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جهود الدكتور فاضل السامرائي في اثبات التناسب بين المفتتح والخاتمة في السورة 
من خالل كتابه التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم من سورة الفاتحة الى 

 سورة التوبة "دراسة تحميمية نقدية "
 أ.م.د.عمر رحمن حميد االركي                                         

 كمية التربية االساسية ــ جامعة ديالى
dr.omar10100@Yahoo.com 

 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى النبي االميف محمد كعمى اىؿ  

 بيتو الطيبيف الطاىريف كصحابتو الغر المياميف .
 كبعد :
آف اف مف بديييات المعرفة لدل المسمميف عامة كطمبة العمـ خاصة اف القر  

الكريـ نسيج كاحد يقـك عمى كحدة متكاممة مف المكضكعات التي تربط بينيا مناسبة 
السياؽ اك مناسبة المقاـ االمر الذم يمـز المتصدم لتفسير النص الكريـ اف يككف عمى 

 كمفتتح السكر كخكاتيميا .بصيرة بمناسبة التكالي بيف اآليات كالسكر بؿ 
الديف  مكضكعية كاف نظـ الدرر لبرىافصنفات مكقد خص ىذا الجانب ب 

البقاعي مف اشيرىا كاكثرىا دكرانا عمى االلسنة كمراصد المطالع لمسيكطي اقربيا 
لمكضكع بحثنا ىذا فضال عف مصنفات اخرل انضـ الى ركبيا العالـ الجميؿ الدكتكر 

ضنة فاضؿ السامرائي في كتابو " التناسب بيف السكر في المفتتح كالخكاتيـ " كىك م
دراستنا كبحثنا ، كلسعة المكضكع كتنكعو اقتطعنا منو لبحثنا ليككف مكسكما بػػ ) جيكد 
الدكتكر فاضؿ السامرائي في اثبات التناسب بيف المفتتح كالخاتمة في السكرة مف خالؿ 
كتابو التناسب بيف السكر في المفتتح كالخكاتيـ مف سكرة الفاتحة الى سكرة التكبة 
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نقدية " ( لنسمط الضكء مف خاللو عمى آراء السامرائي كاختياراتو "دراسة تحميمية 
كترجيحاتو في مكضكعو ىذا كنعرج مف خاللو عمى اشير المؤلفات في ىذا المكضكع 
كمفيـك التناسب عند السامرائي عمى اف يتـ ذلؾ كمو عمى كفؽ قراءة تحميمية آلراء 

 يا كاالقرب الى الصكاب اك القبكؿ. السامرائي مشفكعة بآراء المفسريف كتحرم الراجح من
 

 اوال : المناسبة في المغة واالصطالح ومفهومها عند السامرائي .
 . (1)تعني االتصاؿ كالمقاربة كالممثالةأ ـــ المناسبة لغة : 

كعالقة ذلؾ كمو كطيدة بالمعنى االصطالحي أك اف اتصاال بيف النصكص اك  
السكر كمقاربة جممة في القرآف الكريـ فضال عف ذلؾ فانيا عمى كفؽ المفيـك الذم 
سنعرض لو لممناسبة عند السامرائي ذلؾ انو استطاع اف يظير االتصاؿ الكثيؽ بيف 

 المقدمة كالخاتمة كلذلؾ مضنتو .
ىي بياف لكجو االرتباط بيف الجممة كالجممة في اآلية  اسبة اصطالحا :ب ـــ المن

 . (ِ)الكاحدة اك بيف اآلية ك اآلية في اآليات المتعددة اك بيف السكرة كالسكرة
ف كنضيؼ عمى التعريؼ ما ىك مضنة بحثنا فيمحؽ بالركب كجو االرتباط بي 

 كتابو مكضع الدراسة . السامرائي باحد قسمي مبتدأ السكرة كمنتياىا الذم خصو
 ج ــــ مفهوم المناسبة عند السامرائي :

اف ما اردفنا بو التعريؼ االصطالحي لممناسبة ىك جزء مف المفيـك العاـ  
لممناسبة عند السامرائي في كتابو ذلؾ انو جعؿ مف المناسبة في القرآف الكريـ اربعة 

 جزىا عمى النحك اآلتي :منيا يمكف اف يخص بدراسة مستقمة نك مفاىيـ كؿ مفيـك 
األكؿ : اف يككف النظر في التناسب في القرآف الكريـ مف حيث ترتيب السكر  

عمى النسؽ المكجكد في المصحؼ كبياف الحكمة مف ذكر ىذه السكرة بعد تمؾ 
 . (ّ)كالتناسب بيف البقرة كآؿ عمراف كالنساء كالمائدة كىكذا في السكر اجمع
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الثاني : اف يككف النظر في التناسب بيف اآليات كالحكمة مف جعؿ ىذه اآلية  
 بعد تمؾ كتقصي النظر في القرآف الكريـ آية آية .

ق ( كتابو ) نظـ الدرر في ٖٖٓكىك ما الؼ فيو برىاف الديف البقاعي ) ت: 
 . (ْ)تناسب اآليات كالسكر (

تح كالخاتمة في السكرة كالنظر الثالث : اف يككف النظر في التناسب بيف المفت 
ىك القسـ األكؿ مف كتاب  ، كىذا (ٓ)في مفتتح البقرة كخاتمتيا كآؿ عمراف كخاتمتيا

 السامرائي كىك مضنة بحثنا ىذا .
التي تمييا بيف خاتمة السكرة كمفتتح السكرة الرابع : اف يككف النظر في التناسب  

 (ٔ)كمفتتح آؿ عمراف كمفتتح النساء كىكذاكذلؾ كالنظر في التناسب بيف خاتمة البقرة 
كىذا يمثؿ القسـ الثاني مف كتاب السامرائي " التناسب بيف السكر " كىك مضنة بحثنا 

 ايضا في قسمو الثاني .
 ثانيا : المؤلفات في عمم المناسبة :

 عمى كفؽ ام مظير مف المظاىر اآلنفةاف تناكؿ التناسب في القرآف الكريـ  
عمى نسؽ كاحد لدل المصنفيف ذلؾ اف لكؿ منيـ منيجو مف حيث الذكر لـ يكف 

 تضميف المصنفات لممكضكع كذلؾ عمى النحك اآلتي :
أ ػػػ كتب عمـ المناسبات : اختصت ىذه الكتب بدراسة التناسب عمى كفؽ  

الكجكه السابقة الذكر فبعضيا اختص بكجو كاحد كالبعض اآلخر جمع بيف كجييف أك 
 عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر : اكثر ، نذكر منيا

ػػػ البرىاف في ترتيب سكر القرآف البي جعفر بف الزبير االندلسي ) ُ 
 . (ٕ)ق(َٕٖت:
 ق ( .ٖٖٓػػػ نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر لبرىاف الديف البقاعي ) ِ
 ق ( .ُُٗػػػ تناسؽ الدرر في تناسب السكر لجالؿ الديف السيكطي ) ت:ّ
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 ق ( .ُُٗالمطالع في تناسب المقاطع لجالؿ الديف السيكطي ) ت:ػػػ مراصد ْ
 مارم .لعبد اهلل الغػػػ جكاىر البياف في تناسب سكر القرآف ٓ

 ىذا كاخرل غيرىا نذكر فيو كتاب السامرائي الذم نحف بصدد دراستو . 
 ب ػػػ كتب عمـك القرآف المتضمنة لممناسبات : 
ق ( كذلؾ بتضمينو في النكع ْٕٗركشي ) ت:ػػػ البرىاف في عمـك القرآف لمز ُ 

 . (ٖ)الثاني مف كتابو
ق ( ، اذ خصو في النكع ُُٗػػػ االتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي ) ت:ِ 

 . (ٗ)الثاني كالستيف منو
ػػػ التبياف لبعض المباحث المتعمقة بالقرآف لمشيخ طاىر الجزائرم ، اذ تضمف كتابو ّ

 كفكائده .حديثا عف اىمية عمـ المناسبة 
 ج ػػػ كتب التفسير المتضمنة لممناسبات :

 لقد عني بعض المفسريف بذكر المناسبات في تفاسيرىـ اشيرىـ :  
 ػػػ مفاتيح الغيب لمفخر الرازم .ُ 
 ػػػ ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا الكتاب الكريـ البي السعكد .ِ 
 ػػ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .ّ 
 اغي .ػػػ تفسير المر ْ 
 ػػػ ركح المعاني لآللكسي .ٓ 
 ػػ التحرير كالتنكير البف عاشكر .ٔ 
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 : ي السورة الواحدةثالثا : جهود السامرائي في اثبات التناسب بين المفتتح والخواتيم ف
 أ ـــ سورة الفاتحة 
العالميف فقاؿ  بيف السامرائي في مناسبة الفاتحة لخاتمتيا انو ذكر في المفتتح 

ٍمدي  ))تعالى :  كفي الخكاتيـ ذكر االقساـ التي  [ِ: الفاتحة] ((اٍلعىالىًميفى  رىبّْ  ًلمَّوً  اٍلحى
يندرجكف تحتيا فيـ اما منعـ عمييـ اك مغضكب عمييـ عرفكا الحؽ كحادكا عنو اك 

مىٍيًيـٍ  أىٍنعىٍمتى  الًَّذيفى  ًصرىاطى قاؿ تعالى : )) (َُ)ضالكف لـ يعرفكا الحؽ ٍيرً  عى  اٍلمىٍغضيكبً  غى
مىٍيًيـٍ  الّْيفى  كىالى  عى  . [ٕ: الفاتحة] (( الضَّ

اطمعنا عميو عمى كصؿ مفتتح الفاتحة يعرج احد مف المفسريف فيما لـ  
بخكاتيميا، حتى اف السيكطي في مراصد المطالع كتناسب المقاطع الذم اختص بيذا 

باىتمامو  عرؼ عنو ككذا صاحب الكشاؼ الذم (ُُ)الجانب لـ نجد لو شيئا مف ذلؾ
 (ُِ)بذلؾ في الكقت الذم اكلى فيو االقساـ الثالثة بيانا كشرحالـ يصرح بيذا الجانب 

كحقيقة ايالؤىا شرحا كتفصيال ىك الذم اراده السامرائي في اقساـ العالميف الذم ابتدأت 
نو كتابو يكاد يختص بذكره السكرة ، كاالمر ذاتو مع برىاف الديف البقاعي مع ا

  .(ُّ)بذلؾ
كبذلؾ يكتب لمسامرائي التفاتو ىذه اال اف المفسريف مجمعكف اف ال رابع لالقساـ  

التي ذكرتيا سكرة الفاتحة كيؤكد ذلؾ اف لفظة " العالميف " في بداية السكرة تدؿ عمى 
اال  ككفكىك ما يستنبط مف ككنيا ممحؽ بجمع المذكر السالـ كىذا ال يكؿ ما يعقؿ 

االمر الذم يجعؿ جميكر العقالء ليس ليـ مف مسمؾ اال لمعقالء كما ىك معيكد ، 
 . (ُْ)الطريؽ المستقيـ
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 ب ــ سورة البقرة : 
 بيف السامرائي ثالثة كجكه لمتناسب بيف مفتتح سكرة البقرة كخاتمتيا ىي :  
ا ييٍؤًمنيكفى ػػػ اف اهلل تعالى ذكر في المفتتح اف المؤمنيف الذيف ))ُ   ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  ًبمى

ا مى ًباآٍلًخرىةً  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أيٍنًزؿى  كى ثـ في خاتمة السكرة ذكر رب  [ْ: البقرة] ((ييكًقنيكفى  ىيـٍ  كى
ًئكىًتوً  ًبالمَّوً  آمىفى  كيؿّّ العالميف المؤمنيف ايضا )) مىالى كيتيًبوً  كى ًموً  كى  [ِٖٓ: البقرة] ((كىريسي

 . (ُٓ)كالتناسب ظاىر
ػػػ ذكر رب العالميف في كصؼ المؤمنيف في المفتتح " انيـ يؤمنكف بالغيب " ِ 

 .(ُٔ)ثـ ذكر في الخاتمة " انيـ يؤمنكف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو " كذلؾ مف الغيب
كا الًَّذيفى  ًإفَّ ػػػ اف اهلل تعالى ذكر الكافريف في اكؿ السكرة ))ّ  مىٍيًيـٍ  سىكىاءه  كىفىري  عى
ختـ جؿ جاللو السكرة بذكرىـ ايضا ثـ  [ٔ: البقرة] ((ييٍؤًمنيكفى  الى  تيٍنًذٍرىيـٍ  لىـٍ  أىـٍ  أىأىٍنذىٍرتىييـٍ 

ٍرنىابقكلو تعالى )) مىى فىاٍنصي  . (ُٕ) [ِٖٔ: البقرة] ((اٍلكىاًفًريفى  اٍلقىٍكـً  عى
كاما السيكطي فقد ذكر كجيا " كاحدا " اجماليا لمتناسب بيف مفتتح البقرة  

خكاتيميا اذ بيف اكصاؼ المؤمنيف كاالشارة الى اكصاؼ الكافريف ىك ما كرد في ك 
المفتتح كالخكاتيـ دكف اف يذكر تفصيال كالذم ذكره السامرائي عاضدا لو بالنص القرآف 

 . (ُٖ)الكريـ
كعند البحث في بطكف التفاسير لـ نجد فيما اطمعنا عميو مف يعرج عمى ذلؾ  

ما افتتحت بو السكرة الكريمة مف ذكر اكصاؼ صراحة اال اف المفسريف يكادكا يتفقكا 
المؤمنيف كالكافريف كالمنافقيف ككذا في الخاتمة ذكر اف السكرة الكريمة اشتممت عمى 

ذكركا عالقة ذلؾ بما ذكر في المفتتح مع ظيكره كما اركاف االيماف العظيمة لكنيـ لـ ي
نص عمى ذلؾ السامرائي في كتابو مما اسمفنا ذكره ككذا اكصاؼ الكافريف كالمنافقيف 

ٍرنىاذكرت في المفتتح كختمت السكرة بذكرىـ ايضا )) مىى فىاٍنصي : البقرة] ((اٍلكىاًفًريفى  اٍلقىٍكـً  عى
اال اف الزجاج ذكر كجيا  (ُٗ)ا المفسركفلـ يصرح بي ةكبذلؾ مناسبة ظاىر  [ِٖٔ
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لمتناسب ليس بيف المفتتح كالخكاتيـ كانما بيف مضمكف السكرة كخكاتيميا بما فييا 
المفتتح فمما ذكر ما تشتمؿ ىذه السكرة مف القصص كاالحكاـ ناسب ختميا بتصديؽ 

 . (َِ)نبيو كتصديؽ المؤمنيف
 

 :  ج ـــ سورة آل عمران
 ذكر السامرائي اربعة كجكه لمتناسب بيف مفتتح سكرة آؿ عمراف كخاتمتيا : 

ػػ ذكر رب العالميف في مفتتح السكرة تنزيؿ الكتاب عميو صمى اهلل عميو كسمـ ُ 
كانزاؿ التكراة كاالنجيؿ ىدل لمناس ، ثـ ذكر في خاتمتيا اف مف اىؿ الكتاب مف يؤمف 

 .  (ُِ)اسبة ذلؾ ظاىرةكما انزؿ الييـ . كمنبما انزؿ اليو 
الكافريف فقاؿ جؿ جاللو  ػػ ذكر رب العالميف في بدلء السكرة كخاتمتيا عاقبةِ 
كا الًَّذيفى  ًإفَّ )) في البدء كقاؿ تعالى  [ْ: عمراف آؿ] ((شىًديده  عىذىابه  لىييـٍ  المَّوً  ًبآيىاتً  كىفىري
كا الًَّذيفى  تىقىمُّبي  يىغيرَّنَّؾى  الى )) (ِِ)في الختاـ دً  ًفي كىفىري  . [ُٔٗ: عمراف آؿ] ((اٍلًبالى
السكرة كذكر دعائيـ " ... كما  العالميف " اكلي االلباب " في بدءػػػ ذكر رب ّ 

" ... آليات الكلي  (ِّ)يذكر اال اكلكا االلباب " ككذلؾ ذكرىـ في اكاخر السكرة
 ".االلباب
 . ( ِْ)كالختاـ رب العالميف " اآلخرة " في البدء ػػ ذكرْ 
كلـ يتعرض برىاف الديف البقاعي لكجكه التناسب التي ذكرىا السامرائي اذ انو ػػػ  

ا ككذا لمناسبة خاتمة كما ذكرنا ػػػػ كجو عنايتو لمكقكؼ عمى مناسبة اآليات لبعضي
، اما السيكطي فقد كجدنا السامرائي يتكاءـ معو في الكجو  (ِٓ)التي تمييا السكرة لبدء

التناسب التي ذكرىا كتفارقا فيما سكل ذلؾ اذ اف السيكطي ذكر كجيا  االكؿ مف كجكه
 ال يخمؼ الميعاد " بػػ " اف اهلل رائي كىك اف السكرة الكريمة ابتدئتلـ يذكره السام
 . [ُْٗ: عمراف آؿ] ((اٍلًميعىادى  تيٍخًمؼي  الى  ًإنَّؾى )) (ِٔ)كختمت بقكلو
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لمسامرائي لـ يتطرؽ الييما السيكطي مع ما في حيف اف الكجييف الثاني كالثالث  
 فييما مف مناسبة ظاىرة لمعياف .

كعند امعاف النظر في كتب التفسير كجدنا حديثا لمسكرة الكريمة في مبتدئيا عف  
صدؽ نزكؿ القرآف الكريـ كتصديقو لمكتب السماكية السابقة لو ثـ تحدثت السكرة 

كفي خكاتيـ السكرة قاؿ رب العالميف  المباركة عف صدؽ التكراة كصدؽ االنجيؿ ،
فَّ )) ا ًبالمَّوً  ييٍؤًمفي  لىمىفٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىاً  مى ا ًإلىٍيكيـٍ  أيٍنًزؿى  كى مى : عمراف آؿ] ((ًإلىٍيًيـٍ  أيٍنًزؿى  كى

يقكؿ المفسركف " ما انزؿ اليكـ " يعني القرآف الكريـ " كما انزؿ الييـ " يعني  [ُٗٗ
، كالناظر بعمؽ في النصيف المذيف ذكرا ، لمتناسب بيف المفتتح  (ِٕ)التكراة كاالنحيؿ

ال يقـك عمى التماثؿ التطابقي انما يقـك عمى التماثؿ التكاممي كالخاتمة اف ىذا التناسب 
منيما مكمؿ لآلخر فاالفتتاح بيف صدؽ الكتب السماكية كاف مصدرىا ىك  ام كؿ

لميف تبارؾ كتعالى كلذلؾ التكذيب بيا الخالؽ عزكجؿ كاف ىذه كميا آيات رب العا
يترتب عميو العذاب االليـ ، كلذا في الخكاتيـ عاد النص الشريؼ الى ذكر تمؾ الكتب 

 نىزَّؿى لكنو بيف ما يترتب عمى التصديؽ بيا كميا مف السعادة المطمقة ، فقاؿ تعالى : ))
مىٍيؾى  ؽّْ  اٍلًكتىابى  عى دّْقنا ًباٍلحى ؿى  يىدىٍيوً  بىٍيفى  ًلمىا ميصى ٍنًجيؿى  التٍَّكرىاةى  كىأىٍنزى ثـ  [ّ: عمراف آؿ] ((كىاٍْلً

ا ًبالمَّوً  ييٍؤًمفي في الخكاتـ قاؿ تعالى : )) مى ا ًإلىٍيكيـٍ  أيٍنًزؿى  كى مى : عمراف آؿ] ((ًإلىٍيًيـٍ  أيٍنًزؿى  كى
ُٗٗ] . 

ا...ككذا الحاؿ مع قكلو تعالى : ))  مى  [ٕ: عمراف آؿ] ((اأٍلىٍلبىابً  أيكليك ًإالَّ  يىذَّكَّري  كى
في مفتتح السكرة كالتي سيقت ثناء عمى الراسخيف في العمـ الىتدائيـ الى صحيح العمـ 

ٍمؽً  ًفي ًإفَّ  ، كذكرىـ في خكاتيـ السكرة )) اكىاتً  خى ؼً  كىاأٍلىٍرضً  السَّمى  كىالنَّيىارً  المٍَّيؿً  كىاٍخًتالى
يىاتو  ميف كالفيـ آليات رب العالفخصيـ بالذكر  [َُٗ: افعمر  آؿ] ((اأٍلىٍلبىابً  أًليكًلي آلى

المفتتح كالخاتمة اذ جعؿ الرياسة منيما " الكلي  الككنية كبذلؾ تناسب ظاىر بيف
 . (ِٖ)االلباب " كىـ اىؿ العقكؿ الكاممة الف لب الشيء خالصتو



9 
 

 د ـــ سورة النساء :
 كخاتمتيا :ذكر السامرائي كجييف لمتناسب بيف مفتتح سكرة النساء  
ػػػ انيا بدأت بذكر خمؽ االنساف كبث ذريتو في االرض ... ثـ ختمت بذكر ُ 

 . (ِٗ)في آية الكاللة عقب ىالكو مف دكف
الجديد مف اليتامى مف انصبتيـ مف  الجيؿ  ػػػ اف السكرة ابتدأت بايتاء االمكاؿِ 

 . (َّ)الميراث كختمت بتقسيـ تركات مف كدع الحياة
ء السكرة الكريمة مع خاتمتيا المكضكعية ذكر البقاعي تناسبا لبدفي الكتب  

ًميـه  شىٍيءو  ًبكيؿّْ  كىالمَّوي فقكلو تعالى في الختاـ )) فيو احاطة العمـ  [ُٕٔ: النساء] (( عى
ـي  اتَّقيكا النَّاسي  أىيُّيىا يىاكقكلو تعالى )) ، كتمامو بَّكي ـٍ  الًَّذم رى مىقىكي  ...((كىاًحدىةو  نىٍفسو  ًمفٍ  خى

فيو تماـ القدرة كلذا كما يقكؿ البقاعي كاف اخرىا دليال عمى اكليا ألف تماـ  [ُ: النساء]
كما اسمفنا . كقد ذكر السامرائي ذلؾ لكنو مف كجو آخر ( ُّ)العمـ مستمـز لشمكؿ القدرة 

 ثـ ىالكو دكف عقب في الخاتمة . ، فذكر الخمؽ في البدء
كره السامرائي فذكر ػػػػ ام السيكطي ػػػػ اف كاالمر عند السيكطي مقارب لما ذ 

السكرة الكريمة افتتحت بذكر الخمؽ كالكالدة كختمت باحكاـ الكفاة ، كختمت بآيات 
، كبذلؾ نجد التطابؽ قائما في اكثر جكانبو بيف ما ( ِّ)المكاريث كالكاللة كقسمت بذلؾ

دأت بو السكرة الكريمة عمى ما ابتذكره السيكطي كما ذكره السامرائي ، فيما متفقاف 
كمتفقاف ايضا فيما ختمت بو اال انيما قرءا الكاللة كؿ بما يرل فالسامرائي اسماىا 

 ىالؾ االنساف دكف عقب كالسيكطي اسماىا احكاـ الكفاة كالمضمكف كاحد .
في الحديث عف القدرة  كعند النظر في بدء السكرة الكريمة نجد اف النص صريح 

ا اف تخشى كتطاع كالنعمة الباىرة التي تكجب طاعة مكلييا مف القاىرة التي مف حقي
خالؿ حديث عف خمؽ االنساف كبثو في االرض فذكر النفس الكاحدة " آدـ عميو السالـ 
" ثـ زكجة آدـ مف ضمعو ثـ بث ام نشر ذريتيما ػػػ كىذا ما ذكره السامرائي في كجو 
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ة التي تحدثت عف ىالؾ اك كفاة االنساف التناسب االكؿ ػػػ كفي خكاتيـ السكرة آية الكالل
كىذا مناسب ( ّّ)دكف اف يككف لو اصؿ كارث اك فرع كارث كتقسيـ ما تركو مف تركة

الناظر لما ابتدأت بو السكرة الكريمة ، كقد ذكر محمد محمد ابك زىرة مف ام كجو يقرأه 
كالختاـ فيو اف سكرة النساء ابتدأت ببياف احكاـ االسرة  اجماال لمتناسب بيف البدأ

 . (ّْ)كختمت كما بدأت ببياف احكاـ لالسرة ايضا
كمف الجدير بالذكر اف ما ذكره السامرائي فيو التفاتة لمتكائـ كالتناسب بيف  

المفتتح كالخاتمة عمى غير ما ذكره آخركف ذلؾ اف السامرائي استطاع اف يشير الى 
 تناسب عاؿ فمـ يتكقؼ عند قضية بدء خمؽ االنساف كذريتو في البدءك  كجو ترابط

آدـ " عميو  كىالكو في الخاتمة انما فيما ذكره اشارة الى اف الخمؽ بدأ مف العدـ فخمؽ
ك اـ فخمؽ لكحده اكؿ االمر ثـ عمى التراخي خمؽ منو حكاء السالـ " مف غير اب 

لكاللة التي تحدثت ػػػ كما ذكر السامرائي ػػػػ كمنيما ذريتيما ، كفي خاتمة السكرة آية ا
تقصي االصؿ الكارث كالفرع عف ىالؾ لالنساف دكف اف يككف لو عقب كارث كالكاللة 

 خمؽ االنساف ليككف التناسب باىرا كظاىرا . كىكذا بدء الكارث
ىذا كما ذكر السامرائي في الكجو الثاني مف كجكه التناسب بيف مفتتح النساء  
 كالمنا . غيب عف التفاسير كىذا مقيد في بدءيا التفاتة تكاد تكخكاتيم

 
 ه ـــ سورة المائدة :

عمى ثالثة كجكه لمتناسب بيف مفتتح سكرة المائدة كخكاتيميا  كقؼ السامرائي 
 : (ّٓ)نجمميا عمى النحك اآلتي

، كختمت بذكر  يا االيفاء بالعقكد كما يتعمؽ باالطعمةػػػ ذكر تعالى في بدئُ 
 المائدة التي انزلت مف السماء .
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يا الكفاء بالعقكد ... كذكر تعالى في خكاتيميا ما اخذه ػػػ ذكر تعالى في بدئِ 
 اال يعبدكا اال اهلل فترككا الكفاء بالعيد .عيسى عميو السالـ عمى بني اسرائيؿ 

 اٍليىٍكـى ـك عرفة ))ػػػ ذكر تعالى في اكائؿ السكرة ما نزؿ مف القرآف الكريـ في يّ 
ـٍ  كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكيـٍ  لىكيـٍ  أىٍكمىٍمتي  مىٍيكي ـي  كىرىًضيتي  ًنٍعمىًتي عى ـى  لىكي ٍسالى   [ّ: المائدة] (( ًديننا اٍْلً

عيد لممسمميف ، كذكر تعالى في آخر السكرة اف المائدة تككف ليـ عيدا  هكعرفة كما بعد
 الكليـ كآخرىـ كىذا مف لطيؼ المناسبات .

لمتناسب مفاده اف الكفاء بالعيد الذم اختتمت بو السكرة  اكقد ذكر البقاعي كجي 
 يىٍنفىعي  يىٍكـي  ىىذىا))الكريمة جاء آخر السكرة مقدما ليـ المكرمة بصدقيـ كرضائيـ 

اًدًقيفى  كبيف تعالى اف  ، كليس اصدؽ مف الكفاء بالعيد [ُُٗ: المائدة] ((ًصٍدقيييـٍ  الصَّ
كفاء بالعيد شكرا عمى ما احؿ ليـ في دنياىـ اخذ يغبطيـ بو فقاؿ ما امركا بو مف ال
ـي  اٍلفىٍكزي  ذىًلؾى )) (ّٔ)في آخر السكرة  . [ُُٗ: المائدة] ((اٍلعىًظي

اما السيكطي فقد ذكر كجكىا لمتناسب غير التي ذكرىا السامرائي عدادىا اربعة  
كالشير الحراـ كاليدم كالقالئد كجكه االكؿ : اف السكرة بدأت بتحريـ الصيد في االحراـ 

كختمت بذلؾ ، الثاني : في بدأ السكرة احالؿ بييمة االنعاـ كفي آخرىا النيي عمى مف 
لىقىدٍ حـر فييا مالـ يحرمو اهلل تعالى ، الثالث : في اكليا قاؿ تعالى : )) ذى  كى  ًميثىاؽى  المَّوي  أىخى

ٍذنىا لىقىدٍ كفي آخرىا )) [ُِ: المائدة] ((ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني : المائدة] ((ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًميثىاؽى  أىخى
 اٍبفي  اٍلمىًسيحي  ىيكى  المَّوى  ًإفَّ  قىاليكا الًَّذيفى  كىفىرى  لىقىدٍ ، الرابع : ذكر تعالى في اكليا )) [َٕ
ـى  ٍريى  . (ّٕ)كفي آخرىا مثؿ ذلؾ [ُٕ: المائدة] ((مى

ظرة مخمص متمعنا لو اف كىذا يعني اف كؿ ناظر في النص القرآني الكريـ ن 
 كجو آخر . يقؼ عمى كجكه اخرل كربما مف الكجو نفسو

كعند دراسة ما ذكره السامرائي في ضكء ما ذكره المفسركف مف معاف لنصكص  
 التناسب التي اكردىا تككف الصكرة مماثمة لمعياف .
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في الكجو االكؿ مف كجكه التناسب التي ذكرىا السامرائي قابؿ بيف الكفاء  
كبيف المائدة التي انزلت مف السماء التي ذكرت  عقكد كاالطعمة التي ذكرت في البدءبال

في الخكاتيـ فاف تقابؿ بيف االطعمة كالمائدة ظاىر لمعياف كلكف ماذا يقابؿ الكفاء 
نزكؿ المائدة مف  وبالعقكد كالسامرائي قد نص عمى ذلؾ ام العقكد ، يمكننا القكؿ ان

ًئفَّ  ًمٍنيىا نىٍأكيؿى  أىفٍ  نيًريدي )السماء بقكلو تعالى ) تىٍطمى ـى  قيميكبينىا كى نىٍعمى دىٍقتىنىا قىدٍ  أىفٍ  كى نىكيكفى  صى  كى
مىٍييىا فيجد المتأمؿ ثالثة عقكد مبرمة مع انزاؿ المائدة  [ُُّ: المائدة] ((الشَّاًىًديفى  ًمفى  عى

كؿ الذم ذكره مف السماء كفي ذلؾ مناسبة ظاىرة بيف المفتتح كالخكاتيـ في الكجو اال
 السامرائي  .

كقد قابؿ السامرائي في الكجو الثاني لمتناسب الذم ذكره بيف الكفاء بالعقكد في  
بّْي المَّوى  اٍعبيديكا أىفً  المفتتح كالعيد الذم اخذه عيسى عميو السالـ عمى بني اسرائيؿ ))  رى

ـٍ  بَّكي  (( كلكنيـ نكثكا .[ُُٕ: المائدة] ((كىرى
اف الكفاء بالعقكد معنى شامؿ يتسع لكؿ ما يصدؽ عميو كمف الجدير بالذكر  

كلذلؾ فاف االرجح مف معانيو انو عاـ كلذلؾ نقؿ اآللكسي عف الراغب عنيا ػػػ ام 
العقكد ػػػ باعتبار المعقكد كالعاقد ثالثة اضرب : االكؿ : عقد بيف اهلل تعالى كبيف العبد 

 (ّٖ)نفسو كالثالث : عقد بيف العبد كبيف غيره مف البشر، كالثاني : عقد بيف العبد ك 
 كىذا يعضد اثبات التقابؿ الذم ذكر .

بقي الكجو الثالث مف كجكه التناسب التي ذكرىا السامرائي ففي قكلو اف قكلو  
ـٍ  لىكيـٍ  أىٍكمىٍمتي  اٍليىٍكـى  تعالى : )) ـٍ  كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكي مىٍيكي نزلت في عرفة  [ّ: المائدة] ((ًنٍعمىًتي عى

كما بعده عيد لممسمميف فذلؾ مشيكد انيا نزلت يـك الجمعة بعد العصر في حجة 
( ّٗ)بعرفات عمى ناقتو العصباء كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاقؼالكداع سنة عشر 

اؿ المائدة عمى قكؿ السامرائي انو تعالى ذكر اف انز ىك العيد االكبر لممسمميف ، ك  اذف
 . اف تككف عيدا الكليـ كآخرىـ ، كفي ذلؾ تناسب ظاىر تصدؽ طمبكا الحكارييف لما 
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 أــــ سورة االنعام :
استطاع السامرائي اف يقؼ عمى ثالثة كجكه لمتناسب بيف مفتتح االنعاـ  
 : (َْ)ميا ىييكخكات

ٍيرى  ؿٍ ػػػ اف السكرة الكريمة بدأت بالحمد كختمت بقكلو تعالى : ))قُ   أىٍبًغي المَّوً  أىغى
بِّا مىٍييىا ًإالَّ  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍكًسبي  كىالى  شىٍيءو  كيؿّْ  رىبُّ  كىىيكى  رى  ًإلىى ثيَـّ  أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىالى  عى
ـٍ  بّْكي ٍرًجعيكيـٍ  رى ـٍ  مى ا فىيينىبّْئيكي  . [ُْٔ: األنعاـ] ((تىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كيٍنتيـٍ  ًبمى

كفركا بربيـ يعدلكف ، كاما ىك فال يعدؿ بربو ػػػ ذكر في بداية السكرة اف الذيف ِ 
بِّا أىٍبًغي المَّوً  أىغىٍيرى  ؿٍ شيئا ))ق مىٍييىا ًإالَّ  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍكًسبي  كىالى  شىٍيءو  كيؿّْ  رىبُّ  كىىيكى  رى  تىًزري  كىالى  عى

ـٍ  ًإلىى ثيَـّ  أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  بّْكي ٍرًجعيكيـٍ  رى ـٍ  مى ا فىيينىبّْئيكي   [ُْٔ: األنعاـ] ((تىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كيٍنتيـٍ  ًبمى
مىؽى ػػػ ذكر تعالى في بداية السكرة انو ))ّ  اكىاتً  خى  [ُ: األنعاـ] ((كىاأٍلىٍرضى  السَّمى

 . [ُْٔ: األنعاـ] ((شىٍيءو  كيؿّْ  رىبُّ ميا ))يكقاؿ في خكات
 الًَّذم كى كىىي ذكر البقاعي اف السكرة ختمت بما ابتدأت بو كذلؾ اف قكلو تعالى )) 
ـٍ  عىمىكي ًئؼى  جى الى  ىيكى )) :قكلو تعالى نتيجة لفي الخكاتيـ ىك  [ُٓٔ: األنعاـ] ((اأٍلىٍرضً  خى
مىقىكيـٍ  الًَّذم انما كرد  في المفتتح كذلؾ لـ يرد عند السامرائي [ِ: األنعاـ] ((ًطيفو  ًمفٍ  خى

انو رب كؿ يجة حتمية نظيره في الكجو الثالث اذ اف خمقو تعالى لمسماكات كاالرض نت
ٍيرى  قيؿٍ ، ككذلؾ قكلو تعالى في الخكاتيـ )) شيء بِّا أىٍبًغي المَّوً  أىغى  (( شىٍيءو  كيؿّْ  رىبُّ  كىىيكى  رى

مىؽى )) (ُْ)ىك معنى قكلو تعالى في المفتتح [ُْٔ: األنعاـ] عىؿى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى  كىجى
فيو السامرائي كالبقاعي مف كجو كىك  كىذا المعنى التقى [ُ: األنعاـ] ((كىالنُّكرى  الظُّميمىاتً 

مىؽى اف المفتتح قكلو تعالى )) عىؿى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى  [ُ: األنعاـ] ((كىالنُّكرى  الظُّميمىاتً  كىجى
ا غير التي ذكرىا البقاعي ، كالذم يبدك  تو في الخاتمةاال اف السامرائي يرل مناسب
 في تعدد التناسب لآلية الكاحدة في المفتتح آيات عديدةيلمباحث اف ال مانع اف 

  .الخكاتيـ
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مف لمتناسب الخاتمة كاحدة كمناسبتيا ىذا كما ذكره في الكجييف االكلييف  
 كذلؾ ظاىر لمف ينظر في اعاله .المفتتح متعددة 

غير ذلؾ مف المناسبات مما كرد عند فقد ذكر اما السيكطي في المراصد  
 . (ِْ)مرائيقاعي كالسابال

كقد كجدنا ما ذكره السامرائي مف مناسبات مقررا لدينا في مكاضع اخرل اذ قد  
تككف اآلية في الخكاتيـ مناسبة لعديد مف اآليات في المفتتح كما ىك الحاؿ في 

 الكجييف االكؿ كالثاني المذيف ذكرىما السامرائي .
رب العالميف لنفسو كذلؾ اخبار  بدأت السكرة بالحمد كىي ثناء مف العبد يرضاه 

كىذا مناسب ػػػ  (ّْ)منو تعالى انو حقيؽ بالحمد كانو المستحؽ لو عمى نعمو الجساـ ىذه
ٍيرى  قيؿٍ كما ذكر السامرائي ػػػػ لمخكاتيـ في قكلو تعالى )) بِّا أىٍبًغي المَّوً  أىغى  كيؿّْ  رىبُّ  كىىيكى  رى

مىٍييىا ًإالَّ  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍكًسبي  كىالى  شىٍيءو  ـٍ  ًإلىى ثيَـّ  أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىالى  عى بّْكي  مىٍرًجعيكيـٍ  رى
ـٍ  ا فىيينىبّْئيكي اذ مف لكاـز الحمد اف تفرده بااللكىية  [ُْٔ: األنعاـ] (( تىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كيٍنتيـٍ  ًبمى

بيف الحمد  كالربكبية فال تناسب بيف الحمد كاالشراؾ انما التناسب الظاىر كالباطف
 كتكحيده جؿ كعال .

 
 ز ــ سورة االعراف :

 :( ْْ)بيف السامرائي كجييف لمتناسب بيف مفتتح سكرة االعراؼ كخكاتيميا  
 [ِ: األعراؼ] ((ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  ًكتىابه قاؿ تعالى: )) ػػػ اف السكرة ابتدأت بالكتابُ 

ذىا)) كختمت بالكتاب قاؿ تعالى :  لىعىمَّكيـٍ  كىأىٍنًصتيكا لىوي  فىاٍستىًمعيكا اٍلقيٍرآفي  قيًرئى  كىاً 
ميكفى   . [َِْ: األعراؼ]((تيٍرحى
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ا اتًَّبعيكاػػػ ابتدأت السكرة باالمر باتباع ما انزؿ اليو ))ِ  ـٍ  أيٍنًزؿى  مى بّْكيـٍ  ًمفٍ  ًإلىٍيكي  (( رى
ا قيؿٍ ))ذلؾ االمر  كختمت بطاعة [ّ: األعراؼ] ا أىتًَّبعي  ًإنَّمى : األعراؼ] ((ًإلىيَّ  ييكحىى مى

َِّ] . 
كقد ذكر البقاعي مناسبة لطيفة مماثمة لمكجو الثاني الذم ذكره السامرائي  في  

في قكلو تعالى )) قؿ انما  سكرة االعراؼ كذلؾ اف آخر السكرة في االمر باتباع القرآف
انزؿ كتاب )) (ْٓ)الذم نص عمى انو راجع الى اكؿ السكرة  اتبع ما يكحى الي ((

 ..(( كىكقريب مما قالو السامرائي في الكجو الثاني .اليؾ
احدىا كافقو السامرائي في  (ْٔ)اما السيكطي فقد ذكر خمسة كجكه لمتناسب 

عز كجؿ )) اتبعكا ما انزؿ  كذلؾ اف االمر باالتباع في قكلوالكجو الثاني مما ذكر 
اليكـ مف ربكـ (( ختمت السكرة باالمتثاؿ كالطاعة بقكلو تعالى )) قؿ انما اتبع ما 

لـ يتطرؽ اليو السامرائي ، كسنغض الطرؼ عنيا الننا في  يكحى الي (( ، كما سكاىا
اطة سبيؿ مناقشة ما يذكره السامرائي مع انيا كجكه لمتناسب ظاىرة كلكف يبدكا اف االح

السامرائي لـ يرد بكؿ كجكه التناسب ليس بالييف كليذا الكجو االكؿ لمتناسب الذم ذكره 
 كثرة الكجكه لديو . عند السيكطي عمى

 يىكيفٍ  فىالى  ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  ًكتىابه  كالمفسركف عمى اف لفظ الكتاب في بداية السكرة )) 
ٍدًرؾى  ًفي رىجه  صى ًذٍكرىل ًبوً  ًلتيٍنًذرى  ًمٍنوي  حى ىك القرآف الكريـ كذكر  [ِ: األعراؼ] ((ًلٍمميٍؤًمًنيفى  كى

 (ْٕ)في الخكاتيـ كجكب االستماع كاالنصات ليذا الكتاب كيترتب عمى ذلؾ لكازميما
ا اتًَّبعيكاكقد ذكر اآللكسي اف االسـ المكصكؿ في قكلو تعالى )). بّْكيـٍ  ًمفٍ  ًإلىٍيكيـٍ  أيٍنًزؿى  مى  رى
ا قىًميالن  أىٍكًليىاءى  ديكًنوً  ًمفٍ  تىتًَّبعيكا كىالى  كفى  مى يراد بو الكتاب المنزؿ عمى  [ّ: األعراؼ] ((تىذىكَّري

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك القرآف الكريـ ككذا االسـ المكصكؿ في قكلو تعالى 
ا قيؿٍ في الخكاتيـ )) ا أىتًَّبعي  ًإنَّمى ى مى قرآف الكريـ مراد بو ال [َِّ: األعراؼ] ((ًإلىيَّ  ييكحى
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ذىاكالسياؽ كاضح الداللة عمى ذلؾ قاؿ تعالى ))  ((اٍجتىبىٍيتىيىا لىٍكالى  قىاليكا ًبآيىةو  تىٍأًتًيـٍ  لىـٍ  كىاً 
 . (ْٖ)تيا مف عند نفسؾ افتراء ام ىال جمعتيا كلفق [َِّ: األعراؼ]
 

 ج ـــ سورة االنفال : 
 استخمص السامرائي كجييف لمتناسب بيف مفتتح سكرة االنفاؿ كخكاتيميا ىما :  
ػػ اف السكرة الكريمة بدأت بذكر االنفاؿ كمعركة بدر الكبرل قاؿ تعالى : ُ 

ٍـ بىيٍ  ذىاتى  كىأىٍصًمحيكا المَّوى  فىاتَّقيكا كىالرَّسيكؿً  ًلمَّوً  اأٍلىٍنفىاؿي  قيؿً  اأٍلىٍنفىاؿً  عىفً  يىٍسأىليكنىؾى ))  كىأىًطيعيكا ًنكي
 كىمىاكقاؿ تعالى في ذكر معركة بدر )) [ُ: األنفاؿ] ((ميٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  كىرىسيكلىوي  المَّوى 

ؾى  بُّؾى  أىٍخرىجى ؽّْ  بىٍيًتؾى  ًمفٍ  رى فَّ  ًباٍلحى كختمت  [ٓ: األنفاؿ] ((لىكىاًرىيكفى  اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  فىًريقنا كىاً 
ة بدر كآثارىا في الغنائـ كاالسرل ، اما الغنائـ فقكؿ اهلل السكرة الكريمة بذكر معرك

ًنٍمتيـٍ  ًممَّا فىكيميكاتعالى : )) الن  غى الى ، كاما االسرل فقكلو تعالى :  [ٗٔ: األنفاؿ] (( طىيّْبنا حى
ٍيرنا قيميكًبكيـٍ  ًفي المَّوي  يىٍعمىـً  ًإفٍ  اأٍلىٍسرىل ًمفى  أىٍيًديكيـٍ  ًفي ًلمىفٍ  قيؿٍ  النًَّبيُّ  أىيُّيىا يىا)) ٍيرنا ييٍؤًتكيـٍ  خى  خى
يىٍغًفٍر  ًمٍنكيـٍ  أيًخذى  ًممَّا ـٍ  كى ، كيدخؿ في ذلؾ الجياد  [َٕ: األنفاؿ] ((رىًحيـه  غىفيكره  كىالمَّوي  لىكي

نيكا كىالًَّذيفى قاؿ تعالى : )) (ْٗ)الذم ختمت بو السكرة الكريمة كا بىٍعدي  ًمفٍ  آمى ري اىىديكا كىىىاجى  كىجى
ـٍ  فىأيكلىًئؾى  مىعىكيـٍ  اـً  كىأيكليك ًمٍنكي ييـٍ  اأٍلىٍرحى  شىٍيءو  ًبكيؿّْ  المَّوى  ًإفَّ  المَّوً  ًكتىابً  ًفي ًببىٍعضو  أىٍكلىى بىٍعضي
ًميـه   . [ٕٓ: األنفاؿ] ((عى

ػػ اف مفتتح السكرة الكريمة اشتمؿ عمى ذكر المؤمنيف حقا مف الذاكريف اهلل ِ 
ا تعالى : ))تعالى كالمقيميف الصالة كالمنفقيف قاؿ   المَّوي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذيفى  اٍلميٍؤًمنيكفى  ًإنَّمى

ذىا قيميكبيييـٍ  كىًجمىتٍ  مىٍيًيـٍ  تيًميىتٍ  كىاً  اننا زىادىٍتييـٍ  آيىاتيوي  عى مىى ًإيمى بًّْيـٍ  كىعى كَّميكفى  رى  ييًقيميكفى  الًَّذيفى ( ِ) يىتىكى
ةى  ًممَّا الصَّالى ٍقنىاىيـٍ  كى زى ـي  أيكلىًئؾى ( ّ) ييٍنًفقيكفى  رى قِّا اٍلميٍؤًمنيكفى  ىي اته  لىييـٍ  حى بًّْيـٍ  ًعٍندى  دىرىجى ٍغًفرىةه  رى مى  كى
ًرٍزؽه  كذكر تعالى في آخر السكرة المؤمنيف كالمياجريف  [ْ - ِ: األنفاؿ] ((كىًريـه  كى

 آمىنيكا كىالًَّذيفى )) (َٓ)كالمجاىديف في سبيؿ اهلل كالذيف آكك كنصركا كقاؿ فييـ ايضا
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ري  اىىديكا كاكىىىاجى ٍكا كىالًَّذيفى  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي كىجى كا آكى ري نىصى ـي  أيكلىًئؾى  كى قِّا اٍلميٍؤًمنيكفى  ىي : األنفاؿ] ((حى
 فذكرىـ بصفاتيـ في حالتي السمـ كالحرب . [ْٕ

كمف الجدير بالذكر اف برىاف الديف البقاعي ذكر ما فصمو السامرائي مجمال اال  
ما يتعمؽ بمعركة بدر الكبرل فبيف انو ) انطبؽ آخر السكرة باالعراض عف انو لـ يذكر 

الدنيا كاصالح ذات البيف كبياف المؤمنيف حقا كتقميد العميـ في جميع االعماؿ مف غير 
 . (ُٓ)اعتراض عمى اكليا (

اما السيكطي فقد كافقو السامرائي في الكجو الثاني مف كجكه التناسب آنفة الذكر  
 . (ِٓ)خير كاف تفصيمو اكثر كضكحااال اف ا
كنمفت النظر الى اف ما ذكره السامرائي مف كجيي التناسب ظاىراف كالمفسركف  

في كشؼ المعاني لـ يذىبكا بعيدا كاف لـ يتحدثكا عف مفتتح كخكاتيـ اال اف تناسب 
ضمنا بذلؾ التناسب الذم صرح بو السامرائي فالسكرة  مكجبة المعاني التي ذكركىا

بؿ ىي مسماة بذلؾ كمعرجة في ريمة مفتتحة بذكر " االنفاؿ " كما يتعمؽ بالغنائـ الك
اجمى صكرىا عمى معركة بدر كجزء مف مالمحيا ، كقبؿ ذلؾ مبينة لجزء مف صفات 

كىذا كمو منصكص عميو بال تأكيؿ ، كما يقابمو في الخكاتيـ ظاىر المؤمنيف " حقا " 
 . (ّٓ)التناسب كبال تأكيؿ ايضا

 
 ط ـــ سورة التوبة : 

كالختاـ في السكرة الكريمة عمى النحك  كقؼ السامرائي عمى مناسبتيف لمبدء 
 :(ْٓ)اآلتي

 الًَّذيفى  ًإلىى كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  بىرىاءىةه ػػػػ افتتح السكرة بالبراءة مف المشركيف ))ُ 
اىىٍدتيـٍ  مىخى  ذىاثـ االذف بالقتاؿ ))فا [ُ: التكبة] ((اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  عى ـي  اأٍلىٍشييري  اٍنسى  فىاٍقتيميكا اٍلحيري

ٍيثي  اٍلميٍشًرًكيفى  ٍدتيميكىيـٍ  حى  أىيُّيىا يىاثـ الخكاتيـ باالمر بقتاؿ المشركيف )) [ٓ: التكبة] ((كىجى
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ٍليىًجديكا اٍلكيفَّارً  ًمفى  يىميكنىكيـٍ  الًَّذيفى  قىاًتميكا آمىنيكا الًَّذيفى   مىعى  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا ًغٍمظىةن  ـٍ ًفيكي  كى
 . [ُِّ: التكبة] ((اٍلميتًَّقيفى 
بالمتكليف عف ديف اهلل كاستكجبكا القتاؿ مف المعاىديف ػػػ بدأت السكرة الكريمة ِ 

اىىٍدتيـٍ  الًَّذيفى  ًإلىى كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  بىرىاءىةه مف المشركيف قاؿ تعالى : ))  ((اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  عى
كختمت السكرة الكريمة بما يناسب ذلؾ في ذكر مف تكلى عف ديف اهلل  [ُ: التكبة]

لٍَّكا فىًإفٍ تعالى عمى العمكـ ، قاؿ تعالى : )) ٍسًبيى  فىقيؿٍ  تىكى مىٍيوً  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  المَّوي  حى  عى
كٍَّمتي   . [ُِٗ: التكبة](( اٍلعىًظيـً  اٍلعىٍرشً  رىبُّ  كىىيكى  تىكى
 كىىيكىرىبُّ  كقد سكغ البقاعي اختاـ السكرة بػػ ) العظمة ( مف قكلو تعالى : )) 
الذم جاءت عميو السكرة يستمـز ذلؾ اذ فيو  اف السياؽ [ُِٗ: التكبة](( اٍلعىًظيـً  اٍلعىٍرشً 

كىذا لـ يذكره  (ٓٓ)لالبرار كالكفاية كالكبرياء بالبراءة مف الكفارالقير ػػػ ام السياؽ ػػػػ 
 السامرائي .

في المراصد فقد ذكر كجيا كاحدا لمتناسب خاتمتو كافقيا  اما السيكطي 
السامرائي في الكجو الثاني الذم ذكره اال اف ما يناسبيا مف المفتتح غير ذلؾ ، 

فٍ فالمفتتح قكلو تعالى : )) لٍَّيتيـٍ  كىاً  ـٍ  فىاٍعمىميكا تىكى ففي  [ّ: التكبة] ((وً المَّ  ميٍعًجًزم غىٍيري  أىنَّكي
 (ٔٓ)، ثـ ختمت السكرة بما يناسب ذلؾ بقكلو تعالىالنص الكريـ تحذير مف التكلي 

لٍَّكا فىًإفٍ )) ٍسًبيى  فىقيؿٍ  تىكى مىٍيوً  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  المَّوي  حى كٍَّمتي  عى  ((اٍلعىًظيـً  اٍلعىٍرشً  رىبُّ  كىىيكى  تىكى
 . [ُِٗ: التكبة]

استكفى اكجو التناسب جميعيا الف ذلؾ كلسنا في سبيؿ القكؿ اف السامرائي  
يتبايف مف ناظر في النص الكريـ الى آخر ككذا اننا ال نريد اف نستقصي كؿ كجكه 

كلكننا نجتيد في بياف مدل المناسبة التي كقؼ التناسب الحاصمة بيف المفتتح كالخكاتيـ 
 عمييا السامرائي .
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عاما ػػػ كما يقكؿ المفسركف ػػػ في قتاؿ المشركيف في مبتدأ السكرة كقد جاء االمر  
اال ما خصصتو النصكص كسبقو البراءة مف المشركيف بما يصدؽ عميو المفظ الكريمة 

عمى كيفيتو فناسب ذلؾ اف تختـ السكرة الكريمة باالمر بقتاليـ ايضا لكنو مشتمؿ 
الى غيرىا كفي ذلؾ  القريبة حتى اذا ما استقرت تحكلكا كالتدرج فيو ام البدأ بالبمداف

 .( ٕٓ)ظاىر تناسب
 

 الخاتمة
اف استيفاء التناسب بيف مفتتح السكرة كخكاتيميا امر بو حاجة الى مكسكعة  

يكد السامرائي في ىذا المجاؿ في عممية شاممة كفي حدكد بحثنا استطعنا اف نبرز ج
 ايدينا عمى النتائج اآلتية:  ضمنجزئية معينة لنضع

 ػػػ قمة المصنفات في ىذا الجانب الى حد كبير .ُ 
ػػػ تعدد كجكه التناسب بيف المفتتح كالخكاتيـ لمسكرة الكاحدة الى حد امكانية ِ 

 الكقكؼ عمى عديد مف تمؾ الكجكه بحسب ما يتراءل لمناظر .
لمتناسب كبيف ما ذكره كجكه ػػػ كجدنا تماثال بيف ما يذكره السامرائي مف ّ 
 .السابقكف
ػػػ انفرد السامرائي ببعض كجكه التناسب التي لـ يمتؼ الييا سابقكه كغض ْ 

 الطرؼ عف كجكه اشار الييا السابقكف .
ػػػ ما ذكرناه مف كجكه يستطيع القارئ اف يستدؿ عمى صحتيا مف خالؿ النظر ٓ 

 في مضمكف البحث .
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Abstract 

       This study examines an important aspect of the Quranic 
texts as it is an integral unit of interrelated topics according to its 
merits. We have chosen the book of proportionality between the 
Surat in the opening and concluding sentences of Dr. Fadel Al-
Samarrai, which includes two main sections, one for the 
proportion between the opening of the Sura and the second and 
the second for the proportion between the conclusion of the Sura 
and the opening, And the subject matter we have shortened it to 
the study of proportionality between the opening and the 
conclusion in part of it also to be the title of our research (efforts 
of Dr. Fadhil al-Samarrai in proving the proportion between the 
opening and the conclusion in the sura through his book the 
proportion between the fence in the open and Khu Atim from 
Surat Al-Fatihah to Surat Al-Tawba (Analytical Critical Analysis) 
to shed light on Samurai's views and choices and his predictions 
in this subject. We can review the most famous works in this 
subject and the concept of proportionality in Samarrai, based on 
an analytical reading of Samarrai's views. The interpretation of 
the interpreters and the most correct and the closest to the right. 
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 الهوامش
 . ِٓٔ/ْتاج العركس ينظر :  (ُ)
االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ك  ،  ّٕػػػػّٔ/ُالبرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي ينظر : (ِ)
 . َّٕػػػػّٗٔ/ّ
 . ٕينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /  (ّ)
 . ٕ/المصدر نفسو ينظر :  (ْ)
 . ٕ: المصدر نفسو /ينظر (ٓ)

 . ٕينظر : المصدر نفسو /  (ٔ)
الكتاب يقع في جزء كاحد بتحقيؽ : محمد شعباف ، دار النشر : كزارة االكقاؼ كالشؤكف  (ٕ)

 ـ . َُٗٗق ػػػػ َُُْاالسالمية ، المغرب ، 
 . ٖٓػػػػّٓ/ُينظر : البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي  (ٖ)
 . ّٖٗػػػػّٗٔ/ّينظر : االتقاف لمسيكطي  (ٗ)
 . ُُلمسامرائي / ينظر : التناسب بيف السكر ( َُ)
  . ْٓ( ينظر : مراصد المطالع لمسيكطي / ُُ)
 . َٔػػػػٓٓ/ُ( ينظر : الكشاؼ ُِ)
 . ِٓػػػَِ/ُ( ينظر : نظـ الدرر لمبقاعي ُّ)
، كالمحرر الكجيز  َِػػػُٔ/ُ، كتفسير ابي السعكد  ٕٗػػػّٕ/ُ( ينظر : الدر المصكف ُْ)
، كركح المعاني  ُّػػػِٓ/ُكتفسير الشككاني ،  ُِٓػػػُْٓ/ُ، كتفسير القرطبي  ِٕػػػػٗٔ/ُ
 . ُٔٗػػػَُٖ/ُ، كالتحرير كالتنكير  ٗٗػػػَٗ/ُ
 . ُِ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /ُٓ)
 . ُِ( ينظر : المصدر نفسو /ُٔ)
 . ُِ( ينظر : المصدر نفسو / ُٕ)
 . ْٖػػػْٕ( ينظر : مراصد المطالع لمسيكطي /ُٖ)
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، كلطائؼ  ُّٗػػػُٖٗ/ُ، كبحر العمكـ لمسمرقندم  ُْٔػػػُْْ/ٔبياف ( ينظر : جامع الُٗ)
مدارؾ ، ك  ُُٓ/ٕكما بعدىا ، كمفاتيح الغيب  ّٕٓ/ُ، كالكشاؼ  َِِػػػػُِٓ،  ٓٓ/ُاالشارات 

 ، كركح المعاني ُٕٔ/ُ، كالتفسير القيـ  ُّٓ/ُ، كتفسير الخازف  ِّّ/ُالتنزيؿ لمنسفي 
 . ِٓٓ/ُالتفسير  ( ينظر : زاد المسير في عمـَِ)
 . ُّ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /ُِ)
 . ُّ/المصدر نفسو ( ينظر : ِِ)
 . ُْ/المصدر نفسو ( ينظر : ِّ)
 . ُْ( ينظر : المصدر نفسو /ِْ)
 . ْ/ِ( ينظر : نظـ الدرر ِٓ)
 . ْٖ( ينظر : مراصد المطالع /ِٔ)
 ٕٔ/ّ، كركح المعاني  ْٖٖ،  ّْٔ/ُ، كالكشاؼ  ٗٓٓ،  َْٕ/ُ ( ينظر : تفسير البغكمِٕ)
 . ُٖٗ/ْ،  ُْٗ/ّ، كالتحرير كالتنكير  ُْٕ، 
 . ُٔٗ/ْ( ينظر : التحرير كالتنكير ِٖ)
 . ُْ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /ِٗ)
 . ُْ( ينظر : المصدر نفسو /َّ)
 . ّّٖ/ِ( ينظر : نظـ الدرر لمبقاعي ُّ)
  ُِٖ،  ْٗر : مراصد المطالع لمسيكطي /ظ( ينِّ)
 ُٕٔ/ُالتسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم الكمبي ، ك  ُُِ،  ٖٓ/ِ( ينظر : تفسير البيضاكم ّّ)

 . ِّْ،  ُِٔ/ّ، كالبحر المحيط 
 . ُٔٗٗ/ْ( ينظر : زىرة التفاسير ّْ)
 . ُٔػػػُٓ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /ّٓ)
 . ّٗٔ/ٔالدرر ( ينظر : نظـ ّٔ)
 . َٓػػػ ْٗ( ينظر : مراصد المطالع /ّٕ)
 . ِْ/ٔ، كتفسير المراغي  ٓ/ْ، كمحاسف التاكيؿ لمقاسمي  ِِّ/ّركح المعاني ( ينظر : ّٖ)
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، كتفسير العز بف  ِِٓ/ٗ، كجامع البياف لمطبرم  َُٗ/ُ( ينظر : اسباب النزكؿ لمكاحدم ّٗ)
 . َّٕ/ُعبدالسالـ 

 . ُٕػػػػُٔبيف السكر لمسامرائي / ( ينظر : التناسبَْ)
 . ٕٔٓ/ِ( نظـ الدرر لمبقاعيُْ)
 . ُٓػػػَٓ( ينظر : مراصد المطالع لمسيكطي /ِْ)
 . ُّٓ/ِ، كانكار التنزيؿ لمبيضاكم ُِٖٓ/ْ(ينظر : تفسير القرآف العظيـ البف ابي حاتـّْ)
 . ُٕ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي /ْْ)
 . َُٖ/ّالدرر لمبقاعي ( ينظر : نظـ ْٓ)
 . ُٓ( ينظر : مراصد المطالع لمسيكطي /ْٔ)
،  ُّٔ/ْ، كركح المعاني ٔٔٓ،  ّْٔ/ِ، كالمحرر الكجيز َُٖ/ِ( ينظر : تفسير المراغيْٕ)
 . َُْ/ٓك 
 . ُّٗ/ٓ، ك ُّٗ/ْ( ينظر : ركح المعانيْٖ)
 . ُٖػػػػُٕ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي/ْٗ)
 . ُٖالمصدر نفسو /( ينظر : َٓ)
 . ِْٓ/ّ( نظـ الدرر لمبقاعيُٓ)
 . ِٓ( ينظر : مراصد المطالع/ِٓ)
،  ْْٗػػػػْْٕ/ُٓم ، كمفاتيح الغيب لمراز  ِِٕػػػػػػِِٓ،  ُٖٓػػػػػُّٖ/ِ( ينظر : الكشاؼّٓ)

 كما بعدىا ، ِْٓ/ٗ، كالتحرير كالتنكير ُْٔػػػػّٖٔ،  ٖٓٓػػػػػٓٓٓ/ٓ، كالدر المصكف ُٓٓػػػػػػُّٓ
 . ُٗػػػػ ِٖ/َُ
 . ُٗ( ينظر : التناسب بيف السكر لمسامرائي/ْٓ)
 . َْٗ/ّ( ينظر : نظـ الدرر لمبقاعي ٓٓ)
 . ِٓ( ينظر : مراصد المطالع لمسيكطي/ٔٓ)
،  ُٓٓ/َُ، كالتحرير كالتنكير  ِٕٗ،  ِٕ/ٖ( ينظر : الجامع الحكاـ القرآف لمقرطبي ٕٓ)

ُُ/ّٔ . 
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 المصادر والمراجع
 محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف ناصر،  التأكيؿ كأسرار التنزيؿ ػػػػػ أنكار
 إحياء دار،  المرعشمي الرحمف عبد محمد: ، تحقيؽ (ىػٖٓٔ: ت) البيضاكم الشيرازم
 . ىػ ُُْٖ - ُ، ط بيركت – العربي التراث

: ت) السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف القرآف ، عبد عمـك في ػػػػ اْلتقاف
 لمكتاب ،  العامة المصرية إبراىيـ ، الييئة الفضؿ أبك محمد: ، تحقيؽ (ىػُُٗ

 ـ .ُْٕٗ ىػُّْٗ
 كشركاه الحمبي ، مؤسسة .النيسابكرم أحمد بف عمي الحسف ػػػػػ اسباب النزكؿ ، أبك

 كالتكزيع لمنشر
 ي ، دارالحنف الفقيو السمرقندم إبراىيـ بف محمد بف نصر الميث ، أبك العمـك ػػػػ بحر
 مطرجي محمكد.د: بيركت ، تحقيؽ – الفكر دار:  النشر

 حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف التفسير ، أبك في المحيط ػػػػ البحر
 – الفكر جميؿ ، دار محمد صدقي: ، تحقيؽ (ىػْٕٓ: ت) األندلسي الديف أثير

 ىػ .َُِْبيركت ، 
 بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد القرآف ، أبك عمـك في البرىاف ػػػػ

 - ىػ ُّٕٔ ،ُإبراىيـ ، ط الفضؿ أبك محمد: ، تحقيؽ (ىػْٕٗ: ت) الزركشي
 ـ . ُٕٓٗ

 أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد،  القامكس جكاىر مف العركس تاجػػػ ػ
بيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض، ،  المحققيف مف مجمكعة: ، تحقيؽ (ىػَُِٓ: ت) الزَّ

 . اليداية دار
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 بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد أبك،  حاتـ أبي البف العظيـ القرآف تفسير ػػػ
 محمد أسعد: ، تحقيؽ (ىػِّٕ: ت) حاتـ أبي ابف الرازم الحنظمي، التميمي، المنذر
 . ىػ ُُْٗ - ّ، ط السعكدية العربية المممكة - الباز مصطفى نزار مكتبة،  الطيب

 التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر ، محمد  كالتنكير ػػػػ التحرير
 ـ .ُٕٗٗ - تكنس - كالتكزيع لمنشر سحنكف ، دار ( ىػُّّٗ: ت)

 اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد،  القرآف تأكيؿ في البياف ػػػػ جامع
 ،ُالرسالة ، ط شاكر ، مؤسسة محمد أحمد: تحقيؽ،  (ىػَُّ: ت) الطبرم جعفر أبك

 ـ .َََِ - ىػ َُِْ
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ، محمد الكريـ القرآف تفسير ػػػػػ

 (ىػُٕٓ: ت) الجكزية
،  رمضاف إبراىيـ الشيخ بإشراؼ كاْلسالمية العربية كالبحكث الدراسات مكتب: تحقيؽ
 . قَُُْ - ُ،ط بيركت – اليالؿ كمكتبة دار
 كمطبعة مكتبة ، شركة (ىػُُّٕ: ت) المراغي مصطفى بف المراغي ، أحمد تفسير ػػػ

 ـ . ُْٔٗ - ىػ ُّٓٔ ،ُبمصر ، ط كأكالده الحمبي البابى مصطفى
 بف القاسـ أبي بف السالـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد ، أبك  القرآف ػػػػػ تفسير
 عبد الدكتكر: ، تحقيؽ (ىػَٔٔ: ت) العمماء بسمطاف الممقب الدمشقي، السممي الحسف

 ـ .ُٔٗٗ/ ىػُُْٔ ،ُبيركت ، ط – حـز ابف الكىبيى ، دار إبراىيـ بف اهلل
 السعكد الكريـ ، أبك الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد=  السعكد أبي تفسير ػػػػ

 التراث إحياء دار: ، الناشر (ىػِٖٗ: ت) مصطفى بف محمد بف محمد العمادم
 بيركت . – العربي
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 محمد بف عمي الديف عالء ،   التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب المسمى الخازف تفسير ػػػ
 ىػ ُّٗٗ،   لبناف ، بيركت - الفكر دار،  بالخازف الشيير البغدادم إبراىيـ بف
 . ـ ُٕٗٗ/

صالح السامرائي ، دار ابف  ػػػػ التناسب بيف السكر في المفتتح كالخكاتيـ ، د.فاضؿ
 ق .ُِّْ،  ُالجكزم ، ط
 األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد القرآف ، أبك ألحكاـ ػػػػػ الجامع
 البخارم ، دار سمير ىشاـ: ، تحقيؽ ( ىػ ُٕٔ: ت) القرطبي الديف شمس الخزرجي

 ـ . ََِّ/ ىػ ُِّْالسعكدية ، العربية المممكة الرياض، الكتب، عالـ
 بف أحمد الديف، شياب العباس، المكنكف ، أبك الكتاب عمـك في المصكف الدر ػػػػ

 أحمد الدكتكر: ، تحقيؽ (ىػٕٔٓ: ت) الحمبي بالسميف المعركؼ الدائـ عبد بف يكسؼ
 دمشؽ . القمـ، دار: الخراط ، الناشر محمد

 شكرم محمكد المعالي ، أبكالمثاني  كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح ػػػػػ
 التراث إحياء ، دار ( ىػُِّْ: ت) األلكسي الثناء أبي بف محمد بف اهلل عبد بف

 بيركت . – العربي
 محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف التفسير ، جماؿ عمـ في المسير زاد ػػػػ

بيركت  ،  – العربي الكتاب الميدم ، دار الرزاؽ عبد: ، تحقيؽ (ىػٕٗٓ: ت) الجكزم
 ىػ . ُِِْ - ُط
: ت) زىرة بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف التفاسير ، محمد زىرة ػػػػػ

 العربي . الفكر ، دار (ىػُّْٗ
 بف محمكد القاسـ التأكيؿ ، أبك كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ ػػػػ

 الرزاؽ عبد: بيركت ، تحقيؽ – العربي التراث إحياء الخكارزمي ، دار الزمخشرم عمر
 الميدم .



27 
 

،  (ىػْٓٔ: ت) القشيرم الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ ، عبد اْلشارات لطائؼ ػػػػ
 ّمصر ، ط – لمكتاب العامة المصرية البسيكني ، الييئة إبراىيـ: تحقيؽ

: ت) القاسمي الحالؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ التأكيؿ ، محمد محاسف ػػػػ
 - ُبيركت ، ط – العمميو الكتب السكد ، دار عيكف باسؿ محمد: ، تحقيؽ (ىػُِّّ
 . ىػ ُُْٖ

 عطية بف غالب بف الحؽ عبد محمد العزيز ، أبك الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ػػػػ
 عبد: ، تحقيؽ ُـ ، طُّٗٗ ػ ىػُُّْ - لبناف - العممية الكتب األندلسي ، دار

 محمد  الشافي عبد السالـ
 حافظ محمكد بف أحمد بف اهلل عبد البركات ، أبك (التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ ػػػػ

 الكمـ دار،  بديكم عمي يكسؼ: أحاديثو كخرج ، حققو (ىػَُٕ: ت) النسفي الديف
 . ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ،ُ، ط بيركت الطيب،

 القرآف سكر مطالع بيف العالقات في بحث - كالمطالع المقاطع تناسب في المطالع مراصدػػػػ 
. د: كتممو ، قرأه (ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف كخكاتيميا ، عبد

 - الرياض كالتكزيع، لمنشر المنياج دار العسكر ، مكتبة العزيز عبد بف المحسف عبد
 ىػ . ُِْٔ ،ُالسعكدية ، ط العربية المممكة

 البغكم الفراء بف محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد ، أبك  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ ػػػػ
بيركت ، – العربي التراث إحياء الميدم ، دار الرزاؽ عبد:  ، تحقيؽ (ىػَُٓ: ت) الشافعي

 ىػ . َُِْ ، ُط
 التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك،  الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح ػػػػػ

،  بيركت – العربي التراث إحياء دار،  (ىػَٔٔ: ت) الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم
 ىػ َُِْ - ّط
 بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ،  كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ ػػػػ

 . ـ ُٓٗٗ - ىػُُْٓ - بيركت - العممية الكتب دار،  ( ىػٖٖٓ ت) البقاعي


