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عمم المناسبة في سورة المجادلة

م.د .ىيفاء رزاق ناىي

م.د .أحمد رشيد العزاوي

كمية العموم اإلسالمية ـ جامعة بغداد

الممخص

تناول هذا البحث عمم المناسبة في سووة المااللوة و و ول منوا ببعوان عموم المناسوبة وهوو عموم انو م ببعوان

سووة التةتع و

وال ووةواب بووعن ااع وواض والسوووة نوومن ال وون م المعاوو ج وا وواا اهتع وواة هووذ الس وووة لم ووا ل ووا موون همع ووة

مونوععة في الاان

االاتماعي والبناا األسوة والتروةععي ج و تبوض البحوث ن المناسوبة ممو مص مون ممو محاض

عموووم الآوةقن عآوووم عمووب التةتعو

والووةواب بووعن ااعوواض السوووة وعتنوواول واو التناسو

الموووتي والمي ووي والمعنووو فووي

فووي موون ر التيسووعة وكالهمووا عآووى عمووب مآاموول السوووة و هوولاف ا فووي

البعووان الآةقنووي ج لوان عمووم المناسووبة ةكوون سووا
تيسووعة كتووا اك الك وةعم وب ووا تتبووض وحوول السوووة الآةقنعووة واوعاووا الآةقنووي ج وبو اوعن البحووث ن قعوواض سوووة المااللووة
متةاب ووة م و بعن و ا موون ول ووا لووب قهةهووا متم ووا كمتوول امع و سوووة الآ وةقن الك وةعم و و وول اةتووب سووم ا بمنوومون ا
وتناسبض فاتحت ا م هاتمت ا لوان فاممة كل قعة من قعات ا ل ا عال ة م مونوع ااعة ج

المقدِّمـــة

الحمـ ُـد ر رب العــالمين ل والوــالة والســالم عمــر المبعــوث رحم ـ ًة لمعــالمين ل وعمــر لــو
ووحبو وسمّمل أما بعد :

فقالوا قديماً  :العمم خزائن ومفاتحو السؤال ؟ واذ يقف المطالع المتدبر أمام أسمر العمـوم

العقمية والمعرفية ـ القر ن الكريم ـ ال ُب َّد أن يتساءل تساؤل أحد العمماء حين قرئـت عميـو يـة مـن
كتاب ار تعالر  :لِ َم جعمت ىذه اآليـة إلـر جنـب ىـذه اآليـة ؟ ومـا الحكمـة فـي جعـل ىـذه السـورة
إلر جنب ىذه السورة ؟ وقد يتسع السـؤال فيكـون ؟ ِل َـم انـتظم القـر ن الكـريم فـي  )002سـورة ؟
وىـــل اتبـــع القـــر ن الكـــريم منيجـــاً محـــدداً فـــي انتظـــام ياتـــو وســـوره ؟ ولمـــاذا تعـــرض كـــل ســـورة
موضوعات محددة قد تتكرر أو ال تتكرر في سورة أُخرى ل وىي في كل مرة ترد في سياق يختمف
عن اآلخر ؟ أما لذلك نظـام ؟ نقـول نعـم مـة أسـرار وأسـرار تكمـن وراء انتظـام القـر ن الكـريم فـي

سورة مستقمة ووراء الوالت بـين اآليـات واالّ لـم تكـن ضـرورة بـرن يـرمر النبـي  (كتّـاب الـوحي
برن يضموا اآلية إلر جنب اآلية في موقع معين من السـورة  .مـن ىنـا جـاء ىـذا البحـث ليكشـف

عــن عمــم المناســبة الــذي اضــطمع ببيــان ســر الترتيــب والــروابط بــين اآليــات والســور ضــمن الــنظم
المعجــز  .وجــاء اختيــار ســورة المجادلــة) لمــا ليــذه الســورة مــن أىميــة موضــوعية فــي الجانــب

االجتمــاعي والبنــاء ارســري والتشــريعي ل فقــد وجــدنا مــن خــالل وقــوفي عمــر ياتيــا ذلكــم البنــاء
الوحدوي بموضوعاتيا وان بدا لمناظر رول مرة التباعد بين موضوعاتيا.
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وليذا السبب جـاء اختيـار ىـذا الموضـوع وقـد قمنـا بتقسـيمو عمـر مقدمـة و ـالث مباحـث

وخاتمة جاعمين المبحث ارول لمحديث عن عمم المناسبة النشرة والتطور وال اني لمتعريف بسورة

المجادلة وال الث لممناسبة بين يات سورة المجادلة .

واعتمــد البحــث عمــر موــادر ك يــرة تنوعــت بــين تفاســير قر نيــة ومعجمــات لغويــة وكتــب

وأبحــاث فــي المغــة والبالعــة واإلعجــاز ل ومـن أىــم كتــب التفســير التــي تعرضــت لقضــية المناســبة

حيـان و نظـم الـدرر فـي تناسـب اآليـات والسـور)
التفسير الكبير) لمرازي و البحـر المحـيط) ربـي ّ
لمبقاعي و إرشاد العقل السميم) ربي السعود .
العمي القدير أن يجعل عممي ىذا خالواً لوجيو الكـريم ل فـاذا خطـف بوـري
وبعد فرسرل ار
ِّ
زلل فيو من ظممة الشيطان ل واذا برق بو حق فيو تمام نور ار وكمال حمده .
المبحث ارول

عمم المناسبة تعريف وترويل
المطمب ارول  :المناسبة لغ ًة واوطالحاً

أوالً:

المناسبة لغ ًة

إذا ُعـــدنا بموـــطما المناســـبة إلـــر معنـــاه المغـــوي وجـــدناه يتوـــرف إلـــر معـــاني المقاربـــة
والمشــاكمة والعالقــة والمما مــة) )0فيقــال  :فــالن يناســب فالن ـاً أي يقاربــو ويشــاكمو ومنــو النســيب

الــذي ىــو القريــب المتو ـل بغيــره كــارخ وابــن العــم واذا اتوــل شــيء بشــيء بــري ســبب يقــال أن
بينيمــا مناســبة ومشــاكمة واذا حــدث شــرك مــن جيــة معينــة يقــال أن بينيمــا جيــة جامعــة ونســبة
معينة كاالشتراك من جية أحد اربوين ل ومن ضروبو النسبة بين بني ارخوة وبني ارعمـام

)9

.

وبيــذا فالمناســبة ىــي القرابــة والشـراكة والوــمة بــين شــيئين وممــا يوجــب العالقــة بينيمــا االرتبــاط

والتعمق يمكن أن نم ميا عمر النحو اآلتي  :القرابة = العالقة
المناسبة = القرابة

إذاً المناسبة = العالقة واالرتباط بين شيئين .)1

ومــن المعمــوم أن اتوــال النســب اتوــال عيــر منقطــع وىــذا مــا أوج ـد العالقــة واالرتبــاط بــين

المتناسبين.

انياً :المناسبة اوطالحاً
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نستطيع القول أنو عمر ىدي المعنر المغوي بحث المعنر االوـطالحي عمـم المناسـبة) عـن

"أوجو االرتباط بين أجزاء اآلية أو بين اآلية وجاراتيا أو بـين اآليـات فـي مجمـوع السـورة الواحـدة
أو بين السورة والسورة "

أجزاء القر ن)

)3

)2

فعرف عمر أنو عمماً من عموم القر ن الكريم تعرف منو عمل ترتيـب

ل وجعل أجزاء الكـالم بعضـيا أخـذاً برعنـاق بعـض فيقـوى بـذلك االرتبـاط ويوـير

الترليف حالـو حـال البنـاء المحكـم المـتالئم ارجـزاء

)4

 .والمترمـل فـي التعريـف االوـطالحي لعمـم

المناســبة يجــد أن مناســبة الســور واآلي بعضــيا لــبعض ىــو بيــان ارتباطيــا وتعمقيــا كرنيــا جممــة
واحدة وقد م ميا البقاعي بـ لحمة النسب)  .)5فتول اآلية بارخرى والسورة برُختيا ضمن عالقة

حدىا موطفر مسمم ىي  :الرابطة بـين شـيئين
قوية توجب التناسب بينيما ل إذاً المناسبة كما ّ
بري وجو من الوجوه في كتاب ار تعالر ـ وتعني ارتباط السورة بما قبميا وما بعـدىا وفـي اآليـات
تعنــي وجــو االرتبــاط فــي كــل يــة بمــا قبميــا ومــا بعــدىا ))

)6

 .وبيــذا تــد مل المناســبة عمــر وجــو

االرتبـاط واالتوـال بــين ي القـر ن وجممــو وسـوره فيتوافـق بــذلك معناىـا االوــطالحي مـع المعنــر

المغوي فكالىما دائر عمر مقود واحد ىو اتوال شيء بشيء وايجاد أوجو االرتباط بينيما سواء
أظيـــر ىـــذا الوجـــو أم ُخفـــي ل فمرجعـــو إلـــر ربـــاط واحـــد ونظـــام واحـــد  .والمقـــرر مـــ ارً أن أوجـــو
المناسبات عامة ال يقتور البحث فييا عمر ترتيب اآليات والسـور وايجـاد عالقـات ارتباطاتيـا بـل

تتعـدى ذلـك إلــر تبــاين العديــد مــن وجــوه نظــم اآليـات بمــا يترتــب عمــر ذلــك مــن تقــديم وتــرخير أو
تناســب لفظــي لمعــاني كمماتيــا أو التئــام مقاطعيــا ومــا انتيــت إليــو مــن فواوــل أو عيــر ذلــك مــن

النكـــت البالعيـــة والســـياقية التـــي يمتمســـيا الـــذوق ويناســـبيا االرتبـــاط والتناســـق  .إذن ىـــذا ىـــو

المفيــوم االوــطالحي لعمــم المناســبة وىــو كمــا أشــرنا لــم يخــرج عــن معنــاه وداللتــو المغويــة واآلن
نحاول اإلشـارة بوـورة مقتضـبة إلـر نشـرة ىـذا العمـم وأىميتـو وذلـك فـي المطمـب ال ـاني مـن ىـذا

المبحث .

المطمب ال اني :عمم المناسبة النشرة ل الترويل وارىمية
أوالً:

عمم المناسبة من النشرة إلر االستقرار

إن تحديد تاريخ نشوء أي عمم من العموم مسـرلة مـن الوـعوبة بمكـان وشـرن عمـم المناسـبة

خيل إلينا أننـا أمسـكنا ببـدايات ظيـوره تبقـر
كشرن بقية العموم إن لم يكن أشد وعوبة ل إذ ميما ّ
خفيــة عمينــا خطوطــو ارولــر بشــكل قــاطع ولكــن الممســات ارولــر ليــذا العمــم الــذي نشــر ونمــا فــي
أحضان التفسير تعود إلر عور النبـي  (أول المفسـرين لمقـر ن  .ومعمـوم أن رسـول ار (

لم يتوسع بالتفسير من ناحية الكم رسباب متعددة ومعمومة وعنو أخذ السـمف ل فكـان رسـول ار

 (يطمعنا عمر ما كان يتمقاه من لدن الحكيم الخبير ل إذ يفسر م الً مفاتيا الغيـب) فـي قولــو
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بقولــــو :مفاتيــــا الغيـــب

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﮆﮇ ي ي ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ

)00

م

تناول الوحابة رضوان ار عمييم والتابعون وأوائل عمماء الدراسات القر نية بعض أوجو التناسب

في القر ن الكريم أما نظرات مختورة أو في أجوبة مقتضبة عن ارسئمة التي طُرحت فـي عيـدىم

حــول أوجــو المناســبة بــين طائفــة مــن اآليــات أو فــي ردود ردوا بيــا عمــر الطــاعنين الــذين حــاولوا

الطعن في النظم القر ني بمـا زعمـوه إخـالالً بالتناسـب  .)00ومـن أم مـة مـا جـاء عـن الوـحابة أن

بعضيم بادر إلر ختم ية حين سمع أوليا ل إذ أخرج ابن أبي حاتم عن طريق الشـعبي عـن زيــد

عمي رسـول ار  (ىــذه اآليـة :ﮅ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
بن ابت قال أممـر َّ
 إلــر قولــو تعــالر   :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

)09

 .قــال معــاذ ابــن جبــل  :ﯗ ﯘ

مـم ضـحكت يـا رسـول ار ؟ قـال لـو :
ﯙ ﯚ  فضحك رسـول ار  (فقـال لـو معـاذ َ :
بيا ختمت  )01ل وعـن الوـحابة أخـذ التـابعون وأتبـاعيم فالتمسـوا التناسـب المعنـوي بـين اآليـات
لتكــون عونـاً ليــم عمــر التفســير والترويــل وتوجيــو عــدد مــن النوــوص )02ل وكــذلك عمــا أ يــر مــن
أسئمة حول سالمة النظم القر ني بما زعمـو أىـل الشـرك وأعـداء اإلسـالم الطـاعنين فكانـت البـذور

ارولر لنشرة عمم المناسبة) وابراز موضوع الوحدة القر نية وىذا يؤكد إن ىذا المون من التفسـير

لم يكن بدعاً من العموم القر نية .

أما الكالم عن نشرة التونيف في ىـذا العمـم ل وأول مـن وـنف فيـو فيقـال إن أول مـن أظيـر

ىــذا العمــم ببغــداد كمــا ذكــر الشــيخ أبــو الحســن الشــيراباني ت459 :ىـــ) ىــو اإلمــام أبــو بكــر
النيسابوري ت192 :ىـ) فكان يقول إذا قرئت عميو اآليـة  :لِ َـم جعمـت ىـذه اآليـة إلـر جنـب ىـذه
اآلية ؟ وما الحكمة في جعل ىذه السورة إلر جنب ىذه السـورة ؟ وكـان يـزري عمـر عممـاء بغـداد

عــدم عمميــم بالمناســبة  .)03وقــد نســب الســيوطي إليــو أنــو أول مــن ســبق إلــر ىــذا العمــم

)04

.

والوــحيا أن أوليــة عمــم المناســبة القر نيــة عيــر واضــحة تمــام الوضــوح إلــر اآلن والسـ ّـيما بقــاء
العديد من موادر التفسير وعموم القر ن مخطوطة بعيدة عن أيدي الباح ين  .أما أك ر المفسرين

توخياً لبيان المناسبات فيو اإلمام الـرازي ت404 :ىــ) )05ل إذ حفـل تفسـيره بالمناسـبات الك يـرة
سـواء بــين اآليــة واآليــة أو أجـزاء الســورة عامــة أو بــين الســورة وســابقتيا والحقتيــا وقــد ورد فــي

كالمــو اســتعمال لفــظ مناســبة)

)06

 .وكــان لمحرالــي المغربــي ارندلســي ت415 :ىـــ) حــظ مــن

المناسباتل فقد انتفـع بـو البقـاعي فـي تفسـيره نظـم الـدرر) وأك ـر مـن ارخـذ عنـو .واسـتمر ىـذا
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العمم فـي تطـور إلـر أن أفـرده المعاوـرون ببحـوث مسـتقمة  .فيـم نـور الـدين عتـر فـي مقـال لـو
بعنـوان عمــم المناســبات وأىميتــو فــي تفســير القــر ن الكــريم) ومقالتــو ارُخــرى أ ــر المناســبة فــي

كشــف إعجــاز القــر ن) وأحمــد أبــو زيــد فــي كتابــو التناســب البيــاني فــي القــر ن دراســة فــي الــنظم
المعنوي والووتي) وظيور موسر في كتابو التناسب القر ني عند اإلمام البقاعي وعيـرىم  .تمـك

نبذة سريعة ومك فة عن نشرة عمم المناسبة وأىم الموـنفات فيـو وىـي جيـود مبذولـة تكشـف لنـا

دقة ىذا العمم وحظو من الدراسـات القر نية القديمة والحدي ـة من أجل الكشف عن الوحدة القر نية
واستبـانة ىذا اإلعجاز .

انياً :أىمية عمم المناسبة

إن عمم المناسبة جانب ميم من جوانب فيم النظم القر ني ي بت بو اإلعجاز بنظم القـر ن مـن
َّ

خالل تناسب ياتو وسوره ل وىناك تكمن أىميتو في الحث عمر النظر في القر ن عمـر أنـو جممـة
واحدة وفي ذلك فوائد يجمييا عمم المناسبة أىميا :

إن عمــم المناســبة يحــث المفســر عمــر تــدبر نظــم اآليــات والســور وادراك الوــمة فيمــا بــين
َّ -0

اآلية واآلية والسورة فالسـورة مـن أجـل الوقـوف عمـر مقاوـدىا وفـي ذلـك زيـادة عمـم وتفكـر فـي
يــات ار التــي قــال عنيــا تعــالر  :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ

)07

وقال تعالر أيضاً  :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ ﮗ .)90 

 -9مــن فوائــده إ بــات الوحــدة الموضــوعية لمقــر ن ل إذ يــدعو إلــر النظــر بشــمول إلــر القــر ن
الكريم .)90

إن عمم المناسـبة ي بـت وحـدة القـر ن ويـرد عمـر حمـالت الطعـن التـي وجييـا إليـو أعـداء
َّ -1

اإلسالم من المستشرقين في زعميم أن القر ن عير مرتب وقد نزل منجماً في أحكام متنوعة .

 -2يوقفنــا عمــم المناســبة عمــر مقاوــد ســور القــر ن الكــريم وان لكــل ســورة مقوــداً معينــاً

وموضوعاً واحداً تدور عميو معاني السورة وان تباينت فيما بينيـا ل وىـذا مـا جعمـو أساسـاً وركنـاً
في فن جديد من فنون التفسير ىو التفسير الموضوعي .)99

 -3لمعرفــة المناســبة بــين اآليــات فائــدتيا فــي إدراك اتســاق المعــاني واعجــاز القــر ن البالعــي

واحكام بيانو وانتظام كالمو وروعة أسموبو حتر يكون كالكممة الواحدة .

 -4يتعاضد عمم المناسبة مع عمم أسباب النـزول فـي الكشـف عـن مـراد ار تعـالر فـي كتابـو

العزيز حسب الطاقة البشرية وكالىما يسعر لتخويص عام أو تقيد مطمق أو تبين مجمل .
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 -5من فوائد المناسبة نفي التكرار في القر ن الكريم ل فكل كممة أو ية أو قوة يراعـي فييـا

التناسب وارتباط النظائر وارشـباه ل وىـذا مـا قـرره الغزالـي ت303 :ىــ) لقولـو َّ
أيـت شـيئاً
فـان ر ُ
مكر ارً من حيث الظاىر فانظر في سوابقو ولواحقو ليكشف لك مزيد الفائدة في إعادتو) .)91
إن عمم المناسبة أساس في عمـم التفسـير التحميمـي رنـو يسـيل فيـم اآليـات ويـرجا بـين
َّ -6

اآلراء وىــذا مــا يعــين المفســر عمــر ارخــذ بــالمعنر ال ـراجا الــذي يــربط اآليــات ويــد أر التــرويالت

المتعارضة داللياً مـع النوـوص القر نيـة وجعـل أقربيـا إلـر الوـواب أك رىـا انسـجاماً مـع سـياق

الخطاب) .)92

إن ميمــة المناســبة ارســاس ىــي معالجــة مواضــع انقطــاع اآلي عــن بعضــيا ل فيشــرع
َّ -7

المفسر في البحث عنيا حين تنقطع الومة بين ية و ية أو يات سابقة .)93

 -00إ بــات إعجــاز القــر ن الكــريم واب ـراز جوانبــو مــن طــريقين ارول  :نظــم كــل جممــة عمــر

حياليا بحسب التركيب ال اني  :نظميا مـع أُختيـا بـالنظر إلـر الترتيـب ل وىـذا مـا أ بتـو البقـاعي

فــي تفســيره نظــم الــدرر) )94جــاعالً اإلعجــاز فــي عمــم المناســبة مــن تــدقيق النظــر فــي ىــذين

الجانبين.

إذن ىذه ىي بعض الجوانب الميمة لعمم المناسـبة وىـو عمـم لـو أىميتـو القوـوى ولـيس

ترفاً فكرياً .وبعـد ىـذا العـرض لمتعريـف بالمناسـبة تحديـداً وتروـيالً وأىميـ ًة  .انتقـل لمحـديث عـن
ومب الموضوع وىو تطبيق عمم المناسبة في سورة المجادلة .
المبحث ال اني :مدخل إلر سورة المجادلة

سورة المجادلـة سـورة مدنيـة عنيـت بالجانـب التشـريعي شـرنيا شـرن جميـع السـور المدنيـة ل

وقـد استعرضــت عــالج حالــة كانـت ســائدة فــي المجتمــع الجــاىمي قبـل اإلســالم ل وقــد تســممت إلــر
بعض المسممين وىي الظيار ؛ إذ تدخل المولر سـبحانو وتعـالر فـي لسـان أسـرة وـغيرة مغمـورة
ظاىر الزوج من زوجتـو ل فسـمع ار سـبحانو وتعـالر قـول المـرأة وىـي تجـادل الرسـول  (فـي

شــرنيا مــع زوجيــا فنــزل قــر ن بشــرنيا ليقــرر حكــم ار فــي قضــيتيا ل ــم عرضــت الســورة لعــدة

موضوعات أُخرى وىي بيـان مظـاىر عمـم ار تعـالر ـم بيـت الييـود الـذين كـانوا يتنـاجون بـاإل م

والعدوان ومعوية الرسول  (واساءة اردب معـو َّ (ـم نيـت المسـممين عـن التنـاجي بـاإل م

بالبر والتقوى م تحد ت عـن أدب المجـالس وفضـل العمـم والعممـاء ـم
والعدوان وأمرتيم بالتناجي ِّ

تحد ت عن المنافقين الذين كانوا يوالون الييود والذين عضـب ار عمـييم ـم بينـت عاقبـة الـذين

يحادون ار ورسولو وختمت السورة ببيان حكم الذين يـوادون مـن حـاد ار ورسـولو وان المـؤمن
الحق ىو الذي يجعـل والءه ر ورسـولو لينـال رضـا ار سـبحانو وتعـالر ل وقـد قـال ارُسـتاذ سـيد
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قطب في بداية تفسيره ليذه السورة  " :وفي ىذه السورة بوفة خاوـة نشـيد وـورة موحيـة مـن
رعاية ار لمجماعة الناشئة ؛ وىو يونعيا عمر عينو ويربييا بمنيجو ل ويشعرىا برعايتو ويبنـي
فــي ضــميرىا الشــعور الحــي بوجــوده ســبحانو معيــا فــي أخــص خوائوــيا ل وأوــغر شــؤونيا ل

وأخفر طواياىا ؛ وحراستو ليا من كيد أعدائيا خفية وظـاىره ؛ وأخـذىا فـي حمـاه وكنفـو وضـميا
إلر لوائو وظمو؛ وتربية أخالقيا وعاداتيا وتقاليدىا تربية تميق بالجماعة التي تنضـوي إلـر كنـف

ار ل وتنتسب إليو ل وتؤلف حزبو في اررض ل وترفـع لـواءه لتعـرف بـو فـي اررض جميعـاً" .)95

واذا كانت ىذه في الموضوعات التي تضمنتيا ىذه السورة الجميمة ل فما وجو الترابط بينيا؟ وقبل
اإلجابة عمر ىذا التساؤل عمينا أن نعرض بالتعريف ليذه السورة .
أوالً:

تسمية السورة

سميت ىذه السورة في كتب التفسير )96وفي المواحف وكتب الحديث سـورة المجادلـة)

)97

رن السورة افتتحت بذكر المرأة التـي جادلـت الرسـول
بكسر الدال أو بفتحو وبكسر الدال أظير ؛ َّ
 (في زوجيال فتسميتيا بواحبة الجدال أفضل وىي التـي ذكرىـا ار سـبحانو وتعـالر بقولـو :

 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  )10 ...قال ابن عاشور  " :وتسمر سورة قد سمع) وىذا
االسم مشتير في الكتاتيب في تونس وسميت في موحف أُبي بـن كعـب سـورة الظيـار) "

)10

ل

ووجو تسميتيا سورة المجادلة ل رنيا افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الوامت لدى النبي
 (في شرن مظاىرة زوجيا ليا .
انياً:

نزوليا

سورة المجادلة مدنية باإلجماع )19ل قال اإلمام القرطبي :
ار َُول منيا مدني وباقييا مكي ل وقال الكمبي :

ﭞ
:

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

إالّ رواية عن عطاء أن العشـر

نزل جميعيا بالمدينة عير قولو تعالر   :ﭝ

ﭣ ﭤ

)11

نزلت بمكة ))  .)12قـال ابـن عاشـور

رن ار تعــالر قــال فــي ســورة
والــذي يظيــر أن ســورة المجادلــة نزلــت قبــل ســورة ارحـزاب ل َّ

ارحـزاب   :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  )13 وذلك يقتضـي إن تكـون
رن قولــو   :ﭶ ﭷ
ىــذه اآليــة نزلــت بعــد إبطــال حكــم الظيــار لمــا فــي ســورة المجادلــة ل َّ
يقتضي إبطال التحريم بالمظاىرة وانمـا أبطـل ب يـة سـورة المجادلـة وقـال السـخاوي  :نزلـت سـورة

المجادلة بعد سورة المنافقين وقيل سورة الحجرات )) .)14
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سورة المجادلة سورة مدنية عدد ياتيا ا نتـان وعشـرون يـة  .قـال ابـن عاشـور :

و ييـا

فــي عــد أىــل المدينــة وأىــل مكــة إحــدى وعشــرون وفــي عـ ِّـد أىــل الشــام والبوــرة والكوفــة ا نتــان

وعشرون))  .)15والراجا أن عدد ياتيا ا نتان وعشرون يـة إلجمـاع كتـب التفسـير عمـر إ باتيـا
عد ياتيا في رسم الموحف .
وعميو ّ
رابعاً:

أعراض سورة المجادلة

لسورة المجادلة أعراض يمكن إجماليا عمر النحو اآلتي :

أ -الحكم في قضية مظاىرة أوس بن الوامت مـن زوجتـو خولـة بنـت عمبـة وابطـال مـا كـان

في الجاىمية من تحريم المرأة إذا ظاىر منيا زوجيا وان عمميم ىذا مخـالف لمـا أراده ار تعـالر

وانو من أوىاميم وزورىم التي كبتيم ار بابطاليا.

ب -اإلشارة إلر بعض ضالالت الييود والمنافقين ومنيا مناجاتيم بمرأى المؤمنين ليغيظوىم

ويحزنوىم وقد نيوا عن ذلك .

ج  -اإلشارة إلر مواالة المنافقين الييود والذين عضـب ار عمـييم وحمفيـم عمـر الكـذب وىـم

يعممون .

د -التعرض لبعض داب مجمس الرسـول  (ﯶ ﯷ
ﮇ ي ي ﰀ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮆ

ﰁ ﰂ.)16  ...

ىـ  -مشروعية التودق قبل مناجاة الرسول  (وان ىذا الحكم قد نسخ رحمة بالمسممين .

و -ال نـــاء عمـــر المـــؤمنين الـــذين ال يـــوادون مـــن حـــارب ار ورســـولو وان حـــزب ار ىـــو
الغالب .)17

خامساً :سبب النزول

ذكر المفسرون في سبب نزول ودر سورة المجادلـة روايـات عـن خولـة بنـت عمبـة قالـت:

في وار وفي زوجي أوس بن الوامت أنـزل ار وـدر سـورة المجادلـة قالـت  :كنـت عنـده وكـان
َّ
عمي يوماً فراجعتو بشيء فغضب فقال ِ :
عمي كظيـر
أنت َّ
شيخاً كبي ارً قد ساء خمقو قالت  :فدخل َّ
أُمي قالت  :م خرج فجمس في نادي قومو ساعةل م رجع فاذا ىو يريدني عن نفسي فقمت لـو:

ـي حتــر يحكــم ار ورســولو فينــا بحكمــو قالــت ف ـوا بني
كــال والــذي نفــس خولــة بيــده ال تخمــص إلـ َّ
خرجـت إلـر بعـض
فامتنعت عنو ل فغمبتو بما تغمب بو المرأة الشيخ الضـعيف فرلقيتـو عنـي ل ـم
ُ
فـذكرت
فجمست بين يديـو ل
خرجت حتر جئت رسول ار (
جاراتي ل فاستعرت منيا ياباً ل م
ُ
ُ
ُ
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لقيت من زوجي ل وجعمت أشكو إليو ما ألقر من سوء خمقـو .فقالـت
لو ومّر ار عميو وسمّم ما ُ
 :يا رسول ار إن زوجي أوس بـن الوـامت تزوجنـي وأنـا شـابو عنيـة ذات مـال وأىـل حتـر أكـل

مالي وأفنر شبابي وتفرق أىمي وكبر سني ظاىر مني ل وقد نـدم فيـل مـن شـيء يجمعنـي وا ّيـاه
ِ
حرمــت عميــو فقالــت  :يــا رســول ار (
تنعشــني بــو ؟ فقــال رســول ار  : (مــا أراك إالّ قــد ّ
إلي فقـال رسـول ار  (مـا
والذي أنزل عميك الكتاب ما ذكر طالقاً وانو أبو ولدي وأحب الناس َّ
ِ
الميـم
حرمت عميول ولم أؤمر في شـرنك بشـيء وأخـذت تجـادل النبـي  (ـم قالـت:
َّ
أراك إالّ وقد ّ
ضـميم إليـو ضـاعوا وان
أني أشكو إليك فـاقتي وشـدة حـالي وان لـي مـن زوجـي أوالداً وـغا ارً إن َّ

عمـي
إلي جاعوا قالت :وما برحت حتر نزل القر ن فقال  (يا خولة أبشري) ـم قـ أر َّ
ضممتيم َّ
ىذه اآليات ل م بعث رسول ار  (إلر زوجيـا وقـال لـو أتعتـق رقبـة) فقـال  :وار مـا أممكيـا
فقال  :أتووم شيرين متتـابعين) فقـال وار مـا أقـدر فقـال لـو أتطعـم سـتين مسـكيناً) فقـال  :ال

أجد إالّ أن يعينني رسـول ار  (بمعونـة ووـالة يريـد الـدعاء فرعانـو رسـول ار  (بخمسـة
عشر واعاً وقيل ال ين واعاً ودعا لو فكفر باإلطعام وأمسك زوجتو) .)20

إذن ىذا ىـو سـبب نـزول وـدر ىـذه اآليـة الجميمـة ولسـبب النـزول أ ـره فـي تحديـد المناسـبة

وذلك أن ربط القر ن الكريم بالواقع المعاش فيرتي الموضوع متناسب مع مضمون النص وىذا مـا
سنالحظو في المبحث الذي يمي ىذا المبحث .

المبحث ال الث

المناسبات في سورة المجادلة
كــل ســورة ليــا مقاوــد وأىــداف وأعـراض تــدور حوليــا فتعــرض لتحقيــق ذلــك إلــر عــدة معـ ٍ
ـان

وترخذ من كل معنر ما يتناسب مع ىدفيا )20ل وعمر المفسر الذي يبحـث عـن وحـدة السـورة أال
يعتمد عمر الوالت الموضـوعية التـي تـربط بـين اآليـات مـن دون إحكـام النظـر فـي السـورة كميـا

باستيفاء أجزائيا وضبط مقاودىا وعمر وجو يكون معواناً لو عمر السير في تمك التفاويل عمر

بينة وأن يعمم أن الومة بين الجزء والجزء ال تعني دائماً اتحادىما أو تما ميما أو تـداخميما ل بـل
أن النظم القر ني يبرز ارجناس المختمفة في وور مؤتمفة ويجاور بـين ارضـداد أو بـين شـيئين
في الوضع المكاني دعامة القترانيما في النظم ومالك ارمر في ذلك عائد إلر النظام العـام الـذي
)21

)29
عـد البقـاعي
بنيت عميـو السـورة بمجموعيـا  .ويمكـن ّ
السورة وأىدافيا وىي عنده من قواعـد معرفـة التناسـب القر نـي وابـراز مظـاىره بـين اآلي والسـور
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فــي جميــع القــر ن ل إذ يقــول نق ـالً عــن شــيخو البجــائي المــالكي  :ارمــر الكمــي المفيــد لعرفــان
مناسبات اآليات في جميع القر ن ىو أنك تنظر الغرض الذي سيقت لو السورة وتنظـر مـا يحتـاج

البعـد مـن المطمـوب
إليو ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلـر مراتـب تمـك المقـدمات فـي القـرب و ُ
وتنظر عند انجرار الكالم في المقدمات إلر ما يستتبعو من استشـراف نفـس السـامع إلـر ارحكـام
والموازم التابعة لو التي تقتضـي البالعـة شـفاء العميـل ل ارمـر الـذي يـدفع عنـاء االستشـراف إلـر

الوقوف عمييا )) .)22

ــم خــتم كالمــو بقولــو  :ىــذا ىــو ارمــر الكمــي الميــيمن عمــر حكــم الــربط بــين جميــع أجـزاء

القر نل واذا فعمتو تبين لك إن شاء ار وجو النظم مفوالً بين كل ية و ية فـي كـل سـورة))

)23

رن محميا التفسير ومدار ارمر فييا عائد إلـر
وينبغي الترني في كشف موضوع السورة وعايتيا َّ

االجتياد ل فال ُب َّد من مراعاة أىم الضوابط المعتبرة فييا :
 -0احتياجيا إلر مزيد فكـر وتروـل لتباعـد الموضـوعات الجزئيـة فييـا واالىتـداء إلـر حكميـا
-9

-1

إلدراك مقاودىا

)24

.

عــدم الخــروج عــن قواعــد التفســير التــي يضــعيا المفســر أمامــو لمووــول إلــر التفســير

الوحيا لمغايات وارىداف فيجعل لكل سورة موضـوعاً واحـداً تـدور حولـو ال يتنـاقض مـع

التفسير

)25

.

إ بــات وــحة اآلراء فــي إدراك المحــاور بغيــة تحديــد زاويــة روــدىا مــن عيــر تعــارض أو
توادم .)26

ومن الالفـت لمنظـر أن طائفـة مـن البـاح ين فـي إعجـاز القـر ن وتفسـيره قـد تنـاولوا وحـدة

السورة وعايتيـا ضـمن إعجـاز القـر ن وبيانـو ل فر ىـا البـاقالني

)27

مـن عجائـب نظـم القـر ن فـي

الترليف والبيان إلظيارىا قوة االرتباط والتناسب بين اآليات .وتحـدث موـطفر وـادق الرافعـي

)30

من المحد ين عن ىذه الوحدة التي يمتاز بيا القـر ن عمـر الـرعم مـن تعـدد الوجـوه التـي يتوـرف

فييا من أعراض الكالم كالقوص والمواعظ والجدل والتشريع إلر عير ذلك ل والنـاظر فـي تفسـير

الظــالل لســيد قطــب يــرى التسمســل المعنــوي بــين ارع ـراض فــي يــات الســورة وفــي ســور القــر ن

واضحاً ل فيو يظير التناسب فـي االنتقـال مـن عـرض إلـر عـرض خـر عمـر وفـق وحـدة جامعـة

حوى بيذا المسمك في تفسيره ارساس) فنجده يترمل السورة ويتـدبر مقاوـدىا قبـل
اعتنر سعيد ّ
الشروع في تفسيرىا مما يمنحو نظرة كمية لمسورة تعينو عمر تقسيميا وتحديد محاورىا  .وميمـا
ـاء محكم ـاً دقيق ـاً ومتناســبة تناســباً قوي ـاً يــربط ىــذه
يكــن مــن أمــر ل فالســور القر نيــة مبنيــة بنـ ً
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الموضوعات المتنوعة كميا برباط واحد تسعر إليو عايـة السـورة لتحقيقـو بعـدة تناسـبات متعاقبـة

فيما بينيا من أىميا :
-

التناسب بين اسم السورة ومضمونيا .

-

التناسب بين السورة والسورة التي تسبقيا وتمحقيا .

-

التناسب بين فاتحة السورة وخاتمتيا .
التناسب في فواول السورة .

ىذا ما أحاول دراستو في ىذا المبحث باذنو تعالر .

المطمب ارول :التناسب بين اسم السورة ومضمونيا

إن أسماء السور في القر ن الكريم تد مل عمر رفعتيـا وسـموىا وعمـو قـدرىا ؛ رنيـا تم ـل كـالم
َّ

ار تعــالر وىــي رمــز لمتحــدي واإلعجــاز فــي أس ـرارىا التــي ال يعمميــا إالّ ار عـ َّـز وجــل

)30

 .لــذا

فمحاولــة الكشــف عنيــا يــدخل فــي بــاب االجتيــاد والفيــم لمتعــرف عمــر م ـراد التســمية مــن داخــل

المرد من اسـم السـورة عـرف مقوـودىا ومـن حقـق المقوـود منيـا عـرف
رن من عرف ا
السورة؛ َّ
تناسب ييا وقوويا وجميـع أجزائيـا

)39

ل وىـذا مـا يـدعو إلـر تفسـير السـورة القر نيـة باظيـار

العالقــة بينيــا وبـين تســميتيا وبيــان اختوــاص كــل منيمــا بوــاحبو ووـوالً إلــر اليــدف ارســاس
والموضوعات الرئيسة التي تناولتيا السـورة .ويمكـن القـول إن العنـوان يبـدد عمـوض السـورة مـن

تجمية مسماىا واظيـار مقاوـدىا الرتباطـو بيـدف السـورة العـام ويـؤدي عمـم المناسـبة دو ارً ميمـاً
رن معرفــة العنـوان ووحدتــو الموضــوعية يعــين عمــر بيــان
فــي تحقيــق ىــذا النــوع مــن التماســك ؛ َّ

الومة بين اآليـات قبـل الشـروع فـي تفسـيرىا ل وىـذا مـن معـالم مـنيل البقـاعي فـي تفسـيره نظـم

رن اسـم كـل شـيء تظيـر المناسـبة
إن اسم كل سورة مترجم عن مقوـودىا َّ
َّ
الدرر) إذ يقول :
بينــو وبــين مســماه مــن عنوانــو الــدال إجمــاالً عمــر تفوــيل مــا فيــو ومقوــود كــل ســورة ىـ ٍ
ـاد إلــر
تناسبيا فرذكر المقوود من كل سورة وأطبق بينو وبين أسميا ))

)31

.

ُيع مد العنوان جزءاً من تفسير السورة ككل وىو عنور ميم فـي إدراك مقاوـدىا التـي عالبـاً مـا
تتضا في السور القويرة وتبعد أو تدق في السور الطويمة ل فيغدو ربـط العنـوان بالمقاوـد فييـا
ٍ
وعندئذ يـتحكم العنـوان فـي ترويـل المتمقـي
أم ارً وعب المنال يتطمب بح اً متعمقاً من القارئ  )32ل

لمنص  .)33وىذا ال يخمو من تكمف في ك ير من ارحيان ويمكن مالحظتو عنـد البقـاعي

)34

فـي

توجييو تسمية سورة ل عمران عمر أك ر من وجـو  .إذاً ال ُب َّـد مـن تحقـق التماسـك الـداللي بـين
االســـم والمضـــمون فـــي الســـورة عمـــر اعتبـــار  )35أن مفتـــاح الســـورة ىـــو أســـميا  .وىـــو الرمـــز
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االستعاري المك ـف لـدالالتيا وفيـو تنبيـو لمقـارئ عمـر المحـور الـرئيس منيـا كمـا أن فيـو تعضـيداً

لمقود الخطاب

)36

 .ولكي يتم تحقق التماسك الداللي بين اسـم سـورة المجادلـة ومضـمونيال ال

ُب َّد من مراعاة نوعين من المقاود :
مقاود جزئية تتم ل في عالقة اسم السورة برسباب النازلة فيو أي القوة التي نزلت مـن
أ-
أجمو السورة  .فاسم السورة يتعمق بقوة تمك المرأة التي جادلت الرسول  (في زوجيا

ب-

وعالقة ىذه الواقعة بالمجتمع المسمم في بدايات نشرتو .

مقاوــد كميــة تتم ــل فــي عالقــة اســم الســورة بالســورة كميــا وتتمحــور العالقــة فــي ســورة

المجادلة في ضوء المقاود بين الجزئيـة المتم مـة بـرمر الظيـار ومـا عميـو أىـل الجاىميـة
من تقاليد باطمة وبين الكمية المتم مة بقضية التوحيد والربوبية التـي جـاء القـر ن ليقررىـا

ولتبــرز عبــر مضــمون التســميم لحكــم ار تعــالر وأن ال يوــدر المســمم عــن جاىميــة فــي

تورفاتو وسموكول وانما عن طريق تشريع إليي .

ىــذان المقوــدان ىمــا محــو ار العالقــة بــين اســم الســورة وموضــوعيا  .وىــذان المقوــدان

يؤديــان وظيفــة واحــدة ىــي تماســك الســورة ككــل شــكالً وداللـ ًة وعنوــر االنســجام بينيمــا متحقــق

الوقوع داخل السورة ظاى ارً وضمناً عبر السياق ل ولعل أبرز ما ي ير التساؤل في ىذا الوـدد ىـو
 :ما المناسبة بين الحديث عـن امـرأة جادلـت الرسـول  (فـي سـورة المجادلـة ومقاوـد السـورة
إن العنوان الذي تتودره سورة المجادلة) يشتمل عمـر وشـائل فكريـة تـربط اآليـات
ومضمونيا ؟ َّ
بعضيا ببعض ل م تتعاضد ىذه اآليات فيما بينيا إلضاءة ما ترمي السـورة إلـر توضـيحو وبيـان

أسراره م لفتت أنظارنا إليو رىميتو الخاوة .

فقـــد حمـــل عنـــوان الســـورة وىـــو المجادلـــة مقوـــودىا ارعظـــم المتم ـــل بايقـــاع البـــرس

الشــديد ...بمــن حـ َّ
ـاد ار ورســولو  (لمــا لــو ســبحانو مــن تمــام العمــم الــالزم عنــو تمــام القــدرةل

الــالزم عنــو اإلحاطــة بجميــع وــفات الكمــال ل وعمــر ذلــك دلّــت تســميتيا بالمجادلــة بــرول قوــتيا
و خرىا ل وعمر تكرير االسم ارعظم الجامع في القوة وجميع السـورة تكريـ ارً لـم يكـن فـي سـواىا

بحيث لم تخ ُل منو ية وأما اآليات التي تكرر فـي كـل منيـا مـرتين فـرك ر فك ـرة كـل ذلـكل لمداللـة
عمر أن ارك ر منيا المراد فييا بالخطاب من يو ما أن ينظر إليو تارة بـالجالل ل وتـارةً بالكمـال ل
فيجمع لو الووـفان ل وىـو مـن مـن ووقـع منـو ىفـوة أو عوـيان ل وليـذا ضـمنتيا أشـياء شـدد

النكير فييا حين وقع بعض أىل اإليمان ولم يبحيا ليم عند وقوعيم فييا رداً لمشرع إلر مـا دعـا

إليو الطبع كما فعل في عيرىا ل كاركل والجماع في ليـل رمضـان مـن عيـر تقييـد بيقظـة وال منـام

لمنابــذتيا لمحكمــة )

)37

 .إذن العنـوان أعطانــا ىــذا المفيــوم الكمــي وىــو أن ار ســبحانو وتعــالر
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محيطاً بكل شيء عمماً وان ىذه العقيدة ينبغي أن ترسخ في قمب الفئة المؤمنة وىي تونع عمر

عين ومرأى القدرة اإلليية ل فال يوـدر الفـرد المسـمم فـي توـرفاتو إالّ عـن عمـم ودرايـة بمـراد ار

سبحانو وتعالر .)40

وىكذا الحظنـا العالقـة بـين االسـم والمضـمون بالمجادلـة جـاءت لكـي يعـرف الفـرد المسـمم

موقفو من الك ير من القضايا الجاىمية وان السورة انطمقت مـن ىـذا العنـوان الجزئـي لـتعمم نظـرة
ميمة ىي أن الفرد المسمم يودره كـل شـرنو عـن طريـق التشـريع اإلليـي الـذي أحـاط بكـل شـيء

عممـاً .إذن ىكــذا بــرزت لنــا العالقــة بــين الســورة واســميا وتتضــا أك ــر عنــد عرضــنا لمعالقــة بــين
فاتحة السورة وخاتمتيا .

المطمب ال اني :التناسب بين فاتحة السورة وخاتمتيا

مــن مظــاىر وحــدة الســور وتناســب أجزائيــا مناســبة فواتيحيــا لخواتيميــا ل فتكــون افتتاحيــة

الســورة كالمقدمــة وتــرتي الخاتمــة تمخيو ـاً لمــا عــرض مــن مقــاطع الســورة  .وىــذا تناســب خــر
عجيب في القر ن وىو ما يرى من الت لف والتعانق بـين فـواتا السـور وخواتميـا فـي سـائر سـور

القــر ن ل وبــو تتبــين عايــة ارحكــام لمبــاني الســور  .)40واذا كــان حســن االبتــداء واالنتيــاء مــن

العناور التي عالجيا البالعيون في إطار بناء النص )49ل فان ىذا النوع قـد أُدرج ضـمن مباحـث
"عموم القر ن "

)41

ل وبحث فيو بووفو جزءاً من عمم المناسبة في تفسير القر ن الكـريم ويكـون

مدار ارمر فيو عمر االجتياد واالستنباط في إيجاد العالقات بـين فـواتا السـور وخواتميـا إل بـات

الوحــدة الموضــوعية لكــل ســورة والكشــف عــن مظــاىر تناســباتيا ومــن الالفــت لمنظــر أن فاتحــة

السورة وخاتمتيا قد تيدفان إلر الغرض الذي تساق بو السورة كميا ل فيكتنفـان عرضـيا وتنبيـان
عــن ىــدفيا ل إلــر ذلــك أشــار محمــد دراز بقول ـو ولقــد وضــا لنــا بمــا أ ــار دىشــتنا أن ىنــاك

تخطيطاً حقيقياً واضحاً ومحـدداً يتكـون مـن ديباجـة وموضـوع وخاتمـة فتوضـا اآليـات االفتتاحيـة

ارولــر مــن الســورة الموضــوع الــذي ســتعالجو فــي خطوطيــا الرئيســة ل ــم يتبــع ذلــك التــدرج فــي

عرض الموضوع بنظام ال يتدخل فيو جزء مع جزء خر وانما يحتل كـل جـزء المكـان المناسـب لـو
في جممة السـورة ل وأخيـ ارً تـرتي الخاتمـة التـي تقابـل الديباجـة))

)42

 .وتابعـو فـي ىـذا موـطفر

إن النظر في فاتحة السورة وخاتمتيا وابراز القضايا المشتركة بينيما دليل عمر
مسمم في قولو َّ

اليدف ارساسـي فـي السـورة ل فك يـر مـن السـور القر نيـة َّ
يـرد فييـا العجـز عمـر الوـدر لترسـيخ
مفاىيم معينـة أو التـذكير بقضـية جـاءت السـورة لبيانيـا))

)43

 .إذا الكشـف عـن مقوـد السـورة

يتضا من إبراز فواتيحيا وخواتيميا فتيدي مقـدماتيا إلـر خواتيميـا وبيـا يتعـين مقوـود السـورة
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حوى في ارسـاس فـي
أحياناً وممن طبق ذلك في تفسيره سيد قطب في ظالل القر ن ) وسعيد ّ
التفسير) ومحمود شـمتوت فـي تفسـير القـر ن الكـريم)  . .ومـن مظـاىر إعجـاز وحـدة السـور أن
ىنــاك عــدداً منيــا يتنــاول موضــوعات مختمفــة ويطــوف بقضــايا متنوعــة مــن الكــالم عــن العقيــدة

والعبادات والمعامالت والجياد وتنظيم ارسـرة والمجتمـع كمـا سـنجده فـي سـورة المجادلـة ل إالّ أن

البدء والختم يتناسق فييا ويالءم بشكل منظم ومتالحم يفضي بعضو إلر بعض وعالبـاً مـا تكـون
جميـة ال تحتـاج إلـر ك يـر عنـاء
المناسبات بين فواتا السـور وخواتميـا واضـحة ّ

)44

 .واذا نقـف

عنــد ســورة المجادلــة نجــد أنيــا افتتحــت بقولــو تعــالر   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭘ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭪ ﭫ ﭬﭬ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭻ

ﭡ ﭢ ﭣ* ﭥ ﭦ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

ﭼ ﭼ ﭾ*ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮋ ﮌ ﮍﭾ ﭿ ﮀ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭽ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ * ﮘ ﮙ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﭧ ﭨ ﭩ

ﮚ ﮛ ﮜ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ * ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ

ﯪ ﯫ 

)45

.

وختمــت بقولــو تعــالر   :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ* ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭘ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭬ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ  .)46 تبدأ السورة بيذه الحركة الموحية التي تعطي إشارة برن السماء كانت عمر اتوال
مباشــر برىــل اررض وتشــاركيم فــي شــؤونيم اليوميــة مشــاركة ظــاىرة ل فيــا ىــي إرادة الســماء
تتدخل في شرن يـومي رسـرة وـغيرة فقيـرة مغمـورة ل لتقـرر حكـم ار فـي قضـيتيا ل وقـد سـمع

ســبحانو لممـرأة وىــي تحــاور رســول ار فييــا ل ولــم تكــد تســمعيا عائشــة وىــي قريبــة منيــا وىــي

وورة تمأل القمب بوجود ار وقربو وعطفو ورعايتـو))

)47

 .أمـا ختـام السـورة ل فقـد ارتـبط بيـذه

المقدمة برابط عجيب ل فـار سـبحانو وتعـالر الـذي يسـمع شـكوى مـن يشـتكي إليـو وييـتم بشـرن
أســرة مســممة مغمــورة يريــد أن يوــل بالجماعــة المســممة إلــر قمــة التمــايز ل فيــي توــدر فــي
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تورفاتيا عن ار سبحانو وتعالر تـوالي عمـر ىـذا الضـوء وتعـادي عميـو ل فكـان الـرابط لالفتتـاح
واالختتام الووول إلر حقيقة جوىريـة ىـو التمـايز فـي ارُمـة اإلسـالمية فـي التشـريع فـي عظـائم

ارُمور ووغائرىا ل فيي توـدر فـي كـل ذلـك مـن أمـر السـماء الـذي فيـو إلـو سـميع بوـير عمـيم

فيكــون النــاس حزب ـاً ر ل فالخاتمــة ترســم الوــورة الوضــيئة لحــزب رل ىــذه الوــورة التــي كــان
يم ميـا بالفعـل أولئــك السـابقون منالميــاجرين وارنوـار والتــي كانـت اآليــة تشـير ليــا كـي ينتيــي

إلييا أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق)

)50

.

إذن نستطيع الخموص من ذلك إن مقدمة السورة ومؤخرتيا قد ارتبطت برابط يتم ـل فـي بنـاء

القاعدة اإليمانية التي يوـدر عنيـا النـاس فـي شـؤون حيـاتيم وـغرت ىـذه الشـؤون أو كبـرت .
وىذا الختام ىو أنسب ختام لمسورة التي بدأت بتووير رعاية ار وعنايتو بيذه ارُمة فـي واقعـة

المرأة الفقيرة التي سمع ار ليا وىي تجادل رسولو  (في شرنيا وشرن زوجيا  .فاالنقطاع ر
الذي يرى ىذه ارُمة م ل ىـذه الرعايـة ىـو االسـتجابة الطبيعيـة والمفاضـمة بـين حـزب ار وحـزب

الشيطان ىي ارمر الذي ال ينبغي لألُمـة التـي اختارىـا ار لمـدور الكـوني الـذي كمفيـا ّإيـاه)

)50

.

وىكــذا نجــد الســورة تتناس ـب فاتحتيــا مــع خاتمتيــا فــي إضــافة وح ـدة اليــدف وبمــا يــد مل عمــر أن

السورة القر نية وحدة واحدة يمتئم شمميا أفضل التئام .

المطمب ال الث :المناسبة بين سورة المجادلة والسورة التي قبميا وبعدىا

أوالً:

مناسبة سورة المجادلة لما قبميا سورة الحديد)

لما ختمت سـورة الحديـد بقولـو تعـالر   :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳
﯀ *ﯣ ﯤ

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
ﯥ ﯦ

﮼﮽ ﮾ ﮿

ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ 

)59

ﯰ

 .إذ أمـــر المـــولر ســـبحانو وتعـــالر

وينـور ليـم
المؤمنين أن يتقوا ار ل فانـو أىـ ٌل لمتقـوى وانـو ذو فضـل عظـيم عمـييم وانـو يـرحميم ّ
قموبيم وطريقيم ويغفـر ليـم ذنـوبيم وىـذا مـن فضـل ار تعـالر عمـييم وان الفضـل كمـو ر تعـالر
يؤتيــو مــن يشــاء كــان مناســباً أن تبــدأ ســورة المجادلــة التاليــة ليــا فــي بيــان شــيء مــن فضــل ار
تعالر عمييم الذي يتابع أُمورىم فيرى أحواليم ويسمع قوليم ويعالل مشكالتيم فسمع قـول المـرأة

التي تجادل الرسول  (في زوجيا الذي ظاىر منيا إنو ىو السميع البوـير ل فقـال تعـالر  :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
.)51
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مناسبة سورة المجادلة لما بعدىا سورة الحشر)

لما كانـت نيايـة سـورة المجادلـة تتحـدث عـن حـزب ار الـذين يـربون أن يعطـوا والءىـم إالّ ر
ــي عـــنيم ونوـــرىم عمـــر أعـــدائيم ل إذ قـــال تعـــالر   :ﭑ ﭒ ﭓ
تعـــالر الـــذي أيـــدىم ورضـ َ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭬ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

)52

كــان مناســباً أن تبــدأ ســورة الحشــر بنوــر ار تعــالر ليــم عمــر

أعدائيم الييود في عزوة بني النضير فرتاىـم ار من حيث لم يحتسبوا وقــذف فـي قمـوبيم الرعـب
وأخــرجيم مــن ديــارىم فقــال تعــالر  :ﮗ ﮘ
ﮟ ﮠ

ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﯀ ﯁ ﯂

﮿

)53

ل ىكـــذا ظيـــرت لنـــا المناســـبة بـــين ســـابق الســـورة

وتالييا .
المطمب الرابع :المناسبة بين يات السورة وفاومتيا

لفاومة القر نيـة ال ُب َّـد أن يكـون ليـا عالقـة مـع موضـوع اآليـة القر نيـةل ولكـن منـو مـا يظيـر
بسيولة ويسر ل ومنو ما يسـتخرج بالترمـل ولنقـف فـي ىـذا المطمـب عمـر بعـض وـورة المناسـبة

بين اآلية القر نية وفاومتيا في سورة المجادلة حتر يظير لنا وجو اإلعجـاز فـي مناسـبات سـورة

المجادلة .

تحميــــل الفاوــــمة فــــي قولــــو تعــــالر   :ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

أوالً:
ﭣ 

)54

ﭡ ﭢ

 .الـــواو حاليـــة وار مبتـــدأ وجممـــة يســـمع) خبـــر والفاعـــل مســـتتر يعـــود عمـــر ار
ﭡ ﭢ ﭣ وان واسميمــــا وخبرىـــا والجممـــة

و تحاوركمـــا) مفعـــول بـــو وقولــــو   :ﭠ
)55

.

تعميميـّة لما قبميا ال محل ليـا من اإلعراب
أما المناسبة في ىذه الفاومة لموضوع اآلية فيتم ل في أن ار سبحانو وتعالر ذكر فـي أول
اآلية إنو قد سمع قـول المـرأة التـي كانـت تجـادل الرسـول محمـد  (فـي ظيـار زوجيـا ليـا وار
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ﭡ ﭢ

ﭣ  وقد أكدت الفاومة بحرف التوكيد إن) وذكـر فييـا لفـظ الجاللـة ووـفتين مـن وـفات ار
تعــالر وىــي قولــو تعــالر   :ﭢ ﭣ . قــال الطــاىر ابــن عاشــور  :وجممــة  ﭠ

ﭡ

ـي
ﭢ ﭣ  تــذييل لجممــة ﭜ ﭝ ﭞ ؛ أي :إن ار عــالم بكــل وــوت وبكــل مرئـ ّ
ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعيا عند النبي . )56 ))(
انيـاً :تحميــل الفاوــمة فــي قولــو تعــالر   :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭼ ﭾ

)57

الواو عاطفة في إنيم) إن واسميا والالم المزحمقة و يقولـون) فعـل مضـارع

مرفــوع وال ـواو فاعــل والجممــة خبــر إنيــم) و منك ـ ارً) وــفة لموــدر محــذوف أي ق ـوالً منك ـ ارً وزو ارً
عطف عمر منكـ ارً ﭻ

ﭼ ﭼ ﭾ الواو عاطفة وان واسـميا والـالم المزحمقـة و عفـو) خبـر

أول و عفور) خبر ٍ
ان والجممـة االسـمية اسـتئنافية ال محـل ليـا مـن اإلعـراب

)60

 .وجممـة  ﭻ

ﭼ ﭼ ﭾ أي مبالغ في العفو والمغفرة لما سمف منو عمر اإلطالق .)60
قال ابن عاشور :

وتركيـد الخبـر فـي قولـو تعـالر   :ﭻ

ﭼ ﭼ ﭾ لمشـاكمة تركيـد

مقابمة في قولو   :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  .)69 )) أما المناسبة الفاومة
لموضــوع اآليــة فانــو لمــا كانــت اآليــة تتحــدث عــن حكــم الرجــال الــذين يظــاىرون مــن زوجــاتيم
ويحرمونين عمر أنفسيم كحرمة أمياتيم عمييم ل وىذا القـول منكـر مـن القـول وزور وىـو كـذب
َّ
رن أُميــاتيم مــن الالتــي ولــدنيم والزوجــة لــيس كــذلك وىــذا القــول يتطمــب مــنيم التوبــة
وافتـراء ؛ َّ

واالستغفار فكان مناسباً أن تختم بقولو تعالر  :ﭻ

ﭼ ﭼ ﭾ. 

ال ــــاً :المناســــبة فــــي قولــــو تعــــالر  :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮈ ﮉ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﭾ ﭿ ﮀ

ﮆ ﮇ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ  . لمــــــا كانــــــت اآليــــــة

تتحدث عن الذين ظاىروا من زوجاتيم م أرادوا أن يتراجعـوا عمـا قـالوا بعـد أن تفكـروا فـي عاقبـة

قوليم ل وقد جعل ار كفارة قوليم أوالً عتق عبد ممموك من قبل أن يحول بينيما معاشرة زوجية

وذلــك مــن بــاب الترديــب ليــم عمــر قــوليم ل ولمــا كانــت المعاشــرة الزوجيــة أم ـ ارً داخميـاً ســرياً بــين
الزوجين ال يطمع عميو إالّ الخبير العميم كان مناسباً أن تختم اآليـة بقولـو  :ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ 
 .قال البقاعي  :ولما كان التقدير  :فار بما يردكم بوير عطف عميو قولو وار) أي الذي لـو

131

العدد  907المجلد األول 9002

مجلة األستاذ

م  0213هـ

اإلحاطة بالكمال وقدم الجار إشارة إلر إرادة المبالغة لمتنبيو عمر االىتمام بالزام االنتياء عن ذلك
فقال  :ﮄ ﮅ أي تجددون فعمو خبير) أي عالِم بظاىره وباطنو فيو عالم بما يكفـره فـافعموا مـا

أمر ار بو وقفوا عند حدوده)) .)61

قــال ابــن عاشــور  :وقولــو   :ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ  تــذييل لجممــة ﭿ ﮀ

ﮁ أي وار

عميم بجميع ما تعممونو من ىذا التكفير وعيره رخوة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلر وـيام

رنو لما لـم يجـد رقبـة يعتـاض بفكيـا عـن فـك عوـمة الزوجـة نقـل إلـر كفـارة
شيرين متتابعين ل ُ
فييا مشقة النفس بالوبر عمـر لـذة الطعـام والشـراب ليـدفع مـا التزمـو الظيـار مـن مشـقة الوـبر
عمر ابتعاد خميمتو ل فكان الووم درجة انية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة))
رابعــاً :المناســبة فـــي قولــو تعـــالر   :ﮘ ﮙ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮚ ﮛ ﮜ

)62

.

ﮝ ﮞ ﮟ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

)63

 .بعد أن بينت اآلية حكم كفارة الظيارة ورعب فيو وىو

عتق رقبة فمن لم يجد فويام شيرين متتابعين دون أن يتخمميما إفطار أي يوم فمـن لـم يسـتطع

بين ليم أن ىـذه الكفـارة ىـي حـد مـن حـدود ار فمـن لـم يمتـزم
الويام فعميو إطعام ستين مسكيناً ّ
بتطبيــق حــدود ار يعامــل معاممــة الكــافر ويعــذب عــذاباً أليمـاً فكــان مناســباً أن تخــتم اآليــة بقولــو
تعـالر  :ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ؛ أي  :وتمـك ارحكـام التـي ذكرناىـا لكـم
ىــي حــدود ار تعــالر التــي ال يجــوز تعــدييا فرلزموىــا وقفـوا عنــدىا ولمكــافرين الــذين يتعــدونيا وال
يقفون عندىا عذاب شديد ارلم عمر ما ينزل بو  .قال الشوكاني  :واإلشـارة بقولـو وتمـك) إلـر

بين لكم
ارحكام المذكورة وىو مبتدأ وخبره حدود ار) فال تجاوزوا حدوده التي ّ
حدىا لكم فانو قد ّ
أن الظيار معوية وان كفارتـو المـذكورة توجـب العفـو والمغفـرة ولمكـافرين) الـذين ال يقفـون عنـد

حــدود ار وال يعممــون بمــا حـ ّـده ار لعب ـاده عــذاب ألــيم) وىــو عــذاب جيــنم وســماه كف ـ ارً تغميظ ـاً
وتشــديداً))  .)64وقــال ســيد قطــب  :وجــاءت الفاوــمة  ﮳ ﮴ ﮵ لتناســب ختــام
اآليــة الســابقة وىــي فــي الوقــت ذاتــو قنطــرة تــربط بينيمــا وبــين اآليــة الالحقــة التــي تتحــدث عمــن

يحادون ار ورسولو))

)65

.

خامســـاً :المناســـبة فـــي قولـــو تعـــالر   :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ
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تتحدث عن المشركين الذين يحادون ويخالفون شرع ار وأحكامو ويختارون رنفسيم حدوداً عير

حــدود ار ورســولو  (وانيــم لعن ـوا ولحقيــم الخــزي واليــالك والنكــال والخــذالن كمــا ىمــك الكفــار

بينــات تحـ ّـد حــدوده
الــذين ســبقوىم مــن ارُمــم الخاليــة مــع أن ار تعــالر قــد أنــزل يــات واضــحات ّ
وتبين أحكامو ل فال عذر ليـم عمر مخالفتيا لذلك فيـم يسـتحقون العــذاب الميـين يـوم القيامــة ل
فكان مناسباً أن تختم اآلية بقولـو تعالر   :ﯨ

ﯪ ﯫ  . قال البقـاعي :ولمـا كـان

التقدير فمممؤمنين بيا نعيم مقيم في مقام أمين ل عطف عميو قولو ولمكافرين) أي الراسخين في

الكفر بيا عذاب ميين) بما تكبروا واعتروا عمر أولياء ار وشرائعو يييـنيم ذلـك العـذاب ويـذىب

عزىم وشماختيم ويتركون بو محادتيم ))

)67

.

سادســـاً :المناســــبة فـــي قولــــو تعــــالر   :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮆ ﮇ .)70 
لمــا كانــت اآليــة تتحــدث عمــا ســيحدث مــع الكفــار بعــد بعـ يم يــوم القيامــة وان أعمــاليم التــي

اقترفوىا فـي الـدنيا مـن ذنـوب ومعاوـي قـد أحوـاىا ار وأ بتيـا فـي وـحيفة أعمـاليم قـد نسـوىا
وار شاىد عمر ما يعممون كان مناسباً أن تختم اآلية بقولو تعالر   :ﯹ ﯺ ﯻ ﮆ ﮇ


)70

 .إذن ىــذه بعــض اآليــات التــي أظيــرت لنــا عمــق الت ـرابط بــين موضــوع اآليــة وفاوــمتيا .

أمر متعذر في ىذا البحث المختور وال تسـع
وىكذا بقية يات السورة وبما أن استعراضيا جميعاً ٌ
وفحاتو المحدودة الستعراض جميع اآليات ل فاني انتق ُل من اآلية السادسة إلر اآلية ارخيرة من
ُبين عمق التناسب بين يات ىذه السورة في الموضوع وفاومتو .
ىذه السورة ر ّ
سابعا:

المناســبة فــي قولــو تعــالر   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭘ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭬ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ .)79 

لمـا كانــت اآليـة تتحــدث عـن المــؤمنين الـذين كتــب ار فـي قمــوبيم اإليمـان بــرنيم يوالــون ار

ورسولو وال يمكن أن يوالوا الذين يحادون ار ورسولو ولـو كـانوا مـن أقـرب النـاس إلـييم وأن ار

رضي عـنيم وأنـو
وقواىم بطمرنينة القمب وأن ار تعالر
ّبت في قموبيم اإليمان ّ
وزين ليم اليدى ّ
َ
سيدخميم الج ّنة تجري من تحتيا ارنيار يـوم القيامـة وىـذا ىـو الفـوز والفـالح فـي الـدنيا واآلخـرة
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تؤىميم بحق أن يكونوا مـن حـزب ار تعـالر كـان مناسـباً أن تخـتم اآليـة بقولـو   :ﭿ ﮀ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ

)71

.

بـين بـين يـات ىـذه السـورة وفاوـمتيا وىـو تناسـب يـنم عـن
ىكذا أظيـر لنـا التناسـب واضـا ّ
إعجاز عظيم.
ِ
الخاتمــة

إن من يتيير لو البحث عن مفاتيا الوحـدة القر نيـة ل يجـد إن كـل سـورة تشـكل وحـدة منفـردة
َّ

من حيث ترابط ياتيا ومعانييا وأحدا يا ل إذ ال تكاد تنتيي السورة ارولر فيماً وتدب ارً إالّ بمفتـاح

الفيم لمسورة ال انية وال ال انيـة إالّ بال ال ـة  ...وىكـذا حتـر تتجمـر الـروابط والوـالت بـين السـور

جميعاً عمر وفق بناء متكامل لتعرب عن شرن القر ن الكريم في وضع كل كممة في مكانيا  .وىذا

البحث محاولة إلظيار وحدة القـر ن فـي انسـجام سـوره وارتبـاط ياتـو ممـ الً سـورة المجادلـة عبـر
عمم المناسبة الذي يبحث عن النظم الخاص لكل سورة من حيث الترتيب والتركيب واظيار مزيتيا
اإلعجازيــة مــن ىــذين الجــانبين باالســتعانة بطرائــق المغــة فــي التحميــل والــدرس لمكشــف عــن عمــل

اختيــار طرائــق الــنظم ترتيب ـاً واتســاقاً ومــا ذاك إالّ إعجــاز عظــيم تتعــاظم بســر وجــوده وفيمــا يــرتي
مجتنيات من مار ىذا البحث :

-0

إن عمـم المناســبة مــن الموضــوعات التــي تحتــاج إلـر مزيــد مــن البحــث وذلــك لشــرف ىــذا
َّ
العمم وشرف العمم بشـرف المعمـوم كمـا يقـال ل إذ ىـو عمـم مـن عمـوم القـر ن الكـريم جديـد
بالبحــث والدراســة وقضــاء اروقــات فــي تــدبر اآليــات ليتـراءى مــن خــالل ىــذا التــدبر كيــف
اتسق القر ن الكريم بيذا الترليف وكيف استقام لو ىذا التناسق الذي يشيد بحـق ووـدق

عمر إعجازه وما ذلك إالّ رنو مـن عنـد ار ل فيـو كالمـو الـذي قـال عنـو   :ﭿ
ﮁ
-9

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

)72

ﮀ

.

إن الوقــوف عمــر ىــذا العمــم دعامــة مــن دعــائم التفســير الــذي ال يــتم بدراســة اآليــات مــن
َّ
نواحييــا المغويــة والبالعيــة وعيرىــا مــن ارســاليب الجزئيــة وال بدراســة أحـوال التركيــب فــي

حدود الجمل وحدىا ل وانما بدراسة ذلك كمو في سياق وحدة السورة وارتباط اآليات وتنوع
-1

سياقاتيا .

إن دراسة المناسبة مـن الناحيـة المغويـة تكشـف عـن وحـدة السـورة البنائيـة التـي ال تقبـل
َّ

تبديالً أو تحريفاً ولو عمر مستوى الووت ل فندعو إلر التعمق وسبر الغور عن الووت

داخل الكممة والكممة داخل اآليـة واآليـة داخـل السـورة والسـورة بـين السـور لـتحفظ لمـنص
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بناء مترابط ارجزاء وىذا عاية ما يبحث عن عمم المناسبة بووفو
القر ني وحدتو بووفو ً
مبح اً من المباحث المغوية .
أ بـــت البحـــث أن المناســـبة موـــطما مـــن موـــطمحات عمـــوم القـــر ن يقـــوم عمـــر الترتيـــب
والــروابط بــين اآليــات والســور ل ويتنــاول أوجــو التناســب الوــوتي والمفظــي والمعنــوي فــي

البيــان القر نــي وكــان ســابقاً مــن موــطمحات البالعــة والنقــد متوــرفاً إلــر عــدة وجــوه كـــ
الــتالؤم والمشـــاكمة والتجـــانس والتــرابط والتوافـــق والتشـــابو والترتيــب والتناســـق ومراعـــاة

-3

النظير )...لتقرير مسرلة التناسب في التعبير المغوي .

إن عمم المناسبة ركن أساس في منيل التفسـير الموضـوعي وكالىمـا يقـف عمـر مقاوـد
َّ
السور وأىدافيا في تفسير كتاب ار الكريم وبيمـا ت بـت وحـدة السـور القر نيـة واإلعجـاز

القر ني .

-4

نبو عمر ىذا العمم عمماء ارُمة ل فكانوا ك ي ارً ما يشيرون فـي تفاسـيرىم إلـر مواضـع
وقد ّ
الربط بين اآليات والسور والبحث عن سر ترتيبيـا وأوردوا الك يـر مـن المطـائف التناسـبية

-5

إن يات سورة المجادلة مترابطة مع بعضيا من أوليا إلر خرىا م ميا كم ل جميع سـور
َّ

-6

من دالئل وحدة السورة ارتباط اسميا بمضمونيا وقد تحقق ذلك فـي سـورة المجادلـة كمـا

-7

كمــا أن مــن مظــاىر وحــدتيا تناســب فاتحتيــا مــع خاتمتيــا كمــا شــاىدنا ذلــك فــي ســورة

في ىذا المقام .
القر ن الكريم .
أشار البحث .

المجادلة موضوع البحث .

إن فاومة كل ية من ياتيا ليا عالقة مع موضوع اآلية .
َّ -00

وفي الختام أسرل المولر َّ
وينور قموبنا وعقولنا بـالقر ن وأن
جل وعال ل أن يشرح ودورنا ّ
الميـم مـين ووـمّر ار
يرزقنا تالوتو أناء الميل وأطراف النيار ل وأن يجعمو شفيعاً يوم القيامة ل
َّ

الحمد ر نياية ال تُزال تبدأ وبد ال ينتيي .
عمر سيدنا محمد وعمر لو ووحبو وسمّم ل و ُ
ىوامش البحث :
)0

ُينظر :الوحاح تاج المغـة ووـحاح العربيـة) ل إسـماعيل بـن حمـاد الجـوىري ت171 :ىــ) ل تحقيـق :
أحمــد عبــد الغفــور عطــار ل ط9ل دار العمــم لمماليــين ل بيــروت ل 0200ىـــ ـ 0757م  992/0:مــادة
ناسب)ل ومعجم مقاييس المغةل أبو الحسين أحمد ابن فارس ت173 :ىـ)ل تحقيق :عبد السالم محمـد

ىارونل دار الفكر ل بيروت ل 0177ىـ ـ 0757م  291/3 :مادة ناسب)ل وأساس البالعة ل جار ار
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محمــود بــن عمــر الزمخشــري ت316:ىـــ)ل دار الكتــب الموــريةل 0163ىـــ ـ 0743م 739-730 :

مـــادة ناســـب) ل والمفـــردات فـــي عريـــب القـــر ن ل أبـــو القاســـم الحســـين بـــن محمـــد المعـــروف بالراعـــب
اروــفياني ت301:ىـــ)ل تحقيــق وضــبط :محمــد ســيد كيالنــيل دار المعرفــة ل بيــروت ـ لبنــان ل د.ت :

 270مــادة ناســب) ل ولســان العــرب ل أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي الموـــري
.

ت500:ىـ)ل دار وادر لمطباعة والنشرل بيروت ل 0153ىـ ـ 0734م 262-261/0 :مادة ناسـب)

)9

ُينظر  :المفردات في عريب القر ن ل اروفياني .27 :
ُينظر  :دالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة ـ دراسة لغوية فـي ضـوء عمـم المناسـبةل د .زىـراء خالـد

)2

دراسات في التفسير الموضوعي لمقر ن الكريم ل زاىر عـوض ارلمعـيل مطـابع الفـرزدق ل بيـروت ل د.ت

)1

سعد ار العبيديل مؤسسة الواحة لمنشر والتوزيع ل 0296ىـ ـ 9005م .09 :

 55 :نقالً عن بحث عمم المناسبات بين المانعين والمجيـزين)ل إبـراىيم بـن سـميمان ل ىويمـل ـ مجمـة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ل الرياضل عدد 0207 )93ىـ ـ 0777م .76 :

)3

نظم الـدرر فـي تناسـب اآليـات والسـور ل برىـان الـدين بـن الحسـين بـن إبـراىيم بـن عمـر البقـاعيل وزارة

)4

ُينظر  :البرىان في عموم القر ن ل بدر الدين محمد بن عبد ار الزركشي ت572ىـ)ل تحقيق :موطفر
عبد القادر عطا ل دار الكتب العممية ل بيروت ل 0206ىـ ـ 0766م .14-13/0 :

)6

مباحث في التفسير الموضوعي ل موطفر مسممل ط9ل دار القمم ـ دمشق ل 0206ىـ ـ 0775م :

)5

.63
)7

اروقاف والشؤون اإلسالمية ـ قطرل 0167ىـ ـ 0747م .4/0 :

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ل البقاعي .3/0 :

سورة ارنعام ل جزء من اآلية. 37 /

)0

ســورة لقمــان ل اآليــة  12:والحــديث فــي وــحيا البخــاريل أبــو عبــد ار محمــد بــن إس ـماعيل البخــاري

)00

ُينظر  :التناسب البيـاني فـي القـر ن دراسـة فـي الـنظم المعنـوي والوـوتي) ل أحمـد أبـو زيـد ل منشـورات
كمية اآلداب والعموم اإلنسانيةل الرباط ل مطبعة النجاح الجديدة ل الدار البيضاءل 0779م .95:

)01

المعجم اروسطل أبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني ت140 :ىـ)ل تحقيق :طارق بن عوض ار بـن

0

)09

ت934ىـ)ل تحقيق  :موطفر ديب البغال بيروت ل 0764م ل كتاب التفسير.071/3 :

سورة المؤمنون ل اآليات .02-09 :

محمد وعبد المحسن بن إبراىيم الحسينيل دار الحرمين ل القاىرة ل 0203ىــ  34 /3 :ل رقـم الحـديث
 )2435ل وقد قال اليي مي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائدل ربي الحسن نور الدين عمي بن أبي بكـر

بن سميمان اليي مي ت605 :ىـ)ل تحقيق :حسام الدين القدسي ل مكتبة القدسي ل القاىرة ل 0202ىـ ـ

0772م ل بــاب ســورة المــؤمنين  052/5بــرقم  )00065فــي إســناده جــابر الجعفــي وىــو ضــعيف وقــد
)02
)03

و ّق وبقية رجالو رجال الوحيا .

ُينظر  :دالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة .99 :
ُينظر :البرىان في عموم القر ن ل الزركشي .14/0 :
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)04

ُينظر :اإلتقان في عموم القر ن ل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي ت700:ىــ)ل تحقيـق:
محمد أبو الفضل إبراىيم ل الييئة الموـرية العامـة لمكتـاب ل القـاىرة ل 0173ىــ ـ 0753م 060/9 :

)05

ُينظر :دالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة .92 :
مفـــاتيا الغيـــب المشـــيور بــــ التفســـير الكبيـــر) ل فخـــر الـــدين أبـــو عبـــد ار محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي

)06

ل فربو بكر أول من سماه عمم المناسبة ُينظر :أضواء عمر ظيور عمم المناسـبة القر نيـة ل عبـد الحكـيم
ارنيس ل مجمة ارحمدية ل دبي ل عدد 0291 )00ىـ ـ 9009م .35 :

ت404ىـ)ل ط1ل دار الفكر ـ بيروت ل 0203ىـ ـ 0763م  017/09:قولو عنـد خـر سـورة المائـدة :

" فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتا والمختتم " .

)07

سورة ص ل اآلية .97 :

)90

ُينظر  :ارساس في التفسير ل سعيد حوى ل دار السالمة ل القاىرة ل 0200ىـ ـ 0767م .95/0 :
ُينظر  :دالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة .23 :

)92

النص القر نـي ومشـكل الترويـل ل موـطفر تـاج الـدين ل مجمـة إسـالمية المعرفـةل المعيـد العـالمي لمعـالم

)90

)99
)91

)93

)94
)95

.029/5
)96

سورة سيدنا محمد .92 : (

جواىر القر ن ل أبو حامد الغزالي ت 303ىـ)ل ط1ل دار اآلفاق الجديدة ل بيروت ل 0756م .17 :
اإلسالميل ماليزيا ل عدد  )02السنة الرابعةل 0207ىـ ـ 0776م .96 :

ُينظر  :لسانيات النص مدخل إلر انسجام الخطاب ل محمد الخطابي ل المركز ال قافي العربيل الدار
البيضاءل 0209ىـ ـ 0770م .067 :
ُينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .00/0 :
في ظالل القر ن ل سيد قطب ل ط09ل دار العمم لمطباعة والنشر ـ بجدة ل 0204ىـ ـ 0764م :

ُينظر  :فتا القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير)ل محمد عمي الشوكاني
ت0930ىـ)ل دار الفكر لمطباعة والنشرل د.ت .933/3 :

)97

وحيا البخاري ل كتاب التفسير سورة المجادلة .0630/2 :

)10

التحرير والتنوير تحرير المعنر السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد)ل محمـد طـاىر

)19

ُينظــر  :المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز ل عبــد الحــق ابــن عطيــة ارندلســي ت230 :ىـــ)ل
تحقيــق وتعميــق :الرحــالي الفــاروقي و خــرون ل مؤسســة دار العمــوم ل الدوحــة ل 0200ىـــ ـ 0760م :

)11

سورة المجادلة ل جزء من اآلية .5 :

)10

سورة المجادلة ل جزء من اآلية .0 :

بــن عاشــور ت 0965ىـــ)ل الــدار التونســية لمنشــر ل دار الجمــاىير لمنشــر والتوزيــع ل د.ت .3/96 :

)12

.924/3

الجامع رحكام القر ن ل أبو عبد ار محمد بن أحمد ارنواري القرطبي ت459 :ىـ)ل دار الكتاب

العربي ل القاىرة ل 0165ىـ ـ 0745م .950/05 :
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)13

سورة ارحزاب ل جزء من اآلية .2 :

)15

المودر نفسو . 3/96 :

)14

التحرير والتنوير .3/96 :

)16

سورة المجادلة ل جزء من اآلية .00 :

)17
)20

م  0213هـ

ُينظر التحرير والتنوير .4/96 :
عمدة القارئ شرح وحيا البخاري ل أبو محمدل محمد بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي ت633:ىــ)ل

دار إحيــاء الت ـراث العربــي ل بيــروت ل 0295ىـــ ـ 9004م ل كتــاب التوحيــد ل بــاب وكــان ار ســميعاً

بوي ارً) 960/90 :ل وأخرجو الحاكم في المستدرك عمر الوحيحين ل أبـو عبـد ار محمـد بـن عبـد ار
الحــاكم النيســابوريل تحقيــق  :موــطفر عبــد القــادر عطــا ل دار الكتــب العمميــة ل بيــروت ل 0200ىـــ ـ

0770م .260/9 :

)20

ُينظــر  :الوحــدة الموضــوعية فــي القــر ن الكــريم ل محمــد محمــود حجــازي ل دار الكتــب الحدي ــةل مطبعــة
المدنيل القاىرة ل 0170ىـ ـ 0750م  20 :ل ودالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة .34 :

)21

ُينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .06/0 :
ُينظر  :المودر نفسو .06/0 :

)24

ُينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور02/0 :ل .03
ُينظر  :الوحدة الموضوعية لمسورة القر نية ل رفعت فوزي عبد المطمبل دار السالم ل القاىرة ـ مورل

)26

ُينظر  :مباحث في التفسير الموضوعي ل موطفر مسمم .22-21 :
ُينظر  :إعجاز القر ن ل أبو بكر بـن الطيـب البـاقالني ت 201ىــ) ل تحقيـق :عمـاد الـدين أحمـد حيـدرل

)29

)22
)23

)25

)27

)30
)30

ُينظر :النبر العظيم ـ نظرات جديدة في القر ن ل محمد عبد ار درازل مطبعة السعادة ل القاىرة ـ مورل
0740م .037-032 :

نفسو .06/0 :

0204ىـ ـ 0764م .20-17 :

ط2ل مؤسسة الكتب ال قافية ل بيروت ـ لبنان ل د.ت .49-40 :

ُينظر :إعجاز القر ن والبالعة النبويةل موطفر وادق الرافعيل ط6ل بيروت ل د.ت .923 :
ُينظر  :البرىان في عموم القر ن ل الزركشي .959/0 :

)39

ُينظر :مواعد النظر لإلشراف عمر مقاود السور ل أبو الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي ت663:ىــ)ل
تحقيق  :عبد السميع محمد أحمد حسنينل مكتبة المعارف ل الرياض ـ السعودية ل 0206ىــ ـ 0765م

)31

نظم الدرر .07-06/0 :

)32

)33

.027/0 :

عنوان السورة وعالقتـو بيـا ل عبـد الـرحمن محمـود عبـد ار ل مجمـة الخطيـب ل توـدر عـن كميـة اإلمـام

ارعظم إلعداد ارئمة والخطباء والدعاة ل بغداد ل السنة ارولر ل عدد )0ل 0299ىـ ـ 9000م.053 :

عمـان ـ
الخطاب القر ني دراسة في العالقة بين النص والسياق)ل خمود العموش ل عالم الكتـب الحـديثل ّ
ارُردن ل 0294ىـ ـ 9003م .200 :
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)34
)35

م  0213هـ

ُينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .073/2 :
ُينظر  :عمم المغة النوي بين النظرية والتطبيق ـ دراسة تطبيقية عمـر السـور المكيـة ل وـبحي الفقـي ل
دار قبال القاىرة ل 0290ىـ ـ 9000م  099/9 :ل وبالعة الخطـاب وعمـم الـنصل وـالح فضـل ل عـالم

)36
)37
)40
)40
)49

المعرفة ل الكويت ل 0201ىـ ـ 0779م .914 :

ُينظر  :الخطاب القر ني .209 :
نظم الدرر .252/5 :

ُينظر  :في ظالل القر ن .1301/4 :
ُينظر  :دالالت الترتيب والتركيب في سورة البقرة .59 :

ُينظــر  :ارســس النفســية رســاليب البالعــة العربيــة ل مجيــد عبــد الحميــد نــاجيل المؤسســة الجامعيــة
لمدراسات والنشرل بيروت ل 0203ىـ ـ 0762م .970-970 :

)41

ُينظــر :الفوائــد المشــوق إلــر عمــوم القــر ن وعمــم البيــان ل شــمس الــدين أبــو عبــد ار محمــد بــن قــيم
الجوزيـة ت530 :ىــ)ل دار الكتـب العمميـة ل بيــروت ل د.ت  016-015 :ل والبرىـان فـي عمـوم القــر ن

)42

المدخل إلر القر ن الكريم عرض تاريخي وتحميل مقارن) ل محمد عبد ار درازل ترجمة :محمد عبد

 063/0:ل اإلتقان في عموم القر ن .005-003/0 :

العظيم عمي ل مراجعة  :سيد محمد بدوي ل دار القمم ـ الكويت ل 0204ىـ ـ 0764م .007 :

)43

مباحث في التفسير الموضوعي .23 :

)45

سورة المجادلة ل اآليات .3-0 :

)47

في ظالل القر ن .1302/4 :

)50

نفسو.1304/4 :

)51

سورة الحديد ل اآلية .0 :

)53

سورة الحشر ل اآلية .9 :

)55

ُينظــر  :إع ـراب القــر ن وبيانــول محيــي الــدين موــطفر درويــش ت0201:ىـــ)ل دار النشــر ل ســوريا :
5/00ل والجــدول فــي إع ـراب القــر نل محمــود بــن عبــد الــرحيم الوــافي ل ط2ل دار الرشــيد ل دمشــق :

)44

ُينظر  :مراود المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ل جالل الدين السيوطيل تحقيق  :محمد يوسف
التربجيل المجمة ارحمدية ـ دبي ل عدد 0290 )2ىـ ـ 0777م .71 :

)46

سورة المجادلة ل اآليات .99-90 :

)50

المودر نفسو .1302/4 :

)59

سورة الحديد ل اآليتان . 97-96 :

)52

سورة المجادلة ل اآلية . 99 :

)54

)56
)57

سورة المجادلة ل جزء من اآلية .0 :

.043/96

التحرير والتنوير .92/0 :

سورة المجادلة ل جزء من اآلية .9 :
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.045/96 : ل والجدول في إعراب القر ن5/00 :  إعراب القر ن وبيانو:ُينظر
ىـ)ل دار الفكر لمطباعة0915: تفسير روح البيان ل إسماعيل حقي بن موطفر البروسوي ت: ُينظر

)60

.02/96 : التحرير والتنوير

)69

.07/96 : التحرير والتنوير

)62
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Abstract
This research tackles Almunasaba the science of matching in Al-Muajdala Sura.
We showed the meaning of the Science of Matching, which is the branch of science that
shows the interpretation of the connections among the verses and suras within the
system of inimitable. The choice of the subjectivity in the social and domestic and
legislative. The research proves that the term is one of the Quranic sciences which
arranges the verses and the sauras. It tackles the aspects of the vocal suitability of the
semantic in the Quranic rhetoric.
The Almunasaba is an important pillar in the curricle of the interpretation of the
verse. Both try to the construct the Book of Allah in which the unity of the Quranic
suras are proved and the miracles nature. The researcher shows that the sura of
Almujadala is like other suras in the holy Quran has been linked to the content and the
essence with the theme of the Sura.
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