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 يف التفسري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشور القرآنية أثر علم املناسبات
 1د. نشوان بن عبده خالد

 2أ. حممد شكري بن عبد هللا
 ملخص البحث

للقرآن الكرمي يف تفسري  يهدف هذا البحث إىل بيان أثر علم املناسبات على التفسري املقاصدي
ق بينها، التحرير والتنوير البن  عاشور، كما يهدف إىل التعريف هبذين الفنني العظيمني ومدى االتسا

فاملناسبات القرآنية علم شريف له أمهيته ومكانته يف التفسري، وله فوائد مجة منها أنه من قواعد 
من األمهية مبكان ملا له من أثر يف إبراز  , والتفسري املقاصديالتفسري ودال على إعجاز القرآن

 خصائص القرآن الكرمي ومقاصده وفاعلية النص القرآين يف إحداث التغيري االجتماعي.
ولتحرير هذا األثر وسرب خصائصه فإن البحث يتخذ من املنهج التحليلي مسارًا جيلي مفاصل هذه 

املستوحاه من رحاب تفسري ابن عاشور، ويسلك املسألة ويدقق يف إحداثياهتا مصدراً ابألدلة والقرائن 
البحث أيضاً مسار املنهج االستقرائي للتعريف بعلم املناسبات والتفسري املقاصدي كعلمني هامني من 

 علوم  القرآن الكرمي.
متألقاً يف االستفادة من علم  برز منهج ابن عاشور أن وخيلص البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها:

املناسبات مبا خيدم التفسري املقاصدي، وذلك من خالل اعتماده للمناسبات يف منهجية تفسريه فهو 
يبدأ بذكر مناسبة اآلية ملا قبلها إن وجدت، ويتخذها كمدخل خلدمة توجهه يف التفسري، فهو يؤمن 

وذلك من حيث إبراز الرتابط والتواؤم بني  املناسبات مهمة خلدمة األغراض واملقاصد عموماً،أبن 
أجزاء اآلية الواحدة واآلايت يف السورة، وبني السور القرآنية، فالرتابط بني أجزاء اآلية وبني أجزاء 

 ، إىل غري ذلك من النتائج.يدل على ترابط األغراض يف اجلميعالسورة والقرآن ككل 
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 ري املقاصدي يف تفسري ابن عاشورعلى التفس القرآنية أثر علم املناسبات
 

 مقدمة: أمهية علم املناسبات وعالقته ابملقاصد القرآنية
جيد الناظر يف علم املناسبات أنه وجه من وجوه إعجاز القرآن الكرمي، وقد انل عناية العلماء، وحظي 

علم املناسبات، ابهتمامهم، فقد ذكر الزركشي يف الربهان: أن أاب بكر النيسابوري هو أول من أظهر 
وما احلكمة يف جعل هذه  مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه؟ يقول: إذا قرئ عليه اآليةوكان: "

 .3"وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم ابملناسبة السورة إىل جنب هذه السورة؟
فمفتتح السورة وقد اهتم به الرازي، وضمَّنه يف تفسريه، ومما جاء عنه يف آخر سورة املائدة: " 

وذلك هو الوصول إىل مقام  ،من الشريعة وخمتتمها بذكر كربايء هللا وجالله وعزته وقدرته وعلوه
، وقد أابن البقاعي هذه األمهية بقوله: 4"املناسبة بني ذلك املفتتح وهذا املختتم فما أحسن ،احلقيقة

 مطابقة حتقيق إىل ألدائه البالغة سر وهو أجزائه، ترتيب علل منه تعرف علم :القرآن مناسبات علم"
 ويفيد فيها، ذلك املطلوب السورة مقصود معرفة على فيه اإلجادة وتتوقف احلال، اقتضاه ملا املعاين
 علم من نسبته وكانت النفاسة، غاية يف العلم هذا كان فلذلك مجلها، مجيع من املقصود معرفة ذلك

 . 5"النحو من البيان علم نسبة التفسري،
أبعناق  وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذاً اهتم به الزركشي، وأابن فائدته بقوله: "وقد 

اعتناء  وقد قلَّ ، البناء احملكم املتالئم األجزاء بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال
 .6"املفسرين هبذا النوع لدقته
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ومن مجلة من اهتم هبذا العلم ابن عاشور، حيث أوىل علم املناسبات عناية خاصة، وقد  
 ،وقد اهتممت يف تفسريي هذا ببيان وجوه اإلعجازصرح بذلك يف مقدمة تفسريه، حيث يقول: "

يان تناسب اتصال اآلي بعضها ، واهتممت أيضا ببوأساليب االستعمال ،ونكت البالغة العربية
 :ى، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه املسمَّ جليل قد عين به فخر الدين الرازيزع ، وهو منببعض

، فلم تزل أنظار  كيري من اآلي مبا فيه مقنعإال أهنما مل أيتيا يف ،نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور
اية به، وتظهر ، وقد درج كيري من العلماء ملتابعة هذا االهتمام والعن7"املتأملني لفصل القول تتطلع

 أمهية علم املناسبات يف النواحي اآلتية:
أن علم املناسبات علم شريف، له فوائده ومثاره يف التفسري، يدل على علم صاحبه وبعد  -

نظره، وقدرته على الربط والغوض يف أسرار اآلايت والسور، وهذا ما حدا ابلرزكشي إىل 
، وما 8"ف به قدر القائل فيما يقولويعر  ،حتزر به العقول شريف   علم  وصفه ابلقول: "

 ،ونظمه ،ا هنج القرآنفأمَّ جعل الباقالين يتجلى جبميل عباراته واصفًا هذا العلم بقوله: "
واعلم أن  ،وتضل دون وصفه ،وحتار يف حبره ،فإن العقول تتيه يف جهته ،ورصفه ،وأتليفه

ليست له  ،ضعيف األصحاب ،قليل الطالب ،عظيم املكان ،لح  ـم  ـال شريف   هذا علم  
 ،وأهول من البحر ،وهو أدق من السحر ،وال أهل عصمة تفطن ملا فيه ،عشرية حتميه

 إىل غري ذلك من األوصاف اليت وصف هبا علم املناسبات.. 9"وأعجب من الشعر
أنه من أهم القواعد التفسريية اليت اعتمد عليها املفسرون يف تفاسريهم، فحمل اآلية على  -

الذي جيعلها داخلة يف معاين ما قبلها وما بعدها أحسن وأوىل؛ ألن أوفق  التفسري
 .10للمناسبة وأليق ابلسياق، كما يقرر ذلك صاحب قواعد الرتجيح يف التفسري

أن علم املناسبات دال على إعجاز القرآن، بل هو من إعجاز القرآن مبا حواه من  -
 للقرآن كانت لئن لعمريمد دراز: "التناسق واالرتباط، وحسن البناء، يقول الدكتور حم

 معجزات، الصادقة نبوءاته ويف معجزات، تربيته أساليب ويف معجزات، تعبريه بالغة يف
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 والكونية النفسية العلوم حقائق من استخدمه ما كل ويف معجزات، اخلالدة تشريعاته ويف
، 11"املعجزات معجزة هلو الوجه هذا على آيه ترتيب يف إنه لعمري ومعجزات، معجزات

ويقرر مصطفى مسلم أن: "من مزااي النظم القرآين اهتمامه ابجلملة القرآنية، واختيار 
 . 12املكان املناسب فيها للكلمة املعربة"

ومجيع ما سبق من اإلشارات والدالالت من كالم العلماء وأرائهم يف علم املناسبات تؤكد 
به؛ الرتباطه ابملقاصد واألغراض من انحية، لنا جبالء أمهية علم املناسبات وعناية العلماء 

 والرتباطه ابإلعجاز واإلجياز من انحية أخرى.
 

 والتفسري املقاصدي علم املناسبات ب املبحث األول: التعريف
هبذين الفنني: علم املناسبات،  وجيدر بنا اإلشارة هنا إىل التعريف اللغوي واالصطالحي

 والتفسري املقاصدي.
   بعلم املناسبات: التعريف أولا 

 ترد املناسبات يف املعاجم مبعاين متعددة، وأبرزها ما أييت: 
 بة  اس  ن  يقال: بني الشيئني م   الـم ش اك ل ة،املناسبة: جاء يف اتج العروس: " :شاركةاملشاكلة وامل

 . 13"، وبينهما نسبة قريبةوكذا قوهلم: ال نسبة بينهما ،ل  اك  وتش   لة  اك  ش  : أي م  ب  اس  وتن  
وجاء يف املعاجم: الـم ن اس ب ات: مجع م ن اس بة، والـم ن اس بة هي الـم ش اك ل ة،  املشاهبة واملقاربة:

 .14والـم ش ارك ة، والـم ش ابـ هة، والـم ق اربة
 ،بةاس  ن  بينهما م   :يقال ،هل  اك  وش  ، يف نسبه ه  ك  ر  ش   فالانً  ب  س  ان  ويف املعجم الوسيط: " :توافقاملالئمة وال

 ين  ب  س  ن   :يقال ،ه  ب  س  ( ذكر ن  ب  س  ت  )انـ  : هاج  ز  ووافق م   ،ه  م  ء  ال   و الشيء فالانً األمر أ ب  س  ان   :ويقال
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، 15"وا إليهاب  س  ت  اهبم انـ  حس  والقوم إىل أ   ،ال  اك  ش  ت   :( الشيئانب  اس  )تن  ، ىز  تـ  وإىل فالن اع   ،هيإل بت  س  ت  فانـ  
العلة مبجرد إبداء املناسبة، مع السالمة عن القوادح، ال بنص تعيني وعند األصوليني: املناسبة هي: 

 .16وال غريه
وابلنظر يف املعاين اللغوية جند أن املناسبة يدور معناها بني املشاكلة، واملشاركة، واملشاهبة 

تعددت تعريفات  أما من جهة االصطالح فقد واملقاربة، واملالئمة، والتوافق، وكلها معاين متقاربة.
 ء للمناسبات مبعناها االصطالحي، ومن أبرزها ما أييت:العلما

 كالكلمة تكون حىت ببعض بعضها القرآن آي ارتباطأبهنا: " حيث أوضحها :العريب ابن تعريف
 .17"املباين منتظمة املعاين متسقة الواحدة

 سر وهو أجزائه، ترتيب لع ل منه تعرفعلم  هوحيث عرف علم املناسبات بقوله: " تعريف البقاعي:
 مقصود معرفة على فيه اإلجاد ة وتتوقف احلال، من اقتضاه ملا املعاين مطابقة حتقيق إىل ألدائه البالغة
 .18"ها"في ذلك املطلوب السورة

 ،املناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته ابلقبولفقد بينها بقوله: " تعريف الزركشي:
وهللا أعلم إىل معىن ما رابط بينهما عام أو ، ومرجعها ،وخوامتها ،يف فواتح اآلي وكذلك املناسبة

 .19"ينأو التالزم الذه ،وغري ذلك من أنواع العالقات ،عقلي أو حسي أو خيايل ،خاص
حيث يرى أنَّ: "املناسبة: هي وجه ارتباط بني اآلية واآلية اليت تليها، والسورة  تعريف فهد الرومي:

وخامتتها وحنو ذلك. أو هي وجه ارتباط أجزاء القرآن بعضها والسورة اليت تليها، وفاحتة السورة 
 .20ببعض"

                                                 
15

 .916، ص2ج املعجم الوسيط،، عبد القادر ـ حممد النجارإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد انظر:  

16
 ،الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود) ،حتقيق: طه جابر العلواين احملصول يف علم األصول،انظر: حممد بن عمر الرازي،  
حتقيق:  ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، وانظر: حممد بن على الشوكاين، 217، ص5ج (هـ1400 ،1ط

 .127، ص2ج م(1999هـ/1419 ،1ط ،)بريوت: دار الكتاب العريب ،أمحد عزو عناية
 

17
، ومل أستطع الوقوف على سراج املريدين، ونسبه البن العريب يف كتابه: 36، ص1ج الربهان،ورد هذا التعريف الزركشي يف أ 

 هذا الكتاب نظراً لكونه خمطوطاً مل يطبع حسب تتبعي له.

18
 .6، ص1ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،البقاعي،  

19
 .36-35، ص1ج الربهان يف علوم القرآن،بدر الدين الزركشي،  

20
 .447ص م(2009هـ/1430، 16)الرايض: د.ن، ط دراسات يف علوم القرآن،فهد الرومي،  



6 

 

 عن فيه يبحث علمهو وقريب من تعريف الرومي، تعريف عمر املديفر حيث يرى أبنه: "
 منتظمة املعاين، متسقة الواحدة، كالكلمة تكون حىت ببعض، بعضها وسوره ،القرآن آي ارتباط
 .21"املباين

ومما سبق من التعريفات االصطالحية يتضح لنا وجود تعريف ظاهري للمناسبات، ويـميله 
تعريف ابن العريب، وتعريف الرومي، ومن اتبعهما، ووجود تعريف آخر يتسم ابلعمق، ويـميله تعريف 

ميكننا و البقاعي، وتعريف الزركشي، فقد ذكرا يف تعريفها بعداً آخر متيز ابلقرب من األسرار واملقاصد، 
  اجلمع بني التعريفات السابقة ابلتعريف اآليت:

)علم املناسبات: هو ذلك العلم الذي يعين أبسرار ارتباط اآلايت والسور بعضها ببعض، انطالقًا من 
 أغراضها ومقاصدها اليت تضمنتها، للوصول إىل حقيقة االتساق واالنتظام للمعاين واملباين بينها(.

 سالم والشوكاين يف علم املناسباترأي العز ابن عبد ال
موقفًا آخر يف علم املناسبات حيث اشرتط أن تكون املناسبة ذات غرٍض  العز ابن عبد السالموقف 

 أن الكالم حماسن من أن الفوائد من أن واعلممتحٍد، وإال فإن التكلف فيها حاصل، حيث يقول: "
اً، وهذا بشرط أن يقع الكالم يف  يرتبط بعضه ببعض، ويتشبث بعضه ببعض، لئال يكون م قطَّعًا م تربَّ

أمٍر متحٍد، فريتبط أوله آبخره، فإذا وقع على أسباب خمتلفة، مل يشرتط فيه ارتباط أحد الكالمني 
فقد  :أما الشوكاين، مث أخذ يضرب األميلة على ذلك. 22ابآلخر، ومن ربط ذلك فهو م ت كل  ف"

من  اعلم أن كيرياً سلك مسلك اللوم والتقريع على القائلني ابلتناسب، ومما جاء عنه يف ذلك: "
واستغرقوا أوقاهتم يف فن ال يعود  ،ف وخاضوا يف حبر مل يكلفوا سباحتهتكلَّ املفسرين جاءوا بعلم م  

مور املتعلقة بكتاب هللا بل أوقعوا أنفسهم يف التكلم مبحض الرأي املنهي عنه يف األ ،عليهم بفائدة
وذلك أهنم أرادوا أن يذكروا املناسبة بني اآلايت القرآنية املسرودة على هذا الرتتيب املوجود  ،سبحانه

عن   ويتنزه عنها كالم البلغاء فضالً  ،فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتربأ منها اإلنصاف ،يف املصاحف

                                                 
21

عاشور من سورة طه إىل سورة  املناسبات وأثرها يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بنانظر: عمر بن حممد املديفر،  
 .19)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، رسالة ماجستري غري مطبوعة، د.ت( ص القصص مجعاا ونقداا ودراسة،

)بريوت: دار البشائر ، حتقيق: رمزي بن سعد الدين دمشقية ،اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملازالعز بن عبد السالم،  22
 .221ص هـ(1408، 1اإلسالمية، ط
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ناقشة وتفصياًل قد خيرجنا عن املقصود، غري أن ، ورأي الشوكاين هنا يستلزم م23"كالم الرب سبحانه
 رأيه ال يقلل من أمهية التناسب اليت ذكرها، وال خيدش من موضوعية املؤيدين للتناسب.

  
 لتفسري املقاصديابتعريف اثنياا: ال

وهلا استعماالت أخرى متعددة  ،الق ص د واملق ص د واملقاصد يف األصل تعين العزم والتوجه حنو الشيء
، وتعترب احلكمة من أقرب تلك املعاين 24واأل م   ،والتوسط، واالعتماد ،منها: االستقامة، واالعتدال

عادة لفظ املقاصد حتت معىن اهلدف  األصوليونيستعمل و  ،25للمقاصد، وورودها يف القرآن أكير
 مك  اظ املستعملة مبعىن املقاصد ومنها: احل  وهناك العديد من األلف ،والغاية من األحكام التشريعية

. وال بد من أن نفرق بني مقاصد الشريعة 26واألغراض ،واألهداف ،والغاايت ،واألسرار واحلكمة،
وعليها تدور  ،مقاصد القرآن هي أصل مقاصد الشريعة إذ أنَّ  ،ومقاصد القرآن خصوصاً  ،عموماً 

 األصولية للمقاصد تعريف اإلمام الشاطيب حيث يرى، ومن التعريفات ومنها تستمد ،مقاصد الشريعة
 وما هلم ما تفهيم املكلفني على الوارد اخلطاب من الشرعي املقصود أنَّ مفهوم املقصود الشرعي: "

 وال فيه إمجال ال واضًحا بيًنا كونه يستلزم وهذا وأخراهم، دنياهم يف هلم مصلحة هو مما عليهم،
 ،الشاطيب ثالث جهات ملعرفة القصد الشرعي وهي: إرادة التكليف. وقد وضع اإلمام 27"اشتباه

أما ابن عاشور فأوضحها . 28واملقصود الشرعي من احلكم ،واملقصود الداليل من اخلطاب الشرعي

                                                 
23

 .116، ص1ج فتح القدير،الشوكاين،  

24
 .545د.ت( ص ،د.ط ،)بريوت: دار اجليل ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي 

25
 م( 2007هـ/1428 ،1ط ،انشرون )الرايض: مكتبة الرشد ،املدخل إىل مقاصد القرآن الكرمي ،انظر: عبد الكرمي حامدي 
، )بريوت: دار ابن حزم مقاصد الشريعة وأثرها يف اجلمع والرتجيح بني النصوص، وانظر: يـ مـين ة ساعد ب وسع ادي، 37ص

 تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية،، وانظر: عادل الشويخ، 33م( ص2007هـ/1428، 1للطباعة والنسر والتوزيع، ط
 .124م( ص2000هـ/1420، 1)طنطا: دار البشري للعلوم واليقافة، ط

، 1)بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،انظر: عبد الكرمي حامدي 26
 .21-20ص م(2008-هـ1429

حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )السعودية: دار  ،املوافقات يف أصول الشريعة ،إبراهيم بن موسى الشاطيب 27
 .140ص ،4ج م( 1997هـ/1417، 1ان، طابن عف

 ،1ط ،)املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور ،انظر: إمساعيل احلسين 28
 .115-114ص م(1995هـ/1416
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أو  ،ملحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريعـاملعاين واحلكم ال :"مقاصد التشريع العامة هيبقوله: 
 . 29حظتها ابلكون يف نوع خاص  من أحكام الشريعة"حبيث ال ختتص مال ؛معظمها

األسرار : )أنَّ مقاصد القرآن هي خنلص إىلملصطلح مقاصد القرآن  بيانمن  وبناًء على ما سبق
وهي واضحة يف  ،ودفعًا للمفاسد ،واحلكم والغاايت اليت نزل القرآن ألجل حتقيقها جلبًا للمصاحل

 (.مجيع القرآن أو معظمه
 ،م التشريعد  ق   اتريخ املقاصد قدمي  أن ابلرغم من  ،التفسري املقاصدي يعترب تفسريًا جتديدايً  إنَّ  

إدخال املقاصد يف التفسري ظهر يف القرون  إال أنَّ  ،مد  واستعمال لفظ املقاصد ومعانيه مشهور منذ الق  
، سيد قطبنتهاًء ب، مث ابن عاشور، وارشيد رضاتلميذه و  ه،ابتداًء من عصر حممد عبد ،املتأخرة

مل يوجد يف  -رمحهم هللا مجيعاً -التفسري املعاصر، غري أن هؤالء وغريهم ممن كتب يف  وسعيد حوَّى،
وطريقتهم يف  لرغم من أن منهجيتهم واضحة،اب ،تفاسريهم التعريف الواضح هلذا النوع من التفسري

ريفه للتفسري مبعناه االصطالحي أن ولعل اإلمام ابن عاشور حاول يف تع ،تناول املقاصد ال لبس فيها
ولكن يظل تعريفه املذكور  ، بتعريفه للتفسري يف مقدمات تفسريه،حيدد مالمح هذا النوع من التفسري

 .30تعريفاً للتفسري مبعناه العام
 :31تعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي أبنه ناميكنتعريفات المن  هذكر سبق  اومم 
 ،القرآنتضمنها اليت  األغراض واملقاصد يهتم ببيان التفسري الذيهو ذلك النوع من ) 

مراعيًا يف ذلك  يف دالالتـها،توسع مع ال األلفاظ،معاين  أحكامه، ويكشف عنوشرعت من أجلها 
 قواعد التفسري األخرى كاملأثور، والسياق، واملناسبات، وغريها(.

 :ثالثة أقساموميكن تقسيم التعريف إىل 
األسرار والغاايت اليت أنزل هللا تعاىل من أجلها  وأ األغراض واملقاصد،ويتضمن إبراز  :القسم األول

وبيان للمقاصد اليت جاء  ،فإن ذلك إظهار لعظمة القرآن ،وشرع سبحانه من أجلها األحكام ،القرآن

                                                 
 .251ص ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر ابن عاشور 29

30
 .11ص ،1ج ،التحرير والتنوير ،حممد الطاهر ابن عاشورانظر:  

و حماولة حباجة إىل إثراء وتطوير، وه إذ مل يعير على تعريف مستقل للتفسري املقاصدي، ،هذا التعريف من اجتهاد الباحث 31
 معامل التفسري املقاصدي للقرآنويتعرب هذا التعريف امتدادًا ملا كتبه الباحث يف رسالته للماجستري، انظر: نشوان عبده خالد، 

ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية، حبث تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف القرآن ) ،الكرمي: آايت اخلمر منوذجاا 
 .24ص م(2010 يونيو، وعلومه،
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أو اجلزئية اليت دعا هلا  ،وهبذا يستطيع املفسر أن يفسر القرآن وفقًا للمقاصد اخلاصة ،لتحقيقها
أو من خالل العبادات  ،واملعامالت ،واحلدود ،وأثبتها من خالل ما جاء يف آايت األحكام ،القرآن
 .، والدعوة إىل األخالق، وإصالح الفرد، واجملتمع، وكذلك من خالل القصص القرآينعموماً 

وهبذا يستطيع املفسر أن  ،ميويتضمن كشف الدالالت اللغوية أللفاظ القرآن الكر  :القسم الثاين
وقراءات  ،فإن احتمال األلفاظ ألوجه لغوية متعددة ،يفسر القرآن وفقًا للمقاصد العامة من القرآن

من املقاصد  املنهج التيسريي وهذا ،للفظ يفيه يسر ورفع للمشقة الناجتة عن تفسري واحد ،متواترة
 اليت جاء هبا القرآن.

وفهم اآلية   ،اليت يكتمل هبا وضوح احلكم األخرى ام بقواعد التفسريويتضمن االهتم الثالث: قسمال
يف سبيل  توظيفهاو  وأسباب النزول، من خالل االستفادة منها، ، واملناسبات،والسياق ،كاملأثور

بل إن كل قول  ،بدون شذوذ أو خروج على املألوف املفسر إليه تقوية النهج املقاصدي الذي يرمى
حممد عبده  وهذا ما هنجه اإلمام ،تفسريي يصب يف فحوى اخلطاب املقاصدي ينبغي أن يستدل به

  .ابن عاشور يف تفسريه وتلميذه رشيد رضا يف تفسري املنار، والذي سار عليه
 

 املبحث الثاين: تقسيمات علم املناسبات 
الل حول تبعات ذلك التقسيم، ومن ختعددت تقسيمات العلماء للمناسبات، واختلفت رؤيتهم 

أهنا تنقسم إىل قسمني رئيسني، ولكل قسم ص و ره اليت تندرج حتته على النحو  التأمل، والتتبع، اتضح
 اآليت: 

 القسم األول: التناسب بني اآلايت يف السورة الواحدة.
 القسم الياين: التناسب بني السور.

 :فأما القسم األول فيتضمن من الصور ما أييت
 تناسب الكلمات يف اآلية الواحدة. .1
 تناسب الرتتيب لآلايت يف السورة الواحدة. .2
 تناسب مطلع السورة مع مقاصدها. .3
 تناسب خامتة السورة مع مقاصدها. .4
 التناسب بني مطلع السورة وخامتتها. .5
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تناسب الكلمات يف اآلية الواحدة(: الرتابط بني أجزاء اآلية ويقصد ابلتناسب يف الصورة األوىل )
الواحدة، ومناسبة بدء اآلية وخامتتها، ومقاصدها وأغراضها، ومن أميلة ذلك ما جاء عند قوله تعاىل: 

ن وا  إ ىل  الَّذ ين  ظ ل م وا  فـ ت م سَّك م  النَّار  و م ا ل ك م م  ن د ون  اّلل   م ن  أ و  ﴿ ﴾ ]هــود: ل ي اء مث َّ ال  ت نص ر ون  و ال  تـ ر ك 
، حيث أيت ابلعقاب هنا بلفظ املس؛ ألن امليل إىل الظامل ال يعين مشاركته يف ظلمه، يقول [113

ن بضم فسكون ،الر ك ون: امليل واملوافقة، وفعله كع ل مابن عاشور: "  ؛وهو اجلنب ،ولعل ه مشتق من الر ك 
 ،ملوافق، فبعد أن هناهم عن الطغيان وهو هنا مستعار ،املمال إليهألن  املائل يدين جنبه إىل الشيء 
هم  :﴾الَّذ ين  ظ ل م وا  ﴿و ، لئال  يضلوهم ويزلوهم عن اإلسالم ؛هناهم عن التقارب م ن املشركني

: مستعمل  ، يف سد  ذرائع الفساد احملق قة أو املظنونة وهذه اآلية أصل   ،املشركون  ...،يف اإلصابة واملس 
ل ي اء﴿ :ومجلة، واملراد: انر العذاب يف جهن م حال، أي ال جتدون من  ﴾و م ا ل ك م م  ن د ون  اّلل   م ن  أ و 

اخي الرتيب، أي وال جتدون من ينصركم، أي من خيف ف عنكم مس   :﴾مث َّ ﴿و ، يسعى ملا ينفعكم للرت 
اسب بني أجزاء اآلية الواحدة يف وهذا يبيـن وجود الرتابط والتن .32"أو خيرجكم منها ،عذاب الن ار

 خدمة الغرض الذي سيقت له، مما يزيد معناها روعة وأتلقاً.
وهي تناسب ترتيب اآلايت يف  :تناسب الرتتيب لآلايت يف السورة الواحدة() وأما الصورة الثانية

السورة، فإهنا قد أاثرت اهتمام املفسرين، وتعين تالؤم اآلايت مع بعضها البعض، حبيث تظهر كوحدة 
إ نَّ الصَّف ا ﴿موضوعية متحدة الغرض والقصد، ومن األميلة على ذلك ما جاء عند قوله تعاىل: 

رًا ف إ نَّ و ال م ر و ة  م ن ش ع آئ ر  اّلل   ف م ن  ح جَّ ال   يـ  بـ ي ت  أ و  اع ت م ر  ف ال  ج ن اح  ع ل ي ه  أ ن ي طَّوَّف  هب  م ا و م ن ت ط وَّع  خ 
، حيث يرى ابن عاشور أن املناسبة بني هذا اآلية وما قبلها واقع [158]البــقرة:  ﴾اّلل   ش اك ر  ع ل يم  

أن العدول عن السعي بني  :ا قبلها هوواملناسبة  بينها وبني مموقع العدول عن الفعل، حيث يقول: "
، العدول عن استقبال بيت املقدس الصفا واملروة يشبه فعل من عرب عنهم ابلسفهاء من القبلة وإنكار

، فقد كان السعي بني وقع  االعرتاض يف أثناء االعرتاضفموقع هذه اآلية بعد إحلاقها هبذا املكان م
تذكريًا بنعمة هللا على هاجر وابنها  ،اهيم عليه السالمالصفا واملروة من أعمال احلج من زمن إبر 

                                                 
32

، 1: انظر:  جومن األمثلة على ذلك ما جاء عن ابن عاشور يف تفسريه. 178، ص12ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  
 .237، ص13وانظر: ج، 562ص
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، وقد أشار امليال إىل وقوع التناسب بني اآلايت مما زاد اآلية 33"إذ أنقذه هللا من العطش ،إمساعيل
 وضوحاً يف بيان أغراضها وارتباطها مبا قبلها من اآلايت. 

السورة على  ويقصد من ذلك وقوع افتتاح :تناسب مطلع السورة مع مقاصدها() وأما الصورة الثالثة
حنو يدل على مضموهنا ويدل على أغراضها ومقاصدها، ومن األميلة على ذلك ما ذهب إليه ابن 

اي  أ يـ ه ا النَّيب   اتَّق  اّللَّ  و ال  ت ط ع  ال ك اف ر ين  و ال م ن اف ق ني  إ نَّ اّللَّ  ك ان  ﴿عاشور يف افتتاح سورة األحزاب: 
وندائه بوصفه م ؤذ ن   ،افتتاح السورة خبطاب النيب ، حيث يقول: "[1ـزاب: ﴾ ]األحــل يًما ح ك يًماع  

وقد نودي فيها مخس مرات يف افتتاح  ،أبن األهم من سوق هذه السورة يتعلق أبحوال النيب 
 وله مالبسة له  ،وبعضها يتعلق بغريه ،بعضها خاص به ،أغراض خمتلفة من التشريع

 .الفتتاح غرض حتديد واجبات رسالته حنو ربه فالنداء األول:
 .ام أزواجه واقرتابه من مقامهالفتتاح غرض التنويه مبق والنداء الثاين:

 .بات شؤون رسالته يف معاملة األمةالفتتاح بيان حتديد تقل والنداء الثالث:
 .غرض أحكام تزوجه وسريته مع نسائهيف طالع ة  والنداء الرابع:

 .النساء من أهل بيته ومن املؤمناتيف غرض تبليغه آداب  لنداء اخلامس:وا
وهو حتديد واجبات رسالته يف  ،فهذا النداء األول افتتح به الغرض األصلي لبقية األغراض

، وقد أرشدان هذا 34"دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله ،أتدية مراد ربه تعاىل على أكمل وجه
السورة يناسب حمتواها وأغراضها اليت تضمنتها، وهذه صورة تدل على قوة البالغة امليال إىل أن صدر 

القرآنية وجودة السبك فيها، حني تفتح السورة مبطلع يستهوى اللب، مع عذوبة يف اللفظ، ومجال يف 
 النظم.

ويقصد به الرتابط احلاصل بني آخر  :تناسب خامتة السورة مع مقاصدها() وأما الصورة الرابعة
السورة، وأهم أغراضها، ومن األميلة على ذلك ما جاء عند آخر سورة احلج يف قول هللا تعاىل: 

ري  ﴿ ك م  ف ن ع م  ال م و ىل  و ن ع م  النَّص  ّللَّ  ه و  م و ال  م وا اب  ة  و آت وا الزَّك اة  و اع ت ص  ، [78ج: ]احل ﴾ف أ ق يم وا الصَّال 
وفرع عليه إنشاء ة بذكر بعض أغراضها اليت تضمنتها بقوله: "حيث يبني ابن عاشور ختام هذه السور 

                                                 
33

، 168، 6انظر:  ج ومن األمثلة على ذلك  أيضاا ما جاء عن ابن عاشور يف تفسريه:، 59-58، ص2املرجع السابق، ج 
 .283، ص28وانظر: ج

34
، 278، ص26. ومن األميلة على ذلك  أيضًا ما جاء عن ابن عاشور يف تفسريه: انظر: 249، ص21املرجع السابق، ج 

 .281ص، 27وانظر: ج
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ونصري:  ،ن عم املدبر لشؤونكم، ون عم الناصر لكم :أي ،اليناء على هللا أبنه أحسن موىل وأحسن نصري
وأما الكافرون فال يتوال هم تويل  ،ون عم النصري لكم ،صيغة مبالغة يف النصر، أي ن عم املوىل لكم

وبذلك  ،وحسن نصره ،وهذا اإلنشاء يتضم ن حتقيق حسن والي ة هللا تعاىل، وال ينصرهم ،العناية
وهذا من براعة اخلتام، كما هو بـ ني  لذوي  ،االعتبار حسن تفريعه على األمر ابالعتصام به

يف هذا امليال بوقوع التناسب بني ختام اآلية ومقاصدها اليت ، وقد أابن ابن عاشور 35"األفهام
 ، وأمهها مقصد االعتصام.اتضمنته

ويقصد من ذلك وجود الرتابط بني  :التناسب بني مطلع السورة وخامتتها(وأما الصورة اخلامسة )
مطلع السورة وخامتتها، من حيث االحتاد يف األلفاظ أو األغراض، ومن األميلة على ذلك ما ساقه 

د  ف م ن ك ان  ق ل  إ َّنَّ ا أ ان  ﴿ابن عاشور عند تفسريه لقول هللا:  يـ ل ك م  ي وح ى إ يل َّ أ َّنَّ ا إ هل  ك م  إ ل ه  و اح  ب ش ر  م  
ًدا ر ك  ب ع ب اد ة  ر ب  ه  أ ح  ًا و ال  ي ش  هذه اآلية هي ، [110هف: ــ﴾ ]الكــيـ ر ج و ل ق اء ر ب  ه  فـ ل يـ ع م ل  ع م اًل ص احل 

د  ّلل َّ  الَّذ ي أ نز ل  ع ل ى ع ب د ه  ال ك ت اب  و مل   جي  ع ل لَّه  احل  م  ﴿آخر سورة الكهف، وأول آية هي قوله تعاىل: 
فجاء النظم بطريقة بديعة يف إفادة ، حيث أوضح مناسبة اخلتام للبدء بقوله: "[1هف: ــ]الكــع و ج ا

لوحدانية ع عليه األصالن اآلخران، وأكد اإلخبار ابرَّـ ـوف ،األصول اليالثة، إذ جعل التوحيد أصاًل هلا
وهو أسلوب  ،ابلن هي عن اإلشراك بعبادة هللا تعاىل، وحصل مع ذلك رد  العجز على الصدر

 ، وقد أرشدان هذا امليال إىل وجود التناسب بني ختام السورة ومطلعها. 36"بديع
 القسم الثاين: التناسب بني السور

 ويتضمن ثالث صور:
 تناسب فاحتة السورة مع فاحتة ما قبلها. .1
 فاحتة السورة مع خامتة ما قبلها.تناسب  .2
 تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة اليت قبلها. .3

فيقصد هبا الرتابط والتواءم بني فاحتيت  :(تناسب فاحتة السورة مع فاحتة ما قبلهافأما الصورة األوىل )
الزركشي يف سورتني متتاليتني، ومل أقف على اهتمام البن عاشور هبذه الصورة، وقد ساق هذه الصورة 

                                                 
35

 . 353، ص17املرجع السابق، ج 

، 248، ص21: انظر: جومن األمثلة على ذلك  أيضاا ما جاء عن ابن عاشور يف تفسريه. 55، ص16املرجع السابق، ج 36
 .185، ص30وانظر: ج
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، وطبقها الرازي يف تفسريه ومن ذلك قوله يف مقدمة سورة الرمحن مبينًا الرتابط بينها وبني 37الربهان
أحدمها أن هللا تعاىل افتتح السورة  :اعلم أواًل أن مناسبة هذه السورة ملا قبلها بوجهنيسورة القمر: "

فإن من يقدر على شق  ،و انشقاق القمروه ،املتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة واجلربوت واهليبة
وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرمحة  ،الرجال د   ــوق   ،اجلبال د   ــالقمر يقدر على ه  

أنه تعاىل ذكر يف  :اثنيهما .فإن شفاء القلوب ابلصفاء عن الذنوب ،وهو القرآن الكرمي ،والرمحوت
ء ﴿غري مرة وذكر يف السورة  ،[16﴾ ]القــــــمـــر: ع ذ اِب  و ن ذ ر  ف ك ي ف  ك ان  ﴿السورة املتقدمة  ف ب أ ي   آال 
ن   وهذه  ،ا أن تلك السورة سورة إظهار اهليبةا بينَّ م  ـ  ل ؛مرة بعد مرة ،[13]الرحـــمن:  ﴾ر ب  ك م ا ت ك ذ  اب 

لسورتني، واحتادمها يف ، فدل امليال على وجود التناسب بني افتتاح ا38"السورة سورة إظهار الرمحة
 األغراض واملقاصد. 
احتاد وتشاكل األغراض  اويراد منه :تناسب فاحتة السورة مع خامتة ما قبلها() وأما الصورة الثانية

 إذا اعتربت افتتاح كل سوره وجدته ىفبني آخر السورة، وبداية السورة اليت تليها، يقول الزركشي: "
، ومل أقف على أميلة من 39"ويظهر أخرى ،مث هو خيفى اترة ،غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها

هذه الصورة عند ابن عاشور، غري أين وقفت على كالم للبقاعي يوضح فيه وقوع ميل النوع، حيث 
مت تلك ت  خ   امَّ ـليبني فيه وقوع التناسب بني خامتة سورة اإلسراء، وافتتاح سورة الكهف فيقول: "

لكونه أعلم اخللق بذلك، بدئت هذه  ؛ابحلمد عن التنزه عن صفات النقص أبمر الرسول 
لكونه أعلم منها الرباءة عن كل نقص،  ؛ابإلخبار ابستحقاقه سبحانه احلمد على صفات النقص

لذي منبهًا بذلك على وجوب محده مبا شرع من الدين على هذا الوجه األحكم هبذا الكتاب القيم ا
، وقد أرشد هذا امليال 40"خضعت جلالله العلماء األقدمون، وعجز عن معارضته األولون واآلخرون

 إىل حدوث هذه الصورة بوجود الرتابط والتالحم بني أواخر السورة ومفتتح اليت تليها.
أن يكون هناك  اويراد هب :تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة اليت قبلها() وأما الصورة الثالثة

احتادًا وتشاكاًل يف أغراض سورتني متتالينت، ومن خالل التتبع مل أجد عند ابن عاشور تصرحيًا هبذه 
شرتاك احلاصل بني مقاصد سوريت األنفال استخدم ذلك تطبيقاً، ومن ذلك اال الصورة، غري أنه

                                                 

 .39، ص1ج الربهان يف علوم القرآن،انظر: الزركشي،  37

38
 .73، ص29ج مفاتيح الغيب،الرازي،  

39
 .38، ص1جن يف علوم القرآن، ، الربهاالزركشي 

40
 .441، ص4ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،البقاعي،  
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ة الفاحتة، وسورة البقرة ، وممن صرح بذلك البقاعي يف حدييه عن التناسب بني مقاصد سور 41والتوبة
سبحانه وتعاىل أن عباده املخلصني  ا أخربمَّ ـسبة ما بعد ذلك للفاحتة فهو أنه لاوأما منحيث يقول: "

أرشد يف أول اليت تليها إىل أن  ،سألوا يف الفاحتة هداية الصراط املستقيم الذي هو غري طريق اهلالكني
م صفات الفريقني املمنوحني ابهلداية حىت على التخلق اهلدى املؤول إَّنا هو يف هذا الكتاب، وبني هل

، فدل 42"عقيب الفاحتة ابلبقرةتذلك أعظم املناسبات ل نفكا ،عن قرهبا واملمنوعني منها زجراً  ،هبا
هذا امليال على وقوع التناسب بني مقاصد سوريت الفاحتة والبقرة، ويف ذلك داللة على حصول ميل 

زم وجودها بني كل السور يف القرآن الكرمي؛ ألن ذلك قد يكون من قبيل هذه الصورة، وأرى أنه ال يل
 التكلف والتصنع.

 
 .التفسري املقاصدي عند ابن عاشورعلم املناسبات القرآنية على أثر : الثالث املبحث

 ابآليت:املنهجي من علم املناسبات  يتلخص موقف ابن عاشور
يقف ابن عاشور موقف املؤيد هلذا النوع من املناسبات، ويؤكد  التناسب بني اآلايت بعضها ببعض:

جليل قد عين به ، وهو منزع يان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعضبب واهتممت أيضاً ذلك قوله: "
نظم الدرر يف تناسب اآلي  :ى، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه املسمَّ فخر الدين الرازي

، فلم تزل أنظار املتأملني لفصل القول يف كيري من اآلي مبا فيه مقنع إال أهنما مل أيتيا ،والسور
، فهو يصرح ابهتمامه هبذا النوع بل وميدحه أبنه منزع جليل، ويذكر اهتمامات السابقني به 43"تتطلع

مصرحًا أبن هذا النوع ال يزال حباجة إىل اهتمام، وبيان، وكأنه يفصح أبنه سيحاول سد قصور 
 ا النوع.القدامى حنو هذ

ومن بدائع صنائعه حنو التناسب بني اآلايت أتكيده أبن األصل وقوع التناسب يف األغراض 
ضها عقب بعض وأما ترتيب اآلي بعواملقاصد بني اآلايت؛ ألن مصدرها التوقيف، حيث يقول: "

فلهذا كان األصل يف آي القرآن أن يكون بني  ،...حسب نزول الوحي فهو بتوقيف من النيب 
أو حنو ذلك من أساليب الكالم املنتظم  ،أو يف االنتقال منه ،ية والحقتها تناسب يف الغرضاآل

                                                 
41

طالع على أغراض سورة ولال،  247، ص9،  جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  طالع على أغراض سورة األنفاللال 
 .99، ص10جانظر: التوبة 

 .32، ص1ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،البقاعي،  42

43
 .8، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  
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، وهبذا يؤكد ربطه بني املناسبات واألغراض من خالل أتكيده على أصلية وقوع التناسب 44"املتصل
 بني اآلية والحقها.

أما موقفه من التناسب بني مواقع السور فهو موقف الرفض، فهو يرى أن  التناسب بني السور:
أما البحث عن القول بني التناسب بني السورة ال حاجة له للمفسر، وقد صرح مبوقفه هذا بقوله: "

، ولعل ذلك نتيجة ملوقفه من أن 45"، فال أراه حقا على املفسرتناسب مواقع السور بعضها إثر بعض
، ويفهم ذلك من 46هادي فهو يرى رأي اجلمهور من علماء التفسري يف هذه املسألةترتيب السور اجت

: ال شك أن أقولخالل تلميحه إىل هذا الرأي عند حدييه عن ترتيب سور القرآن حيث يقول: "
 ،على ترتيبها يف املصحف الذي أبيدينا اليوم طوائف من سور القرآن كانت مرتبة يف زمن النيب 

ووزعت على  ،تب يف خالفة أيب بكر الصديقمع وك  ـن املصحف اإلمام الذي ج  الذي هو نسخة م
فال شك يف أن سور املفصل كانت هي آخر  ،األمصار نسخ منه يف خالفة عيمان ذي النورين

ولذلك كانت سنة قراءة السورة يف الصلوات املفروضة أن يكون يف بعض الصلوات من طوال  ،القرآن

                                                 
 .79، ص1املرجع السابق، ج 44

45
 .8، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  

46
 ابختالف الرأي ذلك على واستدلوا عليهم، هللا رضوان الصحابة من ابجتهاد كان الكرمي القرآن سور ترتيب أن اجلمهور يرى 

 أوله كان علي بن أيب طالب  مصحف وهو النزول، حسب على رتبها من فمنهم السور، ترتيب مسألة يف السلف مصاحف
 النساء مث البقرة مسعود ابن مصحف أول وكان، واملدين املكي آخر إىل وهكذا التكوير، مث املسد مث املزمل مث نون مث املدثر مث اقرأ
  الرسول من بتوقيف كان الرتتيب أن آخر قفري ويرى، وكذا مصحف أيب هريرة وغريه شديد، اختالف على عمران آل مث

: الطييب وقال ،"الرتتيب هذا على احملفوظ الكتاب يف الكتاب يف هللا عند هو هكذا السور ترتيب" :قال حيث الكرماينومنهم 
 املصاحف يف أثبت مث املصاحل، حسب على مفرقًا نزل مث الدنيا، السماء إىل احملفوظ اللوح من واحدة مجلة ال أو القرآن نزل"أ

 كان: "البيهقي  وقال وبراءة، األنفال إال الرتتيب هذا على وآايته سوره مرتًبا وقال ،"احملفوظ اللوح يف امليبت والنظم التأليف على
 كون توفيقي أنه على يدل وما: "يالسيوطمرتباً سوره وآايته على هذا الرتتيب إال األنفال وبراءة" وقال   النيب عهد على القرآن

 القصص وطسم الشعراء، طسم بني وفصل سورها، بني فصل بل والء املسبحات ترتب ومل الطواسني، وكذا والء، رتبت احلواميم
 له ينشرح والذي القصص، عن طس وأخرت والء، املسبحات لذكرت اجتهادايً  الرتتيب كان ولو منهما، أقصر هناأ مع بطس

 الربهان يف علوم القرآن،)انظر: الزركشي،  "واألنفال براءة إال توقيفي ترتيبها السور مجيع أن وهو البيهقي، إليه ذهب ما الصدر
)املدينة املنورة: جممع امللك فهد  ،حتقيق: مركز الدراسات القرآنية اإلتقان يف علوم القرآن،، وانظر: الزرقاين، 257، ص1ج

(. من خالل عرض اآلراء يف هذه املسألة يرتجح للباحث أن مسألة 353، ص1ج (، د.تد.ط ،لطباعة املصحف الشريف
 ترتيب السور مسألة توقيفية نظراً لألدلة السابقة ومراعاة ملقاصد القرآن الداعية إىل األخذ ابألحوط، وميكننا اجلمع بني القولني أبن

 ترتيب السور توقيفي وليس ابلضرورة وقوع التناسب.
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 وأن طائفة السور الطوىل ،ويف بعضها من قصار املفصل ،سط املفصلو  ويف بعضها من ،املفصل
 .47"واالحتمال فيما عدا ذلك ،أول القرآن املصحف كانت مرتبة يف زمن النيب األوائل يف 

ومن خالل هذا النقل املبني لرأي ابن عاشور حنو املناسبات يتضح لنا أنه يدعو ويشجع إىل   
البحث عن التناسب بني اآلايت، بل ويرى أن يف ذلك خدمة ألغراض السورة، ولذلك أكير منها 
 وساقها يف تفسريه، وابملقابل فإنه ال يرى طلب التناسب بني السور نتيجه ملتابعته رأي اجلمهور يف

 املسألة، ولذلك فإنه مل حيرص على الربط بني السور يف تفسريه.
أن التناسب بني السور ال ي تك لَّف فيه، ابلبحث عن مناسبات يف هذه املسألة: نراه والذي 

من غري وجه صحيح، ويقتصر األمر على النظر يف السور إن برزت فيها مناسبات من غري تكلف، 
ما يف القرآن من األسرار واحلكم، وخيدم التفسري املقاصدي، وما  فهذا أمر حسن، يسهم يف إبراز 

 كان فيه تكلف وتعسف فهو ما قصده اجلمهور.
أما على املستوى العام إليراد املناسبات يف تفسري التحرير والتنوير واليت تعترب من نوع التناسب 

 بني اآلايت فإنه ينحو املنحى اآليت: 
آلية قبل أن يشرع يف تفسريها يف الغالب، ومن ذلك على يذكر ابن عاشور املناسبة يف ا -

ل رب    و ت نس و ن  أ نف س ك م  ﴿سبيل امليال، ما جاء عند تفسريه لقول هللا تعاىل:  أ أت  م ر ون  النَّاس  اب 
اآلية ملا ، حيث يبني وجه مناسبة هذه [44﴾ ]البقــــرة: و أ نت م  تـ تـ ل ون  ال ك ت اب  أ ف ال  تـ ع ق ل ون  

: وقوله، [43﴾ ]البقــــرة: و أ ق يم وا  الصَّال ة  ﴿: اعرتاض بني قولهقبلها مبينًا أغراضها فيقول: "
لصَّرب   و الصَّال ة  و إ نَـّه ا ل ك ب ري  ﴿ ت ع ين وا  اب  ع ني  و اس  ووجه املناسبة ، [45﴾ ]البقــــرة: ة  إ الَّ ع ل ى اخل  اش 

ة وإيتاء الزكاة وذيل ذلك هم بفعل شعائر اإلسالم من إقامة الصاليف وقوعه هنا أنه ملا أمر 
ليشري إىل أن صالهتم اليت يفعلوهنا أصبحت ؛ [43﴾ ]البقــــرة: و ار ك ع وا  م ع  الرَّاك ع ني  ﴿: بقوله

رب ليسوا قائمني به على ما ، انسب أن يزاد لذلك أن ما أيمر به دينهم من العنهمال تغين 
لئال يتوهم أن  ؛، وللتنبيه على كونه اعرتاضًا مل يقرن ابلواوذا االعرتاضينبغي، فجيء هب

، والغرض من هذا هو النداء على  وعلى مالزمته ،املقصود األصلي التحريض على األمر ابلرب
والتعليم   ،حىت صاروا يقومون ابلوعظ ،ومبلغ سوء حاهلم الذي صاروا إليه ،مهتكمال خسار 

 ؛ال يقصدون إال إيفاء وظائفهم الدينية حقها ،والتاجر بتجارته ،هكما يقوم الصانع بصناعت

                                                 
47

 .87-86، ص1ج والتنوير،التحرير ابن عاشور،  
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فهم ال ينظرون إىل حال أنفسهم جتاه  ،ليستحقوا بذلك ما يعوضون عليه من مراتب ورواتب
 ، من خالل هذا امليال نالحظ اآليت:48"تلك األوامر اليت أيمرون هبا الناس

 تفسريها.ذكر مناسبة اآلية مبا قبلها قبل الشروع يف ي 
 .يشري إىل الغرض األصلي من وقوع التناسب بينهما 
  يذكر جمموعة من األغراض واملقاصد الفرعية اليت أفادها التناسب احلاصل واليت منها أن

املقصد األصلي هو التحريض على عمل الرب والتقوى، والتذكري ابخلسارة احلاصلة، وسوء 
 احلال.

ني اآلية واآلية، سواًء أكانت قبلها أو بعدها، ومن ذلك ويعمد ابن عاشور إىل ذكر املناسبة ب -
ف ر  ما جاء عنه عند قول هللا تعاىل: ﴿ د  م ن  ال غ ي   ف م ن  ي ك  ر اه  يف  الد  ين  ق د تَـّبـ نيَّ  الر ش  ال  إ ك 

ل ع ر و ة  ال و ثـ ق ى  ال  انف ص ا ت م س ك  اب  ّلل   فـ ق د  اس  لطَّاغ وت  و يـ ؤ م ن اب  ﴾ هل  ا و اّلل   مس  يع  ع ل يم   م  اب 
وتعقيب آية الكرسي هباته اآلية مبناسبة أن  ما اشتملت [، حيث يقول: "256]البـــــــــــقرة: 

وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به  ،وعظمة اخلالق ،عليه اآلية السابقة من دالئل الوحدانية
ين الواضح  العقيدة، املستقيم العقول إىل قبول هذا الد، من شأنه أن يسوق ذوي ألمم  ا

عل دوامهم على الشرك مبحل ، ومن شأنه أن جيالشريعة ، ابختيارهم دون جرب وال إكراه
ر ه ون على اإلسالم : أيـ تـ ر كونالسؤال ، وقد وافق 49"اً يَّ ــفكانت اجلملة استئنافًا بيان، عليه أم ي ك 

ا اتضحت الدالئل لكل مَّ ـولقاعي: "ابن عاشور البقاعي يف معىن هذه املناسبة حيث يقول الب
ر اه  ﴿: ه منصف لنفسه إىل إكراه فيه فقالصار الدين إىل حد ال حيتاج في ،عامل وجاهل ال  إ ك 

 ، وابلنظر يف أثر مناسبة اآلية يف خدمة التفسري املقاصد يتبني لنا اآليت:50﴾"يف  الد  ين  
 املعاين وإيضاحها يف قالب يكشف املقصود  يربز أمهية املناسبة بني اآلية واآلية يف الربط بني

 والغرض األمسى منها.

                                                 
48

، وانظر: 652، ص1، وانظر: ج479، ص1انظر: ج طالع على املزيد من األمثلةولال، 474، ص1املرجع السابق، ج 
 .228، ص26ج

49
، وانظر: 193، ص7، وانظر: ج219، ص5انظر: ج طالع على املزيد من األمثلةولال، 25، ص3املرجع السابق، ج 
 .6، ص20ج

50
 .500، ص1ج الدرر يف تناسب اآلايت والسور،نظم البقاعي،  
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  يسوق األغراض واملقاصد عند بيان التناسب يفضي إىل توضيح املقصود من اآلية، وجيلى
 هدفها ومراميها.

  ،يكشف عن العديد من املقاصد اليت تضمنتها اآلية ومنها: مقصد اإلقناع للعقل والقلب
وعدم اإلكراه، ومقصد العظمة لدين اإلسالم. ومقصد التنزيه ومقصد االختيار يف الدين 

 للخالق سبحانه وتعاىل.
وأحياان يذكر املناسبة بني ألفاظ اآلية الواحدة؛ لبيان الرتابط والتجانس بني أجزاء اآلية  -

أ نز ل  م ن والَّذ ين  يـ ؤ م ن ون  مب  ا أ نز ل  إ ل ي ك  و م ا الواحدة، ومن ذلك ما جاء عند قوله تعاىل: ﴿
ر ة  ه م  ي وق ن ون   آلخ  [، حيث يبيـن التناسب بني ألفاظ اآلية موضحاً أثر 4﴾ ]البـــــقرة: قـ ب ل ك  و اب 

 ،ا كان قصد ختصيصهم ابلذكر يستلزم عطفهممَّ ـولاألغراض يف بيان ذلك التناسب فيقول: "
يهدي إال الذين آمنوا مبا على أهنم فريق آخر يوهم أن القرآن ال  وكان العطف بدون تنبيه

 ظَّ فيظن أن الذين آمنوا عن شرك ال ح   ،ألن هذه خامتة الصفات فهي مرادة ؛أنزل من قبل
رية املؤمننيهلم من هذا اليناء إذ  مل  ؟اتقاًء واهتداءً  من الصحابة وهم أشد   ، وكيف وفيهم م ن خ 

، د فع هذا اإليهام ق رابينفاهتداؤهم نشأ عن توفي ،يكونوا أهل ترقب لبعية رسول من قبل
أجريت عليهم الصفات ليؤذ ن أبن هؤالء فريق آخر غري الفريق الذي  ؛إبعادة املوصول

، وبذلك تبني أن املراد أبهل الصفات اليالث األو ل هم الذين آمنوا بعد شرك اليالث األول
عندما قال:  ككذل  هذه قد وافق البقاعي ، وابن عاشور يف نظرته اجلميلة51"لوجود املقابلة

 اً ميان مجلة أشار إىل تفصيله على وجه يدخل فيه أهل الكتاب دخواًل أوليَّ ا وصفهم ابإلمَّ ـول"
 اً للدعوة إجياد يوجدون هذا الوصف بعد مساعهم :أي﴾، والَّذ ين  يـ ؤ م ن ون  : ﴿فقال

 اآليت: ، وابلنظر إىل آاثر هذا االستعمال للتناسب بني أجزاء اآلية يتبني لنا52"مستمراً 
  يبني أمهية ترابط أجراء اآلية وترابطها يف تفسري اآلية وإيضاحها مبا يكشف عما فيها من

 حكم وأسرار.
 .يعترب التناسب بني أجزاء اآلية سبيالً موصالً إىل بيان األغراض واملقاصد فيها 

                                                 
51

  .238-237، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  

52
 .36، ص1ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،البقاعي،  
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 مة يضمن اآلية ابلعديد من املقاصد اليت كشفها حصول التناسب ومنها: مقصد التذكري بنع
 اهلداية، ومقصد التخصيص للمؤمنني ابلذكر والعناية، ومقصد التنبيه على اجلزاء املنتظر.

ومن منهج ابن عاشور يف إيراد املناسبات أنه أحياان يذكر املناسبة بني اآلية، وغرض من  -
أغراض السورة؛ لريبط بذلك بني اآلية والسورة، ومن األميلة على ذلك ما جاء عنه عند قول 

ز ح  ع ن  النَّار  تعاىل: ﴿هللا  ك ل  نـ ف ٍس ذ آئ ق ة  ال م و ت  و إ َّنَّ ا تـ و فَـّو ن  أ ج ور ك م  يـ و م  ال ق ي ام ة  ف م ن ز ح 
نـ ي ا إ الَّ م ت اع  ال غ ر ور   ل  اجل  نَّة  فـ ق د  ف از  و ما احل  ي اة  الد  [، حيث يبني 158﴾ ]آل عمران: و أ د خ 

هذه اآلية مرتبطة أبصل الغرض املسوق اآلية وأحد أغراض السورة قائاًل: " وجه املناسبة بني
له الكالم، وهو تسلية املؤمنني على ما أصاهبم يوم أ ح د، وتفنيد املنافقني يف مز اعمهم أن  

، و ابن عاشور 53"الناس لو استشاروهم يف القتال ألشاروا مبا فيه سالمتهم فال يهلكوا
ا تقدم يف قصة أحد مَّ ـولعيداً عما صرح به البقاعي قبله عندما قال: "بنظرته هذه ال يذهب ب

رجوع املنافقني وهزمية بعض املؤمنني مما كان سبب ظفر الكافرين، وعاب سبحانه ذلك 
، وإىل ذلك أشار احلياة األبدية إىل ما ال بد منهعليهم أبهنم هربوا من موجبات السعادة و 

ع ه م   ق ل لَّو  ك نت م  يف  ﴿ بقوله: ﴾ ]آل عمران: بـ ي وت ك م  ل بـ ر ز  الَّذ ين  ك ت ب  ع ل ي ه م  ال ق ت ل  إ ىل  م ض اج 
نه ال يصان من ، فكان ذلك حمققًا ألخبار أبنه وقع قتل كيري من الرسلوختم ابإل، [154

صوَّر ذلك املوت بعد  ،، مضمومًا إىل ما نشاهد من ذلك يف كل حلظةاملوت خاص وال عام
إشارة إىل أن حاهلم يف هرهبم  ،ر مستحضرًا للعيان تصويرًا أوجب التصريح بهأن صا

، 54﴾"ك ل  نـ ف سٍ ﴿ :تعاىلوما تبع ذلك من قوهلم حال من هو يف شك منه فقال  ،ورجوعهم
 وابلتأمل يف أثر املناسبة بني اآلية وأغراض السورة يف هذا امليال يتبني لنا اآليت:

 اً بني غرض اآلية وأغراض السورة.يعترب املناسبة رابطاً مهم 
 .يرشد إىل أن املناسبة تدل على أغراض أخرى غري األغراض الرئيسية للسورة 
  تضمنت اآلية على العديد من األغراض واملقاصد ومنها: مقصد التسلية للمؤمنني، ومقصد

 البيان للفوز احلقيقي، ومقصد التحذير من دخائل النفاق.
 وبناء على ما سبق يتضح لنا أثر املناسبات يف خدمة التفسري املقاصدي ابلنقاط اآلتية:

                                                 
53

 .187، ص4ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  

54
 .191، ص2ج نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،البقاعي،  
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املناسبات مهمة خلدمة األغراض واملقاصد عموماً، وذلك من حيث إبراز الرتابط والتواؤم  -
بني أجزاء اآلية الواحدة واآلايت يف السورة، وبني السور القرآنية، فالرتابط بني أجزاء اآلية 

 أجزاء السورة والقرآن ككل يدل على ترابط األغراض يف اجلميع.وبني 
املناسبات يف اآلية سبيل إلظهار مقاصد اآلية واألسرار اليت فيها مبا يف ذلك مقصد  -

حسن السبك، ومجال التنسيق، وروعة االلتحام بني أجزائها مما يعطي أاثرة وتشويق ملا 
 تضمنته اآلية من احلكم واألحكام.

يف السورة تعاضد ما اشتملت عليه السورة من األغراض الكلية، وتسهم يف  املناسبات -
بياهنا وإظهارها، وتظهر مقاصد أخرى منها تتابع الكالم، وحسن ترتيبه؛ ليكون مقبوالً 

 لدى العقول فتسلم ملا يف اآلية من التوجيهات والدالئل.
اًن وال حتصل يف أحايني املناسبات بني السور ال تعترب قاعدة مطردة بل قد حتصل أحيا -

أخرى، وال ينبغي االشتغال إبظهار ذلك فقد كان ابن عاشور ال يرى ذلك حقًا على 
 املفسر.

قد تربز هناك عالقة واضحة بني املناسبة وغرض كلي من أغراض السورة، والفائدة من  -
ذلك بيان الرتابط بني اآلية والسورة من انحية، وإظهار أصل الغرض ومكانه الذي 

 ستنبط منه من انحية أخرى.ا
وهبذا يتبني لنا أثر املناسبات يف خدمة التفسري املقاصدي، وكيف استخدم ابن عاشور املناسبات 
يف سبيل إبراز ذلك األثر، وأظهره يف ح لَّة رائعة تعزز من توجهه املقاصدي، وتفتح أبوااًب أمام 

توجه من ابن عاشور حبق من األصالة والتميز الباحيني لدراسة ميل هذه العالئق واآلاثر، فكان هذا ال
 املنهجي الذي تفرد به.
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 نتائج البحث
 من أبرز النتائج اليت خلص إليها البحث ما أييت:

أن علم املناسبات هو ذلك العلم الذي يعين أبسرار ارتباط اآلايت والسور بعضها ببعض،  1
إىل حقيقة االتساق واالنتظام  انطالقاً من أغراضها ومقاصدها اليت تضمنتها، للوصول

 للمعاين واملباين بينها
هو ذلك النوع من التفسري الذي يهتم ببيان األغراض واملقاصد اليت أن التفسري املقاصدي  2

تضمنها القرآن، وشرعت من أجلها أحكامه، ويكشف عن معاين األلفاظ، مع التوسع يف 
 ، وغريها.كاملأثور، والسياق، واملناسباتدالالتـها، مراعياً يف ذلك قواعد التفسري األخرى  

متألقاً يف االستفادة من علم املناسبات مبا خيدم التفسري املقاصدي،  برز منهج ابن عاشورأن  3
وذلك من خالل اعتماده للمناسبات يف منهجية تفسريه فهو يبدأ بذكر مناسبة اآلية ملا قبلها 

 .إن وجدت، ويتخذها كمدخل خلدمة توجهه يف التفسري
املناسبات مهمة خلدمة األغراض واملقاصد عموماً، وذلك من حيث أبن  يرى أن ابن عاشور 4

إبراز الرتابط والتواؤم بني أجزاء اآلية الواحدة واآلايت يف السورة، وبني السور القرآنية، 
فالرتابط بني أجزاء اآلية وبني أجزاء السورة والقرآن ككل يدل على ترابط األغراض يف 

 اجلميع.
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