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 :املقدمة 
ــن رشور  ــاهللا، م ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن ــده، و ن ــد هللا، نحم إن احلم
 .أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

ــه ــك ل ــه إال اهللا وحــده ال رشي ــده . وأشــهد أن ال إل ــدا عب ًوأشــهد أن حمم
  .rورسوله 

ْياأهيا الذين آمنُوا َ َُّ َِ ّ َ َ اتقوا اهللاَّ حق تقاته والمتوتن إال وأنتم مسلمونَ َ َ ْ ُُ ْ ّ ْ ُِ ُ ْ ُ ُ َّ َ ّ َ َّ َِ ِ ِ ّ 
َيآأهيا النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منْها زوجهـا  َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ْ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ ْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ َ

َّوبث منْهام رجاال كثريا ونسآء واتقوا اهللاََّ ال ًْ َ َ َ ُ َ َُ ً ََّّ ً َ ْ َِ ِ َِ َذي تـسآءلون بـه واألرحـام إن اهللاََّ كـان ِ َّ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ِِ ُ َ
ًعليكم رقيبا ْ ِْ َ ْ ُ َ َ 

ًياأهيا الذين آمنُوا اتقوا اهللاَّ وقولوا قوال سديدا َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيصلح لكم أعاملكم ويغفـر . َ ْ َ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُُ َُ َْ َ ِ
َلكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَّ ورسوله فقد ف َ َ ُْ ُُ َ ُ َ ََ َُ َ َ ْ ِْ ِ ُ ًاز فوزا عظيامُ ِ َ ًَ َْ. 

ّفــإن أصــدق الكــالم كــالم اهللا، وخــري اهلــدي هــدي حممــد، ورش : أمــا بعــد
 .األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

، والوحدة التفسري املوضوعيحترير (: بعنوانه دراسة فهذ :ّأما بعد 
وقد كرسهتا . نائي طلبة علم التفسري، مجعتها تذكرة يل، وألب)املوضوعية للسورة

. قدمت بني يدهيام مدخال عن أنواع التفسري وأفضل طرقه. عىل مقصدين
 . إىل حتريرهاالدراسة وختمتها بخامتة فيها أهم النتائج التي انتهت 

 :وأما املقصدان فهام
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 املقصد األول
  التفسري املوضوعي

 :يشتمل عىل املطالب التاليةف
  تعريفه 

  لتفسري املوضوعي أنواع ا

  التفسري املوضوعي طريقة عرض و ليس طريقة تفسري

  نشأة التفسري املوضوعي 

  املوضوع التفسريي والتفسري املوضوعي

  حماذير يف التفسري املوضوعي 

  خطوات التفسري املوضوعي

 املقصد الثاين 
 الوحدة املوضوعية للسورة

 :يشتمل عىل املطالب التاليةف
  وعيةتعريف الوحدة املوض

  سور القرآن الكريم والوحدة املوضوعية فيها

  الوحدة املوضوعية للسورة واملقاصد الكلية للقرآن الكريم

  البداية والنشأة

  املعارضون للوحدة املوضوعية

  الوحدة املوضوعية ليست بتفسري

  الوحدة املوضوعية للسورة واملناسبات

  الوحدة املوضوعية والتفسري اإلمجايل

  ىل الوحدة املوضوعية للسورةخطوات الوصول إ

  الوحدة املوضوعية للسورة واسم السورة
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  أمور معينة عىل تلمس الوحدة املوضوعية للسورة

  ضوابط طلب الوحدة املوضوعية للسورة

  الوحدة املوضوعية للسورة وعنارص الدرس التفسريي

  من املصنفات يف الوحدة املوضوعية للسورة
 .توفيق للصواب، والقبول يف الدنيا واآلخرةًسائال اهللا أن يرزقني فيها ال

 .وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 حممد بن عمر بازمول. د.أ: كتبه 
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 مدخل
 أنواع التفسري وأفضل طرقه

  
 : أنواع التفسري: ًأوال 

 : التفسري إىل نوعني مها )١(يقسم علامء التفسري وعلوم القرآن الكريم
 .التفسري باملأثور -
 .سري بالرأيالتف -

لـرأي، واملعـاين التفـسريية املـذكورة اهو التفسري الذي ال يعتمـد فالتفسري باملأثور ّأما 
 .فيه ال دخل للمفرس فيها برأيه

 واملعاين التفسريية فيـه ،ّوأما التفسري بالرأي فهو التفسري الذي يعتمد عىل رأي املفرس
 .من اجتهاد املفرس

رم، ومـن أجـل ذلـك قـسم علـامء التفـسري جـرد حمـاملتفسري القرآن الكـريم بـالرأي و
 :وعلوم القرآن التفسري بالرأي إىل قسمني، مها

 .التفسري بالرأي املحمود: القسم األول 
 .التفسري بالرأي املذموم: القسم الثاين 

والتفسري بالرأي املحمود حموره الذي يدور عليه هو التفـسري باملـأثور، إذ مـن رشوط 
ض معارضة تضاد التفسري باملأثور، فال جيوز للمفرس بالرأي أن يأيت بمعنى أن ال يعار: قبوله

 .خيالف خمالفة تضاد التفسري باملأثور
ّأما التفسري بالرأي غري املحمود، فهو الذي خيتل فيه رشط مـن رشوط قبولـه، ومنهـا 

                                      
ًهذه القسمة تفهم من كالم املتقدمني ومل يذكروها رصحيا، ونص عليها املتأخرون ، وتفهم من كالم ) ١(

  ."التفسري واملفرسون"الشيخ الذهبي يف كتابه 



 ٩ 

ط آخـر، أن ال خيالف التفسري باملـأثور خمالفـة تـضاد، فـإذا وافقـه واختـل رش: الرشط املذكور
 .صح املعنى وضعف الدليل

واالشتغال بالتفسري بالرأي واحلـال أنـه خيـالف التفـسري باملـأثور حـرام، ألنـه تفـسري 
 .للقرآن بالرأي املجرد

: ومن األدلة عىل تعني عدم خمالفة التفسري باملأثور خمالفـة تـضاد، قولـه تبـارك وتعـاىل
َ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما ت َ ُ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونـصله َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َّ ََّ َ َ ْ َِّّ ُْ ََ ْ َِ ِ َِ َ ُ ْ

ًجهنم وساءت مصريا﴾  ِ َ َ َ َْ َ َ  ).١١٥:النساء(ََّ
إذا ذكـر عنـده الزائغـون يف : سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: قال مطرف بن عبد اهللا

ووالة األمر بعـده سـننا ملسو هيلع هللا ىلص سن رسول اهللا ":  قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: الدين يقول 
األخذ هبا اتباع لكتاب اهللا عز وجل، واستكامل لطاعـة اهللا ، وقـوة عـىل ديـن اهللا تعـاىل، لـيس 
ألحد من اخللق تغيريها وال تبديلها، وال النظر يف يشء خالفهـا، مـن اهتـدى هبـا فهـو مهتـد، 

ســبيل املــؤمنني، وواله اهللا مــا تــوىل، ومـن استنــرص هبــا فهــو منــصور، ومــن تركهــا اتبــع غــري 
 .)١("وأصاله جهنم وساءت مصريا

يف سنته، ملسو هيلع هللا ىلص ومعلوم أن معاين القرآن العظيم التي بينها اهللا يف كتابه وبينها رسول اهللا 
لـيس ألحـد مـن اخللـق تغيريهـا وال ، من هذا السبيل، ومـن هـذه الـسنن، yوبينها صحابته 

 .يشء خالفهاتبديلها، وال النظر يف 
 

                                      
من طريق ابن وهب ) ٥٩٦٩(، حتت رقم )١١٥: نساء ال(ابن أيب حاتم يف تفسريه عند آية   أخرجه)١(

، واحللية أليب نعيم )٩٢، حتت رقم ٤٠٨ – ١/٤٠٧الدميجي (عن مالك، واآلجري يف الرشيعة 
، كالمها من طريق مطرف بن عبداهللا عن مالك بنحوه، والسنة لعبداهللا بن أمحد بن )٦/٣٢٤(

واخلطيب يف رشف أصحاب ) ٣/٤١٧(الشاملة /، والسنة أليب بكر اخلالل)٢/٢١٨/ (حنبل
 .واألثر صحيح اإلسناد. ، مجيعهم من طريق ابن مهدي عن مالك٦ص/ احلديث
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 أفضل طرق التفسري: ًثانيا 

 : )١(اعلم أن أفضل طرق تفسري القرآن الكريم هي التالية
تفسري القرآن بالقرآن، فام أمجله اهللا يف موضع قد جتد تفـسريه وبيانـه يف موضـع : ًأوال 

 .آخر؛ فتفرس اآلية باآلية، والقصة يف موضع بموضع آخر
ّقد بني القـرآن العظـيم، كـام قـال ^  الرسول تفسري القرآن بالسنة النبوية، فإن: ًثانيا 

َ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: تعاىل َ ُِّ ْ ْ َ ِّ ََّ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِِّ َ َِ ََّ َِ ِ ْ  من اآليـة :النحل (﴾َ
َ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني: ، وقوله تبارك وتعاىل)٤٤ َ َِّ ََ َ ْ َُ َ ِْ َِّ ِ ْ َ َْ َ ً هلم الذي اختلفوا فيه وهـدى َ َُ ِ ِ ُِ َ ََّ ْ ُ ُ َ

َورمحة لقوم يؤمنون َ ًُ ِ ِْ َ ُْ ْ ٍَ  .)٦٤:النحل (﴾َ
تفــسري القــرآن بقــول الــصحايب، فــإهنم شــاهدوا التنزيــل، وهــم أهــل اللــسان : ًثالثــا 

ًوأصحاب اللغة التي نزل هبا القرآن خماطبا هلم، وشاهدوا من أحوال نـزول القـرآن وأسـبابه 
، مـا جعـل هلـم خـصوصية يف ذلـك، كيـف ^ما سمعوه ووعـوه عـن النبـي وقرائن ذلك، و

ًوهم اتقى األمة قلوبا، وأرشفها نفوسا، وأصدقها لسانا، وأوع ً ًها لبا وفهام؟اً ً! 
تفسري القرآن بقول التابعي، فإن لبعضهم من اخلصوصية يف التفسري، ما لـيس : ًرابعا 

ّالث مرات يوقفه يف كل مرة عنـد كـل  ثtلغريهم، فمنهم من عرض القرآن عىل ابن عباس 
 .آية، كمجاهد بن جرب

تفسري القرآن بمقتىض اللغة واالجتهـاد، بالـضوابط التـي ذكرهـا العلـامء يف : ًخامسا 
 . )٢(ذلك

                                      
 .استفيد ذلك من كالم ابن تيمية رمحه اهللا يف مقدمة يف أصول التفسري) ١(

عدم خمالفة التفيرس الرأي النفسري باملأثور ) ١: املقصود هنا رشوط قبول التفسري بالرأي، وهي ) ٢(
أن ال خيرج ) ٤. أن ال يؤدي إىل نرصة أقوال أهل البدع) ٣. أن يوافق سياق اآلية) ٢. الفة تضادخم

ًأن ال حيدث قوال خمالفا للرشع) ٥. باللفظ عن أصل معناه يف اللغة ً.  



 ١١ 

 : ولعرض التفسري طريقتان 
التفسري عىل أساس ترتيب املصحف، الذي يـسمى التفـسري املوضـعي، : األوىل منهام

 .موضعها من السورة، يف املصحفحيث تفرس اآلية بحسب 
 .، ألن اآليات تفرس عىل أساس ترتيب املصحفويسمى التفسري الرتتيبي

، ألن اآلية تفرس فيه بمفردها و ال تفـرس معهـا اآليـات األخـرى والتفسري التوحيدي
 .يف املوضوع

 .، ألن اآليات تفرس عىل أساس املصحفوالتفسري املصحفي
 :عروفةويندرج حتته طرق التفسري امل

o التفسري باملأثور. 

o التفسري بالرأي، بطرقه املعروفة، وهي: 

 .التفسري التحلييل  §
 .التفسري املقارن §

 .التفسري اإلمجايل §

 .التفسري اللفظي §

والطريقة الثانية لعرض التفسري هي التفسري املوضوعي، حيث يعرض التفـسري عـىل 
 . املوضوعية للسورةالوحدة: أساس موضوعات القرآن الكريم، ويدرج بعضهم فيه

 فهل يصح إدخال الوحدة املوضوعية للسورة ضمن التفسري املوضوعي؟
 وما أنواعه ؟  وما حد التفسري املوضوعي؟
 وما طريقته؟ وما حماذيره؟ ومن وضعه؟ وكيف نشأ؟

 ؟هامتى نشأ الكالم عنو ما تعريفها؟ للسورة والوحدة املوضوعية
ومـا عالقتهـا بالتفـسري   عالقتهـا باملناسـبات؟ومـا وما عالقتها بالتفسري املوضوعي؟

 اإلمجايل؟
 .األسئلة هي موضوع الصفحات التاليةاإلجابة عن هذه 



 ١٢ 

 املقصد األول
 التفسري املوضوعي 

 
 :تعريفه 

ــة، أ ــا املدرســة االبتدائي ــل قولن و التفــسري املوضــوعي مركــب توصــيفي مث
 .ةاملكرمة، أو املدينة املنور ، أو مكةالقرآن الكريم

ني معناهـا عـىل حـدة نبـوعند تعريف األسامء املركبة فإننا نأخذ كل لفظـة و
مـا ينـتج مـن معنـى لالسـم بعـد نـذكر االصطالح، ثـم من جهة من جهة اللغة ثم 

 .الرتكيب
 :وعليه فنبدأ بأول كلمة

  . الكشف والبيان والتوضيح: التفسري يف اللغة
ِء كلمة واحدة تـدل عـىل بيـان الفاء والسني والرا": قال ابن فارس رمحه اهللا ُّ

ِيشء وإيضاحه ُمن ذلك الفرس، يقال. ٍ ْ ُفرست اليشء وفرسته: َ َّ َ ََّ ُ ْ َوالفرس والتفـرسة. َ ِ َّ ْ َ :
ُنظر الطبيب إىل املاء وحكمه فيه ُ َّ  .)١(اهـ"َ

زل نـمـن كالمـه املسبحانه وتعاىل بيان مراد اهللا : ويف اصطالح علوم القرآن
 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسوله حممد

                                      
 ).٤/٥٠٤(معجم مقاييس اللغة ) ١(

دد ماهيته، بدون للعلامء يف تعريف التفسري عبارات عديدة، ورأيت تعريفه هبذا التعريف حي) ٢(
 . اعرتاض، واهللا اعلم



 ١٣ 

 ؛)املوضوعي: (كلمة الثانية يف اسم هذا العلم وال
 :واملوضوع يف اللغة 

ُّأصـل واحـد يـدل عـىل : الـواو والـضاد والعـني": قال ابن فارس رمحه اهللا  ٌ
ِّاخلفض لليشء وحطه َْ َ. 

ــدها ــرأة ول ــاألرض وضــعا، ووضــعت امل َووضــعته ب َُ ًَ ــه . َ ِو وضــع يف جتارت ِ ُ
َيوضع ِخرس: ُ َقوم ينقلو: والوضائع. َ ُ ٍن من أرض إىل أرض يسكنون هباٌ : َالوضـيع .ٍ

ّالرجل الدين ِ ُ ٌوالدابة تضع يف سريها وضعا، وهو سري سهل خيالف املرفوع. ّ ٌ ْ َ ْ ًَ ُْ ََ ِّ َ ّ . 
ُووضع الرجل ُ َ َّ  . َّسار ذلك السري: َ

ِوذكر أن الواضعات َّ َُ  . ّاإلبل تأكل اخللة: ِ
َّوالرجل املوضع َ  .)١(اهـ"ِالذي ليس بمستحكم األمر: ُ

إذ جيتمع أهل االصـطالح عـىل كلمـة ملعنـى ومنه املواضعة بمعنى املوافقة؛ 
 .)٢(عليهيتفقون 

ــا ويف االصــطالح  ــضية(فكــرة ال: ًعرف ــتكلم أو ) الق ــا امل ــى عليه ــي يبن  الت
 .)٣(الكاتب كالمه

                                      
 .، باختصار)١١٨ - ١١٧/ ٦(معجم مقاييس اللغة ) ١(

ُ واملواضعة": انظر القاموس املحيط حيث قال) ٢( َ َ ِاملراهنة، ومتاركة البيع، واملوافقة يف األمر: ُ ُ َ َ ُ ُُ ُِ َ َ ُ َ  .اهـ"َ

 هو األمر : وقيل.املختص به  املوضوع هو حمل العرض": ٣٠٥قال اجلرجاين يف التعريفات ص) ٣(
اهـ، واعتمد هذا املعنى "املوجود يف الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(جممع اللغة العربية انظر املعجم الوسيط مادة 



 ١٤ 

 .)١(احلديث املختلق: وعند املحدثني 
 .)٢(املدرك: السفة عند الف

ـــهحمـــل العـــرض املخـــتص ويف املنطـــق  ـــه  ،ب ـــذات واملقـــول عن ـــل ال  يقاب
 .)٣(واملحمول

 .)٤(هو القضية التي وردت يف القرآن: علامء التفسري املوضوعي وعند 
 :، أذكر منها ماييل، له عدة تعريفات)التفسري املوضوعي(واالسم بركنيه 
 : التعريف األول 

بحـــث موضـــوع مـــن موضـــوعات القـــرآن الكـــريم عـــىل مـــستوى القـــرآن "
 .)٥(اهـ"مجيعه

 :ويالحظ يف هذا التعريف األمور التالية
أنه مل يـدخل مـا يتعلـق بالوحـدة املوضـوعية للـسورة ضـمن التفـسري  -

 .املوضوعي
أنه خص البحث بأنـه يف موضـوع مـن موضـوعات القـرآن الكـريم،  -

وظــاهر ذلــك أن خيــصه باملوضــوعات الظــاهرة، أو مقاصــد القــرآن 
                                      

ُالنوع احلادي والعرش انظر ) ١( ْ ِ ِْ َْ ُ َْ ِمعرفة املوضوع: َنيَّ ُ ْ َْْ ُ َ ِ  ح، معرفة أنواع علوم احلديث، من كتاب ابن الصالَ
 .٩٨ ص)مقدمة ابن الصالح(

 هيئة، واليشء أو إشارة أوتعيني اليشء للداللة عىل يشء، واليشء األول هو املوضوع، لفظا كان فهو ) ٢(
 .٨٧مجيل صليبا ص/ املعجم الفلسفي. الثاين هو املعنى املوضوع له

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(عجم الوسيط مادة وقارن بامل  ).موضوع( نظر التعريفات للجرجاين )٣(

 .يدل عليه ترصفهم يف ذلك)  ٤(

 . ٢٣التفسري املوضوعي للشيخ الكومي والقاسم ص) ٥(



 ١٥ 

وعي بحـث موضـوع الكريم املعروفة، فـال يـدخل يف التفـسري املوضـ
 .خارج عن موضوعات القرآن الظاهرة، أو مقاصده املعروفة

ــرص فيــه عــىل بحــث  - أنــه ال يــدخل يف التفــسري املوضــوعي مــا اقت
موضــوع مــن موضــوعات القــرآن الكــريم عــىل ســورة أو ســور، 
كبحــث العقيــدة يف ســورة الــشورى، أو يف احلــواميم، أو يف ســور 

ــا ال جتمــع أطــراالعهــد املكــي ف املوضــوع يف القــرآن ، ألنــك هن
 . الكريم

 : التعريف الثاين 
علم يبحث يف قضايا القرآن الكـريم املتحـدة معنـى أو غايـة، عـن طريـق مجـع "

ــا  ــان معناه ــرشوط خمــصوصة لبي ــة خمــصوصة ب ــىل هيئ ــا ع ــة، والنظــر فيه آياهتــا املتفرق
  .)١("واستخراج عنارصها، وربطها برباط جامع

 :ويالحظ يف هذا التعريف ما ييل
أصـول كليـة ه جمموعـة مـسائل و لـ، وهذا يقتـيض أن)علام(أنه جعله  -

، والوقع أنه ليس كـذلك؛  وهي التفسري املوضوعيمتعلقة هبذه اجلهة
إذ غاية التفسري املوضوعي أنه طريقة عرض ملعـاين آيـات مـن القـرآن 

  .أصول كلية ، وليس يف ذلك أي مسائل أو)٢(تتعلق بموضوع ما
                                      

 .٢٠املدخل إىل التفسري املوضوعي ص) ١(

َْإذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس اإلدراك، نحو قول أهل املنْ[) ٢( َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ُِ ْ َ ْ ْ ُ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َّ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِطقِ َّالعلم إما تـصور وإمـا تـصديق، وإمـا : ِ َّ ٌ َّ ُِ ِ َِ ْ َ ُّ ٌَ ِ َِ َ ْ ْ
ِّأن يراد به امللكة املسامة بالعقل وإما أن يراد به التـصديق اجلـازم وهـو مقابـل اجلهـل، وهـذا غـري مـراد يف عـد  َّ َُ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َْ َُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِ ُِ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َِ َ

ْالعلوم، وإما أن  َ َّ ِ َ ُِ ُ َيراد بالعلم املـسائل املعلومـات وهـي مطلوبـات خربيـة يـربهن عليهـا يف ذلـك العلـم وهـي ْ ْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُِ ِْ ْ َ ُ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َْ َِْ َ ٌ َُ ِ َ ِ
ٍقضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يربهن عليها فام هي بكلية ِ َِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َِّ َ َ ْ ْ ُِّ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ُ ٌ ََ َ ْ ََ َِ ه طريقـة عـرض كـام أنـبـل غايتـه ] ُ

= 



 ١٦ 

ــى:  قــسمني أنــه قــسم املوضــوعات إىل - وقــضايا . قــضايا متحــدة معن
وهذا عنده . كاليهود يف القرآن الكريم: فاألول. متحدة غاية ال معنى

كتفــسري آيــات األحكــام، : هـو التفــسري املوضــوعي اخلــاص، والثــاين
وكلها تدخل يف التفسري املوضوعي، وهـذا عنـده . ومواضيعها خمتلفة

 .هو التفسري املوضوعي العام

 .وضوعية ضمن التفسري املوضوعيسورة املحدة الأنه مل يدخل و -

أن بحث القضايا القرآنية يف سورة أو سور أو يف القرآن مجيعه يـدخل  -
 .كام نبه عليه بعد التعريف . يف التفسري املوضوعي

 يـشري إىل أن – واهللا اعلـم –، فكأنـه )قضايا القرآن الكريم(أنه قيد بـ  -
ــاه ــضايا الظ ــاص بالق ــسري املوضــوعي خ ــرآن التف رة ، ومقاصــد الق

 . الكريم املعروفة

 :لث االتعريف الث
ًمجع اآليات املتفرقة يف سور القرآن املتعلقة باملوضوع الواحـد لفظـا أو حكـام، " ً

  .)١("وتفسريها حسب املقاصد القرآنية
 :ويف هذا التعريف األمور التالية

 .فسريأنه مل حيدد بمعرف املاهية، إنام حدد بالطريقة اإلجرائية للت -
أنه مل يشرتط يف املوضوع أنه  يكون من مقاصد القـرآن، بيـنام اشـرتط  -

                                      
= 

التحريـر والتنـوير البـن عاشـور وانظـر . ذكرت يف األصل وسيأيت تفصيل ذلك ضـمن مطالـب هـذا املقـصد
)١/١٢.( 

 .٧دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكريم ص) ١(



 ١٧ 

 .يف تفسريها أن يكون بحسب املقاصد القرآنية

ًأنه جعـل داللـة القـرآن عـىل املوضـوع إمـا أن تكـون لفظـا أو حكـام،  - ً ّ
ًوهذا إشارة  إىل أن املوضوع قد يكون مستنبطا ومستلمحا من القرآن  ً

 .بلفظهالكريم، وإن مل يرد 

 .أنه مل يدخل الوحدة املوضوعية يف التفسري املوضوعي -

أنه جعل التفـسري املوضـوعي وكأنـه آليـة تفـسري، واحلقيقـة أنـه لـيس  -
 .كذلك

  : رابعالتعريف ال
  .)١("علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر"

 :ويالحظ يف التعريف ما ييل
 املوضـوعي القـضايا حـسب املقاصـد أنه جعل موضـوع التفـسري -

 .القرآنية
. أنــه أدخــل الوحــدة املوضــوعية للــسورة يف التفــسري املوضــوعي -

 .وهي ألصق بباب املناسبات منها بباب التفسري املوضوعي

أنــه مل يــشرتط أنــه يــستوعب مجيــع القــرآن الكــريم يف القــضية  -
 .الواحدة

  : امسالتعريف اخل
جـل يف قـضية قرآنيـة أو يف سـورة مـن الكشف الكـيل عـن مـراد اهللا عـز و"

                                      
 .١٥مباحث يف التفسري املوضوعي ص) ١(



 ١٨ 

  .)١("القرآن بحسب الطاقة البرشية

 :ويف هذا التعريف األمور التالية
أنه جعل التفسري املوضوعي آلية تفسري، ال طريقة عـرض، وهـذا  -

ــان ملعــاين  ــشف وبي ــيس يف التفــسري املوضــوعي ك ــه نظــر؛ إذ ل في
رن والتفـسري واملفرس فيه يستعني بالتفسري التحلييل واملقااآليات، 

باملأثور والتفسري اإلمجايل املـدون عـىل أسـاس ترتيـب املـصحف، 
وما قد يوجد فيه من تفسري آية بآية فهذا مـن بـاب تفـسري القـرآن 

  !بالقرآن يف التفسري باملأثور

ًأنه قيد الكشف بكونه كليـا، ليخـرج الكـشف املوضـعي بحـسب  -
كشف ترتيب املصحف، فذاك كشف جزئي، وهذا يف املوضوعي 

وفيه نظر من جهة أن تقرير معنـى اآليـة البـد أن يلحـظ فيـه . كيل
املعنى املراد لآليـة، بحـسب مـا يف القـرآن الكـريم، فـالتفريق بـني 

وأمر آخـر أنـه . الكشف الكيل واجلزئي من جهة املعنى ال يستقيم
ًأشعر بكونه كليـا أن التفـسري املوضـوعي يكـون بطريقـة التفـسري 

بـالزم و ال متعـني يف أن يكـون كـذلك، فقـد اإلمجايل، وهذا ليس 
حيتــاج املوضــوع إىل أكثــر مــن ذلــك مــن طــرق التفــسري األخــرى 

 . باملأثور،  والتحلييل، واملقارن

 أدخـل الوحـدة "يف قضية قرآنية أو يف سـورة مـن القـرآن": قوله  -
                                      

 .٤٥منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكريم عرض ونقد ص) ١(



 ١٩ 

ــسري املوضــوعي ــة يف التف ــسورة القرآني ــذا .املوضــوعية يف ال  وه
 التعريف حتديد ماهية املعرف، بذكر أفراده ينتقد؛ ألن املقصود يف

فـال خيــرج منهــا يشء و ال يــدخل إليهــا مــا لــيس منهــا، والوحــدة 
 .املوضوعية للسورة يشء آخر غري التفسري املوضوعي

 :التعريف املختار
 يف تعريــف التفــسري املوضــوعي عــىل – واهللا اعلــم –الــذي يتحــرر عنــدي 

 :أساس األمور التالية
 بذكر معرفها، املطابق هلا، هو املقصود يف التعريف، حتديد املاهية، -

فإن التفسري املوضوعي طريقة عـرض ملعـاين اآليـات يف موضـوع 
 .معني، وليس طريقة تفسري

 وحتقيق املعـاين؛ فـإن املـصطلحات ،طلب التاميز بني املصطلحات -
موضوعة ملعان يمتاز بعضها عن بعض باعتبار قيـد يميـزه عنـه، [

التفــاق عــىل وضــعها لتلــك املعــاين يهــا هــو اوســبب إطالقهــا عل
الح املعــاين ودفــع فــساد حــصل عنــد اســتعامهلا مــع أداهتــا إصــلي

فــإن الوحــدة املوضــوعية   ، وعليــه؛)١(]عــضها بــبعضالتباســها ب
 .للسورة أقرب إىل باب املناسبات منها بباب التفسري املوضوعي

أن موضـــوعات التفـــسري املوضـــوعي ليـــست مقتـــرصة عـــىل  -
ت الظــاهرة، بحــسب مقاصــد القــرآن العظــيم، وهــي  املوضــوعا

                                      
 .١١٢للكافيجي ص املخترص يف علم األثر من ) ١(



 ٢٠ 

ليست عىل درجة واحدة من الظهور، وليست عىل درجـة واحـدة 
 .من شمول القرآن جلميع عنارصها

أن للمفرس أن يـستعني بطـرق التفـسري مجيعهـا بـام يـربز بـه معـاين  -
 .اآليات التي تتعلق باملوضوع املعني الذي يبحثه

 :تعريف الذي أراه للتفسري املوضوعي هوبمالحظة األسس السابقة فإن ال
 ."عرض معاين آيات من القرآن الكريم تتعلق بغرض معني بحسبه"

 أخرج كون التفسري املوضوعي طريقـة تفـسري، بـل "عرض معاين": فقولنا
 .هو طريقة عرض

فيه بيـان أن التفـسري املوضـوعي يطلـب  "آيات من القرآن الكريم": وقولنا
قد تكـون مـن أول املـصحف إىل آخـره، وقـد تكـون أمجـع فيه عرض معاين آيات، 

آيات يف موضوع، وقد تكون أغلب اآليات املتعلقـة باملوضـوع، ألن املوضـوعات 
 .ًقد ال تكون ظاهرة، فدعوى استقصاء مجيع اآليات املتعلقة باملوضوع صعبة جدا

فيـه عـدم اشـرتاط أن يكـون املوضـوع مـن  "تتعلق بغرض معـني": وقولنا 
ات التـي هلـا ألفـاظ ظـاهرة يف القـرآن الكـريم، أو أن يكـون مـن مقاصـد املوضوع

 .القرآن الكريم
ــا  ــات يف كــل موضــوع بحــسبه، وجتمــع  "بحــسبه": وقولن أي ترتــب اآلي

بحسبه، فاملوضوعات التي هلا ألفاظ ظاهرة البـد مـن االستقـصاء فيهـا، واآليـات 
 .ث بقدر اجتهادهالتي فيها داللة عىل املوضوع تذكر بحسب ما يمكن الباح



 ٢١ 

 أنواع التفسري املوضوعي 
 

 :املوضوع يأيت باملعاين التالية
، تـدور آياهتـا ًا وهدفًاالغرض الذي سيقت له السورة، فإن لكل سورة غرض: األول 

  .هو الوحدة املوضوعية للسورة وهذا .لتحقيقه
 .القرآن الكريمما دلت عليه اآلية الكريمة، فطلب ما يتعلق بمعناها من سائر : الثاين 

ما دلت عليه اللفظة مـن القـرآن الكـريم، فطلـب املعـاين التـي جـاءت هلـذه : الثالث 
 . الكريماللفظة يف القرآن

 .القضية التي يطلب من القرآن ما جاء فيها، وترتب بحسبها: الرابع 
ة وتـار .اآليـة وتارة فيام يتعلق بمعنى  .تارة فيام يتعلق بغرض السورة ؛فاملوضوع يأيت

 .يف القرآن الكريمقضية ما وتارة فيام يتعلق ب .لفظة يف اآليةفيام يتعلق ب
 :قسم بعضهم التفسري املوضوعيذلك وعىل أساس 
 .التفسري املوضوعي الذي يتناول الوحدة املوضوعية يف كل سورة: النوع األول 
 القـرآن التفـسري ملوضـوعي الـذي يتنـاول اآليـة ومـا جـاء يف معناهـا يف: النوع الثاين 

 .الكريم
التفسري املوضوعي الذي يتناول ألفاظ القـرآن ومعانيهـا التـي جـاءت : النوع الثالث 

 .يف القرآن الكريم
التفسري املوضوعي الذي يتنـاول قـضية ومـا يتعلـق هبـا مـن اآليـات يف : النوع الرابع 

 . وهو حمل النوع املعتمد يف هذه الدراسة.القرآن الكريم
 نظر، إذ يرشك التفسري املوضوعي مع غريه،  وخيلط حقيقته بغريه؛وهذا التقسيم فيه 

تطلــب الغــرض الــذي يــشكل املحــور األســاس الــذي جيمــع أطــراف مواضــيع ألن 
السورة، وغايتها التي ترمي إليها، هـو مـن بـاب الوحـدة املوضـوعية يف الـسورة، وينبغـي أن 



 ٢٢ 

 ،يـات املتعلقـة بموضـوع معـنييكون هذا غري التفسري املوضوعي، الذي يطلب فيـه  مجـع اآل
، إنـام يكــون املوضــوععنـارص  كـامل ، وألن  الواحــدةذكـر املوضـوع غــري تـام يف الـسورةألن 

؛ لوحــدة املوضــوعية للــسورة القرآنيــة، بخــالف افيهــاتكــرر  يمــن مجيــع الــسور التــبجمعــه 
 .فالوحدة املوضوعية للسورة يشء، والتفسري املوضوعي يشء آخر

بمعنى إجياد الغرض الذي سيقت مواضيع السورة املتشعبة مـن والوحدة املوضوعية 
 .أجله، ألصق بعلم املناسبات منه بعلم التفسري املوضوعي

هـو مـسلك تفـسري القـرآن الكـريم تطلب معنـى اآليـة مـن مجيـع سـور القـرآن وألن 
 .بالقرآن، فعده من التفسري املوضوعي حمل نظر

ومـا دارت عليـه يف مجيـع القـرآن، هـذا م الكـريتطلب معاين اللفظة من القرآن وألن 
 .من باب علم الوجوه والنظائر

، بناء عىل تقييده ، التفسري املوضوعي)املدخل إىل التفسري املوضوعي(وقسم صاحب 
 :إىل قسمني ًاملوضوع يف التعريف بأن يكون متحدا غاية أو معنى

املعنــى والغايــة بــني الــذي يقــوم عــىل احتــاد ): التفــسري املوضــوعي اخلــاص(القــسم األول 
 ). اليهود يف القرآن الكريم(أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهام خاصة وقريبة، كموضوع  

الذي بني أفراد موضوعه وحـدة يف الغايـة فقـط، ): التفسري املوضوعي العام(القسم الثاين 
 .)١(صل املعنى، كتفسري آيات األحكام، ومواضيعها خمتلفةأوليس يف 

ذ يـدخل علـوم أخـرى يف التفـسري املوضـوعي، فهـو يـدخل إ ؛قسيم فيه نظروهذا الت
علم تفسري آيات أألحكام يف التفسري املوضوعي، ويـدخل علـم اآليـات املـشكلة يف التفـسري 
املوضوعي، وقس عىل هذا، ألهنا متحـدة غايـة، وهـذا ال يناسـب طلـب التاميـز بـني التفـسري 

ل بأن التفـسري املوضـوعي نوعـان، عـام وخـاص، يمكن القوو .ملوضوعي وغريه من العلوم

                                      
 .٢٥املدخل إىل التفسري املوضوعي ص) ١(



 ٢٣ 

 ؛بغري املعنى الذي بني عليه التقسيم لسابق
بــأن يكــون املــراد بالعــام مــا تعلــق باملوضــوعات العامــة الكــربى يف القــرآن العظــيم، 

، أو موضــوع العبــادات يف القــرآن الكــريم، أو موضــوع )حمــاور القــرآن العظــيم(كموضــوع 
 . ، ونحو ذلكاملعامالت يف القرآن الكريم

واملراد باخلاص املوضوعات التي ال يندرج حتتهـا أفـراد كبـرية، كالـصالة يف القـرآن، 
 .والتقوى يف القرآن 

  :نواع إىل ثالثة أطوله وقرصه وقسمه باعتبار 
ما خيتار فيه أمجـع اآليـات إلنـشاء خطبـة . التفسري املوضوعي الوجيز:  القسم األول 

 .أو حمارضة
ما خيتـار فيـه اآليـات التـي تـشكل فكـرة .  التفسري املوضوعي الوسيط :القسم الثاين 

 .املوضوع وتوضح عنارصه بدون استيعاب جلميع اآليات
 فيه الباحث مجيع اآليـات الذي يستقريالتفسري املوضوعي البسيط، : القسم الثالث 

 .)١(نارص املوضوعاملتعلقة باملوضوع، ويوردها مع بيان معانيها وما يتعلق هبا، يف حملها من ع
ــيام ســبق ــار ف ــف املخت ــسيم ال يتعــارض مــع التعري  يف املوضــوعات ذات وهــذا التق

 .األلفاظ الظاهرة
فـام كـان موضـوعه قـضية ظـاهرة  ظهـور موضـوعه وعدمـه؛ويمكن تقسيمه باعتبار 

 .بألفاظها يف القرآن الكريم فهو تفسري موضوعي رصيح
ًستنبط اسـتنباطا فهـو تفـسري موضـوعي وما كان موضوعه ليس له لفظ ظاهر، وإنام ي

 .)٢(غري رصيح

                                      
 .٢٧ – ٢٦املدخل إىل التفسري املوضوعي ص) ١(

  .انظر املطلب املتعلق باملوضوع التفسريي والتفسري املوضوعي) ٢(



 ٢٤ 

  تفسري طريقةالتفسري املوضوعي طريقة عرض و ليس
 

 : حينام نذكر طرق التفسري نقول 
 .ّالتفسري إما أن يكون بالرواية وإما أن يكون بالدراية

 بالتفـسري باملـأثور، الـذي يقتـرص فيـه دور ىسميـوالتفسري بالرواية هـو مـا 
ّقل املعاين الواردة يف تفسري اآلية إما مـن آيـة ثانيـة، أو مـن حـديث، أو املفرس عىل ن

فـال رأي و ال اجتهـاد يف التفـسري . من قول صحايب أو من قول تابعي اتفقوا عليـه
 .ملأثورالنقيل ا

والتفسري بالدراية هو ما سمي بالتفسري بالرأي، حيث يعمل املفرس رأيـه يف 
 ذلك بشخصيته العلمية، فالنحوي يـأيت تفـسريه ًاستجالء معاين اآلية، مصطبغا يف

ًمهتام بالنحو، والفقيه يأيت تفسريه مـصطبغا بالفقـه، والـصويف يـأيت تفـسريه متابعـا  ً ً
، فهو تفسري عقيل، يتوقف قبولـه عـىل رشوط قبـول لإلشارات والرمزيات وهكذا

 .التفسري بالرأي
 :أفضل طرق التفسري : ونقول 

 .لسنةتفسري القرآن بالقرآن وا
 .فإن مل نجد، طلبنا تفسري الصحابة

 .فإن مل نجد نظرنا فيام اتفق عليه كالم التابعني 
 .وإال فرسنا بحسب مقتىض اللغة مع مراعاة رشوط قبول التفسري بالرأي

ويف التفسري املوضوعي نرجـع يف تفـسري آيـات املوضـوع إىل كتـب التفـسري 
نأخـذ منهـا معـاين اآليـات املتعلقـة املعتادة املرتبة عىل أسـاس ترتيـب املـصحف، و



 ٢٥ 

 . فالتفسري املوضوعي ليس آلية تفسري أو طريقة تفسري؛باملوضوع
وحقيقة الوضع أن التفسري املوضوعي طريقة لعرض معاين القرآن الكـريم 

 . باعتبار املوضوعال باعتبار الرتتيب إنام
ق لقـرآن الكـريم تتعلـعـرض معـاين آيـات مـن ا": ولذلك قلنـا يف تعريفـه 

 ."بغرض معني بحسبه
أن هـذه الطريقـة يف عـرض معـاين القـرآن الكـريم، : ويتأكد هذا إذا علمنـا 

 . باجلامعة األزهرية الدعوةرجال نشأت يف أحضان 
 : تنبيه 

ليس من مقصود التفسري املوضوعي تفسري اآليات املتعلقة باملوضـوع، بـل 
ملفــرسين فيهــا إلبــراز مقــصوده توظيــف معــاين اآليــة املتعلقــة باملوضــوع وكــالم ا

 .املوضوع وتتميم عنارصه
ًوما نراه من بعضهم إذا ما كتب تفسريا موضوعيا فرس اآليات، ونقل كالم  ً
املفرسين فيها، بدون اقتصار عـىل املوضـوع وداللـة اآليـة فيـه، ال يمثـل املقـصود؛ 

 .يهفيعرض املوضوع القرآين بطريقة ال تتناسب مع هبجة القرآن العظيم وهباء معان
وعىل الكاتب يف التفسري املوضوعي أن يمر عىل تفسري اآلية املتعلقة بعنرص 
مــن عنــارص املوضــوع القــرآين، يف كتــب التفاســري، ويوظــف معــاين اآليــة وكــالم 
املفرسين فيها يف خدمة املوضوع ، فيسبك بعبارته اجلانب الذي تتعلق  به اآلية من 

يتـشتت املوضـوع، وتـذهب روعتـه، املوضوع، و ال شأن لـه بغـري ذلـك، حتـى ال 
ويضيع املراد يف خضم قضايا تعتـرب جانبيـه بالنـسبة للموضـوع القـرآين الـذي هـو 

 .بصدده
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واألصل أن يكتفي يف كالمه بالتفسري اإلمجايل لآليات، فإذا اقتىض املقام ما 
 يربز داللة اآلية عىل املوضوع  من طريقة التفسري التحلييل أو املقارن، سـلكه، وإذا
احتاج إلبراز داللة اآلية يف املوضوع إىل الوقوف عند  أسـلوب بالغـي أو تركيـب 

 .نحوي، وقف عنده وأبرزه، وكذا عند اقتضاء املقام غري ذلك
ــاس  ــض الن ــارات : و لــذلك ظــن بع ــاج إىل عب أن التفــسري املوضــوعي حيت

وغ إنشائية وبالغية حيلق فيها الكاتب، وهذا لـيس بـصحيح، إنـام املقـصود أن يـص
الكاتب ما حيتاجه من معاين اآلية وكالم املفرسين فيهـا بعبارتـه مـا يـربز املوضـوع 
ًالقرآين الـذي هـو بـصدده، فهـذا هـو حمـل اإلنـشاء، ال أن حيلـق الكاتـب بعيـدا يف 
عبارته، وينوع األساليب البالغية بام جيعل كتابته بعيدة عن سمة العلـم التفـسريي 

 .الرصني
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 عي نشأة التفسري املوضو
 

 ؛ أزعم أن التفسري املوضوعي ليس بجديد يف تناوله، لكنه جديد يف تسميته
بطرقـه األربعـة؛ فـإن املفـرس بـالرأي تفـسري القـرآن العظـيم موجود يف فهو 

ّيفرس اآلية بمراعاة موضوع اآلية يف القرآن مجيعه، وإال رد تفسريه؛ ُ 
 .القرآن ففي التفسري باملأثور أوضح ما يكون يف تفسري القرآن ب

مـن خـالل اشـرتاط أن ال خيـالف التفـسري يظهـر ذلـك ويف التفسري بالرأي 
بالرأي التفسري باملأثور خمالفة تضاد، فإن إعامل هذا الرشط ال يكون إال بمالحظـة 

 .أن ال يأيت بمعنى خيل بمعنى اآلية مع أي آية يف القرآن الكريم
ستطيع أن جيتهد يف نازلـة موجود يف ذهن العامل الرشعي املجتهد، ألنه ال يو

إال بعد إجالته نظره يف ما يتعلق هبا يف الرشع، وأول ذلك يف القرآن العظيم والسنة 
 .النبوية، بحيث يبني ما أداه إليه اجتهاده فيام يتعلق بالنازلة

َ﴿هـو :  املتشابه؛ فـإن اهللا سـبحانه وتعـاىل يقـولوموجود يف رد املحكم عىل ُ
ْالذي أنزل علي َ َ ََّ َ ْ َ َّك الكتاب منْه آيات حمكامت هن أم الكتاب وأخـر متـشاهبات فأمـا ِ َ ُ ُ ُّ ََ َ ٌ ٌ ْ ُ ٌِ َ َ َ ََ ُ َُ َّ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ

ُالذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منْـه ابتغـاء الفتنَـة وابتغـاء تأويلـه ومـا يعلـم  َ َ َ َ َْ ُ َّْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ٌَ َ َ ُِ ِ َِ ِ
َّتأويله إال اهللاُ والر َ َُّ َِ ِ ْ َّاسخون يف العلم يقولون آمنَّا به كل من عنْـد ربنَـا ومـا يـذكر إال َ ٌّ ُ ِْ ُ َ َ ََّ َُّ َ ُ ََ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ُ

ِأولو األلباب َ ْ َُ وآيات . ، ففي القرآن آيات حمكامت هن أم الكتاب)٧:آل عمران( ﴾ُ
متشاهبات، ويف وصف املحكامت بأهنن أم الكتاب بيان أن غريها من اآليـات يـرد 

مـن رتد اآليات املتشاهبات عىل املحكامت، وهذا فيه رد آيـات عـىل آيـات، عليها، ف
ــات  ــىل اآلي ــرد ع ــشابه يف موضــوع ت ــن املت ــة م ــأي آي ــره، ف ــصحف إىل آخ أول امل
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ه ذًاملحكامت يف املوضوع نفسه، لتفسريها والوقوف عىل معانيها املرادة رشعا، وهـ
 .صورة التفسري املوضوعي

ء مـن مـصنفات تتعلـق بموضـوعات القـرآن وهو موجود يف ما أفرده العلام
الكريم، بل جاءت بعض التصانيف ألهل العلم متطابقة مع التفـسري املوضـوعي، 

 :من ذلك
 . الصرب يف القرآن الكريم-
 . اجلهاد يف القرآن الكريم-
 . الصالة يف القرآن الكريم-

ًبل ال تكاد تذكر موضوعا رشعيـا إال وجتـد فيهـا مـصنفا مفـردا اعتمـد  ً فيـه ً
 .صاحبه عىل مجع اآليات واألحاديث املتعلقة باملوضوع

 األزدي سـلمة بـن امللـك عبـد بـن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبووهذا 
ــرصي احلجــري ــه )هـــ٣٢١ ت (بالطحــاوي املعــروف امل ــصنف كتاب  رمحــه اهللا، ي

، ويرتبـه عـىل أسـاس املوضـوعات، ال عـىل ترتيـب سـور "أحكام القرآن الكريم"
 . لعظيمالقرآن ا

وجاءت عبارة رصحية البن العريب املالكي رمحه اهللا وهـو مـن علـامء القـرن 
السادس اهلجري، يف ذكر ترتيب تفسري القرآن الكـريم عـىل املوضـوعات، ال عـىل 

 .ترتيب السور يف املصحف، وأنه للعلامء
إنـا كنـا أملينـا يف القـرآن كـام قـدمنا ": رمحه اهللا) هـ٥٤٣ت(قال ابن العريب 

ًبا موعبا كتا حـو نًقريبا من عرشين ألف ورقـة، يف ) أنوار الفجر يف جمالس الذكر: (ً
ًمن عرشين عاما، ولكنه مل ينضبط للخلق، وإنام حصل كل واحد منهم جـزءا دون  ًّ
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 .جزء، ويف وقت دون وقت، بحسب الفشل والنشاط، و عىل قدر عدم العوائق
ّأما أنه قد حتصل منه  أربعامئة ورقة، وحيصل منه كتـاب يف ) أسامء اهللا تعاىل(ّ

، يف نحــو مــن ألفــي ورقــة، ) ومعجزاتــه ومجــل مــن أخبــارهســامئه أيف ^ النبــي (
، ألــف ورقـة ومخــسامئة ورقــة، رؤوس )املــشكلني مــن القـرآن واحلــديث(وكتـاب 

، وحتـصل منـه خمتـرص األحكـام يف ألـف )األمـد(مـن ) األفعـال(مسائله يف كتاب 
ًملجموعات، كنتم قد حصلتم كثـريا، وقـد كـان يمكـن ورقة، فإذا وقفتم عىل هذه ا

 :ما ذكرت، ولكن وقفت عند مقام ترددت فيه
 وهو أنه هل يصنف عىل السور؟ 

 أو عىل األبواب كام رتب احلديث عىل املسند؟ 
 ًأو عىل تصنيف فيجعل من أسامء الصحابة مسندا؟ 

 ًأو عىل العبادات والبيوع والنكاح مبوبا؟ 
 .القرآن عىل األبواب كان للعلامءفإذا رتب تفسري 

وإذا رتب عىل السور كان لكافة الناس، لكنه يعرض فيـه التكـرار، ويعـرس 
ضبطه عىل املؤلف، وفهمه عىل القارئ، فإن املعنى يكون يف سورة كاملة، ويكـون 
ًيف أخرى مفرتقا أجزاؤه عىل السور، فيفتقـر إىل مزيـد ضـبط، ويتـسع فيـه اخلـرق، 

ً فإن اهللا ملا كرره مطلقا، كرره أنـت – وهو احلق - كل موضع ألنك إذا رشحت يف ّ
ًأيضا مطلقا، وإذا كرره مقيدا كرره أيضا أنت مقيدا، يأتيك منـه نـرش يمـأل األفـق،  ً ً ً
وإن اختـــرصت وأرشت، مل تبلـــغ رضـــا مـــن ســـألك، و ال مهـــدت الـــسبيل ملـــن 
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 .)١(اهـ"سلك
ــشاطبي ات تــدل عــىل مــا  رمحــه اهللا،  إشــار)هـــ٧٩٠ت (وجــاء يف كــالم ال

 بـاختالفاملـساقات ختتلـف ": تسميته بالتفسري املوضوعي، حيث قاليف اصطلح 
 فالـذي يكـون ، علـم املعـاين والبيـانيفاألحوال واألوقات والنوازل وهذا معلوم 

االلتفـات إىل أول الكـالم وآخـره بحـسب القـضية : عىل بال من املستمع واملـتفهم
 ؛يف أوهلا دون آخرها وال يف آخرها دون أوهلا ال ينظر ،وما اقتضاه احلال فيها

 ألهنـا قـضية ؛فإن القضية وإن اشتملت عىل مجـل فبعـضها متعلـق بـالبعض
 يشء واحد فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم عىل أوله وأوله يفواحدة نازلة 

 يففــإن فــرق النظــر ،  فهــم املكلــفيفعـىل آخــره وإذ ذاك حيــصل مقــصود الــشارع 
 ؛يتوصل به إىل مرادهأجزائه فال 

فال يصح االقتـصار يف النظـر عـىل بعـض أجـزاء الكـالم دون بعـض إال يف 
 العـريب ومـا يقتـضيه ال  موطن واحد وهو النظـر يف فهـم الظـاهر بحـسب اللـسان

 .بحسب مقصود املتكلم
فإذا صح له الظاهر عىل العربية رجع إىل نفس الكالم فعـام قريـب يبـدو لـه 

 أسـباب يف وقـد يعينـه عـىل هـذا املقـصد النظـر ، عليـه بالتعبـد بـهمنه املعنى املراد ف
  .)٢(اهـ"التنزيل فإهنا تبني كثريا من املواضع التي خيتلف مغزاها عىل الناظر

 .ًوقد ذكر ذلك متهيدا للكالم عن الوحدة املوضوعية للسورة الواحدة

                                      
 .٦٥٦ – ٦٥٥قانون التأويل ص)  ١(

 ). مشهور٢٦٦/ ٤(،)دراز٤١٤- ٣/٤١٣(املوافقات ) ٢(
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 يف عـرض والذي قاد العلامء يف العصور املتـأخرة إىل الكتابـة هبـذه الطريقـة
موضــوعات القــرآن الكــريم ؛ ألهنــا األقــرب يف التخاطــب مــع غــري املــسلمني يف 
ــة يف دعــوهتم  ــرشقني وأصــحاب االجتاهــات املنحرف ــا وغريهــا، وألن املست أوروب
لإلســالم، كثــرت شــبهاهتم وطعــوهنم يف تــرشيعات الــدين، ويف أســاليب القــرآن 

 .العظيم، مما احتيج معه إىل إفراد كل موضوع بالدرس
ورأى الــدعاة احلاجــة ماســة إىل الــتامس هــدايات القــرآن الكــريم يف ذلــك؛ 
فتوجهوا إىل القرآن الكريم يف كل موضوع يطرق، و ال حظوا تكرار اآليـات التـي 

 .تتعرض لقضية ما، وكان هذا التكرار من أسباب الطعن يف القرآن العظيم
 فلامذا تكرر يف القرآن اآليات التي حتدثت عن الطالق؟

 اذا تكررت اآليات التي حتدثت عن العلم؟مل
ملاذا جاء احلديث عـن هـذا املوضـوع يف هـذه الـسورة؟ ومـا عالقتـه بـسائر 

 مواضيع السورة؟
أليس أفضل طريقـة للـرد عـىل املبطلـني الطـاعنني يف الـدين هـي مجـع هـذه 

ج هـدايات القـرآن ااآليات املتعلقة بموضوع واحد والنظر يف تفـسريها، واسـتخر
 ! يف املوضوع؟العظيم

أليس يف القرآن الكريم عالج املشكالت التي تواجهها املجتمعـات وتعـاين 
 !منها األمم، وحيتاج إىل معرفته الناس يف حياهتم؟

وجاءت مدرسة التفسري العقيل يف أوائـل القـرن املـايض، املتمثلـة يف تفـسري 
 إطـالع املنار؛ والتي تبنـت موقـف التقريـب بـني اإلسـالم والغـرب، وكانـت عـىل
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، حيث تساءل بعضهم عن ما متيـز بـه الـدرس التفـسريي )١(باألعامل االسترشاقية
من استحضار اآليات املتعلقة بموضوع اآلية، فأجاب الـسيد اإلمـام حممـد رشـيد 
رضا، أنـه كـان يعتمـد عـىل كتـاب يرتـب القـرآن عـىل أسـاس املوضـوعات، وهـو 

 .)٢(ي، جلول البومالكتاب الذي ترمجه األستاذ حممد فؤاد عبدالباق
واعتمــد املستــرشقون هــذه الطريقــة يف ترتيــب القــرآن ألنــه صــعب علــيهم 
مراجعة القرآن عىل ترتيـب املـصحف، وألهنـم تعـودوا يف التـوراة واإلنجيـل عـىل 

 :املوضوعات، فقاموا بعملني
 .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: األول 
 . لذي رتب القرآن عىل املوضوعاتتفصيل آيات القرآن احلكيم، ا: الثاين 

 .)تفصيل آيات القرآن الكريم(جول البوم معجم [فوضع 
معـاجم األلفـاظ القرآنيـة، مثـل املعجـم املفهـرس الـذي وضـعه ووضعت 

وطبـع ألول مـرة يف ) نجوم الفرقان يف أطـراف القـرآن(املسترشق األملاين فلوجل 
 .م١٨٤٢
 .الذي وضعه مالري) دليل القرآن(و

افز املستــرشقني إىل اعــتامد هــذه الطريقــة هــو حماولــة فهــم القــرآن وكــان حــ
، إذ عرس عليهم فهم الرتكيـب القـرآين برتتيبـه )٣(بشكل أقرب إىل طريقة تفكريهم

                                      
الطعن يف : الثاين. تسهيل الغزو الفكري الثقايف للمسلمني: األول : التي عملها هيدف إىل أمرين)  ١(

 .اإلسالم، وبث الشبه والسموم، بصبغة  علمية

 .انظر ما ذكره األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي يف مقدمة طبعة تفصيل آيات القرآن احلكيم، عن ذلك)  ٢(

الرشواين غفر اهللا له، والذي يظهر أهنم مل يكونوا يسعون إىل فهم القرآن هبذه كذا قال الدكتور سامر )  ٣(
= 
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التوقيفي، فكان لزاما علـيهم أن يتجـاوزوا هـذا الرتتيـب ويبحثـوا عـام يقولـه هـذا 
نوا أول من قـام بتـصنيف هلذا كا. الكتاب يف مواضيع معينة بغض النظر عن ترتيبه

القرآن موضوعيا بعد أن فشلوا يف القيام برتتيب تـارخيي آلياتـه، ولكـنهم حـافظوا 
َمع ذلك عىل االهتامم التارخيي مساوقا املنهج املوضوعي ً. 

فمن أوىل الدراسات القرآنيـة املوضـوعية الدراسـة التـي نـرشها املستـرشق 
:  بعنـوان١٨٤٥اهلولنديـة عـام يف جملـة الـدليل ) م١٨٩٥-١٨١٤(اهلولندي فـت 

 .حممد والقرآن، وركز فيها عىل العالقة بني الديانات كام تبدو يف القرآن الكريم
 .أعقب هذه الدراسة دراسات كثرية يف جمال العقائد والديانات

 حـاول رودي باريـت -والرتمجة تفسري يف هناية األمـر-وعند ترمجته للقرآن
مـن أجـل أن يفهـم -فقـد حـرص . ذي دعا إليـهأن يطبق هذا املنهج املوضوعي ال

القرآن بمعناه األصيل كام أخرب به حممد صىل اهللا عليه وسلم آنذاك بعد نزوله وكـام 
 عىل االستعانة بالقرآن نفسه يف تفسري نصوصه، حيث مجـع لكـل -أراد له أن يفهم

تعبريات آية وفقرة ما يتعلق هبا أو جيارهيا وورد ذكره يف مواضع أخرى، ثم قارن ال
ولـذلك يعـد باريـت نفـسه أول مـن طبـق طريقـة مجـع . املتشاهبة واملتباينة ببعـضها

احلجج القرآنية، ثم االستفادة منها ليس فقط يف رشح بعض املواضع، بـل بانتظـام 

                                      
= 

املعاجم، إنام كانوا يسعون إىل تسهيل تناوهلم آليات القرآن يف دراساهتم االسترشاقية، بالروح 
القرآن العظيم، : التنصريية، التي هتدف إىل بث الشبه والطعون يف اإلسالم ومصادره الترشيعية

 النبوية، وهم قد صنعوا املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، وضعه فنسنك اهلولندي، والسنة
 .هلذا الغرض
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 .)١(]يف ترمجة القرآن كله، ويف أي دراسة جدية للنصوص القرآنية ينبغي القيام هبا
، أصـحاب موجـة التجديـد املتلفـع بعبـاءة وكان مـن تالميـذ مدرسـة املنـار

الدرس األديب للقرآن الكريم، املستمد من فكر الغـرب ومنهـاجهم، التـي اشـتعل 
أوارها يف أول هذا القرن، فكانت تتـساءل مل ال يـدرس القـرآن عـىل أسـاس نفـيس 
واجتامعي جتمع فيه أطـراف املوضـوع مـن أولـه وآخـره وأوسـطه يف حمـل واحـد، 

اسة خاصة قريبة من القرآن، ودراسة عامة حول القرآن، مـن جهـة وينظر فيها بدر
 .البيئة املادية واملعنوية، وهكذا كل موضوعات القرآن الكريم

ًقالوا ذلك تأثرا بمدارس االستـرشاق، التـي أعيتهـا عجمتهـا وبعـدها عـن 
 .الدين أن تتعلم القرآن عىل نسقه وترتيبه
، بوضوح عىل يد )ري املوضوعيالتفس: ( وظهرت الدعوة إىل هذا املصطلح

ــني اخلــويل  ــأثرا )م١٩٦٦ت(األســتاذ أم ــديني، مت ــد ال ــة التجدي ــذي محــل راي ً، ال
واملنار، فهـو يـسعى إىل أن خيلـص احليـاة مـن ضـائقتها بمدرسة شيخه رشيد رضا 

الدينية، التي كان املثقفون يف ذلـك الوقـت يستـشعروهنا يف مواجهـة اإلسـالم مـع 
ــام هــي مدرســة  ــة الغــرب، ك ــون حقيق ــع محــالت مــن ال يعرف ــار، م  اإلســالماملن

 .  )٢( للحياة، واستجابته ألبعد ما تطمح من تقدم وانطالق ورقيوصالحيته
ًوكان األستاذ اخلويل تلميذا ملدرسة حممد عبده ذات املنهج العقـيل، املتـأثرة 

                                      
. للدكتور. ما بني معقوفتني مستفاد من كتاب منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكريم عرض ونقد)  ١(

 . ١٠٢ – ١٠٠سامر رشواين من ص

 .  رمحه اهللا اخلويل أمنيستاذجتديد الفكر الديني عند األانظر ) ٢(
http://www.arabegyfriends.com/vb/t٨٢١١٨.html 

http://www.arabegyfriends.com/vb/t
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س ، خاصة وأنه قىض من حياتـه مخـ)١(ًباملناهج الفكرية االسترشاقية إعجابا ورضا
وبني أملانيا، أتقن فيهـا اللغـة األملانيـة واإليطاليـة، وال ) إيطاليا(سنوات، بني روما 

يستبعد وقوفه عىل هذه الدراسات، التـي أدتـه إىل أن جيـدد يف هنـج الـدرس األديب 
ًللقرآن العظيم؛ اقرتح فيه دراسة القرآن الكريم موضوعا موضوعا، بخطوات يلم  ً

 . )٢(ًأثرها النفيس، مالحظا البيئة التي نزل فيهافيها بدراسة ألفاظ القرآن و
 .واحتضن األزهر التفسري املوضوعي 

املنهج اجلامعي يف سـبعينيات القـرن العـرشين يف جامعـة األزهـر ودخل يف 
ِّوظــف يف جمــال الـدعوة اإلســالمية باعتبــاره ف ،وغريهـا مــن اجلامعــات اإلسـالمية

 .)٣(هوعالج مشكالته وقضاياأوفق بأسلوب العرص، 
  ونوقـشت ،وأول رسالة علمية يف املوضوع كانت ملحمـد حممـود حجـازي

، وقـرر فيهـا أن "الوحدة املوضوعية يف القـرآن الكـريم": بعنوان. )٤(م١٩٦٨عام 

                                      
و ال تنس أنه هو املرشف عىل رسالة القصص القرآين ملحمد خلف اهللا، والتي ردها األزهر ألهنا )  ١(

زعم أن القصص القرآين هو جمرد أمثال، ال حقيقة و ال واقع تارخيي له، وهذه  جاءت بالكفر، إذ
 التي جاءت عند طه حسني يف كتابه الشعر اجلاهيل، وكان األستاذ أمني اخلويل يدافع الفكرة نفسها

 .  عن الرسالة وحمتواها

 ).٣٧٤ – ٥/٣٦٥(دائرة املعارف اإلسالمية  انظر ) ٢(

 :للدكتور سامر الرشواين )  التفسري املوضوعي(انظر ) ٣(
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=٤٩٣٧ 

أمحد السيد  د.أ: املناقشون،  أمحد السيد الكومي د.أ: م، بإرشاف ١٥/٤/١٩٦٨  تاريخ املناقشة )٤(
 :انظر.  حممد عىل أبو الروس د.أ، حممد حممد أبو زهو د.أ، الكومي

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael %٢ Fresala&id=٢٣٦٤ 

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael
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 : يف القرآن الكريم ، هلا الدعامات التاليةالوحدة املوضوعية
 . تكرار املوضوع الواحد يف القرآن: األوىل 

 . ذكر املوضوع غري تام يف السورة : الدعامة الثانية 
 يكامل الوحدة املوضوعية وتناسـقها مـن مجيـع الـسور التـ: الدعامة الثالثة 

 . تكرر فيها املوضوع 
عدم كـامل الوحـدة املوضـوعية بالنـسبة لكـل سـورة ذكـر : الدعامة الرابعة 

  . فيها املوضوع 
 :وانتهى إىل أمور منها أن 

 . جيب أن يسود يف هذا العرصالذيفسري  هو التاملوضوعي التفسري -١
ــى أن كــل موضــوع ذكــر -٢  الوحــدة املوضــوعية يف القــرآن الكــريم بمعن

 . فيهايفمتناثرا يف عدة سور يكون وحدة تامة كاملة ال تنا
 .لتحقيقه كل سورة هلا هدف وغرض تسعى -٣

 احلـق أن": وذكر أن الذي بعثه إىل دراسة املوضوع وقـاده إىل هـذه النتيجـة 
 ورأيت بعض العلامء يتكلمـون عـن هـذا التكـرار يف خلديهذا املوضوع يدور يف 

 لغـريي أو يل لو تتـاح مثـل هـذه الدراسـة قلبيبعض اجلزئيات ومتنيت من صميم 
 حتى يـرى جـالل اهللا يف كتابـه زاويةاملهم أننا نكشف الغطاء ولو بعض اليشء من 

 .اهـ"الكريم ونقدم لونا من ألوان اإلعجاز
 :ت بعد ذلك وجاء



 ٣٧ 

 واألستاذ )١(أمحد سيد الكومي. رسالة التفسري املوضوعي لألستاذ الدكتور
 . حممد أمحد يوسف القاسم. الدكتور

 .عبدالستار فتح اهللا سعيد. ومن ثم رسالة لألستاذ الدكتور
 .ثم تتابعت املصنفات يف التقعيد هلذا العلم وتأصيله

 . قعيد، قديم يف التناول فهو جديد يف اصطالح التسمية والعرض والت
  :)التفسري املوضوعي(مصطلح أطوار 

يف بداية القـرن الرابـع من حني ظهوره ) التفسري املوضوعي(هذا املصطلح ّومر 
 : بثالثة أطوارعرش اهلجري

ــور األول  ــرآن : الط ــدرس األديب البالغــي للق ــأثر بال ــسري املوضــوعي املت التف
 أمـني اخلـويل يف تقعيـده، والـذي أثـر يف اختـاذ حيث يمثل هذا الطـور األسـتاذ. العظيم

 . العبارة األدبية عند الكتابة يف التفسري املوضوعي
التفسري املوضوعي املتأثر  بالدرس الدعوي االجتامعـي،  وذلـك : الطور الثاين 

ًتأثرا باألقسام التي احتضنته يف بداياته، وتراه بوضوح يف بعض كتابات بعض مـشاهري 
، والـشيخ  )٢( عنـد الـشيخ حممـد البهـي، والـشيخ حممـد الغـزايل الـسقادعاة العرص كـام

                                      
 ملحمد حممود حجازي، التي نال به شهادة "املوضوعيةالوحدة "وهو املرشف عىل  رسالة )  ١(

 ).الدكتوراه(

: ، ونحى فيه نحو التفسري املوضوعي للسورة)نحو تفسري موضوعي للقرآن الكريم( وذلك يف كتابه )٢(
ّالوحدة املوضوعية للسورة، مع الربط بني معانيها، وهو قد عد هذا من التفسري املوضوعي بجانب 

قريب، ومعاجلة  تتبع املعنى الواحد يف طول القرآن وعرضه، وحشده يف سياقي[النوع اآلخر الذي 
:  ، فيقول يف مقدمة كتابه، نحو تفسري موضوعي للقرآن الكريم]كثري من القضايا عىل هذا األساس

وقد الزمني شعور . كتبت  للقرآن الكريم، سبق أن قدمت نامذج هلا يف بعض ماةهذه دراسة جديد"
= 
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 .  )١(يوسف القرضاوي
التفــسري املوضــوعي، املتــأثر بتخــصص  التفــسري العلمــي، : الطــور الثالــث 

ًميـدانا ، وجعلتـه حيث بدأت أقـسام التفـسري تتناولـه، بـصورة عميقـة، وتقعـد لـه
 .مجايل واملأثورللتفسري التحلييل واملقارن واالجتامعي واإل

ــصنفني  ــسبب عــدم مالحظــة هــذه األطــوار اضــطربت كلــامت امل ــد وب عن
ـــد ذكـــرهم طريقـــة وخطـــوات التفـــسري  ـــف بالتفـــسري املوضـــوعي، و عن التعري

 .املوضوعي

                                      
= 

يتعرض له مثيل، ولكني حرصت عىل أن أزداد   أميض فيها، فشأن القرآن أكرب من أنبالقصور وأنا
ًواهلدف الذي سعيت إليه أن أقدم تفسريا موضوعيا لكل سورة من . فقها يف القرآن وتدبرا ملعانيه

من  األخري يتناول اآلية أو الطائفة: والتفسري املوضوعي غري التفسري املوضعي .الكتاب العزيز
كلها، حياول رسم  أما األول فهو يتناول السورة. ت فيرشح األلفاظ والرتاكيب واألحكاماآليا

اخلفية التي تشدها كلها، وجتعل   هلا تتناول أوهلا وآخرها، وتتعرف عىل الروابط"صورة شمسية"
، ولقد عنيت عناية شديدة بوحدة املوضوع يف السورة. ألوهلا ًأوهلا متهيدا ألخرها، وآخرها تصديقا

 هذا التفسري املوضوعي ال يغني أبدا عن التفسري املوضعي بل هوأن نبه إىل أو .وإن كثرت قضاياها

أتعرض له،  وهناك معنى آخر للتفسري املوضوعي مل. تكميل له وجهد يضم إىل جهوده املقدورة
لقضايا قريب، ومعاجلة كثري من ا وهو تتبع املعنى الواحد يف طول القرآن وعرضه، وحشده يف سياق

 " املحاور اخلمسة للقرآن الكريم"ايب تالتفسري يف ك وقد قدمت نامذج هلذا. عىل هذا األساس
خر، بل يري البعض ريب أن الدراسات القرآنية حتتاج إىل هذا النسق اآل  وال"ت يف القرآنانظر"و
ب، وحصنه من األلبا واحلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب وجعله هدى ألوىل! املستقبل هلا أن

 .اهـ"اخلطأ وحمضه للصواب

  ."الصرب يف القرآن الكريم" : هيف كتاب) ١(
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 املوضوع التفسريي والتفسري املوضوعي
 

 :املوضوعات القرآنية عىل أقسام
 .كل أو أغلب عنارصهاالقرآن الكريم موضوعات غطى 

القرآن الكريم شطر عنارصهـا وأكملـت الـسنة النبويـة غطى موضوعات و
 .الباقي 

لها ويشء من عنارصهـا يف القـرآن الكـريم فقـط، وبـاقي ّوموضوعات أص
 . عنارصها يف السنة

 :من الظهور وعدمهالقضايا القرآنية عىل مستويني و
 ا يف التـي تـدل عليهـمفرداهتـا هلـا قـضايا ظـاهرة باسـمها و: املستوى األول 

ــاغوت،  ــر، والط ــاء، والكف ــامن واألنبي ــاة واإلي ــصالة والزك ــريم، كال ــرآن الك الق
ــدنيا،  ــرة، وال ــام، واآلخ ــسحر، واألي ــامالت، واألخــالق، وال ــادات، واملع والعب

 .والعلم، واجلهاد، ونحوها
قضايا غـري ظـاهرة، فـال اسـم هلـا يف القـرآن، وال مفـردات : املستوى الثاين 
قضية البطالـة، قـضية الـشجاعة األدبيـة، قـضية الرهـاب  : شائعة تدل عليها، مثل

، انفـصام االجتامعي، قضية رصاع احلـضارات، قـضية هيمنـة الـدول االسـتعامرية
 .الشخصية

ومـــن ســـامت املـــستوى األول ظهـــور األفكـــار، وســـهولة مجـــع اآليـــات 
 .وحرصها، واستقرائها، والقدرة عىل ترتيب املوضوع بطريقة قريبة ميرسة

ت املـستوى الثـاين، عـدم القـدرة عـىل اجلـزم بحـصول االسـتقراء ومن سام
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املطبــق لآليــات الدالــة عــىل القــضية، احلاجــة املاســة إىل االســتنباط وتعلــم داللــة 
األلفاظ، واإلملام بتفسري القرآن مجيعه، وصعوبة ترتيب املوضوع وسمة الغموض 

 .تربز يف جوانب منه
ت املستوى األول، وفيها من سـامت ساموبني املستويني تأيت قضايا فيها من 

كقـضية اختبـار الـزوج الـصالح ، وقـضية تربيـة األوالد، وقـضية  .املستوى الثـاين
  .طلب العلم، وقضية املعاملة مع الناس
 .والنوع األول موضوع تفسريي
 .والنوع الثاين تفسري موضوعي

 للفكـر، فالتفسري املوضوعي حيتاج إىل إجالة للنظر يف آيات القرآن، وإعامل
 .للوصول إىل مراد اهللا عزوجل يف القرآن عن هذه القضية

 .وكل موضوع قرآين، هو موضوع تفسريي
وكل موضوع تفسريي هو تفسري موضوعي إذا تعمق فيه الباحث، واعمل 

 .ما يتعلق به من اآليات غري املبارشةفكره، وأجال نظره، يف مل شتاته واستنباط 
، وتقربـه  تكسب املوضـوع الـسمة اخلاصـة بـهافطريقة التناول والتعمق فيه
 .من التفسري املوضوعي أو تبعده عنه

وينبني عىل هذا أن اشرتاط أن يكون عنوان املوضوع القـرآين مـن مفـردات 
رشط غري متعني، ألن من املوضوعات مـا القرآن الكريم التي جاءت يف املوضوع، 

تـستخرج معانيهـا وإنـام تـستنبط ال يوجد هلا ألفاظ قريبة منها يف القرآن الكـريم، و
 .من اآليات
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 حماذير يف التفسري املوضوعي
 

عــرض التفــسري عــىل أســاس املوضــوع، بطريقــة التنــاول اخلاصــة بالتفــسري 
 :من ذلك  . تكتنفها بعض املحاذير، التي ينبغي االنتباه إليها، املوضوعي

 .التفسري املوضوعيمكانة املبالغة يف = 
 طريقــة عــرض، ال آليــة تفــسري، و طــرق التفــسري فــإن التفــسري املوضــوعي

ــصحايب  ــالقرآن والــسنة، أو بقــول ال ّمعروفــة، فــإن املفــرس إمــا أن يفــرس القــرآن ب
والتــابعي، أو يفــرس بمقتــىض اللغــة والعقــل، بــام ال خيــالف خمالفــة تــضاد التفــسري 

األلفـاظ باملأثور، فيأيت إىل اآلية وينظر يف تركيبها لفظة لفظة، ثـم ينظـر يف دالالت 
يف اجلملة، ثم املعنى بعد توايل اجلملة واجلملة، وهكذا، فهذا التفسري التحلـييل، أو 
يأيت إىل أقوال املفرسين يف اآلية ويقـارن بينهـا ليـصل إىل مـا يـراه يف معناهـا، فهـذا 
ــتج مــا يــسمى بالتفــسري البالغــي واألديب  التفــسري املقــارن، ومــن هــذه الطــرق ين

 .والنحوي، وغريها من مناحي التفسريوالفقهي واالجتامعي، 
 عـىل ترتيـب ت القـرآن إنـام تكـون بطـرق التفـسريفإذا تقرر ذلك فإن هدايا

املصحف، يعني بالتفسري الرتتيبي املصحفي املوضـعي ال املوضـوعي الـذي يأخـذ 
 .املوضوع، ويعرضها عىل أساس معاين اآليات من التفسري املعتاد

 املوضوعي يكشف هـدايات القـرآن العظـيم أن التفسري  دعوى واملبالغة يف
 غـري مقبولـة، ألندعـوى يف املوضوع، بـام ال يوجـد يف التفـسري املوضـعي املعتـاد، 



 ٤٢ 

 .)١( كام تقدم، واهللا املوفقاملعتاد  عالة عىل طرق التفسري التفسري املوضوعي
ويوضح ذلك أن تعلم أن املفرس يف التفسري عـىل أسـاس ترتيـب املـصحف 

ما يتعلق هبـا يف مجيـع املـصحف، مـع مراعاتـه لـسياقها ونه معنى اآلية يراعي يف بيا
وسباقها، ولذلك تراه يعقـد مـا يتعلـق بمـشكل القـرآن الكـريم، واآليـات مومهـة 

 الذي  املعتمدهواالختالف، وما يتعلق باملتشابه، ونحو ذلك؛ فاملعنى الذي يقرره 
 .يبنى عليه يف التفسري املوضوعي

 أن كـل هـدايات التفـسري املوضـوعي هـي مـن - تعاىل  إن شاء اهللا–فاحلق 

                                      
إبراهيم خليفة حفظه اهللا، أستاذ التفسري وعلوم :  وقد وجه سؤال إىل فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور)١(

ة القرآن الكريم باألزهر ، عن التفسري املوضوعي، يف لقاء مطول معه، جتده عىل صفحات الشبك
عرص (َالعرص احلديث أطلق عليه بعض العلامء : الفرقان": العنكبوتية، هذا نص السؤال واجلواب

، ويدعون إىل التوجه نحو هذا النوع من التفسري باعتباره حيقق الغاية من تفسري )التفسري املوضوعي
ليدي الذي يقوم أما التفسري التحلييل أو التق. القرآن، وهي إصالح الواقع عىل هدي القرآن ومنهجه

ُعىل تفسري القرآن سورة حسب ترتيب املصحف فريون أنه ال خيدم هذا اهلدف، وال يصلح هلذا  ْ َ
. ال أوافق بحال من األحوال عىل هذا الكالم: إبراهيم. د هل توافقوهنم هذا الرأي؟ .العرص
ًأرى التفسري املوضوعي ثانويا جدا، والتفسري هو التحلييل : وأقول ًّ  لكن مع إبراز -واقعيف ال –ّ

إن التفسري املوضوعي إنام يتكلم فيه من هيرب وال يكون لديه القدرة عىل : بل أقول. هدايات القرآن
ْاالنتفاع هبدايات القرآن من التفسري التحلييل؛ ألنه لو استثمرت كل جزئية من جزئيات السورة التي  ِ ْ ُ

ُيكون املفرس بصدد تفسريها خلرجنا بأطيب األكل وأع ُولذا فإن األقدمني عنوا . ظم الثمراتُ
بالتفسري التحلييل وكتبوا املجلدات الكثرية فيه، وال نجد هذا يف التفسري املوضوعي، وإن زعم 

 ليس من -عندي- البعض أنه كان منذ بواكري اإلسالم، ومحلوا عليه تفسري القرآن بالقرآن، وهو 
 :لرابط التايلاانظر اهـ  "ٍالتفسري املوضوعي من قليل وال كثري

http://kafoor.net/?p=٨٩٦٩ 

http://kafoor.net/?p
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 .هدايات اآليات القرآنية يف التفسري املوضعي املعتاد
واســتفدنا بالتفــسري املوضــوعي طريقــة عــرض قريبــة املأخــذ للمتخــصص 
الذي يريد عرض موضوع ما من موضوعات القرآن الكريم وهداياته، بحسب ما 

 . املعتاد، واهللا املوفقاملوضعي املصحفي دي قرر يف طرق التفسري الرتتيبي التوحي
 .ترتيب النزولاإلرصار عىل تناول اآليات بحسب = 

 :وهذا األمر فيه نظر، كام ييل
أنه ال يوجد مـا يمكننـا مـن اجلـزم برتتيـب النـزول آليـات  -

 . إال يف مواضع يسريةالقرآن الكريم وسوره
 أنه يقوم عـىل أسـاس خمالفـة ترتيـب املـصحف يف سـوره ، -

ومعلوم أن ذلـك بـالتوقيف، . ويف اآليات داخل املصحف
ومل حيــصل إال حلكمــة وهدايــة، فمغــادرة هــذا الرتتيــب  

 .خمالف حلكمة الرتتيبتقصري 

أن األصل هو البحث يف القضية القرآنية، وهذا ال تعلق له  -
وهـو يف . برتتيب النزول إال يف قـضايا النـسخ يف األحكـام

 .آيات معينة حمددة

 قًة ترتيـب النـزول كـان أوال عـىل يـد نودلكـه املستـرشوطرح قـضي
ــه  ــاريخ القــرآن(األملــاين يف كتاب ــزول، لكــن )ت ــرتح تقــسيام للن ، واق

لـك، وتلقـف هـذا األسـتاذ ذًعموما ال دليل عىل أغلب ما يورده يف 
ــث يتعامــل مــع القــرآن  أمــني اخلــويل، فــأتى بــه للتفــسري األديب، حي

الغتـه ومناسـبة األداء ملقتـىض نـص أديب، يـتلمس بالكريم عـىل أنـه 



 ٤٤ 

 قـضية أخـرى غـري مـا يرمـي هوهذوالتطور الداليل للكلمة، احلال، 
 . املوضوعي إليه التفسري

ويرشح  ما تقدم، أنـه ال مناسـبة بـني هـذا الرتتيـب، وبـني املوضـوع 
القرآين، الذي من املفرتض أن يرتب بحـسب عنـارص املوضـوع، ال 

حكـام، وحيتـاج إىل إبـراز التـدرج يف إال يف ما لـه تعلـق باأل ! النزول
 .الترشيع، وما يرتتب عليه من معرفة الناسخ واملنسوخ

أن اإلرصار عـىل ترتيـب اآليـات بحـسب النـزول : ومما خيـشى هنـا 
سيقود إىل تفسري اآلية منزوعة عن سياقها يف السورة، فال يراعى فيه 

هبـا عـن موافقة السياق، وهذا يؤدي إىل إحداث معـاين لآليـة ختـرج 
 !سياقها، ومعلوم أن ترتيب اآليات داخل السورة توقيفي بإمجاع

 .اخلوف من االنجرار إىل منهج القرآنيني= 
من األمور التي ينبغي للباحث احلذر منها، أن ال ينجر إىل منهج القـرآنيني، 

يبني القرآن، ^ من حيث ال يشعر، وذلك أن القرآن الكريم نص عىل أن الرسول 
ْوما أن﴿ َ َ ٍزلنَا عليك الكتاب إال لتبـني هلـم الـذي اختلفـوا فيـه وهـدى ورمحـة لقـوم َ ْ َ ً َ َ َ َْ ً ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ ُِّ َ َّ َّ ْ َ َْ ُ َْ ُ َ ِ َ

َيؤمنُون ِ ْ  . )٦٤:النحل (﴾ُ
فتطلــب مــا جــاء يف القــرآن بــدون مراعــاة ذلــك ســيجر صــاحبه إىل طريقــة 

 .القرآنيني، الذين يقترصون عىل القرآن دون السنة 
الغة يف نفي دخول ما تضيفه السنة من عنـارص يف املوضـوع، وأخشى أن املب

 . واالقتصار عىل عنارص القضية الواردة يف القرآن الكريم، جتر إىل هذا املحذور
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 .فرسين نسبة القصور إىل امل= 
وقــع يف عــرض طريقــة التفــسري املوضــوعي عنــد بعــض النــاس، مــا يــشعر 

 هذه الطريقـة مـن التفـسري حتـى جـاء بتجهيل املفرسين، الذين مل هيتدوا بزعمه إىل
 . القرن الرابع عرش

بل ويزعم أن تفـسري القـرآن املوضـعي أو الرتتيبـي أو التوحيـدي، لآليـات 
ــسري  ــى جــاء التف ــضايا، حت ــن الق ــراد اهللا م ــني م ــصحف، مل يب ــب امل بحــسب ترتي

 .املوضوعي وبينها
 ويكشفوا عن وأزعم أن علامء التفسري مل يكن هلم أن يفرسوا القرآن العظيم

 إال وقــد حــصل لــدهيم هــذه الــصورة  عــىل الرتتيــب املــصحفي مــراد اهللا يف اآليــة
  .آخرإىل الذهنية عن املوضوع، بنسب تتفاوت من مفرس 

 .التداخل مع العلوم= 
 ، ، وإصالح املعاينليعلم أن مبادئ العلوم، من مقاصدها متايز العلوم

 .ودفع فساد التباس بعضها ببعض
أنه مل ند استعراض ما كتبه بعضهم عن التفسري املوضوعي،  عملستوقد 
 وأدخل آخر فيه علم .عرض التفسري املوضوعي وكأنه علم املناسباتفيراع ذلك؛ 

 . الوجوه والنظائر
تفسري آيات فيه وعرف بعضهم التفسري املوضوعي بطريقة أدخلت 

هم علم مشكل القرآن الكريم ومواألحكام، وناسخ القرآن ومنسوخه، و
اآليات املشكلة، ونحو ذلك من علوم االختالف، وعلم متشابه القرآن الكريم، 

 .القرآن، مما أفقد التفسري املوضوعي متيزه عن غريه من علوم القرآن العظيم
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  .إطالق ما ال حيسن عىل القرآن= 
عبارة املفرس عن القرآن يف تناوله، ينبغي أن تتحىل بمراعاة قدسية القرآن 

م اهللا تعاىل، فال يقع فيها من إطالق األلفاظ التي  ال جيوز استعملها يف يف كونه كال
 .حق كالم اهللا تعاىل

ًفقد يطلق بينهم عن املوضوع القرآين أوصافا وكأنه غري كالم اهللا تعـاىل، أو 
 . ربكأنه نص أديب بالغي من كالم الع

ال يصح، ، وهذا )املصطلح القرآين(ويطلق بعضهم عىل اللفظ القرآين اسم 
مـن بـاب [وهو مصطلح مجعه مـصطلحات، ، مصدر اصطلح) االصطالح ( ألن 

ًاالفتعال، قلبت تاؤها طاءا وأريد هبا هاهنا ألفاظ خمصوصة موضوعة ملعان يمتـاز 
بعضها عن بعض باعتبار قيد يميزه عنه، وسبب إطالقهـا عليهـا هـو االتفـاق عـىل 

أداهتـا إصـالح املعـاين ودفـع فـساد وضعها لتلك املعاين لتحصل عند استعامهلا مع 
 .  )١(]التباسها يعضها ببعض

اتفـــاق طائفـــة عـــىل يشء خمـــصوص و لكـــل علـــم بمعنـــى فاالصـــطالح 
، ، والقرآن العظيم كالم اهللا ال يقال عن معانيه وألفاظه أهنـا اصـطالحاصطالحاته

 .كريمألهنا مل حتصل باتفاق طائفة، وإنام بام يستفاد من معنى اللفظ يف القرآن ال
عنـارص املوضـوع ناقـصة يف : وقد يطلق بعضهم عبارات ال تليق كأن يقول

وهــذه عبــارات ال يــصح . مل يــستوف القــرآن عنــارص املوضــوع: القــرآن، أو يقــول
 .كتاب اهللا تعاىلىل إطالقها ع

                                      
 .١١٢للكافيجي ص من املخترص يف علم األثر ) ١(
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 .التداخل يف املوضوعات= 
هذه من املشاكل التي تواجه الباحـث يف التفـسري املوضـوعي، ألن اآليـات 

 تتضمن الداللة عىل أكثر من قضية، فعىل الباحث أن يبذل مـا يف وسـعه لتمييـز قد
مـن موضوعه والوقوف عـىل حـدوده، بحيـث يـسلم مـن تـداخل املوضـوعات، و

 .يف موضوعه عن حد املوضوعية، التي هي من سامت البحث العلمياخلروج 
أيـدهيم والذي يؤكد أمهية احلذر من هذه األمور، أن املسترشقني كانت عىل 

، فهـم قـد يـستعملون )التفـسري املوضـوعي(البداية التطبيقية هلـذا املـنهج املـسمى 
ًأمورا ال تتفق مع الرشع، ألهنم ليسوا من أهله أصال؛ فعـىل الباحـث أن حيـذر مـن  ً
بعض األفكار التي ترسبت إىل منهج التفسري املوضوعي، وبعـض العبـارات التـي 

  .ال حيسن استعامهلا، واهللا املوفق



 ٤٨ 

 خطوات التفسري املوضوعي 
 

 التفسري املوضوعي طريقة عرض، وليس آلية تفسري؛ 
وعليه فإن الباحث يف هذا املجال لن يقوم بتفسري اآليات، إنام سيستفيد من 

 .كالم أهل التفسري املوضعي الرتتيبي يف ذلك
 :وغاية جهده وعمله يظهر يف جانبني

لــرشعية، وعرضــه بطريقــة تعــالج إبــراز املوضــوع بأدلتــه ا: اجلانــب األول 
 .حاجة الناس اليوم

استنباط مـا يمكـن اسـتنباطه إلضـافته إىل معـاين اآليـات يف : اجلانب الثاين 
 .ملعاجلة الواقع يف مسألة ما  والتنزيل عىل الواقع،التفسري،
 :خطوات الكتابة يف التفسري املوضوعي هي التاليةو

 :  اخلطوة األوىل 
 .، ويضع عنوانهي يريد الكتابة فيهأن حيدد املوضوع الذ

 .حسب احلاجة إليهوحتديد املوضوع ينبغي أن يكون ب
مجـع اآليـات التـي تـدخل يف املوضـوع ينبغـي أن ال يقتـرص فيـه عـىل وعنـد 

، بـل تتعلق باملوضوع فيهـاألفاظ وعبارات ظاهرة التعلق باملوضوع لورود اآليات 
هد يف ذلـك، وقـد يعينـه أن يقـرأ قـراءة ًعليه أن يستلمح ويستنبط ويتأنى، باذال اجل

ــرشعية، فقهيــة  رسيعــة كــل مــا كتــب عــن املوضــوع يف شــتى أنــواع الدراســات ال
وتفسريية وحديثية؛ فيمر عىل كل ذلك ليجمع كل ماله عالقة باملوضوع من آيـات 

  .مل يرد فيها ألفاظ رصحية الداللة عىل املوضوع
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ظ أو عبـارات وردت يف وليس مـن رشط عنـوان املوضـوع أن يكـون بألفـا
 نعم . من آيات، مل يأت فيها لفظ خاص بهًا ًالقرآن، ألن املوضوع قد يكون مستنبط

 .ن الكريمآيفضل اختيار عنوان املوضوع من األلفاظ التي وردت يف القر
ويستحسن يف هذه اخلطـوة أن يـسجل كـل العنـارص التـي جتمعـت لديـه يف 

ه مجيع العنارص والقـضايا التـي وقـف ورقة مع ذكر مرجع كل عنرص، فتكون أمام
 .عليها يف اآليات القرآنية

 : اخلطوة الثانية 
ًعنارص املوضوع ترتيبا متسلسال منطقيـاأن يرتب  دف إىل إبـراز هيـوذلـك ، ًً

 .كل معاين املوضوع والداللة عليه
وحيدد أثناء ذلك ما قـد . فيجمع كل عنرص إىل ما يقرب منه، وما يؤدي إليه

 . جوانب بحاجة إىل مزيد بحث ونظريستشعره من 
وقــد جــرت العــادة بــأن يقــسم املوضــوع إىل أبــواب وفــصول، وهــذا لــيس 
بالزم، فلو عرض املوضوع بعناوين مرتابطة متسلسة يؤدي كـل عنـوان إىل اآلخـر 

 . وعىل كل حال فإن املقصود ترتيب عنارص املوضوع. مل يمنع ذلك
 : اخلطوة الثالثة 

 بام جاء يف السنة النبوية، فإهنا هي البيان ملا يف القرآن إكامل عنارص املوضوع
 . الكريم، وأمر اهللا بالرجوع إليها وأخذ ما فيها

وهذا غري ما حيصل من الرجـوع إىل الـسنة يف بيـان معنـى آيـة يف املوضـوع، 
 .ألن املطلوب هنا إكامل عنارص املوضوع من السنة، يعني من البيان النبوي

لتــي استــشعر يف اخلطــوة الــسابقة أهنــا بحاجــة إىل مزيــد فينظــر يف اجلهــات ا



 ٥٠ 

 .ويستكمل ما يتعلق هبا من السنة النبويةبحث ونظر، 
 :اخلطوة الرابعة 

تفسري ما جتمع لديه من اآليات، ويعتمد يف ذلـك مـا حيتاجـه املوضـوع مـن 
أو  ايلالتحلييل أو املقارن أو اإلمج: باملأثور أو بالرأي بطرقه املعروفة: طرق التفسري

؛ وذلك ألن لكل موضوع شخصيته وآليته التي حيتاجها لتبينه وتكشف ما اللفظي
 .فيه

وأثناء هذه اخلطوة ال يمتنع عن تغيري خطة املوضوع بالزيادة أو التعـديل أو 
التقديم أو التأخري، أو حتى احلـذف، أو الـدمج أو الفـصل والتفريـق؛ فـإن تنـاول 

 . يف املوضوع غري ما تكشف يف النظرة األوليةاآليات بالتفسري يكشف من املعاين
مع مالحظة أن املقصود توظيف معاين اآليـة وكـالم املفـرسين فيهـا إلبـراز 
داللة اآلية عـىل مـا تتعلـق بـه مـن عنـارص املوضـوع، فلـيس مـن مقاصـد التفـسري 
املوضوعي الكالم عىل معاين اآلية التي ال تتعلق باملوضوع، فـإن تتبـع هـذا يـشتت 

 .ئ وخيرج البحث عن وجهه، ولذلك عليه أن يسبك بعبارته هذه املعاينالقار
وإذا مر عليه خالف يف املراد من كلمـة أو مجلـة يف اآليـة متعلقـة باملوضـوع 

 . فإنه يذكر الراجح يف الصلب، وجيعل حمل ذكر اخلالف وبحثه يف اهلامش
 .ويبعد عن كل ما يشتت القارئ عن املوضوع

 : اخلطوة اخلامسة 
الستعانة  بعلوم القرآن وأصول التفسري تكون بحسب مقتضيات البحـث ا

يف تفسري اآليات، فام حيتاج إىل ذكـر سـبب النـزول ذكـره فيـه، ومـا حيتـاج إىل بيـان 
املناسبة ذكرها فيه، وما حيتاج إىل تقرير قواعد أصول التفسري قرره، ومـا حيتـاج إىل 



 ٥١ 

 .تاج عىل ذلك فال يتعرض لهبيان ناسخ ومنسوخ أورده، وهكذا، و ما ال حي
ًوليالحظ أنه يكتـب يف التفـسري املوضـوعي، و ال يكتـب بحثـا يف موضـوع 
ًقــرآين، بمعنــى لرياعــي أن تكــون كتابتــه تفــسريا موضــوعيا، ال بحثــا يف موضــوع  ً ً

 .قرآين، فهذا يشء وذاك يشء آخر
  :اخلطوة السادسة 

ًوع، حماوال إبـرازه وبيانـه، أن هيتم يف درسه بام جره إىل الكتابة يف هذا املوض
وهذا هو هدف التفـسري املوضـوعي، فإنـه هيـدف إىل معاجلـة . وتنزيل احلكم عليه

واقــع معــني مــن خــالل بحــث هــذا املوضــوع القــرآين وإبــرازه عــىل هيئــة التفــسري 
 .املوضوعي

 :اخلطوة السابعة 
إبـراز هـدايات القـرآن الكـريم يف هـذا املوضـوع، واإلجابـة عـن الــشبهات 

 .هي من أهم بواعث نشأة التفسري املوضوعي يف عرصنا هذا إذ تعلقة به،امل



 ٥٢ 

 )١(املقصد الثاين
 لسورةلالوحدة املوضوعية 

 
 : تعريف الوحدة املوضوعية

 .توصيفيالوحدة املوضوعية اسم مركب 
رى عليها يف التعريف، نبدأ بتعريف ركني االسم ُوعىل السنة التي جي
 .كيباملركب، ثم نعرفه بعد الرت

ًوحد، كعلم وكرم، حيد فيهام، وحادة [مصدر من يف اللغة  )الوحدة(ـف ََ َ َ َ ُ َِ َ َ ُ ََ ِ
َووحودة ووحودا ووحدا ووحدة وحدة بقي مفردا، كتوحد َ ً َ ً َ ًَّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ًُ ْ ً ًَ ُ َ ِ ًوحده توحيدا. ِ ِ ْ ُ َّ ََ َ: 

ِجعله واحدا، ويطرد إىل العرشة َِ َ َ ُ َ ُ َ َِ َّ ً ِورجل وحد وأحد، حمركتني، ووح. َ َ ٌَ ٌد ووحيد ٌ ٌ
ٌومتوحد منْفرد، وهي وحدة َ ٌ َِ َ ٌ ِّ َِ َ ُ ُ[ )٢(. 

يريدون به املحور أو األساس الوحيد الذي : ويف اصطالح علامء التفسري 
 . جيمع املوضوعات املتعددة يف السورة

ُّأصل واحد يـدل عـىل : الواو والضاد والعني" : منيف اللغة ) يةاملوضوع(و ٌ
ِّاخلفض لليشء وحطه َْ ُووضعت .َ َ َه باألرض وضعا، ووضعت املرأة ولدهاَ َ ِو وضع . ً ُ

َيف جتارته يوضع ُ ِخرس: ِ ٍقوم ينقلون من أرض إىل أرض يسكنون هبـا: والوضائع. َ ٍ َ ُ ٌ. 

                                      
الوحدة املوضوعية للسورة ضمن التفسري املوضوعي، رأيت إىل إدخال الكثري من املتأخرين اجته ّملا ) ١(

 .الكالم فيها ليظهر التاميز بينها وبني التفسري املوضوعيحترير أنه من املهم 

 ).١/٣٥٦(القاموس املحيط  )٢(



 ٥٣ 

ّالرجل الدين: َالوضيع ِ ُ ٌوالدابة تـضع يف سـريها وضـعا، وهـو سـري سـهل خيـالف . ّ ٌ ْ َ ْ ًَ ُْ ََ ِّ َ ّ
 . املرفوع

ُووضع الرجل ُ َ َّ   .َّسار ذلك السري: َ
ِوذكر أن الواضعات َّ َُ  . ّاإلبل تأكل اخللة: ِ

َّوالرجل املوضع َ  .)١(اهـ"ِالذي ليس بمستحكم األمر: ُ
ــا ويف االصــطالح  ــضية(فكــرة ال: ًعرف ــتكلم أو ) الق ــا امل ــى عليه ــي يبن  الت

 .)٢(الكاتب كالمه
 .)٣(هو القضية التي وردت يف القرآن: وعند علامء التفسري املوضوعي 

 :معاين  عىل طلق ي )وحدة املوضوعيةال (واالسم بركنيه
.  )٤(ترابط سور القرآن الكريم وآياته حتى يكون كالكلمة الواحدة: األول 

                                      
 .، باختصار)١١٨ - ١١٧/ ٦(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 هو األمر : وقيل.املختص به  املوضوع هو حمل العرض": ٣٠٥قال اجلرجاين يف التعريفات ص) ٢(
اهـ، واعتمد هذا املعنى "املوجود يف الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

 ).٢/١٠٠٤) (وضع(ية انظر املعجم الوسيط مادة جممع اللغة العرب
 .يدل عليه ترصفهم يف ذلك)  ٣(

 عن ،)١/٣٦( هذه الكلمة ذكرت يف تطلب مناسبات القرآن العظيم، نقل الزركيش يف الربهان )٤(
 تكون حتى ببعض بعضها القرآن يآ ارتباط": قوله املريدين رساج يف العريب بن بكر أيب القايض
 سورة فيه عمل واحد عامل إال له يتعرض مل عظيم علم املباين منتظمة املعاين متسقة دةالواح كالكلمة
 عليه ختمنا البطلة بأوصاف اخللق ورأينا محلة له نجد مل فلام فيه لنا وجل عز اهللا فتح ثم البقرة

قرآن تفسري ال(وذكرت يف تطلب تفسري اآلية باآلية . اهـ"هإلي ورددناه اهللا وبني بيننا وجعلناه
 : قوالن﴾ إذ﴿ يف : األوىل  املسألة":  من سورة البقرة، ٣٠قال الرازي يف تفسريه عند اآلية )بالقرآن

= 
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الوحـــدة : (، وهـــو مـــا يـــصح أن يطلـــق عليـــه وهـــذا موضـــوع علـــم املناســـبات
 .)١()القرآنية

ــاين  ــذا : الث ــرآن العظــيم، وه ــن الق ــات يف املوضــوع الواحــد م طلــب اآلي
 .املوضوعيموضوع التفسري 
ــث  طلــب املحــور األســاس الــذي تــدور عليــه مواضــيع الــسورة، : والثال

. وحدة الغرض يف الـسورة الواحـدة ذات املوضـوعات العديـدةفهو . وهتدف إليه
ويدخلــه بعــضهم يف التفــسري . وهــو املــسمى بالوحــدة املوضــوعية يف الــسورة
 .املوضوعي وهو ألصق بعلم املناسبات منه بالتفسري

طلب املعاين التي جاءت عليها اللفظة مـن ألفـاظ اآليـة، يف غريهـا : الرابع 
 .، وهذا موضوع علم الوجوه والنظائر يف القرآن الكريممن اآليات

، وهـذا من اآليات األخـرىعناها طلب تفسري اآلية فيام ورد يف م: اخلامس 

                                      
= 

 وهو : الثاين . العرب بلغة نزل والقرآن هبا التكلم يعتادون العرب أن إال زائدة صلة أنه : أحدمها
 للمالئكة ربك قال هلم أذكر عنىوامل ، اذكر بإضامر نصب وهو له معنى ال ما القرآن يف ليس أنه احلق

 من كثري يف ذلك كشف قد تعاىل اهللا أن : والثاين . معروف املعنى أن : أحدمها : ألمرين هذا فأضمر
َأخا واذكر﴿ : كقوله املواضع ٍعاد َ ْإذ َ َأنذر ِ َ ُقومه َ َْ  : وقال ،)٢١ : األحقافسورة ( ﴾باألحقاف َ

َعبدنا واذكر﴿ َ ْ َداوود َ ُ ْهلم وارضب﴿ ،)١٧ : صسورة ( ﴾ َ ُ ًمثال َ َ ْإذ القرية أصحاب َّ َجاءها ِ  املرسلون َ
ْإذ َأرسلنا ِ ْ َ ْ ُإليهم َ ِ ْ َ  تكون أن يبعد وال الواحدة كالكلمة كله والقرآن ،)١٤ ، ١٣ : يسسورة  (﴾ اثنني ِ

  اهـ"املرصح بذلك اكتفاء ههنا ذلك ترك جرم فال السورة هذه قبل نزلت املرصحة املواضع هذه

ر كتاب الوحدة القرآنية دراسة حتليلية مقارنة، للدكتور حممد بن حممود خوجه،  دار كنوز أشبيليا انظ) ١(
 هـ١٤٣١ الطبعة األوىل –
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 .هو تفسري القرآن بالقرآن
وعية بمعنى تطلب اآليـات أن الوحدة املوض – إن شاء اهللا تعاىل –ويتحرر 

 املتعلقة بموضوع واحد يف القرآن الكريم هي التفسري املوضوعي؛
 مجع معاين اللفظة الواحدة من القرآن الكريم، علم مـستقل يـسميه علـامء و

 ."علم الوجوه والنظائر":علوم القرآن 
ــى يكــون كالكلمــة و تطلــب  ــني ســور القــرآن الكــريم وآياتــه حت الــرابط ب

 . علم املناسباتهو، الواحدة
و تطلب تفسري اآلية من آيات أخـرى، هـو تفـسري القـرآن بـالقرآن، ولـيس 

 .، و ال الوحدة املوضوعيةالتفسري املوضوعي
املحور الذي جيمـع املواضـيع املتـشعبة يف الـسورة الواحـدة مـن وأن تطلب 

لـق وهـذا يتع. القرآنيـةوضوعية يف الـسورة املسمى بالوحدة املهو القرآن الكريم، 
 .بأغراض السور القرآنية، وهو من فروع علم املناسبات

 .الوحدة املوضوعية للسورة: وهذا األخري هو موضوع هذا الدرس 
و مــع قولنــا ال مــشاحة يف االصــطالح؛ إال أن حتريــر املــراد مــن املــصطلح، 

 .علومالبادئ ممقاصد ونفي التداخل بينه وبني غريه مما يشتبه معه، من 
 مـشاحة يف االصـطالح ملـن يـصطلح ملعنـى بمـسمى عنـد ال: وحمل قـوهلم 

 .نفسه، ال يف مقام تقرير العلوم
ذكر املحققون أنه ينبغـي ملـن ": رمحه اهللا) هـ١٣٣٨ت(قال طاهر اجلزائري 

ًتكلم يف فن من الفنون، أن يـورد األلفـاظ املتعارفـة فيـه، مـستعمال هلـا يف معانيهـا 
 . املعروفة عند أربابه



 ٥٦ 

 .ًا جاهل بمقتىض املقام أو قاصدا لإلهبام أو اإلهيامّوخمالف ذلك إم
ال مشاحة يف االصطالح، فهو من قبيـل متحـل العـذر، : ّوأما قوهلم: ثم قال

 .)١(اهـ"وقائل ذلك عاذل يف صورة عاذر

                                      
 ).١/٧٨(توجيه النظر ) ١(
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  سور القرآن الكريم والوحدة املوضوعية فيها
  

 ؛سور القرآن العظيم
، أهلاكموسورة تبت، وسورة منها ما له موضوع واحد، كسورة اإلخالص 

 . فهذه غرضها املحوري واضح وظاهر. ونحوها من السور املكية
ومنها ماله موضوعات وتفريعات فهـذه تطلـب الوحـدة املوضـوعية فيهـا، 

ــذه املوضــوعات ــع شــعب ه ــذي جيم ــى املحــور ال ــسورة بمعن ــه ال ، وهتــدف إلي
 .بموضوعاهتا

 ؛فيهن الكالم املنظور إ": قال الشاطبي رمحه اهللا
 قـضية واحـدة طالـت أو يف بمعنى أنـه أنـزل ،تارة يكون واحدا بكل اعتبار

 . وعليه أكثر سور املفصل،قرصت
 قـضايا متعـددة كـسورة يف بمعنى أنه أنـزل ،وتارة يكون متعددا يف االعتبار

 وال علينـا أنزلـت الـسورة ،البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشـباهها
  ،يشءدة أم نزلت شيئا بعد بكامهلا دفعة واح

 : ولكن هذا القسم هلا اعتباران
 فتكون كل قضية خمتصة بنظرها ومن هنالك ،اعتبار من جهة تعدد القضايا

 ،يلتمس الفقه عىل وجه ظاهر ال كالم فيه ويشرتك مع هذا االعتبـار القـسم األول
 . التامس العلم والفقهيففال فرق بينهام 

ذي وجدنا عليه السورة إذ هو ترتيـب بـالوحي ال واعتبار من جهة النظم ال
،  ويشرتك معه أيضا القسم األول ألنه نظم ألقي بالوحي،مدخل فيه آلراء الرجال



 ٥٨ 

وكالمها ال يلتمس منه فقه عىل وجه ظاهر وإنـام يلـتمس منـه ظهـور بعـض أوجـه 
فيـه  ومجيع ذلك ال بـد ،)١( املسألة السابقة قبليفاإلعجاز وبعض مسائل نبه عليها 

 ؛ أول الكالم وآخره بحسب تلك االعتباراتيفمن النظر 
فاعتبار جهة النظم مثال يف السورة ال يتم بـه فائـدة إال بعـد اسـتيفاء مجيعهـا 

 فاالقتصار عىل بعضها فيه غري مفيـد غايـة املقـصود كـام أن االقتـصار عـىل ،بالنظر
 ؛  مجيعها استفادة حكم ما ال يفيد إال بعد كامل النظر يفيفبعض اآلية 

 فـسورة البقـرة مــثال كـالم واحـد باعتبــار الـنظم واحتـوت عــىل أنـواع مــن 
 ؛الكالم بحسب ما بث فيها

 .منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب
 .ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم

فاصــيل ت وذلــك تقريــر األحكــام عــىل ،ومنهــا مــا هــو املقــصود يف اإلنــزال
 .األبواب

 .ها اخلواتم العائدة عىل ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلكومن
 ؛وال بد من متثيل يشء من هذه األقسام فبه يبني ما تقدم

﴿يا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتـب عـىل الـذين : فقوله تعاىل
  كـالم واحـد﴾﴿كذلك يبني اهللا آياته للنـاس لعلهـم يتقـون:  إىل قوله﴾من قبلكم

وإن نزل يف أوقات شـتى وحاصـله بيـان الـصيام وأحكامـه وكيفيـة آدابـه وقـضائه 
 . إال عليهاينبنيوسائر ما يتعلق به من اجلالئل التي ال بد منها وال 

                                      
 .يعني يف املسألة الثانية عرشة، ألنه أورد كالمه يف املسألة الثالثة عرشة، من مسائل الكتاب العزيز) ١(



 ٥٩ 

 اآليـة كالمـا آخـر بـني ﴾﴿وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: ثم جاء قوله
  .أحكاما أخر
انتهـى و .﴾للنـاس واحلـج مواقيـت هي﴿يسألونك عن األهلة قل :  وقوله

 ﴾﴿ولـيس الـرب بـأن تـأتوا البيـوت: الكالم عىل قول طائفة وعنـد أخـرى أن قولـه
  .اآلية

 . قضية واحدة يف نازلة ﴾﴿إنا أعطيناك الكوثر: وقوله تعاىل
 : قضيتنييف وسورة اقرأ نازلة 

 .علم اإلنسان ما مل يعلم﴾﴿ إىل قوله :األوىل
  .ةما بقي إىل آخر السور: واألخرى 

 قضية واحدة وإن اشتملت عىل معـان كثـرية فإهنـا يف وسورة املؤمنني نازلة 
   .)١(اهـ"من املكيات

إنـام تطلـب يف الـسور ذات للـسورة  أن الوحدة املوضوعية نبيا: واملقصود 
ّاملوضوعات، سواء كانت طويلة أو قصرية، أما السورة التي ليس هلـا إال موضـوع 

 .وحدة املوضوعية املصطلح عليها هناواحد، فهذا ال يطلب فيها ال
 
 

                                      
 ). مشهور٢٧٠ – ٤/٢٦٦(، ) دراز٤١٧ – ٣/٤١٤(املوافقات ) ١(



 ٦٠ 

 املعارضون للوحدة املوضوعية 
 

ذهب أبو العالء حممـد بـن غـانم، إىل أن االقتـضاب هـو األصـل يف القـرآن 
وأن القرآن إنام ورد عىل االقتضاب الذي هو طريقة العرب من االنتقـال إىل [كله، 

 .)١(]غري مالئم
 أن االقتـضاب موجـود يف مواضـع وقد ذكر أن من البالغيني من ذهب إىل 

من القـرآن العظـيم، ولكـنهم مل يقولـوا كـأيب املطـرف أنـه هـو األصـل يف أسـلوب 
االنتقال من كالم إىل كـالم غـريه : ومرادهم باالقتضاب. )٢(القرآن العظيم ونظمه

ويكـون ، مأخوذ مـن قـضب بمعنـى قطـع. بدون مالءمة وال مناسبة بني الكالمني
 .ن التخلص ونحوهاالنتقال من باب حس

 .والقول يف الوحدة املوضوعية هو القول يف املناسبات
ًملا مل يكن علم املناسبات توقيفيـاو وكـان مرجعـه إىل اجتهـاد املفـرس؛ فقـد . ّ

 .اختلف العلامء رمحهم اهللا يف حكم تطلب املناسبات يف القرآن العظيم
عظيم؛ ألنه مـن فذهب بعضهم إىل أنه ال جيوز تطلب املناسبات يف القرآن ال

ّالتقــول عــىل اهللا بغــري علــم، وألن اآليــات كانــت تتنــزل بحــسب الوقــائع يف نيــف 
وعرشين سنة، يف أحكام خمتلفة، ووقائع متعـددة، ومـا كـان كـذلك ال يتـأتى ربـط 

 .بعضه ببعض

                                      
 .)٣/٣٢٦أبوالفضل (اإلتقان، ١٤١الفوائد املشوق ص )١(

 .٥٤٨- ٥٤٦يف معجم البالغة العربية ص ) ٢(



 ٦١ 

 .)٢(، والشوكاين)١(وممن ذهب هذا املذهب عبدالعزيز بن عبدالسالم
 القرآن الكريم، أمحله عىل نفـي التكلـف يف وهذا املذهب يف نفي املناسبة يف

 املتناســبة، ال نفــي أصــل املناســبة، فــإن تــرابط الكــالم، وحــصوله عــىل وجــه مــن
ن أعىل رضوب الفـصاحة، خاصـة إذا تنبهنـا إىل أن االلتئام، وصورة من النظام، م
بتوقيف من الرسول صىل اهللا عليه وآله وسـلم، فقـد ترتيب اآليات داخل السورة 

ً ذلك عنه تواترا معنويا ال شبهة فيه، وقد نقـل االمجـاع عليـه غـري واحـد مـن تواتر ً
؛ وهذا يستلزم أن يستلمح الدارس وجه هذا الرتتيـب، ومـا تـضمنته )٣(أهل العلم

  !.اآليات فيه من موضوعات، وما الرابط والفلك الذي تدور حوله معانيها؟

ألغـراض الـسورة يف ًواملعارضون للوحدة املوضوعية يرون أن فيها حرصا 
 .هدف واحد مما يعرض بقية األغراض إىل اإلمهال، وترك االلتفات إليها

إن يف تطلب الوحدة املوضوعية ما جيـريء اجلهلـة عـىل : وقد جتد من يقول 
اخلوض يف تفسري القرآن ومعانيه، بنظر قارص، يطلب فيه حـرص معـاين الـسورة يف 

 .اض حمور واحد، وقد يتجرأ فينفي بقية األغر
واحلق؛ أن ما ذكره املعارضون لوحدة السورة املوضوعية، هـو مـن غـريهتم 
املحمودة، التي ال بد أن تشكر هلـم، وأن يؤخـذ بعـني االعتبـار يف ضـوابط تطلـب 
الوحدة املوضوعية للسورة؛ إذ هو مما خيشى ، ومما ينبغي التحـرز منـه، ال أن يمنـع 

                                      
 ).٣٢٣-٣/٢٢٣أبوالفضل(، االتقان )١/٣٧(الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(
 ).   ١/٧٢(فتح القدير اجلامع بني علمي الرواية والدراية يف التفسري ) ٢(
 .  ١٦٠انظر هتذيب وترتيب االتقان ص) ٣(



 ٦٢ 

 .طلب الوحدة املوضوعية من أصلها
إن تطلب الوحدة املوضوعية ممتنع، ألن ذلك خيتلف مـن :  يقولومنهم من

 .مفرس إىل مفرس إذ الوحدة املوضوعية اجتهاد
ًوهــذا متعقــب؛ بأنــه يلــزم عليــه تــرك تفــسري القــرآن بــالرأي أصــال، وهــذا 

وبأنه ما املانع أن يكون تطلـب . خالف الراجح فيه من أنه جيوز بالرشوط املعروفة
يع ضـعه إىل االجتهاد، بحسب مـا يتقـرر للمفـرس مـن مواالوحدة املوضوعية مرج

السورة والوحدة اجلامعـة هلـا، ثـم يكـون النظـر يف االجتهـاد، وتـرجيح مـا يكـون 
 ولو تعدد اجتهاد املفرسين .ًاألقرب واألسلم، واألكثر انضباطا مع رشوط القبول

س أنـه يف الوحدة املوضـوعية للـسورة مـا املـانع مـن اعتبـار ذلـك مجيعـه عـىل أسـا
وهـي مثـل الزهـرة . النكات ال تتزاحم: رضب من النكات العلمية التي يقال فيها

 .تشم و ال تفرك
وقد جتـد مـن يمنـع تطلـب الوحـدة املوضـوعية للـسورة ألن املوضـوعات 

 .عب مجعها حتت حمور واحداملتعددة من الص
ويتعقب بأنه ما املـانع مـن ذلـك مـع صـعوبته، ألـيس الـدين كلـه بأحكامـه 

 .يعاته وآدابه يدور عىل حمور واحد وهو حتقيق العبودية هللا رب العاملنيوترش
فـأدار ، )١("إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق": صىل اهللا عليه وسلمأمل يقل 

                                      
، ومتام )١١٦٥رقم١٩٢/ ٢(، والقضاعي يف مسند الشهاب )٨٩٤٩رقم٣٦٤/ ١٥(أخرجه البزار   )١(

، )١٩١/ ١٠(، والبيهقي يف السنن الكربى ) عطا٤٢٢١رقم٦٧٠/ ٢(، واحلاكم )٢٧٦(يف الفوائد 
 -  ٥١٢/ ١٤الرسالة (، )٣٨١/ ٢امليمنية (د وأخرجه أمح. من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

صحيح األدب املفر (، )٢٧٣رقم١٠٤(والبخاري يف األدب املفرد ) ٨٩٥٢، حتت رقم ٥١٣
= 



 ٦٣ 

فام الضري يف أن جيتهد املفرس يف حتري املحور االساس !  عىل حمور واحد؟ملسو هيلع هللا ىلصبعثته 
 !الذي هتدف إليه السورة؟
رص الوحدة املوضوعية للسورة يف حمور واحد حتكم؛ ح: وقد جتد من يقول

 .ألن معاين السورة قد يفتح اهللا فيها للناس يف زمن بام ال يفتحه عىل من قبله
ويتعقب هذا بأن املفرس إنام يـذكر الوحـدة املوضـوعية بحـسب مـا يـرتجح 

غــريه إذا مــا عــدل فــيام توصــل إليــه يف لديــه مــن معانيهــا، و ال ضــري عليــه أو عــىل 
لوحدة املوضـوعية للـسورة بحـسب مـا توسـع لديـه مـن معناهـا، ويمكـن ضـبط ا

الوحدة املوضوعية بمعاين السورة األصلية بحسب التفسري باملأثور، ليسلم القـول 
  .فيها توسيع معاين اآليات بحسب ما يستجد من أمور

ًنـزل القـرآن مفرقـا عـىل القرآن مل ينزل عىل هذا الرتتيب؛ بل إن : وقد يقال 
ًســباب وأحــوال خمتلفــة، عــىل مــدى عــرشين عامــا، يــصعب معــه طلــب الوحــدة أ

 .املوضوعية للسورة، ويصعب معه طلب املناسبات بني موضوعاهتا
 ! ٌ؛ حق"إن القرآن مل ينزل عىل هذاالرتتيب": أن قوهلمبويتعقب 

                                      
= 

، )١٠٥ (" حديث مصعب"، وأبو القاسم البغوي يف )٢٧٣/ ٢٠٧، حتت رقم ١١٨ص
لسنن ، والبيهقي يف ا)٦١٣/ ٢(، واحلاكم )٤٤٣٢رقم٢٦٣/ ١١(والطحاوي يف مشكل اآلثار 

وابن عبد الرب يف )  زغلول- ٧٩٧٨رقم٢٣٠/ ٦(، وشعب اإليامن )١٩٢، ١٩١/ ١٠(الكربى 
إال البخاري فقد ورد . "إنام بعثت ألمتم صالح األخالق": بلفظ) ٣٣٤ -  ٣٣٣/ ٢٤(التمهيد 
 مسند أمحد، واأللباين يف صحيح واحلديث صححه احلاكم، وحمققو. "صاحلي األخالق": عنده

 ).٤٥(، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم األدب املفرد
 



 ٦٤ 

ولكن ال يلـزم مـن ذلـك أن ال يكـون ترتيبـه يف املـصحف يف سـوره وآياتـه 
ًيف آياته ترتيب توقيفي امجاعا، فرتتيب اآليات داخل كـل سـورة اجتهادي، بل هو 

ّأمــا ترتيــب ســوره فإنــه . ًبتوقيــف مــن الرســول صــىل اهللا عليــه وآه وســلم امجاعــا
بتوقيف عىل الصحيح، وإذا كان احلال كذلك فإن طلـب املناسـبة ال يتعـارض مـع 

 .ًكونه نزل منجام عىل غري ترتيب املصحف
ها وجه قريب للربط بني السور واآليات، ال يعنـي ووجود آيات ال يظهر في

بطالن تطلب املناسبات مـن أصـله، وكـذا وجـود تكلفـات مـن بعـضهم يف تقريـر 
ًعلام بأنه لـيس . ًاملناسبة، إنام تكون سببا لرد قوهلم، ال لرد علم املناسبات من أصله

 أن من رشط املناسبة أن تكون ظاهرة، بحيث يعلمها كل أحد، وليس مـن رشطهـا
مــتامثالت أو متــداخالت، أو مــا اشــبه ذلــك، بــل قــد  تكـون اآليــات متحــدات أو

 .تكون كذلك، وقد تكون بأمر آخر غري هذا
ال يطلب لـآلي : قد وهم من قال"): هـ٧٧٤ت(قال الشيخ ويل اهللا امللوي 

 .الكريمة مناسبة؛ ألهنا عىل حسب الوقائع املتفرقة
ًنـزيال، وعـىل حـسب احلكمـة أهنـا عـىل حـسب الوفـائع ت: وفصل اخلطـاب

ًترتيبا وتأصيال، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كام أنزل مجلة إىل بيت العزة ً. 
ّكتـاب أحكمـت آياتـه ثـم ﴿ومن املعجز البني أسلوبه ونظمـه البـاهر، فإنـه  َُ ُ َ ْ ٌُ َْ ِ ُِ

ٍفصلت من لدن حكيم خبري ِ َ ٍ ِ َِ ّْ ُُ ّ  .)١(اهـ".)١:هود( ﴾َْ
وأن .  باإلمجاع ترتيب اآليات داخل السورة توقيفيأن: واملقصود أن املقرر

                                      
 .  بترصف منهام) ٣/٣٢٣أبوالفضل(، االتقان )١/٦(نظم الدرر ) ١(
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ترتيب السور يف املصحف توقيفي عىل األرجح، فيطلـب حكمـة هـذا الرتتيـب يف 
 .الوحدة املوضوعية

أن القول بفتح باب تطلـب الوحـدة املوضـوعية بـدون قيـود ال : واحلاصل 
 .حيسن، ملا يرتتب عليه من مفاسد

ية للسورة؛ ال حيسن ملا فيه من إغامض والقول بمنع طلب الوحدة املوضوع
 .لوجه النظم يف اتساق املباين وترابط املعاين، وألن ال دليل واضح يف منعه

والذي يرتجح جـواز طلـب الوحـدة املوضـوعية ، ولكـن بالـضوابط التـي 
 .حتقق املصالح املرعية هلذا الدرس، وتدرأ األرضار واملفاسد املخشية عليه

 



 ٦٦ 

 ملوضوعية للسورةضوابط طلب الوحدة ا
 

النظر يف طلـب الوحـدة املوضـوعية للـسورة مـن بـاب التفـسري بـالرأي، إذ 
 .مرجعه إىل اجتهاد املفرس، وليس إىل التوقيف

 .ولذلك يشرتط فيه ما يتناسب معه من رشوط قبول التفسري بالرأي
والتوسط بـني املـانعني مـن تطلـب الوحـدة املوضـوعية، واملجـوزين بـدون 

 .ل تطلب الوحدة املوضوعية ولكن بضوابطقيود، هو قبو
 :ويمكن ضبط ذلك بالضوابط التالية

ًأن ال جيعل للسورة غرضـا يتفـق مـع بعـضها ويتنـافر مـع :  الضابط األول 
اآلخر، فال بد أن يتناسب الغرض واملحور األساس الذي يذكره مـع موضـوعات 

 .السورة، وينتظمها، و ال يلغي بعضها
ً يذكر للسورة غرضا خيرج السورة عن ترتيبها يف نظم أن ال: الضابط الثاين 

 .سور القرآن الكريم، عىل الراجح يف أن هذا الرتتيب توقيفي
ــث  ــضابط الثال ــع موضــوعات :  ال ــذي جيم ــربز املحــور األســاس ال أن ي

السورة، بطريقـة جتمـع وتظهـر مجيـع موضـوعات الـسورة، فـال يكـون فيـه إمهـال 
 .رة، أو ترك ملعانيهاللموضوعات التي ذكرت يف السو

أن يتفق هذا الغرض مع املقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم، : الضابط الرابع 
 .وال خيرج عنها أو خيالفها
 .أن ينسجم هذا الغرض مع اسم السورة التوقيفي: الضابط اخلامس 

أن ال جيزم بأن هذا هو الغرض املحوري الذي تـدور يف : الضابط السادس 
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 .اجتهاد بحسب طاقتهإنام هو و .فلكه أغراض السورة
أن يكون املتناول لبيان املحور األسـاس ممـن لديـه الـصفة : الضابط السابع 

 .العلمية التي تؤهله لبحث هذا املوضوع
 .أن يتجنب يف كل ذلك التكلف: الضابط الثامن 
أن ال يكـون يف هـذا الغـرض مـا يقـوي كـالم أهـل البـدع : الضابط التاسع 

 .رفة يف التفسريواالجتاهات املنح
أن ال خيـرج يف ذكـره هلـذا الغـرض عـن دالالت األلفـاظ : الضابط العارش 

 .من جهة العربية
ضبط الوحدة املوضـوعية بمعـاين الـسورة األصـلية : الضابط احلادي عرش 

حتى ال تتأثر وحـدة الـسورة املوضـوعية بـام يـستجد مـن . بحسب التفسري باملأثور
  ذلك بالتفسري باملـأثور، ألن معـاين اآليـات فيـهوحرص. أمور توسع معنى اآليات

 وختـالف خمالفـة تـضاد عنـد التفـسري ،هي األصل، الـذي ال ينبغـي أن خيـرج عنهـا
 .بالرأي املحمود

أنـه ال مـانع يف الوحـدة املوضـوعية أن تكـون عامـة، : الضابط الثـاين عـرش 
 الـسور يف ليست خمصوصة بألفاظها و ال خاصة بالسورة؛ فقد جتتمع جمموعـة مـن

وغالب املكـي أنـه مقـرر لثالثـة ": وقد قال الشاطبي رمحه اهللا. الوحدة املوضوعية
  :معان أصلها معنى واحد وهو الدعاء إىل عبادة اهللا تعاىل

تقرير الوحدانية هللا الواحد احلـق غـري أنـه يـأيت عـىل وجـوه كنفـي :  أحدها 
ئع خمتلفـة مـن كونـه مقربـا إىل  وقـايفالرشيك بإطالق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار 

  . أو كونه ولدا أو غري ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدةفىزلاهللا 
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تقرير النبوة للنبي حممد وأنـه رسـول اهللا إلـيهم مجيعـا صـادق فـيام :  والثاين 
 ونفـي ،جاء به من عند اهللا إال أنه وارد عىل وجوه أيضا كإثبات كونـه رسـوال حقـا

كاذب أو ساحر أو جمنون أو يعلمه برش أو ما أشبه ذلـك مـن ما ادعوه عليه من أنه 
  .كفرهم وعنادهم
إثبات أمر البعث والدار اآلخرة وأنـه حـق ال ريـب فيـه باألدلـة :  والثالث 

الواضحة والرد عىل من أنكر ذلك بكل وجـه يمكـن الكـافر إنكـاره بـه فـرد بكـل 
  .وجه يلزم احلجة ويبكت اخلصم ويوضح األمر

 عامـة يف الثالثة هي التي اشتمل عليها املنزل من القرآن بمكـة ايناملع فهذه 
 حمـصول األمـر ويتبـع يفوما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها فراجـع إليهـا   .األمر

ذلك الرتغيب والرتهيـب واألمثـال والقـصص وذكـر اجلنـة والنـار ووصـف يـوم 
   .)١(اهـ"القيامة وأشباه ذلك

  .عند تطلب الوحدة املوضوعية للسورةهذه الضوابط البد من مراعاهتا، 

 
 

                                      
 ). مشهور٤/٢٧٠(، ) دراز٣/٤١٧(املوافقات ) ١(
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 البداية والنشأة 
 

الوحدة املوضوعية يف سور القرآن الكريم، مرتبطة بإعجاز القرآن الكـريم، 
، إال أنـه )١(يف نظمه وترتيبه؛ فإن االقتضاب وإن كان من سنن العـرب يف كالمهـم
فظـه، وتـرابط ال خيالف أحد أن اتصال الكالم وترابطـه وانتظـام معانيـه واتـساق ل

 .رصفه، هو األمد األقىص، وبالغة الفصحى
بعـضها بـبعض اتـه ارتبـاط آيوقد ذكر العلامء أن من إعجاز القرآن الكـريم 

 .ة املعاين منتظمة املباينقحتى تكون كالكلمة الواحدة متس
 طـرف ارفـع": رمحـه اهللا) هـ٤٠٣ت( الباقالين الطيب بن حممد بكروأبقال 

 ممـا كلمـة كلمـة يف تفكـرت إذا بصريتك، جلية وراجع ك،عقل بعني وانظر قلبك،
 فـصال يتكامل أن إىل ثم الكلامت، من ينتظم فيام ثم عليك، وعرضناه إليك، نقلناه

 الرتتيــب، هــذا عــىل القــرآن مجيــع يف فكــر بــل ال، .وســورة حــديثا يــتم أو وقــصة،
 .)٢(اهـ" ... التنزيل هذا نحو عىل وتدبره

من صور هذا اإلعجاز يف القرآن الكـريم، فهـو والوحدة املوضوعية صورة 

                                      
 من غريه آخر كالما ويستأنف فيه هو الذي كالمه الشاعر يقطع أن :وذاك التخلص، ضد االقتضاب )١(

 من يليهم ومن العرب مذهب وهو .باألول عالقة للثاين يكون وال ذلك، غري أو هجاء أو مديح
 املثل السائر . غريبة كل منه وأظهروا فأبدعوا التخلص يف ترصفوا فإهنم املحدثون وأما املخرضمني،

 .)  الشاملة١/٢٤٥(

 املعارف دار ةالثالث الطبعة صقر أمحد السيد حتقيق العرب ذخائر.  (٢٠٢إعجاز القرآن للباقالين ص)  ٢(
 .)ع.م .ج القاهرة - النيل كورنيش ١١١٩ - بمرص املعارف دار: النارش بمرص
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ــوب، ويأخــذ  ــه القل ــسلب يف مجال ــاب، وي ــه األلب ــاىل، حيــري يف روعت ــالم اهللا تع ك
 .باألبصار

ــيم، والوحــدة  ــرآن العظ ــة الوحــدة املوضــوعية للق ــت بداي ــا كان ــن هن وم
 .املوضوعية لسور القرآن الكريم

ارتبـاط ": "اج املريدينرس"رمحه اهللا، يف كتابه ) هـ٥٤٣ت(قال ابن العريب 
آي القرآن بعـضها بـبعض حتـى تكـون كالكلمـة الواحـدة متـسعة املعـاين منتظمـة 
املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح اهللا لنـا 
ّفيه فلام مل نجد له محلة، ورأينا اخللق بأوصاف البطلة، ختمنـا عليـه، وجعلنـاه بيننـا 

 .)١(اهـ" ورددناه إليهوبني اهللا
الـــشيخ أبـــوبكر : ات يف القـــرآن الكـــريمّو أول مـــن أظهـــر علـــم املناســـب

، وكان غزير العلم يف الرشيعة واألدب، وكان يقول عـىل )هـ٣٢٤ت(النيسابوري 
مل جعلت هذه اآلية جنب هذه؟ وما احلكمة يف جعـل هـذه :  عليهئالكريس إذا قر

ــزري عــىل علــامء بغــداد لعــدم علمهــم الــسورة إىل جنــب هــذه الــسورة؟ وكــان  ي
 .)٢(باملناسبة

، هو أول من "التفسري الكبري"أن الرازي رمحه اهللا يف كتابه )٣(وذكر بعضهم
                                      

أبو  (اإلتقان، )١/٦(، نظم الدرر للبقاعي )١/٦٣(الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(
 ).   ٣/٣٢٣الفضل

 ).  ٣/٣٢٢أبو الفضل (اإلتقان، )١/٣٦(الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ٢(
نظر كتاب الوحدة القرآنية دراسة حتليلية مقارنة، للدكتور حممد بن حممود خوجه،  دار كنوز أشبيليا ا) ٣(

 هـ١٤٣١ الطبعة األوىل –
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نبه إىل الوحدة املوضوعية يف الـسورة، وأشـار إىل كالمـه يف تفـسري سـورة النـساء، 
  .وعند تفسريه لسورة فصلت

ْاعلم": قال الرازي رمحه اهللا يف أول سورة النساء َ َّأن ْ ِهـذه َ ِ َالـسورة َ َ ٌمـشتملة ُّ َ ِ َ ْ ُ 
َعىل ٍأنواع َ َ ْ ٍكثرية َ َِ َمن َ ِالتكاليف، ِ ِ َ َوذلك َّ ِ َ ُألنـه َ َّ َ َتعـاىل ِ َ َأمـر َ َ اس َ ِأول ِيف َالنـَّ َّ ِهـذه َ ِ ِالـسورة َ َ ُّ 

ِبــالتعطف ُّ َ َّ َعــىل ِ ِاألوالد َ َ ْْ ــساء َ ِوالنِّ َ ِواأليتــام، َ َ ْ ََ ِوالرأفــة ْ َ ْ َّ ْهبــم َ ِ َوإيــص ِ ْحقــوقهم ِالَِ ِ ِ ُ ْإلــيهم ُ ِ ْ َ ِ 
ِوحفظ ِْ ْأمواهلم َ ِِْ َ ْعليهم، َ ِ ْ َ َوهبذا َ َ ِ ْاملعنَى َ ِختمت َْ َِ ُالسورة، ُ َ َوهو ُّ ُقولـه َُ ُْ َيـستفتونك﴿: َ َ ُ َْ ْ ِقـل َ ُ 
ْيفتيكم اهللاَُّ ُ ِ ْ ِالكاللة ِيف ُ َ ِالنِّساء( ﴾َْ َوذكـر ،)١٧٦: َ َ َ ِأثنَـاء ِيف َ ْ ِهـذه َ ِ ِالـسورة َ َ ًأنواعـا ُّ َ ْ َأخـ َ  َرُ
َمن ِالتكـاليف، ِ ِ َ َوهـي َّ ِ ُاألمـر َ ْ َ ِبالطهـارة ْ َ َ َّ ِوالـصالة ِ َ َّ ِوقتـال َ َ ِ َاملـرشكني َ ِْ ِ ََّوملـا ُْ ْكانـت َ َ ِهـذه َ ِ َ 

ُالتكاليف ِ َ ًشاقة َّ َّ َعىل َ ِالنُّفوس َ َلثقلها ُ ِ َ ِ َعىل ِ ِالطباع، َ َ َجرم َال ِّ َ َافتتح َ َ َ َالسورة ْ َ ِبالعلـة ُّ َِّ ْ ِالتـي ِ َّ 
َألجلها ِْ َ ِجي ِ ُمحل ُبَ ْ ِهذه َ ِ ِالتكاليف َ ِ َ ِالـشاقة، َّ َّ َوهـي َّ ِ َتقـوى َ ْ ِّالـرب َ ِالـذي َّ َخلقنَـا َّ َ ِواإللـه َ َ ِْ َ 
ِالذي َأوجدنا، َّ َ َ ْ َفلهذا َ ََ َأهيا َيا﴿: قال ِ ُّ ُاتقوا ُالنَّاس َ ُربكم َّ َُ ِالذي َّ ْخلقكم َّ ُ َ َ   .)١(اهـ"﴾َ

ْوقد": ٤٤ : وقال رمحه اهللا يف آخر كالمه عىل سورة فصلت عند اآلية َ َظهر َ َ َ 
ْمن َكالمنا ِ ِ َ ِتفسري ِيف َ ِ ْ ِهذه َ ِ ِالسورة َ َ َّأن ُّ َاملقصود َ ُ ْ ْمن َْ ِهذه ِ ِ ِالسورة، َ َ َهو ُّ ُذكر ُ ْ ِاألجوبة ِ َ ِْ َ ْعن ْ َ 

ْقوهلم ِِ ْ ُوقـالوا﴿ :َ ُقلوبنـا َ ُ ٍأكنـة ِيف ُ َِّ َّممـا َ ُتـدعونا ِ ْ ِإليـه َ ْ َ ِويف ِ ٌوقـر ِآذاننـا َ ْ ْومـن َ ِبيننـا َِ ْ َوب َ َينـكَ ِ ْ 
ٌحجاب ْفاعمل ِ َ ْ َّإننا َ َعاملون ِ ُ  ؛ ﴾ِ

ًفتارة ََ ُينَبه َ ِّ َعىل ُ ِفساد َ َ ِهذه َ ِ ِالطريقة َ َ َِّ. 
ًوتارة ََ ُيذكر َ ُ ْ َالوعد َ ْ َ َوالوعيد ْ ِ َ ْملن َْ ْمل َِ ْيؤمن َ ُِ َهبذا ْ َ ُيعرض ومل القرآن ِ ِ ْ ُعنْه ُ َ. 
َّوامتد َ ْ ُالكالم َ َ َ َإىل ْ َهذا ِ ِاملوضع َ ِ ْ ْمن َْ َّأو ِ ِالسورة ِلَ َ َعـىل ُّ ِالرتتيـب َ ِ ْ ِاحلـسن َّ َ ِوالـنظم َْ ْ َّ َ 

                                      
 ).٩/٤٧٥إحياء الرتاث (التفسري الكبري ) ١(
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ِالكامل ِ َ َّثم ،ْ ُإنه ُ َّ َتعاىل ِ َ َذكر َ َ ًجوابا َ َ َآخر َ ْعن َ ْقوهلم َ ِِ ْ ُوقالوا﴿ َ ُقلوبنـا َ ُ ة ِيف ُ ٍأكنـَّ ِ َّممـا َ ُتـدعونا ِ ْ َ 
ِإليه ْ َ ِويف ِ ٌوقر ِآذاننا َ ْ َفقال ﴾،َ َ ْولو﴿: َ ُجعلناه ََ َ ًقرآنا َْ ِأعجم ُْ َ ْ ُلقالوا ياَ ْلوال َ ْفـصلت َ َ ِّ َآياتـهء ُ ُ ُ 

ٌّأعجمي ِ َ ْ ٌوعريب َ َِ َ   .)١(ـاه"﴾َ
ُّوكل": وقال  ُ ْمـن َ َأنـصف َ َ ْ ْومل َ َ ْيتعـسف َ َّ َ َعلـم ََ ِ َّأنـا َ َإذا َ َفـرسنا ِ ْ َّ ِهـذه َ ِ َاآليـة َ َ َعـىل ْ َ 

ِالوجه ْ َ ِالذي ْ ُذكرناه َّ َ ْ َ ْصارت َ َ ِهذه َ ِ ُالسورة َ َ ْمن ُّ َِأوهلـا ِ َّ َإىل َ َرهـاِآخ ِ ًكالمـا ِ َ ًواحـدا َ ِ ًمنـتظام َ ِ َ ْ ُ 
ًمسوقا ُ َنحو َ ْ ٍغرض َ َ ٍواحد َ ِ  .)٢(اهـ"َ

والظاهر أن الكالم عن الوحدة املوضوعية موجـود مـن قبـل الـرازي رمحـه 
اهللا، فقد جاء ذكره يف كالم ابن العريب املالكي رمحه اهللا، كام جاء يف كالم من تكلـم 

 .  علوم القرآن والبالغةعن املناسبات وترابط الكالم، من علامء
 فاقرتنــت نــشأة الكــالم يف الوحــدة املوضــوعية للــسورة مــع علــم اإلعجــاز

 .وعلم املناسبات
 .)٣(وتطلب الغرض الذي سيقت له السورة، ذكره ابن العريب رمحه اهللا

 .)٤(رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(ابن القيم طبقه و

الذي ينبغي يف ":  رمحه اهللا يف قوله)هـ٧٧٤ت(حممد بن أمحد امللوي وذكره 
ثـم املـستقلة . ّأن يبحث أول كل يشء عن كوهنا مكملة ملا قبلها أو مستقلة: كل آية

 .ففي ذلك علم جم ما وجه مناسبتها ملا قبلها؟
                                      

 ).٢٧/٥٦٩إحياء الرتاث (التفسري الكبري ) ١(

 ).٢٧/٥٧٠إحياء الرتاث (التفسري الكبري ) ٢(

 .بارته يف ذلك سيأيت نقل ع) ٣(

   .، وكان تطبيقه عىل سورة العنكبوت)٢٤٧ – ١/٢٤٥(شفاء العليل ) ٤(
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 . )١(اهـ"وما سيقت لهوهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا بام قبلها 
 . )٢( اهللارمحه) هـ٧٩٠ت(الشاطبي طبقه و

، وهــو مــن شــيوخ )هـــ٨٦٥ت(البجــائي املــالكي وقــال أبوالفــضل حممــد 
األمر الكيل املفيـد لعرفـان مناسـبات اآليـات ":  عنهاالبقاعي رمحهام اهللا، ونقل هذ
 .الغرض الذي سيقت له السورةي مجيع القرآن هو أنك تنظر 

 .وتنظر إىل ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات
 .بعد من املطلوبوتنظر إىل مراتب تلك املقدمات يف القرب وال

وتنظر عند انجرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه مـن استـرشاف نفـس 
السامع إىل األحكام واللوازم التابعة له، التـي تقتـيض البالغـة شـفاء الغليـل بـدفع 
عناء االسترشاف إىل الوقوف عليها؛ فهذا هو األمر الكيل املهيمن عىل حكم الربط 

ًمفصال بـني آيـة وإذا فعلته تبني لك إن شاء اهللا وجه النظم بني مجيع أجزاء القرآن، 
 .)٣(اهـ"واهللا اهلاديوآية، يف كل سورة 

ــاعي  ــال البق ـــ٨٨٥ت(ق ــرآن ) ه ــن املناســبات يف الق ًرمحــه اهللا متحــدثا ع
،  معرفـة مقـصود الـسورة املطلـوب ذلـك فيهـا عىلوتتوقف اإلجادة فيه": العظيم

                                      
 ).  ١/٣٧(الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(
 يف املسألة الثالثة عرشة من مسائل الكتاب العزيز ،) مشهور٤/٢٦٥(، )  دراز٣/٤١٢( املوافقات )٢(

  .وكان تطبيقه عىل سورة املؤمنني

: فقد نقل هذا الكالم بعينه وقال) ٣٢٨- ٣/٣٢٧أبوالفضل (اإلتقان، وانظر )١/١١(لدرر نظم ا) ٣(
 .  "قال بعض املتأخرين"
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 .)١(اهـ" مجلهاويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع
 
 
 

                                      
 ).  ١/٥(نظم الدرر ) ١(
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 الفضل والثمرة
 

 :طلب الوحدة املوضوعية للسورة فيه من الفضل والثمرة األمور التالية
أنه يربز وجه بالغة النظم وفصاحته، وهو وجه اإلعجاز  - 

  .)١(بالنظم

                                      
: والوجه الثالث": ، ملا ذكر وجوه اإلعجاز، قال)٣٨ – ٣٥ص( هذا الباقالين يف كتابه إعجاز القرآن )١(

البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه والذي أطلقه  عجيب التأليف متناه يف بديع النظمأنه 
؛ العلامء هو عىل هذه اجلملة ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ونكشف اجلملة التي أطلقوها

 وذلك أن نظم منها ما يرجع إىل اجلملة  : فالذي يشتمل عليه بديع نظمه املتضمن لإلعجاز وجوه
ارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم و مباين القرآن عىل ترصف وجوهه وتباين مذاهبه خ

 ،للمألوف من ترتيب خطاهبم وله أسلوب خيتص به ويتميز يف ترصفه عن أساليب الكالم املعتاد
 أعاريض الشعر عىل اختالف :وذلك أن الطرق التي يتقيد هبا الكالم البديع املنظوم تنقسم إىل

 ثم إىل معدل ، ثم إىل أصناف الكالم املعدل املسجع،قفى ثم إىل أنواع الكالم املوزون غري امل،أنواعه
 ثم إىل ما يرسل إرساال فتطلب فيه اإلصابة واإلفادة وإفهام املعاين املعرتضة ،موزون غري مسجع

عىل وجه بديع ترتيب لطيف وإن مل يكن معتدال يف وزنه وذلك شبيه بجملة الكالم الذي ال يتعمل 
ن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين هلذه الطرق ويبقى علينا أن فيه وال يتصنع له وقد علمنا أ

نبني أنه ليس من باب مسجع وال فيه يشء منه وكذلك ليس من قبيل الشعر ألن من الناس من زعم 
والكالم عليهم يذكر بعد هذا املوضع فهذا إذا أ ومنهم من يدعى فيه شعرا كثري،أنه كالم السجع

 أنه خارج عن العادة وأنه - روجه عن أصناف كالمهم وأساليب خطاهبم  بخ- تأمله املتأمل تبني 
ومنها أنه ليس للعرب كالم   .معجزوهذه خصوصية ترجع إىل مجلة القرآن ومتيز حاصل يف مجيعه

مشتمل عىل هذه الفصاحة والغرابة والترصف البديع واملعاين اللطيفة والفوائد الغزيرة واحلكم 
 وإنام تنسب إىل ،غة والتشابه يف الرباعة عىل هذا الطول وعىل هذا القدرالكثري والتناسب يف البال

= 
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 وإىل شاعرهم قصائد حمصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا من ، وألفاظ قليلة،حكيمهم كلامت معدودة
االختالل ويعرتضها ما نكشفه من االختالف ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز 

 القران عىل كثرته وطوله متناسبا يف الفصاحة عىل ما وصفه اهللا تعاىل به فقال  وقد حصل،والتعسف
َّ﴿اهللاُ نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم ثم : عز من قائل ْ ُ َّ َ ُّ َ ً ُ َ َُ َ ْ َْ َ ُ ُ ُ ً َ َْ َ َْ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ َ

َتلني جلودهم وقلوهبم إىل  ِ ْ ُ ُ ُْ ُُ َ ُ ُُ ُ ِ ِذكر اهللاَِ ْ ِ﴿ولو كان من عند غري اهللاِ :  وقوله،)٢٣: من اآليةُّالزمر(﴾ ِ ْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ
ًلوجدوا فيه اختالفا كثريا ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َ فأخرب سبحانه أن كالم اآلدمي إن امتد وقع فيه ، )٨٢: من اآليةالنساء( ﴾َ

نا بذكره فتأمله تعرف  وهذا املعنى هو غري املعنى األول الذي بدأ،التفاوت وبان عليه االختالل
وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه ال يتفاوت وال يتباين عىل ما : معنى ثالث. الفصل وىف ذلك

من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام يترصف إليه من الوجوه التي يترصف فيها 
 ،ة وأوصاف وتعليم أخالق كريمة وشيم رفيع، وتبشري وختويف،وإعذار وإنذار ووعد ووعيد

 ونجد كالم البليغ الكامل والشاعر املفلق ، وغري ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها،وسري مأثورة
  فمن الشعراء من جيود يف املدح دون ، خيتلف عىل حسب اختالف هذه األمور- واخلطيب املصقع 

ومنهم من ،  ومنهم من يسبق يف التقريظ دون التأبني، ومنهم من يربز يف اهلجو دون املدح، اهلجو
 أو وصف ، أو سري الليل،ومنهم من يغرب يف وصف اإلبل أو اخليل، جيود يف التأبني دون التقريظ

 أو غري ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله ، أو الغزل، أو وصف اخلمر، أو وصف الروض،احلرب
غب ومثل ذلك  وبزهري إذا ر، والنابغة إذا رهب،الكالم ولذلك رضب املثل بامرئ القيس إذا ركب
 ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت ،خيتلف يف اخلطب والرسائل وسائر أجناس الكالم

يف شعره عىل حسب األحوال التي يترصف فيها فيأيت بالغاية يف الرباعة يف معنى فإذا جاء إىل غريه 
يتهم ألنه ال  ولذلك رضب املثل بالذين سم،قرص عنه ووقف دونه وبان االختالف عىل شعره

خالف يف تقدمهم يف صنعة الشعر وال شك يف تربيزهم يف مذهب النظم فإذا كان االختالل يتأيت يف 
 ستغنينا عن ذكر من هو دوهنم وكذلك يستغني به عن تفصيل ،شعرهم الختالف ما يترصفون فيه

يمكنه نظم  ثم نجد من الشعراء من جيود يف الرجز وال ،نحو هذا يف اخلطب والرسائل ونحوها
 .ًاالقصد أصال ومنهم من ينظم القصيد ولكن يقرص تقصريا عجيبا ويقع ذلك من رجزه موقعا بعيد

= 
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ومن ، ومنهم من يبلغ يف القصيدة الرتبة العالية وال ينظم الرجز أو يقرص فيه مهام تكلفة أو تعمله 
ينا ومنهم من يوجد بضد  فإذا أتى باملوزون قرص ونقص نقصانا ب،الناس من جيود يف الكالم املرسل

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا مجيع ما يترصف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها عىل حد . ذلك
 وال ، وال انحطاط عن املنزلة العليا، يف حسن النظم وبديع التأليف والرصف ال تفاوت فيه،واحد

جوه اخلطاب من اآليات الطويلة  وكذلك قد تأملنا ما يترصف إليه و،إسفاف فيه إىل الرتبة الدنيا
 ال خيتلف وكذلك قد يتفاوت كالم الناس عند ،والقصرية فرأينا اإلعجاز يف مجيعها عىل حد واحد

إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا وخيتلف اختالفا كبريا ونظرنا القرآن فيام يعاد ذكره من القصة 
 فعلمنا بذلك أنه ؛ وغاية الرباعة،ىل هناية البالغةبل هو ع، الواحدة فرأيناه غري خمتلف وال متفاوت

مما ال يقدر عليه البرش ألن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثري عند التكرار وعند تباين 
ومعنى رابع وهو أن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا يف . الوجوه واختالف األسباب التي يتضمن

ول والتقريب والتبعيد وغري ذلك مما ينقسم إليه اخلطاب عند النظم الفصل والوصل والعلو والنز
  أال ترى أن كثريا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل ،ويترصف فيه القول عند الضم واجلمع

 حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا عىل تقصري البحرتي ، واخلروج من باب إىل سواه،من معنى إىل غريه
 وال يأيت ، وأطبقوا عىل أنه ال حيسنه، وصفه يف اخلروج من النسيب إىل املديحمع جودة نظمه وحسن

 وكذلك خيتلف سبيل ،فيه بيشء وإنام اتفق له يف مواضع معدودة خروج يرتيض وتنقل يستحسن
غريه عند اخلروج من يشء إىل يشء والتحول من باب إىل باب ونحن نفصل بعد هذا ونفرس هذه 

رآن عىل اختالف فنونه وما يترصف فيه من الوجوه الكثرية والطرق املختلفة  ونبني أن الق،اجلملة
جيعل املختلف كاملؤتلف واملتباين كاملتناسب واملتنافر يف األفراد إىل حد اآلحاد وهذا أمر عجيب 

ومعنى  . تبني به الفصاحة وتظهر به البالغة وخيرج معه الكالم عن حد العادة ويتجاوز العرف 
أن نظم القرآن وقع موقعا يف البالغة خيرج عن عادة كالم اجلن كام خيرج عن عادة كالم  وهو :خامس
:  وقد قال اهللا عز و جل، فهم يعجزون عن اإلتيان بمثله كعجزنا ويقرصون دونه كقصورنااإلنس

َ﴿قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال َ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ َ ْ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ َْ َِ ُّ َ ُ َ َْ َ َ ْ يأتون بمثله ولو كان بعضهم ِ ُ ْ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ِ ِِ ِ ُ ْ
ًلبعض ظهريا ِ َ ٍ ْ َ   اهـ").٨٨:اإلرساء( ﴾ِ
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أن فيه اشتغاال بالقرآن الكريم وقراءته، فيحصل بذلك  - 
َعن عبد اهللاَِّاألجر والثواب املذكور فيام جاء  ْ ٍ بن مسعود َ ُ َ ْْ َ

ُيقول ُ َقال رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ًمن قرأ حرفا ": َ َْ َ ََ َْ
ِمن كتاب  َ ِ ُاهللاَِّ فله به حسنَة واحلسنَة بعرش أمثاهلا ال أقول امل ِْ َ َُ َ ُ ْ ٌ ََ ََ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ

ْحرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حر ٌ ْ ٌ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ٌِ ٌ ٌ ٌَ  .)١("ٌفََ

ًأن فيه تدبرا ملعاين القرآن الكريم، وإظهارا لنفي  -
َ﴿أفال : ًاالختالف عنه، وهبذا فإن فيه امتثاال لقوله تعاىل َ َ

ِيتدبرون القرآن ولو كان من عنْد غري اهللاِ لوجدوا فيه  ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ََ َِ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َ
ًاختالفا كثريا ِ َِ ً َ  ). ٨٢:النساء( ﴾ْ

 .مقاصد القرآن الكريم ومراعاهتاًأن فيه لفتا للنظر يف  -

 .ًأن فيه إبرازا لروعة القرآن و عظمته، من هذه اجلهة -

آن يف النظم، أال  لوجه من أوجه إعجاز القرًاأن فيه إبراز -
ترى أن القرآن نزل يف عرشين سنة منجام، منه ما نزل 

بسب حوادث وأسباب، خيتلف ترتيب ابتداء ومنه ما نزل 
                                      

، )٣٠٨٧(ًأخرجه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن باب فيمن قرأ حرفا من القرآن، حديث رقم  )١(
آن، ًوأخرجه الدارمي موقوفا عىل عبداهللا بن مسعود يف كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القر

، "حسن صحيح غريب من هذا الوجه": واحلديث قال عنه الرتمذي ).٣٣٠٨(حديث رقم 
حتت رقم ) ٩/ ٣(، واأللباين يف صحيح سنن الرتمذي )٤٩٨/ ٨(وصححه حمقق جامع األصول 

)٢٣٢٧.( 
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سور، ثم هو مع هذا مرتابط النسيج، نزوله عن ترتيبه يف ال
مرتابط املعاين، متناسق األلفاظ واملوضوعات، عىل درجة 
من تناسق املعاين وانتظام املباين، بل ولكل سورة ذات 

 جيمع مواضيعها املتفرقة، وحمور متنوعة، معنىمواضيع 
 ! تدور عليه

أنه يساعد عىل تفسري القرآن الكريم، وفهم معاين اآليات،  -
  يفهم املفرس املعنى املقصود مما قد حتتمله اآلية، بحيث

اصد السورة، والغاية قفيرتجح له املراد بحسب داللة م
 .التي ترمي إليها

أن فيه بيان وجه التكرار يف اآليات، إذ أضحى لكل سياق  -
سورة من املعنى الدال عىل وجه اآلية، ما يناسبها، 

كل حمل ، فالذي وردت فيهويميزها عن املوضع اآلخر
 .يدل سياقه فيه عىل معنى يبني وجه تكراره

 . أن فيه توجيه املتشابه اللفظي وبيان وجهه ومعناه - 
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 الكريملسورة واملقاصد الكلية للقرآن لالوحدة املوضوعية 
 

ــق بدراســة الوحــدة  ــريم يتعل ــرآن الك ــة للق ــىل املقاصــد الكلي ــوف ع الوق
 :ي التاليةاملوضوعية للسورة الكريمة، من جهات متعددة، وه

ــذي  - ــرشوعية النظــر يف املحــور األســاس ال ــرب األســاس إىل م يعت
 إليه السورة الكريمة بموضوعاهتا املتعددة؛ ألن معرفة هذا فهتد

ــان الغــرض ســيقود إ ــرآن  الكــريم، وإذا ك ــيل للق ــصد الك ىل  املق
جلميع القرآن بتعدد سوره وآياته وموضوعاته مقاصد كلية يعـود 

ـــاب أ ـــه مـــن ب وىل أن يكـــون للـــسورة الواحـــدة ذات إليهـــا، فإن
ًحمورا وهدفا وغرضا تدل عليهاملوضوعات املتعددة  ً ً. 

الــربط بــني املقــصد أو املحــور الــذي تــدور عليــه الــسورة، وبــني  -
ــدرس للوحــدة  ــة، مــن عمــل ال ــصد مــن هــذه املقاصــد الكلي مق

 .املوضوعية للسورة الكريمة

ــي ف - ــذي تلتق ــصد أو املوضــوع ال ــني املحــور أو املق ــع تعي ــه مجي ي
موضوعات السورة، يساعد عـىل معرفتـه والعبـارة عنـه الوقـوف 

 .عىل هذه املقاصد الكلية

هــذه أهــم جهــات العالقــة بــني النظــر يف املقاصــد الكليــة للقــرآن الكــريم، 
 . والنظر يف الوحدة املوضوعية للسورة

وقــد تعــددت  وتنوعــت األســاليب يف ذكــر هــذه املقاصــد الكليــة للقــرآن 
 .نها ترجع إىل يشء واحدولكالكريم، 
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 القـرآن ألفـاظ معاين إليها تنقسم التي الوجوه ذكر":قال ابن القيم رمحه اهللا
  :أقسام عرشة وهي

 ونعـوت كامله وصفات بأسامئه لعباده نفسه سبحانه تعريفه:  األول القسم 
  .ذلك يتبع وما له رشيك ال واحد وأنه وأفعاله جالله

 فـيام حكمتـه وآثـار قدرتـه آيات من ذلك عىل هب استشهد ما:  الثاين القسم 
 عىل به حمتجا خليقته وأصناف بريته أنواع من واألسفل األعىل العامل يف ذرأ و خلق
 وكــذلك أفعالــه وعــن كاملــه صــفات عــن وعطلــه وتوحيــده أســامئه يف أحلــد مــن

 يالتـ العقليـة واألقيـسة املـرضوبة واألمثـال ذلك عىل أقامها التي العقلية الرباهني
  .منها اليسري اليشء إىل اإلشارة تقدمت
 لـه وابتداعـه ومادتـه وإنـشاؤه اخللـق بـدء عليـه اشـتمل ما:  الثالث القسم 
 وشـأن املالئكـة وإسـجاد آدم وخلـق التخليـق أيـام وعدد بعض عىل بعضه وسبق
  .ذلك يتبع وما وعصيانه ومترده إبليس

 اخللـق وإحالة وصورته تهوكيفي األخرى والنشأة املعاد ذكر:  الرابع القسم 
 . جديدا خلقا وإعادهتم حال إىل حال من فيه

 وسـعيد شـقي إىل وانقـسامهم معـادهم يف أحـواهلم ذكـر:  اخلـامس القسم 
  .ذلك يتبع وما به ومثبور بمنقلبه ومرسور
 علـيهم جـرى ومـا اخلاليـة واألمـم املاضـية القـرون ذكـر:  السادس القسم 
 ومـا ،املـثالت من منهم والتكذيب العناد بأهل نزل ماو أنبيائهم مع أحواهلم وذكر
 للمعانـدين عـربة املاضـني أحـوال عليـه جـرت مـا ليكـون العقوبـات من هبم حل

 . والعصيان التكذيب يف سبيلهم سلوك فيحذروا
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 ينـبههم هبـا وعظهم التي واملواعظ هلم رضهبا التي األمثال:  السابع القسم 
 إليهــا اإلخــالد ويرتكــوا فيهــا ليزهــدوا وآفاقهــا مــدهتا وقــرص الــدنيا قــدر عــىل هبــا

  .الدائم وخريها املقيم نعيمها من اآلخرة يف هلم أعد فيام ويرغبوا
 مـا وبيـان والتحـريم والتحليـل والنهي األمر من تضمنه ما:  الثامن القسم 

 ويبغضه يكرهه وما واألخالق واألقوال األعامل من حيبه وما ومعصيته طاعته فيه
 هـذا وقـسم عقابـه مـن ويـدين منـه يبعـد ومـا ثوابـه مـن ويدين إليه يقرب اوم منها

 رغب وشيم وأخالق عنها زجر وزواجر حدها وحدود فرضها فروض إىل القسم
  .فيها

 ومكايـده علـيهم ومداخله عدوهم شأن من إياه عرفهم ما:  التاسع القسم 
 كيـده بلـوغ مـن ازواالحـرت منه التحصن طريق من إياه وعرفهم هبم يريده وما هلم

  .ذلك يتبع وما وبينه بينهم احلرب معركة يف به أصيبوا ما به يتداركون وما منهم
 ومـا ونواهيـه أوامـره عن عباده وبني بينه بالسفري خيتص ما:  العارش القسم

 .بذلك يتعلق وما أمته عىل حقوقه وذكر والتحريم اإلباحة من به اختصه
 .)١(اھـ"رآنالق مدار عليها أقسام عرشة فهذه

لـيعلم أن املعـاين التـي يـشتمل عليهـا ": قال شاه ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا
 :القرآن ال خترج عن مخسة علوم 

كالواجب واملندوب واملباح واملكروه واحلـرام ، سـواء :  علم األحكام - ١

                                      
 ).٦٨٤ /٤( الصواعق املرسلة )١(
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ويرجـع . كانت من قسم العبادات أو املعامالت ، أو االجـتامع أو الـسياسة املدنيـة
 .صيل هذا العلم ورشحه إىل الفقيهتف

ــم اجلــدل - ٢ ــود :  عل ــة ، اليه ــع الباطل ــرق األرب ــع الف ــة م ــي املحاج وه
 .ويرجع يف رشح هذا العلم وتعريفه إىل املتكلم. والنصارى واملرشكني واملنافقني

كبيان خلـق الـسموات واألرض وإهلـام العبـاد :  علم التذكري بآالء اهللا - ٣
 .يان الصفات اإلهليةما حيتاجون إليه ، وب

وهو بيان تلك الوقائع واحلوادث التي أحـدثها :  علم التذكري بأيام اهللا - ٤
 علـيهم -كقـصص األنبيـاء (ً إنعاما عىل املطيعني ونكاال للمجـرمني - تعاىل -اهللا 

 ). ومواقف شعوهبم وأقوامهم معهم-الصلوات والتسليامت 
ــاملوت ومــا بعــد املــوت - ٥ ــذكري ب ــرش واحلــساب :  علــم الت كاحلــرش والن

ويرجــع تفــصيل هــذه العلــوم وبياهنــا وذكــر األحاديــث  .وامليــزان ، واجلنــة والنــار
 .واآلثار املتعلقة هبا إىل الواعظ واملذكر

وقد جاءت هذه العلوم يف القرآن الكريم عـىل طريقـة العـرب األولـني ، ال 
 منـه ، طريـق اإلجيـاز عىل منهج العلامء املتأخرين ، فلـم يلتـزم يف آيـات األحكـام ،

واالختصار كمؤلفي املتون الفقهية ، وال طريق تنقيح احلدود والقيود ، كـام يفعلـه 
 .األصوليون

ــشهورة املــسلمة،  ــزم يف آيــات اجلــدل واملخاصــمة إيــراد األدلــة امل وقــد الت
 .والرباهني اخلطابية ، ال تنقيح الرباهني ، وتقسيمها عىل طريقة املنطقيني

النتقال من مقصد إىل آخر ، ومن موضـوع إىل موضـوع آخـر ، ومل يراع يف ا
ًتلك املناسبة ، التي يراعيها األدباء املتأخرون ، بـل ألقـى عـىل عبـاده مـا رآه مهـام ، 
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ًسواء كان مقدما أو مؤخرا  .)١(اهـ"ً
ْ أليس قد وجب عىل اآلخـذ يف هـذا الفـن أن " :قال ابن عاشور رمحه اهللا َ َ ََ َِّ َ َ َ َ ْْ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ

َعلم املقاصد األصلية التي جاء القرآن لتبياهناَي ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ْ ُْ ُ َ َ َْْ َ َْ َّ ْ َِ َ َ ِفلنُلم هبا اآلن بحـسب مـا بلـغ إليـه  ِ ْ َ ََ َ ْ ِْ َ َ َ َ َِّ ِ َِ َِ
َاستقراؤنا  ُ َ ْْ ٍوهي ثامنية أمورِ ُ َ َُ ُ ََ َِ ِ: 

ُاألول َّْ ــ :َ ــذا أعظ ــصحيح، وه ــد ال ــيم العق ــاد وتعل َإصــالح االعتق َ ْ َ َْ َْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ٍم ســبب ِ َ َ ُ
ُإلصالح اخللق، ألنه يزيل عـن الـنَّفس عـادة اإلذعـان لغـري مـا قـام عليـه الـدليل،  َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ ً َّْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ِ
َويطهر القلب من األوهام النَّاشئة عن اإلرشاك والدهرية وما بينَهام، وقد أشار إىل  ِ َ َ َ َُ َ ْ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ َ

َهذا املعنَى قوله تعاىل َ ُ ْ َْ ُ َ َْ َ ٍفام أغنَت عنْهم آهلتهم التي يدعون مـن دون اهللاَِّ مـن يشء ﴿: َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ْْ َُّ ُ َْ ْ َ
َملا جاء أمر ربك ومـا زادوهـم غـري ْ ْ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ َِّ َ ٍتتبيـب ََّ ِ ْ َفأسـنَد آلهلـتهم زيـادة ] ١٠١: هـود[﴾ َ ََ َ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ

َتتبيبهم، وليس هو  َ ْ َُ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِمن فعل اآلهلة ولكنَّه من آثار االعتقاد باآلهلةَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِْ َ َْ ِ ْ ُ َ ْ ِْ. 
ِالثاين َهتـذيب األخـالق قـال تعـاىل :َّ َ َُ َ َْ َِ ْ َ ِ ْ ٍوإنـك لعـىل خلـق عظـيم : َ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ َالقلـم[ِ َْ :٤ [

َوفرست عائشة ريض اهللاَُّ تعـاىل عنْهـا ملـا سـئلت عـن خلقـه صـ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ َ َ ُْ َ َََّّ ُ ََ َ َ َىل اهللاُ عليـه وسـلم ََ ََّ ََ ِْ َ َّ
ْفقالت َ َ ُكـان خلقـه القـرآن: َ ُ َ َْ ْ ُُ ُ ِويف احلـديث الـذي رواه مالـك يف  .َ ٌِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََّ ِاملوطـأ«ْ َّ َّبالغـا أن » َُْ ََ ً َ

َرسول اهللاَِّ صىل اهللاُ عليه وسلم قال َّ َ ََ َ َ ُ ََ ْ َِ َ ِبعثت ألمتم مكارم حسن األخالق«: َّ َ َ ْْ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ُِّ ُِ َ ِ َوهـ. »ُِ َذا َ
ًاملقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة، وقال أبو خـراش اهلـذيل مـشريا  ِ ِ ُِ ُّ َ َ َّ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َُْ ْ ٍ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َُ َ ْ َْ ِ َ ِ ْ ُ ِ

ٍإىل ما دخل عىل العرب من أحكام اإلسالم بأحسن تعبري ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ََ ِ َِ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ََ َ: 
ِفليس كعهد  ْ َ َ َْ َ ِالدار َ َّ أم  َ يا َّ ٍمالك  ُ ِ ْولكن أحاطت ... َ َ َ ْ ََ ِ ِبالرقاب  َ َ ِّ ُالسالسل ِ ِ َ َّ 

ٍوعاد الفتى كالكهل ليس بقائل  ِِ َ َِ َ ْ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ُسوى العدل شيئا فاسرتاح العواذل... َ ْ ِْ َِ َ َ ْ َ ََ َْ َ ً َ ِ ْ 
                                      

   .٣١ – ٢٩الفوز الكبري ص) ١(
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ِأراد بإحاطة السالسل بالرقاب أحكام اإلسالم، والشاهد يف قوله ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ ُ ِ َّ ِ ْ َ ِّ َّ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َوعـاد": ِ ََ 
ِالفتى كالكهل ْ َ ْ َْ َ َ". 
ُالثالث ًالترشيع وهو األحكام خاصة وعامة :َِّ ًَّ َُ َْ َّ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ِ َقال تعاىل. َّ َ َ َ َإنا أنزلنـا إليـك ﴿: َ ْ َ ِْ َِ ْ ََّ

َالكتاب بـاحلق لـتحكم يب ْ ََ َُ َ ِ ِِّ ْ ِ اس بـام أراك اهللاْ ن النـَّ ْ َ َ ِ ِ ساء [﴾َ ْ﴿وأنزلنـا  ، ] ١٠٥: َالنـِّ َ ْ َ َ
ِإليك الكتاب با َ ِْ ْ ََ ِحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينَهم بـام ِ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ً ً ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َ ِّ ِّ

َأنزل اهللاَُّ َ ْ َاملائدة [﴾َ ِ ِولقد مجع القرآن مجيع األحكـام مجعـا كليـا يف الغالـب، . ] ٤٨: َْ ِ َِ ْ ِّ ْ ْ َِ ً ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُ َْ ْ
َجزئيــا يف املهــم، فقَو َ ُِّْ ِ ِ ُ ِ ُولــهْ ٍتبيانــا لكــل يشء﴿: ُْ ْ َ ِّ ُ ِ ًِ ُ، وقولــه] ٨٩: ْالنَّحــل [﴾ْ ْ َُ َاليــوم ﴿: َ ْ َ ْ

ْأكملـت لكـم ديــنَكم ْ َُ ُِ َ ُْ ْ َاملائـدة [﴾َ ِ َاملــراد هبـام] ٣: َْ َِ ِ ُ ُإكــامل الكليـات التــي منْهـا األمــر ! ُْ ْ ََ ْ َّ ِّ ْ َُ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ
ِباالستنْباط والقياس َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ. 

ُّقال الشاطبي  ِ ِ َّ َ ُألنه": َ َّ َ ُ عىل اختصاره جامع والرشيعة متت بتاممـه وال يكـون ِ َ ُُ َ َ َ َ ٌ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ِْ َّ َِ ْ َ
ٌجامعا لتامم الدين إال واملجموع فيه أمور كلية ََّْ ُ ْ َ ً َِّ َُّ ٌ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِّ َِ". 

ُالرابع ِ َّسياسة األمة وهو باب عظـيم يف القـرآن القـصد منْـه صـالح األمـ :َّ ْ ٌ َّ َُ ُْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ ِة ُ
ِوحفظ نظامها كاإلرشاد إىل تكوين اجلامعة بقوله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ُ ِْ َِ ِْ ِ ِْ َ َ َ ًواعتـصموا بحبـل اهللاَِّ مجيعـا ﴿: َْ ِ َ ِْ ْ َ َِ ُ ِ َ

ْوال تفرقوا واذكروا نعمت اهللاَِّ عليكم إذ كنْتم أعداء فألف بني قلـوبكم فأصـبحتم  ْ ْ ً ْ ْ َ ُ َُّ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ ُ َ ْ ْ ُ َُ ُِ ُ َّ ََ ْ َ ََ َ ُ ُِ ِ

ِبنعمته ِ َِ ْ ِ إخوانا وكنْتم عىل شفا حفرة من النَّار فأنقذكم منْهاِ ِ ٍْ َ ُْ َ َُ َ َ ْ ًْ َُ ِ َ ُ ََ ْ  ،]١٠٣: َآل عمران [﴾ِ
ِوقولــه ِ ْ ٍإن الــذين فرقــوا ديــنَهم وكــانوا شــيعا لــست مــنْهم يف يشء﴿: ََ ْ َ ِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ًَّ ُ َ َُّ َاألنعــام [﴾ِ ْ َ ْ :
ِوقوله، ]١٥٩ ِ ْ َوال تنازعوا فتفشلوا وت﴿: ََ َ ََ َُ َ ْ َ ُ ْذهب رحيكـمَ ُُ ِ َ َ َاألنفـال [﴾ْ ْ َ ِوقولـه] ٤٦: ْ ِ ْ ََ :
ْوأمرهم شورى بينَهم﴿ ْ ُ ُْ ْ َ َُ ُ  ] .٣٨: الشورى [﴾َ

ُاخلامس َِ َالقصص وأخبـار األمـم الـسالفة للتـأيس بـصالح أحـواهلم قـال :ْ ْ َْ َْ ِّ َّ َ ُِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ََ َِ ِ َ َُّ ِ ْ :



 ٨٦ 

ْنحن نقص عليك أحسن القصص بام أوحينـا﴿ َ ْ َ َ ْ ْ ُّ ُ َْ َِ ِ َ ُْ ََ َ َ َ ْ إليـك هـذا القـرآن وإن كنْـت مـن َ َ ِْ َ ُ ْ َ ُ َِ ِْ ْ ََ
َقبلــه ملــن الغــافلني ِ ِِ ِ ِْ َ َْ ُيوســف [﴾َ ْأولئــك الــذين هــدى اهللاَُّ فبهــداهم اقتــده﴿، ]٣:ُ ُ َِ ِ َِ َْ َُ ُ َِ َّ َ ُ﴾ 

َاألنعــام[ ْ َ َوللتحــذير مــن مــساوهيم قــال] ٩٠: ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ْ َِ ِ ِِ ْوتبــني لكــم كيــف فعلنــا هبــم﴿: َّ ْ َِّ ِ ْ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ﴾ 
َإبرا[ ْ ٌويف خالهلا تعليم] ٤٥: ِهيمِ ِ ْ ََ َ ِ َِ ِ.. .. 

ُالسادس ِ ِّالتعليم بام ينَاسب حالة عرص املخـاطبني، ومـا يـؤهلهم إىل تلقـي  :َّ َ ُْ ََ ُ ََ ََّ ِ ْ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ُ ِّْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ
ِالرشيعة ونرشها وذلك علم الرشائع وعلم األخبار وكان ذلك مبلغ علم ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ََ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َّ ْ ََّ ِ ِ خمـالطي َِ ِ َ ُ

ِالعرب من أهل الكتاب َِ ِ ِْ ِْ ْ َ ْ ِوقد زاد القرآن عـىل ذلـك تعلـيم حكمـة ميـزان العقـول . ََ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ َْ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْْ ِ َ َْ َ
ِوصحة االستدالل يف أفانني جمادالته للضالني ويف دعوته إىل النَّظر، ثـم نـوه بـشأن  ْ َ ِ َ َّ َ َ َ َ َّ ََ َّْ ُْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ُِ ِِّ َ َِ َ ِ ِ

ْاحلك ِ َمة فقالْ َ َ ِ ًيؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقـد أويت خـريا كثـريا﴿: َ ً َ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ُِ ُِ ْ ْ َْ ْ ْ﴾ 
َالبقرة[ َ َ ُوهذا أوسع باب انبجست منْه عيون املعارف، وانفتحت به عيـون ] ٢٦٩: ْ َ َْ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ِْ ِ ِِ َ ْ ِْ َ ٍَ َ َ

ِاألميني إىل العلم، وقد حل َِ َْ َ ِِّ ْ ْ َْ ِ َ ِّ ْق به التنْبيه املتكرر عىل فائدة العلم، وذلك يشء مل يطرق ُ ْ َ َ َ ُُْ ٌ ُ َِّ َ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ َ
ًأسامع العرب من قبل، إنام قصارى علومهم أمور جتريبية، وكان حكامؤهـم أفـرادا  ُ َ َّ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ َ َ ْْ َ ٌ ُ ََ ُ َُ ُ َُ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُِ ُ َّْ ِ ِ

ْاختصوا بفرط ذكاء تضم إلي َُّ ِ ُّ َْ ُ ٍُ َ َ َِ ِ ِه جتربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقولهْ ِ ِْ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ ٌِ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ ِ ْ ُوما يعقلها ﴿: َ ِ ْ َ َ
َإال العـــاملون ُِ ْ َّ َهـــل يـــستوي الـــذين يعلمـــون والـــذين ال ﴿ ،]٤٣: العنكبـــوت [﴾ِ َّ َ َّ َْ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ِْ َ َ

َيعلمون ُ َ ْ َ وقال،]٩: الزمر [﴾َ َ ِن والقلم﴿: َ َ َْ َالقلم [﴾َ َفنَبه إىل م] ١: َْ َ ِ َ َّ ِزية الكتابةَ ِ َِ ََّ ْ ِ. 
ُالــسابع ِ ِاملــواعظ واإلنــذار والتحــذير والتبــشري، وهــذا جيمــع مجيــع آيــات  :َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ْ ُ َُ َ ُ ََْ ُ َّ َّ ْ ِ ْ

غيــب  َّ ِالوعــد والوعيــد، وكــذلك املحاجــة واملجادلــة للمعانــدين، وهــذا بــاب الرت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ُ ُْ ََ ْ َ ْ َْ َ ْ
هيب َّ ِوالرت ِ ْ َ. 
ُامنَّالث ُاإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالـة عـىل صـدق الرسـول إذ التـصديق  :ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََّ ِْ ِ ُ َّ ِْ ِ َ َ ُ ًْ ً َ َُّ ْ ُْ ِ ِ ِ



 ٨٧ 

ــه معجــزة بلفظــه  ــة املعجــزة بعــد التحــدي، والقــرآن مجــع كون ــىل دالل ــف ع ِيتوق ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ََّ ْ َ َِ ً َ ِّ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َْ َ ُ
َّومتحدى ألجله بمعنَاه والت ََ ُ ْ ْ َ ََ ُِ ِ ِِ ِحدي وقـع فيـهَ ِ َ َ ََ ِقـل فـأتوا بـسورة مثلـه﴿: ِّ ِ ٍِ ْ َ َُ ُ ِ ُ ْ ُيـونس [﴾ْ ُ :

ِوملعرفة أسباب النُّزول مدخل يف ظهور مقتىض احلال ووضوحه] ٣٨ ِ ِ ُِ َ ُُ َ ُ َ ْ َِ َِ ُ َ ْْ ْ ُ َ ََ ِْ ِ ٌ َ ِ َ َهذا ما بلـغ . ِ َ َ َ َ َ
ِإليه استقرائي وللغزايل يف  ِّ َ ِْ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْْ ِإحياء علوم«ِ ُ ُ ِ َ ْ ين بعضالد» ِ ِّ ٌ ْ َ َمن ذلك ِ ِ َِ  .)١(اهـ"ْ

 .ومجيع هذه املعاين التي يشتمل عليها القرآن الكريم ترجع إىل ثالثة معاين
والذي اختاره من هـذا التقـسيم يف ": رمحه اهللا) هـ٥٤٣ت(بن العريب اقال 

ــراد قــديام، أن علومــه  ــق اإلي ــه أعــول يف طري ــان، وعلي ــق البي لقــرآن ا:يعنــي(ًطري
 ): الكريم

 .توحيد 
 .وتذكري 
 .وأحكام

 معرفـة املخلوقـات بحقائقهـا، ومعرفـة اخلـالق :فقسم التوحيد فيـه تـدخل
 .بأسامئه وصفاته وأفعاله

ــذكري  ــم الت ــدخل يف عل ــد: وي ــاطن ، واحلــرش،الوعــد والوعي ــصفية الب  وت
 .والظاهر عن أخالق املعايص

ويدخل يف األحكام التكليف كله، من العمل يف قسم النـافع منـه والـضار، 
 .والنهي والندبوحظ األمر 

                                      
 .بترصف يسري) ٤١ – ١/٣٩(التحرير والتنوير البن عاشور ) ١(



 ٨٨ 

إهلكـم إلـه واحـد ال إلـه إال هـو الـرمحن الـرحيم﴿: فاألول كقوله تعـاىل َ ُ َّ َّ ِْ ُِ َ َ َ ٌَ ْ ُ َّ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ُ ُ َ﴾ 
 .فركب عليه قسم التوحيد كله يف الذات والصفات واألفعال، )١٦٣:البقرة(

ُوذكر فإن الـذكرى تنْفـع املـ﴿:  كقوله تعاىل،قسم التذكري: والثاين  َ ِّ َّ َ َُ ََ َ ْْ َؤمننيِِّ ِْ ِ﴾ 
 . وهذا خمصوص بالعظة يف املتعارض، متناول للكل يف احلقيقة.)٥٥:الذاريات(

َوأن احكم بينَهم بام أنزل اهللاُ﴿: قوله: الثالث  َ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ْ َُ  ).٤٩ من اآلية املائدة( ﴾ِ
 :كام ترجع علوم القرآن إىل آيتني

َاهللاُ الذي خلق سبع سـموات ومـن األ﴿:  كقوله َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ َ َ ُرض مـثلهن يتنَـزل األمـر ََّ ْ َْ ُ ََّ َ َ َّ ُ ْ ِ ِ
ــنَهن لتعلمــوا أن اهللاَ عــىل كــل يشء قــدير وأن اهللاَ قــد أحــاط بكــل يشء علــام ًبي ٌ ُْ ِّ ِّ َِ ِ ٍِ ٍْ َْ َُ ِ َ َ َّ َ ََّ َ ْ َّ ُ ْ ََ َ َْ َُ َ َ﴾ 

  ).١٢:َّالطالق(
ِ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون: الثانية ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َّ َِ ِ ِ ُ ْ َ  ).٥٦:لذارياتا( ﴾َ
َوما خلقنَا السامء ﴿: إىل آية واحدة، كقوله) علوم القرآن: يعني(ترجع وقد  َ َّ َْ َ َ َ

َواألرض وما بينَهام العبني َِ ِ َ َ َ ُْ ْ َ َ  ).١٦:األنبياء( ﴾ََ
ـــه ـــون: وقول ـــا ال ترجع ـــا وأنكـــم إلينَ ـــاكم عبث ـــام خلقنَ َ﴿أفحـــسبتم أن ً ْ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ُْ َّ َّ َُ َ َِ ُ َ َ ََ ُ َ ِ﴾ 

 .)١١٥:املؤمنون(
 أهنـا ، ﴾قل هو اهللا أحـد﴿ ":من العلامء يف تفسري قوله ولذلك قال مجاعة 

 .يف األجر، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ )١("تعدل ثلث القرآن
                                      

ُبابأخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، )  ١( ِفضل َ ْ ْقل َ َهو ُ ٌأحد  اهللاَُّ ُ َ ، )٥٠١٣(، حديث رقم َ
ْعنولفظه  ِأيب َ ٍسعيد َ ِ ِّاخلدري َ ُِ ْ t :"َّأن ًرجال َ ُ َسمع َ ِ ًرجال َ ُ ُيقرأ َ َ ْ ْقل: َ َهو ُ ٌأحد اهللاَُّ ُ َ َيرددها، َ ُ ِّ َّفلام َُ َ َأصب َ ْ  َحَ

= 



 ٨٩ 

تعدل ثلث القـرآن يف املعنـى، ألن القـرآن ثالثـة أقـسام، كـام : وقالت مجاعة
قدمنا، فقسم التوحيد اشتملت عليه هذه السورة عـىل اخلـصوص، وهبـذا صـارت 

  الكتاب، ألن فيها األقسام الثالثة؛الفاحتة أم
ِ﴿مالك يوم الدين﴾: فأما قسم التوحيد، فمن أوهلا إىل قوله ِّ ِ ْ َ ِ ِ  ).٤:الفاحتة( َ

ُ﴿إياك نعبد وإياك نستعنيّفأما قسم األحكام فـ  ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ  ).٥:الفاحتة ( ﴾ِ
َ﴿اهدنــــا الرصاط املستقيم﴾: ومن قوله ِِّ َِ َُ َ  .ها تذكريإىل آخر) ٦:الفاحتة (َ

 .ًفصارت هبذا أما يتفرع عنها كل بنت
 .ًصارت أما ألهنا متقدمة عن القرآن بالقبلية، واألم قبل البنت: وقيل 
سميت فاحتة ألهنا تفتح أبواب اجلنة عىل وجوه بياهنـا يف مواضـعها، : وقيل

ــه آيــات حمكــامت هــن أم الكتــاب وأخــر: أال تــرى إىل قولــه ُ﴿منْ ُّ ََ ُ َُ َّ َ ُِ َ ِ ُِ ٌ ْ ُ ٌَ ٌ متــشاهباتَ َ ُِ َ آل (﴾ َ
 .)١(اهـ").٧:عمران

وهذه املقاصد الكلية لن خيرج هدف الـسورة، وغرضـها الـذي ترمـي إليـه 
، عن دخوله يف واحد منها، سواء إذا قلنا باملعـاين العـرشة عـىل بمواضيعها املتعددة

 .التفصيل، أو باملقاصد الثالثة عىل اإلمجال

                                      
= 

َجاء َإىل َ ِرسول ِ ُ َفذكر ^ اهللاَِّ َ َ َ َذلك َ ِ ُله، َ َّوكأن َ َ َ َالرجل َ ُ َيتقاهلا، َّ ُّ َ َ َفقال َ َ ُرسول َ ُ ِوالذي:  ^اهللاَِّ َ َّ ِنفيس َ ْ ِبيده َ ِ َ ِ 
َإهنا َّ ُلتعدل ِ َِ ْ َثلث َ ِالقرآن ُُ ْ ُ". 

 .٥٤٣ – ٥٤١قانون التأويل ص)  ١(



 ٩٠ 

 الكريم الوحدة املوضوعية وترتيب سور القرآن 
 

تقريـر الوحـدة املوضـوعية للـسورة يـشرتط فيـه أن ال يـأيت بغـرض يفــصل 
 .)١(السورة عن سياقها يف نظم ترتيب سور القرآن الكريم

ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لـدن حكـيم خبـري﴿القرآن العظيم و ِ َ ٍ ِ ِ ِ َِ ّ ُ َ ْ ٌْ ُ ُُ ُ َّ َْ ّْ َ ُ﴾ 
 .)١:هود(

سب األحــداث واألســباب ً  مــنجام بحــrأنزلــه اهللا عزوجــل عــىل رســوله 
املختلفة املتنوعة، عىل مدى ثالث وعرشين سنة، فمنه ما نـزل يف الـسفر، ومنـه مـا 
نزل يف احلرض، ومنه ما نزل يف النهار، ومنه ما نزل يف الليـل، ومنـه مـا نـزل بمكـة، 

 .ومنه ما نزل يف املدينة
؛ فيـأمر )٢(تتنزل السورة كاملة تارة، وتارة آيات، وتارة آية، وتارة بعض آية

ــضعوه يف  ــزل، وي ــا ن ــوا م ــه وســلم صــحابته أن يكتب ــه وآل الرســول صــىل اهللا علي
موضعه، فام انتقل صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل الرفيق األعىل إال والقرآن مكتوب 

 .لدى الصحابة رضوان اهللا عليهم
ّويالحظ أن القرآن العظيم ملـا مـات الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه مـسلم مل 

ُموعا يف حمل واحد، إنام كان جمموعه عند جمموع الصحابة مكتوبا، فلام مجع يكن جم ً ً

                                      
انظر .نقل االمجاع عليه غري واحد من أهل العلمفي،  فهو توقيترتيب اآليات داخل السورةّ أما )١(

 .١٦٠هتذيب وترتيب االتقان ص
 ). ٩/٢٢(فتح الباري ) ٢(



 ٩١ 

  مجعت آياته وسوره املكتوبة أمام رسـول اهللا صـىل اهللا tيف زمن أيب بكر الصديق 
، ومجعـت سـور القـرآن )١(عليه وآله وسلم، وجعلت آيـات كـل سـورة عـىل حـدة
  ثـم مـن tان عنـد أيب بكـر العظيم مجيعها يف حمل واحد، وهو املصحف الـذي كـ

  ثم مـن بعـده عنـد حفـصة بنـت عمـر بـن اخلطـاب tبعده عند عمر بن اخلطاب 
 ."مصحف حفصة": ُريض اهللا عنها، وعرف هذا املصحف هبا، فقيل له

َّ  نـسخ مـصحف حفـصة ريض اهللا عنهـا، عـدة tفلام جاء عثامن بن عفـان  ِ
واقتــرص يف . المية آنــذاكّنــسخ، ووزعهــا عــىل األمــصار الرئيــسة يف الدولــة اإلســ

 .قراءة واحدة، وهي املوافقة للسان قريش: نسخه عىل حرف واحد
ٍعن أنس بن مالك ِ َ َ ْ َ َ َأن حذيفة بن اليامن قدم عىل عثامن وكان يغازي أهـل ":  َ ْْ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ َُ ََ ِ ِ

َالــشأم يف فــتح إرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــر َ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َّْ ِ ِ ِاق فــأفزع حذيفــة اخــتالفهم يف ْ ْ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ِ
ِالقراءة َِ َ ْ. 

َفقال حذيفة لعـثامن ْ ُ َ َ َ ََ ُ ْ ُِ تلفـوا يف : َ ِيـا أمـري املـؤمنني أدرك هـذه األمـة قبـل أن خيْ ُ ْ َ َ ُِْ َ َ َ َْ َ ََ ْْ ْ ََّ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ
َالكتاب اختالف اليهود والنَّصارى َ َ ُ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َ! 

َفأرسل عثامن إىل حفص َْ ُ ْ ََ ِ َ َ ُْ َ ِأن أرسيل إلينَـا بالـصحف ننْـسخها يف املـصاحف : َةَ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َْْ ِْ ُ َ َْ ِ َ ِ َ َ
ِثم نردها إليك ْ َُّ ِ َ ُ ََّ ُ. 

َفأرسلت هبا حفصة إىل عثامن فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللاَِّ بن الزبري وسعيد  َ َِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ُِّ َ َ ُ ِْ َِ َ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ
َبن العاص وعبد الرمحن بن احل َّْ َ ْ ْ َ َ َ ِْ َِ ْ ََ ِارث بن هشام فنَسخوها يف املصاحفْ ِ َِ َْْ َِ َ ُ َ ٍ َ ِ ِ ِ. 

ِوقال عثامن للرهط القرشيني الثالثـة ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ْ ََ ُِّ ََ َّ َْ ِإذا اختلفـتم أنـتم وزيـد بـن ثابـت يف : َْ ٍ ِ َ ْ َُ ْ ْ َُ ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ ْ ِ

                                      
 ). ٩/١٨(فتح الباري ) ١(



 ٩٢ 

ْيشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنام نزل بلساهنم َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ِِ َِ َْ َ َّ ُِ َ ُ َ ٍُ ْ ُ ُ ِْ ِْ ٍ ْ َ. 
ــصحف إىل َف ــصاحف رد عــثامن ال ــصحف يف امل ــى إذا نــسخوا ال ــوا حت َفعل ِ َِ َُ ُّ َّ َ ُ ُّ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ َّ ُ

ِّحفصة وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بام سـواه مـن القـرآن يف كـل  ْ ِّ َُ ُِ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ ُْ ُ َ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ َِ ُ َُ َ َّ ٍ َ ِ
َصحيفة أو مصحف أن حيرق ْ ََ ْ ُُ َ ٍَ ٍ َِ ْ ْ َ")١(. 

 :قال عيل بن أيب طالب:  بن غفلة قالعن سويد
] أو قولوا له خريا[ًال تغلوا يف عثامن و ال تقولوا له إال خريا : يا أهيا الناس"

فواهللا ما فعل الـذي فعـل يف املـصاحف إال عـن ! يف املصاحف واحراق املصاحف
 إن: ما تقولون يف هذه القراءة؟ فقـد بلغنـي أن بعـضهم يقـول: ًمأل منا مجيعا؛ فقال

نـرى أن : فام ترى؟ قـال: قلنا! ًوهذا يكاد أن يكون كفرا!! قراءيت خري من قراءتك
ْفـنعم : قلنا. ُنجمع الناس عىل مصحف واحد فال تكون فرقة، و ال يكون اختالف ِ

أفـصح النـاس : أي الناس أفصح وأي النـاس أقـرأ؟ قـالوا]: فقيل[قال . ما رأيت
ليكتـب أحـدمها ويمـيل اآلخـر، : لفقـا. سعيد بن العاص، وأقرأهم زيد بن ثابـت

 .ففعال ومجع الناس عىل مصحف
 .)٢("واهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل: قال عيل: قال

املــشهور عنــد النــاس أن "): هـــ٢٤٣ت(قــال احلــارث بــن أســد املحاســبي 
إنام محل عثامن الناس عـىل القـراءة بوجـه واحـد ! جامع القرآن عثامن وليس كذلك

                                      
 ).  ٤٩٨٧(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن حديث رقم   )١(
). ٢/٤٢(السنن الكربى ، والبيهقي يف ٣٠- ٢٩أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص  )٢(

 ).  ٤/٥٢٥(، وحمقق رشح السنة )٩/١٨(وصحح إسناده احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 



 ٩٣ 

ّنه وبني من شهده من املهاجرين واألنصار، ملا خيش الفتنـة عنـد عىل اختيار وقع بي
ّاختالف أهـل العـراق والـشام يف حـروف القـراءات، فأمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت 
املــصاحف بوجــوه مــن القــراءات املطلقــات عــىل احلــروف الــسبعة التــي أنــزل هبــا 

ِّالقرآن، فأما السابق إىل مجع اجلملة فهو الصديق و وليـت لعملـت ل: وقد قال عيل. ّ
 .)١(اهـ"عمل هبا عثامن] الذي[باملصاحف 

إن الـصحابة ريض اهللا عـنهم مجعـوا ") : هـ٥١٦ت(وقال البغوي رمحه اهللا 
ّبني الدفتني القرآن الذي أنزله اهللا سبحانه وتعاىل عىل رسـوله صـىل اهللا عليـه وآلـه 

رسـول اهللا صـىل خليفة [فأمر . ... وسلم، من غري أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا
بجمعـه يف موضـع واحـد باتفـاق مـن مجـيعهم، فكتبـوه كـام ] اهللا عليه وآلـه وسـلم

ًسمعوا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، من غري أن قدموا شيئا أو أخروا،  ّ
ًأو وضعوا له ترتيبـا مل يأخـذوه مـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وكـان 

 وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم مـا ينـزل عليـه مـن القـرآن رسول اهللا صىل اهللا عليه
عىل الرتتيب الذي هو اآلن يف مصاحفنا، بتوقيف جربيـل صـلوات اهللا عليـه، إيـاه 
عىل ذلك، وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه اآلية تكتب عقيب آية كذا يف السورة 

 ... التي يذكر فيها كذا 
ضـع واحـد، ال يف ترتيبـه فـإن فثبت أن سعي الـصحابة كـان يف مجعـه يف مو

القرآن مكتوب يف اللوح املحفوظ عـىل الرتتيـب الـذي هـو يف مـصاحفنا أنزلـه اهللا 
تعاىل مجلة واحدة يف شهر رمـضان ليلـة القـدر إىل الـسامء الـدنيا، كـام قـال سـبحانه 

                                      
 ).  ١٧٢-١٧١/ ١أبو الفضل(االتقان يف علوم القرآن ) ١(



 ٩٤ 

ُشهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن﴿: وتعاىل ُ َْ َ َ ُْ َ ِّ ِ ِِ ْ ُ َ َْ َإنـا أ﴿. )١٨٥:البقـرة( ﴾َ ّ ِنزلنَـاه يف ِ ُ ْ َ
ِليلة القدر ْ َ ْ َ َِ ّثم كان ينزله مفرقا عىل رسوله صىل اهللا عليه وسـلم مـدة . )١:القدر( ﴾ْ ُ ً

: حياتــه عنــد احلاجــة، وحــدوث مــا يــشاء اهللا عزوجــل، قــال اهللا ســبحانه وتعــاىل
ًوقرآنا فرقنَاه لتقرأه عـىل النّـاس عـىل مكـث ونزلنَـاه تنْـزيال﴿ ِ َ َ َُ َ ُ ُ َْ ّ َ ٍَ ِْ ُ َ َ َْ َِ َ ْ ْ َ ً ؛ )١٠٦:اإلرساء( ﴾ُ

 .فرتتيب النزول غري ترتيب التالوة
ًوكان هذا االتفـاق ن الـصحابة سـببا لبقـاء القـرآن يف األمـة، رمحـة مـن اهللا 

ْإنا نحن نزلنَـا ﴿: ًعزوجل عىل عباده وحتقيقا لوعده يف حفظه، كام قال اهللا عزوجل َّ َ َ َُّ ْ ِ
َالذكر وإنا له حلافظون ُ َ ِِّ َ َُ ََ َّ ِ  . )٩:احلجر( ﴾ْ

ثم إن أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، كانوا يقرؤون القـرآن 
بعده عىل األحرف السبعة، التي أقرأهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بـإذن 
اهللا عزوجل، إىل أن وقع االختالف بني القـراء يف زمـن عـثامن، وعظـم األمـر فيـه، 

اشـدوه اهللا تعـاىل يف مجـع الكلمـة، وكتب الناس بذلك من األمـصار إىل عـثامن، ون
 . وتدارك الناس قبل تفاقم األمر

وقدم حذيفة بن اليامن من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمـع عـثامن عنـد 
ذلك املهـاجرين واألنـصار، وشـاورهم يف مجـع القـرآن يف املـصاحف عـىل حـرف 

يـه، واحد، ليزول بذلك اخلالف، وتتفـق الكلمـة، واستـصوبوا رأيـه، وحـضوه عل
أن أرسـيل : ورأوا أنه من أحوط األمور للقـرآن، فحينئـذ أرسـل عـثامن إىل حفـصة

إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف، فأرسلت إليه، فأمر زيـد بـن ثابـت والـرهط 



 ٩٥ 

 .)٢(اهـ".)١(القرشيني الثالثة فنسخوها يف املصاحف، وبعث هبا إىل األمصار
ن العظـيم عـىل هـذا ولعلك بعد هـذا العـرض تعلـم أن ترتيـب سـور القـرآ

النحو ترتيب توقيفي، إذ ليس يف خرب مجع القرآن مـا يـدل عـىل أن الـصحابة ريض 
بـدلوا، بتقـديم أو تـأخري يشء مـن املـصحف الـذي مجعـوه، و  ّاهللا عنهم غريوا  أو

 .)٣( البدايةّألفوه عىل ترتيب واحد من
ِّإنــام ألــف القــرآن عــىل مــا كــ": ًســمعت مالكــا يقــول: قــال ابــن وهــب انوا ُ

                                      
ًوهذا أيضا من أكرب مناقب أمري املؤمنني ".: ٢٠قال ابن كثري رمحه اهللا يف كتابه فضائل القرآن ص) ١(

ن ريض اهللا عنه، فإن الشيخني سبقاه إىل حفظ القرآن أن يذهب منه يشء، وهو مجع عثامن بن عفا
وإنام روي عن . الناس عىل قراءة واحدة لئال خيتلفوا يف القرآن، ووافقه عىل ذلك مجيع الصحابة

عبداهللا بن مسعود يشء من التغضب بسبب أنه مل يكن ممن كتب املصاحف، وأمر أصحابه بغل 
ر عثامن بحرق ما عدا املصحف اإلمام، ثم رجع ابن مسعود إىل الوفاق، حتى قال مصاحفهم ملا أم

أبوبكر وعمر وعثامن : فاتفق األئمة األربعة. لو مل يفعل ذلك عثامن لفعلته أنا: عيل بن أيب طالب
: وهم اخللفاء الذين قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم. وعيل، عىل أن ذلك من مصالح الدين

 اهـ"."يكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعديعل"
 ). ٥٢٣- ٤/٥٢١(رشح السنة ) ٢(
ما محلكم عىل أن عمدتم إىل األنفال وهي من املثاين، : قلت لعثامن بن عفان: ّأما حديث ابن عباس) ٣(

موها يف بسم اهللا الرمحن الرحيم، ووضعت": ًوإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهام ومل تكتبوا سطرا 
قال . ً احلديث ؛ فإنه حديث ضعيف جدا، وألفاظه منكره"...السبع الطوال؟ فام محلكم عىل ذلك؟ 
ال أصل ": عن هذا احلديث) ٣٩٩ حتت رقم ٣٣١- ١/٣٢٩(العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 

ن للزركيش الربهان يف علوم القرآ: يف مسألة ترتيب سور القرآن أقوال أخرى، انظر: تنبيه   ."له
 ).١/١٧٦أبو الفضل(، االتقان يف علوم القرآن للسيوطي )١/٢٦٠(



 ٩٦ 

 .)١("يسمعون من قراءة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 أول": رمحــه اهللا) هـــ٥٠٥ت يف حــدود (قـال تــاج القــراء الكرمــاين 

ْالقرآن ُ َسورة ْ َالفاحتة ُ ِ َ َالبقرة َّثم ْ َ َ َهـذا عـىل َعمـران آل َّثـم ْ تيـب َ َّ ِالرت َإىل ْ َسـورة ِ اس ُ  النـَّ
َوهكذا َ َ َهو َ ُاملحفوظ ْوحَّالل ِيف اهللا ِعنْد ُ َوهـو َْْ َهـذا عـىل َُ تيـب َ َّ ِالرت َكـان ْ ِعليـه يعرضـه َ ْ َ َ 
َالصالة َوالسالم َّ َّ ِجربيل عىل َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسالم َ َكـان َمـا َأي، سـنة كـل َّ َجيتمـع َ ُمنْـه ِعنْـده ْ ِ 
ِعليه َوعرضه ْ َ َالصالة َ َوالسالم َّ َّ ِالتي ّالسنة ِيف َ َفيهـا توىف َّ ِمـرتني ِ ْ َوكـان ََّ َ َاآليـات آخـر َ ْ 
َّواتقوا﴿ نزوال ًيوما َ ْ ِفيه ترجعون َ َإىل ِ ِجربيل َفأمره ﴾اهللا ِ ْ َيضعها َأن ِ َالربـا آيتـي َبـني ََ ِّ 
ّوالدين َ. 

َمجاعة َوذهب ّاملفرسين من َ َ َإىل ُْ ْقوله َأن ِ  ﴾مثلـه سـور ِبعرش َفأتوا﴿ :هود ِيف َ
ُمعنَاه ْ َالبقرة مثل َ َ َ َإىل ْ ِوهي هود ِ َالعـارشة َ ِ َ ْومع ْ َسـورة َأن ُلـومََ َّمكيـة هـود ُ ِّ َوأن َ َالبقـرة َ َ َ ْ 
َوالنِّساء َعمران َوآل َوالتوبة واألنفال واملائدة َ ْ َنزلن مدنيات ََّ ْ َ َبعدها َ ْ. 

ّوفرس ْقوله َبعضهم َ ً﴿ورتل القرآن ترتيال: َ َ ُِ ْ ْ ََ َِّ ِ َهـذا عىل اقرأه َأي )٤:املزمل(﴾ َ َ 
تيب َّ ِالرت ِتقديم غري من ْ ْ ِوتأخري َ ْ َ َوج َ ُقرأه من عىل النكري اءَ َ َ  .معكوسا َ

َولو َإنسان حلف َ ْ َيقرأ َأن ِ ْالقرآن ْ ُ تيب عىل ْ َّ ِالرت َّإال ْيلزمه مل ْ َهـذا عىل ِ تيـب َ َّ ِالرت ْ 
ـــو َول ـــزل َ ـــة ن ـــام َمجل َك ـــه اقرتحـــوا َ ِعلي ْ َ ـــوهلم َ ْبق ْ ـــة ﴿ َ ـــرآن مجل ـــه الق ـــزل علي ـــوال ن ًل َُ َ َْ َ ُْ ُ َ ْ ِْ َ ِّ ُ َ
ًواحدة َ ِ َهذا عىل لنزل، )٣٢:الفرقان(﴾َ تيب َ َّ ِالرت َوإنام ْ َّ ِ َّتفرقت َ َ َحلاجـة نـزوال وآياتـه سـوره َ َ 

                                      
، ومباحث يف علوم القرآن )١/٢٣(، وانظر روح املعاين ٤٦، املرشد الوجيز ص١٨املقنع للداين ص) ١(

 .٧٣-٧١لصبحي الصالح ص



 ٩٧ 

َحالة النَّاس َحالة بعد َ َوألن َ ِ ِفيه َ َيكونا َومل واملنسوخ ِالنَّاسخ ِ ُ  .نزوال ليجتمعا َ
َقاله َما تفرقه ِيف احلكم وأبلغ ُسبحانه َ َ َْ َوقرآنا فرقنَاه لتقرأه عىل النَّاس عـىل﴿ ُ ََ َِ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َُ ًِ َ 

ــزيال ــاه تنْ ًمكــث ونزلنَ ِ َ َُ َْ َّ ٍ ْ َوهــذا، )١٠٦:اإلرساء( ﴾ُ َ ــه تنبنــي أصــل َ ِعلي ْ َ ِمــسائل َ  َواهللا َ
 .)١(اھـ"أعلم

 

                                      
َالربهان) ١( ْ ُ ْالقرآن متشابه ِيف ْ ُ ِفيه ملا ْ َّاحلجة من ِ َوالبيان ْ َ  .٦٩ ص َْ



 ٩٨ 

 الوحدة املوضوعية ليست بتفسري 
 

ليس يف عـرض الوحـدة املوضـوعية آليـة تفـسري، بـل ال يـتم الوقـوف عـىل 
 .لية للتفسريالوحدة املوضوعية للسورة إال بمعرفة معانيها؛ فهي خطوة تا

وقد صدرت كتب بعنوان الوحدة املوضوعية يف سورة كذا، يستعرض فيها 
املؤلف أغراض السورة، واآليات الدالة عليها، مع ذكـر معـاين الـسورة اإلمجاليـة، 

 .ًمتلمسا من ذلك الوقوف عىل املحور األساس، والوحدة املوضوعية للسورة
ملوضوعية للـسورة ليـست آليـة الوحدة اأن وهذا الواقع يؤكد ما ذكرته من 

 .يتوصل منها أو هبا إىل تفسري آيات القرآن الكريم
الناظر فيها حيتاج إىل معرفة معاين السورة وأغراضـها، ولـو طـالع الكتـب و

 .املصنفة يف ذلك ألغنته
 .كام حيتاج إىل أن يتثبت من اسم السورة التوقيفي

 .فيهاوحيتاج أن يتأمل نظم اآليات والكلامت املتكررة 
كام حيتـاج إىل أن يتأمـل ترتيـب الـسورة يف نظـم ترتيـب سـور القـرآن، ومـا 
يمكن أن يضيفه ذلك من توضيح هذا املعنى الـرابط والفلـك الـدائر الـذي ترمـي 

 .إليه السورة بأغراضها املتنوعة
للسورة، فإن هذا معـني عـىل واخلارجية وكذا ما يتعلق باملناسبات الداخلية 

 .لغرض الذي هتدف إليه السورةالوصول إىل ذلك ا
 



 ٩٩ 

 التفسري املوضوعيو الوحدة املوضوعية 
 

ّوهــو أول مــن نظــر للتفــسري  -رمحــه اهللا، ) م١٩٦٦ت(قــال أمــني اخلــويل 
 أن يفــرس القــرآن – فــيام يبــدو -فــصواب الــرأي ":  - مــن املتــأخرين املوضــوعي

ًموضوعا موضوعا، ال أن يفرس عىل ترتيبه يف املصحف الكريم سور ًا وقطعـا ، ثـم ً ً
إن كانت للمفرس نظرة يف وحدة السورة وتناسب آهيا واطراد سـياقها فلعـل ذلـك 

 .)١(اهـ" للموضوعات املختلفةيفإنام يكون بعد التفسري املستو
الوحـدة ": بعنـوانيف رسـالته التـي   ، رمحـه اهللاحممد حممود حجـازيوذكر 

ــرآن الكــريم ــرآن الكــريم، هلــا الوحــدة املوضــوعية، أن "املوضــوعية يف الق  يف الق
 :الدعامات التالية

 . تكرار املوضوع الواحد يف القرآن: األوىل 
 . ذكر املوضوع غري تام يف السورة : الدعامة الثانية 
 يكامل الوحدة املوضوعية وتناسـقها مـن مجيـع الـسور التـ: الدعامة الثالثة 

 . تكرر فيها املوضوع 
 املوضـوعية بالنـسبة لكـل سـورة ذكـر عدم كـامل الوحـدة: الدعامة الرابعة 

  . فيها املوضوع 
فأشار بذلك إىل أن التفسري املوضـوعي غـري الوحـدة املوضـوعية للـسورة، 

 .لتحقيقهكل سورة هلا هدف وغرض تسعى ف
                                      

  ).٥/٣٦٨(دائرة املعارف اإلسالمية ) ١(



 ١٠٠ 

تفـــسري  :وإذا مـــا أطلقـــت كلمـــة" :وقـــال الكـــومي والقاســـم رمحهـــام اهللا
القـرآن الكـريم عـىل  فال يفهم منها إال بحث موضوع من موضوعات "موضوعي

  .)١(اهـ"مستوى القرآن مجيعه

علـم يبحـث يف قـضايا القـرآن ": وقال عبدالستار فتح اهللا سعيد حفظـه اهللا
 عن طريق مجع آياهتا املتفرقة، والنظر فيها عـىل هيئـة ،الكريم املتحدة معنى أو غاية

خمصوصة برشوط خمصوصة لبيان معناهـا واسـتخراج عنارصهـا، وربطهـا بربـاط 
  .)٢("معجا

ــوا الوحــدة  ــه، مل جيعل ــسري املوضــوعي يف بدايت ــم أســاطني التف ــؤالء ه فه
 .املوضوعية للسورة من مقاصد التفسري املوضوعي

وسلك آخرون سبيل إدراج الوحدة املوضوعية يف الـسورة ضـمن مقاصـد 
 التفسري املوضوعي، بجامع املوضوع فيهام، فالوحدة املوضوعية تكون يف السورة،

والوحـدة املوضـوعية تكـون اضيعها املتعددة إىل موضوع حمور جيمعها، بأن ترد مو
 .يف املوضوع جتمع آياته من مجيع القرآن الكريم

 .ًأوضح وأهنج سبيالعندي واملسلك األول 

                                      
 . ٢٣التفسري املوضوعي للشيخ الكومي والقاسم ص) ١(

 .٢٠املدخل إىل التفسري املوضوعي ص) ٢(



 ١٠١ 

 املناسباتوالتناسق املوضوعي ووللسورة الوحدة املوضوعية 
 

ـــصد  ـــسورة يق ـــ:هـــامنالوحـــدة املوضـــوعية ل ـــرس إىل بي ـــسعى املف ان  أن ي
جيمـع الربط بينها، بذكر املعنـى الـذي ومن ثم . املوضوعات التي تضمنتها اآليات

 ؛بينها، والتي تكون تارة معنوية، وتارة لفظية
 . بعالقة التضادفاألول كمقابلة اخلري بالرش، وكقرن الرتهيب بالرتغيب،

والثاين مثـل أن تعطـف اآليـة عـىل اآليـة، أو أن تقـع اآليـة موقـع البيـان ممـا 
 . قبلها، أو احلال، أو نحو ذلك

 .ثم إجياد املوضوع املحوري الذي هتدف إليه السورة
 .)١("علل ترتيـب أجزائـه بعـضها بـبعض": هي  مناسبات القرآن العظيمو
 .)٢("املعنى الذي يربط بني سوره وآياته": أو هي

والعلل هي املعاين التي تصلح أن تكون رابطة بـني اآليـة واآليـة، والـسورة 
 .لسورةوا

 :وقد تضمن هذا التعريف اإلشارة إىل أنواع املناسبات، وهي التالية
 :املناسبات الداخلية، وهي األنواع التالية: القسم األول

بعـضها بـبعض، تعلـق مناسبات ترتيـب آيـات الـسورة الواحـدة، و: األول
 .وارتباطها وتالمحها وتناسقها

                                      
 ).  ١/٥(انظر نظم الدرر ) ١(
 ).  ٣/٣٢٣أبوالفضل (اإلتقانانظر ) ٢(



 ١٠٢ 

 لــه، وذلــك براعــة مناســبة مطلــع الــسورة للمقــصد الــذي ســيقت: الثــاين
 .االستهالل

 .مناسبة ختام السورة ملطلعها: الثالث
مناسبة فواصل اآلي لآلية التي ختمت هبا، ومنـه مناسـبة أسـامء اهللا : الرابع

 .احلسنى لآلية التي ختمت هبا
 .مناسبة موضوع مقطع من اآليات يف السورة ملقطع آخر: اخلامس 

 : األنواع التاليةاملناسبات اخلارجية، وهي: القسم الثاين
 .مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها: األول
 .مناسبة ختام السورة ملطلع السورة التالية هلا : الثاين
 .مناسبة مطلع السورة ملطلع السورة التي تليها: الثالث

ــع  ــسور، أو : الراب مناســبة موضــوع جمموعــة مــن الــسور ملجموعــة مــن ال
 .لسورة

ُب؛ ألنــه يبــدأ بكتابتهــا يف املــصاحف وبقراءهتــا يف الفاحتــة أم الكتــا: فمــثال
الصالة قبل السورة، وألن األم مبدأ الولد، أو ألن الفاحتة أصل القـرآن النطوائهـا 
عىل مجيـع أغـراض القـرآن العظـيم، ومـا فيـه مـن العلـوم واحلكـم؛ ألن أم الـيشء 

 .)١(أصله
 سـور القـرآن وهذا التقريـر فيـه إشـارة إىل معنـى يـربط بـني الفاحتـة وسـائر

 .العظيم، فهنا مناسبة سورة ملجموع سور القرآن
                                      

 ).ب/٣ل(، قطف األزهار ) ٨/١٥٦(فتح الباري ) ١(



 ١٠٣ 

َمـا جـاء  عـن أيب بـن كعـب قـال: مثال آخر َ ٍ ْ ْ ِّ َ َْ ِ ُ ُقـال رسـول اهللاَِّ: َ َُ َ ِيـا أبـا املنْـذر : َ ِ ُْ َ ََ
ُأتدري أي آية من كتاب اهللاَِّ معك أعظم؟ ََ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُِّ َ ْ َِ ِ ٍ ِ 

َقال ُقلت: َ ْ ُاهللاَُّ ورسوله أعلم: ُ ُ ََ ُْ َ ُ َ! 
َقال ُيا أبا املنْذر أتدري أي آية من كتاب اهللاَِّ معك أعظم؟: َ ََ ُْْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َ َِ َ ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ 
َقال ُقلت: َ ْ ُاهللاَُّ ال إله إال هو احلي القيوم: ُ ُّ َُّ َ ََ ْْ َّ َ َُ ِ ِ. 
َقال َفرضب يف صدري وقال: َ َ ََ َ َِ ْ ِ َ ِواهللاَِّ ليهنك العلم أبا املنْذر: َ ِ ِ ِ ُِْ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ")١(. 

 .ديث فيه بيان معنى يربط بني آية واحدة وسائر آي القرآن العظيمفهذا احل
مـن سـورة البقـرة ) ٢٠(، إىل اآلية رقـم )١(اآليات من آية رقم : مثال آخر

تعترب املقدمة بالنسبة ملحتوى السورة، حيث وصف القرآن بام هـو أهلـه، ووصـف 
 .متبعيه وخمالفيه كال بام يستحقه

، يف دعـوة النـاس كافـة إىل )٢٥ -٢١( رقـم ثم يأت املقصد األول مـن آيـة
 .اإلسالم

، يف دعـوة أهـل الكتـاب، )١٦٢-٤٠(ثم يأت املقصد الثـاين مـن آيـة رقـم 
 . دعوة خاصة إىل ترك باطلهم والدخول يف هذا الدين احلق

، يف عـرض رشائـع هـذا )٢٨٣-١٧٨(ثم يأت املقصد الثالث من آية رقـم 
 .ًالدين تفصيال 

، يف ذكـر الـوازع )٢٨٤(بـع يف آيـة واحـدة وهـي رقـم ثم يـأت املقـصد الرا

                                      
صالة املسافرين وقرصها، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس، حديث أخرجه مسلم يف كتاب  ) ١(

 ).  ٨١٠(رقم 



 ١٠٤ 

 .والنازع الديني الذي يبعث عىل مالزمة تلك الرشائع ويعصم عن خمالفتها
، يف التعريـف بالـذين )٢٨٦-٢٨٥(ثم تأت اخلامتة يف آيتني اثنتني مها رقـم 

استجابوا هلذه الدعوة الـشاملة لتلـك املقاصـد، وبيـان مـا يرجـى هلـم يف عـاجلهم 
 .موآجله

، الواقعـة بـني املقـصد األول والثـاين، فقـد كـان )٣٩-٢٦(ّأما اآليات مـن 
 .ًاحلديث فيها عودا عىل بدء

 .ً، كانت مدخال للمقصد الثالث)١٧٧-١٦٣(واآليات من 
، )١(ها أنت ترى مدى التناسب بني مقاطع أطول سـورة يف القـرآن العظـيم

 .ورة واحدةفهنا مناسبة بني جمموعة آيات وجمموعة أخرى داخل س
، مناسبة موضوع مقطع من اآليات يف السورة ملقطع آخـروهذا النوع اعني 

 ).التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية(وترتيب ذلك يف السورة، هو املعرب عنه بـ
فإن زاد املفرس عىل ذلك ونظر املفرس فيام يرمي إليه هـذه الرتتيـب، والغايـة 

دور عليه موضوعات السورة وجيمعها، فهذا هو التي ينتهي إليها، واملحور الذي ت
؛ إذ هو اهلدف واملحور األساس )الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية(َاملعرب عنه بـ 

 . الذي تندرج موضوعات السورة فيه عىل ترتيبها
 أن يـسعى املفـرس إىل بيـان :هـامنالوحدة املوضوعية لسورة يقصد ف

 ثـم الـربط بينهـا، بـذكر املعنـى  ومـن،املوضوعات التي تـضمنتها اآليـات
 إجيـاد َّثـمومـن  ؛الذي جيمع بينها، والتي تكون تارة معنوية، وتـارة لفظيـة

                                      
 .  ٢١١- ١٦٣ ص"النبأ العظيم"ّوقد فصل يف بيان ذلك وتقريره صاحب كتاب ) ١(



 ١٠٥ 

 .املوضوع املحوري الذي هتدف إليه السورة
 كمقابلة اخلري بالـرش، وكقـرن الرتهيـب بالرتغيـب،ربط املعنوي فال

 .بعالقة التضاد
و أن تقـع اآليـة مثـل أن تعطـف اآليـة عـىل اآليـة، أربط اللفظـي وال

 . موقع البيان مما قبلها، أو احلال، أو نحو ذلك
 .ومما تقدم يظهر أن التناسق املوضوعي للسورة بعض املناسبات

 .والتناسق املوضوعي بوابة الوحدة املوضوعية للسورة
ومما يعني يف حترير املحور األسـاس للـسورة الوقـوف عـىل وجـه ترتيبهـا يف 

وهو مـن املناسـبات اخلارجيـة، وكـذا مـع مـا قبلهـا ومـا نظم سور القرآن الكريم، 
بعدها، كام يعني يف ذلك معرفة وجه الـربط بـني هـذه املوضـوعات التـي تـضمنتها 

 .السورة
كيف تكون الوحدة املوضوعية مـن املناسـبات، وعبـاراهتم تـدل : فإن قيل 

ورة غري عىل أهنا مما يرشد ويعني عىل معرفة املناسبات، وهذا يقتيض أن غرض الس
 .املناسبة

: الذي ينبغـي يف كـل آيـة":  رمحه اهللا)هـ٧٧٤ت(حممد بن أمحد امللوي قال 
ثم املستقلة مـا وجـه . ّأن يبحث أول كل يشء عن كوهنا مكملة ملا قبلها أو مستقلة

 .ففي ذلك علم جم مناسبتها ملا قبلها؟



 ١٠٦ 

 . )١(اهـ"وما سيقت لهوهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا بام قبلها 
، وهــو مــن شــيوخ )هـــ٨٦٥ت(وقــال أبوالفــضل حممــد البجــائي املــالكي 

األمر الكيل املفيـد لعرفـان مناسـبات اآليـات ":  عنهاالبقاعي رمحهام اهللا، ونقل هذ
   .الغرض الذي سيقت له السورة مجيع القرآن هو أنك تنظر يف

 .وتنظر إىل ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات
 .تلك املقدمات يف القرب والبعد من املطلوبوتنظر إىل مراتب 

وتنظر عند انجرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه مـن استـرشاف نفـس 
السامع إىل األحكام واللوازم التابعة له، التـي تقتـيض البالغـة شـفاء الغليـل بـدفع 
ط عناء االسترشاف إىل الوقوف عليها؛ فهذا هو األمر الكيل املهيمن عىل حكم الرب

ًمفصال بـني آيـة بني مجيع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبني لك إن شاء اهللا وجه النظم 
 .)٢(اهـ"واهللا اهلاديوآية، يف كل سورة 

ــاعي  ــال البق ـــ٨٨٥ت(ق ــرآن ) ه ــن املناســبات يف الق ًرمحــه اهللا متحــدثا ع
،  معرفـة مقـصود الـسورة املطلـوب ذلـك فيهـا عىلوتتوقف اإلجادة فيه": العظيم
 ؟)٣(اهـ"ذلك معرفة املقصود من مجيع مجلهاويفيد 

إن تطلــب أغــراض الــسورة وموضــوعاهتا، يف حقيقتــه تطلــب : فــاجلواب 
للمناسبة بني مقاطع موضوعات السورة حتـى يتوصـل بـذلك إىل معرفـة املناسـبة 

                                      
 ).  ١/٣٧(الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(
: الكالم بعينه وقالفقد نقل هذا ) ٣٢٨- ٣/٣٢٧أبوالفضل (اإلتقان، وانظر )١/١١(نظم الدرر ) ٢(

 .  "قال بعض املتأخرين"
 ).  ١/٥(نظم الدرر ) ٣(



 ١٠٧ 

 .فهو من املناسبات من هذا الوجه. بني اآليات داخل املقطع
فيـه، وسـجل يف كتـب التفـسري، وحيث إن الكالم عن املناسبات قـد كتـب 

والكــالم عــن مقاصــد الــسور أفــرد يف مــصنفات، ويــأيت يف بعــض كتــب التفــسري، 
للسورة، فإنه مل يفـرد ) الوحدة املوضوعية(= بخالف الكالم عىل املحور األساس 

للبقـاعي ) نظـم الـدرر(بالنصنيف، و ال جتد فيه إال إشارات، وقـد جتـده يف كتـاب 
 املناسبات يف هذه احلالة تعني عىل الوقـوف عـىل الغـرض ولكن بتعب؛ فإن معرفة
 .وال خيرج ذلك عن أنه من علم املناسبات كام ترى. الذي سيقت له السورة

ويرشح لك هذا إذا تذكرت أن غرض اآليات أو السورة يدل عليه أسباب 
ــراز  ــوب إب ــسورة املطل ــات أو ال ــصود اآلي ــة مق ــني يف معرف ــزول، وهــذا ممــا يع الن

ت فيهــا، وهــذا أمــر خــارج عــن املناســبة و لــه تــأثريه فيهــا، فكــذا الوحــدة املناســبا
املوضــوعية ترشــد إىل معرفــة املناســبات، ومعرفــة ترتيــب موضــوعات الــسورة، 
وأغراض اآليات فيهـا يرشـد إىل معرفـة الغايـة التـي ترمـي إليهـا، واهلـدف الـذي 

 .سيقت له، وهذا الوحدة املوضوعية يف السورة
قة بني الوحدة املوضوعية واملناسبات عالقـة فيهـا تـداخل، وعليه فإن العال

فمعرفة املناسبات تعني عىل معرفة املقصد الذي سيقت له، وهو املحـور األسـاس 
للسورة، والعكس صحيح، فإن معرفة الغرض الذي سيقت لـه يعـني عـىل معرفـة 

 .املناسبات
 :ويتحرر مما سبق 

 يـدخل حتتهـا دائـرة التناسـق أن علم املناسبات هو الدائرة الكربى التـي -
 .املوضوعي



 ١٠٨ 

 .أن دائرة التناسق املوضوعي يندرج حتتها دائرة الوحدة املوضوعية -

 .أن كل تناسق موضوعي هو مناسبات -

 .أن كل وحدة موضوعية هي تناسق موضوعي -

 .أن كل وحدة موضوعية هي مناسبات -

 .ليس كل مناسبات تناسق موضوعي -

 .ليس كل مناسبات وحدة موضوعية -

 



 ١٠٩ 

 الوحدة املوضوعية والتفسري اإلمجايل
 

يقصد بالتفسري اإلمجايل أن يسعى املفرس إىل بيان املعنى الكيل لآليات، 
بحيث يوضح موضوعها ، والغرض الذي سيقت من أجله، فال خيوض يف معنى 
ألفاظ اآلية لفظة لفظة، و ال ينظر يف معاين األلفاظ بعد الرتكيب، و ال يف دالالت 

لذي سيقت من أجله، كام هو الشأن يف ااإلفراد والرتكيب عىل املعنى األلفاظ يف 
 .التفسري التحلييل

ًوالتفسري ببيان املعنى اإلمجايل لآليات يقرتب كثريا من بيان الوحدة 
التفسري املوضوعي لسورة (املوضوعية للسورة، بل لقد استعمل حتت عنوان 

 املفرس يستعرض معاين اآليات ، فتجد)الوحدة املوضوعية لسورة كذا(، أو )كذا
ًإمجاليا، ثم أخذ يربط بني هذه املعاين، ويتلمس املحور األساس أو الوحدة 

 .املوضوعية التي جتمع املوضوعات املتعددة يف السورة القرآنية الواحدة
ــرس  ــني التفــسري اإلمجــايل والوحــدة املوضــوعية للــسورة، أن املف والفــرق ب

صـده األساسـية بيـان املحـور األسـاس الـذي جيمـع ًللسورة إمجاليا، ليس مـن مقا
موضوعات السورة، وليس من مقاصده إجيـاد الـرتابط بـني هـذه املوضـوعات، يف 
وحدة موضوعية للسورة؛ فهو يقترص عىل ذكر املعنى اإلمجايل لآليات يف الـسورة، 
والتعليق عليها، قد يكون ذلك عـىل سـبيل آيـة آيـة، وقـد يكـون ذلـك عـن طريـق 

طع، املهم أنه ال هيدف إىل بيان املوضوعات التي تشمل عليها الـسورة يف مقطع مق
وحدة موضـوعية، و ال يـسعى إىل اسـتنباط املحـور األسـاس الـذي جيمـع أطـرف 

 .موضوعات السورة



 ١١٠ 

و ال حتتــاج الوحـــدة املوضـــوعية للـــسورة إىل االســـتعانة بطـــرق التفـــسري 
 األخرى؛

 . إىل التفسري التحلييلفال حيتاج من يتكلم عن الوحدة املوضوعية
 .و ال إىل التفسري املقارن
 .و ال إىل التفسري باملأثور

نعم ذلك يساعده عـىل التـدقيق، والوصـول إىل عبـارة حتمـل املعنـى بعمـق 
 .ودقة أكثر

 



 ١١١ 

 اسم السورةوالوحدة املوضوعية للسورة 
 

 .)١(إن أسامء السور يف مجلتها ثبتت بالتوقيف عىل الراجح
 يف اســم الــسورة مــن احلكمــة مــا يلــزم منــه التناســب مــع وهــذا يقتــيض أن

 .حمتواها، ولعل أهم ذلك اإلشارة إىل املحور األساس فيها
ينبغى النظر يف وجه اختصاص كل سورة بـام ": قال الزركيش رمحه اهللاقد و

 .سميت به 
 :وال شك أن العرب تراعى يف الكثري من املسميات

 .أخذ أسامئها من نادر 
 . من خلق ءكون يف اليشرب يغأو مست

 .أو صفة ختصه 
 .أو تكون معه أحكم 

 .أو أكثر 
 . للمسمى يأو أسبق إلدراك الرائ

 .ويسمون اجلملة من الكالم أو القصيدة الطويلة بام هو أشهر فيها
 ؛)٢(وعىل ذلك جرت أسامء سور الكتاب العزيز

                                      
 ).١/١٥٠بوالفضل أ ( يف علوم القرآنناإلتقا  )١(
أن للقرآن الكريم خصوصيته، فالتسمية فيه مع مجيع هذه األمور التي تراعى فيها، : ينبغي أن يقال) ٢(

جيعل له من املعنى ما يليق بخصوصية إال أن يف القرآن العظيم، من تناسب االسم للسورة ، ما 
القرآن الكريم، ألن االسم جاء بتوقيف من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، ومراعاة 
= 



 ١١٢ 

 ،رة فيهـاالبقـرة املـذكو سـم لقرينـه ذكـر قـصةكتسمية سورة البقرة هبـذا اال
 .وعجيب احلكمة فيها

 . ملا تردد فيها من كثري من أحكام النساء؛وسميت سورة النساء هبذا االسم
 وإن كـان قـد ورد ، ملا ورد فيها من تفـصيل أحواهلـا؛وتسمية سورة األنعام

ومـن األنعـام محولـة ﴿: لفظ األنعام يف غريها إال أن التفصيل الوارد يف قوله تعـاىل
 . مل يرد يف غريها﴾أم كنتم شهداء﴿:  إىل قوله﴾وفرشا

كام ورد ذكر النساء يف سور إال أن ما تكرر وبـسط مـن أحكـامهن مل يـرد يف 
 .غري سورة النساء 

 . فسميت بام خيصها، مل يرد ذكر املائدة يف غريها؛وكذا سورة املائدة
قد ورد يف سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب : فإن قيل 

وما وجه تسميتها به وقصة ؟  فلم ختتص باسم هود وحده،يهم السالموموسى عل
 ؟أوعب نوح فيها أطول و

تكـررت هـذه القـصص يف سـورة األعـراف وسـورة هـود والـشعراء : قيل 
 ومل يتكرر يف واحدة من هذه السور الثالث اسم هود ،بأوعب مما وردت يف غريها

هــا عنـد ذكــر قــصته يف أربعــة عليـه الــسالم كتكــرره يف هــذه الـسورة فإنــه تكــرر في
 . ذكرناي والتكرار من أقوى األسباب الت،مواضع

 وذلـك ،فقد تكرر اسم نوح يف هذه السورة يف ستة مواضع فيهـا: وإن قيل 

                                      
= 

 .موضوع السورة وحمورها، ينطق بالتناسب، واهللا اعلم



 ١١٣ 

 ؟أكثر من تكرار اسم هود
 فلـم يقـع فيهـا ،ملا جردت لذكر نوح وقصته مع قومـه سـورة برأسـها: قيل 

 مـن سـورة تـضمنت قـصته ،يـه الـسالمغري ذلك كانت أوىل بأن تسمى باسـمه عل
 أما هود فكانت أوىل الـسور بـأن تـسمى باسـمه ،وقصة غريه وأن تكرر اسمه فيها

 .عليه السالم
رى فيهــا مــن رعــى التــسمية مــا واعلــم أن تــسمية ســائر ســور القــرآن جيــ

  . )١(اھـ"ذكرنا

 قـد سـميت سـور :ولـك أن تـسأل فتقـول": ًمعقبـارمحه اهللا قال السيوطي 
ا قـصص أنبيــاء بأسـامئهم كــسورة نـوح وســورة هـود وســورة إبــراهيم جـرت فيهــ

وسورة يونس وسورة آل عمـران وسـورة طـس سـليامن وسـورة يوسـف وسـورة 
 .حممد وسورة مريم وسورة لقامن وسورة املؤمن 

وقصة أقوام كذلك كسورة بني إرسائيل وسورة أصحاب الكهـف وسـورة 
ــافقني وســورة احلجــر وســورة ســبأ وســورة املالئكــة وســورة اجلــ ن وســورة املن

 ومع هذا كله مل يفرد ملوسـى سـورة تـسمى بـه مـع كثـرة ذكـره يف القـرآن ،املطففني
 وكان أوىل سورة أن تسمى بـه ،كاد القرآن أن يكون كله موسى: حتى قال بعضهم

 .سورة طه أو القصص أو األعراف لبسط قصته يف الثالثة ما مل يبسط يف غريها
 عدة سور ومل تسم به سورة كأنه اكتفـاء بـسورة وكذلك قصة آدم ذكرت يف

 .اإلنسان
                                      

  ).١/٢٧١(الربهان يف علوم القرآن ) ١(



 ١١٤ 

 . ومل تسم به سورة الصافات،وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص
 . ومل تسم به)ص(وقصة داود ذكرت يف 
 !فانظر يف حكمة ذلك 

 أن سـورة طـه تـسمى : للـسخاوي)مجال القراء(عىل أين رأيت بعد ذلك يف 
 )ص( وأن ســورة .ســورة موســى): كاملــه( يف  وســامها اهلــذيل،)١(ســورة الكلــيم

 .)٢(تسمى سورة داود
 .أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح : ورأيت يف كالم اجلعربي 

  .)٣(اهـ"ذلك حيتاج إىل مستند من األثرو
فهناك عالقة بني اسـم الـسورة وحمتواهـا، قـد تـساعد عـىل معرفـة الغـرض 

 .األساس الذي سيقت له مجيع موضوعاهتا
:  قال البقاعي رمحه اهللا بعد ذكره لكـالم شـيخه البجـائي الـسابق ذكـرهوقد

 العـارشة الـسنة يف سـبأ سـورة إىل وصويل بعد القاعدة هلذه باستعاميل يل ظهر وقد"
 ألن؛ مقـصودها عـن مـرتجم سـورة كل اسم أن: الكتاب هذا عمل يف ابتدائي من
 مـا تفـصيل عـىل إمجـاال لـدالا عنوانه :مسامه وبني بينه املناسبة تظهر يشء كل سما

 ئكـةالامل عـىل العـرض عنـد والـسالم الـصالة عليه آدم به أنبأ الذي هو وذلك فيه،
  .)٤(اھـ"تناسبها إىل هاد سورة كل ودصومق .والسالم الصالة عليهم

                                      
 ).١/١٩٩(مجال القراء ) ١(

 ).١/٢٠٠(مجال القراء ) ٢(

 )١/١٦١أبوالفضل (االتقان ) ٣(

 ).١٢ – ١/١١(نظم الدرر )  ٤(



 ١١٥ 

 عنارص الدرس التفسرييللسورة والوحدة املوضوعية 
 

 :عنارص الدرس التفسري ، هي التالية
 .ة التوقيفي، واالجتهاديبيان اسم السور

بيان مكية السورة أو مدنيتها، أو مـا فيهـا مـن آيـات مدنيـة إذا كانـت مكيـة 
 .والعكس

 .ذكر سبب النزول
 .بيان وجه ارتباط السورة بام قبلها وما بعدها

 .بيان وجه مناسبة فاحتة السورة خلامتتها
 .بيان وجه مناسبة فاحتة السورة خلامتة التي قبلها

 .بة فاحتة السورة ملوضوعهابيان مناس
 .بيان أغراض السورة وموضوعاهتا

 .ورد يف فضائل السورة بيان ما
 .ثم ذكر معاين اآليات 

 .مع مراعاة الربط بني كل آية وآية
 .مع مراعاة الربط بني كل مقطع ومقطع من السورة

 .ثم ذكر االستنباط
 سورة؟فأين من هذه العنارص يقع الكالم عن الوحدة املوضوعية لل
عـن املناسـبات، الذي يظهر أن حملهـا عنـد الكـالم يف أول تفـسري الـسورة، 

واملفرس عليه أن يقدم ما يتوقف عليه فهم غريه، فـإن توقـف ذلـك عـىل املناسـبات 



 ١١٦ 

 .قدم املناسبات ثم الوحدة املوضوعية، والعكس بالعكس
 .والعناية بذلك من مهامت التفسري
ًم له عن أهيام يذكر أوال سـبب النـزول أو وقد قال الزركيش رمحه اهللا يف كال

 واعلم أنه جرت عادة املفـرسين أن يبـدءوا بـذكر سـبب النـزول ووقـع ": املناسبة
البحث أيام أوىل البداءة به بتقدم السبب عـىل املـسبب أو باملناسـبة ألهنـا املـصححة 
لــنظم الكــالم وهــى ســابقة عــىل النــزول والتحقيــق التفــصيل بــني أن يكــون وجــه 

ناسبة متوقفا عىل سبب النزول كاآلية السابقة يف اهللا يأمركم أن تـؤدوا األمانـات امل
 فيه تقديم ذكر السبب ألنـه حينئـذ مـن بـاب تقـديم الوسـائل ينبغيإىل أهلها فهذا 

 .)١(اهـ"عىل املقاصد وإن مل يتوقف عىل ذلك فاألوىل تقديم وجه املناسبة
 .، واهللا املوفقواحلال كذلك يف الوحدة املوضوعية للسورة

                                      
 ).١/٣٤(الربهان يف علوم القرآن ) ١(



 ١١٧ 

 أمور معينة عىل تلمس الوحدة املوضوعية للسورة
 

 :للوحدة املوضوعية دعامات تقوم عليها بالنظر إىل ما تقدم ذكره، فإن 
 .أن ترتيب اآليات يف السورة توقيفي: الدعامة األوىل 
 .أن اسم السورة توقيفي: الدعامة الثانية 
 .فيأن ترتيب السور توقي: الدعامة الثالثة 

 .املناسبات يف آي وسور القرآن الكريم: الدعامة الرابعة 
 .تعيني أغراض السورة والربط بينها: الدعامة اخلامسة 

 .الكلية للقرآن الكريمقاصد تقرير امل: سة داالدعامة الس
نزول السورة وما حف هبا مـن أسـباب، ومكـي ومـدين، : الدعامة السابعة 

 . وترتيب
ممـا يعـني  فـإن ؛ا يتكرر يف السورة من ألفاظ ومجـلمالحظة مويأيت مع هذا 

عىل الوقوف عىل الوحدة املوضوعية للسورة أو حمورها األساس، النظـر يف ألفـاظ 
السورة، وما تكرر منها، فإن تكرار كلمة معينة يشعر بأن هلا من الداللـة مـا ينبغـي 

يف اآليــات إعطاءهــا املزيــد مــن النظــر والتأمــل، وتــدبر املعــاين التــي جــاءت هبــا 
وبالتايل فإن هذا فيه إشارة إىل معنى قد يعـني يف معرفـة الغـرض الـذي . الكريامت

ومن ذلك تكرار قوله تعاىل .  سيقت املوضوعات يف السورة من أجل الداللة عليه
ِّ﴿فبــأي : يف ســورة الــرمحن  َ ِ ِء ربكــام تكــذبانآالَ َ ِِّّ َ ُُ َ َ : وتكــرار قولــه ).١٦:َّالــرمحن( ﴾ِ

َ﴿ويل يوم ْ َ ْ َئذ للمكذبنيٌَ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ٍ  ).١٩:املرسالت( ﴾ِ



 ١١٨ 

 خطوات الوصول إىل الوحدة املوضوعية للسورة
 

الوقــوف عــىل أغــراض الــسورة مــن أكثــر األشــياء معونــة : اخلطــوة األوىل 
لسياسة الرشيدة يف دراسة النـسق للمفرس إذا أراد الكشف عن ترابط اآليات؛ إذ  ا
ا هـًدا يرسـم بـه خـط سـريها إىل غايتًالقرآين تقتيض أن تعرض السورة عرضا واحـ

ُويربز بـه وحـدة نظامهـا املعنـوي يف مجلتـه، لكـي يـرى يف ضـوء هـذا البيـان كيـف 
وذلـك أن الـسورة مهـام  .)١(وقعت كل حلقة موقعها مـن تلـك السلـسلة العظمـى

ّتعددت قضاياها فهـي كـالم واحـد، يتعلـق آخـره بأولـه، وأولـه بـآخره، ويرتامـى  ّ
د، كـام تتعلـق اجلمـل بعـضها بـبعض يف القـضية الواحـدة، بجملته إىل غرض واح

وأنه ال غنى ملتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر يف مجيعها، كام ال غنى عـن ذلـك 
 .)٢(يف أجزاء القضية

واهتم املفرسون بـذكر أغـراض سـور القـرآن سـورة سـورة أثنـاء التفـسري،  
 :وصنفوا يف ذلك مصنفات مفردة، ومن ذلك 

 بـن إبـراهيم بـن أمحـد  الـزبري بـن ترتيب سـور القـرآن الالربهان يف -
 . )٣(رمحه اهللا) هـ٧٠٨ت(، جعفر أبو الغرناطي، الثقفي الزبري

                                      
 .  ١٥٩-١٥٨انظر النبأ العظيم ص) ١(
 ).  ٤١٦- ٣/٤١٢(انظر املوافقات ) ٢(
 والكتاب مطبوع يف جملد، طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، بدراسة )٣(

 تأملت وإين"): ١٨١ – ١٨٠ص(هـ، قال أبو جعفر يف مقدمته ١٤١٠حممد شعباين، عام وحتقيق 
 عجائب القبيل هذا مع يلتحم ما إىل وآياته سوره وتالحم ارتباطاته وجوه - اهللا بفضل -  منها

= 



 ١١٩ 

 ملجد الـدين "بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز" كتاب  -
فقد تكلم فيه عن ما اشـتملت عليـه ). هـ٨١٧ت(حممد بن يعقوب الفريوز آبادي 

 .)١(وهذا يف املجلد األول منه. السورة من املقاصد

ـــــاب  - ـــــسور"وكت ـــــاعي "مـــــصاعد الفكـــــر يف مقاصـــــد ال  للبق
 . وله عليه زيادات"نظم الدرر"وقد ذكر ذلك البقاعي يف كتابه . )٢()هـ٨٨٥ت(

وغالبية من كتب يف التفسري مـن املتـأخرين، صـدر الـسور بـذكر أغراضـها 
 . )٣(ومضامينها

 .داخلية للسورةمعرفة املناسبات ال: اخلطوة الثانية 
معرفــة املناســبات اخلارجيــة للــسورة، وقــد تقــدم تفــصيل : اخلطــوة الثالثــة 

 .القول يف العالقة بني املناسبات والوحدة املوضوعية
                                      

= 
 ذلك من يروم تتميم عن األيام قواطع يب قطعت ثم، يل قدر ما ذلك يف فعلقت التنزيل شواهد
 هذا يف أر مل وإن السور، ترتيب توجيه عىل االختصار هذا يف االضطرار بحكم تفاقترص وعميل،
 يف وذلك مفرتقات، مواضع يف آيات ارتباط توجيه لبعضهم بدر وإنام وغرب، تقدم ملن شيئا الرضب
 عليه واتفق اإلمام، يف ترتب ما عىل السور تعلق أما .حوأرس أفسح فيه الكالم وجمال أوضح، الباب

 صىل فإن تقدم، أو تأخر ممن الباب هذا أحد قرع وال أعلم، فيام له يتعرض مل فمام األعالم الصحابة
  اهـ"اإلمامة هبذه حتام فمرتبط َّأتم أو اإلقامة، فهذه بعد أحد

 .   جملدات، حتقيق حممد النجار، دار الكتب العلمية، بريوت٦والكتاب مطبوع يف ) ١(
عبدالسميع حممد أمحد حسنني، مكتبة املعارف، الريـاض، . بتحقيق دوهو مطبوع، يف ثالثة جملدات، ) ٢(

 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 
الغزايل   ملحمد"نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم":   ومن مصنفات املتأخرين يف هذا الباب)٣(

 . ملحمد عيل الصابوين سلمه اهللا"إجياز البيان يف سور القرآن". السقا رمحه اهللا



 ١٢٠ 

 وتقدم مـا .االستهداء باسم السورة يف معرفة ما سيقت له: اخلطوة الرابعة  
 .يتعلق به

رة ملعرفة حمورهـا الـذي االسرتشاد بام ورد يف فضل السو: اخلطوة اخلامسة 
 .تدور عليه

النظر يف نزول السورة وما حـف بـه مـن أسـباب نـزول، : اخلطوة السادسة 
 .وترتيب نزول، واملكي واملدين

النظر فيام تكرر يف السورة من مجل وكلـامت، فإهنـا هتـدي : اخلطوة السابعة 
 .إىل معرفة الغرض الذي سيقت له

املقصود توظيف هذه املعلومات من وليس املقصود جمرد ذكر ذلك، إنام 
 .أجل الوصول إىل هدف السورة وحمورها ومقصدها الذي سيقت له

ومن أهـم األمـور املعينـة مالحظـة املقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم، وحمـل 
السورة منها، فـإن ذلـك يـسدد وهيـدي بـإذن اهللا إىل معرفـة املقـصد الـذي سـيقت 

 .السورة له



 ١٢١ 

 :اخلامتة 
 :راسة إىل حترير األمور التاليةانتهت هذه الد

o متييز التفسري املوضوعي عن الوحدة املوضوعية للسورة. 

o تعريف التفسري املوضوعي. 
o أن التفسري املوضوعي طريقة عرض وليست بآلية تفسري. 

o  ،ًأن عــرض معــاين اآليــات عــىل أســاس املوضــوع، عــرف قــديام
ــردة يف  ــصنفات املف ــك امل ــه، تل ــن صــنف في ــدم م ــن أق ــل م ولع

ــرد مو ــريم، كمــن أف ــرآن الك ــن موضــوعات الق ــني م ضــوع مع
موضوع اجلهاد، أو موضوع الصالة أو موضوع الطهور، ونحـو 

ــاب الطحــاوي املتــوىف  لقــرآن ا يف أحكــام )هـــ٣٢١(ذلــك، وكت
 .الكريم تطبيق عميل واضح

o  أوضح من تكلم عىل قضية ترتيب التفسري عىل املوضوعات ومـا
ملا تعرض لرتتيـب ) قانون التأويل(يتعلق به، ابن العريب يف كتابه 
 ).أنوار الفجر يف جمالس الذكر(جمالس التفسري له التي عنوان 

o  ــسري املوضــوعي والوحــدة ــصطلح التف ــه م ــر في ــت ظه أول وق
 . املوضوعية، هو يف بداية القرن الثالث عرش

o مجلة من حماذير التفسري املوضوعي. 

o تعريف الوحدة املوضوعية. 

o ع علم املناسبات والتفسري اإلمجايل، ة م الوحدة املوضوعيتداخل
 .والتفسري املوضوعي

o الوحدة املوضوعية ليست آلية تفسري. 

o  ــصاقا بالوحــدة ــسري الت ــواع التف ــن أكثــر أن ــايل م ــسري اإلمج ًالتف



 ١٢٢ 

 .املوضوعية للسورة

o لتطلب الوحدة املوضوعية ضوابط البد من مراعاهتا. 

o للـسورة اسـمها من األمور املعينة عىل معرفة الوحدة املوضـوعية 
التوقيفي، ومعرفة املقاصد الكلية للقرآن الكريم، ومعرفـة مكيـة 
السورة أو مـدنيتها، ومناسـباهتا الداخليـة واخلارجيـة، واأللفـاظ 
ـــها  ـــا، وأغراض ـــررت فيه ـــسورة، وتك ـــصت هبـــا ال ـــي اخت الت

 .وموضوعاهتا

ني فيها القبول يف الدنيا أن يرزقسبحانه وتعاىل هذا جممل ما حررته هذه الدراسة، التي اسأل اهللا 
 .واآلخرة، وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم


