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ﺍﻹﻫﺪﺍء

ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﺪﻭﻧﻲ ﺑﻔﺴـﺤﺔ ﺍﻷﻣـﻞ ﻛﻠﻤـﺎ ﺿـﺎﻗﺖ
ﺑﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ،ﺇﱃ ﺃﻣﻲ ﻭﺃﺑﻲ .

ﺷﻜﺮ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻥ
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أحمد  سبحانه وتعالى أن من عليّ بإتمام ھذه الرسالة ويسرھا لي حتى صارت على
ھذا النحو  ،فالحمد له وحده أوال وآخرا  .وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل األستاذ
الدكتور علي كاظم أسد الذي تكرم بقبوله لإلشراف على ھذه األطروحة التي كان موضوعھا
من إرشاده  .وأنه تكرم عليّ بوقته وجھده وكان حصيلة ذلك توجيھات ومالحظات ونصائح
استفدت منھا كثيرا حتى استوت ھذه األطروحة على ھذا الوجه وأدعو  أن يجعل عمله ھذا
في ميزان حسناته ويجزيه عني أفضل الجزاء وخير الثواب  ،وأن ينفع به طلبة العلم والعلماء
على حد سواء  .وأقدم شكري إلى أساتذتي في كلية اآلداب قسم اللغة العربية  ،الذين لھم عليّ
فضل التدريس والتوجيه  ،وما أنا فيه اآلن  ،فلھم خالص الدعاء  ،وأن يطيل  في أعمارھم
ويحسن عاقبتھم  .وأقدم شكري وامتناني إلى جامعة الكوفة  ،وجامعة ميسان ألتاحتھما لي
فرصة إتمام الدراسة العليا .

إقرار المشرف
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أشھد أن إعداد ھذه الرسالة قد جرى بإشرافي بمراحلھا كافة وأرشحھا للمناقشة .
اإلمضاء :
األسم :
التاريخ

بنا ًء على ترشيح المشرف العلمي وتقرير الخبير العلمي أرشح الرسالة للمناقشة .
اإلمضاء :
رئيس القسم :
التاريخ :

ﺸﻬﺎدة اﻝﺨﺒﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ
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بسم

الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد  Gرب العالمين الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق  ،وأنزل عليه القرآن ،
قرآنا عربيا غير ذي عوج  ،أنزله بحسب المصالح منجما  ،وجعله بالتحميد مفتتحا وبالتعويذ
مختتما  ،وأوحاه متشابھا ومحكما  ،ومزاياه ظاھرة باھرة في كل وجه وكل زمان.
أما بعد  ،فقد وصف العلماء العاملون القرآن الكريم بالبضاعة الزاكية  ،فإذا رُ ِز َق َھا
إنسان ُي َّدبرھا في يده  ،ويحسن التجارة في معانيھا وألفاظھا  ،فإنه يستغني بھا عن غيرھا  .وما
ذلك شيئا يُرْ زقه ك ّل أحد  .فكم في الناس من حافظ للقرآن عالم بتفسيره  ،ولكنه في استعماله
كالتاجر الجبان  ،الذي ال يركب برا وال بحرا  ،وليس يُسْ ره منه على ھذه الحال إال عُسْ را .
ورغبة مني في التزود من ھذه البضاعة  ،وحسن التجارة في معانيھا وألفاظھا  ،وعظة وعبرة
ار ٍة ُتن ِجي ُكم مِّنْ َع َذا ٍ َ
ِيم(( }سورة الصف
لقوله تعالى َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آَ َم ُنوا ھَ لْ أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى ت َِج َ
ب أل ٍ
 ، {10:كنت أسأل  سبحانه وتعالى أن يرزقني النظر في ھذه البضاعة والتبضع منھا ،
والتدبر لھا يمينا وشماال  ،وكنت حريصا على شرائھا  ،ولكن حال دون رغبتي قلة ذات اليد من
العلم والمعرفة  .وأشكر  أن قد منّ عليّ عند أكمالي للسنة التحضيرية في مرحلة الدكتوراه
أنْ اقترح علي األستاذ الدكتور علي كاظم أسد – حفظه  – أنْ أكتب في )علم المناسبة( فقرّت
بذلك عيني واستحضرت نفسي قوله تعالى َ )) :ف َردَدْ َناهُ إِلَى أ ُ ِّم ِه َك ْي َت َق َّر َع ْي ُن َھا َو َال َت ْح َزنَ َولِ َت ْعلَ َم

أَنَّ َو ْع َد َّ ِ َحقٌّ َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ُھ ْم َال َي ْع َل ُمونَ (( }سورة القصص  . {13 :ومما عزز من ثقتي بنفسي
في الخوض بھذا العلم أھميته المتأتية من :
 -1إن األمة اإلسالمية إزاء ھجمة عنيفة على عقيدتھا وفكرھا  ،وتمسكھا بالقرآن
الكريم  ،ونسمع بين الحين والحين دعوات من الملحدين والمتطرفين إلى إحراق القرآن الكريم؛
وألن علم المناسبة ھو علم يعنى بالكشف عن الترابط اللفظي والمعنوي بين آي الذكر الحكيم
وسوره  ،ويبيّن أن القرآن الكريم وحدة نسقية  ،فھو بناء فكري ولغوي كامل وشامل ومستقل ،
كان ھذا حافزا قويا للخوض في دراسة ھذا العلم .
 -2إن الفكر العربي المعاصر يشھد قراءات نقدية أو حداثوية لتطويع القرآن على وفق
رؤاھا ومناھجھا  ،وبما يخدم ھذه الرؤى والمناھج  ،ويأخذون من النص القرآني ما يحقق ذلك
ويثبت ما يعتقدون من دون النظر إلى النص ككل  .وقد تنبه المفسرون وعلماء القرآن إلى ذلك
من قبل  ،وعملوا على إعمال ھذه األداة التفسيرية – علم المناسبة – الستنباط شيء من معاني
القرآن  .وبقي حاضرا في أذھانھم أنْ القرآن الكريم ال يمكن فھمه باجتزاء النص القرآني عن
سياقه اللغوي  ،وسياقه اللغوي الذي أعنيه ليس اللغة بشكل مجرد بل ما تشير إليه اللغة بتقنياتھا
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كافة من ھدى وفكر وموعظة وبناء لإلنسان الجديد  .وال بد من استحضار ما قبل النص وما
بعده إذا أردنا أنْ ندرك مراد  تعالى من الخطاب القرآني بطريقة علمية  ،أي موضوعية .
فالقرآن الكريم ال يمكن فھم إحدى جزئياته إال في النظر إلى السياق .
 -3وإن خطورة القضايا التي طرحھا المشككون في قدسية القرآن الكريم  ،أوعز ونبه
العلماء إلى التأكيد على ما تعرض له علم المناسبة من اإلھمال  ،ولفتوا األنظار إلى أنه يحتوي
لطائف وأسرارا  ،حتى إن بعضھم يئس من طالب العلم والعلماء الذين أعرضوا جملة وتفصيال
عن ھذا العلم الجليل .
وكان بعد التوكل على  عملي في ھذه الرسالة أن سلكت في دراسة علم المناسبة
دراسة قائمة على جمع المادة العلمية الالزمة لمثل ھذه الدراسة  ،وانتقاء المنھج التحليلي
والوصفي في أثناء دراسة النصوص  ،ومحاولة قراءة ما بين السطور  ،بقصد الوصول إلى
مكامن النص وشيء من أغواره  .وكانت أقسام الدراسة على النحو اآلتي :
المقدمة  :بيّن فيھا الباحث سبب اختياره للموضوع  ،وأھميته  ،ثم عرض للخطة التي
سار عليھا في دراسة علم المناسبة .
التمھيد  :بيّن فيه الباحث نشأة علم المناسبة وتطوره  ،بمتابعة أوليات ھذا العلم
واالھتمام به  ،وترتبط بداية ھذا العلم  ،ببداية أغلب العلوم التي كانت نتاج الدرس القرآني
كبداية علم النحو مثال التي كانت نتيجة خطأ أحد األعراب في قراءة آية من القرآن الكريم ،
وكان ھذا الخطأ في الحركة اإلعرابية  .وكان الخطأ الذي وقع فيه األعرابي وأنتج علم المناسبة
 ،ھو خطأ في الوصول إلى المعنى الذي ترتبط به اآلية في النص القرآني  ،وعالقة الفاصلة
بالمقطع الذي ختمت به .
وتطور ذلك بع ُد إلى السؤال عن االختالف في السياق بين اآليات المشتركة في سياق
واحد مع اختالفھا في األلفاظ أو في التقديم والتأخير أو في اإلطناب واإليجاز  .ومن ثم محاولة
وضع الكتاب األول في ھذا العلم  ،وتوسعه إلى نطاق النص القرآني ككل  ،وذلك بين آياته ،
وسوره .
الفصل األول  :أثر المناسبة في اآلية الواحدة  :تناول الباحث الفاصلة في القرآن
ودورھا في الحفاظ على تماسك اآلية القرآنية  ،وبيّن عالقة ھذه الفاصلة بالسياق الذي وردت
فيه  ،من حيث تناسب المطلع والمقطع للفاصلة  .وأشار الباحث إلى ما قد يُشكل من الفواصل
فھو مثار تساؤل  ،فلِ َم لَ ْم تختم ھذه اآلية بكذا ولِ َم ختمت بكذا ؟ وبيان طريقة العلماء في تدبر ھذا
النوع  .وأشار الباحث إلى توجيه المعنى في الفاصلة والمحدث فيه واحد .
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الفصل الثاني  :أثر المناسبة بين اآليات  :تناول الباحث التشابه واالختالف بين
السياقات القرآنية الواردة في اآليات  ،وكان الجامع بينھا ألفاظا فترتبط اآلية موضع البحث بما
سبقھا  ،وما لحقھا من ألفاظ  .وما يجري على التركيب من التقديم والتأخير وعالقة ذلك في
اآلية بما سبقھا وما لحقھا  .وما يجري على األسلوب من اإلطناب واإليجاز وعالقة ذلك
بالسياق العام للسورة فترتبط السورة بما تتضمنه السورة السابقة لھا من الموضوعات  ،وعالقة
ذلك بقصر السورة أو طولھا .
الفصل الثالث  :أثر المناسبة بين السور  :تضمن الحديث في الترابط النصي بين السور
من حيث عالقة السورة وارتباطھا بما تقدمھا  ،إذ تبدأ السورة الالحقة بما ختمت به السورة
السابقة  ،وما يترتب عليه من االشتراك في المعنى  ،ويكون ذلك من أوكد عالقات الربط التي
تجعل النص القرآني كالكلمة الواحدة  ،وما يثبت تعانق السور القرآنية واتحادھا  .وبيان أھمية
الترتيب المضموني  ،في اتحاد السور فيما بينھا  ،وعالقة مقاصد السورة وأغراضھا السابقة
بمقاصد السورة وأغراضھا الالحقة  ،وما يترتب على ذلك من تتميم المعنى  ،أو التوسع فيه ،
فيكون في السورة المتقدمة إجمال لموضوعات وتفصيلھا في السورة الالحقة ،أو قد تشترك
السورتان في األحكام والتشريعات  ،أو تشتركان في بيان القصص القرآنية وتكون الالحقة
متممة للقصص الواردة فيما سبقھا  ،ومكملة لمعناھا .
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التمھيد  :علم المناسبة نشأته وتطوره
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المناسبة في اللغة :يقول ابن فارس  » :النون والسين والباء كلمة واحدة قياسھا اتصال
شيء بشيء «  ، 1وھي المقاربة والمشاكلة .2
وفي اصطالح المفسرين  :علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن  .3ويكون مرجعھا
في اآليات ونحوھا إلى معنى رابط بينھا عام أو خاص  ،عقلي أو حسي أو خيالي  ،أو غير ذلك
من أنواع العالقات أو التالزم الذھني  ،كالسبب  ،والعلة  ،والمعلول  ،والنظيرين والضدين
ونحوه .4
ظھرت بوادر العناية بالمناسبة أول ما ظھرت بشكل تنبيھات بالغية تنبه لھا بعض
األعراب  ،من خالل ربطه بين سياق اآلية  ،وما يتناوله مقطعھا  ،وعالقته بخاتمتھا من حيث
الداللة .
وقد نقل أبو القاسم الزمخشري )ت  538ھـ( في تفسيره لقوله تعالى َ )) :فإِن َز َل ْل ُت ْم ِّمن
اعلَ ُمو ْا أَنَّ ّ َ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم(( }سورة البقرة » ، {209 :روي أن قارئا
َب ْع ِد َما َجاء ْت ُك ُم ا ْل َب ِّي َناتُ َف ْ
قرأ )غفور رحيم(  ،فسمعه أعرابي فأنكره  ،ولم يقرأ القرآن  ،وقال :إن كان ھذا كالم  فال
يقول كذا الحكيم  ،ال يذكر الغفران عند الزلل ؛ ألنه إغراء عليه «  .5ويقصد بـ)إغراء عليه(
أي إغراء على الزلل فيتغير المعنى من التحذير إلى اإلغراء .
ار َق ُة
ارقُ َو َّ
ونقل فخر الدين الرازي )ت  604ھـ( عند تفسيره لقوله تعالى َ )) :وال َّ
الس ِ
س ِ
س َبا َن َكاالً ِّمنَ ّ ِ َو ّ ُ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم(( }سورة المائدة  »{38 :قال
َفا ْق َط ُعو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما َج َزاء بِ َما َك َ
األصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي  ،فقرأت ھذه اآلية  ،فقلت ) :و غفور رحيم(
سھوا  ،فقال األعرابي  :كالم من ھذا ؟ فقلت كالم   .قال  :أعد  ،فأعدت ) :و غفور
رحيم(  ،ثم تنبھت فقلت )) :و

عزيز حكيم((  ،فقال  :اآلن أصبت  ،فقلت  :كيف عرفت ؟

قال  :يا ھذا عزيز حكيم فأمر بالقطع  ،فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع« . 6يربط األعرابي بين
الفاصلة والمعنى فالعزيز الحكيم ھو القادر على إنزال العقوبة بخالف الغفور الرحيم الذي
يتجاوز عن إيقاع العقاب .
والمناسبة التي بحثھا المفسرون وبعض علماء البالغة ھي تنامي لما قاله األعرابي ،
الذي ربط بين اآلية وآخرھا  .وقد لقي ھذا الضرب من فواصل اآليات القرآنية عناية خاصة في
أبواب من البالغة يشملھا )باب المناسبة(  ،أو باب )مراعاة النظير( .
 - 1مقاييس اللغة  424 – 423 / 5مادة )ﻧسب(
 -2ينظر  :القاموس المحيط  131 – 130 / 1مادة )ﻧسب(
 - 3ينظر  :ﻧظم الدرر في تناسب اآليات والسور 6 / 1
 -4ينظر  :البرھان في علوم القرآن 41 / 1
 -5الكشاف 280 / 1
 - 6التفسير الكبير 236 / 11
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ونلحظ أن ابن أبي اإلصبع المصري ) ت  654ھـ ( تناول في كتابه )بديع القرآن(
تقسيم المناسبة على ضربين  :مناسبة في المعاني  ،ومناسبة في األلفاظ  » ،فالمعنوية  :ھي أن
يبتدئ المتكلم بمعنى  ،ثم يتمم كالمه بما يناسبه معنى دون لفظ « .1
يف ا ْل َخ ِبي ُر(( }سورة
ار َوھ َُو اللَّطِ ُ
ص َ
ار َوھ َُو ُيدْ ِر ُك األَ ْب َ
ص ُ
ففي قوله تعالى )) :الَّ ُتدْ ِر ُك ُه األَ ْب َ
األنعام  ، {103 :ھناك مناسبة بين عدم إدراك األبصار  Gجل وعال وفاصلة اللطيف ومناسبة
بين إدراك  سبحانه لألبصار وفاصلة الخبير  » ،فإن معنى نفي إدراك األبصار للشيء
يناسب اللطف  ،وھذا الكالم خرج مخرج التمثيل ؛ ألن المعھود عند المخاطب أن البصر ال
يدرك األجسام اللطيفة  ،كالھواء وسائر العناصر  ،وال الجواھر المفردة  ،وإنما يدرك اللون من
كل متلون  ،والكون من كل متكون  ،فجاء ھذا التمثيل ليتخيله السامع فيقيس به الغائب على
الشاھد  .وكذلك قوله تعالى َ )) :وھ َُو يُدْ ِر ُ
ار((  ،فإن ذلك يناسبه وصف المدرك بالخبرة
ص َ
ك األَ ْب َ
 ،فإن سبحانه لما أثبت له إدراك األبصار  :أي ألباب األبصار التي نفى عنھا إدراكه تكميال
للتمدح حسب ما اقتضته البالغة من تصحيح معنى التمدح  ،واحتراسا ممن يظن أنه إذا لم يكن
مدركا لم يكن موجودا  ..فتضمنت على ذلك الفاصلة معنى زائدا على معنى الكالم «  .2فيكون
دور الفاصلة في اآلية زيادة معنى المقطع الذي وردت فيه وتتميم معنى التمدح .
أما المناسبة اللفظية  :فھي » عبارة عن اإلتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة ،
فالمقفاة مع االتزان مناسبة تامة  ،والمتزنة من غير التقفية مناسبة ناقصة «  .3أي أن المناسبة
آن
اللفظية على ضربين وھي  :المناسبة اللفظية الناقصة وقد وردت في قوله تعالى )) :ق َوا ْلقُ ْر ِ
ا ْل َم ِجي ِد َ .بلْ َع ِج ُبوا أَن َجاء ُھ ْم ُمنذ ٌِر ِّم ْن ُھ ْم َف َقال َ ا ْل َكا ِف ُرونَ ھ ََذا َ
يب(( }سورة ق {1،2 :
ش ْي ٌء َع ِج ٌ
 ،ناسب بين )المجيد( و)عجيب( للتقارب بين اللفظين في حرفي الدال والباء  .وھذا التقارب بين
الحرفين يفسح المجال للتنويع اللفظي والمعنوي .
والمناسبة اللفظية التامة وردت في قوله تعالى )) :ن َوا ْل َقلَ ِم َو َما َي ْس ُط ُرونَ َ .ما أَنتَ
ون(( }سورة القلم  ، {3 – 1 :فناسب بين
ون َ .وإِنَّ لَ َك َألَ ْجراً َغ ْي َر َم ْم ُن ٍ
ِبن ِْع َم ِة َر ِّب َك بِ َم ْج ُن ٍ
)يسطرون( و)بمجنون( و)ممنون( في مقطع الواو والنون  .وھذا التقارب التام ھدفه التأثير في
المتلقي .
وباب )مراعاة النظير( في البالغة  ،عرّفه يوسف بن أبي بكر السكاكي )ت 626ھـ( :
بأنه » عبارة عن الجمع بين المتشابھات «  .4وقال فيه شرف الدين الطيبي )ت  734ھـ(» :
 - 1بديع القرآن 145
 - 2م  .ن 146
 - 3م .ن 149
 -4مفتاح العلوم 424
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ويسمى التناسب واالئتالف  :وھي أن تجمع بين أمر وما يناسبه ال بالتضاد وھي أصناف :
األول  :ائتالف اللفظ والمعنى  ..والثاني :ائتالف اللفظ مع اللفظ  ،وھو أن يكون في الكالم
معنى يصح معه معان فيختار منھا ما بين لفظة وبين لفظ ذلك المعنى ائتالف بحسب أسباب
مؤدية إلى تقارنھما  ..والثالث  :ائتالف المعنى مع المعنى « .1
والمناسبة بين معنيين  ،تقسم على قسمين » :أحدھما أن يشمل الكالم على معنى يصح
معه معنيان أحدھما مالئم بحسب نظر دقيق  ،واآلخر ليس كذلك فيقرن بالمالئم « .2
س ُك ْم بِا ِّت َخا ِذ ُك ُم
وسى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ َّن ُك ْم َظ َل ْم ُت ْم أَن ُف َ
جاء في قوله تعالى َ )) :وإِ ْذ َقال َ ُم َ
اب
اب َع َل ْي ُك ْم إِ َّن ُه ھ َُو ال َّت َّو ُ
ارئِ ُك ْم َف َت َ
ارئِ ُك ْم َفا ْق ُتلُو ْا أَنفُ َ
س ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َّل ُك ْم عِ ندَ َب ِ
ا ْلع ِْجل َ َف ُتو ُبو ْا إِلَى َب ِ
الرحِي ُم(( }سورة البقرة  ، {54:مناسبة بين الفاصلة )التواب الرحيم(  ،وصفة  )البارئ( » ،
َّ
ناسبت ھذه التوبة لفظ البارئ دون غيره من األسماء ؛ ألن البارئ ھو الذي خلقھم أبرياء من
التفاوت وھي نعمة جسمية  ،وكان من حق الشكر أن يخصوه بالعبادة  ،فلما عكسوا وقابلوھا
بالكفران حيث عبدوا ما ال تمييز له أصال استرد منھم تلك النعمة بالقتل واالنفكاك«.3
ومن ھذا الباب قسم سمّاه السيوطي )تشابه األطراف( » وھو أن يختم الكالم بما يناسب
ابتداءه في المعنى « .4
ومن خفي تشابه األطراف قوله تعالى )) :إِن ُت َع ِّذ ْب ُھ ْم َفإِ َّن ُھ ْم ِع َبا ُد َك َوإِن َت ْغف ِْر َل ُھ ْم َفإِ َّن َك
أَنتَ ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحكِي ُم(( }سورة المائدة  » ، {118 :فقوله َ )) :وإِن َت ْغف ِْر َل ُھ ْم(( يوھم أن الفاصلة
)الغفور الرحيم(  ،لكن المناسب أن ال يغفر لمن يستحق العذاب إال من ليس فوقه أحد يرد عليه
حكمه  ،ومن يعلم الحكمة فيما يفعله  ،وإن خفيت على غيره « .5
والقسم الثاني من تشابه األطراف  ،الذي ذكره السيوطي وھو  » :أن يكون للمعنى
وصفان مالئمان فيختار األحسن «  .6أي يختار األحسن في التأثير على المتلقي .
وع فِي َھا َو َال َت ْع َرى َ .وأَ َّن َك َال َت ْظ َمأ ُ فِي َھا َو َال
وقد جاء في قوله تعالى )) :إِنَّ لَ َك أَ َّال َت ُج َ
ض َحى(( }سورة طه ، {119 ، 118 :مناسبة بين الري والشبع وبين االستظالل واللبس  ،لكن
َت ْ
النص القرآني اختار األحسن في المعنى  ،واألكثر في التأثير على المتلقي  ،وما فيه كسر
لتوقعه » فإنه لم يراع فيه مناسبة الري للشبع واالستظالل للبس  ،بل روعيت المناسبة بين
اللبس والشبع في عدم االستغناء عنھما وأنھما من أصول النعم  ،وبين االستظالل والري في
 - 1التبيان في البيان 202 – 200
 - 2م  .ن 202
-3م.ن
 - 4التحبير في علم التفسير 289
 -5التبيان في البيان 202
 - 6م  .ن 203
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كونھما تابعين لھما ومكملين لمنافعھما  ،وھذا ادخل في االمتنان لما في تقديم أصول النعم
وارتداف التوابع من االستيعاب « .1
وتناول  -ما ورد في بالغة الفاصلة في القرآن الكريم  -علماء علوم القرآن في نوع
خاص ھو أسموه ))معرفة الفواصل ورؤوس اآلي((

2

 .وقال بدر الدين محمد الزركشي )ت

 794ھـ( في ھذا النوع من المناسبة  » :اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيھا إيقاع المناسبة
مقاطع الكالم وأواخره  ،وإيقاع الشيء فيھا بما يشاكله  ،فالبد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور
أو ال؛ وإال خرج بعض الكالم عن بعض  ،وفواصل القرآن العظيم ال تخرج عن ذلك  ،لكن منه
ما يظھر ،ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب .وھي منحصرة في أربعة أشياء  :التمكين ،
والتوشيح ،واإليغال  ،والتصدير «.3
والسمات البالغية في الفاصلة القرآنية تتمثل عند الزركشي في ھذه األربعة األشياء
السابقة وعالقتھا بالمعنى  ،وكلھا تنصب حول تطلب السابق لفظ اآلية أو مضمونھا لخاتمة
خاصة توافقھا  ،وأسوق فيما يأتي تعريفا ومثاال لكل سمة من السمات البالغية .
أوال  :التمكين  )) :وھو أن تمھد قبلھا تمھيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانھا ،
ومستقرة في قرارھا  ،مطمئنة في موضعھا  ،غير نافرة وال قلقة  ،متعلقا معناھا بمعنى الكالم
كله تعلقا تاما بحيث لو طرحت الختل المعنى واضطرب الفھم «  ،4ولعل ما ذكر في التعريف
من تعلق معنى الفاصلة بمعنى الكالم ھو السبب في تسمية ھذا النوع بـ)التمكين( .
ومثال التمكين في الفاصلة  ،قوله تعالى)) :أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ أَ َ
ص ِب ُح
السمَاءِ َما ًء َف ُت ْ
نزل َ مِنَ َّ
س َم َاوا ِ
ض َوإِنَّ َّ َ لَ ُھ َو ا ْل َغن ُِّي
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
ير َ .ل ُه َما فِي ال َّ
يف َخ ِب ٌ
ض َّر ًة إِنَّ َّ َ لَطِ ٌ
ض ُم ْخ َ
ْاألَ ْر ُ
س َّخ َر َل ُكم
ا ْل َحمِي ُد  .أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ َ
ض إِ َّال ِبإِ ْذنِ ِه إِنَّ
أَن َت َق َع َع َلى ْاألَ ْر ِ

ض َوا ْلفُ ْل َك َت ْج ِري فِي ا ْل َب ْح ِر ِبأ َ ْم ِر ِه َو ُي ْمسِ ُ
الس َماء
َّما فِي ْاألَ ْر ِ
ك َّ
وف َّرحِي ٌم(( }سورة الحج  )) { 65 – 63 :إنما
اس لَ َرؤُ ٌ
َّ َ ِبال َّن ِ

ص َل األولى بـ)لطيف خبير( ؛ ألن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وإخراج النبات
َف َ
ص َل الثانية بـ)غني حميد( ؛ ألنه قال )) :لَ ُه َما فِي
من األرض ؛ وألنه خبير بنفعھم  .وإنما َف َ
الس َم َاوا ِ
ض((  ،أي ال لحاجة  ،بل ھو غني عنھما  ،جواد بھما ؛ ألنه ليس غني
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
َّ
نافعا غناه إال إذا جاد به  ،وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه  ،واستحق عليه الحمد  ،فذكر
ص َل الثالثة بـ)رؤوف رحيم( ؛ ألنه لما عدد
)الحمد( على أنه الغني النافع بغناه خلقه  .وإنما َف َ
للناس ما أنعم به عليھم من تسخير ما في األرض لھم  ،وإجراء ال ُفلك في البحر لھم  ،وتسييرھم
 - 1المصدر السابق 204
 - 2البرھان في علوم القرآن  52 / 1وما بعدھا
 - 3م  .ن 69 / 1
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في ذلك الھول العظيم  ،وجعله السماء فوقھم وإمساكه إياھا عن الوقوع  ،حسن ختامه بالرأفة
والرحمة « .1
ويقول أستاذنا الدكتور علي كاظم أسد في ھذه الفواصل  )) :جاءت الفاصلة األولى
نكرة )لطيف خبير(  ،وجاءت الفاصلة الوسطى مؤكدة بالالم  ،وقبلھا )إنّ وضمير الفصل(
وتعريف الصفتين ) َوإِنَّ َّ َ َل ُھ َو ا ْل َغن ُِّي ا ْل َحمِي ُد(  ،فضال عن إيراده اسم العلم عليه سبحانه ) (
 ،وليس الربّ علما إنّ الرب مناسب شكليا إلنزال الماء من السماء قبل ھذه اآلية  .وجاءت
الفاصلة الثالثة كذلك مؤكدة بـ)إنّ ( ومخصصة صفة الرحمة والرأفة بالناس حصرا  ،وبالالم
أن إنزال المطر من السماء
ولكن بدون تعريف  .فأما األولى )عندي( وبحسب نظري الضعيف َ
الشك فيه  ،فال يحتاج إلى توكيد وال تعريف  .وأما الثانية فكثير ما شك الناس في ملكيته  Gلما
في السماوات واألرض  ،وتصرفوا عكس ھذا بل كفروا به  ،فاحتاجت إلى ھذا الكم من التوكيد
 ،وجاءت بصفة اإللوھية ؛ ألن الربوبية مكفور بھا عند كثير من الناس  .وأما الثالثة فأكدھا ؛
ألن الناس الھون ال يعلمون مدى قدرة  في إمساك السماء  ،فجاء بـ)الناس( حصرا ؛ ألنھم
ال يظنون أبدا أن تقع السماء على األرض  ،ولكنھم على يقين من إمساك  بھا فلم يعرف
الصفتين « .2وفي ذلك بيان لتمكن المعنى في الفاصلة  ،وعالقته بمقطع كل آية ورد فيھا صفة
مناسبة لذلك المقطع .
ثانيا  :التصدير  :ما توافق فيه صدر اآلية والفاصلة في اللفظ  ،ومثال التصدير قوله
دَر َجا ٍ
ت َوأَ ْك َب ُر َت ْفضِ يالً(( }سورة
ض ُھ ْم َع َلى َب ْع ٍ
ض َولَآلخ َِرةُ أَ ْك َب ُر َ
ض ْل َنا َب ْع َ
ف َف َّ
تعالى )) :ان ُظ ْر َك ْي َ
اإلسراء {21:فقد ورد في صدر اآلية قوله ) :فضلنا(  ،ومنه نتوقع أن تختم اآلية بقوله :
)تفضيال( أي إن صدر اآلية ينبئ عن خاتمتھا .
ثالثا  :التوشيح  » :ويسمى به لكون نفس الكالم يدل على آخره ّ ،
نزل أول الكالم
وآخره منزلة العاتق والكشح  ،اللذين يجول عليھما الوشاح  ،ولھذا قيل فيه  :إن الفاصلة تعلم
قبل ذكرھا «  ، 3وھذا النوع يختلف عن التصدير  .وقد ورد التوشيح في قوله تعالى َ )) :وآ َي ٌة
ار َفإِ َذا ھُم ُّم ْظلِ ُمونَ (( }سورة يس  )) ، { 37 :فإنه من كان حافظا لھذه
َّل ُھ ْم ال َّل ْيل ُ َن ْس َل ُخ ِم ْن ُه ال َّن َھ َ
السورة  ،متيقظا إلى أن مقاطع فواصلھا النون المردفة  ،وسمع في صدر ھذه اآلية َ )) :وآ َي ٌة
ار(( علم أن الفاصلة )) ُّم ْظلِمُونَ ((  ،فإن من انسلخ النھار عن ليله أظلم
َّل ُھ ْم ال َّل ْيل ُ َن ْس َل ُخ ِم ْن ُه ال َّن َھ َ
ما دامت تلك الحال «  .4اتضح الفرق بين التوشيح والتصدير  ،فالتصدير ذكر لفظة في صدر
 - 1البرھان في علوم القرآن 71 ، 70 / 1
 -2من مظاھر الدقة في االستعمال القرآﻧي  ، 18بحث مخطوط وغير منشور
 - 3البرھان في علوم القرآن 79 / 1
 - 4البرھان في علوم القرآن 79 / 1
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اآلية تختم بھا اآلية  ،أما التوشيح فھو ذكر معنى ورد في صدر اآلية  ،وما ورد في اآلية من
انسالخ النھار يُعلم منه الختم بالظالم .
رابعا  :اإليغال  » :وسمي به ألن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي ھو آخذا فيه  ،وبلغ إلى
1
ص َّم
زيادة على الحد ((  .وقد ورد اإليغال في قوله تعالى )) :إِ َّن َك َال ُت ْسم ُِع ا ْل َم ْو َتى َو َال ُت ْسم ُِع ال ُّ
ال ُّد َعاء إِ َذا َو َّل ْوا ُمدْ بِ ِرينَ (( }سورة النمل  ، {80 :يقول الزركشي  » :فإن المعنى قد تم بقوله :

ص َّم ال ُّد َعاء((  ،ثم أراد أن يعلم تمام الكالم بالفاصلة فقال َ )) :ولَّ ْوا ُمدْ ِب ِرينَ (( .
)) َو َال ُت ْسم ُِع ال ُّ
فإن قيل  :ما معنى )) ُمدْ ِب ِرينَ (( وقد أغنى عنھا )) َولَّ ْوا(( ؟ قلت  :ال يغني عنھا )) َو َّل ْوا((  ،فإن
التولي قد يكون بجانب دون جانب  ..وال شك أنه سبحانه لما أخبر عنھم أنھم صم ال يسمعون
أراد تتميم المعنى بذكر توليھم في حال الخطاب  ،لينفي عنھم الفھم الذي يحصل من اإلشارة ،
فإن األصم يفھم باإلشارة ما يفھم السميع بالعبارة  .ثم إن التولي قد يكون بجانب  ،مع لحاظه
بالجانب اآلخر  ،فيحصل به إدراك بعض اإلشارة  ،فجعل الفاصلة ))مُدْ ِب ِرينَ (( ليعلم أن التولي
كان بجميع الجوانب « .2
ونظر المتبحرون في القرآن إلى عالقات التجاور بين اآليات  ،وما يؤديه من تصحيح
القراءة والمناسبة بين اآلية وما تقدمھا  ،وقد نقل البقاعي  » :روى عبد الرزاق عن ابن عيينة ،
عن األعمش  ،عن إبراھيم  ،قال  :قال ابن مسعود )رضي  عنه(  :إذا سأل أحدكم صاحبه
كيف يقرأ آية كذا وكذا  ،فليسله عما قبلھا  .يريد – و أعلم – أنّ ما قبلھا يدله على تحرير
لفظھا  ،بما تدعو إليه المناسبة « .3
والمناسبة بين أول اآلية وآخرھا كما تقدم بلغ بھا بعض المفسرين المتبحرين مبلغا
تجاوز عالقة المناسبة بين اآلية وخاتمتھا إلى العالقة بين اآليات  ،والعالقة بين السور فيما
سمي )علم المناسبات(  ،وفائدة ھذا العلم » جعل أجزاء الكالم بعضھا آخذا بأعناق بعض ،
فيقوى بذلك االرتباط  ،ويصير حاله حال البناء المحكم  ،والمتالئم األجزاء «  .4ويكون الجعل
في الذھن؛ ألن واقع حال القرآن أنه كالبناء المحكم  .وموضوع ھذا العلم » علم تعرف منه علل
الترتيب  ،وثمرته االطالع على الرتبة التي يستحقھا الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من
االرتباط والتعلق الذي ھو كلحمة النسب  ،فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب
أجزائه  ،وھو سر البالغة  ،ألدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال«.5
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ويعد أبو مسلم األصفھاني المعتزلي ) ت  322ھـ ( 1في تفسيره )جامع التأويل(  ،أول
من أشار إلى أھمية الترابط بين اآليات للوصول إلى المعنى  ،وكان الفخر الرازي معجبا
بتفسيره  ،وقد امتدحه بقوله  » :وأبو مسلم حسن الكالم في التفسير كثير الغوص على الدقائق
واللطائف «  .2وبيّن جامع تفسير أبي مسلم الدكتور خضر محمد نبھا  ،منھج أبي مسلم
األصفھاني  ،الذي يعتمد على )النظم( في بيان تعلق اآليات بعضھا ببعض  ،واھتمامه بالمناسبة
بين اآليات في السورة الواحدة  ،ففي سورة البقرة يربط أبو مسلم ما بين اآلية في قوله تعالى :
ب َوالَ ا ْل ُم ْ
)) َّما َي َو ُّد ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ش ِركِينَ أَن ُي َن َّزل َ َعلَ ْي ُكم ِّمنْ َخ ْي ٍر ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ّ ُ
ص ِب َر ْح َمتِ ِه َمن َي َ
يم(( }سورة البقرة  ، {105 :واآلية في قوله
شا ُء َو ّ ُ ُذو ا ْل َف ْ
َي ْخ َت ُّ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
ت بِ َخ ْي ٍر ِّم ْن َھا أَ ْو ِم ْثلِ َھا أَلَ ْم َت ْعلَ ْم أَنَّ ّ َ َعلَ َى ُكل ِّ َ
نس ْخ مِنْ آ َي ٍة أَ ْو ُننسِ َھا َنأْ ِ
ش ْيءٍ
تعالى َ )) :ما َن َ
ِير(( }سورة البقرة  ،{106 :ويرى النظم بينھما  » :إنه سبحانه لما عاب اليھود بأشياء و رد
َقد ٌ
عليھم ما راموا به الطعن في أمر نبينا )صلى  عليه وآله وسلّم( وكان مما طعنوا فيه أنه يقول
بنسخ كل شريعة تقدمت شريعته فبيّن  سبحانه جواز ذلك « .3
س َماوا ِ
ض َوإِن
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
وفي سورة البقرة يبيّن صلة قوله تعالى  ِZَّ ِّ )) :ما فِي ال َّ
ب َمن َي َ
ُت ْبدُو ْا َما فِي أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخفُوهُ ُي َحاسِ ْب ُكم بِ ِه ّ ُ َف َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
شا ُء َو ّ ُ َع َلى ُكل ِّ
َ
جدُو ْا َكاتِبا ً
ش ْيءٍ َقد ٌ
ِير(( }سورة البقرة  ، {284 :بقوله تعالى َ )) :وإِن ُكن ُت ْم َع َلى َ
س َف ٍر َولَ ْم َت ِ
ض ُكم َب ْعضا ً َف ْل ُي َؤ ِّد ا َّلذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق ّ َ َر َّب ُه َوالَ َت ْك ُت ُمو ْا
ض ٌة َفإِنْ أَمِنَ َب ْع ُ
َف ِرھَانٌ َّم ْق ُبو َ
ال َّ
ش َھادَ َة َو َمن َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َو ّ ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم(( }سورة البقرة  ، {283 :وفي كيفية
النظم  ،يقول أبو مسلم  » :إنه تعالى لما قال في آخر اآلية المتقدمة َ )) :و ّ ُ بِ َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم((
الس َماوا ِ
ض(( ،
 ،ذكر عقيبه ما يجري مجرى الدليل العقلي فقال ِ َّ ِّ )) :
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
 Zما فِي َّ
ومعنى ھذا الملك أن ھذه األشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه وإبداعه  ،ومن
كان فاعال لھذه األفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على الحكم المتكاثرة والمنافع
العظيمة ال بد وأن يكون عالما بھا إذ من المحال صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاھل به ،
فكان  تعالى احتج بخلقه السموات واألرض مع ما فيھا من وجوه اإلحكام واإلتقان على كونه
تعالى عالما بھا محيطا بأجزائھا وجزئياتھا « .4
 - 1اسمه محمد بن علي بن بحر األصفھاﻧي  ،من أصفھان  ،معتزلي من كبار الكتاب  ،كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم  ،له
تفسير يسمى )جامع التأويل( جمع سعيد األﻧصاري الھندي ﻧصوصا منه وردت في )تفسير الفخر الرازي( وسماه )ملتقط جامع التأويل
لمحكم التنزيل(  ،وأعاد جمع تفسيره الدكتور خضر محمد ﻧبھا من تفسير فخر الدين الرازي  ،وتفسير الطوسي  ،وتفسير الطبرسي ،
وما ﻧقله ابن طاووس في كتاب سعد السعود  ،وعن كتاب )تنزيه األﻧبياء واألئمة( للشريف المرتضى  ،ينظر  :تفسير أبي مسلم
األصفھاﻧي  ، 6ينظر  :الوافي بالوفيات  ، 244 / 2وكشف الظنون  ، 538ومعجم المفسرين 498 / 2
 - 2التفسير الكبير 44 / 8
 - 3مجمع البيان  ، 324 / 1وينظر  :تفسير أبي مسلم األصفھاﻧي 45 :
 - 4التفسير الكبير  ، 134 / 7وينظر  :تفسير أبي مسلم األصفھاﻧي 77 – 76
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والجھد الذي قام به جامع التفسير جھد طيب يستحق الثناء  ،فلو أنْ التفسير وصل إلينا
التضح بشكل جلي اتصال ھذا التفسير بعلم المناسبة  ،ويكفي للداللة على أولية ھذا العالم في
علم المناسبة ما امتدحه به فخر الدين الرازي  ،الذي كتب في ھذا العلم كما سنبين ذلك .
وقد نقل الزركشي في كتابه )البرھان في علوم القرآن( عن الشيخ أبي الحسن
الشھرباني ) ت  672ھـ(  ،أول من أظھر ھذا العلم  ،في قوله  » :أول من أظھر ببغداد علم
المناسبة  ،ولم نكن سمعناه من غيره اإلمام أبو بكر النيسابوري

1

 ،وكان غزير العلم في

الشريعة واألدب  ،وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه اآلية  :لِ َم جعلت ھذه اآلية جنب ھذه
؟ وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم
علمھم بالمناسبة « . 2
وتحديد الشھرباني مدينة بغداد بالخصوص من ورائه قصد ھو » أن ھناك من كان
يلھج به في بالد أخرى  ،ولعل علماء بغداد حين نبھھم النيسابوري إلى ھذا العلم وعاب عليھم
عدم علمھم به ،بحثوا عنه  ،وعمن تكلم فيه  ،واھتم به وذھب إليه  ،فتناھى إليھم من يتكلم به
في وقتھم في تلك البالد  ،وقبل وقتھم أيضا  ،فكانت عبارة الشھرباني التي تحصر أولية إظھار
ھذا العلم في بغداد في جھود النيسابوري «  .3ولعل ھذا العلم كان معروفا في غير بغداد ،
ولعل أبا مسلم األصفھاني قد سبقه بذلك .
وأبو بكر محمد بن الطيب الباقالني األشعري ) ت  403ھـ( له في كتابه )إعجاز
القرآن( دراسة يبحث فيھا عن المناسبة بين المعاني المختلفة في بعض آيات القرآن  ،وقد تناول
سورتي النمل وغافر  ،ووقف فيھما عند مواضع التخلص من معنى إلى آخر  ،وبيّن كيف يتم
االنتقال من غرض إلى غرض بطريقة عجيبة يأتلف فيھا المختلف  ،وتندمج فيھا المعاني
المتنوعة  ،يقول في ذلك  » :تأمل السورة التي يذكر فيھا النمل  ،وانظر في كلمة كلمة ،
وفصل فصل  :بدأ بذكر السورة  ،إلى أن بيّن أنْ القرآن من عنده  ..ثم وصل بذلك قصة موسى
)عليه السالم(  ،وأ ّنه رأى نارا  ،فقال ألھله امكثوا )) :إِ ِّني آ َن ْستُ َناراً َسآتِي ُكم ِّم ْن َھا بِ َخ َب ٍر أَ ْو
آتِي ُكم ِبشِ َھا ٍ
ص َطلُونَ (( }سورة النمل .4 « {7 :
س لَّ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ب َق َب ٍ
وبيّن الباقالني طريقة القرآن في سرد قصة موسى في سورة طه  ،في قوله تعالى :
ار
))إِ ْذ َرأَى َناراً َف َقال َ ِألَھْ لِ ِه ْ
س أَ ْو أَ ِ
ام ُك ُثوا إِ ِّني آ َن ْستُ َناراً لَّ َعلِّي آتِي ُكم ِّم ْن َھا ِب َق َب ٍ
ج ُد َع َلى ال َّن ِ
سى
ضى ُمو َ
ُھدًى(( }سورة طه  {10 :وما ورد في سورة القصص في قوله تعالى َ )) :ف َل َّما َق َ
 - 1ھو عبد ﷲ بن محمد بن زياد الحافظ النيسابوري  ،وكان إمام عصره في الشافعية بالعراق توفي )  324ھـ(  ،ينظر  :سير أعالم
النبالء  ، 65 / 15والوافي بالوفيات 480 / 17
 - 2البرھان في علوم القرآن 36 / 1
 -3أضواء على ظھور علم المناسبة القرآﻧية  ،بحث منشور في مجلة األحمدي  ،العدد  11ص ) (30 – 20
 - 4إعجاز القرآن 287
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ام ُك ُثوا إِ ِّني آ َن ْستُ َناراً َّل َعلِّي آتِي ُكم ِّم ْن َھا
س مِن َجا ِن ِ
ور َناراً َقال َ ِألَھْ لِ ِه ْ
ار بِأَھْ لِ ِه آ َن َ
س َ
ْاألَ َجل َ َو َ
ب ال ُّط ِ
ص َطلُونَ (( }سورة القصص  ، {29 :وقال  » :قد تصرف في
ار لَ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ِب َخ َب ٍر أَ ْو َج ْذ َو ٍة مِنَ ال َّن ِ
وجوه  ،وأتى بذكر القصة على ضروب  ،ليعلمھم عجزھم عن جميع طرق ذلك  ..ليكون أبلغ
في تعجيزھم  ،وأظھر للحجة عليھم  .وكل كلمة من ھذه الكلمات  ،وإن أنبأت عن قصة فھي
بليغة بنفسھا تامة في معناھا «  .1ويتضح من كالم الباقالني أ ّنه تنبه إلى أن ھناك مناسبة بين
موضوع السورة وما ورد فيھا من قصة .
وأبو عبد  محمد بن عبد  الخطيب اإلسكافي ) ت  420ھـ(  ،دون دروسا أمالھا
في بيان المناسبة  ،ونقلھا تلميذه وقال  » :أمالھا لما خال فيھا  ،ولم يحضره غيري ممن يسوغ
له حمل ما يكتب فيه  ،ويكتب به  ،فكتبت عن لفظه المسائل واألجوبة «  .2وسمّى الخطيب
اإلسكافي ھذه الدروس )درة التنزيل وغرة التأويل(  ،وكان منھجه في بيان المناسبة أن يبدأ
بعبارة  » :للسائل أن يسأل فيقول « أو » للسائل أن يسأل عن كذا « أو نحو ذلك  ،ويبدأ
اإلجابة غالبا بعبارة » الجواب أن يقال«  » ،3الجواب عن ذلك أن يقال«

4

ثم يأتي الجواب

وفيه توجيه للمناسبة التي ورد فيھا االختالف بين اللفظين أو التعبيرين أو السياقين .
وال يخفى أن المسائل المذكورة في ھذا الكتاب ھي من متعلقات العلم المسمى بـ)علم
المتشابه من القرآن( وھو علم جليل الشأن له اتصال بعلم المناسبات  ،ويرى السيوطي أن
المتشابه  » :يتداخل مع نوع المناسبات « .5
وأشار السيوطي إلى من أفرده بالتصنيف وھم  :الكسائي  ،والسخاوي  ،وألف في
توجيھه الكرماني كتابه )البرھان في متشابه القرآن(  .وأحسن منه )درة التنزيل وغرة التأويل(
ألبي عبد  الرازي وأحسن منھا كلھا )مالك التأويل في متشابه التنزيل( ألبي جعفر بن الزبير
 .وللقاصي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سمّاه )كشف المعاني عن متشابه المثاني(
 .وللسيوطي في أسرار التنزيل كتابه سمّاه )قطف األزھار في كشف األسرار( .6
وعبد  بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري ) ت  438ھـ ( ، 7له تفسير ذكر فيه
فيه المناسبات  ،و ُنقل عنه بيان وجه االتصال بين قوله تعالى َ )) :ومَنْ أَ ْظلَ ُم ِم َّمن َّم َن َع َم َسا ِج َد
س َعى فِي َخ َر ِاب َھا أ ُ ْو َلـئِ َك َما َكانَ َل ُھ ْم أَن يَدْ ُخلُوھَا إِالَّ َخآئِفِينَ ل ُھ ْم فِي
اس ُم ُه َو َ
ّ ِ أَن ُي ْذ َك َر فِي َھا ْ
اب َعظِ ي ٌم(( }سورة البقرة  ، {114 :وبين قوله تعالى َ )) :و ِ ِّZ
ي َولَ ُھ ْم فِي اآلخ َِر ِة َع َذ ٌ
ال ُّد ْن َيا خ ِْز ٌ
 - 1م  .ن 288
 - 2درة التنزيل وغرة التأويل 215 / 1
 - 3م  .ن 257 / 1 ، 201 / 1
 - 4م  .ن 477 / 1
 - 5معترك األقران في إعجاز القرآن  ، 66 / 1وينظر  :اإلتقان في علوم القرآن 1866 / 5
 - 6ينظر  :معترك األقران 67 /1
 - 7عبد ﷲ بن يوسف الفقيه الشافعي والد إمام الحرمين )ت  438ھـ( وتفسيره المذكور مخطوط  ،ينظر  :طبقات المفسرين 253 /1
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ا ْل َم ْ
ب َفأ َ ْي َن َما ُت َولُّو ْا َف َث َّم َو ْج ُه ّ ِ إِنَّ
ش ِرقُ َوا ْل َم ْغ ِر ُ

ّ َ َواسِ ٌع َعلِي ٌم(( }سورة البقرة  » {115 :قال

الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره  ،سمعت أبا الحسين الدھان يقول  :وجه اتصالھا ھو أن
ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق  ،أي فال يجرمنكم ذلك واستقبلوھا  ،فإن  Gالمشرق
والمغرب« .1
واستمر التأليف في علم المناسبة عن طريق السؤال والجواب عند تاج القراء محمود بن
حمزة الكرماني )ت  500ھـ( وذلك في كتاب سمّاه )غرائب التفسير وعجائب التأويل (  ،وقال
في خطبة ھذا الكتاب  » :فإن أكثر العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبون في غرائب تفسير
القرآن وعجائب تأويله ويميلون إلى المشكالت المعضالت من أقاويله فجمعت في كتابي ھذا
منھا ما أقدّر أن فيه مقنعا لرغبتھم ومكتفى لطلبتھم « .2
وذكر في ھذا الكتاب المناسبة بين السور  ،وأشار إلى مناسبة فواتح السور لخواتمھا ،
ففي سورة ص قال  » :بدأ السورة بالذكر وختمھا بالذكر «  .3وقال في سورة القلم  )) :ختم
السورة بذكر ما بدأ به «  .4وتكلم عن ارتباط أسماء السور لمقاصدھا بقوله  » :وسميت ھذه
السور السبع )حم( على االشتراك في االسم لما بينھن من التشاكل الذي اختصت به  ،وھو أن
كل واحدة استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب  ،مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل
الكالم في النظام « .5
وله كتاب سمّاه ) :البرھان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان(  ،ويعتمد
فيه على السياق في توجيه المناسبة  ،وقال في مقدمته  » :ھذا كتاب أذكر فيه اآليات
المتشابھات التي تكررت في القرآن  ،وألفاظھا متفقة  ،ولكن وقع في بعضھا زيادة أو نقصان،
أو تقديم  ،أو إبدال حرف مكان حرف  ،أو غير ذلك مما يوجب اختالفا بين اآليتين  ،أو اآليات
التي تكررت من غير زيادة  ،وال نقصان  ،وأبين ما السبب في تكرارھا  ،والفائدة في إعادتھا،
وما الموجب للزيادة والنقصان  ،والتقديم والتأخير واإلبدال  ،وما الحكمة في تخصيص اآلية
بذلك دون اآلية األخرى  ،وھل يصلح ما في ھذه السورة مكان ما في السورة التي تشاكلھا أم ال
؟ « .6
وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت  538ھـ ( يظھر اھتمامه بعلم المناسبة في
تفسيره ) :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل(  ،وھو مرتبط بدراسته
 - 1البرھان في علوم القرآن 47 / 1
 - 2غرائب التفسير وعجائب التأويل 87 / 1
 -3م  .ن 1007 / 2
 - 4م  .ن 1242 / 2
 - 5المصدر السابق 1037 / 2
 - 6البرھان في توجيه متشابه القرآن 20 – 19
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للنظم  » ،النظم الذي ھو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أھم ما
يجب على المفسر «

1

 .وھو وإنْ لم يصرح بذكر المناسبة  ،إال أ ّنه كان متبعا من تقدمه في

صيغة السؤال والجواب في بيان وجه االرتباط بين آيات القرآن الكريم  » ،فھو وإن لم يستخدم
كلمة المناسبة قط  ،فإ ّنه كان يستعمل صيغة استفھامية يعبر ما يتلوھا عن وعي بالترابط وكيفيته
 ،ومن ذلك على سبيل المثال  :قوله )فإن قلت  :من المأمور بقوله) :بشر(  ،قلت(  ..وقد يتم
ذلك بصيغة تقريرية كقوله ) :وذلك( « .2
وأشار الزمخشري إلى حسن نظم القرآن وترتيبه  » :انظر إلى بالغة ھذا الكالم ،
وحسن نظمه وترتيبه  ،ومكانة إضماده  ،ورصانة تفسيره  ،وألمر ما أعجز القوى وأخرس
الشقاشق « .3
ويرى الزمخشري أ ّنه ال يجوز في القرآن التناقض ؛ » ألن القرآن في حُ كم كالم
4
ض َجمِيعا ً َو ِم ْثلَ ُه َم َع ُه
واحد«  .وفي تفسيره لقوله تعالى َ )) :و َل ْو أَنَّ لِ َّلذِينَ َظ َل ُموا َما فِي ْاألَ ْر ِ
َال ْف َتدَ ْوا ِب ِه مِن سُوءِ ا ْل َع َذا ِ
ب َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َو َبدَا َل ُھم مِّنَ َّ ِ َما لَ ْم َي ُكو ُنوا َي ْح َتسِ بُونَ َ .و َبدَا َل ُھ ْم
ض ٌّر دَ َعا َنا ُث َّم إِ َذا
س ْاإلِنسَانَ ُ
س ِّي َئاتُ َما َك َ
َ
س ُبوا َو َحاقَ بِ ِھم َّما َكا ُنوا بِ ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون َ .فإِ َذا َم َّ
ِي ِف ْت َن ٌة َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ُھ ْم َال َي ْع َلمُونَ (( }سورة الزمر
َخ َّو ْل َناهُ ن ِْع َم ًة ِّم َّنا َقال َ إِ َّن َما أُوتِي ُت ُه َع َلى عِ ْل ٍم َبلْ ھ َ
 ، {49 -47 :يقول  )) :ھذه األسرار والنكت ال يبرزھا إال علم النظم  ،وإال بقيت محتجبة في
أكمامھا « .5
وانتقل االھتمام بعلم المناسبة كعلم مستقل إلى طور التأليف عند معاصر للزمخشري ،
وھو أبو بكر بن العربي )ت  542ھـ(  ،قال في كتابه )سراج المريدين( » :6ارتباط آي القرآن
بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم ،لم يتعرض
له إال عالم واحد عمل فيه سورة البقرة  ،ثم فتح  لنا فيه  ،فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق
بأوصاف البطلة ختمنا عليه  ،وجعلناه بيننا وبين   ،ورددناه إليه « .7
ورجح عبد  بن محمد الصديق الغماري أنْ العالم الواحد ھو النيسابوري  » :ولعله
يقصد الشيخ أبا بكر النيسابوري  ،فإ ّنه أول من أظھر علم المناسبة «  .8ويُعد ابن العربي أول
من استعمل مصطلح )ارتباط اآلي( للداللة على المناسبة .
 - 1الكشاف 64 / 3
 - 2لساﻧيات النص مدخل إلى اﻧسجام الخطاب 167
 - 3الكشاف 477 / 4
 - 4م  .ن 138 / 4
 - 5المصدر السابق 312 ، 311 / 5
 - 6مخطوط  ،وھو في الزھد والسلوك لخص فيه قواعد ھذا العلم  ،مع تحرير مسائله  ،وابتعد فيه عن مسلك المتصوفة في شطحاتھم ،
واعتمادھم على األحاديث الموضوعة والضعيفة  ،ينظر  :كشف الظنون 984 / 2
 - 7البرھان في علوم القرآن 36 / 1
 - 8جواھر البيان في تناسب سور القرآن 15
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ويشير ابن العربي في )سراج المريدين( إلى كتاب له في )ترتيب آي القرآن( وھو في
توجيه المناسبات  ،وقد ذكره في كتابه )الناسخ والمنسوخ( في أثناء تصديره سورة األنعام ،
يقول فيه  » :واألحكام فيھا قليل  ،لعارض بينا وجھه في )ترتيب آي القرآن(  ،وھو كتاب
أخفيناه بعد أن جمعناه  ،لما رأينا فيه من علوه على أقدار أھل الزمان  ،وأ ّنه ليس له في ھذه
األقطار حفي  ،فوضعناه في سرب خفي « .1
وفي النص السابق في )سراج المريدين( تصريح من ابن العربي بأنّ علم المناسبة علم
مستقل  ،وفيه دقائق وأسرار  ،ووروده في ھذا الكتاب جعل عبد المتعال الصعيدي يزعم أ ّنه
كتبه على طريقة المتصوفة  ،ويقول  » :لعل ابن العربي اعتمد في ذلك على مثل ما يعتمد عليه
الصوفية في تفسير القرآن من علوم باطنية والھامات خفية  ،وإشارات دقيقة  ،فأتى في ذلك
العلم بما رأى أ ّنه ال يمكن أنْ يفھمه الناس وضن به عليھم  ،وھم معذورون في عدم إقبالھم على
تلك األلغاز والرموز  ،وابتعادھم عمّن ال يخاطبھم بلغة العقول  ،بل بلغة بدأ عصرھا باألفول ،
وانصرف الناس عنھا إلى ما يفيدھم في ھذه الحياة الدنيا « .2
ولبيان منھج ابن العربي في إيراد المناسبات  ،ودفع ما زعمه الصعيدي  ،ننقل ما ذكره
الزركشي عنه في تفسيره لقوله تعالى )) :إِنَّ ّ َ َيأْ ُم ُر ُك ْم أَن ُتؤدُّو ْا األَ َما َنا ِ
ت إِلَى أَھْ لِ َھا َوإِ َذا
سمِيعا ً َبصِ يراً(( }سورة
س أَن َت ْح ُك ُمو ْا بِا ْل َعدْ ِل إِنَّ ّ َ نِ ِع َّما َي ِع ُظ ُكم بِ ِه إِنَّ ّ َ َكانَ َ
َح َك ْم ُتم َب ْينَ ال َّنا ِ
النساء  ، {58 :يقول ابن العربي » في تفسيره  :وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أھل الكتاب
صفة محمد )صلى  عليه وسلم(  ،وقولھم  :إن المشركين أھدى سبيال  ،فكان ذلك خيانة منھم
 ،فانجر الكالم إلى ذكر جميع األمانات «  .3وفي ھذا النص نلحظ أنّ ابن العربي يبيّن مناسبة
آية أداء األمانات وعالقتھا بما سبقھا بشكل مفھوم ال دخل لعبارات التصوف فيه  ،فضال عن أنّ
كتاب )ترتيب آي القرآن(  ،لم يصل إلينا .
وفخر الدين الرازي الشافعي ) ت  606ھـ( اھتم بذكر مناسبات القرآن في تفسيره
)مفاتح الغيب  ،المسمى التفسير الكبير(  ،ويعبر عن المناسبة بـ)الترتيب(  ،ويرى أن كثيرا من
النكات واللطائف تكمن في مثل ھذه العالقات بين السور واآليات  ،وذكر في تفسيره لسورة
البقرة » :ومن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة  ،وفي بدائع ترتيبھا علم أن القرآن كما أنه
معجز بحسب فصاحة ألفاظه  ،وشرف معانيه فھو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته  .ولعل
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الذين قالوا أنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك  ،إال أ ّني رأيت جمھور المفسرين معرضين عن
ھذه اللطائف غير منتبھين لھذه األمور « .1
وقد أدرك عظم ھذا العلم وقال  » :اعلم أن من آتاه  قريحة ونصابا وافيا من العلوم
اإللھية الكشفية عرف أ ّنه ال ترتيب أحسن وال أكمل من ترتيب آيات القرآن « .2
ويقول أيضا في ربط اآليات األولى من سورة آل عمران  » :فقد ظھر أنه ال يمكن أن
يكون كالم أقرب إلى الضبط  ،وإلى حسن الترتيب  ،وجودة التأليف من ھذا الكالم «  .3مع
تحفظنا على عبارته )أقرب إلى الضبط(  ،التي فيھا جرأة في الكالم على القرآن الكريم .
واعتنى الرازي ببيان المناسبات بين أجزاء اآلية الواحدة  ،وبين اآلية واآلية  ،وبين االفتتاح
والختام  ،ويظھر تعرضه للوحدة الموضوعية في القرآن في أكثر من موضع إذ قال  » :إن
القرآن كله كالسورة الواحدة التصال بعضه ببعض  ،والدليل عليه أ ّنه قد يذكر الشيء في سورة
ثم يجيء جوابه في سورة أخرى ) (...إنّ القرآن كالسورة الواحدة في عدم التناقض « .4
ويقول الدكتور محمد حسين الذھبي في منھج الرازي في التفسير  )) :قد قرأت في ھذا التفسير
 ،فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين اآليات بعضھا مع بعض  ،وبين السور بعضھا مع
بعض  ،وھو ال يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة « .5
وقد أشار فخر الدين الرازي إلى مصطلح المناسبة عند تفسيره آلخر سورة المائدة ،
يقول  » :مفتتح السورة من الشريعة  ،ومختتمھا بذكر كبرياء  وجالله وعزته  ،وقدرته ،
وذلك ھو الوصول إلى مقام الحقيقة  ،فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح  ،وھذا المختتم« .6
ويربط الفخر الرازي بين آخر اآلية واآلية التي بعدھا  ،ويعد ھذا من أسباب فصاحة
الكالم في قوله تعالى )) :قُلْ إِ َّن َما أَ َنا َب َ
اس َتقِي ُموا إِ َل ْي ِه
وحى إِ َل َّي أَ َّن َما إِ َل ُھ ُك ْم إِ َل ٌه َوا ِح ٌد َف ْ
ش ٌر ِّم ْثل ُ ُك ْم ُي َ
ش ِركِينَ  .ا َّلذِينَ َال ُي ْؤ ُتونَ َّ
اس َت ْغ ِف ُروهُ َو َو ْيل ٌ لِّ ْل ُم ْ
الز َكا َة َوھُم بِ ْاآلخ َِر ِة ُھ ْم َكا ِف ُرونَ (( }سورة فصلت
َو ْ
 ، {7 – 6 :ويقول  » :إ ّنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفا بصفات ثالثة  ...واحتج بعضھم
على أن االمتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر  ...فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفرا لكان ذكره
فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبحا ؛ ألنّ الكالم إنما يكون فصيحا إذا كانت المناسبة مرعية
بين أجزائه « .7
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ويرجح فخر الدين الرازي المناسبة على سبب النزول في آية سورة فصلت َ )) :ولَ ْو
ِي َو َع َر ِب ٌّي قُلْ ھ َُو لِ َّلذِينَ آ َم ُنوا ُھدًى َوشِ َفاء
صلَتْ آ َيا ُت ُه أَأَ ْع َجم ٌّ
َج َع ْل َناهُ قُ ْرآنا ً أَ ْع َج ِم ّيا ً َّل َقالُوا َل ْو َال ُف ِّ
ان َبعِي ٍد(( ،{ 44 }:
َوا َّلذِينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ فِي َآذا ِن ِھ ْم َو ْق ٌر َوھ َُو َع َل ْي ِھ ْم َع ًمى أ ُ ْو َلئِ َك ُي َناد َْونَ مِن َّم َك ٍ
ويربط بين اآلية } ، {44وما تقدمھا في اآلية } ، {5فھي كالجواب للسؤال  ،ويتعجب ممن
يذھب إلى سبب النزول .
ويقول في ذلك موضحا  » :نقلوا في سبب نزول ھذه اآلية أنّ الكفار ألجل التعنت ،
قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت ھذه اآلية  ،وعندي أن أمثال ھذه الكلمات فيھا حيف
عظيم على القرآن  ،أل ّنه يقتضي ورود آيات ال تعلق للبعض فيھا بالبعض  ،وأ ّنه يوجب أعظم
أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل ھذا الطعن ادعاء كونه كتابا ً منتظما ً  ،فضالً عن ادعاء
كونه معجزاً ؟ بل الحق عندي أنّ ھذه السورة من أولھا إلى آخرھا كالم واحد  ،على ما حكى
 تعالى عنھم من قولھم )) :قُلُو ُب َنا فِي أَ ِك َّن ٍة ِّم َّما َتدْ ُعو َنا إِ َل ْي ِه َوفِي َآذا ِن َنا َو ْق ٌر((  } :سورة
فصلت  {5 :وھذا الكالم أيضا ً متعلق به  ،وجواب له  ،والتقدير  :أ ّنا لو أنزلنا ھذا القرآن بلغة
العجم لكان لھم أنْ يقولوا  :كيف أرسلت الكالم العجمي إلى القوم العرب  ،ويصح لھم أنْ يقولوا
)) ُقلُو ُب َنا فِي أَ ِك َّن ٍة ِّم َّما َتدْ ُعو َنا إِ َل ْي ِه((  ،أي من ھذا الكالم )) َوفِي آ َذانِ َنا َو ْق ٌر(( منه أل ّنا ال نفھمه
وال نحيط بمعناه  ،أما لمّا أنزلنا ھذا الكتاب بلغة العرب  ،وبألفاظھم وأنتم من أھل ھذه اللغة ،
فكيف يمكنكم ادعاء أنّ قلوبكم في أكنة منھا  ،وفي آذانكم وقر منھا  ،فظھر أ ّنا إذا جعلنا ھذا
الكالم جوابا ً عن ذلك الكالم  ،بقيت السورة من أولھا إلى آخرھا على أحسن وجوه النظم  ،وأما
على الوجه الذي يذكره الناس فھو عجيب جداً « .1
واإلمام أبو الحسن علي التجيني الحرالي المغربي ) ت  637ھـ ( 2عنى في تفسيره
)مفتاح الباب المقفل على فھم القرآن المنزل( بذكر المناسبات وھو مما ال نظير له في ذلك،
وقال عنه البقاعي  » :وقد ذكرت أكثر ھذا الكتاب في تضاعيف كتابي ھذا معزوا إليه في
مواضع تليق به ثم بعد وصولي إلى سورة األنفال ملكت جزءا من تفسيره  ..فرأيته عديم النظير
 ،وقد ذكرت فيه المناسبات  ،وقد ذكرت ما أعجبني منھا وعزوته إليه «  .3ويبدو من عبارة
البقاعي )ذكرت ما أعجبني( تعدد أوجه المناسبة عنده  ،وتفسير الحرالي ھذا مفقود .
وقد قام الدكتور محمد بن شريفة بجمع تراث الحرالي في كتاب سمّاه )تراث الحرالي
المراكشي في التفسير( وقال  )) :وفيه تناول الحرالي القرآن الكريم آية آية  ،بل كلمة كلمة ،
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وھذا التفسير مع األسف  ،مفقود اآلن  ،فيما أعلم  ،وال يوجد منه إال نصوص أعجب بھا اإلمام
البقاعي  ،ونقلھا في تفسيره )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ومن حسن الحظ أن ھذه
النصوص كثيرة جدا « .1
والعز بن عبد السالم ) ت  660ھـ ( أول من اعترض على التكلف في ھذا العلم  ،وقال
 » :إنّ من محاسن الكالم أن يرتبط بعضه ببعض ويتشبث بعضه ببعض لئال يكون ّ
مقطعا مب ّترا
 ،وھذا بشرط أنْ يقع الكالم في أمر متحد فيرتبط أوله بآخره  ،فإنْ وقع على أسباب مختلفة لم
يشترط فيه ارتباط أحد الكالمين باآلخر ومن ربط ذلك فھو متكلف لما لم يقدر عليه إال بربط
ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضال عن أحسنه  ،فإنّ القرآن نزل على الرسول )عليه
السالم( في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت ألسباب مختلفة غير مؤتلفة  ،وما كان
كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض إذ ليس يحسن أنْ يرتبط تصرف اإلله في خلقه وأحكامه
بعضه ببعض مع اختالف العلل واألسباب « .2
ولكن على الرغم من وجود بعض التكلف في إيجاد المناسبات بين اآليات  ،إال أن ذلك
ليس عذرا في رفض المناسبات المنطقية والمستحسنة والتي ال تكلف فيھا  .ولعل ما أوھم العز
بن عبد السالم في قوله السابق  ،ھو نظرته إلى النصوص البشرية  ،وما يرد فيھا من فقدان
المناسبة في الحاالت المختلفة  ،وھذا واضح من األمثلة التي ضربھا العز بن عبد السالم وھي
 » :أحدھا  :أن الملوك يتصرفون في مدة ملكھم بتصرفات مختلفة متضادة وليس ألحد أن يربط
بعض ذلك ببعض  .والمثال الثاني  :الحاكم يحكم في يومه بوقايع مختلفة وأحكام متضادة ،
وليس ألحد أن يلتمس ربط أحكامه ببعض  .المثال الثالث  :أن المفتي يفتي في مدة عمره أو في
يوم من أيامه أو في مجلس من مجالسه بأحكام مختلفة وليس ألحد أن يلتمس ربط بعض فتاويه
ببعض  .المثال الرابع  :إن اإلنسان يتصرف في خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة
 ،وليس ألحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات ببعض « .3وقد نقل الزركشي النص السابق
وأضاف عليه عبارة )المناسبة علم حسن(

4

 ،ولم يذكر ھذه العبارة العز بن عبد السالم في

المصدر الذي أخذنا منه النص السابق  ،ونقل السيوطي عن الزركشي مقولة العز وتصرف في
العبارة كثيرا  ،وقدم وأخر .
والعالمة ابن النقيب الحنفي )ت  698ھـ( تصدى في تفسيره )التحرير والتحبير ألقوال
أئمة التفسير في معاني كالم السميع البصير( إلى ذكر المناسبات  ،وقال في ھذا التفسير البقاعي
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 » :وبعد أن وصلت إلى سورة الكھف ُذكر لي أنْ تفسير ابن النقيب الحنفي – وھو نحو ستين
مجلدا – يذكر فيه المناسبات  ،وفي خزانة جامع الحاكم كثير منه  ،فطلبت منه جزءا فرأيته
كذلك بالنسبة إلى اآليات ال جملھا وإلى القصص ال جميع آياتھا « . 1
وأحمد بن إبراھيم بن الزبير الغرناطي ) ت  708ھـ ( أفرد علم المناسبة بالتصنيف
وألف فيه كتابا سمّاه ) :البرھان في ترتيب سور القرآن( وقال فيه  » :لم أر في ھذا الضرب
الخاص – يعني علم المناسبة – شيئا لمن تقدم وغبر ،وإ ّنما ندر لبعضھم توجيه ارتباط آيات في
مواضع مفترقات  ،وذلك في الباب أوضح ،ومجال الكالم فيه أفسح وأسرح  ،وأما تعلق السور
على ما ترتب في اإلمام واتفق عليه الصحابة األعالم فمما لم يتعرض له فيما أعلم  ،وال قرع
أحد ھذا الباب ممن تأخر أو تقدم «  .2وقال البقاعي عن ھذا الكتاب  » :ھو لبيان مناسبة تعقيب
السورة بالسورة فقط ال يتعرض فيه لآليات « .3
وأيضا له كتاب سمّاه ) :مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه
اللفظ من آي التنزيل(  ،وقد لفت فيه النظر إلى االرتباط بين اآليات والسياق  ،وسلك في توجيه
المناسبة بين اآليات مسلك داللة السياق  ،وقد أخذ بمنھج الخطيب اإلسكافي في بيان المناسبة
عن طريق السؤال والجواب ويذكر أنّ السبب ھو االرتباط باآلية السابقة والسياق  ،كما يلفت
إلى المناسبة مع موضوع السورة  ،وما يتكرر فيھا من األلفاظ  ،والصيغ والمعاني التي تميز
كل سورة عما سواھا .
وننقل ما ذكره في سورة فاطر  » :وأما سورة المالئكة  ،وجعلھم رسال أولي أجنحة ،
وإمساكه السماوات واألرض أن تزوال  ،أبين شيء وأوضحه  ،وليس من ھذه األوصاف العلية
بمناسب لغير موضعه كمناسبة موضعه الوارد فيه«  .4وكثير ما يتردد عنده مصطلح المناسبة
ومشتقاته .
وأبو حيان األندلسي ) ت  745ھـ ( من المفسرين الذين أولوا عناية للمناسبة بين اآليات
والسور في تفسيره )البحر المحيط(  ،وقال في فاتحته  » :أبتدئ أوال بالكالم على مفردات اآلية
التي أفسرھا  ..ثم أشرع في تفسير اآلية ذاكرا سبب نزولھا إذا كان لھا سبب  ،ونسخھا ،
ومناسبتھا وارتباطھا بما قبلھا « .5
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وقد استعمل لبيان الترابط المعنوي بين اآلية واآلية قوله  » :ومناسبة ھذه اآلية لما قبلھا
«  ، 1ومن ثم يليھا تلخيص لما سبق وتمھيد لما لحق  ،يقول في قوله تعالى َ )) :وإِن
ور ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه َوادْ ُعو ْا ُ
َر ْي ٍ
ُون ّ ِ
س َ
ب ِّم َّما َن َّز ْل َنا َع َلى َع ْب ِد َنا َفأْ ُتو ْا ِب ُ
ش َھدَ اء ُكم ِّمن د ِ

ُكن ُت ْم فِي
إِنْ ُك ْن ُت ْم

صا ِدقِينَ (( }سورة البقرة  » ، {23 :مناسبة ھذه اآلية لما قبلھا أ ّنه لما احتج تعالى عليھم بما
َ
يثبت الوحدانية  ،ويبطل االشتراك  ،وعرفھم أنّ من جعل  Gشريكا فھو بمعزل من العلم
والتمييز أخذ يحتج على من شك في النبوة بما يزيل شبھته  ،وھو كون القرآن معجزة  ،وبين
لھم كيف يعلمون أ ّنه من عند  أم من عنده  ،بأنْ يأتوا ھم ومن يستعينون به بسورة من ھذا،
وھم الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الكالم من النثار والنظام « .2
وألبي حيان طريقة في بيان المناسبة يسير عليھا في كل التفسير  ،أشار إليھا في
أواخر سورة البقرة  ،وھي إشارة حسنة في توجيه المناسبات  ،إذ يربطھا بطرائق العرب في
سول ُ ِب َما أُنزل َ إِ َل ْي ِه مِن َّر ِّب ِه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ُكل ٌّ آمَنَ بِ ّ
اِZ
الر ُ
كالمھا  ،ويقول في قوله تعالى )) :آمَنَ َّ
ِ
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِ َل ْي َك
سلِ ِه َو َقالُو ْا َ
سلِ ِه الَ ُن َف ِّرقُ َبيْنَ أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُ
َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
ير(( }سورة البقرة  » ،{285 :وظھر بسبب النزول مناسبة ھذه اآلية لما قبلھا ولما كان
ا ْل َمصِ ُ
مفتتح ھذه السورة بذكر الكتاب المنزل  ،وأنه ھدى للمتقين الموصوفين بما وصفوا به من
اإليمان بالغيب  ،وبما أنزل إلى الرسول  ،وإلى من قبله  ،كان مختتمھا أيضا موافقا لمفتتحھا ،
وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتھا يناسبھا أواخرھا  ،بحيث ال يكاد ينخرم منھا شيء ...
وذلك من أبدع الفصاحة حيث يتالقى آخر الكالم المفرط في الطول بأوله وھي عادة للعرب في
كثير من نظمھم  ،يكون أحدھم آخذا في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخر ،ثم إلى آخر ھكذا
طويال ثم يعود إلى ما كان آخذا فيه أوال « .3
وقال الشيخ ولي  محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي ) ت  774ھـ (  :وقد
نعته الزركشي بأحد شيوخنا  » :قد وھم من قال  :ال يطلب لآلي الكريمة مناسبة ؛ ألنھا على
حسب الوقائع المتفرقة  ،وفصل الخطاب أنھا على حسب الوقائع تنزيال  ،وعلى حسب الحكمة
ترتيبا وتأصيال ) (...وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة  ،أو ناظر فيھا أو
أمالھا لذكر آية كل حكم على ما سئل  ،وإذا رجع إلى التالوة لم يتل كما أفتى ،وال كما نزل
مفرقا ) (...ومن المعجز البين أسلوبه  ،ونظمه الباھر ) (...والذي ينبغي في كل آية أن يبحث
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أول كل شيء عن كونھا مكملة لما قبلھا  ،أو مستقلة  ،ثم المستقلة  ،ما وجه مناسبتھا لما قبلھا ؟
ففي ذلك علم جم ،وھكذا في السور يطلب وجه اتصالھا بما قبلھا وما سيقت له« .1
وقد ذكر ھذا النص البقاعي وقال  » :ذكر ذلك في كالم منفرد على قوله تعالى :
ض(( }سورة األنعام َ )) ، {165 :و ُن ِري ُد أَن َّن ُمنَّ َع َلى ا َّلذِينَ
ِف األَ ْر ِ
)) َوھ َُو ا َّلذِي َج َعلَ ُك ْم َخالَئ َ
ض(( }سورة القصص .2 « {5:
ض ِعفُوا فِي ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
ْ
وبدر الدين محمد بن عبد  الزركشي الشافعي )ت  794ھـ( جعل علم المناسبة النوع
الثاني في كتابه )البرھان في علوم القرآن( وسمّاه ) :معرفة المناسبة بين اآليات( ودرس فيه
آراء العلماء في علم المناسبة  ،وذكر فيه أعالم علم المناسبة  ،ومنھم الفخر الرازي وابن الزبير
الغرناطي وابن العربي والنيسابوري  ،وعز الدين بن عبد السالم  ،وقد اقتصر في عنوان ھذا
النوع على المناسبات بين اآليات  ،ونقل عن بعض األئمة  » :من محاسن الكالم أن يرتبط
بعضه ببعض لئال يكون منقطعا  ،وھذا النوع يھمله بعض المفسرين أو كثير منھم وفوائده
غزيرة « .3
واستفاد في بيان علم المناسبة من بابين من أبواب البالغة ھما  :حسن التخلص ،4
وباب االستطراد  .5ويعني بحسن التخلص  » :ھو أن يأخذ مؤلف الكالم في معنى من المعاني،
فبينا ھو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره  ،وجعل األول سببا إليه  ،فيكون بعضه آخذا برقاب
بعض  ،من غير أن يقطع كالمه ويستأنف كالما آخر  ،بل يكون جميع كالمه كأنما أفرغ إفراغا
«  .6وقد أنكر أبو العالء محمد بن غانم ) ت  500ھـ( ، 7أنْ يكون في القرآن حسن التخلص ،
وقال  » :ليس في القرآن الكريم منه شيء  ،لما فيه من التكلف « .8وسبب إنكاره  » :إنّ
القرآن إ ّنما وقع ردا على االقتضاب الذي ھو طريق العرب من االنتقال إلى غير مالئم « .9
وقد رد على إنكاره ضياء الدين ابن األثير الجزري )ت  637ھـ( وقال  » :وھذا القول
فاسد ؛ ألنّ حقيقة التخلص إ ّنما ھي الخروج من كالم إلى كالم آخر غيره بلطيفة تالئم بين الكالم
الذي خرج منه  ،والكالم الذي خرج إليه « ،10ود َّل على ترابط القرآن  ،وحسن التخلص فيه
بآيات كثيرة  ،11وكذلك ذكر الزركشي بعضا مما ذكره ابن األثير وزاد عليه  .والفرق بين
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االستطراد وحسن التخلص كما قال السيوطي  )) :االستطراد من قصة إلى أخرى  ،ثم العودة
إلى األولى وھو حقيقة االستطراد  ،وبه يفرق حسن التخلص ،فإ ّنه ليس فيه العود إلى المعنى
المتخلص منه « .1
وقال الزركشي في الربط بين أحكام األھلة وبين أحكام إتيان البيوت  ،من خالل
س
اس َوا ْل َح ِّج َو َل ْي َ
االستطراد  ،وذلك في قوله تعالى َ )) :ي ْسأَلُو َن َك َع ِن األ ِھ َّل ِة قُلْ ھ َِي َم َواقِيتُ لِل َّن ِ
ور َھا َو َلـكِنَّ ا ْل ِب َّر َم ِن ا َّت َقى َو ْأ ُتو ْا ا ْل ُب ُيوتَ مِنْ أَ ْب َو ِاب َھا َوا َّت ُقو ْا ّ َ
ا ْل ِب ُّر بِأَنْ َتأْ ُت ْو ْا ا ْل ُب ُيوتَ مِن ُظ ُھ ِ
لَ َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ (( }سورة البقرة  » ، {189 :إ ّنه من باب االستطراد  ،لما ذكر أنھا مواقيت للحج
2
س ا ْلبِ ُّر بِأَنْ َتأْ ُت ْو ْا ا ْل ُب ُيوتَ مِن
 ،وكان ھذا من أفعالھم في الحج «  .فأ ّنه بعد قوله تعالى َ )) :و َل ْي َ
ورھَا َو َلـكِنَّ ا ْلبِ َّر َم ِن ا َّت َقى َو ْأ ُتو ْا ا ْل ُب ُيوتَ مِنْ أَ ْب َو ِاب َھا(( عاد إلى أحكام الحج  .وقال الزركشي
ُظ ُھ ِ
في حسن التخلص في قوله تعالى َ )) :وا ْتل ُ َع َل ْي ِھ ْم َن َبأ َ إِ ْب َراھِي َم  .إِ ْذ َقالَ ِألَ ِبي ِه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُونَ

(( }سورة الشعراء  ، { 70 ، 69 :إلى قوله تعالى َ )) :ف َل ْو أَنَّ َل َنا َك َّر ًة َف َن ُكونَ مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((
}سورة الشعراء  )) ،{102 :فھذا تخلص من قصة إبراھيم وقومه إلى قوله ھكذا  ،وتمني الكفار
في الدار اآلخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل  ،وھذا تخلص عجيب«  .3فانه تعالى لم يعد
يعد إلى تفاصيل قصة إبراھيم .
وقد قلل البقاعي من شأن عمل الزركشي في المناسبة  ،وقال  » :ذكر الزركشي نحو
أربع ورقات من مناسبات بعض اآليات  ،وإذا تأملتھا عظم عندك ما في ھذا البحر الزاخر من
نفائس الجواھر وبدائع السرائر«.4
ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ) ت  817ھـ( في كتاب سمّاه )بصائر ذوي
التمييز في لطائف الكتاب العزيز( تعرض فيه لبيان األھداف والمقاصد لسور القرآن  ،وقال فيه
 » :أذكر في كل سورة على حدة سبعة أشياء  :موضع النزول  ،وعدد اآليات  ،والحروف ،
والكلمات  ،وأذكر اآليات التي اختلف فيھا القراء ،ومجموع فواصل آيات السورة ،وما كان
للسورة من اسم  ،أو أسمين فصاعدا  ،واشتقاقه  ،ومقصود السورة  ،وما ھي متضمنة له ،
وآيات الناسخ والمنسوخ منھا  ،والمتشابه منھا «.5
ودرس فيه مقاصد السور بشكل مفصل وشمل سور القرآن كلھا  .ونمثل له في بيان
مقصود سورة البقرة  ،قوله  » :وعلى اإلجمال مقصود ھذه السورة مدح مؤمني أھل الكتاب ،
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وذم الكفار  ،كفار مكة  ،ومنافقي المدينة  ،والرد على منكري النبوة  ،وقصة التخليق  ،والتعليم
 ،وتلقين آدم « .1
وبرھان الدين أبو الحسن البقاعي ) ت  885ھـ (  ،له في علم المناسبة كتاب سمّاه )نظم
الدرر في تناسب اآليات والسور(  ،وجمع فيه المناسبات بين اآليات والسور .وعرّ ف في
تفسيره ھذا علم المناسبات  :بأ ّنه » علم تعرف منه علل الترتيب  ،وموضوعه أجزاء الشيء
المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب  ،وثمرته االطالع على الرتبة التي يستحقھا الجزء
بسبب ما له بما وراءه من االرتباط والتعلق الذي ھو كلحمة النسب  ،فعلم مناسبات القرآن علم
منه تعرف علل ترتيب أجزائه  ،وھو سر البالغة ألدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه
من الحال « .2
ونقل فيه قاعدة في معرفة المناسبة عن أبي القاسم المشدالي المغربي )ت  865ھـ(» :
األمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات اآليات في جميع القرآن  :ھو أ ّنك تنظر الغرض الذي سيقت
له السورة  ،وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات  ،وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات
في القرب والبعد من المطلوب  ،وتنظر عند انجرار الكالم في المقدمات إلى ما يستتبعه من
استشراف نفس السامع إلى األحكام واللوازم التابعة له  ،التي تقتضي البالغة شفاء الغليل بدفع
عن االستشراف إلى الوقوف عليھا  ،فھذا ھو األمر الكلي المھيمن على حكم الربط بين جميع
القرآن  ،وإذا فعلته تبيّن لك -إن شاء  -وجه النظم مفصّال بين كل آية وآية في كل سورة
سورة « .3
ثم قال بعد تطبيقه لھذه القاعدة  )) :وقد ظھر لي باستعمالي لھذه القاعدة بعد وصولي
إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل ھذا الكتاب أنّ اسم كل سورة مترجم عن
مقصودھا ؛ ألنّ اسم كل شيء تظھر المناسبة بينه وبين مسمّاه عنوانه الدال إجماال على تفصيل
ما فيه  ..ومقصود كل سورة ھاد إلى تناسبھا « .4
وافرد مقاصد السور في كتاب سمّاه )مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور(
وقال فيه  » :ألجل اختالف مقاصد السور  ،تتغير نظوم القصص وألفاظھا  ،بحسب األسلوب
المفيد للداللة على ذلك المقصد  .مثال  :مقصود سورة آل عمران :التوحيد  ،ومقصود سورة
مريم )عليھا السالم(  :شمول الرحمة  ،فبدئت آل عمران بالتوحيد ،وختمت بما بني عليه من
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الصبر  ،وما معه مما أعظمه التقوى  ،وكرر ذكر االسم األعظم الدال على الذات  ،والجامع
لجميع الصفات  ،فيھا تكريرا لم يكرر في مريم « .1
وصرح في ھذا الكتاب بقدم علم المناسبات القرآنية وانتشاره بين الصحابة والتابعين
واعتمادھم إيّاه في فھم آي الكتاب الحكيم  ،وقال  » :ھذا يسير من إجمال ما فصله كتاب )نظم
الدرر(  ،وحصّله من أفانين البالغة والسور  .فذلك البحر الخضم  ،والطود العالي األشم )(...
وقد كان أفاضل السلف يعرفون ھذا  ،بما في سليقتھم من أفانين العربية  ،ودقيق مناھج الفكر
البشرية  ،ولطيف أساليب النوازع العقلية  ،ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس  ،وصار إلى
حد الغرابة كغيره من الفنون « .2
ووصف في ھذا الكتاب علم المناسبات  ،وذكر أصله وسرّ ه  ،وحقيقته  ،وبيان الداعي
إليه  ،وذكر» إنّ ھذا العلم الذي أفاض  – وله الحمد – عليّ وأصله  :بذل الرقة واالنكسار
والتضرع واالفتقار  ،ألدق العلوم أمرا  ،وأخفاھا سرّ ا  ،وأعالھا قدرا ؛ أل ّنه في الحقيقة إظھار
البالغة من الكتاب العزيز  ،وبيان ذلك في كل جملة من جمله  .فإنّ البالغة – كما أطبقوا –
مناسبة المقال مقتضى الحال  .وھذا الكتاب لبيان الداعي إلى وضع كل جملة في مكانھا  ،وإقامة
حجتھا في ذلك وبرھانھا ؛ ألنّ ھذا العلم – على العموم – علم تعرف منه علل الترتيب « .3
ويرى أيضا  » :أنّ كل سورة لھا مقصد واحد يدار عليه أولھا وآخرھا  ،ويستدل عليه
فيھا  ،فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نھج  ،وإذا كان فيھا شيء يحتاج إلى
دليل استدل عليه  ...فإذا وصل األمر إلى غايته ختم بما منه كان ابتداء  ،ثم انعطف الكالم إليه
 ،وعاد النظر عليه  ،على نھج بديع  ،ومرقى غير األول منيع «.4
وزعم البقاعي في غمرة المناسبات  » :أ ّنه ال وقف تام في كتاب   ،وال على آخر
اس(( }سورة الناس  {1 :بل ھي متصلة مع كونھا آخر القرآن
سورة )) ُقلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّب ال َّن ِ
بالفاتحة التي ھي أوله كاتصالھا بما قبلھا بل أشد « . 5
ويبدو أن الذي دعاه إلى ھذا القول الغريب أ ّنه تغلغل في ھذا األمر فالح له أنّ بين
السور من التناسب ما يجعل االرتباط بينھا شديدا  ،وأنّ ذلك يقتضي أنْ يكون الوقف ھنالك غير
تام  ،ويرى أن في مناسبة المعوذتين للفاتحة أنه سبحانه » قدم التعوذ الذي ھو من درء المفاسد
تعظيما للقرآن باإلشارة إلى أنْ يتعين لتاليه أنْ يجتھد في تصفية سره وجمع متفرق أمره  ،لينال

 - 1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور 152 / 1
 - 2م  .ن 153 / 1
 - 3المصدر السابق 142 ، 141 / 1
 - 4م  .ن 149 / 1
 - 5ﻧظم الدرر في تناسب اآليات والسور 9 / 1
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سؤله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود وإقباله على الولي
الودود  ،ومن ھنا تعرف مناسبة المعوذتين بالفاتحة « . 1
وقال الطاھر بن عاشور في تقويم عمل فخر الدين الرازي والبقاعي  » :إنھما لم يأتيا
في كثير من اآلي بما فيه مقنع  ،فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع « .2
وجالل الدين السيوطي ) ت 911ھـ ( وھو معاصر للبقاعي  ،جعل النوع الثاني
والستين للمناسبات في كتابه ) :اإلتقان في علوم القرآن( وأغلب ما فيه كالم الزركشي .
وقد عد في كتابه ) :معترك األقران( علم المناسبة فنا من فنون القرآن ووجھا من وجوه
إعجازه  » :والوجه الثالث من وجوه إعجازه :حسن تأليفه  ،والتئام كلمه وفصاحتھا  ،ووجوه
إيجازه وبالغته الخارقة عادة العرب الذين ھم فرسان الكالم وأرباب ھذا الشأن  ،فجاء نطقه
العجيب وأسلوبه الغريب مخالفا ألساليب كالم العرب  ،ومنھاج نظمھا ونثرھا الذي جاءت عليه
مقاطع آياته  ،وانتھت إليه فواصل كلماته  ،ولم يوجد قبله وال بعده نظير له « .3
وفي كتاب )قطف األزھار في كشف األسرار( للسيوطي اعتناء بعلم المناسبة  ،وقال
في ھذا الكتاب عبد  بن محمد الصديق الغماري  » :وللحافظ السيوطي كتاب في أسرار
التنزيل  ،وصفه بأنه جامع لمناسبات السور واآليات  ،مع ما تضمنه من بيان وجوه اإلعجاز
وأساليب البالغة «  .4وفيه يذكر المناسبة بين السور بعضھا ببعض ،كما ذكر في سورة النساء
5
سوهُ
اس َف َل َم ُ
 .واآليات بعضھا ببعض كما ذكر في قوله تعالىَ )) :ولَ ْو َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ِك َتابا ً فِي ق ِْر َط ٍ
سوهُ بِأَ ْيدِي ِھ ْم لَ َقال َ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا إِنْ ھَـ َذا إِالَّ سِ ْح ٌر ُّمبِينٌ (( }سورة األنعام  .6 {7:واآلية الواحدة
َفلَ َم ُ

س
ض َر ْب ُت ْم فِي األَ ْر ِ
ض َف َل ْي َ
الواحدة ووجه الربط بين أجزائھا  ،كما ذكر في قوله تعالىَ )) :وإِ َذا َ
صالَ ِة إِنْ ِخ ْف ُت ْم أَن َي ْف ِت َن ُك ُم ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا إِنَّ ا ْل َكاف ِِرينَ َكا ُنو ْا لَ ُك ْم
ص ُرو ْا مِنَ ال َّ
ح أَن َت ْق ُ
َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
َعد ُّواً ُّم ِبينا ً (( }سورة النساء  .7{101:ويبين الفروق بين خواتيم بعض اآليات  ،واستعمال لفظ
معين في موضع  ،ولفظ آخر في موضع آخر  ،كما ذكر في قوله تعالى َ )) :وھ َُو ا َّلذِي َج َعل َ
ص ْل َنا اآل َيا ِ
لَ ُك ُم ال ُّن ُجو َم لِ َت ْھ َتدُو ْا بِ َھا فِي ُظلُ َما ِ
ت لِ َق ْو ٍم َي ْع َلمُونَ (( }سورة األنعام
ت ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َقدْ َف َّ
 .8 {97 :ويذكر مناسبة ختم السورة التي يفسرھا بالخاتمة التي ختمت بھا كما ذكر في قوله

 - 1م  .ن 12 / 1
 - 2التحرير والتنوير 8 / 1
 - 3معترك األقران 23 / 1
 -4جواھر البيان في تناسب سور القرآن 15
 -5ينظر  :قطف األزھار في كشف األسرار 679 / 2
 - 6ينظر  :م  .ن 852 / 2
 - 7ينظر :م  .ن 741 / 2
 -8ينظر م  .ن 913 / 2
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ض َو َما فِي ِھنَّ َوھ َُو َع َلى ُكل ِّ َ
تعالىُ ِZّ ِ )) :م ْل ُ
الس َم َاوا ِ
ِير(( }سورة
ك
ت َواألَ ْر ِ
ش ْيءٍ َقد ٌ
َّ
المائدة.1 {120:
وأفرد السيوطي المناسبة بين السور في كتاب سمّاه )تناسق الدرر في تناسب السور(
قال في مقدمته  » :وقد أردت أن أفرد جزءا لطيفا في نوع خاص من ھذه األنواع  ،وھو
مناسبات ترتيب السور ليكون عجالة لمريده  ،وبغية لمستفيده  ،وأكثر ذلك من نتاج فكري ،
ووالد نظري  ،لقلة من تكلم في ذلك أو خاض في ھذه المسالك  .وما كان فيه لغيري صرحت
بعزوه إليه  ،وال أذكر منه إال ما استحسن وال انتقاد عليه  ،وقد كنت أوال سميته )نتائج الفكر في
تناسب السور( لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إليه  ،ثم عدلت وسميته )تناسق الدرر
في تناسب السور( ؛ ألنه أنسب بالمسمى وأزيد «  .2وفي النص السابق يبيّن السيوطي بشكل
واضح أنّ مناسبات السور يقوم على االجتھاد واالستنتاج .
وقد افرد التناسب بين فواتح السور وخواتمھا برسالة سمّاھا )مراصد المطالع في تناسب
المقاطع والمطالع(  ،وبيّن في مقدمتھا المشتغلين بعلم المناسبة وقال  » :فإن من علوم القرآن
العظيم  :مناسبة السور ومقاطعھا  ،كما أوضحته في )اإلتقان(  ،وكتاب )أسرار التنزيل(  ،وقد
صرح بذلك المحققون كصاحب الكشاف  ،وشيخه محمود بن حمزة الكرماني صاحب البرھان
في متشابه القرآن  ،والغرائب والعجائب في التفسير  ،واإلمام فخر الدين  ،واألصبھاني ،
وغيرھم « .3
وعبد الحميد الفراھي الھندي ) ت  1349ھـ ( قال في كتابه )دالئل النظام( )) :معرفة
النظم في معاني اآليات والسور  ،ھو الموضوع لكتابنا ھذا «  .4وبيّن غرضه من ھذا الكتاب
وقال » :الكالم ال يفھم إال بعد معرفة تراكيب أجزائه  ،وتناسب بعضه  ،بل معاني األجزاء
أنفسھا ال يطلع على المراد منھا إال بعد اإلطالع على جھتھا التأليفية  ..وبالجملة محال أن تفھم
كالما من دون أن تعلم نسبة بعضھا إلى بعض  ،فإن أخذت كل جزء طويل على حدته  ،غاب
عنك بعض معانيه  ،ثم إن قصرت عن فھم نسبة أجزاء ھذا الجزء  ،غاب عنك طرف آخر ،
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 كالم مربوط  ،مسوق إلى عموده ظھر
حسن بيانه « .5

 -1ينظر  :م  .ن 838 – 837 / 2
 - 2تناسق الدرر في تناسب السور 55 – 54
 -3مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع  ، 124 – 123ضمن كتاب علم المناسبات في السور واآليات
 -4دالئل النظام 12
 - 5م  .ن 16
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ويربط الفراھي بين المناسبة والمعنى  ،فالكالم ال يفھم –حقيقة الفھم – إال بعد معرفة
تناسبه  ،لذا فإن للمناسبة أثرا في توجيه المعنى بين اآليات مع بعضھا وبين السور مع بعضھا.
ويفرق الفراھي بين المناسبة والنظام ويقول  » :والفرق بينھما  ،أن التناسب إنما ھو
جزء من النظام  ،فإن التناسب بين اآليات بعضھا مع بعض  ،ال يكشف عن كون الكالم شيئا
واحدا مستقال بنفسه  ،وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما  ،ويغفل عن المناسبة التي ينتظم بھا
الكالم فيصير شيئا واحدا  .وربما يطلب المناسبة بين اآليات المتجاورة مع عدم اتصالھما،
واآلية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلھا على بعد منھا  ،ولوال ذلك لما عجز األذكياء عن
إدراك التناسب « .1
ويصل الفراھي إلى حقيقة ساطعة في دراسته ألھمية المناسبة  ،ويقول  » :إن كنت
ممن يوقن بأن  راعى النظام الحكيم في كالمه  ،ورأيت أمرا قد قرن بأمر فالبد لك أن تطلب
المناسبة ،فھذا الطلب يھديك إلى أمور خفية ال يھتدي إليھا من مر عليه ولم يتدبر  ،فإن األمر
الواحد له جھات مختلفة واعتبارات شتى  :فمن جھة ھو يناسب بأمر  ،ومن جھة أخرى بأمر
آخر « .2
وعبد  بن محمد الصديق الغماري الحسني ) ت  1413ھـ ( تناول مناسبات السور
على ترتيب المصحف وقال  » :أردت – بمشيئة  تعالى – أن أبين في ھذا الكتاب مناسبات
سور القرآن الكريم بعضھا لبعض  ،حسب ترتيبھا في المصحف  ،وھذا فن عزيز  ،قل من
تعرض له من العلماء  ،على كثرة من تعرض منھم لفنون القرآن المتنوعة« .3وتكلم في مقدمة
ھذا الكتاب عن ثالثة مسائل وقال في المسألة الثالثة  :المناسبة علم شريف عزيز  ،قل اعتناء
المفسرين به لدقته  ،واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل  .وھو نوعان :
أحدھما  :مناسبة اآلي بعضھا لبعض بحيث يظھر ارتباطھا وتناسقھا كأنھا جملة واحدة
.
وثانيھما  :مناسبة السور بعضھا لبعض  :وھو أنواع ثالثة  :أحدھا  :تناسب بين
السورتين في موضوعھما  ،وھو األصل واألساس  .ثانيھما  :تناسب بين فاتحة السورة والتي
قبلھا كالحواميم  .ثالثھا  :مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلھا  ..ويوجد نوع رابع من المناسبة
 ،وھو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتھا .4

 - 1دالئل النظام 74
 -2تفسير ﻧظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان 43
 -3جواھر البيان في تناسب القرآن 3
 - 4ينظر  :جواھر البيان في تناسب سور القرآن 16
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وبعد ھذا االستعراض لنشأة علم المناسبة ولمن أھتم به نجدھم يبحثون في الربط بين
اآليات أي ارتباط اآلية بما قبلھا وما بعدھا  ،والربط بين السورة أي بما قبلھا وما بعدھا :
 -1المناسبة في اآلية الواحدة  :ويكون فيه البحث عن مناسبة آخر اآلية ألولھا  ،وھذا
النوع مھم  ،وأكثر كالم علماء المناسبة فيه كما ھو الحال في تصانيفھم التي ذكرناھا .
 -2المناسبة بين اآليات  :وھو الربط بين الجمل المتجاورة في اآلية الواحدة  ،ومناسبتھا
لآلية التي تقدمتھا مما تخفى المناسبة بينھما أو تظھر .
 -3المناسبة في السورة بالجملة  ،أي معرفة مقاصد السورة  :ويكون البحث عن مناسبة
اسم السورة لمقاصدھا  ،وبيان ربط أجزاء السورة بعضھا ببعض حتى تصير كالبناء المتالحم
األجزاء  ،وھذا النوع يوقفنا على الغرض األساس الذي بنيت عليه السورة  ،وارتباط اآليات
بھذا المقصد والغرض  » ،وقد تكون المناسبات بينھا وبين محور السورة ظاھرة جلية  ،وقد
تكون دقيقة خافية  ،وكثيرا ما يكون التعرف على المناسبات بين المقاطع طريقا لمعرفة الھدف
األساسي من السورة أو المحور الذي تدور حوله السورة « .1
 – 4المناسبة بين السور  :ويكون فيه البحث عن مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلھا
أو البحث عن العالقة الموضوعية بين السورتين من حيث االشتراك في المضمون العام أو
بعض الجزئيات  ،بحيث تكون السورة الالحقة مفصلة للسورة السابقة .

 - 1مباحث في التفسير الموضوعي 43
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
 توجيه المعنى في العFدول عFن األصFلفي الفاصلة .
 توجيه المعنى في مشكالت الفواصل . توجيه المعنFى عنFد اخFتالف الفواصFلوالمحدث عنه واحد .
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توجيه المعنى في العدول عن األصل في الفاصلة
الناظر في آيات القرآن يجد ذلك التالحم والترابط في اآليات  ،بل كل كلمة في اآلية إ ّنما
رتبت لغاية  ،ووضعت لتؤدي معنى وھدفا  ،فال تنافر وال انفصام وال تشتيت للمعنى  ،ويكون
التناسب في اآلية الواحدة بين فواصل اآلية ومضمونھا  ،وھذا من دقيق المناسبة في القرآن
ولطيفه .
إنّ جمال اإليقاع في القرآن أول شيء اھتزت له األذان العربية  ،وال جدل في أن
للفواصل بالغتھا العليا  » ،لكن الخالف في شأن ھذه الفواصل  ،ھل ھي من قبيل ما يعرف
بالسجع في فنون البديع  ،أو ھي شيء آخر؟ « .1
ورأى الكثير من النقاد والدارسين أ ّنه ال يمكن وصف كالم  تعالى بالكالم المسجع ،
وعملوا على استبدال مصطلح السجع بالفاصلة ؛ ألن السجع لغة مقترن بسجع الحمام  ،قال
أحمد بن فارس  » :السين والجيم والعين أصل يدل على صوت متوازن  ..ويقال سجعت
الحمامة إذا ھدرت « ،2ويدل على خضوع المعنى للزخرفة اللفظية  ،وھو ما ال يليق بكالم 
لذلك فالقرآن معجز لجمال وقعه في األذن والنفس  ،ومما زاد جمال اإليقاع فيه ھذا االنسجام
الصوتي  ،والتناغم بين الكلمات واألصوات  ،وما تؤديه من معان  ،وقد تكلم بھذا الرماني ،
والباقالني  ،والزركشي .
يرى الرماني أنّ الفواصل من أوجه بالغة القرآن الكريم  ،ويفرق بينھا وبين األسجاع
بقوله  »:الفواصل بالغة واألسجاع عيب ؛ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني  ،وأما األسجاع
فالمعاني تابعة لھا  .وھو قلب ما توجبه الحكمة في الداللة  ،إذ كان الغرض الذي ھو حكمة إنما
 -1اإلعجاز البياﻧي للقرآن 235
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ھو اإلبانة عن المعاني التي الحاجة إليھا ماسة  ،فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فھو بالغة وإذا
كانت المشاكلة على خالف ذلك فھو عيب ولُكنة ؛ أل ّنه من غير الوجه الذي توجبه الحكمة «.1
ويبيّن الرماني في النص السابق عالقة الفاصلة بإيصال المعنى للمتلقي وإفھامه له من
غير تكلف في الفواصل وإقحام لھا على النص ؛ ألنّ القرآن الكريم يھتم بالمتلقي  ،ويھتم بإفھامه
المعنى  ،لھذا فالفاصلة ليست زخرفة شكلية بل ھي جزء مھم من المعنى الذي يقف عنده القارئ
عند إتمام المعنى .
ولمراعاة ما تقدم تبنى ھذا التعريف الباقالني  ،وذكره في كتابه )إعجاز القرآن(

2

،

ورأى أ ّنه يمكن أنْ يتغير النظم من أجل مراعاة الفواصل  » :وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق
الكل على أن موسى أفضل من ھارون )عليھما السالم( ولمكان السجع قيل في موضع :
وسى(( }سورة طه  ، {70 :ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل
ھَارونَ َو ُم َ
)) ُ
َارونَ (( }سورة األعراف  .3 « {122 :ولكن مراعاة الفواصل مع مراعاة
وسى َوھ ُ
َ )) :ر ِّب ُم َ
المعنى أمر ال يمكن تجاھله .
الفواصل في القرآن الكريم كما يذكر الرماني على وجھين  :أحدھما على الحروف
المتجانسة واآلخر على الحروف المتقاربة  ،فالحروف المتجانسة كقوله تعالى )) :طه َ .ما
نز ْل َنا َعلَ ْي َك ا ْل ُق ْرآنَ لِ َت ْ
أَ َ
ور َ .و ِك َتا ٍ
ب
ش َقى(( }سورة طه  ، {2 - 1 :وقوله تعالى َ )) :وال ُّط ِ
ور(( }سورة الطور  . {2 – 1 :وأما الحروف المتقاربة فكالميم من النون كقوله تعالى :
َّم ْس ُط ٍ
ين(( سورة الفاتحة  ، 4 – 3 :وكالدال مع الباء في قوله تعالى
من َّ
)) َّ
ِيم َ .مالِكِ َي ْو ِم الدِّ ِ
الر ْح ِ
الرح ِ
جي ِد َ .بلْ َع ِج ُبوا أَن َجاء ُھ ْم ُمنذ ٌِر ِّم ْن ُھ ْم َف َقال َ ا ْل َكاف ُِرونَ ھ ََذا َ
يب((
ج ٌ
ش ْي ٌء َع ِ
آن ا ْل َم ِ
)) :ق َوا ْلقُ ْر ِ
}سورة ق . {2، 1 :
وقال الزركشي في تعريفه للفاصلة  » :ھي كلمة آخر اآلية  ،كقافية الشعر  ،وقرينة
السجع «  .4وفي ھذا التعريف ربط للفاصلة برؤوس اآلي  ،وقد شاع في كتب علوم القرآن
استعمال مصطلح )رؤوس اآلي( مع مصطلح الفواصل  ،وقد فرق أبو عمر الداني )ت 444
ھـ( بين الفواصل ورؤوس اآلي  ،بقوله  )) :الفاصلة  :ھي الكالم التام المنفصل ممّا بعده ،
والكالم التام قد يكون رأس آية  ،وكذلك الفواصل ي ُكنّ رؤوس آية وغيرھا ،فكل رأس آية فاصلة
وليس كل فاصلة رأس آية  ،فالفاصلة تعم النوعين  ،وتجمع الضربين « .5
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ومن خالل ھذا التفريق يكون للفاصلة فائدة في الكالم  ،وھي في الكالم العادي  ،وقفات
يستريح عندھا المتكلم  ،ومن خاللھا يستطيع إيصال المعنى  ،أما في الكالم المعجز  -القرآن
الكريم  -فكلھا بالغة وحكمة ؛ ألنھا كما يقول الرماني  » :طريق إلى إفھام المعاني التي يحتاج
إليھا في أحسن صورة يدل بھا عليھا «  . 1فضال عن أن الفاصلة تقع في القرآن عند االستراحة
في الخطاب » لتحسين الكالم بھا وھى الطريقة التي يباين القرآن بھا سائر الكالم وتسمى
فواصل ؛ ألنه ينفصل عندھا الكالمان ؛ وذلك أن آخر اآلية فصل بينھا وبين ما بعدھا ولم
يسموھا أسجاعا « .2
إن العدول في الفواصل يوجب مخالفة األحكام النحوية والصرفية والصوتية  ،وعلى
رغم ذلك ال يخرج كتاب  عن دائرة الفصاحة والبالغة  ،بل يزداد فصاحة وبالغة  ،إلرتباط
العدول بالمعنى  ،أي ليس العدول لرعاية الفاصلة بل يكون العدول ألجل المعنى  » ،الشك أن
المعنى ھو الحصيلة النھائية للمنطوق بھيئته البنائية المعينة  ،وما ينتظمه من عناصر أو لبنات
منسوقة نسقا خاصا وفقا لقواعد نظم الكالم في اللغة  .والشك أيضا أنّ كل منطوق له لون من
األداء الفعلي الذي يناسب طبيعة تكوينه  ،وخواص نظمه  ،ويطابق سياق الحال أو المقام « .3
فالعالقة بين الفاصلة والمعنى ليست عالقة زخرفة لفضية يمكن االستغناء عنھا  ،بل الفواصل
القرآنية جزء مھم من المعنى  ،وفي بعض األحيان ال يتم المعنى إال بعد تمام الفاصلة .
وثمة من يرى أنّ العدول لرعاية الفاصلة  ،وھناك من يرى العكس أي مراعاة المعنى
بدليل ضربه للفاصلة إذا استحق المعنى  ،وھناك بين بين .
ويمثل الرأي األول ضياء الدين ابن األثير في كتابه )المثل السائر(  ،4والزركشي في
كتابه )البرھان في علوم القرآن( .5
ويمثل الرأي الثاني الزمخشري في تفسيره )الكشاف(

6

 ،وفخر الدين الرازي في

تفسيره )التفسير الكبير( ، 7والبقاعي في تفسيره )نظم الدرر( . 8
ويمثل الرأي الثالث الدكتور تمام حسان في كتابه )روائع البيان( ، 9ويقول برعاية
الفاصلة والمعنى ؛ ألن» الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مھمة في كثير من آيات القرآن ،
وربما أدت رعايتھا إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة  .ولقد يتكلم البالغيون في
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أغراض التقديم والتأخير ،فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية المعنى  ،ربما
جعلوا )االھتمام بمدلول اللفظ( عنوانا يندرج تحته الكثير من ھذه األمور وھذا أمر ال اعتراض
عليه  .ولكنني ال أعلم واحدا منھم جعل من أغراض التقديم والتأخير االنتفاع بجرس اللفظ ،
ربما تركوا ذلك الھتمامات الشعراء أنفسھم عند اختيارھم للقوافي  .أما في القرآن الكريم فإن
أحد األسباب يمكن أن يوصف بأنه  :رعاية الفاصلة « .1
ويقف الباحث مع الرأي الثالث ؛ ألن التصرف في نظم الجملة بالتقديم أو التأخير أو
غيرھما  ،يكون لغرض المعنى مع رعاية الفاصلة  ،أي المناسبة بين المعنى والفاصلة ؛ ألن
جرس اللفظ في الفاصلة له عالقة بالمعنى » فيقدم ويؤخر  ،ويحذف  ،وينعت ويعطف إلى
آخر ذلك خدمة لمعناه ولفظه في وقت واحد «  .2وتتنوع أشكال رعاية الفاصلة والمعنى بحسب
بحسب مناسبة السياق كما يلي :
 -1مناسبة التقديم والتأخير في الفاصلة
يرى الزركشي أن رعاية الفاصلة غرض ثالث من أغراض التقديم في جملة من اآليات
بقوله  » :الثالث  :أن يكون في التأخير إخالل بالتناسب  ،فيقدم لمشاكلة الكالم ولرعاية الفاصلة
اس ُجدُوا ِ َّ ِZا َّلذِي َخلَ َقھُنَّ إِن ُكن ُت ْم إِ َّياهُ َت ْع ُبدُونَ (( سورة فصلت  ، 37 :بتقديم )إياه(
 ،كقوله َ )) :و ْ
وسى (( }سورة
س فِي َن ْفسِ ِه خِي َف ًة ُّم َ
على )تعبدون( لمشاكلة رؤوس اآلي  ،وكقوله َ )) :فأ َ ْو َج َ
طه  ، {67 :فإنه لو أخر )فِي َن ْفسِ ِه( عن ) ُّمو َ
سى(  ،فات تناسب الفواصل ؛ ألن قبله ُ )) :ي َخ َّيل ُ
إِلَ ْي ِه مِن سِ ْح ِر ِھ ْم أَ َّن َھا َت ْس َعى (( }سورة طه  ، {66 :وبعده )) :إِ َّن َك أَنتَ ْاألَ ْعلَى (( }سورة طه :
 .3 « {68يريد الزركشي أن يقول إن ما ورد في القرآن من مخالفة الظاھر أو العدول عن
األصل كان لمجرد رعاية الفاصلة  ،ولكنّ للتقديم والتأخير أغراضا بالغية تضاف لرعاية
الفاصلة .
ففي تقديم المعمول على العامل في قوله تعالى )) :إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد وإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ ((}:سورة
الفاتحة  {5 :يرى الزمخشري أن التقديم والتأخير جاء لبيان االختصاص وھو غرض بالغي :
» تقديم المفعول لقصد االختصاص كقوله تعالى ُ )) :ق ْل أَ َف َغ ْي َر َّ ِ َتأْ ُم ُرو ِّني أَ ْع ُب ُد(( }سورة الزمر
)) {64:أَ َغ ْي َر ّ ِ أَ ْبغِي َر ّبا ً(( }سورة األنعام  ، {164:والمعنى نخصك بالعبادة  ،ونخصك بطلب
المعونة « .4
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وقد لحظ فخر الدين الرازي ھذا المعنى  ،وبيّن أن المعنى سيتغير لو قيل )نعبدك( ،
وقال  » :لم يفد نفي عبادتھم لغيره ؛ ألنه ال امتناع في أن يعبدوا  ويعبدوا غير  كما ھو
دأب المشركين  ،أما لما قال ))إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد(( أفاد أنھم يعبدونه وال يعبدون غير « ،1أو
يستعينون بغير  .
وخالف ضياء الدين ابن األثير ما ذكره الزمخشري من االختصاص  ،وجعل التقديم
والتأخير في الفاصلة لمراعاة حسن النظم السجعي  ،أي رعاية الفاصلة التي ھي على حرف
النون  ،ويقول ُ » :قدم لمكان نظم الكالم ؛ ألنه لو قال  :نعبدك ونستعينك  ،لم يكن له من
ب
الحسن ما لقوله )) :إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد وإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ (( أال ترى أ ّنه تقدم قوله تعالى )) :ا ْل َح ْم ُد ّ ِ
َ Zر ِّ
ِّين(( }سورة الفاتحة  {4 – 2 :؛ وذلك لمراعاة حسن
مـن َّ
ا ْل َعا َلمِينَ َّ .
ِيم َ .مالِكِ َي ْو ِم الد ِ
الر ْح ِ
الرح ِ
النظم السجعي الذي ھو على حرف النون  ،ولو قال  :نعبدك ونستعينك لذھبت تلك الطالوة ،
وزال ذلك الحسن « .2
وفي مخالفة ابن األثير شيء من عدم الصحة ؛ لتعلق التقديم والتأخير بالمعنى مع رعاية
الفاصلة ؛ وألن عبد القاھر الجرجاني يقول  » :اعلم أن من الخطأ أن يقسم األمر في تقديم
الشيء وتأخيره قسمين  ،فيجعل مفيدا في بعض الكالم وغير مفيد في بعض  ،وأن يعلل تارة
بالعناية  ،وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرح لھذا قوافيه ولذلك سجعه« .3
وفي تقديم )إياكم( المفعول به على ) َي ْع ُبدُونَ ( الفعل  ،وھو تقديم المعمول على العامل
في قوله تعالى َ )) :و َي ْو َم َي ْح ُ
ش ُر ُھ ْم َجمِيعا ً ُث َّم َي ُقول ُ لِ ْل َم َالئِ َك ِة أَھَؤُ َالء إِ َّيا ُك ْم َكا ُنوا َي ْع ُبدُونَ (( :
}سورة سبأ  ، {40 :يرى البقاعي في ھذا التقديم والتأخير أنه جاء لالختصاص  » :وفي التعبير
بما يدل على االختصاص تنبيه لقريش على أنه ال يعتد من العبادة إال بالخالص « .4
وھذا انسب وأنه لما تقدم انفصل ولو تأخر لتصل  ،أي يصبح ) :يعبدونكم(  ،فجاء ھنا
مع زيادة المعنى رعاية الفاصلة  » :وإنما قدم ؛ ألنه أبلغ في الخطاب ولكون ) َي ْع ُبدُونَ ( فاصلة
 ،فلو أتى بالضمير متصال كان التركيب  :يعبدونكم ولم تكن فاصلة « .5
س ُھ ْم َكا ُنو ْا َي ْظلِمُونَ ((
ساء َم َثالً ا ْل َق ْو ُم ا َّلذِينَ َك َّذ ُبو ْا بِآ َيا ِت َنا َوأَن ُف َ
وفي قوله تعالى َ )) :
}سورة األعراف  ، {177 :يرى الزمخشري وفخر الدين الرازي أنّ ھذا التقديم والتأخير ورد
لالختصاص  ،كأنه قيل وخصوا أنفسھم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنھم إلى غيرھا .6وھو
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وھو منقطع عن الصلة قبله  ،وما ظلموا بالتكذيب إال أنفسھم فإن وباله ال يتخطاھا  ،ولذلك قدم
المفعول  .وقد حقق تقديم المفعول فيما تقدم من اآليات غرضين  ،األول  :إيقاعي وھو إجراء
الفاصلة مع ما تقدمھا  ،والثاني  :بالغي وھو االختصاص .
صلُّو ُه(( }:سورة الحاقة ، {31 – 30:
وفي قوله تعالى ُ )) :خ ُذوهُ َف ُغلُّوهُ ُ .ث َّم ا ْل َجحِي َم َ
يرى الزمخشري وفخر الدين الرازي أنّ ھذا التقديم والتأخير جاء لالختصاص الذي بمعنى
االستثناء أي معناه ال تصلوه إال الجحيم  ،وھي النار العظمى ؛ ألنه كان سلطانا يتعظم على
الناس  . 1بينما يرى ضياء الدين ابن األثير أن ھذا التقديم  ،يمكن أن يكون » للفضيلة السجعية،
وال مراء في أن ھذا النظم على ھذه الصورة أحسن من أن لو قيل  :خذوه فغلوه ثم صلوه
الجحيم «  .2ويرى الباحث أن التقديم والتأخير حقق غرضين  ،ھما رعاية المعنى ورعاية
الفاصلة.
وفي تقديم المعمول على معمول آخر أصله التقديم  ،كتقديم الجار والمجرور في قوله
تعالى )) :لِ ُن ِر َي َك مِنْ آ َيا ِت َنا ا ْل ُك ْب َرى(( }:سورة طه  ، { 23 :وقوله ) :من آياتنا( جار ومجرور
متعلق بالمفعول الثاني  ،حال من الكبرى  ،يقول الزمخشري  » :أي خذ ھذه اآلية أيضا بعد
قلب العصا حية لنريك بھاتين اآليتين بعض آياتنا الكبرى  .أو لنريك بھما الكبرى من آياتنا  .أو
لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك «  .3ويلحظ الزمخشري في التقديم والتأخير في الفاصلة
التعدد الداللي لآلية القرآنية  .ويؤكد ابن عطية أن التقديم والتأخير جاء لمراعاة الفواصل
ولزيادة المعنى  » :يحتمل أن يريد وصف اآليات بالكبر على ما تقدم من قوله ْ )) :األَ ْس َماء
ب أ ُ ْخ َرى((  {18} :ونحوه  ،ويحتمل أن يريد تخصيص ھاتين اآليتين
آر ُ
ا ْل ُح ْس َنى((  ، {8} :و)) َم ِ
فإنھما أكبر اآليات كأنه قال لنريك الكبرى فھما معنيان« .4
ومراعاة المعنى ومناسبته للسياق دفعت بأبي حيان إلى أن يختار  » :أن يكون )من
آياتنا( في موضع المفعول الثاني  ،و)الكبرى( صفة آلياتنا ؛ أل ّنه يلزم من ذلك أنْ تكون آياته
تعالى كلھا ھي الكبر ؛ ألنّ ما كان بعض اآليات الكبر صدق عليه أ ّنه )الكبرى(  .وإذا جعلت
)الكبرى( مفعوال لم تتصف اآليات بالكبر أل ّنھا ھي المتصفة بأفعل التفضيل  ،وأيضا إذا جعلت
)الكبرى( مفعوال فال يمكن أنْ يكون صفة للعصا واليد معا ؛ أل ّنھما كان يلزم التثنية في

 -1ينظر  :الكشاف  ، 608 / 4ينظر 114 / 30 :
 -2المثل السائر 213 / 2
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وصفيھما فكان يكون التركيب الكبريين  ،وال يمكن أنْ يخص أحدھما ؛ ألنّ كال منھما فيھا
معنى التفضيل « .1
اسلُ ُكوهُ(( }:سورة الحاقة
س ْب ُعونَ ذ َِراعا ً َف ْ
وفي قوله تعالى ُ )) :ث َّم فِي سِ ْلسِ لَ ٍة َذ ْر ُع َھا َ
اسل ُ ُكوهُ(  ،يقول الزمخشري» :
 ، {32وقوله) :فِي سِ ْلسِ لَ ٍة( الجار والمجرور متعلق بقوله َ ) :ف ْ
أي ال تسلكوه إال في ھذه السلسلة  ،كأ ّنھا أفضع من سائر مواضع اإلرھاق في الجحيم « .2
فالتقديم والتأخير جاء لالختصاص الذي بمعنى االستثناء  .بينما يرى ضياء الدين ابن
األثير أ ّنه جاء في ھذه اآلية  » ،لمكان نظم الكالم  ،وال شك أن ھذا نظم أحسن من أنْ لو قيل :
ثم اسلكوه في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا «  ، 3وھو ھنا يميل إلى رعاية الفاصلة .
وتقديم الظرف في قوله تعالى ُ )) :و ُجوهٌ َي ْو َم ِئ ٍذ َّناضِ َرةٌ  .إِ َلى َر ِّب َھا َناظِ َرةٌ(( } :سورة
القيامة  { 23يقول الزمخشري » تنظر إلى ربّھا خاصة ال تنظر إلى غيره  ،وھذا معنى تقديم
المفعول أال ترى إلى قوله )) :إِلَى َر ِّب َك َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل ُم ْس َت َق ُّر(( )) ، {12} :إِ َلى َر ِّب َك َي ْو َمئِ ٍذ ا ْل َم َساقُ ((
 . {30}:كيف دل فيھا التقديم على معنى االختصاص  ،ومعلوم أ ّنھم ينظرون إلى أشياء ال يحيط
بھا الحصر وال تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخالئق كلھم « .4
بينما يرى ضياء الدين ابن األثير  » :إ ّنما قدم ألجل نظم الكالم ؛ ألنّ قوله )) ُو ُجوهٌ
َي ْو َم ِئ ٍذ َّناضِ َرةٌ  .إِلَى َر ِّب َھا َناظِ َرةٌ(( أحسن من أنْ لو قيل يومئذ ناضرة ناظرة إلى ربھا  ،والفرق
بين النظمين ظاھر«  .5ويقصد بنظم الكالم ھنا مراعاة التركيب والتناسب فيه  ،ويلحظ ابن
األثير في التقدير المحتمل تجاور لفظتي )ناضرة وناظرة(  ،وھذا التجاور يربك القارئ
والمتلقي وھو وجه حسن لو جمع له رعاية المعنى .
وسى((
س فِي َن ْفسِ ِه خِي َف ًة ُّم َ
وفي تقديم الضمير على ما يفسره في قوله تعالى َ )) :فأ َ ْو َج َ
} :سورة طه  . {67 :تأخير )موسى( مع انه فاعل للفعل )أوجس( واألصل أن يتصل الفعل
بالفاعل ويؤخر المفعول به إنْ كان في الجملة  ،فتأخير ما أصله أنْ يقدم لحكمة  .يقول
س(  ،فإذا جاء بعد أن أخر
الزركشي في بيان المناسبة  » :ھي أن النفس تشوق لفاعل )أَ ْو َج َ
وقع بموقع «  ، 6أي أن التقديم والتأخير جاء للتشويق لمن قام بالفعل .
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ويقول ضياء الدين ابن األثير  » :لما كان المقام إلظھار الخوارق على يديه فكان ربما
فھم أ ّنه أوقعه في نفس أحد غيره  ،كان المقام لالھتمام بتقديم المتعلق  ،فقال لذلك ال لمراعاة
الفواصل ) :في نفسه( أي خاصة  ،وقدم ما المقام له واالھتمام به فقال ) :خيفة موسى( مثل ما
خاف من عصاه أول ما رآھا كذلك على ما ھو طبع البشر  ،وللنظر إلى الطبع عبر بالنفس ال
القلب مثال « . 1
ويقول بعد ذلك أنّ الفاصلة تكون لمراعاة النظم » وإنما قدم المفعول على الفاعل
وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر قصدا لتحسين النظم « .2
وابن األثير يصرح في ھذه اآلية أنْ التقديم والتأخير فيھا جاء لالھتمام وھو غرض
بالغي  ،ولمراعاة الفاصلة  ،وھو غرض إيقاعي  ،بينما رأيناه في اآليات السابقة يصرح
بمراعاة الفاصلة فقط  ،وھذا ما أرد أن يثبته الباحث عند االستشھاد بقول عبد القاھر الجرجاني
في النص السابق  ،أن من الخطأ تقسيم األمر في تقديم الشيء وتأخيره  ،فجعله مفيدا مرة وغير
مفيد مرة أخرى .
ان أَ ْل َز ْم َناهُ
وفي تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة في قوله تعالىَ )) :و ُكل َّ إِن َ
س ٍ
ج لَ ُه َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة ِك َتابا ً َي ْل َقا ُه َمن ُ
شوراً(( }:سورة اإلسراء َ ) {13 :ي ْل َقاهُ
َطآئ َِر ُه فِي ُع ُن ِق ِه َو ُن ْخ ِر ُ
شوراً( صفتان للكتاب  ،أو ) َي ْل َقاهُ( صفة و) َم ْن ُ
َمن ُ
شوراً( حا ٌل من يلقاه  .3يرى السيد الطباطبائي
في التقديم والتأخير  » ،إشارة إلى أنّ كتاب األعمال بحقائقھا مستور عن إدراك اإلنسان
محجوب وراء حجاب الغفلة  ،وإ ّنما يخرجه  سبحانه لإلنسان يوم القيامة فيطلعه على
تفاصيله  ،وھو المعني بقولهَ ) :ي ْل َقاهُ َمن ُ
شوراً(  .وفي ذلك داللة على أنّ ذلك أمر مھيأ له غير
ان أَ ْل َز ْم َناهُ َطآئ َِرهُ فِي ُع ُن ِق ِه(( ؛ ألنّ المحصل أنّ
مغفول عنه فيكون تأكيدا لقولهَ )) :و ُكل َّ إِ َ
نس ٍ
اإلنسان ستناله تبعة عمله ال محالة أما أوال فأل ّنه الزم له ال يفارقه  .وأما ثانيا فأل ّنه مكتوب
كتابا سيظھر له فيلقاه منشورا «

4

 ،ويشير الطباطبائي إلى أن الفاصلة جاءت لتأكيد ما تقدمھا

من آيات .
وفي تقديم ما ھو متأخر في الزمان في قوله تعالى َ )) :فلِلَّ ِه ْاآلخ َِرةُ َو ْاألُو َلى(( } :سورة
النجم  ، {25 :يقول أبو حيان  »:أي ھو مالكھما  ،فيعطي منھما ما يشاء  ،ويمنع من يشاء ،
وليس ألحد أن يبلغ منھما إال ما شاء   .وقدّم اآلخرة على األولى  ،لتأخرھا في ذلك ،ولكونھا
 -1ﻧظم الدرر 29 – 28 / 5
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فاصلة  ،فلم يراع الترتيب الوجودي «  ،1أي أ ّنه يقول برعاية الفاصلة  .بينما يرى اآللوسي أنّ
التقديم والتأخير في ھذه اآلية لمراعاة المعنى وألجل االھتمام  » :قدمت اآلخرة اھتماما برد ما
ھو أھ ّم أطماعھم عندھم من الفوز فيھا (( 2؛ ألن المھم عندھم اآلخرة وما فيھا من نعيم مقيم ال
زوال فيه بعكس الحياة الدنيا  ،فقد انقطعوا عنھا .
وفي قويه تعالى َ )) :ولَ ْآلخ َِر ُة َخ ْي ٌر لَّ َك مِنَ ْاألُو َلى(( }:سورة الضحى  ، {4 :تقول
الدكتورة عائشة عبد الرحمن  » :عدل البيان القرآني فيھا عما ھو مألوف  ،ومتبادر من تقديم
األولى على اآلخرة  .وليس القصد إلى رعاية الفاصلة  ،وھو وحده الذي اقتضى تقديم اآلخرة
ھنا على األولى  .وإنما اقتضاه المعنى أوال  ،في سياق البشرى والوعيد  ،إذ اآلخرة خير وأبقى
 ،وعذابھا أكبر وأشد وأخزى  .وبھذا الملحظ البياني قدمت اآلخرة على األولى في سياق
البشرى للمصطفى بآية الضحى « .3
ب
س َّجداً َقالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّ
الس َح َرةُ ُ
وفي تقديم الفاضل على األفضل في قوله تعالى َ )) :فأ ُ ْلق َِي َّ
سى(( }:سورة طه  ، {70 :يقول فخر الدين الرازي  » :إنّ فرعون ادعى الربوبية
َھارُونَ َو ُمو َ
في قوله )) :أَ َناْ َر ُّب ُك ُم األعلى(( }سورة النازعات  {24 :واإللھية في قولهَ )) :ما َعل ِْمتُ لَ ُك ْم ّمنْ
إله َغ ْي ِري(( }سورة القصص  ، {38 :فلو أ ّنھم قالوا  :آمنا برب العالمين لكان فرعون يقول :
إ ّنھم آمنوا بي ال بغيري فلقطع ھذه التھمة اختاروا ھذه العبارة  ،والدليل عليه أ ّنھم قدموا ذكر
ھارون على موسى ؛ ألن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى بناء على أ ّنه رباه في قوله )) :أَلَ ْم
ُن َر ّب َك فِي َنا َولِيداً(( }سورة الشعراء ، {18 :فالقوم لما احترزوا عن إيھامات فرعون ال جرم
قدموا ذكر ھارون على موسى قطعا ً لھذا الخيال «  ، 4أي جاءت الفاصلة لدفع اإليھام وفي ذلك
التفت جميلة من الفخر الرازي .
ويقارن أبو حيان ما ورد في سورة طه بما ورد في سورة األعراف  ،ويرجح التعدد
الداللي الذي كونته الفاصلة  » :قدم موسى في األعراف  ،وأخر ھارون ألجل الفواصل ولكون
موسى ھو المنسوب إليه العصا التي ظھر فيھا ما ظھر من اإلعجاز  ،وأخر موسى ألجل
الفواصل أيضا  ...على أنه يحتمل أن يكون القوالن من قائلين نطقت طائفة بقولھم ) :رب
موسى وھارون(  ،وطائفة بقولھم ) :رب ھارون وموسى( ولما اشتركوا في المعنى صح نسبة
 - 1البحر المحيط 162 / 10
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كل من القولين إلى الجميع  .وقيل  :قدم )ھارون( ھنا أل ّنه كان أكبر سنا ً من )موسى(  .وقيل
ألنّ فرعون كان ربَّى موسى فبدؤوا بھارون ليزول تمويه فرعون أ ّنه ربى موسى فيقول أنا
ربيته  .وقالوا) :رب ھارون وموسى( ولم يكتفوا بقولھم برب العالمين للنص على أنھم آمنوا
)برب( ھذين وكان فيما قبل يزعم أنه رب العالمين « .1
 - 2مناسبة الجنس في الفاصلة
تأنيث ما أصله أن يذكر في آيتي سورة المدثر َ )) :ك َّال إِ َّن ُه َت ْذك َِرةٌ َ .ف َمن َ
شاء َذ َك َرهُ(( :
} ، {55 – 54القاعدة أن يكون )تذكر( مراعاة لتذكير الضمير ولكن عدل إلى )تذكرة( يقول
الزمخشري  » :يعني تذكرة بليغة كافية  ،مبھم أمرھا  ..والضمير في )إ ّنه( و)ذكره( للتذكر في
قوله َ )) :ف َما َل ُھ ْم َع ِن ال َّت ْذك َِر ِة ُم ْع ِرضِ ينَ ((  ، {49} :وإ ّنما ُذ ّكر ؛ أل ّنھا في معنى الذكر أو القرآن
(( .2
اس َكأَ َّن ُھ ْم
نز ُع ال َّن َ
وفي إيثار تذكير اسم الجنس وإيثار تأنيثه في آية سورة القمر َ )) :ت ِ
أَ ْع َج ُ
از َن ْخ ٍل ُّمن َقع ٍِر((  ، {20}:يقول الزجاج  » :وقوله ) :منقعر( النخل يذكر ويؤنث  ،ويقال :
ھذا نخل ،وھذه نخل  ،فمنقعر على من قال  :ھذا نخل ومن قال  :ھذه نخل ((  .3ويرى فخر
الدين الرازي أنّ في تلك السورة كانت أواخر اآليات تقتضي ذلك لقوله ُّ ) :م ْس َتم ٌِّر( {19} : :
)ومنھمر( ) {11} :ومنتشر(  » ،{7} :فإنّ الكالم كما يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ
ويمكن أن يقال  :النخل لفظه لفظ الواحد  ،كـ)البقل والنمل( ومعناه معنى الجمع  ،فيجوز أن
خاو وخاوية وخاويات( و)نخل باسق
يقال فيه ) :نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات(  ،و)نخل
ٍ
وباسقة وباسقات( ((  .4ويقول الطاھر بن عاشور  )) :وصف النخل روعي في إفراده وتذكيره
صورة لفظ نخل دون عدد مدلوله ((  .5فمجيء الصفة مرة مؤنثة ومرة مذكرة لموصوف واحد
مراعاة ألواخر اآليات بعد اعتبار المعنى .
 - 3مناسبة العدد اللغوي في الفاصلة
ج َك
االستغناء باإلفراد عن التثنية في آية سورة طه َ )) :فقُ ْل َنا َيا آ َد ُم إِنَّ ھ ََذا َعد ٌُّو لَّ َك َول َِز ْو ِ
َف َال ُي ْخ ِر َج َّن ُك َما مِنَ ا ْل َج َّن ِة َف َت ْ
ش َقى((  ، {117} :لسائل أن يسأل  :لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء
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دون حواء مع اشتراكھما في الفعل ؟ يقول فخر الدين الرازي  )) :الجواب من وجھين  :أحدھما
 :أنّ في ضمن شقاء الرجل وھو قيّم أھله وأميرھم شقاءھم كما أنّ في ضمن سعادته سعادتھم
فاختص الكالم بإسناده إليه دونھا مع المحافظة على رعاية الفاصلة  .الثاني  :أريد بالشقاء التعب
في طلب القوت وذلك على الرجل دون المرأة ((  .1ويميل الباحث إلى الوجه األول ؛ ألن فيه
رعاية المعنى والفاصلة معا .
َب
وفي االستغناء باإلفراد عن الجمع في آية سورة الفرقان َ )) :وا َّلذِينَ َي ُقولُونَ َر َّب َنا ھ ْ
اج َع ْل َنا لِ ْل ُم َّتقِينَ إِ َماما ً((  . {74 }:يقول أبو حيان  )) :أفرد
ج َنا َو ُذ ِّر َّياتِ َنا ُق َّر َة أَ ْع ُي ٍن َو ْ
َل َنا مِنْ أَ ْز َوا ِ
)إماما ً( إمّا اكتفاء بالواحد عن الجمع  ،وحسنه كونه فاصلة ويدل على الجنس وال لبس ،وإمّا
ألنّ المعنى  :واجعل كل واحد )إماما ً(  ،وإمّا أنْ يكون جمع )آ ّم( كـ)حال وحالل( وإمّا
التحادھم واتفاق كلمتھم قالوا  :واجعلنا إماما ً واحداً دعوا  أنْ يكونوا قدوة في الدين ولم يطلبوا
الرئاسة ((  .2أي أنّ جمع الفاصلة لغرض التعدد الداللي .
وفي آية سورة الكھف َ )) :ما أَ ْ
الس َم َاوا ِ
ض َو َال َخ ْلقَ أَن ُفسِ ِھ ْم َو َما
ت َو ْاألَ ْر ِ
ش َھد ُّت ُھ ْم َخ ْلقَ َّ
ُكنتُ ُم َّت ِ
ضداً((  ، {51}:أي اعضادا  ،وإنما أفرد ليعدل رؤوس اآلي باإلفراد
خ َذ ا ْل ُمضِ لِّينَ َع ُ
والعضد المعين  .3والفواصل السابقة ھي ) موعدا  ،وأحدا  ،وبدال ( فكانت )عضدا( ھي
األنسب من جھة االلتحام مع سائر الفواصل .
يقول اآللوسي  )) :إنما وضع ذلك موضع ضميرھم ذما ً لھم وتسجيالً عليھم باإلضالل
وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذھم أولياء  ،والعضد في األصل ما بين المرفق إلى الكتف
ويستعار للمعين كاليد وھو المراد ھنا ولكونه نكرة في سياق النفي ع ّم وفسر بالجمع واإلفراد
لرؤوس اآلي  ،وقيل إنما لم يجمع ؛ ألنّ الجميع في حكم الواحد في عدم الصالحية لالعتضاد ،
أي وما كنت متخذھم أعوانا ً في شأن الخلق أو في شأن من شؤوني حتى يتوھم شركتھم في
التولي فضالً عن االستبدال الذي لزم فعلھم بناء على الشركة في بعض أحكام الربيوبية (( .4
اف َم َقا َم َر ِّب ِه
وفي االستغناء بالتثنية عن اإلفراد في آية سورة الرحمن َ )) :ولِ َمنْ َخ َ
ان ((  ، {46} :ينقل الفراء في تثنية ما أصله أن يفرد  )) :وقد يكون في العربية جنة تثنيھا
َج َّن َت ِ
العرب في أشعارھا  ..وذلك أن الشعر له قواف يقيمھا الزيادة والنقصان فيحتمل ما ال يحتمله
الكالم (( .5
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ويرد عليه ابن قتيبه  )) :وھذا من أعجب ما حمل عليه كتاب   ،ونحن نعوذ با Gمن أنْ
نتعسَّ ف ھذا التعسُّف  ،ونجيز على  – جل ثناؤه -الزيادة والنقص في الكالم لرأس آية  ،وإنما
يجوز في رؤوس اآلي  :أن يزيد ھاء للسكت كقوله تعالى )) َو َما أَدْ َرا َك َما ِھ َيهْ (( }سورة
القارعة  ، {10 :وألفا ً كقوله )) َو َت ُظ ُّنونَ ِب َّ
ا ِZال ُّظ ُنو َنا(( }سورة األحزاب  ، {10 :أو يحذف
ھمزة من الحرف  ،كقوله ))أَ َثاثا ً َو ِر ْئيا ً(( }سورة مريم  ، {74 :أو ياء كقوله )) َوال َّل ْي ِل إِ َذا
َي ْس ِر(( }سورة الفجر  ، {4 :لتستوي رؤوس اآلي  ،على مذھب العرب في الكالم  :إذا تم ،
فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره ؛ ألنّ ھذا ال يزيل معنى عن جھته ،وال يزيد وال ينقص ((.1
اف َم َقا َم
ويعتذر الزركشي عن الفراء  )) :وكأن الملجئ للفراء إلى ذلك قوله تعالى )) َوأَ َّما َمنْ َخ َ
س َع ِن ا ْل َھ َوى َ .فإِنَّ ا ْل َج َّن َة ھ َِي ا ْل َم ْأ َوى(( }سورة النازعات  ، {41- 40 :وعكس
َر ِّب ِه َو َن َھى ال َّن ْف َ
ذلك قوله تعالى )) َف َال ُي ْخ ِر َج َّن ُك َما مِنَ ا ْل َج َّن ِة َف َت ْ
ش َقى (( }سورة طه  ، {117:على أنّ ھذا قابل
ان(( }سورة
للتأويل ؛ فإن األلف ولالم للعموم  ،خصوصا أ ّنه يرد على الفراء قوله )) َذ َوا َتا أَ ْف َن ٍ
الرحمن  .2 (( {48 :ويقول فخر الدين الرازي أ ّنه )) لما قال تعالى في حق المجرم إ ّنه يطوف
بين نار وبين حميم آن  ،وھما نوعان  ،ذكر لغيره وھو الخائف جنتين في مقابلة ما ذكر في حق
المجرم  ،لك ّنه ذكر ھناك أ ّنھم يطوفون فيفارقون عذابا ويقعون في اآلخر  ،ولم يقل  :ھھنا
يطوفون بين الجنتين بل جعلھم  تعالى ملوكا وھم فيھا يطاف عليھم وال يطاف بھم احتراما
لھم وإكراما في حقھم ((  .3وتوجيه الرازي لطيف جدا ؛ ألن النص القرآني يستعمل التقابل
الجمالي إليصال المعنى .
ِي ا َّلذِينَ آ َم ُنواْ
وفي االستغناء بالجمع عن اإلفراد في آية سورة إبراھيم ُ )) :قل لِّ ِع َباد َ
صالَ َة َو ُينفِ ُقو ْا ِم َّما َر َز ْق َنا ُھ ْم سِ ّراً َو َعال ِن َي ًة ِّمن َق ْب ِل أَن َيأْت َِي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ
ُيقِي ُمو ْا ال َّ
ِ
خالَل ٌ((. {31}:
وفي آية سورة البقرة جاءت في المقطع َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَن ِف ُقواْ ِم َّما َر َز ْق َنا ُكم ِّمن
َق ْب ِل أَن َيأْت َِي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ ُخلَّ ٌة َوالَ َ
ش َفا َع ٌة َوا ْل َكاف ُِرونَ ُھ ُم ال َّظالِ ُمونَ ((  ، {254 } :يقول
الطاھر بن عاشور  » :إن المراد من الخالل ھنا آثارھا  ،بقرينة المقام  ،وليس المراد نفي الخلة
 ،أي الصحبة والمودة «  ، 4ويريد بقرينة المقام مناسبة المقام  .فالخلة ھي » :الصداقة وجمعھا
خالل  ،والخالل تحتمل أن تكون جمع )الخلة( وتحتمل أن تكون مصدر )خاللت( أيضا الدال
على المشاركة  .وقد جاء بھا بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة ؛ أل ّنه ذكر في آية
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إبراھيم ما زاد على آية البقرة  ...إن كلمة )الخالل( تحتمل معنيين في السياق  ،أما )الخلة( فلھا
معنى واحد  .فزاد معناھا على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى فناسب ذكر الخالل في إبراھيم
دون البقرة « .1
 - 3مناسبة إيقاع شيء مقام شيء آخر في الفاصلة )اإلحالل اللفظي(
اإلحالل اللفظي  :ھو إيقاع لفظ محل لفظ آخر لداللة بالغية وحاجة سياقية  .وفي إيقاع
س ُكونَ ِبا ْل ِك َتا ِ
صالَ َة إِ َّنا
ب َوأَ َقا ُمو ْا ال َّ
الظاھر موقع المضمر في آية سورة األعراف َ )) :وا َّلذِينَ ُي َم َّ
صلِحِينَ ((  ، {170} :ورد في اآلية )اجر المصلحين( بدال من )أجرھم(  ،يقول
يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْ
الَ ُنضِ ُ
الزمخشري  )) :المعنى  :إنا ال نضيع أجرھم ؛ ألنّ المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب
(( .2
وفي وقوع )مفعول( موقع )فاعل( في آية سورة اإلسراء َ )) :وإِ َذا َق َر ْأتَ ا ْلقُرآنَ َج َع ْل َنا
َب ْي َن َك َو َبيْنَ ا َّلذِينَ الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ بِاآلخ َِر ِة ح َِجابا ً َّم ْس ُتوراً((  {45} :أي ساترا  ،يقول فخر الدين
الرازي  )) :أ ّنه كان يجب أنْ يقال حجابا ساترا  .والجواب عنه من وجوه :
الوجه األول  :أنّ ذلك الحجاب حجاب يخلقه  تعالى في عيونھم بحيث يمنعھم ذلك الحجاب
عن رؤية النبي )صلى  عليه وسلم(  ،وذلك الحجاب شيء ال يراه فكان مستورا من ھذا
الوجه .
والوجه الثاني  :في الجواب أ ّنه كما يجوز أنْ يقال البن وتامر بمعنى ذو لبن وذو تمر
فكذلك ال يبعد أن يقال )مستوراً( معناه ذو ستر ((.3
والوجه الثالث أورده عن األخفش )) إنّ الفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول  :إ ّنك مشئوم
علينا وميمون  ،وإ ّنما ھو  :شائم ويامن ؛ أل ّنه من شأمھم ويمنھم  ،والحجاب ھھنا ھو الساتر ((
 .4ويعلق الرازي على رأي األخفش )) وتابعه عليه قوم  ،إال أنّ كثيرا منھم طعن في ھذا القول
 ،والحق ھو الجواب األول (( . 5
وفي وقوع )فاعل( موقع )مفعول( في آية سورة الحاقة َ )) :ف ُھ َو فِي عِي َ
ش ٍة َّراضِ َي ٍة((:
} ، {21يقول فخر الدين الرازي  )):وصف العيشة بأ ّنھا راضية فيه وجھان األول  :المعنى أ ّنھا
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منسوبة إلى الرضا كالدارع والنابل  ،والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة  .والثاني:
أ ّنه جعل الرضا للعيشة مجازا مع أ ّنه صاحب العيشة(( .1
 - 4مناسبة الزيادة أو الحذف في الفاصلة
ومن مظاھر البالغة في الفواصل زيادة بعض ما في األلفاظ أو حذفھا  ،يقول الزركشي
 )) :اعلم أنّ إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث ّ
تطرد متأكد جدا  ،ومؤثر في اعتدال نسق
الكالم وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما  ،ولذلك خرج عن نظم الكالم ألجلھا في مواضع
أحدھا زيادة حرف ألجلھا  ..والثاني  :حذف ھمزة أو حرف اطرادا (( .2
وفي زيادة الحرف في الفاصلة زيادة حرف المد  ،يحتاج المتكلمون إلى المد كثيرا في
كالمھم ؛ )) ليكون المد عوضا من شيء قد حذفوه  ،أو للين الصوت فيه ((  . 3ويكون ذلك في
القلب  )) :وھو إبدال التنوين بعد فتح غير ھاء التأنيث ألفا  ،وحذفه بعد ضم وكسر  ،ومنه إبدال
نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفا (( . 4
ويرى الدكتور تمام حسان ھذا العدول ))لرعاية الفاصلة  .فمن المقرر في القواعد أنّ
األلف تنوب عن التنوين الذي بعد الفتحة عند الوقف ؛ وألنّ التنوين الذي نابت عنه األلف ال
يجتمع مع أداة التعريف )أل( خلت النصوص العربية من الجمع بينھما حتى في قوافي الشعر ،
ألن األلف التي تجامع )أل( في قوافي الشعر ألف إطالق وليست ألف إبدال أو تعويض (( .5
وتأتي ألف اإلبدال في القرآن في كلمات اقترنت بأداة التعريف في سورة األحزاب :
))إِ ْذ َجاؤُ و ُكم ِّمن َف ْوقِ ُك ْم َومِنْ أَ ْس َفلَ مِن ُك ْم َوإِ ْذ َز َ
ار َو َبلَ َغ ِ
وب ا ْل َح َنا ِج َر َو َت ُظ ُّنونَ
ت ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
اغتْ ْاألَ ْب َ
ِب َّ
ار َي ُقولُونَ َيا لَ ْي َت َنا أَ َط ْع َنا
ا ِZال ُّظ ُنو َنا((  . {10}:وفي قوله تعالى َ )) :ي ْو َم ُت َق َّل ُ
ب ُو ُجو ُھ ُھ ْم فِي ال َّن ِ
س َ
سادَ َت َنا َو ُك َب َراء َنا
وال((  .{ 66 }:وفي قوله تعالى َ )) :و َقالُوا َر َّب َنا إِ َّنا أَ َط ْع َنا َ
الر ُ
َّ َ َوأَ َط ْع َنا َّ
الس ِب َيال((  ، { 67 }:في اآلية األخيرة الوقوف على النصب )الفتحة( باأللف يقول فخر
ضلُّو َنا َّ
َفأ َ َ
الدين الرازي  )) :ال شك في أنه منصوب على المصدر ولكن االسم قد يجعل مصدرا كما يقال
 :ضربته سياطا  ،وأدبته مرارا  .فكأنه قال  :ظننتم ظنا بعد ظن  ،أي ما ثبتم على ظن فالفائدة
ھي أن  تعالى لو قال  :تظنون ظنا جاز أن يكونوا مصيبين فإذا قال  :ظنونا  ،تبين أن فيھم
من كان ظنه كاذبا ً ؛ ألن الظنون قد تكذب كلھا  ،وقد يكذب بعضھا إذا كانت في أمر ) (...فقوله
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) :الظنونا( أفاد أن فيھم من أخطأ الظن  ،ولو قال  :تظنون با Gظنا  .ما كان يفيد ھذا ((، 1
الرازي يرى أن العدول إلى ألف اإلبدال كان لمراعاة المعنى .
السبِ َ
السبِيل َ((  ،وكلمة
يال((  ،و)) َي ْھدِي َّ
ضلُّو َنا َّ
وقد اجتمع في سورة األحزابَ )) :فأ َ َ
)السبيال( مزيدة باأللف في آخر اآلية األولى  ،وعلة ذلك أنّ الكالم في ھذه اآليات عن ھؤالء
وھم يمدون أصواتھم بھا في النار  ،على أ ّنه ليس في أول السورة عذاب  ،فجاءت اآلية الثانية
على حالھا )السبيل( وليست )السبيال(  ،فھي في اآلية الثانية تصور الحالة الطبيعية من
اصطراخھم في العذاب  ،ويقول الزمخشري  »:زيادة األلف إلطالق الصوت  :جعلت فواصل
اآلي كقوافي الشعر  ،وفائدتھا الوقوف والداللة على أنّ الكالم قد انقطع  ،وأنّ ما بعده مستأنف
« .2
وحذف الحرف في الفاصلة ورد في حذف ياء المنقوص المعرّ ف في آية سورة الرعد:
ب َوال َّ
)) َعالِ ُم ا ْل َغ ْي ِ
ال((  ، { 9} :يقول أبو حيان  » :ووجه حذفھا مع أنھا
ش َھادَ ِة ا ْل َك ِب ُ
ير ا ْل ُم َت َع ِ
تحذف مع التنوين  ،وإن تعاقب التنوين  ،فحذفت مع المعاقب إجراء له مجرى المعاقب«.3
َّع َك َر ُّب َك َو َما
وفي حذف الحرف الذي يعرب مفعوال في آية سورة الضحى َ )) :ما َود َ
َق َلى((  ، { 3 }:يكون لالختصار اللفظي  ،يقول في ذلك الزمخشري  » :حذف الضمير من
)قلى( كحذفه من )الذاكرات( في قوله َ )) :و َّ
الذاك ِِرينَ َّ َ َكثِيراً َوال َّذاك َِرا ِ
ت(( }سورة األحزاب :
 ، {35يريد والذاكراته ونحوه  ) :فآوى  ..فھدى  ..فأغنى ( وھو اختصار لفظي لظھور
المحذوف « .4
ويرى فخر الدين الرازي أن حذف الكاف من وجوه  » :أحدھا حذفت الكاف اكتفاء
بالكاف األولى في )ودعك( ؛ وألنّ رؤوس اآليات بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ،
وثانيھا  :فائدة اإلطالق أ ّنه ما قالك وال أحد من أصحابك « .5
ويجمع الرازي بين النظم السجعي أي رعاية الفاصلة وبين رعاية المعنى في ھذين
الوجھين  .وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن  » :إن حذف كاف من َ ) :و َما َقلَى( مع داللة
السياق عليھا  ،تقتضيه حساسية مرھفة بالغة الدقة واللطف  ،ھي تحاشي خطابه تعالى رسوله
المصطفى  ،في موقف اإليناس ،بصريح القول  :ما قالك ؛ لما في القلى من حس الطرد
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واإلبعاد  ،وشدة البغض  ،أما التوديع فال شيء فيه من ذلك  ،بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن
بأنه ال يكون وداع إال بين األحباب  ،كما ال يكون توديع إال مع رجاء العودة وأمل اللقاء « .1
وفي حذف حرف الفعل غير المجزوم في قوله تعالى َ )) :وال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْس ِر(( }:سورة
لبفجر  ،{4 :يقول فخر الدين الرازي  » :القول في ذلك أن الفواصل والقوافي موضع وقف ،
والوقف موضع تغيير  ،فلما كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف واإلسكان
وروم الحركة فيھا  ،غيرت ھذه الحروف المشابھة للزيادة بالحذف  ،وأما من أثبت الياء في
يسري في الوصل والوقف فإنه يقول  :الفعل ال يحذف منه في الوقف كما يحذف في األسماء
نحو  :قاض وغاز  ،تقول  :ھو يقضي وأنا أقضي فتثبت الياء  ،وال تحذف « .2
وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن  » :ويكفي للرد على من ذھبوا إلى حذف الياء في
آيات الفجر  ،لرعاية الفاصلة  ،أن نلفت إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفھما ھنا في
مقاطع اآليات  ،ليسلم لھم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية الفواصل  ،وتماثل رؤوس اآليات ،
وإنما حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل اآلخر  ،وواوه أيضا  ،وياء المنقوص مضافا ومعرفا
بـ)أل( في أواسط الجمل ودرج الكالم  ...أفال يكون القائلون بالحذف لرعاية الفواصل قد تعجلوا
بمثل ھذا القول في آيات الفجر « .3
ف َكانَ َع َذ ِابي َو ُن ُذ ِر(( ، {16 }:يقول
وفي حذف ياء اإلضافة في آية سورة القمرَ )) :ف َك ْي َ
فخر الدين الرازي » :النذر جمع نذير فھل ھو مصدر كالنسيب والنحيب أو فاعل كالكبير
والصغير؟ نقول  :أكثر المفسرين على أنه مصدر ھھنا  ،أي كيف كان عاقبة عذابي وعاقبة
إنذاري والظاھر أنّ المراد األنباء  ،أي كيف كان عاقبة أعداء  ورسله ؟ ھل أصاب العذاب
من كذب الرسل أم ال ؟ فإذا علمت الحال يا محمد فاصبر فإنّ عاقبة أمرك كعاقبة أولئك النذر
ولم يجمع العذاب ؛ أل ّنه مصدر ولو جمع لكان في جمعه تقدير وفرض وال حاجة إليه « .4
 - 5مناسبة الجملة في الفاصلة
في إيراد الجملة التي رد بھا ما قبلھا على غير وجه المطابقة في االسمية والفعلية ،
اَ Zو ِبا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر َو َما ھُم ِب ُم ْؤ ِمنِينَ ((
اس َمن َيقُول ُ آ َم َّنا ِب ّ ِ
وذلك في آية سورة البقرة َ )) :ومِنَ ال َّن ِ
 ، { 8 }:يقول الزمخشري  » :فإنْ قلت  :كيف طابق قوله َ )) :و َما ھُم بِ ُم ْؤ ِمنِينَ (( قولھم :
))آ َم َّنا با Zوباليوم األخر(( واألول في ذكر شأن الفعل ال الفاعل  ،والثاني في ذكر شأن الفاعل
ال الفعل ؟ قلت  :القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه  ،فسلك في ذلك طريقا أدّى إلى الغرض
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المطلوب  .وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره  ،وھو إخراج ذواتھم وأنفسھم من أنْ
تكون طائفة من طوائف المؤمنين  ،لما علم من حالھم المنافية لحال الداخلين في اإليمان  .وإذا
شھد عليھم بأ ّنھم في أنفسھم على ھذه الصفة  ،فقد انطوى تحت الشھادة عليھم بذلك نفى ما
انتحلوا إثباته ألنفسھم على سبيل البت والقطع « .1
وفي إيراد أحد القسمين غير مطابق لآلخر  ،في سورة العنكبوت َ )) :و َل َقدْ َف َت َّنا الَّذِينَ
مِن َق ْبلِ ِھ ْم َف َل َي ْع َلمَنَّ

صدَ قُوا( بصيغة الفعل ،
صدَ ُقوا َو َل َي ْع َلمَنَّ ا ْل َكاذِبِينَ ((  . {3}:ورد ) َ
َّ ُ ا َّلذِينَ َ

و)ا ْل َكاذِبِينَ ( بصيغة اسم الفاعل  ،يقول فخر الدين الرازي  » :إنّ اسم الفاعل يدل في كثير من
المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه  ،والفعل الماضي ال يدل عليه كما يقال :
)فالن شرب الخمر( و)فالن شارب الخمر( و)فالن نفذ أمره( و)فالن نافذ األمر(  ،فإ ّنه ال يفھم
من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ومن اسم الفاعل يفھم ذلك  .إذا ثبت ھذا فنقول  :وقت نزول
اآلية كانت الحكاية عن قوم قريبي العھد باإلسالم في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستديمين
صدَ ُقوا( بصيغة الفعل أي وجد منھم
للكفر مستمرين عليه  ،فقال في حق المؤمنين ) :ا َّلذِينَ َ
الصدق  ،وقال في حق الكافر )ا ْل َكاذ ِِبينَ ( بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام« .2أي أنّ سبب
عدم المطابقة لتنبيه المتلقي حال الفريقين .
وفي إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرھا من الجملة األخرى
صدَ ُقوا َوأُو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل ُم َّتقُونَ ((  ،{177} :يقول أبو حيان :
في آية سورة البقرة )) :أُو َلـ ِئ َك ا َّلذِينَ َ
» تنوع ھنا الخبر عن أولئك  ،فأخبر عن )أولئك( األول بـ)الذين صدقوا(  ،وھو مفصول بالفعل
الماضي لتحقق اتصافھم به  ،وإنّ ذلك قد وقع منھم وثبت واستقر  ،واخبر عن )أولئك( الثاني
بموصول صلته اسم الفاعل ليدل على الثبوت ،وإن ذلك وصف لھم ال يتجدد  ،بل صار سجية
لھم ووصفا ً الزما ً  ،ولكونه أيضا ً وقع فاصلة آية  ،أل ّنه لو كان فعالً ماضيا ً لما كان يقع فاصلة
« .3
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توجيه المعنى في مشكالت الفواصل
اھتم المفسرون بتوجيه المعنى في الفاصلة  ،وبذلوا ما بذلوه في بيان وجوه انقيادھا
األصيل للمعنى  ،وقد نقل الزركشي قوال للزمخشري  » ،في كشافه القديم  :ال تحسن المحافظة
على الفواصل لمجردھا إال مع بقاء المعاني على سدادھا على المنھج الذي يقتضيه حسن النظم
والتئامه  ،كما ال يحسن تخير األلفاظ المونقة في السمع  ،السلسة على اللسان  ،إال مع مجيئھا
منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة  ،فأما أن تھمل المعاني  ،ويھتم بتحسين األلفاظ وحده  ،غير
منظور فيه إلى مؤداه على بال  ،فليس من البالغة في فتيل أو نقير « .1
وقد لحظ علماء المناسبة أن كثيرا من الفواصل في اآليات القرآنية تھيء في بعض
األحيان لفاصلة بعينھا  ،وينقاد لھا المعنى  ،ولكن سرعان ما تجد اآلية قد ختمت بغيرھا ،
وبينوا أسرارھا وصلتھا بما قبلھا  ،وخاصة تلك الفواصل التي يتم المعنى قبلھا  ،وال تمثل جزءا
من معنى اآلية  ،للقارئ غير المتمعن  ،ولكن عند التمعن يتبين وجه مجيء الفاصلة في
الموضع المناسب  .واھتم المعتنون بالمناسبة بموضوع بيان صلة الفاصلة بما قبلھا حتى تتضح
المناسبة بين سياق اآلية والفاصلة التي تختم بھا  ،ووقفوا كذلك عند بعض الفواصل التي ال تبدو
صلتھا بما قبلھا ظاھرة فكشفوا عن وجه المناسبة بينھا .2
وقد أطلق السيوطي على ھذا النوع من الفواصل )مشكالت الفواصل(  .وفي النص
القرآني تأتي الفواصل القرآنية متآلفة تمام التآلف مع آياتھا  ،ولھا دورھا في إتمام المعنى ،
وإيصاله على نحو بديع معجز حتى لو تكلف متكلف أن يستبدل الفاصلة بغيرھا ما استطاع وما
وجد غيرھا يؤدي المعنى واإليقاع معا  ،فالفاصلة إذن إحدى صور اإلعجاز في البيان القرآني .
سوالً ِّم ْن ُھ ْم
ومن مشكالت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى َ )) :ر َّب َنا َوا ْب َع ْث فِي ِھ ْم َر ُ
اب َوا ْل ِ
الحكِي ُم(( . {129} :لقائل
الع ِزي ُز َ
ح ْك َم َة َو ُي َز ِّكي ِھ ْم إِ َّن َك أَنتَ َ
َي ْتلُو َعلَ ْي ِھ ْم آ َياتِ َك َو ُي َعلِّ ُم ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
سوالً ِّم ْن ُھ ْم(( إشارة إلى بعث الرسل  ،فكيف
أن يقول إنّ في قوله تعالى َ )) :ر َّب َنا َوا ْب َع ْث فِي ِھ ْم َر ُ
الع ِز ُ
الحكِي ُم(( ؟
يز َ
ختم ھذه الدعوة إلى البعث بقوله )) :إِ َّن َك أَنتَ َ
القرآن يختار الفاصلة بدقة عجيبة تدل على إعجاز بياني  ،فھي من جھة المناسبة
تتوافق مع مضمون اآلية  ،ومن جھة الصوت تتوافق مع اإليقاع العام لآليات السابقة والالحقة
وقد جاء ختم اآلية باقتران اإلسمين )العزيز الحكيم(  ،على لسان إبراھيم )عليه السالم( في
دعائه لربه تعظيما وإجالال  ،فذكر اسم )العزيز( إشعارا بقدرة  سبحانه وتعالى  .وذكر
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)الحكيم( تفاؤال بتحقيق الخير من  سبحانه وتعالى  ،لن يفعل بذريته إال ما ھو خير  ،وفي ھذا
يقول فخر الدين الرازي  » :العزيز  :ھو القادر الذي ال يغلب  ،والحكيم  :ھو العالم الذي ال
يجھل شيئا  ،وإذا كان عالما قادرا كان ما يفعله صوابا ومبرأ عن العبث والسفه  ،ولوال كونه
كذلك لما صح منه إجابة الدعاء وال بعثة الرسل ،وال إنزال الكتاب«.1
ويقول الزركشي » :وجه المناسبة أن بعث الرسول تولية  ،والتولية ال تكون إال من
عزيز غالب على ما يريد  ،وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة مرسله
والمرسل إليه  ،فالبد وأن يكون حكيما  ،فال جرم كان
ألن الرسول واسطة بين المرسِ ل
َ
اقترانھما مناسبا«.2
الع ِز ُ
يز((  ،أي الذي يغلب كل شيء وال
ويقول البقاعي  » :علل بقوله )) :إِ َّن َك أَنتَ َ
الحكِي ُم(  ،أي الذي يتقن ما أراد فال يتأتى نقضه  ،وال متصف بشيء من ذلك
يغلبه شيء َ )..
غيرك  ،في ذلك إظھار عظيم لشرف العلم وطھارة األخالق  ،وأن ذلك ال ينال إال بمجاھدات ال
يطيقھا البشر  ،وال تدرك أصال إال بجد تطھره العزة  ،وترتيب أبرمته الحكمة  ،ھذا بمطلق ذلك
 ،فكيف بما يصلح منه للرسالة !«. .3
ويقول السيوطي  » :والختم بـ)العزيز الحكيم(  ،مناسب ؛ ألن إرسال رسول على ما
وصف  ،ال يصدر إال عن من اتصف بالعزة وھي الغلبة والقوة  ،وبالحكمة التي ھي إصابة
مواقع الفعل  ،قدم )العزيز( ؛ ألنه من صفات الذات  ،و)الحكيم( من صفات األفعال  ،ويكون
الحكيم أنسب بالفواصل « .4
والخالصة في ختم اآلية السابقة بـ)العزيز الحكيم( بمناسبة ما جاء من كون  عالم
قادر  ،وكل ما يصدر عنه  ،يكون نتاجا لتلك الصفتين  ،ومن ذلك بعث الرسل  ،وما يرتبط
ببعثھم من التولية التي تقوم على القوة والغلبة وعلى العلم والحكمة  ،فيجب أن يتصف حامل
الرسالة بشرف العلم وطھارة األخالق  ،وھما ال يناالن إال بالمجاھدة التي ال يطيقھا إال الرسل
وما يتبعھا من ترتيب الحكمة وحيثياتھا بتلقين من  .
َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َة َوالدَّ َم
َع َل ْي ِه إِنَّ ّ َ َغفُو ٌر

ومن مشكالت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى )) :إِ َّن َما َح َّر َم
ير َو َما أ ُ ِھل َّ بِ ِه ل َِغ ْي ِر ّ ِ َف َم ِن ْ ُ
اغ َوالَ َعا ٍد َفال إِ ْث َم
ِنز ِ
َولَ ْح َم ا ْلخ ِ
اضط َّر َغ ْي َر َب ٍ
َّرحِي ٌم((  . {173 }:لقائل أن يقول  :إنه لما قال تعالى َ )) :فال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه((  ،فكيف يليق أن يقول
ور َّرحِي ٌم(( ؟ فإن الغفران إنما يكون عند حصول اإلثم .
بعده )) :إِنَّ ّ َ َغ ُف ٌ
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اإلنسان مأمور باألكل  ،بل منھي أن يلقي بيده إلى التھلكة  ،وأن يقتل نفسه  ،فيجب
عليه األكل  ،ويأثم أن ترك األكل حتى الموت  ،وما ورد في اآلية ويرى فخر الدين الرازي فيه
وجوه » :أحدھا  :أن المقتض للحرمة قائم في الميتة والدم إال أنه زالت الحرمة بقيام المعارض،
فلما كان تناوال لما حصل فيه المقتضي للحرمة عبر عنه بالمغفرة  ،ثم ذكر بعده أنه رحيم يعني
ألجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك .
ثانيھا  :لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة  ،فھو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في
تناول الزيادة  ،رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة .
ثالثھا :أنه تعالى لما بين ھذه األحكام عقبھا بكونه غفورا رحيما ؛ ألنه غفور للعصاة إذا
تابوا  ،وبالمطيعين المستمرين على نھج حكمه سبحانه وتعالى « .1
ويعلل أبو حيان مناسبة الختم بصفتي المغفرة والرحمة في ثالثة أسباب  » :لما ذكر
أشياء اقتضى المنع منھا  ،ثم ذكر إباحتھا للمضطر في تلك الحال المقيدة له اتبع ذلك باإلخبار
ور َّرحِي ٌم( ؛ ألن المخاطب بصدد أن يخالف فيقع في شيء من أكل
عن نفسه بأنه تعالى َ ) :غفُ ٌ
ور( للعصاة إذا تابوا ) َّرحِي ٌم( بھم  ،أو ألنّ المخاطب اضطر
ھذه المحرمات  ،فأخبر بأنه) َغفُ ٌ
ور( له ذلك ) َّرحِي ٌم( بأنْ أباح له قدر الحاجة  ،أو
فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فھو تعالى ) َغ ُف ٌ
ألنّ مقتضى الحرمة قائم في ھذه المحرمات  ،ثم رخص في تناولھا مع قيام المانع عن ھذا
الترخيص واإلباحة بالمغفرة  ،ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة « .2
ويعلل البقاعي ھذه المناسبة بالترھيب والترغيب في ظالل المعنى للصفتين  » :علل
ھذا الحكم مرھبا مرغبا بقوله ) :إِنَّ ّ َ( فأتى بھذا االسم المحيط إشارة إلى عموم ھذا الحكم
ور( إشعار بأنه ال يصل إلى حال االضطرار إلى ما حرم
للمضطر والموسع  ،وفي قوله َ ) :غفُ ٌ
عليه إال عن ذنب أصابه  ،فلوال المغفرة لتممت عليه عقوبته  ...وفي قوله َّ ) :رحِي ٌم( إنباء بأن
من اضطر فأصاب مما اضطر إليه شيئا لم يبغ فيه ولم يعد تناوله من  رحمة توسعة من أنْ
يضطر بعدھا إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة  ،ويناله بالرحمة الموسعة
التي ينال بھا من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله « .3
والخالصة في ختم اآلية السابقة بالغفران والرحمة بمناسبة أختصاص اآلية ببيان
حرمة الميتة والدم  ،وما أوجبه  على اإلنسان من المحافظة على كيانه الجسدي في إباحة
األكل  ،وما في تركه من ضرر  .وبيان حال المطيع ألوامر  والعاصي لھا  ،فإن كان من
المطيعين  Gتعالى فيشمله العفو والغفران إن كان من المضطرين والموسع عليھم .
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وص َج َنفا ً أَ ْو
اف مِن ُّم ٍ
ومن مشكالت الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى َ )) :ف َمنْ َخ َ
ور َّرحِي ٌم(( . {182} :لقائل أن يقول  :إنّ قوله تعالى
ص َل َح َب ْي َن ُھ ْم َفالَ إِ ْث َم َع َل ْي ِه إِنَّ ّ َ َغفُ ٌ
إِ ْثما ً َفأَ ْ
)) :إِنَّ ّ َ َغ ُفو ٌر َّرحِي ٌم(( إنما يليق بمن فعل فعال ال يجوز  ،أما ھذا اإلصالح فھو من جملة
الطاعات فكيف بھذا الكالم ؟
اإلنسان مأمور بالوصية لحفظ الحقوق  ،منھي عن الجنف واإلثم في وصيته  ،وعلى
من يحضر الوصية إن يصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره .
ويرى فخر الدين الرازي في تعليل مناسبة ختم اآلية بـ)الغفور الرحيم( في ثالثة وجوه
 » :أحدھا  :أن ھذا من باب تنبيه األدنى على األعلى كأنه قال أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم
المذنب  ،فبأن أوصل رحمتي عذابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصالح ھذا المھم
كان أولى .
وثانيھا  :يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف واإلثم متى
أصلحت وصيته فإن  غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله .
وثالثھا  :أن المصلح ربما احتاج في إيتاء اإلصالح إلى أقوال وأفعال كان األولى تركھا
فإذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إال اإلصالح فإنه ال يؤاخذه بھا ؛ ألنه غفور رحيم«.1
ويربط البقاعي بين الفاصلة والمقطع فيصرف الصفتين إلى المجتھد في بيان الحكم » :
ولما كان المجتھد قد يخطئ فلو أوخذ بخطئه أحجم عن االجتھاد جزاه  سبحانه عليه بتعليل
رفع اإلثم بقوله إعالما بتعميم الحكم في كل مجتھد « .2
ويربط الزركشي بين الحكم وقول التابعي  » :وجه المناسبة في الحكم محمول على
قول مجاھد  :إن من حضر الموصي فرأى منه جنفا على الورثة في وصيته مع فقرھم  ،فوعظه
في ذلك وأصلح بينه وبينھم حتى رضوا  ،فال إثم عليه  ،وھو غفور للموصي إذا ارتدع بقول
من وعظه  ،فرجع عما ھ ّم به وغفرانه لھذا برحمته ال خفاء به «.3
والخالصة في ختم اآلية السابقة بمناسبة الھم بأمر محرم  ،ولكن لم يتم  ،وذلك من
خالل تنبيه الموصي والموصى له  ،ومن حضر الوصية  ،وحاول اإلصالح واجتھد في ذلك .
ومن مشكالت الفواصل في سورة البقرة  ،قوله تعالى َ )) :فإِن َزلَ ْل ُت ْم ِّمن َب ْع ِد َما َجاء ْت ُك ُم
اع َل ُمو ْا أَنَّ ّ َ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم(( . {209} :
ا ْل َب ِّي َناتُ َف ْ
لقائل أن يقول إن في قوله تعالى َ )) :فإِن َزلَ ْل ُت ْم ِّمن َب ْع ِد َما َجاء ْت ُك ُم ا ْل َب ِّي َناتُ ((  ،إشارة
إلى ذنبھم وجرمھم  ،فكيف يدل قوله )) :أَنَّ ّ َ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم((  ،على الزجر والتھديد ؟  ،فكان
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يمكن أن يقال  :أن  غفور رحيم  .جاء ختم اآلية باقتران )العزيز الحكيم( بالتھديد والوعيد
لمن عدل عن الحق بعد ما تبين له  ،فإن العزيز الحكيم إذا عصاه العاصي عن علم  ،قھره بقوته
 ،وعذبه بمقتضى حكمته .
يقول فخر الدين الرازي في ھذه اآلية  » :إن العزيز ال يُمنع من مراده ،وذلك إنما
يحصل بكمال القدرة  ،وقد ثبت أنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات  ،فكان عزيزا
على اإلطالق ) (...أتبعه بقوله )حكيم( فإن الالئق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسيء ،
فكما يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيء فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن
 ،بل ھذا أليق بالحكمة وأقرب للرحمة « .1
ويقول أبو حيان  » :وفي وصفه بالعزة التي ھي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل
بھما االنتقام وعيد شديد لمن خالفه وزل عن منھج الحق  ،وفي وصفه بالحكمة داللة على إتقان
أفعاله وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف ھو مقتضى الحكمة « .2
اعلَ ُمو ْا(
ويقول البقاعي  » :ولما كان الخوف حامال على لزوم طريق السالمة قال َ ) :ف ْ
فإن العلم أعون شيء على المقاصد )أَنَّ ّ َ( الحاوي لصفات الكمال ) َع ِزي ٌز( ال يعجزه من زل
وال يفوته من ضل ) َحكِي ٌم( يبرم ما ال يقدر أحد على نقض شيء منه « .3
والخالصة في ختم ھذه اآلية بمناسبة أن شرع  المحكم ال نقض فيه وال خلل  ،وأن
 سبحانه وتعالى مقابل ھذا اإلحكام في شرعه وأمره قادر على االنتقام ممن خالف ذلك ،ال
يغلبه غالب  ،وال يفوته ھارب  ،وما في ذلك التخويف من لزوم طريق السالمة .
ومن خفي مشكالت الفواصل في سورة البقرة في قوله تعالى ُ )) :ھ َو ا َّلذِي َخ َلقَ لَ ُكم َّما
ت َوھ َُو بِ ُكل ِّ َ
س َم َاوا ٍ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم(( :
فِي األَ ْر ِ
س ْب َع َ
س َّواھُنَّ َ
الس َماء َف َ
اس َت َوى إِ َلى َّ
ض َجمِيعا ً ُث َّم ْ
ُور ُك ْم أَ ْو ُت ْبدُوهُ
}  .{ 29وفي سورة آل عمران في قوله تعالى ُ )) :قلْ إِن ُت ْخ ُفو ْا َما فِي ُ
صد ِ
ض َو ّ ُ َع َلى ُكل ِّ َ
س َم َاوا ِ
ِير (( .{29}:لسائل أن
األر ِ
ت َو َما فِي ْ
َي ْعلَ ْم ُه ّ ُ َو َي ْعلَ ُم َما فِي ال َّ
ش ْيءٍ َقد ٌ
يسأل  :لِم ل ْم يختم اآلية األولى بقوله ) :على كل شيء قدير(  ،ويختم اآلية الثانية ) بكل شيء
عليم ( .
يقول فخر الدين الرازي في تفسير آية سورة البقرة  » :يدل على انه سبحانه وتعالى ال
يمكن أن يكون خالقا لألرض وما فيھا وللسماوات وما فيھا من العجائب والغرائب إال إذا كان
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عالما بھا محيطا بجزئياتھا وكلياتھا «

1

 ،فكان األنسب إلحاطته تعالى بالعلمين أن يختم بالعلم

الذي ھو عين اإلحاطة .
ويقول فخر الدين الرازي في تفسير آية سورة آل عمران  » :وذلك أل ّنه لما بين أ ّنه
تعالى عالم بكل المعلومات كان عالما بما في قلبه  ،وكان عالما بمقادير استحقاقه من الثواب
والعقاب  ،ثم بين أ ّنه قادر على جميع المقدورات  ،فكان ال محالة قادرا على إيصال حق كل
أحد إليه  ،فيكون من تمام الوعد والوعيد  ،والترغيب والترھيب « ، 2أي أنّ  تعالى قد أثبت
العلم لذاته وأراد إتمام الوعد والوعيد بالقدرة .
ويقول الطوفي  » :3قوله َ ) :و ّ ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ِير( في بادئ الرأي غير مناسب لما
ش ْيءٍ َقد ٌ
في اآلية من قوله َ ) :ي ْع َل ْم ُه ّ ُ َو َي ْع َل ُم( ؛ ألنّ ھذا يقتضي أنْ تكون فاصلته  :و بكل شي عليم ،
غير أنه مع النظر مناسب بتقدير محذوف  ،أي يعلم ما تخفون وما تبدون  ،فيجازيكم عليه ثوابا
وعقابا  ،وھو قادر على جزائكم ؛ أل ّنه على كل شيء قدير  ،والشك أنّ المجازاة تحتاج إلى
قدرة ويحقق ذلك أ ّنه في سياق الوعيد على مواالة الكفار « .4
ويقول الزركشي في توجيه معنى الفاصلة لسياقھا  » :فإنّ المتبادر إلى الذھن في آية
البقرة الختم بالقدرة  ،وفي آية آل عمران الختم بالعلم  ،لكن إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن
يكون ما عليه التالوة في اآليتين«.5
ويقول البقاعي في تفسير آية سورة البقرة  » :لما كان الخلق على ھذه الكيفية داال
بالبديھة على أتم قدرة لصانعه  ،وكان العلم بأن مبنى ذلك على العلم محتاجا إلى تأمل اعتنى في
مقطع اآلية بقوله َ ) :وھ َُو بِ ُكلِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم( أي فھو على كل شيء قدير« .6ويقول في تفسير آية
سورة آال عمران  » :لما كان ذو العلم ال يكمل إال بالقدرة  ،وكان يلزم من تمام العلم شمول
القدرة  ..كان التقدير فا Gبكل شيء عليم «.7
ويقول السيوطي  » :إنّ آية البقرة لما تضمنت اإلخبار عن خلق األرض  ،وما فيھا
على حسب حاجات أھلھا  ،ومنافعھم ومصالحھم ،وخلق السماوات خلقا مستويا محكما من غير
تفاوت  ،والخلق على الوصف المذكور  ،يجب أنْ يكون عالما بما فعله كليا وجزئيا ومجمال
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ومفصال  ،ناسب ختمھا بصفة العلم  .وآية آل عمران لمّا كانت في سياق الوعيد على مواالة
الكفار  ،وكان التعبير بالعلم فيھا كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب  ،ناسب ختمھا بصفة
القدرة « .1
ومن مشكالت الفواصل في سورة النساء قوله تعالى َ )) :وإِ َذا ُكنتَ فِي ِھ ْم َفأَ َق ْمتَ لَ ُھ ُم
س َجدُو ْا َف ْل َي ُكو ُنو ْا مِن َو َرآئِ ُك ْم َو ْل َتأْ ِ
ت
صالَ َة َف ْل َتقُ ْم َطآئِ َف ٌة ِّم ْن ُھم َّم َع َك َو ْل َيأْ ُخ ُذواْ أَ ْسل َِح َت ُھ ْم َفإِ َذا َ
ال َّ
صلُّو ْا َم َع َك َو ْل َيأْ ُخ ُذو ْا ح ِْذ َر ُھ ْم َوأَ ْسل َِح َت ُھ ْم َودَّ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َل ْو َت ْغ ُفلُونَ
صلُّو ْا َف ْل ُي َ
َطآ ِئ َف ٌة أ ُ ْخ َرى لَ ْم ُي َ
اح َع َل ْي ُك ْم إِن َكانَ بِ ُك ْم أَ ًذى ِّمن َّم َط ٍر
َعنْ أَ ْسل َِحتِ ُك ْم َوأَ ْمت َِعتِ ُك ْم َف َيمِيلُونَ َع َل ْي ُكم َّم ْيلَ ًة َواحِدَ ًة َوالَ ُج َن َ
ض ُعو ْا أَ ْسل َِح َت ُك ْم َو ُخ ُذو ْا ح ِْذ َر ُك ْم إِنَّ ّ َ أَ َعدَّ لِ ْل َكاف ِِرينَ َع َذابا ً ُّم ِھينا ً(( }{102
ضى أَن َت َ
أَ ْو ُكن ُتم َّم ْر َ
أَ َع َّد للكافرين َع َذابا ً ُّم ِھينا ً(( ؟
ولقائل أن يقول  :كيف طابق األمر بالحذر قوله )) :إِنَّ
ويقول الزمخشري في المطابقة بين الفاصلة والمقطع  » :األمر بالحذر من العدو يوھم
توقع غلبته واعتزازه  .فنفى عنھم ذلك اإليھام بإخبارھم أنّ  يھين عدوھم ويخذله وينصرھم
عليه  ،لتقوى قلوبھم  ،وليعلموا أن األمر بالحذر ليس لذلك  ،وإنما ھو تعبد من «. 2
ويقول فخر الدين الرازي  » :إ ّنه تعالى لما أمر بالحذر من العدو أوھم ذلك قوة العدو
وشدتھم  ،فأزال  تعالى ھذا الوھم بأنْ أخبر أ ّنه يھينھم ويخذلھم وال ينصرھم البتة حتى يقوي
قلوب المسلمين  ،ويعلموا أنّ األمر بالحذر ليس لما لھم من القوة والھيبة  ،وإ ّنما ھو ألجل أنْ
يحصل الخوف في قلب المؤمنين  ،فحينئذ يكونون متضرعين إلى  تعالى في أنْ يمدھم
بالنصر والتوفيق «. 3
ويرى البقاعي أن الفاصلة تعليل للمقطع  » :علل ذلك بما بشر فيه بالنصر تشجيعا
للمؤمنين  ،وإعالما بأن األمر بالجزم إنما ھو للجري على ما رسمه من الحكمة في قوله  ،ربط
المسببات باألسباب  ،فھو من باب :أعْ قلھا وتوكل « .4ونلحظ من أقوالھم أنّ توجيه المناسبة
متفق عليه عندھم وھو الحذر من العدو .
ِي ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا
ومن مشكالت الفواصل في سورة إبراھيم في قوله تعالى ))قُل لِّ ِع َباد َ
صالَ َة َو ُينفِ ُقو ْا ِم َّما َر َز ْق َنا ُھ ْم سِ ّراً َو َعال ِن َي ًة ِّمن َق ْب ِل أَن َيأْت َِي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ ِ
خالَل ٌ((:
ُيقِي ُمو ْا ال َّ
} ، {31لقائل أن يقول  :كيف طابق األمر باإلنفاق وصف اليوم بأنه ))الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ خالل(( ؟
يقول الزمخشري في بيان مطابقة الفاصلة للمقطع  » :من قِبل أنّ الناس يخرجون
أموالھم في عقود المعاوضات  ،فيعطون بدالً ليأخذوا مثله  ،وفي المكارمات ومھاداة األصدقاء
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ليستجروا بھداياھم أمثالھا أو خيراً منھا  .وأمّا اإلنفاق لوجه  خالصا ً  ..فال يفعله إال المؤمنون
الخلص  ،فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في يوم ال بيع فيه وال خالل  ،أي  :ال انتفاع فيه بمبايعة وال
بمخالة  ،وال بما ينفقون به أموالھم من المعاوضات والمكارمات  ،وإنما ينتفع فيه باإلنفاق لوجه
 «. 1
ويقول فخر الدين الرازي  » :كأ ّنه تعالى يقول  :أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا
ثواب ذلك اإلنفاق في مثل ھذا اليوم الذي ال تحصل فيه مبايعة وال مخالة «.2
ويقول البقاعي  » :ذلك إشارة إلى أنه ال يكون شيء منھما سببا لخالص ھالك «.3
ونلحظ توجيه المناسبة عند الزمخشري أقرب إلى السياق  ،وكان قريبا منه توجيه
الرازي  ،وقد ابتعد البقاعي في توجيھه عن سياق اآلية .
ومن مشكالت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى )) َل ُيدْ ِ
ض ْو َن ُه َوإِنَّ
خ َل َّن ُھم ُّمدْ َخالً َي ْر َ
لَ َعلِي ٌم َحلِي ٌم(( ؟ وما تعلقه بقوله :
َّ َ لَ َعلِي ٌم َحلِي ٌم((  ، {59} :لقائل أن يقول :ما معنى )) َوإِنَّ
)) َليُدْ ِ
ض ْو َن ُه(( ؟
خ َل َّن ُھم مُّدْ َخالً َي ْر َ
يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع  » :عليم بما يستحقونه فيفعله
بھم ويزيدھم  ،ويحتمل أنْ يكون المراد أ ّنه عليم بما يرضونه فيعطيھم ذلك في الجنة  .وأمّا
الحليم فالمراد أ ّنه لحلمه ال يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية  ،بل يمھل ليقع منه التوبة
فيستحق منه الجنة «.4
ويقول البقاعي  » :لمّا كان التقدير  :فإنّ  لشكور حميد  ،وكان من المعلوم قطعا أ ّنه
ال يقدر أحد أنْ يقدر  حق قدره وإنْ اجتھد ؛ ألنّ اإلنسان محل الخطأ والنسيان  ،فلو أوخذ
بذلك ھلك  ،وكان ربما ظن ظان أ ّنه لو علم ما قصروا فيه لغضب عليھم « .5
ونلحظ توجيه الرازي أكثر مناسبة لسياق اآلية  ،وقد اجتھد البقاعي في تقديره لختم
اآلية القرآنية .
ومن مشكالت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى َ )) :ذلِ َك َو َمنْ َعا َق َب ِب ِم ْث ِل َما
ور((  ، {60} :لقائل أن يقول  :كيف طابق
ص َر َّن ُه َّ ُ إِنَّ َّ َ لَ َع ُف ٌّو َغفُ ٌ
ِي َع َل ْي ِه لَ َين ُ
ِب بِ ِه ُث َّم ُبغ َ
ُعوق َ
ذكر العفوّ الغفور ھذا الموضع ؟
يقول الزمخشري في بيان مطابقة الفاصلة للمقطع  » :المعاقب مبعوث من جھة  ّ
عز
وج ّل على اإلخالل بالعقاب  ،والعفو عن الجاني  -على طريق التنزيه ال التحريم  -ومندوب إليه
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 ،ومستوجب عند  المدح إن آثر ما ندب إليه وسلك سبيل التنزيه  ،فحين لم يؤثر ذلك وانتصر
وعاقب  ..إنَّ  لعفو غفور  ،أي  :ال يلومه على ترك ما بعثه عليه  ،وھو ضامن لنصره في
كرته الثانية من إخالله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه .
ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي  ،ويعرّض مع ذلك بما كان أولى به من العفو
 ،ويلوّ ح به بذكر ھاتين الصفتين  .أو د ّل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة  ،ألنه
ال يوصف بالعفو إال القادر على ضدّه « .1
ويبين فخر الدين الرازي المطابقة من وجوه » :أحدھا  :أنّ  تعالى ندب المعاقب إلى
العفو عن الجاني  ،فلما لم يأت بھذا المندوب فھو نوع إساءة  ،فكأ ّنه سبحانه قال :إ ّني قد عفوت
عن ھذه اإلساءة وغفرتھا  ،فإ ّني أنا الذي أذنت لك فيه .
وثانيھا  :أ ّنه سبحانه وإنْ ضمن له النصر على الباغي  ،لك ّنه عرض مع ذلك بما كان
أولى به من العفو والمغفرة فلّوح بذكر ھاتين الصفتين .
وثالثھا  :أ ّنه سبحانه دلذ بذكر العفو والمغفرة على أ ّنه قادر على العقوبة  ،أل ّنه ال
يوصف بالعفو إال القادر على ضده «. 2
ويقول البقاعي » :لما قيد ذلك بالمثلية  ،وكان ذلك أمرا خفيا  ،ال يكاد يوقف عليه ،
فكان ربما وقعت المجاوزة خطأ  ،فظن عدم النصرة لذلك  ،أفھم تعالى أنّ المؤاخذة إ ّنما ھي
بالعمد  ،ويجوز أنْ يكون التقدير ندبا  ،إلى العفو بعد ضمان النصر  :إنّ  لعزيز حكيم  ،ومن
عفا وأصلح فقد تعرض لعفو  عن تقصيره  ،ومغفرته لذنوبه  ،فھو احتباك  :ذكر النصر دليل
العزة والحكمة  ،وذكر العفو منه سبحانه دليل حذف العفو من العبد «.3
ونلحظ توجيه الزمخشري أقرب إلى مقاربة المعنى  ،واعتماد الرازي على ھذا
التوجيه  ،وتنبه البقاعي أنّ ما ورد يع ّد من االحتباك لطيف جدا .
ومن مشكالت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالىَ )) :ذلِ َك بِأَنَّ َّ َ ُيولِ ُج ال َّل ْيل َ فِي
ير((  ،{61} :لقائل أن يقول  :أي تعلق لقوله :
سمِي ٌع َبصِ ٌ
ار فِي اللَّ ْي ِل َوأَنَّ َّ َ َ
ار َو ُيولِ ُج ال َّن َھ َ
ال َّن َھ ِ
َّ
ار فِي ال َّل ْي ِل((
ار َو ُيولِ ُج ال َّن َھ َ
سمِي ٌع َبصِ ٌ
)) َوأَنَّ َّ َ َ
ير(( بقوله َ )) :ذلِ َك بِأَنَّ َ ُيولِ ُج ال َّل ْيل َ فِي ال َّن َھ ِ
؟
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يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع  » :أ ّنه كما يقدر على ما ال
يقدر عليه غيره  ،فكذلك يدرك المسموع والمبصر  ،وال يجوز المنع عليه  ،ويكون ذلك
كالتحذير من اإلقدام على ما ال يجوز في المسموع والمبصر « .1
ويقول البقاعي  » :إنّ  بجالله وعظمته  ،سميع لما يمكن أنْ يسمع  ،بصير أي
مبصر عالم لما يمكن أنْ يبصر دائم االتصاف بذلك فھو غير محتاج إلى سكون الليل ليسمع ،
وال لضياء النھار ليبصر ؛ أل ّنه منزه عن األعراض  ،وھو لتمام قدرته وعلمه ال يخاف في
عفوه غائلة  ،وال يمكن أنْ يفوته أمر«.2
وفي سورة الحج في قوله تعالى َ )) :ذلِ َك بِأَنَّ َّ َ ھ َُو ا ْل َحقُّ َوأَنَّ َما َيدْ ُعونَ مِن دُونِ ِه ھ َُو
ير((  ، {62}:لقائل أن يقول  :أي تعلق لقوله )) َوأَنَّ َّ َ ھ َُو ا ْل َعل ُِّي
ا ْل َباطِ ل ُ َوأَنَّ َّ َ ھ َُو ا ْل َعل ُِّي ا ْل َكبِ ُ
ير( بقوله َ )) :ذلِ َك بِأَنَّ َّ َ ھ َُو ا ْل َحقُّ َوأَنَّ َما يَدْ عُونَ مِن دُونِ ِه ھ َُو ا ْل َباطِ ل ُ(( ؟
ا ْل َك ِب ُ
يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع  » :معنى )العلي( القاھر
المقتدر الذي ال يغلب فنبه بذلك على أ ّنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبا ً
بذلك في عبادته زاجراً عن عبادة غيره  ،فأما )الكبير( فھو العظيم في قدرته وسلطانه  ،وذلك
أيضا ً يفيد كمال القدرة « .3
ويقول البقاعي  » :لما كان سبحانه فوق كل شيء بقھره وسلطانه  ،قال محقرا لھم )مِن
دُو ِن ِه( من ھذه األصنام وغيرھا  ..وحده العلي الكبير وكل ما سواه سافل حقير  ،تحت قھره
وأمره « .4
َّ َ أَ َ
السمَاءِ
نزل َ مِنَ َّ

ومن مشكالت الفواصل في سورة الحج في قوله تعالى ))أَلَ ْم َت َر أَنَّ
ير((  ، {63} :لقائل أن يقول  :ما وجه تعلق قوله
يف َخبِ ٌ
ض َّر ًة إِنَّ َّ َ لَطِ ٌ
ض ُم ْخ َ
ص ِب ُح ْاألَ ْر ُ
اء َف ُت ْ
َم ً
ير(( بقوله )) :أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ أَ َ
ض َّر ًة((
ض ُم ْخ َ
ص ِب ُح ْاألَ ْر ُ
السمَاءِ َما ًء َف ُت ْ
نزل َ مِنَ َّ
يف َخ ِب ٌ
))إِنَّ َّ َ لَطِ ٌ
؟
يرى فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع من وجوه » :أحدھا  :أراد أ ّنه
رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتى عظم انتفاعھم به ؛ ألنّ األرض إذا أصبحت مخضرة
ير( أ ّنه
والسماء إذا أمطرت كان ذلك سببا ً لعيش الحيوانات على اختالفھا أجمع  .ومعنى ) َخبِ ٌ
عالم بمقادير مصالحھم فيفعل على قدر ذلك من دون زيادة ونقصان .
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ير( بما في قلوبھم من القنوط .
يف( بأرزاق عباده ) َخ ِب ٌ
وثانيھا  :قال ابن عباس )لَطِ ٌ
يف(
يف( في أفعاله ) َخ ِبي ٌر( بأعمال خلقه  .ورابعھا  :قال مقاتل ) :لَطِ ٌ
وثالثھا  :قال الكلبي )لَطِ ٌ
ير( بكيفية خلقه «.1
باستخراج النبت ) َخ ِب ٌ
ويقول البقاعي  » :لما كان ھذا إنتاجا لألشياء من أضدادھا ؛ ألنّ كال من الماء في
رقته وميوعه والتراب في كثافته  ،وجموده في غاية البعد عن النبات في تنوعه وخضرته ،
ونموه وبھجته  ،قال سبحانه وتعالى منبھا على ذلك  :إن  أي الذي له تمام العز وكمال العلم ،
لطيف أي يسبب األشياء عن أضدادھا  ،خبير أي مطلع على السرائر وإن دقت « .2
اج ُھ ْم َولَ ْم َي ُكن لَّ ُھ ْم
ومن مشكالت سورة النور في قوله تعالى َ )) :وا َّلذِينَ َي ْر ُمونَ أَ ْز َو َ
ت ِب َّ
ش َھادَ ةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَ ْر َب ُع َ
س ُھ ْم َف َ
ُ
ِس ُة أَنَّ لَ ْع َنتَ
ش َھادَا ٍ
ا ِZإِ َّن ُه َلمِنَ
الصا ِدقِينَ َ .وا ْل َخام َ
َّ
ش َھدَ اء إِ َّال أَنفُ ُ
ت ِب َّ
شھَدَ أَ ْر َب َع َ
اب أَنْ َت ْ
شھَادَ ا ٍ
اِZ
َّ ِ َع َل ْي ِه إِن َكانَ مِنَ ا ْل َكاذ ِِبينَ َويَدْ َرأ ُ َ .ع ْن َھا ا ْل َع َذ َ
ب َّ ِ َع َل ْي َھا إِن َكانَ مِنَ
الصا ِدقِينَ َ .ولَ ْو َال َف ْ
َّ
ض َ
س َة أَنَّ َغ َ
ا ْل َكاذِبِينَ َ .وا ْل َخا ِم َ
ضل ُ
اب َحكِي ٌم((
اب َحكِي ٌم((  ، {10 – 6} :لقائل أن يقول كيف طابق قوله َ )) :ت َّو ٌ
َو َر ْح َم ُت ُه َوأَنَّ َّ َ َت َّو ٌ

إِ َّن ُه َلمِنَ
َّ ِ َع َل ْي ُك ْم

السياق الذي وردت فيه ؟
يقول ضياء الدين ابن األثير  » :فإ ّنه قد وردت الفاصلة في غير ھذا الموضع بـ)تواب
رحيم(  ،ويظن الظان أم ھذا كذلك  ،ويقول  :إن التوبة مع الرحمة ال مع الحكمة  ،وليس كما
يظن  ،بل الفاصلة بـ)تواب حكيم( أولى من تواب رحيم ؛ ألن  عز وجل حكم بالتالعن على
الصورة التي مر بھا  ،وأراد بذلك ستر ھذه الفاحشة على عباده  ،وذلك حكة منه  ،ففصلت اآلية
الواردة بتواب حكيم  ،فجمع بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية  ،وبين الحكمة في سترھا
على تلك الصورة « .3
ومن مشكالت الفواصل في سورة الفرقان في قوله تعالى )) ُقلْ أَ َ
س َّر
نز َل ُه ا َّلذِي َي ْعلَ ُم ال ِّ
الس َم َاوا ِ
ض إِ َّن ُه َكانَ َغفُوراً َّرحِيما ً((  ،{6} :لقائل أن يقول  :كيف طابق قوله :
ت َو ْاألَ ْر ِ
فِي َّ
))إِ َّن ُه َكانَ َغ ُفوراً َّرحِيما ً(( ھذا المعنى ؟
ويقول الزمخشري في توجيه مناسبة معنى الفاصلة ومطابقتھا لھذين الوصفين  )) :لما
كان ما تقدّمه في معنى الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه  ،ألنه ال يوصف بالمغفرة
والرحمة إالّ القادر على العقوبة  ،أو ھو تنبيه على أنھم استوجبوا بمكابرتھم ھذه أن يصب
عليھم العذاب ص ّبا ً  ،ولكن صرف ذلك عنھم إنه غفور رحيم  :يمھل وال يعاجل(( .4
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ويقول فخر الدين الرازي في مناسبة ھذه المطابقة في وجھين  »:إنما ذكر الغفور
الرحيم في ھذا الموضع لوجھين :
األول  :أنه إنما أنزله ألجل اإلنذار فوجب أن يكون غفوراً رحيما ً غير مستعجل في
العقوبة .
والثاني  :أنه تنبيه على أنھم استوجبوا بمكايدتھم ھذه أن يصب عليھم العذاب صبا ً
ولكن صرف ذلك عنھم كونه غفوراً رحيما ً يمھل وال يعجل «.1
ويقول البقاعي » :لما كان من المعلوم أن العالم بكل شيء قادر على كل شيء  .وكانت
العادة جارية بأن من علم استخفاف غيره به  ،وكان قادرا عليه عاجله باألخذ أجيب من كأنه قال
 :فما له ال يھلك المكذبين له ؟ بقوله مرغبا لھم في التوبة  ،مشيرا إلى قدرته بالستر واإلنعام ،
ومبينا لفائدة إنزاله إليھم ھذا الذكر من الرجوع عما تمادت عليه أزمانھم من الكفر وأنواع
المعاصي« . 2
اصبِ ْر َع َلى َما َي ُقولُونَ َو ْاذ ُك ْر
ومن مشكالت الفواصل في سورة ص في قوله تعالى )) ْ
اصبِ ْر
اب(( }سورة ص  ،{17 :لقائل أن يقول  :أي تعلق بين قوله ) ْ
َعبْدَ َنا َد ُاوو َد َذا ْاألَ ْي ِد إِ َّن ُه أَ َّو ٌ
اب( ؟
َعلَى َما َي ُقولُونَ ( وبين قوله ) َو ْاذ ُك ْر َع ْبدَ َنا دَا ُوودَ َذا ْاألَ ْي ِد إِ َّن ُه أَ َّو ٌ
يقول فخر الدين الرازي في بيان تعلق الفاصلة بالمقطع من وجوه » :األول  :كأ ّنه قيل
إنْ كنت قد شاھدت من ھؤالء الجھال جراءتھم على  وإنكارھم الحشر والنشر  ،فاذكر قصة
داود حتى تعرف شدة خوفه من  تعالى ومن يوم الحشر  ،فإنّ بقدر ما يزداد أحد الضدين
شرفا ً يزداد الضد اآلخر نقصانا ً .
والثاني  :كأ ّنه قيل لمحمد )صلى  عليه وسلم( ال يضيق صدرك بسبب إنكارھم لقولك
ودينك  ،فإنھم إذا خالفوك فاألكابر  ،من األنبياء وافقوك «.3
ويقول البقاعي  » :لما كان أعظم الجھاد اإلنقاذ من حفائر الھفوات وأوامر الشھوات ،
باإلصعاد في مدارج الكماالت  ،ومعارج اإلقبال  ،وكان ذلك ال يكاد يوجد في اآلدميين لما حفوا
اب( أي راجع إلى 
به من الشھوات وركز في طباعھم من الغفالت علل قوته بقوله ) :إِ َّن ُه أَ َّو ٌ
تعالى ليصير إلى ما خلقه عليه من أحسن تقويم بالعقل المحض أطلق العلو درجة درجة على
الرجوع ؛ ألن ذلك دون الرتبة التي تكون نھاية عند الموت  ،فكان المقضي له بھا أنزل نفسه
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عنھا  ،ثم صار يرجع إليھا كل لحظة بما يكابد من المجاھدات والمنازالت والمحاوالت حتى
وصل إليھا بعد التجرد عن الھوى كله « .1
ربط الرازي بين الفاصلة والمقطع أقرب إلى المعنى المراد  ،وربط البقاعي بين
الفاصلة والمقطع لطيف جدا .

توجيه المعنى عند اختالف الفواصل والمحدث عنه واحد
نبحث ھنا اختالف الفواصل القرآنية في آيات متماثلة وھو ما أسماه الزركشي :
»اختالف الفاصلتين في موضع  ،والمحدث عنه واحد«  .2ونبين فيه مناسبة الفاصلة لمقاطع
الكالم المتشابه في السياقات المختلفة  ،ونصل إلى العالقات المعنوية التي تخرج لھا الفاصلة في
مقاطع الكالم  .يقول الدكتور تمام حسان  » :ولقد تتوالى الفواصل في آيات متتابعة ومعناھا مع
تواليھا واحد أو متشابه  .وإنما توالت على رغم وحدة المعنى لغرض لواله ألجزأت عن التوالي
فاصلة واحدة « .3
أوال  :اختالف فاصلة اآلية في السورة الواحدة
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سfوھُنُّ أَ ْو
اح َع َل ْي ُك ْم إِن َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َساء َما َلْ fم َت َم ُّ
في سورة البقرة في قوله تعالى )) :الَّ ُج َن َ
يض ًة َو َم ِّت ُعوھُنَّ َع َلى ا ْل ُموسِ ِع َقfدَ ُرهُ َو َع َلfى ا ْل ُم ْقت ِِfر َقfدْ ُرهُ َم َتاعfا ً ِبfا ْل َم ْع ُروفِ َح ّقfا ً
ضو ْا َل ُھنَّ َف ِر َ
َت ْف ِر ُ
َع َلى ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ((  .{ 236 }:وقوله تعالى َ )) :ولِ ْل ُم َط َّل َقا ِ
اع ِبا ْل َم ْع ُروفِ َح ّقا ً َع َلfى ا ْل ُم َّتقِfينَ ((
ت َم َت ٌ

.{241}:
يقول فخر الدين الرازي إنّ في مذھب الشافعي وأبي حنيفة وفق ما ختمت به اآلية ،
المتعة واجبة  ،ويضيف أنّ ذلك  » :قول شريح والشعبي والزھري  ،وروي عن الفقھاء السبعة
من أھل المدينة أ ّنھم كانوا ال يرونھا واجبة  ،وھو قول مالك لنا قوله تعالى )) َو َم ِّت ُعffوھُنَّ ((
وظاھر األمر لإليجاب  ،وقال َ )) :ولِ ْل ُم َط َّل َقffا ِ
fاع(( فجعل ملكا لھن أو في معنى الملك ،
ت َم َتٌ f
وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر اآلية َ )) :ح ّقا ً َع َلى ا ْل ُم ْحسِ نِينَ (( فجعل ھذا من باب اإلحسان
وإ ّنما يقال  :ھذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فإنْ وجب عليه أداء دين فأداه ال يقال أ ّنه أحسن .
يل(( }سورة التوبة  ،{91:وھذا يدل
وأيضا قال تعالى َ )) :ما َع َلى ا ْل ُم ْحسِ نِينَ مِfن َ
س ِfب ٍ
على عدم الوجوب  ،والجواب عنه أن اآلية التي ذكرتموھا تدل على قولنا ؛ أل ّنه تعالى قال :
)) َح ّقا ً َع َلى ا ْل ُم ْحسِ نِينَ (( فذكره بكلمة )على( وھي للوجوب ؛ وأل ّنه إذا قيل  :ھذا حق على فالن
 ،لم يفھم منه الندب بل الوجوب«.1
وقال في اآلية الثانية  » :يروى أن ھذه اآلية إنما نزلت ؛ ألن  تعالى لما أنزل قوله
تعالى ) :ومتعfوھن( إلى قوله َ )) :ح ّقfا ً َع َلfى ا ْل ُم ْحسِ fنِينَ (( قال رجل من المسلمين  :إن أردت
فعلت  ،وإن لم أرد لم أفعل  ،فقال تعالى َ )) :ولِ ْل ُم َط َّل َقfا ِ
fاع ِبfا ْل َم ْع ُروفِ َح ّقfا ً َع َلfى ا ْل ُم َّتقِfينَ ((
ت َم َت ٌ
يعني على كل من كان متقيا عن الكفر «.2
ويرى أبو حيان ختم اآلية بقوله تعالى َ )) :ح ّقfا ً َع َلfى ا ْل ُم ْحسِ fنِينَ ((  ،أنّ فيھا دليال على
وجوب المتعة  » :ھذا يؤكد وجوب المتعة والمراد إحسان اإليمان واإلسالم  ،وقيل المراد
إحسان العشرة  ،فيكون  سماھم محسنين قبل الفعل باعتبار ما يؤول إليه من اإلحسان « .3
وقال في اآلية الثانية »:نزلت ھذه اآلية مؤكدة ألمر المتعة ؛ ألنه نزل قبل )) حقا على
المحسنين( « .4
ويرى ابن جماعة أن ما ورد من التغاير في اآليتين  » :أن اآلية األولى في مطلقة قبل
الفرض والدخول  ،فاإلعطاء في حقھا إحسان ال في قبالة شيء ال تسمية وال دخول  .وھو وإن
أوجبه قوم فھو في الصورة مجرد إحسان  ،فناسب )المحسffنين( .واآلية الثانية في المطلقة
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الرجعية  ،والمراد بـ)المتاع( عند المحققين النفقة  ،ونفقة الرجعية واجبة وھي المراد بـ)المتاع(
عند المحققين  ،فناسب )) َح ّقا ً َع َلى ا ْل ُم َّتقِينَ ((  ،ورجح أن المراد به النفقة  ،أنه ورد عقيب قوله
َّ )) :م َتاعا ً إِ َلى ا ْل َح ْو ِل (( سورة البقرة  ، 240 :والمراد به النفقة وكانت واجبة قبل النسخ « .1
وفي سورة آل عمران في قوله تعالى )) :الَّ َي َّتخِِ fذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنfونَ ا ْل َكfاف ِِرينَ أَ ْولِ َيfاء مِfن د ُْو ِن
س مِfنَ ّ ِ فِfي َ
سُ fه
fيءٍ إِالَّ أَن َت َّت ُقfو ْا مِْ fن ُھ ْم ُت َقfا ًة َو ُي َح ِّfذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َ
ش ْ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َمن َي ْف َعلْ َذ ِل َك َف َلْ fي َ
ضراً َو َما
س َّما َع ِم َلتْ مِنْ َخ ْي ٍر ُّم ْح َ
َوإِ َلى ّ ِ ا ْل َمصِ ُ
ير((  .{ 28 }:وقوله تعالى َ )) :ي ْو َم َت ِ
ج ُد ُكل ُّ َن ْف ٍ
وف ِبا ْل ِع َبfا ِد((
سُ fه َو ّ ُ َرؤُ ُ
س َوءٍ َت َfودُّ َل ْfو أَنَّ َب ْي َن َھfا َو َب ْي َنُ fه أَ َمfداً َبعِيfداً َو ُي َح ِّfذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َ
َع ِم َلتْ مِن ُ
. {30}:
fير((  ،أنه
يرى ابن الزبير الغرناطي في تعقيب اآلية األولى بقوله َ )) :وإِ َلfى ّ ِ ا ْل َمصِ ُ
متعلق بما تقدم قبل ھذه اآلية من قوله تعالى )) :الَّ َي َّتخِِ fذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنfونَ ا ْل َكfاف ِِرينَ أَ ْولِ َيfاء مِfن د ُْو ِن
س مِنَ ّ ِ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((  ،فنھاھم سبحانه عن ذلك ثم أردف بالتحذير بقوله َ )) :و َمن َي ْف َعلْ َذلِ َك َف َل ْي َ
فِي َ
ش ْيءٍ (( ،ثم استثنى سبحانه من ذلك حال التقاة فقال )) :إِالَّ أَن َت َّت ُقfو ْا مِْ fن ُھ ْم ُت َقfا ًة(( ،ثم قال
ير((  ،وقال :
محذرا عذابه في يوم يرجعون فيه إليه َ )) :و ُي َح ِّfذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َسُ fه َوإِ َلfى ّ ِ ا ْل َمصِ ُ f
»ھذا كالم ملتحم جليل النظم والتنضيد «  ، 2لما فيه من ترابط بين الجمل .
وف ِبا ْل ِع َبfا ِد((  ،لما تقدمھا من
وأما وجه تعقيب اآلية الثانية بقوله تعالى َ )) :و ّ ُ َرؤُ ُ
ضffراً((  ،ثم قال معيدا ومحذرا :
fس َّمffا َع ِم َلffتْ ِمffنْ َخ ْيfٍ fر ُّم ْح َ
قوله تعالى َ )) :يfْ fو َم َت ِج ُ fد ُكfل ُّ َن ْفٍ f
وف ِبا ْل ِع َبا ِد((  » ،لما تقدم من التذكير والوعظ
س ُه(( وأعقب بقوله َ )) :و ّ ُ َرؤُ ُ
)) َو ُي َح ِّذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َ
والبيان والتحذير المبني على واضح األمر والتبيان  ،وذلك إنعام منه سبحانه وإحسان يستجر
وف
خوف العابدين  ،فناسبه التعقيب بذكر رأفته بعباده رفقا بھم وإنعما وتلطفا فقال َ )) :و ّ ُ َرؤُ ُ
ِبا ْل ِع َبا ِد((  ،ولم يتقدم قبل األولى ما تقدم قبل ھذه متصال بھا  ،وإنما تقدمھا النھي عن مواالة
الكفار والتبري من مواليھم بالكلية  ،فناسبه ما أعقب به  ،وناسب ھذه ما أعقبت به « .3
ويرى بدر الدين بن جماعة أن ما ورد من تعقيب في اآليتين  » :أن األولى في سياق
س مِنَ ّ ِ فِي َ
ش ْيءٍ ((  .والثانية في سياق حذر التفويت للخير ولذلك خصه
الوعيد لقوله َ )) :ف َل ْي َ
وف ِبا ْل ِع َبا ِد(( «.4
بقوله َ )) :و ّ ُ َرؤُ ُ
ويرى أبو حيان أنّ توجيه تعقيب اآلية الثانية بصفة الرأفة بالعباد  » :أبلغ في الوصف
من جملة التخويف ؛ ألن جملة التخويف جاءت بالفعل الذي يقتضي المطلق  ،ولم يتكرر فيھا
 - 1كشف المعاﻧي في المتشابه 117
 - 2مالك التأويل 297 / 1
 - 3مالك التأويل 298 / 1
 - 4كشف المعاﻧي في المتشابه 127

71

اسم   ،وجاء المحذر مخصوصا بالمخاطب فقط  ،وھذه الجملة جاءت اسمية فتكرر فيھا اسم
 إذ الوصف محتمل ضميره تعالى  ،وجاء المحكوم به على وزن )فعول( المقتضي للمبالغة
والتكثير  ،وجاء بأخص ألفاظ الرحمة وھو )رؤوف(  ،وجاء متعلقه عاما ليشمل المخاطب
وغيره  ،وبلفظ )العباد( ليدل على اإلحسان التام ؛ ألن المالك محسن لعبده وناظر له أحسن نظر
إذ ھو في ملكه « .1
وفي سورة المائدة في قوله تعالى )) :إِ َّنfا أَ َ
fور َي ْح ُكُ fم ِب َھffا
نز ْل َنffا ال َّتfْ fو َرا َة فِي َھffا ُھً fدى َو ُنٌ f
اسُ fت ْح ِف ُظو ْا مِfن ِك َتfا ِ
ب ّ ِ َو َكfا ُنو ْا
fار ِب َمfا ْ
الر َّبfا ِن ُّيونَ َواألَ ْح َب ُ
ال َّن ِب ُّيونَ ا َّلذِينَ أَ ْس َل ُمو ْا لِ َّلfذِينَ ھَfادُو ْا َو َّ
ش َت ُرو ْا ِبآ َياتِي َث َمنا ً َقلِيالً َو َمن َّلْ fم َي ْح ُكfم ِب َمfا أَ َ
ش ْو ِن َوالَ َت ْ
اخ َ
اس َو ْ
ش َھدَ اء َفالَ َت ْخ َ
َع َل ْي ِه ُ
ش ُو ْا ال َّن َ
نfزل َ
نfف ِبfاألَنفِ
س َوا ْل َع ْينَ ِبا ْل َع ْي ِن َواألَ َ
ّ ُ َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل َكاف ُِرونَ َ .و َك َت ْب َنا َع َل ْي ِھ ْم فِي َھا أَنَّ ال َّن ْف َ
س ِبال َّن ْف ِ
ارةٌ َّل ُه َو َمن َّل ْم َي ْح ُكم ِب َما
صدَّ قَ ِب ِه َف ُھ َو َك َّف َ
اص َف َمن َت َ
ِص ٌ
وح ق َ
السنِّ َوا ْل ُج ُر َ
السنَّ ِب ِّ
َواألُ ُذنَ ِباأل ُ ُذ ِن َو ِّ

يل ِب َما أَ َ
َ
ج ِ
نزل َ
أنزل َ ّ ُ َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ال َّظالِ ُمونَ ((  .{ 45 ، 44 }:وقوله تعالى َ )) :و ْل َي ْح ُك ْم أَھْ ل ُ اإلِن ِ
ّ ُ فِي ِه َو َمن َّل ْم َي ْح ُكم ِب َما أَ َ
نزل َ ّ ُ َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ (( . { 47 }:
يقول الخطيب اإلسكافي  » :قال فيھا أھل النظر  :إنّ )من( فيھا ليست كـ)من( في

المجازاة  ،وإنما ھي بمعنى )الذي(  ،ويصح دخول )الفاء( في جوابھا كما تدخل في جواب
الشرط لتضمنھا ذلك المعنى  ،وإن كان ال يجارى بھا  ،وھو كقولك  :الذي يزورني فله درھم،
إذا أوجبت له بالزيارة الدرھم  ،وإن لم ترد  :من يزرني فله درھم  .فقوله َ )) :و َمن َّل ْم َي ْح ُكم ِب َما
أَ َ
نزل َ ّ ُ(( في ھذه اآلية  :المراد اليھود الذين كانوا يبيعون حكم  بما يشترونه من ثمن قليل
يرتشونه فيبدلون حكم  باليسير الذي يأخذونه فھم يكفرون بذلك « . 2
س
ويرى في اآلية الثانية  » :ھي فيھم أيضا بقوله تعالى َ )) :و َك َت ْب َنا َع َل ْي ِھ ْم فِي َھا أَنَّ ال َّن ْف َ
س((  ،ومعناه :كتبنا على ھؤالء في التوراة  ،فرد الذكر إلى الذين ھادوا  ،وھم الذين
ِبfال َّن ْف ِ
ك ّفرھم لتركھم دين   ،والحكم بما أنزله  ،ثم وصفھم بعد خروجھم عن حكم  في القصاص
بين عباده في قتل النفس وقطع أعضائھا بأنھم – مع كفرھم الذي تقدم ذكره – ظالمون  ،وكل
كافر ظالم لنفسه إال أنه قد يكون غير ظالم لغيره  ،فكأنه وصف في ھذه اآلية بصفة زائدة على
صفة الكفر با ،Gوھي ظلمه لعباد  تعالى بخروجه في القصاص عن حكم  )) َو َمffن َّلْ fم
َي ْح ُكم(( في ھذه اآلية المراد بھم  :الذين ال يحكمون من اليھود (( . 3
يfل ِب َمfا أَ َ
نfزلَ ّ ُ فِيِ fه((
ويرى في اآلية الثالثة  » :إ ّنھا بعد قوله َ )) :و ْلَ fي ْح ُك ْم أَھْ fل ُ اإلِن ِج ِ
ومعناه  :قيل لھم في ذلك الزمان – وأمروا أن يحكموا به – )) َو َمن َّل ْم َي ْح ُكfم ِب َمfا أَ َ
نfزلَ ّ ُ(( ..
 - 1البحر المحيط 448 / 2
 - 2درة التنزيل وغرة التأويل 462 / 1
 - 3م  .ن 465 – 462 / 1
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والذي أذھب إليه أنا أن )من( ھنا بمعنى المجازاة ال بمعنى )الذي( كما تقول فيمن لم يحكم بما
أنزل  منا  :إنه ال يبلغ منزلة الكفر  ،وإنما يوصف بالفسق «.1
وقد اعترض ابن الزبير الغرناطي على ھذا التوجيه ؛ ألنّ اإلسكافي قد بنى توجيھه
على أساس المنھج النحوي الذي تبناه  » :حصل من كالمه أنّ الكفر والظلم في اآليتين خاص
بيھود وھم المقصودون بذلك  ،وإن الفسق يعمھم مع غيرھم  ،وھو مأخذ بناه على ما حكاه من
غيره من أنّ ) َمنْ ( في ثالث اآلي موصولة بمعنى )الذي( واعتمده ھو في األولين  ،واختار في
الثالثة ) َمنْ ( شرطية ليحصل في الموصولة خصوص وعھد فيمن تقدم  ،وليحصل في الشرطية
عموم كما تقدم  ،ثم إنه لم يتعرض لبيان ترق وال انتقال ) (...وليس ذلك كما ذھب إليه  ،وال
انفصلت منھا آية أخرى إال بما أعقبت به من الوصف « .2
ويقول حمزة الكرماني  » :قيل  :كلھا بمعنى الكفر  ،وعبر عنه بألفاظ مختلفة ،
الجتناب صورة التكرار  ،ولزيادة الفائدة  ،وقيل  :الكافرون نزلت في أحكام المسلمين ،
والظالمون في اليھود  ،والفاسقون في النصارى «  .3وصاحب القول األول ابن عباس والقول
الثاني الشعبي .4
ويرى فخر الدين الرازي التغاير في اآليتين األوليتين  » :الكفر أعظم من الظلم  ،فلما
ذكر أعظم التھديدات أوال  ،فأي فائدة في ذكر األخف بعده ؟ وجوابه  :أن الكفر من حيث أنه
إنكار لنعمة المولى وجحود لھا فھو كفر  ،ومن حيث إنه يقتضي إبقاء النفس في العقاب الدائم
الشديد فھو ظلم على النفس  ،ففي اآلية األولى ذكر  ما يتعلق بتقصيره في حق الخالق سبحانه
 ،وفي ھذه اآلية – آية  – 45ذكر ما يتعلق في حق نفسه « .5
وذكر ابن الزبير الغرناطي توجيه الفخر الرازي ورد عليه قائال  » :إنّ الكالم لو كان
جاريا على ما قال لبني عليه اعتراض يلزمه تكميال لما ألزمه نفسه في ھذه اآلي من توجيه
الوارد فيھا من األوصاف الثالثة وھو قصره السؤال والجواب على الوصفين من الكفر والظلم
وكأن قوله في اآلية الثالثة بعد َ )) :و َمن َّل ْم َي ْح ُكم ِب َما أَ َ
نزل َ ّ ُ َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ (( غير مناط
بما قبله وليس األمر كذلك  ،فإن المذكورين في اآلي الثالث قد اجتمعوا في الحكم بغير ما أنزل
 وقد شملھم ذلك فھم من حيث ذلك صنف واحد .
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ومدار اآلي الثالث إنما ھو على فعل يھود المنصوص على حكمھم بغير ما أنزل 
ومخالفتھم منصوص كتابھم في الرجم وغيره  ،وما قبل ھذه اآلي وما بعدھا لم يخرج عنھم ،
فھم أھل األوصاف الثالثة « .1
ويمكن أجمال االعتراض  :بأن الفخر الرازي ما كان له أن يطرح السؤال عن الفائدة
في التدرج من األخف إلى األثقل  ،ألنه من الواضحات  ،وسبب طرح الرازي لھذا السؤال عدم
النظر إلى اآلية الثالثة التي فيھا فاصلتھا ))ا ْل َفاسِ ُقونَ (( .
وقد لحظ ابن الزبير بأن التدرج من األخف إلى األثقل مطرد في القرآن  ،وقد ورد ذلك
ف َي ْھدِي ّ ُ َق ْوما ً َك َف ُرو ْا َب ْعfدَ إِي َمfا ِن ِھ ْم َو َ
سfولَ َحfقٌّ َو َجfاء ُھ ُم
شِ fھدُو ْا أَنَّ ال َّر ُ
في قوله تعالى َ )) :ك ْي َ
ا ْل َب ِّي َناتُ َو ّ ُ الَ َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم َّ
fاس
الظالِمِينَ  .أ ُ ْو َلfـ ِئ َك َج َfزآؤُ ُھ ْم أَنَّ َع َلْ fي ِھ ْم َل ْع َن َfة ّ ِ َوا ْل َمآل ِئ َكِ fة َوال َّن ِ
اب َوالَ ھُْ fم ُي َ
نظ ُfرونَ  .إِالَّ ا َّلfذِينَ َتfا ُبو ْا مِfن َب ْعِ fد َذلَِ fك
ف َعْ fن ُھ ُم ا ْل َع َfذ ُ
أَ ْج َمعِينَ َ .خالِدِينَ فِي َھا الَ ُي َخ َّف ُ
ور َّرحِي ٌم  .إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َب ْعدَ إِي َما ِن ِھ ْم ُثَّ fم ْازدَ ادُو ْا ُك ْفfراً َّلfن ُت ْق َبfلَ َت ْfو َب ُت ُھ ْم
ص َل ُحو ْا َفإِنَّ
َغ ُف ٌ
َوأَ ْ
ض َذھَ با ً
األر ِ
ار َف َلن ُي ْق َبل َ مِنْ أَ َح ِدھِم ِّملْ ُء ْ
الضآلُّونَ  .إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َو َما ُتو ْا َو ُھ ْم ُك َّف ٌ
َوأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم َّ
اب أَلِي ٌم َو َما َل ُھم ِّمن َّناصِ ِرينَ (( }سورة آل عمران . { 91 – 86 :
َو َل ِو ا ْف َتدَ ى ِب ِه أُ ْو َلـ ِئ َك َل ُھ ْم َع َذ ٌ
يقول  » :قد وقع في ھذه اآلي ذكر ثالثة أصناف اجتمعوا في الكفر بعد اإليمان ثم
fف
اختلف حكمھم فيما بعد وقد تحصل في وعيدھم االنتقال من أخف إلى أثقل فقال تعالى َ )) :ك ْي َ
الضآلُّونَ ((  ،فھؤالء مع وعيدھم
َي ْھدِي ّ ُ َق ْوما ً َك َف ُرو ْا َب ْعدَ إِي َما ِن ِھ ْم(( إلى قوله َ )) :وأُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم َّ
وما ذكر من لعنھم قد أعقب ذلك بقوله تعالى )) :إِالَّ ا َّلذِينَ َتا ُبو ْا(( فھذا إبقاء خفت به حالھم عن
المذكورين بعدھم )(...
الضآلُّونَ ((
وأشتد حال المذكورين بعدھم حين قيل فيھم َّ )) :لن ُت ْق َبل َ َت ْو َب ُت ُھ ْم َوأُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم َّ
fار((  ،فأعلم من حال ھؤالء بموتھم على
 ،ثم قال تعالى )) :إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُfرو ْا َو َمfا ُتو ْا َوھُْ fم ُك َّف ٌ
الكفر فانقطع رجاؤھم وھؤالء أشد حاال ممن ذكر قبلھم في اآلية المذكورة قبلھا إذ لم ينص فيھا
على موتھم على الكفر ونص في ھذه األخيرة فكانت أشد  ،فقد وضح في ھذه اآليات االنتقال من
أخف إلى أثقل وھو مطرد في الوعد والوعيد واللطف والتعريف باالمتنان واألحوال  ،وما
يرجع إلى ذلك وعلى ھذا كالم العرب في ھذه الضروب « .2
وبنى ابن الزبير توجيھه على أن ھذه اآلي جارية على المطرد في الوعد والوعيد
واالنتقال في الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخف إلى أثقل » فالكفر إذا ورد مجردا عن
القرائن إنما يقع على الكفر في الدين  ،ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة ومنه :
 - 1مالك التأويل 393 / 1
 - 2مالك التأويل 391 – 389 / 1
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)) َو َف َع ْلتَ َف ْع َل َت َك ا َّلتِي َف َع ْلتَ َوأَنتَ مِنَ ا ْل َكاف ِِرينَ (( }سورة الشعراء  .{19 :أما الظلم فلفظ مشترك،
فإذا ورد مجردا عن القرائن لم يكن نصا في شيء من موقعه  ،وإنما يتخلص بالقرائن  ،قال
تعالى  )) :إِنَّ ال ِّ
ش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َعظِ ي ٌم (( }سورة لقمان .. { 13 :
أما الكفر فال تنتشر موقعه  ،وكأن داللته على كفر النعمة من قبيل ما يدل بتشكيك ،
كداللة موجود على العرض  ،وأما الظلم فعلى ما تقدم  ،فإذا اقترن بالظلم الكفر كان أعظم من
الكفر ) (...وإنما يقع كثيرا على الكفر كقوله تعالى  )) :أَ َف َمfن َكfانَ ُم ْؤمِنfا ً َك َمfن َكfانَ َفاسِ fقا ً َّال
َي ْس َت ُوونَ (( }سورة السجدة  ، {18 :ألنّ المراد ھنا الطرفان كقوله تعالى َ )) :فمِن ُك ْم َكاف ٌِر َومِن ُكم
ُّم ْؤمِنٌ (( }سورة التغابن  ، {2 :وأكثر وقوعه في القرآن إنما ھو في وصف يھود والمنافقين ..
ولم يجر الوصف بالظلم في كتاب  مجرى الفسق في ما ذكرنا  ،وقلما يوصف يھود
والمنافقون  ،وإن كانوا ظالمين ألنفسھم إال بالفسق « .1
ويلخص ما يريد أن يقوله » الظلم والفسق وإن وقعا على المتوغلين في الكفر حين
ذكرنا  ،وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم  ،وال يوصف به من الكفرة في كتاب  إال شرھم  ..فقد
وضح أبين الوضوح أن الظلم بالقرائن – حسبما تقد – أشنع من الكفر مجردا وإن الفسق أشد
وأعظم إذا شھدت له القرائن  ،فحصل باالنتقال في آي المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد
وفي المقابل من الترقي في آي الوعد « .2
وفي سورة األنعام في قوله تعالى َ )) :و ُھfَ fو ا َّلfذِي َج َعfل َ َل ُكُ fم ال ُّن ُجffو َم لِ َت ْھ َتfدُو ْا ِب َھffا ِفffي
ِي أَن َ
ص ْل َنا اآل َيا ِ
ُظلُ َما ِ
س َواحِدَ ٍة َف ُم ْس َت َق ٌّر
ت لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ َ .وھ َُو ا َّلذ َ
ت ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َقدْ َف َّ
شأ َ ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
ِي أَ َ
fاء َفأَ ْخ َر ْج َنfا ِبِ fه َن َبfاتَ
ص ْل َنا اآل َيا ِ
السمَاءِ َم ً
نزلَ مِنَ َّ
ت لِ َق ْو ٍم َي ْف َق ُھونَ َ .وھ َُو ا َّلذ َ
َو ُم ْس َت ْودَ ٌع َقدْ َف َّ
ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َفأَ ْخ َر ْج َنا ِم ْن ُه َخضِ راً ُّن ْخ ِر ُج ِم ْن ُه َح ّبا ً ُّم َت َراكِبا ً َومِنَ ال َّن ْخ ِل ِمن َط ْل ِع َھا ِق ْن َوانٌ دَ ا ِن َي ٌة َو َج َّنا ٍ
ت
ش َت ِبھا ً َو َغ ْي َر ُم َت َ
الر َّمانَ ُم ْ
ب َو َّ
ِّمنْ أَ ْع َنا ٍ
اب ٍه ان ُظ ُfرو ْا إِلِfى َث َم ِfر ِه إِ َذا أَ ْث َم َfر َو َي ْنعِِ fه إِنَّ فِfي
الز ْي ُتونَ َو ُّ
ش ِ
َذلِ ُك ْم آل َيا ٍ
ت ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ (( . {99 – 97} :
يقول الخطيب اإلسكافي فيما ورد من تنوع في فواصل سورة األنعام  ،وما العلة في
اختصاص اآلية األولى بقوله َ )) :ي ْع َلمُffونَ (( واختصاص اآلية الثانية بقوله َ )) :ي ْف َقھُffونَ ((
fب
واختصاص اآلية الثالثة بقوله ُ )) :ي ْؤ ِم ُنونَ (( ؟  ،فاآلية األولى لما تقدمھا )) :إِنَّ ّ َ َفالِقُ ا ْل َح ِّ
ت َو ُم ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي ِ
َوال َّن َوى ُي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي مِنَ ا ْل َم ِّي ِ
اح
ت مِنَ ا ْل َح ِّي َذلِ ُك ُم ّ ُ َفأ َ َّنى ُت ْؤ َف ُكونَ َ .فالِقُ اإلِ ْ
ص َب ِ
سَ fكنا ً َوال َّ
fيم َ .و ُھfَ fو ا َّلِ fذي َج َعfل َ َل ُكُ fم
س َوا ْل َق َمfَ fر ُح ْسَ fبانا ً َذلَِ fك َت ْقfد ُ
شfْ fم َ
َو َج َعfل َ ال َّل ْيfل َ َ
ِير ا ْل َع ِزيfِ fز ا ْل َعلِِ f
صْ fل َنا اآل َيfا ِ
ال ُّن ُجو َم لِ َت ْھ َتدُو ْا ِب َھا فِي ُظلُ َما ِ
ت لِ َق ْfو ٍم َي ْع َلمُfونَ (( » {97 – 95 }:
ت ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َقدْ َف َّ
 - 1م  .ن 403 – 400 / 1
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ص ْل َنا اآل َيا ِ
ت لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ (( جاء بعد آيات نبھت على معرفة  تعالى ..
إن قوله تعالى َ )) :قدْ َف َّ
وال لفظ من ألفاظ )يعقلون( و)يفقھون( و)يشعرون( إال ولفظة )يعلمون( أعلى منه ولذلك
صحت في الخبر عن  تعالى  ،ولم يصح فيه غيرھا من األلفاظ للداللة عليه باللفظ األشرف «
.1
ِي أَن َ
fس
ولما تقدم اآلية الثانية من سورة األنعام قوله تعالى َ )) :وھ َُfو ا َّلfذ َ
شfأ َ ُكم ِّمfن َّن ْف ٍ
ص ْ fل َنا اآل َيffا ِ
ت لِ َقfْ fو ٍم َي ْف َق ُھffونَ ((  » ،أخبر عن ابتدائه اإلنسان
َوا ِحffدَ ٍة َف ُم ْس َ fت َق ٌّر َو ُم ْس َ fت ْودَ ٌع َقffدْ َف َّ
وإنشائه إياه  ،ثم نبھه بما أراه من تنقله من حال إلى حال  ،ومن عدم إلى وجود  ،ومن مكان
إلى مكان  ،ومن صلب إلى رحم  ،ومن بطن أم إلى وجه األرض  ،ومن وجه األرض إلى
بطنھا  ،على أنه كما نقل من موت إلى حياة  ،ومن حياة إلى موت  ،كذلك ينقل من الموت إلى
الحياة  ،ومن القبر إلى الحشر  ،ومنه إلى إحدى الدارين ؛ ألن االستيداع في الدنيا  ،والمستقر
في العقبى كما نقل في التفاسير  .فنطقت تلك األحوال الحادثة لمن يفھمھا ويفطن لھا ويستدل
بمشاھدھا على مغيبھا أن بعد الموت بعثا وحشرا وثوابا وعقابا  ،وھذا مما يفطن له فـ)يفقھون(
أولى به « .2
وما تقدم اآلية الثالثة من تعدد للنعم » بعد ما عد نعمه على خلقه  ،وما وسعه من رزقه
من الحب المعد لألقوات  ،ومن ضروب األشجار وصنوف الثمار  ،وكان ھذا مستدعيا لإليمان
به  ،المشتمل على شكر نعمته  ،والقيام بما فرض من طاعته  ،وأوجب من عبادته  ،كانت
اآليات في ذلك معرضة لمن آمن با ، Gفلذلك قال في األخير )) :إِنَّ ِفffي َذلِ ُكْ fم آل َيffا ٍ
ت ِّل َقfْ fو ٍم
ُي ْؤ ِم ُنونَ (( « .3
ويتفق ابن الزبير الغرناطي في اختالف األوصاف التابعة في اآلي الثالث مع ما وجه
به اإلسكافي وأضاف على ما قاله في اآلية األولى  » :ذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوصل
بالنظر فيھا إلى معفرة وحدانيته تعالى ما يحصل االطالع عليه بمن تقدمت له به معرفة ،
فيحصل من ذلك علم منقول فيما يتعلق بذات المتعرف المطلوب به االستدالل  ،أو في أدوات
موصولة إليه إذ ليس علم ذلك راجعا إلى مجرد الفكر والتفطن  ..والقلب في كثير من ھذا
الضرب مورد على البصر فيما ينھيه إليه فصار ھذا الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع
تعالى كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر به بالعلم الذي
مواده ومحصالته الخبر القاطع مع النظر السديد « .4
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وما ورد في اآلية الثانية إنما يطلع عليه بالتفكر واالعتبار  » :مرجع العلم بنشأة
اإلنسان وتقلبه من صلب إلى رحم  ،وارتباط أعضائه الظاھرة والباطنة  ،وجمع أجزائه
وتصرف كل عضو في ما له خلق  ،واحتياج األعضاء بعضھا إلى بعض  ..فالعلم بھذا كله
جملة وتفصيال مما ال يحصل بالسمع والبصر  ،وإنما يطلع عليه باالعتبار والتفكر من ذوي
الفطن السالمة  ،والنظر العقلي السديد  ،والفھم المصيب « .1
وما ورد في اآلية الثالثة يتحصل من بعثة الرسل  » :لما ذكر إنزال الماء من السماء
وإخراج النبات من األرض به  ..لما أورد ھذا كان مذكرا بالبعث األخروي والنشأة الثانية ..
وإنما يحصل العلم بذلك  ،وسائر أمور اآلخرة من قبل الرسل )عليھم الصالة والسالم( ،
واإليمان بھم وبما جاؤوا به « .2
وفي قوله تعالى في سورة األنعام ُ )) :قلْ َت َعا َل ْو ْا أَ ْتل ُ َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم أَالَّ ُت ْ
ش ِر ُكو ْا ِب ِه
َ
ِش
إمالَ ٍق َّن ْحنُ َن ْر ُز ُق ُك ْم َوإِ َّيا ُھ ْم َوالَ َت ْق َر ُبو ْا ا ْل َف َواح َ
سانا ً َوالَ َت ْق ُتلُو ْا أَ ْوالَدَ ُكم مِّنْ ْ
ش ْيئا ً َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َ
صا ُك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُونَ .
س ا َّلتِي َح َّر َم ّ ُ إِالَّ ِبا ْل َحقِّ َذلِ ُك ْم َو َّ
َما َظ َھ َر ِم ْن َھا َو َما َب َطنَ َوالَ َت ْق ُتلُو ْا ال َّن ْف َ
ِيfزانَ ِبا ْلق ِْسfطِ الَ
شfدَّ هُ َوأَ ْو ُفfو ْا ا ْل َك ْيfل َ َوا ْلم َ
ِي أَ ْح َسfنُ َح َّتfى َي ْبلُ َfغ أَ ُ
ِيم إِالَّ ِبا َّلتِي ھ َ
َوالَ َت ْق َر ُبو ْا َمال َ ا ْل َيت ِ
صfا ُكم ِبِ fه
اعِ fدلُو ْا َو َل ْfو َكfانَ َذا ُق ْر َبfى َو ِب َع ْھِ fد ّ ِ أَ ْو ُفfو ْا َذلِ ُكْ fم َو َّ
ف َن ْفسا ً إِالَّ ُو ْس َع َھا َوإِ َذا ُق ْلُ fت ْم َف ْ
ُن َك ِّل ُ
َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ َ .وأَنَّ َ
س ِfبيلِ ِه
السُ fبلَ َف َت َف َّfرقَ ِب ُكْ fم َعfن َ
ھَـذا صِ َراطِ ي ُم ْسَ fتقِيما ً َفfا َّت ِب ُعوهُ َوالَ َت َّت ِب ُعfو ْا ُّ

صا ُكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ (( .{153 – 151} :
َذ ِل ُك ْم َو َّ
يرى الخطيب اإلسكافي فيما اقتضى في األولى )تعقلون( وفي الثانية )تذكرون(  ،وفي
الثالثة )تتقون(  .لما قدم  تعالى في اآلية األولى وصايا خمسة  :اإليمان بدل الشرك  ،ثم
اإلحسان إلى الوالدين  ،ثم اإلحسان إلى األوالد بتربيتھم  ،وترك ما كانت عليه العرب في
جاھليتھا من وأد البنات للفقر واإلمالق  ،ثم أن ال يقربوا ما لعله يكون سبب ولد ال يصلح نسبه
 ،ثم أن يحقنوا الدماء  ،وال يسفكوھا إال بحقھا  ،وھو أن يقتلوا للقصاص .
يقول  » :فھذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق ،وأوكد األصول  ،فالشرك اعتقاد مذھب
باطل بھوى  ،وترك اإلحسان إلى الوالدين يكون إما لمحبة مال ال يسمح به لھما  ،أو إتباع ھوى
يدعو إلى مخالفتھما  ،ووأد البنات لخوف الفقر والعار  ،والزنى وما يقبح جدا من المعاصي
التي تحمل عليھا الشھوة  ،وقتل النفس بغير حق يدعوا إليه شفاء غيظ النفس األمارة بالسوء .
وكل ذلك قبيح في العقول يحتاج في ذب النفس عنھا إلى زجر من عقل يدفع الھوى إلى زاجر
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من عقل يدفع الھوى ؛ فلذلك قال َ )) :ل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُونَ ((  ،أي تستعملون العقل الذي يحبس نفوسكم
عن قبيح اإلرادات وفواحش الشھوات « .1
بينما قدم في اآلية الثانية وصايا خمسة أخرى  :حفظ مال اليتيم عليه والعدل في الكيل
 ،وإيفاء الكيل والوزن بالقسط  ،والقول بالعدل  ،والوفاء بعھد  » وكل ھذه قد دعي فيھا
اإلنسان إلى تذكر حاله ورضاه في نفسه لو كان ھو المعامل بما يعامل ھو به غيره  :أي لو كان
ولده يتيم  ،أو كان الذي يكال له ويوزن  ،أو كان يحكم به عليه  ،أو تقام الشھادة بما ال يلزمه ،
أو يحلف با Gعلى إذھاب حق له بما يلزمه الوفاء به  ،فال يرضينّ من ذلك لغيره إال ما يرضاه
لنفسه  ،فذكرھم حاال مرات لھم أو يخافون مرورھا عليھم ؛ فلذلك قال َ )) :ل َع َّل ُكْ fم َت َfذ َّك ُرونَ (( «
.2
واآلية الثالثة لم يرد فيھا إال وصية واحدة ھي » الشرع الذي شرعته لكم ھو طريق
أشرعته إلى نعيمكم الدائم فاسلكوه  ،وال تتبعوا الديانات المخالفة له فتبعدكم عن سبيله المؤدي
إلى نعيمه ؛ لعلكم تنجون بلزومه معصيته  ،وتتقون بطاعته عقوبته « .3
ووافقه في التوجيه الكرماني  » :اآلية األولى  :مشتملة على خمسة أشياء كلھا عظام
جسام  .فكانت الوصية بھا من أبلغ الوصايا  ،فختم اآلية األولى بما في اإلنسان من أشرف
السجايا وھو العقل  ،الذي امتاز به عن سائر الحيوان  .واآلية الثانية  :مشتملة على خمسة أشياء
يقبح تعاطي ضدھا وارتكابھا  ،وكانت الوصية بھا تجري مجرى الزجر والوعظ ن فختم بقوله
) :تذكرون( أي تتعظون بمواعظ   .واآلية الثالثة  :مشتملة على ذكر الصراط المستقيم ،
والتحريض على إتباعه  ،واجتناب مناھيه  ،فختم اآلية بالتقوى التي ھي مالك العمل وخير
الزاد «  .4ووافقھم أيضا ابن الزبير الغرناطي .5
ويرى ابن عطية أن توجيه اختالف الفواصل راجع إلى طبيعة المحرمات  » :كانت
المحرمات األول ال يقع فيھا عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة َ )) :ل َع َّل ُكْ fffم َت ْع ِقلُfffونَ (( ،
والمحرمات األخر شھوات وقد يقع فيھا من العقالء من لم يتذكر جاءت العبارة َ )) :ل َع َّل ُك ْ fم
َت َذ َّك ُرونَ ((  ،ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت
العبارة َ )) :ل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ (( « .6
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وفي سورة التوبة في قوله تعالى َ )) :ما َكانَ ِألَھْ ِل ا ْل َمدِي َن ِة َو َمنْ َح ْو َل ُھم ِّمنَ األَ ْع َرا ِ
ب أَن
ب َوالَ
ص ٌ
ول ّ ِ َوالَ َي ْر َغ ُبو ْا ِبأَن ُفسِ ِھ ْم َعن َّن ْفسِ ِه َذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم الَ ُيصِ ي ُب ُھ ْم َظ َمأ ٌ َوالَ َن َ
َي َت َخ َّل ُفو ْا َعن َّر ُ
س ِ
ِfب َل ُھfم ِبِ fه
ار َوالَ َي َنالُونَ مِنْ َعد ٍُّو َّن ْيالً إِالَّ ُكت َ
يل ّ ِ َوالَ َي َطؤُ ونَ َم ْوطِ ئا ً َيغِي ُظ ا ْل ُك َّف َ
ص ٌة فِي َ
َم ْخ َم َ
س ِب ِ
يfر ًة َوالَ َي ْق َط ُعfونَ
ِير ًة َوالَ َك ِب َ
ص fغ َ
يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسِ نِينَ َ .والَ ُين ِف ُقfونَ َن َف َق ًfة َ
صالِ ٌح إِنَّ ّ َ الَ ُيضِ ُ
َع َمل ٌ َ

سنَ َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ (( . {121 ، 120}:
َوادِيا ً إِالَّ ُكت َِب َل ُھ ْم لِ َي ْج ِز َي ُھ ُم ّ ُ أَ ْح َ

fيع
ّ َ الَ ُيضِ ُ

يقول الخطيب اإلسكافي في االختالف في تعقيب اآلية األولى بقوله )) :إِنَّ
أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ((  ،وتعقيب الثانية بقوله )) :لِ َي ْج ِز َي ُھ ُم ّ ُ أَ ْح َسنَ َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ ((  » :أن من
أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع  ،فقد أخبر عنه بفعل غيره  ،ولم يخبر عنه بفعل فعله
ھو  ،إال أنه يحسب له بما وصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب األجر  ،فلذلك
يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ((  ،أي أجر من أحسن طاعة  وتعرض منھا
عقبه بقوله )) :إِنَّ ّ َ الَ ُيضِ ُ
لما تلحقه فيه ھذه الشدائد  .وأما اآلية الثانية فألن جميع ما ذكر كان عمال لھم  ،فوعدھم حسن
الجزاء على عملھم  ،وذلك ظاھر « .1
وب ِھ ْم
وفي قوله تعالى في سورة التوبة َ )) :ر ُ
ضو ْا ِبأَن َي ُكو ُنو ْا َم َع ا ْل َخ َوالِفِ َو ُط ِب َع َع َلى ُقلُ ِ
الس ِfبيل ُ َع َلfى ا َّلfذِينَ َي ْسَ fتأْ ِذ ُنو َن َك َوھُْ fم أَ ْغ ِن َيfاء
َف ُھ ْم الَ َي ْف َقھُfونَ ((  ، {87 }:وقوله تعالى )) :إِ َّن َمfا َّ
وب ِھ ْم َف ُھ ْم الَ َي ْع َلمُونَ (( .{93 }:
َر ُ
ضو ْا ِبأَن َي ُكو ُنو ْا َم َع ا ْل َخ َوالِفِ َو َط َب َع ّ ُ َع َلى ُقلُ ِ
يقول الخطيب اإلسكافي في التغاير في اآليتين بين قوله في اآلية األولى َ )) :ف ُھْ fم الَ
َي ْف َق ُھونَ ((  ،وقوله في اآلية الثانية َ )) :ف ُھْ fم الَ َي ْع َل ُمfونَ ((  » :أن الذين ذكروا بالطول  ،وھو
الفضل في النفس والمال والقدرة على الجھاد  ،إنما مالوا إلى الدعة  ،وأخلدوا إلى الراحة ،
وأشفقوا من الحر  ،ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول  )صلى  عليه وسلم(
 ،وأن الدعة توجد بتحمل المشقة معه  ،فطلبوا ما كان مطلبھم ضده لو فقھوا  ،وتفطنوا ،فكان
ھنا موضع )يفقھون( « .2
الس ِبيل ُ َع َلى ا َّلذِينَ َي ْس َتأْ ِذ ُنو َن َك َو ُھ ْم أَ ْغ ِن َياء(( » ،
ويرى في اآلية األخرى وھي )) :إِ َّن َما َّ
أي العقاب يتوجه إلى ھؤالء  ،وھم الذين ال يعلمون ما أعد  لكل ذي عمل محق عمله ما
يعمله المؤمنون الذين يستجيبون للخروج  ،والذين تفيض أعينھم ،إذ لم يعنھم بالركب  .فلما كان
بإزائھم في اآليتين اللتين قبل  ،ذكر من تحقق  ،وعلم الثواب والعقاب  ،وخالفھم ھؤالء  ،نفى
عنھم ما أثبته ألولئك وھو العلم  ،فلذلك جاء في ھذا المكان )) َف ُھ ْم الَ َي ْع َلمُونَ (( « .3
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في التغاير بين اآليتين  ،والقول في اآلية األولى َ )) :ف ُھْ fم الَ َي ْف َق ُھfونَ ((  ،والقول في
اآلية الثانية َ )) :ف ُھ ْم الَ َي ْع َل ُمونَ ((  ،يقول ابن الزبير » :لما اجتمع ذكر إنزال السورة إلى ذكر
سfولِ ِه(( }سورة التوبة  ،{86:استدعى ذلك
المراد بھا بقوله )) :أَنْ آ ِم ُنو ْا ِب ّ ِ
fاَ Zو َجاھِfدُو ْا َم َfع َر ُ
نظر من بلغه ھذا المنزل واعتباره وتفھم المقصود به إلى الكمال ليقع االمتثال على وجھه ،فلما
تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجھاد الذي تحملت اآلية األمر به ناسب ذلك أن ينفي عنه
وب ِھ ْم َف ُھ ْم الَ َي ْف َق ُھونَ (( والتفقه والتفكر واالعتبار .ولما لم
الفھم والتدبر فقيل َ )) :و ُط ِب َع َع َلى ُقلُ ِ
يقع في اآلية بعد ذكر ما يحتاج إلى ذكر تدبره وتفھمه لقرب المعنى المراد منه وذلك قوله :
الس ِبيل ُ َع َلى ا َّلذِينَ َي ْس َتأْ ِذ ُنو َن َك َو ُھ ْم أَ ْغ ِن َياء(( صرف النفي إلى الحاصل على التفھم وھو
))إِ َّن َما َّ
وب ِھ ْم َف ُھ ْم الَ َي ْع َل ُمونَ (( « .1
العلم فقيل َ )) :و َط َب َع ّ ُ َع َلى ُقلُ ِ
ض َو َج َعل َ فِي َھا َر َواسِ َي َوأَ ْن َھاراً
وفي سورة الرعد في قوله تعالى َ )) :وھ َُو ا َّلذِي مَدَّ األَ ْر َ
ار إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
َومِن ُكل ِّ ال َّث َم َرا ِ
ت ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ .
ت َج َعل َ فِي َھا َز ْو َج ْي ِن ا ْث َن ْي ِن ُي ْغشِ ي ال َّل ْيلَ ال َّن َھ َ
fاو َراتٌ َو َج َّنfاتٌ مِّfنْ أَ ْع َنfا ٍ
ان ُي ْسَ fقى
َوفِي األَ ْر ِ
ب َو َز ْر ٌع َو َنخِيfل ٌ صِ ْ fن َوانٌ َو َغ ْي ُfر صِ ْ fن َو ٍ
ض ق َِط ٌع ُّم َت َج ِ
ض فِي األ ُ ُك ِل إِنَّ فِي َذ ِل َك َآل َيا ٍ
ِب َماء َوا ِ
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ (( .{ 4 ، 3 }:
ض َھا َع َلى َب ْع ٍ
ضل ُ َب ْع َ
ح ٍد َو ُن َف ِّ
يقول الخطيب اإلسكافي فيما ورد من اختالف الفاصلتين  » :إن التفكر ھو المؤدي إلى
معرفة الشيء  ،والعلم باآليات التي تدل على وحدانية  تعالى  ،فھو قب ُل  ،فإذا استعمل على
وجھه عقل ما جعلت ھذه األشياء أمارة له وداللة عليه  .فبدئ في األول بما يحتاج إليه أوال من
التفكر والتدبر المفضيين بصاحبھما إلى إدراك المطلوب  ،وخص اآلخر بما يستقر عليه آخر
التفكر من سكون النفس إلى عرفان ما دلت اآليات عليه  ،فكان تقديم ما قدم وتأخير ما أخر
إشارة إليه « .2
ويقول فخر الدين الرازي  » :اعلم أنه تعالى في أكثر األمر حيث يذكر الدالئل
الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبھا )) :إِنَّ فِي َذ ِل َك َآل َيا ٍ
ت ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُfرونَ (( أو ما يقرب منه
بحسب المعنى  ،والسبب فيه أن الفالسفة يسندون حوادث العالم السفلي إلى االختالف في
األشكال الكوكبية  ،فما لم تقم الداللة على دفع ھذا السؤال ال يتم المقصود  ،فلھذا المعنى قال:
))إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ (( كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ھذا المقام من التفكر
والتأمل االستدالل « .3
ويرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من اختالف الفاصلتين لمعتبرات كل منھما  ،فمن
معتبرات اآلية األولى  :مد األرض  ،وجعل الجبال رواسي  ،وجعل األنھار  ،وجعل قانون
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الزوجية في الثمار واآليات الكونية من الليل والنھار  .ومن معتبرات اآلية الثانية تجاور قطع
األرض وتقاربھا في الصفات والھيئات  ،ولكنھا تتفاوت في التربة فمنھا الخصبة  ،والسبخة
ومنھا الرخوة والصلبة  ،ثم تخرج أنواع الجنات من النخيل واألعناب واألشجار  ،وكل ذلك
يسقى بماء واحد  ،وفضل بعضھا على بعض في أكل ثمارھا وحبوبھا » أما معتبرات األولى
فيتوصل بالفكر إلى الحصول على االعتبار بھا  ،وتعقلھا  ،وعجيب الحكمة فيھا  ،وغموض ما
في الثانية باد وال يتوصل إلى بعض ذلك إال بعد طول االعتبار  ،والتأييد منه سبحانه والتوفيق،
فلما كان العقل أشرف  ،وأعلى ناسبه أن يتبع به ما ھو أغمض وأخفى ،وناسب الفكر ما ھو
أظھر وأجلى «  .1والسبب في ذلك ھو أن  »:التفكر في الشيء سبب لتعقله  ،والسبب مقدم
على المسبب  ،فناسب تقدم التفكر على التعقل « .2
ويرى أبو حيان في توجيه اآليتين  ،أن ما ورد في اآلية الثانية من االستدالل » في
غاية الوضوح  ،من مشاھد تجاور القطع والجنات وسقيھا وتفضيلھا جاء ختمھا بقوله ِّ )) :ل َق ْfو ٍم
َي ْع ِقلُونَ (( بخالف اآلية التي قبلھا ،فإن االستدالل بھا يحتاج إلى تأمل ومزيد نظر جاء ختامھا
بقوله ِّ )) :ل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ (( « .3

الfز ْر َع َو َّ
نبتُ َل ُكم ِب ِه َّ
fاب
الز ْي ُتfونَ َوال َّنخِيfل َ َواألَ ْع َن َ
وفي سورة النحل في قوله تعالى ُ )) :ي ِ
fار َوال َّ
َومِن ُكل ِّ ال َّث َم َرا ِ
س َوا ْل َق َم َfر
ش ْfم َ
س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْيfلَ َوا ْل َّن َھ َ
ت إِنَّ فِي َذلِ َك آل َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ َ .و َ

َوا ْل ُّن ُجffو ُم ُم َسَّ f
ض ُم ْخ َتلِفfا ً
fخ َراتٌ ِبffأ َ ْم ِر ِه إِنَّ ِفffي َذلَِ fك َآل َيffا ٍ
ت ِّل َقfْ fو ٍم َي ْع ِقلُffونَ َ .و َمffا َذ َرأَ َل ُكْ fم ِفffي األَ ْر ِ
أَ ْل َوا ُن ُه إِنَّ فِي َذلِ َك آل َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُرونَ (( . {13 – 11 }:
يرى الخطيب اإلسكافي  » :إن التفكر إعمال النظر لتطلب فائدة  ،وھذه المخلوقات التي
تنجم من األرض إذا فكر فيھا علم أن معظمھا ليس إال لألكل  ،وأن األكل به قوام ذي الروح،
وأن المنعم عليه يحتاج أن يعرف المنعِم به ليقصده شكر إحسانه  ،فھذا موضع تفكر بعث الناس
عليه ليفضي بھم إلى المطلوب منھم  .وأما تعقيب ذكر الليل والنھار وما سخر في الھواء بقوله :
)) ِّل َقfْ fو ٍم َي ْع ِقلُffونَ (( ؛ فألن متدبر ذلك أعلى رتبة من متدبر ما ذكر متقدما  ،إذ كانت المنافع
المجعولة فيھا أخفى  ،فمن استدرك اآليات فيھا استحق الوصف بما ھو أعلى من رتبة المتفكر
المتدبر  ..وأما الثالثة وھي ِّ ) :ل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُرونَ ( ؛ فألنه لما نبه في األوليين على إثبات الصانع ،
نبه في الثالثة على أنه ال شبه له مما صنع ؛ ألن من رأى المخلوقات أصنافا مزدوجة مؤتلفة أو
مختلفة نفى عنه صفاتھا  ،وعلم أن خالقھا يخلقھا  ،ال يشبھھا وال تشبھه«.4
 - 1مالك التأويل 699 / 2
 - 2فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن 286
 - 3البحر المحيط 358 – 357 / 5
 - 4درة التنزيل وغرة التأويل 826 ، 825 / 2

81

ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن إنبات الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومختلف
الثمرات بالماء المنزل من السماء مع كونه واحدا  ،والمنبت مختلف األنواع والطعوم والمنافع
أمر يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك  ..العلم بتسخير ھذه مما يغمض ويخفى
إال على ذوي البصائر والفطن والعقول الراجحة  ،فلم يقنع التفكر ھنا بل وصف المعتبر بھا بما
ض ُم ْخ َتلِفfا ً أَ ْل َوا ُنُ fه(( ببدأة
ھو فوق الفكر  ..أما اآلية الثالثة وھي قوله َ )) :و َمfا َذ َرأَ َل ُكْ fم فِfي األَ ْر ِ
الفكر السالم فقصد التذكير كاف في حصول االعتبار بذلك«.1
ويقول الزركشي » :جعل مقطع ھذه اآلية – األولى – التفكر ؛ ألنه استدالل بحدوث
األنواع المختلفة من النبات على وجود اإلله القادر المختار  .وفيه جواب عن سؤال مقدر  :وھو
أنه لم ال يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحكات الشمس والقمر ؟  ..إنه تعالى أجاب
عن ھذا السؤال من وجھين  :أحدھما  :أن تغير العالم األسفل مربوطة بأحوال حركات األفالك ،
فتلك الحركات حيث حصلت  ،فإن كان حصولھا بسبب أفالك أخرى لزم التسلسل  ،وإن كان
من الخالق الحكيم فذلك اإلقرار بوجود اإلله تعالى  ..والثاني  :أن نسبة الكواكب والطبائع إلى
جميع أجزاء الورقة الواحدة  ،والحبة الواحدة  ،ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجھيھا
في غاية الحمرة  ،واألخرى في غاية السواد  ،فلو كان المؤثر موجبا بالذات المتنع حصول ھذا
التفاوت في اآلثار  ،فعلمنا أن المؤثر قادر مختار فلھذا جعل مقطع اآلية التذكر «.2
وفي سورة الروم في قوله تعالى َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً ِّل َت ْس ُك ُنوا
السَ fم َاوا ِ
إِ َل ْي َھا َو َج َعل َ َب ْي َن ُكم َّم َودَّ ًة َو َر ْح َم ًة إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ت
ت ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ َ .ومِfنْ آ َياتِِ fه َخ ْلfقُ َّ
ض َو ْ
ف أَ ْلسِ َ fن ِت ُك ْم َوأَ ْلfَ fوا ِن ُك ْم إِنَّ ِفffي َذلَِ fك َآل َيffا ٍ
ت ِّل ْل َعffالِمِينَ َ .و ِمffنْ آ َيا ِتِ fه َم َنffا ُم ُكم ِبال َّل ْيfِ fل
َو ْاألَ ْر ِ
اخfت َِال ُ
ضلِ ِه إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْس َم ُعونَ (( . {23 – 21 }:
ار َوا ْبت َِغاؤُ ُكم ِّمن َف ْ
َوال َّن َھ ِ
يقول الخطيب اإلسكافي في مناسبة اختصاص ما ختمت به ھذه اآليات  » :أما
اختصاص األولى بقوله َ )) :ي َت َف َّك ُرونَ (( ؛ فألن المراد بما ذكر قبله يؤدي الفكر فيه إلى معناه،
وھو قوله تعالى َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً ِّل َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َھfا((  ،أي خلق لكم
من شكلكم وجنسكم نساء  ،وھذا أدعى إلى األلفة والمحبة لوجود المشاكلة  .وقوله ِّ )) :ل َت ْسُ fك ُنوا
إِ َل ْي َھا((  ،أي جعلھا على حال تتيسر المسرة بھا  ،ويطمئن القلب إليھا  ،فإذا فكر اإلنسان في
خلقھا  ،ونعمة  تعالى على الرجل بھا  ...وأما قوله )) :إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ت ِّل ْل َعالِمِينَ (( ؛ فألنه
ت َو ْ َ
ض َو ْ
الس َم َاوا ِ
ف أَ ْلسِ َ fن ِت ُك ْم َو َأ ْل َfوا ِن ُك ْم((  ،وال أحد
األ ْر ِ
جاء بعد قوله َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
اخfت َِال ُ
إال والسماء تظله واألرض تقله  ،فال ينفك منھما  ،وال يخلو من كونه بينھما  ،يعلم ذلك
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ضfلِ ِه((
fار َوا ْبت َِغfاؤُ ُكم ِّمfن َف ْ
باضطرار ) (...وأما قوله تعالى َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه َم َنfا ُم ُكم ِبال َّل ْي ِfل َوال َّن َھ ِ
فھو من باب لف الخبرين  ،المعنى  :منامكم بالليل للسكون  ،وابتغاؤكم من فضله بالنھار )(...
وكل من سمع ھذا علم أن النوم عجيب من فضل  تعالى  ،ال يقدر اإلنسان على اجتالبه إذا
امتنع  ،وال على دفعه إذا ورد  ،ثم إنه بالنھار البد له من تصرف لمعاش وطلب قوت وطعام به
قوام األجساد « .1
ويقول فخر الدين الرازي  » :قال َ )) :آل َيا ٍ
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْس َم ُعونَ ((  ،وقال من قبلِّ )) :ل َق ْfو ٍم
َي َت َف َّك ُرونَ ((  ،وقال ِّ )) :ل ْل َعالِمِينَ ((  ،فنقول  :المنام بالليل واالبتغاء من فضله يظن الجاھل أو
الغافل أنھما مما يقتضيه طبع الحيوان  ،فال يظھر لكل أحد كونھما من نعم   ،فلم يقل آيات
للعالمين ؛ والن األمرين األولين وھو اختالف األلسنة  ،واأللوان من اللوازم  ،والمنام واالبتغاء
من األمور المفارقة فالنظر إليھما ال يدوم لزوالھما في بعض األوقات  ،وال كذلك اختالف
األلسنة واأللوان فإنھما يدومان بدوام اإلنسان فجعلھما آيات عامة  .وأما قوله ِّ )) :ل َق ْffو ٍم
َي َت َف َّك ُرونَ ((  ،فاعلم أن من األشياء ما يعلم من غير تفكر  ،ومنھا ما يكفي فيه مجرد الفكرة ،
ومنھا ما ال يخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف يوقف عليه  ،ومرشد إليه  ...ولكن خلق األزواج
ال يقع ألحد أنه بالطبع إال إذا كان جامد الفكر خامد الذكر  ،فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية .
وأما المنام واالبتغاء فقد يقع لكثير أنھما من أفعال العباد  ،وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة ،
فقال ِّ )) :ل َق ْو ٍم َي ْس َم ُعونَ (( ويجعلون بالھم إلى كالم المرشد « .2
ووجه ابن الزبير الغرناطي اختصاص كل آية من ھذه األربع بما ختمت به من وصف
المعتبرين بقوله  » :إن اآلية األولى لما انطوت من حكمته سبحانه في سبب التناسل والتكاثر
على ما أبداه تعالى في خلق األزواج منا ليحصل السكن وعدم التنافر ) (...ناسب ھذا إعقاب
ھذه اآلية بوصف التفكر فقال تعالى )) :إِنَّ فِfي َذلَِ fك َآل َيfا ٍ
ت ِّل َق ْfو ٍم َي َت َف َّك ُfرونَ ((  .ولما كان خلق
السماوات واألرض واختالف األلسنة واأللوان مع عظيم األمر في ذلك باد منه الشھادة بأن
وراء ذلك موجودا متنزھا عن شبه ھذه األجرام )(...
ولما كان أمر الليل والنھار منصوصا على رحمة الخالئق بھما ) (...وأما إراءته
سبحانه البرق خوفا وطمعا  ،وإنزال الماء من السماء  ،وإحياء األرض بعد موتھا  ،فال تحصل
ثمرة االعتبار به إال لمن أطال االعتبار وأمعن النظر وبالغ في ذلك « .3
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fور َّ ِ ِبffأَ ْف َوا ِھ ِھ ْم َو َّ ُ ُمِ fت ُّم
وفي سورة الصف في قوله تعالى ُ )) :ي ِريfدُونَ لِ ُي ْط ِفffؤُ وا ُنَ f
ين ُك ِّلِ fه
ور ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكاف ُِرونَ  .ھ َُو ا َّلذِي أَ ْر َسلَ َر ُ
ِين ا ْل َحقِّ لِ ُي ْظ ِھ َfرهُ َع َلfى الfدِّ ِ
سو َل ُه ِبا ْل ُھدَ ى َود ِ
ُن ِ
َو َل ْو َك ِر َه ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ (( .{9 ، 8} :
يرى فخر الدين الرازي أن مناسبة الفاصلة في اآلية األولى بقوله )) :ا ْل َكfاف ُِرونَ (( ،
وفي اآلية الثانية بقوله )) :ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ ((  » :إ ّنھم أنكروا الرسول  ،وما أنزل إليه وھو الكتاب
وذلك من نعم   ،والكافرون كلھم في كفران النعم  ،فلھذا قال َ )) :و َل ْfو َك ِfر َه ا ْل َكfاف ُِرونَ (( ؛ ألن
لفظ الكافر أعم من لفظ الشرك  ،والمراد من الكافرين ھھنا اليھود والنصارى والمشركون،
وھھنا ذكر النور وإطفاءه  ،والالئق به الكفر ؛ ألنه الستر والتغطية ؛ ألن من يحاول اإلطفاء
إنما يريد الزوال  ،وفي اآلية الثانية ذكر الرسول واإلرسال ودين الحق ؛ وذلك منزلة عظيمة
للرسول )عليه السالم(  ،وھو اعتراض على  تعالى ...
واالعتراض قريب من الشرك ؛ وألن الحاسدين للرسول )عليه السالم(  ،كان أكثرھم
من قريش وھم المشركون  ،ولما كان النور أعم من الدين والرسول  ،ال جرم قابله بالكافرين
الذين ھم جميع مخالفي اإلسالم واإلرسال  ،والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين
الذين ھم أخص من الكافرين «.1
ت ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ .وفِي
ض َآل َيا ٍ
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
وفي سورة الجاثية في قوله تعالى )) :إِنَّ فِي َّ
َخ ْل ِق ُك ْم َو َما َي ُب ُّ
ار َو َما أَ َ
ث مِن دَ ا َّب ٍة آ َياتٌ ِّل َق ْو ٍم ُيو ِق ُنونَ َ .و ْ
السfمَاءِ
نزل َ َّ ُ مِfنَ َّ
اخت َِالفِ ال َّل ْي ِل َوال َّن َھ ِ
اح آ َياتٌ ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ ((} .{5 – 3
ص ِريفِ ِّ
ض َب ْعدَ َم ْو ِت َھا َو َت ْ
مِن ِّر ْز ٍق َفأَ ْح َيا ِب ِه ْاألَ ْر َ
الر َي ِ
ففي ھذه اآليات القرآنية ذكر لبعض اآليات الكونية التي تدركھا الحواس  ،ومن ثم كان
من شأن إدراكھا أن يؤدي إلى اإليمان واليقين واالقتناع العقلي  ،بأن اإلبداع ال يكون بال مبدع ،
» وسواء أ كان اليقين والنظر العقلي عنصرين من عناصر اإليمان أو قريبي المعنى منه أو
مرادفين له ال بد أن يثور في أذھاننا سؤال عن السبب الذي دعا إلى إيراد ھذه الكلمات بھذا
التتابع مع شدة الترابط في المعنى بينھا « .2
يقول الخطيب اإلسكافي  » :اآلية األولى من سورة الجاثية محمولة على ما تقدم من
إثبات اآليات فيھما للمؤمنين  ،ومن تلك اآليات آية ال شيء أعظم في الموجودات منھا  ،ثم
اتساق النجوم فيھا  ،وتسخيرھا على انتظام مما يدل على مدبرھا  ،ثم وقوفھا مع عظمھا  ،وثقل
جرمھا بغير دعامة من تحتھا  ،وال عالقة من فوقھا يدل على قادر ال يشبھه قادر  ،فمن وفى
النظر حقه في ذلك وفي سائر ما فيھا من اآليات األخرى أداه إلى اإليمان با... G
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وأما قوله َ )) :وفِي َخ ْل ِق ُك ْم َو َما َي ُب ُّ
ث مِfن دَ ا َّبٍ fة آ َيfاتٌ ِّل َق ْfو ٍم ُيو ِق ُنfونَ ((  ،فإن العجائب في
خلق الحيوان ،وما له من األعضاء والحواس التي بھا يدرك المحسوسات  ،ثم ما في باطنه من
حوادث المواد التي بھا قوام الحياة  ،ثم الروح التي بھا ثبات األجساد أكثر من أن تحصى وتعد
 ...وأما اآلية األخيرة  ..فخص ھذا المكان بقوله ) :يعقلون( ؛ ألن المعنى أنھم يفطنون بمعلوم
لمعلوم آخر  ،فيعقلون من إحياء  تعالى األرض بالمطر حتى تكتسي بالنبات والشجر أنه
يحيي العظام وھي رميم « .1
ويقول الزمخشري  » :المعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السماوات
واألرض النظر الصحيح علموا أنھا مصنوعة  ،وأنه ال بد لھا من صانع  ،فآمنوا با Gوأقروا،
فإذا نظر في خلق أنفسھم وتنقلھا من حال إلى حال  ،وھيئة إلى ھيئة  ،وفي خلق ما على ظھر
األرض من صنوف الحيوان  :ازدادوا إيمانا  ،وأيقنوا  ،وانتفى عنھم اللبس  ،فإذا نظروا في
سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختالف الليل والنھار  ،ونزول األمطار  ،وحياة
األرض بعد موتھا  ،وتصريف الرياح جنوبا وشماال وقبوال ودبورا عقلوا واستحكم علمھم
وخلص يقينھم « .2
ويقول فخر الدين الرازي  » :أظن أن سبب ھذا الترتيب أنه قيل  :إن كنتم من المؤمنين
فأفھموا ھذه الدالئل  ،وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طالب الحق  ،واليقين فافھموا ھذه
الدالئل  ،وإن كنتم لستم من المؤمنين  ،وال من الموقنين  ،فال أقل من أن تكونوا من زمرة
العاقلين فاجتھدوا في معرفة ھذه الدالئل « .3
ول
وفي سورة المنافقين في قوله تعالى ُ )) :ھ ُم ا َّلذِينَ َي ُقولُونَ َال ُتن ِف ُقوا َع َلى َمنْ عِ ندَ َر ُ
س ِ
الس َ fم َاوا ِ
ض َو َل ِكffنَّ ا ْل ُم َنffا ِفقِينَ َال َي ْف َق ُھffونَ َ .ي ُقولُffونَ َل fئِن
ضffوا َو ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َ Zخfَ fزائِنُ َّ
َّ ِ َح َّتffى َين َف ُّ
سولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َلكِنَّ ا ْل ُم َنا ِفقِينَ َال
َّر َج ْع َنا إِ َلى ا ْل َمدِي َن ِة َل ُي ْخ ِر َجنَّ ْاألَ َع ُّز ِم ْن َھا ْاألَ َذلَّ َو ِ َّ ِ
 Zا ْلع َِّزةُ َول َِر ُ
َي ْع َل ُمونَ (( . { 8 ، 7 }:
يقول الخطيب اإلسكافي في مناسبة اختصاص اآلية األولى بقوله َ )) :ي ْف َق ُھffونَ ((
واختصاص اآلية الثانية بقوله َ )) :ي ْع َل ُمونَ ((  » :إنّ معنى قوله ُ )) :ھ ُم ا َّلذِينَ َي ُقولُfونَ َال ُتن ِف ُقfوا
ول َّ ِ((  ،أي  :يأمرونھم بالضرار بھم  ،وحبس النفقات عنھم  ،وال يفطنون
َع َلى مَنْ عِ ندَ َر ُ
س ِ
؛ أل ّنھم إذا فعلوا أضروا بأنفسھم دون من عند رسول  )صلى  عليه وسلم( ؛ ألنّ  ال
يحبس ما قدر من أرزاقھم فال يضرھم إذا حبسوا إنفاقھم  ،فھم ال يفقھون ذلك وال يفطنون له .
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وقوله في الثانية َ )) :ال َي ْع َل ُمونَ (( بعد قولھم َ )) :لئِن َّر َج ْع َنا إِ َلى ا ْل َمدِي َنِ fة َل ُي ْخ ِfر َجنَّ ْاألَ َع ُّfز
ِم ْن َھا ْاألَ َذل َّ(( عندھم ؛ ألن األعز من له القوة والغلبة  ،على ما كان عليه في الجاھلية  ،وال
يعلمون أن ھذه القدرة التي يفضل بھا اإلنسان غيره  ،إ ّنما ھي من  تعالى  ،ولمن يخصه بھا
من عباده  ،والمنافقون ال يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة  ،وأن  معز أولياءه ،
بطاعتھم له  ،ومذل أعداءه بمخالفتھم أمره  ،فقد اختصت كل آية بما اقتضاه معناھا«.1
ويقول فخر الدين الرازي  » :ليعلم باألول قلة كياستھم وفھمھم  ،وبالثاني كثرة حماقتھم
وجھلھم  ..األول لحصول الفقه بالتكلف  ،والثاني ال بالتكلف  ،فاألول عالجي والثاني مزاجي«
.2
ويقول ابن الزبير الغرناطي في مناسبة نفي الفقه عنھم أوال ونفي العلم في اآلية الثانية:
» إنّ االعتزاز بالدين  ،واالطالع على تشريف المؤمن به  ،واعتزازه بسببه أمر ال يوصل إليه
إال بعلم ويقين ال طريق لمنافق إليه ما دام على نفاقه  ،وإنما يعلمه ويصل إلى رحمة  به
المؤمن العالم حق العلم بما منح  المؤمنين من االعتزاز بدينه سبحانه  ،واالعتصام بإتباع نبيه
)صلى  عليه وسلم( والتمسك بما جاء به  ،فنفي ذلك عن المنافقين بين ال خفاء فيه  ،وال
يناسب سواه .
وأما ما راموه من قطع الرفد واإلنفاق عن رسول  عليه السالم ويفردوه  ،فإن ذلك
أمر لو تثبتوا فيه مع كفرھم ونفاقھم  ،وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة في ھذا غير نافذة ،
وأن وصول أرزاق العباد إليھم أمر ليس لمخلوق فيه كنزول المطر وإرسال الرياح  ،وذلك مما
ال طمع لمخلوق في إرساله وال إمساكه  ..فنفي الفقه عنھم ھنا أنسب شيء « .3
وفي سورة الحاقة في قوله تعالى َ )) :و َما ھ َُو ِب َق ْو ِل َ
شاعِ ٍر َقلِيالً َما ُت ْؤ ِم ُنونَ َ .و َال ِب َق ْو ِل
ِن َقلِيالً َما َت َذ َّك ُرونَ (( . {42 – 41} :
َكاھ ٍ
يقول الخطيب اإلسكافي  » :من نسب إلى النبي إلى أ ّنه شاعر  ،وأنّ ما أتى به شعر،
فھو جاحد كافر ؛ أل ّنه يعلم أنّ القرآن ليس بشعر ال في اتزان آياته  ،وال في تشكل مقاطعه إذ
منه آية طويلة  ،وأخرى إلى جنبھا قصيرة )(...
وأما من قال إ ّنه كاھن  ،فإنّ كالم الكھنة نثر غير نظم  ،وفيه سجع  ،وھو مخالف
للشعر أيضا  ،فمن قال إنه كالم الكھان فإنه ذھل عن تذكر ما بني عليه كالمھم من السجع الذي
يتبعون فيه معاني ألفاظھم  ،وحق اللفظ في البالغة أن يكون تابعا للمعنى  ،وھو ما عليه القرآن
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 ..فلو تذكر قائل ھذا القول  :إن النثر مخالف لكالم الكھنة فيما ذكرناه لما قال إنه قول كاھن
«.1
ويقول السيوطي ملخصا ما قاله الخطيب اإلسكافي  » :ختم األولى بـ )تؤمنون( والثانية
بـ) تذكرون(  ،ووجھه أن مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاھرة واضحة ال تخفى على أحد  ،فقول
من قال  :شعر  ،كفر وعناد محض  ،فناسب ختمه بقوله َ ) :قلِfيالً َمfا ُت ْؤ ِم ُنfونَ (  .وأما مخالفته
لنظم الكھان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر وتدبر ؛ ألن كال منھما نثر  ،فليست مخالفته له في
وضوحھا لكل أحد كمخالفته الشعر  ،وإنما تظھر بتدبر ما في القرآن من الفصاحة والبالغة
والبدائع والمعاني األنيقة  ،فحسن ختمه بقوله َ ) :قلِيالً َما َت َذ َّك ُرونَ ( « .2
ثانيا  :اختالف فواصل اآلي بين السور
ض َو ْ
السَ fم َاوا ِ
اخِ fتالَفِ ال َّل ْي ِfل
ت َواألَ ْر ِ
fق َّ
في سورة البقرة في قوله تعالى )) :إِنَّ فِfي َخ ْل ِ
اس َو َما أَ َ
السمَاءِ مِن َّماء َفأ َ ْح َيا ِب ِه
نزلَ ّ ُ مِنَ َّ
ار َوا ْل ُف ْلكِ ا َّلتِي َت ْج ِري فِي ا ْل َب ْح ِر ِب َما َين َف ُع ال َّن َ
َوال َّن َھ ِ
ض َب ْعدَ َم ْو ِت َھfا َو َب َّ
ب ا ْل ُم َس ِّ
fحا ِ
السَ fماء
fخ ِر َبfيْنَ َّ
الس َ
fاح َو َّ
fث فِي َھfا مِfن ُكfل ِّ دَ آ َّبٍ fة َو َت ْ
األر َ
ْ
ص ِfريفِ ال ِّر َي ِ
ض آل َيا ٍ
fق
َواألَ ْر ِ
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ (( .{164} :وفي سورة آل عمران في قوله تعالى )) :إِنَّ فِfي َخ ْل ِ
ض َو ْ
ت ِّألُ ْولِي األ ْل َبا ِ
الس َم َاوا ِ
ار آل َيا ٍ
ب(( .{ 190} :
ت َواألَ ْر ِ
َّ
اخ ِتالَفِ ال َّل ْي ِل َوال َّن َھ ِ
يقول فخر الدين الرازي في المناسبة بين الفاصلتين  » :إنه تعالى استقصى في ھذه
اآلية الدالئل السماوية  ،وحذف الدالئل الخمسة الباقية التي ھي الدالئل األرضية ؛ وذلك ألن
الدالئل السماوية أقھر وأبھر  ،والعجائب فيھا أكثر  ،وانتقال القلب فيھا إلى عظمة  وكبريائه
أشد  ،ثم ختم تلك اآلية بقوله ِّ )) :ل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ ((  ،وختم ھذه اآلية بقوله ِّ )) :أل ُ ْولِfي األ ْل َبfا ِ
ب(( ؛
الن العقل له ظاھر وله لب  ،ففي أول األمر يكون عقال  ،وفي كمال الحال يكون لبا « .3
وفي سورة البقرة في قوله تعالى َ )) :ف َبدَّ ل َ ا َّلذِينَ َظ َل ُمو ْا َق ْوالً َغ ْي َر ا َّلذِي قِيل َ َل ُھْ fم َفأ َ َ
نز ْل َنfا
س ُقونَ (( .{59} :وفي سورة األعراف في قوله
الس َماء ِب َما َكا ُنو ْا َي ْف ُ
َع َلى ا َّلذِينَ َظ َل ُمو ْا ِر ْجزاً ِّمنَ َّ
الس َماءِ ِب َما
تعالى َ )) :فبَدَّ لَ ا َّلذِينَ َظ َل ُمو ْا ِم ْن ُھ ْم َق ْوالً َغ ْي َر ا َّلذِي قِيل َ َل ُھ ْم َفأ َ ْر َس ْل َنا َع َل ْي ِھ ْم ِر ْجزاً مِّنَ َّ
َكا ُنو ْا َي ْظلِ ُمونَ (( . {162}:
ھناك فرق بين الظلم والفسق  :إن الفسق ال يكون إال من الكبائر  ،كما تعورف  ،لھذا
سfقَ َعfنْ أَ ْم ِfر َر ِّبِ fه(( }سورة
جfنِّ َف َف َ
كان صفة إلبليس في قوله تعالى )) :إِ َّال إِ ْبل َ
ِfيس َكfانَ مِfنَ ا ْل ِ
الكھف  ، {50:الرتكابه الكبيرة عند معصية   .وبما أن الفاسق قيل للكافر األصلي فقد جعل
 تعالى الفسق نقيض اإليمان  ،وفي طرف منه في قوله)) :أَ َف َمن َكانَ ُم ْؤمِنا ً َك َمن َكانَ َفاسِ قا ً َّال
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َي ْس َت ُوونَ (( }سورة السجدة  .{18:أما الظلم فقد يكون من الصغائر وقد يكون من الكبائر  ،ويقع
سوءاً أَ ْو َي ْظ ِل ْم َن ْف َ
على أضعف المعاصي  ،قال تعالى َ )) :و َمن َي ْع َملْ ُ
س ُه ُث َّم َي ْس َت ْغف ِِر ّ َ َي ِجِ fد ّ َ
َغ ُفfوراً َّرحِيمfا ً(( }سورة النساء  . {110:وقالَ )) :وا َّلfذِينَ إِ َذا َف َعلُffو ْا َفا ِح َ
سُ fھ ْم
ش ًfة أَ ْو َظ َل ُمfو ْا أَ ْن ُف َ
وب ِھ ْم(( }سورة آل عمران  . {135:ولوقعه على مختلفات المآثم
ffرو ْا ّ َ َف ْ
َذ َك ُ
اسَ ffت ْغ َف ُرو ْا لُِ ffذ ُن ِ
ومطابقته لما قل أو كثر منھا وصف بالعظم حين أريد به الشرك قال تعالى  )) :إِنَّ ال ِّ
ش ْر َك َل ُظ ْل ٌم
َعظِ ي ٌم(( }سورة لقمان . {13:
يقول الخطيب اإلسكافي أن الموضع من آية البقرة يشعر بالتعميم ،وأما الموضع من آية
األعراف فإنه يفيد التخصيص والتمييز  » :أن أول القصة في سورة األعراف مبني على
وسى أُ َّم ٌة َي ْھدُونَ ِبا ْل َحقِّ
التخصيص والتمييز بدليل لفظة )من( ؛ ألنه قال تعالى َ )) :ومِن َق ْو ِم ُم َ
َو ِب ِ fه َي ْع ِ fدلُونَ (( }سورة األعراف  .{159 :وأما في سورة البقرة فإنه لم تبن اآليات على
تخصيص «.1
ويرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد من مناسبة بين الفاصلتين على ما في البقرة من
التعميم مخصصا بما في األعراف تبعا لما يقتضيه ترتيب المصحف  ،وھو أصل مراعى عنده:
» لما وصف اعتداؤھم نيطت بھم أوال صفة الظلم ومن المعلوم أن مواقعه تتسع  ،ثم لما ذكر
من اعتدائھم وسوء مرتكبھم غير ما تقدم وتضاعف موجب وبيل جزائھم وصفوا بالفسق
المنبيء عن حال أوبق من الظلم ...وإذا تقرر ھذا فتأمل آيات البقرة من لدن قوله تعالى َ )) :يfا
fي ا َّل ِتffي أَ ْن َع ْمffتُ َع َل ْ fي ُك ْم(( }سورة البقرة  ، {47 :إلى ذكر وصفھم
َب ِنffي إِ ْسfَ fرائِيل َ ْاذ ُكfُ fرو ْا ن ِْع َم ِتَ f
بتظليلھم بالغمام كيف ذكروا أوال بالظلم فقال تعالى عقب ذكر تظليلھم بالغمام َ )) :و َمfا َظ َل ُمو َنfا
س ُھ ْم َي ْظلِ ُمونَ (( }سورة البقرة  ، {57 :ثم أردف ذكر اعتدائھم في تبديلھم قوال
َو َلـكِن َكا ُنو ْا أَن ُف َ
غير الذي قيل لھم وأعقب بقوله َ )) :فأَ َ
السَ fماء ِب َمffا َكffا ُنو ْا
نز ْل َنfا َع َلffى ا َّلfذِينَ َظ َل ُمfو ْا ِر ْجffزاً ِّمffنَ َّ
س ُقونَ (( وجعل الفسق ختام وصفھم الجاري جزاء على مرتكباتھم  ،ولم يقع بعده ذكر علة
َي ْف ُ
منوطة بجزاء ما وقع منھم .
وإذا تأملت آية األعراف وجدتھا جارية على منھج ما ورد في سورة البقرة  ،وإن أول
السfمَاءِ ِب َمffا َكffا ُنو ْا
سْ fل َنا َع َلْ fي ِھ ْم ِر ْجffزاً ِّمffنَ َّ
وصفھم المنبي جزاء على مرتكباتھم قوله َ )) :فأَ ْر َ
ffر(( }سورة
ffن ا ْل َق ْر َيِ fffة ا َّل ِتfffي َكا َنfffتْ َحاضِ َ f
َي ْظلِ ُمfffونَ (( ثم قال تعالى )) :واَ ْسfffأَ ْل ُھ ْم َعِ f
ffر َة ا ْل َب ْحِ f
سُ fقونَ ((  ،فطابق ھذا ما ورد في
األعراف ،{ 163:إلى قوله َ )) :كfَ fذلِ َك َن ْبلُffوھُم ِب َمffا َكffا ُنوا َي ْف ُ
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البقرة من تقدم وصفھم أوال بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق  ،ووضح االتفاق في ختام القصة في
السورتين من غير اختالف فيھما « .1
ووافقه فخر الدين الرازي في توجيه الفاصلتين مختصرا ما قاله  » :إنه تعالى لما بين
في سورة البقرة كون الظلم فسقا اكتفى بلفظ الظلم في سورة األعراف ألجل ما تقد من البيان في
سورة البقرة « .2
ووافقھم أبو حيان في التوجيه وأضاف  » :بنو إسرائيل خالفوا  في قول وفعل،
وأخبر تعالى بالمجازاة على المخالفة بالقول دون الفعل  ،وھو امتناعھم عن الدخول بصفة
السجود  ،وأجاب بأن الفعل ال يجب إال بأمر واألمر قول فحصل بالمجازاة عن القول المجازاة
باألمرين جميعا  ،والجزاء ھنا إن كان قد وقع على ھذه المخالفة الخاصة فيفسقون يحتمل الحال
 ،وإن كان قد وقع على ما مضى من المخالفات التي فسقوا بھا  ،فھو مضارع وقع موضع
الماضي  ،وھو كثير في القرآن وفصيح الكالم « .3
وقد رد شھاب الدين اآللوسي التوجيه السابق بقوله » :إنما يصح – ھذا التوجيه – إذا
كانت سورة البقرة متقدمة على سورة األعراف نزوال – كما أنھا متقدمة عليھا ترتيبا – وليس
كذلك  ،فإن سورة البقرة كلھا مدنية  ،وسورة األعراف كلھا مكية إال ثمان آيات « . 4
ويقول بدر الدين بن جماعة قي التغاير بين الفاصلتين  ،لما بينھما من الفرق اللغوي بين
اللفظين  » :ختم آية البقرة بـ)يفسقون( وال يلزم منه الظلم  ،والظلم يلزم منه الفسق  ،فناسب كل
لفظ منھما سياقه (( .5
ونقل السيوطي توجيھا عن صاحب المناجاة قال فيه )) :خصت ھذه اآلية – في سورة
البقرة -بلفظ الفسق  ،كراھة التكرار  ،لتقدم ذكر الظلم فيھا مرتين  ،كما خصت آية األعراف
بالظلم لذلك لذكر )يفسقون( عقب القصة فيھا مرتين « .6
fن ا ْف َت َfرى َع َلfى ّ ِ َكfذِبا ً أَ ْو َك َّfذ َب
وفي سورة األنعام في قوله تعالى َ )) :و َمfنْ أَ ْظ َلُ fم ِم َّم ِ
ِبآ َيا ِت ِه إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح َّ
fن
الظالِ ُمونَ (( .{ 21} :وفي سورة يونس في قوله تعالى َ )) :ف َمfنْ أَ ْظ َلُ fم ِم َّم ِ
ا ْف َت َرى َع َلى ّ ِ َكذِبا ً أَ ْو َك َّذ َب ِبآ َيا ِت ِه إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ (( .{ 17 }:
يرى الخطيب اإلسكافي في اختصاص آخر آية سورة األنعام بقوله َّ ) :
الظffالِمُونَ (
واختصاص آخر آية سورة يونس بقوله ) :ا ْل ُم ْج ِرمُونَ (  ،إنه لما تقدم كل من اآليتين  ،فلما تقدم
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ش ْيءٍ أَ ْك َب ُر َ
ي َ
ش َھاد ًة ُق ِل ّ ِ َ
ش ِھي ٌد ِب ْينِي َو َب ْي َن ُك ْم َوأُوح َِي إِ َل َّي
آية سورة األنعام قوله تعالى ُ )) :قلْ أَ ُّ
ش َھدُونَ أَنَّ َم َع ّ ِ آلِ َھ ًة أ ُ ْخ َرى ُقل الَّ أَ ْ
ھ ََذا ا ْل ُق ْرآنُ ألُنذ َِر ُكم ِب ِه َو َمن َب َل َغ أَ ِئ َّن ُك ْم َل َت ْ
ش َھ ُد ُقلْ إِ َّن َمfا ھ َُfو
إِ َلـ ٌه َوا ِح ٌد َوإِ َّننِي َب ِري ٌء ِّم َّما ُت ْ
اب َي ْع ِر ُفو َن ُه َك َما َي ْع ِر ُفونَ أَ ْب َناء ُھ ُم ا َّلذِينَ
ش ِر ُكونَ  .ا َّلذِينَ آ َت ْي َنا ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
س ُھ ْم َف ُھ ْم الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ((  ،{ 20 – 19 }:إلى قوله َ )) :و َمنْ أَ ْظ َل ُم ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى ّ ِ
َخسِ ُرو ْا أَن ُف َ
َكذِبا ً أَ ْو َك َّذ َب ِبآ َيا ِت ِه إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح َّ
الظالِ ُمونَ (( .
يقول  » :كان المعنى أن ال احد أظلم لنفسه ممن وصف  تعالى بخالف وصفه
فأوردھا العذاب الدائم  ،كان قوله )) :إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح(( عائدا إلى من فعل ھذا الفعل  ،أي ال يظفر
برحمة  وال يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذكر من فعله  ،فبناء اآلخر على األول اقتضى أن
يكون )) :إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح َّ
الظالِ ُمونَ (( « .1
وأما لما ذكر قبل آية سورة يونس قوله تعالى َ )) :و َل َقfدْ أَھْ َل ْك َنfا ا ْل ُق ُfرونَ مِfن َقْ fبلِ ُك ْم َل َّمfا
سلُ ُھم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ت َو َما َكا ُنو ْا لِ ُي ْؤ ِم ُنو ْا َك َذلِ َك َن ْج ِزي ا ْل َق ْو َم ا ْل ُم ْج ِرمِينَ ُ .ثَّ fم َج َع ْل َنfا ُك ْم
َظ َل ُمو ْا َو َجاء ْت ُھ ْم ُر ُ
ت َقfالَ ا َّلfذِينَ الَ
ف َت ْع َملُونَ َ .وإِ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ُت َنfا َب ِّي َنfا ٍ
ِف فِي األَ ْر ِ
ض مِن َب ْع ِدھِم لِ َنن ُظ َر َك ْي َ
َخالَئ َ
آن َغ ْي ِر َھ َـذا أَ ْو َبدِّ ْل ُه ُقلْ َما َي ُكونُ لِي أَنْ أ ُ َبدِّ َل ُه مِن ِت ْل َقاء َن ْفسِ ي إِنْ أَ َّت ِب ُع إِالَّ
َي ْر ُجونَ لِ َقاء َنا ا ْئ ِ
ت ِب ُق ْر ٍ
شاء ّ ُ َما َت َل ْو ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َوالَ
يم ُ .قل َّل ْو َ
ص ْيتُ َر ِّبي َع َذ َ
اف إِنْ َع َ
وحى إِ َل َّي إِ ِّني أَ َخ ُ
َما ُي َ
اب َي ْو ٍم َعظِ ٍ

أَدْ َرا ُكم ِب ِه َف َقدْ َل ِب ْثتُ فِي ُك ْم ُع ُمراً ِّمن َق ْبلِ ِه أَ َفالَ َت ْع ِقلُونَ (( . {16 – 13 }:

يقول  » :تقدمتھا اآلية التي تضمنت وصف ھؤالء القوم بما عاقبھم به  ..فوصفھم بأنھم
مجرمون عند تعليق الجزاء بھم  ..إلى الموضع الذي أبطل فيه حجتھم ودفع سؤالھم وھو :
آن َغ ْي ِر ھ َ
))ا ْئ ِ
َـذا أَ ْو َبدِّ ْل ُه(( فقال تعالى )) :إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ (( ليعلم أن ھؤالء سبيلھم
ت ِب ُق ْر ٍ
في الضالل سبيل القوم الذين اخبر عن ھالكھم  ..ليوقع التسوية بينھم في الوصف كما أوقع
التسوية بينھم في الوعيد « .2
ويرى ابن الزبير الغرناطي في اختصاص كل من اآليتين  ،إنه لما ورد في آية سورة
fن
األنعام أنھم  » :جمعوا بين الشرك والتكذيب فناسب ھذا ورود قوله تعالى َ )) :و َمfنْ أَ ْظ َلُ fم ِم َّم ِ
ا ْف َت َرى َع َلى ّ ِ َكذِبا ً(( على طريقة التعجب من مرتكبھم وسوء حالھم  ،أي  :من أظلم يا محمد
من ھؤالء الجامعين بين االفتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواھد وكثرة الدالئل الواردة
أثناء ھذه اآلي مما ال يتوقف فيه معتبر  ،فقد وضح تناسب ھذا كله وحق لمرتكبه الوصف
بالظلم الذي ال يفلح المتصف به  ،وھو ظلم االفتراء على  والشرك والتكذيب  ..آما في آية
يونس  ،فجمعوا بين إنكار ما عملوا صدقه ممن عرفوا علي حاله وجليل منصبه  ..فجمعوا بين
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اإلنكار وبين قولھم في إنكارھم ))أَ ْو َبدِّ ْل ُه(( أعظم ٌ إقدام وأوضح إجرام ؛ ألنه كفر على علم ،
فلھذا أعقب اآلية ھنا بقوله )) :إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح ا ْل ُم ْج ِر ُمfونَ (( ولم يقع قبل التي في سورة األنعام ،
مثل ھذا اإلقدام على مثل ھذه الجريمة في القول  ،وإنما تقدم عداوتھم وظلمھم أنفسھم في
مرتكباتھم وتعاميھم فناسبه قوله )) :إِ َّن ُه الَ ُي ْفلِ ُح َّ
الظالِ ُمونَ (( «.1
وفي سورة األنعام في قوله تعالى َ )) :ذلَِ fك أَن َّلْ fم َي ُكfن َّر ُّبَ fك ُم ْھلَِ fك ا ْل ُق َfرى ِب ُظ ْل ٍfم َوأَھْ لُ َھfا
َغffا ِفلُونَ (( . {131 }:وفي سورة قوله تعالى َ )) :و َمffا َكffانَ َر ُّب َ fك لِ ُي ْھلِ َ fك ا ْل ُقfَ fرى ِب ُظ ْلfٍ fم َوأَھْ لُ َھffا
صلِ ُحونَ (( .{ 117} :
ُم ْ
يقول الخطيب اإلسكافي فيما ورد من اختالف في فاصلتي اآليتين  » :إن ذلك إشارة
ار َم ْث َوا ُك ْم َخالِدِينَ فِي َھا إِالَّ َما َ
شfاء ّ ُ إِنَّ َر َّبَ fك
إلى ما تقدم ذكره من العقاب في قوله َ )) :قال َ ال َّن ُ
َحكِي ٌم َعلي ٌم(( }سورة األنعام َ )) ، {128 :يا َم ْع َ
صfونَ
سfل ٌ ِّمfن ُك ْم َي ُق ُّ
نس أَ َلْ fم َيfأْ ِت ُك ْم ُر ُ
ش َر ا ْل ِ
جنِّ َوا ِإل ِ
َع َل ْي ُك ْم آ َياتِي َو ُين ِذ ُرو َن ُك ْم لِ َقاء َي ْو ِم ُك ْم ھ َ
َـذا(( }سورة األنعام  ،{130 :والمعنى  :ذلك العقاب ؛ ألنه
لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليھم برسل يھدونھم  ،وينذرونھم ما وراءھم من محذورھم
 ،وال يتركونھم في غفلة من أمورھم فاقتضى ھذا المكان أن يقال  :لم يؤخذوا وھم غافلون بل
كانوا منبھين باإلعذار واإلنذار على ألسنة الرسل )عليھم السالم( .
صfل ُِحونَ (( فللبناء على ما تقدم  ،وھو
وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه َ )) :وأَھْ لُ َھا ُم ْ
ض إِالَّ
سfا ِد فِfي األَ ْر ِ
fن ا ْل َف َ
ون مِfن َقْ fبلِ ُك ْم أ ُ ْولُfو ْا َب ِق َّيٍ fة َي ْن َھ ْfونَ َع ِ
قوله تعالى َ )) :ف َل ْوالَ َكانَ مِنَ ا ْل ُق ُر ِ
نج ْي َنffا ِمْ fن ُھ ْم َوا َّت َبfَ fع ا َّلfذِينَ َظ َل ُمffو ْا َمffا أ ُ ْت ِر ُفffو ْا فِيِ fه َو َكffا ُنو ْا ُم ْجfِ fرمِينَ (( }سورة ھود :
َقلِffيالً ِّم َّمffنْ أَ َ
 ،{116فدل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نھاھم أولوا بقية عن الفساد في األرض  ،فإن
نقيض الفساد الصالح  ،فقال  :لم يكن  ليھلكھم وھم مصلحون « .2
ويرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد من الفرق بين الموضعين  ،موضع اآلية األولى
 » :قدم سبحانه ذكر بعثة الرسل للجن واإلنس وإنذارھم وتذكيرھم باآليات وتعريف الخلق
بالجزاء األخروي  ..وتقدم آية ھود  ..لو كانوا ينھون عن الفساد لكانوا مصلحين « .3
وفي سورة األعراف في قوله تعالى َ )) :قال َ َفfاھْ ِب ْط ِم ْن َھfا َف َمfا َي ُكfونُ َلَ fك أَن َت َت َك َّب َfر فِي َھfا
الصاغِ ِرينَ (( .{13} :وفي سورة الحجر في قوله تعالى َ )) :قfال َ َف ْ
َف ْ
fاخ ُر ْج ِم ْن َھfا
اخ ُر ْج إِ َّن َك مِنَ
َّ
َفإِ َّن َك َر ِجي ٌم(( . {34 }:
يرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من التغاير في فواصل اآلي  ،إنه لما ورد قبلھما
ففي سورة األعراف قال تعالى َ )) :قال َ َما َم َن َع َك أَالَّ َت ْس ُجدَ إِ ْذ أَ َم ْر ُت َك َقال َ أَ َناْ َخ ْي ٌر ِّم ْن ُه َخ َل ْق َتنِي مِن
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fين((  ، {12 }:وفي سورة الحجر ورد قبلھا قوله تعالى َ )) :وإِ ْذ َقfال َ َر ُّبَ fك
fار َو َخ َل ْق َتُ fه ِمffن طِ ٍ
َّن ٍ
لِ ْل َمالَ ِئ َك ِة إِ ِّني َخالِقٌ َب َ
س َّfو ْي ُت ُه َو َن َف ْخfتُ فِيِ fه مِfن ُّروحِfي
ون َ .فfإِ َذا َ
ص ْل َ
شراً ِّمن َ
ص ٍ
ال ِّمنْ َح َمfإٍ َّم ْسُ fن ٍ
ِيس أَ َبى أَن َي ُكونَ َم َع َّ
س َجدَ ا ْل َمآل ِئ َك ُة ُكلُّ ُھ ْم أَ ْج َم ُعونَ  .إِالَّ إِ ْبل َ
سا ِجدِينَ َ .ف َ
َف َق ُعو ْا َل ُه َ
السا ِجدِينَ َ .قال َ
السا ِجدِينَ َ .قال َ َل ْم أَ ُكن ِّألَ ْس ُجدَ لِ َب َ
ص ْل َ
ش ٍر َخ َل ْق َت ُه مِن َ
ِيس َما َل َك أَالَّ َت ُكونَ َم َع َّ
َيا إِ ْبل ُ
ص ٍ
fال ِّمfنْ َح َمfإٍ
ون((  » ، { 33 – 28 }:ليس التعبير باإلخراج كالتعبير بالھبوط فقد أمر آدم بالھبوط ولم
َّم ْس ُن ٍ
يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس فالفرق ما بين العبارتين فيما تعطيانه  ،قيل في األعراف :
)) َفاھْ ِب ْط ِم ْن َھا((  ،إذ لم يتقدم فيھا من أنه ليس من المالئكة كما تقدم في الحجر بل ظاھر ما في
األعراف أنه منھم  ،فجرى األمر آخرا مناسبا لھذا الظاھر فعبر بالھبوط  .ولما تقدم في الحجر
جي ٌم(( ،
أنه ليس من المالئكة لخلقه من نار السموم فاشعر ذلك بشر المادة ناسبه قوله َ )) :فإِ َّن َك َر ِ
ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة  ،ولم يرد في األعراف ھكذا بل روعي فيه مناسبة ما تقدم
« .1
وفي سورة آل عمران في قوله تعالى َ )) :و َما َج َع َل ُه ّ ُ إِالَّ ُب ْ
ش َرى َل ُك ْم َولِ َت ْط َمئِنَّ ُقلُfو ُب ُكم
ّ
ِيم((  .{126 }:وفي سورة األنفال في قوله تعالى :
ِب ِه َو َما ال َّن ْ
ص ُر إِالَّ مِنْ عِ ن ِد ِ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َحك ِ
ص ُر إِالَّ مِنْ عِ ن ِد ّ ِ إِنَّ ّ َ َع ِز ٌ
)) َو َما َج َع َل ُه ّ ُ إِالَّ ُب ْ
يز َحكِي ٌم(( :
ش َرى َولِ َت ْط َم ِئنَّ ِب ِه ُقلُو ُب ُك ْم َو َما ال َّن ْ
}.{10
يرى الخطيب اإلسكافي أن اختالف اإلخبار عن  تعالى بالعزة والحكمة في اآليتين،
ّ
ِfيم((،
لما جاء في آية سورة آل عمران قوله تعالى َ )) :و َمfا ال َّن ْ
ص ُfر إِالَّ مِfنْ عِ نِ fد ِ ا ْل َع ِز ِ
يfز ا ْل َحك ِ
ولما جاء في سورة األنفال خبر ثان مستأنف فقال تعالى )) :إِنَّ ّ َ َع ِز ٌ
يfز َحكِfي ٌم(( ؛ ألن آية
سورة األنفال متقدمة النزول في وقعة بدر  ،وآية سورة آل عمران في وقعة أحد  ،ولذلك علله
بعزته وقدرته وحكمته المقتضية لنصر من يستحقه نصره  ،وأحال في الثانية على األولى
بالتعريف .
يقول  » :القصد إعالم المخاطبين أن النصر ليس من قبل المالئكة  ،وال من جھة العدد
والعدة  ،وفضل القوة  ،ولكنه من عند القادر الذي ال يغلب وال يمنع عما يريد فعله  ،والحكيم
الذي يضع النصر موضعه  .واآلية التي في األنفال إنما ھي قصة يوم بدر  ،وبين  تعالى ذلك
بلفظ )جعله( كالعلة لكون النصر بيده  ،فكأنه قال في المعنى  :النصر ليس إال من عند  ؛ ألنه
العزيز الذي ال يمنع عما يريد فعله  ،الحكيم الذي يضع النصر في موضعه  ،ففصل ذلك في
خبرين على األصل الواجب في توفية كل معنى حقه من البيان .
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واآلية التي في سورة آل عمران ھي في قصة يوم أحد  ،وھي بعد يوم بدر  .وكان ھذا
البيان قد جعل خبرا عن النصر في اليوم األول  ،فاقتصر – من ذكر مثله – في اليوم الثاني
على خبرا واحد ،يجري عليه معنى الخبر الثاني مجرى الوصف ؛ الختصار المعنى البسط ،
اعتمادا على ما فصل في الخبر األول  ،فكان االختصار بالثاني أليق  ،وكان الثاني له أجمل ،
فخص بما رأيت لما ذكرت « .1
ويرى ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من التغاير بين السورتين  ،إنه لما ورد في سورة
األنفال من األوعاد  ،وھو ما لم يرد في سورة آل عمران  » :أن آية األنفال تقدم فيھا أوعاد
جليلة كقوله تعالى َ )) :وإِ ْذ َي ِع ُد ُك ُم ّ ُ إِ ْحدَ ى َّ
الطا ِئ َف ِت ْي ِن أَ َّن َھا َل ُكْ fم(( ، { 7 }:ثم قال َ )) :و ُي ِريُ fد ّ ُ
الحقَّ ِب َكلِ َما ِت ِه َو َي ْق َط َع دَ ِاب َر ا ْل َكاف ِِرينَ ((  ،ثم قال )) :لِ ُيحِقَّ ا ْل َحقَّ َو ُي ْبطِ ل َ ا ْل َباطِ ل َ َو َل ْو َك ِر َه
أَن ُيحِقَّ َ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ ((  ، { 8} :فھذه أوعاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلھا في آية آل عمران فناسبھا تأكيد
الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء وحكمته في أفعال فقال )) :إِنَّ ّ َ
َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم(( .
ولما لم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في آية األنفال وردت الصفتان تابعتين دون
تأكيد  ،وجاء كل على ما يناسب « .2
يfز
وأكد ھذا التوجيه ما قاله الطاھر بن عاشور  » :أنه قال في سورة آل عمران ))ا ْل َع ِز ِ
ِيم(( فصاغ الصفتين العليتين في صيغة النعت  ،وجعلھما في ھذه اآلية – سورة األنفال –
ا ْل َحك ِ
في صيغة الخبر المؤكد  ،إذ قال )) َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم(( فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى
موصوف بھاتين الصفتين  :وھما العزة المقتضية انه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء  ،والحكمة
فما يصدر من جانبه يجب غوص األفھام في تبيين مقتضاه  ،فكيف ال يھتدون إلى أن 
وعدھم الظفر بإحدى الطائفتين « .3
وفي سورة آل عمران في قوله تعالى َ )) :كfدَ ْأ ِ
آل ف ِْر َع ْfونَ َوا َّلfذِينَ مِfن َقْ fبلِ ِھ ْم َك َّfذ ُبو ْا
ب ِ
وب ِھ ْم َو ّ ُ َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقfا ِ
ب((  .{ 11}:وفي سورة األنفال في قوله تعالى :
ِبآ َيا ِت َنا َفأ َ َخ َذ ُھ ُم ّ ُ ِب ُذ ُن ِ
ي َ
آل ف ِْر َع ْونَ َوا َّلذِينَ مِن َقْ fبلِ ِھ ْم َك َف ُfرو ْا ِبآ َيfا ِ
)) َكدَ ْأ ِ
شfدِي ُد
وب ِھ ْم إِنَّ ّ َ َق ِfو ٌّ
ب ِ
ت ّ ِ َفأ َ َخ َfذ ُھ ُم ّ ُ ِبُ fذ ُن ِ
آل ف ِْر َعfْ fونَ َوا َّل fذِينَ ِمffن َق ْ fبلِ ِھ ْم َكfَّ fذ ُبو ْا بآ َيffا ِ
ب(( .{ 52} :وقوله تعالى َ )) :كffدَ ْأ ِ
ا ْل ِع َقffا ِ
ت َر ِّب ِھ ْ fم
ب ِ
وب ِھ ْم َوأَ ْغ َر ْق َنا آل َ ف ِْر َعونَ َو ُكل ٌّ َكا ُنو ْا َظالِمِينَ (( .{ 54}:
َفأَھْ َل ْك َناھُم ِب ُذ ُن ِ
يرى الخطيب اإلسكافي أ ّنما ورد من االختالف في الفاصلتين  ،الختالف مرجعھما:
يقول  » :العقاب األول  :أولى أن يكون المراد به عذاب اآلخرة ؛ ألن فيه اإلخبار باإلحراق.
 - 1درة التنزيل وغرة التأويل 395 – 393 / 1
 - 2مالك التأويل 315 / 1
 - 3التحرير والتنوير 277 / 9

93

والثاني :ھو العذاب باإلغراق  ..ويجوز أن يكون األول خبرا عن عادتھم في األشر
والبطر والطغيان عند االستغناء  ،والمعنى  :جرت عادتھم بمقابلة اإلحسان بقبيح العصيان ،
ويكون األخير بعد ذكر  معاقبتھم على فعلھم خبرا عما أجرى  تعالى به العادة في عقاب
مثلھم  ،فكان معنى األول عودوا من أنفسھم عادة ومعنى  ،ومعنى الثاني  :عودوا إذا فعلوا ذلك
عادة ،وھي سلب نعمة الدنيا  ،والنقل إلى عذاب اآلخرة « .1
ويرى ابن الزبير الغرناطي أ ّنما ورد من اختالف في الفاصلتين لمراعاة التقابل في
ي
اآلية األولى  ،وتركه في الثانية  ،يقول  » :إنّ قوله في اآلية األولى من األنفال )) :إِنَّ ّ َ َق ِو ٌّ
َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
اس
ب(( مقابل به قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار )) :الَ َغال َِب َل ُك ُم ا ْل َي ْو َم مِنَ ال َّن ِ
ار َّل ُك ْم((  ،{ 48}:فقوبل قوله المضمحل بإسناد القوة  Gعز وجل كما قال تعالى )) : :
َوإِ ِّني َج ٌ
ُون ّ ِ أَندَ اداً ُي ِح ُّبو َن ُھ ْم َك ُح ِّب ّ ِ َوا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَ َ
َ Zو َل ْو َي َfرى
شدُّ ُح ّبا ً ِّ ّ ِ
اس َمن َي َّت ِخ ُذ مِن د ِ
َومِنَ ال َّن ِ
َ Zجمِيعfا ً (( }سورة البقرة  ،{165 :ولما لم يرد في
اب أَنَّ ا ْل ُق َّfو َة ِ ّ ِ
ا َّلذِينَ َظ َل ُمfو ْا إِ ْذ َي َfر ْونَ ا ْل َع َfذ َ
سورة آل عمران مثل ھذا وقع االكتفاء بقوله َ )) :و ّ ُ َ
شfدِي ُد ا ْل ِع َقffا ِ
ب(( وزيد التأكيد في أول

األنفال بـ)إن( وزيادة اسمه القوي لما ذكرنا آنفا من رعي التقابل « .2
fف َلُ fه إِالَّ ھ َُfو َوإِن
ض ٍّر َفالَ َكاشِ َ
س ْس َك ّ ُ ِب ُ
وفي سورة األنعام في قوله تعالى َ )) :وإِن َي ْم َ
س ْس َك ِب َخ ْي ٍر َف ُھ َو َع َلى ُكلِّ َ
ُير((  . {17 }:وفي سورة يونس في قوله تعالى َ )) :وإِن
ش ْيءٍ َقد ٌ
َي ْم َ
يب ِب ِه َمن َي َ
شا ُء مِfنْ
ص ُ
ضلِ ِه ُي َ
ف َل ُه إِالَّ ھ َُو َوإِن ُي ِردْ َك ِب َخ ْي ٍر َفالَ َرآدَّ لِ َف ْ
ض ٍّر َفالَ َكاشِ َ
س ْس َك ّ ُ ِب ُ
َي ْم َ
الرحِي ُم(( .{ 107} :
ور َّ
عِ َبا ِد ِه َوھ َُو ا ْل َغ ُف ُ
يرى الخطيب اإلسكافي فيما ورد من اختالف في تعقيب اآليتين  » :قوله َ )) :وإِن
َي ْم َس ْس َك ِب َخ ْي ٍر َف ُھ َو َع َلى ُكل ِّ َ
ُير(( أي إنْ ينلك خيرا يرج األكثر منه ؛ أل ّنه قادر عليه
ش ْيءٍ َقد ٌ
وعلى أمثاله  ،والدليل على أنّ المعنى ھذا  :أنّ الجزاء إذا كان جملة ابتداء وخبر فإنّ معنى
الخبر يكون جزاء مقدرا في مكان الفاء  ..فالمعنى  :إنْ نقلك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنك
غيره  ،وذلك كشدائد الدنيا من األمراض واآلالم والنقصان في األموال  ،وإنْ نقلك إلى حسن
حال  ،كان بعده قادرا على مثله  ،ومالكا ألضعافه ؛ أل ّنه قادر على كل ما يصح أنّ يكون مقدرا
عليه له  ،فھذا وصفه بالقدرة على النفع والضر  .وأما اآلية الثانية ففيھا نفي أنّ يغلبه مغالب ،
ويمنعه عما يريد فعله مانع ..
ورتبة ھذا الوصف بعد رتبة الوصف األول ؛ أل ّنه يوصف الفاعل أوال بقدرته على
الضدين  ،وليس كل من كان كذلك كان ممتنعا عن أنّ يقھره قاھر فيحول بينه وبين ما يرد فعله
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 ،فإذا وصفه بأنه قادر كان وصفه بأنه قادر غالب للقادرين ال يدفعه عن مراد له وصفا ثانيا ،
فالق بكل موضع ما ورد فيه ونطق القرآن به«.1
ويرى ابن الزبير الغرناطي أن لما أعقبت به آية سورة األنعام بقوله َ )) :ف ُھ َfو َع َلfى ُكfل ِّ
َ
الfرحِي ُم((  .والسياق في
fور َّ
ُير((  ،وما أعقبت به آية سورة يونس بقوله َ )) :وھ َُfو ا ْل َغ ُف ُ
ش ْيءٍ َقد ٌ
السَ fم َاوا ِ
ت
سورة األنعام قبل ھذه اآلية األولى يتجلى في قوله تعالى )) :ا ْل َح ْمُ fد ِ ّ ِZا َّلfذِي َخ َلfقَ َّ
ض َو َج َعل َ ال ُّظلُ َما ِ
ور ُث َّم ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِھم َي ْع ِدلُونَ ((  ، {1 }:وقوله تعالى )) :ھ َُfو
ت َوال ُّن َ
َواألَ ْر َ
ضى أَ َجالً َوأَ َجل ٌ ُّمس ًّمى عِ ندَ ُه ُث َّم أَن ُت ْم َت ْم َت ُرونَ ((  .{ 2 }:وقوله تعالى:
ين ُث َّم َق َ
ا َّلذِي َخ َل َق ُكم ِّمن طِ ٍ
الس َم َاوا ِ
ھfر ُك ْم َو َي ْع َلُ fم َمfا َت ْكسِ ُ fبونَ ((  {3 }:وقوله
ت َوفِي األَ ْر ِ
ض َي ْع َلُ fم سِ َّfر ُك ْم َو َج َ
)) َوھ َُو ّ ُ فِي َّ
ض َمfا
فيمن أھلكه من القرون بكفرھم ))أَ َل ْم َي َر ْو ْا َك ْم أَھْ َل ْك َنا مِن َق ْب ِل ِھم ِّمن َق ْر ٍن َّم َّك َّنا ُھ ْم فِfي األَ ْر ِ
وب ِھ ْم
الس َماء َع َل ْي ِھم مِّدْ َراراً َو َج َع ْل َنا األَ ْن َھ َ
َل ْم ُن َم ِّكن َّل ُك ْم َوأَ ْر َس ْل َنا َّ
ار َت ْج ِري مِن َت ْح ِت ِھ ْم َفأَھْ َل ْك َناھُم ِب ُذ ُن ِ
شأْ َنا مِن َب ْع ِد ِھ ْم َق ْرنا ً َ
َوأَ ْن َ
السَ fم َاوا ِ
ض
ت َواألَ ْر ِ
آخ ِرينَ ((  . { 6} :وقوله تعالى ُ )) :قل ِّل َمن َّمfا فِfي َّ
الر ْح َم َة َل َي ْج َم َع َّن ُك ْم إِ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة الَ َر ْي َب فِي ِه ا َّلذِينَ َخسِ ُرو ْا أَن ُف َس ُھ ْم َف ُھ ْم
ُقل ِ َّ ِZك َت َب َع َلى َن ْفسِ ِه َّ
السَ fم َاوا ِ
ض َوھ َُfو
ت َواألَ ْر ِ
الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ((  . {12} :وقوله تعالى ُ )) :قلْ أَ َغ ْي َر ّ ِ أَ َّتخُِ fذ َولِ ّيfا ً َفfاطِ ِر َّ
ُي ْط ِع ُم َوالَ ُي ْط َع ُم ُقلْ إِ ِّن َي أُم ِْرتُ أَنْ أَ ُكونَ أَ َّول َ مَنْ أَ ْس َل َم َوالَ َت ُكو َننَّ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِر َكينَ (( . {14 }:
يقول  » :دارت ھذه اآلي كلھا على التعريف بوحدانيته تعالى  ،وانفراده بخلق األشياء
وملكھا وقھرھا  ،ولم يقع فيھا تعرض إلى أن أحد من خلقه يمنع أو يدفع أو يتعاطى استبدادا
بشيء  ،وإن كان قد يفھم بعض ذلك من الجاري أثناء الكالم «  ،2فناسب مدار ھذه اآليات بيان
قدرة  على كل شيء .
ُون ّ ِ َمffا الَ
أما السياق في سورة يونس تجلى في قوله تعالى َ )) :و َي ْع ُب fدُونَ ِمffن د ِ
ض ُّر ُھ ْم َوالَ َين َف ُع ُھ ْم َو َي ُقولُونَ ھَـؤُ الء ُ
السَ fم َاوا ِ
ت
ش َف َعاؤُ َنا عِ ندَ ّ ِ ُقلْ أَ ُت َن ِّب ُئونَ ّ َ ِب َما الَ َي ْع َل ُم ِفي َّ
َي ُ

س ْ fب َحا َن ُه َو َت َعffا َلى َع َّمffا ُي ْ
شfِ fر ُكونَ ((  ، { 18 }:فقد نسبوا لھم النفع بالشفاعة .
َوالَ ِفffي األَ ْر ِ
ض ُ
ش َfر ُكو ْا َم َكfا َن ُك ْم أَنُ fت ْم َو ُ
ش ُر ُھ ْم َجمِيعfا ً ُثَّ fم َن ُقfول ُ لِ َّلfذِينَ أَ ْ
وقوله تعالى َ )) :و َي ْو َم َن ْح ُ
ش َfر َكآؤُ ُك ْم َف َز َّي ْل َنfا
َب ْي َن ُھ ْم َو َقال َ ُ
ش َر َكآؤُ ھُم َّما ُكنُ fت ْم إِ َّيا َنfا َت ْع ُبfدُونَ ((  .{ 28 }:وقوله تعالى ُ )) :قfلْ َمfن َي ْfر ُز ُق ُكم ِّمfنَ

fي مِfنَ ا ْل َم ِّيِ f
ج ا ْل َم َّيfتَ مِfنَ
السمَاءِ َواألَ ْر ِ
ت َو ُي ْخ ِfر ُ
ج ا ْل َح َّ
ار َو َمن ُي ْخ ِfر ُ
ص َ
الس ْم َع واألَ ْب َ
ض أَ َّمن َي ْملِ ُك َّ
َّ
س َي ُقولُونَ ّ ُ َف ُقلْ أَ َفالَ َت َّت ُقونَ َ .ف َذلِ ُك ُم ّ ُ َر ُّب ُك ُم ا ْل َحقُّ َف َم َاذا َب ْعدَ ا ْل َحfقِّ إِالَّ
ا ْل َح ِّي َو َمن ُيدَ ِّب ُر األَ ْم َر َف َ
ص َر ُفونَ ((  .{ 32 – 31 }:وقوله تعالى ُ )) :قلْ َھلْ مِن ُ
ش َر َكآ ِئ ُكم َّمن َيبْدَ أ ُ ا ْل َخ ْلقَ
الضالَل ُ َفأ َ َّنى ُت ْ
َّ
ُث َّم ُيعِي ُدهُ ُق ِل ّ ُ َي ْبدَ أ ُ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم ُيعِي ُدهُ َفأ َ َّنى ُت ْؤ َف ُكونَ (( . {34 }:
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يقول  » :دارت ھذه اآليات على أنھم توھموا نفع ما اتخذوه معبودا من شركائھم ،
فبطل توھمھم  ،واضمحل باطلھم  ..لما تقدمھا من مؤثرات الخوف ومھيجات الرھب والخشية
ما اقتضاه اإلخبار بغيبه للقدر وجھل للمشيئة  ..عظم موقع ذلك على المؤمنين وكان مع ذلك
للوفاء بمزدلفات األعمال مما ال يحصل باآلمال أنسھم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال :
الرحِي ُم((  ،فناسب ورود الوصفين ما تقدم « .1
ور َّ
)) َوھ َُو ا ْل َغ ُف ُ
وفي سورة األعراف في قوله تعالى َ )) :و َقا َلتْ أُوالَ ُھ ْم ألُ ْخ َرا ُھ ْم َف َما َكانَ َل ُكْ fم َع َل ْي َنfا مِfن
اب ِب َما ُكن ُت ْم َت ْكسِ ُبونَ ((  . {39 }:وفي سورة األنفال في قوله تعالى َ )) :و َمfا
ض ٍل َف ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
َف ْ
صالَ ُت ُھ ْم عِ ندَ ا ْل َب ْي ِ
اب ِب َما ُكن ُت ْم َت ْك ُف ُرونَ (( .{ 35 }:
ص ِد َي ًة َف ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
ت إِالَّ ُم َكاء َو َت ْ
َكانَ َ
يرى الخطيب اإلسكافي فيما ورد من الخبر في الموضعين عن الكفار  ،واختصاص كل
آية بما ختمت به  ،فختمت اآلية األولى بـ)تكفرون(  ،لما سبقھا في قوله تعالى َ )) :فمَfنْ أَ ْظ َلُ fم
ِم َّم ِن ا ْف َت َرى َع َلى ّ ِ َكذِبا ً أَ ْو َك َّfذ َب ِبآ َياتِِ fه أُ ْو َلfـ ِئ َك َي َنfالُ ُھ ْم َنصِ fي ُب ُھم مِّfنَ ا ْل ِك َتfا ِ
ب َح َّتfى إِ َذا َجfاء ْت ُھ ْم
ضلُّو ْا َع َّنfا َو َ
شِ fھدُو ْا َع َلfى أَن ُفسِ ِ fھ ْم
ُون ّ ِ َقالُو ْا َ
ُر ُ
سلُ َنا َي َت َو َّف ْو َن ُھ ْم َقالُو ْا أَيْنَ َما ُكن ُت ْم َتدْ عُونَ مِن د ِ
أَ َّن ُھ ْم َكا ُنو ْا َكاف ِِرينَ (( }سورة األعراف  » ،{ 37 :اخبر أنّ أخراھم تسأل  أنْ يضعف العذاب
على أوالھم ؛ أل ّنھم ضلوا وأضلوا فيستحقون العذاب على قدر اكتسابھم  ،فلذلك طلبوا أنْ يكون
عذابھم ضعف عذاب ھؤالء إلثمھم بما كسبوا من ضاللھم في أنفسھم«.2
ّ ُ ِل ُي َع ِّfذ َب ُھ ْم

وختمت اآلية الثانية بـ)تكسبون(  ،لما سبقھا في قوله تعالى َ )) :و َمfا َكfانَ
fن
َوأَنتَ فِي ِھ ْم َو َما َكfانَ ّ ُ ُم َعِّ fذ َب ُھ ْم َوھُْ fم َي ْسَ fت ْغف ُِرونَ َ .و َمfا َل ُھْ fم أَالَّ ُي َع ِّfذ َب ُھ ُم ّ ُ َوھُْ fم َي ُ
صfدُّونَ َع ِ
ج ِد ا ْل َح َر ِام َو َما َكا ُنو ْا أَ ْولِ َيfاءهُ إِنْ أَ ْو ِل َيfآؤُ هُ إِالَّ ا ْل ُم َّت ُقfونَ َو َلfـكِنَّ أَ ْك َث َfر ُھ ْم الَ َي ْع َل ُمfونَ (( }سورة
ا ْل َم ْس ِ
األنفال  »،{ 34 – 33 :ولم يتقدم ھذه اآلية ما يوجب قدرا من العذاب دون قدر حتى يقال :
ذوقوا من العذاب بقدر كسبكم له كما كان في اآلية األولى  ،وإنما ذكر كفرھم« .3
ويقول ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من االختالف بين اآليتين  » :أن المذكورين قبل
آية األعراف المقول لھم فذوقوا العذاب قد خالفت حالھم حال المذكورين في آية األنفال وذلك أن
آية األنفال في قوم بأعينھم  ،وھم كفار قريش من أھل مكة  ،وحالھم معلوم إنما كانوا عبدة
أوثان  ،ولم تتكرر فيھم الرسل وال كفروا بغير التكذيب به )صلى  عليه وسلم( وبتصميمھم
على عبادة آلھتھم .
أما آية األعراف ففي أخالط من األمم وأصناف من المكذبين تنوع كفرھم ،وتكذيبھم
وارتكبوا ضروبا من المخالفات  ،وافتروا على  سبحانه  ..فلشتى مجترحات ھؤالء واتساع
 - 1مالك التأويل 431 / 1
 - 2درة التنزيل وغرة التأويل 693 / 2
 - 3م  .ن 694 / 2

96

مرتكباتھم  ،وأنھم ضلوا وأضلوا ناسب ما وقع جزاؤھم عليه ذكر االكتساب السيما على القول
بأن الكفار مخاطبون بالفروع « .1
وفي سورة ھود في قوله تعالى َ )) :قالُو ْا أَ َت ْع َج ِبينَ مِنْ أَ ْم ِر ّ ِ َر ْح َمتُ ّ ِ َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم
أَھْ لَ ا ْل َب ْي ِ
ت إِ َّن ُه َحمِي ٌد َّم ِجي ٌد((  . {73 }:وفي سورة الذاريات في قوله تعالى َ )) :قfالُوا َك َfذلِ َك َقfال َ
َر ُّبكِ إِ َّن ُه ھ َُو ا ْل َحكِي ُم ا ْل َعلِي ُم(( .{30}:
قال الفخر الرازي فيما ورد من مناسبة في الفاصلتين  » :فإن قيل لم قال ھھنا :
))ا ْل َحكِي ُم ا ْل َعلِي ُم((  ،وقال في ھود َ )) :حمِيٌ fد َّم ِجيٌ fد(( ؟  ..الحكاية ھناك أبسط فذكروا ما يدفع
االستبعاد بقولھم )) :أَ َت ْع َج ِبينَ مِنْ أَ ْم ِfر ّ ِ((  ،ثم لما صدقت أرشدوھم إل القيام بشكر نعم 
وذكروھم بنعمته بقولھم )) :حميد((  ،فإن الحميد ھو الذي يتحقق منه األفعال الحسنة  ،وقولھم :
))مجيد(( إشارة إلى أن الفائق العالي الھمة ال يحمده لفعله الجميل  ،وإنما يحمده ويسبح له لنفسه
 ،وھھنا لما لم يقولوا )) :أتعجبين((  ،إشارة إلى ما يدفع تعجبھا من التنبيه على حكمه وعلمه ،
وفيه لطيفة وھي أن ھذا الترتيب مراعى في السورتين  ،فالحميد يتعلق بالفعل  ،والمجيد يتعلق
بالقول  ،وكذلك الحكيم ھو الذي فعله  ،كما ينبغي لعلمه قاصدا لذلك الوجه بخالف من يتفق فعله
موافقا للمقصود اتفاقا «.2
س ٍل ِّمن َق ْب ِل َك َفأ َ ْم َل ْيتُ لِ َّلذِينَ َك َف ُرو ْا
ئ ِب ُر ُ
اس ُت ْھ ِز َ
وفي سورة الرعد في قوله تعالى َ )) :و َل َق ِد ْ
ف َكانَ عِ َقا ِ
اب َمfدْ َينَ
fح ُ
ص َ
ب((  . {32} :وفي سورة الحج في قوله تعالى َ )) :وأَ ْ
ُث َّم أَ َخ ْذ ُت ُھ ْم َف َك ْي َ
ِير(( .{ 44} :
وسى َفأ َ ْم َل ْيتُ لِ ْل َكاف ِِرينَ ُث َّم أَ َخ ْذ ُت ُھ ْم َف َك ْي َ
َو ُك ِّذ َب ُم َ
ف َكانَ َنك ِ
يرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد في تعقيب اآلية األولى بقوله ) :عِ َقا ِ
ب(  ،والثانية
بقولهَ ) :نكِيfِ fر( مع تساوي اآليتين في مقصود الوعيد لمكذبي الرسل )عليھم السالم( ؛ إال أن
س ٍfل
ئ ِب ُر ُ
اسُ fت ْھ ِز َ
السياق المتقد فيھما مختلف  .فقد تقدم في آية سورة الرعد قوله تعالى َ )) :و َل َقِ fد ْ
fف َكfانَ عِ َقfا ِ
ب((  ، 32:واالستھزاء أمر مرتكب
ِّمن َق ْبلِ َك َفأ َ ْم َل ْيتُ ِل َّلذِينَ َك َف ُfرو ْا ُثَّ fم أَ َخ ْfذ ُت ُھ ْم َف َك ْي َ
زائد على التكذيب من التھاون  ،واالستخفاف بجريمة مرتكبة ،فناسبھا اإلفصاح بالعقاب  .أما
َ
َ
َّ
ََ
ِّ
fوح َو َعfا ٌد
سياق المتقدم آلية سورة الحج قوله تعالى َ )) :وإِن ُي َكfذ ُبو َك فقfدْ َكfذ َبتْ قْ fب َل ُھ ْم ق ْfو ُم ُن ٍ
َو َث ُمffو ُد((  ، 42 :فلم يخبر بغير التكذيب  ،بخالف ما ورد ھناك من االستھزاء  ،فقد يؤمن
المكذب ويصلح حاله  ،أما المستھزئ فال يصلح .
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يقول  » :العقاب أشد موقعا من النكير ؛ ألن اإلنكار يقع على ما ال عقاب فيه بالفعل
وعلى ما فيه العقاب بالفعل ،وأما مسمى العقاب فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب
لحال المجرم إثر معصيته وعقيب جريمته «.1
وفي سورة إبراھيم في قوله تعالى َ )) :وآ َتا ُكم ِّمن ُكل ِّ َما َسfأ َ ْل ُت ُمو ُه َوإِن َت ُعfدُّو ْا ن ِْع َمfتَ

ِّ

ار(( .{ 34 }:وفي سورة النحل في قوله تعالى َ )) :وإِن َت ُعfدُّ و ْا
نسانَ َل َظلُو ٌم َك َّف ٌ
صوھَ ا إِنَّ اإلِ َ
الَ ُت ْح ُ
ور َّر ِحي ٌم(( . {18 }:
صو َھا إِنَّ ّ َ َل َغ ُف ٌ
ن ِْع َم َة ّ ِ الَ ُت ْح ُ
يقول ابن الزبير الغرناطي  )) :أن آية إبراھيم تقدمھا قوله تعالى )) :أَ َلْ fم َت َfر إِ َلfى ا َّلfذِينَ
ار ا ْل َب َو ِار((  ، { 28 }:ثم قوله َ )) :و َج َعلُو ْا ِ ّ ِZأَندَ اداً ِّل ُيضِ لُّو ْا
َبدَّ لُو ْا ن ِْع َم َة ّ ِ ُك ْفراً َوأَ َحلُّو ْا َق ْو َم ُھ ْم دَ َ
الس َ fم َاوا ِ
ت
سfِ fبيلِ ِه((  ، { 30} :ثم ذكر إنعامه على عباده في قوله  ُ ّ )) :ا َّل fذِي َخ َلffقَ َّ
َعffن َ
الس fمَاءِ َمffا ًء َفffأ َ ْخ َر َج ِب ِ fه ِمffنَ ال َّث َمfَ fرا ِ
ت ِر ْزق fا ً َّل ُك ْ fم((  ،{ 32}:إلى قوله :
ض َوأَنfَ fزلَ ِمffنَ َّ
َواألَ ْر َ
سأ َ ْل ُت ُموهُ(( .{ 34} :
)) َوآ َتا ُكم ِّمن ُكل ِّ َما َ
يقول  » :فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد
بالتبديل  ،وجعل األنداد وصف اإلنسان بأنه ظلوم كفار.
أما آية النحل فلم يتقدمھا غير ما نبه سبحانه عباده المؤمنين من متوالي آالئه وإحسانه
نسfانَ مِfن ُّن ْط َفٍ fة((  ،{ 4} :ثم توالت آيات
وما ابتدأھم به من نعمه من لذن قوله َ )) :خ َلfقَ اإلِ َ
ِف ٌء َو َم َناف ُِع((  ،{ 5} :فذكر تعالى
االمتنان واإلحسان فقال تعالى َ )) :واألَ ْن َعا َم َخ َل َق َھا َل ُك ْم فِي َھا د ْ
بضعا وعشرين من أمھات النعم إلى قوله منبھا وموقضا من الغفلة والنسيان )) :أَ َف َمfن َي ْخلُfقُ
َك َمfffن الَّ َي ْخلُfffقُ أَ َفfffال َتffَ fذ َّك ُرونَ (( ،{ 17} :ثم أتبع بقوله سبحانه َ )) :وإِن َت ُعfffدُّو ْا ن ِْع َمَ f
ffة ّ ِ الَ
صو َھا((  ،فناسب ختام ھذا قوله )) :إِنَّ
ُت ْح ُ

ور َّرحِي ٌم(( فجاء كل على ما يناسب « .2
ّ َ َل َغ ُف ٌ

ويقول الزركشي  » :ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعِم  ،وآية إبراھيم
بوصف المنعَم عليه ؟ والجواب  :أن سياق اآلية في سورة إبراھيم  ،في وصف اإلنسان وما
جبل عليه  ،فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه  .وأما آية النحل فسيقت في وصف  تعالى ،
وإثبات إلوھيته  ،وتحقيق صفاته  ،فناسب ذكر وصفه سبحانه  ،فتأمل ھذه التراكيب  ،ما أرقاھا
في درجة البالغة ! « .3
ف َكانَ َعا ِق َب ُة
يرو ْا فِي األَ ْر ِ
ض ُث َّم ان ُظ ُرو ْا َك ْي َ
وفي سورة األنعام في قوله تعالى ُ )) :قلْ سِ ُ
fف
fيروا فِfي ْاألَ ْر ِ
ا ْل ُم َك ِّذ ِبينَ ((  . {11}:وفي سورة النمل في قوله تعالى ُ )) :قfلْ سِ ُ
ض َفfان ُظ ُروا َك ْي َ
َك fانَ َعا ِق َبُ f
fيروا ِفffي
fة ا ْل ُم ْجfِ fرمِينَ ((  .{ 69 }:وفي سورة العنكبوت في قوله تعالى ُ )) :ق fلْ سِ ُ f
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شأ َ َة ْاآلخ َِر َة إِنَّ َّ َ َع َلى ُكل ِّ َ
ف بَدَ أَ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم َّ ُ ُينشِ ُئ ال َّن ْ
ِير(({20}:
ْاألَ ْر ِ
ش ْيءٍ َقد ٌ
ض َفان ُظ ُروا َك ْي َ
ف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّلذِينَ مِن
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
ض َفان ُظ ُروا َك ْي َ
 .وفي سورة الروم في قوله تعالى ُ )) :قلْ سِ ُ
َق ْبل ُ َكانَ أَ ْك َث ُرھُم ُّم ْ
ش ِركِينَ (( . {42 }:
يرى ابن الزبير الغرناطي أن اختالف الحاالت التي وسم بھا في أعقاب اآلي من
التكذيب  ،واإلجرام  ،ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشأة اآلخرة  ،واإلشراك مع أن األمر
ض((  ،ثم تنوع النظر
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وھو قوله تعالى ُ )) :قلْ سِ ُ
واختلف  ،وبمالحظة ما تقدم كل آية  .ولما تقدم آية سورة األنعام قوله تعالى َ )) :ف َقfدْ َك َّfذ ُبو ْا
ِبا ْل َحقِّ َل َّما َجاء ُھ ْم(( ، {5 }:واإلشارة إلى أصناف المكذبين من المخاطبين وغيرھم  ،ثم أشير
إليھم بعد في قوله )) :أَ َل ْم َي َر ْو ْا َك ْم أَھْ َل ْك َنا مِن َق ْبلِ ِھم ِّمن َق ْر ٍن((. { 6 }:
يقول  » :وكلھم من بعدھم إنما أھلك بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه  ،أحيل من
بعدھم على كل حال من تقدمھم فيما ذكر مكتفي في اإلعراض والتعامي بما تقدم في اآلي
fف َكfانَ
المذكورة قبل  ،ومفصحا بالتكذيب المسبب عن ذلك في قوله تعالى ُ )) :ثَّ fم ان ُظ ُfرو ْا َك ْي َ
َعا ِق َبُ f
ffة ا ْل ُم َكffِّ fذ ِبينَ (( والتحم بقوله َ )) :ف َقfffدْ َكffَّ fذ ُبو ْا ِبfffا ْل َحقِّ َل َّمfffا َجfffاء ُھ ْم((  ،على أتم مناسبة
وأصحھا«.1
ار َك عِ ْل ُم ُھ ْم فِي ْاآلخ َِر ِة َبلْ ُھ ْم فِfي َ
شٍّ fك
أما لما تقدم آية سورة النمل قوله تعالى َ )) :ب ِل ادَّ َ
ِّم ْن َھا َبلْ ھُfم ِّم ْن َھfا َعمِfونَ ((  ، { 66} :وإنكارھم العودة بقولھم )) :أَئ َِfذا ُك َّنfا ُت َرابfا ً َوآ َباؤُ َنfا أَ ِئ َّنfا
َل ُم ْخ َر ُجونَ َ .ل َقدْ ُوعِ دْ َنا ھ ََذا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا مِن َق ْبل ُ إِنْ َ
ير ْاألَ َّولِينَ (( ، { 68 – 67 }:
ساطِ ُ
ھَذا إِ َّال أَ َ
وبسط لھم بع ُد ما ذكر من واضح الدالالت  ،مما يشاھدونه ويعلمون أن آلھتھم ال تفعل ذلك ،
فكان مرتكبھم بعد ذلك إجراما وتعاميا عن االعتبار بما ذكروا به .
يقول  » :وقد بسط من االعتبار في ھذه اآلي ما لم يبسط قب ُل آية األنعام  ،فورد التعقيب
ف َكfانَ َعا ِق َب ُfة ا ْل ُم ْج ِfرمِينَ (( مناسب
ھنا بوسمھم – أعني المحا – باإلجرام فقيل َ )) :فان ُظ ُروا َك ْي َ
لما تقدم من اجترامھم مع الواضح ومتابعة التذكير وإراءة البراھين «.2
وأما لما تقدم آية سورة العنكبوت ذكر العودة األخروية بما يقوم مقام اإلفصاح وتحصل
المقصود من ذلك في أربعة مواضع من ھذه السورة على القرب واالتصال في قوله تعالى :
)) َمffن َكffانَ َي ْر ُجffو لِ َقffاء َّ ِ َفffإِنَّ أَ َج fل َ َّ ِ َآل ٍ
ِيع ا ْل َعلِffي ُم((  ، {5} :وقوله تعالى :
الس fم ُ
ت َو ُھfَ fو َّ
ُون َّ ِ
)) َو َل ُي ْسأَلُنَّ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َع َّما َكا ُنوا َي ْف َت ُرونَ ((  ، {13 }:وقوله تعالى )) :إِ َّن َما َت ْع ُبدُونَ مِن د ِ
الfر ْزقَ
ُون َّ ِ َال َي ْملِ ُكونَ َل ُك ْم ِر ْزقا ً َفا ْب َت ُغوا عِ نfدَ َّ ِ ِّ
أَ ْو َثانا ً َو َت ْخلُ ُقونَ إِ ْفكا ً إِنَّ ا َّلذِينَ َت ْع ُبدُونَ مِن د ِ
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اع ُبدُو ُه َوا ْ
ِئ َّ ُ ا ْل َخ ْلقَ
ف ُي ْبد ُ
ش ُك ُروا َل ُه إِ َل ْي ِه ُت ْر َجعُونَ ((  ،{ 17 }:وقوله تعالى )) :أَ َو َل ْم َي َر ْوا َك ْي َ
َو ْ
ير((  » ،{ 19} :ولم يتقدم في السورة األخر على االتصال مثل
ُث َّم ُيعِي ُدهُ إِنَّ َذلِ َك َع َلى َّ ِ َيسِ ٌ
ھذا  ،فناسبه إحالتھم وتذكيرھم باالستدالل بالبدأة على العودة « .1
الص َfال َة َو َال
ِيبfينَ إِ َل ْيِ fه َوا َّت ُقfوهُ َوأَقِي ُمfوا َّ
وأما لما تقدم آية سورة الروم قوله تعالى ُ )) :من ِ
َت ُكو ُنوا مِنَ ا ْل ُم ْ
ِيبينَ إِ َل ْي ِه ُث َّم إِ َذا أَ َذا َق ُھم
اس ُ
س ال َّن َ
ش ِركِينَ (( َ )) ،{ 31} :وإِ َذا َم َّ
ض ٌّر دَ َع ْوا َر َّب ُھم ُّمن ِ
ش ِر ُكونَ (( )) ،{ 33} :أَ ْم أَ َ
ِّم ْن ُه َر ْح َم ًة إِ َذا َف ِريقٌ ِّم ْن ُھم ِب َر ِّب ِھ ْم ُي ْ
س ْل َطانا ً َف ُھ َو َي َت َك َّل ُم ِب َمfا
نز ْل َنا َع َل ْي ِھ ْم ُ
ش ِر ُكونَ ((  ُ َّ )) ، {35} :ا َّلذِي َخ َل َق ُك ْم ُث َّم َر َز َق ُك ْم ُث َّم ُيمِي ُت ُك ْم ُث َّم ُي ْح ِيي ُك ْم َھلْ مِن ُ
َكا ُنوا ِب ِه ُي ْ
ش َر َكا ِئ ُكم
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما ُي ْ
َّمن َي ْف َعل ُ مِن َذلِ ُكم ِّمن َ
ش ِر ُكونَ (( . {40 }:
ش ْيءٍ ُ
يقول  » :لما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء عاقبتھم  ،ولم يتقدم مثل ھذا في
السور المتقدمة  ،ناسبه ما أعقب به « .2

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺎﺕ
 توجيه المعنى عند التشابه واالختالففي األلفاظ .
 توجيه المعنى عند التشابه واالختالف - 1م  .ن 422 / 1
 - 2م  .ن 423 / 1

في التقديم والتأخير .
 توجيه المعنى عند التشابه واالختالففي اإليجاز واإلطناب .
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أثر المناسبة بين اآليات
توجد ظاھرة بارزة في بيان اإلعجاز القرآني  ،ھي استعمال التشابه واالختالف في
التعبير أو استعمال القرآن األلفاظ المختلفة في المواضع المتشابھة  ،وإن القرآن الكريم المعجز
يختار لفظا معينا في آية ليؤدي معنى معينا ،ولكنه يختار في آية أخرى ،لفظا ،ليؤدي معنى آخر
 ،مع أن الموضوع في اآليتين واحد .
ويكون المعنى وعالقته بالسياق في النص القرآني ھو السبب الرئيس لھذا االختالف في
المبنى  ،لتتناسب األلفاظ مع الجمل لواردة فيھا  ،والغرض العام للسورة  ،فاأللفاظ خادمة
ألغراض السورة  ،يقول البقاعي » :إن كل سورة أعيدت فيھا قصة  ،فلمعنى أ ُّدعي في تلك
السورة  ،استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة  ،ومن ھنا
اختلفت األلفاظ بحسب تلك األغراض  ،وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم  ،واإليجاز والتطويل،
مع أنھا ال يخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت عليه القصة « .1

 - 1ﻧظم الدرر 8 / 1
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وقد اختلف علماء البيان في )التطويل(  ،فمنھم من عده عيب في البالغة  ،ألن التطويل
يكون لغير فائدة  ،ومنھم غير ذلك  ،وسنبين ذلك في محله من البحث .
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تكررت فيھا كلمات أو جمل من جھات متعددة ،
واختلفت من جھات أخرى  ،ويكون السياق والمناسبة من العالمات التي ترفع إشكال اللبس ،
ويرى سيد قطب أن التشابه واالختالف في القصص القرآني يخضع لمناسبة السياق  » :ترد
القصة الواحدة – في معظم الحاالت – مكررة في مواضع شتى  .ولكن ھذا التكرار ال يتناول
القصة كلھا – غالبا – إنما ھو تكرار لبعض حلقاتھا  ..وحين يقرأ اإلنسان ھذه الحلقات المكررة
مالحظا السياق الذي وردت فيه يجدھا مناسبة لھذا السياق تماما  ،في اختيار الحلقة التي تعرض
ھنا أو تعرض ھناك  ،وفي طريقة عرضھا كذلك  ..على أن ھناك ما يشبه أن يكون نظاما
مقررا في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة – يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولھا
– فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة  ،ثم تطول ھذه اإلشارات شيئا فشيئا  ،ثم تعرض حلقات
كبيرة ت ّكون في مجموعھا جسم القصة « .1
وقد عبر الدكتور فاضل السامرائي عن ھذا التكرار الذي تحدث فيه سيد قطب بـ)الحشد
الفني في القصص القرآني(  » ،إن القصة في القرآن كأنھا تتكرر في أكثر من موطن والحقيقة
أنھا ال تتكرر ولكن يعرض في كل موطن جانب منھا بحسب ما يقتضيه السياق  ،وبحسب ما
يراد من موطن العبرة واالستشھاد  ..ولذا نراه ال يذكر القصة على صورة واحدة بل  ،نراه
يذكر في موطن ما يطوي ذكره في موطن آخر  ،ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخر .
بل تراه أحيانا يغير في التعبيرات ونظم الكالم تغييرا ال يخل بالمعنى  .كل ذلك يفعله بحسب ما
يقتضيه السياق وما يتطلبه المقام وذلك في حشد فني عظيم«.2
وإن البحث عن المناسبة بين اآليات يدخلنا في صميم الدرس اللغوي آلليات النص :
والنص في ھذا العلم ھو شاھد ذاته ال يعتمد على شواھد من خارجه  ،وھو الذي يؤسس معايير
عالقته بناء على طريقة تركيبه اللغوي  :أي المناسبة في المستوى الوظيفي لأللفاظ ويكون في
حسن االختيار  ،والمناسبة في المستوى التركيبي ويكون في بناء الجملة من حيث التقديم
والتأخير  ،والمناسبة في المستوى األسلوبي ويكون في عرض الموضوع من حيث اإليجاز
واإلطناب .

 - 1التصوير الفني في القرآن 156 – 155
 - 2التعبير القرآﻧي 284 – 283
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توجيه المعنى عند التشابه واالختالف في األلفاظ
الفروق بين األلفاظ المتشابھات في التركيب وأثره في المعنى في اللغة العربية من أجل
مباحث البالغة ولكن لم يھتم به البالغيون وأھل اللغة  ،ولم يخصصوا له أبوابا في كتبھم وال
نجد فيه إال شذرات يسيرة متناثرة في بعض الكتب  » ،إنّ السبب في اختيار ألفاظ بالذات دون
غيرھا ال يزال إلى حد ما سرا من األسرار « .1
وقد تناولھا علماء المناسبة وفرقوا بينھا عن إدراك تام لمناسبتھا مع سياق اآليات التي
وردت فيھا » إنّ األلفاظ ال تتفاضل من حيث ھي ألفاظ مجردة  ،وال من حيث ھي كلم مفردة
وأنّ األلفاظ تثبت لھا الفضيلة وخالفھا من مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليھا أو ما أشبه ذلك
مما ال تعلق له بصريح اللفظ «. 2
ويرجع الدكتور فاضل السامرائي المناسبة بين اللفظ والسياق الذي يرد فيه التشابه
واالختالف في اآليات إلى )السمة التعبيرية( فيقول  » :قد تكون للسياق الذي ترد فيه اآلية سمة
تعبيرية خاصة  ،فتتردد في ألفاظ معينة بحسب تلك السمة  .وقد يكون للسورة كلھا جو خاص
 - 1بناء الجملة العربية 313
 2دالئل اإلعجاز 46
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وسمة خاصة فتطبع ألفاظھا بتلك السمة ،وھذا واضح في القرآن  ،إذ كثيرا ما نرى تعبيرين
يتشابھان إال في لفظ واحد  ،وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة
التعبيرية لھذا السياق أو ذاك « .1
ولما كان السياق ھو المھيمن على اختيار األلفاظ واألساليب  ،كان ھو نفسه المھيمن
على توجيه التشابه اللفظي ؛ » ألنّ األلفاظ المفردة التي ھي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف
معانيھا في أنفسھا  ،ولكن ألنْ يض ّم بعضھا إلى بعض  ،فيعرف فيما بينھا من فوائد « . 2
ولذلك كل من كتب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن اعتمد اعتمادا كليا على
السياق في ذلك » والحكم في استعمال اللفظ القرآني في موضعه ھو )السياق( العام  ،سواء كان
سياق اآلية  ،أو سياق اآليات التي قبلھا والتي بعدھا  ،والتدبر في معظم ألفاظھما  ،واالختالف
اليسير الخاص في بعض ألفاظھما  ،مع وحدة موضوعھما  .البيان القرآني المعجز يختار
األلفاظ اختيارا دقيقا  ،ويضع كل لفظ في موضعه المناسب  ،بحيث يلقي ظالله ويؤدي معناه،
وال يس ّد مسدّه لفظ آخر  ،وإن التشابه واالختالف في ألفاظ اآلية مع اآليات األخرى المشابھة
إنما يقتضيه المقام  ،حيث يختص كل موضع بما يناسبه من األلفاظ التي تقرر المعنى  ،وتحقق
البالغة وتقود إلى اإلعجاز « .3
ويعتبر الدكتور عبد الفتاح الشين اختيار لفظ معين في غرض  ،وفي الغرض نفسه
يختار لفظا آخر من أسرار التعبير القرآني  » :القرآن الكريم في اختياره أللفاظه في بعض
اآليات ليؤدي معنى معينا  ،وفي الغرض نفسه يختار لفظا آخر  ،فيتوھم السامع أن اللفظين
سواء في الداللة  ،ومثالن في المضمون  ،فيقع تحت وطأة الشك  ،ويتساءل  :لماذا عبر بھذا
اللفظ ھنا  ،وعبر بھذا اللفظ ھناك ؟ وعند البحث والوقوف على أسرار التنزيل نجد أن التعبير
القرآني في كال الموضعين أو المواضع  ،كله في محله  ،وقد أصاب المحز  ،وطبق المفصل،
ووقع كل لفظ على شاكلته « .4
وھذا التنوع في التعبير ليس تناقضا وال اختالفا  ،ويعلل الدكتور فاضل السامرائي ھذا
التنوع في التعبير  » :إن ما ذكره في الموضعين حق حتى لو اختلف معنى المفردتين ،ذلك أن
المذكور قد يكون عاما في موطن وخاصا في موطن آخر  ،وقد تكون له حالتان فيذكر حالة في

 - 1التعبير القرآﻧي 237
 - 2دالئل اإلعجاز 539
 - 3إعجاز القرآن البياﻧي 220 – 219
 - 4صفاء الكلمة 152
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موطن  ،ويذكر حالة أخرى في موطن آخر  ،وقد يكون األمر عاما فيذكر جزءا منه في موطن
ويذكر الجزء اآلخر في الموطن اآلخر وھكذا  ،وكل بحسب ما يقتضيه السياق والمقام « .1
ويربط علماء المناسبة اآليات المتشابه في بعض األلفاظ والمختلفة في بعضھا بما سبقھا
من سياق للوصول إلى المعنى الذي اختصت به تلك اللفظة  ،وفارقة اللفظة األخرى  ،ومراعاة
السياق في ذلك أمر مھم .
اس ُكنْ أَنتَ َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َو ُكالَ ِم ْن َھا َر َغداً َح ْي ُ
ث شِ ْئ ُت َما
في سورة البقرة َ )) :و ُق ْل َنا َيا آدَ ُم ْ
ش َج َر َة َف َت ُكو َنا مِنَ ا ْل َّظالِمِينَ َ .فأ َ َز َّل ُھ َما ال َّ
َوالَ َت ْق َر َبا ھَـ ِذ ِه ال َّ
ش ْي َطانُ َع ْن َھfا َفأ َ ْخ َر َج ُھ َمfا ِم َّمfا َكا َنfا فِيِ fه
ِين َ .ف َت َل َّقى آدَ ُم مِن َّر ِّب ِه
ض َعد ٌُّو َو َل ُك ْم فِي األَ ْر ِ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
َو ُق ْل َنا اھْ ِب ُطو ْا َب ْع ُ
اع إِ َلى ح ٍ
َكلِ َما ٍ
الرحِي ُم ُ .ق ْل َنا اھْ ِب ُطو ْا ِم ْن َھا َجمِيعا ً َفإِ َّما َيأْ ِت َي َّن ُكم ِّم ِّني ُھ ًدى َف َمfن
اب َّ
اب َع َل ْي ِه إِ َّن ُه ھ َُو ال َّت َّو ُ
ت َف َت َ
ف َع َل ْي ِھ ْم َوالَ ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ ((. { 38 – 35 }:
اي َفالَ َخ ْو ٌ
َت ِب َع ھُدَ َ
وفي سورة طه َ )) :ف ُق ْل َنffا َيffا آدَ ُم إِنَّ ھَ fَ fذا َعfد ٌُّو َّلَ fك َول َِز ْو ِجَ fك َفfَ fال ُي ْخ ِر َج َّن ُك َمffا ِمffنَ ا ْل َج َّنِ fة
َف َت ْ
س إِ َل ْي ِ fه
fحىَ .ف َو ْسfَ fو َ
ضَ f
fوع فِي َھffا َو َال َت ْعfَ fرى َ .وأَ َّن َ fك َال َت ْظ َمffأ ُ فِي َھffا َو َال َت ْ
ش َ fقى  .إِنَّ َل َ fك أَ َّال َت ُجَ f
ش ْي َطانُ َقال َ َيا آدَ ُم َھلْ أَ ُدلُّ َك َع َلى َ
ال َّ
س ْfوآ ُت ُھ َما
ش َج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ َّال َي ْب َلى َ .فأ َ َك َال ِم ْن َھا َف َبدَ تْ َل ُھ َمfا َ
fاب َع َل ْيِ fه
اج َت َبfاهُ َر ُّبُ fه َف َت َ
صfى آدَ ُم َر َّبُ fه َف َغ َfوى ُ .ثَّ fم ْ
ان َع َل ْي ِھ َمfا مِfن َو َر ِق ا ْل َج َّنِ fة َو َع َ
َو َط ِف َقا َي ْخصِ َف ِ
اي َف َfال
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض َعد ٌُّو َفإِ َّما َيأْ ِت َي َّن ُكم ِّم ِّني ھُدً ى َف َم ِن ا َّت َب َfع ھُfدَ َ
َوھَدَ ى َ .قال َ اھْ ِب َطا ِم ْن َھا َجمِيعا ً َب ْع ُ
َيضِ ل ُّ َو َال َي ْ
ش َقى((. {123 – 117 }:
اي((
fن ا َّت َب َfع ُھffدَ َ
ورد في سورة البقرة َ )) :ف َمfن َت ِبَ fع ُھffدَ َ
اي((  .وفي سورة طه َ )) :ف َم ِ
}سورة طه  .{123 :ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
بيان المناسبة بين آيات القصة الواحدة  :في سورة البقرة الموقع الوحيد في قصة آدم
الذي يأتي فيه تفصيل االستخالف  ،والذي يتكرر فيه األمر بالھبوط  ،ھذا األمر دفع فخر الدين
الرازي إلى ربط مناسبة اإلتباع في سورة البقرة باالستخالف .
يقول الرازي  » :إن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالھبوط  ،فتابا بعد األمر بالھبوط ،
ووقع في قلبھما أن األمر بالھبوط لما كان بسبب الزلة  ،فبعد التوبة وجب أن ال يبقى األمر
بالھبوط  ،فأعاد  تعالى األمر بالھبوط مرة ثانية ليعلما أن األمر بالھبوط ما كان جزاء على
باق بعد التوبة ؛ ألن األمر به كان تحقيقا ً
ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالھا بل األمر بالھبوط ٍ
ض َخلِي َف ًة(( }سورة البقرة .2 « {30:
للوعد المتقدم في قوله )) :إِ ِّني َجاعِ ل ٌ فِي األَ ْر ِ

 - 1بالغة الكلمة في التعبير القرآﻧي 110 – 109
 - 2التفسير الكبير 28 / 3
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ولم يلحظ فخر الدين الرازي في سورة طه تكرار األمر بالھبوط وال الحديث عن
االستخالف إنما ذكر سبحانه وسوسة إبليس آلدم  ،فناسبه لفظ )اتبع(.
ويحرص ابن الزبير الغرناطي في الربط بين اآليتين وما سبقھما أشد الحرص على
بيان العالقة بين سياق المقام واألسلوب الخطابي في ھذا المقام  ،ففي آية سورة البقرة مقام بيان
السكن في الجنة من غير تعرض لما بدر من إبليس فناسبه أسلوب تقصير المبنى )تبع(  .بينما
في آية سورة طه المقام في النص القرآني بيان كيفية اإلغواء وكان زيادة في التفصيل عن
الوارد في سورة البقرة فناسبه زيادة المبنى )اتبع( ؛ ألن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .
اس ُكنْ أَنتَ َو َز ْو ُج َك
يقول الغرناطي  » :لما تقدم آية البقرة قوله تعالى َ )) :و ُق ْل َنا َيا آدَ ُم ْ
ا ْل َج َّن َة َو ُكالَ ِم ْن َھا َر َغداً َح ْي ُ
اي(( ولم يرد فيھا مما كان من
ث شِ ْئ ُت َما((  ،إلى قوله َ )):ف َمن َت ِب َع ھُدَ َ
اي((  ،من غير تعرض لكيفية
إبليس سوى ما اخبر به تعالى عنه من قوله َ )) :ف َمfن َت ِب َfع ھُfدَ َ
تناوله ما فعل وال إبداء علة وال كبير معالجة ناسب ھذا ) َت ِب َع( .
ولما ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له )) :ھَfلْ أَ ُدلَُّ fك َع َلfى َ
fج َر ِة ا ْل ُخ ْلِ fد
ش َ
َو ُم ْلكٍ َّال َي ْب َلى(( ...وقسمه على ذلك فكان ھذا كله قد تحصل مذكورا في آية طه بما تضمنه من
اإلشارة إليه  ،فأفھمت اآلية قوة كيد اللعين واستحكام حيلته حتى احتنك الكثير من الذرية
fن
وحملھم على عبادة الطواغيت  ...فصار تمييز الحق ال يحصل إال بمعالجة وتعمل فناسبه ) َف َم ِ
ا َّت َب َع( كما ناسب ما تقدم في آية البقرة َ ) :ف َمن َت ِب َع( من حيث لم يبسط فيھا كيد اللعين ما بسط في
آية طه« .1
وكان بدر الدين بن جماعة أكثر وضوحا في الربط بين المبنى والمعنى  ،أي بين معنى
الجمل في اآليات  ،وبين الحدث الفعلي المتحقق من بنية الكلمة  ،ففي سورة البقرة لم يخرج
الخطاب عن تحديد مالمح شخصية آدم )عليه السالم(  ،وشخصية إبليس فناسبه )تبع(  .وفي
سورة طه ھناك تجدد في حركة األحداث  ،تبعه مخالفة في استعمال األفعال  ،فناسب في سورة
طه )اتبع( .
يقول بن جماعة  » :يحتمل و اعلم أن ) َفعِل( التي جاء على وزنھا  :تبع ال يلزم منه
مخالفة الفعل قبله  .و)افتعل( التي جاء على وزنھا )اتبع( يشعر بتجديد الفعل  .وبيان قصة آدم
اي(( .
ھنا – سورة البقرة -لفعله  ،فجيء بـ)) َف َمن َت ِب َع ھُدَ َ
صfى آدَ ُم َر َّبُ fه َف َغ َfوى((،
وفي طه جاء بعد قوله َ )) :و َل ْم َن ِجدْ َل ُه َع ْزما ً((  ،وقوله َ )) :و َع َ
فناسب )من اتبع(  ،أي جدد قصد اإلتباع « .2
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وفرق البقاعي أيضا بين السياقين في تفسيره آلية سورة طه ويرى أن » :للتعبير
بصيغة )افتعل(  ،قال ) :فال يضل( أي بسبب ذلك  ،عن طريق السداد في الدنيا  ،وال في اآلخرة
أصال  ،ويلزم من نفيه نفي الخوف والحزن بخالف العكس  ،فھو أبلغ مما في البقرة  ،فإن
المدعو إليه في تلك مطلق العبادة  ،والمقام في ھذه للخشية والبعث على الجد بالعداوة ..
ولإلقبال على الذكر  ..والتحفظ من المخالفة ولو بالنسيان « .1
واستثمر الدكتور فاضل السامرائي رأي من سبقه من العلماء  ،وجاء برأي فيه نوع من
الغرابة واللطافة  » :إن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة فاكتفى في البقرة باألخف من الحدث ولم
يشدد عليھم تخفيفا على البشر مراعاة لمقام التكريم  .ھذا عالوة على وضع كل فعل من ھذين
الفعلين في موضعه أسرار وأسرار :
منھا أن الفعل )تبع( تردد في سورة البقرة أكثر من أية سورة أخرى في القرآن الكريم
فوضعه في مكانه الذي ھو أليق به ..
ومنھا أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسه  ،وأن التشديد
جاء مع إسناد القول إلى الغائب )قال( ..
ف َع َلْ fي ِھ ْم
ومنھا أن نھاية اآلية في البقرة تتعلق في اآلخرة وھو قوله تعالى َ )) :فfالَ َخ ْfو ٌ
َوالَ ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ (( أي في اآلخرة  ،ونھاية اآلية في طه تتعلق بالدنيا واآلخرة وھو قوله َ )) :ف َfال
ش َقى(( فقوله َ ) :ف َال َيضِ ل ُّ( متعلق بالدنيا  ..وقولهَ ) :و َال َي ْ
َيضِ ل ُّ َو َال َي ْ
ش َقى( متعلق باآلخرة .ولما
كانت آية طه تتعلق بالدنيا واآلخرة بخالف آية البقرة زاد في بناء الفعل إشارة إلى زيادة متعلقه
« .2
fب ّ ِ
ُون ّ ِ أَنffدَ اداً ُي ِح ُّبffو َن ُھ ْم َك ُحِّ f
fاس َمffن َي َّت ِخ ُ fذ ِمffن د ِ
في سورة البقرة َ )) :و ِمffنَ ال َّنِ f
َوا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَ َ
اب أَنَّ ا ْل ُق َّfو َة ِ ّ ِ
ش ُّد ُح ّبا ً ِّ ّ ِ
َ Zو َل ْو َي َfرى ا َّلfذِينَ َظ َل ُمfو ْا إِ ْذ َي َfر ْونَ ا ْل َع َfذ َ
َ Zجمِيعfا ً َوأَنَّ ّ َ
َ
شدِي ُد ا ْل َع َذا ِ
اب َو َت َق َّط َعتْ ِب ِھ ُم األَ ْس َب ُ
ب  .إِ ْذ َت َب َّرأَ ا َّلذِينَ ا ُّت ِب ُعو ْا مِنَ ا َّلذِينَ ا َّت َب ُعو ْا َو َرأَ ُو ْا ا ْل َع َذ َ
ابَ .و َقال َ
س َرا ٍ
ت َع َل ْي ِھ ْم
ا َّلذِينَ ا َّت َب ُعو ْا َل ْو أَنَّ َل َنا َك َّر ًة َف َن َت َب َّرأَ ِم ْن ُھ ْم َك َما َت َب َّرؤُ و ْا ِم َّنا َك َذلِ َك ُي ِري ِھ ُم ّ ُ أَ ْع َما َل ُھ ْم َح َ
ض َحالَالً َط ِّيبا ً َوالَ َت َّت ِب ُعfو ْا ُخ ُط َfوا ِ
ت
اس ُكلُو ْا ِم َّما فِي األَ ْر ِ
ار َ .يا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
ار ِجينَ مِنَ ال َّن ِ
َو َما ھُم ِب َخ ِ
ال َّ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم َعد ٌُّو ُّم ِبينٌ  .إِ َّن َما َيأْ ُم ُر ُك ْم ِبالسُّوءِ َوا ْل َف ْح َ
شاء َوأَن َت ُقولُو ْا َع َلى ّ ِ َما الَ َت ْع َلمُونَ .
ش ْي َط ِ
َوإِ َذا قِيلَ َل ُھ ُم ا َّت ِب ُعوا َما أَ َ
نزل َ ّ ُ َقالُو ْا َبلْ َن َّت ِب ُع َما أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه آ َباء َنا أَ َو َل ْو َكانَ آ َبfاؤُ ُھ ْم الَ َي ْع ِقلُfونَ

َ
ش ْيئا ً َوالَ َي ْھ َتدُونَ ((.{ 170 – 165 }:
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ت َو َمffا ِفffي ْ َ
سَّ f
الس َ fم َاوا ِ
ض
األ ْر ِ
fخ َر َل ُكffم َّمffا ِفffي َّ
وفي سورة لقمان )) :أَ َل ْ fم َتfَ fر ْوا أَنَّ َّ َ َ
اس َمن ُي َجا ِدل ُ فِي َّ ِ ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم َو َال ھُfدً ى َو َال ِك َتfا ٍ
ب
َوأَ ْس َب َغ َع َل ْي ُك ْم ن َِع َم ُه َظاھ َِر ًة َو َباطِ َن ًة َومِنَ ال َّن ِ
نزل َ َّ ُ َقالُوا َبلْ َن َّت ِب ُع َما َو َجدْ َنا َع َل ْيِ fه آ َباء َنfا أَ َو َل ْfو َكfانَ ال َّ
ِيرَ .وإِ َذا قِيل َ َل ُھ ُم ا َّت ِب ُعوا َما أَ َ
شْ fي َطانُ
ُّمن ٍ
ِير((.{ 21 – 20 }:
َيدْ ُعو ُھ ْم إِ َلى َع َذا ِ
ب َّ
السع ِ
ذكر في سورة البقرة َ )) :بلْ َن َّت ِب ُع َما أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه آ َباء َنا((  ،وذكر في سورة لقمان َ )) :بلْ
َن َّت ِب ُع َما َو َجدْ َنا َع َل ْي ِه آ َباء َنا((  .ويأتي السؤال عن وجه المناسبة في اآليات بين لفظھما وسياقھما
.
يتجاوز ابن الزبير الغرناطي في بيان الصلة بين كل آية من اآليتين الواردتين نطاق
الجملة  ،وينظر إلى النص من زاوية كلية وشاملة  ،ويرى بين طول الكلمة التي ھي )ألفينا( ،
في سورة البقرة وبين مبنى السورة عالقة  ،تلك العالقة التي تدل على أن بنية الكلمة تدل على
طول البنية الشكلية لسورة البقرة  .وقصر الكلمة التي ھي )وجدنا( في سورة لقمان تدل على
قصر البنية الشكلية لسورة لقمان .
يقول الغرناطي  » :أن )ألفfى( أكثر حروفا من )وجfد( فناسب لفظ )ألفfى( طول آية
البقرة  ،وناسب لفظ )وجد( إيجاز آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البالغة فحصل التناسب
في اللفظ والمعنى « .1
ويعقد ابن الزبير الغرناطي بعد ذلك صالت أخرى للربط بين المعنى اللغوي لـ)ألفfى(
التي تأتي مع الظن وعدم العلم  ،ومبنى السياق الواردة فيه وخاصة السياق القبلي للنص  .وبين
المعنى اللغوي لـ)وجد( التي تأتي مع العلم أو توھم العلم  ،ومبنى السياق القبلي للنص أيضا .
ويصل إلى أن آية سورة البقرة لم تسبق بالعلم الحاصل أو المتوھم  .بينما سبقت آية سورة لقمان
بذكر العلم .
يقول الغرناطي  » :خطوات الشيطان وأمره أھواء مضلة  ،وذلك كله في طرف نقيض
من مقتضى العلم  ،وحصل من ھذا إن الشيطان ھو الذي يأمرھم ويدعوھم إلى أن يقولوا على
 ما ال يعلمون  ،فحصل من ھذا أنه ال علم عندھم وال توھم علم  ،وإنھم اعتمدوا إتباع آبائھم
فيما يأمر به الشيطان  ،فناسب ھذا قولھم َ )) :بلْ َن َّت ِب ُع َما أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه آ َباء َنا(( ؛ ألنه ما ألفوا عليه
آبائھم وجدان ال علم معه حاصال وال متوھما  ،فناسب جوابھم ما عليه حالھم وما ھم عليه .
اس َمfن ُي َجfا ِدل ُ فِfي َّ ِ ِب َغ ْي ِfر عِ ْل ٍfم َو َال
ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالى َ )) :ومِنَ ال َّن ِ
ُھدًى َو َال ِك َتا ٍ
ِير((  ،فحصل ذكر )عِ ْل ٍم(  ،وإن كان منفيا ؛ وألن جدالھم ينبئ أنھم توھموا
ب ُّمن ٍ
أن ذلك علم وأنھم على شيء  ،فقد حصل من مجادلتھم أنھم يظنون أنھم على علم  ..وال يجادل
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إال متعلق بشبھة يظن أنھا علم  ،فناسبه قوله تعالى مخبرا عنه َ )) :بfلْ َن َّت ِب ُfع َمfا َو َجfدْ َنا َع َل ْيِ fه
آ َباء َنا((  ،الشتراك لفظ )وجد( إذ يكون بمعنى :علم « .1
ويربط بدر الدين بن جماعة بين تغاير الصيغ وبين التفنن في الفصاحة  ،أي أن
المناسب مع اتخاذ األنداد من دون  )ألفينا(  .والمناسب لقدرة  وعجز اإلنسان عنھا
)وجدنا(  ،وعبر عن كل في مكانه الشتراكھما في المعنى  ،ويقول  » :واختالف لفظھما للتفنن
في الفصاحة واإلعجاز « .2
وال نوافق بدر الدين بن جماعة في رأيه ؛ ألن » )ألفينffا( أخص ،إذ ال تطلق على
مطلق الوجود  ،فال يقال :ألفيت زيدا  ،بمعنى وجدت زيدا  ،وإنما يقال  :ألفيت زيدا عاقال ،
وألفيته على الھدى  ،وعلى الضاللة  ،بخالف )وجدت( فإنھا يجوز إطالقھا على مطلق الوجود
 ،كما تطلق على الوجود المخصوص  ،فكان الموضع األول أولى باستعمال اللفظ األخص « .3
في سورة البقرة َّ )) :
fان َوالَ َيحِfل ُّ َل ُكْ fم
سا ٌك ِب َم ْع ُروفٍ أَ ْو َت ْس ِfري ٌح ِبإِ ْح َ
ان َفإِ ْم َ
س ٍ
الطالَقُ َم َّر َت ِ
ش ْيئا ً إِالَّ أَن َي َخا َفا أَالَّ ُيقِي َما ُحدُودَ ّ ِ َفإِنْ ِخ ْف ُت ْم أَالَّ ُيقِي َما ُحدُودَ ّ ِ َفfالَ
أَن َتأْ ُخ ُذو ْا ِم َّما آ َت ْي ُت ُموھُنَّ َ
fاح َع َل ْي ِھ َمffا فِي َمffا ا ْف َتffدَ تْ ِب ِ fه ِت ْل َ fك ُح fدُو ُد ّ ِ َف fالَ َت ْع َت fدُوھَ ا َو َمffن َي َت َعffدَّ ُح fدُودَ ّ ِ َفأ ُ ْو َلffـ ِئ َك ُھ ُ fم
ُج َنَ f
َّ
الظالِ ُمونَ َ .فإِن َط َّل َق َھا َفالَ َت ِ
fاح َع َل ْي ِھ َمfا
ِح َز ْوجا ً َغ ْي َرهُ َفإِن َط َّل َق َھا َفfالَ ُج َن َ
حل ُّ َل ُه مِن َب ْع ُد َح َّت َى َتنك َ
سfاء
اج َعا إِن َظ َّنا أَن ُيقِي َما ُحدُودَ ّ ِ َو ِت ْل َك ُحدُو ُد ّ ِ ُي َب ِّي ُن َھا لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ َ .وإِ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال َّن َ
أَن َي َت َر َ
س ِّر ُحوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
َف َب َل ْغنَ أَ َج َل ُھنَّ َفأَ ْمسِ ُكوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
ف َوالَ ُت ْمسِ ُكوھُنَّ ضِ َfراراً َّل َت ْع َتfدُو ْا َو َمfن
ف أَ ْو َ
ت ّ ِ ھ ُُزواً َو ْاذ ُك ُرو ْا ن ِْع َمfتَ ّ ِ َع َلْ fي ُك ْم َو َمfا أَ َ
س ُه َوالَ َت َّت ِخ ُذ َو ْا آ َيا ِ
نfزل َ َع َلْ fي ُك ْم
َي ْف َعلْ َذلِ َك َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َ
اع َل ُمو ْا أَنَّ ّ َ ِب ُكلِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم((.{ 231 – 228} :
ِّمنَ ا ْل ِك َتا ِ
ب َوا ْلح ِْك َم ِة َي ِع ُظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا ّ َ َو ْ
صوا ا ْلعِدَّ َة
ساء َف َط ِّل ُقوھُنَّ لِعِدَّ ِت ِھنَّ َوأَ ْح ُ
وفي سورة الطالق َ )) :يا أَ ُّي َھا ال َّن ِب ُّي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ
َوا َّت ُقوا َّ َ َر َّب ُك ْم َال ُت ْخ ِر ُجوھُنَّ مِن ُب ُيو ِت ِھنَّ َو َال َي ْخ ُر ْجنَ إِ َّال أَن َيأْتِينَ ِب َفا ِح َ
شٍ fة ُّم َب ِّي َنٍ fة َو ِت ْلَ fك ُحfدُو ُد
َّ ِ َو َمن َي َت َعدَّ ُحدُودَ َّ ِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه َال َتدْ ِري َل َعل َّ َّ َ ُي ْحد ُ
ِث َب ْعدَ َذلِ َك أَ ْمراً َ .فإِ َذا َب َل ْغfنَ أَ َج َل ُھfنَّ
ش ِھدُوا َذ َو ْي َعدْ ٍل ِّمن ُك ْم َوأَقِي ُموا ال َّ
ف َوأَ ْ
ار ُقوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
شھَادَ َة ِ ََّ ِZذلِ ُكْ fم
َفأ َ ْمسِ ُكوھُنَّ ِب َم ْع ُروفٍ أَ ْو َف ِ
اَ Zوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِِر َو َمن َي َّت ِق َّ َ َي ْج َعل َّل ُه َم ْخ َرجا ً((.{ 2 – 1 }:
وع ُظ ِب ِه َمن َكانَ ُي ْؤمِنُ ِب َّ ِ
ُي َ
س ِّfر ُحوھُنَّ ِب َم ْع ُfرو ٍ
ذكر في سورة البقرة َ )) :فأ َ ْمسِ ُكوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
ف((  ،وفي سورة
ف أَ ْو َ
ار ُقوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
الطالق َ )) :فأ َ ْمسِ ُكوھُنَّ ِب َم ْع ُرو ٍ
ف((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في
ف أَ ْو َف ِ
اآليتين بين لفظھما وسياقھما .
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المناسبة بين آيات األحكام  :إن السياق الوارد في سورة البقرة سياق تحديد نھاية الطالق
 ،وھو أنه لما تضمنت اآلية قبلھا الطالق الرجعي  ،وكانوا يطلقون ويرجعون من غير حد وال
عد بين  سبحانه أنه مرتان  .أما السياق الوارد في سورة الطالق فسياق بيان األحكام
المخصوصة بطالق النساء  .ھذا ما دفع ابن الزبير الغرناطي إلى ربط آية سورة البقرة وما
ورد فيھا من لفظ )سرحوھن( الدال على التلطف في الخطاب وذلك لعالقته بالسياق القبلي وما
ورد فيه من ذكر تحديد نھاية الطالق .
وأما ما ورد في سورة الطالق فإن اللفظ الثاني )فارقوھن( ھو أقرب إلى اإلساءة
ومناسب للسياق القبلي  ،الذي لم يرد فيه بيان تحديد الطالق بل جاء فيه وقوع الطالق  ،وما فيه
من اإلساءة .
يقول الغرناطي  » :إن آية البقرة قد اكتنفھا النھي عن مضارة النساء وتحريم أخذ شيء
منھن ما لم يكن منھن ما يسوغ ذلك من أال يقيما حدود   ،فلما اكتنفھا ما ذكر واتبع ذلك
بالمنع عن عضلھن وتكرر أثناء ذلك ما يفھم األمر بمجاملتھن واإلحسان إليھن حالي االتصال
ار ُقوھُنَّ ( ؛ ألن لفظ الفراق أقرب
واالنفصال لم يكن ليناسب ما قصد من ھذا أن يعبر بلفظ )أَ ْو َف ِ
إلى اإلساءة منه إلى اإلحسان  ،فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة وھو لفظ
التسريح  ...وقد روعي في ھذه اآلي كلھا مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة واالفتراق.
ولما لم يكن في سورة الطالق تعرض لعضل وال ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير
fار ُقوھُنَّ ( عن االنفصال ووقع االكتفاء فيما يرد من المجاملة في الحالين بقوله :
بلفظ )أَ ْو َفِ f
ِب َم ْع ُروفٍ « .1
ص ْب ُتم ِّم ْث َل ْي َھا ُق ْل ُت ْم أَ َّنfى ھَ َ
fـذا ُقfلْ ھ َُfو
صا َب ْت ُكم ُّمصِ ي َب ٌة َقدْ أَ َ
في سورة آل عمران )) :أَ َو َل َّما أَ َ
مِنْ عِن ِد أَ ْن ُفسِ ُك ْم إِنَّ ّ َ َع َلى ُكل ِّ َ
ان َف ِبfإِ ْذ ِن ّ ِ َولَِ fي ْع َل َم
ِير َ .و َما أَ َ
ش ْيءٍ َقد ٌ
صا َب ُك ْم َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِ
يل ّ ِ أَ ِو ادْ َف ُعfو ْا َقfالُو ْا َل ْfو َن ْع َلُ fم
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ .و ْل َي ْع َل َم ا َّلذِينَ َنا َف ُقو ْا َوقِيل َ َل ُھ ْم َت َعfا َل ْو ْا َقfا ِتلُو ْا فِfي َس ِfب ِ
ان َي ُقولُونَ ِبfأ َ ْف َوا ِھ ِھم َّمfا َلْ fي َ
ِق َتاالً الَّ َّت َب ْع َنا ُك ْم ُھ ْم لِ ْل ُك ْف ِر َي ْو َم ِئ ٍذ أَ ْق َر ُ
fوب ِھ ْم َو ّ ُ
س فِfي ُقلُ ِ
ب ِم ْن ُھ ْم ل ِِإلي َم ِ
أَ ْع َل ُم ِب َما َي ْك ُت ُمونَ (( .{167 – 165 }:
ايعُونَ َّ َ َي ُد َّ ِ َف ْوقَ أَ ْيfدِي ِھ ْم َف َمfن َّن َك َ
fث
وفي سورة الفتح )) :إِنَّ ا َّلذِينَ ُي َب ِ
اي ُعو َن َك إِ َّن َما ُي َب ِ
َفإِ َّن َمffا َين ُكُ f
fث َع َلffى َن ْفسِ ِ fه َو َمffنْ أَ ْو َفffى ِب َمffا َعا َھffدَ َع َل ْي ُ fه َّ َ َف َس ُ fي ْؤتِي ِه أَ ْجffراً َعظِ يم fا ًَ .س َ fي ُقول ُ َل َ fك
ب َ
ا ْل ُم َخ َّل ُفونَ مِنَ ْاألَ ْع َرا ِ
وب ِھ ْم
اس َت ْغف ِْر َل َنا َي ُقولُونَ ِبأ َ ْلسِ َن ِت ِھم َّما َل ْي َ
ش َغ َل ْت َنا أَ ْم َوالُ َنا َوأَھْ لُو َنا َف ْ
س فِي ُقلُ ِ
ُقfلْ َف َمffن َي ْملُِ fك َل ُكffم ِّمffنَ
َخ ِبيراً(( . { 11 – 10 }:
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fوب ِھ ْم((  .وفي سورة
ذكر في سورة آل عمران َ )) :ي ُقولُfونَ ِبfأَ ْف َوا ِھ ِھم َّمfا َلْ fي َ
س فِfي ُقلُ ِ
وب ِھ ْم ((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين
الفتح َ )) :ي ُقولُونَ ِبأ َ ْلسِ َن ِت ِھم َّما َل ْي َ
س فِي ُقلُ ِ
بين لفظھما وسياقھما ؟
إن السياق الذي وردت فيه كلمة )األفواه( وھي األداة التي علق  تعالى بھا حكم القول
في آية سورة آل عمران ورد فيه ذكر للمنافقين وبيان لسعة الكالم وكثرته معھم  ،والمبالغة فيه
لما في مادة )فوه( االشتقاقية من التفتح والسعة  ،و بيان مناسبة خطاب المنافقين وتحذير
صfا َب ْت ُكم ُّمصِ fي َب ٌة َقfدْ
المؤمنين منھم  ،وھذا متعلق بما تقدم ھذه اآلية في قوله تعالى )) :أَ َو َل َّمfا أَ َ
ص ْب ُتم ِّم ْث َل ْي َھا ُق ْل ُت ْم أَ َّنى َ
ھَـذا ُقلْ ھ َُو مِنْ عِ ن ِد أَ ْن ُفسِ ُك ْم إِنَّ
أَ َ
ان َف ِبإِ ْذ ِن ّ ِ َولِ َي ْع َل َم ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( .
َي ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِ

ّ َ َع َلfى ُكfل ِّ َ
صfا َب ُك ْم
ِير َ .و َمfا أَ َ
fيءٍ َقfد ٌ
ش ْ

ووردت كلمة )األلسن(  ،تلك الجارحة التي يتكلم بھا اإلنسان في آية سورة الفتح  ،في
سياق بيان حال جمع من المتخلفين عن البيعة  ،وھم من األعراب  ،وما في مادة )لسن(
االشتقاقية من الطول غير البائن  ،الدال على أن ھؤالء لم يتقرر النفاق في قلوبھم  ،فناسب ذكر
fايعُونَ َّ َ َيُ fد َّ ِ
اي ُعو َنَ fك إِ َّن َمfا ُي َب ِ
األلسن معھم  .ولما تقدم ھذه اآلية قوله تعالى  )) :إِنَّ ا َّلfذِينَ ُي َب ِ
fث َفإِ َّن َمfا َين ُك ُ
َف ْوقَ أَ ْيدِي ِھ ْم َف َمن َّن َك َ
fث َع َلfى َن ْفسِ ِ fه َو َمfنْ أَ ْو َفfى ِب َمfا َعاھَ fدَ َع َل ْيُ fه َّ َ َف َسُ fي ْؤتِي ِه أَ ْجfراً
َعظِ يما ً(( .
يربط فخر الدين الرازي ما ورد في آية سورة آل عمران بالسياق القبلي  » ،اعلم أن
صا َب ْت ُكم ُّمصِ ي َب ٌة ((  ،فذكر في اآلية األولى أنھا أصابتھم
ھذا متعلق بما تقدم من قوله  )) :أَ َو َل َّما أَ َ
بذنبھم ومن عند أنفسھم  ،وذكر في ھذه اآلية أنھا أصابتھم لوجه آخر  ،وھو أن يتميز المؤمن
عن المنافق « .1
ويربط ما تعلق في آية سورة الفتح بسياقھا القبلي أيضا  »،لما بين حال المنافقين ذكر
حال المتخلفين  ،فإن قوما من األعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول  )صلى  عليه
وسلم( لظنھم أنه يھزم  ،فإنھم قالوا  :أھل مكة يقاتلون عن باب المدينة  ،فكيف يكون حالھم إذا
دخلوا بالدھم وأحاط بھم العدو فاعتذروا «.2
ويقصد فخر الدين الرازي ما تقدم من الصنف األول  ،وھم المنافقون في قوله تعالى :
ت َّ
الس ْfوءِ َع َلْ fي ِھ ْم دَ ائ َِfرةُ
ت َوا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ َوا ْل ُم ْ
)) َو ُي َع ِّذ َب ا ْل ُم َنا ِفقِينَ َوا ْل ُم َنا ِف َقا ِ
ش ِر َكا ِ
الظا ِّنينَ ِب َّ ِ
اَ Zظنَّ َّ
سffاءتْ َمصِ ffيراً(( }سورة الفتح {6 :
ffب َّ ُ َع َلْ ffي ِھ ْم َو َل َعَ ffن ُھ ْم َوأَ َعffدَّ َل ُھْ ffم َج َھَّ ffن َم َو َ
الس ْffوءِ َو َغضِ َ
َّ
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والصنف الثاني وھم المخلفون من األعراب وھم الذين لم يستقر النفاق في قلوبھم  .فالرازي يقيم
عالقة سياقية بين اآلية وما تقدمھا  ،فكل آية وما ورد فيھا من كلمات تناسب السياق .
ويربط ابن الزبير الغرناطي ما ورد من االختالف بالمقام في كل من السياقين  ،وإن
السياق استدعى االختالف في اللفظين الختالف حال الطائفتين  ،فما ورد من مقام الحديث عن
المنافقين في آية سورة آل عمران أدى بدوره إلى االختالف في العبارة الصادرة منھم  ،بحسب
ما سبق من السياق  .وھذا ما كان في آية سورة الفتح فإن المقام فيھا مع من لم يستقر النفاق في
قلوبھم .
يقول الغرناطي  » :لما كان المراد باآلية األولى اإلخبار عن المنافقين كعبد  بن أبي
وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر  ،فقال يوم أحد ما حكى  تعالى من قولھم في المخالفين
لھم من األنصار ممن أكرمه  بالشھادة في ذلك اليوم َ )) :ل ْfو أَ َطا ُعو َنfا َمfا ُق ِتلُfوا(( }سورة آل
عمران  ، { 168 :إلى ما قالوه من ھذا ثم وروا عنه بقولھم لصالحي المؤمنين َ )) :ل ْو َن ْع َل ُم ِق َتاالً
ب مِْ fن ُھ ْم
الَّ َّت َب ْع َنا ُك ْم ((  ،فأخبر تعالى عنھم بما أكنوه من الكفر فقال تعالىُ )) :ھ ْم لِ ْل ُك ْف ِر َي ْو َم ِئ ٍذ أَ ْق َfر ُ
وب ِھ ْم((  ،فناسب اإلبالغ في قوله تعالى ِ ) :بfأ َ ْف َوا ِھ ِھم(
ان َي ُقولُونَ ِبأ َ ْف َوا ِھ ِھم َّما َل ْي َ
س فِي ُقلُ ِ
ل ِِإلي َم ِ
ما انطووا عليه  ،واستحكم في قلوبھم من الكفر .
وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب ) (...وھؤالء لم يستقر نفاقھم كاآلخرين  ،إنما أخل
بھم قرب عھدھم بالكفر  ،وإن لم يتقرر اإليمان في قلوبھم  ،لكن ال عن نفاق كنفاق اآلخرين ،
ب َ
قال تعالى مخبرا عن ھؤالء األعراب َ )) :سَ fي ُقول ُ َلَ fك ا ْل ُم َخ َّل ُفfونَ مِfنَ ْاألَ ْع َfرا ِ
ش َfغ َل ْت َنا أَ ْم َوالُ َنfا
وب ِھ ْم((  ،فعبر
اس َت ْغف ِْر َل َنا(( فعن ھؤالء قال تعالى َ )) :ي ُقولُونَ ِبأ َ ْلسِ َن ِت ِھم َّما َل ْي َ
َوأَھْ لُو َنا َف ْ
س فِي ُقلُ ِ
باأللسنة إشعارا بأن حال ھؤالء ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران «.1
وقد توسع الدكتور فاضل السامرائي في توجيه ابن الزبير الغرناطي ناظرا في سياق
اآليتين  » ،إن الموقف في آية آل عمران إنما ھو في قتال المشركين الذين جاؤوا إلى المدينة.
وأما الموقف في آية الفتح فھو في الذھاب إلى العمرة  ،وليس إلى قتال  ،فالموقف في أحد أشد
والخطر أظھر .
وأن القول في آيات آل عمران أعظم وأكبر مما في الفتح فإنھم قالواَ )) :ل ْfو َن ْع َلُ fم ِق َتfاالً
الَّ َّت َب ْع َنا ُك ْم(( فھم كانوا مصرين على عدم المشاركة في القتال  ،راضين بقعودھم  ،ولم يكتفوا
بذلك بل كانوا يخذلون غيرھم ويزينون لھم القعود  ،فقد قال عنھم سبحانه إنھم قالوا إلخوانھم :
)) َل ْو أَ َطا ُعو َنا َما ُق ِتلُوا((  ،فھم لم يندموا بل كانوا يرون ذلك من بعد النظر  .وأما المخلفون
الذين ذكروا في سورة الفتح فإنھم قالوا َ )) :
اسَ fت ْغف ِْر َل َنfا((  ،فاعتذروا
ش َfغ َل ْت َنا أَ ْم َوالُ َنfا َوأَھْ لُو َنfا َف ْ
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عن عدم الذھاب إلى العمرة بالشغل  ،وأنھم طلبوا االستغفار من الرسول  ،فھم أظھروا للرسول
أنھم مقصرون  ،وأنھم مذنبون فطلبوا االستغفار وأنه كان لھم عذرا  ،ولم يظھر األولون ذلك
بل كانوا راضين بما فعلوا مخلين لغيرھم نادمين وال طالبين لمغفرة  .فقول أصحاب أحد أكبر
وأعظم وموقفه أخطر وأكبر فناسب أن يذكر فيھم ما ھو أكبر وھو األفواه وناسب ذكر األلسنة
في آية الفتح « .1
ُ َ
ُ
َ
َ
fام إِالَّ َمfا
في سورة المائدة َ )) :يا أ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أ ْو ُفو ْا ِبا ْل ُع ُقو ِد أ ِح َّلfتْ َل ُكfم َب ِھي َمfة األ ْن َع ِ
الص ْي ِد َوأَن ُت ْم ُح ُر ٌم إِنَّ ّ َ َي ْح ُك ُم َمfا ُي ِريُ fد َ .يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا الَ ُت ِحلُّfو ْا
ُي ْت َلى َع َل ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِح ِّلي َّ

ش َعآئ َِر ّ ِ َوالَ ال َّ
َ
ضfالً ِّمfن
ش ْھ َر ا ْل َح َرا َم َوالَ ا ْل َھدْ َ
ي َوالَ ا ْل َقآلئِfدَ َوال آ ِّمfينَ ا ْل َب ْيfتَ ا ْل َحَ fرا َم َي ْب َت ُغfونَ َف ْ
اص َطادُو ْا َوالَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
ج ِد ا ْل َح َfر ِام
ش َنآنُ َق ْو ٍم أَن َ
ض َوانا ً َوإِ َذا َح َل ْل ُت ْم َف ْ
َّر ِّب ِھ ْم َو ِر ْ
fن ا ْل َم ْسِ f
صfدُّو ُك ْم َع ِ
ان َوا َّت ُقو ْا ّ َ إِنَّ ّ َ َ
شدِي ُد
أَن َت ْع َتدُو ْا َو َت َع َاو ُنو ْا َع َلى ا ْل ِّ
بر َوال َّت ْق َوى َوالَ َت َع َاو ُنو ْا َع َلى اإلِ ْث ِم َوا ْلعُدْ َو ِ
ا ْل ِع َقا ِ
ب(( . {2 – 1 }:

الر ْؤ َيfا ِبfا ْل َحقِّ َل َتfدْ ُخلُنَّ ا ْل َم ْسِ fجدَ ا ْل َح َfرا َم إِن
سfو َل ُه ُّ
صfدَ قَ َّ ُ َر ُ
وفي سورة الفتح َ )) :ل َقfدْ َ
َ
ُون َذلَِ fك
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ
شاء َّ ُ آ ِمنِينَ ُم َح ِّلقِينَ ُرؤُ َ
ص ِرينَ َال َت َخا ُفونَ َف َعلِ َم َما َلْ fم َت ْع َل ُمfوا َف َج َعfل َ مِfن د ِ
fاZ
ين ُك ِّلِ fه َو َك َفfى ِب َّ ِ
َف ْتحا ً َق ِريبا ً  .ھ َُو ا َّلذِي أَ ْر َسلَ َر ُ
ِيfن ا ْل َحfقِّ لِ ُي ْظ ِھ َfرهُ َع َلfى الfدِّ ِ
سfو َل ُه ِبا ْل ُھfدَ ى َود ِ

َّ
َ
fجداً
سَّ f
fار ُر َح َمffاء َب ْي َ fن ُھ ْم َتfَ fرا ُھ ْم ُر َّكعfا ً ُ
شِ fھيداً ُّ .م َح َّمٌ fد َّر ُ
سffول ُ ِ َوا َّلfذِينَ َم َعُ fه أَشِ ffدَّ اء َع َلffى ا ْل ُك َّفِ f
fجو ِد َذلَِ fك َمَ fثلُ ُھ ْم فِfي ال َّت ْfو َرا ِة
س ُ
ض َوانا ً سِ ي َما ُھ ْم فِي ُو ُجو ِھ ِھم ِّمfنْ أَ َث ِfر ال ُّ
ضالً ِّمنَ َّ ِ َو ِر ْ
َي ْب َت ُغونَ َف ْ
اع لِ َيغ َ
ب ُّ
ش ْطأ َ ُه َف َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َ
ِيظ
الز َّر َ
سو ِق ِه ُي ْع ِج ُ
اس َت َوى َع َلى ُ
اس َت ْغ َل َظ َف ْ
آز َر ُه َف ْ
َو َم َثلُ ُھ ْم فِي ْاإلِن ِج ِ
الصال َِحا ِ
ت ِم ْن ُھم َّم ْغف َِfر ًة َوأَ ْجfراً َعظِ يمfا ً(( 29 – 27 }:
ار َو َعدَ َّ ُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ِب ِھ ُم ا ْل ُك َّف َ
{.
fول َولِfذِي
ِلر ُ
سfولِ ِه مِfنْ أَھْ ِfل ا ْل ُق َfرى َفلِ َّلِ fه َول َّ
وفي سورة الحشرَّ )) :مfا أَ َفfاء َّ ُ َع َلfى َر ُ
س ِ
fي َال َي ُكffونَ دُو َلfً fة َب ْ fينَ ْاألَ ْغ ِن َيffاء ِمffن ُك ْم َو َمffا آ َتffا ُك ُم
يل َكْ f
fن َّ
السfِ fب ِ
ِين َوا ْبِ f
ا ْل ُق ْر َبffى َوا ْل َي َتffا َمى َوا ْل َم َسffاك ِ
سول ُ َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َھfا ُك ْم َع ْنُ fه َفfان َت ُھوا َوا َّت ُقfوا َّ َ إِنَّ َّ َ َ
شfدِي ُد ا ْل ِع َقfا ِ
ب ِ .ل ْل ُف َق َfراء ا ْل ُم َھfا ِج ِرينَ
الر ُ
َّ
سfو َل ُه
ص ُfرونَ َّ َ َو َر ُ
ض َfوانا ً َو َين ُ
ضfالً مِّfنَ َّ ِ َو ِر ْ
ِيfار ِھ ْم َوأَ ْم َfوالِ ِھ ْم َي ْب َت ُغfونَ َف ْ
ا َّلذِينَ أُ ْخ ِر ُجوا مِن د ِ
الصا ِد ُقونَ (( .{ 8 – 7 }:
أ ُ ْو َل ِئ َك ُھ ُم َّ
ضالً مِّfنَ
ض َوانا ً((  ،وفي سورة الفتح َ )) :ف ْ
ضالً ِّمن َّر ِّب ِھ ْم َو ِر ْ
ذكر في سورة المائدة َ )) :ف ْ
ض َfوانا ً((  .ويأتي السؤال  :ما وجه
َّ ِ َو ِر ْ
ضfالً ِّمffنَ َّ ِ َو ِر ْ
ض َfوانا ً((  .وفي سورة الحشرَ )) :ف ْ
المناسبة في اآليات بين لفظھما وسياقھما .
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إن كلمة )الرب( وھي إصالح الشيء والقيام عليه مع التلطف والتأنيس  ،يرتبط
ض َوانا ً((  ،متعلق
ضالً ِّمن َّر ِّب ِھ ْم َو ِر ْ
بسياقات محددة وما ورد في آية سورة المائدة من قوله َ )) :ف ْ
بسياق اآلية في قوله تعالى َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَ ْو ُفو ْا ِبا ْل ُع ُقو ِد أُ ِح َّلتْ َل ُكم َب ِھي َم ُة األَ ْن َع ِام إِالَّ َمfا
الص ْي ِد َوأَن ُت ْم ُح ُر ٌم إِنَّ ّ َ َي ْح ُك ُم َما ُي ِري ُد((  .وھذا السياق لم يرد قبل اآلية
ُي ْت َلى َع َل ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِح ِّلي َّ
ض َوانا ً(( ،
ضالً ِّمنَ َّ ِ َو ِر ْ
التي ورد فيھا َ )) :ف ْ
وفي سورتي الفتح والحشر كان السياق القبلي لھما سياق البشارة واإلنعام  .ففي سورة
ين ُك ِّلِ fه
سل َ َر ُ
الفتح جاء قوله تعالى )) :ھ َُو ا َّلذِي أَ ْر َ
ِيfن ا ْل َحfقِّ لِ ُي ْظ ِھ َfرهُ َع َلfى الfدِّ ِ
سو َل ُه ِبا ْل ُھدَ ى َود ِ
اَ Z
سfو ِل ِه مِfنْ أَھْ ِfل
َو َك َفى ِب َّ ِ
ش ِھيداً((  .وفي سورة الحشر جاء قوله تعالى َّ )) :ما أَ َفاء َّ ُ َع َلfى َر ُ
fي َال َي ُكfونَ دُو َل ًfة َبْ fينَ
يل َك ْ
fن َّ
ول َولِذِي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوا ْل َم َ
ِلر ُ
ا ْل ُق َرى َفلِ َّل ِه َول َّ
الس ِfب ِ
س ِ
ِين َوا ْب ِ
سfاك ِ
سffول ُ َف ُخ ُ fذوهُ َو َمffا َن َھffا ُك ْم َع ْن ُ fه َفffان َت ُھوا َوا َّت ُقffوا َّ َ إِنَّ َّ َ َ
ش fدِي ُد
الر ُ
ْاألَ ْغ ِن َيffاء ِمffن ُك ْم َو َمffا آ َتffا ُك ُم َّ
ا ْل ِع َقا ِ
ب(( .
يربط ابن الزبير الغرناطي بين السياق القبلي وما ورد في كل آية من اآليات السابقة
ويفصل في مقام الخطاب  ،ويقول  » :إن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب واستلطاف  ،وقد
أحرز قوله ِّ ) :مffن َّر ِّب ِھْ fم( ھذه المعاني الثالثة حسبما يتبين بعد  ،ومن التأنيس أيضا افتتاح
خطاب من قصد بھا بقوله َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا(( مع أنھم نھوا عن عدة منھيات  ،والنھي مما
يثير الخوف لمن قصد بالنھي  ،ثم يحكمه ويقويه ما وصف به آم البيت الحرام من ابتغاء الفضل
والرضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله ) :من ربھم( إذ ال يحصل ذلك من أن لو
قيل  :يبتغون فضال من   ،عوض قوله  :من ربھم  ...كما أن ھذه اإلضافة في قوله ) :مfن
ربھffم( مشعرة إذا اقترن بھا بعض القرائن بالتلطف  ،والتقريب  ،وتأنيس من عني بھا ،
وتخويف من انتھك حرمة من جرت الكناية عنه بھا تخصيصا  ،وتأنيسا  ،فلھذا خص ھذا
الموضوع بھا وقدم أيضا تأنيس من خوطب بالنھي إذا ھم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف ..
فلمجموع ما قصد في ھذه اآلية من التأنيس والتخويف واالستلطاف خصت بما ورد فيھا .
أما آية الفتح فلم ينجر فيھا تخويف مرتكب وال بنيت على ذلك وال داعية إلى ما
يستدعيه التأنيس كما في آية المائدة  ،وھذا مع أن المذكورين في آية الفتح أعظم األمة قدرا
وأجلھم خطرا وھم أھل المزية واالختصاص فلم تبن اآلية إال على مدحھم وبيان مزيتھم التي ال
يدركھا غيرھم  ،ولم ينجر فيھا تخويف مرتكب يدعوا إلى تأنيس من خوطب بھا كما في آية
المائدة  ،بل وردت ھذه مورد البشارة وتعريف حال اإلنعام .
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وعلى ذلك وردت آية الحشر من الثناء والمدحة ولم يتخللھا نھي وال ورود تفصيل
بذكر مخالفي تلك الحال « .1
ف َع ْن ُه
ص َر ْ
يم َّ .من ُي ْ
ص ْيتُ َر ِّبي َع َذ َ
اف إِنْ َع َ
في سورة األنعام ُ )) :قلْ إِ ِّن َي أَ َخ ُ
اب َي ْو ٍم َعظِ ٍ
س ْس َك
ف َل ُه إِالَّ ھ َُو َوإِن َي ْم َ
ض ٍّر َفالَ َكاشِ َ
س ْس َك ّ ُ ِب ُ
َي ْو َم ِئ ٍذ َف َقدْ َر ِح َم ُه َو َذلِ َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل ُم ِبينُ َ .وإِن َي ْم َ
ِب َخ ْي ٍر َف ُھ َو َع َلى ُكل ِّ َ
ُير(( .{ 17 – 15 }:
ش ْيءٍ َقد ٌ
fاس إِن ُكنُ fت ْم ِفffي َ
شٍّ fك ِّمffن دِي ِنffي َفfالَ أَ ْع ُبُ fد ا َّلfذِينَ
وفي سورة يونس ُ )) :قfلْ َيffا أَ ُّي َھffا ال َّنُ f
ُون ّ ِ َو َلـكِنْ أَ ْع ُبُ fد ّ َ ا َّلfذِي َي َت َو َّفfا ُك ْم َوأُم ِْfرتُ أَنْ أَ ُكfونَ مِfنَ ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ َ .وأَنْ أَقِْ fم
َت ْع ُبدُونَ مِن د ِ
ين َحنِيفا ً َوالَ َت ُكو َننَّ مِنَ ا ْل ُم ْ
ض ُّر َك َفإِن
ُون ّ ِ َما الَ َين َف ُع َك َوالَ َي ُ
ش ِركِينَ َ .والَ َتدْ ُع مِن د ِ
َو ْج َھ َك لِلدِّ ِ
َف َع ْلتَ َفإِ َّن َك إِذاً مِّنَ َّ
ف َل ُه إِالَّ ھ َُfو َوإِن ُي ِfردْ َك ِب َخ ْي ٍfر َفfالَ
الظالِمِينَ َ .وإِن َي ْم َ
ض ٍّر َفالَ َكاشِ َ
س ْس َك ّ ُ ِب ُ
يب ِب ِه َمن َي َ
الرحِي ُم(( .{ 107 – 104 }:
ور َّ
شا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه َوھ َُو ا ْل َغ ُف ُ
ص ُ
ضلِ ِه ُي َ
َرآدَّ لِ َف ْ
ذكر في سورة األنعام َ )) :وإِن َي ْم َس ْس َ fك ِب َخ ْيfٍ fر((  ،وفي سورة يونسَ )) :وإِن ُيfِ fردْ َك
ِب َخ ْي ٍر((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما .
يربط ابن الزبير الغرناطي بين اللفظ والسياق  ،ويرى أن مبنى السياق دال على اإلرادة
في آية سورة يونس وما سبقھا من آيات تعكس ھذه اإلرادة  ،ومنھا أن كلمة  حقت وأنھا نافذة
في خلقه وإن مشيئته سبحانه وتعالى غالبة كل شيء  .ومبنى السياق في آية سورة األنعام لم يرد
فيه ذكر لھذه األشياء  ،بل وورد فيه الخوف من المعصية والوقوع في العقاب .
يقول الغرناطي  » :تقدم قبل ھذه اآلية – في سورة يونس – قوله تعالى )) :إِنَّ ا َّلfذِينَ
َح َّقffتْ َع َل ْ fي ِھ ْم َكلِ َمffتُ َر ِّب َ fك الَ ُي ْؤ ِم ُنffونَ (( }سورة يونس  ، {96:فھو إعالم منه سبحانه بجري
الخالئق على ما قدر لھم أزال وسبق به حكمه تعالى  ،ثم أعقب بقوله تعالى َ )) :و َل ْfو َ
شfاء َر ُّبَ fك
ض ُكلُّ ُھ ْم َجمِيعا ً(( }سورة يونس  ، {99:فھذا تأكيد للغرض المذكور من جري
آل َمنَ َمن فِي األَ ْر ِ
العباد على ما قدر لھم وما شاء سبحانه فيھم وإن ذلك ال يرده راد وال يعارضه معارض ،
ض ِل ِه(( أتم مناسبة  ،ثم قد وقع بعد ھذا قوله
فناسب ھذا قوله تعالى َ )) :وإِن ُي ِردْ َك ِب َخ ْي ٍر َفالَ َرآدَّ لِ َف ْ
يب ِب ِه َمن َي َ
شا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه((  ،وإصابته سبحانه من يشاء بالخير ھو المراد بقوله
ص ُ
تعالى ُ )) :ي َ
في آية اإلنعام َ )) :وإِن َي ْم َس ْس َك ِب َخ ْي ٍر((  ،فاجتمع في آية يونس األمران معا وكأن قد قيل فيھا :
وإن يمسسك بخير يردك به فال راد لما أصابك به وأراده لك  ،ففي ھذه اآلية إمعان المقصود
وتأكيده ما ليس في آية األنعام ليطابق ھذا التأكيد واإلمعان ما تقدم من قوله )) :إِنَّ ا َّلfذِينَ َح َّقfتْ
َع َل ْي ِھ ْم َكلِ َمتُ َر ِّب َك َال ُي ْؤ ِم ُنونَ (( .
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س ْس َك ِب َخ ْي ٍر َف ُھ َfو
ولم يتقدم في آية األنعام مثل ھذا فوقع االكتفاء ھناك بقوله َ )) :وإِن َي ْم َ
َع َلى ُكل ِّ َ
ُير(( فجاء كل من ھذا على أتم مناسبة «.1
ش ْيءٍ َقد ٌ
يل ّ ِ إِن َي َّت ِب ُعfونَ
في سورة األنعام َ )) :وإِن ُتطِ ْع أَ ْك َث َر َمن فِfي األَ ْر ِ
ض ُيضِ fلُّو َك َعfن َس ِfب ِ
إِالَّ َّ
صونَ  .إِنَّ َر َّب َك ھ َُو أَ ْع َل ُم َمن َيضِ ل ُّ َعن َس ِبيلِ ِه َوھ َُو أَ ْع َلُ fم ِبا ْل ُم ْھ َتfدِينَ ((
الظنَّ َوإِنْ ُھ ْم إِالَّ َي ْخ ُر ُ
. {117 – 116 }:
وفي سورة النجم )) :إِنَّ ا َّلfذِينَ َال ُي ْؤ ِم ُنfونَ ِب ْ
fاآلخ َِر ِة َل ُي َسُّ fمونَ ا ْل َم َال ِئ َك َfة َت ْسِ fم َي َة ْاألُن َثfى .
الظنَّ َوإِنَّ َّ
َو َما َل ُھم ِب ِه مِنْ عِ ْل ٍم إِن َي َّت ِب ُعونَ إِ َّال َّ
الظنَّ َال ُي ْغنِي مِنَ ا ْل َحقِّ َ
ض َعfن َّمfن
ش ْيئا ً َ .فfأَ ْع ِر ْ
ضلَّ َعن
َت َو َّلى َعن ذ ِْك ِر َنا َو َل ْم ُي ِردْ إِ َّال ا ْل َح َيا َة الدُّ ْن َيا َ .ذلِ َك َم ْب َل ُغ ُھم ِّمنَ ا ْل ِع ْل ِم إِنَّ َر َّب َك ھ َُو أَ ْع َل ُم ِب َمن َ
س ِبيلِ ِه َوھ َُو أَ ْع َل ُم ِب َم ِن اھْ َتدَ ى(( .{ 30 – 27 }:
َ
fون َ .وإِنَّ َلَ fك
وفي سورة القلم )) :ن َوا ْل َق َل ِم َو َمfا َي ْسُ fطرُونَ َ .مfا أَنfتَ ِبن ِْع َمِ fة َر ِّبَ fك ِب َم ْج ُن ٍ
يمَ .ف َس ُت ْبصِ ُر َو ُي ْبصِ ُرونَ ِ .بأَي ِّي ُك ُم ا ْل َم ْف ُتونُ  .إِنَّ َر َّب َك ھ َُو
َألَ ْجراً َغ ْي َر َم ْم ُن ٍ
ون َ .وإِ َّن َك َل َعلى ُخلُ ٍق َعظِ ٍ
س ِبيلِ ِه َوھ َُو أَ ْع َل ُم ِبا ْل ُم ْھ َتدِينَ (( .{ 7 – 1 }:
ضل َّ َعن َ
أَ ْع َل ُم ِب َمن َ

س ِfبي ِل ِه((  ،وفي سورة النجم  )) :أَ ْع َلُ fم
ذكر في سورة األنعام )) :أَ ْع َل ُم َمن َيضِ fل ُّ َعfن َ
س ِبيلِ ِه((  .ويأتي السؤال  :ما
ضل َّ َعن َ
س ِبيلِ ِه((  ،وفي سورة القلم )) :أَ ْع َل ُم ِب َمن َ
ضل َّ َعن َ
ِب َمن َ
وجه المناسبة في اآليات بين لفظھما وسياقھما ؟
يربط الخطيب االسكافي ما ورد في آية سورة األنعام وما سبقھا وما تالھا من سياق
نحوي  ،ويرى أنھا بدأت بحرف شرط )إن( وتأخرت عنھا آية بحرف شرط يبدأ بـ)إن(  .وآية
سورة القلم لم تتعلق بسياق نحوي  ،ولم يليھا حرف )إن( فناسب كل آية ما ورد فيھا من أفعال .
س ِfبي ِل ِه((  ،أي المأمورين
يقول اإلسكافي  » :قوله )) :إِنَّ َر َّب َك ُھ َو أَ ْع َل ُم َمن َيضِ fل ُّ َعfن َ
يضل عن سبيله ،أزيد أم عمرو ؟ وھذا المعنى يقتضيه ما تقدم ھذه اآلية  ،وما جاء بعدھا مما
يل ّ ِ((  ،أي إن تطع
تعلق بھا فالذي قبلھا َ )) :وإِن ُتطِ ْع أَ ْك َث َر َمن فِي األَ ْر ِ
ض ُيضِ ُّلو َك َعfن َس ِfب ِ
الكفار يضلوك عن طاعة  وعبادته  ،وثم أخبر أنه يعلم من الذين يغوونه ويضلونه ومن الذين
ال يتمكنون من إضالله  .وبعد ھذه اآلية َ )) :وإِنَّ َكثِيراً َّل ُيضِ لُّونَ ِبأَھْ َوا ِئ ِھم ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم إِنَّ َر َّب َك ھ َُو
أَ ْع َل ُم ِبا ْل ُم ْع َتدِينَ (( }سورة األنعام .{119 :
س ِfبيلِ ِه(( فمعناه غير معنى ما في اآلية
ضل َّ َعfن َ
وأما قوله )) :إِنَّ َر َّب َك ھ َُو أَ ْع َل ُم ِب َمن َ
األولى  ،أي  أعلم بأحوال من ضل  ،كيف كان ابتداء ضالله وما يكون من مآله أ يصر على
س ُت ْبصِ ُر َو ُي ْبصِ ُرونَ ِ .بأَي ِّي ُك ُم ا ْل َم ْف ُتونُ (( « .2
باطله أم يرجع عنه إلى حقه  ،وقبلھا َ )) :ف َ
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ويرى محمود الكرماني أن الفرق بين التعبيرين في الداللة المتحصلة منھما  ،وتشير
تلك الداللة » أن ما في ھذه السورة – األنعام – معناه  :يعلم أيھم يطيعه من قوله َ )) :وإِن ُتطِ ْfع
يل ّ ِ((  .وما في القلم معناه  :أعلم بما كان وبما يكون عن
أَ ْك َث َر َمن فِي األَ ْر ِ
ض ُيضِ لُّو َك َعن َس ِب ِ
س ُت ْبصِ ُر َو ُي ْبصِ ُرونَ ِ .بأَي ِّي ُك ُم ا ْل َم ْف ُتونُ (( «.1
أحوال من ضل  ،بدليل قوله َ )) :ف َ
وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى السياق النحوي في األفعال  ،ويرى أن كل آية
مرتبطة بما تقدمھا من أفعال  ،ويقول  » :إن آية األنعام قد اكتنفھا من غير الماضي من األفعال
واإلعالم بما يكون قطعيا أو يتوقع في المآل ما يقتضي المناسبة في النظم  ،ولو ورد غير
الماضي ھنا لما ناسب وال الءم .
أما آية النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالىَ )) :والَّ fن ْج ِم إِ َذا ھَ َfوى َ .مfا َ
ضfل َّ
صا ِح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى(( سورة النجم  ، 2 – 1 :فقال تعالى مشيرا إلى حالھم )) :إِنَّ َر َّب َك ھ َُو أَ ْع َل ُم
َ
س ِبيلِ ِه(( فبرأ نبيه )صلى  عليه وسلم( مما نسبوا إليه وأثبت ذلك لھم بكناية
ضل َّ َعن َ
ِب َمن َ
وتعريض أوقع في نفوسھم من اإلفصاح بتعيينھم .
fون((  ،وقوله
وأما آية القلم فإنه لما تقدم فيھا قوله تعالى َ )) :مfا أَنfتَ ِبن ِْع َمِ fة َر ِّبَ fك ِب َم ْج ُن ٍ
س ُت ْبصِ ُر َو ُي ْبصِ ُرونَ ِ .بأَي ِّي ُك ُم ا ْل َم ْف ُتونُ ((  ،تھديدا لھم وتعريفا بكذبھم في قولھم حين
تعالى َ )) :ف َ
س ِfبيلِ ِه(( فسجلت ھذه
ضfل َّ َعfن َ
نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك تعالى )) :إِنَّ َر َّب َك ھ َُfو أَ ْع َلُ fم ِب َمfن َ
الكناية بضاللھم وكذبھم وتناسب ھذا كله أوضح تناسب «.2
ِب ا ْل ُم ْع َتfدِينَ َ .والَ ُت ْفسِ fدُو ْا
ض ُّرعا ً َو ُخ ْف َي ًة إِ َّن ُه الَ ُيح ُّ
في سورة األعراف )) :ادْ ُعو ْا َر َّب ُك ْم َت َ
يب ِّمنَ ا ْل ُم ْحسِ نِينَ َ .وھ َُو ا َّلذِي
فِي األَ ْر ِ
صالَ ِح َھا َوادْ ُعوهُ َخ ْوفا ً َو َط َمعا ً إِنَّ َر ْح َمتَ ّ ِ َق ِر ٌ
ض َب ْعدَ إِ ْ
ت َفأ َ َ
اح ُب ْ
س ْق َناهُ ِل َب َل ٍد َّم ِّي ٍ
نز ْل َنا ِب ِه ا ْل َماء
س َحابا ً ِث َقاالً ُ
شراً َب ْينَ َيدَ ْي َر ْح َم ِت ِه َح َّتى إِ َذا أَ َق َّلتْ َ
الر َي َ
ُي ْرسِ ل ُ ِّ
َفأ َ ْخ َر ْج َنا ِب ِه مِن ُكل ِّ ال َّث َم َرا ِ
مو َتى َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ (( .{ 57 – 55 }:
ت َك َذلِ َك ُن ْخ ِر ُج ا ْل ْ
ف َمدَّ ِّ
الظل َّ َو َل ْو َ
شfاء َل َج َع َلُ fه َسfاكِنا ً ُثَّ fم َج َع ْل َنfا
وفي سورة الفرقان )) :أَ َل ْم َت َر إِ َلى َر ِّب َك َك ْي َ
س َباتا ً
ال َّ
ض َناهُ إِ َل ْي َنا َق ْبضا ً َيسِ يراً َ .وھ َُو ا َّلذِي َج َعلَ َل ُك ُم ال َّل ْيل َ لِ َباسا ً َوال َّن ْو َم ُ
س َع َل ْي ِه دَ لِيالً ُ .ث َّم َق َب ْ
ش ْم َ
دَي َر ْح َم ِت ِه َوأَ َ
اح ُب ْ
ار ُن ُ
السfمَاءِ َمfا ًء
نز ْل َنا مِfنَ َّ
شراً َبيْنَ َي ْ
الر َي َ
سل َ ِّ
شوراً َ .وھ َُو ا َّلذِي أَ ْر َ
َو َج َعل َ ال َّن َھ َ
َط ُھوراً(( .{ 48 – 45 }:
اح ُب ْ
اح
الر َي َ
سل َ ِّ
شراً((  ،وفي سورة الفرقان)) :أَ ْر َ
الر َي َ
ذكر في سورة األعرافُ )) :ي ْرسِ ل ُ ِّ
ُب ْ
شراً((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
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ھناك قاعدة في الفعل المستقبل ھي  :أن الفعل المستقبل إذا أتي به في حالة اإلخبار عن
وجود الفعل كان ذلك من اإلخبار بالفعل الماضيِ ؛ وذاك ألن الفعل المستقبل يوضح الحال التي
يقع فيھا  ،ويستحضر تلك الصورة  ،حتى كأن السامع يشاھدھا  ،وليس كذلك الفعل الماضي .1
لذا يرى الخطيب اإلسكافي أن اختالف اللفظين نتيجة االستعمال السياقي لألفعال وما
تقدمھا  ،وإن استعمال الفعلين في اآليتين جاء للمناسبة بين الفعل المستقبل )يرسل( وما ورد قبله
في السياق  .وقد تقدم في سياق سورة األعراف فعل )تضرع( بصيغة المستقبل ،فناسب أن تقابله
اإلجابة بالفعل )يرسل( في المستقبل أيضا  ،ولما في ذلك من الحث على اإلقبال على الدعاء
وانتظار اإلجابة في المستقبل  ،إذ لعل اإلبطـاء ھو خير من التعجيل في اإلجابة .
وفي آية سورة الفرقان لما تقدم استعمال أفعال كلھا دالة على الماضي )مffدّ وجعffل
وقبض( ناسب أن يأتي الفعل داال على المضي )أرسل(  ،ولم يسبق آية سورة الفرقان دعاء ،
بل سبقھا تعداد للنعم  ،وكل ھذه النعم بقدرة  تعالى كانت وال زالت  ،وفي ذلك تنبيه لإلنسان
عن الغفلة في قابل أيامه أن ينسى ماضيھا  ،وھي دعوة للتفكر في أن تالشي الظل سيصبح شيئا
من الماضي  ،واليوم الذي أنت فيه سيكون أمسا فناسب استعمال الماضي .
فضال عن أن ما ورد في سورة األعراف من ذكره تعالى خلق السماوات واألرض وھو
ما ال تكرر فيه وھو أمر غيبي  ،ناسب أن يأتي بالفعل المضارع الذي يدل على تكرار الحدث
وتواليه وھو دعاء اإلنسان وتضرعه إلى  خوفا وطمعا  .ھذا بخالف ما جاء في سورة
الفرقان فإنه تحدث جل وعال في أشياء تتكرر يوميا وھو أمر دنيوي محسوس  ،من مد الظل
وتعاقب الليل والنھار  ،فناسب أن يأتي بالفعل الماضي الدال على االنقطاع وعدم التكرار إال
بقرينة تصرفه إلى ذلك .
يقول  » :إن اآلية في سورة األعراف جاء فيھا ) ُي ْرسِ fل ُ( بلفظ المستقبل ؛ ألن قبلھا :
صfالَ ِح َھا
fب ا ْل ُم ْع َتfدِينَ َ .والَ ُت ْفسِ fدُو ْا ِفffي األَ ْر ِ
ض َب ْعffدَ إِ ْ
ضfُّ fرعا ً َو ُخ ْف َيfً fة إِ َّنُ fه الَ ُي ِحُّ f
))ادْ ُعffو ْا َر َّب ُك ْ fم َت َ
َوادْ ُعوهُ َخ ْوفا ً َو َط َمعا ً إِنَّ َر ْح َمتَ

يب ِّمfنَ ا ْل ُم ْحسِ fنِينَ ((  ،فكان في ذلك بعث على الدعاء
ّ ِ َق ِر ٌ

والتضرع  ،وتعليق الخوف والطمع بما يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق  الخلق من
النعم فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع للداعين  ،وأدعى لھم إلى الدعاء .
وأما في سورة الفرقان  ،ومجيء ھذا اللفظ فيھا بلفظ الماضي ؛ فألن قبل اآلية )) :أَ َلْ fم
ف مَدَّ ِّ
سا ِكنا ً ُث َّم َج َع ْل َنا ال َّ
الظلَّ َو َل ْو َ
ض َنا ُه إِ َل ْي َنا
س َع َل ْي ِه دَ لِيالً ُ .ث َّم َق َب ْ
ش ْم َ
شاء َل َج َع َل ُه َ
َت َر إِ َلى َر ِّب َك َك ْي َ
fار ُن ُ
شfوراًَ .وھ َُfو ا َّلfذِي
سَ fباتا ً َو َج َعfلَ ال َّن َھ َ
َق ْبضا ً َيسِ يراً َ .وھ َُو ا َّلذِي َج َعل َ َل ُك ُم ال َّل ْيل َ لِ َباسfا ً َوال َّن ْfو َم ُ
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شراً َب ْينَ َيدَ ْي َر ْح َم ِت ِه َوأَ َ
اح ُب ْ
اء َط ُھوراً((  ،فلما عدد أنواع ما أنعم
السمَاءِ َم ً
نز ْل َنا مِنَ َّ
الر َي َ
أَ ْر َسلَ ِّ
 ،وكان إرسال الرياح من جملته عده مع ما تقدمه  ،وأخبر منه عما فعله وأوجده «.1
وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى السياق الداللي  ،ويرى أنه ھو الذي أدى إلى اختالف
اللفظين  ،ويقول عن السياق الداللي في  » :آية األعراف لما تقدمھا قوله تعالى)) :إِنَّ َر َّب ُكُ fم ّ ُ
َ
الس َم َاوا ِ
ش((  ،فذكر سبحانه ما تقرر
ام ُث َّم ْ
ت َواألَ ْر َ
ا َّلذِي َخ َلقَ َّ
اس َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
ض فِي سِ َّت ِة أ َّي ٍ
وتحصل من خلق السماوات واألرض مما ال تكرر فيه  ،وھما من أعظم آياته ،وأعقب سبحانه
fار((  ،وأورد ما
ش(( ) (...فقال سبحانه ُ )) :ي ْغشِ fي ال َّل ْيfل َ ال َّن َھ َ
بقوله ُ )) :ثَّ fم ْ
اسَ fت َوى َع َلfى ا ْل َع ْfر ِ
يتوالى بطول نواله العالم بمشيئته ويتجدد عليھم مما به قوام حالھم إلى انقضاء األمد المحدود
ومجيء اليوم الموعود  ،واتبع ھذا التعريف بما يجاري الجمل االعتراضية حال الكالم مما يالئم
ويناسب ذلك تعريفه بقوله )) :أَالَ َل ُه ا ْل َخ ْلقُ َواألَ ْم ُر(( فأعلم باعتراضه لخلق ذلك كله وتصرف
ب ا ْل َعffا َلمِينَ (( وأمر
fار َك ّ ُ َر ُّ
أمره في الجميع بما شاء  ،وأخبر بتعاليه وعظمته فقال َ )) :ت َبَ f
عباده بالدعاء والتضرع إليه وحذرھم وذكرھم باستصحاب الخوف  ،وتلك حال الموقنين إذ ال
يؤمن مكره إلى التذكير بجليل المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه فقال َ )) :وھ َُfو ا َّلfذِي ُي ْرسِ fل ُ
fاح ُب ْ
شffراً َبfيْنَ َيffدَ ْي َر ْح َم ِتِ fه((  ،فانتظم آخر الكالم بأوله  ،وارتبط عوده ببدئه  ،وتناسب
الر َي َ
ِّ
أوضح التناسب بما يفھمه الفعل المضارع من التكرر من حيث ال يمنع ذلك  ،ولو ورد ھنا بلفظ
الماضي لما ناسب لما يقتضيه االنقطاع إال لحامل « .2
ويقول عن السياق الداللي في آية الفرقان » ورد قبلھا ذكر ھذه الدالالت وواضح ھذه
الشواھد وقد تقيد زمان خلقھا وجعلھا بالماضي في خمس كرات مع أنھا مما يتكرر في اآليات
ويتوالى  ،وكذا في مطلع السورة وما وقع بعده مما يعتبر به وليس بإخبار أخروي فأتبع سبحانه
fاح ُب ْ
شfراً((  ،ولم يكن ورود المستقبل ھنا
الر َي َ
ذلك بموافق مناسب فقال َ )) :وھ َُfو ا َّلfذِي أَ ْر َسfلَ ِّ
ليناسب  ،فجاء على ما يجب « .3
في سورة يونس َ )) :وإِ َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ
fض ا َّلfذِي َنعُِ fد ُھ ْم أَ ْو َن َت َو َّف َي َّنَ fك َفإِ َل ْي َنfا َم ْfر ِج ُع ُھ ْم ُثَّ fم ّ ُ
َ
سولُ ُھ ْم ُقضِ َي َب ْي َن ُھم ِبا ْلق ِْسطِ َو ُھ ْم الَ ُي ْظ َلمُونَ
سول ٌ َفإِ َذا َجاء َر ُ
ش ِھي ٌد َع َلى َما َي ْف َعلُونَ َ .ولِ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة َّر ُ
َو َي ُقولُونَ َم َتى ھ َ
ض ّfراً َوالَ َن ْفعfا ً إِالَّ َمfا َ
صا ِدقِينَ ُ .قل الَّ أَ ْملُِ fك لِ َن ْفسِ fي َ
َـذا ا ْل َو ْع ُد إِن ُكن ُت ْم َ
شfاء ّ ُ
fاع ًة َوالَ َي ْسَ fت ْق ِدمُونَ ُ .قfلْ أَ َرأَ ْيُ fت ْم إِنْ أَ َتfا ُك ْم َع َذا ُبُ fه
س َ
لِ ُكل ِّ أُ َّم ٍة أَ َجل ٌ إِ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم َفالَ َي ْس َتأْخ ُِرونَ َ
َب َيات fا ً أَ ْو َن َھffاراً َّمَ f
fاذا َي ْس َ fت ْع ِجل ُ ِم ْن ُ fه ا ْل ُم ْج ِر ُمffونَ  .أَ ُث َّ fم إِ َذا َمffا َو َقfَ fع آ َم ْن ُ fتم ِب ِ fه آآلنَ َو َقffدْ ُكن ُ fتم ِب ِ fه
اب ا ْل ُخ ْل ِ fد ھَ fلْ ُت ْج َ
ffز ْونَ إِالَّ ِب َمffا ُكنُ ffت ْم َت ْكسِ ُ fبونَ .
َت ْس َ fت ْع ِجلُونَ ُ .ثَّ ffم قِي fل َ ِل َّل fذِينَ َظ َل ُمffو ْا ُذو ُقffو ْا َعfَ fذ َ
 - 1درة التنزيل وغرة التأويل 590 – 589 / 2
 - 2مالك التأويل 498 / 2
 - 3مالك التأويل 501 / 2

119

س َظ َل َمتْ َما فِي
نب ُئو َن َك أَ َحقٌّ ھ َُو ُقلْ إِي َو َر ِّبي إِ َّن ُه َل َحقٌّ َو َما أَن ُت ْم ِب ُم ْع ِ
ج ِزينَ َ .و َل ْو أَنَّ لِ ُكل ِّ َن ْف ٍ
َو َي ْس َت ِ
fي َب ْيَ fن ُھم ِبا ْلق ِْسfطِ َوھُْ fم الَ ُي ْظ َل ُمfونَ (( :
األَ ْر ِ
اب َو ُقضِ َ
س ُّرو ْا ال َّندَ ا َم َة َل َّما َرأَ ُو ْا ا ْل َع َذ َ
ض الَ ْف َتدَ تْ ِب ِه َوأَ َ
}.{ 54 – 46
ضُ fت ُه َيfْ fو َم ا ْل ِق َيا َمِ fة
ض َجمِيعfا ً َق ْب َ
وفي سورة الزمر َ )) :و َمffا َقffدَ ُروا َّ َ َحffقَّ َقffدْ ِر ِه َو ْاألَ ْر ُ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما ُي ْ
صfعِقَ َمfن فِfي
fور َف َ
ش ِر ُكونَ َ .و ُنف َِخ فِfي ال ُّ
ماواتُ َم ْط ِو َّياتٌ ِب َيمِي ِن ِه ُ
الس َ
َو َّ
ص ِ

شاء َّ ُ ُث َّم ُنف َِخ فِي ِه أُ ْخ َرى َفإِ َذا ھُم ِق َيا ٌم َين ُظ ُرونَ َ .وأَ ْ
ض إِ َّال َمن َ
ش َfر َق ِ
الس َم َاوا ِ
ت
ت َو َمن فِي ْاألَ ْر ِ
َّ
fيء ِبffال َّن ِب ِّيينَ َوال ُّ
fي َب ْي َ fن ُھم ِبffا ْل َحقِّ َو ُھ ْ fم َال
ش َ fھدَ اء َو ُقضِ َ f
fاب َو ِجَ f
fور َر ِّب َھffا َو ُوضِ fَ fع ا ْل ِك َتُ f
ْاألَ ْر ُ
ض ِب ُنِ f
س َّما َع ِم َلتْ َوھ َُfو أَ ْع َلُ fم ِب َمfا َي ْف َعلُfونَ َ .وسِ fيقَ ا َّلfذِينَ َك َف ُfروا إِ َلfى َج َھَّ fن َم
ُي ْظ َل ُمونَ َ .و ُو ِّف َيتْ ُكل ُّ َن ْف ٍ
سل ٌ ِّمن ُك ْم َي ْتلُfونَ َع َلْ fي ُك ْم آ َيfا ِ
ت
ُز َمراً َح َّتى إِ َذا َجاؤُ وھَ ا ُفت َِحتْ أَ ْب َوا ُب َھا َو َقال َ َل ُھ ْم َخ َز َن ُت َھا أَ َل ْم َيأْ ِت ُك ْم ُر ُ

َر ِّب ُك ْم َو ُينذ ُِرو َن ُك ْم لِ َقاء َي ْو ِم ُك ْم ھ ََذا َقالُوا َب َلى َو َلكِنْ َح َّقتْ َكلِ َم ُة ا ْل َع َذا ِ
ب َع َلى ا ْل َكاف ِِرينَ  .قِيل َ ادْ ُخلُوا
س َم ْث َوى ا ْل ُم َت َك ِّب ِfرينَ َ .وسِ fيقَ ا َّلfذِينَ ا َّت َق ْfوا َر َّب ُھْ fم إِ َلfى ا ْل َج َّنِ fة ُز َمfراً
اب َج َھ َّن َم َخالِدِينَ فِي َھا َف ِب ْئ َ
أَ ْب َو َ
َح َّتى إِ َذا َجاؤُ و َھا َو ُفت َِحتْ أَ ْب َوا ُب َھا َو َقال َ َل ُھ ْم َخ َز َن ُت َھا َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفادْ ُخلُو َھا َخالِدِينَ َ .و َقالُوا
ض َن َت َب َّوأ ُ مِنَ ا ْل َج َّن ِة َح ْي ُ
fث َن َ
شfاء َفfن ِْع َم أَ ْج ُfر ا ْل َعfا ِملِينَ .
ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
صدَ َق َنا َو ْعدَ هُ َوأَ ْو َر َث َنا ْاألَ ْر َ
 Zا َّلذِي َ
ش ُي َس ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِھ ْم َو ُقضِ َي َب ْي َن ُھم ِبfا ْل َحقِّ َوقِيfل َ ا ْل َح ْمُ fد
َو َت َرى ا ْل َم َال ِئ َك َة َحا ِّفينَ مِنْ َح ْو ِل ا ْل َع ْر ِ
َ Zر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ (( .{ 75 – 67 }:
ِ َّ ِ
fي َب ْيَ fن ُھم
ذكر في سورة يونس ُ )) :قضِ َي َب ْي َن ُھم ِبا ْلق ِْسطِ ((  ،وفي سورة الزمر َ )) :و ُقضِ َ
ِبا ْل َحقِّ ((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
ينظر ابن الزبير الغرناطي في اختالف اللفظين أنه كان نتيجة للداللة المعجمية في كل
من اآليتين وعالقة ھذه الداللة بما تقدمھا  ،وإن لفظ )القسط( في القرآن الكريم يراد به العمل
والتسوية في الحكم  ،فمظنة وروده حيث يراد موازنة الجزاء باألعمال من غير زيادة  .ولفظ
)الحق( في القرآن الكريم يراد به الصدق ويرد حيث يراد تصديق وعيد أو إخبار متقدم  .وإن
 سبحانه وعد المؤمنين بزيادة األجور واإلحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصر  ،ولم
يجعل جزاءھم على أعمالھم الدينية وفاقا ألعمالھم في مقادير الجزاء .
يقول في آيتي الزمر  » :لما كان الوارد في آيتي الزمر منزال على الحكم حقا بين
fيء ِبfال َّن ِبيِّينَ َوال ُّ
fي َب ْيَ fن ُھم((  ،وقال
شfھَدَ اء َو ُقضِ َ
النبيين والشھداء والمالئكة قال تعالى َ )) :و ِجَ f
fي َب ْي َ fن ُھم(( ،
س ِّ fب ُحونَ ِب َح ْم ِ fد َر ِّب ِھ ْ fم َو ُقضِ َ f
ش ُي َ
تعالى َ )) :و َتfَ fرى ا ْل َم َال ِئ َكfَ fة َحffا ِّفينَ ِمffنْ َحfْ fو ِل ا ْل َعfْ fر ِ
والضمير في األولى إما أن يكون للنبيين والشھداء والشك في أن ھؤالء ممن يضاعف أجورھم
فجيء بقوله ِ ) :با ْل َحقِّ ( تصديقا لما وعدوا من الزيادة  ،وليس موضع ورود )القسfط(  ،وإما أن
يكون للخلق كافة وفيھم المؤمن والكافر فورد قوله ِ ) :با ْل َحقِّ ( تصديقا لما ورد في حق الفريقين

120

من الزيادة في أجر المؤمن والعدل في حق الكافر  ،فال يظلم مثقال ذرة وإنما جزاؤه وفاق عمله
 ،وال يصح ھذا أن لو قيل  :وقضي بينھم بالقسط ،وعلى ھذا يجري ما ورد في اآلية األخيرة
من فروق « .1
وفي آيتي يونس يقول » تقدم األولى منھما غير ما آيات في تأنيس نبينا )صلى 
عليه وسلم(  ،وتعنيف كفار قريش ووعيدھم  ،وتسليته )عليه السالم( في إبراھيم أال ترى ختام
ض ا َّلذِي َن ِع ُد ُھ ْم أَ ْو َن َت َو َّف َي َّن َك َفإِ َل ْي َنا َم ْfر ِج ُع ُھ ْم((  ،أي فسأجري
اآلي قبلھا بقوله َ )) :وإِ َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ
سfولُ ُھ ْم(( أي
سfول ٌ َفfإِ َذا َجfاء َر ُ
تكذيبھم عيانا ال يجدون محيصا عنه  ،ثم قال َ )) :ولِ ُكfلِّ أ ُ َّمٍ fة َّر ُ
حضرھم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينھم وبينه  ،فصدق وكذب معانده فنجا المصدق
وھلك المكذب .
ولما لم يقصد ھنا تفصيل أحوال المصدقين  ،بل لحظ الطرفان من التصديق والتكذيب
كان موضع التعبير بالقسط الذي ھو العدل بين المصدق والمكذب  ،وإنما بناء اآلي على إرغام
المكذبين وال يناسب ھذا إال ذكر العدل بحسب ما بنيت عليه اآلي قبله  .وأما قوله في اآلية بعد :
اب(( فمسرو ندامتھم ھم المكذبون وھم المشاھدون العذاب ،
س ُّرو ْا ال َّندَ ا َم َfة َل َّمfا َرأَ ُو ْا ا ْل َع َfذ َ
)) َوأَ َ
والضمير في قوله َ )) :و ُقضِ َي َب ْي َن ُھم(( عائد عليھم  ،فليس موضع التعبير بقوله ) ِبfا ْل َحقِّ ( لما قد
تبين « .2
ح َقدْ َجادَ ْل َت َنا َفأَ ْك َث ْرتَ ِجدَ ا َل َنا َف ْأ َتنِfا ِب َمfا َتعُِ fد َنا إِن ُكنfتَ مِfنَ
في سورة ھود َ )) :قالُو ْا َيا ُنو ُ
الصا ِدقِينَ َ .قال َ إِ َّن َما َيأْ ِتي ُكم ِب ِه ّ ُ إِن َ
صحِي إِنْ أَ َردتُّ أَنْ
شاء َو َما أَن ُتم ِب ُم ْع ِج ِزينَ َ .والَ َين َف ُع ُك ْم ُن ْ
َّ

fح َل ُك ْ fم إِن َكffانَ ّ ُ ُي ِري ُ fد أَن ُي ْغfِ fو َي ُك ْم ُھfَ fو َر ُّب ُك ْ fم َوإِ َل ْي ِ fه ُت ْر َج ُعffونَ  .أَ ْم َي ُقولُffونَ ا ْف َتfَ fراهُ ُق fلْ إِ ِن
نصَ f
أَ َ
ُ
َ
َ
ْ
وح أَ َّن ُه َلfن ُي ْfؤمِنَ مِfن َق ْومَِ fك إِالَّ
اف َت َر ْي ُت ُه ف َع َل َّي إِ ْج َرامِي َوأ َناْ َب ِري ٌء ِّم َّما ُت ْج َر ُمونَ َ .وأوح َِي إِ َلى ُن ٍ
اص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِبأَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا َوالَ ُت َخاطِ ْبنِي فِي ا َّلfذِينَ
ِس ِب َما َكا ُنو ْا َي ْف َعلُونَ َ .و ْ
َمن َقدْ آ َمنَ َفالَ َت ْب َتئ ْ
سخ ُِرو ْا ِم ْن ُه َقال َ إِن َت ْس َخ ُرو ْا
ص َن ُع ا ْل ُف ْل َك َو ُك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِه َمألٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َ
َظ َل ُمو ْا إِ َّن ُھم ُّم ْغ َر ُقونَ َ .و َي ْ
اب
اب ُي ْخ ِزي ِه َو َيحِfل ُّ َع َل ْيِ fه َع َfذ ٌ
ف َت ْع َل ُمونَ َمن َيأْتِي ِه َع َذ ٌ
س ْو َ
ِم َّنا َفإِ َّنا َن ْس َخ ُر مِن ُك ْم َك َما َت ْس َخ ُرونَ َ .ف َ
س َبقَ
اح ِملْ فِي َھا مِن ُكل ٍّ َز ْو َج ْي ِن ا ْث َن ْي ِن َوأَھْ َل َك إِالَّ َمن َ
ور ُق ْل َنا ْ
ار ال َّت ُّن ُ
ُّمقِي ٌم َ .ح َّتى إِ َذا َجاء أَ ْم ُر َنا َو َف َ
َع َل ْي ِه ا ْل َق ْول ُ َو َمنْ آ َمنَ َو َما آ َمنَ َم َع ُه إِالَّ َقلِيل ٌ(( .{ 40 – 32 }:
اع ُبدُوا َّ َ َما َل ُكم مِّنْ
س ْل َنا ُنوحا ً إِ َلى َق ْو ِم ِه َف َقالَ َيا َق ْو ِم ْ
وفي سورة المؤمنين َ )) :و َل َقدْ أَ ْر َ
إِ َل ٍه َغ ْي ُر ُه أَ َف َال َت َّت ُقونَ َ .ف َقال َ ا ْل َم َأل ُ ا َّلذِينَ َك َف ُروا مِن َق ْو ِم ِه َما َ
ھَذا إِ َّال َب َ
ش ٌر ِّمْ fثلُ ُك ْم ُي ِريُ fد أَن َي َت َف َّ
ض fل َ
شاء َّ ُ َألَ َ
َع َل ْي ُك ْم َو َل ْو َ
سfم ِْع َنا ِب َھ َfذا فِfي آ َبا ِئ َنfا ْاألَ َّولِfينَ  .إِنْ ھ َُfو إِ َّال َر ُجfل ٌ ِبِ fه ِج َّن ٌfة
نزل َ َم َال ِئ َك ًة َّما َ
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اصَ fن ِع ا ْل ُف ْلَ fك ِبأ َ ْع ُي ِن َنfا
ون َ .فأ َ ْو َح ْي َنfا إِ َل ْيِ fه أَ ِن ْ
ِين َ .قال َ َر ِّب ان ُ
َف َت َر َّب ُ
ص ْfرنِي ِب َمfا َك َّfذ ُب ِ
صوا ِب ِه َح َّتى ح ٍ
س َبقَ َع َل ْيِ fه
اسلُكْ فِي َھا مِن ُكلٍّ َز ْو َج ْي ِن ا ْث َن ْي ِن َوأَھْ َل َك إِ َّال َمن َ
ور َف ْ
ار ال َّت ُّن ُ
َو َو ْح ِي َنا َفإِ َذا َجاء أَ ْم ُر َنا َو َف َ
ا ْل َق ْول ُ ِم ْن ُھ ْم َو َال ُت َخاطِ ْبنِي فِي ا َّلذِينَ َظ َل ُموا إِ َّن ُھم ُّم ْغ َر ُقونَ (( .{ 27 – 23 }:
اسلُكْ فِي َھfا((  .ويأتي
اح ِملْ فِي َھا((  ،وفي سورة المؤمنين َ )) :ف ْ
ذكر في سورة ھود ْ )) :
السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما .
ينظر ابن الزبير الغرناطي في المناسبة بين اللفظين من خالل الداللة السياقية للقصص
القرآني التي يحكمھا اإلجمال والتفصيل  ،وعالقة ذلك بالغرض الذي تتضمنه السورة  ،أو
الحشد الفني في كل ما سبق اآليتين  ،فقصة نوح )عليه السالم( .
يقول الغرناطي  » :وجه ورودھا في سورة ھود مناسبتھا من حيث المعنى ومن حيث
ما اقترن بھا من لفظ ) ُق ْل َنا(  ،فطال الكالم لفظا  ..ناسب مجموع ھذه العبارة ما ورد في سورة
ھود من استيفاء قصة نوح )عليه السالم( وطول الكالم كذلك .
أما آية المؤمنين ففي قصة نوح فيھا إيجاز وإجمال  ،أال ترى أنھا في كلمھا وعدد
حروفھا – أعني آية ھود – على الضعف أو أطول مما في سورة المؤمنين  ،فلذلك ورد في
اسلُكْ ( إليجازه من حيث معناه وعروه عن اقتران لفظ ) ُق ْل َنا( أو غيره مما
سورة المؤمنين لفظ ) ْ
يحرز الطول  ،بخالف ما في سورة ھود « .1
سfا ِد فِfي
fن ا ْل َف َ
ون مِن َق ْب ِل ُك ْم أ ُ ْولُfو ْا َب ِق َّيٍ fة َي ْن َھ ْfونَ َع ِ
في سورة ھود َ )) :ف َل ْوالَ َكانَ مِنَ ا ْل ُق ُر ِ
نج ْي َنا ِم ْن ُھ ْم َوا َّت َب َع ا َّلذِينَ َظ َل ُمو ْا َما أ ُ ْت ِر ُفو ْا فِي ِه َو َكا ُنو ْا ُم ْج ِرمِينَ َ .و َما َكfانَ
األَ ْر ِ
ض إِالَّ َقلِيالً ِّم َّمنْ أَ َ
صل ُِحونَ (( .{ 117 – 116} :
َر ُّب َك لِ ُي ْھلِ َك ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَھْ لُ َھا ُم ْ

وفي سورة القصص )) :إِ َّن َك َال َت ْھدِي َمنْ أَ ْح َب ْبتَ َو َلكِنَّ َّ َ َي ْھدِي َمfن َي َ
شfا ُء َوھ َُfو أَ ْع َلُ fم
ف مِنْ أَ ْرضِ َنا أَ َو َل ْم ُن َم ِّكن َّل ُھ ْم َح َرما ً آمِنا ً ُي ْج َبى إِ َل ْي ِه
ِبا ْل ُم ْھ َتدِينَ َ .و َقالُوا إِن َّن َّت ِب ِع ا ْل ُھدَ ى َم َع َك ُن َت َخ َّط ْ

ش ْيءٍ ِر ْزقا ً مِن َّل ُد َّنا َو َلكِنَّ أَ ْك َث َر ُھ ْم َال َي ْع َل ُمونَ َ .و َك ْم أَھْ َل ْك َنا مِن َق ْر َي ٍة َبطِ َfرتْ َم ِعي َ
َث َم َراتُ ُكل ِّ َ
شَ fت َھا
سا ِك ُن ُھ ْم َل ْم ُت ْس َكن ِّمن َب ْع ِد ِھ ْم إِ َّال َقلِيالً َو ُك َّنا َن ْحfنُ ا ْل َfو ِارثِينَ َ .و َمfا َكfانَ َر ُّبَ fك ُم ْھلَِ fك ا ْل ُق َfرى
َف ِت ْل َك َم َ

سوالً َي ْتلُو َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ِت َنا َو َما ُك َّنا ُم ْھلِكِي ا ْل ُق َرى إِ َّال َوأَھْ لُ َھا َظالِ ُمونَ (( 56 }:
َح َّتى َي ْب َع َث فِي أ ُ ِّم َھا َر ُ
– .{ 59
ذكر في سورة ھود َ )) :و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ُي ْھلِ َك ا ْل ُق َfرى((  ،وفي سورة القصص َ )) :و َمfا

َكانَ َر ُّب َك ُم ْھلِ َك ا ْل ُق َرى((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
في اآلية القرآنية من سورة ھود لطيفة نحوية ھي  :أن  تعالى نفى الظلم عن نفسه
بأبلغ لفظ في النفي بـ)الم الجحد( والفعل المضارع الدال على االستمرار  ،ومعناه  :ما فعلت
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فيما مضى  ،وال أفعل في الحال وال في االستقبال  ،فكان الغاية في النفي  .وليس كذلك ما في
القصص  ،إذ ليس فيھا صريح ظلم ،فاكتفى بذكر اسم الفاعل  ،الدال على الثبات  ،وھو ألحد
األزمنة غير معين ثم نفاه .1
ينظر ابن الزبير الغرناطي في المناسبة بين اللفظ وسياقه  ،فيرى أن ذلك مرتبط بداللة
الفعل  ،وداللة االسم وما يكتنفھما من أفعال أو أسماء  ،ويقول  » :إن آية ھود تقدمھا قوله
ض إِالَّ َقلِfيالً
سfا ِد فِfي األَ ْر ِ
fن ا ْل َف َ
ون مِن َق ْبلِ ُك ْم أ ُ ْولُfو ْا َب ِق َّيٍ fة َي ْن َھ ْfونَ َع ِ
تعالى َ )) :ف َل ْوالَ َكانَ مِنَ ا ْل ُق ُر ِ
نج ْي َنا ِم ْن ُھ ْم((  ،أي فھال كان منھم خيار ينھون عن الفساد والظلم  ،فلو كان منھم ذلك لما
ِّم َّمنْ أَ َ
صfل ُِحونَ (( أي ما كان ليفعل بھم ذلك وإن
ھلكواَ )) :و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ُي ْھلِ َك ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَھْ لُ َھfا ُم ْ
وقع منھم ظلم إذا كان فيھم مغير للظلم وناه عن الفساد  ...وجيء بالفعل في قوله ) :لِ ُي ْھلَِ fك(
إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون منھم  ...ولم يكن االسم ليعطي ذلك ...
وأما قوله في سورة القصص َ )) :و َمffا َكffانَ َر ُّبَ fك ُم ْھ ِلَ fك ا ْل ُقfَ fرى َح َّتffى َي ْب َعَ f
fث ِفffي أ ُ ِّم َھffا
صْ fل َنا َل ُھُ fم ا ْل َق ْfول َ َل َع َّل ُھْ fم َي َت َfذ َّك ُرونَ ((  ،أي أتبعنا
سfوالً(( فإنه تقدم ھذا قوله تعالى َ )) :و َل َقfدْ َو َّ
َر ُ
ووالينا التذكار  ...فلما أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب اإلنذار قال َ )) :و َمfا َكfانَ َر ُّبَ fك ُم ْھلَِ fك
سوالً((  ،وناسب ھذا ذكر اسم الفاعل ؛ ألنه قصد ذكر االتصاف
ا ْل ُق َرى َح َّتى َي ْب َع َث فِي أ ُ ِّم َھا َر ُ
بھذا ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصله « .2
ول إِالَّ
في سورة الحجر َ )) :و َل َقدْ أَ ْر َس ْل َنا مِن َق ْبلِ َك فِي شِ َي ِع األَ َّولِينَ َ .و َما َيأْتِي ِھم ِّمن َّر ُ
س ٍ
fي ِفffي
َكffا ُنو ْا ِب ِ fه َي ْس َ fت ْھ ِز ُئونَ ((  . {11 – 10 }:وفي سورة الزخرف َ )) :و َك ْ fم أَ ْر َس ْ fل َنا ِمffن َّن ِبٍّ f
ْاألَ َّولِينَ َ .و َما َيأْتِي ِھم ِّمن َّن ِب ٍّي إِ َّال َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون(( .{ 7 – 6 } :
fي((  .ويأتي
fول((  ،وفي سورة الزخرفِّ )) :مfن َّن ِب ٍّ
ذكر في سورة الحجر ِّ )) :من َّر ُ
س ٍ
السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
ينظر ابن الزبير الغرناطي إلى ما ورد في آية سورة الزخرف فيراه متعلق بما تقدمه
من صيغة التكثير في قوله ))شِ َي ِع األَ َّولِينَ ((  .وما ورد في آية سورة الحجر  ،وھو متعلق بما
تقدمه أيضا  ،ولم يتقدم ھذه اآلية ما يدل على صيغة التكثير .
يقول  » :لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية وھي للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحي
إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل  ،فورد ھنا ما يعم الصنفين )عليھم السالم( .
أما آية الحجر فلم يرد فيھا وال قبلھا ما يطلب بالتكثير مع ما تضمنت من قصد تأنيسه
)عليه السالم( وتسليته  ،فخصت بالتعبير باسم الرسالة تسلية له عن قولھم )) :إِ َّنَ fك َل َم ْج ُنfونٌ ((،
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بما جرى للرسل قبل )عليه السالم( من مثل ذلك  ،ومن البين أن موقع الرسل ھنا أمكن في
تسليته )عليه السالم( فجاء كل على ما يجب من المناسبة « .1
في سورة الحجر َ )) :و َقالُو ْا َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِي ُن ِّزل َ َع َل ْيِ fه ِّ
الfذ ْك ُر إِ َّنَ fك َل َم ْج ُنfونٌ َّ .ل ْfو َمfا َتأْتِي َنfا
الحقِّ َو َما َكا ُنو ْا إِذاً ُّم َ
نظ ِرينَ  .إِ َّنfا َن ْحfنُ
ِبا ْل َمال ِئ َك ِة إِن ُكنتَ مِنَ
الصا ِدقِينَ َ .ما ُن َن ِّزل ُ ا ْل َمال ِئ َك َة إِالَّ ِب َ
َّ

َن َّز ْل َنا ِّ
ول
س ْل َنا مِن َق ْبلِ َك فِي شِ َي ِع األَ َّولِينَ َ .و َما َيfأْتِي ِھم ِّمfن َّر ُ
الذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه َل َحا ِف ُظونَ َ .و َل َقدْ أَ ْر َ
سٍ f
إِالَّ َكا ُنو ْا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئونَ ((  .{ 11 – 6 }:وفي سورة الشعراء )) :أَ َو َلْ fم َي ُكfن َّل ُھْ fم آ َي ًfة أَن َي ْع َل َمُ fه
ض ْاألَ ْع َجمِينَ َ .ف َق َfرأَهُ َع َلْ fي ِھم َّمfا َكfا ُنوا ِبِ fه ُم ْfؤ ِمنِينَ .
ُع َل َماء َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َ .و َل ْو َن َّز ْل َنا ُه َع َلى َب ْع ِ
س َل ْك َناهُ فِي ُقلُو ِ
ب ا ْل ُم ْج ِرمِينَ (( .{ 200 – 197 }:
َك َذلِ َك َ
ذكر في سورة الحجرَ )) :ن ْسلُ ُك ُه((  ،وفي سورة الشعراء َ )) :سَ fل ْك َناهُ((  .ويأتي السؤال
ما وجه المناسبة في اآليات بين لفظھما وسياقھما ؟
يربط ابن الزبير الغرناطي ما ورد في اآليتين بما سبقھما من سياق قبلي وصيغة زمنية،
ومقام الخطاب  ،وفي آية سورة الحجر الخطاب مع كفار قريش وكان الخطاب معھم بصورة
مباشرة وبحضورھم  ،وفي زمن نزول الخطاب .
وما ورد في سورة الشعراء الخطاب يخص من ذكر من أقوام أنبياء سابقين  ،وقد
مضى زمن الخطاب .
يقول  » :تقدم في آية الحجر قوله تعالى َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِي ُن ِّزل َ َع َل ْي ِه ِّ
الذ ْك ُر إِ َّن َك َل َم ْج ُنونٌ
(( ،وھو قول العتاة من كفار قريش وغيرھم الذين عنوا بقوله تعالى تھديدا ووعيدا َ )) :ذ ْرھُْ fم
ف َي ْع َل ُمونَ (( سورة الحجر  ،3 :ولم يتقدم في ھذه السورة
َيأْ ُكلُو ْا َو َي َت َم َّت ُعو ْا َو ُي ْل ِھ ِھ ُم األَ َمل ُ َف َس ْو َ
إخبار بحال غيرھم من مكذبي األمم سوى التعريف بأن كل قرية أھلكت فبأجل معلوم وكتاب
سابق ال يتأخر عنه وال يتقدم  ،فحال ھؤالء كحال من تقدمھم ...
أما آية الشعراء فقد تقدمھا ذكر قوم نوح وھود وصالح ولوط وشعيب وغيرھم من
األمم المكذبين  ،بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زبر األولين في قلوبھم  ،فلما تقدم أمرھا أوال،
سَ fل ْك َنا ُه( ولم يناسب ھنا غير
وانقطعت أزمانھا  ،وقعت العبارة بالماضي فقال تعالى َ ) :ك َfذلِ َك َ
الماضي « .2
في سورة النحل )) :ا َّلذِينَ َت َت َو َّفا ُھ ُم ا ْل َمال ِئ َك ُة َظالِمِي أَن ُفسِ ِ fھ ْم َفfأَ ْل َق ُو ْا َّ
السَ fل َم َمfا ُك َّنfا َن ْع َمfل ُ
س َم ْث َfوى
اب َج َھَّ fن َم َخالِfدِينَ فِي َھfا َف َل ِبْ fئ َ
مِن سُوءٍ َب َلى إِنَّ ّ َ َعلِي ٌم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ َ .فfادْ ُخلُو ْا أَ ْب َfو َ
ا ْل ُم َت َك ِّب ِرينَ َ .وقِيل َ لِ َّلذِينَ ا َّت َق ْو ْا َم َاذا أَ َ
نزل َ َر ُّب ُك ْم َقالُو ْا َخ ْيfراً ِّل َّلfذِينَ أَ ْح َسُ fنو ْا فِfي ھَ ِ fذ ِه الُّ fد ْن َيا َح َسَ fن ٌة
 - 1م  .ن 723 – 722 / 2
 - 2مالك التأويل 725 – 723 / 2
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ار َل ُھْ fم فِي َھfا
ار ا ْل ُم َّتقِينَ َ .ج َّناتُ َعدْ ٍن َيدْ ُخلُو َن َھا َت ْج ِري مِن َت ْح ِت َھا األَ ْن َھ ُ
ار اآلخ َِر ِة َخ ْي ٌر َو َلن ِْع َم دَ ُ
َو َلدَ ُ
َمffا َي َ
سffال ٌم َع َل ْ fي ُك ُم
شffآؤُ ونَ َكfَ fذلِ َك َي ْجfِ fزي ّ ُ ا ْل ُم َّت ِقffينَ  .ا َّلfذِينَ َت َت َو َّفffا ُھ ُم ا ْل َمآل ِئ َكfُ fة َط ِّي ِبffينَ َي ُقولُffونَ َ
ادْ ُخلُو ْا ا ْل َج َّن َة ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ  .ھَ لْ َين ُظ ُرونَ إِالَّ أَن َتأْ ِت َي ُھ ُم ا ْل َمال ِئ َك ُة أَ ْو َيأْت َِي أَ ْم ُر َر ِّب َك َك َذلِ َك َف َعل َ
س ِّي َئاتُ َما َع ِملُو ْا َو َحاقَ
صا َب ُھ ْم َ
ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھ ْم َو َما َظ َل َم ُھ ُم ّ ُ َولـكِن َكا ُنو ْا أَن ُف َس ُھ ْم َي ْظلِ ُمونَ َ .فأ َ َ
ِب ِھم َّما َكا ُنو ْا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئونَ (( .{ 34 – 28 }:
ض َجمِيعا ً َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه َال ْف َتfدَ ْوا ِبِ fه
وفي سورة الزمر َ )) :و َل ْو أَنَّ لِ َّلذِينَ َظ َل ُموا َما فِي ْاألَ ْر ِ
مِن سُوءِ ا ْل َع َذا ِ
سِّ fي َئاتُ َمfا
ب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َبدَ ا َل ُھم ِّمfنَ َّ ِ َمfا َلْ fم َي ُكو ُنfوا َي ْح َتسِ ُ fبونَ َ .و َبfدَ ا َل ُھْ fم َ
ض ٌّر دَ َعا َنا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْل َناهُ ن ِْع َم ًة ِّم َّنا
س ْاإلِ َ
َك َ
نسانَ ُ
س ُبوا َو َحاقَ ِب ِھم َّما َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون َ .فإِ َذا َم َّ
ِي ِف ْت َن ٌة َو َلكِنَّ أَ ْك َث َر ُھ ْم َال َي ْع َلمُونَ َ .قدْ َقا َل َھfا ا َّلfذِينَ مِfن َقْ fبلِ ِھ ْم َف َمfا
َقالَ إِ َّن َما أُوتِي ُت ُه َع َلى عِ ْل ٍم َبلْ ھ َ
س ُيصِ fي ُب ُھ ْم
س ُبوا َوا َّلذِينَ َظ َل ُموا مِنْ ھَ fؤُ َالء َ
صا َب ُھ ْم َس ِّي َئاتُ َما َك َ
أَ ْغ َنى َع ْن ُھم َّما َكا ُنوا َي ْكسِ بُونَ َ .فأَ َ
ج ِزينَ (( .{ 51 – 47 }:
س ِّي َئاتُ َما َك َ
َ
س ُبوا َو َما ھُم ِب ُم ْع ِ
ذكر في سورة النحل َ )) :مffا َع ِملُffو ْا((  ،وفي سورة الزمر َ )) :مffا َك َسُ fبوا((  .ويأتي
السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليات بين لفظھما وسياقھما ؟
يرى ابن الزبير الغرناطي أن مناسبة اللفظ للسياق الذي ورد فيه ناسب استعمال )عمل(
في سورة النحل  ،لما اكتنفھا من ترداد ھذه الكلمة  .واستعمال )كسب( في سورة الزمر ،
مناسب لما اكتنفھا من ترداد ھذه الكلمة .
يقول  » :ورد قبل آية النحل قول ه تعالى مخبرا عن المشركين )) :ا َّل fذِينَ َت َت َو َّفffا ُھ ُم
الس َل َم َما ُك َّنا َن ْع َمل ُ مِن سُوءٍ َب َلى إِنَّ ّ َ َعلِي ٌم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ ((
ا ْل َمال ِئ َك ُة َظالِمِي أَن ُفسِ ِھ ْم َفأ َ ْل َق ُو ْا َّ
 ،ثم استمرت اآلي إلى قوله )) :ادْ ُخلُو ْا ا ْل َج َّن َة ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ ((  ،ثم صرف الكالم إلى كفار
العرب في توقفھم عن اإليمان فقيل َ )) :ھلْ َين ُظ ُرونَ إِالَّ أَن َتأْ ِت َي ُھ ُم ا ْل َمال ِئ َك ُة((  ،ثم قيل َ )) :ك َfذلِ َك
َف َعلَ ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھ ْم ((  ،والمراد من قال َ )) :ما ُك َّنا َن ْع َمل ُ مِن سُوءٍ ((  ،ومن كان على مثل
س ِّ fي َئاتُ َمffا َع ِملُffو ْا((
صffا َب ُھ ْم َ
سffوءٍ (( َ )) ،فأ َ َ
حالھم فقيل بناء على قولھم َ )) :مffا ُك َّنffا َن ْع َمfل ُ ِمffن ُ
وتناسب ھذا أبين تناسب .
ض َجمِيعا ً((  ،إلى
وأما آية الزمر فقد وقع قبلھا قوله َ )) :و َل ْو أَنَّ لِ َّلذِينَ َظ َل ُموا َما فِي ْاألَ ْر ِ
سُ fبوا َو َحfاقَ ِب ِھfم َّمfا
قوله َ )) :وبَدَ ا َل ُھم مِّنَ َّ ِ َما َل ْم َي ُكو ُنوا َي ْح َتسِ بُونَ َ .و َبدَا َل ُھْ fم َسِّ fي َئاتُ َمfا َك َ
َكffا ُنوا ِب ِ fه َي ْس َ fت ْھ ِز ُئون((  ،وبعد ھذاَ )) :قffدْ َقا َل َھffا ا َّل fذِينَ ِمffن َق ْ fبلِ ِھ ْم َف َمffا أَ ْغ َنffى َع ْ fن ُھم َّمffا َكffا ُنوا

125

سِّ fي َئاتُ َمfا َك َسُ fبوا(( والذين ظلموا من ھؤالء – يعني كفار
صfا َب ُھ ْم َ
َي ْكسِ ُ fبونَ ((  ،ثم قالَ )) :فأَ َ
العرب – سيصيبھم سيئات ما كسبوا  ،فقد وضح وجه التناسب في اآليتين « .1
في سورة طه ْ )) :اذھَ َبا إِ َلى ف ِْر َع ْونَ إِ َّن ُه َط َغىَ .ف ُق َ
وال َل ُه َق ْوالً َّل ِّينا ً َّل َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر أَ ْو َي ْخ َ
شى .
اف أَن َي ْف ُر َط َع َل ْي َنا أَ ْو أَن َي ْط َغى َ .قالَ َال َت َخا َفا إِ َّننِي َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى َ .فأْ ِت َيfاهُ
َق َاال َر َّب َنا إِ َّن َنا َن َخ ُ
س َ
َف ُق َ
الس َال ُم َع َلى
ج ْئ َنا َك ِبآ َي ٍة ِّمن َّر ِّب َك َو َّ
وال إِ َّنا َر ُ
وال َر ِّب َك َفأ َ ْرسِ لْ َم َع َنا َبنِي إِ ْس َرائِيلَ َو َال ُت َع ِّذ ْب ُھ ْم َقدْ ِ
وسى
اب َع َلى َمن َك َّذ َب َو َت َو َّلى َ .قال َ َف َمن َّر ُّب ُك َما َيا ُم َ
َم ِن ا َّت َب َع ا ْل ُھدَ ى  .إِ َّنا َقدْ أُوح َِي إِ َل ْي َنا أَنَّ ا ْل َع َذ َ
َ .قالَ َر ُّب َنا ا َّلذِي أَ ْع َطى ُكل َّ َ
ون ْاألُو َلfى َ .قfال َ عِ ْل ُم َھfا عِ نfدَ
ش ْيءٍ َخ ْل َق ُه ُث َّم ھَدَ ى َ .قال َ َف َما َبال ُ ا ْل ُق ُر ِ
س ُبالً َوأَ َ
َر ِّبي فِي ِك َتا ٍ
س َل َك َل ُك ْم فِي َھا ُ
ض َم ْھداً َو َ
نسى  .ا َّلذِي َج َعل َ َل ُك ُم ْاألَ ْر َ
ب َّال َيضِ ل ُّ َر ِّبي َو َال َي َ
نزل َ
ت َ
اء َفأ َ ْخ َر ْج َنا ِب ِه أَ ْز َواجا ً ِّمن َّن َبا ٍ
ش َّتى (( . { 53 – 43 }:
السمَاءِ َم ً
مِنَ َّ
صْ fفحا ً أَن ُكنُ fت ْم َق ْومfا ً ُّم ْس ِfرفِينَ َ .و َكْ fم
ب َعfن ُك ُم الfِّ fذ ْك َر َ
ض ِfر ُ
وفي سورة الزخرف )) :أَ َف َن ْ
أَ ْر َس ْل َنا مِن َّن ِب ٍّي فِي ْاألَ َّولِينَ َ .و َما َي ْأتِي ِھم ِّمن َّن ِب ٍّي إِ َّال َكfا ُنوا ِبِ fه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئون َ .فأَھْ َل ْك َنfا أَ َ
شfدَّ مِْ fن ُھم
ض َل َي ُقfولُنَّ َخ َل َقھُfنَّ ا ْل َع ِز ُ
السَ fم َاوا ِ
يfز
ت َو ْاألَ ْر َ
سأ َ ْل َت ُھم مَّنْ َخ َلقَ َّ
ضى َم َثل ُ ْاألَ َّولِينَ َ .و َلئِن َ
َب ْطشا ً َو َم َ
س ُبالً َّل َع َّل ُك ْم َت ْھ َتدُونَ (( .{ 10 – 5 }:
ض َم ْھداً َو َج َعل َ َل ُك ْم فِي َھا ُ
ا ْل َعلِي ُم  .ا َّلذِي َج َعل َ َل ُك ُم ْاألَ ْر َ

س َل َك َل ُك ْم فِي َھا ُ
ذكر في سورة طه َ )) :و َ
سُ fبالً((  ،وذكر في سورة الزخرف َ )) :و َج َعfل َ
س ُبالً((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
َل ُك ْم فِي َھا ُ
ينظر ابن الزبير الغرناطي إلى السياق والمقام في تحديد عالقة اللفظ بالسياق  ،ويرى
أن السياق في سورة طه متعلق بما ذكر من التلطف في الدعاء مع فرعون من قِبل موسى )عليه
السالم( ومناسبته لـ)سلك( .
والسياق في سورة الزخرف متعلق بالتوبيخ للكفار ومناسبته لـ)جعل(  ،يقول  » :في آية
طه مقصود بھا التلطف بالدعاء إلى  عز وجل على ما تقدم من أمر تعالى لموسى وھارون
)عليھما السالم( في قوله تعالى َ )) :ف ُق َ
وال َل ُه َق ْوالً َّل ِّينا ً َّل َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر أَ ْو َي ْخ َ
شى ((  ،وال إشكال في
أن ھذا من التلطف والرفق في الدعاء  ،ناسب ذلك العبارة بـ)سلك( عما أنھج تعالى من السبل
والطرق لمرافق العباد ومصالحھم  ،وھي منبئة عما تعطيه )جعل( في اآلية األخرى مع زيادة
الوضوح وكمال التھيئة فھي أنسب لما قصد في ھذه السورة ..
أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعھم  ..فناسب ھذا ما ينبئ
عن الخلق واالختراع من غير زيادة فعبر ھنا بـ)جعل(  ..ولم يناسب ھنا ھذه المناسبة لفfظ
)سلك(  ،فجاء كل على ما يجب ويناسب « .2
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ضfونَ َ .مfا َيfأْتِي ِھم ِّمfن
ِسا ُب ُھ ْم َو ُھ ْم فِي َغ ْف َلٍ fة َّم ْع ِر ُ
اس ح َ
في سورة األنبياء )) :ا ْق َت َر َ
ب لِل َّن ِ
ذ ِْك ٍر َّمن َّر ِّب ِھم ُّم ْحدَ ٍ
اس َت َم ُعوهُ َو ُھ ْم َي ْل َعبُونَ (( .{ 2- 1} :
ث إِ َّال ْ
س َك أَ َّال َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِمنِينَ  .إِن َّن َ
شأْ ُن َن ِّزلْ َع َل ْي ِھم ِّمن
وفي سورة الشعراء َ )) :ل َع َّل َك َباخ ٌِع َّن ْف َ
الر ْح َم ِن ُم ْحدَ ٍ
ث إِ َّال َكا ُنوا َع ْن ُه
الس َماء آ َي ًة َف َظ َّلتْ أَ ْع َنا ُق ُھ ْم َل َھا َخاضِ عِينَ َ .و َما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر ِّمنَ َّ
َّ
ُم ْع ِرضِ ينَ (( .{ 5 – 3 }:
ذكر في سورة األنبياء َ )) :ما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر َّمن َّر ِّب ِھم((  ،وفي سورة الشعراء َ )) :و َما
َيffأْتِي ِھم ِّمffن ذ ِْكfٍ fر ِّمffنَ الfَّ fر ْح َم ِن((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما
وسياقھما ؟
يرى الخطيب اإلسكافي أن السياق الذي سبق )الرب والرحمن( كصفتين من صفات 
تعالى متعلق بمعنى كل منھما  ،فمعنى )الرب(  :القائم بمصالح الخلق من ابتداء التربية إلى آخر
العمر ،ويناسبه سياق رعاية مصالح الخلق وھو ما ورد في سورة األنبياء  .فضال عن ورود
)الرب( في الترغيب والترھيب  ،أما الترغيب ففي الحث على الطاعة  ،وأما الترھيب فحيث
يرد معنى ملكيته سبحانه لھم  ،وانفراده بإيجادھم  ،وإدرار أرزاقھم  ،وبيان انفراده تعالى بذلك
 ،ثم ھم مع ذلك على كفرھم .
وما جاء في سورة الشعراء من ورود )الرحمن( فيھا  ،حيث يراد اإلشارة إلى العفو
واإلحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس ؛ ألن )الرحمن(  :وھو المنعم عليھم في الدنيا بما
خلق فيھا  ،والمعرّ ض للنعيم الدائم بعدھا  ،وھو متعلق بما سبق ذكره من األمم السابقة  ،وختم
كل قصة من قصصھم برحمة  .
يقول اإلسكافي  » :أما اختصاص سورة الشعراء بـ)الرحمن( ؛ فألن السورة مقصود
بھا ذكر األمم الذين بعث إليھم األنبياء )عليھم السالم(  ،وختم على كل قصة من قصصھم بقوله
)) :إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َي ًة َو َما َكانَ أَ ْك َث ُرھُم ُّم ْؤ ِمنِينَ َ .وإِنَّ َر َّب َك َل ُھ َو ا ْل َع ِز ُ
الرحِي ُم(( }سورة الشعراء
يز َّ
وسfى (( }سورة الشعراء
 ،{ 9 – 8 :وأوالھا قصة موسى )عليه السالم( َ )) :وإِ ْذ َنfادَ ى َر ُّبَ fك ُم َ
 { 10:فاتصف تعالى بـ))ا ْل َع ِز ُ
الfرحِي ُم(( لما يوجبانه من الخوف والرجاء اللذين بھما لزوم
يز َّ
الطاعات  ،والرغبة فيما عال من الدرجات  ،وأراد بالرحمة أن ھذه األمم أمھلت لتقلع ع ن
تمردھا  ،وتعود إلى ربھا  ،وتتوب من ذنبھا  ،فلما لم تفعل عوقبت في الدنيا سوى ما أعد لھا
في األخرى  .وقال في أول ھذه السورة )) :إِن َّن َ
الس َماء آ َي ًة َف َظ َّلتْ أَ ْع َنfا ُق ُھ ْم
شأْ ُن َن ِّزلْ َع َل ْي ِھم ِّمن َّ
َل َھا َخاضِ عِينَ (( ؛ ألنه أرد أن ال يكونوا كالملجئين في دينھم إلى اعتقاد ما يعتقدونه  ،فأمھلھم
الر ْح َم ِن ُم ْحدَ ٍ
ث(( فاختص ھذا الوصف ھنا لذلك
رحمة منه بھم فقال َ )) :و َما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر ِّمنَ َّ
.
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وأما قوله في سورة األنبياء َ )) :ما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر َّمن َّر ِّب ِھم((؛ فألنه عد إصالح أبدانھم
 ،والرب  :القائم بما يصلح العبد  ،والدين أبلغ في إصالحه مما يغذوه من طعامه  ،وخص ھذا
ضfونَ ((  ،وال
ِسfا ُب ُھ ْم َوھُْ fم فِfي َغ ْف َلٍ fة َّم ْع ِر ُ
fاس ح َ
الموضع بذكر )ربھم( ؛ ألنه قال )) :ا ْق َت َر َب لِل َّن ِ
يغفلون إال إذا كانوا في رغد من عيشھم ،وال سبيل إليه إال بمظاھرة النعمة من  تعالى وفعله
ھذا بھم يقتضي وصفه بـ)ربھم( «.1
وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى ما تقدم كل من اآليتين من حيث الوعيد والتأنيس ،
فيرى أنه سبق آية األنبياء الوعيد والترھيب  ،وسبق آية الشعراء التأنيس والتلطف .
ويقول  » :لما تقدم قبل آية األنبياء من األخبار ما طيه وعيد وترھيب مع تلطفه سبحانه
بھم بتذكيرھم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن  ،أال ترى أن قوله تعالى )) :ا ْق َتfَ fر َب
ِسا ُب ُھ ْم((  ،أشد تخويفا للمخاطبين  ،ثم لفظ الناس لفظ ال يخص به المؤمنون وإنما يرد
اس ح َ
لِل َّن ِ
حيث يرد عموم المخاطبين ،ويكثر حيث يرد الوعيد واإلنذار والتخويف والدعاء األولي إلى
العبادة والدخول في اإلسالم  ،وأما ما ذكر بعد وصفه بالغفلة واإلعراض وما انجر مع ذلك
فأھل الكفر والتكذيب  ،والسورة مكية ولفظ الناس عام ..
أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي )صلى  وسلم( وإعالمه أن توقف قومه عن
اإليمان  ،إنما ھو بقدرته تعالى عليھم  ،ولو شاء ألراھم آية تبھرھم كشق الجبل فوق بني
إسرائيل  ،وإلى ھذه اإلشارة بقوله تعالى )) :إِن َّن َ
الس َماء آ َي ًة َف َظ َّلتْ أَ ْع َنا ُق ُھ ْم
ش ْأ ُن َن ِّزلْ َع َل ْي ِھم ِّمن َّ
َل َھا َخاضِ عِينَ ((  ،ثم رجع الكالم إلى تعنيف المكذبين  ،فلما كان بناء اآلية على التأنيس والتلطف
بنبينا )صلى  عليه وسلم( وإعالمه بأن تأخير العذاب عنھم إنما ھو إبقاء منه تعالى ليستجيب
من قدر له اإليمان منھم  ،فأشار إلى ھذا وناسبه اسمه الرحمن «.2
اح ُم َب ِّ
ش َرا ٍ
ي
ت َولِ ُيذِي َق ُكم ِّمن َّر ْح َم ِت ِه َولِ َت ْج ِر َ
الر َي َ
في سورة الروم َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَن ُي ْرسِ لَ ِّ
ضfلِ ِه َو َل َع َّل ُكْ fم َت ْ
سfالً إِ َلfى َق ْfو ِم ِھ ْم
شُ fك ُرونَ َ .و َل َقfدْ أَ ْر َسْ fل َنا مِfن َق ْبلَِ fك ُر ُ
ا ْل ُف ْل ُك ِبfأ َ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغfوا مِfن َف ْ
َف َجاؤُ وھُم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ت َفان َت َق ْم َنا مِنَ ا َّلذِينَ أَ ْج َر ُموا َو َكانَ َح ّقا ً َع َل ْي َنا َن ْ
ص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ  ُ َّ .ا َّلذِي ُي ْرسِ fل ُ
ف َي َ
ِسفا ً َف َت َرى ا ْل َودْ قَ َي ْخ ُر ُج مِنْ خ َِاللِ ِه
شا ُء َو َي ْج َعلُ ُه ك َ
الس َماء َك ْي َ
س ُط ُه فِي َّ
ِير َس َحابا ً َف َي ْب ُ
اح َف ُتث ُ
الر َي َ
ِّ
اب ِب ِه َمن َي َ
شا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه إِ َذا ُھ ْم َي ْس َت ْبشِ ُرونَ (( .{ 48 – 46 }:
ص َ
َفإِ َذا أَ َ
السَ fم َاوا ِ
سfالً أُولِfي
وفي سورة فاطر )) :ا ْل َح ْمُ fد ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َ Zفfاطِ ِر َّ
ض َجاعِ ِfل ا ْل َم َال ِئ َكِ fة ُر ُ
شا ُء إِنَّ َّ َ َع َلfى ُكfل ِّ َ
اع َي ِزي ُد فِي ا ْل َخ ْل ِق َما َي َ
fيءٍ َقfد ٌ
ش ْ
أَ ْجن َِح ٍة َّم ْث َنى َو ُث َال َث َو ُر َب َ
ِير َ .مfا َي ْفَ fت ِح َّ ُ
اس مِن َّر ْح َم ٍة َف َال ُم ْمسِ َك َل َھا َو َما ُي ْمسِ كْ َف َال ُم ْرسِ ل َ َل ُه مِن َب ْع ِد ِه َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحكِي ُم َ .يا أَ ُّي َھا
لِل َّن ِ
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ض َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو
السمَاءِ َو ْاألَ ْر ِ
اس ْاذ ُك ُروا ن ِْع َمتَ َّ ِ َع َل ْي ُك ْم َھلْ مِنْ َخال ٍِق َغ ْي ُر َّ ِ َي ْر ُز ُق ُكم ِّمنَ َّ
ال َّن ُ
اس إِنَّ
ور َ .يا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
سل ٌ ِّمن َق ْبلِ َك َوإِ َلى َّ ِ ُت ْر َج ُع األ ُم ُ
َفأ َ َّنى ُت ْؤ َف ُكونَ َ .وإِن ُي َك ِّذ ُبو َك َف َقدْ ُك ِّذ َبتْ ُر ُ
ور  .إِنَّ ال َّ
َو ْعدَ َّ ِ َحقٌّ َف َال َت ُغ َّر َّن ُك ُم ا ْل َح َياةُ الدُّ ْن َيا َو َال َي ُغ َّر َّن ُكم ِب َّ ِ
ش ْي َطانَ َل ُكْ fم َعfد ٌُّو َفا َّتخُِ fذوهُ
ا Zا ْل َغ ُر ُ
اب َ
ص َحا ِ
شدِي ٌد َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا
ِير  .ا َّلذِينَ َك َف ُروا َل ُھ ْم َع َذ ٌ
ب َّ
َعد ُّواً إِ َّن َما َيدْ ُعو ح ِْز َب ُه لِ َي ُكو ُنوا مِنْ أَ ْ
السع ِ
الصال َِحا ِ
سو ُء َع َملِ ِه َف َرآهُ َح َ
ير  .أَ َف َمن ُز ِّينَ َل ُه ُ
ت َل ُھم َّم ْغف َِرةٌ َوأَ ْج ٌر َك ِب ٌ
َو َع ِملُوا َّ
سfنا ً َفfإِنَّ َّ َ ُيضِ fل ُّ
شا ُء َو َي ْھدِي َمن َي َ
َمن َي َ
سَ fك َع َلْ fي ِھ ْم َح َس َfرا ٍ
ت إِنَّ َّ َ َعلِfي ٌم ِب َمfا َي ْ
ھَب َن ْف ُ
شا ُء َف َال َت ْذ ْ
صَ fن ُعونَ َ .و َّ ُ
س ْ fق َناهُ إِ َلffى َب َل ٍ fد َّم ِّي ٍ f
ض َب ْعffدَ َم ْو ِت َھ fا َكfَ fذلِ َك
ت َفأَ ْح َي ْي َنffا ِب ِ fه ْاألَ ْر َ
fحابا ً َف ُ
fاح َف ُتثِيfُ fر َسَ f
الر َيَ f
س fل َ ِّ
ا َّل fذِي أَ ْر َ
ال ُّن ُ
ور(( .{ 9 – 1 }:
ش ُ
fاح((  ،وفي سورة فاطرَ )) :و َّ ُ ا َّلfذِي
الر َي َ
ذكر في سورة الروم  ُ َّ )) :ا َّلذِي ُي ْرسِ ل ُ ِّ
اح((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
الر َي َ
أَ ْر َسلَ ِّ
ينظر ابن الزبير الغرناطي في عالقة اللفظ بالسياق إلى السياق القريب في سورة الروم
الذي ورد فيه تكرار )يرسل( في اآلية التي سبقت ھذه اآلية  .وفي آية سورة فاطر يربط بين ما
ورد في ھذه اآلية والسياق البعيد  ،ويرى أن السورة افتتحت بصيغة أسماء أفعال )فاطر
وجاعل(  ،ولم يذكر فيه إرسال الرياح إال في ھذه اآلية  ،لذا وردت على األفعال المنسوقة بھا
اآلية  ،وھي مما تمدح به جل وعال صنعه فناسب اختيار الفعل الماضي .
fاح
الر َي َ
يقول الغرناطي  » :أما في سورة الروم فإن قبل اآلية َ )) :ومِنْ آ َياتِِ fه أَن ُي ْرسِ fل َ ِّ
ضfلِ ِه َو َل َع َّل ُكْ fم َت ْ
ُم َب ِّ
ي ا ْل ُف ْلُ f
ش َرا ٍ
شُ fك ُرونَ (( ،
ك ِبfأ َ ْم ِر ِه َو ِل َت ْب َت ُغfوا مِfن َف ْ
ت َولِ ُيذِي َق ُكم ِّمن َّر ْح َم ِت ِه َولِ َت ْج ِfر َ

اح(( على البناء الذي جعل عليه ما ھو من آياته  ،فحث على
الر َي َ
فبنى قوله  ُ َّ )) :ا َّلذِي ُي ْرسِ ل ُ ِّ
االعتبار بما يعتاد من فعله تبارك  سبحانه وتعالى .

وأما في سورة المالئكة – فاطر – واختيار لفظ الماضي فيھا على المستقبل ؛ فألن
السَ fم َاوا ِ
سfالً((  ،بمعنى فطر وجعل ،
أولھا )) :ا ْل َح ْمُ fد ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َجاعِ fِ fل ا ْل َم َال ِئ َكِ fة ُر ُ
َ Zفffاطِ ِر َّ
اح((  ،فلما افتتح العشر من أول
الر َي َ
سل َ ِّ
وخاتمة ھذه العشر من مبتدأ السورة َ )) :و َّ ُ ا َّلذِي أَ ْر َ
السورة بالتمدح بما صنع أتبعه ما كان من جنسه مما فعل  ،فكان اختيار لفظ الماضي ھھنا لذلك
« .1
ض َجمِيعfا ً َو ِم ْث َلُ fه َم َعُ fه َال ْف َتfدَ ْوا ِبِ fه
في سورة الزمر َ )) :و َل ْو أَنَّ لِ َّلذِينَ َظ َل ُموا َما فِي ْاألَ ْر ِ
مِن سُوءِ ا ْل َع َذا ِ
سِّ fي َئاتُ َمfا
ب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوبَدَ ا َل ُھم مِّfنَ َّ ِ َمfا َلْ fم َي ُكو ُنfوا َي ْح َتسِ fبُونَ َ .وبَfدَ ا َل ُھْ fم َ
َك َ
س ُبوا َو َحاقَ ِب ِھم َّما َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون((  .{ 48 – 47 }:وفي سورة الجاثية َ )) :و َت َfرى ُكfل َّ
اب َھfا ا ْل َي ْfو َم ُت ْج َfز ْونَ َمfا ُكنُ fت ْم َت ْع َملُfونَ  .ھَ َfذا ِك َتا ُب َنfا َينطِ fقُ َع َلْ fي ُكم
أ ُ َّم ٍة َجا ِث َي ًة ُكل ُّ أُ َّم ٍة ُتدْ َعى إِ َلى ِك َت ِ
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ت َف ُيدْ ِخلُ ُھ ْم َر ُّب ُھ ْم فِي
الصال َِحا ِ
ِبا ْل َحقِّ إِ َّنا ُك َّنا َن ْس َتنسِ ُخ َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ َ .فأَ َّما ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
اسَ fت ْك َب ْر ُت ْم َو ُكنُ fت ْم
َر ْح َم ِت ِه َذلِ َك ھ َُو ا ْل َف ْو ُز ا ْل ُم ِبينُ َ .وأَ َّما ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَ َف َل ْم َت ُكنْ آ َياتِي ُت ْت َلfى َع َلْ fي ُك ْم َف ْ
fاع ُة إِن
الس َ
اع ُة َال َر ْي َب فِي َھا ُق ْلُ fتم َّمfا َنfدْ ِري َمfا َّ
الس َ
َق ْوما ً ُّم ْج ِرمِينَ َ .وإِ َذا قِيل َ إِنَّ َو ْعدَ َّ ِ َحقٌّ َو َّ
َّن ُظffنُّ إِ َّال َظ ّن fا ً َو َمffا َن ْحffنُ ِب ُم ْس َ fت ْي ِقنِينَ َ .و َبffدَ ا َل ُھ ْ fم َس ِّ fي َئاتُ َمffا َع ِملُffوا َو َحffاقَ ِب ِھffم َّم fا َكffا ُنوا ِب ِ fه
َي ْس َت ْھ ِز ُئون(( .{ 33 – 28 }:
سُ fبوا((  ،وفي سورة الجاثية َ )) :و َبfدَ ا
سِّ fي َئاتُ َمfا َك َ
ذكر في سورة الزمر َ )) :و َبدَ ا َل ُھ ْم َ
س ِّي َئاتُ َما َع ِملُوا((  .ويأتي السؤال  :ما وجه المناسبة في اآليتين بين لفظھما وسياقھما ؟
َل ُھ ْم َ
ينظر الخطيب اإلسكافي إلى اللفظ في السياق وعالقته بالخبر ووقوعه  ،ويرى أن في
آية سورة الزمر إخبار عن وقوع الخبر في الظالمين  ،وحصول الحساب  ،وأنه ال تقبل من أي
كان فدية أو غيرھا  ،بل وقع الجزاء مالزما للكسب .
وفي آية سورة الجاثية وقوع الخبر في الظالمين وبيان صحائف األعمال  ،فوقع الجزاء
مالزما لما كان من اعمال .
س ُبوا( في ھذه السورة بناء على ما وقع الخبر به
يقول اإلسكافي  »:إنما جاء قوله َ ) :ك َ
fوء ا ْل َع َfذا ِ
ب َي ْfو َم
س َ
عن الظالمين في اآلية التي قبل ھذه اآلية حيث يقول )) :أَ َف َمfن َي َّتقِfي ِب َو ْج ِھِ fه ُ
ا ْل ِق َيا َم ِة َوقِيل َ ل َّ
ِلظالِمِينَ ُذو ُقوا َما ُكن ُت ْم َت ْكسِ بُونَ (( سورة الزمر  ، 24 :ثم اعترضت آيات تؤكد
ما على الظالمين من الوعيد  ،وتقوي ما للمصدقين من الوعد إلى أن انتھت إلى ذكر ھؤالء
الظالمين الذين قيل لھم ُ )) :ذو ُقوا َما ُكن ُت ْم َت ْكسِ ُبونَ ((  ،فقال تعالى َ )) :و َل ْfو أَنَّ لِ َّلfذِينَ َظ َل ُمfوا َمfا
ض َجمِيعا ً َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه َال ْف َتدَ ْوا ِب ِه مِن سُوءِ ا ْل َع َذا ِ
ب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمِ fة َو َبfدَ ا َل ُھfم ِّمfنَ
فِي ْاألَ ْر ِ

َّ ِ َمfا َلْ fم

سُ fبوا َو َحfاقَ ِب ِھfم َّمfا َكfا ُنوا ِبِ fه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئون((  ،فكان
َي ُكو ُنوا َي ْح َتسِ ُبونَ َ .و َبدَا َل ُھْ fم َسِّ fي َئاتُ َمfا َك َ
المعنى  :ولو أن للظالمين الذين تقدم ذكرھم ما في األرض جميعا ومثله معه الفتدوا به من سوء
س ِّي َئاتُ َما َك َس ُبوا((  ،أي الجزاء على ما كسبوا من سيئاتھم  ،كما
العذاب  ،ثم قال َ )) :و َبدَ ا َل ُھ ْم َ
قيل لھم ُ )) :ذو ُقوا َما ُكن ُت ْم َت ْكسِ ُبونَ ((  ،أي جزاءه  ،ثم تبعه ذكر الكسب في اآليات التي بعدھا
...
أما اآلية التي في سورة الجاثية فالطريق في اختيار ) َع ِملُوا( فيھا كالطريق في اختيار
س ُبوا( في سورة الزمر ألن قبلھا قوله تعالى َ )) :و َت َfرى ُكfل َّ أ ُ َّمٍ fة َجا ِث َي ًfة ُكfل ُّ أ ُ َّمٍ fة ُتfدْ َعى إِ َلfى
) َك َ
اب َھا ا ْل َي ْfو َم ُت ْج َfز ْونَ َمfا ُكنُ fت ْم َت ْع َملُfونَ ((  ،وبعدھا )) :ھ ََfذا ِك َتا ُب َنfا َينطِ fقُ َع َلْ fي ُكم ِبfا ْل َحقِّ إِ َّنfا ُك َّنfا
ِك َت ِ
َن ْس َتنسِ ُخ َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ ((  ،في الموضعين  ،وتبع ذلك قوله َ )) :و َبfدَ ا َل ُھْ fم َسِّ fي َئاتُ َمfا َع ِملُfوا
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س ُبوا( على
َو َحاقَ ِب ِھم َّما َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون(( فبنى ) َع ِملُوا( على ما سبق  ،كما بني ھناك ) َك َ
ما تقدم « .1
ويرى محمود الكرماني أن ما ورد في اآليتين محكوم بما اكتنافھما من سياق  ،فسياق
سورة الزمر ورد فيه )كسب( وما يدل عليه من العرض للحساب وعدم قبول الفدية  .وسياق
سورة الجاثية ورد فيه )عمل( وما يدل عليه من عرض الكتاب الذي ينطق بالحق .
يقول الكرماني  » :علة اآلية األولى  :ألن ما كسبوا في ھذه السورة وقع بين ألفاظ
الكسب  ...وفي الجاثية وقع بين ألفاظ العمل  ...فخصت كل سورة بما اقتضاه «.2
وينظر ابن الزبير الغرناطي إلى ما ورد في اآليتين من زاوية تتمة السياق أو تأكيده
لتجنب التكرار  ،ويقول  » :ما ورد في الزمر تتمة لما تقدم من قوله تعالى َ )) :و َل ْfو أَنَّ لِ َّلfذِينَ
ض َجمِيعا ً َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه َال ْف َتدَ ْوا ِب ِه مِن سُوءِ ا ْل َع َذا ِ
ب َي ْfو َم ا ْل ِق َيا َمِ fة َوبَfدَ ا َل ُھfم مِّfنَ
َظ َل ُموا َما فِي ْاألَ ْر ِ
َّ ِ َما َل ْم َي ُكو ُنوا َي ْح َتسِ بُونَ ((  ،فقوله َ )) :ما َل ْم َي ُكو ُنوا َي ْح َتسِ fبُونَ (( يتناول ما قدموه من سيء
أعمالھم غافلين عنه وناسين إياه كان مما قصدوه فيه أنفسھم أو دون ذلك فقد حمل من ھذا مع
سِّ fي َئاتُ َمfا َع ِملُfوا(( وكان قوله مع ذلك َ )) :و َبfدَا َل ُھْ fم
بعده ما تحصل من قوله َ )) :و َبfدَا َل ُھْ fم َ
س ُبوا(( كالتتمة المؤكدة ومتناوال ما قصدوه وأعملوا أنفسھم فيه  ،حصل من مجموع
س ِّي َئاتُ َما َك َ
َ
ذلك المكتسب وغير المكتسب  ،فال فرق بين آية الزمر وآية الجاثية .
ولو قيل في آية الزمر َ ) :ما َع ِملُوا( لكان تكرارا ؛ الن ذلك حصل مما قبلھا  ،ولو قيل
في آية الجاثية َ ) :ما َك َس ُبوا( لما كان وافيا بما بينا قبل أنه مقصود الكالم ،فتبين خصوص كل
من الواردين بموضعه « .3
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توجيه المعنى عند التشابه واالختالف في التقديم والتأخير
يأتي التقديم والتأخير في اآليات القرآنية تبعا للمعنى المقتضي للتقديم  ،وقد يكون في كل
واحد من الشيئين صفة تقتضي التقديم فحينئذ يكون الترجيح ألھمھا في ذلك المحل  ،وإن كانت
األخرى أھم في محل آخر  ،ومن ھنا تأتي أھمية النظر والتبصر في التركيب والسياق لمعرفة
المناسبة  ،فما خولف الترتيب في التركيب إال لمناسبة ؛ ألن ما يطرأ على التراكيب القرآنية من
التنويع في األساليب من حيث التشابه واالختالف في التقديم والتأخير ھو تنويع مقصود من
وراءه أھداف ومناسبات تنبه لھا علماء المناسبة وأشاروا إليھا  ،وتلك اإلشارات تختلف عن
إشارة علماء البالغة الذين حصروا التقديم والتأخير باالختصاص .1
ويرتبط التقديم والتأخير في علم المناسبة بالسياق  ،فالقرآن الكريم » دقيق في وضع
األلفاظ ورصفھا بجنب بعض دقة عجيبة  ،فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير  ،وقد
تكون ھناك مواطن تقتضي تقديم ھذه اللفظة أو تلك  ،كل ذلك مراعى فيه سياق الكالم واالتساق
العام في التعبير على أكمل وجه وأبھى صورة « .2
وقد رفض عبد القاھر الجرجاني  ،وفي نظرية النظم أن يرجع التقديم والتأخير للعناية
واالھتمام في كل األحوال  ،ويقول  » :قد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال ) :إنه قدم
وب ِم كان أھم ؟
للعناية ؛ وألنّ ذكره أھم( من غير أن يذكر  ،من أين كانت تلك العناية ؟ ِ
ولتخيُّلھم ذلك ،قد صغر أمر )التقديم والتأخير( في نفوسھم  ،وھوّ نوا الخطب فيه  ،حتى إنك
لترى أكثرھم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف  ،ولم تر ظ ّنا أزرى على صاحبه من ھذا
وشبھه «.3
ولم يقتصر علماء المناسبة في بيان السر البالغي على العناية واالھتمام  ،وقد أشار عبد
القاھر الجرجاني إلى ذلك في نظرية النظم  ،وتوسع في إشارته علماء المناسبة وبحثوا في
دواعي االھتمام  ،واألسرار التي وراءه ؛ ألن االقتصار على القول بأن التقديم لالھتمام أو
االختصاص ال يفسر تلك األسرار واللطائف التي يشع بھا التعبير القرآني » فاالعتماد على بناء
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الجملة في دراسة النص وتفسيره ال محيد عنه وال بديل له لمن يريد أن يقدم دراسة نصية مقنعة
« .1
صfا َك ا ْل َح َج َfر َفfان َف َج َرتْ
اضِ fرب ِّب َع َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َف ُق ْل َنا ْ
اس َت ْس َقى ُم َ
في سورة البقرة َ )) :وإِ ِذ ْ
شfَ fر َب ُھ ْم ُكلُffو ْا َوا ْ
fاس َّم ْ
ِم ْنُ fه ا ْث َن َتffا َع ْ
شfَ fر ُبو ْا ِمffن ِّر ْز ِق َّ ِ َوالَ َت ْع َثْ fو ْا ِفffي
شfَ fر َة َع ْينfا ً َقffدْ َعلَِ fم ُكfل ُّ أ ُ َنٍ f
ام َواحٍِ fد َفfادْ ُع َل َنfا َر َّبَ fك ُي ْخ ِfر ْج َل َنfا ِم َّمfا
األَ ْر ِ
وسى َلن َّن ْ
ض ُم ْفسِ دِينَ َ .وإِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
ص ِب َر َع َل َى َط َع ٍ
صلِ َھا َقال َ أَ َت ْس َت ْب ِدلُونَ ا َّلذِي ھ َُو أَدْ َنfى ِبا َّلfذِي
ض مِن َب ْقلِ َھا َو ِق َّثآ ِئ َھا َو ُفو ِم َھا َو َعدَ سِ َھا َو َب َ
نبتُ األَ ْر ُ
ُت ِ
َّ ِ

ض ِر َبتْ َع َل ْي ِھ ُم ِّ
ض ٍ
ب ِّمنَ
الذ َّل ُة َوا ْل َم ْس َك َن ُة َو َبآؤُ ْو ْا ِب َغ َ
سأ َ ْل ُت ْم َو ُ
ِصراً َفإِنَّ َل ُكم َّما َ
ھ َُو َخ ْي ٌر اھْ ِب ُطو ْا م ْ
َذلِ َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َكا ُنو ْا َي ْك ُف ُرونَ ِبآ َيا ِ
صو ْا َّو َكا ُنو ْا َي ْع َتدُونَ ((
ت َّ ِ َو َي ْق ُتلُونَ ال َّن ِب ِّيينَ ِب َغ ْي ِر ا ْل َحقِّ َذلِ َك ِب َما َع َ
.{ 61 – 60 }:

fار ُث َّ fم الَ
ضfُّ fرو ُك ْم إِالَّ أَ ًذى َوإِن ُي َقffا ِتلُو ُك ْم ُي َولُّffو ُك ُم األَ ُد َبَ f
وفي سورة آل عمران َ )) :لffن َي ُ
ض ِر َبتْ َع َل ْي ِھ ُم ِّ
ضٍ f
ب
fاس َو َبfآؤُ وا ِب َغ َ
نص ُرونَ ُ .
ُي َ
الذ َّل ُة أَيْنَ َما ُث ِق ُفو ْا إِالَّ ِب َح ْب ٍل مِّنْ ّ ِ َو َح ْب ٍل مِّنَ ال َّن ِ
اء ِب َغ ْي ِfر َحfقٍّ
ض ِر َبتْ َع َل ْي ِھ ُم ا ْل َم ْس َك َن ُة َذ ِل َك ِبأ َ َّن ُھ ْم َكا ُنو ْا َي ْك ُف ُرونَ ِبآ َيا ِ
نب َي َ
مِّنَ ّ ِ َو ُ
ت ّ ِ َو َي ْق ُتلُونَ األَ ِ
صوا َّو َكا ُنو ْا َي ْع َتدُونَ (( . {112 – 111 }:
َذلِ َك ِب َما َع َ
ض ِfر َبتْ َع َلْ fي ِھ ُم ِّ
الذ َّلُ fة َوا ْل َم ْسَ fك َن ُة
ترتب في سورة البقرة الذلة  ،المسكنة  ،الغضب َ )) :و ُ
ض ِfر َبتْ
ض ٍ
ب ِّمنَ َّ ِ((  ،وترتب في سورة آل عمران  :الذلة  ،الغضب  ،المسكنة ُ )) :
َو َبآؤُ ْو ْا ِب َغ َ
َع َل ْي ِھ ُم ِّ
ض ِfر َبتْ
ضٍ f
ب ِّمfنَ ّ ِ َو ُ
fاس َو َبfآؤُ وا ِب َغ َ
الذ َّل ُة أَ ْينَ َما ُث ِق ُفو ْا إِالَّ ِب َح ْب ٍfل ِّمfنْ ّ ِ َو َح ْب ٍfل ِّمfنَ ال َّن ِ
َع َل ْي ِھ ُم ا ْل َم ْس َك َن ُة (( .
المناسبة بين قصتين مختلفتين  :إن سياق سورة البقرة خطاب لبني إسرائيل المعاصرين
للنبي )صلى  عليه وآله وسلم( يدعوھم فيه لإليمان  ،ويحذرھم أن يحل بھم ما حل بأسالفھم
من العقوبات  ،ولھذا فقد جاء الترتيب في سورة البقرة بذكر األشد عندھم  ،ال األشد في نفس
األمر  ،وذلك أن الذي يرونه من حالھم  ،ويقرون به جميعھم ھو ما ھم عليه من الذلة  ،وأما
المسكنة وھي الفقر  ،وإن كانت شاملة لھم بالمعنى األعظم  ،وھو فقر القلوب إال أنھا أقل خطرا
عندھم من الذلة .
والسياق في سورة آل عمران خطاب للنبي )صلى  عليه وآله وسلم( والمؤمنين ،
وتبيّن حال ھؤالء اليھود للمؤمنين  ،ولھذا فقد بدأت آياتھا ببيان ضرب الذلة عليھم  ،واستثنت
منه حالة تضبط عالقة المؤمنين باليھود  ،فقد كان لھذا القيد فائدته  ،حيث كان يبين أمرا شرعيا
وقدريا ،ال بد أن يعلمه المؤمنون في شأن ھؤالء اليھود  ،فكان البدء بالحكم الذي يمس المؤمنين
 ،وبھذا يتبين السر في البدء ببيان ضرب الذلة .
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وقد لحظ ابن الزبير الغرناطي أن التقديم والتأخير لغرض يناسب السياق  ،وقال » :لما
سألوا عن مأكلھم ما فيه خسّة وما يستلزم الذلة والعار والمھنة في التوصل إلى االنتفاع به وذلك
ض مِfن َب ْقلِ َھfا َو ِق َّثآ ِئ َھfا َو ُفو ِم َھfا
نبfتُ األَ ْر ُ
ما طلبوه في قولھم َ )) :فfادْ ُع َل َنfا َر َّبَ fك ُي ْخ ِfر ْج َل َنfا ِم َّمfا ُت ِ
صfلِ َھا((  ،عوضا مما ال تكلف فيه وال مشقة من المن والسلوى الذي كان ينزل
َو َعدَ سِ َ fھا َو َب َ
عليھم عند الحاجة بغير مؤنة  ،ولھذا قيل لھم )) :أَ َت ْس َت ْب ِدلُونَ ا َّلذِي ھ َُو أَدْ َنى ِبا َّلذِي ھ َُfو َخ ْي ٌfر(( ،
فلما سألوا ما يستلزم مھنة النفس ودناءة الحال لما أجرى به  تعالى العادة من أن الذي سألوه
ال يتوصل إليه إال بتكلف ومشقة  ،فلما سألوا ما حاصله خسة وامتھان ناسب ذلك أن يناط به
وينبئ عليه ذكر ضرب الذلة والمسكنة عليھم ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب  الذي
سبق به القدر عليھم .
ضfُّ fرو ُك ْم إِالَّ أَ ًذى َوإِن ُي َقffا ِتلُو ُك ْم ُي َولُّffو ُك ُم
ولما تقدم في آل عمران قوله تعالى َ )) :لffن َي ُ
نص ُرونَ ((  ،ناسب ھذا تقديم ما ال نصرة لھم معه وال فالح وھو ما باؤوا به من
ار ُث َّم الَ ُي َ
األَ ُد َب َ
ض ٍ
ب مِّنَ ّ ِ((  ،فجاء كل على ما يناسب ويالءم«.1
غضب  عليھم فقال تعالى َ )) :و َبآؤُ وا ِب َغ َ
س ًّ fمى َفْ f
fاك ُت ُبوهُ
في سورة البقرة َ )) :يffا أَ ُّي َھffا ا َّل fذِينَ آ َم ُنffو ْا إِ َذا َتffدَ ا َين ُتم ِبffدَ ْي ٍن إِ َلffى أَ َجfٍ fل ُّم َ
ِب أَنْ َي ْك ُت َب َك َما َع َّل َم ُه ّ ُ َف ْل َي ْك ُت ْب َو ْل ُي ْملِ ِل ا َّلذِي َع َل ْي ِه ا ْل َحقُّ
ِب ِبا ْل َعدْ ِل َوالَ َيأْ َب َكات ٌ
َو ْل َي ْك ُتب َّب ْي َن ُك ْم َكات ٌ
س ِم ْن ُه َ
يع
ضfعِيفا ً أَ ْو الَ َي ْسَ fتطِ ُ
ش ْيئا ً َفإن َكانَ ا َّلذِي َع َل ْي ِه ا ْل َحfقُّ َسِ fفيھا ً أَ ْو َ
َو ْل َي َّت ِق ّ َ َر َّب ُه َوالَ َي ْب َخ ْ
شِ fھدُو ْا َ
اس َت ْ
أَن ُي ِمل َّ ھ َُو َف ْل ُي ْملِلْ َولِ ُّي ُه ِبا ْل َعدْ ِل َو ْ
شِ fھيدَ ْي ِن مfن ِّر َجfالِ ُك ْم َفfإِن َّلْ fم َي ُكو َنfا َر ُج َلْ fي ِن َف َر ُجfل ٌ
ش َھدَ اء أَن َتضِ لَّ ْإ ْحدَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَ ا ُھ َما األُ ْخ َرى َوالَ َيأْ َب ال ُّ
ض ْونَ مِنَ ال ُّ
ش َھدَ اء
ان ِم َّمن َت ْر َ
َو ْ
ام َرأَ َت ِ
صغِيراً أَو َك ِبيراً إِ َلى أَ َج ِل ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُط عِ ندَ ّ ِ َوأَ ْقو ُم لِل َّ
ش َھادَ ِة
إِ َذا َما ُد ُعو ْا َوالَ َت ْسأ َ ُم ْو ْا أَن َت ْك ُت ُب ْوهُ َ
ح أَالَّ َت ْك ُت ُبوھَ fا
س َع َلْ fي ُك ْم ُج َنfا ٌ
ِيرو َن َھا َب ْيَ fن ُك ْم َف َلْ fي َ
ار ًة َحاضِ َfر ًة ُتfد ُ
َوأَدْ َنى أَالَّ َت ْر َتا ُبو ْا إِالَّ أَن َت ُكfونَ ت َِجَ f
ِب َوالَ َ
َوأَ ْ
سوقٌ ِب ُك ْم َوا َّت ُقfو ْا ّ َ َو ُي َع ِّل ُم ُكُ fم
ش ِھي ٌد َوإِن َت ْف َعلُو ْا َفإِ َّن ُه ُف ُ
آر َكات ٌ
ض َّ
ش ِھد ُْو ْا إِ َذا َت َبا َي ْع ُت ْم َوالَ ُي َ
وضٌ f
ّ ُ َو ّ ُ ِب ُكfل ِّ َ
fة َفffإِنْ أَ ِمffنَ
fيءٍ َعلِffي ٌم َ .وإِن ُكنُ fت ْم َع َلffى َس َ fف ٍر َو َل ْ fم َت ِجfدُو ْا َكاتِبfا ً َف ِرھَ ffانٌ َّم ْق ُب َ
شْ f

ض ُكم َب ْعضا ً َف ْل ُي َؤدِّ ا َّلذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق ّ َ َر َّب ُه َوالَ َت ْك ُت ُمو ْا ال َّ
ش َھادَ َة َو َمن َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آ ِث ٌم
َب ْع ُ
الس َماوا ِ
ض َوإِن ُت ْبدُو ْا َما فِfي أَن ُفسِ ُ fك ْم أَ ْو
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
َق ْل ُب ُه َو ّ ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم  ِZَّ ِّ .ما فِي َّ

شا ُء َو ّ ُ َع َلى ُكfلِّ َ
ب َمن َي َ
ُت ْخ ُفوهُ ُي َحاسِ ْب ُكم ِب ِه ّ ُ َف َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
ِير(( 282 }:
fيءٍ َقfد ٌ
ش ْ
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
– .{ 284
وفي سورة آل عمران )) :الَّ َي َّت ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرينَ أَ ْولِ َياء مِfن د ُْو ِن ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ َو َمfن
س مِنَ ّ ِ فِي َ
fير.
ش ْيءٍ إِالَّ أَن َت َّت ُقو ْا ِم ْن ُھ ْم ُت َقا ًة َو ُي َح ِّذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َس ُه َوإِ َلى ّ ِ ا ْل َمصِ ُ
َي ْف َعلْ َذ ِل َك َف َل ْي َ

 - 1مالك التأويل 214 / 1

134

السَ fم َاوا ِ
األر ِ
ت َو َمfا فِfي ْ
ُور ُك ْم أَ ْو ُت ْبدُو ُه َي ْع َل ْم ُه ّ ُ َو َي ْع َل ُم َما فِي َّ
ُقلْ إِن ُت ْخ ُفو ْا َما فِي ُ
ض َو ّ ُ
صد ِ
َع َلى ُكل ِّ َ
ِير(( .{ 29 – 28 }:
ش ْيءٍ َقد ٌ
ذكر في سورة البقرة َ )) :وإِن ُت ْبدُو ْا َما فِي أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخ ُفوهُ((  ،وفي سورة آل عمران
ُور ُك ْم َأ ْو ُت ْبدُو ُه((  .ما وجه المناسبة في التقديم والتأخير ؟
)) :إِن ُت ْخ ُفو ْا َما فِي ُ
صد ِ
المناسبة في بيان األحكام  :السياق في سورة البقرة لبيان أحكام مخصوصة في
معامالت مھمة ناسبھا تقديم البدء وتأخير اإلخفاء .
والسياق في سورة آل عمران متضمن النھي والزجر  ،فناسبه تقديم اإلخفاء وتأخير
البدء  .لذا يربط ابن الزبير الغرناطي ما كان من تقديم وتأخير بغرض مناسب للسياق فالسياق
في سورة آل عمران يتحدث في المنافقين فناسبه تقديم اإلخفاء ؛ ألن السياق ورد فيه الزجر
والتھديد  .والسياق في سورة البقرة لم يذكر فيھا النفاق وال صفة أھله فناسب تقديم البدء ألن
السياق ورد فيه بعض المعامالت المخصوصة .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :قد تقدم آية آل عمران قوله تعالى ناھيا وزاجرا )) :الَّ
َي َّت ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرينَ أَ ْولِ َياء ِمن د ُْو ِن ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ ((  ،وحذر تعالى من ذلك أشد التحذير إال
س مِنَ ّ ِ فِي َ
ش ْيءٍ إِالَّ أَن َت َّت ُقfو ْا مِْ fن ُھ ْم ُت َقfا ًة(( ،ثم
عند التقية فقال تعالى َ )) :و َمن َي ْف َعلْ َذلِ َك َف َل ْي َ
fير((  ،فلما
اتبع تعالى بتأكيد التحذير فقالَ )) :و ُي َح ِّذ ُر ُك ُم ّ ُ َن ْف َس ُه((  ،ثم قال َ )) :وإِ َلfى ّ ِ ا ْل َمصِ ُ
نھاھم عن المرتكب الذي به امتياز المنافقين كان آكد شيء وأھمه إعالمھم بأنه سبحانه يعلم ما
يخفون كعلمه ما يبدون لبناء المنافقين كفرھم على ما جھلوه ما عليه سبحانه بخفيات ضمائرھم
وإلحادھم في ذلك جھال بما يجب  Gسبحانه وتكذيبا لرسوله  ،ألم يعلموا أن  يعلم سرھم
ونجواھم وأن  عالّم الغيوب ؟ فھذا وجه تقديم اإلخفاء في آية آل عمران ...
أما آية البقرة فلم يجر فيھا ذكر النفاق وال صفة أھله وإنما الخطاب فيھا  ،وفي آية الدين
قبلھا وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخصھم من األحكام فورد فيھا قوله تعالىَ )) :وإِن ُت ْبfدُو ْا
َما فِي أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْو ُت ْخ ُفوهُ ُي َحاسِ ْب ُكم ِب ِه ّ ُ(( مقدما فيھا بادي أعمالھم بناء على سالمة بواطنھم
وتنزھھم عن صفة المنافقين  ...وھذا جار مطرد فيما يلحق بھذا الضرب كما أطرد البدء
باإلخفاء على اإلعالن حيث يتقدم ذكر أھل الكفر أو ينتظم الكالم بذكرھم  ..فاطرد ما ذكرناه
في الطرفين على رعي اإليمان والنفاق  ،وجاء كل على ما يناسب « . 1
وھذا تحليل لتركيب التقديم والتأخير لطيف جدا  ،يدل على النظرة الشمولية للنص
القرآني بحيث يرى ما اطرد من األساليب فيربط بينه وبين ما كان من التقديم والتأخير .
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اج َعلْ ھَـَ َذا َب َلداً آمِنا ً َو ْار ُزقْ أَھْ َل ُه مِنَ ال َّث َم َfرا ِ
ت
في سورة البقرة َ )) :وإِ ْذ َقالَ إِ ْب َراھِي ُم َر ِّب ْ
ض َط ُّرهُ إِ َلى َع َfذا ِ
س
َمنْ آ َمنَ ِم ْن ُھم ِب ّ ِ
fار َو ِبْ fئ َ
اَ Zوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر َقالَ َو َمن َك َف َر َفأ ُ َم ِّت ُع ُه َقلِيالً ُث َّم أَ ْ
ب ال َّن ِ
ير َ .وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َراھِي ُم ا ْل َق َواعِدَ مِنَ ا ْل َب ْي ِ
ِيع ا ْل َعلِfي ُم
السم ُ
ت َوإِ ْس َماعِ يل ُ َر َّب َنا َت َق َّبلْ ِم َّنا إِ َّن َك أَنتَ َّ
ا ْل َمصِ ُ
fب َع َل ْي َنfا إِ َّنَ fك أَنfتَ
اج َع ْل َنfا ُم ْسfلِ َم ْي ِن َلَ fك َومِfن ُذ ِّر َّي ِت َنfا أُ َّمً fة ُّم ْسfلِ َم ًة َّلَ fك َوأَ ِر َنfا َم َناسِ َ fك َنا َو ُت ْ
َ .ر َّب َنا َو ْ
الرحِي ُم َ .ر َّب َنfا َوا ْب َع ْ
fاب َوا ْلح ِْك َم َfة
سfوالً ِّمْ fن ُھ ْم َي ْتلُfو َع َلْ fي ِھ ْم آ َياتَِ fك َو ُي َع ِّل ُم ُھُ fم ا ْل ِك َت َ
fث فِfي ِھ ْم َر ُ
اب َّ
ال َّت َّو ُ
الع ِز ُ
لحكِي ُم(( . {129 – 126 }:
يز ا َ
َو ُي َز ِّكي ِھ ْم إِ َّن َك أَنتَ َ
ض َوانَ ّ ِ َك َمن َباء ِب َس ْخطٍ ِّمنَ ّ ِ َو َمأْ َواهُ َج َھ َّن ُم
وفي سورة آل عمران )) :أَ َف َم ِن ا َّت َب َع ِر ْ
fير ِب َمfا َي ْع َملُfونَ َ .ل َقfدْ َمfنَّ ّ ُ َع َلfى ا ْل ُمfؤ ِمنِينَ إِ ْذ
ير ُ .ھ ْم دَ َر َجاتٌ عِ نfدَ ّ ِ و ّ ُ َبصِ ٌ
س ا ْل َمصِ ُ
َو ِب ْئ َ
اب َوا ْلح ِْك َم َة َوإِن َكا ُنو ْا مِن
سوالً مِّنْ أَن ُفسِ ِھ ْم َي ْتلُو َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِھ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
َب َع َث فِي ِھ ْم َر ُ
ين(( .{ 164 – 162 }:
َق ْبل ُ َلفِي َ
ض ٍ
الل ُّم ِب ٍ
اب َوا ْلح ِْك َم َة َو ُي َز ِّكي ِھ ْم((  ،وفي
ذكر في سورة البقرة َ )) :ي ْتلُو َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ِت َك َو ُي َع ِّل ُم ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
اب َوا ْلح ِْك َم َة((  .ما وجه المناسبة
سورة آل عمران َ )) :ي ْتلُو َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِھ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
في التقديم والتـخير ؟
السياق في سورة البقرة يتحدث في إبراھيم )عليه السالم(  ،متعلقا بالذرية المدعو لھا
بالھدية قبل الضالل .
والسياق في سورة آل عمران متعلق بالنبي محمد )صلى  عليه وآله وسلم( وقومه
ووقوع الھداية لھم بعد الضالل  .وھذا ما لحظه ابن الزبير الغرناطي فيما ورد من تقديم وتأخير
 ،ففي سورة البقرة ناسب الدعاء للذرية بالھدية قبل الضالل تأخر التزكية  ،وفي سورة آل
عمران ناسب االمتنان بالھداية تقدم التزكية .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما كانت دعوة إبراھيم )عليه السالم( قبل وجود
الضالل في الذرية المدعو لھا  ،وإنما تحصل لھم تزكيتھم ورفع ضاللھم المتوقع وقوعه بما
يمنحون ه من التعليم وما يتلى عليھم من اآليات ؛ ألن ذلك ھو السبب في حصول التزكية
والسالمة من الضالل إذا وفقوا لالنقياد له  ،أال ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاعات ..
وإنما كانت تزكية لھم بانقيادھم للطاعة فيما يطالبھم به من ذلك ويأخذه منھم  ،فتأخر ذكر
التزكية المسببة عما به تحصل وذلك بعد ھدايتھم لإليمان  ،فجاء على الترتيب من بناء المسبب
على سببه .
ولما كان مقصود اآليتين األخيرتين إنما ھو ذكر االمتنان عليھم بھدايتھم بعد الضالل
الذي كان قد وجد منھم والتعريف بإجابة دعوة إبراھيم )عليه السالم(  ،أخر ذكر تعليمھم الكتاب
والحكمة المزيلين لضاللھم ليكون تلوه ذكر الضالل الذي أنقذھم  منه بما علمھم وأعطاھم
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وأمتن عليھم  ،وھو ثاني المسببين  ،فكان الكالم في قوة أن لو قيل  :ويعلمھم ما به زوال
ضاللھم  ،وأخر في ھاتين اآليتين ذكر السبب ليوصل بمسببه األكيد ھنا الذي كان قد وقع وھو
رفع ضاللھم من عظيم محنته  ،ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز ھذا المعنى المقصود ھنا ،
فاختالف الترتيب إنما ھو بحسب اختالف المقصودين ورعي ما ذكر  ،فورد كل على ما يجب
ويناسب « .1
وما وجه به ابن الزبير الغرناطي تركيب التقديم والتأخير متعلق بالتالزم السببي في
السياقين  ،وھو أوسع من توجيه ھذا التركيب باالھتمام أو االختصاص .
ام َرأَةٌ َخا َفتْ مِن َب ْعلِ َھا ُن ُ
شوزاً أَ ْو إِ ْع َراضا ً َفالَ ُج َناْ َح َع َل ْي ِھ َما أَن
في سورة النساء َ )) :وإِ ِن ْ
fس ال ُّ
ص ْل ُح َخ ْي ٌر َوأ ُ ْحضِ َر ِ
fح َوإِن ُت ْحسِ ُ fنو ْا َو َت َّت ُقfو ْا َفfإِنَّ ّ َ َكfانَ
ش َّ
ت األَن ُف ُ
ص ْلحا ً َوال ُّ
صل َِحا َب ْي َن ُھ َما ُ
ُي ْ
صُ fت ْم َفfالَ َتمِيلُfو ْا ُكfل َّ ا ْل َم ْي ِfل
سfاء َو َل ْfو َح َر ْ
ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِبيراً َ .و َلن َت ْسَ fتطِ ي ُعو ْا أَن َت ْعِ fدلُو ْا َبfيْنَ ال ِّن َ
صل ُِحو ْا َو َت َّت ُقو ْا َفإِنَّ ّ َ َكانَ َغ ُفوراً َّرحِيما ً َ .وإِن َي َت َف َّر َقا ُي ْغ ِن ّ ُ ُكالًّ ِّمن
َف َت َذ ُروھَ ا َكا ْل ُم َع َّل َق ِة َوإِن ُت ْ
الس َم َاوا ِ
ص ْي َنا ا َّلfذِينَ أُو ُتfو ْا
س َع ِت ِه َو َكانَ ّ ُ َواسِ عا ً َحكِيما ً َ .و ّ ِ
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
ض َو َل َقدْ َو َّ
َ Zما فِي َّ
َ
الس َم َاوا ِ
ض َو َكانَ
اب مِن َق ْبلِ ُك ْم َوإِ َّيا ُك ْم أَ ِن ا َّت ُقو ْا ّ َ َوإِن َت ْك ُف ُرو ْا َفإِنَّ ِ ّ ِ
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
َ Zما فِي َّ
ا ْل ِك َت َ
اَ Zوكِيالً  .إِن َي َ
الس َم َاوا ِ
شأْ ُي ْfذ ِھ ْب ُك ْم أَ ُّي َھfا
ّ ُ َغ ِن ّيا ً َحمِيداً َ .و ِ ّ ِ
ض َو َك َفى ِب ّ ِ
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
َ Zما فِي َّ
ت ِب َ
اس َو َيأْ ِ
اب الfدُّ ْن َيا
اب الدُّ ْن َيا َفعِندَ ّ ِ َث َو ُ
آخ ِرينَ َو َكانَ ّ ُ َع َلى َذلِ َك َقدِيراً َّ .من َكانَ ُي ِري ُد َث َو َ
ال َّن ُ
سمِيعا ً َبصِ يراً َ .يا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا ُكو ُنfو ْا َق َّfوامِينَ ِبا ْلق ِْسfطِ ُ
َ Zو َل ْfو
شَ fھدَ اء ِ ّ ِ
َواآلخ َِر ِة َو َكانَ ّ ُ َ
َع َلى أَن ُفسِ ُك ْم أَ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن َواألَ ْق َر ِبينَ إِن َي ُكنْ َغ ِن ّيا ً أَ ْو َف َقيراً َف ّ
ا ُZأَ ْو َلى ِب ِھ َما َفالَ َت َّت ِب ُعو ْا ا ْل َھ َfوى أَن
ضو ْا َفإِنَّ ّ َ َكانَ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِبيراً(( .{ 135 – 128 }:
َت ْع ِدلُو ْا َوإِن َت ْل ُوو ْا أَ ْو ُت ْع ِر ُ
سم ِْع َنا
وفي سورة المائدة َ )) :و ْاذ ُك ُرو ْا ن ِْع َم َة ّ ِ َع َل ْي ُك ْم َومِي َثا َق ُه ا َّلذِي َوا َث َق ُكم ِب ِه إِ ْذ ُق ْل ُت ْم َ
ُ Z
َوأَ َط ْع َنا َوا َّت ُقو ْا ّ َ إِنَّ ّ َ َعلِي ٌم ِب َfذا ِ
شَ fھدَ اء
ُور َ .يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا ُكو ُنfو ْا َق َّfوامِينَ ِ ّ ِ
ت ال ُّ
صfد ِ

ير
ّ َ َخ ِب ٌ

ِبا ْلق ِْسطِ َوالَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
ب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا ّ َ إِنَّ
اع ِدلُو ْا ھ َُو أَ ْق َر ُ
ش َنآنُ َق ْو ٍم َع َلى أَالَّ َت ْع ِدلُو ْا ْ
ِب َما َت ْع َملُونَ (( . { 8 – 7 } :
ذكر في سورة النساء ُ )) :كو ُنfو ْا َق َّfوامِينَ ِبا ْلق ِْسfطِ ُ
شfھَدَ اء ِ ّ ، ((ِZوفي سورة المائدة :
)) ُكو ُنو ْا َق َّوامِينَ ِ ُّ ِZ
شھَدَ اء ِبا ْلق ِْسطِ ((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
السياق في آية سورة النساء متعلق بما تقدم من ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينھن

وبين األزواج  .والسياق في سورة المائدة متعلق بذكر الميثاق والسمع والطاعة  . Gوقد نظر
الخطيب اإلسكافي إلى السياق في سورة النساء وعالقته بالقرب من اإلنسان وھم ذوي القربى
فناسب تقديم القيومية  ،والسياق في سورة المائدة متعلق بالوالة فناسب تقديم القسط .
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يقول الخطيب اإلسكافي  » :إن اآلية األولى في الشھادة أمرا  Gعز وجل من عنده
شھادة أن يقوم بالحق فيھا  ،ويشھد  Gتعالى على كل من عنده حق لغيره يمنعه إياه حتى يصل
إليه  ،فقال  :قوموا ) ِبا ْلق ِْسطِ ( ؛ ألنه من تمام ) َق َّfوامِينَ ( إذ فِعلُه يتعدى إلى مفعوله بالباء .وأما
) ُ
ش َھدَ اء( فإنھا إذا كانت حاال من الضمير في ) َق َّfوامِينَ (  ،وكذلك إن كانت خبرا ثانيا  ،وإن
 (Zبعد ) ُ
ش َھدَ اء( فلتعلقه بالشھادة
كانت صفة لـ) َق َّوامِينَ ( فإن حقھا أن تجيء بعدھا  .وأما قوله ) ِ ّ ِ
 ،كأنه قال  :كونوا شھداء  ،Gال للھو والميل إلى ذوي القربى  ،والدليل على ذلك أنه قال َ ) :و َل ْو
َع َلى أَن ُفسِ ُك ْم( وشھادة اإلنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه  ،أي افعلوا ذلك  Gوإن كان
عليكم أو على الوالدين وذوي القربى منكم ...
وأما اآلية التي في سورة المائدة فإن فحواھا يدل على أنھا للوالة فقال ُ ) :كو ُنو ْا َق َّfوامِينَ
 (Zال لنفع  ،ويكون ) ِبا ْلق ِْسfطِ ( متعلقا بـ) َق َّfوامِينَ ( أي  :كونوا قوامين ألجل طاعة  بالعدل
ِّ ِ
ْ
والحكم به في حال كونكم ) ُ
والخلق  ،أو بين النبي وأمته ..
شfھَدَ اء( أي  :وسائط بين الخالق
فالقائم بتنفيذ أحكام  تعالى بين خلقه إذا و ّفى ما عليه من حقه  ،فھو شھيد على من وليه
والرسول شھيد عليه بما نقله إليه  ،والدليل على أن الخطاب لِوالة األحكام قوله بعده َ )) :والَ
َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
ب لِل َّت ْق َfوى((  ،وذلك عام في المخالفين من
اع ِدلُو ْا ھ َُو أَ ْق َfر ُ
ش َنآنُ َق ْو ٍم َع َلى أَالَّ َت ْع ِدلُو ْا ْ
أھل األديان والموافقين ممن حصلت لھم بغضة وعداوة  ،أي  :اعدلوا على الولي والعدو عدال
واحدا « .1
ويرى محمود الكرماني أن القسط متعلق في السورتين بـ)قوامين(  ،واختلف تعلق لفظ
الجاللة )(  ،في سورة النساء تعلق بـ)شھداء(  ،وفي سورة المائدة تعلق بـ)قوامين( يقول » :
قوامين فعله يتعدى إلى المفعول بالباء  ،و)شھداء( يجوز أن يكون حاال من الضمير في قوامين
 ،ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لـ)كان( ويجوز أن يكون صفة لـ)قوامين(  ،و) (Gفي ھذه السورة
متعلق بالشھادة  ،وھي المراد من اآلية بدليل قوله َ )) :و َل ْو َع َلى أَن ُفسِ ُك ْم أَ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن َواألَ ْق َر ِبينَ ((
 ،اشھدوا  ال للميل إلى األقربين .
و) (Gفي المائدة متعلق بـ)قوامين( ،والخطاب للوالة بدليل قوله َ )) :والَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
شَ fنآنُ
َق ْو ٍم(( أي كونوا قوامين  Gال لنفع  ،فإنكم شھداء على الناس « .2
ويرى فخر الدين الرازي في تفسير آية سورة النساء أن اتصال ھذه اآلية بما قبلھا من
وجوه  » :األول  :أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينھن وبين األزواج عقبه باألمر
بأداء حقوق  تعالى  ،وبالشھادة إلحياء حقوق  ..
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الثاني  :أن  تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا  ،وأمرھم بأن
يكونوا طالبين لثواب اآلخرة ذكر عقيبه ھذه اآلية ..
الثالث  :أنه تقدم في ھذه السورة أمر الناس بالقسط  ..وأمرھم باإلشھاد عند دفع أموال
اليتامى إليھم  ،وأمرھم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل  « .1
ويقول في تفسير آية سورة المائدة  » :ھذا أيضا متصل بما قبله  ،والمراد حثھم على
االنقياد لتكاليف  تعالى « .2
ووافق بدر الدين بن جماعة من تقدمه في توجيه التقديم والتأخير في سورة النساء ،
واختلف معھم في اتصال سورة المائدة بما قبلھا من أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعھود
والمواثيق  ،وقال  » :إن اآلية ھنا – في سورة النساء – تقدمھا نشوز الرجال وإعراضھم عن
ال  ،وإصالح حال الزوجين  ،واإلحسان إليھن وقوله تعالى )) َو َلffن
النساء والصلح على م ٍ
َت ْس َتطِ ي ُعو ْا أَن َت ْع ِدلُو ْا َبيْنَ ال ِّن َساء((  ،وقوله تعالى )) َوأَن َت ُقو ُمو ْا لِ ْل َي َتا َمى ِبا ْلق ِْسطِ ((  ،وشبه ذلك
فناسب تقديم القسط وھو العدل أي :كونوا قوامين بالعدل بين األزواج وغيرھن  ،واشھدوا  Gال
لمراعاة نفس أو قرابة .
وآية المائدة  :جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين  ،والوفاء بالعھود والمواثيق لقوله تعالى في
أول السورة ) :أَ ْو ُفو ْا ِبا ْل ُع ُقو ِد(  ،إلى آخره  ،وقوله تعالى قبل ھذه اآلية َ ) :و ْاذ ُك ُfرو ْا ن ِْع َم َfة ّ ِ
َع َل ْي ُك ْم َومِي َثا َق ُه ا َّلذِي َوا َث َق ُكم ِب ِه(  ،ولما تضمنت اآليات قبلھا من أمر ونھي  ،فناسب تقديم )(
أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نھيتم  ، Gوإذا شھدتم فاشھدوا بالعدل ال بالھوى « .3
ورأي أبي حيان في التقديم والتأخير أنه جاء للتوسع في الكالم والتفنن في الفصاحة
وقال  » :يلزم َمن كان قائما ً  Gأن يكون شاھداً بالقسط  ،و َمن كان قائما ً بالقسط أن يكون قائما ً
 ، Gإال أنَّ التي في النساء جاءت في معرض االعتراف على نفسه وعلى الوالدين واألقربين ،
فبدئ فيھا بالقسط الذي ھو العدل  ،والسواء من غير محاباة نفس وال والد وال قرابة .
وھنا – سورة المائدة – جاءت في معرض ترك العداوات واإلحن  ،فبدئ فيھا بالقيام G
تعالى أوالً ؛ ألنه أردع للمؤمنين  ،ثم أردف بالشھادة بالعدل  ،فالتي في معرض المحبة
والمحاباة بدئ فيه بما ھو آكد  ،وھو القسط  ،وفي معرض العداوة والشنآن بدئ فيھا بالقيام ،G
فناسب كل معرض بما جيء به إليه  .وأيضا ً فتقدم ھناك حديث النشوز واإلعراض وقوله:
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صfل َِحا((  ،فناسب ذكر تقديم
)) َو َلن َت ْس َتطِ ي ُعو ْا أَن َت ْع ِدلُوا((  ،وقوله َ )) :فfالَ ُج َنfاْ َح َع َل ْي ِھ َمfا أَن ُي ْ
القسط  ،وھنا تأخر ذكر العداوة  ،فناسب أن يجاورھا ذكر القسط « .1
وأشار الطاھر بن عاشور إلى ارتباط التقديم والتأخير بالسياق  ،في قوله  » :ووجه ذلك
أنّ اآلية الّتي في سورة ال ّنساء وردت عقب آيات القضاء في الحقوق المبتدأة بقوله )) :إِ َّنا أَ َ
نز ْل َنfا
اس ِب َما أَ َرا َك ّ ُ(( }سورة النساء  ، {105 :ث ّم تعرّ ضت لقضية
إِ َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
اب ِبا ْل َحقِّ لِ َت ْح ُك َم َب ْينَ ال َّن ِ
بني أبيرق في قوله َ )) :والَ َت ُكن ِّل ْل َخآ ِئنِينَ َخصِ يما ً(( }سورة النساء  ،{ 105 :ث ّم أردفت بأحكام
أمر العدل فالشھادة  .فلذلك قدّم فيھا )) ُكو ُنfو ْا
المعاملة بين الرّ جال وال ّنساء  ،فكان األھ ّم فيھا َ
َق َّوامِينَ ِبا ْلق ِْسطِ ُ
} ((Zسورة النساء  {135 :؛ فالقسط فيھا ھو العدل في القضاء  ،ولذلك
ش َھدَ اء ِ ّ ِ
عدّي إليه بالباء إذ قال ُ )) :كو ُنو ْا َق َّوامِينَ ِبا ْلق ِْسطِ (( .
وأما اآلية التي نحن بصدد تفسيرھا – في سورة المائدة – فھي واردة بعد التذكير
بميثاق   ،فكان المقام األوّ ل للحضّ على القيام  ، Gأي الوفاء له بعھودھم له  ،ولذلك عدّي
قوله َ ) :ق َّوامِينَ ( بالالم  .وإذ كان العھد شھادة أتبع قولُه َ ) :ق َّوامِينَ ِ ّ (ِZبقوله ُ ) :
شھَدَ اء ِبا ْلق ِْسطِ (
 ،أي شھداء بالعدل شھادة ال حيف فيھا  ،وأو َلى شھادة بذلك شھادتھم  Gتعالى  .وقد حصل من
مجموع اآليتين  :وجوب القيام بالعدل  ،والشھادة به  ،ووجوب القيام  ، Gوالشھادة له « .2
fاَ Zوالَ ِبfا ْل َي ْو ِم
اس َوالَ ُي ْؤ ِم ُنfونَ ِب ّ ِ
في سورة النساء َ )) :وا َّلذِينَ ُين ِف ُقونَ أَ ْم َوا َل ُھ ْم ِر َئـاء ال َّن ِ
سfاء ق ِِرينfا ً َ .و َم َ
fن ال َّ
fاَ Zوا ْل َي ْfو ِم اآلخ ِِfر
fاذا َع َلْ fي ِھ ْم َل ْfو آ َم ُنfو ْا ِب ّ ِ
شْ fي َطانُ َلُ fه َق ِرينfا ً َف َ
اآلخ ِِر َو َمfن َي ُك ِ
َوأَن َف ُقو ْا ِم َّما َر َز َق ُھ ُم ّ ُ َو َكانَ ّ ُ ِب ِھم َعلِيما ً  .إِنَّ ّ َ الَ َي ْظلِ ُم ِم ْث َقال َ َذ َّر ٍة َوإِن َت ُ
ضاعِ ْف َھا
ك َح َس َن ًة ُي َ
ش ِھي ٍد َو ِج ْئ َنا ِب َك َع َلى ھَـؤُ الء َ
ج ْئ َنا مِن ُكلِّ أ َّم ٍة ِب َ
َو ُي ْؤ ِ
ش ِھيداً((
ت مِن َّل ُد ْن ُه أَ ْجراً َعظِ يما ً َ .ف َك ْي َ
ف إِ َذا ِ
. {41 – 38 }:
وفي سورة النحل َ )) :و َي ْو َم َن ْب َع ُ
ث مِن ُكل ِّ أُ َّمٍ fة َ
شِ fھيداً ُثَّ fم الَ ُي ْfؤ َذنُ لِ َّلfذِينَ َك َف ُfرو ْا َوالَ ھُْ fم
ف َعْ fن ُھ ْم َوالَ ھُْ fم ُي َ
نظ ُfرونَ َ .وإِ َذا َرأى ا َّلfذِينَ
اب َفالَ ُي َخ َّف ُ
ُي ْس َت ْع َتبُونَ َ .وإِ َذا َرأى ا َّلذِينَ َظ َل ُمو ْا ا ْل َع َذ َ
ش َر َكاء ُھ ْم َقالُو ْا َر َّب َنا ھَـؤُ الء ُ
ش َر ُكو ْا ُ
أَ ْ
ش َر َكآؤُ َنا ا َّلذِينَ ُك َّنا َندْ ُع ْو مِن دُو ِن َك َفأ ْل َق ْوا إِ َل ْي ِھ ُم ا ْل َق ْولَ إِ َّن ُك ْم
صدُّو ْا َعfن
الس َل َم َو َ
َل َكا ِذبُونَ َ .وأَ ْل َق ْو ْا إِ َلى ّ ِ َي ْو َم ِئ ٍذ َّ
ضلَّ َع ْن ُھم َّما َكا ُنو ْا َي ْف َترُونَ  .ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َو َ
ب ِب َما َكا ُنو ْا ُي ْفسِ دُونَ َ .و َي ْو َم َن ْب َع ُ
ث فِي ُكلِّ أ ُ َّمٍ fة َ
يل ّ ِ ِزدْ َنا ُھ ْم َع َذابا ً َف ْوقَ ا ْل َع َذا ِ
شِ fھيداً َع َلْ fي ِھم
َ
س ِب ِ
اب ِت ْب َيانا ً ِّل ُكfلِّ َ
مِّنْ أَن ُفسِ ِھ ْم َو ِج ْئ َنا ِب َك َ
fيءٍ َوھًُ fدى َو َر ْح َم ًfة
ش ْ
ش ِھيداً َع َلى ھَـؤُ الء َو َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
َو ُب ْ
ش َرى لِ ْل ُم ْسلِمِينَ (( .{ 89 – 85} :
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ذكر في سورة النساء َ )) :و ِج ْئ َنا ِب َك َع َلى ھَـؤُ الء َ
ش ِھيداً((  ،وفي سورة النحل َ )) :و ِج ْئ َنا
ِب َك َ
ش ِھيداً َع َلى ھَـؤُ الء((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
السياق في سورة النساء متعلق باإلنفاق رئاء وھي صفة المنافق  .والسياق في سورة
النحل في بعث الشھداء وھم األنبياء في كل أمة  .ويربط ابن الزبير الغرناطي بين تركيب
التقديم والتأخير وما ناسبه من السياق .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن آية النحل تقدمھا قوله تعالى َ )) :و َي ْfو َم َن ْب َع ُ
fث فِfي ُكfل ِّ
أ ُ َّم ٍة َ
ش ِھيداً َع َل ْي ِھم ِّمنْ أَن ُفسِ ِھ ْم((  ،فتقدم اسم الشھيد على المشھود عليه  ،فورد ما نسق على ذلك
من اإلخبار بشھادته )عليه السالم( على أمته مرتبا على ما تقدمه من مقتضى النظم في التناظر
والتناسب  ،فقيل  :وجئنا بك شھيدا على ھؤالء متوازنا مع قوله شھيدا عليھم  ،وذلك على ما
يجب .
أما آية النساء فلم يرد فيھا إفصاح بذكر المشھود عليھم وال كناية عنھم بضمير وال اسم
إشارة بل في آية النساء داع إلى تقدم المجرور بـ)على(  ،وھو أنه لما تقدم قوله )) َوا َّلfذِينَ
اَ Zوالَ ِبا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر((  ،وذلك من صفة المنافقين ،
اس َوالَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب ّ ِ
ُين ِف ُقونَ أَ ْم َوا َل ُھ ْم ِر َئـاء ال َّن ِ
ناسب ھذا تقديم المجرور في قوله َ )) :و ِج ْئ َنا ِب َك َع َلى ھَـؤُ الء َ
ش ِھيداً(( حتى كأنه بحسب المفھوم
لم يقصد به غيرھم وال شھد على من سواھم  ..وليس في آية النحل ما يقتضي ذلك بل مقتضاھا
إطالق شھادته )عليه السالم( للجميع من صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلھا التقييد  ،بل الظاھر مما
تقدمھا أن المراد جميع من بعث )صلى  عليه وسلم( إليه  ،فھذان حامالن من اآليتين على
وجوب ورود النظم على ما ورد « .1
في سورة المائدة َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا ا َّت ُقfو ْا ّ َ َوا ْب َت ُغfو ْا إِ َليِ fه ا ْل َوسِ fي َل َة َو َجاھِfدُو ْا فِfي
ض َجمِيعا ً َو ِم ْث َلُ fه َم َعُ fه لِ َي ْف َتfدُو ْا ِبِ fه
س ِبيلِ ِه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ  .إِنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َل ْو أَنَّ َل ُھم َّما فِي األَ ْر ِ
َ
مِنْ َع َذا ِ
fار َو َمfا ھُfم
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َما ُت ُق ِّبلَ ِم ْن ُھ ْم َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
اب أَلِي ٌم ُ .ي ِريfدُونَ أَن َي ْخ ُر ُجfو ْا مِfنَ ال َّن ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاالً ِّمنَ
ارقُ َو َّ
اب ُّمقِي ٌم َ .و َّ
ار ِجينَ ِم ْن َھا َو َل ُھ ْم َع َذ ٌ
الس ِ
الس ِ
ِب َخ ِ
ّ ِ َو ّ ُ َع ِز ٌ
ور َّرحِي ٌم .
وب َع َل ْي ِه إِنَّ ّ َ َغ ُف ٌ
ص َل َح َفإِنَّ ّ َ َي ُت ُ
اب مِن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َوأَ ْ
يز َحكِي ٌم َ .ف َمن َت َ

شfا ُء َو َي ْغف ُِfر لِ َمfن َي َ
ب َمfن َي َ
السَ fم َاوا ِ
ت َواألَ ْر ِ
ض ُي َع ِّfذ ُ
أَ َل ْم َت ْع َل ْم أَنَّ ّ َ َلُ fه ُم ْلُ fك َّ
شfا ُء َو ّ ُ َع َلfى ُكfل ِّ
َ
ِير(( . 40 – 35 :
ش ْيءٍ َقد ٌ
سول ُ َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ َلى أَھْ لِي ِھ ْم أَ َبداً َو ُزيِّنَ
الر ُ
وفي سورة الفتح َ )) :بلْ َظ َنن ُت ْم أَن َّلن َين َقل َِب َّ
سfولِ ِه َفإِ َّنfا أَ ْع َتfدْ َنا
الس ْوءِ َو ُكن ُت ْم َق ْوما ً ُبوراً َ .و َمن َّل ْم ُي ْؤمِن ِب َّ ِ
اَ Zو َر ُ
وب ُك ْم َو َظ َنن ُت ْم َظنَّ َّ
َذ ِل َك فِي ُقلُ ِ
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ب َمfن َي َ
ض َي ْغف ُِfر لِ َمffن َي َ
السَ fم َاوا ِ
شfا ُء َو َكffانَ
سfعِيراً َ .و ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
شfا ُء َو ُي َع ِّfذ ُ
ُ Zم ْلُ fك َّ
لِ ْل َكfاف ِِرينَ َ
َغ ُفوراً َّرحِيما ً(( . 14 – 12 :

َّ ُ

شfا ُء َو َي ْغف ُِfر لِ َمfن َي َ
ب َمfن َي َ
شfا ُء((  ،وفي سورة الفتح :
ذكر في سورة المائدة ُ )) :ي َع ِّfذ ُ
ب َمن َي َ
)) َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
شا ُء((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
السياق في آية سورة المائدة متعلق بما تقدم من ذكر السرقة وحدودھا في الشريعة وما
يترتب على إقامة الحدود الشرعية وما يستتبع ذلك من التعذيب والمغفرة بشرط التوبة  .بينما
السياق في سورة الفتح متعلق بما تقدم من ذكر الكفر واإليمان وما يستتبع ذلك من المغفرة
والتعذيب .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :إنه لما تقدم آية المائدة قوله تعالى َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ
fار َق ُة
fارقُ َو َّ
س ِfبيلِ ِه((  ،وقوله َ )) :و َّ
آ َم ُنو ْا ا َّت ُقfو ْا ّ َ َوا ْب َت ُغfو ْا إِ َليِ fه ا ْل َوسِ fي َل َة َو َجاھِfدُو ْا فِfي َ
الس ِ
الس ِ
س َبا َن َكاالً مِّنَ ّ ِ((  ،وقد وقع في اآليتين ذكر تنكيل الطائفتين ممن
َفا ْق َط ُعو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما َج َزاء ِب َما َك َ
ص َّ fل ُبو ْا أَ ْو ُت َق َّطfَ fع أَ ْي fدِي ِھ ْم
حارب أو سرق مقدما  ،فقيل في الطائفة األولى )) :أَن ُي َق َّتلُffو ْا أَ ْو ُي َ
َوأَ ْر ُجلُ ُھم مِّنْ خِال ٍ
ض((  ،فھذا ما يجعل لھم في الدنيا ثم أعلم تعالى بوعيدھم
ف أَ ْو ُين َف ْو ْا مِنَ األَ ْر ِ
األخروي وجزائھم إن ھم وافوا على فعلھم ھذا مستحلين ذلك المرتكب أو غير مستحلين إن أنفذ
الوعيد عليھم  ،وأعقب تعالى بذكر إقالتھم إن تابوا قبل أن يقدر عليھم بما أعطاه االستثناء ،
ارقُ
ور َّرحِي ٌم((  .وقيل في الطائفة الثانية َ )) :و َّ
اع َل ُمو ْا أَنَّ ّ َ َغ ُف ٌ
وأشار إليه قوله تعالى َ )) :ف ْ
الس ِ
صَ fل َح((  ،إذ أشار إلى من
اب مِن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َوأَ ْ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما((  ،ثم قال َ )) :ف َمن َت َ
َو َّ
الس ِ
أقلع منھم تائبا وأصلح فإن  يتوب عليه  ،فقد تقدم ھاتين القصتين ذكر االمتحان قبل ما به
رجاء الغفران وھذا في مآلھم الدنياوي  ،ثم أعقب اآلية التي أعلم فيھا بإنفراده بملك السماوات
واألرض  ،وأنه تعالى يعذب من يشاء  ،فقدم ذكر العذاب على المغفرة تنظيرا لما تقدم ومقابلة
تطابق إذ كل ذلك بقدره تعالى وسابق مشيئته فھذا وجه تقديم التعذيب في آية المائدة .
سffولِ ِه َفإِ َّنffا أَ ْع َتffدْ َنا
وأما آية الفتح فقد تقدمھا قوله تعالى َ )) :و َمffن َّلْ fم ُيfْ fؤمِن ِبِ َّ f
fاَ Zو َر ُ
سfعِيراً ((  ،وباإليمان رجاء الغفران وھو متشبث به كما أن العذاب مرتبط بالكفر
لِ ْل َكfاف ِِرينَ َ
ومناط به  ،فتقدم في ھذه اآلية مثمر الغفران وھو اإليمان  ،وتأخر موجب التعذيب من الكفر
ض َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
الس َم َاوا ِ
ب َمfن
والخذالن  ،ثم أعقب تعالى بقوله َ )) :و ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ُ Zم ْل ُك َّ
شfا ُء َو ُي َع ِّfذ ُ
َي َ
شا ُء((  ،فناسب بين اآليتين بالتناظر في الجزاءين من المغفرة لمن أناب والتعذيب لمن كفر
وارتاب وبحسب مشيئته سبحانه  ،وما قدر لكل من الفريقين أوال « .1
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ويرى اآللوسي أن التقديم والتأخير أما على الترتيب الوجود أو على ترتيب المقام ،
وقال  » :إن التعذيب للمصر على السرقة  ،والمغفرة للتائب منھا  ،وقد قدمت السرقة في اآلية
أوالً ثم ذكرت التوبة بعدھا فجاء ھذا الالحق على ترتيب السابق ،أو ألن المراد بالتعذيب القطع
 ،وبالمغفرة التجاوز عن حق  تعالى  ،واألول  :في الدنيا  ،والثاني  :في اآلخرة  ،فجيء به
على ترتيب الوجود  ،أو ألن المقام مقام الوعيد  ،أو ألن المقصود وصفه تعالى بالقدرة ،
والقدرة في تعذيب من يشاء أظھر من القدرة في مغفرته ألنه ال إباء في المغفرة من المغفور ،
وفي التعذيب إباء بين « .1
ُ Z
جنَّ َو َخ َل َق ُھ ْم َو َخ َر ُقو ْا َل ُه َبنِينَ َو َب َنا ٍ
ت ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم
في سورة األنعام َ )) :و َج َعلُو ْا ِ ّ ِ
ش َر َكاء ا ْل ِ
الس َم َاوا ِ
صfا ِح َب ٌة
ت َواألَ ْر ِ
ض أَ َّنى َي ُكونُ َل ُه َو َل ٌد َو َل ْم َت ُكfن َّلُ fه َ
ِيع َّ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما َيصِ ُفونَ َ .بد ُ
ُ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم َ .ذلِ ُك ُم ّ ُ َر ُّب ُكْ fم ال إِ َلfـ َه إِالَّ ھ َُfو َخfالِقُ ُكfل ِّ َ
ش ْيءٍ وھ َُو ِب ُكل ِّ َ
َو َخ َلقَ ُكل َّ َ
اع ُبfدُوهُ
fيءٍ َف ْ
ش ْ
َوھ َُو َع َلى ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َوكِيل ٌ(( .{ 102 – 100 }:
الس َم َاوا ِ
fاس
ت َو ْاألَ ْر ِ
وفي سورة غافر َ )) :ل َخ ْلقُ َّ
اس َو َلكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ض أَ ْك َب ُر مِنْ َخ ْل ِق ال َّن ِ
الصال َِحا ِ
ت َو َال ا ْل ُمسِ ي ُء َقلِيالً َّما
ير َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
َال َي ْع َل ُمونَ َ .و َما َي ْس َت ِوي ْاألَ ْع َمى َوا ْل َبصِ ُ
fاس َال ُي ْؤ ِم ُنfونَ َ .و َقfال َ َر ُّب ُكُ fم ادْ ُعfونِي
الس َ
َت َت َذ َّك ُرونَ  .إِنَّ َّ
اع َة َآل ِت َي ٌة َّال َر ْي َب فِي َھfا َو َلكِfنَّ أَ ْك َث َfر ال َّن ِ
أَ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم إِنَّ ا َّلذِينَ َي ْس َت ْك ِب ُرونَ َعنْ عِ َبادَ تِي َ
س َيدْ ُخلُونَ َج َھ َّن َم دَ اخ ِِرينَ  ُ َّ .ا َّلذِي َج َعلَ َل ُك ُم ال َّل ْيل َ
اس َال َي ْ
ش ُك ُرونَ َ .ذلِ ُكُ fم
ار ُم ْبصِ راً إِنَّ َّ َ َل ُذو َف ْ
لِ َت ْس ُك ُنوا فِي ِه َوال َّن َھ َ
اس َو َلكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ض ٍل َع َلى ال َّن ِ
َّ ُ َر ُّب ُك ْم َخالِقُ ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َّال إِ َل َه إِ َّال ُھ َو َفأ َ َّنى ُت ْؤ َف ُكونَ (( .{ 62 – 57 }:
ذكر في سورة األنعام َ )) :ذلِ ُك ُم ّ ُ َر ُّب ُك ْم ال إِ َلـ َه إِالَّ ھ َُو َخالِقُ ُكfل ِّ َ
fيءٍ ((  ،وفي سورة
ش ْ
غافرَ )) :ذلِ ُك ُم َّ ُ َر ُّب ُك ْم َخالِقُ ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َّال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
ينظر الخطيب اإلسكافي فيما ورد من تقديم وتأخير في اآليتين ويربطه بما تقدم كل آية
 ،وقال  » :إن ما في ھذه السورة – األنعام – جاء بعد قوله تعالى َ )) :و َج َعلُو ْا ِ ُّ ِZ
ش َر َكاء ا ْل ِجfنَّ
َو َخ َل َق ُھ ْم َو َخ َر ُقو ْا َل ُه َبنِينَ َو َب َنا ٍ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّمfا َيصِ ُ fفونَ ((  ،فلما قال َ )) :ذلِ ُكُ fم
ت ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم ُ
ّ ُ َر ُّب ُك ْ fم(( أتى بعده بما يدفع قول من جعل  Gشريكا فقال )) :ال إِ َلffـ َه إِالَّ ُھfَ fو((  ،ثم قال :
)) َخالِقُ ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ (( .
السَ fم َاوا ِ
ض أَ ْك َب ُfر
ت َو ْاألَ ْر ِ
وفي سورة المؤمن – غافر – جاء بعد قوله تعالى َ )) :ل َخ ْلfقُ َّ
اس َال َي ْع َلمُونَ (( ،فكان الكالم على تثبيت خلق اإلنسان ال على
اس َو َلكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
مِنْ َخ ْل ِق ال َّن ِ
نفي الشريك عنه ھنا  ،كما في اآلية األولى  ،فكان تقديم )) َخالِقُ ُكلِّ َ
ش ْيءٍ (( ھھنا أولى « .2
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ويرى ابن الزبير الغرناطي أن غرض التقديم والتأخير مع عالقته بما تقدم كل آية جاء
لبيان األھم في سياقھا  ،وقال  » :إن آية األنعام لما تقدم فيھا )) َو َج َعلُو ْا ِ ُّ ِZ
جنَّ َو َخ َل َق ُھ ْم
ش َر َكاء ا ْل ِ
َو َخ َر ُقو ْا َل ُه َبنِينَ َو َب َنا ٍ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما َيصِ ُفونَ ((  ..كان المالئم نفي ما جعلوه
ت ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم ُ
وادعوه من الشركاء والصاحبة والولد  ،فقدم ما األمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن
الشركاء والولد  ،فقال )) :ال إِ َلـ َه إِالَّ ھ َُو((  ،وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه
وملكه  ،فقدم األھم في الموضع .
الس َم َاوا ِ
fاس((
ت َو ْاألَ ْر ِ
أما آية غافر فتقدمھا قوله تعالى َ )) :ل َخ ْلقُ َّ
fق ال َّن ِ
ض أَ ْك َب ُر مِنْ َخ ْل ِ
فلما تقدم ذكر الخالق األعظم  ،ولم يتقدم ھنا ما تقدم في آية األنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه
سبحانه خالق كل شيء  ،فكان تقديم ھذا التعريف ھنا أنسب وأھم  ،ثم أعقبه بالتعريف بوحدايته
تعالى فجاء كل على ما يجب ويناسب « .1
شاء ّ ُ َما أَ ْ
ش َر ُكو ْا َل ْو َ
في سورة األنعام َ )) :س َي ُقول ُ ا َّلذِينَ أَ ْ
ش َر ْك َنا َوالَ آ َباؤُ َنا َوالَ َح َّر ْم َنا
مِن َ
س َنا ُقلْ َھلْ عِ ندَ ُكم مِّنْ عِ ْل ٍfم َف ُت ْخ ِر ُجfوهُ َل َنfا إِن
ش ْيءٍ َك َذ ِل َك َك َّذ َب ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھم َح َّتى َذا ُقو ْا َبأْ َ
َت َّت ِبعُونَ إِالَّ َّ
الظنَّ َوإِنْ أَن ُت ْم إَالَّ َت ْخ ُرصُونَ ُ .قلْ َف ِل ّل ِه ا ْل ُح َّج ُة ا ْل َبال َِغ ُة َف َل ْو َ
شاء َلھَدَ ا ُك ْم أَ ْج َمعِfينَ ُ .قfلْ
ش ِھدُو ْا َفالَ َت ْ
ش َھدُونَ أَنَّ ّ َ َح َّر َم َھ َـذا َفإِن َ
ش َھدَ اء ُك ُم ا َّلذِينَ َي ْ
َھلُ َّم ُ
ش َھدْ َم َع ُھ ْم َوالَ َت َّت ِب ْع أَھْ َواء ا َّلذِينَ
َك َّذ ُبو ْا ِبآ َيا ِت َنا َوا َّلذِينَ الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِباآلخ َِر ِة َوھُم ِب َر ِّب ِھ ْم َي ْع ِدلُونَ ُ .قلْ َت َعا َل ْو ْا أَ ْتل ُ َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم
إمfالَ ٍق َّن ْحfنُ َن ْfر ُز ُق ُك ْم َوإِ َّيfا ُھ ْم َوالَ
ش ِر ُكو ْا ِب ِه َ
أَالَّ ُت ْ
ش ْيئا ً َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانا ً َوالَ َت ْق ُتلُو ْا أَ ْوالَدَ ُكfم ِّمfنْ ْ
صا ُك ْم
س ا َّلتِي َح َّر َم ّ ُ إِالَّ ِبا ْل َحقِّ َذ ِل ُك ْم َو َّ
ِش َما َظ َھ َر ِم ْن َھا َو َما َب َطنَ َوالَ َت ْق ُتلُو ْا ال َّن ْف َ
َت ْق َر ُبو ْا ا ْل َف َواح َ
ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُونَ (( .{ 151 – 148 }:
سfانا ً إِ َّمfا َيْ fبلُ َغنَّ
ضfى َر ُّبَ fك أَالَّ َت ْع ُبfدُو ْا إِالَّ إِ َّيfاهُ َو ِبا ْل َوالِfدَ ْي ِن إِ ْح َ
وفي سورة اإلسراء َ )) :و َق َ
ف َوالَ َت ْن َھ ْر ُھ َما َو ُقfل َّل ُھ َمfا َق ْfوالً َك ِريمfا ً َ .و ْ
ِfض
اخف ْ
عِ ندَ َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُھ َما َأ ْو ِكالَ ُھ َما َفالَ َت ُقل َّل ُھ َما أ ُ ٍّ
صغِيراً َّ .ر ُّب ُك ْم أَ ْع َل ُم ِب َما فِي ُن ُفوسِ ُك ْم
الر ْح َم ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َح ْم ُھ َما َك َما َر َّب َيانِي َ
اح ال ُّذل ِّ مِنَ َّ
َل ُھ َما َج َن َ
يل َوالَ
صالِحِينَ َفإِ َّن ُه َكانَ لِألَ َّو ِابينَ َغ ُفوراً َ .وآ ِ
ِسكِينَ َوابْنَ َّ
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوا ْلم ْ
إِن َت ُكو ُنو ْا َ
الس ِب ِ
ين َو َكانَ ال َّ
ُت َب ِّذ ْر َت ْبذِيراً  .إِنَّ ا ْل ُم َب ِّذ ِرينَ َكا ُنو ْا إِ ْخ َوانَ ال َّ
ضfنَّ
شْ fي َطانُ ل َِر ِّبِ fه َك ُفfوراً َ .وإِ َّمfا ُت ْع ِر َ
ش َياطِ ِ
سوراً َ .والَ َت ْج َعلْ يَدَ َك َم ْغلُو َل ًfة إِ َلfى ُع ُنقَِ fك
َع ْن ُھ ُم ا ْبت َِغاء َر ْح َم ٍة ِّمن َّر ِّب َك َت ْر ُجو َھا َف ُقل َّل ُھ ْم َق ْوالً َّم ْي ُ
الر ْزقَ لِ َمن َي َ
شا ُء َو َي ْقد ُِر إِ َّنُ fه َكfانَ
س ُط ِّ
سوراً  .إِنَّ َر َّب َك َي ْب ُ
س ْط َھا ُكلَّ ا ْل َب ْسطِ َف َت ْقعُدَ َملُوما ً َّم ْح ُ
َوالَ َت ْب ُ
ِب ِع َبا ِد ِه َخ ِبيراً َبصِ يراً َ .والَ َت ْق ُتلُو ْا أَ ْوالدَ ُك ْم َخ ْ
الق َّن ْحنُ َن ْر ُز ُق ُھ ْم َوإِ َّيا ُكم إنَّ َق ْت َل ُھ ْم َكانَ خ ِْطءاً
ش َي َة إِ ْم ٍ
َك ِبيراً(( .{ 31 – 23 }:
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ذكر في سورة األنعام َّ )) :ن ْحنُ َن ْر ُز ُق ُك ْم َوإِ َّيا ُھ ْم((  ،وفي سورة اإلسراء َّ )) :ن ْحنُ َن ْر ُز ُق ُھ ْم
َوإِ َّيا ُكم((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
سياق آيات سورة األنعام تحدث في النھي عن أكبر المحرمات وأشدھا إفسادا للدنيا
واآلخرة ومخالفة للعقل والنقل  ،ثم بدأ بأعظم الحقوق للخلق  ،وھو حق الوالدين  ،حيث إن
عقوقھم من أكبر المحرمات بعد حق   .وسياق اآليات في سورة اإلسراء يتحدث في القضاء
المبرم من  بعدم عبادة غيره وعطف على عبادته طاعة الوالدين ؛ ألن طاعتھم جزء من
العبادة .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن المخاطبين بآية األنعام إنما كان فعلھم ذلك من أجل
الفقر الحاصل حين فعلھم ذلك  ،فالحاصل لھم على قتلھم قد كان حاصال حال قتلھم فقيل من
إمالق أي من أجل اإلمالق الحاصل ثم قيل لھم َّ )) :ن ْحنُ َن ْر ُز ُق ُك ْم َوإِ َّيا ُھ ْم(( ،فقدم رزقه تعالى لھم
لحصول فقرھم في الحال ليكون أمنع لھم  ،وكأن السياق يشعر بتشفيع األوالد في رفع فقر
اآلباء القاتلين  ،فكأنه قيل لھم  :إنما ترزقون بھم فال تقتلوھم  ،فتأكد تقديم ضمير اآلباء لھذا
الغرض .
وأما اآلية األخرى فقصد بھا كفار العرب  ،وكان وأدھم البنات خشية الفقر المتوقع
والعجز عن مؤنتھن فيما يتوقعون مستقبال فقيل َ )) :خ ْ
الق((  ،فجعلت الخشية ھي العلة
ش َي َة إِ ْم ٍ
في فعلھم  ،فانتصبت على ذلك  ،والمعلول الذي ھو اإلمالق لم يقع بعد وضمن تعالى لھم
رزقھم ورزق أوالدھم ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتھم  ،فلھذا قدم ھنا ضمير األوالد ثم
عطف عليه ضمير اآلباء  ،وكان األھم ھنا فقدم  ،فجاء كل في الموضعين على ما يجب
ويناسب « .1
اع ِة أَ َّيانَ ُم ْر َساھَ ا ُقلْ إِ َّن َما عِ ْل ُم َھا عِ نfدَ َر ِّبfي الَ
الس َ
في سورة األعراف َ )) :ي ْسأَلُو َن َك َع ِن َّ
الس َم َاوا ِ
ِfي َع ْن َھfا
ت َواألَ ْر ِ
ض الَ َتأْتِي ُك ْم إِالَّ َب ْغ َت ًة َي ْسأَلُو َن َك َكأ َ َّن َك َحف ٌّ
ُي َج ِّلي َھا ل َِو ْق ِت َھا إِالَّ ھ َُو َث ُق َلتْ فِي َّ
اس الَ َي ْع َل ُمونَ ُ .قل الَّ أَ ْملُِ f
ض ّfراً إِالَّ َمfا
ك ِل َن ْفسِ fي َن ْفعfا ً َوالَ َ
ُقلْ إِ َّن َما عِ ْل ُم َھا عِ ندَ ّ ِ َو َلـكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
َ
ير
ِير َو َبشِ ٌ f
سfو ُء إِنْ أَ َنfاْ إِالَّ َنfذ ٌ
شاء ّ ُ َو َل ْو ُكنتُ أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب الَ ْس َت ْك َث ْرتُ مِنَ ا ْل َخ ْي ِfر َو َمfا َم َّسfن َِي ال ُّ
ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ (( .{ 188 – 187 }:

وفي سورة يونس َ )) :وإِ َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ
ض ا َّلذِي َن ِع ُد ُھ ْم أَ ْو َن َت َو َّف َي َّن َك َفإِ َل ْي َنfا َم ْfر ِج ُع ُھ ْم ُثَّ fم ّ ُ
fي َب ْي َ fن ُھم ِبا ْلق ِْسffطِ َو ُھ ْ fم الَ
َ
سffولُ ُھ ْم ُقضِ َ f
سffول ٌ َفffإِ َذا َجffاء َر ُ
ش ِ fھي ٌد َع َلffى َمffا َي ْف َعلُffونَ َ .ولِ ُك fلِّ أ ُ َّم ٍ fة َّر ُ
ُي ْظ َل ُمونَ َ .و َي ُقولُونَ َم َتى ھ َ
صا ِدقِينَ ُ .قل الَّ أَ ْملِ ُ
ض ّfراً َوالَ َن ْفعfا ً إِالَّ َمfا
ك ِل َن ْفسِ fي َ
َـذا ا ْل َو ْع ُد إِن ُكن ُت ْم َ
َ
اع ًة َوالَ َي ْس َت ْق ِدمُونَ (( .{49 – 46 }:
س َ
شاء ّ ُ لِ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة أَ َجل ٌ إِ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم َفالَ َي ْس َت ْأخ ُِرونَ َ
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ض ّfراً((  ،وقال في سورة
ذكر في سورة األعراف ُ )) :قfل الَّ أَ ْملُِ fك لِ َن ْفسِ fي َن ْفعfا ً َوالَ َ
ض ّراً َوالَ َن ْفعا ً((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
يونس ُ )) :قل الَّ أَ ْملِ ُك لِ َن ْفسِ ي َ
أكثر اآليات التي وردت في القرآن الكريم من لفظ الضر والنفع تقدم فيھا الضر على
النفع ؛ ألن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أوال  ،ثم طمعا في ثوابه ثانيا  ،ويتقدم النفع في
سورة األعراف لمناسبة ما قبله  ،وفي سورة يونس لمناسبة ما قبله .
يقول محمود الكرماني  » :حيث تقدم النفع على الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعا ،
وذلك في ثمانية مواضع ثالثة بلفظ االسم وھي  :ھھنا والرعد وسبأ وخمسة بلفظ الفعل وھي :
األنعام ويونس واألنبياء والفرقان والشعراء أما في ھذه السورة فقد تقدمه َ )) :مfن َي ْھِ fد ّ ُ َف ُھ َfو
ضfلِلْ َفأ ُ ْو َلffـ ِئ َك ُھُ fم ا ْل َخاسِ fُ fرونَ (( }سورة األعراف  ،{178 :تقدم الھداية على
ا ْل ُم ْھ َتfدِي َو َمffن ُي ْ
سfو ُء((  ،فقدم الخير على السوء ،
سfن َِي ال ُّ
الضالل  ،وبعد ذلك ))الَ ْسَ fت ْك َث ْرتُ مِfنَ ا ْل َخ ْي ِfر َو َمfا َم َّ
فلذلك قدم النفع على الضر .
ض ُّfر ُھ ْم َوالَ َيfن َف ُع ُھ ْم ((
وفي يونس قدم الضر على األصل ،ولموافقة ما قبلھا َ )) :مfا الَ َي ُ
ض ُّر(( سورة يونس  ،12:فيكون في اآلية
نسانَ ال ُّ
س اإلِ َ
}سورة يونس  ،{ 18 :وفيھا َ )) :وإِ َذا َم َّ
ثالث مرات « .1
ويربط ابن الزبير الغرناطي بين تقديم النفع وما سبق آية سورة األعراف من السؤال
عن الساعة  .وتقديم الضر في آية سورة يونس وما سبقھا من السؤال عن الوعد  ،ويقول » :
إنه لما تقدم سؤالھم عن الساعة  ،وتكرر في قوله َ )) :ي ْسأَلُو َن َك َكأ َ َّن َك َحف ٌِّي َع ْن َھا(( أي عالم بھا ،
وكان ظاھر السياق يشير إلى أنھم كانوا يظنون أنه )عليه السالم( يعلمھا فطلبوا تعريفھم بھا ،
وأن يخصھم بذلك والشك أن العلم بالشيء نفع لصاحبه  ،فعرفھم أنه ال يملك لنفسه نفعا وال
ضرا  ،وتقدم ذكر النفع ؛ ألنه مشيرا إلى ما ظنوه أنه عنده من علمھا  ،فأعلمھم أنه سبحانه
استأثر بعلمھا  ،وأنه )عليه السالم(  ،ال يملك من ذلك شيئا إال ما شاء  له مما عدى علم
الساعة النفراده سبحانه عن خلقه بعلمھا .
وأما تأخير ما تقدم في األعراف في سورة يونس  ..فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله :
)) َو َي ُقولُffونَ َم َتffى َھَ f
fـذا ا ْل َو ْعُ fد((  ،فطلبوا تعجيل العذاب استھانة وتكذيبا  ،ولم يعلموا ما في
مطلبھم من المحنة والمضرة العاجلة فقال لھم )عليه السالم( بأمر  تعالى إني ال أملك الضر
وال النفع لنفسي وال لكم فال تستعجلوني ذلك فليس بيدي  ،فقدم الضر  ،ألجل ما تقدم من طلبھم
إياه « .2
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ض ُت ِريfدُونَ
في سورة األنفال َ )) :ما َكانَ لِ َن ِب ٍّي أَن َي ُكونَ َل ُه أَ ْس َfرى َح َّتfى ُيْ fثخِنَ فِfي األَ ْر ِ
ض الدُّ ْن َيا َو ّ ُ ُي ِري ُد اآلخ َِر َة َو ّ ُ َع ِز ٌ
fاب ِّمfنَ ّ ِ َسَ fبقَ َل َم َّسُ fك ْم فِي َمfا أَ َخ ْfذ ُت ْم
يز َحكِي ٌم َّ .ل ْfوالَ ِك َت ٌ
َع َر َ
ور َّرحِي ٌم َ .يا أَ ُّي َھا ال َّن ِب ُّي ُقل ِّل َمن
اب َعظِ ي ٌم َ .ف ُكلُو ْا ِم َّما َغن ِْم ُت ْم َحالَالً َط ِّيبا ً َوا َّت ُقو ْا ّ َ إِنَّ ّ َ َغ ُف ٌ
َع َذ ٌ
وب ُك ْم َخ ْيراً ُي ْؤ ِت ُك ْم َخ ْيراً ِّم َّما أُخ َِfذ مِfن ُك ْم َو َي ْغفِْ fر َل ُكْ fم َو ّ ُ
فِي أَ ْيدِي ُكم ِّمنَ األَ ْس َرى إِن َي ْع َل ِم ّ ُ فِي ُقلُ ِ
ور َّرحِي ٌم َ .وإِن ُي ِريدُو ْا ِ
خ َيا َن َت َك َف َقدْ َخا ُنو ْا ّ َ مِن َق ْبل ُ َفأ َ ْم َكنَ ِم ْن ُھ ْم َو ّ ُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم  .إِنَّ ا َّلذِينَ
َغ ُف ٌ
ضُ fھ ْم
ص ُرو ْا أُ ْو َلـ ِئ َك َب ْع ُ
يل ّ ِ َوا َّلذِينَ َآوو ْا َّو َن َ
آ َم ُنو ْا َوھَ َ
اج ُرو ْا َو َجاھَ دُو ْا ِبأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَن ُفسِ ِھ ْم فِي َس ِب ِ
fض َوا َّلfذِينَ آ َم ُنffو ْا َو َلْ fم ُي َھffا ِج ُرو ْا َمffا َل ُكffم ِّمffن َوالَ َيِ fت ِھم ِّمffن َ
ج ُرو ْا َوإِ ِن
أَ ْولِ َيffاء َب ْعٍ f
شْ f
fيءٍ َح َّتffى ُي َھffا ِ

ير((
ص ُر إِالَّ َع َلى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُھم ِّمي َثاقٌ َو ّ ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌ
ين َف َع َل ْي ُك ُم ال َّن ْ
اس َت َ
ْ
نص ُرو ُك ْم فِي الدِّ ِ
.{ 72 – 67} :
وفي سورة التوبة )) :أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَن ُت ْت َر ُكو ْا َو َل َّما َي ْع َل ِم ّ ُ ا َّلذِينَ َجاھَ دُو ْا مِن ُك ْم َو َل ْم َي َّت ِخ ُذو ْا
يfر ِب َمfا َت ْع َملُfونَ َ .مfا َكfانَ لِ ْل ُم ْ
ش ِfركِينَ أَن
ِيج ًfة َو ّ ُ َخ ِب ٌ
سولِ ِه َوالَ ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ َول َ
ُون ّ ِ َوالَ َر ُ
مِن د ِ
َ
ار ُھ ْم َخالِدُونَ .
سا ِجدَ
َي ْع ُم ُرو ْا َم َ
شا ِھدِينَ َع َلى أَن ُفسِ ِھ ْم ِبا ْل ُك ْف ِر أُ ْو َل ِئ َك َح ِب َطتْ أَ ْع َمالُ ُھ ْم َوفِي ال َّن ِ

الصfالَ َة َوآ َتfى َّ
جدَ ّ ِ َمنْ آ َمنَ ِب ّ ِ
الز َكfا َة َو َلْ fم َي ْخَ f
اَ Zوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر َوأَ َقfا َم َّ
إِ َّن َما َي ْع ُم ُر َم َسا ِ
ش إِالَّ ّ َ
ج ِد ا ْل َح َر ِام َك َمنْ آ َمنَ
اج َوعِ َم َ
َف َع َسى أ ُ ْو َلـ ِئ َك أَن َي ُكو ُنو ْا مِنَ ا ْل ُم ْھ َتدِينَ  .أَ َج َع ْل ُت ْم سِ َقا َي َة ا ْل َح ِّ
ار َة ا ْل َم ْس ِ
يل ّ ِ الَ َي ْسَ fت ُوونَ عِ نffدَ ّ ِ َو ّ ُ الَ َي ْھfدِي ا ْل َقfْ fو َم َّ
الظffالِمِينَ .
ِبِ ّ f
fاَ Zوا ْل َيfْ fو ِم اآل ِخfِ fر َو َجا َھffدَ ِفffي َ
سfِ fب ِ
يل ّ ِ ِبأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَن ُفسِ ِھ ْم أَ ْع َظ ُم دَ َر َج ًة عِ ندَ ّ ِ َوأ ُ ْو َل ِئ َك ُھ ُم
اج ُرو ْا َو َجاھَ دُو ْا فِي َ
ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا َوھَ َ
س ِب ِ
ا ْل َفائ ُِزونَ (( .{ 20 – 16 }:
يل ّ ِ((  ،وفي سورة
ذكر في سورة األنفال َ )) :و َجاھَfدُو ْا ِبfأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَن ُفسِ ِ fھ ْم فِfي َ
س ِfب ِ
يل ّ ِ ِبأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَن ُفسِ ِھ ْم((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
لتوبة َ )) :و َجاھَ دُو ْا فِي َ
س ِب ِ
قدم في سورة األنفال األموال واألنفس على سبيل  ؛ ألن آية األنفال تقدمھا ذكر المال
والفداء والغنيمة فكان تقديم ذكر المال أليق  .وسورة التوبة تقدمھا ذكر الجھاد فقدم سبيل  .
يقول الخطيب اإلسكافي  » :إن اآلية األولى في سورة األنفال عقيب ما أنكره  تعالى
ض ال ُّد ْن َيا َو ّ ُ ُي ِري ُد اآلخ َِر َة َو ّ ُ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم((  ،وھم أصحاب
على من قال لھم ُ )) :ت ِريدُونَ َع َر َ
fاب مِّfنَ ّ ِ
النبي لمّا أسروا المشركين  ،ولم يقتلوھم طمعا في الفداء  ،فقال تعالى َّ )) :ل ْfوالَ ِك َت ٌ
اب َعظِ ي ٌم((  ..ثم قال تعالى لما غفر لھم ما كان منھم من ترك القتل
س ُك ْم فِي َما أَ َخ ْذ ُت ْم َع َذ ٌ
س َبقَ َل َم َّ
َ
إلى األسرى َ )) :ف ُكلُو ْا ِم َّما َغن ِْم ُت ْم َحالَالً َط ِّيبا ً((  ..فعقب ذلك بھذه اآلية التي مدح فيھا من أنفق
أمواله في سبيل   ،ال من يجاھد طلبا للنفع العاجل ..
يل ّ ِ((
ولم تكن كذلك اآلية في سورة براءة ؛ ألنھا بعدما يوجب تقديم قوله )) :فِfي َس ِfب ِ
على ذكر المال ألنه قال تعالى )) :أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَن ُت ْت َر ُكو ْا َو َل َّما َي ْع َل ِم ّ ُ ا َّلذِينَ َجا َھدُو ْا مِن ُك ْم(( ثم
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قال في إبطال ما أتى به المشركون من عمارة المسجد الحرام  ،وسقاية الحاج مع المقام على
اَ Zوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر َو َجاھَدَ فِfي
ار َة ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َك َمنْ آ َمنَ ِب ّ ِ
اج َوعِ َم َ
الكفر )) :أَ َج َع ْل ُت ْم سِ َقا َي َة ا ْل َح ِّ
يل ّ ِ(( فكان المندوب إليه في ھذه اآلية بعد اإليمان با Gالجھاد في سبيل   ..لمّا قدم ذكر
َ
س ِب ِ
ما اقتضى الموضع تقديمه  ،وأن يجعل أھم إليھم من غيره  ،فحالف ھذا المكان قوله في سورة
األنفال  ،فقدم فيه ما أخر ھناك لذلك « .1
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن آية األنفال مقصود فيھا مع المدحة تعظيم الواقع
منھم من اإليمان والھجرة والجھاد باألموال واألنفس  ،وتغبيطھم بما منّ  عليھم به من ذلك،
وتفخيم فعلھم الموجب لموالة بعضھم بعضا  ،فقدم ذكر األموال  ،واألنفس تنبيھا معرفا بموقع
ذلك من النفوس وأنھم بادروا بھا على حبھا وشح الطباع بھا  ..وليس تأخير ھذا المجرور
كتقديمه ؛ ألنه إنما يقدم حيث يقصد اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه ...
أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع  ،مبني على التعريف بالمفاضلة بين سقاية الحاج
وعمارة المسجد الحرام وبين من آمن وھاجر وجاھد في سبيل  بماله ونفسه بقصد رد من
ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام أفضل  ،وعرف أن اإليمان وما ذكر معه أعظم درجة
عند   ،فلم يعرض ھنا داع إلى تقديم ما قدم في األخرى  ،فتمخضت فضيلة ذلك المجرور ھنا
فأخر « .2
ويستدل أبو حيان في تفسيره داللة التقديم والتأخير في آية سورة األنفال بالسياق
ومناسبة النزول  ،فيقول  » :قسّم  المؤمنين إلى المھاجرين واألنصار والذين لم يھاجروا فبدأ
بالمھاجرين ألنھم أصل اإلسالم وأول من استجاب  Gفھاجر قوم إلى المدينة وقوم إلى الحبشة
وقوم إلى ابن ذي يزن ثم ھاجروا إلى المدينة وكانوا قدوة لغيرھم في اإليمان وسبب تقوية الدّين
 .وث ّنى باألنصار ألنھم ساووھم في اإليمان وفي الجھاد بالنفس والمال لكنه عادل الھجرة إاليواء
والنصر وانفرد المھاجرون بالسبق وذكر ثالثا ً من آمن ولم يھاجر ولم ينصر ففاتھم ھاتان
الفضيلتان وحرموا الوالية حتى يھاجروا « .3
الصالَ َة َو ُين ِف ُقو ْا ِم َّما َر َز ْق َنا ُھ ْم سِ ّfراً
ِي ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا ُيقِي ُمو ْا َّ
في سورة إبراھيم ُ )) :قل ِّل ِع َباد َ
ض َوأَ َ
السَ fم َاوا ِ
ت َواألَ ْر َ
َو َعال ِن َي ًة ِّمن َق ْب ِل أَن َيأْت َِي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ ِخالَل ٌ  ُ ّ .ا َّلfذِي َخ َلfقَ َّ
نfزل َ
س َّ
السمَاءِ َما ًء َفأَ ْخ َر َج ِب ِه مِfنَ ال َّث َم َfرا ِ
ي فِfي ا ْل َب ْح ِfر ِبfأ َ ْم ِر ِه
fخ َر َل ُكُ fم ا ْل ُف ْلَ fك لِ َت ْج ِfر َ
ت ِر ْزقfا ً َّل ُكْ fم َو َ
مِنَ َّ
ار(( .{ 32 – 31 }:
س َّخ َر َل ُك ُم األَ ْن َھ َ
َو َ
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fط َفى َّ
اصَ f
آَ ُZخ ْيfٌ fر أَ َّمffا
وفي سورة النمل ُ )) :قfِ fل ا ْل َح ْم ُ fد ِ َّ ِ
َ Zو َسfَ fال ٌم َع َلffى عِ َبffا ِد ِه ا َّل ِ fذينَ ْ
ض َوأَ َ
ُي ْ
السfمَاءِ َمfاء َفأَن َب ْت َنfا ِبِ fه َحfدَ ائِقَ َذاتَ
السَ fم َاوا ِ
نfزل َ َل ُكfم ِّمfنَ َّ
ت َو ْاألَ ْر َ
ش ِر ُكونَ  .أَ َّمfنْ َخ َلfقَ َّ

نب ُتوا َ
ش َج َر َھا أَإِ َل ٌه َّم َع َّ ِ َبلْ ُھ ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدلُونَ (( .{ 60 – 59 }:
َب ْھ َج ٍة َّما َكانَ َل ُك ْم أَن ُت ِ
ذكر في سورة إبراھيم َ )) :وأَ َ
اء َفأ َ ْخ َر َج ِب ِه مِنَ ال َّث َم َfرا ِ
ت ِر ْزقfا ً َّل ُكْ fم((.
السمَاءِ َم ً
نزل َ مِنَ َّ
وقوله تعالى )) َوأَ َ
السمَاءِ َماء((  .ما وجه التقديم والتأخير؟
نزل َ َل ُكم ِّمنَ َّ
يرى ابن الزبير الغرناطي أن التقديم والتأخير مرتبط بما تقدم كل آية  ،وقال  » :إن آية

الصfالَ َة َو ُين ِف ُقfو ْا ِم َّمfا َر َز ْق َنfا ُھ ْم
ِي ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا ُيقِي ُمfو ْا َّ
إبراھيم قد تقدمھا قوله تعالى ُ )) :قل ِّل ِع َباد َ
سِ ّراً َو َعال ِن َي ًة ِّمن َق ْب ِل أَن َيأْت َِي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ ِخالَل ٌ((  ،وقد علم المؤمنون أن  غني عن
العالمين  ،وأن المنزل من ماء السماء إنما ھو رحمة للعباد وإحياء لألرض بعد موتھا  ،ليخرج
ما بث فيھا سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات وغير ذلك مما به صالح أحوال العباد وتتميم
معائشھم  ،ولم يغب عن المؤمنين المذكورين قبل أن ربھم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه
واإلنعام به  ،فلم يحتج إلى تنبيھھم بأن ذلك لھم إذ حالھم التذكر ومواالة االعتبار ال الغفلة ،
وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق ليجري مع قوله في الزينة والطيب من الرزق ..
اص َط َفى َّ
أما آية النمل فتقدم فيه قوله تعالى ُ )) :ق ِل ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
َ Zو َ
س َال ٌم َع َلى عِ َبا ِد ِه ا َّلذِينَ ْ
آُZ
َخ ْي ٌر أَ َّما ُي ْ
ش ِر ُكونَ ((  ،فلما تضمنت تعنيفا للمشركين على سوء مرتكبھم وعماھم عن التفكر
واالعتبار قصد تحريكھم وإيقاظھم من رقدة الغفلة فقيل َ ) :وأَ َ
نزل َ َل ُكم( فحصل تنبيھھم وإعالمھم
أن إنزال الماء من السماء إنما ھو لھم وإنه ال حاجة به سبحانه إليه  ،فاستجر الكالم تعنيفھم ،
نب ُتfوا َ
fج َرھَا أَإِ َلٌ fه َّم َfع َّ ِ َبfلْ ھُْ fم َقfْ fو ٌم
ش َ
ويشھد لھذا قوله تعالى عقب اآلية )) َّمfا َكfانَ َل ُكْ fم أَن ُت ِ
َي ْع ِدلُونَ ((  ،أي يعدلون بربھم غيره ويعدلون بعبادته إلى عبادة غيره  ،وكل ھذا شرك ال فالح
معه  ،فلما قصد في اآلية ما ذكرنا قدم المجرور  ،وشأنه أبدا إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث
يقصد التحريك واإليقاظ لذي غفلة ،أما إذا تأخر فال يحرز ھذا المعنى على الصفة التي يحرزه
متقدما « .1
ص َفا ُك ْم َر ُّب ُكم ِبfا ْل َبنِينَ َوا َّت َخ َfذ مِfنَ ا ْل َمآل ِئ َكِ fة إِ َناثfا ً إِ َّن ُكْ fم َل َت ُقولُfونَ
في سورة اإلسراء )) :أَ َفأَ ْ
ص َّر ْف َنا فِي َ
آن لِ َي َّذ َّك ُرو ْا َو َما َي ِزي ُد ُھ ْم إِالَّ ُن ُفوراً(( .{ 41 – 40}:
َق ْوالً َعظِ يما ً َ .و َل َقدْ َ
ھَـذا ا ْل ُق ْر ِ
ِيس َكانَ مِنَ ا ْل ِجfنِّ
اس ُجدُوا ِآلدَ َم َف َس َجدُوا إِ َّال إِ ْبل َ
وفي سورة الكھف َ )) :وإِ ْذ ُق ْل َنا لِ ْل َم َال ِئ َك ِة ْ
س ل َّ
ِلظالِ ِمينَ بَfدَ الً َ .مfا
سقَ َعنْ أَ ْم ِر َر ِّب ِه أَ َف َت َّت ِخ ُذو َن ُه َو ُذ ِّر َّي َت ُه َأ ْولِ َياء مِن دُونِي َو ُھ ْم َل ُك ْم َعد ٌُّو ِب ْئ َ
َف َف َ
أَ ْ
ضfداًَ .و َيfْ fو َم
السَ fم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َال َخ ْلfقَ أَن ُفسِ ِ fھ ْم َو َمfا ُكنffتُ ُم َّتخ َِfذ ا ْل ُمضِ ِّ fلينَ َع ُ
شَ fھد ُّت ُھ ْم َخ ْلfقَ َّ
َي ُقffول ُ َنffادُوا ُ
شfَ fر َكائ َِي ا َّلfذِينَ َز َع ْم ُ fت ْم َفffدَ َع ْو ُھ ْم َف َل ْ fم َي ْسَ fت ِجي ُبوا َل ُھ ْ fم َو َج َع ْل َنffا َب ْي َ fن ُھم َّم ْو ِبقfا ً َ .و َرأَى
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آن
ص ِرفا ً َ .و َل َقfدْ َ
ار َف َظ ُّنوا أَ َّن ُھم ُّم َوا ِق ُعوھَا َو َل ْم َي ِجدُوا َع ْن َھا َم ْ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ ال َّن َ
ص َّfر ْف َنا فِfي ھ ََfذا ا ْل ُق ْfر ِ
نسانُ أَ ْك َث َر َ
ش ْيءٍ َجدَ الً(( .{ 54 – 50} :
اس مِن ُكل ِّ َم َث ٍل َو َكانَ ْاإلِ َ
لِل َّن ِ
اس فِي ھ َ
آن((  ،وفي سورة الكھف :
ذكر في سورة اإلسراء َ )) :و َل َقدْ َ
َـذا ا ْل ُق ْر ِ
ص َّر ْف َنا لِل َّن ِ
ص َّر ْف َنا فِي َ
اس((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
)) َو َل َقدْ َ
آن لِل َّن ِ
ھَذا ا ْل ُق ْر ِ
السياق في سورة اإلسراء خاص بالكفار من العرب فناسب تقديم القرآن ؛ ألنھم قد كذبوا
به  .بينما السياق في سورة الكھف متعلق باتخاذ الشركاء من دون  فناسب تقديم الناس .
ص َفا ُك ْم َر ُّب ُكم ِبfا ْل َبنِينَ َوا َّت َخ َfذ
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن األولى وقع قبلھا )) :أَ َفأ َ ْ
مِنَ ا ْل َمآل ِئ َك ِة إِ َناثا ً إِ َّن ُك ْم َل َت ُقولُونَ َق ْوالً َعظِ يما ً((  ،وھذا خطاب مراد به كفار العرب  ،فلم يذكر
فيه لفظ الناس العام لھم ولغيرھم  ،إذ الخطاب خاص بھم .
وأما آية الكھف فلم يقع قبلھا ذكر الثقلين معا فيحتاج إلى ذكر تقديم الناس كما احتيج
في اإلسراء  ،أال ترى أن فصل آية الكھف َ )) :و َي ْو َم َي ُقول ُ َنادُوا ُ
ش َر َكائ َِي ا َّلذِينَ َز َع ْم ُت ْم َفدَ َع ْو ُھ ْم
جي ُبوا َل ُھ ْم َو َج َع ْل َنا َب ْي َن ُھم َّم ْو ِبقا ً((  ،فلم يرد فيھا ما في األخرى  ،وكان األھم ذكر القرآن
َف َل ْم َي ْس َت ِ
الشافي لمعتبر ما صُرّ ف فيه من األمثال « .1
ويقول بدر الدين بن جماعة  » :إن األولى وردت بعد ما تقدم من اآليات من الوصايا
والعظات والتخويفات  ،ولذلك قال )لِ َي َّذ َّك ُرو ْا( أي يذكروه فيعملوا به  ...وأما آية الكھف فوردت
بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء  ،فناسب تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته
ولعنه « . 2
ويربط البقاعي بين مبنى سورة اإلسراء وبين تقديم الناس  » :لما كان مبنى السورة
على بيان العناية بالناس الذين اتقوا والذين ھم محسنون  ،اقتضى المقام لمزيد االھتمام تقديم
اس( (( .3
قوله تعالى )لِل َّن ِ
ويربط بين مبنى سورة الكھف وبين تقديم القرآن  » :لما كانت ھذه السورة في وصف
آن(( «. 4
الكتاب  ،اقتضى االھتمام به تقديمه في قوله )) :فِي ھ ََذا ا ْل ُق ْر ِ
وھذا ال يعني إن الناس أھم من القرآن في سورة اإلسراء  ،لذا يقول الطاھر بن عاشور
 » :ذكر القرآن أھم باألصالة إال أن االعتبارات الطارئة ُتقدّم في الكالم البليغ على االعتبارات
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األصلية؛ ألن االعتبارات األصلية لتقررھا في النفوس تصير متعارَ فة فتكون االعتبارات
الطارئة أعز مناالً .ومن ھذا باب تخريج الكالم على خالف مقتضى الظاھر « .1
في سورة المؤمنين )) :أَ َف َل ْم َيدَّ َّب ُروا ا ْل َق ْول َ أَ ْم َجاءھُم َّمfا َلْ fم َيfأْ ِ
ت آ َبfاء ُھ ُم ْاألَ َّولِfينَ  .أَ ْم َلْ fم
ارھُونَ
َي ْع ِر ُفوا َر ُ
سو َل ُھ ْم َف ُھ ْم َل ُه ُمنك ُِرونَ  .أَ ْم َي ُقولُونَ ِب ِه ِج َّن ٌة َبلْ َجاءھُم ِبا ْل َحقِّ َوأَ ْك َث ُر ُھ ْم لِ ْل َحقِّ َك ِ

سدَ ِ
ض َو َمن فِي ِھنَّ َبلْ أَ َت ْي َناھُم ِبfذ ِْك ِر ِھ ْم َف ُھْ fم َعfن
الس َم َاواتُ َو ْاألَ ْر ُ
ت َّ
َ .و َل ِو ا َّت َب َع ا ْل َحقُّ أَھْ َواء ُھ ْم َل َف َ
الر ِازقِينَ َ .وإِ َّن َك َل َتدْ ُعو ُھ ْم إِ َلfى
ج َر ِّب َك َخ ْي ٌر َوھ َُو َخ ْي ُر َّ
ضونَ  .أَ ْم َت ْسأَلُ ُھ ْم َخ ْرجا ً َف َخ َرا ُ
ذ ِْك ِرھِم ُّم ْع ِر ُ
الص َراطِ َل َنا ِك ُبونَ َ .و َل ْو َرح ِْم َنا ُھ ْم َو َك َ
ش ْف َنا َما
ِيم َ .وإِنَّ ا َّلذِينَ َال ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب ْاآلخ َِر ِة َع ِن ِّ
صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
ض ٍّfر َّل َل ُّجffوا فِfي ُط ْغ َيffا ِن ِھ ْم َي ْع َم ُھfونَ َ .و َل َقffدْ أَ َخ ْfذ َناھُم ِبا ْل َعfَ fذا ِ
اسَ fت َكا ُنوا ل َِfر ِّب ِھ ْم َو َمffا
ب َف َمfا ْ
ِب ِھfم ِّمffن ُ
سونَ َ .وھ َُو ا َّلذِي أَن َ
ب َ
ض َّر ُعونَ َ .ح َّتى إِ َذا َف َت ْح َنا َع َل ْي ِھم َبابا ً َذا َع َذا ٍ
شأَ َل ُك ُم
شدِي ٍد إِ َذا ُھ ْم فِي ِه ُم ْبلِ ُ
َي َت َ
ض َوإِ َل ْيِ fه ُت ْح َ
ار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِيالً َّما َت ْ
ش ُfرونَ .
شُ fك ُرونَ َ .وھ َُfو ا َّلfذِي َذ َرأَ ُكْ fم فِfي ْاألَ ْر ِ
ص َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َ
َّ
َوھ َُو ا َّلذِي ُي ْح ِيي َو ُيمِيتُ َو َل ُه ْ
ار أَ َف َال َت ْع ِقلُونَ َ .بلْ َقالُوا ِم ْثل َ َما َقالَ ْاألَ َّولُونَ .
اخت َِال ُ
ف ال َّل ْي ِل َوال َّن َھ ِ
َقالُوا أَئ َِذا ِم ْت َنا َو ُك َّنا ُت َرابا ً َوعِ َظاما ً أَ ِئ َّنا َل َم ْب ُعو ُثونَ َ .ل َقدْ ُوعِ دْ َنا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا ھ ََذا مِن َق ْبل ُ إِنْ َ
ھَذا إِ َّال
ير ْ َ
األ َّولِينَ (( .{ 83 – 80} :
ساطِ ُ
أَ َ

وفي سورة النمل َ )) :و َقffال َ ا َّلfذِينَ َك َف ُfروا أَ ِئfَ fذا ُك َّنfا ُت َرابfا ً َوآ َباؤُ َنffا أَ ِئ َّنfا َل ُم ْخ َر ُجfونَ َ .ل َقffدْ
ير ْاألَ َّولِينَ (( .{ 68 – 67 }:
ساطِ ُ
ُوعِ دْ َنا ھ ََذا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا مِن َق ْبل ُ إِنْ ھ ََذا إِ َّال أَ َ
ذكر في سورة المؤمنين َ )) :ل َقدْ ُوعِ دْ َنا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا ھ ََذا مِن َق ْبل ُ((  ،وفي سورة النمل:
)) َل َقدْ ُوعِ دْ َنا ھ ََذا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا مِن َق ْبل ُ((  .ما وجه التقديم والتأخير ؟
السياق في سورة المؤمنين يستدعي لفت االنتباه إلى ما في األرض من مخلوقات 
الدالة على عظمته والتفكر في عطايا ربوبيته  ،والتي يتقلب فيھا اإلنسان  ،وما خلقه  من
الموت والحياة  ،وذكر سؤال اإلنسان عن بعث األولين ولم يرد ذكر لآلباء  .والسياق في سورة
النمل سؤال عن البعث ولكن تقدمه ذكر اآلباء .
يقول الخطيب اإلسكافي  » :لما كان األول في حكاية تظاھرت فيھا أفعال أسندت إلى
فاعليھا متصلة بھا  ،وھي َ )) :بfلْ َقfالُوا ِم ْثfل َ َمfا َقfالَ ْاألَ َّولُfونَ ((  ،فھذان فعالن تعلق بھما ھذا
المحكي  ،وكل واحد منھما جاء بعده فاعله مواصال له غير منفصل عنه ،ثم بعده َ )) :قالُوا أَئ َِfذا
ِم ْت َنا((  ،فكل ھذه األفعال قصد بھا حكاية ما جاء بعدھا  ،فلما كان َ )) :ل َقfدْ ُوعِ fدْ َنا(( وجب في
البناء على األفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل  ،وھو توكيده  ،والعطف عليه  ،فقدم )) َن ْحfنُ
َوآ َباؤُ َنا(( على المفعول الثاني  ،وھو ) َ
ھَذا( لذلك ؛ وألن األصل إذا أجري عليه الشيء أولى من
غيره .
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وأما اآلية الثانية من سورة النمل فإن الذي تقدمھا َ )) :و َقال َ ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَئ َِfذا ُك َّنfا ُت َرابfا ً
َوآ َباؤُ َنا((  ،فأخر المعطوف على اسم )كان( الذي ھو كالفاعل لھا  ،وھو قوله َ ) :وآ َباؤُ َنfا( عن
المنصوب الذي ھو كالمفعول لھا وھو قوله ُ ) :ت َرابا ً( فصار ما ھو كالمفعول مقدما على ما ھو
معطوف على الفاعل  ،فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل المضمر فجاء
َ )) :ل َقدْ ُوعِ دْ َنا ھ ََذا َن ْحنُ َوآ َباؤُ َنا مِن َق ْبل ُ ◌َ (( لذلك « .1
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما تقدم قبل آية المؤمنين قوله تعالى )) :أَ َف َلْ fم َيfدَّ َّب ُروا
ا ْل َق ْول َ أَ ْم َجاءھُم َّما َل ْم َيأْ ِ
ت آ َباء ُھ ُم ْاألَ َّولِينَ ((  ،فتقدم التعريف في ھذه اآلية أن آباءھم قد جاءتھم
الرسل وأنذروا كما أنذر ھؤالء لھذا قالوا َ )) :ل َقfدْ ُوعِ fدْ َنا َن ْحfنُ َوآ َباؤُ َنfا ھ ََfذا مِfن َق ْبfل ُ إِنْ ھَ َfذا إِ َّال
ير ْاألَ َّولِينَ (( .
ساطِ ُ
أَ َ
ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائھم كان أھم شيء ذكر الموعود به الذي
ھو) َ
ھَذا( فقالوا َ ) :ل َقدْ ُوعِ دْ َنا ھ ََذا( « .2
ويقول بدر الدين بن جماعة  » :لما تقدم ھنا ذكر آبائھم بقوله تعالى )) َبلْ َقالُوا ِم ْثلَ َما
َقالَ ْاألَ َّولُونَ ((  ،وھو آباؤھم ناسب ذلك تقديم المؤكد وھو نحن ليعطف عليه )اآلبfاء( المقدم
ذكرھم  ،ثم تأخير المفعول الموعود لھم جميعا وھو )ھذا( .
وآية النمل لم يذكر فيھا ) ْاألَ َّولُونَ ( بل قال َ )) :و َقال َ ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَئ َِذا ُك َّنا ُت َرابا ً َوآ َباؤُ َنا
أَ ِئ َّنا َل ُم ْخ َر ُجونَ ((  ،فناسب تقديم المفعول لموعد  ،ثم ذكر أوال  ،وحاصله تقديم من تقدم ذكره
أھم وأنسب  ،وتقديم المفعول الموعود  ،وتأخير من لم يذكر أھم وأنسب «.3
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توجيه المعنى عند التشابه واالختالف في اإليجاز واإلطناب
اإليجاز واإلطناب يقع في القصص القرآني الذي يعنى بذكر ما يتعلق الغرض به ،
ويحذف ما يمكن أن تدل القرائن عليه  ،أو ما ليس للنص غرض في ذكره » وقد رأينا  تعالى
إذا خاطب العرب واألعراب أخرج الكالم مخرج اإلشارة والوحي  .وإذا خاطب بني إسرائيل
أو حكى عنھم جعل الكالم مبسوطا « .1
ومن شروط الفصاحة والبالغة » اإليجاز واالختصار وحذف فضول الكالم  ،حتى
يعبر عن المعاني الكثيرة باأللفاظ القليلة  ،وھذا الباب من أشھر دالئل الفصاحة عند أكثر الناس
 ،حتى إنھم إنما يستحسنون من كتاب  تعالى ما كان بھذه الصفة « .2
ويعلل الحذف في بعض المواضع بطول الكالم ألن التراكيب إذا طالت يعتريھا بعض
الثقل  ،ويكون الحذف تخفيفا من الثقل واإليجاز يمنحھا شيء من القوة  ،والقصد من اإليجاز
فيما حذف فيه حذف كثير  ،حتى حذفت األجوبة لداللة الكالم عليھا  .وفي ھذا الحذف في الكالم
مع الداللة على المراد فائدة ؛ ألن النفس تذھب فيه كل مذھب  ،ولو ورد ظاھرا في الكالم
القتصر به على البيان الذي تضمنه  ،فكان حذف الجواب أبلغ لھذه العلة .
ويعرف الرماني ) ت  386ھـ ( اإليجاز  » :تقليل الكالم من غير إخالل بالمعنى  ،وإذا
كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة  ،ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة  ،فاأللفاظ القليلة
إيجاز «.3
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ويقسم اإليجاز على وجھين  » :حذف وقِصر  ،فالحذف إسقاط كلمة لالجتزاء عنھا
بداللة غيرھا من الحال أو فحوى الكالم  .والقِصر بنية الكالم على تقليل اللفظ وتكثير المعنى
اسأَ ِل ا ْل َق ْر َي َة(( }سورة يوسف . { 82 :
من غير حذف  .فمن الحذف َ )) :و ْ
وأما اإليجاز بالقِصر دون الحذف فھو أغمض من الحذف  ،وإن كان الحذف غامضا
للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيھا من المواضع التي ال يصلح فمن ذلك َ )) :و َل ُكْ fم فِfي
fاص َح َيffاةٌ(( }سورة البقرة  .1 « {179:وھذا التقسيم منظور فيه إلى البعد التركيبي ،
ِصِ f
ا ْلق َ
والرماني في ذلك مؤسس لھذه النظرة إلى اإليجاز كما يذكر ابن سنان الخفاجي .2
ويفرق الرماني بين اإليجاز واإلطناب من جھة وبين القِصر والتطويل من جھة ثانية:
» اإليجاز بالغة  ،والتقصير عي  ،كما أن اإلطناب بالغة والتطويل عي  ،واإليجاز ال إخالل
فيه بالمعنى المدلول عليه  ،وليس كذلك التقصير ؛ ألنه ال بد فيه من اإلخالل  .فأما اإلطناب
فإنما يكون في تفصيل المعنى  ،وما يتعلق به في المواضع التي يحسن فيھا ذكر التفصيل  ،فإن
لكل واحد من اإليجاز واإلطناب موضعا يكون به أولى من اآلخر ؛ ألن الحاجة إليه أشد
واالھتمام به أعظم « .3
ولعل مدار الفرق بين اإليجاز والقِصر  ،واإلطناب والتطويل  ،ھو عالقة المعنى
بالسياق  ،فالحذف الذي ينتج عنه اإليجاز ھو إسقاط كلمة من السياق  ،يحتاج إليھا إتمام المعنى
 ،ويكون للمتلقي دور في الوصول على ذلك المعنى  ،من خالل الربط بين النص موضع
التحليل وما يسبقه من نصوص لھا عالقة به .
بينما القِصر ھو تقليل اللفظ دون العودة إلى السياق ومراعاة للمعنى فقط  ،وقد ال يصل
إليه المتلقي إال الفطن ،لھذا وصف الرماني حذف القِصر بشدة الغموض  .فإذا كان إيجاز
الحذف يحتاج في إدراكه إلى متلق من نوع خاص لما فيه من غموض  ،فإن إيجاز القصِ ر ألشد
حاجة إلى ذلك المتلقي الخبير بضروب الكالم وأساليبه  .أما اإلطناب فھو صنو اإليجاز ؛ ألن
بالغة اإليجاز مرتبطة ببالغة اإلطناب  » :فإن لكل واحد من اإليجاز واإلطناب موضعا يكون
به أولى من اآلخر ؛ الن الحاجة إليه أشد  ،واالھتمام به أعظم « .4
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ويحتاج إلى اإليجاز واإلطناب في جميع الكالم » الحاجة إلى اإليجاز في موضعه
كالحاجة إلى اإلطناب في مكانه  :فمن أزال التدبير في ذلك عن جھته واستعمل اإلطناب في
موضع اإليجاز  ،واستعمل اإليجاز في موضع األطناب اخطأ « .1
لذلك جعل الرماني القِصر مقابال لإليجاز  ،والتطويل مقابال لإلطناب  .يقول ضياء
الدين ابن األثير  » :رأيت علماء البيان قد اختلفوا فيه – اإلطناب – فمنھم من ألحقه بالتطويل
الذي ھو ضد اإليجاز  ،وھو عنده قِسم غيره  ،فأخطأ من حيث ال يدري  ،كابي ھالل العسكري
والغانمي «.2
ويقول أبو ھالل العسكري متابعا الرماني  » :اإلطناب بالغة  ،والتطويل عي ؛ ألن
التطويل بمنزلة سلوك ما يبعد جھال بما يقرب  .واإلطناب بمنزلة سلوك طريق بعيدة نزه
يحتوي على زيادة فائدة « .3
ويقول ضياء الدين ابن األثير ) ت  637ھـ ( في اإلطناب  » :ھو زيادة اللفظ على
المعنى لفائدة  .فھذا حدّه الذي يميزه عن )التطويل( إذ التطويل ھو زيادة اللفظ عن المعنى لغير
فائدة (( .4
fور َن ْف َخ ٌfة
ونظر إلى فائدة لطيفة في باب اإلطناب  ،في قوله تعالى َ )) :فإِ َذا ُنف َِخ فِي ال ُّ
ص ِ
َواحِدَ ةٌ(( }سورة الحاقة  ، { 13 :و)) َو ُح ِم َل ِ
ج َبال ُ َف ُد َّك َتا دَ َّك ًة َواحِدَ ًة(( }سورة الحاقة
ت ْاألَ ْر ُ
ض َوا ْل ِ
 .{14 :وفي قوله تعالى َ )) :و َم َنfا َة ال َّثالِ َث َfة ْاألُ ْخ َfرى(( }سورة النجم  . { 20:فوجدت ذلك غير
مقيس على ما تقدم .
ويقول  )) :إن قوله تعالى َ )) :و َم َنا َة ال َّثالِ َث َة ْاأل ُ ْخ َرى(( إنما جيء بھا لتوازن الفقر التي
نظمت السورة كلھا عليھا وھي َ )) :وال َّن ْج ِم إِ َذا ھ ََوى(( }سورة النجم  ، {1:ولو قيل )) :أَ َف َfرأَ ْي ُت ُم
َّ
الالتَ َوا ْل ُع َّزى َ .و َم َنا َة(( }سورة النجم  ، {20 – 19 :ولم يقل )) :ال َّثالِ َث َة ْاأل ُ ْخ َرى(( لكان الكالم
عاريا عن الطالوة والحسن  .وكذلك لو قيل ) :ومناة األخرى( من غير أن يقال )الثالثة( ؛ ألنه
نقص في الفقرة الثانية عن األولى  ،وذاك قبيح  ..لكن التأكيد في ھذه اآلية جاء ضمنا لتوازن
الفقر وتبعا .
وأما َ )) :ن ْف َخ ٌة َواحِدَ ةٌ((  ،و))دَ َّك ًة َواحِدَ ًة((  ،فإنما جيء بلفظ الواحدة فيھا – وقد علم أن
النفخة ھي واحدة والدكة ھي واحدة – لمكان نظم الكالم ؛ ألن السورة التي ھي )الحاقة( جارية
على ھذا المنھاج في توازنھا السجعي  ،ولو قيل ) :نفخة(  -من غير واحدة – و)دكة( – من
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غير واحدة – ثم قيل بعدھما َ )) :ف َي ْو َمئٍِ fذ َو َق َعِ f
ت ا ْل َواق َِع ُfة(( }سورة الحاقة  ، {15:لكان الكالم
منثرا محتاجا إلى تمام  .لكن التأكيد جاء فيھا ضمنا وتبعا  .ھذا موضع من علم البيان كثيرة
محاسنه  ،وافرة لطائفه  ،والمجاز فيه أحسن من الحقيقة  ،لمكان زيادة التصوير في إثبات
وصف الحقيقي للمجازي ونفيه عن الحقيقي « .1
ومن ھذه العالقة بين اإليجاز واإلطناب يظھر سؤال  :ھل بين اإليجاز واإلطناب
واسطة  ،وھي المساواة أم ال ؟
يذھب أبو ھالل العسكري ) ت  395ھـ( إلى وجود ھذه المرتبة في قوله » :المساواة
وھو أن تكون المعاني بقدر األلفاظ واأللفاظ بقدر المعاني ال يزيد بعضھا على بعض  ،وھو
المذھب المتوسط بين اإليجاز واإلطناب (( .2
بينما يذھب السكاكي ) ت  626ھـ ( إلى عدم وجود ھذه المرتبة في قوله  » :أما
اإليجاز واإلطناب فلكونھما نسبيين  ،ال يتيسر الكالم فيھما إال بترك التحقيق والبناء على شيء
عرفي  ،مثل جعل كالم األوساط على مجرى متعارفھم في التأدية للمعاني فيما بينھا  ،وال بد
من االعتراف بذلك مقيسا عليه ولنسمه  :متعارف األوساط ،وأنه في باب البالغة ال يحمد منھم
وال يذم «  .3يقصد بمتعارف األوساط المتعارف من كالم أوساط الناس الذين ليسوا في مرتبة
البالغة  ،وفسروا اإليجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف  ،واإلطناب أداؤه بأكثر منھا
لكون المقام خليقا بالبسط .4
ويمكن أن نتبين التناسب البالغي المتحصل من الربط بين اآليات القرآنية المتتابعة في
السورة المتشابه في اآليات عند علماء المناسبة  ،ومن خالل إبرازھم للفائدة الداللية من الحذف
في الجملة  ،وذلك من خالل النظر في السياق القبلي لآلية موضع البحث  ،وفائدة الذكر في
الجملة  ،وأيضا من خالل السياق القبلي لآلية موضع البحث .
اص َ
fط َف ْي َناهُ
س ُه َو َل َقِ fد ْ
س ِف َه َن ْف َ
ب َعن ِّم َّل ِة إِ ْب َراھِي َم إِالَّ َمن َ
في سورة البقرة َ )) :و َمن َي ْر َغ ُ
الصfالِحِينَ  .إِ ْذ َقfال َ َلُ fه َر ُّبُ fه أَ ْسfلِ ْم َقfالَ أَ ْسَ fل ْمتُ ل َِfر ِّب ا ْل َعfا َلمِينَ .
فِي الدُّ ْن َيا َوإِ َّن ُه فِي اآلخ َِر ِة َلمِfنَ
َّ
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ ينَ َفالَ َت ُمو ُتنَّ إَالَّ َوأَن ُتم ُّم ْسلِمُونَ
وب َيا َبن َِّي إِنَّ ّ َ ْ
صى ِب َھا إِ ْب َراھِي ُم َبنِي ِه َو َي ْع ُق ُ
َو َو َّ
 .أَ ْم ُكن ُت ْم ُ
وب ا ْل َم ْوتُ إِ ْذ َقfال َ لِ َبنِيِ fه َمfا َت ْع ُبfدُونَ مِfن َب ْعfدِي َقfالُو ْا َن ْع ُبُ fد إِ َلfـ َھ َك
ض َر َي ْع ُق َ
شھَدَ اء إِ ْذ َح َ
َوإِ َلـ َه آ َبا ِئ َك إِ ْب َراھِي َم َوإِ ْس َماعِ يل َ َوإِ ْس َحاقَ إِ َلـھا ً َواحِداً َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْسلِمُونَ ِ .ت ْل َك أُ َّم ٌة َقfدْ َخ َلfتْ َل َھfا
ارى َت ْھ َتدُو ْا
ص َ
س َبتْ َو َل ُكم َّما َك َس ْب ُت ْم َوالَ ُت ْسأَلُونَ َع َّما َكا ُنوا َي ْع َملُونَ َ .و َقالُو ْا ُكو ُنو ْا ھُوداً أَ ْو َن َ
َما َك َ
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ُقلْ َبلْ ِم َّل َة إِ ْب َراھِي َم َحنِيفا ً َو َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
نزل َ إِ َلى
ش ِركِينَ ُ .قولُو ْا آ َم َّنا ِب ّ ِ
نزل َ إِ َل ْي َنا َو َما أ ُ ِ
اَ Zو َما أُ ِ
يسى َو َما أُوت َِي ال َّن ِب ُّيونَ ِمن
وسى َوعِ َ
األس َباطِ َو َما أُوت َِي ُم َ
وب َو ْ
إِ ْب َراھِي َم َوإِ ْس َماعِ يل َ َوإِ ْس َحاقَ َو َي ْع ُق َ
َّر ِّب ِھ ْم الَ ُن َف ِّرقُ َب ْينَ أَ َح ٍد ِّم ْن ُھ ْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْسلِ ُمونَ (( .{ 136 – 131 }:
وفي سورة آل عمران َ )) :وإِ ْذ أَ َخ َذ ّ ُ مِي َثfاقَ ال َّن ِب ِّيْ fينَ َل َمfا آ َت ْيُ fت ُكم ِّمfن ِك َتfا ٍ
ب َوح ِْك َمٍ fة ُثَّ fم
ص ِfري
ص ُfر َّن ُه َقfال َ أَأَ ْق َfر ْر ُت ْم َوأَ َخ ْfذ ُت ْم َع َلfى َذ ِل ُكْ fم إِ ْ
صدِّ قٌ ِّل َما َم َع ُك ْم َل ُت ْfؤ ِم ُننَّ ِبِ fه َو َل َتن ُ
سول ٌ ُّم َ
َجاء ُك ْم َر ُ
ش َھدُو ْا َوأَ َناْ َم َع ُكم ِّمنَ ال َّ
َقالُو ْا أَ ْق َر ْر َنا َقال َ َفا ْ
شا ِھدِينَ َ .ف َمن َت َو َّلى َب ْعدَ َذلِ َك َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ .
الس َم َاوا ِ
ت َواألَ ْر ِ
ِين ّ ِ َي ْب ُغونَ َو َل ُه أَ ْس َل َم َمن فِي َّ
ض َط ْوعfا ً َو َك ْرھfا ً َوإِ َل ْيِ fه ُي ْر َج ُعfونَ ُ .قfلْ
أَ َف َغ ْي َر د ِ
fوب َواألَ ْسَ fباطِ َو َمfا
آ َم َّنا ِب ّ ِ
fحاقَ َو َي ْع ُق َ
نfزل َ َع َلfى إِ ْب َfراھِي َم َوإِ ْسَ fماعِ يل َ َوإِ ْس َ
نزل َ َع َل ْي َنا َو َما أ ُ ِ
اَ Zو َما أ ُ ِ
يسى َوال َّن ِب ُّيونَ مِن َّر ِّب ِھ ْم الَ ُن َف ِّرقُ َب ْينَ أَ َح ٍد ِّم ْن ُھ ْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْسلِ ُمونَ (( – 81 }:
وسى َوعِ َ
أُوت َِي ُم َ
.{ 84
ذكر في سورة البقرة َ )) :و َما أُوت َِي ال َّن ِبيُّونَ مِن َّر ِّب ِھ ْم((  ،وحذف في سورة آال عمران
)) َوال َّن ِبيُّونَ مِن َّر ِّب ِھ ْم((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
يرى ابن الزبير الغرناطي في الذكر والحذف وعالقته بالسياق القبلي  :أن ما ورد في
سورة البقرة يذ ّكر به  تعالى نبيه محمدا )صلى  عليه وآله وسلم( بتاريخ أبي األنبياء
إبراھيم)عليه السالم( وما وصى إبراھيم )عليه السالم( بنيه وما وصى يعقوب بنيه .
وما ورد في سورة آل عمران يذ ّكر به  تعالى نبيه محمدا )صلى  عليه وآله وسلم(
كذب أھل الكتاب وافتراءھم وتحريفھم للكتب السماوية  ،وخيانتھم للعھد والميثاق  ،وـخبر تعالى
أنه أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضھم بعضا .
يقول  » :وجه ذلك أن األمر في البقرة لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر
اإلنزال على النبيين ؛ ألن المؤمنين ال يفرقون بين أحد منھم وقد فرق غيرھم  ،فناسب حالھم
وسجل إيمانھم بالجميع تأكيد مقالھم وتثبيت اعتقادھم فقالوا َ )) :و َما أُوت َِي ال َّن ِب ُّيونَ مِن َّر ِّب ِھ ْم(( .
ولما كان توجه األمر في السورة األخرى ببادي الخطاب من قوله ُ ) :قfلْ( خاصا به
وبعد ذلك وقع التعميم ناسبه عدم التأكيد لتنزه الرسول )عليه السالم( حاال ومقاما عن التفريق
بين أحد من الرسل « .1
ويقول بدر الدين بن جماعة  » :إن آل عمران تقدم فيھا َ )) :وإِ ْذ أَ َخ َذ ّ ُ مِي َثاقَ ال َّن ِب ِّي ْينَ
َل َما آ َت ْي ُت ُكم ِّمن ِك َتا ٍ
ب َوح ِْك َم ٍة ((  ،فأغنى عن إعادة إيتائھم ثانيا  ،ولم يتقدم مثل ذلك في البقرة ،
فصرح فيه بإيتائھم ذلك « .2
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ويقول زكريا األنصاري  » :ذكر )) َو َما أُوت َِي(( ھنا  ،وحذفھا في آل عمران اختصار،
كما ھو األنسب باآلخر  ،أو ألن الخطاب ھنا عام  ،وث َّم خاص كما مرَّ فكان األنسب ذكره في
األول  ،وحذفه في الثاني « .1
في سورة المائدة َ )) :و َقا َل ِ
ارى َن ْحنُ أَ ْب َناء ّ ِ َوأَ ِح َّباؤُ ُه ُقلْ َفلَِ fم ُي َع ِّfذ ُب ُكم
ص َ
ت ا ْل َي ُھو ُد َوال َّن َ
ب َمن َي َ
ش ٌر ِّم َّمنْ َخ َلقَ َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
وب ُكم َبلْ أَن ُتم َب َ
السَ fم َاوا ِ
ض
ت َواألَ ْر ِ
شا ُء َو ِ ُّ ِZم ْل ُك َّ
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ
ِب ُذ ُن ِ
ير َ .يا أَھْ لَ ا ْل ِك َتا ِ
س ِfل أَن
الر ُ
سولُ َنا ُي َب ِّينُ َل ُك ْم َع َلى َف ْت َر ٍة ِّمنَ ُّ
ب َقدْ َجاء ُك ْم َر ُ
َو َما َب ْي َن ُھ َما َوإِ َل ْي ِه ا ْل َمصِ ُ
ِير َو ّ ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َقد ٌ
ير َو َنذ ٌ
ِير َف َقدْ َجاء ُكم َبشِ ٌ
ِير َ .وإِ ْذ َقfال َ
ير َوالَ َنذ ٍ
َت ُقولُو ْا َما َجاء َنا مِن َبشِ ٍ
نب َيfاء َو َج َع َل ُكfم ُّملُوكfا ً َوآ َتfا ُكم َّمfا َلْ fم
ُم َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ْاذ ُك ُرو ْا ن ِْع َم َة ّ ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َج َعfل َ فِfي ُك ْم أَ ِ
ُي ْؤ ِ
ت أَ َحداً ِّمن ا ْل َعا َلمِينَ (( .{ 20 – 18 }:
ان َق ْو ِم ِه لِ ُي َبيِّنَ َل ُھ ْم َف ُيضِ ل ُّ ّ ُ َمن
ول إِالَّ ِبل َ
وفي سورة إبراھيم َ )) :و َما أَ ْر َس ْل َنا مِن َّر ُ
س ٍ
ِس ِ
شا ُء َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
شا ُء َو َي ْھدِي َمن َي َ
َي َ
وسfى ِبآ َيا ِت َنfا أَنْ أَ ْخ ِfر ْج َق ْو َمَ fك مِfنَ
سْ fل َنا ُم َ
يز ا ْل َحكِي ُم َ .و َل َقfدْ أَ ْر َ
َ
ُّ
ار َ
fام ّ ِ إِنَّ فِfي َذلَِ fك آل َيfا ٍ
الظلُ َمfا ِ
وسffى
ور َ .وإِ ْذ َقffال َ ُم َ
ت ِّل ُكfل ِّ َ
شُ fك ٍ
صَّ fب ٍ
ت إِ َلffى ال ُّن ِ
fور َو َذ ِّكfْ fر ُھ ْم ِبأ َّيِ f
fوء ا ْل َعfَ fذا ِ
ب َو ُيfَ fذ ِّب ُحونَ
سَ f
سffو ُمو َن ُك ْم ُ
آل ف ِْر َعfْ fونَ َي ُ
لِ َق ْو ِمِ fه ْاذ ُكfُ fرو ْا ن ِْع َمfَ fة ّ ِ َع َل ْ fي ُك ْم إِ ْذ أَ َ
نجffا ُكم ِّمffنْ ِ
ِساء ُك ْم َوفِي َذلِ ُكم َبالء ِّمن َّر ِّب ُك ْم َعظِ ي ٌم(( .{ 6 – 4 }:
أَ ْب َناء ُك ْم َو َي ْس َت ْحيُونَ ن َ
وسى ِل َق ْو ِم ِه َيfا َق ْfو ِم ْاذ ُك ُfرو ْا((  ،وحذف في سورة
ذكر في سورة المائدة َ )) :وإِ ْذ َقالَ ُم َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه ْاذ ُك ُرو ْا((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
إبراھيمَ )) :وإِ ْذ َقالَ ُم َ
يرى الخطيب اإلسكافي أن ما ورد من ذكر وحذف في اآليتين مرتبط بالسياق القبلي
ففي سورة المائدة ذ ّكر قوم موسى )عليه السالم( بكثير من نعم  عليھم  ،إذ انتقى منھم فئة
جعلھا أنبياء تحمل رسالة الدعوة إلى   ،وھذه منة ونعمة ال تتوفر لكل الخلق فكثر في بني
إسرائيل األنبياء لفسادھم وجعلھم ملوكا  .وفي سورة إبراھيم يذ ّكر  تعالى موسى )عليه
السالم( أن أخبر قومك بأيام  ونعمه عليھم  ،ووقائعه بالكافرين ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه
 ،فنعم  وأياديه عليھم كثيرة ال يقف على جوھرھا إال من كان كثير الصبر على المحن والمنح
.
ويكون ذلك من وجوه  » :أحدھما  :أن يقال  :لما نبھھم على ما خصھم به من اإلكرام
ليشكروه على ھذه النعم العظام بأن جعل فيھم أنبياء مقيمين بين ظھرانيھم  ،يدعونھم إلى طاعة
ربھم  ،ويثنون اعنتھم عن المحظور من شھواتھم ،وأن جعلھم ملوكا حيث أغناھم بما أنزل من
المن والسلوى عن الحاجة إلى الناس في التماس الرزق من أمثالھم ...
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وجواب ثان  :وھو أن المن والسلوى مما لم ينعم به على أحد قبلھم وال بعدھم  ..فإذا
نبھوا على شكر نعمة خصوا بھا دون الناس كلھم كانت المبالغة في ذلك أولى .
وجواب ثالث  :وھو أن يقال  :لما جعل الخطاب بعد قوله َ )) :يا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ب(( في آيتين
 ،وصدر المخاطبات نبه فيھا المخاطبين بمناداتھم فيما حكى من أقوالھم ) (...ولم يكن شيء من
ذلك في اآلية التي في سورة إبراھيم  ،فلم يذكر ھناك َ )) :يا َق ْو ِم(( لھذا « .1
ويقول محمود الكرماني  » :إن تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على
تعظيم المخاطب به  ،ولما كان ما في ھذه السورة نعما جسما ما عليھا من مزيد  ،وھو قوله :
نب َياء َو َج َع َل ُكم ُّملُوكا ً َوآ َتا ُكم َّما َل ْم ُي ْؤ ِ
ت أَ َحداً ِّمfن ا ْل َعfا َلمِينَ (( صرح فقال  :يا قوم
)) َج َعل َ فِي ُك ْم أَ ِ
ولموافقته ما قبله وما بعده من النداء  ...ولم يكن ما في إبراھيم بھذه المنزلة فاقتصر على حرف
الخطاب « .2
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما اعتمد في آية المائدة تذكيرھم بضروب من اآلالء
والنعم الجسام من جعل األنبياء فيھم وجعلھم ملوكا وإعطائھم ما لم يعط غيرھم  ،كان ذلك
تعريفا باعتنائه سبحانه بھم وتفضيلھم على من عاصرھم وتقدمھم من أمم األنبياء قبلھم فناسب
ذلك نداء موسى )عليه السالم( إياھم بقوله َ )) :يffا َقfْ fو ِم(( باإلضافة إلى ضمير إنباء بالقرب
والمزية  ،وناسب ھذا النداء المنبئ باالعتناء ما تقدم من تخصيصھم بما عقب به النداء من
التشريف بما منحھم من اآلالء والنعم الجسام .
ولما قصد في آية سورة إبراھيم تذكيرھم بنجاتھم من آل فرعون وما كان يسومھم به
من ذبح ذكور أبنائھم واستحياء نسائھم للمھنة ولم يذكر ھنا سيء مما في آية المائدة لما اقتصر
عليه ھنا من التذكير بمجرد اإلنجاء  ،فناسب ذلك االقتصار على خطابھم دون النداء رعيا
للمناسبة « .3
ويقول بدر الدين بن جماعة  » :إن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص
في التنبيه على المقصود  ،وفيه دليل على االعتناء بالمنادى  ،وتخصيصه بما يريد أن يقوله له
 .فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت أحدا من
العالمين وھو المن والسلوى  ،وھو ملتبسون به حالة النداء حق لھا وناسب مزيد االعتناء بالنداء
س َfة(( ؛ ألن ذلك من
ض ال ُم َقدَّ َ
 ،وتخصيص المنادى  ،ولذلك أيضا قال َ )) :يfا َق ْfو ِم ادْ ُخلُfوا األَ ْر َ
أعظم النعم عليھم  ،فناسب التخصيص بذكر المنادى « .4
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ض َو َج َعل َ ال ُّظلُ َما ِ
الس َم َاوا ِ
fور
في سورة األنعام )) :ا ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ
ت َوال ُّن َ
ت َواألَ ْر َ
 Zا َّلذِي َخ َلقَ َّ
ضى أَ َجالً َوأَ َجل ٌ ُّمسًّ fمى عِ نfدَ هُ ُثَّ fم
ين ُث َّم َق َ
ُث َّم ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِھم َي ْع ِدلُونَ  .ھ َُو ا َّلذِي َخ َل َق ُكم ِّمن طِ ٍ
الس َم َاوا ِ
ھر ُك ْم َو َي ْع َل ُم َما َت ْكسِ ُبونَ َ .و َما
ت َوفِي األَ ْر ِ
ض َي ْع َل ُم سِ َّر ُك ْم َو َج َ
أَن ُت ْم َت ْم َت ُرونَ َ .وھ َُو ّ ُ فِي َّ
َتأْتِي ِھم ِّمنْ آ َي ٍة ِّمنْ آ َيا ِ
ف
س ْfو َ
ت َر ِّب ِھ ْم إِالَّ َكا ُنو ْا َع ْن َھا ُم ْع ِرضِ fينَ َ .ف َقfدْ َك َّfذ ُبو ْا ِبfا ْل َحقِّ َل َّمfا َجfاء ُھ ْم َف َ
َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنو ْا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئونَ (( .{ 5 – 1} :
وفي سورة الشعراء )) :طسم ِ .ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
سَ fك أَ َّال َي ُكو ُنfوا
ين َ .ل َع َّل َك َبfاخ ٌِع َّن ْف َ
ب ا ْل ُم ِب ِ
ُم ْؤ ِمنِينَ  .إِن َّن َ
الس َماء آ َي ًة َف َظ َّلتْ أَ ْع َنا ُق ُھ ْم َل َھا َخاضِ عِينَ َ .و َما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر
شأْ ُن َن ِّزلْ َع َل ْي ِھم ِّمن َّ
الر ْح َم ِن ُم ْحدَ ٍ
س َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنوا ِبِ fه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئون
ث إِ َّال َكا ُنوا َع ْن ُه ُم ْع ِرضِ ينَ َ .ف َقدْ َك َّذ ُبوا َف َ
ِّمنَ َّ
(( .{ 6 – 1} :
ف َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنو ْا ِب ِه
س ْو َ
ذكر في سورة األنعام َ )) :ف َقدْ َك َّذ ُبو ْا ِبا ْل َحقِّ َل َّما َجاء ُھ ْم َف َ
سَ fffيأْتِي ِھ ْم أَن َبfffاء َمfffا َكfffا ُنوا ِبِ fffه
َي ْسَ ffت ْھ ِز ُئونَ ((  ،وحذف في سورة الشعراء َ )) :ف َقfffدْ َك َّffذ ُبوا َف َ
َي ْس َت ْھ ِز ُئون ((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
يرى الخطيب اإلسكافي أن الحديث في سورة األنعام عن موقف المشركين من الحقائق
الدامغة والحجج البالغة بين امتراء وامتعاض  ،وصدود وإعراض  ،وغفلة وتكذيب  ،وسخرية
واستھزاء  ،ثم أعقبه ذلك تقييد موقف المشركين بالحق وتكذيبھم به  .بينما يتحدث في سورة
الشعراء سبحانه وتعالى عن ترك الخالئق بعد إرسال الرسل مختارين حسب ما تمليه عليھم
عقولھم  ،مع قدرته على حملھم على اإلسالم قسرا لو شاءت حكمته ذلك  ،ثم أعقبه تھديدھم
ووعيدھم .
يقول  » :إن اآلية األولى قد وفي المعنى فيھا حقه من اللفظ ؛ ألنھا سابقة للثانية – وإن
كانتا مكيتين – فأشبعت ألفاظ األولى مستوفية لمعناھا .
وفي اآلية الثانية اعتمد على االختصار لما سبق في األولى من البيان فاقتصر على قوله
َ )) :ك َّذ ُبوا(( وھذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب بالحق  ..وإذا قيد جاز أن يقول  :كذب الكذب ،
وكذب الصدق  ،وكذب مسيلمة  ،وكذب النبي )صلى  عليه وسلم(  ،إال أنه إذا عري من
التقييد لم يصح إال لمن كذب بالحق  ،فصار قوله تعالى في الشعراء من ھذا القبيل بعد البيان
الذي سبق في سورة األنعام « .1
ويقول محمود الكرماني  » :إن سورة األنعام متقدمة  ،فقيد التكذيب بقوله ِ )) :بfا ْل َحقِّ
ف َيأْتِي ِھ ْم(( على التمام .
س ْو َ
َل َّما َجاء ُھ ْم(( ثم قال َ )) :ف َ
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وذكر في الشعراء )) َف َقffدْ َكfَّ fذ ُبوا(( مطلقا؛ ألن تقييده في ھذه السورة يدل عليه  ،ثم
اقتصر على السين ھنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على االختصار « .1
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن آية األنعام لما ترتب على إطناب وبسط آيات من
حمده سبحانه وانفراده بالخلق واالختراع ) (...فلما تقدم ھذا اإلطناب ناسبه ما أتبع به من قوله
ف َيfأْتِي ِھ ْم أَن َبfاء َمfا َكfا ُنو ْا ِبِ fه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئونَ (( فناسب
س ْfو َ
تعالى َ )) :ف َقدْ َك َّذ ُبو ْا ِبا ْل َحقِّ َل َّما َجfاء ُھ ْم َف َ
اإلطناب اإلطناب .
وقال تعالى قبل آية الشعراء ِ )) :ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ين ((  ،ثم اعترض بتسلية نبيه
ب ا ْل ُم ِب ِ
س َك أَ َّال َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِمنِينَ ((  ،وليس ھذا المعترض
)صلى  عليه وسلم( فقال َ )) :ل َع َّل َك َباخ ٌِع َّن ْف َ
به مما ذكروا به  ،ثم قال بعد  )) :إِن َّن َ
السَ fماء آ َي ًfة َف َظ َّلfتْ أَ ْع َنfا ُق ُھ ْم َل َھfا
شfأْ ُن َن ِّfزلْ َع َلْ fي ِھم ِّمfن َّ
َخاضِ عِينَ ((  ،وھذا راجع إلى تسليته )عليه السالم(  ،فلم يبق مجردا لتذكيرھم سوى قوله تعالى
ِ )) :ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ين((  ،وما بعد من وعيدھم وتھديدھم بقوله َ )) :و َما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر((
ب ا ْل ُم ِب ِ
س َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنوا ِب ِه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئون
 ،وھذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولھم َ )) :ف َقدْ َك َّذ ُبوا َف َ
(( إيجازا إليجاز وإطنابا إلطناب « .2
الس َح َرةُ ف ِْر َع ْونَ َقا ْلو ْا إِنَّ َل َنا ألَ ْجراً إِن ُك َّنا َن ْحنُ ا ْل َغال ِِبينَ .
في سورة األعراف َ )) :و َجاء َّ
وسfى إِ َّمfا أَن ُت ْلق َ
َقالَ َن َع ْم َوإَ َّن ُك ْم َلمِنَ ا ْل ُم َق َّر ِبينَ َ .قالُو ْا َيا ُم َ
ِfي َوإِ َّمfا أَن َّن ُكfونَ َن ْحfنُ ا ْل ُم ْلقِfينَ َ .قfال َ
وسfى
يم َ .وأَ ْو َح ْي َنا إِ َلfى ُم َ
اس َو ْ
أَ ْل ُق ْو ْا َف َل َّما أَ ْل َق ْو ْا َ
س َح ُرو ْا أَ ْع ُينَ ال َّن ِ
اس َت ْر َھ ُبو ُھ ْم َو َجاءوا ِبسِ ْح ٍر َعظِ ٍ
ف َما َيأْ ِف ُكونَ َ .ف َو َق َع ا ْل َحقُّ َو َب َطلَ َمfا َكfا ُنو ْا َي ْع َملُfونَ َ .ف ُغلِ ُبfو ْا ُھ َنالَِ fك
ِي َت ْل َق ُ
صا َك َفإِ َذا ھ َ
أَنْ أَ ْل ِق َع َ
fارونَ .
وسى َوھَ ُ
ب ُم َ
الس َح َرةُ َسا ِجدِينَ َ .قالُو ْا آ َم َّنا ِب ِر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ َ .ر ِّ
صاغِ ِرينَ َ .وأُ ْلق َِي َّ
َوان َق َل ُبو ْا َ
َقالَ ف ِْر َع ْونُ آ َمن ُتم ِب ِه َق ْبل َ أَن َآذنَ َل ُك ْم إِنَّ َ
ھَـذا َل َم ْك ٌر َّم َك ْر ُت ُموهُ فِfي ا ْل َمدِي َنِ fة لِ ُت ْخ ِر ُجfو ْا ِم ْن َھfا أَھْ َل َھfا
ف َت ْع َل ُمونَ  .أل ُ َق ِّط َعنَّ أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخالَ ٍ
ص ِّل َب َّن ُك ْم َأ ْج َمعِfينَ َ .قfالُو ْا إِ َّنfا إِ َلfى َر ِّب َنfا
ف ُث َّم أل ُ َ
س ْو َ
َف َ
ُمن َقلِ ُبونَ (( .{ 125 – 113 }:
fح َرةُ َقfالُوا لِف ِْر َع ْfونَ أَئِfنَّ َل َنfا َألَ ْجfراً إِن ُك َّنfا َن ْحfنُ
الس َ
وفي سورة الشعراء َ )) :ف َل َّمfا َجfاء َّ
وسى أَ ْل ُقوا َما أَن ُتم ُّم ْل ُقونَ َ .فأ َ ْل َق ْوا ِح َبا َل ُھ ْم
ا ْل َغالِ ِبينَ َ .قال َ َن َع ْم َوإِ َّن ُك ْم إِذاً َّلمِنَ ا ْل ُم َق َّر ِبينَ َ .قال َ َل ُھم ُّم َ
fف َمffا
fي َت ْل َقُ f
صffاهُ َفffإِ َذا ِھَ f
وسffى َع َ
َوعِ صِ َّ fي ُھ ْم َو َقffالُوا ِب ِعfَّ fز ِة ف ِْر َعfْ fونَ إِ َّنffا َلَ fن ْحنُ ا ْل َغffالِبُونَ َ .فffأ َ ْل َقى ُم َ
ارونَ َ .قال َ آ َمن ُت ْم َل ُه
وسى َوھَ ُ
سا ِجدِينَ َ .قالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ َ .ر ِّب ُم َ
الس َح َرةُ َ
َيأْ ِف ُكونَ َ .فأ ُ ْلق َِي َّ
ف َت ْع َلمُfونَ َأل ُ َق ِّط َعfنَّ أَ ْيِ fد َي ُك ْم َوأَ ْر ُج َل ُكfم مِّfنْ
س ْو َ
الس ْح َر َف َل َ
ير ُك ُم ا َّلذِي َع َّل َم ُك ُم ِّ
َق ْبل َ أَنْ َآذنَ َل ُك ْم إِ َّن ُه َل َك ِب ُ
ض ْي َر إِ َّنا إِ َلى َر ِّب َنا ُمن َقلِبُونَ (( { 50 – 41 }:
ص ِّل َب َّن ُك ْم أَ ْج َمعِينَ َ .قالُوا َال َ
خ َِالفٍ َو َأل ُ َ
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ض ْي َر إِ َّنfا إِ َلfى َر ِّب َنfا ُمن َقلِ ُبfونَ ((  ،وحذف في سورة
ذكر في سورة الشعراء َ )) :قالُوا َال َ
األعراف َ )) :قالُو ْا إِ َّنا إِ َلى َر ِّب َنا ُمن َقلِ ُبونَ ((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
يرى الخطيب اإلسكافي أن سورة األعراف انفردت بالخبر عن السحرة وذلك بما سجلته
من كامل الرد من السحرة على فرعون .
وسورة الشعراء أظھرت حفاوة السحرة بالھداية  ،بما تميزت به من الزيادة عن
ض ْي َر((  ،وبما فيھا من تتمة حكاية أقوالھم  ،واستدراكھم على ما قالوه
األعراف في قوله َ )) :ال َ
لفرعون وقسمھم بعزته .
يقول  » :إنھم قابلوا وعيده بما يھونه ويزيل ألمه من انتقالھم إلى ثواب ربھم مع
المتحقق من منقلب معذبھم  ،فجاء في سورة الشعراء – وھي التي قصد بھا االقتصاص األكبر
ض ْي َر(( أي ال ضرر علينا  ،فإن منقلبنا إلى جزاء ربنا فننعم أبدا  ،وتعذب أنت أبدا ،
 )) َال َفالضرر الذي تحاول إنزاله بنا  ،بك نازل  ،وعليك مقيم  ،ونحن نألم ساعة ال يعتد بھا مع دوام
النعيم بعدھا  ،فكأنه لم يلحقنا ضرر .
وفي سورة األعراف وقع االقتصار على قوله )) :إِ َّنfا إِ َلfى َر ِّب َنfا ُمن َقلِبُfونَ (( وفيه كفاية
وإبانة عن ھذا المعنى  ،وداللة بناء على ما قصد فيھا ممّا ُبيّن و ُ
شرح في سواھا « .1
ضْ fي َر(( ؛ ألن ھذه السورة اختصرت فيھا ھذه
ويقول محمود الكرماني  » :زيادة )) َال َ
القصة ،وأشبعت في الشعراء  ،وذكر فيھا أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرھا ،فبدأ بقوله
َ )) :قال َ أَ َل ْم ُن َر ِّب َك فِي َنا َولِيfداً(( }سورة الشعراء  ،{ 18 :وختم بقوله ُ )) :ثَّ fم أَ ْغ َر ْق َنfا ْاآل َخ ِfرينَ ((
}سورة الشعراء  ، {66 :فلھذا وقع فيھا زوائد لم تقع في األعراف « .2
ضْ fي َر(( مقابل به ما تقدم من قوله :
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن قوله َ )) :ال َ
)) َو َقالُوا ِبع َِّز ِة ف ِْر َع ْونَ ((  ،لما اعتقدوا أوال أن له عزة ونسبوھا إليه ،فظنوا أنه يقدر على ما
يريده ويستبد بفعله  ،ثم لما وضح لھم الحق رجعوا عن اعتقادھم وظنھم وعلموا أن القدرة
ض ْي َر(( أي ال ضرر وال
والعزة  Gسبحانه وسلموا لخالقھم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا َ )) :ال َ
خوف من فرعون إذ العزة  Gوحده  .ولما لم يقع من قولھم في األعراف أوال مثل الواقع ھنا لم
يجيئوا في الجواب بما جاؤوا ھنا  ،فافترق الموضعان وجاء كل على ما يجب « .3
ويقول بدر الدين بن جماعة  » :لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتھم له بعدم
التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند  تعالى « .4
 - 1درة التنزيل وغرة التأويل 681 – 180 / 2
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ضاقَ ِب ِھ ْم َذ ْرعا ً َو َقال َ ھَ َ
fـذا َي ْfو ٌم
يء ِب ِھ ْم َو َ
سلُ َنا لُوطا ً سِ َ
في سورة ھود َ )) :و َل َّما َجاءتْ ُر ُ
الس ِّي َئا ِ
ت َقال َ َيا َق ْو ِم ھَـؤُ الء َب َنfاتِي
يب َ .و َجاءهُ َق ْو ُم ُه ُي ْھ َر ُعونَ إِ َل ْي ِه َومِن َق ْبل ُ َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ َّ
َعصِ ٌ

س مِن ُك ْم َر ُجل ٌ َّرشِ ي ٌد َ .قالُو ْا َل َقدْ َعل ِْمتَ َما َل َنfا
ض ْيفِي أَ َل ْي َ
ون فِي َ
ھُنَّ أَ ْط َھ ُر َل ُك ْم َفا َّت ُقو ْا ّ َ َوالَ ُت ْخ ُز ِ
آوي إِ َلى ُر ْك ٍن َ
شدِي ٍد َ .قالُو ْا َيا
فِي َب َنا ِت َك مِنْ َحقٍّ َوإِ َّن َك َل َت ْع َل ُم َما ُن ِري ُد َ .قال َ َل ْو أَنَّ لِي ِب ُك ْم ُق َّو ًة أَ ْو ِ

ام َرأَ َتَ fك
سل ُ َر ِّب َك َلن َيصِ لُو ْا إِ َل ْي َك َفأ َ ْس ِر ِبأَھْ لِ َك ِبق ِْط ٍع ِّمنَ ال َّل ْي ِfل َوالَ َي ْل َتفِfتْ مِfن ُك ْم أَ َحٌ fد إِالَّ ْ
لُو ُط إِ َّنا ُر ُ
ص ْب ُح ِب َق ِري ٍ
ب(( .{ 81 – 77 }:
س ال ُّ
ص ْب ُح أَ َل ْي َ
صا َب ُھ ْم إِنَّ َم ْوعِ دَ ُھ ُم ال ُّ
إِ َّن ُه ُمصِ ي ُب َھا َما أَ َ
ض ْيفِ إِ ْبراَھِي َم  .إِ ْذ دَ َخلُو ْا َع َل ْي ِه َف َقالُو ْا َسالما ً َقال َ إِ َّنfا
وفي سورة الحجر َ )) :و َن ِّب ْئ ُھ ْم َعن َ
ِيم َ .قال َ أَ َب َّ
مِن ُك ْم َو ِجلُونَ َ .قالُو ْا الَ َت ْو َجلْ إِ َّنا ُن َب ِّ
سن َِي ا ْل ِك َب ُر َف ِب َم
ش ْر ُت ُمونِي َع َلى أَن َّم َّ
الم َعل ٍ
ش ُر َك ِب ُغ ٍ
شfْ fر َنا َك ِبffا ْل َحقِّ َفfالَ َت ُكffن ِّمffنَ ا ْل َقffانِطِ ينَ َ .قffال َ َو َمffن َي ْق َ fن ُط ِمffن َّر ْح َمِ fة َر ِّبِ fه إِالَّ
شfُ fرونَ َ .قffالُو ْا َب َّ
ُت َب ِّ
سلُونَ َ .قالُو ْا إِ َّنا أ ُ ْرسِ ْل َنا إِ َلى َق ْو ٍم ُّم ْج ِرمِينَ  .إِالَّ آلَ لُوطٍ إِ َّنfا
الضآلُّونَ َ .قال َ َف َما َخ ْط ُب ُك ْم أَ ُّي َھا ا ْل ُم ْر َ
َّ
سلُونَ َ .قالَ إِ َّن ُك ْم
اب ِرينَ َ .ف َل َّما َجاء آلَ لُوطٍ ا ْل ُم ْر َ
َل ُم َن ُّجو ُھ ْم أَ ْج َمعِينَ  .إِالَّ ْ
ام َرأَ َت ُه َقدَّ ْر َنا إِ َّن َھا َلمِنَ ا ْل َغ ِ
صfا ِد ُقونَ َ .فأ َ ْس ِfر
َق ْو ٌم ُّمن َك ُرونَ َ .قالُو ْا َبلْ ِج ْئ َنا َك ِب َما َكا ُنو ْا فِي ِه َي ْم َت ُfرونَ َ .وأَ َت ْي َنfا َك َبfا ْل َحقِّ َوإِ َّنfا َل َ
ضfو ْا َح ْي ُ
fث ُت ْfؤ َم ُرونَ (( – 51 }:
ام ُ
fار ُھ ْم َوالَ َي ْل َتفِfتْ مِfن ُك ْم أَ َحٌ fد َو ْ
ِبأَھْ لِ َك ِبق ِْط ٍع مِّنَ ال َّل ْي ِل َوا َّت ِب ْع أَدْ َب َ
.{ 65
ام َرأَ َتَ fك((  ،وحذف االستثناء في
استثنى في سورة ھود َ )) :والَ َي ْل َت ِفffتْ ِمffن ُك ْم أَ َحٌ fد إِالَّ ْ
سورة الحجر َ )) :والَ َي ْل َتفِتْ مِن ُك ْم أَ َح ٌد((  .وذكر في سورة الحجرَ )) :فأ َ ْس ِر ِبأَھْ لِ َك ِبق ِْط ٍع ِّمنَ ال َّل ْي ِل
ار ُھ ْم((  ،وحذف في سورة ھود َ )) :فأَ ْس ِfر ِبأَھْ لَِ fك ِبق ِْط ٍfع ِّمfنَ ال َّل ْي ِfل(( .ما وجه الذكر
َوا َّت ِب ْع أَدْ َب َ
والحذف ؟
ويرى الخطيب اإلسكافي أن ما ورد في سورة ھود حديث عن قوم لوط )عليه السالم(
وقد علموا بأضيافه من المالئكة  ،وصاروا يھرعون إليه طالبين الفاحشة التي لم يسبقھم إليھا
أحد من العالمين  .وما ورد في سورة الحجر الحديث عن ضيف إبراھيم )عليه السالم(
وخاطبتھم له  ،ومن ثم مخاطبتھم للوط )عليه السالم( .
يقول  » :الجواب عن المسالة األولى  :أن االستثناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله
تعالى فيما حكى عن الرسل َ )) :قالُو ْا إِ َّنfا أ ُ ْرسِ ْ fل َنا إِ َلfى َق ْfو ٍم ُّم ْج ِfرمِينَ  .إِالَّ آل َ لُfوطٍ إِ َّنfا َل ُم َن ُّجfو ُھ ْم
اب ِرينَ ((  ،فھذا االستثناء الذي لم يقع في سورة ھود أغنى
أَ ْج َمعِينَ  .إِالَّ ْ
ام َرأَ َت ُه َقدَّ ْر َنا إِ َّن َھا َلمِنَ ا ْل َغ ِ
عن االستثناء  ..والجواب عن المسألة الثانية أن يقال  :إنه لما اقتص في ھذه السورة بعض ما
سل ُ َر ِّب َك َلن َيصِ لُو ْا إِ َل ْي َك((  ،والمعنى  :لن
اقتص في األخرى  ،فذكر أن الرسل قالوا له )) :إِ َّنا ُر ُ
يصلوا إليك وإلى المؤمنين من أھلك ُ ،قيّد ذلك في قوله َ )) :فأ َ ْس ِfر ِبأَھْ لَِ fك ِبق ِْط ٍfع ِّمfنَ ال َّل ْي ِfل َوالَ
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ام َرأَ َت َك((  ،بأن أمروه بإخراج أھله من بين أظھرھم ليال من غير أن يعرّ ج
َي ْل َتفِتْ مِن ُك ْم أَ َح ٌد إِالَّ ْ
أحد منھم على شيء خلفه يعوقه عن المضي إلى حيث ما أمر به .
ام َرأَ َت ُه((  ،إخبارا عن الرسل
ولما قال في سورة الحجر )) :إِ َّنا َل ُم َن ُّجو ُھ ْم أَ ْج َمعِينَ  .إِالَّ ْ
أنھم خاطبوا إبراھيم )عليه السالم( به  ،ثم أخبر عن مخاطبتھم لوطا في ھذه السورة بما
يضاھي قولھم إلبراھيم )عليه السالم(  ،أردفوا قولھم له َ )) :فأ َ ْس ِfر ِبأَھْ لَِ fك(( بقولھم َ )) :وا َّت ِب ْfع
ار ُھ ْم(( ؛ ألنه إذا ساقھم وكان من ورائھم كان تحقيقا لخبرھم أنھم منجوھم أجمعين ،فزيد :
أَدْ َب َ
ار ُھ ْم(( لتجاوب مخاطبتھم له مخاطبتھم إلبراھيم )عليه السالم( بسببه « .1
)) َوا َّت ِب ْع أَدْ َب َ
يقول ابن الزبير الغرناطي  )) :إن آية الحجر ورد قبلھا قوله في قصة إبراھيم )عليه
سلُونَ َ .قالُو ْا إِ َّنا أ ُ ْرسِ ْل َنا إِ َلى َق ْو ٍم ُّم ْج ِرمِينَ  .إِالَّ آلَ لُوطٍ إِ َّنا
السالم( َ )) :قالَ َف َما َخ ْط ُب ُك ْم أَ ُّي َھا ا ْل ُم ْر َ
fاب ِرينَ ((  ، 60 – 57 :فلما ورد ھنا استثناء
َل ُم َن ُّجو ُھ ْم أَ ْج َمعِينَ  .إِالَّ ْ
ام َرأَ َت ُه َقدَّ ْر َنا إِ َّن َھfا َلمِfنَ ا ْل َغ ِ
المرأة وذكر حالھا وقع بذلك االكتفاء فلم يذكر في اآلية بعد  ،إذ ذلك كالم متصل بعضه ببعض
 ،ولم يتقدم المرأة لوط )عليه السالم(  ،في ھود ذكر فاحتاج إلى استثناء (( .2
في سورة يوسف َ )) :ف َل َّما َذ َھ ُبو ْا ِب ِه َوأَ ْج َم ُعو ْا أَن َي ْج َعلُوهُ فِي َغ َيا َب ِة ا ْل ُج ِّب َوأَ ْو َح ْي َنfا إِ َل ْيِ fه
َل ُت َن ِّب َئ َّن ُھم ِبأ َ ْم ِر ِھ ْم َ
ش ُع ُرونَ َ .و َجاؤُ و ْا أَ َبا ُھ ْم عِ َ
ھَـذا َو ُھ ْم الَ َي ْ
شfاء َي ْب ُكfونَ َ .قfالُو ْا َيfا أَ َبا َنfا إِ َّنfا َذ َھ ْب َنfا
ف عِ ندَ َم َتاعِ َنا َفأ َ َك َل ُه ِّ
صfا ِدقِينَ َ .و َجfآؤُ وا
ِن ِّل َنا َو َل ْو ُك َّنfا َ
الذ ْئ ُ
س َ
َن ْس َت ِبقُ َو َت َر ْك َنا ُيو ُ
ب َو َما أَنتَ ِب ُم ْؤم ٍ
َع َلى َقمِيصِ ِه ِبfدَ ٍم َكِ fذ ٍ
صْ fب ٌر َجمِيfل ٌ َو ّ ُ ا ْل ُم ْسَ fت َعانُ َع َلfى َمfا
سُ fك ْم أَ ْمfراً َف َ
س َّfو َلتْ َل ُكْ fم أَن ُف ُ
ب َقfالَ َبfلْ َ
ش َرى َ
سلُو ْا َو ِاردَ ُھ ْم َفأَدْ َلى دَ ْل َو ُه َقال َ َيا ُب ْ
اع ًة
ض َ
س ُّرو ُه ِب َ
ھَـذا ُغالَ ٌم َوأَ َ
ارةٌ َفأَ ْر َ
س َّي َ
َتصِ ُفونَ َ .و َجاءتْ َ

fس دَ َراھَِ fم َم ْعfدُودَ ٍة َو َكfا ُنو ْا فِيِ fه مِfنَ َّ
َو ّ ُ َعلِي ٌم ِب َما َي ْع َملُونَ َ .و َ
الزاھِfدِينَ َ .و َقfال َ
ش َfر ْوهُ ِبَ fث َم ٍن َب ْخ ٍ
ا َّلذِي ا ْ
ف
س َ
سى أَن َين َف َع َنا أَ ْو َن َّتخ َِذهُ َو َلداً َو َك َذلِ َك َم َّك ِّنا لِ ُيو ُ
ص َر الِ ْم َرأَ ِت ِه أَ ْك ِرمِي َم ْث َواهُ َع َ
ش َت َراهُ مِن ِّم ْ
يل األَ َحادِي ِ
fاس الَ َي ْع َل ُمfونَ .
فِي األَ ْر ِ
ث َو ّ ُ َغال ٌ
ض َولِ ُن َع ِّل َم ُه مِن َتأْ ِو ِ
ِب َع َلى أَ ْم ِfر ِه َو َلfـكِنَّ أَ ْك َث َfر ال َّن ِ
َو َل َّما َب َل َغ أَ ُ
شدَّ هُ آ َت ْي َناهُ ُح ْكما ً َوعِ ْلما ً َو َك َذلِ َك َن ْج ِزي ا ْل ُم ْحسِ نِينَ (( .{ 22 – 15 }:

وسى أَنْ أَ ْرضِ عِي ِه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
ت َع َل ْي ِه َفأ َ ْلقِيِ fه فِfي
وفي سورة القصص َ )) :وأَ ْو َح ْي َنا إِ َلى أ ُ ِّم ُم َ
ا ْل َي ِّم َو َال َت َخافِي َو َال َت ْح َزنِي إِ َّنا َرادُّو ُه إِ َل ْيكِ َو َجاعِ لُو ُه مِنَ ا ْل ُم ْر َسلِينَ َ .فا ْل َت َق َط ُه آل ُ ف ِْر َع ْfونَ لِ َي ُكfونَ
ام َfرأَتُ ف ِْر َع ْfونَ ُق َّfرتُ
َل ُھ ْم َعد ُّواً َو َح َزنا ً إِنَّ ف ِْر َع ْونَ َوھَامَانَ َو ُج ُنودَ ُھ َمfا َكfا ُنوا َخfاطِ ئِينَ َ .و َقا َلِ f
ت ْ
سى أَن َين َف َع َنا أَ ْو َن َّتخ َِذهُ َو َلداً َو ُھ ْم َال َي ْ
وسى
ص َب َح ُف َؤا ُد أُ ِّم ُم َ
شعُرُونَ َ .وأَ ْ
َع ْي ٍن ِّلي َو َل َك َال َت ْق ُتلُوهُ َع َ
صfي ِه
ارغا ً إِن َكادَ تْ َل ُت ْبدِي ِب ِه َل ْو َال أَن َّر َب ْط َنا َع َلى َق ْل ِب َھا لِ َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ َ .و َقا َلfتْ ِأل ُ ْختِِ fه ُق ِّ
َف ِ
ب َو ُھ ْم َال َي ْ
ش ُع ُرونَ َ .و َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه ا ْل َم َراضِ َع مِن َق ْبل ُ َف َقا َلتْ ھَfلْ أَ ُدلُّ ُكْ fم َع َلfى
ص َرتْ ِب ِه َعن ُج ُن ٍ
َف َب ُ
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أَھْ ِل َب ْي ٍ
ت َي ْك ُفلُو َن ُه َل ُك ْم َو ُھ ْم َل ُه َناصِ ُحونَ َ .ف َردَ دْ َنا ُه إِ َلى أ ُ ِّم ِه َك ْي َت َق َّfر َع ْي ُن َھfا َو َال َت ْح َfزنَ َولَِ fت ْع َل َم أَنَّ
َو ْعدَ َّ ِ َحfقٌّ َو َلكِfنَّ أَ ْك َث َfر ُھ ْم َال َي ْع َل ُمfونَ َ .و َل َّمfا َب َل َfغ أَ ُ
اسَ fت َوى آ َت ْي َنfاهُ ُح ْكمfا ً َوعِ ْلمfا ً َو َك َfذلِ َك
شfدَّ هُ َو ْ
َن ْج ِزي ا ْل ُم ْحسِ نِينَ (( .{ 14 – 7 }:
ذكر في سورة القصص َ )) :و َل َّمfا َب َل َfغ أَ ُ
اسَ fت َوى((  ،وحذف في سورة يوسف :
شfدَّ ُه َو ْ
)) َو َل َّما َب َل َغ أَ ُ
شدَّ هُ((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
يرى الخطيب اإلسكافي أن ما ورد في سورة يوسف بيان نبوة ورسالة يوسف )عليه
السالم( عند كمال قوته المعنوية والحسية  ،وعند صالحه ألن يتحمل األحمال الثقيلة من النبوة
والرسالة .
وما ورد في سورة القصص تأخر نبوة ورسالة موسى )عليه السالم( وكان تكليفه
بالرسالة بعد أن أنھى العمل مع شعيب )عليه السالم( وقد أكتمل عقله وبلغ أشده ونمت قوته .
يقول  » :الذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر بيوسف )عليه السالم( االستواء بعد
بلوغ األشد ھو أن يوسف )عليه السالم( أخبر  تعالى أنه أوحى إليه لما طرحه إخوته في
الجب حيث قال َ )) :وأَ ْو َح ْي َنfا إِ َل ْيِ fه َل ُت َن ِّب َئَّ fن ُھم ِبfأ َ ْم ِر ِھ ْم ھ َ
َfـذا َوھُْ fم الَ َي ْ
شُ fع ُرونَ ((  ،وأراه عز وجل
الرؤيا التي قصھا على أبيه  .وموسى )عليه السالم( لم يُفعل به شيء من ذلك إلى أن بلغ األشد
واستوى ؛ ألنه لم يعلم ما أريد به إال بعد أن استأجره شعيب )عليه السالم(  ،ومضت سنو
إجارته وسار بأھله ،فھناك آتاه  ما آتاه من كرامة  تعالى  .وقيل  :إنه بعد األربعين فلم
ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى « .1
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :موسى )عليه السالم( إنما ابتدئ بالوحي وسماع الكالم
ھَب لِي َر ِّبي ُح ْكما ً َو َج َع َلنِي
بعد فراره خوفا من فرعون قال تعالى َ )) :ف َف َر ْرتُ مِن ُك ْم َل َّما ِخ ْف ُت ُك ْم َف َو َ
سلِينَ (( سورة الشعراء  ، 21:وأفصحت آي القرآن أن ذلك كان بعد رجوعه  ،وإنكاح
مِنَ ا ْل ُم ْر َ
شعيب )عليه السالم( إياه ابنته  ،ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل وبعد وكز الذي كان
من عدوه وقضائه عليه  ،ومجموع ھذا إنما ھو بخروجه )عليه السالم( عن سن االبتداء إلى
استكمال األشد وھو االستواء فقيل في قصته َ )) :و َل َّمffا َب َلfَ fغ أَ ُ
اس َ fت َوى((  ،أي استكمل
شffدَّ ُه َو ْ
وانتھى إلى أحسن الحاالت في السن .
وأما يوسف )عليه السالم( في الوحي إليه في الجب فحاله وإن بلغ ما يسمى أشدا غير
حالة االستواء  ،فامتنع مجيء االستواء في قصته وورد في قصة موسى « .2
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سْ fبعا ً ِّمfنَ ا ْل َم َثfانِي َوا ْل ُق ْfرآنَ ا ْل َعظِ fي َم  .الَ َت ُمfدَّ نَّ َع ْي َن ْيَ fك
في سورة الحجر َ )) :و َل َقدْ آ َت ْي َنا َك َ
إِ َلى َما َم َّت ْع َنا ِب ِه أَ ْز َواجا ً ِّم ْن ُھ ْم َوالَ َت ْح َزنْ َع َل ْي ِھ ْم َو ْ
اح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( .{ 88 – 87} :
ِض َج َن َ
اخف ْ
fير َت َك ْاألَ ْق َfر ِبينَ َ .و ْ
fن ا َّت َب َعَ fك ِمffنَ
ِfض َج َن َ
اخف ْ
وفي سورة الشعراء َ )) :وأَنfذ ِْر َعشِ َ
احَ fك لِ َم ِ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( .{ 215 – 214} :
ذكر في سورة الحجر )) :الَ َت ُمffدَّ نَّ َع ْي َن ْيَ fك إِ َلffى َمffا َم َّت ْع َنffا ِبِ fه أَ ْز َواجfا ً ِّمْ fن ُھ ْم َوالَ َت ْحfَ fزنْ
اح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((  ،وحذف في سورة الشعراء َ )) :و ْ
َع َل ْي ِھ ْم َو ْ
اح َك لِ َم ِن ا َّت َب َع َك
ِض َج َن َ
اخف ْ
ِض َج َن َ
اخف ْ
مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
يرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد في سورة الحجر بيان أعطاء الرسول )صلى 
عليه وآله وسلم( سبع آيات ھي سورة الفاتحة أو سبع سور ھي الطوال  .ثم أعقب ذلك أمره
سبحانه بأن ال ينظر نظر الطموح والراغب إلى ما أنعم به على أصناف الكفار من زينة الدنيا
وزخرفھا  ،وأن ال يحزن لعدم أيمانھم  ،وأن يتواضع للمؤمنين ويرفق بھم .
وما ورد في سورة الشعراء أمر  لرسوله أن ينذر عشيرته األقربين  ،ليكونوا عبرة
لمن سواھم  ،لئال يتھددھم العذاب لو بقوا على شركھم .ثم أعقبھا أمر  لرسوله اعتماد اللين
والموادعة واللطيف من القول في دعوته .
يقول الغرناطي  » :إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو بل تقدمھا خطابه )عليه
السالم( بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق بمن آمن فقال تعالى َ )) :والَ َت ْحfَ fزنْ َع َل ْ fي ِھ ْم
َو ْ
اح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((  ،لم يحتج ھنا إلى زيادة .
ِض َج َن َ
اخف ْ
ير َت َك ْاألَ ْق َfر ِبينَ ((  ،واإلنذار يستصحب
ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالى َ )) :وأَنذ ِْر َعشِ َ
التخويف واالستعالء على من يخاطب به اتبع ذلك تعالى تلطفا وإنعاما على من آمن من عشيرته
)عليه السالم( وغيره بقوله َ )) :و ْ
fن
ِض َج َن َ
اخف ْ
اح َك لِ َم ِن ا َّت َب َعَ fك مِfنَ ا ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ (( فقيل ھنا )) :لِ َم ِ
ا َّت َب َع َك(( ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقا من العشيرة وغيرھم  ،ولو قيل ھنا )) َو ْ
ِfض
اخف ْ
اح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( لما كان نصا في التعميم بل كان يحتمل أن يراد به خصوص المؤمنين من
َج َن َ
عشيرته )عليه السالم( وكأنه قد قيل  :واخفض جناحك لمن آمن منھم أي من العشيرة ؛ ألن لفظ
fير َت َك ْاألَ ْق َfر ِبينَ ((
المؤمنين ھنا – وإن عم – فإنه مما تقدمه وبني عليه من قوله َ )) :وأَنfذ ِْر َعشِ َ
يشبه الوارد من العمومات على سبب خاص  ،وذلك مما يكسر سورة عمومه ويدخله الخالف ،
فجيء بالمجموع من قوله )) :لِ َم ِن ا َّت َب َع َك مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( ليرفع ذلك االحتمال وال يبقى العموم
كما في اآلية األخرى « .1
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ت َر ِّبي َل َنفِدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْبل َ أَن َتن َفدَ َكلِ َماتُ
في سورة الكھف ُ )) :قل َّل ْو َكانَ ا ْل َب ْح ُر مِدَاداً ِّل َكلِ َما ِ
َر ِّبي َو َل ْو ِج ْئ َنا ِب ِم ْثلِ ِه َمدَ داً ُ .قلْ إِ َّن َما أَ َنا َب َ
fي أَ َّن َمfا إِ َل ُھ ُكْ fم إِ َلٌ fه َواحٌِ fد َف َمfن َكfانَ
fوحى إِ َل َّ
ش ٌfر ِّمْ fثلُ ُك ْم ُي َ
صالِحا ً َو َال ُي ْ
ش ِركْ ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه أَ َحداً(( .{ 110 – 109 }:
َي ْر ُجو لِ َقاء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َملْ َع َمالً َ
ور مِfن َب ْعِ fد ِّ
وفي سورة األنبياء َ )) :و َل َقدْ َك َت ْب َنا فِي َّ
ِي
ض َي ِر ُث َھfا عِ َبfاد َ
الfذ ْك ِر أَنَّ ْاألَ ْر َ
الز ُب ِ
وحى
س ْل َنا َك إِ َّال َر ْح َم ًة ِّل ْل َعا َلمِينَ ُ .قلْ إِ َّن َما ُي َ
ابدِينَ َ .و َما أَ ْر َ
َّ
الصال ُِحونَ  .إِنَّ فِي ھ ََذا َل َب َالغا ً ِّل َق ْو ٍم َع ِ
إِ َل َّي أَ َّن َما إِ َل ُھ ُك ْم إِ َل ٌه َوا ِح ٌد َف َھلْ أَن ُتم ُّم ْسلِ ُمونَ (( .{ 108 – 105 }:
ذكر في سورة الكھف ُ )) :قfلْ إِ َّن َمffا أَ َنffا َب َ
fي((  ،وحذف في سورة
fوحى إِ َلَّ f
ش ٌfر ِّمْ fثلُ ُك ْم ُيَ f
وحى((  .ما وجه الذكر والحذف ؟
األنبياءُ )) :قلْ إِ َّن َما ُي َ
يرى ابن الزبير الغرناطي أن ما ورد في سورة الكھف بيان أن كلمات  تعالى ال
منتھى لھا  ،فھي بحر ال ساحل له  ،فلو كانت كل قطرة من بحار الدنيا مدادا  ،ولو استحالت
جذور األشجار وجذوعھا وأغصانھا أقالم  ،لتكتب كلمات  لنفد المداد واألقالم قبل أن تنفد
كلمات   ،أعقبھا بيان بشرية الرسول )صلى  عليه وآله وسلم( ومھمته  ،أنه جاء بوحي
من  تعالى يھدف إلى تصحيح العقيدة وإخالص الدين  ،وإصالح الدنيا  .وما ورد في سورة
األنبياء بيان سنته في وراثة األرض  ،وھي مكتوبة في كتبه السابقة التوراة والزبور  ،بأن ھذه
األرض ال تكون عاقبة ميراثھا إال لعباد  الصالحين  ،ثم أعقب ذلك الحديث عن مسك الختام
في سلسلة األنبياء )عليھم الصالة والسالم(  ،أشار إلى خصوصية الرسالة التي امتاز بھا النبي
الخاتم )صلى  عليه وآله وسلم( فھو الرحمة المھداة للعالم كله  ،وقد تقدم ذكر بشرية الرسل
قبل نبينا )صلى  عليه وآله وسلم(  ،وھو من جمل الرسل وخاتمھم .
يقول الغرناطي  » :أنه لما تقدم في أول سورة األنبياء إثبات كون الرسل )عليھم
السالم( من البشر فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضھم لبعض َ )) :ھfلْ ھ ََfذا إِ َّال َب َ
ش ٌfر ِّمْ fثلُ ُك ْم((
سْ fل َنا َق ْب َلَ fك إِالَّ ِر َجfاالً
 ،{ 3 }:ثم قال تعالى رادا لقولھم  ،مثبتا كون الرسل من البشر َ )) :و َمfا أَ ْر َ
ُّنfوحِي إِ َلْ fي ِھ ْم((  ،{ 7 }:ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحا
س ْ fل َنا َك إِ َّال َر ْح َمfً fة ِّل ْل َعffا َلمِينَ (( ،والخطاب لنبينا )عليه
وإشارة  ،آخرھا قوله تعالى َ )) :و َمffا أَ ْر َ
fي أَ َّن َمfا إِ َل ُھ ُكْ fم إِ َلٌ fه َواحٌِ fد((  ،فلم يحتج ھنا أن
fوحى إِ َل َّ
السالم(  ،قال تعالى بعد ذلكُ )) :قلْ إِ َّن َما ُي َ
يذكر كونه )عليه السالم( من البشر  ،إذ قد توالى ذكر جملة وتفصيال .
أما سورة الكھف فلم يتقدم فيھا مثل ھذا  ،فكان مظنة اإلعالم بكونه )صلى  عليه
وسلم( من البشر إرغاما ألعدائه  ،ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالخلق ورحمته إياھم  ...فكون
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الرسل من البشر من أعم إنعامه سبحانه على الخلق  ،وخصت آية الكھف بذكر بشريته )عليه
السالم ( لما بيناه  ،وورد كل ذلك على ما يناسب « .1
اس َمن َي ْ
ش َت ِري َل ْھ َو ا ْل َحدِي ِ
يل َّ ِ ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم
ث لِ ُيضِ لَّ َعن َ
س ِب ِ
في سورة لقمان َ )) :ومِنَ ال َّن ِ
اب ُّم ِھينٌ َ .وإِ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه آ َيا ُت َنا َو َّلى ُم ْس َت ْك ِبراً َكأَن َّل ْم َي ْس َم ْع َھا َكأَنَّ
َو َي َّتخ َِذھَا ھ ُُزواً أُو َل ِئ َك َل ُھ ْم َع َذ ٌ
ش ْرهُ ِب َع َذا ٍ َ
فِي أ ُ ُذ َن ْي ِه َو ْقراً َف َب ِّ
ِيم(( .{ 7 – 6 }:
ب أل ٍ
َ
َ
fيم َ .ي ْس َ fم ُع آ َيffا ِ
ت َّ ِ ُت ْت َلffى َع َل ْي ِ fه ُث َّ fم ُيصِ fُّ fر
وفffي سffورة الجاثيffة َ )) :و ْي fل ٌ ِّل ُك fل ِّ أ َّفffاكٍ أ ِثٍ f
ش ْر ُه ِب َع َذا ٍ َ
ُم ْس َت ْك ِبراً َكأَن َّل ْم َي ْس َم ْع َھا َف َب ِّ
ِيم(( .{ 8 – 7 }:
ب أل ٍ
ذكر في سورة لقمان َ )) :كfأَن َّلْ fم َي ْسَ fم ْع َھا َكfأَنَّ فِfي أُ ُذ َن ْيِ fه َو ْقfراً((  ،وحذف في سورة
الجاثية َ )) :كأَن َّل ْم َي ْس َم ْع َھا((  .ما وجه الذكر والحذف ؟ مع إن القصتين متشابھتين .
يرى الخطيب اإلسكافي أن سورة لقمان تصف صنف من الناس بأنه حين تتلى عليه
آيات  ليسمعھا ويتبعھا مؤمنا بھا  ،يتلقى ھذه الدعوة باإلعراض واإلدبار كأنه لم يسمعھا  ،بل
كأن في أذنيه صمما فال تصله األصوات وال تبلغه اآليات  ،فسماع اآليات وعدمه في حقه سواء
! وھذا الصنف من الناس ال حيلة في ھدايته  ،فإعراضه عن كبر وإصرار على الغواية فحقه أن
يبشر بما ال يسره من عذاب يؤلم بدنه  ،ويحزن قلبه يكافئ استھزاءه وكبره .
وفي سورة الجاثية وصف لصنف من الناس كذاب ومبالغ في اقتراف الذنوب  ،يسمع
آيات  تقرأ عليه  ،وھي في دالئلھا ووضوحھا ظاھرة بينة  ،ثم يستمر على كفره  ،ويتمادى
في غيه وضالله  ،مستكبرا عن آيات ربه كأن لم يسمعھا  ،فيتوعده  بالعذاب الشديد الذي
يستحقه .
يقول الغرناطي  » :إن ھذا الكافر لما أخبر  تعالى عنه في سورة لقمان أنه يعرض
عن القرآن إذا سمعه  ،غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه  ،وتستمر به ھذه الحال كما تستمر بمن
به صمم  .وقوله في الجاثية ُ )) :ثَّ fم ُيصِ ُّfر ُم ْسَ fت ْك ِبراً َكfأَن َّلْ fم َي ْسَ fم ْع َھا(( يدل على ما دل عليه :
)) َكأَنَّ فِي أ ُ ُذ َن ْي ِه َو ْقراً(( ؛ ألن اإلصرار عزم ال يھم معه بإقالع  ،فإذا أصر على التصامم فھو
كمن في أذنيه وقر  ،فصار أحد اللفظين يغني عن اآلخر  ،ويقوم مقامه  ،ويؤدي من المعنى
أداءه ؛ فلذلك لم يجمع بينھما  ،وكان الموضع الذي ذكر فيه َ )) :و َّلfى ُم ْسَ fت ْك ِبراً(( أحق بقوله :
)) َكأَنَّ فِي أ ُ ُذ َن ْي ِه َو ْقراً(( والموضع الذي فيه اإلصرار على ترك االستمتاع أغنى عن ذكر )) َكأَنَّ
فِي أ ُ ُذ َن ْي ِه َو ْقراً(( « .2
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َ
َ
ِfيم .
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :إن آية الجاثية لما تقدم فيھا َ )) :و ْيfل ٌ ِّل ُكfل ِّ أ َّفfاكٍ أث ٍ
ت َّ ِ ُت ْت َلى َع َل ْي ِه ُث َّم ُيصِ ُّر ُم ْسَ fت ْك ِبراً((  ،فوصفه بسماع آيات  لم يكن ليطابقه ذكر
َي ْس َم ُع آ َيا ِ
الوقر في األذن ؛ ألنه قد ذكر سماعه اآليات  ،والوقر مانع من السمع ،فلم يناسب اإلعالم
بالسماع ذكر الوقر المانع منه  .فإن قيل  :لو ذكر ھنا الوقر في األذنين لم يكن ليكون إال تأكيد
لبيان توليه وإعراضه فكان يناسب  ،قلت لو وكد بذلك القتضى مقاربة عدم السماع  ،وليس
المراد – و اعلم – إال أنه سمع وأعرض  ،فكأنه لم يسمع .
وإذا أريد إبقاء سماعھم  ،ولم يرد منعه البتة  ،لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن
التنبيه الواقع مراد  ،فحصل المقصود  .ولما لم يقع ذكر سماع اآليات في آية لقمان  ،وتقدم ذكر
اس َمن َي ْ
ش َت ِري َل ْھ َو ا ْل َحدِي ِ
يل َّ ِ ِب َغ ْي ِfر عِ ْل ٍfم
ث لِ ُيضِ fل َّ َعfن َ
س ِfب ِ
المشار إليه فيھا بقوله َ )) :ومِنَ ال َّن ِ
اب ُّم ِھينٌ ((  ،وھذه زيادة مرتكب  ،فناسبھا ذكر زيادة الوقر  ،مع
َو َي َّتخ َِذھَا ھ ُُزواً أُو َل ِئ َك َل ُھ ْم َع َذ ٌ
أنه لم يرد فيھا ذكر سماعه اآليات كما ورد في آية الجاثية  ،فازداد وضوح التالؤم « .1
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أثر المناسبة بين السور
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جاء ترتيب السور القرآنية كما ھي اآلن في المصحف الشريف ترتيبا غاية في المناسبة
وعجبا في التالحم  ،مع أن السور قد اختلفت في الترتيب الزماني  ،فجاء ھذا الترتيب مخالفا له
غير متوافق مع ترتيب نزوله  ،وبغض النظر عن كون الترتيب توقيفا – وھو ما نميل إليه –
أو اجتھادا  ،فإن الترتيب ال يخلوا من حكم وفوائد .
وأسرار الترتيب المصحفي تكلم فيھا قديما قلة من العلماء وأخذ عنھم بعض المفسرين
المھتمين بھذا الجانب من أسرار الذكر الحكيم  ،وعلم المناسبة قد ساعد على إبراز ما في القرآن
من لحمة متينة  ،فإن بعضه آخذا بأعناق بعض من تأليف محكم  ،حاله حال البناء المتالئم
األجزاء .
وأول من صرح بعالقة المناسبات بمقصود السورة العام ھو أبو الفضل المشذالي
البجائي  ،الذي أخذ عنه البقاعي المنھج األمثل في التوصل إلى أوجه التناسب بين السور  ،إذ
قال  » :األمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات اآليات في جميع القرآن ھو أنك تنظر الغرض الذي
سيقت له السورة  ،وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات  ،وتنظر إلى مراتب تلك
المقدمات في القرب والبعد من المطلوب  ،وتنظر عند انجرار الكالم في المقدمات إلى ما
يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى األحكام واللوازم التابعة له  ،التي تقتضي البالغة شفاء
الغليل بدفع عن االستشراف إلى الوقوف عليھا  ،فھذا ھو األمر الكلي المھيمن على حكم الربط
بين جميع القرآن  ،وإذا فعلته تبين لك -إن شاء   -وجه النظم مفصال بين كل آية وآية في كل
سورة سورة «  .1ويتبين من قول البجائي ما يأتي :
 -1يجب معرفة غرض السورة .
 -2ما يحتاجه الغرض من مقدمات .
 -3مراتب المقدمات من الغرض في القرب والبعد .
 -4األحكام واللوازم التابعة لذلك الغرض .
ويقول البقاعي  » :إن كل سورة لھا مقصد واحد يدار عليه أولھا وآخرھا ويستدل عليه
فيھا  ،فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نھج  ،وإذا كان فيھا شيء يحتاج إلى
دليل استدل عليه  ،وھكذا في دليل الدليل  ،وھلم جرا  ،فإذا وصل األمر إلى غايته ختم بما منه
كان ابتداء  ،ثم انعطف الكالم إليه وعاد النظر عليه على نھج آخر بديع  ،ومرقى غير األول
منيع  ...وآخر السورة قد واصل أولھا كما الحم انتھاؤھا ما بعدھا  ،وعانق ابتداؤھا ما قبلھا ،
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فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر اآليات الغر  ،البديعة النظم العجيبة الضم «
 .1ويتبين من قول البقاعي األمور اآلتية :
 – 1يجب معرفة مقاصد السورة ومحاورھا .
 – 2بيان الصلة بين أول السورة ومقصودھا .
 – 3بيان الصلة بين أول السورة وخاتمتھا .
ومن فوائد االستبصار بمقصود السورة القرآنية استجالء أسرار تكرار القصص
واختالف اآليات المتشابھة في التعبير .
وقد نبه البقاعي إلى ذلك فقال  » :وبه يتبين لك أسرار القصص المكررات  ،وأن كل
سورة أعيدت فيھا قصة فلمعنى ادعي في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي
سيقت له في السورة السابقة  ،ومن ھنا اختلفت األلفاظ بحسب تلك األغراض  ،وتغيرت النظوم
بالتأخير والتقديم واإليجاز والتطويل مع أنھا ال يخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت
به القصة  ،وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحھا بعد انكشافھا « .2
ويقول السيوطي  » :قد ظھر لي بحمد  وجوه من المناسبات  :أحدھا  :أن القاعدة
التي استقرأتھا من القرآن  :كل سورة تفصيل إلجمال ما قبلھا  ،وشرح له  ،وإطناب إليجازه،
وقد استمر ذلك في غالب سور القرآن طويلھا وقصيرھا «  .3أي أن عالقة السورة الالحقة
بالسورة السابقة عالقة تفصيل لما أجمل فيھا .
ونقل السيوطي عن العلماء قولھم  » :من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوال من
القرآن  ،فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر  ،وما اختصر في مكان فق بسط في
موضع آخر منه  .وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع  ،وفسر في
موضع آخر منه « .4
ومن المتفق عليه بين المفسرين أن لكل سورة غرض خاص بھا  ،ويقول السيد محمد
حسين الطباطبائي  » :إن األغراض والمقاصد المحصلة من السور مختلفة  ،وأن كل واحدة
منھا مسوقة لبيان معنى خاص  ،ولغرض محصل  ،ال تتم السورة إال بتمامه «  .5وفي ھذا
الغرض تتوحد أجزاء السورة وتتآلف .
ومقاصد السورة عند أھل ھذا العلم يعنى بھا الموضوعات التي تدور عليھا آيات سورة
ما يعني أنّ سورة من السور التي في القرآن  ،أو أنّ معظم السور لھا موضوع تدور عليه
 - 1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور 149 / 1
 - 2ﻧظم الدرر  ، 8 / 1وينظر  :تناسق الدرر في تناسب السور 65 ، 64
 - 3تناسق الدرر في تناسب السور 36
 - 4اإلتقان في علوم القرآن 2274 / 6
 - 5الميزان في تفسير القرآن 16 / 1

172

اآليات والمعاني التي في ھذه السورة إذا علم ھذا المقصد أو الغرض أو الموضوع فإن فھم
التفسير سيكون سھال بل سيفھم المرء كالم المحققين بأكثر مما إذا أخذ اآليات مجردة عن
موضوع السورة .
توجيه المعنى لبيان الترابط النصي بين السور
السورة في القرآن كالم منتظم يشتمل على فاتحة وخاتمة  ،وقد نقل السيوطي عن
الجعبري  1قوله  » :حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة  ،وأقلھا ثالث آيات«.2
وإن لعلم المناسبة عناية ببيان عالقة السورة بما قبلھا  ،وجھود علماء المناسبة متفاوتة
في بيان ذلك  ،فمنھم من يكتفي ببيان عالقة ظاھر فاتحة السورة بخاتمة ما قبلھا وكثيرا ما يقف
عند التشابه اللغوي  ،ومنھم من يتجاوز ذلك في لطف قد ال يتبين للمتعجل .
يقول الزركشي  » :وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختمت
به السورة قبلھا ثم ھو يخفى تارة  ،ويظھر أخرى « .3
ويقول السيوطي  » :إذا وردت سورتان بينھما تالزم واتحاد  ،فإن السورة الثانية تكون
خاتمتھا مناسبة لفاتحة األولى للداللة على االتحاد «  .4والتالزم واالتحاد الذي يتحدث فيه
السيوطي في نحو النص يسمى )الترابط النصي أو التماسك النصي(  » :وھو وجود عالقة بين
أجزاء النص أو جمل النص أو فقراته  :لفظية أو معنوية  ،وكالھما يؤدي دورا تفسيريا ؛ الن
ھذه العالقة مفيدة في تفسير النص  ،فالتماسك النصي ھو عالقة معنوية بين عنصرين في النص
وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير النص « .5
وھذا التالزم واالتحاد يتوقف على تحديد خاتمة السورة  ،ويرتبط تحديد خاتمة السورة
بدرجة وعي المفسر فقد تكون الخاتمة آخر آية  ،أو قد ترتبط آخر آية بالسياق الذي قبلھا ،
فحدود الخاتمة ال تقف عند اآلية األخيرة مباشرة  ،وإنما قد تمتد إلى أكثر من آية  ،وھذا يصدق
على البداية أيضا .

الترابط بين سورة البقرة وسورة الفاتحة :
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المناسبة بين افتتاح سورة البقرة وخاتمة سورة الفاتحة واضحة تمام الوضوح  ،وقد
أشار إليھا جمع كبير من العلماء  ،والربط بينھا ھو أن فاتحة الكتاب لما علّمت المؤمنين أن
يسألوا  عز وجل سلوك الطريق المستقيم  ،ويجنبھم طريق المغضوب عليھم والضالين  ،وھم
اليھود والنصارى  .جاءت سورة البقرة مفصلة لحال اليھود والنصارى .
يقول الخويي  » :أوائل ھذه السورة – البقرة – مناسبة ألواخر سورة الفاتحة ؛ ألن 
تعالى لما ذكر أن الحامدين طلبوا الھدى  ،قال  :قد أعطيتكم ما طلبتم  :ھذا الكتاب ھدى لكم
فاتبعوه  ،وقد اھتديتم إلى الصراط المستقيم المطلوب المسؤول « .1
الص َر َ
اط ال ُمس َتقِي َم((
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قال العبد بتوفيق ربه )) :اھ ِد َنا ِّ
اب الَ َر ْي َب فِي ِه (( }سورة البقرة  ،{ 2 :وھو مطلوبك
}سورة الفاتحة  ،{ 6 :قيل له َ )) :ذلِ َك ا ْل ِك َت ُ
الص َر َ
اط(( والخائفين من
وفيه أربك  ،وھو الصراط المستقيم )) ُھدً ى ِّل ْل ُم َّتقِينَ (( القائلين )) :اھ ِد َنا ِّ
حال الفريقين المغضوب عليھم والضالين  ،فاتخذوا وقاية من العذاب خوف ربھم وتقواه بامتثال
أمره ونھيه  ،ثم أشير من األعمال إلى ما يستحق سائرھا من قبيلي البدنيات والماليات للصراط
المستقيم « .2
وفي ذلك أخبار بأن الصراط الذي سألوا الھداية إليه ھو ما تضمنه الكتاب  ،ويقول أبو
حيان معلقا على رأي أستاذه ابن الزبير  » :بھذا الذي ذكره األستاذ تبين وجه ارتباط سورة
البقرة بسورة الحمد  ،وھذا القول أولى ؛ ألنه إشارة إلى شيء سبق ذكره ال إلى شيء لم يجر له
ذكر « .3
ويقول البقاعي  » :أما مناسبة ما بعد ذلك – البقرة – للفاتحة فھو أنه لما أخبر سبحانه
وتعالى أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة ھداية الصراط المستقيم  ،الذي ھو غير طريق
الھالكين أرشدھم في أول التي تليھا إلى أن الھدى المسؤول إنما ھو في ھذا الكتاب «.4
ويربط محمود اآللوسي بين باطن طلب الھداية  ،وبين باطن الحروف المقطعة » :في
آخر الفاتحة طلب الھداية  ،وكان وراء كل ظاھر باطن ،افتتح ھذه السورة – البقرة – بما بطن
سره وخفي إال من شاء  تعالى أمره « .5
الترابط بين سورة آل عمران وسورة البقرة :
الر ُ
اختتمت سورة البقرة بالتوحيد )) :آمَنَ َّ
نزل َ إِ َل ْيِ fه مِfن َّر ِّبِ fه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنfونَ ُكfل ٌّ
سول ُ ِب َما أُ ِ
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا
آمَنَ ِب ّ ِ
سلِ ِه َو َقالُو ْا َ
سلِ ِه الَ ُن َف ِّرقُ َبيْنَ أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُ
اَ Zو َمآل ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
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سَ fبتْ َر َّب َنfا الَ ُت َؤاخ ِْfذ َنا
س َبتْ َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َ
ف ّ ُ َن ْفسا ً إِالَّ ُو ْس َع َھا َل َھا َما َك َ
ير َ .ال ُي َك ِّل ُ
َوإِ َل ْي َك ا ْل َمصِ ُ
صراً َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ َنا َر َّب َنfا َوالَ ُت َح ِّم ْل َنfا
إِن َّنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا َر َّب َنا َوالَ َت ْح ِملْ َع َل ْي َنا إِ ْ
ف َع َّنا َو ْ
ص ْfر َنا َع َلfى ا ْل َق ْfو ِم ا ْل َكfاف ِِرينَ (( :
اغف ِْر َل َنا َو ْار َح ْم َنا أَنتَ َم ْوالَ َنا َفان ُ
اع ُ
َما الَ َطا َق َة َل َنا ِب ِه َو ْ
} .{ 286 – 285وافتتحت سورة آل عمران ببيان بعض صفات  تعالى  ُ ّ )) :ال إِ َلـ َه إِالَّ ھ َُو
ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم (( .{2} :
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :ما تبين في صدر السورة مما ھو إحالة على ما ضمن
في سورة البقرة بأسرھا «  .1أي إن سورة آل عمران افتتحت بالتوحيد  ،وھو إحالة على كل ما
جاء في سورة البقرة  ،وأھم ما جاء فيھا ما ذكر في خاتمتھا من اإليمان با Gومالئكته وكتبه
ورسله .
ويربط أبو حيان بين ختم سورة البقرة بالدعاء للنصر على الكافرين  ،وبين ما ورد من
افتتاح سورة آل عمران من التوكل على  الواحد األحد القيوم  » :مناسبة ھذه السورة لما قبلھا
ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرينَ (( ناسب أن يذكر
واضحة ألنه  ،لما ذكر آخر البقرة ))أَنتَ َم ْوالَ َنا َفان ُ
نصره تعالى على الكافرين  ،حيث ناظرھم رسول  )صلى  عليه وسلم(  ،ور ّد عليھم
بالبراھين الساطعة  ،والحجج القاطعة  ،فقص تعالى أحوالھم  ،ور ّد عليھم في اعتقادھم ،وذكر
تنزيھه تعالى عما يقولون «.2
ويربط البقاعي بين آية الكرسي التي يعتبرھا خاتمة سورة البقرة  ،وبين افتتاح سورة
آل عمران بالتوحيد  » :مناسبة ھذا باالبتداء آلخر ما قبلھا أنه لما كان آخر البقرة في الحقيقة آية
الكرسي  ،وما بعدھا إنما ھو بيان ؛ ألنھا أوضحت أمر الدين بحيث لم يبق وراءھا مرمى
لمتعنت أو تعجب من حال من جادل في اإللھية أو استبعد شيئا من القدرة  ..وتقرير أمر ملكه
لما منه اإلنفاق من السماوات واألرض  ،واإلخبار بإيمان الرسول وأتباعه بذلك  ،وبأنھم ال
يفرقون بين أحد من الرسل المشار إليھم في السورة  ..لما كان ذلك على ھذا الوجه ناسب ھذا
االختتام غاية المناسبة ابتداء ھذه السورة – آل عمران – بالذي وقع اإليمان به سبحانه وتعالى
ووجھت الرغبات آخر تلك إليه « .3
الترابط بين سورة النساء وسورة آل عمران :
اختتمت سورة آل عمران باألمر بالتقوى َ )) :وإِنَّ مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
fاَ Zو َمfا
ب َل َمن ُي ْfؤمِنُ ِب ّ ِ
 Zالَ َي ْ
ش َت ُرونَ ِبآ َيا ِ
ت ّ ِ َث َمنا ً َقلِيالً أ ُ ْو َلfـ ِئ َك َل ُھْ fم أَ ْج ُfر ُھ ْم عِ نfدَ
نزل َ إِ َل ْي ِھ ْم َخاشِ عِينَ ِ ّ ِ
أُ ِ
نزل َ إِ َل ْي ُك ْم َو َما أ ُ ِ
اب ُرو ْا َو َر ِاب ُطfو ْا َوا َّت ُقfو ْا ّ َ َل َع َّل ُكْ fم
ِسا ِ
اص ِب ُرو ْا َو َ
ب َ .يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا ْ
يع ا ْلح َ
س ِر ُ
َر ِّب ِھ ْم إِنَّ ّ َ َ
ص ِ
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ُت ْفل ُِحونَ ((  ، {200 – 199}:وھو خطاب للمؤمنين فناسب أن يوجه الخطاب في مفتتح سورة
fس َواحِfدَ ٍة َو َخ َلfقَ ِم ْن َھfا َز ْو َج َھfا َو َب َّ
fث
النساء َ )) :يا أَ ُّي َھfا ال َّن ُ
fاس ا َّت ُقfو ْا َر َّب ُكُ fم ا َّلfذِي َخ َل َق ُكfم ِّمfن َّن ْف ٍ
ساءلُونَ ِب ِه َواألَ ْر َحا َم إِنَّ ّ َ َكانَ َع َلْ fي ُك ْم َرقِيبfا ً(( }:
ِساء َوا َّت ُقو ْا ّ َ ا َّلذِي َت َ
ِم ْن ُھ َما ِر َجاالً َكثِيراً َون َ
.{ 1
يقول فخر الدين الرازي  » :اعلم أن مطلع ھذه السورة له نظم لطيف عجيب ؛ وذلك
ألن أولئك النصارى الذين نازعوا رسول  )صلى  عليه وسلم( كأنه قيل لھم  :إما أن
تنازعوه في معرفة اإلله  ،أو في النبوّ ة  ،فإن كان النزاع في معرفة اإلله وھو أنكم تثبتون له
ولداً وأن محمداً ال يثبت له ولداً فالحق معه بالدالئل العقلية القطعية  ،فإنه قد ثبت بالبرھان أنه
حي قيوم ،والحي القيوم يستحيل عقالً أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوّ ة  ،فھذا أيضا ً
باطل؛ ألن بالطريق الذي عرفتم أن  تعالى أنزل التوراة واإلنجيل على موسى وعيسى فھو
بعينه قائم في محمد )صلى  عليه وسلم(  ،وما ذاك إال بالمعجزة وھو حاصل ھھنا  ،فكيف
يمكن منازعته في صحة النبوّ ة « . 1
ويقول أبو حيان  » :مناسبة ھذه السورة لما قبلھا أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين
يع َع َملَ َعام ٍِل
والمنافقين وأھل الكتاب والمؤمنين أولي األلباب  ،ونبه تعالى بقوله )) :أَ ِّني الَ أُضِ ُ
ِّمffن ُكم(( }سورة آل عمران  ،{ 195:على المجازاة  .وأخبر أنَّ بعضھم من بعض في أصل
التوالد  ،نبه تعالى في أول ھذه السورة على إيجاد األصل  ،وتفرَّ ع العالم اإلنساني منه ليحث
على التوافق والتواد والتعاطف وعدم االختالف  ،ولينبه بذلك على أنّ أصل الجنس اإلنساني
كان عابداً  Gمفرده بالتوحيد والتقوى  ،طائعا ً له  ،فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه
«.2
ويرى السيوطي أن ختم سورة آل عمران باألمر بالتقوى  ،وافتتاح سورة النساء به
وذلك » من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السور  ،وھو نوع من أنواع البديع يسمى تشابه
األطراف « .3
الترابط بين سورة المائدة وسورة النساء :
اختتمت سورة النساء بآية الكاللة  ،وورّ ث  تعالى أخوانه وأخوته األشقاء ،
fف َمfا َت َfر َك
ِص ُ
س َل ُه َو َل ٌد َو َل ُه أُ ْختٌ َف َل َھfا ن ْ
ام ُرؤٌ َھ َل َك َل ْي َ
)) َي ْس َت ْف ُتو َن َك ُق ِل ّ ُ ُي ْفتِي ُك ْم فِي ا ْل َكالَ َل ِة إِ ِن ْ
fان ِم َّمfا َت َfر َك َوإِن َكfا ُنو ْا إِ ْخ َfو ًة ِّر َجfاالً
َوھ َُو َي ِر ُث َھا إِن َّل ْم َي ُكن َّل َھا َو َل ٌد َفإِن َكا َن َتا ا ْث َن َت ْي ِن َف َل ُھ َما ال ُّثلُ َث ِ
ِساء َفل َِّلذ َك ِر ِم ْثل ُ َح ِّظ األُن َث َي ْي ِن ُي َبيِّنُ ّ ُ َل ُك ْم أَن َتضِ لُّو ْا َو ّ ُ ِب ُكلِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم((  ، {176 }:فكان
َون َ
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البيان بھذا التشريع الذي قسم به ھذا الميراث  .وافتتح سورة المائدة بقوله تعالى َ )) :يfا أَ ُّي َھfا
الصْ fي ِد َوأَنُ fت ْم
ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَ ْو ُفو ْا ِبا ْل ُع ُقو ِد أ ُ ِح َّلتْ َل ُكم َب ِھي َم ُة األَ ْن َع ِام إِالَّ َما ُي ْت َلfى َع َلْ fي ُك ْم َغ ْي َfر ُم ِح ِّلfي َّ
ُحfُ fر ٌم إِنَّ ّ َ َي ْح ُك ُ fم َمffا ُي ِري ُ fد((  ،{ 1} :فختم سورة النساء بالتشريع  .وافتتحت سورة المائدة
بالتشريع تتميما لما بدأه في تلك فناسب ختام تلك افتتاح ھذه .
يقول أبو حيان  » :ومناسبة افتتاحھا لما قبلھا ھو أنه تعالى لما ذكر استفتاءھم في
الكاللة وأفتاھم فيھا  ،ذكر أنه يبين لھم كراھة الضالل « .1
ويقول البقاعي  » :لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليھود لما نقضوا المواثيق
التي أخذھا عليھم حرم عليھم طيبات أحلت لھم من كثير من بھيمة األنعام  ..واستمر تعالى في
ھتك أستارھم  ،وبيان عوارھم إلى أن ختم بآية في اإلرث الذي افتتح باإليصاء وختمھا بأنه
شامل العلم  ،ناسب افتتاح ھذه بأمر المؤمنين الذين أشتد تحذيره لھم منھم بالوفاء الذي ج ّل مبناه
القلب « .2
الترابط بين سورة األنعام وسورة المائدة :
الس َم َاوا ِ
ض َو َما فِي ِھنَّ َوھ َُو َع َلfى
ت َواألَ ْر ِ
اختتمت سورة المائدة بقوله تعالى ُ ِZّ ِ )) :م ْل ُك َّ
ُكل ِّ َ
ِير((  ، {120 }:ناسب ذلك بيان تقرير تفرده تعالى بھذا الملك ؛ ألنه تعالى خالق
ش ْيءٍ َقد ٌ
السماوات واألرض وما فيھن  ،وناسب أن يبين سبب تلك الملكية ومنشأھا  .وافتتحت سورة
ض َو َج َعل َ ال ُّظلُ َما ِ
الس َم َاوا ِ
ور ُث َّم ا َّلذِينَ
األنعام بقوله تعالى )) :ا ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ
ت َوال ُّن َ
ت َواألَ ْر َ
 Zا َّلذِي َخ َلقَ َّ
َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِھم َي ْع ِدلُونَ (( . {1 }:
يقوا أبو حيان  » :مناسبة افتتاح ھذه السورة آلخر المائدة أنه تعالى لما ذكر ما قالته
النصارى في عيسى وأمه من كونھما إلھين من دون   ،وجرت تلك المحاورة وذكر ثواب ما
للصادقين  ،وأعقب ذلك بأن له ملك السموات واألرض وما فيھنّ وأنه قادر على كل شيء ذكر
بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فال يمكن أن يثبت معه شريك في اإللھية فيحمد  ،ثم نبه
على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية كون ملك السموات واألرض وما فيھنّ له
السَ fffم َاوا ِ
ض(( ألن الموجد للشيء المنفرد باختراعه له االستيالء
ت َواألَ ْر َ
بوصف )) َخ َلfffقَ َّ
والسلطنة عليه  ،ولما تقدّم قولھم في عيسى وكفرھم بذلك وذكر الصادقين وجزاءھم أعقب
ض(( )) َو َج َعل َ ال ُّظلُ َما ِ
الس َم َاوا ِ
ور(( فكان ذلك مناسبا ً للكافر والصادق« .3
ت َوال ُّن َ
ت َواألَ ْر َ
)) َخ َلقَ َّ
ويقول البقاعي  » :لما ختم تلك – سورة المائدة – بتحميد عيسى )عليه السالم( لجالله
في ذلك اليوم في ذلك الجمع  ،ثم تحميد نفسه المقدس بشمول الملك والقدرة  ،إذ الحمد ھو
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الوصف بالجميل  ،افتتح سبحانه وتعالى ھذه السورة باإلخبار بأن ذلك الحمد وغيره من المحامد
مستحق له استحقاقا ثابتا دائما قبل إيجاد الخلق وبعد إيجاده « .1
ويقول السيوطي  » :مناسبة ھذه السورة آلخر المائدة  :أنھا افتتحت بالحمد  ،وتلك
الس َ fم َاوا ِ
ت
ختمت بفصل القضاء وھما متالزمتان  ..لما ذكر في آخر المائدة ُ ِZّ ِ )) :م ْل ُ fك َّ
ض َو َما فِي ِھنَّ ((  ، {120 }:على سبيل اإلجمال  ،افتتح ھذه السورة بشرح ذلك التفصيل .
َواألَ ْر ِ
فبدأ بذكر  :أنه خلق السماوات واألرض  ،وضم إليه أنه جعل الظلمات والنور  ،وھو بعض ما
 (Zأول األنعام أن له ملك
تضمنه قوله َ ) :و َما فِي ِھنَّ ( في آخر المائدة  .وضمن قوله ) :ا ْل َح ْمُ fد ِ ّ ِ
الس َم َاوا ِ
ض َو َما فِي ِھنَّ (( في آخر المائدة«.2
جميع المحامد  ،وھو بسط ِ ّ ِ )) :
ت َواألَ ْر ِ
ُ Zم ْل ُك َّ
الترابط بين سورة األعراف وسورة األنعام :
اختتمت سورة األنعام بقوله تعالى َ )) :وھ َ
اب أَ َ
ار ٌ
ك َفfا َّت ِب ُعوهُ َوا َّت ُقfو ْا َل َع َّل ُكْ fم
نز ْل َناهُ ُم َب َ
َـذا ِك َت ٌ
ض
ض ُك ْم َف ْوقَ َب ْع ٍ
ِف األَ ْر ِ
ض َو َر َف َع َب ْع َ
ُت ْر َح ُمونَ ((  ، {155 }:إلى قوله َ )) :وھ َُو ا َّلذِي َج َع َل ُك ْم َخالَئ َ
يع ا ْل ِع َقfا ِ
دَ َر َجا ٍ
fور َّرحِfي ٌم((  .{ 165}:وافتتحت
ب َوإِ َّنُ fه َل َغ ُف ٌ
س ِfر ُ
ت ِّل َي ْبلُ َfو ُك ْم فِfي َمfا آ َتfا ُك ْم إِنَّ َر َّبَ fك َ
صدْ ِر َك َح َر ٌج ِّم ْن ُه لِ ُتنذ َِر ِب ِه َوذ ِْك َfرى لِ ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ
نزل َ إِ َل ْي َك َفالَ َي ُكن فِي َ
سورة األعراف ِ )) :ك َت ٌ
اب أ ُ ِ
((  . {2 }:وقد جاء في ختام سورة األنعام الحديث عن الصراط المستقيم الذي يمثل الدين
الخالص والمنھج الصافي الذي ال يقبل عند  سواه  ،إنه ملة إبراھيم )عليه السالم( حنيفا  ،وما
ِيم دِينا ً ِق َيمfا ً ِّم َّل َfة إِ ْب َfراھِي َم َحنِيفfا ً َو َمfا
كان من المشركين )) ُقلْ إِ َّننِي ھَدَ انِي َر ِّبي إِ َلى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ (( . { 161 }:
وجاء في أول سورة األعراف األمر بإتباع الدين الحق  ،والتحذير من الشرك واتخاذ
نزل َ إِ َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم َوالَ َت َّت ِب ُعو ْا مِن دُو ِن ِه أَ ْولِ َياء َقلِيالً َّما
األولياء من دون  تعالى )) :ا َّت ِب ُعو ْا َما أ ُ ِ
َت َذ َّك ُرونَ (( .{ 3 }:وجاء في أواخر سورة األنعام الحديث عن المعاد والمصير إلى  تعالى)) :
ب ُكfل ِّ َ
fس إِالَّ َع َل ْي َھfا َوالَ َت ِfز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر
fيءٍ َوالَ َت ْكسِ ُ
ش ْ
ُقلْ أَ َغ ْي َر ّ ِ أَ ْبغِي َر ّبfا ً َوھ َُfو َر ُّ
fب ُكfل ُّ َن ْف ٍ
ج ُع ُك ْم َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكن ُت ْم فِي ِه َت ْخ َتلِ ُفونَ (( . {164} :
أ ُ ْخ َرى ُث َّم إِ َلى َر ِّب ُكم َّم ْر ِ
وفي أول األعراف بيان لما يتم في ذلك اليوم من سؤال للعباد  ،وإنبائھم بما كان منھم
صنَّ َع َل ْي ِھم ِب ِع ْل ٍم َو َما ُك َّنا
سلِينَ َ .ف َل َن ُق َّ
ووزن ألعمالھمَ )) :ف َل َن ْسأ َ َلنَّ ا َّلذِينَ أ ُ ْرسِ ل َ إِ َل ْي ِھ ْم َو َل َن ْسأ َ َلنَّ ا ْل ُم ْر َ
َغآئ ِِبينَ َ .وا ْل َو ْزنُ َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َحقُّ َف َمن َث ُق َلتْ َم َو ِازي ُن ُه َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك ُھ ُم ا ْل ُم ْفل ُِحونَ (( .{ 8 – 6 }:وجاء في
أواخر سورة األنعام بيان أن  سبحانه استخلف الناس في ھذه األرض  ،وجعلھم أمما تتالحق
ض دَ َر َجfا ٍ
ت
ض ُك ْم َف ْوقَ َب ْع ٍ
ِف األَ ْر ِ
ض َو َر َف َع َب ْع َ
 ،ويخلف بعضھا بعضا َ )) :وھ َُو ا َّلذِي َج َع َل ُك ْم َخالَئ َ
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يع ا ْل ِع َقfا ِ
fور َّرحِfي ٌم(( .{ 165} :وفي أوائل سورة
ب َوإِ َّنُ fه َل َغ ُف ٌ
س ِfر ُ
ِّل َي ْبلُ َو ُك ْم فِي َما آ َتfا ُك ْم إِنَّ َر َّبَ fك َ
األعراف حديث عن األرض وخلق آدم وتصويره وإسكانه ھو وزوجه الجنة  ،ثم الھبوط إلى
fجدُو ْا إِالَّ
fجدُو ْا آلدَ َم َف َس َ
اس ُ
ص َّfو ْر َنا ُك ْم ُثَّ fم ُق ْل َنfا لِ ْل َمآل ِئ َكِ fة ْ
األرض للعيش فيھا َ )) :و َل َقدْ َخ َل ْق َنا ُك ْم ُثَّ fم َ
السا ِجدِينَ (( .{11 }:
ِيس َل ْم َي ُكن ِّمنَ َّ
إِ ْبل َ
يقول أبو حيان  » :واعتالق ھذه السورة بما قبلھا ھو أنه لما ذكر تعالى قوله )) َوھ َ
َfـذا
اب أَ َ
ار ٌ
ك َفا َّت ِب ُعوهُ(( واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة )) َوھ َُو ا َّلذِي َج َع َل ُك ْم
نز ْل َناهُ ُم َب َ
ِك َت ٌ
ض(( وذكر ابتالءھم فيما آتاھم وذلك ال يكون إال بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون
ِف األَ ْر ِ
َخالَئ َ
به التكاليف وھو الكتاب اإللھي وذكر األمر بإتباعه « .1
ويقول البقاعي  » :لما ذكر سبحانه في آخر التي قبلھا أنه أنزل إليھم كتابا ً مباركا ً ،
وأمر بإتباعه وعلل إنزاله  ،وذكر ما استتبعه ذلك مما ال بد منه في منھاج البالغة وميدان
البراعة  ،وكان من جملته أن أمر المدعوين به ليس إال إليه  ،إن شاء ھداھم وإن شاء أضلھم،
واستمر فيما ال بد منه في تتميم ذلك إلى أن ختم السورة بما انعطف على ما افتتحت به  ،فاشتد
اعتناقه له حتى صارا كشيء واحد  ،أخذ يستدل على ما ختم به تلك من سرعة العقاب وعموم
البر والثواب وما تقدمه « .2
ويقول السيوطي  » :أما وجه ارتباط ھذه السورة بآخر األنعام فھو  :أنه قد تقدم ھناك:
َـذا صِ َfراطِ ي ُم ْسَ fتقِيما ً َفfا َّت ِب ُعوهُ َوالَ َت َّت ِب ُعfو ْا((  . {153 }:وقوله َ )) :وھ َ
)) َوأَنَّ ھ َ
fاب أَ َ
نز ْل َنfاهُ
َfـذا ِك َت ٌ
ار ٌك َفfا َّت ِب ُعوهُ((  .{ 155} :فافتتح ھذه السورة أيضا بإتباع الكتاب في قوله ِ )) :ك َت ٌ
ُم َب َ
نfزل َ
fاب أ ُ ِ
نزل َ إِ َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم(( .3 « { 3 }:
إِ َل ْي َك((  { 2 }:إلى )) :ا َّت ِب ُعو ْا َما أ ُ ِ
الترابط بين سورة األنفال وسورة األعراف :
ض ُّfرعا ً َوخِي َف ًfة َودُونَ ا ْل َج ْھ ِfر مِfنَ
اختتمت سورة األعراف َ )) :و ْاذ ُكfر َّر َّبَ fك فِfي َن ْفسِ َ fك َت َ
fال َوالَ َت ُكfن مِّfنَ ا ْل َغfا ِفلِينَ  .إِنَّ ا َّلِ fذينَ عِ نfدَ َر ِّبَ fك الَ َي ْسَ fت ْك ِب ُرونَ َعfنْ عِ بَادَ تِِ fه
ا ْل َق ْfو ِل ِبا ْل ُغfد ُِّو َو َ
اآلص ِ
س ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُونَ (( .{ 206 – 205 }:
َو ُي َ
ج َلfتْ ُقلُfو ُب ُھ ْم َوإِ َذا ُتلِ َيfتْ
وافتتحت سورة األنفال )) :إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنfونَ ا َّلfذِينَ إِ َذا ُذك َِfر ّ ُ َو ِ
َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ُت ُه َزادَ ْت ُھ ْم إِي َمانا ً َو َع َلى َر ِّب ِھ ْم َي َت َو َّكلُونَ (( . {2 } :
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ونھايات سورة األعراف تتحدث في نھايات قصة موسى )عليه السالم( مع قومه .
وبدايات سورة األنفال تتحدث في طرف من قصة النبي محمد )صلى  عليه وآله وسلم( مع
قومه .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قص سبحانه على نبيه )عليه السالم( في سورة
األعراف أخبار األمم  ،وقطع المؤمنين من مجموع ذلك بأنه ال يكون الھدى إال بسابقة السعادة
الفتتاح السورة من ذكر األشقياء بقصة بلعم  ،وكالھما كفر على علم  ،ولم ينفعه ما قد كان
حصل عليه  ،ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على بلعم  ..فأشار سبحانه إلى أن إتباع
األھواء أصل كل ضالل  ،نبھوا على ما فيه من الحزم من ترك األھواء جملة«.1
ويقول البقاعي  » :أما مناسبة أولھا آلخر تلك فقد تبين أن آخر األعراف آخر قصة
موسى )عليه السالم( المختتمة بقصة بلعام  ،وإن ما بعد ذلك تتمات لما تقدم ال بد منھا وتتمات
للتتمات  ،حتى كان آخر ذلك مدح من أھلھم لعنديته سبحانه باإلذعان وتمام الخضوع  ،فلما
أضيفوا إلى تلك الحضرة العالية  ،اقتضى ذلك سؤاال عن حال الذين عند المخاطب )صلى 
عليه وسلم( فأجيب بقوله َ ) :ي ْسأَلُو َن َك( أي الذين عند ربك ھم الذين ھزموا الكفار في الحقيقة ،
فھم المستحقون لألنفال وليس لھم إليھا التفات وإنما ھمھم العبادة والذين عندك إنما جعلتھم آلة
ظاھرة  ،ومع ذلك يسألون عن األنفال « .2
الترابط بين سورة التوبة وسورة األنفال :
اج ُرو ْا َو َجاھَ دُو ْا َم َع ُك ْم َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك مِfن ُك ْم
اختتمت سورة األنفال َ )) :وا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا مِن َب ْع ُد َو َھ َ
ب ّ ِ إِنَّ ّ َ ِب ُكل ِّ َ
fيءٍ َعلِfي ٌم((  .{ 75 }:وافتتحت
ض فِي ِك َتا ِ
ض ُھ ْم أَ ْو َلى ِب َب ْع ٍ
ش ْ
َوأ ُ ْولُو ْا األَ ْر َح ِام َب ْع ُ
سولِ ِه إِ َلى ا َّلذِينَ َعاھَد ُّتم ِّمنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ (( .{ 1 }:
سورة التوبة َ )) :ب َراءةٌ ِّمنَ ّ ِ َو َر ُ
يقول البقاعي  » :لما ذكر في آخر التي قبلھا أمر العھد تارة بنبذه إلى من خيفت خيانته
كائنا من كان  ..وتارة بالتمسك به عند األمن من ذلك  ..وبين من يصلح للمواالة ومن ال يصلح
 ،وختمت باإلخبار بشمول علمه  .ابتدئت ھذه السورة باألمر بالنبذ إلى ناس بأعيانھم نقضوا أو
خيف منھم ذلك « .3
الترابط بين سورة يونس وسورة التوبة :
سfول ٌ مِّfنْ أَن ُفسِ ُ fك ْم َع ِز ٌ
يص
يfز َع َل ْيِ fه َمfا َعنُِّ fت ْم َح ِfر ٌ
اختتمت سورة التوبة َ )) :ل َقدْ َجاء ُك ْم َر ُ
ب
وف َّرحِي ٌم َ .فإِن َت َو َّل ْو ْا َف ُقلْ َح ْس ِب َي ّ ُ ال إِ َلـ َه إِالَّ ھ َُو َع َل ْي ِه َت َو َّك ْلتُ َوھ َُو َر ُّ
َع َل ْي ُكم ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َرؤُ ٌ
اس َع َجبا ً أَنْ أَ ْو َح ْي َنا إِ َلى
يم((  . {129 – 128 }:وافتتحت سورة يونس)) :أَ َكانَ لِل َّن ِ
ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
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ش ِر ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا أَنَّ َل ُھ ْم َقدَ َم صِ دْ ٍق عِ ندَ َر ِّب ِھ ْم َقالَ ا ْل َكاف ُِرونَ إِنَّ ھ َ
اس َو َب ِّ
َـذا
َر ُج ٍل ِّم ْن ُھ ْم أَنْ أَنذ ِِر ال َّن َ
َل َساح ٌِر ُّم ِبينٌ ((  .{ 2 }:فقد ختمت التوبة بذكر الرسول وابتدأت يونس به .
fورةٌ(( :
س َ
نز َلfتْ ُ
يقول أبو حيان  » :مناسبتھا لما قبلھا أنه تعالى لما أنزل َ )) :وإِ َذا َمfا أُ ِ
سfول ٌ(( وھو محمد )صلى  عليه
} ، {127وذكر تكذيب المنافقين ثم قال َ )) :ل َقfدْ َجfاء ُك ْم َر ُ
وسلم( أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل  ،والنبي الذي أرسل  ،وأن ديدن الضالين وأحد متابعيھم
ومشركيھم في التكذيب بالكتب اإللھية وبمن جاء بھا  ،ولما كان ذكر القرآن مقدّما ً على ذكر
الرسول في آخر السورة  .جاء في أول ھذه السورة كذلك فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول
« .1
ويرى البقاعي عالقة المناسبة بين مطلع سورة يونس وما قبلھا في سورة األعراف
وسورة األنفال وسورة التوبة  » :لما قدم في أول األعراف الحث على إبالغ النصيحة بھذا
الكتاب  ،وفرغ مما اقتضاه السياق من التحذير من مثل وقائع األولين ومصارع الماضين ،
ومما استتبع ذلك من توصيل القول في ترجمة النبي الكريم مع قومه في أول أمره وأثنائه وآخره
في سورتي األنفال وبراءة  ،وختم ذلك بأن سور الكتاب تزيد كل أحد مما ھو مالئم له متھيئ
لقبوله وتبعده عما ھو منافر له بعيد من قبول مالءمته .
أعاد سبحانه القول في شأن الكتاب الذي افتتح به األعراف وختم به سورة التوبة ،
وزاده وصف الحكمة  ،وأشار بأداة البعد إلى أن رتبته فيھا بعيدة المنال بديعة المثال فقال :
) ِت ْل َك( أي اآليات العظيمة جدا التي اشتملت عليھا ھذه السورة « .2
الترابط بين سورة ھود وسورة يونس :
fى َي ْح ُك َ fم ّ ُ َو ُھfَ fو َخ ْيfُ fر
اص ِffب ْر َح َّتَ f
fوحى إِ َل ْي َ fك َو ْ
اختتمت سورة يونس َ )) :وا َّت ِبfْ fع َمffا ُيَ f
ا ْل َحا ِكمِينَ (( ،{ 109 }:وھو إيماء بأن  ناصر رسوله )صلى  عليه وآله وسلم( والمؤمنين
صَ fلتْ مِfن َّلfدُنْ
اب أ ُ ْح ِك َمتْ آ َيا ُت ُه ُثَّ fم ُف ِّ
على الذين كذبوا وعاندوا  .وافتتحت سورة ھود )) :ا َلر ِك َت ٌ
ير((  ، { 1 }:لبيان صفة الكتاب الذي أنزله  تعالى على رسوله محمد )صلى 
ِيم َخ ِب ٍ
َحك ٍ
عليه وآله وسلم( ليبلغ دعوة ربه بالنذارة والبشارة  .أول سورة ھود تفصيل لخاتمة سورة يونس
.
اس َقدْ
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :تأمل تالؤم صدر السورة لقوله ُ )) :قلْ َيا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
َجاء ُك ُم ا ْل َحقُّ مِن َّر ِّب ُك ْم (( . { 108 }:فاتبع قوله تعالى َ ) :قدْ َجاء ُك ُم ا ْل َحfقُّ مِfن َّر ِّب ُكْ fم( بقوله في

 - 1البحر المحيط 125 / 5
 - 2ﻧظم الدرر 412 / 3

181

صَ fلتْ ((  ،{ 1} :فكأنه في معرض بيان الحق
اب أ ُ ْح ِك َمfتْ آ َيا ُتُ fه ُثَّ fم ُف ِّ
صدر سورة ھود ِ )) :ك َت ٌ
والموعظة وھدى ورحمة للمؤمنين « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختمت السورة التي قبلھا بالحث على إتباع الكتاب ولزومه
والصبر على ما يتعقب ذلك من مرائر الضير المؤدية إلى مفاوز الخير اعتماداً على المتصف
بالجالل والكبرياء والكمال  .ابتدئت ھذه بوصفه بما يرغب فيه « .2
الترابط بين سورة يوسف وسورة ھود :
س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف َfؤادَ َك َو َجfاء َك
الر ُ
ص َع َل ْي َك مِنْ أَن َباء ُّ
اختتمت سورة ھود َ )) :و ُكـالًّ َّن ُق ُّ
اع َملُfو ْا َع َلfى َم َكfا َن ِت ُك ْم إِ َّنfا
فِي ھَـ ِذ ِه ا ْل َحقُّ َو َم ْوعِ َظ ٌfة َوذ ِْك َfرى لِ ْل ُم ْfؤ ِمنِينَ َ .و ُقfل ِّل َّلfذِينَ الَ ُي ْؤ ِم ُنfونَ ْ
الس َم َاوا ِ
َعا ِملُونَ َ .وان َتظِ ُروا إِ َّنا ُمن َتظِ ُرونَ َ .و ِ ّ ِ
ت َواألَ ْر ِ
اعبُدْ هُ
ض َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع األَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
ب َّ
َ Zغ ْي ُ
َو َت َو َّكلْ َع َل ْيِ fه َو َمfا َر ُّبَ fك ِب َغاف ٍِfل َع َّمfا َت ْع َملُfونَ ((  ، { 123 – 120} :فاآلية ترد األمور إلى 
وحده سبحانه  ،وأن الغيب ال يعلمه إال ھو  ،و جل جالله ال يغفل عن شيء ،فأمر بعبادته ،
والتوكل عليه وحده دون غيره  .وافتتحت سورة يوسف )) :الfر ِت ْلَ fك آ َيfاتُ ا ْل ِك َتfا ِ
fين  .إِ َّنfا
ب ا ْل ُم ِب ِ
fص ِب َمfا أَ ْو َح ْي َنfا إِ َل ْيَ fك ھ َ
أَ َ
َfـذا
ص ِ
fص َع َل ْيَ fك أَ ْح َسfنَ ا ْل َق َ
نز ْل َناهُ ُق ْرآنfا ً َع َر ِب ّيfا ً َّل َع َّل ُكْ fم َت ْع ِقلُfونَ َ .ن ْحfنُ َن ُق ُّ
ا ْل ُقfْ fرآنَ َوإِن ُكنffتَ ِمffن َق ْبلِِ fه َل ِمffنَ ا ْل َغffا ِفلِينَ ((  ، { 3 – 1 }:التركيز على الوحدانية من خالل
أحسن القصص  ،قصة يوسف  ،وحسن توكل يعقوب ويوسف )عليھما السالم( على  كما
توكل ھود )عليه السالم( من قبل  ،وأحداث قصة يوسف )عليه السالم(  ،فناسب ما ختم به
سورة ھود ) َو َما َر ُّب َك ِب َغاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ ( .
يقول أبو حيان  » :ووجه مناسبتھا لما قبلھا وارتباطھا أن في آخر السورة التي قبلھا :
س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف َؤادَ َك(( }سورة ھود  ، {120:وكان في تلك
الر ُ
ص َع َل ْي َك مِنْ أَن َباء ُّ
)) َو ُكـالًّ َّن ُق ُّ
األنباء المقصوصة فيھا ما القى األنبياء من قومھم  ،فاتبع ذلك بقصة يوسف  ،وما القاه من
أخوته  ،وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة  ،ليحصل للرسول صلى  عليه وسلم التسلية
الجامعة لما يالقيه من أذى البعيد والقريب  .وجاءت ھذه القصة مطولة مستوفاة ،فلذلك لم يتكرر
في القرآن إال ما أخبر به مؤمن آل فرعون في سورة غافر « .3
ويقول البقاعي  » :وأما مناسبة األول لآلخر فإنه تعالى لما أخبر في آخر تلك بتمام
علمه وشمول قدرته  .دل على ذلك أھل السبق من الفصاحة والفوت في البالغة في أول ھذه بما
فعل في كالمه من أنه تعالى يقدر على أن يأتي بما تذھب األفھام والعقول – على كرِّ األزمان
وتعاقب الدھور وتوالي األيام وتمادي الليالي – في معناه كل مذھب وتطير كل مطار مع توفر
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الدواعي واستجماع القوى  ،وال تقف من ذلك على أمر محقق  ،وال مراد معلوم  ،وعلى أن
يأتي بما يفھم بأوائل النظر أدنى معناه فھما يوثق بأنه مراد  ،ثم ال يزال يبرز منه من دقائق
المعاني كلما كرر التأمل  ،وتغلغل الفھم إلى حد يعلم أنه معجوز عن كل ما فيه من جليل معانيه
ولطيف مبانيه « .1
الترابط بين سورة الرعد وسورة يوسف :
السَ fم َاوا ِ
ض َي ُم ُّfرونَ َع َل ْي َھfا َوھُْ fم
ت َواألَ ْر ِ
اختتمت سورة يوسف َ )) :و َكfأ َ ِّين ِّمfن آ َيٍ fة فِfي َّ
fا Zإِالَّ َوھُfم ُّم ْ
ش ِfر ُكونَ  .أَ َفfأ َ ِم ُنو ْا أَن َتfأْ ِت َي ُھ ْم َغاشِ َ fي ٌة ِّمfنْ
ضfونَ َ .و َمfا ُي ْfؤمِنُ أَ ْك َث ُfر ُھ ْم ِب ّ ِ
َع ْن َھا ُم ْع ِر ُ

اع ُة َب ْغ َت ًة َو ُھ ْم الَ َي ْ
َع َذا ِ
ش ُع ُرونَ ((  .{107 – 105 }:وافتتحت سورة الرعد:
الس َ
ب ّ ِ أَ ْو َتأْ ِت َي ُھ ُم َّ
ش َو َس َّخ َر ال َّ
الس َم َاوا ِ
ش ْم َ
ت ِب َغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْو َن َھا ُث َّم ْ
)) ّ ُ ا َّلذِي َر َف َع َّ
س َوا ْل َق َم َر ُكل ٌّ
اس َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
صل ُ اآل َيا ِ
ض
س ًّمى يُدَ ِّب ُر األَ ْم َر ُي َف ِّ
ت َل َع َّل ُكم ِبلِ َقاء َر ِّب ُك ْم ُتو ِق ُنونَ َ .وھ َُfو ا َّلfذِي مَfدَّ األَ ْر َ
َي ْج ِري ألَ َج ٍل ُّم َ
َو َج َعل َ فِي َھا َر َواسِ َي َوأَ ْن َھاراً َومِن ُكلِّ ال َّث َم َرا ِ
ار إِنَّ فِي
ت َج َعل َ فِي َھا َز ْو َج ْي ِن ا ْث َن ْي ِن ُي ْغشِ ي ال َّل ْيل َ ال َّن َھ َ
fاو َراتٌ َو َج َّنffاتٌ ِّمffنْ أَ ْع َنffا ٍ
َذلَِ fك َآل َيffا ٍ
ت ِّل َقfْ fو ٍم َي َت َف َّكffرُونَ َ .و ِفffي األَ ْر ِ
ب َو َز ْر ٌع َو َنخِي fل ٌ
ض ق َِطfٌ fع ُّم َت َجِ f
ض فِي األ ُ ُك ِل إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ت
ض َھا َع َلى َب ْع ٍ
ضل ُ َب ْع َ
ان ُي ْس َقى ِب َماء َوا ِح ٍد َو ُن َف ِّ
صِ ْن َوانٌ َو َغ ْي ُر صِ ْن َو ٍ
ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ (( .{ 4 – 2 }:
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :ھذه السورة – الرعد – تفصيل لمجمل قوله سبحانه في
خاتمة يوسف )عليه السالم( « .2
ويقول البقاعي  » :لما ختم التي قبلھا بالدليل على حقيقة القرآن  ،وأنه ھدى ورحمة
لقوم يؤمنون  ،بعد أن أشار إلى كثرة ما يحسونه من آياته في السماوات واألرض مع اإلعراض
 .ابتدأ ھذه بذلك على طريق اللف والنشر المشوش ؛ ألنه أفصح للبداءة في نشره باألقرب
فاألقرب « .3
ويقول السيوطي  » :ذكر اآليات السمائية واألرضية مجملة  .ثم فصل في مطلع ھذه
السورة « .4
الترابط بين سورة إبراھيم وسورة الرعد :
اختتمت سورة الرعد َ )) :و َكfَ fذلِ َك أَ َ
نز ْل َنffاهُ ُح ْكمfا ً َع َر ِب ّيfا ً َو َلfئ ِِن ا َّت َب ْعffتَ أَھْ fَ fواءھُم َب ْعffدَ َمffا
سfالً ِّمfن َق ْبلَِ fك َو َج َع ْل َنfا َل ُھْ fم
َجاء َك مِfنَ ا ْل ِع ْل ِfم َمfا َلَ fك مِfنَ ّ ِ مِfن َول ٍّ
سْ fل َنا ُر ُ
اق َ .و َل َقfدْ أَ ْر َ
ِfي َوالَ َو ٍ
fاب َ .ي ْم ُحfو ّ ُ َمfا َي َ
شfا ُء
ول أَن َيأْت َِي ِبآ َي ٍة إِالَّ ِبإِ ْذ ِن ّ ِ لِ ُكfل ِّ أَ َج ٍfل ِك َت ٌ
أَ ْز َواجا ً َو ُذ ِّر َّي ًة َو َما َكانَ ل َِر ُ
س ٍ
 - 1ﻧظم الدرر 4 / 4
 - 2البرھان في تناسب سور القرآن 115
 - 3ﻧظم الدرر 117 / 4
 - 4تناسق الدرر في تناسب السور 95

183

ض ا َّلذِي َن ِع ُد ُھ ْم أَ ْو َن َت َو َّف َي َّن َك َفإِ َّن َما َع َل ْي َك ا ْل َبالَ ُغ َو َع َل ْي َنا
َو ُي ْث ِبتُ َوعِندَ ُه أ ُ ُّم ا ْل ِك َتا ِ
ب َ .وإِن َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ
fب ل ُِح ْكمِِ fه َوھ َُfو
صَ fھا مِfنْ أَ ْط َرا ِف َھfا َو ّ ُ َي ْح ُكُ fم الَ ُم َع ِّق َ
ض َنن ُق ُ
اب  .أَ َو َلْ fم َي َfر ْو ْا أَ َّنfا َنfأْتِي األَ ْر َ
ِس ُ
ا ْلح َ
ِسا ِ
fس َو َسَ fي ْع َل ُم
ب َ .و َقدْ َم َك َر ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھ ْم َفلِ ّل ِه ا ْل َم ْك ُر َجمِيعا ً َي ْع َلُ fم َمfا َت ْكسِ ُ
يع ا ْلح َ
س ِر ُ
َ
fب ُكfل ُّ َن ْف ٍ
اَ Z
ش ِھيداً َب ْينِي َو َب ْي َن ُك ْم َو َمنْ
ار لِ َمنْ ُع ْق َبى الدَّ ِار َ .و َي ُقول ُ ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َل ْستَ ُم ْر َسالً ُقلْ َك َفى ِب ّ ِ
ا ْل ُك َّف ُ

اب أَ َ
عِ ندَ هُ عِ ْل ُم ا ْل ِك َتا ِ
نز ْل َناهُ إِ َل ْيَ fك لِ ُت ْخ ِfر َج
ب((  . { 43 – 37 }:وافتتحت سورة إبراھيم )) :ا َلر ِك َت ٌ
اس مِنَ ُّ
الظلُ َما ِ
يز ا ْل َحمِي ِد(( }.{1
ال َّن َ
ور ِبإِ ْذ ِن َر ِّب ِھ ْم إِ َلى صِ َراطِ ا ْل َع ِز ِ
ت إِ َلى ال ُّن ِ
يقول أبو حيان  » :ارتباط أول ھذه السورة بالسورة قبلھا واضح جداً  ،ألنه ذكر فيھا
َ )) :و َل ْو أَنَّ ُق ْرآنا ً((  { 31} :ثم َ )):و َك َذلِ َك أَ َ
نز ْل َنا ُه ُح ْكما ً َع َر ِب ّيا ً((  ،{ 37 }:ثم َ )) :و َمنْ عِ ندَ ُه عِ ْل ُم

اب أَ َ
ا ْل ِك َتا ِ
نز ْل َنا ُه إِ َل ْي َك((  .وأيضا ً فإنھم لما قالوا على سبيل
ب((  ، {43}:فناسب ھذا قوله ))ا َلر ِك َت ٌ
االقتراح )) َلfْ fوالَ أُنfِ fزل َ َع َل ْيِ fه آ َيٌ f
fة ِّمffن َّر ِّبِ fه((  ، {27 }:وقيل له ُ )) :قfلْ إِنَّ

ّ َ ُيضِ fل ُّ َمffن َي َ
شffا ُء

اب أَ َ
نز ْل َنا ُه إِ َل ْي َك((  ،كأنه قيل  :أو لم يكفھم من
اب((  . { 27 }:أنزل ))ا َلر ِك َت ٌ
َو َي ْھدِي إِ َل ْي ِه َمنْ أَ َن َ
اآليات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ھي الضالل  ،إلى النور وھو الھدى « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختم الرعد بأنه ال شھادة تكافئ شھادة من عنده علم الكتاب .
إشارة إلى أن الكتاب ھو الشاھد بإعجازه  ،ببالغته  ،وما حوى من فنون العلوم « .2
الترابط بين سورة الحجر وسورة إبراھيم :
اختتمت سورة إبراھيم َ )) :و َقدْ َم َك ُرو ْا َم ْك َر ُھ ْم َوعِ ندَ ّ ِ َم ْك ُر ُھ ْم َوإِن َكانَ َم ْك ُfر ُھ ْم لِ َت ُfزول َ
س َل ُه إِنَّ ّ َ َع ِز ٌ
ض َغ ْي َر
ام َ .ي ْو َم ُتبَدَّ ل ُ األَ ْر ُ
ِف َو ْع ِد ِه ُر ُ
سبَنَّ ّ َ ُم ْخل َ
ِم ْن ُه ا ْل ِج َبال ُ َ .فالَ َت ْح َ
يز ُذو ا ْن ِت َق ٍ

صَ fفا ِد .
الس َم َاواتُ َو َب َر ُزو ْا ّ ِ
األَ ْر ِ
ار َ .و َت َرى ا ْل ُم ْج ِرمِينَ َي ْو َمئٍِ fذ ُّم َق َّfرنِينَ فِfي األَ ْ
ض َو َّ
 Zا ْل َوا ِح ِد ا ْل َق َّھ ِ
ان َو َت ْغ َ
يع
س ِfر ُ
سَ fبتْ إِنَّ ّ َ َ
fس َّمfا َك َ
شfى ُو ُجfو َھ ُھ ْم ال َّن ُ
َ
fار  .لِ َي ْج ِfزي ّ ُ ُكfل َّ َن ْف ٍ
س َر ِابيلُ ُھم ِّمfن َقطِ َfر ٍ
بَ .
اس َولِ ُي َنذ ُرو ْا ِب ِه َولِ َي ْع َل ُمو ْا أَ َّن َما ھ َُو إِ َلـ ٌه َوا ِح ٌد َولِ َي َّذ َّك َر أ ُ ْولُو ْا األَ ْل َبfا ِ
ِسا ِ
ب(( }:
ا ْلح َ
ھَـذا َبالَ ٌغ ِّلل َّن ِ
 .{ 52 – 46وافتتحت سورة الحجر )) :ا َل َر ِت ْلَ fك آ َيfاتُ ا ْل ِك َتfا ِ
fين ُّ .ر َب َمfا َي َfو ُّد ا َّلfذِينَ
آن ُّم ِب ٍ
ب َو ُق ْfر ٍ
َك َف ُرو ْا َل ْو َكا ُنو ْا ُم ْسلِمِينَ (( .{ 2 – 1} :

يقول أبو حيان  » :ومناسبتھا لما قبلھا  :أنه تعالى لما ذكر في آخر السورة قبلھا أشياء
من أحوال القيامة من تبديل السموات واألرض  ،وأحوال الكفار في ذلك اليوم  ،وأنّ ما أتى به
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ھو على حسب التبليغ واإلنذار  .ابتدأ في ھذه السورة بذكر القرآن الذي ھو بالغ للناس وأحوال
الكفرة  ،وودادتھم لو كانوا مسلمين « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختم التي قبلھا بعنوان الكتاب  .ابتدأ ھذه بشرح ذلك العنوان ،
وأوله وصفه بأنه جامع  ،والخير كله في الجمع والشر كله في الفرقة « .2
ويقول السيوطي  » :ظھر لي وجه اتصال أول ھذه السورة بآخر سورة إبراھيم فإنه
fار َ .و َت َfرى ا ْل ُم ْج ِfرمِينَ
تعالى لما قال ھناك في وصف يوم القيامة َ )) :و َب َfر ُزو ْا ّ ِ
 Zا ْل َواحِِ fد ا ْل َق َّھ ِ
ان َو َت ْغ َ
ار((  . {50 – 48} :قال
شى ُو ُجو َھ ُھ ْم ال َّن ُ
ص َفا ِد َ .
َي ْو َم ِئ ٍذ ُّم َق َّرنِينَ فِي األَ ْ
س َر ِابيلُ ُھم ِّمن َقطِ َر ٍ
ھنا ُّ )) :ر َب َما َي َو ُّد ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َل ْو َكا ُنو ْا ُم ْس ِلمِينَ ((  . { 2 }:فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا
طال مكثھم في النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين قد أخرجوا منھا  ،تمنوا أن لو كانوا في
الدنيا مسلمين  .وذلك وجه حسن في الربط مع اختتام آخر تلك بوصف الكتاب وافتتاح ھذه به ،
وذلك من تشابه األطراف «.3
الترابط بين سورة النحل وسورة الحجر :
اصfدَ ْع ِب َمfا
اختتمت سورة الحجر َ )) :ف َو َر ِّب َك َل َن ْسأ َ َل َّن ُھ ْم أَ ْج َم ِعيْنَ َ .ع َّما َكfا ُنوا َي ْع َملُfونَ َ .ف ْ
شfِ fركِينَ  .إِ َّنffا َك َف ْي َنffا َك ا ْل ُم ْسَ fت ْھ ِزئِينَ  .ا َّلfذِينَ َي ْج َعلُffونَ َمfَ fع ّ ِ إِلffـھا ً َ
fن ا ْل ُم ْ
آخfَ fر
ُتfْ fؤ َم ُر َوأَ ْعfِ fر ْ
ض َعِ f
س ِّ fب ْح ِب َح ْم ِ fد َر ِّب َ fك َو ُكffن ِّمffنَ
صffدْ ُر َك ِب َمffا َي ُقولُffونَ َ .ف َ
ف َي ْع َل ُمffونَ َ .و َل َقffدْ َن ْع َل ُ fم أَ َّن َ fك َيضِ ffيقُ َ
سfْ fو َ
َف َ
اع ُبدْ َر َّب َك َح َّتى َيأْ ِت َي َك ا ْل َيقِينُ (( 99 – 92 }:
السا ِجدِينَ َ .و ْ
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُكن ِّمنَ َّ
السا ِجدِينَ َ .ف َ
َّ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّمfا ُي ْ
{  .وافتتحت سورة النحل )) :أَ َتى أَ ْم ُر ّ ِ َفالَ َت ْس َت ْع ِجلُو ُه ُ
ش ِfر ُكونَ ُ .ي َن ِّfزل ُ
َ
وح مِنْ أَ ْم ِر ِه َع َلى َمن َي َ
ون(( 1} :
شا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه أَنْ أَنذ ُِرو ْا أَ َّن ُه الَ إِ َلـ َه إِالَّ أَ َناْ َفfا َّت ُق ِ
ا ْل َمآل ِئ َكة ِبا ْل ُّر ِ
– .{ 2
يقول أبو حيان  » :ووجه ارتباطھا بما قبلھا أنه تعالى لما قال َ )) :ف َو َر ِّبَ fك َل َن ْسfأ َ َل َّن ُھ ْم
أَ ْج َم ِعيْنَ ((  ،كان ذلك تنبيھا ً على حشرھم يوم القيامة  ،وسؤالھم عما أجرموه في دار الدنيا ،
فقيل )) :أَ َتى أَ ْم ُر ّ ِ((  ،وھو يوم القيامة « .4
ويقول البقاعي  » :لما ختم الحجر باإلشارة إلى إتيان اليقين  ،وھو صالح لموت الكل،
ولكشف الغطاء بإتيان ما يوعدون مما يستعجلون به استھزاء من العذاب في اآلخرة بعد ما
يلقون في الدنيا  ،ابتدأ ھذه بمثل ذلك سواء  ،غير أنه ختم تلك باسم الرب المفھم لإلحسان لطفا ً
بالمخاطب  .وافتتح ھذه باسم األعظم الجامع لجميع معاني األسماء ألن ذلك أليق بمقام التھديد ،
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ولما ستعرفه من المعاني المتنوعة في أثناء السورة  ،وسيكرر ھذا االسم فيھا تكريراً تعلم منه
صحة ھذه الدعوى  ،وعبر عن اآلتي بالماضي إشارة إلى تحققه تحقق ما وقع ومضى  ،وإلى
أن كل آ ٍ
ت وال بد قريب « .1
ويقول السيوطي  » :وجه وضعھا بعد سورة الحجر أن آخرھا شديد االلتئام بأول ھfذه
اع ُبدْ َر َّب َك َح َّتى َيأْ ِت َي َك ا ْل َيقِينُ ((  ،الذي ھو مفسر بالموت  ،ظاھر المناسبة
فإن في آخر تلك َ )) :و ْ
لقوله ھنا )) :أَ َتfى أَ ْم ُfر ّ ِ((  .أنظر كيف جاء في المقدمة بيأتيك اليقين  ،وفي المتأخر بلفظ
الماضي ؛ ألن المستقبل سابق على الماضي « .2
الترابط بين سورة اإلسراء وسورة النحل :
ك مِfنَ ا ْل ُم ْ
ورد في سورة النحل  )) :إِنَّ إِ ْب َراھِي َم َكانَ أ ُ َّم ًة َقانِتfا ً ِ َّ ِZحنِيفfا ً َو َلْ fم َيُ f
ش ِfركِينَ .
َ
ِيم َ .وآ َت ْي َناهُ فِي ا ْل ُّد ْن َيا َح َس َن ًة َوإِ َّن ُه فِي اآلخ َِfر ِة َلمِfنَ
شاكِراً ِّألَ ْن ُع ِم ِه ْ
اج َت َباهُ َوھَدَ اهُ إِ َلى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
الصالِحِينَ ُ .ثَّ fم أَ ْو َح ْي َنfا إِ َل ْيَ fك أَ ِن ا َّت ِب ْfع ِم َّل َfة إِ ْب َfراھِي َم َحنِيفfا ً َو َمfا َكfانَ مِfنَ ا ْل ُم ْ
َّ
ش ِfركِينَ  .إِ َّن َمfا ُجعِfل َ
الس ْبتُ َع َلى ا َّلذِينَ ْ
اخ َت َل ُفو ْا فِي ِه َوإِنَّ َر َّب َك َل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُھ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِي َما َكا ُنو ْا فِي ِه َي ْخ َتلِ ُفfونَ  .ادْ ُع
َّ
سfنُ إِنَّ َر َّبَ fك ھ َُfو أَ ْع َلُ fم ِب َمfن
ِfي أَ ْح َ
س َن ِة َو َجا ِد ْل ُھم ِبfا َّلتِي ھ َ
يل َر ِّب َك ِبا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َم ْوعِ َظ ِة ا ْل َح َ
إِلِى َ
س ِب ِ
ص َب ْر ُت ْم َل ُھ َو
س ِبيلِ ِه َوھ َُو أَ ْع َل ُم ِبا ْل ُم ْھ َتدِينَ َ .وإِنْ َعا َق ْب ُت ْم َف َعا ِق ُبو ْا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِق ْب ُتم ِب ِه َو َلئِن َ
ضل َّ َعن َ
َ
ض ْي ٍق ِّم َّمfا َي ْم ُك ُfرونَ .
ص ْب ُر َك إِالَّ ِب ّ ِ
اَ Zوالَ َت ْح َزنْ َع َل ْي ِھ ْم َوالَ َت ُك فِي َ
اص ِب ْر َو َما َ
ابرينَ َ .و ْ
َخ ْي ٌر ِّل َّ
لص ِ
إِنَّ ّ َ َم َع ا َّلذِينَ ا َّت َقfو ْا َّوا َّلfذِينَ ھُfم ُّم ْحسِ ُ fنونَ (( . {128 – 120} :افتتحت سورة اإلسراء )) :
ار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ ُن ِر َي ُه
صى ا َّلذِي َب َ
س ْب َحانَ ا َّلذِي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً ِّمنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِ َلى ا ْل َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
ُ
اب َو َج َع ْل َناهُ ُھدًى ِّل َبنِي إِ ْس َرائِيل َ أَالَّ َت َّت ِخ ُذو ْا
وسى ا ْل ِك َت َ
ير َ .وآ َت ْي َنا ُم َ
ِيع ال َبصِ ُ
السم ُ
مِنْ آ َيا ِت َنا إِ َّن ُه ھ َُو َّ
مِن دُونِي َوكِيالً(( .{ 2 – 1} :
يقول أبو حيان  » :ومناسبة أول ھذه السورة آلخر ما قبلھا أنه تعالى لما أمره بالصبر
ونھاه عن الحزن عليھم وأن يضيق صدره من مكرھم  ،وكان من مكرھم نسبته إلى الكذب
والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه به  .أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه وفضله واحتفائه به
وعلو منزلته عنده « .3
ويقول البقاعي  » :لما كان مقصود النحل التنزه عن االستعجال وغيره من صفات
النقص  ،واالتصاف بالكمال المنتج ؛ ألنه قادر على األمور الھائلة  ،ومنھا جعل الساعة كلمح
البصر أو أقرب  ،وختمھا بعد تفضيل إبراھيم )عليه السالم( واألمر بإتباعه باإلشارة إلى نصر
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أوليائه – مع ضعفھم في ذلك الزمان وقلتھم – على أعدائه على كثرتھم وقوتھم  ،وكان ذلك
من خوارق العادات ونواقص المطردات  ،وأمرھم بالتأني واإلحسان .
افتتح ھذه بتحقيق ما أشار الختم إليه بما خرقه من العادة في اإلسراء  ،وتنزيه نفسه
الشريفة من توھم استبعاد ذلك  ،تنبيھا ً على أنه قادر على أن يفعل األمور العظيمة الكثيرة
الشاقة في أسرع وقت  ،دفعا ً لما قد يتوھم أو يتعنت به من يسمع نھيه عن االستعجال وأمره
بالصبر  ،وبيانا ً ألنه مع المتقي المحسن  ،وتنويھا ً بأمر محمد )صلى  عليه وعلى آله وسلم(
وإعالما ً بأنه رأس المحسنين وأعالھم رتبة وأعظمھم منزلة  ،بما آتاه من الخصائص التي منھا
المقام المحمود  ،وتمثيالً لما أخبر به من أمر الساعة « .1
ويقول السيوطي  » :وقد ظھر لي في وجه اتصالھا بسورة النحل  :أنه سبحانه لما قال
الس ْبتُ َع َلى ا َّلذِينَ ْ
اخ َت َل ُفو ْا فِي ِه((  .فسّر في ھذه شريعة أھل السبت
في آخر النحل )) :إِ َّن َما ُج ِعلَ َّ
وشأنھم  ،فذكر فيھا جميع ما شرع لھم في التوراة « .2
الترابط بين سورة الكھف وسورة اإلسراء :
نز ْل َنffاهُ َو ِبffا ْل َحقِّ َن َ
اختتمت سورة اإلسراء َ )) :و ِبffا ْل َحقِّ أَ َ
سْ ffل َنا َك إِالَّ ُم َب ِّ
شffراً
ffزل َ َو َمffا أَ ْر َ
اس َع َلى ُم ْك ٍ
نزيالً ُ .قلْ آ ِم ُنfو ْا ِبِ fه أَ ْو الَ ُت ْؤ ِم ُنfو ْا
َو َنذِيراًَ .و ُق ْرآنا ً َف َر ْق َناهُ لِ َت ْق َرأَهُ َع َلى ال َّن ِ
ث َو َن َّز ْل َناهُ َت ِ
س ْب َحانَ َر ِّب َنا إِن
س َّجداً َ .و َي ُقولُونَ ُ
ان ُ
إِنَّ ا َّلذِينَ أُو ُتو ْا ا ْل ِع ْل َم مِن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِھ ْم َيخ ُِّرونَ لِألَ ْذ َق ِ
fان َي ْب ُكfونَ َو َي ِزيُ fد ُھ ْم ُخ ُ
شfوعا ً ُ .ق ِfل ادْ ُعfو ْا ّ َ أَ ِو ادْ ُعfو ْا
َكانَ َو ْع ُد َر ِّب َنا َل َم ْف ُعوالً َ .و َيخ ُِّfرونَ لِألَ ْذ َق ِ

صfالَ ِت َك َوالَ ُت َخافِfتْ ِب َھfا َوا ْب َت ِfغ َبْ fينَ َذلَِ fك
الر ْح َمـنَ أَ ّيا ً َّما َتدْ ُعو ْا َف َل ُه األَ ْس َماء ا ْل ُح ْس َنى َوالَ َت ْج َھ ْر ِب َ
َّ
 Zا َّلذِي َل ْم َي َّتخ ِْذ َو َلداً َو َلم َي ُكن َّل ُه َ
س ِبيالً َ .و ُق ِل ا ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ
َ
ش ِري ٌك فِي ا ْل ُم ْلكِ َو َل ْم َي ُكن َّل ُه َول ٌِّي ِّمنَ ال ُّذل َّ
َو َك ِّب ْرهُ َت ْك ِبيراً(( . {111 – 105 }:
 Zا َّلذِي أَ َ
اب َو َل ْم َي ْج َعل َّل ُه عِ َو َجا.
افتتحت سورة الكھف  )) :ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
نزل َ َع َلى َع ْب ِد ِه ا ْل ِك َت َ
شدِيداً مِن َّل ُد ْن ُه َو ُي َب ِّ
َق ِّيما ً ِّل ُينذ َِر َبأْسا ً َ
الصال َِحا ِ
ت أَنَّ َل ُھ ْم أَ ْجfراً َح َسfنا ً.
ش َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا َّلذِينَ َي ْع َملُونَ
َّ
َما ِكثِينَ فِي ِه أَ َبداً (( . { 3 – 1} :
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول ھذه السورة آلخر ما قبلھا أنه لما قال َ )) :و ِبffا ْل َحقِّ
أَ َ
نز ْل َناهُ َو ِبا ْل َحقِّ َن َزلَ((  ،وذكر المؤمنين به أھل العلم وأنه يزيدھم خشوعا ً  ،وأنه تعالى أمر
بالحمد له وأنه لم يتخذ ولداً أمره تعالى بحمده على إنزال ھذا الكتاب السالم من العوج القيم
على كل الكتب لمنذر من اتخذ ولداً  ،المبشر المؤمنين باألجر الحسن « . 3
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ويقول البقاعي  » :لما ختمت تلك بأمر الرسول )صلى  عليه وسلم( بالحمد عن
التنزه عن صفات النقص ؛ لكونه أعلم الخلق بذلك  .بدئت ھذه باإلخبار باستحقاقه سبحانه الحمد
على صفات الكمال التي منھا البراءة عن كل نقص  ،منبھا بذلك على وجوب حمده بما شرع
من الدين على ھذا الوجه األحكم بھذا الكتاب القيم الذي خضعت لجالله العلماء األقدمون وعجز
عن معارضته األولون واآلخرون ،الذي ھو الدليل على ما ختمت به تلك من العظمة والكمال ،
والتنزه والجالل  ،فقال ملقنا لعباده حمده  ،معلما لھم كيف يثنون عليه  ،مفقھا لھم في اختالف
العبارات باختالف المقامات « .1
ويذكر السيوطي أن سورة اإلسراء ختمت بالتحميد في قوله تعالى َ )) :و ُق ِfل ا ْل َح ْمُ fد ِ ِّZ
ا َّلذِي َل ْم َي َّتخ ِْذ َو َلداً َو َلم َي ُكن َّل ُه َ
ش ِري ٌك فِي ا ْل ُم ْلكِ َو َل ْم َي ُكن َّل ُه َول ٌِّي ِّمنَ ال ُّذل َّ َو َك ِّب ْرهُ َت ْك ِبيfراً (( } :
 Zا َّلfذِي أَ َ
نfزل َ َع َلfى َع ْبِ fد ِه ا ْل ِك َتfا َب َو َلْ fم َي ْج َعfل َّلُ fه
 . {111وبدئت الكھف بقوله تعالى )) :ا ْل َح ْمُ fد ِ َّ ِ
عِ َو َجا((  » ، { 1 } :وذلك من وجوه المناسبة بتشابه األطراف « .2
الترابط بين سورة طه وسورة مريم :
س ْر َناهُ ِبل َِسا ِن َك لِ ُت َب ِّ
ش َfر ِبِ fه ا ْل ُم َّتقِfينَ َو ُتنfذ َِر ِبِ fه َق ْومfا ً لُّfدّ اً .
اختتمت سورة مريم َ )) :فإِ َّن َما َي َّ
fس ِمْ fن ُھم ِّمffنْ أَ َحٍ fد أَ ْو َت ْسَ fم ُع َل ُھ ْ fم ِر ْكffزاً(( . {98 – 97 }:
َو َكْ fم أَھْ َل ْك َنffا َق ْ fب َل ُھم ِّمffن َقfْ fر ٍن ھَ fلْ ُت ِحُّ f
ش َقى  .إِ َّال َت ْذك َِر ًة ِّل َمن َي ْخ َ
نز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْرآنَ لِ َت ْ
افتتحت سورة طه )) :طه َ .ما أَ َ
شى(( }{3 – 1
يقول أبو حيان  » :مناسبة ھذه السورة آلخر ما قبلھا أنه تعالى لما ذكر تيسير القرآن
بلسان الرسول )صلى  عليه وسلم( أي بلغته وكان فيما علل به قوله ))لِ ُت َب ِّ
ش َfر ِبِ fه ا ْل ُم َّتقِfينَ
ش َقى  .إِ َّال َت ْذك َِر ًة ِّل َمن َي ْخ َ
نز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْرآنَ لِ َت ْ
َو ُتنذ َِر ِب ِه َق ْوما ً لُّدّ اً((  .أكد ذلك بقوله )) َما أَ َ
شى(( ،
والتذكرة ھي البشارة والنذارة  ،وإن ما ادعاه المشركون من إنزاله للشقاء ليس كذلك بل إنما
نزل تذكرة « .3
وربط البقاعي بين سورة طه وسورة مريم برابطة صوتية  ،فقال  » :لما كان ختام
سورة مريم حامال على الخوف من أن تھلك أمته )صلى  عليه وسلم(  ،قبل ظھور أمره الذي
أمر  به واشتھار دعوته  ،لقلة من آمن به منھم  ،ابتدأه سبحانه بالطاء إشارة بمخرجھا الذي
ھو من رأس اللسان وأصول الثنيتين العليين إلى قوة أمره وانتشاره وعلوه وكثرة أتباعه؛ ألن
ھذا المخرج أكثر المخارج حروفا وأشدھا حركة  ،وأوسعھا انتشارا  ،وبما فيھا من صفات
الجھر واإلطباق واالستعالء والقلقلة إلى انقالب ما ھو فيه من اإلسرار جھرا  ،وما ھو فيه من
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الرقة فخامة ؛ ألنھا من حروف التفخيم  .وأنه يستعلي أمره وينتشر ذكره  ،حتى يطبق جميع
الوجود ويقلقل سائر األمم « .1
الترابط بين سورة األنبياء وسورة طه :
الصfَ fراطِ
اب ِّ
fح ُ
صَ f
س َ fت ْع َل ُمونَ َمffنْ أَ ْ
صffوا َف َ
ص َف َت َر َّب ُ
اختتمت سورة طه ُ )) :ق fلْ ُك fل ٌّ ُّم َتfَ fر ِّب ٌ
ِسfا ُب ُھ ْم َوھُْ fم فِfي
اس ح َ
الس ِو ِّ
َّ
ي َو َم ِن اھْ َتدَ ى((  . { 135 }:وافتتحت سورة األنبياء )) :ا ْق َت َر َب لِل َّن ِ
ضونَ َ .ما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر َّمن َّر ِّب ِھم ُّم ْحدَ ٍ
اس َت َم ُعوهُ َو ُھ ْم َي ْل َع ُبونَ ((.{ 2 – 1 }:
ث إِ َّال ْ
َغ ْف َل ٍة َّم ْع ِر ُ
ص
يقول أبو حيان  » :مناسبة ھذه السورة لما قبلھا أنه لما ذكر )) ُق fلْ ُك fل ٌّ ُّم َتfَ fر ِّب ٌ
صوا((  ،قال مشركو قريش  :محمد يھددنا بالمعاد والجزاء على األعمال وليس بصحيح ،
َف َت َر َّب ُ
ِسا ُب ُھ ْم(( « .2
اس ح َ
وإن صح ففيه بعد  .فانزل  تعالى )) :ا ْق َت َر َب لِل َّن ِ
ويقول البقاعي  » :لما ختمت طه بإنذارھم بأنھم سيعلمون الشقي والسعيد  ،وكان ھذا
العلم تارة يكون في الدنيا بكشف الحجاب باإليمان  ،وتارة بمعانية ظھور الدين وتارة بإحالل
العذاب بإزھاق الروح بقتل أو غيره  ،وتارة ببعثھا يوم الدين  ،افتتحت ھذه بأجلى ذلك وھو
اليوم الذي يتم فيه كشف الغطاء فينتقل فيه الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وھو
يوم الحساب « .3
ويقول السيوطي  » :ظھر لي في اتصالھا بآخر طه  :أنه سبحانه لما قال ُ )) :قfلْ ُكfل ٌّ
ِسا ُب ُھ ْم((  ، { 1 }:إشارة
اس ح َ
ص َف َت َر َّب ُ
ُّم َت َر ِّب ٌ
صوا((  .{ 135 }:وقال في مطلع ھذه )) :ا ْق َت َر َب لِل َّن ِ
إلى قرب األجل  ،ودنو األمل المنتظر « .4
الترابط بين سورة الحج وسورة األنبياء :
ج َو َمأْ ُجو ُج َوھُم ِّمن ُكل ِّ َحfدَ ٍ
ب َينسِ fلُونَ
اختتمت سورة األنبياء َ )) :ح َّتى إِ َذا ُفت َِحتْ َيأْ ُجو ُ
ِي َ
ص ُ
ِص ٌة أَ ْب َ
شا خ َ
َوا ْق َت َر َب ا ْل َو ْع ُد ا ْل َحقُّ َفإِ َذا ھ َ
ار ا َّلذِينَ َك َف ُروا َيا َو ْي َل َنا َقدْ ُك َّنا فِي َغ ْف َل ٍة ِّمنْ ھ ََfذا َبfلْ
ب َج َھ َّن َم أَن ُت ْم َل َھا َو ِاردُونَ َ .ل ْو َكانَ ھَؤُ َالء آلِ َھ ًة
ص ُ
ُون َّ ِ َح َ
ُك َّنا َظالِمِينَ  .إِ َّن ُك ْم َو َما َت ْع ُبدُونَ مِن د ِ
ِير َو ُھ ْم فِي َھا َال َي ْس َمعُونَ  .إِنَّ ا َّلذِينَ َس َب َقتْ َل ُھم ِّم َّنfا
َّما َو َردُوھَ ا َو ُكل ٌّ فِي َھا َخالِدُونَ َ .ل ُھ ْم فِي َھا َزف ٌ
يس َھا َو ُھ ْم فِfي َمfا ا ْ
سُ fھ ْم َخالِfدُونَ َ .ال
شَ fت َھتْ أَن ُف ُ
ا ْل ُح ْس َنى أ ُ ْو َل ِئ َك َع ْن َھا ُم ْب َعدُونَ َ .ال َي ْس َمعُونَ َحسِ َ
وع fدُونَ ((.{ 103 - 96 }:
َي ْحfُ fز ُن ُھ ُم ا ْل َفfَ fز ُع ْاألَ ْك َبfُ fر َو َت َت َل َّقffا ُھ ُم ا ْل َم َال ِئ َكfُ fة ھَ fَ fذا َيfْ fو ُم ُك ُم ا َّل fذِي ُكن ُ fت ْم ُت َ
اع ِة َ
ش ْي ٌء َعظِ ي ٌم ((. { 1 }:
الس َ
اس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم إِنَّ َز ْل َز َل َة َّ
وافتتحت سورة الحج َ )) :يا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
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يقول أبو حيان  » :مناسبة أول ھذه السورة لما قبلھا أنه ذكر تعالى حال األشقياء
والسعداء وذكر الفزع األكبر وھو ما يكون يوم القيامة  ،وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد
ّ
وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنھم  .نزلت ھذه السورة تحذيراً لھم وتخويفا ً لما انطوت عليه من
ذكر زلزلة الساعة وشدّة ھولھا  ،وذكر ما أعد لمنكرھا وتنبيھھم على البعث بتطويرھم في
خلقھم  ،وبھمود األرض واھتزازھا بعد بالنبات « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختمت التي قبلھا بالترھيب من الفزع األكبر  ،وطي السماء
وإتيان ما يوعدون  ،والدينونة بما يستحقون  ،وكان أعظم ذلك يوم الدين  ،افتتحت ھذه باألمر
بالتقوى المنجية من ھول ذلك اليوم « .2
ويقول السيوطي  » :وجه اتصالھا بسورة األنبياء  :أنه ختمھا بوصف الساعة في قوله:
ب ا ْل َو ْع ُد ا ْل َحقُّ َفإِ َذا ھ َِي َ
ار ا َّلذِينَ َك َف ُروا((  .وافتتح ھذه بذلك  ،فقال)) :إِنَّ
ص ُ
ِص ٌة أَ ْب َ
شا خ َ
)) َوا ْق َت َر َ
اع ِة َ
ض ُfع ُكfل ُّ َذا ِ
ت َح ْم ٍfل
ض َfعتْ َو َت َ
ش ْي ٌء َعظِ ي ٌم َ .ي ْو َم َت َر ْو َن َھا َت ْذ َھل ُ ُكل ُّ ُم ْرضِ َع ٍة َع َّما أَ ْر َ
الس َ
َز ْل َز َل َة َّ
ارى(( « .3
س َك َ
ارى َو َما ھُم ِب ُ
س َك َ
اس ُ
َح ْم َل َھا َو َت َرى ال َّن َ
الترابط بين سورة المؤمنين وسورة الحج :
اع ُبfدُوا َر َّب ُكْ fم َوا ْف َعلُfوا
fجدُوا َو ْ
اس ُ
اختتمت سورة الحجَ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfوا ْار َك ُعfوا َو ْ
ا ْل َخ ْي َر َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ ((  . { 77 }:وافتتحت سورة المؤمنين َ )) :قدْ أَ ْف َل َح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ (( . {1 }:
يقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا آلخر السورة ما قبلھا ظاھرة ؛ ألنه تعالى خاطب
المؤمنين بقوله )) َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ْار َك ُعوا(( اآلية وفيھا )) َل َع َّل ُكْ fم ُت ْفل ُِحfونَ (( وذلك على سبيل
الترجية فناسب ذلك قوله )) َقدْ أَ ْف َل َح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ((  ،إخباراً بحصول ما كانوا رجوه من ال َفالح «
.4
ويقول البقاعي  » :لما ختمت الحج بنداء الذين آمنوا وأمرھم بأمور الدين خاصة
وعامة  ،وختم بالصالة والزكاة  ،والعصمة به سبحانه موصوفا بما ذكر  ،أوجب ذلك توقع
المنادين كل خير  .فابتدأت ھذه بما يثمر االعتصام به سبحانه في الصالة وغيرھا من خالل
الدين في الدارين « .5
الترابط بين سورة النور وسورة المؤمنين :
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اختتمت سورة المؤمنين )) :أَ َف َحسِ ْ fffffب ُت ْم أَ َّن َمfffffا َخ َل ْق َنfffffا ُك ْم َع َبثfffffا ً َوأَ َّن ُكْ fffffم إِ َل ْي َنfffffا َال
ض َناھَ ا َوأَ َ
ورةٌ أَ َ
ت َب ِّي َنا ٍ
نز ْل َنا فِي َھا آ َيا ٍ
ت
نز ْل َناھَا َو َف َر ْ
س َ
ُت ْر َجعُونَ (( .{115}:افتتحت سورة النور ُ )) :
َّل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ (( . {1 }:
يقول أبو حيان  » :لما ذكر تعالي مشركي قريش ولھم أعمال من دون ذلك أي أعمال
سيئة ھم لھا عاملون  ،واستطرد بعد ذلك إلى أحوالھم  ،واتخاذھم الولد والشريك  ،وإلى مآلھم
جوار بغايا يستحسنون عليھن ويأكلون من كسبھم
في النار كان من أعمالھم السيئة أنه كان لھم
ٍ
من الزنا  .فأنزل  أول ھذه السورة تغليظا ً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه ال يصح ناس
من المسلمين ھموا بنكاحھن « .1
ويقول البقاعي  » :لما تقدم في التي قبلھا تحريم الزنى والحث على الصيانة  ،وختم
تلك اآلية بذكر الجنة المتضمن للبعث استدل عليه  ،وذكر ما يتبعه من تھديد  ،وعمل إلى أن
فرغت السورة وأخبر في آخرھا بتبكيت المعاندين يوم الندم  ..فابتدأ سبحانه ھذه السورة بأنه منّ
على المخاطبين ببيان ما خلقوا له من األحكام ؛ ألنھم لم يخلقوا سدى  ،بل لتكاليف تعبدھم بھا
ترفع التنازع وتحسم مادة الشر « .2
الترابط بين سورة الفرقان وسورة النور :
سولِ ِه َوإِ َذا َكا ُنوا َم َع ُه َع َلfى
اختتمت سورة النور )) :إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ِب َّ ِ
اَ Zو َر ُ
سو ِل ِه َفإِ َذا
أَ ْم ٍر َجام ٍِع َل ْم َي ْذ َھ ُبوا َح َّتى َي ْس َتأْ ِذ ُنوهُ إِنَّ ا َّلذِينَ َي ْس َتأْ ِذ ُنو َن َك أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِينَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
اَ Zو َر ُ
ض َ
ور َّرحِي ٌم َ .ال َت ْج َعلُوا
اس َتأْ َذ ُنو َك لِ َب ْع ِ
اس َت ْغف ِْر َل ُھ ُم َّ َ إِنَّ َّ َ َغ ُف ٌ
شأْ ِن ِھ ْم َفأْ َذن ِّل َمن شِ ْئتَ ِم ْن ُھ ْم َو ْ
ْ
س َّللُونَ مِfن ُك ْم ل َِfواذاً َف ْل َي ْح َfذ ِر ا َّلfذِينَ
ُعاء َب ْعضِ ُكم َب ْعضا ً َقدْ َي ْع َل ُم َّ ُ ا َّلذِينَ َي َت َ
ول َب ْي َن ُك ْم َكد َ
الر ُ
ُعاء َّ
د َ
س ِ

ُي َخffالِ ُفونَ َعffنْ أَ ْمfِ fر ِه أَن ُتصِ ffي َب ُھ ْم ِف ْت َن ٌ
السَ ffم َاوا ِ
ت
اب أَلِffي ٌم  .أَ َال إِنَّ ِ ََّ ِZمffا فِffي َّ
ffة أَ ْو ُيصِ ffي َب ُھ ْم َعfَ fذ ٌ
ض َقدْ َي ْع َل ُم َما أَن ُت ْم َع َل ْي ِه َو َي ْو َم ُي ْر َج ُعونَ إِ َل ْي ِه َف ُي َن ِّب ُئ ُھم ِب َما َع ِملُوا َو َّ ُ ِب ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َعلِي ٌم (( }:
َو ْاألَ ْر ِ
ار َك ا َّلذِي َن َّزل َ ا ْل ُف ْر َقfانَ َع َلfى َع ْبِ fد ِه لِ َي ُكfونَ لِ ْل َعfا َلمِينَ
 .{ 64 – 62وافتتحت سورة الفرقان َ )) :ت َب َ
َنذِيراً(( .{ 1 }:
يقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبة أول ھذه السورة آلخر ما قبلھا أنه لما ذكر وجوب
مبايعة المؤمنين للرسول وأنھم إذا كانوا معه في أمر مھم توقف انفصال واحد منھم على إذنه
وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السموات واألرض وأنه تعالى عالم بما ھم عليه
ومجازيھم على ذلك  ،فكان ذلك غاية في التحذير واإلنذار  .ناسب أن يفتتح ھذه السورة بأنه
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تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير  ،ومن خيره أنه )) َن َّfزل َ ا ْل ُف ْر َقfانَ (( على رسوله
منذراً لھم فكان في ذلك أطماع في خيره وتحذير من عقابه « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختم سبحانه تلك بسعة الملك  ،وشمول العلم  ،وتعظيم الرسول،
والتھديد لمن تجاوز الحد  .افتتح ھذه بمثل ذلك على وجه – مع كونه أضخم منه – ھو برھان
عليه « .2
الترابط بين سورة الشعراء وسورة الفرقان :
ف َي ُكfونُ
س ْfو َ
ُعfاؤُ ُك ْم َف َقfدْ َك َّfذ ْب ُت ْم َف َ
اختتمت سورة الفرقان ُ )) :قلْ َما َي ْع َبأ ُ ِب ُكْ fم َر ِّبfي َل ْfو َال د َ
س َك أَ َّال َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِمنِينَ إِن َّن َ
ل َِزاما ً((  .{ 77} :وافتتحت سورة الشعراء َ )) :ل َع َّل َك َباخ ٌِع َّن ْف َ
شأْ ُن َن ِّزلْ
الر ْح َم ِن ُم ْحدَ ٍ
ث إِ َّال
الس َماء آ َي ًة َف َظ َّلتْ أَ ْع َنا ُق ُھ ْم َل َھا َخاضِ عِينَ َ .و َما َيأْتِي ِھم ِّمن ذ ِْك ٍر مِّنَ َّ
َع َل ْي ِھم ِّمن َّ
َكا ُنوا َع ْن ُه ُم ْع ِرضِ ينَ َ .ف َقدْ َك َّذ ُبوا َف َس َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون((} {6 – 3
ف
س ْfو َ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أولھا آلخر ما قبلھا أنه قال تعالى َ )) :ف َقfدْ َك َّfذ ْب ُت ْم َف َ
َي ُكونُ ل َِزاما ً((  ،ذكر تلھف رسول  )صلى  عليه وسلم( على كونھم لم يؤمنوا  ،وكونھم
ف َي ُكffونُ ل َِزام fا ً((
سfْ fو َ
كذبوا بالحق  ،لما جاءھم  .ولما أوعدھم في آخر السورة بقوله َ )) :ف َ
س َيأْتِي ِھ ْم أَن َباء َما َكا ُنوا ِب ِه َي ْس َت ْھ ِز ُئون((«.3
أوعدھم في أول ھذه فقال في إثر إخباره بتكذيبھم )) َف َ
الترابط بين سورة النمل وسورة الشعراء :
لما ورد في أواخر سورة الشعراء َ )) :و َما َت َن َّز َلfتْ ِبِ fه ال َّ
شَ fياطِ ينُ َ .و َمfا َين َبغِfي َل ُھْ fم َو َمfا
الس ْfم ِع َل َم ْع ُزولُfونَ ((  .{ 212 – 210} :افتتحت سورة النمل )) :طfس
َي ْس َتطِ ي ُعونَ  .إِ َّن ُھ ْم َع ِن َّ
ين ُ .ھ ًدى َو ُب ْ
آن َو ِك َتا ٍ
ش َرى لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ (( .{ 2 – 1} :
ب ُّم ِب ٍ
ِت ْل َك آ َياتُ ا ْل ُق ْر ِ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول السورة آلخر ما قبلھا واضحة  ،ألنه قال َ )) :و َما َت َن َّز َلتْ
ِب ِه ال َّ
آن((  :أي الذي ھو تنزيل رب العالمين « .4
ش َياطِ ينُ ((  .وقال ھنا )) :طس ِت ْل َك آ َياتُ ا ْل ُق ْر ِ
ويقول البقاعي  » :لما ختم التي قبلھا بتحقيق أمر القرآن  ،وأنه من عند   ،ونفي
الشبه عنه  ،وتزييف ما كانوا يتكلفونه من تفريق القول فيه بالنسبة إلى السحر واألضغاث
واالفتراء والشعر  ،الناشئ كل ذلك عن أحوال الشياطين  .وابتدأ ھذه باإلشارة إلى أنه من الكالم
القديم المسموع المطھر عن وصمة تلحقه من شيء من ذلك  ،تاله بوصفه بأنه كما أنه منظوم
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مجموع لفظا ومعنى ال فصم فيه وال خلل وال وصم وال زلل  ،فھو جامع ألصول الدين ناشر
لفروعه « .1
الترابط بين سورة القصص وسورة النمل :
اختتمت سورة النمل َ )) :وأَنْ أَ ْتلُ َو ا ْل ُق ْرآنَ َف َم ِن اھْ َتدَ ى َفإِ َّن َما َي ْھ َتدِي لِ َن ْفسِ ِه َو َمن َ
ضل َّ َف ُقلْ
س ُي ِري ُك ْم آ َيا ِت ِه َف َت ْع ِر ُفو َن َھا َو َما َر ُّب َك ِب َغاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ (( }:
إِ َّن َما أَ َنا مِنَ ا ْل ُمنذ ِِرينَ َ .و ُق ِل ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
َ Z
 . { 93 – 92وافتتحت سورة القصص )) :طسم ِ .ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ين َ .ن ْتلُوا َع َل ْي َك مِن َّن َبإِ
ب ا ْل ُم ِب ِ
وسى َوف ِْر َع ْونَ ِبا ْل َحقِّ لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ (( .{ 3 – 1 }:
ُم َ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول ھذه السورة آلخر السورة قبلھا أنه أمره تعالى بحمده،
ثم قال َ )) :س ُي ِري ُك ْم آ َياتِِ fه((  ،وكان مما فسر به آياته تعالى معجزات الرسول  ،وأنه أضافھا
تعالى إليه  ،إذ كان ھو المخبر بھا على قدمه فقال ِ )) :ت ْلَ fك آ َيffاتُ ا ْل ِك َتffا ِ
fين((  ،إذ كان
ب ا ْل ُم ِبِ f
الكتاب ھو أعظم المعجزات وأكبر اآليات البينات « .2
ويقول البقاعي  » :لما ختم تلك بالوعد المؤكد بأنه يظھر آياته فتعرف  ،وأنه ليس
بغافل عن شيء  ،تھديدا للظالم  ،وتثبيتا للعالم  ،وكان من األول ما يوحيه في ھذه األساليب
المعجزة من خفايا علوم أھل الكتاب  ،فال يقدرون على رده  ،ومن الثاني ما صنع بفرعون وآله
 .قال أول ھذه )طسم( « .3
الترابط بين سورة العنكبوت وسورة القصص :
ض َع َل ْي َك ا ْل ُق ْرآنَ َل َرا ُّد َك إِ َلى َم َعا ٍد ُقل َّر ِّبي أَ ْع َلُ fم
اختتمت سورة القصص )) :إِنَّ ا َّلذِي َف َر َ
اب إِ َّال َر ْح َم ًfة ِّمfن
ين َ .و َما ُكنتَ َت ْر ُجو أَن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك ا ْل ِك َت ُ
َمن َجاء ِبا ْل ُھدَ ى َو َمنْ ھ َُو فِي َ
ض َال ٍل ُّم ِب ٍ
ص ُّد َّن َك َعنْ آ َيا ِ َّ
نز َلتْ إِ َل ْي َك َوادْ ُع إِ َلى َر ِّب َك َو َال
َّر ِّب َك َف َال َت ُكو َننَّ َظ ِھيراً ِّل ْل َكاف ِِرينَ َ .و َال َي ُ
ت ِ َب ْعدَ إِ ْذ أ ُ ِ
آخ َfر َال إِ َلَ fه إِ َّال ھ َُfو ُكfل ُّ َ
ش ِfركِينَ َ .و َال َتfدْ ُع َم َfع َّ ِ إِ َلھfا ً َ
َت ُكو َننَّ مِنَ ا ْل ُم ْ
fيءٍ َھالٌِ f
ك إِ َّال َو ْج َھُ fه َلُ fه
ش ْ

fاس أَن
fب ال َّن ُ
ا ْل ُح ْك ُم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ ((  . { 88 – 85 }:وافتتحت سورة العنكبوت )) :الfم  .أَ َحسِ َ
ُي ْت َر ُكوا أَن َي ُقولُوا آ َم َّنا َو ُھ ْم َال ُي ْف َت ُنونَ (( . { 2 – 1 }:

يقول فخر الدين الرازي  » :تعلق أول ھذه السورة بما قبلھا  ،وفيه وجوه األول  :لما
ض َع َل ْيَ fك ا ْل ُق ْfرآنَ َل َfرا ُّد َك إِ َلfى َم َعfا ٍد(( ، {85 }:
قال  تعالى قبل ھذه السورة )) :إِنَّ ا َّلfذِي َف َfر َ
وكان المراد منه أن يرده إلى مكة ظاھراً غالبا ً على الكفار ظافراً طالبا ً للثأر  ،وكان فيه احتمال
fاس أَن ُي ْت َر ُكffوا أَن
fب ال َّنُ f
مشاق القتال صعب على البعض ذلك فقال  تعالى )) :الffم  .أَ َحسِ َ f
َي ُقولُوا آ َم َّنfا(( وال يؤمروا بالجھاد  .الوجه الثاني  :ھو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة
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المتقدمة )) َوادْ ُع إِ َلfى َر ِّبَ fك((  ،وكان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضراب ؛ ألن النبي
)عليه السالم( وأصحابه كانوا مأمورين بالجھاد إن لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء فشق على
اس أَن ُي ْت َر ُكوا((  .الوجه الثالث  :ھو أنه تعالى لما قال في آخر
البعض ذلك فقال )) :أَ َحسِ َب ال َّن ُ
السورة المتقدمة ))ھ َُو ُكل ُّ َ
ش ْيءٍ ھَ الِ ٌ
ك إِ َّال َو ْج َھ ُه(( ذكر بعده ما يبطل قول المنكرين للحشر فقال
َ )) :ل ُه ا ْل ُح ْك ُم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ ((  ،يعني ليس كل شيء ھالكا ً من غير رجوع بل كل ھالك وله
رجوع إلى  « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختم السورة الماضية بالحث على العمل للدار اآلخرة  ،وأن كل
أحد من محسن ومسيء مجزي بعمله  ،وباإلخبار بأنه سبحانه عالم بالسر والعلن  ،وباألمر
باالجتھاد في الدعاء إليه  ،وقصر الھمم عليه وإن أدى ذلك إلى المالل وذھاب النفس واألموال
 ..قال أول ھذه )الم( « . 2
الترابط بين سورة الروم وسورة العنكبوت :
ffع
َّ َ َل َمَ f

سُ fffب َل َنا َوإِنَّ
اختتمت سورة العنكبوت َ )) :وا َّلfffذِينَ َجاھَ fffدُوا فِي َنfffا َل َن ْھِ fffد َي َّن ُھ ْم ُ
ا ْل ُم ْحسِ نِينَ ((  . { 69 }:وافتتحت سورة الروم )) :الم ُ .غلِ َب ِ
ض َوھُم ِّمن
الرو ُم  .فِي أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ت ُّ
ح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ (( } :
ض ِع سِ نِينَ ِ َّ ِ
س َي ْغلِ ُبونَ  .فِي ِب ْ
ْ Zاألَ ْم ُر مِن َق ْبل ُ َومِن َب ْع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُ
َب ْع ِد َغ َل ِب ِھ ْم َ
.{4–1

يقول فخر الدين الرازي  » :وجه تعلق أول ھذه السورة بما قبلھا يتبين منه سبب
النزول  ،فنقول لما قال  تعالى في السورة المتقدمة )) َو َال ُت َجfا ِدلُوا أَھْ fل َ ا ْل ِك َتfا ِ
ِfي
ب إِ َّال ِبfا َّلتِي ھ َ
سنُ (( }سورة العنكبوت  ، { 46 :وكان يجادل المشركين بنسبتھم إلى عدم العقل  ..وكان أھل
أَ ْح َ
الكتاب يوافقون النبي في اإلله كما قال َ )) :وإِ َل ُھ َنffا َوإِ َل ُھ ُك ْ fم َوا ِحٌ fد((}سورة العنكبوت{ 46 :
اب
وكانوا يؤمنون بكثير مما يقوله بل كثير منھم كانوا مؤمنين به كما قال َ )) :فا َّلذِينَ آ َت ْي َنا ُھ ُم ا ْل ِك َت َ
ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب ِه(( }سورة العنكبوت  ، {47 :أي أبغض المشركون أھل الكتاب وتركوا مراجعتھم
وكانوا من قبل يراجعونھم في األمور  ،فلما وقعت الكرة عليھم حين قاتلھم الفرس المجوس فرح
المشركون بذلك  .فأنزل  تعالى ھذه اآليات لبيان أن الغلبة ال تدل على الحق بل  تعالى قد
يريد مزيد ثواب في المحب فيبتليه ويسلط عليه األعادي  ،وقد يختار تعجيل العذاب األدنى دون
العذاب األكبر قبل يوم الميعاد للمعادي « .3
ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما عنف سبحانه أھل مكة ونعى عليھم قبح صنيعھم
في التغافل عن االعتبار بحالھم وكونھم مع قلة عددھم قد منع  بلدھم عن قاصد نھبه  ،وكف
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أيدي العتاة والمرتدين عنھم مع تعاور أيدي المنتھبين من حولھم  ،وت ّكرر ذلك واطراده صونا
fاس مِfنْ َح ْfولِ ِھ ْم((
fف ال َّن ُ
منه لحرمه وبيته فقال تعالى )) :أَ َو َل ْم َي َر ْوا أَ َّنا َج َع ْل َنا َح َرما ً آمِنfا ً َو ُي َت َخ َّط ُ
}سورة العنكبوت  . { 67 :أعقبه بذكر طائفة ھم أكثر منھم وأشد قوة وأوسع بالدا  ،وقد أيد
الرو ُم  .فِي َأدْ َنى ْ َ
غيرھم ولم يغن عنھم انتشارھم وكثرتھم فقال )) :الم ُ .غ ِل َب ِ
ض((  ،فذكر
األ ْر ِ
ت ُّ
تعالى غلبة غيرھم لھم  ،وأنھم ستكون لھم كرة ثم يغلبون  ،وما ذلك إال بنصر  من شاء من
عبيده ينصر من يشاء « .1
ويقول البقاعي  » :لما أشير في آخر تلك بأمر الحرم إلى أنه سبحانه يعز من يشاء
ويذل من يشاء  ،وختم بمدح المجاھدين فيه  ،وأنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء  ،وختم
بمدح المجاھدين فيه  ،وأنه سبحانه ال يزال مع المحسنين  ،وكانت قد افتتحت بأمر المفتونين «
.2
الترابط بين سورة لقمان وسورة الروم :
آن مِfن ُكfل ِّ َم َث ٍfل َو َلfئِن ِج ْئَ fت ُھم
اختتمت سورة الروم َ )) :و َل َقدْ َ
اس فِي ھ ََذا ا ْل ُق ْfر ِ
ض َر ْب َنا لِل َّن ِ
ِبآ َي ٍة َل َي ُقو َلنَّ ا َّلذِينَ َك َف ُروا إِنْ أَنُ fت ْم إِ َّال ُم ْبطِ لُfونَ َ .ك َfذلِ َك َي ْط َب ُfع َّ ُ َع َلfى ُقلُfو ِ
ب ا َّلfذِينَ َال َي ْع َل ُمfونَ .
اص ِب ْر إِنَّ َو ْعدَ َّ ِ َحقٌّ َو َال َي ْس َت ِخ َّف َّن َك ا َّلذِينَ َال ُيو ِق ُنونَ ((  .{ 60 – 58 }:وافتتحت سورة لقمان
َف ْ
)) :الم ِ .ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم(( . { 2 – 1} :
ب ا ْل َحك ِ
يقول فخر الدين الرازي  » :وجه ارتباط أول ھذه السورة بآخر ما قبلھا ھو أن 
آن مِfن ُكfل ِّ َم َث ٍfل((  ،إشارة إلى كونه معجزة
تعالى لما قال َ )) :و َل َقدْ َ
اس فِي ھ ََذا ا ْل ُق ْر ِ
ض َر ْب َنا لِل َّن ِ
وقال َ )) :و َلئِن ِج ْئ َت ُھم ِبآ َي ٍة((  ،إشارة إلى أنھم يكفرون باآليات  .ب ّين ذلك بقوله )) :الfم ِ .ت ْلَ fك
آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم((  ،ولم يؤمنوا بھا  ،وإلى ھذا أشار بعد ھذا بقوله َ )) :وإِ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه آ َيا ُت َنا
ب ا ْل َحك ِ
َو َّلى ُم ْس َت ْك ِبراً(( }سورة لقمان .3 « {7 :
ض َfر ْب َنا
ووافقه في ھذا التوجيه أبو حيان  » :مناسبتھا لما قبلھا أنه قال تعالى َ )) :و َل َقfدْ َ
اس فِي َ
آن مِن ُكل ِّ َم َث ٍل((  ،فأشار إلى ذلك بقوله )) :الم ِ .ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ِfيم((
ھَذا ا ْل ُق ْر ِ
لِل َّن ِ
ب ا ْل َحك ِ
 ،وكان في آخر تلك َ )) :و َلئِن ِج ْئ َت ُھم ِبآ َي ٍة(( وھنا َ )) :وإِ َذا ُت ْت َلfى َع َل ْيِ fه آ َيا ُت َنfا َو َّلfى ُم ْسَ fت ْك ِبراً(( ،
وتلك إشارة إلى البعيد  ،فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه « .4
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ويقول البقاعي  » :لما ختم الروم بالحث على العلم  ،وھو ما تضمنه ھذا الكتاب العظيم
 ،واألمر بالصبر والتمسك بما فيه من وعد  ،والنھي عن اإلطماع ألھل االستخفاف في المقاربة
لھم في شيء من األوصاف  ،وكان ذلك ھو الحكمة  ،قال أول ھذه ) :آلم( « .1
الترابط بين سورة السجدة وسورة لقمان :
تظھر صلة سورة السجدة بسورة لقمان من ناحية اشتمال كل منھما على أدلة التوحيد
وھو األصل األول للعقيدة  ،وبعد أن ذكر ّ
 تعالى في سورة لقمان األصل الثاني وھو الحشر
اخ َ
fاس ا َّت ُقfوا َر َّب ُكْ fم َو ْ
ش ْfوا َي ْومfا ً َّال
أو المعاد  ،وختم تلك السورة بھذين األصلين َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ال َّن ُ
شْ fيئا ً إِنَّ َو ْعfدَ َّ ِ َحfقٌّ َف َfال َت ُغ َّfر َّن ُك ُم ا ْل َح َيfاةُ
fاز َعfن َوالِِ fد ِه َ
َي ْج ِزي َوالِ ٌد َعن َو َل ِد ِه َو َال َم ْولُو ٌد ھ َُو َج ٍ
اع ِة َو ُي َن ِّزل ُ ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما فِي ْاألَ ْر َح ِام َو َما
ال ُّد ْن َيا َو َال َي ُغ َّر َّن ُكم ِب َّ ِ
الس َ
ور  .إِنَّ َّ َ عِ ندَ هُ عِ ْل ُم َّ
ا Zا ْل َغ ُر ُ
يfر(( – 33} :
ي أَ ْر ٍ
ض َت ُمfوتُ إِنَّ َّ َ َعلِfي ٌم َخ ِب ٌ
fس ِبfأ َ ِّ
ب َغداً َو َمfا َتfدْ ِري َن ْف ٌ
س َّم َاذا َت ْكسِ ُ
َتدْ ِري َن ْف ٌ
نزيfل ُ ا ْل ِك َتfا ِ
ب َال
 . { 34وبدأ سورة السجدة ببيان األصل الثالث وھو الرسالة أو النبوة )) :الم َ .ت ِ
َر ْي َب فِي ِه مِن َّر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ  .أَ ْم َي ُقولُونَ ا ْف َت َراهُ َبلْ ھ َُو ا ْل َحقُّ مِfن َّر ِّبَ fك لِ ُتنfذ َِر َق ْومfا ً َّمfا أَ َتfاھُم ِّمfن
ِير ِّمن َق ْبلِ َك َل َع َّل ُھ ْم َي ْھ َتدُونَ (( . { 3 – 1 }:
َّنذ ٍ
يقول أبو حيان  » :لما ذكر تعالى  ،فيما قبلھا  ،دالئل التوحيد من بدء الخلق  ،وھو
األصل األول؛ ثم ذكر المعاد والحشر ،وھو األصل الثاني  ،وختم به السورة  .ذكر في بدء ھذه
السورة األصل الثالث  ،وھو تبيين الرسالة « .2
ويقول البقاعي  » :لما كان المقصود في التي قبلھا إثبات الحكمة لمنزل ھذا الكتاب
الذي ھو بيان كل شيء الملزوم لتمام العلم وكمال الخبرة  ،الذي ختمت به بعد أن أخبر أنه
سبحانه مختص بعلم المفاتيح  ،بعد أن أنذر بأمر الساعة فثبت بذلك  ،وما قبله أنه ما أثبت شيئا
فقدر غيره من أھل الكتاب وال غيرھم على نفيه  ،وال نفى شيئا دقيقھا وجليلھا إال يعلمه سبحانه
وتعالى  .وأجل ذلك إنزال ھذا الذكر الحكيم الذي فيه إثبات ھذه العلوم مع شھادة العجز عن
معارضته له بأنه من عند  « .3
الترابط بين سورة األحزاب وسورة السجدة :
صا ِدقِينَ ُ .قلْ َي ْfو َم ا ْل َفْ fت ِح َال
اختتمت سورة السجدة َ )) :و َي ُقولُونَ َم َتى ھ ََذا ا ْل َف ْت ُح إِن ُكن ُت ْم َ
َين َف ُع ا َّلذِينَ َك َف ُروا إِي َما ُن ُھ ْم َو َال ُھ ْم ُي َ
ض َع ْن ُھ ْم َوان َتظِ ْر إِ َّن ُھم ُّمن َتظِ ُfرونَ (( – 28 }:
نظ ُرونَ َ .فأ َ ْع ِر ْ
 . { 30وافتتحت سورة األحزاب َ )) :يا أَ ُّي َھا ال َّن ِب ُّي ا َّت ِق َّ َ َو َال ُتطِ ِع ا ْل َكاف ِِرينَ َوا ْل ُم َنfا ِفقِينَ إِنَّ َّ َ
َكانَ َعلِيما ً َحكِيما ً(( . {1 }:
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يقول أبو حيان  » :مناسبة أول ھذه السورة آلخر ما قبلھا واضحة  ،وھو أنه حكى أنھم
يستعجلون الفتح  ،وھو الفصل بينھم  ،وأخبر تعالى أنه يوم الفتح ال ينفعھم إيمانھم  .فأمره في
أول ھذه السورة بتقوى   ،ونھاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما أرادوا به )) .إِنَّ َّ َ َكfانَ
َعلِيما ً َحكِيما ً((  ،عليما ً بالصواب من الخطأ  ،والمصلحة من المفسدة  ،حكيما ً ال يضع األشياء
إال مواضعھا منوطة بالحكمة  ،أو عليما ً حيث أمر بتقواه  ،وأنھا تكون عن صميم القلب  ،حكيما ً
حيث نھى عن طاعة الكفار والمنافقين « .1
ويقول البقاعي  » :لما ختمت التي قبلھا باإلعراض عن الكافرين  ،وانتظار ما يحكم به
فيھم رب العالمين  ،بعد تحقيق أن تنزل الكتاب من عند المدبر لھذا الخلق كله  ،والنھي عن
الشك في لقائه  .افتتح ھذه باألمر بأساس ذلك  .والنھي عن طاعة المخلفين مجاھرين كانوا أو
مساترين  ،واألمر بإتباع الوحي الذي أعظمه الكتاب تنبيھا على أن اإلعراض إنما يكون طاعة
 Gمع مراعاة تقواه «.2
الترابط بين سورة سبأ وسورة السجدة :
ش ِfركِينَ َوا ْل ُم ْ
ت َوا ْل ُم ْ
ش ِfر َكا ِ
اختتمت سورة األحزاب )) :لِ ُي َع ِّذ َب َّ ُ ا ْل ُم َنا ِفقِينَ َوا ْل ُم َنا ِف َقا ِ
ت
وب َّ ُ َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ت َو َكانَ َّ ُ َغ ُفوراً َّرحِيما ً((  .{ 73 }:وافتتحت سورة سبأ :
َو َي ُت َ
ض َو َلُ fه ا ْل َح ْمُ fد ِفffي ْاآل ِ
السَ fم َاوا ِ
خfَ fر ِة َو ُھfَ fو ا ْل َح ِكffي ُم
))ا ْل َح ْمُ fد ِ َّ ِ
ت َو َمffا ِفffي ْاألَ ْر ِ
 Zا َّلfذِي َلُ fه َمffا ِفffي َّ
ير((  . { 1 }:إھالك الظالمين نعمة تحتاج إلى حمد وشكر .
ا ْل َخ ِب ُ
الترابط بين سورة فاطر وسورة سبأ :
fان َق ِريٍ f
ب َ .و َقfالُوا
اختتمت سورة سبأ َ )) :و َل ْو َت َرى إِ ْذ َف ِز ُعوا َف َال َف ْfوتَ َوأُخُِ fذوا مِfن َّم َك ٍ
ان َبعِي ٍد َ .و َقدْ َك َف ُروا ِب ِه مِfن َق ْبfل ُ َو َي ْقِ fذ ُفونَ ِبا ْل َغ ْيِ f
fان
او ُ
آ َم َّنا ِب ِه َوأَ َّنى َل ُھ ُم ال َّت َن ُ
ب مِfن َّم َك ٍ
ش مِن َم َك ٍ
شَ ffياعِ ِھم ِّمffن َق ْبffل ُ إِ َّن ُھْ ffم َكffا ُنوا فِffي َ
شَ ffت ُھونَ َك َمffا ُفعِffل َ ِبأَ ْ
َبعِيٍ ffد َ .وحِيffلَ َب ْيَ ffن ُھ ْم َو َبْ ffينَ َمffا َي ْ
شٍّ ffك
ُّم ِري ٍ f
الس َ fم َاوا ِ
ض َجاعِ fِ fل
ت َو ْاألَ ْر ِ
ب((} . { 54 – 51وافتتحت سورة فاطر )) :ا ْل َح ْم ُ fد ِ ََّ ِZفffاطِ ِر َّ
سالً أُولِي أَ ْجن َِح ٍة َّم ْث َنى َو ُث َال َ
شا ُء إِنَّ َّ َ َع َلfى ُكfل ِّ َ
اع َي ِزي ُد فِي ا ْل َخ ْل ِق َما َي َ
fيءٍ
ش ْ
ث َو ُر َب َ
ا ْل َم َال ِئ َك ِة ُر ُ
ِير(( . {1}:
َقد ٌ
يقول أبو حيان  » :ولما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلھا ھالك المشركين أعداء
المؤمنين  ،وأنزلھم منازل العذاب  ،تعين على المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه
بعظيم آالئه  ...فأول ھذه السورة متصل بآخر ما مضى  ،ألن كما فعل بأشياعھم من قبل بيان
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النقطاع رجاء من كان في شك مريب  .ولما ذكر حالھم ذكر حال المؤمن وبشره بإرسال
المالئكة إليھم مبشرين  ،وأنه يفتح لھم أبواب الرحمة « .1
ويقول البقاعي  » :ولما أثبت سبحانه في التي قبلھا الحشر الذي ھو اإليجاد الثاني ،
ودل عليه بجزئيات من القدرة على أشياء في الكون  ،إلى أن ختم بأخذ الكفار أخذاً اضطرھم
إلى اإليمان بظھور الحمد لھم أتم الظھور  ،وبالحيلولة بينھم وبين جميع ما يشتھون كما كانوا
متعوا في الدنيا بأغلب ما يشتھون من كثرة األموال واألوالد  ،وما مع ذلك من الراحة من أكثر
األنكاد  ،وكان الحمد يكون بالمنع واإلعدام  ،كما يكون باإلعطاء واإلنعام  ،قال تعالى ما ھو
نتيجة ذلك ) :الحمد( أي اإلحاطة بأوصاف الكمال إعداما ً وإيجاداً ) (Gأي وحده « .2
الترابط بين سورة يس وسورة فاطر :
الرابطة قوية وواضحة بين افتتاح سورة يس واختتام سورة فاطر  .جاء في نھاية سورة
ف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھ ْم َو َكfا ُنوا أَ َ
شfدَّ مِْ fن ُھ ْم
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
ض َف َين ُظ ُروا َك ْي َ
فاطر )) :أَ َو َل ْم َيسِ ُ
ُق َّو ًة َو َما َكانَ َّ ُ لِ ُي ْع ِج َزهُ مِن َ
السَ fم َاوا ِ
ض إِ َّنُ fه َكfانَ َعلِيمfا ً َقfدِيراً َ .و َل ْfو
ت َو َال فِfي ْاألَ ْر ِ
ش ْيءٍ فِي َّ
سًّ fمى َفfإِ َذا
ُي َؤا ِخ ُذ َّ ُ ال َّن َ
س ُبوا َما َت َر َك َع َلى َظ ْھ ِر َھا مِن دَ ا َّب ٍة َو َلكِن ُي َؤ ِّخ ُر ُھ ْم إِ َلfى أَ َج ٍfل ُّم َ
اس ِب َما َك َ

َجاء أَ َجلُ ُھ ْم َفإِنَّ َّ َ َكانَ ِب ِع َبا ِد ِه َبصِ يراً((  . { 45 – 44 }:وجاء في أول سورة يس )) :يfس .
ِيم  .لِ ُتنذ َِر َق ْوما ً
يز َّ
ِيم  .إِ َّن َك َلمِنَ ا ْل ُم ْر َ
َوا ْل ُق ْر ِ
نزيل َ ا ْل َع ِز ِ
ِيم َ .ت ِ
الرح ِ
سلِينَ َ .ع َلى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
آن ا ْل َحك ِ
َّما أُنذ َِر آ َباؤُ ُھ ْم َف ُھ ْم َغا ِفلُونَ (( . { 2 – 1 }:

يقول البقاعي  » :ولما كان قد ثبت في سورة المالئكة – فاطر – أنه سبحانه الملك
األعلى  ،لما ثبت له من تمام القدرة وشمول العلم  ،وكان من أج ّل ثمرات الملك إرسال الرسل
إلى الرعايا بأوامر الملك وردھم عما ھم عليه مما دعتھم إليه النفوس  ،وقادتھم إليه الشھوات
والحظوظ  ،إلى ما يفتحه لھم من الكرم  ،ويبصرھم به من الحكم  ،وكانت الرسالة أحد األصول
الثالثة التي تنقل اإلنسان من الكفر إلى اإليمان  ،وكانت ھي المنظور إليھا أوالً ألنھا السبب في
األصلين اآلخرين  ،وكانوا قد ردوا رسالته نفوراً واستكباراً  .قال مقدما ً لھا تقديم السبب على
مسببه على وجه التأكيد البليغ مع ضمير الخطاب الذي ال يحتمل لبسا ً )) :إنك لمfن المرسfلين((
أي الذين حكمت عقولھم على دواعي نفوسھم  ،فصاروا – بما وھبھم  القوة النورانية –
كالمالئكة الذين قدم في السورة الماضية أنھم رسله وفي عدادھم بما تخلقوا به من أوامره
ونواھيه وجميع ما يرتضيه « .3
الترابط بين سورة الصافات وسورة يس :
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ض َر َب َل َنا َمَ fثالً َو َنسِ َ
اختتمت سورة يس ببيان قرته تعالى على المعاد َ )) :و َ
fي َخ ْل َقُ fه َقfال َ
َمنْ ُي ْح ِيي ا ْلع َ
ِظا َم َوھ َِي َرمِي ٌم ُ .قلْ ُي ْح ِيي َھا ا َّلذِي أَن َ
شأ َ َھا أَ َّولَ َم َّر ٍة َوھ َُو ِب ُكل ِّ َخ ْل ٍق َعلِي ٌم  .ا َّلذِي َج َعل َ
َل ُكم ِّمنَ ال َّ
السَ fم َاوا ِ
ض
ت َو ْاألَ ْر َ
س ا َّلfذِي َخ َلfقَ َّ
ض ِfر َنfاراً َفfإِ َذا أَنُ fتم ِّم ْنُ fه ُتوقِfدُونَ  .أَ َو َلْ fي َ
ش َج ِر ْاألَ ْخ َ
ِب َقاد ٍِر َع َلى أَنْ َي ْخلُقَ ِم ْث َل ُھم َب َلى َوھ َُو ا ْل َخ َّالقُ ا ْل َعلِfي ُم  .إِ َّن َمfا أَ ْم ُfرهُ إِ َذا أَ َرادَ َ
شْ fيئا ً أَنْ َي ُقfول َ َلُ fه ُكfنْ
س ْب َحانَ ا َّلذِي ِب َي ِد ِه َم َل ُكوتُ ُكل ِّ َ
ش ْيءٍ َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ ((  .{ 83 – 78 }:وافتتحت سورة
َف َي ُكونُ َ .ف ُ
صّ fفا ً َ .ف َّ
ت َز ْجfراً َ .فال َّتالِ َيfا ِ
fالزا ِج َرا ِ
الصfا َّفا ِ
ت ذ ِْكfراً  .إِنَّ
ت َ
الصافات بذكر الدليل على ذلك َ )) :و َّ
إِ َل َھ ُك ْم َل َوا ِح ٌد(( . { 4 – 1 }:
يقول أبو حيان  » :مناسبة أولھا آلخر يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته على إحياء
الموتى  ،وأنه ھو منشئھم  ،وإذا تعلقت إرادته بشيء  ،كان ذكر تعالى وحدانيته  ،إذ ال يتم ما
تعلقت به اإلرادة وجوداً وعدما ً إال بكون المريد واحداً  ..أقسم تعالى بأشياء من مخلوقاته « .1
ويقول البقاعي  » :لما كان االنفراد بالملكوت ال يكون إال مع الوحدانية بالذات  ،وفي
ذلك استحقاق االختصاص باإللھية  ،وكان ذلك – مع انه بحيث ال يخفى على ذي لب – عندھم
في غاية البعد  ،ولذلك ال يسلمون ما يتعلق بالملكوت وينكرونه غاية اإلنكار ،ناسب أن يقسم
عليه « .2
الترابط بين سورة ص وسورة الصافات :
الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة ص  ،وخاتمة سورة الصافات  ،ففي نھاية سورة
ص َبا ُح ا ْل ُم َ
نذ ِرينَ َ .و َت َولَّ َع ْن ُھ ْم َح َّتى
اح ِت ِھ ْم َف َساء َ
س َ
جلُونَ َ .فإِ َذا َن َزل َ ِب َ
الصافات )) :أَ َف ِب َع َذ ِاب َنا َي ْس َت ْع ِ
سلِينَ
س َال ٌم َع َلى ا ْل ُم ْر َ
س ْب َحانَ َر ِّب َك َر ِّب ا ْلع َِّز ِة َع َّما َيصِ ُفونَ َ .و َ
ف ُي ْبصِ ُرونَ ُ .
س ْو َ
ِين َ .وأَ ْبصِ ْر َف َ
ح ٍ
آن ذِي
َ .وا ْل َح ْمُ fffد ِ َّ ِ
َ Zر ِّب ا ْل َعfffا َلمِينَ ((  . { 179 – 176 }:وفي أول سورة ص )) :ص َوا ْل ُقْ f
ffر ِ
ِّ
اق َ .كْ fم أَھْ َل ْك َنfا مِfن َقْ fبلِ ِھم ِّمfن َق ْfر ٍن َف َنfادَ ْوا َو َالتَ حِfينَ
الذ ْك ِر َ .ب ِfل ا َّلfذِينَ َك َف ُfروا فِfي عِ َّfز ٍة َوشِ َ fق ٍ
اص(( . { 3 – 1 }:
َم َن ٍ
يقول أبو حيان  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا أنه لما ذكر عن الكفار أنھم كانوا يقولون :
)) َل ْو أَنَّ عِ ندَ َنا ذ ِْكfراً ِّمfنْ ْاألَ َّولِfينَ ((  ، { 168 }:ألخلصوا العبادة  . Gوأخبر أنھم أتاھم الذكر
فكفروا به  .بدأ في ھذه السورة بالقسم بالقرآن  ،ألنه الذكر الذي جاءھم  ،وأخبر عنھم أنھم
كافرون  ،وأنھم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به  ،ثم ذكر من أھلك من القرون التي
شاقت الرسل ليتعظوا « .3
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ويقول البقاعي  » :ولما نزه ربنا سبحانه نفسه األقدس في ختام تلك عن كل شائبة نقص
 ،وأثبت له كل كمال ناصا ً على العزة وأوجب للمرسلين السالمة  .افتتح ھذه باإلشارة إلى دليل
ذلك بخذالن من ينازع فيه « .1
الترابط بين سورة الزمر وسورة ص :
ختمت سورة صُ )) :قلْ َما أَ ْسأَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه مِنْ أَ ْج ٍر َو َما أَ َنا مِfنَ ا ْل ُم َت َك ِّلفِfينَ إِنْ ھ َُfو إِ َّال ذ ِْك ٌfر
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ب مِنَ
ِّل ْل َعا َلمِينَ َ .و َل َت ْع َل ُمنَّ َن َبأَهُ َب ْعدَ ح ٍ
ِين((  . {88 – 86} :وافتتحت سورة الزمرَ )) :ت ِ
َّ
ِيم(( .{ 1 }:
ِ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َحك ِ

يقول أبو حيان  » :مناسبتھا آلخر ما قلبھا  :أنه ختم السورة المتقدمة بقوله )) :إِنْ ھ َُfو
َّ
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم(( « .2
ب مِنَ ِ ا ْل َع ِز ِ
إِ َّال ذ ِْك ٌر ِّل ْل َعا َلمِينَ ((  .وبدأ ھنا َ )) :ت ِ
يز ا ْل َحك ِ
ويقول البقاعي  » :لما تبين من التھديد في )ص( أنه سبحانه قادر على ما يريد  ،ثم
ختمھا بأن القرآن ذكر للعالمين  ،وأن كل ما فيه ال بد أن يرى ؛ ألنه واقع ال محالة لكن من
غير عجلة  ،فكانوا ربما قال متعنتھم  :ما له إذا كان قادراً ال يعجل ما يريده بعد حين  .علل
ذلك بأنه )تنزيل(  ،أي بحسب التدريج لموافقة المصالح في أوقاتھا وتقريبه لألفھام على ما له
من العلو حتى صار ذكراً للعالمين  ،ووضع موضع الضمير « .
الترابط بين سورة غافر وسورة الزمر :
العالقة بين السورتين واضحة  ،فقد اختتمت سورة غافر َ )) :وسِ fيقَ ا َّلfذِينَ ا َّت َق ْfوا َر َّب ُھْ fم
س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفادْ ُخلُوھَ fا
إِ َلى ا ْل َج َّن ِة ُز َمراً َح َّتى إِ َذا َجاؤُ وھَ ا َو ُفت َِحتْ أَ ْب َوا ُب َھا َو َقال َ َل ُھ ْم َخ َز َن ُت َھا َ
ض َن َت َب َّوأ ُ مِنَ ا ْل َج َّن ِة َح ْي ُ
fث َن َ
شfاء َفِ fن ْع َم
َخالِدِينَ َ .و َقالُوا ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
صدَ َق َنا َو ْعدَ هُ َوأَ ْو َر َث َنا ْاألَ ْر َ
 Zا َّلذِي َ
fي َب ْيَ fن ُھم
سِّ fب ُحونَ ِب َح ْمِ fد َر ِّب ِھْ fم َو ُقضِ َ
ش ُي َ
أَ ْج ُر ا ْل َعfا ِملِينَ َ .و َت َfرى ا ْل َم َال ِئ َك َfة َحfا ِّفينَ مِfنْ َح ْfو ِل ا ْل َع ْfر ِ
ِبا ْل َحقِّ َوقِيل َ ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
نزيfل ُ
َ Zر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ ((  . { 75 – 73} :وافتتحت سورة الزمر )) :حfم َ .ت ِ
ا ْل ِك َتا ِ
ب مِنَ

َّ
ب ذِي َّ
ِيم َ .غاف ِِر َّ
ب َ
شِ fدي ِد ا ْل ِع َقfا ِ
اب ِل ال َّت ْو ِ
الذن ِ
الط ْfو ِل َال إِ َلَ fه إِ َّال ھ َُfو
ب َو َق ِ
ِ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعل ِ

ير(( . { 3 – 1} :
إِ َل ْي ِه ا ْل َمصِ ُ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول ھذه السورة آلخر الزمر أنه تعالى لما ذكر ما يؤول إليه
حال الكافرين وحال المؤمنين  .ذكر ھنا أنه تعالى َ )) :غاف ِِر َّ
اب ِل ال َّت ْو ِ
الذن ِ
ب((  ،ليكون ذلك
ب َو َق ِ
استدعاء للكافر إلى اإليمان  ،وإلى اإلقالع عما ھو فيه  ،وأن باب التوبة مفتوح  .وذكر شدة
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عقابه وصيرورة العالم كلھم فيه ليرتدع عما ھو فيه  ،وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه بما يعمل
من خير أو شر « .1
ويقول البقاعي  » :لما كان ختام التي قبلھا إثبات الكمال  Gبصدقه في وعده ووعيده
بإنزال كل فريق في داره التي أعدھا له  ،ثبت أن الكتاب الذي فيه ذلك منه  ،وأنه تام العزة
كامل العلم جامع لجميع صفات « . 2
الترابط بين سورة فصلت وسورة غافر :
ف َكfانَ َعا ِق َب ُfة ا َّلfذِينَ مِfن
يروا فِfي ْاألَ ْر ِ
ض َف َين ُظ ُfروا َك ْيَ f
اختتمت سورة غافر )) :أَ َف َل ْم َيسِ ُ
َق ْبلِ ِھ ْم َكا ُنوا أَ ْك َث َر ِم ْن ُھ ْم َوأَ َ
ض َف َمfا أَ ْغ َنfى َعْ fن ُھم َّمfا َكfا ُنوا َي ْكسِ ُ fبونَ َ .ف َل َّمfا
شدَّ ُق َّو ًة َوآ َثاراً فِي ْاألَ ْر ِ
سلُ ُھم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ت َف ِر ُحوا ِب َما عِ ندَ ھُم ِّمنَ ا ْل ِع ْل ِم َو َحاقَ ِب ِھم َّما َكfا ُنوا ِبِ fه َي ْسَ fت ْھ ِز ُئون َ .ف َل َّمfا
َجاء ْت ُھ ْم ُر ُ

اَ Zو ْحدَ هُ َو َك َف ْر َنا ِب َما ُك َّنا ِب ِه ُم ْ
ش ِركِينَ َ .ف َل ْم َي ُك َيfن َف ُع ُھ ْم إِي َمfا ُن ُھ ْم َل َّمfا َرأَ ْوا
س َنا َقالُوا آ َم َّنا ِب َّ ِ
َرأَ ْوا َبأْ َ
س َّنتَ َّ ِ ا َّلتِي َقfدْ َخ َلfتْ فِfي عِ َبfا ِد ِه َو َخسِ َfر ُھ َنالَِ fك ا ْل َكfاف ُِرونَ ((  . { 85 – 82 }:وافتتحت
س َنا ُ
َبأْ َ

ص َلتْ آ َيا ُت ُه ُق ْرآنا ً َع َر ِب ّيا ً ِّل َق ْو ٍم َي ْع َلمُونَ
اب ُف ِّ
ِيم ِ .ك َت ٌ
الر ْح َم ِن َّ
نزيل ٌ مِّنَ َّ
سورة فصلت )) :حم َ .ت ِ
الرح ِ
ض أَ ْك َث ُر ُھ ْم َف ُھ ْم َال َي ْس َمعُونَ (( . { 4 – 1 }:
َ .بشِ يراً َو َنذِيراً َفأ َ ْع َر َ
fيروا فِfي
يقول أبو حيان  » :مناسبتھا لما قبلھا  ،أنه قال في آخر ما قبلھا )) :أَ َف َلْ fم َيسِ ُ
ض(( إلى آخرھا  ،فضمن وعيداً وتھديداً وتقريع ا ً لقريش  .فأتبع ذلك التقريع والتوبيخ
ْاألَ ْر ِ
والتھديد بتوبيخ آخر  ،فذكر أنه نزل كتابا ً مفصالً آياته  ،بشيراً لمن اتبعه  ،ونذيراً لمن أعرض
عنه  ..فكان ھذا كله مناسبا ً آلخر سورة المؤمن من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بھم
العذاب  ،وكذلك قريش حل بصناديدھا من القتل واألسر والنھب والسبي  ،واستئصال أعداء
رسول  )صلى  عليه وسلم( ما حل بعاد وثمود من استئصالھم « .3
ويقول البقاعي  » :لما ختمت غافر بأن الكفرة جادلوا في آيات  بالباطل  ،وفرحوا
بما عندھم من علم ظاھر الحياة الدنيا  ،وأنھم عند البأس انسلخوا عنه وتبرؤوا منه ورجعوا إلى
ما جاءت به الرسل فلم يقبل منھم  ،فعلم أن كل علم لم ينفع عند الشدة والبأس فليس بعلم ،بل
الجھل خير منه  ،وكان ذلك شاقا على النبي )صلى  عليه وسلم( خوفا من أن يكون آخر أمر
أمته الھالك  ،مع اإلصرار على الكفر إلى مجيء البأس  ،وأن يكون أغلب أحواله )صلى 
عليه وسلم( النذارة .
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افتتح سبحانه ھذه السورة بأن ھذا القرآن رحمة لمن كان له علم وله قوة توجب له القيام
فيما ينفعه  ،وكرر الوصف بالرحمة في صفة العموم وصفة الخصوص إشارة إلى أن أكثر
األمة مرحوم (( .1
الترابط بين سورة الشورى وسورة فصلت :
الصلة قوية بين مطلع سورة الشورى وخاتمة سورة فصلت  ،ففي نھاية سورة فصلت:
اق َبعِيٍ fد((}. {52
)) ُقfلْ أَ َرأَ ْيُ fت ْم إِن َكfانَ ِمffنْ عِ نِ fد َّ ِ ُث َّ fم َك َفfْ fر ُتم ِبِ fه َمffنْ أَ َ
ضfل ُّ ِم َّمffنْ ُھfَ fو ِفffي شِ َ fق ٍ
وافتتحت سورة الشورى َ )) :ك َذلِ َك ُيوحِي إِ َل ْي َك َوإِ َلى ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ َك َّ ُ ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحكِي ُم(( . { 3 }:
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول السورة آلخر ما قبلھا أنه قال ُ )) :قلْ أَ َرأَ ْي ُت ْم إِن َكانَ مِنْ
عِ ن ِد َّ ِ(( اآلية  ،وكان في ذلك الحكم عليھم بالضالل لما كفروا به  .قال ھنا َ )) :ك َfذلِ َك(( أي
مثل اإليحاء السابق في القرآن الذي كفر به ھؤالء ُ )) ،يوحِي إِ َل ْيَ fك((  :أي إن وحيه تعالى إليك
متصل غير منقطع  ،يتعھدك وقتا ً بعد وقت « .2
ويقول البقاعي  » :ولما كانت ھذه الحروف – و أعلم – مشيرة إلى االجتماع كما
أشار إليه آخر السورة الماضية  ،قال  سبحانه وتعالى ) :كذلك(  ،أي مثل ھذا اإليحاء العظيم
الشأن الذي أخبرك به ربك صريحا ً أول )فصلت( من أن اإلله إله واحد وآخرھا من أنه ما يقال
لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك ومن أنه يجمع أمتك على ھذا الدين بما يتبين لھم أن ھذا
القرآن ھو الحق بما يريھم من اآليات البينات والدالالت الواضحات في اآلفاق وفي أنفسھم
وبشھادته سبحانه بإعجاز القرآن لجميع اإلنس والجان وال سيما إذا أقدم ضال على معارضته
كمسيلمة فإنه يتبين لھم األمر بذلك غاية البيان )وبضدھا تتبين األشياء(  ،ورمز لك به سبحانه
تلويحا ً أول ھذه السورة بھذه األحرف المقطعة التي ھي أعلى وأغلى من الجواھر المرصعة «
.3
الترابط بين سورة الزخرف وسورة الشورى :
الصلة قوية بين مطلع سورة الزخرف وخاتمة سورة الشورى  ،ففي نھاية سورة
fاب َو َال
الشورى حديث عن القرآن َ )) :و َك َذلِ َك أَ ْو َح ْي َنا إِ َل ْي َك ُروحا ً مِّنْ أَ ْم ِر َنا َما ُكنتَ َتدْ ِري َما ا ْل ِك َت ُ
ْاإلِيمَانُ َو َلكِن َج َع ْل َناهُ ُنوراً َّن ْھدِي ِب ِه مَنْ َّن َ
ِيم(( }:
شاء مِنْ عِ َبا ِد َنا َوإِ َّن َك َل َت ْھدِي إِ َلى صِ َfراطٍ ُّم ْسَ fتق ٍ
. {52
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وفي مطلع سورة الزخرف حديث عن القرآن )) :حم  .عسق َ .ك َذلِ َك ُيوحِي إِ َل ْيَ fك َوإِ َلfى
ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ َك َّ ُ ا ْل َع ِز ُ
ض َوھ َُو ا ْل َعل ُِّي ا ْل َعظِ ي ُم(( }:
الس َم َاوا ِ
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
يز ا ْل َحكِي ُم َ .ل ُه َما فِي َّ
.{4–1
الترابط بين سورة الدخان وسورة الزخرف :
وعدُونَ
ضوا َو َي ْل َع ُبوا َح َّتى ُي َال ُقوا َي ْو َم ُھ ُم ا َّلذِي ُي َ
اختتمت سورة الزخرف َ )) :ف َذ ْر ُھ ْم َي ُخو ُ
fار َك ا َّل fذِي َل ُ fه ُم ْل ُ fك
الس َ fماء إِ َل ٌ fه َو ِفffي ْاألَ ْر ِ
ض إِ َل ٌ fه َو ُھfَ fو ا ْل َح ِكffي ُم ا ْل َعلِffي ُم َ .و َت َبَ f
َ .و ُھfَ fو ا َّل fذِي ِفffي َّ
الس َم َاوا ِ
اع ِة َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ َ .و َال َي ْملِ ُك ا َّلذِينَ َيدْ ُعونَ مِن
ت َو ْاألَ ْر ِ
الس َ
ض َو َما َب ْي َن ُھ َما َوعِ ندَ هُ عِ ْل ُم َّ
َّ
اع َة إِ َّال َمfن َ
دُو ِن ِه ال َّ
سfأ َ ْل َت ُھم َّمfنْ َخ َل َق ُھْ fم َل َي ُقfولُنَّ َّ ُ َفfأ َ َّنى
شِ fھدَ ِبfا ْل َحقِّ َوھُْ fم َي ْع َل ُمfونَ َ .و َلfئِن َ
شَ fف َ
ف َي ْع َل ُمونَ (( }:
س ْو َ
س َال ٌم َف َ
اص َف ْح َع ْن ُھ ْم َو ُقلْ َ
ار ِّب إِنَّ ھَؤُ َالء َق ْو ٌم َّال ُي ْؤ ِم ُنونَ َ .ف ْ
ُي ْؤ َف ُكونَ َ .وقِيلِ ِه َي َ
fين  .إِ َّنffا أَ َ
 . { 89 – 83وناسب افتتاح سورة الدخان )) :حffم َ .وا ْل ِك َتffا ِ
نز ْل َنffا ُه ِفffي َل ْي َل ٍ fة
ب ا ْل ُم ِبِ f
ُّم َبا َر َك ٍة إِ َّنا ُك َّنا ُمنذ ِِرينَ (( . { 3 – 1 }:
ضfوا
يقول أبو حيان  » :مناسبة ھذه السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلھا َ )) :ف َذ ْر ُھ ْم َي ُخو ُ
وعدُونَ ((  ،فذكر يوما ً غير معين  ،وال موصوفا ً  .فب ّين في
َو َي ْل َع ُبوا َح َّتى ُي َال ُقوا َي ْو َم ُھ ُم ا َّلذِي ُي َ
أوائل ھذه السورة ذلك اليوم « .1
الترابط بين سورة الجاثية وسورة الدخان :
اختتمت سورة الدخان بأن  تعالى أنزل القرآن عربيا بلسان النبي )صلى  عليه
ِfب إِ َّن ُھfم ُّم ْر َت ِق ُبfونَ (( 58 }:
ار َتق ْ
وسلم( ولسان قومه َ )) :فإِ َّن َما َي َّس ْر َناهُ ِبل َِسا ِن َك َل َع َّل ُھ ْم َي َت َذ َّك ُرونَ َ .ف ْ
–  . { 59فناسب ابتداء ھذه السورة بأن نزول القرآن الكريم من  تعالى للحث على إتباعه
َّ
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم(( . { 2 – 1 }:
ب مِنَ ِ ا ْل َع ِز ِ
واإليمان به )) :حم َ .ت ِ
يز ا ْل َحك ِ
س ْر َنا ُه
يقول أبو حيان » :مناسبة أولھا آلخر ما قبلھا في غاية الوضوح  .قال َ )) :فإِ َّن َما َي َّ
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ب(( « .2
ِبل َ
ِسا ِن َك((  ،وقال )) :حم َ .ت ِ
الترابط بين سورة االحقاف وسورة الجاثية :
وجه اتصال سورة األحقاف بخاتمة سورة الجاثية أنه تعالى ختم الجاثية بذكر التوحيد
وذم الشرك َ )) :ذلِ ُكم ِبأ َ َّن ُك ُم ا َّت َخ ْذ ُت ْم آ َيا ِ
ت َّ ِ ھ ُُزواً َو َغ َّر ْت ُك ُم ا ْل َح َياةُ ال ُّد ْن َيا َفا ْل َي ْو َم َال ُي ْخ َر ُجونَ ِم ْن َھfا
السَ fم َاوا ِ
ض َر ِّب ا ْل َعffا َلمِينَ َ .و َلُ fه ا ْل ِك ْب ِر َيffاء ِفffي
ت َو َر ِّب ْاألَ ْر ِ
َو َال ُھْ fم ُي ْسَ fت ْع َت ُبونَ َ .فلِ َّلِ fه ا ْل َح ْمُ fد َر ِّب َّ
ض َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
الس َم َاوا ِ
يز ا ْل َحكِي ُم(( . { 37 – 35 }:
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
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وافتتح األحقاف بالتوحيد  ،ثم بالتوبيخ ألھل الشرك من العبيد )) :حfم َ .ت ْن ِزيfل ُ ا ْل ِك َتfا ِ
ب
َّ
الس َم َاوا ِ
س ًّمى َوا َّلذِينَ
ض َو َما َب ْي َن ُھ َما إِ َّال ِبا ْل َحقِّ َوأَ َج ٍل ُّم َ
ت َو ْاألَ ْر َ
ِيم َ .ما َخ َل ْق َنا َّ
مِنَ ِ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َحك ِ
ضونَ (( . { 3 – 1 } :
َك َف ُروا َع َّما أُنذ ُِروا ُم ْع ِر ُ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أولھا لما قبلھا  ،أن في آخر ما قبلھا َ )) :ذلِ ُكfم ِبfأ َ َّن ُك ُم ا َّت َخ ْfذ ُت ْم
ت َّ ِ ھ ُُزواً(( وقلتم  :إنه )عليه الصالة والسالم( اختلقھا  .فقال تعالى )) :حم َ .ت ْن ِزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
آ َيا ِ
ب
َّ
ِيم((  ،وھاتان الصفتان ھما آخر تلك  ،وھما أول ھذه « .1
مِنَ ِ ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َحك ِ
الترابط بين سورة محمد وسورة األحقاف :
المناسبة بين افتتاحية سورة محمد وخاتمة سورة األحقاف واضحة جلية  ،فھناك اتصال
وتالحم بينھما بحيث لو سقطت من البين البسملة  ،لكانا كاآلية الواحدة آخذا بعضھا بعنق بعض
جل َّل ُھْ fم َكfأَ َّن ُھ ْم
الر ُ
ص َب َر أ ُ ْولُوا ا ْل َع ْز ِم مِنَ ُّ
اص ِب ْر َك َما َ
 .اختتمت سورة األحقاف َ )) :ف ْ
س ِfل َو َال َت ْسَ fت ْع ِ

ار َب َال ٌغ َف َھلْ ُي ْھ َل ُك إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ (( 35} :
س َ
وعدُونَ َل ْم َي ْل َب ُثوا إِ َّال َ
َي ْو َم َي َر ْونَ َما ُي َ
اع ًة ِّمن َّن َھ ٍ
ضلَّ أَ ْع َما َل ُھ ْم(( . {1} :
يل َّ ِ أَ َ
صدُّوا َعن َ
{  .وافتتحت سورة محمد )) :ا َّلذِينَ َك َف ُروا َو َ
س ِب ِ
يقول فخر الدين الرازي  » :أول ھذه السورة مناسب آلخر السورة المتقدمة فإن آخرھا
قوله تعالى َ )) :ف َھلْ ُي ْھ َل ُك إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ ((  ،فإن قال قائل كيف يھلك الفاسق وله أعمال
صالحة كإطعام الطعام وصلة األرحام وغير ذلك ؟ مما ال يخلو عنه اإلنسان في طول عمره
يل َّ ِ أَ َ
فيكون في إھالكه إھدار عمله  ...قال تعالى )) :ا َّل fذِينَ َك َفfُ fروا َو َ
ص fدُّوا َعffن َسfِ fب ِ
ض fل َّ
أَ ْع َما َل ُھ ْم((  ،أي لم يبق لھم عمل ولم يوجد فلم يمتنع اإلھالك « .2
الترابط بين سورة الفتح وسورة محمد :
إنه لما تقدم قوله تعالى  )) :ھَاأَن ُت ْم ھَؤُ َالء ُتدْ َع ْونَ لِ ُتن ِف ُقوا ِفي َس ِب ِ
يل َّ ِ َفمِن ُكم َّمن َي ْب َخfل ُ
َو َمن َي ْب َخلْ َفإِ َّن َما َي ْب َخل ُ َعن َّن ْفسِ ِه َو َّ ُ ا ْل َغن ُِّي َوأَن ُت ُم ا ْل ُف َق َراء َوإِن َت َت َو َّل ْوا َي ْس َت ْب ِدلْ َق ْوما ً َغ ْي َر ُك ْم ُث َّم َال
َي ُكو ُنوا أَ ْم َثا َل ُك ْم ((  . { 38 }:وھي خطاب لكفار قريش أخبر سبحانه رسوله )صلى  عليه
وسلم( بالفتح العظيم )) :إِ َّنا َف َت ْح َنا َل َك َف ْتحا ً ُّم ِبينا ً(( . {1} :
يقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا لما قبلھا أنه تقدم َ )) :وإِن َت َت َو َّل ْfوا(( اآلية  ،وھي
خطاب لكفار قريش  ،أخبر رسوله بالفتح العظيم  ،وأنه بھذا الفتح حصل االستبدال  ،وآمن كل
من كان بھا  ،وصارت مكة دار إيمان  .ولما قفل رسول  )صلى  عليه وسلم( من صلح
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الحديبية  ،تكلم المنافقون وقالوا  :لو كان محمد نبيا ً ودينه حق  ،ما صد عن البيت  ،ولكان فتح
مكة  .فأكذبھم  تعالى  ،وأضاف عز وجل الفتح إلى نفسه  ،إشعاراً بأنه من عند  « .1
الترابط بين سورة الحجرات وسورة الفتح :
َّ
ار ُر َح َماء َب ْي َن ُھ ْم
اختتمت سورة الفتح ُّ )) :م َح َّم ٌد َّر ُ
سول ُ ِ َوا َّلذِينَ َم َع ُه أَشِ دَّ اء َع َلى ا ْل ُك َّف ِ
fجو ِد َذلَِ fك
س ُ
ض َوانا ً سِ ي َما ُھ ْم فِfي ُو ُجfو ِھ ِھم ِّمfنْ أَ َث ِfر ال ُّ
ضالً ِّمنَ َّ ِ َو ِر ْ
س َّجداً َي ْب َت ُغونَ َف ْ
َت َرا ُھ ْم ُر َّكعا ً ُ
ش ْطأَهُ َف َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َ
سfو ِق ِه
اس َت ْغ َل َظ َف ْ
آز َرهُ َف ْ
اسَ fت َوى َع َلfى ُ
َم َثلُ ُھ ْم فِي ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُھ ْم فِي ْاإلِن ِج ِ
اع لِ َيغ َ
ب ُّ
ت مِْ fن ُھم َّم ْغف َِfر ًة َوأَ ْجfراً
الصfال َِحا ِ
fار َو َعfدَ َّ ُ ا َّلfذِينَ آ َم ُنfوا َو َع ِملُfوا َّ
ِيظ ِب ِھ ُم ا ْل ُك َّف َ
الز َّر َ
ج ُ
ُي ْع ِ
َعظِ يما ً ((  . { 29 }:وافتتحت سورة الحجراتَ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfوا َال ُت َقfدِّ ُموا َبْ fينَ َيfدَ يِ َّ ِ
ِيع َعلِي ٌم(( . { 1 }:
سم ٌ
سولِ ِه َوا َّت ُقوا َّ َ إِنَّ َّ َ َ
َو َر ُ
يقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا ظاھرة  ،ألنه ذكر رسول  صلى
الصال َِحا ِ
ت(( فربما صدر من
 عليه وسلم وأصحابه  ،ثم قال َ )) :و َعدَ َّ ُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
المؤمن عامل الصالحات بعض شيء مما ينبغي أن ينھى عنه  ،فقال تعالى َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ
سولِ ِه((  .وكانت عادة العرب  ،وھي إلى اآلن االشتراك في
آ َم ُنوا َال ُت َقدِّ ُموا َبيْنَ يَدَ يِ َّ ِ َو َر ُ
اآلراء  ،وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب  ،فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب
الشريعة بعض ذلك « .2

الترابط بين سورة ق وسورة الحجرات :
الس َ fم َاوا ِ
fير ِب َمffا
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َّ ُ َبصِ ٌ f
fب َّ
اختتمت سورة الحجرات )) :إِنَّ َّ َ َي ْع َل ُ fم َغ ْيَ f
آن ا ْل َم ِجي ِد َ .بلْ َع ِج ُبوا أَن َجاء ُھ ْم ُمنذ ٌِر ِّم ْن ُھ ْم
َت ْع َملُونَ ((  . {18} :وافتتحت سورة ق )) :ق َوا ْل ُق ْر ِ
َف َقال َ ا ْل َكاف ُِرونَ ھ ََذا َ
يب(( . { 2 – 1 }:
ش ْي ٌء َع ِج ٌ
يقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا  ،أنه تعالى أخبر أن أولئك الذين
قالوا آمنا  ،لم يكن إيمانھم حقا ً  ،وانتفاء إيمانھم دليل على إنكار نبوة الرسول صلى  عليه
وسلم  ،فقال َ )) :بfلْ َع ِج ُبfوا أَن َجfاء ُھ ْم ُمنfذ ٌِر ِّمْ fن ُھ ْم ((  .وعدم اإليمان أيضا ً يدل على إنكار
البعث  ،فلذلك أعقبه به « .3
الترابط بين سورة الذاريات وسورة ق :
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اختتمت سورة ق ببيان حشر الناس وجمعھم في موقف الحساب في قوله تعالى َ )) :ي ْfو َم
ض َع ْن ُھ ْم سِ َراعا ً َذلِ َك َح ْ
َت َ
fير َ .ن ْحfنُ أَ ْع َلُ fم ِب َمfا َي ُقولُfونَ َو َمfا أَنfتَ َع َلْ fي ِھم
ش ٌfر َع َل ْي َنfا َيسِ ٌ
ش َّققُ ْاألَ ْر ُ
اف َوعِ ي ِد((  . { 45 – 44 }:وافتتحت سورة الذارياتَ )) :و َّ
الذ ِار َيا ِ
ت
آن َمن َي َخ ُ
ار َف َذ ِّك ْر ِبا ْل ُق ْر ِ
ِب َج َّب ٍ
ت ُي ْسffراً َ .فا ْل ُم َق ِّسَ fما ِ
ار َيffا ِ
َذ ْرواً َ .فا ْل َحffام َِال ِ
صffادِقٌ َ .وإِنَّ
وعfدُونَ َل َ
ت أَ ْمffراً  .إِ َّن َمffا ُت َ
ت ِو ْقffراً َ .فا ْل َج ِ
الدِّ ينَ َل َواق ٌِع (( . { 6 – 1 }:
يقول فخر الدين الرازي  » :أول ھذه السورة مناسب آلخر ما قبلھا ؛ وذلك ألنه تعالى
لما بيّن الحشر بدالئله وقال َ )) :ذلِ َك َح ْ
fار(( ،
ش ٌر َع َل ْي َنا َيسِ ٌ
ير((  ،وقال َ )) :و َما أَنfتَ َع َلْ fي ِھم ِب َج َّب ٍ
أي تجبرھم وتلجئھم إلى اإليمان إشارة إلى إصرارھم على الكفر بعد إقامة البرھان وتالوة
القرآن عليھم لم يبق إال اليمين فقال َ )) :و َّ
ار َيfا ِ
ت َذ ْرواً َ .فا ْل َحام َِال ِ
الذ ِار َيا ِ
ت ُي ْسfراً .
ت ِو ْقراً َ .فا ْل َج ِ
َفا ْل ُم َق ِّس َما ِ
صادِقٌ (( « .1
وعدُونَ َل َ
ت أَ ْمراً  .إِ َّن َما ُت َ
آن َمfن
ويقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا أنه قال َ )) :ف َfذ ِّك ْر ِبfا ْل ُق ْر ِ
صادِقٌ َ .وإِنَّ الدِّ ينَ َل َواق ٌِع(( « .2
وعدُونَ َل َ
اف َوعِي ِد((  .وقال أول ھذه بعد القسم )) :إِ َّن َما ُت َ
َي َخ ُ
الترابط بين سورة الطور وسورة الذاريات :
اختتمت سورة الذاريات َ )) :فإِنَّ لِ َّلذِينَ َظ َل ُموا َذ ُنوبا ً ِّم ْثل َ َذ ُنو ِ
ون
ب أَ ْ
اب ِھ ْم َف َال َي ْس َت ْع ِجلُ ِ
ص َح ِ
وعfدُونَ ((  ، { 60 – 59 }:وافتتحت سورة الطور :
َ .ف َو ْيfل ٌ ِّل َّلfذِينَ َك َفfُ fروا ِمffن َيfْ fو ِم ِھ ُم ا َّلfذِي ُي َ
)) َو ُّ
ور  .فِي َرقٍّ َّمن ُ
ور َ .وا ْل َب ْي ِ
ور َ .و ِك َتا ٍ
fوعَ .وا ْل َب ْح ِfر
fور َ .و َّ
ت ا ْل َم ْع ُم ِ
ش ٍ
ب َّم ْس ُط ٍ
الط ِ
السْ fقفِ ا ْل َم ْر ُف ِ
اب َر ِّب َك َل َواق ٌِع(( . { 7 – 1} :
ور  .إِنَّ َع َذ َ
ا ْل َم ْس ُج ِ
يقول أبو حيان  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا ظاھرة  ،إذ في آخر تلك َ )) :فffإِنَّ لِ َّلfذِينَ
َظ َل ُمffوا َذ ُنوب fا ً ِّم ْث fل َ َذ ُنffو ِ
اب َر ِّب َ fك
اب ِھ ْم (( }سورة الذاريات  ، {59:وقال ھنا )) :إِنَّ َعfَ fذ َ
صَ f
ب أَ ْ
fح ِ
َل َواق ٌِع(( « . 3
الترابط بين سورة النجم وسورة الطور :
fوم((}{49
س ِّب ْح ُه َوإِدْ َب َ
اختتمت سورة الطور بالحديث عن النجومَ )) :ومِنَ ال َّل ْي ِل َف َ
fار ال ُّن ُج ِ
صا ِح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى(( . { 2 – 1} :
ضل َّ َ
وافتتحت سورة النجم َ )) :وال َّن ْج ِم إِ َذا ھ ََوى َ .ما َ
يقول فخر الدين الرازي  » :أول ھذه السورة مناسب آلخر ما قبلھا لفظا ً ومعنى  ،أما
اللفظ فألن ختم الطور بالنجم  ،وافتتاح ھذه بالنجم مع واو القسم  ،وأما المعنى فنقول   :تعالى
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وم((  ،بيّن له أنه جزأه في
لما قال لنبيّه )صلى  عليه وسلم( )) َومِنَ ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح ُه َوإِدْ َب َ
ار ال ُّن ُج ِ
أجزاء مكايدة النبي )صلى  عليه وسلم(  ،بالنجم « .1
ويقول أبو حيان  » :مناسبتھا آلخر ما قبلھا ظاھرة ؛ ألنه قال )) :أَ ْم َي ُقولُونَ َت َق َّو َل ُه َبfل
َّال ُي ْؤ ِم ُنfffونَ (( }سورة الطور  ، {33 :أي اختلق القرآن ونسبوه إلى الشعر  ،وقالوا كاھن
ومجنون فاقسم تعالى أنه )صلى  عليه وسلم( ما ضل  ،وأن ما يأتي به ھو وحي من «.2
الترابط بين سورة القمر وسورة النجم :
الصلة بين سورة القمر وسورة النجم صلة جلية  ،فقد اختتمت سورة النجم )) :أَ ِز َفfتْ
ُون َّ ِ َكاشِ َف ٌة  .أَ َفمِfنْ ھ ََfذا ا ْل َحfدِي ِ
fح ُكونَ َو َال َت ْب ُكfونَ .
ض َ
ث َت ْع َج ُبfونَ َ .و َت ْ
ْاآل ِز َف ُة َ .ل ْي َ
س َل َھا مِن د ِ
اع ُبfدُوا((  . { 62 – 57 }:وافتتحت سورة القمر )) :ا ْق َت َر َبِ f
ت
fجدُوا ِ َّ ِ
َ Zو ْ
اسُ f
سffا ِمدُونَ َ .ف ْ
َوأَنُ fت ْم َ
اع ُة َوان َ
شقَّ ا ْل َق َم ُر(( . { 1 }:
الس َ
َّ
يقول أبو حيان  » :مناسبة أول السورة آلخر ما قبلھا ظاھرة  ،قال )) :أَ ِز َفfتْ ْاآل ِز َف ُfة((
وقال )) :ا ْق َت َر َب ِ
اع ُة(( «  .3فأزف بمعنى اقترب .
الس َ
ت َّ
الترابط بين سورة الرحمن وسورة القمر :
الصلة بين السورتين صلة قوية وواضحة  ،فسورة القمر اختتمت  )) :فِfي َم ْق َعِ fد صِ fدْ ٍق
الر ْحمَنُ (( . { 1 }:
عِ ندَ َملِيكٍ ُّم ْق َتد ٍِر((  . { 55 }:وافتتحت سورة الرحمن َّ )) :
يقول فخر الدين الرازي  » :إن أول ھذه السورة مناسب آلخر ما قبلھا حيث قال في
آخر تلك السورة )) :عِ نffدَ َملِيffكٍ ُّم ْق َتfد ٍِر((  ،واالقتدار إشارة إلى الھيبة والعظمة وقال ھھنا :
الر ْح َمنُ (( أي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار  ،رحمن منعم غافر لألبرار
)) َّ
« .4
ويقول أبو حيان  » :مناسبة ھذه السورة لما قبلھا  :أنه لما ذكر مقر المتقين  ،في جنات
ونھر  ،عند مليك مقتدر ،ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة  ،ثم ذكر مقر الفريقين على جھة
اإلسھاب إذ كان في آخر السورة ذكره على جھة االختصار واإليجاز « .5
الترابط بين سورة الواقعة وسورة الرحمن :
قسمت سورة الرحمن الناس إلى ثالث أصناف في اليوم اآلخر  ،الصنف األول
المجرمون المكذبون بالبعث  ،ومصيرھم إلى جھنم  ،والثاني السابقون وھم أھل التقوى  ،ولھم
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جنتان  ،والثالث  :أھل اليمين  ،ولھم جنتان أدنى من جنتي السابقين  .وافتتحت سورة الواقعة
بذكر األصناف الثالثة المذكورة في سورة الرحمن .
يقول فخر الدين الرازي  » :أما تعلق ھذه السورة بما قبلھا  ،فذلك من وجوه أحدھا :
أن تلك السورة مشتملة على تعديد النعم على اإلنسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن
التكذيب كما مر  ،وھذه السورة مشتملة على ذكر الجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب
وكفر .
ثانيھا  :أن تلك السورة متضمنة للتنبيھات بذكر اآلالء في حق العباد  ،وھذه السورة
كذلك لذكر الجزاء في حقھم يوم التناد .
ثالثھا  :أن تلك السورة سورة إظھار الرحمة وھذه السورة سورة إظھار الھيبة على
عكس تلك السورة مع ما قبلھا .
وأما تعلق األول باآلخر ففي آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب النفي
واإلثبات  ،وفي أول ھذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيھا من المثوبات والعقوبات  ،وكل واحد
منھما يدل على علو اسمه وعظمة شأنه  ،وكمال قدرته وعز سلطانه « .1
ويقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا لما قبلھا أن ما قبلھا تضمن العذاب للمجرمين
والنعيم للمؤمنين  ،وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين  ،وجنتي بعض  ،بقوله )من دونھما
جنتان( فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن فاضل  .وھكذا جاء ابتداء ھذه
السورة من كونھم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة  ،وسباق وھو المقربون  ،وأصحاب اليمين
والمكذبون المختتم بھم آخر ھذه السورة « .2
الترابط بين سورة المجادلة وسورة الحديد :
ختم  سورة الحديد بذكر فضله على من يشاء من عباده )) :لَِ fئ َّال َي ْع َلَ fم أَھْ fل ُ ا ْل ِك َتfا ِ
ب أَ َّال
ضل َ ِب َي ِد َّ ِ ُي ْؤتِي ِه َمن َي َ
َي ْقد ُِرونَ َع َلى َ
fيم((
شا ُء َو َّ ُ ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل َّ ِ َوأَنَّ ا ْل َف ْ
ش ْيءٍ ِّمن َف ْ
ض ِfل ا ْل َعظِ ِ
. {29 }:
سfم َِع َّ ُ َق ْfول َ ا َّلتِfي ُت َجا ِدلَُ fك
وافتتح سورة المجادلة ببيان فضله في إجابة الدعوة َ )) :قدْ َ
فِي َز ْو ِج َھا َو َت ْ
او َر ُك َما إِنَّ
ش َتكِي إِ َلى َّ ِ َو َّ ُ َي ْس َم ُع َت َح ُ
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يقول البقاعي  » :لما ختم الحديد بعد إثبات عجز الخلق بعظيم الفضل له سبحانه ،
وكان سماع أصوات جميع الخالئق من غير أن يشغل صوت عن صوت وكالم عن كالم من
الفضل العظيم « .1
الترابط بين سورة الحشر وسورة المجادلة :
في آخر سورة المجادلة بيّن  غلبته ورسوله ألعدائھم وامتناع المؤمنين من مواالتھم:
سfو َل ُه َو َل ْfو َكfا ُنوا آ َبfاء ُھ ْم أَ ْو
)) َال َت ِج ُد َق ْوما ً ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
اَ Zوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِِر ُي َfوادُّونَ َمfنْ َحfادَّ َّ َ َو َر ُ
َ
وح ِّم ْنُ fه َو ُيfدْ ِ
خلُ ُھ ْم
أَ ْب َناء ُھ ْم أَ ْو إِ ْخ َوا َن ُھ ْم أَ ْو َعشِ َ
ير َت ُھ ْم أُ ْو َل ِئ َك َك َت َب فِfي ُقلُ ِ
fوب ِھ ُم ْاإلِي َمfانَ َوأ َّيfدَ ھُم ِب ُfر ٍ
َج َّنا ٍ
ب َّ ِ أَ َال إِنَّ
ضوا َع ْن ُه أُ ْو َل ِئ َك ح ِْز ُ
ار َخالِدِينَ فِي َھا َرضِ َي َّ ُ َع ْن ُھ ْم َو َر ُ
ت َت ْج ِري مِن َت ْح ِت َھا ْاألَ ْن َھ ُ
Z
ح ِْز َب َّ ِ ُھ ُم ا ْل ُم ْفل ُِحونَ ((  . { 22} :وفي أول الحشر ذكر ما يدل على ھذه الغلبة َ )) :سَّ fب َح ِ َّ ِ
ض َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
الس َم َاوا ِ
يز ا ْل َحكِي ُم  .ھ َُfو ا َّلfذِي أَ ْخ َfر َج ا َّلfذِينَ َك َف ُfروا مِfنْ أَھْ ِfل
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
َما فِي َّ
َّ ِ

ار ِھ ْم ِألَ َّو ِل ا ْل َح ْ
ا ْل ِك َتا ِ
صfو ُن ُھم مِّfنَ
ش ِfر َمfا َظ َننُ fت ْم أَن َي ْخ ُر ُجfوا َو َظ ُّنfوا أَ َّن ُھfم َّمfان َِع ُت ُھ ْم ُح ُ
ب مِن ِد َي ِ
َفأ َ َتffا ُھ ُم َّ ُ ِمffنْ َح ْيُ f
fب ُي ْخ ِر ُبffونَ ُب ُيffو َت ُھم ِبأَ ْيfدِي ِھ ْم َوأَ ْيfدِي
الر ْعَ f
fوب ِھ ُم ُّ
fث َلْ fم َي ْح َتسِ ُ fبوا َو َقfَ fذ َ
ف ِفffي ُقلُِ f
ار(( . { 2 – 1 }:
اع َت ِب ُروا َيا أُولِي ْاألَ ْب َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َف ْ
ص ِ

يقول أبو حيان  » :مناسبتھا لما قبلھا أنه لما ذكر حال المنافقين واليھود  ،وتولي
بعضھم بعضا  ،ذكر أيضا ما حل باليھود من غضب  عليھم  ،وجالئھم  ،وإمكان  تعالى
رسوله )صلى  عليه وسلم( ممن حاد  ورسوله  ،ورام الغدر بالرسول وأظھر العداوة
بحلفھم مع قريش « .2

الترابط بين سورة الممتحنة وسورة الحشر :
اشتمل آخر الحشر على إبراز أسماء  الحسنى وصفاته العليا ُ )) :ھfَ fو َّ ُ ا ْل َخffالِقُ
ض َوھَُ ffو ا ْل َع ِزيُ f
السَ ffم َاوا ِ
ffز
ت َو ْاألَ ْر ِ
ئ ا ْل ُم َ
ffار ُ
سِّ fffب ُح َلُ ffه َمffا ِفfffي َّ
ص ِّffو ُر َلُ fffه ْاألَ ْسَ ffماء ا ْل ُح ْسَ ffنى ُي َ
ا ْل َب ِ

ا ْل َحكِي ُم((} . {24وأول سورة الحشر حرمة موادة من لم يعترف بتلك األسماء َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ
خ ُذوا َعد ُِّوي َو َعد َُّو ُك ْم أَ ْولِ َياء ُت ْل ُقونَ إِ َل ْي ِھم ِبfا ْل َم َودَّ ِة َو َقfدْ َك َف ُfروا ِب َمfا َجfاء ُكم ِّمfنَ ا ْل َحfقِّ
آ َم ُنوا َال َت َّت ِ

سfِ fبيلِي َوا ْبت َِغffاء
سffول َ َوإِ َّيffا ُك ْم أَن ُت ْؤ ِم ُنffوا ِبِ َّ f
fاَ Zر ِّب ُك ْ fم إِن ُكن ُ fت ْم َخfَ fر ْج ُت ْم ِج َھffاداً ِفffي َ
الر ُ
ُي ْخ ِر ُجffونَ َّ
ضاتِي ُتسِ ُّرونَ إِ َل ْي ِھم ِبfا ْل َم َودَّ ِة َوأَ َنfا أَ ْع َلُ fم ِب َمfا أَ ْخ َف ْيُ fت ْم َو َمfا أَ ْع َلنُ fت ْم َو َمfن َي ْف َع ْلُ fه مِfن ُك ْم َف َقfدْ َ
َم ْر َ
ضfل َّ
يل((  . {1}:يقول فخر الدين الرازي  » :وأما تعلق األول باآلخر فظاھر  ،لما أن
س َواء َّ
َ
الس ِب ِ
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آخر تلك السورة يشتمل على الصفات الحميدة لحضرة  تعالى من الوحدانية وغيرھا  ،وأول
ھذه السورة مشتمل على حرمة االختالط مع من لم يعترف بتلك الصفات (( .1
ويقول أبو حيان  )) :مناسبة ھذه السورة لما قبلھا  :أنه لما ذكر فيما قبلھا حالة المنافقين
والكفار  ،افتتح ھذه بالنھي عن مواالة الكفار والتودّد إليھم « .2
الترابط بين سورة الصف وسورة الممتحنة :
اختتمت سورة الممتحنة بالنھي عن موالة أعداء  َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلِ fذينَ آ َم ُنfوا َال َت َت َو َّل ْfوا
fحا ِ
fور(( .{ 13 }:
ص َ
fار مِfنْ أَ ْ
ِس ا ْل ُك َّف ُ
سوا مِنَ ْاآلخ َِر ِة َك َمfا َيfئ َ
َق ْوما ً َغضِ َب َّ ُ َع َل ْي ِھ ْم َقدْ َي ِئ ُ
ب ا ْل ُق ُب ِ
وافتتحت سورة الصف ببيان ما يقتضيه التخلي عن تلك المواالة وھو التنزيه  Gعز وجل :
ض َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
الس َم َاوا ِ
يز ا ْل َحكِي ُم(( . { 1 }:
)) َس َّب َح ِ َّ ِ
ت َو َما فِي ْاألَ ْر ِ
َ Zما فِي َّ
يقول فخر الدين الرازي  » :كأنه قال  :إن كان الكفرة بجھلھم يصفون لحضرتنا
المقدسة بما ال يليق بالحضرة فقد كانت المالئكة وغيرھم من اإلنس والجن يسبحون
لحضرتنا« .3ويقول أبو حيان األندلسي  » :مناسبتھا اآلخر السورة قبلھا أن في آخر تلك َ )) :يfا
أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َال َت َت َو َّل ْوا َق ْوما ً َغضِ َب َّ ُ َع َل ْي ِھ ْم((  ،فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينھم  ،فحض
تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءھم « .4
الترابط بين سورة التحريم وسورة الطالق :
المناسبة بين السورتين جلية فكلتا السورتين تتناوالن مشكالت الزوجية وعلى األخص
مشكلة الطالق  ،يقول فخر الدين الرازي  » :أما التعلق بما قبلھا  ،فذلك الشتراكھما في
األحكام المخصوصة بالنساء  ،واشتراك الخطاب بالطالق في أول تلك السورة مع الخطاب
بالتحريم في أول ھذه السورة لما كان الطالق في األكثر من الصور أو في الكل كما ھو مذھب
البعض مشتمالً على تحريم ما أحل   ،وأما األول باآلخر  ،فألن المذكور في آخر تلك السورة
 ،يدل على عظمة حضرة  تعالى  ،كما أنه يدل على كمال قدرته وكمال علمه ،لما كان خلق
السموات واألرض وما فيھما من الغرائب والعجائب مفتقراً إليھما وعظمة الحضرة مما ينافي
القدرة على تحريم ما أحل  « .5
الترابط بين سورة المطففين وسورة االنفطار :
االتصال بينھما واضح وھو أن سورة االنفطار ختمت بصفة حال يوم القيامة  ،وافتتحت
سورة المطففين بذكر المقادير والحساب  ،يقول فخر الدين الرازي  » :اتصال أول ھذه السورة
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بآخر السورة المتقدمة ظاھر ؛ ألنه تعالى بين في آخر تلك السورة أن يوم القيامة يوم من صفته
 ، 19 : ((Zوذلك يقتضي تھديداً عظيما ً
س َ
شْ fيئا ً َو ْاألَ ْمfُ fر َي ْو َم ِئٍ fذ ِ َّ ِ
أنه )) َيfْ fو َم َال َت ْملُِ fك َن ْفٌ f
fس ِّلَ fن ْف ٍ
للعصاة  ،فلھذا أتبعه بقوله َ )) :و ْيل ٌ ِّل ْل ُم َط ِّففِينَ ((  ، 1 :والمراد الزجر عن التطفيف « .1ويقول
البقاعي  » :لما ختم االنفطار بانقطاع األسباب وانحسام األنساب يوم الحساب وأبلغ في التھديد
بيوم الدين  ،وأنه ال أمر ألحد معه  ،وذكر األشقياء والسعداء ،وكان أعظم ما يدور بين العباد
المقادير « .2
الترابط بين سورة الزلزلة وسورة البينة :
لما ختم  تعالى سورة البينة بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما عملوه في
موطن الفناء  ،ويبين فخر الدين الرازي ارتباط السورتين من وجھين  » :أحدھا  :أنه تعالى لما
قال َ )) :ج َزاؤُ ُھ ْم عِ ندَ َر ِّب ِھ ْم(( سورة البينة  ، 8 :فكأن المكلف قال  :ومتى يكون ذلك يا رب فقال
)) :إِ َذا ُز ْل ِز َل ِ f
ض ِز ْل َزا َل َھffا(( سورة الزلزلة  ، 1 :فالعالمون كلھم يكونون في الخوف ،
ت ْاألَ ْر ُ
وأنت في ذلك الوقت تنال جزاءك وتكون آمنا ً فيه ..
وثانيھا  :أنه تعالى لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن
يزيد في وعيد الكافر  ،فقال  :أجازيه حين يقول الكافر السابق ذكره  :ما لألرض تزلزل «.3
والوجه األول ذھب إليه أبو حيان .4
توجيه المعنى لبيان االتحاد الموضوعي بين السور
من المواضع التي أوالھا علماء المناسبة العناية مناسبة كل سورة للسورة السابقة عليھا
 ،وبيان عالقة مقاصد السور بعضھا ببعض وتصاعد معانيھا  ،وھذا يدل على أن الترابط القائم
بين سور القرآن الكريم ليس ترابطا منحصرا في مناسبة أول السورة مع خاتمة ما قبلھا ،بل
األمر أكبر من ذلك  .وقد ابتدأ القرآن بسورة الفاتحة وھي أم الكتاب  ،وبعدھا سورة البقرة التي
fب فِيِ fه
fاب الَ َر ْي َ
نفى فيھا الريب عن ھذا الكتاب  ،وأنه ھدى للمتقين في قوله تعالى َ )) :ذلَِ fك ا ْل ِك َت ُ
ُھدًى ِّل ْل ُم َّتقِينَ (( . { 2 }:
واستدل على ذلك فيما تبعھا من السور  :سورة آل عمران  ،وسورة النساء  ،وسورة
المائدة  ،وسورة األنعام  ،وسورة األعراف  ،وسورة األنفال  ،وسورة التوبة  .ثم ابتدأ مرحلة
جديدة في سورة يونس بقوله تعالى )) :الfر ِت ْلَ fك آ َيfاتُ ا ْل ِك َتfا ِ
ِfيم((  ، { 1 }:بإثبات حكمته
ب ا ْل َحك ِ
 - 1م  .ن 88 / 31
 - 2ﻧظم الدرر في تناسب اآليات والسور 354 / 8
 - 3التفسير الكبير 57 / 32
 - 4البحر المحيط 496 / 8
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يfر(( { 1} :
ب أ ُ ْح ِك َمتْ آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّ
وسورة ھود في قوله تعالى )) :ا َلر ِك َتا ٌ
ِfيم َخ ِب ٍ
ص َلتْ مِن َّلfدُنْ َحك ٍ
واتبع ذلك دليله  :في سورة يوسف  ،وسورة الرعد وسورة إبراھيم  ،وسورة الحجر  ،وسورة
النحل  ،وسورة اإلسراء  ،وسورة الكھف  ،وسورة مريم  ،وسورة طه  ،وسورة األنبياء ،
وسورة الحج  ،وسورة المؤمنين  ،وسورة النور  ،وسورة الفرقان  ،وسورة الشعراء ،وسورة
النمل  ،وسورة القصص  ،وسورة العنكبوت  ،إلى أن ختم في سورة الروم .
وابتدأ دورا جديدا على وجه أضخم من األول  ،فوصف الكتاب في سورة لقمان بما
وصفه في سورة يونس وقال )) :الم ِ .ت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم ُ .ھ ًدى َو َر ْح َم ًة ِّل ْل ُم ْحسِ نِينَ ((-1}:
ب ا ْل َحك ِ
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ب َال َر ْي َب فِي ِه مِن َّر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ
 {3والتالية لھا سورة السجدة في قوله تعالى )) :الم َ .ت ِ
ِير ِّمffن َق ْبلِ َ fك َل َع َّل ُھ ْ fم
 .أَ ْم َي ُقولُffونَ ا ْف َتfَ fراهُ َب fلْ ُھfَ fو ا ْل َحffقُّ ِمffن َّر ِّب َ fك لِ ُتن fذ َِر َق ْوم fا ً َّمffا أَ َت fاھُم ِّمffن َّن fذ ٍ
َي ْھ َتfدُونَ ((  ، {3 – 1} :أثبتت تنزيله  ،ونفي الريب عن أنه من عنده  ،وأثبتت أنه الحق ،
واستمر فيما بعد ھذا من السور مناظرا في األغلب لما مضى كما يعرف ذلك باإلمعان في
التذكر والتأمل والتدبر .1
وھذا التتابع بين السور يدل على تتابع الموضوعات المطروحة في كل سورة ،
وارتباطه بالتجاور بين السور  ،وقد تكون السورة المتقدمة مكية والسورة التي بعدھا مدنية .
ويضع السيوطي قاعدة للتناسب المعنوي بينھا  » :إذا وقعت سورة مكية بعد سورة
مدنية  ،افتتح أولھا بالثناء على   ،كاألنعام بعد المائدة  ،واإلسراء بعد النحل  ،والفرقان بعد
النور  ،وسبأ بعد األحزاب  ،والحديد بعد الواقعة  ،وتبارك بعد التحريم  ،لما في ذلك من
اإلشارة إلى نوع استقالل  ،وإلى االنتقال من نوع إلى نوع « .2
موضوعات سورة البقرة وسورة الفاتحة
ھناك مناسبة ظاھرة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة  ،فسورة الفاتحة اشتملت على
أحكام اإللوھية والعبودية  ،وطلب الھداية إلى الصراط المستقيم  ،وجاءت سورة البقرة ففصلت
مقاصد سورة الفاتحة  ،وأوضحت ما اشتملت عليه :
 ، { 2 }: (( Zوفصّل في سورة البقرة ،
 -1أجمل الحمد في سورة الفاتحة  )) :ا ْل َح ْم ُد ّ ِ
ان َف ْل َي ْس َت ِجي ُبو ْا
يب أُ ِج ُ
سأ َ َل َك عِ َبادِي َع ِّني َفإِ ِّني َق ِر ٌ
في قوله تعالى َ )) :وإِ َذا َ
اع إِ َذا دَ َع ِ
يب دَ ْع َو َة الدَّ ِ
لِي َو ْل ُي ْؤ ِم ُنو ْا ِبي َل َع َّل ُھ ْم َي ْر ُ
ف ّ ُ َن ْفسا ً إِالَّ ُو ْس َع َھا
شدُونَ (( . {186} :وفي قوله تعالى  )) :الَ ُي َك ِّل ُ
ص را ً
س َبتْ َر َّب َنا الَ ُت َؤاخ ِْذ َنا إِن َّنسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َطأْ َنا َر َّب َنا َوالَ َت ْح ِملْ َع َل ْي َنا إِ ْ
َل َھا َما َك َس َبتْ َو َع َل ْي َھا َما ْاك َت َ
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ف َع َّنا َو ْ
اغف ِْر َل َنا َو ْار َح ْم َنا
اع ُ
َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ َنا َر َّب َنا َوالَ ُت َح ِّم ْل َنا َما الَ َطا َق َة َل َنا ِب ِه َو ْ
ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِِرينَ (( .
أَنتَ َم ْوالَ َنا َفان ُ
ب ا ْل َعfا َلمِينَ ((  ، { 2 }:وفصّل في سورة البقرة ،
 -2أجمل في سورة الفاتحة َ )) :ر ِّ
اع ُبدُو ْا َر َّب ُك ُم ا َّلذِي َخ َل َق ُك ْم َوا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ُك ْم
اس ْ
الدالئل المشاھدة  ،في قوله تعالى َ )) :يا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
الس َماء ِب َناء َوأَ َ
السمَاءِ َما ًء َفأ َ ْخ َر َج ِب ِه مِنَ
نزلَ مِنَ َّ
ض ف َِراشا ً َو َّ
َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ  .ا َّلذِي َج َعل َ َل ُك ُم األَ ْر َ
ال َّث َم َرا ِ
 Zأَنfدَ اداً َوأَنُ fت ْم َت ْع َل ُمfونَ (( .{ 21 – 20 }:وھذه الدالئل ھي :
ت ِر ْزقا ً َّل ُك ْم َفالَ َت ْج َعلُو ْا ِ ّ ِ
جعل األرض فراشا والسماء بناء  ،وإنزال الماء  ،وإخراج النبات  ،وذلك كله أمر مشاھد يصل
إليه كل عاقل بالتفكر أنه خاضع لرب العالمين .1
ِيم ((  ، { 3 }:وأشار إليه سبحانه
 – 3أجمل في سورة الفاتحة َّ )) :
الر ْحمِ f
fـن الfَّ fرح ِ
سُ fك ْم
وسى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ َّن ُك ْم َظ َل ْمُ fت ْم أَن ُف َ
وتعالى في سورة البقرة في قصة موسى َ )) :وإِ ْذ َقالَ ُم َ
اب َع َل ْي ُك ْم إِ َّن ُه ھ َُو
س ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َّل ُك ْم عِ ندَ َبا ِر ِئ ُك ْم َف َت َ
ار ِئ ُك ْم َفا ْق ُتلُو ْا أَن ُف َ
ِبا ِّت َخا ِذ ُك ُم ا ْلع ِْجل َ َف ُتو ُبو ْا إِ َلى َب ِ
الرحِي ُم ((  ، {54 }:وأعاد اآلية بجملتھا في قوله َ )) :وإِ َلfـ ُھ ُك ْم إِ َلٌ fه َواحٌِ fد الَّ إِ َلَ fه إِالَّ ھ َُfو
اب َّ
ال َّت َّو ُ
الرحِي ُم (( . {163 }:
الر ْحمَنُ َّ
َّ
ين ((  ،{ 4 }:وفصّل في سورة البقرة
 – 4أجمل في سورة الفاتحة َ )) :مالِكِ َي ْو ِم الfدِّ ِ
السَ fماوا ِ
في قوله تعالى ِ َّ ِّ )) :
ت َو َمfا فِfي األَ ْر ِ
ض َوإِن ُت ْبfدُو ْا َمfا فِfي أَن ُفسِ ُ fك ْم أَ ْو ُت ْخ ُفfوهُ
 Zمfا فِfي َّ
شا ُء َو ّ ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ب َمن َي َ
ُي َحاسِ ْب ُكم ِب ِه ّ ُ َف َي ْغف ُِر لِ َمن َي َ
ِير (( .{ 284 }:وذكر
ش ْيءٍ َقد ٌ
شا ُء َو ُي َع ِّذ ُ

ابتداء خلق آدم )عليه السالم( إذ من البدأة تعلم العودة لمن تدبر .2
 – 5أجمل في سورة الفاتحة  )) :إِ َّيffا َك َن ْع ُب ُ fد ((  ، { 5 }:مجمل شامل لجميع أنواع
الشريعة الفروعية  ،وقد فصّل في البقرة أبلغ تفصيل .
صلت االستعانة في
 – 6أجمل في سورة الفاتحة  )) :وإِ َّيffا َك َن ْسَ fتعِينُ ((  ، { 5 }:وف ّ
سورة البقرة في  :الصبر والتوبة والشكر والرضى والتفويض والذكر والمراقبة والخوف وإالنة
القول .
اط ال ُمس َتقِي َم  .صِ َر َ
الص َر َ
نعمتَ َع َلي ِھ ْم
اط ا َّلذِينَ أَ َ
 – 7أجمل في سورة الفاتحة  )) :اھ ِد َنا ِّ
ضو ِ
الضا ِّلينَ ((  ، { 7 -6 }:وفصّل في سورة البقرة تحديد القبلة في قوله
ب َع َلي ِھ ْم َوالَ َّ
ير ال َمغ ُ
َغ ِ
اس َما َوالَّ ُھ ْم َعن ِق ْب َل ِت ِھ ُم ا َّلتِي َكا ُنو ْا َع َل ْي َھا ُقل ِّ ّ ِZا ْل َم ْ
ب
ش ِرقُ َوا ْل َم ْغ ِر ُ
س َي ُقول ُ ال ُّ
َ )) :
س َف َھاء مِنَ ال َّن ِ
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َي ْھدِي َمن َي َ
ِيم ((  ، { 142 }:تنبيھا على أنھا الصراط  .وقد بين أحوال
شا ُء إِ َلى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
المصطفين من أھل الصراط المستقيم فأنباء تعالى بحال إبراھيم وابتالءه .1
يرى ابن الزبير الغرناطي أن المتحصل من سورة البقرة ھو أن السورة بأسرھا »بيان
الصراط المستقيم على االستيفاء والكمال أخذا وتركا  ،وبيان شرف من أخذ به  ،وسوء من
تنكب عنه «  .2لھذا دار الكالم في السورة على الطوائف الثالث  :المتقون والمنافقون
والكافرون  .ومن وجوه االتصال بين السورتين :
أوال  :تضمنت سورة الفاتحة  :اإلقرار بالربوبية  ،واإللتجاء إليھا في دين اإلسالم ،
والصيانة عن دين اليھود والنصارى  ،وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين .3
وثانيا  :ذكر في أوائل ھذه السورة الطوائف الثالث الذين ذكرھم في الفاتحة  :فذكر
الذين على ھدى من ربھم  ،وھم المنعم عليھم  .والذين اشتروا الضاللة بالھدى  ،وھم الظالمون
 .والذين باءوا بغضب من  وھم المغضوب عليھم .4
وثالثا  :إن سورة الفاتحة كما ختمت بالدعاء للمؤمنين بأال يسلك بھم طريق المغضوب
عليھم وال الضالين إجماال  .ختمت سورة البقرة بالدعاء بأال يسلك بھم طريقھم في المؤاخذة
بالخطأ والنسيان  ،وحمل اإلصر  ،وما ال طاقة لھم به تفصيال .5
موضوعات سورة آل عمران وسورة البقرة
السورتان متالزمتان من حيث المضمون  ،كأنھما سورة واحدة وقد جمع رسول 
بينھما في الفضل والذكر وأشركھما بالتسمية بالزھراوين  . 6وإن سورة آل عمران فصلت كل
ما أجملته سورة البقرة :7
fاب الَ َر ْي َ fب فِي ِ fه ُھ ً fدى ِّل ْل ُم َّت ِقffينَ (( ،{ 2 }:
 – 1أجمل في سورة البقرة َ )) :ذلِ َ fك ا ْل ِك َتُ f
صfدِّ قا ً ِّل َمfا َبْ fينَ
اب ِبا ْل َحقِّ ُم َ
وفصل في سورة آل عمران نفي الريب في قوله َ )) :ن َّزل َ َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
َيدَ ْي ِه َوأَ َ
نزل َ ال َّت ْو َرا َة َواإلِن ِجيل َ ((  . { 3 }:وقد أجمل ذكر الكتاب في سورة البقرة  ،وقسمه في
سورة آل عمران إلى آيات محكمات ومتشابھات  ،وفي ھذا التقسيم بيان لقوله تعالى في سورة
وض ًة َف َما َف ْو َق َھfا َفأ َ َّمfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا َف َي ْع َلمُfونَ
ض ِر َب َم َثالً َّما َب ُع َ
البقرة  )) :إِنَّ َّ َ الَ َي ْس َت ْح ِيي أَن َي ْ
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أَ َّن ُه ا ْل َحقُّ مِن َّر ِّب ِھ ْم َوأَ َّما ا َّلذِينَ َك َف ُرو ْا َف َي ُقولُونَ َم َاذا أَ َرادَ َّ ُ ِب َھ َـذا َم َثالً ُيضِ ل ُّ ِب ِه َكثِيراً َو َي ْھدِي ِب ِه
َكثِيراً َو َما ُيضِ ل ُّ ِب ِه إِالَّ ا ْل َفاسِ قِينَ (( . { 26} :
نfزلَ مِfن َق ْبلَِ fك َو ِبfاآلخ َِر ِة ھُْ fم ُيو ِق ُنfونَ (( .{ 4}:
 – 2أجمل في سورة البقرة َ )) :و َمfا أ ُ ِ
وفصل في سورة آل عمران َ )) :وأَ َ
اس(( } . {4 – 3
نزل َ ال َّت ْو َرا َة َواإلِن ِ
جيل َ  .مِن َق ْبل ُ ھُدً ى ِّلل َّن ِ
يل ّ ِ ا َّلfذِينَ ُي َقfا ِتلُو َن ُك ْم َوالَ
 – 3أجمل ذكر القتال في سورة البقرة َ )) :و َقfا ِتلُو ْا فِfي َ
س ِfب ِ
اع َل ُمfو ْا
يل ّ ِ َو ْ
ِب ا ْل ُم ْع َتدِينَ ((  ، { 190 }:وقوله تعالى َ )) :و َقا ِتلُو ْا فِي َ
َت ْع َتدُو ْا إِنَّ ّ َ الَ ُيح ِّ
س ِب ِ
أَنَّ

ِيع َعلِي ٌم ((  . { 244 }:وفصلت سورة آل عمران قصة أحد .
سم ٌ
َّ َ

بيل ّ ِ أَ ْم َواتٌ
 – 4أجمل في سورة البقرة ذكر المقتولين َ )) :والَ َت ُقولُو ْا لِ َمنْ ُي ْق َتل ُ فِي َس ِ
َبلْ أَ ْح َياء َو َلكِن الَّ َت ْ
ش ُع ُرونَ (( }. {154
وفصل وزاد في سورة آل عمران َ )) :والَ َت ْح َسبَنَّ ا َّلذِينَ ُق ِتلُو ْا فِي َس ِfب ِ
يل ّ ِ أَ ْم َواتfا ً َبfلْ
ضلِ ِه َو َي ْس َت ْبشِ ُرونَ ِبا َّلذِينَ َلْ fم َي ْل َح ُقfو ْا ِب ِھfم
أَ ْح َياء عِ ندَ َر ِّب ِھ ْم ُي ْر َز ُقونَ َ .ف ِرحِينَ ِب َما آ َتا ُھ ُم ّ ُ مِن َف ْ
ف َع َل ْي ِھ ْم َوالَ ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ (( .{ 170 – 169} :
مِّنْ َخ ْل ِف ِھ ْم أَالَّ َخ ْو ٌ
 – 5أجمل في سورة البقرة إيتاء الملك َ )) :و ّ ُ ُي ْؤتِي ُم ْل َك ُه َمن َي َ
شا ُء َو ّ ُ َواسِ ٌع َعلِي ٌم
((  . { 247}:وفصل وزاد في سورة آل عمران ُ )) :ق ِل ال َّل ُھ َّم َما ِل َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْؤتِي ا ْل ُم ْل َك َمن َت َ
شاء
شاء ِب َي ِد َك ا ْل َخ ْي ُر إِ َّن َك َع َل َى ُكلِّ َ
شاء َو ُت ِذل ُّ َمن َت َ
شاء َو ُتع ُِّز َمن َت َ
نز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمن َت َ
ِير ((
ش ْيءٍ َقد ٌ
َو َت ِ
. { 26 }:
الر َبfا الَ َي ُقو ُمfونَ إِالَّ َك َمfا َي ُقfو ُم
 – 6حذر من الربا في سورة البقرة  )) :ا َّلfذِينَ َيfأْ ُكلُونَ ِّ
ا َّلذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
الر َبfا َوأَ َحfل َّ ّ ُ ا ْل َب ْي َfع َو َح َّfر َم
س َذلِ َك ِبأَ َّن ُھ ْم َقالُو ْا إِ َّن َمfا ا ْل َب ْي ُfع ِم ْثfل ُ ِّ
ش ْي َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
اب
ص َح ُ
ف َوأَ ْم ُرهُ إِ َلى ّ ِ َومَنْ َعادَ َفأ ُ ْو َلـ ِئ َك أَ ْ
الر َبا َف َمن َجاءهُ َم ْوعِ َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ِه َفان َت َھ َى َف َل ُه َما َس َل َ
ِّ
ار ُھ ْم فِي َھا َخالِدُونَ ((  . { 275 }:وفصل وبين في سورة آل عمران َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا
ال َّن ِ
اع َف ًة َوا َّت ُقو ْا ّ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ (( . { 130 }:
ض َ
ض َعافا ً ُّم َ
الر َبا أَ ْ
الَ َتأْ ُكلُو ْا ِّ
fج َوا ْل ُع ْم َfر َة ِ َّ ِZفfإِنْ أُ ْحصِ ْfر ُت ْم
 – 7أجمل وجوب الحج في سورة البقرة َ )) :وأَ ِت ُّمfو ْا ا ْل َح َّ
ي َم ِح َّل ُه َف َمن َكانَ مِن ُكم َّم ِريضا ً أَ ْو ِب ِه
وس ُك ْم َح َّتى َي ْبلُ َغ ا ْل َھدْ ُ
س َر مِنَ ا ْل َھدْ يِ َوالَ َت ْح ِل ُقو ْا ُرؤُ َ
اس َت ْي َ
َف َما ْ
fج َف َمfا
سكٍ َفإِ َذا أَمِن ُت ْم َف َمfن َت َم َّت َfع ِبfا ْل ُع ْم َر ِة إِ َلfى ا ْل َح ِّ
صدَ َق ٍة أَ ْو ُن ُ
أَ ًذى ِّمن َّر ْأسِ ِه َففِدْ َي ٌة ِّمن صِ َي ٍام أَ ْو َ
َ
س ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْع ُت ْم ِت ْل َك َع َ
ش َرةٌ َكا ِم َل ٌfة
ام فِي ا ْل َح ِّج َو َ
ْ
اس َت ْي َس َر مِنَ ا ْل َھدْ يِ َف َمن َّل ْم َي ِ
جدْ َفصِ َيا ُم َثال َث ِة أ َّي ٍ
اع َل ُمfو ْا أَنَّ ّ َ َ
شfدِي ُد ا ْل ِع َقfا ِ
ب (( }:
ج ِد ا ْل َح َfر ِام َوا َّت ُقfو ْا ّ َ َو ْ
َذ ِل َك لِ َمن َّل ْم َي ُكنْ أَھْ لُ ُه َحاضِ ِري ا ْل َم ْس ِ
 . { 196وفصل في سورة آل عمران  )) :فِي ِه آ َياتٌ َب ِّيـ َناتٌ َّم َقا ُم إِ ْب َfراھِي َم َو َمfن دَ َخ َلُ fه َكfانَ آمِنfا ً
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِ
fن ا ْل َعfا َلمِينَ (( }:
س ِبيالً َو َمن َك َف َر َفfإِنَّ
َو ِ ّ ِ
َغن ٌّ
اع إِ َل ْي ِه َ
اس َت َط َ
ت َم ِن ْ
ِfي َع ِ
َ Zع َلى ال َّن ِ
. { 97
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يرى ابن الزبير الغرناطي أن ھناك تناظرا بين سورة البقرة وسورة آل عمران في
القصص  » :قصة عيسى )عليه السالم( وابتداء أمره من غير أب  ،واالعتبار به نظير االعتبار
بآدم )عليه السالم(  ..كما أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوفھم من تلك القصة على ما لم
تكن العرب تعرفه  ،وأنذروا وحذروا  ،وأتبعت أيضا قصة عيسى )عليه السالم( بذكر
الحواريين وأمر النصارى إلى آية المباھلة « .1
ويرى السيوطي إن بين سورة آل عمران وسورة البقرة إتحادا  ،وتالحما متأكدا  ،في
بيان األحكام  ،ففي سورة آل عمران إزالة الشبھة التي كانت في سورة البقرة  » :البقرة بمنزلة
إقامة الدليل على الحكم  ،وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبھات الخصوم  ،ولھذا ورد فيھا
كثير من المتشابه لما تمسك به اليھود  .فأوجب الحج في آل عمران  ،وأما في البقرة فذكر أنه
مشروع  ،وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه  .وكان خطاب النصارى في آل عمران  ،كما أن
خطاب اليھود في البقرة أكثر ؛ ألن التوراة أصل  ،واإلنجيل فرع لھا « .2
ويرى أن من أوجه االتصال اقتران المطالع بالحروف المقطعة  ،وھي من المتشابه
الذي ال يعلمه إال   ،أما الرسول فال رواية أنبأت بعلم رسول   ،وال رسول  نفسه بيّن
ھذا  ،فربما علمه ولم يعلّمه أحدا إال اإلمام  ،ولم يعلّم اإلمام احدا أو ربما لم يعلّمه  ھذا .
ويقول السيوطي  » :اشتراكھا مع البقرة في االفتتاح بإنزال الكتاب  ،وفي االفتتاح
بـ)الم(  ،وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلھا مقترنة « .3
موضوعات سورة النساء وسورة آل عمران
من وجوه االتصال بين سورة النساء وسورة آل عمران :
 – 1في سورة آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة  .وفي سورة النساء ذكر ذيلھا  ،وھو
سُ fبو ْا أَ ُت ِريfدُونَ أَن َت ْھfدُو ْا َمfنْ
سُ fھم ِب َمfا َك َ
قوله تعالى َ )) :ف َما َل ُك ْم فِfي ا ْل ُم َنfا ِفقِينَ ِف َئ َتْ fي ِن َو ّ ُ أَ ْر َك َ
س ِبيالً (( . { 88 }:
ضل ِِل ّ ُ َف َلن َت ِجدَ َل ُه َ
ضل َّ ّ ُ َو َمن ُي ْ
أَ َ
 – 2وفي سورة آل عمران ذكر الغزوة التي بعد احد في قوله تعالى  )) :ا َّل fذِينَ
س ُنو ْا ِم ْن ُھ ْم َوا َّت َقfو ْا أَ ْج ٌfر َعظِ fي ٌم ا َّلfذِينَ
ح لِ َّلذِينَ أَ ْح َ
صا َب ُھ ُم ا ْل َق ْر ُ
ول مِن َب ْع ِد َما أَ َ
الر ُ
اس َت َجا ُبو ْا ِ َّ ِZو َّ
ْ
س ِ
اخ َ
اس َقدْ َج َم ُعو ْا َل ُك ْم َف ْ
ش ْو ُھ ْم َف َزادَ ُھ ْم إِي َمانا ً َو َقالُو ْا َح ْس ُب َنا ّ ُ َون ِْع َم ا ْل َوكِيل ُ .
اس إِنَّ ال َّن َ
َقالَ َل ُھ ُم ال َّن ُ
يم  .إِ َّن َما
سو ٌء َوا َّت َب ُعو ْا ِر ْ
س ْس ُھ ْم ُ
ض ٍل َّل ْم َي ْم َ
َفان َق َل ُبو ْا ِبن ِْع َم ٍة مِّنَ ّ ِ َو َف ْ
ض َوانَ ّ ِ َو ّ ُ ُذو َف ْ
ض ٍل َعظِ ٍ
َذ ِل ُك ُم ال َّ
ون إِن ُكنُ fتم ُّم ْfؤ ِمنِينَ (( . { 175 – 172 }:
ش ْي َطانُ ُي َخ ِّو ُ
ف أَ ْولِ َيfاءهُ َفfالَ َت َخfا ُفو ُھ ْم َو َخfا ُف ِ
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وأشير إليھا في سورة النساء بقوله سبحانه َ )) :والَ َت ِھ ُنfو ْا فِfي ا ْبت َِغfاء ا ْل َق ْfو ِم إِن َت ُكو ُنfو ْا َتfأْ َل ُمونَ
َفإِ َّن ُھ ْم َي ْأ َلمُونَ َك َما َتأْ َلمونَ َو َت ْر ُجونَ مِنَ ّ ِ َما الَ َي ْر ُجونَ َو َكانَ ّ ُ َعلِيما ً َحكِيما ً (( . {104} :
 – 3ذكر في سورة آل عمران قصة خلق عيسى )عليه السالم( بال أب  ،خالفا لما زعم
اليھود  ،وما ادعته النصارى  .وذكر في سورة النساء الرد على الفريقين  .ورد على اليھود في
قوله تعالى َ )) :و ِب ُك ْف ِر ِھ ْم َو َق ْولِ ِھ ْم َع َلى َم ْر َي َم ُب ْھ َتانا ً َعظِ يما ً ((  . {156}:وعلى النصارى بقوله
تعالى َ )) :يا أَھْ لَ ا ْل ِك َتا ِ
يسfى
ب الَ َت ْغلُو ْا فِي دِي ِن ُك ْم َوالَ َت ُقولُfو ْا َع َلfى ّ ِ إِالَّ ا ْل َحfقِّ إِ َّن َمfا ا ْل َمسِ fي ُح عِ َ
سfلِ ِه َوالَ َت ُقولُfو ْا َثالَ َث ٌfة
ح ِّم ْنُ fه َفfآ ِم ُنو ْا ِب ّ ِ
fاَ Zو ُر ُ
سول ُ ّ ِ َو َك ِل َم ُت ُه أَ ْل َقا َھا إِ َلى َم ْر َي َم َو ُرو ٌ
ا ْبنُ َم ْر َي َم َر ُ
ض
الس َم َاوات َو َما فِي األَ ْر ِ
س ْب َحا َن ُه أَن َي ُكونَ َل ُه َو َل ٌد َّل ُه َما فِي َّ
ان َت ُھو ْا َخ ْيراً َّل ُك ْم إِ َّن َما ّ ُ إِ َلـ ٌه َوا ِح ٌد ُ

اَ Zوكِيالً (( . {171}:
َو َك َفى ِب ّ ِ

يرى ابن الزبير الغرناطي أن وجه االتصال بين سورة النساء وما تقدمھا مرتبط بما
تضمنته  ،وقد تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم )عليه السالم( من غير أب وال أم
وأعقبت بسورة آل عمران وخلق عيسى )عليه السالم( من غير أب  ،أعلم سبحانه في سورة
النساء بأن من عدا المذكورين سبيلھم بسببية األبوين ألن بناء ھذه السورة على التواصل
واالئتالف  ،ورعي حقوق ذوي األرحام  ،وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا .1
ويرى البقاعي أن الوجه لالتصال بين ھذه السورة وما تقدمھا ھو أن » مقصودھا
االجتماع على التوحيد الذي ھدت إليه آل عمران  ،والكتاب الذي حدّت عليه البقرة ألجل الدين
الذي جمعته الفاتحة  ...لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي ھو الطريق  ،وثبت األساس الحامل
الذي ھو التوحيد احتيج إلى االجتماع على ذلك  ،فجاءت ھذه السورة داعية إلى االجتماع
والتواصل والتعاطف والتراحم « .2
موضوعات سورة المائدة وسورة النساء
ھناك أوجه شبه بين سورة المائدة وبين سورة النساء  ،الشتمال كل منھما على عد ٍة من
عھود وعقود وأحكام ونقاش وحوار ألھل الكتاب والمشركين والمنافقين  ،يقول ابن الزبير
الغرناطي  » :تحصل مما تقدم أن أسوأ حال المخالفين حال من غضب  عليه ولعنه  ،وأن
ذلك ببغيھم وعدوانھم ونقضھم العھود َ )) :ف ِب َما َن ْقضِ ِھم ِّمي َثfا َق ُھ ْم َلع َّنfا ُھ ْم(( }سورة المائدة {13 :
وكأن النقض يشمل كل مخالفة  ..ألن اليھود والنصارى إنما أتي عليھم من عدم الوفاء ونقض
العھود  ،فحذر المؤمنون  ،ولھذا الغرض  ..ذكر ھنا العھد المشار إليه « .3
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وقد أكد السيوطي ھذا الرأي وجعله من أسباب اعتالق السورتين  ،وعده وجھا بديعا :
» أما اعتالقھا بسورة النساء  ،فقد ظھر لي فيه وجه بديع جدا  ،وذلك أن سورة النساء اشتملت
على عدة عقود صريحا وضمنا  ،فالصريح  :عقود األنكحة  ،وعقد الصداق  ،وعقد الحلف ..
وعقد اإليمان  ..وبعد ذلك عقد المعاھدة واألمان  .والضمني عقد الوصية  ،والوديعة  ،والوكالة
 ،والعارية ،واإلجارة  ،وغير ذلك  ..فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة باألمر بالوفاء بالعقود «
.1
 -1ففي سورة النساء الكالم على عقود الزواج َ )) :و َي ْس َ fت ْف ُتو َن َك ِفffي ال ِّن َسffاء ُقfِ fل ّ ُ
ُي ْفتِي ُك ْم فِfي ِھنَّ َو َمfا ُي ْت َلfى َع َلْ fي ُك ْم فِfي ا ْل ِك َتfا ِ
ِfب َل ُھfنَّ
سfاء ا َّلالتِfي الَ ُت ْؤ ُتfو َن ُھنَّ َمfا ُكت َ
ب فِfي َي َتfا َمى ال ِّن َ
ان َوأَن َت ُقو ُمو ْا لِ ْل َي َتا َمى ِبا ْلق ِْسطِ َو َما َت ْف َعلُو ْا مِنْ
َو َت ْر َغبُونَ أَن َتنك ُِحوھُنَّ َوا ْل ُم ْس َت ْ
ض َعفِينَ مِنَ ا ْل ِو ْلدَ ِ
َخ ْي ٍر َفإِنَّ ّ َ َكانَ ِب ِه َعلِيما ً ((  . { 127 }:وعقود األمان والحلف والمعاھدة  ،والوصايا والودائع
والوكاالت واإلجارات  .وابتدأت سورة المائدة باألمر بالوفاء بالعقود َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا
َّ

الصْ fي ِد َوأَنُ fت ْم ُح ُfر ٌم إِنَّ
أَ ْو ُفو ْا ِبا ْل ُع ُقو ِد أُ ِح َّلتْ َل ُكم َب ِھي َم ُة األَ ْن َع ِام إِالَّ َما ُي ْت َلى َع َلْ fي ُك ْم َغ ْي َfر ُم ِح ِّلfي َّ
َي ْح ُك ُم َما ُي ِري ُد (( . { 1 }:
 - 2مھدت سورة النساء لتحريم الخمر  ،في قوله تعالى َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfو ْا الَ
fى َت ْغ َتسِ fلُو ْا
يل َح َّت َ
fاب ِري َ
س َك َ
الصالَ َة َوأَن ُت ْم ُ
َت ْق َر ُبو ْا َّ
س ِfب ٍ
ارى َح َّت َى َت ْع َل ُمو ْا َما َت ُقولُfونَ َوالَ ُج ُنبfا ً إِالَّ َع ِ
س َف ٍر أَ ْو َجاء أَ َح ٌد ِّمن ُكم ِّمن ا ْل َغآئِطِ أَ ْو الَ َم ْسُ fت ُم ال ِّن َسfاء َف َلْ fم َت ِجfدُو ْا َمfاء
ضى أَ ْو َع َلى َ
َوإِن ُكن ُتم َّم ْر َ

ام َس ُحو ْا ِب ُو ُجو ِھ ُك ْم َوأَ ْيدِي ُك ْم إِنَّ ّ َ َكانَ َع ُف ّواً َغ ُفوراً ((  .{ 43}:وحرمتھا
صعِيداً َط ِّيبا ً َف ْ
َف َت َي َّم ُمو ْا َ
اب
نص ُ
سورة المائدة بنحو قاطع في قوله تعالى َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيسِ ُر َواألَ َ

س ِّمنْ َع َم ِل ال َّ
اج َت ِن ُبوهُ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ (( .{ 90 }:
ان َف ْ
َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
ش ْي َط ِ
fاب ِبffا ْل َحقِّ لَِ fت ْح ُك َم َبْ fينَ
 - 3جاء في سورة النساء قوله تعالى  )) :إِ َّنffا أَن َز ْل َنfا إِ َل ْيَ fك ا ْل ِك َت َ
اس ِب َما أَ َرا َك ّ ُ َوالَ َت ُكfن ِّل ْل َخfآ ِئنِينَ َخصِ fيما ً ((  . { 105 }:وفصل في سورة المائدة أحكام
ال َّن ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاالً مِّنَ
ارقُ َو َّ
السراق َ )) :و َّ
الس ِ
الس ِ
(( . { 38 }:

ّ ِ َو ّ ُ َع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم

موضوعات سورة األنعام وسورة المائدة
تضمنت كل من سورتي المائدة واألنعام محاجة أھل الكتاب في مواقفھم وعقائدھم ،
فضال عن أ ّنه ذكر فيھما أحكام المطعومات المحرّ مة والذبائح  ،والرد على أھل الجاھلية بتحريم
بعض األنعام تقرّ با إلى األوثان  .والتشابه في المضمون  ،من حيث الر ّد على كثير من
االنحرافات العقدية التي ض ّل بھا الكافرون ودحض شبھاتھم  ،وتفنيد مزاعمھم  :ففي سورة
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المائدة يأتي الحديث موجھا إلى أھل الكتاب مع بيان بعض ضالالت المشركين  ،وفي سورة
األنعام تبين السورة ما عليه أھل الشرك من أباطيل وأوھام  ،مع بعض اإلشارات إلى ضالالت
أھل الكتاب .
ويرى ابن الزبير الغرناطي أن سبحانه وتعالى لما بين مآل المتقين وحال من تنكب
عنھم من اليھود والنصارى في سورة المائدة » انجر مع ذلك ذكر مشركي العرب  ،وصممھم
عن الداعي  ،وعماھم عن اآليات فكانوا أشبه بالبھائم منھم باألناسي  ،أعقب تعالى ذلك باإلشارة
إلى طائفة أومأت إلى االعتبار  ،والنظر فلم توفق إلصابة الحق  ،وقصرت عن االستضاءة
بأنوار الھدى  ..وھم المجوس  ،وسائر الثنوية  ،ثم كان قصارى أمرھم نسبة الفعل إلى النور
واإلظالم  ،ولم يكن تقدم لھؤالء ذكر وال إخبار بحال « .1
ويربط البقاعي بين ھذه السورة وما تقدمھا من حيث المقصد  ،فيرى أن مقصود سورة
األنعام » االستدالل على ما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية من التوحيد بأنه الحاوي لجميع
الكماالت من اإليجاد واإلعدام والقدرة على البعث وغيره « .2
وشرع يفصل فيما أشار إليه ابن الزبير الغرناطي  ،في حديثه عمّن لم يرد من الطوائف
المذكورة فيما تقدم ھذه السورة  » :لما تكفلت السور المتقدمة بالرد على مشركي العرب
واليھود والنصارى مع اإلشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك  ،سيق مقصود ھذه السورة في
أساليب متكفلة بالرد على بقية الفرق  ،وھم الثنوية من المجوس القائلون بإلھين اثنين وبأصلين :
النور والظلمة  ،ويقرون بنبوة إبراھيم )عليه الصالة والسالم( فقط  .والصابئة القائلون باألوثان
السماوية واألصنام األرضية متوسطين إلى رب األرباب  ،وينكرون الرسالة في الصورة
البشرية  .وأصحاب الروحانيات ،أعني مدبرات الكواكب واألفالك  ،وينتسبون إلى ملة إبراھيم
)عليه السالم(  ،ويدعون أنه منھم  ،وقد أعاذه  من ذلك  .والسمنية القائلون بإلھية الشمس مع
تأكيد الرد على الفرق المتقدمة « .3
ھذه الطائفة يقرون بنبوة إبراھيم )عليه السالم(  ،ألنه نظر في ملكوت السماوات
واألرض وأشار إلى ما صدر عنه النور في قوله تعالى َ )) :ف َل َّما َجنَّ َع َل ْي ِه ال َّل ْيل ُ َرأَى َك ْو َكبا ً َقال َ
ھ َ
ِب اآل ِفلِينَ (( } :سورة األنعام . { 76 :
َـذا َر ِّبي َف َل َّما أَ َفلَ َقالَ ال أُح ُّ
يربط السيوطي بين ھذه السورة وما تقدمھا من حيث اإلجمال والتفصيل  » :إنه لما
ذكر في سورة المائدة َ )) :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا الَ ُت َح ِّر ُمو ْا َط ِّي َبا ِ
ت َمfا أَ َحfل َّ ّ ُ َل ُكْ fم َوالَ َت ْع َتfدُو ْا إِنَّ

ِب ا ْل ُم ْع َتدِينَ ((  ، { 87 }:فأخبر عن الكفار أنھم حرموا أشيئا مما رزقھم  افتراء
ّ َ الَ ُيح ُّ
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عليه  ،وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئا مما أحل   ،فيشابھوا بذلك الكفار
في صنيعھم وكان ذكر ذلك على سبيل اإليجاز.
ساق ھذه السورة لبيان ما حرمه الكفار في صنيعھم  ،فأتى به على الوجه األبين والنمط
األكمل  ،ثم جادلھم فيه  ،وأقام الدالئل على بطالنه  ،وعارضھم وناقضھم  ،إلى غير ذلك مما
اشتملت عليه القصة  ،فكانت ھذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على سبيل اإلجمال
 ،وتفصيال وبسطا  ،وإتماما وإطنابا « .1

موضوعات سورة األعراف وسورة األنعام
تضمنت سورة األعراف قصص األمم السابقة ؛ ألن سورة األنعام إحالة إلى النظر
ض َمfا
واالعتبار بھم في قوله تعالى  )) :أَ َل ْم َي َر ْو ْا َك ْم أَھْ َل ْك َنا مِن َق ْب ِل ِھم ِّمن َق ْر ٍن َّم َّك َّنا ُھ ْم فِfي األَ ْر ِ
وب ِھ ْم
َل ْم ُن َم ِّكن َّل ُك ْم َوأَ ْر َس ْل َنا َّ
الس َماء َع َل ْي ِھم مِّدْ َراراً َو َج َع ْل َنا األَ ْن َھا َر َت ْج ِري مِن َت ْح ِت ِھ ْم َفأَھْ َل ْك َناھُم ِب ُذ ُن ِ
آخ ِرينَ ((  . { 6 }:وقوله تعالى َ )) :يا َم ْع َ
شأْ َنا مِن َب ْع ِد ِھ ْم َق ْرنا ً َ
َوأَ ْن َ
نfس أَ َلْ fم َيfأْ ِت ُك ْم
ش َر ا ْل ِجfنِّ َواإلِ ِ
صونَ َع َل ْي ُك ْم آ َياتِي َو ُينذ ُِرو َن ُك ْم لِ َقاء َي ْو ِم ُك ْم ھ َ
َـذا َقالُو ْا َ
ش ِھدْ َنا َع َلfى أَن ُفسِ َ fنا َو َغ َّfر ْت ُھ ُم
سل ٌ ِّمن ُك ْم َي ُق ُّ
ُر ُ
ا ْل َح َياةُ ال ُّد ْن َيا َو َ
ش ِھدُو ْا َع َلى أَن ُفسِ ِھ ْم أَ َّن ُھ ْم َكا ُنو ْا َكاف ِِرينَ (( . {130}:
يرى ابن الزبير الغرناطي أن الترابط بين السورتين كان في عنصر اإلحالة البعدية
الذي نبھت عليه سورة األنعام  » :استدعت اإلحالة والتسلية بسط أخبار األمم السالفة وھالك
تلك القرون الماضية  ،واإلعالم بصبر الرسل )عليھم السالم( وتلطفھم في دعائه  ،ولم يقع في
السور األربع قبل سورة األنعام مثل ھذه اإلحالة والتسلية  ..بسط تعالى حال من وقعت عليه
واستوفى الكثير من قصصھم إلى آخر سورة ھود « .2
ويرى البقاعي أن الرابط لھذه السورة بما تقدمھا اإلنذار بمآل من سيذكرون في ھذه
السورة  » :مقصودھا إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية من التوحيد
واالجتماع على الخير والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في األنعام وتحذيره بقوارع الدارين
« .3
ويرى السيوطي أن الرابط بين السورتين ھو اإلجمال والتفصيل  » :إن سورة األنعام
fين((  .2 :وقال في بيان القرون:
لما كانت لبيان الخلق  ،وقال فيھا )) :ھ َُو ا َّلذِي َخ َل َق ُكم ِّمfن طِ ٍ
)) َك ْم أَھْ َل ْك َنا مِن َق ْبلِ ِھم ِّمن َق ْر ٍن((  . {6 }:وأشير فيھا إلى ذكر المرسلين  ،وتعداد كثير منھم ،
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وكانت األمور الثالثة على وجه اإلجمال ال التفصيل  ،ذكرت ھذه السورة عقبھا ؛ ألنھا مشتملة
على شرح األمور الثالثة وتفصيلھا  .فبسط فيھا قصة خلق آدم أبلغ بسط  ..وذلك تفصيل إجمال
ين((  . { 2 }:ثم فصلت قصص المرسلين وأممھم  ،وكيفية إھالكھم « .1
قوله َ )) :خ َل َق ُكم ِّمن طِ ٍ
ضfى أَ َجfالً
ين ُث َّم َق َ
 – 1أجمل في سورة األنعام خلق اإلنسان  )) :ھ َُو ا َّلذِي َخ َل َق ُكم ِّمن طِ ٍ
َوأَ َجfل ٌ ُّمسًّ fمى عِنfدَ هُ ُثَّ fم أَنُ fت ْم َت ْم َت ُfرونَ ((  . { 2 }:بسط في سورة األعراف خلق آدم َ )) :و َل َقfدْ
السfا ِجدِينَ .
ِيس َل ْم َي ُكfن ِّمfنَ َّ
س َجدُو ْا إِالَّ إِ ْبل َ
اس ُجدُو ْا آلدَ َم َف َ
ص َّو ْر َنا ُك ْم ُث َّم ُق ْل َنا لِ ْل َمآل ِئ َك ِة ْ
َخ َل ْق َنا ُك ْم ُث َّم َ
fين(( – 11 }:
ار َو َخ َل ْق َتُ fه مِfن طِ ٍ
َقالَ َما َم َن َع َك أَالَّ َت ْس ُجدَ إِ ْذ أَ َم ْر ُت َك َقال َ أَ َناْ َخ ْي ٌر ِّم ْن ُه َخ َل ْق َتنِي مِن َّن ٍ
. { 12
ض َو َر َف َfع
ِfف األَ ْر ِ
 – 2أجمل في سورة األنعام االستخالف َ )) :وھ َُfو ا َّلfذِي َج َع َل ُكْ fم َخالَئ َ
يع ا ْل ِع َقfffا ِ
ffض دَ َر َجfffا ٍ
ffور
ضُ fffك ْم َفffْ fوقَ َب ْعٍ f
ب َوإِ َّنُ fffه َل َغ ُفٌ f
ffر ُ
ت ِّل َي ْبلُffَ fو ُك ْم ِفfffي َمfffا آ َتfffا ُك ْم إِنَّ َر َّبَ fffك َ
َب ْع َ
سِ f
َّرحِي ٌم((} . {165وفصل في سورة األعراف )) :أَ َو َع ِج ْب ُت ْم أَن َجfاء ُك ْم ذ ِْك ٌfر ِّمfن َّر ِّب ُكْ fم َع َلfى َر ُج ٍfل
وح َو َزادَ ُك ْم فِي ا ْل َخ ْل ِق َب ْس َط ًة َف ْ
fاذ ُك ُرو ْا آالء
ِّمن ُك ْم لِ ُينذ َِر ُك ْم َواذ ُك ُرو ْا إِ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفاء مِن َب ْع ِد َق ْو ِم ُن ٍ
ّ ِ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ ((  . { 69 }:وقوله تعالى َ )) :و ْاذ ُك ُرو ْا إِ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفاء مِن َب ْع ِد َعا ٍد َو َب َّوأَ ُك ْم فِي
صffوراً َو َت ْن ِح ُتffونَ ا ْل ِج َبffال َ ُب ُيوت fا ً َفْ f
fاذ ُك ُرو ْا آالء ّ ِ َوالَ َت ْع َثfْ fوا ِفffي
األَ ْر ِ
س ُ fھولِ َھا ُق ُ
ض َت َّت ِخُ fذونَ ِمffن ُ
ض ُم ْفسِ دِينَ (( . { 74 }:
األَ ْر ِ
الس َم َاوا ِ
ض ُقfل ِ ِّZ
ت َواألَ ْر ِ
 – 3أجمل في سورة األنعام ذكر الرحمة ُ )) :قل ِّل َمن َّما فِي َّ
سُ fھ ْم َف ُھْ fم الَ
fب فِيِ fه ا َّلfذِينَ َخسِ ُfرو ْا أَن ُف َ
الر ْح َم َة َل َي ْج َم َع َّن ُك ْم إِ َلfى َي ْfو ِم ا ْل ِق َيا َمِ fة الَ َر ْي َ
َك َت َب َع َلى َن ْفسِ ِه َّ
ُي ْؤ ِم ُنونَ ((  . {12 }:وبسط في األعراف َ )) :و ْاك ُت ْب َل َنا فِي ھَ fـ ِذ ِه الُّ fد ْن َيا َح َسَ fن ًة َوفِfي اآلخ َِfر ِة إِ َّنfا
شfاء َو َر ْح َمتِfي َوسِ َfعتْ ُكfل َّ َ
يب ِب ِه مَfنْ أَ َ
سfأَ ْك ُت ُب َھا لِ َّلfذِينَ َي َّت ُقfونَ
fيءٍ َف َ
ش ْ
ھُدْ َنـا إِ َل ْي َك َقال َ َع َذ ِابي أُصِ ُ
َو ُي ْؤ ُتونَ َّ
الز َكـا َة َوا َّلذِينَ ھُم ِبآ َيا ِت َنا ُي ْؤ ِم ُنونَ (( . {156}:
موضوعات سورة األنفال وسورة األعراف
بين سورتي األنفال واألعراف اتحاد في الموضوع  ،إن سورة األنفال في بيان حال
الرّ سول )صلّى ّ
 عليه وآله وسلم( مع قومه ألن سورة األعراف قد بيّنت أحوال أشھر الرّ سل
مع أقوامھم  .ومضمون سورة األعراف قصّ أحوال األنبياء مع أقوامھم .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قص سبحانه على نبيه )عليه السالم( في سورة
األعراف أخبار األمم  ،وقطع المؤمنين من مجموع ذلك بأنه ال يكون الھدى إال بسابقة السعادة
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الفتتاح السورة من ذكر األشقياء بقصة إبليس وختمھا بقصة بلعم  ،وكالھما كفر على علم  ،ولم
ينفعه ما قد كان حصل عليه « .1
ويقول البقاعي  » :مناسبتھا لألعراف أنه لما ذكر تعالى قصص األنبياء )عليھم
السالم( مع أممھم في تلك  ،ناسب أن يذكر قصة ھذا النبي الكريم )صلى  عليه وسلم( مع
قومه  ،وتقدم أنه لما أطنب سبحانه في قصة موسى )عليه السالم( كان ذلك ربما أوھم تفضيله
على الجميع  ،فأتى بقصة المخاطب بھذا القرآن في سورتين كاملتين  :األنفال في أول أمره
وأثنائه  ،وبراءة في ختام أمره وانتھائه وفرق بين القصتين « .2
موضوعات سورة التوبة وسورة األنفال
ثمة شبه بين سورة براءة وسورة األنفال قبلھا  ،فھي كالمتممة لھا في وضع أصول
العالقات الدولية الخارجية والداخلية  ،وأحكام السلم والحرب  ،وأحوال المؤمنين الصادقين
والكفار والمنافقين  ،وأحكام المعاھدات والمواثيق  ،إال أن في األنفال بيان العھود والوفاء بھا
وتقديسھا  ،وفي براءة نبذ العھود  ،وذكر في السورتين ص ّد المشركين عن المسجد الحرام ،
والترغيب في إنفاق المال في سبيل ّ
  ،وتفصيل الكالم في قتال المشركين وأھل الكتاب وبيان
أوضاع المنافقين  .وبالرغم من ھذا الشبه الموضوعي في السورتين  ،وأنھما نزلتا في القتال ،
فإنّ كل سورة تستقل عن األخرى  ،وليست التوبة جزءا من األنفال  ،فاألنفال سورة برأسھا ،
والتوبة سورة برأسھا  ،فھما متناسبتان تناسبا يوحي باتصالھما  .3ويرى السيوطي أوجه
االتصال بينھما من حيث اإلجمال والتفصيل :
 -1إن صدر سورة التوبة تفصيل إلجمال قوله في سورة األنفال َ )) :وإِ َّمfا َت َخfا َفنَّ مِfن
س َواء(( . { 58 }:
انب ْذ إِ َل ْي ِھ ْم َع َلى َ
َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة َف ِ
اسَ fت َط ْع ُتم ِّمfن
 - 2آيات األمر بالقتال متصلة بقوله في سورة األنفال َ )) :وأَعِ دُّو ْا َل ُھم َّما ْ
ُق َّو ٍة َومِن ِّر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِھبُونَ ِب ِه َعدْ َّو ّ ِ َو َع ُد َّو ُك ْم َو َ
آخ ِرينَ مِن دُو ِن ِھ ْم الَ َت ْع َل ُمو َن ُھ ُم ّ ُ َي ْع َل ُم ُھ ْم
َو َما ُتن ِف ُقو ْا مِن َ
ف إِ َل ْي ُك ْم َوأَن ُت ْم الَ ُت ْظ َل ُمfونَ (( . {60} :ولذا قال في سورة
يل ّ ِ ُي َو َّ
ش ْيءٍ فِي َ
س ِب ِ
وج ألَ َع ُّدو ْا َل ُه ُعدَّ ًة((. {46 }:
التوبة في قصة المنافقين َ )) :و َل ْو أَ َرادُو ْا ا ْل ُخ ُر َ
 - 3ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر  ،وھو :أنه سبحانه في األنفال تولى قسمة
الغنائم  ،وجعل خمسھا خمسة أخماس  ،وفي براءة تولى قسمة الصدقات  ،وجعلھا لثمانية
أصناف .4
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موضوعات سورة يونس وسورة التوبة
تضمنت سورة التوبة ذكر صفات الرسول )صلى ّ
 عليه وآله سلّم(  ،وتخصيصه
بمزايا السبق والقرب واالختصاص والمالطفة في الخطاب  ،ووصفه بالرأفة والرحمة  .وما
انطوت عليه من قھر أعداءه وتأييده ونصره عليھم  ،وظھور دينه  ،تممت سورة يونس ما كان
مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك  ،بتبديد الشكوك واألوھام نحو إنزال الوحي على الرسول
)صلى ّ
 عليه وآله وسلّم(  ،للتبشير واإلنذار .1
 – 1معظم آيات سورة التوبة في أحوال المنافقين وموقفھم من القرآن ،ومعظم آيات
سورة يونس في أحوال الكفار والمشركين وقولھم في القرآن .
 - 2ذكر في سورة التوبة أوصاف الرسول )صلى ّ
 عليه وآله وسلّم( التي توجب
اإليمان به  ،وذكر في سورة يونس الكتاب الذي أنزل  ،والنبي الذي أرسل  ،وأنّ شأن الضالين
التكذيب بالكتب اإللھية .
 - 3إن في سورة التوبة بيانا لما يقول المنافقون عند نزول سورة من القرآن  ،وذلك في
اسَ fتأْ َذ َن َك أُ ْولُfو ْا َّ
الط ْfو ِل
fورةٌ أَنْ آ ِم ُنfو ْا ِب ّ ِ
س َ
نز َلتْ ُ
سfولِ ِه ْ
fاَ Zو َجاھِfدُو ْا َم َfع َر ُ
قوله تعالى َ )) :وإِ َذا أ ُ ِ
ِم ْن ُھ ْم َو َقالُو ْا َذ ْر َنا َن ُكن َّم َع ا ْل َقاعِ دِينَ (( ، { 86 }:وقريب من ھذا القول في آخر سورة التوبة :
ورةٌ َف ِم ْن ُھم َّمن َي ُقول ُ أَ ُّي ُك ْم َزادَ ْت ُه ھَـ ِذ ِه إِي َمانا ً َفأ َ َّما ا َّلذِينَ آ َم ُنو ْا َف َزادَ ْت ُھ ْم إِي َمانا ً
س َ
نز َلتْ ُ
)) َوإِ َذا َما أ ُ ِ
َو ُھ ْم َي ْس َت ْبشِ ُرونَ ((. { 124 }:
أما ما ورد في سورة يونس فبيان لما يقوله الكفار في القرآن )) :أَ ْم َي ُقولُfونَ ا ْف َت َfرا ُه ُقfلْ
صfا ِدقِينَ (( ، { 38 }:ومثل ذلك
ُون ّ ِ إِن ُكنُ fت ْم َ
ور ٍة ِّم ْث ِل ِه َوادْ ُعو ْا َم ِن ْ
س َ
َفأْ ُتو ْا ِب ُ
اسَ fت َط ْع ُتم ِّمfن د ِ
ت َقال َ ا َّلذِينَ الَ َي ْر ُجونَ ِل َقاء َنا ا ْئ ِ
قولھم الذي حكاه القرآن َ )) :وإِ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِھ ْم آ َيا ُت َنا َب ِّي َنا ٍ
آن
ت ِب ُق ْر ٍ
اف
وحى إِ َل َّي إِ ِّني أَ َخ ُ
َغ ْي ِر َھ َـذا أَ ْو بَدِّ ْل ُه ُقلْ َما َي ُكونُ لِي أَنْ أُبَدِّ َل ُه مِن ِت ْل َقاء َن ْفسِ ي إِنْ أَ َّت ِب ُع إِالَّ َما ُي َ
يم(( . {15 }:
ص ْيتُ َر ِّبي َع َذ َ
إِنْ َع َ
اب َي ْو ٍم َعظِ ٍ

 - 4في سورة التوبة ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكر إذا أصابھم البالء )) :أَ َوالَ َي َfر ْونَ
َ
ام َّم َّر ًة أَ ْو َم َّر َت ْي ِن ُث َّم الَ َي ُتوبُونَ َوالَ ُھ ْم َي َّذ َّك ُرونَ (( . {126 }:
أ َّن ُھ ْم ُي ْف َت ُنونَ فِي ُكل ِّ َع ٍ
ض ُّfر
نسfانَ ال ُّ
fس اإلِ َ
وفي سورة يونس ذم لمن يصيبه البالء فيرعوي ثم يعود َ )) :وإِ َذا َم َّ
نب ِه أَ ْو َقاعِ داً أَ ْو َقآئِما ً َف َل َّما َك َ
س ُه َك َذلِ َك ُز ِّينَ
ض ٍّر َّم َّ
ض َّرهُ َم َّر َكأَن َّل ْم َيدْ ُع َنا إِ َلى ُ
ش ْف َنا َع ْن ُه ُ
دَ َعا َنا ل َِج ِ
س ِّي ُر ُك ْم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َح َّتfى
لِ ْل ُم ْس ِرفِينَ َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ (( ، {12 }:وقوله تعالى )) :ھ َُو ا َّلذِي ُي َ
ف َو َجاء ُھ ُم ا ْل َم ْو ُج مِن
يح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحو ْا ِب َھا َجاء ْت َھا ِري ٌح َعاصِ ٌ
إِ َذا ُكن ُت ْم فِي ا ْل ُف ْلكِ َو َج َر ْينَ ِب ِھم ِب ِر ٍ
ان َو َظ ُّنو ْا أَ َّن ُھ ْم أُح َ
نج ْي َت َنfا مِfنْ ھَ fـ ِذ ِه َل َن ُكfو َننِّ مِfنَ
ِيط ِب ِھ ْم دَ َع ُو ْا ّ َ ُم ْخلِصِ ينَ َل ُه الدِّ ينَ َلئِنْ أَ َ
ُكل ِّ َم َك ٍ
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ال َّ
fاس إِ َّن َمfا َب ْغُ fي ُك ْم َع َلfى
نجا ُھ ْم إِ َذا ُھ ْم َي ْب ُغونَ فِي األَ ْر ِ
ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َحfقِّ َيfا أَ ُّي َھfا ال َّن ُ
شاك ِِرينَ َ .ف َل َّما أَ َ
اع ا ْل َح َيا ِة الدُّ ْن َيا ُث َّم إِ َلي َنا َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُن َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ (( }{23 – 22
أَن ُفسِ ُكم َّم َت َ
 - 5وفي سورة التوبة براءة الرسول من المشركين مع األمر بقتالھم  ،وفي يونس
براءته من عملھم دون أمر بقتال  ،بل باإلعراض وتخلية السبيل وھذا نوع من المناسبة في قوله
َ )) :وإِن َك َّذ ُبو َك َف ُقل ِّلي َع َملِي َو َل ُك ْم َع َملُ ُك ْم أَن ُت ْم َب ِري ُئونَ ِم َّما أَ ْع َمل ُ َوأَ َناْ َب ِري ٌء ِّم َّما َت ْع َملُونَ (( }:
. { 41
ويرى السيوطي التشابه بين مطلع سورة األعراف وسورة يونس من أوجه المناسبة
بينھما  ،وھذا ما أدى إلى اإلجمال والتفصيل فيھما  » :إن مطلعھا شبيه بمطلع سورة األعراف
 ..وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه في األعراف  ،فاختصر ذكر عذابھم  ،وبسط في ھذه
السورة أبلغ بسط فھي شارحة لما أجمل في سورة األعراف منه « .1
موضوعات سورة ھود وسورة يونس
وقد نزلت بعد سورة يونس  ،وھي متفقة معھا في معناھا وموضوعھا وافتتاحھا بـ)الر(
واختتامھا بوصف اإلسالم والقرآن والنبي الذي جاء بالحق من ّ
  ،والدعوة إلى اإليمان بما
جاء به الرسول صلى ّ
 عليه وسلم  ،وتفصيلھا ما أجمل في سورة يونس من أمور االعتقاد
من إثبات الوحي والتوحيد والبعث والمعاد والثواب والعقاب والحساب  ،وإعجاز القرآن وإحكام
آياته  ،ومحاجّ ة المشركين في ذلك وتحديھم بالقرآن  ،وذكر قصص بعض األنبياء كن وح
وإبراھيم وھود وصالح ولوط وشعيب عليھم السالم.
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما كانت سورة يونس )عليه السالم( قد تضمنت من آي
التنبيه والتحريك للنظر  ،ومن العضات والتخويف والتھديد والترھيب والترغيب  ،وتقريع
المشركين والجاحدين والقطع بھم  ،واإلعالم بالجريان على حكم السوابق  ،ووجوب التفويض
ص َلتْ مِن َّلfدُنْ
اب أ ُ ْح ِك َمتْ آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّ
والتسليم  ..فلما تقرر ھذا كله أتبع المجموع بقوله )) :ا َلر ِك َت ٌ
ير(( }سورة ھود .2 « {1 :
ِيم َخ ِب ٍ
َحك ٍ
يقول السيوطي  » :إن سورة يونس ذكر فيھا قصة نوح مختصرة جدا  ،مجملة ،
فشرحت في ھذه السورة  ،وبسطت بما لم يبسطه في غيرھا من السور « .3
ويقول سيد قطب  » :سورتي يونس وھود متواليتين في ترتيب المصحف وفي ترتيب
النزول أيضا  .والعجيب أن ھناك شبھا كبيرا بين ھاتين السورتين وھاتين  ،في الموضوع ،
وفي طريقة عرض ھذا الموضوع كذلك !  ...إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص
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مجمل  .إشارة إلى قصة نوح  ،وإشارة إلى الرسل من بعده  ،وشيء من التفصيل في قصة
موسى  ،وإشارة مجملة إلى قصة يونس  .ولكن القصص إنما يجيء في السورة شاھدا  ،ومثاال
لتصديق الحقائق االعتقادية التي تستھدفھا السورة  .أما سورة ھود فالقصص فيھا جسم السورة .
وھو وإن جاء شاھدا ومثاال لتصديق الحقائق االعتقادية التي تستھدفھا  ،إال أنه يبدو فيه أن
استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري ھو الھدف الواضح البارز « .1
موضوعات سورة يوسف وسورة ھود
نزلت ھذه السورة بعد سورة ھود  ،وھي مناسبة لھا  ،لما في ك ّل من قصص األنبياء،
وإثبات الوحي على النبي )صلى ّ
 عليه وسلّم (  .وقد تكررت قصة كل نبي في أكثر من
سورة في القرآن  ،بأسلوب مختلف  ،ولمقاصد وأھداف متنوعة  ،بقصد العظة واالعتبار  ،إال
قصة يوسف عليه السّالم  ،فلم تذكر في غير ھذه السورة  ،وإنما ذكرت جميع فصولھا بنحو
متتابع شامل  ،لإلشارة إلى ما في القرآن من إعجاز  ،سواء في القصة الكاملة أو في فصل منھا
 ،وسواء في حالة اإلجمال أو حالة التفصيل والبيان  .قال العلماء  :ذكر ّ
 أقاصيص األنبياء
في القرآن  ،وكرّ رھا بمعنى واحد في وجوه مختلفة  ،بألفاظ متباينة على درجات البالغة ،
وذكر قصة يوسف ولم يكررھا  ،فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّ ر  ،وال على معارضة
غير المتكرر  ،واإلعجاز لمن تأمل .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :ھذه السورة من جملة ما قص عليه )عليه السالم( من
أنباء الرسل وأخبار من تقدمه مما فيه التثبيت  ..وإنما أفردت على حدتھا ولم تنسق على قصص
الرسل مع أممھم في سورة واحدة لمفارقة مضمونھا تلك القصص « .2
 - 1إن يونس نزلت ثم ھود ثم يوسف  ،وھذا وجه من وجوه المناسبة في ترتيب ھذه
السور الثالث .3
 - 2تم التأكيد في سورة ھود على أن كتاب  محكم  ،وأنه من عند   ،ووجوب
اإليمان بالتوحيد الخالص  ،وذكر دعوة مجموعة من الرسل كھود وصالح ونوح ولوط وشعيب
وموسى وھارون  ،وكلھم دعوا أقوامھم للتوحيد الخالص  ،وذكر عاقبة كفر أقوامھم وتكذيبھم ،
فناسب أن يتم بذكر قصة يوسف )عليه السالم( من خالل قصته الكاملة .

موضوعات سورة النمل وسورة الشعراء
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إن سورة النمل نزلت بعد سورة الشعراء  ،وھي تمضي على نسقھا في األداء  ،وھي
كالتتمة لسورة الشعراء في بيان بقية قصص األنبياء  ،وزاد فيھا قصة داود وسليمان )عليھما
ِيfر ِّمfنْ عِ َبfا ِد ِه
س َل ْي َمانَ عِ ْلما ً َو َق َاال ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
 Zا َّلfذِي َف َّ
السالم( َ )) :و َل َقدْ آ َت ْي َنا دَ ُاوودَ َو ُ
ضَ fل َنا َع َلfى َكث ٍ
الص ْر َح َف َل َّما َرأَ ْت ُه َحسِ َب ْت ُه لُ َّج ًة َو َك َ
ش َفتْ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ((  ، { 15 }:إلى قوله تعالى )) :قِيل َ َل َھا ادْ ُخلِي َّ
Z
س َل ْي َمانَ ِ َّ ِ
ير َقا َلتْ َر ِّب إِ ِّني َظ َل ْمتُ َن ْفسِ ي َوأَ ْس َل ْمتُ َم َع ُ
ص ْر ٌح ُّم َم َّر ٌد ِّمن َق َو ِار َ
سا َق ْي َھا َقال َ إِ َّن ُه َ
َعن َ
َر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ (( . { 44 }:
وإن فيھا تفصيال لما أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي .1
َfب لِfي
 – 1ورد في قصة موسى في سورة الشعراء َ )) :ف َف َfر ْرتُ مِfن ُك ْم َل َّمfا ِخ ْفُ fت ُك ْم َف َوھ َ
وسfى
سلِينَ ((  . { 20} :وتفصيل ذلك في سورة النمل )) :إِ ْذ َقال َ ُم َ
َر ِّبي ُح ْكما ً َو َج َع َلنِي مِنَ ا ْل ُم ْر َ
ص َ
سآتِي ُكم ِّم ْن َھا ِب َخ َب ٍر أَ ْو آتِfي ُكم ِبشِ َ fھا ٍ
fطلُونَ َ .ف َل َّمfا َجاءھَ fا
س َّل َع َّل ُكْ fم َت ْ
ِألَھْ لِ ِه إِ ِّني آ َن ْستُ َناراً َ
ب َقَ fب ٍ
ُنود َ
سْ fب َحانَ َّ ِ َر ِّب ا ْل َعfا َلمِينَ َ .يfا ُم َ
fار َومَfنْ َح ْو َل َھfا َو ُ
وسfى إِ َّنُ fه أَ َنfا َّ ُ
ِي أَن ُب ِ
ور َك َمfن فِfي ال َّن ِ
ا ْل َع ِز ُ
ف
وسى َال َت َخ ْ
صا َك َف َل َّما َرآ َھا َت ْھ َت ُّز َكأ َ َّن َھا َجانٌّ َو َّلى ُمدْ ِبراً َو َل ْم ُي َع ِّق ْب َيا ُم َ
يز ا ْل َحكِي ُم َ .وأَ ْل ِق َع َ
سلُونَ  .إِ َّال َمن َظ َل َم ُث َّم َبدَّ ل َ ُح ْسنا ً َب ْعدَ سُfوءٍ َفfإِ ِّني َغ ُف ٌ
دَي ا ْل ُم ْر َ
اف َل َّ
إِ ِّني َال َي َخ ُ
fور َّرحِfي ٌم َ .وأَدْ خِfلْ
ت إِ َلى ف ِْر َع ْونَ َو َق ْومِِ fه إِ َّن ُھْ fم َكfا ُنوا َق ْومfا ً
ضاء مِنْ َغ ْي ِر سُوءٍ فِي ت ِْس ِع آ َيا ٍ
َيدَ َك فِي َج ْي ِب َك َت ْخ ُر ْج َب ْي َ
سُ fھ ْم
اسَ fت ْي َق َن ْت َھا أَن ُف ُ
َفاسِ قِينَ َ .ف َل َّما َجاء ْت ُھ ْم آ َيا ُت َنا ُم ْبصِ َر ًة َقالُوا ھ ََذا سِ ْح ٌر ُّم ِبfينٌ َ .و َج َحfدُوا ِب َھfا َو ْ
ف َكانَ َعا ِق َب ُة ا ْل ُم ْفسِ دِينَ (( . {14 – 7 }:
ُظ ْلما ً َو ُعلُ ّواً َفان ُظ ْر َك ْي َ
اب إِنَّ فِfي َذلَِ fك َآل َي ًfة َو َمfا
 – 2ورد في قصة صالح في سورة الشعراء َ )) :فأ َ َخ َذ ُھ ُم ا ْل َع َذ ُ
س ْل َنا إِ َلى َث ُمودَ أَ َخا ُھ ْم
َكانَ أَ ْك َث ُرھُم ُّم ْؤ ِمنِينَ ((  . { 158 }:وفصل ذلك في سورة النمل َ )) :و َل َقدْ أَ ْر َ
fان َي ْخ َتصِ ُ fمونَ َ .قffال َ َي fا َقfْ fو ِم لِ َ fم َت ْس َ fت ْع ِجلُونَ ِب َّ
صffالِحا ً أَ ِن ْ
َ
الس ِّ fي َئ ِة َق ْب fل َ
اع ُبfدُوا َّ َ َفffإِ َذا ُھ ْ fم َف ِري َقِ f
س َن ِة َل ْو َال َت ْس َت ْغف ُِرونَ َّ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َحمُونَ َ .قالُوا َّ
ا ْل َح َ
اط َّي ْر َنا ِب َك َو ِب َمن َّم َع َك َقال َ َطائ ُِر ُك ْم عِ ندَ َّ ِ َبلْ
صfل ُِحونَ َ .قffالُوا
أَنُ fت ْم َقfْ fو ٌم ُت ْف َت ُنffونَ َ .و َكffانَ ِفffي ا ْل َمدِي َنِ fة ت ِْسfَ fع ُة َرھْ ffطٍ ُي ْفسِ fدُونَ ِفffي ْاألَ ْر ِ
ض َو َال ُي ْ
اَ Zل ُن َب ِّي َت َّن ُه َوأَھْ َل ُه ُث َّم َل َن ُقو َلنَّ ل َِولِ ِّي ِه َما َ
صا ِد ُقونَ َ .و َم َك ُروا َم ْكراً
اس ُموا ِب َّ ِ
ش ِھدْ َنا َم ْھلِ َك أَھْ لِ ِه َوإِ َّنا َل َ
َت َق َ
َو َم َك ْر َنا َم ْكراً َو ُھ ْم َال َي ْ
ف َكانَ َعا ِق َب ُة َم ْك ِر ِھ ْم أَ َّنا دَ َّم ْر َنfا ُھ ْم َو َق ْfو َم ُھ ْم أَ ْج َمعِfينَ .
ش ُع ُرونَ َ .فان ُظ ْر َك ْي َ
نج ْي َنfا ا َّلfذِينَ آ َم ُنfوا َو َكfا ُنوا
او َي ًfة ِب َمfا َظ َل ُمfوا إِنَّ فِfي َذلَِ fك َآل َي ًfة ِّل َق ْfو ٍم َي ْع َلمُfونَ َ .وأَ َ
َف ِت ْل َك ُب ُيfو ُت ُھ ْم َخ ِ
َي َّت ُقونَ (( . { 53 – 45} :
 – 3ورد في قصة لوط في سورة الشعراء )) :أَ َتأْ ُتونَ ُّ
الذ ْك َرانَ مِنَ ا ْل َعfا َلمِينَ َ .و َت َfذ ُرونَ
َما َخ َلقَ َل ُك ْم َر ُّب ُك ْم مِنْ أَ ْز َوا ِج ُكم َبلْ أَن ُت ْم َق ْو ٌم َعادُونَ ((  ، {166 – 165 }:وفصل ذلك في سورة
الر َجالَ َ
النمل َ )) :ولُوطا ً إِ ْذ َقال َ لِ َق ْو ِم ِه أَ َتأْ ُتونَ ا ْل َفا ِح َ
ش ْھ َو ًة ِّمن
ش َة َوأَن ُت ْم ُت ْبصِ ُرونَ  .أَ ِئ َّن ُك ْم َل َتأْ ُتونَ ِّ
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اب َق ْو ِمِ fه إِ َّال أَن َقffالُوا أَ ْخ ِر ُجffوا آل َ لُffوطٍ ِّمffن
سffاء َبfلْ أَنُ fت ْم َقfْ fو ٌم َت ْج َھلُffونَ َ .ف َمffا َكffانَ َجfَ fو َ
ُون ال ِّن َ
د ِ
اب ِرينَ َ .وأَ ْم َط ْر َنا َع َل ْي ِھم
نج ْي َناهُ َوأَھْ َل ُه إِ َّال ْ
اس َي َت َط َّھ ُرونَ َ .فأ َ َ
َق ْر َي ِت ُك ْم إِ َّن ُھ ْم أ ُ َن ٌ
ام َرأَ َت ُه َقدَّ ْر َنا َھا مِنَ ا ْل َغ ِ
ساء َم َط ُر ا ْل ُم َ
نذ ِرينَ (( . { 58 – 54 }:
َّم َطراً َف َ
موضوعات سورة القصص وسورة النمل
إن سورة النمل وسورة القصص مكيتان  ،وترتيبھما في النزول كترتيبھما في المصحف
 ،والسورتان تكمالن ما ورد من قصص األنبياء في سورة الشعراء  ،وتظھر مناسبة ھذه
السورة لسورتي النمل والشعراء في أنھا تفصيل لما أوجز فيھما من قصة موسى )عليه السالم(
.
وكذلك فصلت ھذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنكارھم يوم القيامة
ضل َّ َف ُقلْ إِ َّن َما
وقد بين في سورة النمل َ )) :وأَنْ أَ ْتلُ َو ا ْل ُق ْرآنَ َف َم ِن اھْ َتدَ ى َفإِ َّن َما َي ْھ َتدِي لِ َن ْفسِ ِه َو َمن َ
أَ َنا مِنَ ا ْل ُمنذ ِِرينَ ((  ، {92 }:وذكر في سورة القصص حرمة مكة وأن النبي سيفتحھا َ )) :و ُن ِري ُد
ض َو َن ْج َع َل ُھ ْم أَ ِئ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُھ ُم ا ْل َو ِارثِينَ (( . { 5 }:
ض ِع ُفوا فِي ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
أَن َّنمُنَّ َع َلى ا َّلذِينَ ْ
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما تضمن قوله سبحانه )) :إِ َّن َما أُم ِْرتُ أَنْ أَ ْع ُبدَ َر َّب ھَ ِذ ِه
ا ْل َب ْلدَ ِة ا َّلذِي َح َّر َم َھا َو َل ُه ُكل ُّ َ
ش ْيءٍ َوأُم ِْرتُ أَنْ أَ ُكfونَ مِfنَ ا ْل ُم ْسfلِمِينَ (( }سورة النمل  ، {91:إلى
آخر السورة من التخويف والتھديد ما انجر معه اإلشعار بأنه )عليه السالم( سيملك مكة ،
ويفتحھا تعالى عليه  ،ويذل عتاة قريش ومتمرديھم  ،ويعز أتباع رسوله )عليه السالم( ومن
استضعفته قريش من المؤمنين  .أتبع سبحانه ذلك بما قصّه على نبيه من نظير ما أشار إليه من
فتنة بني إسرائيل  ،وابتداء امتحانھم بفرعون  ،واستيالئه عليھم وفتكه بھم إلى أن أعزھم 
وأظھرھم على عدوھم « .1
ويقول السيوطي  » :ظھر لي بعد الفكرة  :أنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول
فرعون لموسى َ )) :قال َ أَ َل ْم ُن َر ِّب َك فِي َنا َولِيداً َو َل ِب ْثتَ فِي َنا مِfنْ ُع ُم ِfر َك سِ fنِينَ َ .و َف َع ْلfتَ َف ْع َل َتَ fك ا َّلتِfي

َف َع ْلتَ َوأَنتَ مِنَ ا ْل َكاف ِِرينَ ((  ، {19 – 18 }:إلى قول موسى َ )) :ف َف َر ْرتُ مِن ُك ْم َل َّما ِ
fب
خ ْف ُت ُك ْم َف َو َھ َ

لِي َر ِّبي ُح ْكما ً َو َج َع َلنِي مِfنَ ا ْل ُم ْر َسfلِينَ ((  .{ 21 }:وقال في )طس النمل( قول موسى ألھله :
))إِ ِّني آ َن ْستُ َناراً((  ، { 7 }:إلى آخره  ..ولما كان على سبيل اإلشارة واإلجمال  ،بسط في ھذه
السورة – القصص – ما أوجز في السورتين  ،وفصل ما أجمله فيھما على حسب ترتيبھما « .2
موضوعات سورة العنكبوت وسورة القصص
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افتتحت سورة القصص بذكر استعالء فرعون وجبروته  ،وتفريقه الناس شيعا ،
واستضعافه بني إسرائيل بذبح أبنائھم واستحياء نسائھم  ،ونجاة موسى )عليه السالم( مع قومه
ِف َطا ِئ َف ًة ِّم ْن ُھ ْم ُي َذ ِّب ُح أَ ْب َناء ُھ ْم َو َي ْس َت ْح ِيي
))إِنَّ ف ِْر َع ْونَ َع َال فِي ْاألَ ْر ِ
ضع ُ
ض َو َج َعلَ أَھْ َل َھا شِ َيعا ً َي ْس َت ْ
ن َِساء ُھ ْم إِ َّن ُه َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْفسِ fدِينَ ((  . {4 }:وافتتحت سورة العنكبوت بذكر قصة المسلمين في
مكة الذين فتنھم المشركون عن دينھم  ،وعذبوھم على اإليمان بنحو أقل من تعذيب فرعون بني
fاس
fب ال َّن ُ
إسرائيل  ،حثا لھم على قوة التحمل والصبر  ،وتسلية لھم بما وقع لمن قبلھم )) :أَ َحسِ َ
أَن ُي ْت َر ُكوا أَن َي ُقولُوا آ َم َّنا َو ُھ ْم َال ُي ْف َت ُنونَ َ .و َل َقدْ َف َت َّنا ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ ِھ ْم َف َل َي ْع َل َمنَّ

صfدَ ُقوا
َّ ُ ا َّلذِينَ َ

َو َل َي ْع َل َمنَّ ا ْل َكاذ ِِبينَ ((  .1 {3 – 2 }:ومن وجوه االتصال بين السورتين:
 – 1إن بين السورتين تشابھا في اإلشارة إلى موضوع الھجرة  ،ففي خاتمة سورة
القصص اإلشارة إلى ھجرة النبي )صلّى ّ
ض َع َل ْيَ fك ا ْل ُق ْfرآنَ
 عليه وآله وسلم( )) :إِنَّ ا َّلذِي َف َfر َ
ين((  ،{ 85 }:وفي خاتمة
َل َرا ُّد َك إِ َلى َم َعا ٍد ُقل َّر ِّبي أَ ْع َل ُم َمن َجاء ِبا ْل ُھدَ ى َو َمنْ ھ َُو فِي َ
ض َال ٍل ُّم ِب ٍ
اي
ِي ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِنَّ أَ ْرضِ ي َواسِ َع ٌة َفإِ َّي َ
سورة العنكبوت اإلشارة إلى ھجرة المؤمنين َ )) :يا عِ َباد َ
ُون(( . { 56 }:
َف ْ
اع ُبد ِ
 – 2االرتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض  ،ففي سورة القصص بيان
ار ْاآلخ َِfر ُة َن ْج َعلُ َھfا لِ َّلfذِينَ َال ُي ِريfدُونَ ُعلُ ّfواً فِfي
العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين ِ )) :ت ْل َك الfدَّ ُ
ساداً َوا ْل َعا ِق َب ُة ِل ْل ُم َّتقِينَ ((  ، { 83 }:وفي ھذه السورة تقرير العاقبة الحسنة للمؤمنين
ْاألَ ْر ِ
ض َو َال َف َ
الصال َِحا ِ
ت َل ُن َب ِّو َئ َّن ُھم ِّمfنَ ا ْل َج َّنِ fة ُغ َرفfا ً َت ْج ِfري
الذين يعملون الصالحات َ )) :وا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ار َخالِدِينَ فِي َھا ن ِْع َم أَ ْج ُر ا ْل َعا ِملِينَ (( . { 58 }:
مِن َت ْح ِت َھا ْاألَ ْن َھ ُ
ويربط سعيد حوى بين سورة العنكبوت وما جاء بعدھا من سور فيقول  » :نجد في
سورة العنكبوت كالما عن الكافرين والمنافقين  ،ونجد في سورة الروم كالما عن الكافرين ،
ونجد في سورتي لقمان والسجدة كالما عن الكافرين « .2
موضوعات سورة الروم وسورة العنكبوت
تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت في المطلع  ،فإن كال منھما افتتح بـ )الم( غير
مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآن  ،على خالف القاعدة الخاصة في المفتتح بالحروف
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المقطعة  ،فإنھا كلھا قرنت بذلك إال ھاتين السورتين وسورة القلم  .1ومن أوجه االتصال بين
السورتين :
 – 1عنف  تعالى أھل مكة في سورة العنكبوت )) :أَ َو َلْ fم َي َfر ْوا أَ َّنfا َج َع ْل َنfا َح َرمfا ً آمِنfا ً
اس مِنْ َح ْولِ ِھ ْم أَ َف ِبا ْل َباطِ ِل ُي ْؤ ِم ُنونَ َو ِبن ِْع َم ِة َّ ِ َي ْك ُف ُfرونَ ((  ، { 67 }:أي أولم يكفھم
ف ال َّن ُ
َو ُي َت َخ َّط ُ
ھذا في االعتبار ليتبينوا  .وذكر طائفة ھم أكثر منھم قوة في سورة الروم ُ )) :غلِ َب ِ
الرو ُم  .فِfي
ت ُّ
س َي ْغلِ ُبونَ ((  ، { 3 – 2 }:فذكر تعالى غلب غيرھم لھم وأنھم
أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ض َوھُم ِّمن َب ْع ِد َغ َل ِب ِھ ْم َ
ستكون لھم كرة ثم يغلبون وما ذاك إال بنصر  .
 – 2وصف  تعالى الحياة الدنيا في سورة العنكبوت َ )) :و َما َھ ِذ ِه ا ْل َح َياةُ ال ُّد ْن َيا إِ َّال َل ْھ ٌو
fي ا ْل َح َي َfوانُ َل ْfو َكfا ُنوا َي ْع َل ُمfونَ ((  ، { 64 }:وأتبع ذلك بتقلب حالھا
ار ْاآلخ َِfر َة َل ِھ َ
ِب َوإِنَّ الدَّ َ
َو َلع ٌ
وأنھا ال تصفوا وال تتم  .وبين علمھم بھا في سورة الروم َ )) :ي ْع َلمُونَ َظfاھِراً مِّfنَ ا ْل َح َيfا ِة الfدُّ ْن َيا
َو ُھ ْم َع ِن ْاآلخ َِر ِة ُھ ْم َغا ِفلُونَ ((  ، { 7 }:أي لو علموا باطنھا لتحققوا أنھا لھو ولعب  .وما يعضد
ف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّلذِينَ مِfن َقْ fبلِ ِھ ْم
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
كال األمرين قوله تعالى )) :أَ َو َل ْم َيسِ ُ
ض َف َين ُظ ُروا َك ْي َ
َكا ُنوا أَ َ
سلُ ُھم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ت َف َما
ض َو َع َم ُروھَ ا أَ ْك َث َر ِم َّما َع َم ُروھَ ا َو َجاء ْت ُھ ْم ُر ُ
اروا ْاألَ ْر َ
شدَّ ِم ْن ُھ ْم ُق َّو ًة َوأَ َث ُ
َكانَ َّ ُ لِ َي ْظلِ َم ُھ ْم َو َلكِن َكا ُنوا أَن ُف َس ُھ ْم َي ْظلِمُونَ (( . { 9 }:
ض َفffان ُظ ُروا
fيروا فِfي ْاألَ ْر ِ
 – 3إن التوحيد في سورة العنكبوت جاء مجمال ُ )) :قfلْ سِ ُ
شأ َ َة ْاآلخ َِر َة إِنَّ َّ َ َع َلى ُكلِّ َ
ف َبدَ أَ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم َّ ُ ُينشِ ُئ ال َّن ْ
ِير((  . { 20 }:وفي سورة
ش ْيءٍ َقد ٌ
َك ْي َ
ب ُث َّم إِ َذا أَن ُتم َب َ
الروم جاء مفصال َ )) :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ َخ َل َق ُكم ِّمن ُت َرا ٍ
ش ٌر َتن َتشِ ُرونَ َ .ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ
َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ أَن ُفسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً ِّل َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َھا َو َج َعل َ َب ْي َن ُكم َّم َfودَّ ًة َو َر ْح َم ًfة إِنَّ فِfي َذلَِ fك َآل َيfا ٍ
ت ِّل َق ْfو ٍم
ض َو ْ
ف أَ ْلسِ َ fن ِت ُك ْم َوأَ ْل َfوا ِن ُك ْم إِنَّ فِfي َذلَِ fك َآل َيfا ٍ
الس َم َاوا ِ
ت
ت َو ْاألَ ْر ِ
اخfت َِال ُ
َي َت َف َّك ُرونَ َ .ومِنْ آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
ض fلِ ِه إِنَّ ِفffي َذلِ َ fك َآل َيffا ٍ
ت ِّل َقfْ fو ٍم
fار َوا ْبت َِغffاؤُ ُكم ِّمffن َف ْ
ِّل ْل َعffالِمِينَ َ .و ِمffنْ آ َيا ِت ِ fه َم َنffا ُم ُكم ِبال َّل ْيfِ fل َوال َّن َھِ f
ض َب ْعfدَ
اء َف ُي ْح ِيfي ِبِ fه ْاألَ ْر َ
السمَاءِ َم ً
َي ْس َمعُونَ َ .ومِنْ آ َيا ِت ِه ُي ِري ُك ُم ا ْل َب ْرقَ َخ ْوفا ً َو َط َمعا ً َو ُي َن ِّزل ُ مِنَ َّ

َم ْو ِت َھا إِنَّ فِي َذلِ َك َآل َيا ٍ
ض ِبأ َ ْم ِر ِه ُث َّم إِ َذا دَ َعا ُك ْم
ت ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ َ .ومِنْ آ َيا ِت ِه أَن َت ُقو َم َّ
الس َماء َو ْاألَ ْر ُ
لسَ fم َاوا ِ
ض ُكfل ٌّ َّلُ fه َقfا ِن ُتونَ َ .وھ َُfو
ت َو ْاألَ ْر ِ
دَ ْع َو ًة مِّنَ ْاألَ ْر ِ
ض إِ َذا أَنُ fت ْم َت ْخ ُر ُجfونَ َ .و َلُ fه َمfن فِfي ا َّ
السَ fم َاوا ِ
ض َوھ َُfو
ت َو ْاألَ ْر ِ
ا َّلذِي َي ْبfدَ أُ ا ْل َخ ْلfقَ ُثَّ fم ُيعِيُ fدهُ َوھ َُfو أَھْ َfونُ َع َل ْيِ fه َو َلُ fه ا ْل َم َثfل ُ ْاألَ ْع َلfى فِfي َّ
ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحكِي ُم(( . {27 – 20}:
موضوعات سورة لقمان وسورة الروم
تتشابه سورة لقمان وسورة الروم في المطلع  ،والمناسبة بينھما تتخلص بالتكامل
والتقابل  :فالتقابل في حديث سورة الروم عن صراع ملوك الروم والفرس  .وفي سورة لقمان
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عن حكمة الفرد المؤمن  .والتكامل في تنوع اآليات  ،وتفصيل المواقف والعظات في باقي
السورتين  .1وذكر في سورة الروم مدى اعتزاز المشركين بأموالھم ورفضھم إشراك غيرھم
فيھا  ،وذكر في سورة لقمان قصة لقمان الحكيم العبد الصالح الذي أوصى ابنه بالتواضع وترك
التكبر .
 – 1وصف ّ
 تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث في سورتي الروم ولقمان  ،فقال
في سورة الروم َ )) :وھ َُو ا َّلfذِي َي ْبfدَ أ ُ ا ْل َخ ْلfقَ ُثَّ fم ُيعِيُ fدهُ َوھ َُfو أَھْ َfونُ َع َل ْيِ fه َو َلُ fه ا ْل َم َثfل ُ ْاألَ ْع َلfى فِfي
ض َوھ َُو ا ْل َع ِز ُ
الس َم َاوا ِ
يfز ا ْل َحكِfي ُم((  . { 27 }:وقال في سورة لقمان َّ )) :مfا َخ ْل ُق ُكْ fم َو َال
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
ير(( . { 28 }:
ِيع َبصِ ٌ
سم ٌ
س َواحِدَ ٍة إِنَّ َّ َ َ
َب ْع ُث ُك ْم إِ َّال َك َن ْف ٍ
 – 2وأثبت ّ
 تعالى في كلتا السورتين إيمان المؤمنين بالبعث  ،فقال في سورة
ب َّ ِ إِ َلى َي ْfو ِم ا ْل َب ْعِ f
العنكبوت َ )) :و َقال َ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َو ْاإلِيمَانَ َل َقدْ َل ِب ْث ُت ْم فِي ِك َتا ِ
ث َف َھ َfذا َي ْfو ُم
ا ْل َب ْع ِ
ث َو َل ِك َّن ُك ْم ُكن ُت ْم َال َت ْع َلمُfونَ ((  . { 56 }:وھذا عين إيقانھم باآلخرة المذكور في مطلع ھذه
الص َال َة َو ُي ْؤ ُتونَ َّ
الز َكا َة َوھُم ِب ْاآلخ َِر ِة ُھ ْم ُيو ِق ُنونَ (( . { 4 }:
السورة )) :ا َّلذِينَ ُيقِيمُونَ
َّ
 – 3حكى ّ
 تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق واالضطراب  ،إذ
يضرعون إلى ّ
 في وقت الشدة  ،ويكفرون به وقت الرخاء  ،فقال في سورة الروم َ )) :وإِ َذا
ِيبffينَ إِ َل ْي ِ fه ُث َّ fم إِ َذا أَ َذا َق ُھffم ِّم ْن ُ fه َر ْح َمfً fة إِ َذا َف ِريffقٌ ِّم ْ fن ُھم ِبfَ fر ِّب ِھ ْم
fاس ُ
fس ال َّنَ f
َمَّ f
ضfٌّ fر دَ َعfْ fوا َر َّب ُھffم ُّمن ِ
ُي ْ
ش ِر ُكونَ ((  . { 33 }:وقال في سورة لقمان َ )) :وإِ َذا َغشِ َي ُھم َّم ْو ٌج َكال ُّظ َل ِل دَ َع ُوا َّ َ ُم ْخلِصِ ينَ َل ُه

ور(( . { 32 }:
ار َك ُف ٍ
الدِّ ينَ َف َل َّما َن َّجا ُھ ْم إِ َلى ا ْل َب ِّر َف ِم ْن ُھم ُّم ْق َتصِ ٌد َو َما َي ْج َح ُد ِبآ َيا ِت َنا إِ َّال ُكل ُّ َخ َّت ٍ
موضوعات سورة السجدة وسورة لقمان
تتشابه سورة السجدة وسورة لقمان في المطلع  ،ووجه اتصالھما ھو أن سورة السجدة
fاع ِة
الس َ
شرحت مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان )) :إِنَّ َّ َ عِ نfدَ ُه عِ ْلُ fم َّ
ض
ي أَ ْر ٍ
س ِبfأَ ِّ
ب َغداً َو َما َتدْ ِري َن ْف ٌ
س َّم َاذا َت ْكسِ ُ
َو ُي َن ِّزل ُ ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما فِي ْاألَ ْر َح ِام َو َما َتدْ ِري َن ْف ٌ
ير((  .2 {43 }:فبعض آيات ھذه السورة شرحا وتفصيال لآلية السابقة
َت ُموتُ إِنَّ َّ َ َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
كما يأتي :
سَ fن ٍة ِّم َّمfا
ف َ
ارهُ أَ ْل َ
 – 1قوله تعالى في سورة السجدة ُ )) :ث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه فِي َي ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَ ُ
اع ِة(( .
الس َ
َتعُدُّ ونَ ((  ، { 5 }:توضيح لقوله تعالى في سورة لقمان )) :إِنَّ َّ َ عِ ندَ هُ عِ ْل ُم َّ

 - 1ينظر  :البرھان في تناسب سور القرآن 149 – 148
 - 2ينظر  :تناسق الدرر في تناسب السور 111
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ض ا ْل ُج ُfر ِز
سوقُ ا ْل َماء إِ َلى ْاألَ ْر ِ
 – 2وقوله سبحانه في سورة السجدة )) :أَ َو َل ْم َي َر ْوا أَ َّنا َن ُ
س ُھ ْم أَ َف َال ُي ْبصِ ُرونَ ((  ، { 27 }:تفصيل لقوله في سورة
َف ُن ْخ ِر ُج ِب ِه َز ْرعا ً َتأْ ُكل ُ ِم ْن ُه أَ ْن َعا ُم ُھ ْم َوأَن ُف ُ
لقمان َ )) :و ُي َن ِّزل ُ ا ْل َغ ْي َث(( .
 – 3وقوله في سورة السجدة )) :ا َّلذِي َأ ْح َسنَ ُكfل َّ َ
fان مِfن
fيءٍ َخ َل َقُ fه َو َبfدَ أَ َخ ْلfقَ ْاإلِ َ
ش ْ
نس ِ
ين((  ، 7 :شرح لقوله في سورة لقمان َ )) :و َي ْع َل ُم َما فِي ْاألَ ْر َح ِام(( .
طِ ٍ
ض((  ، { 5 }:شرح
السfمَاءِ إِ َلfى ْاألَ ْر ِ
 – 4وقوله في سورة السجدة ُ )) :يدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر مِنَ َّ

ب َغداً(( .
س َّم َاذا َت ْكسِ ُ
لقوله في سورة لقمان َ )) :و َما َتدْ ِري َن ْف ٌ
ض َل ْل َنا فِي ْاألَ ْر ِ
 - 5وقوله في سورة السجدة َ )) :و َقالُوا أَئ َِذا َ
fق َجدِيٍ fد َبfلْ
ض أَ ِئ َّنfا َلفِfي َخ ْل ٍ
ھُم ِبلِ َقاء َر ِّب ِھ ْم َكاف ُِرونَ ُ .قلْ َي َت َو َّفا ُكم َّم َل ُك ا ْل َم ْو ِ
ت ا َّلذِي ُو ِّكل َ ِب ُك ْم ُث َّم إِ َلى َر ِّب ُك ْم ُت ْر َج ُعونَ (( – 10}:
ض َت ُموتُ (( .
ي أَ ْر ٍ
س ِبأ َ ِّ
 ، { 11إيضاح لقوله في سورة لقمان َ )) :و َما َتدْ ِري َن ْف ٌ
ويربط ابن الزبير الغرناطي بين السور الثالث  ،فيقول  » :لما انطوت سورة الروم
على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه سبحانه في عالم السماوات واألرض ،وعلى
ذكر الفطرة  ،ثم أتبعت بسورة لقمان تعريفا بأن مجموع تلك الشواھد من آيات الكتاب وشواھده
ودالئله  ،وأنه ھدى من شاء إلى سبيل الفطرة  ...فلما كانت سورة لقمان بما بيّن من مضمنھا
محتوية على التنبيه والتحريك على ما ذكر  ،ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكھم  ،أتبعھا
سبحانه بما يحكم بتسجيل صحة الكتاب وأنه من عنده  ،وأن ما أنطوى عليه من الدالئل
والبراھين يرفع كل ريب ويزيل كل شك « .1
موضوعات سورة األحزاب وسورة السجدة
افتتح سبحانه سورة األحزاب بأمر نبيه ونھيه عن الصغو إلى الكافرين والمنافقين
وإتباعه ما يوحى إليه َ )) :يا أَ ُّي َھا ال َّن ِب ُّي ا َّت ِق َّ َ َو َال ُتطِ ِع ا ْل َكاف ِِرينَ َوا ْل ُم َنا ِفقِينَ إِنَّ َّ َ َكانَ َعلِيمfا ً
َحكِيمfا ً((  ، { 1 }:وتنزيھا لقدره عن محنة من سبق له االمتحان ممن قدم ذكره في سورة
اب َف َال َت ُكن فِي م ِْر َي ٍة ِّمن ِّل َقا ِئ ِه َو َج َع ْل َناهُ ُھدًى ِّل َبنِfي إِ ْس َfرائِيلَ((
وسى ا ْل ِك َت َ
السجدة َ )) :و َل َقدْ آ َت ْي َنا ُم َ
 ، {23 }:ولما تحصل في سورتي لقمان والسجدة م ّما يعقب العالم من الخوف لغيبة العلم
بالخواتم  ،وما جرى في السورتين من اإلشارة إلى السوابق  ،كان ذلك مظنة لتيئيس نبي 
)صلى  عليه وسلم( وصالحي عباده  ،فلھذا أعقب سورة السجدة بھذه السورة المضمنة من
التأنيس والبشارة ما يجري على المعھود من لطفه تعالى وسعة رحمته َ )) :و َت َو َّكfلْ َع َلffى َّ ِ
اَ Zوكِيالً(( .2 { 3 }:
َو َك َفى ِب َّ ِ
 - 1البرھان في تناسب سور القرآن 151
 - 2م  .ن 153 – 152
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موضوعات سورة سبأ وسورة فاطر
ترتبط سورة سبأ بسورة فاطر بتشابه المطلع  ،يقول فخر الدين الرازي  » :السور
المفتتحة بالحمد خمس سور  :سورتان منھا في النصف األول  ،وھما األنعام  ،والكھف ،
وسورتان في األخير  ،وھما ھذه السورة  ،وسورة المالئكة – فاطر –  ،والخامسة وھي فاتحة
الكتاب تقرأ مع النصف األول ومع النصف األخير « .1
وسورتي األنعام والكھف غير مرتبتين على التوالي  ،وسورتي سبأ وفاطر مرتبة على
التوالي بتقديم سورة سبأ وتأخر سورة فاطر ؛ ألن سورة سبأ ترتبط مع سورة األحزاب بسبب
النزول ھو الذي كون المناسبة بين السورتين .
وسبب النزول  :أن أبا سفيان قال لكفار مكة لما سمعوا )) :لِ ُي َعfِّ fذ َب َّ ُ ا ْل ُم َنffا ِفقِينَ
ت َو َكffانَ َّ ُ َغ ُفfوراً
شfِ fركِينَ َوا ْل ُم ْ
ت َوا ْل ُم ْ
fوب َّ ُ َع َلffى ا ْل ُمfْ fؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِم َنffا ِ
شfِ fر َكا ِ
َوا ْل ُم َنا ِف َقffا ِ
ت َو َي ُتَ f
َّرحِيما ً(( }سورة األحزاب  { 73 :إن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت  ،ويخوفنا بالبعث ،
والالت والعزى ال تأتينا الساعة أبدا  ،وال نبعث  ،فقال   :قل يا محمد َ )) :ب َلى َو َر ِّبي َل ُت ْب َع ُثنَّ ((
}سورة التغابن  {7 :وباقي السورة تھديد لھم وتخويف  » .ومن ذكر ھذا السبب ظھرت
المناسبة بين ھذه السورة والتي قبلھا « .2
موضوعات سورة غافر وسورة فاطر
سور الحواميم تبدأ ھذه السور بحرفي )حم( فتسمى ذوات الحاميم أو آل الحاميم أو
الحواميم  ،وھي متوالية في المصحف  :سورة غافر  ،وسورة فصلت  ،وسورة الشورى ،
وسورة الزخرف  ،وسورة الدخان  ،وسورة الجاثية  ،وسورة األحقاف .
وقد تحدثت سورة الزمر في أھل الجنة َ )) :وسِ يقَ ا َّلfذِينَ ا َّت َق ْfوا َر َّب ُھْ fم إِ َلfى ا ْل َج َّنِ fة ُز َمfراً
َح َّتى إِ َذا َجاؤُ و َھا َو ُفت َِحتْ أَ ْب َوا ُب َھا َو َقال َ َل ُھ ْم َخ َز َن ُت َھا َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفادْ ُخلُو َھا َخالِدِينَ َ .و َقالُوا
ض َن َت َب َّوأ ُ مِنَ ا ْل َج َّن ِة َح ْي ُ
fث َن َ
شfاء َفfن ِْع َم أَ ْج ُfر ا ْل َعfا ِملِينَ .
ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
صدَ َق َنا َو ْعدَ هُ َوأَ ْو َر َث َنا ْاألَ ْر َ
 Zا َّلذِي َ
ش ُي َس ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِھ ْم َو ُقضِ َي َب ْي َن ُھم ِبfا ْل َحقِّ َوقِيfل َ ا ْل َح ْمُ fد
َو َت َرى ا ْل َم َال ِئ َك َة َحا ِّفينَ مِنْ َح ْو ِل ا ْل َع ْر ِ
َ Zر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ ((  . { 75 – 73 }:وتبين سورة غافر ما أوصل المؤمنين إلى الجنة .
ِ َّ ِ

ويربط ابن الزبير الغرناطي بين أول سور الحواميم بسورة الزمر  ،فيقول  » :لما
افتتح سورة الزمر باألمر باإلخالص وذكر سببه  ،والحامل بإذن  عليه وھو الكتاب  ،وأعقب
ذلك بالتعريض بذكر من بنيت على قصصھم سورة ص  ،وتتابعت اآلي في ذلك الغرض ...

 - 1التفسير الكبير 239 / 25
 - 2البحر المحيط 247 / 7
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فلما أنطوت ھذه اآلي من آثار عزته وقھره على ما أشير إلى بعضه أعقب سبحانه بقوله )) :حم
َّ
نزيل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم(( .1 « { 2 – 1 }:
ب مِنَ ِ ا ْل َع ِز ِ
َ .ت ِ
يز ا ْل َعل ِ
موضوعات سورة فصلت وسورة غافر
جاءت سورة فصلت بعد سورة غافر التي تدور حول الحجج التي أوردھا القرآن الكريم
على أحقية الرسالة  ،وجدوى إرسال محمد )صلى  عليه وآله وسلم( ووجوب تطبيق اإلسالم
 ،وفي سورة فصلت وصف للمنھج الذي يريده  لإلنسانية بعدما أفحمھم في وجوب إتباع
الرسول  .وفي سورة غافر بين  جل وعال الصراع العقلي والعلمي بين المؤمنين والمشركين
 ،وجاءت سورة فصلت طبيعة المنھج الذي يسير عليه بعض المؤمنين .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي
اآليات  ،وأن ذلك ثمرة تكذيبھم وجدالھم  ،وكان بناء السورة على ھذا الغرض بدليل افتتاحھا
ض((  ، { 82 }:إلى ختم السورة  ،ولم يقع
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
وختمھا بذلك  ..فقال تعالى )) :أَ َف َل ْم َيسِ ُ
التنبيه – الذي دارت عليه آي ھذه السورة – في سورة الزمر شيء  ،وال من تكرار التحذير من
تكذيب اآليات  ،فلما بنيت على ھذا الغرض أعقبت بذكر اآلية العظيمة التي تحديت بھا العرب ،
وقامت بھا حجة  سبحانه على الخلق  ،وكأن قد قيل لھم  :احذروا ما قدم لكم  ،فقد جاءكم
fاب
ِيم ِ .ك َت ٌ
الfر ْح َم ِن َّ
نزيfل ٌ ِّمfنَ َّ
محمد )صلى  عليه وسلم( بأوضح آية وأعظم برھانَ )) :ت ِ
الfرح ِ
ص َلتْ آ َيا ُت ُه ُق ْرآنا ً َع َر ِب ّيا ً ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ((  ، { 3 – 2 }:وتضمنت ھذه السورة العظيمة من بيان
ُف ِّ
عظيم الكتاب وجاللة قدره وكبير الرحمة به ما ال يوجد في غيرھا من أقرانھا « .2
ض َف َين ُظ ُfروا
fيروا فِfي ْاألَ ْر ِ
وأجمل في سورة غافر ھالك من عاند وكذب )) :أَ َو َلْ fم َيسِ ُ
ف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّلذِينَ َكا ُنوا مِن َق ْبلِ ِھ ْم َكا ُنوا ُھ ْم أَ َ
شدَّ مِْ fن ُھ ْم ُق َّfو ًة َوآ َثfاراً فِfي ْاألَ ْر ِ
َك ْي َ
ض َفأ َ َخ َfذ ُھ ُم َّ ُ
اق((  . { 21 }:وفصل في سورة فصلت من تعرض للھالك
وب ِھ ْم َو َما َكانَ َل ُھم ِّمنَ َّ ِ مِن َو ٍ
ِب ُذ ُن ِ
ضوا َف ُق ْل أَ َ
صfاعِ َق ِة َعfا ٍد َو َث ُمfودَ  .إِ ْذ َجfاء ْت ُھ ُم
صfاعِ َق ًة ِّم ْثfل َ َ
نذ ْر ُت ُك ْم َ
من األمم السابقة َ )) :فإِنْ أَ ْع َر ُ
سل ُ مِن َب ْي ِن أَ ْيدِي ِھ ْم َومِنْ َخ ْل ِف ِھ ْم أَ َّال َت ْع ُبدُوا إِ َّال َّ َ َقالُوا َل ْfو َ
شfاء َر ُّب َنfا َألَ َ
نfزل َ َم َال ِئ َك ًfة َفإِ َّنfا ِب َمfا
الر ُ
ُّ
ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َحقِّ َو َقالُوا مَfنْ أَ َ
شُّ fد ِم َّنfا ُق َّfو ًة أَ َو َلْ fم
اس َت ْك َب ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
أ ُ ْرسِ ْل ُت ْم ِب ِه َكاف ُِرونَ َ .فأ َ َّما َعا ٌد َف ْ
َي َfر ْوا أَنَّ َّ َ ا َّلfذِي َخ َل َق ُھْ fم ُھfَ fو أَ َ
شffدُّ ِمْ fن ُھ ْم ُق َّfو ًة َو َكffا ُنوا ِبآ َيا ِت َنffا َي ْج َحfدُونَ َ .فأ َ ْر َسْ fل َنا َع َلْ fي ِھ ْم ِريحfا ً
َ
ِسا ٍ
اب ْاآلخ َِر ِة أَ ْخ َfزى َوھُْ fم َال
اب ا ْلخ ِْزيِ فِي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َل َع َذ ُ
ت ِّل ُنذِي َق ُھ ْم َع َذ َ
ام َّنح َ
ص ْر َ
َ
صراً فِي أ َّي ٍ
صاعِ َق ُة ا ْل َع َذا ِ
ون ِب َما
اس َت َح ُّبوا ا ْل َع َمى َع َلى ا ْل ُھدَ ى َفأ َ َخ َذ ْت ُھ ْم َ
نص ُرونَ َ .وأَ َّما َث ُمو ُد َف َھدَ ْي َنا ُھ ْم َف ْ
ُي َ
ب ا ْل ُھ ِ
َكا ُنوا َي ْكسِ بُونَ (( . { 17 – 13 }:
 - 1البرھان في تناسب سور القرآن 166 – 165
 - 2البرھان في تناسب سور القرآن 169 – 167
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موضوعات سورة الشورى وسورة فصلت
يرتبط مضمون سورة الشورى بمضمن سورة فصلت  ،في أنھما تتحدثان في القرآن
صَ fلتْ آ َيا ُتُ fه ُق ْرآنfا ً
fاب ُف ِّ
ِيم ِ .ك َت ٌ
الfر ْح َم ِن َّ
نزيfل ٌ ِّمfنَ َّ
الكريم ففي فصلت قوله تعالى )) :حم َ .ت ِ
الfرح ِ
َع َر ِب ّيا ً ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ((  . { 3 – 1} :وفي سورة الشورى قوله تعالى )) :حfم  .عسfق َ .ك َfذلِ َك
ُيوحِي إِ َل ْي َك َوإِ َلى ا َّلذِينَ مِن َق ْبلِ َك َّ ُ ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحكِي ُم((  . { 3 – 1} :وفي السورتين حديث عن
ض ِفffي َيfْ fو َم ْي ِن
دالئل الوحدانية  ،ففي سورة فصلت ُ )) :ق fلْ أَ ِئ َّ fن ُك ْم َل َت ْك ُفfُ fرونَ ِبا َّل fذِي َخ َلffقَ ْاألَ ْر َ
fار َك فِي َھfا َو َقfدَّ َر فِي َھfا
fي مِfن َف ْو ِق َھfا َو َب َ
ب ا ْل َعا َلمِينَ َ .و َج َعل َ فِي َھا َر َواسِ َ
َو َت ْج َعلُونَ َل ُه أَندَ اداً َذلِ َك َر ُّ
َ
َ
َ
ض
الس َماء َوھ َِي د َُخfانٌ َف َقfالَ َل َھfا َول ِْfألَ ْر ِ
اس َت َوى إِ َلى َّ
لسا ِئلِينَ ُ .ث َّم ْ
س َواء ِّل َّ
ام َ
أ ْق َوا َت َھا فِي أ ْر َب َع ِة أ َّي ٍ
س َم َاوا ٍ
س َماء
ت فِي َي ْو َم ْي ِن َوأَ ْو َحى فِي ُكل ِّ َ
ضاھُنَّ َس ْب َع َ
ِا ْئ ِت َيا َط ْوعا ً أَ ْو َك ْرھا ً َقا َل َتا أَ َت ْي َنا َطا ِئعِينَ َ .ف َق َ
fيم((  .{ 12 – 9 }:وفي
يح َو ِح ْفظfا ً َذلَِ fك َت ْقfد ُ
fاب َ
السَ fماء الffدُّ ْن َيا ِب َم َ
أَ ْم َرھَ fا َو َز َّي َّنffا َّ
صِ f
ِير ا ْل َع ِزيfِ fز ا ْل َعلِِ f
السَ fم َاواتُ
السَ fم َاوا ِ
ت َو َمfا فِfي ْاألَ ْر ِ
ض َوھ َُfو ا ْل َعل ُّ
ِfي ا ْل َعظِ fي ُم َ .ت َكfا ُد َّ
سورة الشورى َ )) :ل ُه َما فِي َّ
ض أَ َال إِنَّ َّ َ ھ َُfو
َي َت َف َّط ْرنَ مِن َف ْو ِق ِھنَّ َوا ْل َم َال ِئ َك ُة ُي َس ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِھ ْم َو َي ْس َت ْغف ُِرونَ لِ َمن فِي ْاألَ ْر ِ
الرحِي ُم((  .{ 5 – 4 }:وفي السورتين حديث عن جزاء المؤمنين ومصير الكافرين .
ور َّ
ا ْل َغ ُف ُ
موضوعات سورة الزخرف وسورة الشورى
يرتبط مضمون سورة الزخرف بمضمون سورة الشورى  ،في حديث السورتين عن
القرآن  ،وفي الحديث عن جزاء المؤمنين ومصير الكافرين  ،وفي الحديث عن دالئل قدرة 
تعالى ووحدانيته .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما أخبر سبحانه بامتحان َخلف بني إسرائيل في شكھم
في كتابھم  ..ووصى نبيه )صلى  عليه وسلم( بالتبري من سيء حالھم  ،والتنزه عن سوء
محالھم  ..وتكرر الثناء على الكتاب العزيز  ..أعقب ذلك بالقسم به وعضد الثناء عليه فقال :
ين  .إِ َّنا َج َع ْل َناهُ ُق ْرآنا ً َع َر ِب ّيا ً َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُونَ َ .وإِ َّن ُه فِfي أ ُ ِّم ا ْل ِك َتfا ِ
))حم َ .وا ْل ِك َتا ِ
ِfي
ب َلfدَ ْي َنا َل َعل ٌّ
ب ا ْل ُم ِب ِ
َحكِي ٌم(( .1 « {4 – 1} :
موضوعات سورة الدخان وسورة الشورى
ترتبط سورة الدخان بسورة السجدة في الحديث عن الكتاب  ،يقول البقاعي  » :لما
تضمنت سورة )حم السجدة( وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما قد أشير إليه  ،مما لم
تنطوي سورة غافر على شيء منه  ،وحصل من مجموع ذلك اإلعالم بتنزيله من عند 
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وتفصيله  ،وكونه قرآنا عربيا  ..وتعلق الكالم بعضه ببعض إلى آخر السورة  .استفتح تعالى
سورة الدخان بما يكمل ذلك الغرض  ،وھو التعريف بوقت إنزاله غلى السماء الدنيا « .1
موضوعات سورة الجاثية وسورة الدخان
ترتبط سورة الجاثية بما تقدمھا من سور  ،ويقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما تضمنت
السور الثالث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب ،وعظيم بيانه  ،وأنه شاف كاف  ،وھدى ونور ،
وكان أمر من كفر به من العرب أعجب شيء النقطاعھم وعجزھم وقيام الحجة به عليھم  ،حتى
رضوا بالقتل والخزي في العاجل  ،وما فاھوا بادعاء معارضة  ،وال تشوفوا إلى االستناد إلى
عظيم تلك المعارضة  .أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيه والمؤمنين على ما قد نصبه من الدالئل « .2
موضوعات سورة الفتح وسورة محمد
تظھر مناسبة ھذه السورة لما قبلھا من وجوه :
 – 1إن سورة محمد أمر فيھا بقتال العدو ووعد بالنصر َ )) :فfإِذا َلقِيُ fت ُم ا َّلfذِينَ َك َف ُfروا
ب َح َّتى إِ َذا أَ ْث َخن ُت ُمو ُھ ْم َف ُ
الر َقا ِ
ب
ض َfع ا ْل َح ْfر ُ
شدُّوا ا ْل َو َثfاقَ َفإِ َّمfا َم ّنfا ً َب ْعُ fد َوإِ َّمfا فِfدَ اء َح َّتfى َت َ
ب ِّ
ض ْر َ
َف َ
ارھَا َذلِ َك َو َل ْو َي َ
يل َّ ِ
ض ُكم ِب َب ْع ٍ
ض َوا َّلذِينَ ُق ِتلُوا فِfي َ
ص َر ِم ْن ُھ ْم َو َلكِن ِّل َي ْبلُ َو َب ْع َ
شا ُء َّ ُ َالن َت َ
أَ ْو َز َ
س ِfب ِ
صلِ ُح َبا َل ُھ ْم َ .و ُيدْ ِخلُ ُھ ُم ا ْل َج َّن َة َع َّر َف َھا َل ُھ ْم َ .يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنfوا
َف َلن ُيضِ ل َّ أَ ْع َما َل ُھ ْم َ .س َي ْھدِي ِھ ْم َو ُي ْ
ص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّبتْ أَ ْقدَ ا َم ُك ْم((  . { 7 – 4 }:وبين عاقبة النصر في سورة الفتح :
ص ُروا َّ َ َين ُ
إِن َتن ُ
نب َك َو َما َتأ َ َّخ َر َو ُي ِت َّم ن ِْع َم َت ُه َع َل ْيَ fك َو َي ْھِ fد َي َك
))إِ َّنا َف َت ْح َنا َل َك َف ْتحا ً ُّم ِبينا ً  .لِ َي ْغف َِر َل َك َّ ُ َما َت َقدَّ َم مِن َذ ِ
صfراً َع ِزيfزاً  .ھ َُfو ا َّلfذِي أَ َ
السfكِي َن َة فِfي ُقلُfو ِ
ب ا ْل ُمfْ fؤ ِمنِينَ
نfزل َ َّ
ص َfر َك َّ ُ َن ْ
صِ َfراطا ً ُّم ْسَ fتقِيما ً َ .و َين ُ

الس َم َاوا ِ
ض َو َكانَ َّ ُ َعلِيما ً َحكِيما ً(( . { 4 – 1}:
لِ َي ْزدَ ادُوا إِي َمانا ً َّم َع إِي َما ِن ِھ ْم َو ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ُ Zج ُنو ُد َّ
الس ْل ِم َوأَن ُت ُم ْاألَ ْع َل ْونَ َو َّ ُ َم َع ُك ْم
 – 2لما قال في سورة محمد َ )) :ف َال َت ِھ ُنوا َو َتدْ ُعوا إِ َلى َّ
َو َلffن َي ِتfَ fر ُك ْم أَ ْع َمffا َل ُك ْم((  ، {35}:وكان ھذا إجماال  .تضمنت سور الفتح تفسير ھذا اإلجمال
وبسطه .
موضوعات سورة النبأ وسورة المرسالت
تشابه سورة النبأ سورة المرسالت في الكالم عن البعث وإثباته بالدليل  ،وبيان قدرة ّ

عليه  ،وتوبيخ الكفار المكذبين به  ،ففي سورة المرسالت )) :أَ َلْ fم ُن ْھلِfكِ ْاألَ َّولِfينَ ُ .ثَّ fم ُن ْت ِfب ُع ُھ ُم
fين َ .ف َج َع ْل َنfاهُ
ْاآلخ ِِرينَ َ .ك َذلِ َك َن ْف َعل ُ ِبا ْل ُم ْج ِرمِينَ َ .و ْيل ٌ َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل ُم َك ِّذ ِبينَ  .أَ َل ْم َن ْخلُق ُّكfم ِّمfن َّمfاء َّم ِھ ٍ
fوم َ .ف َقfدَ ْر َنا َفfن ِْع َم ا ْل َقfاد ُِرونَ َ .و ْيfل ٌ َي ْو َمئٍِ fذ ِّل ْل ُم َك ِّfذ ِبينَ  .أَ َلْ fم َن ْج َع ِfل
ار َّمك ٍ
ِفي َق َfر ٍ
ِfين  .إِ َلfى َقfدَ ٍر َّم ْعلُ ٍ
ض ِك َفاتا ً  .أَ ْح َياء َوأَ ْم َواتا ً َ .و َج َع ْل َنا فِي َھا َر َواسِ َي َ
شام َِخا ٍ
ت َوأَ ْس َق ْي َنا ُكم َّماء ُف َراتا ً َ .و ْيل ٌ ْيو َم ِئ ٍذ
ْاألَ ْر َ
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ض ِم َھfاداً َ .وا ْل ِج َبfال َ أَ ْو َتffاداً .
ِّل ْل ُم َك ِّfذ ِبينَ ((  . { 27 – 16 }:وفي سورة النبأ )) :أَ َلْ fم َن ْج َع ِfل ْاألَ ْر َ
fار َم َعاشfا ًَ .و َب َن ْي َنfا
سَ fباتا ً َ .و َج َع ْل َنfا ال َّل ْيfل َ لِ َباسfا ً َ .و َج َع ْل َنfا ال َّن َھ َ
َو َخ َل ْق َنا ُك ْم أَ ْز َواجfا ًَ .و َج َع ْل َنfا َن ْfو َم ُك ْم ُ
َف ْو َق ُك ْم َس ْبعا ً شِ دَ اداً َ .و َج َع ْل َنا سِ َراجا ً َوھَّاجا ً َ .وأَ َ
ت َماء َث َّجاجا ً  .لِ ُن ْخ ِر َج ِب ِه َح ّبا ً
نز ْل َنا مِنَ ا ْل ُم ْعصِ َرا ِ
ت أَ ْل َفافfا ً((  . { 16 – 6 }:واشتراك السورتين في وصف الجنة والنار  ،ونعيم
َو َن َباتا ً َ .و َج َّنfا ٍ

المتقين وعذاب الكافرين  ،ووصف يوم القيامة وأھواله  .وقد فصّلت سورة نبأ ما أجمل في
صfِ fل َ .و َمffا
سورة المرسالت ،فقال تعالى في سورة المرسالت ِ )) :ألَ ِّ
ي َيfْ fو ٍم أ ُ ِّج َلffتْ  .لِ َيfْ fو ِم ا ْل َف ْ
ص ِل(( . {14 – 12} :
أَدْ َرا َك َما َي ْو ُم ا ْل َف ْ
fور
صfِ fل َكffانَ مِي َقاتfا ً َ .يfْ fو َم ُيffن َف ُخ ِفffي ال ُّ
وقال سبحانه في سورة النبأ )) :إِنَّ َيfْ fو َم ا ْل َف ْ
صِ f
ج َبfال ُ َف َكا َنfتْ َس َfرابا ً .إِنَّ َج َھَّ fن َم َكا َنfتْ
سِّ fي َر ِ
َف َتأْ ُتونَ أَ ْف َواجا ً َ .و ُفت َِح ِ
الس َماء َف َكا َنتْ أَ ْب َوابا ً َ .و ُ
ت َّ
ت ا ْل ِ
صffاداً  .لِ ْل َّطffاغِ ينَ َمآب fا ً َ .ال ِب ِثffينَ ِفي َھffا أَ ْح َقاب fا ً َّ .ال َي ُ fذو ُقونَ فِي َھffا َبfْ fرداً َو َال َ
شfَ fرابا ً .إِ َّال َحمِيم fا ً
م ِْر َ
ساقا ً َ .ج َزاء ِو َفاقا ً(( . { 26 – 17 }:
َو َغ َّ
س َي ْع َلمُونَ ُ .ث َّم َك َّال َسَ fي ْع َلمُونَ ((
يقول ابن الزبير الغرناطي  )) :وأما قوله تعالى َ )) :ك َّال َ
 ، { 5 – 4 }:فمناسب للوعيد المتكرر في قوله َ )) :و ْيfل ٌ َي ْو َمئٍِ fذ ِّل ْل ُم َك ِّfذ ِبينَ ((  ،وكأن قد قيل :
سيعلمون عاقبة تكذيبھم « .1
موضوعات سورة النازعات وسورة سبأ
تتعلق سورة النازعات بسورة النبأ ذكر فيھما الحديث عن القيامة وأحوالھا  ،وعن مآل
المتقين  ،ومرجع المجرمين  .ومطلع السورتين في الحديث عن البعث والقيامة  ،األولى تؤكد
وجود البعث وما فيه من أھوال وحساب وجزاء  ،والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة
لتحقيق ما في آخر عم  .وسورة النبأ اختتمت باإلنذار بالعذاب القريب يوم القيامة )) َذلَِ fك ا ْل َي ْfو ُم
شاء ا َّت َخ َذ إِ َلى َر ِّب ِه َمآبا ً  .إِ َّنا أَ َ
ا ْل َحقُّ َف َمن َ
نfذ ْر َنا ُك ْم َع َfذابا ً َق ِريبfا ً َي ْfو َم َين ُظ ُfر ا ْل َم ْfر ُء َمfا َقfدَّ َمتْ َيfدَ ا ُه
َو َي ُقول ُ ا ْل َكاف ُِر َيا َل ْي َتنِي ُكنتُ ُت َرابfا ً((  .{ 40 – 39 }:وسورة النازعات ختمت بالكالم عما في
fاع ِة أَيَّfانَ ُم ْر َسfاھَ ا.
الس َ
fن َّ
أولھا من إثبات الحشر والبعث  ،وتأكد حدوث القيامة َ )) :ي ْسأَلُو َن َك َع ِ
فِي َم أَنتَ مِن ذ ِْك َراھَا  .إِ َلى َر ِّب َك ُمن َت َھاھَا  .إِ َّن َمfا أَنfتَ ُمنfذ ُِر َمfن َي ْخ َ
شfاھَا َ .كfأ َ َّن ُھ ْم َي ْfو َم َي َر ْو َن َھfا َلْ fم
ض َحاھَ ا((  ، { 46 – 42 }:فكان ذلك كالدليل والبرھان على مجيء القيامة
َي ْل َب ُثوا إِ َّال َعشِ َّي ًة أَ ْو ُ
وأھوالھا .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما أوضحت سورة النبأ حال الكافرين في قوله َ )) :يfا
َل ْي َتنِي ُكنتُ ُت َرابا ً((  ، {40} :عند نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما يراه  ،وبعد
ذكر تفصيل أحوال وأھوال  .أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته
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قي أخراه  ،وذكر ھون ذلك عليه سبحانه  ..ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب
الحال في قصد االتعاظ واالعتبار « .1
ويقول أبو حيان  » :لما ذكر في آخر ما قبلھا اإلنذار بالعذاب يوم القيامة اقسم في ھذه
على البعث يوم القيامة  ،ولما كانت الموصوفات بھا محذوفات وأقيمت صفاتھا مقامھا  ،وكان
لھذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا في المراد بھا « .2
موضوعات سورة عبس وسورة النازعات
تتعلق سورة عبس بسورة النازعات  ،فيما ذكر في سورة النازعات  ،من أن النبي
)صلى  عليه وآله وسلم( منذر من يخشى الساعة  ،أما في سورة عبس فذكر من ينفعه
اإلنذار ،وھم الذين كان رسول ّ
 )صلى  عليه وآله وسلم( يناجيھم في أمر اإلسالم ويدعوھم
إليه  ،وفي النازعات جاءت قصة موسى )عليه السالم( مع فرعون  ،وفي سورة عبس جاءت
قصة محمد )صلى  عليه وآله وسلم(  .كما أن بينھما تشابھا في موضوع الحديث عن يوم
القيامة وأھوالھا  ،وإثبات البعث بمخلوقات ّ
 في اإلنسان والكون  ،فسورة النازعات وصفت
ت َّ
القيامة بقوله تعالى َ )) :فإِ َذا َجاء ِ
الطا َّم ُة ا ْل ُك ْب َرى((  ، { 34 }:وفي سورة عبس وصفت بقوله
الص َّ
سبحانه َ )) :فإِ َذا َجاء ِ
اخ ُة((  ، { 33 }:وھما من أسماء يوم القيامة .
ت َّ
وفي سورة النازعات أثبت ّ
 البعث بخلق السماء واألرض والجبال ))أَأَنُ fت ْم أَ َ
شُّ fد َخ ْلقfا ً
ض َب ْعffدَ َذلَِ fك
fحاھَا َ .و ْاألَ ْر َ
ضَ f
fش َل ْي َل َھffا َوأَ ْخfَ fر َج ُ
سfَّ fواھَا َ .وأَ ْغ َطَ f
سfْ fم َك َھا َف َ
السَ fماء َب َنا َھffاَ .ر َفfَ fع َ
أَ ِم َّ
ساھَا َ .م َتاعا ً َّل ُكْ fم َو ِألَ ْن َعfا ِم ُك ْم((} ، {30 – 27
دَ َحاھَ ا .أَ ْخ َر َج ِم ْن َھا َماء َھا َو َم ْر َعا َھا َ .وا ْل ِج َبال َ أَ ْر َ
نسffانُ إِ َلffى َط َعا ِمِ fه  .أَ َّنffا
وفي سورة عبس أثبته بخلق اإلنسان والنبات والطعام َ )) :ف ْل َين ُظfِ fر ْاإلِ َ
ض َ
ص ّبا ً ُ .ث َّم َ
ضfبا ً َ .و َز ْي ُتونfا ً َو َن ْخfالً .
ش ّقا ً َ .فأَن َب ْت َنا فِي َھا َح ّبا ًَ .وعِ َنبfا ً َو َق ْ
ش َق ْق َنا ْاألَ ْر َ
ص َب ْب َنا ا ْل َماء َ
َ
َو َحدَ ائِقَ ُغ ْلبا ً َ .و َفا ِك َھ ًة َوأَ ّبا ً َّ .م َتاعا ً َّل ُك ْم َو ِألَ ْن َعا ِم ُك ْم(( . { 32 – 24 }:
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قال سبحانه )) :إِنَّ فِfي َذلَِ fك َل ِع ْب َfر ًة ِّل َمfن َي ْخ َ
شfى(( :
 ، 26وقال )) :إِ َّن َما أَنتَ ُمنذ ُِر َمن َي ْخ َ
شfا َھا((  ، 45 :افتتحت ھذه السورة – عبس – األخرى
بمثال يكشف عن المقصود من حال أھل التذكر والخشية وجميل االعتناء الرباني بھم « .3
ويقول أبو حيان  » :ومناسبتھا لما قبلھا  :انه لما ذكر )) :إِ َّن َما أَنتَ ُمنذ ُِر َمن َي ْخ َ
شا َھا((
 ، 45 :ذكر في ھذه من ينفعه اإلنذار ومن لم ينفعه اإلنذار  ،وھم الذين كان رسول  )صلى
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 عليه وسلم( يناجيھم في أمر اإلسالم  ،عتبة بن ربيعة  ،وأبو جھل  ،وأبيّ وأمية ويدعوھم
إليه « .1
ويقول البقاعي  » :مقصودھا – سورة عبس – شرح ))إِ َّن َما أَنتَ ُمنذ ُِر َمfن َي ْخ َ
شfا َھا((
بأن المراد األعظم تزكية القابل للخشية بالتخويف بالقيامة التي قام الدليل على القدرة عليھا
بابتداء الخلق من اإلنسان  ،وبكل من االبتداء واإلعادة لطعامه والتعجب ممن أعرض مع قيام
الدليل واإلشارة إلى أن االستغناء والترف أمارة اإلعراض وعدم القابلية والتھيؤ للكفر والفجور
 ،وإلى أن المصائب أمارة للطھارة واإلقبال واستكانة القلوب وسمو النفوس لشريف األعمال«.2
موضوعات سورة المطففين وسورة االنفطار
في سورة االنفطار وسورة المطففين توضيح أحوال يوم القيامة  .وقد ذكر ّ
 تعالى في
االنفطار َ )) :وإِنَّ َع َل ْي ُك ْم َل َحافِظِ ينَ  .ك َِراما ً َكات ِِبينَ ((  ، {11 – 10 }:وذكر في سورة المطففين
اب َّم ْر ُقfو ٌم((  ، { 20 }:يجعل في عليين  ،أو في سجين  .وذكر ّ

ما يكتبه الحافظون ِ )) :ك َت ٌ
تعالى تصنيف الناس إلى فريقين  :أبرار وفجار في كل من السورتين  ،وذكر مآل كل فريق ،
إما إلى الجنة  ،وإما إلى النار .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قال سبحانه في سورة االنفطار َ )) :وإِنَّ َع َل ْ fي ُك ْم
َل َحافِظِ ينَ  .ك َِراما ً َكات ِِبينَ ((  ،وكان مقتضى ذلك اإلشعار بوقوع الجزاء على جزئيات األعمال،
وأنه ال يفوت عمل  ..أتبع اآلية المتقدمة بجزاء من عمل عمال يتوھم فيه قرب المرتكب  ،وھو
من أكبر الجرائم  ،وذلك التطفيف في المكيال والميزان « .3
ويقول أبو حيان  » :لما ذكر تعالى السعداء واألشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه،
ذكر ما أعد لبعض العصاة  ،وذ ّكرھم بأخس ما يقع من المعصية  ،وھي التطفيف الذي ال يكاد
يجدي شيئا في تثمير المال وتنميته « .4
ويقول اآللوسي  » :اشتمال ھذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين ھناك على
زيادة تفصيل « .5
موضوعات سورة اإلنشقاق وسورة االنفطار
إن السور األربعة  :االنشقاق وما قبلھا وھي سور المطففين واالنفطار والتكوير كلھا في
صفة حال يوم القيامة  ،ذكرت على ترتيب ما يقع فيه  ،فغالب ما وقع في التكوير  ،وجميع ما
وقع في االنفطار يقع في صدر يوم القيامة  ،وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال األشقياء
 - 1البحر المحيط 418 / 8
 - 2ﻧظم الدرر 323 / 8
 - 3البرھان في تناسب سور القرآن 224
 - 4البحر المحيط 431 / 8
 - 5روح المعاﻧي 67 / 30

238

الفجار والمتقين األبرار في اآلخرة  .1وعنيت سورة االنشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات
ومشاھد اآلخرة الرھيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير ألھل اليمين والحساب العسير
ألھل الشمال  .وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة  ،وفي ھذه ذكر كيفية عرضھا يوم
القيامة .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما تقدم في االنفطار التعريف بالحفظة وإحصائھم على
العباد في كتبھم  ،وعاد الكالم إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقر ذلك  ،إلى قوله تعالى
ين(( . { 7 }:
ار َلفِfي سِ ِّ
اب ْاألَ ْب َر ِار َلفِي عِ ِّل ِّيينَ ((  ، {18 }:وقوله )) :إِنَّ ِك َت َ
)) :إِنَّ ِك َت َ
fج ٍ
اب ال ُف َّجِ f
اتبع ذلك ھنا – في سورة االنشقاق – بذكر ھذه الكتب في القيامة عند العرض  ،وأن أخذھا
باأليمان عنوان السعادة  ،وأخذھا وراء الظھر عنوان الشقاء  ،إذ تقدم في السورتين قبل ذكر
الكتب واستقرارھا بحسب اختالف مضمناتھا منھا في عليين ومنھا في سجين إلى يوم العرض
فيؤتى كل كتابه « .2
ويقول السيوطي  » :لما قال في االنفطار )) َوإِنَّ َع َل ْي ُك ْم َل َحافِظِ ينَ  .ك َِراما ً َكات ِِبينَ (( } :
 ، {11 – 10وذلك في الدنيا  .ذكر في ھذه السورة حال ما يكتبه الحافظان  ،وھو  :كتاب
مرقوم جعل في عليين  ،أو في سجين  ،وذلك أيضا في الدنيا  ،لكنه عقب بالكتابة  ،إما في يومه
 ،أو بعد الموت في البرزخ « .3
وأوجز اآللوسي وجه ترتيب ھذه السور » :في سورة االنفطار التعريف بالحفظة
الكاتبين  ،وفي سورة المطففين مقر كتبھم  ،وفي سورة االنشقاق عرض الكتب يوم القيامة«.4
موضوعات سورة البروج وسورة االنشقاق
مناسبة ھذه السورة في مضمونھا لما قبلھا  ،ھو اشتمال السورتين على وعد المؤمنين،
ووعيد الكافرين  ،والتنويه بعظمة القرآن .وتضمنت سورة اإلنشقاق أن ّ
 عليم بما يجمع
المشركون في صدورھم للنبي )صلى ّ
 عليه وآله وسلّم( والمؤمنين معه من أنواع األذى
المادي  ،كالضرب والقتل والتعذيب في حر الشمس  ،واألذى المعنوي  ،من حقد وحسد،
وعداوة  ،ومكر  ،وخوف على فوت المنافع  ،وذكر في سورة البروج أن ھذا شأن من تقدمھم
من األمم الكافرة الفاجرة  .وفي ھذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين .
يقول فخر الدين الرازي  » :المقصود من ھذه السورة تسلية النبي )صلى  عليه
وسلم( وأصحابه عن إيذاء الكفار وكيفية تلك التسلية ھي انه تعالى بين أن سائر األمم السالفة
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كانوا كذلك مثل أصحاب األخدود ومثل فرعون ومثل ثمود  .وختم ذلك بأن بين أن كل الكفار
كانوا في التكذيب  ،ثم عقب ھذا الوجه بوجه آخر وھو قوله َ )) :و َّ ُ مِن َو َرا ِئ ِھم ُّمحِي ٌط(( 20 :
 ،ذكر وجھا ثالثا وھو أن ھذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ ممتنع التغيير وھو قوله َ )) :بلْ ھ َُو
ُق ْرآنٌ َّم ِجي ٌد((  ، { 21 }:فھذا ترتيب السورة « .1
ويرى ابن الزبير الغرناطي أن سورة البروج فيھا التفات وعدول عن الخطاب الوارد
في سورة االنشقاق  » :وردت ھذه السورة في معرض االلتفات والعدول إلى إخبار نبي 
)صلى  عليه وسلم( بما تضمنته ھذه السورة من قصة أصحاب األخدود وقد تقدم ھذا الضرب
في سورة المجادلة وسورة سبأ  ،وبينا وقوعه في أنفس السور وبينھا وھو أقرب فيما بين
السورتين وأوضح « .2
ويفصل أبو حيان في قول الرازي وفي بيان التسلية  » :لما ذكر أنه تعالى أعلم بما
يجمعون للرسول )صلى  عليه وسلم( وللمؤمنين من المكر والخداع وإذاية من أسلم بأنواع
من األذى كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس وإحماء الصخر ووضع أجساد من
يريدون أن يفتنوه عليه  .ذكر أن ھذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من األمم يعذبون بالنار  ،وأن
أولئك الذين اعرضوا على النار كان لھم من الثبات في اإليمان ما منعھم أن يرجعوا عن دينھم
أو يحرموا ،وأن أولئك الذين عذبوا عباد  ملعونون فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار
قريش ملعونون  ،فھذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذب « .3
ويقول البقاعي  » :مقصودھا الداللة على القدرة على مقصود االنشقاق الذي ھو
صريح آخرھا من تنعيم الولي وتعذيب الشقي بمن عذبه في الدنيا ممن ال يمكن في العادة أن
يكون عذابه ذلك إال من  وحده تسلية لقلوب المؤمنين  ،وتثبيتا لھم على أذى الكافرين«.4
موضوعات سورة الطارق وسورة البروج
إن مضمون السورتين متحد  ،فسورة البروج مضمونھا الفتن  ،وتسلية المؤمنين بأن ما
أصابھم قد أصاب غيرھم ما ھو أكب منه  .وسورة الطارق مضمونھا إبراز المظاھر الواضحة
للقدرة اإللھية  ،وھو االنتصار للمظلومين ولو بعد حين  .والتشابه في الكالم عن البعث والمعاد
ّ
المكذبين به وبالبعث .
وعن صفة القرآن للر ّد على المشركين
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ِئ َو ُيعِي ُد((  ، { 13 }:وفي ھذه السورة )) :إِ َّن ُه َع َلfى
ففي سورة البروج )) :إِ َّن ُه ھ َُو ُي ْبد ُ
ح َّم ْح ُفfوظٍ (( } 21
َر ْج ِع ِه َل َقاد ٌِر((  ، { 8 } :وفي السورة البروج َ )) :بلْ ھ َُو ُق ْرآنٌ َّم ِجي ٌد  .فِي َل ْو ٍ
صل ٌ(( . 13 :
–  ، { 22وفي ھذه السورة )) :إِ َّن ُه َل َق ْول ٌ َف ْ
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قال تعالى في سورة البروج َ )) :و َّ ُ َع َلى ُكلِّ َ
ش ْيءٍ
َ
ش ِ fھي ٌد(( َ )) ، { 9 }:و َّ ُ ِمffن َو َرا ِئ ِھffم ُّم ِحffي ٌط((  ، { 20 }:وكان في ذلك تعريف العباد بأنه
سبحانه ال يغيب عنه شيء وال يفوته ھارب  ،أردف ذلك بتفصيل يزيد في إيضاح ذلك التعريف
س َّل َّما َع َل ْي َھا َحا ِف ٌظ(( }:
الجملي  ،من شھادته سبحانه على كل شيء  ،وإحاطته به )) :إِن ُكل ُّ َن ْف ٍ
 ، {4فأعلم سبحانه بخصوص كل نفس بمن يحفظ أنفاسھا  ..ليعلم العبد أنه ليس بمھمل وال
مضيع (( .1
ويقول السيوطي  » :ھما متآخيتان فقرنتا  ،وقدمت األولى لطولھا  ،وذكرا بعد اإلنشقاق
للمؤخاة في االفتتاح بذكر السماء « .2
موضوعات سورة األعلى وسورة الطارق
تظھر صلة ھذه السورة بما قبلھا في أن سورة الطارق ذكرت خلق اإلنسان في قوله
السَ fماء َذا ِ
الر ْج ِfع.
ت َّ
تعالى ُ )) :خلِقَ مِن َّماء دَ اف ٍِق((  ، { 6 }:وبدء خلق النبات في قوله َ )) :و َّ
الصدْ ِع ((  . { 12 – 11 }:وسورة األعلى تحدثت فيما ھو أعم وأشمل من خلق
ض َذا ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ت َّ
سfَّ fوى((  ، { 2 }:وخلق النبات في قوله َ )) :وا َّل fذِي أَ ْخfَ fر َج
اإلنسان وغيره )) :ا َّل fذِي َخ َلffقَ َف َ
ا ْل َم ْر َعىَ .ف َج َع َل ُه ُغ َثاء أَ ْح َوى((  . { 5 – 4 }:والمتأمل ألخر سورة الطارق وأول سورة األعلى
يشعر كأن السورتين قطعة واحدة .
يقول ابن الزبير الغرناطي  » :لما قال سبحانه مخبرا عن عمه الكفار في ظالم حيرتھم
))إِ َّن ُھْ fم َيكِيfدُونَ َك ْيffداً(( }سورة الطارق  ، {15 :وكان وقوع ھذا من العبيد المحاط بأعمالھم
ودقائق أنفاسھم وأحوالھم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء عظيم أمر الخلق جل جالله
وتعالى عالءه وشأنه  ،أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه )عليه السالم( بتنزيه ربه األعلى عن شنيع
اعتدائھم وافترائھم « .3
ويقول السيوطي  » :قصة النبات في ھذه السورة أبسط  ،كما إن قصة اإلنسان ھناك
أبسط  .نعم ما في ھذه السورة أعم من جھة شموله لإلنسان وسائر المخلوقات « .4
موضوعات سورة الغاشية وسورة األعلى
 - 1البرھان في تناسب يور القرآن 225
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سورة الغاشية تفصيل وتبسيط لما جاء في سورة األعلى من أوصاف المؤمن والكافر
سَ fي َّذ َّك ُر َمffن َي ْخ َ
شffى َ .و َي َت َج َّن ُب َھffا
والجنة والنار إجماال  ،فلما قال تعالى في سورة األعلى َ )) :
ْاألَ ْ
fح َمfن َت َز َّكfى َ .و َذ َك َfر
ار ا ْل ُك ْب َرى ُ .ث َّم َال َي ُمfوتُ فِي َھfا َو َال َي ْح َيfى َ .قfدْ أَ ْف َل َ
ص َلى ال َّن َ
ش َقى  .ا َّلذِي َي ْ
ص َّلى َ .بلْ ُت ْؤث ُِرونَ ا ْل َح َيا َة الدُّ ْن َيا َ .و ْاآلخ َِرةُ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى(( . { 17 -10} :
اس َم َر ِّب ِه َف َ
ْ
فصل ذلك في سورة الغاشية بقوله ُ )) :و ُجfوهٌ َي ْو َمئٍِ fذ َخاشِ َfع ٌة َ .عا ِم َل ٌ
صَ fلى
fة َّناصِ َ fب ٌة َ .ت ْ
يع َ .ال ُي ْسfمِنُ َو َال ُي ْغنِfي مِfن
س َل ُھْ fم َط َعfا ٌم إِ َّال مِfن َ
َناراً َحا ِم َي ًfة ُ .ت ْسَ fقى مِfنْ َعْ fي ٍن آ ِن َيٍ fة َّ .لْ fي َ
ض ِfر ٍ
ِس ْfع ِي َھا َراضِ َ fي ٌة.
وع(( }  ، { 7 -2ثم ذكر صفات وأحوال المؤمنين )) ُو ُجfو ٌه َي ْو َمئٍِ fذ َّناعِ َم ٌfة  .ل َ
ُج ٍ
اب
وعfٌ fة َ .وأَ ْكfَ fو ٌ
سfُ fر ٌر َّم ْر ُف َ
ار َيfٌ fة  .فِي َھffا ُ
ِفffي َج َّن ٍ fة َعالِ َي ٍ fة َّ .ال َت ْس َ fم ُع فِي َھffا َالغِ َيfً fة  .فِي َھffا َع ْ fينٌ َج ِ

fي َم ْب ُثو َث ٌfة((  . {16 -8 }:ولما قال تعالى في األعلى :
صُ fفو َف ٌةَ .و َز َر ِاب ُّ
fارقُ َم ْ
ض َ
َّم ْو ُ
وع ٌة َ .و َن َم ِ
)) َو ْاآلخ َِرةُ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى(( أبان صفة الجنة في اآليات السابقة أكثر من صفة النار  ،تحقيقا لمعنى
الخيرية .

يقول البقاعي  » :مقصودھا شرح ما في آخر )سبح( من تنزيه  سبحانه وتعالى عن
العبث بإثبات الدار اآلخرة التي الغاشية مبدؤھا  ،وذكر ما فيھا لألتقى واألشقى  ،والداللة على
القدرة عليھا « .1
سَ fي َّذ َّك ُر َمfن َي ْخ َ
شfى .
يقول السيوطي  » :لما أشار سبحانه في سورة األعلى بقوله َ )) :
َو َي َت َج َّن ُب َھا ْاألَ ْ
ار ا ْل ُك ْب َرى(( إلى قوله َ )) :و ْاآلخ َِرةُ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى(( إلى المؤمن
ص َلى ال َّن َ
ش َقى  .ا َّلذِي َي ْ
والكافر  ،والنار والجنة إجماال  ،فصل ذلك في ھذه السورة  .فبسط صفة النار والجنة مستندا
إلى أھل كل منھما  ،على نمط ما ھنالك  ،ولذا قال ھنا َ )) :عا ِم َلfٌ fة َّناصِ َ fب ٌة(( في مقابل :
ً
)) ْاألَ ْ
وع(( في
ش َقى(( ھناك  .وقال ھنا َ )) :ت ْ
ص َلى َناراً َحا ِم َية(( إلى َ )) :ال ُي ْسمِنُ َو َال ُي ْغنِي مِن ُج ٍ
ار ا ْل ُك ْب َرى(( ھناك «.2
ص َلى ال َّن َ
مقابل َ )) :ي ْ
موضوع سورة الفجر وسورة الغاشية
تضمنت سورة الغاشية قسمة الناس إلى فريقين  :أشقياء وسعداء  ،أصحاب الوجوه
الخاشعة  ،وأصحاب الوجوه الناعمة  .واشتملت سورة الفجر على ذكر طوائف من الطغاة  :عاد
وثمود وفرعون الذين ھم من الفريق األول  ،وطوائف من المؤمنين المھتدين الشاكرين نعم َّ
،
الذين ھم في عداد الفريق الثاني  ،فكان الوعد والوعيد حاصال في السورتين.
يقول أبو حيان  » :لما ذكر فيما قبلھا ُ )) :و ُجfوهٌ َي ْو َمئٍِ fذ َخاشِ َfع ٌة((  ، { 2 }:و)) ُو ُجfو ٌه
َي ْو َم ِئ ٍذ َّناعِ َم ٌfة((  ، { 8 }:أتبعھا بذكر الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين الذين وجوھھم
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س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة(( :
خاشعة  ،وأشار إلى الصنف اآلخر الذين وجوھھم ناعمة بقوله َ )) :يا أَ َّي ُت َھا ال َّن ْف ُ
صfا ِد(({14}:
 ، 27وأيضا لما قال )) :إِ َّال َمن َت َو َّلى َو َك َف َر((  ، 23 :وقال ھنا )) :إِنَّ َر َّب َك َل ِبا ْلم ِْر َ
 ،تھديدا لمن كفر وتولى « .1
ويقول البقاعي  » :مقصودھا االستدالل على آخر الغاشية اإلياب والحساب  ،وأدل ما
فيھا على ھذا المقصود الفجر بانفجار الصبح عن النھار الماضي باألمس من غير فرق في
شيء من الذات وانبعاث النيام من الموت األصغر وھو النوم باالنتشار في ضياء النھار لطلب
المعايش للمجازاة في الحساب بالثواب والعقاب « .2
موضوع سورة البلد وسورة الفجر
بين سورتي البلد والفجر تكامل فقد ذم َّ
 تعالى في سورة الفجر من أحب المال  ،وأكل
التراث ،ولم يحض على طعام المسكين  .وذكر في سورة البلد الخصال التي تطلب من صاحب
المال من فك الرقبة )إعتاق العبيد( واإلطعام في يوم المسغبة )المجاعة(  .وما ختم به َّ
 تعالى
سورة الفجر من بيان حال النفس المطمئنة في اآلخرة  .وذكر في سورة البلد طريق االطمئنان
ّ
وحذر من ضده وھو الكفر بآيات َّ
 ومخالفة أوامر الرحمن .ورد في سورة الفجر َ )) :ك َّال َبل َّال
ِين((  . { 18 – 17 }:وفي سورة البلد َ )) :ف َfال
ُت ْك ِرمُونَ ا ْل َيتِي َم َ .و َال َت َحاضُّونَ َع َلى َط َع ِام ا ْلم ْ
ِسك ِ
ا ْق َت َح َم ا ْل َع َق َب َة َ .و َما أَدْ َرا َك َما ا ْل َع َق َب ُة َ .ف ُّك َر َق َب ٍة  .أَ ْو إِ ْط َعا ٌم فِي َي ْو ٍم ذِي َم ْس َغ َب ٍة َ .يتِيما ً َذا َم ْق َر َب ٍة .
fيء
ِسكِينا ً َذا َم ْت َر َب ٍة((  . {16 – 11 }:وختمت سورة الفجر بالكالم على الكافرين َ )) :و ِج َ
أَ ْو م ْ
نسانُ َوأَ َّنى َل ُه ِّ
الذ ْك َرى َ .ي ُقول ُ َيا َل ْي َتنِfي َقfدَّ ْمتُ ل َِح َيfاتِي َ .ف َي ْو َمئٍِ fذ َّال
َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َج َھ َّن َم َي ْو َم ِئ ٍذ َي َت َذ َّك ُر ْاإلِ َ
ب َع َذا َب ُ fه أَ َح ٌ fد َ .و َال ُيو ِثffقُ َو َثا َق ُ fه أَ َح ٌ fد((  .{ 26 – 23 }:وختمت سورة البلد بكالم عن
ُي َعfِّ fذ ُ
اب ا ْل َم ْ
صfدَ ةٌ(( – 19 }:
fار ُّم ْؤ َ
شأ َ َم ِة َ .ع َلْ fي ِھ ْم َن ٌ
ص َح ُ
الكافرين أيضا َ )) :وا َّلذِينَ َك َف ُروا ِبآ َيا ِت َنا ُھ ْم أَ ْ
. { 20
يقول أبو حيان  » :لما ذكر تعالى ابتالءه لإلنسان بحال التنعيم  ،وحالة التقدير  ،وذكر
من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن  ،اتبعه بنوع من ابتالئه ومن حاله
السيء وما آل إليه في اآلخرة « .3
ويقول البقاعي  » :لما ختم كلمات الفجر بالجنة التي ھي أفضل األماكن التي يسكنھا
الخلق  ،السيما  ،المضافة إلى اسمه األخص المؤذن بأنھا أفضل الجنان  ،بعد ما ختم آياتھا
بالنفس المطمئنة بعد ذكر األمارة التي وقعت في كبد الندم الذي يتمنى ألجله العدم  ،بعد ما تقدم
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من أنھا ال تزال في كبد ابتالء المعيشة في السراء والض راء  .افتتح ھذه – سورة البلد –
باألمارة مقسما في أمرھا بأعظم البالد وأشرف أولي األنفس المطمئنة « .1
موضوع سورة الشمس وسورة البلد
أبان َّ
 تعالى في آخر آيات سورة البلد مصير أو مآل الكفار في اآلخرة وھو النار ،
وذكر تعالى في أواخر ھذه السورة عقاب بعض الكفار في الدنيا  ،وھو الھالك  ،فاختتمت
السابقة بشيء من أحوال الكفار في اآلخرة  ،واختتمت ھذه بشيء من أحوالھم في الدنيا .فقال
اب ا ْل َم ْ
صدَ ةٌ((20 – 19 }:
ار ُّم ْؤ َ
شأ َ َم ِة َ .ع َل ْي ِھ ْم َن ٌ
ص َح ُ
في سورة البلد َ )):وا َّلذِينَ َك َف ُروا ِبآ َيا ِت َنا ُھ ْم أَ ْ
{ وھي من أحوال اآلخرة  .وقال في سورة الشمس َ )) :ف َك َّfذ ُبوهُ َف َع َق ُروھَ fا َفدَ ْمfدَ َم َع َلْ fي ِھ ْم َر ُّب ُھfم
اف ُع ْق َباھَ ا((  ، {15 – 14 }:وھي من أحوال الدنيا .
س َّوا َھا َ .و َال َي َخ ُ
نب ِھ ْم َف َ
ِب َذ ِ
يقول أبو حيان  » :لما تقدم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدھا  ،أقسم ھنا – في
سورة الشمس – بشيء من العالم العلوي  ،والعالم السفلي  ،وبما ھو آلة التفكر في ذلك  ،وھو
النفس  ،وكان آخر ما قبلھا مختتما بشيء من أحوال الكفار في اآلخرة  .فاختتم ھذه بشيء من
أحوالھم في الدنيا  ،وفي ذلك بما آلھم في اآلخرة إلى النار  ،وفي الدنيا إلى الھالك المستأصل«
.2
ويقول البقاعي  » :لما أثبت في سورة البلد أن اإلنسان في كبد  ،وختمھا بأن من حاد
عن سبيله كان في أنكد النكد  ،وھو النار المؤصدة  ،أقسم أول ھذه على أن الفاعل لذلك أوال
وآخرا ھو  سبحانه  ..فقال مقسما بما يدل على تمام علمه وشمول قدرته في اآلفاق علويھا
وسفليھا  ،واألنفس سعيدھا وشقيھا  ،وبدأ بالعالم العلوي  ..مع أن أول المقسم به مذ ّكر بما ختم
به آخر تلك من النار « .
ويقول السيوطي  ») :سورة الشمس ظاھرة االتصال بسورة البلد فإنه سبحانه لما ختمھا
بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أراد الفريقين على سبيل الفذلكة  ،فقوله في الشمس :
fاب َمfن
)) َقدْ أَ ْف َل َح َمن َز َّكاھَ ا((  ، { 9 }:ھم أصحاب الميمنة في سورة البلد  ،وقوله َ )) :و َقfدْ َخ َ
ساھَا((  ، {10} :في الشمس ھم أصحاب المشأمة في سورة البلد  ،فكانت ھذه السورة فذلكة
دَ َّ
تفصيل تلك السورة « .3
موضوع سورة الليل وسورة الشمس
ابتدئ في سور الليل ذكر الليل ثم ذكر النھار  ،وھو عكس ما في سورة الشمس ؛ ألن
ھذه السورة نزلت قبل سورة الشمس  ،ولما ذكر في سورة الشمس َ )) :قدْ أَ ْف َل َح َمن َز َّكا َھا َ .و َقfدْ
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سا َھا((  ، { 10 – 9 }:ذكر في سورة الليل من األوصاف ما يحصل به الفالح  ،وما
اب َمن دَ َّ
َخ َ
صدَّقَ ِبا ْل ُح ْس َنى َ .ف َس ُن َي ِّس ُرهُ ِل ْل ُي ْس َرى
تحصل به الخيبة بقوله تعالى َ )) :فأَ َّما َمن أَ ْع َطى َوا َّت َقى َ .و َ
ffرى((  ، { 10 – 5 }:فھي
ffرهُ لِ ْل ُع ْسَ f
س ُن َي ِّسُ f
اسَ fffت ْغ َنى َ .و َكffَّ fذ َب ِبا ْل ُح ْسَ fffنى َ .ف َ
َ .وأَ َّمfffا َمfffن َب ِخfffل َ َو ْ
كالتفصيل لما قبلھا.
سfا َھا((
fاب َمfن دَ َّ
يقول أبو حيان  » :لما ذكر فيما قبلھا َ )) :قدْ أَ ْف َل َح َمن َز َّكاھَ fا َ .و َقfدْ َخ َ
ذكر ھنا من األوصاف ما يحصل به الخيبة  ،ثم حذر النار وذكر من يصالھا ومن يتجنبھا«.1
أي أنھا جاءت للحض على تجنب أوصاف الخيبة  ،والتحذير من أوصاف من يصلى النار .
ويقول البقاعي  » :لما بين في الشمس حال من زكى نفسه وحال من دساھا  ،وأوضح
في آخرھا من مخالفة ثمود لرسولھم ما أھلكھم  ،فعلم أن الناس مختلفون في السعي في تحصيل
نجد الخير ونجد الشر  ،فمنھم تغلب عليه ظلمة اللبس  ،ومنھم يغلب عليه نھار الھدى فتباينوا
في مقاصدھم  ،وفي مصادرھم ومواردھم  ،بعد أن أثبت أنه ھو الذي تصرف في النفوس
بالفجر والتقوى  ،أقسم أول ھذه – الليل – بما يدل على عجائب صنعه في ضره ونفعه على
ذلك  ،تنبيھا على تمام قدرته في أنه الفاعل باالختيار « .2
ويقول السيوطي في اتصال سورة الليل بما سبقھا وما تالھا  » :إنھا تفصيل إجمال
fح َمfن
سورة الشمس فقوله َ )) :فأ َ َّما َمن أَ ْع َطfى َوا َّت َقfى((  ، { 5 }:وما بعدھا تفصيل َ )) :قfدْ أَ ْف َل َ
fاب َمfن
اس َت ْغ َنى((  ، { 8 }:تفصيل قوله َ )) :و َقfدْ َخ َ
َز َّكاھَا((  ، { 9 }:وقوله َ )) :وأَ َّما َمن َب ِخل َ َو ْ
ساھَا(( . {10 }:ونزيد في سورة الضحى  :أنھا متصلة بسورة الليل من وجھين  :فإن فيھا :
دَ َّ
)) َوإِنَّ َل َنا َل ْآلخ َِر َة َو ْاألُو َلى(( . { 13 }:وفي الضحى َ )) :و َل ْآلخ َِfرةُ َخ ْي ٌfر َّلَ fك مِfنَ ْاألُو َلfى(( } .{4
ضى((}{5
ف ُي ْعطِ ي َك َر ُّب َك َف َت ْر َ
س ْو َ
ضى((  ،{ 21} :وفي الضحى َ )) :و َل َ
ف َي ْر َ
س ْو َ
وفي الليل َ )) :و َل َ
«.3
موضوع سورة الكوثر وما تقدمھا وما تالھا
الصلة وثيقة بين سورة الكوثر وما تقدمھا وما تالھا  ،وقد جاءت سورة الماعون لتبين
موقف الكافرين من الخير عامة  ،وموقف المنافقين من الصالة والخير  ،وتأتي سورة الكوثر
لتفرد رسول  )صلى  عليه وسلم( بالخطاب في الصالة والنحر  .4فكل ما جاء في سورة
الماعون جاء ما يقابله في سورة الكوثر .
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يقول فخر الدين الرازي  » :إن ھذه السورة – الكوثر – كالمقابلة للسورة المتقدمة ؛
وذلك ألن في السورة المتقدمة وصف  تعالى المنافقين بأمور أربعة  :أولھا  :البخل وھو
ِين(( . { 3 – 2 }:
ض َع َلى َط َع ِام ا ْلم ْ
ُع ا ْل َيتِي َم َ .و َال َي ُح ُّ
المراد من قوله َ )) :يد ُّ
ِسك ِ
ساھُونَ ((} .{ 5
ص َال ِت ِھ ْم َ
الثاني  :ترك الصالة وھو المراد من قوله )) :ا َّلذِينَ ُھ ْم َعن َ
والثالث  :المراءاة في الصالة ھو المراد من قوله )) :ا َّلذِينَ ُھ ْم ُي َراؤُ ونَ (( } .{ 6
والرابع  :المنع من الزكاة  ،وھو المراد من قوله َ )) :و َي ْم َن ُعونَ ا ْل َما ُعونَ (( } .{ 6
فذكر في ھذه السورة – الكوثر – في مقابل تلك الصفات األربع صفات أربعة  ،فذكر
مقابل البخل قوله )) :إِ َّنا أَ ْع َط ْي َنا َك ا ْل َك ْو َث َر((  { 1 }:أي إنا أعطيناك الكثير  ،فأعط أنت الكثير
صلِّ((  ، {2 }:أي
ص َال ِت ِھ ْم َساھُونَ ((  ،قوله َ )) :ف َ
وال تبخل  ،وذكر في مقابلة )) :ا َّلذِينَ ُھ ْم َعن َ
دم على الصالة  ،وذكر في مقابلة )) :ا َّلfذِينَ ھُْ fم ُي َfراؤُ ونَ (( قوله )) :ل َِر ِّبَ fك((  ، { 2 }:أي ائت
بالصالة لرضا ربك  ،ال لمراءاة الناس  ،وذكر مقابل َ )) :و َي ْم َنعُffونَ ا ْل َمffاعُونَ ((  ،قوله :
)) َوا ْن َح ْر((  ، { 2 }:وأراد به التصدق بلحم األضاحي  ،فاعتبر ھذه المناسبة العجيبة «  .1وذكر
أبو حيان ھذه المناسبة بشكل مختصر .2
ويبين فخر الدين الرازي ارتباط موضوعات سورة الكوثر بما تقدمھا من السور وإن
ھذه السورة كالتتمة لما قبلھا من السور  ،وكاألصل لما بعدھا من السور  ،ويقول  » :أما أنھا
كالتتمة لما قبلھا من السور ؛ فألن  تعالى جعل سورة )والضحى( في مدح محمد )صلى 
عليه وسلم  ،وتفصيل أحواله  ...ثم ذكر في سورة )أم نشرح( أنه شرفه بثالثة أشياء ) (...ثم
إنه تعالى شرفه في سورة التين بثالثة أنواع من التشريف ) (...ثم شرفه في سورة القدر بليلة
القدر التي ھي على ثالثة أنواع من الفضيلة  ...وشرفه في سورة )لم يكن( بأن شرف أمته
بثالث تشريفات ) (...وشرفه بسورة )إذا زلزلت( بثالث تشريفات  ...ثم شرفه في سورة
العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف تلك الخيل بصفات ثالث  ...ثم شرف أمته في
سورة القارعة بأمور ثالثة  ...ثم شرفه في سورة )ألھاكم( بأن بين أن المعرضين عن دينه
وشرعه يصيرون معذبين من ثالث أوجه ) (...ثم شرف أمته في سورة )والعصر( بأمور ثالثة
) (...ثم شرفه في سورة الھمزة بان ذكر أن من ھمز ولمز فله ثالثة أنواع من العذاب ) (...ثم
شرفه في سورة الفيل بان رد كيد أعدائه في نحرھم من ثالثة أوجه ) (...ثم شرفه في سورة
قريش بأنه راعى مصلحة أسالفه من ثالثة أوجه ) (...وشرفه في سورة الماعون  ،بأن وصف
المكذبين بدينه بثالث أنواع من الصفات المذمومة )(...
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ثم إنه سبحانه وتعالى لما شرفه في ھذه السورة من ھذه الوجوه العظيمة قال بعدھا :
))إِ َّنا أَ ْع َط ْي َنا َك ا ْل َك ْو َث َر(( أي إنا أعطيناك ھذه المناقب المتكاثرة المذكورة في السور المتقدمة التي
كل واحدة أعظم من ملك الدنيا « .1
وبين عالقة سورة الكوثر بما بعدھا من السور بقوله  » :أما أنھا كاألصل لما بعدھا ،
فھو أنه تعالى يأمره بعد ھذه السورة بان يكفر جميع أھل الدنيا بقوله َ )) :يfا أَ ُّي َھfا ا ْل َكfاف ُِرونَ َ .ال
أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ (( . {2 -1 }:
يقول الرازي  » :قدم ھذه السورة – الكوثر – على سورة ) ُقلْ َيا أَ ُّي َھا ا ْل َكfاف ُِرونَ ( حتى
يمكنه االشتغال بذلك التكليف الشاق واإلقدام على تكفير جميع العالم  ،وإظھار البراءة عن
معبودھم فلما امتثلت أمري  ،فانظر كيف أنجزت لك الوعد  ،وأعطيتك كثرة األتباع واألشياع
وأن أھل الدنيا يدخلون في دين  أفواجا  ،ثم إنه لما تم أمر الدعوة وإظھار الشريعة  ،شرع
في بيان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن ؛ وذلك ألن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورا على
الدنيا أو يكون طالبا لآلخرة  .أما طالب الدنيا فليس له الخسار والذل والھوان  ،ثم يكون مصيره
النار وھو المراد من سورة ) َتب ْ
َّت( .
وأما طالب اآلخرة فأعظم أحواله أن تصير نفسه كالمرآة التي تنقش فيھا صور
الموجودات  .وقد ثبت في العلوم العقلية أن طريق الخلق في معرفة الصانع على وجھين  :منھم
من عرف الصانع  ،ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته  ،وھذا ھو الطريق األشرف األعلى
 ،ومنھم من عكس وھو طريق الجمھور  .ثم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريق التي ھي
أشرف الطريقين  ،فبدأ بذكر صفات  وشرح جالله  ،وھو سورة ) ُقfلْ ھ َُfو َّ ُ أَ َحٌ fد( ثم أتبعه
fق( ثم ختم األمر بذكر مراتب النفس
بذكر مراتب مخلوقاته في سورة ) ُقfلْ أَ ُعffو ُذ ِبfَ fر ِّ
ب ا ْل َف َلِ f
اإلنسانية  ،وعند ذلك ختم الكتاب  ...فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة ھذه األسرار الشريفة
المودعة في كتابه الكريم « .2
ويقول البقاعي  » :لما كانت سورة الدين – الماعون – بإفصاحھا ناھية عن مساوئ
األخالق  ،كانت بإفھامھا داعية إلى معالي الشيم  ،فجاءت الكوثر لذلك  .وكانت الدين قد ختمت
بأبخل البخالء  ،وأدنى الخالئق  :المنع تنفيرا من البخل  ،ومما جره من التكذيب  .فابتدئت
الكوثر بأجود الجود  :العطاء ألشرف الخالئق ترغيبا فيه وندبا إليه « .3
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نتائج البحث
الحمد  Gالذي بنعمته تتم الصالحات  ،أحمده سبحانه على توفيقه وعونه  ،فقد أنعم عليّ
بأن أدرس ) أثر المناسبة في توجيه المعنى في النص القرآني (  ،وكان من نتائج ھذه الدراسة :
 – 1في التمھيد وجد الباحث أن نشأة علم المناسبة بسيطة كأية نشأة لعلم من العلوم
المرتبطة بالقرآن  .وكانت أشھر رواية ھي حادثة أن أخطأ أعرابي في ختام آية  ،ھذا ما
وجدناه  .ثم تطور ھذا العلم على يد المفسرين  ،فقد كانت ھناك التمحات مع التفسير
لإلشارة إلى علم المناسبة  .وقد بين الباحث أن ھذه اآلراء إذا جمعت وتحيزت من آراء
التفسير في كتب المفسرين لكانت شيئا كثيرا يستوي إلى جنب عمل البقاعي والسيوطي
بكتابيھما الذين لم يظفر ھذا العلم لھما بمثيل .
 – 2وقد وجد الباحث أن للمناسبة أثرا في توجيه المعنى في اآلية الواحدة من خالل توجيه
العدول عن األصل في الفاصلة سواء عُدل بالتقديم والتأخير  ،أو بالحذف والزيادة أو في
الجنس  ،أو في العدد اللغوي  ،أو في بنية الجملة .
 – 3وأشار الباحث إلى انقسام العلماء في بيان العدول إلى فريقين منھم من قال بأن أصل
العدول جاء لرعاية الفاصلة  .ومنھم من قال أن أصل العدول جاء لرعاية المعنى  .وال
ضير من الجمع بين الرأيين لخدمة النص القرآني .
 – 4وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا كبيرا في بيان المعنى فيما يسمى بـ)مشكالت
الفواصل( في القرآن  ،وبيان التعلق بين مقطع اآلية وفاصلتھا  .فقد يظن المتلقي غير
المتمعن للنص القرآني عند استماعه لقراءة القرآن أنْ اآلية ستختم بكذا ألنه الموافق لھا ،
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وإذا بھا تختم بما ھو مخالف للمتوقع  ،لمناسبة بالغية تضفي مسحة جمالية في اآلية بحيث
يكسر النص توقعات المتلقي .
 – 5وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا في بيان المعنى في اآليات التي تتحد في السياق
وتختلف في الفاصلة  ،على مستوى السورة الواحدة  ،أو السور المختلفة  ،وھذا من التنوع
في البالغة وتجديد نشاط المتلقي للنص القرآني .
 – 6وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا في توجيه المعنى بين اآليات التي تتشابه في السياق
وتختلف في بعض ألفاظھا ؛ ألن اختالف ھذه األلفاظ ورد لمناسبة متعلقة بالسياق القبلي
لآلية  ،أي أنه يمھد المتعلقات لما سيأتي بعد  ،وفي بعض األحيان بالسياق البعدي لھا .
 – 8وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا الشك في أھميته وثباته في بيان المعنى بين اآليات
التي تتشابه في السياق وتختلف في التركيب من حيث التقديم والتأخير  ،أو الذكر والحذف ،
وھذا االختالف أيضا يتعلق بالسياق القبلي والبعدي .
 – 9وقد وجد الباحث أن للمناسبة دورا مھما في توجيه المعنى بين سورة وأخرى ؛ ألن
اغلب آراء العلماء في أن ترتيب اآليات في السور بتوقيف من   ،ولكنھم ال يتفقون بھذه
األغلبية على ترتيب السور  .لذا يمكن عن طريق المناسبة بيان أن القرآن بين الدفتين ھو
قرآن اللوح المحفوظ .
 – 10في ترتيب السور وتتتاليھا إعجاز بياني  ،فما تتم السورة إال وتمھد للسورة الالحقة
لھا  ،عن طريق الترابط اللفظي أو الترابط المضموني .
 – 11وقد وجد الباحث بناء على ما سبق في النتيجة السابقة  ،وعالوة على ما ذكره
المفسرون  ،وعلماء المناسبة أن في ترتيب السور وتتاليھا وھي تناسب بعضھا بعضا أن
تتاليھا بابا يضاف إلى أبواب اإلعجاز البياني غير المتناھي  ،وشاھد ھذا التناسب ) من
خالل الترتيب الحالي ( في الترابط اللفظي أو الترابط المضموني أو بكليھما معا .
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أوال  :المصادر القديمة
• القرآن الكريم
• اإلتقان في علوم القرآن  :أبو الفضل جالل الدين السيوطي  ،تحقيق  :مركز الدراسات
القرآنية  ،مجمع الملك فھد .
• اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز  :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،
دار البشائر اإلسالمية  ،بيروت  ،ط  1408 ، 1ھـ  1987 -م .
• إعجاز القرآن  :أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني  ،تحقيق  :السيد أحمد صقر  ،دار
المعارف بمصر .
• البحر المحيط  :محمد بن يوسف الشھير بأبي حيان األندلسي  ،تحقيق  :الشيخ عادل
أحمد عبد الموجود  ،والشيخ علي محمد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان
 ،ط  1413 ، 1ھـ  1993 -م .
• بديع القرآن  ،ابن أبي اإلصبع المصري  :تحقيق حفني محمد شرف  ،نھضة مصر ،
 1957م .
• البرھان في توجيه متشابه القرآن  :محمد بن حمزة الكرماني  ،تحقيق  :عبد القادر عطا
 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،ط  1406 ، 1ھـ  1986 -م .
• البرھان في علوم القرآن  :بدر الدين محمد بن عبد  الزركشي  ،تحقيق  :محمد أبو
الفضل إبراھيم  ،المكتبة العصرية  ،صيدا – بيروت  1427 ،ھـ  2006 -م .
• بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  :مجد الدين محمد بن يعقوب
الفيروزابادي  ،تحقيق  :محمد على النجار  ،المكتبة العلمية  ،بيروت – لبنان .
• بيان إعجاز القرآن  :الخطابي  ،ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن  ،تحقيق  :د .
محمد زغلول سالم  ،ومحمد خلف  أحمد  ،دار المعارف بمصر ،ط .
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• البيان في عد آي القرآن  :أبو عمرو الداني  ،تحقيق  :د  :غانم قدوري الحمد
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق  ،الكويت  ،ط 1414 ، 1ھـ 1994 -
م.
• التبيان في البيان  :اإلمام الطيبي  ،تحقيق ودراسة  :عبد الستار مبروك زموط  ،جامعة
القاھرة  1397 ،ھـ  1977 -م .
• التحبير في علم التفسير  :جالل الدين السيوطي  ،تحقيق د  .فتحي عبد القادر فريد ،
دار العلوم  ،السعودية – الرياض  ،ط  1402 ، 1ھـ  1982 -م .
• تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  :ابن أبي اإلصبع
المصري  ،تحقيق  :د  .حفني محمد شرف  1963 ،م .
• تفسير أبي محمد بن بحر األصفھاني  :جمع وإعداد وتحقيق  :د  .خضر محمد نبھا ،
تقديم  :د  .رضوان السيد  ،موسوعة تفاسير المعتزلة  ،د  .ت .
• التفسير الكبير  :فخر الدين محمد الرازي  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط 1
 1401 ،ھـ  1981 -م .
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The present study deals with the textual appropriateness science, depending on
of the essential scientific material for this study, selecting the analytical and collecting
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.

