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 ادلهخص : 

اكؿ إثبات كجو جديد مف كجكه إعجاز القرآف ، كىك كجو البالغة ىذا البحث يح
المتكلدة مف تضاـ كترابط اآليات ذات المكضكع الكاحد عند ترتيبيا عمى حسب 
كركد سكرىا في المصحؼ ، كتكمف أىميتو فيما سبؽ ، كفي تدبره لمجمكعة مف 

االىتداء ، بناء اآليات التي ترتبط بمكضكع العقيدة ، مما يجعمو سببان مف أسباب 
عمى ما يستنبطو مف أسرار بالغية معجزة يغفؿ عنيا الكثيركف ، فيؤدم بذلؾ دكران 
في خدمة المجتمع ، كىداية األمة اإلسالمية ، كييدؼ إلى الكشؼ عف كجو مف 
كجكه إعجاز القرآف مف خالؿ بياف بالغة تكالي آيات بسط الرزؽ كقدره في السياؽ 

لى  القرآني ، كما ييدؼ إلى بياف خصائص السكر التي كردت فييا تمؾ اآليات ، كا 
بياف بالغة مكقع كؿ آية مف آيات البسط كالقدر في سياؽ سكرتيا  كمدل ارتباطيا 
بالمقصكد األعظـ لمسكرة ، كما ييدؼ إلى بياف األسرار البالغية الختالؼ الصياغة 

سة منيجان تحميميان بيف آيات بسط الرزؽ . كقد كاف المنيج المتبع في ىذه الدرا
بالغيان ، يعمد إلى تممس العالئؽ كالكشائج كاألكاصر التي تربط اآلية بما قبميا ، 
كبما بعدىا ، كتربطيا بمقصكد السكرة التي كردت فييا ، كمف ثـ استنباط األسرار 
كراء اختالؼ البناء نظران الختالؼ المعاني ، خمكصان إلى المكازنة بيف اآليات 

 مدل مالءمة صياغة كبناء كؿ آية لسكرتيا . لمكقكؼ عمى
 البياف ، الرزؽ ، البسط ، القرآف ، اآليات . ،األسرار :  انكهًبد ادلفتبحيخ
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Abstract : 

This is rhetorical research studies a new aspect of koranic 

inimitability .this aspect derives from The rhetorical relations 

between the verses which handle the same subject matters 

when arranged according to their sequence in the Holy 

Koran . the importance of this research does not lie only in 

what is mentioned before , but also in its contemplation of 

some verses which are related to the idea of bbelief . 

therefore, it is a kind of guidance dueto the inimitable 

rhetorical significances it comes up with , and which are 

overlookedby many people thus , it plays a role in the 

guidance of the Islamic world . The research aims at 

expressing koranic inimitability through studying The 

succession of the verses which handle extending and 

restricting provision. it also aims at explaining the 

characteristics of the suras where these verses are mentioned 

. in addition , it explains the rhetorical significance of the 

position of each verse hn relation to the purpose of its sura . it 

also aims at indicating the rhetorical significance of the 

different structures of the verses which describe extending 

provision . The research depends on an analytical rhetorical 

approach , it studies each  verse in relation to what precedes 

and what follows it on one hand , and the purpose of the sura 

where this verse is mentioned on the other . in this way , the 
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significance of the structures differ according to the 

meanings of the verses . Thus , this approach shows the 

extent to which the structure of each verse is suitable for its 

sura .  

Keywords : Significances , Expression , provision , Extending 

, Koran , Serses 
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 ادلقذيخ
ػػٍف يىشىػػاءي ًمػػٍف ًعبىػػاًدًه  الحمػػد ا القائػػؿ فػػي كتابػػو العزيػػز: المطػػوي يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى

ًمػػيـه  العنكبػػكت:  يىٍقػػًدري لىػػوي ًإفط المطػػوى ًبكيػػَؿ شىػػٍيءو عى (، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى النبػػي ِٔكى
بده ربطو الػرزاؽ الكريـ، كعمى آلو كصحبو كتابعييـ بإحساف إلى يـك الديف، ما سأؿ ع

 ذا القكة المتيف، كبعد، 
فإف مف فضؿ اا عمى عبده كبسطو عميو نعمو متتاليةن بال انقطاع، أف يسطر  

لو صحبة كتابو المعجز تدبران كتأمالن، فقد حباني اا بيػذا الفضػؿ فػي بعػض بحػكثي 
كاحػد  السابقة، حيث تناكلت بعض آيات القرآف الكػريـ التػي عينيػت بمعالجػة مكضػكع

بالدراسػػة كالتحميػػؿ، ككػػاف ممػػا انتييػػت إليػػو فػػي ذاؾ البحػػث أف كجػػكه إعجػػاز القػػرآف 
غيػػر متناىيػػة، كبتكػػرار تأمػػؿ كتػػدبر آيػػات القػػرآف اسػػترعى انتبػػاىي كجػػو مػػف كجػػكه 
اإلعجاز، كىك ما نجده مػف التتػابع المنطقػي العجيػب، كاالرتبػاط الكثيػؽ بػيف اآليػات 

، فيـ يمكف أف ما أيًخذ في االعتبار ترتيب سكر القرآفالتي تضـ مكضكعان كاحدان، إذا 
 .نسميو بالبالغة المكضكعية

كلذا فإنني عمدت إلى جميع اآليات التي عنيت بإثبات حقيقة أف بسط الرزؽ  
كقدره مرده إلى مشػيئة اا، بشػرط أف تشػتمؿ اآليػة عمػى جممػة: يبسػط الػرزؽ لمػف 

العقيػػدة، فالنػػاس بػػيف بطػػر، كقنػػكط إزاء يشػػاء كيقػػدر، كذلػػؾ الرتبػػاط ىػػذه الحقيقػػة ب
تفاكت األرزاؽ، كلك أنيـ تدبركا اآليات الكاردات في ىذا المكضػكع لىقىًنعيػكا بمػا قسػمو 

كىػػك  اا، كمػػف أجػػؿ ىػػذا كسػػابقو مػػف إثبػػات ىػػذا الكجػػو مػػف كجػػكه إعجػػاز القػػرآف، 
 : كاف ىذا البحث بعنكافالبالغة المكضكعية،

 ( ثسط انزسق وقذرِ يف انقزآٌيٍ أسزار انجيبٌ يف آيبد  )
كىػػك ييػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف كجػػو مػػف كجػػكه إعجػػاز القػػرآف مػػف خػػالؿ بيػػاف  

بالغػػة تػػكالي آيػػات بسػػط الػػرزؽ كقػػدره فػػي السػػياؽ القرآنػػي، كمػػا ييػػدؼ إلػػى بيػػاف 
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لػى بيػاف بالغػة مكقػع كػؿ آيػة مػف  خصائص السكر التي كردت فييا تمػؾ اآليػات، كا 
كرتيا، كمػدل ارتباطيػا بالمقصػكد األعظػـ لمسػكرة، آيات البسط كالقدر فػي سػياؽ سػ

 كما ييدؼ إلى بياف األسرار البالغية الختالؼ الصياغة بيف آيات بسط الرزؽ.
 وذلذا فإٌ انجحث يُشغم ثبإلجبثخ عٍ األسئهخ اآلتيخ:

 ىؿ في تكالي آيات بسط الرزؽ كقدره في السياؽ القرآني بالغة؟
 ات بسط الرزؽ كقدره؟ ما خصائص السكر التي كردت فييا آي

 ما مدل ارتباط آيات بسط الرزؽ في القرآف بعضيا ببعض؟
 ما بالغة مكقع كؿ آية مف آيات البسط في سياؽ سكرتيا؟
 ما مدل ارتباط آيات البسط بمقصكد السكر التي ترد فييا؟

 لماذا اختمفت الصياغة بيف آيات البسط؟
ياغة بػػيف آيػػات بسػػط الػػرزؽ مػػا األسػػرار البالغيػػة الكامنػػة كراء اخػػتالؼ الصػػ

 كقدره في القرآف؟
كقػػد كػػاف المػػنيج المتبػػع فػػي ىػػذه الدراسػػة منيجػػان تحميميػػان بالغيػػان، يعمػػد إلػػى 
تممس العالئؽ كالكشائج كاألكاصر التي تربط اآلية بما قبميػا، كبمػا بعػدىا، كتربطيػا 

لبناء نظػران بمقصكد السكرة التي كردت فييا، كمف ثـ استنباط األسرار كراء اختالؼ ا
الخػػتالؼ المعػػاني، خمكصػػان إلػػى المكازنػػة بػػيف اآليػػات لمكقػػكؼ عمػػى مػػدل مالءمػػة 

 صياغة كبناء كؿ آية لسكرتيا. 
كقد جػاء البحػث فػي مقدمػة، كأربعػة مباحػث، كخاتمػة، كثبػت بػأىـ المصػادر  

 كالمراجع.
فقػػد ذكػػرت فييػػا أسػػباب اختيػػار المكضػػكع كأىميتػػو كأىدافػػو : أيااب ادلقذيااخ 

 يج المتبع في دراستو ككيفية تقسيمو.كالمن
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فػي  بسط الرزؽ كقدره  بالغة تكالي آيات  : وأيب ادلجحث األول فجبء ثعُىاٌ
 السياؽ القرآني. 

في السكر  بسط الرزؽ كقدره سر كركد آيات  : وجبء ادلجحث انثبَي ثعُىاٌ
 المكية فقط.

سػط الػرزؽ ببالغػة مكقػع كػؿ آيػة مػف آيػات :  وجبء ادلجحث انثبنث ثعُىاٌ
 في سياؽ سكرتيا. كقدره 

مػف األسػرار البالغيػة الخػتالؼ الصػياغة بػيف :  وجبء ادلجحث انزاثع ثعُىاٌ
 .بسط الرزؽ كقدره  في القرآف  آيات

 
 
 أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة. : ثى جبءد اخلبمتخ يتضًُخ

 كختـ البحث بثبت ألىـ مصادره كمراجعو.  
أخمصػت فيػو النيػة، فػإف كنػت مكفقػان فمػف اا كبفضػمو، كأخيران، فيػذا جيػدم، 

ف كنت غيػر ذلػؾ فحسػبي أننػي حاكلػت، كمػا ضػننت بجيػد، كاا مػف كراء القصػد  كا 
 كىك نعـ المكلى كنعـ النصير. 
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 ادلجحث األول
 يف انسيبق انقزآَي وقذرِ  ثالغخ تىايل آيبد ثسط انزسق

آياتػػو التػػي تػػدكر حػػكؿ إف مػػف عجيػػب أمػػر القػػرآف أنػػؾ إذا عمػػدت إلػػى بعػػض 
مكضػكع كاحػػد، كتتنػاكؿ قضػػيةن بعينيػا، كقمػػت بضػػـ بعضػيا إلػػى بعػض عمػػى حسػػب 
تسمسميا في السياؽ القرآني، ثػـ نظػرت فػي أكليػا كأكسػطيا كآخرىػا كجػدت تسمسػال 
منطقيان عجيبا ككأف ىذه اآليات قد صيغت عمى ىذا النحك مػف أكؿ أمرىػا، كلػـ تكػف 

مػؿ المتكلػد مػف ضػـ بعضػيا إلػى بعػض، جػزءان أصػيال كؿ كحػدة مػف ىػذا الكػؿ المتكا
يضطمع بدكر بالغ األىميػة فػي سػياؽ سػكرة مػف سػكر القػرآف، كذاؾ لػكف آخػر مػف 

 ألكاف البالغة كاإلعجاز. 
كىذا التسمسؿ المنطقي العجيب النػاجـ عػف سػمؾ تمػؾ المجمكعػة مػف اآليػات  

ة عمػى جممػة يبسػط ذات المكضكع الكاحد في سمؾ متصؿ نجده فػي اآليػات المشػتمم
الرزؽ، حيػث تصػاغ اآليػات صػياغة تتسػؽ مػع قكاعػد عػرض المكضػكع فتبػدأ بػذكر 
القضػػية مرسػػمةن بػػدكف تككيػػد، مراعػػاةن لحػػاؿ المخاطػػب الػػذم يفتػػرض فيػػو أف يكػػكف 
جػػاىال بػػالحكـ، كخػػالي الػػذىف عنػػو، فيمػػا يسػػميو البالغيػػكف بالضػػرب االبتػػدائي مػػف 

 أضرب الخبر.
            يػػػة كردت فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ مشػػػتممة عمػػػى إثبػػػات كيتجمػػػى ىػػػذا فػػػي أكؿ آ 

      بسػػػط الػػػرزؽ كقػػػدره ا عػػػز كجػػػؿ، كذلػػػؾ فػػػي سػػػكرة الرعػػػد فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: المطػػػوي 
يىػاةي الػدٍُّنيىا ًفػي اآٍلًخػرىًة إً  مىا اٍلحى يىاًة الدٍُّنيىا كى كا ًباٍلحى فىًرحي يىٍقًدري كى  الط يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى

تىاعه    (ِٔمى
 ىذا إذا ما تغافمنا عف ككف اسمية الجممة مف المؤكدات. 

ثـ تأتي اآلية الثانية المشػتممة عمػى الجممػة نفسػيا فػي سػكرة اإلسػراء، كلكػف 
في ىذه المرة تعاد القضية مؤكدةن، ككأنيا جكبيت بالرفض أك اإلنكار أك التردد عمى 
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بط  يىٍقًدري ًإنطوي كىافى ًبًعبىػاًدًه أحسف األحكاؿ، فيقكؿ تعالى: ًإفط رى ؾى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى
ًبيرنا بىًصيرنا   (َّخى

فنجد العبارة نفسيا مع اختالؼ في افتتاح اآليػة كختاميػا، ممػا سػيتعرض لػو  
 البحث الحقان. 

ٍت مف المؤكدات ما خمػت منػو سػابقتيا   كى كالذم يعنينا اآلف أف ىذه اآلية قد حى
 افتراض مجابيتيا بالشؾ أك اإلنكار. عمى

ثػػػـ تػػػأتي اآليػػػة الثالثػػػة فػػػي سػػػكرة القصػػػص مؤكػػػدةن أيضػػػان، كلكػػػف فييػػػا مػػػف  
اإلضافات ما يدؿ عمى أف بعض عبػاد اا قػد أقػركا بيػذه الحقيقػة كآمنػكا بيػا بعػدما 
بػػدا ليػػـ مػػف التنكيػػؿ بمػػف أنكرىػػا، كقػػد اشػػتممت ىػػذه اآليػػة أيضػػان عمػػى زيػػادة الجػػار 

ٍيكىػأىفط  ر مفكالمجرك  نطػٍكا مىكىانىػوي ًبػاأٍلىٍمًس يىقيكليػكفى كى عباده( قاؿ تعالى: كىأىٍصبىحى الطًذيفى تىمى
سىػػؼى ًبنىػػا  مىٍينىػػا لىخى ػػفط المطػػوي عى يىٍقػػًدري لىػػٍكالى أىٍف مى ػػٍف يىشىػػاءي ًمػػٍف ًعبىػػاًدًه كى المطػػوى يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى

ٍيكىأىنطوي الى ييٍفًمحي اٍلكىاًفري   (ِٖكفى  كى
كمػػا اشػػتممت عمػػى أسػػمكب كيكػػأف، كسػػيأتي بيػػاف األسػػرار البالغيػػة الخػػتالؼ  

 الصياغة الحقان.
كالميػػـ أف اآليػػات قػػد ارتقػػت مػػف مجػػرد عػػرض القضػػية مرسػػمةن إلػػى عرضػػيا 
مؤكدةن، إلى إقرار بعض العباد بيا، كحكاية القرآف لقكليـ، كصياغتيـ المتفػردة ليػذه 

ٍيكىأىفط المط  . القضية كى يىٍقًدري  وى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى
ثـ تأتي اآلية الرابعة في سكرة العنكبكت مرددة القضية التي صيغت فػي اآليػة 
األكلى في سػكرة الرعػد، مػع إقرارىػا لزيػادة الجػار كالمجػركر مف عبػاده( الػذم حكػاه 

ضافت اآلية الرابعة جاران كمجركران آخػر القرآف عف القـك الذيف أقركا بيذه الحقيقة، كأ
لـ يسبؽ لو ذكر، كىػك قكلػو  لػو( بعػد الفعؿ يقػدر( يقػكؿ تعػالى: المطػوي يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى 

ًميـه   يىٍقًدري لىوي ًإفط المطوى ًبكيَؿ شىٍيءو عى  (ًِٔلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى
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دل فػي نفػكس المتمقػيف، ككأف ىذه اآلية تعيد القضية بعػد أف كجػدت ليػا صػ 
ًقػَريفى بالعبكديػة ا عػز كجػؿ، كلكػنيـ لػـ يفطنػكا إلػى أف  كا بيػا كرددكىػا، مي حيث أقرُّ
تقػػدير الػػرزؽ ربمػػا يكػػكف نعمػػةن، كمػػا يكػػكف البسػػط منػػةن مػػف اا كفضػػالن، كلػػذا فقػػد 
ًتمىت بإثبات عمـ اا . جاءت اآلية بزيادة الجار كالمجركر  لو( بعد الفعؿ  يقدر(، كخي

 بكؿ شيء ميؤىكطدان.
ثـ تأتي اآلية الخامسة في سكرة الػرـك مفتتحػةن بالسػؤاؿ عػف رؤيػتيـ لتحقػؽ  

فػي الكاقػع المشػاىد، أك الكاقػع المػركم  -قضػية بسػط الػرزؽ كقػدره  -ىذه القضػية
عبر العصكر، ككأف ىذا السؤاؿ يحيؿ المخاطب إلى قصة قاركف مع قكمو، كما بدر 

لقضية كآمف بيا بعػدما رأل مػا حػؿ بقػاركف ككػأف النػاس قػد مف الفريؽ الذم أقر با
غفمكا عف تمػؾ العبػرة، فأعيػدت ليػـ القضػية مفتتحػة بالسػؤاؿ، كمختتمػة ببيػاف أنيػا 
ٍكا أىفط المطػوى يىٍبسيػػطي  ـٍ يىػرى لىػػ مػف اآليػات التػي تحمػػؿ النػاس عمػى اإليمػػاف، قػاؿ تعػالى:  أىكى

يىٍقًدري ًإفط  يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكف  الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى  (ًّٕفي ذىًلؾى آلى
كتأتي بعد ذلؾ في سياؽ القرآف اآليتػاف السادسػة كالسػابعة فػي سػكرة كاحػدة  

‘ كىػػػي سػػػكرة سػػػبأ، تتفقػػػاف فػػػي افتتاحيمػػػا بفعػػػؿ األمػػػر  قػػػؿ( المكجػػػو إلػػػى النبػػػي 
ات كتختمفاف في أف األكلى جاءت قضية بسط الرزؽ كقدره فييا مػكجزةن بػدكف الزيػاد

الػػكاردة فػػي سػػكرتي القصػػص كالعنكبػػكت  مػػف عبػػاده(، ك  لػػو(، كختمػػت بنفػػي العمػػـ 
قكلػو:               عف أكثر الناس، بينما جاءت اآلية الثانية مشػتممة عمػى زيػادة 

( كمختتمػةن بكػكف اا ىػك خيػر الػرازقيف،   مف عباده(، كقكلو:  لو( بعػد الفعػؿ  يىٍقػًدري
بَ  لىًكػفط أىٍكثىػرى النطػاًس الى يىٍعمىميػكفى قاؿ تعالى: قيٍؿ ًإفط رى يىٍقػًدري كى ي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىػاءي كى

 ّٔ) 
مىا أىٍنفىٍقػتيـٍ ًمػٍف شىػٍيءو  يىٍقًدري لىوي كى َبي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى قيٍؿ ًإفط رى

ٍيري الرطاًزًقيفى   ( ّٗ  فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى
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كىكػػذا نػػرل أف القضػػية كممػػا أعيػػدت أضػػيؼ إلييػػا شػػيء جديػػد يحػػث عمػػى  
 اإليماف بيا، أك يعمؿ النصراؼ الناس عنيا. 

ثـ تأتي آية ثامنة في سكرة الزمر تذكر القضية نفسيا مفتتحػةن بالسػؤاؿ عػف  
لىـٍ  يىٍعمىميػكا  العمـ بيا، كميختتمةن بالحكـ بككنيا مف اآليات لقـك يؤمنكف يقكؿ تعالى: أىكى

يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكف  يىٍقًدري ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى  (ِٓأىفط المطوى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى
ككاف مف الطبعي أف تتمك ىذه اآلية اآليات السابقات، حيث يحيؿ السؤاؿ فػي  

ى اإليمػاف، أكليا عمى ما سبؽ كيؤكد ختاميا أف ىذه القضية مػف اآليػات الداعيػة إلػ
 كالدالة عميو.

ثػػـ يػػأتي ختػػاـ حػػديث القػػرآف عػػف بسػػط الػػرزؽ كقػػدره فػػي آيتػػيف فػػي سػػكرة  
الشكرل كىما اآليتاف التاسعة كالعاشػرة فػي تسمسػؿ حػديث القػرآف عػف ىػذه القضػية 
مكظفػػان جممػػة يبسػػط الػػرزؽ فييػػا جميعػػان إال اآليػػة األخيػػرة فقػػد صػػار الفعػػؿ المضػػارع 

 شعران بختاـ الحديث. ماضيان في سياؽ شرطي، م
يىٍقػًدري ًإنطػوي  ػٍف يىشىػاءي كى قاؿ تعػالى: لىػوي مىقىاًليػدي السطػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى

ًميـه    (ًُِبكيَؿ شىٍيءو عى
لىًكٍف يينىَزؿي بً   لىٍك بىسىطى المطوي الَرٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض كى قىدىرو مىا كقاؿ تعالى: كى

ًبيره بىًصيره    (ِٕيىشىاءي ًإنطوي ًبًعبىاًدًه خى
فجاءت اآلية األخيرة تعميالن لعدـ بسط الرزؽ لجميع العباد، فكانت خيػر ختػاـ  

ليذا الحديث، فيككف حديث القرآف عف قضية بسط الرزؽ كقدره قد جمع بػيف حسػف 
 ابتداء كبراعة استيالؿ، كحسف ختاـ. 

أجـز بأننػا لػك حاكلنػا أف نرتػب ىػذه اآليػات ترتيبػان آخػر غيػر كبعد، فإني أكاد  
الذم كرد في السياؽ القرآني، ألفسدنا تسمسؿ المعاني، كفرقنا بينيػا تفريقػان ال يمتػئـ 
بو شمميا أبدان، كذلؾ لبنػاء بعضػيا عمػى بعػض، كإلحالػة بعضػيا إلػى بعػض، كًلنمػك 
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، كإلزالػة بعضػيا لشػبيات تثيرىػا المعنى في آية الحقة بعدما كاف جنينان فػي سػابقتيا
بعضيا، كلتضمف بعضيا إجابات ألسئمة أثارتو سابقاتيا، كلمراعاتيا لطبيعػة الػنفس 
البشػرية التػػي تتمقػػى األمػػر بشػيء مػػف الريبػػة، ثػػـ تػذعف لػػو إف أقيمػػت عميػػو األدلػػة 

دىٍتو الشكاىد كالبراىيف، كقػد تعانػد كتنكػر ًليىػكنل ، كغيػر ذلػؾ مػف األحػكاؿ  التػي كىعىضط
تطرأ عمى المتمقي، كالتي نراىا قد ركعيػت فػي تسمسػؿ آيػات بسػط الػرزؽ كقػدره فػي 

 السياؽ القرآني.
كىػػذا التسمسػػؿ المنطقػػي الػػكارد فػػي اآليػػات التػػي تعػػالج مكضػػكعان كاحػػدان، ممػػا  

يشيد بأف ترتيب السكر في المصحؼ قد كػاف بتكقيػؼ، كلػـ يكػف باجتيػاد الصػحابة 
  .(ُ كما ذىب إليو البعض

ف تكرار أصؿ المعنى مع اختالؼ الصياغة اختالفان يسيرا قد كػاف مػف كجػكه   كا 
عجػػازه كمػػا ذكػػر ذلػػؾ الرافعػػي حيػػث قػػاؿ:  كىينػػا معنػػى دقيػػؽ فػػي  بالغػػة القػػرآف كا 
التحدم، ما نظف العرب إال كقد بمغكا منو عجبان: كىك التكرار الذم يجػيء فػي بعػض 

لمعنػى كاحػد فػي العبػارات المختمفػػة، آيػات القػرآف، فتختمػؼ فػي طػرؽ األداء كأصػػؿ ا
كالذم يككف في بعض قىصىصو لتككيد الزجر كالكعيد كبسط المكعظة كتثبيػت الحجػة 
كنحكىا، أك في بعض عباراتو لتحقيؽ النعمة كترديد المنػة كالتػذكير بػالنعـ كاقتضػاء 

 شكره، إلى ما يككف مف ىذا الباب؛ كىك مذىب لمعرب معركؼ...

                                           

                ُ( ينظػػػػػر البرىػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػكـ القػػػػػرآف لمزركشػػػػػي، تحػػػػػػ محمػػػػػد أبػػػػػك الفضػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ، جػػػػػػ ُ 
ىػػػػػ، ُّٕٔ، ُ، دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة عيسػػػػى البػػػػابي الحمبػػػػي كشػػػػركاه، ط ِٕٓص 

مىٍيػًو ـ، كصكرتو دار المعرفة بيركت لبنإُٓٗ ػا ىيػكى عى مىػى مى ًر عى ف كجاء فيو: كىأىمطا تىٍرًتيبي السُّكى
ػٍؿ  ـى أىٍك مػف فعػؿ الصػحابة أك ييفىصط ػمط سى مىٍيًو كى مطى المطوي عى اآٍلفى فىاٍختيًمؼى ىىٍؿ ىيكى تىٍكًقيؼه ًمفى النطًبَي صى

. ثىةي أىٍقكىاؿو  ًفي ذىًلؾى ثىالى



 

  

 

 
 ات بسط الرزؽ كقدره في القرآفآي في مف أسرار البياف

 

َُّْ 

 التكرار( عمى بعض الممحدة كأشباىيـ كمف ال نىفىاذ ليػـ  كقد خفي ىذا المعنى
فػػي أسػػرار العربيػػة كمقاصػػد الخطػػاب كالتػػأتي بالسياسػػة البيانيػػة إلػػى ىػػذه المقاصػػد، 
فزعمكا بو المزاعـ السخيفة كأحالكه إلى النقص كالكىف، كقالكا إف ىذا التكرار ضعؼ 

بمػغ كأسػرل عػف الفصػحاء كػاف أركعى كأ -أخػزاىـ اا  -كضيؽ مف قكة كسعة، كىك 
  .(ُ  مف أىؿ المغة كالمتصرفيف فييا(

كحقيقة أف اا ىك الذم يبسط الرزؽ كيقدره مف الحقائؽ المتعمقػة بقػدرة اا  
عجػازه  المطمقة كبالداللػة عمػى كحدانيتػو سػبحانو، كلػذا فقػد اقتضػت بالغػة القػرآف كا 

ليػػذه النعمػػة، كغرسػػيا فػػي تصػػريؼ القػػكؿ فػػي ىػػذه الحقيقػػة تصػػريفان تأكيػػدا كتثبيتػػان 
 نفكس العباد، كاقتالع ما قد يعاندىا مف القمكب كالعقكؿ.

                                           

كما بعدىا بتصرؼ، دار الكتاب العربي  ُّْة لمرافعي ص ( ينظر إعجاز القرآف كالبالغة النبكيُ 
 ـ. ََِٓىػ، ُِْٓ، ٖبيركت، ط 
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 ادلجحث انثبَي
 سز ورود آيبد ثسط انزسق

 يف انسىر ادلكيخ فقطوقذرِ 
كردت آيات بسػط الػرزؽ فػي القػرآف الكػريـ فػي ثمػاني سػكر ىػي عمػى ترتيػب 

، كسػػبأ كالزمػػر، السػػياؽ القرآنػػي : الرعػػد، كاإلسػػراء، كالقصػػص كالعنكبػػكت،  كالػػرـك
 كالشكرل.

إال سػكرة الرعػد فمختمػؼ  (ُ ككؿ ىذه السكر مف السكر المكية باتفػاؽ العممػاء
 . (ِ في مكيتيا كمدنيتيا كالراجح ككنيا مكية

كعمى ىذا فإف جميع السكر التي اشتممت عمى آيات بسػط الػرزؽ تكػكف مػف  
إلسػراء، كاليجػرة إلػى المدينػة السكر المكية، بؿ مف أكاخر ما نزؿ بمكة بيف حادثة ا

ذا عرفنػػا أف مػػف أىػػـ خصػػائص السػػكر المكيػػة  (ّ  ثبػػات "كا  الػػٌدعكة إلػػى الٌتكحيػػد، كا 

                                           

كمػا  ّٖص ُ( ينظر اإلتقاف في عمػكـ القػرآف لمسػيكطي، تػح ػ محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ، جػػ ُ 
ـ، كينظػر المقػدمات األساسػية فػي  ُْٕٗىػ، ُّْٗبعدىا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

،. مركػػػز البحػػػكث اإلسػػػالمية، ليػػػدز، ّٔبػػػد اا يكسػػػؼ جػػػديع العنػػػزم، ص عمػػػكـ القػػػرآف لع
 ـ. ََُِىػ، ُِِْ، ُبريطانيا، ط 

كمػػا  ّٓٓ( ينظػر الناسػو كالمنسػكخ ألبػػي جعفػر النحػاس، تحػػ محمػػد عبػد السػالـ محمػد، ص ِ 
كمكيػػة ىػػػ، كقػػاؿ صػػاحب فػػي ظػػالؿ القػػرآف َُْٖ، ُبعػػدىا، مكتبػػة الفػػالح، الككيػػت، ط 

دة الكضػكح: سػكاء فػي طبيعػة مكضػكعيا، أك طريقػة أدائيػا، أك فػي جكىػا العػاـ. السكرة شػدي
ص  ْالػذم ال يخطػت تنسػمو مػػف يعػيش فتػرة فػػي ظػالؿ القػرآف( ينظػر فػػي ظػالؿ القػرآف، جػػػ 

 ىػ.. ُُِْ، ُٕدار الشركؽ بيركت، القاىرة، ط  َِّٗ
كمػػا بعػػدىا، مكتبػػة  ّّ( ينظػػر الػػنظـ الفنػػي فػػي القػػرآف لمشػػيو عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيدم، ص ّ 

 اآلداب، بدكف. 
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َّّْ 

ثبػػات اليػػـك اآلخػػر، كالكعػػد كالكعيػػد، كجػػداؿ المشػػركيف بػػالبراىيف العقمٌيػػة  الٌرسػػالة، كا 
  .(ُ "كاآليات الككنٌية

ذا كاف إثبات بسط الرزؽ كقػدره ا عػز كجػؿ مػف دالئػؿ  قدرتػو ككحدانيتػو،  كا 
تبيف لنا السر في كركد آيات بسط الرزؽ في السكر المكية دكف غيرىػا مػف السػكر 
المدنية، كذلؾ لعنايتيا ببياف قدرة اا عػز كجػؿ، كأنػو المسػتحؽ لمعبػادة دكف غيػره، 
يقػػكؿ الزمخشػػرم معمقػػان عمػػى آيػػة بسػػط الػػرزؽ الػػكاردة فػػي سػػكرة الرعػػد المطػػوي يىٍبسيػػطي 

تىػاعه الَرٍزؽى  يىػاةي الػدٍُّنيىا ًفػي اآٍلًخػرىًة ًإالط مى ػا اٍلحى مى يىاًة الدٍُّنيىا كى كا ًباٍلحى فىًرحي يىٍقًدري كى ًلمىٍف يىشىاءي كى
ٍثًبتػػان داللتيػػا عمػػى قػػدرة اا ككحدانيتػػو، كأف الخطػػاب فييػػا ألىػػؿ مكػػة: ِٔ  المطػػوي "( مي

كف غيره، كىك الذم بسط رزؽ يىٍبسيطي الَرٍزؽى أم اا كحده ىك يبسط الرزؽ كيقدره د
ػػكا بمػػا بسػػط ليػػـ مػػف الػػدنيا فػػرح بطػػر كأشػػر ال فػػرح  فىًرحي أىػػؿ مكػػة ككسػػعو عمػػييـ كى
نعامػو عمػييـ، كلػـ يقػابمكه بالشػكر حتػى يسػتكجبكا نعػيـ اآلخػرة،  سركر بفضؿ اا كا 
كخفػػى عمػػييـ أف نعػػيـ الػػدنيا فػػي جنػػب نعػػيـ اآلخػػرة لػػيس إال شػػيئان نػػزرا يتمتػػع بػػو 

 .(ِ "راكب، كىك ما يتعجمو مف تميرات أك شربة سكيؽ أك نحك ذلؾكعجالة ال
كيبػػيف الطيبػػي كجػػو إفػػادة التركيػػب فػػي قكلػػو: اا يبسػػط الػػرزؽ لمتخصػػيص 

كيمكػف أف يكجػو تفسػير المصػنؼ بػأف يقػاؿ: إف فػي التركيػب تكريػر الحكػـ، "بقكلو: 
لتخصػػيص فاكتسػػى الحكػػـ قػػكة، فيفيػػد التأكيػػد، فناسػػب أف يضػػمف التخصػػيص، ألف ا

لػػيس إال تأكيػػد الحكػػـ بػػالنفي كاإلثبػػات، كالتأكيػػد أبػػدان يرفػػع إرادة التجػػكز عػػف الحكػػـ، 
كالكجو أف ذلؾ التخصيص مف قبػؿ اختصػاص االسػـ الجػامع بالػذكر، كبنػاء  يىٍبسيػطي 

 الَرٍزؽى( عميو.

                                           

 .ٖٓ( ينظر المقدمات األساسية في عمكـ القرآف لعبد اا العنزم، ص ُ 
 ىػ.َُْٕ، ّ، دار الكتاب العربي، بيركت، ط ِٖٓص  ِ( ينظر الكشاؼ لمزمخشرم، جػ ِ 
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َّْْ 

ػًديًث( زالزمػر:  يؤيده قكلو في قكلو تعالى:  ؿى أىٍحسىػفى اٍلحى يقػاع [: "ك ِّالمطوي نىػزط ا 
ػًديًث(، كتأكيػد إلسػناده  ( عميو: فيو تفخيـ لػػ  أىٍحسىػفى اٍلحى ؿى اسـ "اا" مبتدأ، كبناء  نىزط

 . (ُ إلى اا تعالى، كأنو مف عنده، كأف مثمو ال يجكز إال أف يصدر عنو"
كسكاء كاف التركيب في قكلو تعالى: اا يبسط الػرزؽ مفيػدان لمتخصػيص، كمػا 

مفيػػػدان لتقكيػػػة الحكػػػـ كتأكيػػػده، كمػػػا رجحػػػو الطػػػاىر بػػػف  ذىػػػب إليػػػو الزمخشػػػرم، أك
بىًر اٍلًفٍعًمَي ًفي قىٍكًلًو: المطوي يىٍبسيطي  مىى اٍلخى ـي اٍلميٍسنىًد ًإلىٍيًو عى عاشكر، حيث قاؿ:  كىأىفىادى تىٍقًدي

لىٍفػػتى  ػػوي النطػػاسي كى ػػكدى أىٍف يىٍعمىمى تىٍأًكيػػدنا، أًلىفط اٍلمىٍقصي ٍكػػـً كى مىػػى رىٍأًم  تىٍقًكيىػػةن ًلٍمحي اٍلعيقيػػكًؿ ًإلىٍيػػًو عى
 السطكطاًكَي ًفي أىٍمثىاًلًو.

مىٍيػًو  ػا دىرىجى عى ٍصػًر كىمى ـى ًإفىػادىًة اٍلحى قىػا ـي مى لىٍيسى اٍلمىقىا ػٍف « اٍلكىشطػاؼي »كى ًإٍذ لىػٍيسى ثىمطػةى مى
ـي أىفط المطوى الى يى  ، أىٍك مىٍف يىٍزعي ـي الشطًركىةى ًلمطًو ًفي ذىًلؾى مىٍيًو ًبطىًريًؽ يىٍزعي ٍفعىؿي ذىًلؾى فىيىٍقًصدي الرطدط عى

  .(ِ اٍلقىٍصًر( 
أقكؿ سكاء كاف التركيب مفيدان ليذا أك ذاؾ، فإنػو كال ريػب داؿ عمػى قػدرة اا  

كحكمتػػو ككحدانيتػػو، ممػػا سػػكغ لتكػػرار ىػػذا التركيػػب بزيػػادات فػػي عشػػرة مكاضػػع فػػي 
 كتقرير ما لو مف صفات الكماؿ. السكر المكية المعنية بإثبات الكحدانية ا،

كقد أفػاد ختػاـ بعػض ىػذه اآليػات المشػتممة عمػى بسػط الػرزؽ كقػدره ا عػز  
( الداللػػة عمػػى كػػكف ىػػذا الحكػػـ ممػػا  يىػػاتو َلقىػػٍكـو ييٍؤًمنيػػكفى كجػػؿ بجممػػة  ًإفط ًفػػي ذىًلػػؾى آلى

ٍكا أىفط  ـٍ يىػػرى لىػػ المطػػوى يىٍبسيػػطي  يكجػػب اإليمػػاف أك يػػدؿ عميػػو قػػاؿ تعػػالى فػػي سػػكرة الػػرـك أىكى
يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى   يىٍقًدري ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى  (ّٕالَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى

                                           

           ، جػػائزة دبػػي الدكليػػة لمقػػرآف الكػػريـ، َٗٓص  ٖ( ينظػػر حاشػػية الطيبػػي عمػػى الكشػػاؼ، جػػػ ُ 
 ـ.َُِّىػ، ُّْْ، ُط 

، الػػدار التكنسػػية، تػػكنس، ُّْ، ص ُّ( ينظػػر التحريػػر كالتنػػكير لمطػػاىر بػػف عاشػػكر، جػػػ ِ 
 ـ. ُْٖٗ
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َّْٓ 

ػٍف يىشىػاءي   ـٍ يىٍعمىميػكا أىفط المطػوى يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى لىػ كقاؿ سػبحانو فػي سػكرة الزمػر أىكى
يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمني  يىٍقًدري ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى  (ِٓكفى  كى

  : أم األمػػر  ( إف فػػي ذلػػؾ"يقػػكؿ البقػػاعي معمقػػان عمػػى ختػػاـ آيػػة سػػكرة الػػرـك
العظيـ مف اإلقتار في كقت كاإلغناء في آخػر كالتكسػيع عمػى شػخص كالتقتيػر عمػى 
آخػػر، كاألمػػف مػػف زكاؿ الحاضػػر مػػف الػػنعـ مػػع تكػػرر المشػػاىدة لمػػزكاؿ فػػي الػػنفس 

كثرة كجداف الفرج كغير ذلؾ مف أسػرار كالغير، كاليأس مف حصكليا عند المحنة مع 
اآليػػة  آليػػػات( أم دالالت كاضػػػحات عمػػػى الكحدانيػػة ا تعػػػالى كتمػػػاـ العمػػػـ ككمػػػاؿ 
( أم ذكم ىمػـ ككفايػة لمقيػاـ بمػا  القدرة، كأنو ال فاعؿ في الحقيقة إال ىك لكف  لقـك
يحؽ ليـ أف يقكمػكا فيػو  يؤمنػكف( أم يكجػدكف ىػذا الكصػؼ كيػديمكف تجديػده كػؿ 

  (ُ . "كقت لما يتكاصؿ عندىـ مف قياـ األدلة، بإدامة التأمؿ كاإلمعاف في التفكر
عىػؿى ًفػي ذىًلػؾى آيىػاتو "كيعمؽ الطاىر بف عاشكر عمى ختاـ آية الزمػر فيقػكؿ:  جى كى

ػػرُّؼى ًبيىػػًد اا تىعىػػا مىػػى أىفط التطصى ؼى أىٍحػػكىاًؿ الػػَرٍزًؽ الدطالطػػًة عى ػػٍف كىًثيػػرىةن أًلىفط اٍخػػًتالى لىى ينبػػت عى
ػرًُّؼ ًفػي  مىػى اٍنًفػرىاًد المطػًو تىعىػالىى ًبالتطصى ؿي ًفي ذىًلؾى آيىاته كىًثيرىةه دىالطػةه عى بىًقيطًة اأٍلىٍحكىاًؿ فىتىٍحصي

مطقيػكا  تىخى ًمميػكا ذىًلػؾى كى ػٍؤًمًنيفى قىػٍد عى ًعمىػًت اآٍليىػاتي ًلقىػٍكـو ييٍؤًمنيػكفى أًلىفط اٍلمي جي ًبػًو نىٍفًس اأٍلىٍمًر. كى
ـٍ تىكيٍف ًفيًو آيىاته ًلٍمميٍشًرًكيفى الغافميف عىنوي  لى  .(ِ  "كى

ف كنت أميػؿ إلػى أف اآليػات لممػؤمنيف بالفعػؿ، كلغيػرىـ ممػف يتكقػع إيمانػو   كا 
، كذلؾ بناءن عمى داللة الفعؿ المضارع يؤمنػكف -بإعماؿ فكر كعمؽ تأمؿ -مستقبالن 

فقط لقاؿ: إف في ذلؾ آليػات لممػؤمنيف، عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كلك أراد المؤمنيف 
 كلـ يقؿ: لقـك يؤمنكف.

                                           

، دار الكتػػػػاب ٕٗ، ص ُٓ( ينظػػػػر نظػػػػـ الػػػػدرر فػػػػي تناسػػػػب اآليػػػػات كالسػػػػكر لمبقػػػػاعي، جػػػػػ ُ 
 اإلسالمي، القاىرة، بدكف. 

 .ّٗص  ِْ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ِ 
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َّْٔ 
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َّْٕ 

 ادلجحث انثبنث
 ثالغخ يىقع كم آيخ يٍ آيبد ثسط انزسق

 يف سيبق سىرتهبوقذرِ 
يقكؿ البقاعي ذاكران القاعدة العامة التػي ترشػد إلػى سػر ارتبػاط اآليػات بعضػيا 

بػػف محمػػد المشػػدطالي  قػػاؿ شػػيخنا أبػػك الفضػػؿ محمػػد"بػػبعض داخػػؿ السػػكرة القرآنيػػة: 
المغربي: األمر الكمي المفيد لعرفاف مناسبات اآليات في جميع القرآف ىػك أنػؾ تنظػر 
الغرض الذم سيقت لو السػكرة، كتنظػر مػا يحتػاج إليػو ذلػؾ الغػرض مػف المقػدمات، 
كتنظر إلى مراتب تمؾ المقدمات في القرب كالبعػد مػف المطمػكب، كتنظػر عنػد انجػرار 

مات إلى ما تستتبعو مف استشراؼ نفس السامع إلى األحكاـ كالمكاـز الكالـ في المقد
التابعػػة لػػو التػػي تقتضػػي البالغػػة شػػفاء الغميػػؿ بػػدفع عنػػاء االستشػػراؼ إلػػى الكقػػكؼ 

 عمييا، فيذا
ىك األمر الكمي المييمف عمى حكـ الربط بيف جميػع أجػزاء القػرآف، فػإذا فعمتػو 

  .(ُ  "صال بيف كؿ آية كسكرةتبيف لؾ إف شاء اا تعالى كجو النظـ مف
كبناءن عمى ىذه القاعدة يمكننا أيضا اسػتنباط البالغػة الكائنػة فػي مكقػع اآليػة 

 في سياؽ سكرتيا.
 ثالغخ يىقع آيخ انجسط يف سىرح انزعذ.-1

تكاد آراء العممػاء تتفػؽ فػي المقصػكد العػاـ الػذم سػيقت لػو سػكرة الرعػد كىػك 
ف القػرآف حػؽ، كأنػو منػزؿه مػف عنػد اا عػز كجػؿ الداللة عمى كحدانية اا، كبيػاف أ

كمقصكدىا: كصؼ الكتاب بأنو الحػؽ فػي نفسػو، كتػارة يتػأثر عنػو، "يقكؿ البقاعي: 
رىابان، ييدم بالفعؿ.  رغابان كا   مع أف لو صكتان كصيتان، كا 

                                           

 .ُٖص  ُ( ينظر نظـ الدرر جػ ُ 
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َّْٖ 

 كتراه ال يتأثر، بؿ يككف سببان لمضالؿ كالعمى.
ع ككنػو حقػان فػي نفسػو، يسػمعو كأنسب مػا فييػا ليػذا المقصػد: الرعػد، فإنػو مػ

ذا  األعمػػى كالبصػػير، كالبػػارز كالمسػػتتر، كتػػارة يتػػأثر عنػػو البػػرؽ كالمطػػر كتػػارة ال. كا 
نزؿ المطر: فتارة ينفػع إذا أصػاب األراضػي الطيبػة كسػممت مػف عاىػة، كتػارة يخيػب 
إذا نػػػزؿ عمػػػى السػػػباخ الخػػػكارة، كتػػػػارة يضػػػر بػػػاإلغراؽ، أك الصػػػكاعؽ، أك البػػػػرد، 

  .(ُ "كغيرىا
إف مكضكعيا الرئيسػي ككػؿ مكضػكع السػكر "كيقكؿ صاحب في ظالؿ القرآف: 

 ..ىك العقيدة كقضاياىا -المكية كميا عمى كجو التقريب
ىػػك تكحيػػد األلكىيػػة كتكحيػػد الربكبيػػة، كتكحيػػد الدينكنػػة ا كحػػده فػػي الػػدنيا 
رة كاآلخػػرة جميعػػا كمػػف ثػػـ قضػػية الػػكحي كقضػػية البعػػث.. كمػػا إلييػػا... تبػػدأ السػػك 

بقضػية عامػػة مػػف قضػػايا العقيػػدة: قضػػية الػكحي بيػػذا الكتػػاب، كالحػػؽ الػػذم اشػػتمؿ 
عميو. كتمؾ ىي قاعدة بقية القضايا مف تكحيػد ا، كمػف إيمػاف بالبعػث، كمػف عمػؿ 
صالح في الحياة. فكميا متفرعة عف اإليماف بأف اآلمر بيذا ىك اا، كأف ىذا القرآف 

  .(ِ "ى اا عميو كسمـكحي مف عنده سبحانو إلى رسكلو صم
َكَي "كيقكؿ الطاىر بف عاشكر:   مىى أيٍسميكًب مىعىاًني اٍلقيٍرآًف اٍلمى اًريىةه عى مىعىاًنييىا جى كى

تىٍيًديًدًىـٍ  ًؿ عمى الكحدانية كتقريع اٍلميٍشًرًكيفى كى   .(ّ "ًمفى ااًلٍسًتٍدالى

                                           

، دار المعػارؼ، ُّٗص  ِ( ينظر مصاعد النظر لإلشػراؼ عمػى مقاصػد السػكر لمبقػاعي، جػػ ُ 
 ـ. ُٕٖٗ، َُْٖ، ُالرياض، ط 

بتصػػػرؼ، دار الشػػػركؽ  َِّْ/  َِّٗص  ْ( ينظػػػر فػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف السػػػيد قطػػػب، جػػػػ ِ 
 ىػ.ُُِْ، ُٕبيركت القاىرة، ط 

 كما بعدىا. ٕٔص  ُّتنكير جػ ( ينظر التحرير كالّ 
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فيقػػػكؿ:  كال يختمػػػؼ رأم الشػػػيو عبػػػد المتعػػػاؿ الصػػػعيدم عػػػف اآلراء السػػػابقة
يقصد مف ىذه السكرة إثبات تنزيػؿ القػرآف، كمػا يقصػد مػف السػكر الػثالث المػذككرة "

قبميا، كليذا ذكرت ىذه السكرة بعدىا، كقد ابتيدئت بمقدمػة ذكػر فييػا أف الػذم أنػزؿ 
إليو مف ربو ىك الحؽ، كأف الذم يمنعيـ مف تصديقو أنو يدعك إلى التكحيػد كىػـ ال 

فييػا إلػػى إثبػػات ىػػذا التكحيػػد، ثػـ عػػاد إلػػى المقصػػكد مػػف يؤمنػكف بػػو، كقػػد اسػػتطرد 
الكػػالـ عمػػى تنزيػػؿ القػػرآف، فػػذكر شػػبيتيف ليمػػا عميػػو كأخػػذ فػػي إبطاليمػػا، كبيػػذا 

 .(ُ "ينحصر المقصكد مف ىذه السكرة في ىذه األمكر الثالثة
كيػػرل بعػػض المفسػػريف المحػػدثيف أف السػػكرة كميػػا تفصػػيؿ إلجمػػاؿ كارد فػػي  

ػػا آيتػػيف فػػي سػػكرة ال ػػثىالن مى بقػػرة، ىمػػا قكلػػو تعػػالى: ًإفط المطػػوى الى يىٍسػػتىٍحًيي أىٍف يىٍضػػًربى مى
ػا الطػًذيفى كىفىػري  ـٍ كىأىمط َبًيػ ػؽُّ ًمػٍف رى نيػكا فىيىٍعمىميػكفى أىنطػوي اٍلحى ةن فىمىا فىٍكقىيىا فىأىمطا الطػًذيفى آىمى كا بىعيكضى

ػػثىالن  ػػاذىا أىرىادى المطػػوي ًبيىػػذىا مى ػػا ييًضػػؿُّ ًبػػًو ًإالط فىيىقيكليػكفى مى مى يىٍيػػًدم ًبػػًو كىًثيػػرنا كى  ييًضػػؿُّ ًبػػًو كىًثيػرنا كى
ػرى المطػوي ًبػًو ِٔاٍلفىاًسًقيفى   ػا أىمى يىٍقطىعيػكفى مى ٍيدى المطًو ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًقػًو كى كفى عى ( الطًذيفى يىٍنقيضي

اًسري  ـي اٍلخى ييٍفًسديكفى ًفي اأٍلىٍرًض أيكلىًئؾى ىي ؿى كى  (ِٕكفى  أىٍف ييكصى
ثػػـ يأخػػذ فػػي تعػػداد نقػػاط التشػػابو بػػيف ىػػاتيف اآليتػػيف كبػػيف السػػكرة، مثبتػػان  

كعمػػى ىػػذا فسػػكرة الرعػػد تفصػػيؿ لقضػػايا "ثػػـ يقػػكؿ:  .(ِ نظريتػػو فػػي الكحػػدة القرآنيػػة
مجممػػة فػػي اآليتػػيف مػػف سػػكرة البقػػرة، فيػػي تعريػػؼ عمػػى اا، كىػػي عػػرض ألقػػكاؿ 

اا عٌز كجؿ، كفييػا تػدليؿ عمػى أف ىػذا القػرآف لمكافريف، كفييا أمثاؿ كثيرة يضربيا 

                                           

 .ُٔٓ( ينظر النظـ الفني في القرآف ص ُ 
، ٔ، دار السػػػالـ القػػػاىرة، ط َِِٕص  ٓ( ينظػػػر األسػػػاس فػػػي التفسػػػير لسػػػعيد حػػػكل، جػػػػ ِ 

 ىػ. ُِْْ
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حػػؽ، كفييػػا تفصػػيؿ لسػػمات الػػذيف يسػػتحقكف االىتػػداء بيػػذا القػػرآف، كفييػػا تفصػػيؿ 
 .(ُ "لصفات الفاسقيف، كفييا كفييا مما ستراه مف خالؿ التفسير

ىذا عف مقصكد سكرة الرعد، فماذا عف بالغة مكقػع آيػة بسػط الػرزؽ كقػدره  
 عف مدل ارتباطيا بمقصكد السكرة؟ في سياقيا؟، كماذا

أقكؿ: إف ىذه اآلية قد جاءت فػي سػياؽ تعػداد اآليػات عمػى قػدرة اا المطمقػة 
مما يستمـز تكحيده كاإليماف بػو، كمػا أنيػا جػاءت بعػد ذكػر الطػائعيف ا كالمشػركيف 
بو، كالعاصيف لو، كجاءت بعد ذكر العالميف بالحؽ أكلػي األلبػاب كاألعمػى المعػرض 

لحػؽ، ليبػيف أف ىدايػة الميتػديف، أك ضػالؿ الضػاليف، كأف العمػـ المفضػي إلػى عف ا
اإليمػػاف، كالجيػػؿ المػػؤدم إلػػى النكػػراف مناطػػو مشػػيئة اا عػػز كجػػؿ، كىػػك داخػػؿ فػػي 
يىقيػكؿي  إطار الرزؽ بسطان كتقديران، كقد صرحت السكرة بيذا المعنى في قكلو تعالى:  كى

كا لىٍكالى أينًزؿى  ػٍف الطًذيفى كىفىري يىٍيػًدم إليػو مى َبًو قيٍؿ ًإفط المطوى ييًضؿُّ مىف يىشىاءي كى مىٍيًو آيىةه َمف رط عى
)  أىنىابى

كنمحظ ذكر المشيئة المطمقة في آية بسط الرزؽ اا يبسط الرزؽ لمف يشاء  
 كيقدر... كما نجدىا في آية اليداية كالضالؿ. 

ت الدالػة عمػى مطمػؽ قػدرة اا كما نمحظ أف بناء اآلية جاء مشاكالن لبناء اآليػا
في السكرة كميا، حيث افتتح باسـ الجاللة ، ثـ بنػي عميػو حكػـ داؿ عمػى الكحدانيػة 

 كطالقة القدرة اإلليية.
كنمحظ أف عمدة التعبير في السكرة كميا ىك أسمكب الطباؽ الداؿ عمػى طالقػة 

سػائد، فطابقػت بػيف القدرة ا عز كجؿ، فجاءت اآلية مشاكمةن ليذا الػنمط التعبيػرم ال
 يبسط كيقدر.

                                           

 كما بعدىا.  َِِٕص  ٓينظر األساس في التفسير لسعيد حكل ، جػ  (ُ 
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كيمكف أف نضيؼ إلى ما ذكره العمماء عف مقصكد السكرة: أنيا سيقت لبيػاف  
حاطة عممو، كبالغ حكمتػو، فمػك شػاء ألجػاب  مشيئة اا المبنية عمى طالقة قدرتو كا 

 الكفار إلى ما طمبكا مف اآليات، كلكف حكمتو أبت ذلؾ لعممو بما ال يعمـ عباده.
ننػػا نجػػد السػػكرة قػد كػػررت ذكػػر المشػػيئة فػي غيػػر مكضػػع، مػػف ذلػػؾ كلػذلؾ فإ 

ًئكىػةي ًمػٍف  ٍمػًدًه كىاٍلمىالى ييسىَبحي الرطٍعدي ًبحى اآلية المذككر فييا الرعد الذم سميت بو السكرة كى
ػاًدليكفى ًفػي المطػًو كىىيػكى  ـٍ ييجى ػٍف يىشىػػاءي كىىيػ ػكىاًعؽى فىييًصػيبي ًبيىػا مى ييٍرًسػؿي الصط شىػػًديدي  ًخيفىًتػًو كى

اًؿ    (ُّاٍلًمحى
ـى   لىٍك أىفط قيٍرآىننا سيَيرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي أىٍك قيَطعىٍت ًبًو اأٍلىٍرضي أىٍك كيَم كمنيا قكلو تعالى: كى

ـٍ يىٍيئىًس الطًذيفى آىمىنيكا أىٍف لىٍك يىشىاءي المطوي لىيىدىل ا ًميعنا أىفىمى ٍكتىى بىٍؿ ًلمطًو اأٍلىٍمري جى لنطػاسى ًبًو اٍلمى
تطػى  ـٍ حى ػؿُّ قىًريبنػا ًمػٍف دىارًًىػ ػةه أىٍك تىحي نىعيكا قىارًعى ـٍ ًبمىا صى كا تيًصيبييي ًميعنا كىالى يىزىاؿي الطًذيفى كىفىري جى

 (ُّيىٍأًتيى كىٍعدي المطًو ًإفط المطوى الى ييٍخًمؼي اٍلًميعىادى  
ٍمنىا ريسيالن ًمٍف قىٍبًمػؾى   لىقىٍد أىٍرسى ػا كىػافى كقكلو تعالى: كى مى ذيَريطػةن كى ػا كى ـٍ أىٍزكىاجن عىٍمنىػا لىييػ جى كى

ؿو ًكتىابه   ييٍثًبػتي ًّٖلرىسيكؿو أىٍف يىٍأًتيى ًبآىيىةو ًإالط ًبًإٍذًف المطًو ًلكيَؿ أىجى ػا يىشىػاءي كى كا المطػوي مى ( يىٍمحي
 (ّٗكىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب  

 سط الرزؽ كقدرهكمف بيف ىذه المكاضع المكضع الذم ذيكر فيو ب 
ػػا   مى يىػػاًة الػػدٍُّنيىا كى ػػكا ًباٍلحى فىًرحي يىٍقػػًدري كى ػػٍف يىشىػػاءي كى قػػاؿ تعػػالى: المطػػوي يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى

تىاعه   يىاةي الدٍُّنيىا ًفي اآٍلىًخرىًة ًإالط مى مىٍيػًو آىيىػةه ًمػٍف ِٔاٍلحى كا لىػٍكالى أيٍنػًزؿى عى يىقيػكؿي الطػًذيفى كىفىػري ( كى
َبًو قي  يىٍيًدم ًإلىٍيًو مىٍف أىنىابى  رى  ( ٍِٕؿ ًإفط المطوى ييًضؿُّ مىٍف يىشىاءي كى

فنجػػد أف ىػػذه اآليػػة مرتبطػػة ارتباطػػان كثيقػػان بمقصػػكد السػػكرة، كمتالحمػػة تمػػاـ  
 التالحـ مع سياقيا القبمي كالبعدم.

فكؿ نعمة ذكرت فػي السػكرة يمكػف أف تػدخؿ تحػت بسػط الػرزؽ، كذلػؾ لكػكف  
عمػػى سػػنة مػػف سػػنف اا فػػي خمقػػو، كمػػف بػػيف تمػػؾ الػػنعـ: نعمػػة اإليمػػاف اآليػػة دالػػةن 
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كاليداية، كالعمـ المؤدم إلييما، كفي المقابؿ نجد الضالؿ كالجيؿ كاإلعػراض، يمكػف 
 أف تدخؿ تحت قبض الرزؽ كتقتيره عمى العباد، لحكمة إليية ال يعمميا إال اا.

عػدي محػكران أساسػا فػي السػكرة كلست أجنح إلى المغاالة إف قمت إف ىذه اآلية تي 
بغيػر -كميا، باندراج كؿ النعـ المذككرة كنقائضيا تحتيا، كلكال خشية اإلطالة لرددت 

كؿ آية مف آيات السكرة إلييا، كليس ذلؾ بمستعص عمػى مػف أمعػف التػدبر  -تكمؼ
 كالتأمؿ.
كليس ذلؾ بمستغرب مف أسمكب القرآف الكريـ، كذلؾ لما يمتاز بو  مف الميف  

كالمطاكعػػػة عمػػػى التقميػػػب، كالمركنػػػة فػػػي التأكيػػػؿ، بحيػػػث ال يصػػػادـ اآلراء الكثيػػػرة 
المتقابمة التي تخرج بيا طبائع العصكر المختمفة، فيك يفسر فػي كػؿ عصػر بػنقص 
مف المعنى كزيادة فيو، كاختالؼ كتمحيص، كقد فيمو عرب الجاىمية الذيف لـ يكػف 

، كفيمػػو  ليػػـ إال الفطػػرة، كفيمػػو كػػذلؾ مػػف جػػاء بعػػدىـ مػػف الفالسػػفة كأىػػؿ العمػػـك
زعماء الفػرؽ المختمفػة عمػى ضػركب مػف التأكيػؿ، كأثبتػت العمػـك الحديثػة كثيػران مػف 

  .(ُ حقائقو التي كانت مغيبة، كفي عمـ اا ما يككف مف بعد(
 كتقرأ القطعة مػف القػرآف فتجػد فػي ألفاظيػا مػف الشػفكؼ، كالمالسػة كاإلحكػاـ 

غػرض مػا يتسػابؽ بػو مغزاىػا إلػى نفسػؾ دكف كػد خػاطر كالخمك مف كؿ غريب عف ال
كال استعادة حديث. كأنؾ ال تسمع كالمنا كلغات بؿ ترل صكرنا كحقػائؽ ماثمػة. كىكػذا 
برنا ككقفػت عمػى معنػاه محػدكدنا؛ ىػذا كلػك رجعػت إليػو  يخيؿ إليؾ أنؾ قد أحطتى بو خي

أكؿ مرة، ككػذلؾ.. كرة أخرل لرأيتؾ منو بإزاء معنى جديد غير الذم سبؽ إلى فيمؾ 
حتػػى تػػرل لمجممػػة الكاحػػدة أك الكممػػة الكاحػػدة كجكىنػػا عػػدة. كميػػا صػػحيح أك محتمػػؿ 
لمصحة، كأنما ىي فػص مػف المػاس يعطيػؾ كػؿ ضػمع منػو شػعاعنا، فػإذا نظػرت إلػى 
أضػػالعو جممػػة بيرتػػؾ بػػألكاف الطيػػؼ كميػػا، فػػال تػػدرم مػػاذا تأخػػذ عينػػؾ كمػػاذا تػػدع. 

                                           

 .ُّْينظر إعجاز القرآف لمرافعي ص  (ُ 
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غيػرؾ رأل منيػا أكثػر ممػا رأيػت. كىكػذا نجػد كتابنػا  كلعمؾ لػك ككمػت النظػر فييػا إلػى
ا مع الزماف يأخذ كؿ منو ما يسر لو؛ بؿ ترل محيطنا مترامي األطراؼ ال تحده  مفتكحن

  .(ُ عقكؿ األفراد كال األجياؿ(
كيحتمؿ أف تككف ىذه اآلية بمنزلة االستئناؼ البيػاني إجابػة عػف سػؤاؿ يػدكر 

ٍممىػػةي "كاء يقػػكؿ الطػػاىر بػػف عاشػػكر: بخمػػد المػػؤمنيف كالكػػافريف عمػػى السػػ ىىػػًذًه اٍلجي
ػػٍؤًمًنيفى  ػػا يىٍيًجػػسي ًفػػي نيفيػػكًس السطػػاًمًعيفى ًمػػفى اٍلمي كىابنػػا عىمط ميٍسػػتىٍأنىفىةه اٍسػػًتٍئنىافنا بىيىاًنَيػػا جى

ـٍ سيػكءي الػدطاًر اٍلميفً  لىييػ ـي المطٍعنىػةي كى ػكبه كىاٍلكىاًفًريفى ًمٍف سىمىاًع قىٍكًلًو: أيكلًئؾى لىيي ـٍ مىٍغضي يػدي أىنطييػ
ـٍ ًفػي الػدٍُّنيىا فىػاٍزدىاديكا ًبػًو  : كىٍيػؼى بىسىػطى المطػوي الػَرٍزؽى لىييػ ، فىأىمطا اٍلميٍؤًمنيكفى فىيىقيكليكفى ـٍ مىٍيًي عى

ـٍ ًفػي اآٍلًخػ ًة كىمىا قىػدطرى تىٍعػًذيبىيي اصى ـٍ ًفي الدٍُّنيىا ًباٍلخىصى كيٍفرنا كىىىالط عىذطبىيي رىًة... كىأىمطػا طيٍغيىاننا كى
ـٍ ًمٍف ًنٍعمىةو. فىأيًجيبى اٍلفىًريقىاًف ًبأىفط المطوى  كفى ًمفى اٍلكىًعيًد ميٍزدىًىيفى ًبمىا لىيي ري كفى فىيىٍسخى اٍلكىاًفري
ػةو ميتطًصػمىةو ًبأىٍسػبىاًب اٍلعىػٍيًش  ػرى ًلًحٍكمى وي ًلبىٍعضو آخى نىٍقصى يىشىاءي بىٍسطى الَرٍزًؽ ًلبىٍعًض ًعبىاًدًه كى

  .(ِ "ًفي الدٍُّنيىا
ؿ منزلة جػكاب عػف سػؤاؿ بحسػب التتبػع  كيككف االستئناؼ البياني  بجممة تينىزط
النفسػػي الستشػػراؼ أم مسػػتمع كترقبػػو كتسػػاؤلو، كاالسػػتئناؼ البيػػاني صػػمة معنكيػػة 
تستكجب تػرؾ العطػؼ كمػا ال يعطػؼ الجػكاب عمػى السػؤاؿ... كتمػؾ الصػمة المعنكيػة 

                                           

كمػا بعػدىا، دار  ُُٓنظر النبأ العظػيـ نظػرات جديػدة فػي القػرآف، محمػد عبػد اا دراز، ص ( يُ 
 ـ..ََِٓىػ، ُِْٔالقمـ، 

 بتصرؼ. ُّْص  ُّ( ينظر التحرير كالتنكير، جػ ِ 
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ة العطػؼ، كذلػؾ لمػا فييػا مػف تنٌصػت كتتبػع كاستشػراؼ تحقؽ الػربط كتغنػي عػف أدا
  .(ُ كترقب كانفعاؿ بحركة المعنى(

كما يمكف أف تيحمؿ ىذه الجممة عمى ككنيػا تعقيبػان كتػذييالن عمػى مػا ذكػره اا  
قبميػػا مػػف عمػػـ العػػالميف، كىدايػػة الميتػػديف، كمػػا ذكػػره مػػف ضػػالؿ الضػػاليف كفسػػاد 

عػػيـ الػػذم ينتظػػر المػػؤمنيف، كالجحػػيـ المتػػربص المفسػػديف، كمػػا ذكػػره أيضػػان مػػف الن
بسػػطان -بالكػػافريف، ككأنيػػا تيٍرًجػػع ذلػػؾ إلػػى سػػنة اا عػػز كجػػؿ فػػي تكزيػػع الػػرزؽ 

 عمى عباده لحكمة ال يعمميا إال ىك.  -كتقديران 
 كما أنيا تميد لذكر أف اليداية كالضالؿ يرجعاف إلى مشيئة اا عز كجؿ.

 ح اإلسزاء.ثالغخ يىقع آيخ انجسط يف سىر -2
كقػد اختمػؼ فػي مقصػػكدىا بػيف قائػؿ بأنػو اإلقبػػاؿ عمػى اا عػز كجػؿ، كقائػػؿ  

 بأنو إثبات حادثة اإلسراء كغير ذلؾ مما قالكه.
كمقصكدىا: اإلقباؿ عمى اا كحده، كخمػع كػؿ مػا سػكاه، ألنػو "يقكؿ البقاعي: 

  .(ِ  "كحده المالؾ لتفاصيؿ األمكر، كتفضيؿ بعض الخمؽ عمى بعض
العنصػػر البػػارز فػػي كيػػاف السػػكرة كمحػػكر "كؿ صػػاحب فػػي ظػػالؿ القػػرآف: كيقػػ

كمكقؼ القـك منو  -صمى اا عميو كسمـ -مكضكعاتيا األصيؿ ىك شخص الرسكؿ
في مكة. كىك القرآف الذم جاء بو، كطبيعة ىػذا القػرآف، كمػا ييػدم إليػو، كاسػتقباؿ 

 .القـك لو

                                           

بتصػرؼ دار اليقػيف،  َِّ( ينظر شرح دالئؿ اإلعجاز د محمد إبراىيـ عبد العزيز شادم، ص ُ 
ـ، كينظر دالئػؿ اإلعجػاز لعبػد القػاىر الجرجػاني، تحػػ محمػكد  َُِّ، ِالمنصكرة مصر، ط 

 ـ.ُِٗٗىػ، ُُّْ، ّ، مطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة، ط ِّٓشاكر، ص 
 .َِّص  ِينظر مصاعد النظر، جػ  (ِ 
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لػػى امتيػػاز الرسػػالة كاسػػتطراد بيػػذه المناسػػبة إلػػى طبيعػػة الرسػػالة كا لرسػػؿ، كا 
المحمدية بطػابع غيػر طػابع الخػكارؽ الحسػية كمػا يتبعيػا مػف ىػالؾ المكػذبيف بيػا. 
لػػى تقريػػر التبعػػة الفرديػػة فػػي اليػػدل كالضػػالؿ االعتقػػادم، كالتبعػػة الجماعيػػة فػػي  كا 

إلػػى  -سػػبحانو -السػػمكؾ العممػػي فػػي محػػيط المجتمػػع.. كػػؿ ذلػػؾ بعػػد أف يعػػذر اا
ٍمناهي »ييـ الرسؿ بالتبشير كالتحذير كالبياف كالتفصيؿ الناس، فيرسؿ إل كيؿط شىٍيءو فىصط كى

 .«تىٍفًصيالن 
  .(ُ "كيتكرر في سياؽ السكرة تنزيو اا كتسبيحو كحمده كشكر آالئو

كيرل الشيو عبد المتعاؿ الصعيدم أف المقصكد مف ىذه السػكرة ثالثػة أمػكر  
أكليػػا إثبػػات حادثػػة اإلسػػراء كقػػد كػػاف  يقصػػد مػػف ىػػذه السػػكرة ثالثػػة أمػػكر:"فيقػػكؿ: 

اإلسػػراء مػػف المسػػجد الحػػراـ إلػػى المسػػجد األقصػػى فاسػػتدعى ىػػذا بيػػاف فضػػؿ ىػػذا 
المسجد كذكر بعض مف أخبار أىمو كثانييػا المكازنػة بػيف كتػابي المسػجديف: القػرآف 
كالتكراة كقد استدعى ىذا ذكر بعض مما أتى بو القرآف مف الحكػـ كالمػكاعظ كثالثيػا 

ف حكمة اإلسراء مػف اختبػار النػاس بػو كقػد عػاد بعػد ىػذا إلػى بيػاف فضػؿ القػرآف بيا
  .(ِ  "فانتيى بو الكالـ في ىذه السكرة

كأقكؿ: إف سر ارتباط آيػة بسػط الػرزؽ بآيػات بقيػة السػكرة، كبالغػة مكقعيػا  
يكمف فػي أف اا عػز كجػؿ قػد ذكػر فػي ىػذه السػكرة قصػة بنػي إسػرائيؿ، كمػا أجػراه 

اليزيمة مرتيف بسبب إفسادىـ، كمف نصرىـ كالتكسيع عمييـ فػي الػرزؽ عمييـ مف 
في أكقات أخرل، ربما بسبب تكبتيـ أك الستدراجيـ، كالميػـ أف اا بسػط ليػـ رزقػو 

 في أكقات كقدره عمييـ في أكقات أخرل ألنو الخبير البصير بأحكاليـ.

                                           

 .  َِِٖص ْ( ينظر في ظالؿ القرآف جػ ُ 
 .ُٕٔ( ينظر النظـ الفني في القرآف ص ِ 
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رت اإلعػػراض ثػػـ إف السػػكرة قػػد ذكػػرت اإليمػػاف المػػؤدم إلػػى النعػػيـ، كمػػا ذكػػ 
كالكفر المفضي إلى الخمػكد فػي الجحػيـ، كمعمػـك أف األكؿ مػف نعػـ اا عمػى عبػده، 

 كالثاني مف حرمانو لو. 
كفػػي السػػكرة بيػػاف آليتػػي الميػػؿ كالنيػػار، كلعمػػي ال أغمػػك إف قمػػت: إف ىػػاتيف  

اآليتيف تمثالف ما يطرأ مف أحكاؿ عمى اإلنسػاف، فيػك فػي نيػار النعمػة، أك فػي ليػؿ 
 مة كالحرماف، يستضيت بنكر الغنى، أك يتخبط في ظممات الفقر.النق

كفي السكرة تكرار لذكر العبكدية، كذكر الربكبية، كفي آية بسط الرزؽ افتتاح  
بقكلػػو: إف ربػػؾ، كاختتػػاـ بقكلػػو: كػػاف بعبػػاده خبيػػران بصػػيرا، فبنػػاءن عمػػى ككنػػو خبيػػرا 

 بصيرا يشاء بسط الرزؽ أك تقديره.
بذنكبيـ يشػاء اإلنعػاـ عمػييـ اسػتدراجان، ليأخػذىـ بعػد ذلػؾ كألنو خبير بصير  

بالعذاب. كالخذالف، كعمى الرغـ مف ىذا فإنو يعجؿ النعيـ لمريد الدنيا بقػدر مشػيئتو 
سبحانو، كلمف يشاء كعطاؤه سبحانو غير محظػكر فيػك يمػد بػو مريػد الػدنيا كمريػد 

المحيط، فسنة التفضيؿ  اآلخرة عمى السكاء كفؽ مشيئتو المبنية عمى حكمتو كعممو
جاريػػة فػػي الػػدنيا، كىػػي فػػي اآلخػػرة أعظػػـ، كقػػد تكػػرر ذكػػر سػػنة التفضػػيؿ فػػي ىػػذه 
السكرة مراران كلذلؾ ارتباط بآية بسط الرزؽ إذ التفضيؿ منػو، كسػببو كػكف اا خبيػرا 

 بصيرا بالمفضؿ كبغيره.
ف كقػػد عنيػػت السػػكرة ببيػػاف اسػػتحقاؽ اا سػػبحانو لمعبػػادة بسػػكؽ العديػػد مػػ 

األدلة عمى كحدانيتو، كقػد أحسػف البقػاعي حيػث جعػؿ مقصػكد السػكرة اإلقبػاؿ عمػى 
اا، كذلؾ ألنو الممؾ كالمدبر لكػؿ شػيء، فػإذا مػا عمػـ اإلنسػاف أف اا يبسػط رزقػو 
أك يقػػدره كفػػؽ مشػػيئتو كبنػػاءن عمػػى حكمتػػو كعممػػو، فػػال يسػػعو إال أف يتجػػرد مػػف كػػؿ 

ا، كلك ذىبت أتتبع المعاني الكاردة في السكرة، شيء، كيقبؿ مذعنان راغبان فيـ عند ا
 لردىا إلى ىذه اآلية، لطاؿ الكالـ بما ال يتسع لو ىذا البحث، كحسبي ما ذكرت. 
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كأمػػا عػػف ارتبػػاط اآليػػة بمػػا قبميػػا كمػػا بعػػدىا، فػػيمكف جعميػػا تعمػػيال لسػػابقيا،  
مٍ "كتمييػػدان لالحقيػػا يقػػكؿ الطػػاىر بػػف عاشػػكر:  ٍكًقػػعي ىىػػًذًه اٍلجي ٍكًقػػعي اٍعًتػػرىاضو مى مىػػًة مى

ـى ًمفى اأٍلىٍمًر ًبًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلمىسىاًكيًف، كىالنطٍيًي عىًف التطٍبًذيرً    .(ُ "ًبالتطٍعًميًؿ ًلمىا تىقىدط
يىٍقًدري تعميؿ لقكلو سبحانو "كيقكؿ األلكسي:   بطؾى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشاءي كى ًإفط رى
ػػا تيعٍ  مط ـي إلػػو كأنػػو قيػػؿ: إف أعرضػػت عػػنيـ لفقػػد الػػرزؽ فقػػؿ ليػػـ قػػكال كىاً  ػػٍنيي ػػفط عى ًرضى

ميسكرا كال تيتـ لذلؾ فإف ذلؾ ليس ليكاف منػؾ عميػو تعػالى بػؿ ألف بيػده جػؿ كعػال 
مقاليد الرزؽ كىك سبحانو يكسعو عمى بعض كيضيقو عمى بعض حسبما تتعمؽ بػو 

حيػػاف مػػف ضػػيؽ الحػػاؿ الػػذم مشػػيئتو التابعػػة لمحكمػػة فمػػا يعػػرض لػػؾ فػػي بعػػض األ
  .(ِ "يحكجؾ إلى اإلعراض ليس إال لمصمحتؾ

كيػػرل البيضػػاكم أف فػػي قكلػػو: إف ربػػؾ يبسػػط... تسػػمية لمرسػػكؿ، كأنػػو تمييػػد 
  .(ّ لمنيي عف قتؿ األكالد في اآلية الالحقة

عمى ككنػو جكابػان لسػؤاؿ اقتضػاه  "إف ربؾ يبسط"كال مانع مف أف يحمؿ قكلو:  
ي اآليػػة السػػابقة كال تجعػػؿ يػػدؾ، كال تبسػػطيا... فػػييجس فػػي نفػػس النيػػي الػػكارد فػػ

السػػامع سػػؤاؿ عػػف سػػر ىػػذا النيػػي، فيجػػاب بقكلػػو: إف ربػػؾ يبسػػط الػػرزؽ كىػػذا مػػا 
كتنزيؿ السؤاؿ "يسميو البالغيكف بشبو كماؿ االتصاؿ كقاؿ عنو الخطيب القزكيني : 

لتنبيػػو السػػامع عمػػى  بػػالفحكل منزلػػة الكاقػػع ال ييصػػار إليػػو إال لجيػػات لطيفػػة، إمػػا
مكقعػػػو، أك إلغنائػػػو أف يسػػػأؿ، أك لػػػئال يسػػػمع منػػػو شػػػيء، أك لػػػئال ينقطػػػع كالمػػػؾ 

                                           

 .ٖٔص  ُٓالتنكير، ج ( ينظر التحرير ك ُ 
دار الكتػب العمميػة  ٓٔص  ٖ( ينظر ركح المعاني لأللكسػي، تحػػ عمػي عبػد البػارم عطيػة، ج ِ 

 ىػ.ُُْٓ ُبيركت، ط 
، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، ِْٓص  ّ( ينظػػر تفسػػير البيضػػاكم، تحػػػ محمػػد المرعشػػمي، جػػػ ّ 

 ق. ُُْٖ، ُبيركت، ط 
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بكالمو، أك لمقصد إلى تكثير المعنى بتقميؿ المفظ، كىك تقدير السؤاؿ كترؾ العػاطؼ، 
أك لغيػػر ذلػػؾ ممػػا ينخػػرط فػػي ىػػذا السػػمؾ، كيسػػمى الفصػػؿ لػػذلؾ اسػػتئنافا، ككػػذلؾ 

  .(ُ "سمى استئنافاالجممة الثانية أيضا ت
كلذلؾ فقد جاء الجكاب مؤكدان، لككنو مف الضػرب الطمبػي، كمػا ىػك معمػـك فػي 

  .(ِ أضرب الخبر
 ثالغخ يىقع آيبد ثسط انزسق يف سىر انقصص وانعُكجىد وانزوو. -3

يػػرل البقػػاعي أف مقصػػكد سػػكرة القصػػص ىػػك التكاضػػع ا عػػز كجػػؿ فيقػػكؿ:  
ـز لرد األمر كمو إليو، الناشت عف اإليماف باآلخرة، كمقصكدىا: التكاضع ًا، المستم"

الثابتػة بإعجػاز القػرآف،  -صػمى اا عميػو كسػمـ  -الناشت عف اإليماف بنبكة محمد 
المظيػػر لمخفايػػا، عمػػى لسػػاف مػػف لػػـ يػػتعمـ قػػط مػػف أحػػد مػػف الخمػػؽ، المنػػتج لعمػػك 

  .(ّ "المتصؼ بو
جتيػػػاد فػػػي األمػػػر كمقصػػػكدىا: الحػػػث عمػػػى اال"كيقػػػكؿ فػػػي سػػػكرة العنكبػػػكت: 

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالدعاء إلػى اا تعػالى كحػده، مػف غيػر تعػريج عمػى 
غيره سبحانو أصػالن لػئال يكػكف مثػؿ المعػَرج، مثػؿ العنكبػكت، فػإف ذلػؾ مثػؿ كػؿ مػف 
عػػػرج عنػػػو سػػػبحانو، كتعػػػكض عكضػػػا منػػػو، فيػػػي سػػػكرة ضػػػعؼ الكػػػافريف، كقػػػكة 

  .(ْ "المؤمنيف

                                           

، مكتبػػة اآلداب ٗٔص  ِيو عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيدم جػػػ ( ينظػػر اإليضػػاح بتعميػػؽ البغيػػة لمشػػُ 
 ـ.َََِـ،  ُٗٗٗالقاىرة، 

 .ّٓص  ُ( ينظر المرجع السابؽ جػ ِ 
 .ّّٖص  ِ( ينظر مصاعد النظر جػ ّ 
 .ّْٓص  ِ( ينظر المرجع السابؽ جػ ْ 
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:  كيقػػكؿ مبينػػان مقصػػكد كمقصػػكدىا: إثبػػات األمػػر كمػػو ا، فتػػأتي "سػػكرة الػػرـك
الكحدانيػػة مطمقػػان فػػي اإللييػػة كغيرىػػا، كالقػػدرة عمػػى كػػؿ شػػيء فيػػأتي البعػػث كنصػػر 

  .(ُ "أكليائو، كخذالف أعدائو، كىذا ىك المقصكد بالذات
فيذا البياف مف البقاعي في مقصكد السكر الػثالث يمكػف جمعػو بقكلنػا: إنيػا  

إلػػى بيػػاف أف اا كحػػده ىػػك الػػرب كاإللػػو المسػػتحؽ لمتعظػػيـ كالعبػػادة  تيػػدؼ جميعػػان 
الخالصػػة، كذلػػؾ لقدرتػػو المطمقػػة، كعممػػو المحػػيط، كحكمتػػو البالغػػة، كأف جػػزاء مػػف 
يعرض عنو اليكاف في الدنيا، كالعذاب في اآلخرة، كجزاء المػذعف المػؤمف العمػك فػي 

 الدنيا كاآلخرة. 
كف الػػذم اغتػػر بمػػا كسػػع اا عميػػو، كقػػد تضػػمنت سػػكرة القصػػص قصػػة قػػار  

كبما أفاض عميو مف رزقو، حتى طغى كادعى لنفسػو عممػان آتػاه السػعة فػي الػرزؽ، 
كنسي أف الرازؽ ىك اا، كأنو عبػد مػف عبػاده، كفػي ىػذا السػياؽ جػاءت آيػة بسػط 
الػػرزؽ محكيػػة عمػػى لسػػاف القػػـك الػػذيف رأكا مػػا حػػؿ بقػػاركف مػػف العػػذاب جػػزاء عمػػكه 

يف تمنكا مف قبؿ أف يؤتكا مثمما أكتػي مػف حػظ الػدنيا كنعيميػا، فممػا بػدا كبغيو، كالذ
ليـ معاينةن ما حػؿ بػو مػف الخسػؼ، نػدمكا عمػى مػا قػالكا مػف قبػؿ، كأدركػكا الحقيقػة 
التػي حكاىػػا القػرآف عمػػى لسػانيـ، مػػف أف اا يبسػط الػػرزؽ لمػف يشػػاء كيقػدر كفػػؽ 

 مشيئتو المبنية عمى حكمة بالغة، كعمـ محيط.
كجو بالغة مكقع ىذه اآلية في سػياؽ سػكرتيا كاضػح، ال يحتػاج إلػى مزيػد ك  

 مف التفصيؿ.
ذا كانت سكرة القصص مف السكر التي نزلت قبؿ اليجرة، بؿ إنيا مف أكائػؿ  كا 
مػػا نػػزؿ مػػف السػػكر المشػػتممة عمػػى آيػػات بسػػط الػػرزؽ، إف لػػـ تكػػف أكليػػا، فيمكننػػا 

ـ، كىػي غفمػتيـ عػف حقيقػة بسػط الحكـ بأف ىػذه القضػية قضػية قديمػة فػي بنػي آد
                                           

 .ِْٗص  ِ( ينظر مصاعد النظر جػ ُ 
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الػػػرزؽ كتقػػػديره كأف مردىػػػا لمشػػػيئة اا كحكمتػػػو، ممػػػا يكػػػكف مػػػدعاة لمبطػػػر، أك 
االعتراض عمى حكـ اا عز كجػؿ، كالسػخط عمػى ابتالئػو، كالػرفض لقضػائو، كالظػف 

 بأف المينىعطـ في الدنيا مف المكرميف، كأف المقتر عميو، مف المبعديف الميانيف.
ف ىػػذه اآليػػة الػػكاردة فػػي سػػكرة القصػػص تكػػكف أكؿ مػػا صػػافح كعمػػى ىػػذا فػػإ 

آذاف مػف نػزؿ عمػييـ القػرآف بيػذا الشػأف، كمػا بعػدىا مػف اآليػات يعػد تكػراران كتأكيػدان 
لحكميػػا، كلعمػػي ال أبعػػد إف ادعيػػت أننػػا لػػك تتبعنػػا ىػػذه اآليػػات عمػػى ترتيػػب نزكليػػا، 

ارتبػاط كتػداخؿ كتنػاجي،  لكجدنا فييا مف أكجو البالغة مػا تتحيػر فيػو العقػكؿ.، مػف
كمف ذلؾ أف ىؤالء النادميف قد أدرككا حقيقة عبػكديتيـ ا عػز كجػؿ ممػا يمػـز عنػو 
التكاضػػع لػػو كالرضػػا بقضػػائو، كمػػا ذكػػر البقػػاعي فػػي مقصػػكد ىػػذه السػػكرة كشػػكاىده 
كأدلتػػو مػػف السػػكرة أكثػػر ممػػا يمكػػف حصػػره، كبنػػاءن عمػػى ىػػذا اإلدراؾ نطقػػكا بمفػػظ 

ٍيكىػأىفط المطػوى يىٍبسيػػطي العبكديػة فػي قػكليـ نطػٍكا مىكىانىػوي ًبػػاأٍلىٍمًس يىقيكليػكفى كى : كىأىٍصػػبىحى الطػًذيفى تىمى
ٍيكىأىنطػوي الى ييفٍ  مىٍينىا لىخىسىؼى ًبنىا كى يىٍقًدري لىٍكالى أىٍف مىفط المطوي عى ًمػحي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى

كفى    (ِٖاٍلكىاًفري
ذا كانت   سكرة اإلسػراء ىػي التاليػة فػي النػزكؿ ليػذه السػكرة فقػد جػاء فييػا كا 

ذكر الربكبية كالعبكدية كذلؾ إحالة إلى ىػذا المعنػى القػديـ الػذم ينػزؿ ألجمػو الػكحي 
ػٍف  بطػؾى يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى مف السػماء إلػى األرض قػاؿ تعػالى فػي سػكرة اإلسػراء : ًإفط رى

يىٍقًدري ًإنطوي كىافى  ًبيرنا بىًصيرنا   يىشىاءي كى  (ًَّبًعبىاًدًه خى
قػػاؿ ‘ بػػؿ إف أكؿ آيػػة مػػف سػػكرة اإلسػػراء قػػد صػػرحت بػػذكر العبكديػػة لمنبػػي  

ػى الطػًذم  ٍسػًجًد اأٍلىٍقصى رىاـً ًإلىػى اٍلمى افى الطًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى تعالى: سيٍبحى
ٍكلىػػوي ًلنيًريىػػوي ًمػػٍف آ كىآتىٍينىػػا ميكسىػػى اٍلًكتىػػابى  (ُ يىاًتنىػػا ًإنطػػوي ىيػػكى السطػػًميعي اٍلبىًصػػيري بىارىٍكنىػػا حى

ًكػيالن  عىٍمنىاهي ىيدنل ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىالط تىتطًخذيكا ًمػٍف ديكًنػي كى جى ػعى نيػكحو  (ِ كى ٍمنىػا مى مى ػٍف حى ذيَريطػةى مى
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ٍبػدنا شىػػكيكرنا  ًإنطػوي كىػػافى عى
ػٍينىا ًإلىػػى بىًنػػ (ّ  قىضى ي ًإٍسػرىاًئيؿى ًفػػي اٍلًكتىػاًب لىتيٍفًسػػديفط ًفػػي اأٍلىٍرًض كى

ميَكا كىًبيرنا  لىتىٍعميفط عي مىرطتىٍيًف كى
 ْ)  

كقد صرحت اآليات بعبكدية نكح، كأمرت بالتككػؿ عمػى اا كحػده كعػدـ اتخػاذ  
ككيؿ مف دكنو، كنيت عف العمػك فػي األرض كاإلفسػاد فييػا كغيػر ذلػؾ مػف المعػاني 

ي مع المقصكد مف سكرة القصص كالعنكبكت كالرـك كغير ذلؾ مػف السػكر التي تمتق
 التي اشتممت عمى آيات بسط الرزؽ.

كأما عف بالغة مكقع آيػة البسػط فػي سػكرة العنكبػكت، فقػد كردت فػي سػياؽ  
الدعكة إلى إفراد اا بالعبػادة، حتػى لػك اضػطر اإلنسػاف إلػى اليجػرة، كأف مػف دالئػؿ 

لمعبادة أنو يرزؽ كؿ دابة، كأف مف نكاميسو كسػننو فػي خمقػو كحدانيتو، كاستحقاقو 
بسط الرزؽ كقدره، فال خكؼ مف اليجرة إلى بالد يجيمكف كيؼ يرزقػكف فييػا، جػاء 
ىذا في سياؽ يبيف إقرار المشركيف بالربكبية مف غيػر إقػرار باأللكىيػة، يقػكؿ تعػالى 

نيػكا ًإفط  ( ٔٓأىٍرًضػي كىاًسػعىةه فىًإيطػامى فىاٍعبيػديكًف   في سكرة العنكبػكت: يىاًعبىػاًدمى الطػًذيفى آمى
عيػػكفى   ـط ًإلىٍينىػػا تيٍرجى ػػٍكًت ثيػػ اًت ٕٓكيػػؿُّ نىٍفػػسو ذىاًئقىػػةي اٍلمى ػػاًلحى ًمميػػكا الصط نيػػكا كىعى ( كىالطػػًذيفى آمى

اًلػًديفى ًفييىػ نطػًة غيرىفنػا تىٍجػًرم ًمػٍف تىٍحًتيىػا اأٍلىٍنيىػاري خى ـٍ ًمػفى اٍلجى ـى أىٍجػري اٍلعىػاًمًميفى لىنيبىَكئىنطيي ا ًنٍعػ
كطميكفى  ٖٓ  ـٍ يىتىكى َبًي مىى رى كا كىعى بىري كىأىَيٍف ًمػٍف دىابطػةو الى تىٍحًمػؿي ًرٍزقىيىػا المطػوي ٗٓ( الطًذيفى صى ( كى

ـي   ـٍ كىىيػكى السطػًميعي اٍلعىًمػي يطػاكي مىػؽى السطػمىاكىاًت َٔيىٍرزيقييىا كىاً  ػٍف خى ـٍ مى لىػًئٍف سىػأىٍلتىيي كىاأٍلىٍرضى ( كى
رى الشطٍمسى كىاٍلقىمىرى لىيىقيكليفط المطوي فىأىنطى ييٍؤفىكيكفى   سىخط ػٍف يىشىػاءي ُٔكى ( المطوي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمى
ًمػػيـه   يىٍقػػًدري لىػػوي ًإفط المطػػوى ًبكيػػَؿ شىػػٍيءو عى ؿى ًمػػفى ًِٔمػػٍف ًعبىػػاًدًه كى ػػٍف نىػػزط ـٍ مى لىػػًئٍف سىػػأىٍلتىيي ( كى

ـٍ الى  السطمىاءً  ٍمػدي ًلمطػًو بىػٍؿ أىٍكثىػريىي ٍكًتيىا لىيىقيكليفط المطوي قيػًؿ اٍلحى مىاءن فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى ًمٍف بىٍعًد مى
 ( ّٔيىٍعًقميكفى  
فمف الكاضػح أف آيػة بسػط الػرزؽ تابعػة كمترتبػة عمػى إقػرارىـ بأنػو الخػالؽ،  

ان، ثـ إنو قد ذكر بعدىا سببان فمف قدر عمى الخمؽ يككف قادران عمى الرزؽ بسطان كقدر 
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مف أىـ أسباب الرزؽ كىك تنزيؿ الماء مف السماء ليحيي بو األرض مف بعد مكتيا 
ككأنيا كانػت فقيػرة فأغناىػا اا مػف غيػر تػدبير منيػا كال حيمػة، فمػك تأمػؿ مػف ينكػر 

ىقىػرط بكح دانيػة قدرة اا عمى الرزؽ كحكمتو في جعمو متفاكتان بيف عبػاده ىػذه اآليػة ألى
اا كأخمص لو العبادة كتككؿ عميو حؽ تككمو، كلكف المنكريف غير معمميف لعقػكليـ 

 في اآليات المبثكثة في الككف الفسيح.
كأما عف بالغة مكقع آية بسط الرزؽ في سػكرة الػرـك فقػد كردت فػي سػياؽ  

يعنػػػى ببيػػػاف الجبمػػػة اإلنسػػػانية التػػػي يطغييػػػا الغنػػػى، كيمقػػػي بيػػػا فػػػي ىػػػكة الشػػػرؾ 
معاصػػػي، كالتػػػي يخضػػػعيا الفقػػػر، كمػػػا يمسػػػيا مػػػف ضػػػر، فتمجػػػأ حينئػػػذ إلػػػى اا كال

تستجير بو، لينتشميا مف أدراف الفاقة، كيمقي بيا في حضف النعػيـ الػدنيكم فالبشػر 
 بيف حاليف: حاؿ البطر، كحاؿ القنكط. 

تأتي اآليػة فػي ىػذا السػياؽ لتحيػؿ إلػى مػا مضػى مػف ذكػر مػف كسػع عمػييـ  
ي قصة قاركف في سكرة القصص، كلتبيف أف مػف أدرؾ حقيقػة أف فطغكا مثمما مر ف

بسط الرزؽ كقدره مرده إلى مشيئة اا، فإنو يككف مػف المػؤمنيف، أك لعمػو إف تػدبر 
ػر   ذىا مىػسط النطػاسى ضي ىذه الحقيقة أف يككف منيـ، فال يبطر كال يقنط، يقكؿ تعالى: كىاً 

ًنيًبيفى ًإلىٍيًو ثي  ـٍ مي بطيي ٍكا رى ـٍ ييٍشًركيكفى  دىعى َبًي ـٍ ًبرى ـٍ ًمٍنوي رىٍحمىةن ًإذىا فىًريؽه ًمٍنيي ( ّّـط ًإذىا أىذىاقىيي
تطعيكا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى   ـٍ فىتىمى كا ًبمىا آتىٍينىاىي ـي ًّْليىٍكفيري ـٍ سيٍمطىاننا فىييػكى يىػتىكىمط مىٍيًي ـٍ أىٍنزىٍلنىا عى ( أى

ػا ( ًّٓبمىا كىانيكا ًبًو ييٍشًركيكفى   ـٍ سىػَيئىةه ًبمى ٍف تيًصٍبيي كا ًبيىا كىاً  ذىا أىذىٍقنىا النطاسى رىٍحمىةن فىًرحي كىاً 
ـٍ يىٍقنىطيكفى   ـٍ ًإذىا ىي يىٍقًدري ّٔقىدطمىٍت أىٍيًديًي ٍكا أىفط المطوى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى ـٍ يىرى لى ( أىكى
يىاتو ًلقىػٍكـو ييٍؤًمنيػكفى  قطػوي كىاٍلًمٍسػًكيفى كىاٍبػفى السطػًبيًؿ ّٕ  ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى ( فىػآًت ذىا اٍلقيٍربىػى حى

ػػكفى   ـي اٍلميٍفًمحي ٍجػػوى المطػػًو كىأيكلىًئػػؾى ىيػػ ٍيػػره ًلمطػػًذيفى ييًريػػديكفى كى ـٍ ًمػػٍف ًربنػػا ّٖذىًلػػؾى خى ػػا آتىٍيػػتي مى ( كى
ػػا آتى  مى ٍجػػوى المطػػًو ًليىٍربيػػكى ًفػػي أىٍمػػكىاًؿ النطػػاًس فىػػالى يىٍربيػػك ًعٍنػػدى المطػػًو كى ـٍ ًمػػٍف زىكىػػاةو تيًريػػديكفى كى ٍيػػتي
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ـي اٍلميٍضًعفيكفى   ـٍ ىىٍؿ ًمػٍف ّٗفىأيكلىًئؾى ىي ـٍ ثيـط ييٍحًييكي ـٍ ثيـط ييًميتيكي زىقىكي ـٍ ثيـط رى مىقىكي ( المطوي الطًذم خى
تىعىالىى عىمط  انىوي كى ـٍ ًمٍف شىٍيءو سيٍبحى ـٍ مىٍف يىٍفعىؿي ًمٍف ذىًلكي  ( َْا ييٍشًركيكفى  شيرىكىاًئكي

ف مف عجيب أمر القرآف الكريـ أننا نجد آيػة بسػط الػرزؽ فػي ىػذه السػكرة   كا 
قد أتبعت باألمر بإيتاء ذم القربى كالمسكيف كابف السبيؿ حقكقيـ، فػي الكقػت الػذم 
قطػوي  سبؽ ىذا األمر آية بسط الرزؽ في سكرة اإلسراء يقكؿ تعالى: كىآًت ذىا اٍلقيٍربىػى حى

( ًإفط اٍلميبىػػَذًريفى كىػػانيكا ًإٍخػػكىافى الشطػػيىاًطيًف ٍِٔسػػًكيفى كىاٍبػػفى السطػػًبيًؿ كىالى تيبىػػَذٍر تىٍبػػًذيرنا  كىاٍلمً 
َبًو كىفيػكرنا   كىافى الشطٍيطىافي ًلرى كىىػا ِٕكى َبػؾى تىٍرجي ػةو ًمػٍف رى ـي اٍبًتغىػاءى رىٍحمى ػٍنيي ػفط عى مطػا تيٍعًرضى ( كىاً 

ـٍ قىٍكالن مى  ٍغميكلىةن ًإلىػى عينيًقػؾى كىالى تىٍبسيػٍطيىا كيػؿط اٍلبىٍسػًط ٍِٖيسيكرنا  فىقيٍؿ لىيي ( كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى
يىٍقػًدري ًإنطػوي كىػافى ًبًعبىػاًدًه ِٗفىتىٍقعيدى مىميكمنا مىٍحسيكرنا   ػٍف يىشىػاءي كى بطؾى يىٍبسيطي الػَرٍزؽى ًلمى ( ًإفط رى

ًبيرنا بىًصيرنا   ـٍ كىػافى ( كىالى تىٍقتيميك َّخى ـٍ ًإفط قىػٍتمىيي يطػاكي ـٍ كىاً  ؽو نىٍحفي نىٍرزيقييي ٍشيىةى ًإٍمالى ـٍ خى دىكي ا أىٍكالى
 (ًُّخٍطئنا كىًبيرنا  

، كسػياؽ اآليػة األخػرل فػي سػكرة   كاالرتباط بيف سػياؽ اآليػة فػي سػكرة الػرـك
 القصص جمي، فكأف اآليات في األكلى تصؼ ما كقع مف قاركف في الثانية. 

حػػظ عمػػى سػػياقات ىػػذه اآليػػات الػػكاردات فػػي السػػكر التػػي مػػرت أف كمػػف المال 
بسط الرزؽ دائما يأتي في السياقات الدالة عمى قدرة اا المطمقة، كيأتي أيضان عنػد 
الدعكة لمتكحيد بالعبادة، كعند الدعكة إلى اإلنفاؽ في سػبيؿ اا، كعنػد ذكػر اإليمػاف 

 كعند تعداد دالئؿ القدرة كالكحدانية. كالكفر، كالضالؿ كاليدل، كالنعيـ كالجحيـ، 
كأما عف عالقة جممة يبسط الرزؽ بما قبميػا فػي سػكرة القصػص فقػد جػاءت  

بعد كيكأف كقيؿ إف ىذه الكممة بمعنى ألـ تر، كقيػؿ إنيػا بمعنػى رحمػة لػؾ كقيػؿ إف 
ىذه الكممة مركبة مػف كم المفيػدة لمتعجػب أك التنػدـ كالتحسػر كمػف كػأف التػي ربمػا 

ير مفيدة لمتشبيو، كربما تفيػده عمػى تقػدير أنيػـ شػبيكا الحػاؿ المطمقػة بمػا تككف غ
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ىك كاقع في حيزىا مف حقيقة بسط الرزؽ كقدره بمشػيئة اا كفيػو داللػة عمػى شػدة 
  .(ُ يقينيـ بيذه الحقيقة حتى غدت مشبيان بو

كأغمػػػب الظػػػف أنيػػػا تحتمػػػؿ ىػػػذا كمػػػو باإلضػػػافة إلػػػى ترجمتيػػػا عػػػف حػػػاليـ  
عدما عاينكا مف الخسؼ الكاقع بقاركف، تمؾ الحاؿ الجامعة بيف التعجػب المضطربة ب

كالتنػػػدـ كالتحسػػػر كالتذبػػػذب بػػػيف اليقػػػيف كالشػػػؾ، كالخػػػكؼ مػػػف الخسػػػؼ، ككػػػأنيـ 
يصػػػارعكف أنفسػػػيـ الخبيثػػػة التػػػي تػػػأبى اإلذعػػػاف، كلكػػػف يقيرىػػػا مػػػا عاينتػػػو مػػػف 

مػرغميف أنفسػيـ عمػى  المحسكس، كلذا كرركا المفظة ثانيةن كيكأنو ال يفمح الكافركف
 اإليماف كاإلذعاف. 

ذا حممنا ىذه الكممة عمى معنى ألـ تر فيككف ارتباطيا بآية الرـك جميػان، إال   كا 
 أنو آثر في القصص كيكأف ليفيد المعاني التي مرت.

كأمػػا عػػف عالقػػة جممػػة اا يبسػػط الػػرزؽ فػػي سػػكرة العنكبػػكت بمػػا قبميػػا كمػػا  
يػػاكـ، المفيػػد لمتخصػػيص بعػػدىا فيػػي تكميػػؿ لقكلػػو: فػػي اآل يػػة السػػابقة اا يرزقيػػا كا 

عمػػى رأم الزمخشػػرم، كجػػاءت اآليػػة بعػػدىا تأكيػػدان ليػػا يقػػكؿ الطيبػػي:  كىػػذه اآليػػة 
ـٍ ألف  يطاكي أعني قكلو تعالى: المطوي يىٍبسيطي إلو تكميؿ لمعنى قكلو سبحانو: المطوي يىٍرزيقييا كىاً 

ـ فػػي الػػرزؽ كبسػػطو كقترتػػو، كقكلػػو األكؿ كػػالـ فػػي المػػرزكؽ كعمكمػػو كىػػذا كػػال
ـٍ إلػػػو معتػػػرض لتككيػػد معنػػػى اآليتػػػيف كتعػػػريض بػػػأف الػػػذيف  ػػػأىٍلتىيي لىػػػًئٍف سى سػػبحانو: كى
زطاؽي  اعتمدتـ عمييـ في الرزؽ مقركف بقدرتنا كبقكتنػا كقكلػو تعػالى: ًإفط المطػوى ىيػكى الػرط

ًتيفي زالذاريات:  س سػره: اعتػرض ليفيػد أف [ كقاؿ صاحب الكشؼ قدٖٓذيك اٍلقيكطًة اٍلمى

                                           

 .ِّٗص  َُ( ينظر ركح المعاني جػ ُ 
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الخالؽ ىك الرزاؽ كأف مف أفاض ابتداء كأكجػد أكلػى أف يقػدر عمػى اإلبقػاء كأكػد بػو 
كطميكف..( ما ضمف في قكلو عٌز كجٌؿ:  ـٍ يىتىكى َبًي مى رى كىعى

 ُ).  
كأما عػف ارتبػاط جممػة يبسػط الػرزؽ بقريناتيػا فػي سػكرة الػرـك فقػد أكضػحو  

كػػى فػػي جػػنس النػػاس أنطيػػـ إذا أذاقىيػػـ منػػو رحمػػةن إنػػو تعػػالى لٌمػػ"الطيبػػي بقكلػػو:  ا حى
ٍف تيصٍبيـ سَيئةه قىنىطيكا مف رحمػة اا، أىنكىػر عمػييـ ذلػؾ،  ، كا  فرحكا بيا بىًطًريفى أىًشًريفى
كنىبطيييـ عمى أفط تمؾ اإلذاقة كاإلصابة مػف بىٍسػط اا الػَرزؽى كقىٍبًضػو، كقػاؿ: فػال يكػف 

ٍجًيػو، فػي منكـ بىطىره عند البىٍسًط ب ـي ااي في سػبيمو ككى زىقك ؿ اشكيركا ااى، كأنًفقيكا مٌما رى
األقربيفى كاليىتامى كالمساكيف ليزيدىكـ مف فىٍضمو، كتفػكزكا بػالفالح عػاجالن كآجػالن، فػال 
؛ ألفط ذلػؾ مػف شػـؤ  ا عنػد القىػٍبض، بػؿ ارًجعيػكا إلػى اا مينيبػيفى ييكجد منكـ يأس أيضن

  .(ِ "معاصيكـ
 غخ يىقع آيتي ثسط انزسق يف سيبق سىرح سجأ.ثال -4

كمقصكدىا: أف الػدار اآلخػرة التػي "يقكؿ البقاعي في بياف مقصكد سكرة سبأ: 
أشار إلييػا آخػر األحػزاب بالعػذاب كالمغفػرة، بعػد أف أعمػـ أف النػاس يسػئمكف عنيػا، 

 كائنة ال ريب في إتيانيا، لما في ذلؾ مف الحكمة كلو عميو مف القدرة.
 سبأ التي سميت بيا السكرة مناسبة كبيرة ليذا المقصد لمػا فييػا مػف، كلقصة

 عمػػى قدرتػػو سػػبحانو عمػػى، -السػػيما عنػػد العػػرب  -اآليػػات الشػػيكدية المشػػيكدة 
 اإًليجاد كاإًلعداـ، لمذات كالصفات، كالتحكيؿ لما يريد مف األحكاؿ. 

  .(ّ "كفر كالتصرؼ بالحكمة في اإلعطاء كالمنع ابتداء كجزاء لمف شكر، أك

                                           

             ُُ، كينظػػػػر ركح المعػػػػاني جػػػػػ ُٖٗص  ُِلطيبػػػػي عمػػػػى الكشػػػػاؼ، جػػػػػ ( ينظػػػػر حاشػػػػية اُ 
 .ُّص 

 كما بعدىا. ِْٖص  ُِ( ينظر حاشية الطيبي عمى الكشاؼ جػ ِ 
 .ّٕٕص ِ( ينظر مصاعد النظر جػ ّ 
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كأقػػػكؿ: إف السػػػكرة معنيػػػة فػػػي غيػػػر مكضػػػع منيػػػا ببيػػػاف عمػػػـ اا المحػػػيط، 
كاالستدالؿ عمى قدرتو كحكمتػو، كقػد ذكػرت مػف القصػص مػا يؤيػد أف مػف عبػاد اا 
مف يشكر عمى نعمتو كآؿ داكد، كمنيـ مف يكفر كيبطر عمػى الػرغـ مػف أف اا عػز 

 مثمما بدر مف قـك سبأ. كجؿ قد بسط لو رزقو بسطان ال زيادة عميو،
كقد كردت آيتا بسط الرزؽ في سياؽ بياف أف التكسعة كالبسط في الػرزؽ ال  

يمكف أف يككف مقياسان لمكرامة عمى اا، كما ال يكػكف تضػييؽ الػرزؽ كقػدره بحسػب 
المشيئة اإلليية، دليالن عمى ىكاف المقتر عميو، كأف الغنى قػد يطغػي، كأف الفاقػة قػد 

أكثر الناس ال يعممكف ىذه الحقيقة مع كضكحيا كتكررىا في كؿ مكاف تيصمح، كلكف 
كزماف، كما أنيـ يغفمكف عف أف تضييؽ الرزؽ ربما يككف لمصمحة المضيؽ عميو، 

 كأف اا ىك خير الرازقيف يخمؼ عمى مف أنفؽ في سبيمو كابتغاء مرضاتو. 
ٍمػدي ًلمطػًو الطػ  ػا ثـ إف افتتاح السكرة بقكلو تعالى: اٍلحى مى ػا ًفػي السطػمىاكىاًت كى ًذم لىػوي مى

ًبيػري   ـي اٍلخى ًكػي ٍمػدي ًفػي اآٍلًخػرىًة كىىيػكى اٍلحى لىوي اٍلحى ػا يىًمػجي ًفػي اأٍلىٍرًض ًُفي اأٍلىٍرًض كى ـي مى ( يىٍعمىػ
ـي اٍلغىفيػكري  مىا يىٍعػريجي ًفييىػا كىىيػكى الػرطًحي مىا يىٍنًزؿي ًمفى السطمىاًء كى مىا يىٍخريجي ًمٍنيىا كى قىػاؿى ِ كى ( كى

ٍنػوي ًمثٍ  اًلـً اٍلغىٍيػًب الى يىٍعػزيبي عى ـٍ عى َبي لىتىٍأًتيىنطكي رى كا الى تىٍأًتينىا السطاعىةي قيٍؿ بىمىى كى قىػاؿي الطًذيفى كىفىري
ًبػيفو   (ّ  ذىرطةو ًفي السطمىاكىاًت كىالى ًفي اأٍلىٍرًض كىالى أىٍصغىري ًمٍف ذىًلؾى كىالى أىٍكبىري ًإالط ًفي ًكتىػابو مي

 . 
يدؿ عمػى أف الممػؾ ا كحػده، كأف عممػو محػيط بكػؿ شػيء، كليػذاف المعنيػاف 
ارتبػػاط كثيػػؽ بآيػػات بسػػط الػػرزؽ، ألف مػػف كانػػت ىػػذه صػػفاتو مػػف شػػمكلية الممػػؾ 
حاطػة العمػـ، فإنػو يبسػط كيقػدر أرزاؽ عبػاده عمػى حسػب مشػيئتو التابعػة  كالقدرة، كا 

 لحكمتو كالمبنية عمى قدرتو.
كة لمتأمػػؿ فػػي الكػػكف لمكقػػكؼ عمػػى قػػدرة اا البػػاىرة، كفييػػا كفػػي السػػكرة دعػػ

تيديد بأف اا قادر عمى أف يخسؼ األرض بالكافريف مثمما فعػؿ بقػاركف الػذم بغػى 
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كطغى كبطر كاغتر بما رزقو اا عز كجؿ كبياف أف في الككف مػف اآليػات مػا يػؤمف 
ٍكا ًإلىػػ ـٍ يىػػرى ـٍ ًمػػفى بػػو المقػػر بعبكديتػػو ا قػػاؿ تعػػالى: أىفىمىػػ ٍمفىييػػ ػػا خى مى ـٍ كى ػػا بىػػٍيفى أىٍيػػًديًي ى مى

ـٍ ًكسىػفنا ًمػفى السطػمىاًء ًإفط  مىػٍيًي ـي اأٍلىٍرضى أىٍك نيٍسػًقٍط عى السطمىاًء كىاأٍلىٍرًض ًإٍف نىشىٍأ نىٍخًسٍؼ ًبًيػ
ٍبدو ميًنيبو   يىةن ًلكيَؿ عى  (ًٗفي ذىًلؾى آلى

ف كفػر قػـك سػبأ كليػذا ثـ تذكر اآليات ما كػاف مػف شػكر آؿ داكد، كمػا كػاف مػ
ارتباط أيضان بآيات بسط الرزؽ في السكرة لككنو دلػيال محسكسػان عمػى قػدرة اا عػز 
كجؿ، كعممو بنفكس عباده الذيف تتغير أحكاليـ كتختمػؼ تجػاه النعمػة المخكلػة ليػـ 

 مف اا فمنيـ الشاكركف كمنيـ الكافركف.
كػػػافريف كىدايػػػة كتمضػػػي السػػػكرة متحدثػػػة عػػػف إيمػػػاف المػػػؤمنيف، ككفػػػر ال 

الميتديف، كضالؿ الضاليف كليذا كمو ارتباط ببسط الرزؽ كقػدره إذ أف ىػذه األشػياء 
 مما يمكف اندراجيا تحتو.

كلسياؽ آيتي البسط في ىذه السكرة ارتباط بسياؽ آية البسط في سكرة الرعػد 
إذ أف اآليػات ىنػػا تكضػح مػػا أجمػػؿ ىنػاؾ فقػػد ذكػرت سػػكرة الرعػػد سػكء المػػآؿ لمػػذيف 

قضػػكف عيػػد اا مػػف بعػػد ميثاقػػو كيقطعػػكف مػػا أمػػر بػػو أف يكصػػؿ كيفسػػدكف فػػي ين
األرض، كحكمت عمييـ بأف ليـ المعنة كسكء الدار، كقمنا إف قكلو ىنػاؾ: اا يبسػط 
الرزؽ لمف يشاء كيقدر اسػتئناؼ بيػاني لإلجابػة عػف سػؤاؿ مقػدر ربمػا ييجػس فػي 

ف بمػػا ليػػـ مػػف سػػعة فػػي نفػػكس الكفػػار إذ يسػػخركف مػػف التيديػػد كالكعيػػد محتجػػي
الرزؽ، كما يعانيو المؤمنكف مف الفاقة كالضيؽ، كقمنا إف اآلية ردت عمى سخريتيـ 
تمؾ بإرجاع البسط كالقدر لمشيئة اا كحكمتو، كأنو ال ارتباط لو بكرامة األغنيػاء كال 

ٍيػدى المطػًو ًمػٍف بىٍعػًد مً  ػكفى عى ػا ىكاف الفقراء يقكؿ تعػالى: كىالطػًذيفى يىٍنقيضي يىٍقطىعيػكفى مى يثىاًقػًو كى
ـٍ سيكءي الدطاًر   لىيي ـي المطٍعنىةي كى ييٍفًسديكفى ًفي اأٍلىٍرًض أيكلىًئؾى لىيي ؿى كى ( ِٓأىمىرى المطوي ًبًو أىٍف ييكصى
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يىاةي الدُّ  مىا اٍلحى يىاًة الدٍُّنيىا كى كا ًباٍلحى فىًرحي يىٍقًدري كى ٍنيىا ًفي اآٍلًخػرىًة المطوي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى
تىاعه    (. ًِٔإالط مى

كنجػػد اآليػػات ىنػػا تػػذكر أقػػكاؿ المتػػرفيف الكػػافريف مػػف إنكػػارىـ لمعػػذاب بسػػبب  
غناىـ، كما زعمكه مف أفضميتيـ مستدليف بيا عمى حسف مسمكيـ كرضػا اا عػنيـ 

ػػٍمنىا ًفػػي قىٍريىػػةو ًمػػٍف نىػػًذيرو ًإالط قىػػاؿى ميتٍ  ػػا أىٍرسى مى ـٍ ًبػػًو فيقػػكؿ تعػػالى: كى ػػا أيٍرًسػػٍمتي رىفيكىىػػا ًإنطػػا ًبمى
كفى   ػا نىٍحػفي ًبميعىػذطًبيفى  ّْكىاًفري مى دنا كى قىػاليكا نىٍحػفي أىٍكثىػري أىٍمػكىاالن كىأىٍكالى َبػي ّٓ( كى ( قيػٍؿ ًإفط رى

لىًكػفط أىٍكثىػرى النطػاًس الى يىٍعمىميػكفى   يىٍقػًدري كى مىػّٔيىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىػاءي كى ـٍ كىالى ( كى ا أىٍمػكىاليكي
زىاءي الَضػعٍ  ـٍ جى ا فىأيكلىًئؾى لىيي اًلحن ـٍ ًعٍندىنىا زيٍلفىى ًإالط مىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى ـٍ ًبالطًتي تيقىَربيكي ديكي ًؼ أىٍكالى

ـٍ ًفي اٍلغيريفىاًت آًمنيػكفى   ًمميكا كىىي كلىًئػؾى ( كىالطػًذيفى يىٍسػعىٍكفى ًفػي آيىاًتنىػا ميعىػاًجًزيفى أي ًّٕبمىا عى
كفى   ري يىٍقًدري لىوي ًّٖفي اٍلعىذىاًب ميٍحضى َبي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى ( قيٍؿ ًإفط رى

ٍيري الرطاًزًقيفى   مىا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى  ( ّٗكى
َبي  يىٍقًدري  فتأتي اآلية األكلى في بسط الرزؽ قيٍؿ ًإفط رى يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى

لىًكػػفط أىٍكثىػػرى النطػػاًس الى يىٍعمىميػػكفى   ( أمػػران لمنبػػي بإبطػػاؿ لػػزعـ الكػػافريف بػػأنيـ األكػػـر ّٔكى
عمػػى اا فأغنػػاىـ، كأف المػػؤمنيف قػػد ىػػانكا عميػػو فحػػرميـ، كببيػػاف أف بسػػط الػػرزؽ 

درة كالعمـ، كلكف ىذه الحقيقة ال يعمميا كقدره مبني عمى المشيئة التابعة لمحكمة كالق
 أكثر الناس. 

 كما أف قياس الكافريف لمدار اآلخرة عمى الدار الدنيا قياس فاسد. 
َبػػػي يىٍبسيػػػطي الػػػَرٍزؽى    ثػػػـ تػػػأتي اآليػػػة الثانيػػػة لمبسػػػط فػػػي سػػػكرة سػػػبأ قيػػػٍؿ ًإفط رى

ػػػا أىٍنفىٍقػػػتي  مى يىٍقػػػًدري لىػػػوي كى ػػػاءي ًمػػػٍف ًعبىػػػاًدًه كى ػػػٍف يىشى ٍيػػػري ًلمى  ـٍ ًمػػػٍف شىػػػٍيءو فىييػػػكى ييٍخًمفيػػػوي كىىيػػػكى خى
تكريران بقصد التأكيد دفعان لزعـ الكافريف مع زيادات مفيدة مثػؿ: مػف ، ( ّٗالرطاًزًقيفى  

عبػاده لبيػاف أف الخمػػؽ جميعػان عبػػاد اا كمثػؿ يقػدر لػػو، لبيػاف أف القػػدر فػي الػػرزؽ 
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ازقيف، كأف المػػػاؿ ال يػػػنقص ربمػػػا يكػػػكف لمصػػػمحة المقػػػدر عميػػػو، كأف اا خيػػػر الػػػر 
 باإلنفاؽ فإف اا يخمؼ عمى المنفقيف.

يقكؿ األلكسي:  مساؽ اآليػة لمػكعظ كالتزىيػد فػي الػدنيا كالحػض عمػى التقػرب 
إليو تعالى باإلنفاؽ كىذا بخالؼ مساؽ نظيرىا المتقدـ فإنو لمرد عمى الكفػرة، كأيضػا 

احػد باعتبػار كقتػيف كمػا ما سبؽ عاـ كما ىنا خاص في البسط كالتضييؽ لشخص ك 
ف كػاف فػي مكضػع مػف  يشعر بو قكلػو تعػالى ىنػا لىػوي كعػدـ قكلػو ىنػاؾ، كالضػمير كا 
المبيـ إال أف سبؽ النظير خاليا عف ذلؾ كذكر ىذا بعد مشتمال عميو كالقرينػة عمػى 

  .(ُ إرادة ما ذكر فال تغفؿ
مىػػػى فىالطػػػًذم تىقىػػػدط "كيفػػػرؽ الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر بػػػيف اآليتػػػيف بقكلػػػو:   ـى رىد  عى

، كىاٍلًعبىارىاتي كىاًحدىةه كىاٍلمىقىاًصدي ميٍختىًمفىػةه. كىىىػذى  ، كىاٍلمىٍذكيكري ىينىا تىٍرًغيبه ًلٍمميٍؤًمًنيفى ا اٍلميٍشًرًكيفى
ػػػػوى ًإلىػػػػى  جط ػػػػٍيًف كىأىٍف يىتىكى ا ًلغىرىضى ػػػػاًلحن ـي اٍلكىاًحػػػػدي صى ػػػػالى ػػػػاًز أىٍف يىكيػػػػكفى اٍلكى ٍعجى ػػػػكًه اإلًٍ جي ًمػػػػٍف كي

  .(ِ "تىٍيفً طىاًئفى 
كنجد أف سياقات الحديث عف اإليماف كالكفر، كالضػالؿ كاليػدل، كالنعػيـ الػذم 
فػراده بالعبػادة،  ينتظر المؤمنيف، كالجحيـ المعد لمكافريف، كالدعكة إلى كحدانية اا كا 
كاالسػػتدالؿ عمػػى قدرتػػو كحكمتػػو كعممػػو، ال تغيػػب عػػف جػػك السػػكرة، كمػػا لػػـ يغػػب 

بيف آيات بسػط الػرزؽ فػي القػرآف، كىػك سػياؽ الحػث عمػى  السياؽ األقرب المشترؾ
 اإلنفاؽ في سبيؿ اا. 

                                           

 .ِّّص  ُُ( ينظر ركح المعاني ج ػ ُ 
 .ُِٗص  ِِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ِ 
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 ثالغخ يىقع آيخ انجسط يف سيبق سىرح انشيز. -5
كمقصػػكدىا: الداللػػة عمػػى أنػػو "يقػػكؿ البقػػاعي مبينػػان مقصػػكد سػػكرة الزمػػر:  

سبحانو صادؽ الكعد، كأنو غالب لكؿ شيء، فال يعجؿ، ألنو ال يفكتو شػيء كيضػع 
  .(ُ شياء في أكفؽ محاليااأل

كيقكؿ الشيو عبد المتعاؿ الصعيدم مبينػان أف مقصػكد السػكرة كالغػرض العػاـ  
يقصد مف ىذه السكرة الحثُّ عمى إخػالص "منيا ىك الدعكة إلى إخالص العبادة ا: 

العبػػادة ا تعػػالى، كالنيػػي عػػف اتخػػاذ الكسػػائؿ مػػف األكليػػاء كاألكالد كنحػػكىـ، كليػػذا 
  .(ِ "ياؽ فييا عمى إقامة األدلة كاآليات عمى بطالف ىذا االعتقاديدكر الس
كيجعؿ صاحب الظػالؿ السػكرة مقصػكرة عمػى غػرض كاحػد كىػك التأكيػد عمػى  

ىػذه السػكرة تكػاد تكػكف مقصػكرة عمػى عػالج قضػية "كحدانية اا عز كجػؿ فيقػكؿ: 
تػاره إيقاعػات التكحيد. كىي تطكؼ بالقمب البشرم في جكالت متعاقبة كتكقػع عمػى أك 

متالحقة كتيزه ىزا عميقا متكاصال لتطبػع فيػو حقيقػة التكحيػد كتمكنيػا، كتنفػي عنػو 
كؿ شبية ككؿ ظؿ يشكب ىذه الحقيقة. كمف ثـ فيي ذات مكضكع كاحد متصػؿ مػف 

  .(ّ "بدئيا إلى ختاميا يعرض في صكر شتى
ئة كيمكنني القكؿ إذف بناءن عمى مػا سػبؽ: إف بسػط الػرزؽ كقػدره حسػب مشػي

خػالص العبػادة لػو، كطػرح  اا مف أقكل األدلة الداعية إلى اإليماف بػاا عػز كجػؿ كا 
 ما عداه مف الشركاء المزعكميف.

                                           

 .ِّْص  ِجػ ( ينظر مصاعد النظر ُ 
 .ِٓٔ( ينظر النظـ الفني في القرآف ص ِ 
 .َّّّص  ٓ( ينظر في ظالؿ القرآف جػ ّ 
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كلعػػؿ ذلػػؾ ىػػك السػػر كراء ختػػاـ ىػػذه اآليػػة بجممػػة: إف فػػي ذلػػؾ آليػػات لقػػـك  
يؤمنكف، حيث يتفؽ ىذا الختاـ مع الجك العاـ لمسكرة، كبيػذا تتػآزر اآليػة كتتضػافر 

 كابقيا كلكاحقيا في سياؽ السكرة ألداء الغرض العاـ الذم سيقت لو.مع س
كىينا مممح لطيػؼ كىػك أف سػكرة الزمػر ىػي السػكرة قبػؿ األخيػرة فػي سػياؽ  

السكر التػي كردت فييػا آيػات بسػط الػرزؽ حيػث تخػتـ ىػذه السػكر بسػكرة الشػكرل 
 كىي تالية ليذه السكرة في ترتيب السكر في المصحؼ.

الحػديث أكشػػؾ أف ينتيػي، كلػػذا فػإف سػػكرة الزمػر تػػذكر قضػػية  كمعنػى ىػػذا أف
يمكف جعميا تعميالن لقضية بسط الرزؽ كقدره ثـ تيكرر ىذه القضػية تأكيػدان فػي سػكرة 
مىػى كيػَؿ  اًلؽي كيَؿ شىٍيءو كىىيػكى عى الشكرل كتمؾ القضية ىي قكلو تعالى في الزمر: المطوي خى

ًكيؿه   ـي  ( لىػوي مىقىاًليػدي ِٔشىٍيءو كى كا ًبآيىػاًت المطػًو أيكلىًئػؾى ىيػ السطػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالطػًذيفى كىفىػري
كفى   اًسري  ( ّٔاٍلخى

ـٍ   عىؿى لىكيػ كتكررت في قكلو تعالى في سكرة الشكرل: فىاًطري السطمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى
ؤيكي  ػا يىػٍذرى ًمفى اأٍلىٍنعىاـً أىٍزكىاجن ا كى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًفيػًو لىػٍيسى كىًمٍثًمػًو شىػٍيءه كىىيػكى السطػًميعي ًمٍف أىٍنفيًسكي

يىٍقػًدري ًإنطػوي ًبكيػَؿ ُُاٍلبىًصيري   ػٍف يىشىػاءي كى ( لىوي مىقىاًليدي السطمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمى
ًميـه    (ُِشىٍيءو عى

فنجػػد اآليػػة فػػي سػػكرة الزمػػر المشػػتممة عمػػى الحكػػـ بتخصػػيص كػػكف مقاليػػد  
تمػػت بػػالحكـ عمػػى الكػػافريف بآيػػات اا بالخسػػراف، كقػػد ال سػػمكات كاألرض ا، قػػد خي

سبقت اإلشارة إلى ختاـ آية بسط الرزؽ في السكرة نفسيا بالحكـ بأف ىػذه القضػية 
قضية البسط كالقدر مػف اآليػات الدالػة عمػى الكحدانيػة كالداعيػة لإليمػاف. فكػأف آيػة 

تفػاكت فػي الػرزؽ بسػطان كتقػديران إلػى مشػيئة مػف أنكػر رجػكع ال -المقاليد تحكـ عمػى
 بالكفر كالخسراف.  -اا
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ثـ تأتي آية المقاليد كالبسط فػي الشػكرل لتجمػع بػيف تخصػيص كػكف مقاليػد  
ثبػػات رجػػكع البسػػط كالقػػدر إلػػى مشػػيئتو معممػػةن ذلػػؾ بعممػػو  السػػمكات كاألرض ا، كا 

يىٍقػًدري ًإنطػوي المحيط قاؿ تعالى: لىوي مىقىاًليدي السطمىاكىاًت كىاأٍلى  ػٍف يىشىػاءي كى ٍرًض يىٍبسيطي الػَرٍزؽى ًلمى
ًميـه    (.ًُِبكيَؿ شىٍيءو عى

كتجدر اإلشارة إلى أف جممة لو مقاليد السمكات كاألرض لـ ترد في القػرآف إال  
 في ىذيف المكضعيف.

مثمما أكدت سكرة الرـك مف قبؿ، كسكرة سبأ عمػى  –ثـ إف سكرة الزمر تؤكد  
ذىا مىػسط قضية بط نابتػو إلػى اا عنػد الضػر يقػكؿ تعػالى: كىاً  ر اإلنساف عنػد النعمػة كا 

لىوي ًنٍعمىةن ًمٍنوي نىًسيى مىا كىافى يىػٍدعيك ًإلىٍيػًو ًمػ كط ًنيبنا ًإلىٍيًو ثيـط ًإذىا خى بطوي مي ر  دىعىا رى ٍنسىافى ضي ٍف اإلًٍ
عىؿى ًلمطًو أىٍندىادنا ًلييًضؿط عىٍف سىًبي جى اًب النطػاًر قىٍبؿي كى تطػٍع ًبكيٍفػًرؾى قىًمػيالن ًإنطػؾى ًمػٍف أىٍصػحى ًمًو قيػٍؿ تىمى

 ( كلذلؾ ارتباط بقضية بسط الرزؽ كقدره كفؽ مشيئة اا ٖ 
ثػـ إف سػياؽ آيػة البسػط فػػي ىػذه السػكرة يحيػؿ إلػػى سػياؽ أختيػا فػي سػػكرة  

، كيذكر بسياؽ أختيا الكاردة في قصة قاركف في سكرة القصص يقػكؿ  تعػالى: الرـك
مىػى ًعٍمػـو بىػؿٍ  ػا أيكًتيتيػوي عى ػةن ًمنطػا قىػاؿى ًإنطمى ٍلنىاهي ًنٍعمى كط ر  دىعىانىا ثيـط ًإذىا خى ٍنسىافى ضي  فىًإذىا مىسط اإلًٍ

ـٍ الى يىٍعمىميكفى   لىًكفط أىٍكثىرىىي ـٍ مىػًْٗىيى ًفٍتنىةه كى ٍنيي ـٍ فىمىا أىٍغنىى عى ا ( قىٍد قىالىيىا الطًذيفى ًمٍف قىٍبًمًي
ـٍ َٓكىانيكا يىٍكًسبيكفى   ًء سىييًصػيبييي ـٍ سىَيئىاتي مىا كىسىػبيكا كىالطػًذيفى ظىمىميػكا ًمػٍف ىىػؤيالى ابىيي ( فىأىصى

ـٍ ًبميٍعًجػػًزيفى   ػػا ىيػػ مى ػػا كىسىػػبيكا كى ػػَيئىاتي مى ػػٍف ُٓسى ػػكا أىفط المطػػوى يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى ـٍ يىٍعمىمي لىػػ ( أىكى
يىٍقًدري ًإفط فً  يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  يىشىاءي كى  (ِٓي ذىًلؾى آلى

كعف ارتباط آيػة بسػط الػرزؽ فػي سػكرة الزمػر بمػا قبميػا، كعػف سػر افتتاحيػا 
كلمػا ثبػت أف "بقكلو: أكلـ يعممكا كافتتاح آية الرـك بقكلو: أكلـ يركا يقكؿ البقػاعي: 

سػػتمبو الضػػار النػػافع إنمػػا ىػػك اا، مػػف شػػاء أعطػػاه، كمػػف شػػاء منعػػو، كمػػف شػػاء ا
ككضعو بعد ما رفعو، ككاف التقدير: ألـ يعممكا أف ما جمعو مف قبميـ لـ يدفع عنيـ 
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َّّٕ 

أمر اا، عطؼ قكلو:  أكلـ( كلما كاف السياؽ لنفي العمـ عف األكثر، ككاف مقصػكد 
السكرة بياف أنو صادؽ الكعد كمطمؽ العمـ كاؼو فيو، عبػر بػالعمـ بخػالؼ مػا مضػى 

  .(ُ "أم بما رأكا في أعمارىـ مف التجاربفي الرـك فقاؿ:  يعممكا( 

 ثالغخ يىقع آيتي انجسط يف سىرح انشىري. -6
تكػػاد آراء العممػػاء تتفػػؽ فػػي المقصػػكد مػػف سػػكرة الشػػكرل عمػػى أنػػو بيػػاف أف  

ىذه السكرة "شرع اا كاحد منذ خمؽ الخمؽ إلى قياـ الساعة فيقكؿ صاحب الظالؿ: 
كيػة كلكنيػا تركػز بصػفة خاصػة عمػى حقيقػة تعالج قضػية العقيػدة كسػائر السػكر الم

الػػكحي كالرسػػالة، حتػػى ليصػػح أف يقػػاؿ: إنيػػا ىػػي المحػػكر الرئيسػػي الػػذم تػػرتبط بػػو 
السكرة كميا كتأتي سائر المكضكعات فييػا تبعػا لتمػؾ الحقيقػة الرئيسػية ىػذا مػع أف 
السكرة تتكسع في الحديث عف حقيقة الكحدانيػة، كتعرضػيا مػف جكانػب متعػددة كمػا 

ا تتحػػدث عػػف حقيقػػة القيامػػة كاإليمػػاف بيػػا كيػػأتي ذكػػر اآلخػػرة كمشػػاىدىا فػػي أنيػػ
مكاضع متعددة منيا. ككذلؾ تتناكؿ عرض صفات المؤمنيف كأخالقيـ التي يمتازكف 

 .بيا. كما تمـ بقضية الرزؽ: بسطو كقبضو كصفة اإلنساف في السراء كالضراء

ىػي الحقيقػة  -ذلػؾ مػع -كلكف حقيقة الكحي كالرسالة، كمػا يتصػؿ بيػا، تظػؿ
البارزة في محيط السػكرة، كالتػي تطبعيػا كتظمميػا. ككػأف سػائر المكضػكعات األخػرل 

  .(ِ "مسكقة لتقكية تمؾ الحقيقة األكلى كتككيدىا

                                           

 .ِّٓص  ُٔ( ينظر نظـ الدرر جػ ُ 
 كما بعدىا. ُّّٔص  ٓ( ينظر في ظالؿ القرآف جػ ِ 
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يقصػػد مػػف ىػػذه السػػكرة بيػػاف اتفػػاؽ "كيقػػكؿ الشػػيو عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيدم:  
نػػذار مػػف ي خالفػػو بعػػذاب الػػدنيا الرسػػؿ عمػػى شػػرع اإلسػػالـ مػػف أكليػػـ إلػػى آخػػرىـ، كا 

  .(ُ "كاآلخرة، كتبشير مف يؤمف بو بحسف الثكاب فييما
كمقصػػكدىا: االجتمػػاع عمػػى الػػديف، الػػذم أساسػػو اإليمػػاف، "كيقػػكؿ البقػػاعي:  

ُـّ دعائمو الصالة، كركح أمره األلفة بالمشػاكرة، المقتضػية لكػكف أىػؿ الػديف كميػـ  كأ
 ء.فيو سكاء، كما أنيـ في العبكدية لشارعو سكا

كأعظػـ نػػافع فػػي ذلػؾ اإلنفػػاؽ، كالمكاسػػاة فيمػا فػػي اليػػد، كالعفػك كالصػػفح عػػف 
ف صعب كشػؽ، كذلػؾ كمػو ىػك الػداعي  المسيء كاإلذعاف لمحؽ، كالخضكع لألمر، كا 
إليو ىذا الكتاب الذم ىك ركح جسػد ىػذا الػديف، المعبػر عمػا دعػا إليػو مػف محاسػف 

  .(ِ "األعماؿ، كشريؼ الخالؿ بالصراط المستقيـ
كقكؿ البقاعي: كأعظـ نافع في ذلؾ اإلنفاؽ، كالمكاساة فيما في اليد... كفانا  

مشقة إعماؿ الفكػر السػتنباط الػرابط بػيف آيتػي بسػط الػرزؽ فػي ىػذه السػكرة، كبػيف 
سياقيا العاـ كمقصكدىا األعظـ، كذلؾ ألنو يؤكد ما ذىبنا إليػو مػف قبػؿ مػف ارتبػاط 

ياقات متعػددة مػف أىميػا سػياؽ الحػث عمػى آيات بسػط الػرزؽ كقػدره فػي القػرآف بسػ
اإلنفاؽ في سبيؿ اا، كقد مر بنا عند التعرض آلية البسط في سكرة القصص، تمؾ 
اآلية الكاردة في سياؽ قصة قاركف اإلشارة إلى أف ىذه الحقيقػة حقيقػة رجػكع بسػط 

ذلػؾ  الرزؽ كقدره إلى مشيئة اا مف الحقائؽ القديمة قػدـ اإلنسػاف، كاسػتدلمنا عمػى
بػػأف سػػكرة القصػػص مػػف أكائػػؿ السػػكر نػػزكال مشػػتممة عمػػى ىػػذه الحقيقػػة، كأف ىػػذه 

 القضية قد كردت فييا حكاية عف قـك قاركف. 

                                           

 . ِّٕ( ينظر النظـ الفني في القرآف ص ُ 
 .ُْٓص  ِينظر مصاعد النظر جػ  (ِ 
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كقػػد اشػػتممت السػػكرة أيضػػان عمػػى بيػػاف صػػفات المػػؤمنيف المتػػككميف عمػػى اا  
 كمف بينيا صفة اإلنفاؽ مما رزقيـ اا كذلػؾ بعػد أف افتتحػت اآليػات بتقريػر أف مػا
يؤتاه اإلنساف في الدنيا ليس سكل متاع زائؿ، كأف ما عند اا ىك خيػر كأبقػى: قػاؿ 
ٍيره كىأىٍبقىى ًلمطًذيفى آمىنيكا  مىا ًعٍندى المطًو خى يىاًة الدٍُّنيىا كى تىاعي اٍلحى تعالى: فىمىا أيكًتيتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىمى

كطميكفى   ـٍ يىتىكى َبًي مىى رى ـٍ ( كىالطًذيفى يىجٍ ّٔكىعى ذىا مىا غىًضبيكا ىي ٍثـً كىاٍلفىكىاًحشى كىاً  تىًنبيكفى كىبىاًئرى اإلًٍ
كفى   ػػا ّٕيىٍغًفػػري ًممط ـٍ كى ـٍ شيػػكرىل بىٍيػػنىيي ةى كىأىٍمػػريىي ػػالى ـٍ كىأىقىػػاميكا الصط َبًي ابيكا ًلػػرى ( كىالطػػًذيفى اٍسػػتىجى

ـٍ ييٍنًفقيكفى   ٍقنىاىي زى  (ّٖرى
فػي حقيقػة رجػكع بسػط الػرزؽ كقػدره  كقد مر بنا في سكرتي الرـك كالزمر أف 

لمشيئة اا آيات لقـك يؤمنكف، كقد كجيت إيثػار التعبيػر بقكلػو: لقػـك يؤمنػكف بػدالن 
مف قكلو لممؤمنيف بأف تمؾ الحقيقة آية لمف ىك مؤمف بالفعؿ تػدؿ عمػى إيمانػو، أك 

خمقػو أنيا آية لقـك يتكقع إيمانيـ مستقبال عند تدبرىـ في آيػات اا فػي ككنػو كفػي 
 كمف أىميا تمؾ اآلية آية بسط الرزؽ كقدره كفؽ المشيئة الربانية.

كقد حفمػت السػكرة أيضػان بسػياؽ الحػديث عػف قػدرة اا المطمقػة المتمثمػة فػي  
مشيئتو التي ال يردىا شيء، كفي آياتو الككنية الداعية إلى إيمػاف المتفكػريف الػذيف 

احبت آيات بسط الرزؽ في جميع يعقمكف كيسمعكف كيعممكف، كتمؾ السياقات قد ص
السػػكر التػػي كردت فييػػا مثممػػا كجػػدنا فػػي سػػكرة الرعػػد، كسػػكرة الػػرـك كسػػكرة سػػبأ 

 كاإلسراء كغيرىا.
ككػػذلؾ نجػػد سػػياقات الحػػديث عػػف اإليمػػاف كالكفػػر كالضػػالؿ كاليػػدل، كالػػدعكة  

إلى إخالص العبادة ا، كالتحذير مف اتخاذ الشركاء كاألكليػاء مػف دكنػو، كغيػر ذلػؾ 
مف السياقات التي تحتفي بيا السكر المكية، كالتي صاحبت حديث القرآف عػف بسػط 

 الرزؽ كقدره بمشيئتو سبحانو.
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لحػػديث عػػف معجػػزة اإلسػػالـ الخالػػدة القػػرآف الكػػريـ، كأنػػو الحػػؽ ككػػذلؾ نجػػد ا 
المنػػزؿ مػػف السػػماء، الػػذم ييػػدم إلػػى كػػؿ خيػػر كبػػو صػػالح البشػػرية كميػػا لػػك كػػانكا 
يعممػػكف، نجػػد ىػػذا الحػػديث حاضػػنا لمحػػديث عػػف بسػػط الػػرزؽ كقػػدره كمػػا كجػػدنا فػػي 

 سكرة الرعد كسكرة اإلسراء كفي سكرة الزمر كفي ىذه السكرة أيضان. 
 -لشػػفاء صػػدكر المػػؤمنيف -ثػػـ إننػػا نجػػد فػػي سػػكرة الشػػكرل تعمػػيالت متعػػددة

ػػٍف يىشىػػاءي كىىيػػكى  ؽي مى لقضػػية بسػػط الػػرزؽ كقػػدره فيقػػكؿ تعػػالى: المطػػوي لىًطيػػؼه ًبًعبىػػاًدًه يىػػٍرزي
مىٍف كىػاُٗاٍلقىًكمُّ اٍلعىًزيزي   ٍرًثًو كى ٍرثى اآٍلًخرىًة نىًزٍد لىوي ًفي حى ػٍرثى ( مىٍف كىافى ييًريدي حى فى ييًريػدي حى

مىا لىوي ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍف نىًصيبو    (َِالدٍُّنيىا نيٍؤًتًو ًمٍنيىا كى
كمف الظكاىر األسمكبية التي طغت عمػى تركيػب اآليػات فػي السػكر المشػتممة  

عمى بسػط الػرزؽ كقػدره بنػاء الخبػر عمػى لفػظ الجاللػة اا، حيػث تفتػتح بػو اآليػات 
كحدانيتػو، كحكمتػو البالغػة، كعممػو المحػيط، كقػد يبنػى المشتممة عمى دالئؿ قدرتو ك 
 عمى الضمير ىك( العائد إليو.

ثـ إف السكرة تؤكد أيضان حقيقة الجبمة اإلنسػانية التػي فطػرت عمػى البطػر أك  
القنكط تمؾ الحقيقة التي تكػرر ذكرىػا فػي السػكر المشػتممة عمػى آيػات بسػط الػرزؽ 

ػػا  ػػكا فىمى نطػػا ًإذىا يقػػكؿ تعػػالى: فىػػًإٍف أىٍعرىضي غي كىاً  مىٍيػػؾى ًإالط اٍلػػبىالى ًفيظنػػا ًإٍف عى ـٍ حى مىػػٍيًي ػػٍمنىاؾى عى أىٍرسى
ٍنسىػ ـٍ فىػًإفط اإلًٍ ػا قىػدطمىٍت أىٍيػًديًي ـٍ سىػَيئىةه ًبمى ٍف تيًصػٍبيي ٍنسىافى ًمنطا رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا كىاً  افى أىذىٍقنىا اإلًٍ

 (ْٖكىفيكره  
يرتبطػػاف ارتباطػػان كثيقػػان بقضػػية البسػػط ككػػذلؾ نجػػد افتتػػاح السػػكرة كختاميػػا  

كالقدر لمرزؽ، كذلؾ لتأكيدىما عمى أف اا لو ما في السمكات كما في األرض، كأنو 
ىػػك العزيػػز الغالػػب، الحكػػيـ الػػذم تنبنػػي مشػػيئتو عمػػى حكمتػػو كقدرتػػو كعممػػو، كأف 

ؾى ( كىػذىلً ِ( عسؽ  ُجميع األمكر مصيرىا إليو يقكؿ تعالى في مفتتح السكرة: حـ  
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ـي   ًكي لىى الطًذيفى ًمٍف قىٍبًمؾى المطوي اٍلعىًزيزي اٍلحى مىا ًفػي ّييكًحي ًإلىٍيؾى كىاً  ( لىوي مىا ًفي السطمىاكىاًت كى
ـي  اأٍلىٍرًض كىىي    ( ْكى اٍلعىًميُّ اٍلعىًظي

ػػا ًفػػي   مى ػػا ًفػػي السطػػمىاكىاًت كى كيقػػكؿ تعػػالى فػػي ختاميػػا: ًصػػرىاًط المطػػًو الطػػًذم لىػػوي مى
 ( ٍّٓرًض أىالى ًإلىى المطًو تىًصيري اأٍليميكري  اأٍلى 

كعػػف ارتبػػاط اآليػػة األكلػػى لبسػػط الػػرزؽ فػػي سػػكرة الشػػكرل بمػػا قبميػػا يقػػكؿ  
ٍكًقًع الطًتي قىٍبمىيىػا "الطاىر بف عاشكر جاعمو كالنتيجة لما قبمو:  ٍممىًة كىمى ٍكًقعي ىىًذًه اٍلجي مى كى

ًة لً  ٍنًزلىةى النطًتيجى ؿي مى مىؿي تىتىنىزط مطنىٍتوي اٍلجي مىا تىضى ًليُّ كى مىا تىقىدطمىيىا، أًلىنطوي ًإذىا ثىبىتى أىفط المطوى ىيكى اٍلكى
ـٍ ًفيػًو زالشػكرل:  ؤيكي ٍنفىػًردي ُُبىٍعدىىىا ًإلىى قىٍكًلًو: يىػٍذرى ٍمًؽ، ثىبىػتى أىنطػوي اٍلمي [ ًمػف اٍنًفػرىاًدًه ًبػاٍلخى

ٍممىةي يىٍبسيطي الػ جي ٍممىػًة لىػوي مىقاًليػدي ًبالَرٍزًؽ... كى يىٍقػًدري ميبىَينىػةه ًلمىٍضػميكًف جي ػٍف يىشػاءي كى َرٍزؽى ًلمى
ًميـه اٍسًتٍئنىاؼه بىيىاًني  ىيكى كىاٍلًعمطًة ًلقىٍكًلًو: ًلمىفٍ  ٍممىةي ًإنطوي ًبكيَؿ شىٍيءو عى جي  السطماكاًت كىاأٍلىٍرًض كى

مىػػى حى  اًريىػػةه عى ًشػػيئىتىوي جى كًقيفى ًمػػٍف يىشػػاءي، أىٍم أىفط مى ػػٍرزي ػػا يينىاًسػػبي أىٍحػػكىاؿى اٍلمى سىػػًب ًعٍمًمػػًو ًبمى
..   .(ُ "بىٍسطو أىٍك قىٍدرو

ذا كانػػػت آيػػػة بسػػػط الػػػرزؽ الثانيػػػة فػػػي سػػػكرة الشػػػكرل ىػػػي آخػػػر اآليػػػات   كا 
ف كػاف التركيػب  الكاردات في القرآف بيذا الصدد مشػتممة عمػى لفػظ البسػط كالقػدر، كا 

بعػد أف كػاف مضػارعان، كجػاء فعػالن لمشػرط، كمػا  قد اختمؼ فصػار فعػؿ البسػط ماضػيان 
عيَبر عف القدر باالسـ دكف الفعؿ فقد كاف فيما مضى مف آيػات يػأتي بصػيغة الفعػؿ 
المضػػػارع كيقدر( كلكنػػػو ىنػػػا فػػػي آخػػػر آيػػػة جػػػاء اسػػػمان  بقػػػدر(، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف 

 االختالفات التي سيأتي بيانيا الحقان.
في ىػذا الحػديث فإنيػا قػد تضػمنت العمػة أقكؿ إذا كانت ىذه اآلية ىي األخيرة 

التي مف أجميا يبسط اا الػرزؽ أك يقػدره كفػؽ مشػيئتو المبنيػة عمػى عممػو كقدرتػو 
كحكمتو، كأف ذلؾ األمر ال يخص أحػدان مػف خمقػو، بػؿ ىػك عػاـ ليػـ جميعػان مػؤمنيـ 

                                           

 كما بعدىا بتصرؼ. ُٗص  ِٓالتنكير ج ( ينظر التحرير ك ُ 
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 عىٍطػؼه "ككافرىـ، يقػكؿ الطػاىر بػف عاشػكر مبينػان مكقػع ىػذه الجممػة مػف سػابقاتيا 
ـٍ ًمػػػٍف فىٍضػػػًمًو زالشػػػكرل: عى  يىًزيػػػديىي ٍممىػػػًة كى ٍممىػػػًة ِٔمىػػػى جي ػػػكًع ًمػػػٍف جي مىػػػى اٍلمىٍجمي [ أىٍك عى

يىٍستىًجيبي الطًذيفى آمىنيكا زالشكرل:  ـٍ ًمٍف فىٍضًمًو. ِٔكى يىًزيديىي ٍممىًة كى ًمٍف جي  [ كى
ٍعنىاىىػا ميكًقػعي ااًلٍسػًتٍدرىاًؾ كىااًلٍحًتػرىاًس فىًإنطيىػا ٍكًقػعي مى مى ػٍف سيػػؤىاؿو  كى ػكىابو عى تيًشػيري ًإلىػى جى

ـٍ ًمٍف فىٍضًمًو  ميقىدطرو ًفي نىٍفًس السطاًمًع ًإذىا سىًمعى أىفط المطوى يىٍستىًجيبي ًلمطًذيف آمىنيكا كىأىنطوي يىًزيديىي
ةى ًفيػًو فىقىػٍد كىػافى أىٍف يىتىسىاءىؿى ًفي نىٍفًسًو: أىفط ًممطا يىٍسػأىؿي اٍلميٍؤًمنيػكفى سىػعىةى الػَرٍزًؽ كىاٍلبىٍسػطى 

ـٍ  ـي اٍلميٍشػػًركيكفى أىٍرزىاقىييػػ ػػنىعىيي ًضػػيًؽ ًرٍزؽو ًإٍذ مى ػػةو كى اجى ـً ًفػػي حى ٍسػػالى ػػٍدًر اإلًٍ ـى صى اٍلميٍؤًمنيػػكفى أىيطػػا
ـٍ لىكىػافى بىٍسػطيوي ميفٍ  ابي ًبأىفط المطوى لىٍك بىسىطى الَرٍزؽى ًلمنطػاًس كيَمًيػ ، فىييجى ـٍ مىتىيي قىاطىعيكا ميعىامى ًسػدنا كى

مىػى  مىى ااًلٍعًتدىاًء عى يىٍحًمميوي عى اًء ًإلىى المطًو، كى ـٍ ألفط الطًذم يىٍستىٍغًني يىتىطىرطقىوي ًنٍسيىافي ااًلٍلًتجى لىيي
كىػافى ذىًلػؾى  ـٍ ًفػي الػَرٍزًؽ، كى ـٍ أىٍف الى ييٍبسىػطى لىييػ ػٍؤًمًنيفى اآٍلًجػًؿ لىييػ ٍيػًر اٍلمي النطاًس فىكىافى ًمٍف خى

ـٍ قىػاؿى مىنيكطنا  كىػاًفرًًى ـٍ كى ػٍؤًمًنًي ًبًحٍكمىةو أىرىادىىىا المطوي ًمٍف تىٍدًبيًر ىىذىا اٍلعىالىـً تىططًردي ًفي النطػاًس مي
ٍنسافى لىيىٍطغى أىٍف رىآهي اٍستىٍغنى زالعمؽ:  ػٍؤًمًف ٕ، ٔتىعىالىى: ًإفط اإلًٍ قىٍد كىافى ًفي ذىًلؾى ًلٍممي [. كى

ًؿ الطًذم ًبًو يىفيكزي ًفي اآٍلًخػرىًة فىػالى تىٍشػغىميوي فىاًئدىةه أيٍخرىل، كىًىيى أى  ٍف الى يىٍشغىمىوي ًغنىاهي عىًف اٍلعىمى
ًميعى اٍلًعبى  ُـّ جى ٍكًردنا كيَمَيا أًلىفط قىٍكلىوي ًلًعباًدًه يىعي رىدىٍت ىىًذًه اآٍليىةي مى قىٍد كى ٍنوي... كى  اًد.أىٍمكىاليوي عى

ًمٍف ىىًذًه اٍلكيَميطًة تىحٍ   ػعى كى ػاَص ًبػاٍلميٍؤًمًنيفى مى ٍزًئػَي اٍلخى مىٍيػًو اٍلجي ؿي فىاًئدىةي اٍلمىٍسػئيكًؿ عى صي
ٍممىػػةي ًبيىػػذىا ااًلٍعًتبىػػاًر  ػػًة ًمػػٍف ىىػػذىا الَنظىػػاـً التطٍكػػًكيًنَي، فىكىانىػػٍت ىىػػًذًه اٍلجي ػػًة اٍلعىامط ًإفىػػادىًة اٍلًحٍكمى

ٍنًزلىًة التطٍذًييًؿ ًلمىا ًفييىا ًمفى اٍلعي  مىػى قىػكىاًنيفى ًبمى ـى ىىػذىا اٍلعىػالىـً عى ، أىٍم أىفط المطوى أىسطػسى ًنظىػا ميكـً
يي  لىًكنطوي خىصط ًحٍزبىوي ًبًنظىاـو تىٍكًكيًنيٍّ ديٍنيىًكمٍّ كى ًتًو أىٍف يىخيصط أىٍكًليىاءىهي كى لىٍيسى ًمٍف ًحٍكمى ـٍ عىامطةو كى

ا كىاٍلفىٍكًز ًفي الٍ  يىاًة اأٍلىبىًديطةً ًبمىعىاًني اٍلقيٍرًب كىالَرضى   .(ُ "حى

                                           

 بتصرؼ شديد. ّٗص  ِٓ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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تىػٍذًييؿه لحػديث القػرآف  -بناءن عمى ما قالو ابف عاشػكر  -فيذه اآلية فيما أرل 
عف بسػط الػرزؽ كقػدره، فقػد تضػمنت الحكمػة العامػة التػي بينػي عمييػا النظػاـ الػذم 

 يحفظ الككف مف االختالؿ.
ا قػد يفيػـ كليس معنى ىذا أف البسط لمػرزؽ يسػتمـز البغػي فػي كػؿ حػاؿ، كمػ 

نما يككف البغي إذا صادؼ الغنى نفسػان خبيثػةن يقػكؿ الطػاىر  مف الجممة الشرطية، كا 
ًميعى النطاًس ًفي بىٍسطىةو  عىؿى المطوي جى ٍعنىى اآٍليىًة: لىٍك جى مى بف عاشكر مكضحان معنى اآلية:  كى

مىى ـٍ عى ـٍ ًببىٍغًي بىٍعًضًي يىاًتًي ـي حى ٍختىؿط ًنظىا َدثيوي  ًمفى الَرٍزًؽ الى بعض أًلىف بىعضيـ اأٍلىٍغًنيىاءى تيحى
ذى  ػةى كىىىكىػذىا، كى مى مىٍيًو اٍلميقىاكى ٍبًغَي عى فًُّر أىٍسبىاًب اٍلعيٍدكىاًف... فىيىًجدي ًمفى اٍلمى ًلػؾى نىٍفسيوي ًباٍلبىٍغًي ًلتىكى

ـي أىفط بىٍسطى الَرٍزًؽ لً  ًبيىذىا تىٍعمى . كى ـٍ ًؿ ًنظىاًمًي بىٍعًض اٍلًعبىاًد كىمىا ىيكى ميشىػاىىده ميٍفضو ًإلىى اٍخًتالى
نىٍفسنػا لىيىػا كىاًزعه  ةن كى ػاًلحى ػاًدؼي نىٍفسنػا صى الى ييٍفًضي ًإلىى ًمٍثًؿ ىىذىا اٍلفىسىػاًد أًلىفط اٍلًغنىػى قىػٍد ييصى

ًبيثىػػةن الى كىاًزعى لىيىػػا فى  ػػادىؼى نىٍفسنػػا خى الىػػةه ًمػػفى الػػَديًف فىػػالى يىكيػػكفي سىػػبىبنا ًلٍمبىٍغػػًي، فىػػًإٍف صى ًتٍمػػؾى حى
فىٍصػًؿ  ػا ييقىاًكمييىػا ًفػي الشطػًريعىًة كى لىيىػا مى ٍممىًة اأٍلىٍحكىاًؿ السطَيئىًة ًفي اٍلعىػالىـً كى نىاًدرىةه ًىيى ًمٍف جي

 ) ًؿ ًنظىاـو ٍـّ كىالى ًإلىى اٍخًتالى ا ًة فىالى ييٍفًضي ًإلىى فىسىادو عى مىاعى ٍيرىًة اٍلجى اًء كىغى   . (ُ اٍلقىضى

                                           

 كما بعدىا بتصرؼ. ْٗص  ِٓ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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 اثعادلجحث انز
 يٍ األسزار انجالغيخ الختالف انصيبغخ 

 وقذرِ يف انقزآٌ ثني آيبد ثسط انزسق
إذا تأممنػػا اآليػػات الػػكاردات لتقريػػر حقيقػػة أف بسػػط الػػرزؽ كقػػدره مرجعػػو إلػػى 
مشيئة اا عز كجؿ، سنجد أف جممة يبسط الرزؽ لمف يشاء كيقدر تيعد ىي أسػاس 

كقان ب  أف(، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي سػػكرة البنػػاء، فربمػػا تسػػبؽ بمفػػظ الجاللػػة اا مسػػب
القصص أك ال تيسبؽ بو، كما ىك الحاؿ في سكرتي الرعد، كالعنكبكت، كربمػا تسػبؽ 
ب  إف ربػػؾ، مثػػؿ سػػكرة اإلسػػراء، أك إف ربػػي(، مثػػؿ سػػكرة سػػبأ كقػػد تسػػبقيا جممػػة 

ػٍف يىشىػاءي مثمما جاء في سكرة الشكرل  لىوي مىقىاًليدي السطمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍبسيطي الػ َرٍزؽى ًلمى
ًميـه   يىٍقًدري ًإنطوي ًبكيَؿ شىٍيءو عى  (ُِكى

كقػػد تفتػػتح اآليػػة بسػػؤاؿ مثػػؿ أكلػػـ يػػركا، أك أكلػػـ يعممػػكا، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي  
سكرتي الرـك كالزمر، أك تيفتتح بأمر مثؿ: قؿ إف ربػي، مثػؿ سػكرة سػبأ، كقػد تفتػتح 

 أك غير ذلؾ مف االفتتاحات. بمفظ الجاللة اا كسكرتي الرعد كالعنكبكت،
كقد تختتـ اآلية بجممة: إف في ذلػؾ آليػات لقػـك يؤمنػكف، أك بجممػة: إف اا  

كاف بعباده خبيرا بصػيرا أك بجممػة: إنػو بعبػاده خبيػر بصػير، أك بجممػة: إف اا بكػؿ 
 شيء عميـ، أك بجممة: إنو بكؿ شيء عميـ، أك تختتـ بغير ذلؾ مف الخكاتيـ.

جممة بقكلػو:  مػف عبػاده(، كقػد ال تخصػص، أك ييػذكر متعمػؽ كقد تخصص ال 
 بعد الفعؿ يقدر كىك  لو(.

كتبقى جممة يبسط الرزؽ لمف يشاء كيقدر ىي األساس الذم ينبني عميو ىذا 
 كمو.
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كالذم ال يمارم فيو أحد أف كؿ حرؼ قد زيد فػي ىػذه اآليػات أك أينًقػص منيػا، 
السكرة كسياؽ اآليػة، كلسػت أزعػـ قػدرتي فإنو يككف لغاية بيانية تتسؽ مع مقصكد 

عمى اإلحاطة بيذه األسرار جميعان، كلكف سػكؼ أحػاكؿ أف ألػـ بأغمبيػا مسػتعينان بمػا 
 ذكره العمماء مف قبؿ، كبما يسره اا لي مف تدبر اآليات كفيميا. 

 :  ألسزار انجالغيخ يف اجلًهخ األصما -1
شاء كيقدر نجدىا قد اشتممت بتأمؿ أصؿ البناء كىك جممة يبسط الرزؽ لمف ي

مفعػكؿ يشػاء،  عمى أربع خصائص بالغية كىي: الطبػاؽ بػيف يبسػط كيقػدر، كحػذؼ
 كمفعكؿ يقدر، كاالستعارة في لفظي البسط كالقدر، كتعريؼ المفعكؿ بو بأؿ. 

أمػػا االسػػتعارة فكائنػػة فػػي قكلػػو: يبسػػط كيقػػدر، حيػػث اسػػتعير البسػػط كالقػػدر  
تعارة تصريحية صرح فييا بمفظ المشػبو بػو، كذلػؾ بعػد لزيادة الرزؽ، أك تضييقو اس

تشبييو كثرة الرزؽ كزيادتو ببسط الثكب كنحكه مما ييبسط بجامع االتساع كاالمتػداد 
، كبعػد أف شػبو التضػييؽ بالقػدر كىػك التحديػد بجػامع المحدكديػة كاالنحصػار  في كؿو

، ثـ اسػتعار يبسػط لمكثػرة كالزيػادة، كاسػتعار يقػدر لمتضػي يؽ كالتقتيػر اسػتعارة في كؿو
 تصريحية تبعية.

كقػد أفػادت ىػذه االسػػتعارة الداللػة عمػى مػدل قػػدرة اا عػز كجػؿ فػالرزؽ فػػي  
يديػػو يبسػػطو كيقػػدره، كمػػا يبسػػط اإلنسػػاف ثكبػػان أك يطكيػػو ففيػػو داللػػة عمػػى الػػتمكف، 

 كتجسيـ لممعنى في صكرة حسية.
المضارع، قد أفادت جاءت في صكرة الفعؿ  ثـ إف ككف االستعارة تبعية، حيث 

الداللػػة عمػػى أف ذلػػؾ البسػػط كالقػػدر ال يتكقػػؼ أبػػدان فيػػك يتجػػدد مػػرةن بعػػد مػػرة، إمػػا 
 ألشخاص مختمفيف، أك لشخص كاحد في أحكاؿ مختمفة.

تىٍكًثيػريهي، اٍسػتيًعيرى لىػوي اٍلبىٍسػطي "يقكؿ الطاىر بف عاشكر:   بىٍسطي الَرٍزًؽ: تىٍيًسػيريهي كى كى
ةي اٍنًتشىارًًه. كىىيكى نىٍشري الثطكٍ  نىٍحًكًه أًلىفط اٍلمىٍبسيكطى تىٍكثيري ًمسىاحى  ًب كى
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، أىًم التطٍقػًديري  اًصًمًو اٍستيًعيرى لىوي اٍلقىػٍدري ًقمطةي حى مىٍيًو كى قىٍدري الَرٍزًؽ: عيٍسري التطٍحًصيًؿ عى كى
ًحسى    .(ُ  "ابيوكىىيكى التطٍحًديدي أًلىفط الشطٍيءى اٍلقىًميؿى يىٍسييؿي عىدُّهي كى

كأما عف حذؼ المفعػكؿ بػو فػي يشػاء، كفػي يقػدر، فإنػو قػد حػذؼ فػي األكؿ  
إلفػػادة العمػػـك الػػذم يفيػػد طالقػػة القػػدرة اإللييػػة، كبيػػاف ذلػػؾ أننػػا لػػك ذىبنػػا نقػػدر 
المحػػذكؼ لقمنػػا لمػػف يشػػاء بسػػط الػػرزؽ لػػو، أك لمػػف يشػػاء رحمتػػو، أك لمػػف يشػػاء 

يشػاء ابػتالءه، أك غيػر ذلػؾ مػف التقػديرات استدراجو، أك لمف يشاء إكرامو، أك لمػف 
 التي يمكف أف يحمؿ عمييا حذؼ المفعكؿ بو. 

كأمػػا حػػذؼ المفعػػكؿ بػػو فػػي الثػػاني فمالختصػػار لداللػػة األكؿ عميػػو كتقػػديره  
 كيقدر الرزؽ لمف يشاء.

ف كنػػت أرل أف حػػذؼ المفعػػكؿ بػػو بعػػػد الفعػػؿ  يقػػدر( إنمػػا جػػاء ليصػػػكر   كا 
 اختصرت الجممة لتصكير معنى تضييؽ الرزؽ كتقميمو.المعنى، حيث ضاؽ التعبير ف

كيمكف القػكؿ أيضػان: إف حػذؼ المفعػكؿ بػو ييشػًعر بعػدـ كجػكده فػي الكاقػع إذ  
 تقدير الرزؽ كتقتيره يكاد يذىب بو فال يككف مكجكدان أصالن. 

كأما عف تعريؼ المفعػكؿ بػو بػأؿ فأغمػب الظػف أنػو ألجػؿ إفػادة التعمػيـ عمػى  
بسػط جميػع أنػكاع الػرزؽ مػا كػاف منػو حسػيان، كمػا كػاف منػو معنكيػان، معنى أف اا ي

 كبيذا يتضافر الحذؼ مع االستعارة مع التعريؼ في تأكيد معنى طالقة القدرة.
كأمػػا عػػف الطبػػاؽ فػػال جػػداؿ فػػي إفادتػػو معنػػى القػػدرة المطمقػػة كػػذلؾ، ألف مػػف  

معمػكـ مػا لمطبػاؽ يتييأ لو الجمع بػيف الشػيء كضػده البػد أف يكػكف كاسػع القػدرة، ك 
مف قيمة بالغية عالية تتمثؿ في إيضاح المعػاني كتككيػدىا بجمعػو بػيف المتضػادات 
في حيػز كاحػد، فكػأف المػتكمـ أك المبػدع عنػدما يعمػد إلػى الطبػاؽ أك المطابقػة فإنػو 
يقـك بدكر الكسيط المصمح بيف المتشاحنيف، فيجمع بينيمػا فػي مكػاف كاحػد كجممػة 

                                           

 .ُِْص  ِِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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الشػعر، كيعطػي لكػؿ كاحػد منيمػا الفرصػة ليعبػر عػف نفسػو، مف النثر، أك بيػت مػف 
حتى يتمكف المتمقي مف إدراؾ المكقؼ مف جميع أكجيو، ككثيػرا مػا تػؤدم المكاجيػة 
بيف المتخاصميف إلى إفشاء األسرار، كانكشاؼ ما كػاف خافيػا، كلسػت أظننػي مغاليػا 

اؽ ألف فمسػػفة حينمػػا أقػػكؿ: إف تمػػؾ العمميػػة ىػػي جػػكىر القيمػػة البالغيػػة لفػػف الطبػػ
الطبػػاؽ تقػػـك عمػػى تكضػػيح المعػػاني بمكاجيتيػػا بنقيضػػيا، كدائمػػا النفػػكس تعجػػب 
كتطػػرب حػػيف يعػػرض عمييػػا الشػػيء كضػػده، ألنيػػا حينئػػذ تػػرل األمػػكر عمػػى أكمػػؿ 

 درجات الكضكح، كالضد يظير حسنو الضد.
إذف فقػػػد جمػػػع التركيب يبسػػػط الػػػرزؽ لمػػػف يشػػػاء كيقػػػدر( بػػػيف عػػػدد مػػػف  

ة التػػي تسػػاعده عمػػى أداء معنػػى طالقػػة القػػدرة عمػػى أكمػػؿ كجػػو، الخصػػائص البالغيػػ
 كأبيى أسمكب.

 أسزار افتتبح اآليبد ثأسهىة يٍ أسبنيت اإلَشبء انطهجي. -2
كقد جاء اإلنشاء الطمبي في مفتتح أربع آيات مػف آيػات بسػط الػرزؽ، حيػث  

فعػؿ األمػر افتتحت آيتا سكرتي الرـك كالزمػر باالسػتفياـ، كافتتحػت آيتػا سػكرة سػبأ ب
ػػٍف  ٍكا أىفط المطػػوى يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى ـٍ يىػػرى لىػػ : أىكى المباشػػر  قػػؿ( يقػػكؿ تعػػالى فػػي سػػكرة الػػرـك

يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى   يىٍقًدري ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى  (ّٕيىشىاءي كى
ـٍ يىٍعمىميػكا أىفط المطػوى يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى   لىػ ػٍف يىشىػاءي  كيقكؿ تعالى فػي سػكرة الزمػر: أىكى ًلمى

يىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى   يىٍقًدري ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى  (ِٓكى
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 كمف العجيب أف اآليتيف قد اتفقتا في الختاـ، مثمما اتفقتا في االفتتاح.
االسػػتفياـ لػػكف مػػف الػػكاف التعبيػػر ينقػػؿ أدؽ المشػػاعر كأعمػػؽ "كمعمػػـك أف  

ثنا في نفس المتمقي شتى اإليحاءات األحاسيس، كيبث أخفى الخكاطر كاليكاجس باع
المتكىجة المتداخمة فػتحس نػبض القمػكب فػي نػبض الكممػات كحػرارة االنفعػاالت فػي 
التعبيرات، التي تنتفض حرارة كحياة، كىك أسمكب ال يعتمد المنيج العقمي المجرد بؿ 
يغمب عميو إثارة العكاطؼ كشػحف الكجػداف فيػك أسػمكب كجػداني بالدرجػة األكلػى كال 

ؾ أف االستفياـ القرآني كغيره مف كسائؿ األداء حياة مميئػة نابضػة ال يعػالج عػالـ ش
اإلنساف الداخمي كالخارجي أك األككاف المحيطة بػو كالتحػاـ اإلنسػاف بيػا فحسػب بػؿ 
يمد جناحيو ليستكعب الزماف كمو بأقسامو كأحداثو بؿ كما قبؿ الزماف كما بعػده مػف 

  . (ُ "نشأة الخمؽ كمشاىد البعث
كمف أىـ األغراض التي جاء ليا االسػتفياـ فػي القػرآف الكػريـ، خصكصػا مػع  

ثػارة التأمػؿ كالتػدبر فػي مظػاىر خمػػؽ  فعػؿ الرؤيػة بعػد اليمػزة،  التنبيػو كالتعجيػػب، كا 
  . (ِ  اا، كآثار قدرتو كآياتو المبثكثة في الككف(

االت عمػى كقد مر بنا أف بسػط الػرزؽ كقػدره كفػؽ مشػيئة اا مػف اآليػات الػد 
يىػػاتو ًلقىػػٍكـو  تمػػت اآليػػة بقكلػػو: ًإفط ًفػػي ذىًلػػؾى آلى قػػدرة اا، كبػػالغ حكمتػػو، كلػػذلؾ فقػػد خي
، كلذلؾ أيضان افتتحػت بيػذا االسػتفياـ اإلنكػارم الػذم ينكػر عمػى المخػاطبيف  ييٍؤًمنيكفى
عدـ رؤيتيـ آلية البسط كالقػدر فػي األرزاؽ، كمػا أنكػر عمػييـ مػف قبػؿ عػدـ تفكػرىـ 

فسيـ، كعػدـ سػيرىـ فػي األرض كالنظػر فييػا لالعتبػار يقػكؿ تعػالى فػي سػكرة في أن
ػػا ًإالط  ػػا بىٍينىييمى مى مىػػؽى المطػػوي السطػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى ػػا خى ـٍ مى كا ًفػػي أىٍنفيًسػػًي ـٍ يىتىفىكطػػري لىػػ : أىكى الػػرـك

                                           

، ُط ، مطبعة األمانة، مصػر، َُٕ( ينظر األساليب اإلنشائية في القرآف د. صباح دراز، ص ُ 
 ـ.ُٖٔٗىػ، َُْٔ

 .ِٔٓ( ينظر السابؽ ص ِ 
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بَ  فط كىًثيرنا ًمفى النطاًس ًبًمقىػاًء رى ؿو ميسىَمى كىاً  َؽ كىأىجى كفى  ًباٍلحى ـٍ لىكىػاًفري كا ًفػي ًٖيػ ـٍ يىًسػيري لىػ ( أىكى
كا اأٍلىٍرضى  ـٍ قيػكطةن كىأىثىػاري ـٍ كىانيكا أىشىدط ًمٍنيي اًقبىةي الطًذيفى ًمٍف قىٍبًمًي كا كىٍيؼى كىافى عى  اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيري

ـٍ ًباٍلبىَينىػاًت فى  ػمييي ـٍ ريسي ػاءىٍتيي جى كىىػا كى كىىا أىٍكثىرى ًممطػا عىمىري لىًكػٍف كىعىمىري ـٍ كى ػا كىػافى المطػوي ًلػيىٍظًممىيي مى
ـٍ يىٍظًمميكفى    ( ٗكىانيكا أىٍنفيسىيي

فمػػػك اسػػػتجاب المخػػػاطبكف لألمػػػر بػػػالتفكر كالسػػػير كالنظػػػر لالعتبػػػار كالتػػػدبر  
 ألدرككا حقيقة أف بسط الرزؽ كقدره مرجعو لمشيئة اا كفؽ حكمتو كعممو كقدرتو.

درة اا الدالػة عمػى كحدانيتػو، كقػد ختمػت ثـ إف السكرة معنية بتعداد آيػات قػ 
كثير مف اآليات بقكلو: إف في ذلؾ آليات... يقكؿ تعالى في عػدد مػف آيػات السػكرة 

كفى   ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـط ًإذىا أىٍنتيـٍ بىشىره تىٍنتىًشري مىقىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى مىػؽى َِكى ًمػٍف آيىاًتػًو أىٍف خى ( كى
ـٍ  ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسػكي يىػاتو  لىكي ػةن ًإفط ًفػي ذىًلػؾى آلى رىٍحمى دطةن كى ػكى ـٍ مى عىػؿى بىٍيػنىكي جى ػا ًلتىٍسػكينيكا ًإلىٍييىػا كى أىٍزكىاجن
كفى   ـٍ ًُِلقىٍكـو يىتىفىكطري ـٍ كىأىٍلػكىاًنكي ؼي أىٍلًسػنىًتكي ٍمػؽي السطػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخػًتالى ًمٍف آيىاًتػًو خى ( كى

يىػاتو ًلٍمعىػػ ـٍ ًمػػٍف ِِاًلًميفى  ًإفط ًفػي ذىًلػػؾى آلى ـٍ ًبالمطٍيػػًؿ كىالنطيىػاًر كىاٍبًتغىػػاؤيكي نىػػاميكي ًمػػٍف آيىاًتػًو مى ( كى
يىاتو ًلقىٍكـو يىٍسمىعيكفى   طىمىعنػا ِّفىٍضًمًو ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى ٍكفنػا كى ـي اٍلبىػٍرؽى خى ًمٍف آيىاًتػًو ييػًريكي ( كى

يينىَزؿي ًمفى السطمىاًء مىاءن فىييٍحًيي ًبًو اأٍلى  يىػاتو ًلقىػٍكـو يىٍعًقميػكفى كى ٍكًتيىا ًإفط ًفي ذىًلؾى آلى ٍرضى بىٍعدى مى
 ِْ ) 

تمت آية بسط الرزؽ في ىذه السكرة بجممة: إف فػي ذلػؾ آليػات   كلذلؾ فقد خي
 لقـك يؤمنكف.

ثػػـ إف سػػكرة الػػرـك قػػد جػػاء ترتيبيػػػا فػػي المصػػحؼ بعػػد سػػكرتي القصػػػص  
اركف، كحيكي عف قكمو ما قالكه حينئذ، ثػـ كالعنكبكت، كقد ذيكر في األكلى ما حؿ بق

ذكر في الثانية أف اا يػرزؽ كػؿ الػدكاب، كأنػو يبسػط الػرزؽ لمػف يشػاء كيقػدر، ثػـ 
جاءت اآلية في ىذه السػكرة لتحيػؿ إلػى مػا مػر مفتتحػةن باالسػتفياـ اإلنكػارم بسػبب 
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مػا لكضػكحيا فػي أن فػس كضكح آية البسط كالقدر، إما لمػا حكػاه القػرآف مػف قبػؿ، كا 
 المخاطبيف المأمكريف في أكؿ السكرة بالتفكر في أنفسيـ. 

كأمػػا افتتػػاح آيػػة الزمػػر باالسػػتفياـ اإلنكػػارم فىًسػػرُّه عنػػدم بنػػاءن عمػػى ترتيػػب  
السكر في المصحؼ، كبناءن عمػى ترتيػب نػزكؿ سػكرة الزمػر، حيػث نزلػت بعػد سػكرة 

ىـ النبػي بيػا عنػد سبأ، أنو ينكر عمييـ عدـ عمميـ بيذه الحقيقػة، كيػؼ؟ كقػد أخبػر 
مناظرتيـ كمجادلتيـ، فقد أمره ربو في سكرة سبأ كىي قد نزلت قبؿ سكرة الزمر بأف 
تمت أكلى اآليتيف ىناؾ بأف أكثر النػاس ال يعممػكف ىػذه الحقيقػة،  يخبرىـ بيا، ثـ خي
كختمػػػت ثانيتيمػػػا بػػػأف اا ىػػػك خيػػػر الػػػرازقيف، فػػػإذا اعتمػػػدنا عمػػػى ترتيػػػب سػػػكر 

زمػر تحيػؿ إلػى األمػر بإخبػارىـ بيػذه الحقيقػة فػي سػكرة سػبأ، المصحؼ، فإف آيػة ال
ذا اعتمدنا عمى ترتيب النزكؿ، فيي تحيؿ إلييا أيضان لنزكليا بعد سكرة سبأ.  كا 

كيمكف أف يعمؿ أيضان بأف سؤالو عف عدـ عمميػـ كػاف الغػرض منػو االسػتيزاء 
فسئؿ عف عممو كالسخرية منيـ، خصكصان بعد أف قاؿ كافرىـ إنما أكتيتو عمى عمـ، 

بحقيقة أف البسط كالقدر بيد اا كفؽ مشيئتو، فكأنو قاؿ: أأكتيت عممان، كلـ تعمـ أف 
، كيؤيد ىذا حرؼ العطػؼ الػكاك بعػد  اا ىك الباسط القابض، استيزاءن بعممو المزعـك
اليمزة ألنو مف المرجح أف يككف قد عطؼ الكالـ عمى محذكؼ، عمى النحػك المبػيف 

 آنفان.
تمػت كقد خ  تمت آية الزمػر بجممػة: إف فػي ذلػؾ آليػات لقػـك يؤمنػكف مثممػا خي

، كذلػؾ ألف مقصػكد السػكرة ىػك إخػالص العبػادة ا كحػده، كنبػذ مػا  آية سكرة الرـك
عداه مف الشركاء، كلذا فقد عينيػت بػذكر العديػد مػف اآليػات كاألدلػة عمػى الكحدانيػة، 

ربانيػة مػف أىػػـ اآليػات الدالػػة كألف الػرزؽ، كخصكصػان بسػػطو كقػدره كفػؽ المشػػيئة ال
تمت في ىذه السكرة بيذا الختػاـ مثممػا ختمػت آيػة  عمى القدرة كالحكمة كالعمـ فقد خي

.  سكرة الرـك
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كمػػف اآليػػات التػػي تػػدؿ عمػػى عنايػػة سػػكرة الزمػػر بػػذكر دالئػػؿ التكحيػػد قكلػػو  
َؽ ييكىػَكري المطٍيػؿى عى  مىػؽى السطػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبػاٍلحى مىػى تعالى: خى ييكىػَكري النطيىػارى عى مىػى النطيىػاًر كى

ؿو ميسىَمى أىالى ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلغىفطػاري   رى الشطٍمسى كىاٍلقىمىرى كيؿ  يىٍجًرم أًلىجى سىخط ـٍ ٓالمطٍيًؿ كى مىقىكيػ ( خى
ـٍ ًمفى اأٍلىٍنعىاـً  ؿى لىكي يىا كىأىٍنزى ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى ـٍ ًفػي ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو ثيـط جى اًنيىةى أىٍزكىاجو يىٍخميقيكي ثىمى

ـٍ لىوي اٍلميٍمؾي الى ًإلىوى  بُّكي ـي المطوي رى ثو ذىًلكي ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو ثىالى ٍمقنا ًمٍف بىٍعًد خى ـٍ خى ًإالط بيطيكًف أيمطيىاًتكي
 (ٔىيكى فىأىنطى تيٍصرىفيكفى  

فطى اأٍلىٍنفيػػسى ًحػػيفى مىكٍ   نىاًميىػػا كقكلػػو تعػػالى: المطػػوي يىتىػػكى ػػٍت ًفػػي مى ـٍ تىمي ًتيىػػا كىالطًتػػي لىػػ
يىػاتو  ػؿو ميسىػَمى ًإفط ًفػي ذىًلػؾى آلى ييٍرًسؿي اأٍليٍخرىل ًإلىػى أىجى مىٍييىا اٍلمىٍكتى كى ى عى فىييٍمًسؾي الطًتي قىضى

كفى    (ًِْلقىٍكـو يىتىفىكطري
مىى كيَؿ شىٍيءو   اًلؽي كيَؿ شىٍيءو كىىيكى عى ًكيػؿه  كقكلو تعالى: المطوي خى ( لىػوي مىقىاًليػدي ِٔكى

كفى   اًسري ـي اٍلخى كا ًبآيىاًت المطًو أيكلىًئؾى ىي  (ّٔالسطمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالطًذيفى كىفىري
ػػًة   ػػتيوي يىػػٍكـى اٍلًقيىامى ًميعنػػا قىٍبضى ػػؽط قىػػٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي جى كا المطػػوى حى ػػا قىػػدىري مى كقكلػػو تعػػالى: كى

تىعىالىى عىمطا ييٍشًركيكفى  كىالسطمىاكىاتي مىٍطًكيط  انىوي كى  ( ٕٔاته ًبيىًميًنًو سيٍبحى
يقػكؿ أبػػك جعفػػر الغرنػػاطي معمػػالن اخػتالؼ آيتػػي سػػكرتي الػػرـك كالزمػػر بإنكػػار  

نكار العمـ في الثانية، معتمدان عمػى سػياؽ كػؿ سػكرة:  فػي آيػة  الرؤية في األكلى، كا 
لىػػـٍ  ٍكا( كفػػي األخػػرل:  أىكى ـٍ يىػػرى لىػػ :  أىكى ػػكا(، فممسػػائؿ أف يسػػأؿ عػػف الفػػرؽ؟  الػػرـك يىٍعمىمي

كا ًفػي  ـٍ يىتىفىكطػري لىػ كالجكاب، كاا أعمػـ: أف سػكرة الػرـك لمػا تقػدـ فييػا قكلػو تعػالى:  أىكى
 : َؽ(  الػػػرـك ػػػا ًإالط ًبػػػاٍلحى ػػػا بىٍينىييمى مى مىػػػؽى المطػػػوي السطػػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى ػػػا خى ـٍ مى  (، ٖأىٍنفيًسػػػًي

( كقكلو تعالى:  أىكى  ـٍ اًقبىػةي الطػًذيفى ًمػٍف قىػٍبًمًي كا كىٍيػؼى كىػافى عى كا ًفػي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيػري ـٍ يىًسػيري لىػ
 : (، كالتفكػػر تػػردد نظػػر كمباثػػو كاعتبػػار، كالنظػػر المحػػاؿ عميػػو فيمػػا حضػػكا ٗ الػػرـك

عميػػو مػػف سػػيرىـ فػػي األرض إنمػػا ىػػك اسػػتعالـ كبحػػث كاعتبػػار بحػػاؿ مػػف تقػػدميـ، 
ٍكا(... كلفػظ رأل يصػمح فػي الحػاليف،  يعنػي الداللػة ناسب ذلؾ قكلو تعالى:   ـٍ يىرى لى أىكى
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عمى العمػـ، أك الظػف( كيقػع باالشػتراؾ عمػى المعنيػيف كعمػى اإلبصػار، فناسػب لتػردد 
ف كػػاف فػػي سػػكرة الػػرـك يػػراد بػػو العمػػـ، لمػػا تقػػدـ فػػي  لفظػػو بػػيف ىػػذه المعػػاني، كا 

كا( كقكلػػو:  أى  ـٍ يىتىفىكطػػري لىػػ كا ًفػػي اأٍلىٍرًض( لجػػامع التػػردد السػػكرتيف قكلػػو:  أىكى ـٍ يىًسػػيري لىػػ كى
 حاصؿ في المتكاطت بمحظ التشخص، فكضح التناسب.

كأما سكرة الزمر فمـ يتقدـ  بيا مػا تقػدـ( فػي سػكرة الػرـك ممػا يسػتدعي ذلػؾ 
ـٍ يىٍعمىميكا(، فطكبؽ بالمفظ المعنى مف حيث ال تردد فييما  لى التناسب، فجيء بقكلو:  أىكى

ػػا( كال اشػػتراؾ، ك  أيضػػان فقػػد تقػػدـ فػػي ىػػذه السػػكرة قكلػػو تعػػالى:  فىاٍعبيػػًد المطػػوى ميٍخًمصن
ػا(  الزمػر: ِ الزمر:  ( كقكلػو:  قيػًؿ ُُ( كقكلو:  قيٍؿ ًإَني أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيػدى المطػوى ميٍخًمصن

ا لىوي ًديًني(  الزمر:   (، كاإلخالص مسبب عف العمـ، كىػك ثمرتػو،ُْالمطوى أىٍعبيدي ميٍخًمصن
ػٍف يىشىػاءي  ـٍ يىٍعمىميػكا أىفط المطػوى يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى لىػ أعني ثمرة العمػـ، فناسػب ىػذا قكلػو:  أىكى

(  الزمر:  يىٍقًدري (، فإنيـ تسبب عػف عمميػـ اإلخػالص إف سػبقت سػابقة سػعادة، ِٓكى
فناسب ىػذا أتػـ مناسػبة، فيػذا كجػو ثػاف مػف الجػكاب، ككأنػو ممػا قػدـ فيػو المسػبب 

الص بيف يدم سببو كىك العمـ، ككضػح عمػى ىػذا أف مػا كرد ىنػا لػـ يكػف كىك اإلخ
، كال ما كرد في سكرة الرـك ليناسب ما في سػكرة الزمػر،  ليناسب ما في سكرة الرـك

   . (ُ كاا أعمـ( 
كيبيف الخطيب اإلسكافي مناسبة كؿ عبارة لسياقيا فيقػكؿ عػف مكضػع سػكرة  
 : أك لػـ يػركا( أم: أمػكاؿى مػف يبسػط اا لػو الػرزؽ كاف األليػؽ بيػذا المكػاف:  "الرـك

فيعممكا أف اا يكسع لمػف يشػاء، كيضػٌيؽ عمػى مػف يشػاء، ككمتػا الحػالتيف مرئيتػاف 
عنػػدىـ مشػػاىدتاف لػػدييـ، فػػإٌف مػػف بيسػػط لػػو الػػرزؽ ريئػػي مالػػو، كلػػـ يىٍخػػؼ عمػػى 

قبػؿ،  المشاىد حالو، كمف انقمب أمره كانقطع خيره أدركت العػيف منػو خػالؼ مػا كػاف
                                           

، دار الكتب العمميػة، بيػركت لبنػاف، ََْص  ِ( ينظر مالؾ التأكيؿ ألبي جعفر الغرناطي، جػ ُ 
 بدكف.
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ػػمبت،  فممػػا جػػاءت ىػػذه اآليػػة بعػػد ذكػػر النعمػػة إذا كيىبػػت، كحػػاًؿ اإلنسػػاف فييػػا إذا سي
ٍكا( ـٍ يىرى لى   .(ُ "كالنعمة مرئية الؽ بيذا المكاف  أىكى

قابػؿ مػا اٌدعػكه مػف العمػـ كمػا قػاؿ كػافرىـ: "كيقكؿ فػي مكضػع سػكرة الزمػر:  
ح مػف أحػكالكـ، فتعممػكا أف  إنما أكتيتو عمى عمـ( بأف قاؿ: ىاٌل عممتـ مػا ىػك أكضػ

نمػػا ذلػػؾ مػػا  الخصػػب كالجػػدب لٍيسػػا بأيػػديكـ، ككػػذلؾ المػػرض كالشػػفاء لٍيسػػا إلػػيكـ، كا 
تعممكنو عف بسط اا الػرزؽ إذا أرسػؿ السػماء عمػيكـ مػدراران، كمػا تتػألمكف منػو إذا 
ٌف السحاب بقطره، كابتمي أحدكـ بفقره، فكاف  أكلـ يعممػكا( أكلػى بيػذا المكػاف مػف  ضى

  .(ِ "لو:  أكلـ يركا( كما كانت  أك لـ يركا( في سكرة الرـك أكلى. كاا أعمـقك 
ٍكا "كيقكؿ الكرماني معمالن مناسبة كػؿ مكضػع لسػياؽ سػكرتو :   ـٍ يىػرى لىػ قىٍكلػو  أىكى

ـٍ يىٍعمىميػكا( أًلىف بسػط الػرزؽ  لىػ ًفػي الزمػر  أىكى ، كى أىفط المطوى يىٍبسيطي الػَرٍزؽى( فػي سػكرة الػرـك
ًفػي الزمػر ًممط  ػا يىٍقتىًضػيًو المطٍفػظ كىاٍلمٍعنىػى كى اء ًفي ىىًذه السُّػكرىة عمػى مى يرل فجى ا ييشىاىد كى

ـٍ  لىػػػ ( فىحسػػػف  أىكى ػػػكفى ـٍ الى يىٍعمىمي لىًكػػػفط أىٍكثىػػػرىىي بعػػػده  كى اتطصػػػؿ بقكلػػػو  أيكًتيتػػػوي عمػػػى عمػػػـ( كى
  .(ّ "يىٍعمىميكا(
ة بػػيف المكضػػعيف معتمػػديف كبعػػرض آراء العممػػاء نجػػد أنيػػـ قػػد حػػاكلكا التفرقػػ 

إلػى مػا أشػرت  -رحميػـ اا -عمى سياؽ آيات كؿ سكرة، كلكف لـ يمتفت أحد مػنيـ
إليو مف ضركرة االنتباه إلى ترتيب السكرة في السياؽ القرآني عند التعميػؿ الخػتالؼ 
الصياغة بيف اآليات، كقد سبؽ تفصيؿ القكؿ فػي ذلػؾ، مػع بيػاف سػر ختػاـ اآليتػيف 

                                           

  ُ( ينظػػػر درة التنزيػػػؿ كغػػػرة التأكيػػػؿ لمخطيػػػب اإلسػػػكافي، تحػػػػ محمػػػد مصػػػطفى آيػػػديف، جػػػػ ُ 
 ـ.ََُِىػ، ُِِْ، ُل، ط كما بعدىا بتصرؼ شديد، جامعة أـ القر  َُْٗص 

 كما بعدىا بتصرؼ. َُِٓص  ُ( ينظر درة التنزيؿ جػ ِ 
  ُ( ينظػػػػػر البرىػػػػػاف فػػػػػي تكجيػػػػػو متشػػػػػابو القػػػػػرآف لمكرمػػػػػاني، تحػػػػػػ عبػػػػػد القػػػػػادر عطػػػػػا، جػػػػػػ ّ 

 ، دار الفضيمة، بدكف.َِّص 
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ـ، كسػػكرة الزمػػر بجممػػػة كاحػػدة، اعتمػػادان عمػػى مقصػػكد كػػؿ سػػػكرة فػػي سػػكرة الػػرك 
 كسياقيا.
كقػػد افتتحػػت آيتػػا البسػػط فػػي سػػكرة سػػبأ بفعػػؿ األمػػر  قػػؿ( كيعػػرؼ العالمػػة  

 : محمكد تكفيؽ األمر في البياف القرآني بتعريؼ خاص فيقكؿ
كحقيقتو في بيػاف الػكحي  القػكؿ الطالػب إيجػاد فعػؿ ممكػف مػراد غيػر حاصػؿ "
  .(ُ "بو عمى الحاؿ التي طمب عمييا، مدلكؿ عميو بافعؿ كنحكه(كقت طم

كأمػػا عػػف سػػر افتتػػاح آيتػػي البسػػط فػػي سػػكرة سػػبأ بفعػػؿ األمػػر المباشػػر  قػػؿ( 
فظاىر، كذلؾ ألف سياؽ اآليات قد كاف المجادلػة كالمنػاظرة بػيف ‘ المكجو إلى النبي 

 الرسكؿ، كبيف الكافريف، فمقنو اا الجكاب عمى مزاعميـ. 
كقد عينيت السكرة بتمقيف النبي الردكد عمى افتراءاتيـ مف أكليػا فقػاؿ تعػالى:  

ٍنػ ػاًلـً اٍلغىٍيػًب الى يىٍعػزيبي عى ـٍ عى َبػي لىتىػٍأًتيىنطكي رى كا الى تىٍأًتينىا السطاعىةي قيٍؿ بىمىػى كى قىاؿى الطًذيفى كىفىري وي كى
ًض كىالى أىٍصػػغىري ًمػػٍف ذىًلػػؾى كىالى أىٍكبىػػري ًإالط ًفػػي ًكتىػػابو ًمٍثقىػػاؿي ذىرطةو ًفػػي السطػػمىاكىاًت كىالى ًفػػي اأٍلىرٍ 

 (ّميًبيفو  
ٍمػتيـٍ ًمػٍف ديكًف المطػًو الى يىٍمًمكيػكفى ًمٍثقىػاؿى ذىرطةو ًفػي   كقاؿ تعػالى: قيػًؿ اٍدعيػكا الطػًذيفى زىعى

مىا لى  ـٍ ًفيًيمىا ًمٍف ًشٍرؾو كى مىا لىيي ـٍ ًمٍف ظىًييرو  السطمىاكىاًت كىالى ًفي اأٍلىٍرًض كى  ( ِِوي ًمٍنيي
ـٍ   نطػػا أىٍك ًإيطػػاكي ـٍ ًمػػفى السطػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض قيػػًؿ المطػػوي كىاً  ػػٍف يىػػٍرزيقيكي كيقػػكؿ تعػػالى: قيػػٍؿ مى

ًبػػيفو   ؿو مي ػػالى ػػا ِْلىعىمىػػى ىيػػدنل أىٍك ًفػػي ضى ٍمنىػػا كىالى نيٍسػػأىؿي عىمط ػػا أىٍجرى ( قيػػٍؿ الى تيٍسػػأىليكفى عىمط
ـي  ِٓتىٍعمىميكفى   َؽ كىىيكى اٍلفىتطػاحي اٍلعىًمػي بُّنىا ثيـط يىٍفتىحي بىٍينىنىا ًباٍلحى ( قيػٍؿ ِٔ( قيٍؿ يىٍجمىعي بىٍينىنىا رى

ـي   ًكي ٍقتيـٍ ًبًو شيرىكىاءى كىالط بىٍؿ ىيكى المطوي اٍلعىًزيزي اٍلحى كًنيى الطًذيفى أىٍلحى  (ِٕأىري

                                           

، ، مطبعػة األمانػة، مصػرُّ( ينظر صكرة األمر كالنيي في الذكر الحكيـ، محمكد تكفيؽ، ص ُ 
 ـ.ُّٗٗ، ُط 
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يىقيكليكفى مىتىى ىىذىا اٍلكى   اًدًقيفى  كيقكؿ تعالى: كى ـٍ ًميعىػادي ٍِٗعدي ًإٍف كيٍنتيـٍ صى ( قيٍؿ لىكيػ
ٍنوي سىاعىةن كىالى تىٍستىٍقًدميكفى   كفى عى  (َّيىٍكـو الى تىٍستىٍأًخري

ػٍمنىا   ػا أىٍرسى مى ثـ تأتي اآليتاف المشتممتاف عمى ذكر البسط كالقدر يقػكؿ تعػالى: كى
كفى   ًفي قىٍريىةو ًمٍف نىًذيرو ًإالط قىاؿى ميٍترىفيكىىا ـٍ ًبًو كىاًفري قىاليكا نىٍحػفي أىٍكثىػري ًّْإنطا ًبمىا أيٍرًسٍمتي ( كى
ػا نىٍحػػفي ًبميعىػذطًبيفى   مى دنا كى يىٍقػػًدري ّٓأىٍمػكىاالن كىأىٍكالى ػػٍف يىشىػاءي كى َبػػي يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى ( قيػٍؿ ًإفط رى

لىًكفط أىٍكثىرى النطاًس الى يىٍعمىميكفى   مىا أىٍمكىأّكى ـٍ ًعٍنػدىنىا زيٍلفىػى ( كى ـٍ ًبػالطًتي تيقىػَربيكي ديكي ـٍ كىالى أىٍكالى ليكي
ـٍ ًفػػي اٍلغيريفىػػاًت  ًمميػػكا كىىيػػ ػػا عى ػػزىاءي الَضػػٍعًؼ ًبمى ـٍ جى ا فىأيكلىًئػػؾى لىييػػ ػػاًلحن ًمػػؿى صى ػػفى كىعى ػػٍف آمى ًإالط مى

كفى  ( كىالطًذيفى يىٍسعىٍكفى ًفي آيىاًتنىا ميعىاًجًزيفى أيكلىًئؾى فً ّٕآًمنيكفى   ػري ( ّٖي اٍلعىػذىاًب ميٍحضى
ػا أىٍنفىٍقػتيـٍ ًمػٍف شىػٍيءو فىييػكى  مى يىٍقًدري لىػوي كى َبي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى قيٍؿ ًإفط رى

ٍيري الرطاًزًقيفى    ( ّٗييٍخًمفيوي كىىيكى خى
كؿ ىػذه أف المعركة بيف الرسػكؿ كبػيف الكفػار عنػد نػز  -عندم–كأغمب الظف  

السكرة قد كانت معركةن كالميةن قكليػة، كىػذا كاضػح فالسػكرة مكيػة، لػذا فػإف اا كػاف 
ييًمػػدُّ نبيػػو بأسػػمحة مػػف سػػياـ الكممػػات كرمػػاح األقػػكاؿ، كدركع العبػػارات التػػي تصػػد 
أقكاليـ التي يظنكنيػا قاتمػةن، كقػد افتتحػت أغمػب آيػات ىػذه السػكرة بفعػؿ األمػر قػؿ، 

ؤيد مف ربو أكال، كليدؿ عمى أنػو يػكحى إليػو ثانينػا ممػا يؤكػد ليدؿ عمى أف الرسكؿ م
دعػػكاه بالرسػػالة، كفيػػو إيمػػاء إلػػى انيػػزاـ الكػػافريف، إذ المعركػػة ليسػػت بيػػنيـ كبػػيف 
كف لو بػالخمؽ كالقػدرة، كلكػنيـ  نما المعركة بينيـ كبيف رب محمد الذم ييًقرُّ محمد، كا 

 بقكلو: إف ربي. يشرككف في عبادتو، كلذلؾ فقد افتتحت جممة الرد
ـٍ ًبكىاًحػدىةو   ػا أىًعظيكيػ كتؤكد ىذا الرأم آيات السكرة بعد ذلؾ فيقػكؿ تعػالى: قيػٍؿ ًإنطمى

ـٍ  ـٍ ًمػٍف ًجنطػةو ًإٍف ىيػكى ًإالط نىػًذيره لىكيػ ػاًحًبكي ػا ًبصى كا مى ـط تىتىفىكطػري فيػرىادىل ثيػ ٍثنىػى كى أىٍف تىقيكميكا ًلمطًو مى
مىػى المطػًو ْٔ  بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو  ـٍ ًإٍف أىٍجػًرمى ًإالط عى ـٍ ًمٍف أىٍجرو فىييكى لىكيػ ( قيٍؿ مىا سىأىٍلتيكي

مىى كيَؿ شىػٍيءو شىػًييده   ـي اٍلغيييػكًب  ْٕكىىيكى عى ػالط َؽ عى َبػي يىٍقػًذؼي ًبػاٍلحى ( قيػٍؿ ْٖ( قيػٍؿ ًإفط رى



 

  

 

 
 ات بسط الرزؽ كقدره في القرآفآي في مف أسرار البياف

 

َِّٗ 

ػا ييًعيػدي   مى مىا ييٍبًدئي اٍلبىاًطػؿي كى ؽُّ كى اءى اٍلحى مىػى نىٍفًسػي  (ْٗجى ػا أىًضػؿُّ عى ػمىٍمتي فىًإنطمى قيػٍؿ ًإٍف ضى
َبي ًإنطوي سىًميعه قىًريبه   ًف اٍىتىدىٍيتي فىًبمىا ييكًحي ًإلىيط رى  (َٓكىاً 

، فمإلشارة إلػى   لىًكفط أىٍكثىرى النطاًس الى يىٍعمىميكفى كأما عف ختاـ اآلية األكلى بقكلو: كى
زعـ ما زعمكه مف أفضميتيـ، كعػدـ مؤاخػذتيـ  جيميـ بيذه الحقيقة، مما دعاىـ إلى

 كتعذيبيـ استنادان إلى ما كسع عمييـ مف األمكاؿ كاألكالد.
ٍيػري   مىا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى كأما عف ختاـ اآلية الثانية بقكلو: كى

، فيحمػػؿ عمػػى أف الخطػػاب لممػػؤمنيف حثػػان ليػػـ عمػػى اإلن فػػاؽ فػػي سػػبيؿ اا الػػرطاًزًقيفى
ٍيػري الػرطاًزًقيفى تىػٍذًييؿه ًلمتطٍرًغيػًب كىاٍلكىٍعػًد ًبًزيىػادىةو، "يقكؿ الطاىر بف عاشكر:  ٍممىةي كىىيكى خى جي كى

ؿي ًممطا أىٍنفىقىوي اٍلميٍنًفؽي    .(ُ "ًلبىيىاًف أىفط مىا ييٍخًمفيوي أىٍفضى

مٍ خربيخ يؤكذح، أو يزس -3 
َ
ً
ُ
 هخ.أسزار افتتبح اآليبد ثِج

كيككف ذلؾ حينما يراد مف اآلية الجكاب عف سؤاؿ مقدر، كمػا ىػك الحػاؿ فػي  
يىػػاًة  ػػكا ًباٍلحى فىًرحي يىٍقػػًدري كى ػػٍف يىشىػػاءي كى آيػة سػػكرة الرعػػد يقػػكؿ تعػػالى: المطػػوي يىٍبسيػطي الػػَرٍزؽى ًلمى

تىاعه   يىاةي الدٍُّنيىا ًفي اآٍلًخرىًة ًإالط مى مىا اٍلحى  (ِٔالدٍُّنيىا كى
ضػػػى تفصػػػيؿ القػػػكؿ فػػػي بالغػػػة مكقػػػع ىػػػذه الجممػػػة، كخالصػػػتو أنيػػػا كقػػػد م 

استئناؼ بياني لككنيا جكابان عف سؤاؿ مقػدر قػد ييجػس فػي نفػكس المخػاطبيف مػف 
الكفػػار الميػػدديف بالمعنػػة كسػػكء الػػدار، حيػػث إنيػػـ قػػد ظنػػكا أف التكسػػعة عمػػييـ فػػي 

ذلػؾ، فقػالكا فػي الرزؽ دليؿ عمى كرامتيـ، أك ظنػكا أفضػميتيـ عمػى المػؤمنيف ألجػؿ 
أنفسيـ مالنا يكسع عمينا، كيضيؽ عمى المؤمنيف؟ أك لجكاب عف سؤاؿ ييجس فػي 
نفكس السامعيف مف المؤمنيف، كيؼ يكسع عمى ىؤالء الكفار؟ كلماذا لـ يعػذبكا فػي 
الدنيا مثمما أكعػدكا بالعػذاب فػي اآلخػرة؟، فسػيقت ىػذه اآليػة جكابػان عػف ىػذا السػؤاؿ 

                                           

 .َِِص  ِِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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فريقيف، ك لبياف حقيقػة رجػكع البسػط كالقػدر لمشػيئة اا، الذم ييجس في نفكس ال
 كعدـ ارتباطو بإيماف أك كفر، كأف اآلخرة ال ينبغي أف تيقاس عمى الدنيا.

يىػاةي الػدٍُّنيىا ًفػي   مىا اٍلحى يىاًة الدٍُّنيىا كى كا ًباٍلحى فىًرحي كالسر في ختاـ ىذه اآلية بجممة: كى
تىػػاعه، بنػػاءن عمػػ ى أنيػػا أكؿ آيػػة فػػي القػػرآف تضػػمنت تمػػؾ الحقيقػػة بيػػذه اآٍلًخػػرىًة ًإالط مى

األلفػػاظ، ىػػك بيػػاف حقػػارة الػػدنيا التػػي يتنػػافس عمييػػا المتنافسػػكف، كيتصػػارع ألجػػؿ 
كقػد ديؿط  حيازتيا المتصارعكف، فيي في حقيقة األمر ال تعدك متاعان زائالن ال قيمة لو،

ل غفػػؿ عنيػػا النػػاس عمػػى حقارتيػػا بتنكيػػر المقصػػكر عميػػو  متاع(كتمػػؾ حقيقػػة أخػػر 
جميعان، عبر عنيا القرآف بأسمكب القصر مكظفان أسمكب النفي كاالستثناء الػداؿ عمػى 
يقينية تمػؾ الحقيقػة كتكثيقيػا حيػث قصػر الحيػاة الػدنيا إذا مػا قيسػت بػاآلخرة، عمػى 

 ككنيا متاعان زائالن ال ينبغي التقاتؿ عميو، كخسراف اآلخرة ألجمو. 
بالنفي كاالستثناء ال يأتي إال عنػد الرغبػة فػي تككيػد كمعمـك أف طريؽ القصر  

كال تمقػاؾ ىػذه "الكالـ فضؿ تككيد، كتقريره غاية التقرير، يقػكؿ الػدكتكر أبػك مكسػى 
  .(ُ "األداة إال حيث تمقاؾ النبرة العالية كالنغمة الحاسمة كالتعبير الشديد

عػف حقيقػة فقد جاءت ىػذه الجممػة عمػى ىػذه الشػاكمة فػي أكؿ حػديث القػرآف 
البسػػط كالقػػدر تنفيػػران مػػف الػػدنيا كمتاعيػػا الزائػػؿ، كترغيبػػان فيمػػا عنػػد اا عػػز كجػػؿ، 
يمػػاءن إلػػى الجبمػػة اإلنسػػانية المتصػػفة بػػالفرح كالبطػػر عنػػد سػػعة الػػرزؽ، كالقنػػكط  كا 
كاليأس عند تقتيره، تمؾ الحقيقة التػي تكػررت تأكيػدان فػي سػياقات حػديث القػرآف عػف 

 بسط الرزؽ كقدره.

                                           

، ِ، مكتبػػة كىبػػة، القػػاىرة، ط َُٓ( ينظػػر دالالت التراكيػػب لمػػدكتكر محمػػد أبػػك مكسػػى ص ُ 
 ـ. ُٕٖٗىػ، َُْٖ
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اءت آية البسػط فػي سػكرة العنكبػكت مفتتحػةن بجممػة اسػمية ككػاف المبتػدأ كج 
يىٍقًدري  فييا ىك لفظ الجاللة  اا(يقكؿ تعالى المطوي يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى

ًميـه    (ِٔلىوي ًإفط المطوى ًبكيَؿ شىٍيءو عى
عمػى المسػند إليػو المقػدـ، كمػا  إلفادة التخصػيص، كذلػؾ لبنػاء الخبػر الفعمػي 

مىػى "ىك الحاؿ في آية سكرة الرعد، يقكؿ الطاىر بف عاشكر:  ـي اٍلميٍسػنىًد ًإلىٍيػًو عى تىٍقػًدي كى
ٍيػريهي يىٍبسيػطي  ػاًص، أىٍم المطػوي الى غى فىػادىًة ااًلٍخًتصى بىًر اٍلًفٍعًمَي ًفي قىٍكًلًو المطوي يىٍبسيطي الَرٍزؽى إلً اٍلخى

  .(ُ "يىٍقًدري الَرٍزؽى كى 
ًميـه أف ىذه اآليػة قػد كردت   كسر ختاـ ىذه اآلية بجممة: ًإفط المطوى ًبكيَؿ شىٍيءو عى

فػي سػياؽ الحػػث عمػى اليجػػرة ألجػؿ إخػالص العبػػادة ا، كحسػف التككػػؿ عميػو، كقػػد 
أخبػػرت السػػكرة مػػف أكؿ األمػػر أنػػو البػػد مػػف فتنػػة الػػذيف يػػدعكف اإليمػػاف، كأف اا 

ًسبى النطاسي أىٍف ييٍترىكيػكا أىٍف يىقيكليػكا ُمف الكاذب، يقكؿ تعالى: الـ  سيعمـ الصادؽ  ( أىحى
ـٍ الى ييٍفتىنيػػكفى   نطػػا كىىيػػ ػػدىقيكا ِآمى ـٍ فىمىػػيىٍعمىمىفط المطػػوي الطػػًذيفى صى لىقىػػٍد فىتىنطػػا الطػػًذيفى ًمػػٍف قىػػٍبًمًي ( كى

لىيىٍعمىمىفط اٍلكىاًذًبيفى    (ّكى
ًمفى   عىػؿى ًفٍتنىػةى  كيقكؿ تعالى: كى نطا ًبالمطًو فىًإذىا أيكًذمى ًفػي المطػًو جى النطاًس مىٍف يىقيكؿي آمى

لىػٍيسى المطػوي ًبػأىٍعمى  ـٍ أىكى َبػؾى لىيىقيػكليفط ًإنطػا كينطػا مىعىكيػ اءى نىٍصره ًمٍف رى لىًئٍف جى ـى النطاًس كىعىذىاًب المطًو كى
ديكًر اٍلعىالىًميفى   لىيى ًَُبمىا ًفي صي لىيىٍعمىمىفط اٍلمينىاًفًقيفى  ( كى  (ٍُُعمىمىفط المطوي الطًذيفى آمىنيكا كى

ػذىٍت   ثىػًؿ اٍلعىٍنكىبيػكًت اتطخى ذيكا ًمٍف ديكًف المطػًو أىٍكًليىػاءى كىمى ثىؿي الطًذيفى اتطخى كيقكؿ تعالى: مى
فط أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىٍنكىبيكًت لىٍك كىانيكا يى  ـي مىا يىٍدعيكفى ٍُْعمىميكفى  بىٍيتنا كىاً  ( ًإفط المطوى يىٍعمى

ـي   ًكػػي ػػا ًِْمػػٍف ديكًنػػًو ًمػػٍف شىػػٍيءو كىىيػػكى اٍلعىًزيػػزي اٍلحى مى ًتٍمػػؾى اأٍلىٍمثىػػاؿي نىٍضػػًربييىا ًلمنطػػاًس كى ( كى
َؽ ًإفط ّْيىٍعًقمييىػػا ًإالط اٍلعىػػاًلميكفى   مىػػؽى المطػػوي السطػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبػػاٍلحى يىػػةن  ( خى ًفػػي ذىًلػػؾى آلى

                                           

 . ِٕص ُِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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ػٍؤًمًنيفى   ػػًف ًْْلٍممي ةى تىٍنيىػػى عى ػػالى ةى ًإفط الصط ػالى ػػا أيكًحػػيى ًإلىٍيػؾى ًمػػفى اٍلًكتىػػاًب كىأىًقػػـً الصط ( اٍتػػؿي مى
ـي مىا تىٍصنىعيكفى   لىًذٍكري المطًو أىٍكبىري كىالمطوي يىٍعمى  ( ْٓاٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كى

ف عمـ اا عز كجؿ، كبياف أنو المستحؽ لمعبػادة، فنجد أف السكرة معنية ببيا 
كالنيي عف اتخػاذ األكليػاء كالشػركاء مػف دكنػو، كألف بسػط الػرزؽ كقػدره مػف دالئػؿ 
الكحدانية كالقدرة، كالعمـ المحيط الذم عينيت بإثباتو السكرة فقد ناسب أف تيختـ ىػذه 

عاـ في السكرة، كيؤيد ىػذا اآلية بإثبات عمـ اا بكؿ شيء مؤكدان، اتساقان مع الجك ال
ػا  مى قكلو تعالى في السكرة بعػد آيػة البسػط التػي ختمػت بإثبػات عمػـ اا بكػؿ شػيء كى
يىػػكىافي لىػػٍك كىػػانيكا يىٍعمىميػػكفى  فط الػػدطارى اآٍلًخػػرىةى لىًيػػيى اٍلحى لىًعػػبه كىاً  يىػػاةي الػػدٍُّنيىا ًإالط لىٍيػػكه كى ىىػػًذًه اٍلحى

ة سػكرة الرعػد التػي سػبقت كالتػي ختمػت بقكلػو: (. فإف ىذه اآلية تحيػؿ إلػى آيػْٔ 
 كما الحياة الدنيا في اآلخرة إال متاع، كتنفي عنيـ العمـ بيذه الحقيقة.

كىالتطٍذًييؿي ًبقىٍكًلًو "كيقكؿ الطاىر بف عاشكر معمالن ختاـ ىذه اآلية بيذه الجممة:  
فىادىًة أىفط ذىًلؾى  ًميـه إلً ،  ًإفط المطوى ًبكيَؿ شىٍيءو عى مىٍييىػا النطػاسي ػةو الى يىططًمػعي عى مىػى ًحٍكمى ػارو عى كيمطػوي جى

ًؿ السُّػكرىًة:  ـى ًفػي قىٍكًلػًو ًفػي أىكط ػا تىقىػدط ػازًًعيفى كىمى ػزىعى اٍلجى جى ػاًبًريفى كى ٍبرى الصط ـي صى كىأىفط المطوى يىٍعمى
لىيىٍعمىمىفط اٍلكاًذًبيفى  دىقيكا كى   (ُ "[ّزالعنكبكت:  فىمىيىٍعمىمىفط المطوي الطًذيفى صى

كيكػػكف افتتػػاح آيػػة البسػػط بجممػػة اسػػمية مؤكػػدة بػػإف كمػػا جػػاء فػػي سػػكرة  
ًبيػػرنا  يىٍقػػًدري ًإنطػػوي كىػػافى ًبًعبىػػاًدًه خى ػػٍف يىشىػػاءي كى بطػػؾى يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى اإلسػػراء قػػاؿ تعػػالى: ًإفط رى

 (َّبىًصيرنا 
تكػػكف جكابػػان عػػف سػػؤاؿ كقػد مػػر فػػي بيػػاف بالغػة مكقػػع ىػػذه اآليػػة أنيػػا ربمػا  

مقدر، كربما تككف تعميالن لحكػـ سػابؽ، كأنيػا مػف الضػرب الطمبػي الػذم يحسػف فيػو 
 تككيد الخبر، فألجؿ ىذا كمو افتتحت ىذه اآلية بجممة خبرية مؤكدة بإف.
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كأما عف سػر افتتاحيػا بمفػظ الػرب المضػاؼ إلػى ضػمير المخاطػب، كاختتاميػا 
ًبيرنا بىًصيرنا، فيمكف تعميمو بأف السكرة معنية مف أكليػا بقكلو تعالى: ًإنطوي كىافى ًبًعبى  اًدًه خى

ببياف عبكدية الخمؽ ا عز كجؿ كأف اا ىك رب جميع الخالئػؽ، فناسػب أف تفتػتح 
ىذه اآلية بمفظ إف ربؾ، كتختتـ بإثبات أف اا كاف بعباده خبيران بصيران، خصكصان أف 

 بكبية كالعبكدية.معجـ السكرة حافؿ بألفاظ دالة عمى الر 
كقد جاءت آية بسط الرزؽ في سكرة القصص مفتتحة بجممة خبرية معطكفة  

قػاؿ  (ُ  عمى ما قبميا، كجاءت جممة  كيكأف اا يبسط( في محؿ نصب مقكؿ القػكؿ
 تعالى: 

ٍيكىأىفط المطوى يىٍبسيطي  نطٍكا مىكىانىوي ًباأٍلىٍمًس يىقيكليكفى كى ػٍف يىشىػاءي كىأىٍصبىحى الطًذيفى تىمى الَرٍزؽى ًلمى
كفى   ٍيكىأىنطوي الى ييٍفًمحي اٍلكىاًفري مىٍينىا لىخىسىؼى ًبنىا كى يىٍقًدري لىٍكالى أىٍف مىفط المطوي عى  (ًِٖمٍف ًعبىاًدًه كى

فيػػذه اآليػػة مرتبطػػة ارتباطػػان كثيقػػان بمػػا قبميػػا، ألنيػػا تػػذكر مشػػيدان ميمػػان مػػف 
بدؿ فيو األحكاؿ، كتنكشؼ الخفايػا بعػد أف مشاىد قصة قاركف، ذلؾ المشيد الذم تت

أدرؾ ىؤالء القـك أنيـ كػانكا عمػى خطػأ عنػدما تمنػكا ألنفسػيـ مػا كػاف عنػد قػاركف، 
أدرككا ذلؾ بعد معاينتيـ لما حػؿ بقػاركف مػف الخسػؼ، كقػد عبػر القػرآف أبمػغ تعبيػر 

الفجػر  عف ذلؾ التبدؿ بأف طابؽ بيف الفعؿ أصبح الذم افتتحت بو اآليػة إشػارةن إلػى
، كبػػيف لفػػظ بػػاألمس الػػذم يػػذكر  الجديػػد الػػذم انػػبمج نػػكره فػػي قمػػكب ىػػؤالء القػػـك

 بغكايتيـ التي كانكا عمييا. 
كفي إيقاع الفعؿ تمنكا عمى المفعػكؿ بػو مكانػو إشػارة لطيفػة، كىػي أف األمػر  

المتمنى يككف شيئان محبكبان، كأف معنى المكاف الكاقع عميػو فعػؿ التمنػي ىػك المكانػة 

                                           

، دار الرشػػيد، دمشػػؽ، ِٖٗص  َِمحمػػكد صػػافي، جػػػ  ( ينظػػر الجػػدكؿ فػػي إعػػراب القػػرآفُ 
ق، كينظػػػر إعػػػراب القػػػرآف كبيانػػػو محيػػػي الػػػديف  ُُْٖ، ْمؤسسػػػة اإليمػػػاف، بيػػػركت، ط 

 ق.. ُُْٓ، ْبيركت، ط  -، دار ابف كثير، دمشؽ ّٖٕص  ٕدركيش، جػ
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ماؿ كالغنى كالسمطة كغير ذلؾ مما كاف لقاركف، كلكف ىذه اآلية جػاءت بعػد ذكػر كال
خسؼ قاركف، كانتقاؿ مكانو مف فكؽ األرض التػي كػاف يتيػو عمييػا عجبػان كغػركران، 
إلى باطف األرض يقاسي كيالت العذاب، فكأنو قد دار بخمد ىؤالء الذيف تمنكا مكانػو 

الػػذم كػػاف لػػو بػػاألمس فػػال ريػػب أنيػػـ كػػانكا بػػاألمس مػػا لػػك كػػانكا قػػد حػػازكا مكانػػو 
، ككاف ذلؾ الخاطر الذم دار بعقكليـ ىك دافعيػـ  سينالكف مكانو الذم آؿ إليو اليـك
إلى التعجب الشديد الممزكج بالحسرة كالندـ عمى ما قالكه لذا فإنيـ قالكا: كيكأف اا 

لنػدـ فػي أكؿ يبسط الرزؽ لمف يشاء كيقدر مػكظفيف لفػظ كم الػداؿ عمػى التعجػب كا
قػػكليـ كأكػػدكا جممػػة البسػػط كالقػػدر بػػأف، ألنيػػـ أدركػػكا أف بسػػط الػػرزؽ قػػد يكػػكف 
استدراجان لمعبد مثمما كاف حاؿ قاركف، كعاىدكا أنفسيـ عمى اإليماف، إلدراكيـ أنو ال 

 يفمح الكافركف. 
كلػػذا فقػػد افتتحػػكا جممػػة الختػػاـ بمفػػظ كيكػػأف الػػداؿ عمػػى مػػا مضػػى بيانػػو مػػف  
 المعاني.
كقػػد بػػاف بيػػذا السػػر فػػي افتتػػاح اآليػػة بجممػػة خبريػػة، كاختتاميػػا بيػػذا الختػػاـ  

 دكف غيره.
كقد تفتتح آية البسط بجممة خبرية مػع تصػرؼو فػي ترتيػب أركانيػا، كذلػؾ مػا  

جاء في اآلية األكلى لمبسط في سكرة الشكرل في قكلو تعالى: لىػوي مىقىاًليػدي السطػمىاكىاًت 
ًميـه  كىاأٍلىٍرًض يىٍبسيطي ال يىٍقًدري ًإنطوي ًبكيَؿ شىٍيءو عى  (َُِرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي كى

فقػػد قصػػػر مقاليػػػد السػػػمكات كاألرض عمػػػى ككنيػػا لػػػو، بتقػػػديـ المسػػػند عمػػػى  
المسند إليو، كسبؽ أف قمت إف آيتي البسط في سكرة الشكرل ىما آخر ما كرد مػف 

ليػذا الحكػـ، فػإذا كػػاف اا حػديث القػرآف عػف ىػذا األمػػر، كلػذا فقػد اشػتممتا تعمػػيالت 
كحػػده ىػػك المتصػػرؼ فػػي خػػزائف السػػمكات كاألرض، فػػال جػػداؿ فػػي أف بسػػط الػػرزؽ 

ف شاء قدر.   كقدره يرجع إلى مشيئتو، إف شاء بسط، كا 
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قىاًليػػػػدي السطػػػػمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض( أم: ىػػػػك مالػػػػؾ أمرىػػػػا "يقػػػػكؿ الزمخشػػػػرم:    لىػػػػوي مى
الخػػزائف كمػػدبر أمرىػػا ىػػك الػػذم يممػػؾ  كحافظيػػا، كىػػك مػػف بػػاب الكنايػػة؛ ألف حػػافظ

  .(ُ "مقاليدىا، كمنو قكليـ: فالف ألقيت إليو مقاليد الممؾ؛ كىي المفاتيح
قكلػو:  أم: ىػك مالػؾ أمرىػا كحافظيػا(، قػاؿ "كيعمؽ الطيبي عمى ىذا بقكلػو:  

القاضي: أم: ال يتمكف مف التصرؼ فييا غيره، كىك كنايػة عػف قدرتػو كحفظػو ليػا، 
داللة عمى االختصاص؛ ألف الخزائف ال يػدخميا كال يتصػرؼ فييػا إال مػف  كفييا مزيد

بيػػده مفاتيحيػػا. كفػػي قكلػػو: " مزيػػد داللػػة عمػػى االختصػػاص" إشػػارة إلػػى أف التقػػديـ 
ا   .(ِ "لالختصاص أيضن

كجممة لو مقاليد السمكات كاألرض كما بعدىا حتػى نيايػة اآليػة ختػاـ لطائفػة  
قة القدرة ا عز كجؿ، فيػي خبػر لمبتػدأ سػابؽ كمػا مف اآليات التي تتحدث عف طال

ًليُّ كىىيػكى ييٍحػًي  ذيكا ًمٍف ديكًنًو أىٍكًليىػاءى فىالمطػوي ىيػكى اٍلػكى بعدىا خبر أيضان يقكؿ تعالى: أىـً اتطخى
مىى كيَؿ شىػٍيءو قىػًديره   ٍكتىى كىىيكى عى ٍكميػوي ًإلىػٗاٍلمى ـٍ ًفيػًو ًمػٍف شىػٍيءو فىحي ػا اٍختىمىٍفػتي مى ى المطػًو ( كى

لىٍيًو أيًنيبي   كطٍمتي كىاً  مىٍيًو تىكى َبي عى ـي المطوي رى ـٍ ًمػٍف َُذىًلكي عىػؿى لىكيػ ( فىػاًطري السطػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى
ـٍ ًفيػػًو لىػػٍيسى كىًمٍثًمػػًو شىػػٍيءه كىىيػػكى السطػػًميعي  ؤيكي ػػا يىػػٍذرى ًمػػفى اأٍلىٍنعىػػاـً أىٍزكىاجن ػػا كى ـٍ أىٍزكىاجن أىٍنفيًسػػكي

يىٍقػًدري ًإنطػوي ًبكيػَؿ ُُيري  اٍلبىصً  ػٍف يىشىػاءي كى ( لىوي مىقىاًليدي السطمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمى
ًميـه    ( ُِشىٍيءو عى

ًتمىٍت بجممػة إنػو بكػؿ شػيء عمػيـ، كذلػؾ   كبتأمؿ ىذه اآليات يتبيف لنا لماذا خي
ـٍ ًفيػًو ًمػٍف شىػ مىا اٍختىمىٍفػتي مىٍيػًو أنو قاؿ مف قبؿ: كى َبػي عى ـي المطػوي رى ٍكميػوي ًإلىػى المطػًو ذىًلكيػ ٍيءو فىحي

. لىٍيًو أيًنيبي كطٍمتي كىاً   تىكى

                                           

 .َُْص  ْ( ينظر الكشاؼ جػ ُ 
 .ِّْص  ُّ( ينظر حاشية الطيبي عمى الكشاؼ جػ ِ 
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فبعد أف أمرىـ بأف يردكا حكـ ما اختمفػكا فيػو إلػى اا بػيف أف اا بكػؿ شػيء  
عميـ تعمػيال ليػذا الحكػـ كفيػو تعميػؿه أيضػان لبسػط الػرزؽ كقػدره، كلكػف لمػاذا لػـ تكػف 

 ا بكؿ شيء عميـ كقد جاءت بيذه الصيغة في سكرة العنكبكت؟الجممة إف ا
أقكؿ: إف تعميؿ ذلؾ يرجع إلى ذكرىػا مػف قبػؿ فػي ختػاـ آيػة سػكرة العنكبػكت، 
كذلؾ لما افترضناه مف أكؿ األمر مف أف حديث القرآف عف بسط الرزؽ كقدره حديث 

 و الضمير ىنا. متصؿ مف أكلو إلى آخره، فمما أظير لفظ الجاللة ىناؾ، أرجع إلي
ىذا إف نظرنا إلى حديث القرآف عف البسط كالقدر نظرة كمية تضع في اعتبارىا 
، فمػؾ فػي سػياؽ اآليػات القريػب  التتابع كالتسمسؿ المنطقي ليػذا الحػديث، فػإف أبيػتى

 جكاب بمثؿ ما قمناه في السياؽ البعيد. 

 صم.أسزار اختالف انصيبغخ ثشيبدح ثعض ادلتعهقبد عهً مجهخ األ -4
كقد كرد في بعض آيات بسط الرزؽ كقدره في القرآف الكريـ زيادة لقكلو:  مف 
عباده(، كزيادة لقكلػو:  لػو( فقػد جػاء فػي قكلػو تعػالى فػي سػكرة القصػص: كىأىٍصػبىحى 

ػٍف يىشىػاءي  ٍيكىػأىفط المطػوى يىٍبسيػطي الػَرٍزؽى ًلمى نطٍكا مىكىانىػوي ًبػاأٍلىٍمًس يىقيكليػكفى كى ًمػٍف ًعبىػاًدًه  الطًذيفى تىمى
كفى   ٍيكىأىنطوي الى ييٍفًمحي اٍلكىاًفري مىٍينىا لىخىسىؼى ًبنىا كى يىٍقًدري لىٍكالى أىٍف مىفط المطوي عى  (ِٖكى

فنجد الجار كالمجركر مف عباده قد زيد بعد الصمة يشاء : يىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف  
، كال نجد الجار كا يىٍقًدري  لمجركر  لو(يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى

كأغمػػب الظػػف أف تمػػؾ الزيػػادة قػػد جػػاءت، لػػكركد ىػػذه اآليػػة فػػي قصػػة قػػاركف  
الذم طغى كبغى، كأنكر نعمػة اا كفضػمو عميػو، ممػا جعػؿ مػف نفسػو إليػان، أك ممػا 
يجعؿ العامة قػد يظنػكف فيػو ىػذا، كلكػنيـ بعػد أف عػاينكا مػا لحػؽ بػو مػف الخسػؼ، 

، يجرم عميو ما يجرم عمػييـ، كلػذا فقػد زيػد أدرككا أنو ليس سكل عبد مف عباد اا
 الجار كالمجركر  مف عباده(. 
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ََُّ 

كلما كانت القصة لقاركف، ككاف لو مف المكنة فػي الػدنيا مػا "يقكؿ البقاعي:  
مضى ذكره، ككانت العػادة جاريػة بػأف مثمػو يبطػر كقػد يػؤدم إلػى تأليػو، قػاؿ منبيػان 

يػده، ال فػرؽ بينػو كبػيف أضػعفيـ باإليقاع بو عمى الكجو الماضي أنػو مػف جممػة عب
  . (ُ "بالنسبة إلى قدرتو:  مف عباده(

ػاءي ًإلىػى أىنطػوي "كيقكؿ الطاىر بف عاشػكر:   يمى فىاًئػدىةي اٍلبىيىػاًف ًبقىٍكًلػًو ًمػٍف ًعبػاًدًه اإلًٍ كى
اًلػػػًؾ ًفػػػي ًمٍمًكػػػًو ًإًذ الٍ  ػػػرُّؼى اٍلمى ػػػَرؼه تىصى قىػػػٍدرًىىا ميتىصى ـٍ ًفػػػي بىٍسػػػطىًة اأٍلىٍرزىاًؽ كى ٍبسيػػػكطي لىييػػػ مى

ىيـٍ  ـٍ مىٍكالى ـى لىيي ى ًبمىا قىسى ـي الَرضى قُّيي ًبيديهي فىحى ـٍ عى ـٍ كيمُّيي مىٍيًي ٍقديكري عى   .(ِ "كىاٍلمى
ذا ما عدنا إلػى السػياؽ العػاـ لحػديث القػرآف عػف البسػط كالقػدر، فإننػا نجػد   كا 

ًتمت بقكلو: إنو كاف بعبػاده خبيػران بصػيرا، كجػاءت آيػة سػكرة  آية سكرة اإلسراء قد خي
القصص تالية ليا في ترتيب المصحؼ متضمنةن قصة قاركف كما كاف مف أمر بغيو 
نكػػاره نعمػػة اا عميػػو فػػزاد فػػي التركيػػب فييػػا بيػػاف أنػػو مػػف جممػػة العبػػاد  كطغيانػػو، كا 

 الذيف يدخمكف تحت قكلو في آية اإلسراء: إنو كاف بعباده خبيران بصيران. 
ادة  مػػف عبػػاده(، كزيػػادة  لػػو( قػػاؿ تعػػالى: المطػػوي كجػػاء فػػي سػػكرة العنكبػػكت زيػػ

ًميـه   يىٍقًدري لىوي ًإفط المطوى ًبكيَؿ شىٍيءو عى  (ِٔيىٍبسيطي الَرٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى
فمما عيػًرؼ مػف اآليػة السػابقة فػي حػديث القػرآف عػف بسػط الػرزؽ كقػدره فػي  

، كأف الخمػؽ جميعػان عبػاده يتصػرؼ فػي سكرة القصص أف البسط كالقدر بمشيئة اا
أرزاقيػػـ عمػػى حسػػب مشػػيئتو التابعػػة لقدرتػػو كحكمتػػو، فإنػػو قػػد ييجػػس فػػي نفػػكس 
البعض سؤاؿ عف الحكمة مف قدر الػرزؽ ىػؿ يكػكف دلػيالن عمػى رضػا اا، أك يكػكف 
أمارة عمى سخطو خصكصان في حاؿ المؤمنيف المقتر عمييـ، فجاء الجػكاب فػي ىػذه 

رة العنكبكت بزيادة الضمير العائد إلى اسـ المكصكؿ  مف( الذم صػمتو اآلية في سك 
                                           

 .ِّٔص  ُْظر نظـ الدرر جػ ( ينُ 
 .ُٖٖص  َِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ِ 
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 يشاء(، كالمجركر بالالـ لو(، ليفيد أف تقتير الرزؽ عمى المؤمف يككف خيػران لػو إذا 
 صبر كرضي بقضاء اا، كلذا قاؿ: كيقدر لو، كاألصؿ أف ييقاؿ: كيقدر عميو. 

نئػذ يكػكف التقػدير أف اا يقػدر كقد يرجع الضػمير إلػى لفػظ الجاللػة اا، كحي 
الرزؽ عمى مف يشاء ألجمو ىك أم لكي يمجػأ إليػو عبػاده متضػرعيف سػائميف راجػيف 
فضمو، أك لكي تظير قدرتو، خصكصان إذا كاف البسػط كالقػدر يتعػاكراف عمػى شػخص 

 كاحد.
ف لػـ يظيػر ليػـ كجػو "يقكؿ البقاعي:  كلما كاف ذلؾ إنما ىك لمصالح العباد كا 

:  لو( أم لتظير مف ذلؾ قدرتو كحكمتػو، كأنػت تػرل الممػكؾ كغيػرىـ مػف حكمتو قاؿ
األقكيػػاء يفػػاكتكف فػػي الػػرزؽ بػػيف عمػػاليـ بحسػػب مػػا يعممػػكف مػػف عمميػػـ النػػاقص 
بػػػأحكاليـ، فمػػػا ظنػػػؾ بممػػػؾ الممػػػكؾ العػػػالـ عممػػػان ال تػػػدنك مػػػف سػػػاحتو ظنػػػكف كال 

 . (ُ "شككؾ
يىٍقػًدري لىػوي ىػك فإف قمت: الذم رجع إليو الضم"كيقكؿ الزمخشرم:   ير في قكلو كى

 مف يشاء، فكأف بسط الرزؽ كقدره جعال لكاحد. قمت: يحتمؿ الكجييف جميعا:
ػٍف يىشػاءي  أف يريد كيقدر لمف يشاء، فكضع الضػمير مكضػع مػف يشػاء، ألف ًلمى
مػػبيـ غيػػر معػػيف، فكػػاف الضػػمير مبيمػػا مثمػػو، كأف يريػػد تعاقػػب األمػػريف عمػػى كاحػػد 

 .(ِ "عمى حسب المصمحة
( يعنػي: إفط "كيعمؽ الطيبػي عمػى ىػذا فيقػكؿ:  ػميري قكلػو:  الػذم رجػع إليػو الضط

ػػٍف"، فيىٍمػػزـي منػػو أف يىجعػػؿى القىػػٍبضى كالبىٍسػػطى  ػػميرى المجػػركرى فػػي قكلػػو عائػػد إلػػى "مى الضط
.  لكاحدو

                                           

 .ُْٕص  ُْ( ينظر نظـ الدرر جػ ُ 
 .ِْٔص  ّ( ينظر الكشاؼ جػ ِ 
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ميرى غيري عائدو إلى  ضػعى مكضػعى "مػف يشػاء"، بجػامع "مىفٍ "كأجاب أف الضط ، بؿ كى
، كييػػرادى بػػو شػػخصه "مػػف"فيتعػػدد المػػرزكؽ، كيجػػكز أف يرجػػع إلػػى  ككنيمػػا مبيمتػػيف

ٍسًب أحكالو فيبسطي لو تارةن كييقَدر لو أخرل.   كاحد، فيتعدد بحى
ػػفٍ "كقمػػت: يمكػػفي أف يرجػػعى إلػػى  ، كيػػرادى بػػو العمػػكـي بػػدليؿ بياًنػػو بقكلػػو:  ًمػػٍف "مى

سًب أشخاًصػو، فػالمعنى: إفط اا  يبسػطي رزؽى بعػضو كييقػَدري ًعبىاًدًه(، فيككفى التعددي بحى
، كما يقكؿ: أكرٍمتي بني تميـو كأىنتييـ، كيريد البعضى بقرينًة المقاـ  .(ُ "رٍزؽى بعضو

ًزيىػادىةي لىػوي بىٍعػدى "كيعمؿ الطاىر بف عاشكر لزيػادة  لػو( فػي ىػذه اآليػة بقكلػو:   كى
يىٍقًدري ًفي ىىًذًه اآٍليىًة ديكفى آيىًة سيكرىًة الرطٍعًد كىآ ًص ًلمتطٍعًريًض ًبتىٍبًصيًر اٍلميٍؤًمًنيفى كى يىًة اٍلقىصى

كىأى  مىٍييىا كىمىا أىشىارى ًإلىٍيًو قىٍكليوي آًنفنا: كى ـٍ ًمًف اٍعًتدىاًء اٍلميٍشًرًكيفى عى َيٍف الطًذيفى اٍبتيميكا ًفي أىٍمكىاًلًي
ـٍ الى [ ًبػػأىفط ذىًلػػؾى الٍ ًَٔمػػٍف دىابطػػةو الى تىٍحًمػػؿي ًرٍزقىيىػػا زالعنكبػػكت:  قىػػٍدرى ًفػػي الػػَرٍزًؽ ىيػػكى لىييػػ

اًنػبي  اًت، فىغيَمػبى ًفػي ىىػذىا اٍلغىػرىًض جى ٍفػًع الػدطرىجى رى ـٍ ًمٍنػوي ًمػفى الثطػكىاًب كى رُّ لىييػ ـٍ ًلمىا يىٍنجى مىٍيًي عى
ٍعنىى اٍلقىدٍ  ى مى مىى( كىمىا ىيكى ميٍقتىضى ٍرًؼ  عى ـٍ ييعىدط يىٍقًدري ًبحى ًليىذىا لى   .(ِ "رً اٍلميٍؤًمًنيفى كى

كأما زيادة  مف عباده(، كزيادة  لو( في آية سػكرة سػبأ فػي قكلػو تعػالى: قيػٍؿ  
ـٍ ًمػػٍف شىػػٍيءو فىييػػكى  ػػا أىٍنفىٍقػػتي مى يىٍقػػًدري لىػػوي كى ػػٍف يىشىػػاءي ًمػػٍف ًعبىػػاًدًه كى َبػػي يىٍبسيػػطي الػػَرٍزؽى ًلمى ًإفط رى

ٍيري الرطاًزًقيفى    ( ّٗييٍخًمفيوي كىىيكى خى
ىػػذه اآليػػة فػػي خطػػاب المػػؤمنيف حثػػان ليػػـ عمػػى اإلنفػػاؽ فػػي  فقػػد مػػر بيػػاف أف

سبيؿ اا، كلذلؾ فقد شرفيـ بزيادة  مف عبػاده(، كبزيػادة  لػو( تسػميةن لفقػرائيـ بػأف 
 الرضا بتقتير الرزؽ يكرثيـ ثكابان عظيمان.

يقػػكؿ الطػػاىر بػػف عاشػػكر مبينػػان سػػر خمػػك اآليػػة األكلػػى فػػي سػػكرة سػػبأ مػػف  
ًديثا عىػف بسػط "الثانية، كذاكران سر زيادة  لو(: الزيادة، ككجكدىا في  كىافى مىا تقدـ حى كى

                                           

 .ُٖٗص  ُِ( ينظر حاشية الطيبي عمى الكشاؼ جػ ُ 
 .ِٕص  ُِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ِ 
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ػػػافىًة تىٍشػػػًريفنا  ضى ٍصػػػؼو ًمػػػٍف ًعبػػػاًدًه أًلىفط ًفػػػي اإلًٍ ػػػكا ًبكى ـٍ يىٍنعىمي ػػػٍؤًمًنيفى فىمىػػػ الػػػَرٍزؽى ًلغىٍيػػػًر اٍلمي
ـي الرَ  مىٍيًي مىى الطًذيفى يىٍبسيطي عى ًفي ىىذىا اٍمًتنىافه عى ، كى ـٍ فىٍضػؿى ًلٍمميٍؤًمًنيفى مىعى المطوي لىييػ ٍزؽى ًبأىٍف جى

ـٍ نىػػاليكا فىٍضػػؿى  ـٍ ًبػػأىنطيي ـٍ ًرٍزقىييػػ مىػػٍيًي تىٍسػػًميىةه ًلمطػػًذيًف قىػػدىرى عى فىٍضػػؿى سىػػعىًة الػػَرٍزًؽ، كى ػػاًف كى يمى اإلًٍ
يىاًة.  مىى ًضيًؽ اٍلحى ٍبًر عى فىٍضؿى الصط يمىاًف كى  اإلًٍ

ػ ًفػي تىٍعًميػًؽ لىػػوي ًب يىٍقػًدري ًإيمى ٍقػػديكًر كى اءه ًإلىػػى أىفط ذىًلػؾى اٍلقىػٍدرى الى يىٍخميػػك ًمػٍف فىاًئػدىةو ًلٍممى
مىٍيػًو  ًة ًمفى اٍلًحسىػاًب عى مى ـى لىوي كىالسطالى مىٍيًو ًرٍزقيوي، كىًىيى فىاًئدىةي الثطكىاب عمى الرضى مف قيًس عى

  .(ُ "يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 
عباده( ال تككف إال فػي آيػة فإذا ما استثنينا آية سكرة القصص فإف زيادة مف 

بسط الرزؽ كقدره فػي خطػاب المػؤمنيف، ككػذلؾ زيػادة  لػو( ال تكػكف إال فػي خطػاب 
المؤمنيف، لبياف أف في قدر الرزؽ كالصبر عميو كالرضا بقضاء اا خيران يغفػؿ عنػو 

 كثير منيـ. 
كنمحػػػظ أف زيػػػادة  مػػػف عبػػػاده، كزيػػػادة  لػػػو( معػػػان لػػػـ تػػػأت إال فػػػي سػػػكرتي  
 كت كسبأ، كأنيما كانتا لخطاب المؤمنيف كما مر بيانو. العنكب

أسرار الصياغة في آية ختػاـ حػديث القػرآف عػف البسػط كالقػدر فػي سػكرة  -ٓ
 الشكرل.
لىػٍك بىسىػطى المطػوي الػَرٍزؽى ًلًعبىػاًدًه لىبىغىػٍكا ًفػي   جاء قكلػو تعػالى فػي سػكرة الشػكرل: كى

لىًكٍف يينىَزؿي ًبقىدىرو مىا ًبيره بىًصيره   اأٍلىٍرًض كى  (ِٕيىشىاءي ًإنطوي ًبًعبىاًدًه خى
ختامػػان لحػػديث القػػرآف عػػف بسػػط الػػرزؽ كقػػدره، كلػػذا فقػػد تضػػمف تعمػػيالن لعػػدـ 
التسػػكية بػػيف العبػػاد فػػي البسػػط، أك لعػػدـ جعػػؿ جميػػع العبػػاد مبسػػكطان ليػػـ الػػرزؽ، 

 كلبياف الحكمة مف التفاكت. 

                                           

 .ُِٗص  ِِ( ينظر التحرير كالتنكير جػ ُ 
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عمػى أف البغػي العػاـ لػـ يكػف،  فجاءت الجممػة الشػرطية فػي أكؿ اآليػة ، لتػدؿ
ألف البسط العاـ لـ يكف، كقد عبر عف ىذا المعنى بتكظيؼ أداة الشرط لك التي ىػي 

، كبمػػا أف البسػػط العػػاـ لجميػػع الخمػػؽ لػػـ يكػػف، فػػإف (ُ لمػػا كػػاف سػػيقع لكقػػكع غيػػره
 انتشار البغي كشمكلو لمككف قاطبة لـ يكف كذلؾ.

رزؽ، قػػد كػػاف لمصػػمحة الخمػػؽ، كبيػػذا يتبػػيف أف عػػدـ عمػػـك البسػػط فػػي الػػ 
 كحفاظان عمى استمرارية الحياة.

لىػػٍك بىسىػػطى اا الػػرزؽ ًلًعبىػػاًدًه( أم لػػك "يقػػكؿ النسػػفي فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة:   كى
أغناىـ جميعان  لىبىغىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض( مف البغي كىك الظمـ أم لبغػى ىػذا عمػى ذاؾ كذاؾ 

ؿ قػػاركف كفرعػػكف عبػػرة أك مػػف البغػػي عمػػى ىػػذا ألف الغنػػى مبطػػرة مأشػػرة ككفػػى بحػػا
(  ًبقىػدىرو مطػا يىشىػاءي( بتقػدير يقػاؿ قػدره  لىًكػف يينىػَزؿي كىك الكبػر أم لتكٌبػركا فػي األرض  كى
( يعمـ أحكاليـ فيقدر ليـ ما تقتضيو حكمتو فىييٍفًقر  ًبيره بىًصيره قدرا كقدران  ًإنطوي ًبًعبىاًدًه خى

أغناىـ جميعان لبغكا كلك أفقرىـ ليمككا كمػا  كيغني كيمنع كيعطي كيقبض كيبسط كلك
ترل مف البسط عمى مف يبغي كمف البغي بدكف البسط فيػك قميػؿ كال شػؾ أف البغػي 

  .(ِ "مع الفقر أقؿ كمع البسط أكثر كأغمب

                                           

، ّ، مكتبػة الخػانجي القػاىرة، طِِْص  ْالكتاب لسيبكيو، تحػ عبد السالـ ىاركف، جػ(ينظر ُ 
 ـ.ُٖٖٗ

ص  ّ( ينظػػر تفسػػير النسػػفي مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ، تحػػػ يكسػػؼ عمػػي بػػديكم، جػػػ ِ 
 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ُ، دار الكمـ الطيب، بيركت، طِٓٓ
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 خااخلبمت
 الحمد ا ككفى، كالصالة كالسالـ عمى عباده الذيف اصطفى، كبعد 

رار البيػاف فػي آيػات بسػط الػرزؽ كقػدره فػي فقد كاف ىذا بحثان بعنكاف  مػف أسػ
 القرآف( انتييت فيو إلى عدد كبير مف النتائج أكرد أىميا فيما يأتي: 

إف مف عجيب أمر القرآف أنؾ إذا عمدت إلى بعض آياتو التي تدكر حكؿ  -ُ
مكضػكع كاحػػد، كتتنػاكؿ قضػػيةن بعينيػا، كقمػػت بضػػـ بعضػيا إلػػى بعػض عمػػى حسػػب 

رآني، ثػـ نظػرت فػي أكليػا كأكسػطيا كآخرىػا كجػدت تسمسػالن تسمسميا في السياؽ الق
منطقيان عجيبان، ككأف ىذه اآليات قد صيغت عمى ىذا النحك مف أكؿ أمرىا، كلػـ تكػف 
كؿ كحػدة مػف ىػذا الكػؿ المتكامػؿ المتكلػد مػف ضػـ بعضػيا إلػى بعػض، جػزءان أصػيال 

ف آخػر مػف يضطمع بدكر بالغ األىميػة فػي سػياؽ سػكرة مػف سػكر القػرآف، كذاؾ لػك
 ألكاف البالغة كاإلعجاز. 

التسمسؿ المنطقي، كاالرتباط الكثيؽ، كالتتػابع العجيػب الػذم جػاءت عميػو  -ِ
آيات بسط الرزؽ في القرآف الكػريـ، فػإني أكػاد أجػـز بأننػا لػك حاكلنػا أف نرتػب ىػذه 
اآليػػات ترتيبػػان آخػػر غيػػر الػػذم كرد فػػي السػػياؽ القرآنػػي، ألفسػػدنا تسمسػػؿ المعػػاني، 

قنا بينيا تفريقان ال يمتئـ بو شمميا أبدان، كذلؾ لبنػاء بعضػيا عمػى بعػض، كإلحالػة كفر 
نينػػان فػػي سػػابقتيا،  بعضػػيا إلػػى بعػػض، كًلنمػػك المعنػػى فػػي آيػػة الحقػػة بعػػدما كػػاف جى
كإلزالػػة بعضػػػيا لشػػػبيات تثيرىػػػا بعضػػػيا، كلتضػػػمف بعضػػػيا إجابػػػات ألسػػػئمة أثارتػػػو 

شرية التي تتمقى األمر بشيء مف الريبة، ثػـ سابقاتيا، كًلمراعاتيا لطبيعة النفس الب
دىٍتو الشكاىد كالبراىيف، كقد تعانػد كتنكػر ًليىػكنل  تذعف لو إف أقيمت عميو األدلة كىعىضط
، كغير ذلؾ مف األحكاؿ التي تطرأ عمى المتمقي، كالتي نراىا قد ركعيػت فػي تسمسػؿ 

 آيات بسط الرزؽ كقدره في السياؽ القرآني.
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َُّٔ 

تيب السكر في المصػحؼ قػد كػاف بتكقيػؼ مػف النبػي، كلػـ ترجيح ككف تر  -ّ
، كذلػؾ بنػاءن عمػى مػا أثبتػو البحػث مػف -عمييـ رضػكاف اا -يكف باجتياد الصحابة

التسمسؿ المنطقي في آيػات بسػط الػرزؽ فػي السػياؽ القرآنػي العػاـ، ممػا ييعػد كجيػان 
 مف كجكه اإلعجاز.

، مػػع اخػػتالؼ الصػػياغة إف تكػػرار أصػػؿ المعنػػى فػػي آيػػات القػػرآف الكػػريـ -ْ
عجازه، ذلؾ الكجو الػذم يخفػى عمػى  اختالفان يسيران، قد كاف مف كجكه بالغة القرآف كا 
كثيػػر ممػػف سػػاءت سػػرائرىـ، فطعنػػكا بػػو فػػي القػػرآف، كقػػد كػػاف البحػػث ردان عمػػى ىػػذا 
الطعػػف، بتحميمػػو اآليػػات المتشػػابية الػػكاردة فػػي آيػػات بسػػط الػػرزؽ، كبيػػاف الفػػركؽ 

 التي تقطع بإعجاز القرآف البيانية بينيا 
عمد القرآف إلى تصريؼ القكؿ في حقيقة أف اا ىػك الػذم يبسػط الػرزؽ  -ٓ

كيقػػدره كفػػؽ مشػػيئتو المبنيػػة عمػػى عممػػو كحكمتػػو كقدرتػػو، إذ أف ىػػذه الحقيقػػة مػػف 
الحقػػائؽ المتعمقػػة بقػػدرة اا المطمقػػة كبالداللػػة عمػػى كحدانيتػػو سػػبحانو، كلػػذا فقػػد 

عجازه تصريؼ القكؿ في ىذه الحقيقة تصريفان تأكيػدا كتثبيتػان  اقتضت بالغة القرآف كا 
 ليذه النعمة، كغرسيا في نفكس العباد، كاقتالع ما قد يعاندىا مف القمكب كالعقكؿ.

كردت آيات بسط الرزؽ كقدره في القرآف الكػريـ فػي السػكر المكيػة فقػط،  -ٔ
لمستحؽ لمعبػادة دكف غيػره، كذلؾ لعناية ىذه السكر ببياف قدرة اا عز كجؿ، كأنو ا

ثبػػات الرسػػالة،  كذلػػؾ ألف مػػف أىػػـ خصػػائص السػػكر المكيػػة الػػدعكة إلػػى التكحيػػد، كا 
ثبػػات اليػػـك اآلخػػر، كالكعػػد كالكعيػػد، كجػػداؿ المشػػركيف بػػالبراىيف العقميػػة كاآليػػات  كا 
ذا كاف إثبات بسط الرزؽ كقدره ا عز كجؿ مف دالئؿ قدرتػو ككحدانيتػو،  الككنٌية، كا 

لنا السر في كركد آيات بسط الرزؽ في السكر المكية دكف غيرىػا مػف السػكر تبيف 
 المدنية.
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جاءت كؿ آية مف آيات بسط الرزؽ كقدره في القرآف مستقرةن فػي مكقعيػا  -ٕ
مػػف السػػكرة متسػػقةن أتػػـ اتسػػاؽ مػػع مقصػػكدىا األعظػػـ كغرضػػيا العػػاـ، فمػػك حاكلػػت 

يػػو الختػػؿ الػػنظـ اخػػتالالن شػػديدان، تقػػديـ اآليػػة أك تأخيرىػػا عػػف المكقػػع الػػذم كردت ف
كالنقض بناء المعاني داخػؿ السػكرة، كقػد اجتيػد البحػث لتأييػد ىػذه الحقيقػة باألدلػة 
الدامغة، عند تعرضو لبالغة مكقع كؿ آية مف آيات بسط الرزؽ في سياؽ سكرتيا، 

 كما ىك مكضح في مكاضع مختمفة.
جميػػا بالسػػػمات تػػأثرت كػػؿ آيػػة مػػف آيػػات بسػػػط الػػرزؽ فػػي بنائيػػا كمع -ٖ

البيانية، كالخصائص التعبيرية، كالمفردات المغكية التي تغمب عمػى السػكرة التػي تػرد 
فييا، فتفتتح بافتتاح، أك تختتـ باختتاـ يتسؽ مع سكابقيا كلكاحقيا، مثمما نجد فػي 
آيتي سكرة سبأ مف االفتتاح بفعؿ األمر، كفي آية سكرة الرـك مػف االختتػاـ بجممػة: 

 يات لقـك يؤمنكف، كغير ذلؾ مما تجده مبثكثان في صفحات البحث..إف في ذلؾ آل
أقر البحث لكثير مف العمماء بما قالكه عف مقصكد السكر التػي اشػتممت  -ٗ 

عمى آيات بسط الرزؽ كقدره، كلكنو عمؿ عمى استنباط أمكر يزعـ أنػو ىيػدم إلييػا، 
مػو لييػة المشػتممة عمػى لـ يطمع عمييا في كتاب كال بحث آخر، كمف ذلؾ مػثالن تأكي

ذكػػر آيتػػي الميػػؿ كالنيػػار فػػي سػػكرة اإلسػػراء، كأنيػػا تػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان بآيػػة بسػػط 
الرزؽ كقػدره فػي السػكرة، حيػث إف ىػاتيف اآليتػيف تمػثالف مػا يطػرأ مػف أحػكاؿ عمػى 
اإلنساف، فيك في نيار النعمة، أك في ليؿ النقمة كالحرماف، يستضػيت بنػكر الغنػى، 

 ي ظممات الفقر.أك يتخبط ف
إثبات أف القرآف معجز عمى كؿ كجو، كذلػؾ أف البحػث افتػرض مػف قبػؿ  -َُ

أف اآليات التي تتحدث في مكضكع كاحد لػك جمعػت كرتبػت عمػى حسػب سػياقيا فػي 
المصحؼ، فإنيا تتكالى كتتسمسؿ تسمسالن منطقيان يحيػر العقػكؿ، كافتػرض أيضػان أننػا 

مكضػكع كاحػػد كرتبناىػػا عمػى حسػػب النػػزكؿ،  لػك عمػػدنا إلػى تمػػؾ اآليػػات الػكاردة فػػي
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لكجدنا فييا مف أكجو البالغة ما يثير العجب، كقد حاكؿ البحث تأكيد ىذا االفتػراض 
بالنظر إلى التتابع الحاصؿ في بناء بعض المعاني عمى بعض في آيات بسط الرزؽ 
في سكر نزلػت متتابعػة، مثممػا كجػدنا فػي آيػة سػكرة القصػص كآيػة سػكرة اإلسػراء، 
كمثمما كجدنا أيضان في آية سكرة الزمر كمػا ذىػب إليػو البحػث عنػد تعميمػو الخػتالؼ 

 الصياغة بيف افتتاح آيتي سكرة الرـك كسكرة الزمر اعتمادان عمى ترتيب نزكليا.
قػػد لػػكحظ عمػػى سػػياقات آيػػات بسػػط الػػرزؽ أنيػػا غالبػػان مػػا تػػأتي لمداللػػة  -ُُ

دعكة لمتكحيػد بالعبػادة، كعنػد الػدعكة إلػى عمى قدرة اا المطمقة، كتأتي أيضان عند الػ
اإلنفاؽ في سبيؿ اا، كعند ذكر اإليماف كالكفر، كالضالؿ كاليدل، كالنعيـ كالجحيـ، 

 كعند تعداد دالئؿ القدرة كالكحدانية. 
قد اشتممت جممة أصؿ البناء كىي جممة يبسط الرزؽ لمف يشاء كيقدر  -ُِ

يف يبسػط كيقػدر، كحػذؼ مفعػكؿ يشػاء، عمى أربع خصائص بالغية كىي: الطبػاؽ بػ
كمفعكؿ يقدر، كاالستعارة في لفظػي البسػط كالقػدر، كتعريػؼ المفعػكؿ بػو بػأؿ.، كقػد 
تضػػافرت ىػػذه الخصػػائص جميعػػان فػػي أداء معنػػى طالقػػة القػػدرة، عمػػى النحػػك المبػػيف 

 آنفان.
الخػتالؼ الصػياغة بػيف آيػات  -ينفػرد بيػا -تكصؿ البحػث إلػى تعمػيالت -ُّ

، كسكرة الزمػر،  بسط الرزؽ كقدره في القرآف الكريـ، مثؿ: اختالؼ آيتي سكرة الرـك
حيث افتتحػت األكلػى بقكلػو: أكلػـ يػركا، كافتتحػت الثانيػة بقكلػو: أكلػـ يعممػكا، كمثػؿ 
افتتاح آيتي سكرة سبأ بفعؿ األمر  قؿ(، كافتتاح آيتي سكرة الرعد، كسكرة العنكبكت 

يػػات بجمػػؿ خبريػػة مرسػػمة أك مؤكػػدة، كمػػا لػػـ بمفػػظ الجاللػػة اا(، كافتتػػاح بعػػض اآل
يغفؿ التعميػؿ الخػتالؼ ختػاـ كػؿ آيػة مػف آيػات بسػط الػرزؽ، كالتعميػؿ لزيػادة بعػض 
المتعمقات في بعض اآليات كزيادة  مف عباده( في سكر القصص كالعنكبػكت كسػبأ، 
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َُّٗ 

كزيػػادة  لػػو( فػػي سػػكرتي العنكبػػكت، كسػػبأ، عمػػى النحػػك المبػػيف فػػي مكضػػعو مػػف 
 البحث. 
ىػػذا، كمػػا كػػاف مػػف تكفيػػؽ فمػػف اا كمػػا كػػاف مػػف خطػػأ أك نسػػياف فمنػػي،  

 كحسبي أنني اجتيدت.

 وهلل احلًذ أوال وآخزا
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َُُّ 

 ادلصبدر وادلزاجع
 انقزآٌ انكزيى 

اإلتقػاف فػػي عمػػـك القػػرآف لمسػيكطي، تػػح ػ محمػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، الييئػػة  ػُ
 ـ.ُْٕٗىػ، ُّْٗالعامة لمكتاب،  المصرية

 ىػ. ُِْْ، ٔفسير لسعيد حكل، دار السالـ القاىرة، ط األساس في الت ػِ
، ُاألسػاليب اإلنشػػائية فػي القػػرآف د. صػػباح دراز، مطبعػة األمانػػة، مصػػر، ط  ػّ

 ـ.ُٖٔٗىػ، َُْٔ
، ٖإعجػػػاز القػػػرآف كالبالغػػػة النبكيػػػة لمرافعػػػي دار الكتػػػاب العربػػػي بيػػػركت، ط  ػْ

 ـ. ََِٓىػ، ُِْٓ
بيركت، ط  -ار ابف كثير، دمشؽ إعراب القرآف كبيانو محيي الديف دركيش، د ػٓ

 ق.. ُُْٓ، ْ
اإليضاح بتعميؽ البغية لمشػيو عبػد المتعػاؿ الصػعيدم، مكتبػة اآلداب القػاىرة،  ػٔ

 ـ.َََِـ،  ُٗٗٗ
البرىػػػاف فػػػي تكجيػػػو متشػػػابو القػػػرآف لمكرمػػػاني، تحػػػػ عبػػػد القػػػادر عطػػػا، دار  ػٕ

 بدكف. الفضيمة،
ؿ إبػراىيـ، دار إحيػاء البرىاف في عمـك القػرآف لمزركشػي، تحػػ محمػد أبػك الفضػ ػٖ

 ـ.ُٕٓٗىػ، ُّٕٔ، ُالكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه، ط 
 ـ. ُْٖٗالتحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية، تكنس،  ػٗ

تفسير البيضاكم، تحػ محمػد المرعشػمي، دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػركت،  ػَُ
 ق. ُُْٖ، ُط 

ائؽ التأكيؿ، تحػ يكسػؼ عمػي بػديكم، دار تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحق ػُُ
 ـ.ُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ُالكمـ الطيب، بيركت، ط
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ُُُّ 

الجػػدكؿ فػػي إعػػراب القػػرآف محمػػكد صػػافي، دار الرشػػيد، دمشػػؽ، مؤسسػػة  ػُِ
 ق. ُُْٖ، ْاإليماف، بيركت، ط 

، ُحاشػػػية الطيبػػػي عمػػػى الكشػػػاؼ، جػػػائزة دبػػػي الدكليػػػة لمقػػػرآف الكػػػريـ، ط  ػُّ
 ـ.َُِّىػ، ُّْْ

رة التأكيػػؿ لمخطيػػب اإلسػػكافي، تحػػػ محمػػد مصػػطفى آيػػديف، درة التنزيػػؿ كغػػ ػُْ
 ـ.ََُِىػ، ُِِْ، ُجامعة أـ القرل، ط 

 م. 5811هـ، 5841، 6دالالت التراكيب للدكتور محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  ـ59
دالئػػؿ اإلعجػػاز لعبػػد القػػاىر الجرجػػاني، تحػػػ محمػػكد شػػاكر، مطبعػػة المػػدني  ػُٔ

 ـ.ُِٗٗىػ، ُُّْ، ّة، ط بالقاىرة، دار المدني بجد
ركح المعػػػاني لأللكسػػػي، تحػػػػ عمػػػي عبػػػد البػػػارم عطيػػػة دار الكتػػػب العمميػػػة  ػُٕ

 ىػ.ُُْٓ ُبيركت، ط 
شػػػرح دالئػػػؿ اإلعجػػػاز د محمػػػد إبػػػػراىيـ عبػػػد العزيػػػز شػػػادم دار اليقػػػػيف،  ػُٖ

 ـ. َُِّ، ِالمنصكرة مصر، ط 
صكرة األمػر كالنيػي فػي الػذكر الحكػيـ، محمػكد تكفيػؽ محمػد سػعد، مطبعػة  ػُٗ

 ـ.ُّٗٗ، ُاألمانة، مصر، ط 
، ُٕفػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف، السػػػيد قطػػػب، دار الشػػػركؽ بيػػػركت، القػػػاىرة، ط  ػَِ

 ىػ.. ُُِْ
 . م5811، 7الكتاب لسيبويه، تحـ عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط ـ65
 ىػ.َُْٕ، ّالكشاؼ لمزمخشرم، دار الكتاب العربي، بيركت، ط  ػِِ
لسػػػػكر لمبقػػػػاعي، دار المعػػػػارؼ، مصػػػػاعد النظػػػػر لإلشػػػػراؼ عمػػػػى مقاصػػػػد ا ػِّ

 ـ. ُٕٖٗ، َُْٖ، ُالرياض، ط 
المقدمات األساسية في عمػـك القػرآف لعبػد اا يكسػؼ جػديع العنػزم،. مركػز  ػِْ

 ـ.ََُِىػ، ُِِْ، ُالبحكث اإلسالمية، ليدز، بريطانيا، ط 
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ُُِّ 

 مالؾ التأكيؿ ألبي جعفر الغرناطي، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، بدكف. ػِٓ
محمد عبد السالـ محمد، مكتبػة   منسكخ ألبي جعفر النحاس، تحالناسو كال ػِٔ

 ىػ.َُْٖ، ُالفالح، الككيت، ط 
النبػػػأ العظػػػيـ نظػػػرات جديػػػدة فػػػي القػػػرآف، محمػػػد عبػػػد اا دراز، دار القمػػػـ،  ػِٕ

 ـ.ََِٓ ىػ،ُِْٔ
نظػػػـ الػػػدرر فػػػي تناسػػػب اآليػػػات كالسػػػكر لمبقػػػاعي، دار الكتػػػاب اإلسػػػالمي،  ػِٖ

 بدكف.  القاىرة،
 ي في القرآف لمشيو عبد المتعاؿ الصعيدم، مكتبة اآلداب، بدكف. النظـ الفن ـ68


