
 حممود بطايهة وحممد احلوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي9143  (4)  ع (13)سمايية  ي  اجمللة األردنية يف الدراسات اإل

 

 التََّهاُسُب الشِّياِقيُّ ِلِلآَياِت اِلُكِرآِنّيِة اِلُمِعَتِرَضِة َبِيَو امَلِوُضوِع اِلَواِحِد

 -ِدَراَسٌة ِلَهَماِذَج ُيِخَتاَرٍة -

 **حممد رضا حشو احلوريد.                                    *حممـود فايـز بطايهـة. أ

 م0/5/0267تاريخ قبول البحث:                          م        61/6/0267تاريخ وصول البحث: 

 يلخص

يتناكؿ هذا البحث دراسة نماذج مختارة مف اآليات التي جاءت معترضػة بػيف مكضػكع نر نػي كاحػد        
يكهـ كنكعها في مكانها إشكاالن في اتصالها بما نبمها كبما بعدها، في محاكلة لمكشػؼ عػف جكجػل المناسػبة 

المعترض كمػا جعتػرض فيػل، كمنانشػة ح ي ػة هػذا االن طػاع الظػاهرم مػف خػبلؿ النظػر فػي  بيف المكضكع
مناسبة ذلؾ مع عناصػر السػياؽ، كنػد نمنػا باختيػار عػدد مػف المكاضػع اختيػارا انت اديػا  تفكيػدا لتػكافر هػذ  

مؿ لكػؿ المكاضػع الظاهرة في النص ال ر ني تكافران الفتان دافعان إلى دراسة هذا المكضكع بشكؿ است رادي شا
 في دراسة مكٌسعة.

Abstract 

      The current study selected models of verses that came parenthetical between one 

Quranic theme that provokes uncertainty in its location after being linked to what is 

before and after it. This study is an attempt to identify the suitability between the 

parenthetical theme and the reason of it, and to discuss the reality of this apparent 

disconnection by examining the suitability of such a procedure by linking it with the 

context elements. The study selected some themes that clarify this issue based on 

purposeful selection to assure the availability of such phenomenon in the Quranic 

verses to a degree that dictates its study deductively and comprehensively for all 

included themes in an integrates way. 
 

 

 :كديةامل

 ، كعمى  لل كصحبل كالتابعيف كبعد، كالصبلة كالسبلـ عمى جشرؼ الخمؽ كالمرسميف، الحمد هلل رب العالميف       
، البشػرف د جنزؿ اهلل هذا ال ر ف عمى هيدة مخصكصة مػف ناحيػة ترتيػب  ياتػل كمكضػكعاتل، عمػى خػبلؼ معهػكد م ل ػات        

، يعتبر كجها مف جكجل اإلعجاز لما يكتن ل مػف انسػجاـ كتناسػب بػيف اآليػة كاآليػة كهذا الترتيب، مف حيث ترتيب المطالب
كىهىػذىا االنسػجاـ كالتناسػب هيػكى مػف جعظػـ جسػرار هػذا الكتػاب ، كفؽ حركة السياؽ في السكرة ال ر نيػة، كالمكضكع كالمكضكع

جنظار الذكانة مف العمماء، كجصحاب الحػس  المعجز، إذ تتجمى مف ثنايا  عظمة ال ر ف، كلذلؾ كاف هذا السر المصكف محط  
فػي جانػب كسػيران عمػى نهػؤ هػ الء جردنػا جف يكػكف لنػا سػهـ  المرهؼ مف الم سريف، كصاددم المطادؼ الحكمية مف السػالكيف.

 مف جكانب هذا العمـ رفيًع المكانة. كرغـ جف هذا التناسب يطغى عمى محتكل سكر ال ر ف كافة، إال جف بعض المكاضع التػي
 مػف جهػًة ارتباطهػػا تتضػمف  يػة جك جكثػر جتػت فػي مكنعهػا مػػف ال ػر ف، ممػا ال يبػدك فيهػا كجػل التناسػب ظػػاهرا، كيمػكح فيهػا إشػكاؿ

 جكثر، بحيث غدا األمر كاحدا اعترضتل  ية جك يككف السابؽ كالبلحؽ يشكبلف مكضكعاكالح ها، سيما في حاؿ جف  بساب ها
 

 .باحث  *
 .الديف، كمية الشريعة، جامعة اليرمكؾ نسـ جصكؿ، مشارؾ جستاذ **
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 عمى بعض المكاضع االختياربتكسط مكضكع مست ؿ مبايف لل، كهذا هك جكهر هذا البحث، كند كنع منا  باالن طاعجشبل 
محاكليف ، التي اعترضت فيها  ية جك جكثر في جثناء المكضكعات حيث سنبرز تمؾ المكاضع ال ر نية إلى دادرة الضكء

 التناسب بينها كبيف المكضكع الميٍعتىرىض فيل. راجيف مف اهلل العكف كالتكفيؽ. دراسة ح ي ة
 

 : أسباب اختيار املوضوع
كذلؾ بيانا ، جهمية عمـ التناسب في إبراز ظاهرة اإلحكاـ المتكطنة في ال ر ف: مف جسباب اختيار دراسة المكضكع       

 المكضكع لـ يحظ بدراسة متخصصة، كألف هذا النسؽ الترتيبي يعتبركتجمية لجانب مف جكانب اإلعجاز ال ر ف، كألف هذا 
 مف مداخؿ المشككيف الطاعنيف بالكحدة المكضكعية لم ر ف الكريـ.

 

 : أيمية الدراسة ويشكلتًا
 بالتفكيدتظهر جهمية هذ  الدراسة في إبراز ظاهرة االعتراض في مكضكعات ال ر ف بكص ها جزءان مف النظـ ال ر ني        

 عمى الترابط الكثيؽ كالتبلحـ بيف  يات ال ر ف كمكضكعاتل في السكرة الكاحدة. 
كتتجمى مشكمة الدراسة في جف ثىـ  ان طاعان بيف اآليات المعترضة كبيف المكضكع ال ر ني محؿ اعتراضها مف حيث        

جزءه مف بنياف ال ر ف المحكـ،  -ي ينا–مكنعها الظاهر، كاشتبا  انت اء تبلءيمها مع سيانها، مما يتنانض مع ح ي ة جنها في 
الدراسة اإلجابة هذ   المعجز. كتحاكؿككجله مف جكجل إعجاز ، كال ان كاؾ لها عف سيانها، بكص ها جزءان مف النظـ ال ر ني 

 ما جكجل تناسب اآليات المعترضة في المكضكع ال ر ني الكاحد لمسياؽ الناظـ لها؟ : عف س اؿ رديس هك
 

 : الدراسة أيداف
 تحديد الم صكد باآليات المعترضة في المكضكع ال ر ني الكاحد. -ُ
 بياف التناسب السياني بيف األمثمة المختارة في الدراسة كسياناتها. -ِ
 بياف جف التناسب السياني بيف مكضكعات ال ر ف يعد مف جكجل إعجاز ال ر ف. -ّ
 ـ اضطراب  يات ال ر ف كعدـ انسجامها. لردُّ عمى الطاعنيف مف المستشرنيف كالممحديف في اٌدعادها -ْ
 

 : الدراسات الشابكة
لـ ي رد جحده هذا المكضكع بدراسةو عمميةو متخصصة، كند نمنا باالطبلع عمى عدة  -كفي حدكد اطبلعنا–بعد البحث        
سبة اآليات المعترضة اشتركت مع هذا البحث مف جهة العنكاف، إال جٌف هذ  الدراسات لـ تتطرؽ إلى مكضكع منا (ٔ)دراسات

لمسياؽ في المكضكع ال ر ني الكاحد. كجتت تمؾ الدراسات عمى ضربيف: جكلهما: رٌكزت عمى دراسة الجمؿ المعترضة 
بم هكمها النحكم، ميٍبًرزىةن الجانب النحكم كالبياني لمجمؿ المعترضة، كثانيهما: تناكلت مكضكع المناسبات بكص ل عممان مف 

، كمما تباينت بشفنل  راء العمماء، كغير ذلؾ مف مباحث عمـ المناسبات. كعميل  فيظهر جف هذ  عمـك الت سير الخاصة
الدراسات جميعا لـ تتعرض لمكضكع مناسبة اآليات المعترضة لمسياؽ في المكضكع ال ر ني الكاحد، الذم هك جكهر هذا 

ا .  البحث، كنيٍطبي رىحى
 

 : حمددات الدراسة
في مكضكعا مست بل: سة في انتصارها عمىتتمثؿ حدكد الدرا         كت ع معترضة، اآلية جك اآليات جك جزء اآلية التي تيكىكٍّ
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، لمسياؽ في مكضكعو نر نيٍّ كفي سكرة نر نية كاحدة. كتـ انت اء المكاضع األنرب لشرط البحث، كاألىٍشهىر عف جهؿ هذا ال ف
 انا بفف التناسب فيما هك جبعد عف االنسجاـ ي ضي إلى ثبكتل فيما هك جدنى.كاألكثر اشتباها في دعكل انت اء التبلـ  السياني، إيذ

 
 : يهً  الدراسة

كبيف ستكٌظؼ هذ  الدراسًة المنهؤى التحميمي االستنباطي في الكشؼ عف كجك  المناسبات بيف اآليات ال ر نية المعترضة        
 السياؽ الذم جاءت فيها. 

 
 : خطة البخث

 . دمة كمبحثيف كخاتمةجاءت الدراسة في م
 : في بيان مصطمحات الدراسة. وفيو مطالب: المبحث األول

 .السكرة ال ر نية كعناصرها: المطمب األول       
 .تعريؼ عمـ المناسبة: المطمب الثاني       
 .كعبلنتل بعمـ المناسبة، تعري ل كعناصر ، السياؽ ال ر ني: المطمب الثالث       
 الم صكد باآليات المعترضة لمسياؽ في المكضكع ال ر ني الكاحد كمباينتها لمجممة المعترضة.: ابعالمطمب الر        

 : وفيو خمسة مطالب، نماذج من التناسب السياقي لآليات المعترضة بين الموضوع الواحد: المبحث الثاني
مىكىاًت كىالص بلى  :نكلل تعالى: المطمب األول        مىى الص  اًفظيكا عى ٍسطىىحى  .[ِّٗ، ِّٖ]الب رة: ... ًة اٍلكي
ـى : نكلل تعالى: المطمب الثاني        ديكا آًلدى ًدكىًة اٍسجي ٍذ نيٍمنىا ًلٍممىبلى  .[َٓ: ]الكهؼ... كىاً 
ٍمنىا ًمٍف نىٍبًمؾى ريسيبلن ًإلىى نىٍكًمًهـٍ نكلل تعالى: : المطمب الثالث        لى ىٍد جىٍرسى  .[ْٕ: ]الرـك... كى
ٍف كىافى ييًريدي اٍلًعز ةى : نكلل تعالى: المطمب الرابع         .[َُ: ]فاطر... مى

ؿى ًبلً : نكلل تعالى: المطمب الخامس        ٍؾ ًبًل ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رٍّ  .[ُٗ-ُٔ: ]ال يامة... الى تيحى
  .الخاتمة

 
 املبخث األول

 بياى يصطلخات البخث

دراؾ جطرافل، كعمى النحك اآلتي:  سنتناكؿ في هذا المبحث تعريؼ         جهـٌ المصطمحات التي تعيف عمى فهـ المكضكع كا 
 

 :الشورة الكرآنية وعهاصريا: املطلب األول
كسيتـ بيانها بما يتبلءـ كطبيعة هذا ، كالسكرة، كالمكضكع، اآلية: ي ـك هذا المطمب عمى عناصر محكرية هي       

 : البحث فن كؿ
. كعرفها (ِ)كرة تطمؽ عمى طاد ة محددة مف  يات متصمة مرتبة ترتيبا مخصكصا ذات بداية كنهايةالس: السورة القرآنية

"نطعة مف ال ر ف معينة بمبدج كنهاية ال يتغيراف مسماة باسـ مخصكص تشتمؿ عمى ثبلث  يات ففكثر : ابف عاشكر بفنها
 ؿ جك عف م تضيات ما تشتمؿ عميل مف المعانيفي غرض تاـ ترتكز عميل معاني  يات تمؾ السكرة ناشئ عف جسباب النزك 

 : كيمكف تحديد عناصر السكرة بما ينطبؽ كمتطمبات هذ  الدراسة عمى النحك اآلتي .(ّ)المتناسبة"
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فهي الكحدة ال ر نية األكلى التي تحمؿ سمات ال ر ف باعتبار  ، تعٌد اآلية ال ر نية المككف األكلي لمنص ال ر ني: اآلية: أولً 
 . (ْ)طاد ة ذات مطمع كم طع مندرجة في سكرة مف ال ر ف: كعيرٍّفت بفنها، هللكبلـ ا
، ناؿ ابف كند ججمعت األمة عمى جف ترتيب اآليات في السكرة الكاحدة تكنيؼ مف اهلل تعالى، كالمكضكعات تبعا لها       

مىى مىا ًهيى عى  ؼى جىف  تىٍرًتيبى  يىاًت كيؿٍّ سيكرىةو عى مىى ذىًلؾى حجر: "كىالى ًخبلى ًؼ تىٍكًنيؼه ًمفى الم ًل تىعىالىى كىعى نى ىمىٍتلي مىٍيًل اآٍلفى ًفي اٍلميٍصحى
ٍف نىًبيٍّهىا    .(ٓ)"اأٍليم ةي عى

كالمكضكع : ما يطرحل ال ر ف مف نضايا متعم ة بديف اإلسبلـ جك ما يتطمبل مف مسادؿ الدعكل إليل. : الموضوع القرآنيثانياً 
ما يطرحل ال ر ف : كثانيهما: مكضكعات جزدية: كهي ما كضع ليجسد فكرة نر نية كاحدة. جكلهما ييف،في ال ر ف عمى مستك 

المركب جك مف نضايا حيث تتضافر في تجسيدها عدة مكضكعات جزدية. كيمكف جف نطمؽ عمى هذا المستكل )المكضكع 
كمنها ما يتعمؽ ، اإللهيات كالنبكات كالسمعياتالكمي( كتتراكح مكضكعات ال ر ف في المستكل الثاني بيف نضايا الع يدة ك

 بفحكاؿ المكم يف نحك جحكاـ الصبلة كالزكاة كسادر العبادات، كمنها ما يتعمؽ باإلخبار كاإلخبار عف األمـ الساب ة، كاإلخبار
مف فل بفٌنل: طاد ة   كيمكف جف نعرٌ )مصطمح المىٍع ىد(عف المست بميات كالخمؽ كمجرياتل كغير ذلؾ. كهذا األخير سنطمؽ عميل 

 تندرج في سكرة.، كمتتابعة الكركد، المكضكعات المت اربة المضمكف
 كمف هنا يظهر كجل التعمؽ بيف المكضكع كالمع د  ذلؾ جف المع د يتضمف عدة مكضكعات جزدية جك كمية، كفي سياؽ       

  ية جك  يات متعددة كمتتابعة.
اآليات محمؿ المكضكعات، فبعض اآليات تحمؿ مكضكعا كاحدا، كبعضها يحمؿ  كتتجمى عبلنة المكضكع باآلية  جف       

 عدة مكضكعات، كما جف بعضها يحمؿ جزء مكضكع حيث تتضافر عدة  يات لتجسيد مكضكع كاحد.
 

 : تعريف علم املهاسبة: املطلب الثاني
 .(ٔ)جصؿ التناسب في المغة مف االتصاؿ: : عمم المناسبة أو التناسبأولً 
لم تضى كعرفل الب اعي بفنل: "عمـ تعرؼ منل عمؿ ترتيب ججزادل، كهك سر الببلغة ألدادل إلى تح يؽ مطاب ة الم اؿ        

 .(ٕ)الحاؿ"
ت ى تىكيكفى كىاٍلكىًممىًة الٍ         ميت ًس ىةى دىًة كىاحً كن ؿ الزركشي في البرهاف عف ابف العربي نكلل إنل: "اٍرًتبىاطي  ًم اٍل يٍر ًف بىٍعًضهىا ًببىٍعضو حى

بىاًني" اٍلمىعىاًني ميٍنتىًظمىةى اٍلمى
(ٖ) . 

 

 :وعماقتٌ بعلم املهاسبة، وأيميتٌ، تعريفٌ، الشياق الكرآني: املطلب الثالث
 ييعر ؼ السياؽ في االصطبلح بفٌنل: "مجمكعة ال رادف الم ظية كالحالية الدالة عمى نصد المتكمـ مف خبلؿ تتابع: : تعريفوأولً 

 . (ٗ)ـ كانتظاـ ساب ل كالح ل بل"الكبل
 كيمكف تعريؼ السياؽ بفنل مجمكع العكامؿ الذاتية كالخارجية لمنص، المرتبطة بم صد المتكمـ، كحاؿ المتم ي، كالتي       

 تعيف عمى فهـ ذلؾ النص.
في بياف  ة  لتبمغ غايتها المكضكعيةفيمكف تعري ل بفنل: "تتابعي المعاني كانتظامها في سمؾ األل اظ ال ر ني وأما السياق القرآني

 . (َُ)دكف ان طاع جك ان صاؿ"، المعنى الم صكد
 

 جمثؿ، كند جشارمراد المتكمـ عمى كجل  السياؽ باعتبار  جصبلن في ت سير النصكص، كفهـتكمف جهمية : : أىمية السياقثانياً 
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كنالكا عبارتهـ المكجزة الدالة )لكؿ م اـو م اؿ(. ، علالعمماء إلى جهمية السياؽ جك الم اـ كتطٌمًبل م اال مخصكصا يتبلءـ م
فكاف ، كمبلبسات نزكلل، كجحكاؿ تراكيبل الذاتية، كتبرز جهمية السياؽ ال ر ني ككنل يعدُّ ت سيرا لم ر ف مف خبلؿ نصكصل

مية السياؽ في ميداف الرجكع إلى السياؽ كاالحتكاـ إليل عند الم سريف نرينة مف جهـ ال رادف الخادمة لمت سير. كتبرز جه
 : الت سير في جمكر

 جف السياؽ يعٌد مف باب ت سير ال ر ف بال ر ف الذم هك جصحُّ طرؽ الت سير كجحسنها. .ُ
 كالم سريف مف السمؼ الصالح. جنل يعد جصبل مف جصكؿ الت سير حيث نجد  حاضرا في ت سير النبي  .ِ
كيسهـ في استظهار المناسبات ، ي كالمعنكم في اآلياتجف السياؽ ال ر ني معتبر في حؿ اإلشكاؿ كالتشابل الم ظ .ّ

 . (ُُ)كجسرار التراكيب
 

 :ثالثا: عالقة السياق بعمم التناسب )التناسب السياقي(
إف الناظر في عمـ السياؽ ال ر ني كعمـ المناسبات يجد بينهما عبلنة كثي ة، فكبلهما ي ـك عمى تضافر عناصر النص        

مؿ اآلخر، فالسياؽ يعيف عمى فهـ المناسبات، كالمناسبات بيف اآليات كالمكضكعات ت دم إلى تبلحـ ال ر ني، ككؿ منهما يك
الكبلـ كانسجامل، األمر الذم يجعؿ منل سيانا كاحدا م تم ا، كمما يظهر في العبلنة بيف هذيف الًعٍمميف جف المناسبة غاية 

 . (ُِ)ترتبط بغاية جعـ هي فهـ م صكد اهلل مف كبلمل كالسياؽ كسيمة هذا مف جهة، كمف جهة جخرل فكبلهما كسيمة
 

املكصود باآليات املعرتضة للشياق يف املوضوع الكرآني الواحد ويبايهتًا للجملة : املطلب الرابع

 :املعرتضة
سة هي  ية جك جكثر جك جزء  ية تتضمف مكضكعا مست بل ت طع سمسمة  ياتو تتمحكر حكؿ فكرة ردي :: اآليات المعترضةأولً 

كاحدة جك ت طع سمسمة المكضكع الذم يتحٌدث عنل الٌنص. كمكضكع اآليات المعترضة في السياؽ المكضكعي ال ر ني ينبني 
عمى سمسمة المكضكعات ذات ال كرة الكاحدة بما يتبلءـ كحاؿ المتم ي فيما  -في الظاهر-مكضكع طارئ  مجيءعمى 

ضكعات لحكمة جرادها اهلل مف ذلؾ، جك ما ي تضيل الم اـ في إض اًء تتشكؼ إليل ن سل مف مسادؿ انتضاها سياؽ تمؾ المك 
مزيدو مف األهمية عمى المكضكع المعترض، جك إيرادا لمعنى ت تضيل مبلبسات النزكؿ، كغير ذلؾ، فالنص ال ر ني كثيرا ما 

، ل ت النظر إليلريد ي طع الكبلـ في مكضكع معيف ليتحدث عف مكضكع  خر، ثـ يعكد إلكماؿ المكضكع األكؿ، ككفنل ي
 مف خبلؿ المركر بل عرضا في جثناء سياؽ مكضكع  خر.

 كند عرض عدد مف العمماء نديما كحديثا لهذا المكضكع تحت مسميات مختم ة فمف المت دميف السيكطي الذم ذىكىرى ي        
مًُّص كى  نىاؿى بىٍعضيهيـي: اٍل ىٍرؽي بىٍيفى الت خى مًُّص تىرىٍكتى مىا كيٍنتى ًفيًل ًباٍلكيمٍّي ًة كىجىٍنبىٍمتى تحت مسمى االستطراد، ف اؿ: "كى ااًلٍسًتٍطرىاًد جىن ؾى ًفي الت خى

كرنا كىالٍ  م ٍصتى ًإلىٍيًل كىًفي ااًلٍسًتٍطرىاًد تىميرُّ ًبًذٍكًر اأٍلىٍمًر ال ًذم اٍستىٍطرىٍدتى ًإلىٍيًل ميري اًطًؼ ثيـ  تىٍتريكيلي عىمىى مىا تىخى تىعيكدي  بىٍرًؽ اٍلخى ًإلىى مىا كيٍنتى كى
ا" كضن ن مىا عىرىضى عيري ـٍ تىٍ ًصٍد ي كىاً  ًفيًل كىفىن ؾى لى
(ُّ). 

كمف المتفخريف ابف عاشكر الذم ذكر  بم ظ االعتراض في غير مكضع مف ت سير ، في كؿ: "تىكىس طىٍت هذ  اآٍليىةي بىٍيفى        
ـى  ةن بى   يىاًت ًذٍكًر بىًني ًإٍسرىاًديؿى ًبمىا جىٍنعى اءىٍت ميٍعتىًرضى ًنم ًة ااًلٍكًترىاًث فىجى ـى ًمفى اٍلكيٍ رىاًف كى ًبمىا نىابىميكا ًبًل ًتٍمؾى النٍّعى ـٍ كى مىٍيًه ٍينىهىا ًلمينىاسىبىةو الم لي عى

" ييٍدًركيهىا كيؿُّ بىًميغو
، جكجل إعجاز عد  مف . ككاف اإلماـ الخطابي هك جكؿ مف ل ت النظر إلى هذا النسؽ الترتيبي لم ر ف، كند (ُْ)

ُـّ المكضكعات المتباينة إلى بعضها عكضا عف المتشاكمة، كند  لكنل تكمـ عف ترتيب المطالب عمى غير معهكد البشر، إذ تيضى
ينطبؽ هذا عمى مصطمح التخمص جكثر مف انطبانل عمى مصطمح اآليات المعترضة، كفي ذلؾ ي كؿ الخطابي: "كجما نكلهـ: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التهاسب الشياقي لآليات الكرآنية املعرتضة بني املوضوع الواحد

 ٗٙ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية  ي  )13(  ع )4(  1439 ي /2017م

عمى سبيؿ الت صيؿ كالت سيـ ، فيككف لكؿ نكع مف جنكاع عمكمل حيز كنبيؿ، لكاف جحسف نظمنا كجكثر فاددة لك كاف نزكؿ ال ر ف 
كن عنا فالجكاب: جنل إنما نزؿ ال ر ف عمى هذ  الص ة مف جمع جشياء مختم ة المعاني في السكرة الكاحدة كفي اآلية المجمكعة 

كلك كاف لكؿ باب منل نبيؿ، كلكؿ معنى سكرة م ردة لـ تكثر عاددتل، كلكف الكاحد ال ميمة العدد لتككف جكثر ل اددتل كجعـ لن عل. 
مف الك ار كالمعانديف المنكريف لل إذا سمع السكرة منل ال ت ـك عميل الحجة بل إال في النكع الكاحد الذم تضمنتل السكرة الكاحدة 

. (ُٓ)كججدل ن عنا مف التمييز كالت ريد لممعنى الذم ذكرنا " ف ط، فكاف اجتماع المعاني الكثيرة في السكرة الكاحدة جكفر حظنا
 كسيفتي في جثناء الدراسة ما ي كد استعماؿ المصطمح كشيييٍكًعًل عند عمماء الت سير

 

 :: الفرق بين اآليات المعترضة في الموضوع القرآني الواحد والُجْمَمة المعترضةثانياً 
، فإنل يظهر جف ال كجل (ُٔ)عترضة، كما ت رر في عمـ النحك عف الجممة المعترضةمف خبلؿ بياف الم صكد باآليات الم       

لمم ارنة بيف مكضكع الجممة المعترضة كمكضكع اآليات المعترضة، ألف اآليات المعترضة تجسد مكضكعا نر نيا مست بل، 
نزعها مف السياؽ ي  دها داللتها  كليس األمر كذلؾ فيما يتعمؽ بالجممة المعترضة، فهي ال تمثؿ مكضكعا مست بل، حيث إف

ف نزعت مف سيانها تب ى محت ظة بمضمكنها كنر نيتها. كمف ال ركؽ  ال ر نية، كليس هذا األمر في اآليات المعترضة  فهي كا 
عبلنة نحكية، كليس األمر كذلؾ بالنسبة إلى اآليات المعترضة،  -ضركرة–بينهما جف سابؽ جممة االعتراض كالح ها بينهما 

ينطبؽ عميها هذا الشرطي بكص ها ذلؾ جيضا جف جممة االعتراض ال محؿ لها مف اإلعراب، كجما اآليات المعترضة ال  كمف
كبلما تاما يحمؿ بمضمكنل مكضكعا مست بل يتصؿ بساب ل كالح ل اتصاالن معنكينا. كمف ال ركؽ بينهما جف ميداف الجممة 

 لمعترضة فميدانها المكضكع كالسكرة.كجما اآليات ا، االعتراضية اآلية مف جهة المغة
 

 املبخث الثاني
 

 مناذج يو التهاسب الشياقي لآليات املعرتضة بني املوضوع الواحد

 

 كفيل خمسة مطالب:        
يتناكؿ هذا المبحث دراسة نماذج مف اآليات التي جاءت معترضة بيف مكضكع نر ني كاحد  يكهـ كجكدها في        

في محاكلة لمكشؼ عف جكجل المناسبة بيف المكضكع المعترض كما جعترض ، بما نبمها كبما بعدهامكانها عدـ اتصالها 
كند نمنا باختيار ، كمنانشة ح ي ة هذا االن طاع الظاهرم مف خبلؿ النظر في جكجل مناسبة ذلؾ مع السياؽ الناظـ، فيل

كند جعمنا كؿ  مكضع مطمبان عمى ، ص ال ر نيعدة مكاضع تبرز فيها هذ  ال ضية  لتفكيد تكافر هذ  الظاهرة في الن
 : النحك اآلتي

 

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِلمَِّو َقاِنِتينَ : قولٌ تعاىل: املطلب األول َمَواِت َوالصَّ َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًل  * َحاِفُظوا َعَمى الصَّ
 .[ِّٗ، ِّٖالب رة: ]َعمََّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَمُمونَ َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمْنُتْم َفاْذُكُروا المََّو َكَما 

 

جتت هذ  اآليات تتحدث عف جمر اهلل تعالى جمة اإلسبلـ جف يحافظكا عمى الصمكات، بكافة : : توضيح وجو العتراضأولً 
م مف البالغ العانؿ جبدا، في السمـ شركطها كجركانها، كفي جكناتها التي كجبت فيها، ككذلؾ بياف جف هذ  العبادة ال تس ط عف ال

مف كالحرب، في السبلمة كالمرض، كفي جٌم ظرؼ ما داـ هذا اإلنساف يتمتع بالحياة كالع ؿ، كند صرحت اآليات بنكع 
 بلءـ معػػف د شرع اهلل لهذ  الحاؿ جحكامان فيها مف التخ يؼ ما يت، كهي حاؿ الخكؼ، األحكاـ الخاصة في ظركؼ خاصة
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 كعند ذلؾ يككف العكد إلى األصؿ.، كتنتهي الرخصة بزكاؿ سببها، امة في حماية األمة جفرادان كجماعاتالمصمحة الع
 كمف الكاضح جف هاتيف اآليتيف كنعتا في جثناء الكبلـ عف جحكاـ النساء مف طبلؽ كًعدة. ف د سبؽ  يتي الصبلة، الحديث       

 الطبلؽ.يترتب عميهف مف عدة، كما يثبت لهف مف متعة عند عف جحكاـ النساء في حاؿ كفاة جزكاجهف عنهف، كما 
كعميل فاآليتاف اعتراضه في مكضكع جحكاـ الطبلؽ كالعدة، كما يجب لممرجة، كما يجب عميها، فسمسمة المكضكعات في        

سمة األحداث كفي سمسابؽ اآليات تناكلت الطبلؽ كالعدة كالمهر كت اصيؿ ذلؾ، كيتصؿ المكضكع السابؽ بالبلحؽ مف خبلؿ 
كه الء المخاطبكف هـ جزءه مف ، كمف لل سمطة عميهـ، كهـ األزكاج مف الطرفيف، كعمى ن س الشخكص، ذات المكضكع

األمة، كلذلؾ فالم طع األكؿ كالثالث يشكبلف مكضكعا كاحدا يكمؿ بعضل بعضا. كجما مكضكع الصبلة كالمحافظة عميها 
عميل فاآليتاف المتكسطتاف يمثبلف مكضكعا معترضا في سياؽ مكضكع  خر، كند في السمـ كالحرب فهك مكضكع مختمؼ  ك 

جشار إلى ذلؾ العمماء، ف اؿ جبك السعكد: "كلعؿ األمرى بها في تضاعيؼ بياف جحكاـً األزكاج كاألكالد نبؿ اإلتماـ"
، كناؿ (ُٕ)

، كي كؿ سيد نطب: (ُٖ)كاـ الشرعية المتشابكة"األلكسي: "كنيؿ: جمر بها في خبلؿ بياف ما تعمؽ باألزكاج كاألكالد مف األح
"يجيء هذا الحكـ في ثنايا تمؾ األحكاـ كنبؿ جف ينتهي منها السياؽ. كتندمؤ عبادة الصبلة في عبادات الحياة، االندماج 

 . (ُٗ)الذم ينبثؽ مف طبيعة اإلسبلـ"
 

 : أوجو التناسب بينيا وبين الموضوع المباشر محل العتراض ثانيًا:
 تناكؿ الم سركف هذا المكضع بالبحث، باعتبار  مكضكعا معترضا جتى في جثناء سياؽ مكضكع  خر، ككاف لهـ في       

 : نعرضها عمى النحك اآلتي، بياف جكجل المناسبة  راء كجنكاؿ
 : عٌمؿ الراغب األص هاني مجيء  ية المحافظة عمى الصبلة بيف جحكاـ الطبلؽ بفمكر       

 تيسيرا عمى النبي في تم نل كتم ينل.، ترتيب ال ر فجنل طريؽ مف طرؽ  -ُ
كحثا عمى التزاـ جكامر ، ما درج عميل ال ر ف مف اٍتباع ما يتعمؽ بالدنيا مف جحكاـ جحكاما تتعمؽ باآلخرة ترغيبا فيها -ِ

  .اهلل كجحكامل الدنيكية كاألخركية
 الم منيف جحكاـ كجكامر ربهـ، التزاـمف جثر عمى  جنل لما حث عمى الع ك كرغب بال ضؿ، جتبع ذلؾ بذكر الصبلة لما لها -ّ

 .(َِ)فهي اآلمرة بالمعركؼ كالناهية عف المنكر
"كلعؿ كرجل البيضاكم جف سبب ذكر  ية الصبلة هك ل ت االنتبا  إليها كعدـ االشتغاؿ عنها باألزكاج كاألكالد ف اؿ:        

 . (ُِ)هـ االشتغاؿ بشفنهـ عنها"األمر بها في تضاعيؼ جحكاـ األكالد كاألزكاج لدبل يمهي
كند ذهب ابف عاشكر في بياف المناسبة بيف اآليات مذهبان يتكافؽ مع رجيل المتمٌثؿ مف عدـ كجكد ضركرة ممزمة        

 لمبحث عف جكجل لممناسبة عند االنت اؿ مف مكضكع إلى مكضكع في ال ر ف الكريـ. ي كؿ: "ااًلٍنًت ىاؿي ًمٍف غىرىضو ًإلىى غىرىضو 
ت بي ًبالت ٍبًكيًب  ، أًلىف  اٍل يٍر فى لىٍيسى ًكتىابى تىٍدًريسو ييرى ـي لىلي نيك ةي اٍرًتبىاطو ،  ًفي  ًم اٍل يٍر ًف الى تىٍمزى مىى بىٍعضو تىٍ ًريًع اٍلمىسىاًدًؿ بىٍعًضهىا عى كى

مىٍكًعظىةو فىهيكى مىٍجميكعي مىا نىزىؿى ًمفى اٍلكى  لىًكن لي ًكتىابي تىٍذًكيرو كى تىٍعًميًمهىا، ف د يجمع ًبًل كى مىٍكًعظىًتهىا كى تىٍشًريًعهىا كى ٍحًي ًفي هىٍدًم اأٍليم ًة كى
كؿي اٍلغىرىًض ال تى ىرًُّع مينىاسىبىةو، كىريب مىا كى ىى ًفي ذىًلؾى نيزي كـً اٍرًتبىاطو كى ٍيًر ليزي ًؿ، جىٍك الش ٍيءي ًلمش ٍيًء ًمٍف غى تىكيكفي ث اًني عىً بى اٍلغىرىًض اأٍلىك 

ًر اٍل يٍر ًف" اًنهىا ًبمىٍكًضعو ميعىي فو ًمٍف ًإٍحدىل سيكى ٍفميكرنا ًبًإٍلحى اآٍليىةي مى
. ثـ يرتد عمى ن سل، فيبٌيف سٌر مجيء مكضكع المحافظة (ِِ)

""، ثـٌ ذكر ما ذكر  عمى الصبلة ع ب هذ  المكضكعات نادبلن: كىالى يىٍخميك ذىًلؾى ًمٍف مينىاسىبىةو ًفي اٍلمىعىاًني، جىٍك ًفي اٍنًسجى  ـً اـً نىٍظـً اٍلكىبلى
اآليات العمماء مف نبمل. كجضاؼ في بياف كجل التناسب: "جف يككف حصؿ تساهؿ في جداء الصبلة الكسطى جثناء فترة نزكؿ 
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ٌف هذا االختبلؼ في مكنؼ ابف عاشكر يرجع إلى (ِّ)فكضعت في ذلؾ المكضع"، المتعم ة بالزكاج كالطبلؽ كمسادمل . كا 
 ل يريد التفكيد عمى جٌف ال ر ف كتاب مبايف لمكتب األخرل في نظمل كترتيبل، كمف باب االحتياط لهذا العمـ الذم مبنا  عمىجن

 الذكؽ بالم اـ األكؿ  لذا ال يمـز الجميعي الخكضى فيل كتكمؼ البحث عف المناسبات بيف  يات ال ر ف كمكضكعاتل.
 مة كنكع  ية الصبلة بيف  يات الطبلؽ ف اؿ: "هاتاف اآليتاف في شفف الصبلة كردتاكند جبرزى سعيد حٌكل جانبا مف حك       

 بعد  يات في الطبلؽ فما الحكمة في ذلؾ؟
ليعمـ جف ، في سياؽ الحديث عف جحكاـو حياتية كثيرة  فناسب التذكير بالصبلة في هذا الم اـ إٌف هذ  اآلية جاءت (ج 

 مها في اإلسبلـ ال يصح جف ينسى.الصبلة هي في كٌؿ كنت كجنها ضركرية. كمح
إٌف ذكر الٌصبلة في هذا السياؽ لبياف جٌنها مف م ٌكمات الدخكؿ في اإلسبلـ، فبل يصٌح دخكؿ اإلسبلـ إال بصبلة كمف  (ب 

بلةى ًلًذٍكًرم{.: ثـ ذكرت الصبلة في هذا السياؽ ناؿ تعالى  }كىجىًنـً الص 
في مف شدكف النساء، يشعر جف هذ  األحكاـ تحتاج إلى صبلة  األمر بالصبلة بيف جحكاـ الطبلؽ كغيرها يءإف مج (ج 

 ال ي يـ جحكاـ اهلل األخرل.، كجف المسمـ الذم ال ي يـ الصبلة في كؿ حاؿ، حتى ت ـك، في السمـ كالحرب، كؿ حاؿ
النكاح. ف د إف هاتيف اآليتيف هنا تكطدة لما بعد  يات الطبلؽ، كربطان لما بعد  يات الطبلؽ، بما نبؿ  يات الطبلؽ ك  (د 

بعد  يات الطبلؽ كبلـ عف  جاء نبؿ هاتيف اآليتيف حديث عف ال تاؿ ضمف الحديث عف النكاح كجحكامل. ككذلؾ جاء
نامتها حتى في ال تاؿ  لبياف جٌف اإلسبلـ  كؿ متكامؿ، يتغذل كؿ جزء منل  ال تاؿ. كفي هاتيف اآليتيف جمر بالصبلة كا 

 . (ِْ)كنيامل جميعا مرتبط بعدـ نسياف جزء منل. كال إسبلـ إال بصبلةمف اآلخر، كيخدـ كؿ جزء منل اآلخر. 
 

 كعمى ضكء مف جنكاؿ العمماء يمكف إجماؿ جكجل المناسبة بيف  يتي المحافظة عمى الصبلة كالمكضكع المعترض فيل       
 : عمى النحك اآلتي

 عمى النبي في تم نل إيا  كتم ينل، ف ي حيفنل لما كاف نزكؿ ال ر ف منجما بحسب الحاجات كاألحكاؿ، كذلؾ تيسيرا إ .ُ
 كهذا نكع مف طرؽ ترتيب ال ر ف. ، جمر النبي كضعل فيما كاف ند نزؿ جثناء  مف جحكاـ، نزكؿ هذا النجـ

 نل مف عادة ال ر ف اٍتباع اإلحكاـ المتعم ة بمصالح الناس ما يذكر باآلخرة، كليس جكثر تذكيرا بها مف الصبلة، فهيإ .ِ
 كجعظـ العبادات التي تطمب بها اآلخرة. ، لعبد كربلالصمة بيف ا

 نل لما كانت الصبلة تنهى عف ال حشاء كالمنكر، كتذكر باآلخرة، ككانت جحكاـ النساء كاألكالد كالطبلؽ كالعدة كغيرهاإ .ّ
، ع الهمعككاف الخطاب لمبشر كما يتممكهـ مف طب، كالتنازع كالرغبة باالنت اـ كالنزكع إلى المغالبة، مظنة الخبلؼ

كحثًّا لها ، بكؿ الحب كالطكاعية، كتكطينا لها عمى امتثاؿ جكامر اهلل، جاءت  يتا الصبلة تربية لمن س عمى التسامح
 عمى البذؿ كالعطاء. 

ف إيراد  يتي المحافظة عمى الصبلة في جثناء جحكاـ العدة كالطبلؽ كمتعم اتل، فيل تنبيل لمم منيف بفف ال يشتغمكا عف إ .ْ
 فالصبلة عماد الديف، كهذا التنبيل إنما جيء بل ألف هذ  األحكاـ الدنيكية مف شفنها جف يشتغؿ بها عف الصبلةالصبلة، 

 كهذا حد ال ينبغي لمم مف تجاكز . ، كسادر العبادات
 ـ،نل لما كاف مبلؾ المكضكع المعترض فيل الدنيا كجحكامها، كح كؽ الناس عمى الناس، ناسب التذكير بح كؽ اهلل عميهإ .ٓ

 إذ ح كؽ اهلل جكلى باألداء، كججدر جال تنسى جك جف يتهاكف بشفنها، فإنل لما كاف المحافظة عمى الصبلة مطمكبة في
 جثناء ال تاؿ كفي ساح الخكؼ، حيث األمر جعظـ كجشد عمى الن س، كجكلى جف يتهاكف بشفف الصبلة، كلـ يكف ذلؾ،

 ى كجخمؽ.فالمحافظة عميها في خضـ مشاكؿ األزكاج ال شؾ جكل



 حممود بطايهة وحممد احلوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚٙ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي9143  (4)  ع (13)سمايية  ي  اجمللة األردنية يف الدراسات اإل

 ف مجيء  يتي المحافظة عمى الصبلة مندمجة مع جحكاـ األسرة، إيذانا بالتزاـ جكامر اهلل المتعم ة باألسرة كما يكتن ها،إ .ٔ
عمى ذات السكية التي يجب عمى الم مف جف يمتـز بفحكاـ الصبلة، فكؿ مف عند اهلل، كهذا تنكيل عاؿ بشفف امتثاؿ 

 الدنيكية مما نص عميل ال ر ف الكريـ.جكامر اهلل فيما يتعمؽ باألحكاـ 
 مف جكجل المناسبة ما استند عمى احتماؿ جك تكنع حصكؿ تهاكف جك نسياف لبعض الصمكات مف بعض المسمميف جثناء .ٕ

تعظيما ، كاجتثاثا لهذا الخمؿ، فنزلت هاتاف اآليتاف تنبيها كمسارعة لتدارؾ هذا ال صكر، تنزيؿ  يات الطبلؽ كالعدة
 كجنل ليس مف الم بكؿ في حاؿ التهاكف بفدادها عمى كجهها األتـ.  ،ألمر الصبلة

نل لما كاف ألحكاـ الطبلؽ كالعدة جثر مرد  إلى الطبع، إذ الن س مضطرة لمتنازؿ عف بعض ما لها مف ح كؽ، حيث إ .ٖ
ناس، كهذا نمير األمر بالع ك كبياف جنل جنرب لمت كل، جاء بدكاءيف لذلؾ الداء: جحدهما: األمر بنشر ال ضؿ بيف ال

عذب، ال يحـر خير  جحد، كباددل جكلى جف يصيب مف ذلؾ الخير، كالثاني: األمر بالصبلة التي هي دكاء األن س 
 الشح، فالصبلة تخمع عف الن س التعمؽ بالدنيا، كتخمع عميها الطمفنينة كالسكينة، كتغرس فيها محبة الناس. 

عف الح كؽ الدنيكية فيما بيف األزكاج، إنما هك دعكة إلى التكازف في ف المجيء بمكضكع الصبلة في تضاعيؼ الكبلـ إ .ٗ
التصكر اإلسبلمي االشتغاؿ بش كف الدنيا كش كف اآلخرة، فبل يطغى جحدهما عند الم منيف عمى اآلخر، إيماءا إلى جف 

 لمديف تصكر كمي كشامؿ كمتكازف. 
ؿ: إنل لما كاف الكبلـ فيما سبؽ مف اآليات لهاتيف اآليتيف كما كيمكف تكضيح التناسب السياني في هذا المكضع بال ك        

تبلهما في جحكاـ متعم ة جصبل بالماؿ كسبا كخسارة، كت ييدان لمحرية، فاإليبلة حرماف، كالتربص بالن س كعدة المطم ة كالمتكفى 
مل جثر عمى الن س، فمربما جعمت مف ذلؾ عنها زكجها، هذا كمل ت ييدا لحرية المرجة، كالمهر كالمتعة خسراف لمماؿ، كفي ذلؾ ك

محبل ل هرها، كمصدرا لتهديد كيانها، كند تتخذ مف هذ  األحكاـ عدكا لها، فت سك ال مكب، مما يحدث في الن س صراعا بيف 
د الظبلـ نبكلها جحكاـ ربها كبيف تمردها كصيانتها لذاتها مف الكبت كالحرماف، كفي ظبلؿ هذا الصراع المعتـ، يبرز النكر فيبد

كينشر الضياء، فتنحسر مساحة الصدكد كاإلحساس بالكبت كالحرماف، كيطغى عميها األمؿ كالت ا ؿ بامتثاؿ جكامر اهلل مع 
الي يف بفف هذ  األحكاـ إنما غايتها مصمحة الناس، كجف ليس كؿ ما تهكل الن س خيران لها، كال كؿ ما تكر  هك شران عميها، 

بثؽ ليطهر الن كس مما ند لحؽ بها مف كسكاس، كترد ال مكب الم منة إلى الميف بعدما انتابها مف فالصبلة هي النكر الذم ان
نسكة، كيؼ ال كالصبلة حياة ال مكب، كصمة اإلنساف بربل، كجدير بها جف تعطر الدركب، كجف تككف شجرة كارفة الظبلؿ، ترد 

 لمركح كالبدف ال كة كالعزيمة عمى مكاصمة الدرب.
لؾ فإف الن س المنكسرة ند تغ ؿ في حاؿ إحساسها بالت ييد كالحرماف، كخسراف األمكاؿ، تغ ؿ عف عبادة ربها ككذ       

ذ الن س عمى هذا الحاؿ  تحت جثر ما راف عمى ال مكب بسبب ذلؾ اإلحساس الخادع، المنبثؽ عف طبعها غير المهذب، كا 
بحكـ إيمانل ـ بالمحافظة عميها، فهي رجس ماؿ الم مف، كعميل يفتي ال رج مف صاحب ال رج، فيذٌكر عباد  بالصبلة كيفمره

جف تب ى عنكاف انتمادل لهذا الديف، كمما يجعؿ هاتيف اآليتيف في مكنعهما ذركة في اإلحكاـ، كنهاية في االنسجاـ جف 
لمتشكيؾ ارس السكء، الحكيـ العميـ يعمـ جف جحكاـ الطبلؽ كالعدة كمتعم اتها، هي مف مداخؿ شياطيف الجف كاإلنس إلى مغ

بهذا الديف ال يـ، فانتضى ذلؾ دفع جثر ذلؾ عف ع ؿ الم مف كن سل، إذ جتت اآليتاف حادبل يصد عف الم مف زيغ الزادغيف، 
ؿ ػػػكما يحيكل المبطمكف، فبحؽ إف الصبلة تنهى عف ال حشاء كالمنكر، كتحكؿ بيف الم مف كجدكاء الن س األمارة، كحباد

 الشياطيف.
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ْذ ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّ ِإْبِميَس َكاَن ِمَن اْلِجنّْ َفَفَسَق َعْن َأْمِر : قولٌ تعاىل: الثانياملطلب  َواِ 
يََّتُو َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَن َبَدلً  َما َأْشَيْدُتُيْم َخْمَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض  * َربِّْو َأَفتَتَِّخُذوَنُو َوُذرّْ

 .[ُٓ، َٓ]الكهؼ: َخْمَق َأْنُفِسِيْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمّْيَن َعُضًداَوَل 
 

 : : بيان وجو العتراضأولً 
جؿ -دـ امتثاال ألمر اهلل اآليات الكريمة المعينة عٌما جرل مف فسكؽ إبميس لما استكبر كجبى جف يسجد آل تتحدث       
خبلفان لممبلدكة. ثـ بٌينت جٌف المضٌميفى ليسكا مكضعان لمث ة  لضع هـ كافت ارهـ لجمب الن ع ألن سهـ فكيؼ لهـ جف -كعبل

ين عكا غيرهـ. كالمتفٌمؿ يجدي جٌف هذ  اآليات جاءت بيف  يات تتناكؿ مكضكعان كاحدان كهك الحديث عف ال يامة كمشاهدها كما 
َوَتَرى َوَيْوَم ُنَسيُّْر اْلِجَباَل تاب المجرميف مف ندـ كحسرة، عمى ما فرطكا في جنب اهلل. ف بؿ هذ  اآليات نكلل تعالى: سين

ثـ ، [ْٗ-ْٕ]الكهؼ: َأَحًدا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرًا َوَل َيْظِمُم َربُّكَ إلى نكلل:  اأْلَْرَض َباِرَزًة َوَحَشْرَناُىْم َفَمْم ُنَغاِدْر ِمْنُيْم َأَحًدا
ٍمؽى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض : كينضـ إليل نكلل تعالى، ينت ؿ السياؽ إلى مكضكع سجكد المبلدكة كفسكؽ إبميس ـٍ خى ا جىٍشهىٍدتيهي }مى

دنا{ مىا كيٍنتي ميت ًخذى اٍلميًضمٍّيفى عىضي ـٍ كى ٍمؽى جىٍن يًسًه ألف السياؽ بعد ذلؾ يعكد ، معترضا كهاتاف اآليتاف تشكبلف مكضكعا، كىالى خى
 َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُشَرَكاِئيَ لمحديث عف ال يامة كما سيجرم بها مف جهكاؿ عمى صعيد العذاب المادم كالن سي. ناؿ تعالى: 

َأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأنَُّيْم ُمَواِقُعوَىا َوَلْم َيِجُدوا َعْنَيا َورَ  *الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُىْم َفَمْم َيْسَتِجيُبوا َلُيْم َوَجَعْمَنا َبْيَنُيْم َمْوِبًقا 
، فاآليات نبؿ الحديث عما جرل مف إبميس كاآليات بعد  متجانسة كيكمؿ ثانيهما األكؿ، فهي تجسد [ّٓ، ِٓ]الكهؼ: َمْصِرًفا

 عمى السياؽ. مكضكعا كاحدا، كلمكهمة األكلى يظهر جف مكنع نصة إبميس م حـ
 كند نص  الزمخشرم عمى هذا االعتراض ب كلل: "كهذا الكبلـ المعترض تعٌمد مف اهلل تعالى لصيانة المبلدكة عف كنكع       

 . (ِٓ)شبهة في عصمتهـ."
 

 :ثانيًا: بيان أوجو التناسب بين اآليات المعترضة وسياقيا
 ا نبمها كما بعدها، كسنعرض آلراء بعضهـ كما يفتي: ذكر الرازمذكر الم سركف جكجها لمتناسب بيف هذ  اآليات كم       

ـٍ جىف  اٍلمىٍ صيكدى  في مناسبة هذا المكضكع كسيانل كجهاف األكؿ يمثؿ رجيل، كالثاني ن مل عف ال اضي عبد الجبار، ف اؿ: "اٍعمى
مىى اٍل ىٍكـً ال ًذيفى افٍ  مىى في ىرىاًء اٍلميٍسًمًميفى كىهىًذً  اآٍليىةي اٍلمىٍ صيكدي ًمٍف ًذٍكًرهىا ًمٍف ًذٍكًر اآٍليىاًت اٍلميتى ىدٍّمىًة الر دُّ عى ـٍ عى ـٍ كىجىٍعكىاًنًه كا ًبفىٍمكىاًلًه ري تىخى

نىسىًبلً  رى ًبفىٍصًمًل كى ـى أًلىن لي اٍفتىخى مىى  دى ا تىكىب رى عى ذىًلؾى أًلىف  ًإٍبًميسى ًإن مى الى ذكر هذ  ال صة هاهنا ... فاهلل تع عىٍيفي هىذىا اٍلمىٍعنىى، كى
ذ رى عىٍنهىا كىعىفً  مىى جىف  هىًذً  الط ًري ىةى ًهيى ًبعىٍيًنهىا طىًري ىةي ًإٍبًميسى ثيـ  ًإن لي تىعىالىى حى يََّتُو ااًلٍنًتدىاًء ًبهىا ًفي نىٍكًلًل:  تىٍنًبيهنا عى َأَفَتتَِّخُذوَنُو َوُذرّْ

: ًإن لي تىعىالىى لىم ا ذىكىرى ًمٍف نىٍبؿي جىٍمرى الٍ فىهىذىا هيكى كىٍجلي الن   َأْوِلياءَ  رى فى ىاؿى ذىكىرى اٍل ىاًضي كىٍجهنا  خى ، كى مىا ٍظـً كىهيكى حىسىفه ميٍعتىبىره ً يىامىًة كى
كىفىف  اهلل تعالى يريد جف يذكر هاهنا جىن لي يينىاًدم اٍلميٍشًرًكي ٍضعى اٍلًكتىاًب كى ٍشًر كىكى ـٍ جىٍيفى شيرىكىاًدي ال ًذم فى يىٍجًرم ًعٍندى اٍلحى يى يكؿي لىهي كى

ًء الشُّرىكى  مىى ًإٍثبىاًت هى يالى ٍنسىافى عى ـى تىعىالىى جىف  ًإٍبًميسى هيكى ال ًذم يىٍحًمؿي اإٍلً ًم كىافى نىٍد عى ٍمتيـٍ كى تىلي ًفي هىًذً  اآٍليىًة ، اءً زىعى ـى ًنص  ـى نىد  رى الى جى
ا ًلذىًلؾى اٍلغىرىًض" امن ًإٍتمى
(ِٔ).  

لما بيف حاؿ المغركر بالدنيا كالمعرض عنها ككاف سبب : كزاد البيضاكم كجهان  خر لممناسبة بيف المكضعيف ف اؿ       
 االغترار بها حب الشهكات كتسكيؿ الشيطاف. زهدهـ جكالن في زخارؼ الدنيا بفنها عرضة الزكاؿ كاألعماؿ الصالحة خير كجب ى

 .(ِٕ)عف الشيطاف بتذكير ما بينهـ مف العداكة ال ديمة"ثـ ن رهـ ، مف جن سها كجعبلها
 لػػبربط المكضكع المعترض بما يمي في ربط اآليات بما نبمها كزاد ذكر  مىٍف سىب ىل مف الم سريفكجٌما الب اعي ف د ذىكىرى ما        
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عدـ ن عهـ رؾ، جتبعل التعريؼ بفنهـ مع ف اؿ: "كلما جناـ البرهاف ال اطع عمى بعد رتبتهـ عف المنزلة التي جحمكهـ بها مف الش
 . (ِٖ)لهـ في الدنيا يتخمكف عنهـ في اآلخرة جحكج ما يككنكف إليهـ تخييبان لظنهـ جنهـ ي ربكنهـ إلى اهلل زل ى"

كند كشؼ عبد الكريـ الخطيب عف كجل المناسبة بيف المكضعيف ف اؿ: "مناسبة هذ  اآلية لما نبمها، هي جف اآليات        
ب ة ند عرضت الناس بيف يدم اهلل يـك ال يامة، فإذا هـ م منكف، ككافركف، م منكف ند  منكا باهلل، كاستجابكا لدعكتل السا

عمى يد رسمل، ككافركف ند خرجكا عف جمر اهلل، كعصكا رسمل، كهنا صكرة في المؤل األعمى، تشبل هذ  الصكرة التي كنعت 
كة جف يسجدكا آلدـ، فسجدكا امتثاال ألمر اهلل، كلكف كادنا مف كادنات المؤل في األرض، حيث جاءت دعكة اهلل إلى المبلد

األعمى ند غمبت عميل ش كتل، ف سؽ، جم خرج عف جمر رٌبل، كجبى جف يسجد!! فطرد  اهلل مف المؤل األعمى، كجل ى بل إلى 
ؽ عف جمر اهلل، إلى جانب الدعكة التي العالـ األرضي، صكرة لمتمرد كالعصياف، كدعكة مف دعكات اإلغكاء كاإلفساد كال سك 

، فيشير بهذا إلى جف االبتبلء ال بد جف يميز اهلل بل الخبيث مف الطيب، (ِٗ)يحممها رسؿ اهلل إلى الناس بالهدل كاإليماف"
ذ  سنة كذلؾ مذ جكؿ ابتبلء ججرا  اهلل عمى الكادنات، فكاف طرد إبميس كفسكنل، كامتثاؿ المبلدكة، نتيجة ذلؾ االبتبلء، كه

 يمتاز بالعمؽ كاألصالة.مف سنف اهلل في خم ل، جرت كستجرم عمى كؿ عانؿ مختار، كهذا كجل مف جكجل المناسبة 
ٍممىًة         مىى جي  َوَيْوَم ُنَسيُّْر اْلِجبالَ كند جعؿ ابف عاشكر المناسبة بيف المكضعيف عمى سبيؿ الم ابمة، ف اؿ: "عىٍطؼه عى

، كىهيكى الت ٍذكً ًبتىٍ دً  [ْٕ]اٍلكىٍهؼ:  ًدكىًة، تى ىنُّننا ًلغىرىًض المكعظة ال ًذم سي ت لىلي هىًذً  اٍلجيمىؿي يري ًبعىكىاًنًب اتٍّبىاًع يًر: كىاٍذكيٍر ًإٍذ نيٍمنىا ًلٍممىبلى
ًبمىدىاًحًض اٍلًكٍبًريىاًء كىاٍلعيٍجًب كىاٍحًت ىاًر اٍل ىضً  اًت، كى اًلحى ٍعرىاًض عىًف الص  يمىًة كىااًلٍبًتهىاًج ًباأٍلىٍعرىاًض ال ًتي الى تيٍكًسبي اٍلهىكىل كىاإٍلً
ًؿ جىي   كا هينىا ًباٍلمىٍكًعظىًة ًبفىك  كىمىا كيًعظيكا ًبآًخًر جىي اـً الدٍُّنيىا ذيكٍّري ابىهىا كىمىاالن نىٍ ًسيًّا. كى ا تىٍمًهيده جىٍصحى ـى، كىهىذىا جىٍيضن ٍمًؽ  دى اًمهىا كىهيكى يىٍكـي خى

تىٍكًطدىةه  ـى. [ِٓ]اٍلكىٍهؼ: اآٍليىة  َوَيْوَم َيُقوُل ناُدوا ُشَركاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتمْ ًل ىٍكًلًل:  كى كًر الش ٍيطىاًف ًببىًني  دى ٍشرىاؾى كىافى ًمٍف غيري ، فىًإف  اإٍلً
مىى ال ًذيفى  ٍت عى ـى ًمفى اآٍليىاًت ال ًتي جىٍنحى ا مينىاسىبىةه ًبمىا تى ىد  لىهىا جىٍيضن كا في ىرىاءى جىٍهًؿ كى ـٍ كىاٍحتى ىري ـٍ كىجىٍمكىاًلًه اًهًه كا ًبجى ري ـٍ اٍفتىخى لى ـً كى ٍسبلى اإٍلً

كًر اٍلبىاًطًؿ" ؽٍّ كىاٍلغيري اًؿ اٍلحى كا بىٍيفى اٍلكىمى ييمىيٍّزي
(َّ). 

 : ل د دارت جنكاؿ العمماء في هذا الصدد عمى جف خبر المؤل األعمى إنما جيء بل في هذا المكضع       
ف الحديث عف المجرميف كمآلهـ يـك ال يامة انتضى الحديث عف السبب األساس لمغكاية، إما تبكيتا لمكافريف كالمناف يف، أل -ُ

 جك تحذيرا لمم منيف.، جك ت ريعا لضعاؼ اإليماف
بريا   ع د م ارنة بيف مسمؾ الكافريف بافتخارهـ بفن سهـ كاحت ارهـ ف راء المسمميف، كبيف مسمؾ الشيطاف حيث دفعل ك -ِ

 كبالتالي الطرد مف رحمة اهلل تعالى.، كاعتداد  الغالي بن سل إلى ال سكؽ عف جمر ربل
إشارة إلى جف ان ساـ الناس إزاء االبتبلء إلى مهتد ككافر إنما هك سنة مف سنف اهلل في خم ل المختار العانؿ، ككاف خبر  -ّ

لس كطهـ في كما سيصير إليل حالهـ، عمى جنل نتيجة  المؤل األعمى االبتبلء األكؿ، فجيء بل بعد الكبلـ عف الك ار
 الذم هك ذات مصير إبميس المعيف. ، كتحذيرا لمناس مف ذلؾ المصير، االبتبلء

عف  كمف ذلؾ جف جعؿ الحديث عف خبر خمؽ  دـ تذكيرا عمى سبيؿ الم ابمة، فكما كعدكا في  خر األياـ ناسب الحديث -ْ
 جكؿ جياـ الخمؽ عمى سبيؿ الت ابؿ.

 كيمكف تكضيح التناسب السياني كما يفتي: إف بياف التناسب السياني لهذا المكضكع المعترض يتطمب جف نحدد المع د       
ِبِو  َفاْخَتَمطَ َواْضِرْب َلُيْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماٍء أَْنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء ال ر ني المتضمف لل، إذ يبدج المع د عند نكلل تعالى: 

َياُح َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء ُمْقَتِدًرا  .[ْٓ]الكهؼ: َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْ
 عمى األرض، كبيف حاؿ الناس ضربل اهلل لمحياة الدنيا، كفنما يعً د شبها بيف مظاهر الحياةهذا المع د بمىثؿ  فافتتح       
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 بلء، فالماء كناية عف الهدل المتجسد في رساالت السماء إلى الناس، كمثؿ الناس بنبات األرض، كاالختبلطحياؿ سنة االبت
كالمشهد برمتل يصكر سنة االبتبلء كما يراف ها مف تبايف في مراتب الخاضعيف لها، ، كناية عف مكانؼ الناس مف ذلؾ الهدل

اد الناس بالمكت، جك عمى الكافة ب ياـ ال يامة الكبرل، ثـ يفتي التع يب جف ثـ ما يمبث زمف هذا االبتبلء جف ين د، سكاء عمى  ح
يجزم كيجازم اهلل نادر عمى تسجيؿ هذا االختبلط، كال يخرج عف عممل بفعماؿ خم ل كال مث اؿ ذرة، كهك نادر عمى جف 

 بمطمؽ العدؿ.
سبؽ بفف الناس سين سمكف تبعا لهذا اإلبتبلء إلى نسميف  ثـ يفتي مكضكعه ت ريرمٌّ ي كدي ال كرةى األكلى المستكحاة مما       

جحدهما ناظر إلى عاجؿ مف الحياة، فيطمب زينتها مف ماؿ كجبناء معتدا بها غير ممت ت إلى مآؿ األمر، فهك ال ي مف إال 
ناظرا ثكاب  بالعاجمة مما هك مممكس كمحسكس بيف يديل، كاآلخر  مف باآلجمة كسعى لها سعيها مف البانيات الصالحات

 ربل الذم بل  مف كصٌدؽ، كعمى م تضى ذلؾ اجتهد.
كلما كاف الكبلـ فيما ت دـ حكؿ ح ي ة االبتبلء كمكانؼ الناس إزاء ، كان ساـ الناس إلى ناظر إلى الدنيا كزينتها كمنتظر        

ناسب جف ينت ؿ السياؽ إلى بياف العذاب -اآلخرة كنعيمها، هذا النعيـ الذم يتمثؿ في الكناية مف العذاب، ثـ الجنة كنعيمها، 
يـك ال يامة، فهك لممجرميف عذاب، كلمم منيف الصالحيف نعيـ يضاؼ إلى النعيـ، فيبدج الكبلـ عف هكؿ المطمع، فالجباؿ مسيرة 

يفتي حدث كاألرض بارزة، كهنالؾ يحشر اهلل الناس جميعا ثـ بعد هذ  األحداث المتتابعة الحاصمة في ذات الزماف كالمكاف، 
 خر هك العرض عمى الرب العظيـ، في حاؿ مف الذهكؿ المشكب بالخكؼ كالطمع، كبعد ذلؾ يتذكر المجرمكف ما زعمكا جال 
مكعد كال حساب، ثـ يفتي حدث تت طع منل نمكب المجرميف إش انا عمى جن سهـ، هك كضع الكتاب، كتاب كؿ منهـ بيف يديل، 

زم كاأللـ يعتصر ال مكب فهـ يدرككف جف هذا الكتاب لـ يظممهـ شيدا، ثـ يفتي التع يب كعندها يس ط في جيديهـ، كمع جف الخ
 م ررا جف اهلل العمي الكبير ال يظمـ جحدا، فبل ين ص جحد خيرا عممل، كال يزيد جحد شرا لـ يعممل، كي تي مف لدنل خيرا كثيرا.

مف تيديس كتبكيت لممجرميف، كما حممتل مف نعيـ الكناية  كبعد ما كرد في سمسمة األحداث يـك ال يامة، كما حممتل       
لمم منيف، يفتي السياؽ عمى مكضكع خبر المؤل األعمى كحادثة إبميس، فيككف لهذا المكضكع محمبلف: فإما جف يحمؿ عمى 

آلتي، إذ إف مجرد اإلخبار، كهذا نطعا حاصؿ، جك جف يحمؿ في إطار الكعد كالكعيد، كلكؿ مف المحمميف تعمؽ بالمكضكع ا
اإلتياف بخبر المؤل األعمى ثـ التحذير مف اتباع إبميس كذريتل، كجف إبميس كاف كسيب ى سببا إلضبلؿ الناس، سيرا منل في 
طريؽ العداء المستحكـ  فهك يظف جف ش ادل إنما كاف بسبب  دـ، فكاف هذا الح د كالعداء كالرغبة باالنت اـ، فعمى محمؿ 

يف الكانعيف في العذاب ما هـ إال مف جناية جن سهـ عميها كحمي هـ في ذلؾ إبميس حيث سكؿ لهـ مطمؽ الخبر، فإف المجرم
كجممى لهـ، ثـ إف ما كاف منهـ مف اختيار لمطريؽ المهمؾ بالتمرد كالعصياف، هك ذاتل ما سمكل إبميس حيث تمرد كما 

لي كغايتل جبدا،  تمردكا كعصى كما عصكا، بؿ هـ تابعكف لل في ذلؾ، كليس جشد منل فرحا بما  لكا إليل، فهذا مىٍطمىحى
 فالمناسبة عمى هذا مف باب ع د مشابهة بيف مكانؼ إبميس كمصير ، كمكانؼ المجرميف كمصيرهـ.

 كجما عمى محمؿ الكعيد كالتحذير كالتنديد، فيككف كجل المناسبة تحذير كتح يز كاستثارة لع كؿ الناس كتحريكا لدكافع       
ي  كا مف هذا المعيف مكن ا يت ؽ مصمحيا مع جن سهـ، كبفف ال يستبدلكا الكلي الحؽ بالعدك المدكد، فإف هذا مما جن سهـ بفف 

صحيحا  تٍستىكجبيلي بداهة الع كؿ كفطرة الن كس، بيد جف هذا المحمؿ ي تضي إما فطرة سميمة، جك ع بلن نافذ اإلدراؾ، جك إيمانان 
 ليمـز ما بني عميل.، العمـ بصدؽ الخبر األساس ألف نبكؿ هذا الحث كالتحذير ي تضي

فكجل المناسبة يتخذ حاؿ االنتضاء  ألف الكبلـ السابؽ كاف عف المصير الناشئ عف م تضى االبتبلء كان ساـ الناس        
ذلؾ بياف  إزاء ، فانتضى كالحاؿ هذ  تصحيحا لمسيرة اإلنساف في حياتل، كتثبيتا لمم منيف عمى الصراط المست يـ، انتضى
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 خبر إبميس لما بيف حاؿ الكافر كحاؿ إبميس مف التطابؽ، فالمصير النار كالسعير، كالسبب العصياف كالتمرد، كسبب ذلؾ
، ككافر متمرد، هي سنة االبتبلء  حيث فشؿ إبميس، كنجحت المبلدكة، كسينجح  التبايف في المكانؼ، بيف م مف ممتـز

كاألرض كضكع مكمؿ لخبر المؤل األعمى هك جف اهلل ي رر جنل لـ يشهد خمؽ السمكات الم منكف كي شؿ الكافركف، ثـ يفتي م
 كهذا المكضكع مكمؿ لساب ل.، ليخرجهـ مف دادرة التكريـ إلى دادرة التح ير، جحد مف المضميف كال خمؽ جن سهـ

مى سبيؿ التكميؿ مع ما نبؿ االعتراض، ثيـ  يعكد السياؽ لمكبلـ عف يـك ال يامة بعد جف انتهى مف المكضكع المعترض ع       
فيسكؽ حدثا جديدا بعد حدث كضع الكتاب ذلؾ هك دعكة المٍجًرًمٍيف إلى جف يدعكا ما كانكا يشرككف، ثـ جعممهـ جف هذ  الدعكة 

جف ال  كيتي نكف، فيعاينكف النارلف تحمؿ لهـ إال الكيؿ كالندـ، ثـ ي ؼ المجرمكف عمى كانعهـ، كيصطدمكف بح ي ة األمر، 
 ح ي ة مرة ككانع كديب كمصير سيئ كيفس غير من طع.، م ر لهـ منها

كيحسف الحديث اآلف عف كجل المناسبة بيف المكضكع المعترض كما يميل، فإنل لما كاف الشيطاف جصؿ في تزييف جنكاع        
اهلل كرحمتل، كجعظـ جسباب الش اء  الشركر كالمعاصي، كجعظمها الشرؾ باهلل، كالشرؾ هك جعظـ المعاصي كجبعدها عف مغ رة

يـك ال يامة، كاف كلمزيد مف التبكيت كالعذاب جف يرل المشرككف المجرمكف ما كانكا عميل مف ضبلؿ ككهـ، فناسب مف ججؿ 
هذا الكبلـى عف تخمي الشركاء عف المشركيف إمعانا في العذاب كتعمي ا لما ينتابهـ مف يفس، ف د تخمى عنهـ مف كاف عميل 

نها لحسرة ت طع ال مكب جف ي دـ اإلنساف كؿ األ مؿ مع كد جف ي دـ لهـ النجاة، فكانت الطامة جف تخمى كتبرج منهـ شركا هـ، كا 
لمظنكف بهـ الخير، ثـ يكتشؼ جف ه الء ال يستح كف شيدا مف ذلؾ، بؿ كاف فعمهـ الذم ظنكا بل  -جهبل–اإلجبلؿ كالتعظيـ 

السعير، كهذا كمل بسبب ان ياد ه الء لشهكاتهـ، كتسميمهـ خطاـ ع كلهـ إلبميس رجس النجاة ند جرداهـ ككضعهـ في جصحاب 
 استبعاد اإليماف باهلل كاليـك اآلخر عف تمؾ المكازنة. الشر العدك الحاند، فيالها مف م ايظة بالغة الخسراف، كالسبب األساس 

فاهلل تعالى صٌرؼ في هذا ال ر ف األمثاؿ ب صد دعكة الناس ثـ يختتـ المع د بتع يب عمى سبيؿ النتيجة بعد الم دمات،        
إلى الحؽ، ككاف جديرا بهذا الكادف العانؿ جف يختار الهدل عمى الضبلؿ، كي ثر العاجمة عمى اآلجمة، كيرجح الباني عمى 

كرث الشؾ بالضركريات، ال اني، كالدادـ عمى المن طع، إال جف هذا اإلنساف ال ين ؾ عف طبعل المجادؿ، فالجدؿ بالمسممات ي
ل إبميس بالتزييف، بجعمل مكطنا لمغمبل كالشعكر بالت كؽ ػػػػا يسكؽ اإلنساف إلى جف يطرح بدادؿ لمحؽ، األمر الذم يتم  ػػػمم

ؽ ػػػػػكلذة االنتصار، في كد  بذلؾ مستغبل ص ة الجدؿ إلى مكب ل، إال مف رحـ اهلل، فاتخذ مف الجداؿ كسيمة إلثبات الح
 باطؿ.الكدحض 

 

ُموا َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ُرُساًل ِإَلى َقْوِمِيْم َفَجاُءوُىْم ِباْلَبيَّْناِت َفاْنتََقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجرَ : قولٌ تعاىل: املطلب الثالث
: َوَكاَن َحقِّا َعَمْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ   :[ْٕ]الرـك

 

 طت هذ  اآلية مكضكعا نر نيا يتكمـ عف  يات اهلل الككنية الدالة عمى ندرتل، ف ي الم طعتكس: : توضيح وجو العتراضأولً 
األكؿ تكممت اآلية عف  ية الرياح كما فيها مف جنكاع النعـ عمى اإلنساف، فالرياح تبشر بالمطر، كىًهيى محركات ال مؾ، 

 السياؽ إلى مكضكع  خر هك سنة مف سنف اهلل في بنيفكجب عمى اإلنساف الشكر هلل عمى ما جسبغى عميل مف نعـ. ثـ ينت ؿ 
، كسنة االنت اـ مف المجرميف بعد إعراضهـ عف الهدل بتكذيبهـ النبي المرسؿ إليهـ. -عميهـ السبلـ- دـ، هي نصر اهلل جنبياء  

استجبلب المطر ة في ثـ ينعطؼ السياؽ عكدا إلى  يات اهلل في الككف، مستكمبل الكبلـ عف نعمة الرياح كما ت ديل مف كظي 
الذم يفتي بالمطر فيحيي الذم هك جصؿ الحياة، كما يجمبل المطر لمناس مف بشرل كخير  ذلؾ ليم ت النظر إلى جف اهلل 

 األرض بعد مكتها نادر جف يحيي المكتى مف الناس كيحاسبهـ عمى جعمالهـ.
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مكضكع المعترض فيل يتكمـ عف  يات كسنف اهلل في فالمكضكع المعترض تكمـ عف سنة اهلل في النصر كاإلهبلؾ، كال       
 الككف كنعمل عمى الناس بتسخير هذ  السنف كاآليات لئلنساف في دنيا ، كجعًمها عبرةن لنجاتل في  خرتل.

فالمكضكع المعترض يبدك طاردا عمى السياؽ، إذ نطع الحديث عف مكضكع متحد العناصر ليتكمـ عف مكضكع  خر        
ًمٍف  ياًتلً مختمؼ العناص ، هىذىا ميتىعىمٍّؽه ًب ىٍكًلًل: كى جىٍف  ر. كمٌمف نٌص عمى هذا االعتراض جبك حياف ناؿ: "الم لي ال ًذم ييٍرًسؿي الرٍّياحى

تىٍسًميىةن كىكى  اءىٍت تىٍفًنيسنا ًلمر سيكًؿ كى ، جى ٍممىةي ال ًتي بىٍينىهيمىا اٍعًترىاضه ، كىاٍلجي ياحى ميبىشٍّراتو ، كجبك (ُّ)ٍعدنا ًبالن ٍصًر كىكىًعيدنا أًلىٍهًؿ اٍلكيٍ ًر"ييٍرًسؿى الرٍّ
السعكد حيث ي كؿ: "كلعؿ  تكسيط اآليًة الكريمًة بطريًؽ االعتراًض بيف ما سبىؽى كما لىًحؽ مف جحكاًؿ الرٍّياًح كجحكاًمها إلنذاًر 

بمف نبمل عمى كجل يتضمف  اعتراضا لتسمية النبي  . كاأللكسي الذم عٌد (ِّ)الكى ىرًة كتحذيًرهـ عف اإلخبلًؿ بمكاجًب الشُّكًر"
 . (ّّ)كالكعيد لمف عصا  -عميل الصبلة كالسبلـ-الكعد لل 

 

 :ثانيًا: بيان أوجو التناسب بين اآليات المعترضة وبين سياقيا
 : ذكر الم سركف جكجها لمتناسب نذكرها عمى النحك اآلتي       
ـٍ يىٍنتىً ٍع ًبهىا اذكر الرازم كجها لتعمؽ اآلية بم        لى ا نىٍبمىهىا كىهيكى جىف  الم لى لىم ا بىي فى اٍلبىرىاًهيفى كى  ٍلكي  اري ا نبمها ف اؿ: "تىعىمُّؽى اآٍليىًة ًبمى

م ى نىٍمبى الن ًبيٍّ  ا ًباٍلبىيٍّنىاتً  سى اءيكا جىٍيضن ٍف تى ىد مىؾى كىافى كىذىًلؾى كىجى اؿي مى نىاؿى حى ا ًفي نىٍكًمؾى ، كى ميٍ ًمفه كىمى ـٍ كىاًفره كى كىافى ًفي نىٍكًمًه كى
 . (ّٓ). كهك ما ذهب إليل جبك حٌياف(ّْ)فىاٍنتى ىٍمنىا ًمفى اٍلكىاًفًريفى كنصرنا الم منيف"

نل مف رحمتل كجناـى الًب اعيُّ المناسبةى عمى كىٍجهىٍيف جحدهما: جنل لما كاف إرساؿ الرياح مبشرات كمنذرات، فمف  مف جذا       
كمف ك ر جنزؿ عميل مف ن متل، حيث طكل ذلؾ في اآلية األكلى بينل في الثانية، كالكجل الثاني: جنل لما كاف السياؽ جصبل 
في نصرة جكلياء اهلل كخذالف جعدادل، ككاف األنبياء سببا في إحياء ال مكب، كتسيير مصالحهـ في معادهـ، كما الرياح سبب 

صالح الناس في حياتهـ، تحصؿ مف ذلؾ كجل المناسبة ذلؾ عمى سبيؿ المشاكمة فالرياح مبشرات إحياء األرض كتسيير م
، كن سل شرا عمى  خريف، كما ما يفتي الرسؿ بل في مف نـك فيككف  كمنذرات، كما تفتي الرياح بل ند يككف خيرا عمى نـك

. ثـ يضيؼ (ّٔ)يكف في الدنيا ف ي اآلخرة ضركرةالخير لهـ في حياتهـ ك خرتهـ، كيك ر  خركف فيككف عميهـ كباؿ إف لـ 
جف اآلية المعترضة تحمؿ إضافة إلى ما ت دـ تسمية ل مب النبي، مشيرا إلى جف الريح باعتبارها مف كسادؿ إهبلؾ اهلل األمـ 

نامة الكجكد بت صري ل الرياح كيؼ الباددة، كمبينا إتصاؿ اآليتيف بما يميهما، ف اؿ: "كلما جناـ سبحانل الدليؿ عمى البعث كا 
يشاء كجتبعل  ية التسمية كالتهديد، ككاف عذاب المذككريف فيها بالريح جك ما هي سببل جك لها مدخؿ فيل، جتبع ذلؾ اإلعبلـ 

 .(ّٕ)بفنل مختص بذلؾ سبحانل تنبيهان عمى عظيـ  ية الرياح لمحض عمى تدبرها، م كدان ألمر البعث كمصرحان بل"
م ةى "تكسيط اآليًة الكريمًة بطريًؽ االعتراًض بيف ما سبىؽى كما لىًحؽ مف جحكاًؿ الرٍّياًح كجحكاًمها كجعؿ جبك السعكد عً        

 بم ابمًة النعـً المعدكدًة المنكطةً  لعمَّكم تشكُرونإلنذاًر الكى ىرًة كتحذيًرهـ عف اإلخبلًؿ بمكاجًب الشُّكًر المطمكًب ب كًلل تعالى: 
"بإرساًلها كيبل يحؿ  به  . (ّٖ)ـ مثؿي ماحؿ بفكلدؾ األمـً مف االنت اـً

كذىكىرى سعيد حكل جف الصمة بيف  يتي الرياح "كاضحة. فالمعنى كاحد، كلكف سيؽ المعنى هناؾ لمتدليؿ عمى كجكد اهلل،        
تي جاءت بينهما. كسيؽ هنا لمتذكير باليـك اآلخر، كلكف لـ كجدت اآلية الكسطى بينهما؟ إٌف اآليتيف تضيداف عمى اآلية ال

 .(ّٗ)فكذلؾ نصر اهلل يفتي بعد ترنب كاحتباس" -كند يفتي بعد احتباس- فن هـ مف ذلؾ جٌنل كما جف المطر تسب ل رياح مبشرات
 : كعمى هدل مف جنكاؿ العمماء يمكف إجماؿ جكجل المناسبة       

 ل إف تـٌ تدبر  جف يككف اإليماف حاصمل، ككافنل لما ذكر  يات اهلل الدالة عمى ندرتل ككحدانيتل، األمر الذم مف شفنإ -ُ
 النبي، كعزاء لل في جمر ، فهك ش كؽ رحيـ يكد لك جن ذ تفتي اآلية تسمية ل مبمف نـك النبي مف كذب كك ر  فناسب جف 
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 كافة الناس مف العذاب يـك ال يامة.
 مب النبي ككعدا لمم منيف، ككعيدانها جتت معترضة في مكضكع النعـ، كما نابمها جهؿ الضبلؿ مف جحكد، تسمية ل إ -ِ

 كجف كعد الم منيف بالنصر كخذالف الكافريف إنما هك مف سنف اهلل في خم ل.، لمكافريف
حيث طكل ، فمف  مف جذانل مف رحمتل كمف ك ر جنزؿ عميل مف ن متل، نل لما كاف إرساؿ الرياح مبشرات كمنذراتإ -ّ

 جف يبينل في فحكل الثانية. ناسب، ذلؾ في اآلية األكلى ألف سيانها تطمب ذلؾ
 نل لما كاف السياؽ جصبل في نصرة جكلياء اهلل كخذالف جعدادل، ككاف األنبياء سببا في إحياء ال مكب، كتسيير مصالحهـإ -ْ

تحصؿ مف ذلؾ كجل المناسبة في ، كما الرياح سبب إحياء األرض كتسيير مصالح الناس في حياتهـ، في معادهـ
، كشرا عمى  خريف،ذلؾ عمى سبيؿ المشاكمة    فالرياح مبشرات كمنذرات، كما تفتي الرياح بل ند يككف خيرا عمى نـك

كما ما يفتي الرسؿ بل في مف نـك فيككف الخير لهـ في حياتهـ ك خرتهـ، كيك ر  خركف فيككف عميهـ كباؿ إف لـ يكف 
 في الدنيا ف ي اآلخرة ضركرة. 

بحر كما تكحي ال مؾ في الذهف كتيذكٍّر بل مف الماء كطغيانل، كال مؾ كالغرؽ، نل لما ذكر الرياح كال مؾ التي تجرم في الإ -ٓ
كما ند تحممل ال مؾ مف نجاة، كفي ذلؾ إشارة إلى غرؽ نـك نكح، كنجاتل كمف  مف معل، كفي ذلؾ تحذير لك ار نريش 

 جاة لكـ، فآمنكا خير لكـ، فسبلمتكـمف جف تحؿ بهـ ن مة اهلل كما حمت بفكلدؾ، كفيها إيماء لهـ إف هذا النبي هك س ينة ن
ٍث ىى.   منكطة بتعم كـ بعركتل الكي

كند ييفس الناس ، تترنبل األن س طمعا كتشكفا، نل لما جتت هذ  اآلية بيف  يتي الرياح كما يحممل مف خير منظكرإ -ٔ
 يف، كاالنت اـ مف الك رةعند انحباسل الذم ند يطكؿ جك ي صر، كلكنل يفتي ال محالة، ككذلؾ نصر اهلل جنبياء  كالم من

ف جبطف ف طالت جكلة الباطؿ.، المجرميف نادـ ال محالة كا   فالحؽ يعمك كا 
ُقْل ِسيُروا ِفي كتكضيحان لمتناسب السياني بيف المكضكع المعترض كالمعترض فيل ن كؿ: يبدج هذا المع د عند نكلل:        

: اأْلَْرِض َفاْنُظُروا : ْن ُتْسِمُع ِإلَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُيْم ُمْسِمُمونَ إِ ، كيختتـ ب كلل: [ِْ]الرـك . حيث ي تتح بتمهيد [ّٓ]الرـك
يفتي مكضكعي ي سس ل كرة السير في األرض لمنظر كالت كر كاالعتبار، فهذا المعنى سيم ي بظبللل عمى جك هذا المع د، ثـ 

  كر كاالعتبار يشير إلى ذلؾ. كما يهمنا مف مككنات هذا المع د الم اطعتكجيًل هذا الديف اإلنسافى إلى السيًر في األرض، كالت
 : الثبلثة اآلتية

َياَح ُمَبشَّْراتٍ : نكلل تعالى: األول   .... َوِمْن آَياِتِو َأْن ُيْرِسَل الرّْ
  ... َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ُرُساًل : نكلل تعالى: الثاني
َياَح َفتُِثيُر َسَحاًبا: نكلل تعالى: الثالث  . ... المَُّو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ
بدج الم طع األكؿ الخطابى بت رير ح ي ة جف الرياح بما تحممل لمناس مف بشرل بالخير، كما يتح ؽ بها لهـ مف مصالح        

ؿه مف اهلل كنعمة مف ًنعىًمل، ك ية مف  ياتل تستكجب الشكر، كهذ  ح ادؽ جمية ال ي بؿ ساطعة في الككف، كدليؿ  هي ت ضُّ
الجدؿ عمى جف إرادة جمية لخالؽ عظيـ تعمؿ عمى إنامة بدادع هذا الككف ففينما الت ت المتفٌمؿ في الككف كنكاميسل، كجد ندرة 

مير الضاهلل حاضرة متجمية، ال يجحد ذلؾ إال ميكاًبر في الحؽ جك جاهؿ، لذلؾ ناؿ اهلل }كمف  ياتل{ بضمير الغادب، إذ إف 
ر حي بميجٌميها.، يرجع حتمان إلى اهلل  ف درة اهلل كحكمتل في الككف جظهري مف جف ييصى

 كجما الم طع الثاني فيتحدث عف ح ي ة مف نكع  خر هي سنة مف سنف اهلل، ك ية مف  ياتل في خم ل، كهي تتطمب السير       
 التي ن ذت عمى األمـ السال ة، كهي بانية إلى يـك الديففي األرض كالنظر كاالعتبار، فالم طع يخبر عف سنة مف سنف اهلل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التهاسب الشياقي لآليات الكرآنية املعرتضة بني املوضوع الواحد
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 بنصرة الحؽ كخذالف الباطؿ، فالعناصر في هذا الم طع مباينة لتمؾ في ساب ل، كلكف يشتركاف جف الزماف كالمكاف ال تخصيص
 جك ت ييد لهما.

 التي جكدعها في الرياح، حيث المطر كما كجما الم طعي الثالثي فتكميؿه لؤلكؿ  ف يل يعكد السياؽي لمحديث عف نعـ اهلل       
 يككف مف شفنل، كجثر الرياح في تككينل، ثـ ما يحصؿ بسببل مف تحكؿ في مشاعر الناس، فين مب شعكرهـ مف ال نكط كاإلببلس

ي إدراكها تحتاج فإلى الًبٍشر كالسركر، ثـ إف الذم ي عؿ هذا كيعممل، لح يؽ بفف ي در عمى البعث كالنشكر، كهذ  اإلل اتات 
 كسيرا في األرض بحثا طمبا لمعمـ.، نظرا كت كرا

فالم طع الثالث يرتبط باألكؿ بعبلنة التكميؿ  فاألحداث متتابعة كيكمؿ بعضها بعضا، كجما عبلنة األكؿ بالثاني فتتجمى        
بادتها  فالرياح كما في الربط بيف  ية الرياح كما تحممل مف بشارة ل ـك كنذارة لآلخريف، كبيف سنة نصر األنبي اء كهبلؾ األمـ كا 

جعمها اهلل رحمة ل كـو جعمها اهلل سببان لهبلؾ  خريف. كعمى الرغـ مف ظهكر هذ  السنة اإللهية إال جف ن را مف الجاحديف 
هذا الم طعي الرحيـ الش كؽ، فجاء   المكذبيف بالرساالت لـ يم كا لهذ  األدلة باالن كلـ يعيركها اهتمامان  مما جهـ  النبي

ًن بيف الم طعيف اآلخرٍيًف تسميةن لمنبي زالةن لمضيؽ عنل ببياف جف اهلل ناصري ي، كميٍظًهرى ًدٍينىلي عمى الديف كمل. فالرياح   متكسطان كا 
الرياح الحديثى عف سنة اهلل في الرسؿ كانت مف كسادؿ نصر األنبياء كدمار الكافريف بها، فمذلؾ كمل انتضى الحديثي عف 

 كخذالف الباطؿ كجهمل.، بنصر الحؽ كجهمل، امهـكجنك 
 

اِلُح : قولٌ تعاىل: املطلب الرابع َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِممَِّو اْلِعزَُّة َجِميًعا ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِمُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّ
 :[َُ]فاطر: ٌب َشِديٌد َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُىَو َيُبورُ َيْرَفُعُو َوالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّيَّْئاِت َلُيْم َعَذا

 

 : : توضيح وجو العتراضأولً 
ٍعتىرىض فيل بالكبلـ عمى ندرة اهلل عمى البعث كالنشكر بدليؿ إحياء األرض بالنبات بعد مكتها، كهذا يبدج المكضكع المي        

در عمى إرساؿ الرياح بالمطر فيحيي بل ما يشاء مف األرض، فتتش ؽ دليؿ ممـز لمع ؿ، فالمكضكع ت رير مف اهلل بفنل كحد  ال ا
مف هذ  األرض معالـ الحياة، كالناس يشاهدكف ذلؾ، لكنهـ غافمكف عف بعثهـ جن سهـ بعد المكت، فجاءت اآلية تنبل الناس جف 

مكضكع يخاطب اهلل فيل الناس جف ثـ ينت ؿ السياؽ إلى  اهلل باعثهـ بعد المكت لمحساب كما يبعث في األرض الميتة الحياة.
منها إال مف اهلل، فالعزة تست ى مف مصدرها الكحيد، فإنل ال عزة  يءمف جراد العزة في الدنيا كاآلخرة فمف يحصؿ عمى ش

لمخمكؽ إال مف خال ل، فطمب العزة مف دكف اهلل طمب لمشيء مف فاند ، كمف تماـ عزتل جنل ال ييٍرفىعي الكمـي الطيبي كالعمؿي 
ف نيًصدى بهما غير اهلل كانا بادرٍيف.  الصالحي إال إليل، فالكمـ غدا طيبا، كالعمؿ غدا صالحا ألنل نصد بهما كجل اهلل، كا 
فالمكضكع إذف دعكة لمناس جف يفخذك العزة مف مصدرها األكحد، كدعكة لهـ إلى إخبلص النية هلل في األعماؿ كاألنكاؿ، كبياف 

 صالحة ييٍ ً د  العزة  فال كرة تدكر حكؿ ص ة العزة هلل تعالى، كجنل هك الذم يعز كيذؿ.جف خمك  العمًؿ مف النية ال
ثـ يرجع السياؽ لمحديث عف  يات اهلل الدالة عمى عظيـ ندرتل كجميؿ نعمتل، حيث الكبلـ عف  يات األن س بعد جف        

 ى  خر ذلؾ مف مراحؿو في خمؽ اإلنساف، كذلؾ يدؿتحدث في السابؽ عف  يات الككف، فمف الخمؽ مف التراب إلى النط ة إل
رادتل، فهذا المكضكع تكميؿ لممكضكع األكؿ، كال كرة في المكضعيف كاحدة حيث  يات اهلل الدالة عمى  عمى ندرة اهلل كعممل كا 

رادتل كجحاطة عممل، فالمكضعاف يشكبلف مكضكعا كاحدا، كجما المكضكع المتكسٍّط فإنل معترضه في س ياؽ مكضكع ندرتل كا 
 َوالمَّوُ إلى نكلل:  ... َوالمَُّو َخَمَقُكْم ِمْن ُترابٍ نر ني كاحد. كند جشار إلى هذا االعتراض الب اعي حيث رد العطؼ في نكلل: 
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ياحَ   يا،كما عطؼ عميل. لبياف جف الم طع الثالث متصؿ باألكؿ بالعطؼ، كما بينهما من صؿ نحكيا كمكضكع ... الَِّذي َأْرَسَل الرّْ
ياحَ مبينان لبعض  يات األن س عاط ان عمى ما عطؼ عميل ف اؿ: "  ، كي يد(َْ)الذم هك مف  يات اآلفاؽ" َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ

مىٍيهىا ًمٍف جىٍن يًس الن   لىةو عى ًدًؿ اٍلكىٍحدىاًني ًة ًبدىالى ـى لىهيـٍ مىا هيكى ذلؾ ما نالل ابف عاشكر إذ ي كؿ: "هىذىا عىٍكده ًإلىى سىٍكًؽ دىالى ًمٍف  اًس بىٍعدى جىٍف نيدٍّ
لىًة اآٍلفىاًؽ ًب ىٍكًلًل:  ياحَ دىالى  . كمٌمف جشار إلى ذلؾ جيضا محمد عزت دركزة حيث ي كؿ: "كند تخمؿ(ُْ)"َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ

نذارات لمك ار كنتيجة لما هدفت إليل  كمحتكية ت ريعات، اآليات التي نررت ما شرحنا  ت ريرات متصمة بالدعكة كجهدافها كا 
 .(ِْ)اآليات"

 

 :ثانيًا: بيان أوجو التناسب بين اآليات المعترضة وبين سياقيا
 تنكعت  راءي الم سريف في بياف جكجل التناسب بيف اآلية المعترضة محؿ الدرس كالمكضكع المعترض فيل كهذا عرض       

 : آلراء بعضهـ
الربط بيف المكضكع المعترض فيل كهذ  اآلية جف الذم كاف حادبل بيف اإليماف بالبعث كما برهف  رجل الرازم جف كجل       

، كما  عميل مف اآليات الدالة إنما كاف اعتزاز المشركيف بفصنامهـ، كجف جن سهـ المستسممة لمضبلؿ تفبى االن ياد لمنبي األكـر
يمىاًف جاء بل مف الحؽ  فبيف لهـ اهلل جف العزة ال تطمب كال  تمنح إال مف اهلل العزيز الحكيـ، ف اؿ الرازم: "لىم ا بىي فى بيٍرهىافى اإٍلً

، ًإشىارىةن ًإلىى مىا كىافى يىٍمنىعي اٍلكي  ارى ًمٍنلي كىهيكى اٍلًعز ةي الظ اًهرىةي ال ًتي كىانيكا يىتىكىه ميكنىهىا ًمٍف حى  دو لىـٍ يىكيٍف لىهيـٍ ٍيثي ًإن هيـٍ مىا كىانيكا ًفي طىاعىًة جىحى كى
كىانيكا يى يكليكفى ًإف  هىًذً   ًلهىتينىا، ثيـ  ًإن   ، فىكىانيكا يىٍنًحتيكفى اأٍلىٍصنىاـى كى ـٍ يىٍنهىاهي ـٍ كى ـٍ كىجىي ةي ًعز ةو فىٍكؽى اٍلمىًعي ًة مىٍف يىٍفميريهي هيـٍ كىانيكا يىٍن يميكنىهىا مىعى جىٍن يًسًه

تىٍرؾي ااًلتٍّبىاًع لىلي، فى ىاؿى ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍطميبي مىعى اٍلمىٍعبيكًد فىهيـٍ كى  ـي الت ذىلًُّؿ ًلمر سيكًؿ كى كفى ًبهىذىا اٍلكيٍ ًر اٍلًعز ةى ًفي انيكا يىٍطميبيكفى اٍلًعز ةى كىًهيى عىدى
، كىمىٍف يىتى  مىٍف يىتىذىل ؿي لىلي فىهيكى اٍلعىًزيزي ً ي ىًة، فىًهيى كيمُّهىا ًلم ًل كى "اٍلحى مىٍيًل فىهيكى الذ ًليؿي زي عى عىز 

، ثـ يصؿ الرازم بيف طرفي المكضكع (ّْ)
 .(ْْ)المعترض فيل عمى كجل التكميؿ، فدالدؿ اآلفاؽ ت رف إلى دالدؿ األن س عمى عادة ال ر ف

سي كمطمب كند جعؿ سيد نطب هذ  اآلية المعترضة انت اال مف معرض مشاهد الككف الدالة عمى اإليماف إلى معنى ن        
إلى معنى ن سي كمطمب شعكرم. ينت ؿ إلى  -شيدا- شعكرم، في كؿ: "كمف مشهد الحياة النابضة في المكات ينت ؿ ن مة عجيبة

معنى العزة كالرفعة كالمنعة كاالستعبلء. كيربط هذا المعنى بال كؿ الطيب الذم يصعد إلى اهلل كالعمؿ الصالح الذم يرفعل اهلل. 
م ابمة. ص حة التدبير السٌيء كالمكر الخبيث، كهك يهمؾ كيبكر... كلعؿ الرابط الذم يصؿ بيف الحياة كما يعرض الص حة ال

النامية في المكات، كالكممة الطيبة كالعمؿ الصالح، هك الحياة الطيبة في هذ  كفي تمؾ كما بينهما مف صمة في طبيعة الككف 
 . (ْٓ)كالحياة"
الحكمة في سرٍّ كركد هذا االعتراض بيف اآليات الدالة عمى ندرة اهلل عمى البعث كند جبرز سعيد حكل بعض جكانب        

َمْن كاَن ُيِريُد اْلِعزََّة كندرتل عمى اإلنشاء كالخمؽ كالتدبير محم ا في فضاء هذا التناسب السياني، في كؿ: "جاء نكلل تعالى: 
...  ية( دٌلمت عمى مجيء اليـك اآلخر، ك ية ذٌكرت بابتداء خمؽ  لل تعالى: )كىالم لي ... بيف  يتيف مبدكجتيف ب ك  َفِممَِّو اْلِعزَُّة َجِميعاً 

اإلنساف مف تراب، كبفف األعمار بيد اهلل، كفي التذكير باليـك اآلخر، كفي التذكير بابتداء خمؽ اإلنساف مف تراب، كفي التذكير 
باهلل كمف اهلل. إف حكمة مجيء اآلية التي تتحدث عف العزة بيف  بككف األعمار بيد اهلل، تذكير لئلنساف جاٌل يطمب العزة إال

هاتيف اآليتيف العظيمتيف هي جف ت طع مف الن س البشرية عكامؿ طمب العزة مف غير طريؽ اإليماف، ككؿ ذلؾ ند جاء في 
ي جمر الدنيا كاآلخرة فيل سياؽ النهي عف االغترار بالدنيا كالشيطاف. ثـٌ إف الكبلـ عف اهلل عٌز كجؿ، كعف مظاهر ندرتل ف

 .(ْٔ)تفكيد ل درتل جؿ شفنل عمى إعطاء العزة لمف يشاء"
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 كيمكف إجماؿ جكجل التناسب في جنكاؿ الم سريف لهذ  اآلية المعترضة لمسياؽ في مكضعها مف النظـ ال ر ني بما يفتي:        
 مف اعتزاز بفصنامهـ الحجرية كالبشرية، ت ريعا جتت هذ  اآلية بيانا لحاؿ المشركيف إزاء دعكة اإليماف، كما كاف منهـ .ُ

 لممشركيف كتفييدا كتثبيتا لمطاد ة الم منة إباف فجر اإلسبلـ كالدعكة إليل.
 كمف جكجل المناسبة اعتبار نكع مف المماثمة الضمنية، كالبرهاف ب ياس األكلى  حيث إنل لما ذكر في اآلية المعترضة .ِ

مبل، ناسب تذكيرهـ بكحدة جصؿ خمؽ كتركيب الكادنات الذم هك شيء ميت ال حياة العزة كان ساـ الناس فيها عمما كع
فيل يمنحها ال لنبات كال إلنساف، ذلؾ هك التراب، فمف يمنح التراب الميت ال درة عمى الحيات، جك ال درة عمى اإلنبات، 

 ال بد ضركرة جف يتصؼ بالعزة.
 دالة عمى صانعل كمبدعل، كالدالة عمى ال درة عمى إحياء المكات،كمف مناحي المناسبة االنت اؿ مف مشاهد الككف ال .ّ

ينت ؿ إلى معنى ن سي كمطمب شعكرم، تفييدا ألهؿ اإليماف، كتخذيبل ألهؿ الشرؾ كالطغياف، ذلؾ هك معنى العزة باهلل، 
تثبيت الم منيف  فبل خضكع كال استسبلـ كال هكادة في الحؽ كال مداهنة في الديف، كهذا انتضاء ن سي شعكرم تطمبل

لى جف يرث اهلل األرض كمف عميها. لى يكمنا هذا كا   زمف التنزيؿ كا 
كمف مناحي كجل المناسبة التداعي السياني انطبلنا مف فكرة الغركر كسببيل المذككريف  ن ا في السكرة، إذ كانت اآلية  .ْ

ـ يتكهمكف جف العزة لكبرادهـ، كجنهـ المعترضة ت صيبل بعد إجماؿ، فغركر المشركيف الناشئ عف الحياة الدنيا جعمه
ب ربهـ منهـ إنما ينالكف مف تمؾ العزة، فجاء السياؽ مبينا جال عزة إال هلل، كند جاء هذا البياف تاليا ت صيؿ الصنؼ 
الثاني مف الغركر الذم سببل الشيطاف، فإنكار المشركيف البعث برغـ األدلة الباهرة المسكنة لهذا الغرض إنما كاف 

ؽ بل كهذا األصؿ هك الغركر المتكطف في ن كس ػػػػػإغرار الشيطاف لهـ، فالمناسبة هاهنا تستند إلى جصؿ تتعمسببل 
 المشركيف، مما يصرفهـ عف دالدؿ اإليماف مف  يات في الككف، جك  يات في ال ر ف.

 اهلل في خم ل الظاهرة لمعياف،إف مناسبة اآلية المعترضة لمسياؽ ند تبرز مف حكمة مجيدها بيف  يتيف عظيمتيف مف  يات  .ٓ
 كهذ  الحكمة هي جف ت طع مف الن س البشرية عكامؿ طمب العزة مف غير طريؽ اإليماف.

 

 : كيمكف جف نكضح التناسب السياني لآلية المعترضة مع مكضكعها باآلتي       
ـى المع د السابؽ في هذ  السكرة ب كلل تعالى: : الوجو األّول ًت  َن َلُو ُسوُء َعَمِمِو َفَرآُه َحَسًنا َفِإنَّ المََّو ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ أََفَمْن ُزيّْ خي

، ثـ ايٍفتيًتحى مع ده  خر ب كلل تعالى: [ٖ]فاطر: َوَيْيِدي َمْن َيَشاُء َفاَل َتْذَىْب َنْفُسَك َعَمْيِيْم َحَسرَاٍت ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِبَما َيْصَنُعونَ 
 ََياَح َفتُِثيُر َسَحاًباَوالمَُّو الَِّذي َأْرس ، ممهدا لسياؽ  يات كدالدؿ ندرة اهلل عمى اإليجاد كاإلعادة، مف خبلؿ عرض بعض َل الرّْ

مشاهد الككف مما ت رر عممل في جن س البشر، كغدا لكضكحل كتكرير  مف مسممات جدبياتهـ، كيت رع عمى ذلؾ مكضكع إحياء 
نزاؿ المطر  األرض بعد مكتها، ثـ يفتي التع يب عمى جهة النتيجة مف الم دمات، فما ثبت مف ندرة اهلل عمى سكؽ السحاب كا 

حياء األرض المكات بل، بجامع اإلحياء بعد المكت، يثبتي ندرةى اهلل عمى البعث كالنشكر. ثـ ينت ؿ السياؽ في  المحمكؿ فيل، كا 
حياء األرض المكات، كما ثبت بل مف ندرة اهلل ذات المع د إلى مكضكع العزة، كعمى ذات النسؽ  فهذا المكضكع مترتب عمى إ

عمى جحياء المكتى مف الناس كمما شاء اهلل، فمف كاف هذا شفنل فبل بد جنل عزيز، كجف العزة لل كبل، كال تطمب إال بيف يديل، 
صدر العزة جميعا في ككفنل نيؿ إذا كاف اهلل نادران عمى بعث الناس كنشر ججسامهـ كجعمالهـ، فبل يشؾ جحد جنل العزيز، كجنل م

الدنيا كاآلخرة، ثـ يفتي مكضكع تصٌعد الكمـ الطيب إليل كرفعل العمؿ الصالح، فهذ  التصري ات خاصة باهلل ال يشاركل فيها 
، كي تضي جيضا كجكد صنؼ مف الناس  منكا، بما سب ل عبلنة لزـك جحد، كهي مف م تضيات العزة، فعبلنة هذا المكضكع
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خبلص نيتهـ نبؿ اهلل جنكالهـ كجفعالهـ، كبذلؾ كه الء هـ جصحاب الك ييًصيبيكا مـ الطيب، كجصحاب العمؿ الصالح، إذ بإيمانهـ كا 
 مف العزة ما شاء اهلل لهـ، كيتحرؾ السياؽ بعد إلى صنؼ مف غير الم منيف كعمى سبيؿ الم ابمة، فالم منكف يٍ بؿ اهلل منهـ

لمكر السيئ م ابؿ الكمـ الطيب كالعمؿ الصالح، كالبكار كالخسراف م ابؿ تطييب جنكالهـ كجفعالهـ، فناسب ذكر الصنؼ اآلخر، فا
 الكمـ كرفع العمؿ، كالعذاب الشديد م ابؿ النعيـ المترتب عمى نبكؿ اهلل تعالى جعماؿ جصحاب ال بكؿ، كالذلة م ابؿ العزة.

 

 لنشكر بثبكت ال درة عمى إحياء األرض المكات، كداللةلم ا ت دـ الدليؿ الع مي، حيث ثبكت ال درة عمى البعث كا: الوجو الثاني
بطالها، ككفنل بعد كؿ هذا ب ي في ن س  ذلؾ عمى ثبكت العزة هلل لزكما، كما ترتب عمى ذلؾ مف نبكؿ األعماؿ جك ردها كا 

 ةى ما سمؼ كتدعيملمما ند يصرفهـ عف الهدل الذم كاد جف يبلبسهـ كيخالط ع كلهـ كنمكبهـ، فانتضى الم اـي ت كي يءالشاكيف ش
في حبادؿ الشيطاف،  -كهـ في هذ  الحاؿ مف التردد-بمزيد مف األدلة كالبراهيف ل طع تمبسهـ بالغركر بالحياة الدنيا جك جف ي عكا 

 فمذلؾ جتبع الدليؿ، فمف دليؿ جحياء األرض إلى دليؿ خمؽ اإلنساف، ثـ إلى البحار كجنكاعها كما فيها مف نعـ ال تحصى، كهكذا
 درج السياؽ مف دليؿ إلى  خر بغية اإللزاـ فاإلنناع فالتصديؽ فاإليماف ثـ اإلي اف.يت

ثـ يع ب عمى المع د بفف الممؾ كمل هلل ال شريؾ لل، كجف ما اتخذ  المشرككف في كؿ زماف مف جكثاف تعبد مف دكف اهلل        
الضعي ة بؿ مف جضع ها، فهي هلل كداخمة في ممكل، جك معل، ال تممؾ مف هذا الككف شيدا، كما هي إال مف مخمكنات اهلل 

كخاضعة لعزتل كجبركتل، ثـ تختـ اآليات في هذا المع د بإلهاب ن سي يخمؽ في خمد صاحب السمع كالبصر حاال مف الصراع 
مككا مف الن سي، فإف مف جشد النكد عمى جصحاب الحمٌية كذكم األن س األبية جف يتخمى عنهـ مف جفنكا فيهـ جعمارهـ، كجه

ججمهـ جن سهـ، ظنا منهـ جف لهـ عزة منها سيست كف، ثـ تفتي ال اجعة إذ تتبرج مف عابديها األكثاف، ككاف األكلى جف تتمسؾ بهـ 
ف د جعمكها في م اـ عاؿ، فيالها مف حسرة، كيالل مف خذالف، كتفتي بعد ذلؾ كمل النصيحة مف اهلل، فبكؿ تكدد ي كؿ اهلل 

فالمع د كمل سياؽ كاحد يرتبط مكضكعيا بعبلنات بينية  ذكرت لكـ ففنا العميـ الخبير كال ينبدؾ مثؿ خبير. لمناس: جطيعكني فيما
ال تخرج بل عف السياؽ المكضكعي لممكضكع ال ر ني الكاحد، كتتمازج في هذ  العبلنات كالركابط متطمبات الع ؿ مع متطمبات 

 سنى كالم صد األسمى مف هذ  السكرة الكريمة.المشاعر، بتساكؽ منسجـ متناسب، بمكغا الهدؼ األ
 

ٌ تعاىل: املطلب اخلايص  *َفِإَذا َقرَْأَناهُ َفاتَِّبْع ُقْرآَنُو  *ِإنَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنُو  *َل ُتَحرّْْك ِبِو ِلَساَنَك ِلتَْعَجَل ِبِو : قول
 .[ُٗ-ُٔ]ال يامة: ثُمَّ ِإنَّ َعَمْيَنا َبَياَنوُ 

 

 : : بيان وجو العتراضأولً 
هذا مكضكع نر ني يتحدث عف نهي اهلل تعالى غير معيف نصا في سياؽ السكرة، فميس ثىـ  مذككر في سابؽ اآلية جك        

الح ها مما يمكف جف يرجع إليل ضمير المخاطب في ال عؿ )تحرؾ( كما بعد  في سمسمة اآليات المككنة لهذا المكضكع، 
لم صكد تحريؾ المساف بل، فالضمير جيضا يحتمؿ عكد  إلى جكثر مف مرجع، فالمكضكع إذف يتحدث ككذلؾ ضمير الغيبة ا

غير معيف في سياؽ السكرة، كند عمؿ النهي بفف التعجؿ  ءعف شخصية مضمرة نها  اهلل تعالى عف تحريؾ لسانل بشي
كليس عمى هذا ، إال هللل ليس بمكككؿ كنر نل ثـ بيان يءبالتحريؾ بل غير مطمكب مف هذا الشخص، إذ إف جمع هذا الش

  الشخص الم صكد إال االتباع حاؿ نر ف هذا الشيء.
ككاف الكبلـ السابؽ لهذا المكضكع يتحدث عف جحكاؿ يـك ال يامة، مف مشاهد عظيمة مف برؽ لمبصر كجمع لمشمس        

يـك ال يامة؟! إذ يسفؿ س اؿ استبعاد نادبل: جياف  كال مر، ذلؾ بعد الكبلـ عف اإلنساف ال اجر بيـك ال يامة المكذب بحصكلل،
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كعندما يعايف هذا ال اجر تمؾ الكنادع العظاـ يثكب إلى رشد ، كال فاددة مف ذلؾ ترجى، فيس ط في يديل، كتنتابل الحسرة كالندـ 
نهي عف العجمة. كبعد لما فرط في جنب هذا البياف الذم جعرض عنل. ثـ ينت ؿ السياؽ إلى مكضكع النهي بتحريؾ المساف كال

جف يتـ الحديث عف النهي عف تحريؾ المساف بالشيء الم صكد، كبياف المفمكر بل حيالل، يعكد السياؽ لمحديث عف مشاهد 
ال يامة، بعد جف ي رر ال ر ف ح ي ة متعم ة بطبع اإلنساف، تمؾ جنل يتعمؽ بحكـ جبمتل بالعاجؿ مف األمكر، كالظاهر منها، كيذر 

خ ي منها، كبعد هذ  الح ي ة يتكمـ ال ر ف عف جحكاؿ الناس يـك ال يامة ساعة الحساب، كما بيف الناجيف كالهالكيف  مآالتها كما
مف تبايف، فكجك  ناضرة ناظرة إلى نعيـ ربها، ككجك  مصابة باالنكسار كالذلة، كذلؾ عكد إلى ما نبؿ المكضكع المعترض، 

فالحساب كاإلنباء ، كاألحداث متصمة، لناضرة كجك  ال رنة الم ابمة، كالبيدة ذاتهافالكجك  الباسرة كجك  اإلنساف الجاحد، كا
 يتبعها بياف المصير.، باألعماؿ
 إذ يبدك م حما عمى السياؽ.، كعميل فإف المكضكع المتكسط معترض في سياؽ مكضكع نر ني كاحد       
 ي مكضكع كاحد، إذ نص بعضهـ عمى االعتراض بم ظل،كند جطبؽ جؿ الم سريف عمى جف هذ  اآليات جتت معترضة ف       

 كسيظهر ذلؾ فيما يفتي مف جنكالهـ.، كبعضهـ ند جشار إلى ذلؾ، كبعضهـ بما يرادفل مف جل اظ
 

 : ثانيًا: أوجو النسجام والتناسب بينيا وبين الموضوع المباشر محل العتراض
ضت بل نرادحهـ مف جكجل لمتناسب بيف هذ  اآليات كما اف ما جفجكثر الم سركف مف الكبلـ عف هذا المكضع، مبيني       

في  اعترضت فيل مف مكضكع. كما ذكرك  مف جكجل لممناسبة كاف عمدتل جف الخطاب في اآليات المعترضة مكجل لمنبي 
إلى  فمـ يمت ت . كلكف مف العمماء مف خالؼ في هذا،(ْٕ)شفف تم يل ال ر ف، كهك ما يٌت ؽ مع ركاية جسباب النزكؿ الصحيحة

ركاية سبب النزكؿ  فجعؿ الخطاب لئلنساف المذككر ساب ا، كجف الحديث في شفف كتاب جعمالل يـك اآلخرة، كمنهـ مف جعؿ 
الخطاب لمنبي كلمف يصمح لل الخطاب، كالمكضكع في شفف يـك ال يامة، كعمى ذلؾ تصبح اآليات سيانا كاحدا، كخالية عف 

ف كاف محت مبلن إال جف كجكد سبب نزكؿ صحيح يرٌد . لذا فسنسير مع جمهكر العمماء في االعتداد االعتراض، كهذا كا 
 بسبب النزكؿ. 

 كسنذكر جممة مف جنكاؿ العمماء في الكشؼ عف جكجل التناسب بيف المكضكع المعترض بل بيف ما نبمل كما بعد  عمى       
 : النحك اآلتي

{ كبيف ذكر ال يامة هك "مف باب حسف التخمص مف  بىي فى الزمخشرمُّ جٌف كجل االتصاؿ        ٌرٍؾ ًبًل ًلسىانىؾى بيف نكلل: }الى تيحى
ٍؾ (ْٖ)ججؿ التكبيخ بحب العاجمة، كترؾ االهتماـ باآلخرة" رٍّ .كند جكضح األلكسي حسف التخمص ف اؿ: "كنكلل عز كجؿ ال تيحى

كحبها الذم  ذف بل }بؿ تحبكف{ تصريحا لحسف إلخ متكسط بيف حبي العاجمة: حبها الذم تضمنل }بؿ يريد{ تمكيحا، 
ف كاف يحصؿ لك لـ ي ت ب كلل سبحانل  التخمص منل إلى الم اجفة كالتصريح. ف ي ذلؾ تدرج كمبالغة في الت ريع كالتدرج، كا 

رٍٍّؾ إلخ في البياف جيضا إال جنل يمـز حيندذ فكات المبالغة في الت ريع، كجنل إذا لـ تجز العجمة في ا ل ر ف كهك ش اء ال تيحى
 . (ْٗ)كرحمة فكيؼ فيما هك فجكر كثبكر"

مخيص ذكرى الرازمُّ جكجهان متعددةن في بياف المناسبة بيف المكضعيف ف اؿ: "كىاٍعمىـٍ جىف  ًفي بىيىاًف اٍلمينىاًسبىًة كيجيكهنا كيمكف ت       
 : (َٓ)هذ  األكجل

اؿي اٍلمىٍنًهيُّ عىٍنلي، إً  .ج  ـى نيًهيى عىٍف ذىًلؾى جىٍف يىكيكفى ااًلٍسًتٍعجى رى مىٍيًل، فىبلى جى ـي ًعٍندى ًإٍنزىاًؿ هىًذً  اآٍليىاًت عى مىٍيًل الس بلى ن مىا ات  ىؽى ًلمر سيكًؿ عى
ٍنتً  اًؿ ًفي هىذىا اٍلكى ًنيؿى لىلي ، ااًلٍسًتٍعجى ؿى ًبًل. : كى ٍؾ ًبًل ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رٍّ  الى تىحى

 ،افريف لمدنيا كتعجمهـ في طمبها، غافميف عف اآلخرة كما فيها مف سعادة جبديةف اآلية جاءت بعد الكبلـ عف حب الكإ .ب 
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 فانتضى ذلؾ بياف جف التعجؿ مذمـك مطم ا حتى في جمكر الديف، كحتى فيما كاف مف النبي في تعجمل ح ظ ال ر ف حاؿ
 كفيل ت ريع كمبالغة في ذـ الكافر كمسمكل. ، نزكلل عميل

فر يـك ال يامة، ككاف عذر النبي في تحريؾ لسانل جثناء تم يف جبريؿ ال ر ف إيا  الح ظ كمخافة نل لما ذكر التعذر مف الكاإ .ج 
 ت مت بعضل، انتضى تذكير النبي جف يتككؿ عمى اهلل في ذلؾ، فما كاف النبي ي عمل متعذرا بل ال فاددة منل. 

جفعالل بإنكار  لمبعث كالحساب، ككاف النبي نل لما كاف اإلنساف عمى ن سل بصيرة، كيعمـ الكافر في نرارة ن سل نبح إ .د 
يتعجؿ ال ر ف ح ظا لتبميغل ألكالدؾ الك رة، ال جـر جخبر  اهلل كحالهـ تمؾ جنل ال فاددة ترجى مف ذلؾ، إف تعجؿ جـ لـ 

 يتعجؿ. 
يل مخال ة هذا نل لما كاف الكافر ي ر مف اهلل إلى غير ، عند نكلل جيف الم ر، كعمى سبيؿ الت ابؿ جمر اهلل تعالى نبإ .ق 

ف كاف ذلؾ يممح لمحا، فبل جـر جمر  اهلل جف ي ر إلى اهلل في  ف كاف في جيسر كجدؽ األمكر، حتى كا  ح ظل ال عؿ، كا 
 لم ر ف غير معتمد عمى تحريؾ المساف جك غير ذلؾ. 

ما ندـ مف ف الخطاب في نكلل: }ال تحرؾ بل لسانؾ{ ليس لمنبي، إنما هك لئلنساف حاؿ بياف كتاب جعمالل حيث إ .ك 
جعماؿ كجخر، ككفنل يتعجؿ نراءتل كح ظل جمؿ جف يجد فيل ما يجادؿ بل عف ن سل، فمخكفل، ككثرة محتكل ذلؾ الكتاب 
يتمجمؤ كيضطرب، فيفتيل الخطاب جف اهلل بحكـ كعد  ككعيد ، كبم تضى عدلل يمكف هذا الكافر مف ح ظ كتاب جعمالل 

ف كاف جدلل لف يغير مف األمر شيء، فبل يجد بعد ذلؾ الح ظ إال جف يم ي ما  كامبل، ليجادؿ عف ن سل كيؼ يشاء، كا 
ٍف لديل مف معاذير خالية عف الن ع. كند عٌ بى ال ٌ اؿ عمى رجيل هذا ف اؿ: فىهىذىا كىٍجله حىسىفه لىٍيسى  ا يىٍدفىعيلي كىاً  ًفي اٍلعىٍ ًؿ مى

 .(ُٓ)كىانىًت اآٍلثىاري غىٍيرى كىاًردىةو ًبًل"
مىا نىٍبمىهىا جىن لي تىعىالىى لىم ا ذىكىرى ميٍنًكرى اٍلً يىامىًة كىاكيذكر         ا عىٍف  يىاًت الم ًل جبك حياف جىف  اٍلمينىاًسبىةى بىٍيفى هىًذً  اآٍليىًة كى ٍلبىٍعًث ميٍعًرضن

مىى اٍل يجيكًر غىٍيرى ميٍكتىًرثو بً  ميٍعًجزىاًتًل كىجىن لي نىاًصره شىهىكىاًتًل عى مىى تىعىمُّـً  يىاًت الم ًل كىًحٍ ًظهىا تىعىالىى كى اؿى مىٍف ييثىاًبري عى مىا يىٍصديري ًمٍنلي، ذىكىرى حى
اءى نىبيكًلًل ًإي اهىا، فىظىهىرى ًبذىًلؾى تىبىاييفي  مىى مىٍف ييٍنًكريهىا رىجى تىمى ًُّ هىا كىالن ظىًر ًفيهىا كىعىٍرًضهىا عى مىٍف يىٍرغىبي مىٍف يىٍرغىبي ًفي تىٍحًصيًؿ  يىاًت الم   كى ًل كى
، مىى ذىًلؾى ًتًل عى ـي، ًلميثىابىرى ةي كىالس بلى مىٍيًل الص بلى لىم ا كىافى عى ًبًضدٍّهىا تىتىمىي زي اأٍلىٍشيىاءي كى كىافى ييبىاًدري ًلمت حى ًُّظ ًبتىٍحًريًؾ ًلسىاًنًل جىٍخبىرى ي تىعىالىى  عىٍنهىا. كى

ييكىضٍّحيلي  ٍنسىاًف الس اًبًؽ ًذٍكري ي اٍلمينٍ جىن لي يىٍجمىعيلي لىلي كى اًؿ اإٍلً ـي، رىجىعى ًإلىى حى ةي كىالس بلى مىٍيًل الص بلى ، كىجىف  . كلىم ا فىرىغى ًمٍف ًخطىاًبًل عى ًكًر اٍلبىٍعثى
" هىم لي ًإن مىا هيكى ًفي تىٍحًصيًؿ حيطىاـً الدٍُّنيىا اٍل ىاًني الى ًفي تىٍحًصيًؿ ثىكىاًب اآٍلًخرىًة، ًإذٍ  هيكى ميٍنًكره ًلذىًلؾى

(ِٓ) . 
كند ذكر عبد الكريـ الخطيب ثبلثة جكجل لممناسبة جنامها جميعا عمى مبدج الحكـ بداللة األكلى، كركز فيها عمى م صد        

الناس دعكة المشركيف لئليماف مف خبلؿ ل ت جنظارهـ ب كة اإليحاء الن سي كالع مي لهذا الترتيب الذم يبعد كؿ البعد عف ترتيب 
تبدك المناسبة  -ألنكالهـ، كتكارد جفكارهـ، في كؿ الخطيب: "تبدك مناسبة هذ  اآليات، لآليات التي نبمها، ثـ لآليات التي بعدها

كف تمٌ يل الكحي، كما بعد هذ  اآليات   بعيدة في ظاهر األمر، حيث إف هذ  اآليات حديث خاص إلى النبي، في شفف مف ش
كيف كالضاليف في مكنؼ الحساب كالجزاء يـك ال يامة، فما سٌر كضع هذ  اآليات هنا؟ كما كما نبمها، هك عرض لممشر 

المناسبة الجامعة بينها كبيف ما ت دمها، كما جاء بعدها؟ ن كؿ كاهلل جعمـ: إف هذا الترتيب الذم جاء عميل نظـ هذ  اآليات، 
 ؿ ما ذكر  باآلتي: إلى جكثر مف م صد. كيمكف إجما يءيشير إلى جكثر مف داللة، كيكم

نل لما كاف مف صكارؼ المشركيف عف الهدل حسدهـ لمنبي، لما عممك  مما هك عميل مف رفعة باتصالل بكحي السماء، إ .ج 
ككانكا يتمنكف ذلؾ دكنل، كلما كاف الكبلـ عف جحكاؿ الك ار كمكن هـ مف ال يامة، جاء هذا ال طع لمنسؽ إلت اتة ناهرة 

طف في نمكبهـ، إذ يركف جنل ال عظيـ بيف يدم عظمة اهلل، فالجميع كمنهـ النبي مربكبكف لتخ ؼ الحسد كالح د المتك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التهاسب الشياقي لآليات الكرآنية املعرتضة بني املوضوع الواحد

 ٓٛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية  ي  )13(  ع )4(  1439 ي /2017م

م هكركف لعظمة ربهـ  لعؿ ذلؾ يردهـ إلى جف ي كركا باست امة، كينظركا إلى هذا الديف متجرديف لمحؽ، منسمخيف عف 
 األح اد كالعصبية. 

ـ عف اآلخرة كحب الناس لمعاجمة بحكـ فطرتهـ األكلى، كالنبي لـ إف هذا ال طع الم اجيء لمنسؽ ال ر ني، في جثناء الكبل .ب 
ف كاف في ججؿٍّ األمكر كجعظمها، فإف اهلل كٌجل نبيل هذا التكجيل بيانا جنل لما  يخؿي عف تمؾ ال طرة، إذ كاف منل تعجؿه، كا 

جكلى جف يترككا هذا الصنؼ كاف التعجؿ في جمر ال ر ف كتم يل ليس بمحمكد، فكيؼ بمف يتعجمكف في جمكر الدنيا فهـ 
مف التعجؿ، كيمت تكا إلى اآلجمة التي هي فحكل كبلـ المكضكع المعترض فيل، كهي طريؽ السعادة  كهذا كمل بيافه 

 إلرادة اهلل تعالى الهداية لمناس كافة.
ا جن سهـ فرصة كافية إف في هذا الترتيب ال ر ني دعكةن لممشركيف جف يستمعكا لمنبي األكـر إلى جف ينهي كبلمل، ليمنحك  .ج 

مف خبللها يت كركا فيما يم ى إليهـ مف ربهـ بكاسطة النبي، كذلؾ تعمما مف هذا التكجيل اإللهي لمنبي، فإف كاف النبي 
مفمكران بالتركم فيما هك ال بد حافظل، فكيؼ بكـ جيها الكافركف ففنتـ جكلى باإلنصات لرفع حجب نمكبكـ كجبصاركـ 

 . (ّٓ)دل"الحادمة دكف جنكار اله
كيمكف ال كؿ تجميةن لممناسبة بيف اآليات: إف هذا المكضع هك ثاني مكضكعات هذ  السكرة، إذ تناكؿ األكؿ بالحديث        

اإلنساف المنكر ليـك ال يامة، كما ينتابل مف فجكر بس الل عف كنت ال يامة، ثـ بياف مصير  عندما يس ط بيف يديل، كيعمـ 
 لمة، كي ؼ معتذرا نادما حيف ال ين ع ندـ جك اعتذار، ككؿ ذلؾ ألنل رفض الهدل كاتبع سبيؿ تمؾ الح ي ة الصادمة الم

الضبلؿ، ك ثر العاجؿ ال اني عمى اآلجؿ الباني، ثـ ينت ؿ السياؽ إلى مكضكع  خر حيث ناسب الحديث عف )البعد عف 
لذم جاء عمى يديل، فناسب جف ينت ؿ السياؽ الهدل الم ضي إلى الهبلؾ(، الحديث عف الهدل المتمثؿ بال ر ف كالرسكؿ ا

إلى مكضكع متعمؽ بطرفىًي الهدل: ال ر ف كالنبي، فكاف الحديث عف مسفلة كانت ت رٍّؽ النبي مف جمر الكحي، ففراد اهلل جف 
 يرفع عف نبيل ذلؾ األرؽ كيخ ؼ عنل المش ة في معالجتل لمكحي.

في المكضكعيف المت دميف مكضكعا يجمع بيف فحكاهما الذم هك الهدل  ثـ يفتي المكضكع البلحؽ إذ انتضى الكبلـ       
العاجمة كتذركف الذم يصؿ بيف العاجمة كاآلخرة، فتككف لممنكر خيبة كندـ، كلمثاني نضارة كنعيـ، ف ي نكلل }كبل بؿ تحبكف 

 اآلخرة{ مرتكز لبلنت اؿ إلى ما ينتظر الن يضيف مف جزاء.
  السكرة تهذيب الن س اإلنسانية التكانة في جصؿ جبمتها إلى األمكر العاجمة  ألف نمة الصبر كلما كاف مف م اصد هذ       

كالخكؼ مف دنك األجؿ يدفع بها إلى التمسؾ بالبدايات الحاضرة، كعدـ االكتراث بمآالت األمكر، كهذا تكجيله نر نيٌّ يصحح منهؤ 
يات ال األٌكليات، فالنتادؤ هي الثمرة كهي ال يمة العميا المنتظرة. كعميل الحياة عند جصحاب الع كؿ، فاألصؿ االلت ات إلى األكلك 

فاإلنساف الذم لـ يهذب ن سل باإليماف، كججراها عمى سجيتها، فإنها ستتعمؽ بعاجؿ الممذات كالشهكات، ثـ إنها ستتخذ مف فكرة 
حكـ بصدؽ خبر ال يامة، فتم ي الن س الرافضة ال يامة كالحساب عدكا  إذ ال مصمحة لها بها، فتهيئ لل ن سل جف ال منطؽ ي

لمحساب الم بمة عمى الشهكات بظبللها عمى ع ؿ هذا المغركر، فيجادؿ بالباطؿ ليدحض فكرة الخطر المحدؽ بل إف هك سمـ بهذ  
ير نظر إلى الح ي ة، فيتكطف في ن سل جهماؿ المصادر جك المآالت، كعميل يختؿ عند  منهؤ التسمسؿ، كيكت ي بالم دمات مف غ

النتادؤ، كهذا حاؿ اإلنساف الحادر المجادؿ المذككر في هذ  السكرة، فيبيف لل كلمف بمغ جف ال يامة حؽ كانع، كجنل ال م ر ألحد 
ف ندـ مف معاذير  ما ندـ.  منها، كفيها سيينىب ف كؿي إنسافو بما ندـ كجخر، كبشهادتل عمى ن سل، كلف يست يد شيدا كا 

 ى هنا تتغٌيى ل ت النظر إلى جف األصؿ باألعماؿ نتادجها، كاألصؿ في حياة اإلنساف في الدنيا مآؿ حاللفالسكرة إل       
ف كانت النتيجة بال عؿ كعدملنتادجلفي  تكمف ال عؿيـك ال يامة، كجف جهمية  ف ساءت فساء، كا   ، فإف كانت حسنة فحسف، كا 
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 ٔٛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي9143  (4)  ع (13)سمايية  ي  اجمللة األردنية يف الدراسات اإل

 ادؿ.فتركل جكلى ألف فيل إضاعة لمكنت كالجهد كال ط، سياف 
ثـ ينت ؿ السياؽ إلى النبي بحسب مرجع الضمير الذم ت يد  الركايات الصحيحة، مكجها إيا  جف يتخمى عما جبؿ        

عميل اإلنساف مف حب العجمة، كجف يمت ت إلى األهـ كاألجدل كهك االتباع كالتبميغ كالعمؿ بجد عمى نشر الدعكل ببياف ما 
ف  تغايرت المكضكعات، كجمر اهلل النبي بعدـ تحريؾ المساف ألنل ال جدكل مف ذلؾ  فاهلل يكحيل إليل ربل، فالم صد كاحد كا 
  صححت ما كاف النبي  فالنظر إلى النتادؤ بعد جف بينها اهلل تعالى لمنبي  ند تك ؿ بح ظ ال ر ف في نمب النبي

ف المكحى إليل  ففمر  جف يهٌكف عمى ن سل رحمة ي عمل، ت ديرا منل بحكـ جبمتل اإلنسانية، كتشديدا منل عمى ن سل ح ظا لم ر 
ش انا عميل، فمآؿ هذا الكحي جنل مح كظ ال محاؿ، ف ي ذلؾ تصحيح لنهؤ النبي في تعاممل مع تكاثر الكحي،   بل كا 

جف ي مت شيء منل بحكـ طبيعة البشر الم طكرة عمى النسياف، ككذلؾ ما بينل اهلل لئلنساف في ما سبؽ مف  كخشيتل 
 ات كاف مف شفنل جف يصحح مسيرتل كيم ت نظر  إلى نتادؤ جفعالل لعمل ينسمخ عنها، في ـك منهجل، كيكازف بيف جكلكياتل.اآلي

 ثيـ  تعكدي اآلياتي إلى ت رير ح ي ة هذا الطبع اإلنساني المرككز في جعماؽ اإلنساف  فتفتي اآليات عمى سبيؿ التحبب       
، كالعاجمة هنا ما يستعجؿ [ُِ، َِ]ال يامة: َوَتَذُروَن اآْلِخَرةَ  *َكالَّ َبْل ُتِحبُّوَن اْلَعاِجَمَة  :كالتمطؼ في الخطاب مع النبي 

، كفي  ذات الكنت فإف مف جمكر الدنيا، كاآلخرة ما يستجمب مف نتادؤ األعماؿ مف ش كنها جيضا، هذا فيما يتعمؽ بالنبي األكـر
ثـ يرتكز السياؽ ، رة المذككرة بالنسبة لل تحمؿ عمى يـك ال يامة الذم يىٍ جير بشفنلفاآلخ، اآلية تحمؿ زجرا لئلنساف الحادر

عمى كممة اآلخرة عمى المعنى الثاني ليعكد إلى مهيع الكبلـ عف ال يامة كجحكاؿ الناس عمى اختبلؼ مصادرهـ، ككؿ ذلؾ سيرا 
لكناية ن سها مف ادؤ، كحثا لمن س اإلنسانية عمى العمؿ في ركاب م صد السكرة، ل تا لمع ؿ إلى المكازنة بيف الم دمات كالنت

 كنفيا بها جف يتحكمها الغركر كتتمبسها كنيعة الشهكات. ، كدفعا لها لمحرص عمى األىٍكلىى مف ش كنها، المصير المظمـ

 
 : خامتة البخث

 تكصمت الدراسة إلى جممة مف النتادؤ نبرزها فيما يفتي:        
 جسمكبه مف جساليب ال ر ف الكريـ في طرح مكضكعاتل، كهي تمثؿي ظاهرةن بارزةن في نظـ النص ف اآلياًت المعترضةى إ .ُ

 ال ر ني. 
ف اآلياًت المعترضةى بيف المكضكع ال ر ني الكاحد تشتمؿي عمى م اصد كجهداؼ عظيمة يت صد الخطاب ال ر ني إبرازها إ .ِ

 كالتنبيل عميها. 
ردٌّ ض سياؽ كاحده منسجـه، كيشكبلف نظاما كاحدا في غاية اإلحكاـ. كفي هذا ف اآلياًت المعترضةى كمكضكعىها المعتر إ .ّ

 عمى المشككيف كالطاعنيف في إعجاز ال ر ف الكريـ.
ف العبلنة التي تربط بيف اآليات المعترضة كسيانها المعترض فيل تتخذ منحى االنتضاء  ككفف الم اـ يتطمب هذا إ .ْ

 اؿ المتم ي لهذا الخطاب.الكبلـ الميٍعتىًرض استجابة لم تضى ح
 . إف لهذا النسؽ ال ر ني ال ريد جثران بالغا في تنكع  راء الم سريف، األمر الذم يثرم ال كر كيعمي مف فرع شجرة هذا العمـ .ٓ

كتكصي الدراسةي بتتبع هذ  المكاضع باست رادها في ال ر ف الكريـ كدراستها كالكشؼ عف تناسبها كاتسانها مع        
 كالتعمؽ في إبراز ما تكمئ إليل مف جسرار. سياناتها،
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 ٕٛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية  ي  )13(  ع )4(  1439 ي /2017م

 :اهلوايش
                                                 

 مف هذ  الدراسات:  (ُ)
االعتراض في ال ر ف الكريـ مكانعل كدالالتل في الت سير، رسالة ماجستير لمباحث عبد اهلل بف عبد  احمد المباركي، م دمة  -

 هػ. ُِْٗ/هػُِْٖكمية الدعكة كجصكؿ الديف، السعكدية، سنة الت ديـ في جامعة جـ ال رل 
الجزادر، نسـ  -داللة الجممة االعتراضية في ال راف الكريـ، لمباحث جحمد مرغـ، رسالة دكتكرا ، م دمة في جامعة سطيؼ  -

 ـ. َُِْ-ـَُِّ ،عمـك المغة تاريخ الت ديـ
، الباحث رابح العربي، جامعة شاف لمزمخشري دراسة نحوية بالغيةأسموب العتراض في القرآن الكريم من خالل الك -

 ـ.ََِِ ،الجزادر، الجزادر، كمية اآلداب، رسالة ماجستير، تاريخ الت ديـ
 ـ.ََُِجامعة عيف شمس،  ،ظاهرة اإلنحاـ في التراكيب المغكية، الدكتكر خالد بف عبد الكريـ بسندم، كمية اآللسف -
، عادؿ بف محمد جبك العبلء، مف منشكرات الجامعة اإلسبلمية ت القرآن الكريم والسورمصابيح الدرر في تناسب آيا -

 .هػُِْٓالسنة  ،ُِٗ بالمدينة المنكرة، العدد
 هػ.ُِْٖ ،جامعة ال دس ،، طارؽ مصط ى محمد حميدة، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العمياالتناسب في سورة البقرة -
 الدكتكر جحمد جبك زيد.اسة في النظم المعنوي والصوتي، التناسب البياني في القرآن: در  -

، تح يؽ: محمد جبك ال ضؿ إبراهيـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي، بدر الديف،  (ِ)
 (.ِْٔ/ ُـ، ) ُٕٓٗ/هػُّٕٔ، ، ُالبابي الحمبي كشركادل، ط

 (.ْٔ/ُهػ، )ُْٖٗتكنس،  ،الدار التكنسية لمنشر التنويرالتحرير و محمد الطاهري بف عاشكر،  (ّ)
، تح يؽ: محمد جبك اإلتقان في عموم القرآن(. كالسيكطي، جبلؿ الديف، ِٔٔ/ُ) ،البرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي،  (ْ)

د العظيـ )ت الزرناني، محمد عب (. كُٕٖ/ُـ، )ُْٕٗ/هػُّْٗال ضؿ إبراهيـ، الهيدة المصرية العامة لمكتاب، ط: 
 (.ّّٗ/ُ، )ّ، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركا ، طمناىل العرفانهػ(، ُّٕٔ

 (.َْ/ٗهػ، )ُّٕٗبيركت،  ،البخارم، ترنيـ: محمد ف اد عبد الباني، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح( ابف حجر العس بلني، ٓ)
 .(ُُِ/ُ، )اإلتقان في عموم القرآنكينظر: السيكطي، 

 (.ِْْ-ِّْ/ ٓـ، )ُٕٗٗ/هػُّٗٗ، ، تح يؽ: عبد السبلـ محمد هاركف، دار ال كرمعجم مقاييس المغة: ابف فارس، ( ينظرٔ)
 (.ٓ/ُـ، )ُٓٗٗ/هػُُْٓبيركت، -دار الكتب العمميةنظم الدرر في تناسب اآليات والسور، الب اعي، برهاف الديف،  (ٕ)
 (.ّٔ/ُ، )البرىان في عموم القرآنالزركشي،  (ٖ)
 .ٕٗ(، صأثر السياق في النظام النحوي عمى كتاب )البيان في غريب إعراب القرآن لبن األنباريلشهرم، نكح، ا (ٗ)
 .ُٓـ، صََِٖ، ُ، دار كادؿ، األردف، طنظرية السياق القرآني، دراسة تأصيمية دللية نقديةالمثنى عبد ال تاح محمكد،  (َُ)
اريخ النشر: ت، بحث منشكر عمى اإلنترنت، )مفيوم السياق عند العمماء(ينظر: الربيعة، محمد، عمـ السياؽ ال ر ني  (ُُ)

 ـ.ََِٕ/َُ/ُٖ-هػُِْٕ/ُِ/ِٗ
 . ُٗ( ينظر: المثنى عبد ال تاح محمكد، نظرية السياؽ ال ر ني، صُِ)
هػ(. ّٕٖ(. كنكؿ السيكطي )كناؿ بعضهـ( لعمل ي صد ابف حجة الحمكم، )ت ّْٕ/ّ، )اإلتقان في عموم القرآنالسيكطي،  (ُّ)

 (.ِّٗ/ُـ، )ََِْبيركت، ، ، تح يؽ: عصاـ ش يك، دار كمكتبة الهبلؿخزانة األدب وغاية األربينظر: ابف حجة الحمكم، 
 (.ُّٓ/ُ، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  (ُْ)
ضمن: ثالث بيان إعجاز القرآن مطبوع هػ(، ّٖٖالخطابي، جبك سميماف، حمد بف محمد بف إبراهيـ بف الخطاب البستي )ت  (ُٓ)

 (، تح يؽ: محمد خمؼ اهلل، د. محمد زغمكؿ سبلـ، دار المعارؼ بمصر،ُٔسمسمة: ذخادر العرب ) - رسائل في إعجاز القرآن
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 ٖٛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي9143  (4)  ع (13)سمايية  ي  اجمللة األردنية يف الدراسات اإل

 

 (.ْٓـ، ص: ُٕٔٗ، ّط
مصر،  ،، تح يؽ: عبد الحميد هنداكم، المكتبة التكفي يةجمع الجوامع ىمع اليوامع في شرح: السيكطي، جبلؿ الديف، ينظر (ُٔ)

تح يؽ: محمد محيي الديف معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص، (. كينظر: جبك ال تح العباسي، عبد الرحيـ ِّٕ/ِ)
 (.َِٕ/ُبيركت، ) ،عبد الحميد، عالـ الكتب

 (.ِّٓ/ ُبيركت، ) ،، دار إحياء التراث العربيالكتاب الكريم إرشاد العقل السميم إلى مزايا( جبك السعكد العمادم، ُٕ)
، تح يؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيسي، شهاب الديف، ( األلك ُٖ)

 (.ْٖٓ/ ُهػ، )ُُْٓ، ُبيركت، ط –العممية 
/ ُهػ، )ُُِْ، ُٕال اهرة، ط -بيركت، دار الشركؽفي ظالل القرآن، هػ(، ُّٖٓسيد نطب، إبراهيـ حسيف الشاربي )ت  (ُٗ)

، تح يؽ كدراسة: د. محمد عبد العزيز بسيكني، كمية اآلداب تفسير الراغب األصفيانيكينظر: األص هاني، الراغب،  (.ِّٖ
/ ِ، دار ال كر العربي، )زىرة التفاسير(. كجبك زهرة، محمد، ْٓٔ/ ِ، )التحرير والتنوير(. كابف عاشكر، ْْٗ/ ُك خركف، )–

 (.َْٓ/ ٔهػ، )ُّّٖدار إحياء الكتب العربية، ال اهرة، الطبعة: ، التفسير الحديث(. كدركزة محمد عزت، ّٖٔ
، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير((. كالرازم، فخر الديف ْْٗ/ ُاألص هاني، ) تفسير الراغب( ينظر: األص هاني، الراغب، َِ)

في (. كسيد نطب، ْٖٓ/ ُ(. كاأللكسي، ركح المعاني، )ِْٖ/ ٔهػ، )َُِْ، ّبيركت، ط ،دار إحياء التراث العربي
(. كمحمد ِٖٓ/ ُال اهرة، ) ،دار ال كر العربيالتفسير القرآني لمقرآن، (. كالخطيب، عبد الكريـ، ِّٖ/ ُ، )ظالل القرآن
 (.ّْٓ/ ِـ، )َُٗٗ(، الهيدة المصرية العامة لمكتاب، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المناررشيد رضا، 

 ،تح يؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربينزيل وأسرار التأويل، أنوار الت( البيضاكم، ناصر الديف، ُِ)
، البحر المحيط في التفسير(. كما ذكر  البيضاكم استظهر  جبك حياف األندلسي في بحر : ُْٕ/ ُهػ، )ُُْٖ، ُبيركت، ط

 نظم الدرر في تناسب اآليات ي في(. كالب اعِْٓ/ ِهػ، ) َُِْبيركت، ط:  ،تح يؽ: صدني محمد جميؿ، دار ال كر
 (.ْْٗ/ ُ، )والسور

 (.ْٓٔ/ ِ) ،التحرير والتنوير( ابف عاشكر، ِِ)
 (.َْٓ/ ٔ) التفسير الحديث(. كينظر: دركزة، محمد عزت، ْٔٔ، ْٓٔ/ ِ( ن س المصدر، )ِّ)
 (.ٖٓٓ/ ُ)هػ، ُِْْ، ٔال اهرة، ط ،، دار السبلـاألساس في التفسيرهػ(، َُْٗ( ينظر: حكل، سعيد )ت ِْ)
، تح يؽ: عبد الرزاؽ المهدم، دار كشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل( الزمخشرم، جبك ال اسـ، اؿِٓ)

 (. ٕٗٔ/ ِهػ، )َُْٕ، ّبيركت، ط ،إحياء التراث العربي
البحر (. كجبك حياف، ِْٖ/ ّ، )أويلأنوار التنزيل وأسرار الت(. كينظر: البيضاكم، ِْٕ، ُْٕ/ ُِ، )مفاتيح الغيب( الرازم، ِٔ)

، ، روح المعاني(. ك األلكسيْٕٓ/ ْ، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور(. كالب اعي، ُٖٗ/ ٕ، المحيط في التفسير
(ٖ /ِٕٖ .) 

 (.ِْٖ/ ّ، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( البيضاكم، ِٕ)
 (. ْٕٕ/ ْ، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( الب اعي، ِٖ)
 (.ُّٔ/ ٖ، )التفسير القرآني لمقرآن( الخطيب، عبد الكريـ، ِٗ)
 (.َّْ/ ُٓ، )التحرير والتنوير( ابف عاشكر، َّ)
 (.ّٖٗ/ ٖ، )البحر المحيط في التفسير( جبك حياف، ُّ)
 (.ْٔ/ ٕ)إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم، ( جبك السعكد، ِّ)
 (.ِٓ/ ُُ، )روح المعاني( ينظر: األلكسي، ّّ)
 (.َُٖ/ ِٓ، )مفاتيح الغيب( الرازم، ّْ)

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التهاسب الشياقي لآليات الكرآنية املعرتضة بني املوضوع الواحد

 ٗٛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسمايية  ي  )13(  ع )4(  1439 ي /2017م

 

في ظالل كسيد نطب،  (.ِٓ/ ُُ)روح المعاني، كاأللكسي،  (.ّٖٗ/ ٖ، )البحر المحيط في التفسير( ينظر: جبك حياف، ّٓ)
 (.ّٕٓ، ّٔٓ/ ُُ) التفسير القرآني لمقرآن(. كالخطيب، عبد الكريـ، ِْٕٕ/ ٓ، )القرآن

 (.ّٔٔ/ ٓ، )والسور الدرر في تناسب اآليات نظم( ينظر: الب اعي، ّٔ)
 (.ّٖٔ/ ٓ، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( الب اعي، ّٕ)
 (.ُٗ/ ُِ، )والتنوير التحرير(. كينظر: ابف عاشكر، ْٔ/ ٕالكريـ، ) إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب( جبك السعكد، ّٖ)
 .(َِْٗ/ ٖ، )األساس في التفسير( حكل، سعيد، ّٗ)
 (.َِٗ/ ٔ، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( الب اعي، َْ)
 (.ِٕٓ/ ِِ، )التحرير والتنوير( ابف عاشكر، ُْ)
 (.ْٕٕٓ/ ٖ، )األساس في التفسير(. كينظر: حكل، سعيد، ُُّ/ ّ، )التفسير الحديث( دركزة، محمد عزت، ِْ)
 (.ِِٓ/ ِٔ( الرازم، م اتيح الغيب، )ّْ)
(. كابف عاشكر، َِٖ، َِٕ/ ٔ، )والسور نظم الدرر في تناسب اآليات(. كالب اعي، ِِٕ/ ِٔ) ( ينظر: ن س المصدر،ْْ)

 (.ِٗٔ/ ِِ، )التحرير والتنوير
 (.َِّٗ/ ٓ، )ظالل القرآن( سيد نطب، في ْٓ)
 (.ْٕٕٓ/ ٖ، )األساس في التفسير( حكل، سعيد، ْٔ)
بىٍيرو  (ْٕ) :  َل ُتَحرّْْك ِبِو ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبوِ ، عىًف اٍبًف عىب اسو ًفي نىٍكًلًل تىعىالىى: جخرج البخارم في الصحيح بإسناد  عف سىًعيدي ٍبفي جي نىاؿى

كىافى ًمم ا ييحىرٍّؾي شى ىتىٍيًل  كىافى رىسيكؿي الم ًل  ـٍ كىمى  -ييعىاًلؤي ًمفى الت ٍنًزيًؿ ًشد ةن، كى رٍّكيهيمىا لىكي : فىفىنىا جيحى  ا كىافى رىسيكؿي الم ًل فى ىاؿى اٍبفي عىب اسو
رٍّكيهيمىا، فىحىر ؾى شى ىتىٍيًل  رٍّكيهيمىا كىمىا رىجىٍيتي اٍبفى عىب اسو ييحى نىاؿى سىًعيده: جىنىا جيحى رٍّكيهيمىا، كى َل ُتَحرّْْك ِبِو ِلَساَنَك فىفىٍنزىؿى الم لي تىعىالىى:  -ييحى

: فىاٍستىًمٍع لىلي كىجىٍنًصتٍ  َنوُ ِلَتْعَجَل ِبِو ِإنَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآ تىٍ رىجى ي: }فىًإذىا نىرىٍجنىا ي فىات ًبٍع نيٍر نىلي{ نىاؿى ٍدًرؾى كى ٍمعيلي لىؾى ًفي صى : جى : }ثيـ  ًإف  نىاؿى
مىٍينىا جىٍف تىٍ رىجى ي، فىكىافى رىسيكؿي الم ًل  مىٍينىا بىيىانىلي{ ثيـ  ًإف  عى كىمىا نىرىجى ي.  ا ي ًجٍبًريؿي اٍستىمىعى فىًإذىا اٍنطىمىؽى ًجٍبًريؿي نىرىجى ي الن ًبيُّ بىٍعدى ذىًلؾى ًإذىا جىتى  عى

، دار الجامع الصحيح، حسب ترقيم فتح الباريهػ(، ِٔٓالبخارم، جبك عبد اهلل، محمد بف إسماعيؿ بف إبراهيـ بف المغيرة )ت 
نىٍكليلي: ْ /ُـ، كتاب بدء الكحي، )ُٕٖٗ–هػَُْٕ، ُال اهرة، ط ،الشعب (. كينظر: ن س المصدر، ، كتاب الت سير، باب كى

 ًؿى ًبل ٍؾ ًبًل ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رٍّ  (.َِِ/ ٔ، )الى تيحى
 (.ّٔٔ/ ْ، )الكشاف( الزمخشرم، ْٖ)
 (.ُٖٓ/ ُٓ، )، روح المعاني( األلكسيْٗ)
(. كسيد ُِٓ/ ٖ، )اسب اآليات والسورنظم الدرر في تن(. كينظر: الب اعي، ِٕٕ، ِٕٔ/ َّ، )مفاتيح الغيب( الرازم، َٓ)

 (.ّٕٕٔ/ ٔنطب، في ظبلؿ ال ر ف، )
 (.َُٔ، ُٗٓ/ ُٓ، )روح المعاني(. كينظر: األلكسي، ِٕٕ/ َّ( الرازم، م اتيح الغيب، )ُٓ)
 (.َّٓ/ َُ( جبك حياف، البحر المحيط في الت سير، )ِٓ)
 (.ُُِّ-ُُّٗ/ ُٓ، )التفسير القرآني لمقرآن( الخطيب، عبد الكريـ، ّٓ)


