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  ا  اآن ر   ات
  

 - ٣ -

  
A  

  
 وعلى ، والصالة والسالم على خاتم الرسل والنبيين،الحمد هللا رب العالمين  

                                                                        .آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
  ،،،،أما بعد

فظا وتدريسا من الشرف المبين العمل بميدان القرآن الكريم حلفإنه   
 ومن حكم به ، وذلك ألنه كالم رب العالمين الذي من قال به صدق،وتصنيفا

  . ومن هدي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم،عدل
ور من خالل تفسير وقد وفقني اهللا تعالى لبحث موضوع المناسبات بين الس  

يد بينت في التمه: أربعة مطالب وخاتمةتمهيد و، وقسمته إلى اإلمام اآللوسي
  : سبب تصنيف هذا البحث، ثم شرعت في المطالب على النحو التالي

  .أهمية الموضوع وسبب اختياره :المطلب األول
  .تعريف علم المناسبة :المطلب الثاني
  .التعريف باآللوسي :المطلب الثالث
  .المناسبات بين السور عند اآللوسي :المطلب الرابع

  .النتائجأهم الخاتمة وثم انتهيت بذكر 
  
  

  التوفيق والسدادواهللا أسأل 
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U  
  ا ا   :  

جمع ما : من أهم األسباب التي دعتني إلى التفكير في إنجاز هذا البحث  
تفرق من منثور علم مناسبة السور في القرآن الكريم من خالل سفر كبير 

 خاصة أن العلماء عدوا ، عظيم النفع هو تفسير روح المعاني لآللوسي،الحجم
 ال تخرج ي ما تفرق من مسائل علم ما وجها أصيال من وجوه التصنيف التجمع

 ناقص شيء أو يخترعه، إليه يسبق لم شيء من يؤلف أن إما": هيعن سبعه 
 في بشيء يخل أن دون يختصره، طويل أو يشرحه، مستغلق شيء أو يتممه،
 مفرق شيء أو يبينه، مصنفه فيه أخطأ شيء أو يرتبه، مختلط شيء أو معانيه،
  )١("يجمعه
حيث أقوم بجمع شتات " شيء مفرق يجمعه"وبحثي هذا يتبع المطلب السابع   

كل ما يتعلق بمناسبة السورة للسورة في القرآن الكريم كله من خالل تفسير 
  .اآللوسي

ما يتعلق بالمناسبات بين خدمة : أسباب تصنيف هذا البحث ـ أيضا ـ ومن ·
  : ى النحو التاليالسور عند اآللوسي  وذلك عل

  .عزو اآليات إلى سورها ·
  .قائليها إلى األقوال نسبة ·
  .تخريج األحاديث حسب المتبع في ذلك ·
  .التعليق على ما يحتاج إلى تعليق ·

                                                             
 بن أمين محمد المحبي، مال ذكره هجرية، ١٠٧٧ سنة المتوفى البابلي الدين  شمس (١)

 القاهرة ط "٤/١٤ عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة في اهللا، فضل
  ".هـ١٢٨٤
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  .وتكميل ما لم يذكر من المناسبات ·
والوقوف على مصادر اآللوسي في المناسبات، حيث لم يقف على ما نقله من  ·

الطبرسي أو ار ترتيب القرآن، أو ما نقله من البحر أو من السيوطي في أسر
 ونقد من ناحية ،من كتب اللغة أو من كتب السنة تدليال، بل أسس من ناحية

  .أخرى
، ج إلى خدمة بحثية متعددة األغراضحتايعلما بأن تفسير العالمة اآللوسي   

  .وةرجضمن هذه الخدمة الم بذلأطمع أن يكون هذا ضمن مجهود يجب أن ي
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  والتصنيف فيه املوضوع أهمية: األول املطلب
 الكريم، من خالل بيان أسرار االتصال  القرآنفيالمناسبة علم تظهر أهمية   

  .بين آيات القرآن وسوره، هذا االتصال الذي يمثل سدى ولحمة البيان القرآني
 ا كم، أفرده بالتصنيف علماء أجالءولما كان هذا العلم من األهمية بمكان  

سواء أكانت المناسبة بين سابق اآليات والحقها قال الحافظ السيوطي في اإلتقان، 
تكمن في بيان مناسبة  لكن عنايتنا في هذا البحث ، بين سابق السور والحقهامأ

روح المعاني في { سفره الجامع فحسب من خاللالسور عند العالمة اآللوسي 
تاب غني عن التعريف، إذ ما من وهو ك} تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 ألن ؛باحث في التفسير إال وهو من المغترفين منه لذا لم أعرج عليه تعريفا
  .عبثيا وإال كان عمل المعرف ؛المعروف ال يعرف

ببيان  و،عموما في علم المناسبة صنفأغنانا اإلمام السيوطي ببيان من وقد   
  :  فقاللكريم شرف هذا الفن األصيل من فنون علوم القرآن ا

  "هدَأفْر ةُ بِالتَّْأِليفلَّامو الْعفَرِ َأبعج نرِ بيبخُ الزَأبِي شَي انيي حتَابٍ فك اهمس 
"انهري الْبف ةبنَاسيبِ مترِ تَروآنِ سالْقُر "نمِل ورِ َأهصخُ الْعالشَّي انهرينِ بالد 

يي الْبِقَاعتَابٍ فك اهمس" رِ نَظْمري الدبِ فرِ الْآيِ تَنَاسوالسالذي وكتابي ،"و 
 ما مع والْآيات السورِ ِلمنَاسبات جامع ،بِذَِلك كَافٌل التَّنْزِيِل َأسرارِ في صنعته
نَهمتَض نانِ ميب وهجازِ وجاِليبِ الِْإعَأسو الْبلَاغَة ،قَدتُ ولَخَّص نْهمناسبات م 
  "السورِ تَنَاسبِ في الدررِ تَنَاسقَ "سميتُه لَطيف جزء في خَاصةً السورِ
  لْمعو ةبنَاسالْم لْمقَلَّ شَرِيفٌ ع نَاءتاع رِينفَسالْم بِه هقَّتِلد، نممفيه أكثر و 
 التَّرتيبات في مودعةٌ الْقُرآنِ لَطَاِئف َأكْثَر تَفْسيرِه في وقال الدين رفخ اإلمام

ابِطوالر١(و(.  
                                                             

  .١٠/١١٠:   مفاتيح الغيب (١)
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 بِبعضٍ بعضها الْقُرآنِ آيِ ارتباطُ: "الْمرِيدين سراجِ "في الْعربِي ابن وقَاَل  
 لَم عظيم علْم ،الْمباني منْتَظمةَ الْمعاني قَةَمتَّس الْواحدة كَالْكَلمة تكون حتَّى

ضرتَعي ِإلَّا لَه اِلمع داحَل ومع يهةَ فورس ةقَرالْب ثُم فَتَح لَنَا اللَّه يها ففَلَم لَم نَجِد لَه 
 ورددنَاه اللَّه وبين بينَنَا وجعلْنَاه علَيه نَاخَتَم الْبطَلَة بَِأوصاف الْخَلْقَ ورَأينَا حملَةً
هِإلَي.  

 وكَان )١(النَّيسابورِي بكْرٍ َأبو الشَّيخُ الْمنَاسبة علم َأظْهر من َأوُل: غَيره وقَاَل  
لْمِ غَزِيري الْعف ةبِ الشَّرِيعالَْأدو كَانقُوُل ولَى يع يسقُرَِئ ِإذَا الْكُر هلَيع لَتْ ِلمعج 

هذةُ هنْبِ ِإلَى الْآي؟ جهذا همةُ وكْمي الْحِل فعج هذه ةورنْبِ ِإلَى السج هذه ةورالس 
كَانرِي وزلَى يع اءلَمع ادغْدمِ بدِلع هِملْمع ةبنَاسبِالْم.  
 في يشْتَرطُ لَكن ،حسن علْم الْمنَاسبةُ: السلَامِ عبد بن الدينِ عز الشَّيخُ اَلوقَ  
 َأسبابٍ علَى وقَع فَِإن بِآخرِه َأولُه مرتَبِط متَّحد َأمرٍ في يقَع َأن الْكَلَامِ ارتباط حسنِ

فَةخْتَلم لَم قَعي يفاطٌ هبتار، نمطَ وبر ذَِلك وتَكَلِّفٌ فَها ملَا بِم رقْدي هلَيِإلَّا ع طببِر 
يككر انصي نع هثْلم نسح يثدلًا الْحفَض نع هنسَأح، فَِإن آنَل الْقُري نَزف فنَي 

شْرِينعنَةً وي سكَامٍ فَأح فَةخْتَلتْ معابٍ شُربِلَأس فَةخْتَلا ،ممو كَان تََأتَّى لَا كَذَِلكي 
  )٢ (.بِبعضٍ بعضه ربطُ
 الْكَرِيمة ِللْآيِ يطْلَب لَا قَاَل من وهم قَد: الْملَّوِي الدينِ وِلي الشَّيخُ وقَاَل  

 الْوقَاِئعِ حسبِ علَى َأنَّها الْخطَابِ وفَصُل الْمفَرقَة، عِالْوقَاِئ حسبِ علَى ِلَأنَّها منَاسبةٌ
 اللَّوحِ في ما وفْق علَى فَالْمصحفُ وتَْأصيلًا تَرتيبا الْحكْمة حسبِ وعلَى تَنْزِيلًا،

فُوظحوآياته كلها سوره مرتبة الْم يفقا بِالتَّولَةً ُأنْزَِل كَممِإلَى ج تيب ةزالْع نمو 

                                                             
إماما  صار ثم، المزني على قرأ محمد، بن اهللا عبد بكر أبو الحافظ، الشافعي الفقيه   هو (١)

  ".٣٠٢/ ٢ الذهب شذرات "٣٢٤ سنة توفي بالعراق، للشافعية
  .١٠/١١٠:  مفاتيح الغيب (٢)
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 كُلِّ َأوُل يبحثَ َأن آية كُلِّ في ينْبغي والَّذي الْباهر ونَظْمه ُأسلُوبه الْبينِ الْمعجِزِ
ءشَي نا عهنلَةً كَوكَما ما ِلملَهقَب لَّةً َأوتَقسم لَّةُ ثُمتَقسا الْمم هجا وهتبنَاسا ما ِلملَهقَب 
 لَه سيقَتْ وما قَبلَها بِما اتِّصاِلها وجه يطْلَب السورِ في وهكَذَا جم علْم ذَِلك ؟ فَفي
  )١( ."انْتَهى
بالتدبر واالستنباط والتأمل المبني على علم والمناسبة عموما يصار إليها   

 ومتى ، المفسر من العلوم التى تخدم القرآن الكريمماهر بما يجب أن يتضلع به
 ،وعدم التدبرأو االرتجال ذلك كانت مبنية على االعتساف من المناسبة خلت 

  .وال ينفعهتعالى كالم اهللا ب يضر وذلك مما

                                                             
 قال ابن عاشور نقل عن ابن العربي وساق كالمه منسوبا إلى سراج المريدين، كما نقل  (١)

: انظر التحرير والتنوير. أورده السيوطيـ أيضا ـ كالم العز بن عبد السالم الذي 
  .١/٣٦: للزركشي وانظر البرهان.١/١١٦
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  .املناسبة علم تعريف: الثاني املطلب
  .وقبل الشروع في المقصود حري بنا أن أعرف المناسبة  
  .والمقاربة المشاكلة: هى اللغة ىف والمناسبة  
 البالغة سر وهو القرآن، أجزاء ترتيب علل منه تعرف علم: واصطالحاً  
 معقُول، أمر والْمنَاسبة .)١( الحال اقتضاه لما المعاني مطابقة تحقيق إلى ألدائه

 لْمفَسرينا َأن فيه ريب لَا ومما ......بِالْقبوِل تَلَقَّتْه الْعقُول على عرض ِإذا
 َأن ووسعهم تعسف، كل عن صفحاً ضربوا لما الثَّمر أطيب جنَوا الْمحقِّقين
 سنة وعشْرين نيف في نزل الَّذي الْقُرآن هذَا بَِأن - الدارسين ويقنعوا - يقتنعوا

 من سورة كل في الْآيات تناسقت قد -  متباينة وألسباب مخْتَلفَة، َأحكَام في -
 التماس عن كَثيرة مواطن في تناسقها أغْنى حتَّى وأوفاه، تناسق أكمل رهسو

 - كلها السور بدت ثم.. التاريخي واقعها الفني انسجامها وعوض نُزولها، َأسباب
  )٢(الزمان جيد طوقت قالدة عشرة وَأربع مئة - المتناسقة بآياتها
  : ثَلَاثَة اسبة السورة للسورة َأنْواعإن من: وعليه أقول  
  .واألساس اَألصل وهو موضوعهما، في السورتين بين تناسب :َأولها  
  .كالحواميم قبلها، والَّتي السورة فَاتحة بين تناسب :ثَانيها  
. .}النُّجومِ وِإدبار{: مثل قبلها، ما لخاتمة السورة فَاتحة منَاسبة :ثَاِلثها  

  .}قُريشٍ ِلِإيالف{. .}مْأكُوٍل كَعصف فَجعلَهم{: و} هوى ِإذَا والنَّجمِ{
  .    وعلى اهللا معتمدي فهو سندي وعليه توكلي

  

                                                             
  .١/٥:  نظم الدرر للبقاعي (١)
  .١٥٧:  مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (٢)
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  . باآللوسي التعريف: الثالث املطلب
 بل ،جدير بي أن أوجز كلمة عن اإلمام اآللوسي ال ألنه علم غير معروف  

 بن محمود الدين شهاب الثناء أبو" فهو : ر البحث بسيرته الزكيةلمجرد تعطي
 }م١٨٠٢/هـ ١٢١٧{بغداد سنة  في ولد. ومحدث ومفسر فقيه الحسيني اهللا عبد

 ال فطنًا، ذكياً التعلم على الحرص شديد وكان عصره، شيوخ على العلوم وتلقى
 بالتأليف اشتغل. منازع بال عصره إمام صار حتى سمعه، شيًئا ينسى يكاد

 وبقي اإلفتاء منصب تولى تالميذه، وكثر صيته فذاع مبكرة، سن في والتدريس
  .هـ١٢٦٣ سنة حتى فيه

 أبرزها قيمة، كتب عدة له. وغيرها اآلستانة إلى علمية زيارات بعدة قام  
 الذي }المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح{ الكبير تفسيره

 فيه جمع كبيرة موسوعة التفسير هذا ويعد سنة، عشرة خمس تأليفه استغرق
 إشارات بعض فيه ذكر وقد التفسير، في المتقدمين علم خالصة األلوسي
 فيها ودفن بغداد في القعدة ذي في األلوسي توفي، والتفسير في الصوفية

  )١( "} م١٨٥٤/هـ١٢٧٠{

                                                             
: إحسان عباس، واألعالم للزركلي: ،  تحقيق٢/٦٧٢: فهرس الفهارس للكتاني:   ينظر (١)

  .١٧٥/ ١٢: ، ومعجم المؤلفين١/١٤١
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  اآللوسي عند السور بني املناسبات: الرابع املطلب
روح المعاني وأبدأ ور في تفسير أشرع في مناسبة الس بركة اهللا علىو  

  .سورة البقرة ومناسبتها لسورة الفاتحةب
 الفاتحة لسورة مناسبتها وجه":  في وجه مناسبة البقرة للفاتحةيقول اآللوسي  

 في الهداية وطلب ،ثانيا والعبودية، أوال الربوبية بيان على مشتملة الفاتحة أن
 بيان على مشتملة البقرة سورة وكذا ثالثا، اليقينية والمطالب دينيةال المقاصد
 العبادات وعلى وأمثاله] ٣: البقرة [}بِالْغَيبِ يْؤمنُون  {في كما أوال الرب معرفة

 وأيضا آخرا واآلجل العاجل في إليه يحتاج ما طلب وعلى ،ثانيا بها يتعلق وما
 هدى{ بقوله ذلك إلى إيماء لبقرةا أول وفي الهداية طلب الفاتحة آخر في

ينتَّقكل وراء وكان الظاهر باألمر الفاتحة سبحانه افتتح ولما] ٢: البقرة[ }ِللْم 
 تعالى اهللا شاء من على إال وخفي سره بطن بما السورة هذه افتتح باطن ظاهر
  )١ (.".الرحيمِ ألم الرحمنِ اللَّه بِسمِ: )( فقال أمره

  

 ةو ان آل   

 ووجه":  في وجه مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة  اآللوسيقال  
 وأن ،السورة هذه في بما تشرح مجمالتها من كثيرا أن السورة لتلك مناسبتها

 ما فيها تكرر ولهذا، الشبهة إزالة بمنزلة وهذه ،الحجة إقامة بمنزلة البقرة سورة
 للكتب وتصديقه الكتاب إنزال من الكتاب حقيقة بيان هو الذي بالمقصود يتعلق
 }ُأنْزَِل وما بِاللَّه آمنَّا قُولُوا{ آية وتكررت المستقيم، الصراط إلى والهدى قبله

                                                             
وما بطن سره هو ما . ٧٨٠: ، البرهان في تناسب سور القرآن١/٩٨:  روح المعاني (١)

يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل السور، ومن ذلك أول البقرة وهذا هو الراجح عند 
  .اآللوسي
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 الزم أو تلك في ذكر لما تال هو ما هذه في ذكر ولذلك، بكمالها] ١٣٦: البقرة[
 مبدأ هناك وذكر األرحام، في تصويرهم هنا وذكر الناس، خلق هناك فذكر له،

 آدم بقصة البقرة افتتح أنه ذلك من وألطف أوالده خلق مبدأ هنا وذكر آدم، خلق
 وهو أب غير من الخلق في نظيره هذه في وذكر أم، وال تراب من وخلقه

 وهو السور أول ألنها بآدم البقرة واختصت بآدم، المثل له ضرب ولذلك عيسى،
 فاختصت لها والتتمة كالفرع هذهو األصل وألنها وسابق، الوجود في أول

 ولد وجود وأنكروا قالوا ما مريم في قالوا الذين لليهود خطاب وألنها باألغرب،
 ذكر وقد إال عيسى قصة تأتي فال أذهانهم في لتثبت آدم بقصة ففوتحوا أب بال

 والمقيس آدم قصة على قيست عيسى قصة وألن جنسها، من لها يشهد ما عندهم
 التي والسورة -آدم قصة فكانت بالقياس الحجة لتتم معلوما يكون وأن بد ال عليه
  .بالتقديم جديرة -فيها هي

 في قال أنه الصورتين بين التالزم وجوه من )١(المحققين بعض ذكر وقد  
 المتقين بذكر افتتاحها مع] ٢٤: البقرة []ِللْكافرِين ُأعدتْ[: النار صفة في البقرة

 ُأعدتْ والَْأرض السماواتُ عرضها وجنَّة[: هذه آخر يف وقال معا، والكافرين
ينتَّقيقوي مماو واحدة، سورة بمنزلة السورتين فكأن] ١٣٣: عمران آل []ِللْم 
 افتتحت األولى ألن ؛تلك لفاتحة مناسبة هذه خاتمة أن بينهما والتالزم المناسبة

 لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا[: تعالى قولهب هذه وختمت ،المفلحون وأنهم المتقين بذكر
ونح[: سبحانه بقوله األولى وافتتحت] ٢٢٠ ،١٣٠: عمران آل []تُفْلينالَّذ 
نُونْؤمُأنْزَِل بِما ي كما ِإلَيُأنْزَِل و نك ملبقوله عمران آل وختمت] ٤: البقرة []َقَب 

 ]ِإلَيهِم ُأنْزَِل وما ِإلَيكُم ُأنْزَِل وما بِاللَّه يْؤمن نلَم الْكتابِ َأهِل من وِإن[: تعالى
 اللَّه يقْرِض الَّذي ذَا من نزل لما قالوا اليهود أن ورد وقد] ١٩٩: عمران آل[

                                                             
  .٨٧:  أسرار ترتيب القرآن (١)
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: فنزل القرض عباده يسأل ربك افتقر محمد يا: اآلية] ١١: الحديد ،٢٤٥: البقرة[
}لَقَد عمس اللَّه َلقَو ينقالُوا الَّذ ِإن اللَّه يرفَق ننَحو ياء١٨١: عمران آل[ }َأغْن [

 ربنا{: إبراهيم قول حكاية البقرة في وقع أنه ومثله أيضا، التالزم يقوي مما وهذا
 منينالْمْؤ علَى اللَّه من لَقَد {وهنا اآلية] ١٢٩: البقرة [}منْهم رسولًا فيهِم وابعثْ

  )١ (.ذلك غير إلى اآلية] ١٦٤: عمران آل[}َأنْفُسهِم من رسولًا فيهِم بعثَ ِإذْ
  

و  ل ءان ا   

 آلل مناسبتها ووجه" : قال اآللوسي في وجه مناسبة النساء آلل عمران  
 رةالسو هذه وافتتحت بالتقوى، باألمر ختمت عمران آل أن منها أمور، عمران

 عمران آل في أن ومنها السور، ترتيب في المناسبات وجوه آكد من وذلك به،
 لَكُم فَما{: تعالى قوله وهو ذيلها، ذكر السورة هذه وفي مستوفاة، حدُأ قصة ذكر
 ما على الغزوة بتلك يتعلق فيما نزل فإنه] ٨٨: النساء [}فَئتَينِ الْمنافقين في

 ذكر عمران آل في أن ومنها ،)٢( البخاري عن مرويا تعالى اهللا شاء إن ستسمعه
 ِللَّه استَجابوا الَّذين[: تعالى قوله في إليه أشرنا كما أحد بعد التي الغزوة

 تَهِنُوا وال[: سبحانه بقوله هاهنا إليها وأشير إلخ،] ١٧٢: عمران آل []والرسوِل
 النساء تأخير أن يعرف الوجهين وبهذين اآلية،] ١٠٤: النساء []الْقَومِ ابتغاء في
 ألن مسعود ابن مصحف في كما عليها تقديمها من أنسب عمران آل عن

 نظره أمعن ومن التأخير، فيه األنسب فكان وتابع هناك ذكر لما ذيل هنا المذكور
 مزيد يظهر فحينئذ قبلها فيما ذكر لما مفصال السورة هذه في ذكر مما كثيرا وجد

  )٣ (.االرتباط
                                                             

  .٢/٧١:  روح المعاني (١)
  .     ٦/٤٧، ٤٥٨٩:  في المنافقين فئتين، رقمفما لكم: التفسير باب: كتاب:  البخاري (٢)
  .٤/١٧٨:  روح المعاني (٣)
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  و  اة ء

 بسورة اعتالقها ووجه" : قال اآللوسي في وجه مناسبة المائدة للنساء  
 قد النساء سورة أن -)١(الرحمة عليه السيوطي الجالل ذكره ما على - النساء

 الصداق وعقد األنكحة عقود فالصريح وضمنا، صريحا عقود عدة على اشتملت
 والوكالة والوديعة الوصية عقد والضمني مان،واأل المعاهدة وعقد الحلف وعقد

 َأن يْأمركُم اللَّه ِإن[: تعالى قوله عموم في الداخل ذلك وغير واإلجارة، والعارية
 باألمر مفتتحة بسورة تعقب أن فناسب] ٥٨: النساء []َأهلها ِإلى الَْأمانات تَُؤدوا
 في ذكرها من فرغ التي بالعقود أوفوا الناس أيها يا: قيل فكأنه بالعقود بالوفاء
 تقديم  ـأيضاـ  ووجه عقود، أيضا السورة هذه في كان وإن تمت، التي السورة
 الخطاب وفيها] ١: النساء[} النَّاس َأيها يا {تلك أول بأن المائدة وتأخير النساء
 }آمنُوا َأيها الَّذين يا{ هذه وأول المكي، بتنزيل أشبه وهو مواضع في بذلك

 وتقديم المدني، بخطاب أشبه وهو مواضع في بذلك الخطاب وفيها] ١: المائدة[
 البقرة نظير واالتحاد التالزم في السورتين هاتين إن ثم، أنسب المكي وشبه العام
 ونحوهما، والنبوة الوحدانية من األصول تقرير في اتحدا انكفذ عمران، وآل

  .الحكمية الفروع تقرير في وهاتان
 النساء وافتتحت بذلك، النساء افتتحت كما القدرة صفة في المائدة ختمت وقد  
 واحدة سورة فكأنهما والجزاء، البعث من بالمنتهى المائدة وختمت الخلق، ببدء

 بالفاتحة اعتالق أيضا السورة ولهذه المنتهى، إلى المبدأ من األحكام على اشتملت
  .)٢(المتأمل على يخفى ال كما والزهراوين

                                                             
  .٩٥:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .٦/٤٨:  روح المعاني (٢)
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  و  ام ة

 المائدة آلخر مناسبتها ووجه": قال اآللوسي في وجه مناسبة األنعام للمائدة  
 القضاء بفصل اختتمت وتلك بالحمد افتتحت إنها -الفضالء بعض قال ما -على
 رب ِللَّه الْحمد وقيَل بِالْحقِّ بينَهم وقُضي{: سبحانه قال كما متالزمان وهما

ينتعالى إنه: )١( المناسبة وجه في السيوطي الجالل وقال .]٧٥: الزمر[}الْعالَم 
: المائدة []فيهِن وما والَْأرضِ السماوات ملْك ِللَّه[ المائدة آخر في ذكر لما

 فبدأ وتفصيله ذلك بشرح السورة هذه شأنه جل افتتح اإلجمال سبيل على] ١٢٠
 والنور الظلمات جعل أنه إليه تعالى وضم واألرض السماوات قخل بذكر سبحانه

 اإلنساني النوع خلق أنه اسمه عز ذكر ثم ،فيهن ما تضمنه ما بعض وهو
 قرنا القرون منشىء جالله جل وأنه للبعث آخر أجال له وجعل ،أجال له وقضى

 فأثبت .إلخ] ١٢ :األنعام[ }..السماوات في ما ِلمن قُْل{: تعالى قال ثم ،قرن بعد
 في سكَن ما ولَه{: قائل من عز قال ثم. المكان لظرف المظروفات جميع ملك له

 لظرف المظروفات جميع ملك وعال جل أنه فأثبت] ١٣: األنعام[}والنَّهارِ اللَّيِل
 النوم خلق ثم والطير الدواب من الحيوان سائر خلق سبحانه ذكر ثم. الزمان
 فيهن لما والخلق اإلنشاء من السورة أثناء في )U( أكثر مث. والموت واليقظة

 وإخراج الماء وإنزال والنوى الحب وفلق اإلصباح وفلق والنجوم النيرين من
 ذلك غير إلى معروشات وغير معروشات جنات وإنشاء بأنواعها والثمار النبات

: وهو اأيض المناسبة في آخر وجها الرحمة عليه وذكر فيهن، ما تفصيل فيه مما
 ما طَيبات تُحرموا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا{ المائدة سورة في ذكر لما سبحانه أنه

 }بحيرة من اللَّه جعَل ما{ بعده شأنه جل وذكر إلخ،] ٨٧: المائدة [}لَكُم اللَّه َأحلَّ
                                                             

 خصائص القرآنية، ، والموسوعة٤/٦٧:  والبحر المحيط.٩٧: القرآن ترتيب أسرار(١)
  .٣/٢٩: الدين شرف السور، جعفر
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 تعالى اهللا همرزق مما أشياء حرموا أنهم الكفار عن فأخبر إلخ] ١٠٣: المائدة[
 من شيئا يحرموا أن المؤمنين تحذير بذلك القصد وكان شأنه عز اهللا على افتراء

 جل ساق ،اإليجاز سبيل على ذلك ذكر وكان صنعهم في الكفار فيشابهوا ذلك
 ،األبين الوجه على به فأتى صنعهم في الكفار حال لبيان السورة هذه جالله

 وناقضهم وعارضهم بطالنه على الدالئل موأقا فيه جادلهم ثم ،األكمل والنمط
 تلك تضمنته لما شرحا السورة هذه فكانت القصة عليه اشتملت مما ذلك غير إلى

 وافتتحت وإطنابا، وإتماما وبسطا وتفصيال اإلجمال سبيل على ذلك من السورة
 ومخلوقاته ملكه في التصرف له الذي هو المالك الخالق ألن ؛والملك الخلق بذكر
 في بالتصرف سبحانه عليه يعترض ال أن فيجب، وتحليال وتحريما ومنعا إباحة
 قوله إجمال لشرحها بالفاتحة وجه من اعتالقـ أيضاـ  السورة ولهذه ملكه،
 الَّذي{: سبحانه قوله إجمال لشرحها وبالبقرة] ٢: الفاتحة [}الْعالَمين رب{: تعالى
خَلَقَكُم ينالَّذو نم كُملي{ اسمه عز وقوله] ٢١: البقرة[ }قَبخَلَقَ الَّذ ي ما لَكُمف 

     : وعال جل لقوله تفصيلها جهة من عمران وبآل] ٢٩: البقرة[}جميعاً الَْأرضِ
    }الْموت ذاِئقَةُ نَفْسٍ كُلُّ{: تعالى وقوله] ١٤: عمران آل[ }والْحرث والَْأنْعامِ{
 فيها ما جهة من وبالنساء إلخ] ٥٧: العنكبوت ،٣٥: األنبياء ،١٨٥: عمران آل[

 من وبالمائدة ،البنات وقتل ،أزواجهم على حرموه لما والتقبيح الخلق بدء من
 السورة هذه قطب كان لما إنه: يقال وقد. بأنواعها األطعمة على اشتمالها حيث
 إن: األسفراييني إسحاق أبو قال حتى التوحيد ودالئل ،الصانع إثبات على دائرا
 إبطال فيها إن حيث من السورة تلك ناسبت التوحيد قواعد كل األنعام سورة في

 هذا، الباطل وافترائهم الفاسد اعتقادهم على الكفرة وتوبيخ )u( عيسى ألوهية
 أنها إال العد نطاق بها يحيط وال ،الحصر تفوت مما )( نعمه كانت لما إنه ثم

 اآلخرة النشأة في وإبقاء وإيجاد األولى شأةالن في وإبقاء إيجاد إلى إجماال ترجع
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 اإليجاد إلى األنعام وفي الجميع، إلى الكتاب أم هي التي الفاتحة في وأشير
 إلى فاطر وفي الثاني اإليجاد إلى سبأ وفي األول إلى اإلبقاء الكهف وفي األول،
 في لجع )( سبح أنه اللطائف ومن. بالتحميد الخمس هذه ابتدئت الثاني اإلبقاء

  )١(بالتحميد  مفتتحة سورة المجيد الكريم كتابه من ربع كل
  

مرة ا  افرة ا   

 ما على قبلها لما ومناسبتها" : قال اآللوسي مبينا مناسبة األعراف لألنعام  
 الخلق لبيان كانت لما األنعام سورة أن )٢(الرحمة عليه السيوطي الجالل قاله

 القرون بيان في سبحانه وقال] ٢: األنعام []طينٍ من خَلَقَكُم ذيالَّ هو[ وفيها
]لَكْنا كَمَأه نم هِملقَب ننٍ مالمرسلين ذكر إلى وأشير] ٣: ص ،٦: األنعام []قَر 

 بعدها السورة بهذه جيء اإلجمال وجه على ذكر ما وكان منهم الكثير وتعداد
 المرسلين قصص وفصلت آدم قصة افيه فبسط وتفصيله شرحه على مشتملة
  : تعالى لقوله تفصيال يكون أن هذا ويصلح تفصيل أكمل هالكهم وكيفية وأممهم

}وهي والَّذ لَكُمعضِ خَالِئفَ جولهذا ]١٦٥: األنعام[}الَْأر آدم بخلق السورة رصد 
 من اءخُلَف جعلَكُم{: عاد قصة في سبحانه وقال خليفة، األرض في جعله الذي
دعمِ ب{ ثمود قصة وفي] ٦٩: األعراف [}نُوحٍ قَولَكُمعج خُلَفاء نم دعب عاد{ 

 }الرحمةَ نَفْسه على كَتَب{ تقدم فيما سبحانه قال فقد وأيضا] ٧٤: األعراف[
 ورحمتي{: تعالى بقوله هنا سبحانه وبسطه موجز كالم وهو] ١٢: األنعام[

 وجه وأما إلخ،] ١٥٦: األعراف [}يتَّقُون ِللَّذين فَسَأكْتُبها شَيء كُلَّ وسعتْ
                                                             

افتتح سبحانه القرآن بسورة الفاتحة، والربع . ٩٠ :، البرهان٧/٧٦:  روح المعاني (١)
  .الثاني باألنعام، والثالث بالكهف، والرابع بفاطر

  .١٠١:  أسرار ترتيب القرآن (٢)



  اي اي    /ار
 

 - ١٨ -

 مستَقيماً صراطي هذا وَأن{ تقدم قد أنه فهو األولى بآخر السورة هذه أول ارتباط
وههذا{] ١٥٣: األنعام [}فَاتَّبِعو تابك لْناهَأنْز كبارم وه١٥٥: األنعام [}فَاتَّبِع [
 كانُوا بِما ينَبُئهم ثُم{ تقدم لما  ـأيضا ـ و الكتاب، باتباع باألمر هذه وافتتح
لُونفْعي ِإلى ثُم كُمبر كُمجِعرم ُئكُمنَببِما فَي كُنْتُم يهف فُونقال] ١٠٨: األنعام [}تَخْتَل 

 وذلك إلخ] ٦: األعراف [}ِإلَيهِم رسَلُأ الَّذين فَلَنَسَئلَن{: هذه مفتتح في شأنه جل
: األنعام [}بِالْحسنَة جاء من{ سبحانه قال لما وأيضا. المذكورة التنبئة شرح من

 من عز فقال الوزن بذكر هذه افتتح الميزان في إال يظهر ال وذلك اآلية] ١٦٠
 زادت من وهو موازينه لتثق من ثم] ٨: األعراف[} الْحقُّ يومِئذ والْوزن{: قائل

 أصحاب بعد سبحانه ذكر ثم العكس على وهو خفت من ثم سيئاته على حسناته
  )١ (.وسيئاتهم حسناتهم استوت من األقوال أحد في وهم األعراف

  
   رة امل رة اف

 }بِالْعرف وْأمر{ فيها أن: األعراف لسورة مناسبتها ووجه": قال األلوسي  
 قصص ذكر تلك وفي. به المأمور أفراد من كثير هذه وفي ]١٩٩األعراف [

 وبين بينه جرى ما وذكر )e( النبي ذكر هذه وفي أقوامهم مع )( األنبياء
 بهم حل وما وأضرابهم فرعون آل قصص تلك في )( فصل وقد قومه،
 كَفَروا قَبلهِم نم والَّذين فرعون آِل كَدْأبِ{: )( فقال ذلك هذه في وأجمل
بِآيات اللَّه مفََأخَذَه اللَّه بِذُنُوبِهِم ِإن اللَّه قَوِي يدقابِ شَدوأشار] ٥٢: األنفال [}الْع 
 لَوال قالُوا بِآية تَْأتهِم لَم وِإذا{: تعالى بقوله القرآن في الكفرة زعم سوء إلى هناك

 تُتْلى وِإذا {: وعال جل بقوله هنا بذلك )( وصرح] ٢٠٣: األعراف [}اجتَبيتَها
هِملَيقالُوا آياتُنا ع نا قَدعمس لَو ثَْل لَقُلْنا نَشاءهذا م ِإلَّا هذا ِإن يرَأساط ِلينالَْأو{ 

                                                             
  .٨/٧٤:  روح المعاني (١)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ١٩ -

 ،يؤمنون لقوم ورحمة هدى القرآن أن تقدم فيما شأنه جل وبين] ٢١: األنفال[
 وعال جل بين وهنا ،تعالى بذكره واألمر له االستماعب باألمر ذلك )( وأردف

: قائل من عز بقوله اسمه تبارك اهللا ذكر إذا وحالهم تالوته عند المؤمنين حال
 زادتْهم آياتُه علَيهِم تُليتْ وِإذا قُلُوبهم وجِلَتْ اللَّه ذُكر ِإذا الَّذين الْمْؤمنُون ِإنَّما{

  )١ (."المناسبات من ذلك غير إلى] ٢: األنفال [}يتَوكَّلُون ربهِم لىوع ِإيماناً
  

  و  ا رة مل

 وجعل الغنائم قسمة األولى في أن: لألنفال مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 لثمانية وجعلها الصدقات قيمة هذه وفي علمت ما على)٢( أصناف لخمسة خمسها
 العهود ذكرـ  أيضاـ  األولى وفي ،)٣(تعالى اهللا شاء إن ستعلم ما على أصناف

 ما لَهم وَأعدوا{: سبحانه فقال باإلعداد األولى في أمر تعالى وأنه نبذها وهنا
تُمتَطَعاس نم ةبقوله عداداإل عدم المنافقين على هنا ونعى] ٦٠: األنفال[} قُو 

)U( :}لَووا وَأراد وجوا الْخُردلََأع ةً لَهدختم سبحانه وأنه] ٤٦: التوبة [}ع 
 الكفار عن منقطعين يكونوا وأن بعضا بعضهم المؤمنين يوالي أن بإيجاب األولى
 من براءةٌ[: وتعالى تبارك بقوله المعنى بهذا هذه في شأنه جل وصرح ،بالكلية

اللَّه وِلهسر٤ (.المناسبة وجوه من ذلك غير إلى إلخ] ١: التوبة []و(  

                                                             
  .٩/١٥٨، ١/٢٣:  روح المعاني(١)
 الْقُربى وِلذي وِللرسوِل مسهخُ ِللَّه فََأن شَيء من غَنمتُم َأنَّما واعلَموا: " قال تعالى(٢)

 يوم عبدنَا علَى َأنْزلْنَا وما بِاللَّه آمنْتُم كُنْتُم ِإن السبِيِل وابنِ والْمساكينِ والْيتَامى
  } )٤١(التوبة { "قَدير شَيء كُلِّ علَى واللَّه الْجمعانِ الْتَقَى يوم الْفُرقَانِ

   ٦٠:  التوبة آية رقم (٣)
  .١٠/٤٠:  روح المعاني (٤)



  اي اي    /ار
 

 - ٢٠ -

 رة م رة  و  

 بذكر ختمت األولى أن: براءة لسورة مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 عند المنافقون يقوله لما بيانا األول في أن وأيضا به، ابتدأت وهذه )e( الرسول

 لقا حيث القرآن في الكفار يقوله لما بيان هذه وفي القرآن من سورة نزول
 جل وقال اآلية،] ٣٨: يونس [}مثْله بِسورة فَْأتُوا قُْل افْتَراه يقُولُون َأم{: سبحانه
 بِقُرآنٍ اْئت ِلقاءنَا يرجون ال الَّذين قاَل بينات آياتُنا علَيهِم تُتْلى وِإذا{: وعال
 التوبة بعدم المنافقين مذ األولى في وأيضا] ١٥: يونس [}بدلْه َأو هذا غَيرِ

 عامٍ كُلِّ في يفْتَنُون َأنَّهم يرون َأوال{: سبحانه قوله في البالء أصابهم إذا والتذكر
 األقوال أحد على] ١٢٦: التوبة [}يذَّكَّرون هم وال يتُوبون ال ثُم مرتَينِ َأو مرةً
 وِإذا{: تعالى قوله في وذلك يعود مث فيرعوي البالء يصيبه لمن ذم هذه وفي
سم الِْإنْسان رعانا الضد نْبِهِلج داً َأوقاع ا قاِئماً َأوكَشَفْنا فَلَم نْهع هرض رم كََأن 

نا لَمعدِإلى ي رض هستَّى{: سبحانه قوله وفي] ١٢: يونس[} مِإذا ح ي كُنْتُمف 
الْفُلْك رجوني بِرِيحٍ بِهِم ةبوا طَيفَرِحتْها بِها وجاء فٌ رِيحعاص مهجاءو جوالْم 
نكانٍ كُلِّ مظَنُّوا مو ميطَ َأنَّهُأح ا بِهِموعد اللَّه ينصخْلم لَه ين٢٢: يونس [}الد [
: يونس[} الْحقِّ بِغَيرِ الَْأرضِ في يبغُون هم ِإذا َأنْجاهم فَلَما{: سبحانه قال أن إلى
 على بقتالهم األمر مع المشركين من )e( الرسول براءة األولى في وأيضا] ٢٣
 فيها أمر بل ،بقتال أمر دون من لكن ،عملهم من )e( براءته هذه وفي ،وجه أتم
 قيل كما السبيل وتخلية باإلعراض يشعر وجه على فيها البراءة يظهر أن )(

 وِإن{: تعالى قوله في وذلك أيضا المناسبة من نوع وهذا األولى في ما دض على
وكي ِلي فَقُْل كَذَّبلمع لَكُمو لُكُممع َأنْتُم رِيُئونا بمُل ممَأنَا َأعو رِيءا بمم 
لُونم١(ذلك غير إلى] ٤١: يونس[} تَع(  

                                                             
  .١١/٥٨: ، روح المعاني١٠٧:  أسرار ترتيب القرآن (١)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٢١ -

م رة د رة   

 يونس سورة في ذكر أنه )u( يونس بسورة اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 فيها وبسطت ،السورة هذه في فشرحت ملةجم جدا مختصرة )u( نوح قصة

 سورة وال ،طولها على األعراف سورة وال ،السور من غيرها في تبسط لم ما
 مال شرحا السورة هذه فكانت لقصته أفردت التي] ١: نوح [}نُوحاً َأرسلْنا ِإنَّا{

 فإن تلك بمطلع االرتباط شديد مطلعها إن ثم له وبسطا السورة تلك في أجمل
: هناك سبحانه قوله نظير] ١: هود[ }آياتُه ُأحكمتْ كتاب الر{: هنا تعالى قوله

 شدة تلك وختام هذه مطلع بين بل] ١: يونس[ }الْحكيمِ الْكتابِ آياتُ تلْك الر{
 ببيان هذه وافتتحت الوحي واتباع الشرك بنفي ختمت حيثـ  أيضا  ـارتباط
  )١(الشرك من والتحذير الوحي

  
  و  رة  رة د

 بعض قاساه ما شرح على اشتمالها قبلها للتي مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 وقع قد وأيضا األجانب، من لقوا ما ذكر األولى وفي األقارب، من )( األنبياء

 وقوله] ٧١: هود [}يعقُوب ِإسحاقَ وراء ومن بِِإسحاقَ بشَّرناهافَ{ قبل فيما
 حال هنا ووقع] ٧٣: هود[}الْبيت َأهَل علَيكُم وبركاتُه اللَّه رحمتُ{: سبحانه
 على شاهد أقوى هو مما أمرهم عاقبة إليه صارت وما أوالده مع يعقوب
  )٢(الرحمة

                             

                                                             
  .١٠٧: ، البرهان١١/٢٠٢:  روح المعاني (١)
  ١٢/١٧٠:  روح المعاني (٢)



  اي اي    /ار
 

 - ٢٢ -

  رة رة ا  و)u(  

 في آية من وكََأين{: تقدم فيما قال سبحانه أنه قبلها لما مناسبتها ووجه  
ماواتضِ السالَْأرو ونرمها يلَيع مهنْها وع ونرِضعفأجمل] ١٠٥: يوسف [}م 

 تفصيل، أتم هنا ذلك شأنه لج فصل ثم ،واألرضية السماوية اآليات سبحانه
 لما شرحا يصلح ما )U( توحيده على يدل مما هنا أتى قد تعالى أنه وأيضا
 }الْقَهار الْواحد اللَّه َأمِ خَير متَفَرقُون َأَأرباب{: قوله من )u( يوسف عن حكاه

 مع هذا ،)e( له تسلية فيه ما السورتين من كل في وأيضا] ٣٩: يوسف[
  )١ (.يخفى ال كما القرآن وصف فيه فيما هذه وأول السورة تلك آخر اكاشتر

  
و  رة  ارة إ ا  

 من السورة تلك في ذكر قد ألنه ؛جدا واضح قبلها التي بالسورة وارتباطها  
 الكتاب بوصف هذه وافتتحت ذكر، ما اقترحوه عما مغن أنه وبيان الكتاب مدح

 }الْكتابِ علْم عنْده من{ـ ب أريد وإذا  ـأيضاـ  ذلك عن مغن أنه إلى واإليماء
 ذكر قد وأيضا مناسبة، أشد تلك ختام هذه مطلع ناسب تعالى اهللا] ٤٣: الرعد[

 هنا بها وصرح ،ذلك بحكمة فيها يصرح ولم عربيا حكما القرآن إنزال تلك في
 يأتي أن لرسول كان ام بأنه تعالى قبله من األخبار تلك تضمنت  ـوأيضا ـ 
 وأنهم )( الرسل جهة من به األخبار هذه وتضمنت ،تعالى اهللا بإذن إال بآية
 أمره هناك ذكر  ـأيضا ـ و اهللا، بإذن إال بسلطان نأتي أن لنا كان ما: قالوا

 )( المرسلين إخوانه عن هنا وحكي] ٣٠: الرعد [}تَوكَّلْتُ علَيه{ بأن )(
 تمثيل على تلك واشتملت شأنه، جل عليه بالتوكل وأمرهم هسبحان عليه توكلهم

                                                             
  .١١٥: ، البرهان١٣/٨٤:  روح المعاني (١)

  



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٢٣ -

 ستسمعه ما بعض على بناءـ  أيضاـ  ذلك على هذه واشتملت والباطل للحق
 آخره، إلى] ٢٤: إبراهيم [}طَيبةً كَلمةً مثَلًا{: سبحانه قوله في تعالى اهللا شاء إن

 إلى والقمر الشمس وتسخير األرض ومد السماء رفع من األولى في ذكر وأيضا
 آيات أوال ذكر ما اعتبر سبحانه أنه إال ،ذلك نحو هنا وذكر ،ذكر ما ذلك غير
 قد وأيضا اآلخر، في بها يصرح لم بأشياء كل في وصرح نعما ثانيا ذكر وما
 هناك، يذكر لم ما وصفه من وذكر  ـأيضاـ  هنا وذكر الكفرة مكر هناك ذكر

 ولَقَد{: تعالى قوله األولى في ذكر إنه": )١( السيوطي الجالل قال وأيضا
 وذلك] ٣٢: الرعد [}َأخَذْتُهم ثُم كَفَروا ِللَّذين فََأملَيتُ قَبلك من بِرسٍل استُهزَِئ

 وقد واألخذ االستهزاء وصفة، والمستهزئين. الرسل مواضع أربعة في مجمل
 }نُوحٍ قَومِ قَبلكُم من الَّذين نَبُؤا ميْأتكُ َألَم{: سبحانه قوله في األربعة فصلت

 بالمتشابه منهما كل افتتاح عدا مما السورتان اشتركت وقد اآليات،] ٩: إبراهيم[
  )٢("به ختما ما آخر في أيضا وجمعا بالباء، واختتم باأللف افتتح قد كال بأن

  
و   رة ا ارة إ  

 السورة به افتتح ما بنحو مفتتحة أنها قبلها لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 لو وودادتهم القيامة يوم الكفرة أحوال شرح علىـ  أيضاـ  ومشتملة السابقة
 األول في كرذُ  ـأيضاـ و ذلك، نحو على األولى اشتملت وقد مسلمين، كانوا

 هممن بعضا نال مما طرف هنا كروذُ اآلخرة، في المجرمين أحوال من طرف
 السموات بأمر يتعلق مما كل في سبحانه ذكر قدـ  أيضاـ و الدنيا، في

                                                             
  ١٠٧:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .١١٨: ، البرهان١٣/١٧٦:  روح المعاني (٢)



  اي اي    /ار
 

 - ٢٤ -

 ،)u( بإبراهيم يتعلق فيما ذلك نحو سبحانه فعل وأيضا ذكر، ما واألرض
  )١ (.يحصى ال مما ذلك غير إلى فيه ما r نبينا تسلية من كل في وأيضا

  
و  رة رة ا ا  

 له المكذبون المستهزءون السابقة السورة آخر في ركذُ ولما" : قال اآللوسي  
)e( بقوله}بسم اهللا الرحمن الرحيم{: تعالى قوله بعد هنا ابتدئ  )U( }َأتى رَأم 

فَال اللَّه جِلُوهتَعوسبب معناه في واحد غير ذكر ما على لذلك المناسب }تَس 
 ربك فَو{: قال لما تعالى أنه االرتباط وجه بيان في)٣( البحر وفي، )٢(نزوله

مَئلَنَّهلَنَس ينعمالقيامة يوم حشرهم على تنبيها ذلك كان] ٩٢: الحجر[ }َأج 
 قول على به المراد فإن} اللَّه َأمر َتىأ{: فقيل الدنيا في فعلوه عما وسؤالهم
 االلتئام شديدة الحجر آخر أن )٤(السيوطي الجالل وذكر القيامة، يوم الجمهور

 الذي] ٩٩: الحجر [}الْيقين يْأتيك حتَّى ربك واعبد{سبحانه قوله فإن هذه لبأو
 كيف وانظر }اللَّه َأمر َأتى{: هنا سبحانه بقوله المناسبة ظاهر بالموت مفسر هو
 ألن ؛الماضي بلفظ أتى المتأخرة وفي المضارع بلفظ }يْأتيك{ المتقدمة في جاء

  )٥(محله في تقرر كما الماضي على سابق المستقبل

                                                             
  .١٢٣: ، البرهان١٤/٢:  روح المعاني (١)
  .٣٢١:  أسباب النزول للواحدي (٢)
  .٥/٤٧٨:  البحر المحيط (٣)
  ١١١: القرآن ترتيب  أسرار (٤)
  .١٤/٩٠:  روح المعاني (٥)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٢٥ -

و  رة رة ا اءا  

 لما سبحانه أنه -)١(السيوطي الجالل قال كما - بالنحل هذه اتصال ووجه  
 ذكر] ١٢٤: النحل []فيه اخْتَلَفُوا الَّذين علَى السبتُ جعَل ِإنَّما[ آخرها في قال
 ابن أخرج فقد ،التوراة في لهم سبحانه هاشرع التي السبت أهل شريعة هذه في

 آية عشرة خمس في كلها التوراة إن: قال أنه )( عباس ابن عن)٢( جرير
 مسجدهم وتخريب وإفسادهم عصيانهم فيها تعالى وذكر إسرائيل، بني سورة من

 ثم روحال عن إياه وسؤالهم المدينة من إخراجه وإرادتهم )e( النبي واستفزازهم
 أن تعالى وأخبر ،فرعون مع وخطابه التسع )u( موسى بآيات شأنه جل ختمها

 وفي ،بعده من إسرائيل بنو وورث فأهلك األرض من يستفزهم أن أراد فرعون
 أراد ما )e( بالنبي أرادوا حيث فرعون نال ما سينالهم أنهم بهم تعريض ذلك
 تخريب بقصة درةمص السورة هذه كانت ولما وأصحابه، )u( بموسى هو

 ركابه بحلول له تشريفا )e( المصطفى إسراء بذكر افتتحت األقصى المسجد
  )٣ (.تخريبه من وقع لما جبرا الشريف

  
و رة ا  رة اءا  

 بالتسبيح تلك افتتاح: اإلسراء بعد وضعها مناسبة ووجه" : قال اآللوسي  
 }ربك بِحمد فَسبح{نحو الكالم وسائر انالميز في مقترنان وهما بالتحميد وهذه

 تلك اختتام تشابه ـأيضاـ و ،وبحمده اهللا فسبحان] ٣: النصر ،٩٨: الحجر[
 في ظاهر األول الحمد بأن بينهما فرق نعم حمدا، منهما كل في فإن هذه وافتتاح

                                                             
  .١١٣: القرآن ترتيب  أسرار (١)
  .١٧/٥٩٠:  جامع البيان (٢)
  ١٢٤: هانالبر. ١٥/٢:  روح المعاني (٣)
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 ،)١(يالذات الغير االستحقاق على يدل هذه في به المفتتح والحمد الذاتي الحمد
 النبي يسألوا أن المشركين أمروا اليهود نإ: )٢(ذلك في السيوطي الجالل وقال

)e( ذي قصة وعن ،الكهف أصحاب قصة وعن ،الروح عن أشياء ثالثة عن 
 السؤالين وجواب األولى السورة آخر في األول السؤال جواب ذكر وقد القرنين،
 لم ألنه سورة في الثالثة ةاألجوب تجمع ولم اتصالهما، فناسب هذه في اآلخرين

 سورة واختيرت سورة، في وحده يذكر أن فناسب ،بالبيان األول عن الجواب يقع
 يكاد ال مما منهما كال بأن المشاركة من اإلسراء وبين الروح بين لما اإلسراء

 العروج متضمن اإلسراء أن لما هناك ذكر إنما: وقيل العقول، حقيقته إلى تصل
 )٣(سينا ابن قال ولذا ،المحل ذلك من بالهبوط متصفة والروح األرفع المحل إلى
  وتمنع تعزز ذات ورقاء.. .األرفع المحل من إليك هبطت: فيها

 من ُأوتيتُم وما{ تلك في قال لما تعالى أنه وهو آخر وجه لي ظهر: قال ثم  
 موسى بقصة لكذ على استظهر لليهود والخطاب] ٨٥: اإلسراء [}قَليلًا ِإلَّا الْعلْمِ
 دلت وما واألعلم العلم ذكر سببها كان التي )( الخضر مع إسرائيل بني نبي
 كإقامة السورة هذه فكانت تحصى ال التي تعالى اهللا معلومات كثرة من عليه

 وما{ نزل لما أنه الحديث في ورد وقد، السورة تلك في الحكم من ذكر لما الدليل
يتُمُأوت نلْمِ مي اِإلَّ الْعفنزل شيء كل علم فيها التوراة أوتينا قد: اليهود قالت }القَل 

 السورة هذه فتكون اآلية] ١٠٩: الكهف[ }ربي ِلكَلمات مداداً الْبحر كان لَو قُْل{
                                                             

الحمد المختص بذات اهللا إذ لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك، : معنى الحمد الذاتي:  قلت (١)
 الغير االستحقاق على ، أما افتتاح الكهف بالحمد يدل...لوم يكن له ولي من الذل

  ....يتعلق بحمد اهللا المتصل بفعله سبحانه من إنزال الكتاب واستقامته: الذاتي أي
  .١١٤: ر ترتيب القرآن أسرا (٢)
 سينا، وانظر البيت في مجاني بن الحسين بن اهللا عبد بن الحسين علي أبو  الرئيس (٣)

  .٦/١٧٢: العرب رزق اهللا شيخو حدائق في األدب



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٢٧ -

 قال لما وأيضا تلك، في قرر فيما الخصوم شبهة عن جوابا الجهة هذه من
 ذلك شرح] ١٠٤: اإلسراء [}لَفيفاً بِكُم جِْئنا رةالْآخ وعد جاء فَِإذا{ هناك سبحانه

إلى ] ٩٨: الكهف[} دكَّاء جعلَه ربي وعد جاء فَِإذا{ سبحانه بقوله وبسطه هنا
 ِللْكافرِين يومِئذ جهنَّم وعرضنا جمعاً فَجمعناهم الصورِ في ونُفخَ{: تعالى قوله

  )١(] ١٠٠ ،٩٩: فالكه[} عرضاً
  

رة ا  رة   

 اشتملت ما نحو على اشتمالها الكهف لسورة مناسبتها ووجه" : قال اآللوسي  
 ذكرت ولهذا )( عيسى والدة وقصة. يحيى والدة كقصة األعاجيب من عليه

 )u( عيسى مع ويحجون الساعة قبل يبعثون الكهف أصحاب إن وقيل بعدها،
 من يخفى ال ما )٢(ثبت إن ذلك مع تلك بعد السورة هذه ذكر ففي ينزل حين

  )٣ (.ذلك غير وقيل )u( قومه من أنهم قيل ما ذلك ويقوى المناسبة،
  

 رة و رة ط  

 ذكر لما سبحانه أنه )٤(الجالل ذكره ما على الترتيب ووجه": قال اآللوسي  
 زكريا كقصة مبسوط ضهاوبع )( األنبياء من عدة قصص مريم سورة في

 )u( إبراهيم كقصة واإليجاز البسط بين وبعضها ،)( وعيسى ويحيى
 إجماال )( النبيين بقية إلى وأشار )u( موسى كقصة مجمل موجز وبعضها

                                                             
  .١٢٦: ، البرهان١٥/١٩٩:  روح المعاني (١)
  . لم أجد لهذا الكالم أثرا في مظانه (٢)
  .١٢٨: ، البرهان١٦/٥٧: ح المعانيوهو قيل ال دليل عليه، رو:  قلت (٣)
  .١١٦:  أسرار ترتيب القرآن (٤)
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ـ  أجملها التي )u( موسى قصة شرح السورة هذه في  ـوعال جلـ  ذكر
  ـ وتعالى تباركـ  طهاوبس ،االستيعاب غاية سبحانه فاستوعبها هناك  ـتعالى
 في وقع الذي )u( آدم قصة تفصيل إلىـ  شأنه عزـ  أشار ثم بسط أبلغ

 قصص بقية األنبياء سورة في  ـجالله جل  ـأورد ثم اسمه ذكر مجرد مريم
 وذي واليسع وأيوب وسليمان وداود ولوط كنوح مريم في قصته يذكر لم من

 وجيزة إشارة قصته ذكرت من قصة إلى فيها وأشير ،)( النون وذي الكفل
 كالمتقابلتين السورتان لتكون مريم تلو وذكرت. وإسماعيل وهارون كموسى
 يذكر ولم قومه مع به يتعلق فيما التام البسط )u( إبراهيم قصة فيها وبسطت

 ومع إشارة قومه مع حاله ذكر مريم سورة في أنه كما إشارة إال أبيه مع حاله
 االفتتاح في مريم وسورة السورة هذه اشتراك ذكر ام إلى وينضم مبسوطا، أبيه

 )( الرسول بلسان القرآن تيسير هناك ذكر سبحانه أنه و المقطعة، بالحروف
     تأكيد من نوع فيه ما هنا تعالى وذكر المعاندين وإنذار المتقين بتبشير معلال
  )١ (.ذلك

                                                             
  .١٦/١٤٧:  روح المعاني (١)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٢٩ -

  طرة امء و  رة 

  ا ن ووا   )١(  

و  رة رة  اءما   

  )٢( "ووجه مناسبتها للسورة التى قبلها ظاهر" : قال اآللوسي  
  ن ورة ا رةا  

                                                             
 سبحانه أنه: "١١٠: ، وقال السيوطي في أسرار ترتيب القرآن ص١٧/٢:  روح المعاني (١)

 من سبقَتْ كَلمةٌ ولَوال{: قبله وقال ،"١٣٥: طه"} فَتَربصوا متَربص كُلٌّ قُْل{: قال لما
كبٍل ِإلَى رى َأجمس{: هذه مطلع في قال".١٢٩: طه"} مبِللنَّاسِ اقْتَر مهابسح { "

 وال{: هناك لقوله مناسبة أيضا المنتظر، وفيه األمل ودنو األجل، قرب إلى إشارة
ندتَم كنَييا ِإلَى عنَا متَّعم ا بِهاجوَأز منْهالساعة قرب اآلية، فإن" ١٣١: هط"} م 

 في ورد ولهذا والفناء؛ الزوال من لدنوها الدنيا؛ الحياة ٣هذه عن اإلعراض يقتضي
: فقال عنها؟ )e( النبي سألت هال: الصحابة لبعض قيل نزلت لما أنها: الحديث

 عامر عن دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجه".الدنيا عن أذهلتنا سورة اليوم نزلت"
 السيوطي ذكر كما الحلية، في نعيم وأبو مردويه ابن وأخرجه ،"٣٢٧/ ٢٥ "يعةرب بن
 قوله  فيt)( هريرة أبي عن: وفيه" ٦١٥/ ٥ "بالمأثور التفسير في المنثور الدر في

 وذكره الدنيا، أمر عن" ١"} معرِضون غَفْلَة في وهم حسابهم ِللنَّاسِ اقْتَرب{: تعالى
" ٣٩٦/ ٣ "القدير فتح في الشوكاني وكذلك" ١٧٣ ،١٧٢/ ٣ "تفسيره في كثير ابن

  .ربيعة بن عامر عن كلهم
 بسورة اتصالها وجه: " ١١١قال السيوطي في األسرار ص. ١٤/٩٠:  روح المعاني (٢)

 شَاخصةٌ هي فَِإذَا الْحقُّ الْوعد واقْتَرب{: قوله في الساعة بوصف ختمها أنه: األنبياء
َأبارص ينوا الَّذ{: فقال بذلك، هذه وافتتح ،}٩٧: األنبياء{"} كَفَرلَةَ ِإنلْزز ةاعالس 

ءشَي ،يمظع موا ينَهوُل تَركُلُّ تَذْه ةعضرا ممتْ ععضَأر عتَضكُلُّ و ٍل ذَاتما حلَهمح 
  ".٢ ،١"} رىبِسكَا هم وما سكَارى النَّاس وتَرى
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 خاطب تعالى ألنه ظاهرة قبلها السورة آلخر ومناسبتها": قال اآللوسي  
: الحج [}تُفْلحون لَعلَّكُم...اركَعوا آمنُوا ذينالَّ َأيها يا{: سبحانه بقوله المؤمنين

. ١: المؤمنون[ }الْمْؤمنُون َأفْلَح قَد{: قائال عز فقال ذلك يحقق أن فناسب] ٧٧
١( ]٢٢(  

  
  ا رة  ار و  رة

 لَّذينوا{ فيها قال لما سبحانه أنه المؤمنين بسورة اتصالها ووجه" : قال اآللوسي
مه وجِهِمِلفُر ظُونمن فرجه يحفظ لم من أحكام هذه في ذكر] ٥: المؤمنون [}حاف 

 بغض واألمر ،اإلفك وقصة ،القذف شأن من بذلك اتصل وما ،والزاني الزانية
 فيها وأمر النظر أجل من جعل إنما الذي واالستئذان الزنا داعية هو الذي البصر

 عن ونهى ،باالستعفاف النكاح على يقدر لم من وأمر ،للفرج حفظا باإلنكاح
 تقدم فيما ذكر لما تعالى إنه: ذلك في الطبرسي وقال .الزنا على الفتيات إكراه

 من جملة هاهنا  ـوعال جلـ  ذكر والنهي لألمر بل للعبث الخلق يخلق لم أنه
  )٢(أولى األول ولعل والنواهي األوامر

  
  رو  رة  ان رة ا

 متابعة وجوب السابقة السورة آخر في وعال جل ذكر ولما": قال اآللوسي  
 السورة هذه سبحانه افتتح المخالفين وحذر المتابعين ومدح r للرسول المؤمنين

 كثرة على أو وأفعاله وصفاته ذاته في سواه عما شأنه جل تعاليه على يدل بما
 اطماعا نذيرا للعالمين ليكون دهعب على الفرقان أنزل وأنه ودوامه تعالى خيره

                                                             
  .١٤/١١٠:  روح المعاني (١)
  .٧/١٢٢: ، مجمع البيان١٥/٨٠:  روح المعاني (٢)
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 في ما تأكيد من أيضا السورة هذه وفي ،شأنه جل عقابه من وتحذيرا خيره في
 نَزَل الَّذي تَبارك[: وتعالى تبارك فقال فيها ما )e( الرسول مدح من السابقة
قانلى الْفُرع هدبع كُونِلي ينيراً ِللْعالَم١ (]نَذ(  

  

  و رةنرة ا اءا  

 لبعض وتفصيل بسط على اشتمالها: قبلها بما اتصالها ووجه" : قال اآللوسي  
 كلتا افتتحت وقد فيها، ما )e( تسليته من ـ أيضاـ  وفيها قبل، فيما ذكر ما

  )٢ (.يخفى ال كما به المكذبين بإيعاد وختمتا الكريم القرآن مدح يفيد بما السورتين
  

 اءورة ا رة ا   

 سبحانه زاد حيث لها كالتتمة أنها قبلها بما اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 وقع وقد قبل هي مما أبسط )u( لوط قصة فيها وبسط وسليمان داود ذكر فيها
 لقوله كالتفصيل وذلك إلخ] ٧: النمل[}  ناراً آنَستُ ِإنِّي ِلَأهله موسى قاَل ِإذْ {فيها
] ٢١: الشعراء }الْمرسلين من وجعلَني حكْماً ربي ِلي فَوهب{: قبل فيما بحانهس

 وعلى ،تعالى اهللا من وكونه القرآن ذكر على السورتين من كل اشتمل وقد
  )٣ (ذلك غير إلى )e( تسليته

                                                             
  .١٣٦: ، البرهان١٨/٢٣٠:  روح المعاني (١)
  .١٩/١٥٤:  روح المعاني (٢)
 ، وقول١١٨: وأسرار ترتيب القرآن. ١٣٨: ، البرهان١٥٤، ١٩/٥٨:  روح المعاني (٣)

 الشعراء في فهي للواقع، مخالف الشعراء في امنه أبسط هنا لوط قصة إن: المؤلف
 الخلقي االنحالل من إليه وصلوا ما أقصى بيان مع النمل في ذكرت ولكنها أطول؛

 النفي عليها يستحق جريمة الجنسي الشذوذ من لوط طهارة عدوا إذ العقلي؛ واالنتكاس
 في ال المعاني في البسط فلعل الشعراء، في التعليل هذا يرد ولم البالد، من

  . هـ محقق األسرار.أ.المقدار
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رة ا  رة ا  و  

 أجمل ما بعض شرح على اشتمالها اقبله لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 في حكى لما سبحانه إنه: السيوطي الجالل قال، )u( موسى أمر من فيه

 عمرِك من فينا ولَبِثْتَ وِليداً فينا نُربك َألَمu( :}( لموسى فرعون قول الشعراء
يننلْتَ سفَعو لَتَكي فَعلْتَ الَّتموسى قول إلى] ١٩ ،١٨: الشعراء [}فَع )u( :

: الشعراء [}الْمرسلين من وجعلَني حكْماً ربي ِلي فَوهب خفْتُكُم لَما منْكُم فَفَررتُ{
 }ناراً آنَستُ ِإنِّي{ ألهله )u( موسى قول طس في سبحانه حكى ثم .]٢١

 سبيل ىعل األمران وكان الفرار بعد الوقوع في هو الذي آخره إلى] ٧: النمل[
 في سبحانه أوجزه ما السورة هذه في وعال جل فبسط واإلجمال اإلشارة

 )U( فبدأ ،ترتيبهما حسب على فيهما أجمله ما شأنه تعالى وفصل السورتين
 بني أبناء وذبح فرعون علو من ذلك بسبب مصدرا له فرعون تربية بشرح

 الذبح من ليهع خوفا اليم في والدته عند )u( موسى إللقاء الموجب إسرائيل
 قتل أجله من الذي السبب إلى كبره إلى فيها وقع وما تربيته في القصة وبسط
 لفراره الموجب بذلك عليه النم إلى فعل التي الفعلة وهي القبطي قتل إلى القبطي

 بأهله سار أن إلى بابنته وتزوجه )u( شعيب مع له وقع ما إلى مدين إلى
 له وقع ما إلى ،نارا آنست إني امكثوا لهأله فقال نارا الطور جانب من وآنس
 إلى ذلك استتبع وما ،رسوال إياه تعالى وبعثه جالله جل لربه المناجاة من فيها
 على معا السورتين في أجمل لما شارحة السورة هذه فكانت القصة آخر

 عن وتأخيرها هذه على طس تقديم من الحكمة وجه عرف وبذلك الترتيب،
 في سبحانه ذكر قد وأيضا ،النزول في وكذا المصحف في الذكر في الشعراء
 في شأنه جل وذكر ذكر، ما القيامة يوم بالسؤال الكفرة توبيخ من السابقة السورة

 الليل أمر من )U( ذكر وأيضا تقدم، مما وأكثر أبسط هو ما ذلك من هذه



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٣٣ -

: اأيض المناسبة وجه في يقال وقد هناك، منه سبحانه ذكره ما فوق هنا والنهار
 لوط وقوم صالح قوم المهلكين من بعض أحوال السورة تلك في فصل تعالى إنه

 اآليات،] ٥٨: القصص [}قَرية من َأهلَكْنا وكَم{: تعالى قوله في هنا وأجمل
 بالسيئة جاء من وحال بالحسنة جاء من حال هناك الجملة في بسط وأيضا
 جاء ومن منْها خَير فَلَه بِالْحسنَة جاء من {: تعالى قال حيث هنا سبحانه وأوجز
َئةيى فَال بِالسزجي ينلُوا الَّذمع ئاتيكانُوا ما ِإلَّا الس لُونمع٨٤: القصص [}ي [

 كب اآلخرين حال ومن الفزع من أمنهم األولين حال من )U( يذكر فلم
  )١ (.لللمتأم يظهر مما ذلك غير إلى النار في وجوههم

  
رة ا ترة ا  و  

 في أخبر تعالى أنه قبلها بما اتصالها وجه في الجالل ذكر": قال اآللوسي  
 شيعاً َأهلَها وجعَل الَْأرضِ في عال{ أنه فرعون عن السابقة السورة أول

 وافتتح] ٤: القصص[ }نساءهم ييويستَح َأبناءهم يذَبح منْهم طاِئفَةً يستَضعفُ
 ما دون بعذاب اإليمان على وعذبوهم الكفار فتنهم الذين المؤمنين بذكر هذه

 على وحثا قبلهم لمن وقع بما لهم تسلية بكثير إسرائيل بني فرعون به عذب
 كان لما يضاوأ] ٣: العنكبوت [}قَبلهِم من الَّذين فَتَنَّا ولَقَد{: هنا قيل ولذا الصبر،

 الَّذي ِإن{: تعالى قوله في: أي )e( النبي هجرة إلى اإلشارة األولى خاتمة في
ضفَر كلَيع آنالْقُر كِإلى لَراد عادوفي األقوال، بعض على] ٨٥: القصص[ }م 

                                                             
  .١٤٤: ، البرهان١٢٢: ، أسرار ترتيب القرآن٢٠/٤٢:  روح المعاني (١)

  



  اي اي    /ار
 

 - ٣٤ -

 ِإن آمنُوا الَّذين عبادي يا{: تعالى بقوله المؤمنين هجرة إلى اإلشارة هذه خاتمة
  )١ (.تتاليهما ناسب] ٥٦: العنكبوت[}واسعةٌ َأرضي

  
   رة او رة ات

 الجالل قاله ما على السابقة بالسورة اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
} سبلَنا لَنَهدينَّهم فينا جاهدوا والَّذين{: تعالى بقوله ختمت أنها )٢(السيوطي

 والنصر بالغلبة الكتاب أهل من غلب من بوعد هذه افتتحتو] ٦٩: العنكبوت[
 قبل لهم وقع ما يضرهم وال فيه الجهاد ألهل الدولة وأن ،بذلك المؤمنين وفرح
 قتال أن يخفى وال -بألم -االفتتاح في قبلها لما آخيهات مع هذا هزيمة، من ذلك
 وقف ومن ،المناسبة تضعف وبذلك )U( اهللا في المجاهدة من ليس الكتاب أهل
 نصرة متضمنا السورة هذه به افتتحت ما أن له ظهر النزول سبب أخبار على

 تعالى اهللا في مجاهدين يزالوا لم وهم المشركين أعدائهم شماتة بدفع المؤمنين
 في وهذا النزول، عند بالسيف جهادهم عدم يضر وال )U( ولوجهه وألجله

  )٣ (.فتأمل الجالل ذكره الذي الوجه من أرى فيما أوجه المناسبة
  

ورة ا ن رة   

 قال أنهـ  أيضا  ـفيه ما على قبلها لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
] ٥٨: الروم[}مثٍَل كُلِّ من الْقُرآنِ هذَا في ِللنَّاسِ ضربنا ولَقَد{: قبل فيما تعالى

                                                             
  .١٢٠: ، وأسرار ترتيب السور٢٠/١٣٢:  روح المعاني (١)
  .١٢٤:  أسرار ترتيب السور (٢)
علة ، ورأي اآللوسي له وجاهته عن رأي السيوطي لتعليله بال.٢١/١٦:  روح المعاني (٣)

  .المذكورة



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٣٥ -

 جِْئتَهم ولَِئن{ قبلها ما آخر يف كان وأنه السورة، هذه مفتتح في ذلك إلى وأشار
ةِإذا{ وفيها] ٥٨: الروم [}بِآيتُتْلى و هلَيلَّى آياتُنا عتَكْبِراً وسوقال] ٧: لقمان[} م 

 -االفتتاح في المؤاخاة مع قبلها بما اتصالها في لي ظهر )١(: السيوطي الجالل
 ويْؤتُون الصالةَ يقيمون الَّذين ينِللْمحسن ورحمةً هدى{: تعالى قوله إن بألم

: قبل فيما تعالى بقوله متعلق] ٤٣: لقمان [}يوقنُون هم بِالْآخرة وهم الزكاةَ
: الروم [}الْبعث يومِ ِإلى اللَّه كتابِ في لَبِثْتُم لَقَد والِْإيمان الْعلْم ُأوتُوا الَّذين وقاَل{

 وأيضا ذكر، بما الموصوفون المحسنون وهم باآلخرة إيقانهم عين فهذا آليةا] ٥٦
 روضة في{ السابقة في وذكر، الخلق وابتداء اآليات من جملة السورتين كلتا ففي

ونربح{ هنا وذكر بالسماع فسر وقد] ١٥: الروم [}ينمالنَّاسِ و نشْتَرِي مي ولَه 
يثداالتصال في وأقول، "المالهي وآالت بالغناء فسر وقد] ٦: لقمان [}الْح 

 وهو يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُؤا الَّذي وهو{: تعالى قوله تقدم فيما ذكر قد إنه: أيضا
نوَأه هلَيما[: سبحانه قوله وهنا] ٢٧: الروم [}ع ال خَلْقُكُمو ثُكُمعكَنَفْسٍ ِإلَّا ب 
ةدبقوله هنا ذلك وقرر البعث سهولة يفيد وكالهما] ٢٨: لقمان []واح )U( 
 مس وِإذا {: تعالى قوله هناك سبحانه وذكر ]ٌبصير سميع اللَّه ِإن[: قائال

النَّاس را ضوعد مهبر يبِيننم هِإلَي ِإذا ثُم مَأذاقَه نْهةً ممحفَرِيقٌ ِإذا ر منْهم 
 دعوا كَالظُّلَِل موج غَشيهم وِإذا{: هنا )U( وقال] ٣٣: الروم [}يشْرِكُون ربهِمبِ

اللَّه ينصخْلم لَه ينا الدفَلَم ماهِإلَى نَج رالْب منْهفَم دقْتَصفذكر] ٣٢: لقمان [}م 
  .ذلك غير إلى األخرى في يذكره لم قسما اآليتين من كل في سبحانه
 مغلوبية فيها ذكر األولى السورة إن حيث من االتصال هذا ألطف وما  
 الدنيا ملوك من عظيمين ملكين بين المحاربة على المبنيتين وغلبتهم الروم
 دنيا على يحارب ال الحكيم فإن الحكمة مقتضى عن بذلك وخرج عليها تحاربا

                                                             
  .١٢٥:  أسرار ترتيب القرآن (١)



  اي اي    /ار
 

 - ٣٦ -

 على مملوك عبد قصة فيها كرذ وهذه ،بعوضة جناح تعالى اهللا عند تعدل ال دنية
 أوصى إليها ملتفت وال بها مكترث غير الدنيا في زاهد حكيم األقوال من كثير
 ال ما التقابل من األمرين وبين والمسالمة الصبر ويقتضي المحاربة يأبى بما ابنه

  )١ (.يخفى
  

  و  رة اة رة ن

 لما)٢( البحر وفي األلوهية، دالئل ىعل كل اشتمال قبلها لما مناسبتها ووجه  
  ـوعال جّلـ  ذكر ثم ،األول األصل وهو ،التوحيد دالئل قبل فيما سبحانه ذكر

 بدء فيـ  تعالىـ  ذكر السورة به شأنه جل وختم ،الثاني األصل وهو المعاد
 وجه في: )٣( السيوطي الجالل وقال النبوة وهو الثالث األصل السورة هذه

 ما خاتمة في ذكرت التي الخمسة الغيب لمفاتيح شرح إنها: بلهاق بما االتصال
 }تَعدون مما سنَة َألْفَ مقْداره كان يومٍ في ِإلَيه يعرج ثُم{: تعالى فقوله قبل،

 ولذلك] ٣٤: لقمان[}  الساعة علْم عنْده اللَّه ِإن{: تعالى قوله شرح] ٥: السجدة[
 َأولَم{: تعالى وقوله] ٦: السجدة[ }والشَّهادة الْغَيبِ عاِلم{: سبحانه قولهب عقب
: سبحانه قوله شرح] ٧: السجدة[} الْجرزِ الَْأرضِ ِإلَى الْماء نَسوقُ َأنَّا يروا

 }لَقَهخَ شَيء كُلَّ َأحسن الَّذي{: وتعالى تبارك وقوله] ٣٤: لقمان[}الْغَيثَ وينَزُل{
] ٣٤: لقمان [}الَْأرحامِ في ما ويعلَم{: جالله جل قوله شرح اآليات] ٧: السجدة[

 لَآتَينا شْئنا ولَو{] ٥: السجدة [}الَْأرضِ ِإلَى السماء من الَْأمر يدبرU( :}( وقوله
 تَكْسب ماذا فْسنَ تَدرِي وما{: تعالى قوله شرح] ١٣: السجدة [}هداها نَفْسٍ كُلَّ

                                                             
    .٢١/٦٥:  روح المعاني (١)
  .٧/١٩٦:  البحر المحيط (٢)
  .١٢٥:  أسرار ترتيب القرآن (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٣٧ -

: تعالى قوله إلى] ١٠: السجدة [}الَْأرضِ في ضلَلْنا َأِإذا{: وعال جّل وقوله }غَداً
] ١١: السجدة [}تُرجعون ربكُم ِإلى ثُم بِكُم وكَِّل الَّذي الْموت ملَك يتَوفَّاكُم قُْل{

  "] ٣٤: لقمان [}تَموتُ َأرضٍ بَِأي نَفْس تَدرِي وما{: سبحانه قوله شرح
  

  و  رة ااب رة اة

 )١(السيوطي الجالل قال ما على قبلها بما اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 عن باإلعراض r النبي بأمر ختمت تلك فإن تلك ومقطع هذه مطلع تشابه

 الكافرين طاعة وعدم بالتقوى )( بأمره بدأت وهذه عذابهم وانتظار الكافرين
 اللَّه بِسمِ[: )( قال حيث )U( عليه والتوكل إليه أوحى ما واتباع والمنافقين

  )٢( ]اللَّه اتَّق النَّبِي َأيها يا الرحيمِ الرحمنِ
  

   رة  رة ااب

 اهللا على أجريت التي الصفات أن قبلها بما اتصالها ووجه" : قال اآللوسي  
: تعالى قوله من قبل ما مختتم في التي الحكم يناسب مما مفتتحها في تعالى
]ذِّبعِلي اللَّه ينقنافالْم قاتنافالْمإلخ] ٧٣: األحزاب []و.  

 االستهزاء جهة على الساعة عن الكفار سؤال إلى تقدم فيما أشير قد وأيضا  
 وجه أتم على بالمعاد قولي بمن والطعن صريحا إنكارها عنهم حكي قد وهاهنا
 أبا أن نزولها سبب أن )٣( البحر وفي هناك، يذكر لم ما بذلك يتعلق مما وذكر
 والْمشْرِكين والْمنافقات الْمنافقين اللَّه ِليعذِّب{ سمعوا لما مكة لكفار قال سفيان

                                                             
  .١٢٦:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .٧/٢٥٧:  البحر (٢)
  .١٢٦:  أسرار ترتيب القرآن (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٣٨ -

شْرِكاتالْموالالت بالبعث ناويتخوف نموت أن بعد بالعذاب يتوعدنا محمدا كأن }و 
 وربي بلى محمد يا قل: تعالى اهللا فقال نبعث وال أبدا الساعة تأتينا ال والعزى
 المناسبة ظهرت هذا ومن وتخويف، لهم تهديد السورة وباقي مقاتل قاله لتبعثن

  )١ (.انتهى قبلها والتي السورة هذه بين
  

 رة ط رة   

 المتقدمة السورة آخر في ذكر لما )U( أنه )٢(البحر في ما على والمناسبة  
 المؤمنين على تعين العذاب منازل وإنزالهم المؤمنين أعداء المشركين هالك
 والْحمد ظَلَموا الَّذين الْقَومِ دابِر فَقُطع{: تعالى قوله في كما وشكره تعالى حمده

ِللَّه بر يناالفتتاح في السورتين تواخي ذلك إلى وينضم] ٤٥: األنعام [}الْعالَم 
  )٣ (.ذلك وغير المقدار في وتقاربهما بالحمد

  
ط رة  رة   

 في ذكر لما أنه )٤(السيوطي الجالل قاله ما على قبلها بما اتصالها ووجهه  
 وَأقْسموا{: تعالى وقوله} النَّذير وجاءكُم{: سبحانه قوله] ٤٢ ،٣٧: فاطر [سورة
بِاللَّه دهج هِممانَأي لَِئن مهجاء يرا{: سبحانه قوله إلى}نَذفَلَم مهجاء يروأريد }نَذ 

 صحة على باإلقسام السورة هذه افتتح، وكذبوه عنه أعرضوا وقد )e( محمد به
 سبحانه وقال ،آباؤهم أنذر ما قوما لينذر مستقيم صراط على وأنه )( رسالته

                                                             
  .٢٢/١٠٢:  روح المعاني (١)
  .٧/٢٥٧:  البحر (٢)
  .٢٢/١٦١: ح المعانيرو (٣)
  .١٢٧:  أسرار ترتيب القرآن (٤)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٣٩ -

 السورة هذه وفي ِلَأجٍل يجرِي كُلٌّ والْقَمر الشَّمس وسخَّر{] ١٣: فاطر [في
سالشَّمرِي وتَج تَقَرسلَها ِلم. ..رالْقَمو ناهرنازَِل قَدذلك غير إلى] ٣٨: يس[}  م 

  )١ (.فتأمل أيضا )e(  بغيره النذير تفسير على يتم المناسبة أمر أن يخفى وال
  

  ة ات رة   ر

 السورة في تعالى قوله في إهالكها إلى المشار القرون أحوال تفصيل وفيها  
       }يرجِعون ال ِإلَيهِم َأنَّهم الْقُرونِ من قَبلَهم َأهلَكْنا كَم يروا َألَم{ المتقدمة

 يوم لكافرينا أعدائهم وأحوال المؤمنين أحوال تفصيل من وفيها] ٣١: يس[
 يتعلق مما شيء فيها وذكر ذلك، من السورة تلك في لما كاإليضاح هو ما القيامة

 وفي. بعدها ذكرت ذكر ما ولمجموع تقدم، فيما يذكر لم بالكواكب
 المعاد ذكر لما تعالى أنه يس سورة آلخر السورة هذه أول مناسبة.)٢(البحر

 بشيء إرادته تعلقت إذا وأنه هممنشؤ هو وأنه الموتى إحياء على سبحانه وقدرته
 وإعداما إيجادا اإلرادة به تعلقت ما يتم ال إذ سبحانه وحدانيته هنا )U( ذكر كان
 اللَّه ِإلَّا آِلهةٌ فيهِما كان لَو{: تعالى قوله إليه يشير كما واحدا المريد بكون إال

  .)٣ (]٢٢: األنبياء[ }لَفَسدتا
  

رة ا رة ص  ت  

 يذكر لم ما فيها ذكر إنه حيث من قبلها لما كالمتممة وهي" : قال اآللوسي  
 الكفار عن قبل فيما سبحانه ذكر ولما وسليمان، كداود )( األنبياء من تلك في

: الصافات [}الْمخْلَصين اللَّه عباد لَكُنَّا الَْأوِلين من ذكْراً عنْدنا َأن لَو{ قالوا أنهم
                                                             

  ٢٢/٢١٠:  روح المعاني (١)
  .٧/٣٥١:  البحر (٢)
  .٢٣/٦٤:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٤٠ -

 الذكر ذي بالقرآن السورة هذه في )U( بدأ جاءهم لما بالذكر كفروا وأنهم] ١٦٩
  .)١ (."فيه ما المناسبة من ذلك وفي كفرهم من هناك أجمل ما وفصل

  
   رة ا رة ص

 ِإن{: هناك سبحانه قال نهأ صاد بأخر أولها اتصال ووجه": قال اآللوسي  
والِإ ه كْري ذِللْعالَمتابِ تَنْزِيُل{ هنا شأنه جل وقال] ٨٧: ص [}نالْك نم اللَّه{ 

 ثم ،الكالم يتنافر لم البسملة أسقطت لو بحيث االلتئام كمال ذلك وفي] ١: الزمر[
 زوجه خلق قصة هذه صدر في وذكر آدم خلق قصة ص آخر ذكر تعالى إنه
 ثم ،خلق بعد من خلقا أمهاتهم بطون في خلقهم وذكر منه كلهم الناس وخلق منه
 بقوله وختم ،والنار والجنة والحساب القيامة سبحانه ذكر ثم ،ميتون أنهم ذكر

 فذكر] ٧٥: الزمر[} الْعالَمين رب ِللَّه الْحمد وقيَل بِالْحقِّ بينَهم وقُضي{: سبحانه
 )u( آدم بخلق متصال المعاد آخر إلى المبدأ من الخلق أحوال شأنه جل

  )٢(" قبلها السورة في لمذكورا
  

رة ا  رة لا و  

 سبحانه ذكر لما تعالى أنه: الزمر آلخر أولها مناسبة ووجه": قال اآللوسي  
 تعالى أنه هنا  ـوعال جلـ  ذكر ،المؤمن وحال الكافر حال إليه يؤول ما هناك
 عما واإلقالع، اإليمان إلى للكافر استدعاء ذلك ليكون ؛التوب وقابل الذنب غافر

 كل في ذكر أنه فيها ويكفي المناسبة، من أوجه أنفسهما السورتين وبين فيه، هو

                                                             
  ٢٣/٦٠٢:  روح المعاني (١)
  .٢٣/٢٣٢:  روح المعاني (٢)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٤١ -

 ذكر، ما النار وفي المحشر في وهم فيه الكفرة وأحوال القيامة يوم أحوال من
  .تلك في منه يفصل لم ما ذلك من هذه في فصل وقد

 المطالع تواخي الزمر لسورة السبع الحواميم إيالء وجه)١( الدرر تناسق وفي  
 وتلك حم الزمر أول مسعود ابن مصحف وفي. الكتاب بتنزيل االفتتاح في

 وبذكر -بحم -االفتتاح في الشتراكها ترتبت الحواميم إن ثم جليلة، مناسبة
 الزمر عقب نزلت أنها زيد بن وجابر عباس ابن عن ورد بل مكية وأنها الكتاب

  )٢(المصحف في كترتيبها متتاليات
  

 رة  رة  و  

 في يسيروا َأفَلَم{ قبل ذكر سبحانه أنه قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
 جلـ  وذكر لقريش وتقريعا تهديدا متضمنا ذلك وكان إلخ] ٨٢: غافر[} الَْأرضِ

 قوله في بالخطاب وخصهم لهم والتقريع التهديد من آخر نوعا هناـ  شأنه
: فصلت [}وثَمود عاد صاعقَة مثَْل صاعقَةً َأنْذَرتُكُم فَقُْل َأعرضوا فَِإن{: الىتع

 َأفَلَم{: تعالى قوله في لما بيان نوع وفيه ،إهالكهم كيفية سبحانه بين ثم] ١٣
  .)٣(اآلية}  يسيروا

  

                                                             
  .١٢٩:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .٢٤/٣٩:  روح المعاني (٢)
  .٢٤/٩٤:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٤٢ -

 رة رىرة ا  و  

 ذكر على كل اشتمال قبلها السورة آلخر أولها ومناسبة": قال اآللوسي  
  )١ (.)e( النبي وتسلية فيه الكفرة طعن وذب القرآن

  
   رة اف  رة ارى

  )٢ (.ظاهر قبلها ما لمختتم مفتتحها مناسبة ووجه": قال اآللوسي  
  

   رة ان رة اف

 بالوعيد قبل ما ختم )U( أنه قبلها لما مناسبتها ووجه": اآللوسي قال  
 الرسول قول هناك سبحانه وذكر ،الشديد اإلنذار من بشيء هذه وافتتح والتهديد
r :}يا بر ِإن هُؤالء مال قَو نُونْؤمحكي فيما نظيره وهنا] ٨٨: الزخرف [}ي 

 ومقَ هُؤالء َأن ربه فَدعا{ تعالى بقوله والسالم الصالة عليهما موسى أخيه عن
ونرِمج{ تقدم فيما ذكر وأيضا] ٢٢: الدخان [}مفَحفَاص منْهقُْل عو المس{ 

 َأن وربكُم بِربي عذْتُ ِإنِّي{ )u( موسى عن سبحانه وحكى] ٨٩: الزخرف[
                                                             

  .٧/٥٠٧: ، البحر المحيط٢٥/١٠: ح المعاني رو (١)
لم ختمت سورة الشورى بما يتعلق . ٨/٢٠: ، البحر المحيط٢٥/٦٣:  روح المعاني (٢)

 كُنْتَ ما َأمرِنَا من روحا ِإلَيك َأوحينَا وكَذَِلك[: بالقرآن الكريم من خالل قوله تعالى
 وِإنَّك عبادنَا من نَشَاء من بِه نَهدي نُورا جعلْنَاه ولَكن الِْإيمان ولَا الْكتَاب ما تَدرِي
 في وما السماوات في ما لَه الَّذي اللَّه صراط) ٥٢ (مستَقيمٍ صراط ِإلَى لَتَهدي
ديث ـ أيضا ـ عن  افتتحت الزخرف بالح] )٥٣ (الُْأمور تَصير اللَّه ِإلَى َألَا الَْأرضِ

 لَعلَّكُم عربِيا قُرآنًا جعلْنَاه  ِإنَّا)٢ (الْمبِينِ  والْكتَابِ)١ (حم: "القرآن العظيم فقال تعالى
لُونق٣ (تَع (ِإنَّهي وف تَابِ ُأمنَا الْكيلَد يللَع يمكح) من هنا كان الظهور في " )٤

  .وال غموضالمناسبة ظهورا ال لبس فيه 



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٤٣ -

 من قريب وهو] ٢١ ،٢٠: الدخان [}فَاعتَزِلُونِ ِلي تُْؤمنُوا لَم وِإن تَرجمونِ
  )١(ذلك غير ىإل قريب

  
   رة ا رة ان

  )٢ (.الوضوح غاية في قبلها ما آلخر أولها ومناسبة": اآللوسي قال  
  

رة ا فرة ا   

 بـذكر  قبلهـا  التي السورة ختم لما تعالى أنه اتصالها ووجه": اآللوسي قال  
 من الكفر ألهل بالتوبيخ ثم التوحيدب هذه افتتح ،والوعيد أهل الشرك  وذم التوحيد
 الْعزِيـزِ  اللَّـه  مـن  الْكتابِ تَنْزِيُل حم الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ: )U( فقال العبيد
  )٣(الْحكيمِ

  
   رة  رة اف

 واتصاله قبلها السورة بآخر أولها ارتباط قوة يخفى وال": اآللوسي قال  
 فيه تنافر ال واحدا متصال لكانا البسملة البين من سقطت لو بحيث وتالحمه

  )٤(بعض بعنق بعضه آخذا الواحدة كاآلية

                                                             
  .٢٥/١١٠:  روح المعاني (١)
ووضوحه يكمن في ختم السابقة .٨/٤٣: ، البحر المحيط٢٥/١٣٨:  روح المعاني (٢)

  .بالحديث عن القرآن وهذه باالستفتاح فيها بالحديث عنه أيضا
  .٨/٥٤: ، البحر المحيط٢٦/٤:  روح المعاني (٣)
  .لكافرين في المختتم والمفتتححيث الحديث عن الكفر وا. ٢٦/٣٦:  روح المعاني (٤)



  اي اي    /ار
 

 - ٤٤ -

 رة رة ا r  

 مرتب النصر بمعنى الفتح ألن ؛هنا وضعها حسن يخفى وال": اآللوسي قال  
 فيه، ما كينوالمشر والمنافقين المخلصين المؤمنين ذكر من كل وفي القتال، على
 وذكرت المغفرة، وقوع هنا وذكر باالستغفار األمر األول في أيضا ذكر وقد

 أشهر على بناء التقوى بكلمة عنها وكني الشريف بلفظها هناك الطيبة الكلمة
 تقدم لما أنه قبلها لما مناسبتها وجه )٢( البحر وفي. )١(ذلك غير إلى فيها، األقوال
]ِإنا ولَّورسوله سبحانه أخبر قريش لكفار خطاب وهو اآلية] ٣٨: دمحم []تَتَو 
)e( بمكة كان من كل وأمن االستبدال حصل الفتح بهذا وأنه العظيم بالفتح 

  )٣( إيمان دار وصارت
  

رة ا اترة ا   

 ومشتملتين ،مدنيتين لكونهما ؛قبلها ما مع تواخيها يخفى وال" : قال اآللوسي  
 آمنوا بالذين ختمت وتلك البغاة، قتال فيها وهذه الكفار قتال فيها تلكو،أحكام على
 ،مطلعها خصوصا )e( له تشريفات تضمنت وتلك آمنوا، بالذين افتتحت وهذه
 مناسبتها)٤( البحر وفي ،)( له التشريف من أنواع مطلعها في أيضا وهذه
: سبحانه قال مث وأصحابه )e( اهللا رسول ذكر )U( ألنه ؛ظاهر قبلها ما آلخر

}دعو اللَّه يننُوا الَّذلُوا آممعو اِلحاتمن صدر فربما إلخ] ٢٩: الفتح [}الص 
 وعال جل فقال عنه ينهى أن ينبغي مما شيء بعض الصالحات عامل المؤمن

                                                             
  .٢٦/١١٨:  روح المعاني (١)
  .٨/٨٨:  البحر (٢)
  .٢٦/٨٤:  روح المعاني (٣)
  .٨/١٥٠:  البحر (٤)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٤٥ -

 ال نُواآم الَّذين َأيها يا الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ {لهم وتهذيبا للمؤمنين تعليما
  )١(}ورسوِله اللَّه يديِ بين تُقَدموا

    

   رة ق رة اات

 لم األعراب أولئك إيمان أن إلى السابقة السورة آخر في سبحانه أشار ولما  
 السورة هذه )U( افتتح البعث وإنكار النبوة إنكار ذلك ويتضمن حقا إيمانا يكن
  )٢(بذلك يتعلق بما

  

رة ق تاررة ا   

 واشتملت البعث بذكر ختمت لما أنهما »ق «لسورة ومناسبتها": اآللوسي قال  
 ما أن على باإلقسام هذه افتتحت ذلك وغير والنار والجنة الجزاء ذكر على

 من كثير إهالك هناك ذكر قد وأنه لواقع، الجزاء وأن لصادق، ذلك من وعدوا
 إلى التفصيل سبيل على بعضهم إهالك هنا كروذ اإلجمال، وجه على القرون

  .)٣(للمتأمل يظهر مما ذلك غير
  

   رة ار رة اارت

 المطلع في تشابههما الذاريات بعد وضعها وجه )٤(: السيوطي الجالل وقال
 صفة منهما كل مقطع وفي المتقين، حال صفة منهما كل مطلع في فإن ،والمقطع

  )٥ (الكفار حال
                                                             

  .٨/١٢٠: ، البحر٢٦/١٣١،١٧٠:  روح المعاني (١)
  .٨/١٢٠: ، البحر المحيط٢٦/١٣١:  روح المعاني (٢)
  .٢٧/٢:  روح المعاني (٣)
  .١٢٣ : أسرار ترتيب القرآن (٤)
  .٢٧/٢٦:  روح المعاني (٥)



  اي اي    /ار
 

 - ٤٦ -

ررة ا رة ا   

 بقوله ختمت الطور فإن ؛قبلها لما المناسبة شديدة وهي": اآللوسي قال  
 »والنجم«: سبحانه بقوله هذه وافتتحت] ٤٩: الطور [}النُّجومِ ِإدبار{: تعالى
 والشعر التقول من )e( إليه نسبوه فيما الكفرة رد يؤكد ما مفتتحها في وأيضا

 محمدا إن: المشركين قول نزولها سبب أن )١( حيان أبو وذكر ون،والجن والكهانة
)e( السيوطي الجالل وذكر القرآن، يختلق)فيها الطور أن مناسبتها وجه في )٢ 

 قوله في اليهود ذرية ذكر فيها وهذه ،آلبائهم تبع وأنهم المؤمنين ذرية ذكر
 }ُأمهاتكُم بطُونِ في َأجِنَّةٌ َأنْتُم وِإذْ َأرضِالْ من َأنْشََأكُم ِإذْ بِكُم َأعلَم هو{: تعالى

  اآلية] ٣٢: النجم[
: قال «األنصاري الحارث بن ثابت عن حاتم أبي وابن المنذر ابن أخرج فقد  
: فقال r النبي ذلك فبلغ صديق هو: قالوا صغير صبي لهم هلك إذا اليهود كانت
 اهللا فأنزل سعيد أو شقي أنه إال أمها بطن في اهللا يخلقها نسمة من ما يهود كذبت
  )٣(»كلها اآلية } بِكُم َأعلَم هو{ ذلك عند تعالى

                                                             
  .٨/١٥٧:  البحر (١)
  .١٣٣:  أسرار ترتيب القرآن (٢)
 َأسبابِ «في كَما ِللْيهود موجه غَير هو: "  قال ابن عاشور عن هذه الرواية ما نصه (٣)

. الَْأنْصارِي حارِث بنِ ثَابِت عن ةَلَهِيع بن اللَّه وَأصلُه ِلعبد. وغَيرِه ِللْواحدي »النُّزوِل
 النَّبِيء ذَِلك فَبلَغَ صديقٌ، هو: يقُولُون صغير صبِي لَهم هلَك ِإذَا الْيهود كَانَت«: قَاَل
)e(تْ:  فَقَاَلبكَذ ،ودها يم نم ةما نَسخْلُقُهي ي اللَّهطْنِ فب هاِإلَّ ُأم َأنَّه يشَق َأو يدعس« ،

 الْقَطَّان ويحيى وكيع وتَركَه معينٍ ابن ضعفَه لَهِيعةَ بن اللَّه وعبد. الْآيةَ هذه اللَّه فََأنْزَل
نابو يدهقَاَل. مو بِيُل: الذَّهملَى الْعع ،هيفعلَّ: قُلْتُ تَضلَع دَأح اةوذَا ره يثدالْح لَم 

 هو: قَوِله بِعمومِ َأخْذًا )e( اللَّه رسوُل قَرَأها وِإنَّما الْآيةَ، هذه اللَّه فََأنْزَل: فَقَاَل يضبطُ
لَمَأع ِإذْ بِكُم َأنْشََأكُم نضِ مةً ِإلَخْ، الَْأرجح ،هِملَيِإلَّا عو فَِإن ةَالسةٌ وركِّيم ضالْخَوو عم 

ودها الْيِإنَّم كَان ينَةد٢٧/١٢٣التحرير  {.بِالْم{  



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٤٧ -

] ٢١: الطور[ }ذُريتَهم بِهِم َألْحقْنا{: المؤمنين في هناك قال لما تعالى وأنه  
 }سعى ما ِإلَّا ِللِْإنْسانِ لَيس وَأن{: الكبار في أو الكفار، في هنا سبحانه قال إلخ

 في بديع وجه وهذا: قال ثم الصغار، المؤمنين في دخل ما خالف] ٣٩: النجم[
 الصغار في }ذُريتَهم بِهِم َألْحقْنا{: تعالى قوله وكون ،التضاد وادي من المناسبة

  )١ (.بعيد غير سمعت كما المفسرون عليه يتفق لم
  

رة ا رة ا   

 قال فقد ظاهرة قبلها التي السورة آلخر أولها ناسبةوم": قال اآللوسي  
  : سبحانه
 وقال] ١: القمر [}الساعةُ اقْتَربت{ وهنا] ٥٧: النجم [}الْآزِفَةُ َأزِفَت{: ثم  

 التناسق حسن من السورتين هاتين توالي في ما يخفى ال: )٢(السيوطي الجالل
 هذه إن  ـوأيضا المالبسة، منـ  والقمر النجم، بين لما التسمية في للتناسب

 بعد وكالصافات الفرقان، بعد وكالشعراء األنعام، بعد كاألعراف  ـ تلك بعد
 وَأنَّه{: تعالى قوله في إهالكهم إلى المشار األمم ألحوال تفصيل أنها في -يس

لَكالُْأولى عاداً َأه ودثَمقى فَما وَأب مقَوسبحانه قوله إلى] ٥٠: النجم[} نُوحٍ و :
  )٣ (.]٥٣: النجم [}َأهوى والْمْؤتَفكَةَ{

                                                             
  .٢٧/٤٤:  روح المعاني (١)
  .١٣٣:  أسرار ترتيب القرآن (٢)
  .٢٧/٧٣:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٤٨ -

رة ا رة ا   

 أنه: )١(السيوطي الجالل قال ما على قبلها لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 }وَأمر َأدهى والساعةُ موعدهم الساعةُ بِل{ قيل ما آخر في سبحانه قال لما
 المتقين وحال] ٤٨: القمر [سقَر في المجرمين حال )U( وصف ثم] ٤٦: القمر[
 تفصيل أتم السورة هذه في اإلجمال هذا فصل] ٥٤: القمر [}ونَهرٍ جنَّات في{

 إلى واإلشارة الساعة، مرارة بوصف فبدأ اإلجمال في الوارد الترتيب على
 }بِسيماهم الْمجرِمون عرفُي{: سبحانه قال ولذا وأهلها، النار وصف ثم شدتها،

: هناك تعالى بقوله معنى التصاله نحوه أو الكافرون، يقل ولم] ٤١: الرحمن[
}ِإن ينرِمجفيهم تعالى قال ولذا،وأهلها الجنة وصف ثم] ٤٧: القمر[} الْم :       
}نِلمخافَ و قامم هبنَّتانِ رأو آمن، ولمن يقل ولم التقوى عين هو وذلك} ج 

 هذه أن ذكر بما ويعرف والمفصل التفصيل في األلفاظ لتتوافق نحوه أو أطاع،
 لما تعالى إنه: ذلك في )٢(حيان أبو وقال قبلها، السورة آلخر كالشرح السورة

 مليك عنْد ونَهرٍ جنَّات في{ المتقين ومقر سعر، في المجرمين مقر هناك ذكر
 ذكر ثم القدرة، وآثار الملك آيات من شيئا هنا سبحانه ذكر] ٥٤: القمر [}مقْتَدرٍ

 جهة على هناك ذكره كان إذ اإلسهاب جهة على الفريقين مقر وعال جل
 فكأن التنكير بصورة} مقْتَدرٍ مليك عنْد{: سبحانه قوله أبرز ولما االختصار،

 »الرحمن«: يلفق الجليلتين؟ الصفتين بهاتين المتصف من ويقول يسأل سائال
 وهو اإلرشاد في ماـ  أيضاـ  المناسبة وجه في يعتبر أن عندي واألولى إلخ،
 اهللا نقم ضروب من السالفة باألمم نزل ما السابقة السورة في عدد لما تعالى أنه
)U(، نواتعاظهم الناس لتذكر يسر قد القرآن أن منها ضرب كل عقيب وبي 

                                                             
  .١٣٤:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .٨/٨٨:  البحر (٢)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٤٩ -

 على أفاض ما الكريمة السورة هذه يف عدد ،ذلك عن إعراضهم عليهم ونعى
 أثر عليهم وأنكر واآلفاقية واألنفسية والدنيوية الدينية نعمه فنون من األنام كافة
  )١(تكرر إذ السكر من أحلى التكرار وهذا شكرها، بمواجب إخاللهم منها فن كل

  
رة ا ارة ا   

 وصف منهما كل في أن في متواخية الرحمن وسورة وهي": قال اآللوسي  
 العذاب تضمن أنه قبلها لما مناسبتها: )٢(البحر في وقال والنار، والجنة القيامة

 وجنتي المؤمنين بعض جنتي بين سبحانه وفاضل للمؤمنين، والنعيم للمجرمين
 ،مفضول ومؤمن فاضل ومؤمن كافر إلى بذلك المكلفون فانقسم منهم آخر بعض
 مشأمة وأصحاب ميمنة أصحاب كونهم من السورة ههذ ابتداء جاء هذا وعلى

 وقَعت ِإذا{: تعالى قوله اتصال إلى انظر )٣( األجلة بعض وقال وسابقين،
 وأنه] ٣٧: الرحمن [}السماء انْشَقَّت فَِإذَا{: سبحانه بقوله] ١٠: الواقعة [}الْواقعةُ
 األرض رج ذكر لىع الواقعة وفي السماء، انشقاق ذكر على الرحمن في اقتصر
 عكس وقد شيء، كل في فذكر واحدة سورة واتحادهما لتالزمهما السورتين فكأن

 فافتتح تلك أول في ما هذه آخر وفي تلك آخر في ما هذه أول في فذكر الترتيب
 خلق ثم النبات، ذكر ثم والقمر، الشمس ذكر ثم القرآن، بذكر الرحمن سورة في

 وهذه الجنة، صفة ثم النار، صفة ثم قيامة،ال يوم صفة ثم والجان، اإلنسان
 النبات، ثم اإلنسان، خلق ثم النار صفة ثم الجنة، صفة ثم القيامة، بذكر ابتداؤها

                                                             
  .٢٧/٧٣:  روح المعاني (١)
  .٨/٢٠٢: حر الب (٢)
  .١٣٥:  أسرار ترتيب القرآن (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٥٠ -

 هنا يذكر لم كما الرحمن في تذكر ولم النجوم ذكرت ثم النار، ثم الماء، ثم
  )١( لتلك كالمقابلة هذه فكانت الميزان ذكر ثم والقمر، الشمس

  
 اارة ا   

 وتلك التسبيح بذكر بدئت أنها -بالواقعة - اتصالها وجه" : قال اآللوسي  
 بِاسمِ فَسبح{: قيل فكأنه به لألمر العلة موقع واقعا أولها وكان به، باألمر ختمت

كبيمِ رظالسماوات في ما له سبح ألنه] ٥٢: الحاقة ،٩٦ ،٧٤: الواقعة [}الْع 
  )٢(واألرض

  
 رة ا دا  

 تعالى اهللا بفضل ختمت األولى أن قبلها لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 مطلع في كان لما: ذلك في )٣( األجلة بعض وقال ذلك، من هو بما هذه وافتتحت

 ما يعلَم{: سبحانه وقال والباطن، الظاهر ومنها الجليلة، تعالى صفاته ذكر األولى
جلي يضِ فما الَْأرو جخْرنْها يما منْزُِل وي نم ماءما السو جرعيها يف وهو 

كُمعم نما َأي المجادلة قول سمع وعال جل أنه بذكر هذه افتتح] ٤: الحديد [}كُنْتُم 
 ماجة وابن النسائي رواه فيما عائشة قالت ولهذا تعالى، إليه شكت التي

 جاءت لقد األصوات سمعه وسع الذي هللا الحمد«: نزلت حين قاتعلي والبخاري
 اهللا فأنزل تقول ما أسمع ما البيت ناحية في وأنا تكلمه )e( النبي إلى المجادلة

                                                             
  .٢٧/١٦٤:  روح المعاني (١)
  .٢٧/١٦٤:  روح المعاني (٢)
  .١٣٦:  أسرار ترتيب القرآن (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٥١ -

 َأن تَر َألَم{ ذلك بعد سبحانه وذكر ،)١(إلخ» ] ١: المجادلة []سمع قَد[ :تعالى
اللَّه لَمعي ما يف ماواتما السي وضِ فما الَْأر كُوني نوى منَج ِإلَّا ثَالثَة وه 

مه{: تعالى قوله إلجمال تفصيل وهي اآلية، }رابِعوهو كُمعم نما َأي وبذلك} كُنْتُم 
 -االفتتاح في تواخيهما مع والحشر الحديد بين بها الفصل في الحكمة تعرف
  )٢ (.ملالمتأ على يخفى ال مما ذلك غير إلى -بسبح

  
 د ا  

 َأنَا لََأغْلبن اللَّه كَتَب {تلك آخر في أن قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
 وقَذَفَ يحتَسبوا لَم حيثُ من اللَّه فََأتاهم{ هذه أول وفي] ٢١: المجادلة [}ورسلي

 وفي ورسوله، اهللا حاد من ذكر تلك خرآ وفي }٢: الحشر [}الرعب قُلُوبِهِم في
 واليهود المنافقين حال ذكر األولى في وأن ورسوله، اهللا شاقّ من ذكر هذه أول

 المنافقين تولي إغناء وعدم باليهود حل ما ذكر هذه وفي بعضا، بعضهم وتولي
  )٣(شيئا إياهم

  
  ا  

 نافقوا الذين مواالة قبل فيما ذكر أنه قبلها لما ومناسبتها" : قال اآللوسي    
 الكفار اتخاذ عن المؤمنين نهي هذه في وذكر الكتاب، أهل من كفروا للذين

                                                             
} بصيرا سميعا اللَّه وكَان{: تَعالَى اللَّه قَوِل التوحيد باب: البخاري كتاب:  روح المعاني (١)

  .٩/١١٧ ]١٣٤: النساء[
  .٢٨/٢: روح المعاني  (٢)
  .٢٧/٢٨:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٥٢ -

: )١(أيضا ذلك في وقيل بسط أتم فيه الكالم وبسط المنافقين، يشابهوا لئال أولياء
 من المعاهدين ذكر هذه وفي الكتاب أهل من المعاهدين ذكر قبل فيما إن

 قبلها بالسورة اتصالها ولشدة الحديبية، صلح في نزل ما فيها ألن المشركين
  .)٢(-بسبح -االفتتاح في تواخيهما مع الصف وبين بينها بها فصل

  
  ا  

 الجهاد على الحث على اشتمالها قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
 ما تضمنه الذي ولياءأ الكفار اتخاذ عن النهي تأكيد من ذلك وفي فيه، والترغيب

  )٣ (.فيه ما قبل
  

 ا   

 حال قبل فيما ذكر لما تعالى أنه قبلها بما اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 حال السورة هذه في ذكر ،ذلك عليهم ناعيا له وأذاهم قومه مع )u( موسى

 تعرض ولذا األمتين، بين ما فضل لينظر لهم تشريفا أمته وفضل r الرسول
 بِرسوٍل ومبشِّراً{ )u( عيسى قول هناك حكي لما وأيضا اليهود، لذكر فيها
 في بعثَ الَّذي هو{: هنا سبحانه قال] ٦: الصف [}َأحمد اسمه بعدي من يْأتي

ينيولًا الُْأمسر منْهوأيضا عيسى، به بشر الذي أنه إلى إشارة] ٢: الجمعة[}  م 
 باألمر هذه ختم] ١٠: الصف [}تجارة{ وسماه بالجهاد باألمر السورة تلك مخت لما

 السورتين كلتا في وأيضا. الدنيوية التجارة من خير ذلك أن وأخبر بالجمعة
                                                             

  .١٣٧:  أسرار ترتيب القرآن (١)
  .٢٨/٦٥:  روح المعاني (٢)
  .٢٨/٨٣:  روح المعاني (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٥٣ -

 فيها فألن هذه في وأما فظاهر، األولى في أما عبادة، في اصطفاف إلى إشارة
 غير إلى االصطفاف لزمتست التي الجماعة فيها يشترط وهي بالجمعة، األمر
  )١(ذلك

  
  نا  

 وهذه المؤمنون، فيها ذكر الجمعة سورة أن اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 في والطبراني منصور بن سعيد أخرج ولهذا المنافقون، وهم أضدادهم فيها ذكر

 صالة في يقرأ )e( اهللا رسول كان: قال هريرة أبي عن حسن بسند األوسط
 فيقرع المنافقين بسورة الثانية وفي. المؤمنين بها فيحرض الجمعة بسورة لجمعةا

 عن االنفضاض سبب كان لما إنه: ذلك في)٣( حيان أبو وقال ،)٢(المنافقين بها
 المؤمنين من كثير ناس واتبعهم المنافقين عن حاصال كان ربما الخطبة سماع

 ذكر مجاعة وقت الوقت كان إذ بالميرة قدمت التي بالعير لسرورهم ذلك في
 وأقوالهم، أفعالهم بقبائح وأتبع اإليمان أهل كراهة من عليه هم وما المنافقين
  .)٤(أولى واألول

  

                                                             
  .٢٨/٩٢:  روح المعاني (١)
كان رسول اهللا : )(عن ابن عباس )٥٠٠٨(٥/٣١٤، )١٤٩٢(٢/١١٣:  األوسط (٢)

)e( وإذا جاءك المنافقون" عة يقرأ في صالة الجم"  
  .٨/٢٧١:  البحر (٣)
  .أولى ألنه مجرد احتمال. ٢٨/١٠٨:  روح المعاني (٤)



  اي اي    /ار
 

 - ٥٤ -

  اا ن  

 المنافقين حال هناك ذكر سبحانه أنه قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
 وكافر، مؤمن إلى الناس تقسيم هنا وعال جل وذكر المؤمنين، بعد وخاطب
 هذه وفي] ٩: المنافقون [}َأوالدكُم وال َأموالُكُم تُلْهِكُم ال {تلك آخر في وأيضا

 كالتعليل: قيل ما على الجملة وهذه] ١٥: التغابن[ }فتْنَةٌ وَأوالدكُم َأموالُكُم نَّماإ{
 فيما به المأمور وتالم قبل اإلنفاق على حث نوع التغابن ذكر في وأيضا لتلك،
 تلك في تعالى قوله من وستين ثالثا )e( النبي عمر بعضهم واستنبط قبل،

 ثالث رأس فإنها] ١٠: المنافقون[}  َأجلُها جاء ِإذا نَفْساً اللَّه يَؤخِّر ولَن{: السورة
  .)١( )( فقده في التغابن ليظهر بالتغابن سبحانه وعقبها سورة، وستين

  

 ا ق  

 عدوا وَأوالدكُم َأزواجِكُم من ِإن{ تقدم فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
هنا شأنه جل ذكر الطالق إلى تفضي قد العداوة وكانت] ١٤: التغابن [}لَكُم 

 )U( وذكر الجميل، الوجه على منهن االنفصال إلى سبحانه وأرشد الطالق
  )٢(الجملة في والدباأل يتعلق ما أيضا

  

 ق ا  

 اهللا صلّى النبي بخطاب االفتتاح في قبلها التي مع متوخية وهي": قال اآللوسي
 ،.)٣(اإلماء تحريم على وهذه النساء، طالق على مشتملة وتلك وسلم، عليه تعالى

                                                             
  .٢٨/١١٩:  روح المعاني (١)
  .٢٨/١٢٨:  روح المعاني (٢)
 النَّبِي َأيها يا {التفسير   باب:  حرم العسل وليس اإلماء، كتاب)e( عند البخاري أنه  (٣)

ِلم مرا تُحلَّ مَأح اللَّه ي لَكتَغاةَ تَبضرم اجِكوَأز اللَّهو غَفُور يمح٤٩١٢:  رقم}ر ،
٦/١٥٦.  



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٥٥ -

 في ذكر األمة نساء خصام في تلك كانت ولما يخفى، ال ما المالبسة من وبينهما
 أن لمنصبهن إعظاما وسلم عليه تعالى اهللا صلّى المصطفى نساء خصومة هذه

 )e( زوجيه بذكر ختمت ولذا، خاصة بسورة فأفردن النسوة سائر مع يذكرن
 عليه السيوطي الجالل قاله عمران بنت ومريم فرعون امرأة آسية الجنة في

  .)١(الرحمة
  

  ا  

 للكفار مثال ضرب لما تعالى أنه قبلها لما مناسبتها ووجه" : قال اآللوسي  
 ومثال عظيمين نبيين تحت كانتا وإن، بالشقاوة لهما المحتوم المرأتين بتينك

 افتتح كفار، قومهما أكثر وإن بالسعادة لهما محتوم وهما ومريم بآسية للمؤمنين
 به سبق ما على ملكه في وتصرفه وقهره )U( إحاطته على يدل بما هذه

 خَلَقَ الَّذي اللَّه{ الطالق آخر تعالى بقوله متصل هذه أول إن: وقيل ،قضاؤه
عبس ماواتوفصل بذلك يتعلق لما البسط مزيد من فيه لما] ١٢: الطالق [}س 

  )٢(لها والتتمة الطالق سورة من كالقطعة ألنها التحريم بسورة
  ا  

 تلك ختم جهة من قيل ما على الملك لسورة ومناسبتها" : قال اآللوسي  
 في ذكر لما تعالى إنه: ذلك في )٣(السيوطي الجالل وقال. به هذه وافتتاح بالوعيد

 أصحاب ثمر بإذهاب هذه في عليه استظهر الماء بتغوير التهديد الملك آخر
 أثرا له يجدوا ولم فأصبحوا نائمون وهم عليهم طاف بطائف ليلة في البستان

                                                             
  .١٤١: ، أسرار ترتيب القرآن٢٨/١٤٦:  روح المعاني (١)
  .١٤١: ، أسرار ترتيب القرآن٢٩/٢:  روح المعاني (٢)
  .١٤١:  أسرار ترتيب القرآن (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٥٦ -

 فالماء كثيفة أجرام وهي الثمار في هذا كان وإذا الطريق، ضلوا همأن ظنوا حتى
 فََأصبحتْ ناِئمون وهم{ هنا سبحانه قال ولهذا اإلذهاب إلى أقرب لطيف هو الذي

: الملك[} غَوراً ماُؤكُم َأصبح ِإن{ هنا وعال جل وقال] ٢٠ ،١٩: القلم[ }كَالصرِيمِ
 انتهى، ليلة في الثمر على أسرى كما ليلة في ليهع يسرى أنه إلى إشارة] ٣٠
 أحوال من أشياء قبل فيما ذكر إنه: )١(فيه حيان أبو وقال. حسن عن يخلو وال

 شاء لو )U( وأنه الواسع، تعالى وعلمه الباهرة قدرته وذكر واألشقياء السعداء
 ما هو سبحانه به أخبر ما وكان حاصبا عليهم ألرسل أو األرض بهم لخسف

 إلى مرة ذلك في ينسبونه الكفار وكان، )( فتاله )e( رسوله إلى به وحىأ
 الكريمة السورة هذه شأنه جل فبدأ ،الجنون إلى ومرة السحر إلى ومرة الشعر

 على صبره على أجره وتعظيم الجنون من إليه ينسبونه كانوا مما )e( ببراءته
  )٢( ن الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ: قائل من عز فقال خلقه على وبالثناء أذاهم،

  
  ا  

 في سبحانه شرح مجمال القيامة يوم ذكر }ن {في وقع ولما": قال اآللوسي  
 أمم أحوال ذكر )U( وضمنه العظيم وشأنه اليوم ذلك نبأ الكريمة السورة هذه

 )( له المعاصرون المكذبون ليزدجر عليهم جرى وما )( الرسل كذبوا
  )٣(الْحاقَّةُ الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ: قائل من عز فقال

                                                             
  .٨/٣٠٧:  البحر المحيط (١)
  .٢٩/٢٢:  روح المعاني (٢)
  .٨/٣٣٢: ، البحر٢٩/٣٩:  روح المعاني (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٥٧ -

 رجا   

 وقد والنار القيامة وصف بقية في الحاقة لسورة كالتتمة وهي": قال اآللوسي  
  .)١(الحاقة سورة عقيب نزلت إنها عباس ابن قال

  

  حم جا   

 أنه )٢(السيوطي الجالل قال ما على قبلها بما صالهاات ووجه" : قال اآللوسي  
 }منْهم خَيراً نُبدَل َأن على لَقادرون ِإنَّا {المعارج سورة في قال لما سبحانه

 إغراقهم على المشتملة )u( نوح قوم بقصة تعالى عقبه] ٤١ ،٤: المعارج[
 موقع فوقعت نهمم خيرا وبدل، ديار األرض في منهم يبق لم بحيث آخرهم عن

 سورة في الجنة أصحاب قصة وقعت كما ،الدعوى لتلك واالستظهار االستدالل
 ذلك في السورتين مطلع تواخي مع هذا تبارك به ختم لما االستظهار موقع ن

 هو السائل أن زعم من قول على االتصال ووجه ،الكافرون به الموعد العذاب
  )٣(ظاهر )u( نوح

  

 حرة م ا  

 فلم مدة فيه فكرت)٤( السيوطي الجالل قال ،اتصالها ووجه": قال اآللوسي  
 ِإنَّه ربكُم استَغْفروا{] ١١ ،١٠: نوح [سورة في قال سبحانه أنه سوى لي يظهر
ِل غَفَّاراً كانسري ماءالس كُملَيراراً عدوقال} م )U( مكة لكفار السورة هذه في  

                                                             
  .٣٩/٥٥:  روح المعاني (١)
  .١٤١:  أسرار ترتيب القرآن (٢)
  .هذا زعم ال دليل عليه: قلت. ٢٩/٦٧:  روح المعاني (٣)
  .١٤٢:  أسرار ترتيب القرآن (٤)



  اي اي    /ار
 

 - ٥٨ -

}َأنلَوِ و وااسلَى تَقامع الطَّرِيقَة مناهقَيلََأس قاً ماءبين وجه وهذا] ١٦: الجن[}غَد 
 )١( تعالى اهللا شاء إن ستعلمه شيء مكة لكفار قوله وفي ،انتهى االرتباط في

 بالسماء يتعلق مما شيء على السورة هذه اشتمال ذلك إلى يضم أن ويجوز
 ومن{ سبحانه قوله في )U( اهللا يعصي لمن العذاب وذكر السابقة كالسورة

 يناسب فإنه] ٢٣: الجن[ } َأبداً فيها خاِلدين جهنَّم نار لَه فَِإن ورسولَه اللَّه يعصِ
 في )٢(  حيان أبو وقال وجه على] ٢٥: نوح[ }ناراً فَُأدخلُوا ُأغْرِقُوا{: تعالى قوله
 األصنام عبادة على والعكوف الكفر يف نوح قوم تمادي حكى لما تعالى أنه ذلك

 أهل إلى رسول آخر )e( محمدا أن كما األرض أهل إلى رسول أول وكان
 أنهم حتى، نوح كقوم أصنام عباد كانوا )e( منهم هو الذين والعرب األرض
 به جاء ما وكان عينها أو: أي األسماء في أولئك أصنام مثل أصناما عبدوا

 أنزل أكثرهم به اإليمان عن وتوقف العرب سمعته وقد ،الرشد إلى هاديا )(
 كونهم في والعرب لقريش تبكيتا نوح سورة إثر وجعلها الجن سورة تعالى اهللا

 وهم منهم أقبل من لإليمان أقبل إذ منهم خيرا الجن وكانت ،اإليمان عن تباطؤوا
 مفه ؤالتباط ذلك ومع ،لبدا عليه يكونون كادوا حتى )e( الرسول جنس غير من

 من يشاء من على فضله من اهللا ينزل أن وبغيا حسدا به جاء ولما له مكذبون
  )٣( عباده

                                                             
وأنه استمع : "معطوفا على قوله..........." وأن لو استقاموا: " أن قوله) /( ورجح  (١)

أن الخطاب للجن : أي.............." وال يضر تقدم المعطوف على غيره.." نفر
  .٢٩/٩٠روح المعاني" وليس لكفار قريش

  .٨/٣٤٦:  البحر (٢)
  .٢٩/٨١:  روح المعاني (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٥٩ -

 رة ا ا  

 الصالة عليهمـ  الرسل بذكر الجن سورة سبحانه ختم ولما": قال اآللوسي  
 ،والسالم الصالة وعليهم عليه بخاتمهم يتعلق بما هذه )U( افتتحـ  والسالم

 }اللَّيَل قُمِ{ أولها اتصال يخفى ال )١( الدرر تناسق وفي لمناسبةا في وجه وهو
: الجن [}يدعوه اللَّه عبد قام لَما وَأنَّه {تلك آخر في تعالى بقوله إلخ] ٢: المزمل[

  .)٢( اآلية] ١٨: الجن [}ِللَّه الْمساجِد وَأن{ سبحانه وبقوله] ١٩
  

  اا رة  رة 

 )e( النبي بنداء االفتتاح في قبلها السورة مع متواخية وهي: قال اآللوسي  
 الليل بقيام باألمر تلك وبدئت ،واحدة قصة في المشهور على نازل كليهما وصدر

  .)٣( فيه ما الغير تكميل من وفيه ،باإلنذار باألمر وهذه خاصة عبادة وهو
  

  ا  

 }الْآخرةَ يخافُون ال بْل كَلَّا{ مدثر ال آخر في )( قال ولما" : قال اآللوسي  
 ذكر البعث إلنكارهم إياها خوفهم عدم وكان ،والنار الجنة ذكر بعد] ٥٣: المدثر[

 وأهواله القيامة يوم ووصف وجه بأتم عليه الدليل السورة هذه في وعال جال
 مبدأ من قبل ما ثم ،البدن من الروح خروج من ذلك قبل ما ذكر ثم ،وأحواله

  .)٤(الواقعي الترتيب عكس على الخلق
                                                             

  ٢١/٣:  تناسب الدرر (١)
  .٢٩/٨١:  روح المعاني (٢)
  .١١٥، ٢٩/١٠٠:  روح المعاني (٣)
  .٢٩/١١٥:  روح المعاني (٤)



  اي اي    /ار
 

 - ٦٠ -

  نما  

  .)١(الوضوح غاية في قبلها ما وبين بينها والمناسبة": قال اآللوسي  
  

 نم تا  

 من يدخُل[ قبل فيما قال لما سبحانه أنه قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
شاءي يف هتمحعلى يدل ما على باإلقسام هذه افتتح إلخ] ٣١: اإلنسان []ر 

 ما جميع تحقيق على أقسم سبحانه إنه وقيل ،وأشراطه وقته وذكر تحقيقه
  .)٢( األبرار المؤمنين ووعد الفجار الكافرين وعيد من قبل السورة تضمنته

                                                             
 خلق مبدأ تلك آخر في ذكر تعالى فإنه: " قال السيوطي .٢٩/١٣٥:  روح المعاني (١)

 أبي آدم بخلق مفتتحا السورة، هذه مطلع في ذلك مثل ذكر ثم نطفة، من اإلنسان
 الذَّكَر نِالزوجي منْه فَجعَل{: هنا قال منهما،] نطفة من [خلقه هناك ذكر البشر، ولما

} بصيرا سميعا فَجعلْنَاه{: هنا قال منهما، خلقه هناك ذكر ولما ،"٣٩: القيامة"} والُْأنْثَى
 شاكر إلى وتقسيمه السبيل، هداية عليه رتب ثم باألول، علق ما غير به فعلق ،"٢"

  .كل جزاء في أخذ ثم وكفور،
 النار حال فيها يصف ولم السورة، تلك في القيامة يوم حال وصف لما أنه: هو آخر ووجه

 وصف في وأطنب السورة، هذه في فصلهما اإلجمال، سبيل على ذكرهما بل والجنة؛
 وقوله ،"٢٢: القيامة"} نَاضرةٌ يومِئذ وجوه{: هناك تعالى لقوله شرح كله وذلك الجنة،

 َأن تَظُن{: هناك لقوله شرح ،"١٤"} وسعيرا اوَأغْاللً سالسال ِللْكَافرِين َأعتَدنَا ِإنَّا{: هنا
 وتَذَرون الْعاجِلَةَ، تُحبون بْل كَلَّا{: هناك ذكر وقد".٢٥: القيامة"} فَاقرةٌ بِها يفْعَل

 الْعاجِلَةَ يحبون هُؤالء ِإن{: السورة هذه في هنا وذكر ،"٢١ ،٢٠: القيامة"} الْآخرةَ
ذَريوون مهاءرا ومويلًا يالمناسبة، انظر أسرار ترتيب  وجوه من وهذا ،"٢٧"} ثَق

  .١٤٢القرآن 
  .٢٩/١٦٩:  روح المعاني (٢)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٦١ -

  

 ت ا  

  
اشتمالها على إثبات القدرة على قبلها لما ووجه مناسبتها ": قال اآللوسي  

 وجه .)١( الدرر تناسق وفي،  دل ما قبل على تكذيب الكفرة بهالبعث الذي
 }الَْأوِلين نُهلك َألَم{ تلك في فإن الجمل في معها تناسبها قبل بما اتصالها

 نَجعِل َألَم{] ٢٠: المرسالت[ }مهِينٍ ماء من نَخْلُقْكُم َألَم{] ١٦: المرسالت[
ضفاتاً الَْأر{ هذه وفي إلخ] ٢٥: المرسالت[ }كِل َألَمعنَج ضهادا الَْأرًم{      

 والنار الجنة وصف على االشتمال في قبلها واألربع اشتراكها مع إلخ] ٦: النبأ[
 وما ِلالْفَص ِليومِ ُأجلَتْ يومٍ يأل {المرسالت سورة في أيضا المدثر وعد وما

راكما َأد موِل ي{ هذه وفي] ١٣: المرسالت[ }الْفَصِإن موِل يالْفَص يقاتاً كانم{      
 إنه: وقيل. اهـ قبلها فيا ذكره المجمل الفصل يوم شرح ففيها إلخ] ١٧: النبأ[

] ٢٥: سالتالمر [}يْؤمنُون بعده حديث فَبَِأي {سبحانه بقوله تلك ختم لما تعالى
 به واالستهزاء عنه التساؤل بتهويل هذه افتتح القرآن فيه بالحديث المراد وكان
 العظيم بالنبإ المراد أن وقتادة ومجاهد عباس ابن عن روي ما على مبني وهو

  ..)٢( باآليات األنسب وهو البعث أنه على والجمهور القرآن
  

                                                             
، وهو هو كتاب تناسق الدرر في تناسق السور أنظر أسباب ١٤٣:  أسرار ترتيب القرآن (١)

  . محققه٨٧ترتيب القرآن ص 
وأبو صالح عن ابن عباس، والجمهور على أنه البعث،  هذا قول مجاهد ورواه الضحاك  (٢)

  .٨/٣٠٢: ، وابن كثير٣٠/٣: انظر الطبري



  اي اي    /ار
 

 - ٦٢ -

 رة ا تزا  

 أن يشبه وأولها عم سورة عقب نزلت أنها عباس ابن عنو" : قال اآللوسي  
 ذكر لما.)١( البحر وفي كلها تضمنته ما أو عم آخر في ما لتحقيق قسما يكون

 على هذه في )U( أقسم القيامة يوم بالعذاب اإلنذار قبلها ما آخر في سبحانه
  .)٢(اليوم ذلك البعث

 تزرة ا   

 }يخْشاها من منْذر َأنْتَ ِإنَّما{ قبلها فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
  .)٣(ينفعه لم ومن اإلنذار ينفعه من هذه في )U( ذكر] ٤٥: النازعات[
  

  رة ا  

 الـسورة  آخـر  تضمنه الذي القيامة يوم حال شرح من فيها" : قال اآللوسي   
 ابن عن وصححه والحاكم وحسنه رمذيوالت أحمد اإلمام أخرج وقد،  فيها ما قبل

 رأي كأنـه  القيامـة  يوم إلى ينظر أن سره من«: )e( اهللا رسول قال: قال عمر
  »انشقت السماء وإذا انفطرت، السماء وإذا كورت، الشمس إذا فليقرأ عين
  .)٤ (.مناسبة بذلك وكفى الثالث السور أي

                                                             
  .٨/٤١٩:  البحر (١)
  .٨/٤٢٦: ، البحر٣٠/٢٢:  روح المعاني (٢)
  .٨/٤٢٦: ، البحر٣٠/٣٩:  روح المعاني (٣)
رت ومن سورة إذا الشمس كو: كتاب التفسير، باب: ، وسنن الترمذي٤٢٤/ ٨:  المسند (٤)

وصححه الحاكم في  ،٥/٤٣٣.، قال الشيخ محمد شاكر صححه األلباني٣٣٣٣رقم 
  . ٤/٦٢٠: المستدرك



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٦٣ -

  رما  

  .)١(معلومة قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
  

 ا رم  

 قبل فيما ذكر لما سبحانه أنه قبلها ما وبين بينها والمناسبة": قال اآللوسي  
 وعال جل أعد ما هنا )U( ذكر ،شأنه وعظم الجزاء ويوم واألشقياء السعداء
 ال الذي التطفيف وهو المعصية من يقع ما بأخس سبحانه وذكر، العصاة لبعض

 حال شرح من السورة هذه اشتمال مع وتنميته، المال تثمير في شيئا يجدي يكاد
 الجالل وقال. يخفى ال كما تفصيل زيادة على هناك المذكورين المكذبين
 من نظيرتها هي التي واالنشقاق االنفطار بين السورة بهذه الفصل: )٢(السيوطي

 والسورتان هذه األربع سورال أن وذلك ،تعالى اهللا ألهمنيها لطيفة لنكتة أوجه
 يقع ما ترتيب على ذكرت القيامة يوم حال صفة في كانت لما واالنشقاق قبلها
 يوم صدر في يقع االنفطار في وقع ما وجميع التكوير في وقع ما فغالب ،فيه

 هذه في فذكره األهوال ومقاساة الطويل الموقف يكون ذلك بعد ثم، القيامة
 ذلك بعد ثم] ٦: المطففين[} الْعالَمين ِلرب النَّاس يقُوم ميو{ :تعالى بقوله السورة
 ما وآخذ بالشمال وآخذ باليمين فآخذ الصحف فتنشر العظمى الشفاعة تحصل
 سورة تأخر فناسب اآلثار بذلك ورد كما الحساب يقع ذلك بعد ثم ظهره وراء

                                                             
 وجه ذكرت مما عرف قد"  ١٤٦قال السيوطي في األسرار. ٣٠/٦٢:  روح المعاني (١)

 يشَاء َأن ِإلَّا تَشَاءون وما{: التكوير المقطع، مقطع في تآخيهما زيادة مع هنا، وضعها
 شَيًئا ِلنَفْسٍ نَفْس تَملك ال يوم{: االنفطار ومقطع ،"٢٩: التكوير"} الْعالَمين رب هاللَّ

رالَْأمو ِئذموي بمعنى وهما ،"١٩: االنفطار"} ِللَّه"  
  .١٤٧:  أسرار ترتيب القرآن (٢)



  اي اي    /ار
 

 - ٦٤ -

 الموقف ذكر فيها التي السورة عن والحساب الكتب إيتاء فيها التي االنشقاق
 ووجه ،اليوم أحوال مبادئ ذكر فيها التي السورة عن ذكره فيها التي والسورة

 كراماً لَحافظين علَيكُم وِإن{ االنفطار في قال لما جالله جل أنه وهو آخر
بِينيكتبه ما الحال هذه في سبحانه ذكر الدنيا في وذلك] ١١ ،١٠: االنفطار [}كات 

 كما الدنيا في  ـأيضاـ  وذلك سجين أو عليين في يجعل مرقوم هوو الحافظون
 ثالثة حالة وله، الثانية السورة في ذكرت للكتاب ثانية حالة فهذه اآلثار عليه تدل

 فناسب ،القيامة يوم وذلك غيرها أو باليمين صاحبه إيتاؤه وهي عنهما متأخرة
 وإن وهو. انتهى الثانية لحالةا فيها التي السورة عن ذلك فيها التي السورة تأخير

  )١ (.فتذكر مجال فيه للبحث لطافة عن يخل لم
  

 قما   

 قبل فيما السيوطي الجالل عن نقلناه مما يعلم قبلها لما مناسبتها ووجه  
 انفطرت في إن: فقال )٢(الثالث السور هذه ترتيب وجه بيان في بعضهم وأوجز

 في عرضها هذه وفي ،كتبهم مقر المطففين وفي ،ينالكاتب بالحفظة التعريف
  )٣ (.القيامة

  

 وجا قم  

 وعد على قبل كالتي باشتمالها قبلها لما مناسبتها ووجه": السيوطيقال   
 )٤( البحر وفي. قدره وفخامة القرآن بشأن التنويه مع الكافرين ووعيد المؤمنين

 والمؤمنين )e( اهللا لرسول يجمعون بما لمأع وعال جل أنه ذكر لما سبحانه أنه
                                                             

  .٣٠/٦٧:  روح المعاني (١)
  .٢٢٤:  البرهان في تناسب سور القرآن (٢)
  .٣٠/٧٨:  روح المعاني (٣)
  .٨/٤٤٩:  البحر (٤)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٦٥ -

 والصلب والقتل كالضرب األذى من بأنواع أسلم من وإيذاء والخداع المكر من
 عليه، يفتنوه أن يريدون من أجساد ووضع الصخر وإحماء بالشمس والحرق

 وأن بالنار يعذبون فكانوا األمم من تقدم فيمن كانت الشنشنة هذه أن سبحانه ذكر
 وأن دينهم عن يرجعوا أن منعهم ما اإليمان في الثبات من لهم كان المعذبين

 فهذه ،قريش كفار من المؤمنين عذبوا الذين فكذلك ملعونون عذبوهم الذين
   وجه وهو انتهى المؤمنين من يعذبونه لمن وتثبيت ،لقريش عظة السورة
  )١ (.وجيه

 رقا وج  

 تعالى نبه للقرآن الكفار تكذيب قبلها يماف سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 ثم ،القرآن وصف إلى منه وعال جل استطرد ثم اإلنسان حقارة على هنا شأنه
 الرحمنِ اللَّه بِسمِ: قائال عز فقال المكذبين أولئك بإمهال )e( نبيه سبحانه أمر

  )٢(والسماء. الرحيمِ
  

 رق ا  

وجه مناسبتها لما قبلها أنه ذكر في سورة الطارق خلق و": قال اآللوسي  
: الطارق [والَْأرضِ ذات الصدعِ{اإلنسان وأشير إلى خلق النبات بقوله تعالي 

: وقوله سبحانه] ٢: األعلى [}خَلَقَ فَسوى{وذكرا هاهنا في قوله تعالى ] ١٢
وقصة النبات هنا أوضح ] ٥، ٤ :األعلى[ }َأخْرج الْمرعى فَجعلَه غُثاء َأحوى{

وأبسط كما أن قصة خلق اإلنسان هناك كذلك، نعم إن ما في هذه السورة أعم 
  )٣(من جهة شموله لإلنسان وسائر المخلوقات

                                                             
  .٨/٤٦٣: ، البحر٣٠/٨٤:  روح المعاني (١)
  .٣٠/٩٤:  روح المعاني (٢)
  .٣٠/١٠١:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٦٦ -

  ا   

 والنار والجنة والكافر المؤمن إلى قبل فيما سبحانه أشار ولما": قال اآللوسي  
 َأتاك هْل. الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ[: قائال عز فقال هاهنا الكالم بسط إجماال
  )١(]الْغاشية حديثُ

  

 ا   

    }خاشعةٌ يومِئذ وجوه{ قبلها فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 الطوائف بذكر تعالى أتبعه] ٨: الغاشية [}ناعمةٌ يومِئذ ووجوه{] ٣: الغاشية[

 الصنف إلى شأنه جل وأشار خاشعة، وجوههم الذين المتجبرين من المكذبين
 }الْمطْمِئنَّةُ النَّفْس َأيتُها{ يا فيها سبحانه بقوله ناعمة وجوههم الذين اآلخر

 الجالل وقال. فيها ما الغاشية بأمر يتعلق مما فيها وأيضا] ٢٧: الفجر[
 على كاإلقسام أولها أن سوى ارتباطها وجهه في لي يظهر لم: )٢(السيوطي

 هذا والوعيد الوعد من يتضمنه ما على أو قبلها التي السورة به ختم ما صحة
 }ينْظُرون َأفَال{ لجملة مشابهة] ٦: الفجر [}ربك فَعَل كَيفَ تَر َألَم{ جملة أن مع
  )٣ (].١٧: الغاشية[

 ا   

 أكال التراث وأكل المال أحب من قبلها فيما سبحانه ذم ولما" :قال اآللوسي  
 من تطلب التي الخصال فيها وعال جل ذكر ،المسكين طعام على يحض ولم لما

 )U( ذكر لما وكذا ،مسغبة ذي يوم في وإطعام الرقبة فك من المال صاحب
                                                             

  .٣٠/١٢:  روح المعاني (١)
  .١٥٠:  أسرار ترتيب القرآن (٢)
  .٣٠/١١٩:  روح المعاني (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٦٧ -

 عز لفقا االطمئنان به يحصل ما بعض هاهنا سبحانه ذكر هناك المطمئنة النفس
  )١(}الْبلَد بِهذَا ُأقْسم ال. الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ{: قائال

  
 رة ا ا  

 الميمنة أصحاب بذكر المتقدمة السورة سبحانه ختم ولما": قال اآللوسي  
 الفذلكة سبيل على الفريقين السورة هذه في شأنه جل أعاد ،المشأمة وأصحاب

 وفي] ١٠ ،٩: الشمس[} دساها من خاب وقَد زكَّاها من َأفْلَح قَد{ هسبحان بقوله
 األولى في تعالى لقوله كالبيان وهو] ٨: الشمس[} وتَقْواها فُجورها فََألْهمها{ هذه

}ناهيدهنِ ويدبشيء األولى سبحانه وختم التفسيرين أول على] ١٠: البلد[} النَّج 
 الدنيا في أحوالهم من بشيء هذه وعز جل وختم اآلخرة، في كفرةال أحوال من

  )٢(}وضحاها والشَّمسِ الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ{ : قائل من عز فقال
  

  ا  

 ذكر إلخ] ٩: الشمس [}َأفْلَح قَد{ قبلها فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 نوع ففيها لخيبة به يحصل وما الفالح به يحصل ما افاألوص من فيها سبحانه
 وأنواع الفالح أنواع من بشيء ذلك وعال جل عقب وقد سيما ال لذلك تفصيل
. الرحيمِ الرحمنِ اللَّه ِسمِب[: قائل من عز فقال. تعالى باهللا والعياذ الخيبة
  )٣(]يغْشى ِإذا واللَّيِل

                                                             
  .٣٠/١٣٣:  روح المعاني (١)
  .٣٠/١٤٠ : روح المعاني (٢)
  .٣٠/١٤٧:  روح المعاني (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٦٨ -

 ارة ا   

] ١٧: الليل [}الَْأتْقَى وسيجنَّبها{ قبلها فيما سبحانه ذكر ولما": ال اآللوسيق  
 )e( عليه )U( نعمه بذكر ذلك سبحانه عقب )e( اهللا رسول تقينالم سيد وكان
 )e( اهللا رسول سورة وهذه t)( بكر أبي سورة األولى كانت لما: اإلمام وقال
 رسوله بين واسطة ال أن ليعلم؛ طةواس بينهما يجعل ولم بها وعال جل عقب

)e( والصديق )(t سورته على الصديق سورة وتقديم )( على يدل ال 
 ثم ،سبحانه مخلوقاته من بشيء أوال أقسم تعالى أنه ترى أال )e( منه أفضليته

 قد والخدم علمت، ما على السابقة السورة منها مواضع عدة في )U( بنفسه أقسم
 يضر وال العبادة فروض على بتقديمه أمر السنن من وكثير السادة يدي بين تتقدم
  .)١(مرانه أطراف في كونه السنان وال أغصانه عن تأخره النور

  
 حا   

 عن روي أنه حتى، الضحى بسورة االتصال شديدة وهي": قال اآللوسي  
 قرآنهماي وكانا واحدة، سورة هما يقوالن كانا أنهما العزيز عبد بن وعمر طاوس

 ذلك وعلى الرحيم الرحمن اهللا ببسم بينهما يفصالن كانا وما الواحدة الركعة في
 قوله أن هو ذلك إلى دعا والذي: اإلمام قال. منهم )٢(الطبرسي حكاه كما الشيعة
} يتيماً يجِدك َألَم{: تعالى قوله على كالعطف] ١: الشرح[} نَشْرح َألَم{ تعالى

 إيذائه من )e( الرسول اغتمام عند كان األول ألن كذلك وليس] ٦: الضحى[
 حال يكون أن يقتضي والثاني صدر، وضيق محنة حال الحالة وكانت الكفرة

                                                             
  .١٥٢: ، وأسرار ترتيب القرآن٣٠/١٥٣:  روح المعاني (١)
  .١٠/٥٠٧:  مجمع البيان (٢)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٦٩ -

 مدار أن والحق نظر، وفيه )١(يجتمعان فأنى القلب طيب الصدر منشرح النزول
. ملةبالبس بينهما والفصل سورتين كونهما والمتواتر الدارية ال الرواية ذلك مثل
 ابن أخرجه الذي اإلسراء حديث مافي عليه ويدل جدا معنى متصلتان هما نعم
 وضاال فآويت، يتيما أجدك ألم محمد يا«: )( له قال تعالى اهللا أن حاتم أبي

 ورفعت وزرك، عنك وحططت صدرك، لك وشرحت فأغنيت، وعائال فهديت،
  .)٢(الحديث »معي ذكرت إلّا أذكر فال ذكرك، لك

  
  حا  

 النوع أكمل حال السابقة السورة في سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 هذه في )U( ذكر )e( اإلطالق على )U( اهللا خلق أكمل بل ،باالتفاق اإلنساني
 بذلك. منه آمن لمن سبحانه أعد وما أمره إليه ينتهي وما النوع حال السورة

 عز فقال وكرم وعظم وشرف )e( المفضل النوع هذا وفخر ،األكمل الفرد
  )٣(}والزيتُونِ والتِّينِ الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ{: قائال

  
 ا   

 أحـسن  فـي  اإلنسان خلق التين سورة في سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي   
 علـة لل كالبيان تقدم ما فكان علق من اإلنسان خلق تعالى أنه هنا )U( بين ،تقويم

ـ أيضاـ  هنا سبحانه وذكر. المادية للعلة كالبيان وهذا الصورية،  أحوالـه  من  

                                                             
  .١٥٢: ، أسرار ترتيب القرآن٣٢/٣:  مفاتيح الغيب (١)
، رقم ٣٤٤٦: وانظر تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم .٣٠/١٦٥:  روح المعاني (٢)

١٩٣٩٤.  
  .٣٠/١٧٣: المعاني روح  (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٧٠ -

 الـرحمنِ  اللَّـه  بِسمِ{: )( فقال هناك )U( ذكره مما أبسط هو ما اآلخرة في
  )١(}اقْرْأ الرحيمِ

  
  را  

 القرآن بقراءة لألمر كالتعليل أنها قبلها مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
: الخطابي وقال. فخيم وشأنه عظيم قدره ألن القرآن اقرأ: قيل كأنه فيه المتقدم
 }اقْرْأ{: تعالى قوله إلى اإلشارة }َأنْزلْناه ِإنَّا{ فيها تعالى قوله في )٢(ةنايبالك المراد

 هذا: وقال العربي بن بكر أبو القاضي وارتضاه بعد وضعت ولذا] ١: العلق[
 وكونه ،إلخ قرأ ال ذاك في. المنصوب الضمير أن أراد أنه لظاهروا ،جدا بديع
 خالف للقرآن رجوعه معنى في فيكون اقرأ من المفهوم للمقروء أنه أراد

  .)٣(تغفل فال الظاهر
  

 ا ر  

 }الَّذين يكُنِ لَم{ فيها تعالى قوله أن قبلها لما مناسبتها ووجه": قال اآللوسي  
 منفكين كفروا الذين يكن لم ألنه أنزلناه إنّا: قيل كأنه القرآن إلنزال ليلكالتع إلخ
  .)٤(تغفل فال المنزل ذلك وهي مطهرة صحفا يتلو رسول يأتيهم حتى كفرهم عن

                                                             
  .٣٠/١٧٨:  روح المعاني (١)
  .}أنزلناه{في } الهاء{الضمير :  الكناية (٢)
  .٣٠/١٨٨:  روح المعاني (٣)
  .٣٠/٢٠٠:  روح المعاني (٤)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٧١ -

  ا  

 الفريقين جزاء السابقة السورة في )U( ذكر لما وكأنه": قال اآللوسي  
 هذه في شأنه جل فبينه وقته عن للسؤال كالمحرك ذلك كان والكافرين المؤمنين
  )١(السورة

  

 تدا   

 وأتبع والشر الخير على الجزاء قبلها فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 يخفى وال. الخير بفعل لها يستعد ولم آخرته على دنياه ثرآ من بتعنيت فيها ذلك
 سبحانه وقوله] ٢: الزلزلة [}َأثْقالَها الَْأرض توَأخْرج {هناك تعالى قوله في ما
 ما على العالقة أو المناسبة من] ٩: العاديات [}الْقُبورِ في ما بعثر ِإذا{ هنا

     يعمهم ما أو األموات من جوفها في ما باألثقال المراد أن من سمعت
  )٢ (.والكنوز

  

 تد را  

  )٣ (.تذكر أن من أظهر قبلها لما اسبتهاومن" : قال اآللوسي
  

 ا ر  

  )٤ (.ظاهرة قبلها لما ومناسبتها" : قال اآللوسي
                                                             

  .٣٠/٢٠٨:  روح المعاني (١)
  .٣٠/٢١٥:  روح المعاني (٢)
  .لوضوع أمر القيامة في السورتين .٣٠/٢٢٠:  روح المعاني (٣)
 موقع واقعة السورة هذه: " ١٦٧قال السيوطي في األسرار  .٣٠/٢٢٣: المعاني روح  (٤)

 =ذلك؟ ِلم: قيل" ٩: القارعة"} هاوِيةٌ فَُأمه{: هناك قال لما كأنه قبلها؛ ما لخاتمة العلة



  اي اي    /ار
 

 - ٧٢ -

 ا   

 بعد وضعت ولذا التكاثر يلهه لم من حال إلى إشارة وفيها": قال اآللوسي  
  .)١(سورته

  

 ةا   

 في استثنى من سوى اإلنسان أن قبلها فيما هسبحان ذكر ولما": قال اآللوسي
  )٢(الخاسرين بعض أحوال فيها )U( بين ،خسر

  

 ا ة  

، )( له كيد نوع الكفرة من واللمز الهمز تضمن لما وكأنه": قال اآللوسي  
 تدميرهم الدنيا في كيدهم عقبى أن إلى لإلشارة الفيل أصحاب بقصة ذلك عقب
 فالسورة بالبيت، سبحانه عنايته من وأتم أقوى )e( برسوله )U( اهللا عناية فإن

 تكون أن ويجوز األخرى، في مآلهم بيان إثر الدنيا في مآلهم إلى مشيرة
 شيئا، تعالى اهللا من يغني ال المال أن من قبلها فيما إليه أشير ما على كاالستدالل

                                                                                                                                                     
 موازينكم ومألتم ،٢] دينكم عن [بدنياكم فاشتغلتم" ١"} التَّكَاثُر َألْهاكُم {ألنكم: فقال=
 أن على المشتملة والعصر، بسورة عقَّبها ولهذا باآلثام؛ موازينكم فخفت حطام،بال

 عقَّبها ولهذا اآلخرة؛ تجارة ٣وربح الدنيا، تجارة لخسارة بيان خسر، في اإلنسان
: الهمزة"} َأخْلَده مالَه َأن يحسب وعدده، مالًا جمع {من فيها المتوعد الهمزة، بسورة

  " اتساقها وحسن األربع، السور هذه تالحم إلى فانظر ،"٣ ،٢
  .٣٠/٢٢٧:  روح المعاني (١)
  .في سورة الهمزة: فيها أي. ٣٠/٢٢٩:  روح المعاني (٢)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٧٣ -

 :سبحانه قوله في الكفرة أولئك به توعد ما إنفاذ على )U( قدرته على أو
}ذَننْبي لَيف ةطَم١(إلخ] ٤: الهمزة[ }الْح(.  

  

    

 إنهما طائفة قالت بل ،تخفى أن من أظهر قبلها لما ومناسبتها": قال اآللوسي  
 مصحفه في بينهما يفصل لم كعب بن أبي بأن عليه واحتجوا واحدة سورة

 خلف المغرب صليت: قال األزدي نميمو بن عمرو عن روي بما )٢(بالبسملة
 والتين، األولى الركعة في فقرأ  ـعنه تعالى اهللا رضيـ  الخطاب بن عمر
 جمعا بأن وأجيب بالبسملة، يفصل أن غير من قريش وإليالف تر ألم الثانية وفي
 ميمون ابن خبر وبأن النافي، على مقدم والمثبت أبي مصحف في الفصل أثبتوا

 سورة كونها على ويدل سرا، قرأها ولعله سماعه لعدم لمحتم صحته سلمت إن
 رسول أن طالب أبي بنت هانىء أم عن تاريخه في البخاري أخرج ما مستقلة

 وال قبلهم أحد يعطها لم خصال بسبع قريشا تعالى اهللا فضل«: قال )e( اهللا
 والحجابة فيهم، والخالفة فيهم، النبوة لفظ وفي فيهم أني: بعدهم أحد يعطاها
 لفظ وفي. سنين سبع تعالى اهللا وعبدوا الفيل، على ونصروا فيهم، والسقاية فيهم،
 يذكر لم القرآن من سورة فيهم ونزلت غيرهم، أحد سبحانه يعبده لم سنين عشر
   )٣ (.»قريش إليالف غيرهم أحد فيها

                                                             
  .٣٠/٢٣٢:  روح المعاني (١)
، ١٤١أن بين السورتين ست سور بخالف ما ذكر هنا، :  وفي تاريخ القرآن للزنجاني (٢)

١٤٢.  
  " .َأشْبه بِِإرساِله هذَا: اِهللا عبد َأبو  قَاَل١/٣٢٠: بير للبخاري التاريخ الك (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٧٤ -

 ثبوت بعد أنه تعلم وأنت قبلها ما آي نمط على ليست آيها كون االستقالل ويؤيد
  )١ (.ذكر مما شيء إلى يحتاج ال الفصل ترتوا

  
 نا   

 }جوعٍ من َأطْعمهم{ قريش سورة في سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
: هناك تعالى قال ولما المسكين طعام على يحض لم من هنا )U( ذم] ٤: قريش[
 لما أو ،صالته عن سها من هنا سبحانه ذم] ٣: قريش[ }الْبيت هذَا رب لْيعبدوا{

 سبحانه أتبع والجزاء بالبعث يؤمنون ال وكانوا قريش على تعالى نعمه عدد
  )٢(عذابه من وتخويفهم بالجزاء بتهديدهم عليهم امتنانه

  

 ا ن  

 وصف السابقة ألن ؛قبلها للتي كالمقابلة هي: )٣(اإلمام وقال": قال اآللوسي  
 الزكاة ومنع والرياء الصالة وترك البخل: أمور بأربعة المنافق هافي تعالى اهللا

] ١: الكوثر[} الْكَوثَر َأعطَيناك ِإنَّا{ البخل مقابلة في السورة هذه في )U( فذكر
 على دم: أي] ٢: الكوثر[} فَصلِّ{ الصالة ترك مقابلة وفي الكثير، الخير: أي

 مقابلة وفي ،للناس ال لرضاه: أي] ٢: الكوثر [}ِلربك{ الرياء مقابلة وفي الصالة،
. األضاحي بلحوم التصدق سبحانه به وأراد] ٣: الكوثر [}وانْحر{ الماعون منع
  )٤ (.تغفل فال انتهى العجيبة المناسبة هذه فاعتبر: قال ثم

                                                             
  .٣٠/٢٣٨:  روح المعاني (١)
  .٣٠/٢٤١:  روح المعاني (٢)
  .٣٢/١١٠: مفاتيح الغيب (٣) 
  .٣٠/٢٤٤:  روح المعاني (٤)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٧٥ -

 ونا   

 له العبادة بإخالص األمر من قبلها مما فهم ما إعالن فيها": قال اآللوسي  
)U( بينهما المناسبة في ذلك ويكفي.) ١(  

  

  اونا   

 اهللا دين وظهور، األصنام ملة اضمحالل إلى إشارة فيها": قال اآللوسي  
)U( قبلها لما مناسبتها وجه وهو، وجه أتم على .)٢(  

  

  ا  

 عقبه اإلسالم ملة في الناس لدخو قبل فيما سبحانه ذكر ولما": قال اآللوسي  
 من فليبك نفسه على وخسرانه فيها يدخل لم ممن بعض هالك بذكر سبحانه
 االتصال، وجه في قيل كذا، سهم وال نصيب منها له وليس.. .عمره ضاع
 في)٣( اإلمام وقال )( له مسرة كٍل وفي ،بالوعد الوعيد اتصال من هو: وقيل
: قال )e( فكأنه] ٦: الكافرون[ }دينِ وِلي ينُكُمد لَكُم{قال لما تعالى إنه ذلك

 عمي جزاء فما«: فقال والفتح النصر لك: تعالى اهللا فقال »جزائي فما إلهي«
 ليكون الوعيد على الوعد وقدم. يداه تبت: فقال »األصنام عبادة إلى دعاني الذي

 لَكُم {:تعالى لهقو إلى راجعا والوعيد} دينِ وِلي{ :تعالى بقوله متصال النصر
ينُكُم{ حد على} دموي ضيتَب وهجهذه فتأمل. اآلية] ١٠٦: عمران آل [}و 

 نزل ما آخر من النصر سورة أن مع السور هذه بين الحاصلة المجانسة
                                                             

  .٣٠/٢٤٩:  روح المعاني (١)
  .٣٠/٢٥٥:  روح المعاني (٢)
  .٣٢/١٥٢:  مفاتيح الغيب (٣)



  اي اي    /ار
 

 - ٧٦ -

 وبأمره تعالى اهللا من ترتيبها أن لتعلم بمكة نزل ما أوائل من وتبت بالمدينة،
)U( قال لما أنه وهو آخر ووجه: قال ثم} لَكُم ينُكُمد ِليينِ وإلهي: قيل فكأنه} د 
: قال العاصي؟ جزاء فما: قيل ثم. والفتح النصر حصول: قال ؟ المطيع جزاء ما

  .)١( انتهى تبت سورة عليه دلت كما العقبى في والعقاب الدنيا في الخسار
  

 صا   

 ومقطع فواصلها بين اللفظ في نللوزا قيل هنا ووضعت": قال اآللوسي  
 في }الكافرون أيها يا قل{ـ ب متصلة أنها األولى وهو: وقيل ،المسد سورة

 المقشقشتين، يسميان ولذا ،واإلثبات النفي في التوحيد كلمة بمنزلة فهما المعنى
 كركعتي )٢( األئمة بعض قاله ما كثيرة صلوات في القراءة في بينهما وقرن
 إلّا الجمعة ليلة ومغرب المسافر وصبح المغرب وسنة لضحىوا والطواف الفجر

 سورة إيالئها في وكان ونحوه الوجه من تقدم لما بالسورتين بينهما فصل أنه
  )٣(بخصوصه لهب أبي على ردا تبت

  

 ا ص  

 بعدها بها جيء، قبلها السورة في اإللهية أمر شرح ولما": قال اآللوسي  
 ومراتب العالم مراتب في الذي الشر من تعالى باهللا منه ذيستعا لما شرحا

                                                             
  .٣٠/٢٥٩:  روح المعاني (١)
  .٣/٣٩٩: ، المطالب العالية٢/١٢٠:  مجمع الزوائد عن ابن عمر (٢)
  .٣٠/٢٦٦:  روح المعاني (٣)



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٧٧ -

 فلذلك  للبيهقيالدالئل في كما معا نزلتا بعدها التي والسورة وهي مخلوقاته،
  )١( .أعوذ بقل االفتتاح ومن بالمعوذتين التسمية من فيه اشتركتا ما مع قرنتا

  

 سا   

 بكسر ذتينبالمعو قبل إليه أشرنا كما قبلها ما مع وتسمى": قال اآللوسي  
  )٢(بالمقشقشتين وكذا خطأ والفتح الواو
تعالى فيما يتعلق بمناسبة السور في كتابه  /هذا ما سطره اإلمام اآللوسي   

 وخدمته ،روح المعاني، وقد بذلت وسعي في جمعه والتعليق عليهالموسوعي 
  .تم الصالحاتعلميا كما بينت في المقدمة والحمد هللا الذي بنعمته ت

  

                                                             
 الوعظية وانظر المجالس.٦/٣٦: وانظر دالئل النبوة للبيهقي.٣٠/٢٧٨:  روح المعاني (١)

 بن محمد نالدي لشمس البخاري اإلمام صحيح من )e( البرية خير أحاديث شرح في
  .١/٢١٣: الشافعي السفيري أحمد بن عمر

} الْكَافرون َأيها يا قُْل{: لـ يقال وكان: األصمعي قال. ٣٠/٢٨٥:  روح المعاني (٢)
 من تبرئان إنهما أي المقَشْقشَتَان،]: ١: اإلخالص[} َأحد اللَّه هو قُْل {و] ١: الكافرون[

، إصالح ٢٠/٢٥١: انظر القرطبي" برَأ ِإذا علته من رِيضالْم قشقش: النفاق،  ويقَال
  .٢٩٢: المنطق



  اي اي    /ار
 

 - ٧٨ -

E  
بعد رحلة علمية عميقة جبت خاللها جنبات موسـوعة روح المعـاني فـي         

-١٢١٧ (الـدين  شـهاب  الثنـاء  أبوتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لإلمام   
           جمعت خاللهـا مـا يتعلـق بموضـوع بحثـي            )م١٨٥٤-١٨٠٢ هـ،١٢٧٠

  :  ما يليبيان أستطيع} اآللوسي عند القرآن سور بين المناسبات{
  وبيان أن ،وأنواعها، وحاجتنا إليها،قدمت للموضوع بتعريف المناسبة :أوال  

 كما ترجمت لإلمام األلوسي ،مقصد من مقاصد البحث العلمي }جمع ما تفرق{
  .بإيجاز
جمعتُ كل ما يتعلق بمناسبة سور القرآن بعضها لبعض من خالل  :ثانيا  
 استوعبها ثالثون جزءا هي مجموع ،لكريم عشرة سورة من القرآن اثالثمئة و

  .تفسير اآللوسي
 وتخريج ، بعزو اآليات إلى سورها،قمت بخدمة النص أكاديميا :الثثا  

 وتوضيح الغريب من المفردات، والحكم ، وضبط ما يحتاج إلى ضبط،األحاديث
  . وعزو النقول إلى مراجعها األصيلة،على اآلثار

  .وسيتكميل ما لم يذكره اآلل :رابعا
  

ا م  أ :  

 اجمع شتات المناسبات بين سور القرآن الكريم كله وجعلهمن أهم النتائج   
هل العلم لتحصيل هذا الفن من فنون أل اتشجعفي بحث ال يتجاوز صفحات قليلة 

تعالى الذي  /علوم القرآن الكريم من خالل عالم جهبذ هو اإلمام اآللوسي 
  .، وفي هذا من النفع ما فيهة وأسس للمناسب، ونقد،جمع
ج مضبوط له ق محقق مخر مدقبحثكما أن خروج المناسبة بين السور في   

   .تثمينه الالئق به عند الباحثين في التفسير وعلوم القرآن الكريم



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٧٩ -

  صحيفة املراجع 
آن اا.  

 ـ ت السيد صقر ـ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق    للواحدي النزول أسباب -١
  هـ١٤١٧ ٣ط

 ، للسيوطي ـ ت عبد القادر عطـا ـ دار االعتـصام    القرآن ترتيب أسرار -٢
  م١٣٩٨ /٢ط

 التـراث  إحيـاء  مرعـب ـ دار   محمد: ت السكيت، البن المنطق إصالح -٣
  م ٢٠٠٢ ، هـ ١٤٢٣ األولى  ط،العربي

  م ٢٠٠٢ - عشر الخامسة: للماليين ـ ط العلم ، دارللزركلي األعالم -٤
  م ١٤٠٣ ـ ٢بي حيان ـ دار الفكر ـ ط ألالمحيط البحر -٥
سعيد الفالح ـ الجامعـة   . في تناسب سور القرآن للزبيدي ـ ت د  البرهان -٦

  . الزيتونية
ـ  الكبير  التاريخ-٧  ـ  الـدكن  – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة للبخاري 

  .خان المعيد عبد محمد: برعاية طبع
  .ر سحنون ـ تونس ـ دت ـ داعاشور البن والتنوير التحرير -٨
 الباز نزار الطيب ـ مكتبة  أسعد:  ـ ت حاتم أبي البن العظيم القرآن تفسير -٩

  .ـ مكة
  .م١٣٩٨  للطبري ـ دار الفكر ـ بيروت ـ البيان جامع -١٠
  . دت. ـ دار الباز ـ مكةللقرطبي القرآن لحكام الجامع -١١
ـ   عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة -١٢   دار - الحمـوي  دلـ محم

  بيروت - صادر



  اي اي    /ار
 

 - ٨٠ -

للسيوطي ـ الناشر محمد أمين دمـج ـ     بالمأثور التفسير في المنثور الدر -١٣
  .بيروت ـ لبنان

 - األولـى : بيـروت ـ ط   – العلميـة  الكتب  ـ دار للبيهقي النبوة دالئل -١٤
  هـ ١٤٠٥

  . لآللوسي ـ دار إحياء التراث ـ لبنان ـ د ـ تالمعاني روح -١٥
  . ـ ت أحمد شاكر ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتالترمذي سنن -١٦
 األرناؤوط محمود:  ـ ت العماد ذهب، البن من أخبار في الذهب  شذرات-١٧

  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ األولى،:  ـ طبيروت – دمشق كثير، ابن دارـ 
 األولى،: ـ ط النجاة طوق الناصر ـ دار  محمد:  صحيح البخاري ـ ت -١٨

  هـ١٤٢٢
 - اإلسـالمي  الغـرب  عبـاس ـ دار   ـ إحسان للكتاني الفهارس فهرس -١٩

  بيروت
: للماليـين ـ ط   العلـم   ـ دار الصالح لصبحي القرآن علوم في مباحث -٢٠

  م٢٠٠٠ والعشرون الرابعة
 اإلمـام  صحيح من )e( البرية خير أحاديث شرح في الوعظية المجالس -٢١

  ـ حققـه  الـشافعي  السفيري أحمد بن عمر بن محمد الدين لشمس البخاري
  ط،بيروت العلمية، الكتب الرحمن ـ دار   عبد فتحي أحمد: أحاديثه وخرج
  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى،

  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ دت  للطبرسي ـ البيان مجمع -٢٢
  هـ ١٤٠٨ للهيثمي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ الزوائد مجمع -٢٣
بيروت ـ   – العلمية الكتب عطا ـ دار  مصطفى: ت ـ  مللحاك المستدرك -٢٤

  .م١٩٩٠ – ١٤١١ األولى،



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٨١ -

  .ـ المكتب اإلسالمي ــ د تأحمد مسند -٢٥
 البن حجر ـ ت حبيب الرحمن األعظمي ـ دار المعرفة   العالية المطالب -٢٦

  .هـ١٤١٤ـ بيروت ـ 
ني الحسي المحسن عبد، اهللا عوض طارق:  ـ ت للطبراني األوسط المعجم -٢٧

  .القاهرة – الحرمين ـ دار
 إحياء دار بيروت، - المثنى  ـ عمر رضا كحاله ـ مكتبة  المؤلفين معجم -٢٨

  .بيروت العربي التراث
: بيروت ـ ط  – العربي التراث إحياء  للفخر الرازي ـ دار الغيب مفاتيح -٢٩

  هـ ١٤٢٠- الثالثة
 سجل مؤسسة ـ الدين شرف جعفر السور، خصائص القرآنية، الموسوعة -٣٠

  هـ ١٤٠٥: العرب ط
  .ت د ـ القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار ـ للبقاعي الدرر  نظم-٣١



  اي اي    /ار
 

 - ٨٢ -

  فهرس املوضوعات
P  ا  

  ٣  مقدمة
  ٤  تمهيد

  ٦  والتصنيف فيه الموضوع أهمية: األول المطلب
  ٩  المناسبة علم تعريف: الثاني المطلب
  ١٠  باآللوسي التعريف: الثالث المطلب

  ١١  اآللوسي عند السور بين المناسبات: الرابع لبالمط
  ١١  وجه مناسبة آل عمران للبقرة

  ١٣   عمران النساء آلل مناسبة وجه
  ١٤  وجه مناسبة المائدة للنساء
  ١٥  وجه مناسبة األنعام للمائدة

  ١٧  مناسبة سورة األعراف  لسورة األنعام
  ١٨  مناسبة سورة األنفال لسورة ألعراف

  ١٩  بة التوبة لسورة ألنفالوجه مناس
  ٢٠  وجه مناسبة سورة يونس لسورة لتوبة

  ٢١  مناسبة سورة هود لسورة يونس
  ٢١  وجه مناسبة سورة يوسف لسورة هود

  ٢٢  )u(وجه مناسبة سورة الرعد لسورة يوسف 
  ٢٢  الرعد لسورة إبراهيم  سورة مناسبة وجه
  ٢٣  لسورة إبراهيم سورة الحجر  مناسبة وجه



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٨٣ -

  ٢٤  النحل لسورة الحجر سورة مناسبة وجه
  ٢٥  اإلسراء لسورة النحل سورة مناسبة وجه
  ٢٥  اإلسراء لسورة مناسبة سورة الكهف وجه

  ٢٧  مناسبة سورة مريم لسورة الكهف
  ٢٧  سورة طه ومناسبتها لسورة مريم

  وجه مناسبة سورة األنبياء لسورة طه
  ووجه اتصالها بما قبلها غني عن البيان

٢٩  

  ٢٩  لسورة األنبياء سورة الحج  مناسبة وجه
  ٢٩  وجه مناسبة سورة المؤمنون لسورة الحج

  ٣٠  وجه مناسبة سورة النور  لسورة الحج
  ٣٠  وجه مناسبة سورة  الفرقان لسورة النور

  ٣١  وجه مناسبة سورة الشعراء لسورة الفرقان
  ٣١  وجه مناسبة سورة النمل لسورة الشعراء

  ٣٢  ة القصص  لسورة النملوجه مناسبة سور
  ٣٣  وجه مناسبة سورة العنكبوت لسورة القصص

  ٣٤  مناسبة سورة الروم لسورة العنكبوت
  ٣٤  مناسبة سورة لقمان لسورة الروم

  ٣٦  وجه مناسبة سورة السجدة لسورة لقمان
  ٣٧  وجه مناسبة سورة األحزاب لسورة السجدة

  ٣٧  مناسبة سورة سبأ لسورة األحزاب
  ٣٨  ة سورة فاطر لسورة سبأمناسب



  اي اي    /ار
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  ٣٨  مناسبة سورة يسن لسورة فاطر
  ٣٩  مناسبة سورة الصافات لسورة يسن 
  ٣٩  مناسبة سورة ص لسورة الصافات

  ٤٠  مناسبة سورة الزمر لسورة ص
  ٤٠  وجه اتصال سورة غافر بسورة الزمر
  ٤١  وجه مناسبة سورة فصلت لسورة غافر

  ٤٢  صلتوجه مناسبة سورة الشورى لسورة ف
  ٤٢  مناسبة سورة الزخرف  لسورة الشورى

  ٤٢  مناسبة سورة الدخان لسورة الزخرف
  ٤٣  مناسبة سورة الجاثية لسورة الدخان

  ٤٣  مناسبة سورة األحقاف لسورة الجاثية
  ٤٣  مناسبة سورة محمد لسورة األحقاف

  ٤٤  rمناسبة سورة الفتح لسورة محمد
  ٤٤  مناسبة سورة الحجرات لسورة الفتح

  ٤٥  مناسبة سورة ق لسورة الحجرات
  ٤٥  مناسبة سورة الذاريات لسورة ق

  ٤٥  مناسبة سورة الطور لسورة الذاريات
  ٤٦  مناسبة سورة النجم لسورة الطور
  ٤٧  مناسبة سورة القمر لسورة النجم

  ٤٨  مناسبة سورة الرحمن لسورة القمر
  ٤٩  مناسبة سورة الواقعة لسورة الرحمن



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٨٥ -

  ٥٠  حديد لسورة الواقعةمناسبة ال
  ٥٠  مناسبة المجادلة لسورة الحديد

  ٥١  مناسبة الحشر للمجادلة
  ٥١  مناسبة الممتحنة للحشر
  ٥٢  مناسبة الصف للممتحنة
  ٥٢  مناسبة الجمعة للصف

  ٥٣  مناسبة المنافقون للجمعة
  ٥٤  مناسبة التغابن لـ المنافقون

  ٥٤  مناسبة الطالق للتغابن
  ٥٤   للطالقمناسبة التحريم

  ٥٥  مناسبة الملك للتحريم
  ٥٥  مناسبة القلم للملك
  ٥٦  مناسبة الحاقة للقلم

  ٥٧  مناسبة المعارج للحاقة
  ٥٧  مناسبة نوح لـــ  المعرج

  ٥٧  مناسبة الجن لسورة نوح
  ٥٩  مناسبة المزمل لسورة الجن

  ٥٩  مناسبة سورة المدثر لسورة المزمل
  ٥٩  مناسبة القيامة للمدثر

  ٦٠  ناسبة اإلنسان للقيامةم
  ٦٠  مناسبة المرسالت لإلنسان



  اي اي    /ار
 

 - ٨٦ -

  ٦١  مناسبة النبأ للمرسالت
  ٦٢  مناسبة النازعات لسورة النبأ

  ٦٢  مناسبة عبس لسورة النازعات
  ٦٢  مناسبة التكوير لسورة عبس

  ٦٣  مناسبة االنفطار للتكوير
  ٦٣  مناسبة المطففين لالنفطار
  ٦٤  مناسبة اإلنشقاق للمطففين
  ٦٤  مناسبة البروج لالنشقاق
  ٦٥  مناسبة الطارق للبروج
  ٦٥  مناسبة األعلى للطارق
  ٦٦  مناسبة الغاشية  لألعلى

  ٦٦  مناسبة الفجر للغاشية
  ٦٦  مناسبة البلد للفجر

  ٦٧  الشمس لسورة البلدمناسبة 
  ٦٧  الليل للشمسمناسبة 

  ٦٨  مناسبة الضحى لسورة الليل
  ٦٨  مناسبة الشرح للضحى

  ٦٩  مناسبة التين للشرح
  ٦٩  مناسبة العلق للتين

  ٧٠  القدر للعلقمناسبة 
  ٧٠  مناسبة البينة للقدر



  ا  اآن ر   ات
  

 - ٨٧ -

  ٧١  مناسبة الزلزلة للبينة
  ٧١  مناسبة العاديات للزلزلة
  ٧١  مناسبة القارعة للعاديات
  ٧١  مناسبة التكاثر للقارعة
  ٧٢  مناسبة العصر للتكاثر
  ٧٢  مناسبة الهمزة للعصر

  ٧٢  بة الفيل للهمزةمناس
  ٧٣  مناسبة قريش للفيل

  ٧٤  مناسبة الماعون لقريش
  ٧٤  مناسبة الكوثر للماعون
  ٧٥  مناسبة الكافرون للكوثر

  ٧٥  مناسبة النصر لـــ الكافرون
  ٧٥  المسد للنصرمناسبة 

  ٧٦  مناسبة اإلخالص للمسد
  ٧٦  مناسبة الفلق لإلخالص

  ٧٧  مناسبة الناس للفلق
  ٧٨  الخاتمة

  ٧٩  صحيفة المراجع 
  ٨٢  فهرس الموضوعات

B  


