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ققثج

وأشهدالقايق، -ش إلا غدوال ولا ]يضن، ؤالعاقيه العالين، وت ئله 
الثماواتوقثوم النرمح،، وإله العالمن، رب لئ، شربك لا وحتْ افذ إلا إل لا أن 

الهدىبين الفارق المبين، بالكتاب البمث وؤسوله عيده محمدا أر ؤأشهد والأنصثن، 
بهوقعد تبصرا، ونتأمله برا، ئد لثقرأه أنزلئ والقين، والشك والئثاد، ؤالي والصلأل، 

ونواهيه،أوامره إقامة •ض ؤتجثهد به ويصدق، ومعانيه، ؤجؤهه أحسن عل ومحمله تديرا، 
منالحهفم ورياحين أسجار0، من سبحائه اناثه إل ا،لؤصلة الثافعه علومه ثمار ومحقي 

لسالكهاالنؤصله وؤلريمه معرفته، أراد لمن عليه الدالا فهوكتابه وأزهارْ، رباصه بين 
حميعصلاح بها الق الئهداه ونحمئة الظلمات، له أثرقئ، ١^۶؛، البى ويوره إليه، 

١^■^،الأعثلم وبابه الأسباب، امهلعت، إذا عباده وبلن( بينه الواصل والثتن، المخلوقات، 
بهئميز لا الذي، ادستقيلم الصراظ وهو الأبواب، علصت، إذا نمنى فلا القحول، منه 

ء،واملالكرطالني،لأصمهاس.
جمادلالاته. محتلم، ولا واته، تشفي ولا تحائثه، تقبع ولا عجاله، تفق لا 
قجزلهامعينه ثئنت، وممما وئبصيرا، هداية زادها وتفكيرا، تاملأ فيه المعاير اندادت 

ؤجواها،أدوائها الصدورمن ؤشفاء عماها، من المعاير فهويور تفجيرا، الحكمة ينابيع 
الأفراح،بلاد إل الأرواح نحادي القلوب، ورياص النفوس، ولدْ القلؤي،، ؤحياه 

الإيمان،منادتم، ادى الملاح.  ٠٠٣و الملاح، أهل يا والصباح: بالماء وايادي، 
ننيهءبمفزيطم ^١٠^١ ؤثصت؛آفيييإ الثستقيم: الصراط رأص خمر 

ممه]\لأس\ياا م أ ضظ 
\إلأ؟.المتم لابن الئالكتن ندارج مقدمة )١( 

ك



ولاالتعلوم، يثمف العلم ذشرد«ا العفليم، الهمان علوم العلوم أعظم قاف وبعن' 
معلومة؛وفرائص محتومة، ربهاواجبات كتاُِا نحاة الأمة ؤكل اش.، كلام من حرف 

منوإرةال ألساال _ختؤث0 أهد■ ؤ ه: قال كما ئربز0راا، محو١لهمآن ١^ واجبات وبن 
١^٠١٠^يثدميف أهد ؤ ق وقال؛ اء:أح[، لالنه '==كثما آنثكما ؤجدوأنه ءثيع؛وأف 

.؛قال كما الهمان، إنزال من الكرى الغايه وهو لمحسر:ا؟[، ه أسالها أأزءؤرقبي، 
محلص:آ؟[.َحوبأهم ص ^٥٢ لإرق ١^٠ ؤك؛ئ 

إلترجع مسائله أف فيه وذكرت القدبر، علم مبادئ ق كتانا كتبئ، محت، ولشر 
أصول،أربعة 

\تن\ت\تعيم 

الألفاظ.دلالات 

للسورة.اجلؤصؤعية الؤحدة ٣— 

 -t النير.ي العربثة اللغة علوم أثر
قأيؤْ وبيان المناسبات(، رعلم ق أكتب أن اتله" شاء —إن الحث هذا ي ؤأريد 

١لقرآن.تدر 

٠•ص لراقمه الكريم، تدبرالقرآن مبادئ كتاب: ق نحوالقرآن الخمسة الأمة واجبات انظر: )١( 
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الحثحثلة 

التمهيدؤضمنت وقبلهماتمهد، وتهلباّلإإ، ذفرعأ، قمين؛؛ إل البحث فسميتا وقد 
١^^١^:ج الحث خثلة فجاءت اشانيات، لعلم العشرة البادئ الئثلري وام 

المقدمة.

اشهيد.

واصحللأنا.لغه اشانبات الأزل: الطلب 

استمداده.الثاق: الهللب 

يته.الطلّاالثالث: 

المناسبات.علم مؤبمؤغ الرابع• الهلل-، 
اشانيات:علم تاميل )الثنلري(: الأول النمل 

به.محقلمم من أول الأول: المحّثا 
فيه.ألم؛ من أول الثال: البحث، 
مشروهمته.أدله الثالث: البحث، 

حكمه.النابع: البحثا 
مسائله.الخامس: اليحهثا 

أهميته.الثادسى: اليح، 

قمريه.القاع: البحث، 
الثور.ترتيس، نكن؛ الثامن: البحث، 
المناسبات.معرفة ق قواعي. الئاسع: اليح، 

>ة<



اشانبات:علم أنواع )التطستي(: القاق الفصل 
النزر.ق اشاتجات الأزل: المبحث 

الأيات.ق الئانبات القاف: البحث 

التشابهات.ق ايانبات الثالث: المبحث 

اس.

رالمحتويات.الصادر بمائة البحث ذيلت ثز 

أموئ:الحث هذا ق والحدين 

ومبادئه.ؤصوابظه، مشروعيته، ؤأصل أدلته، وبئال ناسبات، العلم تأصيل ا~ 
أصولها.إل وإؤحاغها النانبات، أنواع حصرم محاوله ٢- 
القدنر.وعلم اشانبات علم بئن النلاقم بياث ٣- 

ومصائرمرحاة، يضاعة مع النقل، جهد وهو يمه، وتقترتيبه ق اجتهدت وقد 
القاتيميح وأن ومدد، ريومق فضله، من علينا يفتح أن تعال النة وفمال ثحيحة، 
الكريم.ليجهي خالصا وبجعله والثرائز، 

^١ه٣٨وكتبه١فىشعبال 

المطثريزبن بن المحن عجل 

<،>



اشهيد

واصطلائا.لة است الأزل: الطلب 
اسعدادمالثاق: المطلب 

بته.نالثالث؛ المطلب 

النتانيات.علم مؤصؤع النابع؛ الطلب 

واصطلاخا؛لغه اشانجات الأول؛ الطلب 
قوالمناسة مناسه- يناسب ناسب مصدر ؤهو مناسبة، حع لغةت المناسبات 

وابنكلأ~ةوي0 المتصل، القريب الثسيب: ومنه و١لنقازبهر١،، والثاكله النشاتهة اللغة؛ 

القرابة•وش بينهم' يربط رابطة أي؛ متاسه؛ بينهم مثن ومحوهم' النم' 
تتنافررءلولا تتلاءم الق التاحية ليعاف الترث الئنانب؛ اللاغة؛ علم وق 
١^٣<.علمه م اس العام؛ الاصطلاح وق 
بأد،ا؛١لنرببين براج كتابه ق العرئ ابن عزفها اصطلاح وق 
العاق،مقسمه الواحدة، ك١لكامة محكول حى ببعتيئ، بعضها ١لقرآن آى ارارتباط 

ننثظفاداق«رم

؟/ءاكللجوهري والصحاح، ه/ا؟م، خاؤص لابن اللغة، مقاييس معجم انظرن )١( 
عكأوي•إنعام ئ- وترتيب جمع البلاغة، علوم ذ الفصل معجم انفلرت )٢( 
• ٢٧ص بازُول الناسيان، علم )٣( 
٣٠٣٦٩; الإتقان عن نقلا الريدشء سراج )ا( 

>؟<



القرآن8لأ'.أجزاء ئرتب علل منه يعزق علم ١٠الثاؤ: وقال 
٠.بسهااار أمرثقابب لؤحؤد الثور، أوبئن القرآسة ١لآيات بين ااهو١لأرتبا٠ل وقيل: 
ا.ؤآياته٠١١ مورالقرآن بين يربئل ١^۶٠( 'اهوالمعى وقيل: 

معرفهأوهو؛ والثور. الآ'يات وسان-، الصلة بإبرازأؤجه يعي علم المناسة 
بعضهاالعفليم القرآن أجزاء ترتس، بعلل المتعلقة والمسائل اظثة الأصول محمؤع 
.ببعض١١١٤٠

بعضهاالثور وبتن ببعض، بعضها الآيا>تا بين الزابهلة المعاق ق ييحلما أو*عللم 
المعي،منقاريه والتعريفالم، ا، الكريم١١١ القؤآن أجزاء ئرتيب علل ئعنف حى ببعض، 

هوذiاهر.كما 

أوالتلازم، أو أوالنتجاورات، الأمان، دلالة الئنانيان،: ■؛jp يز وبعضهم 
اش.بإذن القادمة، المباحث، ق المزلفات أسماء ق سياق كما أوالزوابهل، الرييبات،، 

•ا/ه والثور الآيادنا تناسب الدررق نظم )١( 
٦•عرص لتورالدين إعجازه، وكشف الكريم تسيرامآن ق وأميه اياسات علم )٢( 
للن؛ونيالقرآن، ذعلوم الإتقان انفلمر: )٣( 
• ٢٧ص بازمجول المناسبات، علم را( 
الخامعةمحلة ق منشور بجث ، ١٨ص العلا أبو عادل والثور، ١لآيات تناسب ق الدرر مصابح )٥( 

ه؟فاهعام ، ١٢٩العدد الإسلامية، 

>£<



اسدادْ:الثاف: الطلب 

بذلكغي ففر اللاغة؛ عيت! ث لا اللغة، كتب من اشانبات علم استمداد 
كثئرا•

القرانعل اللاغة علم من اسفادؤهيأ الي الناسبات قواعد المفسرون وحلبق 
■الناسبات علم مصادر اخرمن مجصد-را الثمير كتب فاصيحت الكريم؛ 

أحدمصائرهأصبحت حى النناسبات، تاصيلأبعلم غنيت القرآن علؤ؛؛ وكتب 
بالقرآنيتعلق ما "همح هما العلم هذا ااءادْ الدرر؛ ممابح ق قال أيصا. الهثة 

أكرهدهأق إلا القرآن، علوم ي الكاتبون له تعرض مما جزئية، بجوث من الكريم 
لأقهانثلزا الأدفآ؛ والتذ.وق العربثة اللاعة بعلوم منها تعلق ما به لصوقا البحؤث 
أءل؛اؤحإلتا ولد.للثا اعجازه؛ إدراك ومحاولة الله، كلام نذوق ق اسه الأّالركثزْ 

أداةلكونها والأدبثة؛ الفنية الخوامب بهده ١لهتمتذا من الناحرين من فيه كب من 
الإعجازالآول(^<.إدراك 

.١٩مٍإ أبوالعلأ عائل الدرر، صابيح ما 

>؟؟<



ث:الثاك: الطلب 

وقدالكريم، القران علوم هن هو يم العربية، اللغة علوم من المناسبات علم 
فهوئصجها، حد وبلؤغها ترثيها ق العلوم كعادة الرمز' ناحر مع به الاهتمام انداد 

مناللغات وعلوم العربثة، اللغة علوم من واللاغه الّلأفة، علوم من عنإ صله أق 
القؤآن.علوم من أصح ئم الفلرية، الإمائئة العلوم 

المناسبات:علم موصؤع الرابع؛ الطلب 
اختصولكنه نفليرين، ؤ بين العرب كلام ق يبحث النناسبات علم 

ارفمؤصؤعتعال. الله كتاب ي فيها يبحشر الق فالادة ذلك، بعد الكريم بالقرآن 
بماوتلأُهمها' اتصالها بيان حيث من ؤّوره، الكريم القران هوايات الناسية علم 

إدرالئبإدراكه يقوى مما بعضر، باعناق بعصها آحدا نتصله، الكلام ثهلهرأجراء 
الثناءكحال القاليف ويصرحال الكريم، الكتاب أجراء بين العام الارتباط 

اسقماصاضاء(ارُ

•١٨ص الئابق المرجع )١( 

<S>



الأؤل)اقظري(النمل 

الثناساتعلم تأصيل 

به.تحتقلم من أول الأول: المبحث 

فيه.أك من أوو ١لثافيت المبحث 
ْشروعشه.أدله الثالث: المبحث 

حكمه.الرابع؛ المبحث 
مسائله.الخامس: المبحث 
أهئثته.الثادس: المبحث 

قمريه.الثابع: المبحث 
•الثور ترتيب ح،==كلم الثامن: البحث 

الثناسيات.علم ق قواعد القامع: البحث 

€>



أؤلسمحىلمبمالأول: ايحث 

ؤعنه القي عن جاءت فقئ لثة، ع وتطبيقات فردية كقضايا المناسبات أما 
اننله.شاء إن سياق، كما بحثا، لذلك ؤسمؤد اُحمعين، عنهم اش ؤغي أصحابه 

)الإتقان(:صاحب يقول ومكانته المناسبة اُتلهرعلم من أول تعن 
الإمامهوالشيخ - غيرْ من سمعناه نمكن ولم ~ الناسبة علم اظهرببغداد من ٌاول 

الكرسئعل يقول ؤكان والأدب، الشريعة ق غزيرالعلم ؤكان ابوريراُ، أبوبمًكرالئي
هذهجعل ق الخكمه وما هذه؟ جنب إل الأية هذه جعلت لم الإية: عليه قرئ إذا 

بالتاسبةاار؟ا.علمهم لعدم بغداد علماء •ش يرؤي ؤكان الثورة؟ هذه جب إل الثورة 
إلالؤصوج تمام واضحة غين القرآنثة المناسجة علم أوليه أ0 الصحيح لخكئ 

بعيدهمحلوؤله القرآن وعلوم ير النفمجصادر مجن كثير بقاء مع سما ولا الأن، 
وإلاوالتعليم؛ العناية شدة باعتبار م إقما أيصا الأولثة وهذه الّاحثثن، أيدي عن 

علمائل ملبعض يتطرقون بجدهم الصحابة- محن الثلف-حى لتفاسير فالتتع 
أولعن اقلة، ثاء إن الحديث، ؤسياق قليله، كانت وإن المواطن، بعتض ي المناسبات 

ؤانواعها*فها، أ الوكاد

ابوربثيمع ببغداد، عصره ق السافعييل إمام القافي، الأمؤي، زبال، بن محمد بن الله هوعبد )١( 
توقالشاقي. أصحاب من وها بهما، ونقمه والنزئ الربيع جالس والحجاز، ومصر والشام والعراق، 

.٦٧- ْ؛/ْآ النبلاء سثرأعلأم اص نق 
•٧٣.حوو٣! القرآن، علوم ف، الإتقان )٢( 

>،؛<



أؤلسألففيهادحثاقافي: 

اّتقرالي-ب —بحانملم مزهذا فقد والنضج؛ والتحرير الرق ق العلوم كعادة 
التأليف:ي مراحز بثلاث 

اهتمامغير من ير، النفكتب ي واللطائف الإشارات بعض ذكر الأول؛ المنحلة 
لتمالصنلكتت وعثعلوأ ءامنوأ ١^؛^، أق، وعد ؤ تعال؛ قوله مثل ومتابعة؛ وؤمد 

هأصحشث،هيي أوأشض وكدواُثاسآ وأئ:؟تعوا ه عيم ولم معفن؟ 
لتنالوعيد ذكز الكاب أهل لنومي الوعد لناذكزايله المعاق؛ أهل قال ا'-*ا[• ]المائدة؛ 

زكدب((ره.ًتكقرمنهم 

ولعلالمواضع، من أميكن فيما ذكره ر والحرص به الاعتناء الثانية: الرحلة 
النئقلالباب، )مفتاح وكتاب ١لرحلة. هد0 بداية يمثل للمرازي رالقمقرالكبير( كتاب 

أكرالقاؤوقد 7مآ'ه(، رن الخزال أحمد بن ض الحسن لأي النرل(، القرآن قهم عل 
النقل

المير(،الئميع كلام معاق ق التفسير أئمة لأقوال والتحبير )التحرير وكتاب 
نحومحقينلاؤهوق ؤصفه: ق القاّئ قال (، ٦٩٨)ت الئقس،( ابن ير )نفب المعرؤف 

لشوو،الأسرار( كشف الأزئرفي )قْلفا نكتاب اثانيات«رم بذكرفيه محليا، 
7/،/بم1؛^ ٦٨)ت للواحدي القفرالبط، )١( 

0(نفلمالتنرا/•؛.
)■آ(طممحنرا/•؛.

>ة<



مامع و١لآيات، الثور لتاسان جامع وبانه القربل، أسرار ق راكتتاب بأنه وؤصفه 
اللأغة((را؛.وأساليب الإعجاز وحوْ بيان من تضمنه 

تمار0ر؟؛:ق أيصا به اهتم ومثن 
)الكئاف(للزمي

خثان.لأي المحيْل( )الحر 
عطئة.لابن الوجيز( )النحزر 

عاشور.لابن والتنوير( )امححربر 

قلب.ت _o( ظلال )ي 

ؤغيرها.نفا، رشد لحمد المنار( رتفبر 

منالمتنيهلة الل3لائم، طْ من شيئا بذكر لا النمير ي كتابا نحد أن وقل 
الئناتبات.علم 

بالقالف:الإزاد ص المرحلان 

كتاب:ومنه 

الربيربن إبراهيم بن أحمد جعفر لأي القرآزرم، سور ترتيب ق الرهان ١" 
بالئورةالثورة تعقيب مثاسة لبيان وهو >(، U'A)ت الئرناُتي 

.٩٨للسيوزص الأسرار، كشف ق الأزهار قهلف انظر: )١( 
ءن4.أكثرالقمل فمد والنور' الأيات تناب الدررق معابح انظر؛ )٢( 
محلي.ق  ١٩٩•عام بالغرب، الإسلامثة والشؤون الأوقاف، وزارة طعنه )٣( 
ا/1ؤالأزر نظم را( 
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كتابه:ق ( jbAAo)ت القا-ئ الإمام الجاب هذا راية ؤحامل 

والثزررمالإيات تانب ق الأزر نقلم ٢- 
نثاه:كتاب الأزرق نظم كتابه الماؤ واختصر 

١لعذليمر٢،.القرآن تناسبآى خمر القويم الثرهان دلالة ٣" 
وهو:البماب، هذا ق الثالث كتابه ألف الكتابين هذينر ومن 

 -i الثور.مقاصد ض للاشراف الثظر، مصاعد

ايصاكتاب:وله 

وادلاِلع.القاطع اتفاق ض اشلاِلع ايقاف ٠- 
وش:مؤلفات، عدة فيه وللثيوني 

والنطالحر'أ؛.المقاطع تناسب ق المطالع مراصد ٦- 

النور.تناسما ق الذرر تناسق ٧" 

ذلك:ومن هذا، بعي- فيه القاليف تتاع ثم 
؛.^٧٣٣١٤)ت حماعة لابن المثاف، من المتشابه ق المعاق كثف ٨- 

ه(رْاّ ١١٥•)ت المش زاده لساحةزر الكتاب، أم آيات مناّبات بيان ق نهرالنجاة ٩- 
^.١٢٠٤٩رن الفراش الحميد نمد ١لئذل١م، دلائنر •١- 

م١i١٣ط؟، بالقاهرة، الإسلأئ دارالكتاب طعة ش يدي بين؛ الق القبعة )١( 
.؛.٧٢١الخغفل: رنم والدراسات، للحوت فيصل مركز١للائ، مكثبة ق محلوطة مخة ومنه )٢( 
الهاج.دار العكرق المحسن عبد د. تحقيق منها عدة، طعان ظع )٣( 
•ا؛اهط١، الخوادحلف، ءيد< به واعتى مصر، ئ، دارالوفاءبالصورة يعته را( 
لشاري.رال؛رهان، ذتحقيقه ذكرءالمرعثّئ رْ( 

>ة<



العاري^؛الصديق بن اش عبد للنقل القرآن، سور سامب ق البيان جواهر - ١١
)ت٣١^١ه(.

زيد.أي لأحمد والثوئ، الموي القفلم ي دراسة القرآن.. ق اليائ الئنانب - ١٢
ب1زمولر؟؛.لمحمد الئزروالأيات، ق الثمانبات علم -  ١٣

القاسم.احمد لمحمد القؤآن، آيات ترتيب ق الييائ الإعجاز ا١- 
الخوزي.دارابن الئامزائ، للئ-كتورفاصل والخواتيم، النفثثح ق الثور بين التناسب - ١٠
عهر.لنورالدين إعجانه، وكّف الكريم يرالقران تفهق واهميته المناسبات علم — ١٦

دارالقكر،حلمغوم، لعبدالله معاصرة، قراءة القؤآن، أسرارترتيب - /١١ 
A**؟.الدرلثة، لي حائزة محلبعته القرآئ، الرتيب معجزة - ١٨

قنثة ١٠٢٠١١المناسبات 'اعلم بعنوان اليمن ذمار، جامعة ق ماجستير ؤمالة - ١٩
مريمسورة 

محلةق منشور بجث أبوالعلأ، عادل والسور، الآيات تناسب ١لتررفي مصابيح " ٢٠
ه؟ااْ.عام ، ١٢٩العدد صفحة،  ١٣*ق الإسلامية الحامعة 

مقارنة،منهجية دراسة الكريم، للمقران المؤتمموئ ير والمم المناّية علم بين — ٢١
العنيدي.حالي زهراء د• 

والحديث.القديم ق المؤلفات من ؤعيرذلك 

الحانبولخكن قليل، العلم هذا ق بالقاصيل الاعتناء أة سبق مما ويتلهر 
له.التخ التفسيرإلا ق عالم يولف بمًكاد فلا كثير، فيه القهلبيلمل 

محصّر.القاهرة، مكتبة طبعتته )١( 
المكرمة.بمكة الكثة المكتبة ، ٥١٤٢٣الأول القبعة )٢( 
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مقرؤمتهأدله القالث؛ الميحث 

وغيرهاالصحابة وأقوال والثئة الكتاب من ش اشانبات علم مشرومة أدلة 
الأدلة:من 

أثلأ;مضم؛م:

لالزتر:-آأ[.^ ئثأي آش؛ّيكثتاستّها رزأنثن وس تعال: تال ١- 
اؤحه:ثلاثة من فيه والدلالة 

الأساليب،أبلغ نفعل أن فعناه: الحديث أحسن وكونه الحديث( )أحن 
■المناسبة وضنها 

النتانباتمعاق من والمشابه رمتثابها( 

مناسةلمعرفة المناسبات؛ بعلم وثيق اتصال له وهدا ويؤتكزر، يمي أي؛ )^^٠( 
النشاهات.بين والفرق القكرار 

هآ.ممءِ أوكش، آاتت ]مد:أا، ^٠؛، ؤةث4 بحانه: قوله ٢- 
إذاإلا والحكمة يالإحكام الكلام يقصف ولا نألتن:انءهوص^[، ؤ ليوض:ا[، 

يا؛=ثونأن يوجب وذلك والتناسق، التلاوم تام بعض، مع التالف حنن بعضه 'ك١ن 
ْتنا,تارا<.متالئا 

عرص7.لتورالدين إعجازه، وكشف الكريم تفسيرامآن ق وأهثيته المناسبات لم عا 

<S>



الثنة:من ئاتا: 
دنافلنا الصفا، إل الباب من حرج )ثم وفيه: الج، ق الئلويل جابر حديث ١- 

به(١^ بدأ يما أبدأ فقال: لالقرء:حْ\[ ه ث«آرأش من وآلتنوه ؛^ ٠١١^^١٤ قرأ؛ الصفا من 
بلبه، ه اش برأ ما ؤه القي فراش ؛' (١٢به بدأافن بما رفابدووا الئسائ؛ رواية وق ؛، ١١

احدؤهو ، ١^^١٥ترتيب بة لمنامحمراعاة فيه ؤهدا السائ، رواية ي كما بدلك، أمر 
النانبات.علم أنواع 

روشثوأإتنههم! ^١١٣لآية: هدْ نزلت لنا قال؛ ه اطه عبد عن ٢- 
بغللمم؟إيمانه يلبس لم أبنا وقالوا؛ ه' القي أصحاب َش ذلك شق لالآنعامت؟ح[ ظلوه 

كثتألفنلو لقماف: قول إل نمعون ألا بذاك، لص ارإنه ه؛ اطه رسول فمال 
معي.التشابهة المناسبات باب ق وهويدخل ا، للقمان:'آ\[اار ه عظيمث 

فاقهالقر1ل راقرووا يقول؛ اطه يمول سمعت قال؛ الباهئ، أمامة أي عن ٣" 
فاقهماعمران؛ آل وسورْ البقرة، الؤهراوين؛ اقرؤوا لأصحايه. قشعا القيامة يوم ياق 

ئلممن فزقان كايهما أو عيايتان، كأثهما أو عمامتان، كاثهما القيامة يوم ئاتيان 
والأمربالقراءةبالفضل عمرال ؤآل البقرة وقرن ؛• أصحادهها"-(ر عن محاجان صوال، 

الثورتين.بين العلاقة ق الناسبات علم ؤهوأصل بينهما، الوثيقة العلاقة ض يدل 
أحذمن خم؛ وامحقم فهوحر(رْا، القرآن محن الأول السع أخد رمن ه؛ قال ٤" 

الثورةطْ بين العلاقة عل يدل عالم بأثه القوال- الئح -وش القرآن من الأول السح 
•المناسبة وهم، العلم، كساب إق 

(.١٢١٨)رقم ؤٌ، القي حجة باب ابخ، كتاب صحيحه: ق لم مأ-مجه )١( 
(.٢٩٦٢)رقم الثلواف، ركعي بعد القول باب الخج، متاسك كتاب السائ: امجه )٢( 
(.٦٩١٨)رقم بالله، أشمك من إثم باب المرتدين، استتابة كتاب الخاري: أ-مجه )٣( 
 )i( (.٢٠٢)رنم القرآن، قراءة فضل باب افرين، ايصلاة كتاب مسلم: أضجه
)ْ*ما؟(.رقم 0مه٨٣، الصحيحة لة الئلق انظرءمبجه الألبائ. حشه )ه( 
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دخآالمشي' الربوو ومكاذ الئلوال، الئخ القوراة مكاث )أعطيت قال ٥- 
نمأف"ؤ عل يدل لنورالقرآن التقسيم وهذا بالتفصل(٠١،،  iisjajjالتئاذ، الإ-نحيل 

خاصا.فضلا لم أل كما مناسة، وبينه خصائص، له 
آثارالصحابة:ثالثا: 

إل- لموابه - رافع يا اذهب قال: مروان، أق عوف بن اليمحن عبد بن خميد عن ١- 
معدنا،تفعل، نجندنمالم أن وأحن، بماأق، مناقرخ امرئ م كان لئ فمل: عثاس، ابن 

أهلق هن-ْ انزلمتا ائما ١لآية؟ ولهده لخقم ما عثاس: ابن فقال ،! أحمعول١٢لثعدبن 
للنابج،هلسنت ألكقب ^١ ١^؛؛ مكي أهم ند ؤذأإ عباس: ابن تلا ثم ١لكتابه، 
يممزادعاابيث لاعنساق ؤ عباس: ابن وتلا ١^؟^، هذه ]أل ه ئكتمؤئم, 

النينالهم ا؛ عثاس: ابن وقال عمران:خحا[، ]آر ه يقعلوأ لم اتا محمدوأ أل ونحتوف أنوأ 
عنه،سانم بما أخرؤه قد أن أروه قد فخمحوا بغيرْ، وأخيروه إياه، فكتموه قيء ن ع. 

ابنوفثر ا. لأر عنه سالجم مجا إياه، كتمانهم مجن أثوا ا بوفرحو١ إليه، بذلك واتحمدوا 
الآيا>تا.بين اثنانبالت، قبيل وهومن ق-لها، الق ب١لآية الآية ه عباس 

فهالت،:واإلرأْ، والخمار الكلّ؛، الصلاة يقطع دكرمحدهاما ءادثة، عن مسروق، عن ٢- 
القبلةوبتذ بينه الثرير خمر وإف يصل ه الّي رأبت لقد والله والكلاب؛ بالخنر ٠شثهثونا 

رحأيهاار؛ُ.عند من فافنل ه، القي فاؤذي أجلس؛ أن فاكره الحاجه، فتبدول مصثسمعة، 
وصححهاءا، ؟/ الآث\ر نشكل ق رالئلحاوي (، ١١٠٠)برقم مسنده ق الظيالم داود أبو أ-مجه )١( 

رقم ilUT"الصحيحة ذالئللة تصحيحه انظرتفصيل الأيائ• 
قث؛ئأمثؤ سوأ إم تا ءسئوأ آن وئوئ آوأ ه ثثة؛ لا ؤ تعال: قوله يعي )٢( 

[.١٨٨محراث: زآل روه أين عداب ومم ألثذف ثئارريق 
(.٢٧٧٨)رنم وأحك١ءهم، اياشن صفات كاب لم: مأضحه )٣( 
ومسلم:)ااْ(، رنم ثيء، الصلاة لايقطع قال: س باب الصلاة، كتاب البخاري، عليه: متفق )ا( 

(.٢٧٠)رقم الصل، يدي بتن الأعراض باب الصلاة، كتاب 
€<



*اذا: اض يسول قال قال: ذر، أي عن الصامت، بن اض عبد حدث تقصد وش 
بينريعفن لم فإذا الئحل، آحرة مثل يديه نتث كاف إذا نره فاقه يصل، أحديقم قام 

أبايا قلت: ١لأموداا. و١ل٤إب والرأة، الخمار، صلائه يقظع فائه الئلخل؛ آحرة مثل يديه 
التأك، بن يا قال؛ الأصفر؟ الكلب الأخمرمن الكلب من الأّود الكلب بال ما ذل، 

.٠١شيهلاناارالأسود اءالكلل فقال؛ سألني، اش.كا رسول 
هدْبين مناسبة ؤحؤذ ر١لكلب الحمار عل المؤأ؛ ععلف من فهمت ه قعايشه 

بينهاالعهلوفات أل وهو المناسبات، علم أصل عل يدل وهدا وتشابه، ا،نملوفات 
ا.أوسورار اوايات أوحملا مفؤدات كانت مواء مناسبة، 

بنبعجة عن يط، ئبن اننه عيد بن يزيد عن نار، بن إسحاق بن خمد ءقال ٣" 

فانطلقأسهر، سثة لثمام له فولدت جهينة، من مقاامؤاة نحل تزؤج قال: الخهي عيدائنه 
أختها،بيضت ثيابها لتلبس قامت، فلما إليها، فبعث له، ذللئ، فدكر عثمان، إل زوجها 

مائ الله فيقضي ظ، عيره الله حلق من أحد ي النص ما فوادئه ييكيلئ،؟! ما فقالت،: 
ولدتقال: ئصنع؟ ما له: فقال فاتاْ، علثا ذللث، فبلغ أمربر؛مها، عثماي، بها أل فلما ساء، 
أماقال: بل! قال: القرآن؟ تقرأ أما عو: له فقال ذللث،؟ بمٍكون وهل أثلحِ، قة لتمائا 

أؤيدئسوقال: ثيماهلالأحقاف:ْا[ ئكتوث ^٥. ١٥٥^ؤو؛حمأه> يقول: الله سمعت 
قثلنئ،ما وايثه عشان: فقال قال: أشهر. ته إلا بى نجدْ فلم هلاوقرة:ما'أ؟[ خا ؤه 
بالغراب،الغراب، ما فواليه بعجه: فقال قال: منها. يرغ قد فوجدوها بالمرأة؛ عل لهدا، 

.٢٦٥رقم الملي، يرمن مدرما باب الصلاة، كتاب لم: مأ.ضجه )١( 
فظنتهالقي عن الحديث سلمنها لم أقها إما ولخقذ القي حدبث، ئنكر لا ه وش )٢( 

ثرحانظر إبطالها. لا الصلاة نمص بالحديث، الةم.و؛ن أذ ترتم، أوأمها الصحابة، بعص من احتثهادا 
؟؟.U/tللنوري مسلم صحيح 
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رواءفيه• أفك لا واش إي ابي' قال• أبد رآه فلما بابيه' منه باشبه بالّيضة اليضه ولا 
.٠١٠٠٠حاتمأي ابن 

وْومنصحيح٠١' قؤي استنباط ارؤهو السابق؛ الأثر نقل بعدما كثيرمعلما ابن قال 
معي.المتشابهة الايات بة منامحباب 

 -i خرجالغيرة، بن حفص عمروبن أبا أل عتبة، بن اش عبد بن اش عبيد عن
بقيتكانت بتطليقه قيس بنت فاطمه امرأته إل فايسل الثمن' إل طالب أي بن نلإ مع 
ماواض لها؛ فقالا بنفقة، ربيعة أي بن ؤعثاش هشام، بن ١لحارث لها وأمر طلاقها، من 
لك((،نفقه ا)لأ فقال: قولهما، له فدكرت القؤثر.، فاتت حاملا، نهكوي أن إلا نفقة لك 

مكتو؛رااأم ابن ءإل فقال: اممد؟ ؤسول يا أينر فقاك: لها، فاذن الانتقال، ق فاستاذنته 
بنأسامه ه الئير أنا=كحها عدقها مصت فلمئا يراها، ولا عنده ثيابها تضع أعهمر، ؤكان 
مروان؛فقال به، فحدثته الحديث، عنر مالها ذوبت بنر قبيصه مروال إليها فانسل زيد، 

فقالتعليها، الثاس وحد.نا الق بالعصمة ناحل■ سامؤآة، محنر إلا الحديث هدا مثع لم 
ينهممبمنت ه؛ اش قال القرآن. وبيمكم فتيي مروان: بلغهاقول حنن فاطمة 

]الطلأق:ا[ه اما بمددلك محدُق ^^٠ثديي ه: قوله، إل لالطلأق:ا[ ه يريهن 
تقولون:، فكيفالثلاث؟ بعد أمربحيث فاي مراجعه، له كانت لمنر ااهد.ا قالت: الأية. 

أولهاأق •خمر باحرالأية فاستدلت، •محدونها؟ا،ر؟ا. فعلام حاملا؟ محكن لم لهاإذا نفقه لا 
ْعآ-مها.الأية متاسبة ي وهويد.حلا الئحعثة، به مقصؤد 

(.١٨٠٦٦برقم) ٣٢٩٣•ا/ حائم تفيرابنرأي )١( 
(.١٤٨)•رقم لها، ئلأيالانفقة الطلقة باب الطلاق، كتاب لم: حما-مجه )٢( 
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تبدأالق الثور وش حم(اا؛، )آل الصحابة بعض ومنيها الخواميم: صور ٥- 
مرقيه،متتاليه ومحيئها لحرمي، ١ بهذين طها وبدايتها الاسم، بهذا ونميثها درحم(، 

وعلاقة.منامه بسها فيما أق نش يدل حاصأُُ؛ بفضل ونحصيصها 

بانادْالرراق عبد روى ما الصحابة؛ عند العلم هدا وجود خمر الأدلة ومن ٦- 
وكدا،كدا آيه يقرأ كيف صاحبه أحا->=ثم سال ارإذا قال: أقه ه ممد ابن عن 

تدعوبما لمثلها، نحديد يدآه قبلها ما أف إل منه إشارة ق ا. قبلهااار عما ئليسله 
ايامة.إليه 

الثاريدخلون قوتا أذ حدث أقه ه الخيري سعيد أي عن روى ما ومنها ٧" 
آن؛رجدأط(آفارؤِربدرنث• يقول؛ تعال الله أوليس له؛ فقالوا منها، بجرجون نم 

مااقرؤوا سعيد: أبو لهم فقال لالاىوة:7'ا[؟ ه *ّؤبم عذاب ولهم ، rtقثيحمى هم وما 
يهءيمدوأ ممع> ويظ؛ قط آلأر»في غ، ^١ لهد آق أو ْءقموأ ١^؛؛ ؤإ0 فوقها: 

إللهم تنبيه وفيه لالمائدْ:ا"آ[ُا'، ه آيث عياب وكلم ينهز ئسل ^١ ق عاJاد، من 
ُ

وؤحهبيعص، آياته بعص المجيد، الة-رآن فهم ق يضلوا لا حى الثياق، مراعاة 
ظاهرة.فيه الناسبة 

صلاةكاب سلم: )ماا*ه(، رقم القران، ق الرتيل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري: عليه: نتفق )١( 
ركعة،ق فاكتر سودجن وإباحة الثمكة، ق ؤهوالإفراط الهئ، واجتناب القراءة، ترتيل باب ونمرها، السافرين 

(.٤٩٩٦)رقم ، ١^٠٥تالف باب القرآن، نماتل كتاب الحواميم: وآحرس للبحار^؛ أحرى رواية رق (، ٨٢٢)رنم 
وقالقرآنء، ديياج ااالخوامتم ه: معود بن اض عيد عن  ٤٧٤؟/متدؤى ق الخاتكم أحرج )٢( 

النراش*،نثن الخوامين ايتكن قال: إبراهيم، بن سعد عن  ٢١٥٢الدارئ!/نش 
(.٥٩٨٨)الرزاق عيد نصنف )٣( 

منو٧٣  ٣٦تفسترالاثن عند تفسيره كتئرق ذكرابن فيما حاتم، أق وابن مردوئي ابن أخرجه )ا( 
الئه.عبد جابربن حديث من ولخس المائدة، سورة 

>ة<



حديثإذا قال؛ أقه الله' نهمه الخليل القابل نار' بن لم معن ومنهاماروى ٨- 
بعدْاارموما قبله تثلزما حى فقم حديثا اش عن 

الإحماعات:راي 

وهومغالأدلة، ؤحثد النصوص حمع من فيه بد لا الاستدلال أق النيات من 
امحكم.معرفة ق الأدلة هده لتشابه وذلك الناسجة، أنواع محن 

ترتيبحيكم ق اختلفوا وإئا الأيات ترتيب أن خمر العلماء أحمع 
•ذلك عل الأدلة ؤستاق أقضا، السور ترتيب أل فيه والصحيح السور، 

المعى،ق التشابهات ناسبات العلم ق يدخل الاستدلال ق النصؤص وجمع 
ؤ؛الله من مقصود وآياتها ؤتحلمها اتها كالق ترتيبها أن ض يدل الأيات وترس 

هناكرأل الثوريدل وترتيب الرتيب، هدا مقصد عن للبحش، إثمامحكون والناسة 
هوتعال فانلمه والثورتوقيفيا؛ الأيات ترتيب فإذاكان ترتيبها، السوري هده بين علاقه 

بلسبحانه، عبثا، شيئا يفعل لا ق وافه الرتيب، هن.ا ش العثليم ١لقرآن جعل اك-ى 
باهرة.وسجنؤ بالغة، لحكمة 

إنمكاريعرفا فلا استعماله، ر خاصة والقرين العلماء من العمئ الإحماع 
بعضعن جاء وإثما متاحر، وهو ، ١شر"'١٠نهمه الشؤكائ الإمام من إلا صراحة العلم هذ-ا 

وبعضهمامحرمهم، الصوابعل وؤمح السلأمأاآ، عبد العربن مثل بضوابهل، تقثده العلماء 
كه.ينكرالعلم لا وكنه ظاهر، تطف، فيه كان إذا التنانس، يرذ 
الخليةق ؤأبونعيم شيبة أي ابن أحرجه والحديث  ٠٢٠الدررص مصابيح )١( 
١٠٢١١! القرآن علوم ف الإتقان ، ٦٠ص ليائلأئ إعجازالقرآ0 انظر؛ )٢( 
قوأهئثته الماسات علم المانع: كتابه ق الشبهات ؤ عق الثد ق عر الئين نور د. صل وقد )٣( 

٠٢٠- ٨ ص إعجازه وكشف الكريم تفسر١لقر١ن 
•٢٢١ص الئلأم عبد للمعربن الإعجاز، أنواع بعص الإبجازق إل الإشارة انظر؛ )أ( 

(S>



الأخرى:الأدلة خات؛ 

إءجاز0ومن المائ، اللغوي الإعجاز الكريم: القرآن إعجاز أنواع من ١" 
ننلأن وورْ، بتنآياته والشانق الشانب ومنها: المانثة، الأساليب أرق اتخدام 

ييتكونأن من إذن بد فلا ويسمو، اللغاء كلام به نجس مثا وتناسبه الكلام تالف 
نرىزلنا ارولأ وبيانه، سموإعجازه يناسب الذي والقرابعل للتالف مراعتا القرآئ ١ليار^ 
وحسنببعضها، أغراصها وارتباط القصيدة، أبيات بإبرازتناب يعنون الأدب دائّى 
وعدمالتفكك عن كلامه يئون بما غرض إل غرض من أوالكاسب، الشاعر انتقاو 

طاما(ااا؛.وأبلغ الكلام أنمح ق ذلك يراش لا فكيف، الانسجام، 
هداصاحب يلزم إذ حهلير، اثهام تناب بينها ليس القرآن أيان بان القول، ٢" 

قيتحدث ولا ئنق، ق بجري ولا محدد، ميصُع له ليس القرآن إل، يقول،: أن القول، 
احنه•عن ففصلا الحديث،، حسن عنه يةر0 ؤهدا ؤاحدأ سياق 

أث،عل تدل، القرآن مع ومواقفهم فهمها، ؤ، والأصل اللغة منح هم الأعراب ٣" 
ؤأكاؤيةوالسارق ؤ تعال: قوله فض به؛ ظاهرمعمول أمر العربية سليقتهم ق القناسب، 

قاللالائدة:ه'ا[. عغز وأثث أش تى هؤ دثاّك1تا جنآءم أيدهما ثوا ةدْل
فقالسهوا، ؤحيم( غفور )والله فقلق،: أعرائ، جني وإل الأية هذْ مألما الأصمض: 
فقال:غفوئرحيلم(. روافث فاعدلم،: أعد. قال: ايئه. كلام قلن،: هدا؟ من كلام الأعراق: 

أصبت،،فقال: لاوقرْ:ه؟؟[. عإتي-غمه ؤوأئ فملث،: فتنثهلم،، اشا كلام هذا ليس 
أخطاُت،؟أي علمث، أين فن قلت،: لا، قال: القرآن؟ أتقرأ له: فقلن، اقله، كلام هدا 

.٠٢دظعرلما عفروهم ولو _^، ءرفح*ًكم هذ.اأ يا فقال: 

عرص؟\.لورالديز الناسات، علم )>( 
ا/آاْ•الخوزتمؤ لأبن ثر' زادال)٢( 

>؛<



ء؛إدزأس أة ةغل1؛وأ آكنث خآت0==ئإ بمد؛٧ نن ريشر ثان ؤ ق: قوله وق 
يحبمكثث ؤ-مبز بدل أي؛ )غفور قرأ: قارئا أ0 ارزوي ]القرة:بمأ[؛ ه شكي 

كلامهذا كان إن وقال؛ القرآن، يقرأ يؤتكن ولم فأنيقرْ! أعراو فسمعه ]القرة:آ*؟[. 
عنزوي وقد عله. إغراء لأنه الرلل؛ عند يدكرالغفران لا كذا يقول فلا الله، 

فانمكر0غفورؤحيم(، النة أل )فاعلموا أقرأه: منه يتعلم كان الذي وأق محوهذا، كعب 
٠.يبفي!اار هكذا فقال: لالقرة:آ•؟[ ه حمحشي ■مرين ؤ سع: حى 

الولألةهذه نمق الممحب أئ ر ويدل بجاتمتها، الأية مناسمه باب من طه وهذا 
وغص؛ها■

ومنيهاالعضالمفئريزرأ،، عامة عد المعتره الأدلة من وش الئياق: دلالة ا- 
أنواعمن وش باللاحق، أنرالثابق هومعرفة إسا والئياق ؛، واللحاق(؛ الثماق )دلالة 

قارنهالمغيب القرآن ق ورد اءإذا الله: رحمه الشاؤلي قال ظاهر، هو كما الئنانبات، 
وماالتخويف، مع المحية ؤكذللثا وبالعكس، أوقرائنه، أوسوابقه لواحقه ذ الرهيب 

لأقوبالعكس؛ النار، أهل ذكر يقارنه الحنة أهل ذكر ومنه: مثله، المعي هذا إل مجع 
إلفهوراُثع ءًوبما' بأعمالهم النار أهل ذكر وق مجية، باعمالهم الحنة كرأهل ذق 

أيصا:ويقول '؛. ١٠٠القفنر...عل الأيات عؤض الحملة: هذه خمر ويدل والتخويف، المحية 

النازي.فخرالوين ، ٣٠٦ه/ يرالكبير أوالنفالغتب مفاتيح )١( 
محنيبنؤ مو للد.كتور الحديثة، الشلثة امرسة تفر ق وأترْ القرائ الثياق كتاب انظر؛ )٢( 

■٥١٤٣١هوا، الزياضر، سعود، الملك حامعة ق وعلومه القرآن كرّي مهلبوعايت، من الئهرائ، 
يدورالعراري، لوصاح العاق، بئن المجنح ف القرآئ أئرالتياق منها؛ عدة، يماتل ذللث، ذ ألفت، )٣( 

وغيرها.عروي، لحثي التفسيرية، الأقاويل بتن امجيح ف، النياف، 
.MU/iإلثاط؛ي، الوافقات، )٤( 

€<



قمقصود نجصل ذاك واذ خمرآحر0؛ وأوله أوله' ر الكلام ردآخر منر بد لا  ١٠
ضالياقة القرائن أعفلم راهومن والئياق: القثلم عن الرركثي وبقول ١ل٠ظف١ار١؛• فهم 

*ينظرتيمية: ابن ويقول مناظراتهءرأ؛. ق ؤغالط نظيرْ، ق علط أهله فتن ايظم، مراد 
فهمباب ق ناغ مهم عظيم أصل فهدا معناها؛ يطأ ومجا ؤسياقها بجصؤصها آية ؛ ؤي 

وؤلؤدوالخواب، والأعراض الاستدلال معرفة ق ونافع مهللما، به والاستدلال الكتاب 
منرأومعايضة استدلال لأ وق أواكائ، حرق علم f؛ ق فهونافع ونقضه، الدليل 

اش«رمسائرأدلة وق والئثة، الكتاب 

سينم القش، الأمرأو ق أوأشياء ثيثتن بتن نجغ أن ٌوهم الأقران؛ دلالة ٥- 
للآ.>ر(ار"'؛.الخيكم ذلك ئبوت ر بالقرآن فيستدل أحدها، حا=كلم 

للاشراكمؤحب انملف إن إذ الأصولئتن؛ كثيرمن عند المعترة الدلالة منر وش 
الإماماستدل فقد ٠، الصفةُ أوق المعى أوق الحتكم، ق عليه والمعطؤف المعطؤف بتن 

ليذاورآلت١د ؤآ-كل ؤ تعال؛ بقوله الخيل ق الركاة سقوط ر اض، نهمه مالك 
والحمير؛و١لغ١ل الخيل ففزف ل١لحلت٨[ ه تدّوي( لا ما وبجلق وزينه لبمءًق؛وها 

١لف١فتيالإمام »واحج الخيل>ا<، فكزلك  JUإحماغا. والحمر الفال ق نكاة لا إذ 
الثيهمَر:قال لالقرة:\"؟\[. مه ؤآلنم؛ للج يأينؤأ ؤ تعال؛ بقوله العمرة جوب وس 

.٢١٧)؛(الدافقان؛/

"٢.أ/ القرآن علوم ق المهان )٢( 
صتث ابن الإسلام شخ فتاوى محوع )٣( 
بض.بتصئف ه٧ ٩/٢للوزكضر الخوامع، بمع المسامع نشغيف انظر؛ ر1( 
المصري.عاصم لأي الأصولإثن، عند بها الاحتجاج ورجه الأقران دلالة انظر: ره( 
آ•؛.٨) لارركس الفقه، أصول ق الحرالحيهل. )٦( 

>ة<



قننهابالحج((را؛.لأنه الهمان، بظاهر أشبه الوجوب الثاذ^تي: قال 
وش:بضوابط، صحيحة دلالة الأقران ؤدلألة 

دلالةيمثرمن ولا بها' الاحتجاج ي إشكال فلا الحكم محل ي كانت إن ١- 
وانمرةالحج إتمام بمحجؤب الاستدلال مثل المربحة، النيلوق دلالة هومن بل الأقران، 

الاستدلالوأما ]الشرة;1وا[، تلج ؤأسوأ ؤ تعال: لقوله فيهما، ثِع ،لن 
ليسلأيه الأقران، دلالة باب من فهو بالحج' لأقرانها العمرة أصل ؤحوب خمر بالأية 

الحكم.ل، حمق 
مثلاعتبارْ؟ عدم ر الدليل دل هل فينثلر: الحكم؛ محل غر ي كانت إن ٢- 

يآ-ثلؤ تعال: قوله من أكلها تحريم ر والحمير بالغال الخيل بقرن الاستدلال 
مالك،ذهب فمد ]الحل:ح[، ه تيثنيآ ك ما وبجؤر وزينه همآئحعيرلةهءقبوها وأJ^ئالا 

وهداآ، والحمير بالغال قرنت لأقها الخيل؛؛ لحوم تحريم إل الحفية، عند ؤهوالمشهور 
ض؛انحرتا ه: بطر أي بنت أسماء حديث منر الصحيحين ق لما محالف الاستدلال 

فاكلاْاار"'ء.فرنا ه افه رسول عهد 

بدلالةالاستدلال يضعض بنفسها منهما واحدة واستقلالؤر الحمل تعدد عند ٣— 
الجابي(بن فيه تغسل ولا الدائم' الماء ق أحدهكم يثولئ )لا و: كقوله الاقرازر"'؛، 

(ْ)

.A١١١/)ا(الثابق 

•tiص ١لأصولثين عند بها الاحتجاج وؤحه الأقران دلالة )؟( 
ومسداتله، واللفظ ( ٥٥١٠)رقم والدبح، الفم باب والصيد، الدبايح كتاب اليخاري، عليه؛ متفق )٣( 

(•١٩٤٢)رنم الجل' لحوم أكل ق باب الحيوان' من يؤكل وما والدباتح الصيد كتاب 
 )i( ١٨,؛ل/"احا- المتم لابن الغواني، بدائع.
كتابداود: أن سان (، ٢٨٢)رقم الزاكي.، الماء ق الول عن القش باب القهارة، كتاب لم: م)ه( 

>ة<



 -i الحملعطف من وليت يعاؤضها، دليل ولا ا-ختكم غيرمحل ق كانت فإذا
ئفلهرهويهاالأقران رردلألة الفوائد: بدائع ق القيم ابن الإمام قال حجة. فش نملة، ال
اشمكالقتل النقرئتن حمع فإذا نوطن، ي الأمرين وناوي نوطن، ق وصعمها وطن، نف 
الولأله((را؛.قويت تفميله ق وافرقا طلاقه، إق 

العلمأهل فضل ِش الاستدلال الأقران: دلالة ق للشروؤل المتوقية الأمثلة ومحن 
محياياىلآبمإلأئن

العلمأهل عل القناء الإلهثة الشهادة هده صن راوق [. ١٨ع٠رانتزآل ب ادهيزألخهظير 
ملائيكته،ؤشهادة يشهادته شهادتهم منن —سحانه~ فإقه وتعديلهم، بها الشاهدين 
هدْأنمكر تن عل حية وجعلهم به، مشهود أجل تل وعلا، جل بهم، واستشهد 
ؤهولأءالخلق، عل بالنسل قامت فالخجة أنمتكرالحق، ■خمرمن بالئة بمج كما الشهادة، 

٠.العبادلأ ر اش حجج إقامة ق ؤخلفاوهم النسل يواب 
بقولهالعلم ر التقوى لأثر الأستد.لأل ق لهليف مجث تيمية ابن الإسلام ولثيخ 

رالأية بهد.ء دتد.ل فبعصهم لاوقرة:؟ا/؟[. ه أق؛ وبمنمبمكم ؤو\ىنوأأقث تعال: 
ذلك،يابون اللغويثن ولخكن المثرين، حمهور هدا ؤخمر ائنه، يعلمه الله يتهمر منر أن 

٠.ريعلنءفم(ر محزومة لكانت جوابا كانت ولو ءرفوءة، جاءت ريعلمكم( كلمة لأن 

ئ.راللففل رقم)•٧( الزاكد، اهء ق الول باب الشارة، 
ا/-اا/راه\.الفواند بدائع )١( 
■ir-A/rالمم لأبن التالكئن، مدارج )٢( 
وملئهظمؤو\ئش\\ش تعال: تولم #راما \/آ7\: الئعادة دار مفتاح ق المتم ابن، الإمام تال )٣( 
نولهوش ؤحرية، الأمربالتقوى، رش 'ليثة، تملتان: محملتان هما بل هذاالباب، من فلص ي أقن 

ولوأريي■بالتقوى، للأمر جوابا تا وليتتقون، ما يعلمكم راش أي: ؤولعتئمصكمأثا>ه. تعال: 
يشهكم،تتقوه إن أو: يعلمكم. اس واققوا يقول: فكان الواو، من محردة محزومة بها لأق الخزاء بها 

€<



وةثلثآ؛كمآلأهؤوآئ_ئوأآس قوك: أن العاقة لسان ق ^ اروقد تيمئة: ابن قال 
ؤأكبمرانفه، تعليم سب الممؤى أق عل بدلك يستدرن حيث الأول؛ الّاب من [ ٢٨٢]البقرة:

بالشرط؛الجزاء ربط بالأول الثافي الفعل يربط لم لأئه الدلالة، هذه ق يطعنون الفضلاء 
بواوأق وائما فيعئمهقم، قال: ولا اليم، بكون يعي ويعلمضم- القه والقوا يقل: فلم 

قدالعتك يقال؛ وقد الثاق. سب الأول أل يقتضى ما العهلف من وليس العهلف، 
ونحوعليك، ويلم علينا ؤسلم ؤأزوؤك؛ زرق يقال• كما وإلقلأزيم، ١لأقةر١ن معي يتضمن 

أعتقيلسيدْ: قال لو كما القرفين، محن والتعاؤض الفعلين، اقران يقتضي منا ذلك 
ذلكفان ألف، ولك اخلعي أو: ألف. ولك طلخي لزؤجها• الرأة قاك أو ألف• ص ولك 

طالقأنت أو ألف. حزؤعليك أنت قال: لو أيصا وكيلك ألف. •٤٥ أو باك قولها: بمهزلة 
شاذ.قول بينهما والفرق الفقهاء، *حمهور عند أوباك ألمح.؛ عل كقوله: فائه أك، ؤعليك 
فيقولالعبارات، من ونحوذلك ط؛، و1حد هدا أعطيك للأخر: التعاؤضثن أحد ويقول 
ؤوآذّاوأآقهفقوله: العكس، دون للأخر هوالثيب أحدهما يعكن لم وان نعم، الأخر: 

وتقوىالرب، نعلم من فؤ الباب' هذا من يعكون قد لالشرة:؟خ؟ا ه ودعظم٩ءكمأقه 
التقوىبه اقهرنت النافع العلم ائثه علمه فمي ويقتضيه، ويلازمه الأخر يقاؤب العيد 

الإمامهذا من ة نفيفائدة وش حزالأرا؛، ؤهلم العلم، من زاده اققاه ومي ذلك، بجب 
ؤحوابه.الشرط باب من لا الناسية باب من بها الاستدلال صحح إذ افه؛ الكبيرنهمه 

عقلثةرأ<:أدلة ئلائة إلا لم ليس اشاشات نملم ايآكربن ؤإن 
مشروعثته.عل دليل يوحد لا ١- 

الناسبة.فيه نتاف لا كذلك وماكان نشا، نزل الكريم القرآن أن ٢- 

بم؟[أا.]١لأذفال: ب همئانا لكم عتعل قال: كما 
\.UA/\Aالفتاوى محموع )١( 
٨.هن إعجانه وكثف الكريم القران ير نفق إهميته الناسيان علم انقلر: ( ٢١
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محيلها.فيه أق ٣- 

ذلك:خمر ؤإلخؤإب 
والنئةالكتاب من الكثيرة الأدلة مضا تقدم فقد الأول: الشبهة ض الحراب ١- 

مشروعثته.ض الشف وأقوال والإحماع 
مثابجهبعض عن الله، رخمه الزوكثير نقله ما الثانية: الشبهة ض والخراب ٢- 

الوقائعحسب س لأيها مناسبة؛ الكريمة للأي يطلب لا قال؛ نن ؤيم راقد المحمقين: 
ترتيثا؛الحكمة حسب ؤو ميلا، الوقائع حسب ز أقها الخطاب: وفصل الممزقة! 

ؤآياتهؤها سوره مريبة المكون، الكتاب ق ما ومي ض الكريمة كالصحف فالمصحف 
أوأملاها؛اونافلزفيها، متعددة، ١^١٢ ق اسممي لو العثليم القرآن ؤحافهل. بالتوقيف، 

نزلكما ولا أفق، "^١ يتلرلم ١لقلأوة إل رجع و١ذ١ سنر، ما ض لحؤتكم م لدكزآيه 
فاقهالباهز، ونثلنه أسلوبه اليين، المعجز ومن العزة، بيت إل حمله كماأنزل بل ممزئا، 
]صد;؛[اارا؛.ب ينثدذحء-ئم محلت، م محتئ؛ض !؛ ٩۶

ألااياسة، شروط ومنر مرفوض، ١لقممفا أن الثالث،: الإشكال ض والخراب ٣- 
العلم.أصل لا ه-ذا مثل ولًقئ متعثقة، متكفة نمكون 

يد.كرالعناسباين،، لعلم المنكرين لواء حامل ؤهو الله، زحمه الئؤذائ أن والعجسب، 
محددا،نؤقا يقصد أقه أو مي، أو قوله، عن نجع فلعله تميرْ، ق النناسبايتح بيض 
المثال:سبيل ز ذلك ومن 

قايحنيآ ؤله تصيهمن ؤحين حما أثله فمثّبحنن ؤ عال: قوله ق أ~ 
آنيمن ريمجألسئ، آلمت ين آلؤ محيج ُهلهثأة. ^٠؟؛، نبمسا ؤإلأيير ألثتوت 

الأيةهذه ثنلق لاوؤجه قال• "٩١[• ١٧]اروم: ءم؛مىه دكل-إك مِثأ بمن آمحما يبج، 
)؛(الرهان،
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النجود'شبه إل النوم' وهو ا،لوت، شبه من بجرج الصباح عند الإنسان أق قبلها؛ بالي 
نيبمأهبمد ألأذآس النوم- إل اليقفلة من بجرج العثاء وعد اليهظة، وهو 

المثت،من الئ بإحراج شبيه وهو بالتباص، موتها بعد بالنبات مجيئها أي: - لالروم:آا[ 
،■قبوركم"؛ من بجرجون الإحراج ذلك ومثل أي؛ ا• ١٩ت١رومت^^٥^، 
ء•١٧هلالأعراف؛^ه(دشموم لآسثمي،نيمحتي م ؤ قوله؛ ٠٠ب- 

الفرقذكرجهة مك ولهذا العدوعدوه، منها ياق الق ش لأيها الأربع الخهات ذكز 
لأفب)عن(' الاحربتن وإل ب)من(' الأولثئن الخهتئن إل الفعل وغدي والنحت، 

بدنه،بطلتة بانيه ما إل متؤجها يعكون أن ؤحلف ئدام من باق فيمن الغالب 
الأولتئنق فناسب متحرئا؛ يعكول أن والشمال اليمين جهة من ياق فيمن والغالب 
١.٠لمجاورةاار بجرذ_، التعديه الأخريين وق الابتداء، خوف التعدته 

ققال كما )أحؤهم( يقل؛ لم لالشعراء:لأ7\أ ألأقوذ،ه معيب ثم هاد ^^ ٠١ج~ 
قال:مدين ذكر فلما السب، ق الأيعكة أصحاب من يلكن لم لأيه قبله؛ الأنبياء 

.٢٢٠منهم((كان لأنه لهود;اهآ، ب ؤأخازشثتثا 
الواضع.من وغيرها 

.٢٠٢؛/؟!^ القدير٧٣فتح )١( 
الهديرللمكائنح )٢( 
.١٣٣للشنكائ؛/القدير نح )٣( 
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حكهالثاع؛ البحث 

إعجازهمن أنواع وبيان بالقرآن' الختصة القمعية العلوم من القناسب علم 
معرفةي مقدمات إل بجتاج لأيه الكنايات؛ فروض ق داخل فهو وال؛لأ'لإا' اليامحآ 
الفن.سئرلآحاد وهومثالا البلأفة، وعلوم كاللغة الألة؛ علوم 

الحجةلثقيموا ايلمن؛ خمر واجب المجيد القرآن إعجاز إدراك أق ارولاربب 
الإعجازأسرار إل النفاذ كان ولثا حميد، حكيم مجن تربلأ وكونه كتابهم، مية حر 

أنالأمة ض واجثا صار فقد أحد.. تؤر يتأي، لا العميقة، المتاسة ومعال الغامضة، 
]هذّْبه قامت فإذا الكفال، بالواجب محها يقومون منها، طامه ذلك إدراك إل تنتدب 

تعال:، juإليه. قادرلم؛نهصر الإتلمؤ أصاب وإلا هما، الأنة عن الإثم سقط القلائفة[ 
ؤرلكقمهوأ لهمه اننتب فنبذ ينَلإر نمت ناولا حقآيأ يهموأ الثوينوف ؤوماَغث 

لالوبت:؟؟؛ا«لأا.ه إدا اه؛نلإذودأ 

.١٨الأزرص مصابيح )١( 

>و<



ائلهمالخامس: البحث 

رئيسة،أصول ثلاثة إل استقراق، بجب الننانبات، علم ائل مأصول سح 
اجتهادي•يجسب وهما، عدة، منهاأنواع ودتفرع 

وأنواعها:الئزر، ي اشانٍات الأول: 
ا.كجاورمح•الثووتئن مقصد بين اياسة ١- 

قبلها•ام ؤخاتمة الثورة ٠،^!^ بين المناسة ٢— 
ؤخاتعتها•الثورة مطل بين المناسة ٣— 
 -t تليها.الق الثورة ومطلع الثورة مطلع بين اياسة
بينهما•بالخمع ١^١^٤ أمر ورنين بين الناسبة ٥— 

وأنواعها:الأيات، ق اشانبات الثال: 

تليها.والي الأية بين المناسبة - ١ 
ؤخاتمتها.الأية بين الناسبة ٢- 

العطوفة.الختل بين الناسبة ٣- 

 —i العطوفة.١لفرد١ت ترتيب ق الناسبة

به.والمقسم القسم بين الناسبة ه~ 
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ؤأيواعهاتالشثابهات، ق المناسبات ت الثالث 
لف3لا.اكشابهات بين المناسة ١- 

معي.اكثأاهات بين المناسة ٢- 

ؤصما.النشاهات بين المناسة ٣- 

 -i القراءات.بين المناسة

أنواعه:ومن السورة، مقصد ح الناسية ؤهوإ رابعا، نؤمما يضيفا وبعضهم 
ومطلعها.الثورة مقصد بين الناسبة - ١ 

ؤخاتمتها.السورة مقصد بين الناسية ٢— 

واسمها.السورة مجقصي. بثن الناسية ٣" 

 t — فيها.مكزرة ؤكلمة السورة مقحد بين المناسبة

نزولها.يا ؤيالسورة مقصد بين الناسجة ه~ 

ه.بنماستقل الذي آ الئور(ر رمقاصد بعلم ألصق ولكنه 

م:أنواعا، ذلك ؤذكرذ ومعانيهاُ؟ا، ١لقرآن ألفاظ تناسب الفضلاء بعض وزاد 
ة.الكلق الخروذّا تناسب 

فيها.أوالريادة الكلمة تضعيف ق التناسب 

١لئنانبفي١صربامأو١لفعل.
المناسبات.علم من الثورجنخ مقاصي. علم أل يعلم وبهذا )١( 
٠٩٠ص الخيت محثد يبمكربن لأث'كتورأبي الميآئ، الأسلؤب حمانص كتاب انظر: )٢( 
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الفعل.قعدية ق القناسب 

علممن لمس فيها فالقناسب هذا، مجثل ي القناسب إطلاق ي يسامح ؤهو 
الكلمةق الخروف تناسب ومدى اللغة، علم إل يؤجع بل بالمآن؛ المختص الئنانبات 

المناسيات.من ولمس اللغة، ق القضمقن علم من هو الفيل ويعييه لمعاسها، 

المشهنكاللفظ فالؤحوه: التنانبات، علم ق يدخل فلا و١لقفلادر( )الؤحوه علم وأما 
رأثة(لفظ مثل المعاق، هذه بين مناسبة ؤجؤ؛- يلرم ولا ا، عدْر معان ق متسل اكي 
هذهبين الزبعل عالم لوحاول ولحس والملة، والخماعة والمدة القدوة بمعى جاء اللي 

الناسيادتأأا•علم ق الماتب هذا من دخل درامة( قسهمتها اختصااهرإ سبب ويتن العاق 

لضاج)صم(ن(م
إفاأوأسلوب- كلة ي كانت سواء - الكريم القرآن عادات فان القرآن(رم اوزعادات 

يمحكؤنأن يلزم ولا معينا' أوأسلؤب معين( لفثل استخدام ؤ، القرآن عادة إخبارعن هم( 
اخر.يشيء أوعلاقة تناسب دلك ؤإ 

.٢١٤٤; للشوي( القرآن(، علوم ف( الإتقان( )١( 
ؤعلومه،للقرآن الئعؤدثة الخمعثة القرئ، سعيد بن لبريك التفسير، ق الألفاظ 'قثات انظر: )٢( 

طا،ا"أا\هو

س\هط\، دارالقدمرنة، الثنتان، حمود بن راشد د. الأسلوبية، القرآن عادات انئلر: )٣( 
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أهميتهالسائس؛ اليحث 

بهويعنف العقول، نحززبه شريف علم المناسة أن ؛'واعلم الروئثي• الإمام قال 
العقولخمر عرض إذا معقول، أمر الناسبة قيل: ،اولهذا وقال: يقول*. فيما القائل ندر 

شبالمولبخ<.

بعضهاببعض؟وتعلق فماؤلنلئاب\لآيات الئورأ؛ إل بة بالئهذا وقال؛"وإذاثت 
الواح،رة«رم.كالكلمة محه القران نمحرأن الخانل عشد بل 

؛؛.لدمته(١١به المسرين اعتناء قل شريف علم "الناسية الثيوخمَرت وقال 
الإمامأكرمنه؛ ومثن لدئته، النوع بهزاالسرين اعتنائ »وقدقل الرركثي: وقال 

والزوابط.الرتيبان ق مودعة القرآن أكرلطائف يره؛ نفق وقال الرازي، الذين فخر 

منقطعا.لئلايعكون ببعض بعصه يرتبط أن الكلام محاسن مجن الأئثة؛ بعض وقال 
غزيرة.وفوائدْ أوكثرضهم! الفئرين يعص يهمله النوع وهذا 

القرآنأى ارناظ ال٠-رببدنت راج ق العرئ بن بعكر أبو القاض قال 
عيأالبال؛ منتظمة العاق، مقسمة الواحدة،  ٥٠١٤١١؛محكون حى ببعض بعضها 
فيه،لتا هأ الله قمح ثم البقرة، يورة فيه عمل واحد عالم إلا له يتمم،؛ لم عقلتم، 

القرآن؛/؛؛"ا.ذعلوم الرهان )١( 
السور.بين الناسبة يعي )٢( 

ا/ا"آ•القرآن ذعلوم الرهان )٣( 
 )i( ٣٦٩م القران علوم ل الإتقان.

رو<



بيتناؤحملتاْ عليه، حتمنا الظلة، باؤصاف الخلق ورأينا حمله، له نحد لم فلما 
.٠١١٠٠إليه اض،ورددناْ 

أقعلم ترتيبها؛ بدائع وق الثورة، هذْ نقلم لهنائف ق تأمل ُرومن الرازي■ وقال 
بجنبمعجز أيصا فهو معانيه؛ وشنف ألفاظه فصاحة بجنب معجز أيه كما القرآل 

رأيتأق إلا ذلك، أرادوا أسلوبه معجزبجتب إيه الذيذقالوا: ولعل آياته' ويفلم قرتيبه 
قالأمل وليس الأمورا دنْ غثرتتهتن اللهلادم،، هذْ عن حمهورالمفترس 

قيل:كما الباب، هذا 

اكغراار'اق لضم لا للثلزف، والأب 
ا.١لألاا١٣من اقتضاْ لما المعاق تحقيق إل لأدائه »وهوزالبلأغة؛ القاخ: وقال 

مجنالبيان علم بة القضثرقعلم من بته وقالثفاسة، غاية ق العلم وهدا وقال: 
القحو((ر-■،.

للاعجازيتعئقالأبيذ والزيقث معجز' القرآن اءإئ ^: ٧٤٩)ت الأصبهائ وقال 
بالتظموالرتيبا،اْ؛.

يرونفالمعي فهم ق أنؤها لها امول سب معرفة أث كما  ١٠القئان: مثاع وقال 
.٠٦١٠٠٢٠٠٠١١ؤدثة التاويل، حسن خر كذ.اك تساعد الايات بين المناسة معرفة فاة الأية' 

\/أ-ا.القرآن علوم ق المهان )١( 
لأ/ْ*ا.للرازي الغب، مفاتح )٢( 
•١٤٢ا/ يي' نزمقاصدالنزر، القفلرللإشراف مصاعد )٣( 
الثزر>/آ.نظم )٤( 
الأزر\V\.نقلم )ْ( 
• ٩٦ص القرآن علوم ق مباحث )٦( 
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بأمورناسبات العلم أهمثة فضح سمق محثا 
به.\دوؤ>كن قلة ١- 

فيه.ه.وذعة لعنائف أكر ٢- 

البلاغة.ز ٣-هو 

الفهم.ودئة الئاويل، حن عل اعي. يا- 
فينالوءئنه(لأ؛، القرآن تعلم من )حيرًتفم القي قول ذ وهوأيمايدخل ٥- 

الخيرية.هذلأْ من 

القرآئ•الإعجاز باب ق تدخل أنواعه بعض أن النناتبات: علم أهئثة من - ٦ 
حاصلوهو ببعضها، بجمل ق- الإعجاز ولخكى إعجارا، مناسبة ليس نعم، 

فجمعهاقنؤقا، العشرين تقارب - البحث ي جاءت -كما فا,لناساب بمجموعهاقهلعا، 

الإعجاز.هومن شلق لا والكرة، الكثافة بهن؟ْ واحد كتاب 

بنعثمان عن )v؟*o( رقم وعلمه، اكرآن تعلم من خبجكم باب للبخاري' الهمان فضائل كتاب )١( 
•ه عمان 
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سرتهالنابح: البحث 

منها:كثيرة، ارْ ودناسبات العلم فوائد 
الارتباظ،بدلك فيقوى بعض، باعناق بعضهااحدا الكلام أجزاء جعل اافائدده ١— 
الأحزاء«رُالمتلائم الحًكم الماء حال حاك القاك ويصير 

٠.اللب١١ر من ويتمأطن القلب ق الإيمان غخ العلم بهذا را ٢" 
ؤأغراصها•السورة مقصد معرفة عل اعد ي٣— 
 -t ؤسباقها١لآية ساق مع يتناسب الذي فالقول الأقوال، بين القؤحح عل يعثن

يسافرمعها.الذي من أول 
وبمرْ•اكصص^؛ محتكرار كبب القرآن، تفسير ق مشكلات حل -ش يعثن ٥- 

ووجهببعض' الأيات بض ارتباط بيان ق القرآن إعجاز وبجلو يريح ٦- 
السور.بين الناسبات؛ 

العلالنه عند محن كونه وإئبات الجيد، إعجاز١لقرآن ؤجوء من مهم ؤجه ّربيان ٧" 
وكونهحمته دلائل من آياته بين والقلاوم الأياق هنا سبحانه الله جعل فقد الحكيم، 

آغيئثافه ؤجددأ عندجوقؤ ين ومحنَكاد< ألهمءال ؛ Sj_JCأهد؛ؤ فقال: سحانه، أديه من 
مثاؤآيايه مورم الجيد القرآن عن التناثروالاختلاف ^٠ ٠٠إذن لاكاء؛؟ح[ب ه يكثؤا 

إ ١١١العزائم رئثحد الهمم، ئؤحه الغاية هده ولثل تزيله' ؤنميه مصدرْ، إلهيه يتبت؛ 
ل/ا"ا.للرنكثي الرهان، )١( 
.١١٨الأزر نظم )٢( 

ر٣(نظماهرر١/ا١.
.٢٢الدزرص مصابح )ا( 
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الرتيبفهذا خبير، حكيم لذذ من ١^٠!^، هذا واق الأبوة، أعلام من علم م ٨" 
مهماكاننة، مؤعشرين ثلاث ق نزل لكاب المر مقدور ق لمس القران ق الحاصل 

دبوتهُا'.صدق عل دليل ذللث، ق فكان وفيلنته، ؤذكاؤ، ؤعلمه عقله 

أؤحةويبين والثور، الآدا>ن، ربتل فهونسهل الكريم، اكرآن حففل خمر اعد ي٩" 
القرآزرأ؛.تثسلما الحماظ ر فيسهل التشابهات،، بين الفرق 

.٣٩ص بازمول الماسات، علم )١( 

•*أ من بازمول المتاسات، علم 
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الثورترتيب حهقم الثامن: البحث 

التناسبلأئ السور؛ ترتيب خكم مسالة ي العلماء أقوال البحث هذا ؤساذكرق 
>له لمسأ ١ هذه عن ميع السور بن 

مناجتهادي أيه الأول؛ قولثزر؛' عل الثور ترتيب حؤتقم ي العلماء احتلمف 
•الشارعر؟ُ من توقيلإر أقه القان(: والقول الصحابة. 

ب؛استدل اجتهادي باثه قال فمن 

٢•ر عمراف••( دمآل الئاء، ئم بالبقرة، فصل الليل، قام القي. رأن حديث ١- 
الخواب:

الصلاة،ق القراءة ق وليس المصحف، ق الكتابة حيكم ي الخلاف أولا: 
الراع.محل خارج فالحديث 

دونه.أومن الراوي' ؤبمم احتمال نانيا؛ 

ي؟،لشيخ القرآن، علوم ي والإتقان ، ٣٢٠٧٨)^< القرآن، علوم ق الرهان انفلر: )١( 
.١٦٨ص الحسن عل محثر القرآن، علوم والنارق 

أفعندي والاقؤبؤ توقيلإي، وبعضه اجتتهادي بعضه فيقول: المولى، بين ■حمعا يتتؤثط.، وبعضهم )٢( 
الهذا ومثل أولا؟ الاحتتهاد يخ- دخلته هل الثور؛ ترتيب بيان هو: الخلاف فمصؤد توٍكلفا، هذا 

اجتهادي.فهوإذن بعضه ق اجتهاد هناك كان فإذا ئالئة، ممة يحتمل 
صلاةق القراءة تطويل استحباب باب رممها، افرين المصلاة كتاب لم: مصحيح )٣( 

(.٧٧٢)رقم الفل، 

<B>



النيقرأها الثورالق بذكر إثما الراوي يْقون فقئ بالعي، الرواية احتمال يالئا؛ 
أميا لعائثة: قلت قال: محراق، بن مسلم عن نوى فقد لها، ترتيبه عن القفلر بغص ه، 

قرنوا،ااأولءك فقالت: ثلائا. أو مرتئن، ليلة ق القرآ0 أحدهم يقرأ ناسا إة المؤمنين، 
ععراذ،آل ؤسورة القرة، محورة فيقرأ النعام، الليلة يقوم النه. ريّول ك١ن يقرؤوا؛ ولم 

فيهايمرباية ولا ورغسا• ؤهق الئة دعا إلا استبشار فيها باية يمر لا يم الثاء، ؤمورة 
مرئةالثور ه عائثه ذكرت الحديث هذا فش تع\دااُا؛. واّه ادنه دعا إلا •تخوبم، 
القيلحال ومعرفة أكرملازمه وش الصحف، بجس، 

محملق الرتيب نؤ نجرص الّي. كان فقد الأحرى، للأحاديث محالفته رابعا؛ 
سياق.كما قراءاته، 

لتؤصمحالحديث فيكون الاحتمالات، هده ؛ل اعتبار بعدم قلنا لو ا: حام
المحهمغحديث: مجثل تحريمه، ولمي القراءة، ق الئنكيمس كراهية يمحو؛ رٌئ، حعثم 

وعدمذلك كراهية خمر فدل للامحتدبار، فعله. مع بارها، وامحتد القبلة استقبال عن 
نحربمهرُ

إلفيه مح ١كى المتشابه الجمل مجن الحديث هن.ا أن به: أجيب مما سادنا: 
كاف.الأول والخوف الرتيب، خمر التام الحرص هو الحيتكم ق نجدْ والدي الملحيقم، 

الأنفال،إل عمدئم أن عل ُحمذءكم ما عمارا: بن لعثمارا قلت عباس: ابن حع.يث ٢" 
محهلرا:بينها محكتبوا ولم بينهما، فمزنتم المثين، منر وش براءة، وإل المثال، من وهم، 

الئمحالة.طبعة ق كعا الأرنؤوأًل، إسناده ؤصحح ( ٢٤٨٧٠رنم)السند ق أحم- الإمام أ-ضجه )١( 
كتابهكماق الله، رخمه العثيم؛ن صالح محنيبن الأستدبارثيخناالعلامة بيقرامية القول ولاجح )٢( 

.١١٢٠; الممتع المح 
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عشان:قال ذلك؟ عل -حميكم ما القوال؟ السع ق ووصضوها الئحيم، اليهمن الئه بم 
إذاولكن العدد، الثورذوات من عليه يزل الرمان عليه ياق منا كان الله. رسول إف 

يدكرالق السورة ق هدا صعوا دقولت عنده، يعقب من يدعوبعتش اوثأىء عليه أزل 
فيهايدكر الق الثورة ق الأية هده ضعوا فيقولت ١لآدات عليه ويزل وكدا، كدا فيها 
وكذا،كذا فيها يذكر الق الثورة ق الأية هذه ضعوا فيقول: الأية عليه ويدل ؤكذا، كذا 

شبيهاقصتها ت فك) القؤآن، آخر من وبراءة بالمدينة، أزل ما أوائل من الأنفال ؤكانت 
ثزثتم فمن مجتها، أيها وظننت، محنها، أيها لما تئ ولم اش. يسول قميص بقصتها، 

٠الظوالُ السع ق وؤصعتها الئحيم، الؤحمن اثله جسم سطرا: بينهما ث، أكتولم بينهما، 
أثاسنناسشفذمح،فياسالخديث،لأسحشئاوذا. أن -والخواب،رأء: 

والتوبهللهجرة. الثانية الئنة بيرق غزوة الغزواُتا، أول بعد ضلتا فالأنفال متئا وأما 

فالفرقللهجرة، التاسعة الثنة ق ئبؤك غزوة ه' القي فيها شارك آحرغزوة ب*ار ترلت، 
فكيفالعلم طلمبة آحاد  ٠٠٣عش ولا حدا، ظاهئ والأحداُثؤ والرمز السبب ق بينها 

منها(؟ا.أيها روظننت، وبقول هز عمان بن عثمال عل بجي 

التوبة،سورة ومن باب النمير، أبواب كتاب ق والربدي (' ٣٩٩)برقم أحمد الإمام أ-مجه )١( 
الزاروقال \إ'\/ص الرمن.تى سن معيق، ق كما الألجائ ضعفه ،، ضعيفوهوحديث، ، T'-A\'رقم: 
القه.لأّول عن يروك، ه نعلملا الخدبمث، ءاؤهدا ؟/٨: الثحار الحر ق كما ١لخحيث،، لهذا روايته بعد 
إلاعثمان عن عثاس ابن روك، ولا ان، عشإلا انفه. مسول عن رواه نعلم ولا الؤجه، هدا من إلا 

له،أمل »لأ (: ٣٩٩)رنم ، ٣٢٩/١للمني تحقيقه ق شاكر،كما أحمد الئخ عه تال بل الحديث،"، هذا 
بقولهالحاكم ذفأ وبهياتعرف، الصحيح"، أصحاب تروله لم عثاس، ابن الراوكاعن، وبزيدالفايّي، 

ذلك،. ١٣له الدهي مواتقة رالآعج_، بجرجاه، ولم الشيخين شرط ٣ صحح ؟/اث؟: تدرك ملاذ 
.٧٩يرانيفووص النفق حث،  ١٠٠انثلر: )٢( 
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الصحابة:بعض مصاحف ق الرتيب ق اختلاف وجود ٣" 

ييكتبهفما صحتها، مرض ؤش ئصغ' لم الروايات هذه من الكثثر الخوابارا؛؛ 
الئزول،حنب عل ييكتب فالعض للناس، ييكتبه عما بجتلف لنفسه الأمان 
ضرقبل 'كتبت الكتابات هذه من وكثير وهكذا. الحفظ، بجب يلكمه والعض 

ُُ

يرالنفبقصد هذا مثل يعكتب وبعضهم امربذلك، لتا وأحرقت هز، عثمان مصحف 
مصحما.وليس 

بالاق:فاستدرا ^١^٤، ١١س الئزرتوقش ب، ترتيبان القول وأماأدلة 
عباس،ابن عن المصحف،: فاتحة وش الكتائب،( فاتحة ط الفياتحة محورة مية ت١" 

ارهذافقال: رأّه، فرغ فوقه، من تشما سمع ؤس، القي عند قاعد حيريل ا بينقال: 
إلنزل منلث، هذا فقال: ململمثا، منه فرل اليوم، إلا قيل يفتح لم اليوم متح السماء من باب، 

^^شأوتيت4الم:ؤئ4الإه،:طإ،وىل: اليوم، إلا نرزقثل لم الأرض 
إلامنهما ؛!^3، ئقؤأ لن البقرة، نورة ؤحواتيم الكتاي،، فاتحة 

عمرال،آل وسورة الغرم' الرهراوبن،؛ )اقرؤوا قال:٠ الرهراوي حديث ٢- 
منذرقاد^ كأيهما أو عيايتان، أوكايهما عمامتان، ا كائهالقيامة يوم تاتيان فائهما 

عمراذكماآل عل البقرة تقديم فيه؛ والشاهد ، ٠٢١أصحابهما( عن بجاحان ءلذرصواد_إ، 
المصحف،.ق هوترتيبها 

.٧٨ص الممسارانيضولإ ق عياحث، انظر: )١( 
رقمالبقرة، محورة ؤخواتيم الفاتحة فضل باب ونممها، السانرين صلاة كتاب لم: ماا>رحه )٢( 

(.٨٠٤)رنم البقرة، ؤمحورة القؤآن قراءة فضل باب ونمرها، افرين المصلاة كتاب ملم؛ ا-مجه )٣( 
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وأعطيتالئع، التوراة مكال ااأعطسغ قال: القي. أئ الأسقع، بن وائلة عن ٣- 
ؤهكذاوضيق النثاؤ؛؛، الإنحيل مكاذ وأعطيت اليئين(، الرئور ل ،oS؛ 

الثور.ترتيب توقيف ق الأحاديث أصرح وهومن الصحف، ترتيبهاق 

 -i .حديث:مثل مايقرأ، غال—، ق الرتيب ش حؤصه

وسهوراقمبم—،(' )ق( ب والبن ورالغاثية(، )نح( ب الخمعة يمل كان أيه. 
الأحاديث.ؤغيرهامن رالإحلاص(، م رالكافرون( الفجرب 

منشمعون كانوا ما خمر القرآن ااإساألف يقول: مالكا سمعت وهب: ابن قال ْ~ 
ه((رماش رسول قراءة 

نمولسألماأصحاب قال: حذيفة، بن أوس حديث الأدلة هده أصرح ومن ٦" 
نزر،ونخ _، ومحي نزر، ثلاث نحزته قالوا: القرآذ؟ نحزبوذ كيف فقلنا: # اش 

حىرقاق( منر الفصلر ؤحزب مورم، عئره وثلاث سوره، ءئرْ وإحدى محور، ونخ 
٢١٣^.>

نعلمولا النزر، ترتيب توقيف ر للدلالة كاف وإقرارهم الئحابة اءإحماع ٧- 
دليلاوبرهانا«ر-■،.بدلك فكي حلائا، عنهم 

.ilVT"الئحيحة لة الئلمذ الألبائ وصححه (، ١٦٩٨٢)أخمد الإمام أمجه )١( 
صع\.للداق النقع، )٢( 
>ءعمبمتحتق باب فيها، والئنة الصلاة إنامة كتاب ق ماجه وابن را؟*بما(، أمد الإمام أحرجه )٣( 
٨ا١.ص القرآن فضائل كثيرق ابن ؤحئنه رْا"ا\(، رقم القرآن، ينتم أن 

.١٦٨منرالحنرص ■محش- القرآن، علوم ذ المنار )■؛( 
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تومئأقه تؤ يطيع أساب الصحف الثورق ؤضع لرتيب بعضهم: *وقال ٨- 
حكيم:عن صادر 

الحواميمءق ك\ الخرؤمحا، بجسب أحدها: 
القرة.وأول المعي ق الحمد كاحر قبلها، ما ^٠ ٠١١الثورة أول لموانقة الئاق: 

)الإخلاص(.وأول اللففل، ق للئوازن الثالث: 
ضرح(م.ورألم رالضى( ك الأخرى، لحلمة الثورة حملة لمثابية النابع: 

إلدلأ؟ع ،؛والخلاف فقال: لعقلي، ذللئ، ق الخلاف أن إل ١لرركثي ذهب ٩- 
رمزإئه يقول: اجتهادي- الثور ترتيب بان القول -يعي بالقاف القائل لأف اللففل•، 

كلماته((اأ؛.ومواقع نزوله باساب لعلمهم بذلك؛ إليهم 

.٣٣٨١; للث؛وني القرآن، علوم ذ الإتقان )١( 
ا/لأْ؟■للمزركثي القران، علوم ق الرهان )٢( 
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النناسباتعلم ماعدي التاسع: ايحث 

يعكونبجث الناسة، لمعرفة القواعد أحصنمأ أن النبحث هذا ق حاؤك 
واضحة:ؤأصول قواعدظوج ض علتاننصبقا 

إلاأوسورة، أوآية كلة كان سواء هدا، ض هدا يقدم لم ه اش أن الأصل ١- 
لخكةو>رم

اجتهادورماياسة طلب أن الأصل ٢- 

مؤحئعق ظاهرة محكون أن تلزم لا ولخكن مؤمدة، الناسبة أق الأصل ٣- 
دواحدرم.

قالا، فيهار المناسبات معرفة عل يعين ما أعفلم من السورة مقصد معرفة — ا 
بنمحثد الله عبد أيي( بن بجثي أبوالفضل الحمق الإمام شيخنا راقال القاِؤ: الإمام 

مناسباتلعرفان المفيد الأ>الء المالو: المجاؤ الغرئ المشداو محتد القاسم أي 
بجتاجما وتنظر السورة، له سبقت الأي تنظرالمض أيك هو: ١لقرآن جميع ذ الأيات 

محنوالعد القرب ق المقدمات تلك مراتب وتتفلرإل المقدمات، من الغرض ذلك إليه 

نمىتشراف اصمجن يتتيعه ما إل المقدمات ي الكلام ابجرار عند وتتفلر المطلؤب، 
عناءبدفع العليل ثغاء اللاغة تقتض الق له، القابعة واللوازم الأحكام إل الئامع 

٠٢٩صن بازمحول التامات، علم )١( 
•٢٩ص النابي المرجع )٢( 
.٣٧ص الئابق الرجع )٣( 
٣•؛•ص الثابق المرجع )•؛( 



حمحبين الربط حيتكم خمر ا.لهيعذ هوالأمرالؤ فهذا عليها، الومف إل الاستشراف 
قوآية آية ؤ بين مفصلا القفلم ؤبمن اقثة، ثاء إن لك، تبين، فعلته فإذا القران، أجزاء 

ر١لهادىإااأ وائلة محورة، محورة 

همر:القرآن، ؤ، النتانبات جوازطلب راوشروط 

و١لاحاق،.والئبا3ا الئياي، مع منسجمة المناسبة محقون أن ٥- 
\ذشأ.ْع متعاؤضة غير الناسبة محقون أن ٦- 

تضاد.محالفه له غيرمحالفة يرالأية، نفمع متوافقه نمقون أن — ٧ 
الكريم.القرآن به ذرJ( الذي، البه، العرئ اللسان مع غيرمتعارضة الناسية نمقون أن ٨- 
•تعالءارأ؛ الله مراد هم، المناسبة هن.ْ ال1فئربار، نجزم ألا ٩" 

رتعتمد ولكنها توقيما، أمرا ليت الايات بين، والنبط المناسبات اامجعرفة ١*— 
الفريد،بيانه ؤأؤجه البلاغية، وأسراره القرآن لأعجاز تذوقه وم4لح النفنر، اجتهاد 

ؤ،اللغوية الأصول، مع متفقه الثياق،، مع منجمه العهم،، دقيقة الناسبة كانت فإذا 
.٠٣١((لطيفة مقبوله كانت العربثة، علوم 

حميرأو عقل خام،، أو عام بيتهما؛ رابعل معي إل أعلم- -وافه اامرحعه١ - ١١
والعلةوالسبب، كالثيب الدهئ؛ أوالتلازم العلاقات أنواع من، ذللث، ؤغير أوخيال، 
اليجودترتتب نج، كالمرب الخارخ؛ أرالقلازم ونحوها• والصدين، والثظيرين، والعلول،، 

الخيرااُاآبباب ؤ، الواغ 

١٠١٨^والثور الامحات تناب الدرري نظم )١( 
.٣٧ص بازمول، الماسات، علم )٢( 
.^١٩الققاذاص لنئاع اكرآن،، علوم ف، مباحث )٣( 
.r،>hالقرأت، علوم ف، المهال، ).،( 
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غثرمحلق تاق أن الناسات- أنواع إحدى -وش الأقران دلالة ق ئشرط - ١٢
وشتقئة، الالحمل عطف من محنكون وألا اعتباؤها، بعدم دليل ياق وألا الحؤتكم، 

تقدم.حجة،كا محقون بذ.لك 

يشرطولخكن حسن، علم اءالمتاسه الئلأم: عبد بن الدين عر الشيخ قال — ١٣
أسبابعل وقع فان باحرْ، أوله مرتبط أمرمتحد ق يقع أن الكلام ارتباط سن حق 

بالآحراار١لأحدهما ارتياظ فيه يشرط لم محتلمة 
١دانياترم!١-أنواع 

ض،يرألاهلإ عن ؤدثااوJك مثل نظيرْ، يذكر نم الئيء ينكر بان التنفلير؛ - ١ 
امحسأئئوأتدأبل،٠محJمايوئ دلي٢األإ^نتأزأآلثيوث وأدحج تلايث،^١;؟، 

باعتبارهاالأهلة مع الصحيح يكرالتعامل فلما ]اوقرْ;آخا[، أم؛دهثأب مى > \كتومت
يتعاملونآخر أمرا ذكرلهم حياته؛ ولا عقليم مؤيت، ر تدل ولا آلهة، وليت، مواقيت،، 

ظهوره\.من الحج من العود بعد البيؤت لحول وهو فعلهم، ليصححوا ، -_iiمعه 
مثل؛الأثياء، تتبين؛ وبضدها ضدْ، بدكر يعمه ثم ينكرالئيرء بان الضاده؛ ٢- 

هدبه وأسمح، س،؛]< دأما ,جزياه وثدداأكئهسنزث ه ثأتذآغده أؤ 
لآثننمح؛ب]الل؛ل:ْ-•؛[

قمح،و.ثام،ألةومح( وربما سو،يتثمإ يويبمؤ عوؤ.قاسا أزيا ثذ ءادم ته ؤ ١لأسXaلراد: 
الأيةهن.ْ ١لرمحشري،: ااقال [. ٢٦]الأعراذ١; ه لعلهن أم ءاتتت يي، قللق خثر 

إظهاراعليها؛ الوني؛ وحنغ، الثزءا>تا، ب1اؤ ذكر عم، الاستطراد سبيل  ٠٣وائدة 
والفضيحة،الهانة من، العورة ؤكثم، العرتم، ؤ، ولما اللبام،، منر الله حاّؤإ فيما للمنة 

.؛/٧٣اائاب3، الرجع را( 
؛/Vi.الئابي، المرجع )٢( 

>؛؛<



المموىاار١لأبواب من عظيم الئرباب با0 وإثعاوا 
أمورا؛ُا؛الاستطراد معي من يقرب مثا أف ؤذكرالئيوخ 

ؤحهعل القصود إل الكلام به ابتدئ بما ينتقل وهوأن التخلص: حن ١- 
كيفالأعراف سورة إل وانظر السامع، لشعر لا بجيث لقيما، اختلأسا ه بجتلمهل 
حكايةقص أن إل مؤمى ذكر م الئالفة، والأمم الماضية والقرون الأنبياء فيها ذكر 

بألأجمة وي حكثنة آليم، _» ؤ ثا ؤوآءغتب بقوله■ لهم ؤدعائه يحلا، السبعين 
عدايآؤةال بقوله: لأمته محلصه بعد ١لرسلثف سيد  ١٣نا؛بقنئص ئم ت١لأعر١ف:١ْ٦أ، 

منللدين فاكتبها لالأعراف:ا'ْ\[، ه سو وسعثو وتحني آكثاء س دء لت 
الكريمة.صفاته ق أحد تم الأئ، القي الئمول يثبعون الدين وهم ؤكيت، كيش صفاتهم 
سورةق كقوله برهداا، مفصولا للمسا سشيهلا احر إل حديث محن الانتقال ٢" 

]ص:\'ا[.ه ^ةبمقن؛دا ندا ؤ ذكرالأنبياءت بعد )ص( 
غنتؤإ؛ك كقوله: الؤميلمة، تقدم بعد ١لغرض إل بجرج حوأن العللب: حن ٣" 

١[.ه، ه أندا ُو^' ث1_نع؛ث وإ٤ك 

.٩٧؟/ للزمحثري القريل، غوامض حقائق عن الكئاف )١( 
.٣٧٠م/ ألقرآن علوم ق الإتقان )٢( 

>؛؛(



اص)اسم،(القمل 
الثناسباتعلم أنواع 

الثزرق اشانبات الأول: الحث 

الألأتذ اشانبات الق\في: الحث 

اينشابهاتق النتانبات اكالث: ايحث 

النزري اشانبات الأول: ايحث 

المتجاورمن.الئؤنرمن مقصد بين المناسة الأول: المطلب 
قبلها.الق ؤخاتمة الثورة مطلع بين الناسبة ^،: ١٤١١المطيب 
ؤحاتعتها.الثورة مهللع بين الناسبة الثالث: المهللب 
تليها.الي الثورة ومطلع الثورة مهلي بتن الناسبة الزاع: العللب 
بيتهما.بالخح السايع أمر محورتين بتن الناسية الخامس: العللب 

0



السورتثنمقصد بتن الناسبة الأول؛ المطلب 
أنثبت فإذا منه، ومع له ثع بعدم وما الباب' هذا ق الأصل هو القسم وهذا 

بينمناسبة غالتا هناك يكون فوالمقصد، المعي ق تناب بينها الثورتتن 
اكنروناهتم وقئ ؤخاتمتها- السورة وسيغ الثورتين، رم3للح قبلها، الق ؤخاتمة الثورة 
قالبل مرتبطتان؛ متتاليتين محورتين وآل مقصد، لها محورة أن وبينوا به، وعنوا بدلك، 

قبلهاءاثالق الثورة ق لماأحمل شارحه محورة *\of؛ الله؛ رخمه الثيوخ 
الأمثلة:بعص وإليك 

وصفقد الئابقة لأق قبلهار؟'، للي كالقايلمة أقها الكوثر: محورة لطائف ارمز ١- 
هنافذكر الركاة؛ ومع فيها' والرباء الصلاة' وترك البخل' بامورأربعة: النافق فيها الله 

تركمقابلة وق الكثير، أي: ]الكوئر:؛[. ه آعثننكآوكوئر ؤءثا البخل؛ قابلة مق 
]الكوثر:؟[.ه ؤ1ت؛ئا الرياء: مقابلة وق عليها. دم أي: ]الكودر;؟اّ ه شل ؤ الصلاة: 

التصدقبه ؤأراد لالكوئرت٢[. ؤوآبج_زه الماعون: مغ مقابلة وق للناس. لا لرضاْ، أي: 
العجسة((رجا.المناسة قاعتينهد، الأمام، بلحم 

الساءمحورة بين العلاقة بيان ق الخلألين، تضير عل حاشيته ق الصاوي قال ٢— 

قوقؤعنا كراهة بالبيان الله وعدنا حيث أقه قبلها ما وبتن بينها الناسبة ارؤجه والمائدة: 
محكنلم أحكاما ذ؛ها فان الثورة؛ بدكرهذ0 الؤعد ذلك تثم الئساء من آحزآية الضلال 

عشرثانية الثورة هذ.ه ق أنزل ~تعال~ انله إل قال: ميسرة عن البغوي: قال  ٠١٩^؛^'ق 
القرآن((ر؛؛.من غيرها ق تنزل لم حكنا 

.oiص للث؛وني الأزر، ئنامحق )١( 
الماعون.محورة يعي )٢( 
ا/ا"ا•للزنكثي القرآن، ذعلوم الرهان )٣( 
 )i( ٠١٣٣الأزرص مصابح ي نقله

>»<



ؤالشرح:الصى، ٣- 

ذهبولهذا الصبمى، يمورة الايصال شديد0 ررهمي السرح؛ سورة ق السّيوءرثي قال 
قال*تعال اثنه أذ الإمحراء حديث وي مله، يبلا واحدة محورة ا أيهإل السلف بعتض 

صمحدؤك،للق وشرحتا فاغسهتا، ؤعايلأ فهدفت، ؤصالأ فاوين، يتيما احدلف• الم محمد، يا 
آلادكرث؟((لأا.فلاأذم ^^٤ لك ووقعت وزرك، عنك وحثلئلئ، 

فيكراثئهالسرح سورة ؤأثا .^، نبيه ٣،( ايئية ق اثنه ليعم ذكر الصهى ؤمحمحورة 
القي.*ض المعنوبة يعنه يها ف٠ 

فجاءهدا؟ كان مق قيل: فكائه نزولا، الثور أول العلق محورة والمدر؛ العلق، ا~ 
عاشورالهلاهربن قال ]القدر:ا[. ألخدره ثلإ ؤ، آنزلنته ؤإدا تليها• الي الثورة ق الخواب 

يمدب الصميرق أ0 إل اء راويأيه ه أنزكه تعال؛ قوله ي الصمئر عن 
الخظاياحإؤ الربير؛ بن جعفر أبو وءاقال العلق،،ُ؟؛. بؤرة نزوله ابتدئ الذ*ي ١لقرآن إل 
بدلكاستدلوا العلق* عقب القدر محورة ؤصعوا القران عل اجتمعوا لما الصحابة أق 

قوله؛إل الإشارة ألخدره ثلإ ق آنزكه ؤءاثا قوله؛ ي الكناية بهاء الراد أف عل 
حدااار'أ؛.بديع ؤهذا العرئ؛ ابن أبوبنقر القامي قال ]العلق:\[. 
عليهم.نعم من أسداْ ما ذم لقريش؛ حفظه ه يكراش لما ومرقش؛ الفيل' ٠" 

أؤحه،اللام هدْ متعلق ق لقردش:ا[ ه نرئير ؤِلأيكف ءاقوله؛ الخلي؛ السعين قال 
اومحشري؛قال ]الفيل:،[. ه َك،ثايا ■^4^ ؤ قوله؛ من قبلها الثورة ق ما أقه أحدها؛ 

ثرحق الطحاوي احمجه السيوءلي يكره الذي والحديث ، ١٣٩ص الثور تناب ق الدرر تناسق )١( 
مخرجي  A1/Tالصحيحة السلسلة ق الألبائ ذلك قال كا وءيرْ، والحايقم •ا/ْ؟ا الأتار مشم 

ؤصصحه.(، ٢٥٣٨)برقم الخديث، هدا 
ر؟(القحريروالئنوير-مأْا.

.r٣٨٣/ للثيو'تي القرآن، علوم ق الإتقان )٣( 

>S<



تصحلا تعلما قبله دادjى اليت معي يتعلق ؤهوأن الئعرأ؛ ق القضمين بمرلة أرؤهذا 
ض،ل((رالبلا ؤاحدة أوسورة مصحف ق ؤصا به، إلا 

قعلهر الغضوب ه لنادماثث بمران(: وآل )القرة، الرهراوازت ٦" 
بمران.آل ق الصالثن ؤحال القرة، ق عليهم المغضوب حال صل المانحة؛ 

الثاُس•سورة عن كلامه معر؟نى ق تنمية ابن الإسلام شيخ يقول الممدتان• ٧" 
الملق؛فسورة غيره الفرالصادرمن وأما العبد، للمقرالصادرمن السورة هذه ٠خك١دت 

وخصوصا(ارآ/عمونا ايخلوقات شز من الاستعاذة فيها فال 

الثا/س—سورة ~ايث السورة ههذ0 فقال: عله، مجريي لا بما الميم ابن ذلك واؤبمح 
وهءوالئر١لأ١خلكلها، والمعاممي الدنؤب هوسبب ١لفر١كي من الاستعاذة عل مشتملة 

تضئتتالفلق( رفسورة والاحرة، الدنيا ق العقوبات منشأ هو الذي لإنسان، اق 
)ؤسورةحارج، وهوشرمن والحسد، بالسحر الغثرله هوظلم الفر١كى مجن الاستعاذة 

داخل،يموشرمن نمنه، العبد ظلم هوسيب مجن الاستعاذة تضمنت القاُس( 
كنبه،من ليس لأنه عنه؛ الكي منه نطلب ولا التكليف، تحت يدخل لا فالفزالأول 
شزالمعائب،فهدا التهمي، به ويتعلق التكاليف، تحت يدخل الناس سورة ق والفرالئاق 

ذرسورةفا، ثالث ولا والمصائب، العيوب إل ير؟ع والفرظه المصائب، شر والأول 
فرمن الاستعاذة تتضمن الثا'س( ورسورة فرالمصيبات، من الاستعاذة تتضمن الملق( 
الوسوة«رمأصلها؛لها الق العيوب 

,١١١٨١الخلي للفن المكنون، الكتاب علوم ق الفر١لمصون )١( 
تينةابن الإسلام شخ فتاوى لجئ )٢( 
.٢٠٠؟/الفوائد بدائع )٣( 

<s>



فلها:الي وخاسة الثورة مطلع بين الناسة القاق: الطلب 
ومنها:لذلك، كثيرة أمثلة اء وقدذكرالعن

تبلها،الثورة به لماختم اياسة غاية ق ؤحدته نوره افتتاح اعتبرت إذا  ١١٠- 
محورةلختام مناسب فإنه بالحمد، الأنعام محورة كافتتاح ويقلهرأخرى؛ تارة بجي هو ئم 

نيق، ومل ألحي تمم سبحانه: قال كما القضاء، نمل من المائدة 
آتفيبمهلاوز:ْلأأ

قبلهاما لختام مناب فائه أبممحا؛ لسأ:؛ْ[ الحمده ؤ ب فاؤلر محورة وك١فتتاح ٢- 
قالوكا لٌا:؛ْ[، ه مل من صلأساهمهم َةتا مابثموئ ثلأ سم يل ؤ ت نوله من 

]الآناوام:ْا[.ه رن'أتيس ق وممتد ظئموأ دايرألمومآثمرن ؤسؤع تعال: 
به.الأمر من الواقعة محورة لختام مناسب فائه بالقبح؛ الحديد محورة ؤكافتتاح ٣- 
إشارة؛-٢[؛ زالقرة: ه ^١^ بقوله: البقرة ؤكافتتاح ا- 

إلالهداية الوا لنا كأثهم ]اكانحة:آه أكتبمره ؤ قوله: ق ه ^١^ إل 
وهدامعيهوالكتاب، إليه الهداية محألتم ادي الصراط ذللش( لهم: قيل المستقيم الصراط 

بالفا•نحةآاأ؛البقرة محورة ارتباط فيه يفلهر حسن 

عمراث:ال وبين الئمحاء، محورة أي• بينهما، الناسبة ررؤجه ه~ 

أكدمجن وهدا بدللش(، الثورة هده وافتتحت بالأمربالتقوى، حتمت، عراث آل أل( 
الثزر«رأا.ترتيب، ق الثنانبات 

.٣٣٨١; للئيوني القرآن، علوم ق والإتقان ، rA/Nكو)كءآ القرآن، علوم ف، الرهان )١( 
ااسحرا،لراي تن)٢( 

€>



والعدلبالقوحيد الناءآ>ا سورة ختم *ثا تر تفق الكواثئ "وقال ٦- 
]الاىرة:\[اا؛مه ألممد آوفوأ قح بقوله• ذلك أثد العباد بتن 

وأير>؛يىؤ.محممى تعال؛ بقوله السابقة السورة ختمت الأنعام: محورة ٠٠- ٧ 
ومنثأها،١دإكتة تلك سبب يبين، أن فناسب ]المائدة:'أا[؛ ه وم'ؤأؤأشءسأأ دناتين 
هوالور رحثلآسثت وا'لأزرس ت آلثتي ثق الذي ف ؤآ-نند بمملةت هنا فافتح 

فيهما(('؟؛.وها خالقهما أقه والأرض للئاوات ائنه ملمكثة فسبب لالأذعام:ا[، 

قالحو الفيل بؤرة لهمدش:ا[ ه ئري، سورة ارتباط "تأمل ٨- 
هرهزعدؤأ ءادذنءوىهظد< ؤةلشثه7 قوله؛ باب بهامن اتصالها الأخفس: 

العاقبة.لأم يعي، '، ]القصص:ح[اا' 

لزشدرث'اهآئمح١ آثتدؤ وض ؤ تعالى: مال راء الأممحورة آخر وؤ، ٩- 
خأعِمحئآونبأنرل قال؛ تليها الق الكهف محورة أول وؤ، لالإّراء:ا\ا[. 

لالكهف:\[.ه ئ؛^؛١ ِعنمل وثن 
أولوق منءثوإنرأمحهمهلامر:بمل[، وسأيفي ؤ القورقال: آخرمحورة وؤ، " ١٠

لالجم:ا[اا'اا.ه إداننئ قال: النجم سورة 
أولوق لالأ>قاف:ْ'ا[، ه ألثسمق يهإاث،إلأالمم ؤءهل الأحقاف،: نهاية وق - ١١

؛.بالفاسمين' تعريم، فكاثه لمحمد:\[ ب أصتنهم تتلر عن ُبمئمأ ؤأل؛آةريأ محمد: 
.١١٨٦; القرآن علوم ف، الرهاي، )١( 
٠١٣٣الدررص مصابح )٢( 
ا/حمآءالقرآن، ذعلوم الرهان )٣( 
 )t( ٠٠٥من الأزر ممابح
.٨٢ص لم مكعش الؤصو-ئ، ير القفؤ، مباحث، )ْ( 
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