَنا َوات) ّZِ اِميَن َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوْا ُكوُنfوْا َقfو) َھَداء َيfا أَي#

 َ
ُقوْا ّ ْقَوى َوات) ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى أَ-) َتْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُھَو أَْقَرُب لِلت)  إِن) ّ
َ َخِبيٌر ِباْلِقْسِط َو-َ َيْجِرَمن)

  . }  8 – 7 {:  ))ِبَما َتْعَملُونَ 

اِميَن ِباْلِقْسfِط ُشfَھدَ ((: ذكر ف�ي س�ورة النس�اء  ِ ُكوُنfوْا َقfو) ّZِ وف�ي س�ورة المائ�دة  ))اء ، :

ِ ُشَھَداء ِباْلِقْسطِ (( ّZِ اِميَن   ما وجه التقديم والتأخير ؟ .   ))ُكوُنوْا َقو)

السياق في آية سورة النساء متعلق بما تقدم من ذكر النس�اء والنش�وز والمص�الحة بي�نھن 

وق�د نظ�ر . س�مع والطاع�ة G والسياق في سورة المائدة متعلق ب�ذكر الميث�اق وال. وبين ا/زواج 

الخطيب اZسكافي إلى السياق في سورة النساء وع:قت�ه ب�القرب م�ن اZنس�ان وھ�م ذوي القرب�ى 

  .فناسب تقديم القيومية ، والسياق في سورة المائدة متعلق بالو$ة فناسب تقديم القسط 
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ج�ل م�ن عن�ده إن اBية ا/ول�ى ف�ي الش�ھادة أم�را G ع�ز و« :  يقول الخطيب اZسكافي 

شھادة أن يقوم بالحق فيھا ، ويشھد G تعالى على كل من عنده حق لغيره يمنعه إياه حت�ى يص�ل 

اِمينَ (؛ /نه من تمام ) ِباْلِقْسطِ (قوموا : إليه ، فقال  وأم�ا . إذ فِعلُ�ه يتع�دى إل�ى مفعول�ه بالب�اء) َقfو)

اِمينَ (فإنھ�ا إذا كان�ت ح�ا$ م�ن الض�مير ف�ي ) ُشَھَداء( ، وك�ذلك إن كان�ت خب�را ثاني�ا ، وإن ) َقfو)

اِمينَ (كانت صفة لـ ِ (وأما قوله . فإن حقھا أن تجيء بعدھا ) َقو) ّZِ ( بعد)فلتعلقه بالشھادة ) ُشَھَداء

َوَلْو : (كونوا شھداء G، $ للھو والميل إلى ذوي القربى ، والدليل على ذلك أنه قال : ، كأنه قال 

ة اZنس�ان عل�ى نفس�ه أن يق�ر ب�الحق لخص�مه ، أي افعل�وا ذل�ك G وإن ك�ان وشھاد) َعَلى أَنُفِسُكمْ 

  ... عليكم أو على الوالدين وذوي القربى منكم 

اِميَن : (وأما اBية التي في سورة المائدة فإن فحواھا يدل على أنھا للو$ة فقال  ُكوُنوْا َقfو)

 ِ ّZِ ( لنفع ، ويك�ون $) ِطfا(متعلق�ا ب�ـ) ِباْلِقْس كون�وا ق�وامين /ج�ل طاع�ة � بالع�دل : أي ) ِمينَ َقfو)

.. وس�ائط ب�ين الخ�الق والخْل�ق ، أو ب�ين النب�ي وأمت�ه : أي ) ُشfَھَداء(والحكم به في ح�ال ك�ونكم 

فالقائم بتنفي�ذ أحك�ام � تع�الى ب�ين خلق�ه إذا وّف�ى م�ا علي�ه م�ن حق�ه ، فھ�و ش�ھيد عل�ى م�ن ولي�ه 

َو-َ ((: وال�دليل عل�ى أن الخط�اب لِ�و$ة ا/حك�ام قول�ه بع�ده  والرسول شھيد عليه بما نقل�ه إلي�ه ،

ْقfَوى ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى أَ-) َتْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُھَو أَْقfَرُب لِلت) ، وذل�ك ع�ام ف�ي المخ�الفين م�ن  ))َيْجِرَمن)

دو ع�د$ اعدلوا عل�ى ال�ولي والع�: أھل ا/ديان والموافقين ممن حصلت لھم بغضة وعداوة ، أي 

  .1» واحدا 

، واختل�ف تعل�ق لف�ظ ) قوامين(ويرى محمود الكرماني أن القسط متعلق في السورتين بـ

« : يق�ول ) قوامين(، وفي سورة المائدة تعلق بـ) شھداء(، في سورة النساء تعلق بـ) �(الج:لة 

لضمير ف�ي ق�وامين يجوز أن يكون حا$ من ا) شھداء(قوامين فعله يتعدى إلى المفعول بالباء ، و

في ھذه الس�ورة ) G(، و) قوامين(ويجوز أن يكون صفة لـ) كان(، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لـ

)) َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َوا6َْقَرِبينَ : ((متعلق بالشھادة ، وھي المراد من اBية بدليل قوله 

  . ، اشھدوا � $ للميل إلى ا/قربين 

ُكْم َشfَنآُن : ((، والخطاب للو$ة بدليل قوله )قوامين(في المائدة متعلق بـ) G(و َو-َ َيْجِرَمن)

  . 2» أي كونوا قوامين G $ لنفع ، فإنكم شھداء على الناس )) َقْومٍ 

ويرى فخر الدين الرازي في تفسير آية سورة النساء أن اتصال ھذه اBي�ة بم�ا قبلھ�ا م�ن 

أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينھن وبين ا/زواج عقبه با/مر : ل ا/و« : وجوه 

  .. بأداء حقوق � تعالى ، وبالشھادة Zحياء حقوق � 
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أن � تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا ، وأمرھم بأن : الثاني 

  .. Bية يكونوا طالبين لثواب اBخرة ذكر عقيبه ھذه ا

وأمرھم باZشھاد عن�د دف�ع أم�وال .. أنه تقدم في ھذه السورة أمر الناس بالقسط : الثالث 

   .1» اليتامى إليھم ، وأمرھم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل � 

ھذا أيضا متصل بم�ا قبل�ه ، والم�راد ح�ثھم عل�ى « : ويقول في تفسير آية سورة المائدة 

  . 2»  تعالى ا$نقياد لتكاليف �

ووافق بدر الدين بن جماع�ة م�ن تقدم�ه ف�ي توجي�ه التق�ديم والت�أخير ف�ي س�ورة النس�اء ، 

واختل��ف معھ��م ف��ي اتص��ال س��ورة المائ��دة بم��ا قبلھ��ا م��ن أحك��ام تتعل��ق بال��دين والوف��اء ب��العھود 

ن تقدمھا نشوز الرج�ال وإعراض�ھم ع� –في سورة النساء  –إن اBية ھنا « : والمواثيق ، وقال 

َوَلffن ((النس��اء والص��لح عل��ى م��اٍل ، وإص��:ح ح��ال ال��زوجين ، واZحس��ان إل��يھن وقول��ه تع��الى 

َساء ، وشبه ذل�ك  )) َوأَن َتُقوُموْا لِْلَيَتاَمى ِباْلِقْسطِ ((، وقوله تعالى  ))َتْسَتِطيُعوْا أَن َتْعِدلُوْا َبْيَن الن�

بين ا/زواج وغيرھن ، واش�ھدوا G $  كونوا قوامين بالعدل: فناسب تقديم القسط وھو العدل أي

  . نفس أو قرابة  ةلمراعا

جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين ، والوفاء بالعھود والمواثيق لقوله تعالى في : وآية المائدة 

َواْذُكfُروْا ِنْعَمfَة ّ
ِ (: ، إل�ى آخ�ره ، وقول�ه تع�الى قب�ل ھ�ذه اBي�ة ) أَْوُفوْا ِباْلُعُقودِ : (أول السورة 

) �(، ولما تضمنت اBيات قبلھا من أمر ونھي ، فناسب تق�ديم  )َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه ال)ِذي َواَثَقُكم بِهِ 

  .3» أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نھيتم G ، وإذا شھدتم فاشھدوا بالعدل $ بالھوى 

 الفص�احة ف�ي والتف�نن الك�:م ف�ي لتوس�عورأي أبي حيان في التق�ديم والت�أخير أن�ه ج�اء ل

 قائم�اً  يكون أن بالقسط قائماً  كان نومَ  ، بالقسط شاھداً  يكون أن G قائماً  كان نمَ  يلزم«  : وقال 

G ، $إ  Nوا/ق�ربين الوال�دين وعل�ى نفسه على ا$عتراف معرض في جاءت النساء في التي أن ، 

  .  قرابة و$ والد و$ نفس محاباة غير من والسواء،  العدل ھو الذي بالقسط فيھا فبدئ

 G بالقيام فيھا فبدئ ، واZحن العداوات ترك معرض في جاءت –سورة المائدة  – وھنا

 المحب���ة مع���رض ف���ي ف��التي،  بالع���دل بالش���ھادة أردف ث��م ، للم���ؤمنين أردع /ن���ه؛  أو$ً  تع��الى

 G، بالقي�ام يھ�اف بدئ والشنآن العداوة معرض وفي ، القسط وھو،  آكد ھو بما فيه بدئ والمحاباة

: وقول�ه واZع�راض النش�وز ح�ديث ھن�اك فتق�دم وأيض�اً .  إلي�ه ب�ه ج�يء بم�ا مع�رض كل فناسب
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 تق�ديم ذك�ر فناس�ب،  ))َفVfَ ُجَنfاَْح َعَلْيِھَمfا أَن ُيْصfلَِحا((:  وقول�ه ،)) َوَلن َتْسَتِطيُعوْا أَن َتْعِدلُوا((

  .1»  القسط ذكر يجاورھا أن فناسب،  العداوة ذكر تأخر وھنا ، القسط

 ذلك ووجه« : وأشار الطاھر بن عاشور إلى ارتباط التقديم والتأخير بالسياق ، في قوله 

ا أَنَزْلَنfا ((:  بقوله المبتدأة الحقوق في القضاء آيات عقب وردت الّنساء سورة في الّتي اBية أنّ  إِن)

اِس ِب   لقضية تعّرضت ثمّ  ،} 105:  النساء سورة{ ))َما أََراَك ّ
ُ إَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحق� لَِتْحُكَم َبْيَن الن)

 بأحك�ام أردف�ت ث�مّ  ،} 105:  النس�اءسورة { ))َو-َ َتُكن ل�ْلَخآِئِنيَن َخِصيماً ((:  قوله في أبيرق بني

ْا ُكوُنfو(( فيھ�ا ق�ّدم فل�ذلك.  فالش�ھادة الع�دل أم�رَ  فيھ�ا ا/ھ�مّ  فك�ان ، والّنس�اء الّرجال بين المعاملة

 ِ ّZِ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَھَداء  ولذلك ، القضاء في العدل ھو فيھا فالقسط ؛ }135:  النساء سورة{ ))َقو)

اِميَن ِباْلِقْسطِ ((: إذ قال  بالباء إليه عّدي   . )) ُكوُنوْا َقو)

 الت��ذكير بع��د واردة فھ��ي –ف��ي س��ورة المائ��دة  –وأم��ا اBي��ة الت��ي نح��ن بص��دد تفس��يرھا 

 ع�ّدي ول�ذلك ، ل�ه بعھ�ودھم ل�ه الوف�اء أي ، G القي�ام على ضّ للح ا/ّول المقام فكان ، � بميثاق

اِمينَ (:  قوله ِ (:  قولُه أتبع شھادة العھد كان وإذ.  بال:م )َقو) ّZِ اِميَن  )ُشَھَداء ِباْلِقْسطِ (:  بقوله) َقو)

 م�ن حص�ل وقد.  تعالى G ھادتھمش بذلك شھادة وأوَلى ، فيھا حيف $ شھادة بالعدل شھداء أي ،

  .2»  له والشھادة ، G القيام ووجوب ، به والشھادة ، بالعدل القيام وجوب:  اBيتين مجموع

اِس َو-َ ُيْؤِمُنfوَن ِبfاZِّ َو-َ ِبfاْلَيْوِم ((:  في سورة النساء َوال)ِذيَن ُينِفُقوَن أَْمَواَلُھْم ِرَئـاء الن)

fْيَطاُن َلfُه َقِرينfاً َفَسfاء ِقِرينfاً ا[ِخِر َوَمfن َيُكfِن  َوَمfاَذا َعَلfْيِھْم َلfْو آَمُنfوْا ِبfاZِّ َواْلَيfْوِم ا[ِخfِر  . الش)

ا َرَزَقُھُم ّ
ُ َوَكاَن ّ
ُ ِبِھم َعلِيماً  ٍة َوإِن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَھا  . َوأَنَفُقوْا ِمم) إِن) ّ
َ -َ َيْظلُِم ِمْثَقالَ َذر)

ٍة ِبَشِھيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َھـُؤ-ء َشِھيداً  . ُيْؤِت ِمن ل)ُدْنُه أَْجراً َعِظيماً وَ   ))َفَكْيَف إَِذا ِجْئَنا ِمن ُكل� أم)

:} 38 – 41 { .  

fٍة َشfِھيداً ُثfم) -َ ُيfْؤَذُن لِل)fِذيَن َكَفfُروْا َو-َ ((: وفي سورة النحل  ُھfْم  َوَيْوَم َنْبَعُث ِمن ُكل� أُم)

َوإَِذا َرأى ال)fِذيَن  . َوإَِذا َرأى ال)ِذيَن َظَلُموْا اْلَعَذاَب َفVَ ُيَخف)ُف َعfْنُھْم َو-َ ُھfْم ُينَظfُرونَ  . ُيْسَتْعَتُبونَ 

ا َنْدُعْو ِمن ُدوِنَك َفأْلَقْوا إِ  َنا َھـُؤ-ء ُشَرَكآُؤَنا ال)ِذيَن ُكن) ُكْم أَْشَرُكوْا ُشَرَكاءُھْم َقالُوْا َرب) َلْيِھُم اْلَقْولَ إِن)

ا َكاُنوْا َيْفَتُرونَ  . َلَكاِذُبونَ  َلَم َوَضل) َعْنُھم م) وْا َعfن  . َوأَْلَقْوْا إَِلى ّ
ِ َيْوَمئٍِذ الس) ال)ِذيَن َكَفُروْا َوَصد#

fٍة َشfِھيداً َعَلfْيِھم َويَ  . َسِبيِل ّ
ِ ِزْدَناُھْم َعَذاباً َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكاُنوْا ُيْفِسُدونَ  ْوَم َنْبَعُث فِي ُكل� أُم)

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياناً ل�ُكfل� َشfْيٍء َوُھfًدى  ْن أَنُفِسِھْم َوِجْئَنا ِبَك َشِھيداً َعلَى َھـُؤ-ء َوَنز) َوَرْحَمfًة م�

  . } 89 – 85{: )) َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ 
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َوِجْئَنا (( :، وفي سورة النحل  ))ا ِبَك َعَلى َھـُؤ-ء َشِھيداً ِجْئنَ وَ : ((ذكر في سورة النساء 

   التقديم والتأخير ؟  ما وجه . ))ِبَك َشِھيداً َعَلى َھـُؤ-ء

والس�ياق ف�ي س�ورة . السياق في سورة النساء متعلق باZنفاق رئ�اء وھ�ي ص�فة المن�افق 

بط اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي ب�ين تركي�ب وي�ر. النحل ف�ي بع�ث الش�ھداء وھ�م ا/نبي�اء ف�ي ك�ل أم�ة 

  .التقديم والتأخير وما ناسبه من السياق 

َوَيfْوَم َنْبَعfُث ِفfي ُكfل� ((: إن آية النحل تقدمھا قوله تعالى « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

ٍة َشِھي ْن أَنُفِسِھمْ أُم) نسق على ذلك  ، فتقدم اسم الشھيد على المشھود عليه ، فورد ما ))داً َعَلْيِھم م�

على أمته مرتبا على ما تقدمه من مقتضى النظم ف�ي التن�اظر ) عليه الس:م(من اZخبار بشھادته 

وجئنا بك شھيدا على ھؤ$ء متوازنا م�ع قول�ه ش�ھيدا عل�يھم ، وذل�ك عل�ى م�ا : والتناسب ، فقيل 

  . يجب 

نھم بضمير و$ اس�م أما آية النساء فلم يرد فيھا إفصاح بذكر المشھود عليھم و$ كناية ع

َوال)fِذيَن (( ، وھ�و أن�ه لم�ا تق�دم قول�ه ) عل�ى(إشارة بل ف�ي آي�ة النس�اء داع إل�ى تق�دم المج�رور ب�ـ

اِس َو-َ ُيْؤِمُنوَن ِباZِّ َو-َ ِباْلَيْوِم ا[ِخرِ  ، وذلك من ص�فة المن�افقين ،  ))ُينفُِقوَن أَْمَواَلُھْم ِرَئـاء الن)

حتى كأنه بحسب المفھوم )) َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َھـُؤ-ء َشِھيداً (( :ي قوله ناسب ھذا تقديم المجرور ف

وليس في آية النحل ما يقتضي ذلك بل مقتضاھا .. لم يقصد به غيرھم و$ شھد على من سواھم 

للجميع من صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلھا التقييد ، ب�ل الظ�اھر مم�ا ) عليه الس:م(إط:ق شھادته 

إلي�ه ، فھ�ذان ح�ام:ن م�ن اBيت�ين عل�ى ) صلى � علي�ه وس�لم(المراد جميع من بعث  تقدمھا أن

   .1» وجوب ورود النظم على ما ورد 

ُقfوْا ّ
َ َواْبَتُغfوْا إَِليfِه اْلَوِسfيَلَة َوَجاِھfُدوْا ِفfي ((:  في سورة المائدة َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا ات) َيا أَي#

ا فِي ا6َْرِض َجِميعاً َوِمْثَلfُه َمَعfُه لَِيْفَتfُدوْا ِبfِه  . ُحونَ َسِبيلِِه َلَعل)ُكْم ُتْفلِ  إِن) ال)ِذيَن َكَفُروْا َلْو أَن) َلُھم م)

لَ ِمْنُھْم َوَلُھْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  fاِر َوَمfا ُھfم  . ِمْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َما ُتُقب� ُيِريfُدوَن أَن َيْخُرُجfوْا ِمfَن الن)

ِقيمٌ ِبَخارِ  َن  . ِجيَن ِمْنَھا َوَلُھْم َعَذاٌب م# اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَْيِدَيُھَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكا-ً م� اِرُق َوالس) َوالس)


ِ َوّ
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ ّ .  َ
ِحيمٌ َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح َفإِن) ّ
َ َيُتوُب َعَلْيِه إِن) ّ  . َغُفوٌر ر)

fَعَل ُ
ُب َمfن َيَشfاُء َوَيْغِفfُر لَِمfن َيَشfاُء َوّ fَماَواِت َوا6َْرِض ُيَعfذ� ى ُكfل� أََلْم َتْعَلْم أَن) ّ
َ َلfُه ُمْلfُك الس)

  . 40 – 35:  ))َشْيٍء َقِديرٌ 

ُسولُ َواْلُمؤْ ((:  وفي سورة الفتح  َن َبلْ َظَننُتْم أَن ل)ن َينَقلَِب الر) ِمُنوَن إَِلى أَْھلِيِھْم أََبداً َوُزي�

ْوِء َوُكنُتْم َقْوماً ُبوراً  fا أَْعَتfْدَنا  . َذِلَك فِي ُقلُوِبُكْم َوَظَننُتْم َظن) الس) ِ َوَرُسfولِِه َفإِن) (Zَوَمن ل)ْم ُيْؤِمن ِبا
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fَماَواِت َوا6َْْرِض يَ  . لِْلَكfاِفِريَن َسfِعيراً  ِ ُمْلfُك الس) (Zَِو ُ (
ُب َمfن َيَشfاُء َوَكffاَن  ْغِفfُر لَِمffن َيَشfاُء َوُيَعfذ�

ِحيماً    . 14 – 12: )) َغفُوراً ر)

ُب َمfن َيَشfاُء َوَيْغِفfُر لَِمfن َيَشfاءُ ((: ذكر ف�ي س�ورة المائ�دة  : ، وف�ي س�ورة الف�تح  ))ُيَعfذ�

ُب َمن َيَشاءُ ((   لتأخير ؟ ما وجه التقديم وا.  ))َيْغِفُر لَِمن َيَشاُء َوُيَعذ�

السياق في آية سورة المائدة متعلق بما تقدم من ذكر السرقة وح�دودھا ف�ي الش�ريعة وم�ا 

بينم�ا . يترتب على إقامة الحدود الشرعية وما يستتبع ذلك من التع�ذيب والمغف�رة بش�رط التوب�ة  

ف�رة السياق في س�ورة الف�تح متعل�ق بم�ا تق�دم م�ن ذك�ر الكف�ر واZيم�ان وم�ا يس�تتبع ذل�ك م�ن المغ

  . والتعذيب 

َھfا ال)fِذيَن (( :قول�ه تع�الى إن�ه لم�ا تق�دم آي�ة المائ�دة « : يقول ابن الزبي�ر الغرن�اطي  َيfا أَي#

ُقfوْا ّ
َ َواْبَتُغfوْا إَِليfِه اْلَوِسfيَلَة َوَجاِھfُدوْا ِفfي َسfِبيلِهِ  fاِرَقُة ((: ، وقول�ه  ))آَمُنوْا ات) fاِرُق َوالس) َوالس)

َن ّ
ِ َيُھَما َجَزاء ِبمَ َفاْقَطُعوْا أَْيدِ  ، وقد وقع في اBيتين ذكر تنكيل الطائفتين مم�ن  ))ا َكَسَبا َنَكا-ً م�

ffَع أَْيffِديِھْم ((: ح��ارب أو س��رق مق��دما ، فقي��ل ف��ي الطائف��ة ا/ول��ى  لffُوْا أَْو ُيَصffل)ُبوْا أَْو ُتَقط) أَن ُيَقت)

ْن ِخVٍف أَْو ُينَفْوْا ِمَن ا6َ  ، فھذا ما يجعل لھم في الدنيا ثم أعلم تعالى بوعيدھم  ))ْرِض َوأَْرُجلُُھم م�

ا/خروي وجزائھم إن ھم وافوا على فعلھم ھذا مستحلين ذلك المرتكب أو غير مستحلين إن أنفذ 

الوعيد عليھم ، وأعقب تع�الى ب�ذكر إق�التھم إن ت�ابوا قب�ل أن يق�در عل�يھم بم�ا أعط�اه ا$س�تثناء ، 

ِحيمٌ ((: وأشار إليه قوله تعالى  اِرُق : ((وقيل في الطائفة الثانية .  ))َفاْعَلُموْا أَن) ّ
َ َغفُوٌر ر) َوالس)

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَْيِدَيُھَما ، إذ أش�ار إل�ى م�ن )) َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َوأَْصfلَحَ : ((، ثم قال )) َوالس)

د تق�دم ھ�اتين القص�تين ذك�ر ا$متح�ان قب�ل م�ا ب�ه أقلع منھم تائبا وأصلح فإن � يتوب عليه ، فق�

رجاء الغفران وھذا في مآلھم الدنياوي ، ثم أعقب اBية التي أعل�م فيھ�ا ب�إنفراده بمل�ك الس�ماوات 

وا/رض ، وأنه تعالى يعذب من يشاء ، فقدم ذكر العذاب على المغفرة تنظيرا لم�ا تق�دم ومقابل�ة 

  . شيئته فھذا وجه تقديم التعذيب في آية المائدة تطابق إذ كل ذلك بقدره تعالى وسابق م

ffا أَْعَتffْدَنا  : ((وأم��ا آي��ة الف��تح فق��د تق��دمھا قول��ه تع��الى  ِ َوَرُسffولِِه َفإِن) (Zاffْؤِمن ِبffْم ُيff(ن لffَوَم

، وباZيم��ان رج�اء الغف��ران وھ��و متش�بث ب��ه كم��ا أن الع�ذاب م��رتبط ب��الكفر ))  لِْلَكfاِفِريَن َسffِعيراً 

تقدم في ھذه اBية مثمر الغف�ران وھ�و اZيم�ان ، وت�أخر موج�ب التع�ذيب م�ن الكف�ر ومناط به ، ف

ُب َمfن : ((والخذ$ن ، ثم أعقب تعالى بقوله  َماَواِت َوا6َْْرِض َيْغِفُر لَِمن َيَشfاُء َوُيَعfذ� ِ ُمْلُك الس) (Zَِو

أن�اب والتع�ذيب لم�ن كف�ر ، فناسب بين اBيتين بالتناظر في الج�زاءين م�ن المغف�رة لم�ن )) َيَشاءُ 

  .  1» وارتاب وبحسب مشيئته سبحانه ، وما قدر لكل من الفريقين أو$ 
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ويرى اBلوس�ي أن التق�ديم والت�أخير أم�ا عل�ى الترتي�ب الوج�ود أو عل�ى ترتي�ب المق�ام ، 

 اBي�ة ف�ي الس�رقة قدمت وقد ، منھا للتائب والمغفرة ، السرقة على للمصر التعذيب نإ« : وقال 

 القط�ع بالتعذيب المراد /ن أو السابق، ترتيب على ال:حق ھذا فجاء بعدھا التوبة ذكرت ثم أو$ً 

 ب�ه فج�يء ، اBخ�رة ف�ي:  والثاني ، الدنيا في:  وا/ول ، تعالى � حق عن التجاوز وبالمغفرة ،

 ، بالق��درة تع��الى وص��فه المقص��ود /ن أو ، الوعي��د مق��ام المق��ام /ن أو ، الوج��ود ترتي��ب عل��ى

 ، المغف�ور م�ن المغف�رة في إباء $ /نه مغفرته في القدرة من أظھر يشاء من تعذيب في والقدرة

  . 1»  بين إباء التعذيب وفي

ِ ُشَرَكاء اْلِجن) َوَخَلَقُھْم َوَخَرُقوْا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ((: في سورة ا/نعام  ّZِ َوَجَعلُوْا

ا َيِصُفونَ ُسْبَحاَنُه َوَتعَ  َماَواِت َوا6َْرِض أَن)ى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكfن ل)fُه َصfاِحَبٌة  . اَلى َعم) َبِديُع الس)

ُكfْم - إَِلfـَه إِ-) ُھfَو َخfالُِق ُكfل� َشfْيٍء َفاْعُبfُدوهُ  . َوَخلََق ُكل) َشْيٍء وُھَو ِبُكل� َشْيٍء َعلِيمٌ  َذلُِكُم ّ
ُ َرب#

  .} 102 – 100{ : ))َعَلى ُكل� َشْيٍء َوِكيلٌ َوُھَو 

fاِس ((:  وفي سورة غافر اِس َوَلِكن) أَْكَثَر الن) َماَواِت َوا6َْْرِض أَْكَبُر ِمْن َخْلِق الن) َلَخْلُق الس)

الَِحا . َ- َيْعَلُمونَ  ا َوَما َيْسَتِوي ا6َْْعَمى َواْلَبِصيُر َوال)ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص) ِت َوَ- اْلُمِسيُء َقلِيVً م)

ُرونَ  fاِس َ- ُيْؤِمُنfونَ  . َتَتَذك) اَعَة َ[ِتَيٌة -) َرْيَب ِفيَھfا َوَلِكfن) أَْكَثfَر الن) ُكfُم اْدُعfونِي  . إِن) الس) َوَقfالَ َرب#

ُ ال)ِذي َجَعلَ َلُكُم الل)ْيلَ  . َم َداِخِرينَ أَْسَتِجْب َلُكْم إِن) ال)ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِي َسَيْدُخلُوَن َجَھن)  (


اِس َ- َيْشُكُرو اِس َوَلِكن) أَْكَثَر الن) َ َلُذو َفْضٍل َعَلى الن) (
َھاَر ُمْبِصراً إِن)  َذلُِكfُم  . نَ لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن)

ُكْم َخالُِق ُكل� َشْيٍء -) إَِلَه إِ-) ھُ  ُ َرب# (
  .} 62 – 57{ : ))َو َفأَن)ى ُتْؤَفُكونَ 

ُكْم - إَِلـَه إِ-) ُھَو َخالُِق ُكfل� َشfْيءٍ ((: ذكر في سورة ا/نعام  ، وف�ي س�ورة )) َذلُِكُم ّ
ُ َرب#

ُكْم َخالُِق ُكل� ((: غافر ُ َرب# (
  ؟ما وجه التقديم والتأخير .  ))َشْيٍء -) إَِلَه إِ-) ُھوَ  َذلُِكُم 

ينظر الخطيب اZسكافي فيما ورد من تقديم وتأخير في اBيتين ويربطه بما تقدم ك�ل آي�ة 

ِ ُشَرَكاء اْلِجfن) ((: جاء بعد قوله تعالى  –ا/نعام  –إن ما في ھذه السورة « : ، وقال  ّZِ َوَجَعلُوْا

fا َيِصfُفونَ َوَخَلَقُھْم َوَخَرُقوْا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحا َذلُِكfُم ((: ، فلم�ا ق�ال  ))َنُه َوَتَعاَلى َعم)

ُكffمْ  : ، ث��م ق��ال  ))- إَِلffـَه إِ-) ُھffوَ : ((أت��ى بع��ده بم��ا ي��دفع ق��ول م��ن جع��ل G ش��ريكا فق��ال )) ّ
ُ َرب#

  )) . َخالُِق ُكل� َشْيءٍ ((

fَماوَ ((: جاء بعد قوله تع�الى  –غافر  –وفي سورة المؤمن  اِت َوا6َْْرِض أَْكَبfُر َلَخْلfُق الس)

اِس َوَلِكن) أَْكَثرَ  اِس َ- َيْعَلُمونَ  ِمْن َخْلِق الن) ، فك�ان الك�:م عل�ى تثبي�ت خل�ق اZنس�ان $ عل�ى ))الن)

  . 2» ھھنا أولى )) َخالُِق ُكل� َشْيءٍ ((نفي الشريك عنه ھنا ، كما في اBية ا/ولى ، فكان تقديم 
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ن غرض التقديم والتأخير مع ع:قته بما تقدم كل آي�ة ج�اء ويرى ابن الزبير الغرناطي أ

ِ ُشَرَكاء اْلِجن) َوَخَلَقُھْم ((إن آية ا/نعام لما تقدم فيھا « : لبيان ا/ھم في سياقھا ، وقال  ّZِ َوَجَعلُوْا

ا َيِصُفونَ  كان الم:ئ�م نف�ي م�ا جعل�وه ..  ))َوَخَرُقوْا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم)

وادعوه من الشركاء والصاحبة والولد ، فقدم م�ا ا/م�ر علي�ه م�ن وحدانيت�ه س�بحانه وتعالي�ه ع�ن 

، وعرف العب�اد بع�د ب�أن ك�ل م�ا س�واه س�بحانه خلق�ه )) - إَِلـَه إِ-) ُھوَ : ((الشركاء والولد ، فقال 

  . وملكه ، فقدم ا/ھم في الموضع 

fاسِ (( : ر فتقدمھا قوله تعالى أما آية غاف َماَواِت َوا6َْْرِض أَْكَبُر ِمْن َخْلfِق الن)  ))َلَخْلُق الس)

فلما تقدم ذكر الخالق ا/عظم ، ول�م يتق�دم ھن�ا م�ا تق�دم ف�ي آي�ة ا/نع�ام م�ا أتب�ع بالتنبي�ه عل�ى أن�ه 

لتعريف بوحدايته سبحانه خالق كل شيء ، فكان تقديم ھذا التعريف ھنا أنسب وأھم ، ثم أعقبه با

  .1» تعالى فجاء كل على ما يجب ويناسب 

ْمَنا ((:  في سورة ا/نعام َسَيقُولُ ال)ِذيَن أَْشَرُكوْا َلْو َشاء ّ
ُ َما أَْشَرْكَنا َو-َ آَباُؤَنا َو-َ َحر)

ى َذاُقوْا َبأَْسَنا ُقلْ ھَ  َب ال)ِذيَن ِمن َقْبلِِھم َحت) ْن ِعْلfٍم َفُتْخِرُجfوهُ لََنfا إِن ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذ) لْ ِعنَدُكم م�

ن) َوإِْن أَنُتْم إَ-) َتْخُرُصونَ  ِبُعوَن إِ-) الظ) ُة اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاء َلَھَداُكْم أَْجَمِعfينَ  . َتت) ُقfلْ  . قُلْ َفِلّلِه اْلُحج)

ِبْع أَْھَواء ال)ِذيَن َھلُم) ُشَھَداءُكُم ال)ِذيَن َيْشَھُدوَن أَن) ّ
َ َحر)  َم َھـَذا َفإِن َشِھُدوْا َفVَ َتْشَھْد َمَعُھْم َو-َ َتت)

ِھْم َيْعِدلُونَ  ُبوْا ِبآَياِتَنا َوال)ِذيَن -َ ُيْؤِمُنوَن ِبا[ِخَرِة َوُھم ِبَرب� ُكْم َعَلْيُكْم  . َكذ) َم َرب# ُقلْ َتَعاَلْوْا أَْتلُ َما َحر)

fاُھْم وَ أَ-) ُتْشِرُكوْا  ْحfُن َنfْرُزُقُكْم َوإِي) fْن إْمVfٍَق ن) -َ ِبِه َشْيئاً َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َو-َ َتْقُتلُوْا أَْو-ََدُكfم م�

َم ّ
ُ إِ-) ِباْلَحق�  ْفَس ال)تِي َحر) اُكْم ذَ  َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َو-َ َتْقُتلُوْا الن) ِلُكْم َوص)

  .} 151 – 148{ :)) ِبِه َلَعل)ُكْم َتْعِقلُونَ 

fا َيfْبلَُغن) ((:  وفي سورة اZس�راء fاهُ َوِباْلَوالfَِدْيِن إِْحَسfاناً إِم) fَك أَ-) َتْعُبfُدوْا إِ-) إِي) َوَقَضfى َرب#

َواْخِفfْض .  فi َو-َ َتْنَھْرُھَما َوُقfل ل)ُھَمfا َقfْو-ً َكِريمfاً ِعنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُھَما أَْو ِكVَُھَما َفVَ َتُقل ل)ُھَما أُ 

َيانِي َصِغيراً  ب� اْرَحْمُھَما َكَما َرب) ْحَمِة َوُقل ر) ل� ِمَن الر) ُكْم أَْعَلُم ِبَما فِي ُنفُوِسُكْم  . َلُھَما َجَناَح الذ# ب# ر)

ُه َكاَن ِلmَو)  ِبيِل َو-َ  . اِبيَن َغُفوراً إِن َتُكوُنوْا َصالِِحيَن َفإِن) َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحق)ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس)

ْر َتْبِذيراً  fِه َكُفfوراً  . ُتَبذ� fْيَطاُن لَِرب� َياِطيِن َوَكاَن الش) ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن الش) fا ُتْعِرَضfن)  . إِن) اْلُمَبذ� َوإِم)

ْيُسوراً  َعْنُھُم اْبِتَغاء َرْحَمةٍ  َك َتْرُجوَھا َفُقل ل)ُھْم َقْو-ً م) ب� ن ر) َو-َ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُوَلfًة إَِلfى ُعُنِقfَك  . م�

ْحُسوراً  fُه َكfاَن  . َو-َ َتْبُسْطَھا ُكل) اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوماً م) ْزَق لَِمن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِن) َك َيْبُسُط الر� إِن) َرب)

اُكم إن) َقْتَلُھْم َكاَن ِخْطءاً .  اِدِه َخِبيراً َبِصيراً ِبِعبَ  ْحُن َنْرُزقُُھْم َوإِي) َو-َ َتْقُتلُوْا أَْو-َدُكْم َخْشَيَة إِْمVٍق ن)

  .} 31 – 23{ : ))َكبِيراً 
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اُھمْ ((: ذكر في سورة ا/نعام  ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِي) ْحُن نَ ((: ، وفي سورة اZسراء  ))ن) ْرُزُقُھْم ن)

اُكم   ما وجه التقديم والتأخير ؟ .  ))َوإِي)

سياق آي�ات س�ورة ا/نع�ام تح�دث ف�ي النھ�ي ع�ن أكب�ر المحرم�ات وأش�دھا إفس�ادا لل�دنيا 

واBخرة ومخالفة للعق�ل والنق�ل ، ث�م ب�دأ ب�أعظم الحق�وق للخل�ق ، وھ�و ح�ق الوال�دين ، حي�ث إن 

ق اBيات في سورة اZس�راء يتح�دث ف�ي القض�اء وسيا. عقوقھم من أكبر المحرمات بعد حق � 

المبرم من � بع�دم عب�ادة غي�ره وعط�ف عل�ى عبادت�ه طاع�ة الوال�دين ؛ /ن ط�اعتھم ج�زء م�ن 

  .العبادة 

إن المخاطبين بآية ا/نعام إنما كان فعلھ�م ذل�ك م�ن أج�ل « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

ى ق�تلھم ق�د ك�ان حاص�: ح�ال ق�تلھم فقي�ل م�ن الفقر الحاصل حين فعلھم ذلك ، فالحاصل لھ�م عل�

اُھمْ : ((إم:ق أي من أجل اZم:ق الحاصل ثم قيل لھم  ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِي) ، فقدم رزقه تعالى لھم ))ن)

لحصول فق�رھم ف�ي الح�ال ليك�ون أمن�ع لھ�م ، وك�أن الس�ياق يش�عر بتش�فيع ا/و$د ف�ي رف�ع فق�ر 

إنم�ا ترزق�ون بھ�م ف�: تقتل�وھم ، فتأك�د تق�ديم ض�مير اBب�اء لھ�ذا  :اBباء القاتلين ، فكأنه قيل لھم 

  . الغرض 

وأما اBية ا/خ�رى فقص�د بھ�ا كف�ار الع�رب ، وك�ان وأدھ�م البن�ات خش�ية الفق�ر المتوق�ع 

، فجعل�ت الخش�ية ھ�ي العل�ة  ))َخْشَيَة إِْمVقٍ ((: والعجز عن مؤنتھن فيما يتوقعون مستقب: فقيل 

عل��ى ذل��ك ، والمعل��ول ال��ذي ھ��و اZم��:ق ل��م يق��ع بع��د وض��من تع��الى لھ��م ف��ي فعلھ��م ، فانتص��بت 

رزقھم ورزق أو$دھم ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذل�ك خش�يتھم ، فلھ�ذا ق�دم ھن�ا ض�مير ا/و$د ث�م 

عط��ف علي��ه ض��مير اBب��اء ، وك��ان ا/ھ��م ھن��ا فق��دم ، فج��اء ك��ل ف��ي الموض��عين عل��ى م��ا يج��ب 

  . 1» ويناسب 

fي -َ يَ ((:  في سورة ا/عراف َما ِعْلُمَھا ِعنfَد َرب� اَن ُمْرَساَھا ُقلْ إِن) اَعِة أَي) ْسأَلُوَنَك َعِن الس)

َماَواِت َوا6َْرِض -َ َتأِْتيُكْم إِ-) َبْغَتًة َيْسأَلُوَنَك َكأَن)  َك َحِفfي4 َعْنَھfا ُيَجل�يَھا لَِوْقتَِھا إِ-) ُھَو َثُقَلْت فِي الس)

َما ِعْلمُ  اِس -َ َيْعَلُمونَ ُقلْ إِن) ُقل -) أَْملfُِك ِلَنْفِسfي َنْفعfاً َو-َ َضfّراً إِ-) َمfا  . َھا ِعنَد ّ
ِ َولَـِكن) أَْكَثَر الن)

fوُء إِْن أََنfاْ إِ-) َنfِذيرٌ  fنَِي الس# يٌر  َوَبِشfَشاء ّ
ُ َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب -َْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيfِر َوَمfا َمس)

  . } 188 – 187{ :)) ل�َقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 

َك َفإَِلْيَنfا َمfْرِجُعُھْم ُثfم) ّ
ُ ((:  وفي سورة يونس َين) َك َبْعَض ال)ِذي َنِعُدُھْم أَْو َنَتَوف) ا ُنِرَين) َوإِم)

ُسffولٌ َفffإَِذا َجffاء َرُسffولُُھْم ُق  . َشffِھيٌد َعَلffى َمffا َيْفَعلffُونَ  ffٍة ر) ِضffَي َبْيffَنُھم ِباْلِقْسffِط َوُھffْم -َ َولُِكffل� أُم)

ُقل -) أَْملُِك ِلَنْفِسfي َضfّراً َو-َ َنْفعfاً إِ-) َمfا  . َوَيُقولُوَن َمَتى َھـَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  .ُيْظَلُمونَ 

ٍة أََجلٌ إَِذا َجاء أََجلُُھْم َفVَ َيْسَتْأِخُروَن َساعَ    .}49 – 46{ : ))ًة َو-َ َيْسَتْقِدُمونَ َشاء ّ
ُ لُِكل� أُم)
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، وق�ال ف�ي س�ورة  ))ُقfل -) أَْملfُِك لَِنْفِسfي َنْفعfاً َو-َ َضfّراً (( : ذكر ف�ي س�ورة ا/ع�راف  

  ما وجه التقديم والتأخير ؟.  ))قُل -) أَْملُِك لَِنْفِسي َضّراً َو-َ َنْفعاً (( : يونس 

كريم م�ن لف�ظ الض�ر والنف�ع تق�دم فيھ�ا الض�ر عل�ى أكثر اBيات التي وردت في القرآن ال

النفع ؛ /ن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أو$ ، ثم طمعا ف�ي ثواب�ه ثاني�ا ، ويتق�دم النف�ع ف�ي 

  .سورة ا/عراف لمناسبة ما قبله ، وفي سورة يونس لمناسبة ما قبله 

بقة لف�ظ تض�من نفع�ا ، حيث تقدم النفع على الضر تق�دم لس�ا« : يقول محمود الكرماني  

: ھھنا والرعد وسبأ وخمس�ة بلف�ظ الفع�ل وھ�ي : وذلك في ثمانية مواضع ث:ثة بلفظ ا$سم وھي 

َمfن َيْھfِد ّ
ُ َفُھfَو ((: ا/نعام ويونس وا/نبياء والفرقان والشعراء أما في ھذه السورة فق�د تقدم�ه 

، تق��دم الھداي��ة عل��ى }178:  ا/ع��رافس��ورة { ))ِسffُرونَ أُْوَلffـِئَك ُھffُم اْلَخااْلُمْھَتffِدي َوَمffن ُيْضffلِلْ فَ 

fوءُ ((الض:ل ، وبعد ذل�ك  fنَِي الس# ، فق�دم الخي�ر عل�ى الس�وء ، )) -َْسfَتْكَثْرُت ِمfَن اْلَخْيfِر َوَمfا َمس)

  . فلذلك قدم النفع على الضر 

ُھْم َو-َ ((: وفي يونس قدم الضر على ا/صل ،ولموافقة م�ا قبلھ�ا   ))َيfنَفُعُھْم  َمfا -َ َيُضfر#

ر# ((: ، وفيھا } 18:  يونسسورة { ، فيكون ف�ي اBي�ة 12: يونسسورة  ))َوإَِذا َمس) ا_ِنَساَن الض#

  . 1» ث:ث مرات 

ويربط ابن الزبير الغرناطي بين تقديم النفع وما سبق آية سورة ا/عراف م�ن الس�ؤال   

« : م�ن الس�ؤال ع�ن الوع�د ، ويق�ول  وتقديم الضر في آية سورة يونس وما سبقھا. عن الساعة 

َك َحِفي4 َعْنَھا: ((إنه لما تقدم سؤالھم عن الساعة ، وتكرر في قوله  أي عالم بھا ،  ))َيْسأَلُوَنَك َكأَن)

يعلمھ�ا فطلب�وا تع�ريفھم بھ�ا ، ) عليه الس�:م(وكان ظاھر السياق يشير إلى أنھم كانوا يظنون أنه 

بالش�يء نف�ع لص�احبه ، فع�رفھم أن�ه $ يمل�ك لنفس�ه نفع�ا و$  وأن يخصھم بذلك و$ش�ك أن العل�م

ضرا ، وتقدم ذكر النفع ؛ /نه مشيرا إل�ى م�ا ظن�وه أن�ه عن�ده م�ن علمھ�ا ، ف�أعلمھم أن�ه س�بحانه 

، $ يمل�ك م�ن ذل�ك ش�يئا إ$ م�ا ش�اء � ل�ه مم�ا ع�دى عل�م ) علي�ه الس�:م(استأثر بعلمھا ، وأن�ه 

  . لقه بعلمھا الساعة $نفراده سبحانه عن خ

: فقدم الضر فللمتقدم قبل�ه م�ن قول�ه .. وأما تأخير ما تقدم في ا/عراف في سورة يونس 

، فطلب��وا تعجي��ل الع��ذاب اس��تھانة وتك��ذيبا ، ول��م يعلم��وا م��ا ف��ي )) َوَيقُولffُوَن َمَتffى َھffـَذا اْلَوْعffدُ ((

تع�الى إن�ي $ أمل�ك الض�ر  ب�أمر �) عليه الس:م(مطلبھم من المحنة والمضرة العاجلة فقال لھم 

و$ النفع لنفسي و$ لكم ف: تستعجلوني ذلك فليس بيدي ، فقدم الضر ، /جل ما تقدم م�ن طل�بھم 

  .2» إياه 
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fى ُيfْثِخَن ِفfي ا6َْرِض ُتِريfُدوَن ((:  في سورة ا/نفال َما َكاَن لَِنبِيi أَن َيُكوَن َلُه أَْسfَرى َحت)

ْنَيا َوّ
ُ يُ  fُكْم ِفيَمfا أََخfْذُتْم  . ِريُد ا[ِخَرَة َوّ
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َعَرَض الد# fَن ّ
ِ َسfَبَق َلَمس) ل)fْو-َ ِكَتfاٌب م�

ِحيمٌ  . َعَذاٌب َعِظيمٌ  ُقوْا ّ
َ إِن) ّ
َ َغُفوٌر ر) باً َوات) ا َغِنْمُتْم َحVَ-ً َطي� بِي# قُل ل�  . َفُكلُوْا ِمم) َھا الن) َمن َيا أَي#

fنُكْم َوَيْغِفfَذ ِمfا أُِخ م) َن ا6َْسَرى إِن َيْعَلِم ّ
ُ فِي ُقلُوِبُكْم َخْيراً ُيْؤِتُكْم َخْيراً م� ْر َلُكfْم َوّ
ُ فِي أَْيِديُكم م�

ِحيمٌ  إِن) ال)ِذيَن  .  َعلِيٌم َحِكيمٌ َوإِن ُيِريُدوْا ِخَياَنَتَك َفَقْد َخاُنواْ ّ
َ ِمن َقْبلُ َفأَْمَكَن ِمْنُھْم َوّ
ُ  . َغفُوٌر ر)

َنَصُروْا أُْولَـِئ  َك َبْعُضfُھْم آَمُنوْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا بِأَْمَوالِِھْم َوأَنُفِسِھْم فِي َسِبيِل ّ
ِ َوال)ِذيَن آَووْا و)

ffن َو-ََيff ffى ُيَھffاِجُروْا َوإِِن أَْولَِيffاء َبْعffٍض َوال)ffِذيَن آَمُنffوْا َوَلffْم ُيَھffاِجُروْا َمffا َلُكffم م� ffن َشffْيٍء َحت) ِتِھم م�

يَثاٌق َوّ
ُ ِبَما َتْعمَ  ْصُر إِ-) َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُھم م� يِن َفَعَلْيُكُم الن)  ))لُوَن َبِصيرٌ اْسَتنَصُروُكْم فِي الد�

 :}67 – 72 { .  

ِخُذوْا أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَرُكوْا وَ ((:  وفي سورة التوبة ا َيْعَلِم ّ
ُ ال)ِذيَن َجاَھُدواْ ِمنُكْم َوَلْم َيت) َلم)

َمfا َكfاَن لِْلُمْشfِرِكيَن أَن  . ِمن ُدوِن ّ
ِ َو-َ َرُسولِِه َو-َ اْلُمfْؤِمنِيَن َولِيَجfًة َوّ
ُ َخِبيfٌر ِبَمfا َتْعَملfُونَ 

اِر ُھْم َخالُِدونَ َيْعُمُروْا َمَساِجَد 
 َشاِھِديَن َعَلى أَنفُِسھِ   . ْم ِباْلُكْفِر أُْوَلِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُھْم َوفِي الن)

fْم َيْخfاَة َوَلfَك Vfََة َوآَتfى الز) َما َيْعُمُر َمَساِجَد ّ
ِ َمْن آَمَن ِباZِّ َواْلَيْوِم ا[ِخِر َوأََقfاَم الص) َش إِ-) ّ
َ إِن)

أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاج� َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن  . وْا ِمَن اْلُمْھَتِدينَ َفَعَسى أُْوَلـِئَك أَن َيُكونُ 

ffالِ   . ِمينَ ِبffاZِّ َواْلَيffْوِم ا[ِخffِر َوَجاَھffَد ِفffي َسffِبيِل ّ
ِ -َ َيْسffَتُووَن ِعنffَد ّ
ِ َوّ
ُ -َ َيْھffِدي اْلَقffْوَم الظ)

ُم وْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا ِفي َسِبيِل ّ
ِ ِبأَْمَوالِِھْم َوأَنُفِسِھْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد ّ
ِ َوأُْوَلِئَك ھُ ال)ِذيَن آَمنُ 

  . } 20 – 16{ :)) اْلَفاِئُزونَ 

ة ، وف�ي س�ور ))َوَجاَھfُدوْا ِبfأَْمَوالِِھْم َوأَنُفِسfِھْم ِفfي َسfِبيِل ّ
ِ ((: ذكر في سورة ا/نف�ال 

  ما وجه التقديم والتأخير ؟  .  ))َوَجاَھُدوْا فِي َسِبيِل ّ
ِ ِبأَْمَوالِِھْم َوأَنُفِسِھمْ ((: لتوبة 

قدم في سورة ا/نفال ا/موال وا/نفس على سبيل � ؛ /ن آية ا/نفال تقدمھا ذكر المال 

  . ذكر الجھاد فقدم سبيل � وسورة التوبة تقدمھا . والفداء والغنيمة فكان تقديم ذكر المال أليق 

إن اBية ا/ولى في سورة ا/نفال عقيب ما أنكره � تعالى « : يقول الخطيب اZسكافي 

ْنَيا َوّ
ُ ُيِريُد ا[ِخَرَة َوّ
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ : ((على من قال لھم  ، وھم أصحاب )) ُتِريُدوَن َعَرَض الد#

fَن ّ
ِ (( :يقتل�وھم طمع�ا ف�ي الف�داء ، فق�ال تع�الى  النبي لّما أسروا المشركين ، ول�م ل)fْو-َ ِكَتfاٌب م�

ُكْم فِيَما أََخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ثم قال تعالى لما غفر لھم ما كان منھم من ترك القت�ل )) .. َسَبَق َلَمس)

باً : ((إلى ا/سرى  ا َغِنْمُتْم َحVَ-ً َطي� ذه اBية التي مدح فيھ�ا م�ن أنف�ق فعقب ذلك بھ)) .. َفُكلُوْا ِمم)

  .. أمواله في سبيل � ، $ من يجاھد طلبا للنفع العاجل 

)) ِفfي َسfِبيِل ّ
ِ : ((ولم تكن كذلك اBية في سورة براءة ؛ /نھا بعدما يوجب تقديم قوله 

ا َيْعَل : ((على ذكر المال  /نه قال تعالى  ث�م )) ِم ّ
ُ ال)ِذيَن َجاَھُدوْا ِمنُكمْ أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَرُكوْا َوَلم)
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ن عمارة المس�جد الح�رام ، وس�قاية الح�اج م�ع المق�ام عل�ى قال في إبطال ما أتى به المشركون م

ِفfي  أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاج� َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباZِّ َواْلَيْوِم ا[ِخِر َوَجاَھدَ (( :الكفر 

 ِ
لّما قدم ذك�ر .. مندوب إليه في ھذه اBية بعد اZيمان باG الجھاد في سبيل � فكان ال)) َسِبيِل ّ

ما اقتضى الموضع تقديمه ، وأن يجعل أھم إليھم من غيره ، فحالف ھذا المكان قول�ه ف�ي س�ورة 

  .   1» ا/نفال ، فقدم فيه ما أخر ھناك لذلك 

إن آي�ة ا/نف�ال مقص�ود فيھ�ا م�ع المدح�ة تعظ�يم الواق�ع « : رناطي ويقول ابن الزبير الغ

منھم من اZيمان والھجرة والجھاد با/موال وا/نفس ، وتغبيطھم بما مّن � عليھم ب�ه م�ن ذل�ك، 

وتفخيم فعلھم الموجب لمو$ة بعضھم بعضا ، فقدم ذكر ا/م�وال ، وا/نف�س تنبيھ�ا معرف�ا بموق�ع 

ول�يس ت�أخير ھ�ذا المج�رور .. ادروا بھ�ا عل�ى حبھ�ا وش�ح الطب�اع بھ�ا ذلك م�ن النف�وس وأنھ�م ب�

  ... كتقديمه ؛ /نه إنما يقدم حيث يقصد اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه 

أما آية براءة فتعريف بأمر قد وق�ع ، مبن�ي عل�ى التعري�ف بالمفاض�لة ب�ين س�قاية الح�اج 

س�بيل � بمال�ه ونفس�ه بقص�د رد م�ن  وعمارة المسجد الحرام  وبين من آمن وھاجر وجاھ�د ف�ي

ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام أفضل ، وعرف أن اZيم�ان وم�ا ذك�ر مع�ه أعظ�م درج�ة 

عند � ، فلم يعرض ھنا داع إلى تقديم ما قدم في ا/خرى ، فتمخضت فضيلة ذلك المجرور ھنا 

  . 2» فأخر 

خير ف��ي آي��ة س��ورة ا/نف��ال بالس��ياق ويس��تدل أب��و حي��ان ف��ي تفس��يره د$ل��ة التق��ديم والت��أ

 فبدأ يھاجروا لم والذين وا/نصار المھاجرين إلى المؤمنين � قّسم« : ومناسبة النزول ، فيقول 

 الحبش�ة إل�ى وق�وم المدين�ة إل�ى قوم فھاجر G استجاب من وأول اZس:م أصل /نھم بالمھاجرين

 الّدين تقوية وسبب اZيمان في لغيرھم قدوة واوكان المدينة إلى ھاجروا ثم يزن ذي ابن إلى وقوم

 إ$يواء الھجرة عادل لكنه والمال بالنفس الجھاد وفي اZيمان في ساووھم /نھم با/نصار وثّنى .

 ھات��ان فف��اتھم ينص��ر ول��م يھ��اجر ول��م آم��ن م��ن ثالث��اً  وذك��ر بالس��بق المھ��اجرون وانف��رد والنص��ر

  .3»  يھاجروا حتى الو$ية وحرموا الفضيلتان

ا َرَزْقَناُھْم ِسfّراً ((:  في سورة إبراھيم Vََة َوُينِفُقوْا ِمم) ُقل ل�ِعَباِدَي ال)ِذيَن آَمُنوْا ُيِقيُموْا الص)

 ٌ ن َقْبِل أَن َيأِْتَي َيْوٌم -) َبْيٌع ِفيِه َو-َ ِخVَل fَماَواِت َوا6َْرَض َوأَنfَزلَ  . َوَعVِنَيًة م� 
ُ ال)fِذي َخَلfَق الس)ّ 

fِر ِبfي اْلَبْحfِرَي ِفfَك لَِتْجfُم اْلفُْلfَر َلُك َمfَراِت ِرْزقfاً ل)ُكfْم َوَسfخ) َماِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمfَن الث) أَْمِرِه ِمَن الس)

َر َلُكُم ا6َْنَھارَ    .} 32 – 31{ : ))َوَسخ)

                                                
 445/  1غرائب التفسير وعجائب التأويل : ، وينظر  698 – 696/  2درة التنزيل وغرة التأويل  - 1
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ِ َوَسVَffٌم َعَلffى ِعَبffاِدِه ال)ffذِ ((:  وف��ي س��ورة النم��ل (Zِ ُدffِل اْلَحْمffا ُقff ُ َخْيffٌر أَم) (Zَطَفى آffيَن اْص

fَماِء َمfاء َفأَنَبْتَنfا ِبfِه َحfَدائَِق َذاَت  . ُيْشِرُكونَ  fَن الس) fَماَواِت َوا6َْْرَض َوأَنfَزلَ َلُكfم م� fْن َخَلfَق الس) أَم)

ِ َبلْ ُھْم َقْوٌم َيعْ  (
َع  ا َكاَن َلُكْم أَن ُتنِبُتوا َشَجَرَھا أَإَِلٌه م)   .} 60 – 59{ : ))ِدلُونَ َبْھَجٍة م)

َمfَراِت ِرْزقfاً ل)ُكfمْ ((: ذكر في سورة إبراھيم  َماِء َماًء َفأَْخَرَج بِِه ِمَن الث) . ))َوأَنَزلَ ِمَن الس)

َماِء َماء((وقوله تعالى  َن الس)   ما وجه التقديم والتأخير؟.  ))َوأَنَزلَ َلُكم م�

إن آية « : ير مرتبط بما تقدم كل آية ، وقال يرى ابن الزبير الغرناطي أن التقديم والتأخ

fا َرَزْقَنfاُھْم ((: إبراھيم قد تقدمھا قوله تعالى  Vfََة َوُينِفُقfوْا ِمم) ُقل ل�ِعَباِدَي ال)fِذيَن آَمُنfوْا ُيِقيُمfوْا الص)

ن َقْبِل أَن َيأْتَِي َيْوٌم  ٌ ِسّراً َوَعVِنَيًة م� وقد علم المؤمنون أن � غن�ي ع�ن ،  ))-) َبْيٌع ِفيِه َو-َ ِخVَل

العالمين ، وأن المنزل من ماء السماء إنما ھو رحمة للعباد وإحياء لkرض بعد موتھ�ا ، ليخ�رج 

ما بث فيھا سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات وغير ذلك مم�ا ب�ه ص�:ح أح�وال العب�اد وتتم�يم 

ن�ي ع�ن ذل�ك كل�ه ومنف�رد بخلق�ه معائشھم ، ول�م يغ�ب ع�ن الم�ؤمنين الم�ذكورين قب�ل أن ربھ�م غ

واZنعام به ، فلم يح�تج إل�ى تنب�يھھم ب�أن ذل�ك لھ�م إذ ح�الھم الت�ذكر وم�وا$ة ا$عتب�ار $ الغفل�ة ، 

  ..وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق ليجري مع قوله في الزينة والطيب من الرزق 

ِ َوَسVَ ((: أما آية النمل فتقدم فيه قوله تعالى  (Zِ ُقِل اْلَحْمُد ُ (Zٌم َعَلى ِعَباِدِه ال)ِذيَن اْصَطَفى آ

ا ُيْشِرُكونَ  فلما تض�منت تعنيف�ا للمش�ركين عل�ى س�وء م�رتكبھم وعم�اھم ع�ن التفك�ر   ، ))َخْيٌر أَم)

فحصل تنبيھھم وإع:مھم  )َوأَنَزلَ َلُكم: (وا$عتبار قصد تحريكھم وإيقاظھم من رقدة الغفلة فقيل 

إنما ھو لھم وإنه $ حاجة ب�ه س�بحانه إلي�ه ، فاس�تجر الك�:م تعن�يفھم ،  أن إنزال الماء من السماء

ِ ((ويش�ھد لھ�ذا قول�ه تع�الى عق�ب اBي�ة  (
fَع  fا َكfاَن َلُكfْم أَن ُتنِبُتfوا َشfَجَرَھا أَإَِلfٌه م)  َبfلْ ُھfْم َقffْوٌم م)

ھ�ذا ش�رك $ ف�:ح  ، أي يعدلون بربھم غيره ويعدلون بعبادته إلى عبادة غيره ، وك�ل ))َيْعِدلُونَ 

معه ، فلما قصد في اBية ما ذكرنا قدم المجرور ، وشأنه أبدا إذا ق�دم إح�راز معن�ى التنبي�ه حي�ث 

يقصد التحريك واZيقاظ لذي غفلة، أما إذا تأخر ف: يحرز ھذا المعنى عل�ى الص�فة الت�ي يح�رزه 

  .1» متقدما 

ُكم ِبfاْلبَ ((:  في سورة اZسراء ُكfْم َلَتُقولfُوَن أََفأَْصَفاُكْم َرب# َخfَذ ِمfَن اْلَمWِئَكfِة إَِناثfاً إِن) ِنيَن َوات)

ُروْا َوَما َيِزيُدُھْم إِ-) ُنُفوراً  . َقْو-ً َعِظيماً  ك) ْفَنا فِي َھـَذا اْلُقْرآِن لَِيذ)   . } 41 – 40{: ))َوَلَقْد َصر)

َدَم َفَسَجُدوا إِ-) إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجfن� َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمVَِئَكِة اْسُجُدوا ِ[ ((:  وفي سورة الكھف

الِمِ  َتُه أَْولَِياء ِمن ُدونِي َوُھْم َلُكْم َعُدو4 ِبْئَس لِلظ) ي) ِخُذوَنُه َوُذر� ِه أََفَتت) َمfا  . يَن َبfَد-ً َفَفَسَق َعْن أَْمِر َرب�

fَماَواِت َوا6َْْرِض َوَ- َخْلff ُھْم َخْلfَق الس) ِخfَذ اْلُمِضffل�يَن َعُضfداً أَْشfَھدت# َوَيffْوَم  .َق أَنُفِسffِھْم َوَمfا ُكنffُت ُمت)

ْوِبقffاً  َوَرأَى  . َيُقffولُ َنffاُدوا ُشffَرَكائَِي ال)ffِذيَن َزَعْمffُتْم َفffَدَعْوُھْم َفَلffْم َيْسffَتِجيُبوا لَُھffْم َوَجَعْلَنffا َبْيffَنُھم م)
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َواِقُعو ُھم م# اَر َفَظن#وا أَن) ْفَنا ِفfي َھfَذا اْلُقfْرآِن  . َھا َوَلْم َيِجُدوا َعْنَھا َمْصِرفاً اْلُمْجِرُموَن الن) َوَلَقfْد َصfر)

اِس ِمن ُكل� َمَثٍل َوَكاَن اْ_ِنَساُن أَْكَثَر َشْيٍء َجَد-ً    .} 54 – 50{:  ))لِلن)

اِس فِي َھـَذا اْلُقْرآنِ (( :ذكر في سورة اZسراء  ْفَنا لِلن) : الكھف  ، وفي سورة ))َولََقْد َصر)

ْفَنا فِي َھَذا اْلُقْرآِن لِلن)اسِ ((   ما وجه التقديم والتأخير ؟ .  ))َوَلَقْد َصر)

السياق في سورة اZسراء خاص بالكفار من العرب فناسب تقديم القرآن ؛ /نھم قد كذبوا 

  .بينما السياق في سورة الكھف متعلق باتخاذ الشركاء من دون � فناسب تقديم الناس . به 

َخfَذ ((: إن ا/ولى وقع قبلھا « : يقول ابن الزبير الغرناطي   ُكم ِبfاْلَبِنيَن َوات) أََفأَْصَفاُكْم َرب#

ُكمْ  ، وھذا خطاب م�راد ب�ه كف�ار الع�رب ، فل�م ي�ذكر  ))لََتقُولُوَن َقْو-ً َعِظيماً  ِمَن اْلَمWِئَكِة إَِناثاً إِن)

  .خطاب خاص بھم فيه لفظ الناس العام لھم ولغيرھم ، إذ ال

وأما آية الكھف فلم يقع قبلھا ذكر الثقلين معا فيحت�اج إل�ى ذك�ر تق�ديم الن�اس كم�ا احت�يج  

َوَيْوَم َيُقولُ َناُدوا ُشَرَكائَِي ال)ِذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُھْم ((: في اZسراء ، أ$ ترى أن فصل آية الكھف 

ْوبِقاً َجَعْلَنا َبْينَ َفَلْم َيْسَتِجيُبوا َلُھْم وَ  ، فلم يرد فيھا ما في ا/خرى ، وكان ا/ھم ذكر القرآن  ))ُھم م)

  .1» الشافي لمعتبر ما ُصّرف فيه من ا/مثال 

إن ا/ولى وردت بعد ما تق�دم م�ن اBي�ات م�ن الوص�ايا « : ويقول بدر الدين بن جماعة 

ُرواْ (والعظات والتخويفات ، ولذلك قال  ك) وأما آية الكھ�ف ف�وردت ... به  أي يذكروه فيعملوا) لَِيذ)

بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء ، فناسب تقديم ذكر القرآن الدال عل�ى عداوت�ه 

  .  2» ولعنه 

لم�ا ك�ان مبن�ى الس�ورة « : ويربط البقاعي بين مبنى سورة اZس�راء وب�ين تق�ديم الن�اس 

س�نون ، اقتض�ى المق�ام لمزي�د ا$ھتم�ام تق�ديم على بيان العناية بالناس الذين اتق�وا وال�ذين ھ�م مح

اسِ (قوله تعالى    . 3))  )لِلن)

لما كانت ھذه السورة ف�ي وص�ف « : ويربط بين مبنى سورة الكھف وبين تقديم القرآن 

  .  4»)) فِي َھَذا اْلقُْرآنِ ((: الكتاب ، اقتضى ا$ھتمام به تقديمه في قوله 

في سورة اZسراء ، لذا يقول الطاھر بن عاش�ور  وھذا $ يعني إن الناس أھم من القرآن

 ا$عتب�ارات عل�ى البلي�غ الك:م في ُتقّدم الطارئة ا$عتبارات أن إ$ با/صالة أھم القرآن ذكر« : 
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 ا$عتب��ارات فتك��ون متعاَرف��ة تص��ير النف��وس ف��ي لتقررھ��ا ا/ص��لية ا$عتب��ارات ن؛ /ا/ص��لية

   .1»  الظاھر مقتضى خ:ف على الك:م تخريج باب ھذا ومن. منا$ً  أعز الطارئة

لfِينَ ((:  في سورة المؤمنين fا َلfْم َيfأِْت آَبfاءُھُم ا6َْو) ُروا اْلَقْولَ أَْم َجاءُھم م) ب) أَْم َلfْم  .أََفَلْم َيد)

ٌة َبلْ َجاءُھم ِباْلَحق� وَ  . َيْعِرُفوا َرُسوَلُھْم َفُھْم َلُه ُمنِكُرونَ   أَْكَثُرُھْم لِْلَحق� َكاِرُھونَ أَْم َيُقولُوَن ِبِه ِجن)

. fِذْكِرِھْم َفُھfَماَواُت َوا6َْْرُض َوَمن ِفيِھن) َبلْ أََتْيَناُھم ِب َبَع اْلَحق# أَْھَواءُھْم َلَفَسَدِت الس) ْم َعfن َوَلِو ات)

ْعِرُضونَ  َك َخْيٌر َوُھَو َخْيرُ  . ِذْكِرِھم م# اِزِقينَ  أَْم َتْسأَلُُھْم َخْرجاً َفَخَراُج َرب� َك َلَتْدُعوُھْم إَِلfى  . الر) َوإِن)

ْسَتِقيمٍ  َراِط َلَناِكُبونَ  . ِصَراٍط م# َوَلْو َرِحْمَناُھْم َوَكَشْفَنا َما  . َوإِن) ال)ِذيَن َ- ُيْؤِمُنوَن ِباْ[ِخَرِة َعِن الص�

ffوا ِفfي ُطْغَيffاِنِھْم َيْعَمُھfونَ  ffن ُضfرi ل)َلج# ِھْم َوَمffا َوَلَقffْد أَ  . ِبِھfم م� َخfْذَناُھم ِباْلَعffَذاِب َفَمfا اْسffَتَكاُنوا لfَِرب�

ُعونَ  َوُھَو ال)ِذي أَنَشأَ َلُكُم  . َحت)ى إَِذا َفَتْحَنا َعَلْيِھم َباباً َذا َعَذاٍب َشِديٍد إَِذا ُھْم فِيِه ُمْبلُِسونَ  . َيَتَضر)

ا تَ  ْمَع َوا6َْْبَصاَر َوا6َْْفِئَدَة َقلِيVً م)  . َوُھfَو ال)fِذي َذَرأَُكfْم ِفfي ا6َْْرِض َوإَِلْيfِه ُتْحَشfُرونَ  . ْشfُكُرونَ الس)

َھاِر أََفVَ َتْعِقلُونَ  لُونَ  . َوُھَو ال)ِذي ُيْحيِي َوُيِميُت َوَلُه اْخِتVَُف الل)ْيِل َوالن)  . َبلْ َقالُوا ِمْثلَ َما َقالَ ا6َْو)

ا ُترَ  ا َلَمْبُعوُثونَ َقالُوا أَِئَذا ِمْتَنا َوُكن) َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َھَذا ِمن َقْبلُ إِْن َھَذا إِ-)  .اباً َوِعَظاماً أَِئن)

لِينَ    . } 83 – 80{:  ))أََساِطيُر ا6َْو)

fا َلُمْخَرُجff((:  وف�ي س��ورة النم�ل fا ُتَرابffاً َوآَباُؤَنffا أَئِن) لََقffْد  . ونَ َوَقffالَ ال)ffِذيَن َكَفfُروا أَِئffَذا ُكن)

لِينَ    .} 68 – 67{ : ))ُوِعْدَنا َھَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمن َقْبلُ إِْن َھَذا إِ-) أََساِطيُر ا6َْو)

: ، وفي سورة النم�ل ))َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َھَذا ِمن َقْبلُ (( :ذكر في سورة المؤمنين 

  ما وجه التقديم والتأخير ؟ . )) َنا ِمن َقْبلُ َلَقْد ُوِعْدَنا َھَذا َنْحُن َوآَباؤُ ((

السياق في سورة المؤمنين يس�تدعي لف�ت ا$نتب�اه إل�ى م�ا ف�ي ا/رض م�ن مخلوق�ات � 

الدالة على عظمته والتفكر ف�ي عطاي�ا ربوبيت�ه ، والت�ي يتقل�ب فيھ�ا اZنس�ان ، وم�ا خلق�ه � م�ن 

والسياق في سورة . لين ولم يرد ذكر لvباء الموت والحياة ، وذكر سؤال اZنسان عن  بعث ا/و

  .النمل سؤال عن البعث ولكن تقدمه ذكر اBباء 

لما كان ا/ول في حكاية تظاھرت فيھا أفع�ال أس�ندت إل�ى « : يقول الخطيب اZسكافي  

لfُونَ  َبfلْ َقfالُوا((: فاعليھا متصلة بھا ، وھي  ھم�ا ھ�ذا ، فھ�ذان فع�:ن تعل�ق ب ))ِمْثfلَ َمfا َقfالَ ا6َْو)

َقالُوا أَِئfَذا ((: المحكي ، وكل واحد منھما جاء بعده فاعله مواص: له غير منفصل عنه، ثم بعده 

وج�ب ف�ي )) َلَقfْد ُوِعfْدَنا: ((، فكل ھذه ا/فعال قصد بھا حكاية ما جاء بعدھا ، فلم�ا ك�ان )) ِمْتَنا

َنْحfُن ((والعط�ف علي�ه ، فق�دم  البناء على ا/فع�ال المتقدم�ة أن ي�تم حك�م الفاع�ل ، وھ�و توكي�ده ،

لذلك ؛ و/ن ا/صل إذا أجري عليه الشيء أولى من ) َھَذا(على المفعول الثاني ، وھو )) َوآَباُؤَنا

  .غيره 
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fا ُتَرابfاً ((: وأما اBية الثانية من سورة النمل فإن الذي تقدمھا   َوَقالَ ال)ِذيَن َكَفُروا أَِئfَذا ُكن)

ع�ن ) َوآَباُؤَنfا(: الذي ھو كالفاعل لھا ، وھ�و قول�ه ) كان(لمعطوف على اسم ، فأخر ا ))َوآَباُؤَنا

فصار ما ھو كالمفعول مقدما على ما ھ�و ) ُتَراباً (: المنصوب الذي ھو كالمفعول لھا  وھو قوله 

معطوف على الفاعل ، فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل المضمر فج�اء 

  .1» لذلك  ))◌َ  ا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمن َقْبلُ ِعْدَنا َھذَ َلَقْد وُ ((: 

ُروا : (( لما تقدم قبل آية المؤمنين قول�ه تع�الى« : ويقول ابن الزبير الغرناطي  ب) أََفَلfْم َيfد)

لِيَن  ا َلْم َيأِْت آَباءُھُم ا6َْو) قد جاءتھم  ، فتقدم التعريف في ھذه اBية أن آباءھم ))اْلَقْولَ أَْم َجاءُھم م)

إِ-) َلَقfْد ُوِعfْدَنا َنْحfُن َوآَباُؤَنfا َھfَذا ِمfن َقْبfلُ إِْن َھfَذا ((: الرسل وأنذروا كما أنذر ھؤ$ء لھذا قالوا 

لِينَ    .  ))أََساِطيُر ا6َْو)

ولم��ا ل��م يتق��دم ف��ي آي��ة النم��ل ذك��ر إن��ذار آب��ائھم ك��ان أھ��م ش��يء ذك��ر الموع��ود ب��ه ال��ذي 

  .2»  )اْد ُوِعْدَنا َھذَ َلقَ (: فقالوا ) َھَذا(ھو

ِمْثلَ َما  َبلْ َقالُوا(( لما تقدم ھنا ذكر آبائھم بقوله تعالى « : ويقول بدر الدين بن جماعة 

لُونَ  المق�دم  )ا[بfاء(، وھو آباؤھم ناس�ب ذل�ك تق�ديم المؤك�د وھ�و نح�ن ليعط�ف علي�ه  ))َقالَ ا6َْو)

  . )ھذا(ذكرھم ، ثم تأخير المفعول الموعود لھم جميعا وھو 

لُونَ (وآية النمل لم يذكر فيھا   ا ُتَراباً َوآَباُؤَنا (( : بل قال  )ا6َْو) َوَقالَ ال)ِذيَن َكَفُروا أَِئَذا ُكن)

ا َلُمْخَرُجوَن  ، فناسب تقديم المفعول لموعد ، ثم ذكر أو$ ، وحاص�له تق�ديم م�ن تق�دم ذك�ره  ))أَئِن)

  .3»وتأخير من لم يذكر أھم وأنسب  أھم وأنسب ، وتقديم المفعول الموعود ،
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  ا_طنابا_يجاز وتوجيه المعنى عند التشابه وا-ختVف في 

اZيجاز واZطناب يق�ع ف�ي القص�ص القرآن�ي ال�ذي يعن�ى ب�ذكر م�ا يتعل�ق الغ�رض ب�ه ، 

 تعالى وقد رأينا �« ويحذف ما يمكن أن تدل القرائن عليه ، أو ما ليس للنص غرض في ذكره 

وإذا خاط�ب بن�ي إس�رائيل . إذا خاطب العرب وا/عراب أخرج الك:م مخ�رج اZش�ارة وال�وحي 

  . 1» أو حكى عنھم جعل الك:م مبسوطا 

اZيج��از وا$ختص�ار وح��ذف فض��ول الك��:م ، حت��ى « وم�ن ش��روط الفص��احة والب:غ��ة 

د$ئل الفصاحة عند أكثر الن�اس  يعبر عن المعاني الكثيرة با/لفاظ القليلة ، وھذا الباب من أشھر

  .2» ، حتى إنھم إنما يستحسنون من كتاب � تعالى ما كان بھذه الصفة 

ويعلل الحذف في بعض المواضع بطول الك:م /ن التراكيب إذا طالت يعتريھ�ا بع�ض  

الثقل ، ويكون الحذف تخفيفا من الثقل واZيجاز يمنحھ�ا ش�يء م�ن الق�وة ، والقص�د م�ن اZيج�از 

وفي ھذا الحذف في الك:م . فيما حذف فيه حذف كثير ، حتى حذفت ا/جوبة لد$لة الك:م عليھا 

مع الد$ل�ة عل�ى الم�راد فائ�دة ؛ /ن ال�نفس ت�ذھب في�ه ك�ل م�ذھب ، ول�و ورد ظ�اھرا ف�ي الك�:م 

  . $قتصر به على البيان الذي تضمنه ، فكان حذف الجواب أبلغ لھذه العلة 

تقليل الك:م من غير إخ:ل بالمعنى ، وإذا « : اZيجاز ) ھـ  386 ت( ويعرف الرماني 

كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ، ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة ، فا/لف�اظ القليل�ة 

  . 3»إيجاز 
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ح�ذف وِقص�ر ، فالح�ذف إس�قاط كلم�ة ل:جت�زاء عنھ�ا « : ويقسم اZيج�از عل�ى وجھ�ين 

والِقصر بنية الك�:م عل�ى تقلي�ل اللف�ظ وتكثي�ر المعن�ى . لحال أو فحوى الك:م بد$لة غيرھا من ا

  .}  82:  يوسفسورة { ))َواْسأَِل اْلَقْرَيةَ (( :فمن الحذف . من غير حذف 

وأما اZيجاز بالِقصر دون الحذف فھو أغمض من الح�ذف ، وإن ك�ان الح�ذف غامض�ا   

َوَلُكfْم ِفfي (( :من المواضع التي $ يصلح فم�ن ذل�ك  للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيھا

وھ��ذا التقس��يم منظ��ور في��ه إل��ى البع��د التركيب��ي ، . 1» } 179: البق��رةس��ورة { ))اْلِقَصffاِص َحَيffاةٌ 

  . 2والرماني في ذلك مؤسس لھذه النظرة إلى اZيجاز كما يذكر ابن سنان الخفاجي 

: وبين الِقصر والتطوي�ل م�ن جھ�ة ثاني�ةويفرق الرماني بين اZيجاز واZطناب من جھة 

اZيجاز ب:غة ، والتقصير عي ، كما أن اZطناب ب:غة والتطويل ع�ي ، واZيج�از $ إخ�:ل « 

فأم�ا اZطن�اب . فيه بالمعنى المدلول عليه ، وليس كذلك التقص�ير ؛ /ن�ه $ ب�د في�ه م�ن اZخ�:ل 

واضع التي يحسن فيھا ذكر التفصيل ، ف�إن فإنما يكون في تفصيل المعنى ، وما يتعلق به في الم

لك��ل واح��د م��ن اZيج��از واZطن��اب موض��عا يك��ون ب��ه أول��ى م��ن اBخ��ر ؛ /ن الحاج��ة إلي��ه أش��د  

  . 3» وا$ھتمام به أعظم 

ولع��ل م��دار الف��رق ب��ين اZيج��از والِقص��ر ، واZطن��اب والتطوي��ل ، ھ��و ع:ق��ة المعن��ى 

و إسقاط كلمة من السياق ، يحتاج إليھا إتمام المعن�ى بالسياق ، فالحذف الذي ينتج عنه اZيجاز ھ

، ويك��ون للمتلق��ي دور ف��ي الوص��ول عل��ى ذل��ك المعن��ى ، م��ن خ��:ل ال��ربط ب��ين ال��نص موض��ع 

  . التحليل وما يسبقه من نصوص لھا ع:قة به 

بينما الِقصر ھو تقليل اللفظ دون العودة إلى السياق ومراعاة للمعنى فقط ، وقد $ يص�ل 

ف��إذا ك��ان إيج��از . متلق��ي إ$ الفط��ن، لھ��ذا وص��ف الرم��اني ح��ذف الِقص��ر بش��دة الغم��وض إلي��ه ال

الحذف يحتاج في إدراكه إلى متلق من نوع خاص لما فيه من غموض ، فإن إيجاز القِصر /شد 

أم�ا اZطن�اب فھ�و ص�نو اZيج�از ؛ /ن . حاجة إلى ذلك المتلقي الخبير بضروب الك:م وأساليبه 

فإن لكل واحد من اZيجاز واZطناب موضعا يك�ون « : مرتبطة بب:غة اZطناب ب:غة اZيجاز 

  . 4» به أولى من اBخر ؛ $ن الحاجة إليه أشد ، وا$ھتمام به أعظم 
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الحاج��ة إل��ى اZيج��از ف��ي موض��عه « ويحت��اج إل��ى اZيج��از واZطن��اب ف��ي جمي��ع الك��:م 

ف�ي ذل�ك ع�ن جھت�ه واس�تعمل اZطن�اب ف�ي فم�ن أزال الت�دبير : كالحاجة إلى اZطناب في مكانه 

  . 1» موضع اZيجاز ، واستعمل اZيجاز في موضع ا/طناب اخطأ 

يق��ول ض��ياء . ل�ذلك جع��ل الرم�اني الِقص��ر مق��اب: ل5يج�از ، والتطوي��ل مق��اب: ل5طن�اب 

ي�ل فم�نھم م�ن ألحق�ه بالتطو –اZطناب  –رأيت علماء البيان قد اختلفوا فيه « : الدين ابن ا/ثير 

الذي ھو ضد اZيجاز ، وھو عنده قِسم غيره ، فأخطأ من حيث $ يدري ، كابي ھ:ل العسكري 

  . 2»والغانمي 

اZطن�اب ب:غ�ة ، والتطوي�ل ع�ي ؛ /ن « : ويقول أبو ھ:ل العس�كري متابع�ا الرم�اني 

واZطن��اب بمنزل��ة س��لوك طري��ق بعي��دة ن��زه . التطوي��ل بمنزل��ة س��لوك م��ا يبع��د جھ��: بم��ا يق��رب 

  . 3» يحتوي على زيادة فائدة 

ھ�و زي�ادة اللف�ظ عل�ى « : ف�ي اZطن�اب ) ھ�ـ  637ت ( ويقول ضياء ال�دين اب�ن ا/ثي�ر 

إذ التطويل ھو زيادة اللفظ عن المعن�ى لغي�ر ) التطويل(فھذا حّده الذي يميزه عن . المعنى لفائدة 

  . 4)) فائدة 

fوِر َنْفَخfٌة َفإَِذا ُنفَِخ ((: لى ونظر إلى فائدة لطيفة في باب اZطناب ، في قوله تعا فِي الص#

ًة َواِحَدةً ((، و}  13:  الحاقةسورة { ))َواِحَدةٌ  َتا َدك)  الحاق�ةسورة { ))َوُحِمَلِت ا6َْْرُض َواْلِجَبالُ َفُدك)

الَِثfَة ا6ُْْخfَرى((: وفي قوله تع�الى . }14:  فوج�دت ذل�ك غي�ر . }  20: ال�نجمس�ورة {)) َوَمَنfاَة الث)

  .قيس على ما تقدم م

الَِثَة ا6ُْْخَرى((: إن قوله تعالى : (( ويقول   بھا لتوازن الفقر الت�ي إنما جيء )) َوَمَناَة الث)

ْجِم إَِذا َھَوى(( :وھي نظمت السورة كلھا عليھا  أََفfَرأَْيُتُم : ((، ول�و قي�ل } 1: النجمسورة {)) َوالن)

ى َت َواْلُعز) (Vالَِثَة ا6ُْْخَرى: (( ، ولم يقل} 20 – 19:  النجمة سور{)) َوَمَناةَ .  ال لكان الك:م  ))الث)

؛ /ن�ه ) الثالث�ة(من غير أن يقال ) ومناة ا/خرى: (وكذلك لو قيل . عاريا عن الط:وة والحسن 

لكن التأكيد في ھ�ذه اBي�ة ج�اء ض�منا لت�وازن .. نقص في الفقرة الثانية عن ا/ولى ، وذاك قبيح 

  . عا الفقر وتب

ًة َواِحَدةً ((، و ))َنْفَخٌة َواِحَدةٌ : ((وأما  وقد علم أن  –، فإنما جيء بلفظ الواحدة فيھا  ))َدك)

جاري�ة ) الحاقة(الك:م ؛ /ن السورة التي ھي لمكان نظم  –النفخة ھي واحدة والدكة ھي واحدة 

م�ن  –) دك�ة(و –دة م�ن غي�ر واح� -) نفخ�ة: (على ھذا المنھاج في توازنھا السجعي ، ول�و قي�ل 
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، لك�ان الك�:م } 15: الحاق�ةس�ورة { ))َفَيْوَمِئfٍذ َوَقَعfِت اْلَواِقَعfةُ ((: ث�م قي�ل بع�دھما  –غير واح�دة 

ھ�ذا موض�ع م�ن عل�م البي�ان كثي�رة . لكن التأكيد جاء فيھ�ا ض�منا وتبع�ا . منثرا محتاجا إلى تمام 

لمك��ان زي��ادة التص��وير ف��ي إثب��ات  محاس��نه ، واف��رة لطائف��ه ، والمج��از في��ه أحس��ن م��ن الحقيق��ة ،

  .1» وصف الحقيقي للمجازي ونفيه عن الحقيقي 

ھ��ل ب��ين اZيج��از واZطن��اب : وم��ن ھ��ذه الع:ق��ة ب��ين اZيج��از واZطن��اب يظھ��ر س��ؤال 

  واسطة ، وھي المساواة أم $ ؟ 

المس�اواة «: إلى وجود ھ�ذه المرتب�ة ف�ي قول�ه ) ھـ 395ت ( يذھب أبو ھ:ل العسكري 

تكون المعاني بق�در ا/لف�اظ وا/لف�اظ بق�در المع�اني $ يزي�د بعض�ھا عل�ى بع�ض ، وھ�و  وھو أن

  . 2)) المذھب المتوسط بين اZيجاز واZطناب 

أم��ا « : إل��ى ع��دم وج��ود ھ��ذه المرتب��ة ف��ي قول��ه ) ھ��ـ  626ت ( بينم��ا ي��ذھب الس��كاكي 

رك التحقيق والبن�اء عل�ى ش�يء اZيجاز واZطناب فلكونھما نسبيين ، $ يتيسر الك:م فيھما إ$ بت

عرفي ، مثل جعل ك:م ا/وساط على مجرى متع�ارفھم ف�ي التأدي�ة للمع�اني فيم�ا بينھ�ا ، و$ ب�د 

، وأنه في باب الب:غة $ يحمد م�نھم متعارف ا/وساط: من ا$عتراف بذلك مقيسا عليه ولنسمه 

الناس الذين ليسوا ف�ي مرتب�ة يقصد بمتعارف ا/وساط المتعارف من ك:م أوساط .  3» و$ يذم 

الب:غة ، وفسروا اZيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف ، واZطناب أداؤه بأكثر منھا 

  .4لكون المقام خليقا بالبسط 

ويمكن أن نتبين التناسب الب:غي المتحصل من الربط بين اBيات القرآني�ة المتتابع�ة ف�ي 

علماء المناسبة ، ومن خ:ل إبرازھم للفائدة الد$لية م�ن الح�ذف السورة المتشابه في اBيات عند 

في الجملة ، وذلك من خ�:ل النظ�ر ف�ي الس�ياق القبل�ي لvي�ة موض�ع البح�ث ، وفائ�دة ال�ذكر ف�ي 

  . الجملة ، وأيضا من خ:ل السياق القبلي لvية موضع البحث 

ل)ِة إِْبرَ ((:  في سورة  البقرة   اِھيَم إِ-) َمن َسفَِه َنْفَسُه َوَلَقfِد اْصfَطَفْيَناهُ َوَمن َيْرَغُب َعن م�

fالِِحينَ  ُه فِي ا[ِخَرِة َلِمfَن الص) ْنَيا َوإِن) fُه أَْسfلِْم َقfالَ أَْسfَلْمُت لfَِرب� اْلَعfاَلِمينَ  . فِي الد#  . إِْذ َقfالَ َلfُه َرب#

ى ِبَھا إِْبَراِھيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِي) إِ  ْسلُِمونَ َوَوص) يَن َفVَ َتُموُتن) إَ-) َوأَنُتم م#  ن) ّ
َ اْصَطَفى َلُكُم الد�

. fُد إَِلfالُوْا َنْعُبfِدي َقfن َبْعfُدوَن ِمfا َتْعُبfِه َمfالَ لَِبِنيfـَھَك أَْم ُكنُتْم ُشَھَداء إِْذ َحَضَر َيْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ َق

ٌة َقfْد َخَلfْت َلَھfا  . ِعيلَ َوإِْسَحاَق إَِلـھاً َواِحداً َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ َوإَِلـَه آَباِئَك إِْبَراِھيَم َوإِْسَما ِتْلَك أُم)

ا َكاُنوا َيْعَملُونَ  ا َكَسْبُتْم َو-َ ُتْسأَلُوَن َعم) َوَقالُواْ ُكوُنواْ ُھوداً أَْو َنَصاَرى َتْھَتُدوْا  . َما َكَسَبْت َوَلُكم م)
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ا ِباZِّ َوَما أُنِزلَ إَِلْيَنا َوَما أُنِزلَ إَِلى  . َراِھيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ ُقلْ َبلْ ِمل)َة إِبْ  ُقولُوْا آَمن)

ِبي#وَن مِ  ن إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوا6ْسَباِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي الن)

ب�ھِ  ْنُھْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ ر) ُق َبْيَن أََحٍد م�   .} 136 – 131{ : ))ْم -َ ُنَفر�

fن ِكَتfاٍب َوِحْكَمfٍة ُثfم)  َوإِذْ ((:  وفي سورة آل عمران fْيَن َلَمfا آَتْيfُتُكم م� ِبي� أََخَذ ّ
ُ ِميَثfاَق الن)

ٌق ل�َما َمَعُكْم َلُتfْؤِمُنن)  َصد� ُه َقfالَ أَأَْقfَرْرُتْم َوأََخfْذُتْم َعَلfى َذِلُكfْم إِْصfِري  َجاءُكْم َرُسولٌ م# ِبfِه َوَلَتنُصfُرن)

اِھِدينَ  َن الش)  . َفَمن َتَول)ى َبْعَد َذلَِك َفأُْولَـِئَك ُھُم اْلَفاِسُقونَ  . َقالُوْا أَْقَرْرَنا َقالَ َفاْشَھُدوْا َوأََناْ َمَعُكم م�

َماَواِت َوا6َْرِض َطْوعfاً َوَكْرھfاً َوإَِلْيfِه ُيْرَجُعfونَ  أََفَغْيَر ِديِن ّ
ِ َيْبُغونَ  ُقfلْ  . َوَلُه أَْسَلَم َمن فِي الس)

ا ِباZِّ َوَما أُنِزلَ َعَلْيَنا َوَما أُنfِزلَ َعَلfى إِْبfَراِھيَم َوإِْسfَماِعيلَ َوإِْسfَحاَق َوَيْعُقfوَب َوا6َْسfَباطِ   َوَمfا آَمن)

ْنُھْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى  ُق َبْيَن أََحٍد م� ِھْم -َ ُنَفر� ب� ِبي#وَن ِمن ر)  – 81{ : ))َوالن)

84 { .  

ِھمْ ((: ذكر في سورة البقرة  ب� ِبي#وَن ِمن ر) ، وحذف في س�ورة آ$ عم�ران  ))َوَما أُوتَِي الن)

ِھمْ (( ب� ِبي#وَن ِمن ر)   الحذف ؟ ما وجه الذكر و.  ))َوالن)

أن م�ا ورد ف�ي : يرى ابن الزبير الغرناطي في الذكر والحذف وع:قت�ه بالس�ياق القبل�ي 

بت�اريخ أب�ي ا/نبي�اء ) ص�لى � علي�ه وآل�ه وس�لم(سورة البق�رة ي�ذّكر ب�ه � تع�الى نبي�ه  محم�دا 

  . بنيه وما وصى يعقوب بنيه ) عليه الس:م(وما وصى إبراھيم ) عليه الس:م(إبراھيم

) صلى � عليه وآله وسلم(ما ورد في سورة آل عمران يذّكر به � تعالى نبيه محمدا و

كذب أھل الكتاب وافتراءھم وتحريفھم للكتب السماوية ، وخيانتھم للعھد والميثاق ، وـخبر تعالى 

  .أنه أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضھم بعضا 

للرس��ل وللم��ؤمنين ناس��به تأكي��د ذك��ر  وج��ه ذل��ك أن ا/م��ر ف��ي البق��رة لم��ا ك��ان« : يق�ول 

اZنزال على النبيين ؛ /ن المؤمنين $ يفرقون بين أحد م�نھم وق�د ف�رق غي�رھم ، فناس�ب ح�الھم 

ِھمْ : ((وسجل إيمانھم بالجميع تأكيد مقالھم وتثبيت اعتقادھم فقالوا  ب� ِبي#وَن ِمن ر)   )) . َوَما أُوتَِي الن)

خاص�ا ب�ه ) ُقfلْ : (ة ا/خ�رى بب�ادي الخط�اب م�ن قول�ه ولما كان توجه ا/م�ر ف�ي الس�ور

ح�ا$ ومقام�ا ع�ن التفري�ق ) علي�ه الس�:م(وبعد ذلك وقع التعميم ناسبه عدم التأكيد لتنزه الرس�ول 

  .1» بين أحد من الرسل 

يْ (( : إن آل عمران تقدم فيھا « : ويقول بدر الدين بن جماعة  ِبي� َن َوإِْذ أََخَذ ّ
ُ ِميَثاَق الن)

ن ِكَتاٍب َوِحْكَمةٍ  ، فأغنى عن إعادة إيتائھم ثانيا ، ولم يتقدم مثل ذلك ف�ي البق�رة ،  )) َلَما آَتْيُتُكم م�

  .2» فصرح فيه بإيتائھم ذلك 
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ھنا ، وحذفھا في آل عمران اختصار،  ))َوَما أُوتِيَ ((ذكر « : ويقول زكريا ا/نصاري 

ا عام ، وثمN خاص كما م�رN فك�ان ا/نس�ب ذك�ره ف�ي كما ھو ا/نسب باBخر ، أو /ن الخطاب ھن

  .1» ا/ول ، وحذفه في الثاني 

ُبُكم ((:  في سورة المائدة   اُؤهُ ُقلْ َفلfَِم ُيَعfذ� َوَقالَِت اْلَيُھوُد َوالن)َصاَرى َنْحُن أَْبَناء ّ
ِ َوأَِحب)

ْن َخلََق َيْغفُِر لِمَ  م) fَماَواِت َوا6َْرِض بُِذُنوِبُكم َبلْ أَنُتم َبَشٌر م� ِ ُمْلُك الس) ّZُِب َمن َيَشاُء َو ن َيَشاُء َوُيَعذ�

ُسfِل أَن  . َوَما َبْيَنُھَما َوإَِلْيِه اْلَمِصيرُ  َن الر# ُن لَُكْم َعَلى َفْتَرٍة م� َيا أَْھلَ اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا ُيَبي�

َوإِْذ َقfالَ .  َنِذيٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشيٌر َوَنِذيٌر َوّ
ُ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ  َتُقولُوْا َما َجاءَنا ِمن َبِشيٍر َو-َ 

لُوكfاً َوآَتfا fا َلfْم ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة ّ
ِ َعَلْيُكْم إِْذ َجَعfلَ ِفfيُكْم أَنِبَيfاء َوَجَعَلُكfم م# ُكم م)

ن الْ    .} 20 – 18{ :)) َعاَلِمينَ ُيْؤِت أََحداً م�

َن َلُھْم َفُيِضل# ّ
ُ َمن ((:  وفي سورة إبراھيم ُسوٍل إِ-) ِبلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبي� َوَما أَْرَسْلَنا ِمن ر)

ْج َقْوَمfَك ِمfَن َوَلَقfْد أَْرَسfْلَنا ُموَسfى ِبآَياِتَنfا أَْن أَْخfرِ  . َيَشاُء َوَيْھِدي َمن َيَشاُء َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

اٍر َشfُكورٍ  ffاِم ّ
ِ إِن) ِفfي َذلffَِك [َيfاٍت ل�ُكffل� َصffب) ffْرُھْم ِبأَي) fوِر َوَذك� لَُمfاِت إَِلffى الن# َوإِْذ َقffالَ ُموَسffى  . الظ#

ffْن آِل ِفْرَعffْوَن َيُسffوُموَنُكْم ُسffوءَ  ُحوَن  لَِقْوِمffِه اْذُكffُروْا ِنْعَمffَة ّ
ِ َعَلffْيُكْم إِْذ أَنَجffاُكم م� اْلَعffَذاِب َوُيffَذب�

ُكْم َعِظيمٌ  ب� ن ر)   . } 6 – 4{ : ))أَْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوفِي َذلُِكم َبVء م�

، وح�ذف ف�ي س�ورة  ))َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه َيfا َقfْوِم اْذُكfُرواْ ((: ذكر في سورة المائدة 

  ما وجه الذكر والحذف ؟ .  ))ِمِه اْذُكُرواْ َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقوْ ((: إبراھيم

يرى الخطيب اZسكافي أن ما ورد م�ن ذك�ر وح�ذف ف�ي اBيت�ين م�رتبط بالس�ياق القبل�ي 

بكثي�ر م�ن نع�م � عل�يھم ، إذ انتق�ى م�نھم فئ�ة ) علي�ه الس�:م(ففي سورة المائدة ذّكر قوم موسى 

ة ونعم�ة $ تت�وفر لك�ل الخل�ق فكث�ر ف�ي بن�ي جعلھا أنبياء تحمل رسالة الدعوة إلى � ، وھذه من�

علي��ه (وف��ي س��ورة إب��راھيم ي��ذّكر � تع��الى موس��ى . إس��رائيل ا/نبي��اء لفس��ادھم وجعلھ��م ملوك��ا 

أن أخبر قومك بأيام � ونعمه عليھم ، ووقائعه بالكافرين ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه ) الس:م

لى جوھرھا إ$ من كان كثير الصبر على المحن والمنح ، فنعم � وأياديه عليھم كثيرة $ يقف ع

 .  

لما نبھھم على ما خصھم ب�ه م�ن اZك�رام : أن يقال : أحدھما « : ويكون ذلك من وجوه 

ليشكروه على ھذه النعم العظام بأن جعل فيھم أنبياء مقيمين بين ظھرانيھم ، يدعونھم إلى طاع�ة 

تھم، وأن جعلھم ملوكا حيث أغناھم بما أن�زل م�ن ربھم ، ويثنون اعنتھم عن المحظور من شھوا

  ...المن والسلوى عن الحاجة إلى الناس في التماس الرزق من أمثالھم 
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ف�إذا .. وھو أن المن والسلوى مما لم ينعم به عل�ى أح�د ق�بلھم و$ بع�دھم : وجواب ثان  

  .  نبھوا على شكر نعمة خصوا بھا دون الناس كلھم كانت المبالغة في ذلك أولى

في آيتين )) َيا أَْھلَ اْلِكَتابِ : ((لما جعل الخطاب بعد قوله : وھو أن يقال : وجواب ثالث 

ولم يكن شيء من (...) ، وصدر المخاطبات نبه فيھا المخاطبين بمناداتھم فيما حكى من أقوالھم 

   .1» لھذا  )) َيا َقْومِ : ((ذلك في اBية التي في سورة إبراھيم ، فلم يذكر ھناك 

إن تص�ريح اس�م المخاط�ب م�ع ح�رف الخط�اب ي�دل عل�ى « : ويقول محمود الكرم�اني 

: تعظيم المخاطب به ، ولما كان ما في ھذه السورة نعما جسما ما عليھ�ا م�ن مزي�د ، وھ�و قول�ه 

fن اْلَعfاَلِمينَ (( ا َلْم ُيْؤِت أََحداً م� لُوكاً َوآَتاُكم م) ي�ا ق�وم : ص�رح فق�ال )) َجَعلَ ِفيُكْم أَنِبَياء َوَجَعَلُكم م#

ولم يكن ما في إبراھيم بھذه المنزلة فاقتصر على حرف ... ولموافقته ما قبله وما بعده من النداء 

  .2» الخطاب 

لما اعتمد في آية المائ�دة ت�ذكيرھم بض�روب م�ن اB$ء « : ويقول ابن الزبير الغرناطي 

ائھم م�ا ل�م يع�ط غي�رھم ، ك�ان ذل�ك والنعم الجس�ام م�ن جع�ل ا/نبي�اء ف�يھم وجعلھ�م ملوك�ا وإعط�

تعريفا باعتنائه سبحانه بھم وتفضيلھم على من عاصرھم وتقدمھم من أم�م ا/نبي�اء ق�بلھم فناس�ب 

باZض��افة إل��ى ض��مير إنب��اء ب��القرب )) َيffا َقffْومِ : ((إي��اھم بقول��ه ) علي��ه الس��:م(ذل��ك ن��داء موس��ى 

م�ن تخصيص�ھم بم�ا عق�ب ب�ه الن�داء م�ن  والمزية ، وناسب ھذا الن�داء المنب�ئ با$عتن�اء م�ا تق�دم

  . التشريف بما منحھم من اB$ء والنعم الجسام 

ولما قصد في آية سورة إبراھيم تذكيرھم بنج�اتھم م�ن آل فرع�ون وم�ا ك�ان يس�ومھم ب�ه 

من ذبح ذكور أبنائھم واستحياء نسائھم للمھنة ولم يذكر ھنا سيء مما في آية المائ�دة لم�ا اقتص�ر 

ت��ذكير بمج��رد اZنج��اء ، فناس��ب ذل��ك ا$قتص��ار عل��ى خط��ابھم دون الن��داء رعي��ا علي��ه ھن��ا م��ن ال

  . 3» للمناسبة 

إن الخطاب بح�رف الن�داء واس�م المن�ادى أبل�غ وأخ�ص « : ويقول بدر الدين بن جماعة 

في التنبيه على المقصود ، وفيه دليل على ا$عتناء بالمنادى ، وتخصيصه بما يريد أن يقول�ه ل�ه 

آية المائدة ف�ي ذك�ر أش�رف العطاي�ا م�ن النب�وة والمل�ك وإيت�اء م�ا ل�م ي�ؤت أح�دا م�ن  فلما كانت. 

العالمين وھو المن والسلوى ، وھو ملتبسون به حالة النداء حق لھا وناسب مزيد ا$عتناء بالنداء 

َسfةَ ((: ، وتخصيص المنادى ، ولذلك أيضا ق�ال  ل�ك م�ن ؛ /ن ذ)) َيfا َقfْوِم اْدُخلfُوا ا6َْرَض الُمَقد)

  .4» أعظم النعم عليھم ، فناسب التخصيص بذكر المنادى 
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fوَر ((: في سورة ا/نعام    لَُماِت َوالن# َماَواِت َوا6َْرَض َوَجَعلَ الظ# ِ ال)ِذي َخلََق الس) ّZِ اْلَحْمُد

ِھم َيْعِدلُونَ  ن ِطيٍن ثُ  . ُثم) ال)ِذيَن َكَفُروْا ِبَرب� ى ِعنfَدهُ ُثfم) ُھَو ال)ِذي َخَلَقُكم م� سfّمً م) َقَضى أََجVً َوأََجلٌ م#

ُكْم َوَجھَرُكْم َوَيْعَلُم َما َتْكِسُبونَ  . أَنُتْم َتْمَتُرونَ  َماَواِت َوفِي ا6َْرِض َيْعَلُم ِسر) َوَما  . َوُھَو ّ
ُ فِي الس)

ِھْم إِ-) َكاُنوْا َعْنَھا مُ  ْن آَياِت َرب� ْن آَيٍة م� fا َجfاءُھْم َفَسfْوَف  . ْعِرِضfينَ َتأِْتيِھم م� ُبوْا ِبfاْلَحق� َلم) َفَقfْد َكfذ)

  . } 5 – 1{:  ))َيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْھِزُئونَ 

ْفَسfَك أَ-) َيُكوُنfوا  . ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  . طسم((:  وفي سورة الشعراء َلَعل)َك َبfاِخٌع ن)

َماء آَيًة َفَظل)ْت أَْعَناُقُھْم لََھا َخاِضِعينَ  . ُمْؤِمِنينَ  ن الس) لْ َعَلْيِھم م� َشأْ ُنَنز� ن ِذْكٍر  . إِن ن) َوَما َيأِْتيِھم م�

ْحَمِن ُمْحَدٍث إِ-) َكاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضينَ  َن الر) ُبوا َفَسَيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوا ِبfِه َيْسfتَ  . م�  ْھِزُئونَفَقْد َكذ)

((  :}1 – 6 {.  

ا َجاءُھْم َفَسْوَف َيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوْا ِبِه (( : ذكر في سورة ا/نعام  ُبوْا ِباْلَحق� َلم) َفَقْد َكذ)

ُبوا َفَسfffَيأِْتيِھْم أَنَبfffاء َمfffا َكfffاُنوا ِبfffِه (( : ، وح���ذف ف���ي س���ورة الش���عراء  ))َيْسffَتْھِزُئوَن  َفَقfffْد َكffذ)

  ما وجه الذكر والحذف ؟ .  ))ُئون َيْسَتْھزِ 

يرى الخطيب اZسكافي أن الحديث في سورة ا/نعام عن موقف المشركين م�ن الحق�ائق 

الدامغة والحجج البالغة بين امتراء وامتعاض ، وصدود وإعراض ، وغفل�ة وتك�ذيب ، وس�خرية 

ا يتح�دث ف�ي س�ورة بينم�. واستھزاء ، ثم أعقبه ذلك تقييد موق�ف المش�ركين ب�الحق وتك�ذيبھم ب�ه 

الشعراء سبحانه وتعالى عن ت�رك الخ:ئ�ق بع�د إرس�ال الرس�ل مخت�ارين حس�ب م�ا تملي�ه عل�يھم 

عقولھم ، مع قدرته على حملھم عل�ى اZس�:م قس�را ل�و ش�اءت حكمت�ه ذل�ك ، ث�م أعقب�ه تھدي�دھم 

  .ووعيدھم 

وإن  –قة للثانية إن اBية ا/ولى قد وفي المعنى فيھا حقه من اللفظ ؛ /نھا ساب« : يقول 

  . فأشبعت ألفاظ ا/ولى مستوفية لمعناھا  –كانتا مكيتين 

وفي اBية الثانية اعتمد على ا$ختصار لما سبق في ا/ولى من البيان فاقتصر على قوله 

ُبوا((:  ك�ذب الك�ذب ، : وإذا قيد جاز أن يقول .. وھذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب بالحق )) َكذ)

، إ$ أن�ه إذا ع�ري م�ن ) ص�لى � علي�ه وس�لم(وك�ذب مس�يلمة ، وك�ذب النب�ي  وكذب الص�دق ،

التقييد لم يصح إ$ لمن كذب بالحق ، فصار قوله تع�الى ف�ي الش�عراء م�ن ھ�ذا القبي�ل بع�د البي�ان 

  .1» الذي سبق في سورة ا/نعام 

ِبfاْلَحق� ((: إن س�ورة ا/نع�ام متقدم�ة ، فقي�د التك�ذيب بقول�ه « : ويقول محمود الكرماني 

ا َجاءُھمْ    . على التمام )) َفَسْوَف َيأِْتيِھمْ : ((ثم قال )) َلم)
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ُبوا((وذك��ر ف��ي الش��عراء  مطلق��ا؛ /ن تقيي��ده ف��ي ھ��ذه الس��ورة ي��دل علي��ه ، ث��م )) َفَقffْد َكffذ)

  .1» اقتصر على السين ھنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على ا$ختصار 

إن آية ا/نعام لما ترت�ب عل�ى إطن�اب وبس�ط آي�ات م�ن « : ويقول ابن الزبير الغرناطي 

فلما تقدم ھذا اZطناب ناسبه ما أتبع ب�ه م�ن قول�ه (...) حمده سبحانه وانفراده بالخلق وا$ختراع 

ا َجfاءُھْم َفَسfْوَف َيfأِْتيِھْم أَنَبfاء َمf((: تعالى  ُبوْا ِباْلَحق� َلم) فناس�ب  ))ا َكfاُنوْا ِبfِه َيْسfَتْھِزُئونَ َفَقْد َكذ)

  . اZطناب اZطناب 

، ث�م اعت�رض بتس�لية نبي�ه  ))ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن (( : وقال تعالى قبل آية الشعراء 

ْفَسَك أَ-) َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن (( : فقال ) صلى � عليه وسلم( ، وليس ھذا المعترض  ))َلَعل)َك َباِخٌع ن)

fَماء آَيfًة َفَظل)fْت أَْعَنfاُقُھْم َلَھfا (( : بع�د به مما ذك�روا ب�ه ، ث�م ق�ال  fن الس) لْ َعَلfْيِھم م� َشfأْ ُنَنfز� إِن ن)

، فلم يبق مجردا لتذكيرھم سوى قوله تعالى ) عليه الس:م(، وھذا راجع إلى تسليته  ))َخاِضِعيَن 

ن ِذْكرٍ ((: قوله ، وما بعد من وعيدھم وتھديدھم ب ))َك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ ِتلْ (( :   ))َوَما َيأِْتيِھم م�

ُبوا َفَسَيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوا ِبِه َيْسfَتْھِزُئون (( : ، وھذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولھم  َفَقْد َكذ)

  .2» إيجازا Zيجاز وإطنابا Zطناب  ))

َحَرةُ فِْرَعْوَن َقاْلوْا إِن) ((:  في سورة ا/عراف ا َنْحُن اْلَغالِِبينَ  َوَجاء الس)  .َلَنا 6َْجراً إِن ُكن)

ِبينَ  ُكْم َلِمَن اْلُمَقر) ُكfوَن َنْحfُن اْلُمْلِقfينَ  . َقالَ َنَعْم َوإَن) fا أَن ن) fا أَن ُتْلِقfَي َوإِم) َقfالَ  .َقالُوْا َيا ُموَسfى إِم)

اِس َواْستَ  ا أَْلَقْوْا َسَحُروْا أَْعُيَن الن) َوأَْوَحْيَنا إَِلfى ُموَسfى  . ْرَھُبوُھْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ أَْلُقْوْا َفَلم)

َفُغلُِبfوْا ُھَنالfَِك  . َفَوَقَع اْلَحق# َوَبَطلَ َمfا َكfاُنوْا َيْعَملfُونَ  . أَْن أَْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِھَي َتْلَقُف َما َيأِْفُكونَ 

َحَرةُ َسا . َوانَقَلُبوْا َصاِغِرينَ  ا ِبِرب� اْلَعاَلِمينَ  . ِجِدينَ َوأُْلقَِي الس)  . َرب� ُموَسى َوَھfاُرونَ  .َقالُوْا آَمن)

َكْرُتُموهُ ِفfي اْلَمِديَنfِة لُِتْخِرُجfوْا ِمنْ  َھfا أَْھَلَھfا َقالَ ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه َقْبلَ أَن آَذَن َلُكْم إِن) َھـَذا َلَمْكٌر م)

َعن) أَيْ  . َفَسْوَف َتْعَلُمونَ  ُكْم أَْجَمِعfينَ 6َُقط� ْن ِخVٍَف ُثم) 6َُصل�َبن) َنfا  . ِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكم م� fا إَِلfى َرب� َقfالُوْا إِن)

  .} 125 – 113{ :)) ُمنَقلُِبونَ 

fا َنْحfُن ((:  وفي سورة الشعراء fَحَرةُ َقfالُوا لِِفْرَعfْوَن أَِئfن) َلَنfا 6ََْجfراً إِن ُكن) fا َجfاء الس) َفَلم)

ِبينَ  . ِبينَ اْلَغالِ  ُكْم إِذاً ل)ِمَن اْلُمَقر) ْلُقونَ  . َقالَ َنَعْم َوإِن) َفأَْلَقْوا ِحَبالَُھْم  . َقالَ لَُھم م#وَسى أَْلُقوا َما أَنُتم م#

ffا َلffَنْحُن اْلَغffالُِبونَ  ِة ِفْرَعffْوَن إِن) ُھْم َوَقffالُوا ِبِعffز) َتْلَقffُف َمffا  َفffأَْلَقى ُموَسffى َعَصffاهُ َفffإَِذا ِھffيَ  . َوِعِصffي)

َحَرةُ َساِجِدينَ  .َيأِْفُكونَ  ا ِبَرب� اْلَعاَلِمينَ  . َفأُْلقَِي الس) َقالَ آَمنُتْم َلُه  . َرب� ُموَسى َوَھاُرونَ  . َقالُوا آَمن)

ْحَر َفَلَسْوَف َتْعَلُمfوَن 6ََُقط�  ُه َلَكِبيُرُكُم ال)ِذي َعل)َمُكُم الس� fْن َقْبلَ أَْن آَذَن َلُكْم إِن) َعfن) أَْيfِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكfم م�

ُكْم أَْجَمِعينَ  َنا ُمنَقلُِبونَ  . ِخVٍَف َو6ََُصل�َبن) ا إَِلى َرب�   }  50 – 41{ :)) َقالُوا َ- َضْيَر إِن)
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f(( : ذكر في سورة الشعراء َنfا ُمنَقلُِبfونَ َقالُوا َ- َضْيَر إِن) ، وح�ذف ف�ي س�ورة  ))ا إَِلfى َرب�

َنا ُمنَقلُِبوَن (( :   ا/عراف ا إِلَى َرب�   ما وجه الذكر والحذف ؟ . )) َقالُوْا إِن)

يرى الخطيب اZسكافي أن سورة ا/عراف انفردت بالخبر عن السحرة وذلك بما سجلته 

  . من كامل الرد من السحرة على فرعون 

ة ع��ن وس��ورة الش��عراء أظھ��رت حف��اوة الس��حرة بالھداي��ة ، بم��ا تمي��زت ب��ه م��ن الزي��اد

، وبما فيھا من تتمة حكاية أقوالھم ، واستدراكھم على م�ا ق�الوه  ))َ- َضْيرَ (( :ا/عراف في قوله 

  .لفرعون وقسمھم بعزته 

إنھ��م ق��ابلوا وعي��ده بم��ا يھون��ه ويزي��ل ألم��ه م��ن انتق��الھم إل��ى ث��واب ربھ��م م��ع « : يق��ول 

صد بھا ا$قتص�اص ا/كب�ر وھي التي ق –المتحقق من منقلب معذبھم ، فجاء في سورة الشعراء 

أي $ ضرر علين�ا ، ف�إن منقلبن�ا إل�ى ج�زاء ربن�ا فن�نعم أب�دا ، وتع�ذب أن�ت أب�دا ،  ))َ- َضْيرَ (( -

فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا ، بك نازل ، وعليك مقيم ، ونحن نألم ساعة $ يعتد بھا م�ع دوام 

  . النعيم بعدھا ، فكأنه لم يلحقنا ضرر 

f: ((ف وقع ا$قتصار على قول�ه وفي سورة ا/عرا َنfا ُمنَقلُِبfونَ إِن) وفي�ه كفاي�ة )) ا إَِلfى َرب�

  .1» وإبانة عن ھذا المعنى ، ود$لة بناء على ما قصد فيھا مّما ُبّين وُشرح في سواھا 

ھ�ذه الس�ورة اختص�رت فيھ�ا ھ�ذه  ؛ /ن)) َ- َضfْيرَ ((زيادة « : ويقول محمود الكرماني 

شعراء ، وذكر فيھا أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرھا، فب�دأ بقول�ه القصة، وأشبعت في ال

َك ِفيَنا َولِيfداً ((:   ))ُثfم) أَْغَرْقَنfا اْ[َخfِرينَ ((: ، وخ�تم بقول�ه } 18:  الش�عراءس�ورة { ))َقالَ أََلْم ُنَرب�

  .2» ، فلھذا وقع فيھا زوائد لم تقع في ا/عراف } 66:  الشعراءسورة {

: ب�ه م�ا تق�دم م�ن قول�ه  مقاب�ل)) َ- َضfْيرَ : ((إن قول�ه « : زبي�ر الغرن�اطي ويقول اب�ن ال

ِة ِفْرَعْونَ (( ، لما اعتقدوا أو$ أن له ع�زة ونس�بوھا إلي�ه، فظن�وا أن�ه يق�در عل�ى م�ا  ))َوَقالُوا ِبِعز)

يري�ده ويس�تبد بفعل�ه ، ث�م لم�ا وض�ح لھ�م الح�ق رجع�وا ع�ن اعتق�ادھم وظ�نھم وعلم�وا أن الق��درة 

أي $ ضرر و$  ))َ- َضْيرَ : ((زة G سبحانه وسلموا لخالقھم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا والع

ولما لم يقع من قولھم في ا/عراف أو$ مثل الواقع ھنا ل�م . خوف من فرعون إذ العزة G وحده 

  . 3» يجيئوا في الجواب بما جاؤوا ھنا ، فافترق الموضعان وجاء كل على ما يجب 

لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتھم له بعدم « : ول بدر الدين بن جماعة ويق

  .4» التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند � تعالى 

                                                
   681 – 180/  2درة التنزيل وغرة التأويل  - 1
   83البرھان في متشابه القرآن  - 2
  476/  1مtك التأويل  - 3
   188: كشف المعاني في المتشابه  - 4



  

 

162  

ا َجاءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسيَء ِبِھْم َوَضاَق ِبِھْم َذْرعاً َوَقالَ َھfـَذا َيfْوٌم ((:  في سورة ھود َوَلم)

َئاِت َقالَ َيا َقْوِم َھـُؤ-ء َبَنfاتِي َوَجاءهُ قَ  . َعِصيبٌ  ي� ْوُمُه ُيْھَرُعوَن إَِلْيِه َوِمن َقْبلُ َكاُنوْا َيْعَملُوَن الس)

ِشيدٌ  قُوْا ّ
َ َو-َ ُتْخُزوِن فِي َضْيفِي أََلْيَس ِمنُكْم َرُجلٌ ر) َقالُوْا َلَقْد َعلِْمَت َما َلَنfا  . ُھن) أَْطَھُر َلُكْم َفات)

َك َلَتْعَلُم َما ُنِريدُ فِي بَ  ًة أَْو آِوي إَِلى ُرْكٍن َشِديدٍ  . َناِتَك ِمْن َحقi َوإِن) َقالُوْا َيا  . َقالَ َلْو أَن) لِي ِبُكْم قُو)

َن الل)ْيfِل َو-َ َيْلَتِفfْت ِمfنُكمْ  َك َلن َيِصلُوْا إَِلْيَك َفأَْسِر ِبأَْھلَِك ِبِقْطٍع م� ا ُرُسلُ َرب� أََحfٌد إِ-) اْمَرأََتfَك  لُوُط إِن)

ْبُح ِبَقِريبٍ  ْبُح أَلَْيَس الص# ُه ُمِصيُبَھا َما أََصاَبُھْم إِن) َمْوِعَدُھُم الص#   .} 81 – 77{ : ))إِن)

ْئُھْم َعن َضْيِف إِْبراَِھيمَ ((:  وفي سورة الحجر fا .  َوَنب� إِْذ َدَخلُوْا َعَلْيِه َفَقالُوْا َسVماً َقالَ إِن)

ُرَك ِبُغVٍم َعلِيمٍ  . ْم َوِجلُونَ ِمنكُ  ا ُنَبش� نَِي اْلِكَبُر َفبَِم  . َقالُوْا -َ َتْوَجلْ إِن) س) ْرُتُمونِي َعَلى أَن م) َقالَ أََبش)

ffُرونَ  ffَن اْلَقffاِنِطينَ  . ُتَبش� ffْرَناَك ِبffاْلَحق� َفVffَ َتُكffن م� ْحَمffِة رَ  . َقffالُوْا َبش) ffِه إِ-) َقffالَ َوَمffن َيْقffَنُط ِمffن ر) ب�

آل#ونَ  َھا اْلُمْرَسلُونَ  . الض) ْجِرِمينَ  . َقالَ َفَما َخْطُبُكْم أَي# ا أُْرِسْلَنا إَِلى َقْوٍم م# fا  . َقالُوْا إِن) إِ-) آلَ لُوٍط إِن)

وُھْم أَْجَمِعينَ  َھا َلِمَن اْلَغاِبِرينَ  . َلُمَنج# ْرَنا إِن) ا . إِ-) اْمَرأََتُه َقد) ُكْم  . َجاء آلَ لُوٍط اْلُمْرَسلُونَ  َفَلم) َقالَ إِن)

نَكُرونَ  fا لََصfاِدُقونَ  . َقالُوْا َبلْ ِجْئَناَك ِبَما َكاُنوْا ِفيِه َيْمَتfُرونَ  . َقْوٌم م# َفأَْسfِر  . َوأََتْيَنfاَك َبfاْلَحق� َوإِن)

بِْع أَْدَبfاَرُھْم َو-َ يَ  َن الل)ْيِل َوات)  – 51{ : ))ْلَتِفfْت ِمfنُكْم أََحfٌد َواْمُضfوْا َحْيfُث ُتfْؤَمُرونَ ِبأَْھلَِك ِبِقْطٍع م�

65 {  .  

ا$س��تثناء ف��ي  ، وح��ذف ))َو-َ َيْلَتِفffْت ِمffنُكْم أََحffٌد إِ-) اْمَرأََتffكَ ((: اس��تثنى ف��ي س��ورة ھ��ود 

َن الل)ْيِل َفأَْسِر ِبأَھْ : ((وذكر في سورة الحجر.  ))َو-َ َيْلَتفِْت ِمنُكْم أََحدٌ ((: سورة الحجر  لَِك بِِقْطٍع م�

ِبْع أَْدَباَرُھمْ  fَن الل)ْيfلِ : ((، وح�ذف ف�ي س�ورة ھ�ود )) َوات) م�ا وج�ه ال�ذكر )). َفأَْسfِر ِبأَْھلfَِك ِبِقْطfٍع م�

  والحذف ؟ 

) علي�ه الس�:م(ويرى الخطيب اZسكافي أن ما ورد في سورة ھود حديث عن ق�وم ل�وط 

وصاروا يھرعون إلي�ه ط�البين الفاحش�ة الت�ي ل�م يس�بقھم إليھ�ا وقد علموا بأضيافه من الم:ئكة ، 

) علي��ه الس��:م( موم��ا ورد ف��ي س��ورة الحج��ر الح��ديث ع��ن ض��يف إب��راھي. أح��د م��ن الع��المين 

  ) .عليه الس:م(وخاطبتھم له ، ومن ثم مخاطبتھم للوط 

ل�ه أن ا$ستثناء في س�ورة الحج�ر أغن�ى عن�ه قو: الجواب عن المسالة ا/ولى « : يقول 

ْجfِرِمينَ : ((تعالى فيما حكى عن الرسل  fا أُْرِسfْلَنا إَِلfى َقfْوٍم م# fوُھْم  . َقالُوْا إِن) fا َلُمَنج# إِ-) آلَ لfُوٍط إِن)

َھا َلِمَن اْلَغاِبِرينَ  . أَْجَمِعينَ  ْرَنا إِن) ، فھذا ا$ستثناء الذي لم يقع في سورة ھود أغنى )) إِ-) اْمَرأََتُه َقد)

إنه لما اقتص في ھ�ذه الس�ورة بع�ض م�ا : والجواب عن المسألة الثانية أن يقال .. ثناء عن ا$ست

َك َلن َيِصلُوْا إَِلْيكَ : ((اقتص في ا/خرى ، فذكر أن الرسل قالوا له  ا ُرُسلُ َرب� لن : ، والمعنى )) إِن)

fَن الل)ْيfِل َو-َ َفأَْسfِر ِبأَھْ ((: يصلوا إليك وإلى المؤمنين م�ن أھل�ك ، ُقّي�د ذل�ك ف�ي قول�ه  لfَِك ِبِقْطfٍع م�
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، بأن أمروه بإخراج أھله من بين أظھرھم لي: من غي�ر أن يع�ّرج )) َيْلَتفِْت ِمنُكْم أََحٌد إِ-) اْمَرأََتكَ 

  . أحد منھم على شيء خلفه يعوقه عن المضي إلى حيث ما أمر به 

وُھْم أَْجمَ : ((ولما قال في سورة الحجر  ا َلُمَنج# ، إخبارا ع�ن الرس�ل )) إِ-) اْمَرأََتهُ  . ِعينَ إِن)

ب��ه ، ث��م أخب��ر ع��ن مخ��اطبتھم لوط��ا ف��ي ھ��ذه الس��ورة بم��ا ) علي��ه الس��:م(أنھ��م خ��اطبوا إب��راھيم 

ِبfْع : ((بق�ولھم )) َفأَْسfِر ِبأَْھلfِكَ : ((، أردف�وا ق�ولھم ل�ه ) علي�ه الس�:م(يضاھي قولھم Zبراھيم  َوات)

: ساقھم وكان من ورائھم كان تحقيقا لخب�رھم أنھ�م منج�وھم أجمع�ين، فزي�د  ؛ /نه إذا)) أَْدَباَرُھمْ 

ِبْع أَْدَباَرُھمْ ((   .   1» بسببه ) عليه الس:م(لتجاوب مخاطبتھم له مخاطبتھم Zبراھيم )) َوات)

علي�ه (إن آية الحج�ر ورد قبلھ�ا قول�ه ف�ي قص�ة إب�راھيم : (( يقول ابن الزبير الغرناطي 

َھا اْلُمْرَسلُونَ  َقالَ (() : الس:م ْجِرِمينَ  . َفَما َخْطُبُكْم أَي# ا أُْرِسْلَنا إَِلى َقْوٍم م# ا  . َقالُوْا إِن) إِ-) آلَ لُوٍط إِن)

وُھْم أَْجَمِعينَ  َھfا َلِمfَن اْلَغfاِبِرينَ  . َلُمَنج# ْرَنا إِن)  ء، فلم�ا ورد ھن�ا اس�تثنا 60 – 57:  ))إِ-) اْمَرأََتُه َقد)

وذكر حالھا وقع بذلك ا$كتفاء فلم يذكر في اBية بعد ، إذ ذلك ك:م متصل بعض�ه ب�بعض المرأة 

  . 2)) ، في ھود ذكر فاحتاج إلى استثناء ) عليه الس:م(، ولم يتقدم $مرأة لوط 

ا َذَھُبوْا ِبِه َوأَْجَمُعوْا أَن َيْجَعلُوهُ فِي َغَياَبِة اْلُجب� َوأَوْ ((:  في سورة يوسف َحْيَنfا إِلَْيfِه َفَلم)

ُھم ِبأَْمِرِھْم َھـَذا َوُھْم -َ َيْشُعُرونَ  َئن) fا َذَھْبَنfا  . َوَجاُؤوْا أََباُھْم ِعَشfاء َيْبُكfونَ  . َلُتَنب� َقfالُوْا َيfا أََباَنfا إِن)

ْئُب َوَما أَنَت ِبُمْؤِمٍن ل�نَ  fا َصfاِدِقينَ َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأََكَلُه الذ� َوَجfآُؤوا .  ا َوَلْو ُكن)

لَْت َلُكfْم أَنفُُسfُكْم أَْمfراً َفَصfْبٌر َجِميfلٌ َوّ
ُ اْلُمْسfَتَعاُن َعَلfى  َمfا َعَلى َقِميِصِه ِبfَدٍم َكfِذٍب َقfالَ َبfلْ َسfو)

اَرةٌ َفأَْرَسلُوْا َواِرَدُھْم َفأَْدَلى َدْلَوهُ َقالَ َيا بُ  . َتِصُفونَ  وهُ ِبَضاَعًة َوَجاءْت َسي) ْشَرى َھـَذا ُغVٌَم َوأََسر#

اِھfِدينَ .  َوّ
ُ َعلِيٌم ِبَما َيْعَملُونَ  َوَقfالَ  .َوَشfَرْوهُ ِبfَثَمٍن َبْخfٍس َدَراِھfَم َمْعfُدوَدٍة َوَكfاُنوْا ِفيfِه ِمfَن الز)

ْصَر -ِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َينفَ  ا لُِيوُسَف ال)ِذي اْشَتَراهُ ِمن م� ن� ِخَذهُ َولَداً َوَكَذلَِك َمك) َعَنا أَْو َنت)

fاِس -َ َيعْ   . َلُمfونَ فِي ا6َْرِض َولُِنَعل�َمُه ِمن َتأِْويِل ا6ََحاِديِث َوّ
ُ َغالٌِب َعَلى أَْمfِرِه َوَلfـِكن) أَْكَثfَر الن)

هُ آَتْيَناهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوكَ  ا َبلََغ أَُشد)    .} 22 – 15{ : ))َذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ َوَلم)

َوأَْوَحْيَنا إَِلى أُم� ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفأَْلِقيfِه ِفfي ((:  وفي سورة القصص

وهُ إَِلْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلِينَ  ا َراد# َفاْلَتَقَطُه آلُ ِفْرَعfْوَن لَِيُكfوَن  . اْلَيم� َوَ- َتَخافِي َوَ- َتْحَزنِي إِن)

ُت .  َلُھْم َعُدّواً َوَحَزناً إِن) فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجُنوَدُھَمfا َكfاُنوا َخfاِطِئينَ  َوَقاَلfِت اْمfَرأَُت فِْرَعfْوَن ُقfر)

ِخَذهُ َوَلداً َوُھمْ  َوأَْصَبَح ُفَؤاُد أُم� ُموَسى  . َ- َيْشُعُرونَ  َعْيٍن ل�ي َوَلَك َ- َتْقُتلُوهُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنت)

َبْطَنا َعَلى َقْلِبَھا لَِتُكوَن ِمَن اْلُمfْؤِمِنينَ  fيِه  . َفاِرغاً إِن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوَ- أَن ر) َوَقاَلfْت 6ُِْخِتfِه ُقص�

ْمَنا َعَل .  َفَبُصَرْت ِبِه َعن ُجُنٍب َوُھْم َ- َيْشُعُرونَ  ْيِه اْلَمَراِضَع ِمن َقْبلُ َفَقالَْت َھfلْ أَُدل#ُكfْم َعَلfى َوَحر)
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ِه َكْي َتَقfر) َعْيُنَھfا َوَ- َتْحfَزَن َولfَِتْعلََم أَن)  . أَْھِل َبْيٍت َيْكُفلُوَنُه َلُكْم َوُھْم َلُه َناِصُحونَ  َفَرَدْدَناهُ إَِلى أُم�

ِ َحfق4 َوَلِكfن) أَْكَثfَرُھْم َ-  (
هُ َواْسfَتَوى آَتْيَنfاهُ ُحْكمfاً َوِعْلمfاً َوَكfَذلَِك  . َيْعَلُمfونَ َوْعَد  fا َبَلfَغ أَُشfد) َوَلم)

  .} 14 – 7{ : ))َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ 

هُ َواْسfَتَوى((: في سورة القص�ص  ذكر fا َبَلfَغ أَُشfد) : ، وح�ذف ف�ي س�ورة يوس�ف  ))َوَلم)

هُ (( ا َبَلَغ أَُشد)   والحذف ؟  ما وجه الذكر.  ))َوَلم)

علي�ه (يرى الخطيب اZسكافي أن ما ورد ف�ي س�ورة يوس�ف بي�ان نب�وة ورس�الة يوس�ف 

عند كمال قوته المعنوية والحسية ، وعند ص:حه /ن يتحمل ا/حمال الثقيل�ة م�ن النب�وة ) الس:م

  . والرسالة 

وك��ان تكليف��ه ) علي��ه الس��:م(وم��ا ورد ف��ي س��ورة القص��ص ت��أخر نب��وة ورس��الة موس��ى 

  .وقد أكتمل عقله وبلغ أشده ونمت قوته ) عليه الس:م(سالة بعد أن أنھى العمل مع شعيب بالر

ا$س�تواء بع�د ) علي�ه الس�:م(الذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظ�ر بيوس�ف « : يقول 

أخب�ر � تع�الى أن�ه أوح�ى إلي�ه لم�ا طرح�ه إخوت�ه ف�ي ) علي�ه الس�:م(بلوغ ا/شد ھو أن يوسف 

ُھم ِبfأَْمِرِھمْ ((:  الجب حيث قال َئfن) ، وأراه ع�ز وج�ل  ))َھfـَذا َوُھfْم -َ َيْشfُعُرونَ  َوأَْوَحْيَنfا إَِلْيfِه َلُتَنب�

لم ُيفعل به شيء من ذلك إلى أن بل�غ ا/ش�د ) عليه الس:م(وموسى . الرؤيا التي قصھا على أبيه 

، ومض��ت س��نو ) الس��:م علي��ه(واس�توى ؛ /ن��ه ل��م يعل��م م��ا أري��د ب��ه إ$ بع��د أن اس��تأجره ش��عيب 

إن�ه بع�د ا/ربع�ين  فل�م : وقي�ل . إجارته وسار بأھله، فھناك آتاه � ما آتاه من كرام�ة � تع�الى 

  . 1» ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى 

وسماع الك:م  إنما ابتدئ بالوحي) عليه الس:م(موسى « : ويقول ابن الزبير الغرناطي 

ا ِخْفُتُكْم َفَوَھَب لِي َرب�ي ُحْكماً ((: بعد فراره خوفا من فرعون قال تعالى  َوَجَعَلنِي َفَفَرْرُت ِمنُكْم َلم)

، وأفصحت آي القرآن أن ذلك كان بع�د رجوع�ه ، وإنك�اح  21: الشعراءسورة  ))ِمَن اْلُمْرَسلِينَ 

ج من مصر حتى ائتمر به للقت�ل وبع�د وك�ز ال�ذي ك�ان إياه ابنته ، ولم يخر) عليه الس:م(شعيب 

ع�ن س�ن ا$بت�داء إل�ى ) علي�ه الس�:م(من عدوه وقضائه عليه ، ومجموع ھذا إنم�ا ھ�و بخروج�ه 

هُ َواْسffَتَوى((: اس��تكمال ا/ش��د وھ��و ا$س��تواء فقي��ل ف��ي قص��ته  ffا َبَلffَغ أَُشffد) ، أي اس��تكمل  ))َوَلم)

  . وانتھى إلى أحسن الحا$ت في السن 

في الوحي إليه في الجب فحاله وإن بلغ م�ا يس�مى أش�دا غي�ر ) عليه الس:م(وأما يوسف 

  . 2» حالة ا$ستواء ، فامتنع مجيء ا$ستواء في قصته وورد في قصة موسى 
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fَن اْلَمَثfانِي َواْلُقfْرآَن اْلَعِظfيمَ ((:  في سورة الحجر ن) َعْينَ  . َوَلَقْد آَتْيَناَك َسfْبعاً م� ْيfَك -َ َتُمfد)

ْنُھْم َو-َ َتْحَزْن َعلَْيِھْم َواْخفِْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمنِينَ  ْعَنا ِبِه أَْزَواجاً م�   .} 88 – 87{:  ))إَِلى َما َمت)

َبَعfَك ِمffَن  . َوأَنfِذْر َعِشfيَرَتَك ا6َْْقfَرِبينَ ((:  وف�ي س�ورة الش�عراء َواْخِفfْض َجَناَحfَك لَِمfِن ات)

  . } 215 – 214{:  ))اْلُمْؤِمِنينَ 

ffْنُھْم َو-َ َتْحffَزْن ((: ذك��ر ف��ي س��ورة الحج��ر  ْعَنffا ِبffِه أَْزَواجffاً م� ن) َعْيَنْيffَك إَِلffى َمffا َمت) -َ َتُمffد)

َبَعَك  َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمنِ ((: ، وحذف في سورة الشعراء )) فِْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنينَ َعَلْيِھْم َواخْ  ات)

  ما وجه الذكر والحذف ؟ .  ))ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

ص�لى � (يرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد في سورة الحجر بيان أعطاء الرس�ول 

ث�م أعق�ب ذل�ك أم�ره . سبع آيات ھي س�ورة الفاتح�ة أو س�بع س�ور ھ�ي الط�وال ) عليه وآله وسلم

زين�ة ال�دنيا  سبحانه بأن $ ينظر نظر الطموح والراغب إلى ما أنعم به على أص�ناف الكف�ار م�ن

  . وزخرفھا ، وأن $ يحزن لعدم أيمانھم ، وأن يتواضع للمؤمنين ويرفق بھم 

وما ورد في سورة الشعراء أمر � لرسوله أن ينذر عش�يرته ا/ق�ربين ، ليكون�وا عب�رة 

ثم أعقبھ�ا أم�ر � لرس�وله اعتم�اد الل�ين . لمن سواھم ، لئ: يتھددھم العذاب لو بقوا على شركھم

  .وادعة واللطيف من القول في دعوته والم

عليه (إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو بل تقدمھا خطابه « : يقول الغرناطي 

َو-َ َتْحffَزْن َعَلffْيِھْم ((: بالت��أنيس والتس��لية عم��ن أع��رض والرف��ق بم��ن آم��ن فق��ال تع��الى ) الس��:م

  . إلى زيادة ، لم يحتج ھنا )) َواْخفِْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنينَ 

، واZن�ذار يستص�حب  ))ِذْر َعِشيَرَتَك ا6َْْقfَرِبينَ َوأَن((: ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالى 

التخويف وا$ستع:ء على من يخاطب به اتبع ذلك تعالى تلطفا وإنعاما على من آمن من عشيرته 

َبَعf َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمنِ ((: وغيره بقوله ) عليه الس:م( لَِمfِن : ((فقي�ل ھن�ا  ))َك ِمfَن اْلُمfْؤِمِنينَ ات)

َبَعكَ  َواْخِفfْض ((ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقا من العشيرة وغي�رھم ، ول�و قي�ل ھن�ا )) ات)

لما كان نصا في التعميم بل كان يحتمل أن يراد ب�ه خص�وص الم�ؤمنين م�ن )) َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنينَ 

واخفض جناحك لمن آمن منھم أي من العشيرة ؛ /ن لفظ : قد قيل وكأنه ) عليه الس:م(عشيرته 

)) َوأَنfِذْر َعِشfيَرَتَك ا6َْْقfَرِبينَ ((: فإنه مما تقدمه وبن�ي علي�ه م�ن قول�ه  –وإن عم  –المؤمنين ھنا 

يشبه الوارد من العمومات على سبب خاص ، وذلك مما يكسر سورة عمومه ويدخل�ه الخ�:ف ، 

َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ((: له فجيء بالمجموع من قو ليرفع ذل�ك ا$حتم�ال و$ يبق�ى العم�وم )) لَِمِن ات)

  .1» كما في اBية ا/خرى 
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ُقل ل)ْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ل�َكلَِماِت َرب�ي َلَنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَن َتنَفَد َكلَِماُت ((:  في سورة الكھف

َمfا إَِلُھُكfْم إَِلfٌه َواِحfٌد َفَمfن َكfاَن  . لِِه َمَدداً َرب�ي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمثْ  fْثلُُكْم ُيfوَحى إَِلfي) أَن) َما أََنا َبَشfٌر م� ُقلْ إِن)

ِه أََحداً  ِه َفْلَيْعَملْ َعَمVً َصالِحاً َوَ- ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َرب�   .} 110 – 109{ : ))َيْرُجو لَِقاء َرب�

ْكِر أَن) ا6َْْرَض َيِرُثَھfا ِعَبfاِدَي َوَل ((:  وفي سورة ا6نبياء ُبوِر ِمfن َبْعfِد الfذ� َقْد َكَتْبَنا فِي الز)

الُِحونَ  َما ُيوَحى  . َوَما أَْرَسْلَناَك إِ-) َرْحَمًة ل�ْلَعالَِمينَ  . إِن) ِفي َھَذا َلَبVَغاً ل�َقْوٍم َعابِِدينَ  . الص) ُقلْ إِن)

َما إَِلُھُكْم  ْسلُِمونَ إِلَي) أَن)   .} 108 – 105{ : ))إَِلٌه َواِحٌد َفَھلْ أَنُتم م#

ffْثلُُكْم ُيffوَحى إَِلffي) ((: ف��ي س��ورة الكھ��ف  ذك�ر َمffا أََنffا َبَشfٌر م� ، وح��ذف ف��ي س��ورة  ))ُقffلْ إِن)

َما ُيوَحى(( : ا/نبياء   ما وجه الذكر والحذف ؟ .  ))ُقلْ إِن)

الكھ�ف بي��ان أن كلم��ات � تع��الى $ ي�رى اب��ن الزبي��ر الغرن�اطي أن م��ا ورد ف��ي س��ورة 

منتھى لھا ، فھي بحر $ ساحل له ، فلو كانت كل قط�رة م�ن بح�ار ال�دنيا م�دادا ، ول�و اس�تحالت 

جذور ا/شجار وجذوعھا وأغصانھا أق�:م ، لتكت�ب كلم�ات � لنف�د الم�داد وا/ق�:م قب�ل أن تنف�د 

ومھمت�ه ، أن�ه ج�اء ب�وحي ) عليه وآل�ه وس�لمصلى � (كلمات �  ، أعقبھا بيان بشرية الرسول 

وم�ا ورد ف�ي س�ورة . من � تعالى يھدف إلى تصحيح العقيدة وإخ:ص الدين ، وإص:ح ال�دنيا 

ا/نبياء بيان سنته في وراثة ا/رض ، وھي مكتوبة في كتبه السابقة التوراة والزبور ، ب�أن ھ�ذه 

صالحين ، ثم أعقب ذلك الحديث ع�ن مس�ك الخت�ام ا/رض $ تكون عاقبة ميراثھا إ$ لعباد � ال

، أشار إلى خصوصية الرسالة التي امت�از بھ�ا النب�ي ) عليھم الص:ة والس:م(في سلسلة ا/نبياء 

فھو الرحمة المھداة للعالم كله ، وق�د تق�دم ذك�ر بش�رية الرس�ل ) صلى � عليه وآله وسلم(الخاتم 

  .، وھو من جمل الرسل وخاتمھم ) صلى � عليه وآله وسلم(قبل نبينا 

عل��يھم (أن��ه لم��ا تق��دم ف��ي أول س��ورة ا/نبي��اء إثب��ات ك��ون الرس��ل « : يق��ول الغرن��اطي 

fْثلُُكمْ ((: من البشر فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضھم ل�بعض ) الس:م  ))َھfلْ َھfَذا إِ-) َبَشfٌر م�

َوَمfا أَْرَسfْلَنا َقْبَلfَك إِ-) ِرَجfا-ً ((: من البش�ر ، ثم قال تعالى رادا لقولھم ، مثبتا كون الرسل } 3{ :

fوِحي إَِلfْيِھمْ  ، ث��م تت�ابع ف�ي الس��ورة ذك�ر الرس�ل م��ن البش�ر ف�ي ع��دة مواض�ع إفص��احا } 7{ : ))ن#

علي��ه (، والخط��اب لنبين��ا ))إِ-) َرْحَمffًة ل�ْلَعffاَلِمينَ َوَمffا أَْرَسffْلَناَك ((: وإش��ارة ، آخرھ��ا قول��ه تع��الى 

َمfا إَِلُھُكfْم إَِلfٌه َواِحfدٌ ((: ، قال تعالى بعد ذلك )الس:م َما ُيfوَحى إَِلfي) أَن) ، فل�م يح�تج ھن�ا أن )) ُقلْ إِن)

  .من البشر ، إذ قد توالى ذكر جملة وتفصي: ) عليه الس:م(يذكر كونه 

ص�لى � علي�ه (أما سورة الكھف فلم يتقدم فيھا مث�ل ھ�ذا ، فك�ان مظن�ة اZع�:م بكون�ه  

فكون ... من البشر إرغاما /عدائه ، ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالخلق ورحمته إياھم ) لموس
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علي�ه (الرسل من البشر من أعم إنعامه سبحانه على الخلق ، وخص�ت آي�ة الكھ�ف ب�ذكر بش�ريته 

  .1» لما بيناه ، وورد كل ذلك على ما يناسب ) الس:م 

اِس َمن((  : في سورة لقمان ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم  َوِمَن الن) (
َيْشَتِري لَْھَو اْلَحِديِث لُِيِضل) َعن َسِبيِل 

ِھينٌ  ِخَذَھا ُھُزواً أُولَِئَك َلُھْم َعَذاٌب م# َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِه آَياُتَنا َول)ى ُمْسَتْكِبراً َكأَن ل)ْم َيْسَمْعَھا َكأَن)  . َوَيت)

ْرهُ    . } 7 – 6{ : ))ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  فِي أُُذَنْيِه َوْقراً َفَبش�

ffاٍك أَِثffيمٍ ((:  وفffي سffورة الجاثيffة ِ ُتْتَلffى َعَلْيffِه ُثffم) ُيِصffر#  . َوْيffلٌ ل�ُكffل� أَف) (
َيْسffَمُع آَيffاِت 

ْرهُ ِبَعَذاٍب أَِليمٍ    .} 8 – 7{ : ))ُمْسَتْكِبراً َكأَن ل)ْم َيْسَمْعَھا َفَبش�

، وح�ذف ف�ي س�ورة  ))ْم َيْسfَمْعَھا َكfأَن) ِفfي أُُذَنْيfِه َوْقfراً َكfأَن ل)f((:  في س�ورة لقم�انذكر 

  . ما وجه الذكر والحذف ؟ مع إن القصتين متشابھتين . )) اَكأَن ل)ْم َيْسَمْعھَ ((: الجاثية 

يرى الخطيب اZسكافي أن سورة لقم�ان تص�ف ص�نف م�ن الن�اس بأن�ه ح�ين تتل�ى علي�ه 

بھا ، يتلقى ھذه الدعوة باZعراض واZدبار كأنه لم يسمعھا ، بل آيات � ليسمعھا ويتبعھا مؤمنا 

كأن في أذنيه صمما ف: تصله ا/صوات و$ تبلغه اBيات ، فسماع اBيات وعدمه في حقه سواء 

وھذا الصنف من الناس $ حيلة في ھدايته ، فإعراضه عن كبر وإصرار على الغواية فحقه أن ! 

  . ؤلم بدنه ، ويحزن قلبه يكافئ استھزاءه وكبره يبشر بما $ يسره من عذاب ي

وفي سورة الجاثية وصف لصنف من الناس كذاب ومب�الغ ف�ي اقت�راف ال�ذنوب ، يس�مع 

آيات � تقرأ عليه ، وھي في د$ئلھا ووضوحھا ظاھرة بينة ، ثم يس�تمر عل�ى كف�ره ، ويتم�ادى 

يتوع�ده � بالع�ذاب الش�ديد ال�ذي في غيه وض:له ، مستكبرا ع�ن آي�ات رب�ه ك�أن ل�م يس�معھا ، ف

  .يستحقه 

إن ھذا الكافر لما أخبر � تعالى عنه في س�ورة لقم�ان أن�ه يع�رض « : يقول الغرناطي 

عن القرآن إذا سمعه ، غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه ، وتستمر به ھذه الحال كما تستمر بمن 

: ي�دل عل�ى م�ا دل علي�ه )) َتْكبِراً َكfأَن ل)fْم َيْسfَمْعَھاُثfم) ُيِصfر# ُمْسf: ((وقوله في الجاثي�ة . به صمم 

؛ /ن اZصرار عزم $ يھم معه بإق:ع ، فإذا أص�ر عل�ى التص�امم فھ�و  ))َكأَن) فِي أُُذَنْيِه َوْقراً ((

كمن في أذنيه وقر ، فصار أحد اللفظ�ين يغن�ي ع�ن اBخ�ر ، ويق�وم مقام�ه ، وي�ؤدي م�ن المعن�ى 

: أح�ق بقول�ه )) َول)fى ُمْسfَتْكِبراً ((: مع بينھما ، وكان الموضع ال�ذي ذك�ر في�ه أداءه ؛ فلذلك لم يج

َكأَن) ((والموضع الذي فيه اZصرار على ترك ا$ستمتاع أغنى عن ذكر  ))َكأَن) فِي أُُذَنْيِه َوْقراً ((

  . 2»  ))فِي أُُذَنْيِه َوْقراً 

                                                
   792 – 791/  2مtك التأويل  - 1
   1185 – 1184/  2درة التنزيل وغرة التأويل  - 2
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fاٍك أَِثfيمٍ : ((تق�دم فيھ�ا إن آية الجاثية لم�ا « : ويقول ابن الزبير الغرناطي  .  َوْيfلٌ ل�ُكfل� أَف)

ِ ُتْتَلى َعَلْيِه ُثم) ُيِصر# ُمْسfَتْكِبراً  (
، فوص�فه بس�ماع آي�ات � ل�م يك�ن ليطابق�ه ذك�ر )) َيْسَمُع آَياِت 

ال��وقر ف��ي ا/ذن ؛ /ن��ه ق��د ذك��ر س��ماعه اBي��ات ، وال��وقر م��انع م��ن الس��مع، فل��م يناس��ب اZع��:م 

لو ذكر ھنا الوقر في ا/ذنين ل�م يك�ن ليك�ون إ$ تأكي�د : فإن قيل . كر الوقر المانع منه بالسماع ذ

لبيان توليه وإعراضه فكان يناس�ب ، قل�ت ل�و وك�د ب�ذلك $قتض�ى مقارب�ة ع�دم الس�ماع ، ول�يس 

  . إ$ أنه سمع وأعرض ، فكأنه لم يسمع  –و� اعلم  –المراد 

منعه البتة ، لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن وإذا أريد إبقاء سماعھم ، ولم يرد 

ولما لم يقع ذكر سماع اBيات في آية لقمان ، وتقدم ذكر . التنبيه الواقع مراد ، فحصل المقصود 

ِ ِبَغْيfرِ ((: المشار إليه فيھا بقوله  (
اِس َمن َيْشَتِري َلْھَو اْلَحِديِث لُِيِضfل) َعfن َسfِبيِل  ِعْلfٍم  َوِمَن الن)

ِھيٌن  ِخَذَھا ُھُزواً أُولَِئَك َلُھْم َعَذاٌب م# ، وھذه زيادة مرتكب ، فناسبھا ذكر زيادة الوقر ، مع  ))َوَيت)

  .1» أنه لم يرد فيھا ذكر سماعه اBيات كما ورد في آية الجاثية ، فازداد وضوح الت:ؤم 
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جاء ترتيب السور القرآنية كما ھي اBن في المصحف الشريف ترتيبا غاية في المناسبة 

وعجبا في الت:حم ، مع أن السور قد اختلفت في الترتيب الزماني ، فجاء ھذا الترتيب مخالفا ل�ه 

 –و م�ا نمي�ل إلي�ه وھ� –غير متوافق مع ترتيب نزوله ، وبغض النظر عن كون الترتيب توقيف�ا 

  . أو اجتھادا ، فإن الترتيب $ يخلوا من حكم وفوائد 

وأسرار الترتيب المصحفي تكلم فيھا قديما قلة من العلم�اء وأخ�ذ ع�نھم بع�ض المفس�رين 

المھتمين بھذا الجانب من أسرار الذكر الحكيم ، وعلم المناسبة قد ساعد على إبراز ما في القرآن 

عض�ه آخ�ذا بأعن�اق بع�ض م�ن ت�أليف محك�م ، حال�ه ح�ال البن�اء الم�ت:ئم من لحم�ة متين�ة ، ف�إن ب

  . ا/جزاء 

وأول م��ن ص��رح بع:ق��ة المناس��بات بمقص��ود الس��ورة الع��ام ھ��و أب��و الفض��ل المش��ذالي 

البجائي ، الذي أخذ عنه البقاعي المنھج ا/مثل في التوصل إل�ى أوج�ه التناس�ب ب�ين الس�ور ، إذ 

لعرفان مناسبات اBيات في جميع القرآن ھو أنك تنظر الغرض الذي  ا/مر الكلي المفيد «: قال 

سيقت له السورة ، وتنظر ما يحتاج إلي�ه ذل�ك الغ�رض م�ن المق�دمات ، وتنظ�ر إل�ى مرات�ب تل�ك 

المق��دمات ف��ي الق��رب والبع��د م��ن المطل��وب ، وتنظ��ر عن��د انج��رار الك��:م ف��ي المق��دمات إل��ى م��ا 

ا/حكام واللوازم التابعة له ، التي تقتض�ي الب:غ�ة ش�فاء  يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى

الغليل بدفع عن ا$ستشراف إلى الوقوف عليھا ، فھذا ھو ا/مر الكلي المھيمن عل�ى حك�م ال�ربط 

وجه النظم مفص: بين كل آية وآية في ك�ل  -إن شاء � -بين جميع القرآن ، وإذا فعلته تبين لك 

  : قول البجائي ما يأتي ويتبين من . 1» سورة سورة 

  .يجب معرفة غرض السورة   -1

 .ما يحتاجه الغرض من مقدمات  -2

 .مراتب المقدمات من الغرض في القرب والبعد  -3

 .ا/حكام واللوازم التابعة لذلك الغرض  -4

إن كل سورة لھا مقصد واحد يدار عليه أولھا وآخرھا ويستدل عليه « : ويقول البقاعي 

لدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نھج ، وإذا ك�ان فيھ�ا ش�يء يحت�اج إل�ى فيھا ، فترتب المقدمات ا

دليل استدل عليه ، وھكذا في دليل الدليل ، وھلم جرا ، فإذا وصل ا/مر إلى غايته ختم بم�ا من�ه 

كان ابتداء ، ثم انعطف الك:م إليه وعاد النظر علي�ه عل�ى نھ�ج آخ�ر ب�ديع ، ومرق�ى غي�ر ا/ول 

رة قد واصل أولھا كما $حم انتھاؤھا ما بعدھا ، وع�انق ابت�داؤھا م�ا قبلھ�ا ، وآخر السو... منيع 

                                                
   11/  1نظم الدرر في تناسب اSيات والسور  - 1
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» فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر اBيات الغر ، البديعة النظم العجيبة الض�م 
  :  ويتبين من قول البقاعي ا/مور اBتية . 1

  .  يجب معرفة مقاصد السورة ومحاورھا   – 1

  .بين أول السورة ومقصودھا بيان الصلة  – 2

  .  بيان الصلة بين أول السورة وخاتمتھا   – 3

وم��ن فوائ��د ا$ستبص��ار بمقص��ود الس��ورة القرآني��ة اس��تج:ء أس��رار تك��رار القص��ص 

  . واخت:ف اBيات المتشابھة في التعبير 

وبه يتبين ل�ك أس�رار القص�ص المك�ررات ، وأن ك�ل « : وقد نبه البقاعي إلى ذلك فقال 

رة أعيدت فيھا قصة فلمعنى ادعي في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سو

سيقت له في السورة السابقة ، ومن ھنا اختلفت ا/لفاظ بحسب تلك ا/غراض ، وتغيرت النظ�وم 

بالتأخير والتقديم واZيجاز والتطويل مع أنھا $ يخالف شيء من ذلك أصل المعنى ال�ذي تكون�ت 

   .2» لقصة ، وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحھا بعد انكشافھا به ا

أن القاع�دة : أح�دھا : قد ظھ�ر ل�ي بحم�د � وج�وه م�ن المناس�بات « : ويقول السيوطي 

كل سورة تفصيل Zجمال ما قبلھ�ا ، وش�رح ل�ه ، وإطن�اب Zيج�ازه، : التي استقرأتھا من القرآن 

أي أن ع:ق�ة الس�ورة ال:حق�ة . 3» ق�رآن طويلھ�ا وقص�يرھا وقد اس�تمر ذل�ك ف�ي غال�ب س�ور ال

   .بالسورة السابقة ع:قة تفصيل لما أجمل فيھا 

م��ن أراد تفس��ير الكت��اب العزي��ز طلب��ه أو$ م��ن « : ونق��ل الس��يوطي ع��ن العلم��اء ق��ولھم 

القرآن ، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مك�ان ف�ق بس�ط ف�ي 

وقد أل�ف اب�ن الج�وزي كتاب�ا فيم�ا أجم�ل ف�ي الق�رآن ف�ي موض�ع ، وفس�ر ف�ي . آخر منه  موضع

  .4» موضع آخر منه 

ومن المتفق عليه بين المفسرين أن لكل سورة غرض خاص بھا ، ويق�ول الس�يد محم�د  

إن ا/غ�راض والمقاص�د المحص�لة م�ن الس�ور مختلف�ة ، وأن ك�ل واح�دة « : حسين الطباطبائي 

وف�ي ھ�ذا . 5» بي�ان معن�ى خ�اص ، ولغ�رض محص�ل ، $ ت�تم الس�ورة إ$ بتمام�ه منھا مسوقة ل

  .  الغرض تتوحد أجزاء السورة وتتآلف 

ومقاصد السورة عند أھل ھذا العلم يعنى بھا الموضوعات التي تدور عليھا آيات س�ورة 

علي��ه م�ا يعن�ي أّن س�ورة م�ن الس�ور الت�ي ف��ي الق�رآن ، أو أّن معظ�م الس�ور لھ�ا موض�وع ت�دور 

                                                
   149/  1مصاعد النظر لeشراف على مقاصد السور  - 1
   65،  64رر في تناسب السور تناسق الد: ، وينظر   8/  1نظم الدرر  - 2
  36تناسق الدرر في تناسب السور  - 3
   2274/  6ا-تقان في علوم القرآن  - 4
   16/  1الميزان في تفسير القرآن  - 5
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اBيات والمع�اني الت�ي ف�ي ھ�ذه الس�ورة إذا عل�م ھ�ذا المقص�د أو الغ�رض أو الموض�وع ف�إن فھ�م 

التفس��ير س��يكون س��ھ: ب��ل س��يفھم الم��رء ك��:م المحقق��ين ب��أكثر مم��ا إذا أخ��ذ اBي��ات مج��ردة ع��ن 

  .موضوع السورة 

  توجيه المعنى لبيان الترابط النصي بين السور

ش��تمل عل��ى فاتح��ة وخاتم��ة ، وق��د نق��ل الس��يوطي ع��ن الس��ورة ف��ي الق��رآن ك��:م من��تظم ي

  . 2»حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة ، وأقلھا ث:ث آيات« : قوله  1الجعبري 

وإن لعلم المناسبة عناية ببيان ع:قة السورة بما قبلھا ، وجھود علم�اء المناس�بة متفاوت�ة 

ھر فاتحة السورة بخاتمة ما قبلھا وكثيرا ما يق�ف في بيان ذلك ، فمنھم من يكتفي ببيان ع:قة ظا

  . عند التشابه اللغوي ، ومنھم من يتجاوز ذلك في لطف قد $ يتبين للمتعجل 

وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاي�ة المناس�بة لم�ا ختم�ت « : يقول الزركشي 

  . 3» به السورة قبلھا ثم ھو يخفى تارة ، ويظھر أخرى 

إذا وردت سورتان بينھما ت:زم واتحاد ، فإن السورة الثانية تكون « : ي ويقول السيوط

وال��ت:زم وا$تح��اد ال��ذي يتح��دث في��ه . 4» خاتمتھ��ا مناس��بة لفاتح��ة ا/ول��ى للد$ل��ة عل��ى ا$تح��اد 

وھو وجود ع:قة ب�ين « ) : الترابط النصي أو التماسك النصي(السيوطي في نحو النص يسمى 

لفظية أو معنوي�ة ، وك:ھم�ا ي�ؤدي دورا تفس�يريا ؛ $ن : نص أو فقراته أجزاء النص أو جمل ال

ھذه الع:قة مفيدة في تفسير النص ، فالتماسك النصي ھو ع:قة معنوية بين عنصرين في النص 

  .5» وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير النص 

تم�ة الس�ورة  وھذا الت:زم وا$تحاد يتوقف على تحديد خاتمة السورة ، ويرتبط تحدي�د خا

بدرجة وعي المفس�ر فق�د تك�ون الخاتم�ة آخ�ر آي�ة ، أو ق�د ت�رتبط آخ�ر آي�ة بالس�ياق ال�ذي قبلھ�ا ، 

فحدود الخاتمة $ تقف عند اBية ا/خيرة مباشرة ، وإنما قد تمتد إلى أكثر من آية ، وھذا يصدق 

  . على البداية أيضا 

  

  

  :وسورة الفاتحة سورة البقرة الترابط بين 

                                                
،  211/  1، ينظر غاية النھاية ) ھـ  732ت ( ھو إبراھيم بن عمر بن إبراھيم أبو محمد برھان الدين الّربعي الشافعي المقرئ  - 1
  .  51/  1لدرر الكامنة ا
  347/  2ا-تقان في علوم القرآن  - 2
  38/  1البرھان في علوم القرآن  - 3
   74تناسق الدرر في تناسب السور  - 4
   98نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي  - 5
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ة بين افتت�اح س�ورة البق�رة وخاتم�ة س�ورة الفاتح�ة واض�حة تم�ام الوض�وح ، وق�د المناسب

أشار إليھا جمع كبي�ر م�ن العلم�اء ، وال�ربط بينھ�ا ھ�و أن فاتح�ة الكت�اب لم�ا علّم�ت الم�ؤمنين أن 

يسألوا � عز وجل سلوك الطريق المستقيم ، ويجنبھم طريق المغضوب عليھم والضالين ، وھم 

  . جاءت سورة البقرة مفصلة لحال اليھود والنصارى . اليھود والنصارى 

؛ /ن �  مناسبة /واخر سورة الفاتح�ة –البقرة  –أوائل ھذه السورة « : يقول الخويي 

ھ�ذا الكت�اب ھ�دى لك�م : ق�د أعطي�تكم م�ا طلب�تم : تعالى لما ذكر أن الحامدين طلبوا الھ�دى ، ق�ال 

  . 1» قيم المطلوب المسؤول فاتبعوه ، وقد اھتديتم إلى الصراط المست

َراَط الُمسَتِقيمَ ((: لما قال العبد بتوفيق ربه « : ويقول ابن الزبير الغرناطي   ))اھِدَنا الص�

، وھو مطلوب�ك } 2: سورة البقرة { )) َذلَِك اْلِكَتاُب -َ َرْيَب ِفيهِ ((: ، قيل له } 6: سورة الفاتحة {

ِقينَ ھُ ((وفيه أربك ، وھو الصراط المستقيم  َراطَ (( :القائلين  ))ًدى ل�ْلُمت) والخائفين من )) اھِدَنا الص�

حال الفريقين المغضوب عليھم والضالين ، فاتخذوا وقاية من العذاب خوف ربھم وتقواه بامتثال 

أمره ونھيه ، ثم أشير من ا/عمال إلى ما يستحق سائرھا من قبيلي البدنيات والمالي�ات للص�راط 

  . 2» المستقيم 

وفي ذلك أخبار بأن الصراط الذي سألوا الھداية إليه ھو ما تضمنه الكت�اب ، ويق�ول أب�و 

تب�ين وج�ه ارتب�اط س�ورة بھ�ذا ال�ذي ذك�ره ا/س�تاذ « : حيان معلقا على رأي أستاذه اب�ن الزبي�ر 

، وھذا القول أولى ؛ /نه إشارة إلى شيء سبق ذكره $ إلى شيء لم يجر له  البقرة بسورة الحمد

  . 3» ر ذك

فھو أنه لما أخب�ر س�بحانه  للفاتحة –البقرة  –أما مناسبة ما بعد ذلك « : ويقول البقاعي 

وتعالى أن عباده المخلصين سألوا ف�ي الفاتح�ة ھداي�ة الص�راط المس�تقيم ، ال�ذي ھ�و غي�ر طري�ق 

  .4»الھالكين أرشدھم في أول التي تليھا إلى أن الھدى المسؤول إنما ھو في ھذا الكتاب 

ف�ي «: ويربط محمود اBلوسي بين باطن طلب الھداية ، وبين باطن الحروف المقطعة  

بم�ا بط�ن  –البقرة  –آخر الفاتحة طلب الھداية ، وكان وراء كل ظاھر باطن، افتتح ھذه السورة 

  .5» سره وخفي إ$ من شاء � تعالى أمره 

  :وسورة البقرة سورة آل عمران الترابط بين 

fِه َواْلُمْؤِمُنfوَن ُكfل4 ((: بقرة بالتوحيد اختتمت سورة ال ب� ُسولُ ِبَما أُنِزلَ إَِلْيfِه ِمfن ر) آَمَن الر)

ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوأََطْعنَ  ن ر# ُق َبْيَن أََحٍد م� َنا آَمَن ِباZِّ َوَمWِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه -َ ُنَفر� ا ُغْفَراَنَك َرب)
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َنfا -َ ُتَؤاِخfْذَنا . َمِصيُر َوإَِلْيَك الْ  -َ ُيَكل�ُف ّ
ُ َنْفساً إِ-) ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَھا َما اْكَتَسfَبْت َرب)

َنا َو-َ َتْحِملْ َعَلْيَنا إِْصراً َكَما َحَمْلَتُه َعَلى ال)ِذيَن ِمن َقْبلَِنا َرب)  ِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َرب) ْلَنfا َنfإِن ن) ا َو-َ ُتَحم�

ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا أَنَت َمْو-ََنا َفانُصfْرَنا َعَلfى اْلَقfْوِم اْلَكfاِفرِ  :  ))ينَ َما -َ َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعن)


ُ - إِلَـَه إِ-) ُھَو ((: وافتتحت سورة آل عمران ببيان بعض صفات � تعالى . } 286 – 285{ّ

  .}2{:  ))ي# اْلَقي#وُم اْلحَ 

ما تبين في صدر السورة مما ھ�و إحال�ة عل�ى م�ا ض�من « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

أي إن سورة آل عمران افتتحت بالتوحيد ، وھو إحالة على كل ما . 1» في سورة البقرة بأسرھا 

G وم:ئكت�ه وكتب�ه جاء في سورة البقرة ، وأھم ما جاء فيھا ما ذك�ر ف�ي خاتمتھ�ا م�ن اZيم�ان ب�ا

  . ورسله 

ويربط أبو حيان بين ختم سورة البقرة بالدعاء للنصر على الكافرين ، وبين ما ورد م�ن 

 قبلھا لما السورة ھذه مناسبة« : افتتاح سورة آل عمران من التوكل على � الواحد ا/حد القيوم 

 ي�ذكر أن ناسب ))ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ أَنَت َمْو-ََنا َفانصُ (( البقرة آخر ذكر لما ، /نه واضحة

 عل��يھم وردّ  ، )وس��لم علي��ه � ص��لى( � رس��ول ن��اظرھم حي��ث ، الك��افرين عل��ى تع��الى نص��ره

 وذك�ر اعتق�ادھم، ف�ي عل�يھم وردّ  ، أحوالھم تعالى فقص ، القاطعة والحجج ، الساطعة بالبراھين

   .2» يقولون عما تعالى تنزيھه

قاعي بين آية الكرسي التي يعتبرھا خاتمة س�ورة البق�رة ، وب�ين افتت�اح س�ورة ويربط الب

أنه لما كان آخر البقرة في الحقيقة آية  مناسبة ھذا با$بتداء Bخر ما قبلھا« : آل عمران بالتوحيد 

الكرسي ، وم�ا بع�دھا إنم�ا ھ�و بي�ان ؛ /نھ�ا أوض�حت أم�ر ال�دين بحي�ث ل�م يب�ق وراءھ�ا مرم�ى 

وتقري�ر أم�ر ملك�ه .. عجب من حال من جادل في اZلھية أو استبعد شيئا م�ن الق�درة لمتعنت أو ت

لم�ا من�ه اZنف�اق م�ن الس�ماوات وا/رض ، واZخب�ار بإيم�ان الرس�ول وأتباع�ه ب�ذلك ، وب��أنھم $ 

لما كان ذلك عل�ى ھ�ذا الوج�ه ناس�ب ھ�ذا .. يفرقون بين أحد من الرسل المشار إليھم في السورة 

بالذي وقع اZيمان ب�ه س�بحانه وتع�الى  –آل عمران  –ة المناسبة ابتداء ھذه السورة ا$ختتام غاي

  . 3» ووجھت الرغبات آخر تلك إليه 

  :وسورة آل عمران سورة النساء الترابط بين 

َوإِن) ِمْن أَْھِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيfْؤِمُن ِبfاZِّ َوَمfا ((: اختتمت سورة آل عمران با/مر بالتقوى 

ِ -َ َيْشَتُروَن ِبآَياِت ّ
ِ َثَمناً َقلِيVً أُْوَلfـِئَك َلُھfْم أُنزِ  ّZِ َد لَ إَِلْيُكْم َوَما أُنِزلَ إَِلْيِھْم َخاِشِعيَنfُرُھْم ِعنfأَْج

ِھْم إِن) ّ
َ َسِريُع اْلِحَسابِ  َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطfوْا .  َرب� ُقfوْا ّ
َ َيا أَي#  َلَعل)ُكfْم َوات)
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، وھو خطاب للمؤمنين فناسب أن يوج�ه الخط�اب ف�ي مفت�تح س�ورة } 200 – 199{: ))ُتْفلُِحونَ 

ْفfٍس َواِحfَدٍة َوَخَلfَق ِمْنَھfا َزْوَجَھfا َوَبfث) ((: النساء  fن ن) ُكfُم ال)fِذي َخَلَقُكfم م� ُقfوْا َرب) fاُس ات) َھfا الن) َيا أَي#

ُقوْا ّ
َ ال)ِذي َتَساءلُوَن ِبِه َوا6َْرَحاَم إِن) ّ
َ ِمْنُھَما ِرجَ  { : )) َكاَن َعَلfْيُكْم َرِقيبfاً ا-ً َكِثيراً َوِنَساء َوات)

1 { .  

 وذل�ك ؛ عجي�ب لطي�ف نظ�م ل�ه الس�ورة ھذه مطلع أن اعلم« : يقول فخر الدين الرازي 

 أن إم��ا:  لھ��م قي��ل كأن��ه )وس��لم علي��ه � ص��لى( � رس��ول ن��ازعوا ال��ذين النص��ارى أولئ��ك /ن

 ل�ه تثبت�ون أنك�م وھ�و اZل�ه معرف�ة ف�ي النزاع كان فإن ، النبّوة في أو ، اZله معرفة في تنازعوه

 أن�ه بالبرھ�ان ثب�ت ق�د فإنه ، القطعية العقلية بالد$ئل معه فالحق ولداً  له يثبت $ محمداً  وأن ولداً 

 أيض�اً  فھ�ذا ، النب�ّوة ف�ي الن�زاع ك�ان وإن ول�د ل�ه يكون أن عق:ً  يستحيل القيوم والحي قيوم، حي

 فھ�و وعيس�ى موس�ى عل�ى واZنجي�ل التوراة أنزل تعالى � أن عرفتم الذي بالطريق /ن ؛باطل

 فكي�ف ، ھھن�ا حاص�ل وھ�و ب�المعجزة إ$ ذاك وم�ا ، )وس�لم عليه � صلى( محمد في قائم بعينه

  .  1»  النبّوة صحة في منازعته يمكن

 المش�ركين أح�وال ذك�ر لم�ا تع�الى أن�ه قبلھا لما السورة ھذه مناسبة« : يقول أبو حيان و

أَن�ي -َ أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل ((:  بقوله تعالى ونبه ، ا/لباب أولي والمؤمنين الكتاب وأھل والمنافقين

ffنُكم  أص��ل ف��ي بع��ض م��ن بعض��ھم أنN  وأخب��ر.  المج��ازاة عل��ى، } 195: آل عم��رانس��ورة {)) م�

ع ، ا/ص�ل إيج�اد على السورة ھذه أول في تعالى نبه ، التوالد Nنس�اني الع�الم وتف�رZليح�ث من�ه ا 

 اZنس�اني الج�نس أص�ل أنّ  عل�ى ب�ذلك ولينب�ه ، ا$خ�ت:ف وع�دم والتعاطف والتواد التوافق على

 منه نشأت التي فروعه تكون أن ينبغي فكذلك ، له طائعاً  ، والتقوى بالتوحيد مفرده G عابداً  كان

«2 .  

وي�رى الس�يوطي أن خ�تم س�ورة آل عم�ران ب��ا/مر ب�التقوى ، وافتت�اح س�ورة النس�اء ب��ه 

من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السور ، وھو ن�وع م�ن أن�واع الب�ديع يس�مى تش�ابه « وذلك 

  .3» ا/طراف 

  :وسورة النساء سورة المائدة الترابط بين 

ل���ة ، ووّرث � تع���الى أخوان���ه وأخوت���ه ا/ش���قاء ، اختتم���ت س���ورة النس���اء بآي���ة الك:

َمfا َتfَرَك َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل ّ
ُ ُيْفِتيُكْم فِي اْلَكVََلِة إِِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْيَس لَُه َوَلٌد َوَلُه أُْخٌت َفَلَھfا نِْصfُف ((

َجfا-ً َوُھَو َيِرُثَھا إِن ل)ْم َيُكن ل)َھا َولٌَد َفإِن َكاَنَتا اْثَنَتيْ  fا َتfَرَك َوإِن َكfاُنوْا إِْخfَوًة ر� لَُثfاِن ِمم) ِن َفَلُھَما الث#

ُن ّ
ُ َلُكْم أَن َتِضل#وْا َوّ
ُ ِبُكل� َشْيٍء َعِليمٌ  َكِر ِمْثلُ َحظ� ا6ُنَثَيْيِن ُيَبي� ، فكان } 176{ : ))َونَِساء َفلِلذ)
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َھfا ((: وافت�تح س�ورة المائ�دة بقول�ه تع�الى  .البيان بھذا التشريع ال�ذي قس�م ب�ه ھ�ذا المي�راث  َيfا أَي#

fْيِد َوأَنfُتْم  ال)ِذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا ِباْلُعُقوِد أُِحل)ْت َلُكم َبِھيَمُة ا6َْنَعاِم إِ-) َما ُيْتَلfى َعَلfْيُكْم َغْيfَر ُمِحل�fي الص)

وافتتح��ت س��ورة المائ��دة . النس��اء بالتش��ريع  ، فخ��تم س��ورة} 1{:  ))ن) ّ
َ َيْحُكffُم َمffا ُيِريffدُ ُحffُرٌم إِ 

  . بالتشريع تتميما لما بدأه في تلك فناسب ختام تلك افتتاح ھذه 

 ف��ي اس��تفتاءھم ذك�ر لم��ا تع��الى أن�ه ھ��و قبلھ��ا لم�ا افتتاحھ��ا ومناس��بة« : يق�ول أب��و حي�ان 

   .1»  الض:ل كراھة لھم يبين أنه ذكر ، فيھا وأفتاھم الك:لة

لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليھود لما نقضوا المواثي�ق  «: ويقول البقاعي 

واس�تمر تع�الى ف�ي .. التي أخذھا عليھم حرم عليھم طيبات أحلت لھم من كثير من بھيمة ا/نعام 

ھتك أستارھم ، وبيان ع�وارھم إل�ى أن خ�تم بآي�ة ف�ي اZرث ال�ذي افت�تح باZيص�اء وختمھ�ا بأن�ه 

اح ھذه بأمر المؤمنين الذين أشتد تحذيره لھم منھم بالوفاء الذي جّل مبناه شامل العلم ، ناسب افتت

  .2» القلب 

  :وسورة المائدة سورة ا6نعام الترابط بين 

َماَواِت َوا6َْرِض َوَما ِفيِھن) َوُھَو َعَلfى ((: اختتمت سورة المائدة بقوله تعالى  ِ ُمْلُك الس) ّZِ

، ناسب ذلك بيان تقرير تفرده تع�الى بھ�ذا المل�ك ؛ /ن�ه تع�الى خ�الق  }120{ : ))ٍء َقِديرٌ ُكل� َشيْ 

وافتتح�ت س�ورة . السماوات وا/رض وما ف�يھن ، وناس�ب أن يب�ين س�بب تل�ك الملكي�ة ومنش�أھا 

لَُماِت َوالن#ورَ ((: ا/نعام بقوله تعالى  َماَواِت َوا6َْرَض َوَجَعلَ الظ# ِ ال)ِذي َخلََق الس) ّZِ ُثم) ال)ِذيَن  اْلَحْمُد

ِھم َيْعِدلُونَ كَ    . } 1{ : ))َفُروْا ِبَرب�

 قالت�ه م�ا ذك�ر لم�ا تع�الى أن�ه المائ�دة Bخ�ر السورة ھذه افتتاح مناسبة «: يقوا أبو حيان 

 م�ا ثواب وذكر المحاورة تلك وجرت ، � دون من إلھين كونھما من وأمه عيسى في النصارى

 ذك�ر ش�يء كل على قادر وأنه فيھنّ  وما وا/رض السموات لكم له بأن ذلك وأعقب ، للصادقين

 نب�ه ث�م ، فيحم�د اZلھي�ة في شريك معه يثبت أن يمكن ف: المحامد جميع المستغرق له الحمد بأن

 ل��ه ف��يھنّ  وم��ا وا/رض الس��موات مل��ك ك��ون والمقتض��ية المحام��د لجمي��ع المقتض��ية العل��ة عل��ى

fffَماَواِت َوا6َْرضَ (( بوص���ف  ا$س���تي:ء ل���ه باختراع���ه المنف���رد للش���يء الموج���د /ن ))َخَلfffَق الس)

 أعق��ب وج��زاءھم الص��ادقين وذك��ر ب��ذلك وكف��رھم عيس��ى ف��ي ق��ولھم تق��ّدم ولم��ا ، علي��ه والس��لطنة

َماَواِت َوا6َْرضَ (( لَُماِت َوالن#ورَ (( ))َخلََق الس)   . 3» والصادق للكافر مناسباً  ذلك فكان ))َوَجَعلَ الظ#

لج:ل�ه ) عليه الس�:م(بتحميد عيسى  –سورة المائدة  –لما ختم تلك «  :ويقول البقاعي 

ف�ي ذل�ك الي�وم ف�ي ذل�ك الجم�ع ، ث�م تحمي��د نفس�ه المق�دس بش�مول المل�ك والق�درة ، إذ الحم�د ھ��و 
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الوصف بالجميل ، افتتح سبحانه وتعالى ھذه السورة باZخبار بأن ذلك الحمد وغيره من المحامد 

  . 1» تا دائما قبل إيجاد الخلق وبعد إيجاده مستحق له استحقاقا ثاب

أنھ��ا افتتح��ت بالحم��د ، وتل��ك : مناس��بة ھ��ذه الس��ورة Bخ��ر المائ��دة « : ويق��ول الس��يوطي 

ffَماَواِت (( : لم��ا ذك��ر ف��ي آخ��ر المائ��دة .. ختم��ت بفص��ل القض��اء وھم��ا مت:زمت��ان  ِ ُمْلffُك الس) ّZِ

. ل اZجمال ، افتتح ھذه السورة بشرح ذلك التفص�يل ، على سبي} 120{ : ))َوا6َْرِض َوَما ِفيِھن) 

أنه خلق السماوات وا/رض ، وضم إليه أنه جعل الظلمات والنور ، وھو بع�ض م�ا : فبدأ بذكر 

ِ : (وضمن قول�ه . في آخر المائدة  )َوَما ِفيِھن) : (تضمنه قوله  ّZِ ُدfأول ا/نع�ام أن ل�ه مل�ك ) اْلَحْم

َماَواِت َوا6َْرِض َوَما ِفيِھن) ((  :جميع المحامد ، وھو بسط  ِ ُمْلُك الس) ّZِ(( 2»في آخر المائدة .  

  :وسورة ا6نعام  سورة ا6عراف الترابط بين 

ُقf((: اختتمت سورة ا/نعام بقوله تعالى  ِبُعوهُ َوات) وْا َلَعل)ُكfْم َوَھـَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ ُمَباَرٌك َفfات)

َوُھَو ال)ِذي َجَعَلُكْم َخVَئَِف ا6َْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض (( :، إلى قوله  }155 {:)) ُتْرَحُمونَ 

ِحfيمٌ  fُه َلَغُفfوٌر ر) fَك َسfِريُع اْلِعَقfاِب َوإِن) وافتتح�ت . } 165{: ))َدَرَجاٍت ل�َيْبلfَُوُكْم ِفfي َمfا آَتfاُكْم إِن) َرب)

ْنُه لُِتنِذَر ِبِه َوِذْكfَرى لِْلُمfْؤِمِنيَن ِكَتاٌب أُنِزلَ إَِل (( : سورة ا/عراف  ْيَك َفVَ َيُكن فِي َصْدِرَك َحَرٌج م�

وق��د ج��اء ف��ي خت��ام س��ورة ا/نع��ام الح��ديث ع��ن الص��راط المس��تقيم ال��ذي يمث��ل ال��دين . } 2{ : ))

وما  حنيفا ،) عليه الس:م(الخالص والمنھج الصافي الذي $ يقبل عند � سواه ، إنه ملة إبراھيم 

ل)fَة إِْبfَراِھيَم َحِنيفfاً َوَمfا ((كان من المشركين  ْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيمfاً م� نِي َھَدانِي َرب�ي إَِلى ِصَراٍط م# ُقلْ إِن)

  . }  161{ : ))َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

وجاء في أول سورة ا/عراف ا/مر بإتباع ال�دين الح�ق ، والتح�ذير م�ن الش�رك واتخ�اذ 

ِبُعوْا ِمن ُدوِنِه أَْولِ ((: من دون � تعالى  ا/ولياء ُكْم َو-َ َتت) ب� ن ر) ِبُعوْا َما أُنِزلَ إَِلْيُكم م� ا ات) َياء َقلِيVً م)

ُرونَ  (( : وجاء في أواخر سورة ا/نعام الحديث عن المعاد والمصير إلى � تع�الى. } 3{ :))َتَذك)

َوُھfَو َرب# ُكfل� َشfْيٍء َو-َ َتْكِسfُب ُكfل# َنْفfٍس إِ-) َعَلْيَھfا َو-َ َتfِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُقلْ أََغْيَر ّ
ِ أَْبِغي َرّبfاً 

ُئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتلِفُونَ  ْرِجُعُكْم َفُيَنب� ُكم م)   . } 164{:  ))أُْخَرى ُثم) إَِلى َرب�

ل للعب�اد ، وإنب�ائھم بم�ا ك�ان م�نھم  وفي أول ا/عراف بيان لما يتم في ذلك اليوم من سؤا

ا  . َفَلَنْسأََلن) ال)ِذيَن أُْرِسلَ إَِلْيِھْم َوَلَنْسأََلن) اْلُمْرَسلِينَ ((: ووزن /عمالھم ن) َعَلْيِھم ِبِعْلٍم َوَما ُكن) َفَلَنُقص)

وجاء في . } 8 – 6{ :))َلـِئَك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحق# َفَمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفأُوْ .  َغآِئبِينَ 

أواخر سورة ا/نعام بيان أن � سبحانه استخلف الناس في ھذه ا/رض ، وجعلھم أمم�ا تت:ح�ق 

َوُھَو ال)ِذي َجَعَلُكْم َخVَئَِف ا6َْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجfاٍت ((: ، ويخلف بعضھا بعضا 
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fَك َسfِريُع اْلِعَقfال�َيْبلُ  ِحfيمٌ َوُكْم فِي َما آَتfاُكْم إِن) َرب) fُه َلَغُفfوٌر ر) وف�ي أوائ�ل س�ورة . } 165{: ))ِب َوإِن)

ا/عراف حديث عن ا/رض وخلق آدم وتصويره وإس�كانه ھ�و وزوج�ه الجن�ة ، ث�م الھب�وط إل�ى 

ْرَناُكْم ُثf((: ا/رض للعيش فيھا  م) ُقْلَنfا لِْلَمWِئَكfِة اْسfُجُدوْا [َدَم َفَسfَجُدوْا إِ-) َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثfم) َصfو)

اِجِدينَ  َن الس)   . }11{ : ))إِْبلِيَس َلْم َيُكن م�

َوَھfـَذا (( قول�ه تع�الى ذك�ر لم�ا أنه ھو قبلھا بما السورة ھذه واعت:ق «: يقول أبو حيان 

ِبُعوهُ  َوُھَو ال)ِذي َجَعَلُكْم (( السورة آخر قوله وإلى بعده لما منه واستطرد ))ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ ُمَباَرٌك َفات)

 يك�ون م�ا ذك�ر الش�رعّية بالتكاليف إ$ يكون $ وذلك آتاھم فيما ابت:ءھم وذكر ))َخVَئَِف ا6َْرِض 

  . 1»  بإتباعه ا/مر وذكر اZلھي الكتاب وھو التكاليف به

 ، مبارك�اً  كتاب�اً  إل�يھم أن�زل أن�ه قبلھ�ا الت�ي آخ�ر ف�ي س�بحانه ذكر لما« : ويقول البقاعي 

 ومي�دان الب:غ�ة منھ�اج ف�ي من�ه ب�د $ مم�ا ذل�ك اس�تتبعه م�ا وذك�ر،  إنزال�ه وعل�ل بإتباع�ه وأمر

، أض�لھم ش�اء وإن ھ�داھم ش�اء إن ، إليه إ$ ليس به المدعوين أمر أن جملته من وكان ، البراعة

 فاش�تد ، ب�ه افتتحت ما على انعطف بما لسورةا ختم أن إلى ذلك تتميم في منه بد $ امفي واستمر

 وعم�وم العق�اب س�رعة م�ن تلك به ختم ما على يستدل أخذ ، واحد كشيء صارا حتى له اعتناقه

  . 2»  تقدمه وما والثواب البر

: أنه قد تق�دم ھن�اك: فھو  ارتباط ھذه السورة بآخر ا/نعامأما وجه « : ويقول السيوطي 

ِبُعfواْ ي ُمْسfَتِقيماً َفfَوأَن) َھـَذا ِصfَراطِ (( ِبُعوهُ َو-َ َتت) َوَھfـَذا ِكَتfاٌب أَنَزْلَنfاهُ ((: وقول�ه . } 153{ : ))ات)

ِبُعوهُ  ِكَتfاٌب أُنfِزلَ ((: ف�افتتح ھ�ذه الس�ورة أيض�ا بإتب�اع الكت�اب ف�ي قول�ه . } 155{:  ))ُمَباَرٌك َفfات)

ِبُعوْا َما أُنِزلَ إَِليْ ((: إلى }  2{ : ))إَِلْيكَ  ُكمْ ات) ب� ن ر)   . 3» }  3{ : ))ُكم م�

 

  :وسورة ا6عراف سورة ا6نفال الترابط بين 

عاً َوِخيَفfًة َوُدوَن اْلَجْھfِر ِمfَن ((: اختتمت سورة ا/ع�راف  fَك ِفfي َنْفِسfَك َتَضfر# ب) َواْذُكfر ر)

fَن اْلَغfاِفلِينَ  fَك -َ َيْسfَتْكِبُروَن َعfْن ِعَباَدِتfِه إِن) ال)fذِ  . اْلَقfْوِل ِباْلُغfُدو� َوا[َصfاِل َو-َ َتُكfن م� يَن ِعنfَد َرب�

ُحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدونَ    . } 206 – 205{ : ))َوُيَسب�

َما اْلُمْؤِمُنfوَن ال)fِذيَن إَِذا ُذِكfَر ّ
ُ َوِجَلfْت ُقلfُوُبُھْم َوإَِذا ُتلَِيfْت ((: وافتتحت سورة ا/نفال  إِن)

لُونَ ْم إِيَماناً وَ َعَلْيِھْم آَياُتُه َزاَدْتھُ  ِھْم َيَتَوك)   . } 2{ :  ))َعَلى َرب�
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. م��ع قوم��ه ) علي��ه الس��:م(ونھاي��ات س��ورة ا/ع��راف تتح��دث ف��ي نھاي��ات قص��ة موس��ى 

م�ع ) ص�لى � علي�ه وآل�ه وس�لم(وبدايات سورة ا/نفال تتحدث في طرف من قصة النبي محم�د 

  .قومه 

ف�ي س�ورة ) علي�ه الس�:م(حانه عل�ى نبي�ه لم�ا ق�ص س�ب« : يقول ابن الزبير الغرن�اطي  

ا/عراف أخبار ا/مم ، وقطع المؤمنين من مجموع ذلك بأنه $ يكون الھ�دى إ$ بس�ابقة الس�عادة 

$فتتاح السورة من ذكر ا/شقياء بقص�ة بلع�م ، وك:ھم�ا كف�ر عل�ى عل�م ، ول�م ينفع�ه م�ا ق�د ك�ان 

فأشار سبحانه إلى أن إتباع .. نه على بلعم حصل عليه ، ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي م

  . 1»ا/ھواء أصل كل ض:ل ، نبھوا على ما فيه من الحزم من ترك ا/ھواء جملة

تل�ك فق�د تب�ين أن آخ�ر ا/ع�راف آخ�ر قص�ة  أما مناسبة أولھ�ا Bخ�ر« : ويقول البقاعي 

قدم $ ب�د منھ�ا وتتم�ات المختتمة بقصة بلعام ، وإن ما بعد ذلك تتمات لما ت) عليه الس:م(موسى 

للتتمات ، حتى كان آخ�ر ذل�ك م�دح م�ن أھلھ�م لعنديت�ه س�بحانه باZذع�ان وتم�ام الخض�وع ، فلم�ا 

ص�لى � (أضيفوا إلى تلك الحضرة العالية ، اقتضى ذلك سؤا$ عن ح�ال ال�ذين عن�د المخاط�ب 

زم�وا الكف�ار ف�ي الحقيق�ة ، أي الذين عند ربك ھم الذين ھ )َيْسأَلُوَنكَ (: فأجيب بقوله ) عليه وسلم

فھم المستحقون لkنفال وليس لھم إليھا التفات وإنما ھمھم العب�ادة وال�ذين عن�دك إنم�ا جعل�تھم آل�ة 

  .  2» ظاھرة ، ومع ذلك يسألون عن ا/نفال 

  :وسورة ا6نفال سورة التوبة الترابط بين 

اَجُروْا َوَجاَھُدوْا َمَعُكْم َفأُْولَـِئَك ِمfنُكْم َوال)ِذيَن آَمُنوْا ِمن َبْعُد َوھَ ((: اختتمت سورة ا/نفال 

وافتتح�ت . } 75{ : ))َوأُْولُوْا ا6َْرَحاِم َبْعُضُھْم أَْوَلى ِبَبْعٍض فِي ِكَتاِب ّ
ِ إِن) ّ
َ ِبُكل� َشfْيٍء َعلfِيمٌ 

َن ّ
ِ َوَرُسولِِه إِلَى ال)ِذيَن َعاَھدت#م((: سورة التوبة  َن اْلُمْشِرِكينَ  َبَراءةٌ م�    .} 1{ : ))م�

لما ذكر في آخر التي قبلھا أمر العھد تارة بنبذه إلى من خيفت خيانت�ه « : يقول البقاعي 

وبين من يصلح للموا$ة ومن $ يصلح .. وتارة بالتمسك به عند ا/من من ذلك .. كائنا من كان 

ر بالنبذ إلى ناس بأعي�انھم نقض�وا أو ابتدئت ھذه السورة با/م. ، وختمت باZخبار بشمول علمه 

  .  3» خيف منھم ذلك 

  :وسورة التوبة سورة يونس الترابط بين 

ْم َحfِريٌص ((: اختتمت سورة التوبة  fْن أَنُفِسfُكْم َعِزيfٌز َعَلْيfِه َمfا َعِنfت# لََقْد َجاءُكْم َرُسfولٌ م�

ِحيمٌ  ْلُت َوُھَو َرب# َفإِن َتَول)وْ  . َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف ر) ْا َفُقلْ َحْسبَِي ّ
ُ - إَِلـَه إِ-) ُھَو َعَلْيِه َتَوك)

اِس َعَجباً أَْن أَْوَحْيَنا إَِلى ((: وافتتحت سورة يونس. } 129 – 128{ : ))اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  أََكاَن لِلن)
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ِر ال)ِذيَن آَمنُ  اَس َوَبش� ْنُھْم أَْن أَنِذِر الن) ِھْم َقالَ اْلَكافُِروَن إِن) َھـَذا َرُجٍل م� وْا أَن) َلُھْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرب�

ِبينٌ    .فقد ختمت التوبة بذكر الرسول وابتدأت يونس به . } 2{ : ))َلَساِحٌر م#

:  ))َوإَِذا َمfا أُنِزَلfْت ُسfوَرةٌ (( : أن�زل لما تعالى أنه قبلھا لما مناسبتھا« : يقول أبو حيان 

 علي��ه � ص�لى( محم�د وھ�و ))َلَقfْد َجfاءُكْم َرُسfولٌ ((:  ق�ال ث�م المن�افقين تك�ذيب وذك�ر، } 127{

 متابعيھم وأحد الضالين ديدن وأن ، أرسل الذي والنبي ، أنزل الذي الكتاب بذكر ذلك أتبع )وسلم

 ك�رذ عل�ى مق�ّدماً  الق�رآن ذك�ر ك�ان ولم�ا ، بھ�ا ج�اء وبم�ن اZلھية بالكتب التكذيب في ومشركيھم

 الرس�ول ذك�ر عل�ى الكت�اب ذك�ر فتقدم كذلك السورة ھذه أول في جاء . السورة آخر في الرسول

 «1 .  

ويرى البقاعي ع:ق�ة المناس�بة ب�ين مطل�ع س�ورة ي�ونس وم�ا قبلھ�ا ف�ي س�ورة ا/ع�راف 

لم�ا ق�دم ف�ي أول ا/ع�راف الح�ث عل�ى إب�:غ النص�يحة بھ�ذا « : وسورة ا/نفال وس�ورة التوب�ة 

فرغ مم�ا اقتض�اه الس�ياق م�ن التح�ذير م�ن مث�ل وق�ائع ا/ول�ين ومص�ارع الماض�ين ، الكتاب ، و

ومما استتبع ذلك من توصيل القول في ترجمة النبي الكريم مع قومه في أول أمره وأثنائه وآخره 

في سورتي ا/نفال وبراءة ، وختم ذلك بأن سور الكتاب تزيد كل أح�د مم�ا ھ�و م:ئ�م ل�ه متھي�ئ 

  .عما ھو منافر له بعيد من قبول م:ءمته لقبوله وتبعده 

 ، التوب�ة س�ورةب�ه  وخ�تم ا/ع�راف ب�ه افت�تح ال�ذي الكت�اب ش�أن ف�ي الق�ول سبحانه أعاد

: فق�ال  المث�ال بديع�ة المن�ال بعي�دة فيھ�ا رتبت�ه أن إل�ى البع�د ب�أداة وأش�ار،  الحكمة وصف وزاده

  . 2» السورة أي اBيات العظيمة جدا التي اشتملت عليھا ھذه  )ِتْلكَ (

  :وسورة يونس سورة ھود الترابط بين 

ffَى َيْحُكffَم ّ
ُ ((: اختتم��ت س��ورة ي��ونس  ِبffْع َمffا ُيffوَحى إَِلْيffَك َواْصffِبْر َحت)  َوُھffَو َخْيffُر َوات)

والم�ؤمنين ) صلى � علي�ه وآل�ه وس�لم(، وھو إيماء بأن � ناصر رسوله } 109{ :))اْلَحاِكِمينَ 

fَل ((: وافتتحت سورة ھود . اندوا على الذين كذبوا وع ْت ِمfن ل)fُدْن اَلر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ُثfم) ُفص�

ص�لى � (، لبيان ص�فة الكت�اب ال�ذي أنزل�ه � تع�الى عل�ى رس�وله محم�د }  1{ : ))َحِكيٍم َخِبيرٍ 

ة سورة يونس أول سورة ھود تفصيل لخاتم. ليبلغ دعوة ربه بالنذارة والبشارة ) عليه وآله وسلم

 .  

اُس َقْد (( : تأمل ت:ؤم صدر السورة لقوله « : يقول ابن الزبير الغرناطي  َھا الن) قُلْ َيا أَي#

ُكمْ  ب� ُكfمْ : (فاتبع قوله تعالى . }  108{ :)) َجاءُكُم اْلَحق# ِمن ر) ب� بقول�ه ف�ي ) َقْد َجاءُكُم اْلَحfق# ِمfن ر)
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fلَتْ ِكَتاٌب أُْحِكَمf((  :صدر سورة ھود  ، فكأن�ه ف�ي مع�رض بي�ان الح�ق } 1{)) :  ْت آَياُتfُه ُثfم) فُص�

  . 1» والموعظة وھدى ورحمة للمؤمنين 

 ولزوم��ه الكت��اب إتب��اع عل��ى بالح��ث قبلھ��ا الت��ي الس��ورة ختم��ت لم��ا« : ويق��ول البق��اعي 

 المتص�ف عل�ى اعتم�اداً  الخي�ر مف�اوز إلى المؤدية الضير مرائر من ذلك يتعقب ما على والصبر

  .2»  فيه يرغب بما بوصفه ھذه ابتدئت.  والكمال والكبرياء بالج:ل

  :وسورة ھود سورة يوسف الترابط بين 

ُت بِِه ُفfَؤاَدَك َوَجfاءَك  ((: اختتمت سورة ھود  ُسِل َما ُنَثب� َوُكـVًّ ن)ُقص# َعَلْيَك ِمْن أَنَباء الر#

fا  . ُمfْؤِمِنينَ فِي َھـِذِه اْلَحق# َوَمْوِعَظfٌة َوِذْكfَرى لِلْ  َوُقfل ل�ل)fِذيَن -َ ُيْؤِمُنfوَن اْعَملfُوْا َعَلfى َمَكfاَنِتُكْم إِن)

ا ُمنَتِظُرونَ  . َعاِملُونَ  َماَواِت َوا6َْرِض َوإَِلْيِه ُيْرَجُع ا6َْمُر ُكل#ُه َفاْعُبْدهُ .  َوانَتِظُروا إِن) ِ َغْيُب الس) ّZَِو

f لْ َعَلْيfِه َوَمfا َرب# fا َتْعَملfُوَن َوَتَوك) ، فاBي�ة ت�رد ا/م�ور إل�ى � }  123 – 120{:  ))َك ِبَغاِفfٍل َعم)

وحده سبحانه ، وأن الغيب $ يعلمه إ$ ھو ، و� جل ج:له $ يغفل عن ش�يء، ف�أمر بعبادت�ه ، 

fا  . الfر ِتْلfَك آَيfاُت اْلِكَتfاِب اْلُمِبfينِ : ((وافتتحت سورة يوسف . والتوكل عليه وحده دون غيره  إِن)

َنْحfُن َنُقfص# َعَلْيfَك أَْحَسfَن اْلَقَصfِص ِبَمfا أَْوَحْيَنfا إَِلْيfَك َھfـَذا  . أَنَزْلَناهُ ُقْرآنfاً َعَربِّيfاً ل)َعل)ُكfْم َتْعِقلfُونَ 

، التركي��ز عل��ى الوحداني��ة م��ن خ��:ل }  3 – 1{ : )) اْلُقffْرآَن َوإِن ُكنffَت ِمffن َقْبلffِِه َلِمffَن اْلَغffاِفلِينَ 

عل�ى � كم�ا ) عليھم�ا الس�:م(القصص ، قص�ة يوس�ف ، وحس�ن توك�ل يعق�وب ويوس�ف أحسن 

، فناس�ب م�ا خ�تم ب�ه ) علي�ه الس�:م(م�ن قب�ل ، وأح�داث قص�ة يوس�ف ) عليه الس�:م(توكل ھود 

ا َتْعَملُونَ ( سورة ھود َك بَِغافٍِل َعم)   ) .  َوَما َرب#

:  قبلھ�ا الت�ي الس�ورة آخر في أن طھاوارتبا قبلھا لما مناسبتھا ووجه« : يقول أبو حيان 

ُت بِِه ُفَؤاَدكَ (( ُسِل َما ُنَثب� قُص# َعَلْيَك ِمْن أَنَباء الر#  تل�ك ف�ي وك�ان ،} 120: ھ�ودسورة { ))َوُكـVًّ ن)

 م�ن $ق�اه وم�ا ، يوس�ف بقص�ة ذل�ك ف�اتبع ، ق�ومھم م�ن ا/نبياء $قى ما فيھا المقصوصة ا/نباء

 التس�لية وس�لم علي�ه � ص�لى للرس�ول ليحص�ل ، العاقب�ة حس�ن م�ن ل�هحا إلي�ه آل�ت وما ، أخوته

 يتكرر لم فلذلك مستوفاة، مطولة القصة ھذه وجاءت.  والقريب البعيد أذى من ي:قيه لما الجامعة

  . 3»  غافر سورة في فرعون آل مؤمن به أخبر ما إ$ القرآن في

 بتم�ام تل�ك آخ�ر ف�ي أخب�ر لم�ا الىتع� فإن�ه لvخ�ر ا/ول مناس�بة وأما« : ويقول البقاعي 

 بما ھذه أول في الب:غة في والفوت الفصاحة من السبق أھل ذلك على دل . قدرته وشمول علمه

 ا/زم�ان ك�ر{  عل�ى – والعق�ول ا/فھ�ام تذھب بما يأتي أن على يقدر تعالى أنه من ك:مه في فعل

 ت�وفر مع مطار كل وتطير مذھب كل معناه في  – الليالي وتمادي ا/يام وتوالي الدھور وتعاقب
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 أن وعل�ى،  معل�وم م�راد و$،  محق�ق أم�ر عل�ى ذل�ك م�ن تق�ف و$ ، القوى واستجماع الدواعي

 دق�ائق م�ن من�ه يب�رز ي�زال $ ث�م ، م�راد بأن�ه يوث�ق فھما معناه أدنى النظر بأوائل يفھم بما يأتي

 معانيه جليل من فيه ما كل عن جوزمع أنه يعلم حد إلى الفھم وتغلغل،  التأمل كرر كلما المعاني

 .1»  مبانيه ولطيف

  :وسورة يوسف سورة الرعد الترابط بين 

وَن َعَلْيَھfا َوُھfْم ((: اختتمت سورة يوسف  fَماَواِت َوا6َْرِض َيُمfر# fن آَيfٍة ِفfي الس) َوَكfأَي�ن م�

ْشfِرُكونَ َوَمfا ُيfْؤِمُن أَْكَثfُرُھْم ِبfاZِّ إِ-) َوُھf.  َعْنَھا ُمْعِرُضfونَ  fْن  . م م# أََفfأَِمُنوْا أَن َتfأِْتَيُھْم َغاِشfَيٌة م�

اَعُة َبْغَتًة َوُھْم -َ َيْشُعُرونَ  : وافتتحت سورة الرعد. }107 – 105{ : )) َعَذاِب ّ
ِ أَْو َتأِْتَيُھُم الس)

َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا ُثم) اْسَتوَ (( ْمَس َواْلَقَمَر ُكل4 ّ
ُ ال)ِذي َرَفَع الس) َر الش) ى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخ)

ُكْم ُتوِقُنونَ  لُ ا[َياِت َلَعل)ُكم ِبلَِقاء َرب� ُر ا6َْمَر ُيَفص� ى ُيَدب� َسّمً َوُھfَو ال)fِذي َمfد) ا6َْرَض  . َيْجِري 6ََجٍل م#

َمَراتِ  َھاَر إِن) فِي  َوَجَعلَ ِفيَھا َرَواِسَي َوأَْنَھاراً َوِمن ُكل� الث) َجَعلَ ِفيَھا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي الل)ْيلَ الن)

ffُرونَ  ffْن أَْعَنffاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيffلٌ .  َذلffَِك َ[َيffاٍت ل�َقffْوٍم َيَتَفك) ffاٌت م� َتَجffاِوَراٌت َوَجن) َوِفffي ا6َْرِض ِقَطffٌع م#

لُ َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض فِي ا6ُُكِل إِن) فِي َذلَِك َ[َياٍت ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد وَ  ُنَفض�

  . } 4 – 2{ : ))ل�َقْوٍم َيْعقِلُونَ 

تفصيل لمجمل قوله سبحانه ف�ي  –الرعد  –ھذه السورة « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

  . 2» ) عليه الس:م(خاتمة يوسف 

 ورحم�ة ھ�دى وأن�ه،  الق�رآن ةق�حقي عل�ى ال�دليلب قبلھ�ا التي ختم لما« : ويقول البقاعي 

 اZعراض مع وا/رض السماوات في آياته من يحسونه ما كثرة إلى أشار أن بعد ، يؤمنون لقوم

 ب��ا/قرب نش��ره ف��ي للب��داءة أفص��ح /ن��ه؛  المش��وش والنش��ر الل��ف طري��ق عل��ى ب��ذلك ھ��ذه ابت��دأ .

  . 3»  فا/قرب

ث�م فص�ل ف�ي مطل�ع ھ�ذه . ة وا/رضية مجمل�ة ذكر اBيات السمائي« : ويقول السيوطي 

 .4» السورة 

  :وسورة الرعد سورة إبراھيم الترابط بين 

َبْعffَت أَْھffَواءُھم َبْعffَد َمffا (( : اختتم��ت س��ورة الرع��د  َوَكffَذلَِك أَنَزْلَنffاهُ ُحْكمffاً َعَرِبّيffاً َوَلffِئِن ات)

fن َقْبلfَِك َوَجَعْلَنfا لَُھfْم  .  َواقٍ َجاءَك ِمfَن اْلِعْلfِم َمfا َلfَك ِمfَن ّ
ِ ِمfن َولfِيi َو-َ  َولََقfْد أَْرَسfْلَنا ُرُسVfً م�

ًة َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن َيأْتَِي ِبآَيٍة إِ-) ِبإِْذِن ّ
ِ لُِكfل� أََجfٍل ِكَتfابٌ  ي) َيْمُحfو ّ
ُ َمfا َيَشfاُء .  أَْزَواجاً َوُذر�
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َما َعَلْيَك اْلَبVَُغ َوَعَلْيَنا وَ  . َوُيْثِبُت َوِعنَدهُ أُم# اْلِكَتابِ  َك َفإِن) َين) َك َبْعَض ال)ِذي َنِعُدُھْم أَْو َنَتَوف) ا ُنِرَين) إِن م)

fَب لُِحْكِمfِه َوُھfَو  . اْلِحَسابُ  fا َنfأْتِي ا6َْرَض َننُقُصfَھا ِمfْن أَْطَراِفَھfا َوّ
ُ َيْحُكfُم -َ ُمَعق� أََوَلfْم َيfَرْوْا أَن)

َوَقْد َمَكَر ال)ِذيَن ِمن َقْبلِِھْم َفلِّلِه اْلَمْكُر َجِميعاً َيْعَلfُم َمfا َتْكِسfُب ُكfل# َنْفfٍس َوَسfَيْعَلُم  . ْلِحَسابِ َسِريُع ا

ارِ  ُكْم َوَمْن َوَيُقولُ ال)ِذيَن َكَفُروْا لَْسَت ُمْرَسVً ُقلْ َكَفى ِباZِّ َشِھيداً َبْينِي َوَبْينَ  . اْلُكف)اُر لَِمْن ُعْقَبى الد)

اَلر ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إَِلْيfَك لُِتْخfِرَج ((: وافتتحت سورة إبراھيم . }  43 – 37{ : ))ِعنَدهُ ِعْلُم اْلِكَتابِ 

ِھْم إَِلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ  لَُماِت إَِلى الن#وِر ِبإِْذِن َرب� اَس ِمَن الظ#   .}1{ ))الن)

 فيھ�ا ذكر /نه ، جداً  واضح قبلھا بالسورة السورة ھذه أول طارتبا «: يقول أبو حيان   

َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم : (( ثم ،} 37{ )) :َوَكَذلَِك أَنَزْلَناهُ ُحْكماً َعَرِبّياً :(( ثم}  31{: )) َوَلْو أَن) ُقْرآناً ((: 

 سبيل على قالوا لما فإنھم وأيضاً .  ))اَلر ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إَِلْيكَ (( قوله ھذا فناسب ،} 43{)) :اْلِكَتابِ 

ffهِ (( ا$قت��راح ب� ffن ر) ُقffلْ إِن) ّ
َ ُيِضffل# َمffن َيَشffاُء ((:  ل��ه وقي��ل، } 27{ : ))َلffْو-َ أُنffِزلَ َعَلْيffِه آَيffٌة م�

 م�ن يكفھم لم أو:  قيل كأنه،  ))اَلر ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إَِلْيكَ (( أنزل. }  27{ : ))َوَيْھِدي إَِلْيِه َمْن أََنابَ 

   .1»  الھدى وھو النور إلى ، الض:ل ھي الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب اBيات

. لما ختم الرع�د بأن�ه $ ش�ھادة تك�افئ ش�ھادة م�ن عن�ده عل�م الكت�اب « : ويقول البقاعي 

  . 2» إشارة إلى أن الكتاب ھو الشاھد بإعجازه ، بب:غته ، وما حوى من فنون العلوم 

  :وسورة إبراھيم  سورة الحجرالترابط بين 

َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُھْم َوِعنَد ّ
ِ َمْكُرُھْم َوإِن َكاَن َمْكfُرُھْم لَِتfُزولَ ((: اختتمت سورة إبراھيم 

لُ ا6َْرُض َغْيَر .  َفVَ َتْحَسَبن) ّ
َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسَلُه إِن) ّ
َ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ  . ِمْنُه اْلِجَبالُ  َيْوَم ُتَبد)

ارِ  َماَواُت َوَبَرُزوْا Zِّ اْلَواِحِد اْلَقھ) ِنيَن ِفfي ا6َْصfَفادِ  . ا6َْرِض َوالس) َقfر)  . َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئfٍذ م#

fارُ  fن َقِطfَراٍن َوَتْغَشfى ُوُجfوَھُھْم الن) fا َكَسfَبْت إِن) ّ
َ َسfِريُع لَِيْجfِزي ّ
ُ ُكfل) .  َسَراِبيلُُھم م� َنْفfٍس م)

َر أُْولُوْا ا6َْلَبf . اْلِحَسابِ  ك) َما ُھَو إَِلـٌه َواِحٌد َولَِيذ) اِس َولُِينَذُروْا ِبِه َولَِيْعَلُموْا أَن) { : ))ابِ َھـَذا َبVٌَغ ل�لن)

ِبfينٍ اَلَر ِتْلfَك آَيfاُت اْلِكَتfاِب وَ ((: وافتتحت سورة الحجر . } 52 – 46 َبَمfا َيfَود# ال)fِذيَن  . ُقfْرآٍن م# ر#

  .} 2 – 1{:  ))َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمْسلِِمينَ 

 أش�ياء قبلھ�ا السورة آخر في ذكر لما تعالى أنه:  قبلھا لما ومناسبتھا« : يقول أبو حيان 

 ب�ه أت�ى م�ا وأنّ  ، اليوم ذلك في الكفار وأحوال ، وا/رض السموات تبديل من القيامة أحوال من
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 وأحوال  للناس ب:غ ھو الذي القرآن بذكر السورة ھذه في ابتدأ . واZنذار التبليغ حسب على ھو

   .1»  مسلمين كانوا لو وودادتھم ، الكفرة

 ، العن�وان ذل�ك بش�رح ھ�ذه ابت�دأ . الكت�اب بعنوان قبلھا التي ختم لما« : ويقول البقاعي 

  . 2»  الفرقة في كله والشر الجمع في كله والخير،  جامع بأنه وصفه وأوله

فإن�ه  ظھر لي وجه اتص�ال أول ھ�ذه الس�ورة ب�آخر س�ورة إب�راھيم« : ويقول السيوطي 

fارِ ((: تعالى لما قال ھن�اك ف�ي وص�ف ي�وم القيام�ة  َوَتfَرى اْلُمْجfِرِميَن  . َوَبfَرُزوْا Zِّ اْلَواِحfِد اْلَقھ)

ِنيَن فِي ا6َْصَفادِ  َقر) ارُ  . َيْوَمئٍِذ م# ن َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَھُھْم الن) قال . } 50 – 48{:  ))َسَراِبيلُُھم م�

َبَما َيَود# ال)ِذيَن َكفَ ((: ھنا  ف�أخبر أن المج�رمين الم�ذكورين إذا . }  2{ : ))ُروْا َلْو َكاُنوْا ُمْسِلِمينَ ر#

نھ�ا ، تمن�وا أن ل�و ك�انوا ف�ي طال مكثھم في النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين قد أخرجوا م

وذلك وجه حسن في الربط مع اختتام آخر تلك بوصف الكتاب  وافتتاح ھذه به ، . الدنيا مسلمين 

 .3»وذلك من تشابه ا/طراف 

  :وسورة الحجر  سورة النحلالترابط بين 

ُھْم أَْجَمِعْينَ ((: اختتمت سورة الحجر  َك َلَنْسأََلن) ا َكfاُنو . َفَوَرب� َفاْصfَدْع ِبَمfا  . ا َيْعَملfُونَ َعم)

ffا َكَفْيَنffاَك اْلُمْسffَتْھِزِئينَ  . ُتffْؤَمُر َوأَْعffِرْض َعffِن اْلُمْشffِرِكينَ  ال)ffِذيَن َيْجَعلffُوَن َمffَع ّ
ِ إِلffـھاً آَخffَر  . إِن)

ffَك َيِضffيُق َصffْدُرَك ِبَمffا َيُقولffُونَ  . َفَسffْوَف َيْعَلُمffونَ  ffَن  َفَسffب�حْ  . َوَلَقffْد َنْعَلffُم أَن) ffَك َوُكffن م� ِبَحْمffِد َرب�

اِجِدينَ  اِجِدينَ . الس) َن الس) َك َوُكن م� ْح ِبَحْمِد َرب� َك َحت)ى َيأِْتَيَك اْلَيِقينُ  . َفَسب�  99 – 92{ : ))َواْعُبْد َرب)

f((: وافتتحت سورة النحل . }  لُ .  ا ُيْشfِرُكونَ أََتى أَْمُر ّ
ِ َفVَ َتْسَتْعِجلُوهُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم) ُيَنfز�

fُه -َ إِلَـَه إِ-) أََناْ َف وِح ِمْن أَْمِرِه َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَْن أَنِذُروْا أَن) قُونِ اْلَمWِئَكَة ِباْلر#  1{:  ))ات)

– 2 { .  

fَك َلنَ ((:  ق�ال لم�ا تع�الى أن�ه قبلھ�ا بم�ا ارتباطھ�ا ووج�ه« : يقول أبو حي�ان  ُھْم َفَوَرب� ْسfأََلن)

 ، ال�دنيا دار ف�ي أجرم�وه عم�ا وس�ؤالھم ، القيام�ة ي�وم حش�رھم عل�ى تنبيھاً  ذلك كان،  ))أَْجَمِعْينَ 

  . 4»  القيامة يوم وھو، )) أََتى أَْمُر ّ
ِ ((:  فقيل

 الك�ل، لم�وت صالح وھو ، اليقين إتيان إلى باZشارة الحجر ختم لما« : ويقول البقاعي 

 م�ا بع�د اBخ�رة ف�ي الع�ذاب م�ن اس�تھزاء ب�ه يس�تعجلون مم�ا يوع�دون م�ا إتيانب الغطاء ولكشف

 لطف�اً  ل5حس�ان المفھ�م الرب باسم تلك ختم أنه غير ، سواء ذلك بمثل ھذه ابتدأ ، الدنيا في يلقون

 ، التھدي�د بمقام أليق ذلك /ن ا/سماء معاني لجميع الجامع ا/عظم باسم ھذه وافتتح . بالمخاطب
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 من�ه تعل�م تكري�راً  فيھ�ا ا$س�م ھذا وسيكرر ، السورة أثناء في المتنوعة المعاني من رفهستع ولما

 وإل�ى ، ومض�ى وق�ع م�ا تحقق تحققه إلى إشارة بالماضي اBتي عن وعبر ، الدعوى ھذه صحة

  . 1»  قريب بد و$ آتٍ  كل أن

 ھfذه ولآخرھا شديد ا$لتئ�ام ب�أأن وجه وضعھا بعد سورة الحجر « : ويقول السيوطي 

، الذي ھو مفسر بالموت ، ظاھر المناسبة  ))َك َحت)ى َيأِْتَيَك اْلَيِقينُ َواْعُبْد َرب) ((: فإن في آخر تلك 

أنظ�ر كي�ف ج�اء ف�ي المقدم�ة بيأتي�ك اليق�ين ، وف�ي المت�أخر بلف�ظ .  ))أََتfى أَْمfُر ّ
ِ ((: لقوله ھنا 

  . 2» الماضي ؛ /ن المستقبل سابق على الماضي 

  :وسورة النحل  سورة ا_سراءابط بين التر

ِ َحِنيفfاً َوَلfْم َيfُك ِمfَن اْلُمْشfِرِكينَ (( : ورد في سورة النحل  ّZِ ًاfًة َقاِنت  .إِن) إِْبَراِھيَم َكاَن أُم)

ْسَتِقيمٍ  َْنُعِمِه اْجَتَباهُ َوَھَداهُ إَِلى ِصَراٍط م# ْنَيا َحَسنَ  . َشاِكراً �6 ُه ِفي ا[ِخfَرِة َلِمfَن َوآَتْيَناهُ فِي اْلد# ًة َوإِن)

الِِحينَ  ِبfْع ِمل)fَة إِْبfَراِھيَم َحِنيفfاً َوَمfا َكfاَن ِمfَن اْلُمْشfِرِكينَ  . الص) َمfا ُجِعfلَ  . ُثfم) أَْوَحْيَنfا إَِلْيfَك أَِن ات) إِن)

َك َلَيْحُكُم َبْيَنُھْم يَ  ْبُت َعلَى ال)ِذيَن اْخَتَلفُوْا ِفيِه َوإِن) َرب) اْدُع  .ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتلُِفfونَ الس)

fَو أَْعَلfَك ُھf َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھم ِبfال)تِي ِھfَي أَْحَسfُن إِن) َرب) ُم ِبَمfن إِلِى َسِبيِل َرب�

ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبواْ ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُھَو َوإِ  . َضل) َعن َسِبيلِِه َوُھَو أَْعَلُم ِباْلُمْھَتِدينَ 

ابِرينَ  fا َيْمُكfُرونَ  . َخْيٌر ل�لص) م)  . َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك إِ-) ِباZِّ َو-َ َتْحَزْن َعَلْيِھْم َو-َ َتُك فِي َضْيٍق م�

َقfوْا  ْحِسfُنونَ إِن) ّ
َ َمَع ال)ِذيَن ات) ال)fِذيَن ُھfم م# (( : افتتح�ت س�ورة اZس�راء . } 128 – 120{: ))و)

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد ا6َْقَصى ال)ِذي َباَرْكَنا َحوْ  َلُه لُِنِرَيُه ُسْبَحاَن ال)ِذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيVً م�

ِميُع البَ  ُه ُھَو الس) ِخُذوْا  . ِصيرُ ِمْن آَياِتَنا إِن) َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناهُ ُھًدى ل�َبنِي إِْسَراِئيلَ أَ-) َتت)

 ًV2 – 1{:  ))ِمن ُدونِي َوِكي { .  

 بالص�بر أم�ره لم�ا تعالى أنه قبلھا ما Bخر السورة ھذه أول ومناسبة« : يقول أبو حيان 

 الك�ذب إل�ى نس�بته مك�رھم م�ن وك�ان ، ھممك�ر م�ن ص�دره يض�يق وأن عل�يھم الح�زن عن ونھاه

 ب�ه واحتفائ�ه وفض�له ش�رفه ب�ذكر ذل�ك تع�الى أعق�ب . ب�ه رم�وه مما ذلك وغير عرشوال والسحر

  . 3»  عنده منزلته وعلو

 ص�فات م�ن وغي�ره ا$س�تعجال ع�ن التن�زه النح�ل مقص�ود ك�ان لم�ا« : ويقول البق�اعي 

 كلم�ح الس�اعة جع�ل ومنھ�ا،  الھائلة ا/مور ىعل قادر /نه؛  المنتج بالكمال وا$تصاف ، النقص

 نص�ر إل�ى باZشارة بإتباعه وا/مر )الس:م عليه( إبراھيم تفضيل بعد وختمھا ، أقرب أو البصر
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 ذل�ك وك�ان ، وق�وتھم كث�رتھم عل�ى أعدائ�ه عل�ى – وقلتھم الزمان ذلك في ضعفھم مع  – أوليائه

   . واZحسان تأنيبال وأمرھم ، المطردات ونواقص العادات خوارق من

 نفس�ه وتنزي�ه ، اZس�راء ف�ي الع�ادة م�ن خرق�ه بم�ا إلي�ه الخ�تم أشار ما بتحقيق ھذه افتتح

 الكثي��رة العظيم��ة ا/م��ور يفع��ل أن عل��ى ق��ادر أن�ه عل��ى تنبيھ��اً  ، ذل��ك اس��تبعاد ت��وھم م��ن الش�ريفة

 وأم�ره عجالا$س�ت ع�ن نھي�ه يس�مع م�ن ب�ه يتعن�ت أو يت�وھم قد لما دفعاً  ، وقت أسرع في الشاقة

) وس�لم آل�ه وعل�ى عليه � صلى( محمد بأمر وتنويھاً  ، المحسن المتقي مع /نه وبياناً  ، بالصبر

 منھ�ا الت�ي الخصائص من آتاه بما ، منزلة وأعظمھم رتبة وأع:ھم المحسنين رأس بأنه وإع:ماً 

  . 1»  الساعة أمر من به أخبر لما وتمثي:ً  ، المحمود المقام

أنه سبحانه لم�ا ق�ال : وقد ظھر لي في وجه اتصالھا بسورة النحل « : طي ويقول السيو

ْبُت َعَل ((: في آخر النحل  َما ُجِعلَ الس) فّسر في ھذه شريعة أھل السبت .  ))ى ال)ِذيَن اْخَتَلفُوْا ِفيهِ إِن)

  . 2» وشأنھم ، فذكر فيھا جميع ما شرع لھم في التوراة 

  :ا_سراء  وسورةسورة الكھف الترابط بين 

ffراً ((: اختتم��ت س��ورة اZس��راء  َوِبffاْلَحق� أَنَزْلَنffاهُ َوِبffاْلَحق� َنffَزلَ َوَمffا أَْرَسffْلَناَك إِ-) ُمَبش�

ْلَناهُ َتنِزيVً  .َوَنِذيراً  اِس َعَلى ُمْكٍث َوَنز) ُنfوْا ُقلْ آِمُنfوْا ِبfِه أَْو -َ ُتْؤمِ  . َوُقْرآناً َفَرْقَناهُ لَِتْقَرأَهُ َعَلى الن)

داً  وَن لmَِْذَقاِن ُسج) َنا إِن  . إِن) ال)ِذيَن أُوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبلِِه إَِذا ُيْتَلى َعَلْيِھْم َيِخر# َوَيُقولُوَن ُسْبَحاَن َرب�

َنا َلَمْفُعو-ً  وَن لmَِْذَقfاِن َيْبُكfوَن َوَيِزيfُدُھْم ُخُشfوعاً  . َكاَن َوْعُد َرب� ُعfوْا ّ
َ أَِو اْدُعfوْا ُقfِل ادْ . َوَيِخfر#

fِغ َبfا َواْبَتfْت ِبَھfَِتَك َو-َ ُتَخاِفVfا َتْدُعوْا َفَلُه ا6َْسَماء اْلُحْسَنى َو-َ َتْجَھْر ِبَص ْحَمـَن أَّياً م) ْيَن َذلfَِك الر)

 ًVِخْذ َوَلداً َوَلم َيُكن ل)ُه َشِريٌك  . َسِبي ِ ال)ِذي َلْم َيت) ّZِ ل) َوُقِل اْلَحْمُد َن الذ# فِي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن ل)ُه َولِي4 م�

ْرهُ َتْكِبيراً    .} 111 – 105{ : ))َوَكب�

ِ ال)ِذي أَنَزلَ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل ل)ُه ِعَوَجا(( : افتتحت سورة الكھف   (Zِ اْلَحْمُد. 

ماً ل�ُينِذَر َبأْساً َشِديداً ِمن ل)دُ  الَِحاِت أَن) َلُھْم أَْجfراً َحَسfناً َقي� َر اْلُمْؤِمِنيَن ال)ِذيَن َيْعَملُوَن الص)  .ْنُه َوُيَبش�

  . }  3 – 1{:  )) َماِكِثيَن ِفيِه أََبداً 

َوِبffاْلَحق� : (( ق��ال لم��ا أن��ه قبلھ��ا م��ا Bخ��ر الس��ورة ھ��ذه أول مناس��بة« : يق��ول أب��و حي��ان 

 أم�ر تع�الى وأن�ه ، خش�وعاً  يزي�دھم وأن�ه العل�م أھ�ل ب�ه الم�ؤمنين وذك�ر،  ))أَنَزْلَناهُ َوِباْلَحق� َنَزلَ 

 الق�يم الع�وج م�ن الس�الم الكت�اب ھ�ذا إن�زال عل�ى بحم�ده تع�الى أم�ره  ولداً  يتخذ لم وأنه له بالحمد

  .  3»  الحسن با/جر المؤمنين المبشر ، ولداً  اتخذ من لمنذر الكتب كل على
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 ع��ن بالحم��د )وس�لم علي��ه � ص�لى( الرس��ول ب��أمر تل�ك ختم��ت لم�ا« : ويق�ول البق��اعي 

 الحمد سبحانه باستحقاقه باZخبار ھذه بدئت . بذلك الخلق أعلم لكونه؛  النقص صفات عن التنزه

 ش�رع بم�ا حم�ده وج�وب عل�ى ب�ذلك منبھ�ا ، نقص كل عن البراءة منھا التي الكمال صفات على

 وعجز  ا/قدمون العلماء لج:له خضعت الذي القيم الكتاب بھذا ا/حكم الوجه ھذا على الدين من

 ، والكم�ال العظمة من تلك به ختمت ما على الدليل ھو الذي واBخرون، ا/ولون معارضته عن

 اخ�ت:ف ف�ي لھ�م مفقھ�ا ، عليه يثنون كيف لھم معلما ، حمده لعباده ملقنا فقال ، والج:ل والتنزه

  . 1»  المقامات باخت:ف العبارات

ِ (( : السيوطي أن سورة اZسراء ختمت بالتحمي�د ف�ي قول�ه تع�الى  ويذكر ّZِ ُدfِل اْلَحْمfَوُق

ْرهُ  ل) َوَكب� َن الذ# ِخْذ َوَلداً َوَلم َيُكن ل)ُه َشِريٌك فِي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن ل)ُه َولِي4 م� { :   ))َتْكِبيfراً ال)ِذي َلْم َيت)

ِ ال)fِذي أَنfَزلَ َعَلfى َعْبfِدِه اْلِكَتfا((:  وبدئت الكھف بقوله تع�الى. } 111 (Zِ ُدfُه اْلَحْمf(ل لfْم َيْجَعfَب َوَل

 .2» وذلك من وجوه المناسبة بتشابه ا/طراف « ، }  1{ :  ))ِعَوَجا

  :وسورة مريم سورة طه الترابط بين 

fَر ِبfهِ ((: اختتمت سورة مريم  ْرَناهُ ِبلَِساِنَك لُِتَبش� َما َيس) ِقfيَن َوُتنfِذَر ِبfِه َقْومfاً ل#fّداً  َفإِن)  . اْلُمت)

ffْن أََحffٍد أَْو َتْسffَمُع َلُھffْم ِرْكffزاً  ffن َقffْرٍن َھffلْ ُتِحffس# ِمffْنُھم م� . } 98 – 97{ : ))َوَكffْم أَْھَلْكَنffا َقffْبلَُھم م�

  }  3 – 1{)) ل�َمن َيْخَشى إِ-) َتْذِكَرةً .  َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى . طه((: افتتحت سورة طه 

 الق�رآن تيس�ير ذك�ر لم�ا تع�الى أن�ه قبلھا ما Bخر السورة ھذه مناسبة« : يقول أبو حيان 

ِقfيَن (( قول�ه ب�ه عل�ل فيم�ا وك�ان بلغت�ه أي )وس�لم علي�ه � ص�لى( الرسول بلسان fَر ِبfِه اْلُمت) لُِتَبش�

،  ))إِ-) َتْذِكَرًة ل�َمن َيْخَشى.  َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى(( بقوله ذلك أكد.  ))َوُتنِذَر ِبِه َقْوماً ل#ّداً 

 إنم�ا ب�ل ك�ذلك ل�يس للش�قاء إنزال�ه م�ن المش�ركون ادعاه ما وإن ، والنذارة البشارة ھي والتذكرة

  . 3»  تذكرة نزل

ن خت�ام لم�ا ك�ا« : وربط البقاعي بين سورة طه وس�ورة م�ريم برابط�ة ص�وتية ،  فق�ال 

، قبل ظھور أمره الذي ) صلى � عليه وسلم(سورة مريم حام: على الخوف من أن تھلك أمته 

أمر � به واشتھار دعوته ، لقلة من آمن به منھم ، ابتدأه سبحانه بالط�اء إش�ارة بمخرجھ�ا ال�ذي 

تباع�ه؛ /ن ھو من رأس اللسان وأصول الثنيتين العليين إلى قوة أم�ره وانتش�اره وعل�وه وكث�رة أ

ھذا المخ�رج أكث�ر المخ�ارج حروف�ا وأش�دھا حرك�ة ، وأوس�عھا انتش�ارا ، وبم�ا فيھ�ا م�ن ص�فات 

الجھر واZطباق وا$ستع:ء والقلقلة إلى انق:ب ما ھو فيه من اZسرار جھرا ، وما ھو في�ه م�ن 
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جمي�ع  وأنه يس�تعلي أم�ره وينتش�ر ذك�ره ، حت�ى يطب�ق. الرقة فخامة ؛ /نھا من حروف التفخيم 

 .1» الوجود ويقلقل سائر ا/مم 

  :وسورة طه سورة ا6نبياء  الترابط بين

ffَراِط ((: اختتم��ت س��ورة ط��ه  ُصffوا َفَسffَتْعَلُموَن َمffْن أَْصffَحاُب الص� َتffَرب�ٌص َفَتَرب) ُقffلْ ُكffل4 م#

ِوي� َوَمِن اْھَتَدى اسِ ((: وافتتحت سورة ا/نبياء . }  135{ : ))الس) ِحَسfاُبُھْم َوُھfْم ِفfي  اْقَتَرَب لِلن)

ْعِرُضوَن  ْحَدٍث إِ-) . َغْفَلٍة م) ِھم م# ب� ن ر) ن ِذْكٍر م)   .} 2 – 1{ :))اْسَتَمُعوهُ َوُھْم َيْلَعُبونَ َما َيأِْتيِھم م�

َتffَرب�ٌص (( ذك��ر لم��ا أن��ه قبلھ��ا لم��ا الس��ورة ھ��ذه مناس��بة« : يق��ول أب��و حي��ان   ُقffلْ ُكffل4 م#

 ، بص�حيح ول�يس ا/عم�ال على والجزاء بالمعاد يھددنا محمد:  قريش مشركو قال،  ))َفَتَرب)ُصوا

اِس ِحَساُبُھمْ (( :فانزل � تعالى .  بعد ففيه صح وإن   .2» )) اْقَتَرَب لِلن)

 ھ�ذا وك�ان ، والسعيد الشقي سيعلمون بأنھم بإنذارھم طه ختمت لما« : ويقول البقاعي  

 ب�إح:ل وت�ارة نال�دي ظھ�ور بمعاني�ة وت�ارة ، باZيم�ان الحجاب فبكش الدنيا في يكون تارة العلم

 وھ�و ذل�ك ب�أجلى ھ�ذه افتتح�ت ، ال�دين ي�وم ببعثھ�ا وت�ارة ، غيره أو بقتل الروح بإزھاق العذاب

 وھو اليقين وحق اليقين عين إلى اليقين علم من الخبر فيه فينتقل الغطاء كشف فيه يتم الذي اليوم

  . 3»  الحساب يوم

ل4 ُقfلْ ُكf((: أن�ه س�بحانه لم�ا ق�ال : ظھر لي في اتصالھا ب�آخر ط�ه « : السيوطي  ويقول

َتَرب�ٌص َفَتَرب)ُصوا اِس ِحَساُبُھمْ ((: وقال في مطلع ھذه . } 135{ : ))م# ، إشارة }  1{ : ))اْقَتَرَب لِلن)

  .4» إلى قرب ا/جل ، ودنو ا/مل المنتظر 

  :بياء وسورة ا6نسورة الحج الترابط بين 

ن ُكل� َحfَدٍب َينِسfلُوَن (( : اختتمت سورة ا/نبياء  َحت)ى إَِذا ُفِتَحْت َيأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُھم م�

ا فِي َغْفَلٍة م�  ْن َھfَذا َبfلْ َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحق# َفإَِذا ِھَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر ال)ِذيَن َكَفُروا َيا َوْيَلَنا َقْد ُكن)

َم أَنُتْم َلَھا َواِرُدونَ  . ا َظالِِمينَ ُكن)  ِ َحَصُب َجَھن) (
ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  َلْو َكاَن َھُؤَ-ء آلَِھًة  . إِن)

ا َوَرُدوَھا َوُكل4 ِفيَھا َخالُِدونَ  fا إِن) ال)ِذيَن َسَبَقْت  . َلُھْم ِفيَھا َزِفيٌر َوُھْم ِفيَھا َ- َيْسَمُعونَ  . م) ن) َلُھم م�

َ-  . َ- َيْسَمُعوَن َحِسيَسَھا َوُھْم ِفfي َمfا اْشfَتَھْت أَنفُُسfُھْم َخالfُِدونَ  . اْلُحْسَنى أُْوَلِئَك َعْنَھا ُمْبَعُدونَ 

ffاُھُم اْلَمVَِئَكffُة َھffَذا َيffْوُمُكُم ال)ffِذي ُكنffُتْم ُتوَعffُدونَ  . } 103 -  96{ :))َيْحffُزُنُھُم اْلَفffَزُع ا6َْْكَبffُر َوَتَتَلق)

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم (( : وافتتحت سورة الحج  ُكْم إِن) َزْلَزَلَة الس) ُقوا َرب) اُس ات) َھا الن)   . }  1{ :))َيا أَي#
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 ا/ش��قياء ح��ال تع��الى ذك��ر أن��ه قبلھ��ا لم��ا الس��ورة ھ��ذه أول مناس��بة« : يق��ول أب��و حي��ان 

 المع�اد أنك�روا ق�د مك�ة مش�ركو وك�ان ، ةالقيام� ي�وم نوك�ي ما وھو ا/كبر الفزع وذكر والسعداء

 م�ن علي�ه انط�وت لم�ا وتخويفاً  لھم تحذيراً  السورة ھذه نزلت.  عنھم العذاب تأخر بسبب بوهوكذّ 

 ف�ي بتط�ويرھم البع�ث عل�ى وتنب�يھھم لمنكرھ�ا أع�د م�ا وذك�ر ، ھولھ�ا وش�ّدة الس�اعة زلزل�ة ذكر

  .1»  بالنبات بعد واھتزازھا ا/رض وبھمود ، خلقھم

لما ختم�ت الت�ي قبلھ�ا بالترھي�ب م�ن الف�زع ا/كب�ر ، وط�ي الس�ماء « : قول البقاعي وي 

وإتيان ما يوعدون ، والدينونة بما يستحقون ، وكان أعظم ذلك يوم ال�دين ، افتتح�ت ھ�ذه ب�ا/مر 

  . 2» بالتقوى المنجية من ھول ذلك اليوم 

: بوصف الساعة في قوله أنه ختمھا: وجه اتصالھا بسورة ا/نبياء « : ويقول السيوطي 

إِن) : ((وافتتح ھذه بذلك ، فق�ال.  ))ٌة أَْبَصاُر ال)ِذيَن َكَفُرواَواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحق# َفإَِذا ِھَي َشاِخصَ ((

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  ا أَْرَضfَعْت َوَتَضfُع ُكf. َزْلَزلََة الس) ل# َذاِت َحْمfٍل َيْوَم َتَرْوَنَھا َتْذَھلُ ُكل# ُمْرِضَعٍة َعم)

اَس ُسَكاَرى َوَما ُھم ِبُسَكاَرى   .   3»  ))َحْملََھا َوَتَرى الن)

  :وسورة الحج  سورة المؤمنينالترابط بين 

ُكfْم َواْفَعلfُوا ((: اختتمت سورة الح�ج َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوا اْرَكُعfوا َواْسfُجُدوا َواْعُبfُدوا َرب) َيfا أَي#

  . } 1{ : ))َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن (( : وافتتحت سورة المؤمنين . }  77{ : ))ونَ لِحُ اْلَخْيَر َلَعل)ُكْم ُتفْ 

 خاطب تعالى /نه؛  ظاھرة قبلھاما  السورة Bخر مناسبتھا« : يقول أبو حيان ا/ندلسي 

َھا ال)ِذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا(( بقوله المؤمنين  س�بيل عل�ى وذل�ك ))ْفلُِحfونَ َلَعل)ُكfْم تُ (( وفيھا اBية ))َيا أَي#

»  الَف:ح من رجوه كانوا ما بحصول إخباراً  ، ))َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن (( قوله ذلك فناسب الترجية
4.  

لم��ا ختم��ت الح��ج بن��داء ال��ذين آمن��وا وأم��رھم ب��أمور ال��دين خاص��ة « : ويق��ول البق��اعي  

ص�وفا بم�ا ذك�ر ، أوج�ب ذل�ك توق�ع وعامة ، وختم بالص�:ة والزك�اة ، والعص�مة ب�ه س�بحانه مو

فابتدأت ھذه بما يثم�ر ا$عتص�ام ب�ه س�بحانه ف�ي الص�:ة وغيرھ�ا م�ن خ�:ل . المنادين كل خير 

  .  5» الدين في الدارين 

  :وسورة المؤمنين سورة النور الترابط بين 
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َمfffffا َخَلْقَنfffffاُكْم َعَبثfffffاً َوأَن) ((: اختتم�����ت س�����ورة الم�����ؤمنين  ْم إَِلْيَنfffffا َ- ُكfffffأََفَحِسfffffْبُتْم أَن)

َناٍت (( : افتتحت سورة النور . }115{:))ُتْرَجُعونَ  ُسوَرةٌ أَنَزْلَناَھا َوَفَرْضَناَھا َوأَنَزْلَنا ِفيَھا آَياٍت َبي�

ُروَن    . } 1{ : ))ل)َعل)ُكْم َتَذك)

 أعم�ال أي ذل�ك دون م�ن أعم�ال ولھم قريش مشركي تعالي ذكر لما« : يقول أبو حيان 

 م�آلھم وإل�ى ، والش�ريك الول�د واتخ�اذھم ، أحوالھم إلى ذلك بعد واستطرد ، عاملون لھا ھم سيئة

 كس�بھم م�ن وي�أكلون عليھن يستحسنون بغايا جوارٍ  لھم كان أنه السيئة أعمالھم من كان النار في

 ن�اس يص�ح $ وكأن�ه ذك�ر فيم�ا وكان الزنا أمر في تغليظاً  السورة ھذه أول � فأنزل . الزنا من

   .1»  بنكاحھن ھموا المسلمين نم

لما تقدم في الت�ي قبلھ�ا تح�ريم الزن�ى والح�ث عل�ى الص�يانة ، وخ�تم « : ويقول البقاعي 

تلك اBية بذكر الجنة المتضمن للبعث استدل علي�ه ، وذك�ر م�ا يتبع�ه م�ن تھدي�د ، وعم�ل إل�ى أن 

سبحانه ھذه السورة بأنه مّن  فابتدأ.. فرغت السورة وأخبر في آخرھا بتبكيت المعاندين يوم الندم 

على المخاطبين ببيان ما خلقوا له من ا/حكام ؛ /نھم لم يخلقوا س�دى ، ب�ل لتك�اليف تعب�دھم بھ�ا 

  .2» ترفع التنازع وتحسم مادة الشر 

  :وسورة النور سورة الفرقان الترابط بين 

َما اْلُمْؤِمُنوَن ال)ِذيَن آَمُنوا ِب ((: اختتمت سورة النور  ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكاُنوا َمَعُه َعَلfى إِن) (Zا

 ِ (Zَوَرُسوِلِه َفإَِذا أَْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَھُبوا َحت)ى َيْسَتأِْذُنوهُ إِن) ال)ِذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك أُْوَلِئَك ال)ِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبا 

ِحيمٌ  اْسَتأَْذُنوَك لَِبْعِض َشأِْنِھْم َفأَْذن ل�َمن ِشْئتَ  َ َغُفوٌر ر) (
َ إِن)  (
َ- َتْجَعلُوا  . ِمْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھُم 

ُ ال)ِذيَن َيَتَسل)لُوَن ِمfنُكْم لfَِواذاً َفْليَ  (
ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم َبْعضاً َقْد َيْعَلُم  ْحfَذِر ال)fِذيَن ُدَعاء الر)

ffَماَواِت  . أَن ُتِصffيَبُھْم ِفْتَنffٌة أَْو ُيِصffيَبُھْم َعffَذاٌب أَلffِيمٌ  ُيَخffالُِفوَن َعffْن أَْمffِرهِ  ِ َمffا ِفffي الس) (Zِ (أََ- إِن

ُ ِبُكل�  (
ُئُھم بَِما َعِملُوا َو { : )) َشْيٍء َعلِيمٌ َوا6َْْرِض َقْد َيْعَلُم َما أَنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن إَِلْيِه َفُيَنب�

لَ اْلُفْرَقfاَن َعَلfى َعْبfِدِه لَِيُكfوَن لِْلَعfاَلِميَن ((: وافتتحت سورة الفرقان . } 64 – 62 َتَباَرَك ال)ِذي َنز)

  . } 1{ : ))َنِذيراً 

 وج�وب ذكر لما أنه قبلھا ما Bخر السورة ھذه أول مناسبة« :  يقول أبو حيان ا/ندلسي

 إذن�ه عل�ى م�نھم واح�د انفص�ال توق�ف مھ�م رأم في معه كانوا إذا وأنھم للرسول المؤمنين مبايعة

 علي��ه ھ��م بم��ا ع��الم تع��الى وأن��ه وا/رض الس��موات مل��ك ل��ه أن وذك��ر أم��ره يخ��الف م��ن وح��ذر

 بأن�ه الس�ورة ھ�ذه يفت�تح أن ناس�ب.  واZن�ذار التح�ذير ف�ي غاية ذلك فكان ، ذلك على ومجازيھم

                                                
  392/  6البحر المحيط  - 1
   229/  5نظم الدرر  - 2



  

 

191  

لَ اْلُفْرَقfانَ (( أنه خيره ومن ، الخير كثير النقائص عن صفاته في منزه تعالى  رس�وله عل�ى ))َنfز)

  . 1»  عقابه من وتحذير خيره في أطماع ذلك في فكان لھم منذراً 

لما ختم سبحانه تلك بسعة الملك ، وشمول العلم ، وتعظيم الرس�ول، « : ويقول البقاعي 

ھ�و برھ�ان  –مع كونه أض�خم من�ه  –افتتح ھذه بمثل ذلك على وجه . والتھديد لمن تجاوز الحد 

  .2» عليه 

  : الفرقانسورة الشعراء وسورة الترابط بين 

ْبُتْم َفَسfْوَف َيُكfوُن ((: اختتمت سورة الفرقان  fي َلfْوَ- ُدَعfاُؤُكْم َفَقfْد َكfذ) ُقلْ َما َيْعَبأُ ِبُكfْم َرب�

ْفَسَك أَ-) َيُكوُنوا ُمؤْ ((: وافتتحت سورة الشعراء . } 77{:  ))لَِزاماً  لْ ِمِنيَن َلَعل)َك َباِخٌع ن) َشأْ ُنَنز� إِن ن)

َماء آَيًة َفَظل)ْت أَْعَناُقُھْم َلَھا َخاِضِعينَ  ن الس) ْحَمِن ُمْحَدٍث إِ-)  . َعَلْيِھم م� َن الر) ن ِذْكٍر م� َوَما َيأِْتيِھم م�

ُبوا َفَسَيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوا ِبِه يَ  . َكاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضينَ    }6 – 3{ ))ْسَتْھِزُئونَفَقْد َكذ)

ْبُتْم َفَسfْوَف ((:  تع�الى ق�ال أن�ه قبلھ�ا م�ا Bخ�ر أولھ�ا مناسبة« : يقول أبو حيان   َفَقfْد َكfذ)

 وك�ونھم ، يؤمن�وا ل�م ك�ونھم عل�ى )وس�لم علي�ه � ص�لى( � رسول تلھف ذكر،  ))َيُكوُن لَِزاماً 

 ))َفَسffْوَف َيُكffوُن لَِزامffاً ((:  بقول��ه ةالس��ور آخ��ر ف��ي أوع��دھم ولم��ا.  ج��اءھم لم��ا ، ب��الحق ك��ذبوا

  .3»))َفَسَيأِْتيِھْم أَنَباء َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْھِزُئون(( بتكذيبھم إخباره إثر في فقال ھذه أول في أوعدھم

  :وسورة الشعراء سورة النمل الترابط بين 

fَياِطي((: لما ورد في أواخر سورة الشعراء  َلfْت ِبfِه الش) َوَمfا َينَبِغfي َلُھfْم َوَمfا  . نُ َوَما َتَنز)

fْمِع َلَمْعُزولfُونَ  . َيْسَتِطيُعونَ  ُھْم َعِن الس) طfس ((: افتتح�ت س�ورة النم�ل . } 212 – 210{:  ))إِن)

ِبينٍ    . } 2 – 1{:  ))ُھًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنينَ  . ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب م#

لَْت ((:  قال /نه ، واضحة قبلھا ما Bخر لسورةا أول مناسبة« : يقول أبو حيان  َوَما َتَنز)

َياِطينُ     .4»  العالمين رب تنزيل ھو الذي أي: )) طس ِتْلَك آَياُت اْلقُْرآنِ ((:  ھنا وقال . ))ِبِه الش)

لما خ�تم الت�ي قبلھ�ا بتحقي�ق أم�ر الق�رآن ، وأن�ه م�ن عن�د � ، ونف�ي « : ويقول البقاعي 

تزيي��ف م��ا ك��انوا يتكلفون��ه م��ن تفري�ق الق��ول في��ه بالنس��بة إل��ى الس��حر وا/ض��غاث الش�به عن��ه ، و

وابتدأ ھذه باZشارة إلى أنه من الك:م . وا$فتراء والشعر ، الناشئ كل ذلك عن أحوال الشياطين 

القديم المسموع المطھر عن وصمة تلحقه من شيء من ذلك ، ت:ه بوص�فه بأن�ه كم�ا أن�ه منظ�وم 
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عنى $ فصم فيه و$ خلل و$ وصم و$ زل�ل ، فھ�و ج�امع /ص�ول ال�دين ناش�ر مجموع لفظا وم

  .1» لفروعه 

  :وسورة النمل سورة القصص الترابط بين 

َما َيْھَتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضل) َفُقلْ ((: اختتمت سورة النمل  َوأَْن أَْتلَُو اْلُقْرآَن َفَمِن اْھَتَدى َفإِن)

َما أََنا ِمَن اْلمُ  ا َتْعَملُونَ  . نِذِرينَ إِن) َك ِبَغاِفٍل َعم) ِ َسُيِريُكْم آَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَھا َوَما َرب# (Zِ َوُقِل اْلَحْمُد(( : }

َبإِ .  ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  . طسم((: وافتتحت سورة القصص . }  93 – 92 َنْتلُوا َعَلْيَك ِمن ن)

  . } 3 – 1{ : ))َحق� لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ ُموَسى َوِفْرَعْوَن ِبالْ 

 بحم�ده، تع�الى أم�ره أن�ه قبلھا السورة Bخر السورة ھذه أول مناسبة« : يقول أبو حيان 

 أض�افھا وأن�ه ، الرس�ول معج�زات تع�الى آيات�ه ب�ه فس�ر مم�ا وك�ان،  ))َسُيِريُكْم آَياِتfهِ ((:  قال ثم

 ك��ان إذ ، ))ِتْلffَك آَيffاُت اْلِكَتffاِب اْلُمِبffينِ ((:  فق��ال هقدم�� عل��ى بھ��ا المخب��ر ھ��و ك��ان إذ ، إلي��ه تع��الى

  . 2»  البينات اBيات وأكبر المعجزات أعظم ھو الكتاب

لم�ا خ�تم تل�ك بالوع�د المؤك�د بأن�ه يظھ�ر آيات�ه فتع�رف ، وأن�ه ل�يس « : ويق�ول البق�اعي 

ف�ي ھ�ذه ا/س�اليب  بغافل عن شيء ، تھديدا للظ�الم ، وتثبيت�ا للع�الم ، وك�ان م�ن ا/ول م�ا يوحي�ه

المعجزة من خفايا علوم أھل الكتاب ، ف: يقدرون على رده ، ومن الثاني ما صنع بفرعون وآله 

  . 3» ) طسم(قال أول ھذه . 

  :وسورة القصص سورة العنكبوت الترابط بين 

َك إَِلى َمَعادٍ ((: اختتمت سورة القصص  ب�ي أَْعَلfُم  إِن) ال)ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَراد# ُقل ر)

ِبينٍ َمن َجاء ِباْلُھَدى وَ  fن .  َمْن ُھَو فِي َضVٍَل م# َوَما ُكنَت َتْرُجو أَن ُيْلَقى إَِلْيَك اْلِكَتاُب إِ-) َرْحَمfًة م�

َك َفVَ َتُكوَنن) َظِھيراً ل�ْلَكافِِرينَ  ب� ِ َبْعَد إِْذ أُ  . ر) (
َك َعْن آَياِت  ن) َك َوَ- َوَ- َيُصد# نِزَلْت إَِلْيَك َواْدُع إَِلى َرب�

ِ إَِلھfاً آَخfَر َ- إَِلfَه إِ-) ُھfَو ُكfل# َشfْيٍء َھالfٌِك إِ-) َوْجَھfُه َلfُه  . َتُكوَنن) ِمَن اْلُمْشfِرِكينَ  (
َوَ- َتfْدُع َمfَع 

fاُس أَن  . الfم(( : وافتتحت سورة العنكبوت. }  88 – 85{ : ))اْلُحْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  أََحِسfَب الن)

ا َوُھْم َ- ُيْفَتُنونَ    . }  2 – 1{ : ))ُيْتَرُكوا أَن َيُقولُوا آَمن)

 لم�ا:  ا/ول وج�وه وفي�ه،  قبلھ�ا بم�ا السورة ھذه أول تعلق« : يقول فخر الدين الرازي 

َك إَِلfى َمَعfادٍ  إِن) ال)fِذي َفfَرَض َعَلْيfَك اْلُقfْرآنَ ((:  الس�ورة ھ�ذه قب�ل تعالى � قال  ، }85 {: ))َلfَراد#

 احتمال فيه وكان ، للثأر طالباً  ظافراً  الكفار على غالباً  ظاھراً  مكة إلى يرده أن منه المراد وكان

ffاُس أَن ُيْتَرُكffوا أَن  . الffم((:  تع��الى � فق��ال ذل��ك ال��بعض عل��ى ص��عب القت��ال مش��اق أََحِسffَب الن)

fا  الس�ورة أواخ�ر ف�ي ق�ال لم�ا تع�الى أن�ه ھ�و:  الث�اني الوج�ه.  بالجھ�اد ي�ؤمروا و$ ))َيُقولُوا آَمن)
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fكَ (( المتقدمة  النب�ي /ن ؛ والض�راب والح�راب الطع�ان إلي�ه ال�دعاء ف�ي وك�ان،  ))َواْدُع إَِلfى َرب�

 عل�ى فش�ق ال�دعاء بمج�رد الكف�ار ي�ؤمن ل�م إن بالجھ�اد م�أمورين ك�انوا وأص�حابه )الس:م عليه(

اُس أَن ُيْتَرُكوا((:  فقال ذلك البعض  آخ�ر في قال لما تعالى أنه ھو:  الثالث الوجه . ))أََحِسَب الن)

 فق�ال للحشر المنكرين قول يبطل ما بعده ذكر ))ُھَو ُكل# َشْيٍء َھالٌِك إِ-) َوْجَھهُ (( المتقدمة السورة

 ول�ه ھال�ك ك�ل ب�ل رج�وع غي�ر م�ن ھالك�اً  ش�يء كل ليس يعني ، ))َلُه اْلُحْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ((: 

   .1»  � إلى رجوع

لما ختم السورة الماضية بالحث على العمل للدار اBخ�رة ، وأن ك�ل « : ويقول البقاعي 

أحد من محس�ن ومس�يء مج�زي بعمل�ه ، وباZخب�ار بأن�ه س�بحانه ع�الم بالس�ر والعل�ن ، وب�ا/مر 

لك إلى الم:ل  وذھاب النفس وا/م�وال با$جتھاد في الدعاء إليه ، وقصر الھمم عليه وإن أدى ذ

  .  2» ) الم(قال أول ھذه .. 

  :وسورة العنكبوت سورة الروم الترابط بين 

َ َلَمfffَع ((: اختتم���ت س���ورة العنكب���وت  (
ُھْم ُسfffُبَلَنا َوإِن)  َوال)fffِذيَن َجاَھfffُدوا ِفيَنfffا َلَنْھfffِدَين)

ومُ .  الم(( :وافتتحت سورة الروم . }  69{ : ))اْلُمْحِسِنينَ  ن  . ُغلَِبِت الر# فِي أَْدَنى ا6َْْرِض َوُھم م�

ِ ا6َْْمُر ِمن َقْبلُ َوِمن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ  . َبْعِد َغَلِبِھْم َسَيْغلُِبونَ  (Zِ فِي ِبْضِع ِسِنيَن((  : }

1 – 4  { .  

 س��بب من��ه يتب��ين قبلھ��ا بم��ا س��ورةال ھ��ذه أول تعل��ق وج��ه« : يق��ول فخ��ر ال��دين ال��رازي 

َوَ- ُتَجfاِدلُوا أَْھfلَ اْلِكَتfاِب إِ-) ِبfال)تِي ِھfَي (( المتقدم�ة السورة في تعالى � قال لما فنقول ، النزول

 أھل وكان..  العقل عدم إلى بنسبتھم المشركين يجادل وكان، }  46:  العنكبوتسورة { ))أَْحَسنُ 

}  46  :العنكب��وت س��ورة{))َوإَِلُھَنffا َوإَِلُھُكffْم َواِحffدٌ ((:  ق��ال كم��ا Zل��ها ف��ي النب��ي يوافق��ون الكت��اب

َفال)ِذيَن آَتْيَناُھُم اْلِكَتاَب ((:  قال كما به مؤمنين كانوا منھم كثير بل يقوله مما بكثير يؤمنون وكانوا

 م�راجعتھم وترك�وا الكت�اب أھ�ل المش�ركون أبغ�ض أي، } 47:  العنكب�وت سورة{ ))ُيْؤِمُنوَن ِبهِ 

 فرح المجوس الفرس قاتلھم حين عليھم الكرة وقعت فلما ، ا/مور في يراجعونھم قبل من وكانوا

 قد تعالى � بل  الحق على تدل $ الغلبة أن لبيان اBيات ھذه تعالى � فأنزل . بذلك المشركون

 دون ا/دنى العذاب يلتعج يختار وقد ، ا/عادي عليه ويسلط فيبتليه المحب في ثواب مزيد يريد

  . 3»  للمعادي الميعاد يوم قبل ا/كبر العذاب

لما عنف سبحانه أھل مك�ة ونع�ى عل�يھم ق�بح ص�نيعھم « : ويقول ابن الزبير الغرناطي 

في التغافل عن ا$عتبار بحالھم وكونھم مع قلة عددھم قد منع � بلدھم عن قاص�د نھب�ه ، وك�ف 
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تعاور أيدي المنتھبين من ح�ولھم ، وتّك�رر ذل�ك واط�راده ص�ونا  أيدي العتاة والمرتدين عنھم مع

ا َجَعْلَنا َحَرماً آِمنfاً َوُيَتخَ ((: منه لحرمه وبيته فقال تعالى  fاُس ِمfْن َحfْولِِھمْ أََوَلْم َيَرْوا أَن) fُف الن)  ))ط)

ق�د أي�د أعقبه بذكر طائف�ة ھ�م أكث�ر م�نھم وأش�د ق�وة وأوس�ع ب�:دا ، و. }  67:  العنكبوتسورة {

ومُ .  الم: ((غيرھم ولم يغن عنھم انتشارھم وكثرتھم فقال  ، فذكر )) فِي أَْدَنى ا6َْْرِض  . ُغِلَبِت الر#

تعالى غلبة غيرھم لھم ، وأنھم ستكون لھم كرة ثم يغلبون ، وما ذلك إ$ بنصر � م�ن ش�اء م�ن 

  .1» عبيده ينصر من يشاء 

ك ب�أمر الح�رم إل�ى أن�ه س�بحانه يع�ز م�ن يش�اء لما أشير ف�ي آخ�ر تل�« : ويقول البقاعي 

ويذل من يشاء ، وختم بمدح المجاھدين فيه ، وأنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وخ�تم 

» بمدح المجاھدين فيه ، وأنه سبحانه $ يزال مع المحسنين ، وكانت قد افتتحت بأمر المفت�ونين 
2.  

  :وسورة الروم سورة لقمان الترابط بين 

اِس فِي َھَذا اْلُقfْرآِن ِمfن ُكfل� َمَثfٍل َوَلfئِن ِجْئfَتُھم ((: تمت سورة الروم اخت َولََقْد َضَرْبَنا لِلن)

ُ َعَلfى قُلfُوِب ال)fِذيَن َ- َيْعَلُمfونَ  . ِبآَيٍة َلَيُقوَلن) ال)ِذيَن َكَفُروا إِْن أَنfُتْم إِ-) ُمْبِطلfُونَ  (
 . َكfَذلَِك َيْطَبfُع 

َك ال)ِذيَن َ- ُيوِقُنونَ َفاْصِبْر  ن) ِ َحق4 َوَ- َيْسَتِخف) (
وافتتحت سورة لقمان . } 60 – 58{ : ))إِن) َوْعَد 

  . }  2 – 1{:  ))ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيمِ  . الم((: 

 � أن ھ��و قبلھ�ا م�ا ب�آخر الس��ورة ھ�ذه أول ارتب�اط وج�ه« : يق�ول فخ�ر ال�دين ال��رازي 

اِس فِي َھَذا اْلُقْرآِن ِمfن ُكfل� َمَثfلٍ ((:  قال مال تعالى  معج�زة كون�ه إل�ى إش�ارة ، ))َولََقْد َضَرْبَنا لِلن)

ِتْلfَك  . الfم((:  بقول�ه ذل�ك نب�يّ .  باBي�ات يكفرون أنھم إلى إشارة ،)) َوَلِئن ِجْئَتُھم ِبآَيةٍ ((:  وقال

َوإَِذا ُتْتَلى َعلَْيِه آَياُتَنا ((:  بقوله ھذا بعد أشار ھذا وإلى ، بھا يؤمنوا ولم،  ))آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيمِ 

   .3» } 7:  لقمان سورة{ ))َول)ى ُمْسَتْكِبراً 

َولََقfْد َضfَرْبَنا ((:  تع�الى ق�ال أن�ه قبلھا لما مناسبتھا« : ووافقه في ھذا التوجيه أبو حيان 

اِس فِي َھَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكل� َمَثلٍ   ))ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكfيمِ  . الم((:  بقوله ذلك إلى فأشار،  ))لِلن)

 ، ))َوإَِذا ُتْتَلfى َعلَْيfِه آَياُتَنfا َول)fى ُمْسfَتْكبِراً ((:  وھنا)) َوَلِئن ِجْئَتُھم ِبآَيةٍ ((:  تلك آخر في وكان ،

   .4»  شأنه وعلو غايته لبعد ذلك يكون أن فاحتمل ، البعيد إلى إشارة وتلك
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لما ختم الروم بالحث على العلم ، وھو ما تضمنه ھذا الكتاب العظيم « : ويقول البقاعي 

، وا/مر بالصبر والتمسك بما فيه من وعد ، والنھي عن اZطماع /ھل ا$ستخفاف في المقاربة 

  .1» ) آلم: (لھم في شيء من ا/وصاف ، وكان ذلك ھو الحكمة ، قال أول ھذه 

  :وسورة لقمان لسجدة سورة االترابط بين 

سورة لقمان من ناحية اش�تمال ك�ل منھم�ا عل�ى أدل�ة التوحي�د ب سورة السجدةتظھر صلة 

ا/ص�ل الث�اني وھ�و الحش�ر  لقمانسورة ، وبعد أن ذكر ّ� تعالى في  وھو ا/صل ا/ول للعقيدة

ُقf((: أو المعاد ، وختم تل�ك الس�ورة بھ�ذين ا/ص�لين  fاُس ات) َھfا الن) ُكfْم َواْخَشfْوا َيْومfاً -) َيfا أَي# وا َرب)

ُكمُ  ن) ِ َحfق4 َفVَf َتُغfر) (
اْلَحَيfاةُ  َيْجِزي َوالٌِد َعن َولَِدِه َوَ- َمْولُوٌد ُھَو َجfاٍز َعfن َوالfِِدِه َشfْيئاً إِن) َوْعfَد 

ِ اْلَغُرورُ  (Zُكم ِبا ن) ْنَيا َوَ- َيُغر) َ ِعنَدهُ ِعْلمُ  . الد# (
لُ اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما فِي ا6َْْرَحاِم َوَما  إِن)  اَعِة َوُيَنز� الس)

َ َعلfِيٌم َخِبيfرٌ  (
اَذا َتْكِسُب َغداً َوَمfا َتfْدِري َنْفfٌس ِبfأَي� أَْرٍض َتُمfوُت إِن)   – 33{:  ))َتْدِري َنْفٌس م)

َتنِزيfلُ اْلِكَتfاِب َ-  . الم((:  وةببيان ا/صل الثالث وھو الرسالة أو النبالسجدة سورة وبدأ . }  34

ب� اْلَعاَلِمينَ  fن  . َرْيَب ِفيِه ِمن ر) fا أََتfاُھم م� fَك لُِتنfِذَر َقْومfاً م) ب� أَْم َيُقولُوَن اْفَتَراهُ َبلْ ُھَو اْلَحق# ِمfن ر)

ن َقْبلَِك َلَعل)ُھْم َيْھَتُدونَ  ِذيٍر م�   . }  3 – 1{ : ))ن)

 وھ�و ، الخل�ق ب�دء م�ن التوحي�د د$ئ�ل ، قبلھ�ا فيم�ا ، تع�الى ذكر الم« : يقول أبو حيان 

 ھ�ذه بدء في ذكر . السورة به وختم ، الثاني ا/صل وھو والحشر، المعاد ذكر ثم ا/ول؛ ا/صل

   .2»  الرسالة تبيين وھو ، الثالث ا/صل السورة

زل ھ�ذا الكت�اب لما ك�ان المقص�ود ف�ي الت�ي قبلھ�ا إثب�ات الحكم�ة لمن�« : ويقول البقاعي 

الذي ھو بيان ك�ل ش�يء المل�زوم لتم�ام العل�م وكم�ال الخب�رة ، ال�ذي ختم�ت ب�ه بع�د أن أخب�ر أن�ه 

سبحانه مختص بعلم المفاتيح ، بعد أن أنذر بأمر الساعة فثبت بذلك ، وما قبله أنه ما أثب�ت ش�يئا 

يلھا إ$ يعلمه سبحانه فقدر غيره من أھل الكتاب و$ غيرھم على نفيه ، و$ نفى شيئا دقيقھا وجل

وأجل ذلك إنزال ھذا ال�ذكر الحك�يم ال�ذي في�ه إثب�ات ھ�ذه العل�وم م�ع ش�ھادة العج�ز ع�ن . وتعالى 

  .  3» معارضته له بأنه من عند � 

  :وسورة السجدة سورة ا6حزاب الترابط بين 

ُقلْ َيfْوَم اْلَفfْتِح َ-  . ِقينَ َوَيُقولُوَن َمَتى َھَذا اْلَفْتُح إِن ُكنُتْم َصادِ ((: اختتمت سورة السجدة 

نَتِظfُرونَ  . َينَفُع ال)ِذيَن َكَفُروا إِيَماُنُھْم َوَ- ُھْم ُينَظُرونَ  ُھم م#  – 28{ : ))َفأَْعِرْض َعْنُھْم َوانَتِظْر إِن)

َ َوَ- ُتِطِع اْلَكاِفرِ ((: وافتتحت سورة ا/حزاب . }  30 (
بِي# ات)ِق  َھا الن) َ َيا أَي# (
يَن َواْلُمَنfاِفِقيَن إِن) 

  . } 1{ : ))َكاَن َعلِيماً َحِكيماً 
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 أنھم حكى أنه وھو ، واضحة قبلھا ما Bخر السورة ھذه أول مناسبة« : يقول أبو حيان 

 ف�ي ف�أمره.  إيم�انھم ي�نفعھم $ الفتح يوم أنه تعالى وأخبر ، بينھم الفصل وھو ، الفتح يستعجلون

َ َكfاَن ((.  ب�ه أرادوا فيم�ا والمن�افقين الكف�ار طاع�ة ع�ن ونھاه ، � بتقوى السورة ھذه أول (
إِن) 

 ا/ش�ياء يض�ع $ حكيم�اً  ، المفس�دة من والمصلحة ، الخطأ من بالصواب عليماً ،  ))َعلِيماً َحِكيماً 

 حكيماً  ، القلب صميم عن تكون وأنھا ، بتقواه أمر حيث عليماً  أو،  بالحكمة منوطة مواضعھا إ$

   .1»  والمنافقين الكفار طاعة عن نھى حيث

لما ختمت التي قبلھا باZعراض عن الكافرين ، وانتظار ما يحكم به « : ويقول البقاعي 

فيھم رب العالمين ، بعد تحقيق أن تن�زل الكت�اب م�ن عن�د الم�دبر لھ�ذا الخل�ق كل�ه ، والنھ�ي ع�ن 

والنھي ع�ن طاع�ة المخلف�ين مج�اھرين ك�انوا أو .  افتتح ھذه با/مر بأساس ذلك. الشك في لقائه 

مساترين ، وا/مر بإتباع الوحي الذي أعظمه الكتاب تنبيھا على أن اZعراض إنما يكون طاع�ة 

  . G«2 مع مراعاة تقواه 

  :السجدة الترابط بين سورة سبأ وسورة 

ُ اْلُمَناِفِقيَن َوالْ ((: اختتمت سورة ا/حزاب   (
َب  ُمَناِفَقاِت َواْلُمْشfِرِكيَن َواْلُمْشfِرَكاِت لُِيَعذ�

ِحيماً  ُ َغُفوراً ر) (
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن  (
: وافتتحت سورة سبأ . } 73{ : ))َوَيُتوَب 

))ffُه اْلَحْمffي ا6َْْرِض َوَلffا ِفffَماَواِت َوَمff ِ ال)ffِذي َلffُه َمffا ِفffي الس) (Zِ ُدffيُم اْلَحْمffَو اْلَحِكffَرِة َوُھffي اْ[ِخffُد ِف

  . إھ:ك الظالمين نعمة تحتاج إلى حمد وشكر . }  1{ : ))اْلَخِبيرُ 

  :وسورة سبأ سورة فاطر الترابط بين 

َكfاٍن َقِريfبٍ ((:  اختتمت سورة سبأ َوَقfالُوا  . َوَلْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفVَ َفfْوَت َوأُِخfُذوا ِمfن م)

ا ِبِه َوأَ  َناُوُش ِمن َمَكاٍن َبِعيدٍ آَمن) َكfاٍن  . ن)ى َلُھُم الت) َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمfن َقْبfلُ َوَيْقfِذُفوَن ِباْلَغْيfِب ِمfن م)

ُھffْم َكffاُنوا ِفffي َشffكi .  َبِعيffدٍ  ffن َقْبffلُ إِن) َوِحيffلَ َبْيffَنُھْم َوَبffْيَن َمffا َيْشffَتُھوَن َكَمffا ُفِعffلَ ِبأَْشffَياِعِھم م�

ِريffبٍ  ffَماَواِت َوا6َْْرِض َجاِعffِل ((: وافتتح��ت س��ورة ف��اطر . }  54 – 51{))م# ِ َفffاِطِر الس) (Zِ ُدffاْلَحْم

fى ُكfَعَل َ (
ْثَنى َوُثVََث َوُرَباَع َيِزيُد فِي اْلَخْلِق َما َيَشاُء إِن)  ل� َشfْيٍء اْلَمVَئَِكِة ُرُسVً أُولِي أَْجِنَحٍة م)

  . } 1{: ))َقِديرٌ 

 أع�داء المش�ركين ھ�:ك قبلھ�ا الت�ي الس�ورة آخر في تعالى ذكر ولما« : ن يقول أبو حيا

 ووص�فه لنعمائ�ه وش�كره تع�الى حم�ده الم�ؤمنين عل�ى تع�ين ، الع�ذاب منازل وأنزلھم ، المؤمنين

 بي�ان قب�ل م�ن بأش�ياعھم فعل كما /ن ، مضى ما بآخر متصل السورة ھذه فأول...  آ$ئه بعظيم

                                                
  206/  7البحر المحيط  - 1
   67/  6نظم الدرر  - 2



  

 

197  

 بإرس��ال وبش��ره الم��ؤمن ح��ال ذك��ر ح��الھم ذك��ر ولم��ا.  مري��ب ش��ك ف��ي ك��ان م��ن رج��اء $نقط��اع

   .1»  الرحمة أبواب لھم يفتح وأنه ، مبشرين إليھم الم:ئكة

 ، الث�اني اZيج�اد ھ�و ال�ذي الحش�ر قبلھ�ا الت�ي ف�ي سبحانه أثبت ولما« : ويقول البقاعي 

 اض�طرھم أخ�ذاً  كف�ارال بأخ�ذ خ�تم أن إل�ى ، الك�ون في أشياء على القدرة من بجزئيات عليه ودل

 ك�انوا كم�ا يش�تھون م�ا جمي�ع وب�ين بينھم وبالحيلولة ، الظھور أتم لھم الحمد بظھور اZيمان إلى

 أكثر من الراحة من ذلك مع وما ، وا/و$د ا/موال كثرة من يشتھون ما بأغلب الدنيا في متعوا

 ھ�و م�ا تع�الى ق�ال ، واZنع�ام باZعط�اء يك�ون كما ، واZعدام بالمنع يكون الحمد وكان ، ا/نكاد

  .2»  وحده أي )G( وإيجاداً  إعداماً  الكمال بأوصاف اZحاطة أي )الحمد(:  ذلك نتيجة

  :يس وسورة فاطر سورة الترابط بين 

جاء في نھاية سورة . الرابطة قوية وواضحة بين افتتاح سورة يس واختتام سورة فاطر 

ِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال)ِذيَن ِمن َقْبلِِھْم َوَكfاُنوا أََشfد) ِمfْنُھْم أََوَلْم َيِسيُروا فِي ا6َْرْ ((: فاطر 

fُه َكfاَن َعلِيمfاً َقfِديراً  fَماَواِت َوَ- ِفfي ا6َْْرِض إِن) ُ لُِيْعِجَزهُ ِمن َشْيٍء فِي الس) (
ًة َوَما َكاَن  َوَلfْو  . ُقو)

اَس ِبَما كَ  ُ الن) (
ى َفfإَِذا ُيَؤاِخُذ  َسfّمً ُرُھْم إَِلfى أََجfٍل م# ٍة َوَلِكن ُيَؤخ� َسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْھِرَھا ِمن َداب)

َ َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصيراً  (
 . يfس((: وج�اء ف�ي أول س�ورة ي�س . }  45 – 44{ : ))َجاء أََجلُُھْم َفإِن) 

َك َلِمَن اْلُمْرسَ  . َواْلُقْرآِن اْلَحِكيمِ  ْسَتقِيمٍ  . لِينَ إِن) ِحيمِ  . َعلَى ِصَراٍط م# لُِتنِذَر َقْوماً  . َتنِزيلَ اْلَعِزيِز الر)

ا أُنِذَر آَباُؤُھْم َفُھْم َغاِفلُونَ    . }  2 – 1{ : ))م)

 المل�ك س�بحانه أن�ه –ف�اطر  – الم:ئك�ة س�ورة ف�ي ثب�ت ق�د ك�ان ولم�ا« : يقول البقاعي 

 الرس�ل إرس�ال المل�ك ثم�رات أجلّ  من وكان ، العلم وشمول القدرة تمام من له ثبت لما ، ا/على

 الش�ھوات إلي�ه وق�ادتھم ، النف�وس إلي�ه دع�تھم مم�ا عليه ھم عما وردھم الملك بأوامر الرعايا إلى

 ا/صول أحد الرسالة وكانت ، الحكم من به ويبصرھم ، الكرم من لھم يفتحه ما إلى ، والحظوظ

 ف�ي السبب /نھا أو$ً  إليھا المنظور ھي وكانت ، اZيمان إلى كفرال من اZنسان تنقل التي الث:ثة

 عل�ى الس�بب تق�ديم لھ�ا مق�دماً  ق�ال . واستكباراً  نفوراً  رسالته ردوا قد وكانوا ، اBخرين ا/صلين

 ))المرسfلين لمfن إنك((:  لبساً  يحتمل $ الذي الخطاب ضمير مع البليغ التأكيد وجه على مسببه

 – النوراني��ة الق��وة � وھ��بھم بم��ا – فص��اروا ، نفوس��ھم دواع��ي عل��ى ولھمعق�� حكم��ت ال��ذين أي

 أوام��ره م��ن ب��ه تخلق��وا بم��ا ع��دادھم وف��ي رس��له أنھ��م الماض��ية الس��ورة ف��ي ق��دم ال��ذين كالم:ئك��ة

  .3»  يرتضيه ما وجميع ونواھيه

  :وسورة يس سورة الصافات الترابط بين 
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َوَضَرَب َلَنا َمfَثVً َوَنِسfَي َخْلَقfُه َقfالَ ((:  اختتمت سورة يس ببيان قرته تعالى على المعاد

ٍة َوُھَو ِبُكل� َخْلٍق َعلِيمٌ  . َمْن ُيْحيِي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِميمٌ  لَ َمر) ال)ِذي َجَعلَ  . ُقلْ ُيْحِييَھا ال)ِذي أَنَشأََھا أَو)

ْنfُه تُ  َجِر ا6َْْخَضfِر َنfاراً َفfإَِذا أَنfُتم م� َن الش) fَماَواِت َوا6َْْرَض  . وِقfُدونَ َلُكم م� أََوَلfْيَس ال)fِذي َخَلfَق الس)

ُق اْلَعِلfيمُ  (Vْن  . بَِقاِدٍر َعَلى أَْن َيْخلَُق ِمْثَلُھم َبَلى َوُھَو اْلَخfُه ُكfولَ َلfْيئاً أَْن َيُقfُرهُ إَِذا أََراَد َشfا أَْمfَم إِن)

وافتتحت سورة . } 83 – 78{ : ))ُكل� َشْيٍء َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ َفُسْبَحاَن ال)ِذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت  . َفَيُكونُ 

fاف)اِت َصfّفاً ((: الصافات بذكر الدليل على ذل�ك  اِجَراِت َزْجfراً  . َوالص) الَِيfاِت ِذْكfراً .  َفfالز) إِن)  . َفالت)

  . }  4 – 1{ : ))إَِلَھُكْم َلَواِحدٌ 

 إحي�اء على وقدرته المعاد ذكر لما تعالى نهأ يس Bخر أولھا مناسبة« : يقول أبو حيان 

 م�ا ي�تم $ إذ ، وحدانيت�ه تع�الى ذك�ر كان ، بشيء إرادته تعلقت وإذا ، منشئھم ھو وأنه ، الموتى

  . 1»  مخلوقاته من بأشياء تعالى أقسم .. واحداً  المريد بكون إ$ وعدماً  وجوداً  اZرادة به تعلقت

د بالملكوت $ يكون إ$ م�ع الوحداني�ة بال�ذات ، وف�ي لما كان ا$نفرا« : ويقول البقاعي 

عن�دھم  –مع انه بحيث $ يخفى على ذي لب  –ذلك استحقاق ا$ختصاص باZلھية ، وكان ذلك 

في غاية البعد ، ولذلك $ يسلمون م�ا يتعل�ق ب�الملكوت وينكرون�ه غاي�ة اZنك�ار، ناس�ب أن يقس�م 

  .2» عليه 

  :ات وسورة الصافسورة ص الترابط بين 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة ص ، وخاتمة سورة الصافات ، ففي نھاية سورة 

َوَتَول) َعْنُھْم َحت)ى  . َفإَِذا َنَزلَ ِبَساَحِتِھْم َفَساء َصَباُح اْلُمنَذِرينَ  . أََفِبَعَذاِبَنا َيْسَتْعِجلُونَ ((: الصافات 

ا َيِصُفونَ ُسبْ  . َوأَْبِصْر َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ  . ِحينٍ  ِة َعم) َك َرب� اْلِعز)  َوَسVٌَم َعَلى اْلُمْرَسلِينَ  . َحاَن َرب�

ِ َرب� اْلَعfffاَلِمينَ  . (Zِ ُدfffْرآِن ِذي ((: وف���ي أول س���ورة ص . }  179 – 176{ : ))َواْلَحْمfffص َواْلُق

ْكرِ  ٍة َوِشfَقاقٍ  . الذ� fن َقfْرٍن َفَنfاَدْوا َوَ-َت ِحfيَن َكfْم أَْھَلْكَنf . َبfِل ال)fِذيَن َكَفfُروا ِفfي ِعfز) ا ِمfن َقfْبلِِھم م�

  . }  3 – 1{ :)) َمَناٍص 

:  يقول�ون ك�انوا أنھ�م الكف�ار عن ذكر لما أنه قبلھا ما Bخر مناسبتھا« : يقول أبو حيان 

لfِينَ (( fْن ا6َْو)  ال�ذكر أت�اھم أنھ�م وأخب�ر.  G العب�ادة /خلص�وا ،}  168{ : ))َلْو أَن) ِعنَدَنا ِذْكfراً م�

 أنھ�م ع�نھم وأخب�ر ، ج�اءھم ال�ذي ال�ذكر /ن�ه ، ب�القرآن بالقس�م الس�ورة ھ�ذه ف�ي بدأ.  به فكفروا

 الت�ي الق�رون م�ن أھل�ك م�ن ذك�ر ث�م ، ب�ه ج�اء ال�ذي للرس�ول ومشاقة تعزز في وأنھم ، كافرون

  . 3»  ليتعظوا الرسل شاقت

                                                
  337/  7البحر المحيط  - 1
   289/  6نظم الدرر  - 2
   366/  7البحر المحيط  - 3



  

 

199  

 نقص شائبة كل عن تلك ختام في ا/قدس نفسه سبحانه ربنا نزه ولما« : ويقول البقاعي 

 دليل إلى باZشارة ھذه افتتح . الس:مة للمرسلين وأوجب  العزة على ناصاً  كمال كل له وأثبت ،

 .1»  فيه ينازع من بخذ$ن ذلك

  :وسورة ص سورة الزمر الترابط بين 

إِْن ُھfَو إِ-) ِذْكfٌر  ُمَتَكل�ِفfينَ ا أََنا ِمfَن الْ قُلْ َما أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر َومَ ((: ختمت سورة ص

 َتنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمنَ ((: وافتتحت سورة الزمر. } 88 – 86{:  ))َوَلَتْعَلُمن) َنَبأَهُ َبْعَد ِحينٍ  . ل�ْلَعاَلِمينَ 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  (
(( : }1 { .  

إِْن ُھfَو ((:  بقول�ه المتقدم�ة ةالسور ختم أنه:  قلبھا ما Bخر مناسبتھا« : يقول أبو حيان 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  َتنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمنَ ((:  ھنا وبدأ )) .إِ-) ِذْكٌر ل�ْلَعاَلِمينَ  (
((  «2 .  

 ث�م ، يري�د م�ا عل�ى ق�ادر س�بحانه أن�ه )ص( ف�ي التھديد من تبين لما« : ويقول البقاعي 

 م�ن لك�ن محال�ة $ واق�ع /ن�ه؛  ي�رى أن ب�د $ في�ه م�ا لك� وأن ، للعالمين ذكر القرآن بأن ختمھا

 عل�ل . ح�ين بع�د يري�ده م�ا يعج�ل $ ق�ادراً  ك�ان إذا له ما:  متعنتھم قال ربما فكانوا ، عجلة غير

 ل�ه م�ا عل�ى لkفھ�ام وتقريب�ه أوقاتھ�ا في المصالح لموافقة التدريج بحسب أي، ) تنزيل( بأنه ذلك

 .»  الضمير موضع ووضع ، ينللعالم ذكراً  صار حتى العلو من

  :وسورة الزمر سورة غافر الترابط بين 

ُھfْم ((: الع:قة بين السورتين واضحة ، فقد اختتمت سورة غ�افر  َقfْوا َرب) َوِسfيَق ال)fِذيَن ات)

 Vَِة ُزَمراً َحت)ى إَِذا َجاُؤوَھا َوفُِتَحْت أَْبَواُبَھا َوَقالَ َلُھْم َخَزَنُتَھا َس ٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَھfا إَِلى اْلَجن)

ِة َحْيfُث َنَشfاء َفfِن  . َخالِِدينَ  أُ ِمَن اْلَجن) ِ ال)ِذي َصَدَقَنا َوْعَدهُ َوأَْوَرَثَنا ا6َْْرَض َنَتَبو) (Zِ ْعَم َوَقالُوا اْلَحْمُد

ِھfْم َوقُِضfَي َبْيfَنُھم َوَتfَرى اْلَمVَِئَكfَة َحfاف�يَن ِمfْن َحfْوِل اْلَعfرْ  . أَْجُر اْلَعfاِملِينَ  ُحوَن ِبَحْمfِد َرب� ِش ُيَسfب�

ِ َرب� اْلَعاَلِمينَ  (Zِ م((: وافتتحت سورة الزمر . }  75 – 73{:  )) ِباْلَحق� َوِقيلَ اْلَحْمُدfلُ  . حfَتنِزي

ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  (
ْوِب َشfدِ  . اْلِكَتاِب ِمَن  نِب َوَقاِبِل الت) fْوِل َ- إَِلfَه إِ-) ُھfَو َغاِفِر الذ) يِد اْلِعَقfاِب ِذي الط)

   .}  3 – 1{: )) إَِلْيِه اْلَمِصيرُ 

 إليه يؤول ما ذكر لما تعالى أنه الزمر Bخر السورة ھذه أول مناسبة« : يقول أبو حيان 

ْوبِ : (( تعالى أنه ھنا ذكر . المؤمنين وحال الكافرين حال نِب َوَقاِبِل الت)  ذل�ك ليكون ، ))َغاِفِر الذ)

 ش�دة وذك�ر.  مفت�وح التوب�ة ب�اب وأن ، في�ه ھ�و عم�ا اZق:ع وإلى ، اZيمان إلى للكافر استدعاء
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 يعم�ل بم�ا فيجازي�ه رب�ه إل�ى رجوعه وأن ، فيه ھو عما ليرتدع فيه كلھم العالم وصيرورة عقابه

   .1»  شر أو خير من

 ووعي�ده وع�ده ف�ي بص�دقه G لكم�الا إثب�ات قبلھ�ا التي ختام كان لما« : ويقول البقاعي 

 الع�زة ت�ام وأن�ه ، من�ه ذل�ك في�ه ال�ذي الكت�اب أن ثبت  ، له أعدھا التي داره في فريق كل بإنزال

 . 2»  صفات لجميع جامع العلم كامل

  :وسورة غافر سورة فصلت الترابط بين 

َف َكfاَن َعاِقَبfُة ال)fِذيَن ِمfن أََفَلْم َيِسيُروا ِفfي ا6َْْرِض َفَينُظfُروا َكْيf((: اختتمت سورة غافر 

fا َكfاُنوا َيْكِسfُبونَ  ًة َوآَثاراً فِي ا6َْْرِض َفَمfا أَْغَنfى َعfْنُھم م) fا  . َقْبلِِھْم َكاُنوا أَْكَثَر ِمْنُھْم َوأََشد) ُقو) َفَلم)

َن اْلِعْلِم َوَحاَق  َناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُھم م� ا َكfاُنوا ِبfِه َيْسfَتْھِزُئونَجاءْتُھْم ُرُسلُُھم ِباْلَبي� fا  . ِبِھم م) َفَلم)

ا ِبِه ُمْشِرِكينَ  ِ َوْحَدهُ َوَكَفْرَنا ِبَما ُكن) (Zا ِبا fا َرأَْوا  . َرأَْوا َبأَْسَنا َقالُوا آَمن) َفَلْم َيُك َيfنَفُعُھْم إِيَمfاُنُھْم َلم)

ِ ال)تِي َقfْد َخَلfْت ِفfي ِعَبfادِ  (
َت  وافتتح�ت . }  85 – 82{ : ))ِه َوَخِسfَر ُھَنالfَِك اْلَكfاِفُرونَ َبأَْسَنا ُسن)

ِحيمِ  . حم((: سورة فصلت  ْحَمِن الر) َن الر) َلْت آَياُتُه ُقْرآناً َعَرِبّياً ل�َقْوٍم َيْعَلُمونَ  . َتنِزيلٌ م�  ِكَتاٌب ُفص�

  . }  4 – 1{ : ))َبِشيراً َوَنِذيراً َفأَْعَرَض أَْكَثُرُھْم َفُھْم َ- َيْسَمُعونَ  .

أََفَلfْم َيِسfيُروا ِفfي ((:  قبلھ�ا م�ا آخ�ر ف�ي ق�ال أنه ، قبلھا لما مناسبتھا« : يقول أبو حيان 

 والت��وبيخ التقري��ع ذل��ك ف��أتبع . لق��ريش وتقريع��اً  وتھدي��داً  وعي��داً  فض��من ، آخرھ��ا إل��ى ))ا6َْْرِض 

 أع�رض لمن ونذيراً  ، اتبعه لمن يراً بش ، آياته مفص:ً  كتاباً  نزل أنه فذكر ، آخر بتوبيخ والتھديد

 بھ�م الت�بس ح�ين الرس�ل مك�ذبي انتف�اع عدم من المؤمن سورة Bخر مناسباً  كله ھذا فكان .. عنه

 أع�داء واستئص�ال ، والس�بي والنھ�ب وا/س�ر القت�ل م�ن بص�ناديدھا ح�ل ق�ريش وكذلك ، العذاب

   .3»  لھماستئصا من وثمود بعاد حل ما )وسلم عليه � صلى( � رسول

لما ختمت غافر بأن الكف�رة ج�ادلوا ف�ي آي�ات � بالباط�ل ، وفرح�وا « : ويقول البقاعي 

بما عندھم من علم ظاھر الحياة الدنيا ، وأنھم عند البأس انسلخوا عنه وتبرؤوا منه ورجعوا إلى 

بعل�م، ب�ل  ما جاءت به الرسل فلم يقبل منھم ، فعلم أن كل علم ل�م ينف�ع عن�د الش�دة والب�أس فل�يس

خوفا من أن يكون آخر أم�ر ) صلى � عليه وسلم(الجھل خير منه ، وكان ذلك شاقا على النبي 

ص�لى � (أمته الھ:ك ، مع اZصرار على الكفر إل�ى مج�يء الب�أس ، وأن يك�ون أغل�ب أحوال�ه 

  . النذارة ) عليه وسلم
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لم وله قوة توجب له القيام افتتح سبحانه ھذه السورة بأن ھذا القرآن رحمة لمن كان له ع

فيما ينفعه ، وك�رر الوص�ف بالرحم�ة ف�ي ص�فة العم�وم وص�فة الخص�وص إش�ارة إل�ى أن أكث�ر 

  .  1)) ا/مة مرحوم 

  :وسورة فصلت سورة الشورى الترابط بين 

: الصلة قوية بين مطلع سورة الشورى وخاتمة سورة فصلت ، ففي نھاية س�ورة فص�لت

))ffُتْم إِن َكffلْ أََرأَْيffل# مِ ُقffْن أََضffِه َمffْرُتم ِبffم) َكَفffُث ِ (
ffْن ُھffَو ِفffي ِشffَقاٍق َبِعيffدٍ اَن ِمffْن ِعنffِد   .} 52{))م)

ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِلى ال)ِذيَن ِمن َقْبلِكَ ((: وافتتحت سورة الشورى  (
(( : }3  {.  

ُقلْ أََرأَْيُتْم إِن َكاَن ِمْن ((:  قال أنه قبلھا ما Bخر السورة أول مناسبة« : يقول أبو حيان 

 ِ (
 أي ))َكfَذلِكَ )):  ھن�ا ق�ال.  ب�ه كف�روا لم�ا بالض�:ل عل�يھم الحكم ذلك في وكان ، اBية ((ِعنِد 

 إلي�ك تع�الى وحي�ه إن أي : ))ُيوِحي إَِلْيfكَ (( ، ھؤ$ء به كفر الذي القرآن في السابق اZيحاء مثل

   .2»  وقت بعد وقتاً  يتعھدك ، منقطع رغي متصل

 كم�ا ا$جتم�اع إل�ى مش�يرة – أعل�م و� – الح�روف ھ�ذه كانت ولما« : ويقول البقاعي 

 العظيم اZيحاء ھذا مثل أي، ) كذلك(:  وتعالى سبحانه � قال ، الماضية السورة آخر إليه أشار

 يق�ال ما أنه من وآخرھا واحد إله لهاZ أن من )فصلت( أول صريحاً  ربك به أخبرك الذي الشأن

 ھ�ذا أن لھ�م يتب�ين بم�ا ال�دين ھ�ذا عل�ى أمت�ك يجم�ع أن�ه وم�ن  قبل�ك م�ن للرسل قيل قد ما إ$ لك

 أنفس�ھم وف�ي اBف�اق ف�ي الواض�حات وال�د$$ت البين�ات اBي�ات م�ن ي�ريھم بم�ا الح�ق ھ�و القرآن

 معارض�ته عل�ى ض�ال أق�دم إذا يماس� و$ والج�ان اZنس لجميع القرآن بإعجاز سبحانه وبشھادته

 س�بحانه ب�ه ل�ك ورم�ز،  )ا/شياء تتبين وبضدھا( البيان غاية بذلك ا/مر لھم يتبين فإنه كمسيلمة

»  المرص�عة الج�واھر م�ن وأغلى أعلى ھي التي المقطعة ا/حرف بھذه السورة ھذه أول تلويحاً 
3.  

  :سورة الشورى الترابط بين سورة الزخرف و

ن مطل��ع س��ورة الزخ��رف وخاتم��ة س��ورة الش��ورى ، فف��ي نھاي��ة س��ورة الص��لة قوي��ة ب��ي

ْن أَْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتfاُب َوَ- ((: الشورى حديث عن القرآن  َوَكَذلَِك أَْوَحْيَنا إَِلْيَك ُروحاً م�

َشاء ِمْن ِعَباِدَنا ْھِدي ِبِه َمْن ن) َك َلَتھْ  اْ_ِيَماُن َوَلِكن َجَعْلَناهُ ُنوراً ن) ْسfَتقِيمٍ َوإِن) { : ))ِدي إَِلى ِصfَراٍط م#

52 { .  
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َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيfَك َوإَِلfى  . عسق . حم((: وفي مطلع سورة الزخرف حديث عن القرآن 

ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  (
َماَواِت َوَما فِي ا6َْْرِض َوُھَو الْ  . ال)ِذيَن ِمن َقْبلَِك  { : ))َعلِي# اْلَعِظيمُ َلُه َما فِي الس)

1 – 4  { .  

  :سورة الزخرف الترابط بين سورة الدخان و

 َفَذْرُھْم َيُخوُضوا َوَيْلَعُبوا َحت)ى ُيVَُقوا َيْوَمُھُم ال)ِذي ُيوَعُدونَ ((: اختتمت سورة الزخرف 

ffَماء إَِلffٌه َوِفffي ا6َْْرِض إَِلffٌه َوُھffَو اْلَحِكffيمُ  . َوَتَبffاَرَك ال)ffِذي َلffُه ُمْلffُك  . اْلَعلffِيمُ  َوُھffَو ال)ffِذي ِفffي الس)

اَعِة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  َماَواِت َوا6َْْرِض َوَما َبْيَنُھَما َوِعنَدهُ ِعْلُم الس) َوَ- َيْملُِك ال)ِذيَن َيْدُعوَن ِمن  . الس)

fَفاَعَة إِ-) َمfن َشfِھَد ِبfاْلَحق� َوُھfْم َيْعلَُمfونَ  ُ َفfأَن)ى َوَلf . ُدونِِه الش) (
fْن َخَلَقُھfْم َلَيُقfولُن)  ِئن َسfأَْلَتُھم م)

{ : ))َفاْصَفْح َعْنُھْم َوقُلْ َسVٌَم َفَسْوَف َيْعَلُمونَ  . َوِقيلِِه َياَرب� إِن) َھُؤَ-ء َقْوٌم -) ُيْؤِمُنونَ  . ُيْؤَفُكونَ 

ffا أَنَزْلَنffاهُ ِفffي َلْيَلffٍة . اْلُمِبffيِن  َواْلِكَتffابِ  . حffم((: وناس��ب افتت��اح س��ورة ال��دخان . }  89 – 83 إِن)

َبا ا ُمنِذِرينَ م# ا ُكن)   . }  3 – 1{ : ))َرَكٍة إِن)

َفَذْرُھْم َيُخوُضfوا ((:  قبلھا ما أواخر في ذكر أنه السورة ھذه ناسبةم« : يقول أبو حيان 

 ف�ي نفب�يّ .  موص�وفاً  و$ ، مع�ين غير يوماً  فذكر، )) َوَيْلَعُبوا َحت)ى ُيVَُقوا َيْوَمُھُم ال)ِذي ُيوَعُدونَ 

  .1»  اليوم ذلك السورة ھذه أوائل

  :سورة الدخان الترابط بين سورة الجاثية و

ص�لى � علي�ه (اختتمت سورة ال�دخان ب�أن � تع�الى أن�زل الق�رآن عربي�ا بلس�ان النب�ي 

ْرَناهُ بِلَِساِنَك َلَعل) ((: ولسان قومه ) وسلم َما َيس) ُرونَ َفإِن) ْرَتِقُبfونَ  . ُھْم َيَتَذك) ُھfم م#  58{ : ))َفاْرَتِقfْب إِن)

فناسب ابتداء ھذه السورة بأن ن�زول الق�رآن الك�ريم م�ن � تع�الى للح�ث عل�ى إتباع�ه . }  59 –

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  . حم((: واZيمان به  (
  . }  2 – 1{ : ))َتنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمَن 

ْرَناهُ ((:  قال.  الوضوح غاية في قبلھا ما Bخر أولھا مناسبة« : نيقول أبو حيا َما َيس) َفإِن)

  .2» )) َتنِزيلُ اْلِكَتابِ  . حم((:  وقال،  ))ِبلَِساِنكَ 

  :سورة الجاثية الترابط بين سورة ا-حقاف و

 وجه اتصال سورة ا/حقاف بخاتمة سورة الجاثية أن�ه تع�الى خ�تم الجاثي�ة ب�ذكر التوحي�د

ْنَيا َفاْلَيْوَم َ- ُيْخَرُجوَن ِمْنَھf((: وذم الشرك  ْتُكُم اْلَحَياةُ الد# ِ ُھُزواً َوَغر) (
َخْذُتْم آَياِت  ُكُم ات) ا َذلُِكم ِبأَن)

ffَماَواِت َوَرب� ا6َْْرِض َرب� اْلَعffاَلِمينَ  . َوَ- ُھffْم ُيْسffَتْعَتُبونَ  اْلِكْبِرَيffاء ِفffي  َوَلffهُ . َفلِل)ffِه اْلَحْمffُد َرب� الس)

َماَواِت َوا6َْْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ    . }  37 – 35{ : ))الس)
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َتْنِزيfلُ اْلِكَتfاِب  . حfم((: وافتتح ا/حقاف بالتوحيد ، ثم بالتوبيخ /ھل الش�رك م�ن العبي�د 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  (
َماَواِت َوا6َْرْ  . ِمَن  ى َوال)ِذيَن َما َخَلْقَنا الس) َسّمً َض َوَما َبْيَنُھَما إِ-) ِباْلَحق� َوأََجٍل م#

ا أُنِذُروا ُمْعِرُضونَ    . }  3 – 1{ :  ))َكَفُروا َعم)

َخfْذُتْم ((:  قبلھ�ا م�ا آخر في أن ، قبلھا لما أولھا مناسبة« : يقول أبو حيان  ُكُم ات) َذلُِكfم ِبfأَن)

ِ ُھُزواً  (
َتْنِزيلُ اْلِكَتاِب  . حم((:  تعالى فقال . اختلقھا )والس:م الص:ة عليه( إنه : وقلتم ))آَياِت 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  (
 .1»  ھذه أول وھما ، تلك آخر ھما الصفتان وھاتان، )) ِمَن 

  :حقاف الترابط بين سورة محمد وسورة ا6

ضحة جلية ، فھناك اتصال المناسبة بين افتتاحية سورة محمد وخاتمة سورة ا/حقاف وا

وت:حم بينھما بحيث لو سقطت من البين البسملة ، لكانا كاBية الواحدة آخذا بعضھا بعنق بع�ض 

ُھْم ((: اختتمت سورة ا/حقاف .  ُسfِل َوَ- َتْسfَتْعِجل ل)ُھfْم َكfأَن) َفاْصِبْر َكَما َصَبَر أُْولُوا اْلَعْزِم ِمَن الر#

َھاٍر َبVٌَغ َفَھلْ ُيْھَلُك إِ-) اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوعَ  ن ن)  35{:  ))ُدوَن َلْم َيْلَبُثوا إِ-) َساَعًة م�

ِ أََضل) أَْعَماَلُھمْ ((: وافتتحت سورة محمد . }  (
وا َعن َسِبيِل    . } 1{:  ))ال)ِذيَن َكَفُروا َوَصد#

 آخرھا فإن  المتقدمة السورة Bخر مناسب السورة ھذه أول« : يقول فخر الدين الرازي 

 أعم�ال ول�ه الفاس�ق يھل�ك كي�ف قائ�ل ق�ال ف�إن ، ))َفَھلْ ُيْھَلُك إِ-) اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ ((:  تعالى قوله

 عم�ره ط�ول ف�ي اZنس�ان عن�ه يخل�و $ مم�ا ؟ ذل�ك وغير ا/رحام وصلة الطعام كإطعام صالحة

ِ أََضffل) ((:  تع��الى ق��ال ... عمل��ه إھ��دار إھ:ك��ه ف��ي فيك��ون (
وا َعffن َسffِبيِل  ال)ffِذيَن َكَفffُروا َوَصffد#

   .2»  اZھ:ك يمتنع فلم يوجد ولم عمل لھم يبق لم أي،  ))أَْعَماَلُھمْ 

  

  :سورة محمد الترابط بين سورة الفتح و

ن َيْبَخfلُ َھاأَنُتْم َھُؤَ-ء ُتْدَعْوَن لُِتنِفُقوا ِف (( : إنه لما تقدم قوله تعالى  ِ َفِمنُكم م) (
ي َسِبيِل 

ُ اْلَغنِي# َوأَنُتُم اْلُفَقَراء َوإِن َتَتَول)ْوا َيْسَتْبِدلْ قَ  (
ْفِسِه َو َما َيْبَخلُ َعن ن) ْوماً َغْيَرُكْم ُثم) َ- َوَمن َيْبَخلْ َفإِن)

ص�لى � علي�ه (س�بحانه رس�وله وھ�ي خط�اب لكف�ار ق�ريش أخب�ر . }  38{ : ))َيُكوُنوا أَْمَثاَلُكْم 

ِبيناً ((: بالفتح العظيم ) وسلم ا َفَتْحَنا َلَك َفْتحاً م#   . } 1{:  ))إِن)

 وھ�ي ، اBي�ة)) َوإِن َتَتَول)fْوا((:  تقدم أنه قبلھا لما مناسبتھا« : يقول أبو حيان ا/ندلسي 

 ك�ل وآم�ن ، ا$ستبدال حصل الفتح بھذا وأنه ، العظيم بالفتح رسوله أخبر ، قريش لكفار خطاب

 ص�لح م�ن )وس�لم علي�ه � ص�لى( � رس�ول قفل ولما.  إيمان دار مكة وصارت ، بھا كان من
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 ف�تح ولك�ان ، البيت عن صد ما ، حق ودينه نبياً  محمد كان لو:  وقالوا المنافقون تكلم ، الحديبية

  .1»  � عند من بأنه عاراً إش ، نفسه إلى الفتح وجل عز وأضاف ، تعالى � فأكذبھم.  مكة

  :الفتح سورة الترابط بين سورة الحجرات و

اء َعَلى اْلُكف)اِر ُرَحَماء َبْيَنُھْم (( : اختتمت سورة الفتح  ِ َوال)ِذيَن َمَعُه أَِشد) (
ُسولُ  ٌد ر) َحم) م#

ِ َوِرْضَوا (
َن  داً َيْبَتُغوَن َفْضVً م� عاً ُسج) fُجوِد َذلfَِك َتَراُھْم ُرك) fْن أََثfِر الس# ناً ِسيَماُھْم ِفfي ُوُجfوِھِھم م�

ْوَراِة َوَمَثلُُھْم فِي اْ_ِنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ َفآَزَرهُ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسfَتَوى َعَلfى  ُسfوِقِه َمَثلُُھْم فِي الت)

 ُ (
اَع لَِيِغيَظ ِبِھُم اْلُكف)fاَر َوَعfَد  ر) ْغِفfَرًة َوأَْجfراً ُيْعِجُب الز# fالَِحاِت ِمfْنُھم م)  ال)fِذيَن آَمُنfوا َوَعِملfُوا الص)

ِ ((: وافتتحت سورة الحجرات. }  29{ : ))َعِظيماً  (
ُموا َبfْيَن َيfَديِ  َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوا َ- ُتَقfد� َيfا أَي#

 َ (
ُقوا  َ َسِميٌع َعلِيمٌ  َوَرُسولِِه َوات) (
  . }  1 {: ))إِن) 

 صلى � رسول ذكر /نه ، ظاھرة قبلھا ما Bخر مناسبتھا« : يقول أبو حيان ا/ندلسي 

الَِحاتِ ((:  قال ثم ، وأصحابه وسلم عليه � ُ ال)ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص) (
 من صدر فربما)) َوَعَد 

َھfا ال)fِذيَن ((:  تع�الى فق�ال ، عن�ه ينھ�ى أن ينبغ�ي مما شيء بعض الصالحات عامل المؤمن َيfا أَي#

ِ َوَرُسولِهِ  (
ُموا َبْيَن َيَديِ   ف�ي ا$ش�تراك اBن إل�ى وھ�ي ، الع�رب ع�ادة وكان�ت . ))آَمُنوا َ- ُتَقد�

 آداب عل�ى يتم�رن ل�م م�ن بع�ض م�ن فج�رى ، أح�ب م�ا ويفع�ل ش�اء بم�ا ك�ل ي�تكلم وأن ، اBراء

  .2»  ذلك بعض الشريعة

  

  

  

  :سورة الحجرات ة ق والترابط بين سور

ُ ((: اختتم��ت س��ورة الحج��رات  (
ffَماَواِت َوا6َْْرِض َو َ َيْعَلffُم َغْيffَب الس) (
 َبِصffيٌر ِبَمffا إِن) 

ْنُھْم  . ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ : ((وافتتحت سورة ق . } 18{:  ))َتْعَملُونَ  َبلْ َعِجُبوا أَن َجاءُھْم ُمنِذٌر م�

  .}  2 – 1{ : ))وَن َھَذا َشْيٌء َعِجيبٌ َفَقالَ اْلَكاِفرُ 

 ال�ذين أولئ�ك أن أخب�ر تع�الى أنه ، قبلھا ما Bخر مناسبتھا« : يقول أبو حيان ا/ندلسي  

 علي�ه � ص�لى الرس�ول نب�وة إنك�ار عل�ى دلي�ل إيم�انھم وانتف�اء ، حق�اً  إيمانھم يكن لم ، آمنا قالوا

fْنُھْم َبfلْ َعِجُبfوا أَن َجfاءھُ (( :  فق�ال ، وسلم  إنك�ار عل�ى ي�دل أيض�اً  اZيم�ان وع�دم.  ))ْم ُمنfِذٌر م�

 .3»  به أعقبه فلذلك ، البعث

  :سورة ق الترابط بين سورة الذاريات و
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َيfْوَم ((: اختتمت سورة ق ببيان حشر الناس وجمعھم في موقف الحساب في قوله تعالى 

َنْحfُن أَْعَلfُم ِبَمfا َيقُولfُوَن َوَمfا أَنfَت َعَلfْيِھم . ْيَنfا َيِسfيٌر َتَشق)ُق ا6َْْرُض َعْنُھْم ِسَراعاً َذلَِك َحْشfٌر َعَل 

ْر ِباْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيدِ  اٍر َفَذك� اِرَياِت ((: وافتتحت سورة الذاريات. }  45 – 44{ : ))ِبَجب) َوالذ)

ff . َفاْلَجاِرَيffاِت ُيْسffراً  . َفاْلَحffاِمVَِت ِوْقffراً  . َذْرواً  َمffا ُتوَعffُدوَن َلَصffاِدقٌ  . َماِت أَْمffراً َفاْلُمَقس� َوإِن)  . إِن)

يَن لََواقِعٌ    . }  6 – 1{ : )) الد�

 تع�الى /ن�ه وذل�ك ؛ قبلھا ما Bخر مناسب السورة ھذه أول« : يقول فخر الدين الرازي 

fارٍ َوَما ((:  وقال ،)) َذلَِك َحْشٌر َعَلْيَنا َيِسيرٌ ((:  وقال بد$ئله الحشر بّين لما  ، ))أَنfَت َعَلfْيِھم ِبَجب)

 وت��:وة البرھ��ان إقام��ة بع��د الكف��ر عل��ى إص��رارھم إل��ى إش��ارة اZيم��ان إل��ى وتلج��ئھم تجب��رھم أي

اِرَياِت َذْرواً ((:  فقال اليمين إ$ يبق لم عليھم القرآن  . َفاْلَجاِرَيfاِت ُيْسfراً  . َفاْلَحاِمVَِت ِوْقراً  . َوالذ)

َماِت أَْمراً  َما ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ  . َفاْلُمَقس�   . 1»  ))إِن)

ْر ِبfاْلُقْرآِن َمfن ((:  ق�ال أن�ه قبلھ�ا م�ا Bخ�ر مناس�بتھا« : ويقول أبو حيان ا/ندلس�ي  َفfَذك�

َما ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ ((:  القسم بعد ھذه أول وقال.  ))َيَخاُف َوِعيدِ  يَن َلَواقِعٌ  . إِن)   .2»  ))َوإِن) الد�

  : الذارياتسورة سورة الطور و الترابط بين

ْثلَ َذُنوِب أَْصَحاِبِھْم َفVَ َيْسَتْعِجلُونِ ((: اختتمت سورة الذاريات   َفإِن) لِل)ِذيَن َظَلُموا َذُنوباً م�

: وافتتح��ت س��ورة الط��ور } ،  60 – 59{ : ))َفَوْيffلٌ ل�ل)ffِذيَن َكَفffُروا ِمffن َيffْوِمِھُم ال)ffِذي ُيوَعffُدونَ  .

ْسُطورٍ  . ورِ َوالط# (( نُشورٍ  . َوِكَتاٍب م) fْقِف اْلَمْرُفfوعِ  . َواْلَبْيِت اْلَمْعُمfورِ  . فِي َرقi م) َواْلَبْحfِر  .َوالس)

َك َلَواِقعٌ .  اْلَمْسُجورِ    . }   7 – 1{:  ))إِن) َعَذاَب َرب�

ل)ffِذيَن َفffإِن) لِ ((:  تل�ك آخ��ر ف��ي إذ ، ظ�اھرة قبلھ��ا م�ا Bخ��ر مناس��بتھا« : يق�ول أب��و حي�ان 

ْثffلَ َذُنffوِب أَْصffَحابِِھْم  ffَك ((:  ھن��ا وق��ال، } 59: ال��ذارياتس��ورة { ))َظَلُمffوا َذُنوبffاً م� إِن) َعffَذاَب َرب�

 . 3»  ))َلَواِقعٌ 

  :سورة الطور الترابط بين سورة النجم و

ْحُه َوإِْدَبfاَر الن# : ((اختتمت سورة الطور بالحديث عن النجوم }  49{))ُجfومِ َوِمَن الل)ْيِل َفَسب�

ْجِم إَِذا َھَوى((: وافتتحت سورة النجم    .}  2 – 1{:  ))َما َضل) َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى.  َوالن)

 أم�ا ، ومعن�ى لفظاً  قبلھا ما Bخر مناسب السورة ھذه أول« : يقول فخر الدين الرازي  

 تعالى �:  فنقول المعنى وأما ، القسم واو مع بالنجم ھذه وافتتاح ، بالنجم الطور ختم فkن اللفظ
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ُجومِ (( )وسلم عليه � صلى( لنبّيه قال لما ْحُه َوإِْدَباَر الن#  ف�ي جزأه أنه له بّين ، ))َوِمَن الل)ْيِل َفَسب�

   .1»  بالنجم ، )وسلم عليه � صلى( النبي مكايدة أجزاء

َلُه َبfل ((: قال ؛ /نه  مناسبتھا Bخر ما قبلھا ظاھرة« : ويقول أبو حيان  أَْم َيُقولُوَن َتَقو)

، أي اختل���ق الق���رآن ونس���بوه إل���ى الش���عر ، وق���الوا ك���اھن } 33:  الط���ورس���ورة { ))-) ُيْؤِمُنfffونَ 

  .2»ما ضل ، وأن ما يأتي به ھو وحي من �) صلى � عليه وسلم(ومجنون فاقسم تعالى أنه 

  :سورة النجم الترابط بين سورة القمر و

أَِزَفfْت ((: ن سورة القمر وسورة ال�نجم ص�لة جلي�ة ، فق�د اختتم�ت س�ورة ال�نجم الصلة بي

ِ َكاِشَفةٌ  . اْ[ِزَفةُ  (
 . َوَتْضfَحُكوَن َوَ- َتْبُكfونَ  . أََفِمfْن َھfَذا اْلَحfِديِث َتْعَجُبfونَ  . َلْيَس َلَھا ِمن ُدوِن 

ِ َواْعُبffُدوا . َوأَنffُتْم َسffاِمُدونَ  (Zِ ُجُدواffِت ((: وافتتح��ت س��ورة القم��ر . }  62 – 57{ : ))َفاْسffاْقَتَرَب

اَعُة َوانَشق) اْلَقَمرُ    . }  1{ : ))الس)

 ))أَِزَفfْت اْ[ِزَفfةُ ((: ، ق�ال  مناسبة أول السورة Bخر ما قبلھا ظاھرة« : يقول أبو حيان 

اَعةُ ((:  وقال   . فأزف بمعنى اقترب  .3» )) اْقَتَرَبِت الس)

  :سورة القمر الرحمن و الترابط بين سورة

ْدٍق ِفfي َمْقَعfِد ِصf(( : الصلة بين السورتين صلة قوية وواضحة ، فسورة القمر اختتم�ت 

ْقَتِدرٍ  ْحَمنُ ((: وافتتحت سورة الرحمن . }  55{ : ))ِعنَد َملِيٍك م#   . }  1{ : ))الر)

 ف�ي ق�ال حي�ث قبلھ�ا م�ا Bخ�ر مناس�ب الس�ورة ھذه أول إن« : يقول فخر الدين الرازي 

ْقَتffِدرٍ ((:  الس��ورة تل��ك آخ��ر :  ھھن��ا وق��ال والعظم��ة الھيب��ة إل��ى إش��ارة وا$قت��دار ،)) ِعنffَد َملِيffٍك م#

ْحَمنُ ((  لkبرار غافر منعم رحمن ، والفجار الكفار إلى بالنسبة مقتدر منتقم شديد عزيز أي ))الر)

 «4 .  

لما ذكر مقر المتقين ، في جنات أنه :  مناسبة ھذه السورة لما قبلھا« : ويقول أبو حيان 

ونھر ، عند مليك مقتدر، ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة ، ثم ذكر مقر الفريقين على جھة 

 .5» اZسھاب  إذ كان في آخر السورة ذكره على جھة ا$ختصار واZيجاز 

  :سورة الرحمن الترابط بين سورة الواقعة و

أص��ناف ف��ي الي��وم اBخ��ر ، الص��نف ا/ول  قس��مت س��ورة ال��رحمن الن��اس إل��ى ث��:ث

المجرمون المكذبون بالبعث ، ومصيرھم إلى جھنم ، والثاني السابقون وھم أھ�ل التق�وى ، ولھ�م 
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وافتتح�ت س�ورة الواقع�ة . أھل اليمين ، ولھم جنتان أدنى م�ن جنت�ي الس�ابقين : جنتان ، والثالث 

  . بذكر ا/صناف الث:ثة المذكورة في سورة الرحمن 

  :  أحدھا وجوه من فذلك ، قبلھا بما السورة ھذه تعلق أما« : يقول فخر الدين الرازي 

 ع��ن ومنع��ه بالش��كر ومطالبت��ه اZنس��ان عل��ى ال��نعم تعدي��د عل��ى مش��تملة الس��ورة تل��ك أن

 ك�ذب لم�ن وبالش�ر ش�كر لم�ن ب�الخير الج�زاء ذك�ر عل�ى مشتملة السورة وھذه ، مر كما التكذيب

  . وكفر

 الس�ورة وھ�ذه ، العب�اد ح�ق ف�ي اB$ء ب�ذكر للتنبيھ�ات متض�منة الس�ورة كتل� أن:  ثانيھا

  . التناد يوم حقھم في الجزاء لذكر كذلك

 عل�ى الھيب�ة إظھ�ار س�ورة الس�ورة وھ�ذه الرحم�ة إظھ�ار س�ورة الس�ورة تل�ك أن:  ثالثھا

  . قبلھا ما مع السورة تلك عكس

 النف��ي ب��اب م��ن الص��فات إل��ى إش��ارة الس��ورة تل��ك آخ��ر فف��ي ب��اBخر ا/ول تعل��ق وأم��ا 

 واح�د وك�ل ، والعقوب�ات المثوبات من فيھا ما وإلى القيامة إلى السورة ھذه أول وفي ، واZثبات

  . 1»  سلطانه وعز قدرته وكمال ، شأنه وعظمة اسمه علو على يدل منھما

 أن م�ا قبلھ�ا تض�من الع�ذاب للمج�رمين مناسبتھا لما قبلھ�ا« : ويقول أبو حيان ا/ندلسي 

م��ن دونھم��ا (والنع��يم للم��ؤمنين ، وفاض��ل ب��ين جنت��ي بع��ض الم��ؤمنين ، وجنت��ي بع��ض ، بقول��ه 

وھك�ذا ج�اء ابت�داء ھ�ذه . فانقسم الع�الم ب�ذلك إل�ى ك�افر وم�ؤمن مفض�ول وم�ؤمن فاض�ل ) جنتان

السورة من كونھم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة ، وسباق وھو المقرب�ون ، وأص�حاب اليم�ين 

  . 2» بھم آخر ھذه السورة والمكذبون المختتم 

  : الترابط بين سورة المجادلة وسورة الحديد

لfَِئV) َيْعَلfَم أَْھfلُ اْلِكَتfاِب أَ-) ((: ختم � سورة الحديد بذكر فضله على من يشاء من عباده 

ِ ُيْؤِتيِه َمن (
ِ َوأَن) اْلَفْضلَ ِبَيِد  (
ن َفْضِل  ُ ُذو اْلَفْضfِل اْلَعِظfيمِ  َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء م� (
 ))َيَشاُء َو

: }29 { .  

ُ َقfْولَ ال)ِتfي ُتَجاِدلfَُك ((: وافتتح سورة المجادلة ببيان فضله في إجابة الدعوة  (
َقْد َسfِمَع 

َ َسِميٌع َبِصي (
ُ َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما إِن)  (
ِ َو (
  .}  1{ : ))رٌ فِي َزْوِجَھا َوَتْشَتِكي إَِلى 
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لما خ�تم الحدي�د بع�د إثب�ات عج�ز الخل�ق بعظ�يم الفض�ل ل�ه س�بحانه ، « : يقول البقاعي  

وكان سماع أصوات جميع الخ:ئق من غير أن يشغل ص�وت ع�ن ص�وت وك�:م ع�ن ك�:م م�ن 

  .  1» الفضل العظيم 

  : الترابط بين سورة الحشر وسورة المجادلة

: بته ورسوله /عدائھم وامتناع المؤمنين من موا$تھمفي آخر سورة المجادلة بّين � غل

َ َوَرُسfوَلُه َوَلfْو َكfاُنوا آَبfا(( (
وَن َمfْن َحfاد)  ِ َواْلَيْوِم اْ[ِخِر ُيfَواد# (Zءُھْم أَْو َ- َتِجُد َقْوماً ُيْؤِمُنوَن ِبا

ْنfُه َوُيfْدِخلُُھْم  أَْبَناءُھْم أَْو إِْخَواَنُھْم أَْو َعِشيَرَتُھْم أُْوَلِئَك َكَتبَ  fَدُھم ِبfُروٍح م� ِفfي ُقلfُوِبِھُم اْ_ِيَمfاَن َوأَي)

 ِ (
ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُه أُْوَلِئَك ِحْزُب  (
اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِھا ا6َْْنَھاُر َخالِِديَن ِفيَھا َرِضَي   أََ- إِن) َجن)

ِ ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  (
ِ ((: وفي أول الحشر ذكر ما يدل عل�ى ھ�ذه الغلب�ة . }  22{:  ))ِحْزَب  (Zِ َح َسfب)

َماَواِت َوَما فِي ا6َْْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  ُھfَو ال)fِذي أَْخfَرَج ال)fِذيَن َكَفfُروا ِمfْن أَْھfِل  . َما فِي الس)

ِل اْلَحْشfِر َمfا َظَننfُتْم أَن يَ  ِ اْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِھْم 6َِو) (
fَن  fاِنَعُتُھْم ُحُصfوُنُھم م� ُھfم م) fوا أَن) ْخُرُجfوا َوَظن#

ْعffَب ُيْخِرُبffوَن ُبُيffوَتُھم ِبأَْيffِديِھْم َوأَ  ُ ِمffْن َحْيffُث َلffْم َيْحَتِسffُبوا َوَقffَذَف ِفffي ُقلffُوِبِھُم الر# (
ْيffِدي َفأََتffاُھُم 

  .  }  2 – 1{ : ))اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتبُِروا َيا أُولِي ا6َْْبَصارِ 

أن��ه لم��ا ذك��ر ح��ال المن��افقين واليھ��ود ، وت��ولي  مناس��بتھا لم��ا قبلھ��ا« : يق��ول أب��و حي��ان 

بعضھم بعضا ، ذكر أيضا ما حل باليھود من غض�ب � عل�يھم ، وج:ئھ�م ، وإمك�ان � تع�الى 

اوة مم��ن ح��اد � ورس��وله ، ورام الغ��در بالرس��ول وأظھ��ر الع��د) ص��لى � علي��ه وس��لم(رس��وله 

  .2» بحلفھم مع قريش 

  

  

  :سورة الحشر الترابط بين سورة الممتحنة و

ُ اْلَخffالُِق ((: اش��تمل آخ��ر الحش��ر عل��ى إب��راز أس��ماء � الحس��نى وص��فاته العلي��ا  (
ُھffَو 

ffَماَواِت َوا6َْْرِض َوُھff ُح َلffُه َمffا ِفfffي الس) ُر َلfffُه ا6َْْسffَماء اْلُحْسffَنى ُيَسfffب� َو اْلَعِزيfffُز اْلَبffاِرُئ اْلُمَصffو�

َھfا ال)fِذيَن ((: وأول سورة الحشر حرمة موادة من لم يعترف بتلك ا/سماء . } 24{))اْلَحِكيمُ  َيfا أَي#

f ِة َوَقfْد َكَفfُروا ِبَمfا َجfاءُكم م� ُكْم أَْولَِياء ُتْلُقوَن إَِلْيِھم ِبfاْلَمَود) ي َوَعُدو) ِخُذوا َعُدو� َن اْلَحfق� آَمُنوا َ- َتت)

ُكffْم إِن ُكنffُتْم َخffَرْجُتْم ِجَھffاداً ِفffي َسffِبيلِي َواْبِتَغffاء ُيْخرِ  ِ َرب� (Zاffوا ِبffاُكْم أَن ُتْؤِمُنff ُسffولَ َوإِي) ُجffوَن الر)

ِة َوأََنfا أَْعَلfُم ِبَمfا أَْخَفْيfُتْم َوَمfا أَْعَلنfُتْم َوَمfن َيْفَعْلfُه ِمfنُكمْ  وَن إِلَْيِھم ِبfاْلَمَود) َضfل) َفَقfْد  َمْرَضاتِي ُتِسر#

ِبيلِ   أن لم�ا ، فظ�اھر ب�اBخر ا/ول تعل�ق وأم�ا« : يقول فخر الدين ال�رازي . } 1{: ))َسَواء الس)
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 وأول ، وغيرھ�ا الوحداني�ة م�ن تعالى � لحضرة الحميدة الصفات على يشتمل السورة تلك آخر

   .1))  الصفات بتلك يعترف لم من مع ا$خت:ط حرمة على مشتمل السورة ھذه

 المنافقين حالة قبلھا فيما ذكر لما أنه:  قبلھا لما السورة ھذه مناسبة: (( أبو حيان ويقول 

 .2»  إليھم والتوّدد الكفار موا$ة عن بالنھي ھذه افتتح ، والكفار

  :سورة الممتحنة الترابط بين سورة الصف و

َھfا ال)fذِ ((: اختتمت سورة الممتحنة بالنھي عن م�و$ة أع�داء �  يَن آَمُنfوا َ- َتَتَول)fْوا َيfا أَي#

fاُر ِمfْن أَْصfَحاِب اْلُقُبfورِ  ُ َعَلْيِھْم َقْد َيئُِسوا ِمَن اْ[ِخَرِة َكَمfا َيfئَِس اْلُكف) (
. } 13{ : ))َقْوماً َغِضَب 

: وافتتحت سورة الصف ببي�ان م�ا يقتض�يه التخل�ي ع�ن تل�ك الم�وا$ة وھ�و التنزي�ه G ع�ز وج�ل 

ِ مَ (( (Zِ َح َماَواِت َوَما فِي ا6َْْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ َسب)   .}  1{ : ))ا فِي الس)

 لحض��رتنا يص��فون بجھلھ��م الكف��رة ك��ان إن:  ق��ال كأن��ه« : يق��ول فخ��ر ال��دين ال��رازي  

 يس���بحون والج���ن اZن���س م���ن وغي���رھم الم:ئك���ة كان���ت فق���د  بالحض���رة يلي���ق $ بم���ا المقدس���ة

َيfا : ((أن في آخر تلك مناسبتھا اBخر السورة قبلھا « : ا/ندلسي ويقول أبو حيان . 3»لحضرتنا

ُ َعَلْيِھمْ  (
َھا ال)ِذيَن آَمُنوا َ- َتَتَول)ْوا َقْوماً َغِضَب  ، فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينھم ، فح�ض )) أَي#

 .4» تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءھم 

  :سورة الطVق لتحريم والترابط بين سورة ا

المناسبة بين السورتين جلية فكلتا السورتين تتناو$ن مشك:ت الزوجي�ة وعل�ى ا/خ�ص 

 ف��ي $ش��تراكھما ف��ذلك ، قبلھ��ا بم��ا التعل��ق أم��ا« : مش��كلة الط��:ق  ، يق��ول فخ��ر ال��دين ال��رازي 

 خط��ابال م��ع الس��ورة تل��ك أول ف��ي ب��الط:ق الخط��اب واش��تراك ، بالنس��اء المخصوص��ة ا/حك��ام

 م�ذھب ھ�و كم�ا الكل في أو الصور من ا/كثر في الط:ق كان لما السورة ھذه أول في بالتحريم

 السورة تلك آخر في المذكور فkن ، باBخر ا/ول وأما ، � أحل ما تحريم على مشتم:ً  البعض

 خل�ق نك�ا لما علمه، وكمال قدرته كمال على يدل أنه كما ، تعالى � حضرة عظمة على يدل ،

 ين�افي مم�ا الحض�رة وعظم�ة إليھم�ا مفتق�راً  والعجائب الغرائب من فيھما وما وا/رض السموات

  . 5»  � أحل ما تحريم على القدرة

  :سورة ا-نفطار الترابط بين سورة المطففين و

ا$تصال بينھما واضح وھو أن سورة ا$نفطار ختمت بصفة حال يوم القيامة ، وافتتحت 

 الس�ورة ھذه أول اتصال« : ن بذكر المقادير والحساب ، يقول فخر الدين الرازي سورة المطففي

                                                
  297/  29التفسير الكبير  - 1
   250/  8البحر المحيط  - 2
   311/  29التفسير الكبير  - 3
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 ص�فته من يوم القيامة يوم أن السورة تلك آخر في بين تعالى /نه ؛ ظاھر المتقدمة السورة بآخر

ِ (( أن�ه (Zِ ٍذffُر َيْوَمِئffْيئاً َوا6َْْمffَنْفٍس َشffٌس ل�ffُك َنْفffِْوَم َ- َتْملffعظيم��اً  تھدي��داً  يقتض��ي وذل��ك،  19:  ))َي 

ويق�ول . 1» التطفي�ف ع�ن الزجر والمراد،  1:  ))َوْيلٌ ل�ْلُمَطف�ِفينَ ((:  بقوله أتبعه فلھذا ، للعصاة

لما ختم ا$نفطار بانقطاع ا/سباب وانحسام ا/نساب يوم الحساب  وأبلغ في التھديد « : البقاعي 

قياء والسعداء، وكان أعظ�م م�ا ي�دور ب�ين العب�اد بيوم الدين ، وأنه $ أمر /حد معه ، وذكر ا/ش

 .2»  المقادير

  :سورة البينة الترابط بين سورة الزلزلة و

لما ختم � تعالى سورة البينة بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء عل�ى م�ا عمل�وه ف�ي 

 لما تعالى هأن:  أحدھا« : موطن الفناء ، ويبين فخر الدين الرازي ارتباط السورتين من وجھين 

ِھمْ ((:  قال  فقال رب يا ذلك يكون ومتى:  قال المكلف فكأن ، 8:  ةالبينسورة  ))َجَزاُؤُھْم ِعنَد َرب�

 ، الخ��وف ف��ي يكون��ون كلھ��م فالع��المون،  1: س��ورة الزلزل��ة  ))إَِذا ُزْلِزَلffِت ا6َْْرُض ِزْلَزاَلَھffا((: 

  .. فيه آمناً  وتكون جزاءك تنال الوقت ذلك في وأنت

 أن أراد الم�ؤمن ووع�د الك�افر وعي�د المتقدم�ة الس�ورة ف�ي ذك�ر لم�ا تع�الى أنه:  وثانيھا 

. 3» تزل�زل ل�kرض م�ا:  ذك�ره الس�ابق الك�افر يقول حين أجازيه:  فقال ، الكافر وعيد في يزيد

  . 4والوجه ا/ول ذھب إليه أبو حيان 

  

  توجيه المعنى لبيان ا-تحاد الموضوعي بين السور

ضع التي أو$ھا علماء المناسبة العناية مناسبة كل سورة للسورة السابقة عليھ�ا من الموا

، وبيان ع:قة مقاصد السور بعضھا ببعض وتصاعد معانيھا ، وھذا يدل على أن الترابط الق�ائم 

بين سور القرآن الكريم ليس ترابطا منحص�را ف�ي مناس�بة أول الس�ورة م�ع خاتم�ة م�ا قبلھ�ا، ب�ل 

وقد ابتدأ القرآن بسورة الفاتحة وھي أم الكتاب ، وبعدھا سورة البقرة الت�ي . ذلك ا/مر أكبر من 

َذلfَِك اْلِكَتfاُب -َ َرْيfَب ِفيfِه ((: نفى فيھا الريب عن ھذا الكتاب ، وأنه ھدى للمتقين في قوله تعالى 

ِقينَ    . }  2{ : ))ُھًدى ل�ْلُمت)

عم�ران ، وس�ورة النس�اء ، وس�ورة  س�ورة آل: واستدل على ذلك فيما تبعھا م�ن الس�ور 

ث�م ابت�دأ مرحل�ة . المائدة ، وسورة ا/نعام ، وسورة ا/عراف ، وسورة ا/نفال ، وس�ورة التوب�ة 

، بإثب�ات حكمت�ه  }  1{ : ))الfر ِتْلfَك آَيfاُت اْلِكَتfاِب اْلَحِكfيمِ ((: جديدة في سورة يونس بقوله تعالى 

                                                
   88/  31ن  . م  - 1
   354/  8والسور  نظم الدرر في تناسب اSيات - 2
   57/  32التفسير الكبير  - 3
   496/  8البحر المحيط  - 4
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َلْت ِمن ل)fُدْن َحِكfيٍم َخِبيfرٍ اَلر ِكَتا((: وسورة ھود في قوله تعالى  }   1{:  ))ٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ُثم) ُفص�

في سورة يوسف ، وسورة الرعد وسورة إب�راھيم ، وس�ورة الحج�ر ، وس�ورة : واتبع ذلك دليله 

النح��ل ، وس��ورة اZس��راء ، وس��ورة الكھ��ف ، وس��ورة م��ريم ، وس��ورة ط��ه ، وس��ورة ا/نبي��اء ، 

المؤمنين ، وسورة النور ، وس�ورة الفرق�ان ، وس�ورة الش�عراء، وس�ورة وسورة الحج ، وسورة 

  . النمل ، وسورة القصص ، وسورة العنكبوت ، إلى أن ختم في سورة الروم 

وابتدأ دورا جديدا عل�ى وج�ه أض�خم م�ن ا/ول ، فوص�ف الكت�اب ف�ي س�ورة لقم�ان بم�ا 

-1{:))ُھًدى َوَرْحَمًة ل�ْلُمْحِسِنينَ  . ِب اْلَحِكيمِ ِتْلَك آَياُت اْلِكَتا . الم((: وصفه في سورة يونس وقال 

ب� اْلَعاَلِمينَ  . الم((: والتالية لھا سورة السجدة في قوله تعالى } 3  َتنِزيلُ اْلِكَتاِب َ- َرْيَب ِفيِه ِمن ر)

. ffا أََتff ffَك لُِتنffِذَر َقْومffاً م) ب� ffن َقْبلffَِك َلَعل)ُھffْم أَْم َيُقولffُوَن اْفَتffَراهُ َبffلْ ُھffَو اْلَحffق# ِمffن ر) ffِذيٍر م� ffن ن) اُھم م�

، أثبت��ت تنزيل��ه ، ونف��ي الري��ب ع��ن أن��ه م��ن عن��ده ، وأثبت��ت أن��ه الح��ق ، } 3 – 1{: )) َيْھَتffُدونَ 

واستمر فيما بعد ھ�ذا م�ن الس�ور من�اظرا ف�ي ا/غل�ب لم�ا مض�ى كم�ا يع�رف ذل�ك باZمع�ان ف�ي 

  . 1التذكر والتأمل والتدبر  

الس��ور ي��دل عل��ى تت��ابع الموض��وعات المطروح��ة ف��ي ك��ل س��ورة ،  وھ��ذا التت��ابع ب��ين

  .وارتباطه بالتجاور بين السور ، وقد تكون السورة المتقدمة مكية والسورة التي بعدھا مدنية 

إذا وقع�ت س�ورة مكي�ة بع�د س�ورة « : ويضع السيوطي قاعدة للتناس�ب المعن�وي بينھ�ا  

نعام بعد المائدة ، واZس�راء بع�د النح�ل ، والفرق�ان بع�د مدنية ، افتتح أولھا بالثناء على � ، كا/

الن��ور ، وس��بأ بع��د ا/ح��زاب ، والحدي��د بع��د الواقع��ة ، وتب��ارك بع��د التح��ريم ، لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن 

  . 2» اZشارة إلى نوع استق:ل ، وإلى ا$نتقال من نوع إلى نوع 

  موضوعات سورة البقرة وسورة الفاتحة

ورة الفاتح�ة وس�ورة البق�رة ، فس�ورة الفاتح�ة اش�تملت عل�ى ھناك مناسبة ظ�اھرة ب�ين س�

أحكام اZلوھية والعبودية ، وطلب الھداية إلى الصراط المستقيم ، وجاءت سورة البق�رة ففص�لت 

  : مقاصد سورة الفاتحة ، وأوضحت ما اشتملت عليه 

س�ورة البق�رة ، ، وفّصل في }  2{ : )) اْلَحْمُد Zِّ (( : أجمل الحمد في سورة الفاتحة  -1

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا (( : في قوله تعالى  َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعن�ي َفإِن�ي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الد)

ُوْسَعَھا  -َ ُيَكل�ُف ّ
ُ َنْفساً إِ-) (( : وفي قوله تعالى . } 186{: ))لِي َوْلُيْؤِمُنوْا بِي َلَعل)ُھْم َيْرُشُدوَن 

َنا َو-َ َتْحمِ  ِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َرب) َنا -َ ُتَؤاِخْذَنا إِن ن) لْ َعَلْيَنا إِْصراً َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَھا َما اْكَتَسَبْت َرب)

                                                
   3:  6نظم الدرر : ينظر  - 1
   106تناسق الدرر في تناسب السور  - 2
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ْلَنا َما -َ َطاَقَة َلَنا ِب  َنا َو-َ ُتَحم� ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى ال)ِذيَن ِمن َقْبلَِنا َرب) ِه َواْعُف َعن)

  . )) أَنَت َمْو-ََنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن 

، وفّص�ل ف�ي س�ورة البق�رة ، }  2{ : ))َرب� اْلَعfاَلِميَن (( : أجمل ف�ي س�ورة الفاتح�ة  -2

َھا الن)اسُ (( : الد$ئل المشاھدة ، في قوله تعالى  ُكُم ال)ِذي َخلََقُكْم َوال)ِذيَن ِمن َقْبلُِكْم  َيا أَي# اْعُبُدوْا َرب)

ُقونَ  َماِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن  . َلَعل)ُكْم َتت) َماء ِبَناء َوأَنَزلَ ِمَن الس) ال)ِذي َجَعلَ َلُكُم ا6َْرَض ِفَراشاً َوالس)

 ِ ّZِ َتْجَعلُوْا َVَمَراِت ِرْزقاً ل)ُكْم َف : وھ�ذه ال�د$ئل ھ�ي . } 21 – 20{ :))    أَنfَداداً َوأَنfُتْم َتْعَلُمfونَ الث)

جعل ا/رض فراشا والسماء بناء ، وإنزال الماء ، وإخراج النبات ، وذلك كله أمر مشاھد يصل 

  .1إليه كل عاقل بالتفكر أنه خاضع لرب العالمين 

ِحيمِ (( : أجم��ل ف��ي س��ورة الفاتح��ة  – 3 ْحمffـِن الffر) ، وأش��ار إلي��ه س��بحانه }  3{ : )) الر)

ُكْم َظَلْمfُتْم أَنُفَسfُكْم (( : وتعالى في سورة البقرة في قصة موسى  َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِن)

َخاِذُكُم اْلِعْجلَ َفُتوُبوْا إَِلى َباِرِئُكْم َفاْقُتلُوْا أَنفَُسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر ل)ُكْم ِعنَد َبا ُه ُھَو ِبات� ِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم إِن)

ِحيُم  اُب الر) و) َوإَِلfـُھُكْم إَِلfٌه َواِحfٌد -) إَِلfَه إِ-) ُھfَو (( : ، وأعاد اBية بجملتھا ف�ي قول�ه } 54 {: ))الت)

ِحيمُ  ْحَمُن الر)   .} 163{ : )) الر)

يِن (( : أجمل في سورة الفاتحة  – 4 ، وفّص�ل ف�ي س�ورة البق�رة } 4{ :)) َمالِِك َيْوِم الfد�

fَماواِت َوَمfا ِفfي ا6َْرِض َوإِن ُتْبfُدوْا َمfا ِفfي أَنُفِسfُكْم أَْو ُتْخُفfوهُ ((: في قوله تع�الى  ِ مfا ِفfي الس) ( �Z

ُب َمن َيَشاُء َوّ
ُ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديٌر  وذكر . } 284{ :))ُيَحاِسْبُكم ِبِه ّ
ُ َفَيْغِفُر لَِمن َيَشاُء َوُيَعذ�

  . 2إذ من البدأة تعلم العودة لمن تدبر ) عليه الس:م(ابتداء خلق آدم 

ffاَك َنْعُبffُد (( : أجم��ل ف��ي س��ورة الفاتح��ة  – 5 ، مجم��ل ش��امل لجمي��ع أن��واع }  5{ : ))إِي)

  .الشريعة الفروعية ، وقد فّصل في البقرة أبلغ تفصيل 

ffاَك (( : أجم��ل ف��ي س��ورة الفاتح��ة  – 6 ، وفّص��لت ا$س��تعانة ف��ي }  5{ : ))َنْسffَتِعيُن وإِي)

الصبر والتوبة والشكر والرضى والتفويض والذكر والمراقبة والخوف وإ$نة : سورة البقرة في 

  .القول 

َراَط الُمسَتِقيمَ (( : أجمل في سورة الفاتحة  – 7 ِصَراَط ال)ِذيَن أَنَعمَت َعَليِھْم .  اھِدَنا الص�

ال�ينَ َغيِر الَمغُضوِب عَ  ، وفّصل في سورة البقرة تحديد القبلة في قوله }  7 -6{ : )) َليِھْم َو-َ الض)

ِ اْلَمْشِرُق َواْلمَ (( :  ّ �Z اِس َما َو-)ُھْم َعن ِقْبَلِتِھُم ال)تِي َكاُنوْا َعَلْيَھا ُقل َفَھاء ِمَن الن) ْغِرُب َسَيقُولُ الس#

                                                
   79البرھان في تناسب سور القرآن : ينظر  - 1
   80البرھان في تناسب سور القرآن : ينظر  - 2
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ْسَتِقيمٍ  َيْھِدي َمن َيَشاُء إَِلى ِصَراطٍ  وق�د ب�ين أح�وال . ، تنبيھا على أنھ�ا الص�راط }  142{ : )) م#

  .1المصطفين من أھل الصراط المستقيم فأنباء تعالى بحال إبراھيم وابت:ءه 

بي�ان «يرى ابن الزبير الغرناطي أن المتحصل من سورة البقرة ھو أن السورة بأس�رھا 

وترك�ا ، وبي�ان ش�رف م�ن أخ�ذ ب�ه ، وس�وء م�ن الصراط المستقيم على ا$س�تيفاء والكم�ال أخ�ذا 

المتق���ون والمن���افقون : لھ���ذا دار الك���:م ف���ي الس���ورة عل���ى الطوائ���ف ال���ث:ث . 2» تنك���ب عن���ه 

  : ومن وجوه ا$تصال بين السورتين . والكافرون 

اZق�رار بالربوبي�ة ، واZلتج�اء إليھ�ا ف�ي دي�ن اZس�:م ، : تضمنت س�ورة الفاتح�ة : أو$ 

  . 3دين اليھود والنصارى ، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين والصيانة عن 

ف�ذكر : ذكر في أوائ�ل ھ�ذه الس�ورة الطوائ�ف ال�ث:ث ال�ذين ذك�رھم ف�ي الفاتح�ة : وثانيا 

والذين اشتروا الض:لة بالھدى ، وھم الظ�المون . الذين على ھدى من ربھم ، وھم المنعم عليھم 

  . 4مغضوب عليھم  والذين باءوا بغضب من � وھم ال. 

إن سورة الفاتحة كما ختمت بالدعاء للمؤمنين بأ$ يس�لك بھ�م طري�ق المغض�وب : وثالثا 

ختم�ت س�ورة البق�رة بال�دعاء ب�أ$ يس�لك بھ�م ط�ريقھم ف�ي المؤاخ�ذة . عليھم و$ الضالين إجم�ا$ 

  . 5بالخطأ والنسيان ، وحمل اZصر ، وما $ طاقة لھم به تفصي: 

  

  وسورة البقرةل عمران سورة آموضوعات 

السورتان مت:زمت�ان م�ن حي�ث المض�مون ، كأنھم�ا س�ورة واح�دة وق�د جم�ع رس�ول �   

وإن سورة آل عم�ران فص�لت ك�ل .  6بينھما في الفضل والذكر وأشركھما بالتسمية بالزھراوين 

  : 7ما أجملته سورة البقرة 

ِقffينَ َذلffَِك اْلِكَتffاُب -َ َرْيff(( : أجم��ل ف��ي س��ورة البق��رة  – 1 ، } 2{ : )) َب ِفيffِه ُھffًدى ل�ْلُمت)

قاً ل�َمfا َبfْيَن (( : وفصل في سورة آل عمران نفي الريب في قوله  لَ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحق� ُمَصfد� َنز)

ْوَراَة َوا_ِنِجيلَ  وقد أجمل ذكر الكتاب ف�ي س�ورة البق�رة ، وقس�مه ف�ي . }  3{ :))  َيَدْيِه َوأَنَزلَ الت)

ورة آل عمران إلى آيات محكمات ومتشابھات ، وفي ھذا التقسيم بي�ان لقول�ه تع�الى ف�ي س�ورة س

fا ال)fِذيَن آَمُنfوْا َفَيْعَلُمfوَن (( : البقرة  ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَھfا َفأَم) َ -َ َيْسَتْحيِي أَن َيْضِرَب َمَثVً م) (
إِن) 
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ِھْم َوأَم)  ب� ُه اْلَحق# ِمن ر) ُ ِبَھـَذا َمَثVً ُيِضل# ِبِه َكِثيراً َوَيْھِدي ِبِه أَن) (
ا ال)ِذيَن َكَفُروْا َفَيُقولُوَن َماَذا أََراَد 

  .}  26{:  ))َكثِيراً َوَما ُيِضل# ِبِه إِ-) اْلَفاِسِقيَن 

. } 4{: )) ونَ َوَمfا أُنfِزلَ ِمfن َقْبلfَِك َوِبfا[ِخَرِة ُھfْم ُيوِقُنf((  :أجمل في سورة البق�رة  – 2

ْوَراَة َوا_ِنِجيلَ ((: وفصل في سورة آل عمران    .} 4 – 3{  ))ِمن َقْبلُ ُھًدى ل�لن)اسِ  . َوأَنَزلَ الت)

َوَقfاِتلُوْا ِفfي َسfِبيِل ّ
ِ ال)fِذيَن ُيَقfاِتلُوَنُكْم َو-َ (( : أجمل ذكر القتال في سورة البق�رة  – 3

َوَقاِتلُوْا فِي َسِبيِل ّ
ِ َواْعَلُمfوْا (( : ، وقوله تعالى }  190{ : ))ِحب� اْلُمْعَتِديَن َتْعَتُدوْا إِن) ّ
َ -َ يُ 

  . وفصلت سورة آل عمران قصة أحد . }  244{ : ))أَن) ّ
َ َسِميٌع َعلِيٌم 


ِ أَْمَواٌت  َو-َ َتُقولُوْا لَِمْن ُيْقَتلُ فِي َسبيلِ ((: أجمل في سورة البقرة ذكر المقتولين  – 4ّ

  . } 154{ ))ْحَياء َوَلِكن -) َتْشُعُرونَ َبلْ أَ 

َو-َ َتْحَسَبن) ال)ِذيَن ُقِتلُوْا فِي َسfِبيِل ّ
ِ أَْمَواتfاً َبfلْ (( : وفصل وزاد في سورة آل عمران 

ِھْم ُيْرَزُقوَن  َوَيْسَتْبِشُروَن ِبال)ِذيَن َلfْم َيْلَحُقfوْا بِِھfم  َفِرِحيَن ِبَما آَتاُھُم ّ
ُ ِمن َفْضلِهِ . أَْحَياء ِعنَد َرب�

ْن َخْلِفِھْم أَ-) َخْوٌف َعَلْيِھْم َو-َ ُھْم َيْحَزُنوَن    .} 170 – 169{:  ))م�

َوّ
ُ ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َوّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم (( : أجمل في سورة البقرة إيتاء الملك  – 5

ُقِل الل)ُھم) َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمن َتَشاء (( : فصل وزاد في سورة آل عمران و. }  247{: ))

َك َعَلَى ُكل� َشْيٍء قَ  ن َتَشاء َوُتِعز# َمن َتَشاء َوُتِذل# َمن َتَشاء ِبَيِدَك اْلَخْيُر إِن)  ))ِديٌر َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِمم)

: }26  {.  

َبfا -َ َيُقوُمfوَن إِ-) َكَمfا َيُقfوُم (( : ي سورة البق�رة حذر من الربا ف – 6 ال)fِذيَن َيfأُْكلُوَن الر�

 ُ
َبfا َوأََحfل) ّ َمfا اْلَبْيfُع ِمْثfلُ الر� ُھْم َقالُوْا إِن) ْيَطاُن ِمَن اْلَمس� َذلَِك ِبأَن) ُطُه الش) َم ال)ِذي َيَتَخب)  اْلَبْيfَع َوَحfر)

َبا َفَمن َجاءهُ  ِه َفانَتَھَى َفَلُه َما َسلََف َوأَْمُرهُ إَِلى ّ
ِ َوَمْن َعاَد َفأُْوَلـئَِك أَْصَحاُب  الر� ب� ن ر) َمْوِعَظٌة م�

اِر ُھْم ِفيَھا َخالُِدوَن  َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا (( : وفصل وبين في سورة آل عمران . }  275{ : ))الن) َيا أَي#

َبا أَْضعَ  ُقوْا ّ
َ َلَعل)ُكْم ُتْفلُِحوَن -َ َتأُْكلُوْا الر� َضاَعَفًة َوات)   . }  130{ : ))افاً م#

ِ َفfإِْن أُْحِصfْرُتْم (( : أجمل وجوب الحج في سورة البق�رة  – 7 ّZِ َرَةfج) َواْلُعْمfوْا اْلَحf َوأَِتم#

ِريضاً أَْو ِبِه  َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَھْديِ َو-َ َتْحلُِقوْا ُرُؤوَسُكْم َحت)ى َيْبلُغَ  اْلَھْدُي َمِحل)ُه َفَمن َكاَن ِمنُكم م)

fَع ِبfاْلُعْمَرِة إَِلfى  ن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك َفإَِذا أَِمنُتْم َفَمfن َتَمت) ْأِسِه َففِْدَيٌة م� ن ر) اْلَحfج� َفَمfا أًَذى م�

اٍم ِفي اْلَحج� َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرةٌ َكاِمَلfٌة  اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَھْديِ َفَمن ل)ْم َيِجْد َفِصَيامُ  َثVَثِة أَي)

ُقfوْا ّ
َ َواْعَلُمfوْا أَن) ّ
َ َشfِديُد اْلعِ  { : ))َقfاِب َذِلَك لَِمن ل)ْم َيُكْن أَْھلُُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحfَراِم َوات)

َقاُم إِْبfَراِھيَم َوَمfن َدَخَلfُه َكfاَن آِمنfاً ( (: وفصل في سورة آل عمران . }  196 ـَناٌت م) ِفيِه آَياٌت َبي�

اِس ِحج# اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسِبيVً َوَمن َكَفَر َفfإِن) 
 َغِنfي4 َعfِن اْلَعfاَلِمينَ  ِ َعَلى الن) ّZَِو  ((: }

97  { .  
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ب�ين س��ورة البق�رة وس�ورة آل عم�ران ف��ي  ي�رى اب�ن الزبي�ر الغرن��اطي أن ھن�اك تن�اظرا

وابتداء أمره من غير أب ، وا$عتبار به نظير ا$عتبار ) عليه الس:م(قصة عيسى « : القصص 

كما أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوفھم من تلك القصة على م�ا ل�م ) .. عليه الس:م(بآدم 

ب��ذكر ) علي��ه الس��:م(ص��ة عيس��ى تك��ن الع��رب تعرف��ه ، وأن��ذروا وح��ذروا ، وأتبع��ت أيض��ا ق

  .1» الحواريين وأمر النصارى إلى آية المباھلة 

ويرى السيوطي إن بين سورة آل عمران وسورة البق�رة إتح�ادا ، وت:حم�ا متأك�دا ، ف�ي 

البقرة بمنزل�ة « : بيان ا/حكام ، ففي سورة آل عمران إزالة الشبھة التي كانت في سورة البقرة 

حك�م ، وآل عم�ران بمنزل�ة الج�واب ع�ن ش�بھات الخص�وم ، ولھ�ذا ورد فيھ�ا إقامة الدليل عل�ى ال

فأوجب الحج في آل عمران ، وأما ف�ي البق�رة ف�ذكر أن�ه . كثير من المتشابه لما تمسك به اليھود 

وك��ان خط��اب النص��ارى ف��ي آل عم��ران ، كم��ا أن . مش��روع ، وأم��ر بإتمام��ه بع��د الش��روع في��ه 

  . 2» /ن التوراة أصل ، واZنجيل فرع لھا خطاب اليھود في البقرة أكثر ؛ 

ويرى أن م�ن أوج�ه ا$تص�ال اقت�ران المط�الع ب�الحروف المقطع�ة ، وھ�ي م�ن المتش�ابه 

الذي $ يعلمه إ$ � ، أما الرسول ف: رواي�ة أنب�أت بعل�م رس�ول � ، و$ رس�ول � نفس�ه ب�ّين 

  . يعلّم اZمام احدا أو ربما لم يعلّمه � ھذا  ھذا ، فربما علمه ولم يعلّمه أحدا إ$ اZمام ، ولم

اش��تراكھا م��ع البق��رة ف��ي ا$فتت��اح ب��إنزال الكت��اب ، وف��ي ا$فتت��اح « : ويق��ول الس��يوطي 

  . 3» ، وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلھا مقترنة ) الم(بـ

  موضوعات سورة النساء وسورة آل عمران

  :اء وسورة آل عمران من وجوه ا$تصال بين سورة النس

وفي سورة النساء ذكر ذيلھا ، وھو . في سورة آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة   – 1

َفَما َلُكْم ِفfي اْلُمَنfافِِقيَن ِفَئَتfْيِن َوّ
ُ أَْرَكَسfُھم ِبَمfا َكَسfُبوْا أَُتِريfُدوَن أَن َتْھfُدوْا َمfْن (( : قوله تعالى 

 ُ
  . }  88{ : )) َفَلن َتِجَد َلُه َسِبيVً أََضل) ّ
ُ َوَمن ُيْضلِِل ّ

ال)ffِذيَن (( : وف��ي س��ورة آل عم��ران ذك��ر الغ��زوة الت��ي بع��د اح��د ف��ي قول��ه تع��الى  – 2

fٌر َعِظfوْا أَْجfَق ُسوِل ِمن َبْعِد َما أََصاَبُھُم اْلَقْرُح لِل)ِذيَن أَْحَسُنوْا ِمْنُھْم َوات) ِ َوالر) ّZِ اْسَتَجاُبوْاf(ِذيَن يٌم ال

اَس َقْد َجَمُعواْ َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم إِيَماناً َوَقالُواْ َحْسُبَنا ّ
ُ وَ  اُس إِن) الن)  . ِنْعَم اْلَوِكيلُ َقالَ َلُھُم الن)

َبُعوْا ِرْضَواَن ّ
ِ وَ  َن ّ
ِ َوَفْضٍل ل)ْم َيْمَسْسُھْم ُسوٌء َوات) َما  . ّ
ُ ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة م� إِن)

fْؤِمِنينَ  ُف أَْولَِيfاءهُ َفVfَ َتَخfاُفوُھْم َوَخfاُفوِن إِن ُكنfُتم م# ْيَطاُن ُيَخو� . }  175 – 172{ : )) َذِلُكُم الش)
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َتfأَْلُموَن َو-َ َتِھُنfوْا ِفfي اْبِتَغfاء اْلَقfْوِم إِن َتُكوُنfوْا (( : وأشير إليھا في سورة النساء بقوله سبحانه 

ُھْم َيْأَلُموَن َكَما َتأَْلموَن َوَتْرُجوَن ِمَن ّ
ِ َما -َ َيْرُجوَن َوَكاَن ّ
ُ َعلِيماً َحِكيماً    .}  104{:  ))َفإِن)

ب: أب ، خ:فا لما زعم ) عليه الس:م(ذكر في سورة آل عمران قصة خلق عيسى  – 3

ورد على اليھود ف�ي . رة النساء الرد على الفريقين وذكر في سو. اليھود ، وما ادعته النصارى 

وعلى النص�ارى بقول�ه . } 156{: ))َوِبُكْفِرِھْم َوَقْولِِھْم َعَلى َمْرَيَم ُبْھَتاناً َعِظيماً (( : قوله تعالى 

َمfا اْلَمِسfيُح ِعيَسfى َيا أَْھلَ اْلِكَتاِب -َ َتْغلُوْا فِي ِديِنُكْم َو-َ َتُقولfُوْا َعَلfى ّ
ِ إِ-) (( : تعالى  اْلَحfق� إِن)

ْنfُه َفfآِمُنوْا ِبfاZِّ َوُرُسfلِِه َو-َ َتُق  ولfُوْا َثVََثfٌة اْبُن َمْرَيَم َرُسولُ ّ
ِ َوَكِلَمُتُه أَْلَقاَھا إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح م�

َما ّ
ُ إِلَـٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه أَن َيكُ  َماَوات َوَما فِي ا6َْرِض انَتُھوْا َخْيراً ل)ُكْم إِن) وَن َلُه َوَلٌد ل)ُه َما فِي الس)

 ًVَوِكي ِZّ171{: ))َوَكَفى بِا {.  

يرى ابن الزبير الغرناطي أن وج�ه ا$تص�ال ب�ين س�ورة النس�اء وم�ا تق�دمھا م�رتبط بم�ا 

و$ أم م�ن غي�ر أب ) علي�ه الس�:م(تضمنته ، وقد تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيج�اد آدم 

م�ن غي�ر أب ، أعل�م س�بحانه ف�ي س�ورة ) علي�ه الس�:م(وأعقبت بسورة آل عمران وخلق عيسى 

النس��اء ب��أن م��ن ع��دا الم��ذكورين س��بيلھم بس��ببية ا/ب��وين /ن بن��اء ھ��ذه الس��ورة عل��ى التواص��ل 

  .1وا$ئت:ف ، ورعي حقوق ذوي ا/رحام ، وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا  

مقص��ودھا « بق��اعي أن الوج��ه ل:تص��ال ب��ين ھ��ذه الس��ورة وم��ا تق��دمھا ھ��و أن وي��رى ال

ا$جتماع على التوحيد الذي ھدت إليه آل عمران ، والكتاب الذي حّدت عليه البق�رة /ج�ل ال�دين 

لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي ھ�و الطري�ق ، وثب�ت ا/س�اس الحام�ل ... الذي جمعته الفاتحة 

ت��يج إل��ى ا$جتم��اع عل��ى ذل��ك ، فج��اءت ھ��ذه الس��ورة داعي��ة إل��ى ا$جتم��اع ال��ذي ھ��و التوحي��د اح

  . 2» والتواصل والتعاطف والتراحم 

  وسورة النساء سورة المائدةموضوعات 

من  وبين سورة النساء ، $شتمال كل منھما على عدةٍ بين سورة المائدة  شبه ھناك أوجه

، يق��ول اب��ن الزبي��ر ركين والمن��افقين ھ��ل الكت��اب والمش��/ نق��اش وح��وارعھ��ود وعق��ود وأحك��ام و

تحصل مما تقدم أن أسوأ حال المخ�الفين ح�ال م�ن غض�ب � علي�ه ولعن�ه ، وأن « : الغرناطي 

fاُھمْ ((: ذلك ببغيھم وعدوانھم ونقضھم العھود  يَثfاَقُھْم َلعن)  }13:  المائ�دةس�ورة { ))َفِبَما َنْقِضِھم م�

ھود والنصارى إنما أتي عليھم م�ن ع�دم الوف�اء ونق�ض /ن الي.. وكأن النقض يشمل كل مخالفة 

  . 3» ذكر ھنا العھد المشار إليه .. العھود ، فحذر المؤمنون ، ولھذا الغرض 

                                                
   87 – 86لبرھان في تناسب سور القرآن ا - 1
   205 – 204/  2نظم الدرر  - 2
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: وقد أكد السيوطي ھذا الرأي وجعله من أسباب اعت:ق السورتين ، وع�ده وجھ�ا ب�ديعا 

وذلك أن سورة النس�اء اش�تملت أما اعت:قھا بسورة النساء ، فقد ظھر لي فيه وجه بديع جدا ، « 

.. عقود ا/نكحة ، وعق�د الص�داق ، وعق�د الحل�ف : على عدة عقود صريحا وضمنا ، فالصريح 

والضمني عقد الوصية ، والوديعة ، والوكال�ة . وبعد ذلك عقد المعاھدة وا/مان .. وعقد اZيمان 

» ة ب�ا/مر بالوف�اء ب�العقود فناسب أن يعقب بس�ورة مفتتح�.. ، والعارية، واZجارة ، وغير ذلك 
1 .  

َسffاء ُقffِل ّ
ُ (( : فف��ي س��ورة النس��اء الك��:م عل��ى عق��ود ال��زواج  -1 َوَيْسffَتْفُتوَنَك ِفffي الن�

َسfاء ال)Vِتfي -َ ُتْؤُتfوَنُھن) َمfا ُكِتfَب َل  ُھfن) ُيْفِتيُكْم ِفfيِھن) َوَمfا ُيْتَلfى َعَلfْيُكْم ِفfي اْلِكَتfاِب ِفfي َيَتfاَمى الن�

وْا ِمْن َتْرَغُبوَن أَن َتنِكُحوُھن) َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلِوْلَداِن َوأَن َتُقوُموْا لِْلَيَتاَمى ِباْلِقْسِط َوَما َتْفَعلُ وَ 

ا/مان والحلف والمعاھدة ، والوصايا والودائع عقود و. }  127{ : )) َخْيٍر َفإِن) ّ
َ َكاَن ِبِه َعلِيماً 

َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوْا (( :  وابتدأت سورة المائدة با/مر بالوف�اء ب�العقود .رات والوكا$ت واZجا َيfا أَي#

fْيِد َوأَنfُتمْ   ُحfُرٌم إِن) ّ
َ أَْوُفوْا ِباْلُعُقوِد أُِحل)ْت لَُكم َبِھيَمُة ا6َْنَعاِم إِ-) َما ُيْتَلى َعَلfْيُكْم َغْيfَر ُمِحل�fي الص)

  .}  1{ : ))َيْحُكُم َما ُيِريُد 

َھfا ال)fِذيَن آَمُنfوْا -َ (( : ، ف�ي قول�ه تع�الى مھدت سورة النس�اء لتح�ريم الخم�ر  - 2  َيfا أَي#

fَى تَ  َى َتْعَلُموْا َما َتُقولfُوَن َو-َ ُجُنبfاً إِ-) َعfاِبِري َسfِبيٍل َحت) Vََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحت) ْغَتِسfلُوْا َتْقَرُبوْا الص)

َسfاء َفَلfْم َتِجfُدوْا َمfاء َوإِن ُكنُتم م)  ن اْلَغآِئِط أَْو -ََمْسfُتُم الن� نُكم م� ْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاء أََحٌد م�

باً َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْيِديُكْم إِن) ّ
َ َكاَن َعُفّواً َغُفوراً  ُموْا َصِعيداً َطي� وحرمتھا  .} 43{: ))َفَتَيم)

َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوا6َنَصاُب (( : في قوله تعالى  بنحو قاطع  سورة المائدة َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا إِن) َيا أَي#

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ َلَعل)ُكْم ُتْفلُِحوَن  ْن َعَمِل الش)   .} 90{ : ))َوا6َْز-َُم ِرْجٌس م�

ffا أَن(( : ج�اء ف�ي س��ورة النس�اء قول��ه تع�الى  - 3 َزْلَنfا إَِلْيffَك اْلِكَتfاَب ِبffاْلَحق� لfَِتْحُكَم َبffْيَن إِن)

اِس ِبَما أََراَك ّ
ُ َو-َ َتُكfن ل�ْلَخfآِئِنيَن َخِصfيماً  وفص�ل ف�ي س�ورة المائ�دة أحك�ام . }  105{ : ))الن)

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَْيِدَيُھَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنكَ (( : السراق  اِرُق َوالس) َن ّ
ِ َوّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم َوالس) ا-ً م�

 ((: }38  { .  

  وسورة المائدةسورة ا6نعام موضوعات 

محاج�ة أھ�ل الكت�اب ف�ي م�واقفھم  وعقائ�دھم ،  تضمنت كل من سورتي المائدة وا/نع�ام

 ذكر فيھما أحكام المطعومات المحّرمة والذبائح ، والرد على أھل الجاھلية بتحريمفض: عن أّنه 

التش��ابه ف��ي المض��مون ، م��ن حي��ث ال��رّد عل��ى كثي��ر م��ن و . بع��ض ا/نع��ام تقّرب��ا إل��ى ا/وث��ان

فف�ي س�ورة : ا$نحرافات العقدي�ة الت�ي ض�ّل بھ�ا الك�افرون ودح�ض ش�بھاتھم ، وتفني�د م�زاعمھم 
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المائدة يأتي الحديث موجھا إلى أھل الكت�اب م�ع بي�ان بع�ض ض�:$ت المش�ركين ، وف�ي س�ورة 

السورة ما عليه أھل الشرك من أباطيل وأوھام ، مع بعض اZشارات إلى ض�:$ت ا/نعام تبين 

  . أھل الكتاب 

ويرى ابن الزبي�ر الغرن�اطي أن س�بحانه وتع�الى لم�ا ب�ين م�آل المتق�ين وح�ال م�ن تنك�ب 

انجر مع ذلك ذك�ر مش�ركي الع�رب ، وص�ممھم « عنھم من اليھود والنصارى في سورة المائدة 

م عن اBيات فكانوا أشبه بالبھائم منھم با/ناسي ، أعقب تعالى ذلك باZشارة عن الداعي ، وعماھ

إلى طائفة أوم�أت إل�ى ا$عتب�ار ، والنظ�ر فل�م توف�ق Zص�ابة الح�ق ، وقص�رت ع�ن ا$ستض�اءة 

وھم المجوس ، وسائر الثنوية ، ثم كان قص�ارى أم�رھم نس�بة الفع�ل إل�ى الن�ور .. بأنوار الھدى 

  . 1» تقدم لھؤ$ء ذكر و$ إخبار بحال  واZظ:م ، ولم يكن

ويربط البقاعي بين ھذه السورة وما تقدمھا من حيث المقصد ، فيرى أن مقص�ود س�ورة 

ا$ستد$ل على ما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية من التوحيد بأنه الحاوي لجميع « ا/نعام 

  . 2» الكما$ت من اZيجاد واZعدام والقدرة على البعث وغيره 

وشرع يفصل فيما أشار إليه ابن الزبير الغرناطي ، في حديثه عّمن لم يرد من الطوائف 

لم��ا تكفل��ت الس��ور المتقدم��ة ب��الرد عل��ى مش��ركي الع��رب « : الم��ذكورة فيم��ا تق��دم ھ��ذه الس��ورة 

واليھود والنصارى مع اZشارة إلى إبطال جميع أنواع الش�رك ، س�يق مقص�ود ھ�ذه الس�ورة ف�ي 

: كفلة بالرد على بقية الفرق ، وھم الثنوية من المجوس القائلون بإلھين اثنين وبأصلين أساليب مت

والصابئة القائلون با/وثان . فقط ) عليه الص:ة والس:م(النور والظلمة ، ويقرون بنبوة إبراھيم 

الس��ماوية وا/ص��نام ا/رض��ية متوس��طين إل��ى رب ا/رب��اب ، وينك��رون الرس��الة ف��ي الص��ورة 

وأصحاب الروحانيات، أعني مدبرات الكواكب وا/ف:ك ، وينتسبون إلى مل�ة إب�راھيم . ية البشر

والسمنية القائلون بإلھية الشمس مع . ، ويدعون أنه منھم ، وقد أعاذه � من ذلك ) عليه الس:م(

  . 3» تأكيد الرد على الفرق المتقدمة 

/ن��ه نظ��ر ف��ي ملك��وت الس��ماوات ، ) علي��ه الس��:م(ھ��ذه الطائف��ة يق��رون بنب��وة إب��راھيم 

ا َجن) َعلَْيِه الل)ْيلُ َرأَى َكْوَكباً َقالَ (( : وا/رض وأشار إلى ما صدر عنه النور في قوله تعالى  َفَلم)

ا أََفلَ َقالَ - أُِحب# ا[ِفلِيَن    .  }  76:  ا/نعامسورة {:  ))َھـَذا َرب�ي َفَلم)

إن�ه لم�ا « : تق�دمھا م�ن حي�ث اZجم�ال والتفص�يل يربط السيوطي بين ھذه الس�ورة وم�ا 

َباِت َمfا أََحfل) ّ
ُ َلُكfْم َو-َ َتْعَتfُدوْا إِن) (( : ذكر في سورة المائدة  ُموْا َطي� َھا ال)ِذيَن آَمُنوْا -َ ُتَحر� َيا أَي#

ا مم�ا رزقھ�م � افت�راء ، ف�أخبر ع�ن الكف�ار أنھ�م حرم�وا أش�يئ}  87{ : ))ّ
َ -َ ُيِحب# اْلُمْعَتِديَن 
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عليه ، وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئا مم�ا أح�ل � ، فيش�ابھوا ب�ذلك الكف�ار 

  . في صنيعھم وكان ذكر ذلك على سبيل اZيجاز

ساق ھذه السورة لبيان ما حرمه الكفار في صنيعھم ، فأتى به على الوجه ا/بين والنمط 

ه ، وأقام الد$ئل على بط:نه ، وعارضھم وناقضھم ، إل�ى غي�ر ذل�ك مم�ا ا/كمل ، ثم جادلھم في

اشتملت عليه القصة ، فكانت ھذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على سبيل اZجم�ال 

  .1» ، وتفصي: وبسطا ، وإتماما وإطنابا 

  

   

  وسورة ا6نعامسورة ا6عراف موضوعات 

الس��ابقة ؛ /ن س��ورة ا/نع��ام إحال��ة إل��ى النظ��ر تض��منت س��ورة ا/ع��راف قص��ص ا/م��م 

اُھْم ِفfي ا6َْرِض َمfا (( : وا$عتبار بھم في قوله تعالى  ن) ك) ن َقْرٍن م) أََلْم َيَرْوْا َكْم أَْھَلْكَنا ِمن َقْبلِِھم م�

ْدَراراً َوَجَعْلَنا ا6َْنَھا َماء َعَلْيِھم م� ن ل)ُكْم َوأَْرَسْلَنا الس) َر َتْجِري ِمن َتْحِتِھْم َفأَْھَلْكَناُھم ِبُذُنوِبِھْم َلْم ُنَمك�

َيا َمْعَشَر اْلِجfن� َوا_ِنfِس أََلfْم َيfأِْتُكْم (( : وقوله تعالى . }  6{ : ))َوأَْنَشأَْنا ِمن َبْعِدِھْم َقْرناً آَخِريَن 

وَن َعلَْيُكْم آَياتِي َوُينِذُروَنُكْم لَِقاء َيوْ  نُكْم َيقُص# ْتُھُم ُرُسلٌ م� ِمُكْم َھـَذا َقالُوْا َشِھْدَنا َعَلfى أَنُفِسfَنا َوَغfر)

ُھْم َكاُنوْا َكاِفِريَن  ْنَيا َوَشِھُدوْا َعَلى أَنفُِسِھْم أَن)   . } 130{: ))اْلَحَياةُ الد#

يرى ابن الزبي�ر الغرن�اطي أن الت�رابط ب�ين الس�ورتين ك�ان ف�ي عنص�ر اZحال�ة البعدي�ة 

استدعت اZحال�ة والتس�لية بس�ط أخب�ار ا/م�م الس�الفة وھ�:ك « : /نعام الذي نبھت عليه سورة ا

وتلطفھم في دعائ�ه ، ول�م يق�ع ف�ي ) عليھم الس:م(تلك القرون الماضية ، واZع:م بصبر الرسل 

بس�ط تع�الى ح�ال م�ن وقع�ت علي�ه  .. السور ا/ربع قبل سورة ا/نعام مثل ھذه اZحال�ة والتس�لية 

  .2» صصھم إلى آخر سورة ھود واستوفى الكثير من ق

ويرى البقاعي أن الرابط لھ�ذه الس�ورة بم�ا تق�دمھا اZن�ذار بم�آل م�ن س�يذكرون ف�ي ھ�ذه 

مقصودھا إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب ف�ي الس�ورة الماض�ية م�ن التوحي�د « : السورة 

ذيره بقوارع الدارين وا$جتماع على الخير والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في ا/نعام وتح

 «3.  

إن س�ورة ا/نع�ام « : ويرى السيوطي أن الرابط بين السورتين ھو اZجم�ال والتفص�يل 

fن ِطfينٍ ((: لما كانت لبيان الخلق ، وقال فيھا  : وق�ال ف�ي بي�ان الق�رون. 2:  ))ُھَو ال)ِذي َخَلَقُكم م�

ن َقْرنٍ (( أشير فيھا إلى ذكر المرس�لين ، وتع�داد كثي�ر م�نھم ، و. } 6{ : ))َكْم أَْھَلْكَنا ِمن َقْبلِِھم م�
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وكانت ا/مور الث:ثة على وجه اZجمال $ التفصيل ، ذكرت ھذه السورة عقبھا ؛ /نھا مش�تملة 

وذلك تفصيل إجمال .. فبسط فيھا قصة خلق آدم أبلغ بسط . على شرح ا/مور الث:ثة وتفصيلھا 

ن ِطينٍ ((: قوله    .1» ثم فصلت قصص المرسلين وأممھم ، وكيفية إھ:كھم . }  2{ : ))َخلََقُكم م�

ن ِطيٍن ُثم) َقَضfى أََجVfً (( : أجمل في سورة ا/نعام خلق اZنسان  – 1 ُھَو ال)ِذي َخَلَقُكم م�

ى ِعنfَدهُ ُثfم) أَنfُتْم َتْمَتfُروَن  َولََقfْد ((: بس�ط ف�ي س�ورة ا/ع�راف خل�ق آدم . }  2{ : ))َوأََجfلٌ م#سfّمً

f ْرَناُكْم ُثم) ُقْلَنا لِْلَمWِئَكِة اْسُجُدوْا [َدَم َفَسَجُدوْا إِ-) إِْبلِيَس َلْم َيُكfن م� fاِجِدينَ َخَلْقَناُكْم ُثم) َصو)  . َن الس)

fاٍر َوَخَلْقَت ْنُه َخَلْقَتنِي ِمن ن)  – 11{ : ))ُه ِمfن ِطfينٍ َقالَ َما َمَنَعَك أَ-) َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك َقالَ أََناْ َخْيٌر م�

12  {.  

َوُھfَو ال)fِذي َجَعَلُكfْم َخVَِئfَف ا6َْرِض َوَرَفfَع ((: أجمل في سورة ا/نع�ام ا$س�تخ:ف  – 2

fffَك َسfffِريُع اْلِعَقfffا fffُه َلَغُفfffوٌر َبْعَضfffُكْم َفfffْوَق َبْعfffٍض َدَرَجfffاٍت ل�َيْبلfffَُوُكْم ِفfffي َمfffا آَتfffاُكْم إِن) َرب) ِب َوإِن)

ِحيمٌ  ُكfْم َعَلfى َرُجfٍل ((: وفصل في سورة ا/عراف . } 165{))ر) ب� fن ر) أََوَعِجْبُتْم أَن َجfاءُكْم ِذْكfٌر م�

نُكْم لُِينِذَرُكْم َواذُكُروْا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم فِي اْلَخْلِق َبْسَطًة َفfاْذكُ   ُروْا آ-ءم�

أَُكْم فِي ((: وقوله تعالى . }  69{ : ))ُحونَ ّ
ِ َلَعل)ُكْم ُتْفلِ  َواْذُكُروْا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبو)

ِخffُذوَن ِمffن ُسffُھولَِھا قُُصffوراً َوَتْنِحُتffوَن اْلِجَبffالَ ُبُيوتffاً َفffاْذُكُروْا آ-ء ّ
ِ َو-َ َتعْ  َثffْوا ِفffي ا6َْرِض َتت)

  .}  74{ : ))ا6َْرِض ُمْفِسِدينَ 

ِ ((: أجمل في سورة ا/نعام ذكر الرحمة  – 3 ّZِ لfَماَواِت َوا6َْرِض ُق ا ِفي الس) ُقل ل�َمن م)

ُكْم إَِلfى َيfْوِم اْلِقَياَمfِة -َ َرْيfَب ِفيfِه ال)fِذيَن َخِسfُروْا أَن ْحَمَة َلَيْجَمَعن) ُفَسfُھْم َفُھfْم -َ َكَتَب َعَلى َنْفِسِه الر)

fا ((: وبسط في ا/عراف . } 12{ :) )ُيْؤِمُنونَ  ْنَيا َحَسfَنًة َوِفfي ا[ِخfَرِة إِن) َواْكُتْب َلَنا فِي َھfـِذِه الfد#

fُق وَن ُھْدَنـا إَِلْيَك َقالَ َعَذابِي أُِصيُب ِبِه َمfْن أََشfاء َوَرْحَمِتfي َوِسfَعْت ُكfل) َشfْيٍء َفَسfأَْكُتُبَھا لِل)fِذيَن َيت)

َكـاَة    .} 156{: ))ُنونَ َوال)ِذيَن ُھم ِبآَياِتَنا ُيْؤمِ َوُيْؤُتوَن الز)

  وسورة ا6عرافسورة ا6نفال موضوعات 

ف�ي بي�ان ح�ال  بين سورتي ا/نفال وا/ع�راف اتح�اد ف�ي الموض�وع ، إن س�ورة ا/نف�ال

حوال أش�ھر الّرس�ل أ قد بّينتسورة ا/عراف /ن مع قومه  )صلّى ّ� عليه وآله وسلم(الّرسول 

   . ومضمون سورة ا/عراف قّص أحوال ا/نبياء مع أقوامھم  . ھممع أقوام

ف�ي س�ورة ) علي�ه الس�:م(لم�ا ق�ص س�بحانه عل�ى نبي�ه « : يق�ول اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي 

ا/عراف أخبار ا/مم ، وقطع المؤمنين من مجموع ذلك بأنه $ يكون الھ�دى إ$ بس�ابقة الس�عادة 
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إبليس وختمھا بقصة بلعم ، وك:ھما كفر على علم ، ولم $فتتاح السورة من ذكر ا/شقياء بقصة 

  . 1» ينفعه ما قد كان حصل عليه 

عل��يھم (مناس��بتھا لkع��راف أن��ه لم��ا ذك��ر تع��الى قص��ص ا/نبي��اء « : ويق��ول البق��اعي  

م�ع ) ص�لى � علي�ه وس�لم(مع أممھم في تلك ، ناسب أن ي�ذكر قص�ة ھ�ذا النب�ي الك�ريم ) الس:م

كان ذل�ك ربم�ا أوھ�م تفض�يله ) عليه الس:م(لما أطنب سبحانه في قصة موسى  قومه ، وتقدم أنه

ا/نف�ال ف�ي أول أم�ره : على الجميع ، ف�أتى بقص�ة المخاط�ب بھ�ذا الق�رآن ف�ي س�ورتين ك�املتين 

  .  2» وأثنائه ، وبراءة في ختام أمره وانتھائه وفرق بين القصتين 

  وسورة ا6نفال سورة التوبةموضوعات 

بين سورة ب�راءة وس�ورة ا/نف�ال قبلھ�ا ، فھ�ي كالمتمم�ة لھ�ا ف�ي وض�ع أص�ول شبه  ثمة

الع:ق��ات الدولي��ة الخارجي��ة والداخلي��ة ، وأحك��ام الس��لم والح��رب ، وأح��وال الم��ؤمنين الص��ادقين 

والكفار والمنافقين ، وأحكام المعاھدات والمواثيق ، إ$ أن ف�ي ا/نف�ال بي�ان العھ�ود والوف�اء بھ�ا 

ي براءة نبذ العھ�ود ، وذك�ر ف�ي الس�ورتين ص�ّد المش�ركين ع�ن المس�جد الح�رام ، وتقديسھا ، وف

والترغيب في إنفاق المال في سبيل ّ� ، وتفصيل الك:م في قتال المشركين وأھل الكتاب وبي�ان 

وبالرغم من ھذا الشبه الموضوعي في السورتين ، وأنھما نزلت�ا ف�ي القت�ال ،  . أوضاع المنافقين

رة تستقل عن ا/خرى ، وليست التوبة جزءا من ا/نف�ال ، فا/نف�ال س�ورة برأس�ھا ، فإّن كل سو

ي��رى الس��يوطي أوج��ه و. 3 والتوب��ة س��ورة برأس��ھا ، فھم��ا متناس��بتان تناس��با ي��وحي باتص��الھما

  : ا$تصال بينھما من حيث اZجمال والتفصيل 

fا َتَخfاَفن) ِمfن ((: إن صدر سورة التوبة تفصيل Zجمال قوله في س�ورة ا/نف�ال   -1 َوإِم)

  . }  58{ : ))َقْوٍم ِخَياَنًة َفانبِْذ إَِلْيِھْم َعَلى َسَواء

fن ((: آيات ا/مر بالقتال متصلة بقوله في سورة ا/نفال  - 2 ا اْسfَتَطْعُتم م� وْا َلُھم م) َوأَِعد#

َباِط اْلَخْيِل ُتْرِھُبوَن ِبِه َعْدو) ّ
ِ َوَعدُ  ٍة َوِمن ر� ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِھْم -َ َتْعَلُموَنُھُم ّ
ُ َيْعَلُمُھْم ُقو) و)

ول�ذا ق�ال ف�ي س�ورة . } 60{: ))ُكْم َوأَنُتْم -َ ُتْظَلُمfونَ َوَما ُتنفُِقوْا ِمن َشْيٍء فِي َسِبيِل ّ
ِ ُيَوف) إَِليْ 

ةً َولَْو أََراُدوْا اْلُخُروَج 6ََعد# ((: التوبة في قصة المنافقين    . } 46{ :))وْا َلُه ُعد)

أن�ه س�بحانه ف�ي ا/نف�ال ت�ولى قس�مة : ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر ، وھو - 3

الغن��ائم ، وجع��ل خمس��ھا خمس��ة أخم��اس ، وف��ي ب��راءة ت��ولى قس��مة الص��دقات ، وجعلھ��ا لثماني��ة 

  . 4أصناف  
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  وسورة التوبةسورة يونس موضوعات 

وتخصيص��ه ،  )س��لّمآل��ه ص��لى ّ� علي��ه و(رس�ول ص��فات ال ذك��رس��ورة التوب��ة  تض�منت

وم�ا . بمزايا السبق والقرب وا$ختص�اص والم:طف�ة ف�ي الخط�اب ، ووص�فه بالرأف�ة والرحم�ة 

م�ا ك�ان  انطوت عليه من قھر أعداءه وتأييده ونصره عليھم ، وظھور دينه ، تممت سورة يونس

ھام نحو إنزال الوحي عل�ى الرس�ول بتبديد الشكوك وا/ومظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك ، 

  .1، للتبشير واZنذار  )سلّمآله وصلى ّ� عليه و(

معظ�م آي�ات ، ووال المن�افقين وم�وقفھم م�ن الق�رآنفي أح�معظم آيات سورة التوبة  – 1 

  .  في أحوال الكفار والمشركين وقولھم في القرآن سورة يونس

الت�ي توج�ب ) وس�لّموآل�ه  علي�ه ص�لى �ّ (أوص�اف الرس�ول ف�ي س�ورة التوب�ة  ذكر - 2

الض�الين ش�أن  الكتاب الذي أنزل ، والنبي الذي أرسل ، وأنّ  اZيمان به ، وذكر في سورة يونس

  .التكذيب بالكتب اZلھية 

إن في سورة التوبة بيانا لما يقول المنافقون عند نزول سورة من القرآن ، وذلك في  - 3

fْوِل  َوإَِذا أُنِزَلتْ (( : قوله تعالى  ُسfوَرةٌ أَْن آِمُنfوْا ِبfاZِّ َوَجاِھfُدوْا َمfَع َرُسfولِِه اْسfَتأَْذَنَك أُْولfُوْا الط)

َع اْلَقاِعِديَن  : ، وقريب من ھذا القول ف�ي آخ�ر س�ورة التوب�ة }  86{ :))ِمْنُھْم َوَقالُوْا َذْرَنا َنُكن م)

ن َيُقولُ ((  ا ال)ِذيَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُھْم إِيَماناً َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُھم م) ُكْم َزاَدْتُه َھـِذِه إِيَماناً َفأَم) أَي#

  . }  124{ :))َوُھْم َيْسَتْبِشُروَن 

أَْم َيُقولfُوَن اْفَتfَراهُ ُقfلْ ((: أما ما ورد في سورة يونس فبيان لما يقوله الكفار في الق�رآن 

ْثِلِه َواْدعُ  fن ُدوِن ّ
ِ َفأُْتوْا ِبُسوَرٍة م� ، ومث�ل ذل�ك }  38{ :)) إِن ُكنfُتْم َصfاِدِقينَ وْا َمِن اْسfَتَطْعُتم م�

َناٍت َقالَ ال)ِذيَن -َ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن ((: قولھم الذي حكاه القرآن  َوإَِذا ُتْتَلى َعلَْيِھْم آَياُتَنا َبي�

ْلُه ُقلْ َما َيكُ  ِبُع إِ-) َما ُيوَحى إِلَي) إِن�ي أََخاُف َغْيِر َھـَذا أَْو َبد� َلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي إِْن أَت) وُن لِي أَْن أَُبد�

  .} 15{ : ))َرب�ي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ  إِْن َعَصْيتُ 

أََو-َ َيfَرْوَن ((: في سورة التوبة ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكر إذا أصابھم ال�ب:ء  - 4 

ھُ  َتْيِن ُثم) -َ َيتُ أَن) ًة أَْو َمر) ر) ُرونَ ْم ُيْفَتُنوَن فِي ُكل� َعاٍم م) ك)   .} 126{ :)) وُبوَن َو-َ ُھْم َيذ)

fر# ((: وفي سورة يونس ذم لمن يصيبه الب:ء فيرعوي ثم يعود   َوإَِذا َمfس) ا_ِنَسfاَن الض#

َن َدَعاَنا لَِجنِبِه أَْو َقاِعداً أَْو َقآِئماً َفَلم)  ُه َكَذلَِك ُزي� س) هُ َمر) َكأَن ل)ْم َيْدُعَنا إَِلى ُضرi م) ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضر)

fى ((: ، وقوله تعالى } 12{ :))نَ لِْلُمْسِرِفيَن َما َكاُنوْا َيْعَملُو ُرُكْم فِي اْلَبر� َواْلَبْحِر َحت) ُھَو ال)ِذي ُيَسي�

َبٍة َوَفِرُحوْا ِبَھا َجاءْتَھا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاءُھُم اْلَمْوُج ِمن إَِذا ُكنُتْم فِي اْلُفْلِك َوَجَريْ  َن ِبِھم ِبِريٍح َطي�

يَن َلِئْن أَنَجْيَتَنfا ِمfْن َھfـِذِه  ُھْم أُِحيَط بِِھْم َدَعُوْا ّ
َ ُمْخلِِصيَن َلُه الد� وْا أَن) َنُكfوَنن� ِمfَن َل ُكل� َمَكاٍن َوَظن#
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اِكِريَن   َمfا َبْغfُيُكْم َعَلfى فَ . الش) fاُس إِن) َھfا الن) ا أَنَجاُھْم إَِذا ُھْم َيْبُغوَن فِي ا6َْرِض ِبَغْيِر اْلَحfق� َيfا أَي# َلم)

ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعمَ  ْنَيا ُثم) إَِليَنا َمْرِجُعُكْم َفُنَنب� َتاَع اْلَحَياِة الد#   } 23 – 22{ ))لُونَ أَنُفِسُكم م)

التوب��ة ب��راءة الرس��ول م��ن المش��ركين م��ع ا/م��ر بقت��الھم ، وف��ي ي��ونس وف��ي س��ورة  - 5

براءته من عملھم دون أمر بقتال ، بل باZعراض وتخلية السبيل وھذا نوع من المناسبة في قوله 

ا أَْعَملُ َوأََناْ َبِري((:  ُبوَك َفُقل ل�ي َعَملِي َوَلُكْم َعَملُُكْم أَنُتْم َبِريُئوَن ِمم) ا َتْعَملُوَن َوإِن َكذ) م) { : ))ٌء م�

41  {.  

ويرى السيوطي التشابه ب�ين مطل�ع س�ورة ا/ع�راف وس�ورة ي�ونس م�ن أوج�ه المناس�بة 

إن مطلعھا شبيه بمطلع س�ورة ا/ع�راف « : بينھما ، وھذا ما أدى إلى اZجمال والتفصيل فيھما 

م ، وبسط ف�ي ھ�ذه وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه في ا/عراف ، فاختصر ذكر عذابھ.. 

  .1» السورة أبلغ بسط فھي شارحة لما أجمل في سورة ا/عراف منه 

  وسورة يونسسورة ھود موضوعات 

 )ال�ر(ا في معناھا وموضوعھا وافتتاحھا بـفقة معھوقد نزلت بعد سورة يونس ، وھي مت

اZيم�ان بم�ا  واختتامھا بوصف اZس:م والقرآن والنبي ال�ذي ج�اء ب�الحق م�ن ّ� ، وال�دعوة إل�ى

جاء به الرسول صلى ّ� عليه وسلم ، وتفصيلھا ما أجم�ل ف�ي س�ورة ي�ونس م�ن أم�ور ا$عتق�اد 

من إثبات الوحي والتوحيد والبعث والمعاد والثواب والعقاب والحساب ، وإعجاز القرآن وإحكام 

وح آيات��ه ، ومحاّج��ة المش��ركين ف��ي ذل��ك وتح��ديھم ب��القرآن ، وذك��ر قص��ص بع��ض ا/نبي��اء كن��

  .وإبراھيم وھود وصالح ولوط وشعيب عليھم الس:م

قد تضمنت من آي ) عليه الس:م(لما كانت سورة يونس « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

التنبي��ه والتحري��ك للنظ��ر ، وم��ن العض��ات والتخوي��ف والتھدي��د والترھي��ب والترغي��ب ، وتقري��ع 

على حك�م الس�وابق ، ووج�وب التف�ويض المشركين والجاحدين والقطع بھم ، واZع:م بالجريان 

َل ((: فلما تقرر ھذا كله أتبع المجموع بقوله .. والتسليم  ْت ِمن ل)fُدْن اَلر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ُثم) ُفص�

  .2» } 1:  ھودسورة { ))َحِكيٍم َخِبيرٍ 

إن س��ورة ي��ونس ذك��ر فيھ��ا قص��ة ن��وح مختص��رة ج��دا ، مجمل��ة ، « : يق��ول الس��يوطي 

  .3» ت في ھذه السورة ، وبسطت بما لم يبسطه في غيرھا من السور فشرح

سورتي يونس وھود متواليتين في ترتيب المص�حف وف�ي ترتي�ب « : ويقول سيد قطب 

والعجيب أن ھناك ش�بھا كبي�را ب�ين ھ�اتين الس�ورتين وھ�اتين ، ف�ي الموض�وع ، . النزول أيضا 

يونس تحتوي على جانب م�ن القص�ص  إن سورة! ... وفي طريقة عرض ھذا الموضوع كذلك 
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إشارة إلى قصة ن�وح ، وإش�ارة إل�ى الرس�ل م�ن بع�ده ، وش�يء م�ن التفص�يل ف�ي قص�ة . مجمل 

ولكن القصص إنما يجيء في السورة شاھدا ، ومث�ا$ . موسى ، وإشارة مجملة إلى قصة يونس 

. فيھا جسم السورة  أما سورة ھود فالقصص. لتصديق الحقائق ا$عتقادية التي تستھدفھا السورة 

وھ��و وإن ج��اء ش��اھدا ومث��ا$ لتص��ديق الحق��ائق ا$عتقادي��ة الت��ي تس��تھدفھا ، إ$ أن��ه يب��دو في��ه أن 

  .  1» استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري ھو الھدف الواضح البارز 

  وسورة ھود سورة يوسفموضوعات 

، ا ، لما في ك�ّل م�ن قص�ص ا/نبي�اءھنزلت ھذه السورة بعد سورة ھود ، وھي مناسبة ل

وق�د تك�ررت قص�ة ك�ل نب�ي ف�ي أكث�ر م�ن . )  ص�لى ّ� علي�ه وس�لّم(وإثبات الوحي عل�ى النب�ي 

سورة في القرآن ، بأسلوب مختلف ، ولمقاصد وأھداف متنوع�ة ، بقص�د العظ�ة وا$عتب�ار ، إ$ 

ك�رت جمي�ع فص�ولھا بنح�و قصة يوسف عليه الّس:م ، فلم تذكر ف�ي غي�ر ھ�ذه الس�ورة ، وإنم�ا ذ

متتابع شامل ، ل5شارة إلى ما في القرآن من إعجاز ، سواء في القصة الكاملة أو في فصل منھا 

ذك�ر ّ� أقاص�يص ا/نبي�اء : ق�ال العلم�اء .  ، وسواء في حالة اZجمال أو حالة التفصيل والبي�ان

اين�ة عل�ى درج�ات الب:غ��ة ، ف�ي الق�رآن ، وكّررھ�ا بمعن�ى واح��د ف�ي وج�وه مختلف�ة ، بألف��اظ متب

وذكر قصة يوسف ولم يكررھا ، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تك�ّرر ، و$ عل�ى معارض�ة 

  . غير المتكرر ، واZعجاز لمن تأمل 

م�ن ) علي�ه الس�:م(ھذه السورة من جملة م�ا ق�ص علي�ه « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

وإنما أفردت على حدتھا ولم تنسق على قصص .. يت أنباء الرسل وأخبار من تقدمه مما فيه التثب

  . 2» الرسل مع أممھم في سورة واحدة لمفارقة مضمونھا تلك القصص 

إن يونس نزلت ثم ھود ثم يوسف ، وھذا وجه م�ن وج�وه المناس�بة ف�ي ترتي�ب ھ�ذه  - 1

  . 3السور الث:ث 

ن�د � ، ووج�وب تم التأكي�د ف�ي س�ورة ھ�ود عل�ى أن كت�اب � محك�م ، وأن�ه م�ن ع - 2

اZيمان بالتوحيد الخالص ، وذكر دعوة مجموعة من الرسل كھود وصالح ونوح ول�وط وش�عيب 

وموسى وھارون ، وكلھم دعوا أقوامھم للتوحيد الخالص ، وذكر عاقبة كفر أقوامھم وتك�ذيبھم ، 

  . من خ:ل قصته الكاملة ) عليه الس:م(فناسب أن يتم بذكر قصة يوسف 
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إن سورة النمل نزلت بعد سورة الشعراء ، وھي تمض�ي عل�ى نس�قھا ف�ي ا/داء ، وھ�ي 

م�ا عليھ(قص�ة داود وس�ليمان  زاد فيھ�افي بيان بقي�ة قص�ص ا/نبي�اء ، و كالتتمة لسورة الشعراء

fْن ِعَبfاِدِه َولََقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلماً َوَقاَ- اْلحَ (() : الس:م fَلَنا َعَلfى َكِثيfٍر م� ِ ال)fِذي َفض) (Zِ ْمُد

ًة َوَكَشَفْت ((: ، إلى قوله تعالى }  15{ : ))اْلُمْؤِمِنينَ  ا َرأَْتُه َحِسَبْتُه لُج) ْرَح َفَلم) ِقيلَ َلَھا اْدُخلِي الص)

ن َقَواِريَر َقاَل  ٌد م� َمر) ُه َصْرٌح م# ِ َعن َساَقْيَھا َقالَ إِن) (Zِ ْت َرب� إِن�ي َظَلْمُت َنْفِسي َوأَْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن

   .}  44{ :)) َرب� اْلَعاَلِمينَ 

  .1ن فيھا تفصي: لما أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي وإ

fا ِخْفfُتُكْم َفَوَھfَب لfِي ((: في سورة الشعراء  قصة موسىورد في   – 1 َفَفfَرْرُت ِمfنُكْم َلم)

إِْذ َقالَ ُموَسfى ((: وتفصيل ذلك في سورة النمل . }  20{:  ))ب�ي ُحْكماً َوَجَعَلنِي ِمَن اْلُمْرَسلِينَ رَ 

ْنَھا ِبَخَبٍر أَْو آِتfيُكم ِبِشfَھاٍب َقfَبٍس ل)َعل)ُكfْم َتْصfَطلُونَ  fا َجاءَھfا  . 6َِْھلِِه إِن�ي آَنْسُت َناراً َسآِتيُكم م� َفَلم)

ِ َرب� اْلَعfاَلِمينَ ُنوِدَي أَن ُبورِ  (
fاِر َوَمfْن َحْوَلَھfا َوُسfْبَحاَن  ُ  . َك َمfن ِفfي الن) (
fُه أََنfا  َيfا ُموَسfى إِن)

َھا َجان4 َول)ى ُمْدِبراً َوَلْم ُيَعق�ْب َيا ُموَسى َ- َتَخْف  . اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  ا َرآَھا َتْھَتز# َكأَن) َوأَْلِق َعَصاَك َفَلم)

ِحfيمٌ  . ن�ي َ- َيَخاُف َلَدي) اْلُمْرَسلُونَ إِ  لَ ُحْسناً َبْعَد ُسfوٍء َفfإِن�ي َغُفfوٌر ر) َوأَْدِخfلْ  . إِ-) َمن َظَلَم ُثم) َبد)

ُھfْم َكfاُنوا قَ  ْومfاً َيَدَك فِي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاء ِمْن َغْيِر ُسوٍء فِي تِْسِع آَياٍت إَِلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِمfِه إِن)

ِبfينٌ  . َفاِسِقينَ  ا َجاءْتُھْم آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقالُوا َھَذا ِسْحٌر م# َوَجَحfُدوا ِبَھfا َواْسfَتْيَقَنْتَھا أَنُفُسfُھْم  . َفَلم)

   .} 14 – 7{ : ))ُظْلماً َوُعلُّواً َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

َفأََخَذُھُم اْلَعَذاُب إِن) ِفfي َذلfَِك َ[َيfًة َوَمfا ((: ء في سورة الشعرا قصة صالحرد في و – 2

ْؤِمِنينَ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا إَِلى َثُموَد أََخاُھْم ((: وفصل ذلك في سورة النمل . }  158{ :)) َكاَن أَْكَثُرُھم م#

َ َفffإَِذا ُھffْم َفِريَقffاِن َيْخَتِصffُمونَ  (
َئِة َقْبffلَ َقffالَ َيff . َصffالِحاً أَِن اْعُبffُدوا  ffي� ا َقffْوِم لffَِم َتْسffَتْعِجلُوَن ِبالس)

َ َلَعل)ُكْم ُتْرَحُمونَ  (
ِ َبلْ  . اْلَحَسَنِة َلْوَ- َتْسَتْغِفُروَن  (
َعَك َقالَ َطاِئُرُكْم ِعنَد  ْرَنا ِبَك َوِبَمن م) ي) َقالُوا اط)

َقffالُوا  . ِتْسffَعُة َرْھffٍط ُيْفِسffُدوَن ِفffي ا6َْْرِض َوَ- ُيْصffلُِحونَ َوَكffاَن ِفffي اْلَمِديَنffِة  . أَنffُتْم َقffْوٌم ُتْفَتُنffونَ 

ا لَصَ  ِه َما َشِھْدَنا َمْھلَِك أَْھلِِه َوإِن) ُه َوأَْھَلُه ُثم) َلَنقُوَلن) لَِولِي� َتن) ِ َلُنَبي� (Zَوَمَكُروا َمْكراً  . اِدُقونَ َتَقاَسُموا ِبا

ْرَنfاُھْم َوَقfْوَمُھْم أَْجَمِعfينَ  . َيْشُعُرونَ  َوَمَكْرَنا َمْكراً َوُھْم َ-  ا َدم)  . َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكِرِھْم أَن)

َوأَنَجْيَنfا ال)fِذيَن آَمُنfوا َوَكfاُنوا  . َفِتْلَك ُبُيfوُتُھْم َخاِوَيfًة ِبَمfا َظَلُمfوا إِن) ِفfي َذلfَِك َ[َيfًة ل�َقfْوٍم َيْعَلُمfونَ 

ُقونَ     .}  53 – 45{:  ))َيت)

ْكَراَن ِمَن اْلَعfاَلِمينَ ((:  في سورة الشعراء لوطورد في قصة  – 3 َوَتfَذُروَن  . أََتأُْتوَن الذ#

ُكْم ِمْن أَْزَواِجُكم َبلْ أَنُتْم َقْوٌم َعاُدونَ  ، وفصل ذلك في سورة } 166 – 165{ : ))َما َخلََق َلُكْم َرب#

ن  . ْوِمِه أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم ُتْبِصُرونَ َولُوطاً إِْذ َقالَ لِقَ ((: النمل  َجالَ َشْھَوًة م� ُكْم َلَتأُْتوَن الر� أَِئن)
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َسffاء َبffلْ أَنffُتْم َقffْوٌم َتْجَھلffُونَ  ffن  . ُدوِن الن� َفَمffا َكffاَن َجffَواَب َقْوِمffِه إِ-) أَن َقffالُوا أَْخِرُجffوا آلَ لffُوٍط م�

ُھْم أُنَ  ْرَناَھا ِمَن اْلَغاِبِرينَ  . اٌس َيَتَطھ)ُرونَ َقْرَيِتُكْم إِن) َوأَْمَطْرَنا َعَلْيِھم  . َفأَنَجْيَناهُ َوأَْھَلُه إِ-) اْمَرأََتُه َقد)

َطراً َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِرينَ    . }  58 – 54{ : ))م)

  وسورة النملسورة القصص موضوعات 

في النزول كترتيبھما في المصحف  إن سورة النمل وسورة القصص مكيتان ، وترتيبھما

تظھ��ر مناس��بة ھ��ذه ، والس��ورتان تكم��:ن م��ا ورد م��ن قص��ص ا/نبي��اء ف��ي س��ورة الش��عراء ، و

 )عليه الس�:م(السورة لسورتي النمل والشعراء في أنھا تفصيل لما أوجز فيھما من قصة موسى 

.   

 ھم ي�وم القيام�ة كذلك فصلت ھذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنك�ارو

َما ((: وقد بين في سورة النمل  َما َيْھَتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضل) َفُقلْ إِن) َوأَْن أَْتلَُو اْلُقْرآَن َفَمِن اْھَتَدى َفإِن)

َوُنِريُد ((: ، وذكر في سورة القصص حرمة مكة وأن النبي سيفتحھا } 92{ : ))أََنا ِمَن اْلُمنِذِرينَ 

ُمن) عَ  ًة َوَنْجَعَلُھُم اْلَواِرِثينَ أَن ن)   . }  5{ : ))َلى ال)ِذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي ا6َْْرِض َوَنْجَعَلُھْم أَِئم)

َما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َرب) َھِذِه ((: لما تضمن قوله سبحانه « : يقول ابن الزبير الغرناطي  إِن)

َمَھا َوَلُه ُكل# َشْيءٍ  ، إل�ى } 91:س�ورة النم�ل { ))َوأُِمْرُت أَْن أَُكfوَن ِمfَن اْلُمْسfلِِمينَ  اْلَبْلَدِة ال)ِذي َحر)

س��يملك مك��ة ، ) علي��ه الس��:م(آخ��ر الس��ورة م��ن التخوي��ف والتھدي��د م��ا انج��ر مع��ه اZش��عار بأن��ه 

وم�ن ) علي�ه الس�:م(ويفتحھا تعالى عليه ، وي�ذل عت�اة ق�ريش ومتم�رديھم ، ويع�ز أتب�اع رس�وله 

أتبع سبحانه ذلك بما قّصه على نبيه من نظير ما أشار إليه م�ن . ؤمنين استضعفته قريش من الم

فتنة بني إسرائيل ، وابتداء امتح�انھم بفرع�ون ، واس�تي:ئه عل�يھم وفتك�ه بھ�م إل�ى أن أع�زھم � 

  . 1» وأظھرھم على عدوھم 

أن��ه س��بحانه لم��ا حك��ى ف��ي الش��عراء ق��ول : ظھ��ر ل��ي بع��د الفك��رة « : ويق��ول الس��يوطي 

َك ِفيَنا َولِيداً َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمfْن ُعُمfِرَك ِسfِنينَ ((: لموسى  فرعون َوَفَعْلfَت َفْعَلَتfَك ال)ِتfي .  َقالَ أََلْم ُنَرب�

ا ِخْفُتُكْم َفَوَھfَب ((: ، إلى قول موسى } 19 – 18{ : ))َفَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفِرينَ  َفَفَرْرُت ِمنُكْم َلم)

 :ق�ول موس�ى /ھل�ه ) ط�س النم�ل(وق�ال ف�ي . } 21{ : ))َوَجَعَلنِي ِمfَن اْلُمْرَسfلِينَ لِي َرب�ي ُحْكماً 

ولما كان على سبيل اZشارة واZجمال ، بسط في ھذه .. ، إلى آخره }  7{ )) :إِن�ي آَنْسُت َناراً ((

  .2» ما أوجز في السورتين ، وفصل ما أجمله فيھما على حسب ترتيبھما  –القصص  –السورة 

  وسورة القصص سورة العنكبوتوضوعات م
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ذكر اس��تع:ء فرع��ون وجبروت��ه ، وتفريق��ه الن��اس ش��يعا ، ب��س��ورة القص��ص افتتح��ت 

  م�ع قوم�ه) علي�ه الس�:م(ونجاة موسى واستضعافه بني إسرائيل بذبح أبنائھم واستحياء نسائھم ، 

ُح أَْبَناءُھْم َوَيْسَتْحيِي إِن) ِفْرَعْوَن َعVَ فِي ا6َْْرِض َوَجَعلَ أَْھَلَھا ِشَيعاً يَ (( ْنُھْم ُيَذب� ْسَتْضِعُف َطاِئَفًة م�

ُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسfِدينَ  قص�ة المس�لمين ف�ي ب�ذكر  س�ورة العنكب�وت افتتح�تو. } 4{ : ))نَِساءُھْم إِن)

مكة الذين فتنھم المشركون عن دينھم ، وعذبوھم على اZيمان بنحو أقل من تعذيب فرعون بن�ي 

fاُس ((:  ل ، حثا لھم على قوة التحمل والصبر ، وتسلية لھم بما وقع لم�ن ق�بلھمإسرائي أََحِسfَب الن)

ا َوُھْم َ- ُيْفَتُنونَ  ُ ال)ِذيَن َصfَدُقوا  . أَن ُيْتَرُكوا أَن َيُقولُوا آَمن) (
ا ال)ِذيَن ِمن َقْبلِِھْم َفَلَيْعَلَمن)  َوَلَقْد َفَتن)

  :ومن وجوه ا$تصال بين السورتين. 1}  3 – 2{ : ))اِذِبينَ َوَلَيْعَلَمن) اْلكَ 

س��ورة ن ب��ين الس��ورتين تش��ابھا ف��ي اZش��ارة إل��ى موض��وع الھج��رة ، فف��ي خاتم��ة إ – 1

إِن) ال)ِذي َفfَرَض َعَلْيfَك اْلُقfْرآَن ((:  )سلمآله وصلّى ّ� عليه و(القصص اZشارة إلى ھجرة النبي 

َك إَِلى َمَعاٍد ُق  ِبينٍ َلَراد# ب�ي أَْعَلُم َمن َجاء ِباْلُھَدى َوَمْن ُھَو فِي َضVٍَل م# وفي خاتمة  ،} 85{ :)) ل ر)

اَي ((: اZشارة إلى ھجرة المؤمنين  سورة العنكبوت َيا ِعَباِدَي ال)ِذيَن آَمُنوا إِن) أَْرِضي َواِسَعٌة َفإِي)

  .}  56{ : ))َفاْعُبُدونِ 

ف��ي تحدي��د الغاي��ة والغ��رض ، فف��ي س��ورة القص��ص بي��ان رتب��اط ب��ين الس��ورتين ا$ – 2

اُر اْ[ِخfَرةُ َنْجَعلَُھfا لِل)fِذيَن َ- ُيِريfُدوَن ُعلfُّواً ِفfي ((: العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين  ِتْلَك الfد)

ِقينَ  بة الحسنة للمؤمنين وفي ھذه السورة تقرير العاق ،}  83{ : ))ا6َْْرِض َوَ- َفَساداً َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمت)

fِة ُغَرفfاً َتْجfِري ((: الذين يعملون الصالحات  fَن اْلَجن) ُھم م� َئن) الَِحاِت َلُنَبو� َوال)ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص)

  .}  58{ : ))ِمن َتْحِتَھا ا6َْْنَھاُر َخالِِديَن ِفيَھا ِنْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ 

نج�د ف�ي « : وت وم�ا ج�اء بع�دھا م�ن س�ور فيق�ول سعيد حوى بين سورة العنكب�ويربط 

سورة العنكبوت ك:ما عن الكافرين والمن�افقين ، ونج�د ف�ي س�ورة ال�روم ك:م�ا ع�ن الك�افرين ، 

  .2» ونجد في سورتي لقمان والسجدة ك:ما عن الكافرين 

  

  موضوعات سورة الروم وسورة العنكبوت

غي�ر ) ال�م( ـف�إن ك�: منھم�ا افت�تح ب�تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت ف�ي المطل�ع ، 

مق��رون ب��ذكر التنزي��ل والكت��اب والق��رآن ، عل��ى خ��:ف القاع��دة الخاص��ة ف��ي المفت��تح ب��الحروف 
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وم�ن أوج�ه ا$تص�ال ب�ين  .1 المقطعة ، فإنھا كلھا قرنت بذلك إ$ ھاتين الس�ورتين وس�ورة القل�م

   : السورتين 

fا َجَعْلَنfا َحَرمfاً آِمنfاً ((: في سورة العنكبوت  عنف � تعالى أھل مكة – 1 أََوَلfْم َيfَرْوا أَن)

ِ َيْكُفfُرونَ  (
اُس ِمْن َحْولِِھْم أََفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة  ُف الن) ، أي أول�م يكفھ�م }  67{ : ))َوُيَتَخط)

ومُ ُغلِ ((: وذكر طائفة ھم أكثر منھم قوة في سورة الروم . ھذا في ا$عتبار ليتبينوا  ِفfي .  َبِت الر#

ن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَيْغلُِبونَ  ، فذكر تعالى غلب غيرھم لھ�م وأنھ�م }  3 – 2{ :)) أَْدَنى ا6َْْرِض َوُھم م�

  . ستكون لھم كرة ثم يغلبون وما ذاك إ$ بنصر � 

ْنَيا إِ-) َلْھٌو َوَما َھِذِه اْلَحَياةُ ا(( :وصف � تعالى الحياة الدنيا في سورة العنكبوت  – 2 لد#

اَر اْ[ِخfَرَة َلِھfَي اْلَحَيfَواُن َلfْو َكfاُنوا َيْعَلُمfونَ  ، وأتب�ع ذل�ك بتقل�ب حالھ�ا }  64{ : ))َوَلِعٌب َوإِن) الد)

ْنَيا ((: وبين علمھم بھا في سورة الروم . وأنھا $ تصفوا و$ تتم  fَن اْلَحَيfاِة الfد# َيْعَلُموَن َظfاِھراً م�

وما يعضد . ، أي لو علموا باطنھا لتحققوا أنھا لھو ولعب }  7{ : ))ِن اْ[ِخَرِة ُھْم َغاِفلُونَ َوُھْم عَ 

أََوَلْم َيِسيُروا فِي ا6َْْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال)ِذيَن ِمfن َقfْبلِِھْم ((: ك: ا/مرين قوله تعالى 

ًة َوأََثاُرو َناِت َفَما َكاُنوا أََشد) ِمْنُھْم ُقو) ا َعَمُروَھا َوَجاءْتُھْم ُرُسلُُھم ِباْلَبي� ا ا6َْْرَض َوَعَمُروَھا أَْكَثَر ِمم)

ُ لَِيْظلَِمُھْم َوَلِكن َكاُنوا أَنُفَسُھْم َيْظلُِمونَ  (
  . }  9{ : ))َكاَن 

ُروا ُقffلْ ِسfيُروا ِفfي ا6َْْرِض َفffانظُ ((: إن التوحي�د ف�ي س�ورة العنكب��وت ج�اء مجم�:  – 3

َ َعَلى ُكل� َشْيٍء َقِديرٌ  (
ْشأََة اْ[ِخَرَة إِن)  ُ ُينِشُئ الن) (
وفي س�ورة . }  20{ : ))َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلَق ُثم) 

ن ُتَراٍب ُثم) إَِذا أَنُتم َبَشٌر َتنَتِشُرونَ ((: الروم جاء مفص:  أَْن  َوِمْن آَياِتهِ  . َوِمْن آَياِتِه أَْن َخلََقُكم م�

ًة َوَرْحَمfًة إِن) ِفfي َذلfَِك َ[  fَود) ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً ل�َتْسُكُنوا إَِلْيَھا َوَجَعلَ َبْيَنُكم م) َيfاٍت ل�َقfْوٍم َخلََق َلُكم م�

ُرونَ  َماَواِت َوا6َْْرِض َواْخfِتVَُف أَْلِسfَنِتُكْم َوأَْلfَواِنكُ  . َيَتَفك) ْم إِن) ِفfي َذلfَِك َ[َيfاٍت َوِمْن آَياِتِه َخْلُق الس)

ffن َفْضffلِِه إِن) ِفffي َذلffَِك َ[َيffاٍت ل�َقffْوٍم  . ل�ْلَعffالِِمينَ  َھffاِر َواْبِتَغffاُؤُكم م� َوِمffْن آَياِتffِه َمَنffاُمُكم ِبالل)ْيffِل َوالن)

لُ ِمَن الس)  . َيْسَمُعونَ  َماِء َماًء َفُيْحِيfي ِبfِه ا6َْْرَض َبْعfَد َوِمْن آَياِتِه ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً َوُيَنز�

َماء َوا6َْْرُض ِبأَْمِرِه ُثم) إَِذا َدَعاُكْم  . َمْوتَِھا إِن) فِي َذلَِك َ[َياٍت ل�َقْوٍم َيْعِقلُونَ  َوِمْن آَياِتِه أَن َتُقوَم الس)

َن ا6َْْرِض إَِذا أَنfُتْم َتْخُرُجfونَ  fَماَواِت َوا6َْْرِض ُكfل4 ل)fُه َقfاِنُتونَ َوَلfُه َمfن ِفfي ا . َدْعَوًة م� َوُھfَو  . لس)

fَماَواِت َوا6َْْرِض  َوُھfَو  ال)ِذي َيْبfَدأُ اْلَخْلfَق ُثfم) ُيِعيfُدهُ َوُھfَو أَْھfَوُن َعَلْيfِه َوَلfُه اْلَمَثfلُ ا6َْْعَلfى ِفfي الس)

  .} 27 – 20{: ))اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

  مموضوعات سورة لقمان وسورة الرو

تتش��ابه س��ورة لقم��ان وس��ورة ال��روم ف��ي المطل��ع ، والمناس��بة بينھم��ا ت��تخلص بالتكام��ل 

وف�ي س�ورة لقم�ان . فالتقابل في حديث سورة الروم عن صراع ملوك الروم والف�رس : والتقابل 
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والتكام�ل ف��ي تن�وع اBي��ات ، وتفص�يل المواق�ف والعظ��ات ف�ي ب��اقي . ع�ن حكم�ة الف��رد الم�ؤمن 

ي سورة الروم م�دى اعت�زاز المش�ركين ب�أموالھم ورفض�ھم إش�راك غي�رھم ذكر فو .1السورتين 

قصة لقمان الحكيم العبد الصالح الذي أوصى ابنه بالتواضع وت�رك  في سورة لقمانفيھا ، وذكر 

  . التكبر

، فق�ال  س�ورتي ال�روم ولقم�انوصف ّ� تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث ف�ي  – 1

ال)fِذي َيْبfَدأُ اْلَخْلfَق ُثfم) ُيِعيfُدهُ َوُھfَو أَْھfَوُن َعَلْيfِه َوَلfُه اْلَمَثfلُ ا6َْْعَلfى ِفfي َوُھَو ((:  في سورة الروم

َماَواِت َوا6َْْرِض َوُھَو اْلَعِزيfُز اْلَحِكfيمُ  fا َخْلُقُكfْم َوَ- ((: ف�ي س�ورة لقم�ان وق�ال  .}  27{ : ))الس) م)

 َ (
  . }  28{ : )) َسِميٌع َبِصيرٌ َبْعُثُكْم إِ-) َكَنْفٍس َواِحَدٍة إِن) 

س��ورة أثب��ت ّ� تع��الى ف��ي كلت��ا الس��ورتين إيم��ان الم��ؤمنين بالبع��ث ، فق��ال ف��ي و – 2

ِ إَِلى َيfْوِم اْلَبْعfِث َفَھfَذا َيfْومُ ((:  العنكبوت (
 َوَقالَ ال)ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َواْ_ِيَماَن لََقْد لَِبْثُتْم فِي ِكَتاِب 

ُكْم ُكنُتْم َ- َتْعَلُمfونَ اْلبَ  وھ�ذا ع�ين إيق�انھم ب�اBخرة الم�ذكور ف�ي مطل�ع ھ�ذه  .}  56{ : ))ْعِث َوَلِكن)

َكاَة َوُھم ِباْ[ِخَرِة ُھْم ُيوِقُنونَ ((: السورة  Vََة َوُيْؤُتوَن الز)   .}  4{ : ))ال)ِذيَن ُيِقيُموَن الص)

المشركين من القلق وا$ض�طراب ، إذ  حكى ّ� تعالى في السورتين ما عليه حال – 3 

َوإَِذا ((:  س�ورة ال�روميضرعون إلى ّ� في وقت الشدة ، ويكفرون به وق�ت الرخ�اء ، فق�ال ف�ي 

ffْنُھم ِبffرَ  ْنffُه َرْحَمffًة إَِذا َفِريffٌق م� ِنيِبffيَن إَِلْيffِه ُثffم) إَِذا أََذاَقُھffم م� ُھffم م# ffاَس ُضffر4 َدَعffْوا َرب) ِھْم َمffس) الن) ب�

َ ُمْخلِِصيَن َلُه ((: سورة لقمان  وقال في. }  33{ : ))ْشِرُكونَ يُ  (
َلِل َدَعُوا  ْوٌج َكالظ# َوإَِذا َغِشَيُھم م)

اٍر َكُفورٍ  ْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا إِ-) ُكل# َخت) اُھْم إَِلى اْلَبر� َفِمْنُھم م# ا َنج) يَن َفَلم)   .}  32{ : ))الد�

  وسورة لقمان سورة السجدةعات موضو

تتشابه سورة السجدة وسورة لقمان في المطلع ، ووج�ه اتص�الھما ھ�و أن س�ورة الس�جدة 

fاَعِة (( :شرحت مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة س�ورة لقم�ان  َ ِعنfَدهُ ِعْلfُم الس) (
إِن) 

لُ اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما فِي ا6َْْرَحاِم وَ  اَذا َتْكِسُب َغداً َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبfأَي� أَْرٍض َوُيَنز� َما َتْدِري َنْفٌس م)

َ َعلِيٌم َخِبيرٌ  (
لvي�ة الس�ابقة بعض آي�ات ھ�ذه الس�ورة ش�رحا وتفص�ي: ف. 2}  43{ : ))َتُموُت إِن) 

   :كما يأتي 

fا ُثم) َيْعُرُج إَِلْيِه فِي َيوْ (( : في سورة السجدةقوله تعالى  – 1 م) ٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسfَنٍة م�

ونَ  اَعةِ ((:  في سورة لقمانتوضيح لقوله تعالى ، }  5{ : ))َتُعد# َ ِعنَدهُ ِعْلُم الس) (
  .  ))إِن) 
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ا َنُسوُق اْلَماء إَِلى ا6َْْرِض اْلُجfُرِز ((:  في سورة السجدةوقوله سبحانه  – 2 أََوَلْم َيَرْوا أَن)

في س�ورة تفصيل لقوله  ،}  27{ : ))ُج ِبِه َزْرعاً َتأُْكلُ ِمْنُه أَْنَعاُمُھْم َوأَنُفُسُھْم أََفVَ ُيْبِصُرونَ َفُنْخرِ 

لُ اْلَغْيثَ ((:  لقمان    .)) َوُيَنز�

ال)ِذي أَْحَسَن ُكfل) َشfْيٍء َخلََقfُه َوَبfَدأَ َخْلfَق اْ_ِنَسfاِن ِمfن ((:  في سورة السجدةوقوله  – 3

   .)) َوَيْعَلُم َما فِي ا6َْْرَحامِ (( : في سورة لقمانشرح لقوله ،  7:  ))ِطينٍ 

fَماِء إَِلfى ا6َْْرِض ((:  في سورة السجدةقوله و – 4 ُر ا6َْْمَر ِمَن الس) ش�رح ، }  5{ : ))ُيَدب�

اَذا َتْكِسُب َغداً ((:  في سورة لقمانلقوله    .)) َوَما َتْدِري َنْفٌس م)

fا لَِفfي َخْلfٍق َجِديfٍد َبfلْ ((:  ة السجدةفي سوروقوله  - 5 َوَقالُوا أَِئَذا َضَلْلَنا فِي ا6َْْرِض أَِئن)

ِھْم َكاِفُرونَ  ُكْم ُتْرَجُعونَ  . ُھم ِبلَِقاء َرب� لَ ِبُكْم ُثم) إَِلى َرب� َلُك اْلَمْوِت ال)ِذي ُوك�  – 10{: ))ُقلْ َيَتَوف)اُكم م)

  .)) َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبأَي� أَْرٍض َتُموتُ ((: لقمان في سورة إيضاح لقوله ،  } 11

لم�ا انط�وت س�ورة ال�روم « : بين السور ال�ث:ث ، فيق�ول  ويربط  ابن الزبير الغرناطي

على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه سبحانه ف�ي ع�الم الس�ماوات وا/رض ،وعل�ى 

يفا بأن مجموع تلك الشواھد من آيات الكتاب وش�واھده ذكر الفطرة ، ثم أتبعت بسورة لقمان تعر

فلما كانت سورة لقمان بما ب�ّين م�ن مض�منھا ... ود$ئله ، وأنه ھدى من شاء إلى سبيل الفطرة  

محتوية على التنبيه والتحريك على ما ذكر ، ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكھم ، أتبعھا 

ت��اب وأن��ه م��ن عن��ده ، وأن م��ا أنط��وى علي��ه م��ن ال��د$ئل س��بحانه بم��ا يحك��م بتس��جيل ص��حة الك

  . 1» والبراھين يرفع كل ريب ويزيل كل شك 

  وسورة السجدةسورة ا6حزاب موضوعات 

افت��تح س��بحانه س��ورة ا/ح��زاب ب��أمر نبي��ه ونھي��ه ع��ن الص��غو إل��ى الك��افرين والمن��افقين 

َ ((: وإتباعه ما يوحى إليه  (
ِق  بِي# ات) َھا الن) َ َكاَن َعلِيمfاً َيا أَي# (
 َوَ- ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن إِن) 

، وتنزيھ��ا لق��دره ع��ن محن��ة م��ن س��بق ل��ه ا$متح��ان مم��ن ق��دم ذك��ره ف��ي س��ورة }  1{ :)) َحِكيمffاً 

ن ل�َقاِئِه َوَجَعلْ ((: السجدة   ))َناهُ ُھًدى ل�َبِنfي إِْسfَراِئيلَ َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفVَ َتُكن فِي ِمْرَيٍة م�

، ولم��ا تحص��ل ف��ي س��ورتي لقم��ان والس��جدة مّم��ا يعق��ب الع��الم م��ن الخ��وف لغيب��ة العل��م } 23{ :

بالخواتم ، وما جرى في السورتين من اZش�ارة إل�ى الس�وابق ، ك�ان ذل�ك مظن�ة لتيئ�يس نب�ي � 

س�جدة بھ�ذه الس�ورة المض�منة م�ن وصالحي عباده ، فلھذا أعق�ب س�ورة ال) صلى � عليه وسلم(

ِ ((:  الت�أنيس والبش�ارة م��ا يج�ري عل��ى المعھ�ود م��ن لطف�ه تع��الى وس�عة رحمت��ه (
fلْ َعَلffى  َوَتَوك)

 ًVَوِكي ِ (Z2}  3{ : ))َوَكَفى بِا .  
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  وسورة فاطر سورة سبأموضوعات 

الس�ور « : ترتبط س�ورة س�بأ بس�ورة ف�اطر بتش�ابه المطل�ع ، يق�ول فخ�ر ال�دين ال�رازي 

س��ورتان منھ��ا ف��ي النص��ف ا/ول ، وھم��ا ا/نع��ام ، والكھ��ف ، : المفتتح��ة بالحم��د خم��س س��ور 

، والخامسة وھي فاتحة   –فاطر  –وسورتان في ا/خير ، وھما ھذه السورة ، وسورة الم:ئكة 

  . 1» الكتاب تقرأ مع النصف ا/ول ومع النصف ا/خير 

التوالي ، وسورتي سبأ وفاطر مرتب�ة عل�ى  وسورتي ا/نعام والكھف غير مرتبتين على

التوالي بتقديم سورة سبأ وتأخر سورة فاطر ؛ /ن سورة سبأ ت�رتبط م�ع س�ورة ا/ح�زاب بس�بب 

  .النزول ھو الذي كون المناسبة بين السورتين 

ُ اْلُمَنffاِفِقيَن ((: أن أب��ا س��فيان ق��ال لكف��ار مك��ة لم��ا س��معوا : وس��بب الن��زول   (
َب  لُِيَعffذ�

ُ َغُفffوَ  (
ُ َعَلffى اْلُمffْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنffاِت َوَكffاَن  (
وراً اْلُمَنافَِقffاِت َواْلُمْشffِرِكيَن َواْلُمْشffِرَكاِت َوَيُتffوَب 

ِحيماً  إن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ، ويخوفن�ا بالبع�ث ، }  73:  /حزابسورة ا{ ))ر)

 ))َبَلى َوَرب�ي َلُتْبَعُثن) ((: قل يا محمد : ، و$ نبعث ، فقال �  وال:ت والعزى $ تأتينا الساعة أبدا

وم��ن ذك��ر ھ��ذا الس��بب ظھ��رت « . وب��اقي الس��ورة تھدي��د لھ��م وتخوي��ف } 7:  التغ��ابنس��ورة {

  . 2» المناسبة بين ھذه السورة والتي قبلھا 

  وسورة فاطر سورة غافرموضوعات 

فتس��مى ذوات الح��اميم أو آل الح��اميم أو ) ح��م(س��ور الح��واميم تب��دأ ھ��ذه الس��ور بحرف��ي 

س��ورة غ��افر ، وس��ورة فص��لت ، وس��ورة الش��ورى ، : الح��واميم ، وھ��ي متوالي��ة ف��ي المص��حف 

  .وسورة الزخرف ، وسورة الدخان ، وسورة الجاثية ، وسورة ا/حقاف 

ُھfْم إَِلf((: وقد تحدثت سورة الزمر في أھل الجنة   َقfْوا َرب) fِة ُزَمfراً َوِسيَق ال)fِذيَن ات) ى اْلَجن)

َوَقالُوا  . َحت)ى إَِذا َجاُؤوَھا َوُفِتَحْت أَْبَواُبَھا َوَقالَ َلُھْم َخَزَنُتَھا َسVٌَم َعلَْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَھا َخالِِدينَ 

ةِ  أُ ِمَن اْلَجن) ِ ال)ِذي َصَدَقَنا َوْعَدهُ َوأَْوَرَثَنا ا6َْْرَض َنَتَبو) (Zِ اِملِينَ  اْلَحْمُدfُر اْلَعfِنْعَم أَْجfاء َفfُث َنَشfَحْي . 

ِھْم َوقُِضَي َبْيَنُھم ِبfاْلَحق� َوِقيfلَ  ُحوَن ِبَحْمِد َرب� اْلَحْمfُد َوَتَرى اْلَمVَِئَكَة َحاف�يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسب�

ِ َرب� اْلَعاَلِمينَ  (Zِ(( : }73 – 75  { .نين إلى الجنة وتبين سورة غافر ما أوصل المؤم .  

لم�ا « : ويربط اب�ن الزبي�ر الغرن�اطي ب�ين أول س�ور الح�واميم بس�ورة الزم�ر ، فيق�ول  

افتتح سورة الزمر با/مر باZخ:ص وذكر سببه ، والحامل بإذن � عليه وھو الكتاب ، وأعقب 

... ذلك بالتعريض بذكر من بنيت عل�ى قصص�ھم س�ورة ص ، وتتابع�ت اBي ف�ي ذل�ك الغ�رض 
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 حم((: لما أنطوت ھذه اBي من آثار عزته وقھره على ما أشير إلى بعضه أعقب سبحانه بقوله ف

ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  . (
  . 1» }  2 – 1{ : ))َتنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمَن 

  وسورة غافرسورة فصلت موضوعات 

الكريم  جاءت سورة فصلت بعد سورة غافر التي تدور حول الحجج التي أوردھا القرآن

ووجوب تطبي�ق اZس�:م ) صلى � عليه وآله وسلم(على أحقية الرسالة ، وجدوى إرسال محمد 

، وفي س�ورة فص�لت وص�ف للم�نھج ال�ذي يري�ده � ل5نس�انية بع�دما أفحمھ�م ف�ي وج�وب إتب�اع 

وفي سورة غافر بين � جل وع: الصراع العقلي والعلمي بين المؤمنين والمشركين . الرسول 

  . ، وجاءت سورة فصلت طبيعة المنھج الذي يسير عليه بعض المؤمنين 

لما تضمنت سورة غ�افر بي�ان ح�ال المعان�دين وجاح�دي « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

اBيات ، وأن ذلك ثمرة تكذيبھم وجدالھم ، وكان بن�اء الس�ورة عل�ى ھ�ذا الغ�رض ب�دليل افتتاحھ�ا 

، إلى ختم السورة ، ولم يق�ع }  82{ : ))َلْم َيِسيُروا فِي ا6َْْرِض أَفَ ((: فقال تعالى .. وختمھا بذلك 

في سورة الزمر شيء ، و$ من تكرار التحذير من  –الذي دارت عليه آي ھذه السورة  –التنبيه 

تكذيب اBيات ، فلما بنيت على ھذا الغرض أعقبت بذكر اBية العظيمة التي تحديت بھا العرب ، 

اح�ذروا م�ا ق�دم لك�م ، فق�د ج�اءكم :  سبحانه على الخلق ، وك�أن ق�د قي�ل لھ�م وقامت بھا حجة �

ِحيمِ ((: بأوضح آية وأعظ�م برھ�ان) صلى � عليه وسلم(محمد  ْحَمِن الfر) fَن الfر) ِكَتfاٌب  . َتنِزيfلٌ م�

َلْت آَياُتُه ُقْرآناً َعَرِبّياً ل�َقْوٍم َيْعَلُمونَ  لسورة العظيمة من بي�ان ، وتضمنت ھذه ا}  3 – 2{ : ))ُفص�

  . 2» عظيم الكتاب وج:لة قدره وكبير الرحمة به ما $ يوجد في غيرھا من أقرانھا 

أََو َلfْم َيِسfيُروا ِفfي ا6َْْرِض َفَينُظfُروا ((: وأجمل في سورة غافر ھ:ك م�ن عان�د وك�ذب 

ُ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال)ِذيَن َكاُنوا ِمن َقْبلِِھْم َكاُنوا ُھْم أَ  (
ًة َوآَثfاراً ِفfي ا6َْْرِض َفأََخfَذُھُم  َشد) ِمfْنُھْم ُقfو)

ِ ِمن َواقٍ  (
َن  وفصل في سورة فصلت من تعرض للھ:ك . }  21{ :)) بُِذُنوبِِھْم َوَما َكاَن َلُھم م�

ْثfلَ َصfاِعَقةِ ((: من ا/مم السابقة  إِْذ َجfاءْتُھُم  . َعfاٍد َوَثُمfودَ  َفإِْن أَْعَرُضوا َفُقلْ أَنَذْرُتُكْم َصfاِعَقًة م�

 Vََزلَ َمfا 6ََنfَن َ َقالُوا َلfْو َشfاء َرب# (
ُسلُ ِمن َبْيِن أَْيِديِھْم َوِمْن َخْلِفِھْم أَ-) َتْعُبُدوا إِ-)  fا ِبَمfا الر# ِئَكfًة َفإِن)

ا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا فِي ا6َْرْ  . أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ  ًة أََوَلfْم َفأَم) fا ُقfو) ِض ِبَغْيِر اْلَحق� َوَقالُوا َمfْن أََشfد# ِمن)

ًة َوَكffاُنوا ِبآَياِتَنffا َيْجَحffُدونَ  َ ال)ffِذي َخَلَقُھffْم ُھffَو أََشffد# ِمffْنُھْم ُقfو) (
َفأَْرَسffْلَنا َعَلffْيِھْم ِريحffاً  . َيfَرْوا أَن) 

ِحَساٍت ل�ُنِذيَقُھمْ  اٍم ن) ْنَيا َوَلَعَذاُب اْ[ِخَرِة أَْخfَزى َوُھfْم َ-  َصْرَصراً فِي أَي) َعَذاَب اْلِخْزيِ ِفي اْلَحَياِة الد#

وا اْلَعَمى َعَلى اْلُھَدى َفأََخَذْتُھْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُھوِن ِبَما  . ُينَصُرونَ  ا َثُموُد َفَھَدْيَناُھْم َفاْسَتَحب# َوأَم)

  .}  17 – 13{ : ))َكاُنوا َيْكِسُبونَ 
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  الشورى وسورة فصلتسورة موضوعات 

يرتبط مضمون سورة الشورى بمض�من س�ورة فص�لت ، ف�ي أنھم�ا تتح�دثان ف�ي الق�رآن 

ِحيمِ  . حم((: الكريم ففي فصلت قوله تعالى  ْحَمِن الfر) fَن الfر) fَلْت آَياُتfُه ُقْرآنfاً  . َتنِزيfلٌ م� ِكَتfاٌب ُفص�

َكfَذلَِك  . عسfق . حfم((: وف�ي س�ورة الش�ورى قول�ه تع�الى . }  3 – 1{:  ))َعَرِبّياً ل�َقْوٍم َيْعَلُمونَ 

ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  (
وف�ي الس�ورتين ح�ديث ع�ن . }  3 – 1{:  ))ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِلى ال)ِذيَن ِمن َقْبلَِك 

ُكْم َلَتْكُفffُروَن ِبال)ffِذي َخَلffَق ((: د$ئ��ل الوحداني��ة ، فف��ي س��ورة فص��لت  ا6َْْرَض ِفffي َيffْوَمْيِن ُقffلْ أَِئffن)

َر ِفيَھfا  . َوَتْجَعلُوَن َلُه أَنَداداً َذلَِك َرب# اْلَعاَلِمينَ  َوَجَعلَ ِفيَھا َرَواِسfَي ِمfن َفْوِقَھfا َوَبfاَرَك ِفيَھfا َوَقfد)

اِئلِينَ  اٍم َسَواء ل�لس) َماء َوِھيَ  . أَْقَواَتَھا فِي أَْرَبَعِة أَي) ُدَخfاٌن َفَقfالَ لََھfا َولmْfَِْرِض  ُثم) اْسَتَوى إَِلى الس)

َفَقَضاُھن) َسْبَع َسَماَواٍت فِي َيْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل� َسَماء  . ِاْئِتَيا َطْوعاً أَْو َكْرھاً َقاَلَتا أََتْيَنا َطاِئِعينَ 

ْنَيا ِبَمَصffاِبيَح َوِحْفظffاً َذلffَِك َتْقffِديُر ا ffَماء الffد# ffا الس) ن) وف��ي . } 12 – 9{ : ))ْلَعِزيffِز اْلَعلffِيمِ أَْمَرَھfا َوَزي)

fَماَواِت َوَمfا ِفfي ا6َْْرِض َوُھfَو اْلَعلfِي# اْلَعِظfيمُ ((: سورة الشورى  fَماَواُت  . َلُه َما فِي الس) َتَكfاُد الس)

ِھْم َوَيْسَتْغِفُروَن لِمَ  ُحوَن ِبَحْمِد َرب� ْرَن ِمن َفْوقِِھن) َواْلَمVَِئَكُة ُيَسب� َ ُھfَو َيَتَفط) (
ن فِي ا6َْْرِض أََ- إِن) 

ِحيمُ    . وفي السورتين حديث عن جزاء المؤمنين ومصير الكافرين . } 5 – 4{ : ))اْلَغفُوُر الر)

  وسورة الشورىسورة الزخرف موضوعات 

يرتبط مضمون سورة الزخ�رف بمض�مون س�ورة الش�ورى ، ف�ي ح�ديث الس�ورتين ع�ن 

المؤمنين ومصير الكافرين ، وفي الح�ديث ع�ن د$ئ�ل ق�درة �  القرآن ، وفي الحديث عن جزاء

  . تعالى ووحدانيته 

لما أخبر سبحانه بامتحان َخلف بن�ي إس�رائيل ف�ي ش�كھم « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

ب�التبري م�ن س�يء ح�الھم ، والتن�زه ع�ن س�وء ) صلى � عليه وس�لم(ووصى نبيه .. في كتابھم 

: أعقب ذل�ك بالقس�م ب�ه وعض�د الثن�اء علي�ه فق�ال .. اء على الكتاب العزيز وتكرر الثن.. محالھم 

ا َجَعْلَناهُ ُقْرآناً َعَرِبّياً ل)َعل)ُكْم َتْعِقلُونَ  . َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  . حم(( ُه ِفfي أُم� اْلِكَتfاِب َلfَدْيَنا َلَعلfِي4  . إِن) َوإِن)

  .1» } 4 – 1{:  ))َحِكيمٌ 

  وسورة الشورىلدخان سورة اموضوعات 

لم��ا « : ت�رتبط س�ورة ال�دخان بس�ورة الس�جدة ف��ي الح�ديث ع�ن الكت�اب ، يق�ول البق�اعي 

وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز م�ا ق�د أش�ير إلي�ه ، مم�ا ل�م ) حم السجدة(تضمنت سورة 

تنط��وي س��ورة غ��افر عل��ى ش��يء من��ه ، وحص��ل م��ن مجم��وع ذل��ك اZع��:م بتنزيل��ه م��ن عن��د � 
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اس�تفتح تع�الى . وتعلق الك:م بعضه ببعض إل�ى آخ�ر الس�ورة  .. له ، وكونه قرآنا عربيا وتفصي

  .1» سورة الدخان بما يكمل ذلك الغرض ، وھو التعريف بوقت إنزاله غلى السماء الدنيا 

  وسورة الدخانسورة الجاثية موضوعات 

لما تضمنت « : طي ترتبط سورة الجاثية بما تقدمھا من سور ، ويقول ابن الزبير الغرنا

السور الث:ث المتقدم�ة إيض�اح أم�ر الكت�اب، وعظ�يم بيان�ه ، وأن�ه ش�اف ك�اف ، وھ�دى ون�ور ، 

وكان أمر من كفر به من العرب أعجب شيء $نقطاعھم وعجزھم وقيام الحجة به عليھم ، حتى 

ناد إل�ى رضوا بالقتل والخزي في العاجل ، وما فاھوا بادع�اء معارض�ة ، و$ تش�وفوا إل�ى ا$س�ت

  .2» أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيه والمؤمنين على ما قد نصبه من الد$ئل . عظيم تلك المعارضة 

  وسورة محمدسورة الفتح موضوعات 

  : تظھر مناسبة ھذه السورة لما قبلھا من وجوه 

وا َفfإِذا َلِقيfُتُم ال)fِذيَن َكَفfرُ ((: إن سورة محمد أم�ر فيھ�ا بقت�ال الع�دو ووع�د بالنص�ر  – 1

fى َتَضfَع ا fا ِفfَداء َحت) fا َمّنfاً َبْعfُد َوإِم) وا اْلَوَثfاَق َفإِم) َقاِب َحت)ى إَِذا أَْثَخنُتُموُھْم َفُشد# ْلَحfْرُب َفَضْرَب الر�

ُ َ-نَتَصَر ِمْنُھْم َوَلِكن ل�َيْبلَُو َبْعَضُكم ِبَبْعٍض َوال)ِذيَن ُقِت  (
ِ أَْوَزاَرَھا َذلَِك َوَلْو َيَشاُء  (
لُوا ِفfي َسfِبيِل 

َفَھا َلُھمْ  . َسَيْھِديِھْم َوُيْصلُِح َباَلُھمْ  . َفَلن ُيِضل) أَْعَمالَُھمْ  َة َعر) َھا ال)ِذيَن آَمُنfوا .  َوُيْدِخلُُھُم اْلَجن) َيا أَي#

ْت أَْقَداَمُكمْ  َ َينُصْرُكْم َوُيَثب� (
: لنص�ر ف�ي س�ورة الف�تح وب�ين عاقب�ة ا. }  7 – 4{ )) :إِن َتنُصُروا 

ِبيناً (( ا َفَتْحَنا َلَك َفْتحاً م# َر َوُيِتم) ِنْعَمَتُه َعَلْيfَك َوَيْھfِدَيَك  . إِن) َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأَخ) ُ َما َتَقد) (
لَِيْغِفَر َلَك 

ْسfَتِقيماً  ُ َنْصfراً َعِزيfزاً  . ِصfَراطاً م# (
fِكيَنَة ِفfي ُقلfُوِب اْلُمffْؤِمِنيَن ُھfَو ال)fِذي أَنfزَ  . َوَينُصfَرَك  لَ الس)

ُ َعلِيماً َحِكيماً  (
َماَواِت َوا6َْْرِض َوَكاَن  ِ ُجُنوُد الس) (Zَِع إِيَماِنِھْم َو   .   }  4 – 1{: ))لَِيْزَداُدوا إِيَماناً م)

ْلِم َوأَ ((: لما قال في سورة محمد  – 2 ُ َمَعُكْم َفVَ َتِھُنوا َوَتْدُعوا إَِلى الس) (
نُتُم ا6َْْعَلْوَن َو

تض��منت س��ور الف��تح تفس��ير ھ��ذا اZجم��ال . ، وك��ان ھ��ذا إجم��ا$ } 35{: ))َوَلffن َيِتffَرُكْم أَْعَمffاَلُكمْ 

  . وبسطه 

  وسورة المرسVت سورة النبأموضوعات 

 في الك:م عن البعث وإثباته بالدليل ، وبيان ق�درة �ّ  سورة النبأ سورة المرس:تتشابه 

لfِينَ ((: المرس�:ت س�ورة عليه ، وتوبيخ الكف�ار المك�ذبين ب�ه ، فف�ي  ُثfم) ُنْتfِبُعُھُم  . أََلfْم ُنْھلfِِك ا6َْو)

ِبينَ  .َكَذلَِك َنْفَعلُ ِباْلُمْجِرِمينَ  . اْ[ِخِرينَ  ِھfينٍ  . َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ ل�ْلُمَكذ� fاء م) fن م) fم م� َفَجَعْلَنfاهُ  . أََلْم َنْخلُقك#

ِكfينٍ فِ  ْعلfُومٍ  . ي َقfَراٍر م) ِبينَ  . َفَقfَدْرَنا َفfِنْعَم اْلَقfاِدُرونَ  . إَِلfى َقfَدٍر م) أََلfْم َنْجَعfِل  . َوْيfلٌ َيْوَمِئfٍذ ل�ْلُمَكfذ�

اء ُفَراتاً .  أَْحَياء َوأَْمَواتاً  . ا6َْْرَض ِكَفاتاً  َوْيلٌ يْوَمِئٍذ  . َوَجَعْلَنا ِفيَھا َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسَقْيَناُكم م)
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ِبينَ   . َواْلِجَبfالَ أَْوَتffاداً  . أََلfْم َنْجَعfِل ا6َْْرَض ِمَھfاداً ((:  س�ورة النب�أوف�ي . }  27 – 16{ :)) ل�ْلُمَكfذ�

َھfاَر مَ  . َوَجَعْلَنfا الل)ْيfلَ لَِباسfاً  . َوَجَعْلَنfا َنfْوَمُكْم ُسfَباتاً  .َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواجfاً  َوَبَنْيَنfا  .َعاشfاً َوَجَعْلَنfا الن)

اجاً وَ .  َفْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً  اجاً َوأَنَزْلَنا ِمَن ا . َجَعْلَنا ِسَراجاً َوھ) ّباً لُِنْخِرَج ِبِه حَ  . ْلُمْعِصَراِت َماء َثج)

fاٍت أَْلَفافfاً  . َوَنَباتاً  اش�تراك الس�ورتين ف�ي وص�ف الجن�ة والن�ار ، ونع�يم و.  } 16 – 6{ : ))َوَجن)

م�ا أجم�ل ف�ي  س�ورة نب�أفّص�لت وق�د . قين وعذاب الكافرين ، ووص�ف ي�وم القيام�ة وأھوال�ه المت

َلffتْ ((: المرس��:ت س��ورة ، فق��ال تع��الى ف��ي س��ورة المرس��:ت َوَمffا  . لَِيffْوِم اْلَفْصffلِ  . 6َِي� َيffْوٍم أُج�

  .  } 14 – 12{:  ))أَْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصلِ 

ffوِر  . إِن) َيffْوَم اْلَفْصffِل َكffاَن ِميَقاتffاً ((: س��ورة النب��أ وق��ال س��بحانه ف��ي  َيffْوَم ُيffنَفُخ ِفffي الص#

َماء َفَكاَنْت أَْبَواباً  . َفَتأُْتوَن أَْفَواجاً  َرِت اْلِجَبfالُ َفَكاَنfْت َسfَراباً  . َوُفِتَحِت الس) َم َكاَنfْت  .َوُسfي� إِن) َجَھfن)

ffاِغيَن َمآبffاً  . ِمْرَصffاداً  إِ-) َحِميمffاً  .-) َيffُذوُقوَن ِفيَھffا َبffْرداً َوَ- َشffَراباً  . يَھffا أَْحَقابffاً َ-ِبِثffيَن ِف  . لِْلط)

اقاً     .}  26 – 17{ : ))َجَزاء ِوَفاقاً  . َوَغس)

 ))ُثم) َكV) َسfَيْعَلُمونَ  . َكV) َسَيْعَلُمونَ ((: وأما قوله تعالى : (( يقول ابن الزبير الغرناطي 

ِبينَ : ((د المتك�رر ف�ي قول�ه ، فمناس�ب للوعي�}  5 – 4 {: : ، وك�أن ق�د قي��ل  ))َوْيfلٌ َيْوَمِئfٍذ ل�ْلُمَكfذ�

  .1» سيعلمون عاقبة تكذيبھم 

  وسورة سبأسورة النازعات موضوعات 

عن القيامة وأحوالھ�ا ، وع�ن م�آل  الحديث ذكر فيھما بسورة النبأ سورة النازعاتتتعلق 

في الحديث ع�ن البع�ث والقيام�ة ، ا/ول�ى تؤك�د مطلع السورتين و. المتقين ، ومرجع المجرمين 

وجود البعث وما في�ه م�ن أھ�وال وحس�اب وج�زاء ، والثاني�ة افتتح�ت بالقس�م عل�ى وق�وع القيام�ة 

َذلfَِك اْلَيfْوُم ((اختتمت باZنذار بالعذاب القري�ب ي�وم القيام�ة  سورة النبأو.  لتحقيق ما في آخر عم

َخَذ إَِلى رَ  ِه َمآباً اْلَحق# َفَمن َشاء ات) َمْت َيfَداهُ  . ب� ا أَنfَذْرَناُكْم َعfَذاباً َقِريبfاً َيfْوَم َينُظfُر اْلَمfْرُء َمfا َقfد) إِن)

ختم�ت ب�الك:م عم�ا ف�ي س�ورة النازع�ات و .} 40 – 39{ : ))َوَيُقولُ اْلَكاِفُر َيا َلْيَتنِي ُكنُت ُتَرابfاً 

fاَن ُمْرَسfاَھا((: أولھا من إثبات الحشر والبعث ، وتأكد حدوث القيامة  fاَعِة أَي)  .َيْسأَلُوَنَك َعfِن الس)

َك ُمنَتَھاَھا . ِفيَم أَنَت ِمن ِذْكَراَھا َمfا أَنfَت ُمنfِذُر َمfن َيْخَشfاَھا . إَِلى َرب� ُھْم َيfْوَم َيَرْوَنَھfا َلfْم  . إِن) َكfأَن)

ًة أَْو ُضَحاَھا دليل والبرھان عل�ى مج�يء القيام�ة ، فكان ذلك كال}  46 – 42{ : ))َيْلَبُثوا إِ-) َعِشي)

   . وأھوالھا

َيfا (( :لما أوضحت سورة النب�أ ح�ال الك�افرين ف�ي قول�ه « : يقول ابن الزبير الغرناطي 

، عند نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما ي�راه ، وبع�د } 40{:  ))َلْيَتنِي ُكنُت ُتَراباً 

ر ما قد كانت حاله عليه في دني�اه م�ن اس�تبعاد عودت�ه أتبع ذلك بذك. ذكر تفصيل أحوال وأھوال 
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ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه م�ا يناس�ب .. قي أخراه ، وذكر ھون ذلك عليه سبحانه 

  . 1» الحال في قصد ا$تعاظ وا$عتبار 

لما ذكر في آخر ما قبلھا اZنذار بالعذاب يوم القيامة اقس�م ف�ي ھ�ذه « : ويقول أبو حيان 

لبعث يوم القيامة ، ولما كانت الموصوفات بھا مح�ذوفات وأقيم�ت ص�فاتھا مقامھ�ا ، وك�ان على ا

  . 2» لھذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا في المراد بھا 

  وسورة النازعات سورة عبسموضوعات 

أن النب��ي ، م��ن  ، فيم��ا ذك��ر ف��ي س��ورة النازع��اتالنازع��ات  بس��ورة تتعل��ق س��ورة ع��بس

الس��اعة ، أم��ا ف��ي س��ورة ع��بس ف��ذكر م��ن ينفع��ه من��ذر م��ن يخش��ى ) وس��لم ص��لى � علي��ه وآل��ه(

يناجيھم في أمر اZس:م ويدعوھم ) صلى � عليه وآله وسلم(، وھم الذين كان رسول ّ� اZنذار

مع فرع�ون ، وف�ي س�ورة ع�بس ج�اءت ) عليه الس:م(، وفي النازعات جاءت قصة موسى إليه 

كم�ا أن بينھم�ا تش�ابھا ف�ي موض�وع الح�ديث ع�ن ي�وم  ) .وس�لمصلى � عليه وآله (قصة محمد 

وص�فت  فس�ورة النازع�اتالقيامة وأھوالھا ، وإثبات البعث بمخلوقات ّ� في اZنس�ان والك�ون ، 

ُة اْلُكْبَرى(( :القيامة بقوله تعالى  ام) وص�فت بقول�ه  ، وفي سورة عبس}  34{ : ))َفإَِذا َجاءِت الط)

ةُ َفإَِذا ((: سبحانه  اخ)   . من أسماء يوم القيامة وھما ، }  33{ : ))َجاءِت الص)

أَأَنfُتْم أََشfد# َخْلقfاً ((لق السماء وا/رض والجب�ال أثبت ّ� البعث بخ وفي سورة النازعات

ffَماء َبَناَھffا اَھا .أَِم الس) ْرَض َبْعffَد َذلffَِك َوا6َْ  . َوأَْغَطffَش َلْيلََھffا َوأَْخffَرَج ُضffَحاَھا . َرَفffَع َسffْمَكَھا َفَسffو)

، } 30 – 27{ ))َمَتاعاً ل)ُكfْم َو6َِْنَعfاِمُكمْ  . َواْلِجَبالَ أَْرَساَھا . أَْخَرَج ِمْنَھا َماءَھا َوَمْرَعاَھا .َدَحاَھا

ffا  . َفْلَينُظffِر اْ_ِنَسffاُن إَِلffى َطَعاِمffهِ ((:  أثبت��ه بخل��ق اZنس��ان والنب��ات والطع��ام وف�ي س��ورة ع��بس أَن)

 . َوَزْيُتونfاً َوَنْخVfً  . َوِعَنبfاً َوَقْضfباً  .َفأَنَبْتَنا ِفيَھا َحّباً  . ُثم) َشَقْقَنا ا6َْْرَض َشّقاً  . ْلَماء َصّباً َصَبْبَنا ا

َتاعاً ل)ُكْم َو6َِْنَعاِمُكمْ  . َوَفاِكَھًة َوأَّباً  . َوَحَدائَِق ُغْلباً     .}  32 – 24{ : ))م)

:  ))إِن) ِفfي َذلfَِك َلِعْبfَرًة ل�َمfن َيْخَشfى((: ا قال س�بحانه لم« : يقول ابن الزبير الغرناطي 

َما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشfاَھا((: ، وقال  26 ا/خ�رى  –ع�بس  –، افتتح�ت ھ�ذه الس�ورة  45:  ))إِن)

  . 3» بمثال يكشف عن المقصود من حال أھل التذكر والخشية وجميل ا$عتناء الرباني بھم 

َما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَھا((: انه لما ذكر : ومناسبتھا لما قبلھا « : ويقول أبو حيان   ))إِن)

ص�لى (، ذكر في ھذه من ينفعه اZنذار ومن لم ينفعه اZنذار ، وھم ال�ذين ك�ان رس�ول �  45: 
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يناجيھم في أمر اZس:م ، عتبة بن ربيع�ة ، وأب�و جھ�ل ، وأب�ّي وأمي�ة وي�دعوھم ) � عليه وسلم

  .1» ليه إ

َما أَنَت ُمنِذُر َمfن َيْخَشfاَھا((شرح  –سورة عبس  –مقصودھا « : ويقول البقاعي    ))إِن)

بأن الم�راد ا/عظ�م تزكي�ة القاب�ل للخش�ية ب�التخويف بالقيام�ة الت�ي ق�ام ال�دليل عل�ى الق�درة عليھ�ا 

أع�رض م�ع قي�ام بابتداء الخلق من اZنسان ، وبكل من ا$بتداء واZعادة لطعامه والتعج�ب مم�ن 

الدليل  واZشارة إلى أن ا$ستغناء والترف أمارة اZعراض وعدم القابلية والتھيؤ للكفر والفجور 

  . 2»، وإلى أن المصائب أمارة للطھارة واZقبال واستكانة القلوب وسمو النفوس لشريف ا/عمال

  وسورة ا-نفطار سورة المطففينموضوعات 

ذكر ّ� تعالى في وقد .  توضيح أحوال يوم القيامة فينفي سورة ا$نفطار وسورة المطف

 ف�ي س�ورة المطفف�ينوذكر ، } 11 – 10{ : ))ِكَراماً َكاِتِبينَ  . َوإِن) َعَلْيُكْم َلَحاِفِظينَ ((:  ا$نفطار

ْرُقfومٌ ((: ما يكتبه الحافظون  ذك�ر ّ� و.  يجع�ل ف�ي علي�ين ، أو ف�ي س�جين، }  20{ : ))ِكَتاٌب م)

أبرار وفجار في كل من السورتين ، وذك�ر م�آل ك�ل فري�ق ، : تصنيف الناس إلى فريقين  تعالى

  .  ، وإما إلى النارإلى الجنة  إما

َوإِن) َعَلffْيُكْم ((: لم��ا ق��ال س��بحانه ف��ي س��ورة ا$نفط��ار « : يق��ول اب��ن الزبي��ر الغرن��اطي 

بوقوع الجزاء على جزئي�ات ا/عم�ال،  ، وكان مقتضى ذلك اZشعار ))ِكَراماً َكاِتِبينَ  . َلَحاِفِظينَ 

أتبع اBية المتقدمة بجزاء من عمل عم: يتوھم فيه قرب المرتكب ، وھ�و .. وأنه $ يفوت عمل 

  . 3» من أكبر الجرائم ، وذلك التطفيف في المكيال والميزان 

، شقياء ويوم الج�زاء وعظ�م ش�أن يوم�هلما ذكر تعالى السعداء وا/« : أبو حيان  ويقول

كر ما أعد لبعض العصاة ، وذّكرھم بأخس ما يقع من المعصية ، وھ�ي التطفي�ف ال�ذي $ يك�اد ذ

  . 4»  يجدي شيئا في تثمير المال وتنميته

اشتمال ھذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين ھن�اك عل�ى « : ويقول اBلوسي 

  .5» زيادة تفصيل 

  وسورة ا-نفطار سورة ا_نشقاقموضوعات 

ا$نشقاق وما قبلھا وھي سور المطففين وا$نفطار والتكوير كلھا في : ور ا/ربعة السإن 

صفة حال يوم القيامة ، ذكرت على ترتيب ما يقع فيه ، فغالب ما وقع ف�ي التك�وير ، وجمي�ع م�ا 

وقع في ا$نفطار يقع في صدر يوم القيامة ، وأغل�ب م�ا ذك�ر ف�ي المطفف�ين ف�ي أح�وال ا/ش�قياء 
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وعنيت سورة ا$نشقاق بالجمع بين ما يحدث من مق�دمات  .1تقين ا/برار في اBخرة الفجار والم

ومشاھد اBخرة الرھيبة وبين ما يعقب ذلك م�ن الحس�اب اليس�ير /ھ�ل اليم�ين والحس�اب العس�ير 

وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة ، وفي ھذه ذك�ر كيفي�ة عرض�ھا ي�وم .  /ھل الشمال

  . القيامة

لما تقدم في ا$نفطار التعريف بالحفظة وإحصائھم عل�ى « : ابن الزبير الغرناطي يقول 

العباد في كتبھم ، وعاد الك:م إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقر ذلك ، إلى قوله تعالى 

ينَ ((:  f((: ، وقوله } 18{ : ))إِن) ِكَتاَب ا6َْْبَراِر َلفِي ِعل�ي� ينٍ إِن) ِكَتاَب الُفج) . }  7{ : ))اِر لَِفfي ِسfج�

ب�ذكر ھ�ذه الكت�ب ف�ي القيام�ة عن�د الع�رض ، وأن أخ�ذھا  –ف�ي س�ورة ا$نش�قاق  –اتبع ذلك ھنا 

با/يمان عنوان السعادة ، وأخذھا وراء الظھ�ر عن�وان الش�قاء ، إذ تق�دم ف�ي الس�ورتين قب�ل ذك�ر 

في س�جين إل�ى ي�وم الع�رض الكتب واستقرارھا بحسب اخت:ف مضمناتھا منھا في عليين ومنھا 

  .  2» فيؤتى كل كتابه 

{ :   ))ِكَراماً َكاِتِبينَ  . َوإِن) َعَلْيُكْم َلَحاِفِظينَ ((لما قال في ا$نفطار « : ويقول السيوطي 

كت��اب : ذك��ر ف��ي ھ��ذه الس��ورة ح��ال م��ا يكتب��ه الحافظ��ان ، وھ��و . ، وذل��ك ف��ي ال��دنيا } 11 – 10

ن ، وذلك أيضا في الدنيا ، لكنه عقب بالكتابة ، إما في يومه مرقوم جعل في عليين ، أو في سجي

  . 3» ، أو بعد الموت في البرزخ 

ف��ي س��ورة ا$نفط��ار التعري��ف بالحفظ��ة « : وأوج��ز اBلوس��ي وج��ه ترتي��ب ھ��ذه الس��ور

  .4»الكاتبين ، وفي سورة المطففين مقر كتبھم ، وفي سورة ا$نشقاق عرض الكتب يوم القيامة

  وسورة ا-نشقاقالبروج سورة موضوعات 

، شتمال السورتين على وع�د الم�ؤمنينامناسبة ھذه السورة في مضمونھا لما قبلھا ، ھو 

أن ّ� عل��يم بم��ا يجم��ع  س��ورة اZنش��قاقتض��منت و .ووعي��د الك��افرين ، والتنوي��ه بعظم��ة الق��رآن

واع ا/ذى والم��ؤمنين مع��ه م��ن أن�� )س��لّمآل��ه وص��لى ّ� علي��ه و(المش��ركون ف��ي ص��دورھم للنب��ي 

الم��ادي ، كالض��رب والقت��ل والتع��ذيب ف��ي ح��ر الش��مس ، وا/ذى المعن��وي ، م��ن حق��د وحس��د، 

أن ھ�ذا ش�أن م�ن تق�دمھم  سورة الب�روجوعداوة ، ومكر ، وخوف على فوت المنافع ، وذكر في 

  . وفي ھذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين.  من ا/مم الكافرة الفاجرة

ص��لى � علي��ه (المقص��ود م��ن ھ��ذه الس��ورة تس��لية النب��ي « : يق��ول فخ��ر ال��دين ال��رازي 

وأصحابه عن إيذاء الكفار وكيفية تلك التس�لية ھ�ي ان�ه تع�الى ب�ين أن س�ائر ا/م�م الس�الفة ) وسلم
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وختم ذل�ك ب�أن ب�ين أن ك�ل الكف�ار . كانوا كذلك مثل أصحاب ا/خدود ومثل فرعون ومثل ثمود 

ِحيطٌ (( :بوجه آخر وھو قوله  كانوا في التكذيب ، ثم عقب ھذا الوجه ُ ِمن َوَراِئِھم م# (
 20:  ))َو

َبلْ ُھَو (( :، ذكر وجھا ثالثا وھو أن ھذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ ممتنع التغيير وھو قوله 

ِجيدٌ    .  1» ، فھذا ترتيب السورة }  21{ )) :ُقْرآٌن م)

تف�ات وع�دول ع�ن الخط�اب ال�وارد ويرى ابن الزبير الغرناطي أن سورة البروج فيھا ال

وردت ھ�ذه الس�ورة ف�ي مع�رض ا$لتف�ات والع�دول إل�ى إخب�ار نب�ي � « : في سورة ا$نش�قاق 

بما تضمنته ھذه السورة من قصة أصحاب ا/خدود وقد تقدم ھذا الضرب ) صلى � عليه وسلم(

و أق��رب فيم��ا ب��ين ف��ي س��ورة المجادل��ة وس��ورة س��بأ ، وبين��ا وقوع��ه ف��ي أنف��س الس��ور وبينھ��ا وھ��

  .2» السورتين وأوضح 

لم�ا ذك�ر أن�ه تع�الى أعل�م بم�ا « : ويفصل أبو حيان في قول ال�رازي وف�ي بي�ان التس�لية 

وللمؤمنين م�ن المك�ر والخ�داع وإذاي�ة م�ن أس�لم ب�أنواع ) صلى � عليه وسلم(يجمعون للرسول 

ض��ع أجس��اد م��ن م��ن ا/ذى كالض��رب والقت��ل والص��لب والح��رق بالش��مس وإحم��اء الص��خر وو

ذكر أن ھذه الشنش�نة كان�ت ف�يمن تق�دم م�ن ا/م�م يع�ذبون بالن�ار ، وأن . يريدون أن يفتنوه عليه 

أولئك الذين اعرضوا على النار كان لھم من الثبات في اZيمان ما م�نعھم أن يرجع�وا ع�ن دي�نھم 

م�ؤمنين م�ن كف�ار أو يحرموا ،وأن أولئ�ك ال�ذين ع�ذبوا عب�اد � ملعون�ون فك�ذلك ال�ذين ع�ذبوا ال

  .3» قريش ملعونون ، فھذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذب 

مقص��ودھا الد$ل��ة عل��ى الق��درة عل��ى مقص��ود ا$نش��قاق ال��ذي ھ��و « : ويق��ول البق��اعي 

صريح آخرھا من تنعيم الولي وتعذيب الش�قي بم�ن عذب�ه ف�ي ال�دنيا مم�ن $ يمك�ن ف�ي الع�ادة أن 

  .4»حده تسلية لقلوب المؤمنين ، وتثبيتا لھم على أذى الكافرينيكون عذابه ذلك إ$ من � و

  وسورة البروج سورة الطارقموضوعات 

إن مضمون السورتين متحد ، فسورة البروج مضمونھا الفتن ، وتسلية المؤمنين بأن ما 

وسورة الطارق مضمونھا إبراز المظاھر الواض�حة . أصابھم قد أصاب غيرھم ما ھو أكب منه 

التشابه في الك:م عن البعث والمع�اد و. اZلھية ، وھو ا$نتصار للمظلومين ولو بعد حين للقدرة 

  .وعن صفة القرآن للرّد على المشركين المكّذبين به وبالبعث 
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ُه ُھَو ُيْبِدُئ َوُيِعيدُ ((: ففي سورة البروج   ُه َعَلfى ((: ، وفي ھذه السورة }  13{ : ))إِن) إِن)

ِجيدٌ ((:  البروج، وفي السورة }  8{ :  ))َرْجِعِه لََقاِدرٌ  ْحُفfوظٍ  . َبلْ ُھَو ُقْرآٌن م)  21{  ))فِي َلْوٍح م)

ُه َلَقْولٌ َفْصلٌ ((: ، وفي ھذه السورة }  22 –   . 13: )) إِن)

ُ َعَلى ُكل� َشْيٍء ((: لما قال تعالى في سورة البروج « : يقول ابن الزبير الغرناطي  (
َو

ِحffيطٌ ((، }  9{ : ))َشffِھيدٌ  ُ ِمffن َوَراِئِھffم م# (
، وك��ان ف��ي ذل��ك تعري��ف العب��اد بأن��ه }  20{ : ))َو

سبحانه $ يغيب عنه شيء و$ يفوته ھارب ، أردف ذلك بتفصيل يزيد في إيضاح ذلك التعريف 

ا َعَلْيَھا((: الجملي ، من شھادته سبحانه على كل شيء ، وإحاطته به  { : ))َحاِفظٌ  إِن ُكل# َنْفٍس ل)م)

ل�يعلم العب�د أن�ه ل�يس بمھم�ل و$ .. ، فأعلم سبحانه بخص�وص ك�ل نف�س بم�ن يحف�ظ أنفاس�ھا } 4

  . 1)) مضيع 

ھما متآخيتان فقرنتا ، وقدمت ا/ولى لطولھا ، وذكرا بعد اZنشقاق « : ويقول السيوطي 

  .2» للمؤخاة في ا$فتتاح بذكر السماء 

  قوسورة الطار سورة ا6علىموضوعات 

تظھر صلة ھذه السورة بما قبلھ�ا ف�ي أن س�ورة الط�ارق ذك�رت خل�ق اZنس�ان ف�ي قول�ه 

اء َدافِقٍ ((: تعالى  ْجfعِ ((: وبدء خل�ق النب�ات ف�ي قول�ه ، }  6{ : ))ُخلَِق ِمن م) fَماء َذاِت الر)  .َوالس)

ْدعِ  أشمل م�ن خل�ق ما ھو أعم ووسورة ا/على تحدثت في. }  12 – 11{ : )) َوا6َْْرِض َذاِت الص)

ى((: اZنس��ان وغي��ره  َوال)ffِذي أَْخffَرَج ((: وخل��ق النب��ات ف��ي قول��ه ، }  2{ : ))ال)ffِذي َخَلffَق َفَسffو)

والمتأمل /خر سورة الطارق وأول سورة ا/على . }  5 – 4{ : ))َفَجَعَلُه ُغَثاء أَْحَوى .اْلَمْرَعى

  .يشعر كأن السورتين قطعة واحدة 

لما قال سبحانه مخبرا عن عمه الكفار في ظ:م حيرتھم « : اطي يقول ابن الزبير الغرن

ُھffْم َيِكيffُدوَن َكْيffداً (( ، وك��ان وق��وع ھ��ذا م��ن العبي��د المح��اط بأعم��الھم  }15: س��ورة الط��ارق { ))إِن)

ودقائق أنفاسھم وأحوالھم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء عظيم أمر الخلق جل ج:له 

بتنزي�ه رب�ه ا/عل�ى ع�ن ش�نيع ) عليه الس�:م(، أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه وتعالى ع:ءه وشأنه 

  . 3» اعتدائھم وافترائھم 

قصة النبات في ھذه الس�ورة أبس�ط ، كم�ا إن قص�ة اZنس�ان ھن�اك « : ويقول السيوطي 

  . 4» نعم ما في ھذه السورة أعم من جھة شموله ل5نسان وسائر المخلوقات . أبسط 

  وسورة ا6على لغاشيةسورة اموضوعات 
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تفصيل وتبسيط لما جاء في س�ورة ا/عل�ى م�ن أوص�اف الم�ؤمن والك�افر  سورة الغاشية

ُر َمffن َيْخَشffى((: ا/عل��ى س��ورة والجن��ة والن��ار إجم��ا$ ، فلم��ا ق��ال تع��الى ف��ي  ك) ُبَھffا  . َسffَيذ) َوَيَتَجن)

اَر اْلُكْبَرى . ا6َْْشَقى fى . ُمfوُت ِفيَھfا َوَ- َيْحَيfىُثم) َ- يَ  . ال)ِذي َيْصَلى الن) َوَذَكfَر .  َقfْد أَْفَلfَح َمfن َتَزك)

ِه َفَصل)ى ْنَيا . اْسَم َرب�   . }  17 -10{:  ))َواْ[ِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبَقى . َبلْ ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الد#

اِصfَبةٌ َعاِمَلfٌة  . ُوُجfوهٌ َيْوَمِئfٍذ َخاِشfَعةٌ ((: بقول�ه  سورة الغاش�يةفصل ذلك في  َتْصfَلى  . ن)

َ- ُيْسfِمُن َوَ- ُيْغِنfي ِمfن  . ل)fْيَس َلُھfْم َطَعfاٌم إِ-) ِمfن َضfِريعٍ  . ُتْسfَقى ِمfْن َعfْيٍن آِنَيfةٍ  . َناراً َحاِمَيfةً 

اِعَمfةٌ ((ثم ذكر صفات وأحوال المؤمنين ، }  7 -2{  ))ُجوعٍ   .لَِسfْعِيَھا َراِضfَيةٌ  . ُوُجfوهٌ َيْوَمِئfٍذ ن)

ff ْرُفوَعffةٌ  . ِفيَھffا َعffْيٌن َجاِرَيffةٌ  . -) َتْسffَمُع ِفيَھffا َ-ِغَيffةً  . ٍة َعالَِيffةٍ ِفffي َجن) َوأَْكffَواٌب  . ِفيَھffا ُسffُرٌر م)

ْوُضوَعةٌ  : ولم�ا ق�ال تع�الى ف�ي ا/عل�ى . } 16 -8 {:)) َوَزَراِبfي# َمْبُثوَثfةٌ  .َوَنَمfاِرُق َمْصfفُوَفةٌ  . م)

أبان صفة الجنة في اBيات السابقة أكثر من صفة النار ، تحقيقا لمعن�ى  ))َواْ[ِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبَقى((

  . الخيرية

من تنزيه � سبحانه وتع�الى ع�ن ) سبح(مقصودھا شرح ما في آخر « : يقول البقاعي 

العبث بإثبات الدار اBخرة التي الغاشية مبدؤھا ، وذكر ما فيھا لkتقى وا/ش�قى ، والد$ل�ة عل�ى 

  . 1»  القدرة عليھا

ُر َمfن َيْخَشfى((: لما أشار سبحانه في س�ورة ا/عل�ى بقول�ه « : يقول السيوطي  ك)  . َسfَيذ)

ُبَھا ا6َْْشَقى اَر اْلُكْبَرى . َوَيَتَجن) إلى الم�ؤمن  ))َواْ[ِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبَقى((: إلى قوله )) ال)ِذي َيْصَلى الن)

فبس�ط ص�فة الن�ار والجن�ة مس�تندا . في ھ�ذه الس�ورة  والكافر ، والنار والجنة إجما$ ، فصل ذلك

اِصffَبةٌ ((: إل��ى أھ��ل ك��ل منھم��ا ، عل��ى نم��ط م��ا ھنال��ك ، ول��ذا ق��ال ھن��ا  : ف��ي مقاب��ل )) َعاِمَلffٌة ن)

في )) َ- ُيْسِمُن َوَ- ُيْغنِي ِمن ُجوعٍ (( :إلى )) َتْصَلى َناراً َحاِمَيةً : ((وقال ھنا . ھناك  ))ا6َْْشَقى((

اَر اْلُكْبَرى((: مقابل    . 2»ھناك  ))َيْصَلى الن)

  وسورة الغاشيةسورة الفجر موضوع 

أش��قياء وس��عداء ، أص��حاب الوج��وه : قس��مة الن��اس إل��ى ف��ريقين  س��ورة الغاش��يةتض��منت 

عاد : على ذكر طوائف من الطغاة  سورة الفجرواشتملت  .الخاشعة ، وأصحاب الوجوه الناعمة 

يق ا/ول ، وطوائف من المؤمنين المھتدين الشاكرين نعم �N ، وثمود وفرعون الذين ھم من الفر

  . الذين ھم في عداد الفريق الثاني ، فكان الوعد والوعيد حاص: في السورتين

ُوُجfوهٌ ((، و}  2{ : ))ُوُجfوهٌ َيْوَمِئfٍذ َخاِشfَعةٌ ((:  لما ذك�ر فيم�ا قبلھ�ا« : يقول أبو حيان 

اِعَمfةٌ  ، أتبعھ�ا ب�ذكر الطوائ�ف المتكب�رين المك�ذبين المتجب�رين ال�ذين وج�وھھم }  8{ : ))َيْوَمئٍِذ ن)
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ةُ ((: خاشعة ، وأشار إلى الصنف اBخر الذين وجوھھم ناعمة بقوله  ْفُس اْلُمْطَمِئن) ُتَھا الن) :  ))َيا أَي)

كَ ((: ، وقال ھنا  23: )) إِ-) َمن َتَول)ى َوَكَفرَ ((: ، وأيضا لما قال  27 } 14{:))َلِباْلِمْرَصfادِ  إِن) َرب)

  .1» ، تھديدا لمن كفر وتولى 

مقصودھا ا$ستد$ل على آخر الغاشية اZي�اب والحس�اب ، وأدل م�ا « : ويقول البقاعي 

فيھا على ھذا المقص�ود الفج�ر بانفج�ار الص�بح ع�ن النھ�ار الماض�ي ب�ا/مس م�ن غي�ر ف�رق ف�ي 

النوم با$نتشار ف�ي ض�ياء النھ�ار لطل�ب  شيء من الذات وانبعاث النيام من الموت ا/صغر وھو

  .2» المعايش للمجازاة في الحساب بالثواب والعقاب 

  وسورة الفجرسورة البلد موضوع 

سورة الفجر من أحب المال ، وأكل �N تعالى في  فقد ذم بين سورتي البلد والفجر تكامل

ل التي تطلب من ص�احب الخصا سورة البلدذكر في و. ، ولم يحض على طعام المسكين التراث

�N تع�الى به ختم وما .  )المجاعة(واZطعام في يوم المسغبة ) إعتاق العبيد(المال من فك الرقبة 

طري�ق ا$طمئن�ان  في س�ورة البل�دوذكر  .بيان حال النفس المطمئنة في اBخرة سورة الفجر من 

َكV) َبل -) ((: ورد في سورة الفجر . يات �N ومخالفة أوامر الرحمنوحّذر من ضده وھو الكفر بآ

وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ  . ُتْكِرُموَن اْلَيِتيمَ  َفVَf ((: وفي سورة البل�د . }  18 – 17{ : ))َوَ- َتَحاض#

 . َيِتيماً َذا َمْقَرَبةٍ  . ْسَغَبةٍ أَْو إِْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي مَ .  َفك# َرَقَبةٍ  . َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبةُ  . اْقَتَحَم اْلَعَقَبةَ 

َوِجfيَء ((: وختمت سورة الفج�ر ب�الك:م عل�ى الك�افرين . } 16 – 11{ : ))أَْو ِمْسِكيناً َذا َمْتَرَبةٍ 

ْكَرى ُر اْ_ِنَساُن َوأَن)ى َلُه الذ� َم َيْوَمِئٍذ َيَتَذك) ْمُت لِحَ  . َيْوَمئٍِذ ِبَجَھن) َفَيْوَمِئfٍذ -)  . َيfاتِيَيُقولُ َيا َلْيَتِنfي َقfد)

ُب َعَذاَبffُه أََحffدٌ  وختم��ت س��ورة البل��د بك��:م ع��ن . } 26 – 23{ : ))َوَ- ُيوِثffُق َوَثاَقffُه أََحffدٌ  . ُيَعffذ�

ْؤَصfَدةٌ  . َوال)ِذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا ُھْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ ((: الكافرين أيضا   – 19{ :)) َعَلfْيِھْم َنfاٌر م#

20  {.   

لما ذكر تعالى ابت:ءه ل5نسان بحال التنعيم ، وحالة التق�دير ، وذك�ر « : يقول أبو حيان 

من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وح�ال الم�ؤمن ، اتبع�ه بن�وع م�ن ابت:ئ�ه وم�ن حال�ه 

  .3» السيء وما آل إليه في اBخرة 

ي أفض�ل ا/م�اكن الت�ي يس�كنھا لما ختم كلمات الفجر بالجن�ة الت�ي ھ�« : ويقول البقاعي 

الخلق ، $سيما ، المضافة إل�ى اس�مه ا/خ�ص الم�ؤذن بأنھ�ا أفض�ل الجن�ان ، بع�د م�ا خ�تم آياتھ�ا 

بالنفس المطمئنة بعد ذكر ا/مارة التي وقعت في كبد الندم الذي يتمنى /جله العدم ، بعد ما تق�دم 
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 –س��ورة البل��د  –افت��تح ھ��ذه . راء م��ن أنھ��ا $ ت��زال ف��ي كب��د اب��ت:ء المعيش��ة ف��ي الس��راء والض��

  .  1» با/مارة مقسما في أمرھا بأعظم الب:د وأشرف أولي ا/نفس المطمئنة 

  وسورة البلدسورة الشمس موضوع 

مص�ير أو م�آل الكف�ار ف�ي اBخ�رة وھ�و الن�ار ،  سورة البلدأبان �N تعالى في آخر آيات 

ف��ار ف��ي ال��دنيا ، وھ��و الھ��:ك ، فاختتم��ت وذك��ر تع��الى ف��ي أواخ��ر ھ��ذه الس��ورة عق��اب بع��ض الك

فق�ال  .السابقة بشيء من أحوال الكفار في اBخرة ، واختتمت ھ�ذه بش�يء م�ن أح�والھم ف�ي ال�دنيا

ْؤَصَدةٌ . َوال)ِذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا ُھْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ ((:في سورة البلد   20 – 19{ :))َعَلْيِھْم َناٌر م#

ُھfم ((: وق�ال ف�ي س�ورة الش�مس . ل اBخ�رة وھي من أحوا}  ُبوهُ َفَعَقُروَھfا َفَدْمfَدَم َعَلfْيِھْم َرب# َفَكfذ)

اَھا   .  ، وھي من أحوال الدنيا } 15 – 14{ : ))َوَ- َيَخاُف ُعْقَباَھا . بَِذنِبِھْم َفَسو)

ف�ي  – لما تقدم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدھا ، أقسم ھنا« : يقول أبو حيان 

بشيء من العالم العلوي ، والعالم السفلي ، وبما ھو آلة التفك�ر ف�ي ذل�ك ، وھ�و  –سورة الشمس 

ف�اختتم ھ�ذه بش�يء م�ن . النفس ، وكان آخر ما قبلھا مختتما بشيء من أحوال الكفار في اBخ�رة 

» ك المستأص�لأحوالھم في الدنيا ، وفي ذلك بما آلھم في اBخرة إلى النار ، وفي الدنيا إلى الھ�:
2.  

لما أثبت في سورة البلد أن اZنسان في كب�د ، وختمھ�ا ب�أن م�ن ح�اد « : ويقول البقاعي 

عن سبيله كان في أنكد النكد ، وھ�و الن�ار المؤص�دة ، أقس�م أول ھ�ذه عل�ى أن الفاع�ل ل�ذلك أو$ 

اق علويھ�ا فقال مقسما بما يدل على تم�ام علم�ه وش�مول قدرت�ه ف�ي اBف�.. وآخرا ھو � سبحانه 

مع أن أول المقسم به م�ذّكر بم�ا خ�تم .. وسفليھا ، وا/نفس سعيدھا وشقيھا ، وبدأ بالعالم العلوي 

  .   » به آخر تلك من النار 

سورة الشمس ظاھرة ا$تصال بسورة البلد فإنه سبحانه لما ختمھا « : (ويقول السيوطي 

: ى سبيل الفذلك�ة ، فقول�ه ف�ي الش�مس بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أراد الفريقين عل

اَھا(( َوَقfْد َخfاَب َمfن ((: ، ھم أصحاب الميمنة في س�ورة البل�د ، وقول�ه }  9{ : ))َقْد أَْفلََح َمن َزك)

اَھا ، في الشمس ھم أصحاب المشأمة في س�ورة البل�د ، فكان�ت ھ�ذه الس�ورة فذلك�ة } 10{: )) َدس)

  .3» تفصيل تلك السورة 

  وسورة الشمسليل سورة الموضوع 

ابتدئ في سور الليل ذكر الليل ثم ذكر النھار ، وھو عكس م�ا ف�ي س�ورة الش�مس ؛ /ن 

اَھا((:  ھذه السورة نزلت قبل سورة الشمس ، ولما ذكر في سورة الشمس َوَقfْد  . َقْد أَْفلََح َمن َزك)
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اَھا يحصل به الف:ح ، وما  من ا/وصاف ما في سورة الليلذكر ، }  10 – 9{ : ))َخاَب َمن َدس)

َقى((: تحصل به الخيبة بقوله تعالى  ا َمن أَْعَطى َوات) َق ِباْلُحْسَنى . َفأَم) ُرهُ ِلْلُيْسَرى . َوَصد)  َفَسُنَيس�

fffا َمfffن َبِخfffلَ َواْسfffَتْغَنى . َب ِباْلُحْسfffَنى . َوأَم) fffُرهُ لِْلُعْسfffَرى . َوَكfffذ) فھ���ي ، }  10 – 5{ : ))َفَسُنَيس�

  .ل لما قبلھاكالتفصي

اَھfا((: لما ذكر فيما قبلھا « : يقول أبو حيان  fاَھا . َقْد أَْفلََح َمن َزك)  ))َوَقfْد َخfاَب َمfن َدس)

. 1»ذكر ھنا من ا/وصاف ما يحصل به الخيبة ، ثم حذر النار وذكر من يص�:ھا وم�ن يتجنبھ�ا

  .ن يصلى النار أي أنھا جاءت للحض على تجنب أوصاف الخيبة ، والتحذير من أوصاف م

لما بين في الشمس حال من زكى نفسه وحال من دس�اھا ، وأوض�ح « : ويقول البقاعي 

في آخرھا من مخالفة ثمود لرسولھم ما أھلكھم ، فعلم أن الناس مختلفون في السعي في تحص�يل 

وا نجد الخير ونجد الشر ، فمنھم تغلب عليه ظلمة الل�بس ، وم�نھم يغل�ب علي�ه نھ�ار الھ�دى فتب�اين

ف��ي مقاص��دھم ، وف��ي مص��ادرھم وم��واردھم ، بع��د أن أثب��ت أن��ه ھ��و ال��ذي تص��رف ف��ي النف��وس 

بما ي�دل عل�ى عجائ�ب ص�نعه ف�ي ض�ره ونفع�ه عل�ى  –الليل  –بالفجر والتقوى ، أقسم أول ھذه 

  .2» ذلك ، تنبيھا على تمام قدرته في أنه الفاعل با$ختيار 

إنھ�ا تفص�يل إجم�ال « : ھا وم�ا ت:ھ�ا ويقول السيوطي في اتص�ال س�ورة اللي�ل بم�ا س�بق

َقfى(( :سورة الشمس فقوله  ا َمن أَْعَطfى َوات) َقfْد أَْفَلfَح َمfن ((: ، وم�ا بع�دھا تفص�يل }  5 {:)) َفأَم)

اَھا ا َمن َبِخلَ َواْسَتْغَنى((: ، وقوله }  9{ :)) َزك) َوَقfْد َخfاَب َمfن ((: ، تفصيل قوله }  8{ : ))َوأَم)

اَھا : ف�إن فيھ�ا : أنھا متصلة بسورة اللي�ل م�ن وجھ�ين : ونزيد في سورة الضحى . } 10{ :))َدس)

. }4{ )) َوَلWِْخfَرةُ َخْيfٌر ل)fَك ِمfَن ا6ُْوَلfى((: وفي الضحى . }  13{ :))َوإِن) َلَنا لWَِْخَرَة َوا6ُْوَلى((

َك َفَتْرَضى َولََسْوفَ ((: ، وفي الضحى } 21{:  ))َوَلَسْوَف َيْرَضى((: وفي الليل  } 5{))ُيْعِطيَك َرب#

«3   .  

  كوثر وما تقدمھا وما تVھاسورة الموضوع 

الصلة وثيقة بين سورة الكوثر وما تقدمھا وما ت:ھا ، وقد جاءت س�ورة الم�اعون لتب�ين 

موقف الكافرين من الخير عامة ، وموقف المنافقين م�ن الص�:ة والخي�ر ، وت�أتي س�ورة الك�وثر 

فك�ل م�ا ج�اء ف�ي س�ورة . 4بالخطاب في الص:ة والنحر ) صلى � عليه وسلم( لتفرد رسول �

  .الماعون جاء ما يقابله في سورة الكوثر 
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كالمقابل�ة للس�ورة المتقدم�ة ؛  –الك�وثر  –إن ھذه الس�ورة « : يقول فخر الدين الرازي  

البخ�ل وھ��و : أولھ��ا : وذل�ك /ن ف�ي الس��ورة المتقدم�ة وص��ف � تع�الى المن�افقين ب��أمور أربع�ة 

  . }  3 – 2{ :)) َوَ- َيُحض# َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ  . َيُدع# اْلَيِتيمَ ((: المراد من قوله 

  . } 5{ ))ال)ِذيَن ُھْم َعن َصVَِتِھْم َساُھونَ ((: ترك الص:ة وھو المراد من قوله : الثاني 

  . } 6{  ))ال)ِذيَن ُھْم ُيَراُؤونَ ((: المراءاة في الص:ة ھو المراد من قوله : والثالث 

  . } 6{  ))َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ ((: المنع من الزكاة ، وھو المراد من قوله : والرابع 

في مقابل تلك الصفات ا/رب�ع ص�فات أربع�ة ، ف�ذكر  –الكوثر  –فذكر في ھذه السورة 

ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ ((: مقابل البخل قوله  أي إن�ا أعطين�اك الكثي�ر ، ف�أعط أن�ت الكثي�ر }  1{ : ))إِن)

، أي } 2{ : ))َفَصل� ((: ، قوله  ))ال)ِذيَن ُھْم َعن َصVَتِِھْم َساُھونَ ((: و$ تبخل ، وذكر في مقابلة 

fكَ (( :قول�ه  ))ال)fِذيَن ُھfْم ُيfَراُؤونَ (( :دم على الص:ة ، وذكر في مقابل�ة  ، أي ائ�ت }  2{ : ))لَِرب�

: ، قول��ه  ))َوَيْمَنُعffوَن اْلَمffاُعونَ ((: ة لرض��ا رب��ك ، $ لم��راءاة الن��اس ، وذك��ر مقاب��ل بالص��:

وذكر . 1» ، وأراد به التصدق بلحم ا/ضاحي ، فاعتبر ھذه المناسبة العجيبة }  2{ : ))َواْنَحرْ ((

  . 2أبو حيان ھذه المناسبة بشكل مختصر 

الك�وثر بم�ا تق�دمھا م�ن الس�ور وإن  ويبين فخر الدين الرازي ارتباط موض�وعات س�ورة

أم�ا أنھ�ا « : ھذه السورة كالتتمة لما قبلھا من السور ، وكا/صل لما بعدھا م�ن الس�ور ، ويق�ول 

ص�لى � (ف�ي م�دح محم�د ) والضحى(كالتتمة لما قبلھا من السور ؛ فkن � تعالى جعل سورة 

ث�م (...) أن�ه ش�رفه بث:ث�ة أش�ياء ) رحأم نش�(ثم ذكر في سورة ... عليه وسلم ، وتفصيل أحواله 

ثم ش�رفه ف�ي س�ورة الق�در بليل�ة (...) إنه تعالى شرفه في سورة التين بث:ثة أنواع من التشريف 

ب�أن ش�رف أمت�ه ) ل�م يك�ن(وش�رفه ف�ي س�ورة ... القدر التي ھي على ث:ث�ة أن�واع م�ن الفض�يلة 

ث��م ش��رفه ف��ي س��ورة ... يفات ب��ث:ث تش��ر) إذا زلزل��ت(وش��رفه بس��ورة (...) ب��ث:ث تش��ريفات 

ثم ش�رف أمت�ه ف�ي ... العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف تلك الخيل بصفات ث:ث 

ب�أن ب�ين أن المعرض�ين ع�ن دين�ه ) ألھ�اكم(ث�م ش�رفه ف�ي س�ورة ... سورة القارعة ب�أمور ث:ث�ة 

بأمور ث:ثة ) والعصر(ثم شرف أمته في سورة (...) وشرعه يصيرون معذبين من ث:ث أوجه 

ث�م (...) ثم شرفه في سورة الھمزة بان ذكر أن من ھمز ولمز فله ث:ثة أنواع م�ن الع�ذاب (...) 

ث�م ش�رفه ف�ي س�ورة (...) شرفه في سورة الفيل بان رد كيد أعدائه ف�ي نح�رھم م�ن ث:ث�ة أوج�ه 

أن وص�ف وشرفه في سورة الماعون ، ب(...) قريش بأنه راعى مصلحة أس:فه من ث:ثة أوجه 

  (...)المكذبين بدينه بث:ث أنواع من الصفات المذمومة 
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: ثم إنه سبحانه وتعالى لما شرفه في ھذه السورة م�ن ھ�ذه الوج�وه العظيم�ة ق�ال بع�دھا  

ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ (( أي إنا أعطيناك ھذه المناقب المتكاثرة المذكورة في السور المتقدمة التي  ))إِن)

  . 1» م من ملك الدنيا كل واحدة أعظ

أما أنھ�ا كا/ص�ل لم�ا بع�دھا ، « : وبين ع:قة سورة الكوثر بما بعدھا من السور بقوله 

َھfا اْلَكfاِفُرونَ (( :فھو أنه تعالى يأمره بعد ھذه السورة بان يكفر جميع أھل ال�دنيا بقول�ه  َ- .  َيfا أَي#

  . } 2 -1{ : ))أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ 

َھا اْلَكfاِفُرونَ (على سورة  –الكوثر  –قدم ھذه السورة « : يقول الرازي  حت�ى ) ُقلْ َيا أَي#

يمكن��ه ا$ش��تغال ب��ذلك التكلي��ف الش��اق واZق��دام عل��ى تكفي��ر جمي��ع الع��الم ، وإظھ��ار الب��راءة ع��ن 

معبودھم فلما امتثلت أمري ، فانظر كيف أنجزت لك الوعد ، وأعطيت�ك كث�رة ا/تب�اع وا/ش�ياع  

لدنيا يدخلون في دين � أفواجا ، ثم إنه لما ت�م أم�ر ال�دعوة وإظھ�ار الش�ريعة ، ش�رع وأن أھل ا

في بيان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن ؛ وذلك /ن الطال�ب إم�ا أن يك�ون طلب�ه مقص�ورا عل�ى 

أما طالب الدنيا فليس له الخسار والذل والھوان ، ثم يكون مصيره . الدنيا أو يكون طالبا لvخرة 

  ) . َتبNتْ (لنار  وھو المراد من سورة ا

وأم��ا طال��ب اBخ��رة ف��أعظم أحوال��ه أن تص��ير نفس��ه ك��المرآة الت��ي ت��نقش فيھ��ا ص��ور 

منھم : وقد ثبت في العلوم العقلية أن طريق الخلق في معرفة الصانع على وجھين . الموجودات 

طريق ا/شرف ا/عل�ى من عرف الصانع ، ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته ، وھذا ھو ال

ثم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريق التي ھي . ، ومنھم من عكس وھو طريق الجمھور 

ُ أََحfدٌ (أشرف الطريقين ، فبدأ بذكر صفات � وشرح ج:له ، وھو س�ورة  (
ث�م أتبع�ه ) ُقfلْ ُھfَو 

ث��م خ��تم ا/م��ر ب��ذكر مرات��ب ال��نفس ) ُقffلْ أَُعffوُذ ِبffَرب� اْلَفَلffقِ (ب��ذكر مرات��ب مخلوقات��ه ف��ي س��ورة 

فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة ھذه ا/سرار الش�ريفة ... اZنسانية ، وعند ذلك ختم الكتاب 

  . 2» المودعة في كتابه الكريم 

بإفص�احھا ناھي�ة ع�ن مس�اوئ  –الم�اعون  –لما كانت س�ورة ال�دين « : ويقول البقاعي 

وكانت الدين قد ختم�ت . لى معالي الشيم ، فجاءت الكوثر لذلك ا/خ:ق ، كانت بإفھامھا داعية إ

فابت�دئت . المن�ع تنفي�را م�ن البخ�ل ، ومم�ا ج�ره م�ن التك�ذيب : بأبخل ال�بخ:ء ، وأدن�ى الخ:ئ�ق 

  . 3» العطاء /شرف الخ:ئق ترغيبا فيه وندبا إليه : الكوثر بأجود الجود 

  

  
                                                

   119/  32التفسير الكبير  - 1
   121 – 120/  32التفسير الكبير  - 2
   547/  8نظم الدرر في تناسب اSيات والسور  - 3
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  نتائج البحث

  

مته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه على توفيقه وعونه ، فقد أنعم علّي الحمد G الذي بنع

  : ، وكان من نتائج ھذه الدراسة ) أثر المناسبة في توجيه المعنى في النص القرآني ( بأن أدرس 

ف��ي التمھي��د وج��د الباح��ث أن نش��أة عل��م المناس��بة بس��يطة كأي��ة نش��أة لعل��م م��ن العل��وم  – 1

أشھر رواية ھي حادثة أن أخط�أ أعراب�ي ف�ي خت�ام آي�ة ، ھ�ذا م�ا  وكانت. المرتبطة بالقرآن 

ث��م تط��ور ھ��ذا العل��م عل��ى ي��د المفس��رين ، فق��د كان��ت ھن��اك التمح��ات م��ع التفس��ير . وج��دناه 

وق�د ب�ين الباح�ث أن ھ��ذه اBراء إذا جمع�ت وتحي�زت م��ن آراء . ل5ش�ارة إل�ى عل�م المناس��بة 

يس�توي إل�ى جن�ب عم�ل البق�اعي والس�يوطي التفسير في كت�ب المفس�رين لكان�ت ش�يئا كثي�را 

  .  بكتابيھما الذين لم يظفر ھذا العلم لھما بمثيل 

وقد وجد الباحث أن للمناسبة أثرا في توجيه المعنى في اBية الواحدة من خ�:ل توجي�ه  – 2

العدول عن ا/صل في الفاصلة سواء ُعدل بالتق�ديم والت�أخير ، أو بالح�ذف والزي�ادة  أو ف�ي 

  . ، أو في العدد اللغوي ، أو في بنية الجملة الجنس 

وأشار الباحث إلى انقسام العلماء في بيان العدول إلى فريقين م�نھم م�ن ق�ال ب�أن أص�ل  – 3

و$ . وم�نھم م�ن ق�ال أن أص�ل الع�دول ج�اء لرعاي�ة المعن�ى . العدول ج�اء لرعاي�ة الفاص�لة 

  . ضير من الجمع بين الرأيين لخدمة النص القرآني 

مش��ك:ت (وق��د وج��د الباح��ث أن للمناس��بة دورا كبي��را ف��ي بي��ان المعن��ى فيم��ا يس��مى ب��ـ – 4

فق��د يظ��ن المتلق��ي غي��ر . ف��ي الق��رآن ، وبي��ان التعل��ق ب��ين مقط��ع اBي��ة وفاص��لتھا ) الفواص��ل

المتمعن للنص القرآني عند استماعه لقراءة القرآن أْن اBي�ة س�تختم بك�ذا /ن�ه المواف�ق لھ�ا ، 
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ا ھو مخالف للمتوقع ، لمناسبة ب:غية تضفي مسحة جمالية في اBية بحي�ث وإذا بھا تختم بم

  . يكسر النص توقعات المتلقي 

وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا ف�ي بي�ان المعن�ى ف�ي اBي�ات الت�ي تتح�د ف�ي الس�ياق  – 5

ع وتختلف في الفاصلة ، على مستوى السورة الواحدة ، أو السور المختلفة ، وھذا م�ن التن�و

  .في الب:غة وتجديد نشاط المتلقي للنص القرآني 

وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا في توجيه المعنى بين اBيات التي تتشابه في السياق  – 6

وتختلف في بع�ض ألفاظھ�ا ؛ /ن اخ�ت:ف ھ�ذه ا/لف�اظ ورد لمناس�بة متعلق�ة بالس�ياق القبل�ي 

  .    د ، وفي بعض ا/حيان بالسياق البعدي لھا لvية ، أي أنه يمھد المتعلقات لما سيأتي بع

وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا $شك في أھميته وثباته في بيان المعنى ب�ين اBي�ات  – 8

التي تتشابه في السياق وتختلف في التركيب من حيث التقديم والتأخير ، أو الذكر والحذف ، 

  . بعدي وھذا ا$خت:ف أيضا يتعلق بالسياق القبلي وال

وقد وجد الباحث أن للمناس�بة دورا مھم�ا ف�ي توجي�ه المعن�ى ب�ين س�ورة وأخ�رى ؛ /ن  – 9

اغلب آراء العلماء في أن ترتيب اBيات في السور بتوقيف من � ، ولك�نھم $ يتفق�ون بھ�ذه 

لذا يمكن عن طريق المناسبة بي�ان أن الق�رآن ب�ين ال�دفتين ھ�و . ا/غلبية على ترتيب السور 

  .آن اللوح المحفوظ قر

 ةفي ترتيب السور وتتتاليھا إعجاز بياني ، فما ت�تم الس�ورة إ$ وتمھ�د للس�ورة ال:حق� – 10

  . لھا ، عن طريق الترابط اللفظي أو الترابط المضموني 

وق��د وج��د الباح��ث بن��اء عل��ى م��ا س��بق ف��ي النتيج��ة الس��ابقة ، وع��:وة عل��ى م��ا ذك��ره  – 11

ة أن في ترتي�ب الس�ور وتتاليھ�ا وھ�ي تناس�ب بعض�ھا بعض�ا أن المفسرون ، وعلماء المناسب

م�ن ( تتاليھا بابا يضاف إل�ى أب�واب اZعج�از البي�اني غي�ر المتن�اھي ، وش�اھد ھ�ذا التناس�ب 

  . في الترابط اللفظي أو الترابط المضموني أو بكليھما معا ) خ:ل الترتيب الحالي 
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  المصادر القديمة : أو- 

 

 آن الكريم القر •

مرك�ز الدراس�ات : أبو الفضل ج:ل الدين السيوطي ، تحقي�ق :  اZتقان في علوم القرآن •

   .القرآنية ، مجمع الملك فھد 

ع�ز ال�دين عب�د العزي�ز ب�ن عب�د الس�:م ، : اZشارة إلى اZيجاز في بعض أنواع المجاز  •

 .م  1987 -ھـ  1408،  1دار البشائر اZس:مية ، بيروت ، ط 

الس�يد أحم�د ص�قر ، دار : تحقي�ق  أبو بكر محمد بن الطيب الب�اق:ني ، : از القرآن إعج •

 .المعارف بمصر 

الش�يخ ع�ادل : محمد بن يوس�ف الش�ھير ب�أبي حي�ان ا/ندلس�ي ، تحقي�ق : البحر المحيط  •

لبن�ان  –أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بي�روت 

  . م  1993 -ـ ھ 1413،  1، ط 

تحقيق حفن�ي محم�د ش�رف ، نھض�ة مص�ر ، : ، ابن أبي اZصبع المصري بديع القرآن  •

  . م  1957

عبد القادر عطا : محمد بن حمزة الكرماني ، تحقيق : البرھان في توجيه متشابه القرآن  •

  . م  1986 -ھـ  1406،  1لبنان ، ط  –، دار الكتب العلمية ، بيروت 

محم�د أب�و : بدر الدين محمد بن عبد � الزركشي ، تحقي�ق : لقرآن  البرھان في علوم ا •

  . م  2006 -ھـ  1427بيروت ،  –الفضل إبراھيم ، المكتبة العصرية ، صيدا 

مج���د ال���دين محم���د ب���ن يعق���وب : ف���ي لط���ائف الكت���اب العزي���ز بص���ائر ذوي التميي���ز  •

 . لبنان  –، بيروت محمد على النجار ، المكتبة العلمية : الفيروزابادي ، تحقيق 

. د : الخطابي ، ض�من ث�:ث رس�ائل ف�ي إعج�از الق�رآن ، تحقي�ق : بيان إعجاز القرآن  •

 .محمد زغلول س:م ، ومحمد خلف � أحمد ، دار المعارف بمصر، ط 
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غ���انم ق���دوري الحم���د  : د : أب���و عم���رو ال���داني ، تحقي���ق : البي���ان ف���ي ع���د آي الق���رآن  •

 1994 -ھ�ـ  1414،  1راث والوثائق ، الكوي�ت ، طمنشورات مركز المخطوطات والت

 .م 

عبد الستار مبروك زموط ، جامعة : اZمام الطيبي ، تحقيق ودراسة : التبيان في البيان  •

 . م  1977 -ھـ  1397القاھرة ، 

فتح�ي عب�د الق�ادر فري�د ، . ج�:ل ال�دين الس�يوطي ، تحقي�ق د : التحبير في علم التفسير  •

 .  م  1982 -ھـ  1402،  1الرياض ، ط  –دية دار العلوم ، السعو

اب��ن أب��ي اZص��بع : ف��ي ص��ناعة الش��عر والنث��ر وبي��ان إعج��از الق��رآن تحري��ر التحبي��ر  •

 . م  1963حفني محمد شرف ، . د : المصري ، تحقيق 

خض�ر محم�د نبھ�ا ، . د : جم�ع وإع�داد وتحقي�ق : تفسير أبي محمد بن بحر ا/صفھاني  •

 .ت . يد ، موسوعة تفاسير المعتزلة ، د رضوان الس. د : تقديم 

 1فخر الدين محمد الرازي ، دار الفكر للطباعة والنش�ر والتوزي�ع ، ط : التفسير الكبير  •

 . م  1981 -ھـ  1401، 

الس��يد أحم��د ص��قر ، دار الكت��ب : أب��و محم��د ب��ن قتيب��ة ، تحقي��ق : تفس��ير غري��ب الق��رآن  •

  .    ھـ 1398 –م  1978لبنان ،  –العلمية بيروت 

عبد القادر أحمد عط�ا : تحقيق : ج:ل الدين السيوطي : تناسق الدرر في تناسب السور  •

 . م  1986 -ھـ  1406،  1لبنان ، ط –، دار الكتب العلمية ، بيروت 

أبو عبد � محمد ا/صبھاني المعروف بالخطيب اZسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل  •

 . م  2001 -ھـ  1422،  1،  جامعة أم القرى ، ط محمد مصطفى آيدن. د : ، تحقيق 

محمود محمد شاكر ، مكتب�ة الخ�انجي : عبد القاھر الجرجاني ، تحقيق : د$ئل اZعجاز  •

 . م  2004،  5، ط 

 –أبو محمد عبد � ب�ن س�نان الخف�اجي ، دار الكت�ب العلمي�ة ، بي�روت : سر الفصاحة   •

  .   م  1982 -ھـ  1402لبنان ، 

ش�عيب ا/رن�اؤوط، : أبو عبد � محمد بن عثمان ال�ذھبي ، تحقي�ق : :م النب:ء سير أع •

 . ھـ  1417 –م  1996،  11ومحمد نعيم مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

أبو ھ:ل الحسن بن سھل العسكري ، مص�حح ھ�ذا الكت�اب : الصناعتين الكتابة والشعر  •

  .ھـ  1319،  1ط  السيد محمد أمين الخانجي ،: ومفسر غريب ألفاظه 
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عل�ي محم�د عم�ر ، مكتب�ة العل�وم : عبد الرحمن الس�يوطي ، تحقي�ق : طبقات المفسرين  •

  . ھـ  1417 –م  1997،  1والحكم ، السعودية ، ط 

أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، تحقي�ق : ، ونقده  العمدة في محاسن الشعر وآدابه •

 . م 1981 -ھـ  1401،  5، ط محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل : 

ش�مران . د : محم�ود ب�ن حم�زة الكرم�اني ، تحقي�ق : غرائب التفسير وعجائ�ب التأوي�ل  •

س�ركال ي�ونس العجل�ي ، دار القبل�ة للثقاف�ة اZس�:مية ، ج�دة ، ومؤسس�ة عل�وم الق��رآن ، 

 . بيروت 

محم�د : قأبو يحيى زكريا ا/نصاري ، تحقي�: بكشف ما يلتبس في القرآن  نفتح  الرحم •

 . م  1983 -ھـ  1403،  1لبنان ، ط  –علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت 

 . م  1988،  3ابن النديم ، دار المسير ، لبنان ، ط : الفھرست  •

أحم�د محم�د . د : ج�:ل ال�دين الس�يوطي ، تحقي�ق : قطف ا/زھار ف�ي كش�ف ا/س�رار  •

Zس:مية ، إدارة الش�ؤون اZس�:مية دول�ة الحمادي ، إصدار وزارة ا/وقاف والشؤون ا

  .م  1994 -ھـ  1414،  1قطر ، ط 

أب��و القاس��م محم��ود : ع��ن حق��ائق التنزي��ل وعي��ون ا/قاوي��ل ف��ي وج��وه التأوي��ل الكش��اف  •

 –عب��د ال��رزاق المھ��دي ، دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ، بي��روت : الزمخش��ري ، تحقي��ق 

 . م  2001،  2لبنان ، ط 

عب�د الج�واد . د: بدر الدين بن جماعة ، تحقيق : المتشابه من المثاني كشف المعاني في  •

ھ�ـ  1410،  1باكس�تان ، ط –خلف ، منشورات جامعة الدراسات اZس:مية ، كراتشي 

 . م  1990 -

أحم��د . د : ض��ياء ال��دين ب��ن ا/ثي��ر ، تحقي��ق : المث��ل الس��ائر ف��ي أدب الكات��ب والش��اعر  •

 ر نھضة مصر ، القاھرة بدوي طبانة ، دا. الحوفي ، ود 

أب�و محم�د عب�د الح�ق ب�ن عطي�ة ا/ندلس�ي ، : في تفسير الكتاب العزي�ز المحرر الوجيز  •

عب���د � إب���راھيم ا/نص���اري ، الس���يد عب���د الع���ال الس���يد ، ومم���د الش���افعي ، : تحقي���ق 

 2007 -ھ�ـ  1428،  2مطبوعات وزارة ا/وقاف والشؤون اZس:مية ، دولة قطر ، ط

 . م 

عب�د ال�رحمن الس�يوطي ، ض�من كت�اب : المطالع في تناسب المق�اطع والمط�الع  مراصد •

محمد بن عمر بازمول ، المكتبة المكية . د : تحقيق : علم المناسبات في السور واBيات 

 . ھـ  1423 -ھـ  2002 1، مكة المكرمة ، ط 
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عب�د . د  :برھان الدين البق�اعي ، تحقي�ق : مصاعد النظر ل5شراف على مقاصد السور  •

  . م 1987 -ھـ  1408،  1السميع محمد أحمد ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

ھ�دى محم�ود قراع�ة ، مكتب�ة . أبو الحس�ن س�عيد ب�ن مس�عدة ، تحقي�ق د : معاني القرآن  •

  . ھـ  1411 –م  1991 1الخانجي ، ط

ھ�ـ  1403،  3أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، عالم الكت�ب ، طمعاني القرآن وإعرابه  •

 .م  1983 -

أحم�د : أب�و الفض�ل ج�:ل ال�دين الس�يوطي ، تحقي�ق: في إعجاز الق�رآن معترك ا/قران  •

  .م  1988 -ھـ  1408،  1لبنان ، ط  –شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

أك�رم عثم�ان يوس�ف ، : أبو يعق�وب يوس�ف ب�ن عل�ي الس�كاكي ، تحقي�ق : مفتاح العلوم  •

  . م  1982 -ھـ  1402،  1جامعة بغداد ، ط 

: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب ا/صفھاني، تحقيق : غريب القرآن في المفردات  •

  .ت . لبنان ، د  –محمد سيد كي:ني ، دار المعرفة ، بيروت 

عب�د الس�:م محم�د ھ�ارون ، دار : أبو الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق : مقاييس  اللغة  •

 .ت . الفكر ، د 

محم�د عب�د الخ�الق عض�يمة ، : أبو العباس محمد ب�ن يزي�د المب�رد ، تحقي�ق :  تضبالمق •

 .م  1994 -ھـ  1415القاھرة ،  –لجنة إحياء التراث ، مصر 

: القاطع بذوي اZلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللف�ظ م�ن آي التنزي�ل م:ك التأويل  •

سعيد الف:ح ، : ، تحقيق ) ھـ  708ت  ( الع:مة أحمد بن إبراھيم بن الزبير الغرناطي 

  .م  1983 -ھـ  1403دار الغرب اZس:مي ، الطبعة ا/ولى ، 

إبراھيم مصطفى : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : المنصف شرح لكتاب التصريف  •

 . م  1954 -ھـ  1373،  1، وعبد � أمين ، إدارة إحياء التراث ، ط 

عب��د الكبي��ر . د : أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي ، تحقي��ق : لك��ريم الناس��خ والمنس��وخ ف��ي الق��رآن ا •

 . م  1988العلوي ، منشورات وزارة ا/وقاف والشؤون اZس:مية ، 
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The present study deals with the textual appropriateness science, depending on 
collecting of the essential scientific material for this study, selecting the analytical and 

descriptive method in analyzing these texts and trying to investigate the implied 
meaning for the text. 

 
  

  :The study consists of   
 Introduction: the researcher presents the reasons for choosing his topic, its 

significance and the plan for studying the textual appropriateness science. 
 
  
Preface: The researcher presents the theoretical background for textual appropriatenes    
science and its development, where the beginning of this science is related with the  
the other fields which deals with kora'nic text as major point for syntax .   
This point offers the fact that the mistakes in order or structure leads to understand the  

 Meaning in Kora'nic text, and the relationship of comma with syllable..  
  
  
The question is develop to include the difference in context with its difference in 
lexical or in Fronting or delaying or expiation or conciseness .  

  
  Chapter one consists of the impact of textual appropriateness within one verse. The   

Researcher deals with comma in Kora'nic text and its role for keeping the coherence 
of :   
Kora'nic verse, he shows commas' relationship within its context, he refers to the main  
Questions which deal with comma, why the verse doesn't end with this, and doesn't   
end with another? He presents the scientists' way for dealing with this matter .  

  
  Chapter two consists of the impact of textual appropriateness among verses. The 

researcher Deals with the difference and similarity among the presents Kora'nic texts 
in verses and the Inclusive for lexical where the verse is to related with its following 
and its proceeding an all the process which are related with structure in fronting and 
delaying and its relation with the general context for verse even this is related with the 
shortness or length ..  

      
  
Chapter three consists of the impact of textual appropriateness among chapter in 
Holly Kora'n , Is implied the textual cohesion among chapters for chapter 's 
relationship with its following And its proceeding. So it appears the value of the verse 
and intentions of the following Chapter with the purpose and intention of the 
proceeding chapter. 

  
  

  

 


