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الملخص
احتوى البحث على مقدمة بينت فيه إضاءة على مفردات العنوان وجعلت سورة الفاتحة – كما عليه علماء التفسير

والبالغة  -فاتحة لهذا البحث الذي يظم أربع سور من الطوال؛ بوصفها أم القرآن وفاتحة الكتاب ،وقسمت الدراسة على أربعة
مباحث :أما األول فقد اشتمل على سورة الفاتحة ،ثم المبحث الثاني سورة البقرة ،والمبحث الثالث سورة آل عمران ،والمبحث
الرابع سورة النساء ،ثم أبرز النتائج .عن أبي بكر األنباري أنه قال( :أنزل اهلل القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين

سنة فكانت السورة تنزل ألمر يحدث ،واآلية جوابا لمستخبر ،ويقف جبريل النبي صلى اهلل عليه وآله على موضع السورة واآليات
قدم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن).
والحروف .كله من النبي صلى اهلل عليه وآله فمن ّ
الكلمات المفتاحية( :اإلجمال ،التفصيل ،اإلعجاز ،اإليجاز ،اإلطناب ،القرآن ،السورة)
المقـــدمة

المفصلة ،التي جاءت على وجه من البالغة ،ال يذوق
َم ّن اهلل علينا بنعمة القرآن الهادي إلى الرشد عن طريق آياته
ّ
طعمها ﺇال من اغترف من بحر القرآن غرفة ،مست شغاف قلبه بلطف ،فهذا القرآن العظيم كان وما يزال النبع الصافي الكبير
الذي يرده الباحثون لإلرتشاف منه برغبة المحب ،وطموح المجتهد ،ولطالما أحببت الكتابة في بالغة القرآن العظيم ،وهذا الحب
ألنال شرف دراسة بالغة األساليب القرآنية فوفقني اهلل تعالى ليقع اختياري على هذا الموضوع الموسوم بـ{ظاهرة اإلجمال
والتفصيل في الخطاب القرآني (الفاتحة ،البقرة ،آل عمران ،النساء) أنموذجاً}  -دراسة بالغية أسلوبية تفسيرية – ألرتشف من
هذا النبع الصافي األصيل .واحتوى البحث على مقدمة بينت فيه إضاءة على مفردات العنوان وجعلت سورة الفاتحة – كما عليه

علماء التفسير والبالغة  -فاتحة لهذا البحث الذي يظم أربع سور من الطوال؛ بوصفها أم القرآن وفاتحة الكتاب ،وقسمت
الدراسة على أربعة مباحث :أما األول فقد اشتمل على سورة الفاتحة ،ثم المبحث الثاني سورة البقرة ،والمبحث الثالث سورة آل
عمران ،والمبحث الرابع سورة النساء ،ثم أبرز النتائج.

ونعني بالدراسة البالغية دراسة اإلجمال والتفصيل وهو مصطلح بالغي كبير ،حيث جاء في مناهل العرفان للزرقاني،

عن أبي بكر األنباري أنه قال( :أنزل اهلل القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل ألمر
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يحدث ،واآلية جوابا لمستخبر ،ويقف جبريل النبي صلى اهلل عليه وآله على موضع السورة واآليات والحروف .كله من النبي
()1

قدم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن)
صلى اهلل عليه وآله فمن ّ
أما اآليات فقد قال األنباري أيضا( :انعقد إجماع األمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه في
المصاحف كان بتوقيف من النبي صلى اهلل عليه وآله عن اهلل تعالى وأنه ال مجال للرأي واالجتهاد فيه ،بل كان جبرئيل ينزل
باآليات على الرسول صلى اهلل عليه وآله ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها ثم يقرؤها النبي صلى اهلل عليه وآله على
معينا لهم السورة التي تكون فيها اآلية ،وموضع اآلية من هذه السورة) .فترتيب اآليات في
المسلمين ويأمر كتّاب الوحي بكتابتها ّ
سورها واقع بتوقيفه صلى اهلل عليه وآله وأمره من غير خالف في هذا بين المسلمين فكان أمر الرسول صلى اهلل عليه وآله -
الذي ال ينطق عن الهوى -بأن توضع هذه اآلية موضع كذا في سورة كذا وتلك في موضع كذا.

وهذا ما حتّم علينا أن ندرس هذا الموضوع على وفق منهجية مناسبة لوحدة النص وارتباطاته وعالقاته -كما تظهر ذلك
الدراسة -فكانت كل سورة تدرس في مبحث له ارتباطاته مع ما قبله وما بعده مناسبا لمعنى اإلجمال والتفصيل الذي هو ظاهرة
تشمل القرآن كله وهنا يظهر اإلعجاز البالغي -كما سيتوضح ذلك في البحث -من حيث ارتباط المعاني وما يظهر من

عالقات بين األلفاظ في سياق النصوص الطويلة – السور  -مع بعضها.

بق هذا الموضوع بما يماثل منهجه فهناك أطروحة دكتوراه موسومة بـ(وجوه التناسب بين سور القرآن الكريم) للباحث
وس َ
ُ
أنس عبد العليم حيث اتخذ من أسماء السور مباحث وفصوال من سورة البقرة إلى آخر سورة في القرآن بين فيها مناسبة اآليات
والسور بعضها مع البعض اآلخر ،وتكلمنا نحن عن اإلجمال والتفصيل في أربع سور (الفاتحة) وثالث سور طوال كأنموذج
يدل على هذه الظاهرة البارزة في القرآن العظيم.

وليست الدراسة البالغية مقتصرة على اإلجمال والتفصيل فحسب وانما ضمت عشرات المصطلحات البالغية التي لم

ِ
تأت ضمن علم واحد من البالغة وانما ضمت العلوم الثالثة -علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع -والتي جاءت منسجمة مع
دراسة اإلجمال والتفصيل وانما أشرت إلى هذا ألن هذه الموضوعات لم يكن لها من فصول ومباحث خاصة بها؛ ألن البحث
أخذ منهجا تفسيريا بالغيا آخر.

إذ لم يكن من منهجية هذه الدراسة أن يعين لها فصول بالغية بحتة كالتشبيه واإلستعارة والمجاز وغير ذلك؛ ألنها ال

تنسجم إال ما جاء ضمن مفهوم االجمال والتفصيل مع منهج هذا البحث ،وما جاء منها جاء في مجال سياقه كعالمات واصلة
بين النصوص بيانا وايضاحا بعد إبهام ،وايجا از واطنابا واطالقا وتقييدا ،وتكميال وتتميما.
وكان من منهج هذا البحث دراسة سورة الفاتحة بوصفها مقدمة للكتاب العزيز مجملة له ثم ظهرت تفصيالت ذلك في

سور القرآن بعدها ،وكذلك ما جاء من اإلستئناف والفصل والوصل والتقديم والتأخير والحذف والذكر والتكرار وغير ذلك ،وهذا
كله لم يدرس في مباحث خاصة؛ ألنها عملية يتج أز عندها الموضوع وال ينسجم ومنهج دراستنا ،فحتّم علينا أن ندرس كل سورة
وفق مبحث لتتكون سلسلة متواصلة من السور غير منفصلة بأمور فنية بالغية تفرق أكثر مما تجمع وتجزئ أكثر مما توصل.
وقد اقتضى العنوان أن أنظر في القرآن كله؛ فالموضوع له ارتباط بسور القرآن وآياته من حيث تفصيل اآلية لما أجمل

وفصل في موضع آخر من السورة أو في سورة أخرى ،لذلك فال يمكن أن نجتزئ من القرآن سو ار
قبلها وبيان ما أجمل في سورة ِّ
ربما تكون لها عالقة وثيقة بسور أخرى أو آيات أخر ألن القرآن يفسر بعضه بعضا؛ ولكننا اقتصرنا على هذه السور طلبا

لالختصار.

( )1مناهل العرفان للزرقاني :ص197
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رده وانما إلفهامه بطرق من الكالم بحسب مقتضى
والخطاب القرآني صادر من الذات اإللهية ال سبيل للمتلقي على ّ
الحال .ولغة الخطاب في القرآن الكريم تقتضي معرفتنا بأسلوب هذا الخطاب ومعرفة ترتيب السور وعالقة هذا مع اإلجمال

والتفصيل.

بأن هذا الجمع جاء على وفق سياق يجمعها .وهذا يحتاج
إن وضع أو ترتيب السور أو جمعها على طريقة ما توحي ّ
ّ
إلى بيان ذلك ومعرفة أسبابه ذلك؛ فمعرفة اإلجمال والتفصيل بحسب ترتيب سور القرآن هي الطريق األمثل لذلك؛ ألن ما أجمل
من كالم القرآن يجد له دارس القرآن تفصيال وبيانا بين دفتي الكتاب المنزل ،وان عنوان الكتاب المنزل (القرآن) يدل على الجمع
والقراءة والبد لهذا الجمع من مقدمة توضح شأنه وتجمل قوله فكانت فاتحة الكتاب مقدمة لهذا القرآن توجز أهدافه وتُجمل
مقاصده؛ لتدل على الشمول واإلطالق.
واإلجمال هو إيراد الكالم على صورة تحتمل وجوها متعددة ،أما التفصيل فهو تعيين بعض تلك الوجوه المحتملة أو كلها،
(أن اإلجمال والتفصيل ضرب خاص من إدراك الظاهرة ،فالظاهرة
كما إنه يميز الشيء من الشيء ويبينه ،يقول محمد الشاوشّ :
الواحدة يمكن أن تدرك وتعبر عن إ جمالها أو من حيث هي كل ،ويعبر عنها المتكلم على ذلك النحو بالصيغة المناسبة

لإلجمال ،كما يمكنه أن يدركها على نحو مفصل معتب ار انقسامها إلى أجزاء ،ويعبر عنها على تلك الصورة بالصياغة المناسبة،

وقد يكون التفصيل وحده كما يكون اإلجمال وحده ،وقد يكون أحدهما معاقبا في صورة إجمال بعد تفصيل أو في صورة تفصيل
بعد إجمال)

()1

ويندرج مصطلح اإلجمال والتفصيل ضمن مصطلح اإلطناب إذ يقول د .أحمد مطلوب(:يؤتى باإلطناب بطريق

اإليضاح بعد اإلبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أو ليتمكن في النفس فضل تمكن ،فإن المعنى إذا ألقي على سبيل

اإلجمال تشوفت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل واإليضاح) ()2فيتوجه السامع إلى ما يرد بعد ذلك.

واإليضاح بعد اإلبهام يمثالن وجهين لمقصد واحد والفرق بينهما من الدقة بمكان ،بيد أن خصوصية كل منهما تكمن في
أداء الوظيفة السياقية التي تحددها طبيعة النص ونوعه.

وفي معرض كالم ابن رشيق عن البالغة قال( :إنها وضع الكالم موضعه في ٍ
ٍ
إيجاز مع حسن العبارة) .
طول أو
()3

وقد سلك القرآن في خطاب أهل مكة فيقول الزرقاني(:سبيل اإليجاز في خطابه ،حتى جاءت السور المكية قصيرة

ولسن ،صناعتهم الكالم ،وهمتهم البيان ،فيناسبهم اإليجاز واإلقالل دون
اآليات صغيرة السور؛ ألنهم كانوا أهل فصاحة َ
اإلسهاب واإلطناب)( .)1في حين يقول د .صبحي الصالح ،أن( :الخصائص الموضوعية واألسلوبية في المدينة أصبحت
تستدعي التفصيل في التشريع وفي بناء المجتمع الجديد فكان ال بد أن يطنب بعد اإليجاز ،ويفسر بعد اإلجمال ،ويراعي حال
()2

المخاطبين في كل آياته وسوره)

فمقام اإلجمال يباين مقام التفصيل حسب مقتضى الحال.

أما المصادر والمراجع فقد اعتمدت على مجموعة من التفاسير المهمة مثل :الكشاف للزمخشري ،والتفسير الكبير للرازي،

والبحر المحيط ألبي حيان ،ونظم الدرر للبقاعي ،ومن كتب المتشابه :درة التنزيل لإلسكافي ،وأسرار التكرار للكرماني ،ومالك
التأويل للغرناطي ،وأسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي ،ومن المصادر الحديثة :تفسير ابن عاشور ،وفي ظالل القرآن لسيد
قطب ،والتفسير البياني للقرآن الكريم لبنت الشاطئ ،وعلى طريق التفسير البياني للدكتور فاضل السامرائي ،وغيرها كثير كما هو

مثبت في قائمة المصادر والمراجع ،واذ خرج البحث على الصورة التي قُ ِّدم بها فإن هلل سبحانه الفضل والمنة ،واستغفره تعالى
على ما نبا فيه القلم أو أخطأ الفكر والحمد هلل أوال وآخ ار الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات.

( )1أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة578/1،
( )2معجم المصطلحات البالغیة 228/1،
( )3العمدة 249/1،
( )1المناهل 116/1
( )2مباحث في علوم القرآن ص 184
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المبحث األول

ســـورة الفـــــــــــــاتحة

بين يــدي الســورة:

البد لهذا القرآن العظيم الذي جمـع السـور علـى كثـرة المعـاني واألغـراض مـن مقدمـة ،تجمـل مفصـله فكانـت سـورة الفاتحـة
عنوان الكتاب يدل على ما فيه بإيجاز ،وتلك هي براعة االستهالل.

()1

إن جميــع القـرآن فيهــا)
يقــول القرطبــي( :وفــي الفاتحــة مــن الصــفات مــا لــيس لغيرهــا ،حتــى قيــل ّ
تفسير لسورة الفاتحة بتفصيل مجملها ،وكل سورة أخذت معنى منها)(.)2
()3

فــالقرآن العظــيم (بجملتــه

وابتــدئ بالفاتحــة؛ ألن (مــن

ُمــا للقـرآن؛ ألن القـرآن جميعــه مفصــل مــن مجملهــا)
وقــال البقــاعي( :وكانــت ســورة الفاتحــة أ ّ
مقتضيات البالغة تقديم الشيء مجمال ثم تفصيله بعد؛ ليكون أوقع في النفوس وأدعى لتمكنه منها)(.)4

وقال السيوطي( :جميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة ،فإنها بنيـت علـى إجمـال مـا يحويـه القـرآن مفصـال ،فإنهـا واقعـة
فــي مطلــع التنزيــل ،والبالغــة فيــه أن تتضــمن مــا ســيق الكــالم ألجلــه؛ ولهــذا ال ينبغــي أن يقيــد شــيء مــن كلماتهــا مــا أمكــن الحمــل

على اإلطالق)(.)5

ووقــوع الفاتحــة مطلــع التنزيــل جــاء علــى أعلــى م ارتــب البالغــة باإلشــارة إلــى مــا ســيق كــالم القـرآن العظــيم ألجلــه .واجمــال
الفاتحة يقوم على مقاصد ثالثة عامة:
أولها :تعريف بالمدعو إليه -كما أشير بصدرها.-

وثانيها :تعريف بالصراط المستقيم -وقد صرح به فيها.-
وثالث المقاصد :تعريفها بالحال عند الرجوع إليه تعالى.
وسميت هذه المقاصد بالمهمة ،ثم فيها من المقاصد أيضا كالتتمة لتلك الخواص وهي:
َِّ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم}[الفاتحة.]7:
ين أ َْن َع ْم َ
األولى :تعريف بأحوال المطيعين {ص َارطَ الذ َ
ِ
ين} [الفاتحة.)6(]5:
ك َن ْعُب ُد َوِايَّا َ
واألخرى :تعريف بمنازل الطريق {إِيَّا َ
ك َن ْستَع ُ

قــال الحســن البصــري( :إن اهلل أودع علــوم الكتــب الســابقة فــي القـرآن ،ثــم أودع علــوم القـرآن فــي المفصــل ،ثــم أودع علــوم

المفصل في الفاتحة فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة)(.)7

فاآليات الثالث األولى شاملة لكل معنى تضمنته األسماء الحسنى والصفات العلى .فكل ما فـي القـرآن مـن ذلـك (مفصـل
من جوامعها .فاآليات الثالث األُول من قوله{:الحمد هلل ...شاملة لكـل مـا يحـيط بـأمر الخلـق فـي الوصـول إلـى اهلل والتحيـز إلـى
رحمة اهلل واالنقطاع دون ذلك .فكل ما في القرآن منه؛ فمن تفصيل جوامع هذه ،وكل ما يكون وصلة بين ذلك مما ظاهرهن هذه
ِ
ين} ( )8وقد صح تسميتها بالسبع المثـاني وتأويـل ذلـك أنهـا
ك َن ْعُب ُد َوِايَّا َ
من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من{:إِيَّا َ
ك َن ْستَع ُ
سبع آيات بال خالف بين القراء والمفسرين ،ووصف الرسول صلى اهلل عليه وآله آياتها بالسبع المثاني ،ألنها تثنى في كل صالة

تطوع ومكتوبة (.)9

( )1تفسیر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن .110/1
( )2نظرة العجالن :محمد الخطیب .9
( )3نظم الدرر :البقاعي .22/1
( )4جواهر البیان :الغماري .19
( )5أسرار ترتیب سور القرآن :السیوطي .19
( )6ینظر :أسرار ترتیب سور القرآن ،السیوطي .19
( )7م .ن  ،17 ،وینظر :قطف األزهار :السیوطي .101/1
( )8ینظر :نظم الدرر .23-22/1 ،
( )9ینظر :التحریر والتنویر :ابن عاشور  ،133 / 1وتفسیر العیاشي .56 / 1
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{إجمـال ألفـاظ الفـاتحة}

تقــدمت ســورة الفاتحــة ســور القـرآن مــن حيــث الترتيــب فكانــت واجهــة عريضــة فيهــا ،وســميت كــذلك بــأم الكتــاب ،واألســاس،

فصــارت كــالعنوان وب ارعــة االســتهالل ،مــع مــا تضــمنته مــن مقاصــد منهــا :أن ســورة الفاتحــة فــي ب ارعــة االســتهالل بهــا نزلــت مــن
القرآن منزلة ديباجة الخطبة فقوله تعالى{ :ا ْل َح ْم ُـد ِللَّ ِـه} ]2:عبـارة ثنـاء ،وتحمـل تمهيـدا لطلـب أعظـم مقصـد فـي القـرآن الكـريم وهـو
ِ
يم} ]6:وما يحمل هذا التعبير من تعريف بالصـراط المسـتقيم ولمـا عـرف العبـد المـدعو إليـه وعـرف الصـراط
اه ِدَنا ِّ
{ ْ
الص َارطَ ا ْل ُم ْستَق َ
المستقيم ،كان البد من تعريف حال الرجوع إليه تعالى وهي اآلخرة لذلك كان الثالث قوله تعالىَ {:مالِ ِـك َي ْـوِم ال ِّـد ِ
ين} ،]4:ولـوال هـذا
المقصد لوقف العبد على الصراط مـن دون أن يبلـغ مقصـده كـامال .وبـذلك تمـت مقاصـد سـورة الفاتحـة فـي وجههـا األول الخـاص
باهلل سبحانه وتعالى من التعريف به وصراطه والمآل اليه والمرء في اشتياق بعد أن عـرف تلـك األحـوال أن يعـرف أحـوال صـفات
المطيعــين مــن العبــاد بعــد التعريــف بــالمعبود ،ليقتــدي بهــا ويطمــح إلــى تقليــدها واتباعهــا؛ علــه يحظــى بمنزلــة المطيعــين مــن العبــاد

المشمولين بهذه العناية والرعاية.

ويبين الزمخشري كيف ان سورة الفاتحة اجملت علـوم القـرآن فـذكر انهـا مشـتملة علـى الثنـاء علـى اهلل بمـا هـو أهلـه وعلـى

التعبد واألمر والنهي وعلى الوعد والوعيد ،وان آيات القـرآن ال تخـرج عـن هـذه األمـور( .)1وفـي هـذا إشـارة إلـى مـا أجملتـه الفاتحـة
وفصلته السـور .ولفـظ الجاللـة اهلل هـو االسـم الكـريم الـذي ابتـدأت بـه السـورة؛ ألنـه (دال علـى الـذات ،ارجـع إليـه جميـع الصـفات،
مختص به تعالى ،لم ُيسم به أحد ،ال في الجاهلية وال في غيرها ،قال تعالىَ {:ه ْل تَ ْعلَ ُم لَهُ َس ِميًّا} مريم ]65:قال ابـن عبـاس(:أي:
ال أحــد يســمى اهلل)( )2و ارعــى الخطــاب القرآنــي اإليجــاز فــي البســملة لكونهــا تكــرر فــي ســائر الســور مــا خــال ســورة التوبــة فكانــت
التسمية أولى من التحميد كما سيأتي .والبسملة (جمعت مـا لـم يجتمـع فـي آيـة غيرهـا؛ وهـو انهـا آيـة مسـتقلة فـي الفاتحـة عنـد مـن
ـق} العلـق ]1:ونصـفها األول بعـض
قال به وهي بعض آية في النمل [ ]30وربعها األول بعـض آيـة فـي {ا ْق َ ْأ
اس ِـم َرِّب َ
ـك الَّ ِـذي َخلَ َ
ـر بِ ْ
َّ
َن}  ]2-1ونصـفها الثـاني آيـة
آية في هود{:بِ ْسِم اللَّ ِه َم ْج َر َ
اها} ]41وربعها الثالث بعض آيـة فـي سـورة الـرحمن{:ال َّـر ْح َم ُنَ .عل َـم ا ْلقُ ْـرآ َ
الر ْحمن َّ ِ
يم} .)3()]163
في الفاتحة وبعض آية في البقرة { ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
وســورة الفاتحــة بنيــت علــى أســلوب اإلجمــال واإلطــالق وممــا يســتدل بــه علــى هــذا اإلجمــال واإلطــالق لفظــة (الحمــد) فـ ـ:

(الحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما ،ألنـك تحمـد اإلنسـان علـى صـفاته الذاتيـة وعلـى عطائـه وال تشـكره علـى صـفاته)( ،)4وأن
الحمد يعم ما إذا وصل ذلك اإلنعام إليك أو إلى غيرك(.)5
ثم إنه تعالى قال على لسان عبده {ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه} وليس علـى صـورة أخـرى (كأحمـد اهلل) أو(نحمـد اهلل) ،الن هـذين التعبيـرين
يكونان مختصين بفاعل معـين ،ففاعـل (أحمـد) هـو المـتكلم وفاعـل (نحمـد) هـم المتكلمـون مـن حيـث أن عبـارة (الحمـد هلل) مطلقـة
فهو المحمود على وجه االجمال منك ومن غيرك.
وان قولك (أحمد اهلل) و(نحمد اهلل) مرتبط بزمن معين؛ ألن الفعل له داللة زمنية معينة فالفعل المضارع يـدل علـى الحـال

واالسـتقبال ،ومعنــى ذلـك أن الحمــد ال يحـدث فــي غيـر هــذا الزمـان الــذي نحمـده فيــه ،فـي حــين أن عبـارة (الحمــد هلل) مطلقـة غيــر
مقيدة بزمن معين وال بفاعل معين فالحمد فيها مستمر غير منقطع(.)6

الحمد هلل ـ فقد أفاد ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين ،فهؤالء سواء
قال الرازي :إنه (لما قال ـ
ُ
حمدوا أو لم يحمدوا وسواء شكروا أو لم يشكروا فهو تعالى محمود من األزل إلـى األبـد بحمـده القـديم وكالمـه القـديم)( .)1وأضـاف
( )1ینظر :الكشاف :الزمخشري .11/1
( )2قطف األزهار ،109/1 ،وینظر :تأمالت في سورة الفاتحة :د .حسن باجودة .41
( )3قطف األزهار .127/1
( )4لسان العرب :ابن منظور (حمد) .552/2
( )5ینظر :التفسیر الكبیر :الرازي  .219/1والتبیان  2 / 1للشیخ الطوسي.
( )6ینظر :لمسات بیانیة :د .فاضل السامرائي .14
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الرازي( :أن الحمـد عبـارة عـن صـفة القلـب وهـي اعتقـاد كـون ذلـك المحمـود متفضـال منعمـا مسـتحقا للتعظـيم واإلجـالل ،فـاذا تلفـظ
ٍ
غافال عن معنى التعظيم الالئق بجالله تعالى كان كاذبا ،ألنه أخبـر عـن نفسـه بكونـه
االنسان بقوله (أحمد اهلل) مع أنه كان قلبه

حامدا مع أنه ليس كذلك ،أما إذا قال :الحمد هلل ـ سواء أكان غافال أم مستحضـ ار لمعنـى التعظـيم ،فإنـه يكـون صـادقا؛ ألن معنـاه
أن الحمــد حــق هلل وملكــه ،وهــذا المعنــى حاصــل سـواء أكــان العبــد مشــتغال ،بمعنــى التعظــيم واالجــالل أم لــم يكــن فثبــت أن قولــه:

{الحمد هلل} أولى من قوله( :أحمد اهلل)(.)2

فلفظة الحمد أنسب لإلجمال منها إلى مقيد يقيدها ،كتحويل اسـميتها إلـى جملـة فعليـة أو غيـر ذلـك .والحمـد هلل فـي ابتـداء
ِ
سورة الفاتحـة هـو األوقـع واألنسـب علـى السـمع فيكـون التعبيـر{ :ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه َر ِّ
ين} صـورة متوازنـة فـي السـمع منسـجمة مـع
ب ا ْل َعـالَم َ
ابتداء الخطاب مع {الرحمن الرحيم}.
فلفــظ الجاللــة (اهلل) عــام مجمــل لصــفات أخــرى ،وأن الحمــد اســتحقه لذاتــه ال بوصــف دون آخــر .والحمــد (هــو الوصــف
()3

وهــذا يعطــي معنــى الشــمول واالطــالق للحمــد .وقولــهَ {:ر ِّ
ب

بالجميــل علــى جهــة التعظــيم والتبجيــل س ـواء تعلــق بالنعمــة أو ال)
ِ
ين} إشارة إلى ابتداء الخلق تنبيها على االستدالالت بالمصـنوع علـى الصـانع وأنـه قـال :رب العـالمين ولـم يقـل العـوالم ذلـك
ا ْل َعالَم َ
أن العـوالم يطلــق علــى جميــع العـوالم مــن المكلفــين وغيــرهم مــن جمــادات وحيوانــات وغيــر ذلــك ،وأن (العــالمين) ال تطلــق إال علــى
ذوي العلم خاصة وعلى ما اجتمع فيه العقالء وغيرهم فيغلب العقالء ،وقد جمـع العـالم ولـم يـؤت بـه مفـردا لقرينـة االسـتغراق ،ولـو

أفرد لتوهم أن المراد من التعريـف العهـد أو الجـنس؛ فكـان الجمـع تنصيصـا علـى االسـتغراق( .)4علـى هـذا يكـون قولـه تعـالى :رب
العالمين ،إما أن يعني رب البشر أو المكلفين؛ وامـا رب الخلـق كلهـم ،وغلّـب العقـالء مـنهم .ولهـذا التخصـيص أو التغليـب سـببه؛
ذلـك أن الكــالم فـي ســورة الفاتحــة خـاص بــالعقالء فالعبــادة واالسـتعانة وطلــب الهدايــة إلـى الصـراط المســتقيم وتصـنيف الخلــق إلــى

منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين هو خاص بالمكلفين فكان هذا االختيار أنسـب شـيء ولـو قـال(:رب العـالم أو رب العـوالم)
لم يحسن هذا الحسن؛ ألنـه يشـمل غيـر المكلفـين .وقولـه :رب ،عـم ذلـك كلـه فـالرب يشـمل كـل مـا ذكـر مـن صـفات اهلل مـن ملـك
وخلــق فهــي صــفة مطلقــة تشــمل الع ـوالم كلهــا عاقلــة وغيــر عاقلــة وبــذلك تؤكــد هــذه اللفظــة عموميــة الفــاظ الفاتحــة .ولمــا قــال رب
العالمين جاءت الصفات بعد ذلك على اسلوب االطناب على عكس التسمية (هلل رب العالمين) فقـد جـاءت علـى أسـلوب اإليجـاز
فمقام الحمد مقام يقتضي من البسط ما ال يقتضـيه مقـام التسـمية ألن الغـرض منهـا التبـرك ومنهـا االشـارة إلـى أن التكـرار إذا وقـع
في الكالم البليغ على سبيل التتابع ينبغي أن يفصل بينهما بشيء ال يكون أجنبيا؛ كما وقع بقوله رب العالمين ومنها اإلشارة الـى
أنــه ينبغــي أن ي ارعــى فــي التســمية اإليجــاز ،وفــي التحميــد االطنــاب ...ومنهــا أن التســمية باعتبــار تكرارهــا فــي ســائر الســور أولــى
لمــا كــان الثنــاء بالجميــل ينبغــي أن ي ارعــى فــي تكــرره الثنــاء المتخــالف؛ كمــا وقــع فــي
باالختصــار مــن التحميــد ،فمنهــا أن التحميــد ّ
ق الس ِ
َِّ ِ َِّ
ِ
القرآن من قوله{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ض} األنعـام{،]1:ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه الَّ ِـذي أ َْن َـز َل َعلَـى
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
ب ا ْل َعالَم َ
ين}{ ،]1:ا ْل َح ْم ُد لله الذي َخلَ َ َ
ِ
ِِ ِ
ات و َمــا ِفــي ْاأل َْر ِ
ض َولَــهُ ا ْل َح ْمـ ُـد ِفــي ْاآلَ ِخـ َـرِة}
ـاب َولَـ ْـم َي ْج َعـ ْـل لَــهُ ِع َوجــا} الكهــف{ ،]1:ا ْل َح ْمـ ُـد لِلَّـ ِـه الَّـ ِـذي لَــهُ َمــا ِفــي َّ
َع ْبــده ا ْلكتَـ َ
السـ َـم َاو َ
اط ِر َّ ِ
سبأ{ ،]1:ا ْلحم ُد لِلَّ ِه فَ ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ض} فاطر ،]1:بخالف التسـمية فـإن األنسـب أن يكـون بأفضـل األسـماء والصـفات وهـو
َْ
الس َم َاو َ
()5
اهلل الرحمن الرحيم .
واستغرق الحمد الزمان كله من األزل إلى األبـد ولـم يتـرك منـه شـيئا؛ فكـان كقولـهَ { :و ُه َـو اللَّـهُ َال إِلَـهَ إِ َّال ُه َـو لَـهُ ا ْل َح ْم ُـد ِفـي
ب ا ْلعـالَ ِمين} الزمـر ]75:وقولـه{:وآ ِ
َِّ ِ
ِ
اه ْم أ ِ
َن ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه
َخ ُـر َد ْع َـو ُ
ْاألُولَى َو ْاآلَخ َـرِة} القصـص ]70:وشـمل ذلـك قولـهَ {:وِقيـ َل ا ْل َح ْم ُـد للـه َر ِّ َ َ
َ
ِ
َر ِّ
ين} يــونس ،]10:فهــذا هــو االســتغراق فــي الحمــد وشــموله .وقولــه الرحمــان الــرحيم (كــالم ال يقــوم غي ـره مقامــه ،ال فــي
ب ا ْل َعــالَم َ
( )1التفسیر الكبیر  .220 /1والتبیان .3 / 1
( )2م .س .220/1
( )3تیجان البیان في مشكالت القرآن :الخطیب العمري .53
( )4ینظر :تفسیر البیضاوي  ،3/1وجوامع الجامع  23 /1للشیخ الطبرسي ،والتحریر والتنویر ،أبن عاشور .198/1
( )5ینظر :قطف األزهار .124/1 ،
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العدد29/
()1

ألفاظــه وال فــي ترتيبــه)

تشرين أول 2016/م

قولــه الرحمــان جــاءت الرحمــان علــى صــيغة (فعــالن) تفيــد الداللــة علــى الحــدوث والتجــدد نحــو عطشــان

وجوعان وغضبان وال تفيد الداللة على الثبوت وتفيد أيضا االمتالء بالوصف(.)2

وجاءت صفة الرحيم على صيغة (فعيل)؛ لتدل على الثبوت في الصفة نحو :طويل ،وجميل ،فجمع بينهما ليدل على أن

وصفه الثابت والمتجدد هو الرحمة فرحمته دائمة ال تنقطع ،وهو من أحسن الجمع بين الوصفين ،وال يؤدي الوصـف بأحـدهما مـا
يؤدي اجتماعهما( ،)3وقولهَ { :مالِ ِك َي ْوِم ِّ
الد ِ
ين} أي مالك يوم الجزاء ،وأن لفظة (مالك) فيه معنى إطالق التصرف فيما يملك ،وان
المالكية تبقى في يد المالك إذا تصرف فيما يملك ،وأن (مالك) أمدح بأنه يحسـن أن يضـاف إلـى مـن ال يضـاف الملـك إليـه نحـو
مالك اإلنس والحيوان ومالك الجمادات ،فلفظة (مالك) أوسع من (ملك) لشمولها العقالء وغيرهم ،وكل هذه المعاني تعطـي معنـى

اإلطالق والشمول لكلمة ال ّـدين( )4وقـد يسـأل سـائل لـم قـال :يـوم ال ّـدين ،ولـم يقـل يـوم القيامـة؟ والجـواب أنـه قـال ذلـك -واهلل أعلـم-
(مراعاة للفاصلة وترجيحا للعمـوم؛ فـإن الـدين بمعنـى الجـزاء يشـمل جميـع أحـوال القيامـة مـن ابتـداء النشـور إلـى السـرمد الـدائم بـل

يكاد يتناول النشأة األولى بأسرها على أن يوم القيامة ال يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين)(.)5

وكذلك فإن لكلمة (الدين) معاني أخرى شاع استعمالها ،كالطاعة والشريعة والجزاء والحساب والخضـوع هلل ،وبـذلك تـذهب

فيه نفس السامع كل مذهب ،وقد أضاف الملك الى اليوم ،واليوم ال يملك بل يملـك مـا فيـه مـن أمـور ماديـة ومعنويـة وذلـك لقصـد

العموم والشـمول ،فملكيـة اليـوم هـي ملكيـة لكـل مـا فيـه فهـي إضـافة عامـة مطلقـة( .)6واقتـران الحمـد بهـذه الصـفات الربانيـة أحسـن
اقتـران وأجملــه ،وقــد اســتغرق الحمــد األزمنــة كلهــا فقــد اســتغرق الحمــد حــين كــان اهلل الفــرد الصــمد ولــم يكــن معــه شــيء وهــو قولــه
الرحيم واستغرق الحمد وقت كانت الرحمة تنزل وهي لم تنقطع وال تنقطع ،وذلك قوله الدين واستغرق الحمد يوم الجزاء كلـه ،ويـوم
ٍ
منقض وذلـك هـو
الجزاء ال ينتهي؛ وذلك لخلود الجزاء وأهله من الفائزين في جنانهم والخاسرين في نيرانهم ،فجزاء كل منهم غير

يوم الدين (ومن كونه مالكا لألمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب ،بعد الداللة على اختصـاص الحمـد بـه وأنـه بـه حقيـق ،فـي
قوله رب العالمين دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله)(.)7
ك َن ْستَ ِعين} مع أن التعبير في إياك نعبد قـائم علـى االختصـاص إال انـه يـوحي كـذلك بـأن العبـادة
ك َن ْعُب ُد َوِايَّا َ
وقوله{ :إِيَّا َ
على مختلف اصولها وفروعها هـي حـق مطلـق هلل وحـده ،وهـذا هـو مفهـوم االطـالق .ثـم إن هـذا التعبيـر الكـريم قـائم علـى إطـالق
فعل االستعانة ،ولم يقيد بشيء؛ بل إن االطالق يشمل أمور الدنيا واآلخرة .وفي هذه اآليـة الكريمـة لـم يقـل :أعبـد وأسـتعين وذلـك
مظهر من مظاهر الجماعة .وهذه السورة التي تق أر في كل ركعة من ركعات الصالة فيها إشارة إلى أهمية الجماعة بكلمة (نعبـد)
و(نســتعين) و(اهــدنا)؛ وهــذا يــدل علــى أن العبــارة شــاملة مجملــة؛ فــدين اإلســالم ديــن جمــاعي تظهــر شــعائره فــي الصــالة والحــج
بوصــفها مــن أكبــر المظــاهر الجماعيــة ،وكــذلك الزكــاة والصــدقات ،مــن أكبــر مظــاهر التكافــل االجتمــاعي ،والجهــاد فــي شــؤون
الجماعة ،والصوم ليس عبادة فردية محضة وغير ذلك من أمور كثيرة فيها مظاهر جماعية مما يدل علـى اإلطـالق دون التقييـد،

لمــا كــان عظيمــا لــم
(والمجـيء بــالنون فــي الفعلــين بقصــد االخبــار مـن الــداعي عــن نفســه وعــن جنســه مــن العبـاد .وقيــل أن المقــام ّ
يســتقل بــه الواحــد استقصــا ار لنفســه واستصــغا ار لهــا؛ فــالمجيء بــالنون لقصــد التواضــع ال لتعظــيم الــنفس)( .)8وفضــال عــن مجــيء
(نســتعين) وغيرهــا علــى معنــى الجماعــة وأنهــا مظهــر مــن مظــاهر الجماعــة؛ فإنهــا جــاءت مناســبة للمعنــى الم ـراد وم ارعــاة حســن
الكالم؛ فإن الوقوف على فاصلة معينـة فـي القـرآن لـم ي ِ
ـأت ألجـل تناسـب الفواصـل حسـب ،وانمـا لمعنـى مـراد مقصـود فضـال عـن
( )1م .ن .118/1
( )2ینظر :التفسیر القیم  ،ابن قیّم الجوزیة .37/1
( )3ینظر :لمسات بیانیة .37
( )4ینظر :البحر المحیط :أبو حیان .134/1
( )5روح المعاني :اآللوسي .88/1
( )6م .ن  ،88 / 1وینظر :لمسات بیانیة .38
( )7الكشاف  .18/1وجوامع الجامع .7 / 1
( )8فتح القدیر .25/1
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المفاضـلة ،خالفــا لمـن اعتمــد الفاصــلة وحـدها نحــو ابــن األثيـر مــن القــدماء ،ود .إبـراهيم الســامرائي مــن المحـدثين( .)1فــابن األثيــر

يخالف الزمخشري في تقديم (إياك نعبد) فالزمخشري ذكر في تفسيره :أن التقديم في هذا الموضع قصد بـه االختصـاص( ،)2بينمـا
ابن األثير يرى أنه (لم يقدم المفعول فيه على الفعل لالختصاص وانما قُ ِّدم لمكان نظم الكـالم؛ ألنـه لـو قـال نعبـدك ونسـتعينك لـم
يكن له من الحسن ما لقوله (إياك نعبـد )...أال تـرى أنـه تقـدم قولـه تعـالى (إيـاك نعبـد وايـاك نسـتعين) فجـاء بعـد ذلـك قولـه (إهـدنا
الصراط المستقيم) وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون ،ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلـك الطـالوة

وزال ذلك الحسن)(.)3

والتعبير القرآني على هذه الصورة جاء مراعاة للمعنى والنظم في آن واحد.

لما وصف بأنه رب العالمين سبحانه علم أنـه حاضـر فـي كـل زمـان ومكـان ،ولـيس غائبـا؛ ولـم يـذكر لـه سـبحانه فـي
وانه ّ
سورة الفاتحة ظرفا مكانيا أو زمانيا على جهة االجمال واإلطالق ،ذلك ألنه رب العالمين جميعا فـال يغيـب عـنهم وال يغيبـون عنـه
فلما علم حضوره نودي بنداء الحاضر المخاطب(.)4

وعبــارة (إيــاك نعبــد) لمــا ســبقت أحكامــا مطلقــة عامــة فــي أول الفاتحــة جــاء الطلــب بالهدايــة مــن العبــد ،وأن يبــين لهــم ربهــم

معرفة هذا الدين فعرفه لهم بأنه (الصراط المستقيم) بيانا للدين القويم علـى االسـتعارة بتشـبيه الـدين القـويم بالصـراط المسـتقيم جـاء
في اللسان :هديته الطريق والبيت هداية أي عرفته لغة أهل الحجاز وهداه الى الطريق بمعنى أرشـده إليـه ،وهـداه للطريـق بينـه لـه

أيضا ،وهديت لك بينت لك وقوله تعالى{ :اهدنا الصراط} أولم تبين لهم()5؛ فالبعيد الضال عن الطريق يحتاج الى هاد يدله على
الطريــق ويوصــله إليــه ،فهنــا نســتعمل (يهــدي الــى) أي يوصــل إلــى ويرشــد إلــى ،والــذي يصــل إلــى الطريــق يحتــاج إلــى هـ ٍ
ـاد يعرفــه
بأحوال الطريق ومراحلها وما فيهـا مـن مخـاوف وأمـاكن الهلكـة واألمـن ويعرفـه بمـا يحتـاج السـالك فـي هـذه الطريـق ،وهنـا نسـتعمل

(هداه الطريق) ،وهذا مناسب لما جاءت عليه السورة في طلب الهداية فـي معرفـة أمـور الـدين موضـحة لهـم ،فالسـورة أجملـت لهـم
أســس هــذا الــدين ،ولــم تبــين لهــم كيــف العمــل بهــذه األســس واالحكــام النظريــة ،فطلــب الهدايــة فــي هــذه الســورة بـ ـ اهــدنا الص ـراط
المستقيم دون التعدية بالحرف لمن كان في الطريق بعد تلقي االشارات والدالئل إليه دون تفصيل بمعرفـة خصوصـيات األصـول،
فيطلب أن يعرفه ويبصره بشـأنه ولمـن ضـل وانحـرف مـن المـؤمنين عـن الجـادة ،فيـرده إليهـا فتشـمل القسـمين أي (اهـدنا الصـراط)
دون تعدية ،فجمع معان عدة كما سبق ،وأن التعدية دون أحرف فقال لمن يكون فـي الطريـق ولمـن ال يكـون ،فهنـا نطلـب الهدايـة

لمـن كـان فـي الطريـق ولمــا كـان هـؤالء مـن الموحـدين الحامــدين هلل ،كـان المعنـى عـالوة علـى مــا مـر طلـب اسـتمرار الهدايـة علــى
َّ ِ
اه ْم} محمـد ]17:وهكـذا
ين ْ
ـاه ْم تَ ْق َـو ُ
اهتَ َـد ْوا َز َاد ُه ْـم ُهـدى َوآَتَ ُ
الطريق المستقيم والتثبيت على الهـدى والزيـادة فيـه ،كمـا قـال تعـالىَ {:والـذ َ
يكون بتفصيل األحكام وبيانها بعد أن أجملها.
جاء في البحر المحيط( :ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية الى طريق من أنعم اهلل عليهم؛ ألنه من صدر منـه

حمــد اهلل واخبــر بأنــه يعبــده ويســتعينه فقــد حصــلت لــه الهدايــة ،لكــن يســأل دوامهــا واســتمرارها)( .)6ولــذلك نجــد فــي أول ســورة البقـرة
صفات هؤالء الحامدين مبينة ومفصلة بعد إجمالها في سورة الفاتحة (صراط الذين أنعمت علـيهم) وهـم المقبولـون وهـم هنـا طائفـة
واحدة أما المردودون فهم فريقان :المغضوب عليهم والضـالون ،والـذين كملـت نعمـة اهلل علـيهم هـم الـذين جمعـوا بـين معرفـة الحـق

( )1ینظر :من بدیع لغة التنزیل ،د .إبراهیم السامرائي .9
( )2ینظر :الكشاف .20/1
( )3المثل السائر :ابن األثیر .39/2
( )4ینظر :لمسات بیانیة .37
( )5لسان العرب( :هدى) .774/8
( )6البحر المحیط .148/1
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لذاته والخير ألجل العمل به وهؤالء هم المرادون بقوله (انعمت عليهم) فقد ذكر الصراط أوال مجمال وثانيـا مفصـال بيانـا وايضـاحا

لألول(.)1

ومع أن قوله( :صراط الذين أنعمت عليهم) هـو تفصـيل لقولـه تعـالى :اهـدنا الصـراط المسـتقيم إال أن األسـلوب جـاء علـى

اإلجمال في الجملة الفعلية في قوله :أنعمت عليهم لم يذكر نوع النعم مفصال ،وانما جاء األسلوب على االجمال.
وبنِ َي المغضوب عليهم للمفعول إليهم الغضب ،علـيهم :غضـب اهلل وغضـب الغاضـبين هلل ،وال يتخصـص بغاضـب معـين
ُ
ِ
َّ
ِ
فهـم مغضـوب علــيهم مـن كـل الجهــات ،وأن العالئـق تتقطـع بيــنهم نحـو قولــه تعـالىَ { :وقَـا َل إَِّن َمــا اتَّ َخـ ْذتُ ْم م ْـن ُد ِ
ون اللــه أ َْوثَانـا َمـ َـوَّدةَ
الد ْنيا ثَُّم يوم ا ْلِقي ِ
ِ
ِ ِ
ض ُك ْم بِ َـب ْع ٍ
ضـ ُك ْم َب ْعضـا} العنكبـوت ]25:وتبـ أر بعضـهم مـن بعـض ،حتـى
ض َوَي ْل َع ُـن َب ْع ُ
امة َي ْكفُُر َب ْع ُ
َب ْين ُك ْم في ا ْل َحَياة ُّ َ
َْ َ َ َ
ليتب أر االنسان من جلده وجوارح ه التي تشهد عليه ،فهم مغضوب عليهم من كـل شـيء ومـن كـل أحـد وهـذا عمـوم وشـمول .فـانظر
هذا العموم في الغضب وهذا االطالق.
وقــال :غيــر المغضــوب علــيهم وال الضــالين فــذكر (ال) بينهمــا ،ولــم يقــل غيــر المغضــوب علــيهم والضــالين؛ لــئال يفهــم أن
المباينة لمن جمع الغضب والضالل دون من لم يجمعهما فالمباينة لكل صنف منها وهذه داللة عموم واطالق وجاء في الكشـاف
()2
فإن قيل( :لِ َم دخلت (ال) في (وال الضالين) قلت لِما في (غير) من معنى النفـي كأنـه قيـل :ال المغضـوب علـيهم وال الضـالين)
سؤال الكشاف يعني أن (ال) المسماة بالمزيدة عند البصريين إنما تقع بعد الواو العاطفة في سياق النفي للتأكيد والتصـريح بتعليـق
النفــي بكــل مــن المعطــوف والمعطــوف عليــه؛ كــي ال يتــوهم أن المنفــي هــو المجمــوع مــن حيــث هــو مجمــوع ،فيجــوز حينئــذ ثبــوت

أحدهما( .)3وبهذا يتناسـب قولـه تعـالى :الحمـد هلل وقولـه :غيـر المغضـوب علـيهم وال الضـالين ،فالحمـد مطلـق غيـر مقيـد بـزمن وال
بفاعــل معــين وهــو دائــم ثابــت وه ـؤالء مغضــوب علــيهم وضــالون علــى جهــة الثبــوت والــدوام( .)4وهــذا مــن تناســب مفتــتح الســورة

ومختتمها.
(وبنـوا الصـراط علــى وزن (فعــال) ألنــه مشـتمل علــى ســالكه اشــتمال الحلــق علــى الشـيء المســروط ،وهــذا الــوزن كثيــر فــي
()5

المشتمالت على األشياء ،كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب الى سائر الباب)

ومع أن لفظة (المستقيم) صـفة

مقيدة له إال أن هذه الصفة مع موصوفها أعطت معنى عاما غير مقيد.

واضـافة (الصـراط) إلـى الموصـول المـبهم (الـذين) دون أن يقـول :صـراط النبيـين والمرسـلين؛ ففيـه إجمـال؛ إذ لـم يبـين مـن
ك م َّ ِ
ِ
ين أ َْن َع َـم اللَّـهُ َعلَ ْـي ِه ْم ِم َـن َّ
ـين
وفصـل ذلـك فـي موضـع آخـر بقولـهَ {:و َم ْـن ُي ِطـ ِع اللَّـهَ َو َّ
النبِِّي َ
ـع الـذ َ
هؤالء المنعم عليهمّ ،
الر ُسـو َل فَأُولَئـ َ َ َ
اء و َّ ِ ِ
ُّ ِ
و ِّ ِ
ك َرِفيقا} النساء ]69:ففصل بعد إجمال.
ين َو َح ُس َن أُولَئِ َ
الصالح َ
الص ِّديق َ
ين َوالشهَ َد َ
َ
وفي اهدنا الصراط إن (فعل الهداية متـى ُع ّـدي بــ(إلى) تضـمن اإليصـال إلـى الغايـة المطلوبـة فـأتي بحـرف الغايـة ،ومتـى
ُع ّدي بـ(الالم) تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتي بالالم الدالة على االختصاص والتعيين فإذا قلت هديته لكذا فهم معنـى

ذكرته له وجعلته له وهيئته ونحو هذا ،واذا تعـدى بنفسـه تعـدى المعنـى الجـامع لـذلك كلـه ،وهـو التعريـف والبيـان واإليهـام .فالقائـل

اذا قال :اهدنا الصراط هو طالب من اهلل أن يعرفه اياه ويبينه لـه ويلهمـه إيـاه ويقـدره عليـه ،فيجعـل فـي قلبـه علمـه وارادتـه والقـدرة
فجرد الفعل من الحرف وأتى بـه مجـردا فعـدى بنفسـه ليتضـمن هـذه الم ارتـب كلهـا ولـو ُع ّـدي بحـرف تعـين معنـاه وتخصـص
عليهّ ،
()6
معنى الحرف فتأملـه فإنـه مـن دقـائق اللغـة واسـرارها) فعـدم التعديـة بــ(إلى) أو بــ(الالم) يعطـي معنـى العمـوم واالطـالق ثـم فسـره

بقوله :صراط الذين( ...ولم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؛ لما فـي األول مـن التنبيـه واإلشـعار بـأن الصـراط المسـتقيم هـو
( )1ینظر :الكشاف .21/1
( )2الكشاف .22/1
( )3م .ن .22/1
( )4ینظر :لمسات بیانیة .76
( )5بدائع الفوائد :ابن قیم الجوزیة .244/1
( )6بدائع الفوائد .238/1
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صراط المؤمنين؛ فدل عليه بأبلغ وجه ،كما تقول :هل أدلك على فالن األكرم األفضل؛ ألنك تثبت ذكره مجمـال ومفصـال فجعلتـه
()1

علم ــا ف ــي الك ــرم والفض ــل ،كأن ــك قل ــت :م ــن أراد رج ــال جامع ــا للخص ــلتين جميع ــا فعلي ــه بف ــالن)

وأن عب ــارة المغض ــوب عل ــيهم

والضالين فيها هاتان اللفظتان اللتان جاءتا على سبيل اإلجمال هنا ،وفصلت في مواضع اخرى من التنزيل مرتبة في سورة البقرة
وبـة ِع ْن َـد اللَّ ِـه
ض ٍب} البقرة ]90:ثـم فـي سـورة المائـدةُ { :ق ْـل َه ْـل أَُنِّب ُـئ ُك ْم بِ َش ٍّـر ِم ْـن َذلِـ َ
ك َمثُ َ
ض ٍب َعلَى َغ َ
اءوا بِ َغ َ
بعدها بقوله تعالى{ :فََب ُ
ـك َش ٌّـر م َكانـا وأَض ُّـل ع ْـن سـو ِ
ِ
َّ
اء السَّـبِ ِ
يل} المائـدة]60:
وت أُولَئِ َ
ب َعلَْي ِه َو َج َع َل ِم ْنهُ ُم ا ْلِق َرَدةَ َوا ْل َخَن ِاز َير َو َعَب َد الطَّ ُ
اغ َ
َم ْن لَ َعَنهُ اللهُ َو َغض َ
َ
َ َ َ ََ
َهـواء قَـوٍم قَـ ْـد ُّ ِ
َهـ َل ا ْل ِكتَـ ِ
ِ
ـاب َال تَ ْغلُـوا ِفـي ِديـنِ ُك ْم َغ ْي َـر ا ْل َحـ ِّ
َضــلُّوا
وكـذلك قولـه فـي السـورة نفســهاُ {:ق ْـل َيـا أ ْ
ضـلوا م ْـن قَْبـ ُل َوأ َ
َ
ـق َوَال تَتَّب ُعـوا أ ْ َ َ ْ
ِ
َّ ِ
ـر وضـ ــلُّوا عـ ـ ْـن سـ ــو ِ
ِ
الس ـ ـبِ ِ
ـب ِم ـ ـ ْن َرِّب ِهـ ـ ْـم
اء َّ
ضـ ـ ٌ
ين اتَّ َخ ـ ـ ُذوا ا ْلع ْج ـ ـ َل َسـ ـ َـيَنالُهُ ْم َغ َ
َكثيـ ـ ا َ َ
يل} [ ،]77ثـ ــم قولـ ــه فـ ــي سـ ــورة االع ـ ـراف{:إِ َّن الـ ــذ َ
َ ََ
َوِذلَّةٌ}االعراف.]152:
وقــد جــاء ذكــر اليهــود وهــم المغضــوب علــيهم فــي ســورة البق ـرة مفصــال وفــي ســورة آل عم ـران جــاء مجمــال ،وجــاء ذكــر
()2

النصــارى (الضــالين) مفصــال فــي آل عم ـران ومجمــال فــي البق ـرة

والمغضــوب علــيهم والضــالين ذكــروا فــي الفاتحــة علــى حســب

ت ـرتيبهم فــي الزمــا ن؛ فعقــب بســورة البق ـرة وجميــع مــا ذكــر فيهــا مــن خطــاب أهــل الكتــاب لليهــود خاصــة ،ومــا وقــع فيهــا مــن ذكــر
النصارى لم يقع بـذكر الخطـاب ثـم عقبـت البقـرة بسـورة آل عمـران وأكثـر مـا فيهـا مـن خطـاب أهـل الكتـاب النصـارى( .)3وهـذا مـن

أسرار إعجاز القرآن وبدائعه.
 -تناسب األطـراف في سـورة الفاتحة

جاء هذا التناسب في مواقع متعددة:

 -1التناســب بــين االفتتــاح واالختتــام :فخاتمــة ســورة الفاتحــة جــاءت كتفصــيل جملــة المطلــوب فيهــا إذ المطلــوب األعلــى اإليمــان
ففصل جملـة ذلـك بقولـه :أنعمـت علـيهم؛ والمـراد :المؤمنـون؛ ولـذلك
المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب اهلل والضالل؛ ّ
أطلــق االنعــام ولــم يقيــده ليتنــاول كــل إنعــام؛ ألن مــن أنعــم اهلل عليــه بنعمــة اإليمــان فقــد أنعــم عليــه بكــل نعمــة؛ ألن نعمــة
اإليمان مستتبعة لجميع النعم؛ ثم وصفهم بقوله :غير المغضوب عليهم وال الضالين :يعني أنهم جمعـوا بـين الـنعم المطلقـة

وتعدي حدوده(.)4
وهي نعمة اإليمان ،وبين السالمة من غضب اهلل والضالل المسببين عن معاصيه ّ
ِ ِ
ك ا ْل ِكتَــاب َال رْيـ ِ ِ
ـين}
ـإن (افتتــاح ســورة البق ـرة بقولــهَ {:ذلِ ـ َ
ُ َ َ
 -2وقــد تتناســب هــذه الســورة مــع ســورة البق ـرة بعــدها :فـ ّ
ـب فيــه ُهــدى ل ْل ُمتَّقـ َ
البقـرة ]2:إشــارة إلــى الصـراط فــي قولــه :اهـدنا الصـراط كــأنهم لمــا ســألوا الهدايــة إلـى الصـراط قيــل لهــم :ذلــك الصـراط الــذي
()5

سـألتم الهدايـة إليـه هـو الكتـاب ،وهـذا معنـى حسـن يظهــر فيـه ارتبـاط سـورة البقـرة بالفاتحـة)

وكمـا ختمـت الفاتحـة بالــدعاء

للمــؤمنين علــى وجــه اإلجمــال ختمــت ســورة البق ـرة بالــدعاء للمــؤمنين علــى وجــه التفصــيل (فتآخــت الســورتان وتشــابهتا ف ـي

المقطع؛ وذلك من وجوه المناسبة في التتالي والتناسق)(.)6

وفي قوله :اهدنا الصراط المستقيم صراط ،كـرر لفظـة :صـراط (وذلـك بـأن الصـراط هـو المكـان المهيـأ للسـلوك ،فـذكر فـي
ك لَتَ ْه ِـدي إِلَـى
األول المكان ولم يذكر السـالكين ،فأعـاده مـع ذكـرهم فقـال :صـراط الـذين أنعمـت علـيهم ولهـذا كـرر أيضـا قولـهَ {:وِاَّنـ َ
اط اللَّ ِه الَِّذي لَه ما ِفي الس ِ
صر ِ
ٍِ ِ
ِ ٍ
ات و َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض} الشـورى ]53-52ألنـه ذكـر المكـان المهيـأ)( )7أوال ثـم ذكـر
ص َراط ُم ْستَقيمَ .
َ
ُ َ
َّم َاو َ
غايته ومطلوبه.

( )1المثل السائر .27/1
( )2ینظر :نظم الدرر .13/2
( )3ینظر :أسرار ترتیب سور القرآن ،28 ،27 :وینظر :مباحث في التفسیر الموضوعي :مصطفى سالم .86
( )4ینظر :البرهان :الزركشي .233/1
( )5االتقان :السیوطي .70
( )6أسرار ترتیب سور القرآن .29-28
( )7بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :الفیروز آبادي .130/1
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واذا ما عدنا الى سورة الفاتحة مرة أخرى نجـد لهـا وجهـا آخـر مـن اإلعجـاز فإنهـا مطلقـة مفتوحـة علـى جميـع سـور القـرآن
ِ
ين .ال َّـر ْح َم ِن ال َّـرِح ِيمَ .م ِال ِـك َي ْـوِم ال ِّـد ِ
وفيها كذلك نوع تفصيل لالسم الشـامل المطلـق (اهلل) أنـه {ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه َر ِّ
ين} ،وفيهـا نـوع
ب ا ْل َعـالَم َ
َِّ
ِ
وب َعلَْي ِهم وَال َّ ِّ
ض ِ
ين}.
ين أ َْن َع ْم َ
ت َعلَْي ِه ْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
الضال َ
تفصيل للصراط المستقيم أنه {ص َارطَ الذ َ
ْ َ
يقــول الســيوطي( :واذا تأملــت مــا أوردنــاه فــي هــذه الســورة -علــى وجازتهــا -مــن األس ـرار اللطيفــة ،والنكــت البديعــة علمــت

مناسبة االفتتاح بها وكونها أُم القرآن وأفضـله وأعظـم سـوره ،هـذا مـع أنـه علـى كثرتـه بالنسـبة إلـى مـا اشـتملت عليـه ممـا ال تدركـه

أفهامنا ،كنقطة مـن بحـر)( ،)1فهـي سـورة مجملـة األلفـاظ فيهـا نـوع تفصـيل تنبيهـا علـى أن القـرآن العظـيم جـاء علـى هـذا األسـلوب
بين إجمال وتفصيل أو إيجاز واطناب.
المبحث الثاني
سورة البقرة

بين يــدي السورة:
المقصود اإلجمالي لهذه السورة مدح مؤمني أهل الكتاب ،وذم كفار مكة ومنافقي المدينة ،وقصة التخليق والتعليم ومالمة

علمــاء اليهــود ،والــرد علــى النصــارى ،وابــتالء إب ـراهيم ،وذكــر الحــج والقصــاص والصــيام ،وقتــال الكفــار ،وتعديــد الــنعم علــى بنــي

إس ـرائيل وتح ـريم الربــا( ،)2وصــرح اإلمــام ال ـرازي فــي آخــر ســورة البق ـرة عــن نظــم هــذه الســورة وبــدائع ترتيبهــا فقــال(:ومــن تأمــل فــي
لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم بأن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهـو أيضـا معجـز
()3

بحسب أسلوبه)

ثم بدأت السورة بكلمات فيهـا مـدود وفواصـل طويلـة منسـابة تكـون أنسـب لقـرع األسـماع ،وتنبيههـا بألفـاظ تـوحي

بأن الخطاب يحتاج إلى إصغاء وانصات لإلدراك واالستيعاب ،فكان للسـورة هـذا الجـو الهـادئ الخـاص الـذي (يظلـل موضـوعاتها
كلها ،ويجعل سياقها يتناول هـذه الموضـوعات مـن جوانـب معينـة تحقـق التناسـق بينهـا وفـق هـذا الجـو ولهـا إيقـاع موسـيقي خـاص
إذا تغيــر فــي أثنــاء الســياق فإنمــا يتغيــر لمناســبة موضــوعية خاصــة)( )4فمفتــتح الســورة{:الــم (َ )1ذلِ ـ َ ِ
ـب ِفيـ ِـه ُهــدى
ـاب َال َرْيـ َ
ك ا ْلكتَـ ُ
ِ ِ
ين} له نغمته الخاصة بمناسبته لموضوع السورة في تفصيل األحكام وضرب األمثال.
ل ْل ُمتَّق َ
يقــول العســكري(:وقــد رأينــا اهلل تعــالى إذا خاطــب العــرب واألع ـراب أخــرج الكــالم مخ ـرج اإلشــارة والــوحي واذا خاطــب بنــي

إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكالم مبسوطا ...لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم)( .)5ويرى السيوطي(:أن كل سورة تفصيل إلجمال ما

قبلها وشرح له واطناب إليجازه)(.)6
 -تـناسب األطـراف:

فبعد أن أجملت سورة الفاتحة حال األصناف الثالثة من طالبي الهداية:

(الذين أنعمت عليهم) والمغضوب علـيهم ،والضـالين فصـلت سـورة البقـرة تلـك األصـناف فبـدأت بـالمتقينَ { :ذلِـ َ ِ
ـاب َال
ك ا ْلكتَ ُ
ّ
ِ
ِ
َّ
ِ
يه ُهدى لِ ْلمتَِّقين .الَِّذين يؤ ِمُن ِ ِ ِ
رْيب ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َو َمـا أ ُْنـز َل م ْـن
ون الص َ
ـون ب َمـا أ ُْنـز َل إلَْي َ
َّالةَ َوم َّما َرَزْقَن ُ
َ َ
ين ُي ْؤمُن َ
ونَ .والـذ َ
اه ْم ُي ْنفقُ َ
يم َ
َ ُْ َ
ُ َ
ون با ْل َغ ْيب َوُيق ُ
َّ ِ
ِ
ِ
اء َعلَ ْـي ِه ْم
ك َعلَى ُهدى ِم ْن َرِّب ِه ْم َوأُولَئِ َ
ون .أُولَئِ َ
قَْبلِ َ
ين َكفَ ُـروا َس َـو ٌ
ون} لبقرة ]5-2:ثم الكافرين{:إِ َّن الـذ َ
ك ُه ُم ا ْل ُم ْفل ُح َ
ك َوبِ ْاآلَخ َرِة ُه ْم ُيوِقُن َ
ِ
الن ِ
ون}  ،]6وأطنبت بعد ذلك في تفصـيل صـفات الضـالين المنـافقينَ { :و ِم َـن َّ
َمَّنـا بِاللَّ ِـه
أَأ َْن َذ ْرتَهُ ْم أ َْم لَ ْم تُْنذ ْرُه ْم َال ُي ْؤ ِمُن َ
ـاس َم ْـن َيقُـو ُل آ َ
ظلَـم علَ ْـي ِهم قَـاموا ولَـو َش َّ
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
ق َي ْخطَ ُ
اد ا ْلَب ْـر ُ
ينَ .....ي َك ُ
ـاء اللـهُ
ـارُه ْم ُكل َمـا أ َ
َوبِا ْلَي ْوِم ْاآلَخ ِر َو َما ُه ْم بِ ُم ْؤ ِمن َ
َ
َض َ
ـف أ َْب َ
صَ
ـاء لَهُ ْـم َم َش ْـوا فيـه َوِا َذا أَ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
ِ
ص ِارِه ْم إِ َّن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَِد ٌير} البقرة ]20-8:ضاربا لهم األمثال.
لَ َذ َه َ
ب بِ َس ْمع ِه ْم َوأ َْب َ
( )1قطف األزهار .150/1
( )2ینظر :بصائر ذوي التمییز .135-134/1
( )3التفسیر الكبیر .125/7
( )4في ظالل القرآن :سید قطب .28/1
( )5كتاب الصناعتین :العسكري .193/1
( )6أسرار ترتیب سور القرآن .24
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وهذا من بديع األساليب القرآنية في اإلجمال والتفصيل في شؤون هذه الطوائف الثالث.

تشرين أول 2016/م
()1

وكما أرشد سبحانه عبـاده السـائلين الهدايـة فـي خاتمـة الفاتحـة إلـى أن الهـدى المسـؤول إنمـا هـو الكتـاب
()2

أعظــم المناســبات لتعقيــب الفاتحــة البق ـرة)

(كـان ذلـك مـن

فابتــدأت ســورة البق ـرة بمــدح المــؤمنين واإليمــان بالغيــب وجميــع ف ـرائض اإلســالم ،وبــذم
()3

الكـ ــافرين علـ ــى أصـ ــنافهم ثـ ــم ختمـ ــت بمـ ــدح المـ ــؤمنين ودعـ ــائهم النصـ ــر علـ ــى الكـ ــافرين فناسـ ــب مطلعهـ ــا مقطعهـ ــا

قـ ــال ابـ ــن

حيــان(:تتبعــت أوائــل الســور المطولــة فوجــدتها يناســبها أواخرهــا بحيــث ال يكــاد ينخــرم منهــا شــيء وذلــك مــن أبــدع الفصــاحة حيــث

أمة محمد ص)( ،)4وجـاء فـي
يتالقى آخر الكالم المفرط بالطول بأوله ...فبين تعالى في آخر هذه السورة أن أولئك المؤمنين هم ّ
النبأ العظيم(:إن اآليات الخمس لبداية السورة تتجاوب مع الخاتمة إذ كـان مطلـع السـورة وعـدا كريمـا لمـن يـؤمن بهـا ويطيـع أمرهـا
الرســو ُل بِمــا أ ُْنـ ِـز َل إِلَْيـ ِـه ِمـ ْـن رِّبـ ِـه وا ْلم ْؤ ِمُنـ َ ٌّ
َمـ َـن بِاللَّـ ِـه
َمـ َـن َّ ُ
ـون ُكــل آ َ
َ َ ُ
َ
بــأنهم أهــل الهــدى وأهــل الفــالح .ونجــد بالغــا عــن نجــاح دعوتهــا{:آ َ
ِ
ـير} البق ـرة )5()]285:فختمــت
ك َربََّنــا َوِالَْيـ َ
َحـ ٍـد ِمـ ْـن ُر ُســلِ ِه َوقَــالُوا َسـ ِـم ْعَنا َوأَطَ ْعَنــا ُغ ْف َرَان ـ َ
َو َم َالئِ َكتِـ ِـه َو ُكتُبِـ ِـه َوُر ُســلِ ِه َال ُنفَـ ِّـر ُ
ق َبـ ْـي َن أ َ
ـك ا ْل َمصـ ُ
السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة اإلسالمية ،وذلك من جوامع الكلم؛ فكان هذا الختام تذييال.
اإلجمال والتفصيل في السورة:

 -في العبارة الواحدة:

بعــد اإلشــارة فــي أول ســورة البق ـرة إلــى صــفات المــؤمنين ثــم الكــافرين ثــم اإلســهاب فــي صــفات المنــافقين ،ثــم عــاد الق ـرآن
َما الَِّذين َكفَروا فَيقُولُون ما َذا أَر َاد اللَّه بِه َذا مثَال ي ِ
ير َوَي ْه ِدي بِ ِه
ض ُّل بِ ِه َكثِ ا
{وأ َّ
ُ َ َ ُ
َ ُ َ َ َ َ
ليفصل في الكافرين والمنافقين والفاسقين بقوله تعالىَ :
ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ ِ
َِّ
ِِ
ِ ِ َّ
ون ِفـي
َكثِ ا
َم َـر اللَّـهُ بِ ِـه أ ْ
ين َي ْنقُ ُ
وص َـل َوُي ْفس ُـد َ
ون َع ْه َد الله م ْن َب ْعد ميثَاقه َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
ين ( )26الذ َ
ير َو َما ُيض ُّل بِه إِال ا ْلفَاسق َ
َن ُي َ
ون َمـا أ َ
ِ
ْاأل َْر ِ
َحَيا ُك ْم ثَُّم ُي ِميتُ ُك ْم ثَُّم ُي ْحيِـي ُك ْم ثُ َّـم إِلَْي ِـه تُْرَج ُعـو َن}البقرة]28-26:
ض أُولَئِ َ
ون (َ )27ك ْي َ
ون بِاللَّ ِه َو ُك ْنتُ ْم أ َْم َواتا فَأ ْ
ف تَ ْكفُُر َ
ك ُه ُم ا ْل َخاس ُر َ
فسـره بقــول(:أن يوصــل) دون تخصــيص فكــان بيانــا بعــد إجمــال؛ وهــذا أروع فــي الــنفس وأجمــل.
فقــد أجمــل القــول بلفظــة (بــه) ثــم ّ
()6
والقطع هنا أي (قطعهم األرحام ومواالة المـؤمنين ،وقيـل قطعهـم مـا بـين األنبيـاء ...فـي إيمـانهم بـبعض ،وكفـرهم بـبعض) وهـذه

إشارة من إشارات التفصيل .وقد تأتي هذه اإلشـارة إلـى اإلجمـال والتفصـيل علـى أسـلوب آخـر؛ فقـد تـوحي بعـض األلفـاظ المجملـة
بظــالل مــن معــان كثيـرة كلفظــة (خطـوات)( )7فــي قولــه تعــالى{:وَال تَتَّبِعـوا ُخطُــو ِ
ات َّ
الشـ ْـيطَ ِ
ـين} البقـرة  ،168فقــد
ان إَِّنــهُ لَ ُكـ ْـم َعـ ُـد ٌّو ُمبِـ ٌ
ُ
َ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن تَقُولُـوا َعلَـى اللـه َمـا َال
ْم ُرُك ْم بالسُّـوء َوا ْلفَ ْح َشـاء َوأ ْ
أجمل الخطاب (خطوات الشـيطان) ثـم فصـلها فـي السـياق بقولـه تعـالى{:إَّن َمـا َيـأ ُ
ون} ،169ونجد مثل هذا التحذير القرآني في سور أخرى من التنزيل(.)8
تَ ْعلَ ُم َ
ِ ِ ِ
ـوه ُك ْم ِقَبـ َل ا ْل َم ْشـ ِـر ِ
َمـ َـن بِاللَّـ ِـه َوا ْلَيـ ْـوِم
َن تَُولُّـوا ُو ُجـ َ
وكــذلك لفــظ (البِــر) فــي قولــه تعــالى{:لَـ ْـي َس ا ْلبِـ َّـر أ ْ
ق َوا ْل َم ْغـ ِـرب َولَكـ َّـن ا ْلبـ َّـر َمـ ْـن آ َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ين وِفـي ِّ ِ
ْاآلَ ِخ ِر وا ْلم َالئِ َك ِة وا ْل ِكتَ ِ
اب َو َّ
ـام
ـامى َوا ْل َم َسـاك َ
النبِي َ
ِّين َوآَتَى ا ْل َما َل َعلَى ُحبِّه َذ ِوي ا ْلقُ ْرَبى َوا ْلَيتَ َ
َ َ
الرقَـاب َوأَقَ َ
ين َو ْاب َـن السَّـبيل َوالسَّـائل َ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ـك ُهـ ُـم
اهـ ُـدوا َو َّ
َّ
صـ َـدقُوا َوأُولَئـ َ
ْســاء َوالضـ َّـراء َوحــي َن ا ْلَبـأْس أُولَئـ َ
ـون ب َع ْهــده ْم إ َذا َع َ
ك الــذ َ
الصــابر َ
الصـ َـالةَ َوآَتَــى الزَكــاةَ َوا ْل ُموفُـ َ
ين َ
ين فــي ا ْلَبأ َ
ـون} البق ـرة ]177:فــذكر (البِــر) مجمــال فــي قولــه(:لــيس البــر )...ثــم فصــله بقولــه(:ولكن البــر )...وفــي هــذا (الخطــاب ألهــل
ا ْل ُمتَّقُـ َ
()9

الكتاب)

بيان وتفصيل لمفهوم (البر) المجمل وفي جانب معين منه وتحديد مساره وتبيينه في هذه اآليـة؛ لمـا ينطـوي عليـه لفـظ

(البِر) من دالالت كثيرة.

( )1ینظر :نظم الدرر  ،32/1مباحث في التفسیر الموضوعي  84وما بعدها.
( )2نظم الدرر  ،32/1وینظر :البرهان على إعجاز القرآن ،عبد العزیز الشناوي .20
( )3ینظر :جواهر البیان  ،24مباحث في التفسیر الموضوعي .76
( )4البحر المحیط  ،378/2وینظر :التفسیر الكبیر .128/7
( )5النبأ العظیم ،د .محمد دراز .210
( )6الكشاف .114/1
( )7ینظر :الجامع ألحكام القرآن .208/2
( )8النساء ،60:القصص ،15:المائدة ،91 :فاطر.6 :
( )9الكشاف .198/1
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تشرين أول 2016/م

ِ ِ
ـاص َحَيـاةٌ َيـا أُولِـي ْاألَْلَب ِ
ص ِ
ـاب
ومثل ذلك لفظة (القصاص) التـي جـاءت علـى صـورة مجملـة فـي قولـه تعـالىَ {:ولَ ُك ْـم فـي ا ْلق َ
َّ
ون}البقرة ،178وهذه العبارة كانت من أوجز العبارات القرآنيـة؛ فكـان الكـالم هنـا إجمـاال للموضـوع الـذي قـد فصـله القـرآن
لَ َعل ُك ْم تَتَّقُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ـي
َمُنوا ُكت َ
قبل ذلك في قوله تعالىَ{:يا أَيُّهَا الذ َ
ص ُ
ب َعلَْي ُك ُم ا ْلق َ
ين آ َ
اص في ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُحُّر با ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد با ْل َع ْبد َو ْاأل ُْنثَى ب ْاأل ُْنثَى فَ َم ْن ُعف َ
ـك َفلَــه ع ـ َذ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اء إِلَْيـ ِـه بِِإ ْح َسـ ٍ
ـيم}
ـان َذلِ ـ َ
ك تَ ْخِفيـ ٌ
ـف ِمـ ْـن َرِّب ُكـ ْـم َوَر ْح َم ـةٌ فَ َمـ ِـن ْ
اعتَـ َـدى َب ْعـ َـد َذلـ َ ُ َ
ـي ٌء فَاتَِّبــاعٌ بِــا ْل َم ْع ُروف َوأ ََد ٌ
اب أَلـ ٌ
لَــهُ مـ ْـن أَخيــه َشـ ْ
فصل الخطاب القصاص وقيمته في الحيـاة ،ثـم أجمـل تفصـيله بقولـه(:ولكم فـي القصـاص حيـاة )...وذلـك مـن
البقرة ]178:حيث ّ

يفصــل أوال ثــم يعطــي نتيجــة ذلــك التفصــيل وفحـواه والمقصــود منــه بــأوجز عبــارة آخـ ار
أســاليب القـرآن فــي اإلجمــال والتفصــيل؛ أنــه ّ
وهذا (من أوجز الكالم وأفصحه)( )1ويقول د .أحمد بدوي(:ولو أخذت مفرداته كل مفردة على حدة فقد ال تجد فيه كبير روعـة وال
()2

قوة أسر ،ولكن عندما انتظمت هذه المفردات في سلك فالءمت ما قبلهـا وارتبطـت بمـا بعـدها اكتسـبت جمـاال وجـالال)

وقـد أخـذ

الشاعر هذا المعنى فقال:
وفي العتاب حياةٌ بين أقوام
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة
يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفّوا عن القتل ،فكان في ذلك حياة(.)3
وكما تنوعت أساليب اإلجمال والتفصيل في العبارة الواحدة فجاءت مرة مجملة ثـم فصـلت ،ومـرة أخـرى جـاءت مفصـلة ثـم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين و ْاب ِـن السَّـبِ ِ
يل
ون َ
{ي ْسأَلُ َ
أجملت ،كذلك جاء قوله تعالىَ :
ون قُ ْـل َمـا أ َْنفَ ْقـتُ ْم م ْـن َخ ْي ٍـر َفل ْل َوال َـد ْي ِن َو ْاألَ ْق َـربِ َ
ك َما َذا ُي ْنفقُ َ
ين َوا ْلَيتَ َ
ـامى َوا ْل َم َسـاك ِ َ
َّ ِ ِ
ِ
يم}البقرة.]215:
َو َما تَ ْف َعلُوا م ْن َخ ْي ٍر فَِإ َّن اللهَ بِه َعل ٌ

جاء أوال على طريقة إجمال الكالم بقوله(:ماذا ينفقون) ولغاية تنبيه السائل على األهم من (المنفَـق)؛ وهـو إلـى مـن يكـون
اإلنفــاق ،ولــم يتــرك الس ـؤال دون إجابــة؛ فقــال علــى اإلجمــال مشــي ار إلــى أوجــه الخيــر التــي ينفــق عليهــا بقولــه تعــالىَ {:فلِ ْل َوالِـ َـد ْي ِن
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ين و ْاب ِن َّ ِ
يم}.
َو ْاألَ ْق َربِ َ
السبِيل َو َما تَ ْف َعلُوا م ْن َخ ْي ٍر فَِإ َّن اللهَ بِه َعل ٌ
ين َوا ْلَيتَ َ
امى َوا ْل َم َساك ِ َ

فظاهر اآلية إجمال السؤال عن المنفـق فكـان التفصـيل ببيـان مسـتحقي هـذا اإلنفـاق ،ثـم أردفـه باإلجمـال إلـى بيـان المنفـق

(وما تفعلوا من خير )...من غيـر تفصـيل؛ ذلـك أن المـؤمنين سـألوا تفصـيل مـا أمـروا بـه مـن اإلنفـاق غيـر مـرة علـى اإلجمـال(.)4

وجاء في الكشاف(:فإن قلت :كيف طابق الجواب السؤال في قوله :ماذا ينفقون ،وهم قد سـألوا عـن بيـان مـا ينفقـون وأجيبـوا ببيـان
المصرف؟ قلت :قد تضمن قوله :وما تفعلوا من خير ،بيان ما ينفقونه ،وهو كـل خيـر ،وبنـي الكـالم علـى مـا هـو أهـم ،وهـو بيـان

المصرف؛ ألن النفقة ال ُّ
يعتد بها إال أن تقع موقعها)(.)5

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ون َ
وكذلك تنوع الخطاب إجماال وتفصيال ،تقديما وتأخي ار بقوله تعالىْ {:سأَلُ َ
ك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر قُ ْل فيه َما إثٌْم َكب ٌير َو َمَنافعُ
ِ َّ
ك يبــي َّ
ِ
ِ
لِ َّلنـ ِ
ون}البقـرة ]219:فجــاء
ون َ
ـاس َوِاثْ ُمهُ َمــا أَ ْكَبـ ُـر ِمـ ْـن َن ْف ِع ِه َمــا َوَي ْسـأَلُ َ
ِّن اللــهُ لَ ُكـ ُـم ْاآلََيــات لَ َعل ُكـ ْـم تَتَفَ َّك ُر َ
ـون قُـ ِـل ا ْل َع ْفـ َـو َكـ َذل َ ُ َ ُ
ك َمــا َذا ُي ْنفقُـ َ
()6

الخطاب مرة على تفصيل مضار الخمر ومنافعها (قـل فيهمـا إثـم كبيـر ومنـافع للنـاس )...ومـرة علـى إجمـال مـاذا ينفقـون
تعالى{:قُ ِل ا ْل َع ْف َو}.
ك َعـ ِـن ا ْل َم ِحـ ِ
ـاعتَ ِزلُوا ِّ
ـاء ِفــي
ون َ
ـيض قُـ ْـل ُهـ َـو أَذى فَـ ْ
ومثــل هــذا التنــوع بــين األســاليب إجمــاال وتفصــيال قولــه تعــالىَ {:وَي ْسـأَلُ َ
الن َسـ َ
ا ْل َم ِح ِ
َم َرُك ُم اللَّهُ} البقرة.]222:
وه َّن َحتَّى َي ْ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
طهُ ْرَن فَِإ َذا تَطَهَّ ْرَن فَأْتُ ُ
يض َوَال تَ ْق َرُب ُ
ث أَ

( )1التفسیر الصافي  ،216 /1للفیض الكاشاني.
( )2من بالغة القرآن :د .احمد أحمد بدوي .54
( )3ینظر :تأویل مشكل القرآن  ،13والبیت لهمام الرقاشي ذكره ابن فارس في (مقاییس اللغة) .377/4
( )4ینظر :روح المعاني  ،501/1التحریر والتنویر .300/2
( )5الكشاف .233/1
( )6ینظر :المحرر الوجیز :إلبن عطیة  ،298/1روح المعاني  515/1التحریر والتنویر .351/2

236

بقولـه

العدد29/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

تشرين أول 2016/م

ثــم أشــار القـرآن إلــى المنفــق المجــاب عليــه بقولــه تعالى(:مــاذا ينفقــون) بقولــه{:أ َْنِفقُـوا ِم َّمــا َرَزْقَنــا ُك ْم} البقـرة ،]254:وهــذا مــن
تنوع الخطاب ومن تمهيد الكالم لموعظة تهز من أعطاف السامعين لإلنفاق؛ ألن إخراج اإلنفاق ممـا يقتضـي التضـحية والخـروج
عن الشح بالمال والثراء .وفي قوله( :مما رزقناكم) إشارة إلى أن الذي تنفقونه هو مما رزقناكم ولستم أنتم الرازقين الناس.

فهذه دالئل وعبر تهيِّئ نفوس السامعين لمرتبة اإلنفاق ،وما يلقاه المنفـق فـي سـبيل اهلل .ثـم جـاء الخطـاب مـن خـالل رسـم
ِ
َّ ِ
ـون أَمـوالَهم ِفـي سـبِ ِ
ـت َس ْـب َع
يل اللَّ ِـه َك َمثَ ِـل َحَّب ٍـة أ َْنَبتَ ْ
صورة تشبيهية تمثيلية متحركـة تنفـذ إلـى مكـامن الـنفس البشـريةَ {:مثَـ ُل الـذ َ
َ
ين ُي ْنفقُ َ ْ َ ُ ْ
َّ ِ ِ
اع ُ ِ
َّة واللَّه يض ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
يم} البقرة ،]261:فغدت عملية اإلنفاق عملية معنوية تحمـل
َسَنابِ َل في ُك ِّل ُس ْنُبلَة مَئةُ َحب َ ُ ُ َ
ف ل َم ْن َي َش ُ
اء َواللهُ َواسعٌ َعل ٌ
معاني كثيرة .فالمعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبـة .وهـذا العـدد قـد يـراد منـه الكثـرة .وهـذه
()1

اآلية بمثابة التفصيل لما أجمل في قوله( :أنفقوا مما رزقناكم)

البقرة.]245:

وان إجمال المعاني وتفصيلها فـي العبـارة أو العبـارتين منتشـر فـي عمـوم القـرآن؛ ألن القـرآن الكـريم يفصـل بعضـه بعضـا،
نحو قوله تعالى على اإلجمال والتفصيل في العبارة الواحدة:
التفصيل

اإلجمال
(ي َذبِّحون أ َْبَناء ُكم ويستَ ْحي ِ
ِ ِ
ِ
اء ُك ْم)
ـوء
(وِا ْذ َنج ْ
ـوم َ
َ ْ ََ ْ ُ َ
ُ ُ َ
ون ن َس َ
ون ُك ْم ُس ـ ـ َ
َّيَن ـ ــا ُك ْم م ـ ـ ْـن َآل ف ْرَع ـ ـ ْـو َن َي ُس ـ ـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّدَناهُ بُِرو ِح
ا ْل َع َذاب)
يسى ْاب َن َم ْرَي َم ا ْلَبيَِّنات َوأَي ْ
(وآَتَْيَنا ع َ
َ
ا ْلقُ ُد ِ
ضهُ ْم َعلَى َب ْع ٍ
الر ُس ُل فَ َّ
س)
ض ِم ْنهُ ْم
ك ُّ
(تِْل َ
ض ْلَنا َب ْع َ
م ْن َكلَّم اللَّه ورفَع بعضهم َدرج ٍ
ات)
َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ
َ

رقم اآلية
49
253

وغير ذلك كثير.

اإلجـمال والتفصيل بـين اآليـات:
يه ُهدى لِ ْلمتَِّقين .الَِّذين يؤ ِمُن ِ ِ ِ
ك ا ْل ِكتَاب َال رْيب ِف ِ
ك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحو َن} البقـرة-1:
ونَ ...وأُولَئِ َ
قال تعالى{:المَ .ذلِ َ
ُ َ َ
يم َ
َ ُْ َ
ُ َ
ون با ْل َغ ْيب َوُيق ُ
 ] 5اســتهلت الســورة بحــروف مقطعــة أنزلــت للتنبيــه علــى أن القـرآن لــيس إال مــن هــذه الحــروف التــي ألفوهــا ،وهــم عــارفون بقـوانين
فصاحتها وبالغتها .فلم يكن القرآن بمادته التي يتألف منها غريبا علـيهم( ،)2وهـذه الحـروف هـي بعـض رمـوز العربيـة ،وهـي رمـز

مجمل لبقية الحروف التي انتظم عليها أسلوب القرآن تأليفـا وتركيبـا .فتحـول الرمـز إلـى وقـع شـديد علـى نفوسـهم التـي سـتفاجأ بمـا
يعقبه من صريح اإلعجاز بقوله{:وِا ْن ُك ْنتُم ِفي رْي ٍب ِم َّما َنَّزْلَنا علَى ع ْب ِدَنا فَـأْتُوا بِس ِ ِ ِ ِ
اء ُك ْم ِم ْـن ُد ِ
ون اللَّ ِـه إِ ْن
َ َ
ـورٍة م ْـن مثْلـه َو ْاد ُعـوا ُشـهَ َد َ
ُ َ
َ
ْ
َ
()3
ِِ
ين} البق ـرة ]23:وكــأن هــذه اآليــة بدايــة تفصــيل للرمــز المفتــتح بــه الســورة ؛ وجــاء قوله(:هــدى للمتقــين) علــى صــورة
صــادق َ
ُك ْنــتُ ْم َ
()4

اإلجمـال فالهدايــة (التوفيـق الــذي يخــتص بـه مــن اهتـدى)

واالتقــاء (افتعــال مـن الوقايــة وهـي فــرط الصــيانة وشـدة االحتـراس مــن
()5

المكــروه ...والمتقــي اســم لمــن يقــي نفســه عمــا يض ـره فــي اآلخ ـرة وهــي الشــرك المفضــي إلــى العــذاب المخلــد)  .فلفظــة (التقــوى)
مجملة وشاملة لمعطيات داللية يحددها البيان التفصيلي في اآليات الالحقة ،من ذكـر (الصـالة والصـدقة ألن هـاتين ّأم للعبـادات
البدنية والمالية ،وهما المعيـار علـى غيرهمـا ...بـان اسـتغنى عـن ع ّـد الطاعـات بـذكر مـا هـو كـالعنوان لهـا)( .)6وهـذا اإلجمـال فـي
ذكر العبادتين وفي ذكر المتقين تزداد به اطالعا على أسرار القرآن وتتبين بتوفيقه تعالى لنكت التنزيل به ،وصفات المتقين التـي

( )1ینظر :األمثال السائرة في القرآن ،د .محمد عبد .94
( )2ینظر :في ظالل القرآن  .38/1وتفسیر العیاشي .7 / 1
( )3ینظر :التحریر والتنویر .201/1
( )4المفردات :الراغب األصفهاني .538
( )5الكلیات :إلبن موسى الحسیني الكفوي .38
( )6الكشاف .39/1
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فصلت بقوله( :الذين يؤمنون بالغيب )...هي التي أوصلت من هذه عقائدهم وأعمالهم إلى درجة الفالح()1؛ ذلك أنهـم جمعـوا كـل
الصفات المجملة التي عبرت عن تمكن الهداية فيهم بما أجملتـه لفظـة (المتقـين) ومـن ثـم التفصـيل لصـفاتهم .وفـي قولـه(:يؤمنون

بالغيــب) قــال ال ـرازي( :يتنــاول اإليمــان بالغائبــات علــى اإلجمــال ثــم بعــد ذلــك قوله(:والــذين يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن
{م ْن
قبلك )...يتناول اإليمان ببعض الغائبات؛ فكان هذا من باب عطف التفصـيل علـى الجملـة ،وهـو جـائز كمـا فـي قولـه تعـالىَ :
ـان َعـ ُـد ًّوا لِلَّـ ِـه َو َم َالئِ َكتِـ ِـه َوُر ُســلِ ِه َو ِج ْب ِري ـ َل َو ِمي َكــا َل}البقرة .)2()]98:حيــث (دخــل جبريــل وميكــال فــي المالئكــة لكنــه أعــاد ذكرهمــا
َكـ َ
()3
ضـ ِـرب مـثَال مــا بعوضــة فَمــا فَوقَهــا فَأ َّ َّ ِ
َمُنـوا
لشــرفهما)  .ومثــل هــذا اإلجــمال جــاء قولــه تعــالى{:إِ َّن اللَّــهَ َال َي ْســتَ ْحيِي أ ْ
َمـا الــذ َ
َن َي ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
ين آ َ
ـر ومـا ي ِ
ض ُّـل بِ ِـه َكثِي ا ِ ِ ِ
َمـا الَّ ِـذين َكفَـروا فَيقُولُـون مـا َذا أَر َاد اللَّـه بِهـ َذا مـثَال ي ِ
ون أََّنهُ ا ْل َح ُّ
ض ُّـل بِ ِـه إِ َّال
ـق ِم ْـن َرِّب ِه ْـم َوأ َّ
ـر َوَي ْهـدي بِـه َكثي ا َ َ ُ
ُ َ َ ُ
فََي ْعلَ ُم َ
َ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ ِ
َِّ
ِِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ون.
ض أُولَئِ َ
َم َر اللَّهُ بِ ِه أ ْ
ين َي ْنقُ ُ
ك ُه ُم ا ْل َخاس ُر َ
وص َل َوُي ْفس ُد َ
ون َع ْه َد الله م ْن َب ْعد ميثَاقه َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
ين .الذ َ
ا ْلفَاسق َ
َن ُي َ
ون َما أ َ
ق لَ ُكم ما ِفي ْاألَر ِ ِ
َِّ
ِ ِ
ِ
ِ
اسـتََوى
َك ْي َ
ون بِاللَّ ِه َو ُك ْنتُ ْم أ َْم َواتا فَأ ْ
ض َجميعـا ثُ َّـم ْ
ف تَ ْكفُُر َ
ْ
َحَيا ُك ْم ثَُّم ُيميتُ ُك ْم ثَُّم ُي ْحيي ُك ْم ثَُّم إلَْيه تُْر َج ُعو َنُ .ه َو الذي َخلَ َ ْ َ
ات و ُهو بِ ُك ِّل َشي ٍء علِـيم} البقـرة.]29-26:وهـذا تفصـيل لمـا أشـار إليـه قولـه( :فَأ َّ َّ ِ
ٍ
إِلَى السَّم ِ
َمُنـوا)...
اء فَ َس َّو ُ
َمـا الـذ َ
ْ َ ٌ
ين آ َ
َ
اه َّن َس ْب َع َس َم َو َ َ
والفاء لتعقيب المفصل على المجمل عطفت المقدر في قوله( :ال يستحي) أي ال يستحي من الناس على اختالف حـال انتفـاعهم
بــه ،فنشــأ فــي الكــالم إجمــال مقــدر اقتضــى تفصــيل حــال النــاس؛ وانمــا عطــف بالفــاء؛ الن التفصــيل حاصــل عقــب اإلجمــاع(.)4
والكالم في قوله( :إن اهلل ال يستحي أن يضرب مـثال )...جـرى مجـرى البيـان .والتغييـر للجملتـين المصـدرتين بــ(أما) علـى طريقـة
فرق أو َنشر ثانيا :فجمع بين المؤمنين والكافرين في أول اآليـة،
النشر غير المرتب؛ بأن أجمل أو جمع أو ّ
ألف أوال ثم ّ
فصل أو ّ
ثم فصل أو نشر بعد ذلك ،على غير ترتيب الصفات؛ فذكر في النشر صفات الكافرين ثم المؤمنين على عكس ما ابتدأ به.
ض ج ِميعـا ثُ َّـم اسـتَوى إِلَـى السَّـم ِ
ِ
اء
ومما أجمله التعبير القرآني أيضـا تكـريم االنسـان بقولـهُ {:ه َـو الَّـ ِذي َخلَ َ
ـق لَ ُك ْـم َمـا فـي ْاأل َْر ِ َ
َ
ْ َ
ٍ ِ
ٍ
ِّ
يم} البقرة ]29 :مجملة بذلك قصة آدم واستخالفه في االرض وقد ختمـت بـالعلم ،ثـم جـاء
فَ َس َّو ُ
اه َّن َس ْب َع َس َم َوات َو ُه َو بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
ك لِ ْلم َالئِ َك ِة إِِّني ج ِ
اع ٌل ِفـي ْاأل َْر ِ
ـق لَ ُك ْـم َمـا
ض َخلِيفَـة قَـالُوا }...البقـرة ]30:بعـد اجمالهـا بقولـهَ ( :خلَ َ
َ
تفصيل القصة بقولهَ {:وِا ْذ قَا َل َرُّب َ َ
()5
ِفي ْاأل َْر ِ
ض )...فوضعت قصة آدم في أنسب سياق لها وأعجبه من حيث التفصيل السياقي للقصة .
ق لَ ُك ْم َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعا) على اإلجمال؛ وهي عبارة بنيت على حذف المفعول؛ ألن االمر
ة(ه َو الَِّذي َخلَ َ
وجاءت عبار ُ
يتعلق بالقدرة المطلقة هلل تعالى وليس لتحديد المفاعيل؛ ألن صاحب هذه القدرة عنده العلم بكـل شـيء ،وهـذا التعبيـر القرآنـي جـاء
على طريقة العرب في الكالم (فهم يذكرونها تارة ومـرادهم أن يقتصـروا علـى إثبـات المعـاني التـي اشـتقت منهـا للفـاعلين مـن غيـر
أن يتعرضوا لذكر المفعولين فإذا كان األمر كذلك ،كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثال في أنك ال ترى له مفعوال ال لفظـا وال
تقــديرا! ومثــال ذلــك قــول النــاس(:فالن يحــل ِ
وينفــع) وعلــى هــذا القيـاس جــاء قولــه تعــالىَ {:وأََّنــهُ ُهـ َـو
ويضــر َ
ويعقــد ،ويــأمر وينهــىَ ،
َُ
َ
َّ
َغَنـى َوأَ ْقَنـى} الـنجم ]48:والمعنـى هـو الـذي منـه اإلحيـاء
َض َح َ
َحَيـا} [الـنجم ]44-43:وقولـهَ {:وأَنـهُ ُه َـو أ ْ
ات َوأ ْ
أ ْ
َم َ
ك َوأ َْب َكىَ .وأََّنهُ ُه َو أ َ
واإلماتة واالغناء واالقناء)( .)6وبعد سؤال المالئكة لـرب العـزة عـن حكمـة خلـق آدم واسـكانه وذريتـه االرض أخبـرهم سـبحانه علـى
وجه اإلجمال بما يغنيهم عن التفصيل بقوله(:إني أعلم ما ال تعلمـون) وتـدرج الخطـاب مـن المجمـل إلـى بعـض بيـان بقولـه(:وعلم
آدم األسماء كلها) ثـم زادهـم بيانـا وفصـل لهـم؛ فبـين لهـم فضـل آدم وقصـورهم عنـه فـي العلـم إذ أنبـأهم آدم بالمسـميات علـى وجـه
ـال أ َْنبُِئـونِي بِأَسـم ِ
َدم ْاألَسـم َّ
َّ
اء َه ُـؤَال ِء} البقـرة ]31:فيتأكـد ذلــك
ضـهُ ْم َعلَـى ا ْل َم َالئِ َك ِـة فَقَ َ
اء ُكلهَـا ثُ َّـم َع َر َ
التفصـيل دون اإلجمـالَ { :و َعل َـم آ َ َ ْ َ َ
َْ

( )1ینظر :تفسیر القرآن الكریم :محمد شلتوت .66-65
( )2التفسیر الكبیر للرازي .32/2
( )3زاد المسیر :ابن الجوزي .105/1
( )4ینظر :التحریر والتنویر .358/1
( )5ینظر :التعبیر القرآني د .فاضل السامرائي .255-254
( )6دالئل اإلعجاز .154
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الجـواب اإلجمــالي بعــد الج ـواب التفصــيلي( .)1وجــاء الخطــاب(:وعلم آدم األســماء )...بيانــا لمــا أجمــل فــي قولــه(:إني أعلــم مــا ال
تعلمون )...وزاد هذا البيان على المبين بقوله(:فقال أنبأوني بأسـماء هـؤالء ،)...وانمـا جـيء باإلجمـال قبـل ظهـور البرهـان وجـيء
ـك
اق َب ْينِـي َوَب ْينِ َ
بالتفصيل بعد ظهوره على طريقة الحجاج وهـو إجمـال الـدعوى وتفصـيل النتيجـة .ونظيـره قولـه تعـالى{:قَـا َل َهـ َذا ِف َـر ُ
ـك تَأ ِْويـ ُل مـا لَـم تَس ِ
َما السَِّف َينةُ فَ َك َان ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـط ْع
ص ْب ار ( )78أ َّ
تَ ...ذلِ َ
َسأَُنبُِّئ َ
ون ِفـي ا ْلَب ْح ِـر فَـأ ََرْد ُ
َ ْ ْ
ين َي ْع َملُ َ
ت ل َم َساك َ
ك بِتَأ ِْويل َما لَ ْم تَ ْستَط ْع َعلَْيه َ
ِ
ُّك} الكهف ]82:فجاء باسم اإلشارة البعيد تعظيما للتأويل بعد ظهـوره( .)2وقـال ابـن
ص ْبرا} الكهف ]82-78:ثم قال{:فَأ ََر َاد َرب َ
َعلَْيه َ
()3
كثير فـي قولـه تعـالى{:قَـالُوا أَتَ ْج َعـ ُل ِفيهَـا َم ْـن ُي ْف ِس ُـد }...البقـرة( :]30:إنمـا هـو سـؤال اسـتعالم واستكشـاف عـن الحكمـة فـي ذلـك)
فاستعالم المالئكة واستكشافهم ال يحتاج إلى جواب يفصل في ذلك.

وقد يكون من وجوه الخطاب القرآني للتفصيل هو تأكيد على أمر يكرر للتنبيه على أمـر مهـم ،مثـال ذلـك أن القـرآن كـرر

خطابه لبني إسرائيل في تنبيههم على تفضيله تعالى عليهم بالنعمة واغداقها عليهم ،ثـم تفضـيلهم علـى العـالمين فـي زمـانهم بقولـه
ِ
ت َعلَْي ُك ْم َوأَِّني فَ َّ
ين} البقـرة ]47:تأكيـدا لتـذكيرهم بجـواب الشـكر،
تعالىَ{:يا َبنِي إِ ْس َرائِي َل ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي الَّتِي أ َْن َع ْم ُ
ض ْلتُ ُك ْم َعلَـى ا ْل َعـالَم َ
ـت
واهتماما بمضمون الخطاب وتفصيال لما أسبغه عليهم من نعم أجملها الخطاب األولَ{:يا َبنِي إِ ْس َرائِ َ
يل ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي الَّتِي أ َْن َع ْم ُ

أن شـرف األصـول يسـري إلـى
َعلَْي ُك ْم }...البقرة .]40:والخطاب موجه لبني إسرائيل المعاصـرين للنبـي صـلى اهلل عليـه وآلـه ذلـكّ ،
الفروع .وفي هذا التكرار توكيد للحجة عليهم وتحذيرهم من مغبة عدم اتباعهم الصـادق المصـدق لمـن سـبقه مـن الرسـل ،والمتثـال
أوامره سبحانه على لسان النبي صلى اهلل عليه وسلم( .)4و(لما كان الغرض المقصود من ذلك هو االمتثال كـان حـق البالغـة أن

يفضي البليغ إلى المقصود وال يطيل فـي المقدمـة ،وانمـا يلـم بهـا المامـا ويشـير إليهـا إجمـاال ...فكـان اإلجمـال فـي المقدمـة قضـاء

لحــق صــدارتها بالتقــديم ،وكــان اإلفضــاء إلــى المقصــود قضــاء لحقــه فــي العنايــة والرجــوع إلــى تفصــيل الــنعم قضــاء لحقهــا مــن

التعداد ...وقوله (وأني فضلتكم على العالمين) عطف على (اذكروا نعمتي )...عطف خـاص علـى عـام وهـو مبـدأ لتفصـيل الـنعم
()5
َّيَنــا ُكم ِمـ ْـن آ ِ
َل
وتعــدادها) وقــد شــرع الخطــاب القرآنــي فــي تعــداد نعمــه علــى بنــي إسـرائيل علــى وجــه التفصــيل فــي اآليــاتَ {:وِا ْذ َنج ْ ْ
ِ
ِ
ِ
اب ي َذبِّحون أ َْبَناء ُكم ويستَ ْحي ِ
ِ
ـيمَ .وِا ْذ فَ َرْقَنـا بِ ُك ُـم ا ْلَب ْح َـر فَأ َْن َج ْيَنـا ُك ْم
وم َ
َ ْ ََ ْ ُ َ
وء ا ْل َع َذ ِ ُ ُ َ
ون ن َس َ
ون ُك ْم ُس َ
اء ُك ْم َوِفي َذل ُك ْم َب َال ٌء م ْن َرِّب ُك ْم َعظ ٌ
ف ْرَع ْو َن َي ُس ُ
ِ
َغرْقَنا َآ َل ِفرعـون وأ َْنـتُم تَْنظُرون}البقـرة .]57-49:وفـي قولـه تعـالى{:ولَـئِ ْن أَتَْي َ َّ ِ
ـك َو َمـا
ـاب بِ ُك ِّـل آََي ٍـة َمـا تَبِ ُعـوا ِقْبلَتَ َ
ين أُوتُـوا ا ْلكتَ َ
ـت الـذ َ
ُ َ
ْ َْ َ َ ْ
َوأ ْ َ
َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضــهُ ْم بِتَــابِ ٍع ِقْبلَ ـةَ َب ْعـ ٍ
ين}
ك ِمـ َـن ا ْل ِع ْلـ ِـم إَِّنـ َ
ـاء َ
ـت أ ْ
ـض َولَــئِ ِن اتََّب ْعـ َ
أ َْنـ َ
ـت بِتَــابِ ٍع قْبلَــتَهُ ْم َو َمــا َب ْع ُ
ـك إِذا لَمـ َـن الظــالم َ
اء ُه ْم مـ ْـن َب ْعــد َمــا َجـ َ
َهـ َـو َ
البقرة.]145:

جاء اإلجمال هنا في (ما تبعوا قبلتك) فهو إجمال ال ينفع معه طول خطاب فال حاجة معها إلى تفصيل اذ ال جدوى من

إطناب االحتجاج عليهم .كما أن قوله(:وما أنت بتـابع قبلـتهم) إجمـال بيانـه (ومـا بعضـهم بتـابع قبلـة بعـض .)6()...واإلجمـال هنـا

جاء على وفق المفهوم البالغي لمصطلح (االستقصاء)* فاآلية ذكرت أمو ار ثالثة:
أوالً :ال يتبعون قبلتك جزما.

ثانياً :وأنت لم تتبع قبلتهم حتما.

ثالثاً :وليس بينهم (يهود ونصارى) إال الخالف وعدم اإلتباع.

( )1ینظر :التفسیر الكبیر  ،174/1وإرشاد العقل السلیم :أبو السعود  ،102/1وفتح القدیر .80/1
( )2ینظر :التحریر والتنویر .404/1
( )3تفسیر القرآن العظیم :ابن كثیر .94/1
( )4ینظر :تفسیر البیضاوي  ،318/1فتح القدیر .102/1
( )5التحریر والتنویر .466/1
( )6ینظر :الكشاف  ،187/1تفسیر القرآن العظیم .267/1
 االستقصاء( :هو أن یتناول الشاعر معنى فیستقصیه إلى أن ال یترك فیه) ،تحریر التحبیر 540
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فانتهى األمر معهم بهذه النقاط الثالث .وأما قوله(:ولئن اتبعت أهوائهم )...فهو بعض تفصيل لتحـذير الرسـول صـلى اهلل
عليه وآله وأمته من اللين في أمر أراده اهلل تعالى.
واختصا ار نذكر بعضا من ذلك في جدول:

التفصيل

اإلجمال

ِّن لََنـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ــا ِهـ ـ ـ ــي ]68[ ...قَــا َل إَِّنــهُ َيقُــو ُل ِإَّنهَــا َبقَـ َـرةٌ َال فَـ ِ
ان َبـ ْـي َن
قَـ ـ ـ ــالُوا ْادعُ لََنـ ـ ـ ــا َرَّب ـ ـ ـ ـ َ
ـار ٌ
ض َوَال بِ ْكـ ٌـر َعـ َـو ٌ
ك ُيَبـ ـ ـ ــي ْ
َ
ِّن لََنـا َمـا
ون .قَالُوا ْادعُ لََنا َرب َ
َذلِ َ
َّك ُيَبـي ْ
ك فَا ْف َعلُوا َما تُ ْؤ َم ُر َ
لَوُنهــا قَــا َل إَِّنــه يقُــو ُل إَِّنهــا بقَــرةٌ صـ ْفراء فَـ ِ
ـاقعٌ لَ ْوُنهَــا تَ ُسـُّر
َُ
َ َ َ َ َُ
ْ َ
ِ
ِ
َّ
ـي إِ َّن
ين ...قَــالُوا ْادعُ لََن ــا َرَّبـ ـ َ
ك ُيَب ــي ْ
الن ــاظ ِر َ
ِّن لََن ــا َم ــا ه ـ َ
ا ْلبقَــر تَ َش ــابه علَْيَن ــا وِاَّن ــا إِ ْن َش ـ َّ
ون ()70
ََ َ
ـاء الل ــهُ لَ ُم ْهتَـ ُـد َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ض َوَال تَ ْسـقي
قَا َل إَِّنهُ َيقُو ُل إَِّنهَا َبقََرةٌ َال َذلُو ٌل تُث ُير ْاأل َْر َ
ـت
ا ْل َحـ ـ ـ ـ ْـر َ
ث ُم َسـ ـ ـ ــلَّ َمةٌ َال ِشـ ـ ـ ـ َـيةَ ِفيهَـ ـ ـ ــا قَـ ـ ـ ــالُوا ْاآلَ َن ِج ْئـ ـ ـ ـ َ
بِا ْل َح ِّ
ق]71-68[...
ـف اللَّــهُ َع ْهـ َـدهُ أ َْم
قُـ ْـل أَتَّ َخ ـ ْذتُ ْم ِع ْنـ َـد اللَّـ ِـه َع ْهــدا َفلَـ ْـن ُي ْخلِـ َ
َّ ِ
ـب َسـيَِّئة
ـونَ .بلَـى َم ْـن َك َس َ
ون َعلَـى اللـه َمـا َال تَ ْعلَ ُم َ
تَقُولُ َ
النـ ِ
اب َّ
ـار ُهـ ْـم ِفيهَــا
ـت بِـ ِـه َخ ِط َيئتُــهُ فَأُولَئِ ـ َ
َحاطَـ ْ
ـح ُ
َصـ َ
َوأ َ
كأ ْ
ِ
ون []81
َخال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد َ
التفصيل
ودة ]80[ ...قَا َل إِِّني ج ِ
ك لِ َّلن ِ
َوقَـ ـ ــالُوا لَـ ـ ـ ْـن تَ َم َّسـ ـ ـ َـنا َّ
ال َو ِم ْن ُذِّريَّتِي قَا َل َال
اس إِ َماما قَ َ
اعلُ َ
ـار إِ َّال أَيَّامـ ـ ــا َم ْعـ ـ ـ ُـد َ
َ
النـ ـ ـ ُ
َّ ِ ِ
ِ
ت َمثَ َابة
ين (َ )124وِا ْذ َج َع ْلَنا ا ْلَب ْي َ
َيَنا ُل َع ْهدي الظالم َ
ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
صلًّى َو َع ِه ْدَنا
يم ُم َ
ل َّلناس َوأ َْمنا َواتخ ُذوا م ْن َمقَام إ ْب َراه َ
ِ ِ َّ ِِ
اهيم وِاسم ِ
ِ ِ ِ
ين
اع َ
يل أ ْ
َن طَهَِّار َب ْيت َي للطائف َ
إلَى إ ْب َر َ َ ْ َ
الرَّك ِع السُّجوِد ( )125وِا ْذ قَ َ ِ ِ
ِِ
يم َر ِّ
ب
اإلجمال
ين َو ُّ
ُ
َوا ْل َعاكف َ
ال إ ْب َراه ُ
َ
َمنا وارُز ْق أ ْ ِ َّ ِ
ِ
اهيم ربُّه بِ َكلِم ٍ
ِ ِ
ِ
َم َن
ات فَأَتَ َّمهُ َّن []124
ْ
اج َع ْل َه َذا َبلَدا آ َ ْ
َهلَهُ م َن الث َم َرات َم ْن آ َ
َوِاذ ْابتَلَى إ ْب َر َ َ ُ َ
ُمتِّ ُعهُ َقلِيال ثَُّم
ِم ْنهُ ْم بِاللَّ ِه َوا ْلَي ْوِم ْاآلَ ِخ ِر قَ َ
ال َو َم ْن َكفََر فَأ َ
الن ِار وبِْئس ا ْلم ِ
ِ
ِ
ص ُير-124[...
أ ْ
َضطَُّرهُ إلَى َع َذاب َّ َ َ َ
]129
***

ـال لَِبنِيـ ِـه
ت إِ ْذ قَـ َ
ـوب ا ْل َمـ ْـو ُ
ضـ َـر َي ْعقُـ َ
اء إِ ْذ َح َ
أ َْم ُك ْنــتُ ْم ُشــهَ َد َ
ـك
ـك َوِالَ ــهَ آََبائِ ـ َ
ون ِم ـ ْـن َب ْع ـ ِـدي قَ ــالُوا َن ْعُب ـ ُـد إِلَهَ ـ َ
َم ــا تَ ْعُب ـ ُـد َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـح َ
اق إِلَه ـ ــا َواح ـ ــدا َوَن ْح ـ ـ ُـن لَ ـ ــهُ
يم َوِا ْس ـ ـ َـماعي َل َوِا ْس ـ ـ َ
إ ْب ـ ـ َـراه َ
ِ
ون []133-132
ُمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُم َ
أَيَّامــا معـ ُـد َ ٍ
ـان ِمـ ْـن ُك ْم َم ِريضــا أ َْو َعلَــى َســفَ ٍر
ودات فَ َمـ ْـن َكـ َ
َْ
َّ ِ
ـام
ونــهُ ِف ْدَي ـةٌ َ
فَ ِعـ َّـدةٌ ِمـ ْـن أََّيـ ٍـام أ َ
ين ُي ِطيقُ َ
ُخـ َـر َو َعلَــى الــذ َ
ط َعـ ُ
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ِم ْسـ ِـك ٍ
ـوموا
ع َخ ْي ـ ا
ين فَ َم ـ ْـن تَ َ
ط ـ َّـو َ
ـر فَهُـ َـو َخ ْي ـ ٌـر لَــهُ َوأ ْ
َن تَ ُ
صـ ُ
ان َم ِريضـا أ َْو َعلَـى َسـفَ ٍر فَ ِع َّـدةٌ ِم ْـن
َخ ْيٌر لَ ُك ْمَ ...و َم ْن َك َ
ُخـ ـ ـ َـر ُي ِريـ ـ ـ ُـد اللَّـ ـ ــهُ بِ ُكـ ـ ـ ُـم ا ْلُي ْسـ ـ ـ َـر]185-184[...
أََّيـ ـ ـ ٍـام أ َ

***
اه ِ ِ
وو َّ ِ ِ ِ
ـوه ُك ْم ِقَب ـ َـل ا ْل َم ْش ـ ِـر ِ
ق َوا ْل َم ْغ ـ ِـر ِب
ـوب َيـ ــا َبنِـ ـ َّ
َن تَُولُّـ ـوا ُو ُج ـ َ
ـي إِ َّن اللَّـ ــهَ لَ ـ ْـي َس ا ْلبِ ـ َّـر أ ْ
يم َبنيـ ــه َوَي ْعقُـ ـ ُ
صـ ــى بهَـ ــا إ ْبـ ـ َـر ُ
ََ
الدين فَ َال تَموتُ َّن إِ َّال وأ َْنتُم مسلِمون[ ]132ولَ ِك ـ َّـن ا ْلبِـ ـ َّـر مـ ـ ْـن آَمـ ــن بِاللَّــ ِـه وا ْليـ ــوِم ْاآلَ ِخـ ـ ِـر وا ْلم َالئِ َكـ ــةِ
َ َ
َ ْ ُْ ُ َ
اصطَفَى لَ ُك ُم ِّ َ
ْ
َ َ
َ َْ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
وا ْلكتَـ ِ
ـاب َو َّ
ـين َوآَتَــى ا ْل َمــا َل َعلَــى ُحِّبــه َذ ِوي ا ْلقُ ْرَبــى
النبِِّيـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
السـ ـ ـبِ ِ
ين َوِفــ ــي
يل َو َّ
ين َو ْاب ـ ـ َـن َّ
الس ـ ــائل َ
ـامى َوا ْل َم َس ـ ــاك َ
َوا ْلَيتَ ـ ـ َ
ِّ ِ
َّالةَ وآَتَى َّ
ون بِ َع ْه ِـد ِه ْم إِ َذا
الزَكاةَ َوا ْل ُموفُ َ
الرقَاب َوأَقَ َام الص َ َ
ـاء و َّ ِ ِ
الصــابِ ِرين ِفــي ا ْلبأ ِ
ـين ا ْلَبـأ ِ
ْس
َع َ
الضـ َّـراء َوحـ َ
اهـ ُـدوا َو َّ َ
َ َ
ْسـ َ
يا أَيُّها الَِّذين آَمُنوا ُكتِب علَْي ُكم الصِّيام َكما ُكتِـب علَـى أُولَئِ ـ ـ ـ َ َّ ِ
ـون[]177
صـ ـ ـ َـدقُوا َوأُولَئِ ـ ـ ـ َ
َ َ
ك ُهـ ـ ـ ُـم ا ْل ُمتَّقُـ ـ ـ َ
ك الـ ـ ــذ َ
ين َ
َ َ
َُ َ
َ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـبل ُك ْم[]183
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ َ
َخ َرُجـو ُك ْم
وه ْم ِم ْـن َح ْي ُ
وه ْم َح ْي ُ
ـث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َخ ِرُج ُ
ث ثَِق ْفتُ ُم ُ
َوا ْقتُلُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهم ِع ْن َـد ا ْلم ْس ِ
ـج ِد ا ْل َح َـرِام
َوا ْلفتَْنةُ أَ َش ُّد م َـن ا ْلقَ ْتـل َوَال تُقَـاتلُ ُ ْ
َ
اء
وه ْم َك ـ َذلِ َ
َحتَّــى ُيقَــاتِلُو ُك ْم ِفيـ ِـه فَ ـِإ ْن قَــاتَلُو ُك ْم فَــا ْقتُلُ ُ
ك َجـ َـز ُ
وهم حتَّـى َال تَ ُك ِ
ِ
ِ
ين
ينَ ...وقَاتلُ ُ ْ َ
ـون ال ِّـد ُ
ـون فتَْنـةٌ َوَي ُك َ
َ
ا ْل َكاف ِر َ
َّ ِ ِ
لِلَّـ ِـه فَ ـِإ ِن ْانتَهــوا فَـ َـال ُعـ ْـدو َّ
ين[-191
ان إِال َعلَــى الظــالم َ
َ َ
َْ
]193

ك عـ ِـن ْاأل ِ
َهلَّـ ِـةَ ...ولَـ ْـي َس ا ْلبِـ ُّـر
َي ْس ـأَلُ َ
ون َ َ
ِم ـ ـ ـ ـ ْـن ظُهُ ِ
ورَه ـ ـ ـ ــا َولَ ِك ـ ـ ـ ـ َّـن ا ْلبِـ ـ ـ ـ َّـر َم ـ ـ ـ ـ ِـن

ِ
ِ
ِ
َّ
فَِإ ْن طَلقَهَا فَ َال تَح ُّل لَهُ م ْن َب ْع ُد َحتَّى تَ ْـنك َح َزْوجـا َغ ْي َـرهُ
َّ
َن
َن تَ ـأْتُوا ا ْلُبُيـ َ
اج َعــا إِ ْن ظََّنــا أ ْ
ـاح َعلَْي ِه َمــا أ ْ
بِ ـأ ْ
َن َيتََر َ
ـوت فَ ـِإ ْن طَلقَهَــا فَـ َـال ُجَنـ َ
ِ
ود اللَّــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه]230[...
يمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد َ
اتَّقَ ـ ـ ـ ــىُ ]189[ ...يق َ
ِ
َّ ِ
ـون أَمــوالَهم ِفــي س ـبِ ِ
يل اللَّـ ِـه َك َمثَـ ِـل َحَّبـ ٍـة
َمثَـ ُل الــذ َ
َ
ين ُي ْنفقُـ َ ْ َ ُ ْ
ٍ َّ
ٍ ِ
ِ
أ َْنَبتَـ ـ ْ
ـت َسـ ـ ْـب َع َسـ ـ َـنابِ َل فـ ــي ُكـ ـ ِّـل ُسـ ـ ْـنُبلَة مَئ ـ ـةُ َحَّبـ ــة َواللـ ــهُ
ِ
َّ ِ
اع ُ ِ
يض ِ
ـون أَمـوالَهم ِفـي سـبِ ِ
يل
ُ َ
ـاء...الـذ َ
َ
ف ل َم ْن َي َش ُ
ين ُي ْنفقُ َ ْ َ ُ ْ
َّ ِ
َج ُرُه ْم ِع ْن َد
ون َما أ َْنفَقُوا َمًّنا َوَال أَذى لَهُ ْم أ ْ
الله ثَُّم َال ُيتْبِ ُع َ
وف
ـون .قَـ ْـو ٌل َم ْع ـ ُر ٌ
َرِّب ِهـ ْـم َوَال َخـ ْـو ٌ
ف َعلَـ ْـي ِه ْم َوَال ُهـ ْـم َي ْح َزُنـ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
صـ َـدقَ ٍة َيتَْب ُعهَــا أَذ
َ
ى...يــا أَيُّهَــا الــذ َ
َو َم ْغفـ َـرةٌ َخ ْيـ ٌـر مـ ْـن َ
ِ
ـق
صـ َـدقَاتِ ُك ْم بِــا ْل َم ِّن َو ْاألَ َذى َكالَّـ ِـذي ُي ْنِفـ ُ
َمُنــوا َال تُْبطلُــوا َ
آَ
الن ِ
اء َّ
اس َوَال ُي ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوا ْلَي ْوِم ْاآلَ ِخ ِر]274[...
َمالَهُ ِرَئ َ

َّ
وقَاتِلُوا ِفي سبِ ِ َّ ِ َّ ِ
ين ُيقَـاتِلُ َ
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُـدوا إِ َّن اللـهَ
يل الله الـذ َ
َ
َ
ـب ا ْلمعتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َال ي ِ
ُّ
ين[]190
ـد
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ح
ُ
َ
ُْ
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ِ
ِ
َّ
ـيم[]227
َوِا ْن َع َزُمــ ـ ـوا الطَّـ ـ ـ َـال َ
ق فَ ـ ـ ـِإ َّن اللـ ـ ــهَ َسـ ـ ــميعٌ َعلـ ـ ـ ٌ
ِ
َّ ِ
صـ ـ َـدقَاتِ ُك ْم بِـ ــا ْل َم ِّن َو ْاألَ َذى
أَيُّهَـ ــا الـ ــذ َ
َمُن ـ ـوا َال تُْبطلُ ـ ـوا َ
ين آ َ
الن ـ ِ
ـاء َّ
ـاس َوَال ُي ـ ْـؤ ِم ُن بِاللَّ ـ ِـه َوا ْلَي ـ ْـوِم
َكالَّ ـ ِـذي ُي ْنِف ـ ُ
ـق َمالَ ــهُ ِرَئ ـ َ
ْاآلَ ِخ ِر]264[...

اإلجمال والتفصيل بين السورة وما بعدها:

ِ ِ
ك ا ْل ِكتَـاب َال رْي ِ ِ
ـأن
نفهم من جملة (هدى للمتقـين) فـي مفتـتح سـورة البقـرةَ {:ذلِـ َ
ـين}  ]2مفهـوم (المخالفـة) ب ّ
ُ َ َ
ـب فيـه ُهـدى ل ْل ُمتَّق َ
صـل فـي سـور
غير المتقين لـيس لهـم مـن هـدى القـرآن نصـيب :ففـي اآليـة تعـريض بالكـافرين ،وهـذا التعـريض المحذوفـة عبارتـه فُ ّ
أخـرى نحــو قولـه تعــالىُ {:ق ْـل ُهــو لِلَّ ِـذين آَمُنـوا ُهـدى و ِشــفَ َّ ِ
ـاد ْو َن ِمـ ْـن
ـون ِفـي َآ َذانِ ِهـ ْـم َوْق ٌـر َو ُهـ َـو َعلَ ْـي ِه ْم َعمــى أُولَئِ َ
ـك ُيَنـ َ
ين َال ُي ْؤ ِمُنـ َ
اء َوالـذ َ
َ ٌ
َ َ
َ
َم َك ٍ
ان َب ِع ٍيد} فصلت ]44:فصرح القرآن بما عرض بالكافرين.
الرب ـ ــا وأ َّ َّ
ِ
ـع َو َح ـ ـ َّـرَم
وف ـ ــي موض ـ ــوع (الرب ـ ــا) أجمل ـ ــه الخط ـ ــاب ابت ـ ــداء بقول ـ ــه تع ـ ــالى{:قَ ـ ــالُوا إَِّن َم ـ ــا ا ْلَب ْي ـ ــعُ مثْـ ـ ـ ُل ِّ َ َ َ
َح ـ ــل الل ـ ــهُ ا ْلَب ْي ـ ـ َ
ِ
َّ
َّ ِ
ين آ َ َّ
الرَبــا ...فَـِإ ْن لَـ ْـم تَ ْف َعلُـوا
الرَبـا}...البقرة ]275:ثــم زاده توضــيحا وبيانــا بقولــه
ـي ِمـ َـن ِّ
ِّ
َ
تعالى{:يــا أَيُّهَــا الــذ َ
َمُنـوا اتقُـوا اللــهَ َوَذ ُروا َمــا َبقـ َ
فَـ ْأ َذُنوا بِحــر ٍب ِمــن اللَّـ ِـه ورســولِ ِه وِا ْن تُْبــتُم َفلَ ُكــم رءوس أَمــوالِ ُكم َال تَ ِْ
َن
ـون َوَال تُ ْ
ـان ُذو ُع ْسـ َـرٍة فََن ِظـ َـرةٌ إِلَــى َم ْي َسـ َـرٍة َوأ ْ
ـونَ .وِا ْن َكـ َ
ظلَ ُمـ َ
ظل ُمـ َ
َ
َْ
ْ ْ ُُ ُ ْ َ ْ
ََ ُ َ

ص ـ َّـدقُوا َخ ْي ـ ٌـر لَ ُك ْم}...البقـ ـرة 278:ـ ـ ـ ]280ث ــم التهدي ــد والوعي ــد لل ــذين يجتنب ــون م ــا أم ــروا ب ــه م ــن ت ــرك الرب ــا بقول ــه تعالى(:ف ــأذنوا
تَ َ
بحــرب ،)...ثــم ذكــر الخطــاب الطريــق الصــحيح فــي التعامــل المــالي بقولــه(:وان تبــتم فلكــم رؤوس أم ـوالكم ،)...ثــم اتســع الســياق
َّ ِ
ـاعفَة َواتَّقُـوا
َمُنـوا َال تَـ ْأ ُكلُوا ِّ
الرَبــا أ ْ
ضـ َ
َضـ َـعافا ُم َ
وامتــد ،فأصــبحت آيــات ســورة البقـرة ســياقا لآليــة فــي ســورة آل عمـرانَ{:يـا أَيُّهَــا الــذ َ
ين آ َ
اللَّــهَ ]130}...علــى أنهــا تعـريض بغيــرهم مــن المشــركين مــا زال مــنطقهم (إنمــا البيــع مثــل الربــا)البقرة ]275:مــن يهــود مــردوا علــى
أكلــه واســتحالله ،ولمــا يؤمن ـوا لينته ـوا عنــه ،ومــن منــافقين آمــن لســانهم وكفــرت قلــوبهم .ويعــزز هــذا االســتنباط مــا ورد فــي ســورة
ـك ُهـم ا ْلم ْ ِ
ِ
َّ ِ
الروم{:وما آَتَْيتُم ِم ْن ِربا لَِيرُبو ِفي أَمو ِ
الن ِ
ال َّ
ون}]39
اس فَ َال َي ْرُبو ِع ْن َد اللَّ ِه َو َما آَتَْيتُ ْم ِم ْن َزَك ٍاة تُِر ُ
ضـعفُ َ
يد َ
ْ
ون َو ْجهَ اللـه فَأُولَئ َ ُ ُ
ََ
َْ
ْ َ
()1
فهنا تنفير من الربا وزجر عنه ،وترغيب في الزكاة وحث عليها .
وفيما يأتي نبين ما أجمل وما فصل اختصا ارً:

اآليات المجملة في سورة البقرة
فَِإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا َولَ ْن تَ ْف َعلُوا فَاتَّقُوا َّ
ود َها
الن َار الَّتِي َوقُ ُ
َّ
اس َوا ْل ِح َج َارةُ []24
الن ُ

َِّ
ون َما
ون َع ْه َد اللَّ ِه ِم ْن َب ْع ِد ِميثَ ِاق ِه َوَي ْق َ
ين َي ْنقُ ُ
ط ُع َ
ض َ
الذ َ
ِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض]27[...
َم َر اللَّهُ بِ ِه أ ْ
وص َل َوُي ْفس ُد َ
َن ُي َ
أَ

تفصيلها في غيرها من السور
إَِّن ُكم وما تَعب ُدون ِم ْن ُد ِ َّ ِ
ون.
صُ
ب َجهََّن َم أ َْنتُ ْم لَهَا َو ِارُد َ
ْ َ َ ُْ َ
ون الله َح َ
ِ
ِ
ون .لَهُ ْم ِفيهَا
ان َه ُؤَال ِء آَلِهَة َما َوَرُد َ
وها َو ُك ٌّل فيهَا َخال ُد َ
لَ ْو َك َ
ِ
ون [األنبياء98:ـ ـ ]100
َزِف ٌير َو ُه ْم فيهَا َال َي ْس َم ُع َ
َن تُ ْف ِس ُدوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوتُقَطِّ ُعوا
فَهَ ْل َع َس ْيتُ ْم ِإ ْن تَ َولَّْيتُ ْم أ ْ
َّ
أَرحام ُكم .أُولَئِ َ َِّ
ص َارُه ْم.
َص َّمهُ ْم َوأ ْ
ك الذ َ
َع َمى أ َْب َ
ين لَ َعَنهُ ُم اللهُ فَأ َ
َْ َ ْ
َن أَم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَ ْقفَالُهَا[محمد22:ـ ـ]24
أَفَ َال َيتَ َدب َُّر َ
ون ا ْلقُْرآ َ ْ

ط َرفَ ِي َّ
النهَ ِار َوُزلَفا ِم َن اللَّْي ِل [هود ،]114:أ َِقِم
َّالةَ َ
َوأ َِقِم الص َ
( )1ینظر :التعریض في القرآن ،د .إبراهیم محمد الخولي .101-100
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الصلَو ِ
ِ
وموا لِلَّ ِه
َّال ِة ا ْل ُو ْس َ
ات َوالص َ
طى َوقُ ُ
َحافظُوا َعلَى َّ َ
ِِ
ين{}238
قَانت َ

تشرين أول 2016/م

س إِلَى َغس ِ َّ
َّالةَ ِل ُدلُ ِ
وك َّ
الش ْم ِ
َن
الص َ
َن ا ْلفَ ْج ِر إِ َّن قُ ْآر َ
ق اللْي ِل َوقُْآر َ
َ
ان َم ْشهُوداَ .و ِم َن اللَّْي ِل فَتَهَ َّج ْد بِ ِه االسراء،]78:
ا ْلفَ ْج ِر َك َ
س وقَْب َل ُغروبِها و ِم ْن آََن ِ
َّ ِ
اء
ِّح بِ َح ْم ِد َرِّب َ
َو َسب ْ
ُ َ َ
ك قَْب َل طُلُوِع الش ْم َ
النه ِار [طه ،]130:فَس ْبح َّ ِ ِ
ين
ِّح َوأَ ْ
ط َر َ
اللَّْي ِل فَ َسب ْ
ان الله ح َ
ُ َ َ
اف َّ َ
ِ ِ
ِ
ون[الروم]17:
ين تُ ْ
ظ ِه ُر َ
...و َعشيًّا َوح َ
صبِ ُح َ
ين تُ ْ
ون َوح َ
تُ ْم ُس َ
ون َ

وهنـاك حالـة أخـرى تـرد فـي مواضـع مـن القـرآن أُوثـر فيهـا اإلجمـال علـى التفصـيل النتفـاء حاجـة البيـان فـي الحـال؛ فشـأن
القرآن اإلجمال في السؤال ثم إما أن يفصل األهم للمخاطب واما أن يراد تفصيله في القادم من القرآن منها :قوله تعالى في سورة
وق َوَال ِج َدا َل ِفي ا ْل َح ِّج َو َما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعلَ ْمهُ اللَّهُ َوتََزَّوُدوا
ض ِفي ِه َّن ا ْل َح َّج فَ َال َرفَ َ
ث َوَال فُ ُس َ
وم ٌ
ات فَ َم ْن فَ َر َ
البقرة{:ا ْل َح ُّج أَ ْشهٌُر َم ْعلُ َ
ون َيا أُولِي ْاألَْلَب ِ
فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى َواتَّقُ ِ
اب}[ ]197فكنـى بالرفـث عـن الجمـاع؛ السـتكراه نشـره بـين النـاس .وتمثـل اآليـة اسـتئنافا
ٍ ِ
ِ
ـع لِ َّلن ِ
ـاس لَلَّ ِـذي بَِب َّكـةَ
ابتدائيا لإلعالم بتفصيل مناسك الحج الذي فرض على وجه اإلجمال في سورة آل عمـران{:إ َّن أ ََّو َل َب ْيـت ُوض َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مباركا}[ ]97قال أبـو حيـان( :لمـا نزلـت :وم ْـن ي ْبتَـ ِغ َغ ْيـر ِْ ِ ِ
ين) [ ]85قالـت
ََ َ
اإل ْس َـالم دينـا َفلَ ْـن ُي ْقَب َـل م ْنـهُ َو ُه َـو فـي ْاآلَخـ َرِة م َـن ا ْل َخاس ِـر َ
َ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن ِ
اليهود نحن على االسالم فنزلت) َوِلله َعلَى َّ
اس ح ُّج ا ْلَب ْيـت )...قيـل لـه :حجهـم يـا محمـد وان كـانوا علـى ملـة إبـراهيم التـي هـي
االسالم ،فليحجوا إن كانوا مسلمين فقالت اليهود :ال نحجه أبدا ،ودلت هذه اآلية على تأكيد فرض الحج ،إذ جاء ذلك بقولـه(:وهلل
على الناس )...فيشعر بأن ذلك له تعالى ،وجاء بـ(على) الدالة على االستعالء ،وجاء متعلقا بالناس بلفظ العموم وان كان المـراد

منه الخصوص)( ،)1فآية البقرة بينت أعمال الحج وتفصيالته ،وهو بيان مـؤخر عـن المبـين .وألجـل مـا يعتـري الحـج وظروفـه مـن

أحوال الجدال وغيره كانت هذه اآلية مجملة فيما يعترض الناس في حجهم من جدل وبيان تفصيالت ذلك في أدلة أخرى(.)2
وفي قولـه تعـالى{:وِا َذا ِقيـ َل لَهـم آ ِ
َمُنـوا بِمـا أ َْن َـز َل اللَّـهُ قَـالُوا ُن ْـؤ ِم ُن بِمـا أ ُْن ِـز َل َعلَْيَنـا وَي ْكفُ ُـر َ ِ
اءهُ و ُهـو ا ْل َح ُّ
ص ِّـدقا لِ َمـا
ـق ُم َ
ُْ
َ
َ
ون ب َمـا َوَر َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين}[البقرة.]91:
اء الله م ْن قَْب ُل إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َم َعهُ ْم قُ ْل َفل َم تَ ْقتُلُ َ
ون أ َْنبَِي َ
جملة( :تقتلون) أي قتلتم فوضع المستقبل موضع الماضي؛ ألن الوهم ال يذهب إلى غيره( .)3وانشدوا قول الحطيئة:
()4

أن الولـيد أحـق بالعذر
شهد الحطيئة حين يلقى ربه ّ
(وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل ،اإلشارة إلى أنه في الثبوت كالماضـي الـذي وقـع ،وفائـدة سـوق المسـتقبل فـي

()5
أن
ـأن األم ــر مس ــتمر) وه ــذا استحض ــار لص ــورة الماض ــي كأن ــه حاض ــر ،وق ــد يك ــون -واهلل أعل ــمّ -
معن ــى الماض ــي اإلع ــالم ب ـ ّ
قوله(:آمنوا بما أنزل اهلل) مطلق فيما أنزل اهلل من الكتب السماوية دون التقييد بكتاب معين كما جاء على لسانهم(:قالوا نؤمن بما

أنزل إلينا)( . )6فجاء التعبير القرآني هنا على صورة اإلجمال دون عرض التفاصيل النتفـاء الحاجـة إليهـا ،وذلـك هـو كـالم الملـوك
ال يتنزل إال بقدر معلوم .فما ب النا بكالم ملك الملوك تعالى ،ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل،

وذلك فيما هو معدود من أجود شعره(:)7
قفا ِ
ِ
فحومل
بسقط اللوى بين الدخول
نبك من ذكرى حبيب ومنزل
ِ
وشمأل
نسجـتْها من جنوب
فتوضح فالمقرِاة لم يعف رسمها
لما َ
َ
()8
اذ لم يقنع في وصف المنزل بقوله (بسقط اللوى) حتى حده بحدود أربعة .
( )1البحر المحیط .12 ،11/3
( )2ینظر :التحریر والتنویر .227/2
( )3ینظر :زاد المسیر .100/1
( )4دیوان الحطیئة .68/1
( )5المحرر الوجیز .179/1
( )6ینظر :الكشاف  ،152/1وفتح القدیر .142/1
( )5شرح المعلقات العشر للزوزني .29،30
( )8ینظر :النبأ العظیم :د .محمد عبد اهلل دراز  ،119والهامش الرقم ( )1ص.126
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واإلجمال والتفصيل له صورته في التعبير القرآني؛ كأنما هو (فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا ،فـإذا نظـرت
()1
ـخر ِ َّ ِ
َِّ ِ
َمُنـوا
ون م َـن الـذ َ
ين َكفَ ُـروا ا ْل َحَيـاةُ ال ُّـد ْنَيا َوَي ْس َ ُ َ
الى أضالعه جملة بهرتك بألوان الطيـف بهرتـك كلهـا) كقولـه تعـالىُ {:زِّي َـن للـذ َ
ين آ َ
ِ
َِّ
ـاء[}...البقرة ]212:فهـذه اآليـة المعجـزة ذات مرونـة وتأويـل ال حصـر لهـا (ومـن
ام ِـة َواللَّـهُ َي ْـرُز ُ
َوالذ َ
ق َم ْـن َي َش ُ
ين اتَّقَ ْوا فَ ْوقَهُ ْم َي ْوَم ا ْلقَي َ

وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء على هذه اآلية رأى من ذلك العجب العجاب)( )2ومن استقصاء األحـوال
ِ
ِ
على وجه اإلجمال قوله تعالى{:وَال تَْن ِكحوا ا ْلم ْش ِرَك ِ
ين
ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوَأل ََمةٌ ُم ْؤ ِمَنةٌ َخ ْيٌر ِم ْن ُم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ ْ
َع َجَبتْ ُك ْم َوَال تُْنك ُحوا ا ْل ُم ْش ِـرك َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍ
ِ
الن ـ ـ ِ
ون إِلَ ـ ــى َّ
ـار َوالل ـ ــهُ َي ـ ـ ْـد ُعو إِلَ ـ ــى ا ْل َجَّن ـ ــة َوا ْل َم ْغف ـ ـ َـرِة
َع َج ـ ـ َـب ُك ْم أُولَئـ ـ ـ َ
َحتَّ ـ ــى ُي ْؤ ِمُنـ ـ ـوا َولَ َع ْب ـ ـ ٌـد ُم ـ ـ ْـؤ ِم ٌن َخ ْي ـ ـ ٌـر م ـ ـ ْـن ُم ْش ـ ـ ِـرك َولَ ـ ـ ْـو أ ْ
ك َي ـ ـ ْـد ُع َ
بِِإ ْذنِـ ِـه[}...البقرة ]221:نجــد أن كلمــة (لــو) جــاءت (لبيــان تحقــق مــا يفيــده الكــالم الســابق مــن الحكــم ،علــى كــل حــال مفــروض مـن
األحوال المقارنة لـه علـى اإلجمـال بإدخالهـا علـى أبعـدها منـه وأشـدها منافـاة لـه ليظهـر بثبوتـه علـى مـا عـداه مـن األحـوال بطريـق

األولوية ،لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي ،فألن يتحقق مع غيره أولى؛ ولذلك ال يـذكر معـه شـيء مـن سـائر األحـوال
ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلـة لهـا المتناولـة لجميـع األحـوال المغـايرة لهـا كأنـه قيـل :لـو لـم تعجـبكم

ولو أعجبكم)(.)3

{المتشـابه اللفـظي}

قال السيوطي(:والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى ،وفواصل مختلفة ،بـل تـأتي فـي موضـع واحـد مقـدما ،وفـي

آخر مؤخ ار)( )4وهذا من بالغة القرآن في التراكيـب واآليـات المتشـابهة وذكـر أمثلـة كثيـرة عـن المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن ،كقولـه
تعالى فـي سـورة البقـرة{:وِا ْذ قُ ْلَنـا ْاد ُخلُـوا َه ِـذ ِه ا ْلقَريـةَ فَ ُكلُـوا ِم ْنهـا ح ْي ُ ِ
ب ُس َّ
ـجدا َوقُولُـوا ِحطَّـةٌ ،]58[ }...وفـي
ـث شـ ْئتُ ْم َرَغـدا َو ْاد ُخلُـوا ا ْلَبـا َ
َ َ
َْ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب ُس َّ
ـجدا َن ْغف ْـر لَ ُك ْـم
اس ُكُنوا َهذه ا ْلقَ ْرَيةَ َو ُكلُوا م ْنهَا َح ْي ُ
ث ش ْئتُ ْم َوقُولُـوا حطـةٌ َو ْاد ُخلُـوا ا ْلَب َ
سورة األعراف جاء قوله تعالىَ {:وِا ْذ قي َل لَهُ ُم ْ
ير وما أ ِ
ِ
َخ ِط َيئاتِ ُك ْم}[ ،]161وقوله{:إَِّن َما َحَّرم َعلَْي ُكم ا ْل َم ْيتَةَ و َّ
اغ َوَال َع ٍاد فَ َـال إِثْ َـم
اضطَُّر َغ ْي َر َب ٍ
ُه َّل بِ ِه لِ َغ ْي ِر اللَّ ِه فَ َم ِن ْ
الد َم َولَ ْح َم ا ْلخ ْن ِز ِ َ َ
ُ
َ
َ

ير وما أ ِ
ِ
ت َعلَْي ُكم ا ْل َم ْيتَةُ و َّ
َعلَْي ِه[}...البقرة ]173:وفي المائدة قال تعالىُ {:حِّرَم ْ
ُه َّل لِ َغ ْي ِر اللَّ ِه بِ ِـه َوا ْل ُم ْن َخنِقَـةُ َوا ْل َم ْوقُـوَذةُ
الد ُم َولَ ْح ُم ا ْلخ ْن ِز ِ َ َ
ُ
َ
ِ
وا ْلمتَرِّديةُ و َّ ِ
صِ
ـح َعلَـى ُّ
ص ٍـة َغ ْي َـر
َن تَ ْستَ ْق ِسـ ُموا بِ ْ
ـاأل ْ َ
َزالِم ...فَ َم ِـن ْ
ـب َوأ ْ
يحةُ َو َما أَ َك َل السَُّبعُ إِ َّال َما َذ َّك ْيتُ ْم َو َمـا ُذبِ َ
النط َ
اضـطَُّر فـي َم ْخ َم َ
الن ُ
َ َُ َ َ
ِ ()5
َّ
ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
يم} [ .]3ومنه ما ورد فـي سـورة البقـرة مـن قصـة خلـق آدم  وتكريمـه حيـث قـال تعـالىُ {:ه َـو
ُمتَ َجانف ِإلثْم فَإ َّن اللهَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ٍ ِ
ٍ
ض ج ِميعا ثَُّم استَوى إِلَى السَّم ِ
ِ
ِّ
ُّك لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِِّني
يمَ .وِا ْذ قَا َل َرب َ
الَِّذي َخلَ َ
اء فَ َس َّو ُ
ق لَ ُك ْم َما في ْاأل َْر ِ َ
اه َّن َس ْب َع َس َم َوات َو ُه َو بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
َ
َْ
ج ِ
اعـ ٌل ِفــي ْاأل َْر ِ
َعلَـ ُـم َمــا َال
ك َوُنقَـ ِّـد ُس لَـ َ
ِّح بِ َح ْمـ ِد َ
ض َخلِيفَــة قَــالُوا أَتَ ْج َعـ ُل ِفيهَــا َمـ ْـن ُي ْف ِسـ ُـد ِفيهَــا َوَي ْسـ ِـف ُ
ك قَــا َل إِِّنــي أ ْ
اء َوَن ْحـ ُـن ُن َســب ُ
َ
ك الـ ِّـد َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َال ع ْل َـم لََنـا
ين.قَـالُوا ُس ْـب َح َان َ
ونَ .و َعل َم آ َ
اء ُكلهَا ثَُّم َع َر َ
صـادق َ
ضهُ ْم َعلَى ا ْل َم َالئ َكة فَقَا َل أ َْنبُئوني بأ ْ
تَ ْعلَ ُم َ
َس َماء َه ُؤَالء إ ْن ُك ْنـتُ ْم َ
َد َم ْاألَ ْس َم َ
َعلَـم َغ ْيـب السَّـماو ِ
ِ
ك أ َْن َ ِ
ِ
َه ْم بِأ ْ ِ ِ
ات
يم .قَ َ
إِ َّال َما َعلَّ ْمتََنا إَِّن َ
ال َيا آ َ
َد ُم أ َْنبِْئهُ ْم بِأَ ْس َمائِ ِه ْم َفلَ َّما أ َْنَبأ ُ
َ
َس َمائه ْم قَا َل أَلَ ْـم أَقُ ْـل لَ ُك ْـم إِّنـي أ ْ ُ
يم ا ْل َحك ُ
ت ا ْل َعل ُ
ََ
ِ
َعلَــم مــا تُْبـ ُـدون ومــا ُك ْنــتُم تَ ْكتُمــون .وِا ْذ قُ ْلَنــا لِ ْلم َالئِ َكـ ِـة اســج ُدوا ِآلَ َدم فَســج ُدوا إِ َّال إِْبلِــيس أَبــى واســتَ ْكبر و َكـ ِ
و ْاأل َْر ِ
ين.
َ ََ
ُْ
ـان مـ َـن ا ْل َكــاف ِر َ
َ َ َ ْ ََ َ َ
َ
َ ََ
ض َوأ ْ ُ َ
ْ ُ َ َ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ان
ـت َوَزْو ُجـ َ
ك ا ْل َجنـةَ َو ُك َـال م ْنهَـا َرَغـدا َح ْي ُ
َوقُ ْلَنا َيا آ َ
ـث شـ ْئتُ َما َوَال تَ ْق َرَبـا َهـذه الشـ َج َرةَ فَتَ ُك َ
اسـ ُك ْن أ َْن َ
ين .فَأ ََزلهُ َمـا الش ْـيطَ ُ
ونـا م َـن الظـالم َ
َد ُم ْ
ض َعـ ُـد ٌّو ولَ ُكـ ْـم ِفــي ْاأل َْر ِ
ضـ ُك ْم لِـ َـب ْع ٍ
ض ُم ْســتَقٌَّر َو َمتَــاعٌ إِلَــى ِحـ ٍ
َد ُم ِمـ ْـن َرِّبـ ِـه
َع ْنهَــا فَأ ْ
ـين .فَتَلَقَّــى آ َ
َخ َر َجهُ َمــا ِم َّمــا َك َانــا ِفيـ ِـه َوقُ ْلَنــا ْ
اهبِطُـوا َب ْع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الرِحيم قُ ْلَنا ْ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ف َعلَ ْـي ِه ْم َوَال ُه ْـم
اي فَ َـال َخ ْـو ٌ
اب َعلَْيه إَِّنهُ ُه َو التََّّو ُ
َكل َمات فَتَ َ
ـع ُه َـد َ
اهبطُوا م ْنهَا َجميعا فَإ َّمـا َيـأْتَيَّن ُك ْم مِّنـي ُهـدى فَ َم ْـن تَب َ
اب َّ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
النـ ِ
اب َّ
ون}[ ،]39-29وقــال فــي ســورة األع ـراف فــي معــرض
ين َكفَـ ُـروا َو َكـ َّـذُبوا بِآََياتَِنــا أُولَئِ ـ َ
ـح ُ
َصـ َ
ـار ُهـ ْـم فيهَــا َخالـ ُـد َ
كأ ْ
ـونَ .والــذ َ
َي ْح َزُنـ َ
ض وجع ْلَنـا لَ ُكـم ِفيهـا معـايِ َ ِ
ِ
َّ
ص َّـوْرَنا ُك ْم ثُ َّـم ُق ْلَنـا لِ ْل َم َالئِ َك ِـة
ش َقلـيال َمـا تَ ْشـ ُك ُر َ
ونَ .ولَقَ ْـد َخلَ ْقَنـا ُك ْم ثُ َّـم َ
ْ َ ََ
معاتبة بني آدمَ {:ولَقَ ْد َمكَّنا ُك ْم فـي ْاأل َْر ِ َ َ َ
السـ ِ ِ
َّ ِ
ـث ِشـ ْئتُ َما َوَال تَ ْق َرَبــا َهـ ِـذ ِه
ـيس لَ ْـم َي ُكـ ْـن ِمـ َـن َّ
ـت َوَزْو ُجـ َ
ك ا ْل َجَّنـةَ فَ ُكـ َـال ِمـ ْـن َح ْي ُ
ين ...وَيـا آ َ
اسـ ُك ْن أ َْنـ َ
ـج ُدوا ِآلَ َد َم فَ َسـ َ
اس ُ
َد ُم ْ
اجد َ
ْ
ـج ُدوا إِال إِْبلـ َ
( )1النبأ العظیم .117
( )2م .ن .118
( )3إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم .259/1
( )4اإلتقان .705
( )5ینظر :اإلتقان .706-705

244

العدد29/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

تشرين أول 2016/م

طِفقَـا ي ْخ ِ
َّ ِ ِ
الشــجرةَ فَتَ ُك َ ِ
انَ ...فلَ َّمــا َذاقَــا َّ
ين .فَو ْســو َس لَهمــا َّ
َّ
ان َعلَْي ِه َمــا ِمـ ْـن وَر ِ
صــفَ ِ
ق
الشـ ْـي َ
ـج َرةَ َبـ َـد ْ
ت لَهُ َمــا َسـ ْـوآَتُهُ َما َو َ َ
الشـ َ
ط ُ
ََ
َُ
َ
ونــا مـ َـن الظــالم َ َ َ
الش َجرِة وأَ ُق ْل لَ ُكما إِ َّن َّ
اهما ربُّهما أَلَم أ َْنه ُكما َع ْن تِْل ُكما َّ
ظلَ ْمَنا أ َْنفُ َس َـنا َوِا ْن لَ ْـم تَ ْغِف ْـر لََنـا
ين .قَ َاال َربََّنا َ
الش ْي َ
ا ْل َجَّن ِة َوَن َ
ان لَ ُك َما َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ط َ
َ
َ
اد ُ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ
ِ
وتَرحمَنا لََن ُك َ ِ
ض َع ُد ٌّو ولَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لَِب ْع ٍ
ض ُم ْستَقٌَّر َو َمتَاعٌ إِلَى ِح ٍ
ين .قَا َل ِفيهَـا تَ ْحَي ْـو َن َوِفيهَـا
ين .قَ َ
ال ْ
اهبِطُوا َب ْع ُ
ون َّن م َن ا ْل َخاس ِر َ
َ َْْ
َ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك م ْـن آََيـات اللـه لَ َعلهُ ْـم
ك َخ ْي ٌـر َذل َ
ـاس التَّ ْق َـوى َذلـ َ
ونَ .يا َبني آ َ
ون َو ِم ْنهَا تُ ْخ َر ُج َ
تَ ُموتُ َ
َد َم قَ ْد أ َْن َزْلَنا َعلَْي ُك ْم لَباسا ُي َو ِاري َس ْـوآَت ُك ْم َوِريشـا َولَِب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َدم َال َي ْفتَِنَّن ُكم َّ
اسهُ َما لُِي ِرَيهُ َما َس ْوآَتِ ِه َما إَِّنهُ َي َار ُك ْم ُه َـو َوقَبِيلُـهُ ِم ْـن
ان َك َما أ ْ
الش ْيطَ ُ
َيذ َّك ُر َ
َخ َرَج أََب َوْي ُك ْم م َن ا ْل َجَّنة َي ْن ِزعُ َع ْنهُ َما لَب َ
ُ
ونَ .يا َبني آ َ َ
اطين أَولِي َِِّ
ث َال تَروَنهم إَِّنا جع ْلَنا َّ ِ
ق لَ ُك ْم َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعا ثُ َّـم
ون}[ .]27-10فقوله
َح ْي ُ
تعالى{:ه َو الَِّذي َخلَ َ
ُ
ين َال ُي ْؤ ِمُن َ
اء للذ َ
الشَي َ ْ َ َ
ََ
َ ْ ُْ
اه َّن سـ ْـبع ســمو ٍ
اســتَوى إِلَــى ا َّ ِ
ات}[البقرة ]29:إجمــال لقصــة آدم مــن ناحيــة ،واجمــال لركنــي االســتخالف وهمــا :حــق آدم
لسـ َـماء فَ َسـ َّـو ُ َ َ َ َ َ
ْ َ
وذريته في التصرف ،والتدبير والقدرة على هذا التصرف ،فتكون قصة آدم هنا وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه ،هذا من حيث
التفصيل السياقي للقصة ،وأما من حيث اإلجمال ،فإن القصـة مبنيـة علـى تكـريم آدم  وكـل مـا فيهـا مـن ألفـاظ ومواقـف مبنيـة
علـى هــذا التكـريم .أمــا القصــة فــي ســورة األعـراف فقــد وردت فــي مقـام العتــاب ومؤاخــذة بنــي آدم علــى قلــة شــكرهم وقــد وقعــت فــي
ِ
ون .فَ َمـا
سياق العقوبات واهالك األمم الظالمة من بني آدم حيث جاء قبلهاَ {:و َك ْم ِم ْن قَ ْرَي ٍة أ ْ
َهلَ ْكَن َ
ْسَنا َبَياتـا أ َْو ُه ْـم قَـائلُ َ
اء َها َبأ ُ
اها فَ َج َ
ِِ
ين}[األعراف ]5-4:ومما يعضد ما ذكر أنـه فـي سـورة البقـرة أسـند الخطـاب
ْسَنا إِ َّال أ ْ
ان َد ْع َو ُ
َن قَالُوا إَِّنا ُكَّنا ظَالم َ
َك َ
اء ُه ْم َبأ ُ
اه ْم إِ ْذ َج َ

إلى ضمير العظمة(:قلنا) وهذا يقوله القرآن في مقام التكريم والتعظيم في حين جمع الخطاب في سورة األعـراف بـين طـرد إبلـيس
ـك
اخـ ُـرْج ِم ْنهَـا َمـ ْذ ُءوما َمـ ْـد ُح ا
ور لَ َمـ ْـن تَبِ َعـ َ
واسـكان آدم  بقــول واحــد وهــو لفـظ (قــال) بإســناد القــول إلــى الغائـب بقولــه تعــالى{:قَــا َل ْ
َن جهـ َّـنم ِمـ ْـن ُكم أ ْ ِ
ِ
ـث ِش ـ ْئتُما وَال تَ ْقرَبــا َهـ ِـذ ِه َّ
ونــا ِمـ َـن
ـت َوَزْو ُج ـ َ
ك ا ْل َجَّن ـةَ فَ ُكـ َـال ِمـ ْـن َح ْيـ ُ
ـينَ .وَيــا آ َ
ـج َرةَ فَتَ ُك َ
اس ـ ُك ْن أ َْنـ َ
الشـ َ
َد ُم ْ
َج َمعـ َ
َ َ َ
ْ
مـ ْـنهُ ْم َأل َْمـ َـأل َّ َ َ َ
َّ ِ ِ
ين}[ ]19-18فلم يفرد آدم بقول(.)1
الظالم َ
ِ ِ ِ
ـوء ا ْل َعـ َذ ِ
ون
وكذلك ورد في سورة البقرة من المتشـابه اللفظـي قولـه تعـالىَ {:وِا ْذ َنج ْ
ـوم َ
اب ُيـ َذب ُ
ِّح َ
ون ُك ْم ُس َ
َّيَنـا ُك ْم م ْـن آَل ف ْرَع ْـو َن َي ُس ُ
ون نِساء ُكم ]49[}...وفي سورة إبراهيم قال تعالى{:وِا ْذ قَا َل موسى لِقَو ِم ِه ا ْذ ُكروا نِ ْعمةَ اللَّ ِه َعلَْي ُكم إِ ْذ أ َْن َجا ُكم ِمـ ْن آ ِ
َل
ُ َ
أ َْبَن َ
ْ
ْ
ُ
اء ُك ْم َوَي ْستَ ْحُي َ َ َ ْ
َ
ْ
َ
اب ويـ َذبِّحون أ َْبَنــاء ُكم ويســتَ ْحي ِ
ِ
ـاء ُك ْم ]6[}...فقــال فــي ســورة إبـراهيم (ويــذبحون)؛ ألن هــذه الســورة
ـوم َ
َ ْ ََ ْ ُ َ
ـوء ا ْل َعـ َذ ِ َ ُ ُ َ
ون ن َسـ َ
ون ُك ْم ُسـ َ
ف ْرَع ْـو َن َي ُسـ ُ
مبنية على اإلجمال واإليجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها بسط قصة كمـا ورد فـي غيرهـا ممـا بنـي

على االستيفاء وتأمل المقصدين -أي اإلجمال والتفصيل -فقد ورد في سورتي األعراف وهـود ،قصـص نـوح وهـود وصـالح ولـوط
مد أطناب الكالم في السورتين ثم أوجز الكالم في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بالمقصود ،فلمـا كـان
وموسى عليهم السالم .وقد ّ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْـن
مبنى سورة إبـراهيم  علـى اإلجمـال واإليجـاز فيمـا تضـمنت مـن هـذه القصـص افتتاحـا واختتامـا بقولـه{:أَلَ ْم َيـأْت ُك ْم َنَبـأُ الـذ َ
ـات فَـرُّدوا أ َْي ِـديهم ِفـي أَ ْفـو ِ
ود والَّ ِـذين ِم ْـن بع ِـد ِهم َال يعلَمهـم إِ َّال اللَّـه جـاءتْهم رسـلُهم بِا ْلبيَِّن ِ
ٍ
ِ
اه ِه ْم َوقَـالُوا إَِّنـا َكفَ ْرَنـا
ُ َ َ ُْ ُ ُ ُْ َ
قَْبل ُك ْم قَ ْوِم ُنو ٍح َو َعاد َوثَ ُم َ َ َ
َ ُْ
َ
َ ْ ْ َْ ُ ُْ
َ
بِما أُرِس ْلتُم بِ ِه وِاَّنا لَِفي َش ٍّ
ونَنا إِلَْي ِه م ِر ٍ
يب}[إبراهيم ]9:وما بعد هذا من اآلي وأنه انظم في هذه السورة إلى قصد اإليجاز
ك ِم َّما تَ ْد ُع َ
ُ
َ ْ ْ َ
تغلــيظ الوعيــد ،فلبنائهــا علــى هــذين الغرضــين ورد فيها(:ويــذبحون أبنــائهم ويســتحيون نســائهم )...فعــين بالــذكر أشــد وأعظــم هــذه
ـان َعـ ُـد ًّوا لِلَّـ ِـه
االبـتالءات وجــاء بــه معطوفــا(:ويــذبحون) وهــو ممــا أجمــل أوال وشــمله الكـالم المتقــدم كمــا ورد فــي قولــه تعــالىَ {:م ْن َكـ َ
ِ ِ
َّ
ين} ثــم قال(:وجبريــل وميكــال)[البقرة ]98:فخصــهما بالــذكر بعــد إجمالهمــا
َو َم َالئِ َكتِـ ِـه َوُر ُســلِ ِه َو ِج ْب ِري ـ َل َو ِمي َكـ َ
ـال فَ ـِإ َّن اللــهَ َعـ ُـد ٌّو ل ْل َكــاف ِر َ
بشرفهما وعلوهما .فالوارد فـي سـورة إبـراهيم مـن هـذا القبيـل( .)2وامـا إعـراب آيـة البقـرة فـيمكن فـي قوله(:يـذبحون) (أن يحمـل علـى
البدل وعلى االستئناف وهو األولى ،وكأن قـد قيـل ومـا ذاك؟ فقيـل يـذبحون أبنـاءهم ،وال إشـكال فـي األخـرى)( .)3وجـاء فـي أسـرار

التكرار للكرماني( :قوله :يذبحون[ ]49بغير واو هنا على البدل من يسومونكم)(.)4
( )1ینظر :التعبیر القرآني .256-254
( )2ینظر :مالك التأویل .202-201/1
( )3م .ن .202/1
( )4أسرار التكرار :الكرماني .17
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ِ ِ ِ
وء ا ْل َعـ َذ ِ
ـون
وم َ
اب ُيقَتِّلُ َ
ون ُك ْم ُس َ
وفي مناسبة عموم السياق لعموم اللفظ نجد قوله في األعرافَ {:وِا ْذ أ َْن َج ْيَنا ُك ْم م ْن آَل ف ْرَع ْو َن َي ُس ُ
أ َْبَناء ُكم ويستَ ْحي ِ
اء ُك ْم[}...االعراف ]141:أن القتل أعم من الذبح في آية البقرة السابقة [ ]49وأن القصة في األعراف بنيت
َ ْ ََ ْ ُ َ
ون ن َس َ
َن تَْأتَِيَنـا َو ِم ْـن َب ْع ِـد َمـا ِج ْئتََنـا ،]129[}...وقولـهَ {:ولَقَ ْـد
على العموم والتفصيل قبل مجيء موسى  وبعده{ :قَالُوا أُوِذ َينـا ِم ْـن قَْب ِـل أ ْ
ـص ِمــن الثَّمــر ِ
َخـ ْذَنا َآ َل ِفرعــون بِ ِّ ِ
ات}[ ]130وتســتمر القصــة بــذكر التفاصــيل فناســب العمــوم فــي األع ـراف العمــوم فــي
أَ
الســن َ
ََْْ
ين َوَن ْقـ ٍ َ َ َ

ـوء ا ْل َعـ َذ ِ
ـاء ُك ْم
ـوم َ
اب ُيـ َذب ُ
ِّح َ
ون أ َْبَن َ
ون ُك ْم ُس َ
اللفظ ،وهو التقتيل ،في حين لم يرد ذكر فرعون مع بني إسـرائيل وال فتنتـه لهـم إال قولـهَ{:ي ُس ُ
ويستَ ْحي ِ
اء ُك ْم}[البقرة.)1(]49:
ََ ْ ُ َ
ون ن َس َ
ِ
ـين لَْيلَــة ثُـ َّم
ة{:وِا ْذ َو َ
وســى أ َْرَبعـ َ
اعـ ْـدَنا ُم َ
ومــن تناســب االجمــال لمثلــه فــي البقـرة ومناســبة التفصــيل فــي األعـراف قولــه فــي البقـر َ
اهـ ــا بِع ْشـ ـ ٍـر فَـ ــتََّم ِميقَـ ـ ُ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ـين
اف{:وَو َ
ـات َرِّبـ ــه أ َْرَبعـ ـ َ
وسـ ــى ثَ َالثـ ـ َ
ـين لَْيلَـ ــة َوأَتْ َم ْمَن َ َ
اعـ ـ ْـدَنا ُم َ
ات َخ ـ ـ ْذتُ ُم ا ْلع ْج ـ ـ َل مـ ـ ْـن َب ْعـ ــده}[ ]51وقولـ ــه فـ ــي االعر َ
ِ ِ ِ
ون
ـار َ
لَْيلَــة .]142[}...ذلــك أن (الســياق فــي األع ـراف فــي تفصــيل مــا حصــل فــي هــذه المواعــدة؛ فقــد قــال { َوقَــا َل ُم َ
وســى ألَخيــه َهـ ُ
اخلُ ْفنِي ِفي قَو ِمي وأ ِ
وسى لِ ِميقَاتَِنا َو َكلَّ َمهُ َربُّهُ قَا َل َر ِّ
اح
ك قَا َل لَ ْن تََرانِـي ...و َكتَْبَنـا لَـهُ ِفـي ْاألَْل َـو ِ
ب أ َِرنِي أ َْنظُ ْر إِلَْي َ
ْ
ْ َ ْ
اء ُم َ
َصل ْحَ ...ولَ َّما َج َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِّ
ِّ
ِ ٍ
ِ
َح َسـنهَا}[ ]145-142فـي حـين أن السـياق فـي البقـرة
ْم ْـر قَ ْو َمـ َ
ك َيأ ُ
ْخـ ُذوا بِأ ْ
ـيء فَ ُخـ ْذ َها بقُ َّـوة َوأ ُ
م ْن ُكل َش ْيء َم ْوعظَة َوتَ ْفصيال ل ُكل َش ْ
ِ
ـين لَْيلَــة ثُـ َّـم اتَّ َخ ـ ْذتُ ُم ا ْل ِع ْج ـ َل ِم ـ ْن
كــان مجمــال؛ فإنــه لــم يتعــد آيــة واحــدة أو جــزء مــن آيــة وهــي قولــه تعـ
ـالى{:وِا ْذ َو َ
وســى أ َْرَبعـ َ
اعـ ْـدَنا ُم َ
َ
االجمال)(.)2
التفصيل واالجما ُل
َب ْع ِد ِه}[ ]51فناسب التفصي ُل
َ
َ
َّـنا َّ
ودة[}...البقرة]80:
وفي مناسبة االجمال لإلفراد ومناسبة التفصيل للجمـع قولـه
ـار إِ َّال أَيَّامـا َم ْع ُـد َ
تعالى{:وقَـالُوا لَ ْـن تَ َمس َ
الن ُ
َ
ود ٍ
ك بِـأََّنهُ ْم قَــالُوا لَـ ْـن تَ َم َّسـ َـنا َّ
ات[}...آل عمـران ]24:نجــد أن التعبيــر القرآنــي أفــرد الوصــف فــي البق ـرة
وقولــهَ {:ذلِ َ
ـار إِ َّال أَيَّامــا َم ْعـ ُـد َ
النـ ُ
وجمعه في آل عمران( )3والسبب -واهلل أعلم -أن في البقرة إجمال وفي األخرى تفصـيل واطالـة حيـث أخبـر عـنهم فـي آل عمـران
ِ ِِ
ون}[ ]24وهـذا بسـط لحـالهم ولـم يقـع فـي البقـرة تعـرض لشـيء مـن ذلـك ،بـل أجمـل القـول
اغترارهمَ {:و َغَّرُه ْم في دين ِه ْم َما َك ُانوا َي ْفتَُر َ
ولم يذكر سببه ،فناسب اإلفراد اإلجمال وناسب الجمع التفصيل ولو عكس األمر لما ناسب(.)4
المبحث الثالث

ســورة آل عمران

بين يــدي السورة:

()5

يظهر من خـالل الثمـانين آيـة األولـى أنهـا مفصـلة لمقصـود السـورة ،وهـي منـاظرة وفـد نجـران  ،ومطلـع هـذه السـورة مـو ٍح
ـي
بفكرتهــا؛ كأنــه إيجــاز لمــا سيفصــله الق ـرآن ،ومتصــل بهــا شــديد االتصــال؛ فقــد افتتحــت بقولــه تعــالى{:اللَّــهُ َال إِلَــهَ إِ َّال ُهـ َـو ا ْل َحـ ُّ
ـوم}[ ]2وقــد عالجــت الســورة أمــر عيســى  ونزهــت اهلل عــن الولــد؛ وذلــك مــا يشــبه مــا نســميه ب ارعــة اســتهالل( .)6ولمــا كانــت
ا ْلقَُّيـ ُ
بحقيـة المعنـى والـنظم .وأفهمنـا إلـى أنـه سـبحانه بيـده ملكـوت كـل
فاتحة الكتاب جامعة للدين إجماال؛ جاء التفصيل هنا مبينا ذلك ّ
شيء وأنه واحد ال شريك له وأنه حي قيوم ،فصرح في أول هذه السورة ما أفهمته أواخر التي قبلها.

وهذا يؤكد أن القرآن ال ينفك يرتبط بعضه ببعض آيات وسو ار ،مقدمات وخـواتم ،أغ ارضـا وأهـدافا ،وهـذه عالمـات أسـلوبية

تأخذ بالنص الكامل ،وتبحث عن مظاهر العالقة بين األسلوب والفكر ،وتبحث عن مظاهر الوحدة الموضوعية فضال عن البنـاء
األسلوبي الجمالي ،إذ نجد ذلك فيما يسمى بـ(:تناسب األطراف) الذي هو موضوعنا الذي نحن على أعتابه.

( )1ینظر :أسئلة بیانیة :د .فاضل السامرائي .12
( )2م .ن .14
( )3فمن المقرر في اللغة أن الجمع الموصوف بالمفرد من غیر العاقل -معدودة -یعني أنه أكثر من الموصوف بالجمع السالم – معدودات  ،-على
طریق التفسیر البیاني د .فاضل السامرائي .18/1
( )4ینظر :مالك التأویل .226/1
( )5ینظر :بصائر ذوي التمییز .195/1
( )6ینظر :التعبیر الفني في القرآن ،د .بكري الشیخ أمین .213
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 -تناسـب األطـراف:

تناسبت أوائل سورة آل عمران مع أواخرها ،فذكر في أول السورة إنزال القرآن والتوراة واإلنجيلَ{:ن َّـز َل علَْي َ ِ
ـاب بِـا ْل َح ِّ
ق
ـك ا ْلكتَ َ
َ
ص ِّدقا لِما َب ْي َن َي َد ْي ِه وأ َْن َز َل التَّوَراةَ و ِْ
اإل ْن ِجي َل (ِ )3م ْن قَْب ُل ُهدى لِ َّلن ِ
َه َـل
ان ]4-3[}...وكـان مـن آخرهـا قولـهُ {:ق ْـل َيـا أ ْ
اس َوأ َْن َز َل ا ْلفُ ْرقَ َ
ُم َ
َ
ْ َ
َ
ونهـا ِعوجـا وأ َْنـتُم ُشـه َداء ،]199[}...وفـي أوائـل السـورة جـاء قولـه{:ربََّنـا إَِّن َ ِ
ِ ِ َّ ِ
ا ْل ِكتَ ِ ِ
ص ُّد َ
َم َـن تَْب ُغ َ َ َ َ ْ َ ُ
اب ل َم تَ ُ
َ
ـك َجـامعُ
ون َع ْن َسـبيل اللـه َم ْـن آ َ
ـاس لِيــوٍم َال رْيــب ِفيـ ِـه إِ َّن اللَّــه َال ي ْخلِـ ُ ِ
َّ
ك َوَال تُ ْخ ِزَنــا َيـ ْـوَم
ـه{:ربََّنا َوآَتَِنــا َمــا َو َعـ ْـدتََنا َعلَــى ُر ُســلِ َ
يعـ َ
َ ُ
َ َ
ـف ا ْلم َ
ـاد}[ ]9وفــي أواخرهــا جــاء قولـ َ
النـ ِ َ ْ
ِ
اد}[.)1(]194
ام ِة إَِّن َ
ف ا ْل ِمي َع َ
ك َال تُ ْخلِ ُ
ا ْلقَي َ
ـت
كم ــا ج ــاء ف ــي أوائ ــل الس ــورة :دع ــاء الم ــؤمنينَ {:ربََّن ــا َال تُـ ِـز ْ
ك َر ْح َم ــة إَِّن ـ َ
ـب لََن ــا ِم ـ ْـن لَ ـ ُـد ْن َ
وبَن ــا َب ْع ـ َـد إِ ْذ َه ـ َـد ْيتََنا َو َه ـ ْ
ـك أ َْن ـ َ
غ ُقلُ َ
ِ
َّ ِ
ـك ُهـ ْـم
ـي َعـ ْـنهُ ْم أ َْمـ َـوالُهُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُهـ ْـم ِمـ َـن اللَّـ ِـه َشـ ْـيئا َوأُولَئِـ َ
ا ْل َو َّهـ ُ
ـاب}[ ،]8وتهــوين شــأن الكفــار وبيــان مصــيرهم{:إِ َّن الــذ َ
ين َكفَـ ُـروا لَـ ْـن تُ ْغنـ َ
ك َم ْـن تُ ْـد ِخ ِل َّ
ود َّ
ـار
الن ِار}[ ]10ثم جاء في أواخرها بمثل ذلك من دعاء المؤمنين وتهـوين شـأن الكـافرين بقولـه
تعالى{:ربََّنـا إَِّنـ َ
َوقُ ُ
الن َ
َ
َمُنـوا بِـرِّب ُكم فَآَمَّنـا ربََّنـا فَ ْ ِ
َن آ ِ
ِ
ِ
َخ َزْيتَه وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ ِِ
ِ
يم ِ
وبَنـا َو َكفِّ ْـر َعَّنـا
ـان أ ْ
ـاغف ْر لََنـا ُذُن َ
َ
ين م ْن أ َْن َ
َ ْ َ َ
ص ٍارَ .ربََّنا إَّنَنا َسم ْعَنا ُمَناديـا ُيَنـادي ل ْإل َ
فَقَ ْد أ ْ ُ َ َ
ك تََقلُّ َِّ
ِ
اد}[ 192ـ،]195
اه ْم َجهََّن ُم َوبِْئ َس ا ْل ِمهَ ُ
ين َكفَ ُروا ِفي ا ْلبِ َال ِد (َ )196متَاعٌ َقلِي ٌل ثَُّم َمأ َْو ُ
َسيَِّئاتَنا َوتَ َوفََّنا َم َع ْاأل َْب َر ِارَ ...ال َي ُغَّرَّن َ ُ
ب الذ َ
وهكــذا نجــد تناســب مطلــع الســورة ومقطعهــا واضــح جلــي( .)2ونجــد فــي هــذه الســورة مــا يحــدد ألهــل اإليمــان مـواقفهم مــن الكــافرين،
()3
ك م ْن تَ َشـاء وتَْن ِـزعُ ا ْلم ْلـ َ ِ
ِ ِ
ـاء َوتُ ِع ُّـز
وتعلمهم سبل الهداية نحو االرتقاء إلى مقام المتقين {:قُ ِل اللَّهُ َّم َمالِ َ
ك م َّم ْـن تَ َش ُ
ُ
ك ا ْل ُم ْلك تُ ْؤتي ا ْل ُم ْل َ َ
َُ
ِ
ِ ُّ
صـ ـ ُـد ِ
ورُك ْم أ َْو تُْبـ ـ ُـدوهُ َي ْعلَ ْمـ ــهُ اللَّـ ــهُ َوَي ْعلَـ ـ ُـم َمـ ــا ِفـ ــي
ـاء بَِيـ ـ ِـد َ
ك ا ْل َخ ْيـ ـ ُـر}[ ،]26وقولـ ــه{:قُ ْل إِ ْن تُ ْخفُـ ـوا َمـ ــا فـ ــي ُ
ـاء َوتُـ ــذل َمـ ـ ْـن تَ َشـ ـ ُ
َمـ ـ ْـن تَ َشـ ـ ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
الس ِ
ـول
يعـوا اللَّــهَ َو َّ
الر ُسـ َ
ـون اللــهَ فَــاتَّبِ ُعونِي ُي ْحبِـ ْـب ُك ُم اللــهُ َوَي ْغفـ ْـر لَ ُكـ ْـم ُذُنـ َ
َّـم َاوات}[ ،]29وقولــه{:قُ ْل إِ ْن ُك ْنــتُ ْم تُحُّبـ َ
ـوب ُك ْم}[ ]31وقولــه{:قُـ ْـل أَط ُ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
فَِإ ْن تَ َول ْوا فَإ َّن اللهَ َال ُيح ُّ
ين}[.]32
ب ا ْل َكاف ِر َ
واذا ما تبين لنـا تناسـب مطلـع آل عمـران بمقطعهـا؛ فـإن بـين سـورتي البقـرة وآل عمـران مـن التناسـب مـا ال يخفـى للمتأمـل

ويضــع الســيوطي قاعــدة فــي خ ـواص الق ـرآن( :إذا وردت ســورتان بينهمــا تــالزم واتحــاد فــإن الســورة الثانيــة تكــون خاتمتهــا مناســبة

لفاتحــة األولــى للداللــة علــى االتحــاد وفــي الســورة المســتقلة عمــا بعــدها يكــون آخــر الســورة نفســها مناســبا ألولهــا ،وآخــر آل عمـران
َّ ِ
صــابِ ُروا
َمُنـوا ْ
مناسـبا ألول البقـرة فإنهــا افتتحــت بـذكر المتقــين وأنهــم المفلحــون ،وختمـت آل عمـران بقولــهَ{:يــا أَيُّهَـا الــذ َ
اصـبُِروا َو َ
ين آ َ
َّ ِ
ِ
َّ َّ
ـاآلَ ِخ َرِة ُهـ ْـم
ـون}[ ،]200وافتتحــت البقـرة
ـك َوبِـ ْ
ـك َو َمــا أ ُْنـ ِـز َل ِمـ ْـن قَْبلِـ َ
ـون بِ َمــا أ ُْنـ ِـز َل إِلَْيـ َ
ين ُي ْؤ ِمُنـ َ
بقوله{:والــذ َ
َوَاربِطُـوا َواتَّقُـوا اللــهَ لَ َعل ُكـ ْـم تُْفل ُحـ َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
َهـ ـ ِـل ا ْل ِكتَـ ـ ِ
ين
ـون}[ ]4وختمـ ــت آل عم ـ ـران بقولـ ــهَ {:وِا َّن ِمـ ـ ْـن أ ْ
ـاب لَ َمـ ـ ْـن ُيـ ـ ْـؤ ِم ُن بِاللـ ــه َو َمـ ــا أ ُْنـ ـ ِـز َل إِلَـ ـ ْـي ُك ْم َو َمـ ــا أ ُْنـ ـ ِـز َل إِلَـ ـ ْـي ِه ْم َخاشـ ــع َ
ُيوِقُنـ ـ َ
لِلَّ ِه )4()]199[}...ويالحظ أن التعبيرين في السياقين جاءا على اإلجمال واالختصار ،وهذا شأن مطـالع السـور وخواتمهـا .وفيهمـا
إشارة أيضا إلى أن سورة آل عمران فيها بيان لما في البقرة.
ومن أوجه التناسب بين السورتين قوله تعالى في ختام البقرة الذي جاء على أسلوب الدعاء المبسط ،والـذي يبـدأ بمقـدمات
ِ
ِ ِ ِ
ِّه وا ْلم ْؤ ِمُن َ ٌّ
ِ
َم َن بِاللَّ ِه
َم َن َّ
ون ُكل آ َ
الر ُسو ُل ب َما أ ُْن ِز َل إلَْيه م ْن َرب َ ُ
َيتهيأ فيها العبد للطلب ،كما هي عليه سورة الفاتحة حيث قال تعالى{:آ َ
ِ
ِ
ـر
صا
ك َربََّنـا َوِالَْيـ َ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َوقَالُوا َس ِـم ْعَنا َوأَطَ ْعَنـا ُغ ْف َرَانـ َ
َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َال ُنفَِّر ُ
ق َب ْي َن أ َ
ـيرَ ...ربََّنـا َوَال تَ ْحم ْـل َعلَْيَنـا إِ ْ
ك ا ْل َمص ُ
َِّ
ـف َعَّنـا ]286-285[}...ثـم جـاء فـي أوائـل آل عمـران قولـه
اع ُ
ين ِم ْن قَْبلَِنا َربََّنا َوَال تُ َح ِّم ْلَنا َما َال طَاقَةَ لََنا بِ ِـه َو ْ
َك َما َح َم ْلتَهُ َعلَى الذ َ
َِِّ
اد}[.]12
ون إِلَى َجهََّن َم َوبِْئ َس ا ْل ِمهَ ُ
ون َوتُ ْح َش ُر َ
ين َكفَ ُروا َستُ ْغلَُب َ
تعالىُ {:ق ْل للذ َ
َّ ِ
ين
وقد ترتبط خاتمة السورة بفاتحة السورة التي بعدها فإن آل عمران ختمت بكـالم مـوجز مفـاده األمـر بالتقوىَ :
{يـا أَيُّهَـا الـذ َ
ِ
َّ َّ
ون}[ ]200وكأن هذا الكالم الموجز خالصة لموضوع السورة ووصايا يـذكرنا
صابِ ُروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا اللهَ لَ َعل ُك ْم تُْفل ُح َ
َمُنوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
آَ
( )1ینظر :قطف األزهار  ،675/1مراصد المطالع :السیوطي .91
( )2ینظر :جواهر البیان .28
( )3ینظر :األساس :سعید حوى .722/2
( )4أسرار ترتیب سور القرآن .34-33
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تعالى{:يـا أَيُّهَـا َّ
ـاس اتَّقُـوا َرَّب ُك ُـم الَّ ِـذي َخلَقَ ُك ْـم ِم ْـن
بها ربنا تعالى لِما لها من شأن عظيم ينفع المؤمنين فافتتحت التي بعدها بقولـه
َ
الن ُ
ٍ ِ ٍ
ق ِم ْنها َزو َجها وَب َّ
ير َونِ َساء َواتَّقُوا اللَّهَ[}...النساء.]1:
ث ِم ْنهُ َما ِر َجاال َكثِ ا
َن ْفس َواح َدة َو َخلَ َ َ ْ َ َ
اإلجمال والتفصيل في السورة:

 اإلجمال والتفصيل في العبارة الواحدة:تعالى{:هو الَِّذي أ َْن َز َل علَْي َ ِ
اب
إن قوله
ك ا ْلكتَ َ
َ
َُ
فَيتَّبِعــون مــا تَ َشــابه ِم ْنــه ْابتِ َغ ـ ِ ِ ِ
ـاء تَأ ِْويلِـ ِـه
ََ ُ
اء ا ْلفتَْنــة َو ْابت َغـ َ
َ
َ ُ َ َ
َربَِّنا.]7[}...

ات فَأ َّ َِّ
ات ُه َّن أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ين ِفي ُقلُوبِ ِه ْم َزْيغٌ
ُخ ُر ُمتَ َشابِهَ ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
ِم ْنهُ آََي ٌ
اب َوأ َ
َما الذ َ
ـخ ِ
ومــا يعلَــم تَأ ِْويلَــه إِ َّال اللَّــه و َّ ِ
ِِ
ـون َآ َمَّنــا بِـ ِـه ُكـ ٌّـل ِمـ ْـن ِع ْنـ ِـد
ُ
ون فــي ا ْلع ْلــم َيقُولُـ َ
الراسـ ُ َ
ََ َْ ُ
َُ

ِ
ات) كالم جاء على سبيل اإلجمال ثم
يبين المتشابه إجماال ويفصل في أمر اقتضاه السياق فقوله
ات ُم ْح َك َم ٌ
تعالى(:م ْنهُ آََي ٌ
فُصل في قوله تعالى(:هن أم الكتاب )...على طريقة الجمـع والتقسـيم أو اإلجمـال والتفصـيل .وقـد بـين ابـن عاشـور التفصـيل فـي
قسـم الكتـاب إلـى محكـم
قوله تعالى(:منه آيات محكمات وأخر متشابهات) بأنه (تفصيل اإلجمال اقتضاه الكالم السـابق؛ ألنـه لمـا ّ
ومتشــابه ،وكــان ذلــك التقســيم باعتبــار داللــة األلفــاظ علــى المعــاني ،تشــوفت الــنفس الــى معرفــة تلقــي النــاس للمتشــابه .أمــا المحكــم
فتلقي الناس له على طريقة واحدة ،فال حاجة إلى تفصيل فيه ،واقتصر في التقسيم على ذكـر قسـم مـن أقسـامه :وهـو حـال الـذين

في قلوبهم زيغ كيف تلقيهم للمتشابهات؛ ألن بيان هذا هو األهـم فـي الغـرض المسـوق لـه الكـالم ،وهـو كشـف شـبهة الـذين غ ّـرتهم

المتشابهات ولم يهتـدوا إلـى حـق تأويلهـا .ويعـرف حـال قسـيمهم وهـم الـذين ال زيـغ فـي قلـوبهم بطريـق المقابلـة ثـم سيص ّـرح بإجمـال
حال المهتدين)(.)1
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َدم َخلَقَ ــهُ ِم ـ ْـن تُــر ٍ
ـال لَ ــهُ ُك ـ ْـن
اب ثُـ َّـم قَ ـ َ
وق ــد ي ــأتي التش ــبيه للبي ــان كم ــا ف ــي قول ــه تع ــالى{:إِ َّن َمثَـ ـ َل ع َ
َ
يس ــى ع ْن ـ َـد الل ــه َك َمثَــل آ َ َ
ون}[.]59
فََي ُك ُ

فالخطاب في مقام االستئناف البياني ومحل التمثيل فيه كون أن آدم وعيسـى عليهمـا السـالم خلقـا مـن دون أب ويزيـد آدم

كونـه خلــق مــن دون أب وال أم وانمـا بكلمــة مــن اهلل ســبحانه وتعــالى بقولــه(:كــن فيكــون) مــع بيــان كونــه أقــوى فــي المشــبه بــه علــى
الغالب ،فقصد بالمشبه به مزيد بيان لتفنيد أوهام النصارى وأباطيلهم حول تأليه عيسى(.)2

واذا كان الخطاب القرآني مع المجادلين في الحق على طريقة التفصيل واالقناع ،واظهار الحجة عليهم؛ فإن الخطاب مع
ـات مقَ ِ ِ
ِ
الن ِ
ـان َآ ِمنـا َولِلَّ ِـه َعلَـى َّ
ـاس
المؤمنين يسلك فيه القـرآن مسـلك التعمـيم؛ نحـو قولـه
تعالى{:في ِـه آََي ٌ
يم َو َم ْـن َد َخلَـهُ َك َ
ـام إ ْب َـراه َ
ـات َبيَِّن ٌ َ ُ
اهيم وم ْـن َد َخلَـه َكـان آ ِ
ِح ُّج ا ْلب ْي ِت م ِن اسـتَطَاعَ إِلَْي ِـه سـبِيال وم ْـن َكفَـر فَـِإ َّن اللَّـه َغنِـ ٌّي ع ِـن ا ْلعـالَ ِمين} [ .]97فقولـه(:مقَ ِ ِ
َمنـا) فيـه
َ
َ
ُ َ
َ َ
َ َ ْ
َ
َ
ام إ ْب َـر َ َ َ
ََ
َ ُ
ِ
ِ
َّ
تعالى{:ربََّنـا إنَنـا َسـم ْعَنا
عموم ،واذا انعكس خطاب ما كان من المؤمنين دعاء وطلبا جاء التفصيل بعد مقدمـة مجملـة ،نحـو قولـه
َ
َمُنوا بِرِّب ُكم فَآَمَّنا ربََّنا فَ ْ ِ
َن آ ِ
ِ
ِ ِِ
يم ِ
وبَنا َو َكفِّ ْر َعَّنا َسيَِّئاتَِنا َوتَ َوفََّنا َم َع ْاأل َْب َر ِار}[.]193
ان أ ْ
اغف ْر لََنا ُذُن َ
َ ْ َ َ
ُمَناديا ُيَنادي ل ْإل َ
ـالى{:وَال َي ْح َسـَـب َّن الَّـ ِـذي َن
والبـدل فــي البالغـة طريقــة مــن طـرق البيــان واإليضــاح ألن البـدل يعطــي معنــى ازئـدا .ففــي قولــه تع
َ
ـه{:أن َما ُن ْملِـي لَهُ ْـم} (بـدل اشـتمال
َكفَ ُروا أََّن َما ُن ْملِي لَهُ ْم َخ ْيٌر ِأل َْنفُ ِس ِه ْم إَِّن َما ُن ْملِي لَهُ ْم لَِي ْزَد ُ
ادوا إِثْما َولَهُ ْم َعـ َذ ٌ
ـين}[ ]178جـاء قول َ
اب ُم ِه ٌ
من (الذين كفروا) ،فيكون سادا مسد المفعولين؛ ألن المبدل منه صار كالمتروك ،وسلكت طريقة اإلبدال؛ لما فيه من اإلجمال ثم
التفصيل؛ ألن تعلق الظن بالمفعول األول يستدعي تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن ،وهي مـدلول المفعـول الثـاني ،فـإذا

سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك ،تمكن من نفسه فضل تمكن وزاد تقريـ ار وقولـه(:أنما نملـي لهـم ليـزدادوا إثمـا) اسـتئناف واقـع

موقع التعليل للنهي عن حسبان اإلمالء خي ار ،أي ما هو بخير؛ ألنهم يزدادون في تلك المدة إثما)(.)3

( )1التحریر والتنویر .22-21/3
( )2م .ن .112-111/3
( )3التحریر والتنویر .291/3
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 -اإلجمال والتفصيل بين اآليات:

ومن مظاهر اإلجمال فـي الخطـاب القرآنـي أنـه يجمـل ومـن ثـم يفصـل ثـم يعـود مجمـال ألمـر آخـر ثـم يفصـله علـى طريقـة
َِّ ِ
ون إِلَـى َجهَ َّـن َم
ون َوتُ ْح َش ُـر َ
ين َكفَ ُـروا َسـتُ ْغلَُب َ
تحتاج إلى إمعان النظر فـي تتبـع الـنص فـي بيـان هـذه الطريقـة نحـو قولـه تعالىُ {:ق ْـل للـذ َ
َّ
ِ
ِ
ان لَ ُكم آََيةٌ ِفـي ِفَئتَ ْـي ِن ا ْلتَقَتَـا ِفَئـةٌ تُقَاتِـ ُل ِفـي سـبِ ِ
ص ِـرِه
يل اللَّ ِـه َوأ ْ
َوبِْئ َس ا ْل ِمهَ ُ
ْي ا ْل َع ْـي ِن َواللـهُ ُي َؤِّي ُـد بَِن ْ
ُخ َـرى َكـاف َرةٌ َي َـرْوَنهُ ْم مثْلَ ْـي ِه ْم َأر َ
َ
اد .قَ ْد َك َ ْ

ـاء}[آل عم ـران .]13-12:نجــد هــذا التهديــد والوعيــد أطنــب عبــارة وابلغهــا ،ذلــك أن المقــام مقــام إطنــاب لمزيــد الموعظــة
َمـ ْـن َي َشـ ُ
ِ
قوله(:فَئـةٌ تُقَاتِـ ُل) تفصـيل للفئتـين وهـو مرفـوع علـى أنـه صـدر
والتفكير بوصـف يـوم كـان علـيهم يعلمونـه ،وبعـد هـذا اإلطنـاب نجـد
ُخ َرى َك ِاف َرةٌ) تحمـل شـروعا فـي تفصـيل مـا أجمـل فـي
جملة لالستئناف في التفصيل والتقسيم الوارد بعد اإلجمال والجمع وقولهَ (:وأ ْ
قولــهِ (:فــي ِفَئتَـ ْـي ِن ا ْلتَقَتَــا)( )1وطريقــة اإلجمــال ثــم التفصــيل فــي هــذه الســورة كثي ـرة ومتواصــلة منهــا علــى ســبيل إيضــاح الفك ـرة قولــه
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َ ِِ
ـاء ِمـ ْـن ُد ِ
َن تَتَّقُ ـوا ِمـ ْـنهُ ْم تُقَــاة
تعـ
ين َو َمـ ْـن َي ْف َعـ ْـل َذلِ ـ َ
ـي ٍء إِ َّال أ ْ
ون ا ْل ُمـ ْـؤ ِمن َ
ـون ا ْل َكــاف ِر َ
ـالى{:ال َيتَّخــذ ا ْل ُم ْؤ ِمُنـ َ
ين أ َْولَِيـ َ
ك َفلَـ ْـي َس مـ َـن اللــه فــي َشـ ْ
َوُي َح ِّذ ُرُك ُم اللَّهُ َن ْف َسهُ}[ ]28للتوكيد والتحريض على الخوف من اهلل  على سبيل اإلجمال ،وتفصيلها وبيانهـا فـي قولـه تعالىُ {:ق ْـل
ِ َّ
ِ
ورُكم أَو تُْب ُـدوه يعلَمـه اللَّـه ويعلَــم مـا ِفـي الس ِ
ِ
ِّ
ـي ٍء قَ ِـد ٌير} [ ]29فانتقــل
إِ ْن تُ ْخفُـوا َمـا فـي ُ
َ
ُ َ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ُ َ
صـ ُـد ِ ْ ْ
َّـم َاوات َو َمــا فـي ْاأل َْرض َواللـهُ َعلَـى ُكــل َش ْ

التعبير القرآني من التحذير المجمل إلى ضـرب مـن ضـروب تفصـيله باإلشـعار أن اهلل سـبحانه مطلـع علـى مـا يخفـى مـن األمـر،
ِ
ص ُد ِ
َن
ورُك ْم أ َْو تُْب ُدوهُ َي ْعلَ ْمهُ اللَّهُ} عموم واجمال والشيء فـي كـالم العـرب موجـود وهـذا بيـان لقولـه(:إِ َّال أ ْ
وقوله{:قُ ْل إِ ْن تُ ْخفُوا َما في ُ
تَتَّقُوا ِم ْنهُ ْم تُقَاة) (.)2
ِ
ِ
الر ُســو َل فَ ـِإ ْن تَ َولَّـ ْـوا فَ ـِإ َّن اللَّــهَ َال ُي ِحـ ُّ
ين}[ ]32عــاد إلــى الموعظــة بطريــق اإلجمــال
يع ـوا اللَّــهَ َو َّ
ـب ا ْل َكــاف ِر َ
وقولــه تعالى{:قُـ ْـل أَط ُ
َِّ
ْب آ ِ ِ
البحت ،فذلكة للكالم وحرصا على اإلجابة ،فابتدأ الموعظة أوال بموعظةَ {:ك َدأ ِ
َخـ َذ ُه ُم
ين ِم ْن قَ ْـبلِ ِه ْم َك َّـذُبوا بِآََياتَِنـا فَأ َ
َل ف ْرَع ْو َن َوالذ َ
َِّ ِ
يد ا ْل ِعقَـ ِ
ـاد}[]12
ون إِلَـى َجهَـَّـن َم َوبِـ ْئ َس ا ْل ِمهَـ ُ
اللَّـهُ بِـ ُذُنوبِ ِه ْم َواللَّــهُ َش ِـد ُ
ون َوتُ ْح َشـ ُـر َ
ين َكفَـ ُـروا َسـتُ ْغلَُب َ
ـاب}[ ]10ثـم شــرع فـي الموعظــة{:قُ ْل للـذ َ
ِ ِ َِّ ِ
ـات تَ ْج ِـري ِم ْـن تَ ْحتِهَـا
ين اتَّقَ ْـوا ِع ْن َـد َرِّب ِه ْـم َجَّن ٌ
على طريقة الترهيب ،ثـم بـذكر مـا يقابلـه مـن الترغيب{:قُ ْـل أ َُؤَنِّب ُـئ ُك ْم بِ َخ ْي ٍـر م ْـن َذل ُك ْـم للـذ َ
ضو ٌ ِ َّ ِ
ِِ
ين ِع ْن َـد اللَّ ِـه ِْ
اإل ْس َـال ُم}[]18
ين ِفيهَا َوأ َْزَو ٌ
ان م َن اللـه}[ ]15ثـم بتأييـد مـا عليـه المسـلمون بقولـه{:إِ َّن ال ِّـد َ
ْاأل َْنهَ ُار َخالد َ
اج ُمطَهَّ َرةٌ َوِر ْ َ
ِ
َِِّ
َِّ ِ
ـاب
وفي ذلك تفصيل كبير ثم جاء الخطاب بطريق المجادلة{:فَِإ ْن َحاجُّو َ
َسلَ ْم ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ت َو ْج ِه َي لله َو َم ِن اتََّب َع ِن َوقُ ْل للذ َ
ك فَقُ ْل أ ْ
َّ ِ
ين
اهتَ َد ْوا َوِا ْن تَ َولَّ ْوا فَِإَّن َما َعلَْي َ
َسلَ ُموا فَقَِد ْ
ك ا ْل َـب َالغُ}[ ]20ثـم بالترهيـب علـى طريـق اإليمـاء إلـى الـدليل{:إِ َّن الـذ َ
ِّين أَأَ ْسلَ ْمتُ ْم فَِإ ْن أ ْ
َو ْاأل ُِّمي َ
ق وي ْقتُلُ َِّ
ِ َّ ِ
اس فََب ِّش ْرُهم بِ َع َذ ٍ
الن ِ
ون بِا ْلِق ْس ِط ِم َن َّ
ون َّ
اب أَلِ ٍيم}[ ]21ثم بطريقة التهديد
ْم ُر َ
ون الذ َ
ِّين بِ َغ ْي ِر َح ٍّ َ َ َ
النبِي َ
ون بِآََيات الله َوَي ْقتُلُ َ
َي ْكفُُر َ
ْ
ين َيأ ُ
ِ
ك مـ ْـن تَ َشــاء وتَْنـ ِـزعُ ا ْلم ْلـ َ ِ
ِ ِ
ك
ـاء َوتُـ ِـذ ُّل َمـ ْـن تَ َشــا ُء بَِيـ ِـد َ
واإلنــذار التعرضــي{:قُ ِل اللَّهُـ َّـم َمالِـ َ
ـاء َوتُعـُّز َمـ ْـن تَ َشـ ُ
ك م َّمـ ْـن تَ َشـ ُ
ُ
ك ا ْل ُم ْلــك تُـ ْـؤتي ا ْل ُم ْلـ َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ا ْل َخ ْير}[ ]26ثم أمر بالقطيعـة فـي قول َ ِ ِ
ـاء ِم ْـن ُد ِ
ـك َفلَ ْـي َس ِم َـن اللَّ ِـه ِفـي
ين َو َم ْـن َي ْف َع ْـل َذلِ َ
ون ا ْل ُم ْـؤ ِمن َ
ـون ا ْل َكـاف ِر َ
ـه{:ال َيتَّخـذ ا ْل ُم ْؤ ِمُن َ
ين أ َْولَِي َ
ُ
َّ
ِ
ٍ
ِّ
َّ
ِ
َّ
َن تَتقُـوا مـ ْـنهُ ْم تُقَــاة َوُي َحــذ ُرُك ُم اللــهُ َن ْف َســهُ}[ ]28وخــتم بــذكر عــدم محبــة الكــافرين وهــذا مــا يســميه البالغيــون بمصــطلح رد
ـيء إال أ ْ
َشـ ْ
ِ
َّ ِ
ـود
ـي َعـ ْـنهُ ْم أ َْمـ َـوالُهُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُهـ ْـم ِمـ َـن اللَّـ ِـه َشـ ْـيئا َوأُولَئِـ َ
ـك ُهـ ْـم َوقُـ ُ
العجــز علــى الصــدر المتقــدم فــي قولــه تعــالى{:إِ َّن الــذ َ
ين َكفَـ ُـروا لَـ ْـن تُ ْغنـ َ
َّ
الن ِار}[ ]10ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نفيا عن هؤالء الكافرين المعنيين(.)3

ومــن دواعــي التفصــيل ألمــر ذي شــأن كبيــر فــي العقيــدة أن يمهــد لــه ثــم ُيــتخلص إليــه لبيانــه وتفصــيله كمــا هــو التمهيــد
ِ
ِ
ِ
َّ
ين}[ ]33فابتــدأ هنــا بــذكر آدم
اصـ َ
طفَى آ َ
ان َعلَــى ا ْل َعــالَم َ
َد َم َوُنوحــا َوَآ َل إِ ْبـ َـراهي َم َوَآ َل ع ْمـ َـر َ
لمحاجــة وفــد نجـران بقولــه تعــالى{:إِ َّن اللــهَ ْ
ونــوح وآل إب ـراهيم وآل عم ـران والغــرض مــن ذكــر ه ـؤالء تــذكير اليهــود والنصــارى بشــدة انتســاب أنبيــائهم إلــى النبــي الخــاتم محمــد
صلى اهلل عليه وآله فما ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق(.)4

( )1التحریر والتنویر  43/3بتصرف.
( )2ینظر :البحر المحیط  ،448/2والمحرر والوجیز  ،421/1وفتح القدیر .418-417/1
( )3ینظر :الكشاف  ،31/1والتحریر والتنویر .82/3
( )4ینظر :التحریر والتنویر .82/3
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ِ
َّ
يســى إِِّنــي
وتســتمر اآليــات فــي ســورة آل عم ـران فــي خطــاب نبــي اهلل عيســى  وقومــه بقولــه تعــالى{:إِ ْذ قَــا َل اللــهُ َيــا ع َ
ك فَو َ َِّ
ِ َِّ
طهِّر َ ِ َِّ
َح ُك ُم َب ْيَن ُك ْم
يك َوَرِاف ُع َ
ُمتَ َوفِّ َ
ين َكفَُروا إِلَى َي ْوِم ا ْلِقَيا َم ِة ثَُّم إِلَ َّي َم ْرِج ُع ُك ْم فَأ ْ
ق الذ َ
ين َكفَ ُروا َو َجاع ُل الذ َ
ك م َن الذ َ
ك إِلَ َّي َو ُم َ ُ
ين اتََّب ُعو َ ْ
اص ِـرين .وأ َّ َّ ِ
َمـا الَّ ِـذين َكفَـروا فَأُع ِّـذبهم عـ َذابا َش ِـديدا ِفـي ال ُّـد ْنيا و ْاآلَ ِخـرِة ومـا لَهـم ِم ْـن َن ِ
ِِ ِ
ِ
َمُنـوا َو َع ِملُـوا
ون .فَأ َّ
َ ُ ُْ َ
َمـا الـذ َ
يما ُك ْنتُ ْم فيه تَ ْختَلفُ َ
َ َ َ َ َ ُْ
َ ُ
ين آ َ
فَ
َ َ
الذ ْك ِر ا ْلح ِك ِيم [ ]58-55فقوله{:فَأ َّ َِّ
ِ
ك َن ْتلُوه علَْي َ ِ
ِ
ات فَيوفِّي ِهم أُجورُهم واللَّه َال ي ِح ُّ َّ ِ ِ
الصالِح ِ
ات و ِّ
ين َكفَ ُروا
َ
ينَ .ذل َ ُ َ
َُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ
َّ َ
َما الذ َ
ب الظالم َ
ك م َن ْاآلََي َ
ُعـ ِّـذُبهُ ْم َع ـ َذابا َشـ ِـديدا} تفصــيل لمــا أجمــل فــي قولــه(:إن الــذين يكفــرون بآيــات اهلل ،)...وقولــه(:إن الــذين كفــروا لــن تغنــي عــنهم
فَأ َ
أموالهم )...والمقصود من هذا الوعيد عذاب اآلخرة ألنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله(:فأعذبهم عذابا شديدا )...فذكر

عذاب الدنيا هنا إدماج وتتحمل اآلية نوعين من الخطاب ،فإن كان هذا خطابا عاما للرسول صلى اهلل عليـه وآلـه وأمتـه يـراد منـه
أيضا التعريض بالمشركين في ظلمهم محمـدا صـلى اهلل عليـه وآلـه عـن مكـابرة وحسـد وعبـارة (مـا لهـم مـن ناصـرين) تـذييل لجملـة

(أعـذبهم عـذابا شــديدا فـي الــدنيا واآلخـرة) أي ال يجــدون ناصـرين ينصـرونهم .علينــا فـي تعــذيبهم الـذي عــذبهم اهلل تعـالى ،وجــاءت
جملــة (واهلل ال يحــب الظــالمين) تــذييل ثــان لقولــه( :مــا لهــم مــن ناصـرين) بصـريح معناهــا ولقولــه(:واهلل ال يحــب الظــالمين) بكنايــة
معناها؛ ألن انتفاء محبة اهلل للظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثوابا وافيا ففي الكـالم اكتفـاء

أي ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات(.)1
ِ
ك َن ْتلُوه علَْي َ ِ
ات و ِّ
الذ ْك ِر ا ْل َح ِك ِيم) (تـذييل :فـإن اآليـات والـذكر أعـم مـن الـذي تلـي هنـا ،واسـم اإلشـارة
وفي قولهَ (:ذلِ َ
ُ َ
ك م َن ْاآلََي َ
إلى الكالم السابق من قوله تعالى{:إِ ْذ قَالَ ِت ا ْلم َالئِ َكةُ يا مريم إِ َّن اللَّه يب ِّشرِك بِ َكلِم ٍة ِم ْنه اسمه ا ْلم ِس ِ
يسـى ْاب ُـن َم ْـرَي َم َو ِجيهـا ِفـي
ُ ُْ ُ َ ُ
ـيح ع َ
َ َُ ُ
َ
َ
َ َ ْ َُ
ِ
ُّ
ين}[آل عمران ]45:وتذكير اسم االشـارة لتأويـل المشـار إليـه بـالكالم أو بالمـذكور .وجملـة نتلـوه حـال مـن
الد ْنَيا َو ْاآلَخ َرِة َو ِم َن ا ْل ُمقََّربِ َ
ِ
ِ
ـب) [هــود ]72:وهــو اســتعمال عربــي
ـت َيــا َوْيلَتَــا أَأَلِـ ُـد َوأََنــا َع ُجـ ٌ
اســم اإلشــارة علــى حــد (قَالَـ ْ
ـي ٌء َع ِجيـ ٌ
ـوز َو َهـ َذا َب ْعلــي َشـ ْـيخا إ َّن َهـ َذا لَ َشـ ْ
)
2
(
ِ
يسى ِع ْن َد
فصيح وان خالف في صحة مجيء الحال من اسم اإلشارة بعض النحاة)  .ثم استؤنف الكالم بقوله تعالى{:إِ َّن َمثَ َل ع َ
َّ ِ
ِ
َدم َخلَقَهُ ِم ْـن تُـر ٍ
ـون}[آل عمـران ]59:لبيـان مـا نشـأ مـن أوهـام النصـارى فـي تأليـه عيسـى وابطـال
اب ثُ َّـم قَـا َل لَـهُ ُك ْـن فََي ُك ُ
َ
الله َك َمثَل آ َ َ
ِ
وقوله(:خلَقَهُ ِم ْن تُر ٍ
يسـى ِع ْن َـد اللَّ ِـه )...إل ازلـة مـا فـي الكـالم
عقيدتهم،
اب ثَُّم قَ َ
َ
ال لَهُ ُك ْن فََي ُك ُ
ـون) تفسـير للمثـل فـي قولـه(:إِ َّن َمثَـ َل ع َ
َ
()3
من إبهام وخفاء .
ِ
وبعد هـذا التمهيـد للمحاجـة جـاء التفصـيل فـي ذلـك بقولـه تعـالى{:فَم ْن حاجَّـ َ ِ ِ ِ
ك ِم َـن ا ْل ِع ْل ِـم فَقُ ْـل تَ َعـالَ ْوا
ـاء َ
َ َ
ك فيـه م ْـن َب ْعـد َمـا َج َ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َمنـا باللـه َو َمـا أ ُْنـز َل َعلَْيَنـا
اء ُك ْم َوأ َْنفُ َسَنا َوأ َْنفُ َس ُك ْم ثَُّم َن ْبتَ ِه ْل فََن ْج َع ْل لَ ْعَنةَ الله َعلَـى ا ْل َكـاذب َ
اءَنا َونِ َس َ
اء ُك ْم َونِ َس َ
اءَنا َوأ َْبَن َ
َن ْدعُ أ َْبَن َ
ين ....قُ ْـل آ َ
اق ويعقُـوب و ْاأل ِ
اهيم وِاسم ِ
ِ ِ
ِ
يسـى َو َّ
َح ٍـد ِم ْـنهُ ْم
اع َ
ـون ِمـ ْن َرِّب ِه ْـم َال ُنفَ ِّـر ُ
ق َب ْـي َن أ َ
يل َوِا ْس َ
النبُِّي َ
ـح َ َ َ ْ َ َ ْ
وسـى َو ِع َ
ـي ُم َ
َو َما أ ُْن ِز َل َعلَى إ ْب َر َ َ ْ َ
َس َـباط َو َمـا أُوت َ
ِ
ون}[آل عمـران ]84-60:وبهـذا الـنص ب ّـين القـرآن بأوضـح برهـان وأقـوى محاجــة بسـطتها اآليـات كـذب ادعــاءاتهم
َوَن ْح ُـن لَـهُ ُم ْسـل ُم َ
وتطاول ألسنتهم فجاء التعبير القرآني في بيان هذه المحاجـة علـى أعلـى صـورة مـن صـور البالغـة تمهيـدا للقصـة وحسـن تخلـص

إلى تفصيالتها.

ِ
َِّ
َح ِد ِه ْم ِم ْل ُء ْاأل َْر ِ
اب
ض َذ َهبا َولَ ِو ا ْفتَ َدى بِ ِه أُولَئِ َ
ـك لَهُ ْـم َعـ َذ ٌ
ين َكفَ ُروا َو َماتُوا َو ُه ْم ُكفَّ ٌار َفلَ ْن ُي ْقَب َل م ْن أ َ
وفي قوله تعالى{:إِ َّن الذ َ
َّ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم}[آل عمران.]92-91 :
ين .لَ ْن تََنالُوا ا ْلبَِّر َحتَّى تُْنفقُوا م َّما تُحب َ
يم َو َما لَهُ ْم م ْن َناص ِر َ
ُّون َو َما تُْنفقُوا م ْن َش ْيء فَِإ َّن اللهَ بِه َعل ٌ
أَل ٌ
قولــه(:إن الــذين كفــروا ومــاتوا وهــم كفــار )...اســتئناف لبيــان حــال الكفــار الــذين مــاتوا علــى الكفــر نشــأ عــن حكــم فريــق مــن
ِ ِ
ـي ٍء) تــذييل قصــد بــه تعمــيم أنـواع االنفــاق
الكفــار تكــرر مــنهم الكفــر حتــى رســخ فــيهم وصــار لهــم ديــدنا .وقولـ َ
ـه(:و َما تُْنفقُـوا مـ ْـن َشـ ْ
وتبيين أن اهلل ال يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين(.)4
( )1ینظر :فتح القدیر  ،435/1التحریر والتنویر .110/3
( )2التحریر والتنویر .111/3
( )3ینظر :فتح القدیر  ،435/1التحریر والتنویر .112-111/3
( )4ینظر :التحریر والتنویر .155/3
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ـوههم أَ َكفَــرتُم بعـ َـد إِ ِ
ض وجــوه وتَســوُّد وجــوه فَأ َّ َّ ِ
اب بِ َمــا ُك ْنــتُ ْم
وفــي قولــه تعـ
اسـ َـوَّد ْ
يمــان ُك ْم فَـ ُذوقُوا ا ْل َعـ َذ َ
َ
ـالى{:ي ْوَم تَْبـ َـي ُّ ُ ُ ٌ َ ْ َ ُ ُ ٌ
ين ْ
َمــا الــذ َ
ت ُو ُجـ ُ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّت وج ُ ِ
تَ ْكفُرون .وأ َّ َِّ
ون}[آل عمران.]107-106:
ين ْابَيض ْ ُ ُ
وههُ ْم فَفي َر ْح َمة الله ُه ْم فيهَا َخال ُد َ
َما الذ َ
ُ َ َ

عرف هـذا اليـوم ببيـاض وجـوه وسـواد وجـوه أخـرى بكـالم مجمـل؛ وذلـك لتهويـل األمـر وتشـوف الـنفس لمـا يـرد مـن تفصـيل

ألصحاب هـذه الوجـوه المبيضـة ،فـالوجوه المسـودة :ترهيـب لفريـق وترغيـب لفريـق آخـر .وبيـان تفصـيل تلـك الوجـوه المسـودة ترهيبـا
لفريق آخر فقوله(:فَأ َّ َِّ
وقدم البياض عند ذكر اليوم تشـريفا لـذلك اليـوم ثـم ق ّـدم فـي
ت )...تفصيل لما أجمل قبل (أما) ّ
اس َوَّد ْ
ين ْ
َما الذ َ
التفصـيل ســمة أهــل العــذاب تعجــيال بمســاءتهم .وفــي الكــالم مطابقــة بــين بيــاض وجــوه وسـواد وجــوه ،وفــي التفصــيل المــذكور ســلك
الق ـرآن فيــه طريــق النشــر المعكــوس .وفــي الكــالم إيجــاز .وأصــل الكــالم :فأمــا الــذين اســودت وجــوههم فهــم الكــافرون يقــال لهــم

ابيضت وجوههم فهم المؤمنون وفي رحمة اهلل هم فيها خالدون(.)1
أكفرتم ...ألخ .وأما الذين
ّ
َّـر ِ
ِ
َّ ِ
ُع َّـد ْ ِ ِ
ات و ْاألَرض أ ِ
ٍ
ِ ِ
اء
وفي قوله
ـون ِفـي الس َّ
َّـم َو ُ َ ْ ُ
تعالى{:و َس ِارُعوا إِلَى َم ْغف َرٍة م ْن َرِّب ُك ْـم َو َجَّنـة َع ْر ُ
ين ُي ْنفقُ َ
ين .الـذ َ
ت ل ْل ُمتَّقـ َ
ضـهَا الس َ
َ
ِِ
ِ
ِِ
و َّ ِ
الن ِ
ين َع ِن َّ
اس َواللَّهُ ُي ِح ُّ
ين} [.]134-133
ب ا ْل ُم ْحسن َ
ين ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َعاف َ
الضَّراء َوا ْل َكاظم َ
َ

ورد ذكر المتقين في هذه اآلية على صـورة اإلجمـال ثـم شـرع الخطـاب فـي تفصـيل مـا للمتقـين مـن م ازيـا تحلـوا بها(:الـذين

و(الضـ ّـراء) العســر .وجــاء تخصــيص (السـراء والض ـراء)
لسـ ّـراء) اليســر
ّ
ينفقــون )...وظــاهر اآليــة أنهــا مــدح بفعــل المنــدوب إليــه (ا ّ
للخروج إلى مقصد بالغي في سر الطباق الحاصل بـين المفـردتين وارتباطهمـا باإلنفـاق .ويمضـي السـياق التفصـيلي فـي مخاطبـة
النفس التقية ،وتفصيل صفاتها (والكاظمين ،والعافين)(.)2
ِِ
قوله{:واللَّهُ ُي ِح ُّ
ين} على وجه العموم واالجمال في الحكم.
وجاء
ب ا ْل ُم ْحسن َ
َ
ِ
ـت لِ َّلن ِ
ـون بِاللَّ ِـه
ثـم اسـتؤنف الكـالم فـي قولـه تعـالىُ {:ك ْنتُ ْم َخ ْي َـر أ َّ
ُم ٍـة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ون بِـا ْل َم ْع ُروف َوتَْنهَ ْـو َن َع ِـن ا ْل ُم ْن َك ِـر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ْم ُر َ
ـاس تَـأ ُ
ِ
ِ
َهـ ُل ا ْل ِكتَـ ِ
ون}[ ]110لبيــان حــال هــذه األمــة المفضــلة علــى غيرهــا مــن
ـان َخ ْيـ ا
َمـ َـن أ ْ
ـون َوأَ ْكثَـ ُـرُه ُم ا ْلفَاســقُ َ
ـر لَهُـ ْـم مـ ْـنهُ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمُنـ َ
ـاب لَ َكـ َ
َولَـ ْـو آ َ
األمم على االطالق .وقوله(:وتؤمنون باهلل) كالم على االجمال يتعلق بكل تفاصيل االيمان من كتاب وحساب وجزاء .ولم يصرح

به تفصيال ألن ما عليه المؤمنون من االيمان باهلل تعالى حقيقة ،وأن ما سواه كإيمان أهل الكتاب ليس من اإليمان به تعـالى فـي

شيء(.)3

 -تفصيل آل عمران لبعض ما أجمل في البقرة:

ـك
لما جاء افتتـاح البقـرة بنفـي الريـب عـن الكتاب(:ذلـك الكتـاب ال ريـب فيـه)[ ]1جـاء فـي آل عمـران قولـه تع
ـالى{:نَّز َل َعلَْي َ
َ
ِ
ص ِّدقا لِما َب ْي َن َي َد ْي ِه وأ َْن َـز َل التَّـوَراةَ و ِْ
اب بِا ْل َح ِّ
اإل ْن ِجيـ َل}[ ]3وذلـك بسـط واطنـاب لنفـي الريـب عنـه .وجـاء إنـزال الكتـاب مجمـال
ا ْلكتَ َ
ق ُم َ
َ
ْ َ
َ
ـابه{:هو الَّـ ِـذي أ َْنـ َـز َل علَْي ـ َ ِ
ت ُهـ َّـن أ ُُّم ا ْل ِكتَـ ِ
ُخـ ُـر
فــي البق ـرة ،وفــي آل عم ـران قســم إلــى محكــم ومتشـ
ـات ُم ْح َك َمــا ٌ
ـاب ِم ْنــهُ آََيـ ٌ
ـاب َوأ َ
ك ا ْلكتَـ َ
َ
َُ
الر ِ
َمــا الَّ ِـذين ِفــي قُلُـوبِ ِهم َزْيــغٌ فَيتَّبِعـون مــا تَ َشـابه ِم ْنــه ْابتِ َغ ِ ِ ِ
ون ِفــي
اء تَأ ِْويلِـ ِـه َو َمـا َي ْعلَـ ُـم تَأ ِْويلَـهُ إِ َّال اللَّــهُ َو َّ
ات فَأ َّ
ُمتَ َشـابِهَ ٌ
اس ُ
ََ ُ
ـخ َ
َ
ـاء ا ْلفتَْنــة َو ْابت َغـ َ
َ
ْ
َ ُ َ َ
ك وبِ ْ ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ـون}[البقرة]4:
ون بِ َما أ ُْن ِز َل إِلَْي َ
ـاآلَخ َرِة ُه ْـم ُيوِقُن َ
ين ُي ْؤ ِمُن َ
َمَّنا بِه ُك ٌّل م ْن ع ْند َربَِّنا}[ ]7وقولهَ (:والذ َ
ا ْلع ْلم َيقُولُو َن آ َ
ك َو َما أ ُْن ِز َل م ْـن قَْبلـ َ َ
جاء على االيجاز ،وفصله في آل عمران فقالَ{:نَّز َل علَْيـ َ ِ
ص ِّـدقا لِمـا َب ْـي َن َي َد ْي ِـه وأ َْن َـز َل التَّـوَراةَ و ِْ
ـاب بِـا ْل َح ِّ
اإل ْن ِجي َـلِ .م ْـن قَْبـ ُل
ك ا ْلكتَ َ
َ
ق ُم َ
َ
ْ َ
َ
اس وأ َْن َز َل ا ْلفُرقَان إِ َّن الَِّذين َكفَروا بِآَي ِ
ِ ِ
يد ]4-3[}...فجـاء الكـالم مفصـال بعـد إجمـال .وص ّـرح بـذكر
اب َش ِـد ٌ
ات اللَّ ِـه لَهُ ْـم َعـ َذ ٌ
َ ُ َ
ْ َ
ُهدى ل َّلن َ
اإلنجيــل هنــا؛ ألن الســورة خطــاب للنصــارى ولــم يقــع التص ـريح بــه فــي ســورة البق ـرة؛ وانمــا صــرح فيهــا بــذكر التــوراة خاصــة ألنهــا
َّ
خطاب لليهود .وقد جاء ذكر القتال في سورة البقرة مجمال في قوله تعالى{:وقَاتِلُوا ِفي سبِ ِ َّ ِ َِّ
ين ُيقَاتِلُ َ
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اللهَ
يل الله الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
َال ُي ِح ُّ
ب َعلَ ْـي ُك ُم ا ْلِقتَـا ُل َو ُه َـو ُك ْـرهٌ لَ ُك ْم[}...البقـرة ]216:وفـي آل عمـران جـاء تفصـيل ذلـك بـذكر قصـة
ين} ]190وقولـهُ {:كت َ
ب ا ْل ُم ْعتَـد َ
ُّونهم بِِإ ْذنِ ِه ...إِ ْذ تُ ِ
َّ
ـر ُك ْمَ ...ولَـئِ ْن
ُخ َا
أُحد
َح ٍـد َو َّ
الر ُسـو ُل َي ْـد ُعو ُك ْم ِفـي أ ْ
ون َعلَى أ َ
ون َوَال تَْل ُو َ
صع ُد َ
ْ
بكمالها{:ولَقَ ْد َ
ص َدقَ ُك ُم اللهُ َو ْع َدهُ إِ ْذ تَ ُحس َ ُ ْ
َ
( )1ینظر :التحریر والتنویر .185/3
( )2ینظر :الجامع ألحكام القرآن .206/4
( )3ینظر :فتح القدیر .467/1
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َّ ِ
ِ
ون}[ ]158-152ثم أوجز في البقرة ذكر المقتولين في سبيل اهلل{:وَال تَقُولُوا لِم ْن ُي ْقتَ ُل ِفـي سـبِ ِ
يل اللَّ ِـه
ُمتُّ ْم أ َْو قُت ْلتُ ْم َِإللَى الله تُ ْح َش ُر َ
َ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ين قُتِلُـوا ِفـي سـبِ ِ
ـاء ِع ْن َـد َرِّب ِه ْـم
أ َْم َو ٌ
يل اللَّ ِـه أ َْم َواتـا َب ْـل أ ْ
ات َب ْل أ ْ
َحَي ٌ
ان{:وَال تَ ْح َس َـب َّن الـذ َ
ـاء َولَك ْـن َال تَ ْش ُـع ُر َ
َحَي ٌ
َ
ون}[ ]154وزاد فـي آل عمـر َ
ِ
َِّ
ِ
اهم اللَّه ِم ْن فَ ْ ِ ِ
ِ
ون
ين لَ ْم َي ْل َحقُوا بِ ِه ْم ِم ْن َخ ْلِف ِه ْم أ ََّال َخ ْو ٌ
ين بِ َما آَتَ ُ ُ ُ
ونَ .ي ْستَْبش ُـر َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َي ْح َزُن َ
ون بِالذ َ
ضله َوَي ْستَْبش ُر َ
ون .فَ ِرح َ
ُي ْرَزقُ َ
ِ
َن اللَّــه َال ي ِ
ين}[ ]171-169وذلــك إطنــاب عظــيم .وجــاء الكــالم مــوج از فــي البقـرة فــي
ضــيعُ أ ْ
بِنِ ْع َمـ ٍـة ِمـ َـن اللَّـ ِـه َوفَ ْ
ضـ ٍـل َوأ َّ َ ُ
َجـ َـر ا ْل ُمـ ْـؤ ِمن َ
ث لَ ُكم طَالُ َ ِ
َّ
َح ُّ
ت َس َـعة ِم َـن
ون لَهُ ا ْل ُم ْل ُ
ـق بِا ْل ُم ْل ِـك ِم ْنـهُ َولَ ْـم ُي ْـؤ َ
ك َعلَْيَنا َوَن ْح ُن أ َ
وت َملكا قَالُوا أََّنى َي ُك ُ
قوله{:وقَا َل لَهُ ْم َنبِيُّهُ ْم إِ َّن اللهَ قَ ْد َب َع َ ْ
َ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ا ْلمـ ِ
ـاء}[ ]247ومفصــال فــي آل عم ـران
ـال قَــا َل إِ َّن اللــهَ ْ
اص ـطَفَاهُ َعلَـ ْـي ُك ْم َوَز َادهُ َب ْس ـطَة فــي ا ْلع ْلــم َوا ْل ِج ْس ـم َواللــهُ ُيـ ْـؤتِي ُم ْل َكــهُ َمـ ْـن َي َشـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
ك َعلَـى
ك ا ْل َخ ْي ُـر إَِّنـ َ
ـاء بَِيـد َ
اء َوتَْن ِزعُ ا ْل ُم ْل َ
ك ا ْل ُم ْلك تُ ْؤتِي ا ْل ُم ْل َ
بقولهُ {:ق ِل اللهُ َّم َمال َ
ـاء َوتُـذل َم ْـن تَ َش ُ
ـاء َوتُع ُّـز َم ْـن تَ َش ُ
ك م َّم ْن تَ َش ُ
ك َم ْن تَ َش ُ
ُك ِّل َش ْي ٍء قَِد ٌير}[ ]26فزاد هنا إطنابا وتفصيال.
َّـدقَ ِ
ـب ُك َّـل َكفَّـا ٍر أَثِ ٍ
ات َواللَّـهُ َال ُي ِح ُّ
ـيم}[ ]276وزاده
ق اللَّـهُ ِّ
الرَبـا َوُي ْربِـي الص َ
ـا{:ي ْم َح ُ
وأوجز الخطاب القرآني في البقرة ذكر الرب َ
النار الَّتِي أ ِ
ِ
َّ َّ
َِّ
ت
تفصيال في آل عمران
َمُنوا َال تَْأ ُكلُوا ِّ
ُع َّد ْ
الرَبا أ ْ
ض َ
َض َعافا ُم َ
َ
اعفَة َواتَّقُوا اللهَ لَ َعل ُك ْم تُْفل ُح َ
بقوله{:يا أَيُّهَا الذ َ
ونَ .واتَّقُوا َّ َ
ين آ َ
ِ
َخـ ْذَنا ِميثَ َ ِ
ِ ِ
ون إِ َّال
ـه{:وِا ْذ أ َ
ـاق َبنـي إِ ْس َـرائي َل َال تَ ْعُب ُـد َ
ل ْل َكاف ِر َ
ين}[ ]131-130فبين هنا وبسط .وفي شأن أهل الكتاب أجمل (قلـيال) بقول َ
اب أ َّ ِ
ِ ِ
َّ
َّ
َه ِل ا ْل ِكتَ ِ
ـون
ون}[البقرة ]83:ثم فصله في آل عمران{:لَْي ُسوا َس َواء ِم ْن أ ْ
اللهَ ...ثَُّم تَ َول ْيتُ ْم إِ َّال َقليال م ْن ُك ْم َوأ َْنتُ ْم ُم ْع ِر ُ
ُمـةٌ قَائ َمـةٌ َي ْتلُ َ
ض َ
ـارعون ِفـي ا ْل َخ ْيـر ِ
ِ
ِ
ات اللَّ ِه آََنـاء اللَّْي ِـل و ُهـم يسـج ُدون .يؤ ِمُن ِ َّ ِ
آَي ِ
ات
َ
ون بِـا ْل َم ْع ُروف َوَي ْنهَ ْـو َن َع ِـن ا ْل ُم ْن َك ِـر َوُي َس ِ ُ َ
ْم ُر َ
َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ
َ
َ
ـون باللـه َوا ْلَي ْـوِم ْاآلَخ ِـر َوَيـأ ُ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّونَنـا فـي اللـه َو ُه َـو َربَُّنـا َوَرُّب ُك ْـم ]139[}...فـدل
ك م َن َّ
َوأُولَئ َ
ين ]114-113[}...وجاء الخطاب في البقرة تعريضا{:قُ ْل أَتُ َحاج َ
الصالح َ
اء َعلَـ ــى
علـ ــى تفضـ ــيل هـ ــذه األمـ ــة علـ ــى اليهـ ــود تعريضـ ــا ال تص ـ ـريحا ،وجـ ــاء
ك َج َع ْلَنـ ــا ُك ْم أ َّ
قوله{:و َك ـ ـ َذلِ َ
ُمـ ــة َو َسـ ــطا لِتَ ُك ُ
ون ـ ـوا ُشـ ــهَ َد َ
َ
الن ِ
َّ
اس[}...البقرة ]143:في تفضيل هذه األمة على سائر األمم بلفظ فيه يسير إبهـام ،ثـم أتـى فـي سـورة آل عمـران بصـريح البيـان
َّ ِ
ِ
ت لِ َّلن ِ
أمـة) أكثـر تصـريحا
فقالُ {:ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ون بِا ْل َم ْع ُروف َوتَْنهَ ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ْم ُر َ
ون بِالله}[ ]110فقوله(:خير ّ
اس تَأ ُ
ِ
ـون بِاللَّـ ِـه}[آل
فـي قـدم ذلـك
من(ج َع ْلَنـا ُك ْم أ َّ
َ
ون بِــا ْل َم ْع ُروف َوتَْنهَ ْـو َن َع ِـن ا ْل ُم ْن َك ِـر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ْم ُر َ
ُمـة َو َســطا) ثـم زاد فـي وجـه الخيريـة بقولـه{:تَأ ُ
عمران ]110:وفي البقرة أجمل الخطاب في قوله تعالى{:وَال تَْأ ُكلُوا أَمـوالَ ُكم ب ْي َـن ُكم بِا ْلب ِ
اط ِـل َوتُ ْـدلُوا بِهَـا إِلَـى ا ْل ُح َّكـ ِام لِتَـ ْأ ُكلُوا فَ ِريقـا ِم ْـن
َْ ْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
اس بِ ِْ ِ
ِ
أَمو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َهـل ا ْلكتَـاب َم ْـن إ ْن تَأ َْم ْنـهُ بق ْنطَ ٍ
ال َّ
ـار
ون}[ ]188ثم بسط الوعيد في سورة آل عمران بقوله
تعالى{:وم ْن أ ْ
اإلثْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
َّ
ٍ
ـون
ت َعلَْيـه قَائمـا َذلـ َ
ك َوم ْنهُ ْم َم ْن إ ْن تَأ َْم ْنهُ بد َينار َال ُي َؤده إلَْي َ
ُي َؤده إلَْي َ
ك إال َما ُد ْم َ
ـين َسـبي ٌل َوَيقُولُ َ
ك بـأَنهُ ْم قَـالُوا لَ ْـي َس َعلَْيَنـا فـي ْاأل ُِّمِّي َ
علَى اللَّ ِه ا ْل َك ِذب و ُهم يعلَمون .إِ َّن الَِّذين ي ْشتَرون بِعه ِد اللَّ ِه وأ َْيمانِ ِهم ثَمنا َقلِيال ...ولَهـم عـ َذا ٌ ِ
ـيم}[ ]77-75ولمـا اسـتعار الشـراء
َ ُْ َ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ
َ َ ُ َ َْ
ب أَل ٌ
َ َ ْ َ
ِ
َّ
ِ
ون) وكـأن نقـض العهــد عنـدهم كــان علـى وجــه الحقيقـة فــي
ين َي ْشــتَُر َ
السـتبدال الباطـل بعهــد اهلل رشـح هــذه االسـتعارة بقولــه(:إ َّن الـذ َ
رأيهــم( .)1ألن مــن بالغــة االســتعارة ان ُيتناســى التشــبيه الــذي هــو قاعــدة االســتعارة .وتناســي التشــبيه معنــاه :اقت ـراب المجــاز مــن
الحقيقة مبالغة في البيان وكشف صورة المعنى.

وفيما يأتي أمثلة أخرى لتفصيل آل عمران لما أجمل في البقرة إيجا ازً:
تفصيلها في آل عمران
آيات مجملة في البقرة
ِ
ُمُّيــون َال يعلَمــون ا ْل ِكتَــاب إِ َّال أ ِ
َّ
ون أَْل ِس ـ َـنتَهم بِا ْل ِكتَـ ـ ِ
ـاب لِتَ ْح َســ ُـبوهُ ِمـ ـ َـن
َ
َمــان َّي َوِا ْن ُهـ ْـم إِال َوِا َّن م ـ ْـنهُ ْم لَفَ ِريق ــا َي ْلـ ـ ُـو َ
َو ِمـ ْـنهُ ْم أ ِّ َ َ ْ ُ َ
ُْ
َ
ِ
ِ
َِّ ِ
اب وما ُهو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
ِ ِ
ون ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َو َما
ـون ا ْلكتَ َ
اب َوَيقُولُ َ
ـاب بِأ َْيـدي ِه ْم ثُ َّـم َيقُولُـ َ
ين َي ْكتُُب َ
ـون .فَ َوْيـ ٌل للـذ َ
َيظُُّن َ
ـون ا ْلكتَ َ َ َ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ـون
ـون َعلَـى اللـه ا ْل َكـذ َ
ب َو ُه ْـم َي ْعلَ ُم َ
َهـ َذا م ْـن ع ْنــد اللـه لَي ْشــتَُروا بِـه ثَ َمنــا َقلـيال فَ َوْيـ ٌل لَهُ ْـم م َّمــا ُه َو م ْـن ع ْنـد اللـه َوَيقُولُ َ
ِ
ِ
َكتَب ْ ِ
[]78
ون []79-78
َ
ت أ َْيدي ِه ْم َوَوْي ٌل لَهُ ْم م َّما َي ْكسُب َ

( )1ینظر :أسرار ترتیب سور القرآن  30وما بعدها.
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آيات مجملة في البقرة
ولَ َّم ــا ج ــاء ُهم ِكتَـ ٌ ِ ِ ِ َّ ِ
ق لِ َم ــا َم َعهُ ـ ْـم
ص ـ ِّـد ٌ
ـاب م ـ ْـن ع ْن ــد الل ــه ُم َ
َ َ ْ
َ
َّ ِ
ِ
و َكـ ـ ُ ِ
ين َكفَـ ـ ُـروا َفلَ َّمـ ــا
ون َعلَـ ــى الـ ــذ َ
ـانوا مـ ـ ْـن قَْب ـ ـ ُل َي ْسـ ــتَ ْفت ُح َ
َ
ِ
اء ُه ْم َما َع َرفُوا َكفَ ُروا بِه []89
َج َ

ِ
َّ ِ
َهـ ِـل ا ْل ِكتَـ ِ
َن
ين َكفَـ ُـروا ِمـ ْـن أ ْ
ين أ ْ
ـاب َوَال ا ْل ُم ْشـ ِـرك َ
َمــا َيـ َـوُّد الــذ َ
ص بِ َر ْح َمتِـ ِـه
ُيَنـ َّـز َل َعلَـ ْـي ُك ْم ِمـ ْـن َخ ْيـ ٍـر ِمـ ْـن َرِّب ُكـ ْـم َواللَّــهُ َي ْخــتَ ُّ
اء []105
َم ْن َي َش ُ
َج ُـرهُ ِع ْن َـد َرِّب ِـه
َسلَ َم َو ْجهَهُ لِلَّ ِه َو ُه َو ُم ْح ِس ٌـن َفلَـهُ أ ْ
َبلَى َم ْن أ ْ
ون []112
َوَال َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َي ْح َزُن َ
ـت وِاس ــم ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اعي ُل َربََّن ــا
يم ا ْلقَ َواع ـ َـد م ـ َـن ا ْلَب ْي ـ َ ْ َ
َوِا ْذ َي ْرفَ ــعُ إ ْب ـ َـراه ُ
ِ
ِ
يم []127
تَقَب ْ
َّل ِمَّنا إَِّن َ
ك أ َْن َ
ت السَّميعُ ا ْل َعل ُ

تشرين أول 2016/م

تفصيلها في آل عمران
ين لَمــا آَتَْيــتُ ُكم ِمـ ْـن ِكتَـ ٍ
ـاق َّ ِ
ـاب َو ِح ْك َمـ ٍـة
َخـ َذ اللَّــهُ ِميثَـ َ
َوِا ْذ أ َ
ْ
النبِّيـ َ َ
ِ
ثَُّم جاء ُكم رسو ٌل مص ِّـد ٌ ِ
ص ُـرَّنهُ
ق ل َمـا َم َع ُك ْـم لَتُ ْـؤ ِمُن َّن بِـه َولَتَْن ُ
َ َ ْ َُ ُ َ
ِ
ـال
صـ ِـري قَــالُوا أَ ْق َرْرَنــا قَـ َ
قَــا َل أَأَ ْقـ َـرْرتُ ْم َوأ َ
َخ ـ ْذتُ ْم َعلَــى َذل ُكـ ْـم إِ ْ
فَا ْشه ُدوا وأََنا مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين []81
الشاهد َ
َ َ ََ ْ َ
ِ ُّ
ـاب لَــو ي ِ
ِ
ون
َوَّد ْ
ت طَائِفَ ـةٌ ِمـ ْـن أ ْ
ضــلُّ َ
َهـ ِـل ا ْلكتَـ ِ ْ ُ
ون ُك ْم َو َمــا ُيضــل َ
َّ
ون []69
إِال أ َْنفُ َسهُ ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ

السـ ــماو ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ات
ـون َولَـ ــهُ أ ْ
أَفَ َغ ْيـ ـ َـر ديـ ـ ِـن اللـ ــه َي ْب ُغـ ـ َ
َس ـ ـلَ َم َمـ ـ ْـن فـ ــي َّ َ َ
ِ
و ْاأل َْر ِ
ون []83
ض طَ ْوعا َو َك ْرها َوِالَْيه ُي ْرَج ُع َ
َ

ٍ ِ
ِ
ـع لِ َّلنـ ـ ِ
ـاس لَلَّـ ـ ِـذي بَِب َّك ـ ـةَ ُمَب َاركـ ــا َو ُهـ ــدى
إ َّن أ ََّو َل َب ْيـ ــت ُوضـ ـ َ
ِ
الن ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
اه َّ
ينَ ...ولِلَّ ِه َعلَى َّ
اع إِلَْي ِـه
استَطَ َ
َو َمـ ْـن َي ْرَغـ ُ
اس ح ُّج ا ْلَب ْيت َم ِن ْ
يم إِال َمـ ْـن َســفهَ َن ْف َســهُ َولَقَــد ل ْل َعالَم َ
ـب َعـ ْـن ملــة إ ْبـ َـر َ
اص ـطَفَْيَناه ِفــي الـ ُّـد ْنيا وِاَّنــه ِفــي ْاآلَ ِخــرِة لَ ِمــن َّ ِ ِ
ين َسبِيال]96[ ...
َ َ ُ
الصــالح َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ـان مـ َـن
[]130
صـ َـد َ
يم َحنيفــا َو َمــا َكـ َ
قُـ ْـل َ
ق اللــهُ فَــاتب ُعوا مل ـةَ إ ْبـ َـراه َ
ِ
ين []95
ا ْل ُم ْش ِرك َ
ـوه ُك ْم ِقَب ـ ـ َل ا ْل َم ْشـ ـ ِـر ِ
ق َوا ْل َم ْغـ ـ ِـر ِب
َن تَُولُّـ ـوا ُو ُجـ ـ َ
لَـ ـ ْـي َس ا ْلبِـ ـ َّـر أ ْ
ِ ِ
َم َن بِاللَّ ِه َوا ْلَي ْوِم ْاآلَ ِخ ِر]177[ ...
َولَك َّن ا ْلبَّر َم ْن آ َ
ِ
ِ ِ
ـون َو َم ــا تُْنِفقُـ ـوا ِم ـ ْـن
لَـ ْـن تََن ــالُوا ا ْلبِ ـ َّـر َحتَّــى تُْنفقُـ ـوا م َّم ــا تُحُّب ـ َ
َّ ِ ِ
ٍ
يم []92
َش ْيء فَِإ َّن اللهَ بِه َعل ٌ
المبحث الرابع
سورة النـــــساء

بين يــدي السورة:

استهلت السورة بخطاب عام شامل للمؤمنين والمشركين ذكورهم وانـاثهم ،فالكـل مـأمور بـالتقوى .وهـذه الصـلة الجامعـة فـي

()1
{:ي ــا أَيُّهَــا َّ
ـاس اتَّقُـ ـوا
الخط ــاب تمث ــل ب ارعــة اس ــتهالل مناســبة ألغـ ـراض الس ــورة األص ــلية ،فك ــان ه ــذا بمنزل ــة الديباج ــة للس ــورة َ
الن ـ ُ
َِّ
صابُِروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا اللَّـهَ}[آل
َرَّب ُك ُم}[النساء ]1:كما ناسب مطلعها مقطع ما قبلها في األمر بالتقوى َ
َمُنوا ْ
{:يا أَيُّهَا الذ َ
اصبُِروا َو َ
ين آ َ
عمران( ]200:ومقصود السورة االجتماع على التوحيد الـذي هـدت إليـه آل عمـران .والكتـاب الـذي ح ّـدت عليـه البقـرة ألجـل الـدين

الــذي جمعتــه الفاتحــة)( ،)2يقــول الســيوطي(:هذه الســورة أيضــا شــارحة لبقيــة مجمــالت ســورة البق ـرة)( .)3كمــا أن هنــاك أمــو ار أخــرى

( )1ینظر :البحر المحیط  ،153/3وجواهر البیان  ،28والتحریر والتنویر .8/4
( )2نظم الدرر .204/2
( )3أسرار ترتیب سور القرآن .35
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وجوهـا الخـاص بهـا
أجملت في آل عمران وجاء تفصيلها في هذه السورة وسنذكر ذلك في مضان البحث .وسورة النساء بأسـلوبها ّ
توجــه إلــى محــو مالمــح المجتمــع الــوثني وتعمــل علــى نبــذ رواســبه مقابــل بنــاء مجتمــع إســالمي جديــد لــه شخصــيته الخاصــة ،كمــا

تعمل على استجاشة الدفاع عن كينونة هذا المجتمع وبيان منهجه ورصد أعدائه والتحذير منهم(.)1
َه َل ا ْل ِكتَ ِ
ـاب َال تَ ْغلُـوا ِفـي ِديـنِ ُك ْم َوَال تَقُولُـوا َعلَـى اللَّ ِـه إِ َّال
ونجد الخطاب القرآني واعظا ألهل الكتاب من النصارى
بقوله{:يا أ ْ
َ
ق إَِّنما ا ْلم ِس ِ
اها إِلَى َم ْرَي َم َوُروٌح ِم ْنهُ فَآ َِمُنوا بِاللَّ ِه َوُر ُسلِ ِه َوَال تَقُولُوا ثَ َالثَةٌ ْانتَهُوا َخ ْي ار لَ ُك ْم
يسى ْاب ُن َم ْرَي َم َر ُسو ُل اللَّ ِه َو َكلِ َمتُهُ أَْلقَ َ
ا ْل َح َّ َ َ ُ
يح ع َ
اح ٌد س ْبح َانه ...وأ َّ َِّ
إَِّنما اللَّه إِلَهٌ و ِ
استَ ْكَب ُروا فَُي َع ِّذُبهُ ْم َع َذابا أَلِيما[}...النساء.]173-171:
استَْن َكفُوا َو ْ
ين ْ
َما الذ َ
ُ َ ُ َ
َ ُ َ
ِ
َه َل ا ْلكتَ ِ
اب} استئناف ابتدائي بخطاب موجه إلى النصـارى خاصـة .فـإنهم خوطبـوا بعنـوان أهـل الكتـاب تعريضـا
فقوله{:يا أ ْ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َع ْبدا لله }...فإنه
يسى ْاب ُن َم ْرَي َم ...لَ ْن َي ْستَْنك َ
يح أ ْ
ف ا ْل َمس ُ
بأنهم خالفوا كتابهم .وقرينة أنهم المراد هي قوله{:إَِّن َما ا ْل َمس ُ
َن َي ُك َ
يح ع َ
قوله{:ال تَ ْغلُوا ِفي ِدينِ ُك ْم} استعارة إذ شبه غلوهم وتجاوزهم الحد بغلوة السهم وهي منتهى اندفاعه فإذا اندفع
بيان للمراد من إجمال
َ
السهم فهو أعمى يصيب الذي أمامه .فهي استعارة لطيفة .فهم تجاوزوا المألوف في غلوهم وابتدأت موعظتهم بالنهي عـن الغلـو؛
ألن النصارى غلوا في تعظـيم عيسـى  فـادعوا بنوتـه هلل سـبحانه ،وجعلـوه ثالـث اآللهـة .وقولـه(:انتهوا خي ٌـر لكـم) تضـمن الوعـد
والوعيد في حشرهم ،مما يقتضي الثواب والعقاب وهـذا إجمـال تفصـيله فيمـا بعـد بقولـه(:وأ َّ َّ ِ
اسـتَْن َكفُوا )...فـالثواب لمـن آمـن
ين ْ
َما الـذ َ
َ
والعقاب لمن استنكف عن عبادته تعالى ،وفي قوله تعالى{:إَِّنما اللَّه إِلَهٌ و ِ
ون لَـهُ َولَ ٌـد }...اشـتمل التفصـيل علـى
اح ٌد ُس ْب َح َانهُ أ ْ
َن َي ُك َ
َ ُ َ
الفريقين في حين اشتمل المفصل على فريق واحد ،وذلك بداللة التفصـيل عليـه ،أي أنـه فصـل فـي أمـر يـدل عليـه اآلخـر فـاكتفى

به(.)2

 -تناسب األطراف:

َِّ
صابِ ُروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا اللَّهَ}[ ]200فخـص المـؤمنين بالخطـاب .ثـم
جاء في خاتمة آل عمر َ
َمُنوا ْ
ان{:يا أَيُّهَا الذ َ
اصبِ ُروا َو َ
ين آ َ
افتتحـت النســاء بقولــه{:يا أيهــا النــاس ،]1[ }..فكــان الخطــاب عامــا والتكليــف أيســر مــن ســابقه فــي آل عمـران التــي ختمــت بــاألمر
بالتقوى .وافتتحت سورة النساء بعدها به .وذلك آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور .وهذا من تناسب االطراف(.)3
وهناك في الشعر ما يقرب من هذا االسلوب ،ويسمى عند أهل البديع (بالتسبيغ) كقول ليلى األخيلية(:)4

تَتَ ّـب َع أقصـى دائها فَ َشفاها
الح ّجاج أرضـا مريضـ ـ ـ ـ ــة
إذا نزل َ
ِ
غـالم إذا ه َّـز القَـناةَ َرواها
العضال الذي بها
َشفَاها من الداء ُ
دماء رجا ٍل حيث نال حشاها
رواها فأرواها بشـرب سجالـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
حيث تعلقت آخر كلمة من البيـت االول بـأول كلمـة بالبيـت الثـاني علـى تناسـب لفظـي بـديعي .وفـي عالقـة النسـاء بفاتحـة
(صـ ا َّ ِ
الكتــاب ،يقــول الســيوطي(:وفيها مــن االعــتالق بســورة الفاتحــة فــي تفســير ِ
ضـ ِ
ـوب َعلَـ ْـي ِه ْم َوَال
ين أ َْن َع ْمـ َ
ـت َعلَـ ْـي ِه ْم َغ ْيـ ِـر ا ْل َم ْغ ُ
ـرطَ الــذ َ
َ
اء و َّ ِ ِ
ُّ ِ
النبِِّيــين و ِّ ِ
ِ ِ
َّ
ك مـ َّ ِ
ِ
َّ ِّ
ين
ـه{:و َم ْن ُي ِطـ ِـع اللَّــهَ َو َّ
الصــالح َ
الصـ ِّديق َ
ـع الــذ َ
الضــال َ
الر ُســو َل فَأُولَئـ َ َ َ
ين َوالشــهَ َد َ
ين أ َْن َعـ َـم اللــهُ َعلَـ ْـيه ْم مـ َـن َّ َ َ
ين)[ ]7فــي قولـ َ
ك َرِفيقا} [النساء.)5()]69:
َو َح ُس َن أُولَئِ َ
وفي مناسبة مطلع السورة لمقطعها قال الرازي(:هذه السورة مشـتملة علـى أنـواع كثيـرة مـن التكـاليف؛ وذلـك أنـه تعـالى أمـر
الناس في أول هذه السورة بالتعطف على األوالد والنساء وااليتام ،والرأفة بهـم وايصـال حقـوقهم إلـيهم وحفـظ أمـوالهم علـيهم .وبهـذا
ِ
ك َو ُه َو َي ِرثُهَا إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَهَا َولَ ٌد فَِإ ْن َك َانتَا
ف َما تََر َ
ام ُرٌؤ َهلَ َ
ك لَْي َس لَهُ َولَ ٌد َولَهُ أ ْ
ص ُ
ُخ ٌ
ت َفلَهَا ن ْ
المعنى ختمت السورة ،وهو قوله{:إِ ِن ْ
( )1ینظر :في ظالل القرآن .555/1
( )2ینظر :التحریر والتنویر  330/4وما بعدها.
( )3ینظر :أسرار ترتیب القرآن  ،36األساس .978/2
( )4دیوانها ص ،121وقد وجدت روایة األبیات في الدیوان :إذا هبط الحجاج...
سقاها دماء المارقین وعلّها
( )5أسرار ترتیب القرآن .36
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تشرين أول 2016/م

ِّ
َن تَ ِ
ِ َّ ِ
اثَْنتَْي ِن َفلَهُ َما الثُّلُثَ ِ
ضـلُّوا ]176[}...وذكـر فـي
ان ِم َّما تََر َ
ِّن اللَّـهُ لَ ُك ْـم أ ْ
ك َوِا ْن َك ُانوا إِ ْخ َوة ِر َجاال َونِ َساء َفللذ َك ِر مثْ ُل َحـظ ْاأل ُْنثََي ْـي ِن ُيَبـي ُ
أثنــاء الســورة أنواعــا أخــر مــن التكــاليف ،وهــي األمــر بالطهــارة ،والصــالة ،وقتــال المشــركين .ولمــا كانــت هــذه التكــاليف شــاقّة علــى
النفوس لثقلها على الطباع ،افتتحت السورة بالعلّة التي ألجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة؛ وهـي تقـوى الـرب ..فقال{:يـا أيهـا
()1
ٍ ِ ٍ
ِ
َِّ
ق ِم ْنها َزو َجهـا وَب َّ
ـث
الناس اتقوا ربكم}[ . )]1فكان افتتاح سورة النساء بذكر بدء الخلق والوالدة{:الذي َخلَقَ ُك ْم م ْن َن ْفس َواح َدة َو َخلَ َ َ ْ َ َ
َّ
ك لَ ْـي َس لَـهُ َولَ ٌـد ]176[}...وممـا ناسـب هـذا الختـام مـا
ِم ْنهُ َما ِر َجاال َكثِ ا
ام ُـرٌؤ َهلَـ َ
ير َونِ َساء َواتَّقُوا اللهَ}[ ]1وختمـت بأحكـام الوفـاة{:إِ ِن ْ
اء َن ِ
ان و ْاألَ ْقربون ولِ ِّلنس ِ
يب ِم َّما تَر َ ِ
ال َن ِ
جاء في أوائل السورة من قوله تعالى{:لِ ِّلر َج ِ
ك ا ْل َوالِ َد ِ
ـون ِم َّمـا
يب ِم َّما تََر َ
ص ٌ
ص ٌ
ان َو ْاألَ ْق َرُب َ
ك ا ْل َوال َد ِ َ َ ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم ِم ْنــهُ َوقُولُ ـوا لَهُـ ْـم قَـ ْـوال َم ْع ُروفــا.
ـارُزقُ ُ
َقـ َّـل م ْنــهُ أ َْو َكثُـ َـر َنصــيبا َم ْف ُروضــاَ .وِا َذا َح َ
ـامى َوا ْل َم َســاك ُ
ين فَـ ْ
ضـ َـر ا ْلق ْسـ َـمةَ أُولُــو ا ْلقُ ْرَبــى َوا ْلَيتَـ َ
َّ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
وْلي ْخ َ َِّ
ـامى ظُْلمـا
ون أ َْم َـو َ
ََ
ين َيـ ْأ ُكلُ َ
ين لَ ْو تََرُكوا م ْن َخ ْلف ِه ْم ُذِّريَّة ض َعافا َخافُوا َعلَْي ِه ْم َف ْلَيتَّقُوا اللـهَ َوْلَيقُولُـوا قَ ْـوال َسـديدا .إِ َّن الـذ َ
ش الذ َ
ال ا ْلَيتَ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
قوله{:يوصــي ُك ُم اللــهُ فــي أ َْوَالد ُكـ ْـم
صـلَ ْو َن َســعيرا}[ ]10-7تمهيــد لتفصــيل الفـرائض لمــا ســيأتي مــن
ون فــي ُبطُــونِ ِه ْم َنـ ا
ُ
ـار َو َسَي ْ
إَِّن َمــا َيـ ْأ ُكلُ َ
ـف وِألَبوْيـ ِـه لِ ُكـ ِّـل و ِ
ـت و ِ
احـ َـدة َفلَهَــا ِّ
احـ ٍـد ِم ْنهُ َمــا
ق اثَْنتَـ ْـي ِن َفلَهُـ َّـن ثُلُثَــا َمــا تَـ َـر َ
لِلـ َّـذ َك ِر ِمثْـ ُل َحــظِّ ْاأل ُْنثََيـ ْـي ِن فَـِإ ْن ُكـ َّـن نِ َســاء فَـ ْـو َ
الن ْ
َ
صـ ُ َ َ َ
ك َوِا ْن َك َانـ ْ َ
ُّد ُس ]11[}...حيـث تتنـزل
ان لَهُ إِ ْخ َوةٌ فَ ِأل ِّ
ان لَهُ َولَ ٌد فَِإ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أََب َواهُ فَ ِأل ِّ
ُّد ُس ِم َّما تََر َ
ُم ِه الثُّلُ ُ
ُم ِه الس ُ
الس ُ
ث فَِإ ْن َك َ
ك إِ ْن َك َ
هذه اآلية(:يوصيكم اهلل فـي أوالدكـم للـذكر مثـل حـظ األنثيـين }...منزلـة البيـان والتفصـيل لقولـه(:للرجال نصـيب ممـا تـرك الوالـدان

واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون نصيبا مفروضـا) وهـذا المقصـد الـذي جعـل قولـه(:للرجال نصـيب...وللنسـاء

ٍ
مقتض للفصل .وعـدل سـبحانه عـن األمـر إلـى
نصيب) بمنزلة المقدمة؛ فلذلك كانت جملة (يوصيكم) مفصولة ألن كال الموقعين

اإليصـاء(:يوصـيكم) ألنـه أبلـغ وأدل علــى االهتمـام وطلـب الحصـول فــي أوالدكـم أي تـوريثهم .وهـذا إجمــال تفصـيله فيمـا بعـده مــن
()2
َّ
دل عليـه أولهـا مـن
ان َعلِيما َح ِكيما)  .فما أشـد ختـام هـذه السـورة (بإحاطـة العلـم لِ َمـا ّ
قوله(:للذكر مثل حظ األنثيين ...إِ َّن اللهَ َك َ
تمام القدرة .فكان آخرها دليال على أولها ألن تمام العلم مستلزم لشمول القدرة)(.)3
اإلجمال والتفصيل في سورة النساء:
 في العـبارة الواحدة:اإلجمال
سوِ
ِ
َِّ
ٍ
اح َد ٍة
الذي َخلَقَ ُك ْم م ْن َن ْف َ

ب لَ ُك ْم َن ْفعا
ون أَيُّهُ ْم أَ ْق َر ُ
اؤ ُك ْم َال تَ ْد ُر َ
اؤ ُك ْم َوأ َْبَن ُ
آََب ُ

ون َّ
ـاه ُم اللَّ ــهُ ِم ـ ْـن
ـاس َعلَ ــى َم ــا آَتَ ـ ُ
أ َْم َي ْح ُس ـ ُـد َ
الن ـ َ

التفصيل

رقم اآلية

ق ِم ْنها َزو َجها وَب َّ
ـر َونِ َسـاء
ـث ِم ْنهُ َمـا ِرَجـاال َكثِي ا
َو َخلَ َ َ ْ َ َ
َّ َِّ
ون بِ ِه َو ْاأل َْر َح َام
اءلُ َ
َواتَّقُوا اللهَ الذي تَ َس َ
ِ
اج ُك ْم إِ ْن لَ ْـم َي ُك ْـن لَهُ َّـن َولَ ٌـد
ف َما تََر َ
ص ُ
ك أ َْزَو ُ
َولَ ُك ْم ن ْ
الرُبــعُ ِم َّمــا تَـ َـرْك َن ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد
ـان لَهُـ َّـن َولَـ ٌـد َفلَ ُكـ ُـم ُّ
فَـِإ ْن َكـ َ
وصين بِها أَو َد ْي ٍن..واللَّه علِ ِ
َّة ي ِ
ِ ٍ
يم
َوصي ُ
يم َحل ٌ
َ ُ َ ٌ
َ َ ْ

1

اه ِ
ِ ِ
اه ْم ُم ْلكا
اب َوا ْل ِح ْك َمةَ َوآَتَْيَن ُ
يم ا ْلكتَ َ
فَقَ ْد آَتَْيَنا َآ َل إ ْب َر َ
َع ِظيما

( )1التفسیر الكبیر  ،134/9وینظر :مباحث في التفسیر الموضوعي .77
( )2ینظر :إرشاد العقل السلیم  ،489/2والتحریر والتنویر .44/4
( )3نظم الدرر .383/2
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التفصيل
ضِل ِه
فَ ْ
ِ
ون ِف ـ ــي سـ ـ ـبِ ِ
يل اللَّـ ـ ِـه بِـ ـ ـأ َْم َوالِ ِه ْم َوأ َْنفُ ِسـ ـ ـ ِه ْم
اإلجمال
َوا ْل ُم َجاه ـ ـ ُـد َ
َ
ِ ِ
َّ
ِ
اعـ ُـد ِ
َال يســتَِوي ا ْلقَ ِ
ين َغ ْيـ ُـر أُولِــي فَ َّ
ين بِ ـ ـأ َْم َوالِ ِه ْم َوأ َْنفُ ِس ـ ـ ِه ْم َعلَـ ــى
ض ـ ـ َل اللـ ــهُ ا ْل ُم َجاهـ ــد َ
ون مـ َـن ا ْل ُمـ ْـؤ ِمن َ
َ
َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ون في سبِ ِ
ين َد َر َجــة َو ُكـ ًّـال َو َع ـ َـد اللــهُ ا ْل ُح ْسـ َـنى َوفَ َّ
َّ
ضـ ـ َل
يل الله
ا ْلقَاعــد َ
الض َرِر َوا ْل ُم َجاه ُد َ
َ
ِِ
ِِ
َّ
َج ار َع ِظيما
ين أ ْ
ين َعلَى ا ْلقَاعد َ
اللهُ ا ْل ُم َجاهد َ

ِإَّنــا أ َْو َح ْيَنــا
ِم ْن َب ْع ِد ِه

اهيم وِاســم ِ
ِ ِ ِ
ـوب
اع َ
ـح َ
اق َوَي ْعقُـ َ
يل َوِا ْسـ َ
َوأ َْو َح ْيَنــا إلَــى إ ْب ـ َر َ َ ْ َ
النبِِّيــين و ْاأل ِ
ان
إِلَْيـ َ
ُّوب َوُي ُ
يسى َوأَي َ
ون َو ُسـلَْي َم َ
ون َس َو َه ُار َ
ـك َك َمــا أ َْو َح ْيَنــا إِلَــى ُنــو ٍح َو َّ َ َ ْ
َسَباط َو ِع َ
ور
ود َزُب ا
َوآَتَْيَنا َد ُاو َ

 اإلجمال والتفصيل بين اآليات على سبيل اإليجاز:اإلجمال

امى أ َْم َوالَهُ ْم []2
َوآَتُوا ا ْلَيتَ َ

ِ
ير []2
ان ُحوبا َكبِ ا
َوَال تَْأ ُكلُوا أ َْم َوالَهُ ْم ِإلَى أ َْم َوال ُك ْم إَِّنهُ َك َ
النس ِ
ون َ ِ
اء ُق ِل اللَّهُ ُي ْفتِي ُك ْم ِفي ِه َّن []127
َوَي ْستَ ْفتُ َ
ك في ِّ َ
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التفصيل
ـاح فَ ـِإ ْن آََن ْســتُ ْم ِمـ ْـنهُ ْم
ـامى َحتَّــى إِ َذا َبلَ ُغ ـوا الِّن َكـ َ
َو ْابتَلُ ـوا ا ْلَيتَـ َ
َن
وهــا إِ ْسـ َـرافا َوبِـ َـد ا
ُر ْشــدا فَـ ْ
ار أ ْ
ـادفَ ُعوا إِلَـ ْـي ِه ْم أ َْمـ َـوالَهُ ْم َوَال تَْأ ُكلُ َ
َي ْكَب ُرواَ ...كفَى بِاللَّ ِه َح ِسيبا []6
َّ ِ
ون ِفــي
ـامى ظُْلمــا إَِّن َمــا َي ـ ْأ ُكلُ َ
ين َي ـ ْأ ُكلُ َ
إِ َّن الــذ َ
ون أ َْمـ َـوا َل ا ْلَيتَـ َ
صلَ ْو َن َس ِعيرا[]10
ُبطُونِ ِه ْم َن ا
ار َو َسَي ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ـاب لَ ُك ْـم
ـان ِك ُحوا َمـا َ
ـامى فَ ْ
ط َ
َوِا ْن خ ْفتُ ْم أَال تُ ْقسـطُوا فـي ا ْلَيتَ َ
النس ـ ِ
ِ
ـاع فَـ ـِإ ْن ِخ ْف ــتُ ْم أ ََّال تَ ْع ـ ِـدلُوا
ـاء َمثَْن ــى َوثُـ َـال َ
ث َوُرَب ـ َ
م ـ َـن ِّ َ
فَو ِ
ك أ َْدَنى أ ََّال تَ ُعولُوا []3
ت أ َْي َم ُان ُك ْم َذلِ َ
اح َدة أ َْو َما َملَ َك ْ
َ

 -عالقة سورة النساء بالسور األخرى إجماالً وتفصيال:

بقوله{:و َعلَى ا ْل َو ِار ِث ِمثْ ُل}[البقرة ]233:فصل التعبير القرآني هذا اإلجمال أبلغ تفصيل
بعد إجمال الميراث في سورة البقرة
َ
ـاء َن ِ
ان و ْاألَ ْقربــون ولِ ِّلنسـ ِ
ـيب ِم َّمــا تَــر َ ِ
ال َن ِ
ـاء{:للر َج ِ
ك ا ْل َوالِـ َـد ِ
ـون ِم َّمــا َقـ َّـل ِم ْنــهُ أ َْو َكثُـ َـر
فــي ســورة النسـ
ِّ
ـيب ِم َّمــا تَـ َـر َ
صـ ٌ
صـ ٌ
ان َو ْاألَ ْق َرُبـ َ
ك ا ْل َوالـ َـد ِ َ َ ُ َ َ َ
َ
ال َن ِ
َن ِ
ـه(:للرَج ِ
ـيب)...
صيبا َم ْف ُروضا ]7[}...والكالم هنا استئناف ابتدائي؛ لما سبق مـن قولـه(:وآتوا اليتـامى أمـوالهم ]2[)...وقول
ِّ
ص ٌ
تفصــيل للعمــوم المفهــوم مــن قولـ ِ
ـه{:م َّما َقـ َّـل ِم ْنــهُ أ َْو َكثُـ َـر} فجــاء هــذا البــدل مفصــال لحالتيــه مــن الكثـرة والقلــة ،وجــاء هــذا التفصـيل
ِ
بمثابة المقدمة لتفصيل الحق للميراث وأحكامه{:ي ِ
ف َما
وصي ُك ُم اللَّهُ ِفي أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّلذ َك ِر ِمثْ ُل َحظِّ ْاأل ُْنثََي ْي ِن]11[}...
ص ُ
ُ
وقوله{:ولَ ُك ْم ن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍّ
ك
ـان لَهُـ َّـن َولَـ ٌـد َفلَ ُكـ ُـم ُّ
ـه{:ولِ ُكل َج َع ْلَنــا َمـ َـوال َي م َّمــا تَـ َـر َ
تَـ َـر َ
ك أ َْزَو ُ
اج ُكـ ْـم إِ ْن لَـ ْـم َي ُكـ ْـن لَهُـ َّـن َولَـ ٌـد فَـِإ ْن َكـ َ
ـيم َحل ـ ٌ
الرُبــعَُ ...واللــهُ َعلـ ٌ
يم}[ ]12وقولـ َ
ِ
ون َ ِ َّ ِ ِ
وهم َن ِ
َِّ
ا ْل َوالِ َد ِ
ص َيبهُ ْم}[]33
ام ُـرٌؤ َهلَ َ
ين َعقَ َد ْ
وقوله{:ي ْستَ ْفتُ َ
ـك لَ ْـي َس لَـهُ
َ
ون َوالذ َ
ان َو ْاألَ ْق َرُب َ
ك قُل اللـهُ ُي ْفتـي ُك ْم فـي ا ْل َك َاللَـة إِ ِن ْ
ت أ َْي َم ُان ُك ْم فَآَتُ ُ ْ
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ِ
ك َو ُه َـو َي ِرثُهَــا إِ ْن لَـ ْـم َي ُكـ ْـن لَهَــا َولَـ ٌـد فَـِإ ْن َك َانتَـا اثَْنتَ ْـي ِن َفلَهُ َمــا الثُّلُثَـ ِ
ـانوا إِ ْخـ َـوة ِرَجــاال
ـان ِم َّمــا تَـ َـر َ
ـف َمــا تَـ َـر َ
َولَ ٌـد َولَــهُ أ ْ
صـ ُ
ُخـ ٌ
ك َوِا ْن َكـ ُ
ـت َفلَهَــا ن ْ
ٍ ِ
َّ
ونِساء َفلِ َّلذ َك ِر ِمثْ ُل حظِّ ْاأل ُْنثَي ْي ِن يبيِّن اللَّه لَ ُكم أ ْ ِ ُّ
ِّ
يم}[.)1(]176
َ
َ َ
َن تَضلوا َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
َ َُ ُ ُ ْ
ك حس َـنة يض ِ
َّ ِ
ِ
َِّ
الن ِ
ـاء َّ
ـر َع ِظيمـا}[-39
َج ا
ـاع ْفهَا َوُي ْـؤ ِت ِم ْـن لَ ُد ْنـهُ أ ْ
ـون بِاللـهَ ...وِا ْن تَـ ُ َ َ ُ َ
ـاس َوَال ُي ْؤ ِمُن َ
ين ُي ْنفقُ َ
وقوله{:والذ َ
ون أ َْم َوالَهُ ْم ِرَئ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ـون وَال ُجُنبـا إِ َّال َعـابِ ِري سـبِ ٍ
َّ
يل َحتَّـى تَ ْغتَسـلُوا َوِا ْن
]40
َمُنوا َال تَ ْق َرُبوا الص َ
َ
وقوله{:يا أَيُّهَا الذ َ
َ
ين آ َ
َّالةَ َوأ َْنتُ ْم ُس َك َارى َحتى تَ ْعلَ ُمـوا َمـا تَقُولُ َ َ
النساء َفلَم تَ ِج ُـدوا مـاء فَتَي َّممـوا ِ
ِِ
ُك ْنتُم مرضى أَو علَى سفَ ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ـحوا بِ ُو ُجـوِه ُك ْم
ام َس ُ
َ ْ َ َ َ
ْ َْ َ ْ َ
َ ُ َ
صـعيدا طَيِّبـا فَ ْ
َح ٌد م ْن ُك ْم م َن ا ْل َغائط أ َْو َال َم ْستُ ُم ِّ َ َ ْ
َ
َوأ َْي ِدي ُك ْم}[ ]43ذلك أن هذه اآليات في سورة النساء ذكرت تفرعات العبادة من إيمان وانفاق وصالة.
وفي تكذيب الكفار وأهل الكتاب وابطال أمانيهم ،جاء الخطاب القرآني في سورة النساء على صورة اإلجمال ،بقوله{:لَْي َس
ون اللَّ ِه ولِيًّا وَال َن ِ
بِأ ِ
َه ِل ا ْل ِكتَ ِ
اب َم ْن َي ْع َم ْل ُسوءا ُي ْج َز بِ ِه َوَال َي ِج ْد لَهُ ِم ْن ُد ِ
صيرا}[ .]123وفي تفصيل هذا المجمـل
َمانِ ِّي أ ْ
َمانِّي ُك ْم َوَال أ َ
َ
َ َ
َّ
ين}[سـبأ ]35:وقولـه تعـالى
نجد فحوى أماني المشركين من العرب في قوله
تعالى{:وقَـالُوا َن ْح ُـن أَ ْكثَ ُـر أ َْم َـواال َوأ َْوَالدا َو َمـا َن ْح ُـن بِ ُم َعذبِ َ
َ
عنهم{:وقَالُوا إِ ْن ِهي إِ َّال َحَياتَُنا ُّ
عنهم{:وقَـالُوا
ين}[االنعام ،]29:وفي تفصيل أماني أهل الكتـاب ،قولـه تعـالى
الد ْنَيا َو َما َن ْح ُن بِ َم ْب ُعوثِ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـود َو َّ
ـارى
ـان ُك ْم}[البقرة ]111:وقولـه
ـارى ت ْلـ َ
تعالى{:وقَالَـت ا ْلَيهُ ُ
َمـانيُّهُ ْم ُق ْـل َهـاتُوا ُب ْرَه َ
لَ ْن َي ْد ُخ َل ا ْل َجَّنةَ إِال َم ْن َك َ
الن َ
ـان ُهـودا أ َْو َن َ
صَ
صَ
ك أَ
َ
َحبَّاؤه قُ ْل َفلِم يع ِّذب ُكم بِ ُذُنوبِ ُكم ب ْل أ َْنتُم ب َشر ِم َّم ْن َخلَ َ ِ ِ
َن ْحن أ َْبَن َّ ِ ِ
اء}[المائدة.)2(]18:
اء َوُي َع ِّذ ُ
ْ َ
ُ
اء الله َوأ ُ ُ
ب َم ْن َي َش ُ
ق َي ْغف ُر ل َم ْن َي َش ُ
ُ
ْ َ ٌ
َ َُ ُ ْ
وفيما يأتي بيان في عالقة سورة النساء بغيرها من السور إجماالً وتفصيال:
التفصيل

االجمال

اجلِ ـ ُـدوا ُك ـ َّـل و ِ
ـوه َّن أُجـ ــورُه َّن بِـ ــا ْلمعر ِ
وه َّن بِ ـ ـِإ ْذ ِن أ ْ ِ
الزانَِيـ ـةُ و َّ
وف َّ
اح ـ ٍـد ِم ْنهُ َم ــا ِمَئـ ـةَ َج ْل ـ َـد ٍة َوَال
فَـ ـ ْ
الزانِ ــي فَ ْ
ـان ِك ُح ُ
َ ُْ
َهل ِهـ ـ َّـن َوآَتُـ ـ ُ ُ َ
َ
َ
َّ ِ
ِ ِ
ات وَال متَّ ِخ ـ ـ َذ ِ
ِ ٍ
ٍ
َخـ ـ َـد ٍ
ـون بِاللَّـ ِـه
ات أ ْ
ان فَ ـ ـِإ َذا تَأ ُ
ْخ ـ ْذ ُك ْم بِ ِه َمــا َ ْأرفَ ـةٌ فــي ديـ ِـن اللــه إِ ْن ُك ْنــتُ ْم تُ ْؤ ِمُنـ َ
ُم ْح َ
صـ ـ َـنات َغ ْيـ ـ َـر ُم َسـ ــاف َح َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
أْ ِ
ين
صـ ـ ُ
ـف َمـ ــا َعلَـ ــى َوا ْلَيـ ـ ْـوِم ْاآلَخـ ـ ِـر َوْلَي ْشـ ــهَ ْد َع ـ ـ َذ َابهُ َما طَائفَ ـ ـةٌ مـ ـ َـن ا ْل ُمـ ـ ْـؤ ِمن َ
ُحصـ ـ َّـن فَ ـ ـِإ ْن أَتَـ ـ ْـي َن بِفَاح َشـ ــة فَ َعلَـ ـ ْـي ِه َّن ن ْ
ا ْلم ْحصَن ِ
ات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
[النور]2:
اب [النساء]25:
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِّ
َّ
ونوا
ين ْ
اعتَ َد ْوا م ْن ُك ْم في الس َّْبت فَقُ ْلَنا لَهُ ْم ُك ُ
ين أُوتُـوا ا ْلكتَـ َ
صــدقا ل َمــا َولَقَ ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
َيــا أَيُّهَــا الــذ َ
ـاب آَمُن ـوا ب َمــا َنزْلَنــا ُم َ
ِِ
ِ
َن َن ْ ِ
ين [البقرة]65:
َم َع ُك ْم ِم ْن قَْب ِل أ ْ
طم َس ُو ُجوها فََن ُرَّد َها َعلَـى أ َْدَب ِارَهـا أ َْو ق َرَدة َخاسئ َ
اب الس َّْب ِت [النساء]47:
َص َح َ
َن ْل َعَنهُ ْم َك َما لَ َعَّنا أ ْ
َِّ
ـات أ ِ
ـادوا حَّرمَنــا علَ ْـي ِهم طَيِّبـ ٍ
ٍ ِ َّ ِ
ادوا َحَّرْمَنا ُك َّل ِذي ظُفُ ٍر َو ِم َن ا ْلَبقَ ِر َوا ْل َغَنِم
ين َه ُ
ُحلَّ ْ
ين َه ُ َ ْ َ ْ َ
ـت لَهُـ ْـم َو َعلَى الذ َ
فَـبِظُْلم م َـن الــذ َ
ورُه َم ـ ــا أ َِو
[النساء]160:
ومهُ َما إِ َّال َم ـ ــا َح َملَـ ـ ْ
َحَّرْمَنـ ــا َعلَـ ـ ْـي ِه ْم ُشـ ـ ُ
ـت ظُهُ ُ
ـح َ
ـاه ْم بَِب ْغـ ـيِ ِه ْم َوِاَّن ــا
اخ ــتَلَطَ بِ َع ْ
ظ ـ ٍـم َذلِ ـ َ
ا ْل َح َو َاي ــا أ َْو َم ــا ْ
ـك َج َزْيَن ـ ُ
لَ ِ
ون [االنعام]146:
صادقُ َ
َ
تفصيل النساء
إجمال البقرة
ات ا ْلمؤ ِمَن ِ
َن ي ْن ِكح ا ْلم ْحص َـن ِ
وَال تَْن ِكح ـوا ا ْلم ْشـ ِـرَك ِ
ـات
ات َحتَّــى ُيـ ْـؤ ِم َّن َوَأل ََم ـةٌ ُم ْؤ ِمَن ـةٌ َخ ْيـ ٌـر َو َم ْن لَ ْم َي ْستَ ِط ْع ِم ْن ُك ْم َ
ُ
ُْ
ط ْوال أ ْ َ َ ُ َ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َعلَـ ُـم
أ
ـه
ـ
الل
و
ـات
ـ
ن
م
ؤ
م
ل
ا
م
ك
ـات
ـ
ي
ت
ف
ـن
ـ
م
م
ك
ـان
ـ
م
َي
أ
ـت
ـ
ك
ل
م
ـا
ـ
م
ـن
ـ
م
ف
ـى
ـ
ت
ح
ين
ك
ـر
ـ
ش
م
ل
ا
ا
و
ـ
ح
ك
ن
ت
ال
و
م
ك
ـت
ـ
ب
ج
َع
أ
ـو
ـ
ل
و
ة
ك
ـر
ـ
ش
م
ـن
ـ
م
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ََ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ ُْ ُ ْ ُ ْ َ َ
َعج ــب ُكم بِِإ ِ
ٍ
ِ
ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
وه َّن
وه َّن بِِإ ْذ ِن أ ْ
َهلِ ِه َّن َوآَتُ ُ
ض فَ ْان ِك ُح ُ
يمان ُك ْم َب ْع ُ
ُي ْؤ ِمُنـ ـوا َولَ َع ْب ـ ٌـد ُم ـ ْـؤ ِم ٌن َخ ْي ـ ٌـر م ـ ْـن ُم ْش ـ ِـرك َولَ ـ ْـو أ ْ َ َ ْ
َ
ات وَال متَّ ِخ َذ ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ات
[]221
أُ
ورُه َّن بِا ْل َم ْع ُروف ُم ْح َ
ُج َ
صَنات َغ ْي َر ُم َساف َح َ ُ
ِ
ِ ٍ
ان فَ ـِإ َذا أ ْ ِ
َخـ َـد ٍ
ـف َمــا
ذكر نكاح األمة مجمال
أْ
صـ ُ
ُحصـ َّـن فَـِإ ْن أَتَـ ْـي َن بِفَاح َشــة فَ َعلَـ ْـي ِه َّن ن ْ
ِ
اب َذلِ َ ِ
علَى ا ْلم ْحصَن ِ
ات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
ـت ِم ْـن ُك ْم
ـي ا ْل َعَن َ
َ
ُ َ
ك ل َم ْن َخش َ
( )1ینظر :أسرار ترتیب سور القرآن .35
( )2ینظر :أضواء البیان .248/1
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ْخ ـ ُذوا ِم َّم ــا
َن تَأ ُ
ذكــر الصــداق مجم ــالَ :وَال َي ِحـ ُّـل لَ ُك ـ ْـم أ ْ
وه َّن َش ْيئا []229
آَتَْيتُ ُم ُ

َِّ
َِّ
اه ُـدوا ِفـي سـبِ ِ
يل اللَّ ِـه
اج ُروا َو َج َ
ين َه َ
َمُنوا َوالذ َ
إِ َّن الذ َ
َ
ين آ َ
ون َر ْح َمةَ اللَّ ِه []218
أُولَئِ َ
ك َي ْر ُج َ

ِ
ٍ ِ
ِ
ـورٍة
َوِا ْن ُك ْنــتُ ْم فــي َرْيــب م َّمــا َنَّزْلَنــا َعلَــى َع ْبــدَنا فَـأْتُوا بِ ُسـ َ
ِ ِ ِِ
اء ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ون اللَّ ِه []23
م ْن مثْله َو ْاد ُعوا ُشهَ َد َ
فَــِإ ْن لَـ ْـم تَ ْف َعلُـ ـوا َولَـ ْـن تَ ْف َعلُـ ـوا فَــاتَّقُوا َّ
ود َه ــا
ـار الَّتِــي َوقُ ُ
الن ـ َ
ُع َّد ْ ِ ِ
الناس وا ْل ِحجارةُ أ ِ
ين []24
ت ل ْل َكاف ِر َ
َّ ُ َ َ َ

إجمال البقرة
َن لَهــم جَّنـ ٍ
وب ِّشـ ِـر الَّـ ِـذين آَمُن ـوا وع ِملُ ـوا َّ ِ ِ
ـات
الصــال َحات أ َّ ُ ْ َ
َ َ ََ
ََ
ِ
ِ
ـار ُكلَّمــا ُرِزقُ ـوا ِم ْنهَــا ِمـ ْـن ثَمـ َـرةٍ
َ
تَ ْجـ ِـري مـ ْـن تَ ْحتهَــا ْاأل َْنهَـ ُ َ
ِرْزقــا قَــالُوا َهـ َذا الَّـ ِـذي ُرِزْقَنــا ِمـ ْـن قَْبـ ُل َوأُتُـوا بِـ ِـه ُمتَ َشــابِها
ِ
ِ
ون []25
َولَهُ ْم ِفيهَا أ َْزَو ٌ
اج ُمطَهَّ َرةٌ َو ُه ْم فيهَا َخال ُد َ

الخاتمة
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صبِ ُروا َخ ْيٌر لَ ُك ْم]26-25[ ...
َوأ ْ
َن تَ ْ
حيث فصل شروطه
وفص ــله هن ــا :وِا ْن أَرْدتُـــم ِ
ـان َزْو ٍج َوآَتَْيـــتُ ْم
اســـت ْب َدا َل َزْو ٍج َم َك ـ َ
َ َ ُ ْ
ِ
ونـهُ ُب ْهتَانـا َوِاثْمـا
اه َّن ِق ْنطَ ا
ْخـ ُذوا م ْنـهُ َش ْـيئا أَتَأ ُ
ار فَ َـال تَأ ُ
ْخ ُذ َ
إِ ْح َد ُ
ض ُك ْم إِلَى َب ْع ٍ
ض
ُمبِينا (َ )20و َك ْي َ
ف تَأ ُ
ْخ ُذ َ
ضى َب ْع ُ
ونهُ َوقَ ْد أَ ْف َ
َخ ْذ َن ِم ْن ُك ْم ِميثَاقا َغلِيظا []21-20
َوأ َ
ِ
اعـ ـ ُـد ِ
َال يسـ ــتَِوي ا ْلقَ ِ
ين َغ ْيـ ـ ُـر أُولِـ ــي َّ
الضـ ـ َـرِر
ون مـ ـ َـن ا ْل ُمـ ـ ْـؤ ِمن َ
َ
َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ون فــي س ـبِ ِ
يل اللــه بِ ـأ َْم َوال ِه ْم َوأ َْنفُس ـ ِه ْم فَ َّ
ض ـ َل اللــهُ
َوا ْل ُم َجاهـ ُـد َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ين َد َرَجــة َو ُكـ ًّـال
ين بِــأ َْم َوال ِه ْم َوأ َْنفُســ ِه ْم َعلَــى ا ْلقَاعــد َ
ا ْل ُم َجاهــد َ
ِِ
ِِ
وعـ َـد اللَّــه ا ْلحسـ َـنى وفَ َّ َّ
ين
ََ
ين َعلَــى ا ْلقَاعــد َ
ضـ َـل اللــهُ ا ْل ُم َجاهــد َ
ُ ُْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َج ار َعظيماَ .د َر َجات م ْنهُ َو َم ْغف َرة َوَر ْح َمة []96-95
أْ
أَفَ َال يتَ َدبَّرون ا ْلقُرآَن ولَو َكان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر اللَّ ِه لَوج ُدوا ِف ِ
يه
ََ
َ ُ َ ْ َ َْ َ
َّ
اختِ َالفــا َكثِيـ ا
ـر [ ،]82لَ ِكـ ِـن اللــهُ َي ْشــهَ ُد بِ َمــا أ َْنـ َـز َل إِلَْيـ َ
ْ
ـك أ َْن َزلَــهُ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َو َكفَى بِالله َش ِهيدا [.]166
بِع ْلمه َوا ْل َم َالئ َكةُ َي ْشهَ ُد َ
ِ
ف ُنصــلِي ِهم َنـ ا َّ
ِ
َّ ِ
ت
ـج ْ
ـار ُكل َمــا َنضـ َ
إِ َّن الــذ َ
ين َكفَـ ُـروا بِآََياتَنــا َسـ ْـو َ ْ ْ
ِ
اب []56
ُجلُ ُ
ود ُه ْم َب َّد ْلَن ُ
اه ْم ُجلُودا َغ ْي َرَها لَي ُذوقُوا ا ْل َع َذ َ

تفصيل النساء
ات سُن ْد ِخلُهم جَّن ٍ
الصالِح ِ
ِ
َِّ
ات تَ ْج ِـري ِم ْـن
ُْ َ
َمُنوا َو َعملُوا َّ َ
َوالذ َ
َ
ين آ َ
ِِ
ِ
اج ُمطَهَّـ َـرةٌ
ين ِفيهَــا أََب ــدا لَهُـ ْـم ِفيهَــا أ َْزَو ٌ
ـار َخال ــد َ
تَ ْحتهَــا ْاأل َْنهَـ ُ
الصالِح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِم ْن
َوُن ْدخلُهُ ْم ظ ًّال ظَليال [َ ،]57و َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ َ
ون ا ْل َجَّنـ ـ ـةَ َوَال
َذ َك ـ ـ ٍـر أ َْو أ ُْنثَ ـ ــى َو ُه ـ ـ َـو ُمـ ـ ـ ْؤ ِم ٌن فَأُولَئِ ـ ـ َ
ـك َي ـ ـ ْـد ُخلُ َ
ـر [ ،]124فَأ َّ َّ ِ
ص ُـموا
ـون َنِقي ا
ُي ْ
َمُنـوا بِاللَّ ِـه َو ْ
َمـا الـذ َ
ظلَ ُم َ
اعتَ َ
ين آ َ
ض ٍـل ويه ِـدي ِهم إِلَْي ِـه ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ص َـراطا
بِه فَ َس ُـي ْدخلُهُ ْم فـي َر ْح َمـة م ْنـهُ َوفَ ْ َ َ ْ ْ
ُم ْستَِقيما []175

وأبرز النـــــتائج

 -إن العبارة القرآنية الموجزة قد ال يكون تفصيلها في موضع واحد من السورة وانما في سور أخرى .وهذا من أسباب دراسة أكثر

من سورة واحدة إجماال وتفصيال.

 إن إجمال الشيء في كالم العرب موجود؛ ولكن القرآن الكريم يتخذ صفة (العموم) كظاهرة من أول القرآن إلى آخره. ارتباط مفاصل القرآن على أنه وحدة واحدة أسلوبا ومنهجا. كثي ار ما نجد أن خاتمة سورة ما تأتي على صورة مجملة وتفصيلها السورة بعدها. -الترابط الموجود بين السور له أشكاله فقد تكون خاتمة السورة جاءت على اإلجمال في حكم أو معنى من المعاني قد يكون

تفصيله في السورة الالحقة فهذه ظاهرة بارزة في القرآن الكريم ظهرت من خالل الدراسة لهذه السور الطويلة.
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 إن إرجاع آخر األمر إلى أوله وبالعكس هو نوع من التأكيد والبيان وتعليق الفكرة في الذهن فَ ْهما ،فمن مواصفات االستهاللأن يكون مجمال موحيا بالفكرة ملمحا لها ثم يكون الموضوع بعدها مفصال على غرار تلك الفكرة وذاك االستهالل ثم تعود السورة
في نهاياتها لتقول بأن الذي كان شرحا وتفصيال في السورة إنما كان على وفق ما استهلت به وأن هناك استطرادا وهناك أمثلة
ومعاني يستطيع الواقف على بعض أسرار ترتيب المعاني في القرآن أن يدرك شيئا من العالقات بين اآليات والسور.
 ال يمكن فهم معاني بعض اآليات في موضعها الذي جاءت فيه وانما بالنظر فيما له صلة بهذا المعنى في عموم القرآن،وهذا يؤكد وحدة القرآن ألفاظا ومعاني.
 -إن األسلوب القرآني أسلوب واحد وان تنوعت أشكال التعبير في سورة طويلة وقصيرة فالقرآن نسمعه على صوت فيه غرابة

وان اختلفت األساليب الفنية بين عبارة طويلة تنتهي بمد كما في (يعلمون ،يوقنون) أو قصيرة كما في (القمر ،الفجر ،وليال
عشر[ )....الفجر .]2-1:أو غير ذلك.
 إن ترتيب سور القرآن يؤكد على أن سوره مرتبة في المصحف الشريف على صور من الترابط فنزولها من اللوح المحفوظوأمر الرسول صلى اهلل عليه وآله بأن توضع هذه اآلية مع آية مناسبة لها وان اختلف الزمان والمكان فهذا أمر معجز غاية

اإلعجاز وقد تأكد ذلك من خالل هذه الدراسة التي بنيت على تواصل اآليات والسور التي درسناها فليس هناك من فجوة بين

سورة وسورة أو آية وآية،وكذلك باقي سور القرآن كلها.
 كانت دراسة فواتح السور مختصرة على عالقتها مع الخاتمة أو مع فاتحة السورة السابقة أو الالحقة ،وأن فاتحة السورةتضمنت الفكرة األم لمجموع السورة ،وربما تكون الخاتمة أيضا هي خالصة للسورة وكل ذلك جاء بأسلوب ال يقطع على القارئ
وحدة الفكرة أو المعنى وكأن النسج القرآني ال يسمح ألن تكون له حدود تفصله عن مجمل النص.

 هناك تنبيهات أسلوبية في القرآن الكريم على صور الحروف سواء كانت الحروف المفتتحة بها السور أو غيرها في حذفها فيموضع وذكرها في موضع آخر أو أ ِّ
ُك َد بها في موضع ولم ُي َؤكد بها في موضع آخر وربما تكرر هذا في السورة لينبه على أن
هناك موضعا ما يراد منه اإليجاز وأن موضعا آخر جاء على صورة من التفصيل والبيان ،وهذا ما الحظناه في السور الطوال
محل البحث القائمة على أداء تفصيلي.

 -لكل سورة أسلوبها الخاص بها من جهة والمرتبط مع أسلوب القرآن كله في نغمته العامة من جهة أخرى فضال عن ارتباط

المعاني بين السور وال يتوضح أسلوب السورة إال بقراءة تفصيلية للسورة.
 من فوائد هذه الدراسة ونظرتها لعموم سور القرآن إجماال وتفصيال قابليتها على تجزئة موضوعات قرآنية لسور كاملة في هذاالمجال وتنمية كل مبحث على أن يكون بحثا أو كتابا ينتفع به الناس ،فيمكن لطلبة الدراسات القرآنية واللغوية أن يكتبوا في ذلك

بحوثا مختلفة ضمن أساليب القرآن وبالغته.
المصادر

 .1اإلتقان في علوم القرآن :جالل الدين السيوطي ،ت911هـ ،تح :فؤاد احمد زمرلي ،دار الكتاب العربي ،بيروت2007 ،م.
 .2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :أبو السعود ،ت951هـ ،دار الفكر(د.ت).

 .3أسئلة بيانية في القرآن الكريم :د .فاضل صالح السامرائي ،مكتبة الصحبة ،الشارقة ،ط 2008 ،1م.
 .4األساس في التفسير :سعيد حوى ،دار السالم ،ط1412 ،3هـ1991-م.
 .5أسرار ترتيب سور القرآن :جالل الدين السيوطي ت 911هـ ،تح :رضا فرج الهمامي ،المكتبة العصرية – بيروت ،ط،1
2003م.
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القراء محمود بن حمزة
 .6أسرار التكرار في القرآن المسمى (البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) ،تاج ّ
بن نصر الكرماني ت505هـ ،تح :عبد القادر أحمد عطاء ،دار بو سالمة.
 .7أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية :محمد الشاوش المؤسسة العربية للتوزيع ،تونس ط2001 ،1م.

 .8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محمد األمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي الموريتاني المالكي األفريقي،
ت1393هـ ،تح :الشيخ صالح الدين العاليلي ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
.9

األمثال السائرة في القرآن :د .محمد عبد ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،السنة العاشرة ،ع1995 ،25م.

 .10بدائع الفوائد :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،تح :جابر بن فتحي بن إبراهيم ،وفارس بن
فتحي بن إبراهيم ،دار ابن الهيثم ،ط( 1د.ت).

 .11البرهان على إعجاز القرآن :عبد العزيز الشناوي ،مكتبة اإليمان ،مصر ،ط1999 ،1م.
 .12البرهان في علوم القرآن :بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ت794هـ ،تح :مصطفى عبد القادر عطاء ،دار الفكر ـ
بيروت2001 ،م.

 .13بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت 817هـ ،تح :أ .محمد علي
النجار ،القاهرة1385 ،هـ1965-م.
 .14تأمالت في سورة الفاتحة :د .حسن محمد باجودة ،دار بو سالمة ،تونس (د.ت).
 .15تأويل مشكل القرآن :أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت276هـ ،تح :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية
ـ بيروت1971 ،م.

.16

التبيان في تفسير القرآن ،لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت  460هـ ،تح :أحمد حبيب العاملي،
مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،ط 1209 ،1هـ.

 .17التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ت1393هـ ،مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ،ط2000 ،1م.
 .18التعبير الفني في القرآن :د .بكري الشيخ أمين ،دار الشروق ،ط1979 ،3م.

 .19التعبير القرآني :د .فاضل صالح السامرائي ،جامعة بغداد ـ بيت الحكمة1987 -1986 ،م.
 .20التعريض في القرآن :د .إبراهيم محمد الخولي ،دار البصائر ـ القاهرة ،ط2004 ،1م.
 .21تفسير البحر المحيط :محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ت745هـ ،تح :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
والشيخ علي محمد معرض ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط2001- ،1م.

 .22التفسير البياني للقرآن الكريم :د .عائشة عبد الرحمن( ،بنت الشاطئ) ،دار المعارف ،مصر ،ط 1962 ،4م.
 .23تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) :اإلمام القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل أبو عمر بن
محمد الشيرازي البيضاوي ت791هـ ،تح :الشيخ عبد القادر عرفان ـ دار الفكر2005 ،م.
.24

تفسير جوامع الجامع ،الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعالم القرن السادس الهجري ،تح :مؤسسة
النشر اإلسالمي  /قم ،ط 1418 ،1هـ.

 .25تفسير الصافي ،للفیض الكاشاني ت 1091هـ ،تح :حسين األعلمي ،مكتبة الصدر ـ طهران ،ط 1416 ،2هـ.
.26

تفسير العياشي ،ألبي النظر محمد بن مسعود بن عياش المعروف بالعياشي ،تح :السيد هاشم المحالتي ،المكتبة
العلمية اإلسالمية ـ طهران.

 .27تفسير القرآن العظيم :الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 774هـ ،تح :الشيخ شريف
عبد اهلل ،ومحمد علي ،وأحمد عبد رب النبي ،دار ابن الهيثم ،القاهرة ،ط2005 ،1م.
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 .28تفسير القرآن الكريم :محمد شلتوت ،دار القلم ،ط1966 ،4م.
 .29تفسير القرطبي المسمى (الجامع ألحكام القرآن) ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،ت672هـ ،دار الشعب ـ
القاهرة.

 .30التفسير القيم :اإلمام شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،تحـ رضوان جامع رضوان ،دار ابن
الهيثم ،القاهرة ،ط2005 ،1م.
 .31التفسير الكبير أو مفاتح الغيب :اإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ابن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي
الشافعي ،ت604هـ ،تحـ عماد زكي البارودي ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة (د.ت).

 .32تيجان البيان في مشكالت القرآن :محمد بن أمين بن خير اهلل الخطيب العمري ،ولد سنة 1151هـ ،تح :حسن مظفر
الرزو ،ط1.
 .33جواهر البيان في تناسب سور القرآن :أبو الفضل عبد اهلل محمد الصديق الغماري ،عالم الكتب ـ بيروت1986 ،م.
 .34دالئل اإلعجاز :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ،ت471هـ أو 474هـ ،تح :أبو فهر
محمود محمد شاكر ،دار المدني بجدة ،ط1992 ،3م.

 .35ديوان الحطيئة ،تحقيق نعمان طه ،القاهرة1958 ،م.
 .36روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود اآللوسي البغدادي،
ت1270هـ ،تح :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،ط2005 ،2م.

 .37زاد المسير في علم التفسير :أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي ،ت597هـ ،تح :احمد شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط2002 ،2م.
 .38شرح المعلقات العشر :القاضي أبو عبد اهلل الحسين بن احمد بن الحسين الزوزني ،مكتبة الحياة ،بيروت1983 ،م.
 .39العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني ،ت456هـ ،تح :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،دار الجيل ـ بيروت ،ط 1972 ،4م.

 .40فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ،ت1250هـ ،تحـ ،احمد
عبد السالم ،دار (الكتب العلمية ـ بيروت) (د.ت).
 .41في ظالل القرآن :سيد قطب ،دار الشروق ،الطبعة الشرعية2005 ،35 ،م.
 .42قطف األزهار في كشف األسرار :جالل الدين السيوطي ،ت911هـ ،و ازرة المعارف والشؤون اإلسالمية ،دولة قطر،
1994م.

 .43كتاب الصناعتين ،الكتابة والشعر ،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري ،تحـ ،علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو
الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ـ بيروت1986 ،م.
 .44الكليات ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية :أبو القاسم أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،تحـ ،عدنان درويش،
ومحمد المصري  ،مؤسسة الرسالة للنشر ـ بيروت1938 ،م.

 .45لسان العرب :جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري األفريقي المصري ،ت711هـ ،تح :عامر
احمد حيدر ،وعبد المنعم خليل ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط2004 ،1م.
 .46لمسات بيانية في نصوص من التنزيل :د .فاضل صالح السامرائي ،دار الفجر ،بغداد ،األعظمية2008 ،م.
 .47مباحث في التفسير الموضوعي :د .مصطفى سالم ،دار القلم ،دمشق ،ط2007 ،5م.
 .48مباحث في علوم القرآن :د .صبحي الصالح ،دار الماليين ،بيروت ،ط1977 ،1م.
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 .49المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :أبو الفتح ضياء الدين نصر اهلل بن محمد بن عبد الكريم المعروف بـابن األثير
الموصلي ،ت637هـ ،تحـ ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر1939 ،م.

 .50المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ت546هـ ،تح :عبد
السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط2007 ،2م.
 .51مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع :جالل الدين السيوطي ،ت911هـ ،تح :محمد يوسف الشربجي ،مجلة
األحمدية ع  ،4جمادى األولى ،أغسطس 1999م.
 .52معجم المصطلحات البالغية وتطورها :د .أحمد مطلوب ،مطبعة المجمع العلمي العراقي1983 ،م.

 .53مقاييس اللّغة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل ـ بيروت ،ط1999 ،2م.

 .54مالك التأويل القاطع بذي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل :أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي
العاصمي الغرناطي ت708هـ ،تحـ سعيد الفالّح ،دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت ،ط2009 ،1م.

 .55مناهل العرفان في علوم القرآن :الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ،تحـ ،أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط2004 ،2م.

 .56من بديع لغة التنزيل :د .إبراهيم السامرائي ،مؤسسة الرسالة ،دار الفرقان ،بيروت ،ط1984 ،1م.
 .57من بالغة القرآن :د .أحمد أحمد بدوي ،دار النهضة ،مصر ،الفجالة1977 ،م.
 58النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن :د .محمد عبد اهلل دراز ،دار القلم الكويت (د.ت).

 59.نظرة العجالن في أغراض القرآن :محمد كمال أحمد الخطيب ،المطبعة العصرية ،دمشق (د.ت).
 .60نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ت885هـ ،تح :عبد الرزاق غالب
المهدي ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط2006 ،3م.
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