
 (77) من نكت القرآن

 (2) الترابط بين اآليات

 

 لماذا يوجد تارة وال يوجد أخرى؟ :تفسير الترابط

. يياالترابط فوجود تصور إال إذا نزلت سورة كميا دفعة واحدة، في موضوع ما، فال ي  
آيات، ألجل سبب نزول معين، أو ألجل سؤال  لكن إذا نزلت آية أو مجموعة

كصفات  ،، أو كان الغرض سرد بعض األمور(يستفتونك)أو استفتاء ( يسألونك)
 أو بيان الواجبات أو المحرمات ،المؤمنين وصفات عباد الرحمن ومواعظ لقمان

، في الموضوع ، أو ما شابو ذلك، فمن المتصور أال يكون ىناك ترابط(اإلسراء سورة)
أو الختالف سبب النزول من حالة ألخرى، أو اختالف السؤال من شخص آلخر، 

 .وىكذا...  ، أو من صفة ألخرىاالنتقال من واجب إلى آخر، أو من محرم إلى آخر

 

، بل وضع كثير منيا عمى ِحَدة ويبدو أن ىذه المتفرقات لم توضع كل منيا في سورة
مختمفة في بذلك في سورة واحدة، غالًبا ما تكون من طوال السور، فبدت السورة 

ال في موضوعيا، بل بالنسبة ألسبابيا ودواعييا الموضوع، ويمكن اعتبارىا مترابطة 
 .ووجود رابط أعمى منيا يجمعيا وأسئمتيا وتعددىا



 

ترابًطا عمى شكل نوًعا مترابًطا بالكامل، ونوًعا م: نوعينفي القرآن وبيذا كانت السور 
لو عمى ىذه الشاكمة وىذا التنوع في السور . موعة ليا موضوعمجموعات، كل مج

كان   لو أن القرآن كمو ر  و  صَ تَ . التشويق بااللتفات من شيء إلى آخر لىاألو : فائدتان
أو يتعب أو إذا عسر  من أولو إلى آخره، فإن القارئ ربما يمل   ،موضوع واحد ذا

 !جميًعا أعرض عنياموضع عسرت عميو المواضع األخرى ف عميو شيء في

 

سًرا عجيًبا، فإنك ال تكاد تقرأ ، وىي ما يشعر بو قارئ القرآن بأن لو الثانيةوالفائدة 
ربما أشياء أخرى ثمينة آيات حتى تجد جواًبا لما كنت تريده، و فيو آية أو مجموعة 

 كتاب الالقرآن ! ليا حالً وال تجد  ،منذ زمنكانت تدور في نفسك، ومن حولك، 
فالكتب البشرية مكتوبة بطريقة البشر، وكتاب اهلل فيو من اإلعجاز أشياء  !كالكتب

. بيا وال تكاد تستطيع التعبير عنيا، تقرأ قمياًل وتستفيد كثيًرا حس  بيا، وأخرى ت   حس  ت  
 !، فكيف يوصف كالم اهلل؟الَكِمم امعو ج بأنو فَ صِ إذا كان كالم الرسول و  

 

، بل ىو أمر عيًبا في بعض األحيان ال يكون عدم الترابط ،وبناًء عمى ىذا التفسير
ىو عيب، ولم يكن عيًبا، : لو قمنا! الذي اختص بو اهلل اإلعجاز، بل ىو من حسن

عمى من يبحث عن الترابط كان ! لوقعنا عند البحث عن الترابط في عيب آخر



ىل فقدان الترابط في : أن يتأكد من معتقده أوالً  يتكمف بيان وجوىو، كان عميوو 
ىذا ما لم سن؟ بعض السور، وفي بعض اآليات من السورة، ىو من القبح أم من الح  

 !يفعمو الباحثون في الترابط

 

ال  ،متني ىذه التجربة وأمثاليا في حياتي العممية أن االعتراف بالشيء اعتراًفا أميًناعم  
المراوغة، فقد يؤدي ىذا االعتراف الصادق التستر و خير من مزايدة فيو وال مناقصة، 

 ! ناجع إلى حل  

 

 :مالحظة

الالحق، لكي يعرف القارئ أني وصمت إلى المطموب لم أنقح المقال السابق وفق 
 !عمى خطوتين
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