الوحدة الموضوعية في سورة العنكبوت
المحور اﻷول :دراسة المحور العام للسورة وعﻼقته بمحاورها الداخلية
المحور الثاني :دراسة مقاطع السورة وفق محورها العام.

١

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 .١إبراز الموضوعات التي تعرضت لها السورة وبيان أهميتها.
 .٢دراسة الوحدة الموضوعية للسورة يعين على فهم كتاب ﷲ تعالى وتدبره ,وإظهار
بﻼغة القرآن الكريم وإعجازه من خﻼل ربط المناسبات في السورة.
 .٣القيمة العلمية لموضوع وحدة السورة ,وارتباط مقاطعها ضمن محورها العام.
 .٤هذا الموضوع )من زاوية المناسبات( لم يبحث -في حدود علمي -بدراسة مستقلة.

أهداف البحث:
 .١دراسة المحور العام للسورة وعﻼقته بمحاورها الداخلية
 .٢دراسة مقاطع السورة وفق محورها العام.

٢

منهج البحث:
المنهج اﻻستقرائي التحليلي وفق المحورين اﻵتيين:

أوﻻً :المحور العام للسورة وعﻼقته بسياقاتها الداخلية.
.١
.٢
.٣
.٤

بيان المحور العام للسورة.
بيان مناسبة المحور العام ﻻسم السورة.
بيان مناسبة المحور العام ﻻفتتاح السورة وخاتمتها.
بيان مناسبة المحور العام لموضوعات السورة.

ثانيا ً :دراسة مقاطع السورة وفق محورها العام من خﻼل المحاور التالية:
 .١مناسبة المقطع لمحور السور.
 .٢مناسبة المقطع لما قبله .
 .٣المناسبات في موضوعات السورة ومحاولة ربطها بمحورها العام.

٣

أوﻻً :المحور العام لسورة العنكبوت.
محور السورة يتناول اﻹيمان وتثبيته وقت اﻻبتﻼء والشدائد والمحن ،فاﻹنسان معرض
ﻷنواع كثيرة منها كفتنة المال والبنين والشهوة والسلطة ،وهذا اﻻبتﻼء من تدبير ﷲ سبحانه
ليبلو الناس أيهم أحسن عمﻼً ،ولذلك تعرض السورة لنا ما يصور ألوا ًنا من العقبات والفتن
في طريق الدعوة إلى اﻹيمان ،ثم تربط بين الحق في دعوات الرسل والحق الذي من أجله
ُخلقت السماوات واﻷرض ،وتعقب عليها بالكشف عن القوى المرصودة في وجه الحق مع
التهوين من شأنها ،وضرب أروع اﻷمثلة بالعنكبوت الذي يشير إلى ضعف العﻼقات في
المجتمعات القائمة على غير الدين ،ﻷن الرابط فيها قائم على المصلحة غالبًا ،فهي سورة
ضعف الكافرين وقوة المؤمنين ) .(١ويمكن أن أجمل محور السورة في ثﻼثة أمور:
-١الدعوة إلى اﻹيمان والثبات على الحق ,من خﻼل بيان قدرة ﷲ على الخلق والبعث
وإهﻼك أهل الباطل ,وتثبيت المؤمنين في فتنة المشركين ،وصدهم عن اﻹسﻼم والهجرة,
وأذيتهم وتعذيب ضعفائهم ،فالمحور يتناول حقيقة اﻹيمان ،وسنة اﻻبتﻼء والفتنة ،ومصير
المؤمنين والمنافقين والكافرين ،ثم فردية التبعية ،فﻼ يحمل أحد على أحد يوم القيامة،
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-٢اﻷمر بالمجاهدة في دين ﷲ ،لذلك تكرر أمر المجاهدة في السورة،
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 -٣هوان الباطل وأهله مهما عﻼ وكبر وتجبر عند العزيز المقتدر ,فالمشركين وشركهم
ومعبوداتهم وأصنامهم ليسوا على شيء ،وشركهم زائل ﻻ محالة ,وهم في عبادة اﻷصنام
التي يعتقدونها كبيت العنكبوت الواهي الذي ﻻ يستمسك بشيء ،بل هي خيوط تزول بأدنى
حراك.

) (١انظر :نظم الدرر ،٣٨٥/١٤وانظر :التحرير والتنوير ,٢٠٠/٢٠ ،انظر :التفسير الواضح ,٦/٢٠التفسير الموضوعي. ٥٨٠
٤

ثان ًيا :مناسبة المحور العام ﻻسم السورة:
المناسبة ظاهرة بين المحور واسم السورة فقد شبه ﷲ تعالى اتخاذ أهل الباطل أولياء من
مشيرا إلى هوان الباطل وأهله مهما عﻼ وكبر ,فعبادة اﻷوثان
دون ﷲ ببيت العنكبوت,
ً
واعتمادهم عليها ورجاؤهم نفعها تشبه العنكبوت التي اتخذت بيتًا ﻻ يغني عنها شيئًا فﻼ
يقيها حر وﻻ برد وﻻ مطر وﻻ أذى ،فإن أضعف البيوت بيت العنكبوت لتفاهته وحقارته،
ضرا ,وهذا أتم في الدعوة
وهو مثل اﻷصنام التي عبدوها ﻻ تجلب لهم نفعًا ،وﻻ تدفع عنهم ً
إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن الكريم) .(١ولما كان تشبيه اتخاذ أهل الباطل
مشيرا إلى هوان الباطل وأهله مهما عﻼ وكبر ،سميت
أولياء من دون ﷲ ببيت العنكبوت
ً
السورة بالعنكبوت للدﻻلة على المحور المذكور.

ثالثًا :مناسبة المحور ﻻفتتاح السورة وخاتمتها:
جاء في مقدمة السورة أن اﻻبتﻼء من سنن ﷲ تعالى ليتميز أهل الحق من أهل الباطل،
وافتتاح السورة بذكر هذه الس ﱠنة اﻹلهية فيدعو المؤمنين إلى الثبات في مقابل فتنة أهل
الباطل ،وقد أكدت المقدمة أن ﷲ سيجزي المؤمنين الثابتين على الحق أحسن الذي كانوا
يعملون ،وفي ذلك تهوين ﻻ يخفى من شأن الباطل وأهله عند ﷲ ،وفي الختام تأكيد على ما
سبق فقد أعاد السياق بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى في الكون وفي العباد ،وقد
أعادت الخاتمة تحذير المؤمنين من اﻻفتتان بالباطل وأهله ,وإن خافوا على أنفسهم من
سلطان أهل الباطل فليرتحلوا في أرض ﷲ الواسعة إلى مكان آمن يقيمون فيه عبادتهم
الحق.
وكما افتتحت السورة بدعوة المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يُفتنون عن دينهم في مكة
إلى المجاهدة في الصبر على الحق الذي مكن لهم حر ًما آم ًنا ,فقد أكدت في ختامها على
أصر أهل الباطل على باطلهم ,وبذلك يلتقي البدء والختام في
دعوة المؤمنين على الثبات إن
ﱠ
هذه السورة على المحور المذكور وهو التهوين من شأن الباطل وأهله والذي د ﱠل عليه اسم
السورة أبلغ الدﻻلة .وبنحو هذا أشار المراغي).(١

راب ًعا :مناسبة محور السورة لموضوعاتها:
موضوعات السورة هي كالتالي:
المقدمة من اﻵية ) (٧/١والتي تدعو إلى الصبر على اﻹيمان رغم فتنة الباطل ،وتشمل:
بيان أن اﻻبتﻼء بالفتن من سنن ﷲ ليتميز أهل الحق من أهل الباطل ،ودعت المقدمة أهل

) (١انظر :محاسن التأويل . ٤٧٣٥/١٢والمناسبة هي العﻼقة الدﻻلية بين المقاطع والموضوعات
) (٢انظر :تفسير المراغي .٢٦/٢١
٥

الحق إلى الثبات مقابل فتنة أهل الباطل ،وعرضت مصير المؤمنين الصابرين ,وتهوين
شأن الباطل وأهله مهما علوا وتجبروا.
والموضوع الثاني :من اﻵية ) ،(٤٠/٨هو بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل
اﻹيمان مع عرض قصصي يؤكد ذلك ويتناول :التحذير من الفتنة حتى لو كانت من
الوالدين ،واعتبر الذين يرضخون لفتنة أهل الباطل منافقين ،ثم عرضت السورة إصرار
أهل الباطل على باطلهم من خﻼل القصص القرآني ،وأن هذه القصص تؤكد هوان
المصرين على الباطل عند ﷲ الحق المقتدر .وتصور هذه القصص الفتن والعقبات في
طريق الدعوات والدعاة ,وتهون من شأنها.,
والموضوع الثالث :من اﻵية ) (٥٥/٤١تعقيب على القصص يؤكد هوان الباطل وأهله عند
ﷲ ،وذلك بضرب مثل للباطل وأهله عند ﷲ تعالى ،فأهل الباطل مهما علوا وتجبروا فهم
عند ﷲ كبيت العنكبوت ﻻ يقي من حر وﻻ برد.
أما الموضوع الرابع :من اﻵية ) (٦٩/٥٦فهو الخاتمة المؤكدة لما سبق واشتملت على:
التحذير من اﻻفتتان بالباطل وأهله ،وأعادت التأكيد على أن ﷲ هو اﻹله الحق المقتدر ببيان
بعض مظاهر كمال قدرته تعالى .وكما افتتحت السورة بدعوة المؤمنين المستضعفين إلى
المجاهدة في الصبر على الحقُ ،ختمت السورة باﻷمر ذاته.

المقطع اﻷول :اختبار الناس وجزاؤهم )(٧/١
ٹٱ ٹٱﱡٱ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲱ
ﲲ
ﲢﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰ
ﲣ
ﲿﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆ
ﳀ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾ
ﳉﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﳊ
ﳇﳈ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ ]سورة العنكبوت .[٧ – ١

مناسبة المقطع لمحور السورة:
تبين هذه اﻵيات أن الفتنة من سنة اﻷولين ،وأنهم قد فتنوا في دينهم كما فتن المؤمنون من
هذه اﻷمة ،مثل أصحاب اﻷخدود وغيرهم ،والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين وكان
كفار قريش يعذبونهم ويؤذونهم ﻷجل إسﻼمهم فضاقت صدورهم ،فآنسهم ﷲ بهذه اﻵيات،
ووعظهم وأبان لهم أن هذه سنته في عباده المؤمنين السابقين الذين أوذوا وعذبوا فصبروا
وثبتوا على اﻹيمان ،فعليهم الصبر كذلك ليميز ﷲ الصادقين من الكاذبين في دعوى
اﻹيمان.

٦

وافتتاح السورة بذكر هذه السنة يدعو المؤمنين إلى الثبات في مقابل فتنة أهل الباطل؛ ﻷن
ﷲ سيجزي المؤمنين الثابتين على الحق أحسن الذي كانوا يعملون ،وﻻ يخفى أن في ذلك
تهوين من شأن الباطل وأهله عند ﷲ تعالى ,وسيأتي في آية العنكبوت .وبنحو هذا أشار
اﻵلوسي).(٢
ويظهر لي أن هذه السورة فيها تح ٍ ّد للمشركين في إبطال دينهم وشركهم ومعبوداتهم ،وبيان
أن دين الحق ظاهر وإن استضعفوه ،ولهذا كان مقصد السورة توطين اﻹيمان في قلوب
المؤمنين ،وتوصيتهم بالجهاد والصبر فإن ﷲ موهن كيد الكافرين .ويدل هذا المقطع على
أمور عدة:
 /١فيه دﻻلة على أن الفتنة واﻻختبار سنة إلهية للتمييز بين المسلم والمنافق ،وأن المسلم ﻻ
بد وأن يُمحﱠص ويُبتلى كما أن الكافر ﻻبد أن يُمحق.
/ ٢فيه إشارة إلى أن ﷲ سبحانه هو القادر على صرف هذه الفتنة عن المؤمنين ,مما يستلزم
منهم الصبر واﻻلتجاء إلى ﷲ ,ودعاؤه أن يصرف عنهم هذه الفتنة في مقابل يقينهم با
وصبرهم.
ضا أن اﻹنسان إذا دعا ﷲ وهو مظلوم عليه أن يذكر في دعوته ما يﻼقيه من
 /٣وفيها أي ً
البﻼء ,وما فعل هؤﻻء الطغاة في طغيانهم وظلمهم ,فهو يذكر سبب التجائه إلى ﷲ؛ ﻷن
إظهار اﻻستضعاف بين يدي ﷲ جل وعز من موجبات النجاة بإذن ﷲ.
 /٤هذه اﻵية وعيد للكفرة الفاتنين ،وتأنيس وعده بالنصر للمؤمنين المفتونين المغلوبين.
 /٥وقد تضمنت هذه اﻵية بعض اﻹشارات لغزوة بدر الكبرى على وجه الخصوص
وغيرها من الغزوات.
/٦دﻻلة المقطع على أن الجزاء من جنس العمل ,حيث جاءت المجاهدة بالثبات على
اﻹيمان ،والصبر على اﻷعمال الصالحة ودوامها ,ثم َب ﱠ
شر بثواب تلك المجاهدة العائدة على
المؤمن نفسه ,وهي تكفير الذنوب الصغيرة ,ومضاعفة الحسنات بعشر أمثالها .وأرى أنه
لما كانت اﻵية تتحدث عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثم ارتكبوا السيئات وتابوا،
وعدهم ﷲ بأن يكفر عنهم سيئاتهم ويجزيهم جزا ًء حس ًنا بما كانوا يعملون .يقول البقاعي:
"أي أن اﻹنسان وإن اجتهد ﻻ بد أن يزل ,ﻷنه مجبول على النقص").(٣

المقطع الثاني :التوصية بحسن معاملة الوالدين وبيان تقلب المنافقين
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مناسبة المقطع لمحور السورة:
تتابع اﻵيات في ذكر الفتن التي تصيب المسلم ,ومنها فتنته في دينه من قِبل والديه ,والقرآن
لم يترك شاردة وﻻ واردة من أحوال المسلمين والمشركين إﻻ بين واجبهم فيها والمناسب
ﻹيمانهم ،ومن أشدها عﻼقة النسب ,فالنسب بين المشرك والمؤمن يستدعي اﻹحسان وطيب
المعاشرة ,ولكن اختﻼف الدين يستدعي الغضب والمناوأة ,وﻻ سيما إذا كان المشركون
متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتي دعوة اﻹسﻼم على أساس دينهم فهم يُلحقون
اﻷذى بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة اﻹسﻼم ،فبين ﷲ في هذه اﻵية ما على المسلم في
معاملة أنسبائه من المشركين .وخص بالذكر منها نسب الوالدين ﻷنه أقرب نسب فيكون ما
هو دونه أولى بالحكم الذي يشرع له).(٤
ومناسبة ذكر هذه اﻵية بعد الحديث عن فتنة المؤمنين من وجهين:
أحدهما :أرى أنه بعد أن ذكرت اﻵيات السابقة فتنة المشركين للمؤمنين ,جاءت هذه اﻵية
في ذكر حالة خاصة من اﻻفتتان في الدين ,وهي أن يُفتن المرء بدينه من قبل والديه,
فيكونا سببًا في أذيته وصرفه عن دينه ,لذلك أرشد سبحانه إلى الصبر عليهما واﻹحسان
إليهما والطاعة لهما بالمعروف في غير معصية ﷲ ,فليس هناك حالة يؤمر بها اﻹنسان
بعقوق والديه مطلقًا .ومن أصعب اﻻمتحانات التي يمر بها المؤمن المجاهد موقف والديه
منه ,ومن أصعب اﻷمور أن يتصرف التصرف المناسب في مثل هذا الموطن ,لذا ألزم ﷲ
المؤمن هنا بشيئين اﻹحسان وعدم الطاعة في المعصية وهما أمران ﻻ يستطيعهما إﻻ
الموفق.
ثانيهما :ذكر ﷲ  في اﻵية السابقة فضل وثواب الذي يعمل الصالحات وهو تكفير
الذنوب الصغيرة ومضاعفة الحسنات القليلة ,أعقب ذلك بذكر بر الوالدين؛ ﻷنهما من
حرضاه على
أفضل اﻷعمال الصالحة ,فهما سبب وجوده ,فعليه اﻹحسان إليهما ,أما إذا ﱠ
الشرك ,وأمراه بالمتابعة على دينهما إذا كانا مشركين فإنه ﻻ يطيعهما في ذلك) .(٥ويشهد
لهذا سبب النزول:
) (١انظر :التحرير والتنوير . ٢١٢/٢٠
) (١انظر :تفسير القرآن العظيم ,ابن كثير ,٢٣٨/٦ ,وانظر :تفسير المراغي. ١١٦/٢٠
٨

فقد نزلت في سعد بن أبي وقاص وذلك أنه لما أسلم قالت له أمه حمنة" :يا سعد بلغني أنك
صبوت فو ﷲ ﻻ يظلني سقف بيت من الضح والريح ,وﻻ آكل وﻻ أشرب حتى تكفر بمحمد
وترجع إلى ما كنت عليه" ،وكان أحب ولدها إليها ،فأبى سعد ،فصبرت هي ثﻼثة أيام لم
تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتى غشي عليها ،فأتى سعد النبي  وشكا ذلك إليه،
فأنزل ﷲ تعالى هذه اﻵية).(٦
ولذلك جاء التعبير في اﻵية بـ) ُحسنًا( أما في غيرها كسورة اﻷحقاف بـ )إحسا ًنا(,
"واﻹحسان :فعل ما هو حسن مقصود بعناية ,والحسن :هو الجميل ولو لم يكن بفعل
مقصود مع عناية ,فاﻹحسان أقوى وأبلغ من ال ُحسن وهذا يناسب الوالدين المؤمنين").(٧

وتكشف اﻵيات عن عدة أسرار منها:
اربون في دينهم ,فبعد أن توعﱠد ﷲ
 -١رعاية ﷲ لعباده المؤمنين المستضعفين ,الذين ي َُح َ
الكافرين في اﻵيات السابقة ,جاءت هذه اﻵية مرغبةً في اﻹيمان والعمل الصالح ليكونوا في
عداد الصالحين ,فجاء الترغيب بعد الترهيب.
 -٢إن جزاء العمل الصالح وهو )بر الوالدين واﻹحسان إليهما ( دخوله في زمرة اﻷنبياء
واﻷولياء ,والدرجة العالية الرفيعة.
 -٣كرر سبحانه التمثيل بحالة المؤمنين العاملين في اﻵيتين السابعة والتاسعة ,ليحرك
النفوس إلى نيل مراتبهم.
ويشير البقاعي إلى هذا المعنى" :ولما كان الصالح في الغالب سيئ الحال في الدنيا ناقص
الحظ منها ،وكان عدوه ينكر أن يحسن حاله أشد إنكار ،أكد ٹٱٹٱﱡٱ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ

]سورة العنكبوت [٧:أي بوعد ﻻ خلف فيه "ٹٱٹٱﱡٱ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱠ ]سورة العنكبوت[٩:

وناهيك به من مدخل ،فإنه من أبلغ صفات المؤمنين").(٨

وقد خص الصالحين دون غيرهم لعدة لطائف تكشفها اﻵيات :
 -١من لطيف مناسبة هذا الظرف لهذا المقام ,أن المؤمن لما أُمر بعصيان والديه إذا أمراه
بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفا ًء وتفرقة ,فجعل ﷲ جزاءه عن وحشة كان

) (٢أسباب النزول ت الحميدان ,أخرجه مسلم  – ١٨٧٧/٤باب فضل سعد بن أبي وقاص ,ح. ١٨٤٨٣٤١ :
) (٣التحرير والتنوير . ٢١٤/٢٠
) (٤نظم الدرر في تناسب اﻵيات والسور .٣٩٧/١٤
٩

سا بأن جعله في عداد الصالحين يأنس بهم) .(٩كأن ﷲ ي َُؤ ِّنسه أنه
يلقاها بتلك التفرقة أُن ً
سا له بعد أن حصل له من الوحشة لفراق أبويه أو أهله بسبب
سيدخله مع الصالحين ,إينا ً
دينه .و ُخص بالذكر منها نسب الوالدين؛ ﻷنه أقرب نسب فيكون ما هو أدنى أولى بالحكم
تكرارا للتأكيد على تحريك النفوس إلى نيل مراتب
الذي يشرع له .ونلمح في اﻵيات
ً
الصالحين :وهم الذين بلغوا نهاية الصﻼح وأبعد غاياته ،من اﻷنبياء واﻷولياء ،وإذا وصل
المؤمن إلى تلك المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجنة.
وجه المناسبة في ٹٱٹٱﱡٱ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﲆﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎ
ﲇ
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅ
ﱻ ﱽ
ﲏ ﱠ ]سورة العنكبوت[١٠:

لماسبقها.

"لما ذكر تعالى أنه ﻻ بد أن يمتحن من ادعى اﻹيمان ,ليظهر الصادق من الكاذب ,بين
تعالى أن من الناس فريقًا ﻻ صبر لهم على المحن ,وﻻ ثبات لهم على بعض
الزﻻزل".(٥)١٠
سن اﻻعتقاد والعمل ,والكافر
وقد بين ﷲ في اﻵيات السابقة صنفين من الناس المؤمن َح َ
المجاهر بكفره وعناده ثم أعقبه بالقسم الثالث وهم المنافقون وتحذير المؤمنين منهم.(١)١١
ويشير قوله تعالى﴿ :ولئن جاء نصر من ربك ١٠﴾..إلى النصر ,وهذه اﻵية الثانية التي
تشير إلى وقوع النصر في غزوة بدر أو فتح مكة ,ومعناها :وإن جاء نصر من ﷲ لعباده
المؤمنين فنصرهم على الكافرين ,وهزموهم وغنموا منهم الغنائم ,يقول المنافقون عندها ألم
نكن معكم ,يريدون نصيبهم من الغنائم).(١٢
يقول الرازي" :وهذا إشارة إلى أن اﻻعتبار بما في القلب ,فالمنافق الذي يظهر اﻹيمان
ويضمر الكفر كافر ,والمؤمن المكره الذي يظهر الكفر ويضمر اﻹيمان مؤمن ,وﷲ أعلم
بما في صدور العالمين")(١٣
يظهر مما سبق أن أمر النفاق وشأن المنافقين ينكشف وقت المحنة ،فإذا قال المنافق :آمنت
با ولم يؤمن قلبه ،ثم تعرض ﻷذى أو مصاب ،ارتد على عقبيه وترك اﻹسﻼم إلى الكفر،

) (١انظر :التحرير والتنوير. ٢١٥/٢٠ ,
) (٢تيسير الكريم الرحمن. ٦٢٧/١
) (٣انظر :مفاتيح الغيب . ٣٧ - ٣٤/٢٥
) (٤انظر :أضواء البيان. ٢٦٢/٦ ,
) (٥مفاتيح الغيب. ٣٩/٢٥ ,
١٠

جاعﻼً أذى الناس في الدنيا كعذاب ﷲ في اﻵخرة ،وما أفسد هذا القياس؟! وتراه يجزع من
ذلك كما يجزع من عذاب ﷲ وﻻ يصبر على اﻷذية في ﷲ تعالى.
وإذا تحقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤﻻء المرتدون بنصيب منها قائلين" :إنا
كنا معكم أيها المؤمنون" ،وهم كاذبون .فرد ﷲ عليهم :ﷲ أعلم بما في صدورهم منهم
بأنفسهم ،فﻼ يخفى عليه نفاقهم ،وﷲ يعلم المؤمن من المنافق ،ويجازي كﻼً بما يستحق.
وتوضح اﻵيات أساليب المشركين في صد المؤمنين عن دينهم ,والفتنة باﻹغراء واﻹغواء.
ومنها صد المؤمنين عن دينهم ,وحملهم على الشرك با  ,بأسلوب الوعيد والتهديد ,فلما
عجزوا عن ذلك أتوا بأساليب أخرى ,وهذا حال من يصد عن دين ﷲ , ,فإن لم يستطع
ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي :دعوتهم للمؤمنين بالرفق واللين بقولهم ﴿ ولنحمل
خطاياكم﴾ ١٢وما هم بحاملين شيئًا من خطيئاتهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها ,لذا
وصفهم ﷲ سبحانه بالكذب في هذا التحمل).(١٤

المقطع الثالث :قصة نوح وإبراهيم  ،مع قومهم ,وجوابهم لهم).(٢٧/١٤
ٹٱ ٹٱﱡٱ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
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مناسبة المقطع لما قبله:
بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم ،ووعيد الكافر
عمرا نوح ،الذي دعا قومه إلى
والمنافق بالعذاب اﻷليم ،ذكر ﷲ تعالى قصة أطول اﻷنبياء
ً
توحيد ﷲ ألف سنة إﻻ خمسين عا ًما ،ومع ذلك لم يؤمن معه إﻻ قليل .ثم أتبع ذلك بذكر
قصص أنبياء آخرين :إبراهيم ،ولوط وهود وشعيب وصالح؛ لبيان عاقبة ﷲ في المكذبين
من المكلفين ،وتسلية لرسول ﷲ  وتثبيته على ما يكابده من أذى الكفرة ،ليتأسى بهم،
ويسلو عما أهمه ,وتأكيدًا لما في بداية السورة الكريمة من أن اﻻبتﻼء سنة الحياة).(١٥

مناسبة المقطع لمحور السورة:
تتتابع اﻵيات في عرض قصصي يؤكد إصرار أهل الباطل على باطلهم ,حتى استحقوا
العذاب من ﷲ ,فقد عرضت اﻵيات مصير قوم نوح  ،بعد أن لم تكفهم ألف سنة إﻻ خمسين
عا ًما من الدعوة ,ثم نجاة ﷲ له وأصحاب السفينة.
قال البقاعي" :ولما كان السياق للبﻼء واﻻمتحان ،والصبر على الهوان ،وإثبات علم ﷲ
وقدرته على نجاة الطائع وتعذيب العاصي ،ذكر من الرسل الكرام عليهم الصﻼة والسﻼم
من طال صبره على البﻼء ،ولم يفتر عزمه عن نصيحة العباد على ما يعاملونه به من
اﻷذى ،تسليةً لرسوله  ولتابعيه  ,وتثبيتا ً لهم ,وتهديدا ً لقريش ,فقال عاطفا ً ﴿ولقد أرسلنا
نوحا ﴾  ١٤ما هو كالشرح له").(١٦

مناسبة قصة نوح عليه السﻼم
ناسب ذكر قصة نوح في سياق الحديث عن أذية الكافرين هو أنه أول أنموذج لصبر
اﻷنبياء وقوة استمرارهم ,مع شدة اﻻستهزاء واﻻمتحان والفتنة هذا الزمن الطويل ,ومع
ذلك كان الصبر ,وكان مع الصبر النصر فهذا أول نموذج على صبر أهل اﻹيمان على
اﻻمتحان .وهذه القصة والﻼتي بعدها شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من
تكذيب المشركين ,كما صرح به قوله تعالى عقب القصتين ٹٱٹٱﱡٱ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠٱ]سورة العنكبوت.[١٨ :
ﱼ
ﱸﱹﱺ

) (١انظر :مفاتيح الغيب. ٤٠/٢٥ ,
) (٢نظم الدرر . ٤٠٣/١٤
١٢

قال ابن عطية:
"هذه القصة فيها تسلية لمحمد  ،عما تضمنته اﻵية قبلها من تعنت قومه وفتنتهم للمؤمنين
وغير ذلك ،وفيها وعيد لهم بتمثيل أمرهم بأمر قوم نوح").(١٧
وقد تحدثت اﻵيات السابقة عن افتتان المؤمنين بأذى الكفار ,وأرشد إلى أن ذلك اﻻبتﻼء
سنة ﷲ في خلقه منذ اﻷمم السابقة ,فقد فُتنوا هم وأنبياؤهم  ،لذلك أردفت اﻵيات هنا ذكر
أطول فتنة بقيت على وجه اﻷرض ,فتنة نوح  ،حيث مكث في قومه ألف سنة إﻻ خمسين
ضا عن الحق ,وما
سرا
وجهرا ,وما زادهم ذلك إﻻ فرارا ً وإعرا ً
ً
عا ًما ,يدعوهم ليﻼً ونهاراًً ,
آمن معه إﻻ قليل ,فأنزل ﷲ تعالى الطوفان فأهلكهم وهم مستمرون في الظلم).(١٨
وقصة نوح  ،خير شاهد على نجاة المؤمنين﴿ ,فأنجيناه وأصحاب السفينة﴾ ,١٦وهذه
العاقبة فيها تذكير من ﷲ تعالى لعباده المؤمنين ,بأن ﷲ منجيهم وإن طال الزمان ,فكما
أنجى نوح من قومه وبﻼئهم بعد ألف سنة ,فا سبحانه منجي عباده المؤمنين وإن طال بهم
الزمان.

وجه المناسبة في ذكر إبراهيم  ،بعد نوح .
"انتقل السياق من خبر نوح  ،ونجاته بالسفينة ,وهي معجزة له ولغيره من العالمين إلى
خبر إبراهيم ،لمناسبة )النجاة( بينهما ,نجاة إبراهيم من النار ,ونجاة نوح من الماء .فلجامع
النجاة بينهما ذُكر إبراهيم عقب نوح )،فأنجاه ﷲ من النار( ،وفيه تنبيه إلى عظمة القدرة
اﻹلهية إذ أنجت من الماء ومن النار").(١٩
وفي القصتين أعظم عبرة للمؤمنين ,فمهما قوت شوكة الكافرين فإن النصر قادم ﻻ محالة
على أي سبيل ,وبأيسر طريق ,وأعظم قدرة ,وهذا كله يتناسب مع جو السورة ومحورها.
وقد أرشد الخليل  ،قومه إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق
مذكورا ,,فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته ) ,(٢٠وإعادة
ﷲ لهم بعد أن لم يكونوا شيئًا
ً
الخلق وإن لم تكن أيسر من اﻹعادة في العرف فﻼ أقل من كونها مساويةً لها ).(٢١
لقد سلك إبراهيم مع قومه مسلك اﻻستدﻻل على وحدانية ﷲ بالنعم الحسية؛ ﻷن إثباتها
أقرب إلى أذهان العموم ,وفيه إبطال للكذب المختلق المفترى من قبلهم ,فهذه اﻷصنام كما
أنها ﻻ تملك رزقًا ﻷحد فهي أيضًا ﻻ تضر وﻻ تنفع ,ولكنهم يتعمدون الكذب بقصد تعظيم

) (١المحرر الوجيز. ٣١٠/٤
) (٢انظر :تفسير المراغي. ١٢٣/٢٠ ,
) (٣التحرير والتنوير. ٢٢٤/٢٠ ,
) (٤انظر :تفسير القرآن العظيم. ٢٤٤/٦ ,
) (٥انظر :التحرير والتنوير. ٢٢٩/٢٠ ,
١٣

اﻵلهة .وﷲ سبحانه وتعالى هو الذي يُطلب منه الرزق وحده ,وهو الذي ينفع ويضر ,أما
اﻷصنام التي يعبدها المشركون فﻼ تنفع وﻻ تضر ,وﻻ تقدر على جلب الرزق ﻷحد.
ثم تكشف اﻵيات عن تعنت قوم إبراهيم  ،وإصرارهم على الشرك ,ويظهر جليًا من جوابهم,
حيث "جاء جواب قوم إبراهيم بقولهم ﴿فما كان جواب قومه إﻻ أن قالوا اقتلوه أو حرقوه﴾
 ٢٤للدﻻلة على أنهم لم يترددوا في جوابه ,وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه وإتﻼفه ,وهذا
من تصلبهم في كفرهم.
إن نجاة إبراهيم من النار وهي تستعر ,ثم كيف أصبحت بردًا وسﻼ ًما عليه ,لدليل وحجة
للمؤمنين با إذا عاينوا ورأوا مثل هذه الحجة)".(22فيا عجبًا هو يدعوهم إلى الخير

ويبصرهم بالطريق فيكون المآل القتل أو اﻹحراق ,ولكن عناية الباري تدركه ٹٱٹٱﱡٱ
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وهذا هو موطن العبرة في اﻵية ,وفيه درس للمؤمنين الذين يواجهون أعداء ﷲ والفتنة في
دينهم ,أو يواجهون البﻼء في دعوتهم من الدعاة ,أن ﷲ سيمكن لهم وسينجيهم من بﻼء
قومهم ,فمهما نالهم من عدوهم من حرق أو تعذيب أو قتل فإن ﷲ لعدوهم بالمرصاد,
وﻷتباعه بالنجاة.
وقد بادر لوط بتصديق إبراهيم ،و"أعلن إبراهيم  ،أنه مهاجر ديار قومه ,وذلك ﻷن ﷲ
أمره بمفارقة ديار أهل الكفر ,تار ًكا أهله وقومه وبلده ,وهذه أول هجرة ﻷجل الدين ولذلك
جعلها هجرة إلى ربه") .(٢٤فهاجر من العراق إلى فلسطين ,وهاجر معه لوط ونزل بلدة
سدوم .وقد جمع ﷲ له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة اﻵخرة ،فكان له في الدنيا الرزق
الواسع الهني ،والمنزل الرحب ،والمورد العذب ،والزوجة الحسنة الصالحة ،وكثرة الذرية
واﻷموال  ،والذكر الحسن ،والنصر على اﻷعداء ,إلى يوم الدين ,واستجابة دعوته
ونصرته على أعدائه ,وفي اﻵخرة هو في زمرة الصالحين ،فهو ممن كمل صﻼحه
وجزاؤه عند ربه ,فكما كمل أجره في الدنيا ,فقد كمل حاله وأجره في اﻵخرة).(١

المقطع الرابع :قصص اﻷنبياء ).(٤٥/٢٨
ٹٱ ٹٱﱡٱ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲯﲱﲲ
ﲰ
ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮ
) (١انظر :المرجع السابق ,٢٣٥/٢٠ ,تفسير المراغي. ١٣٠/٢٠ ,
) (٢تفسير القرآن العظيم. ٢٤٥/٦ ,
) (٣المرجع السابق . ٢٣٨/٢٠
) (٤انظر :التحرير والتنوير . ٢٣٩/٢٠
١٤
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العنكبوت.[٤٠- ٢٨ :

مناسبة المقطع لما قبله:
ص بالبسط في القصة من لم يكن له ناصر من قومه ,،ولذلك
لما كان السياق لﻼبتﻼءُ ،خ ﱠ
أتبع الخليل عليه الصﻼة والسﻼم ابن أخيه الذي أرسله ﷲ إلى أهل سدوم :وهم ناس ﻻ
قرابة له فيهم وﻻ عشيرة ،سكن فيهم وصاهرهم وانقطع إليهم فصاروا قومه ،حين فارق
منكرا ما رأى من حالهم ،وقبيح فعالهم ,ثم
عمه إبراهيم الخليل عليهما الصﻼة والسﻼم،
ً
١٥

أعقب قصة لوط بقصص مجموعة من اﻷنبياء مع أقوامهم ,وما ارتكب أقوامهم من ذنوب,
وكيف كانت عقوبة كل منهم ).(٢٥

مناسبة المقطع لمحور السورة:
مازال الحديث عن قصص اﻷنبياء ,وما فيها من عبرة وعظة ,وما يصوره من فتن
وعقبات في طريق الدعوات والدعاة ,والتهوين من شأنها ,فقوة ﷲ ودعوة الرسل فوق كل
شيء .واﻻنتقال من رسالة إبراهيم إلى رسالة لوط لمناسبة المشابهة مع إبراهيم في حصول
النجاة من عذاب الرجز .ففيها عبرة للمستضعفين أن ﷲ منجيهم ,كما نجى لوط ونوح
وإبراهيم.

قصة لوط عليه السﻼم:
لما نصح لوط  ،قومه ودعاهم لترك الفواحش ,قابل هؤﻻء المجرمون نصح نبيهم تارة
باﻻستخفاف واﻻستهزاء  ،وتارة بالتهديد والوعيد .ونتيجة لذلك فقد دعا ربه وقد تضمن
دعاء ه وصفهم بـ)المفسدين( ,ﻷن الدعاء ينبغي أن يتضمن فعل الظالمين  ,وهم مفسدون:
بفعلهم الفاحشة القبيحة ,وبإفساد الناس وحملهم على الفواحش وتدريبهم عليها ,وبقطعهم
الطريق على المارة ،وبنهب أموالهم ،أو إكراههم على ارتكاب الفاحشة معهم ،أو باﻻعتداء
عليهم بأي صورة من الصور .وفضﻼً عن كل ذلك فإنهم يرتكبون المنكرات في مجالسهم
الخاصة ،وفي نواديهم التي يتﻼقون فيها .لذلك وصفهم نبيهم بأوصاف ،كل صفة أقبح من
سابقتها ،والباعث لهم على ارتكاب تلك المنكرات هو انتكاس فطرتهم ،وفساد نفوسهم،
وشذوذ شهواتهم).(٢٦
فكان الجواب "لننجينه" وقد تكرر في القصص الثﻼث ,تطمينًا للمؤمنين ,ووعدًا لهم
بالنصر ,والشاهد هو نجاتهم ممن كانوا سببًا في فتنتهم.(٢٧).
ً
رجزا من السماء ,وهو العذاب المؤلم الموجع ,تلكم
وقد "أنزل ﷲ  على قرية سدوم
الزلزلة التي خسفت بهم اﻷرض ,وصار مكان قريتهم بحيرة مالحة خبيثة منتنة ,فاقتلع
جبريل ،قراهم من قرار اﻷرض ,ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم ,وأرسل ﷲ
عليهم الحمم ,وحجارة من سجيل منضود بسبب فسقهم المعهود المستمر").(٢٨

المناسبة في اﻻنتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم .
كان مدين من أبناء إبراهيم  ،وقد أنجاه ﷲ من العذاب كما أنجى لو ً
طا؛ لذلك ناسب اﻻنتقال
من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم .وقد أهلك ﷲ  قومه بالرجفة وهي
) (١انظر :نظم الدرر . ٥٥٤/٥
) (٢انظر :التفسير الوسيط ,الطنطاوي. ٣٢/١١ ,
) (٣انظر :التحرير والتنوير . ٢٤٠/٢٠
) (٤انظر :روح المعاني  ,٣٦٢/١٠انظر :فتح القدير ,٢٣٢/٤ ,تفسير ابن كثير . ٢٨٧/٦
١٦

الزلزال الشديد الذي ترتجف منه اﻷرض ،فقد رجفت منها القلوب فأصبحوا في بلدهم
جاثمين ,ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة خربت مساكنهم وهدمت ما بينها من الجدران
فصارت كمسكن واحد جاثمين فيه باركين على الركب) ،(٢٩وقد عبر هنا بالرجفة ,ﻷن
محور اﻵية في المصابرة على إبﻼغ الرسالة ،والصبر على أذى الكافرين ،ونصر ﷲ
ﻷنبياءه ،وتعذيب الكافرين ونجاة المؤمنين).(٣٠
ثم ساق سبحانه جانبًا من قصة هود وصالح  ،مع أقوامهم ،وكيف أن هؤﻻء اﻷقوام قد
خسرا ،بسبب تكذيبهم ﻷنبيائهم.
كانت عاقبتهم
ً

الغرض الذي من أجله سيقت القصص اﻷربع:
-١حث النبي والمؤمنين على المصابرة في الدعوة والرسالة ,والصبر على أذى الكافرين. ,
صا "كفار قريش" بالعذاب ,وتذكيرهم بعذاب اﻷمم السابقة.
-٢تهديد الكافرين وخصو ً
-٣أخذ العظة والعبرة من اﻷمم السابقة عن طريق مشاهدة آثار هﻼكهم.
-٤الحذر من الشيطان؛ فهو سبب في تزيين اﻷعمال ,فقد جعلهم يعتقدون أن هذه اﻵلهة
على حق ,وزين لهم هذه العبادة ,لذا فإن كفرهم كان كفر جحود واستكبار ,وضﻼلهم كان
ضﻼﻻً ناشئًا عن فساد اعتقادهم وكفرهم المتأصل فيهم ,والموروث عن آبائهم.
وقد ذكر الرؤساء بأسمائهم دون ذكر لفظ "القوم" كعاد وثمود وقارون؛ ﻷن:
 -١كفار قريش تزعموا قومهم واستخفوا بهم ,وطغوا بأنفسهم على قومهم ,لذا ضرب ﷲ
المثل لقريش باﻷمم التي كذبت رسلها ,فانتقم ﷲ منها ،كذلك ضرب المثل هنا لصناديد
قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف ،والوليد بن المغيرة وأبي لهب بصناديد بعض
اﻷمم السالفة ,الذين كانوا سببًا في مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين اتبعوهم ،فقد
تزعموا قومهم واستخفوا بهم ,وطغوا بأنفسهم على قومهم.
 -٢فيها إنذار لقريش ,والتعريض بصناديدهم ,وتهديد لهم بما عسى أن يصيبهم من جراء
تغرير قادتهم بهم ,وإلقائهم في خطر سوء العاقبة ,فتخصيصهم مقصود بذلك ,والعقوبة
ستحل بهم .قال اﻵلوسي" :وتقديم قارون ،ﻷن المقصود تسلية النبي  فيما لقي من قومه
لحسدهم له ،وقارون كان من قوم موسى  ،وقد لقى منه ما لقى .أو ﻷن حال قارون أوفق
بحال عاد وثمود ،فإنه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ،ولكنه لم يفده اﻻستبصار
شيئًا ،كما لم يفدهم كونهم مستبصرين شيئًا).(١

) (١انظر :روح المعاني .٣٦٢/١٠
) (٢انظر :التحرير والتنوير . ٢٤٧/٢٠
) (٣روح المعاني . ١٥٨/٢٠
١٧

المقطع الخامس :ضرب المثل وفائدة خلق السموات ,واﻷرض وتﻼوة القرآن
وإقامة الصﻼة.
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مناسبة ذكر آية العنكبوت التي سميت السورة باسمها بعد القصص اﻷربعة:
لما بينت اﻵيات لهم اﻷشباه واﻷمثال من اﻷمم التي اتخذت اﻷصنام من دون ﷲ فما أغنت
عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب ﷲ ,أعقب ذلك بضرب المثل لحال جميع أولئك وحال من
ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه داف ًعا عنهم ,وهو أضعف من أن يدفع
عن نفسه ،بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتًا تحسب أنها تعتصم به من المعتدي عليها فإذا
هو ﻻ يصمد وﻻ يثبت ﻷضعف تحريك فيسقط ويتمزق .والمقصود بهذا التشبيه مشركو
قريش ،وكل من شاكلهم).(٣١

لذلك فإن غرض اﻵية هو:
-١بيان حقيقة دعوة المشركين لغير ﷲ ,وأنها ليست بشيء ,وأن هذه اﻷصنام ﻻ تملك شيئًا
من النفع والضر ,فهي عبادة خاوية ,ضعيفة ﻻ ُمستم َسك لها كما هو بيت العنكبوت ﻻ
مستمسك له.
-٢إن اعتقاد وتعلق هؤﻻء الكافرين بآلهتهم ,كتعلق العنكبوت بشباكها في بيتها ,وهي لن
تحملها ولن تحميها من آثار الرياح ,فآلهتهم كذلك ﻻ تغني عنهم شيئًا .فهو بيت ضعيف واهٍ,
ينهار من هبة نسيم أو نفحة فم).(٣٢
قال ابن القيم" :وهو من أحسن اﻷمثال وأدلها على بطﻼن الشرك ,وعلى خسران صاحبه
وحصوله على مقصوده ,فهؤﻻء الكفار ضعفاء ,والذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم .فهم
في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ اﻷولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا ,وهو أوهن البيوت

) (١انظر :التحرير والتنوير . ٢٥٢/٢٠
) (٢انظر :روح المعاني. ٣٦٤/١٠ ,
١٨

وأضعفها .وفي هذا دﻻلة على أن من اتخذ من دون ﷲ وليًا يتعزز به ,ويتكبر به ,ويستقل
به لم يحصل له به إﻻ ضد مقصوده ).(٣٣

مناسبة المثل لمحور السورة:
سبق وأن ذكرت أن محور السورة يتضمن عدة أمور ,وذكرت منها توهين ما يعبده
الكافرون ,فجاء هذا المثل ليبين أن اﻹنسان حال الفتن ﻻ يلجأ إلى القوى الضعيفة الواهنة,
كالتجاء العنكبوت لبيته التي ﻻ تملك شيئًا ,بل عليه أن يلجأ إلى ﷲ وحده القوي العزيز
المتين .وكما تتشابك وتتعدد خيوط العنكبوت كذلك الفتن في هذه الحياة متعددة ومتشابكة,
لكن إذا استعان العبد با فإن هذه الفتن تصبح كلها واهية كبيت العنكبوت تما ًما.

سبب تشبيه الشرك ببيت العنكبوت
يبرز السبب في تشبيه الشرك ببيت العنكبوت من عدة وجوه:
-١ضعف البيتين ,بيت الشرك وبيت العنكبوت ,ولن ينفعهم ذلك التعلق شيئًا ,وسينهدم بأدنى
تغيير.
ضا ,وليس هناك بيت أضعف من بيت تنهار فيه
-٢يقال إن بيت العنكبوت يأكل بعضه بع ً
العﻼقات اﻷسرية ,ويمكر كل فرد من أفراده باﻵخر ,وكذا المشركين بأخﻼقهم السيئة
كالعدوان والظلم لن يستقيم لهم حاﻻً ,بل مآلهم إلى التفرق والشتات.
تغن عنهم آلهتهم وﻻ سلطانهم
وهذا المثل مترابط تما ًما مع العرض القصصي السابق ,إذ لم ِ
وﻻ جاههم وﻻ أموالهم شيئًا حينما جاءهم العذاب.
ونﻼحظ في المقابل بيان أن ﷲ هو الحق ,هو العزيز الحكيم ,العليم بكل شيء ,القادر على
كل شيء ,ومن ذلك قدرته على إهﻼك أهل الباطل ,من هنا ندرك شيئًا من حكمة اختيار
اسم هذه السورة ,ﻷنه أدل ما فيها على المحور الذي تدور حوله موضوعاتها.

مناسبة ذكر خلق السماوات واﻷرض بعد ذكر المثل.
وذلك أنه بعد أن ذكر سبحانه أن اﻷمثال ﻻ يعقلها إﻻ أصحاب العقول ,ناسب ذكر
السماوات واﻷرض بعدها تأكيدًا على أن الذين يعقلون مراد ﷲ  هم الذين يتفكرون في
خلق السماوات واﻷرض ,فخلقهما لم يكن على وجه العبث واللهو بل للدﻻلة على وجوده
ووحدانيته ,خلَقها بشكل بديع ,وصنع محكم ,فهي آية للمؤمنين الموحدين.

مناسبة قوله تعالى:

ﲰﲲﲳ
ﲱ
ٹٱ ٹٱﱡٱ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲻ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ ]سورة العنكبوت:
ﲼ
ﲷﲹﲺ
ﲸ
ﲴﲵﲶ

 .[٤٥لما قبلها.
) (١أعﻼم الموقعين . ١٨٤/١
١٩

بعد أن ضرب ﷲ للناس المثل باﻷمم السابقة ,وقصص اﻷنبياء ,والدﻻئل الكونية من خلق
السماوات واﻷرض ,وجاء بالحجة المبينة لفساد معتقد المشركين ،ونوه بصحة عقائد
المؤمنين ,وجه سبحانه الخطاب لرسوله وللمؤمنين بأن ينشغلوا بطاعة ﷲ ,ونشر دينه ,وقد
ابتدأ بتﻼوة القرآن وإبﻼغه للناس ,وإقامة الصﻼة ,وذكر ﷲ؛ ﻷن فيها استزادة من المعرفة
الدالة على وجود ﷲ ووحدانيته وقدرته وحكمته ,وهذه اﻷمور هي زاد الطريق في المحنة
واﻻبتﻼء .والقرآن الكريم هو الهادي لكل رشاد ,والمعين لكل برهان وحجة ,وهو سبب
لهداية الناس ,ففيه محاسن اﻵداب ومكارم اﻷخﻼق .وقد ذكرت اﻵيات إقامة الصﻼة دون
ذكر آدائها ليؤكد على أن المقصود إقامتها على الوجه المشروع ,وتحقيق أركانها وواجباتها
وشروطها وسننها ,متضمنة لروحها وهو الخشوع الذي يورث نفعها وأثرها ,ويورث
اﻻنتهاء عن الفحشاء والمنكر .وذكر ﷲ بجميع أنواعه من تسبيح وتحميد وتكبير وغير ذلك
من ألوان العبادة والذكر ،أفضل وأكبر من كل شيء ،ﻷن هذا الذكر تعالى في كل
اﻷحوال ،دليل على صدق اﻹيمان ،وحسن الصلة با تعالى.

المقطع السادس :مناقشة أهل الكتاب بالحسنى ,ومطالبهم التعجيزية.
ﱍﱏﱐ
ﱎ
ٹٱٹٱﱡٱ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞ

ﱬﱮﱯ
ﱦﱨﱩﱪﱫ ﱭ
ﱠﱢﱣﱤ ﱥ ﱧ
ﱡ
ﱟ
ﱽﱿ
ﱾ
ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼ

ﲋﲍﲎ ﲏﲐ
ﲌ
ﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲙﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣ
ﲚ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲭ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ

ﳁﳃ
ﳂ
ﲻ ﲽﲾﲿﳀ
ﲼ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﱁﱂﱃﱄ

ﱇ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ
ﱈ
ﱅﱆ

ﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱠ
]سورة العنكبوت.[٥٥ – ٤٦ :

٢٠

مناسبة المقطع لما قبله:
عطف سبحانه قوله ﴿وﻻتجادلوا﴾ ٤٦على جملة ﴿مثل الذين﴾ ٤١لتقييد اﻷمر بمتاركة
ﲖﲘﲙ
ﲗ
المشركين والكف عن مجادلتهم بعد ٹٱٹٱﱡٱ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ ]سورة العنكبوت[٤٣ :

واﻻنشغال بالدعوة والعبادة ,وقد كانت هذه اﻵية توطئة ومقدمة لما سيحدث للدعوة في
والمؤمنين في  ،ﻷن مجادلة أهل الكتاب لم تعرض للنبي المدينة بعد هجرة النبي
مكة ،ولكن لما كان النبي في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الهجرة إلى المدينة,
هيأ ﷲ لرسوله عليه الصﻼة والسﻼم طريقة للتعامل مع أهـل الكتاب .فهذه اﻵية جاءت
ﱠ
ﱡ
معترضة بين محاجة المشركين والعود إليها في ٹٱٹٱﱡٱ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱬﱮﱯﱰ ﱱ
ﱦﱨﱩﱪﱫ ﱭ
ﱢﱣﱤ ﱥ ﱧ

ﱲ ﱳ ﱠ ]سورة العنكبوت.(١)[٤٧ :
مناسبة المقطع لمحور السورة
ذكرت سابقًا أن محور السورة يدور حول المجاهدة ,والمجاهدة تشمل المشركين وأهل
الكتاب ,وأهل الكتاب مؤمنون با غير مشركين به فهم متأهلون لقبول الحجة ﻻ يظن بهم
المكابرة ,وﻷن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة فينبغي اﻻقتصار في
حذرا من تنفيرهم ،بخﻼف المشركين فقد ظهر من
مجادلتهم على بيان الحجة دون إغﻼظ
ً
تصلبهم ما آيس من إقناعهم بالحجة النظرية وتعينت معاملتهم بالغلظة والمبالغة في تهجين
عا لهم.(١)٣٤
دينهم وتفظيع طريقتهم ﻷن ذلك أقرب نجو ً

الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب.
سبق وأن ذكرت أن أهل الكتاب مؤمنون با غير مشركين به ﻷنهم في اﻷصل على دين
سماوي يؤمنون به ،فينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب بقدر ما يُسمح به,
رجاء اﻻهتداء من طريق اللين ،فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى اﻻستثناء
الذي في قوله ﴿ :إﻻ الذين ظلموا﴾ .والذين ظلموا منهم هم الذين كابروا وأظهروا العداء
للنبي  وللمسلمين وأبوا أن يتلقوا الدعوة ,فهؤﻻء ظلموا النبي  والمسلمين حسدًا
ضا إلى أن جاء اﻹسﻼم بنسخ شريعتهم ،فجعلوا يكيدون للنبي  وخرج منهم
وبغ ً
المنافقون ,وكل هذا ظلم واعتداء.
) (١التحرير والتنوير . ٥/٢١
) (٢انظر :التحرير والتنوير.٦/٢١
٢١

دﻻلة النفي في قوله تعالى﴿ :وما كنت تتلو من قبله من كتاب.﴾..
اﻻستقصاء في إثبات اﻷمية لرسول ﷲ  .ودﻻلتها على أنه موحى إليه من ﷲ ,ففيها رد
لشبهاتهم .وفيه دﻻلة على دفع الريب عن القرآن ,وهو ما تؤيده الفاصلة ,فنظم القرآن
وبﻼغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتب والقصص
والخطب والشعر .وقد وصف القرآن الجاحدين ثﻼث مرات ,تارة بالكافرين وتارة
بالمبطلين ثم بالظالمين ,وفي ختام هذه اﻵية وصفهم بالخاسرين .وهذا يؤكد جحودهم
واستكبارهم.

اﻹشارة إلى النصر في يوم بدر.
استعجل الكفار العذاب مرتين :العذاب الدنيوي ,واﻷخروي ,فأ ُنذروا بعذابين ،أحدهما
أعجل من اﻵخر .والعذاب الدنيوي هو الهﻼك الذي أنذر به باﻷمم السابقة ,وأن ﷲ مهلكهم
كما أهلك اﻷمم السابقة أمثال عاد وثمود ونوح ,وقد حل بهم عذاب يوم بدر بغتة ,واستُأصل
صناديدهم .وهذه هي اﻵية الثالثة التي تشير إلى النصر في هذه السورة .أما العذاب
اﻷخروي فهو محيط بهم من كل جانب).(٣٥

المقطع السابع :حض المؤمنين على الهجرة عند التضييق عليهم.
ﱰﱲ
ﱱ
ٹٱٹٱﱡٱﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ
ﲁﲂ ﲄ

ﲗ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﱠ ﱠ
ﲘ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ

]سورة العنكبوت.[٦٠ – ٥٦ :

مناسبة المقطع لما قبله:
لما ذكر سبحانه عناد المشركين في تصديق القرآن ,وذكر إيمان أهل الكتاب به ,آذن
المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين يصدقون بالقرآن ،وهم
أهل المدينة فإنهم يومئ ٍذ ما بين مسلمين وبين يهود فيكون المؤمنون في جوارهم آمنين من
الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين).(٣٦

مناسبة المقطع لمحور السورة
) (١التحرير والتنوير. ١٩/٢١
) (٢المرجع السابق.٢١/٢١ ,
٢٢

انتهت اﻵيات القرآنية من مخاطبة المشركين وانتقلت إلى خطاب المؤمنين "يا عبادي،"...
فهذه اﻵية تشير إلى محور هذه السورة وغرضها وهي اﻷمر بالهجرة .قال ابن كثير" :هذا
أمر من ﷲ تعالى للمؤمنين بالهجرة من البلد الذي ﻻ يقدرون فيه على إقامة الدين إلى
أرض ﷲ الواسعة حيث يمكنهم إقامة الدين ،وتوحيد ﷲ سبحانه وعبادته كما أمرهم.(٣٧).

وجه المناسبة في هذه اﻵية ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ لما قبلها.
هذه اﻵية :سبب لمقدمات وردت في المحاور السابقة ،وهي:
ى يؤويه ,أو رزقًا يعتاش منه,
 -١أن من خاف الهﻼك من الهجرة ,بحيث ﻻ يجد له مأو ً
ستُرد يوم القيامة ليجازي ﷲ كﻼً حسب اختياره ,فمن
فليعلم أن كل نفس ستذوق الموتَ ,و َ
اختار الهجرة خوفًا على دينه فيجازيه ﷲ عليه بالثواب واﻷجر العظيم ,ومن اختار الكفر
وصد عن سبيل ﷲ فيعاقبه ﷲ عليه العذاب اﻷليم.
صعُب عليهم ترك اﻷوطان ومفارقة
يقول الرازي" :لما أمر ﷲ تعالى المؤمنين بالمهاجرة َ
اﻹخوان ،فقال لهم إن ما تكرهون ﻻ بد من وقوعه ,فإن كل نفس ذائقة الموت والموت
مفرق اﻷحباب ,فاﻷولى أن يكون ذلك في سبيل ﷲ فيجازيكم عليه").(٣٨
عذب ,حتى ه ِدّد بالموت ,ولم يكن له سبيل
-٢إن من اشتدت عليه الفتنة في دين ﷲ ,ف ُمنع و ُ
إلى الهجرة ,فليصبر على دينه وإن كان على حساب نفسه وهويته وهﻼكه ,فكل نفس من
النفوس ذائقة مرارة الموت ﻻ محالة.
 -٣تهوين ما يﻼقيه المؤمنون من اﻷذى في ﷲ ولو بلغ إلى حد الموت بالنسبة لما يترقبهم
من فضل ﷲ وثوابه الخالد .فكل نفس سواء أكانت في وطنها الذي عاشت فيه أم في غيره،
ذائقة لمرارة الموت ،ومتجرعة لكأسه ،ثم إلينا بعد ذلك ترجعون جمي ًعا لنحاسبكم على
أعمالكم.
 -٤وفيه إيذان بأنهم يترقبهم جهاد في سبيل ﷲ).(٣٩

مناسبة ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾..لما قبلها.
هذه اﻵية تبين مقام المؤمنين وجزاؤهم ,في مقابلة ما ذُكر قبله مما يغشى الكفار من
العذاب ,حيث يكون من فوقهم ومن تحت أرجلهم ,ويكون النعيم للمؤمنين من فوقهم
بالغرف ومن تحتهم باﻷنهار ,تطمي ًنا لهم بيقينهم وصبرهم وإيمانهم ,في أي مكان كانوا فإن
وافرا جزاء صبرهم
ﷲ سيوسع عليهم ,ويجزيهم في اﻵخرة غرفًا في الجنة ,ونعي ًما
ً
واعتمادهم عليه.
) (١تفسير القرآن العظيم ,ابن كثير . ٢٦٢/٦
) (٢مفاتيح الغيب . ٧٠/٢٥
) (٣التحرير والتنوير. ٢٣/٢١
٢٣

مناسبة ذكر هذه اﻵية ﴿الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.﴾..
هذه اﻵية وردت في كتاب ﷲ مرتين )الموضع اﻷول سورة النحل ,والموضع الثاني هنا
في هذه السورة( وكلها في سياق الحديث عن الهجرة ,ودﻻلة ذلك أنه بعد أن تحدثت
السورة عن الهجرة وشجعت عليها ،جاء التذكير بالصبر والتوكل ,فهما من مستلزمات
الهجرة ,والتوكل داخل في الصبر ,ﻷنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ,وﻻ يتم إﻻ
به).(٤٠
فصبرهم على عبادة ﷲ ،يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك ،والمحاربة العظيمة
للشيطان ،الذي يدعوهم إلى اﻹخﻼل بشيء من ذلك ،وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على
ﷲ ،وحسن ظنهم به ،كي يحقق ما عزموا عليه من اﻷعمال ويكملها.

مناسبة الحديث عن الرزق " وكأين من دابة ﻻ تحمل رزقها ﷲ يرزقها" في
سياق الحديث عن الهجرة.
في هذه اﻵيات ترغيب في الهجرة ﻹعﻼء كلمة ﷲ بأسلوب ثالث ،حيث بين لهم سبحانه أن
هجرتهم لن تُض ِيّع شيئًا من رزقهم الذي كتبه ﷲ لهم ،ولما كان أهم ما يفكر فيه المهاجر
هو الرزق فقد جاء الكﻼم عنه هنا ,وقد تكفل الباري تبارك وتعالى برزقهم ,ورزق الخﻼئق
كلهم .وقدم سبحانه رزق الدابة التي ﻻ تستطيع تحصيله على رزقهم فقال" :ﷲ يرزقها
وإياكم "لينفي من قلوب الناس القلق على الرزق ،وليشعرهم بأن اﻷسباب ليست هي كل
شيء ،فإن واهب اﻷسباب ،ﻻ يترك أحدًا بدون رزق ،وﻹزالة ما قد يخطر في النفوس من
أن الهجرة من أجل إعﻼء كلمة ﷲ قد تنقص الرزق).(٤١
ومما تقدم نجد أن ﷲ سبحانه يسوق من المرغبات في الهجرة في سبيله ،ما يُقنع النفوس،
ويهدئ القلوب ،ويجعل المؤمنين يقبلون على تلبية ندائه ،وهم آمنون مطمئنون على
أرواحهم ،وعلى أرزاقهم ،وعلى حاضرهم ومستقبلهم.

المقطع الثامن :تبيين حال الدنيا واﻵخرة واعتراف المشركين با الخالق
الرازق المحيي.
ﲧﲩ ﲪ
ٹٱٹٱﱡٱﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲨ
ﲴﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﲫ ﲬﲭﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲵ

ﳎ ﳐ ﳑﳒ
ﳊﳌ ﳍ ﳏ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳋ

) (١تيسير الكريم الرحمن . ٦٣٥
) (٢التفسير الوسيط . ٥٣/١١
٢٤

ﱍ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱎ
ﱇﱉﱊ ﱋ ﱌ
ﱈ
ﳓﳔ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱧ ﱩ ﱪﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ
ﱨ
ﱥﱦ

ﱵﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﱶ
ﱳﱴ
ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲉ
ﲃﲄﲅ ﲆ ﲇ

ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﱠ ﱠ

]سورة العنكبوت.[٦٩ – ٦١:

مناسبة اﻵيات لما قبلها:
أعادت الخاتمة التأكيد على أن ﷲ هو اﻹله الحق بذكر بعض مظاهر إلهيته في الكون وفي
العباد .وهذا له صلة بما سبق من شُبَه المشركين فقد "عير المشركون المسلمين بالفقر
وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء ،وكان هذا تموي ًها ،وكان في الكفار فقراء أيضًا,
وكذا قول من قال إن هاجرنا لم نجد ما ننفق ,فرد ﷲ عليهم وأقام عليهم الحجة وأزال هذه
الشبهة ,بكونهم قد اعترفوا بأن ﷲ خالق هذه اﻷشياء ,فكيف يشكون بعدها في الرزق ،فمن
بيده تكوين الكائنات ﻻ يعجز عن رزق العبد .(٤٢).

مناسبة المقطع لمحور السورة:
ختم سبحانه السورة الكريمة ببيان ما عليه المشركون من تناقض في أفكارهم وفي
سألوا عن اﻷمور العظام التي هي دﻻئل القدرة لم
تصوراتهم ،وأقام الحجة عليهم بأنهم إن ُ
يكن لهم إﻻ التسليم بأنها تعالى).(٤٣

جدال المشركين وأدلة إبطال شركهم ومعبوداتهم.
عادت السورة إلى جدال المشركين وإبطال شركهم ومعبوداتهم ,حتى ﻻ يبقى لهم مجال في
المجادلة ,وﻻ يبقى للمؤمنين شك في دينهم من وجوه:
-١إلزام المشركين بما يعترفون به ,فا خالق كل شيء ,ومنها السماوات واﻷرض
والشمس والقمر فهو وحده المستحق للعبادة.
) (١الجامع ﻷحكام القرآن . ٣٦١/١٣
) (٢انظر :المحرر الوجيز. ٣٢٥/٤
٢٥

-٢هذه اﻵية تقيم الحجة على الكافرين الذين اضطروا المؤمنين إلى الهجرة .فإقرار
المشركين بأن ﷲ هو الرزاق ,حجة عليهم ,فكيف يعبدون غيره.
 -٣إقرارهم بأن ﷲ هو الذي ينزل الماء من السماء ,فيحيي به اﻷرض الموات إلزام لهم بأن
ﷲ وحده المستحق للعبادة.
-٤وفيه درس للمسلمين في قضية الرزق والتوكل على ﷲ ,فا هو الذي خلق السماوات
واﻷرض وسخر الشمس والقمر ,ﻻ يعجزه أن يرزقكم أيها المهاجرون في سبيله ،فعليه
توكلوا فهو سبحانه الذي يقبض ويبسط الرزق.

التعبير بالحيوان دون الحياة في وصف اﻵخرة.
تقرر هذه اﻵية أن اﻵخرة هي الحياة الحقيقية الكاملة ,التي يضمن فيها اﻹنسان عي ً
شا هنيئًا
وبقا ًء خالدًا ,وعبر عن الحياة اﻵخرة بـ )بالحيوان ( تأكيدًا لكمال الحياة في اﻵخرة ,فهي
حياة النعيم الدائم والخلود الباقي .فالذي يؤمن با واليوم اﻵخر ,يقر بالجزاء في اﻵخرة,
ﻷنها الحياة الباقية ،بعكس الحياة الدنيا فهي حياة اللهو واللعب ).(٤٤

اﻹشارة إلى إقرار المشركين بالربوبية

ٹٱٹٱﱡٱ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ ]سورة العنكبوت[٦٥ :

هذه اﻵية فيها إشارة أخرى إلى إقرارهم على ربوبيته ,وأنه هو المستحق للعبادة وحده,
وهي:
-١ركوبهم في الفلك ,ودعاؤهم ﷲ ,مخلصين له التوحيد ,وﷲ وحده دون سواه هو الذي
ينجيهم ,أليس هذا داع لهم إلى اﻹقرار؟
قال الرازي في اللوامع" :وهذا دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان ,وأنهم إن
غفلوا في السراء فﻼ شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء").(٤٥

مناسبة

ﱵﱷ
ﱶ
ٹٱٹٱﱡٱ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠٱ]سورة العنكبوت[٦٧ :

لما قبله.
افتتحت السورة بدعوة المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يُفتنون عن دينهم في مكة إلى
المجاهدة في الصبر على الحق ,والدعوة إلى الثبات على دين ﷲ .وختمت هنا بدعوة أهل
الباطل المتكبرين في مكة إلى اﻹيمان باﻹله الحق الذي مكن لهم حر ًما آم ًنا ,والتأكيد على
دعوة الم ؤمنين على الثبات إن أصر أهل الباطل على باطلهم ,فهذا تذكير خاص ﻷهل مكة,
) (١انظر :التحرير والتنوير . ٣١/٢١
) (٢لوامع البينات شرح أسماء ﷲ تعالى والصفات . ١٧١
٢٦

حيث مكنهم من بيته الحرام ,وجعلهم أهله وسدنته ,وجعل لهم مقا ًما في الناس ,وأمنهم فيه,
وقد ُخصوا من بين المشركين من العرب ﻷن أهل مكة قدوة لجميع القبائل ,فلما أسلموا يوم
ضا امتنان من ﷲ عليهم,
الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسﻼمهم ،(٢)٤٦.وفي هذه اﻵية أي ً
يلزمهم باﻻعتراف بوحدانية ﷲ ,وإفراده بالعبودية ,وشكر نعمته.

مناسبة ختام السورة لمحورها في ٹٱٹٱﱡٱﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﱠ

]سورة العنكبوت.[٦٩ :

ُختمت السورة بخير ختام ,عودًا على المؤمنين المجاهدين الصابرين ,وإظهار مزيد العناية
سا لهم ,وتطمي ًنا وحثًا وتقوية لهم بالمجاهدة والصبر على ما
بهم ,فالسورة بين المؤمنين تأني ً
يصيبهم من الفتن واﻷذى ومدافعة كيد العدو ,وبين مجادلة الكافرين ,في تهوين أمرهم
وقطع حجتهم ,وإقامة الدليل عليهم .وهو خطاب للمجاهدين اﻷوائل المهاجرين الذين
جاهدوا في ﷲ حق جهاده ,من الصحابة الذين افتتنوا في دينهم ,فصبروا وجاهدوا في ذات
ﷲ ,وقد وعدهم ﷲ بأن يهديهم السبل .وألمح في اﻵية أيضًا اﻹشارة إلى أن الفتن مستمرة
في حياة الناس ,ومن جاهد بالطاعة هداه ﷲ سبل الخير .وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه
السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدﻻلة ,وأكثرها تهوينًا من
شأن الباطل وأهله.

وجه الدﻻلة في قوله" :سبلنا".
فيها دﻻلتان:
 -١إيماء إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها وقت نزول هذه السورة .ففيه
إشارة إلى اﻹذن مرة أخرى ,وأن ﷲ سييسر لهم السبل ,ويهيئ لهم الطريق تطمينًا لهم في
هجرتهم .فقد جاء في بداية السورة اﻷمر بالهجرة ,وهنا وعدهم بتسهيل سبل الهجرة.
-٢فيها مع ًنى عام للصحابة ولغيرهم ,بأن من جاهد في ﷲ حق جهاده ,وصبر وأخذ بالعزم
واليقين والثبات ,فإنه سينال من ﷲ فت ًحا وهدايةً وتوفيقًا.
وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن واﻷذى ومدافعة كيد العدو وهو المتقدم في أول السورة,
إذ لم يكن يومئذ جهاد القتال).(٤٧

والمجاهدة تشمل):(٤٨
مجاهدة المشركين لنصرة الدين ,وقيل :المجاهدة هي الصبر على الطاعات ,وأفضل الجهاد
مخالفة الهوى ,والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به ,والذين جاهدوا في
) (١انظر :التحرير والتنوير . ٣١/٢١
) (٢التحرير والتنوير . ٣٧-٣٦/٢١
) (٣النكت والعيون . ٢٩٥/٤
٢٧

إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة .وروي عن ابن عباس :والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم
سبل ثوابنا .والسبيل :فيه أربعة تأويﻼت:
أحدها :يعني الطريق إلى الجنة .الثاني :نوفقهم لدين الحق .الثالث :معناه الذين يعملون بما
يعلمون يهديهم لما ﻻ يعلمون .الرابع :معناه لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم
ﳏ
ﳎ
وصيامهم .الخامس :وقيل :لنزيدنهم هدى كما ٹٱٹٱﱡٱ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱠ

]سورة مريم [ ٧٦ :لسادس :وقيل :لنوقفنهم ﻹصابة الطريق المستقيمة ،والطريق المستقيمة
 .قال سفيان بن عيينة" :إذا اختلف الناس فانظروا ما هي التي يوصل بها إلى رضا ﷲ
عليه أهل الثغور ،فإن ﷲ يقول﴿ :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ .وكل هذه المعاني من
معاني المجاهدة وهداية السبيل تحتملها اﻵيات ,فالمجاهدة لها أنواع متعددة ,وجهاد النفس
من أعظم أنواعها,

ٹٱٹٱﱡٱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﱠ] سورة

النازعات,[٤٠ :

والمجاهدون في كل ميادين الجهاد يهديهم ربهم سبيل رضاه ,ويزيدهم هدى ,ويورثهم
صا وعمﻼً صال ًحا وعل ًما نافعًا ويهديهم لما ﻻ يعلمون.
إخﻼ ً

وجه الدﻻلة في معية ﷲ للمؤمنين ٹٱٹٱﱡٱ ﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚ ﱠ ]سورة العنكبوت.[٦٩ :

المجاهدة فيها إحسان وإتقان لبلوغ مرضاة ﷲ على أكمل وجه ,فإذا جمعت المجاهدة هذه
اﻷمور فقد ظفر بخير عظيم ,فإن ﷲ معه بالنصر والمعونة في الدنيا وبالثواب والمغفرة في
العقبى ) .(٤٩يقول البقاعي" :أي َو َكلهم بالنصر والمعونة في دنياهم والثواب والمغفرة في
عقباهم بسبب جهادهم ,ﻷنه شكر يقتضي الزيادة ,ومن كان معه سبحانه فاز بكل
مطلوب") .(٥٠والتعريض بـ "المحسنين" فيه تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى
من
اﻷنبياء والصالحين).(٥١

) (١انظر :تيسير الكريم الرحمن . ٥٨٦-٥٨٥ /١
) (٢نظم الدرر . ٤٨٣/١٤
) (٣التحرير والتنوير . ٣٧/٢١
٢٨

الخاتمة
الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوﻻ أن هدانا ﷲ ,أحمده  على ما ﱠ
من به من
إتمام هذه اﻷسطر فله الحمد والشكر والثناء ,وأسأله أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويبارك
صا لوجهه الكريم.
فيه ,وينفع به ,ويجعله خال ً
وبعد هذه الرحلة مع الوحدة الموضوعية في سورة العنكبوت وصلت – بحمد ﷲ وفضله
– إلى عدد من النتائج.
أهمها:
 -١أهمية الوحدة الموضوعية للسورة .
-٢ضرورة اﻻعتناء بالمناسبات بين اﻵيات ومقاطع السورة .
-٣ضرورةاﻻعتبار بما حل بأمم الكفر الذين عصوا ربهم ,وخالفوا رسله عليهم السﻼم,
والبعد عن الصفات الذميمة التي كانت بعض تلك اﻷمم تتصف بها كقوم لوط عليه السﻼم.

٢٩

٣٠

أبرز التوصيات واﻻقتراحات:
-١دراسة بقية مناهج المفسرين في دراسات مستقلة ,وقد جاءت عدة رسائل في مناهج بعض
المفسرين كابن جرير ,وغيره.
-٢دراسة بقية سور القرآن والتي لم تُبحث وتفسيرها من خﻼل الوحدة الموضوعية.
-٣دراسة المناسبات بين سور القرآن ومقاصدها اﻷساسية ,وتطبيقها على مضمون السورة
كلها؛ فذلك علم عظيم يبعث على فهم صحيح لكتاب ﷲ تعالى.
وفي الختام أسأل ﷲ  أن يغفر لي ما وقع في هذا البحث من خطأ وزلل وتقصير ,وأن يجعل
صا لوجهه كما أسأله -جل وعﻼ -أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم ,الذين هم أهل ﷲ
عملي خال ً
وخاصته ,وأسأله سبحانه وهو القريب المجيب أن يغفر لوالدي ويرحمه ,وأن يجعل هذا العمل
في موازين حسناته وحسناتي  ,ومن العلم الذي يُنتفع به ,إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللهم وبحمدك ,أشهد أن ﻻ إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك ,وآخر دعوانا أن الحمد
رب العالمين ,وص ِّل ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

٣١

فهرس المصادر والمراجع
 -١أسباب النزول ,الواحدي ,تحقيق عصام الحميدان ,الطبعة الثانية ,دار اﻹصﻼح بالدمام.١٤١٢ ,
 -٢أضـــــواء البيـان في إيضـــــاح القرآن بـالقرآن ،المؤلف  :محمـد اﻷمين بن محمـد المختـار بن عبـد
القادر الجكني الشــنقيطي )المتوفى ١٣٩٣ :ه( ،الناشــر  :دار الفكر للطباعة و النشــر و التوزيع
بيروت  -لبنان ،عام النشر  ١٤١٥ :ه  ١٩٩٥ -م .
 -٣تفســـير القرآن العظيم ,أبو الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي البصـــري ثم الدمشـــقي
)المتوفى٧٧٤ :ه (,تحقيق :محمد حسـين شـمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشـورات محمد علي
بيضون – بيروت ,الطبعة :اﻷولى ١٤١٩ -ه.
 -٤تفســـير المراغي ,أحمد بن مصـــطفى المراغي )المتوفى١٣٧١ :ه( ,مكتبة ومطبعة مصـــطفى
البابي الحلبي وأوﻻده بمصر ,الطبعة :اﻷولى١٣٦٥ ،ه  ١٩٤٦ -م.
 -٥التفســـــير الواضـــــح ,الحجـازي ،محمـد محمود الحجـازي ,دار الجيـل الجـديـد – بيروت ,الطبعـة:
العاشرة  ١٤١٣ -ه.
 -٦التفســـير الوســـيط للقرآن الكريم ،محمد ســـيد طنطاوي ،دار نهضـــة مصـــر للطباعة والنشـــر
والتوزيع ،الفجالة  -القاهرة ،الطبعة :اﻷولى
 -٧تيســـير الكريم الرحمن في تفســـير كﻼم المنان ,عبد الرحمن الســـعدي ,ت١٣٧٦:ه ,تحقيق:عبد
الرحمن بن معﻼ اللويحق ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :اﻷولى ١٤٢٠ه.
 -٨روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثاني ,شـهاب الدين محمود بن عبد ﷲ الحسـيني
اﻷلوســـــي )المتوفى١٢٧٠ :ه( ,تحقيق :علي عبـد البـاري عطيـة ,دار الكتـب العلميـة – بيروت,
الطبعة :اﻷولى ١٤١٥ ،ه.
 -٩فتح القدير ,محمد بن علي بن محمد بن عبد ﷲ الشـــوكاني اليمني )المتوفى١٢٥٠ :ه( ,دار ابن
كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ,الطبعة :اﻷولى ١٤١٤ -ه.
 -١٠مباحث في التفسير الموضوعي ،مصور عن الطبعة اﻷولى لدار المعارف.
 -١١محاســـن التأويل ,محمد جمال الدين بن محمد ســـعيد بن قاســـم الحﻼق القاســـمي )المتوفى:
١٣٣٢ه(,تحقيق :محمد باســــل عيون الســــود ,دار الكتب العلمية – بيروت ,الطبعة :اﻷولى -
 ١٤١٨ه.
 -١٢مفاتيح الغيب ،أبو عبد ﷲ ,محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ,الملقب بفخر
الــدين الرازي ,خطيــب الري )المتوفى٦٠٦ :ه( ,دار إحيــاء التراث العربي – بيروت -
الطبعة :الثالثة  ١٤٢٠ -ه.
 -١٣نظم الدرر في تناســب اﻵيات والســور ,إبراهيم بن عمر بن حســن الرباط بن علي بن أبي
بكر البقاعي )المتوفى٨٨٥ :ه ( ,دار الكتاب اﻹسﻼمي ،القاهرة.
٣٢

 -١٤النكت والعيون ,أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصــري البغدادي ،الشــهير
بالمـاوردي )المتوفى٤٥٠ :ه ( ,تحقيق :الســــيـد ابن عبـد المقصـــــود بن عبـد الرحيم ,دار الكتـب
العلمية  -بيروت  /لبنان.
 -١٥الجـامع ﻷحكـام القرآن = تفســـــير القرطبي المؤلف :أبو عبـد ﷲ محمـد بن أحمـد بن أبي بكر
بن فرح اﻷنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى٦٧١ :هــــ( تحقيق :أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش الناشر :دار الكتب المصرية  -القاهرة الطبعة :الثانية١٣٨٤ ،هـ  ١٩٦٤ -م .
 -١٦ا لمحرر الوجيز في تفســـــير الكتـاب العزيز المؤلف :أبو محمـد عبـد الحق بن غالب بن عبـد
الرحمن بن تمام بن عطية اﻷندلسي المحاربي )المتوفى٥٤٢ :هـــ( المحقق :عبد السﻼم عبد الشافي
محمد الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :اﻷولى  ١٤٢٢ -هـ .
 -١٧لوامع البينات شرح أسماء ﷲ تعالى والصفات – للمؤلف أبو عبد ﷲ محمد بن عمر بن
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ابن خطيب الري )المتوفى٦٠٦ :
هـ( تحقيق :الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الناشر :دار الكتب العلمية
الطبعة  :اﻷولى ١٤٤١ه ٢٠٢٠ -م.
 -١٨إعﻼم الموقعين عن رب العالمين المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
ابن قيم الجوزية )المتوفى ٧٥١ :هـ( تحقيق :محمد عبد السﻼم إبراهيم الناشر :دار الكتب العلمية -
ييروت الطبعة :اﻷولى١٤١١ ،هـ ١٩٩١ -م
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