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Abstract: Despite many works written by Muslim scholars concerning the rhetorical, 

contextual and semantic harmony of the Quran (Arab. tanāsub al-Qurʾān or ʿilm al-

munāsabah/munāsabāt), this Quranic discipline - in my opinion – is still relatively 

unknown and remains little researched, particularly in Western scholarship - compared 

to other areas of Islamic studies. Hoping to be a little contribution in this regard, this 

article tries to shed some light on the concept of coherence and interconnectivity within 

the Quranic verses und Chapters. Based on an analytical and inductive investigation 

of selected examples, this paper gives some summarized conceptual thoughts on this 

highly interesting topic. As a practical implementation, the second part tries to deal with 

four Quranic verses of reflection (Arab. tadabbur) with regard to the rhetoric-semantic 

and rhetoric-contextual harmony. 

Abstract: (Deutsch) Trotz zahlreicher Werke muslimischer Gelehrte über die 

rhetorische, kontextuelle und semantische Harmonie des Korans (arab. tanāsub al-

Qurʾān bzw.  ʿilm al-munāsabah/munāsabāt), bleibt dieses Koranwissnschaftliche 

Disziplin – in der westlichen Koranforschung - meines Erachtens und vor allem im 

Vergleich zu anderen Gebieten der islamischen studien – immer noch relativ wenig 

erforscht, Mit der Hoffnung, einen kleinen Beitrag in diesem Feld zu leisten, versucht 

diese Arbeit etwas Licht über das Konzept der Kohärenz und Vereinbarkeit innerhalb 

der Koransuren und Verse zu werfen. Anhand einer analytischen und induktiven 

Untersuchung ausgewählter Beispiele werden einige zusammengefasste 

konzeptionelle Gedanken zu diesem hochinteressanten Thema erläutert. Als 

praktische Umsetzung, versucht der zweite Teil, auf vier Koranverse der Besinnung 

(arab. tadabbur) in Hinblick auf die rehtorisch-semantische und rhetorisch-kontextuelle 

Harmonie des Korans einzugehen. 

                                                                                               ملّخص:

املناسبات حول علم التناسب القرآين، املعروف يف كتبهم بعلم املسلمني  علماءرغم تعّدد املؤلّفات عند  
ّي الغريّب، وذلك مقارنة علمفإّن هذا املبحث ـ على ما أرى ـ مازال جمهوال نسبيّا، خاّصة يف اجملال ال

لذلك حتاول هذه الّدراسة أن تسهم   مبباحث أخرى تدرس ضمن ما يُعرف ابلدراسات اإلسالمّية فيها.
نسجام، خاّصة يف أبعاده البالغّية إلقاء بعض الضوء على مفهوم التناسق واالـ ولو بشيء يسري ـ يف 

والسياقّية واملعنويّة الداللّية. ويطرح هذا البحُث أفكارا خمتصرة تتعّلق مبفهوم التاسب ومظاهره ابالعتماد 
على دراسة أمثلة قرآنّية خمتارة. أّما املبحث الثاين فيمّثل دراسة ملفهوم التدبّر يف القرآن، ابالعتماد على 

ربع الصرحية املتعّلقة به، حتليال يرتكز على التناسب.                                 حتليل اآلايت األ  
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الرمحان الرحيمبسم هللا   

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍ  ﴿     1﴾ هود آية  اۤلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَيتُُه ُثَّ ُفصِّ  

 اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا مبعرفة العلم، وسّهل أخالقنا ابحللم.
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:موجزة مقّدمة  

 بتقّبلذلك  مثّ زّين كّل  تدبّر،لتفّكر، فتأّمل معانيه وِحكمه ابلوايف كتابه الكرمي ابلنظر  من شرّفه هللاإّن  
قد يصل إىل  حتّسس نْزر يسري  ملوضوعّية واإلنصاف،اب وإرفاق البحث وفهم االجتهاد واالختالف،

هللا  مّيزشافية. من ذلك مثال: كيف  أجوبةاألسئلة اليت تراوده  لكثري من جيدمّث  من أسراره اخلافية،
فهام واملؤلّفات البشريّة؟ جند  كعبه على كاّفة األ  وعّلىويّة، سائر الكتب السما دون منتعاىل القرآن 

إشارات وفرية تتجاوز ما يُعرف آبايت التحّدي واإلعجاز،  بعد التأّمل ـا املعىن يف القرآن ـ هذعلى 
شّّت التعظيم، كقوله . فإّن هللا قد زّين كتابه أبلوان بني اإلجياز واالكتناز يف داللتها يف هذا الباب وجتمع

َعُة َأْْبٍُر مما نَِفَدْت  َا ِِف ٱأَلْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َوٱْلَبْحُر ََيُدُُّه ِمن بـَْعِدِه َسبـْ تعاىل يف سورة الزمر: ﴿َوَلْو أَّنم
َكِلَماُت ٱَّللِم ِإنم ٱَّللمَ َعزِيٌز َحِكيمٌ ﴾1. ومنها كذلك إخبار القرآن ضمنيّا أّن ْبوث البشر وكتاابهتم حوله 
لن حتُ صى على مدى الزمان عددً ا،  كقوله تعاىل يف سورة الكهف: ﴿ُقل لمْو َكاَن ٱْلَبْحُر ِمَداداً لَِّكِلَماِت 
َنا مبِْثِلِه َمَدداً  ﴾2. وال عجب يف ذلك،  مادامْت معارفه  َرّبِّ لََنِفَد ٱْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو ِجئـْ

ال تنقضي عجائبه وال خْيَلق من كثرة ]ـ ملسو هيلع هللا ىلصوعلومه ليس هلا حّد، ـ كما أخرب بذلك الرسول 
 الردّ [.3                                                                                                              

فإذا أتّملنا الواقع وجدانه ـ بوجه من الوجوه ـ يشهد على معاين هذه اآلايت الكرَية، إْذ تشهد الدراسات 
القرآنّية يف العقود والسنوات األخرية َّنّوا مطّردا متسارعا، سواء يف العامل اإلسالمّي أو الغريّب، وال أشّك 

. ولعّل من أكثر تلك املباحث اية هذا العاملالقرون، بل إىل هنأّن ذلك مستمّر يف قادم السنوات، بل 
ري املسلمني، علم أمسّيه يف بحث والتحقيق والنشر، خاّصة عند غتشويقا وإاثرة، وأحّقها مبزيد من ال

ما درسه العلماء  حتديًدا ، وأعين بهالتناسب القرآينّ ـ  هذه الدراسة ـ من ابب االجتهاد والتأصيل
وهو  آن حتت مصطلحات أمّهها: علم املناسبة أو املناسبات يف القرآن.واملفّسرون يف اتريخ علوم القر 

حول أسسه وقواعده وطرائق  من تبيان بالغّي وتفسرييّ  اثره ما خّلفه لنا العلماءعلٌم تتجاوز قيمته وآ
 النظر فيه، لتكتسب حسب رأيي قيمة أخرى ذات أبعاد معرفّية يف عصران احلاضر.                   

                                                           

  1 سورة لقمان: آية 27

  2 سورة الكهف: آية 109   

  3 البجر املحيط 286/3، تفسير القرآن العظيم البن كثير 161/4، الكشاف 364/1
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إلقاء الضوء على هذا املبحث، أجل إىل  يفولو بنزر يسري ـ  معتمًدا على هذه الرؤية، وآمال أن أساهم ـ
هذه الدراسة املوجزة من هذا الباب، فقد أكرمين هللا ابلتنّعم مبحاولة اكتشاف بعض شذرات هذا العلم 

ّسر هللا به من بعض ه، مبا يهبا يف مزيد إلقاء الضوء علي شاركُت أن أالنفيس من علوم القرآن، فشئْ 
األفكار اليت خطرْت يل أثناء مرافقيت هلذا املبحث الفريد، وكنت قد مجعتها منذ زمن، فعسى هللا أ جيعل 

لمطّلع عليها  ولو بعض من  ظر والتوفيق، وأرجو أن جيد فيها لفيها، إن شاء ، ولو بعضا من سداد الن
ولو كان غري  ك، فإيّن أقنع على األقل يف ذلك أبجر اجملتهدالفائدة أو شيئا التحقيق. فإن كان غري ذل

ده إخالص النّية، إنّه مسيٌع ، سائال املوىل قبل ذلك وبعمصيب
                                                                                                 .جميب
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:يف القرآن الكرميمفهوم التناسب نظرات يف . 1  

طرح شامل وعميق ملوضوع التناسب  أنّبه من يطّلع على هذه الدراسة أّنين ال أزعم يف هذا السياق تقدمي
يف القرآن الكرمي، أو ما يُعرف عند أهل االختصاص بعلم املناسبة أو املناسبات القرآنّية، ذلك أّن هذا 

عند الباحثني املسلمني قدماء ومعاصرين. و املتتّبع هلذا  العلم اجلليل قد ُأشبع ْبثًا وحتليال، وما يزال،
املبحث القرآيّن اهلاّم يف العقود والسنوات األخرية، يالحظ وفرة ابئنة للعيان فيما يتعّلق ابلكتب 
والدراسات واألْباث املخّصصة له. أّما الدراسات االستشراقية واإلسالمّية يف العامل الغريّب فمازالت 

بتحرير علم املناسبة  تعّلقاخلالصة اليت ت فعدد األْباث أو تستصغر أمره، فّن أو رمّبا تتجاهله،جتهل هذا ال
أضف إىل ذلك أّن هذا املبحث حقيق ببحث  وأتصيله داخل اإلطار العلمّي الغريب اليكاد يُذكر.

ه االهتمام يينصّب علغري أّن ما مستقّل للنشر بلغات العامل الغريب، تعريفا له وشرحا لفحواه وفوائده. 
مفهوم التناسب يف حّد ذاته، ألّن هذه الدراسة تبحث يف ضوءه آايت التدبّر  تلّمس هو يف هذا املقام

، وقد سالميّ خارج العامل اإل أّوال يُنشرقد  . لكّل هذه األسباب جمتمعة، وألّن هذا العمل تطبيقيّا خبثا
فهم  ، تساعدان يفالعلم ألهّم مسات وحماور هذاتصرة تفي بنبذات خميقرأه غري العرب واملسلمني، فسأك

                                                                         الالحق من حماور هذا البحث:

                                                                          يعّرف السيوطي هذا العلم فيقول: ۞

نَـَها َعامٍّ َأْو َخاصٍّ ْلُمَناِسَبُة يف اللَُّغِة اْلُمَشاَكَلُة َواْلُمَقاَربَُة َوَمْرِجُعَها يف اآْلاَيِت َوََنْوَِها ِإىَل َمْعىًن رَاِبٍط بـَيْـ "ا
يٍّ أَْو َخَيايلٍّ أَْو َغرْيِ َذِلَك ِمْن أَنـَْواِع اْلَعاَلقَاتِ  َكالسمَبِب َواْلُمَسبِِّب   ، الذِّْهيِنِّ َأِو التماَلُزمِ  ،َعْقِليٍّ َأْو ِحسِّ

ْيِن َوََنْوِهِ  دم  ،َوفَاِئَدتُُه َجْعُل َأْجزَاِء اْلَكاَلِم بـَْعِضَها آِخًذا أِبَْعَناِق بـَْعضٍ  ،َواْلِعلمِة َواْلَمْعُلوِل َوالنمِظريَْيِن َوالضِّ
 4"[...فـَيَـْقَوى ِبَذِلَك ااِلْرتَِباُط َوَيِصرُي التمْألِيُف َحالُُه َحاُل اْلِبَناِء اْلُمْحَكِم اْلُمَتاَلئِِم اأْلَْجزَاِء]

وأشار كّل منهم إىل جانب خمصوص، فنّبه فّسرين على أمهّية هذا العلم، واتفق عدد كبري من أعالم امل 
الرازي على أنّ  "أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط"5، و أشار السيوطي إىل ندرة تناوله 
هذا العلم يف تصانيف التفسري معّلقا "علم املناسبة علم شريف قلّ  اعتناء املفسرين به لدقته".6 أّما برهان 

                                                           

 4 اإلتقان 371/3

   5   نفس املصدر 369/3 

  6 البرهان 36/1
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والبالغة وقّدم علم  االرتباط القائم بني التناسبإمام هذا الفّن، فقد أوضح  الدين البقاعي، الذي يُعترب
سر البالغة ؛ ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال، :"على أنّه يف القرآن املناسبات

وتتوقف اإلجازة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك يف معرفة املقصود من 
نسبته من علم التفسري كنسبة علم البيان  وكانتمجيع مجلها، فلذلك كان هذا العلم يف غاية النفاسة، 

 من النحو."7                                                                                           

 " بدالالتناسب"علم  أي صطلحاملاختياري هذا أوّد أن أسوق مالحظة علمّية يف هذا املقام، وهي أّن 
من قبيل الصدفة أو التالعب اللفظي، " ـ على اشتهار األخري بني أهل العلم ـ مل يُك املناسبةمن "علم 

من خالل فهم املفّسرين،   معانيها يف أبسط وإَّّنا انتج عن تربير لغوي ومنطقّي، إذ أّن املقصود ابملناسبة
يء من التدبّر إىل والدارس للذكر احلكيم خيلص بش رتابط واالحتاد بني آية وآية، أو سورة وسورة،هو ال

خصيصة قرآنّية جلّية مفادها أّن عالقة الرتابط بني اآلايت والسور والقصص واألحكام وغريها إَّّنا انبنْت 
ارتباط "ألّن القرآن وحدة واحدة ـ كما يرى ابن العريب ـ  على التأثري املتبادل، أو تشارك التأثّر والتأثري،

آي القرآن بعضها ببعض، حّت تكون  كالكلمة الواحدة ،متسقة املعاين، علم عظيم".8 والوزن الصريّف 
هو صالت التآلف  "التفاعل" ـ على ما أرىوضوًحا، هو ـ الذي يعكس ذلكم التشارك بصفة أكثر 

ممّن َييلون إىل تعريف حديث وشامل هلذا العلم، أراين و  .واالتساق بني مكّوانت القرآن الكرمي مجيعها
أخرى ضمن  أبواب مؤتلًفا معفهو يتعّدى جمىّرد استقراء احلكمة من الرتتيب املصحفّي لآلي والسور، 

  حقيقة ارتباط يف تمّثلي الشمول والتنوّع وأصدق برهان على هذا .، متنّوعةالبحوث التفسرييّة والبالغّية
قرآن ابلتناسب، فسواء تعّلق األمر ابلتفسري وارتباطه ابلسياق، أو بيان احلكمة كثري من مباحث علوم ال

ممّا تشابه أو متاثل أو تكّرر من األلفاظ والتعابري والصور القرآنّية، أو استخراج مظاهر االئتالف 
ص أو متحي فواصل اآلي، النظر يف أو واالختالف يف القصص القرآيّن، أو دراسة األشباه والنظائر،

الفروق بني القراءات ووجوهها، أم تعّلق األمر بعلم ترتيب السور9، أم مبقاصدها، أم بدراسة االعجاز 
البياين والبالغي، فإّن مفهوم التناسب واالتساق القرآيّن، حاضر يف مجيع هذه العلوم وغريها، وال َيكن 

                                                           

  7 أسرار ترتيب القرآن 5

  8 البرهان 36/1

ق علم التناسب بالقول بتوقيفّية الترتيب املصحفّي، وقد اختلف العلماء في ذلك، ملزيد النظر يمكن مراجعة املوسوعة القرآنّية: 339 ـ 
ّ
 9 يتعل

345 
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فرع من التفسري، أو طريق مساعد للدارس املدّقق االستغناء عنه. لذلك تناوله بعض العلماء على أنّه 
عليه، لكيّن مل أعثْر بينهم على من عّده شرطا للتفسري. وخالصة القول أّن علم التناسب علم اجتهادّي، 
نشأ ضمن علوم التفسري، وانفتح بعد ذلك على فنون اللغة، وقد يصلح النظر إليه بصفته دراسة واستقراء 

 ت القرآن، على اختالف جماالت السياقّية والنّصية واملعنويّةجمموع عالقات الرتابط بني مجيع مكّوان
 والبالغّية والصوتّية، وغري ذلك من وجوه التناسق والتكامل.                                            

:ات لعّل أمّههاإىل مالحظ خيلص الناظر يف اتريخ هذا العلم  

يف القرن الرابع اهلجرّي خطأ اشُتهر بني العلماء والباحثني، إىل  أّن نسبته إىل أيب بكر النيسابوري أّوهلما
بعد حتقيق أقوال العلماء أّن:  أن صّححه الدكتور عبد احلكيم األنيس يف دراسة رائقة له، استنتج فيها

"أّولّية هذا العلم غري واضحة متام الوضوح إىل حّد اآلن، وال سيما مع بقاء كثري من مصادر التفسري 
القرآن خمطوطة بعيدة عن أيدي الباحثني."10 وقد أشار ابن العريب يف هذا إىل عامل جمهول، يُنسب له 
أّول كتاب خاّص هبذا العلم، درس فيه سورة البقرة، غري أنّه بقي غري معروف،"11 و إذا أردان اختصار 

وصحابته، وال  ملسو هيلع هللا ىلصشارة إىل أنّه بدأ شذرات يف عهد النيّب اتريخ هذا العلم، فيمكن اإلطّات حم  أهّم 
يف ذلك، إذ انصرف شغف الرعيل املؤمنني واهتمامهم إىل املعىن قبل املبىن، وذلك جلّدة الوحي  عجب

وألمهّية تلّقي أمور العقيدة والعبادات وغريها ابلنسبة إىل جيل فجر اإلسالم،  ،القرآين وتفّرد لغته من جهة
مثال يف  ملسو هيلع هللا ىلصق يف تفاصيل اخلطاب القرآين، وإاّل فما تفسري القرآن ابلقرآن، كما فعل النيّب قبل التعمّ 

تفسري الظلم يف آية سورة املائدة، على أنّه الشرك ابهلل، ابلرجوع إىل آية لقمان، إاّل الشذرات األوىل 
من أمثال الطربي اعتماد وتطّوره، بدأ املفّسرون  النتشار مفهوم التناسب. ويف مرحلة الحقة بعد نشأة

، وخاّصة البالغةو  منهج الربط بني بعض اآلايت يف القرن الرابع، وأحسب أّن تطّور علوم القرآن والتفسري
تبلور مفهوم النظم كوجه لإلعجاز، خاّصة على يد اجلرجاين12 ﴿ت. 471هـ﴾ يف القرن اخلامس 

                                                           
 

 

ة األحمدّية،  عدد 1432/11، ص 15 ـ 70 [
ّ
 10 أضو اء على علم املناسبة: عبد الحكيم األنيس، ]مجل

ره السيوطي العلم 
ّ
11 انظر في البرهان واإلتقان، نفس الصفحات السابقة، يقّدم الزركش ي علم املناسبات إلى الرتبة الثانية، بينما يؤخ

 السادس والستين من علوم القرآن،

 12 أحدث الجرجاني بنظرّية النظم نقلة في تاريخ مبحث التناسب: خاّصة في كتابه دالئل اإلعجاز
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ف فيه االعتماد على التناسب والرتابط بني قد أسهم غاية اإلسهام يف نشأة هنج تفسريّي تكثّ  اهلجرّي،
تفسري اآلايت والسور، فبات ممّيزا لتفاسري القرون التالية، انطالقا من القرن اخلامس والسادس، أبرزها 

النسفي ﴿ت.510﴾، والزخمشري ﴿ت. 538هـ﴾، وابن العريب ﴿ت. 543هـ﴾13، مثّ تفسري اإلمام 
الذي  هـ﴾637ت. ﴿مّث تطّور ذلك عند أيب احلسن احلرايل املغريب  ،هـ﴾606ت. ﴿الفخر الرازي 

. أّما القّمة العلمّية اليت تبّوأها علم املناسبات، ﴾698.ت﴿مأل تفسريه ابملناسبات، وابن النقيب احلنفي 
فهي تتجّلى الحقا يف القرنني الثامن والتاسع، بظهور علمني هلما الفضل يف إفراد هذا العلم بتصنيف 

تقّل، وجعله يستكمل ـ إن جاز التعبري ـ آخر شروط العلمّية، أبن أصبح مدرسة تفسرييّة قائمة، هلا مس
مصطلحاهتا وقواعدها اخلاّصة، ال فقط وسيلة مساعدة على التفسري مبعىن اللطائف أو النكت. فأّما 

إلينا حول ترتيب  فقد أّلف  أّول كتاب مستقّل وصل، ﴾هـ708ت. ﴿األّول فهو  ابن الزبري الغرانطي 
أّما احلائز على اه "الربهان يف تناسب سور القرآن". السور، وبيان ترابط مقاصدها وانسجام معانيها، مسّ 

قصب السبق يف التصّدي ألّول تفسري تناسيب لكامل القرآن الكرمي، فهو بال شّك، اإلمام البقاعي 
قل والرايدة فيه، ذلك أنّه أّول من جترّأ ، الذي شهد له أهل العلم ابلرايسة يف هذا احلهـ﴾885ت. ﴿

على التصّدي لتفسري القرآن كامال، مع حماولته بيان وجوه ارتباط كّل آية، أو طائفة من اآلي، بسابقاهتا 
والحقاهتا، وجعل من هذا األسلوب منهجا مطّردا يف كامل تصنيفه املسّمى "نظم الدرر يف تناسب 

النهج اجلديد يف التفسري، أو قْل استقالله بذاته، مل َتُك يسرية، فقد اآلايت والسور". لكّن والدة هذا 
جوهبت ابلرفض من بعض معاصري البقاعي، ولقي صاحبها يف سبيلها قدرا غري يسري من املكائد 

، فمن جهة يعكس هذا صراعا دائما بني التقليد والتجديد، واحملن. ويرجع ذلك حسب رأيي إىل سببنْي 
ر قد قام ـ على َنو معنّي ـ بثورة يف جمال التفسري بوضع التناسب أساسا له وقاعدة، إذ أّن صاحب الدر 

 بينما كانت حصيلة القرون األوىل من التفسري تتلّمس هذا البعد، وتلجأ إليه يف التفسري، خاّصة بعد

آلخر وراء رفض تطّور علوم البالغة كما أشران، لكّنها ال تعتمده طريقة كاملة يف التفسري. أّما الدافع ا
أو حتّوط بعض العلماء من هذا العلم، فرُيّد إىل اخلشية من التكّلف يف إجياد الروابط بني اآلي، وهي 

أقوال العلماء فيه، يف هذا العلم وتلّمس  البحثبعد  والرأي عندي،ختتفي أحياان. وقد تظهر حينا قد 

                                                           

ف 
ّ
ف كتابا في هذا العلم، لكّنه أخفاه لعدم اكتراث العلماء به أّول األمر،كما يذكر علما أل

ّ
ه أل

ّ
13 يذكر ابن العربي في كتابه سراج املريدين، أن

1/36فيه وبقي مجهوال، انظر مثال: البرهان في علوم القرآن:    
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ىل التوّسط بني الفريقنْي، فال ينبغي التكّلف يف "اختالق" وجوه للتناسب القرآيّن، ابملبالغة يف أّن األوْ 
أو املغاالة تركيب ألفاظ القرآن ومعانيه تلبيةً ملا متيل إليه نفس املفّسر من بيان وجه التناسق،  وأالتخّيل، 

نفاسة التفسري ، تنتقص من يف حتميل النّص ما الحيتمل للغرض عينه، فكّل ذلك مظاهر مذمومة
قيمته. لكّن احلّق الذي أراه أّن هذا السبق الذي  أحرزه البقاعي يف علم التناسب القرآين مل يفقد شيئا و 

من قيمته، وحّّت مع وجود بعض العثرات املذكورة يف كتابه، فهو رغم كّل ذلك فتح اباب ملن حلقه من 
املشتغلني هبذا العلم من أمثال البقاعي قد نظروا إليه ابعتباره  املتأّملني، كان موصوًدا من قبله. مّث إنّ 

علما اجتهاداّي توفيقّيا، يبتغي السائر يف طريقه تدبّر القرآن، واستكناه أسراره وحكمه، اليت من أعظمها 
ويرتبط ذلك كّله بقناعة  االنسجام واالتساق، فهو مأجور على اجتهاده ال حمالة، ما سلمْت النّية.

عانيه وانسياهبا، وأتدية اآلي والسور لتلك املعاين يف تكامل ماليت حتكم ببوحدة القرآن الكرمي  ماءالعل
ستقراء لال ةقابل ترتيب حمكم، ذي غاايت معنويّة وبالغّية وأتثرييّة

                                                                                              والتلّمس.

الزركشي بعد ذلك مكانته اليت يستحّق كعلم من علوم القرآن، إذ اعتربه  بوال عجب أن اختذ علم التناس
مبحثا مستقاّل بني تلك العلوم. وتوالت بعد ذلك التفاسري ومن بعده السيوطي تناسب اآلايت والسور 

 والبغوي، ﴾982.ت﴿كتب أيب السعود احلافلة ابملناسبات، أذكر منها يف هذا املقام،  
أيب الثناء األصبهاين وتفسريه روح املعاين، و  ﴾1270.ت﴿ اآللوسي وصوال إىل ،﴾9313.ت﴿
وامتّدت بعد ذلك شهرة هذا العلم وتنّوعت فنونه وطبع كثريا من أعمال العلماء . ﴾1386 ت.﴿

املسلمني يف القرنني املاضيني، انطالق من حممد عبده ومجال الدين األفغاين، ومرورا بسيد قطب وحممد 
، ووصوال إىل عصران احلاضر، حيث تنهمر الدراسات يف تفسريْيهما ﴾9313.ت﴿الظاهر بن عاشور 

يف بيان  بحث التناسب بشكل مستمّر، ويتفّنن الباحثون يف خمتلف حقول الدراسات القرآنّيةحول م
عبد هللا دراز يف كتابه األستاذ  مثالً الغة وغري ذلك. ويربز منهم اللفظ وتناسب السياق وأفانني الب مجال

لعلم ولكّن جهودهم هذا ا" النبأ العظيم". ال يّتسع املقام الستعراض مجيع جهود الباحثني املعاصرين يف 
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مذكورة مشكورة، وأضحى بفضلها علم املناسبات، ركنا اثبتا يف الدراسات القرآنّية املعاصرة.14                                                                                              
                                                    دراسته يف القرآن الكرمي: هصور التناسب وجماالت

تّتسع جماالت البحث عن التناسب يف القرآن الكرمي وتتنوّع، حّّت ال تكاد حُتصى، خاّصة مع التطّور 
قود والسنوات األخرية، وختتلف طرق تقسيم امللحوظ الذي تشهده الدراسات القرآنّية يف القرون والع

وقد أرأتيت أن زايدة يف الفائدة العلمّية. إاّل  حسب ذلكماء والباحثني، وال أتلك األبواب بني العل
يف كتابه "أسرار ترتيب القرآن" جماالت أورد تقسيم السيوطي هلذه األبواب، تعميما للفائدة، فقد خّلص 

التنزيل"، على البحث عن وجوه التناسب بني اآلايت والسور، مشريا إىل اعتماده عليها يف كتابه "أسرار 
                                                                                       هذا النحو، شارًحا:

ا ألفت يف تعلقات القرآن كتاب "أسرار التنزيل" الباحث عن أساليبه، املربز أعاجيبه، املبني ممّ  وإنّ "
وجه إعجازه، الداخل إىل حقيقته من جمازه، املطلع على لفصاحة ألفاظه وبالغة تراكيبه، الكاشف عن 

 أفانينه، املبدع يف تقرير حججه وبراهينه، فإنه اشتمل على بضعة عشر نوًعا:
 األول: بيان مناسبات ترتيب سوره، وحكمة وضع كل سورة منها.

 الثاين: بيان أن كل سورة شارحة ملا ُأمجَِْل يف السورة اليت قبلها.
 عتالق فاحتة الكتاب خبامتة اليت قبلها.الثالث: وجه ا

 الرابع: مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له، وذلك براعة االستهالل.
 اخلامس: مناسبة أوائل السور ألواخرها.

 السادس: مناسبات ترتيب آايته، واعتالق بعضها ببعض، وارتباطها وتالمحها وتناسقها.
 وتنويع خطاابته وسياقاته.السابع: بيان أساليبه يف البالغة، 

 الثامن: بيان ما اشتمل عليه من احملسنات البديعية على كثرهتا،
كاالستعارة، والكناية، والتعريض، وااللتفات، والتورية، واالستخدام واللف والنشر، والطباق، واملقابلة، 

 وغري ذلك، واجملاز أبنواعه، وأنواع اإلجياز واإلطناب.
 ي، ومناسبتها لآلي اليت ختمت هبا.التاسع: بيان فواصل اآل

                                                           

فات هؤالء األعالم في قائمة املصادر واملراجع.
ّ
 14 يمكن االطالع على مؤل
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 العاشر: مناسبة أمساء السور هلا.
 .اهرها الرتادف وبينهما فرق دقيقاحلادي عشر: األلفاظ الّت ظ

َ به دون سائر املرادفات.  الثاين عشر: بيان وجه اختيار مرادفاته وملَ ُعربِّ
تضمنته من املعاين والعلوم، فإن ذلك الثالث عشر: بيان القراءات املختلفة، مشهورها، وشاذها، وما 

 من مجلة وجوه إعجازه.
الرابع عشر: بيان وجه تفاوت اآلايت املتشاهبات يف القصص وغريها؛ ابلزايدة والنقص، والتقدمي 

 15"والتأخري، وإبدال لفظة مكان أخرى، وَنو ذلك.
فتتنوّع بتنوّع معانيه ومضامينه، وقد ذكر  ،أّما وجوه التناسب أو قْل أنواع العالئق اليت يرتكز عليها

العلماء أربعة منها، وهي التنظري واملقابلة واالستطراد واالنتقال. ولعّل النظر يف فروع هذه الوجوه جيعلها 
قابلة للنقاش والتعّدد، ألهّنا ترتبط ابملعىن، وجيوز بذلك إدخال أبواب علم املعاين فيها، مبا فيه مثال من 

ى ما م، كاإلطناب واإلجياز واملساواة، وغري ذلك من وجوه االرتباط املمكنة. املوضوع علقياسات الكال
 أرى قابل للتأّمل واالجتهاد.

 غري أّن أبسط تلكم الطرق هي النظر إىل املناسبات داخل السورة الواحدة، أو بني السورة والسورة، 
                                                      لبيان كّل نوع: يسريةوسأكتفي ابستعراض أمثلة 

ويتعّلق ابستكشاف الروابط بني اآلايت واستكناه احلكمة من ترتيبها  :التناسب داخل السورة الواحدة
على ذلك النحو، ويضّم هذا القسم أبوااب عديدة، تشمل عالقة السورة ابمسها، وعالقة اآلية الواحدة، 

دة، مبا يسبقها ويلحقها من اآلايت. ويدخل يف ذلك أيضا استجالء التناسق بني مطلع أو اآلايت املتعدّ 
براعة و وبني مقصد السورة  السورة وخامتتها، وبني جممل اآلايت ومقصد السورة اليت تنتمي إليها،

سامه سياق مبا يتضّمنه ذلك من تطّرق لعلم البالغة أبقوبني اللفظ والوفواصله،  وبني اآلي االستهالل،
وسأسوق يف هذا املقام  .الثالثة الكربى، املعاين والبيان والبديع، وما يتفرّع عنها من مباحث خمتلفة

                                  مثالنْي عن عالقة التناسب بني اآلايت، وختريج علماء التناسب هلما:

 املثال األّول: تناسب اآلية مع سابقاهتا والحقاهتا

                                                           

 15 معترك األقران، ص 38 ـ 39
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238البقرة / ﴾ َحاِفظُواْ َعَلى ٱلصمَلَواِت وٱلصمالَِة ٱْلُوْسَطٰى َوُقوُمواْ َّللِم قَانِِتنيَ ﴿  

حول ذكر  كّلها  متحورت طويلةأّما األّول فيتعّلق آبية عجيبة يف سورة البقرة، أتيت يف سياق آايت 
والطالق، متتّد يف مقطع يتضّمن عشرين آية   ،، والزواج واإلصالح بني األزواجوتفصيل  أحكام النساء

. لكن فجأة بينا أنت تتأّملها ويستغرق فكرك يف األحكام الزوجّية، إذ 241إىل  221من اآلية 
اإلاثرة بعبارة أخرى زيد فظة على الصالة. وتااملؤمن ابحمل انر ا، تذكّ ميف موقعه هبا آيتان عجيبتانتفاجؤك 

وسطى، مّث يزيد العجب والتساؤل عن احلكمة يف ذلك، عندما تسرتعي االهتمام، وهي الصالة ال
                  ُيستكمل احلديث عن أحكام الطالق مباشرة، بعد اآليتنْي املذكورتنّي. فما تفسري ذلك؟

               يعّلق البقاعي جميًبا:                                                                    

وكاد أن يضيع يف متسع  ،حّت ضاق فسيح العقل ابنتشارها ،كرت أحكام النساء وشعبتوملا ُذ "
 ،مع ما هناك من مظنة امليل ابلعشق والنفرة ابلبغض احلامل على اإلحن والشغل ابألوالد ،مضمارها

ل ويكون بعضها مظنة للتهاون ابلصالة ب ،وغري ذلك من فنت وبالاي وحمن يضيق عنها نطاق احلصر
وبكل عبادة اقتضى احلال أن يقال: اي رب! إن اإلنسان ضعيف ويف بعض ذلك له شاغل عن كل 

بصيغة املفاعلة الدالة على غاية العزَية أي ليسابق  ﴾حافظوا﴿مهم فهل بقي له سعة لعبادتك؟ فقيل: 
صالتكم  ابلنسبة إىل العبد وربه فيكون املعىن: احفظوا وجيوز أن يكون ذلك ،بعضكم بعضًا يف ذلك

فال يفعل فيها فعل الناسي فيرتك تشريفكم هبا، وأخصر منه أن يقال: ملا  ،له ليحفظ صالته عليكم
نزل وقال احلرايل: ملا كان ما أُ  -ذكر ما بينه وبينهم فقال:  ،ةذكر سبحانه وتعاىل ما بني العباد خاصّ 

أمور: إقامة أمر الدين الذي هو ما بني العبد وربه، ومتشية حال الدنيا اليت هي  ثالثةِ  له الكتاب إقامةُ 
دار حمنة العبد، وإصالح حال اآلخرة واملعاد الذي هو موضع قرار العبد، صار ما جيري ذكره من أحكام 

طاابت أمر فلذلك مطلع جنوم خطاابت الدين أثناء خ ،أمر الدين أحكامُ  إانرتهِ  متشية الدنيا غلساً جنومُ 
الدنيا فيكون خطاب األمر جنمًا خالل خطاابت احلرام واحلالل يف أمر الدنيا؛ وإَّنا كان جنم هذا 

ه يف األنفس ألن هذا االشتجار املذكور بني األزواج فيما يقع من تكرّ  ،اخلطاب للمحافظة على الصالة
الصالة بركة يف الرزق وسالح على ألن  ،إَّنا وقع من تضييع احملافظة على الصلوات ،يف األموال وتشاحّ 

 الشح، ويطرقها الوسواس فهي دافعة لألمور اليت منها تتضايق األنفس وتقبل ،األعداء وكراهة الشيطان
 على أمورهم لتجري الصلوات على ابحملافظة األمر األحكام هذه أثناء اخلطاب هذا جنم إفهام يف فكان
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سداد يغنيهم عن االرتباك يف مجلة هذه األحكام - انتهى."16                                                    
 من ظهروي    استقراء روابط أوجه هذا املثال، بقطع النظر عن رأي سامعه يف أسلوب البقاعي، أنّ 

عديدة ومتنّوعة، ويتبنّي كذلك منهج ممكن الستنباط العالئق اخلفّية بينها، بربطها مبعاين السياق  آايت
الذي جاءت فيه. وقد يقتضي األمر اخلروج عن احلدود الضّيقة لآلية املذكورة، والتفّكر يف املعاين الكّلية 

وغريها، خاّصة بربط لفظ اآلية أو معناها واجلزئّية يف القرآن الكرمي، الدائرة حول حمور العقيدة والعبادات 
ما أورده البقاعي يف ما سبق له ما يؤيّده  أو أسلوهبا مبا يشاهبها أو يذّكر هبا من اآلايت. واحلقيقة أن

من الوجاهة. فمن ذلك أّن القرآن الكرمي قد أجلى قيمة الصالة يف عقيدة املسلم وعبادته أَّيا إجالء، 
وروحّية وبدنّية واجتماعّية متعّددة، فإن ربطنا ذلك مثال بقوله تعاىل يف سورة وأسند هلا وظائف دينّية 

                                                                                             العنكبوت:

َهٰى َعِن ٱْلَفْحَشآِء َوٱْلُمْنَكرِ ِإنَّ ٱْتُل َما أُْوِحَى ِإلَْيَك ِمَن ٱْلِكَتاِب َوأَِقِم ٱلصملواََة  ﴿ َوَلذِْكُر  ٱلصَّلواََة تـَنـْ
ُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ   ﴾ ٱَّللِم َأْكبَـُر َوٱَّللم

29/45 

 
برزْت لنا إحدى أهّم تلك الوظائف، فالصالة يف اإلسالم تسمو على كوهنا جمّرد شعرية بدنّية يومّية  

إبقامتها، لتمّثل ـ فضال عن ذلك ـ مساعدا أخالقيا وسلوكّيا يتسّلح به يؤّديها املؤمن امتثاال ألمر ربّه 
للصالة حاضرا يف أذهان  املؤمن ملا  قد يقع فيه من االجنرار إىل السلوك السيء، وجتد هذا الفهم

َعبماس  أخرج اْبن جرير َواْبن اْلُمْنذر َواْبن أيب َحاِِت َعن اْبنالصحابة واملفّسرين منذ الرعيل األّول إذ "
ُهَما يف قـَْوله  َتهى ومزدجر  ﴾ِإن الصماَلة تْنهى َعن اْلَفْحَشاء َواْلُمنكر﴿َرِضي هللا َعنـْ يـَُقول: يف الصماَلة ُمنـْ

 ِبَصالة، َصاَلتُه واملنكر فليست الفحشاء عن َصالَتُه تنهه مل من: َوقـََتاَدةُ  احلسن قال ."َعن معاصي هللا
 وهي َواَبل َعَليه." 17                                                                                   

 
وإذا أخذان بعني االعتبار ما يكون يف حال اخلصام أو الطالق بني األزواج من مشاحنة وتدافع، قد 

اجرتاح املعاصي ابلفحش من القول أو اإليذاء يف املال أو يف الولد أو النفقة وما شابه، يصل إل حّد 
و ملا كان االنشغال هبذا األمر الدنيوّي، و تفّرق العائلة، وحرمان األوالد من رعاية الوالدْين الناجم عن 
                                                           

 16 نظم الدرر ، 359/3 ـ 361   
  

 17 معاني القرآن للزّجاج، 169/4 
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عن  سواء، وقد يبعدمهااألب واألّم على حّد ال فكرشّتت افرتاقهما، وما ينجّر عن كّل ذلك من حمن، ي
  ، ومن ورائهما كّل املؤمنني واملؤمنات،البارئ تعاىل االيت هي الصالة، انسَب أن يُذّكرمه مابرهبّ  ماصلته

، ماوتدّعم إَياهن مابرهبّ  مااليت تلعُب هنا دورْين يف غاية األمهّية. إهّنا توثّق صلته ابحملافظة على الصالة
 سكون النفس ماهنحسندا وعوان، ومت مايف أحلك الظروف، فتكون هلإلقامتها  اىل أن ينتبهوْ فاألَ 

مبثل هذه  الصالة مها، حّّت أثناء املرور مبحن احلياة، وما أكثرها. ومن جهة أخرى، تساعدواالطمئنان
مبا يرضي هللا، ولو كان ذلك يف أبغض احلالل. كما  تقوى هللا، ومعاملة أحدمها لآلخرالظروف على 

 لتخّطي تلك الظروف. الذكر والدعاء والتضرّعو  ة ابلسجودالصال اتذّكرمه
وفضال عن ذلك، فإّن النفس يف حالة التخاصم قد تنزع إىل املغاالة والتطّرف يف إيذاء الطرف اآلخر، 

كابرة، فتكون إذا استسلمت لتلك األّمارة ابلسوء. وقد يكون سبب الغلّو النكاية أو الشماتة أو امل
، ٱْلُوْسَطى لفظ اختيار الصالة مانعة لذلك الغلّو، حمّفزة على االعتدال والتوّسط، ولعّل يفاملداومة على 

 دعوة إىل ذلك.  إشارة ضمنّية فحواها 18رغم اختالف العلماء بشأن عالقتها يصالة العصر أو الصبح،
اآلايت ْبر زّخار، يكشف عن فرادة النّص القرآيّن، وال تنقطع  هذه وخالصة القول أّن اإلْبار يف روابط

 مرامي النظر فيه.
  

 املثال الثاين: تناسب فواتيح السورة وخواتيمها:

ويعّده العرب من وجوه  يعّد هذا النوع من أمجل وأوضح أنواع الرتابط وأكثرها بروزا يف القرآن الكرمي،
قانون حيكم  بل إّن هذا النوع من التناسق البالغة يف الكالم، إذ ُيستحسن أن يتناسق مطلعه وخامتته،

، ابستثناء السور القصرية اليت يغلب عليها موضوع كّلها  البنية النّصية والداللّية والسياقّية للسور القرآنّية
قصار السور، فال ضرورة عندئذ للبحث عن عالقة البداية  لة منواحد ظاهر يُؤدمى معناه يف آايت قلي

 سورة املؤمنون اسب الظاهر بني افتتاحنالت إدراكه، مثل ابلنهاية.  ومن هذه األمثلة ما ال يعسر

                                                           

18 انقسم العلماء حول معنى الصالة الوسطى بين فريقْين، أحدهما يقول إّنها صالة الصبح،وبه أخذ الجمهور، لحديث عائشة، واآلخر يعتبرها 

ص اقوال العلماء في هذه املسألة، يمكن زيارة املوقع اسما لصالة العصر، لحديث ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم. للتعّرف 
ّ
على ملخ

 التالي:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=308275  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=308275
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ئِت بُداملبيّن على املقابلة بني ضّدين، كما يالحظ املفّسرون، ومنهم  أبو السعود: "  ،واختتامها
ؤمنني وُختمْت بنفِي الفالِح عن الكافرينَ "19:

ُ
 السُّورُة الكرَيُة بتقريِر فالِح امل

1املؤمنون  ﴾ َقْد َأفْـَلَح ٱْلُمْؤِمُنونَ  ﴿  

 فانظر إىل هذا الشمول والتناسق الذي عرّب عنه الزخمشرّي بقوله: "فشّتان ما بني الفاحتة واخلامتة".20

ومن أمثلة هذا النوع من التناسب، الذي صّنف فيه السيوطي رسالة خُمتصرة بعنوان "مراصد املطالع يف 
القصص، إذ يربز فيها بعد التأّمل والتدبّر، تناسب املقاطع واملطالع"، ماهو أدّق وأخفى، مثل سورة 

 خيط رابط بني بدايتها وخامتتها:

 ،وعد هللا أّم موسى برّده إليهامنذ والدته، إذ  انب من قّصة موسى عليه السالمو ففي أّوهلا عرض جل
            :                                                       بعد أن أوحى إليها إبلقاءه يف اليمّ 

َنآ ِإىَلٰ أُمِّ ُموَسٰى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفأَْلِقيِه ِِف ٱلَيمِّ َواَل خَتَاِِف َواَل حتَْ  ﴿ َزينۤ َوأَْوَحيـْ
 ﴾ َوَجاِعُلوُه ِمَن ٱْلُمْرَسِلنيَ  ِإَّنَّ رَآدُّوُه ِإلَْيكِ 

القصص 
7 

تستعرض السورة أحدااث يف حياته، وقد بلغ أشّده، وبعد إيفاء هللا بوعده إبنقاذ موسى ورّده إىل أّمه، 
هللا أبنّه . ومن الالفت أيضا إثبات ، بعد أن خشي من األذىخروجه مهاجرا من موطنهمن أبرزها 

                                                                                                 لذين استضعفوا ابلنصر والتمكني:وعد ا

، وفيه ملسو هيلع هللا ىلص، فاخلطاب موّجه للرسول اواملتأّمل يف آخر السورة جيد هذْين املعنينْي قد عاودا الظهور فيه

                                                           

 19 تفسير أبي السعود/إرشاد العقل السليم  154/6  

20 الكشاف: 207/3، من الواضح أن" تعليق الزمخشري حول التناسب البديع بين أّول وآخر السورة قد نال إعجاب املفّسرين، من بعده، 

   ، 2/485، تفسير النسفي:  23/300فتناقله كثير منهم.  نجد ذلك مثال في: تفسير الرازي/مفاتيح الغيب  

 

َا ِحَسابُهُ ِعنَد رَبِِّه  ﴿ املؤمنون  ﴾ِإنَّهُ الَ يـُْفِلُح ٱْلَكاِفُرونَ َوَمن َيدْعُ َمَع ٱَّللِم إِلَـًٰها آَخَر الَ بـُْرَهاَن لَهُ بِِه فَِإَّنم
117 

َها ﴿ ىِن ِمَن ٱْلَقْوِم ٱلظماِلِمنيَ  َفَخَرَج ِمنـْ القصص  ﴾ َخآئِفاً يـَتَـَرقمُب قَاَل َربِّ جنَِّ
21 
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والوعد نفسه حيمل بعد أن خشي من أذى قومه، ، ووعد له برّده إليه، ملوطنههبجرته تسلية أيضا 
 التبشري ابلنصر والتمكني:

، جيُد  َلَرآدُّكَ  مث يف أواخرها، فـََرَدْدََّنهُ ، رَآدُّوهُ يف أّول السورة:  العبارات املعرّبة عن هذا الرّد  واملتأّمل لتكرار
، ظهر االنسجام بني البداية والنهاية، فإذا طبقنا الفهم التناسيّب للسورةدليال واضحا على هذه العالقة.

يف بداية النبّوة يف حمنته مع أذى  ملسو هيلع هللا ىلصاللتنْي ختدمان يف تظافر عجيب غرضا واحدا، وهو مواساة الرسول 
املشركني وصّدهم، إذ اتفق مجهور العلماء أّن ذلك َيّثل أحد أهّم مقاصد القصص يف القرآن. ومن 

ومتحورت حوله، فكأّن هللا تعاىل يصرّب النيّب على ما يلقاه أجل هذا انصّبت السورة على هذا اهلدف 
ذلك ابستعمال  من أذى بتذكريه مبا أنعم به على موسى من رّده إىل أّمه، ونصرته، بل ويؤّكد القرآن

اليت تثبت الوقوع، فكأّن اخلطاب  فـََرَدْدََّنهُ  والفعلّية اليت تدّل على الثبوت والدوام رَآدُّوهُ الصيغتني االمسّية 
اإلالهّي الضميّن للسورة إىل الرسول هو: كما رددان موسى إىل أّمه، وأجنيناه من املوت على يد فرعون، 
مّث أجنيناه من حمن متالحقة مصاحبة للرسالة، فلتطمئنم ـ ايحمّمد ـ ولتقرم عيُنك، فسنرّدك الحمالة إىل 

  القّصتنْي. مسّية جمّددا توكيدا لألمر. واهلجرة قاسم مشرتك آخر بنيموطنك، ولذلك ظهرت الصيغة اال

وهو كما أسلفنا متعّدد الصور، واخرتت منها نوعني: أّوهلا التناسب العاّم بني التناسب بني السور: 
 السور واثنيهما التناسق بني هناية السورة وبداية الليت تليها.

:  التناسب بني فواتح السور املثال األّول:  

 أتّمل معي مْطلع هاتنْي السورتنْي:                                                       

 الّنساء سورة سورة احلج
  ِبْسِم اَّللِم الرممْحـِن الرمِحيمِ 

ِإنم زَْلزََلَة ٱلسماَعِة َشْيءٌ  ٰٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ٱتَـُّقوْا رَبَُّكمْ ﴿
  1  ﴾َعِظيمٌ 

ٱلمِذى َخَلَقُكْم  ٰٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ٱتَـُّقوْا رَبَُّكمُ  ﴿
َها  َوَبثم  َزْوَجَهامِّن نـمْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاالً َكِثرياً َوِنَسآًء َوٱتـمُقواْ ٱَّللمَ ٱلمِذى  ِمنـْ

ۤ أَْعَلُم َمن َجآَء بِٱهْلَُدٰى َوَمْن ُهَو ِِف َضاَلٍل  َلَرآدَُّك ِإََلٰ َمَعادٍ ِإنم ٱلمِذى فـََرَض َعَلْيَك ٱْلُقْرآَن  ﴿ ُقل رميبِّ
 ﴾ مُِّبنيٍ 

28/85 
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َوٱأَلْرَحاَم ِإنم ٱَّللمَ َكاَن َعَلْيُكْم َتَسآَءُلوَن ِبِه 
 1 ﴾ َرِقيباً 

يقف القارئ احلصيف للقرآن الكرمي عند مقارنة بعض السور ـ  أوشيء منها ـ ابلبعض اآلخر، على 
دالئل واضحة جلمال التناسب بينها، خاّصة إذا اشرتكت يف أمر أو أمور، تدعو الباحث إىل عقد تلك 

ثال تفّرد سورتنْي املقارنة. ومن أظهر األمثلة على ذلك ما يتعّلق بفواتح السور، فمن يتأّملها يالحظ م
فقط، يف القرآن كّله، ابفتتاحهما ابخلطاب العاّم املوّجه إىل الناس قاطبة ودعوهتم لتقوى هللا، بواسطة 
أسلوب النداء بعبارة: ﴿ ٰٰيَيُـَّها ٱلنماُس ٱتـمُقواْ َربمُكْم ﴾، ومها النساء واحلّج. ويتبنّي بينهما انسجام عجيب 
مبيّن على املقابلة الدالليّ ة بني سياق الدنيا من انحية وسياق اآلخرة من انحية أخرى. فبينما ٰييت األمر 
اإلالهّي ابلتقوى يف سورة النساء مرفوقا بذكر التناسل واألرحام والوالدة، وهي متّثل البداية يف حياة 
اإلنسان، فإّن نفس ذلك األمر يرد يف سورة احلّج يف إطار مرفوق إبحدى عالمات اآلخرة وهي الزلزلة، 
وكأّن هللا تعاىل يشري هبذا الشمول إىل البشر: أن اتقوين يف الدنيا كي تُقوا أنفسكم هول يوم الزلزلة، 
وألمهّية فحوى هذه الرسالة اإلالهّية جلميع البشر، فقد انسب أن يُوّجه اخلطاب هلم مجيعا، ال خيّص 
فقط املؤمنني منهم. فياله من تناسب معنوّي عجيب، بني بداية اإلنسان وهنايته، واحلياة واملوت، والدنيا 
 واآلخرة.                                                                                              

 املثال الثاين: التناسب بني خامتة سورة وفاحتة اليت تليها: 

ويعكس هذا الضرب من التناسب يب السور أمرْين يستحّقان الذكر: فتعّلق هناية سور ة ببداية ما بعدها 
ـ أاّي كان وجه هذا التعّلق ـ يبنّي من انحية ما يوليه القرآن من اهتمام ابلغ ابسرتسال الكالم وانسيابه، 
وتعّلق ببعضه ببعض من خالل إحكام النظم، وهو ما يعّده العرب من البالغة يف البيان. وفضال عن 
ذلك، يكتسب هذا النوع من االرتباط درجة عالية من األمهّية واحلساسّية فيما يتعّلق بعلوم القرآن، إذ 
هو َيّثل ـ بوجه من الوجوه ـ حّجة علمّية تستحّق النظر، عندما يتعّلق األمر بعلم ترتيب سور القرآن. 
وهي موّجهة لكّل من القائلني ابالجتهاد يف ترتيبها من علماء املسلمني، وكذا للذين يبذلون جهودا 
حثيثة للتشكيك يف الرتتيب املصحفّي للسور، والبحث عن أيّة عالمات قد تلّمح إىل ترتيب غريه. 
وحيفل القرآن الكرمي هبذا النوع من الرتابط الذي َيكن التماسه يف هناية سورة وبداية أخرى، وقد يظهر 
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حينا وخيتفي آخر، وقد تتعّدد أوجه االرتباط وختتلف فتكون نّصية، أو لفظّية أو معنويّة، أو سياقّية، أو  
كّل ذلك جمتمعا، مع حمافظة كّل سورة على طابعهه اخلاّص املمّيز هلا عن ابقي السور. وال يّتسع اجملال 
يف هذا املقام للتعّرض للعدد الوفري من األمثلة اليت يعّج هبا القرآن حول هذه الظاهرة، لذلك سأورد 
 نّصا جامعا ألمثلة عديدة، أحسبه يفي ابلغرض، أورده السيوطّي يف اإلتقان:                              

وهذا الرماِجُح َكَما َسَيْأيت َوِإَذا اْعتَـبَـْرَت اْفِتَتاَح ُكلِّ  َوُهَو َمْبيِنٌّ َعَلى َأنم تـَْرتِيَب السَُّوِر توقيفيّ [قـُْلُت ...]"
َلَها َكاْفِتَتاِح ُسورَِة   ،مُثم ُهَو خَيَْفى اَتَرًة َوَيْظَهُر ُأْخَرى ،ُسورِِه َوَجْدتَُه يف َغايَِة اْلُمَناَسَبِة ِلَما َخَتَم بِِه السُّوَرَة قـَبـْ

نَـُهْم  ﴿اأْلَنـَْعاِم اِبحْلَْمِد فَِإنمُه ُمَناِسٌب خِلَِتاِم ُسوَرِة اْلَماِئَدِة َمْن َفْصِل اْلَقَضاِء َكَما قَاَل ُسْبَحانَُه  َوُقِضَى بـَيـْ
فَِإنمُه ُمَناِسٌب خِلَِتاِم َما  ،أَْيًضا ﴾احْلَْمدُ ﴿َكاْفِتَتاِح ُسوَرِة فَاِطٍر بِـ ،﴾ٱْلَعاَلِمنيَ  بِٱحلَْقِّ َوِقيَل ٱحْلَْمُد َّللِِم َربِّ 

َلَها ِمْن قـَْولِِه  نَـُهْم َوبـَنْيَ َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل أبَِْشَياِعِهْم مِ ﴿قـَبـْ فـَُقِطَع ﴿ وََكَما قَاَل تـََعاىَل: ﴾لُ بْ ن قَـ َوِحيَل بـَيـْ
وََكاْفِتَتاِح ُسورَِة احْلَِديِد اِبلتمْسِبيِح فَِإنمهُ ُمَناِسٌب خِلَِتاِم  ،﴾َداِبُر ٱْلَقْوِم ٱلمِذيَن ظََلُمواْ َوٱحلَْْمُد َّللِِم َربِّ ٱْلَعاَلِمنَي 

رَاطَ ﴿ِإىَل  ِإَشاَرةً  ﴾ْيَب فيهامل َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَ ﴿وكافتتاح اْلبَـَقَرِة ِبَقْولِِه  ،سورة الواقعة من األمر به  ﴾الصِّ
رَاَط املستقيم﴿يف قـَْولِِه  رَاُط ﴾اْهِداَن الصِّ رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِقيَل هَلُْم َذِلَك الصِّ َكأَنـمُهْم َلمما َسأَُلوا اهلَِْدايََة ِإىَل الصِّ

ىًن َحَسٌن َيْظَهُر ِفيِه اْرتَِباُط ُسورَِة اْلبَـَقَرِة اِبْلَفاحِتَِة َوُهَو يـَرُدُّ َوَهَذا َمعْ ، المِذي َسأَْلُتُم اهلَِْدايََة إِلَْيِه ُهَو اْلِكَتابُ 
ياَلِف قـَُرْيشٍ ﴿ ُسَؤاَل الزمخَمَْشرِيِّ يف َذِلَك َوأَتَممِل اْرتَِباَط ُسوَرة ِبُسوَرِة اْلِفيِل َحّتم قَاَل اأْلَْخَفُش:  ﴾إِلِ

 21﴾فَاْلتَـَقطَُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّا َوَحَزانً  ﴿ِه اتَِّصاهُلَا هِبَا ِمْن اَبِب قـَْولِ 
    هذه اللمحة السريعة حول التناسب إىل النقاط التالية:خنلص يف هناية خالصة مبحث التناسب: 

يُعترب علم التناسب القرآين، املعروف بني الباحثني حتت مصطلح علم املناسبة/املناسبات، من أجّل  ۞
وأدّق علوم القرآن الكرمي، الليت تكشف جانبا هاّما من إحكام نظمه وتناسبه مع أرقى فنون البالغة 

ء، وهو بذلك منفتح على املناقشة العربّية. وهو علم اجتهادّي توفيقّي مبيّن على الرأي والدليل واالستقرا
و أّن أوجه االئتالف والتناسق بني واألخذ والرّد. وما يزيد هذا العلم تشويقا وإاثرة للفضول العلمّي، ه

، لبذل اجلهد وإعمال العقل أجزاء القرآن تبدو مرّة وختتفي أخرى، فهي دعوة قرآنّية ملن أراد أن يتدبّر

                                                           

 21 البرهان  38/1
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فيما أشكل من املناسبات،  على أن يكون ذلك مبنأى عن التكّلف أو التعّسف أو حتميل النّص ما ال 
       سياقّية أو داللّية أو لفظّية أو َنو ذلك من أصناف القرائن.حيتمل من معان مسقطة، دون قرينة 

وأوائل املفّسرين مثّ  ملسو هيلع هللا ىلصَّنا هذا العلم عرب التاريخ اإلسالمّي تدرجيّيا، فبدأ يف إشارات قليلة للرسول  ۞
 رون بداية منحتّول إىل شذرات عند املفسرين بربطهم بني سياق اآلي، مّث تفّطن إليه العلماء واملفسّ 

مث استحال علما  ، مثل الزخمشري والرازي،، فأضحى حاضرا يف تفاسريهماهلجرّي وما يليه القرن الرابع
من علوم القرآن ومبحثا ابرزا من مباحثه على يد الغرانطي والبقاعي، الذْين هلما الفضل يف استقالله، 

ة الثانية منها، بعد أسباب والسيوطي من تلك العلوم، بل  إّن األّول جعله يف املرتبفعّده الزركشي 
                                                                                                 النزول.

اب القرآين ، مدى بالغة اخلطية بعلم املناسباتمع العلم والدرا أو الباحث، ومن هنا تتوّضح للقارئ ۞
فّن ال يتذّوقه ـ على ما أرى ـ إاّل من كان عاملا أبسرار اللغة ودقائق  ، وهويف الكالميف مراعاة االتساق 

البالغة، فحينئذ ينقشع ما قد يبدو للقارئ املتعّجل تشّتتا يف املعاين، أو تكديسا للدالالت على غري 
نظام دقيق معلوم، وهو زعٌم اشُتهر خاّصة بني عدد من املستشرقني22، وقد آن أوان مراجعته يف ضوء 

اليت مل يقع بعد دراستها أو التعّمق  ،دراسات اإلسالمّية احلديثة املعّلقة بعلوم القرآن والبالغة العربّيةال
. وأقرتح أن يكون مبحث التناسب القرآيّن ، مبا هي به حقيقةٌ فيها عند أهل االختصاص يف العامل الغريبّ 

لنظر يف بعض القضااي إلعادة ا أحد هذه الطرائق، اليت تستحّق االهتمام، وتصلح أن تكون منهجا
الدراسات القرآنّية.                                                                                جمالالبحثّية يف   

فال َيكن للعامل أو املفّسر التصّدي أبصناف  أخرى من علوم البالغة والقرآن، مبحث التناسب  يرتبط ۞
أسرار البالغة العربّية، والوقوف على أبواهبا، ألهّنا توّضح وجوه العالئق بني الكلمات له، دون تذّوق 

 ، واجلمل، وتبلغ أبلغ صورة هلا يف القرآن الكرمي. ولذلك اعتربه العلماء وجها من وجوه اإلعجاز القرآين
                                                          وانظر إىل الرازي معّلقا على آخر سورة البقرة:

                                                           

22 الحقيقة أّن هذه املزاعم قد بدأت منذ بدباية االستشراق ، ومازال لبعضها أثر يترّدد اليوم، نجد ذلك  مثال عند نولدكه في كتابه "تار يخ 

 القرآن"  أو كتابه "مالحظت نقدّية حول لغة القرآن وأسلوبه".
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ْعِجٌز ِْبَْسِب َفَصاَحِة َوَمْن أَتَممَل يف َلطَاِئِف َنْظِم َهِذِه السُّوَرِة َويف َبَداِئِع تـَْرتِيِبَها َعِلَم َأنم اْلُقْرآَن َكَما أَنمُه مُ "
ِم آاَيتِِه، َوَلَعلم المِذيَن قَاُلوا: ِإنمهُ ُمْعِجٌز ِبَسَبِب ُأْسُلوِبِه أَْلَفاِظِه، َوَشَرِف َمَعانِيِه، فـَُهَو أَْيًضا ِبَسَبِب تـَْرتِيِبِه، َوَنظْ 

َتِبِهنَي  َر ُمنـْ رِيَن ُمْعِرِضنَي َعَلى َهِذِه اللمطَاِئِف َغيـْ هِلَِذِه اأْلَْسرَاِر َولَْيَس أَرَاُدوا َذِلَك ِإالم َأيّنِ رَأَْيُت مُجُْهوَر اْلُمَفسِّ
                                                                        :اْلَباِب ِإالم َكَما ِقيلَ اأْلَْمُر يف َهَذا 

َغرِ  ْنُب لِلطمْرِف اَل لِلنمْجِم يف الصِّ "                               َوالنمْجُم َتْسَتْصِغُر اأْلَْبَصاُر ُصوَرتَُه ** َوالذم  

حبة أمام أبواب جديدة يف مبحث اإلعجاز، لعّل من أمّهها ما يتعّلق ابلتناسب وهذا يفتح اجملاالت ر 
البالغي واالتساق البياين داخل النّص القرآينّ ومكّوانته، وما يستتبعه ذلك من أتّمل يف النظم والرتتيب.  

احلديثة، خاّصة منها اليت تقّدم  لدراسات القرآنّيةعلمّية ل ويصلح أن يكون ذلك يف إطار مناقشة
أو تداخل املعاين داخل القرآن الكرمي.                                              أطروحات نقديّة لرتتيب السور،  

َيكن تلخيص أهّم القواعد اليت يقوم عليها هذا العلم ـ على ما أرى ـ يف جماالت أربعة، ذات أطراف  ۞
ّثل املبادئ األساسّية ملفهوم التناسب يف القرآن، وقد ييّسر هللا تعاىل ـ يل أو لغريي  من ثنائّية متقابلة، مت

     التايل، وأطرحها للتفّكر والنقاش: رسمال، إن شاء. أخّلصها يف الالباحثني ـ التعّمق فيها يف مستقب
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 املبادئ الثنائّية األربع لعلم التناسب القرآين:

 
البّد من إشارة أخرية إىل فوائد استقصاء مظاهر التناسب يف القرآن الكرمي، ففضال عن أمهّيته يف ۞

، فهو يسند املؤمن يف حقل التفسري، ألنّه يساعد املفّسر على استجالء معانيه، خاّصة ما ُيشكل منها
ترتيب األحكام، والقصص، ومقاصد  جمال حفظ القرآن الكرمي، وفهم النسق القرآين، ومعرفة احلكمة من

ومن أعظم فوائده كذلك التعّرف على دقائق البالغة القرآنّية يف  القرآن، وغري ذلك من أمور الدين.
أهبى صورها، وفهم ما يتسرّت وراء كّل استعارة أو كناية أو تشبيه، أو جماز، أو طباق، أو تقدمي، أو 

تقال، أو غري ذلك ممّا ال حُيصى من فنون البالغة، من تناسب أتخري أو إجباز أو إطناب أو التفات أو ان
، الذي اعتربه العلماء تدبّر القرآنمع املعىن، وتناسق مع املبىن. وأحسب أّن ذلك من أشرف أضرب 

. وهذا ما َيّهد الطريق الستكشاف هذا املفهوم يف القرآن الكرمي يف جولة أشرف غاية لعلم املناسبات
مفهوم التناسب  ما سبق طرحه منيت تناولته، اليت ستكون لنا معها وقفات، يف إطار مع بعض اآلايت ال

                                 ، ومع ربط ذلك مبفهوم جامع أطلق عليه اسم " التدبّر البياين". القرآينّ 

                                  

الرتكيب

بوالرتتي

املبىن

واملعىن

االختالف 
واالئتالف

املقام 
واملقال

 التناسب
 القرآين



التناسب وآيات التدّبر                                                                              خالد رضوانيملسات من بالغة القرآن: بين مفهوم   

  

 

 24 

للقرآن الكرمي"التدبّر البياين" "القراءة التدبّريّة" و. 2  

ن كتاب هللا عّز وجّل أبحد ، ابآلية أو الطائفة من اآلي ممن املؤمنني َيّر  من أكرمه هللا من خلقه
بتالوته وحفظه، اجملتهد يف جتويده وقراءاته، القاّر عينًا ابليسري من ظاهر  املتعبِّد إّما مرور :طريقنْي 

دّقق املتدبّر  الذي يكرمه هللا مبا قد تفسريه، احملروم من استكناه ِحَكمه واستقصاء 
ُ
تعابريه، وإّما مرور امل

أقرتح تسميته ـ جمازا ـ "ابلقراءة التدبّريّة"23، اليت يصطحب فيها القلبَ  العقلُ ، ويقرتن فيها الذهن 
ة ابللسان، فال يغادر هذا القارئ املتدبّر صغرية وال كبرية من مالمح القرآن اإلعجازيّة، وخصائصه الدينيّ 

و الثقافية وغريها، إالّ أو أفانينه البالغّية والصوتية والداللّية، وإشاراته العلمّية و التارخيّية أالتفسرييّة، 
نور أسرار واستكشف من خالهلا بصيصا من  أمعن فيها النظر، وأعمل فيها الفكر والسمع والبصر،

من العلماء القدامى واحملدثني، ه ـ بكّل ما فيـ   هذا الكتاب، الذي حرّي 
                                                                                                            والباحثني.

ولعّل هذا ما يقودين يف هذا املقام إىل التوّقف عند بعض األبعاد الالفتة يف مفهوم التدبّر  القرآين، 
احملوريّة هلذه الدراسة،  وهي التوكيد على متانة العالقة بني فهم الظواهر الرتباط ذلك إبحدى الغاايت 

وأوجز أهّم تلك  .من جهة أخرى واخلصائص اللغوية العربّية من جهة،  وفهم النّص واخلطاب القرآين
                     :                                                            األبعاد يف النقاط التالية

َيّثل  ابعتباره ۞ لقد أسهب أهل العلم قدَيا وحديثا يف العناية بتعريف املقصود ابلتدبّر يف القرآن الكرمي 
مقصدا عامًّا فيه، ولئن اتفق مجهور أهل اللغة و املفسرين عاّمة، مثل الطربي و الزخمشري والبقاعي وغريهم، 
على أّن معناه اللفظي  َيكن حصره بقول ذكره الرازي يف تفسريه: "التدبري والتدبّر: عبارة عن النظر يف 
عواقب األمور وأدابرها"24، فقد أضافوا ملسات طريفة على املفهوم االصطالحي املقصود يف التفسري 
                                                           

23  ال أعلم بالضبط إن كان لي قصب السبق في استعمال عبارة: "القراءة التدّبرية" للقرآن الكريم، وأرجح أن يكون  قد سبقني إليها 

كثير من العلماء والباحثين اّصة في مجال الدراسات التفسيرّية. وعلى أّية حال، فاألهّم  من األسبقّية هو فهم هذا املصطلح 

قة بعلوم القرآن الكريم في املستقبل إن شاء هللا، وهو حقيق   بمزيد 
ّ
املستحدث، الذي أحسب أن يكون  ذا شأن في الدراسات النتعل

  من البحث والتعريف والتأصيل، خاّصة إذا ما ربطه الباحث أو املفّسر بمستجّدات العلوم اللغوية واإلنسانية الحديثة.

 24 مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  10/ 151 

. 
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وعلوم القرآن، لعّلي أستعري يف هذا املقام بعضا من أبلغها. نالحظ أّوالً  ربط التدبّر عند كثري منهم 
مبفاهيم مثل التأّمل والتفّكر، وهي عملّيات عقلّية، تبدأ ابملالحظة ومتّر ابلتحليل العقلي و تنتهي إىل 
نتائج معلومة، و َلْو مل يكن هذا الطابع العقلي مقصودا وغالبا، ملا أمر هللا تعاىل املشركني واملنافقني 
ابلتدبّر، إذ هو خياطب فيهم العقل قبل الروح، ألهّنم ليسوا مؤمنني ابإلسالم، وطريقهم األقرب إىل 
اإلَيان هو االستدالل العقلّي ابلتأّمل يف اإلشارات الكونّية الّدالة على اخلالق. وال يُفهَمّن من ذلك أّن 
تدبّر املسلم للقرآن خيتلف عن ذلك كثريا، فقد أبرز الزخمشري يف تفسريه أّن املقصود بقوله تعاىل: 
بـمُرۤوْا آاَيتِهِ ﴾ ]ص/اآلية 29[ هو: "التفكر فيها، والتأّمل الذي يؤّدي إىل معرفة ما يدبّ ر ظاهرها  ﴿لَِّيدم

من اقتنع بظاهر املتلّو، مل حيل منه بكثري طائل، وكان  من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة، ألنّ 
مَ ثله كمثل من له لقحة درور ال حيلبها، ومهرة نثور ال يستولدها"25، فكأنّه هبذا املعىن عبارة عن تفكيك 
 للظاهر واستجالء لباطن األمر واحلكمة من األشياء. وقد ربط املفسرون بني التفسري من جهة والتدبّر

وهلم يف ذلك  أو ما يساعد عليه، الستنباط ما قد يزيد عن التفسري،بصفته يقود  من جهة أخرى،
ع القطان بدلوه يف هذا املوضوع، وفصل بني املفهومني األستاذ منّا قد أدىل يضاحا لألمر فإأقوال، و 

 منك يُطلبَ  أن َُيكنُ  ال إذ الَفْهِم، بعدَ  أتيت التمدبُّرِ  مرحلةَ  أنم  واألصلُ " وأجلى العالقة بينهما بقوله:
 فيما يكونُ  التمدبُـّرَ  وأنم  مطلقاً، معناهُ  يُفَهمُ  ال ما القرآنِ  يف يوجدُ  ال أنمه يعين وهذا تعِقُله، ال كالمٍ   تدبُـّرُ 

يتعلمقُ  ابلتمفسرِي؛ أي أنمه يتعلمقُ  ابملعىن املعلوِم."26  ويشري الباحث األستاذ انيف الزهراين يف دراسة فريدة 
يعّرف التدبّر  فهو ،السياقله هبذا اإلطار إىل تعريف دقيق أحسبه أقرب ما يكون ملا أقصده يف هذا 

أبنّه: "التأمّ ل يف معاين اآلايت التفسريية واالستنباطية بقصد معرفة احلق فيها، واالنتفاع به علماً وعمالً ، 
 وفهم هذا املعىن يتوقف على بيان جوانب منه:                                                          

                                                           

 
 
 
  

  25 الكشاف  90/4

  26 مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر 87



التناسب وآيات التدّبر                                                                              خالد رضوانيملسات من بالغة القرآن: بين مفهوم   

  

 

 26 

"فالتفسري هو املعىن املباشر للفظ،  و االستنباط هو املعاين التالية والتابعة للمعىن املباشر واملتعلّ قة به بنوع 
عالقة، وهذه االستنباطات بطبيعتها متفاوتة يف القرب والبعد والوضوح 
 واخلفاء."27                                                                                                           

عالقة  ل كأهّناعالقة آتلف وانسجام وتكامل، ولنقعالقة التدبّر ابلتفسري  أنّ  وخنلص من هذا القول إىل
يلج بصاحبه إىل  ابملعىن التفسريي السطح ابلعمق، فإن كان التفسري كاشفا لظاهر املعىن، فإّن التدبّر

فريبط  . أّما اخلطاب املوّجه لغري املؤمنني،من استنباط ما قد يكون خافيا املؤمن مرحلة أخرى متّكن
ا يكون ظاهرا  للعيان لكن خافيا على البصرية. ويربز هذا املعىن األخري على وجه اخلصوص مب التدبّر

يف خطاب القرآن الكرمي للمشركني واملنافقني ودعوهتم إىل التدبّر بصور شّّت، منها دعوهتم للسري يف 
األقوام واألنبياء، أو ضرب  األرض والتفكر يف اخللق واخلالق، وكذا اإلخبار عن قصص من سبقهم من

                                                                                                              وغري ذلك. األمثال،

ال يعسر على من يتأّمل القرآن الكرمي أن خيلص إىل حقيقة عقلّية، يصّدقها حتليل اآلايت املتعّلقة ۞
وضوع وكذا القرآُن كّله، وتتلّخص يف أّن الدعوة إىل التدبّر، ال ختّص خصوم اإلسالم من املشركني هبذا امل

بذلك. ومن األدلّة  ملسو هيلع هللا ىلص ، املأمورين مع النيبّ املؤمنني كذلك  ل، بل إهّنا متتّد لتشمأو املنافقني دون غريهم
بـمُرۤواْ آاَيتِِه َولِ  ﴿ :على هذا الشمول تعّدد وجوه القراءات املتعّلقة ابآلية الكرَية ، ﴾يَـَتذَكمَر أُْوُلو ٱألَْلَبابِ لَِّيدم

 كما يالحظ الطربي فيقول:
بـمُروا﴿واختلفت القرّاء يف قراءة ذلك، فقرأته عامة القراء: " ابلياء، يعين: ليتدبر هذا القرآن من  ﴾لَِيدم

بـمُروا آايته" ابلتاء، مبعىن: لتتدبره أنت اي  أرسلناك إليه من قومك اي حممد. وقراءة أبو جعفر وعاصم"لَتدم
فالتدبّر  28."حممد وأتباعك. وأوىل القراءتني عندان ابلصواب يف ذلك أن يقال: إهنما قراءاتن مشهوراتن

يل أسئلة قد  ترتاءىهبذا املعىن دعوة قرآنّية عقلّية شاملة جلميع البشر، وانطالقا من هذه املالحظة، 
إذا كان  للنقاش. تبدو مستغربة عند بعضهم، لكيّن أطرحها هنا من ابب االستنتاج العلمّي، وأتركها 

النّص وأقوال العلماء، أفال يصبح تدبّر القرآن مستحّبا للمسلم من الناحية الشرعّية، حسب ظاهر 
                                                           

 27 تدّبر التدّبر: نايف الزهراني، الرابط:

https://vb.tafsir.net/tafsir12224/#.W_7YdttKjIV   

 28 تفسير الطبري  21 /190
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أوضح من أن ُيستدّل  وفوائدها إىل القراءة التدبّريّةاليوم فرضا، أو يكاد يف عصران احلايّل؟ فاحلاجة 
مّث إذا كان التدبّر عملّية  عليها، خاّصة عند أهل االختصاص يف العلوم الشرعّية وعلوم القرآن الكرمي.

الحظة واالستقراء، أفال يُعترب االنتباه إىل مجيع الظواهر البيانّية والبالغّية ذات صبغة عقلّية، قائمة على امل
أراين املتعّلقة ابللغة القرآنّية لوان من ألوان التدبّر املطلوب يف عصران عند من يتصّدى لدراسة كتاب هللا؟ 

، سواء ات القرآنّيةمن أنصار هذا الرأي، وأدعو إىل أن يصبح هنجا اثبتا يف الدراس ـ على أيّة حالـ 
 ونيهتمّ ممّن  ،ملستشرقنياب خاصّ يتعّلق إليهم يتوّجه تساؤل علمّي تعّلق األمر ابملسلمني أم بغريهم. و 

ل: يصف أمران به ديننا من االحرتام والعدبدراسة القرآن الكرمي، وأخاطبهم يف هذا املقام ابلطبع مبا 
ين اخلطاب القرآ قراءةالقرآن رسالته بصالحها لكّل زمان ومكان، فهل وقع التفكري مثال يف إمكانّية 

ات على بعض االطروح الذي حيمل دعوة للتدبّر، على أنّه أيضا ـ بوجه من الوجوه ـ  رّد قرآيّن الفت
اتريخ الدراسات القرآنّية االستشراقّية  شبهة التنافر أو التناقض اليت ما تزال مسة غالبة يفونفي ل احلديثة،

، خاّصة إذا ما أخذان جديرا ابلنقاشيبدو هذا السؤال حقيقا ابلطرح،  ؟اليوم االستشراق إىل منذ نشأة
آخر مفاده أّن القرآن من عند هللا، وليس من عند أحد من قرآيّن بعني االعتبار ربط تلك الدعوة برّد 

مل  ألّن العمل البشرّي حمكوم ْبتمّية وقوع النقصان والتخالف فيه.. ملسو هيلع هللا ىلصخلقه، مبا فيهم الرسول الكرمي
 عمال علميّا منها خاّصة ـ القرآنّيةعاّمة ـ و  ، يف الدراسات االستشراقّيةومراجعيت أجد ، على حّد علمي

 فلعّل األمر يتغرّي يف قادم السنني. خاّصا هبذا التساؤل، خالصا
نخلص إىل أهّنا، وإن تشاهبت يف ظاهر لولنتأّمل اآلن اآلايت اليت فيها تصريح بقيمة التدبّر،  ۞

جها بشيء و َيكن استخرا بعضها عن بعض،، تفّرق ز بسمات بيانّية وتفسرييّةمقصودها، فإهّنا تتميّ 
 ما أشار له علماء القرآن وأّكده احملدثون منهم، ـ على سبيل الذكر ال احلصر ـ  من ذلك ر.من النظ

وللمؤمنني  ،نزلت يف املنافقني من جهة والكّفار من جهة أخرى  أّن آايت التدبّر األربع يف القرآن من
أيضا وقسمها القرآن بينهم29، والالفت أهّنما فئتان معاديتان للدعوة والقرآن والنبّوة، وهذا كذلك بعدٌ  

القطّان االنتباه إىل داللة الصيغة الصرفّية للتدبّر، فهو فعل  مّناع ا يلفت األستاذكم   .يستحّق النظر
 ليدلم  التمفعُِّل، صيغةِ  على وجاءَ " بقوله: جمهد مضن لداللة الوزن "تـََفعمَل" على التكّلف وبذل اجلهد

                                                           

  29  تؤّيد التفاسير ذلك، فآيتان للمنافقين، وآية للكفار، وآية تشمل املؤمنين أيضا، ملزيد الشرح يرجى االطالع على تحليل آيات التدّبر.
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َتَدبمرِ  مرمةً  بعدَ  مرمةٍ ."30                                                                                                            
ُ
على تكلُّفِ  الفعِل، وحصولِه بعد ُجْهٍد، والتمدبُـّرُ : حصول النمظرِ  يف األمرِ  امل

                               التحليل التناسيّب لآلايت:

 اآلية األوَل:

 النساء/82 ﴾ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ ٱَّللِم َلَوَجُدواْ ِفيِه ٱْخِتالَفاً َكِثرياً أََفالَ يـََتَدبـمُروَن ٱْلُقْرآَن  ﴿
ربط اآلية بسياقها اخلاّص وما سبقها من آايت: عندما نتأّمل موقع هذه اآلية، جندها جاءت يف سياق 

، فبعد أن كشف هللا 83ويستمّر إىل اآلية  77املنافقني، الذي يبدأ من اآلية  ذّم أعمال احلديث عن
ما ال يظهرون:                                                 ملسو هيلع هللا ىلصأهّنم يبّيتون أمرا، ويضمرون للرسول   

َر ٱلمِذى تـَُقوُل َوٱَّللمُ ﴿ ُهْم َغيـْ نـْ َيْكُتُب َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزوْا ِمْن ِعنِدَك بـَيمَت طَآئَِفٌة مِّ
ُهْم َوتـَوَكمْل َعَلى ٱَّللِم وََكَفٰى بِٱَّللِم وَِكيالً   ﴾َما يـُبَـيُِّتوَن َفَأْعِرْض َعنـْ

  النساء/81

ما يدور يف خلدهم من شّك يف  وكاشفا للنيب واملؤمننيٰييت اخلطاب القرآين مستنكرا ذلك الفعل، 
القرآن والعقيدة،  كما كشفت اآلية حمور تلك الشكوك وهو أّن القرآن من عند غري هللا،31 فلّما كان 

فاوت السياق كذلك، انسب أن يرّد على شكوكهم ْبّجة عقلّية قويّة، تتمّثل يف مسّوه عن الوقوع يف الت
           فيه. يعرّب البقاعي عن هذا التالحم بني اآلايت مبّينا أوجه التناسب:  ناقض التأو  يف جودته

 ما إال يعلم ال رئيس، َوَسلممَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلمى أنّه اعتقادُ  يظهرونه ما خالف إبطاهنم سبب كان  "وملا
 من إرشاده اإلنكار وجه على ذلك عن سبب وأخفى؛ السر يعلم الذي هللا من رسول ال أظهروه،

 املعجز املعاين املتناسب القرآن هذا تدبّر وهو األمر، ويوضح الشك يزيح مبا رسالته على االستدالل
 داالً  وتعاىل سبحانه فقال إخفائها، يف اجتهادهم على خلفاايهم املظهر املخاليق، لقوى الفائت املباين،

 تدبرت: يقال لون،يتأمّ  أي ﴾رونيتدبّ  أفال﴿: منه للمعاين واالستخراج القرآن يف النظر وجوب على
 من احلق متييز من علمه يراد ما لكل اجلامع أي ﴾القرآن﴿ أمره وآخر عاقبته يف تفكرت إذا - الشيء
 وفساد القرآن معاين تعلم وجوب على دليل وهذا: املهدوي قال َيل؛ ال وهنج خيتل ال نظام على الباطل
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 ما على يتأول أن ومنع َوَسلمَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلمى النيب عن ثبت ما إال منه يؤخذ أن جيوز ال: قال من قول
 يسوغه لسان العرب، وفيه دليل على النظر واالستدالل ]...["32                                        

ويشري بن عاشور "أّن الَفاء تـَْفرِيعٌ  َعَلى اْلَكاَلمِ  السماِبقِ  اْلُمتَـَعلِّقِ  هِبَُؤاَلءِ  اْلُمَناِفِقنيَ  أَوِ  اْلَكَفَرةِ  الصَُّرَحاءِ "33، 
إنكارّي، يتناسب مع مقصد  ابستفهام اىل بُدئتْ فاملالحظ أهّنا   ،ترّد على املنافقني اآلية فضال عن أنّ 

اللوم والدعوة للتفّكر، فهذا األسلوب الذي يندرج ضمن علم املعاين خيدم مع ما يقتضيه السياق من 
لفت انتباه لعظم ما هو قادم من كالم، وهو يتناسب كذلك مع توسيع الداللة، فهو خيرب تضمينا أّن 

لتدبّر من جهة أخرى، فتأّمل اختيار هذا الضرب املنافقني مل يتدبّروا القرآن من جهة، ويدعوهم إىل ا
املخصوص من اإلنشاء الطليب،  واستعماله بصورة يتناسب هبا مع معىن اللوم والتوبيخ املتضّمن يف 

يف كونه  تتبّدى ،ضيف إىل املعىن العاّم للتدبّر خصيصة الفتةاآلية. وهي تكتسب قيمة داللّية عالية ت
، اليت يرّددها خصوم اإلسالم والقرآن ف أو التناقض  يف كتاب هللاوسيلة لدحض شبهة وقوع االختال

اب القرآين ما يزال خياطب عقول خمالفيه، فغدت بذلك لعهد، وما يزالون، وكأّن هذا اخلطمنذ ذلك ا
لكتب دعوته هلم للتدبّر ضراب من احملاّجة العقلّية. مثّ إنّه يوّضح هلم متحّداي هلم بعلّوه على ما يعرتي بقّية ا

من اختالف، وهو معىن يربز ويتجّدد بطرق وسياقات قرآنّية متنّوعة، وَيكن استقراءه من آايت كثرية، 
فاإلحكام فنفي الريب تعبري آخر عن ذلك وشبيه بذلك قوله يف مطلع سورة هود:  مثل آية سورة البقرة

بري القرآين عن هذا املعىن. مّث التفصيل ينفيان نفس الشبهة، وإن اختلف األسلوب وتنّوعت طرائق التع
يغْت بضرب آخر من أساليب اإلنشاء، وهو الشرط، الذي ص أّن األمر يتعّلق مبحاّجة عقلّية فقد اومب

املطلوبنْي يف هذا السياق، لتعّلقه ابلسبب والنتيجة  االستدالل العقلي واالستنتاجمع  يتوافق تركيبه وداللته
بني أدلّة أخرى كثرية على أّن اختيار مواقع استعمال  أي ابلشرط وجواب الشرط. وهذا دليل من

لقرآن خبط عشواء، بل خمتاٌر بعناية اباألساليب، خربيّة كانت أم إنشائّية، مثّ طلبّية أم غري طلبّية ال يقع 
                                       وانسجام املباين ابملعاين. افق املقام واملقالابستمرار تو  ودّقة، تربز

         ابإلعجاز: يف هذا السياق فربطه الزخمشري، ختالفوقد أسهب العلماء يف شرح املقصود ابال 

                                                           

  32  نظم الدرر 5ـ/339 ـ 340

  33  التحرير والتنوير 5ـ/137 
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 حدّ  ابلغا بعضه فكان ومعانيه، وبالغته نظمه تفاوت قد متناقضا خمتلفا منه الكثري لكان [...]"
 إخبارا وبعضه عنه، املخرب وافق قد بغيب إخبارا وبعضه معارضته، َيكن عنه قاصرا وبعضه اإلعجاز،

 فاسد معىن على داال وبعضه. املعاين علماء عند صحيح معىن على داال وبعضه عنه، للمخرب خمالفا
 علم إخبار، وصدق معان صحة وتناصر البلغاء لقوى فائتة معجزة بالغة كله  جتاوب فلما ملتئم، غري
 أحد يعلمه ال مبا عامل غريه، عليه يقدر ال ما على قادر عند من إال ليس أنه

 سواه".34                                                                                                

إذ يناقش املقصود  بعد آخر ، الضوء علىيف تفسريه  الراغب األصبهاين يسّلطو 
:                                                                                          "ابالختالف"  

، وما من كالم لعل فيه ﴾َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللِم َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا  ﴿إن قيل: كيف قال: "
وقد اختلف فيها الناس؟ قيل: مل يْعِن ابالختالف ما يرجع من االختالف ما يف القرآن، فما من آية إال 

إىل أحوال املختلفني، الختالف تصورهم ملعناه، أو اختالف نظرهتم، وال االختالف الذي يرجع إىل 
تباين األلفاظ واملعىن واإِلجياز والبسط، وإَّنا قصد إىل معىن التناقض، وهو إثبات ما نفى أو نفي ما 

  35زيد خارج، زيد ليس خبارج. واملخرب عنه واخلرب والزمان واملكان فيهما واحد." أثبت، َنو أن يقال:
 ويكشف الرازي عن مدلول آخر هلذه اآلية، يرتبط أيضا ابلتدبّر، فهي متّثل حّجة على صّحة النبّـّوة: 

َلى ِصحمِة نـُبـُومِة حُمَممٍد َصلمى اَّللم َعَلْيِه َوَسلمَم، إذ اْعَلْم َأنم ظَاِهَر اآْليَِة َيُدلُّ َعَلى أَنمُه تـََعاىَل اْحَتجم اِبْلُقْرآِن عَ "
َلَها اْلبَـتمَة، َواْلُعَلَماُء قَاُلوا: َداَلَلُة ا ْلُقْرآِن َعَلى ِصْدِق حُمَممٍد لو حُتَْمِل اآْليَُة َعَلى َذِلَك ملَْ يـَْبَق هَلَا تـََعلٌُّق مبَا قـَبـْ

ْخَباِر َعِن اْلغُُيوِب. َصلمى اَّللم َعَلْيِه َوَسلم  َم من ثالثة أوجه: أحدها: َفَصاَحُتُه. َواَثنِيَها: اْشِتَمالُُه َعَلى اإْلِ
 َوالثماِلُث: َساَلَمُتهُ َعِن ااِلْخِتاَلِف، َوَهَذا ُهَو اْلَمْذُكوُر يف َهِذِه اآْليَِة ]...[".36                               

هذا السياق على معىن طريف من معاين اإلعجاز وهي إخبار هللا تعاىل نبّيه عّما كما ينّبه البقاعي يف 
                                     ُيسرّه له املنافقون، ووقوع هذا الكشف يف القرآن الذي فيه يراتبون:

                                                           

 34 الكشاف 540/1 
 

 35. تفسير الراغب األصبهاني 1348/3،  ومثله في التفاسير كثير، قارن  مثال: إعراب القرآن للنّحاس 228/1 

  36 تفسير الرازي/مفاتيح الغيب 151/10
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 عند من كان  ولو﴿: قوله عليه عطف أبسرارهم، خيرب مل هللا غري عند من كان  فلو: التقدير كان  وملا"
 املعىن يف أي ﴾ كثرياً   اختالفاً  فيه لوجدوا﴿ الكفار زعم كما  - الكاملة اإلحاطة له الذي أي ﴾هللا غري

 فإذا اإلعجاز؛ يف ابلتفاوت النظم ويف بعضها، أو ابملغيبات اإلخبار يف الصدق عن والتخلف ابلتناقض
 ابلطاعة األمر ألن عالنياهتم، حيفظون كما  سرائرهم حفظوا القطعي الدليل هبذا هللا عند من أنه علموا
 بنفسه، العظيم النقص من التحرز عن عاجز املخلوق أن يفيد ابلكثري والتقيد والعلن؛ السر عند مستوٍ 

 وإفهامه - عند استثناء نقيض التايل - وجود االختالف اليسري فيه تدفعه الصرائح."37                   

بقي أن أشري إشارة أخرية إىل ارتباط اآلية ابلسورة، فسورة النساء سورة مدنّية ولذلك ورد فيها ذكر 
، الذين وجدوا فقط ابملدينة، أّما مّكة فال حاجة للمشركني فيها إبخفاء عداوهتم للنيب وإنكارهم املنافقني

ورة التدبّر مبوضوع ومقاصد سما عالقة للقرآن، وقد جاهروا بذلك. ويتبادر إىل الذهن سؤال آخر: 
ابإلشارة  ع اإلسالمي الناشئ، فهي تبدأحافلة أبحكام تنظّم أحوال اجملتمالنساء؟ املعلوم أّن هذه السورة 

إىل حكم هللا يف خلق البشر وتكاثرهم، وتتدرّج إىل الوالدين والعائلة واجملتمع فتسّلط الضوء على أحكام 
فة مثل اليتامى، وتنّبه على عدم التعّدي على حقوق تلك الفئات. النساء واملواريث والفئات املستضع

،يعينهم على فهمها. وهي أحكام مستجّدة على املؤمنني حينذاك، لذلك حتتاج كّلها إىل نوع من التدبّر
وهبذا املعىن يصبح التدبّر ال فقط عنصرا عابرا يف سورة النساء، بل هو رسالة حموريّة فيها، تتحّرر من 

تسب بعدا عاّما خياطب املؤمنني كذلك.                          اخلاّص املّتصل ابملنافقني، لتك اسياقه  

 وإذا انطلقنا من هذا االفرتاض، فيمكن على ما أرى ـ بوجه من الوجوه ـ استقراء الدعوة إىل التدبّر حّّت 
خلطاب فيها إىل كاّفة البشر، تتمّيز خبصيصتنْي: أوالمها توجيه ا من آية االستهالل. ذلك أهّنا هنا

آبية من أعظم آايته وهي خلقهم من نفس واحدة  همبتذكري  تقرن دعوهتم إىل تقوى هللا واثنيتهما أهّنا
وتكاثرهم، وبّثهم يف األرض. فالسورة منذ انطالقها حمّفزة على التذّكر والتفّكر وهي معان تتآخى مع 
 التدبّر يف حقل داليّل واحد.                                                                          
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وأّما اآلية الثانية املتعّلقة ابلتدبّر: ۞  

بـمُرواْ ٱْلَقْوَل أَْم َجآَءُهْم مما ملَْ َٰيِْت آآَبَءُهُم ٱأَلومِلنيَ  ﴿  املؤمنون/68 ﴾ أَفـََلْم يَدم

نزلت هذه اآلية يف املشركني، وهو ما يتناسب مع ورودها يف سورة مكّية. وهي الفئة الثانية اليت تتوّجه  
 إليها الدعوة إىل التدبّر.                                                                                

هذه  اشرتاك رغمفعل التدبّر قد جاء بصيغة املاضي، البالغّية أّن  النحويّة فُيالحظ فيها أّوال من الناحية
بلفظ آخر  ، بلاآلية مع سابقتها يف االستفهام االنكارّي. كما أّن القرآن الكرمي مل يُذكر ابمسه املعروف

                                                                                 هو القول. فما تفسري ذلك؟

اآلايت،  خالل ربط هذه اآلية مباسبقها من من السؤال تتأّتى هذاإلجابة على فا لمنهج التناسيبطبًقا ل
للمشركني  وهم بني يدي العذاب األخروي  السياق العاّم الذي جاءت فيه يتعّلق بتبكيت هللا أنّ يتبنّي ف

اخلطاب القرآيّن بداية من اآلية  حمورليمّثل  الذي يعود جزاء  إعراضهم عن القرآن الكرمي وجتاهلهم له،
ية موضوع البحث. مّث يتضح هذا الرتابط الحًقا إبعادة ذكر القرآن آايت من اآل بل ستّ ، أي ق62

. وبذلك يتوّضح أّوال الدليل على أنّه املقصود من لفظ "القول" 67إىل  66يف اآليتني السابقتني أي 
للتعّلق النّصي واملعنوّي بني اآلايت املذكورة،38 الذي ينجلي بواسطته سبب وقوع تصريف فعل التدبّر 

ئها على رغم احتوا بصيغة املاضي، قد جاء واألحداث يف املاضي، ذلك أّن السياق السردي هلذه املعاين
، وهو ما يفيد أتكيدا إالهّيا بتحّقق الوقوع، وكأّن ذاك املشهد أحداث متعّلقة ابملستقبل األخرويوصف 

                                                                                               رين.أمام الناظ

تتمّيز هذه اآلية عن سابقتها إبخبارها عن عذر يكّرره أقوام سابقون مع األنبياء،  إضافة إىل ذلك كّله،
وهو أتثّرهم آبابئهم األّولني وما يوافق معتقدهم. وكأّن هذا النّص القرآيّن يتوّجه للناس أمجعني عرب 

            اهلدى.أسلوب التضمني، ليحّذر من آفة التقليد، إذا كان حائال بني املرء وبني احلّق واتّباع 

ال بّد للمدّقق فيها من طرح سؤال تبادر صائص األلفاظ املستعملة يف هذه اآلية، فخأّما من انحية  
: جاء وأتى؟ "مرتادفان"إىل الذهن: ملاذا استعمل يف اآلية فعالن   

                                                           

   38 تفسير البغوي 370/3 ،تفسير النسفي  474/2
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 كثري من  أبرز من املفيد أّوال التنبيه على حقيقة أحسبها ذات أمهّية ابلغة بني يدْي هذا السؤال: فقد
، رغم  االختالف من علماء والنحوّيني و والقرآن يّ اإلسالمالبالغة والتفسري على امتداد التاريخ أعالم 

على مفهوم الرتادف، أّن اللفظة القرآنّية منتقاة على َنو دقيق خمصوص، حّّت تؤّدي معىن معّينا، هو 
ت متشاهبة مع غريها ـ فإهّنا تتمّيز عن شبيهاهتا اآلخر حمكوم بنفس الدّقة واخلصوصّية. وأهّنا ـ وإن بد

 من حيث تناسب داللتها مع أتدية معىن خاّص مطلوب يف سياق كل آية، أو طائفة من اآلايت.
إىل مثل هذا التفريق بني األلفاظ اليت تبدو يف ظاهرها  يف آيتنْي  فاملتأّمل فيها يستشف دعوة قرآنّية صرحية

متشاهبة أو متماثلة،39 ألنّ  لذلك آاثرًا ابرزة يف التفريق بني املفاهيم، وهي أيضا دعوة  ضمنّية لعدم 
، حرصا على أتدية املطلوب على وجه الدّقة. وقد أسهب يف هذا املبحث  استبدال بعض املفردات ببعض

يّنوه اجلرجاين إىل هذه اخلصيصة يف اللفظ القرآين  كثري من علماء البالغة والقرآن، قدَيا وحديثا.
 أَلدمت وأُفردْت، َأخواهتا بني من ُأِخَذتْ  لو ْبيثُ  منها لفظة ترى هل: فتأملْ  شَكْكَت، إنمتحّداي: "

 منَ  الفصاحة ما ُتؤدِّيه وهي يف مكاهنا منَ  اآلية؟"40                                                      

                                                             

ويف القرآن الكرمي دعوة إىل عدم استخدام لفظة مكان لفظة، مراعاة للمواقف بكل أطرافها، وهو "
 الكتاب الذي يعّد الكلمة شكال حضاراي راقيا، وسوف يؤكد لنا التطبيق أن ال ترادف يف القرآن."41

                                   سؤال، ووصل إىل ما يلي:فاضل السامرائي هذا الاألستاذ استقصى 

القرآن الكرمي يستعمل أتى ملا هو أيسر من جاء، يعين اجمليء فيه صعوبة ابلنسبة ألتى ولذلك يكاد "
يكون هذا طابع عام يف القرآن الكرمي ولذلك مل ٰيت فعل جاء ابملضارع وال فعل األمر وال اسم الفاعل. 
ًئا َفرايًّ ﴾ )مرمي 27( احلمل سهل لكن ما جاءت به  ﴿َفأََتْت ِبِه قـَْوَمَها حَتِْمُلُه قَالُوا اَي َمْرمَيُ َلَقْد ِجْئِت َشيـْ
أمر عظيم . قال: ﴿فَِإَذا َجاءِت الصماخمةُ ﴾ )عبس 33( شديدة، ﴿فَِإَذا َجاءِت الطماممُة اْلُكبـَْرى﴾ 
)النازعات 34( شديدة، ﴿َهْل َأاَتَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ ﴾ )الغاشية 1(، مل يقل أتتك الغاشية وإَّنا حديث 
الغاشية لكن هناك الصاخّ ة جاءت والطامّ ة جاءت. ﴿ِإَذا َجاء َنصْ ُر اَّللِم َواْلَفْتحُ ﴾ )النصر 1( هذا أمر 
                                                           

  39 سورة الحجرات: آية 14  وسورة البقرة: آية 104

  40 دالئل اإلعجاز 45

  41  جماليات املفردة القرآنية 58
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ئًا  َن الدمْهِر ملَْ َيُكن َشيـْ نَساِن ِحنٌي مِّ عظيم هذا نصر ال بسهولة وإَّنا حروب ومعارك،﴿َهْل أََتى َعَلى اإْلِ
ممْذُكورًا ﴾ )اإلنسان 1( هذا انئم َير عليه وهو ال يعلم، مل يكن شيئًا مذكورًا أي قبل وجوده مل يكن 

وقسم قال كان شيئًا ومل يكن مذكوراً   ،شيئًا مذكورًا قسم قال مل يكن شيئًا ال مذكورًا وال غري مذكور
كان ال يزال طينًا مل تنفخ فيه الروح، ففي احلالتني ال يشعر مبرور الدهر فاستعمل 
 أتى]...["42                                                                                            

فإذا انطلقنا من هذا التفريق القرآيّن الدقيق للفعلني املستعملنْي ﴿ َجآَءُهْم ﴾ و ﴿ ملَْ َٰيْتِ ﴾، يتبنّي 
أوجه التناسب املمكنة يف هذا االستعمال، ويذهب الفكر فيها كلّ  مذهب. فكأّن إرفاق القرآن ابلفعل 
األّول إشارة إىل ثقله وعسره وأتثري وقعه على الكفار، أو هم هكذا يتصّورونه، وكأّن ختصيص الفعل 
الثاين هلم تلميح على بساطة فكرهم ومعتقدهم مقارنة ابلقول الثقيل الذي َيثّله القرآن. وقد حيتمل هذا 
األمر وجها آخر للرتابط مفاده أّن التجديد، الذي يتمّثل هنا يف القرآن، عادة ما يرتبط ابجلهد واملشّقة، 
بينما هم َييلون إىل التقليد وهو أمر يسري، ابتباع آابئهم األّولني. وتلك سّنة مازالت سارية يف نفوس 
 البشر منذ خلقهم هللا، وكثر انتقاد القرآن هلا.                                                           

           

                                                   يقول تعاىل: إذ اآلية الثالثة من آايت التدبّر،أّما  ۞

بـمُرۤواْ آاَيتِِه َولِيَـَتذَكمَر أُْولُو ٱألَْلَبابِ   ﴿  ص/29 ﴾ ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدم

ب والرتتيب، والفصل الرتكيو  ،املعىناملبىن و بني  تناسقجوهرة هذا العقد، ملا توحي به من  فأحسب أهّنا
                                                                مظاهر هذا االنسجام:فلنتأّمل  والوصل.

وظيفة داللّية جديدة ملعىن التدبّر، فهو إن ورد إبراز  فهو بال شكّ  ،من حيث املعىن ّول ما َيّيزهاّما أفأ 
  يف هذا املقام يرقى للمشركني واملنافقني، فإنّهيف اآلايت السابقة يف سياق النصح والوعظ أو التبكيت 

                                                           

عنبر من أهّم إعالم مبحث التناسب البياني والبالغي   42 انظر هذا الشرح تحت موقع البيان القرآني، للدكتور فاضل صالح السامرائي، الذي ي 

كتب منها "التعبير القرآني":للقرآن الكريم، وله في ذلك عّدة   

http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/  

http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/
http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/
http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/
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ومها التدبّر والتذّكر، حيث  إنزال القرآن من أساسّيتنْي  ى غايتنْي من إحد غايةمعها  عليا، يستحيل مرتبة
ِفيِه اْلَمْغِفَرة  ﴾ُمَباَركٌ ﴿ ،أنزلَنا ِجرْبِيل ِبِه إِلَْيك ﴾أَنزَْلَناهُ إِلَْيكَ ﴿ ،َهَذا كتاب ﴾ِكَتابٌ ﴿يشرح ابن عّباس: "
 ﴾أوُلوا اأْلَْلَباب﴿يتعظ  يلك ﴾وليتذكر﴿لَكي يتفكروا يف آاَيته  ﴾روا آاَيتِهِ بّ ليدّ ﴿ ،َوالرممْحَة ملن آمن بِهِ 

 َذُوو اْلُعُقول من النماس".43                                                                               

مظهر من مظاهر البالغة القرآنّية، قد ال يبدو للناظر من أّول وهلة، وهو مجع اآلية  وينضاف إىل ذلك 
بواسطة أسلوب اإلجياز، الذي يعّده البالغّيون من أبواب  عظمة القرآنتنسجم مع  بني أمور عظيمة

بـمُروا ﴿وغاية النزول  ﴾إِلَْيكَ ﴿ل إليه ، واملنزَ ﴾أَنـْزَْلناهُ ﴿، واملنزِل ﴾ِكتابٌ ﴿فقد ذُكر املنَزل  علم املعاين. لَِيدم
اإلَيان. وممّا يتناسب مع  أهّم أبواب العقيدة وقواعد،وهي  الليت متّثل ﴾َولِيَـَتذَكمَر أُوُلوا اأْلَْلبابِ ﴿ ﴾آايتِهِ 

بصيغة املتكّلم مجًعا  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  سياق العظمة الذي يّتسم به جّو اآلية ومكّوانهتا خماطبة هللا تعاىل
.                                                                 ، املوحية جبالل منزل القرآن﴾أَنـْزَْلناهُ ﴿  

يف مقّدمة هذا املبحث ـ على  ية انفتاحها ـ كما سبقت اإلشارةعالمات التناسب يف هذه اآلومن أبلغ  
ّما ذكرانه من أتييد الطربي للقراءتنْي، ءات كما بنّي ذلك املفّسرون. وفضال عوجوه متعّددة يف القرا

بـمُرۤواْ ﴾، أو املخاطَ ب  ﴿لِ تَ دم بـم رُ وا﴾، يضيف آخرون وجوها أخرى، مثل ابن  ابإلسناد للغائب ﴿لِ يَ دم
عطّية:"]...[ وقرأ أبو بكر عنه: ﴿لِ تَ دَ بـم رُ وا﴾ بتخفيف الدال، أصله: ﴿تَـ تَ دَ بـم رُ وا﴾"، فقد يُ ستخرج من 

فالرتتيل إذا وظاهر هذه اآلية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، ذلك: "اآلية ماهو أكثر من 
 أفضل من اهلذ، إذ التدبر ال يكون إال مع الرتتيل، وابقي اآلية بنّي ."44                             

ولّية ينسجم مع مشويتبنّي من هذا التنوّع تناسق التعّدد يف القراءات مع تعّدد املخاطَبني يف اآلية، وهو ما 
الدعوة إىل التدبّر، بتوّجهها للمنافقني واملشركني واملؤمنني يف اآلن نفسه. ويّتضح بذلك هنائّيا أن التدبّر 

       مبفهومه القرآين إَّّنا يتمّيز بطابع إنساين شامل، ألنّه عمل عقلّي، يشرتك يف املؤمنون واملكّذبون.

     .                                                                     تناسق ظاهر الكتساهبا صيغة تعليلّية بالم التعليل.     وتؤيّد بنية اجلملة هذه الداللة يف 
وإبلقاء نظرة على التناسق الرتكييب، فيتبنّي من خالل تظافر مكّوانت اجلملة القرآنّية لتأدية هذا الغرض، 
                                                           

 455اس: تنوير املقباس من تفسير ابن عب 43
 

  44 املحّرر الوجيز 503/4
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ويتبنّي هذا من خالل إعراب اآلية: ﴿ِكتابٌ ﴾: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذا، ﴿أَنـْزَْلناهُ ﴾: ماض 
  ،توحي يف ظاهرها ابلفصل، هلا حملّ  ال استئنافية االمسية واجلملة لكتاب، صفة واجلملة ومفعوله وفاعله

لكّن تعّلق متعّلقنْي هبا دليل من جهة أخرى على الوصل، ﴿إِلَْيكَ ﴾: متعّلقان أبنزلناه، ﴿ُمباَركٌ ﴾: 
بـمُروا﴾: الالم الم التعليل ومضارع منصوب أبن املضمرة، وهي كذلك تصل بني مجل  خرب اثن، ﴿لَِيدم
اآلية، ﴿آايتِهِ ﴾: مفعول به، ﴿َولِيَـَتذَكمرَ ﴾: إعرابه مثل ليّدبّروا، واملصدر املؤّول يف حمل جرّ  ابلالم ومها 
متعلّ قان أبَ نزلنا،  أُوُلوا  فاعل مرفوع ابلواو ﴿اأْلَْلبابِ ﴾ مضاف إليه والكالم ُعِطف على ما قبله، العطف 
 الواوي يدّل على الوصل.45                                                                                                 

ز القرآن  وعة بعناية فائقة، تتناسب مع إبرايتبنّي من الصيغة االمسّية اليت رُّكبْت هبا اجلملة أهّنا موض
كمحورها األساسي، وذلك من خالل حذف املبتدأ، وتصّدر اخلرب الذي هو الكتاب للجملة. وينجلي 
أثر هذا الفرق يف التناسب مع السياق، إذا قاران هذه اآلية بشبيهاهتا، اليت يتغرّي فيها الرتكيب بتغرّي 

                                          السياق ونقطة االهتمام فيه. كما يف هذه اآلية:                  

، لذلك جاءت اآلية هبذه القرآن عنصر فيها واملؤّدي إليهامركز الثقل املعنوّي يف هذه اآلية هو اهلداية، و 
                            الصيغة املختلفة، ونتج عن ذلك اختالف تركيب اجلملة وترتيب األلفاظ.

                                                           

ل 
ّ
 45  التبيان في اغراب القرآن للعكبري  1100/2، إعراب القرآن  لقاسم دعاس 3 /124 ]بتصّرف[، مع مالحظاتي اللتي تتخل

 اإلعراب. وهي هنا مبّينة بلونها األسود الداكن لتمييزها. كما يمكن مراجعة اإلعراب في املوقع التالي:

 الرابط:

 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura38-aya29.html 

 

 

 

  

َها  ِإَّنَّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك ٱْلِكَتابَ ﴿ َا َيِضلُّ َعَليـْ لِلنمـاِس بِٱحلَْقِّ فَـَمِن ٱْهتَـَدٰى َفِلنَـْفِسِه َوَمن َضـلم فَإَّنم
 ﴾َوَمآ أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكـيلٍ 

 41/الزمر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura38-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura38-aya29.html
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إحدمها: بتكثيف حضوره وذكره فيها أربع  ،يف آية سورة ص بسمتنْي أخرينْي  حاتزداد قيمة القرآن وضو  
بـمُرۤوْا آاَيتِهِ  َولِيَـَتذَكمَر أُْوُلو  مرّات، على قصر اآلية نسبيا وقّلة ألفاظها: ﴿ِكَتابٌ  أَنَزْلَناهُ  إِلَْيَك ُمَباَركٌ  لَِّيدم
 ٱألَْلَبابِ ﴾.                                                                                              

لقرآن على الصيغة لتدبّر وأثر من آاثره، وإسنادها لنتيجة ل وهيبإيراد صفة الربكة يف القرآن أّما األخرى ف
                                                                                                  ثبوت تلك الصفة فيه.              فيد يما   يف اآلن نفسه، االمسّية، لتمّثل الربكة صفة له وامسا

يتبادر إىل الذهن سؤال آخر يرتبط برتتيب ألفاظ هذه اآلية املدهشة، فلماذا سبق التدبّر التذّكر ۞
يتناسب أّوال مع التسلسل الزميّن هلاتني  حي برتتيب مقصودبوصفهما غاية الوحي؟ ظاهر اآلية يو 

 والقرآن حافل هبذه الداللة. العملّيتنْي العقلّيتنْي: فالتذّكر ال يكون ممكنا إالّ مع ما سبق علمه أو إدراكه،
زداد هذا أّما التدبّر فيمّثل املرحلة األوىل، مبا أنّه يؤّدي إىل إعمال العقل فيما مل يسبق التفكري فيه. وي

الوجه من تناسب الرتتيب مع ختصيص اآلية للمتذّكرين بصفة مادحة متدحهم ضمنّيا وتصفهم برجاحة 
العقل واحلكمة وهي: ﴿أُْولُو ٱألَْلَبابِ ﴾، فكأّن التدبّر مقصود لعاّمة الناس من املؤمنني ولغريهم، بينما 
 التذّكر للموعظة لفئة خاّصة يهبها هللا تلك النعمة.                                                            
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ية الرابعة واألخية من آايت التدبّر.اآل     

24حمّمد/ ﴾ أََفالَ يـََتَدبـمُروَن ٱْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قـُُلوٍب أَقـَْفاهُلَآ ﴿  
 اثنائيّ  ااستعراضمتّثل   سورة حمّمد اليتإذا ربطنا اآلية إبطارها السياقّي يف السورة، جندها وردت يف  ۞

املنافقون الكفار و ذه اآلية، ومها املؤمنون من جهة، و ه املتقابلتنْي نْي تبني وصف أحوال الفئ يراوح
، خاّصة من خالل التطّرق إىل موضوع اجلهاد الذي مّثل حمور وأصحاب القلوب املريضة من أخرى

السورة. وتتّم تلك املراوحة مبوازنة الفتة بني احلديث عن إحدامها مثّ األخرى، وهكذا دوالْيك. ونستطيع 
                          انطالقا من أّول آيتنْي:  ، أّن هذا منهج عاّم ومقصود يف السورةأن نستشفّ 

  1حمّمد/ ﴾ َوَصدُّواْ َعن َسِبيِل ٱَّللِم َأَضلم أَْعَماهَلُمْ  ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ  ﴿
َوَعِمُلوْا ٱلصماحِلَاِت َوآَمُنوْا مبَا نـُّزَِل َعَلٰى حُمَممٍد َوُهَو ٱحلَْقُّ ِمن رمهبِِّْم َكفمَر  َوٱلَِّذيَن آَمُنواْ  ﴿

ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَأْصَلَح اَبهَلُمْ   ﴾ َعنـْ
47/02 

ا أيضة إىل النهاية، وهو ما يتناسب شامال للفريقني، يستمّر يف تناغم وتوازن من البداي افهي متّثل وصف 
الواضح بني  تفريقالو  يف القتال واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصتثبيت الرسول الذي ينصّب حولمع املقصد العاّم للسورة، 

وتتناول السورة أعمال الفئة الضاّلة أي الكفار مثّ  ، وكشف ضالل الفئة الضالّة والرّد عليها.الفئتنْي 
ة، وكذا تفعل مع املؤمنني فتصف  املنافقني، فتصف صّدهم عن سبيل هللا، وعذاهبم املرتقب يف اآلخر 

، ملسو هيلع هللا ىلصللرسول و  هلما تقوم بتسليتهم على اهلزَية يف أحد. ويتخّلل كل ذلك توجيه خطابو أعماهلم 
ي حيكم  اخليط الناظم الذ ك يتبنّي أّن هذه الثنائّية متّثلوبذل ر وجحيمها.ووصف للجّنة ونعيمها، والنا
                                                                             .كامل السورة يف إتقان فريد

واليت فيها توبيخ للذين ضّلوا السبيل على عدم تدبّرهم  ،ويستمّر ذلك إىل أن أتيت اآلية اليت بني أيدينا
 ألهّناة هلا، السابق ربعللقرآن، وتظهر عالقتها مبا سبقها من آايت من خالل التحامها مع اآلايت األ

استمرار لوصف أحوال املنافقني ذوي القلوب املريضة، الذين مل يلج اإلَيان وال القرآن إىل قلوهبم، وتقريع 
هلم على التهّرب وعدم الصدق واإلفساد يف األرض وتقطيع األرحام. وتتصاعد وترية التوبيخ بلعن هللا 

من  ّمة  التعّجبّثل قمع هذا السياق حيث مت هلم ورميهم ابلصمم والعمى، فتأيت هذه اآلية متناسبة
   حاهلم والتشنيع هبم واالستغراب إلعراضهم عن احلّق وهو ابئن هلم.                                  
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عند التدقيق يف اخلصائص البالغّية واإلعرابّية هلذه اآلية، َيكن استقراء  التناسب البالغي والبياينّ: 
 السمات التالية:                                                                                      

إلنكارّي، االستفهام ا يشّد االنتباه ويتناسب مع التعبري عن التعّجب وهو انشائي، فتُتحت أبسلوبا۞
بال النافية، لكّن  مصحوبةً  ،إنكاري استفهام كحرف  ابهلمزة والالفت أنّه كان من املمكن االكتفاء

، وبنّيٌ ما الجتماع هذه احلروف الثالثة من الوقع [أََفال] الصيغة أتت ْبرف استئناف بينهما فأصبحت
                               احملورّي يف اآلية.لتنبيه والتعبري عن االستنكار، وهو الغرض يف النفس، وأثر ل

، وهو يف «يـََتَدبـمُرونَ » نفي فعل التدبّر عن الفئة الضالّة يف صيغة املضارعة ورد زمن تصريف الفعل: ۞
تعرّب عن حالة ميؤوس من  العربّية يفيد التعبري عن احلاضر، وقد يشمل االستقبال. فكأّن هذه اآلية

                                                                اتعاظها وتدبّرها ال حاضرا وال مستقبال.

ذا املعىن و توكيدا له، يبلغ التناسب البياين ذروته عرب الطريقة الليت صّورت هبا اآلية هلالبيان: ترسيخا  ۞
قلوب تلك الفئة تصويرا فّنيا بليغا، وذلك اعتمادا على أسلوب بياينّ متمّثل يف استعارة األقفال للقلوب، 

ألّن تدبّر القرآن ال قفلة متشبيها هلا ابلصناديق، فكأهّنا مقفلة ال يدخلها نور أو هواء، كذلك قلوهبم  
                                                                                            .يدخل إليها

                                  ، ملاذا وردت القلوب يف صيغة التنكري؟يتفّطن املدّقق فيسألالتنكري:  ۞

                                                       فيقّرر: يف تفسريه السؤاليدّقق الزخمشري يف هذا 

 على يراد أن: وجهان ففيه التنكري أّما  :قلت إليها؟ األقفال وأضيفت القلوب ُنّكرت مل: قلتَ  فإن " 
قلوب قاسية مبهم أمرها يف ذلك، أو يراد على بعض القلوب: وهي قلوب املنافقني"46، وينقل الرازي 
ْنَكارِ  المِذي يف  اْلُقُلوبِ .47  قوله يف هذا الشأن مرّجحا: " َوََنْنُ  نـَُقولُ  التـمْنِكريُ  لِْلُقُلوبِ  لِلتـمْنِبيهِ  َعَلى اإْلِ

مضافا للضمري، اإلضافة: يستتبع الكالم عن التنكري تساؤال منطقيّا عن سبب ورود لفظ األقفال  ۞
َعلَى قـُُلوٍب ]بينما هو ُمسند للقلوب الليت جاءت نكرة، املتوّقع هو صيغة تساوي بني االثننْي: 

يرى الزخمشري أّن اإلضافة هنا جاءت لتأكيد ختصيص تلك األقفال لتلك القلوب، فهي ما  .[أَقـَْفالٌ 
                                                           

اف:  326/4
ّ
 ا46 الكش

  47  مفاتيح الغيب: 56/28
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 اليت الكفر أقفال وهي هبا، ةختصّ امل األقفال يريد فألنه األقفال، إضافة "وأّما ُجعلت إالّ هلا:
 استغلقت فال تنفتح. وقرئ: إقفاهلا، على املصدر".48

البنية الرتكيبّية: عند حتليل مجل اآلية نالحظ  ـ فضال عن االستفهام اإلنكارّي يف نصفها األّول الذي  ۞
قبلها، يف صيغة غريبة مفاجئة،  ما على اجلملة االمسّية يف نصفها الثاين، معطوفة بروزهو مجلة استئنافّية، 

بتقدمي خربها َعلى ﴿قـُُلوبٍ ﴾ ، مع تنكريه، وأتخري مبتدئها ﴿أَْقفاهُلا﴾ مع إضافته وتعّلق أحدمها 
ابآلخر. لكأّن هذا القلب يف اجلملة ابلتقدمي و التأخري أتى ليعكس االنقالب احلاصل يف املعتقدات 
ومفاهيم احلّق والباطل لدى الفئة الضالّة! لكأّن القرآن يقّرب لقارئه صورهتا احلقيقّية، بتوظيف ملسات 
 بالغّية متنّوعة ختدم كلّ ها غرضا تصويراّي واحدا.                                                         

وينضاف إىل ذلك ملمح داليّل الفٌت ال يغفل عنه متدبّر: وهو أّن صيغة اآلية هبذه الطريقة قد وضعت 
معادلة ضمنّية مفادها أّن عدم التدبّر يساوي قلواب مقفلة ابلكفر والضالل، بل شديدة اإلقفال. ويعين 
ذلك استتباعا أّن التدبّر معناه انفتاح القلوب على اإلَيان،  فانظرْ  مجال هذا التناسب والتناسق يف املبىن 
 واملعىن.                                                                                               

انتقاء األلفاظ: عندما نزيد التأّمل يف الكلمات املستعملة يف اآلية، نتفّطن إىل ظاهرة أخرى تدعو 
للتساؤل، فيما يتعّلق ابلداللة أو الدالالت احملتملة. وقد أمجع علماء البالغة والتفسري أنّ  استعمال  
اللفظة القرآنّية ال يكون اعتباطّيا أو بدون غرض معلوم، بل متعّلق ابملعىن أو املعاين املرادة. وليس هذه 
 املالحظة نظريّة أو تقريبّية، بل يثبتها التحليل العلمّي الدقيق لبحر من األمثلة القرآنّية، يكاد ال حُيصى.

وينتج عن ذلك قاعدة معرفّية، جتب مراعاهتا، عند من يتناولون النّص القرآين ابلبحث، وهي ضرورة 
البحث عّما يُعربم عنه يف العلوم الشرعّية مبصطلح "احلكمة" من وراء ورود كّل لفظ بعينه يف القرآن 
الكرمي، أي السبب أو العّلة الكامنة وراء انتقاء كلمة دون أخرى، مع أّن اللغة العربّية حتفل ببحر زّخار 
من املتقارب واملتشابه واملرتادف من املفردات. ومن هنا تتجّلى أكثر قيمة علم التناسب القرآيّن، فهذا 
االستقصاء الدقيق للفروق بني األلفاظ وللسبب وراء اختيارها دون غريها، الذي يزاوج بني علوم البالغة 
ودراسة القرآن، َيثّ ل اباب ابرزا من أبواب ذلك العلم، ويفتح فيه جماال رحبا للتدقيق والتحقيق. فاللفظ 
                                                           

اف:  326/4
ّ
 48 الكش
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يف القرآن، ولو كان حرفا، هو الفاصل واحملّدد يف املعىن أو املعاين املراد أتديتُه أو أتديتها حسب ما 
يقتضيه سياق اآلية أو السورة. و قْد يذهب اجملتهد يف استكناه ذلك االرتباط الوثيق بني تلك العناصر 
الثالثة ـ أي اللفظ واملعىن والسياق ـ   كّل مذهب، وينتهي بعد الدرس إىل قاعدتنْي ابرزتنْي ، جند أثرمها 
 يف كتب التفسري والبالغة:                                                                               

األوىل: إّما أن يكون املراد من اختيار لفظ دون آخر، أنّه ورد ليؤّدي معىن دقيقا حمّددا خمصوصا ويفرّقه 
عّما يناسبه أويقاربه أويشاكله من املعاين، أو رمّبا ليزيد فيها مقدارا معّينا، وذلك مراعاة ملا يقتضيه 
السياق واملقام، مثال ذلك قوله تعاىل يف اآلية 78 من سورة النساء: ﴿أَيـَْنَما َتُكونُوْا يُْدرِككُّمُ  ٱْلَمْوُت 
َوَلْو ُكنُتمْ  ِِف بـُُروٍج مَُّشيمَدةٍ ﴾، فهو مل يقل مثال: ]يَـ لْ حَ قْ كُ م املوت[، رغم تقارب معىن الفعلنْي، ألّن 
اللحوق ال يقتضي أْن يكون امللحوق به هاراب من الحقه ابلضرورة، بينما اإلدراك يتضّمن أنّه يفّر ممّن 
يسعى وراءه. وبذلك فقد انسجم مع سياق عاّم، وهو حقيقة هروب اإلنسان من املوت وحتمّيته،وأيضا 
مع السياق اخلاّص يف السورة، إذ أّن اآلية ختاطب املنافقني الذين يتهرّبون من قتال املشركني. فكأّن 
 الكلمة املنتقاة أتت لتخرب أيضا عن هروهبم.                                                                          

الثانية: وإمّ ا أن يكون املراد من انتقاء لفظ معنّي هو العكس من ذلك، أي أن يكون اهلدف من وراء 
االختيار اللفظي هو الشمول والتعّدد، ال التخصيص والتفّرد. فيأيت اللفظ القرآيّن يف هذه احلالة حامال 
لّعدة معان حمتملة، وقد تكون مرادة كّلها، وينسجم كّل واحد منها ـ على َنو معنّي ـ مع وجه من وجوه 
التفسري، بل ويزيده رونقا بالغّيا، واكتنازا داللّيا. مثال موجز لذلك قوله تعاىل يف اآلية 73 من سورة 
الواقعة: ﴿ََنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكَرةً َوَمَتاعاً لِّْلُمْقوِينَ ﴾، فقد جاءت هذه الكلمة املختارة بدّقة لتحمل دالالت 
متعّددة، توافق اللسان العريّب: ذلك أّن "املقوي" ُتطلق على املسافر، وعلى املستمتع، وعلى اجلائع49. 
وهي معان تتناسب كّلها مع سياق املعىن العامّ  املقصود يف اآلية، وهو تذكري املشركني خاّصة والّناس 
عامة ابلنعم اليت خلقها هللا تعاىل وسّخرها هلم، ومنها الّنار. وانعكس هذا الثراء الداليل على توسيع 
اجملال أمام تعّدد األفهام يف التفسري، ونرى ذلك يف هذا املثال، إْذ ذهب ثّلٌة منهم  ـ مثل ابن عّباس ـ 

                                                           

َوا [
َ
  49   لسان العرب: 15 /206 ـ 209، مادة ]ق
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َفَعة لِّْلُمْقوِيَن: اْلُمَساِفرين يف  اأَلْرض القواء َوِهي القفر"50، بينما رأى جماهد أهّنا  إىل املعىن األّول: "َمنـْ
"لِْلُمْسَتْمِتِعنيَ  لِلنماسِ  َأمْجَِعنَي"51، أّما البقاعيّ  فريّجح داللة اجلوع مع ربطها مبعناها األّول، فيقول يف 
شرح الفت: ﴿لِّْلُمْقوِينَ ﴾ أي اجلياع الذين أقوت بطوهنم - أي خلت - من الفقر واإلغناء من النازلني 
ابألرض القواء، والقواء ابلكسر واملدّ  أي القفر اخلالية املتباعدة األطراف البعيدة من العمران، وكل آدمي 
 مهيأ للقواء فهو موصوف به وإن مل يكن حال الوصف  كذلك]...["52.                              

يتبنّي إذن من هذا العرض السريع، أّن كل كلمة قرآنّية، فعال كانْت أم امسا ، أم حرفا، تلعب يف اجلملة 
أو اآلية القرآنّية دورا خمصوصا منوطا هبا، َيكن اختصاره ـ على َنٍو ما ـ يف ثنائّية حتت مصطلح التحديد 
و التعديد الدالليّـ نْي . فقد يكون حرف واحد من حروف العطف مثال سببا يف ظهور أكثر من وجه 
لتصريف اآلية وتوجيهها. فإذا عدان إىل آيتنا األخرية يف التدبّر": ﴿أََفالَ يـََتَدبـمُروَن ٱْلُقْرآَن أَمْ  َعَلٰى قـُُلوٍب 
أَقـَْفاهُلَآ﴾، فإنّ  حرف العطف أَمْ   الذي ُعطفت به اجلملة االمسيّ ة على االستفهام االنكارّي السابق هلا، 
أمرٌ  يسرتعي االنتباه ويدعو للبحث. ذلك أّن أغلب املفّسرين قد ذهبوا إىل أّن هذا احلرف قد جاء 
مبعىن "َبْل"  وهي حرف عطف يفيد اإلضراب، لكْن ملاذا مل يستعمله القرآن يف هذا املوضع؟ ال أّدعي 
الوصول إىل جواب هنائّي يف ذلك، لكن تتّبع السياق والداللة يثبت أّن حرف العطف املختار أم يؤّدي 
إىل دخول اجلملة االمسّية أيضا حتت لواء االستفهام، فيصبح تساؤال إن كانت قلوب املنافقني واملشركني 
مقفلة، ألهّنا ال تتدبّر القرآن. أّما إذا ُصرف املعىن إىل اإلضراب، فتتحّول داللته إىل تقريريّة، أي أّن هللا 
تعاىل خياطبهم: بل أنتم ابلفعل قلوبكم مقفلة ألّنكم ال تتدبّرون القرآن. واحلقيقة أّنك إذا تدبّرت املعنينْي 
يف هذه اآلية، ألَفْيتهما جائزْين لغًة ومنطًقا. فنخلص من ذلك إىل أّن استعمال هذا احلرف املخصوص 
يف هذا املوضع، هو متناسٌب متام التناسب مع أمرْين: أّوهلما تعديد وجوه الفهم والتفسري كما أسلفنا، 
فكال الداللتنْي  مراٌد فيها. واثنيهما التناسق مع السياق العاّم لآلية الذي يعرّب عن التعّجب من حال 
تلك الفئة اليت تعرض عن القرآن، فجاءت اجلمل غريبة عجيبة، بني التنكري واإلضافة، والتقدمي والتأخري، 
لتكتمل غرابة الصورة هنا ْبرف عطف غريب جيمع بني أسلوب االستفهام اإلنكار ي واإلضراب. لكأّن  

                                                           

  50 تفسير ابن عّباس: ، ونجد هذا املعنى أيضا عنذ كثيرين، انظر مثال: 455 تفسير البغوي 21/8 

  51 تفسير مجاهد: 645 

  52 نظم الدرر:  19 /230
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كّل ما يف هذه اآلية ينقل يرسم لنا شيئا من تلك الصورة. يعّلق الرازي حول توجيه اآلية 
 فيقول:                                                                                           

"]...[ فَِإَذنْ  ُهمْ  بـَنْيَ  أَْمَرْيِن، ِإمما اَل  يـََتَدبـمرُ ونَ  اْلُقْرآنَ  فـَيَـبـُْعُدونَ  ِمْنُه، أِلَنم  اَّللمَ  تـََعاىَل  َلَعنَـُهمْ  َوأَبـَْعَدُهمْ  َعنِ  
ْنفُ  اأْلَْعَلى َبلِ  النـمْوعُ  اأْلَْشَرُف، َوِإمما يـََتَدبـمُرونَ  َلِكنْ  اَل  َتْدُخلُ  َمَعانِيهِ   ُهَما الصِّ ْدِق، َواْلُقْرآنُ  ِمنـْ اخلَْرْيِ  َوالصِّ
يف  قـُُلوهِبِمْ  ِلَكْوهِنَا ُمْقَفَلًة، تـَْقِديرُهُ  أََفاَل  يـََتَدبـمُرونَ  القرآن لكوهنم ملعونني معبودين، أَمْ  َعَلى قـُُلوبٍ  أَقـَْفالٌ  
فـَيَـَتَدبـمُرونَ  َواَل  يـَْفَهُموَن، َوَعَلى َهَذا اَل  ََنَْتاجُ  َأنْ  نـَُقولَ  أَمْ  مبَْعىَن  َبْل، َبلْ  ِهيَ  َعَلى َحِقيَقِتَها ِلاِلْسِتْفَهامِ  
َواِقَعةٌ  يف  َوَسطِ  اْلَكاَلمِ  َواهْلَْمَزةُ  َأَخَذتْ  َمَكانـََها َوُهوَ  الصمْدُر، َوأَمْ  َدَخَلتْ  َعَلى اْلُقُلوبِ  الميِت  يف  َوَسطِ  

 اْلَكاَلمِ ."53

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                           

  53 مفاتيح الغيب: 55/28 ـ 56
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:والنتائج املستخلصة اخلامتة  

مالحظات، أوجزها يف ثالث:نستخلص يف هناية هذا البحث عّدة   

أّن  تثبت اإلشارات املتناولة يف دراسة حول مفهوم التناسب والتناسق والوحدة داخل النّص القرآيّن، ۞
، بل تتعّدى ذلك إىل يف بيان احلكمة من ترتيب سوره وآايته  فقطقيمة هذا املبحث ونفاسته التكمنُ 

الرتابط الوثيق بني خمتلف عناصر هذا النّص يثبُت بطريقة عقلّية تذّوق أسرار البالغة وفنون البيان. فبيان 
ال تدع جماال للشّك، أْن ال حضور للصدفة يف تنسيق كالمه وترصيعه أبهبى األساليب البالغّية،  وأبلغ 
الطرائق البيانّية، فلكّل حرف أو اسم أو فعل، أو كناية أو استعارة أو تشبيه، أو طباق أو مقابلة أو 

ت، أو تقدمي أو أتخري، أو غري ذلك من أدوات الكالم موضُعها الذي ال يناسُبها غريه، ووظيفتها التفا
ق والداللة. وما على املخّقق إاّل حماولة سرب أغوارها ما استطاع إىل ذلك سبيال.        املعلومة يف السيا  

ا عقلّيا أتّمليّا إذ َيّثل جهدَيكن النظر إىل البحث يف هذا العلم، على أنّه نوع من أرقى أنواع التدبّر،  ۞
قد يزيد عن منطوق النّص  ، ومامن أنوار الفهمأمال يف الفوز مبا تيّسر  ،يتفّحص دقائق الذكر احلكيم

وكم أثلج صدري بعض الباحثني  .املعاين والدالالت، والروابط والعالقات، خاّصة ما خفي منها من
املسلمني املعاصرين الذين يعّدون دراسة تناسب اآلايت والسور من أرقى صنوف التأّمل يف كتاب هللا 

يف بسطه الرائع من خالل كتابه  من أبواب التدبّر، اعتربه الباب الثالث السبتتعاىل، بل إّن األستاذ 
 اجلديد بعنوان: "القواعد واألصول وتطبيقات التدبر" هلذا املفهوم.54                                       

ابلتقديس. وأرى أّن الباحث فيه جيب أن يتحّلى خبصلة  أعالمه يرفقهال فوهو علم اجتهادّي توفيقي،  
الزمة، وهي قبول اختالف الطرق واملناهج اليت يعتمدها املتصّدون  للبحث فيه، وكذا النتائج اليت 
يستخلصوهنا من ْبوثهم. وبذلك أزعم أنّه َيكن أيضا لغري املسلمني، خاّصة من العلماء والباحثني، 

ر القرآن وإعادة النظر يف بعض القضااي حوله، خاّصة منها ما يتعّلق ابلتشكيك استخدام هذا العلم لتدبّ 
، أي ما يندرج حتت مبحث اإلعجاز. ولتـُرْتك جانبا يف إحكام ترتيبه، أو إتقان نظمه، أوتفّرد بالغته

صنع أو  النظريّة ـ ولو إىل حني ـ الليت انتشرْت بني أغلبهم، أّن مفهوم اإلعجاز جاء متأّخرا، وأنّه من
اخرتاع العلماء واملفسرين املسلمني، فتلك فكرة قابلة ملناقشتها  واالختالف حوهلا وإلثبات هتافتها، 
                                                           

  54 القواعد واألصول وتطبيقات التدبر 93 ـ 119
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وَيّثل مفهوم التناسب القرآين مثاال  ذلك أّن حقيقة مظاهر هذا اإلعجاز، أوىل ابلتمحيص والتحقيق.
                                   نة،فريدا على ذلك، فهو أوىل ابلنظر، وعرّب عنه املسلمون بطرق متباي

 أتّمل هاتنْي اإلشارتنْي من السيوطي وابن عطّية يف وجوه اإلعجاز:

:الوجه الثالث من وجوه إعجازه"  

ُحْسن أتليفه، والتئام كلمه، فصاحتها، ووجوه إجيازه وبالغته اخلارقة عادَة العرب الذين هم فرساُن 
نطقه العجيب، وأسلوبه الغريب خمالفاً ألساليب كالم العرب الكالم وأرابُب هذا الشأن. فجاء 

ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه، ووقفت عليه مقاطع آايته، وانتهت إليه فواصُل كلماته، ومل 
."يوجد قبله وال بعده نظري له  

اجلمهور ة: الصحيح والذي عليه قال ابن عطيّ مثّ يدعم السيوطي ذلك بقول ابن عطّية االندلسّي: 
ه بَِنْظِمِه وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه، وذلك أن هللا أحاط بكل واحلذاق يف وجوه إعجازه أنّ 

شيء علماً، وأحاط ابلكالم كلِّه علماً، فإذا ترتَبت اللفظة من القرآن علم إبحاطته أىم لفظة تصلح 
 أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد املعىن، مث كذلك من أوّ ل القرآن إىل آخره." 55

اإلشارة الثانية على الباحثني املسلمني كذلك، فعلم التناسب يدعو كّل متدبّر إىل  ينطبق ما سبق يف ۞
 من نوره. ورغم تعّدد املؤلّفات والبحوث الليت هتتّم هبذا املبحث، فأرى  سقب وطلبالغوص يف ْبوره، 

ا يتعّلق بعالقاته املتشابكة فهم القرآن، خاّصة فيمأّن احلاجة مازالت قائمة للتعريف به وتوضيح أثره يف 
التعريف به يف األوساط العلمّية الغربّية، فضال عن وارتباطه الوثيق بعدد وافر من علوم القرآن والبالغة، 

ن تنكشف ل مَ ثَ مَ فوأتصيله كمبحث أساسّي من املباحث القرآنّية احلديثة، واختاذه منهجا مستقاّل فيها. 
ل الذي يغوص يف ْبر، فريى فيه ما ال يرى الورى من ثَ ر اّتساق القرآن وانسجامه، كمَ له بعض أسرا

                                                                       ويسرب ما يف من أغوار. األسرار،

[ُخِتم ْبمد هللا]  

                                                           

 55 معترك األقران 23/1  
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 :واملراجعاملصادر 
 حسب العناوين: مالحظة: مرتبة أ

ّ
 بجديا

 عدد األجزاء: دار الفضيلة للنشر والتوزيع. الناشر: هـ(.911)املتوفى:  السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين أسرار ترتيب القرآن۞ 

14 

ة األحمدّية،  عدد األنيس: عبد الحكيم أضواء على علم املناسبة ۞
ّ
                                                                              [70ـ  15، ص 11/1432، ]مجل

اس: أبو جعفر ۞ إعراب القرآن حَّ
َّ
عبد  وضع حواشيه وعلق عليه: هـ(.338أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي النحوي )املتوفى:  الن

 هـ 1421األولى،  الطبعة: ، دار الكتب العلمية، بيروت.منشورات محمد علي بيضون  الناشر: املنعم خليل إبراهيم.

 ما لهم وما عليهم۞ 
َ
ون

ُ
ِرق

ْ
ش

َ
ْست

ُ
 -دار الوراق للنشر والتوزيع  الناشر: هـ(.1384)املتوفى:  السباعيمصطفى بن حسني  املؤلف: :االستشراق وامل

 املكتب اإلسالمي.

صدقي  تحقيق : هـ(.745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلس ي )املتوفى:  أبو حيان: البحر املحيط في التفسير۞ 

 هـ. 1420 الطبعة: بيروت. –دار الفكر  الناشر: محمد جميل.

دار  محمد شعباني. تحقيق:هـ(. 708، أبو جعفر )املتوفى: الغرناطيالثقفي  بن الزبيرأحمد بن إبراهيم  :البرهان فى تناسب سور القرآن۞ 

 1 عدد األجزاء: م. 1990 -هـ  1410 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب. النشر:

 محمد أبو الفضل إبراهيم. تحقيق : هـ(.794)املتوفى:  الزركش ي: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر البرهان في علوم القرآن۞ 

                                                   4م. عدد األجزاء: 1957 -هـ  1376األولى،  الطبعة: العربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه. دار إحياء الكتب الناشر:

 الناشر : علي محمد البجاوي. تحقيق  : هـ(.616)املتوفى :  العكبري : أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا التبيان في إعراب القرآن۞ 

                                                                                                                                          )في ترقيم مسلسل واحد(. 2 عدد األجزاء : عيس ى البابي الحلبي وشركاه.

بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر : «املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب املجيدتحرير »والتنويرالتحرير ۞ 

 في قسمين( 8)والجزء رقم  30 عدد األجزاء : هـ. 1984 سنة النشر: تونس. –الدار التونسية للنشر  الناشر : هـ(.1393التونس ي )املتوفى :  عاشور 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )املتوفى:   تفسير القرطبي:الجامع ألحكام القرآن = ۞ 

 20 عدد األجزاء: م. 1964 -هـ 1384الثانية،  الطبعة: القاهرة. –دار الكتب املصرية  الناشر: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. تحقيق: هـ(.671

                                                                                                                                              مجلدات(.] الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين، 10جزءا )في 

ط الرسالة بتحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد املحسن إحداهما موافقة في ترقيم الصفحات )ط عالم الكتب(، واألخرى هي 

                                                                                                                                                                                                                                             التركي.[

 2016 -هـ  1437األولى،  الطبعة: دار الحضارة للنشر والتوزيع. الناشر:. السبتد/ خالد بن عثمان   القواعد واألصول وتطبيقات التدبر:۞ 

 241 عدد الصفحات: م.

دار الكتاب  الناشر: هـ(.538جار هللا )املتوفى:  الزمخشري  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:۞ 

. الكتاب مذيل بحاشية )االنتصاف فيما تضمنه الكشاف( البن املنير اإلسكندري 4 عدد األجزاء: هـ. 1407 -الثالثة  الطبعة: بيروت. –العربي 

 ( وتخريج أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى[683)ت 

 هـ(.542املحاربي )املتوفى:  بن عطية األندلس يأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام  كتاب العزيز:املحرر الوجيز في تفسير ال۞ 

 هـ. 1422 -األولى  الطبعة: بيروت. –دار الكتب العلمية  الناشر: عبد السالم عبد الشافي محمد. تحقيق :

 هـ. 1405 الطبعة: مؤسسة سجل العرب. الناشر:هـ(. 1414)املتوفى:  األبياري إبراهيم بن إسماعيل  املوسوعة القرآنية:۞ 
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 هـ(.982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )املتوفى:  أبو السعود :تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم۞ 

                                                                                                                    2: عدد األجزاء بيروت ، القاهرة. –دار إحياء التراث العربي اإلسالمي  الناشر:

ة املقدمة وتفسير الفاتح [1]جزء  هـ(.502)املتوفى:  يبالراغب األصفهان: أبو القاسم الحسين بن محمد املعروف تفسير الراغب األصفهاني۞ 

 .1 عدد األجزاء: م. 1999 -هـ  1420 الطبعة األولى: جامعة طنطا. -كلية اآلداب  الناشر: د. محمد عبد العزيز بسيوني. تحقيق ودراسة: والبقرة.

ي. تحقيق ودراسة: من سورة النساء. 113وحتى اآلية  -من أول سورة آل عمران  :[3، 2]جزء  دِّ ِّ
ّ
 –لوطن دار ا دار النشر: د. عادل بن علي الش

 -م.النساء  2001 -هـ  1422 الطبعة األولى:من سورة  114)من اآلية  :[5، 4]جزء  .2 عدد األجزاء: م 2003 -هـ  1424 الطبعة األولى: الرياض.

عدد  جامعة أم القرى. -كلية الدعوة وأصول الدين  الناشر: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار. تحقيق ودراسة: وحتى آخر سورة املائدة(.

 2 األجزاء:

)املتوفى:  ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر التميمي، الحنظلي، الرازي تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم۞ 

هـ. ]ترقيم الكتاب  1419 -الثالثة  الطبعة: اململكة العربية السعودية. -مكتبة نزار مصطفى الباز  الناشر: أسعد محمد الطيب. تحقيق : هـ(.327

 موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير[

 سامي بن محمد سالمة. تحقيق : هـ(.774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )املتوفى:  تفسير القرآن العظيم:۞ 

 8 عدد األجزاء: م. 1999 -هـ 1420الثانية  الطبعة: دار طيبة للنشر والتوزيع. الناشر:

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية. ] الكتاب مرقم  مصدر الكتاب: .املقدممحمد أحمد إسماعيل  تفسير القرآن الكريم:۞ 

 درسا[ 204 -آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

حققه  هـ(.710)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )املتوفى:  :تفسير النسفي۞ 

 1998 -هـ  1419األولى،  الطبعة: دار الكلم الطيب، بيروت. الناشر: محيي الدين ديب مستو. راجعه وقدم له: يوسف علي بديوي. وخرج أحاديثه:

                                                                                                                                                                                                                            3 عدد األجزاء: م.

 الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل. تحقيق : هـ(.104جبر التابعي املكي القرش ي املخزومي )املتوفى:  أبو الحجاج مجاهد بن تفسير مجاهد:۞ 

 دار الفكر اإلسالمي  الناشر:

طاهر محمد بن  مجد الدين أبو جمعه: هـ(.68)املتوفى:  -رض ي هللا عنهما  - لعبد هللا بن عباس نسب:ي   تنوير املقباس من تفسير ابن عباس:۞ 

 1 عدد األجزاء: لبنان. –دار الكتب العلمية  الناشر: هـ(.817)املتوفى:  يلفيروزآبادايعقوب 

أحمد محمد  تحقيق: هـ(.310)املتوفى:  الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن: ۞ 

 24 عدد األجزاء: م. 2000 -هـ  1420األولى،  الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: شاكر.

                              1  عدد األجزاء: م.1999 -هـ  1419الثانية،  الطبعة: دمشق. –دار املكتبي  الناشر: أحمد ياسوف. جماليات املفردة القرآنية:۞ 

 ۞ 
ّ
 آالقر  دحض دعوى املستشرقين أن

ّ
 ن من عند الن

ّ
 غراس للنشر والتوزيع. الناشر: .الخلفسعود بن عبد العزيز  وسلم: هعليى هللا بي صل

                                                                                                                                                                                                                               1  عدد األجزاء:

 املحقق: هـ(.471الدار )املتوفى:  الجرجانيبن عبد الرحمن بن محمد الفارس ي األصل، أبو بكر عبد القاهر  دالئل اإلعجاز في علم املعاني:۞ 

 1 عدد األجزاء: م.1992 -هـ 1413الثالثة  الطبعة: دار املدني بجدة. -مطبعة املدني بالقاهرة  الناشر: محمود محمد شاكر أبو فهر.

علي  تحقيق : هـ(.1270)املتوفى:  األلوس يشهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني  روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني:۞ 

 ومجلد فهارس(. 15) 16 عدد األجزاء: هـ. 1415األولى،  الطبعة: بيروت. –دار الكتب العلمية  الناشر: عبد الباري عطية.

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  ع سور القرآن وخواتيمها:بحث في العالقات بين مطال - مراصد املطالع في تناسب املقاطع واملطالع۞ 

اململكة  -مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض  الناشر: د. عبد املحسن بن عبد العزيز العسكر. مه:قرأه وتّم  هـ(.911)املتوفى:  السيوطي

 1 عدد األجزاء: هـ. 1426األولى،  الطبعة: العربية السعودية.
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الشافعي )املتوفى  البغوي : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ۞ 

 5عدد األجزاء : هـ. 1420األولى ،  الطبعة : بيروت.–دار إحياء التراث العربي  الناشر : عبد الرزاق املهدي. تحقيق  : هـ(.510: 

 8 عدد األجزاء: م. 1997

عالم  الناشر: عبد الجليل عبده شلبي. تحقيق :هـ(. 311)املتوفى:  اجالزّج إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق معاني القرآن وإعرابه: ۞ 

 5 عدد األجزاء: م. 1988 -هـ  1408األولى  الطبعة: بيروت. –الكتب 

أحمد يوسف النجاتي / محمد علي  تحقيق : هـ(.207)املتوفى:  اءالفرّ  بن منظور الديلمي، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا معاني القرآن:۞ 

 األولى. الطبعة: مصر. –دار املصرية للتأليف والترجمة  الناشر: النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي.

ى )إعجاز القرآن ومعترك األقران(: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين معترك األقران في إعجاز القرآن۞  سمَّ  هـ(.911)املتوفى:  السيوطي، وي 

 3 عدد األجزاء: م. 1988 -هـ  1408األولى  الطبعة: لبنان. –بيروت  -دار الكتب العلمية  دار النشر:

امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  الرازي أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير۞ 

 هـ. 1420 -الثالثة  الطبعة: بيروت. –دار إحياء التراث العربي  الناشر: هـ(.606)املتوفى: 

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  الناشر: .ارالطيّ صر د. مساعد بن سليمان بن نا مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر:۞ 

 1 عدد األجزاء: هـ. 1427الثانية،  الطبعة: اململكة العربية السعودية.

دار الكتاب  الناشر: هـ(.885)املتوفى:  البقاعيإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور:۞ 

 22 عدد األجزاء: اإلسالمي، القاهرة.

 1م. عدد األجزاء:  2005 -هـ  1426حلب. الطبعة: األولى،  –محمد فاروق النبهان. الناشر: دار عالم القرآن  املدخل إلى علوم القرآن الكريم: ۞

قدم له : أ. د.  .اعتنى به : أحمد مصطفى فضلية .هـ(1377)املتوفى :  درازمحمد بن عبد هللا  :نظرات جديدة في القرآن الكريم: لنبأ العظيما ۞

 1عدد األجزاء : . م2005 -هـ1426الطبعة : طبعة مزيدة ومحققة  .الناشر : دار القلم للنشر والتوزيع. عبد العظيم إبراهيم املطعني

هـ(. الناشر: دار صادر 711)املتوفى:  ياإلفريق يصاري الرويفعاألن ابن منظور لدين محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا لسان العرب:۞

 . ]الكتاب مذيل بحواش ي اليازجي وجماعة من اللغويين[15هـ. عدد األجزاء:  1414 -بيروت. الطبعة: الثالثة  –

 1 عدد األجزاء: م.. 1989 -هـ  1410األولى،  الطبعة: الحديثة، مصر.

 24 عدد األجزاء: م. 2000 -هـ  1420األولى،  الطبعة:

 

 روابط املواقع االلكرتونية والربامج املستخدمة: 

 ۞ ملتقى أهل التفسير:

2018.04.12، تاريخ الزيارة: . تدّبر التدّبر: نايف الزهراني1  

https://vb.tafsir.net/tafsir12224/#.W_7YdttKjIV 

12.267201.: تاريخ الزيارة: . ملتقى تدّبر القرآن بين التأصيل والتطبيق2  

https://vb.tafsir.net/tafsir29508/#.W_8pWttKjIU 

2018.06.11، تاريخ الزيارة: الرحمان الشهري  . علم املناسبات: عبد3  

https://vb.tafsir.net/tafsir884/#.W_8qNttKjIU  

مة فاضل صالح السامرائي، تاريخ الزيارة:  ۞
ّ
2018.10.10البيان القرآني: موقع العال  

https://vb.tafsir.net/tafsir12224/#.W_7YdttKjIV
https://vb.tafsir.net/tafsir29508/#.W_8pWttKjIU
https://vb.tafsir.net/tafsir884/#.W_8qNttKjIU
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http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/  

 البرامج:

    1املكتبة الشاملة: اإلصدار   ۞

 

http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/
http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/
http://albayanalqurany.com/clause/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-2/

