
لقرآن: كتاب  ترتيب ا   أسرار 
وطي : املؤلف  لسي ا لدين  ا بو بكر، جالل  بن أ لرمحن  ا  عبد 

  سورة الفاحتة

أم القرآن، وأم الكتاب، : افتتح سبحانه كتابه هبذه السورة، ألهنا مجعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أمسائها
 أودع علوم الكتب السابقة يف القرآن، إن اهللا: واألساس فصارت كالعنوان وبراعة االستهالل قال احلسن البصري

مث أودع علوم القرآن يف املفصل، مث أودع علوم املفصل يف الفاحتة فمن علم تفسريها كان كمن علم تفسري مجيع 
الكتب املنزلة أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان وبيان اشتماهلا على علوم القرآن قرره الزخمشري، باشتماهلا على 

 مبا هو أهله، وعلى التعبد، واألمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد، وآيات القرآن ال خترج عن هذه الثناء على اهللا
اإلهليات، واملعاد، والنبوات، وإثبات : املقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: األمور قال اإلمام فخر الدين

يدل على نفي اجلرب، ) مالِك يومِ الدين: (هليات، وقولهيدل على اإل) احلمُد للَِه َربِ العاملني: (القضاء والقدر فقوله
إىل آخر السورة يدل على إثبات قضاء اهللا، ) إِهِدنا الصِراطَ املُسَتقيم(وعلى إثبات أن الكل بقضاء اهللا وقدره وقوله 

ال وعلى النبوات، فقد اشتملت هذه السورة على املطالب األربعة، اليت هي املقصد األعظم من القرآن وق
هي مشتملة على احلكم النظرية، واألحكام العملية، اليت هي سلوك الصراط املستقيم، واإلطالع على : البيضاوي

: هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم اليت هي مناط الدين: مراتب السعداء، ومنازل األشقياء وقال الطييب
) َربِ العاملني الرمحن الرحيم: (وإليها اإلشارة بقولهعلم األصول، ومعاقدة معرفة اهللا عز وجل وصفاته، : أحدها

علم ما حيصل به الكمال، وهو علم األخالق، وأجله : وثانيها) مالكِ يومِ الدين: (ومعرفة املعاد، وهو ما إليه بقوله
اإلشارة الوصول إىل احلضرة الصمدانية، واإللتجاء إىل جناب الفردانية، والسلوك لطريقة االستقامة فيها، وإليه 

ومجيع القرآن تفصيل ملا أمجلته الفاحتة، فإِهنا بنيت : قال) أَنعمَت َعليهِم غَريِ املعضوبِ عليهم وال الضالني: (بقوله
أن تتضمن ما سيق الكالم ألجله، : على إمجال ما حيويه القرآن مفصالً، فإهنا واقعة يف مطلع التنزيل، والبالغة فيه

مقاصد ): خواص القرآن(من كلماهتا ما أمكن احلمل على اإلطالق وقال الغزايل يف وهلذا ال ينبغي أن يقيد شيء 
تعريف املدعو إليه، كما أشري إليه بصدرها، وتعريف الصراط : القرآن ستة، ثالثة مهمة، وثالثة تتمة األوىل

مالِك يومِ : (إليه بقوله املستقيم، وقد صرح به فيها، وتعريف احلال عند الرجوع إليه تعاىل، وهو اآلخرة، كما أشري
وتعريف منازل الطريق، كما ) الذيَن أَنعمَت َعليهِم(تعريف أحوال املطيعني، كما أشار إليه بقوله : واألخرى) الدين

  ) إِياكَ َنعُبُد وإِياَك َنسَتعني: (أشري إليه بقوله

  سورة البقرة

لتجاء إليها يف دين اإلسالم، والصيانة عن دين اإلقرار بالربوبية، واال: تضمنت سورة الفاحتة: قال بعض األئمة
اليهود والنصارى، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة ملقصودها فالبقرة مبنزلة إقامة الدليل 

على احلكم، وآل عمران مبنزلة اجلواب عن شبهات اخلصوم، وهلذا ورد فيها كثري من املتشابه ملا متسك به النصارى 
احلج يف آل عمران، وأما يف البقرة فذكر أنه مشروع، وأمر بإمتامه بعد الشروع فيه وكان خطاب النصارى فأوجب 

يف آل عمران، كما أن خطاب اليهود يف البقرة أكثر، ألن التوراة أصل، واإلجنيل فرع هلا، والنيب صلى اهللا عليه 



للنصارى يف آخر األمر كما كان دعاؤه ألهل وسلم ملا هاجر إىل املدينة دعا اليهود وجاهدهم، وكان جهاده 
الشرك قبل أهل الكتاب، وهلذا كانت السور املكية فيها الدين الذي اتفق عليه األنبياء، فخوطب به مجيع الناس، 

والسور املدنية فيها خطاب من أقر باألنبياء من أهل الكتاب واملؤمنني، فخوطبوا بيا أهل الكتاب، يا بين إسرائيل، يا 
  : ا الذين آمنوا وأما سورة النساء فتضمنت أحكام األسباب اليت بني الناس، وهي نوعانأيه

يا أَُيها النَّاُس اَتقوا رََبكُم الَذي َخلَقَكُم ِمن َنفسٍ : (خملوقة هللا، ومقدورة هلم، كالنسب والصهر، وهلذا افتتحت بقوله
إنظر إىل هذه املناسبة العجيبة، ) تساَءلونَ بِِه واَألرحام فاتقوا اللََه الَذي: (وقال) واِحدٍة وَخلََق ِمنها زوجها

من نكاح النساء : واالفتتاح، وبراعة االستهالل، حيث تضمنت اآلية املفتتح هبا ما يف أكثر السورة من أحكام
ا رجاالً وحمرماته، واملواريث املتعلقة باألرحام، وأن ابتداء هذا األمر خبلق آدم، مث خلق زوجته منه، مث بث منهم

كثرياً ونساء يف غاية الكثرة أما املائدة فسورة العقود، تضمنت بيان متام الشرائع، ومكمالت الدين، والوفاء بعهود 
الرسل، وما أخذ على األمة، وهناية الدين، فهي سورة التكميل، ألن فيها حترمي الصيد على احملرم، الذي هو من متام 

متام حفظ العقل والدين وعقوبة املعتدين من السراق واحملاربني، الذي هو من  اإلحرام وحترمي اخلمر، الذي هو من
متام حفظ الدماء واألموال وإحالل الطيبات، الذي هو من متام عبادة اهللا، وهلذا ذكر فيها ما خيتص بشريعة حممد 

: كمال واإلمتام وذكر فيهاصلى اهللا عليه وسلم، والتيمم، واحلكم بالقرآن على كل ذي دين وهلذا كثر فيها لفظ اإل
أن من ارتد عوض اهللا خبري منه، وال يزال هذا الدين كامالً، وهلذا ورد أهنا آخر ما نزل ملا فيها من إرشادات اخلتم 

افتتحت البقرة : انتهى وقال بعضهم: والتمام وهذا الترتيب بني هذه السور األربع املدنيات من أحسن الترتيب
) إهِدنا الِصراطَ املُستَقيم: (فإنه إشارة إىل الصراط املستقيم يف قوله يف الفاحتة) لِكتاُب ال ريَب فيِهأَلَم ذَِلَك ا: (بقوله

ذلك الصراط الذي سألتهم اهلداية إليه، كما أخرج ابن : فإهنم ملا سألوا اهللا اهلداية إىل الصراط املستقيم قيل هلم
وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن ابن مسعود ) سَتقيم كتاب اهللالِصراطَ املُ: (جرير وغريه من حديث على مرفوعاً

أوائل هذه السورة مناسبة ألواخر سورة : موقوفاً وهذا معىن حسن يظهر فيه سر ارتباط البقرة بالفاحتة وقال اخلويب
هدى لكم  هذا الكتاب: قد أعطيتكم ما طلبتم: الفاحتة، ألن اهللا تعاىل ملا ذكر أن احلامدين طلبوا اهلدى، قال

فاتبعوه، وقد اهتديتم إىل الصراط املستقيم املطلوب املسئول مث إنه ذكر يف أوائل هذه السورة الطوائف الثالث 
فذكر الذين على هدى من رهبم، وهم املنعم عليهم والذين اشتروا الضاللة باهلدى، وهم : الذين ذكرهم يف الفاحتة

قد ظهر يل حبمد اهللا وجوهاً من هذه : ملغضوب عليهم انتهى أقولوالذين باءوا بغضب من اهللا، وهم ا: الضالون
أن كل سورة تفصيل إلمجال ما قبلها، وشرح له، وإطناب : أن القاعدة اليت استقر هبا القرآن: أحدها: املناسبات

يع إلجيازه وقد استقر معي ذلك يف غالب سور القرآن، طويلها وقصريها وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل مج
أُجيُب : (ما وقع فيها من األمر بالذكر يف عدة آيات ومن الدعاء يف قوله: احلمد هللا تفصيله: جممالت الفاحتة فقوله
رَبنا ال تَؤاِخذنا إِن َنسينا أَو أَخطأَنا رَبنا وال َتحِمل َعلينا إِصراً كَما َحملَتُه َعلى : (ويف قوله) َدعَوةَ الداعِ إِذا دعان

نا رَبنا وال ُتحِملُنا ماال طاقةَ لنا بِه واعُف عنَّا واغِفر لنا وارمحنا أَنَت مَوالنا فانصُرنا َعلى القومِ الذيَن ِمن قبِل
: تفصيله قوله) ربِ العاملني: (وقوله) فاذكُروين أَذكُركُم واشكُروا يل وال تكفرون: (وبالشكر يف قوله) الكافرين

ن قبِلكُم لَعلَكُم َتَتقون الذي جََعلَ لَكُم األرَض ِفراشاً والسماء بناًء وأَنزل ِمَن اعُبدوا رَبكُم الذي خلَقَكُم والذيَن ِم(
هَو الذي َخلَق لَكُم ما يف : (وقوله) السماِء ماًء فأخرج به الثمرات رزقاً لكم فال جتعلوا هللا أنداداً وأَنتم تعلمون

ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم ) هَو بكُلِ شيٍء عليماَألرض مجيعاً ثَُم استوى إِىل السماِء فسواهن سبع مسواٍت َو
) الرمحن الرحيم: (وقوله) ربِ العاملني(الذي هو مبدأ البشر، وهو أشرف األنواع من العاملني، وذلك شرح إلمجال 



مؤمنني ويف قصة إبراهيم ملا سأل الرزق لل) فتاَب عليكُم إِنه هَو التواُب الَرحيم: (قد أومأ إليه بقوله يف قصة آدم
  )وَمن كَفَر فأَمتعه قليالً: (فقال) وارزق أَهله ِمن الثمرات ِمن آمن: (خاصة بقوله

ال إِله إِال : (إىل أن أعاد اآلية جبملتها يف قوله) مث عفونا عنكم: (وذلك لكونه رمحاناً وما وقع يف قصة بين إسرائيل
عباد، ورمحة هبم ووضع عنهم اخلطأ والنسيان واإلصر وما وذكر آية الدين إرشاداً للطالبني من ال) هو الرَمحن الَرحيم

مالِك يومِ : (وقوله) الرَمحُن الرحيم: (وذلك شرح قوله) واعُف عنَّا واغِفر لَنا وارمحنا: (ال طاقة هلم به، وختم بقوله
كُم أَو ختفوهُ إن تبدوا ما يف أَنفَُس: (ما وقع من ذكر يوم القيامة يف عدة مواضع، ومنها قوله: تفصيله) الدين

جممل شامل جلميع أنواع الشريعة ) إِياك نعُبُد: (احلساب يف البقرة وقوله: ُيحاسُِبكُم به اهللا والدين يف الفاحتة
الطهارة، واحليض، والصالة، واالستقبال، : الفروعية، وقد فصلت يف البقرة أبلغ تفصيل، فذكر فيها، فذكر فيها

خلوف، وصالة اجلمع، والعيد، والزكاة بأنواعها، كالنبات، واملعادن، وطهارة املكان، واجلماعة، وصالة ا
واالعتكاف، والصوم وأنواع الصدقات، والرب، واحلج، والعمرة، والبيع، واإلجارة، واملرياث والوصية، والوديعة، 

والديات، والنكاح، والصداق، والطالق، واخللع، والرجعة واإليالء، والعدة، والرضاع، والنفقات، والقصاص، 
وقتال البغاة والردة، واألشربة، واجلهاد، واألطعمة والذبائح، واألميان، والنذور، والقضاء، والشهادات، والعتق 

شامل لعلم األخالق وقد ذكر منها يف ) وإِياَك نستعني: (فهذه أبواب الشريعة كلها مذكورة يف هذه السورة وقوله
رب، والشكر، والرضى، والتفويض، والذكر، واملراقبة، واخلوف، وإالنة هذه السورة اجلم الغفري، من التوبة، والص

ما وقع يف السورة من ذكر طريق األنبياء، ومن حاد : إىل آخره تفصيله) إهدنا الصراط املستقيم: (القول وقوله
اد عنها اليهود عنهم من النصارى، وهلذا ذكر يف الكعبة أهنا قبلة إبراهيم، فهي من صراط الذين أنعم عليهم، وقد ح

تنبيهاً على أهنا الصراط الذي سألوا ) َيهدي َمن يشاء إِىل صراٍط ُمسَتقيم: (والنصارى معاً، ولذلك قال يف قصتها
وهم املغضوب عليهم والضالون ) ولِئن أَتيت الذين أَوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك: (اهلداية إليه مث ذكر

) واهللا يهدي َمن يشاء إِىل صراٍط مستقيم: (هبداية الذين آمنوا إىل طريقهم مث قال الذين حادوا عن طريقهم مث أخرب
هدىً : (إِىل آخر السورة وأيضاً قوله أول السورة) إِهدِنا الصِراطَ املُستقيم(فكانت هاتان اآليتان تفصيل إمجال 

ما تضمنه الكتاب، وإمنا : إليه هو إِىل آخره يف وصف الكتاب، إخبار بأن الصراط الذي سألوا اهلداية) للُمتقني
يكون هداية ملن اتصف مبا ذكر من صفات املتقني مث ذكر أحوال الكفرة، مث أحوال املنافقني، وهم من اليهود، 

قولوا آمنَّا باللَِه وما أَنَزلَ إِلينا : (وذلك تفصيل ملن حاد عن الصراط املستقيم، ومل يهتد بالكتاب وكذلك قوله هنا
ال ُنفَرُِق بنيَ : (فيه تفصيل النبيني املنعم عليهم وقال يف آخرها) هيم وإِمساعيل وإِسحاق ويعقوب واَألسباطإِىل إِبرا

فإِن آَمنوا مبِثلِ ما آمنُتم : (تعريفاً باملغضوب عليهم والضالني الذين فرقوا بني األنبياء وذلك عقبها بقوله) أحٍد ِمنُهم
ستقيم، صراط املنعم عليهم كما اهتديتم فهذا ما ظهر يل، واهللا أعلم بأسرار إىل الصراط امل: أي) بِه فقد اهتدوا

أن احلديث واإلمجاع على تفسري املغضوب عليهم باليهود، والضالني بالنصارى، وقد ذكروا يف : كتابه الوجه الثاين
أهل الكتاب لليهود سورة الفاحتة على حسب ترتيبهم يف الزمان، فعقب بسورة البقرة، ومجيع ما فيها من خطاب 

خاصة، وما وقع فيها من ذكر الصارى مل يقع بذكر اخلطاب مث عقبت البقرة بسورة آل عمران، وأكثر ما فيها من 
خطاب أهل الكتاب للنصارى، فإن مثانني آية من أوهلا نازلة يف وقد نصارى جنران، كما ورد يف سبب نزوهلا 

وهي يف النجاشي وأصحابه من مؤمين النصارى، كما ورد به ) يؤمن باهللاوإِنَّ ِمن أهلِ الكتاب ملن : (وختمت بقوله
احلديث وهذا وجه بديع يف ترتيب السورتني، كأنه ملا ذكر يف الفاحتة الفريقني، قص يف كل سورة مما بعدها حال 

نصارى الوجه كل فريق على الترتيب الواقع فيها، وهلذا كان صدر سورة النساء يف ذكر اليهود، وآخرها يف ذكر ال



املدينة : فسطاط القرآن الذي هو: أن سورة البقرة أمجع سور القرآن لألحكام واألمثال، وهلذا مسيت يف أثر: الثالث
  اجلامعة، فناسب تقدميها على مجيع سوره

أهنا : أهنا أطول سورة يف القرآن، وقد افتتح بالسبع الطوال، فناسب البداءة بأطوهلا الوجه اخلامس: الوجه الرابع
أن سورة الفاحتة كما : أول سورة نزلت باملدينة، فناسب البداءة هبا، فإن لألولية نوعاً من األولوية الوجه السادس

ختمت بالدعاء للمؤمنني بأال يسلك هبم طريق املغضوب عليهم واال الضالني إمجاالً، ختمت سورة البقرة بالدعاء 
لنسيان، ومحل اإلصر، وماال طاقة هلم به تفصيالً، وتضمن آخرها أيضاً بأال يسلك هبم طريقهم يف املؤاخذة باخلطأ وا

فتآخت السورتان وتشاهبتا يف املقطع، ) ال ُنفَرُِق بَني أَحٍد مِنُهم: (اإلشارة إىل طريق املغضوب عليهم والضالني بقوله
رة البقرة كما هو مشروع يف وذلك من وجوه املناسبة يف التتايل والتناسق وقد ورد يف احلديث التأمني يف آخر سو

  آخر الفاحتة، فهذه ستة وجوه ظهرت يل، وهللا احلمد واملنة

  سورة آل عمران

ملا كانت هذه السورة قرينة سورة البقرة، وكامللكة هلا، افتتحت : قد تقدم ما يؤخذ منه مناسبة وضعها قال اإلمام
قد ظهر يل حبمد اهللا وجوه : مفهوم تلك وأقولبتقرير ما افتتحت به تلك، وصرح يف منطوق مطلعها مبا طوى يف 

مراعاة القاعدة اليت قررهتا، من شرح كل سورة إلمجال ما يف السورة قبلها، وذلك هنا يف : من املناسبات أحدها
: ما أشار إليه اإلمام، فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب بأنه ال ريب فيه وقال يف آل عمران: عدة مواضع منها

أنه ذكر يف البقرة : وذاك بسط وإطناب، لنفي الريب عنه ومنها): ك الكتاب باحلق مصدقاً ملا بَني يديهنزل علي(
: أنه قال يف البقرة: إنزال الكتاب جممالً، وقسمه هنا إىل آيات حمكمات، ومتشاهبات ال يعلم تأويلها إال اهللا ومنها

ك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من قُل اللهم مال: (وقال هنا) واللَُه يؤيت ملكه من يشاء(
أنه حذر من الربا يف البقرة، : فزاد إطناباً وتفصيالً ومنها) تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير

وأَمتوا : (البقرةأنه قال يف : وذلك بيان وبسط ومنها) أضعافاً مضاعفة(ومل يزد على لفظ الربا إجيازاً وزاد هنا قول 
بيان شرط : وزاد) وِهللا على الناس حج البيت: (وذلك إمنا يدل على الوجوب إمجاالً وفصله هنا بقوله) احلج

مث توليتم إال قليالً : (أنه قال يف البقرة يف أهل الكتاب: ومنها) وَمن كفَر فإِن اللََه غٌين َعن العاملني: ( الوجوب بقوله
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم : (له هنا بقولهفأمجل القليل وفص) منكم

قُل أَحتاجونا يف اهللا وهَو َرَبنا ورُبكُم ولنا أَعمالنا ولكُم أَعمالكم وحنن له : (أنه قال يف البقرة: يسجدون ومنها
وكذِلكَ جعلناكُم أُمةٌ : (اً وكذلك قولهفدل هبا على تفضيل هذه األمة على اليهود تعريضاً ال تصرحي) خملصون
كنُتم خَري أُمةٌ : (يف تفضيل هذه األمة على سائر األمم بلفظ فيه يسري إهبام، وأتى يف هذه بصريح البيان فقال) وسطاً

تأمرونَ باملعروف : (مث وزاد وجه اخلريية بقوله) جعلناكم(أصرح يف قدم ذلك من ) كنُتم: (فقوله) أُخرَجت للناس
ولَا تأَكلوا أَموالكُم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل : (أنه قال يف البقرة: ومنها) تنهون عن املنكر وتؤمنون باهللاو

، )إنَّ الذيَن َيشترونَ بعهدِ اهللا وأَمياهنم مثناً قَليالً أُولئَك ال خالَق هلُم يف اآلخرة: (وبسط الوعيد هنا بقوله) احلكام
أَهلِ الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إِليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما  وإِنَّ ِمن: (وصدره بقوله

فهذه عدة مواضع وقعت يف البقرة جمملة، ويف آل ) دمت عليه قائماً ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل
اً، وتالمحاً متأكداً، ملا تقدم من أن البقرة مبنزلة أن بني هذه السورة وسورة البقرة احتاد: عمران تفصيلها الوجه الثاين



من إنزال الكتاب، وتصديقه للكتب : إزالة الشبهة، وهلذا تكرر هنا ما يتعلق باملقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب
كر يف هذه بكماهلا، ولذلك أيضاً ذ) قولوا آمنا باهللا وما أَنزل: (قبله، واهلدى إىل الصراط املستقيم وتكررت هنا آية

  ما هو تال ملا ذكر يف تلك، أو الزم يف تلك، أو الزم له 

فذكر هناك خلق الناس، وذكر هنا تصويرهم يف األرحام وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وكذر هنا مبدأ خلق اوالده 
من غري أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غري أب وال أم، وذكر يف هذه نظريه يف اخللق : وألطف من ذلك

أب، وهو عيسى عليه السالم، ولذلك ضرب له املثل بآدم، واختصت البقرة بآدم، ألهنا أول السور، وآدم أول يف 
الوجود وسابق، وألهنا األصل، وهذه كالفرع والتتمة هلا، فمختصة باإلعراب والبيان وألهنا خطاب لليهود الذين 

، ففوحتوا بقصة آدم، لتثبيت يف أذهاهنم، فال تأيت قصة عيسى إال قالوا يف مرمي ما قالوا، وأنكروا وجود ولد بال أب
اآلية، ) كمثل آدم: (وقد ذكر عندهم ما يشبهها من جنسها وألن قصة عيسى قيست على قصة آدم يف قوله

م واملقيس عليه ال بد وأن يكون معلوماً، لتتم احلجة بالقياس، فكانت قصة آدم والسورة اليت هي فيها جديرة بالتقد
أعدت للمتقني، : ، ومل يقل يف اجلنة)أُِعدت للكافريَن: (أنه قال يف البقرة يف صفة النار: ومن وجوه تالزم السورتني

جَنةٌ عرضها السموات واألرض : (مع افتتاحها بذكر املتقني والكافرين معاً، وقال ذلك يف آخر آل عمران يف قوله
حدة وبذلك يعرف أن تقدمي آل عمران على النساء أنسب من تقدمي فكان السورتني مبنزلة سورة وا) أعدت للمتقني

أنه إذا وردت سورتان بينهما تالزم واحتاد، فإن السورة الثانية تكون : النساء عليها وأمر آخر استقرأته، وهو
فسها مناسب خامتتها مناسبة لفاحتة األوىل للداللة على االحتاد ويف السورة املستقلة عما بعدها يكون آخر السورة ن

ألوهلا وآخر آل عمران مناسب ألول البقرة، فإهنا افتتحت بذكر املتقني، وأهنم املفلحون، وختمت آل عمران 
) والذيَن يؤمنونَ مبا أُنزلَ إِليَك وما أُنزلَ من قبلك: (وافتتحت القرة بقوله) واتقوا اهللا لعلكم تفلحون: (بقوله

فلله احلمد على ما ) الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهموإِنَ من أَهل : (وختمت آل عمران بقوله
يا حممد، افتقر ربك، فسأل القرض : قال اليهود) من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً: (أهلم وقد ورد أنه ملا نزلت

فذاك أيضاً من تالزم السورتني ووقع يف ) ءلقد ِمسَع اهللا قولَ الذيَن قالوا إِنَّ اهللا فقري وحنُن أَغنيا: (عباده، فنزل قوله
لقد من اهللا على : (ونزل يف هذه) ربنَّا واربعث فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم آياتك: (البقرة حكاية عن إبراهيم

  وذلك أَيضاً من تالزم السورتني) املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أَنفُسَُهم يتلو عليهم

  سورة النساء

: أنه أمجل يف البقرة قوله: هذه السورة أيضاً شارحة لبقية جممالت سورة البقرة فمنها: بتها وأقولتقدمت وجوه مناس
حلَقَكُم ِمن نفسٍ واحدة وخلَق ِمنها : (وزاد هنا) اعبدوا رَبكُم الذي خلَقَكُم والذيَن ِمن قبِلكُم لعلَكُم تتقون( 

آية التقوى يف سورة البقرة غاية جعلها يف أول هذه السورة  وانظر ملا كانت) زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساًء
وبني هنا أن زوجته خلقت منه يف قوله، ) أَسكُن أَنَت وزوجك اجلنَّة: (أنه أمجل يف سورة البقرة: التالية هلا مبدأ ومنها

وعلى : (رث، يف قولهأنه أمجل يف البقرة آية اليتامى، وآية الوصية، واملرياث، والوا: ومنها) وخلَق منها زوجها(
وفصل ذلك يف هذه السورة أبلغ تفصيل وفصل هنا من األنكحة ما أمجله هناك، فإنه قال يف ) الوارث مثل ذلك

أنه ذكر الصداق يف : فذكر نكاح األمة إمجاالً، وفصل هنا شروطه ومنها) والمه مؤمنةٌ خٌري من مشركة: (البقرة
أنه ذكر هناك اخللع، : وشرحه هنا مفصالً ومنها) ن تأَخذوا مما آتيتموهن شيئاًوال حيلُ لكُم أَ: (البقرة جممالً بقوله



أنه فصل هنا من أحكام اجملاهدين، : وذكر هنا أسبابه ودواعيه، من النشوز وما يترتب عليه، وبعث احلكمني ومنها
الذيَن : (تفسري: الفاحتة وتفضيلهم درجات، واهلجرة، ما وقع هناك جممالً، أو مرموزاً وفيها من االعتالق بسورة

: وأما وجه اعتالقها بآل عمران فمن وجوه) من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني: (بقوله) أَنعمَت عليهم
أن آل عمران ختمت باألمر بالتقوى، وافتتحت هذه السورة به وهذا من أكرب وجوه املناسبات يف ترتيب : منها

  تشابه األطراف : السور، وهو نوع من البديع يسمى

فما لكُم يف : (ومنها أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مستوفاة، وذكر يف هذه السورة ذيلها، وهو قوله
أن يف : فإهنا نزلت ملا اختلف الصحابة فيمن رجع من املنافقني من غزوة أحد، كما يف احلديث ومنها) املنافقني فئتني

وأشري إليها ) الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أَصاهُبم القرح: (قولهآل عمران ذكرت الغزوة اليت بعد أحد ب
وهبذين الوجني عرف أن تأخري النساء ) وال هتنوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإَِنُهم يأَملونَ كما تأَملونَ: (هنا بقوله

ر هنا ذيل ما يف آل عمران، والحقه عن آل عمران أنسب من تقدميها عليها يف مصحف ابن مسعود، ألن املذكو
أنه ذكر يف آل عمران قصة خلق عيسى بال أب، وأقيمت له احلجة بآدم، : وتابعه، فكانت بالتأخري أنسب ومنها

ويف ذلك تربئة ألمه، خالقاً ملا زعم اليهود، وتقرير لعبوديته، خالقاً ملا ادعته النصارى، وذكر يف هذه السورة الرد 
ال تغلو يف : (وعلى النصارى بقوله) وقولِهِم علَى مرمي هبتاناً عظيماً: (فرد على اليهود بقوله: اًعلى الفريقني مع

: إىل قوله) دينكُم وال تقولوا على اهللا إِال احلق إِمنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وكلمته أَلقاها إِىل مرمي ورح منه
رد هنا على ) إِين متوفيك ورافعك إِىل: (أنه ملا ذكر يف آل عمران: ومنها) لن يستنكف املسيح أَن يكون عبداً هللا(

وقولِهم إِنَّا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإِن : (من زعم قتله بقوله
أنه ملا قال : ومنها) ه اهللا إِليهالذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهلم به من علم إِال اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفع

لكن الراسخون يف : (قال هنا) والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا: (يف آل عمران يف املتشابه
ُزيَن للناسِ ُحبَّ الشهوات من النساء والبنني : (ومنها أنه ملا قال يف آل عمران) العلم واملؤمنون مبا أُنزل إِليك

فصل هذه األشياء ) ملقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنياوالقناطري ا
يف السورة اليت بعدها على نسق ما وقعت يف اآلية، ليعلم ما أحل اهللا من ذلك فيقتصر عليه، وما حرم فال يتعدى 

ومباحاهتا، لإلبتداء هبا يف اآلية السابقة يف آل عمران، إليه، مليل النفس إليه فقد جاء يف هذه السورة أحكام النساء، 
ومل حيتج إىل تفصيل البنني، ألن حترمي البنني الزم، ال يترك منه شيء كما يترك من النساء، فليس فيهم مباح فيحتاج 

فليتقوا اهللا  وليخَش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم: (إىل بيانه، ومع ذلك أشري إليهم يف قوله
مث فصل يف سورة املائدة أحكام السراق، وقطاع الطريق، لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعني ) وليقولوا قوالً سديداً

يف اآلية بعد النساء والبنني ووقع يف سورة النساء إشارة إىل ذلك يف قسمة املواريث مث فصل يف سورة األنعام أمر 
مت ظهر يل أن ! ر يف آية آل عمران فانظر إىل هذه اللطيفة اليت من اهللا بإهلامهااحليوان واحلرث، وهو بقية املذكو

سورة النساء فصل فيها ذكر البنني أيضاً، ألنه ملا أخرب حبب الناس هلم، وكان من ذلك إيثارهم على البنات يف 
أَوالدكم للذكر مثل حظ يوصيكم اللَُه يف : (املرياث، وختصيصهم به دوهنن، توىل قسمة املواريث بنفسه، فقال

فرد على ما كانوا يصنعون من ) للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب: (وقال) األنثيني
ختصيص البنني باملرياث، حلبهم هلم، فكان ذلك تفصيالً ملا حيل وحيرم من إيثار البنني، الالزم عن احلب، ويف ضمن 

: الذهب والفضة، وما حيرم ومن الوجوه املناسبة لتقدم آل عمران على النساء ذلك تفصيل ملا حيل للذكر أخذه من
وسائر السور املفتتحة باحلروف املقطعة كلها ) امل(اشتراكها مع البقرة يف االفتتاح بإنزال الكتاب، ويف االفتتاح ب 



واميم، ويف ذلك أول دليل على العنكبوت وتواليها، واحل) امل(مقترنة، كيونس وتواليها، ومرمي وطه، والطواسني، و 
اعتبار املناسبة يف الترتيب بأوائل السور ومل يفرق بني السورتني من ذلك مبا ليس مبدوءاً به سوى بني األعراف 

اشتراكهما يف : وسيأيت ومن الوجوه يف ذلك أيضاً) ص(غافر و ) حم(ويونس اجتهاداً ال توقيفاً، والفصل بالزمر بني 
فكان افتتاح القرآن هبما نظري اختتامه ) البقرة وآل عمران: اقرءوا الزهراوين: (ن يف حديثالتسمية بالزهراوي

  بسوريت الفلق والناس، املشتركتني يف التسمية باملعوذتني

  سورة املائدة

ئح هذه السورة أيضاً شارحة لبقية جممالت سورة البقرة، فإِن آية األطعمة والذبا: وقد تقدم وجه يف مناسبتها وأقول
فيها أبسط منها يف البقرة وكذا ما أخرجه الكفار تبعاً آلبائهم يف البقرة موجز ويف هذه السورة مطنب أبلغ إطناب 

ويف البقرة ذكر القصاص يف القتلى وهنا ذكر أول من سن القتل، ) ما جعل اللَُه ِمن حبرية وال سائبة: (يف قوله
نا على بين إسرائيل أنه من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف من أجل ذلك كتب: (والسبب الذي ألجله وقع، وقال

ولَكُم يف : (اَألرض فكأَمنا قتل الناس مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً وذلك أبسط من قوله يف البقرة
ُه بقومٍ حيبهم فسوَف يأَيت اللَ: (وذكر يف قصتها هنا) وإِذ قلنا ادخلوا هذه القرية: (ويف البقرة) الِقصاص حياة

فيهما إمث : (ويف البقرة قصة األميان موجزة، وزاد هنا بسطاً بذكر الكفارة ويف البقرة قال يف اخلمر وامليسر) وحيبونه
وزاد يف هذه السورة ذمها، وصرح بتحرميها وفيها من االعتالق ) كبري ومنافع للناس وإِمثهما أَكرب من نفعهما

قل هل أَنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا : (ليهم والضالني يف قولهبيان املغضوب ع: بسورة الفاحتة
وأما اعتالقها بسورة النساء، فقد ظهر يل فيه ) قد ضلوا من قبل وأَضلوا عن سواء السبيل: (وقوله) وغضب عليه

قود األنكحة، وعقد ع: وجه بديع جداً وذلك أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صرحياً وضمنا، فالصريح
وعقد األميان يف هذه اآلية وبعد ذلك ) والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم: (الصداق، وعقد احللف، يف قوله
وإِن كانَ ِمن قومٍ بينكُم : (وقوله) إِال الذيَن يصلون إِىل قوم بيَنكُم وبيَنُهم ميثاق: (عقد املعاهدة واألمان يف قوله

عقد الوصية، والوديعة، والوكالة، والعارية، واإلجارة، وغري ذلك من الداخل يف : ضمىنوال) وبينهم ميثاق فدية
فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة باألمر بالوفاء بالعقود ) إِن اللَُه يأَُمركُم أَن تؤدوا األمانات إِىل أَهلها: (عموم قوله

ليت فرغ من ذكرها يف السورة اليت متت فكان ذلك غاية ا) يا أَيها الذين آمنوا أَوفوا بالعقود: (فكأنه قيل يف املائدة
يا : (أن تلك أوهلا: يف التالحم والتناسب واالرتباط ووجه آخر يف تقدمي سورة النساء، وتأخري سورة املائدة، وهو

ني وفيها اخلطاب بذلك يف مواضع، وهو أشبه خبطاب املكي، وتقدمي العام وشبه املكي أنسب مث إن هات) أَيها الناس
السورتني النساء واملائدة يف التقدمي واالحتاد نظري البقرة وآل عمران، فتلكما يف تقرير األصول، من الوحدانية، 

والكتاب، والنبوة وهاتان يف تقرير الفروع احلكمية وقد ختمت املائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلك 
تهى من البعث واجلزاء فكأمنا سورة واحدة، اشتملت على وافتتحت النساء ببدء اخللق، وختمت املائدة باملن

اآليات ) إِنا أَنزلنا إِليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس: (األحكام من املبتدأ إىل املنتهى وملا وقع يف سورة النساء
رة النساء فكانت نازلة يف قصة سارق سرق درعاً، فصل يف سورة املائدة أحكام السراق واخلائنني وملا ذكر يف سو

أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بني الناس، ذكر يف سورة املائدة آيات يف احلكم مبا أنزل اهللا حىت بني الكفار، وكرر 
فانظر إىل هذه السور األربع املدنيات، وحسن ترتيبها، وتالمحها، وتناسقها، ) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا: (قوله



ي أول ما نزل باملدينة، وختمت باملائدة اليت هي آخر ما نزل هبا، كما يف وتالزمها وقد افتتحت بالبقرة اليت ه
  حديث الترمذي 

  سورة االنعام

أهنا افتتحت باحلمد، وتلك ختمت بفصل القضاء، ومها متالزمتان : مناسبة هذه السورة آلخر املائدة: قال بعضهم
ظهر يل بفضل اهللا مع ما قدمت اإلشارة إليه يف آية وقد ) وقضى بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني: (كما قال

على سبيل اإلمجال، افتتح هذه ) للَِه ُملُك السموات واَألرض وما فيهن(أنه ملا ذكر يف آخر املائدة ) زين للناس(
أنه خلق السموات واألرض، وضم إليه أنه جعل الظلمات والنور، وهو : السورة بشرح ذلك وتفصيله فبدأ بذكر

أول األنعام أن له ملك مجيع احملامد، وهو ) احلمد هللا: (يف آخر املائدة وضمن قوله) وما فيهن: (تضمنه قوله بعض ما
  : يف آخر املائدة) للَِه ُملُك السمواِت واَألرض وما فيهن: (من بسط

قرون قرنا بعد أنه خلق النوع اإلنساين، وقضى له أجالً مسمى، وجعل له أجالً آخر للبعث، وأنه منشئ ال: مث ذكر
قل ملن ما يف السموات : (فأثبت له ملك مجيع املنظورات مث قال) قل ملن ما يف السموات واَألرض: (قرن، مث قال
فأثبت له ملك مجيع املظروفات ) وله ما سكن يف الليل والنهار: (فأثبت له ملك مجيع املنظورات مث قال) واألرض

ان، من الدواب والطري، مث خلق النوم واليقظة، واملوت واحلياة، مث أكثر يف لظريف الزمان مث ذكر أنه خلق سائر احليو
أثناء السورة من ذكر اخللق واإلنشاء ملا فيهن، من النريين، والنجوم، وفلق اإلصباح، وخلق احلب والنوى، وإنزال 

م، ومنها محولة وفرش املاء، وإخراج النبات والثمار بأنواعها، وإنشاء جنات معروشات وغري معروشات، واألنعا
وهذه مناسبة جليلة مث ملا كان املقصود من هذه السورة بيان اخللق وامللك، أكثر : وكل ذلك تفصيل مللكه ما فيهن

فيها من ذكر الرب الذي هو مبعىن املالك واخلالق واملنشئ، واقتصر فيها على ما يتعلق بذلك من بدء اخللق اإلنساين 
اين، واحليواين والنبايت، وما تضمنته من الوصايا، فكلها متعلق بالقوام واملعاش الدنيوي، وامللكويت، وامللكي والشيط

مث أشار إىل أشراط الساعة فقد مجعت هذه السورة مجيع املخلوقات بأسرها، وما يتعلق هبا، وما يرجع إليها، فظهر 
ا وهي يف مجعها األصول والعلوم واملصاحل بذلك مناسبة افتتاح السور املكية هبا، وتقدميها على ما تقدم نزوله منه

الدنيوية نظري صورة البقرة يف مجعها العلوم واملصاحل الدينية ما ذكر فيها من العبادات احملضة، فعلى سبيل اإلجياز 
فلم ال : واإلمياء، كنظري ما وقع يف البقرة من علوم بدء اخللق وحنوه، فإنه على سبيل االختصار واإلشارة فإن قلت

لإلشارة : تتح القرآن هبذه السورة، مقدمة على سورة البقرة، ألن بدء اخللق مقدم على األحكام والتعبدات؟ قلتأف
إىل أن مصاحل الدين واآلخرة مقدمة على مصاحل املعاش والدنيا، وأن املقصود إمنا هو العبادة، فقدم ما هو األهم يف 

ألحكام والتكاليف متعني على كل واحد فلذلك ال ينبغي نظر الشرع، وألن علم بدء اخللق كالفضلة، وعلوم ا
النظر يف علم بدء اخللق وما جرى جمراه من التواريخ إال بعد النظر يف علم األحكام وإتقانه مث ظهر يل حبمد اهللا وجه 

ل اهللا لكم وال يا أَُيها الذيَن آمنوا ال حترموا طيبات ما أح(آخر، أتقن مما تقدم وهو أنه ملا ذكر يف سورة املائدة 
إىل آخره، فأخرب عن الكفار أهنم حرموا أشياء مما رزقهم اهللا افتراء عليه، وكان القصد بذلك حتذير املؤمنني ) تعتدوا

أن حيرموا شيئاً مما أحل اهللا، فيشاهبوا بذلك الكفار يف صنيعهم وكان ذكر ذلك على سبيل اإلجياز، ساق هذه 
صنيعهم، فأتى به على الوجه األبني والنمط األكمل، مث جادهلم فيه، وأقام الدالئل السورة لبيان ما حرمه الكفار يف 

على بطالنه، وعارضهم وناقضهم، إىل غري ذلك مما اشتملت عليه القصة فكانت هذه السورة شرحاً ملا تضمنته 



خللق وامللك، ألن اخلالق املائدة من ذلك على سبيل اإلمجال، وتفصيالً وبسطاً، وإمتاماً وإطناباً وافتتحت بذكر ا
واملالك هو الذي له التصرف يف ملكه، وخملوقاته، إباحة ومنعاً، وحترمياً وحتليالً، فيجب أال يتعدى عليه بالتصرف يف 

وللبقرة من ) ربِ العاملني: (ملكه وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاحتة من وجه كوهنا شارحة إلمجال قوله
وبآل ) هو الذي خلَق لكُم ما يف اَألرض مجيعاً: (وقوله) الذي خلقَكُم والذين من قبلكم: (لهحيث شرحها إلمجال قو

اآلية وبالنساء من جهة ما فيها ) كُلُ نفسٍ ذائقة املوت: (وقوله) واألنعام واحلرب: (عمران من جهة تفصيلها لقوله
أد وباملائدة من حيث اشتماهلا على األطعمة من بدء اخللق، والتقبيح ملا حرموه على أزواجهم، وقتل البنات بالو
مشاهبتها للبقرة، : افتتاحها باحلمد والثاين: بأنواعها ويف افتتاح السور املكية هبا وجهان آخران من املناسبة األول

 البقرة سنام القرآن وذروته، نزل: (املفتتح هبا السور املدنية، من حيث أن كالً منهما نزل مشيعاً ففي حديث أمحد
ويف رواية ) أن األنعام شيعها سبعون ألف ملك: (وروى الطرباين وغريه من طرق) مع كل آية منها مثانون ملكاً

أن كل ربع من القرآن افتتح بسورة أوهلا احلمد وهذه للربع الثاين، والكهف : ووجه آخر، وهو) مخسمائة ملك(
  للربع الثالث، وسبأ وفاطر للربع الرابع

ليت استنبطتها من املناسبات بالنسبة للقرآن كنقطة من حبر وملا كانت هذه السورة لبيان بدء ومجيع هذه الوجوه ا
ملا فرغ اهللا من : (ففي الصحيح) كتب ربكم على نفسه الرمحة: (اخللق، ذكر فيها ما وقع عند بدء اخللق، وهو قوله

  )إن رمحيت سبقت غضيب: اخللق، وقضى القضية، كتب كتاباً عنده فوق العرش

  سورة األعراف

أن سورة األنعام ملا كانت لبيان اخللق، : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة األنعام فيما أهلمين اهللا سبحانه: أقول
وأشري فيها إىل ذكر ) كَم أَهلكنا من قبلهم من قرن: (وقال يف بيان القرون) هَو الذي خلَقَكُم من طني: (وقال فيها

، وكانت األمور الثالثة وتفصيلها فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط، حبيث مل تبسط املرسلني، وتعداد كثري منهم
مث فصلت قصص املرسلني وأممهم، وكيفية ) خلَقَكُم ِمن طني: (يف سورة كما بسطت فيها وذلك تفصيل إمجال قوله

ل القرون املهلكة ورسلهم، إهالكهم، تفصيالً تاماً شافياً مستوعباً، مل يقع نظريه يف سورة غريها، وذلك بسط حا
) وهَو الذي جعلَكُم خالئَف اَألرض: (فكانت هذه السورة شرحاً لتلك اآليات الثالثة وأيضاً، فذلك تفصيل قوله

جعلَكُم ُخلفاء ِمن بعِد قوم : (وهلذا صدر هذه السورة خبلق آدم الذي جعله اهللا يف األرض خليفة وقال يف قصة عاد
وهو ) كَتَب رَبكُم على نفسِه الرمحة: (وأيضاً فقد قال يف األنعام) كُم ُخلفاء من بعد عادجعلَ: (ويف قصة مثود) نوح

إىل آخره فبني من كتبها هلم وأما وجه ) ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون: (موجز، وبسطه هنا بقوله
وهذا : (وقوله) صراطي مستقيماً فاتبعوه وأَن هذا: (أَنه قد تقدم هناك: ارتباط أول هذه السورة بآخر األنعام فهو

فافتتح هذه السورة أيضاً باتباع الكتاب يف ) وهذا كتاٌب أَنزلناُه مبارٌك فاتبعوه: (وقوله) كتاٌب أَنزلناُه مبارٌك فاتبعوه
مث ُينبئهم بِما كانوا (: وأيضاً ملا تقدم يف األنعام) اتبعوا ما أُنزِلَ إِليكُم ِمن رَبِكُم(إِىل ) كتاب أُنزِلَ إِليك: (قوله

فلنسأَلن الذيَن أُرِسلَ : (قال يف مفتتح هذه السورة) ثُمَ إِىل ربِكُم مرجِعكم فُيَنبِئكُم مبا كنتم فيه ختَتلفون) (َيفَعلون
من جاء : (وذلك شرح التنبئة املذكورة وأيضاً فلما قال يف األنعام) فلنقصن عليهم بعلم) (إِليهم ولنسألن املُرَسلني

والوزن يومئذٍ : (وذلك ال يظهر إال يف امليزان، افتتح هذه السورة بذكر الوزن، فقال) سنة فله عشر أَمثاِلهاباحل



مث ذكر من ثقلت موازينه، وهو من زادت سيئاته على حسناته، مث ذكر بعد ذلك أصحاب األعراف، وهم ) احلق
  قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم 

  سورة األنفال

لسورة وبراءة هنا ليس بتوقيف من الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة، كما هو الراجح اعلم أن وضع هذه ا
أن املناسب إيالء األعراف : يف سائر السور، بل اجتهاد من عثمان رضي اهللا عنه وقد كان يظهر يف بادئ الرأي

صاً أن احلديث ورد يف فضل بيونس وهود، الشتراك كل يف اشتماهلا على قصص األنبياء، وأهنا مكية النزول، خصو
السبع الطوال، وعدوا السابعة يونس، وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي يف الدالئل ففي فصلها من 

األعراف بسورتني مها األنفال، بالنسبة إىل األعراف وبراءة وقد استشكل ابن عباس حرب األمة قدمياً ذلك فأخرج 
ما محلكم على أن عمدمت : ن حبان واحلاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمانأمحد وأبو داود والترمذي والنسائي واب

إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهين من املئني، فقرنتم بينهما، ومل تكتبوا بينهما سطر بسم اهللا الرمحن 
عليه السور ذوات  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل: الرحيم، ووضعتموها يف السبع الطوال؟ فقال عثمان

ضعوا هؤالء اآليات يف السورة اليت يذكر فيها : العدد، فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب، فيقول
كذا وكذا، وكانت األنفال من أوائل ما نزل، وكانت براءة من آخر القرآن نزوال، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، 

 عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ومل فظننت أهنا منها، فقبض رسول اهللا صلى اهللا
  أكتب بينهما سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم، ووضعتها يف السبع الطوال 

وضع األنفال وبراءة يف أثناء : فانظر إىل ابن عباس رضي اهللا عنه، كيف استشكل علي عثمان رضي اهللا عنه أمرين
ما بني السادسة والسابعة، ووضع األنفال وهي قصرية مع السور الطويلة وانظر كيف السبع الطوال، مفصوالً هب

أجاب عثمان رضي اهللا عنه أوالً بأنه مل يكن عنده يف ذلك توقيف، فإِنه استند إىل اجتهاد، وأنه قرن بني األنفال 
وجه بني املناسبة جلى، فرضى  وبراءة لكوهنا شبيهة بقصتها يف اشتمال كل منهما على القتال، ونبذ العهود، وهذه

يتم بيان مقصد : وأقول! وأعظم أحالمهم! وأجزل آراءهم! ما أدق أفهامهم! اهللا عن الصحابة، ما أدق أفهامهم
أنه جعل األنفال قبل براءة مع قصرها، لكوهنا مشتملة على : األول: عثمان رضي اهللا عنه يف ذلك بأمور فتح اهللا هبا

إن : لفظة منها، وتكون براءة خبلوها منها كتتمتها وبقيتها، وهلذا قال مجاعة من السلفالبسملة، فقدمها لتكون 
أنه وضع براءة هنا ملناسبة الطول، فإنه ليس يف القرآن بعد : األنفال وبراءة سورة واحدة، ال سورتان الثاين

ورتني األنفال وبراءة أثناء السبع أنه خلَّل بالس: األعراف أنسب ليونس طوالً منها، وذلك كاف يف املناسبة الثالث
الطوال املعلوم ترتيبها يف العصر األول، لإلشارة إىل أن ذلك أمر صادر ال عن توقيف، وإىل أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم قبض قبل أن يبني حملهما، فوضعا كاملوضع املستعار بني السبع الطوال، خبالف ما لو وضعتا بعد السبع 

كان يوهم أن ذلك حملهما بتوقيف، وترتيب السبع الطوال يرشد إىل دفع هذه الوهم فانظر إىل هذه الطوال، فإنه 
أنه لو أخرمها وقدم يونس، وأتى بعد براءة هبود، كا يف : الدقيقة اليت فتح اهللا هبا، وال يغوص عليها إال غواص الرابع

ا بعضاً، لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد يف مصحف أيب بن كعب، ملراعاة مناسبة السبع الطوال، وإيالء بعضه
املناسبة فإن األوىل بسورة يونس أن توىل بالسور اخلمس اليت بعدها، ملا اشتركت فيه من االشتمال على القصص، 
ومن االفتتاح بالذكر، وبذكر الكتاب، ومن كوهنا مكيات، ومن تناسب ما عدا احلجر يف املقدار وبالتسمية باسم 



لرعد إسم ملك، وهو مناسب ألمساء األنبياء فهذه سنة وجوه يف مناسبة االتصال بني يونس وما بعدها، وهي نيب، وا
أكثر من ذلك الوجه السابق يف تقدمي يونس بعد األعراف ولبعض هذه األمور قدمت سورة احلجر على النحل، مع 

بطوهلا جلاءت بعد عشر سور أقصر منها  كوهنا أقصر منها ولو اخرت براءة عن هذه السور الست املناسبة جداً
خبالف وضع سورة النحل بعد احلجر، فإهنا ليست كرباءة يف الطول ويشهد ملراعاة الفواتح يف مناسبة الوضع ما 

قبلها، وما تقدم من تقدمي آل عمران على النساء وإن كانت ) الر(ذكرنا من تقدمي احلجر على النحل ملناسبة ذوات 
، وتواىل الطواسني واحلواميم، وتواىل العنكبوت والروم والقمر )امل(ة البقرة، مع االفتتاح ب أقصر منها ملناسب

، وهلذا قدمت السجدة على األحزاب اليت هي أطول منها هذا ما فتح اهللا به وأما )امل(والسجدة، الفتتاح كل ب 
نعام، واملائدة، ويونس، فراعى ابن مسعود فقدم يف مصحفه البقرة على النساء، وآل عمران، واألعراف، واأل

الطوال، وقدم األطوال فاألطول مث ثىن باملئني، فقدم براءة، مث النحل، مث هود، مث يوسف، مث الكهف وهكذا األطول 
أن كال منهما مدنية، ومشتملة على أحكام، وأن يف النور : فاألطول، وذكر األنفال بعد النور ووجه مناسبتها هلا

ويف األنفال ) يَن آمنوا وعملوا الصاحلات ليسَتخِلفنهم يف اَألرض كما استخلف الذين ِمن قبِلهِموَعَد اللَُه الذ(
وال خيفى ما بني اآليتني من املناسبة، فإن األوىل مشتملة على ) واذكروا إِذ أَنُتم ُمسَتضَعفون يف اَألرض ختافون(

  الوعد مبا حصل، وذكر به يف الثانية فتأمل

  سورة براءة

وإِما ختافنَّ ِمن قومٍ خيانة : (عقد عرف وجه مناسبتها، ونزيد هنا أن صدرها تفصيل إلمجال قوله يف األنفال :أقول
ولذا قال هنا يف ) وأَِعدوا لَُهم ما اسَتطعُتم ِمن قوٍة: (وآيات األمر بالقتال متصلة بقوله هنا) فانبذ إِليهم على سواء

أنه سبحانه يف : مث بني السورتني تناسب من وجه آخر، وهو) َعدوا لُه عدةولَو أَرادوا اخلُروَج َأل: (قصة املنافقني
  األنفال توىل قسمة الغنائم، وجعل مهسها مخسة أمخاس، ويف براءة توىل قسمة الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف 

  سورة يونس

طلع سورة األعراف، وأنه سبحانه أن مطلعها شبية مب: قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم يف األنفال ونزيد هنا: أقول
فقدم اإلنذار وعممه، وأخر البشارة وخصصها وقال تعاىل يف مطلع ) أَن أَنِذر النَّاس وَبِشر الذيَن آمنوا: (قال فيها
إِنَّ : (فخص الذكرى وأخرها، وقدم اإلنذار، وحذف مفعوله ليعم وقال هنا) لُتنِذَر بِِه وِذكرى للمؤمنني: (األعراف

وقال يف األوائل، أي أوائل األعراف ) اللَُه الذي َخلَق السمواِت واَألرضِ يف ستِة أَيام ثَُم استوى على العَرشرََبكُم 
وأيضاً فقد ذكرت قصة ) مسخرات بأَمرِه أَال لهُ اخللق واَألمر: (وقال هناك) يدبر اَألمر: (مثل ذلك وقال هنا

طه يف هذه السورة أبلغ بسط فهي شارحة ملا أمجل يف سورة فرعون وقومه يف األعراف، فاختصر ذكر عذاهبم، وبس
  األعراف منه

  سورة هود

أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح خمتصرة : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على األوجه الستة السابقة: أقول
األعراف على جداً، جمملة، فشرحت يف هذه السورة وبسطت مبا مل يبسطه يف غريها من السور، وال يف سورة 



اليت أفردت لقصته فكانت هذه السورة شارحة ملا أمجل يف سورة يونس فإن ) إِنَّا أَرَسلنا نوحاً(طوهلا، وال يف سورة 
فكان ) كتاٌب أُحِكَمت آياتُه ثَُم فُِصلت ِمن لدن حكيم خبري: (هو عني قوله هنا) واَتبِع ما يوحى إِليك: (قوله هناك

  ونس أول هود تفصيالً خلامتة ي

  سورة يوسف

حنُن َنقُُص َعليَك أَحسنَ : (أن قوله يف مطلعها: وجه وضعها بعد سورة هود زيادة على األوجه الستة السابقة: أقول
وأيضاً فلما وقع يف سورة ) وكال نقُُص عليَك من أَنباِء ما ُنثبت به فؤادك: (مناسبة لقوله يف مقطع تلك) الِقصص

ذكر هنا حال ) رمحة اللَِه وَبركاتِه عليكُم أَهل البيت: (وقوله) راِء إِسحاق يعقوبفبشرناها بإِسحاق وِمن و(هود 
: يعقوب مع أوالده، وحال ولده الذي هو من أهل البيت مع إخوته، فكان كالشرح إلمجال ذلك وكذلك قال هنا

كان ذلك كاملقترن بقوله يف ف) ويتمَ نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أَمتها على أَبويك ِمن قبل إِبراهيم وإسحاق(
أن يونس : وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد يف ترتيب النزول) رمحة اللَِه وَبركاتِه عليكُم أَهل البيت: (هود

  نزلت، مث هود، مث يوسف وهذا وجه آخر من وجوه املناسبة يف ترتيب هذه السور الثالث، لترتيبها يف النزول هكذا 

  سورة الرعد

أنه سبحانه قال يف : ه وضعها بعد سورة يوسف زيادة على ما تقدم بعد ما فكرت فيه طائفة من الزمانوج: أقول
فذكر اآليات السمائية ) وكأَين ِمن آية يف السموات واَألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون: (آخر تلك

مواِت بغريِ عمد تروهنا ثُم استوى على اللَُه الَذي َرفَع الس(واألرضية جمملة، مث فصل يف مطلع هذه السورة فقوله 
العرش وسخََّر الشمَس والقمر كلٌ َيجري إِىل أَجلٍ ُمسمى يدبر اَألمر يفصل اآليات لعلَكُم بلقاِء ربكم توقنون وهَو 

إِنَّ يف  الذي مدَّ اَألرض وجعلَ فيها رواسي وأَهناراً وِمن كُلِ الثمرات جَعلَ فيها زوجنيِ اثَننيِ يغشى الليلُ والَنهار
ذَِلَك آلياٍت لقومٍ يتفكرون ويف األرض قطع متجاورات وجناٍت ِمن أَعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان 

تفصيل اآليات األرضية هذا ) يسقى مباٍء واحد ونُفَِضل بعضها على بعض يف األَكل إِنَ يف ذِلكَ آلياٍت لقومٍ يعقلون
  احلق، وافتتاح هذه مبثل ذلك، وهو من تشابه األطراف مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب، ووصفه ب

  سورة إبراهيم

كتاب أنزلناهُ : (أن قوله يف مطلعها: وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد إفكاري فيه برهة: أقول
تعاىل جل جالله اهللا : هو) من(على أن املراد ب ) ومن ِعنَدُه علم الكتاب: (يف مقطع تلك: مناسب لقوله) إِليَك

: وذلك جممل يف أربعة مواضع) ولقَد استهزئ برُسلٍ ِمن قبِلَك فأمليت للذين كفروا مث أَخذهتم: (وأيضاً ففي الرعد
أَمل يأَِتكُم نبأَ الذيَن ِمن قبِلكُم قوم : (الرسل، واملستهزئني، وصفة االستهزاء، واألخذ وقد فصلت األربعة يف قوله

  ) نوح وعاد ومثود

  احلجرسورة 



تقدمت األوجه يف اقتراهنا بالسورة السابقة وإمنا أُخرت عنها اقصرها بالنسبة إليها، وهذا القسم من سور : أقول
واعُبد رَبكَ حىت يأَتيكَ : (القرآن للمئني، فناسب تقدمي األطول، مع مناسبة ما ختمت به لرباعة اخلتام، وهو قوله

  غاية الرباعة فإنه مفسر باملوت، وذلك مقطع يف ) اليقني

: ويف آخر الطواسني) واتقوا اللََه لعلَكُم ُتفِلحون: (وقد وقع ذلك يف أواخر السور املقترنة ففي آخر آل عمران
ويف آخر ) وانَتِظر إِنَُهم ُمنَتظرون): (الر(ويف آخر ذوات ) كل شيء هالك إِال وجهه أَالله احلكم وإِليه تُرَجعون(

مث ظهر يل وجه اتصال أول هذه السورة ) نَ ما يوعدونَ مل يلبثوا إِال ساعة من هنار بالغكأََنُهم يوَم يرو(احلواميم 
وبرزوا ِهللا الواحِد القَهّار وَترى اجملرمني يومئذٍ : (بآخر سورة إبراهيم، فإنه تعاىل ملا قال هناك يف وصف يوم القيامة
) ُرمبا يود الذيَن كفروا لو كانوا مسلمني: (ال هناق) مقرنني يف اَألصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار

فأخرب أن اجملرمني املذكورين إذا طال مكثهم يف النار ورأوا عصاة املؤمنني املوحدين قد أخرجوا منها، متنوا أن لو 
كانوا يف الدنيا مسلمني وذلك وجه حسن يف الربط، مع اختتام آخر تلك بوصف الكتاب، وافتتاح هذه به، وذلك 

  ن تشابه األطرافم

  سورة النحل

واعُبد رَبَك : (أن آخرها شديد االلتئام بأول هذه، فإن قوله يف آخر تلك: وجه وضعها بعد سورة احلجر: أقول
وانظر كيف جاء يف املقدمة ) أَتى أَمُر اللَه: (الذي هو مفسر باملوت، ظاهر املناسبة لقوله هنا) حىت يأَتيَك اليقني

املتأخرة بلفظ املاضي، ألن املستقبل سابق على املاضي، كما تقرر يف املعقول والعربية وظهر يل بيأتيك اليقني، ويف 
) الر(أن هذه السورة شديدة االعتالق بسورة إبراهيم، وإمنا تأخرت عنها ملناسبة احلجر، يف كوهنا من ذوات 

الذينَ : (ك أيضاً يف هذه بقولهأن سورة إبراهيم وقع فيها ذكر فتنة امليت، ومن هو ميت وغريه، وذل: وذلك
فذكر الفتنة، وما حيصل عندها من الثبات واإلضالل، وذكر هنا ما حيصل عقب ) تتوفاُهم املالئكة ظاملي أَنفَُسُهم

وقَد َمكروا َمكرَُهم وِعنَد اللَِه مكُرُهم وإِن كانَ مكُرُهم لتزول : (ذلك من النعيم والعذاب ووقع يف سورة إبراهيم
وقد مكرَ الذيَن من : (إهنا يف اجلبار الذي أراد أن يصعد السماء بالنسور ووقع هنا أيضاً يف قوله: وقيل) لمنه اجلبا
ووقع هنا ذكر معقباً مبثل ) وإِن تُعدوا نعمة اللَِه ال حتصوها: (ووقع يف سورة إبراهيم ذكر النعم، وقال عقبها) قبلهم
  ذلك 

  سورة بين اسرائيل

ألربع بعدها من قدمي ما أنزل اخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال يف بين إسرائيل اعلم أن هذه السورة وا
وهذا وجه يف ترتيبها، وهو اشتراكها يف قدم ) من العتاق األول، وهن من تالدى(والكهف ومرمي وطه واألنبياء 

أنه سبحانه ملا : لنحلالنزول، وكوهنا مكيات، وكوهنا مشتملة على القصص وقد ظهر يل يف وجه اتصاهلا بسورة ا
فسر يف هذه شريعة أهل السبت وشأهنم، فذكر فيها ) إِمنا جعلَ السبت على الذين اختلفوا فيه: (قال يف آخر النحل

التوراة كلها يف مخس عشرة آية من : (مجيع ما شرع هلم يف التوراة، كما أخرج ابن جرير عن إبن عباس أنه قال
وفسادهم، وختريب مسجدهم، مث ذكر استفزازهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر عصياهنم ) سورة بين إسرائيل

وإرادهتم إخراجه من املدينة مث ذكر سؤاهلم إياه عن الروح، مث ختم السورة بآيات موسى التسع، وخطابه مع 



قع هلم مع وأخرب أن استفزازهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليخرجوه من املدينة هو وأصحابه كنظري ما و: فرعون
فرعون ملا استفزهم، ووقع ذلك أيضاً وملا كانت هذه السورة مصدرة بقصة ختريب املسجد األقصى اسرى 

  باملصطفى إليه، تشريفاً له حبلول ركابه الشريف فلله احلمد على ما أهلم 

  سورة الكهف

، ومها مقترنان يف القرآن افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد: مناسبة وضعها بعد سورة اإلسراء: قال بعضهم
مع اختتام ما قبلها : وسبحان اهللا وحبمده قلت) فسبِح حبمدِ ربك: (وسائر الكالم حبيث يسبق التسبيح التحميد، حنو

أن : بالتحميد أيضاً، وذلك من وجوه املناسبة بتشابه األطراف مث ظهر يل وجه آخر أحسن يف االتصال وذلك
عن الروح، وعن قصة أصحاب : وا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ثالثة أشياءاليهود أمروا املشركني أن يسأل

الكهف، وعن قصة ذي القرنني وقد ذكر جواب السؤال األول يف آخر سورة بين إسرائيل، فناسب اتصاهلا 
 يقع ملا مل: هال مجعت الثالثة يف سورة واحدة؟ قلت: بالسورة اليت اشتملت على جواب السؤالني اآلخرين فإن قلت

  اجلواب عن األول بالبيان، ناسب فصله يف سورة 

واخلطاب لليهود، واستظهر على ذلك ) وما أُوتيُتم ِمن العلمِ إِال قليال: (وهو أنه ملا قال فيها: مث ظهر يل وجه آخر
ات بقصة موسى يف بين إسرائيل مع اخلضر، اليت كان سببها ذكر العلم واألعلم، وما دلت عليه من إحاطة معلوم

: اهللا عز وجل اليت ال حتصى، فكانت هذه السورة كإقامة الدليل ملا ذكر من احلكم وقد ورد يف احلديث أنه ملا نزل
قُل لو كانَ البحُر ِمداداً : (قد أُوتينا التوراة، فيها علم كل شيء، فنزل: قال اليهود) وما أُوتيُتم ِمن العلمِ إِال قليال(

فهذا وجه آخر يف املناسبة وتكون السورة ) أَن تنفد كلمات ريب ولَو جِئنا مبثلِه مدداً لكلمات َريب لَنفدَ البحر قبلَ
فإِذا جاَء وعد اآلخرةِ جِئنا بكُم : (من هذه اجلهة جواباً عن شبهة اخلصوم فيما قدر بتلك وأيضاً فلما قال هناك

ونُِفَخ يف الصور فجمعناهم مجعاً وعرضنا (ىل إ) فإِذا جاَء وعد ريب جعله دكاء: (شرح ذلك هنا وبسطه، بقوله) لفيفاً
  فهذه وجوه عديدة يف االتصال) جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً

  سورة مرمي

قصة أصحاب الكهف، : أن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب: ظهر يل يف وجه مناسبتها ملا قبلها: أقول
ى مع اخلضر، وما فيها من اخلارقات، وقصة ذي وطول لبثهم هذه املدة الطويلة بال أكل وال شرب، وقصة موس

القرنني وهذه السورة فيها أعجوبتان قصة والدة حيىي بن زكريا، وقصة والدة عيسى، فناسب تتاليهما وأيضاً فقد 
إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة، وحيجون مع عيسى ابن مرمي حني ينزل، ففي ذكر سورة مرمي : قيل

إهنم من قوم عيسى، وإن : ما ال خيفى من املناسبة وقد قيل أيضاً -إن ثبت  -لكهف مع ذلك بعد سورة أصحاب ا
  قصتهم كانت يف الفترة، فناسب تواىل قصتهم وقصة نبيهم 

  سورة طه



ان طه نزلت بعد سورة مرمي، بعد ذكر سورة أصحاب : روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد يف ترتيب النزول: أقول
: ه كاف يف مناسبة الوضع، مع التآخي باالفتتاح باحلروف املقطعة وظهر يل وجهه آخر، وهوالكهف وذلك وحد

زكريا، وحيىي، وعيسى، الثالثة مبسوطة وإبراهيم، وهي : أنه ملا ذكر يف سورة مرمي قصص عدة من األنبياء، وهم
األخرية إمجاالً وذكر يف هذه السورة بني البسط واإلجياز وموسى، وهي موجزة جبملة أشار إىل بقية النبيني يف اآلية 

شرح قصة موسى، اليت أمجل هناك، فاستوعبها غاية االستيعاب، وبسطها أبلغ بسط، مث أشار إىل تفصيل قصة آدم، 
الذي وقع جمرد امسه هناك مث أورد يف سورة األنبياء بقية قصص من مل يذكر يف مرمي، كنوح، ولوط، وداود، 

، وذي النون، وأشري إىل قصة من ذكرت قصته إشارة وجيزة، كموسى، وهارون، وسليمان، وأيوب وذي الكفل
وإمساعيل، وزكريا، ومرمي، لتكون السورتان كاملتقابلتني وبسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع 

ومع أنه مبسوطاً فانظر إىل قومه، ومل تذكر حاله مع أبيه إال إشارة كما أنه يف سورة مرمي ذكر حاله مع قومه إشارة، 
  عجيب هذا األسلوب، وبديع هذا الترتيب 

  سورة األنبياء

: وقال قبله) قل كل متربص فتربصوا: (أنه سبحانه ملا قال: قدمت ما فيها مستويف وظهر يل يف اتصاهلا بآخر طه
إشارة إىل قرب ) للناس حساهبماقترب : (قال يف مطلع هذه) ولوال كلمٍة سبقت من رَبَِك لكانَ لزاماً وأَجال مسمى(

فإن قرب ) وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم: (األجل، ودنو األمل املنتظر وفيه أيضاً مناسبة لقوله هناك
الساعة يقتضى اإلعراض عن هذه احلياة الدنيا، لدنوها من الزوال والفناء، وهلذا ورد يف احلديث أهنا نزلت قيل 

  ) نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا(ال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها؟ فقال ه: لبعض الصحابة

  سورة احلج

واقترب الوعد احلق فإِذا هي شاخصة : (أنه ختمها بوصف الساعة يف قوله: وجه اتصاهلا بسورة األنبياء: أقول
ظيم يوم تروهنا تذهلُ كُلُ ُمرِضَعٍة عما إنَّ زلزلة الساعة شيء ع: (وافتتح هذه بذلك، فقال) أبصار الذين كفروا

  ) أَرضعت وتضُع كُلَ ذاِت محلٍ محلها وترى الناَس ُسكارى وما ُهم بسكارى

  سورة املؤمنني

وكان ذلك جممالً، فصَّله يف ) وافعلوا اخلري لعلكُم ُتفِلحون: (أنه ملا ختمها بقوله: وجه اتصاهلا بسورة احلج: أقول
قد أَفلَح املؤمنون الذيَن ُهم يف صالِتهِم : (خصال اخلري اليت من فعلها فقد أفلح، فقال فاحتة هذه السورة، فذكر

  ) خاشعون

زاده هنا ) يا أَُيها الناس إِن كنُتم يف ريبٍ ِمن البعِث فإِنا خلقناكم من تراب مث من نطفة: (وملا ذكر أول احلج قوله
فكل مجلة أوجَِزت هناك يف ) ِمن طني ثُم جعلناُه نطفةً يف قرارٍ مكني ولقد َخلقنا اِإلنسانَ ِمن ُساللٍة: (بياناً يف قوله

  القصد أطنب فيها هنا

  سورة النور



ذكر يف هذه أحكام من مل حيفظ ) ذيَن ُهم لفروجهم حافظونوال: (أنه ملا قال: وجه اتصاهلا بسورة قد أفلح: أقول
فرجه، من الزانية والزاين، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة اإلفك، واألمر بغض البصر، وأمر فيها بالنكاح 

حفظاً للفروج، وأمر من مل يقدر على النكاح باالستعفاف، وحفظ فرجه، وهنى عن إكراه الفتيات على الزنا وال 
  رتباط أحسن من هذا االرتباط، وال تناسق أبدع من هذا النسق ا

  سورة الفرقان

أن نسبة هذه السورة لسورة النور، كنسبة سورة األنعام إىل املائدة من : ظهر يل بفضل اهللا بعدما فكرت يف هذه
 ملكُ السمواتِ ِهللا(كما ختمت املائدة بقوله ) ِهللا ما يف السمواِت واَألرض: (حيث أن النور قد ختمت بقوله

وكانت مجلة النور أخصر من املائدة، مث فصلت هذه اجلملة يف سورة الفرقان فافتتحت بقوله ) واَألرض وما فيهن
كما افتتحت األنعام مبثل ذلك وكان قوله عقبه ) وخلق كل شيء فقدرُه تقديراً(إىل قوله ) الذي له ملك السموات(
مث ذكر يف خالل هذه السورة ) مث الذين كفروا برهبم يعدلون(ظري قوله هناك إىل آخره، ن) واختذوا من دونِه آهلة(

مجلة من املخلوقات، كمثل الظل، والليل، والنوم، والنهار، والرياح، واملاء، واألنعام، واألناسي، ومرج البحرين، 
وبروج السماء، واإلنسان، والنسب، والصهر، وخلق السموات واألرض يف ستة أيام، واالستواء على العرش، 

كما فصل آخر املائدة يف ) ِهللا ما يف السمواِت واَألرض: (والسراج، والقمر، إىل غري ذلك، مما هو تفصيل جلملة
األنعام مبثل ذلك وكان البسط يف األنعام أكثر لطوهلا مث أشار يف هذه السورة إىل القرون املكذبة وإهالكم، كما 

هذه اإلشارة يف السورة اليت تليها وهي الشعراء بالبسط التام، والتفصيل  أشار يف األنعام إىل ذلك مث أفصح عن
البالغ كما أوضح تلك اإلشارة اليت يف األنعام، وفصلها يف سورة األعراف اليت تليها فكانت هاتان السورتان 

آخر النور، نظري اتصال الفرقان والشعراء يف املثاىن، نظري تينك السورتني األنعام واألعراف يف الطوال، واتصاهلما ب
تلك بآخر املائدة، املشتملة على فصل القضاء مث ظهر يل لطيفة أخرى، وهي أنه إذا وقعت سورة مكية بعد سورة 

مدنية، افتتح أوهلا بالثناء على اهللا، كاألنعام بعد املائدة، واإلسراء بعد النحل، وهذه بعد النور، وسبأ بعد األحزاب، 
  وتبارك بعد التحرمي، ملا يف ذلك من اإلشارة إىل نوع استقالل، وإىل اإلنتقال من نوع إىل نوع واحلديد بعد الواقعة، 

  سورة الشعراء

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا (أقول وجه اتصاهلا بسورة الفرقان أنه تعاىل ملا أشار فيها إىل قصص جمملة بقوله 
ين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمرياً وقوم نوح ملا كذبوا الرسل معه أَخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبا إىل القوم الذ

) أَغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأَعتدنا للظاملني عذاباً أَليماً وعاداً ومثود وأَصحاب الرس وقروناً بَني ذَِلَك كثرياً
ا يف اآليات شرح هذه القصص، وفصلها أبلغ تفصيل يف الشعراء اليت تليها، ولذلك رتبت على ترتيب ذكره

املذكورة فبدئ بقصة موسى، ولو رتبت على الواقع ألخرت كما يف األعراف فانظر إىل هذا السر اللطيف الذي 
زاد يف الشعراء تفصيالً لذلك قصة قوم ) وقروناً بَني ذِلَك كثرياً(من اهللا بإهلامه وملا كان يف اآليات املذكورة بقوله 

وإِذا مروا : (وقوله) وإِذا خاطَبُهم اجلاهلونَ قالوا َسالما: (ختم الفرقان بقوله إبراهيم، وقوم لوط، وقوم شعيب وملا
ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم خبالف ذلك، واستثىن منهم من سلك سبيل أولئك، ) باللغوِ مروا كِراماً

  وما يذم منه، ويدخل يف اللغو ) سالماً(وبني ما ميدح من الشعر، ويدخل يف قوله 



  سورة النمل

أهنا كالتتمة هلا، يف ذكر بقية القرون، فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان، وداود، وبسط : وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
أن الشعراء : فيها قصة لوط أبسط مما هي يف الشعراء وقد روينا عن إبن عباس، وجابر بن زيد، يف ترتيب السور

  بها يف املصحف هكذا أنزلت، مث طه، مث القصص ولذلك كان ترتي

: إىل آخره وذلك تفصيل قوله يف الشعراء) وإِذ قال موسى َألهلِه امكثوا إِين آنسُت ناراً: (وأيضاً فقد وفع فيها
  )فوَهَب يل َريب حكما وجعلين من املُرَسلني(

  سورة القصص

نربك فينا وليداً ولبثت فينا من  أَمل(أنه سبحانه ملا حكى يف الشعراء قول فرعون ملوسى : ظهر يل بعد الفكرة: أقول
ففررُت مِنكُم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكماً وجعلين من (إىل قول موسى ) ُعمرَِك سنَني وفعلَت ِفعلَتَك اليت فعلت

إىل آخره، الذي هو يف الوقوع بعد الفرار، وملا ) إِين آنست ناراً: (وقال يف طس النمل قول موسى ألهله) املُرسلني
يل اإلشارة واإلمجال، بسط يف هذه السورة ما أوجزه يف السورتني، وفصل ما أمجله فيهما على حسب كان على سب

من علو رعون، وذبح أبناء بين إسرائيل املوجب إللقاء : ترتيبهما فبدأ بشرح تربية فرعون له، مصدراً بسبب ذلك
، وما وقع فيها إىل كربه، إىل السبب الذي موسى عند والدته يف اليم خوفاً عليه من الذبح، وبسط القصة يف تربيته

من أجله قتل القبطي، وهي الفعلة اليت فعل، إىل اهلم بذلك عليه، واملوجب لفراره إىل مدين، إىل ما وقع له مع 
، إىل ما )امكثوا إِين آنست ناراً: (شعيب، وتزوجه بابنته، إىل أن سار بأهله، وآنس من جانب الطور ناراً فقال ألهله

له فيها من املناجاة لربه، وبعثه إياه رسوالً، وما استتبع ذلك، إىل آخر القصة فكانت السورة شارحة ملا أمجل يف وقع 
على هذه، وتأخريها عن الشعراء، فللِه ) طس(السورتني معاً، على الترتيب وبذلك عرف وجه احلكمة يف تقدمي 

  احلمد على ما أهلم 

  سورة العنكبوت

عال يف اَألرضِ : (أنه تعاىل ملا أخرب يف أول السورة السابقة عن فرعون أنه: اتصاهلا مبا قبلهاأقول ظهر يل يف وجه 
افتتح هذه السورة بذكر املؤمنني الذين ) وجعلَ أَهلِها شيعاً يستضعف طائفة ِمنُهم يذبح أَبناءهم ويستحي نساءهم
عون بين إسرائيل، تسلية هلم، مبا وقع ملن فتنهم الكفار وعذبوهم على اإلميان، بعذاب دون ما عذب به قوم فر

وهذه أيضاً من حكم تأخري القصص ) ولَقد فتّنا الذيَن ِمن قبِلهم: (قبلهم، وحثا هلم على الصرب، ولذلك قال هنا
وأيضاً فلما كان يف خامتة القصص اإلشارة إىل هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف خامتة هذه ) طس(على 

  ناسب تتاليهما ) يا عبادي إِن أَرضي واسعة: (ة املؤمنني بقولهاإلشارة إىل هجر

  سورة الروم

فافتتحت هذه بوعد من ) والذيَن جاهدوا فينا لنهدَيَنُهم ُسُبلنا(أقول ظهر يل يف اتصاهلا مبا قبلها أهنا ختمت بقوله
د فيه، وال يضرهم ما وقع هلم غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر، وفرح املؤمنني بذلك، وأن الدولة ألهل اجلها



غري معقب بذكر القرآن، وهو ) امل(قبل ذلك من هزمية هذا مع تآخيهها مبا قبلها يف املطلع، فإن كال منهما افتتح ب
خالف القاعدة اخلاصة باملفتتح باحلروف املقطعة، فإهنا كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه، إال هاتني السورتني 

  ينتها يف أسرار التنزيل وسورة القلم، لنكتة ب

  سورة لقمان

ُهدى ورمحة للُمحسنني الذين : (أن قوله تعاىل هنا) امل(ظهر يل يف اتصاهلا مبا قبلها مع املؤاخاة يف االفتتاح ب: أقول
لعلمَ وقالَ الذيَن أُوتوا ا: (متعلق بقوله يف آخر سورة الروم) يقيمونَ الصالة ويؤتون الزكاةَ وُهم باآلخرِة ُهم يوقنون

فهذا عني إيقاهنم باآلخرة، وهم احملسنون املوقنون مبا ذكر وأيضاً ) واِإلميان لقد لبثُتم يف كتاب اللَِه إِىل يوم البعث
: وقد فسر بالسماع ويف لقمان) يف روضة حيربون: (ففي كلتا السورتني مجلة من األديان وبدء اخللق وذكر يف الروم

  وقد فسر بالغناء، وآالت املالهي ) حلديثوِمَن الناسِ َمن َيشتري هلَو ا(

  سورة السجدة

ثَُم يعرج إِليهِ : (أقول وجه اتصاهلا مبا قبلها أهنا شرحت مفاتح الغيب اخلمسة اليت ذكرت يف خامتة لقمان فقوله هنا
: ك عقب هنا بقولهولذل) إِنَّ اللََه ِعندُه ِعلَم الساعة: (شرح لقوله هناك) يف يومٍ كانَ مقداره أَلف سنة مما تعدون

: وقوله) وُينزلُ الغيث: (شرح لقوله) أَولَم يروا أَّنا نسوق املاء إِىل اَألرض اجلرز: (وقوله) عاملِ الغيَب والِشهادة(
  ) ويعلَم ما يف اَألرحام: (شرح لقوله) الذي أَحسَن كل شيء خلقه(

وما َتدري نفٌس ماذا : (شرح لقوله) نفسٍ ُهداها ولو شئنا آلتينا كل(و) يدبر اَألمر من السماء إِىل األرض: (وقوله
قُل يتوفاكُم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم : (إىل قوله) أَئذا ضللنا يف األرض: (وقوله) تكِسُب غداً
  فللِه احلمد على ما أهلم) وما َتدري نفسٌ بأَي أَرض متوت: (شرح لقوله) مرجعكُم

  سورة األحزاب

تشابه مطلع هذه، ومقطع تلك، فإن تلك ختمت بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : ا قبلهاوجه اتصاهلا مب: أقول
باإلعراض عن الكافرين، وانتظار عذاهبم، ومطلع هذه األمر بتقوى اهللا، وعدم طاعة الكافرين واملنافقني، فصارت 

  كالتتمة ملا ختمت به تلك، حىت كأهنما سورة واحدة 

  سورة سبأ

ليُعذَب اللَُه املُنافقَني واملُناِفقات واملُشركنيَ : (اتصاهلا مبا قبلها، وهو أن تلك ملا ختمت بقوله ظهر يل وجه: أقول
افتتحت هذه بأن له ما يف السموات وما يف األرض وهذا الوصف ) واملُشرِكات ويتوب اللَُه على املؤمنَني واملؤمنات

وكانَ اللَُه غَفوراً : (يقتضيان ذلك وخامتة سورة األحزابالئق بذلك احلكم، فإن امللك العام، والقدرة التامة، 
  ) وهَو الرحيم الغفور: (وفاصلة اآلية الثانية من مطلع سبأ) َرحيماً



  سورة فاطر

افتتاح سورة فاطر : مناسبة وضعها بعد سبأ تآخيهما يف االفتتاح باحلمد، مع تناسبهما يف املقدار وقال بعضهم: أقول
فهو نظري ) وحيل بيَنُهم وبَني ما يشتهون كما فعلَ بأشياعهم من قبلهم: (ما قبلها، من قولهباحلمد مناسب خلتام 

  اتصال أول األنعام بفصل القضاء املختتم به املائدة 

  سورة يس

هد وأَقِسموا باللَِه ج: (وقوله) وجاَءكُم الَنذير: (أنه ملا ذكر يف سورة فاطر قوله: أقول ظهر يل وجه اتصاهلا مبا قبلها
واملراد به حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد ) أمياهنم لئن جاءُهم نذير ليكونن أَهدى من إِحدى اُألمم فلما جاءهم نذير

أعرضوا عنه وكذبوه، فافتتح هذه السورة باإلقسام على صحة رسالته، وأنه على صراط مستقيم، لينذر قوماً ما 
والَشمُس َتجري ملستقرها ذلك تقدير (ويف يس ) شمس والقمروسخرَّ ال: (أنذر آباؤهم وهذا وجه بني ويف فاطر

وترى الفُلَك فيه : (وذلك أبسط وأوضح ويف فاطر) العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي
ُنغرِقُُهم فال  وآية هلم أَنا حلمنا ذُرَيتهم يف الفلك املشحون وخلقنا هلُم ِمن مثله ما يركبون وإن نشأ(ويف يس ) مواخر

  فزاد القصة بسطاً ) صريخ هلُم والُهم ينقذون

  سورة الصافات

كاألعراف بعد األنعام، وكالشعراء بعد الفرقان، يف تفصيل أحوال القرون املشار إىل ) يس(أقول هذه السورة بعد 
  إهالكهم، كما أن يتنك السورتني تفصيل ملثل ذلك كما تقدم 

  سورة ص

د الصافات، كطس بعد الشعراء، وكطه واألنبياء بعد مرمي، وكيوسف بعد هود، يف كوهنا هذه السورة بع: أقول
متممة هلا بذكر من بقى من األنبياء، ممن مل يذكروا فيها، فإنه سبحانه ذكر يف الصافات نوحاً، وإبراهيم، والذبيخ، 

شار إىل بقية من ذكر، فهي وموسى، وهارون ولوطاً، وإلياس، ويونس، وذكر هنا داود، وسليمان، وأيوب، وأ
  بعدها أشبه شيء باألنبياء وطس، بعد مرمي والشعراء 

  سورة الزمر

تنزيل الكتاب من (مث قال هنا ) إِن هو إِال ذكر للعاملني) (ص(، حيث قال يف )ص(ال خيفى وجه اتصال أوهلا بآخر 
طت البسملة ال لتأمت اآليتان كاآلية هذا الذكر تنزيل وهذا تالؤم شديد، حبيث أنه لو أسق: فكأنه قيل) اللَِه

قصة خلق آدم، وذكر يف صدر هذه قصة خلق زوجه، وخلق الناس كلهم ) ص(الواحدة وقد ذكر اهللا تعاىل يف آخر 
منه، وذكر خلقهم يف بطون أمهاهتم خلقاً من بعد خلق، مث ذكر أهنم ميتون، مث ذكر وفاة النوم واملوت، مث ذكر 

فذكر أحوال ) وقَضى بيَنُهم باحلق وقيل احلمُد للَِه ربِ العاملني: (زاء، والنار، واجلنة وقالالقيامة، واحلساب، واجل
  اخللق، من املبدأ إىل املعاد، متصالً خبلق آدم املذكور يف السورة اليت قبلها 



  سورة غافر

: ويف مصحف أيب بن كعب تآخى املطالع يف االفتتاح بتنزيل الكتاب: وجه إيالء احلواميم السبع سورة الزمر: أقول
، وبذكر الكتاب بعد )حم(، وذلك مناسبة جليلة مث إن احلواميم ترتبت الشتراكها يف االفتتاح ب)حم(أول الزمر 

  الست ) الر(حم، وأهنا مكية، بل ورد يف احلديث أهنا نزلت مجلة وفيها شبه من ترتيب ذوات 

هود يف تغيري األسلوب يف وصف الكتاب وأن يف )الر(ات فانظر ثانية احلواميم وهي فصلت، كيف شاهبت ثانية ذو
تلك آيات ) (الر(ويف سائر ذوات ) كتاب فصلت آياتُه: (ويف فصلت) كتاب أُحِكَمت آياته ثُم فُصلت: (هود

وروينا عن جابر بن زيد وابن عباس يف ترتيب نزول ) والكتاب(أو ) تنزيلُ الكتاب: (ويف سائر احلواميم) الكتاب
املؤمن، مث السجدة، مث : ن احلواميم نزلت عقب الزمر، وأهنا نزلت متتاليات كترتيبها يف املصحفأ: السور

الشورى، مث الزخرف، مث الدخان، مث اجلاثية، مث األحقاف ومل يتخللها نزول غريها وتلك مناسبة جلية واضحة يف 
آن توالت سبع سور مفتتحة باحلروف أنه يف كل ربع من أرباع القر: وضعها هكذا مث ظهر يل لطيفة أخرى، وهي

األعراف، ) املص(الست متوالية، و ) الر(وسبع يف الربع الذي قبله ذوات ) حم(املقطعة فهذه السبع مصدرة ب
فإهنا متصلة بيونس على ما تقدمت اإلشارة إليه وافتتح أول القرآن بسورتني من ذلك، وأول النصف الثاين 

أن كل : ترتيب احلواميم السبع ملا بينها من التشاكل الذي خصت به، وهو: ئببسورتني وقال الكرماين يف العجا
سورة منها اسفتحت بالكتاب أو وصفه، مع تفاوت املقادير يف الطول والقصر، وتشاكل الكالم يف النظام انتهى 

ة احلواميم مناسب وانظر إىل مناسبة ترتيبها، فإن مطلع غافر مناسب ملطلع الزمر، ومطلع فصلت اليت هي ثاني: قلت
  ومطلع الرخرف مؤاخ ملطلع الدخان، وكذا مطلع اجلاثية ملطلع األحقاف) الر(ملطلع هود، اليت هي ثانية ذوات 

  سورة القتال

واتصاله وتالمحه، حبيث أنه لو ) فَهل يهلك إِال القوم الفاسقون: (ال خيفى وجه ارتباط أوهلا بقوله يف آخر األحقاف
  لكان متصالً اتصاالً واحداً ال تنافر فيه، كاآلية الواحدة، آخذاً بعضه بعنق بعض أسقطت البسملة منه، 

  سورة الفتح

أهنا مبينة ملا يفعل : ال خيفى وجه حسن وضعها هنا، ألن الفتح مبعىن النصر، مرتب على القتال وقد ورد يف احلديث
فكانت متصلة بسورة ) ما يفعل يب وال بكم وما أَدري: (به وباملؤمنني، بعد إهبامه يف قوله تعاىل يف األحقاف

  األحقاف من هذه اجلملة 

  سورة احلجرات

ال خيفى تآخي هاتني السورتني الفتح واحلجرات مع ما قبلهما، لكوهنما مدنيتني، ومشتملتني على أحكام فتلك فيها 
آمنوا وتلك تضمنت تشريفاً  قتال الكفار، وهذه فيها قتال البغاة وتلك ختمت بالذين آمنوا، وهذه افتتحت بالذين

  له صلى اهللا عليه وسلم، خصوصاً مطلعها، وهذه أيضاً يف مطلعها أنواع من التشريف له صلى اهللا عليه وسلم 



  سورة الذاريات

بذكر البعث، واشتملت على ذكر اجلزاء، واجلنة والنار، وغري ذلك من أحوال القيامة، افتتح ) ق(ملا ختمت : أقول
افتتاح : لواقع ونظري ذلك -وهو اجلزاء  -قسام على أن ما توعدون من ذلك لصادق، وإن الدين هذه السورة باإل

  املرسالت بذلك، بعد ذكر الوعد والوعيد واجلزاء يف سورة اإلنسان 

  سورة الطور

إِنَّ : (قولهتشاهبهما يف املطلع واملقطع، فإِن يف مطلع كل منهما صفة حال املتقني ب: وجه وضعها بعد الذاريات: أقول
فالذيَن : (ويف هذه) فويلٌ للَذيَن كفروا: (ويف مقطع كل منهما صفة حال الكفار، بقوله يف تلك) املَُتقَني يف جناٍت

  ) كَفَروا

  سورة النجم

وافتتحت هذه ) وإِدبار النجوم: (أهنا شديدة املناسبة هلا، فإن الطور ختمت بقوله: وجه وضعها بعد الطور: أقول
أَن الطور ذكر فيها ذرية املؤمنني، وأهنم تبع آلبائهم، وهذه فيها ذكر ذرية : ووجه آخر) لنجمِ إِذا هوىوا: (بقوله

أَحلقنا هبم ذريتهم وما أَلتناهم من : (وملا قال هناك يف املؤمنني) هوَ أَعلم بكم إِذ أَنشأَكم من اَألرض: (اليهود يف قوله
طينا البنني، مع نفعهم مبا عمل آباؤهم قال هنا يف صفة الكفار أو بين ما نقصنا اآلباء مبا أع: أي) عملهم من شيء

خالف ما ذكر يف املؤمنني الصغار وهذا وجه بني بديع يف املناسبة، من ) وأن ليَس لإلِنسان إِال ما سعى: (الكفار
  وادي التضاد 

  سورة القمر

تسمية، ملا بني النجم والقمر من املالبسة، ونظريه ال خيفى ما يف تواىل هاتني السورتني من حسن التناسق يف ال: أقول
  تواىل الشمس والليل والضحى، وقبلها سورة الفجر 

أن هذه السورة بعد النجم كاألعراف بعد األنعام، وكالصافات بعد يس، يف أهنا تفصيل ألحوال : ووجه آخر، وهو
وىل ومثود فما أَبقى وقوم نوح من قبل إِهنم كانوا ُهم وأَنه أَهلَك عاداً األ: (األمم املشار إىل إهالكهم إىل قوله هناك

  )أَظلم وأَطغى واملؤتَِفكة أَهوى

  سورة الرمحن

مث وصف حال اجملرمني يف ) بل الساعِة موعدهم والساعة أَدهى وأَمر: (ملا قال سبحانه وتعاىل يف آخر القمر: أقول
السورة أمت تفصيل، على الترتيب الوارد يف اإلمجال  سقر، وحال املتقني يف جنات وهنر، فصل هذا اإلمجال يف هذه

وِلمن (فبدأ بوصف مرارة الساعة، واإلشارة إىل إدهائها، مث وصف النار وأهلها، واجلنة وأهلها، ولذا قال فيهم 



ملن آمن وأطاع، أو حنوه، لتتوافق األلفاظ يف التفصيل : وذلك هو عني التقوى ومل يقل) خاَف مقام ربهِ جنتان
  فصل وعرف بذلك أن هذه السورة بأسرها شرح آلخر السورة اليت قبلها فلله احلمد على ما أهلم وفهم وامل

  سورة الواقعة

هذه السورة متآخية مع سورة الرمحن يف أن كال منهما يف وصف القيامة، واجلنة والنار وانظر إىل اتصال قوله : أقول
وهلذا اقتصر يف الرمحن على ذكر انشقاق السماء، ويف ) نشقت السماءفإِذا ا: (بقوله هناك) إِذا وقعت الواقعة: (هنا

الواقعة على ذكر رج األرض فكأن السورتني لتالزمهما واحتادمها سورة واحدة وهلذا عكس يف الترتيب فذكر يف 
ع أول هذه السورة ما ذكره يف آخر تلك، ويف آخر هذه ما يف أول تلك، كما أشرت إِليه يف سورة آل عمران م

سورة البقرة فافتتح الرمحن بذكر القرآن، مث ذكر الشمس والقمر، مث ذكر النبات، مث خلق اإلنسان، واجلان من 
مارج من نار، مث صفة القيامة، مث صفة النار، مث صفة اجلنة وابتدأ هذه بذكر القيامة مث صفة اجلنة، مث صفة النار، مث 

، مث النجوم، ومل يذكرها يف الرمحن، كما مل يذكر هنا الشمس والقمر، مث خلق اإلنسان، مث النبات، مث املاء، مث النار
  ذكر القرآن فكانت هذه السورة كاملقابلة لتلك، وكرّد العجز على الصدر 

  سورة احلديد

أن أول اجلديد : ومتامه: أهنا قدمت بذكر التسبيح، وتلك ختمت باألمر به قلت: وجه اتصاهلا بالواقعة: قال بعضهم
  ) سبح للَِه ما يف السموات واَألرض(ألنه ) فسَبِح باسم ربك العظيم(موقع العلة لألمر به، وكأنه قال واقع 

  سورة اجملادلة

يعلُم ما يلُج يف اَألرضِ وما : (الظاهر والباطن، وقال: ملا كان يف مطلع احلديد ذكر صفاته اجلليلة، ومنها: أقول
افتتح هذه بذكر أنه مسع قوله اجملادلة اليت ) فيها وهو معكم أينما كُنُتمخيرُج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 

سُبحانَ الذي وِسَع مسعُه اَألصوات، : (شكت إليه صلى اهللا عليه وسلم وهلذا قالت عائشة رضي اهللا عنها حني نزلت
ُم ما يف السموات وما يف اَألرض ما أَمل تر أَن اللََه يعل: (وذكر بعد ذلك قوله) إِين لفي ناحية البيت ال أَعرف ما تقول
وبذلك تعرف احلكمة يف الفصل ) وهَو معكُم أَينما كنُتم: (وهو تفصيل لقوله) يكون من جنوى ثالثة إِال هو رابعهم

  ) سبح(هبا بني احلديد واحلشر، مع تآخيهما يف االفتتاح ب 

  سورة احلشر

وم بدر وأول احلشر نازل يف غزوة بين النضري، وهي عقبها، آخر سورة اجملادلة نزل فيمن قتل أقرباؤه من الصحابة ي
فأَتاهم اللَُه ِمن حيثُ : (ويف أول هذه) كتب اللَه َألغلنب أَنا ورُسلي: (وذلك نوع من املناسبة والربط ويف آخر تلك

شاق اللَه ويف آخر تلك ذكر من حاد اللَه ورسوله، ويف أَول هذه ذكر من ) مل حيتسبوا وقذفَ يف قلوهبم الرعب
  ورسوله 

  سورة املمتحنة



ملا كانت سورة احلشر يف املعاهدين من أهل الكتاب، عقبت هبذه، الشتماهلا على ذكر املعاهدين من : أقول
املشركني، ألهنا نزلت يف صلح احلديبية وملا ذكر يف احلشر مواالة املؤمنني بعضهم بعضاً، مث مواالة الذين من أهل 

ورة بنهي املؤمنني عن اختاذ الكفار أولياء، لئال يشاهبوا املنافقني يف ذلك، وكرر ذلك الكتاب، افتتح هذه الس
وبسطه، إىل أن ختم به، فكانت يف غاية االتصال، ولذلك فصل هبا بني احلشر والصف، مع تآخيهما يف االفتتاح ب 

  ) سبح(

  سورة الصف

  هذه السورة أبلغ بسط  يف سورة املمتحنة ذكر اجلهاد يف سبيل اهللا، وبسطه يف: أقول

  سورة اجلمعة

أنه تعاىل ملا ذكر يف سورة الصف حال موسى مع قومه، وأذاهم له، ناعياً : ظهر يل يف وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
عليهم ذلك، ذكر يف هذه السورة حال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وفضل أمته، تشريفاً هلم، ليظهر فضل ما بني 

ومُبشراً برسول يأَيت من َبعدي اُمسهُ : ( يعرض فيها الذكر اليهود وأيضاً ملا ذكر هناك قول عيسىاألمتني، ولذا مل
إشارة إىل أنه الذي بشر به عيسى وهذا وجه حسن يف ) هَو الذي بعث يف اُألميني َرسوالً منهم: (قال هنا) أَمحد

ختم هذه باألمر باجلمعة، وأخرب أهنا خري من التجارة الربط وأيضاً ملا ختم تلك السورة باألمر باجلهاد ومساه جتارة، 
القتال، والصالة، فناسب تعقيب سورة صف : فتلك سورة الصف، والصفوف تشرع يف موضعني: الدنيوية وأيضاً

القتال بسورة صالة تستلزم الصف ضرورة، وهي اجلمعة، ألن اجلماعة شرط فيها، دون سائر الصلوات فهذه 
  هبا وجوه أربعة فتح اهللا

  سورة املنافقون

أن سورة اجلمعة ذكر فيها املؤمنون، وهذه ذكر فيها أضدادهم، وهم املنافقون وهلذا : وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة اجلمعة بسورة : أخرج الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة

رة املنافقني يفزع هبا املنافقني وعام املناسبة أن السورة اليت بعدها فيها ذكر اجلمعة حيرض هبا املؤمنني، وبسو
املشركني، والسورة اليت قبل اجلمعة فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى واليت قبلها وهي املمتحنة فيها 

تاب، فإهنا نزلت يف بين النضري ذكر املعاهدين من املشركني واليت قبلها وهي احلشر فيها ذكر املعاهدين من أهل الك
حني نبذوا العهد وقوتلوا وبذلك أتضحت املناسبة يف ترتيب هذه السور الست هكذا، الشتماهلا على أصناف 

األمم، ويف الفصل بني املسبحات بغريها ألن إيالء سورة املعاهدين من أهل الكتاب بسورة املعاهدين من املشركني 
ؤمنني بسورة املنافقني أنسب من غريه فظهر بذلك أن الفصل بني املسبحات اليت هي أنسب من غريه وإيالء سورة امل

نظائر حلكمة دقيقة من لدن حكيم خبري، فلله احلمد على ما فهم وأهلم هذا وقد ورد عن ابن عباس يف ترتيب 
  ال حلكمة واهللا أعلم أن سورة التغابن نزلت عقب اجلمعة، وتقدم نزول سورة املنافقون فما فصل بينهما إ: النزول

  سورة التغابن



عقب بسورة التغابن، ) وأَنِفقوا ّمما َرزقناكُم ِمن قبلِ أَن يأَيت أَحدكُم املوت: (ملا وقع يف آخر سورة املنافقون: أقول
غري إن اإلنسان يأيت يوم القيامة، وقد مجع ماالً، ومل يعمل فيه خرياً، فأخذه وارثه بسهولة، من : ألنه قيل يف معناه

مشقة يف مجعه، فأنفقه يف وجوه اخلري، فاجلامع حماسب معذب مع تعبه يف مجعه، والوارث منعَّم مثاب، مع سهولة 
وأَنِفقوا خرياً : (وصوله إليه وذلك هو التغابن فارتباطه بآخر السورة املذكورة يف غاية الوضوح وهلذا قال هنا

ال ُتلهِكُم أَمواِلكُم َوال أَوالدكُم َعن : (وأيضاً ففي آخر تلك) م املُفِلحونَألنفَُسكُم وَمن يوَق ُشَح نَفِسِه فأولَئَك ُه
وهذه اجلمة كالتعليل لتلك اجلملة، ولذا ذكرت على ترتيبها ) إِنَّما أَموالكُم وأَوالدكم فتنة: (ويف هذه) ذكرِ اللَِه

إىل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كانت سورة املنافقون رأس ثالث وستني سورة، أشري فيها : وقال بعضهم
فانه مات على رأس ثالث وستني سنة، وعقبها بالتغابن، ليظهر التغابن ) ولَن يؤِخر اللَُه نفساً إِذا جاَء أََجلُها: (بقوله

  يف فقده صلى اهللا عليه وسلم 

  سورة الطالق

وكانت عداوة األزواج تفضي إىل الطالق، ) دواً لَكُمإِنَّ ِمن أَزواجِكُم وأَوالدِكُم ع: (ملا وقع يف سورة التغابن: أقول
وعداوة األوالد قد تفضي إىل القسوة، وترك اإلنفاق عليهم، عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطالق، واإلنفاق 

  على األوالد واملطلقات بسببهم 

  سورة التحرمي

اهللا عليه وسلم، وتلك مشتملة على طالق  هذه السورة متآخية مع اليت قبلها باالفتتاح خبطاب النيب صلى: أقول
النساء، وهذه على حترمي اإليالء وبينهما من املناسبة ماال خيفى وملا كانت تلك يف خصام نساء األمة، ذكر يف هذه 

خصومة نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، إعظاماً ملنصهن أن يذكرن مع سائر النسوة، فأفردن بسورة خاصة، وهلذا 
  آسية امرأة فرعون، ومرمي ابنة عمران : امرأتني يف اجلنةختمت بذكر 

  سورة تبارك

أنه ملا ذكر آخر التحرمي امرأيت نوح ولوط الكافرتني، وامرأة فرعون املؤمنة، افتتحت : ظهر يل بعد اجلهد: أقول
ل، لإلشارة إىل أن اجلميع مراداً هبما الكفر واإلميان يف أحد األقوا) الَذي َخلَق املوُت واحلياة: (هذه السورة بقوله

خبلقه وقدرته، وهلذا كفرت امرأتا نوح ولوط، ومل ينفعهما اتصاهلما هبذين النبيني الكرميني، وآمنت امرأة فرعون، 
ومل يضرها اتصاهلا هبذا اجلبار العنيد، ملا سبق يف كل من القضاء والقدر ووجه آخر، وهو أن تبارك متصل بقوله يف 

الَذي َخلَق سبعَ : (فزاد ذلك بسطاً يف هذه اآلية) الَذي َخلَق سبَع مسواٍت وِمن اَألرض مثلهن اللَُه: (آخر الطالق
ولَقد زيّنا السماءَ : (إىل قوله) مساواٍت طباقاً ما ترى يف َخلقِ الرَمحنِ ِمن تفاوت فارجِع البَصر َهل َترى ِمن فطور

  تتمة لسورة الطالقوإمنا فصلت بسورة التحرمي ألهنا كال) الُدنيا مبصابيح

  سورة ن



ملا ذكر سبحانه يف آخر تبارك التهديد بتغوير املاء، استظهر عليه يف هذه السورة بإذهاب مثر أصحاب : أقول
البستان يف ليلة بطاف عليه فيها، وهم نائمون، فأصبحوا مل جيدوا له أثراً، حىت ظنوا أهنم ضلوا الطريق وإذا كان 

وَُهم نائمون : (يفة، فاملاء الذي هو لطيف رقيق أقرب إىل اإلذهاب، وهلذا قالهذا يف الثمار وهي أجرام كث
إشارة إىل أنه يسرى عليه يف ليلة كما سرى على الثمرة ) إِن أَصبَح ماؤكُم غوراً: (وقال هناك) فأَصبحت كالصرمي

  يف ليلة 

  سورة احلاقة

شرح ذلك يف هذه السورة بناء على ) َم َيكِشُف عن ساقَيو: (ذكر يوم القيامة جممالً يف قوله) ن(ملا وقع يف : أقول
  هذا اليوم، وشأنه العظيم 

  سورة سأل

إهنا نزلت عقب سورة : هذه السورة كالتتمة لسورة احلاقة يف بقية وصف يوم القيامة والنار وقال إبن عباس: أقول
  احلاقة، وذلك أيضاً من وجوه املناسبة يف الوضع 

  سورة نوح

إِّنا لقادرون على أَن نبدل : (ظهر يف وجه اتصاهلا مبا قبلها بعد طول الفكر أنه سبحانه ملا قال يف سألأكثر ما : أقول
عقبه بقصة قوم نوح، املشتملة على إبادهتم عن آخرهم، حبيث مل يبق منهم ديار وبدل خرياً منهم، فوقع ) خرياً ِمنُهم

  ني يف ذكر العذاب املوعد به الكافرين االستدالل ملا ختم به تبارك هذا مع تآخي مطلع السورت

  سورة اجلن

استغفروا ربكم إِنه كان : (قد فكرت مدة يف وجه اتصاهلا مبا قبلها، فلم يظهر يل سوى أنه قال يف سورة نوح: أقول
) وأَن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا: (وقال يف هذه السورة) غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً

  وهذا وجه بني يف االرتباط 

  سورة املزمل

وأَنَّ املساجد (وبقوله ) وأَنَُّه ملّا قاَم عبد اللَه يدعوه: (بقوله يف آخر تلك) قُم الليل: (ال خيفى وجه اتصال أوهلا: أقول
  ) هللا

  سورة املدثر



، وصدر كليهما نازل يف قصة أقول هذه متآخية مع السورة اليت قبلها يف االفتتاح خبطاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن املدثر نزلت عقب املزمل أخرجه ابن الضريس وأخرجه : واحدة وقد ذكر عن ابن عباس يف ترتيب نزول السور

  غريه عن جابر بن زيد 

  سورة القيامة

م إياها بعد ذكر اجلنة والنار، وكان عدم خوفه) كال َبل ال خيافونَ اآلِخرة(ملا قال سبحانه يف آخر املدثر : أقول
إلنكارهم البعث، ذكر يف هذه السورة الدليل على البعث، ووصف يوم القيامة، وأهواله، وأحواله، مث ذكر ما قبل 

  ذلك من مبدأ اخللق فذكرت األحوال يف هذه السورة على عكس ما هي يف الواقع 

  سورة االنسان

يف حر تلك مبدأ خلق اإلنسان من نطفة، مث ذكر وجه اتصاهلا بسورة القيامة يف غاية الوضوح فإنه تعاىل ذكر : أقول
فَجعلَ منهُ (مثل ذلك يف مطلع هذه السورة، مفتتحاً خبلق آدم أيب البشر وملا ذكر هناك خلقه منهما، قال هنا 

، ، فعلق به غري ما علق باألول)فجعلناهُ مسيعاً بصرياً(وملا ذكر هناك خلقه منهما، قال هنا ) الزوجنيِ الذكَر واُألنثى
  مث رتب عليه هداية السبيل، وتقسيمه إىل شاكر وكفور، مث أخذ يف جزاء كل 

ووجه آخر، هو أنه ملا وصف حال يوم القيامة يف تلك السورة، ومل يصف فيها حال النار واجلنة، بل ذكرمها على 
وجوٌه َيومَئٍذ (ك سبيل اإلمجال، فصلهما يف هذه السورة، واطنب يف وصف اجلنة، وذلك كله شرح لقوله تعاىل هنا

وقد ) تظُن أَن ُيفعل هبا فاقرة(شرح لقوله هناك ) إِّنا أَعتدنا للكاِفريَن َسالِسلَ وأَغالال وسَعرياً(وقوله هنا ) ناِضرة
إِن هؤالء حيبون العاجِلة وَيذرونَ (وذكر هنا يف هذه السورة ) كال بل حيبونَ العاجِلة وَيذَرونَ اآلخِرة(ذكر هناك 
  وهذا من وجوه املناسبة) اً ثقيالوراءهم يوم

  سورة املرسالت

، )يدخل من يشاء يف رمحتِه والظاملني أَعدَّ هلُم عذاباً أَليماً(وجه اتصاهلا مبا قبلها أنه تعاىل ملا أخرب يف خامتتها أنه : أقول
وعد الظاملني مث ذكر افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع، فكان ذلك حتقيقاً ملا وعد به هناك املؤمنني، وأ

إىل آخره وحيتمل أن تكون اإلشارة مبا يوعدون إىل مجيع ما تضمنته ) فإِذا الُنجوُم طمست: (وقته وأشراطه بقوله
  السورة من وعيد للكافرين، ووعد لألبرار 

  سورة عم

أَمل خنلقكم ِمن ) (بعهم اآلخرينأَمل هنلك األَولني مث نت: (تناسبها معها يف اجلمل ففي تلك: وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
أمل : إىل آخره فذلك نظري تناسب مجل) أَمل جنَعل اَألرَض ِمهاداً: (إىل آخره ويف عم) أَمل جنَعل اَألرض كفانا) (ماٍء َمهني

مع اشتراك ) أَمل نشرح لكَ صدرك: (إىل آخره وقوله) أَلَم جيِدَك َيتيماً فآوى: (نشرح، والضحى، بقوله يف الضحى
ه السورة واألربع قبلها يف االشتمال على وصف اجلنة والنار، ما عدا املدثر يف االشتمال على وصف يوم القيامة هذ



ألي يوم أُجلت ليوم الفصل : (وأهواله، وعلى ذكر بدء اخللق، وإقامة الدليل على البعث وأيضاً يف سورة املرسالت
إِىل ) الفصل كان ميقاتا يوم ُينفخ يف الصور فتأَتون أَفواجاً إِن يوم: (ويف هذه السورة) وما أدراَك ما يوم الفصل

  آخره فكأن هذه السورة شرح يوم الفصل اجململ ذكره يف السورة اليت قبلها 

  سورة عبس

فإِذا : (وقوله هنا) فإِذا جاءتِ الطامة: (وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما يف املقطع، لقوله هناك: أقول
  ا من أمساء يوم القيامة ومه) جاءت الصاخة

  سورة التكوير

: ذكر يوم القيامة كأنه رأى عني ويف احلديث) فإِذا جاءت الصاخة يوَم يِفُر املرُء ِمن أَخيه: (ملا ذكر يف عبس: أقول
إِذا (و ) إِذا السماُء انفطرت(و) إِذا الشمُس كُوِرت: (من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأى عني فليقرأ(

  ) ماُء انشَقَتالس

  سورة االنفطار

  قد عرف مما ذكرت وجه وضعها هنا، مع زيادة تآخيهما يف املقطع : أقول

  سورة املطففني

، )إِذا السماُء(االفتتاح ب : الفصل هبذه السورة بني االنفطار واالنشقاق اليت هي نظريهتا من مخسة أوجه: أقول
م القيامة، وهلذا ضمت باحلديث السابقن والتناسب يف املقدار، ، وشرح حال يو)يا أَُيها اإلِنسانُ(والتخلص ب 

وكوهنا مكية وهذه السورة مدنية، ومفتتحها وخملصها غري ماهلا، لنكتة أهلمنيها اهللا وذلك أن السور األربع ملا كانت 
 االنفطار، وقع يف صفة حال يوم القيامة، ذكرت على ترتيب ما يقع فيه فغالب ما وقع يف التكوير، ومجيع ما وقع يف

: يف صدر يوم القيامة، مث بعد ذلك يكون املوقف الطويل، ومقاساة العرق واألهوال، فذكره يف هذه السورة بقوله
مث بعد ذلك حتصل ) يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه: (وهلذا ورد يف احلديث) يوَم يقوُم الّناسُ ِلربِ العاملني(

فأخذ باليمن، وأخذ بالشمال، وأخذ من وراء الظهر، مث بعد ذلك يقع احلساب  الشفاعة العظمى، فتنشر الكتب،
هكذا وردت هبذا الترتيب األحاديث، فناسب تأخري سورة االنشقاق اليت فيها إتيان الكتب واحلساب، عن السورة 

جالله ملا قال يف  أنه جل: اليت قبلها، واليت فيها ذكر املوقف عن اليت فيها مبادئ يوم القيامة ووجه آخر، وهو
: وذلك يف الدنيا، ذكر يف هذه السورة حال ما يكتبه احلافظان، وهو) وإِنَّ عليكُم حلافظني كِراماً كاتبني: (االنفطار

كتاب مرقوم جعل يف عليني، أو يف سجني، وذلك أيضاً يف الدنيا، لكنه عقَّب بالكتابه، إِما يف يومه، أو بعد املوت يف 
  ثار فهذه حالة ثانية يف الكتاب ذكرت يف السورة الثانية الربزخ كما يف اآل

وله حالة ثالثة متأخرة فيها، وهي أخذ صاحبه باليمني أو غريها، وذلك يوم القيامة، فناسب تأخري السورة اليت فيها 
مث رأيت  ذلك، عن السورة اليت فيها احلالة الثانية، وهي االنشقاق، فلله احلمد على ما من بالفهم ألسرار كتابه



اتصال أوهلا بآخر ما قبلها ظاهر، ألنه تعاىل بني هناك أن يوم القيامة : اإلمام فخر الدين قال يف سورة املطففني أيضاً
: وذلك يقتضى هتديداً عظيماً للعصاة، فلهذا أتبعه بقوله) ال متِلُك نفسٌ لنفسٍ شيئاً واَألمُر يومئٍذ ِللَه: (من صفته

  )ويلُ للُمطَِففني(

  ة االنشقاقسور

  قد استوىف الكالم فيها يف سورة املطففني 

  سورة الربوج والطارق

مها متآخيتان فقرنتا، وقدمت األوىل لطوهلا، وذكرا بعد االنشقاق للمؤاخاة يف االفتتاح بذكر السماء، وهلذا : أقول
  املسبحات : ورد يف احلديث ذكر السموات مراداً هبا السور األربع، كما قيل

  علىسورة األ

فلينظُرُ اِإلنسانُ ِممَّ : (وقوله) واَألرض ذات الصدع: (يف سورة الطارق ذكر خلق النبات واإلنسان يف قوله: أقول
والَذي أَخرج : (وقوله يف النبات) َخلَق فسوى: (وذكره يف هذه السورة يف قوله) إِنَُّه َعلى رجعِه لقادر(إىل ) ُخِلق

النبات يف هذه السورة أبسط، كما أن قصة اإلنسان هناك أبسط نعم، ما يف هذه  وقصة) املَرعى فجَعلُه غُثاًء أَحوى
  السورة أعم، من جهة مشوله لإلنسان وسائر املخلوقات 

  سورة الغاشية

إِىل ) َسَيذكَُّر َمن َيخشى ويََتجنَُبها اَألشقى الذي َيصلى الناَر الكُربى: ( ملا أشار سبحانه يف سورة األعلى بقوله: أقول
إىل املؤمن والكافر، والنار واجلنة إمجاال، فصل ذلك يف هذه السورة فبسط صفة النار ) واآلخرةُ خٌري وأَبقى: (ولهق

هناك ) اَألشقى: (يف مقابل) عاِملةٌ ناِصبة: (واجلنة مستندة إىل أهل كل منهما، على منط ما هنالك، ولذا قال هنا
هناك وملا قال ) َيصلى الناَر الكُربى: (يف مقابلة) ُن وال ُيغين ِمن جوعال ُيسِم: (إىل) َتصلى ناراً حامية(وقال هنا 

  بسط هنا صفة اجلنة أكثر من صفة النار، حتقيقاً ملعىن اخلريية ) خٌري وأَبقى: (هناك يف اآلخرة

  سورة الفجر

قبلها، من قوله جل مل يظهر يل من وجه ارتباطها سوى أن أوهلا كاإلقسام على صحة ما ختم به السورة اليت : أقول
وعلى ما تضمنه من الوعد والوعيد كما أن أول الذاريات قسم على ) إِنَّ إِلينا إِياَبُهم ثَُم إِنَّ َعلينا ِحسابَُهم: (جالله

هنا، ) أَلَم َترى كيَف فََعلَ رَُبَك(هذا مع أن مجلة ) عم(، وأول املرسالت قسم على حتقيق ما يف )ق(حتقيق ما يف 
  هناك ) أَفال ينظرون(ة مشاهبة جلمل

  سورة البلد



وجه اتصاهلا مبا قبلها أنه ملا ذم فيها من أحب املال، وأكثر التراث، ومل حيض على طعام املسكني، ذكر يف هذه : أقول
  السورة اخلصال اليت تطلب من صاحب املال، من فك الرقبة، واإلطعام يف يوم ذي مسغبة 

  سورة الشمس والليل والضحى

الثالثة حسنة التناسق جداً، ملا يف مطالعها من املناسبة، ملا بني الشمس والليل والضحى من املالبسة،  هذه: أقول
ومنها سورة الفجر، لكن فصلت بسورة البلد لنكتة أهم، كما فصل بني االنفطار واالنشقاق وبني املسبحات، ألن 

يث ال يعارضها ما هو أقوى وآكد يف املناسبة مث إن مراعاة التناسب باألمساء والفواتح وترتيب النزول، إمنا يكون ح
سورة الشمس ظاهرة االتصال بسورة البلد، فإنه سبحانه ملا ختمها بذكر أصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة، أراد 

هم أصحاب امليمنة يف سورة ) قَد أَفلَح َمن زكاها(الفريقني يف سورة الشمس على سبيل الفذلكة فقوله يف الشمس 
يف الشمس، هم أصحاب املشأمة يف سورة البلد، فكانت هذه السورة فذلكة ) وقد خاَب من دساها: (د، وقولهالبل

املقصود من هذه السورة الترغيب يف الطاعات، والتحذير من املعاصي : وهلذا قال اإلمام: تفصيل تلك السورة
قَد أَفلحَ (وما بعدها، تفصيل ) َمن أَعطى واتقى فأَّما(أهنا تفصيل إمجال سورة الشمس، فقوله : ونزيد يف سورة الليل

أهنا : ونزيد يف سورة الضحى) وقَد خاَب َمن دساها(، تفصيل قوله )وأَما َمن َبِخلَ واستغىن: (وقوله) َمن زكاها
ويف ) وىلولآلخرةُ خٌري لَك ِمَن اُأل: (ويف الضحى) وإِنَّ لنا لآلخرةُ واُألوىل(متصلة بسورة الليل من وجهني فإن فيها 

  ) ولسوَف ُيعطيَك رُبَك فترضى(ويف الضحى ) ولسوَف يَرضى(الليل 

وملا كانت سورة الضحى نازلة يف شأنه صلى اهللا عليه وسلم، افتتحت بالضحى، الذي هو نور وملا كانت سورة 
عل بينهما ما عدا قصة البخيل، وكانت سورة الضحى سورة حممد، عقب هبا، ومل جي: الليل سورة أيب بكر، يعين

  واسطة، ليعلم أال واسطة بني حممد وأيب بكر

  سورة أمل نشرح

هي شديدة االتصال بسورة الضحى، لتناسبهما يف اجلمل وهلذا ذهب بعض السلف إىل أهنما سورة واحدة : أقول
دَك يتيماً أَمل جيِ: (كالعطف على) أَمل نشرح: (أن قوله: والذي دعاهم إىل ذلك هو: بال بسملة بينهما قال اإلمام

يا حممد، أمل أجدك يتيماً فآويت، وضاالً فهديت، : (ويف حديث اإلسراء أن اهللا تعاىل قال: يف الضحى قلت) فآوى
احلديث ) وعائالً فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فال أذكر إال ذكرت

  ني معىن أخرجه ابن أيب حامت ويف هذا أو يف دليل على اتصال السورت

  سورة التني

لَقد خلقنا اِإلنسانَ يف أَحسنِ : (فصل يف هذه السورة بقوله) وَنفسٍ وما سواها: (ملا تقدم يف سورة الشمس: أقول
إىل آخره وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو أنسب بالتقدمي من السور الثالث، ) تقومي مث رددناه أسفل سافلني
  وأخرت لتقدم ما هو أوىل باملناسبة مع سورة الفجر ) ذا البلِد اَألمنيوَه: (واتصاهلا بسورة البلد لقوله

  لطيفة



: نقل الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا السكندرى يف لطائف املنن عن الشيخ أيب العباس املرسي، قال قرأت مرة
ففكرت يف ) م رددناُه أَسفلَ سافلنيلقَد خلقنا اِإلنسانَ يف أَحسنِ تقومي ثُ: (إىل أن انتهيت إىل قوله) والتنيِ والزيتوِن(

لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي روحاً وعقالً، مث رددناه أسفل سافلني : معىن هذه اآلية، فأهلمين اهللا أن معناها
فإن تلك أخرب فيها عن شرح صدر النيب صلى اهللا ) أَمل نشرح(فظهر من هذه املناسبة وضعها بعد : نفساً وهوى قلت

وذلك يستدعي كمال عقله وروحه، فكالمها يف القلب الذي حمله الصدر، وعن خالصه من الوزر عليه وسلم، 
الذي ينشأ من النفس واهلوى، وهو معصوم منهما، وعن رفع الذكر، حيث نزه مقامه عن كل موِهم فلما كانت 

وذكر ما خامرهم يف متابعة  هذه السورة يف هذا العلم الفرد من اإلنسان، أعقبها بسورة مشتملة على بقية األناسى،
  النفس واهلوى 

  سورة العلق

وذلك ) َخلَق اِإلنسانَ ِمن َعلق: (ملا تقدم يف سورة التني بيان خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، بني هنا أنه تعاىل: أقول
  ظاهر االتصال فاألول بيان العلة الصورية، وهذا بيان العلة املادية 

  سورة القدر

اجتمع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم على القرآن، ووضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا ملا : قال اخلطايب
قال القاضي أبو بكر بن ) اقرأ(اإلشارة إىل قوله ) إِّنا أَنزلناُه يف ليلِة القدر: (بذلك على أن املراد هباء الكناية يف قوله

  العريب وهذا بديع جداً 

  سورة مل يكن

مل أنزل؟ فقيل ألنه مل يكن : قيل) إِّنا أَنزلناُه: (ة واقعة موقع العلة ملا قبلها، كأنه ملا قال سبحانههذه السور: أقول
الذين كفروا منفكني عن كفرهم، حىت تأتيهم البينة، وهو رسول من اهللا يتلو صحفاً مطهرة وذلك هو املنزل وقد 

إنا أنزلنا املال إلقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ولو أن : ثبتت األحاديث بأنه كان يف هذه السورة قرآن ُنسخ رمسه وهو
البن آدم واديا البتغى إليه الثاين، ولو أن له الثاين البتغى إليه الثالث، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب 

ن، وهنا إنزال اهللا على من تاب وبذلك تشتد املناسبة بني هذه السورة وبني ما قبلها، حيث ذكر هناك إنزال القرآ
إنا مل : املال، وتكون السورتان تعليالً ملا تضمنته سورة اقرأ، ألن أوهلا ذكر العلم، ويف أثنائها ذكر املال فكأنه قيل

  ننزل املال للطغيان واالستطالة والفخر، بل ليستعان به على تقوانا، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة 

  سورة الزلزلة

مىت يكون ذلك؟ : أن جزاء الكافرين جهنم، وجزاء املؤمنني جنات، فكأنه قيل) مل يكُن(ملا ذكر يف آخر : أقول
  أي حني تكون زلزلة األرض، إىل آخره ) إِذا ُزلزِلَت اَألرُض زِلزاهلا: (فقيل



 ذكروا يف مناسبة: هكذا ظهر يل، مث ملا راجعت تفسري اإلمام الرازي، ورأيته ذكر حنوه محدت اهللا كثرياً وعبارته
ومىت : فكأن املكلف قال) جَزاؤُهم ِعندَ َربِهِم جناُت عدٍن: (أنه تعاىل ملا قال: هذه السورة ملا قبلها وجوها منها

أنه ملا ذكر فيها وعيد الكافرين، ووعد املؤمنني، أراد أن : ومنها) إِذا ُزلزِلَت اَألرض: (يكون ذلك يا رب؟ فقال
مث ذكر ما للطائفتني ) يوَم تبيُض وجوٌه وتسوُد وجوه: (ونظريه) لَت اَألرضإِذا زُلزِ: (يزيد يف وعيد الكافرين فقال

إىل آخره مث مجع بينهما هنا يف آخره السورة بذكر الذي يعمل اخلري والشر ) فأَما الذيَن اسودت وجوهَُهم: (فقال
  انتهى

  سورة العاديات

من ) إِذا ُبعثَر ما يف القبور: (وقوله يف هذه السورة) ثقاهلاوأَخَرجِت اَألرُض أَ: (ال خيفى ما بني قوله يف الزلزلة: أقول
  املناسبة والعالقة 

  سورة القارعة

هي : وما ذاك؟ قال: فكأنه قيل) إِنَّ ربَُهم بِهِم َيومئٍذ خلَبري: (ملا ختم اهللا سبحانه السورة السابقة بقوله: قال اإلمام
  ) إِذا ُبعِثَر ما يف القبور: (ت عنه بقولهستأتيك القارعة على ما أخرب: وتقديره: القارعة قال

  سورة التكاثر

ألنكم : مل ذلك؟ فقال: قيل) فأُمُه هاوية: (هذه السورة واقعة موقع العلة خلامتة ما قبلها، كأنه ملا قال هناك: أقول
ا عقبها بسورة العصر، فاشتغلتم بدنياكم، ومألمن موازينكم باحلطام، فخفت موازينكم باآلثام، وهلذ) أَهلاكُم التكاثُر(

املشتملة على أن اإلنسان يف ُخسر، بيان خلسارة جتارة الدنيا، وربح جتارة اآلخرة، وهلذا عقبها بسورة اهلمزة، 
  املتوعد فيها من مجع ماالً وعّدده، حيسب أن ماله أخلده فانظر إىل تالحم هذه السور األربع، وحست اتساقها 

  سورة الفيل

أنه تعاىل ملا ذكر حال اهلمزة اللمزة، الذي مجع ماالً وعدده، وتعزز مباله : ا بعد الفكرةظهر يل يف وجه اتصاهل
وتقوى، عقب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل، الذين كانوا أشد منهم قوة، وأكثر أمواالً وعتوا، وقد جعل كيدهم 

هلم وال عزهم وال شوكتهم، يف تضليل، وأهلكهم بأصغر الطري وأضعفه، وجعلهم كعصف مأكول، ومل يغن عنهم ما
وال فيلهم شيئاً فمن كان قصارى تعزُّزه وتقوِّيه باملال، وَهمز الناس بلسانه، أقرب إىل اهلالك، وأدىن إىل الذلة 

  واملهانة 

  سورة قريش

ة هي شديدة االتصال مبا قبلها، لتعلق اجلار واجملرور يف أوهلا بالفعل يف آخر تلك وهلذا كانتا يف مصحف أيب سور
  واحدة 



  سورة املاعون

ذكر هنا ذم من مل ُيحض على طعام املسكني وملا ) الذي أطعمَُهم ِمن جوعٍ: (ملا ذكر تعاىل يف سورة قريش: أقول
  ذكر هنا من سها عن صالته ) فليعبدوا رب هذا البيت: ( قال هناك

  سورة الكوثر

البخل، : وصف اهللا سبحانه فيها املنافقني بأربعة أمورهي كاملقابلة لليت قبلها، ألن السابقة : قال اإلمام فخر الدين
اخلري : أي) إِّنا أَعطيناَك الكوثَر: ( وترك الصالة، والرياء فيها، ومنع الزكاة وذكر يف هذه السورة يف مقابلة البخل

ناس ويف مقابلة منع لرضاه، ال لل: أي) لربك: (أي ُدم عليها ويف مقابلة الرياء) فَصلِّ(الكثري ويف مقابلة ترك الصالة 
  فاعترب هذه املناسبة العجيبة : التصدق بلحوم األضاحي قال: وأراد به) واحنر: (املاعون

  سورة الكافرون

أمره أن خياطب الكافرين بأنه ال يعبد إال ربه، وال يعبد ) فصل لربك: (أنه تعاىل ملا قال: وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
  ، وانفصل منهم على أن هلم دينهم وله دينه ما يعبدون، وبالغ يف ذلك فكرر

  سورة النصر

فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه، وسلم من ) ويل دين: (أنه قال يف آخر ما قبلها: وجه اتصاهلا مبا قبلها: أقول
شوائب الكفار واملخالفني، فعقب ببيان وقت ذلك، وهو جمئ الفتح والنصر، فإن الناس حني دخلوا يف دين اهللا 

أفواجاً، فقدمت األمر، وذهب الكفر، وخلص دين اإلسالم ممن كان يناوئه، ولذلك كانت السورة إشارة إىل وفاته 
ملا أمرتك يف السورة املتقدمة مبجاهدة مجيع الكفار، : كأنه تعاىل يقول: صلى اهللا عليه وسلم وقال اإلمام فخر الدين

  صر والفتح، وتكثري األتباع بالتربى منهم، وإبطال دينهم، جزيتك على ذلك بالن

اخلري الكثري، ناسب حتميله مشقاته وتكاليفه، فعقبها مبجاهدة : أنه ملا أعطاه الكوثر، وهو: ووجه آخر، وهو: قال
الكفار، والتربى منهم فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح، وإقبال الناس أفواجاً إىل دينه، وأشار إىل دنو 

  س بعد الكمال إال الزالأجله، فإنه لي

  توقيع زواال إذا قيل مت

  سورة تبت

: إهلي، وما جزائي؟ فقال اهللا له: فكأنه قيل) لكُم دينكُم َويل دين: (أنه ملا قال: وجه اتصاهلا مبا قبلها: قال اإلمام
وقدم الوعد على ) تبت يدا أَيب هلبٍ: (وما جزاء عمي الذي دعاين إىل عبادة األصنام؟ فقال: النصر والفتح فقال

يومَ : (على حد قوله) لَكُم دينكُم: (ويكون الوعيد راجعاً إىل قوله) ويل دين: (الوعيد ليكون النصر معلالً بقوله
فتأمل يف هذه اجملانسة احلافلة بني هذه السور، مع أن : قال) تبيُض وجوه وَتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم



دينة، والكافرون وتبت من أوائل ما نزل مبكة، ليعلم أن ترتيب هذه السور من سورة النصر من أواخر ما نزل بامل
: يا إهلي، ما جزاء املطيع؟ قال: كأنه قيل) لَكُم دينكُم ويل دين(أنه ملا قال : ووجه آخر، وهو: اهللا، وبأمره قال

العقىب، كما دلت عليه سورة اخلسارة يف الدنيا، والعقاب يف : وما ثواب العاصي؟ قال: حصول النصر والفتح فقيل
  تبت 

  سورة االخالص

ظهر يل هنا غري الوزان يف : وضعت ههنا للوزان يف اللفظ بني فواصلها ومقطع سورة تَّبت وأقول: قال بعضهم
إهنا : من أمسائها أيضاً اإلخالص وقد قالوا: أن هذه السورة متصلة بقل يا أيها الكافرون يف املعىن وهلذا قيل: اللفظ
لت على التوحيد، وهذه أيضاً مشتملة عليه وهلذا قرن بينهما يف القراءة يف الفجر، والطواف، والضحى، وسنة اشتم

املغرب، وصبح املسافر، ومغرب ليلة اجلمعة وذلك أنه ملا نفى عبادة ما يعبدون، صرح هنا بالزم ذلك، وهو أن 
مل يكن له كفواً أحد وال يستحق العبادة إال من كان معبوده أحد، وأقام الدليل عليه بأنه صمد، مل يلد ومل يولد و

كذلك، وليس يف معبوداهتم ما هو كذلك وإمنا فصل بني النظريتني بالسورتني ملا تقدم من احلكمة، وكأن إيالءها 
  سورة تبت ورد عليه خبصوصه 

  سورة الفلق والناس

قُرتنا، مع ما اشتركتا فيه من التسمية باملعوذتني،  هاتان السورتان نزلنا معاً، كما يف الدالئل للبيهقي فلذلك: أقول
ومن االفتتاح بقل أعوذ، وعقب هبما سورة اإلخالص، ألن الثالثة مسيت يف احلديث باملعوذات، وبالقوافل وقدمت 

ملناسبة مقطعها يف الوزان لفواصل اإلخالص مع مقطع تبت وهذا  -وإن كانت أقصر منها  -الفلق على الناس 
اهللا به على من استخراج مناسبات ترتيب السور، وكله من مستنبطايت، ومل أعثر فيه على شيء لغريي  آخر ما من

إال النزر اليسري الذي صرحت بعزوى له، فلله احلمد على ما أهلم، والشكر على ما من به وأنعم، سبحانك ال 
يف تفسريه كالماً لطيفاً يف مناسبات  أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك مث رأيت اإلمام فخر الدين ذكر

أعلم أن هذه السورة كاملتممة ملا قبلها من السور، وكاألصل ملا بعدها أما : هذه السور، فقال يف سورة الكوثر
األول، فألنه تعاىل جعل سورة الضحى يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتفصيل أحواله، فذكر يف أوهلا ثالثة 

مث ختمها ) ما ودعَك رُبَك وما قلى ولآلخرةُ خٌري لَك من األوىل ولسوَف ُيعطيَك رَُبَك فترضى(ته أشياء تتعلق بنبو
مث ذكر ) أَمل جيِدَك يتيماً فآوى ووجدك ضاالً فهدى ووجدَك عائالً فأغىن: (بثالثة أحوال من أحواله فيما يتعلق بالدنيا
ووضع الوزر، ورفع الذكر مث شرفه يف سورة التني بثالثة  شرح الصدر،: يف سورة أمل نشرح أنه شرفه بثالثة أشياء

فلهم : (ووصوهلم إىل الثواب بقوله) إال الذين آمنوا: (أقسم ببلده، وأخرب خبالص أمته من الناس بقوله: أشياء أنواع
ناديه سندع فليدع : (وقهر خصمه بقوله) اقرأ باسم ربَِك: (وشرَّفه يف سورة اقرأ بثالثة أنواع) أَجٌر غُري ممنون

وشرفه يف سورة القدر بليلة القدر، وفيها ثالثة أنواع من ) واسجد واقترب: (وختصيصه بالقرب يف قوله) الزبانية
مل (كوهنا خرياً من ألف شهر، وتنزل املالئكة والروح فيها، وكوهنا سالماً حىت مطلع الفجر وشرفه يف : الفضيلة
  زاؤهم جنات، ورضى عنهم أهنم خري الربية، وج: بثالثة أشياء) يكُن



إخبار األرض بطاعة أمته، ورؤيتهم أعماهلم، ووصوهلم إىل ثواهبا حىت وزن الذرة : وشرفه يف الزلزلة بثالثة أنواع
وشرفه يف العاديات بإقسامه خبيل الغزاة من أمته، ووصفها بثالث صفات وشرفه يف القارعة بثقل موازين أمته، 

يرون : م أعداءهم يف نار حامية ويف أهلاكم التكاثر، هدد املعرضني عن دينه بثالثةوكوهنم يف عيشة راضية، ورؤيته
اإلميان، والعمل : اجلحيم، مث يروهنا عني اليقني، ويسألون عن النعيم وشرفه يف سورة العصر مبدح أمته بثالث

أال : د عدوه بثالثة أشياءالتواصي باحلق والصرب وشرفه يف سورة اهلمزة بوعي: الصاحل، وإرشاد اخللق إليه، وهو
بأن جعله يف تضليل، : ينتفع بدنياه، ويعذبه يف احلطمة، ويغلق عليه وشرفه يف سورة الفيل بأن رد كيد عدوه بثالث

تألف قومه، وإطعامهم، وأمنهم : وأرسل عليهم طرياً أبابيل، وجعلهم كعصف مأكول وشرفه يف سورة قريش بثالث
فذلَك الذي يدُع الَيتيم وال َيحُض َعلى طعامِ (الدناءة، واللؤم يف قوله : ثوشرف يف املاعون بذم عدوه بثال

وترك نفع ) فَويلٌ للُمصلني الذيَن ُهم َعن صالتِهِم ساهون الذيَن ُهم يُراءونَ: (وترك تعظيم اخلالق يف قوله) املسكني
: أي)إِّنا أَعطيناَك الكوثر: (العظيمة قال فلما شرفه يف هذه السور هبذه الوجوه) وميَنعونَ املاعون: (اخللق يف قوله

هذه الفضائل املتكاثرة املذكورة يف هذه السور، اليت كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا حبذافريها، فاشتغل أنت 
وإما بإرشاد العباد إىل األصلح، ) واحنر(وإما باملال، وهو قوله ) فصل لربك(بعبادة ربك، إما بالنفس، وهو قوله 

فثبت أن هذه السورة كاملتممة ملا قبلها وأما كوهنا كاألصل ملا ) قُل يا أَُيها الكافرون ال أَعبُد ما تعبدون: (قولهوهو 
إىل آخر السورة ) قُل يا أَيُها الكافرون: (أنه تعاىل يأمره بعد هذه أن يكف عن أهل الدنيا مجيعاً بقوله: بعدها فهو

عدائهم، ألن الطعن على اإلنسان يف دينه أشد عليه من الطعن يف نفسه ويبطل أذاهم، وذلك يقتضى نصرهم على أ
إِنا خناف أن : (وزوجه، وذلك مما جينب عنه كل أحد من اخللق، فإن موسى وهارون أرسال إىل فرعون واحد فقاال

كفرعون  وحممد صلى اهللا عليه وسلم مرسل إىل اخللق مجيعاً، فكان كل واحد من اخللق) يفرط علينا أو أن يطغى
بالنسبة إليه فدبر اهللا يف إزالة اخلوف الشديد تدبرياً لطيفاً، بأن قدم هذه السورة، وأخرب فيها بإعطائه اخلري الكثري، 

الرئاسة، ومفاتيح الدنيا، فال يلتفت إىل ما بأيديهم من زهرة الدنيا، وذلك أدعى إىل جماهدهتم : ومن مجلته أيضاً
: تطلعه إىل ما بأيديهم مث ذكر بعد سورة الكافرين سورة النصر، فكأنه تعاىل يقول بالعداوة، والصلح باحلق، لعدم

وعدتك باخلري الكثري، وإمتام أمرك، وأمرتك بإبطال أدياهنم، والرباءة من معبوداهتم، فلما امتثلت أمري أجنزت لك 
مت أمر الدعوة والشريعة، شرع يف بيان الوعد بالفتح والنصر، وكثرة األتباع، بدخول الناس يف دين اهللا أفواجاً وملا 

ما يتعلق بأحوال القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا، فليس له إال الذل 
واخلسارة واهلوان، واملصري إىل النار، وهو املراد من سورة تبت وإما أن يكون طالباً لآلخرة، فأعظم أحواله أن تصري 

منهم من : اليت تنتقش فيها صور املوجودات وقد ثبت أن طريق اخللق يف معرفة الصانع على وجهني نفسه كاملرآة
أعرف الصانع، مث أتوسل مبعرفته إىل معرفة خملوقاته، وهذا هو الطريق األشرف، ومنهم من عكس، وهو طريق : قال

دأ بذكر صفات اهللا، وشرح جالله، يف اجلمهور مث إنه سبحانه ختم كتابه املكرم بتلك الطريقة اليت هي أشرف فب
سورة اإلخالص مث أتبعه بذكر مراتب خملوقاته يف الفلق، مث ختم بذكر مراتب النفس اإلنسانية يف الناس، وعند 

ذلك ختم الكتاب فسبحان من أرشد العقول إىل معرفة هذه األسرار الشريفة يف كتابه املكرم هذا كالم اإلمام مث 
ملا شرح اهللا سبحانه أمر اإلهلية يف سورة اإلخالص، ذكر هاتني : مسعت بعض العارفني يقول: قال يف سورة الفلق

فعامل األمر كله خريات حمضة، بريئة عن ) أال له اخللق واألمر: (السورتني عقبها يف شرح مراتب اخللق على ما قال
قُل أَعوذُ بَربِ الفَلق : (جرم قال يف املطلعالشرور واآلفات، أما عامل اخللق فهو األجسام الكثيفة، واجلثمانيات فال 

  )ِمن َشرِ ما َخلق



ما ترى يف َخلقِ : (مث األجسام إما أبدية، وكلها خريات حمضة، ألهنا بريئة عن االختالفات والفطور، على ما قال
يع القوى وإما عنصرية، وهي إما مجادات، فهي خالية عن مج) الرمحن ِمن تفاوت فارجِع البصر هل ترى ِمن فطور

وإما نبات، ) وِمن َشرِ غاسقٍ إِذا وقب: (النفسانية، فالظاملات فيها خالصة، واألنوار عنها زائلة، وهو املراد من قوله
والقوة العادلة هي اليت تزيد يف الطول والعمق معاً، فهذه القوة النباتية كأهنا تنفث يف العقدة وإما حيوان، وهو حمل 

: إلنسانية عن االنصباب إىل عامل الغيب، واالشتغال بقدس جالل اهللا، وهو املراد بقولهالقوى اليت متنع الروح ا
مث إنه مل يبق من السفليات بعد هذه املرتبة سوى النفس اإلنسانية، وهي املستفيدة، فال ) وِمن َشرِ حاسٍد إِذا حسد(

اس مراتب ودرجات النفس اإلنسانية ومل يكون مستفاداً منها، فال جرم قطع هذه السورة، وذكر بعدها يف سورة الن
: إضافة رب إىل الناس تؤذن بأن املراد بالناس: يبني املراتب املشار إليا وقد بينها ابن الزملكاين يف أسراره فقال

ربه يربه، وهم إىل التربية أحوج وإضافة ملك إىل الناس تؤذن بإرادة الشباب به، إذ لفظ : األطفال، ألن الرب من
بالسياسة والعزة، والشبان إليها أحوج وإضافة إله إىل الناس تؤذن بأن املراد به الشيوخ، ألن ذاته  ملك يؤذن

العلماء والعباد، : يؤذن بأن املراد بالناس) يَوسوسُ يف صدورِ الناس: (مستحقة للطاعة والعبادة، وهم أقرب وقوله
األشرار وهم شياطني اإلنس الذين : يؤذن بأن املراد بالناس) ِمَن اِجلَنِة والناس: (ألن الوسوسة غالباً عن الشبه وقوله

  يوسوسون هلم واهللا تعاىل أعلم
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