
 (78) من نكت القرآن

 الترابط بين أجزاء اآلية الواحدة
 

م أو أوتيتُ  ما مثلَ  ى أحدٌ ؤتَ ى اهلل أن يُ دَ ى ىُ دَ اليُ  إنّ  لْ كم قُ دينَ  عَ بِ ن تَ مَ ؤمنوا إال لِ وال تُ )
آل عمران ( عميمٌ  واسعٌ  واهللُ  ن يشاءُ مَ  ؤتيوِ يُ  اهللِ  بيدِ  الفضلَ  إنّ  لْ كم قُ ربّ  وكم عندَ حاجّ يُ 

73. 

  

 :االعتراف بالمشكمة

وليس من العمم التظاىر . من العمم أن يقال بأن ىذه المسألة مشكمة أو معضمة
فيذا من ! بسيولتيا والمزايدة فييا بأنيا واضحة تماًما، وال إشكال فييا عمى اإلطالق

وكالميم مرفوض عممًيا ومنيجًيا وتربوًيا، ومرفوض من حيث . كالم أنصاف العمماء
 .واألمانةالدقة 

 

ومن العمم أن يقال إن المسألة لم تتضح تماًما وال تزال غامضة، وبحاجة إلى مزيد 
 .من الجيد والدراسة

 



وبعض الكاتبين أو المصنفين ينقمون ما قالو غيرىم بصعوباتو وتعقيداتو، وال تدري 
يع أن ولكن القارئ الذكي يستط. ىل َيفيمون ما َينقمون أم ال؟ ويتركون األمر لمقراء

 يكتشفيم باالستقراء، ىل أضافوا شيًئا أم لم يزيدوا عمى الحشو والتكرار؟ 

 

 (.ىذه اآلية أشكل ما في السورة: )القرطبيقال 

 (.اعمم أن ىذه اآلية من المشكالت الصعبة: )الرازيقال 

 .في باب الترابط بين أجزاء اآلية الواحدة آية نموذجيةىذه اآلية : أقول

 

 :في قراءة

 . ؤَتى، بالمدآن يُ  -
 .أأن ُيؤَتى، بيمزتين مع تميين الثانية، عمى سبيل االستفيام -

 

 :دينكم ن تبعَ مَ ؤمنوا إال لِ ال تُ 

 (.زائدة)صمة : الالم. ال ُتصدقوا إال َمن تبَع دينكم -
ال ُتخبروا بما في كتابكم ِمن صفة محمد، إال ِلَمن تبَع دينكم، خشية أن ُيؤمن  -

 .ليست زائدة: الالم. بو المشركون



 :عميمٌ  واسعٌ  واهللُ 

بمن يستحق  عميمٌ القدرة،  واسعالفضل أو  واسع: ليا عالقة باآلية الحالية -
 (.القرآن واإلسالم، أو النبوة والرسالة)الفضل 

 (.يختّص برحمِتو َمن يشاُء واهلُل ذو الفضِل العظيم: )وليا عالقة باآلية الالحقة -

 

 :الواضح في اآلية

 .ِمن كالم اهلل مخاطًبا نبيو: دى اهللدى ىُ اليُ  إنّ  لْ قُ  -
 .ِمن كالم اهلل مخاطًبا نبيو: ن يشاءؤتيو مَ يُ  اهللِ  بيدِ  الفضلَ  إنّ  لْ قُ  -
 .ِمن كالم اهلل: عميمٌ  واسعٌ  واهللُ  -

 

 :الغامض في اآلية

ىل ىو من كالم الييود ألتباعيم؟ أم من كالم : دينكم ن تبعَ مَ ؤمنوا إال لِ وال تُ  -
 .لممسممين؟ يحتمل األمريناهلل 

ىل ىو من تتمة كالم : كمرب حاّجوكم عندَ م أو يُ ؤتى أحٌد مثَل ما أوتيتُ أن يُ  -
 دىدى ىُ اليُ  إنّ : )الييود؟ أم من تتمة كالم اهلل لممسممين؟ أي ىل تتعمق بقولو

 ؟(دينكم ن تبعَ مَ ؤمنوا إال لِ ال تُ : )أم بقولو( اهلل



 
الممكن فييما الوصول إلى تفسير مفيوم  وما معنى كل من الجممتين؟ وىل من -

 وواضح؟ مرة باعتبار الكالم من اهلل، ومرة من الييود؟
 دىاليُ  إنّ : )فقل كذا( دينكم ن تبعَ مَ ؤمنوا إال لِ ال تُ : )إذا قالوا كذا: ىل المراد -
ذا قالوا كذا(دى اهللىُ   ؟(اهلل بيدِ  الفضلَ  إنّ : )فقل كذا( ؤتى أحدٌ أن يُ : )؟ وا 
واضحة، ولكنيا تصمح أن تقال من الييود، (: دينكم ن تبعَ مَ إال لِ  ؤمنواالتُ ) -

 .وتصمح أن تقال من اهلل لممسممين
بعض األجزاء من اآلية واضحة في ذاتيا، ولكنيا غير واضحة من حيث  -

وبعض األجزاء غير واضحة في ذاتيا وغير واضحة . ارتباطيا بباقي األجزاء
 .بة وتعقيًداوىذا ما يزيد األمر صعو ! في عالقتيا

خشية أن )، ما ىو؟ (أن)ىناك محذوف قبل : أن ُيؤَتى أحٌد مثَل ما أوتيتُم -
 ؟(أتقبموَن أن ُيؤَتى)؟ (لئال ُيؤَتى)؟ (كراىية أن ُيؤَتى)؟ (ُيؤَتى

 ىل من مطمح لموصول إلى تفسير دقيق واضح أم تقريبي مجمل؟ -

 

 :محاولة مختصرة لبيان الترابط

 ن كالم الييودما ىو مِ في اآلية  :المعنى األول



( الكتاب ن أىلِ مِ  طائفةٌ )ىذا تتمة قول الييود ( وال ُتؤمنوا إال ِلَمن تبَع دينكم) -
 (.زائدة)صمة : الالم. ال ُتصّدقوا إال َمن تبَع دينكم: أي. في اآلية السابقة

 .جممة اعتراضية ِمن قولو تعالى مخاطًبا نبّيو( ى اهللدَ دى ىُ اليُ  إنّ  قلْ ) -
. تتمة قول أىل الكتاب( ربكم أحٌد مثَل ما أوتيتم أو يحاّجوكم عندَ  أن يؤتى) -

 .وال ُتؤمنوا أن ُيؤتى أحٌد مثل ما أوتيتم، وال ُتؤمنوا أن ُيحاّجوكم: أي
 . ِمن قولو تعالى مخاطًبا نبّيو( اهلل بيدِ  الفضلَ  إنّ  قلْ ) -

 

 ليس في اآلية ما ىو ِمن كالم الييود: المعنى الثاني

 .أييا المؤمنون إال َمن تبَع دينكم ال ُتصّدقوا -
 .ِمن الدين والفضل ما أوتيتم مثلَ  ؤتى أحدٌ أن يُ وال ُتصّدقوا  -
 دىاليُ أو يقدروا عمى ذلك فإّن  ربكم حاّجوكم في دينكم عندَ يُ وال ُتصّدقوا أن  -
ن، و دى اهللىُ   .اهلل بيدِ  الفضلَ  ا 

 

 :رافقكموافقكم ال يُ َمن ال يُ 

ُتعاشروا إال َمن ُيوافقكم عمى أحوالكم وطريقتكم، فَمن ال ال : قال بعض العمماء
 !ُيوافقكم ال ُيرافقكم



 

  :أخرى في ىذا النوع من الترابط آيات

 . 219البقرة ( سألونَك ماذا ُينفقونويَ ... سألونَك عِن الخمِر والميِسر يَ ) -

ال رابط بينيا  مختمفة باختالف السائل أسئمة(: سألونكيَ )لم يظير لي الترابط إال في 
 !، بل كل منيا في موضوع مختمف عن اآلخرمن حيث الموضوع

 

 يوتَ سألونَك عِن األىّمة ُقْل ىي مواقيُت لمّناِس والحّج وليَس الِبُر بأن تأُتوا البُ يَ ) -
 .189البقرة ( ِمن ُظيورِىا ولكّن الِبَر َمِن اتَقى وأُتوا الُبيوَت ِمن أبواِبيا

 

 راجع التفاسير ؟ وما عالقة البيوت باألىّمة؟(الناس)عمى ( الحج)كيف عطف 

البقرة ( العفوَ  لِ قُ  نفقونَ ماذا يُ  ويسألونكَ ... ر والميسِ  الخمرِ  عنِ  يسألونكَ ) -
219. 

 ما عالقة اإلنفاق بالخمر والميسر؟

 

 :آيات أخرى في ىذا النوع من الترابط



 :1مثال

يّ نحن نرزقُ  ن إمالقٍ وال تقتموا أوالدكم مِ ) -  .151األنعام ( اىمكم وا 
يّ نحن نرزقُ  إمالقٍ  والدكم خشيةَ وال تقتموا أ) -  .31اإلسراء ( اكميم وا 

 

، وفي اإلسراء قّدم (ن إمالقٍ مِ )في األنعام قّدم رزق اآلباء ألن الخطاب فييا لمفقراء 
 (. إمالقٍ  خشيةَ )رزق األوالد ألن الخطاب فييا لألغنياء 

 

 :2مثال

ن تَ ) -  .34إبراىيم ( ارٌ كفّ  ظمومٌ لَ  اإلنسانَ  حصوىا إنّ ال تُ  اهللِ  وا نعمةَ دّ عُ وا 
ن تَ ) -  .18النحل ( رحيمٌ  غفورٌ لَ  اهللَ  حصوىا إنّ ال تُ  اهللِ  وا نعمةَ دّ عُ وا 

خاتمة اآلية في إبراىيم مناسبة لسياق الكالم عن اإلنسان، وخاتمة اآلية األخرى  
 .مناسبة لسياق الكالم عن صفات اهلل

 

 :3مثال

 .38المائدة ( حكيمٌ  عزيزٌ  واهللُ ... يما وا أيديَ فاقطعُ  والسارقةُ  والسارقُ ) -



 .، ألن الكالم في العقوبة ال في العفو(واهلل غفور رحيم: )لم يقل

 

 :4مثال

 .78غافر ( بطمونَ المُ  ىنالكَ  رَ سِ وخَ ) -
 .85غافر ( الكافرونَ  ىنالكَ  رَ سِ وخَ ) -

، والثانية سبق الكالم فييا عن (ُقضي بالحقّ )اآلية األولى سبق الكالم فييا عن الحق 
 (.يم إيماُنيمفمم يُك ينفعُ )اإليمان 

 

 :آيات أخرى في ىذا النوع من الترابط

ن خِ ) -  ثنىمَ  النساءِ  نَ لكم مِ  حوا ما طابَ قسطوا في اليتامى فانكِ فتم أال تُ وا 
 .3النساء ( باعَ ورُ  الثَ وثُ 
 رّبِو وأحّمْت لكُم األنعاُم إال ما ذلَك وَمن ُيعّظْم ُحُرماِت اهلِل فيو خيٌر لُو عندَ ) -

 . 30الحج ( ُيتمى عميكم فاجتِنبوا الرجَس ِمَن األوثاِن واجتنُبوا قوَل الزورِ 
 
كالمشعر الحرام والبيت ومشاعر الحج  وشعائر الحج أفعال الحج: مات اهللرُ حُ 

تكمم عن األنعام ألن الحج . والشير الحرام الحرام والمسجد الحرام والبمد الحرام



وتكمم عن . ولئال يظن أن تحريم الصيد يعني تحريم الذبحيقتضي ذبح األنعام، 
لزور، وىو ما يقال عند الذبح األوثان ألنيم كانوا يذبحون ليا، ونيى عن قول ا

 .تمبية المشركينكذلك و  ،الوثن من ذكر
 .، فمو كان ذلك لكان بدىًياليس أفعل التفضيل: خير

 

 :ذات صمة بمعنى اآلية آيات أخرى

ذا لقُ ) ذا خَ وا آمنّ وا قالُ آمنُ  وا الذينَ وا   يم بما فتحَ ثونَ وا أتحدّ قالُ  يم إلى بعضٍ ال بعضُ ا وا 
 .76البقرة ( مونَ عقِ كم أفال تَ ربّ  عندَ  وكم بوِ حاجّ يُ عميكم لِ  اهللُ 

 

 المصريم                                   رفيق يونس 26/5/2012السبت 

 

 

 

 

 


