
 (67) من نكت القرآن

 (1) الترابط بين اآليات

 

ال أعتقد أنه موجود، فكل سورة من سور القرآن لها اسمها  :الترابط بين السور -
، وهي وبراعة استهاللها وبراعة ختامها ووزنها وموسيقاها ومقصدها وفاصمتها

، أو وما زعمه بعض الباحثين خالًفا لذلك هو من التكمف. متميزة عن غيرها
وعمى الذين يزعمون  !عى فيه حكم عاموالنادر ال يمكن أن يد   ،هو نادر

السور، جميع الترابط بين السور أن يفحصوا بأنفسهم هذا الزعم بالرجوع إلى 
  .إلى آخر كل سورة وأول كل سورة تالية لهاعمى األقل 

وسنفرد  .موجود في بعض السور دون بعض :الترابط بين أول السورة وآخرها -
 .ةله ورقة خاص

ل أحياًنا ويقع فيه شك  موجود ولكنه قد ي   :الترابط بين أجزاء اآلية الواحدة -
، ويحاول كل منهم بيانه عمى تفاوت بينهم في الوضوح االختالف بين العمماء

 .واإلقناع
وقد يندر في . موجود في بعض السور دون بعض: الترابط بين آيات السورة -

وهو في السور  !ويكثر في بعض (سورة البقرة وسورة آل عمران: مثال) بعض
، بل وقد ال يوجد في السورة كمها (.سورة النساء: مثال)الطويمة أصعب منااًل 



وفيه خالف بين العمماء، فبعضهم  .ع واحدو ضمنها ذات مو  مجموعة آياتفي 
وليس من السهل . تماًما ينتصر له جًدا ويبالغ ويتكمف، وبعضهم بخالف ذلك

  .إثباته في جميع السور إال بتكمف كبير

سييورة يوسييف، سييورة : فييي بعييض الحيياالت هنيياك تييرابط بييين اسييم السييورة وموضييوعهاو 
وفي حاالت أخير  قيد ال يوجيد هيذا التيرابط ألن ... نوح، سورة الطالق، سورة التحريم 

 .في حدود اسم السورة ال يدل عمى محتواها إال قميالً  أصالً  اسم السورة اسم أدبي
 

 
الترابط أال يكتفوا باختيار اآليات التي يتضح فيها الترابط، بل عميهم عمى أنصار 

في  أيًضا أن يختاروا آيات أخر  ال يظهر فيها الترابط واضًحا، لكي تكتمل الصورة
 .وأمانة الذهن بدقة

أال يتكمفوا الترابط في المواضع الصعبة، بل عميهم أن يعترفوا  رابطعمى أنصار التو 
 .بصعوبتها

 

فهذا يجرح . وعمى خصوم الترابط أال يتجنبوا بيانه حتى في المواضع القوية الواضحة
 .تفسيرهم



عمى األنصار أن يأخذوا من الخصوم البعد عن التكمف، وعمى الخصوم أن يأخذوا 
فمن رجع إلى التفاسير يشعر أن . من الترابطمن األنصار ما هو واضح وقوي 

 !األنصار يبالغون في البحث عن الترابط، والخصوم يبالغون في رفضه

 

وقد وجدت بعض أنصار الترابط من يعترف بصعوبة بيانه في بعض المواضع، 
بط قد اعترفوا به في بعض المواضع، بل اتخذوا خًطا ولكني لم أجد أن خصوم الترا

 .رهم، وهو عدم االلتفات إليه أبًداعاًما في تفسي

 

 :نقد الفريقين

 :فريق األنصار

 :مثال مرفوض

 !دئت بأحكام اإلرث والكاللةتمت بآية الكاللة كما ب  أن سورة النساء خ   أبو حيانذكر 

الترابط بين اآليات المتتالية أم بين آية في أول السورة : يا أبا حيان هما أولىأي  : أقول
 جاء ذكر .من السورة 6ثم إن أول آية في الميراث جاءت في اآلية ! وآية في آخرها؟

واآلخر في آخر  ،12األول في اآلية : دينكاللة في موضعين من السورة متباعال
 !167في اآلية  السورة



 

 :فريق الخصوم

  :من أنكر الترابط

إن القرآن نزل عمى الرسول صمى اهلل عميه وسمم فيي نييف ) :العز بن عبد السالم قال
كان كذلك ، وما رعت ألسباب مختمفة غير مؤتمفةش  ، وعشرين سنة، في أحكام مختمفة
إللييييه فييييي خمقييييه ، إذ ليييييس يحسيييين أن يييييرتبط تصييييرف اال يتييييأتى ربييييط بعضييييه بييييبعض

 (.، مع اختالف العمل واألسبابوأحكامه بعضه ببعض
 

 نقد
ولييييس مييين . سيييبة هلل سيييبحانه وتعيييالىبالنسيييبة لمبشييير، وال يصيييح بالنكيييالم العيييز يصيييح 

إنكييييار البحييييث عيييين التييييرابط، فهنيييياك عمميييياء نجحييييوا فييييي بيانييييه فييييي بعييييض  المناسييييب
كما أن هنياك كثييًرا مين السيور مترابطية مين أولهيا إليى آخرهيا، وهنياك سيور  .المواضع

في بعضها وتكثر التي تقل  أخر  مترابطة في معظمها، مع وجود بعض االستثناءات
 . في بعضها اآلخر

 
 

 :نقطتا ضعف

 :نحن المسممين عندنا نقطتا ضعف



 .ممك اليمين، وقد سبق لي الكالم فيه: النقطة األولى -
 .الترابط بين اآليات في كل سورة: النقطة الثانية -

 

، ال سيما إذا اعتبرنا في النقطة ض لنا من يرفع عنا هذين الضعفيننسأل اهلل أن يقي  
صمى اهلل عميه ، وأن رسول اهلل ترتيب توقيفيالثانية أن ترتيب اآليات في السورة 

 !في كل سنة، ومرتين في آخر سنة عرض عمى جبريل القرآن كمه مرةوسمم 

 

 م                                   رفيق يونس المصري22/5/2012اإلثنين 


