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Abstract 
This paper will research the content of al-Qur'an by finding some correlations 

between the arrangement of words, sentences and verses with 'ilm al-muna>sabah, so it 
will clarify the meaning contained therein. 'Ilm al-muna>sabah has an important role in 
studying interpretation of al-Qur'an. Over time, most of the orientalists and Muslim 
liberals want to deconstruct the content of al-Qur'an. They spread negative assumptions, 
that the verses of al-Qur’an and its chapters are not systematic. According to them, it is 
because the verses of al-Qur’an and its chapters are incompatible with systematic 
scientific writing, and the displacement of a group of verses to another group has not been 
synchron. Based on this reason, Ibnu Asyur tries to apply 'ilm al-muna>sabah to interpret 
al-Qur'an to show maqa>s}id al-Qur’a>n. Then he also proved that the non-systematic al-
Qur'an had become one of i'jaz al-Qur'a>n. If the way how Ibnu Asyur analyzed 'ilm al-
muna>sabah is observed deeply, it is known that he used 'ilm al-dala >lah (semantics) as his 
methodological approach, although it is not mentioned in his methodology of 
interpretation. In al-Fa >tih}ah, for example, he describes their editorial harmony between 
one verse to another. Even more, it is found among chapters in al-Qur'an, from the first 
verse to the last one, in explaining the purification of tawhid, and how it is correlated with 
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the other next verse, such as the attributes like rah}ma>n and rah}i >m, for example, the next 
verse shows some signs that He (Allah) is mastering the Judgment Day, to make people 
being careful with the Day, and Allah order them to ask for His guidance by worship and 
isti'ana>h. Then Allah gives an overview of the story of the previous followers of His 
messengers who gain the favor and damnation, so that Muslims could take wisdom 
behind the story. 
Keywords: Al-Muna>sabah, Ibnu Asyur, Maqa>s}id al-Qur’a>n, Semantics. 

 
Abstrak 

Tulisan ini akan mengkaji kandungan isi al-Qur’an dengan mencari korelasi 
antara susunan kata, kalimat dan ayatnya dengan ilmu al-muna>sabah, sehingga 
memperjelas makna yang terkandung di dalamnya. Ilmu al-muna>sabah mempunyai peran 
penting dalam kajian tafsir al-Qur’an. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar 
orientalis dan Muslim liberalis, menginginkan adanya dekonstruksi dalam al-Qur’an. 
Mereka menyebarkan asumsi negatif, bahwa ayat-ayat al-Qur’an dan surah-surahnya 
tidak sistematis. Alasannya karena ayat-ayat al-Qur’an dan surah-surahnya tidak sesuai 
dengan sistematika penulisan ilmiah, dan perpindahan dari kelompok ayat ke kelompok 
yang lainnya sering kali tidak ada kesesuaian. Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Asyur 
mengaplikasikan ilmu al-muna>sabah dalam menafsirkan al-Qur’an untuk menunjukkan 
maqa>s}id al-Qur’a>n. Kemudian ia juga membuktikan bahwa dengan ketidaksistematisan 
al-Qur’an justru menjadi salah satu i’jaz al-Qur’a>n. Jika ditinjau dari cara Ibnu Asyur 
mengupas ilmu al-muna>sabah, diketahui bahwa ia memakai pendekatan ilmu al-dala>lah 
(semantik), walaupun tidak dikatakan dalam metodologi penafsirannya. Dalam surah al-
Fa >tih}ah misalnya, ia menjelaskan adanya keserasian redaksi antara satu ayat dengan 
lainnya. Bahkan antara surah dalam al-Qur’an, dari ayat pertama hingga ayat terakhir, 
dalam menjelaskan tentang pemurnian tauhid, berkorelasi dengan ayat setelahnya. 
Seperti sifat rahman dan rahim misalnya, ayat selanjutnya menunjukkan isyarat bahwa 
Dia yang menguasai hari akhir, agar manusia berhati-hati dengan hari pembalasan, dan 
Allah menyuruh manusia untuk terus meminta petunjuk kepada-Nya dengan ibadah dan 
isti’a>nah. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang kisah umat-umat terdahulu 
yang mendapatkan nikmat dan laknat, agar umat Islam mengambil hikmah di balik 
sebuah kisah. 

 
Kata Kunci: al-Muna>sabah, Ibnu Asyur, Maqa>s }id al-Qur’a>n, Semantik. 
 

 قدمةم
 .حول اتمع اليت حتتاج إىل احلل تتجدد املشقات واملشكالت

ومن املستشرقني زعموا أن اآليات القرآنية غري منظمة حسب التنظيم 
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إىل أم  عقضية ترجسبب تلك النظرنا نظرة احلكيم أن  اوإذ. العلمي
قلّ اعتناء املفسرين ي كما، بةبعلم املناس عون أنظارهم وال يولون نال مي

يف معرفة أسرار  مع أن علم املناسبة علم هام ١املتقدمني واملعاصرين به،
سالم م أعداء اإلاوهأفيه فتكثّر  نيقلّة الباحثإضافة إىل  اهللا،كالم  معاين

بل أكد رشيد رضا بأن القرآن غري منظم يكون رمزا  حنو القرآن.
 ٢واضحا بإحدى اإلعجاز القرآين.

املفسرين املعاصرين ذا مهة قوية يف إيراد  أحدوكان ابن عاشور 
واهتمامه حنو علم املناسبة مزية من  ،اآليات القرآنية يف املناسبات

ور يف القرآن، فيها وسورة الفاحتة من أشهر الس. مزايات تفسريه
املقاصد العديدة، وأمساؤها كثرية وعدة أمسائها دليلة على شهرا، 
وتالوا واجبة يف كل ركعة من الصالة فريضة كانت أم نافلة، 
وبدوا ال تصح الصالة، كما ثبت يف حديث املصطفى صلى اهللا عليه 

 ٣وسلم : "ال صالة ملن مل يقرأ فاحتة الكتاب".
ت سورة الفاحتة يف أول جزء وأصبحت أول سورة ولكن ملا وضع

، وما ٥-١يف املصحف؟ مع أن أول سورة أنزلت سورة العلق اآلية 
حكمة من حكم مناسبة هذه السورة؟ وهل استخدم ابن عاشور علم 

                                                             
 .٢١١)، ٢٠٠٧(بريوت: دار الكتب العلمية،  ،، الد الثايناإلتقان يف علوم القرآندين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، جالل ال١
با إن القرآن لو أنزل بأساليب الكتب املألوفة املعهودة وترتيبها، لفقد أعظم مزايا  هدايته املقصودة بالقصد األول. فلو كان القرآن مرت٢

 ،لقرآنثبوت النبوة باالوحي احملمدي رشيد رضا،  لكان خاليا من أعظم مزاياه على غريه من الكتب شكال وموضوعا. انظر يفمبوبا كما ذكر 
  .١٧٢)، ١٤٠٦(بريوت: مؤسسة عز الدين للطباعة، 

 .١٣١، )١٩٨٤(تونس: الدار التونيسية للنشر،  ،األول :اجلزءالتحرير والتنوير،  تفسريحممد الطاهر بن عاشور،  ٣
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املناسبات لبيان املقاصد العديدة يف القرآن؟ وهل مقاصد الشريعة من 
ع من ضمن املفسرين وكذلك مآثر املناسبة؟ وذه األسباب والوقائ

أعداء الدين، فأصبحت القضية األكادميية من ضرورية حبثها يف علوم 
من وجه  بعض األسرار من اآليات القرآنية القرآن والتفسري لكشف

 املناسبات يف سورة الفاحتة.
 ، مفهومه ونشأتهعلم املناسبة

من ناحية للسامعني والقارئني  اعظيم ارتول القرآن الكرمي تأثريإن ل 
األلفاظ واألساليب، وقد عرف بلغاء العرب وفصحاؤهم منذ عصر 

ومن الواقع الذي يدل  ٤الترتيل، بأن القرآن أساطري األولني والسحر.
على ذلك، قصة الوليد بن مغرية املخزومي، يف تفسري ابن كثري، عن 

 ٢٨.٥ -١١سبب نزول سورة املدثر اآلية 
ال شائعا وبيانا واضحا على ومن سبب نزول هذه اآلية يدل دلي

تأثري القرآن الكرمي يف نفوس السامعني ولو كان كافرا، كما بين اهللا 
تعاىل يف سورة اجلن وهذا التأثري قد دلّ على إعجاز القرآن، روعته 

 وجودته وسالسته وترابطه، وقوة إعجازه البالغي.

                                                             
املناسبات وأثرها يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، من خالل سورة الفاحتة والبقرة أمحد بن حممد بن قاسم مذكور،  ٤
 .٢٠)، ٢٠٠٨، (مكة: جامعة أم القرى، وآل عمران

-١٨١)، ٢٠٠٠(جيزة: مؤسسة قرطبة، الد الرابع عشر،  ،تفسري القرآن العظيمعماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي،  ٥
١٨٢. 
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ت وقد بين ابن مسعود رضي اهللا عنه بوجود املناسبة بني اآليا
القرآنية كما كان يف قوله: " إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية 
كذا وكذا، فاليسأله عما قبلها" ولكن وقتئذ مل يظهر مصطالحات عن 
علم املناسبة، ولكن إذ اطلع دقة من قوله "عما قبلها" فهذه إشارة 

 ٦الرتباط لفظها كما تشري إىل املناسبة.
شأة هذا العلم منذ عصر الترتيل وهذه الرواية داللة باهرة على ن

ولو مل يصرح اصطالح علم املناسبة، وكانت املناسبات من سر ترتيب 
 ٧القرآن.

ومبرور األيام والزمان تساءل الناس عن وجود هذا العلم وأسراره 
من احلكم واملآثر،  وقد استشعر العلماء باملناسبات يف القرآن الكرمي، 

ا قال الشيخ أبو احلسن الشهرباين يف ولكن مل يدون تدوينا كامال، كم
الربهان عن نشأة علم املناسبة، بأن أول ظهور هذا العلم ببغداد من 

ه وقد كان الشيخ  ٣٢٤الشيخ اإلمام أبو بكر النيسابوري، املتوىف سنة 
عليما من العلماء يف الشريعة واألدب، وكان يقول على الكرسي إذا 

ة إىل جنب هذه؟ وما احلكمة يف قرئ عليه اآلية: مل جعلت هذه اآلي
جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 

 ٨بغداد لعدم علمهم باملناسبة.

                                                             
 .٢٢ املناسبات وأثرها...،أمحد بن حممد بن قاسم مذكور،  ٦
 .٢١، )١٩٨٦(بريوت: دار الكتب العلمية، تناسق الدرر يف تناسب السور، جالل الدين السيوطي،  ٧
 .٢٦)، ١٩٨٤ القاهرة: مكتبة دار التراث،األول، ( :اجلزء الربهان يف علوم القرآن،بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي،  ٨
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ومن املكثرين يف إيراد املناسبات بني اآليات اإلمام فخر الدين 
الرازي يف تفسريه سورة البقرة: ومن تأمل يف لطائف نظم هذه السورة 

أن القرآن كما أنه معجز من ناحية فصاحة ألفاظه  يف بدائع ترتيبها علم
ويعترب بأنه  ٩وجمد معانيه فهو أيضا معجز من ناحية ترتيبه ونظم آياته،

من املفسر أول من وضع مصطلح "املناسبة" هلذا الفن فليس علما، 
 ١٠وميكن القول إن أول من استخدم هذا املصطلح هو الرازي.

، ناسب فالنا: شركَه يف نسبه املناسبات من ناسب أي شاكَلَ
 باسة، ويقال: نباسنقال: بينهما ماكَلَة، ويشاكَلَه، واملناسبة الْموش
اَألمر أو الشيء فالنا: لَاَءمه ووافَقَه مزاجه. (تناسب) الشيئان أي 

ويقال تشاكَلَا، والتناسب أي التشابه، والْمقَاربة، والنسب القَرابة 
نسبه يف بين فالن ، والنِسبة الصلة أو القرابة، وفالن يناسب بفالن، أي 

 ١١يقْرب منه ويشاكله، ويشابِهه، أي متصل.
وأما املناسبات اصطالحا عند املفسرين:كما بين البقاعي يف مقدمة 

يب أجزائه، تتفسريه بأن علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل تر
سر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال، وهو 

 ١٢وتتوقف اإلجادة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها.
وقال اآلخر بأن املراد من املناسبة هنا: وجه االرتباط بني اجلملة 

                                                             
 .٢٢ ،ه) ١٤٢٨  ، (سعودي: دار ابن اجلوزي،، الربهان يف تناسب سور القرآنأمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقايف ٩

 .٢٣ املناسبات وأثرها...،أمحد بن حممد بن قاسم مذكور،  ١٠
 .٩١٦)، ٢٠٠٤صر: مكتبة الشروق الدولية، ، (ماملعجم الوسيطمجهورية مصر العربية جممع اللغة العربية،  ١١
 .٦)، .ت(القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د ،األول :، اجلزءنظم الدرر يف تناسب اآليات والسورعمر البقاعي،  ١٢
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 واجلملة يف اآلية الواحدة أو بني اآلية واآلية يف اآلية املتعددة أو بني
 ١٣السورة والسورة.

ومحال على ما مر، فإنه ميكن القول بأن علم املناسبات علم يبحث 
فيه وجوه االرتباط والتناسب بني اآليات والسور القرآنية بعضها 
ببعض، وأسرار تناسق اآليات وأجزائها وسورها، انطالقا من مقاصدها 

انيها، وأهدافها ومآثرها، للوصول إىل اتساق معانيها، وانتظام مب
 وإعجاز القرآن من ناحية ألفاظها وأسالبها وبالغتها.

 وجه املناسبات يف سورة الفاحتة 
ذكر ابن عاشور رأي العلماء من قبله بأن هذا الكالم على اسم 
اجلاللة ووصفه يأيت يف تفسري قوله تعاىل يف اآلية بعدها، ومناسبة اجلمع 

ن الرحيم، بني البيضاوي يف البسملة بني علم اجلاللة وبني صفيت الرمح
يف قوله إن املسمى إذا قصد االستعانة باملعبود احلق املوصوف بأنه موىل 
النعم كلها جليلها ودقيقها بذكر علم الذات إشارة أن يستعان به 
بالذات، مث يذكر وصف الرمحن إشارة إىل أن االستعانة على األعمال 

ذكر يف عطف صفة الصاحلة وهي نعم، وذكر الرحيم للوجوه اليت ست
 ١٤الرحيم على صفة الرمحن.

                                                             
 .٩٧)، ١٩٩٠، (الرياض: منشورات العصر احلديث،مباحث يف علوم القرآنمناع القطان،  ١٣
فرأت الباحثة على أن ابن عاشور سلك منهج البياين يف تفسريه نظرا إىل طريقة  .١٥١ ...،رالتحري تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ١٤

يف نسق بيانه، هذا املنهج، هو املنهج املستخدم الذي يكون تناول القرآن من وجوه إعجازه جبمع املفسر اآليات ذات املوضوع الواحد بعضها ببعض 
القرآنية مبوضوع واحد إمنا يصل صحة معانيها ودقتها مبعرفة سابقها والحقها، متقدمها ومتأخرها  واحد متسلسل، فإن الذي يفهم مجلة من النصوص

، (الكويت: املطبعة التجديد يف التفسري نظرة يف املفهوم والضوابطمهما كان قد تباعد الزمن بني تلك النصوص. عثمان أمحد عبد الرمحن،  
 .٨١)، .تالعصرية، د
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وذكر ابن عاشور قول األستاذ حممد عبده عن حال النصارى يف 
بداية أدعيتهم وحنوها باسم األب واالبن والروح والقدس إشارة على 
األقانيم الثالثة عندهم، فجاءت  فاحتة كتاب اإلسالم أال وهو القرآن 

له الواحد وإن تعددت أمساؤه بالرفض والرد عليهم موقظ هلم بأن اإل
فإمنا تعدد األوصاف دون تعدد املسميات، يعين فهو رد عليهم بتغليظ 

١٥وتبليد.
 

وقد تكرر القرآن يف ذكر الرحيم بعد الرمحن، وانطالقا بتناسب 
البسملة بسور أخرى فإن لفظ الرمحن والرحيم يرتبط ارتباطا تاما، 

يف آية واحدة، نظرا إىل أما  الكلمات وهذه إشارة التناسب بني معاين
صفتان هللا اجلليل العزيز (الرمحن الرحيم) كما بين األصفاهاين يف 
كتابه، "الرمحن الرحيم" مشتقان من الرمحة  كجملة رحم اهللا فالنا 
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان، وبأن الرمحة من اهللا 

نيني: الرقة واإلحسان فركّز اهللا إنعام وفضل، والرحم منطوية على مع
تعاىل يف طبائع الناس الرقة وتفرد باإلحسان فصار كما أن لفظ الرحم 
من الرمحة، معناه املوجود يف الناس من املعىن املوجود هللا تعاىل فتناسب 

١٦معنامها تناسب لفظيهما.
 

كما جرى الواقع بأن اهللا تعاىل ال يفرق رمحته حنو خملوقاته يف 
مل، ذكورا كان أم إناثا، صغارا أم كبارا، كافرا أم مؤمناً، عاقال أم العا

                                                             
 .١٥١ ...،التحريرتفسري ر، حممد الطاهر ابن عاشو١٥
 .١٩٢)، .تد (بريوت: دار املعرفة،، ، املفردات يف غريب القرآناإلمام الراغب األصفهاين١٦



Wajh al-Muna>saba >t fi> Su>rah al-Fa>tih}ah... | 141 
 

Vol. 15, No. 1,  Maret 2017 

جاهال، غنيا أم فقريا، ولقد من اهللا تعاىل رمحته على مجيعها يف 
العاجل، ولكن الرحيم خمتص للمؤمنني املفلحني أُويت يف اآلجل ال ينال 

ما اه اهللا  إال بالتقوى وإطاعته جبميع أوامره ما أمره واجتناب املناهى
 تعاىل.

ومما جتد اإلشارة إليه هنا بتناسق املتابع يف لفظ الرمحن الرحيم أي 
ما دل على أحوال الذات أو بعضها، وإيضاحا للمعارف، وختصيصا 
للنكرات، واهللا تعاىل هو خالق كل شيء يف هذا العامل، وذكر الرمحن 

ارية على اهللا الرحيم يف البسملة رد املدح والثناء كاألوصاف اجل
 ١٧.)نِ الرحيمِالرحم اللَّه بِسمِ(سبحانه وتعاىل: 

ولقد استحسن األستاذ حممد عبده برأيه أن املناسبة هي الرد على 
النصارى من خالل إثبات وحدانية اهللا تعاىل، ونفي عقيدم الضالة 

يث، وما جاء به ابن عاشور يف قرن واحد مع ومضلة وهي عقيدة التثل
ما ذهب إليه حممد عبده، وأيد رأيه وقواه بزيادة استدالله مما ورد على 

 ألسنة بعض األنبياء السابقني عليهم الصالة والسالم.
ن التناسق هنا يف اللفظ وتناسق يف الصورة، فالرمحن هنا إفاضة إ

اهللا على املسلمني والكافرين، وعلى  نعم اهللا تعاىل حنو خملوقاته كما من
احليوانات والنباتات نعما كثرية من احلياة لسعادة األنام يف الدنيا، 
كنعمة احلواس، للناس بصرية ليبصروا ا وهلم العيون لينظروا ا وهلم 

                                                             
الثاين، (مكة: جامعة أم القرى،  :، اجلزءالبديع يف علم العربيةمبارك بن حممد الشيباين اجلزري أيب السعادات جمد الدين ابن األثري،  ١٧

٣٠٩)، ١٤٢٠. 
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آذان ليسمعوا ا وهلم قلوب ليشعروا ا، فهذه كلها تناسق الصورة، 
محته،  فالرحيم لن يمن  إال لعباده املؤمنني صورة نعم اهللا تعاىل من ر

 املخلصني املفلحني يف اآلخرين.
وجتنبا لإلطالة ملا جاء يف هذا البحث، وقد يكون لزاما على الباحثة 
أن تشري بإجياز إىل إبراز املناسبة يف هذه اآلية عند ابن عاشور وهي أن 

ليل اهللا أيب األنبياء اهللا تعاىل قد افتتح القرآن الكرمي جريا على سنة خ
إبراهيم عليه السالم واألنبياء من بعده، وفيها إشارة واضحة إىل أن 
البسملة هي أفضل أمر الزم لإلنسان استخدامه يف افتتاح مجيع أعماله 

 الصاحلة للحصول على مرضاة اهللا جل وعز، واهللا أعلم بالصواب
 ثالث بأن رسم أسلوب الفاحتة للمنشئني، عاشورابن وقد بني 

قواعد للتمهيد أو املقدمة، القاعدة األوىل إجياز املقدمة لئال متل نفوس 
السامعني بطليلة انتظار املقصود، وقد اشتملت سورة الفاحتة مقاصد 
القرآن كلها، وهي ظاهرة فيها، وليكون سنة للخطباء فال يطيلوا يف 
 مقدمتهم، وقد كانت هذه السورة من السورة القصرية ولكن لسعة

معانيها وجودة أساليبها وانتظام مبانيها وتناسب آياا باآليات والسور 
يف القرآن فوضعت أَوىل من سورة طوال مع أا سورة قصرية، وهذا 

 ١٨ما يظهر وضعها يف أول مصحف.

                                                             
 .١٥٣، .رجعنفس امل ١٨
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وأما القاعدة الثانية أن تدل إىل اهلدف املقصود وهو ما يسمى 
ماع تفصيل ما سريد براعة االستهالل ألن ذلك يهيء السامعني لس

عليهم فتستعدوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقى فحسب، ألن ذلك 
يدل على متكن اخلطيب من غرضه وثقته بروعة فكرته فيه، تنبيها 
للسامعني لوعيه، وفيه سنة للخطباء إحاطةً بأغراض كالمهم، ومن مث 

 ١٩قد اشتملت هذه السورة على وجه تسميتها أم القرآن.
الثالثة أن تكون املقدمة عند ابن عاشور من جوامع الكلم والقاعدة 

كما سبق بيانه عند البلغاء وعلماء البيان عند ذكرهم املواضع اليت البد 
 ٢٠للمتكلم التأنق والتناسق فيها.

وهذا ما أوضحه ابن عاشور عن مناسبة الفاحتة بسور أخرى يف 
يلقي إليه القرآن لكوا أم القرآن وهي مقدمة مشتملة على ما س

السامعني ذا التمهيد من عند اهللا تعاىل، وهذه القواعد الثالثة ما بينها 
ابن عاشور دليل واضح بأن هذه السورة جلية ملناجاة العبد حنو ربه 

 بالتمهيد، ومتهيده باحلمد أي الثناء.
ومناسبة احلمد برب العاملني كما بينه وصف السم اجلاللة فإنه  

سم ذاته تعاىل تنبيها على االستحقاق الذايت، عقب إسناد احلمد ال

                                                             
وبني السيوطي يف اإلتقان عن تسمية هذه السورة لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا هلا، ألا أصبحت مقدمة أي  .١٥٣، .نفس املرجع ١٩

خبارها عن تقدمته، وفيها أصل القرآن النطوائها على مجيع أغراض القرآن وما فيه من العلوم واحلكم، وألا حمكمات، وألا مفزع أهل اإلميان بأ
السيوطي، التوحيد، واألعمال ما البد للمؤمن أن يعملها، واألخبار الغيبية مما سيقع يف يوم اآلخر، وكذلك القصص عن األمة الغابرة. جالل الدين 

  .١٠٧ ...،اإلتقان يف
 .١٥٣ التحرير...، تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ٢٠
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وبعد بالوصف وهو الرب ليكون احلمد متعلقا به أيضا، ليؤذن 
 ٢١باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته.

وقد بين أيب حيان يف تفسريه، مناسبة احلمد هللا، برب العاملني، 
تحق والالم هنا للملك وللتمليك ولالستحقاق أي هو الذي يس

باحلمد، مث ناسب بقوله تعاىل "رب العلمني" مبعىن اخلالق، ورب 
العاملني صفات مدح ألن ما قبلهما علم مل يعرض يف التسمية به 
اشتراك فيخصص، فاألول بالوصف بالربوبية، فإن كان الرب مبعىن 
السيد أو املالك أو املعبود كان صفة فعل للموصوف ا التصريف يف 

والعابد مبا أراد من خري والشر، فناسب بعد ذلك  املسود واململوك
 ٢٢الوصف بالرمحانية والرحيمية لينبسط أمل العبد يف العفو إذا زل.

وانطالقا مما سبق النقل يتبني أن ابن عاشور يرى أن مناسبة هذه 
اآلية متهيد ومقدمة للطلب ما سيأيت بعدها، كما جرى بلغاء العرب 

ذهب إليه البقاعي أيضا، ورأت الباحثة  حني خماطبة العظماء، وهذا ما
مما حدثت احلادثة أن الناس ملا طلبوا إىل رؤساءهم فبدؤوا بالتمهيد، 
وقد ناسبت هذه اآلية مبا قبلها وهي البسملة كالتمهيد واملقدمة قبل 

                                                             
 . ١٦٦ .،نفس املرجع ٢١
رأت الباحثة أن لفظ . ١٣٢-١٣١)، ١٩٩٣ (بريوت: دار الكتب العلمية، األول، :، اجلزءاحمليط البحر فسريت أبوحيان األندلوسي، ٢٢

هو مستحق احلمد واملدح والثناء على معىن واحد، ولكن لكل له فرق، اُستخدم لفظ احلمد ال غريه إلثبات صفاته اجلليلة و نفي الصفات الرذيلة، و
 للكائنات، جلميع خملوقاته أمجعني.يته هلذا احلمد لكونه ربا، بربوب
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بدء كل أمر. وقد علّم اهللا تعاىل الناس ذا الصدد لبداية أمرهم 
  ٢٣.ثناء إليه وكذلك يف ختامهمبالتهميد واملقدمة باحلمد وال

بين ابن عاشور عن تقدمي صفة الرمحن على الرحيم بأن بينهما كما 
عالقة وطيدة ألن الصيغة الدالة على االتصاف الذايت أوىل بتقدمي يف 
التوصيف من الصفة الدالة على عدة متعلقاا، وينسب إىل قطرب أن 

يف املعىن، واجلمع بينهما الرمحن والرحيم من الصفة املشبهة متساويان 
يف اآلية من قبل التوكيد اللفظي، وكل من صفيت الرمحن الرحيم دالة 
على املبالغة يف اتصافه تعاىل بالرمحة، وقد اتفق اجلمهور والبلغاء إذا 
جرى وصفني يف معىن واحد على املوصوف كصفيت الرمحن والرحيم 

 ٢٤يف مقام الكمال لكونه متصف بالكمال.
ب هذه اآلية مبا قبلها ملا بني اهللا تعاىل عن ربوبيته للعاملني وقد تناس

وهو مدبر مجيع خملوقاته يف العاملني ويشمل عوامل الدنيا، واتبع عقب 
ذلك بوصفه بالرمحن الرحيم ألن خملوقاته ضعفاء فيحتاجون إىل إفاضة 

ال النعم برمحته، وربوبيته نعمة لن حتصى لعباده يف العامل وإبالغه بالكم
 ٢٥برعايته حنو خملوقاته بطريقة الرفق واليسر ونفي اجلرح.

                                                             
أن يبدأ وخيتم اإلنسان كل أمرهم باحلمد لشكر  )١٠اآلية:  يونس،ربِّ الْعالَمني:  وآخر دعواهم أَن الْحمد للَّه( كما قال اهللا تعاىل: ٢٣

 ب العاملني، أي بداية طيبة وخامتة جيدة مباركة من عند اهللا تعاىل.الوفري إليه رب اجلليل وهو ر
بني البقاعي عن هاتني صفتني يف تفسريه ملا كان اسم اجلاللة علما كان جامعا جلميع األمساء احلسىن أوهلا "الرمحن" من حيث أنه  ٢٤

ق لترتيب الوجود، وقد أفاض اهللا تعاىل النعم العامة بالرمحن مث كالعلم ال يوصف به غريه إال هو، ومن حيث أنه أبلغ من "الرحيم"، وذلك مواف
ك للربوبية اخلاصة بالعبادة وذكر الوصفان ترغيبا، واملراد ما أنه سبحانه تعاىل يستحق االتصاف ما لذاته، وتكرارمها بعد تنبيها على وجوب ذل

، نظم الدرر يف...من الترغيب الداللة على سائر صفاته احلسىن. عمر البقاعي، وامللك وللداللة على أن الرمحة غلبت الغضب وفيهما إىل ما ذكر 
٢٦. 

 .١٧٣-١٧١التحرير...،  تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ٢٥
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ومن هذا النقل كله يتبني أن مناسبة هذه اآلية عند ابن عاشور يف 
داللة معىن الربوبية، وربوبية اهللا تعاىل لصالح األمة، فوجود ربوبيته قد 
حتصل على الشدة مث اتبع بصفته الرمحن ألن رمحته بإفاضة النعم على 

خملوقاته عامة بالرفق واليسر ونفي احلرج، وتدبريه حنو عباده مجيع 
برهان ظاهر بأنه الرمحن باملخلوقني والرحيم باملؤمنني، وكما أن هذا 
سر من أسرار تكرار الرمحن الرحيم واتساق معانيها مبا قبلها يف 

 البسملة.

 إىل آخر اآلية )الدّينِ يومِمالك (: املناسبة يف قوله تعاىل
أوضح ابن عاشور بعد ذلك عن ملك وهو مؤذن بإقامة العدل 
وعدم الرفق واللني يف ذلك اليوم، ألن شأن امللك أن يدبر صالحية 
رعيته ويذب عنهم، ومن مثّ أقام الناس امللوك عليهم، فإن كان إجراء 
األوصاف السابقة صفته تعاىل رب العاملني، الرمحن والرحيم، مؤذنا 

اهللا تعاىل يف عباده رمحة فقد كفى على ذلك يف بأن مجيع تصرفات 
األمر على االمتثال واالنتهاء مادام املرء ال خيالف ما هو رمحة به فال 

 ٢٦جرم أن ينساق إىل الشريعة باختياره.

                                                             
يوم الدين بعد الرمحن الرحيم، ألنه ملكه ومالكه، ويقع فيه  قبلها، ملا أراد اهللا تعاىل ذكر وهذه اآلية مناسبة مبا .١٧٤، نفس املرجع٢٦

ن خلقه، جلزاء والعقاب والثواب، ويف ذكره حيصل للمؤمن ما ال مزيد عليه من الرعب والفزع واخلشية واخلوف واهليبة، قدم الرمحن الرحيم الطمئناا
فرين، وأما تأمينا وتطييبا لقلبه وتسكينا وإشعارا بأن رمحته تعاىل سابقة غالبة، فال ييأس فإن ذلك اليوم يوم عسري، ولكن عسره وشدته على الكا
يقتضي فيه املؤمن فبني صفيت الرمحن الرحيم من اآلمنني، وملك يوم الدين فهو اهللا تعاىل ميلكه وحده بذلك اليوم وهو ملك يوم الدين القاضي الذي 

، ثوبه اجلديد التفسري واملفسرون يفوحده، وهذا تنبيها للنا س أمجعني الستعدادهم يف عاجلهم آلجلهم. عبد الغفور حممود مصطفى جعفر، 
 .٩٢)، ٢٠٠٧(القاهرة: دار السالم، 
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تأييدا مما سبق من البيان، قد ذهب املفسر قبله إىل بيان مناسبة هذه 
ضاعفة، فثبت أن كونه ملكا اآلية مبا قبلها ملا بني رمحته اهللا تعاىل امل

 الْملْك(بكمال رمحته، ألن ملكه ال يتم إال بكمال رمحته، قوله تعاىل 
ذئموي قنِ الْحٰمحلرملا أثبت لنفسه امللك أردفه  )٢٦الفرقان: ( )ل

امللك له يف ذلك بأن وصف نفسه بكونه رمحانا، أي إن كان ثبوت 
اليوم يدل على كمال القهر حنو املعاندين، فكونه رمحانا يدل على 

 ٢٧زوال اخلوف وحصول الرمحة.
من هذا النقل كله يتبني أن اهللا الودود ملا جيء بصفتني تدالن على 
كمال الرمحة اإلهلية، ترغيبا يف الثناء عليه والشكر، خيف أن يركن 

عليهم جانب الرجاء على جانب اخلوف  العباد إىل تلك الرمحة فيغلب
واخلشية، لكونه كاشف البالء وعظيم الرجاء، وحيصل التقصري يف 
حقوق اهللا تعاىل، فأُتبعت تلك الصفتان مبا فيه ختويفا للعباد وتذكريا 
هلم بيوم املعاد واحلساب وترهيبا عن عذابه األليم مما آت، ليكون 

  .لترهيب والترغيبزاجرا هلم من الرذائل، وهذا من باب ا
ذكر ابن عاشور مناسبة هذه اآلية ثالث مناسبات يف هذه اآلية مث  

 الكرمية:
املناسبة األوىل: مناسبة اآلية ملا قبلها:حيث قال: وما هنا التفات 
بديع فإن احلامد ملا محد اهللا تعاىل ووصفه بعظم الصفات بلغت به 

                                                             
 .٢٤٣)، ١٩٨١األول، (بريوت: دار الفكر، :، اجلزءمفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،  ٢٧
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فخاطب ربه الفكرة منتهاها فتخيل نفسه يف حضرة الربوبية 
 ٢٨باإلقبال.

املناسبة الثانية: مناسبة اإلتيان بضمري املتكلم، املناسبة الثالثة: مناسبة 
 )نستعني وإِياك(: على قوله تعاىل )إِياك نعبد(تقدمي قوله تعاىل: 

 حيث قال:
"ويف العدول عن ضمري الواحد إىل اإلتيان بضمري املتكلم املشارك الداللة 
على أن هذه احملامد صادرة من مجاعات ففيه إغاظة للمشركني، إذ 
يعلمون أن املسلمني صاروا يف عزة ومنعة، وألنه أبلغ يف الثناء من (أعبد) 

ن احملمود املعبود املستعان و (أستعني)، لئال ختلو املناجاة عن ثناء، أيضا بأ
، وألن االستعانة باهللا تتركب على قد شهد له اجلماعات وعرفوا فضله...

 ٢٩.أو القريب يف خمرج اللسان"......إخل كونه معبودا للمستعني به، 
 ٣٠بني ابن عاشور يف مناسبة األوىل عن االتفات يف هذه اآلية،

نا مالكا ليوم الدين، عقب بيان الصفات العظيمة لكونه إهلا ربا رمحا
وهذه اآلية صورة من صور االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب، كقوله 
تعاىل (مالك يوم الدين إياك نعبد) عرب عن الذات لكونه تعاىل مالك 

                                                             
وهذا ما ينبغي للمفسر اعتناؤه باستقراء اللفظ القرآين يف كل موضع وروده،  .١٧٩التحرير...،  تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ٢٨
 لته، وعرض الظاهرة األسلوبية على كل نظائرها يف القرآن الكرمي وتدبري سياقها وبالغتها يف اآلية والسورة كلها، مث سياقها العام يفللوصول إىل دال

ر يف لنظائاملصحف كله، التماسا لسرها البياين، وميكن حصوله عن ملح الداللة املشتركة يف شىت وجوه استعماهلا لكل لفظ، وهذه اآلية له الوجوه وا
أسرار معاين  املعىن، معىن العبادة، معىن املناجاة واالستعانة على أوجه متعددة، وهذا ما سلكت عائشة بنت الشاطئ يف تفسريها التفسري البياين لكشف

 .٧)، ١٩٦٢الثاين، (القاهرة: دار املعارف،  :، اجلزءالتفسري البياين للقرآن الكرميعبد الرمحن بنت الشاطئ،  تالقرآن. عائشة بن
 .١٨٦ التحرير...، تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ٢٩
االلتفات لغة اللي والصرف والتحول، تقول: لفته يلتفته إذا أراد عنقه من اليمني إىل الشمال أو العكس ، ويف اصطالح البالغيني:  ٣٠

بري عن ذلك املعىن بطريق آخر من طرق الثالث، بشرط أن يكون التعبري عن معىن بطريق من الطرق الثالث اليت هي التكلم واخلطاب والغيبة، بعد التع
الكايف يف علوم البالغة العربية املعاين، سعد الشتيوى،  يالعاكوب وعل يالتعبري الثاين على خالف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. عيسى عل

 .١٥٠ )،١٩٩٣سكندرية: اجلامعة املفتوحة، ، (اإلالبيان، البديع



Wajh al-Muna>saba >t fi> Su>rah al-Fa>tih}ah... | 149 
 

Vol. 15, No. 1,  Maret 2017 

ذلك اليوم أوال بطريق الغيبة (مالك يوم الدين) فالتفت إىل اخلطاب 
 ٣١فقال" إياك نعبد".

لفظ "إياك" التفات ألنه انتقل  أبو حيان يف تفسريه أن هبين كما
كالكالم من الغيب لو كان جاريا على نسق واحد لكان إياه. وفائدته 
يف (إياك نعبد) أنه ملا ورد أن احلمد هللا املتصف بكمال الربوبية والرمحة 
وامللك وامللك ليوم الدين، أقبل احلامد خمربا بأثر ذكره احلمد املستقر له 

ومعىن العبادة ضرب من  ٣٢يعبده وخيضع له،منه ومن غريه أنه وغريه 
اخلضوع بالغ حد النهاية عن استشعار القلب عظمة للمعبود، وسبب 
ذله وخضوعه معروفا وهو اخلوف من ظلمه املعهود، فذهبت الباحثة 
إىل أن العبد كاحلامد حاضر أمام ربه بتخيل نفسه يف حضرة البوبية يف 

عاىل باستقبال حسن، كما مجيع صور العبادة ومن مثّ خاطب ربه ت
 ٣٣ذهب ابن عاشور مما سبق.

ومما سبق ذكره والبيان فرأت الباحثة يف املناسبة األوىل: أن 
 االلتفات يف قوله جلّ وعز)اكإِي دبعن نيعتسن اكإِيفهو نوع  ،)و

إىل احلضور، فاحلامد ملا محد وأثىن على اهللا تعاىل يف التفات من الغيبة
، ختيل كأنه يف حضرة مواله اجلليل فخاطبه على الفور بقوله: غيبته

)اكإِي دبعن نيعتسن اكإِيو(. 
                                                             

 .١٧٩التحرير...،  تفسريطاهر ابن عاشور، حممد ال ٣١
 .١٤١ ...،تفسري البحرأبو حيان األندلوسي،  ٣٢
 .٥٧، )١٩٤٧األول، ( القاهرة: دار املنار،  :اجلزءتفسري املنار، حممد رشيد رضا،  ٣٣
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واملناسبة الثانبة: مناسبة إتيان النون يف (نعبد) بدال من (أعبد) فابن 
عاشور يرى أن املناسبة هي الداللة على اجلماعة إلغاظة املشركني، 

 شهد هللا تعاىل بالفضل وحتمد عليه. وإشارة إىل أن اجلماعات ت
واملناسبة الثالثة: يف تقدمي (إياك نعبد) على (إياك نستعني)، فابن 
عاشور يرى أن املناسبة يف ذلك هي أن العبادة تقرب املخلوق للخالق 
سبحانه وتعاىل، أما االستعانة فهي نفع للمخلوق، إىل ناحية مراعة 

 على االستعانة.الفواصل ومن ثَم قُدمت العبادة 
ن ابن عاشور بأن اهلداية يف هذه اآلية الطلب أي طلب فبي

ف، وختص بالداللة ملا فيه خري املدلول، ألن التلطف اهلداية بتلطّ
يناسب من أريد به اخلري، وكلمة "هدى" "اهدنا" يتعدى مفعول واحد 
 معناه معىن اإلرشاد، واهلداية أنواع تندرج كثرا حتت أربعة أجناس

مرتبة منذ صغر اإلنسان، واقصاها هداية اهللا تعاىل، وال شك أن 
املطلوب بقوله تعاىل "اهدنا" للمؤمنني خاصا وهو ما يناسب حال 
الداعي ذا إن كان باعتبار داع خاص أو فرقة خاصة عندما يقولون 

املؤمنني كلهم املخاطبني بالقرآن، اهدنا، وهذه الكلمة دعاء على لسان
وهذه الكلمة تكون دعاءا للمسلم بطلب اهلداية الكاملة، أال وهو 
الصراط، والصراط يف هذا اآلية مستعار ملعىن احلق الذي يبلغ به 
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مدركه إىل الفوز برضوان اهللا تعاىل ألن ذلك الفوز هو الذي جاء 
 ٣٤اإلسالم بطلبه.

آلية مبا قبلها واسطة بني الثناء رأى ابن عاشور مبناسبة هذه ا
وبني الطلب، ومؤيدا على ذلك بذلت الباحثة جهدها يف بيان قوله 
مستمدا مما بني الرازي، بعد متام الوفاء بعهد الربوبية يف أوائل اآلية 
بالثناء وبعهد العبودية بقوله تعاىل (إياك نعبد وإياك نستعني) ترتب عليه 

ته حنو اهللا تعاىل وهو يف قوله تعاىل طلب الفائدة والثمرة من عباد
(اهدنا الصراط املستقيم) وهذا ترتيب جميد رفيع عال ميتنع يف العقول 
حصول ترتيب آخر أفضل منه، حلصول على طلبه لسعادته يف 

 ٣٥الدارين.
وملا كان (وإياك نستعني) عطف على إياك نعبد، فذكر اهللا 

عاىل أي الدعاء إلثبات العباد تعاىل (اهدنا) فعل أمر مبعىن الدعاء إليه ت
ومعىن هدى يعين الرشاد، مث ورد يف  ٣٦على اهلدى (ثبتنا على اهلدى)،

 ٣٧الدين املستقيم،قوله تعاىل (الصراط املستقيم) ومعىن الصراط فيها 
 أي طلب االرشاد واإلثبات على الدين املستقيم وهو الدين اإلسالم.

                                                             
وتقرير االجتاه إىل اهللا  بين سيد قطب يف تفسريه، بعد تقرير الكليات األساسية يف التصوير اإلسالمي، .١٩٠-١٨٧، .نفس املرجع ٣٤

السورة وطبيعتها،  تعاىل وحده باملناجاة بالعبادة والتقرب واالستعانة، يبدأ يف التطبيق العملي هلا بالتوجيه إىل اهللا بالدعاء على صورة كلية تناسب جو
ستقيم، فاملعرفة واالستقامة كلتامها مثرة هلداية اهللا تعاىل فقال اهللا تعاىل: "اهدنا الصراط املستقيم" دعاءا للمسلم يف االستقامة، بعد معرفة الطريق امل

مؤمن طلبه من ربه ورعايته ورمحته، والتوجه إليه سبحانه وتعاىل يف هذا األمر هو مثرة االعتقاد بأنه وحده املعني، وهذا من أعظم األمر وأول ما يلزم لل
 لكونه عون الضعفاء وعظيم الرجاء.

 .٢٥٥، يح ...مفاتفخر الدين الرازي،  ٣٥
 .٤٩)، ١٩٨٨ األول، (بريوت: عامل الكتب، :، اجلزءالقرآن وإعرابه معاينأبو إسحاق إبراهيم بن السري،  ٣٦
 .١١٨و  ٢٢) ٢٠٠٦(دمشق: مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث،  ،الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي مقاتل بن سليمان الباخي، ٣٧
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ة أن طلب اهلداية ومما سبق يتبني أن املناسبة يف هذه اآلي
واإلرشاد هو النتيجة والثمرة لإلقرار بالربوبية واأللوهية، فإن العبد ملا 
أقر بروببية اهللا تعاىل، فتقرب إليه بالعبادة، فحق له أن يدعوه ويسأله 
مما يستغىن عنه ألوامر دنياه وأخراه عاجله وآجله، وطلب الثبات 

 والدوام عليه مع االستقامة واهللا أعلم.
بين ابن عاشور بأن صراط الذين أنعمت عليهم بدل وعطف ويليه 

من اآلية قبلها، وكذلك للتوكيد املعنوي وكالتوكيد اللفظي، لتقرير 
هذا الصراط وحتقيق مفهومه يف نفوس عباد اهللا املؤمنني والتحقيق هنا 
عنده عطف البيان اسم لنوع من البدل وهو البدل املطابق وهو الذي 

حد من النحاة على التفريق املعنوي بينهما وال شاهدا يعني مل يفصح أ
املصري إىل أحدمها دون اآلخر، مث نقل ابن عاشور عن فائدة البدل عند 

 ٣٨صاحب الكشاف، بأن فائدة التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير.
وما يراد املنعم عليهم عنده الذين إفاضة النعم الكثرية الكاملة 

ل يدل على متام املناسبة بني املنعم عليهم واملهديني، أي عليهم، فاإلبدا
إبدال صراط الذين من الصراط املستقيم فيكون معىن البديع وهو أن 

                                                             
ذا من فائدة نظم القرآن وأسلوبه الذي أنزل به رب العاملني، العليم احلكيم الرحيم، بتكرار اآليات واعلم بأن ه .١٩٢، نفس املرجع٣٨

ات نظمه اخلاص به، ومناسبتها بعضها ببعض بالعبارات البليغة املؤثرة يف القلوب،  احملركة للشعور، النافية للسآمة وامللل من املواظبة على تالوا بنغم
، (بريوت: مؤسسة عز الوحي احملمديمعجزة من معجزات القرآن من ناحية بالغته وأساليبه واتساق آياته. حممد رشيد رضا، فرأت الباحثة أن هذه 

  .١٧٢)، ١٤٠٦ الدين،
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اهلداية نعمة واملنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إىل الصراط 
 ٣٩املستقيم.

ويف هذه اآلية ظهرت املناسبة إذ رأت الباحثة من فن االلتفات من 
الغيبة إىل لفظ اخلطاب، ومن لفظ اخلطاب إىل لفظ الغيبة، ومما لفظ 

جدير باملالحظة يف هذا الصدد عن بيان ابن أثري قد استشهد لاللتفات 
يف جمال الضمائر قوله تعاىل: ((صراط الذين أنعمت عليهم...إخل)) 
إشارة على أن يف اآلية الكرمية انتقاال من اخلطاب يف (أنعمت) إىل 

(غري املغضوب) ضمري غيبة يعود على املوىل عز وجل حىت  الغيبة يف
يصح القول بالعدول عن ضمري اخلطاب إليه، والذي رآه أن جمال 
االلتفات يف هذه اآلية الكرمية هو ((اإلسناد)) حيث اسند فعل النعمة 
إىل ضمري اخلطاب العائد على املوىل سبحانه وتعاىل يف التعبري األول، مث 

 ٤٠سناد يف التعيرب الثاين.عدل عن ذلك اإل
والغرض األمسى من هذا الفن، فن االلتفات هو التطرية لنشاط 
الذهن كما جرى يف أساليبهم، وألنه ملا أثىن على اهللا تعاىل مبا هو أهل 
له لكونه ربا ذا الصفات العظيمة، جاز للعبد أن يطلب املعونة منه مما 

ن مهد لذلك مبا يربر رجا ألنه عظيم الرجاء وعون الضعفاء بعد أ
املطالبة وهو اهللا تعاىل خليق باالستجابة، ولإلشعار بأن أوىل ما يلجأ 
إليه العباد لطلب ما حيتاجون إليه هو عبادته تعاىل واالعتراف له 

                                                             
 .١٩٤التحرير...،  تفسريحممد الطاهر ابن عاشور،  ٣٩
 .٢٣، )١٩٩٨، (القاهرة: دار الفكر العريب، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنيةحسن طبل،  ٤٠
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بصفات األلوهية البالغة، وقال: (صراط الذين أنعمت عليهم) وعقب 
وب عليهم) فزوي تصريح اخلطاب ملا ذكر النعمة، مث قال: (غري املغض

مث جميء قوله تعاىل ( وال  ٤١لفظ الغضب عنه حتننا ولطفا عليهم.
الضالني) يف مرتلة العطف، فإمنا عطف بالضالني على املغضوب 

 ٤٢عليهم.
وانطالقا مما سبق البيان أن املناسبة يف هذه اآلية عند ابن عاشور، 

ا بعد التمهيد لبيان املقصود من الطلب كما يف اآلية قبلها، والطلب هن
واملناجاة أمام اهللا تعاىل لبساط اإلجابة، لتكون وسيلة للنجاة يف 
الدارين، بطلب اهلدى كما من اهللا تعاىل على املنعم، وتعوذا من أحوال 

 املغضوب عليهم والضالني.
 امتةخ

سورة الفاحتة قد  نّإ تلخيصا مما سبق البيان، ميكن القول
ا، وقد تناسبت بني ألفاظها يف آية ا من بني آياتسقت اتساقا تاما

واحدة وبني فواصل اآلي وخوامتها، البسملة هلا مناسبة وطيدة جبميع 
شمل الثناء كالتمهيد ي ، مث إتيان احلمدلة بعد البسملة،ور القرآنيةالس

على اهللا تعاىل لوصفه جبميع الثنايا واحملامد مرته عن مجيع النقائص، 
بارى مستحق احلمد ال شريك الباإلهلية، ألنه وإثبات توحيد اهللا تفرده 

                                                             
 .٣٢. )١٩٩٩األول، (بريوت: دار ابن كثري،  :، اجلزءإعراب القرآن الكرمي وبيانهحميي الدين الدرويش،  ٤١
 .٥٤.، معاين القرآن..، أبو إسحاق إبراهيم بن السري ٤٢
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له، مث تناسب باآلية بعدها ببيان رمحنه ورحيمه بتكرار صفته تأكيدا 
 بأن رمحته عامة ورحيمه خاصة. 

والرمحن الرحيم متسقان يف اللفظ ويف الصورة، صورة نعم اهللا 
عدها تعاىل من رمحته، فالرحيم لن يمن إال للمؤمنني، مث اتسقت باآلية ب

إشارة إىل أنه ويل التصرف يف الدنيا واآلخرة، وإلثبات يوم البعث 
واجلزاء عقب ذكر تلك الصفتان ختويفا للعباد بيوم املعاد واحلساب، مث 
اتسقت باآلية بعدها بتقدمي العبادة على االستعانة ألن العبادة تقرب 

   .املخلوق للخالق وأما االستعانة نفع للمخلوق
وضعت يف األول لكونه فاحتة الكتاب وأم  فسورة الفاحتة

القرآن، هذه السورة قصرية، ولكن مشتملة على مقاصد القرآن، فيها 
الثناء للحمد، وبيان التوحيد إلثبات تفرده باإلهلية وإثبات البعث 
واجلزاء، واألوامر والنواهي والوعد والوعيد وهذه كلها من مقاصد 

واضحا شامال بوجوه املناسبات بني  االقرآن، وقد بني ابن عاشور بيان
ا وبني السور األخرى يف القرآن، وهذا ما تيسر للباحثة كتابتها، آيا

فما كان فيه صوابا فمن عند اهللا تعاىل فما كان فيه خطأ فتستغفر 
 []الباحثة إىل اهللا تعاىل واهللا أعلم بالصواب.

 املراجع
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. لسعادات جمد الدين ابنمبارك بن حممد الشيباين اجلزري أيب ا األثري،
مكة: جامعة أم  ،الثاين :اجلزء ،البديع يف علم العربية .١٤٢٠
 القرى.

. املفردات يف غريب القرآن. د.ت. اإلمام الراغب ،األصفهاين
 بريوت: دار املعرفة.

 ،األول :اجلزء ،تفسري البحر احمليط .١٩٩٣. أبوحيان األندلوسي،
 بريوت: دار الكتب العلمية. 

الوجوه والنظائر يف القرآن  .٢٠٠٦. مقاتل بن سليمان ي،الباخ
 دمشق: مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث.. الكرمي

: اجلزء ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .د.ت .عمر البقاعي،
 القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي. ،األول

سور الربهان يف تناسب  .١٤٢٨. أمحد بن إبراهيم بن الزبري ،الثقايف
 سعودي: دار ابن اجلوزي.. القرآن

التفسري واملفسرون يف  .٢٠٠٧. عبد الغفور حممود مصطفى جعفر،
 القاهرة: دار السالم.. ثوبه اجلديد

. املعجم الوسيط .٢٠٠٤. مجهورية مصر العربية جممع اللغة العربية
 مصر: مكتبة الشروق الدولية.
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 :اجلزء، كرمي وبيانهإعراب القرآن ال. ١٩٩٩. حميي الدين الدرويش،
 .بريوت: دار ابن كثري ،األول

تفسري . ٢٠٠٠. عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي،
 جيزة: مؤسسة قرطبة.. ، الد الرابع عشرالقرآن العظيم

بريوت:  ،األول :اجلزء ،مفاتيح الغيب. ١٩٨١ .الدين فخر الرازي،
 .دار الفكر

التجديد يف التفسري نظرة يف املفهوم  د.ت.. عثمان أمحد عبد الرمحن،
 الكويت: املطبعة العصرية.. والضوابط

بريوت: . الوحي احملمدي ثبوت النبوة بالقرآن. ١٤٠٦ .رشيد رضا،
 مؤسسة عز الدين للطباعة. 

 بريوت: مؤسسة عز الدين. . الوحي احملمدي .١٤٠٦. ______
 قاهرة: دار املنار.ال ،األول :اجلزء ،تفسري املنار. ١٩٤٧ .______
الربهان يف علوم  .١٩٨٤. بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي،

 القاهرة: مكتبة دار التراث. ،األول :اجلزء ،القرآن
 ،القرآن وإعرابه ينمعا. ١٩٨٨. أبو إسحاق إبراهيم بن السري،

 بريوت: عامل الكتب. ،األول :اجلزء
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اإلتقان يف  .٢٠٠٨. كرجالل الدين عبد الرمحن بن أيب ب السيوطي،
 بريوت: دار الكتب العلمية.. ، الد الثاينعلوم القرآن

بريوت: دار . تناسق الدرر يف تناسب السور. ١٩٨٦. ______
 الكتب العلمية.

التفسري البياين  .١٩٦٢. عائشة بنت عبد الرمحن بنت الشاطئ،
 القاهرة: دار املعارف. ،الثاين :اجلزء ،للقرآن الكرمي

الكايف يف علوم  .١٩٩٣. علي العاكوب وعلي سعد عيسى وى،الشتي
سكندرية: اجلامعة اإل. البالغة العربية املعاين، البيان، البديع

 املفتوحة.
القاهرة: . أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية .١٩٩٨. حسن طبل،

 دار الفكر العريب.
 :جلزءا ،التحرير والتنوير تفسري .١٩٨٤. حممد الطاهر بن عاشور،

 تونس: الدار التونيسية للنشر. ،األول
الرياض: منشورات . مباحث يف علوم القرآن .١٩٩٠. مناع القطان،

 العصر احلديث.
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املناسبات وأثرها يف تفسري  .٢٠٠٨. أمحد بن حممد بن قاسم مذكور،
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، من خالل سورة الفاحتة 

 معة أم القرى.مكة: جا. والبقرة وآل عمران
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