
 المحاضرة  الثانية       

 المبحـث  الـثالث :  علم  المناسـبات  والتفـسـير  الموضـوعـي 

الباحثني من يضيف شكال جديدا للتفسري املوضوعي مساه "تتبع العالقات" أو "املناسبة    من 
 بني السور". 

مبا   العالقة  آفاق  البحث عن  لكل سورة،  املوضوعية  ابلوحدة  عنايته  إىل  يضيف  النوع  وهذا 
ة أخرى، حبيث  جياورها من سور، فينظر يف فواتح السور وخوامتها، ويربط بينها جمتمعة اترة ومتفرقة اتر 

 تبدو سور الكتاب وقد التقت معانيها ومقاصدها كدائرة اّتصل كلُّ مبتدأ فيها مبختتمها. 

 تعريف علم املناسبات: -أ

 املناسبة يف الّلغة: املقاربة واملشاكلة.  -1

ويف اإلصطالح: هي الرابطة بني شيئني أبي وجه من الوجوه. ويف كتاب هللا تعين ارتباط السورة    -2
 قبلها وما بعدها. ويف اآلايت تعين وجه اإلرتباط يف كّل آية مبا قبلها وما بعدها.مبا 

القرآن وروائعه، وهو أمر    املناسبات علم عظيم أُودعت فيه أكثر لطائف  الرازي: "علم  يقول 
 معقول إذا ُعرض على العقول تلقته ابلقبول". 

دة مل يكن نزوهلا يف زمن واحد إالّ أّن  وعلى الّرغم من أّن الكثري من اآلايت يف السورة الواح 
الفاصل الزمين ال دخل له يف احلكم مبرامي السورة وأهدافها، فكما أّن   بينها موجود، ألّن  التناسب 
الدنيا، فقد  اللوح احملفوظ مث إىل بيت العزة يف السماء  الزمن مل يكن له اعتبار قبل نزول القرآن إىل 

 ع القرآن بني دفيت املصحف.أُلغي هذا اإلعتبار أيضا بعد مج
ومن خالل هذا املثال يتبنّي لنا أوجه الرتابط بني خمتلف اآلايت وإن خفي ذلك يف الظاهر:   

، مث يقول عز وجّل  )َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهـلَِّة ُقل ِهَي َمَواقِـيُت لِلنَّاِس َواحَلجِّ    (يقول هللا سبحانه وتعاىل:  
 . ) َأْن ََتُْتوا البـُُيوَت ِمن ُظُهورَِها َوَلِكن الِبُّ َمِن اتَـَّقى َوأُْتوا البـُُيوَت ِمن أَبـَْواِِبَا َولَْيَس الِبُّ  (بعـد ذلك: 

: أّن سؤاهلم عن   -وهو أمر مل يهـتد إليه كـثري من املفسرين    -حيث أّن املناسبة بني اآليتني   
غرية ومرة كبرية والبحث عن أسباب ذلك  حادثة فلكية دقيقة متعّلقة بتغرّي األهّلة حيث تبدو مرّة ص

البيت من   معرفته، هو كمن أييت  أسباب  وتعاطي  الفلك  علم  متّكنوا من  أن  يسبق هلم  مل  أانس  من 
 ظهره وذلك مناقض للحكمة والب. 



 ظهور االهتمام بعلم املناسبات وأهّم املؤلّفات فيه:  -ب

النيسابوري )ت:    بكر  أبو  إىل وجود خمتلف  324يعتب  بغداد  اإلنتباه يف  لفت  أّول من  هـ( 
)ت:   العريب  ابن  بكر  أبو  ذلك  بعد  وتبعه  وآايته،  القرآن  سور  الدين 543املناسبات يف  وفخر  هـ( 

هـ( يف كتابه "البهان يف علوم 794هـ(. كما أشار إليه بدر الدين الّزركشي )ت:  606الرازي )ت:  
املناسبات بني اآلايت". وقد أفرد هذا الفن ابلتصنيف أبو جعفر    القرآن" يف فصل حتت عنوان "معرفة

 هـ( يف كتابه "البهان يف مناسبة ترتيب سور القرآن".  807بن الزبري األندلسي )ت: 
ومن أوسع املراجع يف هذا العلم كتاب "نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور" لبهان الدين 

 هـ( "تناسق الدرر يف تناسب السور". 909)ت: هـ(. وأّلف السيوطي 885الِبقاعي )ت: 
ومن أبرز املعاصرين الذين كتبوا يف هذا املوضوع ميكن ذكر عبد هللا بن الصديق الغماري يف  
"جواهر البيان يف تناسب سور القرآن"، وعبد هللا دراز يف "النبأ العظيم" حيث حتّدث عن املناسبات  

 بني آايت سورة البقرة. 

 علماء البحث عن وجه املناسبة بني اآلايت والسور: إنكار بعض ال -جـ

العلماء،    التنبيه أّن البحث يف مسألة تناسب السور واآلايت مل يكن حمّل إمجاع  هذا وينبغي 
)ت:   الّسالم  عبد  بن  الدين  ذلك كعز  بعضهم  أنكر  مل  660حيث  األمر  هذا  أّن  اعتب  الذي  هـ( 

 ذهب أيضا أبو حيان األندلسي والشوكاين. يعرف عند الصحابة والسلف، وإىل هذا املوقف
إالّ    اآلايت  بني مجيع  مناسبات  إجياد  ابإلمكان  ليس  أنّه  فاعتب  األمر  السيوطي يف  وتوّسط 

 بتكّلف شديد. 

 أهم املناسبات املوجودة يف السور القرآنية:  -د

إسم  -1 بني  بني    املناسبة  جيمع  الذي  اجلامع  األمر  عن  عبارة  هو  السورة  وحمور  وحمورها.  السورة 
 موضوعات السورة وجزئياهتا يف نسق واحد. 

 املناسبة بني إفتتاحية السورة وخامتتها:  فمثـال جند أّن سـورة البقرة  تشري يف بدايتها  إىل اإلميان   -2
 (واملؤمنني ِبذا الغيب  خامتتها تتحّدث عن إميان الرسول  ، ويف)الِذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبلَغْيِب.. (ابلغيب 

ْؤِمُنوَن..
ُ
 . )آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوامل



احَلْمُد هلِل الذٍّي   (  وجند أيضا سورة الكهف تبدأ ابإلشارة إىل إنزال الكتاب على الرسول   
َا َأاَن َبَشٌر    (، ويف خامتتها إشارة إىل الّرسول الذي أنزل إليه القرآن  )أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب..  ُقل ِإَّنَّ

 .)ِمثْـُلُكم يُوَحى ِإََلَّ..

تعاىل    -3 بقوله  الطور ختمت  أّن سورة  فمثال جند  قبلها:  وما  السورة  إفتتاحية  بني  َوِمَن   (املناسبة 
َوالنَّْجِم ِإَذا    (وَتيت بعدها سورة الّنجم اليت يقول فيها سبحانه وتعاىل    )اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوِإْداَبِر النٌُّجوِم  

 . )َهَوى..
  (ويف سورة احلديد بعدها    )َفَسبِّْح اِبْسِم َربَِّك الَعِظيم    (ويف ختام سورة الواقعة جند قوله تعاىل   

 .) السََّماَواِت َوااَلْرَض َسبََّح هلِل َما يف 

املناسبة بني مقاطع السورة بعضها مع بعض: ومن أمثلة ذلك املناسبة الواقعة بني قوله تعاىل يف    -4
سورة النساء يف اليهودي كعب بن األشرف الذي سئل من قبل كفار قريش من األفضل هم أم حممد؟  

أنتم أهدى سبيال. قال تعاىل   تـَرَ   (فقال بل  اِبجلِْبِت   أملَْ  يـُْؤِمُنوَن  الِكَتاِب  ِمَن  َنِصيباً  أُوُتوا  الذِّيَن  ِإىَل 
َسِبياًل.. آَمُنوا  الذِّيَن  ِمَن  أَْهَدى  َهُؤاَلِء  لِّلِذيَن َكَفُروا  َويـَُقوُلوَن  قوله [،  51]آية:  )َوالطَّاُغوِت  إىل 

َأْن    (تعاىل    قال  بعدها حيث  58[. وبني اآلية  57]آية:  )..َونُْدِخُلُهم ِظالًّ ظَِليالً  ( أَيُْمرُُكم  ِإنَّ هللاَ 
وهي قد نزلت يف عثمان بن    )تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبلَعْدلِ 

 طلحة الذي كان سادان للكعبة ملا أخذ منه مفتاح الكعبة يوم الفتح مث ُرّد إليه.  
والعالقة بني املقطعني هو أداء األمانة حيث أن كعب بن األشرف مل يكن أمينا عندما سألته   

 قريش وهو العامل ابلكتاب. 
األوىل   اآلية  أّن  أكثر من سّت سنوات حيث  اآليتني كان  بني  الزمين  الفاصل  أّن  واملالحظ 

 نزلت بعد غزوة بدر يف حني أّن الثانية كانت يف عام الفتح. 

 وميكن مالحظة ذلك من خالل األمثلة التالية:  سبة بني مضمون السورة ومضمون ما قبلها:املنا -5
سورة التني ورد فيها امتنان هللا على عباده حيث ذكر أنّه خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، مث   

 جاءت بعدها سورة العلق اليت فيها احلديث عن خلق اإلنسان من علق. 
لعلق اليت ورد فيها األمر ابلقراءة، حيث أّن أفضل ما ينبغي أن  وَتيت سورة القدر بعد سورة ا 

 يقرأ هو كتاب هللا املنّزل يف ليلة القدر.. 



 هذا وقد ُوجدت يف احلديث عن هذا الفن عّدة كتب ومؤلّفات ميكن ذكر من بينها:  
 التناسب القرآين عند اإلمام البقاعي ملشهور مشاهرة.  -
 السور للدكتور حممد سبحاين.إمعان النظر يف نظام اآلي و  -
 جواهر البيان يف تناسب سور القرآن للشيخ عبد هللا بن الصديق الغماري.  -
 التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم للدكتور فاضل الّسامرائي. -

 مالحظة:
إّن ممّا نّبه عليه بعض الباحثني أّن علم التناسب ليس خاّصا ابلتفسري املوضوعي فحسب، بل   

هو مرتبط جبميع أنواع التفسري وال يستغين عنه دارس للقرآن الكرمي، فتجده متصال ابلتفسري اإلمجاَل  
على   املوضوعي  التفسري  مفهوم  يدخل حتت  ال  النوع  هذا  أّن  فاألصّح  ولذلك  واملقارن.  والتحليلي 

 اخلصوص وإَّّنا هو يتعّلق أبلوان التفسري وقضاايه على العموم.

 بـع :  نـشأة  التـفـسـيـر  المـوضـوعي  المـبـحـث  الّرا

التنزيل يف حياة    األوىل كانت موجودة منذ عصر  التفسري وعناصره  الّلون من  لبنات هذا  إّن 
اآلية:    رسول هللا   هذه  نزلت  ملا  أنّه  ذلك  على  يدّل  وممّا  بعده.  من  َومَلْ    (وصحابته  آَمُنوا  الذِّيَن 

للصحابة الذين قالوا: وأيّنا ال يظلم نفسه؟. "إنّه    [، قال النيب  82ألنعام:  ]ا  )يْلِبُسوا ِإميَاََنُم ِبظُْلمٍّ 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   (ليس الذين تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل:   [ إَّّنا هو  13]لقمان:    )ِإنَّ الشِّ

 الّشرك.
يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَوِعْنَدُه َمَفاِتُح    (فّسر مفاتيح الغيب    كما أنّه    [، 59]األنعام:    )الَغْيِب الَ 

 [. 34]لقمان:  )ِإنَّ هللاَ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة... (فقال: الغيب مخس وتال قوله تعاىل: 
العلماء من ضّيق    الرابع حيث ُوجد من  القرن  البذور تبز بشكل حمتشم بعد  مث بدأت هذه 

ع فتكّلم  التفسري،  يف  البحث  جعفر  دائرة  أبو  فأفرد  املتعّددة،  املتشّعبة  نواحيه  من  واحدة  انحية  ن 
هـ( كتااب يف أمثال القرآن، 450هـ( كتااب يف الناسخ واملنسوخ وأفرد املاوردي )ت:  338النّحاس )ت:  
 751هـ( كتااب يف مفردات القرآن، وأفرد ابن القّيم )ت: 502)ت:  هاينـاألصفوأفرد الرّاغب 

 ن أقسام القرآن "التبيان يف أقسام القرآن"... هـ( كتااب للحديث ع
 ولكن يف احلقيقة أّن هذا النوع من التفسري مل ينتشر ويزدهر وتكتمل معامله ومنهجيته إالّ يف   



أمثال  اإلجتماعية من  األدبية  املدرسة  أتباع  يد  املرحلة على  بداية هذه  وقد كانت  احلديث،  العصر 
الشيخ حممد عبده والشيخ حممد رشيد رضا وحمّمد مصطفى املراغي وحممد فريد وجدي وأمني اخلوَل 

 وحممود شلتوت وغريهم..
املدرسة،    أعالم هذه  اإلجتاه من  أّول من دعا صراحة إىل هذا  الشيخ حممود شلتوت  ويعتب 

 حيث أصدر تفسريا ملوضوعني من موضوعات القرآن ومها: "القرآن واملرأة"، و"القرآن والقتال".  
 


