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@ل@صوجمصااتجصآطه

المقدمة

محمدسيدناعلىالتسليمو@تمالصلاةوأفضلالعالمينربلثهالحمد

ويعد..أجمعين.وصحبهألهوعلى

المسلينعلىوالسياشةوالاتجماعة@لفكريةبتغير@ته@لعصر@لحديثفرضفقد

@طأسبابعنباحئينوفكرممواقعهمقراع@يعيدوالن
مجدهم،وضياععقدهم

تراؤهم@ختلفتلذلكصرفقأأسبابا،وتحديد@لعلةتشخيصفيطرقهمتثمعبتوقد

@لتجديد@لفكريوكانثعرها@لحضلىي.واسترجاعالمسلمةبالأمة@لنهوضسبلفي

وتناف@لتضلىعوعلومهمالمسلمينبفكربها@لنهوضلربدالتيالمشاريعأحد

الحديث.الواقعفيالمسلمينمكانةولتعززالحديئة،والفكريةالعلمية@الطور@

)التجديد(،@لفكرةهذهحولثار@لذيو@لخلاف@لخاذبمنالرغموعلى

جميعفيقوياكانتاثيرهاإلا@ن
في@لفكريةالاتجاهات

فقدالاسلامبة.الساحة

المسلمينبواقعالمنار@متمامهامدرسةفرضتكيفالتفسيرمجالفير@ينا

ملمحابعدفيماأصبححتىو@لفك@يةوالاقتصاثيةو@لسياسيةالاتجماعيةوئكلاتهم

عامأ
الحدثة.التفاسيرمنكثيرفي

الحديئةالحفبةر@فقت@لتي@للتطور@@ستجابةالتفسير@لموضوعيكانهكذا

المفسريعدفلمومذامب؟وأفكارنظرياتمنبهجاع@بماالمسلمينترلخمن

تطرأالتيوالاجتماعيةالفكرية@المستجد@فيبالقرتنالاستهداءإلىمدفوعا

معرفتهمصادرمعبهيتعاملجديدونهجطريقةإلىبحاجةأعبحبلفقط،عليه



هذهمواكبةعنعدجزةتكنلمالتقليديةالطريقةأنمنالرغموعلىوأصوله.

معوجدناكمامعها،والتفاعلالتحولات
تعدلمولكنهارضا،@رشيدعبدهمحمد

يساعدالقرانيالنصمعالتعاملفيجديدمنهجمنبدلافكان@و@لافية.بالكافية

الفكرشؤونشتىفيوقو@كلدهومقاصده@لقرتننظرياتعلى@سنجلاءالملم

هذهتحصيلعلىالمفسرليساعدالتحليليالمميرمنهجيكنولموالحياة،

وتحقيقه.فلكلبلوغالمبتغىهوالموضوعيالمنهجفكانالنظريات،

كيفوجدنافقدوحده،التفسيرمجالعلىحكراالتوجههذايكنولم

فقهيةنظرياتصياغةإلىوالتشريع-القانونمجالفيالمعاصرون-الفقهاءسعى

ومتماسكة،محكمةتكونعامةأطرفيوننظمهاالاحكامشتاتتلئمجامعة

الصحيح.إطلىهافيووضعهاوالمستجداتالتغيراتاستيعابعلىأقدروتكون

القر@نخبايامنكثيرعنللكشفسبيلاالموضوعيالتفسيرأصبحلقد

عنالكثسففيأسمكماذلك.قبلالأذهانعنغائبةكنتريماالتيوحكمه

علىأوالتركييةوالبراعةالنظممستوىعلىإنإعجازه،جو@نبمنالكئير

القرتني.النظامفيالكامنوالفلسفيالفكريالناءمستوى

منالرغموعلى
إلاعصرنافيالموضوعيالنظراكتسبهاالتيالأهميةهذه

الأمةعلماءقبلمن@لكافيةالعنايةيلقلم@نه
المنهجي..والضبط@لتأصيلحيثمن

معالمه..تتضحولمعودهيستقملمطريافبهاعلمأالموضوعيالتفسيريز@لماإذ

مذاولعل
إذالدراسة،بهذهالقيامعلىحفزنيالذيالأساسيالدافعهو

اشدي@اضطر@با
و@لمصطلحاتو@نواعه،الموضوعي،التفسيرمفهومتحديدفي

و@ختلالا.@ضطر@بافأصرثهليضا،المنهجعلى@نعكمىالذيالامرفيه،المستخدمة

-

التفسيرفيالمنهجيالجانبتناولتالتيالمتخصصةالدراساتندرة

والتحليل.بالنقدالموضوعي



-

حولتتشكلفلموتشتتها،الموضرعيالتفسيرفيالمبذولةالجهودتوزع

حصيلةيهال@اجاتمعظمكنتبلالمعالم،واضحةمد@رسالموضوعيالتفسير

فيالمتفرقةالأفكارضتاتلئممحاولةإلىيدعوممامنعزلة،فرديةثواسات
هذا

التفشرفي@لحاصلهذا@لخللسدمحاولةهو@لدراسةهذههدتكان

بعدالدقيق،العلميالاختصاصلمحائرةإلىادخالهدبهالاهتمامعاثةب@الموضوعي،

@ن@وشك@ن
يصبح

نقتضيه.وماالإننائبةالإعلامبة@والدعويةبالدانرةمختضا

التفسيرفيجديىبمنهجالخروجقصد@لبد@يةمن@لدراسةهذهاشبعدتلقد

فيالمقترحةالمناهججملةإلىيضافالموضوعي،
لأنها@نللتتالمجال؟هذا

صدفهنتبدني-تصورمن
الموضوعيبالتفشرالاشتغالوهر@نالبحث-مع

يتطلبهعمافضلاهذابه،ونجرةللقر@نمعال@وطولبالقرتنشاملةثوايةيقتضي

وكلالضرصربة،وعلهمهبأدواتهالمعروتالتجزليالتحليليبالتفسيرإحاطةمئ

العلمي..دربهبدايةفيلدارسيتحضللنذلك

حقلفيوكتصنصمالكلنقدي@مراجعةإلىاشتدتقدالحاجةلنكما

فيه،المقترحةوالمناهجللمفاهيمكليبتقييمللخروجوفلكالموضرعي،التفسير

ماباكتئافوفلث
لي

منفيهاومااضطراب،أوخللمنوالمناهجالمفاهيمهذه

لنايمكنبحيثوالبناء،للتطويرقابلةجو@نب
عماواضحبتصورالخروجالنهايةفي

أساسهووماوالفكر،النظرإعادةإلىيحتاجوماالموضوعي،التفسيرفي@نجز

المستقبل.فيوالتطويرللبناء

منهججاءكلهلهذا
رئيسيتين:أداتينعلىمعتمداالرسالةمذه

بفهموتعنىالتحليلية:الأداة
@نهاأيولماذا؟قيلوكيفقيلمتىقيل:ما

ونلكله،ونظرتالموضوعيللتفسيرأشستاليالنصوصقراعةعلىتقوم

الموضوعيللنفشرالمختلفةالتصوراتعليهاقامتالتيالجوهريةبتحديد@لعناصر



الأفكارفيهنثمأتالذيالت@يخيالاطلرعنالكشفخلالمنوذلكومنهجه،

عليها.تأثيرهومدىبهصلتهاوفهموتطورت

المؤشسىالخطابعليهايعتمدالتيالاسىتحليلوتتضمنالنقدية:الألمحاة

وضعثمإليها،يستندالتي@لمعرفيةو@لمبادئالموضوعيللتفسير
والبراهينالادلة

النظر.محكعلىبهايحتجالتي

)كاسنعلىةالموضوعيبالتفسيىأحاطتالتي@لمفهوميةالمشكلاتدفعتولفد

فيالاصليةدلالتهاغيرفيو@ستخد@مهاغير@لتفسير،أخرىعلوممصطلحات

متعددةبمعان@لواحدالمصطلحاستخد@م@ر@لتفسير@لموضوعي،
عددقبلمن

من

والمفهوم.المصطلحهما:@مرينبينأسلسيفرقإلىالتنبيهإلىالدارسين..(

هوفالمصطلح
علىللدلالةاستخد@مهعلىيتفقالذيالتركيبلواللفظ

معين.مفهوم

الفظ(.بمصطلحعادةعنهيعئرالتيالفكريالتصورفهوالمفهومأما

يندرجوماالموضوعيالتفسيرمفهومعلىالاتفاقنفتقدوبما@تا
تحته

من

فقدمعينة،مصطلحاتاستخدامعلىالاتفاقنفتقدكما@نهل،
دنع

إلىهذا

منالاصطلاحفيللمشاخةتجنبأالمصطلح،حسابعلىالمفهومبجانبالعناية

لاوفحو@ماالفكرةمضمونوهوالعلمفيالأهمالجفبعلىوتركيزاجهة،

عنها.بهايعئرالتيالالفاظ

القواعدنقدفيأساسيامعياراالموضوعيالتفسيرمفهوماعتمدوقد

الصلةوثاقةمدىلتحديدوفلكالموضوعي،التفسيرإليهااستندالتيالمنهجية

كانكماغايته.وتحقيقهالهخدمتهاحيثمنالتفشر،هذابمفهومتربطهاالي

والتأرلخية.التأصيليةالدراسةلثناءحاضراالمفهومهذا

على@لباحثينمنكثيراوجذتهالفسيريهذا@لمنهجحد@ثةشجعتلقد

فيتكلممنتجدتكادلابحيثله.التنظيرمغامرةننوالاندفحغماره،خوض



بالتفسيرالخاصةالمنهجيةقواعدهالنهاي@فييضع@نلمحونالموضوعي@لتفسيرمنهج

فيقبلهمقيلمالنقدالغالب-فييترضوا-لمفلكفعلواوالذينالموضوعي.
هذا

@لكافية.والبر@مينبالأدلةبهلما@تواقدمواولا@لمجال،

التفسيرمنهجفيقيللماوالتحليلبالنقدتعرضتاليالدراسات@ما

فييظهرماومذاالخلل.منالكثيرقلتها-علىاعراها-فقدالموضوعي،

بالتحليلالموضوعيالمهجتتاولأنحلىلتالتيالآتيةالثلاثةالدراسات

والتأصيل:والنقد

@لكريم@لقرانفي@لموضوعة@لوحدةا.
ي.محمودصلمحمد:(1)

الدبنأصولكلبةفيحجازيقدمهادكتوراهأطروحةالاصلفيوهي

1سنةبالأزهر 9 يستندالتيالأسسأحدتعالجمتخصصةدراسةأولوكانت.67

الدعامةيشكلالذيالاسلم@هذاالوحدة.مفهوموهوالموضوعي،التفسيرإليها

والتفسيرللقر@ن،الموضوعيالتفسيرالموضوعي:التفسيربنوعيللقولالمنطقية

للسورة.لموضوعيا

استندالتيوالبر@مينالدعئميقدمأنالدراسةهذهخلالحجازيحول

السورةوفيجملة،القرانفيسماها-كماالموضوعية-بالوحدةالقولفيإليها

منعددوجودمنوعلى@لرغمتفصيلا.
البراهين،هذهاعترتالتيالضعفنقاط

عددايقدمالناستطاعإلا@نه
الوحدةمفهومتؤكدالتيالتطبيقيةالدراساتمن

السورة.مستوىعلىأوالقرتنمستوىعلىإنوتدعمه،

فهيالموضوعي،المسيرمنهجفيالدراسةهذهبأن)فنالقوليمكنفلا

@متمامهاجلكانبلمعدوثةأسطرفيإلاالتفسيرهذالقواعدتتطرقلم

لحي@ل@وضحكية@لححدةمحمود،محمدحجلىي،(1)
@ار@ليهب@لقامرت@لكىلم،@ن

1طا،@لمنف 9 70.

(2)@@
.31ص@لكريم،@نفيضوعيةالوحدةمحم@د،محمدحجلىي،ي،



الموضوعيالتفسيرأسىباعتبارهاالموضوعيةالوحدةعلىالتأكيدعلىمنصسا

الضر@ري.وشرطه

1في.2 9 9 @لبحث)منهجبةبفو@نثواسةالدغامينمحمدخيلزيادقدم5

@لكريمللقرلن@لنفسبر@لموضوسفي

والتأصيلالموضوعيالتفسيرمفهومبمعالجةالدراسةهذهفيالدغامينعني

القواعدبمناقئةكثيرأيعتنلمإلا@نهفيه،الحديئةالجهودوبيانلهالت@يخي

المنهجقواعدبرازب@اعتنىمابقدرالموضوعيللتفسيرطرحتالتيالنهجية
@اير@كما

اعتمادهوأثلةاختيارهمبرراتيحدد@نحلىلأنهإلىالإشارةمعهو،

منتخللمثواستهنجدلهذاأحيانا.القواعدمذهعلى
تكررتالتيالخللنقاط

في
عدد

كالخلطوفلكالموضوعي،التفسيردراساتمن
قواعدوضعبين

وأصوله،للبحثالعامةالقواعدتحديدوبينالموضوعي،التفسيرتخصىمنهجية

نتحدثفحينمالازم،الأمرينبينوالتمييزوأسلوبهالبحثخطواتأو
عن

ننان@الموضوعيالتفسيرمنهج
يخصىماالمنهجيةالقواعدمننتناول@نينبغي

الموضوعيالتفسيرلمفهومخادلمهوبماأيما،بوجهالموضوعيالمسير
خلفالكامنةالنظريةالرؤيةعنكاشفكلينظرهوحيتمنلغايته،ومحقق

منأكربينمثتركاالقواعدمنكانما@مايتلىلها.التيالسورةأوالموضوع

كلهفذلكوأصولهما،والتألفالتصنيفبأساليبخاصاكانما@ووفن،علم

لامما
الموضوع@أ.التفسير)منهجمسمىفيهيصح

(2)

عمان:@لكريم،للقر@ن@لموضهيرفي@لبحثمهجةمح@د،خليلادز@لنامين،

11،طلنير،ر@دا 9 95.

@ى@لدخرلتي@لتخليوجربعنللؤ@ن@لتفشر@لموضحكيمنهجفيحدثهئلا:@

عن@لؤ@نيضرع
ماور@ضحخاعة،مذبيماأفكرلرمسقة،مقرر@ت@ك

منافي
من

حلط
@لصدووس،للموضوعكهان@ر@ختي@ر@سمعنحدينه@روشروطه،@لتفمرنهحلى

لاضكيةصال@ومذه
مح@د،خليلادز@ل@خين،@فظر:لي-@لموضه@ي

دي@لبحثمهجية
@

.44صلضوعي،

-12-



نفسبرفي@لموضوعي)@لنهجرسالتهفيالرضيالباسطعبدجاءنم.3

حركةبينتربطالتيالرثيقةللملةفتعرضنقدية(نحليليةدر@سة@لقرتن:

وتولعالموضوعي،التفسيرفكرةوظهورالحديثالعصرفيالتفسيريالتجديد

قديماالموضوعيالتفسيربنثأةأحاطتالتيوالفكريةالتلريخيةالخلفيةبيانفي

ومعوحدينا.
الموضوعيالنفسبرفيالمهمةالفضايامنلكنيربتفصيلتعرض@نه

تحبطالتيالإشكالاتبعضمثلمنتلميحا،إلاكيرهلهيتعرضلممما

للسررةالموضوعيالتفسيربهايزودناالتيوالمز@ياللقران،الموضوعيبالتفسير

للتفشر@لتقعيدمرحلةللغعندما@لرضيأنالاللقر@ن،الموضوعيوالتفسير

اقفميرفيالمعروفةللمناهجموسعةنقديةماثةلنايقدملممنهجيا@لموضوعي

لمقدمها@لنيالمفهوميةالمعالجةكما@نإليها،تستندالتيوالقو@مدالموضوعي

الموضوعيوالتفشرللسورة@لتفسير@لموضوعيبين@لصلةبيانفيو@يةتكن

لاالتفسيرمنمنفصليننوعنوكأنهمابحئهفييبدو@نجعلهمامماللقر@ن،
يجمع

العنو@ن.إلابينهما

عنالحديطفيكثيراأطالللسورةالموضوعيالتفسيرعنحديثهففي

المعنويالنظمفيالنظرقواعدفييفضللندونو@تساقها،الورةوحدةمظاهر

فيوكذلكالسررة.فيلبظرالعامةالضوابطبعضبعرضاكتفىبلللسورة،

للتفسيرالمنهجيةالقواعديعالجلمللقر@ن،الموضوعيالتفسيرعنحديثه

معبالتفصيل،الموضوعي
أكثرميالموضوعيللتفسيرمنهجيةخطةقدم@نه

للقرتنالموضوعيالتفسيرمنهجفيقيلمماكثيرمنو@تساقاتكاملا

رسال@ونقدي@،تحلييةة@ثو@@ن:فيضوعي@لمهجعبد@لباسط،@لرضي،(1)

2@لمحسلية،@لنني@لدقحمعةمين:@بنعليا@ثابثواصاتثبلوم 0 00.

سحنو@ناق،قيقدصت)حح@مماجاستانتان@ثو@ذلك@لدر@مكمذه@ل@يضات(2)

@لا@لأر@ت،فيو@لأخرى@لخفج@،حسينعليلحكمتللقرتن(@لموضوعي

منهما.أيالىصرلش@تعكنلم@نني



فيهيئشغلإطارمنهمالكلنوعينعلىيقومالموضوعياقفسيرأنوبما

الموضوعيللتفسيرأحدهماخضصرئيسينبابينإلىكذلكقئمقدالبحثنف@

تمهيديمدخلإلىبالاضافةللسورة،الموضوعيللتفسيروافنيللقر@ن،

فتموتحريرها.البحثعليهايقومالتيالأساسيةالمصطلحاتبياناستهدت

تقصدلاالتيالأخرىالقر@فيةالعلومعنيم@زهبماوضبطهالتفسيرمفهومتحديى

تعاو)نماأول@ا،قصدااللهمرادفهمإلى
لهوالمعينةللمفسرالمساعدةالعلوممن

أصولهمحين)الموضوعية(مصطلحالتمهيدهذاتناولكماالله.كتابفهمعلى

ئموالأ@بية،الفلسميما
فهممنبدلاوكانالتفسير،حقلفيبهالمقصودحدد

فأفردالاسلوب،عنيميزهوماوبائه،رسمهكيفيةومعرفةبالمنهج،المراد

ذلك.لمعالجةخاصمبحث

ئلاثةعلىجاءفقدللقرثنبالتفسير@لموضوعيالخاصالأولالببأسا

وفلكوضبطه،للقرآنالموضوعيالتفسيرمفهومفيللنظرأولها

وتحديدوتصنيفهاالدارسونذكرهاالتيالمختلفةالتعريفاتاستعر@ضبعد

الموضرعيالتفسيربينللتمييزخاصمبحثذلكتلاتعتريها.@لتيالخللجو@نب

والمسيرالاجماليوالتفسيرالتحليلي)كالتفسيرالأخرىالتفيرومناهجللقرتن

التحليليالتفسيردالرةفيتقعجميغاأنهاالنهايةفيتبتنالتيالمقارن..(

النفسيروبينبينهكئيرونخلطالذيبالقر@ن،القرآنتفسيرحتىالنجزيي،

دحدوفيهالمفسريتجيزلاتجزي@اتفسيرأإلالي@النهايةفيفإنهالموضوعي،

متكاملةصورةليثمكللاوتوضيحا،بياناليزلدهاإلايفسرهاالتيالاية
عن

عليها.ندلالتيالفكرةأوإليهاثيرالتيالمعاني

الاصولبيانمنللقر@نالموضوعيالتفسيرمفهومجلاءبعدبدلاوكان

للقر@ن،الموضوعيالتفسيرئروعيةعنالتساؤلفجاءعليها.يعتمدالتيوالاس@
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التوقيفيالترتيبغيرعلىباعتمادهالتفشرفيمألوفةغيرطريقةيتبعباعتباره

هذاالمشروعية.ثباتد@الاستشكالهذا@زالةفلزمالمعروت،
الشرع،جهةمن

@ما
القرليستلزمللقر@نالموضوعيبالتفسيرالقولنن@والفكرالنظرجهةمن

ماوهذاالقرتن(،)وحدةب
ستتم

القر@نوعلماءالأصوليينأقو@لوعرضمناقشته

فيه

هذاضر@رةمدىبيانلزمللقر@نالموضوعيللتفسيرالتأسي@

أوالنظرلكتحصيلإلىالحاجةمدىعنالشرلخلالمنو@ممية،التفسير

بأنالقوليمكنوهلللقرتن،الموضوعيالتفيرإليهايسعىالتيالكليةالرؤى

والاعمالالمؤلفاتمنيتسىمافيهيلتسىنظريكابالكريمالقرتن

وتطورهالموضوعيالنفسيرنشأةلحكابةكزسفقد@لثاني:

وجاءالحالي.عصرناوحتىليفشرالاولىالبد@ياتمنذوذلكومنهجا،مفهوما

مبحثين:فيالفصلهذا

للقرآن،المرضوعيللتفسيرالت@يخيةالنثأةبدراسةمنهماالأولاختص

له،تارلخيةأصولمنالدراسرنذكرهماومناقثة
المأثور،التفسيرمثل:من

الفقهي،والتفسيربالقران،القرانوتفشرالقران،علومفيالدراساتوبعض

ومنهجا،مفهوماللقرآن،الموضوعيبالتفسيرصلتهامدىبيانتموقدوغيرها،

وتثتبهبالقرتن،القر@نبتفسيرتتصل@نماالتوبخيةالبذصرهذهمعظم@نلوحظإذ

نفسهالقر@نعلىبالاعتمادأيفحسب،المنهجناحيةمنالموضوعيبالتفسير

@ماالفهم،في
الترسخيةالأصولهذهمعظمظلتفقدالمفهوم،ناحيةمن

الكلي.النظرإلىتتجا@زهاولمالجزلية،بالنظرةمحصورة

الموضوعيالتفسيرلفكرةالحديثةالاصولتنلىلفقدالثفي:البحث@ما

فكانإله.الدعوةظهورمنذمنهجهعلىطرأتالتيالمختلفةوالتطوراتللقر@ن



وتطيقهمالقر@ن،ثواسةفيالموضوعيالمنهجإلىالمستشرقنسبقعنكثف@ن

كيفيةعنكثفكماالمسلمين،عندإليهالدعوةتظهر@نقبلواسعنحوعلىله

الخولي.و@مينالمنلرمدرسةطريقعنالمسلمينإلىالاهتمامهذا@تقال@

بعد@نللانتكلىتعرضتقدللقرانالموضوعيالتفسيرحركةولكن

@زادالكريم،القرآنلدراسةبسيطةمدرسيةصيغةإلىالموضوعيالتفميرتحول

التفسيرفيبسيطاسلاأسلوباباعتبارهوالإرثادالدعوةمجالإدخالهسوعاالامر

@نهأييستوعبيه.@نالمسلمينلعامةيمكن
للتفسيرالدقيقالعلميالحقلمنخرج

والإتاء.والتأليفالتصنيفأشكالمنشكلاليصبح

منالأخيرالربعفيكبيراهتمامبرزفقدطويلا،يستمرلمهذاولكن

ومكانتهثورهلهوأعيدالموضوعي،للتفسيرالمنهجيبالتأصيلالعئرينالقرن

المستعصية.المسلمينمشكلاتوحلالقرتن،فهمفي

المسيرفيالبحثجوهريشكلالذي@لثالث@لفصلياتيهذابعد

منوالغايةللقرانالموضوعي
مئكلةبعرضالخاصالببوهوالدراسة،هذه

النظر،محكمنهجهفيقيلماكلبوضعوذلكالموضوعي.التفشرفيالمنهج

الموضوعي،التفسيرقواعدمنيعذأنيمكنعمامابتصورالخروجأجلمن
النقصويعترلهاالتدقيقيعوزهاالتيالجو@نبومامنه،يستفادأنيمكنوكيف

والدراسدت.البحوثمنمزيدأوتحتاج

@ثيرتالتيالمسائلمختلفتلخصقواعدسبعالبابهذافينوقثتوقد

الاستقراء،الموضوع،اختيلىوهي:للقر@ن،الموضوعيالتفسيرمنهجعنالحديثمع

الدلالية،الدراسةوملابساتها،الاياتمناسباتفي@لنظروتصنيفها،الآياتترتيب

المنهج.فيومحلهالواقعالنصية،الدراسة
الصنهجيةالاشكالاتبعضلمعالجةخاصمبحثذلكإلىأضيفكما

القر@نيةالموضوعاتتد@خلمسألةمثلمنللقر@نلضوعيالتفشر@حول@لثارة

بالشة.الموضوعي@لتفسيروعلاقةللقر@ن،الموضوعيالتفشرعلىو@نرها



فصول:ثلائةعلىجاء@يضافقدللسورةبالتفشر@لموضوسالخاصالباب@ما

نحدب@فيهتتمإذالالبة،للفصولوتأسي@نقديمبمثابةالأول@لفصلكان

حيثمنالقر@نيةالسورةفينظراباعتبارهللسورة،الموضوعيالتفسيرمفهوم

لاونظمهاكليتها
فيوتئملاياتها.التفصيليةالدلالةحيثمن

التعرضالسياقهذا

عنللتعبيراستخدمتالتيالمختلفةللمصطلحات
كمصطلحالتاقفسير،هذا

هذهسببتفقدويخرها..العضويةوالوحدةالنسقيةوالوحدةالموضوعيةالوحدة

لذا@لخاص،@تفسيريالنوعهذامفهومفيوالخلطاللشمنكثراالاصطلاحات

نئأ@لذيوالاخلاتاعه،وئنىاصولهفيبحثاالوحدة،مفهومتحريرلز@مأكان
عن

@نتقاله
القر@ن(.تفسير)هواخرمعرفيحقلإلىالاثبي(النقد)هومعرفيحقلمن

عنتميزهللسررةالموضرعيللتفسيرالمنهجيالتوصيفيستدعيهومما

الإطلىفيالاثنانيخدرجوكيفبه،صلتهوتوضحللقر@ن،الموضويرالتفسير

الموضوعي.للتفسيرالعام

القر@نية،السورةفيللنظرالتارلخيالتطورلرصدخصصفقد@لئنيأما@لفصل

وفلدلدراستها.وضعت@ييوالمناهجالسورة،طبيعةعنقيلتاليواقصور@ت

المحدثين.جهودلمتابعةوافنيعند@لققدمين،ذلكلرصدو@حدمبحثين:في

الحالخلاتوعلى
فيالكليئالنظرأنيبدوللقر@نالموضوعيالتفسيرمع

وثواستهماوالرازيالباقلانيمنبد@يةالمتقدمين،عندباطرادتطورقدالسورة

ومعانيهاالسورلمواضيعودراستهتيميةببنمر@راللسورة،البيانيللنظم

فيالثرعيةالمقاصدعنالكئفعلى@ممبةوتأكيدهالاطبيثمالمختلفة،

نظمهاجهةمنثواستهاعلىيقوممستقلبعلمالسورةخصتئمالسور،

وهوللسورة،الموضوعيللتفسيرمرا@فإنهالقول:يمكنبماوكليتها،المعنوي

البفاعي.أننأهالذيالسورمقاصدعلم

جاءجثالحديثالعصرحتىالبقاعيبعدانقطعالتطورخيطولكن

جهوثهفقامتوشامل،جديدنحوعلىالسورمقاصدعلمإحياءفأعادالفر@مي
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هيأساسيةنظريةعلىكلهاالقر@نية
نمالقران(،)نظامسماهما

الدراساتتتالت

تستفدولمتتكامللمولكنهاالموضوع،فيالحديثة
فبقيتالبعض،بعضهامن

ناضجة.غيرمتفرقةجهوداالغالبفي

فياعتمدتالتيالمنهجيةالقواعدليعالج@لئالث@لفصلفلكبعديأتي

موضوعيا.القر@نيةالسورةتفسير

أساسةقواعدخمسمناقثةفيهوتم
بمقصولمحماوعلاقتهالسورةاسمهي:

منيستفادومابهاأحاطتاليوالظروفالسورةنزولوتاريخوعموثما،
ذلك

السورة.لهاتعرضالتيالمواضغبينالمعنويةالعلاقاتعنالكشففي

الثالثةالقاعدة@ما
وعلاقتهالمناسبة(،)علمالاياتتنلسبفيالنظرفهي

أماالسورة،فيالكليللنظريقتمهأنيمكنوماللسورة،الموضوعيبالتفسير

المحورباعتبارهومقصردها،السورةعمردفيالنظرعلىفتقومالرابعةالقاعدة

فيهتموقدالسورة.لهاتطرقتالتيالمواضيعمختلفبينيربطالذيالمعنري

وبيانه.العمودهذاكتعلىالمساعدةوالطرقالوسائلعرض

وتنظيمهاهاتحدي@وكيفيةالسورةقضاياحولفتدصرالخامسةالقاعدةأما

للسورة.المعنويبالنظامللخروجببعض،بعضهاوربطهاالسورة،بعمودصربطها

منالمأمولغايةنف@أخيرا..
العلميالبحثمجالتفتح@نالدراسةهذه

فيالرصين
فيجديدةطريقةتقدموأنالموضوعي(،)التفسيرالفتبئالفنهذا

متكاملمنهجلصياغةتسعىلمو)نوهيالموضوعي،التفسيرمنهجمعالجة

ماوالتساؤلاتالإشكالاتمنأنارتأنحشهاإلا@نالموضوعي،للتفسير
هو

هذاتطويرنحوتطلعافلككلوبحث،نظرمزيدإلىبحاجة
وتدعيمه،العلم

والنظرالتمعنغايةيعنيالذيالقر@ن،بتدبرلناوجلعزاللهأمرلتحقيقسعيا

واللهبه.والاهتداءالكريمالقر@نفي

2في 1رجب9 4 2 3

د6الموافق

2الأولرين 0 0
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تمهيدىمدخل

والمصهطلحاتالمفاهيصفي
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فيلازمة@رلثةومقدمةأساسيامبدأوالمصطلحاتالمفاهيمفيالشظريعا

يقتضيصلىممنهجيشرطوموالمعرفة.فروعمنفرعأوالعلوممنعلمأي

فيبينهاالخلطوتجنببها،المرتبطةوالمفاهيمالمصطلحاتبينالتمييز

تنصرتلابحيثالخطاب،وفهمالتخاطبضر@رةوتقتضيه@ر@لحمل،الاستعمال

والنظر.البحثمحلالمشتركالمفهومعنالتخاطبينأفمان

العلماءعرفجرىوقد
بتحديدالروععلىالمصطلحاتتعريففي

ودلالاتهواشتقاقاتهجذصرهفيباحثينالمستخدم،للمصطلحاللغويالمدلول

فلك@ملبينعليهاالمتواضعالدلالةأوالمفهومتحديدإلىالانتقالثماللغوية،

جهلوتحديدااللغويةبتلكالاصطلاحيةالدلالةهذه@ربطالصنعة،تلك@والفن

والاصطلاخ.الاختيلر

التفشرتطورمنالحدبثةالحقبةفيوتكئرهاالمصطلحاتالتباسولكن

وشيرعخصرصا،الموضوعيو@لتفسيرعم@ما
الوضوحوافتقاثمايها،@لخلط

قدوالدقة..
المصطلحثونل()المدل@المفهومجانبإلىالانحيازإلىثفع

نه،وصالمصطلحقبلأحيانايوجدقدالمفهوم@نفلكإلىيضاف)الد@ل(.

يعئرمصطلحمفهوملكليكرن@نبلازمولي@عليهيدلمفهوممصطلحفلكل

تقتضيوتطورهان@ئمأتهافيالأفكارمتابعةفلاوعليهعنه،
ثونبالمفهومالاعتناء

التيالأساسبةالمفاهيمبيانعلىالتمهيديالمدخلهذااقنصرلذاالمصطلح.

المصطلحاتفي@لخوضدونالبحثهذاعليهاقام@ييالمصطلحاتعليهاتدل

فيالباحثوناستخدمهاالتيالمباينةأوالرديفة
عنتحرفناقدوالتيالمجال،هذا

فيلمحلهاعنهاالحديثمرجئأودرسها،الفكرةتحليلفيالأسلسيمقصدنا
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فيالثساحةنتيجة@ثيرتالتيالاختلافاتتجيزتئموعليهالبحث.
ا@

المصطلح
"

فيالنظرلاهمال
"

كثيرة.وهيالمفهوم

أساسيفمصطلحاتثلانةعلىالدراسةهذهنقوم

التفسير.وهوالعامالبحثمجاليحددالأول:

الموضوعي.التفسيروهوالخاصموضوعهفهوالثني:أما

المنهج.@يوقو@مدهأصولهوميوالنظر،بالبحثمنهجهةفيخصالثالط:ئها

التحديدبقصدالجزئيإلى@لكليمننزولا@لمصطلحاتهذهتنولتموقد

وموضوعه.البحثلمحلالدقيق

يه@ل@رعى@لثي
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الأولالمبحث

التفسير

لقد
لمفهوم@تصور@تحديدعلىوحديخاقديماالقر@نعلماءعبع

"

التفشر@

أساسهعلىيبنىمصطلحأممباعتباره
وكانالكريم،القر@نمعالتعاملمنهج

منالموقف
مذ@مبهمتنوععلىالمفسرلنبينطولللخلافسبباالمفهومهذا

والاتجاهاتالآراءسردإعادةالقولفضولمننف@لهذااتجاهاتهم؟واختلاف

مفهومتحديدفي
"

التفسير@
ا

لاذلكولكنومناقشتها،
مفهومتحديدمنيمنع

يستندليه@@لدراسة،هذهحولهتد@رالذيالكلآالإطارباعتبارهبد@يةالتفسير

مفهومتحديد
"

الموضوعيالتفسير
ا/

يتبدىالذيللخلطتجنباوذلكأساسا،

القرتنهوالأسلسموضوعهعلمأالتفسيربينالموضوعيالتفسيرحقلفيأحيانا

يجعلماالاسندلال،أصولمنوأصلامصدراالقر@نتعنمدأخرىوعلويمالكريم،

مفهومضبط
"

لهلماضر@رلاهوتحدي@@لتفسير"
الموضوعيالتفسيرفهمفيأثرمن

مجاله.وضبط

مفهومه:وتحدبدالتفسبرتعريففيطريقنانالقرتنلعلماء

القعتقالقرتنعلوممنكثيراالتفسيرمفهومفيتدخلالأولى:@لطريقة

القعتقأووالمجلى،والحققةوالخاصكالعاممباشرة،القر@نيالنصبفهممنها

المتعلقأووالمنسوخ،والناسخالنزولكأسببووساسله،التفسيراتبأص

البحثولكنالقرتن.تاريخوالتجويد@والقراعةكعلمالقرتنحولتد@ربمعارف

في
ضرورةحيثمنبهتعلق@نكعلم،بالتفسيرمبايئحرةتعلقلاقدالعلومهذه

بالعربية،المفسرمعرفةلزومعنبثيءتختلفلابهذاوهيبها،المفسرإحاطة
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مفهوممنجزعابحالعاهايمكنلاالتي
ا@

هذا@نذلكإلىيضافالمسير"،

مفهوميجعلالتعريفمنالكل
"

التفسير@
ا

تشمللامحدثةعلومفيمحصورا

فيتختفيكماالأيام،بهشأتيعمافضلاموجودا،كانماالقرانعلوممن
هذا

بينالصلةالترلف
بعليهالمصطلحوالمفهوماللغولةالدلالة

"

التفسير@

بأنتللتفسيرحيانأبيترلفمثلاالطريقةهذهجرتالتيالتعاريفومن

ا@

والتركيبيةالافر@ميةوأحكامهاومدلولاتهاالقر@نبألفا@النطقكيفيةعنفيهيبحثعلم

لذلكوتتماتالتركبحالةعليهايحملالتيومعانيها
ا@

نلحظكماوهذا@لتعريف

ماجزنيكمنكثيرايشمل
وعلمالأصولوعلم@القراع@علمقواعدفييندرج

اللغةقواعد
اخرتعريففيوضوحأأشذوهذاوبديم.وبيانومعانوصرفنحومن

بأن@:القرانعلماءبعضعن@لزرفينقله
@

وأقاصيصهاوسورتهاالآيةنزول

وناسخهاومث@بههاومحكمهاومدنيهامكيهاترتيبثمفيها،النازلة@والإثلى@

قومفيهاصز@دومفسرها،ومجملهاومقيدهاومطلقهاوعامتهاوخاصهاومنسوخها

وأمثالها@وعبرهاونهيهاو@مرهاووعيدماووعدماوحر@مهاحلالهاعلمفقالوا:
ا

مقصدألهللتفسير@لمحدئة@لجومرية@لماهيةببيانفتعنى@لثانيف@ما@لطريقة

مفهومه.ضمنتحصيلهفيالمطلوبةالعلومئوالتفشرمنهحتدخل@ندونوكاي@،

عنصرإلىتشيرالترلففيطريقةفهي

"

الكئمف
ا@

التفسير،فيالدلاليوالبيان

مفهومفيملحوظابقيالذياللغويالمدلرلوهو
"

ثمكمصطلحالكسير"

مصطفىنز@رمكبةو@لرياض:@لمكرمةمكة@ن،علوملي@لأتقان@لدين،ححط@ليرطي،

1ا،ط@بن، 9 ا.كلاا/9،64

صد@تحقيئ@لقران،علرم@ي@لب@هان@له،عد@بنمحمدبدر@لي@@لرركتي،
@لم@رسين،من

11،طة،لى@ر@ا@يروت. 9 9،02/2 84.

ضلىمر@@قالو@لكثفالبيادومو@ر@لسفر-@لفنم@-منمئتق@للعةفيلالتفسير

بهيحرتلسا@سمومي@لتمسرةمنماخيذوقيل:أضاه،@ؤاأسفر@لصبحتقول:@لسفر،

ض.-الطيب
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وهوبمحذو@ليانالكشفهذاتربط
"

اللهمراد
"

النهاليالحاصلوهوكلامه،من
ومحدوديتا.@لبثريةالطاقةبنسبيةمقتداأصلا،منهاوالمقصودالتفسيريةالعمليةمن

بأتالتفسيريحذدحيانلأبيئاننعري@الطريقةهذهاعتمدتالتيالتحلىلفومن
"

بحسبمر@ثهعلىدلالتهجثالعزيزسالقران@أحو@عنيهيبحثعلم
الطاقة

لثريةا
اا

@نأخرى:بعبارة
"

بحسبكلامهمنوجلعزاللهمر@دص)@لكئفهواقفسير"

مختلفةدراساتالتفسيرفيتدخللاالمفهومهذاعلىناءوالرلة(.الطاقة
في

فهذهوالمدنب،المكي@ووالمنسوحالناسح@والقر@نمجازمثل:منالقر@نعلوم

التفميرمفهرممنجزعااعتبلىمايمكنولاونعينه،المفسرتساعدعلوم

ثلاكلالتفسيرمفهومفييدخلوعليه
النظربقصدبالقرانيتعلقعلمي

اللهمرادعنوالكئفمعانيهفي
نهجه.أوالنظرطريقةكنتمهماكلامه،من

الموضوعيالمسيربنرعيهالموضوعيالتفشرفيالنظرعدعخهذاوعلى

المصنفاتأخرجتبينماالتفسير؟منضربأللسورة،الموضوعيوالتفسيرللقر@ن،

كيرهاأوأخلاقيةأوفقهةأوعقدي@مختلفة،مواضيععلىتد@رالتي
(3)

مستعينة

@لؤ@راشتقاقيرجعلهد@والكثمف،والييالإبصاحمواللغويمحناماوحاصل

م@ي@لتكث@@رمو@الخولي،و@ينالاصمهالبحهفرقمنليهماماعلى@لمسر،

كف@ما@لفر@وظامر،
@لبالحةفيو@لتفسيراد.وك@وكلاهمابافيمحوي

لالاولل،يختضوفيمارعرلمهاالألثاط@@بممر@بختمق@يمايقالقدوالتقسيركالفنر،

مادةي:@ن@أ@لوقد+(.تمشرئ@تعالى@رأخسنقالوتاويلها،تفسير@لزؤلايقالولنا

لي)سر(
@لأصفهاني.رممرثات@لربلان

ا،طالفكر،د@رلروت.@لتران،علومفي@لعرلادناملم،جد@لط@محمد@لررقفي،

1 9 9،64 /2.

التمسيرعلى@ضلة@لدراسكمنمذا@لنعضربواشالنيىلكثيرسخلافاناو@

سبأني.ماعلىضوعي

من
ثلا:@لك

"

@وعلمد@لعز@لي،لابي@ديرلا@علومإحياه
"

اوومني
"

قح@مة.لالن



الاصليالمقصوديكونأندونوتفصيلها،المواضيعهذهبيانفيبالقر@ن

اللهمرادعنالكفهولصاجها
فيالقر@ناياتيسرددلنما@نكلامه،من

ماعموالاسلامموقفبيانسياقفيأورأيه،أومذهبهعلىبهاالاحتجبمشاق

من
لها.بيانهعناصرأحدالقرتنجاعلامافضيةأومسألة

ثثي@ثي@ل@@@
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الثانيالمبحث

والموضوعيةالموضوع

"

الموضوعتة
"

نثأتالدلالات،متعدثةفلسميمافكرةلطه(لمثنأسك@+)
في

الفلسفةإلى@نتقلتئمالغموض،منكبيرقدربهاوأحاطالغربيالفلسفيالسياق

المختلفةالمعرفةوحقولالعربية
قبلالؤ@نعلماءيعرفلمالحدبث.العصرفي

اصطلاحالع@ئردنالقرن
"

@لتفسير،فيخاصةطردقة@ولمنهجكصفةالموضوعيةا

منبكئيرأصوةوالتفسيرالقر@نعلومدخل@نيلبثلمالاصطلاحهذاولكن

تعذوكانتدخلتالتيالاصطلاحات
الحديثة،والفكريةالعلميةالمكتسباتمن

لفهمبدلاكانلهذا
"

الموضوعة
"

@فتقلتالتيبأصولهاالإحاطةمنالتفسيرفي

مفهومها.علىطرأالذيالتحولمدىوفهمالتفسيري،الحقلإلىمنها

لمصطلحالفلسفيبالاستخداميحيط
"

الموضوعية
"

الغموضمنكثير

مستوت:ئلائةفيالتترب،وجهعلىالحصر،ممكنةمعانيهولكنوالالتبلم@،

المعرفةمستوىفيفالموضوعيةالفن.ومسترىالأخلاقومستوىالمعرفةمستوى

نسبيا-وتهمل-للواقع،الخارجيةالعناصرعلىلددللمعرفةنظريةكلعلىتطلق

الخيرتعتبرأخلاتيةنظريةكلعلىالأخلاقفيوتطلقالذهنية.العناصر

مستقلنسيجالقيمو@نالشخصية،المثاعرعنمستقلاموضوعياخيراالاخلاقي

الفنتحكمالتيالجماليةالقيمموضرعيةومثلهاوسلوكهم.الافراداراءعن

مقابلفيوضعهمامنبعمقوالموضوعيةالموضوعلفهمبدلاأنهوالواقع

منلرضهكية(@)ماثة(1)
بيروت:دة،ازسيح@ير:@رتي@لحرلية،الملسمية@لموسرعة@

2/1@لربي،الاسماهمعهد 3 00.



الذاتيةبينوبالتاليوالموضوع،الذاتبينالعلاقةأنذلكوالذ@تية؟الذات

المثالييننجدإذالر@منة.الفلسفيةالمنائاتقبفيتقعوالموضوعية

يعتقدونمنوهناكله،دراكناب@الموضوعينخلقأننايعتقدونالذينالمتطرفين

كونهشرطالاحسلمىدائرةإطلىفيالثيءوقوعأنيرونأيفلك،عك@

موجوداأوحقيقيا

للتحريأسلوبعلىاعتمادهبأنهاالمنهجموضوعةفهميمكئهذاوعلى

مماومحققةدقيقةوبياناتمعلوماتباستخدامالتطبيق،اوالدراسةأوالبحثأو

الباحثف@تيةأومسبقة،أفكار@وشخصيةاراءتألر@يةاحتمالاتيستبعد

الخاصة@حياز@تهو@

الموضوعي؟التفسيرعليهايقوم@لتيبالمرضوعيةالمقصودهوهذاهلولك@

الفلسفي؟المعنىهذاإلىالتفسيرفي@لموضوعيةنشةتصحوهل
فهمتمإ@ا

"

الموضوعي
"

يقابلماعلى@نه
"

@لذ@تي
ا@

بمعناهأيبمفى@لمتحيز،

فلاالمحض،القيمي
فالموضوعيةمطلقا،إليهاالتفسيرفيالموضوعيةنسبةيصح

التفشرمقابلفيالموضوعيالتفسيرمز@يامنليستالفكرلةوالامانةبمعنى@لنز@مة

أيجميعاالمنهجينفيمفترضةالمعنىبهذاالموضرعيةبلالتحليلي،@لترتيبي
كماالتحليليالترتيبيالتفسيرفيمطلوبةأنها

الموضوعي.التفسيرفيمطلولةهي
إلىنظرناإفا@ما

"

@لموضوعي
ا@

فالبعض@لخارجي،والعالمالاعيانإلىنسبةهوبما

باعتبلى@نطلاقوذلكالفلسفي؟المعنىهذاإلىالموضوعي@لتفسيرنسبةصحةيرى

الكرلمالقرتنإلىفهمهافيو@لرجوعالواقعيةالفضابامنالموضوعيالمفسر

1الالق،المصدريا( 3 0 1 / 2

مجمعثضقليما،و@لت@علممعجممنصح@أ)@لمنغ@اثة(2)
لهثا\.@لعرية،@للفة

يررت:@لقراليف@لمدرسةفيالاجتماجةو@ل@لسف@لضح@ي@لتفسير@محمد،ر،لقر@لص@(3)

.3اصا،ها9ا،طالعالمية،@لم@ر

نمه،السصلول@(
3ص



ولاالتفسير@لموضوعي،لمنهجالحقيقيالمضمونلتجمد@لنبةهذهتكنلملان

عنفضلابدقة،مفهومهلتفسر
عاما@جاما@تمئكللا@ها@

الموضوعي@لكسيرفي

صمحلمإذا
لمصطلحالفلسفيالمفهومهذااعتاد

"

فكيفالموضوعية

امالمحضةاللغويةالدلالةهرهلومصدره؟أصلهوماالاصطلاعهذانفهم

خاصة؟علميةدلالةمو

فيمنهجالحديثالنقدمدارسفيظهر
النتد

سمي

ا@

النتد

@لموضوعتي
"(3)

منهجوهولعسكن@سكحسكألأ()حمكمنسك@هخس@
لا

ارتبا@مدىندري

وعلاته@لواتع@كرةشاتةساتي(1)
صحبر

لاحقا.

تشحدملمحيث@لموصحيهةمهمعلىكثراتعد@لللا@د@لدلالةمنعلى@لرعم(2)
كلة

@

@لرضوع
ا@

ف@لكلام،ضحمون@وعلى@لفكرةلتط@للغةفي
"

صوعي
ا@

لي
@لىنسبة@للغة

و@صله@لموضوع
"

مأح@فاسبحفيموحمله@لرصع
@

ا@
لصع

"

منضعو@ليمقال.مناوفي

رحليوصحتتلعلى@لحط@رلايطلقو@لوضعوموصوعا،م@ضحا-وضعا-يفمعوضع
موضوععلى"ثالأعد@لمناطقة@لموضوعو@ستحملولدما@لقته.@@لو@صرضحتحططص

@لل@
"

ليو@للفأ@لعي@ل@لحلملالنبة@لالانكحسم@لناتةع@ارفهعنفيبحتماوهر

ة@ل@امر@لؤ@د@لك@بم،فيضوعة@لرحدةصمىمحمدحجلىي،@نطرةللنحو.بانشة

1ا،طتجة،@لح@ثار@لكتب @بر@يمتحميئ@لتعىلفت،محمد،بنعلي@لحرجلي،0؟97

بي،ثار@لكبليروت:@لأيلىي،
3صا،ما15،ط 0 5

لفظاماس@تجنبواهدا@لمصللعترحمحا@لذينيبدو@ن(3)
"

ضوعي
@

لاشلمهعا

لا@يضاترجمهقد@لبحصعلما@نالذكر،السبق@لفليبال@ع@
لضهكي،

@رة@

1سهل،@فق:ضوعي،@لنععد@لكم3،حسن، 9 96.

الليصك@أ(ف@ع@)ثس@الألحهيةالرو@يةفيالألكرنحممهومعنيخلفومذا@لنهغ(4)

تتحذنهانيةصصلةهلاتير@لتخصيت،@@@لا@شض@@ن@لفكريعلى@لسيجيدل

منمر@تبيا()@رهرياشكلاعمة
الأج@بة(بحضيخصمن)@ربماو@لناكلالأشلة

@طر@عبر@لو@كلية.@ر@لو@يهةالمؤلفمقاصدعلىبالضر@رةيقمدلا@لنقاد@نهقولو
"

ة@@و@لفص@@لاثية@لمصطلحاتحمد،عنفي،
@لمصرلة@لركة@لقاهرة.وممحم،

1ا،طللر،@لالي@ 9 1ص9،6 17.
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الأدبيةالبوابةمنالموضوعيالتفسيردخولأنإلابه،الموضوعيالتفسيرنثأة

وارلمحا.احتمالاالمنهجبهذاوتأئرمماطلاعهماحتماليجعلالامناء،مدرسةعبر

معناهإلىوالوصولالاثبي،النصأغوارسبرالموضوعقيالنقديحرل

التيالموضوعاتعلىويركزالممكنة،المفاتحكلاستخدامطرلقعنالحفيقي

واحدأصليجمعهااهتماماتإلىتثيرباعتبلىهاالنصفيمتنثرةتبدو

وجانبولي،وجورجباشلار،غاستونالمنهجمذاأمامالطريقفتحمنوأشهر

ريثلربييروجانستلىوبيبهسي،

الموضوعو"
"

بحسب
@رنصيعالجهاالتيالماقلي@الموضوعتي،النقد

@لدقيقةالدلالةتحديدأجلومنفيهتردالتيالمعفيمجموعولكنهخطاب،

لعمليةالدلاليمخزونهإخضحالموضوعتيالنقدعلىما،عملفيللموضوع

ماومذاضر@رلا،الامريكونحيثالتعبيرلةالسياقاتلمختلفغربلة
@لبعضيسميه

ا"

السياقيةالبذصر
ا@

كاملوجردللنصقثت@ةقراعةعلىالمنهجمذايرتكزللموضوع.

له،
لمختلفاشخدامثم

نتائجهامراقبةموضوعيايمكنالتيالموضوع،وجوه

هيالأولىجهتين:منالموضوعمعنىوبنغوتشيهلها.
ما

يسمى

"

الأفق

تمثلهالتيالمختلفةالمدلولاتمجموعوهوالداخلي
يرو@لئانيةالنص،في

ا@

الخلىجيالأفق
"

العملفيالأخرىبالموضوعاتعلاقتهنتيجةالمتئحكلومو

أساساتتحددالموضوعمو،كنتند@الأ@بيئ
الداخلية،تجدلاتهمجموععبر

فهرسنهانشكل@نالموضوعاتبةعلىيجبالتي

أنهاعلىالموضوعيةفهميمكنالأصلوهذاالنسبةهذهصحةوبافنر@ض

عان@لشص(1)
فيعلامكضرعتي،بليع،

@ل@:
ج

1يوفي4،+،2 9 .2عيلا9،7

2نضمه،@لمصدر(2) 49.

@لمصلونفسه،252.(3)

2ص@لمصدر@فه،ل@( 57-*2.

لمص@لمصدر(5)
2ص 59.



إلىنسبة
ا@

الموضوع
"

فلسفيةنسةولشت)سكصثلأ(،الفكرةبمعنىيأسكسكفالل@3(

المئيء.بمعنى)لشاسكفال@(الموضوعإلى
للافكلىتفسيرهوعامطلرك@الموضوعيالتفسيربأنالقوليمكنوبذلك

@نأيالسورة،هومنهخاصاجزطأمكلهالقرتنمجالهاأكانسواءوالمواضجع،

@والفكرةحوليتمحورالموضوعيالتفسيرفيالموضوعيةمفهوم
"

معطى

النص
@

فحسب!نفسهوالنصالعبلىةلا

عنصرإلىالإشارةمن@لتفسيرفي@لموضوعيةمفهوميكتمللكيبدلاولكن

هو@فيهأسسي
ا

الكلية
"

@و
"

@نفيهذا@لجنبجوهريةوتظهرالنظر@لكليئ

لاالموضوعي@لمنهج
بناء@لرؤيةعلىيهتساعدبالمقدار@لذيإلابالجفئيكيعتني

موضوعا،تفسيرهافيينظرسورةجزئياتأكنتسواءتئكيلها،فيوتسهمالكلية

تجمعموضوعاأم
أشتاته

الهدفهي@لكليةالرؤيةهذهتعدحيثكله،القر@نمن

لأجلها.التفسيرفيالموضوعي@لمنهجيقومالتيو@لغاية

@ثل@@ي@@مب



الثالثالمبحث

عيالموضوالتفسيرفيالمنهج

البحثيستوجبالتيالأسئلةأهممنالموضوعيالتفشرفيالمنهجسؤ@ل

للتفسيرمنهجتحديدعلىمقتصرةالمسألةوليست@ئلىتها،الموضوعيالتفشرفي

فلكعلىسابقةمثكلةنعترصهابلالموضوعي،
مفهومهي

"

المنهج
"

نفسه،

ثمالأيملوب؟عنيميزهالذيوماالمنهج؟فمافه.الموضوعيالتفسيرومرقع

فيسيعالجوكيفالمنهج؟يرسمكف
الدراسة؟هذه

اصطلاحالمسلمينعلماءيعرتلم
"

المنهج
"

بمعنى
"

العامةالقواعدجملة

الكفأجلمنالمصوغة
فروعمنفرعفيعليهاوالبرهنةالحقيقةعن

المعرفة
"(1)

متعدثةبمعانمستخدماكانولكنهالحديث،العصرفيإلا
أقربهي

الشم@ر@وأسلوب@والواضحالطريقبمعنىاستخدمفقداللغويمعناهإلى

المعنىمر@دفايستعملكانالديالاصط@عولكنالمتبع.المذهأوالكاتب

مصطلحهوللمنهجالحديث
"

الأصول
@

علومفياستخدممصطلحفالاصول

(1)

(2)

(3)

بلهي،ى:@@
مناحمن،لرعد@

مح
@لحث@

@3@لمطبوت،@لةو@@كولت:@لحلمي،

وتطورالمعاصرة@لعقحميةم:فلسفة@لحمدحلعالد،محمد@لج@ري،ه؟ص1،9كلا
.23ص1،9ماا،@لعرلة،@لوحدة@سكادومركزبيروت:لحلمي،الفكرا

و@ل@نهاج:وصحه@لطرلق:ومنهجو@صخ،بئنلفبئطريقيقال.نهح،منمنتق@لفهح

ما@ة@نظر8(،4أ@لمائدة:ومنهاحأأعةنشنكنمحعنا@لكغ@يرلل:وفيكالنهج.

ب.في)نهج(

الاصعهني.@ممرلمح@ير)نهج(@ما@ى:@م@
ال@م@رف،د@ر@ل@امرةصقر،@حمد@لشىتحقيئ:إعحلى@لؤتن،لكر،@لر@لات@غي،@ظر.@

ت،د.
1ص 21.
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العلوم.هذهإليهاتستندالنيالكلية(اعد)@لفىعلىللدلالةو@لتفسيركالفقهمتعددة

عرفواقدالحديثالعصرفيالتفسيرفيالباحثينبعضنجدهذاوعلى
"

@لتفسيري@لمهج
"

المفسرصاغهاالتيالظريةالافكلى)تلكبأنتمامفترعند

بنىاليالعامةالأس@ثمالتفسير،خلالمنلابرازهاتطبيقهاوالتزمتفسيرهفي

فينظرشهلها@تسعتوالتيصابقيهوأقو@لاراءبينوترجيحاتهاختيلىاتهعليها

ويل(يأا

تأمليةبطريقةقلمنمرسومايكونقدالنحو،هذاعلىمفهوماوالمنهج

فلكسابفا؟أصولهتحددلمللعقلالطبيعيالسيرفينوعايكونوفدمقصودة،

نحوعلىالمطلوبإلىتصلحتىويرتبهاافكارهينظمقدتفكيرهفيالإنسانأن

منهجفهذاقبل،منمعلومةقواعدتأملولاتحديدفيهليىتلقائيطبيعي

تأملناإفا@ماتلقائي.
العلمية،لمعارفناتحصيبافيعليهسرناالذيالمنهجفي

منوالانحراتالخطأأوجهونتبينقو@نينهلهونسنقواعدهنحددأنوحاولنا

منرسمناثموالاستقامة،الصوابأوجه
الكليةالعامةالفواعدمنطالفةكلههذا

تأمليا.عقليانهجايكونالفهجنف@بحئا،طرائقالمستقلفيلهاتخضعالتي

علىالاصلفييقومالتأمليالمنهجنمننا@نعنيغيبلا@نيجبولكن

وحديثا.قديماالنفسيريالنتجعلىكلبالذيالمنهجوهوالتلقائيالمنهج

فياشتغالنابأنالقولمنبدلاكانلهذا
أصوليالدراسةهذه

أتأيالاولى،بالدرجة@م@ل@سك@(ا@@ن@ال@
التيايعامةارقواىدبوصفمهموم

خرجوونقدها.ومناقشتهاوتصنيفها،وتحليلهاالموضوعي،التفسيرإليهايستند

للتفسيرخاصةأصولوضعأوخاص@منهجرسمالأصوليالاشنغالهذاحئزعن

ا،ط@ار@لسلام،ة@ل@اهرةالكربم،للقر@نوتمسيرهاء@لبغريحمد@بر@ميم،ترلف،(1)

@ل@امرف@لتنشر،فيوشهجه@لقاصيبكر،حمد@ساع@،@ظر@يصا:و@.28صاا،ها6

صا،1991،طالنكل،د@ر
37.

ص@للي،@بحتنامحجد@لرحص،ي،بلص(2)
5-6.
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يتم@نيمكنلافذلكالموضوعي،
العامةللقواعدالنظريةةالدرا@عبرأصلا

والاشتغالالكريم،للقرانالحقيقيةالمعال@خحلمنيتكثفولكنهللتفير،

المنهجيةالعملياتأنيفررونالمنطقعلماءنجدلهذاوتفشره.نهمهفيالطويل

مئماكلالعالميواجهحينما@،المختبر@فيإلاتتعلملاالعلميالبحثوطرق

علىالاشتغالالدراسةهذهح@زعنيخرجكمامعهاوبثتبكالبحث

أنيمكنالتيالمختلفةالتفسيريةالاتجاهات@والمذ@مب
المفسرإليهاينتمي

فهوالمنهجي،النظرعلىسابقجنبهذاأنعلىبناءوذلكالموضوعي،

غاييهالكريم،القر@نعنالمفسريحملهاالتيوالأفكارالتصوراتلئكل

علىبطبيعتهاسابقةالأفكاراوالتصوراتوهذهلفهمه؟الحقالمنهجومقاصده،

السلفيالمفسرأنأيأحيانا،عنهتنفصل@نويمكنالتفسير،فيالمنهجيالنظر
قد

المعتزلي،المفسريخهايتبعهالتيذ@تهابالدرجةالموضوعيالتفسيرمنهجيتغ

مع
إليها.يتميالتيالفكريةبالأصولالتفسيرهذايلونمنهماكلاأن

الفوليمكنهلوهيالموضوعي،التفسيرفيالنظربثيرها@خيرةمسألةبقت

المنهجملأخرى:بعبرةالتفسير؟فيخاصمنهجالموضوعيالتفشربأنحقا

تمدواصولقواعدذوهذا@لتفسيرفيالمتبعالموضوعي
نتائجإلىالوصولفي

كمئفاكوتحيثمنالتفسيري،@لعملفي@مية@فات
اللهمرادعن

@لعزيز؟كابهفي

فيجوهرلاتؤلرلاوالتصنيف@لجمعفيوطرلقةأسلحبايكونيعدو@نلا@ن@أم

لاالتاليوالمعطى@لتفشري،
منهجيا؟أصرليا@وبهللاشغالمبرر

منيفهموالمحديئاالموضوعيالتفسيرفيالمصنفينمنكثيرالنشكلا

التفشري،التصنيففيمعينوأسلوبخاصةطريقةإلا@نهالموضوعيالتفسير

المعتاثةبالطرلقةتفسيرهاثمالقضية،مثتركةالاياتجمععلىأساسايقوم

المضمونإلىالخلىجيالهيكلحدوديتجاصز@ثرهلاشكليعمللنهأيالمعهوثة،

.23صلعلوم،@فلسفة@ل@مدحلعابد،محمدلجلري،ا(1)
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@يىمنخالة@لموضوعيةتفميرهمجاعتهذاوعلى@لمفسيرية،للعملية@لفعلي
@لكريمالقرتنفهمفي@ر@ضافةعمق

باتجرأصلا،تفميرالي@الموضوعيالتفسيربأنلذلكالقوليمكننهل

@نفكاكه
التحليليالتفسيرعنيخلفخاصوجهمنالتفسيريةالغايةتحقيقعن

@لتف@بأنمشقا@لحكميمكن
وقواعدمنهجيةرؤيةإلىيستدير@لموضوعي

تفسيرا@كلتبلىهبالفعليستحق@و@نه@لقر@ني،الضمر@د@ثو@كفي@ئر@ذ@عامة

ماهذاإذ@نأصلا.
لقو@كلد@لعلميةاجعةالنقديةالدراسةمنهلسحقق@نينبغي

المنطقيالاتساقفيونظرالقواعده،واختبلىامفاهيمهفيتدقيقاهذا@لتفسير،

منهج.وقواعدمفهوماالموضوعيالتفشرلصنظومةوالخارجيالداخليوالعلمي

به.والقباملإنجازهأساساالدراسةهذهتسعىماوهو

يمثل!مح@@ل@

رنير@بقد@ل@وضوع@أ)@تبم@لموضوعاتنبعضالى@نناالاتلىةال@يدمنولمله(1)

@ن
@

نسيتهيمكنناملوعفولكنهانمسبربةولاتاوبلية@قر@لشت@لموضيمكيةا@لفرا@

ييمهسا@لاربي@للفيلرلعناعر@ل@تصنيفعلىتنطويوعايتهتجصيد،د@ر@بالجي

لححك@دك@م@نحو@لتجن@@لسعيفيرنجةفرلد،ويخاليصهد@ثواكيديالانحم@لى

لحث@ثي(كنظاملللو@حةو@مجسوعة3رنيتجلى@نا@يجنى@لني

ضهل،ثفى:@ل@وضوعي،@لنج3،لبهد@لكرحسن@نظر:ضوصيةفيتق

1 9 ص9،6
54.





الاولالباب

للقرأقالموضوععالتفسير

ومنهجاونشأةمفهوما





الاولالفصل

والتوصيفالتعريف

عليهسيبنىالذيوالاسلسالمقدمةبمئابةيعدالذيالفصلهذايهدف

التفسيرمفهومتحديد@ولهما@ثنين:إلى@هرينلهالتاليةالفصولفيالنقاس

والتمييزبمفهومه،يحيطالذيوالاضطراباللبسزالةدللقر@ن،الموضوعي

للتفسيرالعلميالتوصيفوثانيهماالاخرى،وأصاليبهالتفسيرمناهجوبينبينه

هذاعليهايقومالتيوالأسسالأصولتحديدخلالمنللقر@نالموضوعي

ونقييمها.التفسير

حل@يمثي@@ث@يم



الأولالمبحث

للقرأ@الموضوعيالتفسيرمفهمم

التفسيرمنالمر@دبتوضيحاشتغلواالذينوالباحثينالعلماءعبلىاتتفاوتت

فيطريقتيننلحظ@نويمكنالأخه@،)بالمعنى@لكصلمللقر@نالموضوعي

وطريقةالمنهججهةمنالموضوعيالتفسيرتعرلفعلىإحد@مماركزتالتعرلف،

وقدالموضوعي.التفسيرمفهومبيانإلىالاخرىالطريقةالتفتتبينصاالبحث،

تحديدفياضطرابإلىأدىممامختلفةجهاتمنغموضالتعريفاتههذلف

الملحوظالخلللنايفسرماوهذادارسيه،منكثيرلدىالموضوعيالتفسيرمفهوم

تجاوزعنالمفسرينمنفيوعجزالحديئة،الموضوعيةالتفمميرمنكثيرفي

والأسلوب.الشكلفيإلاالتحليلي،التفسيرحدود

0 المنهج:باعتبارالتعريف1

بموضوعالمتعلقةالقرانيةالاياتاستقراءيعد
ما

عنصراتفسيرهاثم

دارتقدكثرةتعرلفاتأننجدلهذاالموضوعي،التفسيرمنهجفيجوهريا

بالمفهوم،تعرلفاوليستللمنهجاتتحدي@فكانتالمنهجية،النقطةمذهحول

ومن
التعلىدف:هذه

-

بأنه:الموضوعيللتفسيرالجبريالمتعالعبدتعريف
@

ا@ن
الاياتتجمع

العبرةمنهاوتؤخذشتى،سورفيكفتولوالواحد،الموضوعفيالتي
@"

كساالضالون@لجري،عد@لتحالي،(1)
3صرر

وبة،مكتة@لقامرف@لكريم،@ن

،2@1 9 2ص8،4 86.



كما)@لضا@ونكابتفيجرىالمفهومهذاوعلى
القر@ن(صورهم

-

النيل:أبوالسلامعبدمحمدعندوهو
@

المواضيعمنموضوعأتختلىا@ن
نحوعلىبثأنه@ردتالتيوالسورالآياتفتجمعالكريمالقرتنيتناولهاالتي

@اأجزا@يضم
صورةبذلكفتكتملببعض،بعضهاويربطمتفرقها،ويجمع

بعضا@بعضهيفسرالقر@نإنإذالموضوع،
ا

-

مالموضوعنتعرضدفهو@نله:الدرثيرتعريفمنهويقرب
نستعرضثم

مامعظمأوكل
ثواسةالموضوعبدراسةنفومثمالكريم،القرتنآيمنفيهصرد

محتمعة،الاياتهذهضو.فيجو@نبهكلمنتحليلية
الضوصبينالمفرنةمع

فهالاسلامموقففنتبينالموضوعهذاعنواضحبتصورالنهايةفينخرجحتى

فيهالقرتنبنورمتنيرين
ا@

-

الألمعي:عو@ضعندوهو
"

المتعلقةانفيالمتفرقةالاياتجمع

القرانيةالمقاصدحسبوتفسيرهاحكمأ،لفظأ@والواحدبالموضوع
"

التعلىلفهذهتعتورالتيبالصنمكلةالدارسينبعضوعيمنالرغموعلى

وكأنالمفهوم،بيان@ونوتفصيلهالمنهجتحديىعلىالتركيزوهيالإجر@لية،

فقطالمفصود
القرتنلآباتجمعكلولي@ودراسنها-الآباتجمععمليةهو

إلاحدةعلىبدراستهاقامقدالباحثكان@إنلها،موضوعيأتفسيرأيعني

(1)

2)

(3)

(5)

صجمحصليمكى@نساكلوكار
@ي@

لاعمةعر@رشاثاتمجردهوالموصرعيير

مصبطفأحكمت@مد@ر

@لقامرةض@كي،الفر@د@لك@بم:فيثو@مكعد@للام،محمد@بر@ليل،

.22صا،لما7@2،الاسلاي،@ر@لفكر@

القاهرتالكرلم،القر@دفي@لتوجدلايت@لتفسير@لموضرعيالعزلز،عد@لدردير،بن

1@،@لقر@مكتبة 9 عا.9،0

ة@لرلامى@لك@يم،@للقر@ضوعيفيثواتع@لض،بنر@مر@لألمعي،

7ص@1ها5زلمحق،لفر@مطبع

صصوعي،دي@لبحتسهحيةمحمد،خليلزيادنمين،@لد
ا.ه
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منغيرهم،علىأخذوهمانفمىفيلهترلفهمفيوقعواأنهم
مامئلا-ذلك-

بأنهالموضوعيللتفسيرتعريفمنالخفبيحسينعليحكمتإليه@نتهى
"

موضوعفيالقرتنيةالاياتمنمجموعة@أحو@صرفة
حسبعلىمرتبةمحدد

ليسيرتعالىاللهمرادعلىدلالتهاحيتمنأخرىتارةمرتبةوغيرتلىة،النزول

فاصل،بينهايفصللامتجانسةتركيبيةوهيئةواحدكيانفيالمتلقيإلىفهمه

موضرعمنالآياتفيماموضوعهيكونمستقلسحثفينلكفيصب
اا

لاو

خصائصافتقاثهإلىإضافةالسابقة،الاجرائيةالتعاربفمنبكئيرشبههيخفى

والاختصار.والدقةوالبيانالوضوحوهيالأساسيةالترل@

خلطفي@لتعريفاتهذهمعظموقعتلقد
الموضوعي،@لتفسيرماهيةتحدي@بين

المنهجتحديدإلىمالقدمعظمهافوجدناطريقته،وتيانمنهجهثرحوبين

@نهلمنغيرهعنللقر@نالموضوعيللتفسيرالمئزةالماميةتوضيحدونوالطريقة
منالمقصودأنملاحظةمنولابدالتفسير.

تحديدإلىالوصموللي@التحليلهذا

بأجزاءو@فتعريفإلىالوصولبلللقر@ن،الموضوعيللتفسيرثقيقمنطقي

التفسيرية.الطردقةلهذهالجوهريةالماهية

المفهوث.باعتبارالتعريفب.

تحديدعلىتركزالتيفهيالموضوعيالتفسيرتعريففيالئايةالطرلقة@ما

مبدأعلىالتأكيدخلالمنالاخرىالتفسيرطرقعنلهاالماثزةالتفسيرهذاماهية

بقيدالتفسيرهذاتحددالتيالجوهريةالعناصرويروغايته،ومحلهالتفسير

مثلا:الطريقةهذهاعتمدتالتيالتعرلفاتومنالموضوعي،

@لتفسيرتعريفهمنالرحيمعبدالجليلعبدعنالدغاميننقلهما

أح@د،رحمني،عن:نقلا(1)
1،9لمهطا،وبة،مكة@لقامرفمصا@ر@لكسير@لوضحكي،

.54ص
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بأنت
ا@

@لمو@ضبعخحلمنمر@د@لتهعنسببلأللكشف@لمفسرينخذه@لذي@لمنهج
لوجو.ونجلية@لقرثن،لهدايةتوضبحابعالجها،و@لقضايا@لتييطرحها

)عجلى"
"

هو:آخرتعريفالهكما@ورد
ا@

الظاهرةالموضوعكمنيتخذالذيالعلم

أساسا
متخذالها،معالجتهافيوأسلوبهالقر@نمنهجعنالكشففي

القواعدمن

شأنهوجحطالكتبمديإلىللوصولسلماالتفسيرفيالمرعيةوالئ@روط
ا@

منالمرادأنفحسبالدغامينعلىالرحيمعبدعبارةالتبستوقد

إنوهذاالمدركة،غيرأوالباطةالموضوعاتيقابلماهوالظاهرةالموضوعات

دخلولمهذينالموضوعاتنوعيبينالفرقماإذومئكل،غريبفهوصخ

الباطن!ثونالموضوعيالتفسيرفيمنهاالظاهر

الترلمين.هذينمنو@حدكللنا@نيظهر@لتعرلفينعارةفي@يدقيقولكن

عنيعبرنهمافالاولالاخرى.عنتختلفالموضوعيللتفسيررئىلةعنيجر

إلىالرجوعهوالموضوعيالمسيرفيالموضوعاختيلىمبدأأنيرىمنموقف

فها.اللهمرادعنوالكشفعالجهاالنيالقضايافيوالنظرنفسهالقرتن

الواتعهوالموضوعاختيارمبدأيرونالذينقولفهوالثفيالتعريفاما

فالمقصودبثأنه.@رشادههد@يتهلاستنباطالقرتنفي@لنظربهيلحقونثموثؤونه،

من

ا@

الظاهرةالموضوعات
"

التيالراقعيةالفضاياهوإنماالرحيمعبدترلففي

ثأنها.فيهينظرثمالقر@نيالنصخلىج@بتداءتقع

بأنتعرفهإذمسلم،مصطفى@لمفهومبيانعوا@لذينومن
"

@

لرأ.ةخحل@نية.@لمقا@دا-حسب@لقضايا
1 1

معترلفهولكن
ذلك

.13عىعد@لريم،عد@لجيحعننقلا@لبحث،شهجةمحمد،خليلادزغاين،@ل@(1)

1ص@بحث،منهجيةمحمد،خليلزياد@لدغمين،(2) 3

.16صعي،فولمرلتفسير@@بثمصطفى،مسلم،(3)
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فيمعروت@هماصدقا@نية؟المقاصدفماوغموض،غر@بةمنيخلولا

1علىسبقالقرتنعلو
0

0

1
0

يقومومستندامعيارا-01

@كأ@@
1)

بأنه:رحمانيأحمدعرفهوقد
"

منهج
يوطفالقر@نتفسيرفيمستحدث

@وحولهبتصورللخروجمنهسورةأوكلهالقر@نخلالمنالموضوعأغوارلسبر

فبهنظرلة
ا@

فيدفاندةماأدريولا
"

المستحدث
@@

التفسيرمفهومتحديدفي

غيرقيد@نه@يالصفة!هذهعنهوتزولحينبعدسيتقادمالذيالموضوعي

والتفسير@لموضوعيالقر@نفيالموضوعتفسيردمج@نلملازم.ولاجوهري

لاواحدتعريففيللسورة
الترلفحسبيستلزمإذالنحو،هذاعلىيستقيم

ماسورةفيما@ردموضوعتناولهوللسورةالموضوعيالتفسيريكون@ن@لسبف

عنفضلابذلك،قائلولافقط،خلالهامنوتفسيره
@نه

@لتيالتجزيئيةفييوقع
لنلافبها.الموضوعيالتفسيرجاء

عنو@ن:تحتمندرجاللقرانالتفسير@لموضوعيجعلمنالباحثينومن

وهيالقرتن(فيالموضوعية)الوحدة
"

فيالقرتنلهاعرضالتي@لقضاياعن@لبحث

نبحثه،@لذيالعامبالمرضوعتتعلقخاصةمعانيمنفيهاماليظهرالمختلفة،سوره

للقرتنااالموضوعيةالوحدةوهوالهدفلنحقق

فيوسلحظ
@ئباتهيالموضوعيالتفسيرغايةجعلقد@نهالتعرلفهذا

ا@

معللمنهج،عنو@نانفسهاالغايةجعللقدبل@لموضوعةالوحدة
منبينهماما

القر@نبوحدةالقولعلىيقومالموضوعيالتفسير@نمنالرغمعلىإذفارق.

تبله.ويىوبواسطهال@وضرعي@لتفسيرمعوتكفتعرت@نما@نيةي((1)

.55ص1،9لماط،طومبه،نججة@لقاهرةلضي،الر@لممتر@@@حمد،رحمالب،(2)

السلام،ار@@لقاهرة@لقر@نية،للسورةلصوعة@حدةمرزي،رفعتعبد@ل@طلب،(3)
1ط 9 8 6 ك@.ص1،،
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اللهمرادعلىدلالهفي
الوحدةهذهئتالمسيرهذاحصيلةكما@نوجل،عز

عنهولىالموضوعيالتفسيرإلا@نالمطافكليةفي

ا@

الموضوعيةالوحدة

للقر@ن
"

العلاقة.غئيئالمرسلالمجوبابمنإلاعليهإطلاقهايصحولا

الموضوعيالتفسيرمفهومتحديدإلىتوجهتالتيالتعريفاتفحتىإفن

فيوالخللالغموضمنكئيراعتر@مالقدبلواحد،مفهومعلىتتفقلمللقر@ن

ا.لف-.وجدت.-ماأقر@ولعلالمفهومي،التحديدعملية

النحوالتالي:عدىصياعةإعاثةويمكنعدا@ح@لضا@ن
@لثرية(.@لطاقةلحس@آنةقضةو..ا@د@لثه.@لكشف

ثم رئيسيين:*عنصردنعلىإفنللقر@نالموضوعيالتفسيرمفهوميقوم

قالكليالنظرفلكهوالموضوعيالتفسيريميزفالذي)الكلية(الأول:
منالمتحضلةالكليةالرؤيةإلىومفرداتهموضوعهلجزئياتلمتجا@ز

مذه

المحلفيالموضوعيالمفسريعنى@لذيينلضوع،@و@)القضية(

التراكيب@رالالفا@@ما@لقرتنية،الاياتعنالمنبثقةوالأفكلرهو@لمعانيالأول

يربماإلاتعنيهفلا@للفظية
فييدخللاكماالكلي،@لفهمنلكإلىومرثدةد@ثة

القر@ننهجعنبكلياتللخروجتسعى@لتيالدراساتاقفشر@لموضوعيمجال

لاإذ@و@لقصة..@ر@لتمئيلالنهيالامر@وكخطاب@لمختلفة،خطابهلنحفي

فيالكلي@لنظرتوجه
النصينيرهاالنيالقضاياالافكر@رإلىالدراسدتهذه

عنالتعبيرفيمنهجهيتوجهبلنفسه،
لااخرأمروهذاوصياغتها،القضاياهذه

الموضوعي.التفسيرمجاليدخل

منويخرج
الكشفالتعريفهذا

تيةخرومنمعينشأنفياللهمرادعن

اللهمراديكونلاقدابةفيالمرادلانواحدة،
من

عموما،القضبة@والمسألة

2ةأ@لبنىقرء،ئبئةبانفسهقيتربقاي@تفمطئفتتعالى:أفقوله تكفيلا(28

اللهمرادبيانفي
من

طلاق،ب@اش@)مرادالتعريففيفقولنامطلقا.المطلقةعدة



عمابحئاكلهالقرتنفيواستكمالهالنظرشموليقتضيطلاقب@قرانية()قضيةو

اللهمراديكملأنيمكن
من

القضية.هذه

للقر@نالموضوعيالمسيرلنعلىللتأكيدمفح@شالبثرية()الطاقةقدو@ما

-

لأحديحقفلايصيب.وقديخطحقدبشريااجتهالاإلالي@الأمر-نهايةفي

منومقصودهمرادهحقاهواللهكلاممنفهمهماأنيدعيأن
ماهوبلكحمه،

يخالفه.وقداللهمراديطبقتدالفهموهذابه،والاحاطةفهمهمناجتهاثهمكنه

أسرارمنمزيدكثفعلىالمفسريساعدللقر@نالموضوعيالتفسيركانلاذا

لاهذانف@وهداياته،وحكمهالقرتن
يعني

اللهمرادفيالقولحسممنيمكنهأنه

تفسبره.فيالفصلبالقولالإتيانأوكتابه،من

حهلأ@ثي@كل@ي
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الثانيالمبحث

التفسيرومناهجالموضوعيالتفسير

وفروعالبحثمناهجفيالحديثالعصرشهدهالذيوالتنوعالاتسحمع

واختلافهاتنوعهاعلىالإملاميةالعلومحقلفيظهرتالتأليفوأساليبالعلوم

المميرعلميكنولمعرضها،@والعلومهذهدرسفيجديدةوطرقمناهج

التصنيففيوأصاليبجديدةالتفشرمن@نواعافيهوجدنافقدذلك،منبمسحسنى

مشحدثة،
المبسطة،النربوية@و@لتفميرالعلميبالنفسبريسمىأصبحمافلكمن

الكريم.للقرتنوضعت@ييوالفهرسة@لتصنيفلنح@مخنلفإلىإضافة

صفةنسبةوفيالتفسير،مناهجتفريعفيالمعاصرونالمصنفونتوععوقد

شروطمنتطكلاقدالتيالنفسيريةالأساليبنوالطرقمنلكنيرالمنهج

المعرنجة.إضاقهاأوالعلمبةخصوصبهالعدميذكر،شبئاوخصانصهالمنهج

فهي
التشيطإطلىفيمجملهافيتدخلأسلوبيةتنويعاتصوىتكونلاقد

علىوحئهمالقر@ن،فهمعلىالعاتةلمساعدةالمفسرينمنكثيرإليهلجأالذي

الكفاعةوافتقادالاسلاميةالمعرفةوغيابالعلميالتدهورظلفيبهالتعلق

جهلتهم.عنفضلاالزمانمتعلميمنواسعةشريحةلدىالعلية

صفةعليهتنطبقللتفسير@ن@لمنيأتيفيماسنذكرهماكلفليسلهذا

لدىشحماعلىجرياذكرناهاولكنناللكلمة،الدقيقبالمعنىالمسيريالمنهج

وللتفريقيعد،لاومامنهجامنهايعدماتحديدلغرضهذا@لفن؟فيالمصنفين

المنهججهة@يضا:@لجهتينهاتينمنالتفسير@لموضوعيينوبينهاوالتمييز

لمفهوم.او



الموضيكي:لتفسير@االتحليليالتفسيرأولأ:

التحليليالتفسيريعزف
(1)

كلامهمنوجلعزاللهمرادعنيكفمابأنه

بحسب
الفرقويتجلى@لتوقيفي.@ياتهوتسلسلالقر@نترتيبحسبالبثريةالطاقة

فيللقرآنالموضوعيالتفسيروبينبينه
نقاط:عدة

المصيليةالمعانيعنالكشفإلىالمفسريقصدالتحليليالتفسيرفيا.

منوذلكالسورة،منمحلهافيلهايعرضالتيوالاياتوالتراكيبللالفاظ

إلىالالتفاتثونالسورةمنسياقهافيجاع@كماالسورةاياتفهمأجل

معتتقاطعالتيالايات
فهمهيخدمالذيبالقدرإلاالمعنىحيثمنيفسرهما

الآيات.لهذهلواكهل@

والسور،للآياتالوقيفيبالترتبالمفسريلتزمالتحليليالتفسيرفي.2

أماالمصحف،فيهوكما
الترتيب،بذلكيلتزمفلاالموضوعيالتفسيرفي

تغاضيناإفاهذاالفكرية،وبنيتهالموضوعطبيعةتفرضهاخرترتيبيلتزملالفما

الموفوع@ياتترتيبضرصرةمنالموضوعيالتفشرفيالبعضشرطهعما

سورهامنانتزاعهابعدنزولهاحسب

عدةالمفسريحالجتدالتحليليالتفسيرفي.3
بحسبمواضيع

فييردما

لابينماي@ناولها،التيوالسورالايك
يخدمبماإلاالموضوعيالمفسريفى

(3)

عه.موضو

@صطلاح@رى@نكتدلن@لتجرلي.و@لف@و@لكير@لترتي،@يضا@لخشر@ل@يدي،عليهطلقو
@ا

@ر@لتجفلي
ا@

@لق@@ل@فهوم@ل@أقر@مو
ى

تحيليكلا@لفسيمن@نفلثد،
ما،بوجه

كون@مالالتمشر،يايعرض@لتى@لنصوصتحليلعلىيقرمضرعي

يخروصصكوهنا@لفر@لخاص،مفهوملير@ىلات@يخيتنيئي@رفهناتقليليا@لفشر@لت@تيي

ى@كذلكوقد@صبحزس،بحدتجعااتقيدعوعيسيصبحيؤمميز،ولالازم
ما.حد

11،طنمتر،لدونضوعي،@لتثير@فياي@لد@لحي،عد@ساوي،@ 9 7،6
.52ص

نفسه،الحصدر
ص
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التفسيرفيالمفسر@نهذينالتفسيرنوعيبينفرقاالبعضفكرهومما.4

ومنهجهتفقبماوالتحليل،بالرحالقرتنيةوالآباتللألفاظيتعرضالتحيلي

@ماالخاصة،وئقافتهالتفسيري
ماإلاذلكمنيئرحفلاالموضوعي@لتفسيرفي

لهويكمئمفلغرضه،للوصوليحتاجه
يحاولحيثموضوعهكو@مضعن

بينالجمعالمفسر@لموضوعي
ليستخرجبينهاو@لتشقالتفصيلية،@لمدلولاتهذه

الأمر،حقيقةفيظاهريوهذا@لفرقتكاملةواقعيةقرتنيةنظرلةمجموعهامن

بثرحالموضوعيإطار@لتفسيرفيمطالايكنلملندالموضوعيالمفسر@نفلك

لهتعرضالتيوالتراكبالالفاظكلوتفصيل
إلا@نهيحصرها،التيالاياتفي

@لتفسيرفيالثروعقبللهاالتفصيليةبالمدلولاتودر@يةإحاطةعلىيكون@نينبغي

عي.ضولموا

فيينظرالتحليليالتفسيرفيالمفسرأنأيضاالبعضأضافهومماه.

منهيبدأو@ياته،وسررهالقر@ن

منالموضوعيالمفسريبدأبينماإليه،وينتهي

مختلفعلىعصرهفيوالانانيةالأمةحاجاتويدركفيه،يعيشالذيالواقع

يعيوبعدماسلوكية..فكريةجوانبها،
ننجصهاويحسنالواقعبةالحاجاتهذه

فيرأيهويعرتفهويتعلممعهليتفاعلالقر@نإلىيتوجه
الحاجاتهذه

هذاولكنالقرتنوبينأمتهتعيشهالذيالواقعبينالربطدالمفهووالقضايا،

للنظر@رعايةاهتمامذاالتحليليالمفسريكونفقدلازم،ولادقيقيخرالتوصيف

ومثمكلاتالواقعقضايامنبهايتصلفيمانظروإلاايةيغادرلاالواقع،في

مكانامنهوالت@يخالواقع@تخذتحليليتفيرعلىمئالو@رضحالمجتمع،

المنار.تفسيرهوجوهريا

صنفمه،(1)
52.

.43ص@لتمير@لحوضوعي،عد@لقع،صحح@لخالدي،(2)

.42ص@لمصلو@لبق،(3)
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الإجمالي:@التفسيرالمضوعيالتفسيرثانيا:

0 قاعدأالقر@نيةالاياتإلىيعمدكاناندالاجمالي،التفسيرصاحبإن1

مامتتبعاجملهامعنيإلى
معان،منالجملإليهتهدتومامفاصدمنإلبهترمي

منإطارفيذلككلبوضعالمعاني،لهذهوموضحأالمقاصدلهذهبينأ

نهف@ألفاظه؟منيصوغهاالتيالعبارات
ترتيبمخالفبغيرهذاتحقيئفييسير

الحالخلاتعلىالمصحف،
الموضوعيالتفسيرمع

خدمةإلىالباحثيهحطالموضوعياقفشرفي.2
ويظلواحد،موضوع

تمئمإطاره،فيبالعملميزمأ
إبرازمنتمكنهوموضوعيةمنهجيةفيبحئهله

أمانواحيه،كل
واحد،موضوعإلىيهمفلاالمفسرنف@الإجماليالتفسيرفي

دونمواضيعمنالمصحفيبترنيبهاالاياتإليهلئرماكلتفسيرهفيبتناولبل

فيالوارثةالآياتهذهيربطأن
إلاالموضوع،نفمىفيبأخرىالموضوعهذا

الجمهوريشسيغهاإجماليةبطريقةفلككانإفا

المقالن:لتفسير@الموضوعيالتفسيرتالثا:

التفسيريمفبينماواحد،موضوعدراسةإلىالموضوعيالتفسيريهدف

يعمدإذالمفسرين،منجمعكتبهماوفقعلىالقرانيةالاياتبيانإلىالمقارن

سلفاالمفسرينآراءويستطلعواحد،مكانفيالايئمنجملةإلىفيهالمفسر

كلسلكهفيماالمتنوعةوالمشاربالمختلفةالاتجاهاتبينيوازنخلفأ،@ر

ليوما@قهجهتفسيرهفيمنهم
السموية،@لكببينللمفارنةينعوفدمسلكه

3،صالمرضوعي،@يصيرفيية@لد@عد@لح@،ميي،(1)

صلمه،@لسصدر(2)
53.

ج@ال،أحمد@لعمري،4؟5ص@لتمسير@ل@رصوعي،في@لبد@يةالحي،عدالفرم@ي،(3)

أحمد@لكومي.عنوكلاسا4،4ص@ني،للقصصلح@ي@يمير@ليلو@صك



هذينلأحدإذنصلةفلاالسنةفيوما@ردالقر@نفيما@ردبين@ر

المنهجين

قدالا..
ة.

التفسيرمنالثلاثةالطرقهذهحنا.

تحتالمقانحما،ا-،1
0

1 0

احد
ا/

@لتفسبر@لمو.
"

أي
ممبعأالقر@نمنواحدا..فيهيرالذىالتفميرالنمط.ذلك

وقدالمحمود،أىاأوبالما"قدناللونومذاسورها،فىالآياتترنيب

إذا@تبعمقلىنأيكونوقدالاختصار،عندإجمالياأوالتفصيلعندتحليليأيكون

الموازنةمنهجالمفسر

التجزيئي()@لتفميرعنو@نعلى@ختلافهاالأن@@لهذهنصطلحئنيمكنكما

)الوحيدي(صفةإطلاقمقابىفي
(3)

الاحو@لكلوفيالتفير@لموضوعي.على

للئانىغناءولامتكامحن،@لتوحيدي(والموضوعي/@لتجزيئي،)@لموضعي/فهما

الأودعن

إوالموضوعي:التحليليلتفسير@الموضييمالتفسير@@بعأ:

@لموضرعيالتحليلي@نالقوليمكن
()

منهجينتلاحمنتيجةهو

الموضوعيوالتفشرالمعروفالتحيليالتفسيرهماتفسيريين
ا@

فالتفسيرا":@لمحدث

و@لسورالآياتتفسيرلغفيالتقليدية@لتفسيرطريقةيلتزم@لموضوعيالتحليلي

كما@نهمعه،تمراليالآياتكلتفسيريلتزملماندالمصحف،فيترتيبهاحسب

ص@لقر@ني،للقصصضرعيفيدر@سدجمال،@ح@د@لعري،(1)
.4ه

4ص@لتمسير@لوضوعي،عد@لفتح،صححالخالدي،(2) 0-4 1

يريوحدأنهباعتار(3)
لفرو@حدنظريمريعمنلانهابينوبرحدالآبات،مذه

3صعي،ضولرلتفسير@@صمد،ر،لصد@ 1

.45-44@لمصلونضما(4)

ضحكي.@يضا@لتمير@لتقيديعليهويطلق)م@



@ماميقفولكنهالأمر،@ولمنإليهايعمدمحددةبمواضيعالكاملالالزاميلتزملم

@لقر@نباياتمستجناتفسيرهافيفيتوسعضر@رلةير@مامواضغتثيرالتيالايك

ترتيبيوالموضوعي،منهالترتيبي@يفسيرلمنهجيجامعتفسيرفهوىالأض

وهوفآية@يةحتى@خره@لثريفالمصحف@ولمنتنفيذهفييسير@لمفسر@نبلحاظ

المواضيعفرزإلىيحفحيثمنهالمفسرينثدهالذيالهدتباعتبلىموضوعي

الآيةإلىمفتيح@رمداخلتنكلالتي

التفسيري:والمقالالموضوعيالتفسيرخامسا:

والآراء@@لنظر@لكلاقفسير@تسعتفيجديدةطريقة@لتفسيريالمقاليعد

فيبهاالاستشهاد@ر@لقرتنيةالاياتتفسيرفي@و@لفجةالاضجةوالمحاولات

موضوع
ولامستوى@لمقالعندبهيقفولكنه@لتفشر،مننوعأعليهايخلعبماما

لاالأمر@نناوحقيقةالموضوعيكالمنهج@خرمنهجيمستوىإلىبهينتقل

مواصفاتيحمللاإذليفشر،مستقلجديدمنهج@لتفسيري@لمقالبأنالقولنستطيع

علىوتركيزهاختصارهإلاعى@لتفسير@لتقليديلهميزفلاشروطه،ولاالنهج

القر@نيقعإذالتفسير،إلىغالباينتسبلاأنهإلىإضافةصغيرة،واحدةنقطة

لهبالشبة
منه.ابتدائهلاالمذهبأوالرأيوتأييدالاستنباط،لاالاستئهادموقع

الكليالتفسير)أوالارتباطيلتفسير@الموضوعيالتفسيرسادسا:

الشمولي(:

فيمتصاعدةمتعددةأشكالاالتفسيريللبحت@نشير@زيمكارمناصريرى

4صايبد!،جامك@@)بر@يم،محمدنريف،(1) 36.

قر@نية،محلىفلد@ئرةرويةحروعلرفنحني:@لرسدعد@لرسول،مهدي@لبنا،(2)

71،عددبسحية،فصايا 9 3-3ماص9،9 6 6

4صالتب@!،@يجاهكإبر@يم،محدشرلص،(3) 66.



فالتفسيرالموضوعيفالتفشرالترتييفالتفسير@ن@مفرد@تفسيرمنبدط@لتطور

يعمدإذالموضوعي.التفسيرعلىمتقدمةمرحلةير@هالذي)الحلقي(الارتباطي

بناءفييوظفهائمالموضوعيالتفسيرفيإليهاوصلالتيالنتائجإلىالمفسرفيه

التفسير.أظكالمنالجديدالثمكل

التيالعلاقةفيتأمليةقراعةنجازب@يثرعهنا@نالمفسروظيفةوتكون

الوجودمواضيعوبينبينهاالعلاقةتأملثمالقر@نيةوالقضاياالمواضيعبينتصل

كتبيبينتصلوالتيأ@لاالقائمةالنسيجوحدةأساسعلىالعالموقضايا

نوعالتفسيريالثكلهذاأسلمىعلىيدرسأنيمكنفمثلاوالتنزيل..الوجود

القائمةالارتباطيةالعلاقة
والجهادوالتقوىالايمانبين

جثالئ@موليأوالكليالتفسيرمواخرمشؤىالمستوىهذابعديرىثم

ومفاهيهومعانيهمفرداتهبكاملالقر@نيالمحتوىوصلبمهمةالمفسرينهض

يبادرالمفسر@نعلىالكليالشموليالتفسيريفرضإذالوجود..بعالموقضاياه

مفسراأحدمماليكونوالتدوينالتكوينكتبيتصلالتيالر@بطةاكتشافإلى

والعكىالقرانخلالمنالوجودمواضيعالمفسريقرأإذللاخر،

@لموضرعيين@لمفسرينمنكثيراالأولى@نجهتين:مننظريخهمذا@لتمييزولكن

الموضرعي.@لتفسيرفيأساشاعنصرا@بتداء@و@نته@ءالو@قعفيعذوا@لنظر

يعدوقضاياهاقعبالي@لمحتوى@لقرتنيوصلعلى@لملبأن@لقرل@ن@لثانيف

كشفاباعتوهمفهومه،عنبالتفسييخروج@لتفسير@ن@لمننوعا
دثهمر@د@عن

من

بنكر@ن.لاو@ممةالعملهذالزومكانلندكلامه،

عددقفايا@سجة،شير@زي،مكارمناصركد@لتفسيري@لبحثلشكالخالد،تريخق،(1)

7 ، 1 9 ص9،9
0 34.

4ص@ل@صلونفسص(2) 05.



نةبالقر2القرأن@تفسيرالموضييمالتفسيرسابعا:

والتفسيربالفر@نالقر@نتفسيرببنالموضوعيالتفشردارسيمنكنيربخلط

أساسيامنهجابالقرانالقر@نتفسيراعتمدتالتفلسير@لتيينسبونحيثالموضوعي

تفصيلمزيدإلىيحتجالذيالامرالموضوعي،التفسيرإلىفرعياحتىأولها

وتد

الترتييالتحليليالتفسيرمننوعاأووسيلةبالقرانالقر@نتفسير

معيسيرالمنهجهذاإطلىفيوالمفر
يؤمنبماتدريجااياتهويفسرالمصحف،

الظهورمنللتفسيرروسائلأدواتمنبه
(1)

بلحاظ@والأحاديث،منالمأثورأو

معتثنركالتيالايات
ضو@ايلقيالذيبالقدرمفهوم،أومصطلحفيالايةتلك

معتفسيرهايرادالتيالقرتنيةالقطعةلعلى
فيهوقعتالذيالسياقأخذ

الحالاتتلككلفيالاعتبلىبعين

هيإذنبالقرانالقر@نلتفسيرالاصليةفالغاية
اللفظيلعنالكشف

هنافالهدفالتفسير،محلالايةتحملهالذي
هو

مدف
جزئي

عندمائمايق@لانه

فهمحدود
نلكأوالجزءهذا

أن@ماغالبافلكيتجيزولاالقرانيالنصمن

بينهامقلىناجامعا@ياتهالقرآنفيواحدموضوعلدراسةنفسهالمفسريكرس

مافذلككلينظرينسقأوبنظريةالخروجبغيةشموليبلحاظإليهاناظرا

الموضوعي.التفسيريسمى

أصيلاوليدايكونأنيعدولاهذا-انفصالهبرغمالموضوعي-والتفسير

مرجوحا.احت@الاغيرهيحنملمعىعلى@للفن@دلالةبانت@لفق@أعولفيربعرف(1)

@لهيف@لامدي،@مر:
بي،بيرولتالأحكم،أصرلفيالاحكميئ،

11،ط 9 8،45 8 /3.

دباقر@ل@(2)
صسد،ر،

.16صضوعي،

علاا.نفسص@لمصدر(3)



نئأبالقر@ن:القر@نلتفشر
سماتذاأصبحثمألو@نه،منلوناوبدأأحضانهفي

بالقر@نالقرانتفسيرباشقروشبيهوهذاواتساعهنموهبعدمستقلةمتميزة

إذقديما.المفسربهايشعينكانالتيالكثيرةالتفسيرأدواتمنوأ@اةكوسيلة

مئلالمحدثينالمفسرينبعضاعتمدهاالتفسيرفيبرأسامنفرمةطريقةأصبح

فيالخطيبالكرلمعبد
ا@

للقرانالقرانيالتفسير
ا@

فيالشنقيطيمحمدوكذلك
@ا

هذهبأنحال،بأيالقول،يمكنولابالقر@نالقرتنضعافيالبيانأضواء

الموضوعي.التفسيرنسقفيتندرجالتفسيرلةالأعمال

يخرجلاالموضوعيبالتفسيرالمهتمبأنالقولإلىيذهبالبعضولكن

دائمامنشغلبنهحيثبالقرتن،القر@نتفسيرد@لرةعنأخرىأوبصورةعملهفي

وستعينبغيرهمنهاكلايقرنفروع..إلىوفروعوحداتإلىوحداتبضم

يريدهاالتيالثاملةالصورةإلىالنهايةفييصلكيبعض،فهمعلىببعضها

خيطبالقر@نالقر@نوتفسيرالموضوعيالتفسيربينالذيالخيطأنأي

والفروعبالكلياتالجزلئاتربطفيوالتوسعالاشطرادمنبئيءإذجدا،@قيق

الوعيمئولثيءالموضرعي،التفسيرإطرفيثاخلاالمفسريصبحبالأصول

السابق،الإطارمنالمفسريخرجبمقتضيافوالالتزامسورةبكلالخاصبالبناء

@وبالقر@ن،القر@نتفسيرألو@نمنلونمجردلدي@الموضوعيالتفسيرويكون

الىدالوسائلبقيةإلىبلجأكماالضر@رةدعتكلماإليهايلجأوسائلهمنوسيلة

فيتساعدهالتيوالا@واتالمصادرجميع
مهمتهأ@اء

نجهبنحيت@و@لمهج،المئمكلناجةمنسلي@اهذا@لتوصيفيبدوقد

ونهج@لشكلجهةمنجزئياجمصور@نمابالقر@نبتفسير@لقر@ن@تفسير@لموضوير

2ص@د،بالق@@دعد@لمق@هاث@،عبد@يا( 03.

2ص@لمصلونمسص(2) 03.

2ص@لر@لسبق،(3) 04.



بمعنى@لحتلقة@لاياتجمععلىيقومانفكلامما@لبحث
كذلكليسالامرولكنما.

مناهجبين@لتمييزفيجوهرلايعذالذيالامر@لتفسير،منو@لمقصد@لهدفجهةمن

لهلما@لخشر
فاته.ومنهجه@لمفسيرطرلقةعلى@فعكلسمن

إلىكئيروننسبهاقديمةتفسيريةمحاولاتمنسنستعرضهمانف@وعل!

يعدالذيبالقر@ن،القر@نتفسيرإلىغالبهافيتنتميإنماالموضوعيالتفسير

فحسب.لهالعاموالأسلوبالشكلفيالموضوعيللتفسيروأصلابذرةبذاته

محعه@ه@حعه



الثالثالمبحث

وأسسهللقرأنالموضوعيالتفسيرأصول

المشروعيةوسفالالموضيكيالترتيبأولا:

@وتفسيرهالقرانتدبرتنمنالرغمعلى
ووجوبه،بلمثروعيةعلىمتفق@ر

عنهالموضوعيالنفسيرفيالمنهجاختلافمبعثهالمنروعيةسؤالولكن

في

التوقيفيالترتيبهولي@للقر@نخاصاترتيبااعتماءحيثمنالتحليليالتفشر

قدمماالمعتمد،
الموضوعياقفسيرفهلالقر@ني.التريبلتوقيفية@نتهاكايوهم

منهيمحظورفييوقعأنهأمالجملة،علىبهمأمور
عنه؟

الامرأصلعلىينبنيالقرتنلمعنيالعمبقالفهمأشكالمنشكلكلإن

فتترؤا@التمبزكدك@زلتهإيممثتعالى:أقولهمنالمستنب@طالقرانبتدبر

1أص:الأنبضألولرأتمكر@د 2 يهمتىفا،جابرفرانفؤليذبنألفكوفوله:أ9

1ةأ@لمؤمنونآلأفىلينأ@بقممم. 6 ق@حيشأشأقز@فيدبنصنثنلاوقوله:أ8

1أمحمد:غالهأ!ث 2 وأثلتهبرهانهإظهارأجلمنمعانيهفهمهوالقر@نوتدبى4

منالأصلهذاإثاتعلىالاخرىالمعتبرةالادلةوتتضافرصدقه،علىالثامدة

للعلماء.وأقو@لنبويةأحاديث

تدبرهوإذالعامالامرمذاضمنيندرجالموضوعيالتفسيروالمقصود@ن

استجاب@يعدخاصةبصفةالموضوعيالتفسير@نبلالكرلم،للقر@نعميقوفهم

ئخئئفاميهلحبحوأغترألتهعدمنولؤممنأتقزينيتدبزونأفلاتعالى:ألقوله

8أ@لشات@ثل!، علىبالحضيرتبطعامسياقفيالايةمذهصردتفقدأ2



هؤلاءومنبهم،والتنديدوالمعؤقينالقاعدينومواجهةوالمالبالنف@الجهاد

خطةوتشككهمترددهمعلىجواباالقرانعليهميقترحالذينالمنافقونالمعؤقن

كثيرابنيقولعقولهم،وتدب@إدواكهمإلىالقر@نأمرفيالاحتكام
ا@

كانفلو

فيوالمنافقينالمشركينجهلىمنيقولمنيقولهكمامختلقامفتعلاالقرآن

منسالموهذاأيكثيرا،وتضادااضطراباأيكثيرا،اختلافافيهلوجدوابواطنهم

منفهووالاضطرابالاختلات
اللهعند

ا"

زأبرمن@نبالايفالاستدلالووجه

وعدمالقرتن،نصوصمعانيوتناسقتكامليةاكثافالموضوعيالمنهجمز@يا

الموضوعيفالتفسبرالشبولهذاالآية،بهما@مرتنفسوهواخلافهاتنافضها@و

غيرهمنالايةبهذهاحق

تعالى:قولهالموضوعيللتفسيرمورد@حتجاجهمفيأيضاالعلماءبعضذكر

2ص:دفأ@9ثاقضتشبهابهبايخسنزل@لتهإ المثفيليقرروا@نأ3
الطبرينقلفقدالاخر،بعضهاإلىناظرالفر@ن@ياتبعضبمعنى@نللقرتن،صفة

فيهاالسورةتكونالقضاء،فيهالله)ثنىقال:تفسير@لمثانيفيقولهالحسنعن

باعتبوهللتفسير@لموضوعيقر@نياشداهناك@نأيلئبهها(أخرىسررةفيالاية

فلكيعنيهومانفسه،به@لقر@نوصفماعلىقائما
حملوقدالأنظارلفتمن

لفظأحدهم
ا@

الترتيل
@@

لاياتالموضوعيالجمعمعنىالكريمالقرانفيالوارد

بمعنىصلةلهيكونأنونفىوفهمها،تفسيرهامحلىلةعندالكريمالقرآن

عندهفالترتيلالتلاوة،
بعضهاوترتيلهاالواحدبالموضوعالمتعلقةالاياتأخذهو

ا
(4)

لمعنى@تحكميتوجيهوهذابعض،صرء
ا

الترتيل
"

ففيالكريم،القر@نفي

.53"/1@لفي@،تمسير@لقرانيخر،@بن(1)

ضي،لر@(2)
1صعي،ضر@لمنهجاسط،لاعد@ 92.

الطة،@لحياةالأخير،ي@لؤنفي@لتفسير@لموضرعيآلاق@بريميم،مجاث@،(3)

@ملي.حو@ثيعننقلا1،8اصضاء2002،@لنالنة،@لنة8،عدد
@1992@1@لتر،ب@لقامرةاصرة،@قر@و@لؤ@ن:@لكتبمحمد،ثحرصر،(4)

1ص 97.



لفظيخهاجاءالتيالأربعةالاستعمالات
"

الترتيل
"

احدةودلاليةإضارةتوجدلا

كانفإذاالموضوعي،الرتيلهوالمقصودعلى@نتدل
"

معيننسقعلىالصف

"

أحدهو
هاالمرادحدد@نفكيفالترتيلمعاني

لاالموضوعيالصفهو

@رتلبه!اللهأمرهوقدالله-طرسوليفعلهلمفكيفكذلككانإنئمسو@ه.

اللهبل1،4ةدمز@لأ@شتلاأالقز@ن
كؤؤاالذينوقاليفعلهألمنفسهوجلعز

شنيلا!ررننتهف@دذب@فثف@تلكصضدةنجلة@عنيماألتز@نزللؤلا

13أ@لفرقان. فلداضطرماوهذامحلوم،هوكماموضوعياالفرآنيرتبلمإذ2

!(2)واحدةدفعةول@للقر@نالتدريجيطالإنز@هوالترتيلمعنىحعلإلىالقائل

وهو@نعملي،مبروالمرضوعيبالتفسيرالاشتغالدواعيإلىأضيفوقد

منيبدألأنهجدا؟طويلموطالترتيبيالتفسيرشوط
الفاتحة

بالنم@،ربنتهي

منيحظلمولهاأيضا،طوبلةزمنيةفترةإلىإكمالهأجلمنالوطهذاويحتبم

الكريمالكتابمرافقةثرفالعظيم،الئرفلهذامحدودعددإلاالإسلامعلماء

نهابتهإلىبد@يتهمن

اقفبرعليهاينطويفدالمحاذير@لنيوهوالثني@لبالسفيتعلقفيما@ما

عليهمايخالف@لتفشرليترتيبااتباعهجهةمنتتصور@نماهذهفدالموضوعي،

ام(9)ثهدروزةعزةمحمد@لقفيةهذهوقد@ئلى@لمصحف.
(")

في
تفيره،مقدمة

(1)

2)

(3)

1صنفسه،المصدر 97.

1صلرنفص@ل@ 97.

ل@@مط،لاعد@ضي،لر@
نغ

1صلرضوعي،@ 1 3

1-3مالنيرن@محهنلسط@ي،ومجعدوسيميضرخ 9 جلىنينلسطينئل4،1

علىتربد@لتىات@و@لر@لعات@لجرشخذوقدنتاتا،بد@يةفي@لرلة@لجامحة

جرت،ر@ل@@لح@@لححيدسفيومقالاتبحوتلهترتكمامؤلفا،وعثرينسبمة

شرنفياني)@لدمترر@لق@والحديت()@تف@@ليرتمسيره@لت@سير.فيكاباتهومن

و@لملحدود(.@نلمو@لحباة



سيمالاالمصحف،ترتيبعليهمايخالفبشكلتفسير@لقر@نمئروعيةعنوتساعى

أطوارتابعةمنذلكفيلماالتارلخينزولهترتيبحسبتفسيرهضر@رةيرىوهو

محاذيرحول@لرأيوجههثوصزةقلبوقدوأدقثرضحبشكلومراحله@لتنزلل

المصحفترتيبمراعاةعدمفي@لتفسير@لموضوعيطريقةمعتئتركالتيالطرلقةهذه

الاتية:إلى@لنتانجوخلص@لعنمني،

هيليستالتفسيرعمليةإنا-
فالمس@إذنبتلاوته،المتع@دالمصحف

هي،هيالقر@ن@ياتإنإذمحفوظةفهيمستبعدةمسألةالمصحفبقدسية

يسمحولادقيهبينمحفو@الكريموالكتاب
كليا.أوجزئيافيهبالتصرتلاحد

القر@ن.فهمفيوفنيةعلميةعمليةالمنهجهذاإن-2

ولممستقلبشكلوتياتهالقرتنسورلتفسيرعديدةمحاولاتهناكإن-3

أحديقل
فلكالعلماء@نمن

علىتنطبقالنتئجوهذهالمصحفبقدسيةيص@

يخفىلاكماالموضوعيالتفسير

سيمالاصئمروعا،منهجاالقر@ندرسفيمنهجهاعتبرفلكعلىوتأسيسا

طرلقتهواستحسنالهفأفناالمشمورةمنهماطلبعالمينبفتوىذلكعززأنه

أضيفذاف@غدةأبوالفتععبدوالئميخسوريا،مفتيعابديناليسرأبووهما:

ذلكإلى
التطبيقيةومحاولاتهمبلالتفسيرفيالنهجلهذاالعلماءمنكثيرتشجيع

وأدلةقويةأسسإلىاسنندتحيتحسمتقدالرعيةمسألةنكونفيه

معتبرة

.1/8لحدبت،@@عرة،محسددرصزة،(1)

.9-8صنمه،ال@صدر(2)

@لى(3)
.9صنفسه،ر

1صضرعي،@لمنبمبمد@لاسط،@لرضي،(4) 91-1 93.



القرأنيالنصحدةتانيا:

حتىعليهايقومعلميةوأصس@دعئمإلىجديدةنظرية@ومنهجأييخبم

الوحدغفكرةعلىأصلابقومالذيالموضوعيواقفميرالعلمية.تيمتهلهدحقق

وجودعلىالرهانإلىوثبرتةلحجةيحتجللقر@نالكليةالموضوعية
هذه

فيمستندهوماموضوعيةوحدةللقر@نبنقالفمن@إلاالموضوعية،الوحدة

فلك

نصاكلهيعدالكرلمالفر@نعلى@نالقرتنعلماءلدىالرأياستقر

المفسرينمعظمنجدلذلكبعض،إلىبعضهحيلوبعضعلىبعضهيعتمدو@حدا

فبنالأخرى.التفسيرطرقعلىوفضلهابالقرتنالفر@نتفسيرعلى@ولويةمؤكدين

بقوله:المعنىهذايصوغمئلاعطية
"

المفسريتاول@نللتفمير:السليمالمنهج

ينبغيولابعضا،بعضهايفسرالتيالايات
يبني@نله

أور@يايقرر@رحكما،

بالقر@نالقرتنتفسيروهوالمعنىهذااستيفاءبعدإلامعنىيكشف
ا@

منكثرفقد@كلتمداخرجانبومن
بالسورةالقر@نيالنصلثيهالقر@نعلماء

بتماسكهيتصلمامنهاعدة،حيثيابمنأحيانا،الراحدةبالكلمةأوالواحدة

بعضا،بعضهوتفسيربعضإلىبعضهحالةب@يتملماومنهاوتناسبه،@سجامهو@

تفصيلا.تقييدا@رتخصيصا@و

آدقنفهيوسلقمتعالى:إلأقودهعدالا(فيالمفسروناختدففقد

ير@منومنهم@لقيامة،بيومأقسمأيز@ئدة،رأى@نهامنفمنهمأ1مة)@لمي@

ار"البعضفها@ر@ىادتها،ر
"

كالسورةكلهفد@لقر@نالكفلىمنتقدمقدلكلام

علىقفأخرىفيعيهموالردسورةفيالادعاءيكونيخجوز@ن@لو@حدة

"

مذهلاا@
ا@

@لزرفي:يقول
"

الإلغاءتقتضيلانهادعوى@لزياثةمنوهذا@ولى

4@لمحرر@لرجيزعطية،@بن(1) حقا.لالاحقا@لق@منهتفصيلوصيأتي.3/

1مد،لرالدين،بدر@ركئي،لز@(2) 5 7 /3.
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يقتفيالكلامصدروكونها
قنافيانوهمابهاالاعتناء

"

قوله:الجرجانيعنتفسيرهفيالقرطبينقلكما
"

خطابالجرجانيوقال

ب@طبابأتيرتحتئتعالى:إكقولهذكرللجنيتقدملمو)نالإن@معالجن

ثبتذاف@@لواحدةكالسورةو@لقرثنالقرانمننزولهسبقفيماالجننكرسبقوقد

علىللإنسالخطابويلالايات،بهذهالجنسانخوطبكالانمىمكثفونأنهم

التثنيةبلفظللواحدالخطابفيالعربعادة
ا@

لهاتعرضراإذالمسألة،لهذهمعالخهمطرلقةاختلصفقدالأصولعلماء@فا

في
حديئفيأئناء

المقيدعلىالمطلقحملفيو@ختلفواوالمقيد،المطلقمسألة

وضعمنهرهل
مذمبين:علىبالقيلمىأواللغة

اكنفاءالإطلاقاستحبابمذهبهامن@لعربئنإلىذهبالئافعيةنجعض

صكلنئقمينعنيخلؤآلتليانإذتعالى:إقالوقدوالاختصلىيجازل@طلبابالمقد

1أق:@دكاآثال 1 عليه،الثانيلدلالةحذتولكنقيد(اليين)عنوالمراد7

المطلقيكونيبعد@نفلاو@حدتعالى@لتهكلاملأنالواحدة؟كالايةو@لقران

منو@لقرثنكالمقيد،
إلىبعضهضمفوجب@لو@حدةكالكلمةخاتمته@لىفاتحته

تقييد@لمطلقبجوازالقولإلىذهبواالذينالئافعيةجمهورخلافعلىوهذابعض

التةالمطلقتقييديمنعونالذينالحنفيةخلافوعلىالمقيد،فلكعلىبالقياس

الئافعيةمنالاصوليينجمهورولكن
()

بحملالقائليناحتجبمرفضوا

7صفسه،السصدر / 4"3-3 08.

محمد@لؤطي،
لن

17/1القر@ن،لأحكمالحامعأحمد، 58.

@
اثير@.14لا2برهان،@دين،دبدر@زرفي،

@إسحق،@برري،
4؟4صدلسع،

التر@
2ة،لتبمر@)صحق،@برري، 14.

3/2ل،اللين،محر@لر@زى، .44ص@للع،إسحق،@ر@تر@زي،1،7

لأسر@ها،ا)كص@بزد@ي@مولشرحعد@لزلز،@لخ@ري،لى:@@@يضا،لحنية@وكنلث

5 2 4 /



الواحدةكالكلمةالكريمالقر@نبأناحتجاجهموردوالفظا،المقيدعلىالمطلق

يأتي:بماعنهوأجابوابعض،إلىبعضهضموجوبفي
فيالواحدةكالكلمةالقر@نإن

وجب@الاشيء،كلفيلايتناقضلاانه

لأنفيه،عامكليخصأنولوجبومقد،خاصبكلومطلقعامكليتقيدأن

مافيه
مخصرصهو

أنفلكالهذيان،فنونمنضرباالاحتججهذاالجوينيالإمامرأىوقد
"

الالفاظقضايا
والاختصاصالتعلقحكملبعضهامتباينةمختلفةاللهكابفي

حكمعلىالخطابجهاتتنزيل@ذعىفمنوالانقطح،الاستقلالحكمولبعضها

والأحكامالزجروالأمروالاثاتالنفيفيهاللهكتاببانالعلممعواحدكلام

عظبما@أمراادعىفقدالمتغيرة
ا

القرتنيالنصفيوجودهاونفىالقديمةبالصفةالوحدةهذهخصإنهبل
ت@لمتلو،

@ي

الالفا@هذهو@ممابالذ@ت،شضة@يمة@لق@بالإتحاد@لف@@لموصوت

والنهيوالأمروالنفيكالإثباتونقيضه؟وفيها@لثيءتعدث@ا،فمحسوسوالعبلىات

عليهااشتملبأنهالقديم@لكلاميوصفلاالتيالنقائض@نح@منفلكغيرإلى
ا@

نستنتج
النصبوحدةالقوليعلىضونلاالاصحوليينجمهورأنسبق:مما

فيبهاالاسندلالوجدواولكنهمالاصل،حيتمن@لقر@ني
والمقيدالمطلقمسألة

وضو@بطشروطمنالحملهذايستلزمهلماثتيق،غيرالمقدعلىالمطلقوحمل

لا
القراني@الوحدةمفهومجعلواولكنهمالقرتنية،الوحدةبعموميةالقولمعهايصح

فدوعل!تناقض.ولافيهاختلافلامتناسبمشقنصأنهعلىبالدلالةخاصا

علماءحددهاالنيوالضو@بطالئروطيتجاوزلا@نينبغيالقر@نيةبالوحدةالقول

صمد@نركني،(1)
2صل،@رشاد@لفحىعلي،بر ل،ير،فخر@لد@لر@زي،7،9

3/2 2رة،لن@@إسحق،@براري،لنر@1،7 1 4

مح@د@لثركني،(2)
2ص@رشاد@لفحول،علي،بر 79-2 80.

لهو@ب@ركي،لز@(3)
يد،

2/1هان،لر@ 41.



بينالدلاليةوالعلاقاتالقرتني،النصفهمفيالاصول
والخاصكالعامالالفاظ،

والمقيد..والمطلق

وعالجهاأخرى،ز@ويةمنالقر@ن@)وحدةمسألةالثاطبيالامامتناولولقد

الاتي:التساؤلبدايةفوضعسابقوهفعلممابأوضح
@

النظرفيمأخذللقراناهل

أنعلى
نفسه؟فيبحسبهلاالعبادخطاببحسبواحدكلامسورهجميع

"

هذا@نوتوضيح
"

اللهكلام
في

لاوبوجهفيهتعددلاواحدكلامنفسه

العبادخطابباعتبارمناالبحثموردلنمادالكلام،علمفيتبينحسبماباعتبار،

وتفصيلاحتمالمحلهذافيه،معهودهممنهولماتنزلا
ا@

طبيانيفضل

قائلا:وثليلاالموجودينالاحتمالينمبيناالمسألةفيالقول
"

الاعتبلرفييصح

مابوجهبعضعلىبعضهفهميتوقفأيالمتقدم،بالمعنىواحدايكون@ن

بتفسيرإلاالفهمحقمعناهيفهملامنهكثيراإنحتىبعضا،بعضهيب@ن@نهوفلك

الضرصرياتلنهلمنفيهعليهمنصوصكلولانأخرى،سورةأواخرموضع

فلاالفهم،فيالبعضعلىمتوقففبعضهكذلككانفإذابالحاجيات،مقيدمثلا

ما@@محالة
الاعتبلر.بهذاواحدكلامكلهنالقرانواحد،فكلامكذلثهو

ويصح
رسوأنزلنهف@فيه،الاظهرالمعنىوهوواحدا،كلامايكونلاأن

ا

ىالأخروابتداءالسورة@نقضاءيعرفونكانوافقدوابتداء،معنىبينهامفصولا

التيالاياتأكثرنزولوهكذاالكلام،أولفيالرحيم(الرحمنالله)بسمبنزول
فهام،ل@معناهااستفلالبالنزولإفرالمحمامنبعلموأسبابوقئععلىنزلت

فيهإشكاللاوذلك
ا@

خطاباباعتارهالكريمالقرتنوحدةبعدمالفولالاطبياخارفقدإذن

هذاأنووجدللعباد،
المسالة،فيوالأرجحالاظهرهو

مع
يتعلىضذلك@ن

ا(1)
3/3الوالقت،إسحاق،@بولاطي، 81.

3نفسه،المصلو(2) 8 1 / 3

3المصلو@لسمق،(3) 8 1 /3-3 82.



ومععموما،الكليالنظرفيالثاطبيمنهجمعصراحة
نفهكتابهفيذكرهما

قلبلة!بصفحاتذلكقبل

ر@يهمستغرباالاطبيكلامعلىيعلقثوازاللهعبدالثيخجعلماومذا

هوالقر@نيالنصبوحدةالقولبأنالوحدة،بعدمللقولبهاحتجعمامجياهذا،

ا@

لامفصوسورانزلكخهو@ماتنقض،لايخهو@دلتهعليه،التعهعليمحالذيالظاهر

يسمبعضمنبعضها
المراد،بالعن@بعضعنبعضهااستقلاليقصيفلاالله..

إنابعضعلىبعضهيبنىمنهماكلو@نالمكي،علىبناء@لمدنييتأتىوكيف

اليانيكونو@ينيخرها؟فيلما@ردفيهامنظورغيرحدتهاعلىسورةكلأخذت

و@لنايسخ@لمنسوخيكون@ن@لنسخفيولا@لبيانفييلزملا@نهومعلوموالنخ؟

ظاهرا@كيرفيه،إشكالولاال@طبي(:أفقولهواحدةسورةفيو@لبيانوالبين

فيو@لأصوليينالقر@نلعلماءنظرمنكانماهذا
@لقر@ني،@لنصوحدةمسألة

فينظر@لدارسرنفقدحديئا@ما
عدداوقدموا@لقضي@هذه

@لت@عاثمو@ل@الاسسمن

فعلكماعليها.الموضوعيوالتفسيرالموضوعيةالوحدةفكرةلنهوضصالحةرلرها

رسالتهفيحجلىيمحمودمحمد
@

القر@نفيالموضوعيةا@لوحدة
"

1هلأ أقام@ذ9
"

@لموضوعية@لوحدة
"

ير:دلخمأريععلى

عنهابوعبر@لكر:@حم@نى@لفرلن@لموضو@لها-
"

النكرارحتمية

فيللقرانالموضوعيالمنهجليتحققالواحدللموضوع
رسالتهأداء

"

وفي

لاحيثبالحتميةلق@ثمالمطلوب،علىمصاثوةأولافيهإذمقال،3الكلاهذا

الموضوعيالمنهجبوجودالمسبقتسليهبهفأعنيالاول@ماثليل.ولاموجب

ائباتهدلهالاستدلالفيهوهذابحثهأنمنبالرغمبه،القر@نالتزامأوللقر@ن

فلاأصلا،
يصح

المسبق..بوجودهالقولعلىالبرهانيةمقدماتهإحدىتبنىأن

3نضه،المصلو(1) 8 1 @لحاضيففي3،/

مح@ر@مح@دحجري،(2)
.36صموعية،حدة



إلايتحققلاكتابلايأوللقر@ن-الموضوعيالمنهجإنقالمنئم

عنو@نتحتواحدةبقضيةالمرتبطةالمسائلبضميتحقققدمافهذابالتكرار؟

عنوينتحتالقصصتدرجأنوالاسلس-الاصلفييمكن-وكانواحد،

المنزلةالكتبعليهجرتماغالبفيالأنهوكماكذلك،والاحكامخاصة

حجلىيطرحهاالتي@إطار@لعبار@منلنخرجولكنوالأنجيل.كالتوراةالأخرى

كحيرا@نأنمنبالرغممنهايفهمأنيمكنماأوالأولى،الدعامةخلاصةإلى

واعتر@ض..نقاشمحلهيذكرهاالتيالقضايا

مختلفةبطرقتناولهتمالقرانفيالواحدفالموضوع
متباينة،زو@ياومن

منالرغموعلىمختلفة،ولدواعي
الاتساقتماممتسقةالتناولطريقةتكونفلك

ذكرتوقدواحدموضوعفيهيالتيالآياتجمعتإفا3السورة،وحدةمع

سررفي
كاملةتامةصورةتكونلرأيتهامتعدثة

بهنزلالذيالمنهجحسبضرصرباكانإفافنقولهنانستدركولعلنا

@ونبربرهإلىنحتاجتكرارلسنا@مامفإنناالقرتنفيالموضوعبفزقأنالفر@ن

موضوعبصددولكنناأهدافه،عنوالبحثتعلبله
توزعثناللهحكمةقضتما

حكمفيهالهمختلفةسياقاتوفيمتفرقةسورعلىكتابهفيوقضاياهمسائله

أراثهكماللموضوعالكليالبناءفيحجرامنهاجزءكليشكلبحيثودلالات،

يكون.@نوجلعزالله

فير@لموضو-2 السورةفياستيفاءالموضوععدم@نتلأ@لسور:ذ

جواشببكافةالسورةهذهتحيطبحيثالاحيان-معظمفيالقرتن-منالواحدة

ينمبحيثكاملة،تامةإحاطة
دل@عمابهاالاستغناء

منالأخرىالسورسنرفي

لهالمكملةالجوانبعنالبحثإلىيدفعالمعاني
@اأر@@االأخرى،!السورفي

به.ونحيطالموضوعندرك@ن

نفسه،المصدر(1)
ص

5

-66-



فيهانكررا-@لسورمنوتناسقها@لموضوعية@لوحدةكمال-3

@
نبحثالتيالقفيةهوإذأصلا،دعامةيشكلالكلامهذايبدو@نولاور@:

إنالقوليمكنفلابرهانا،عننبحثالتيالفرضيةوهيوأصولهادعائمهاعن

كماالدصرلزمالادالسور،جميعفيكمالهاهوالموضوعيةالوحدةدعائمأحد

اللاحق؟كلامهمنيفهمأنيمكناخرشأناأرادحجازيلعلولكنيخفى.لا

أنتظهرالقرانمعايئةبعدالتفسيرلةالخربةوهو@ن
الواحدالموضوعاياتجمع

موضوعية.ووحدةكليةبرؤيةالخروجإلىتؤثيالقرتنفي

وجودليثبتالقر@نمنموضوعيندرسولهذا
الاولالوحدة:هذه

وخلاصةأنبيائهم.معالسابقةالأممبعضخبرةثواسةوالثفي:المرأة،مسؤولية

فيالموضوعهذاجوانبتكاملهي:مئلا-القر@ن-فيالمرأةلمسؤوليةفهمه

سور
وعذةصرضححملمنبهاويختصيخصهاعمامسؤولةجعلهافقدمتعد@ة،

كاملةمسؤوليةمسؤولةجعلهاكماصداق،
علىتحلسبفهينسانة،ك@عملهاعن

فشرشراو@نفخيرخيراإنالعمل

فيها@لموضوذكرسورةلكلبالنسبة@لموضوعية@لوحدةكمالعد@

الدعامةوهذهحدةعلى
فيهاحجلزيبطرحبذالنانية،للدعامةتكرارحفيفتهافي

كاملةصورةالسورفينزولهتعددالذيالموضوعيعطيناهلهو:محدداسؤالا

سورةلكلبالنسبةالصورةهذهيعطينالاأمالواحدة،السورةفيالموضوععن

كاملة؟صورةيعطيناالمجموعمنولكن

قائلا:فلكعنيجيب
ا@

لهاتعرضالتيالكثيرةالمعانىفيدققتإذا

فيولكنهمنهالغرضأسقدإخوتهمعالمعنىئنتجدلسورة
يحتبمف@تهحد

تخصيص@وإطلاق@وتوضيح@وبيانإلىيحتاجتجدهجدا،آخر@تيقشيءإلى

ئانبلونولكنهاكذلك،وجدتهاالثانيةالسورةإلىفمبتمافاف@اثة،فىأو

1صالابئ،@لمصدر(1) 00.
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@رضع
وعلاجهاونهايتهاويدصاوأسلولهااللفظيجرساوجدتبلثانونظامئان

السبقذلكغيرآخروجهايأخذقدسردهاأوللمئ@كلات
ا@

أخذالمائدةلسورةخاصةدراسةقذمإذالدعامةهذهحجلىياختبروقد

استيفاءتمالموضوعهذاهلوتسا@ل:والمو@ئيقالعفودهومحدداموضوعامنها

أسفروقدأخرى؟سوربنصوصإلاتستكمللمجوانبه@نأمالسورة،فيذكره

المالدةسورةفييوجدماإلىأخرىنصوصضمضر@رةعنالتطبيقيالاختبلر

جو@نبه.وتجتمعالموضوععناصرتستكملحتى

القرانفيالموضيكيالنطرأهميةثالثأ:

منفيرأىلقد
منفيهالتفسير@نفيالموضوعيبالمنهجالعملدعاة

سعة

الترتيبيللتفسيرمئلهيتوفرلاماوالإبدلوالتطورالتجددعلىو@لقدرةالأفق

تغنيالئريةالتجربةلأنالصدر-يرىكماوذلك-التحليلي،
بماالتفسيرهذا

لهتقدمه
يستطيعلكيالكريمالقرانيديبينالموادمذهتطرحئممواد،من

علىللحصولالوحيدالطريقهووهذاالقر@ن.منالاجوبةيستحصلالمفسر@ن

المختلفة.الجاةموضوعاتتجاهوللقر@ذسلامل@الاساسيةالنظريات

تحصيلإلىاللازمةالضر@رةهيوماقاثلا:سائلعلبنايعترضفدوها

فيالإسلامنظريةنفهملأنتدعوالتيالضر@رةوماالاساسية؟النظرلاتهذه

التغييروفيالتاريخسننفيالاسلامنظريةنفهم@و@نعام،بشكلمئلاالنبوة

السملىاتعنأوالإسلاميالاقتصادفيالإسلامنظرلةنفهمأنأوالاجتماعي،

هذهيعطلميثطالنبيرأيناوقدهذاكلإلىالضرصرةماعام؟بكلوالارض

بصيغأومحدوثةنظرياتشكلعلىالنظريات
بهذاالقر@نأعطى@إنماعامة،

ئنفشانتعبلأنالداعيفماللمسلمين؟الترتب
النظرياتهذهتحصيلفي

1صالسلق،المصدريا( 13.
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وهذاالمجموعمذاعاءب@قد@ثتفىيث@النبيلاحظنا@نبعد@نوتحديدها

الثكل؟!بهذاالمتراكمالمئمكل

أنيمكنولاوتحصيلها،النظرياتهذهلتحديدأساسيةضرورةهناكإن

الاستغناءيفترض
الصدرباقرعندنجدهالاجابةهذهوتفصيلفلك،عن

ام(لما.)
(1)

خلالمنولكنالنظرياتهذهيعطيكانجمزالنبيينيقول:حيث

فقدالاسلامية.الحياةفييبينهكانالذيالعامالقرتنيالمناخخلالومنالتطبيق

ارتكلىلا،إجماليافهماولوالنظريةهذهبفهمالمناخهذاإطلىفيمسلمكلكان

النبيوضعهالذيوالتربويوالفكريوالاجتماعيالروحيوالاطرالمناخلأن

المواقفتقييمعلىالسليمةوالقدرةالسليمةالنظرةيعطيأنعلىقاثواكان@

والأحداتقعلمواوا

لغةعرفداخليجشإنسانحالةتقرلبيا:مئالافلكعلىويضرب
من

العرتهذاوأبناءاللغةهذهأبناءأذهانتنتقلكيفيفهمثنيريدلانساناللغات،

@نحالتال@توجدهناالالفاظ،منالمعانييحددونوكيفلغتهم؟معانيإلى

منطويلةفترةاللغةومذهالعرفهذاأعماقفييعيشونجعلهالإنسانبهذانأتي

أنخلالهمنيستطيعالذيالعرفيوالاطاراللغويالإطارلديهفيتكونالزمن

لماوفقاذهنهيتحرك
ير

موجروقواعدها@للغةمدلىلاتلأنفهواللغةالعرتده
ثة

فيوجو@ا@رتكافلا
الصحيحةللكلمةالسليموالتقييم@لسليمةاللفظةبنفمنه.

عمقعاشانهباعتبارعدهموجوثةتكونالصجحةغيرالكلمةعنوتمييزها

مذهتطبيقها،عاثىوكذلكلاطلىهاوجدانهاوعلث@اللغة
هي

الأولى.الحالة

(1)

(2)

@صغد@صواحيمى@لكاطبةليولدضبعي،و@بلوتومصلحمفكر

مي
فيثوسام.93ه

فلسفتنا،سنها:الكمابكمن@لكثيرلهباصزة،مكانةفيهو@حتل@لأشرف،النجف

@لقر@نة،وصاعر@ته@لأعول،علمفيروسو@للاشقراعا@لمنليةوالأس@و@قتصاثنا،

سا
1في،@لعرافي@لظام@حلصه@ى،فيالاس@بة@لحركةفي3 98.

.36صعي،مولمولتفسبر@@محمد،ر،لصدقر@با
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عرفهاوخارجاللغةتلكمناخخرجالانسانكانإذافنلحظهاالثانيةأما

فيتث@أنوأردت
كيفترىالصحيح،اللغويالتمييزعلىالقدرةف@نه

فيتنثئأنتستطيع
الصحيح؟اللغويالتمييزعلىالقدرةف@نه

منبدلاحينئذاللغة،تلكقواعدإلىالرجوعطريقعنيكونذلك@ن

فيإليهأشرناالذيالإنسانذلكفيهتربىالذيالعرفذلكإلىترجعان
الحالة

تستنتجلكيالعرفذلكإلىترجعإنكالأولى،
والنظرياتالعامةالقواعدمنه

ابنأنكيفالعربية،اللغةعلمإلىبالنسبةوقعمانفم@هوالامرهذاإنالعامة.

فييعيشكانلأنهالبد@ية؟فيالعربعلوميتعلمأنإلىبحاجةيكنلماللغة

عن@بتعدانبعدلكناللغةعرتأعماق
اختلفتوبعد@نالاعماق،تلك

ثاخلإلىاندستأخرىلغاتتراكمتئنوبعداللغةضعفتأنوبعدالأجواء

يحسونوبدلوااللغةعلمإلىيحتاجونهؤلاءبدأفلككلبعدهؤلاء،حياة

منبدفلاإذنسليمةبنظرةيسعفهملاالواقعلأناللغةنظرياتإلىبالحاجة

وفقالغولايتصرفواولكييناثراولكييفكروالكينظريات،منبدولاعلم

الفكرة.توضيحلأجلتقريبيامثالاهذاكانوالظريات..القواعدلتلك

النظرياتهذه@الرسولكنففيعاشواالذينالصحابةيتلقلمنف@

بصيغ
فيوسرتأذهانهمفيو@نتقشتإجماليا،تلقياتلقوهافقدعامة،

الذيوالفكريوالروحيالاجتماعيوالإطارالعامالمنغكانفلقدأفكلىهم،

المقيلم@توليدوعلىإجمالياتفهماولوالنظرياتهذهتفهمعلىمساعدايعيشونه

ذلكيوجدلاوحيتالمنغ،ذلكيوجدلاحيتأماالتفبيم.مفامفيالصحيح

حقيقيةحاجةتكونوالإسلامالقرتننظرياتدراسةإلىالحاجةنف@الإطلى،

إنسانبينكبيرتفاعلأعقبهاالتيالحديثةالنظرياتبرصزمعخصوصاملحة،

صدرمنالانسانهذايملكمابكلالغربيالعالمو)نسانالإسلاميالعالم

.37صالسابق،المصدر(1)



ومنعظيم،
الثريةالمعرفةمجالاتمختلففيمتنوعةئقافة

العالمو)نسانالإسلاميالعالمإنسانبينوقعحينماالتفاهمهذاإن

مختلففيكثيرةنظرياتأمامنفسهيجدأنإلىالمسلمبالإنسانأدىالغربي

منالإسلامموقفتحديدمنبدلافكانالحياة،مجالات
منالنظرلات؟هذه

هذهأعماقفيوتوغلالإسلام،نصوصيستنطق@نمنلابدكانفلكأجل

يكشفولكيولىلجاباسلباالحقيقيةالإملاممواقفإلىيصللكيالنصوص

الئرلةالتجاربعالجتهاالتيالمواضيعهذهنفم@تعالجالتيالإسلامنظريات

المجالات.مختلففي

فيالموضوعيفالتفسيرإذن
التفسيرفيالاتجاهينأفضلهوالمقامهذا

لاالحكممذاأنإلا
اقفشرعنالايتقاءفهالمقصوديكونأنينبغي

هي)نماواستبد@ل،مسألةليستهنافالمسألةالتجزلي،
مسألة

الاتجاهضم

الخطوةخطوتين:اقر@ضأيالتجقشي،الاتجاهإلىالتفسيرفيالموضوعي

الموضوعيالتفسيرهيوالاخرىالتجزيئيالتفسيرهيالأولى

ثوازاللهعبدمحمدصاغهوقدهنا،نفسهيفرضمهماتساؤلاولكن
(3)

من

منيلتصمافيهيلتمسلنيمكنهلأونظري؟كتابالقرتنهلوهو:قبل،

الفلسفية؟والأعمالالمؤلفات
(4)

ثمالهشهورة،ثواسنهبدايةفيمحكمةنظريةإجابةالنساؤللهذادرازيقدم

(4)

.38ص@للر@لابق،

ر،لصدقر@با
@ن،@علومبقر،لحكي@،@3،8عىير،ضولمويفسير@@محمد،

@متادب،فقيهدر@زةاثهعدمح@د
منكانأرهري،ري

سلالأزهر،بهلى@للاءمتة

في@كرر@@لىلنيلقدمهاثارسةالأصلديوهو@لقران(فيالأخلاق)دشورجهأشهر

1عمب@ش@ 9 9فيتوفي.49 5 ام.8

.13ص@لق@تل@فيدسترر@لأخلاقعد@ل@،محمدلو@ز،



@لكريم.القرتنمنالاخلافيةالنظريةباستخر@جذلكعلىيبرهن

لي@بمعنى@نهفلسفيا،عملالي@القر@نأندراز:إيىتوصلماوخلاصة

التعليمطرقيتغولاالفلسفي،الاكتسابطرقيستخدملاأنهكمافلسفة،ثمرة

تؤثرلاجميعافهذهوغيرها،وبرهنة..وتقسيمتعريفمنالفلاسفةيتبعهاالتي

منهجهللقر@ن@نحينعلىالعقلي،الجاتهوالنف@،منواحدجنبعلىإلا

العقلمنهيستمدكاملاغذاءإليهايقدمفهوبأكملها،النفم@إلىيتوجهالذي

متساويانصيباوالقلب

المناهج،وفيالمصادرفيالفلسفي،التعليمالقر@نيالتعليميفارقهكذا

هدفهما؟وفيموضوعهمافيكذلكيتفلىقانملولكن

للفلسفةين
جميعفيوللدينالأسمىجانبهافي

مو:ئتركاموضوعاأشكاله

للسلوك،والمثلىالحكيةالطريقةوتحديدومصيره،أصلهالوجود،مشكلةحل

السعاثةولتحصيل

بأنلمح@ئمايكتفيلاالفضيلةوعنالحقعننظريتهيعرضحينفالقران

هويتولىانمادوالتأمل،التفكرأمامباستمرارأمرهماويثيرالعقل،بهصايذكر

الفلسفةيمدالكريمالقر@نإنتسويغه..ويتولىيقدم،ماعلىالدللبنفسه

والاستدلالاتالموضوعاتفيغزبرةبمادة

رصوفيمجتمعةالأساسيةالحقائقهذهإلينايقدملاالقرآنأنريبولا
ة

أصلالدينيفللفلسفةالضر@رلةالعناصرجميععلىمشتملولكنهموحد،نظام
جتماعي..لاالنظاموالغاية،والسبباومبادئومصيره،لعالم@أصلومصيره،لإنسانا

النظرياتبتحصيل@لفلمفة،هذهعنيكشفأن@لمفسر@لموضوعيمهمةوتبقى

الكامنةالمختلفة
والحياة.الفكرجو@نبمختلفةفيالقر@نيالنظمفي

@فه،(1)
.14ص

.15-14صالابئ،(2)

نفه،@لمصلو(3)
.15ص
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الثانيالفصل

وتطورهللقرانالموضوعيالتفسيرنشأة

التفسيرمصطلحإأنعلىالقر@نوعلومالتفسيرفيالباحثونيختلفلا

الموضوعي
زمنتحديدفييختلفونقدكانواو)نالظهور،جديدالئأةحديث@

وسبوعه.واستخد@مهالمصطلحهذاظهور

لهسنجدفهلالمنهجأوالمفهومجهةمنإليهنظرناإذاولكن
أعولمن

فيدلاللمنوهلالمتقدمة؟العصورفيالمفسرينأعمالفيتطبيمةنماذج@و

منهجهوأمالخاص؟التفسيريالمنهجلهذاإثواكهمإلىتثيرالمتقدمينكتب

فيإلااللهمبصلة-يمتولاومصطلحا،مفهوماالثأةحديثالتفسيرفي

سبق؟تفسيريشكلأومنهجأيإلىالظاهر

أصلهرماالحديث:العصرفيالموضوعيالتفسيرفكرةتطررتكيفثم

المدارسوماالتفسير؟منالوعلهذاالمنهجةالصيغتطورتوكيفنثأتها؟

بينها؟الاخلافاتطبيعةوماالتفسير؟هذاحولنثأتالتي

@ثي@@ل@ى@م@يه

@نسادلكولكن@لاب@ي@،@أقر@فيحديتةفكرةلكل@صلاتحدمتكادلاباعتلى@نث(1)

وجحمره.@لاصحقيقةجثمنلاالظامرجثشيكون
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الاولالمبحث

للقرأنالموضوعيللتفسيرالتاريخيةالاضول

يعنى
الموضوعي@لتفشرلفكرةالتأرلخيةالاراءمختلفبمناقثةالمبحثهذا

عيالموضو)المشرأيلها،@لمؤرخالفكرةمفهومفيالاختلاتاعتبلىمعللقرتن،

فيأساسياسببانفسه،للقرتن(
إلىإضافةواختلافها،التاريخيةالتأصيلاتتعدد

التأرلخيالبحثلنعلىالتنبيهمنبدلاإذنفسه.الأصلمفهومفيالاختلاف
التفسيرإليهايستندلىيمكنالتيالقواعد@والعلميةالأصولفيبحئالي@هنا

احتوتالتيالت@يخيةوالكتاباتالتطبيقاتفيبحثولكنهللقرتن،الموضوعي

الأولية.ومبادلهالتفسيرفيالموضوعيالمنهجبذصر

رالماثوالموضيكيالتفسيرأولا:

الباحئينبعضيرى
(1)

الأولىوعناصرهالتفشرمناللونهذالنات@ن
منذموجودةكنت

بماذلكعلىوشتدلونلمج@.اللهرسولحياةفيالتنزيلعصر

قدعلى@ن@تدلأحاثيثمنيالنبيعنصرد
جمع

بعضهاوفسرالاياتدلالات

الشيخانرو@همائلأ:ذلكمنالايات،بعضتفسيرعنيسألكانحينماببعض-

اللهعبدعنويخرهما
رضيمسعودبن

لشيئالايف؟هذهنزلتلمافال:عنهالله

يافقالوا:الناس،علىذلكشق(82الأنعام:أيالتير،لميئنهريتبسأولزامنما.

قالماتسمعواألمتعنون،الذيلي@)إنهقال:نفسه؟يظلملاوأينااللهرسول

.21صالتفشر@لرضوعي،فيمبتمصطفى،مسلم،@نظر:(1)



1ألفمار:عطير،لظفرألئرثبتالصالح:أالعبد 1 الثرك(موإنما3

@وعنمصتعالى:قولهفيالغيبمفتحفسرالله-لج@هرسوللنالبخاريرصى

تلتهينخمس:أ@لغيب)مفتحفقال:(59ةأ@لأنحم@هيإلالايعلمهآائنيبمفقع

ألمتاعةعلمعندم@
تسبنافانفىنتوىوماالا،صاسفىصاويضلىانغيثزه@

((34ألقمان.خبير،عليرئدئهتميت@نأزص@بأئنقمىتدرىوماا

ومن
القر@نيةالاياتبينالجمعمنالصحابةإلهيلجأكانماالقبيلهذا

لابنرجلقالالبخاري:رواهمامثلأذلكمنالتعلىص،بعضهمبهايظنالتي

يزمذتتنهزئنمابطنلآقال:علي؟تختلفأشياءالقر@نفيلأجد)إنيعبلس:

1أ@لمؤمنون:يتآعلوتأولا (27افات:أ@ل@يتساملونأتغصعكئغضغ@تل!(01

(23الانعم:أمثيهبنأمابهأرثنايثلئلا@(42أ@بساةصديئا،اللهيكئمضإؤلا

فيكموافقد
أ@لنزعك:بمظا،ألنطرخق@ا@ر@ثذ@فغ@تعالى:أوقالالاية،هذه

1 2 3أ@لنزعك:حنهآ،قملكتغدولالازشقوله:إإلى7 قبلالسماءخلقفذكرأ0

لنلامألمللأوتخملونيؤمتنفىاكؤشظقباتل@نلتك@@بتبهغ@تلقال:ئمالأرض

لمافقاللحنانص@ىالت@إلى@هتت@@ثمقوله:إإلى(9أفصلت:الثميئ(رتلك2

1ةأ@صدتطكببن!@نبانال@طؤغا@ؤكرفائ@ا@قزف@ 1 نينذكر1

حكيماعزدزارحيماغفورادله@وكانوقال:@لساء،خلققبلالارضخلقهذه

فيبينهمأنسبفلاعباس(:ابنأيعنيفقالمضى.ئمكانفكأنهبصيراسميعا

إلاالأرضفيومنالسملىاتفيمنفصعقالصورفيينفخثمالاولى،النفخة

من
ثمبينهمفلا@نساباللهشاء

فيثمن،يتساعليولافلك
أقبلالآخرةالنفخة

أل@هيكئحونثولامش@يهيئأطماكأقوله:و@مايتساعلون؟بعضعلىبعضهم

.10/80الايمادكتدسلم،6/2،0كد@لتضي@:@لخاري،(1)

1كد@لتفير:@بخوي،(2) 93 /5.



لمنقولتعالواالمئسركونفقالذنوبهم،الإخلاصلاهليغفراللهنف@صديثا،

يكتملااللهأنعرفذلكفعندأيديهم،فتطقأفو@مهمعلىفختمئركين،نكن

ثمالسماءخلقثميومينفيالارضوخلقكفروا؟الذينيودوعندهحديثا

ئم@خرين،يومينفيفسو@منالسماءإلىاستوى
أخرجأنودحهماالأرض،دحا

آخرين،يومينفيبينهماوماوالاكاموالجمالالجبالوخلقوالمرعىالماءمنها

منفيهاوماالارضفجعلتيومين،فيالأرضخلقوقولهدحاهاقولهفذلك

سمىرحيما،غفورااللهوكانيومين.فيالسماواتوخلقتأيامأربعةفيش@.

بهأصابإلاشيئابردلماللهنف@كذلك؟يزللمأيقولهوفلكبذلكنفسه

الله(ثممنكلانف@القر@نعليكيخلففلاأراد.الذي

@بيبنعليعنروىفقدالاو@ئل،المسلمينأقو@لفي@ئارهولهذا@لمنهج

وينطقبهوتسمعونبهتنطقونبهتبصرونالله)كتاب@نهالقر@نوصففيطالب

بعض(علىبعضهوبشهدبعضملىبعضه

فيويلحظ
تحتتندرجإنماأنهاكلهاالامثلةهذه

هوخاصتفسيرينوع

لاوالأولى،وأصولهاالتفسيرفيالطريقةمذهبذيرفهيبالقر@ن،القرتنتفسير

الأصليالمقصودأنالاول:لسببين:الموضوعيالتفسيرمنجعلهابحاليمكن

في
ايةتبيينأوإشكالها،نحلأخرىبآيةالممنسكلةالايةتوضيحهوالآثارهذه

الموضوعي،المسيرمقصودهذاولي@فحسب،القرآنمنأخرىبايةمجملة

يرميالذي
بخصوصالنصكاملفياللهمرادعنالكشفإلىأساسا

فييظهر@نلهكانماالموضوعيالتفسير@نالثاني:والسببالقضايا،منقضية
الرسالةعصرفيموجودةتكنلماعيهوصخصالصهلانأصلا،الحينفلك

أنيمكنولاالاولى،بالدرجةكنبيتفسيرفهوالمبكرة،الإسلاميةوالعصور

3@لتفسير:ي،(1) 6 /6.

كاصد،@لز@لي،(2)
2صتفسير@لقرتى،فى@لطوسي@نهح 06-2 07.
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الزمان،فلكفيالتفسيرطريقةعليهتجريكفتالذيالنحوعلىشفاهايخقل

بعديصلواولموتفاصيله،القر@نجزئيتفهمإلىمتوجهةكنتالعنايةأنكما

فيالكليةالقواعد@نبدليلالمئمولي،والبحثالكليبالنظرالعنايةطورإلى

لاحقة.عصورفيإلاتظهرلمالإسلاميةالمعارفمنكثير

تأصيلايصحف@نماصحإنوهوالتجوز،بعضإفنالتأصيلهذاففي

الموضوعيالتفسيربنيقالولاالموضوعي،للتفسيرولي@بالقر@نالقر@نلتفسير

يصحوعليهبالقر@ن،القرانتفسيرإلىأصلهفييرد
التئابهلانالتأصيل؟هذا

إلىالقر@نمنايةضموهوالعاموالمبدأالكلفيهاتينالتفسيرطرلقتيبين

وهووالمنهج،والمفهومالمفصدفيولب@المصحف،فيعنهاناثيةىأض

التأصيل.هذامقصود

القطتهعلومثالتاسيسيةالد@ساتثانيا:

الباحثينمنكثيرأؤخ
(1)

ابد.الموضوعيللتفسير
افنيالقرنمن

قتادةكتبحينالهجري،
بن

كتابها@(18)دعامة
"

والمنسرخالناسخ
@

نلاهئم

فكتبمه210)المثنىبنمعمرعبيدةأبو
"

القاسمعبيدأبوئمالقر@نمجلى

كتابهفي(5224)سلامبن
ا"

والمنسوخالنلسخ
ا@

المدينيابنوعليأيضا،

في(5234)
"

فيه@033)والسجستفيالزولأسباب
"

القر@نغرب

القر@ن@مثالو"
"

القرانامجازو@م@،540)للما@ردي
ا@

السلامعبدبنللعز

الفر@نأقسامو"@(،660)
@

او@
ا

القرانأمنال
"

نمه@،751)الجوزيةقيملابن

مننوعإلىالقصدفيخطاهممحتذينالنهجمذاعلىكتبواكثرعلماءخلفهم

1و@لمفرون،@يمسير@لدمبي،@نظر:(1) 5 0 @لقر@ن،علومديمبثمنح،@لقطان،1،/

3صا،اهاه،طوهبة،نجيهة@لقامرة نهجةمحمد،حيلادنى@لدكي@،5؟0

.2ص.ضوعي،ص@لتفير@ل@ميمبثمصطفى،ملم،رو؟صابحت،
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ويمكنوالدرس.بالبحثويفر@ونهفهتفرقمايجمعونالقرانيالخطابأنلا

نوعين:فيالعلومهذهتصنيف

المكيأوالنزولأسبابعلممئلالقر@نحولبدراساتيتعلقالاول:

تعدأنيمكنلافهذهوالمدني،
مئتنطلقدراساتلانهاالموضوعيالتفسيرمن

ضوعا.عليهألقتو)نالقر@نيالضخارج

والمنسوخكالندسخالقر@نيالنصبصميمارتباطلهالواسكالثفي:

الكريمالقرتنمننظريموقفاستنباطتستهدتلاأنهاغيروالمتئابهوالمحكم

تتغفيالمنطقيةالوحدةثانيةجهةمنتراعيلاكماالمواضيع،منموضوعفي

إلىالمصحفأولمنتبدأالتيالمألوفةالخطةتلكوفقتسيربلالموضوع،

تسلملبشكلتيةاخر

اقفشرنطاقفيتدخللاإلا@فهامفرماموضوعاعالجت@نالعلومهذه)ن

فيالمدروسالموضوعلانللقر@ن،الموضوعي
حقيقةبهيقصدلمالعلومهذه

منخاصةلان@لدراساتهيو)نماتجاهه،القر@نموقفعلىالتعرفولاالتفسير،

وهيالعلوممنلغيرهادعامةلتكونوضعتالقر@نح؟الخطاب
كونهاتعدولا

لعددتجميعا
التثابهمنشيءبيهافيمالحظالتجزشيالتفيرقضايامن

فيالقيم@بنكةفيمانظرناذاف@
"

الؤ@نأقسام
@@

القر@ن@فالو"
@ا

نجدفلن

البيانأساليبمنأسليبانوالمثلفالقسمالكريم.أالقر@فيأسلوبيةدراسةغيرفيهما

ودلالاتهماعناصرهما@وظالفهمابدراسةالقيم@بنقامالقرتن،استخدمهماالعربي

انمادالقران.فيالتفضيلاسم@والفعلغيرهثوسكماالقران،فيوخصائصهما

مو@ردلجميعحصرهجهةمنالموضوعيبالتفسيرالدراساتمنالنوعهذاكتبه

ا@لمععد@لباسط،@لرضي،(1)
ا.سعىل@وضوعي،

.19صالحث،شهجيةمحمد،خليلادزركميى،الد(2)

.24صالتمبر@لموضوعي،محمد،الصدو،بقر(3)
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قدللقسمدر@ستهفيمثلا-القيمفابئ@لق@تنفيصرودهومظان
جمغحصر

@لقسممواضع
"

بهالمقسم

"(2)
عليهالمقسمو"

"

للمقسمالقسممطابقةعلىوعمل

عليهبالمقسمبهالمقسم@رتباطحسنإلىوالإثارةعليه
()

كله.ذلكفي

تيمية@بنشيخه@ثريفنفيكانبنماكلهذلكفيإلى@نهالإشلرةوتجدر

اللغويالطابعذاتالقرتنيةالدراساتبعضفيرأىمنالدارسينومن

فياه@50)البخيسل@مانبنمقاتلكهمامثلالموضوعيللتفيرأساسا
ا@

فيه@200)سلامبنويحيىالقر@نفيوالنظائرالأشباه
"

التصلىلف

الاوالر@خب
في(@502)صفهاني

"

في(@597)الجوزيو@بنالمفردات
"

نزهة

7)

ني@لتي@@ب@صيعلي@لخوليلينيجدلملنلك
@ا

اناتسم
"

لصنيععمة@نظر@إلا

الأقسميرالقر@ن
"

يخهيشحان@لنيبالتفير@ل@قاب@ريرلاما@لن@اتريستقصي@ندون

ير@لق@@ني@لمنعصحدة@لفكرةيعطي@همالبعض@لقر@دبمضعلى@م

سبثيءقد@تمكاندلنجميه،لحيفيطردلتسا@ردصحصي@حاص،ليء
فلك

لامرسحا@لماما
يتمي

@

@ار@ليهبالفاهرت@لمحتلىة،الأعمال@مين،الخرلي،ا@نف@:

1@لمص@دة، 9 .36ص9،6

عصامتحقيئ@ن،أقسمفي@لتيادبكر،@بيمحمدس@لدينتم@الجوزية،ني@بن

1،01ط@لرسالة،مزدسةدروتالحرسنلي،فلىس 9 .17ص9،4

اصانفسص@لمصدر

.80ص@للرنفسه،مثلا:

.8ص.نفسص@لمصدر@نر:

بنناصرتحقيئ@ن،@قالبكر،@بيمحمدسشى@لدين@لجرزية،قيم@بن
سعد

ليتيةأضلر@بنفقد.17صما\،2@ل@فاط.2،طبعمفعة@لرشيد،
ما

لقد@ستقرأ@ياتابلو@لكل@أ،@لجزتي)@لت@ت@ل@نفيالأثال@نلشسير@ل@منكتبه

@لتير،دقتقعد@لحليم،بن@حمدتيية،@بن@نظر:أيضا.بهاتعلقهاوماليصا،

صوليروت.@فقالد@لحلي@،محمدنحفبئ:
4ط@لؤ@د،علومسة 2 ا،ها0

.20ص@لتفشر@لموضوعي،،فيبتمصطفى،مسلم،
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المؤلفاتهذهعلى@لغابىوكانوغيرهم،والنظائر@االوجوهعلمفيالنواظرالأعين

الاستعمال.حسبدلالاتهاتتعددالتيالغريبةللكلماتاللغوي@لجانبلوس

فيمايخفىولا
أداةاللغويالنهجهذاإذ@نتجؤز،منالأصيلهذا

من

موضوعياتفسيراوليمىيخه،المنهجعناصرمنوعنمرالموضوعيالتفسير@أ@و@

لاالمنهجفيالجزئيالئ@!فهذاالاستقراء،طرلقةاعتمداندذ@ت@،بحد
يقتضي

أساسا.بالتأصيلالمقصودوهوللقر@ن،الموضوعيالتفسيرمفهومفيالاتفاق

الموضوعي:التفسيروفكرةالمعتزلةتالثا:

ماالمعتزلةهضم
مداركانالقر@نيالنص@نبحكممواضيعمنالقر@نفي

ال@ملةالنظرةمنالمنطقيةالفلسفيةئقافتهمومكنتهمودفاعهم.احتجاجهم

وموضوعاتهالقرآنلآيالجزئيوالتفصي

مواطنمبرزاالقرتنفيالنلىموضوعفيالجاحظكبهمامثلا-ذلك-من

القربانتونارإصر@ئيلببنيبادئافيه،تعظيمها
ا@

بها@نعظمتالتيمواضعهافمن

صدقوتعرفإخلاصهم@متحانموضع@يإسر@ئيللنيجعلهاوجلعزالله

كانفمنبالقربانيتقربونانياتهم،
حتى@لسماءقبلمننلىنزلتمخلصامنهم

مخلماالقربانصاحبكانذلكفعلتذاف@فتأكله،بهتحيط
لمومتىتقربه،في

قالولذلكالنية؟فاسدالقلبمدخولبأنهقضواحالهعلىالؤبانولقييروما

يآتيناحتئرسطنؤتأ،ثئنأأ@ئه-إنقالوأإالذبكابتأفيتعالى

فلىقدتصويأئذىبألبيتميفتلننرسلجمكىنمقذقىألتارتأ@لأبقق@الا

1ةعمر@نصنقينأ+كنترانقتلت@حمخ 83).

فتلتنرس@ج@يممتدتعالى:قالمعلوماكانقدذلكعلىوالدليل

1@لمحارف،مئاةالاسبهلويفايضير،فيمامجالصلىي،مصطفى@لجويي،(1) 9 7،1

ك@51.



بيانوجعلعبادهعلىسنراللهبنئمأول3عمر@ن:قتتزأ+ولألذىبأتبتئمض

فلك
قدووعللهم،طبائعهمورفقالزماننلكمصلحة@لتدبيرفلكوكانالآخرة،في

لمصلخهمويكملفيهملينجعيكنلممقدارعلىوالغباوةالمعاندةمنالقومكان

الناس.صد@رفي@لنارشأنعظممنببفهذاهذا@لوزنفيكانماإلا

أتكوهلتعالى:أقولهالناسصدصرفيالنلىشأنتعظيمفيزادومما

ننامانيكرلطةللا@فتإق.اضكؤأكقلهنار)فقالراب@موسئ*صدث

ئغليدنآظغرتجك@نابنيصحع*نوىأنفاملئآأللىهدى*علىأؤنحدبفبى

الا@بلمومىتضئ@نلتاوجل:عزوتال112-9ةأطهطحى!تمقذسابآز)دبتك

@تيهمذل@.نا،@لنستئضبهما@فا.كفلاقالجمئاألظوربنبمنمالنىبأتلم@وسلى

مناتفا@فلتاث@تف@طلو%لحتكخالئدتفلؤصجلضبخبرتتها

رمبنننا@لنهلمتئمو@7الثتجرتر@نمنالقعؤانمنرصة@نطرثلأيسنشطي

تقعبمى،
(1)

.(29@لقصص:1

ومن
@يبزييملم@يقاليتكرممنمفقهسغنا@قالماتعالى:قالإبر@ميمنلرنلك

تالؤاقال:أثم(6ا-6)الأنبيا"ةئثهدصف،لحتهمألتم@لكلزعلىتالو)فأتو)بهء

عنبفصلفلكأتغنململأ(الأنباء:أفغلب،@نغ@نالهتكنم@ضروأ.@حرقوه

عذ@وسيلةو@يضاوالمرافقالمنافعمنوكونهاالنار؟ل@نالقر@نتنويه
وعقاب@

منالمزلد@جاد@أمكنولربما
ضاعقدالمعتزلةكتاباتلولا@نالأمثلة

والأكيدبالعقلالاهتمامعوثةكانتولربمامنها.القليلإلايصلنافلممعظمها

الموضوعيالتفسيرظهورمعدقيقبخيطمرتبطةالحديثالعصرفيمكانتهعلى

ويمكنالاسلامية.العلومتربخمنالمبكرالوفتذلكفيخاصةالمقزلة؟عند

7@لحيو@ن،بحر،بنعرو@لجاحعل،(1) 2 1 /4.

7@ل@لر@لسبق،(2) 4 2 14.



التيوهيالمنارمدرسةمعالموضوعيالتفسيرلأةبداياتفيهذاملاحظة

فيها.مكانتهإلىالعقل@إعالةالإسلاميةالعلومفيالتجديدإلىبالدعوةبدات

بالقرأنةالقرأنتفسيررابعا:

عدملاثباتبالقرتن،القرتنوتفسيرالموضوعي@لتفسيربينافمييزسبقلقد

@لتجؤز؟منلثيءإلابالقر@نالقر@نتفسيرإلىرذ@لتفسير@لموضوعيبمكانية

لاذكرهسياتيمافدلهذاوالمنهج.والمقاصد@الأدو@فيلاختلافهما
يندرج

عدهيمكنولكنالموضوعي،التفسيرفيمفهوما@صطلاحا@و
التيالإرهاصاتمن

الموضوعي.النفسبرمفهومت@نكلحتى@لزمنمعتطورت

المفسرتتغعلىتقوممعدوثةأمثلةعلىالمفسربنأواللمصنفاتتحتوي

المتعلقةالقرتفيةللايات
قولتقديمفيواستخد@مهاالقر@نيةالمعانيمنبمعنى

تفسيرهاسياقفيوقع@لتيالآيةتوضيحفيمنهاالاشفاثةئوالمعانيتلكفيكلي

قد(5310)فالطبريوالجمع.ال@غ
الآياتبعضفيالمعنىفهمعلىيستعين

شاملةثواسةالجميعيدرسثمالقر@نبقيةفيالمعنيمنبهيتصلماكلبتتغ

منبينهاماباكئاتكلهاالاجزاءفيهاتتضح@وبالكلالجزءفيهايتضح

كانو)نالموضوعيالتتبعمنبنوعقامقداه@17)قتا@ةينبلعلاقلت

الطبريبتفصيلقورنماإفامجملةبصورة

الطوسيوكذلك
(3)

وهذاالو@حدةكالسورةالفر@نلنبرىكانكص(60)

.75صبالمر@ن،@تاياثي،عددجحفر،

كلا.صنفس@لمصدر

محمد
@@لعد@عليس@لحسفبن

بلقبي،

"

ب@لبكيوصمهمفر،@ل@ائفةا،ضيئ

ا@

وممنمهمالنميحة@فبما
@

ولدبا
@

طوس
ا@

لغد@دفيللندرصنصمى@3"سةلخراسان

)الاشبصيهولهو@لت@رلح.و@لكلاموالحديت@لفف@و@رسالكاظيين،منهدولي
8له:/6ة@لرركلي@نظر.الحديثلي)@لتهدب(و



وقدوأجز@ؤه،سورهونباعدت@ياتهتنثرت@نشاملةمعنويةوحدةله@نيعني

الطوسييفسروتدوتبية،@خر@ياتتفسرهماالآيمن@ن@لمو@حعبعضفيعرح
المتعددةمواضعهمنالواحدالمعنىيستقرئكأنماايةمنبثثرالاية

القرتنفي

خبرإلى@نالنفسيرلعلمالتأصبيةمقدمتهفي@يضاتيميةابنخلصوقد

هيالتفسيرطرق
موضعفيبسطمرضعفيأجملفمابالقران،القر@نيفسرأن

عنديقفلمتيميةابنولكنأخرىتيةفيمفصلاجاءموجزاذكرومااخر،

ماحدإلىاقتربتحتىتليلاتجيزهابلبالقر@نالقر@نتفسيرطرلقةحدود
من

قصدإلىباخرىالقرانمنتي@تفسيرقصدجاوزكماالموضوعي،التفسيرمنهج

الكشف
اللهمرادعن

وقدالقر@نية،المفاهيمصمفهومالقضايا@ومنقضيةفي

منهجاتشكللمدانتيميةابنبهاقاممتنثرةقليلةدراستفيذلكوجدنا

فلكولعللدي@،مطردا
مستقلاكتاباالتفسيرفييكتبلمأنهإلىيرجع

@هلا
(4)

ومنأو.طورها.لدبا@ركرةنفوج@ونمما@ل@
الدراساتهذه

(4

ليروت:قصير@لاطي،أحمد-تحقيئ@نطفي@ليادجعفر،@ر@لطوسي،

@ثإجاء@ي@دار
بي،

3/4ت،د. 11.

نفمه،@ل@صلو
2ااص 26-2 @ن،فيوساه@بطرسالةشلاحفعلكما.27

33-22عا 1

مقدمة@لدي@،تغيتيمية،@بن
حرم،ثار@بنليروت.@لتمير،@مرللي

21،ط 9 9،7

لييهديرقضلاقر@هتفير،منعهسما@ردكيرفيالنهج@ناطبقوقدك@.ص

لعلوكدل@منا@لسى،علىتم@@تنالايكجميعالأليا.جمغ@ينالاسلامعلى@ن

دي@فرقجنوكذلكوالنمفمة،@ثكر،موضرعمي

"

ر@@لمجى"@العذ@
@

@لحذ@
@

مح@د@ليدتحقيق:@ل@فسير،@قاتقعد@لحليم،بنأحعدتيمية،@بن@نظر:@لمظيم

4كث@؟/11،ممالا2،ط@ن،علوممزسةيروت:وثمنمق@لحيد، 54؟3 3؟4

4 5 7 /

تتكلرلاحلينا،كححهسحععتموضمرقكتفسيرصتيية@سصجاءساكل

للقر@ن.كاملاتفسير
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عندراسته
لفظ

ا@

السنة
ا@

متوخينوالدرسبالتحليللهاسنعرض@لتيالقران،في

تحملهوماالقرتن،فيالقضيةهذهتفسيرفيومنهجهتيميةابنطريقةعنالكشف

حديئا.استقركماالموضوعيالتفسبربمفهومصلةمن

@ ان:لقرتتا@

لفظدلالةبيانهذهدراستهفييقصدلمتيميةابنبانالقولمنبدلا

كمافحسبالسنة
قضيةعنالكشفإلىفلكتعدىولكنهعنوانها،بذلكيوحي

مواضعبحصرثواستهتيميةابنبدأعموما.منهاالقر@نوموقفالتارلخيةالسنة

لفظ@رود
"

السنة
ا"

هي:آياتثمانيمنهافأصردالقران،في

لم@تتناولاتجدزسلنامنقبلفلرستناقدمنستةتعالى:أقولها-

سرلااأتح@@ل!أ
.(77اء:

قئ@ئهمنةلهأد@هفرضفياحعمقئلثبئكلتاصتعالى:أوقال-2

تبلمنضلظأ@نين

ح

.138ةابالأصأمتدد@ا،تد،أضرئد@هص

وقتتوأأخابئثقفمالتنحاثلحونيهتالسورةإآخرفيتعالى:وقال-3

نجديلأ،@لثهتجدلسنةولنقنلمنضلؤاأنذبفئلثهشةتفتيلأ*

.(62-61@؟لأحز@اأ

تجدنوتديلادئه@لستتتجدملنالأؤليستإلايبهروت@فهلوقال:-4

.(43أناطر:تحملإ،ئد@هلتت

.(85أغالر:آقبهفررنأنالكصخسىبمالهبفىظتقذالقئلتهطمتتوقال:-5

نصم@يمولاويخالا@يدوتثتمكتئرالولوأألنينكفروأرلؤقتدكماةوفال:-6

.(23-22دفتئأ@سذيلأأالئهلسئةمحدصلنقنلمنضلتقذألتىدنه@ستة*

1ةعمر@نسننكا+قنلكغمنخلتقذتعالى:!وقال-7 37).



ولمجمتمفروأالهمنىهمجآ.@ذيؤم@@نالتل@مغوماتعالى:أوقال-8

.(55الكهف:أآلاؤليى،ستةتأيخهملنإلارتهم

ش@ريهدي@خلكخبيند@أ@تهيريدةتعالى:قولهذكرنيمية@بنوفات

1أ@بساتقتلسم!منأ@ذين 26.

يها،الفتركالمعنىجهةمنمجموعتينفيالاياتهذهتيميةابنجعل

فسنتهكالكافرلن،بعصاتهتتعلقواياتكمطيعيه،بأوليالهتتعلقفايات
هؤلاءفي

شرحفييمضيئموعقوبتهم،إمانتهمهؤلاءفيوسننهإكر@مهم
الاياتهذه

بالعصاةتعلقماأيالأساسيين،نوعيهاحسبإتهيةسننمنفيهاجاءماوبيان

واستخر@جالاياتهذهملاحظةتيميةابنبعدهايتابعبالمطيعينتعلقوما

بينها.المنشركةالأمور

وجد@نوقد
"

ووعيده،ووعدهونهيهونمرهبدفيتتعلقسننكلها@لسننهذه

والكواكبوالقمرالثممسفيكسنتهالطبيعيةبالأمورالمتعلقةالسننهيوليست

منفلكوغير
شاعهبماشاءإفاينقضهاالاخيرةهذهأنبينهماوالفرقالعالمحات،

كماالحكم؟من
وكمالمحمد@،القمرشقوكمايوشع،علىالشمىحب@

وكماحية،العصاجعلوكمامرة،يخرالموتىأحياوكمابالشهب،السماءملا

الماءوكما@نبعبعصا،الصخرةمنالماء@نغ
بينمن

@الرصولابعأ@
ا@

فيتيميةابناستفاضوقد
بينالتمييزعلىوالتأكيدالمسألةهذهمناقثة

وحكمه،اللهبأمرمتبدلةمتغيرةالأولىإنحيثمنوالدينية،الكونيةالسنن

المتفلسفةعلىصردبمنها.ودباسنرارهااللهوعدنبتالتيالأخرىبخلات

عزالربسنةهذهأنعلىبناءهكذايز@لومايزللمالعالمبأنيقولونالذين

فيرصالة@للين،تفيتيية،@بن(1)
@لشةلمظ

لهاه.@لؤتن@ي

صرنضه،@ل@ص@(2)
52.



وهيوعاثتهوجل
بلواختيلىهبمشي@تهفاعلالشعندهمكانإذلها؟تبديللا

عددامذاقولهيديبينتيميةابنوقدمبذ@تهموجبا
منالمستبطةالحججمن

آبات

عرفقدف@نهلازمة،سنةفيهاللربلي@الطبيعية@@العا@يقال@ن@ا:

تبديلفهذاتكنلمأنبعدمخلوقةوالكواكبوالقمرالثممسأناليقينيةبالدلائل

أ.ط@ةأ@بر@ميم9وألشؤتآلأزضغيزاكزضئذليغتعالى:أقالوقدوقع،

فالعاثةالعاثات،عامةانتقاضعرتالثانيف
منإلايخلقواألاادمبنيفي

أب،ولاأمغيرمنوآدمأب،منوحواءأم،منالمسيحخلقوقدأبوين

واحدلغيروالثرابالطعامتكنيروكذلكمتعد@ة،مراتمتواترالموتىو)حياء

العالمفيوقعتتغيراتفعندكموايضاالسلام،عليهموالصالحينالانبياءمن

انهاوأخبربهاوعدالتيعاثتهخلافوهذاالعادة.تغييرفيهاالكبلىكالطوفانات

نهف@خبرهأماوحكمته،بخبرهعلمهذانف@أعدائهو)هانةأوليالهلنصرةتتغيرلا

طرقيوافقومذاالميعاديخلفلاالذيالصادقوهوبهووعدبذلثأخبر

والنصرالعاقبةتكونأنحكقهمقتضىويقولونالمللأهلطو@ئفجمغ

اله.أعددونلأوليائ@

تقعأنامادقول،علىالمئيئةبمحضتقعما@نف@الطبيعبةالأمورو@ما

لي@وتحويلهافتديلهاكلا@لتقديرينوعلىقول،علىو@لمصلحةالحكمةبحسب

المثسيحةبمحضالايةعلقإنفمانهبآية،@يةوتبديلالثرائعنسخفيكماممتنعا

نالحكمةالمشيسةمعبالحكمةعلقهادانلاء،مايفعلفهو
بعضتبديلتقتضي

ما
ذلكمنكئيروقعكماالعالمفي

المستقبلفيوسيقعالماضيفي

صالمصدر@لسبق،(1)
5 2

لعه،@لمصدر(2)
ص

53.

لفسه،ال@صدر(3)
ص

54.



منتييةابنيخلص
يكنلمالذيالعامالأصلبذلكالقولإلىكلههذا

فيالكليالنظرلولاليدركه
وهوألابالسنن،تتعلق@ياتمنجاءما

"

هذه@ن

طبيعباتلاديبات@لسنن
ا@

ولالهاتبديحلاالتيالدينيةالسننمنمثلاهذابعدتييةابنيورد

فيوالمفسدينالظالمينبهاللهوعدالذيبالعقبالتعلقةالسننويرتحويل،

مواضعفيالأصلهذاعلىالقر@ندلفقدالآخرة،قبلالدنيافيالأرض
(2):

إلآيقاكهلجقرة@ؤبغتة@ئه@عذاب@نبهغ@نيتكغأر.تلكقوله:إ-

.(47الأنعام:أالملل@فأالقم

-

شديز،أ@يرثضنبمب@جمالةولىألترئثضذرثكإ!أص@ما@@ننثوقوله:

1مود:أ 0

.(43أ@لقمر:@وله@أضترشكفاكزوقوله:!

-

1أيومف:الألئمي،لآ"ؤلىغبر@قصم@تمقلقذكاتقوله:أومنه 11).

أفوسبيلفتفتلفنهثتفتافننزفى@يا@لكغ.قذ@انوقوله:أ-

ي@ثبممنيزند*لضز@لأئنمتن"رفىنثلييزيرونهم@افزوثترئ
ه

فىلمف

.(13عمر@ن:الأبشر!+لآ4@@ينرةذنمث

الضراهعقبيعاقبهمونلىةالسراءعقبيعافبهمتلىةأنهسبحانهأخبروقد

لمإذا

"ينضرع@نومالرثهتم@شتكلزأف@ياتعذ@يأخذنهمولقدةتعالى:فقال

كلا(-76المؤنون:أبلسض،نيمتملمناثدبل!عند@ابم،علقمفتحناإفاص@7

بالاهلاك.أخذهمحتىتضرعواومااستكانواماالأدنى@بالعذ@أنهأخبرفهنا

ص@لمص@ونفسه،لا(
54.

ص@لمصدو@لسابق،(2)
56-57.
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لعقهمأكبرأتحناب@لنآلاونأفذ@يتولذيفتهمفال:إكما-

1الجدة!1@هيرجحيف 21.

لاثملؤمقتتنعارئزةفى@للتهزيقتنت@رلايزؤنوقال:!-

1التوبت1يذتحت،همولاينيبحف الذيئعلىعائدايكونوالضمير(26

ة.بالآخريؤمنونلا

لعغئأ@ييبابهبهستمبهضتخهصئتلكتنلمصإلىأزمتاولقدوقال:أ-

.(45-42الأنحم:1ألنميئ،رتدتوولطتدقوله!إلىبثترعينأ

الأنجمبقنقردةأزمملناقومأقوله:أفيالاعر@ففينظيرهافهذه-

صألشثةمكلبذناثميضزعون*لحنهزرالضزآشثنلهايأنأسآينذنآ

الآياتيمث@نألاوهتملبنةفاضنتهموألسرآبرألقتر!@هإنامنى.قذؤقالوأعفحأ

والضراء،بالبأساءأخذهملمايتضرعوالمأنهمفمهمفقدما(،-94أ@لأعر@ف:

بالعذابفأخذهميطيعوافلمالحسنةبالحالةالسئةالحالةبدلهذابعدنهف@

بالسراءاللهفابتلاهميتضرعرا،فلمليضرعوابالضراءأولاأخذهمفهنابغتة،

بألهستتصبلينئمتعالى:أكقولهوهذابالعذاب،فاخذهميطيعوافلملطيعوا

1الاعر@ف:1يرجعين!لغلهتملسثكرأ اءبالسرثمبالضراء@ولافهؤلاء@بتلوا(68

ذكرهكماومذاهكذا،كانواإلانبيمنقريةفيأرسلماأنهأخبروقدئانيا،

وغيرهم.فرعونقومحالفيشحانه

قدللسنةتيميةابنقدمهاالتيالتفسيريةالدراسةهذهإنالقول:خلاصة

عدلمحااحتوت
وهي:الموضوعيالتفسيرمنهجإليهايستندالتيالقواعدمن

وحصرها.المفسربالمعنىالمتصلةالقر@نيةالاياتاستقراءا-

ات.للمفر@اللغويالأصلإدر@ك-2

@لقر@نيةالاستعمالاتمخلفينالمعنريالمثتركاستخر@ج-3
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والدلالاتالقر@نية،المصطلحاتيسمى@نيمكنما@وللألفاظ،

المستقرأة.النصوصمجموعمنتستنبطالتيالعامة

السنةبلفظيتقيدلمتيميةفبن
في@فطلق@نالمفسرة،الاياتجمعفي

محاولاإليهاتثيرالتيإلىيمتماكلاستدعىلقدبلفلك،منتفسيره

اللهمرادفهم
من

الحساسةالفكرةهذه
اشفادإلى@نهإضافةالئري،ال@يخفي

من
يدلمماالمشكلة،العقدي@المسائىبعضمناقثةفيالموضوعيةالدراسةهذه

قدالموضوعيالتفسيرأنعلى
المساللمنكثيرجلاءفيكبيربنصيبيسهم

أنثونالم@ئمكلة،الخلافية
يعني

نفسها.الخلاتفكرةعلىالقضاءذلك

حدئهعدتييةلابنإن
علىعجيبةقدرةتعالىاللهكبمننصأيفي

علىبهيشدلاويوضحهمانهاواستحضارها،القرتنتياتبميةوبينبينهالربط

يثاءلمالاءمامنهايتخيريدي@بينمفتوحةصفحةكلهالقرآنكأنمامعناه،

لهعرفأمروهذا
منقديم،من

القنوجي:ذكرهمافلك
"

إلهفمسلمالتفسيرونما

التفسيرفيإمامتهولفرطعجيبة،قوةالدليىإقامةوقتالقر@ناستحضارمنوله

يينإطلاعهوعظم
وينصرعديدة،أفوالاويوهيالمفسرين،أقو@طمنكثيرخطأ

@اوالحديثالقرتنعليهلما@لمواففاواحداقولا

في:فعلكماالتفسيرفينهجهعلىسلىالجوزيةيمابنتلميذهأنويذكر

فيوالجنة@لطيب(الكلممنالصيب)الو@بىالقر@ذفيوالذكرالمعوفتين،تفسير

زتجوعدىتدلقيلمامراجعةودكنالأفه@أبلادإدىالار@ل@)حاديالقر@ن

فييندرجبنماالقيم@بنكتبهفماالقيم،@بنصنيععلىالتفسيرصفةإطلاقفي

@والا@والحكمالرقئقكاباتضمنغالبه
بتفسيرالاولىبالدرجةتعنىلاالتي@،

مه.صبالقر@ن،تمير@لقر@ناياثي،جددجعفر،(1)

دارليروت:@للرم،@أحو@بيانفي@لرقوم@لعلوم@بج@حسن،لنصديق@لقنرحي،(2)

1@ه3طالملية،@لكتب 3 1 / 1 97.

.95لها-دفللقر@@لقي@تفسير@بنصبري،@لشرلي،(3)
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الموضوعوتكميلبها،الاششهادمجردإنمابموضوعاالخاصةالقر@نايات

وقويا.واضحاالتفسيرفيتيمية@بنبطريقةالعامالتأئركاناندبها،

الأحكام:أياتتفسيرالفقهي/التفسير

الثافعيالإماممنذمبكرا،ظهرالذيالتفسيرألو@نمنالفقهيالتفسيريعد

قاصدا@لقر@ن،أحكامفيكتبممنتلاهمومنم@،370)والجصاصه@205)

أبوابمنبابفيتدخلعمليةشرعيةأحكامعلىتحتويالتيالاياتتفسير

الفقه

والتفسيرالأحكامتياتتفسيربينوالثبه@لصلةوجهفيالأنظواختلفت

ألصقالأحكامتياتتفسيرفيالفقهاءمنهجأنالبعضرأيفكانالموضوعي،

الأحكاملآياتواستقصاء@ستخلاصمنفيهلماالموضوعيبالت@سي@يكونما

الاحكامتفمميررأوا@ناخريناعتر@ضمحلكانالحكمهذاولكنخاصة

كونهامنالرغمعلىفهيبصلة،لهتمتولاالموضوعيالتفسيرفيتدخللا

بموضوعتعنىحيثالاتجاهفقهية
قبلالأحكاموآياتالخاص-بالمعنىالفقه-

تتغولكنهاشيء،أي
فيوالايترتيبهاعلىالسورتفسيرفيالتقليدي@الخطة

الموضوعيالتفسيرخطةتخالفخطةوهذهالسور

تفاسيرمننوعينبينالتمييزإلىيدعوالمسألةهذهفيالتحقيقولكن

موضوعفيتصب@لتيالاحكاماياتاستقراءمجردعلىيقومأحدهماالأحكام،

النريفالمصحفسورنسقعلىالاستقراءذلكنتنجوترنجبالفقهمنلعام

عددلامية،@قصابا@صرعي،وصبه@لتفشر@لفقهيهانم،نامرالعميدي،(1)

،71 9 4كا9،9 3

فيمتمصطفى،مسلم،(2)
ل@ضرون،وا@لذمبي،@1؟2صضهكي،لتفسير@@

1 5 0 /1.

.7-6عىالاحلاق،@صتور@له،عد@صمد@و@ز،(3)



تلكتصنيفكانلومابخلافبصلة،الموضوعيالتفسيرإلىيمتلاالنرعومذا

تسلسليتجزينيتفسبرفالاولالموضوع؟لذلكالفرعةالعناوبنعلىالتمئج

الموضوعي.التفسيرطردقةمنكثرايقتربوالآخر

فيالسنةأهلكتبهمامعظمأنلنايظهرالفقهيةالتفاسيرتتغومن
هذا

السورترتيبمعيسيرالذيالتفسيرأيالأول،المنهجوفقعلىجاءقدالمجال

نهايةحتىوهكذاالمقهيالأثرفاتالاياتسورةكلمنمتخيراالمصحففي

فيلهاعرضكلمامجزأةالواحدةالمسألةليالجالمفسرإنحتىالمصحف،

@هبلالذينالأحكاملاياتالثيعةىعدد..الحالخلافالقرتن،
الخطةا

صتفمنوأولائانية@ه
ليمنهم

ىالد(الر@رنديهوالقطبفلك

الفف@ءضيشوعبوا@نالثيعةمفسروحردفقداخرونوتبعهالقر@ن()فقهكاب@فى
@بتداءعضالؤ@نسورجميعفيعليهالدالةالاياتاستقراءخحطمنالفقهيالموضوع

ه

عصملم@نااالدياتبمواضيعوانتهاءالطهارةمواضيعمن
بينمقارنةعقدولعل

وهو@السنةعندالمشتهرةالاحكامتفاسيرأحد
@

أحكام

القر@ن
ا@

منواخرللجصاص،
هواالئيعةعند

@

القرانفقه
ا@

يوصحالر@وندي،للق@

التفسير.فيمنهماكلمنهجبينالفرقلنا

:(37)@@حكا@لقرت

الحنفيالجصاصالرازيعليبنأحمدبكرئبيكابيعد
(3)

ماأقدممن

كتاببعدالقر@نأحكامفيالأربعةالمذامبكبمنإليناوصل
"

أحكام

القر@ن
ا@

للشافعي.المنسوب

4صبالت@سير@لرضوعي،@يفسير@لفقوصلتههلثم،ثمرالحميدي،(1) 49.

5نفسه،@ل@صدر(2) كتها@لدينيتعلماء@لحىعدوجدلالنيسبيهنسقعلىو@لك.02

الأحكم.بأحا@يثخا@شروحا

@بفم@فقيه(3)

ر@ل!@نته@@لري،@ملشي
متهور،الأعولفيكتبله@لحن@،اس@

@ن.أحكمليكاب@@لىإعافة



ابد.الأحكامتفسير@ياتفيالترتيبيةالطريقةالجصاصاعتمدلقد
من

الكتابتصنيففيالغالبةوالصفةالناس.سورةتفسيرو@مملالفلق،حتىالبقرة

الفقهيةالعنوينواقتبلم@سورةكلفيالواردةالأحكامبتسلسلالاخذوتبويبه

ومنرأسا،بالمفونالعنو@نيشعربحيثبحشها،
تفسيرابتداءفيجاءما@مثلته

كالاتي:القرة،سورة

بابالقبلة،استقبالبابالجد،ميراثبابالطو@ف،صفةفكرباب

صحةفيالقولبابالسمن،فيتموتالفأرةبا@والمروة،الصفابينالسعي

وهكذا..الإجمع

الوحدةتثتيتعلىمبلئروبشكلساعدقدالمنهجهذاأنيخفىولا

اللهلأحكامالموضرعية
واحدةسورةنيالموزعةالأحكامبلكنابه،في

ثسةواحدلموضوع
مواقعبحسبترتيبهابسببأيضا،السورةتلكتفسيرفي

السابق،المثالنيالحجبموضوعيتصلفيما@نفارأيناهكماالاحكامتلكايات

تخللتإذ
ولهذاالحج،بموضوعلهاصلةلاأبوابوالسعيالطوافبابيبين

هوئمالجصاصكتابفيشتى@مثلة
منواحدةايةتفسيرفيأحيانايذكرقد

الاستقراءيلالمولكنهالاية،تلكسورةغيرمنأخرآياتالأحكامتيات

فرض)باببعنوانفكرهماوهوعليه،بمثالنكتفيوسوففلك،فيالامل

معالمبينةالآياتالمذكورالبابفيايردإذالجهاد(
كالآتي:مورها@

-

(195)و(194)و(193)و(192)و(191)و(125)البقرة:سورة

.(217)و(216)و(207)و

-

.(30)التوبة:سورة

-

.(12ولا(97)عمر@ن:دسورة

-

.(17)لقمانتسورة

4ص@لمصدر@فه،(1) 76.

-92-



-

.(91)الشاء:سورة

كالتيالباببعنو@نوئيقا@تصالاكصلذكرهاالتيغيركثيرة@ياتهناكبينما

الجهادوجوبعلى@لدالةالآياتعنفضلاأحكامهعلى@لجهاد@وفضلعلىدلت

فلك.ونحو@لقتالوكيفيةالوجوبوشر@ئط
من

مئلا:الآياتهذه

الجهاد:فضلعلىلمحلماا-

-

الجهاد@يضا.وجوبتتضمنوالأولى)79(،و(76)الشاء:سورة

-

.(121)التوبة:سورة

الجهاد:وجوبعلىما@ى-2

-

.(132)و(212)و(187)و(186)البفرة:سورة

-

مأ.وللأ)كلا(و(76)و(73)النساء:سورة

-

)كلا(.الحج:سورة

الجهاد:أحكاممنوشيءالقتالوكيفيةالوجوبسر@ئلعلىولما-3

-

.(214)و(187)البقرة:سورة

-

.(67)و(16)و(15)الانفال:سورة

-

.(59)لمائدفاسورة

-

.(124)و(92)و(74)و(26)التوبة:سورة

-

.(9)الحجرات:سورة

-

.(7)و(6)و(5)و(4)محمد:سورة

بالجهاد:المتعلفةالأحكامعلىدلما-4

-

.(99)و(96)النساء:سورة

-

.(63)و(62)الأنفال:سورة

-

.(108)النحل:سورة
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-

.(18)الحديد:سورة

-

.(13)و(11)و(10)الممتحنة:سورة

عقدهالذيالبابفيلي@ولكنالايات،هذهبعضالجصاصفكرنعم

أغلبهافجاءسورها،فيالآياتتلكمواضعفيبلالجهاد،فرضباببعنوان

لهاكتابهفيمتباعدةأخرىعناوينثلاثةعقدإنهئمتفسيرهصفحاتعلىموزعا

)سلبالزحف(من)الفراروهي:كلها،لاالاياتبعضتضمنتبالجهادصلة

فيالمتقدمالجهادفرضبابعقدبينمابالنفس(،الجهادفي)مطلبالقتيل(

الكتاب.منالأولالجزء

صزكاةوحجوصلاةصوممنالأخرىالفقهمسائلبفيةفيالحالوهكذا

الجصاص،كابفيمجتمعامنهاأيعلىالوقوتأحديستطيعلاإذونحوما.

النسقهذاوعلىأجزائه،بكاملالكتابيقرألمماكلهابهاالالماميتيسرولن

مذ@اختلافعلىالسنةأهلعندالقر@طأحكامكتبمعظمجرت
@بهم

الراوندىللقطبالقرآنفقه
(2)

5)ت 73)(3):

حسبرتبوقدالإمامية،الئ@يعةعندالقر@نأحكامكنبأقدممنوهو

بابكلفيوضمبالديات،و@نتهاءالطهارةبابمنابتداءالفقه،أبوابترتيب

والاختصلىالايجازفيغايةوهوالباب،فلكفيالمسائلفروعمعمتناشةتيات

كثيرة.مواطنفيإبهاماأيرثمما

سهحعرضليرءلي(1)
النيعة@هامنبنظير@مق@رنة@لس@عند@مل@لاحكمتيتكت

5ك@4-ضوعي،بالتفشر@لم@وصلته@لتفير@لمقهيملثم،ثامري،@ليى 36.

@لر@رندي،@لتهمبةسيدس@لحن@لدينقطبالأب،السحلتمو@لفيه(2)

.(5573)شة@لترفى

3@يلر@ليهاب(3)
5سة 1 3 9 ري.الأشكواحمد@لدميي@لشدتجحقيئمجلدين،في7
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نوعينتحديديمكن@لواحد،الموضوع@يدتصنيففيطربقتهملاحظةومن

الأحكام:تياتمن

يخجلابحيثالتفصيل،سبيلعلىللحكمالمبيةالايكالأول:النوع
التأكديكفيبلالاخر،الاص@نباطمصالوإلىبمضمونهاالإفتاءمقامفيالفقيه

وهذاالاياتلتلكالمخصصالممد@وأوالناسخوجودعدممنالمقامفي

المؤلف.عندالمقدمهوالنوع

خصوصا@وبماالإجمالبنحو@لحكمفاتإلى@لممئيرةالآياتالئني:@لنوع

مستعينا@ل@اني،بعد@لنوعلف@لمفيذكرهماعاثةوهذا@لنوعتلويحا،تصريحا@وعموما

@لمفسرلنبينالمتد@ولةالمعرفية@بالاثو@على@لمراددلالتهببيان

مختلفؤأصولخامسا:

ليفسيرأساساالبعضفيهاوجدمختلفةدراساتصابقافكرناماإلىيضات

منعموماالموضوعيةلفكرةأوالموضوعي
النبويالحديثمصنفاتمئلا:فلث

الإيمانكأبوابمحدثةموضوعاتتحتوأفعالهاللهرسولأقوالبوبتالي

@
صصوعي،وصلته@تمير@لفقهيممتم،تصليل@،

5 0 بحضرمنه7

ليبهاللجهلكرما@@@لموضرعي،دنا@بهجعلىجرت@يي@لثييةالأحكمتفلير

عامف@لسنة@ملمحيط

بنمحمدبناثهعد@لمقد@د@بنعد@لته@بر@لدينلج@ال@لقرثن.فقهفيكز@لرفان

8)ت@@@لقىبالفاعلوف@لأسدي،@لحلبحمد@لسيرريبن@لحميف وكتاب.(26

على@حتصاره@لت،فيعاجهتوسعوفد@يضا،@لفقهط@يو@نرتيبحسبتمناص

@لوجلىة.غايةفيالمتناعة،والأثبية@للحويةللمباحتوتحرض

@حمددمقيهدلمودى@ةدقر@ن@لحكدمفيديان@زلمة
9)تصمد@لارثبجديبر كتدومو3(،9

@لرنهحن

سعدبن@دعد@لته@مولئممى@لدينالأحكام:أيك@لىا@فهلممالك
ب@

(10ملا)تظ@يد@لكاالجو@



والزكاةوالصلاةوالطهارة

إلىالسبقبقصبالبيتأهلحوزإعلانفيالشيعةبعضبالملقدبل

التيالاياتبكئافةمستدلينوفروعهاالعقيدةأصولفيالموضوعيبالتفسيرالعمل

غيررأيهمفيلهذامعنىولاواحدة،رو@يةفيواحدموضوععلىبهايحتج

منالموضوعي،التفشر
مننفربهقاممامثلاذلك

العلماء
مااستقراءمن

في

جمعهاثمالمؤمنينولاسيما@ميرالبيتأهلبحقنزلتآياتمنالمصحف

ومنالائر،طريقمنوتفسيرها
وعند(285)الحبريتفسيرالاماميةعندأمئلته

السنة
"

التنزللشواهد
"

(490)الحنفيالحسكنيللحاكم

فيبحئاجملة-الكريمالقر@نإلىالنظربتوجيهعنواالذينالعلماءومن
التفيرنسقإلىواقربسابقافكرممااوفىنحوعلىالكليةمقاصده

ه@505)الغزاليالإمام
(3)

في
فيكتبهما

"

القر@نجواهر
ا@

عملإذ

الجبارإلىالعباددعوةوهوالأقصىومقصدهالقرانجوهرتحليلعلىفيه

أساسيينعنصرلنإلىردهوقدبينهما،وماوالأرضالسماواتربالاعلى

القرانفيحصرأنإلىو@لتهىبالسلوك،الآخروبتصلبالمحرفةأحدهمابتصل

سبعماثةالثفيالنوعمنحصركماآية،وستينوثلاثاشعمالةالاولالنوعمن

تمثلآية،وخمسمائةألفعلىيربوالآياتهذهفمجموعايةوأربعينلاحدى

الحث،مهحيةمحمد،خيلريادالدغامي@،(
.19ص

4صضوعي،وصلتهالفقهي@لتفيرهاتم،تامرالحميدى،( 39.

جمحهش@لين،علرم@حياءكاب@في@لتفيرفيصي@لمنغتطيقهعنيقالما@صا(

سابموضرعلعلق@يي@لؤتنيةالابك
مقلمةفي@لقصايايخرماش@رالاحلاقضوعكصمن

مابقدويى@لم@منهادضوع،ص@يعنحديئه
ب@يكمحينةلقصيةالاحتجبمهو

@الر@لكاندالاان،س
معالاحكمسردتقعد@لقهاهصنفك@لىعلينا@لرحوع

خلطرهنا@تمسير@لرصرعي،معلنضعهالتها،@@
مو@لل@@لرفةحقولفي

لا
@نطر:يجي.

و@لدحكرة@لدبر@صولكليةمجلةالمير@لموصوعي،حول@أصو@لسبولي،محمودفرثف
1صا،ها35،عددلاسيوط، 43-1 44.



تكميلية،مسائلسوىرأيهفييعالجلافلكعداومابقليل،القرانربعمنأقل

وفدالكتبفيالثمينةالمادةتغطيالتيالصدفةشأنقال-ماعلىوشأنها-

وهي:سوابق،سماهاأصولنلاثةعلىالمعرفةمساثلجعل
وأفعاله.وذاتهتعالىصفاتهمعرفةونث@ملإلبهالمدعوتعربفأ-

والمخالفة.الملازمةوعمدت@المستميمالصر@طتعريفب-

للو@صلين.و@لنيمفكر@لروحوشسملبليهعد@لوصول@لحالترلفت-

هي:وترابعروادتثلاثةعلىالسلوكوجعل

صغولطائف@لمحبينطأحو@ترلفأ-
والتركي@وسر@لثريقفيهمالله

الترهيب.وسرهلهماللهقمعوكيفيةالناكبين،@أحو@وتعريف

فيالافضاحومقصودهفضالحهم،وكتالجاحدينأحو@لحكايةب-

الحق.جتفيوالبالباطلجنب

@والاستعد@والأبة@أخذ@لز@وكيفيةالطرلقنلىلعمارةتعريفت-

ئنهإلاقاعدةقاوالاخلربنماالانتقاءهذه@نصر.
كماالمؤسف-من

ا،ء@رلىخطوةيعدالذىو@تصنيف@لحصرمنالنوهذا@نثواز-يرى

البناءإعلاءلهدت!@رىمن.مايقتضيهيعقجهلمليثمييدالمو@دإعد@د

والمقاصد.@لكباتواستخرا.والثرباقفشرالعملهذايكمللم@نه@ي

(2

بيروت:شاين،رجد@لص@ترب:@د،فيثشور@لاحلاقعد@لنه،ص@دثو@ز،

ص
1س@،ط@لرصال@،سسة 9 ص9،1

ييرتعدبلاتمع@لقي@مذا@لم@دحلوقده.
ة

تركي،كفيدعلىنية@للن@يل@
بصو@ن.كدحرغلو@يفيمحمود@@

"

حط@ع@@@@ك@@ه@ممللهن@ث@@ثطس@7.ث@لا))ثالثن@مخت@رة@يتاية-@لحكت

@
مختصرا@لز@ل@كتبالصورةهذهعلىل@ننر@لمشرقدخححق@(5391(دلكح@@د@ك@د@

با@خر،عصربهكلاتاماحلطاخلطبعد@دوخمات@،@لفمنبدلاوسانا@ي@اللف

متيرة(.تجلمنكانتوقد@لهري@عكل@لنححتى@نه

.6ص@لمصلرنفص
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ومن
كابتمنموضعغيرفيه@)،95رشدابنبهقامماأيفاذلك

مناهجعن)الكحف
فيالادلة

فيالقرانتياتاستقراءمنالملة(عقائد
عدد

من

التيالكلاميةالقضايا
أنمعتبراالمذ@مب،بثأنهاوتعددتالآراءفيهااختلفت

منلكثيرحاسمالقرآنلآياتالاستقرائيالمنهجاعتماد
نثأتالتيالاختلافات

ففيالمتكلمينبين
طريقةرشدابناشعرضالله،لوجودالاستدلالمسألة

نظريةطرقاليستأنهاإلىوانتهىاللهوجودإثاتفيوالمعتزلةالاشعرية

المرشدةالثرعيةالطرقببيانرشدابنبدأثمبقينيةشرعبةطرقاولايقيية،

بوبردالاقىارإلى
عليهانبهالتيالطريقووجد@نالكريمالقر@نفاستقرأالله،

جنسين،فيتنحصر
جميعوخلقبالانسانالعنايةعلىالوقوفطريقأحدهما:

اختلامئيظهرماالثانيفوالطريقالعناية.دليلوسماهأجله،منالموجودات

الاختل@ليلوسماهالموجودات،الأشياءجو@مر

فيجاع@التيالآياترشد@نابنوجدوقد
علىوجدتالمعنىهذا

التنبيهتتضمناياتماد@العناية،دلالةعلىالتنبيهتتضمنايكإمائنهل:ثلاثة

منالأمرينتجمعآياتداماالاختهل،دلالةعلى
يسروراحجميعا،الدلالة

د

مننوعكلمنالاياتعلى@مثلة
رابنكانلقدبلالثلاثةالأن@لهذه

شد

الكرلمالقرتنفيجاءكماالعنايةلمحليلفيمستقلكتبتصنيفينوي

القرتنيةالاياتبطريقتهمجمعواوقدالمصنفين،معظمإنالقول:خلاصة

محمدليدر@ند،@بن(1)
لن

أح@د
لن

فيالأدل@مناهجعن@لكفالأندل@،صسد

ا،ط@لعربة،حدةدراسكمركربيروت:ي،عاب@محمدتحميئ:الملة،عقاتد

1ص@ل@صلو@لسبى، 16.

نمص@ل@صلر
1ص 18.

1ص@لص@رنفه، 20.

1صلفسص معلامذا@لكتبكتقدرضد@هنيصلنا@نولم.66
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روحبينهاتربطلامتفرقةلمر@دجمعمجردمختلى@تهممنجعلوا@لسور،بترتيب

لكلالأولىالوحدةفقدتفعندماولذلكللافكلى،تسلسلأيفهايظهرولاقر@بة

الأجزاءبينتربطمنطقيةوحدةبإيجادعملهميكملوالنيستطيعرالميورة

التعيمقاعدةتقتضيهمنهجيتصنيف@والمخترة

صع@@لث@له@ل@ع@

.7ص@لقر@ن،فيالأخ@قثسترر@ثه،عد@محمددر@ز،لا(
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الثانيالمبحث

الموضوعيالمنهجتطور

الحديثالعصرفيالتفسيرفي

فيالناظريلحظ
مضطرثةتدوربماظاهرةوتطورهالموضوعيالتفسيرنئمأة

المنهجيالتنظيرعلىركزتالتيالكتاباتقلةوهىعموما،التفسيرتاربخفي

يننابلالحقل،هذاإلىينسبالذيالعلمىكثرةالموضوعىللتفسير

@نحينفيطريل،بحالتطقفيلهيكنلمالنهجفيكتبمنمعظملنجد@ن

حتى@ومنهجهتوضيحإهمالهركمتطبيقاالموضوعيالتفسيرفيأبدعمنهناك

منالحاليالفصلفييعنيناومامعا..الطريقتينبينجمعمنومنهمبه،الترل@

علىطرأتالتيالمنهجيةللتطوراتبد@ية-التحليلي-العرضهوالدراسةهذه

الدارسونوضعهاالتيالمنهجيةوالصيغالحديثالعصرفيالموضوعيالتفسير

فيوالباحثون
المجال.هذا

المستشرقي.عندللقرأنالموضيكيةالدراسةاولا:

التحليلعلىالقر@نيةدراساتهمبدايةمعالمستشرقيناهتماملقد@لصب

تدوينه،جمعهنزوله،القر@ن،تلىلخحولكثيرةثواساتفظهرتللقر@ن،الت@يخي

فلكوغبرلهجات@..قراعانه
كانالقرتنيالنصولكنالناريخيةالجو@نبمن

مغلقاغامضانضاالمست@ئمرقينمنلكئيربالنسبة
وتركيبهمضمونهحيثمن

.3وغيربححنير،وبرتل،نعالي،نولدكه،أعمالشلوذلك(1)

سعة،رضاجمةشوتاتيره،تدويسترحسته،لزوله،@ن:رسحيى،بحعتير،@نطرة(2)

1ط@،@للبني،ثار@لكتا@بيروت: 9 .41ص7،4



@لدراسةطرلقمتبعينالقرتنيفولهمااسنكشافمحاولةالمستشرقينبعضبدألهذا

ترتيبهوكانموضوعيا،ترتيبايرتلمالكرلمالقرانعلموا@ن@نهمذلكالموضوعية،

مختلعو@ئيا@وتريبامنهمكثيرنظرفيكانبلغامضا،لهمبالنسبةالتوقيفي

الموضرعيةبالطريقةإلاالكتبهذايقولهمايفهموا@نلهمكانماوبالتالي

الدراساتمنبهبأسلاقدرأالماضيينالقرنينخحطالمششرقونأخرجلقد

ساعدهموقدوقضاياه،موضوعاتهمنكيرافيهاتناولوا@لك@يم،للقر@نالموضوعية

منذالمستشرقينبعضصنفهاالكريمللقر@نموضوعيةمعبمتوفركثيراذلكفي

العفيدةمسائلتكون@نالطبيعيمنولعلهعرالتاسعالقرنمنتصف

المستشرقون،بها@متمالتيالمواضيع@وائلمنبينهافيماوالعلاقةوالاثيان

وأصحابالمسلمينبينالعلاقةطبيعةعلىذلكو@نعكاسالدينفاختلات

الملحوظةالندرةلنايفسرماوهذالهذا@لتوجصباشرادافعاكانالاخرىالديانات

فيالجثصعوبةذلكإلىيضافالفقهية،والقضاياالتثرلعيةالدراساتفي

بالخطابمعنيينغيرباعتبلىهم@ت@امهم@مجالعنوبعدهاالقضايا،مذه

منالمسلمينأوكدينالاسلامطبيعةفهمفيكئيراثوسايخفعهمولاالقر@ني،

لهم.فهمهمأوبهمعلاقهمحيث

المستشرقترهاالتيالدراسةالموضوعيةالقرتنيةالدراساتأولىفمن

41)فتالهولندي 81-1 8 4عام@لهولندي@@لدلي@مجلةفي(95 دزبعنو@ها5

ي،رو@3؟4صلبق،ر@لص@@(1)
1-12كهنة،@@بحوث@ (1)شهلحا@@2،9

1ص 10.

.44-43صرنفسه،@لم@(2)

الألفاطمعبم@لى@ضافةاد@لكرسه،@يت)تفصيل@رمجولمحجمو@ممها:(3)

فيقان)نجمفلوحلالألملي@لمسترقرضحه@لنيسه@@ل@@لمححمثل@فية،@لض

4فيمرةلاولوطغ@لقراد(أطر@ف صالر.وضحه@لدي@لتران()دليلوول،2
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اش@حس@سلمث@م@حكم

"جم@ثم-

الكريم@لقرتنفيتبدوكماالدياناتبينالعلاقةعلىفيهاصركزو@لقيتن،محمد

منها:نذكروالديانات،العقائدمجالفيكثيرةدراساتالدراسةهذهأعقب

هاليفيجوزبفالفرنسيللمستشرقبحثالقرآن:فيالسامريونا-

1)ك@81- 9 1الآسيوية،المجلةفي(17 9 08.

نشرهاعلمه3)بدرسين@ماركيللد@@لقرتن:نن@لاخرعلى@ليومليع@ل@-2

1عام 9 12.

العالممجلةجنيب،فانالهولنديللمستشرقالقر@ن@فيإبر@ميم-3

1سلامي،ل!ا 9 12.

لفيناالثرقيةالصحيفةفيجروهمانلأثولفبحثالقر@نتفيعيسى-4

1عام 9 14.

الاسلامعلاقةعن@بحاثمجموعةبومثتلىكالالمفيالمستشرقوكت-5

الإسلاممجلةالقر@ن(فيواليهوديةالنصر@نيةمنها:الدياناتمنبغيره

،1 9 الثرقمجلةالقرتن،فيالنصر@نيالواحدةالطبيعةومذهب2،7

المسيحي،3591

الإنجيلطبعهذا@لمجال:فيموضوعيةثارساتثلاثبروكلمانوفكر-6

1ولكرابقلمالقر@نفي أهرن@بقلمالقر@نفينصرانيةوعناصر3؟9

1لاتنجهانسن،القرانفيالممئمركينومجادلةت(؟)د. 9 4 3

ب@@لج@مسة@ل@بيروت:@لفر@نبة،و@لدر@صك@لسرفرنعلي،حسينمحمد@لصغير،(1)

حرلدارت@لتي@للوامكلنرلدس@ظرو@.72صا،مه6ا،طو@لر،للدر@سك

@لال@ايخة،الجامعكفيوالاصلاية@لحرية@لدراسكروثي،بارت،:@بالذ@@لقطةهنه

بي،الكانبد@ر@لقاهرةصامر،مصطفىترجمة:
9 6 .14-38ص7،1

@لمشئرتينعلي،حشنمحمد@لصفيى،ص:مأخوذةكلها@لسابقة@لف@ينمنه

كلا.-72ص@نيضو@للو@سك

كلا.صو@للواسد@لنر@نية،المستنرفرنعلي،حسينمحمد@لصجر،عن:نفلا
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ولكنوالأثيان،العقاثدقضايافيالاو@ثلالمستئرقونكبهمابعضهذا

فقدالفر@ني.القصص@والت@يخهوكنيراالمستشرقينشغلالذيالثفيالحقل

93ا-874)هوروفيئ@الألمانيالمستئمرقنثر عدلمحا(11
فيتنلىلالبحوثمن

وشكليات،عمرمياتإلى:وقسمهاالقرتنفيالقصصيةالنصوصمنهاجنب

الجانبفيوتنولالقر@ن،فيالنبوةوالصالحين،الأنبياءقصصرادعة،أساطير

هيللربيرناتالمجريالمستثرقكتبكماالقر@ن.فيالأعلامالاسماءالاخر

1ا-مه7) 9 عد@ا(43
@مل)قصةمنها:القر@ني،القصصحولالدراسكمن

1الكهف( 9 1الدينبة(الفر@نمصطلحاتفييهودية)عناصرو7؟0 9 28.

فيبروكلمانيذكرهاالتيالعناوينومن
المجال:مذا

0 1ليبزيجسجبر،بقلمالقرتن:قصصفيالهجادة1 9 07.

رساي@بقلمالانبياء:وقصصالقر@نفيالإسلايةالقصصمصاثوب.

1بارس@،سكاي، 9 32.

1جريفناينخن،سبير،بقلم@لقر@نهفي@لكنبي@لقصصج. 93 9

الإطارفييندرجإنماثواساتمنفكرهسبقماكلبأنالفوليمكن

أحديتنلىلولمموضوعيا،القر@نلتفسيرالتطبيقي
المنهجالمستشرقينمن

باريتروديجاءحتىالتفسيرفيالموضرعي
(2)

الماضي،القرنعثرينياتفي

(2

.75عى@لقيتنية،و@لدراسك@ل@شرقونعلي،حسينمحمد@لصجر،عن:نقلا

@لق@تني@أعمال@وش@يض@للراسكفي@تخصصللن@مشرقبلرلتروثي

@شكشاتحرلمحكل@ل@ك@5(،كل@كه@لعل@هع@لهسديح@@لك@يم@لضتناستكشاتدحلص

مصالو@ي@منكمصدر@لكريم@لقرتن@لللث@(؟@طثك@جله@لل@ثل@@لكربم@ن
غس

@ن:و@لفي@لمسترقرنلطمي،ع@ر@لالم،@نظر:لحكد(.@هف@ن@سك@ا@ل@@لم@)سكلاسكم@ه@

مالطاةقبن،لمنامجنقدية@ر@صة
1ا،طالاملامي،طم@ثر@صككزص 9 9،1

4عى توسنغن،لحمعةوالاس@ية@لربيةات@@لر@@لالمني:@لاستثر@ق1؟0-4

1@يلول14-9@لحربي@لألمنيالأسبوعبمناسةصدومئرقين،مجموعة 9 ترجت7،4

1ت،@صاثو،ث@ريررت:رضيان،كمال 51-1 53.
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صعه

جص3

مستخلصاالإسلا،العربيالعالمفيالمرأةو.دراسةعلىللاعكفعندما

هذابحثهنهالةفى@وصلنصوص،منالموضوبهذايتعلقماكلالقرانمن

كلوأن-.بدلاالرحمحاولتهعندالإنسان@نمفاثما:نتيجةإلى

وأنالقرانمنأخرىموا.ارلة.ادةا.وا.الموضوعيةالمعلومات

التفسيرعندويراعيهابنظمها

يطبق@نباريتحاولالامر-نهاي@فيتفسيروالترجمةللقرتن-ترجمتهوعند

فقدإليه،دعاالذيالموضوعيالمنهجمذا
بمعناهالقرتنيفهم@نأجلمنحرص-

علىيفهم-@نلهأر@دوكمانزولهبعدبم@رو@نذ@فمحمدبهأخبركماالأصلي

بهايتعلقماوفقرةتيةلكلجمعحيثنصوصه،تفسيرفينفسهبالقر@نالاستعان@

والمتباينةالمتشابهة@التعبير@قرنئمأخرى،مواضعفيذكرهوصرديجارلهاأو

ثمالقرتنية،الحجججمعطريقةطبقمنأولنفسهب@يتيعدولذلكببعضها.

القرانترجمةفيبانتظامبلالمواضع،بعضشرحفيفقطلي@بهاالاستفادة

كله،
بهاالقيامينبغيالقرانيةللنصوصجدي@دراسةأيوفي

للتدليلبنفسهساقهمئالانوردالقران،تفسيرفيباربتمنهجولوضيح

الموضوعيةطريقتهوبينالتقليديةبالطريقةالقرانتفسيربينالفوارقعلى

الزوجات:تعددمسألةوهوالنفسير،في)النارلخية(

(2

رودي،
من@نة،@ث@

بجامحةسلايةوالالربية@لدر@سك@لألمني:@لاشر@ق@

1عىتردض، 2،1
علمية،@قيقةترجسة@لقرانلترجمةجديد:خطةهنار@بولقنجى3

بفو@نوصدرتبح@لي@المسههو@نجزها
"

ان
"

حزان،للسور،نقديتظيممعترجسة

1ك@91-عام@النرهفيصلو 9 39.

@تلكايةكل@ام@يهوضعمخصوصالهرسا)ترجته(تفيرهب@يتضتن
@تنل@ضع

فيويردال@منيةالايةليمذكرراتعبيراتتضمنالسفى@ر@تنحيثمنبالآيةعلاقةلها

الاستثهاثاتهنهرتبوقدصابض،لطربقة@وبفى@لطربقةسواء@@لقر@@خرشموضع

@تن@لاياتبالندويجتلبهانمنية،@ل@الآيةنطبق@تنالايكالأولال@قمبرتردبحبت
1ص@لؤ@هة،@لحوثرودي،لرلت،ص:@@@ل@طاصقة.ثوحةيخهاتقل 22-1 23.
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ولالنؤانماليتعوإتوألنساءأسورةمنوالنالنةالثانيةللايتينذكرهبعد

ضق@تموبقكيير)*حاص@نع@أتؤلكغإلىأتؤلهغتأءكلو3ولايألظيمبلخببثتتبذثوا

الأضقنتمفلىيغر@وثئثمثنئالشائنلكمطاليمافافكطاليئئئفىنقسطماألآ

لىالأوالايةت:بريقولتعوليا،،أ،أتلادكأتننكغملكثمالؤفؤ@ةنح@أ

همالذيناليتامىماليقربواألاالمؤمنيناللهيحذروفيهاشك،غيرمنواضحة

استتجفقدالتفسير،صعبةفهيالسورة(في)النالئ@الئانيةالاية@ماوصايتهم.تحت

مسموحالمسلمقديما@نمنها
محدديخروبعددزوجكأربعبينبالجمعله

من

منالأولالجزءبينالمعنىجثمنالربطيمكتاكيفهو:طوالسؤ@الجواري.

لكمإ؟طابمافآنكطتكملتهاإوبيناق@ئئئأفىئقسطحأألاخغغوانالايةأ

2الايةبهتمدنادلي@إلىبالاستناد تعالى:قولهوهوالسورةنفسامن7

يتنىفىألكتضفىعينحغيتلىومافييتيفتي@غ@لنهللألتادوب@نتقتونكإ

مندالمقصويصبحربمانبهحت،لنوتئغبورلهنئمابهبل@تونهئلاأقيالثشا

منالإناثهوآلتمل،تنلكمطا-ماأنانك@ثيئئئافىئتسطيأألاضنغ@نتول:أ

النساء،سورةبد@يةأنبمالكنمنهن،الزو@جسنفيهنمنوخصوصااليتامى

1رقمالايةحتىمطلعهاالأقلعلىأو 1@و0 حيثأحد،غزوةبعدلزلت4

7منأكئراستشهد لحيةبيلربتئادرتفسيرترجيحإلى@ميلف@ننيرجلا،0

(14حتى11)الآياتفيالور@ثيةالثريعاتنزولفيالسببومو@نالنافة،

فيبليذكرثمباشرة،أحدغزوةبعدالمثكلةاستفحاليكونربما
المقامهذا

تلفتالئالثةالايةفلد@نومعنىاليتامى،لأعالةكوشلةالزوجاتبتعددالتوصية

أفضلوذلكيتزوجوهن،@نالزواجسنبلغنيتيماتعلىالأوصياءالرجالنظر

حقوفهن..عنهنيمسكواأنمن

1ص@ل@صدر@لبق،(1) 23.



لمالئالثةالآيةمنالأولالنصففيالواردةالرطيةللجملةالتفسيروهذا

كالاتي:النصيئرحالطبريفنجدالتفسيركبفي@ثرلهيبقىيكد
"

خفتملان

فيفخافوافكذلكاليتامىفيتقسطواألا
تخافونلاماإلامنهنتنكحوافلاالنساء

أردع..إلىةوا@منمنهنفيهتجوروائن
@@

إفامنها-الأولالجزءنجدفبينماأخرى..صعوباتالئالئةالايةوتتضمن

له-تفسيرناصح
البالغاتالاناثبينمنالزوجاتتعددعلىالرجاليشجع

عددبتحديدوبنصحهمالآيةمنالثفيالجزءيأنيوصابتهم،تحتاللو@تي

العموموعلىبينهن..العدليستطيعوالناعتقدوا@نهمإذاخصوصازوجاتهم

بينبالعدلالمطالبةنف@
قاطعة،ليستالشاء

ويتضح
1الايةفيجليافلك 2 9

فلاحرصمتخوثؤألشسلأئقدرأبينثنتمئتطيعحاولنأيضا:أالنساءسررةمن

صأدثهتف@وتتقماتقطمادارفتنصحاءلصحلقةاقميلتميلا@ل

ومعزحيصاإ،غفورا
الاستطاعةعندالزو@جعلىلحثفدنفلك

@وحرة@مرأةمن

معيتناقضيبدو@نهبمسلكتوصيةذلكوفيقائما.مطلبايقبرجارلةمن
سلفما

الايةنصف@نيفترضلنإلىبيلدعاماوهذاتعدد@لزوجات،علىتشجيعمن

لسناإلا@ننالاحق.عصرفينزلالثاني
مذامثلالىنذهبلنإلىحاجةفي

ضافةب@ومعنامامبناهافيالئرطيةالجملةعلىيحافظلنللمرءويمكنالحد،

نترجم@نمنفبدلاطفبفة،
@

خفتم..ا@ن
ا@

نترجمها
"

خفتم..@نولكن
ا@

أدتفقدأيمانكم(ملكتما)أوالثالئةالايةفيالثرطجوابنهايةأما

كونهعلىاقتصرالمغلوطالتفسيرهذاإلا@نتماما،مغلوطتفسيرإلىبعدفيما

دسرماعكسعلىفعلاالعددتحددلاالجملةهذهإلى@نفاشادارأي،جرد

بأنذلكمنالاستنتبميمكنهمأنهالبعضظنفقدالزواج،بمكانياتمنقبلها

1صنمه،@لمصدر(1) 24-1 25.

1عى@ل@صلر@لسبف،(2) 25-126.
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زوجاتهجنبإلىالجواريمنمحدودغيرعددفيالحقلهالمسلمالرجل

تماما،ذلكعكمىتعنيالجملةهذه@نهيوالحقيقةالثرعيات،الأربع
فهي

@نفيالحئتقديى،أكثرعلىالمؤمن،تعطي
حالةفيوذلكجا@لة،منيتزوج

ويتضححرة،امرأةمنالزواجتكاليفعنعجزه
:25الايةمنالمعنىهذا

ملكتتاف@نال@ؤمئتالمخصتتيخ@حأنطؤلأمنكغي@تطغلتمومنإ

الايةانصؤفت!فنيئكمئنلفئنكم

تنلىلتالتيالاسثراقيةالأعمالعنالحديثختامفيثيربد@نلا

الأعمالوأضخمأهممنيعدعملإلىالموضوعيةبالدراسةالكريمالقران

الاستث@راقيةالدراساتبد@يةمنذالكربمالقر@نحولدارتالتيالاسئراقية

اتمعافهو@العملهذاهذا.يومناحتى

القر@ذعة@رر@آ"أ

الاسلاية،المعارفد@لرةخلاتوعلى@ثك(.

الموسوعةمحررويفصدلمالعمئرلن،القرنبد@يةفيالمستشرقونصنعهاالتي

كالحديثبه،صلتهدرجةكنتمهمابالقرانيتعلقماكليجمعواأنالقرتنية

دراسةكانالأساسىطموحهمولكنمستقلة،مداخلفيالقراءأوالمفسرينعن

وأسماءصرموزوقصصوتلىلخوتيممفاهيممنفيهمابكلنفسه،القرتنىالنص

(2

لا)ضافك،الىجمةاحتبتفقدضضبةتكونماكيرا@نطر@قة@نوب

الاضال@هدهب@بجعلوقدبال@رضوع،تملالماممضنيةلغولةتجربةبمدإلاتكمب

لفمص@فم:@الأصلي.@بصعنلتتيزقهسينبين
1ص منبدرلا.26-127

خىخلل،فيهاسوط@لمراسةمدهنتتجمعنقلئى@ي@ئأ@لدخوللمعلى@نني@لت@

لا@
@لدر@مفيذه@لمقصود@لأصليعنخ@ج

@ح@@@منهسكمالم@ه@أم@@@حدكلل@@@اله@مححطحكلح@ق@يلاالالللم@س@+ط@هن@كطو@الال@ه.

2 0 منصدو.01
@نرشوقعفقط،@لسحلد@لأولسوعةهنه

2شةنهاي@معلم 0 0،4

من@لمختصينمنكرعدد@نا@لحفيوبخركضخمة.@جلد@خصسةفي

@يفا.عر@وغيرعرباو@ل@سلبن@لستئرتين،
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التيالمداخلمنكئيراتتضمنالموسوعةنف@لهذاالخ.ائمخاص..أو@ماكن

الموضوعيالمنهجوفقتعالج
عددا

وكونالقر@نية.المواضيعلوالقضايامن

واحدموضوعيمنهجعنالحديثمنيمنعناأساسا،جماعياعملاالموسوعة

ومنهجهلرؤ@هخاضعمئارك@ومسنثرقفكلالفضايا،هذهدواسةفيمتغ

القر@ني.النصفهمفيتعمقهومدىالخاص

معولبهنا
عددانلمحيمكننا@نفلك

من
@لتيالمئ@تركةالخطو@ت@رالنقاط

للكلماتدقيقحصاءب@تبدأ@لدراساتفهذه@ل@ضايا.لهذهالدراسونبهام

لهذهاللغويةالاستعمالاتفينظريتلوماالمدروس،الموضوعتخصالتيالمفاتيح

فلكبعدالقرتني.@ستعمالهاثمالمختلفة،واشتقاقاتاالكلمات،
الآياتتصنيفيتم

تندرجالتي
الافكار@وبحسبالمدروسة،@لمفتاحيةالكلمات@ر@لمرضوعتحت

لها.تعرض@لتيالفرعيةالمسانل

بالخاصالمدخلمئلاولنأخذ

ا@

الطريقةإلىجمالب@وننظروحواءا@،ادم

اتخذبها.معالخهتمتالتي
قصةعنللحديثالمدخلهذاالموسوعةمحررو

ليضا.نفسهالإنساننئأةقصةوباعتارهاالقر@ن،فيجاعتكما@دم

لفظصرد
"

آدم
"

معومركبامرة،عئرةئمانالقر@نفيالفردالانسانعلىدالا

المادةهذهكقبتناولثم.@مر@سغفيالبثريالجنسبمعنىام()بنيبني

اللغةوعلماءللمفسرينالمختلفةالاقو@ل
نثهالتيوحواءآدمكلمتياشتقاقفي

@وبهمرتالتيوالأحداثادمقصةبعدهاجعلالقرتن.فييردلماسمهاأنعلى

هي:أساسيةأقسامعدةعلىمابوجهبهتعلفت

الإنسان.خلقإعلانا.

الأسماء.تعليم.2

لآدم.الملائكةسجود.3

(1)@@@@ده@د@مال@@لهسكالأحا"@"ا.ا
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ادم.خلق.4

حواء.خلقه.

0 الله@مروعصيانالجنة،فيالإقامة6
الارض.إلىالنزولئم

وهدايته.اللهمغفرة.7

0 ادم.اصطفاء8

0 الميثاق.9

آدم.ابنيتصةا..

مسألةكلوفي
من

للآياتالقر@نيالمضمونتلخيصتمالمسائلهذه

المسلمينموقفأوالآيات،هذهحولالمفسرلناراءعرضئمتتناولها،التي

ربهمنآدمتلفىسكمسك@:ك@يقولوهد@يتهاللهبمغفرةالخاصةالفقرةففيمنها.

بعدكلمات
ا@

معصيته

ا"

هدىتتىيأتينمقاف@بهفآمنهاآفبطط@قلناعليهوتاب

المفسرينمعظميفسر(38أ@ل@فرتتحزلؤن!هخولاعليهتمفلاضتهداىتغذش
ا@

الكلمات
ا@

باتضفرر@إنثنف@ظاتآرنا@فالاقوله:بأنهاادمتلقاهاالتي

1الأعر@ف1رين،خ@آمنلبهونرتىختا 2 فيالأسلسي@لعنصر@ن3
الاياتهذه

)هدامأاللههدايةمعالامرانوهذانالانسان،وتوبةللإنساناللهمغفرةهو

لذلكللجنة.الإنسانسيوصلان
نحوخطوةالمليديللمسلمبالنسبةالتوبةتصبح

الاحياءفيالغزالييقولكماالديية،الحياة

بأنأخيراالقوللمكننا
0 0

0

1 0 تنا-1
".

عند5

1 اسا1

للموضوعبصلةيمتماكلواستقصاء@ور@،الال

فلكفيينجحلماندالمدروس،
فويالمسئرقينمنالممتوةالطبقةإلامنهم

والصبر.الدأب

.14ص@لمصلو@لسبف،لا(
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التاربخيسياقهافيالآياتوضعأيالقرتن،لنصوصالتاربخيالفهمالثني:

كانمطلبوهذامعطياته،ووفقالسياقهذاضمنوفهمهافيهجاعتالذي

جاءنمنزوله،حسبالقرتنترتيبأعادواالذينالمستنرقبنأوانلإليهبمعى

بلنفسه،القر@نيالنصفهمفيمنهليستفيدواالموضوعيةالدراساتأصحاب

هذاجعلواقدالموضوعيللتفسيرنطرواالذينالمسلمينمنكثيراأنسنجدإننا

الموضوعي.للتفسيرالمنهجيةالقواعدأحدالمبدأ

الاستمثراقطورهاالتيوالت@يخيةالموضوعيةالاهتماماتمعظمفدوعموما

منكئيرقبلمنوبحث@متماممحلبعدفيماأصبحتقد
المسلمين.علماء

المنارمدرسةثانيا:

تعد
"

المنلى@مدرسة
ا

فيالحديثالعصرفيظهرتتفشريةمدرسةأول

عصرما،بثقافةحاطتهاب@موصوعيا،طابعاو@تخذتوالإسلامي،العربيالعالم

كثيرلبذ@رباحتو@فهائمالواقعومشكلاتالنصفهملينالحيالتفاعلوتحقيقها

المئمأنهوكمافلكبعدظهر@نيهابينمنخرجتالتيالتفسيريةالاتجاهكمن

التأسيسيةالكتاباتمنوغيرهاتفسير@لرازي@والتفسيرلةالطبريموسوعةفي

العلوم.مخنلففي

التفسيرلأةيرجعونالباحئينمنكئيرانجد@نأنإفنغريبافيم@

رضارشيدتلميذهثمام(905)عبدهمحمدالامامجهودإلىحدبناالموضوعي

الدينجمالإلىالتفسيربهذاالوعييردالبعضبنبلالتفسيرفيام(935)

المستشرقكتابعلىإطلاعهيروىإذالإصلاحية-الصدرصةرائدالافغاني-

الفرنسي
"

لابوماجول
ا

@لمو@ضيع،حسب@لقران@ياتتصنيففيهحاولالذي

ول.2صضوعي،المنهجالاسط!عد@لرضي،(1)

صضوعي،فيثواتجمال،@حمدالحوي،(2)
56.

لاحقا.نجهالقولنفميلميأتي(3)
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@لأ.بن..كيرا،-وقذرهبهذا@لعملفأعج@
(1)

عدسعليهحيئذ@شكر
ا-@يه@@لتمنف@لخدلوى@ستحسانه

ف@نههذا@لكنابعلىاعتمدفدعبدهمحمد@نوبدعطهذابزكدومما
في

الناسمنأنلابوم-كتابمترجمالاقي-عدفؤادروىفقدالتفسيرية،دروسه

اللهكابفيايةشرحإفاكانالإمامالأشاذأنيهفعجبمن
الاياتيسرد

وقدبه.الإتيانلمفسريشقلممماجلهاأوكلهاواحدسلكفيمعهاتنتظمالتي

منقولةنسخةعندهكنتالإمامالاستاذ@نفاخبرهرضارشيدذلكساللسأل

القر@ناياتفيهلابوم،جولفرنسا،علماءاحدوضعهكابمنالعربيةإلى

تفسيرهفيالكتببهذايستعينوكانالموضوعكحسب

عدة،مجالاتفيومدرستهتيميةببنصرضاعبدهتأئرذلكإلىيفاف

بالقرتنالقر@نتفسيرأفضليةعلىوالتأكيدالقر@ن،تفسيرومنها

رحيلبعدنفسهرضارشيدمعالفر@نموضوعاتبرصدالوعيتطورلقد

السورفيالاياتضو@مدمنفيزيدإمامهمنهجيخالفأنرأىفقدأستاذه،

الاستطراثاتبعضوفيالمختلفة،
"

إلبهاالمملمينحاجةتثندمسالللحقيقة

فيثينهمبهدايةيثبتهمبما
العصر@/هذا

لكيوذلكمنفرثة-بقراع@هارضارثيدنصح@لتىالاستطر@ثاتهذهوتظهر

(2)

)ء(

بالكمر.@لأمغني@تهامعنيتيانىد@لذيلبو@لهى@لصيا@ي،مرعيهضغ@لذي@@ر@قال

3عىبن@،لدلفكر@@فري،نر@ 48.

صسدنرحمف@لادو@ر@تركسته@ل@سه@لكى3@ن@بتنفصبلجرل،@بوم،

21،طعشى@لببي@لرية)حياء@ل@ثار@لقامرة:عد@لاقي،فؤ@د 9 ص5،5

ديالآبتعلى@صتحصر@لجب@فدوتمن@ضا@نجمية@بنعنقيلبماينكرنامنا@ن.6

1ص@ظم:@و@لمجا@لة.والاحتجبمالاشدلالشاق 1

ص@لتمشر@لرضوعي،فيثواتج@ال،أحمد@لعمري،
5 6

ا.يلااتصبر@لمفلى،رنجد،رضا،
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في@ن
يعقدحيثللسورةتفسيرهنهايةفيوحدما-@لمفسرةالايةلانفسه

كانلانوهذاالأساشةوقضاياهامرضوعاتافيهايجمل@لسورمنلكرخلاصة

جامعةشموليةنظرةعنيفصحإلا@نهللسورة@لتفسير@لموضوعينمطإلىأقر@

فيهاعرض@ذالأنعام،سورةخلاصةثلاذلكعلىيدل@لروضة،رة

فيعموما@لؤ@نلاساليب
كبدىكما@لخ.و@لرسل..حيفيثموالألوهة@لعقائد

مالموضوعيفرثما@لتي@الفقر@فيتتدىماكر@لشموليةضوعة@لنظرةهذه

حدئهمثل@لسياق،نضفييندرج
وطبقاتهململهوصفات@لصا@قالإيمان@ياتعن

عنوحدثهتياتجملة@رتيةعليهتدلشاهدكلشاهداوثلاثين@ئنينننوجعلها

سنةعرةبحدىإلى@رصلهاحيثو@ممهم@لبثر@أفر@فيال!@هية@لسننموضوع

كتابهفلكإلىيضاف
"

المحمديالوحي
ا@

القرانلمقاصدفيهيعرضإذ

بهالمتعلفةبالاياتمنهامقصدلكلمستنهدأعرأراهاالتي

تطبيقاتجثتكماالموضوعيالتفسيرإرهاصاتهنانعرضإنماأنناوبما

فيمميزةتجربةإلىنثيربد@نفلا
هيالمجالمذا

"

الاسلامفيالعفو
@@

لمهدي

يدعى@نقبلتطبيقاالموضوعيالتفسيرفيرائدةالدراسةهذهتعدإذعلام

(5

اد\.نفص@لمصدر

1نمسه،المصدر 1 7 1 11-1 18.

1نصص@لمصدر 3 5 1 11 38.

@@هضةطبعةالقامرفالمحمدي،حيريخد،محمدرضا،
صا،ما66،طر،

3الحقوبة،فلسمةكتاب@فيمنا@لبحثنو@ةعلاممهديوضعرقد
عمةمحاضرةفيألقاه

ذلثبحدكبثمجهانه،استكملبعد@نمالترحاسةفي@لل@@ملمنسلأعلى

مجلةالإللام،في@لعمومهدي،علام،@و.@الملرم،دارصجمةنثرتهجتبالعرية

م،
1عدثا،الحامة،@لس@ 9 سةسمدرعلامنأنريخفىولاملا،-56ص3،8

والنظر@لكلي.الكليةبالرؤيةعاية@يمير،فيصرصاححه
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افيفاقت@نهابل@لخولي،يد@مينعلىتنظيراله
ظهورهاكر@لتيالدر@ستمن

فكرته.وتبلورالموضوعيللتفسيرالدعوةبعد

الادبيالاتجاهثالثا:

للتفسيررسميةدعوة@رلعلى@نفيالباحثونلقد@تفغ

ام(966)الخوليأينيدعلىظهرتقدالموضوعي
(1)

الأدبيالاتجاهمؤسى
الكريمالقر@نتفسيرفي)البياني(

على@نصراحة@لخولي@مينينصإذ
"

يمكنلاوأجزاعاسوراتفشر@لقرتن

ددالمفمروقفإلا@نوأغراضه،لمعانيهالصحيحوالإثو@كالدقيقالفهممن

لاحقهويفهماخرهإلىأولهفيردإحصاعاويسنقصيهالقرتنفيليشكملهالموضوع

بسابقه
"

ماولكن
الا@بيةالمدرسةوضقهاالتيالمنهجيةوالثروطالخطواتهي

لواعه؟وحملتإليهدعتالذيالموضوعيالتفسيرلإنجو

عننبحثأنوقل
للتفسيرالموضوعةالمنهجيةوالاجراعاتالثروطهذه

عيالتفير@لموضولمنهجبحثنافيسيعترضناإشكاليإلىنثيربد@نلا@لموضوعي

بيناقميزوهوخصوصا،المسيرفيالأدبيالاتجاهأوالادبية،المدرسةعند

(3

للمموفة@هاماعي@عي،@لقضاء@ل@مدوسةفيتخرجمصر،ديو@لاب@لمكر@حد@ملام

والألمانية،الايطالبة@تفنجتلرلي@،فيلاماماشرعامشرانمبروما،المصرلة

عدديعزوولهنايخهما.و@لثفةالأبعلىواطلع
من

@لني@لأثبي@لمنحع@رسي@@له

1وفي@لزبي.@لنقديةلالمدارستاثره@لى@لخوليوضعه 9 4 مدرصةنلايذهمعكونم3

اسمتحتية@
"

1شةلرمة@نه@@صدوتو@لجاة@لفنمدوسةالأمناء.. 9 5 6

9الحوليتوير@هين@لاد@.جلة 6 ام.6

4عى@لخديد،@يجامكمحد@بر@يم،ضرلف، 99.

.3عاة،لسخلى@الع@لأ@@ين،لي،لخو@
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الموضوعيالتفسيرتخصوالتيللخسيرالاتجاههذاوضعها@لتيو@لنروط@لضو@بط

و@لمنهجية؟@لفكريةوخصوصيتهالامبيبالاتجاه@لرتبطةتلكينوكذلك،هوبما

بينهما؟!التمبيزكيفيةثم

لاإذ@ننا
ماعموالتفسيرفيالألمحبيللاتجاهالتعرضهذهدراستنافينبغي

الكشفإلىنتطلعمابقدر
ولعلومنهجه.الموضوعيبالتفسيرالخاصةرؤيتهعن

فيالنظرهوالإشكالهذاحلفيعليهالاعتماديمكنالذيالمميزالضابط

بنيةفيوجدتهوقدالاشكال:هذاجوابعنبحئاأنفسهمالادبييننصوص

منمستويينلحظتإذالتفسير؟منهجفيهشلرحاالخوليأمنالذيءنهالنص

إلىوألمحموضوعياالقرانتفسيرضرصرةعنفيهتحدثمستوى@ولالكلام؟

تحدثئانقسم@رثانمستوىفيثمفلك،طرسقة
القرتنلفهمالمثلىالطرلقةعن

إلى@لهدفالنظرفيوجدتهكماالأكبر،العرلةكتدبباعتبلىهيانساولتذوقه

بهذا@لخاضةالأدبيةالبيانيةبالرؤيةصلة@ذ@@ميالمطروحةالفكرةمنو@لمقصود

!(1)أساساالموضوعيالعفسيرلتخدموضعتالفكرة@نأمالاتجاه،

لى:لخو@أمين

منأولسابقا-ذكرناكماأمينيعد
القرتنتفسيرإلىصراحةدعا

هوذلكأنووجدلموضوعاته،تبعاوفلكالوقميترتيهخلافعلىالكريم

الموضوعي؟بالتفسيرالمنهجهذايسئملمولكنهالله،كتابلفهمالامثلالطريق
مذاأطلق@@نما

بعده.جاءمنالاصطلاع

أمور:بعدةقد@تصفالمصحففيالقرانترتيب@نالخولي@مينيلاحظ
0 مطلقا.يلتزمهالمالموضوعوحدةتركقدأنه1

أبدا.بهيحتفظلمالاياتلظهورالزمنيالترتيبتركوقد.2

.40صاللق،@ل@صدريا(
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ومقامكمتعدلةسياتاتفيالواحدالثي.عنالحديثفرققد.3

الأولىإلىتردالثالثةهذه)ولعلمختلفة.ظروتفيظهرتمختلفة

@رالعكس(

ماوهذا
موضوعا،مرضوعايفر@لقر@ن@نر@يه-حسبوضوح-فييقصي

ترتيبهاويعرتمشقصياإحصائياجمعاالواحد،بالموضوعالخاصة@ي@تجمعو@ن

فيكونوتفهملتف@رذلكبعدينظرئمبها،وملابساتا@لخاصةومناسباتهاالزمني،

تحديدهفيوأوئقالمعنىإلىأمدىالتفسيرذلك

وضعهاالتيالمنهجيةتوالإجراطالرئيسيةالعناصريحويالنصهذاإن

المنهجيةالخطواتنحددأنيمكنلوبتحليلهالموضوعيللتفسيرالخولي@مين

خطوات:أربعفيالخوليعد@مينالموضوعيللتفسير

الواحد.الموصوعلايال@ملالاسنقراءالإحصاء@را-

للآيات.الزمنيالترتيب-2

المدروسة.بالايالمتعلقةوالأصبابالمناسباتمعرفة-3

معرفته.سبقماضوءفيلتفسيرهاالآيفيالظر@

يتركلم@نهبللضوعي،@لتفسير@فيالآثارمنكثيراالخولي@مينيتركلم

التطبيقاكتثاففرصةيفؤتماوهذاللكلمة،الدقيقبالمعىالتفسيرفيمصنفا

فيبدأ@لخولي@مينولكنولمحقت@جدو@همنوالتثدخطه،@لذيللفهج@لعملح

تحتالمصرلة@ةالاف@فيتفسيرلةثووسلقاءب@الماضي@لقرنثلاثينيات@واخر

عنو@ن
@

@لقرتنهدي
"

سنة،عرينبنحوفلكبعدبنئرهاقام
تركهماكلوهي

هديمنمثل:مختلفةمواضيع@لدروسهذهتناولتالتطبيق.جهةمن@لتفسيرفي

هذهعلىغلبتوقدوالرسل.والقالةالسلم،وفي@مو@لهم،وفيرمضان،في@لؤ@ن

لي،لخر@(1)
@

ين،
.40صة،@عماللأ@

.40ص@لرنفسه،(2)
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عالمهم@لنلىلعموم@لخطابمقاميقتضيهاالتيوالسهولة@بساطة@لدروس

@لتيالقاسيةو@ثروطالضو@بطمعظمعنالخوليتخليلنايفسرماوهذاوجاهلهم،

نفسهبهاألزم
الآنتسنسوقهاالنيالنماذجفيسنرىكماالموضرعيالتفشرفي

مذهبية(:لأ)مثالية@أفى@لقران

@لنظامحولرالجدلالنقلثىفيهاحتدموقتفيالاحالمحيثهذهجاتلقد

اقتصاديةنظرلاتظهوربعديتبعوه@نالإنسانببنييفترضالذيالامئلالاقتصادي

مخلفة
فيخاضإلا@نالخولي@مينمنكانفماوالغرب،الثرقفي

الغمرةهذه

الكريم،القرتنفيتظهركماالقضبةلهذهالإسلايةالرؤيةعنمبنجا@لكشف
ويمكنسنوات.ثمانمنيقربمافترة-على@متدت-التيالدروسهذهفكنت

سبعفيالقرتنفيالمالقضيةفيالخوليثواسةنلخصأن
أساسية:نقاط

لقدالمال:حبا-
وضع

الله
حبو"التملكغريزةالإنسانفيوجلعر

المال
ا

خاث@الارتخىلئا@لاأتآلنزاثوتأ@رونعالى:إتال

1)وثسير@متبمامتكي@يخصعكالظعامويطممونوقال:أ2(،"-19أ@لمجر:جئاأ

غيرها.و(8رنسالاا1

معالإنسانحال-2
التملكغريزةتحتاجوالجور:القصدبينالمال

وتجنحالجالحقعنتنحرفقدإذوتسديد،توجيهإلىالإنسانلدىالمالوحب

منكئيرة@يدإليهتثيرماوهذاوالامة.الفردعلىوبالافتكونالرشدغيرإلى

للنهسث@فتنةو@ولدكنمالخضتملنماوأغدمماتعالى:أقولهمثلالله،كتب

1عظيصعندمر@خز ماز"ضهينصلأفصتطغولاوقوله:أ(28الأنفال:1
تمثا

مالذادأن؟8زيخردلكبعدعلأنيص*مفتدتنخنرنجمير@ثتغ

)القلم:01-41(.ونجين،

المالنحوللإنسانتحرضالتيالاحو@لمنوالإسر@ف:والحالبخل-3
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يصبحالأولفيوالاسر@ف.والثح،البخلنقيض،طرفيعلى@مر@ن
لذةالتملك

حد.ولاقيد@ونملذ@ته@رضاءشهو@تهلاشبعوسيلة@لثانيفييصبحبينمالذ@ته،

التملكغريزةتهذيبفيالقرتنمنهجبنالثتوحقالخاصةالملكية-4

يفاجألاواقعي،الفردي@الملكيةيحميحينفهووالمئالية،الواقعيةببنيجمع

فلاويقعدهمعزائمهم،ويئنيهمتهميفريتجريدأأموالهم،منبتجريدهمالناس

الملكيةهذهأسسيهزحينهوثمحمامم،عنيذودونولايجدون،ولايبتكرون،

بجعلهابأموالهمصلتهمويزلزلالأغنياءغلواءمنيكفكفمثاليأ،ليكونالخاصة،

وهيمستخلفونعليها@مناءهمجميعأ..للناس
تعالى:يقولمالهملااللهمال

جحثكرمئاوأنففو(قول:إوك@(الور:أم@تسبهتم،ئقن@@دةتالثنبى@توهم

.(7الحديد:أيخهأقتتفيئ

كلماتثلاثعلىوالأنفاق@لزكاةعنحديثهفيالخولييركزالإنفاق:-5

فيوتستعملوالصدقة،@لزكاةعنالحديثسياقفيتذكر
وهيالخاصالحقلهذا

ا@

الاحسانو"الأخذا@وا@الإيتاءا@
@

فيفلحظ
ا"

معنىالإبتاءا@
فيوالسرعةالاستقامة

كلمةتحملحبنفيالعطاء،
@ا

الاخذ@
ا

صدقةأفؤلمنممنضذتعالى:أقولهفي

يغدفيزآعليز-سميعوأفهفغسكنعحلفتكبنعلننموعحلبارتريهنهمتطهرهتم

ألزحيمهأل@ابهوللنهوأتآلضدقفويقحتعاء@عنآلتخةيقبلهوتلئهأن

1أ@لنىتي المعنىالقوي،الحازمالجادالتناولمعنىهناالأخذكلمةتحمل(03

1ابسا-ألتلحتهغأولأضئؤأتعالى:إتولهنيتحسه@لذي ثديأخنوأوتوله(02

1"2)@لنسا"صذرهغ، .(41أ@لرحمن:لآلأقدلا"يألؤعىطيحذوقوله:1

المؤدونبؤتي@نالاجنمعفيالماللشمكلةحلولأيضعحينالقر@ن@ن

اسقو@لهذهالمدبرونيأخذو@نإيتاء،المالفيالجماتحقهوالذياللهلحق

ص@لمصلو@لسبق،(1)
57-58.
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والفعلالثاثالحسىهذامثلعلىالحياةمنالجانبهذاطبيعةلأنأخذأ،

لأنهاالابطاءتطيقلاعاجلةالتأخير،تحتمللانبزةفيهالحاجةولأنالحازم،

وحينبالتهاون،لهاالتدبيريفسدقاهرة،ث@ئمةناميةمتجددةضر@ربةحاجات

الحاجةوتضرىالامرويضطربأثرهاتفقدوتتأخرتتوانى

و@انتت@حأيت@ؤ)ودتملتمبآ@نفقيأوألذبوالاتز@ن:إالوسطية-6

نتسظهاولاعنفكإكمغلوريم@تخحلولا7(أ6أ@لنرتان:قو)ماأذلفببهت

عنيبتعدأنالخوليأمينيحاول(29الاسرامحتأتخسحز)1ملئا@سفعدبتط7في

لكلمةالمختلفةالفلسفيةالمعني
@

اوسط
"

فيفيرىاللغويمعناهاعلىركز@

المتعا@لة،المتسقةالمتزنةالجماعةهي@لوسطفالأمةوعليهالنعادل.مركز@لوسط

تسرفلاجميعأ،والجماعاتالأفرادحياةفيالاتز@نهذايوجد@نوينبغي

تبسطولاالفرديدتغلولاتقتر،ولاالجماعة

فينظرهلكنالفقرومسألةالطقيالماوتلقضيةذلكبعدالخوليعرض

عنهالقر@نمنبالاستنباطعنايةأقلكانالقضاياهذه

السابقة.القضايافي

فيوالخولي
منيوردئمأولايفكرمنبصورةيظهرعموماالدراساتهذه

ليزيدإلاماآيةأوفر@ني،لفظعنديقفلافهونئمومنفكرته،يؤيدماالآيات

التيالأبحاثأقربكاناخترناهالذيالمبحثهذاولعلوجلاء.وضوحأفكرته

لأطر@فواستكمالاللآياتإحصاءو@وسعهاتكاملأ،منهجهإلىالخوليكنبها

الرسل..القادةأوالسلامبحثفينجدهلاالذيالأمرالموضوع،

وتطبيقهالخوليخطهالذيالمنهجفيأخرىكزةالمقارنالنظرأعدناو)ذا

يلي:مانلحظأنفيمكننا@نجزهالذي

.79-75صالسبق،@لصصدر(1)

نفه،@لمصدر(2)
.191ص
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المتعلقةالقر@نيةللآياتكاملحصاءب@الخولييقملما-
المالبموضوع

اقيالمسألةعلىالدالةالاياتمننموذجأكالبأيختلىكانبلوالاقتصاد،

منهجهفيكما@شرط@لنزولحسبالاياتترتيبيلا@لخوليلم

3-
@لقضايا@لثكلتبعضفيللفصلالاياتسياقفيبالن@@لخوليعني

لها.@لقر@ناستخد@مفيو@لنظر@لقر@ن،لألفاظ@لديقةبالدلالةالاهتمام@

نزولها.أسباب@والآبدتمناسبتمنشيئأالخولييذكرلم-5

إليهدعاالذيالموضوعيالمنهجيلزملمالخولي@نإفنالقوليمكن

لهالعامالإطارعلىأبقىلانوضعهاالتيوضوابطهبثروطه
موضوعدراسةومو

ما
القر@ن..من

عبد@لرحمنعائثة
(1)

@لاطأ:)بنت

التفسيرفيشيخهاخطهالذيالنهجعلىالثاطئبنتسارتلقد
(2)

فكانت

قد@دتالمئاطنبنتلنمنوعلى@لرغم@لتفسير..فيالأدي@رواد@لمدرسةمن

الاسلامكابمنفهمهير@دلما@لموضوعيالتناولالمنهجفيالأصلعلى@ن

دعاالذيالموضوعبفكرةترتبطفلمالنهج،هذاتلتزملمالبينيتفسيرهافيإلا@نها

عددتفسيرإلىعنهعدلتبلأستاذما@لخولي،إليه
لوفر@لت@القصيرةالسورمن

(3)

الأماء،طومةأعصاء@برزمنوكفت@لخوليعلى@ينلسذتدممردة،ومحققة@ثية

لينبجمعهاتسيزت
اللحة@منافةع@لت@لربية،وعلومالاسلاملحلوم@ليف@ر@صة@له

مي@ها@و@@لعرية
@نهرماومنوالنحفبفك،الكنابكلها@لعدبدسشس@،عبنحاممة

الأفرق.@برومسائل@لالسان،فيومقالتفشرما@ليني،@لقر@ن:مجالفي

@لكسير.فيرطريقها@لاطحبنتتطبيقعيهيدل@لمنهجفي@ختلا@منبيهماماعلى

.1/10لبين@،@لت@@عاتثة،عد@لرحمن،
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@لموضوعوحدةنيها
الشهجعلىأخذتأحد@لمآخذ@تيهذاوكانأساساءا(.

الروطمنكثيرتطبيق@ممالهاأعنيعمومأ،البيانيةالمدرسةوعلى@لموضوعي

وضعتهاالتيوالضو@بد

@لموضوعيالمنهجعلىفيهاسارتأخرىقرتنيةثواساتالثافىلبنتولكن

مصنفها:أهمهالعل@لتفسير..في
@

وهوالإنسانفيامقال
منا:لهسنعرضما

القر@نعلىهذاكتابهافيالرحمنعبدعالةعكفتالانسانشفىمقال

حتىواستخلافأخلقامبدأهمنالانسانعناياتمنفيهماتستقرئالكريم،

هذاكنا@افيا@اطئبنتعالمجتوحسابا..ولورأجئامنتهاه
قضاياسبع

:(3)القرتنفيالإنسانقضابامنأساسية

القرتن.فيالإنسانمفهوما-

الإنسان.استخلاف-2

له.الملائكةوسجودالإنساننكريم-3

البيان.تعليمه-4

الأمان@.تحمبله-5

فروع:أربعةعلىالقضيةهذهجعلتوقدالإنسان:حرلة-6

-

والعرق.الحرية

يصحو@هدا(1)
لنسف-ضمحمد@بر@ميم@ماذنافلكفيوتابعه@لثرقري-عمتتالهما

@نفم:كلها.للسورةالاثبي@لتنرلينوالموضيكي@ل@يدبينحمعتقد@ل@طحبنت

2ص@لعصر،مر@جهةفي@لفكر@لدينيعفض@لئرقري، إبر@يم،محمدشريف،0؟4

لماه.ص@لتفسير،في@يجديىجاهك@@

في@لنفبرلاتجام@تحليلبةدر@سةة@و@جهةفي@لمكر@لدبيعفت،@لرفيي،

1ال@ب،مكتبة@لفامرتالحلبث، 9 ص7،6
"24.

فيضالعاتة،@ثلطط@،بتعد@لرحسن
د@ر@لقامرةقر@ية،ثواصةنان:@@

1طرف،ل@حاا 9 ص9،3،2
01-1 27.
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العفيدة.حرية

حرد
الرأي.ة

الأرا@ة.حرلة

البعث.-7

أصاسأ..القرانيالنسقخلىجعالجقهاأخرىمبثالكتابوفي

فيالثاطنبنتمنهجنلخص@نوبمكن
فيالدراسةهذه

التالية:النقاط

الاستقرا.علىإليهاتطرقتالتيالقضاياجلفيالئاطحبختاعتمدتا-

ليخهاخلافانعلق،وجهأوصلةبهالهاالتيالقرتنبةللآياتالكاملوالحصر

منالرط.هذايلتزملمالذيالخولي@مين
القر@نيةالاياتحصرمامثلاذلث

لأحدولي@صرضاه،تعالىفنهب@معتقالله،عندالشفاعةحقأنعلىتؤكدالتي

القر@نفيموضعأعئربأربعةوجاع@الغفر@ن.@و@لئسفاعةسلطة@وحقالخلقمن

قولهفيكماالبثر،ليئ@لتامةتقرر@لمساواة@لتيالآيات@يضأوفهذلك.يؤكد

مهائؤبهارلبثؤ@زصنىئضىثنظتكلئن@ارث@برئتتمااللس9ثأجهاتعالى:

1الأعر@ف:ما،الانعام:آيات:ومثلهاا(أ@لنا"وعلنآء،كثبرال!ربمهما 8،9

6لزمر:ا

ثواستها:فيلهاتعرضتالتيالقر@نيةالألفاظمواردجميعاستقراء-2

وهيالادبيةالمدرسةبهاتتميزالمنهجيةالخطوةوهذه
حافظتالتيالروطأحد

التفسير.فيتطقها@ننفسها@ونبهاألزمتالتيالثروطمنكثيرليئعليها

ومن
الأمانة،الأنسان،)الثر،بتحليلهاالثافىبنتقامتالتيالقرتنيةالألفاظ

الردشاقفيالثاطئبنتاسنقرأتهالذيالحمل!9لفظمثلأولنأخذالحمل(.

حولدر@ز@لهعد@محمدبدر@مة@للو@سةمذهتنكرنامه.-86ص@لمصدو@لسبق،(1)

@لثاطى.لتالهخلصتصانمىالى@نتهىجثالأخلاقثشوركابهفي@لفاع@

1-16ص،@ن،ننالأخلاقثسترراللهعدمحمددر@ز،@نظر: 62.

-121-



العلماءبعضتأويلعلى
(1)

كلألأمانةعضحنا@تاتعالى:أقولهفيالامانةحمل

ظديفاكنبتصلننآفيصحدهائنهاولهنفقنمجمتنالنف@بفوانجبالؤآلأزصآنؤت

1جهولا ةوخركأ@للظامر،خلافأوخيانتهاباء@لطاعةب@(72:@الأحز@1

لفظيحمل@نيمكنلامفادها@نه
"

@لحمل
ا@

في
لكلمخالفمعنىعلىالآيةهذه

والمعنولة.@لماديةمعانيهبمخلف@لحمللفظفيها@ردالتيالأخرىالايات

مادةفقد@ردت
@

احمل
"

سبعةمنهاموضعأ،وستينئلاثةفيالقرانفي

وفا@أم@حملتهبؤلدتهألإلنئنووضحيناتعالى:أقولهمثلالاجنةحملفيعئر

أجنتهنبخيانةالامهاتحملنؤول@نوجهبأييمكنولا.(14ألقمان:صمنأعك

عنهاالتخلي@و

الحسيبمعناهمرةوعثرينستنحوفيالحملالكريمالقرتنواستعمل

تانثنوفيأالففكفىنزنئغتمحمنالتافنم@وبيةتعالى:قولهنل@لمعروف،المألوت

محمتنامنبرتةةوقوله(41أي@:
اء:الإصأئمكودا،عبداه@ئهلؤبئمع

خيانة@والبعنبالنكوصمنهاموضعأيفيالحمليؤول@نيمكنولا(3

عنهوالتخليالمحمول

مئلموضعا34(،عردننحوفيالمعنوي،الحملفيالمامةتوجا.

تيات:

وهوالقاميس،في@لفيرصزتبا@يبهقالوماط@لزحج،عن@للانصا@نقلهماهنا(1)

معنىفيهيحملأحدمماقولين:فقد@حرد@لكثاف،في@لرمخشرييبدو@ختيمساعلى
"

الأمان@حمل
ا

بهقالماخلافوهوخيانتها،علىوا@خربحقها،@لقيمعلى@لتز@م

@لقامرصالفير@ز@بادي،ح@ل؟مادة@لرب،لسانمنظور،@بن@نظر:ج@هرر@لفم@لن.

1@لكاف،@ل@،جلى@@لزشري،حمل؟معة@لمحيط، 0 2 /5-1 03.

ه.هصالالاد،فيضالعاننة،عد@لرحمن،

نفسه،المصلو
ص

56.

عىلرنفسص@ل@
56.

-122-



2البفرة ماوعيخاماكسبتدهاوشحهاحلملأنن@ئاللتهئكفلا6:أ8

كماعلينآلمض@تخصلولارنجناثخ@آنأأؤشميناتؤ@نذنآلمنلا@ئناكش@بث

دناولشفرعتاوثشفبهبدناطاقةلاماتحنلناولافتلنأ@تنامنآلذجمتكلمحتتم@

ئنيبأ.اانتؤسعلىنأنصزناملئالفتوأصحتآ"

أنقي@ة@يؤمكاملة@ز@رهتميخصلظ!:25النحل
لا

تذبا@نناروبق

مايزرو%إ.ألاماعلىهبغيريصتونهر

مانهلع@هف@تاتنظف@ف@@يحوأ@زسرلفنه@@يح@نئ:54النور

فاخنتضه.وع@حم

بأنهوالإثموالبهتانوالخطيةوالاجرالوزرحملنتأولئنلنايسوغفهل

لنافيسوغتبعته،لاحتمالصرفضىكلهذلكعننكوصى
حملنتأول@نثممن

وخيانتها؟عنهابالتخليالأمانة

@اسو@مالكلمخالفالامانةحمل@يةفيالحملمعنىبأنوالقول
من

فياختلافبوجودالقولإلىمؤدلانهالأدبييغمنهجعليهمايخالفالايات،

الله!معاذالقرتن..

علىالاطئبنتنسنرلمومدنيفمكيةإلىالآياتمعظمتصنيف-3

منكثيرفيبهقامتولبههاومدنة،مكيةإلىالآياتتصنيف
الحالات،

فيإلاالتفسيرفيأثرأالتصنيفهذاعلىترتبلمولكنها
قليلةحالات

واحدةمرةفيإلاالمستقرأةللاياتالزمنيالترتيبشرطتلتزملمأنهاكما

مرئبةالمبكرالمكيالعهدفيالعقيدةحريةعنتتحدثالتيللاياتحصرهاعند

أنتصسلالغبد@نمالا@كلب@"ثخفروتاجا@ا@تلوهي:النزولحسب

صر@لسابق،@لص@(1)
57.

.70-6كاده،@لمنعلفةو@لايت@لرقعنحميفامنلا:@نظر(2)
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لكل@د@ما@بخلأونأنترولآ8عذتمفاعايلأرلا@فأأتجد*ماعنلأون

1و@لنحل"دينولىثيبئ 9والحجر2،7 3،5كم-و@لأنعاملما-97والحجر4

1والنحل 25-1 يعنيوهذا.27
الاسلام.بدءمنذمقررةالاعتقادحرلةتضية@ن

فيفعلتكماومناقئمتها:المفسريناراءعرض@
بعضاراءمناقثة

فيفعلتوكماخيانتهاعلىالأمانقهحمل"تيةحملواعندماالمفسرين
مسألة

المتكلمين..عندوالاختيارالجبر

الشري@.الازهرتطورفيحماالموضيكيالتفسيررابعأ:

فيالأزهرالجامعأروقةيشغلكانالموضوعيالتفسيرحديثيبدو@ن

عددظهورإلىأفضىمماالماضيالقرنشينيات
والكتاباتالدراساتمن

للمدرسةالواضح@لتأثيرمنالرغموعلىوالتقعيد.بالأصيلالموضوعي@لتفشرتنولت

ينفيلاهذاأنإلاالموضوعي،التفسيرمنهجفيالازهريونكتهماعلىالادبية

وتطبيقا.تأصيلاالمنهجهذاجو@نببعضفياختلافوجود

للتفسير@لموضوعى:أساسا@لقرتفط@لموضوعة.@لوحدة9ا-

1عامحجازيمحمودمحمدقدمهاالتيالدكتوراهرسالةتعد 9 6 كليةفي7

الموضوعيالتفسيرقضيةتعالجعلميةرسالةأولالازهربجامعةالدينأصول

أوالكريمللقرتن
"

الذيالمصطلحوهوالكرلمالقر@نفيالموضوعيةالوحدة

سورهفيالكريمالقرتنلهاعرض@لقضايا@لتيفيالبحثعنللتعبير@ختلىه

لنحققنبحئهالذيالعامبالموضوعتتعلقخاصةمعانمنفيهاماليظهرالمختلفة

1ص@ل@صلر@فمه،:@@(1) 02-109

وملوشهالخوليلين@شعه@لنيالاتجاهعلىصر@ا@نعكاساكانثلك@نالطنوأعد(2)

عددوطهورضوعيا،ص@لقر@ن@راسةلي
مدا@لسنهج.@تجت@لتي@لجمحية@للواس@من
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الكريمالقر@نفيالموضرعةالوحدةوهوالهدف

فيحجلىيلقد@ثار
@لموضوعيمنهجهفيالأساسيةالعناصرإلىبل@جازمقدت

أ.
واحد.موضوعفيالتيالاياتجمع

النزول.حسبترتيبهاب.

بعدها.وماقبلهابماعلاقتهابيانمعسورتهافيبحئهات.

الغايةإلىنصلحتىفيهاذكرالسرر@لتيفي@لموضرعتسلسلبحثث.

وهى:@لمقصوثة.
@

فيلموضوعة@لوحدةا@
@لكريملت@تن@

"

فييفصللمحجلىيولكن
واكمفىذكرما،التي@والخطو@الضوابطهذه

هوالموضوعيالتفسيربأنبالقول

"

عنتكلمتالتيالكريمالقر@ناياتجمع

فيوذكرتخاصشيء
عدة

معمنهجياموضوعيابحثاوبحثهاالقرآن،منسور

فيبعدهاوماقبلهابماعلاقتهاوبحثالإمكان،بقدرنزولهاترتيبملاحظة

كذلكبحثهائمسورتها،
تياتهنزولفيالقرآنتدرجكيفلنرىمثيلاتهامع

قد@تجهتمعيناموضوعاعالجتالتيالآياتنجدولذاالدعوة.سيرمعوتطور

العصروهى@وائلالمدني،العصرفيغيرهاالمكيالعصرفيفهيوجهتين،

الكريمالقرتننزولعهدأواخرفيغيرماالمدني
ا@

القر@نفي@لموضوعيةالوحدةإثباتنحومصؤيأللرسالةالعامالاتجاهكانلقد

أكد@يضاكماللتفسير@لموضوعي،@لحالبطبيعةيزس@ماوهذاعموما،@لكريم

@رسمالحقيقةلهذهتثيدمعظمهافيوالرسالةوتناشهاالسورةوحدةعلى

محمود،محمدحجلىي،لا(
.34ك@-صضوعبة،دوحدة@

.31ص@ل@رنفه،(2)

4عى@لمصلو@لسبق،(3) ،3.

4ص@لرضوجة،ةحدمحححد،محمدحجلىي،@فظرة(4) 02.
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@لوصولطريقهوالتفسير@لذيمنهجفيتفصيلاالخوضدونوأصولها،لدعائمها

وجهت@تيعلى@لدعاوى@لمختلفةردادفاعي؟طبععلى@لرسالةغلبكماإليها.

فيه.وتكرار@لموضوعاتوالسور،الآياتبينالتر@بطافتقادهبخصوصالقر@نإلى

للقرلن:ممسر@لموضو@@لمدر

تعرضواأزهريينمتخصصينقبلمنعديدةكتاباتحجازيثواسةتبع

كانله.ومئلواطبقيهثموتفصيليةمباشرةبصورةومنهجهالموضوعيللتفسير

ماوبمقونةالفرماوي،الحيوعبدخليل،وعليالكوميأحمدالثيخمنهم

رسالةمعهؤلاءكبه
"

القر@نفيالموضوعيةالوحدة
"

@الخطو@معظمفينجد@تفاقا

دلخصإذالتفاصيل..@والزيا@اتبعضمعالموضوعي،للتفسيراللازمة@لنجية

يلي:فيمامثلا-الفرماوي-الحيعبدعندالتفسيرفي@لموضوعيالمنهجخطة
0 في)يفيدموضوعية.ثواصةثواستهالمرادالقرآنيالموضوعاخلر1

كتابالمبندئالطالبذلك
"

القر@نآياتنفصبل
"

عليه(.والمستدرك

مكيهاكلهاوجمعها@ني،الغرضهذاحولندصر@تنالاياتحصر.2

المفهرس(.المعجمذلكفي)يفيدومدنيها

أسبابعلى@لوقوفمعيثيهروالنبيعلىنزولهاحسبالاياتهذهترلب.3

لها.ونز

0 سورها.فيالايكهذهمناسباتلمعرفةالتعرض4

البناء،تاممتناسق،وهيكلمتناسب،إطارفيبجعلهالموضوعتكوينه.

الاجزاء.متكامل

الأمراحتج@نيظاللهرسولحديثمنصردبماالموضوعتكميل.6

وضوحا.ويزدادهيكلهلهيكمل

@بالاشتر@@لا(
مع

كبقمميوسفأحمدحمد
"

للفرتن@لموضوعي@لتنيم
"

في
صليكونأعذمخصروهر@لببيك،سضف

الأزمر.لطلابحعا
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بينوتوفقبينهاتجنسمتكاملةموضوعيةدرامةالاياتهذهثو@سة.7

بناسخهاوتحكممتعلرضها،بينوتؤ@خيومقيدها،مطلقهاوخاصها،عامها

جميعتلتقيحتىمنسوخهاعلى
ثونواحدمصبفي@لنصوصهذه

تحتملهالامعانعلىالاياتلجضإكر@ه@واختلاف@وتبين

منفيما@نجزهوعملاتطبيقاوضعهالذيبمنهجهالفرماويالتزمهلولكن

هنالنابدلاموضوعي؟تفسير
وهذاموضوعي،تفسيرمنكةمامراجعةمن

عد@ايتضمن
الموضوعي،النهجعنحديثهعقبثوساالتيالمواضيعمن

إنجرها.ينويكانيبدو@نهالموضوعيالتفسيرفيموسوعةإلىإضافة

@نبثنإذدقبقأ،نحديدأالموضوعالفرملىيحدد@@ت@لقر@ن@

هياجتماعبةبمشكلةيعنىالموضوع
"

بمقدمةللموضوعمهدوفداقيرعاية

المرضوعقسمئمللموضوع،اختيلىهمنالمقصدعنمعبرةلكنهاجدأقصيرة

قسمين:الىالنزولزمنباعتبار

بالموضوعالمتعلفةالاياتكلمسنعرضاالمكيالعهدالاول:الفسمتنلىل

وتنرللليتيم،النفسيةالرعايةالاول:تنلىلعنصرين،علىصزعهاثمنظره،في

مانهاالعهدهذا@يات@نفبينالمدنيالعهدإلى@نتقلثماليتيم،مالالثاني:

ماومنهاوأخلاقهم،@نفسهمفيالي@امىلرعايةهوماومنهابالأمو@ل،خاصهو

عليهم.والانفاقللعطفيدعو

هي:أساسيةلنقاط@يعرضمنبدايجد@لمؤلفلمالرعايةفيالتنوعهذاو@مام

تربيتهم.و)حساناليتامىأخلاقبتقويةالقرانعنايةا-

على@موالهم.بالمحافظةالقر@نعناية-2

1،01طناشر،بدون@لتفير@ل@وضوعي،في@لبد@يةعبد@لح@،@لنرمم@،(1) 9 7،6
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عليهم.بالأنفاقالأمر-3

هوالكرلمالقر@نهدف@نتبينخلاصةإلىاليتيمرعايةفيالبحثو@نتهى

نيهتغلقوالاحتقلىوالظلمالضغائنمنيخلوتكاملقرىفاضحلمخمعتكوين

اجتماعيأعزلاالمجتمععناليتيمعزلعدمعلىيعملولذلكالفساد،شلكل

منذلكفيلمانفسيأأو
الفسادطرقإلىلهدفعه

مرس
قدالفرماوييبدو@ن@لتفمير@لموضرس:عة

موسوعةتصنيففيشرع

واحدجزءغيرمنهايصدرلمولكنسماها@كماالمرضوعي-التفسيرفي

فقط
في

هيعقديةمواضيعأربعةلدراسةالفرميييتعرضالجزءمذا

يصابربماالكتابهذاعلىوالمقبلوالأخوة(والأخلاصوالاسلام)الأيمان

الفرماويوضعهالذيالمنهجيالتأصيلبينالكبيرالتفاوتبسبكبير،حباطب@

له.العمليوالتطيق

فا@خذناف@
موضوع

يمئمكل@نهذلكمتشعب،والمعموضوعوهومئلأالإيماندا"

فيإلايدرسهلم@لفرماوينجد@نف@نناالاساسية..مفاصدهوئحدجوهر@لقرتن

فيقعرلفهفيهاتعرضقليلة..صفيحات
@لقر@نفيصرودهثموالاصطلاحاللغة

الايمان..مقتضياتمنلبعضثمالإيمانلأصولثمفيه،و@ستعماله

التيالاياتحصرفيسواءالمفترضمنهجهيلتزملمهذاكلفيوهو
أسبابعلىوقفولانزولها،حسبرتبهاولاالقرتني،الغرضهذاحرلتد@ر

يجعللم@نهئمأ@رثماالتيالقليلةالاياتلمناسباتتعرضولانزولها،

بعضعلى@نتقاءاعتمدبلمقبول،منطقينظامأومتنلسقهيهلفيالموضوع

المصلو@لسبى،05.(1)

@سر@صدرقدكادولا@ثوى@ن(2)

و@لر@ار@لطبمة@لقامرة:@تصير@ل@وضرعي،وعةمح@عد@لحياالفرروي،(3)
21،طسلاية،ل!ا 9 3-13ص9،2
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موضرعبدراسةتامكمامبلغأ..فيهايبلغلمئموتفرعاته..الموضوعأطر@ف

لاالمنشعبالموضوعهذاومثلالقرتني،النصنيمعزولةجربرةوكأنهالايمان

التيالقر@نيةوالمفاهيمالمتداخلةالمواضيعمنكئيرعنبمعزلثواستهيمكن

منيلتزمولموالتصديق.الاسلاممثل:نف@هالدلاليالحقلإلىمعهاتنتمي

طغىتدذلككانو@نبالموضوع،تتصلالتيالنبويةالأحاديثيرادب@إلامنهجه

تيةأصردإذالايمان..اصولعنحديئهعندنجدهكمانفسه،المسيرعلىأحيانا

بحديثينجاءبينمائ@ء،عليهايعلق@ن@ونالبقرةسورةفيالبرآيةهيواحدة

كلبهمامننظريبمركبالخروج@ربالآيةربطهمادوننبويين

ماقضيةفيحديثمجردوكأنهيبدوالموضوعيالتفسيريجعلكلههذا
مع

فيالاسلسيالمقصديتحضىوبذ@كالقر@نية،الاياتمنتيسربماالاستدلال

اللهمرادعنالكشفوهوالتفسير
معينةقضيةفي

@مينوضعهالذيالمنهجالموضوعيالتفسيرمنهجفيالأزهريونتابعلقد

عدثاأدخلواولكنهمتلاميذه،عليهوسارقبلمنالخولي
علىالاضافدمن

ومنهجه:الموضوعيالتفسيرمفهوم

المفسرتصورفيأساسياهدفاواثباتهاالموضوعيةالوحدةجعلأ-

عي.ضولموا

الاعم.بمعناهالموضوعيالتفسيرمفهومفيالسورةوحدةإدخالب-

النبولة.السنةليملالقر@نيالإطارخارج@لموضوعي@لمنهجمجالترسغج-

.24ص@ل@صلو@لسف،(1)

وعلمفنشحؤلههو@لنيمدا@لنحوعلىضوعيبان+لويسكن(2)

للطلةتلقينهايمكنضكية،@لتفيرفيطريقة@لل@اء@لىمننلهيقومثيق

طكته@لتفسير@و@@@صيمتوفر@نلونوتبشطسذاجةلكلليطبقوها@لبتلشيى

ومقاصد-@لتفسير@لموصوعيلغايت@لكاليحتى@لفم@و@للي@،
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الموضييمالتفسيرتيسيرخامسا:

الموضوعيالتفسيرمنهجفيوجدناهاالتيالتبسيطيةالثاكلةمذهوعلى

وفقالموضوعيالتفسيرعنالحديثآخرونباحثونتبعالسابقة،الدراساتفي

تظهرأنضر@رةالاعتباربعينوضعهممعالمنهجة،والقواعدالخطواتنف@

لهذاالفهم،بةشسهلةميسرةبطريقةالجمهورعلىالموضوعيالتفسيرأعمال

وأساقواعدالموضوعيالمسيرقواعدفييضعالدارسينهؤلاءمنكثيرانجد

الغالبفيتندرجو)نماكذلك،هوحيثمنالموضوعيبالتفسيرلهاصلةلا

أنعلىيدلوهذا@نماوالكتابة.التصنيفوطرقالعامة،البحثقواعدضمن

يفهملاحيثالموضوعيالتفسيرمفهومإثو@كفيخللامناك
إلا@نهمنه

لاالتفسير@،التصنيففيجديدأسلوب
نفسه.والتفسيرالفهمفيجديدمنهج

الخامسةالقاعدةأخذناناف@
منهجفي

الموضوعيالعمريجمالأحمد

عن:يتحدثفسنجده
"

الموضوعإخر@جحيثمنالعلميالبحثلروطالالتزام

الباحثتوخاهالذيالهدتلفهمطرلقاتكونالبناءمحكمةمتر@بطةصورةفي

التامةالحياديةيلتزم@نالبثوعلىموضوعه.جو@نبلفهم@@رشادا
بحئهفي

بحثهصراءمنالمث@وثةالحقيقةعلىتطغىقدخلىجيةمؤثراتبأيةيأثرلا

محلسنإبرازالأسمىهدفهجاعلاالفاسدة،العقاندتاركا@راعهالقرتنيةللايات

الاسلاميوالمجتمعالافرادلخدمةتثريعاتهوفضائل@نالض
@

ضر@رةعنيتحدثإذمسلممصطفىعندنجدهذلكومثل
"

بمنهجالالتزام

عند@لعلمي@لبحث
وضع

الموضوعطبيعةبحسبوفصولتمهيدفيالبحثمخطط

@لعويج@الأحمدعد@لر@بنفلا@لقاعدةولأحذ(1)
"

اتفيرعرضها@نناءالآيكتفسير

بفهمضوعا،س
مذا@لتريع،فيالأسىو@لزض@ير@د@لآبكفيالإلهبة@لحكمةضه

ومكانها..@بزولمناسبتوذكروتابميهوصحاتجهاللهرسولعنبما@ترتدعيهمع

س.ص@لتفسير@لموصوعي،فيك@را@جمال،أحمد@لحوي،
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تنمعبهومدي
"

ثم
"

حفانفهإبرازكله:فلدمنالباحثهدفوليكن
ذكرمع

شرقبأسلوبالحقانقنلكوعرضالنر،بحاجاتصرفائهالتئريعحكمة

عصرهأمليفهمهالذيالاسلوبواتبحالقرئ،نفسلاستشر@فعذب
1 1

العامةوالقواعدالروطمنكئيراوضعواقدأنهمكلهفلكإلىيفاف

التداخلبؤكدنحوعلىالمرضوعي،التفسيرقواعدضمنالتحلبليللتفسير

يكنلمالموضوعيالتفسيرو@نالتفسير،فيالمنهجينهذينلينلديهمالموجود

للتمن@.جديدشكلمنأكئرلهمبالنسبة

عيلموضوالتفسيرا@الاجتماعيالاتجاهسادسأ:

مع
تحولانشهدالماضيالقرنمنالثمانينياتبد@يةفيالصدرباقرمحمد

@لواقعفيالنظرالصدرباقرجعلفقدومنهجه.الموضوعيالتفسيرمفهومفيجديدا

الموضوعيفالتفشر@لتفشر@لمرضوعي،مفهومفيأصاسياعنصرا@لريةالتجربةوفي
-

والمصدر@لقئ@بوصفهالقر@ن،إلىوينتهياقعمنيبدأباقر@لصدر-رأيحسب

الواقعنلكإلىالربانيةالاتجاهكضيئهعلىالمفسريحدد@لذي

الموضوعيللتفسيرالدارسينمنكثيرهذااتجاههفيالصدرباقرتبع

المميرمنهجفيرئشياعنصراالإنسنيوالفكرالواقعفيالنظرجاعلين

الغاي@يحققأويتكاملأنبدونهالموضوعيللتفسيريمكنولاالموضوعي.

وعدالدغامين،خليلزبادمئلمنثارسينعندالاتجاههذانجدمنه.المنمئودة

وغيرهما.الرضيالباسط

.38ص@لتفير@لموصرعي،ليمبثصطفى،مسلم،(1)

صحح@لخالدي،ضلا:الظريخرة،كابكفينجدهفلكوضل.39صنفسه،@لمصدر(2)

.72-71ص@لتفير@ل@وضوعي،@للين،

مح@د،ر،دبقر@ل@(3)
لاحقا.ر@يهتفملومياتي.28صضوعي،
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الموضوعيللتفسيرالرضياقترحهالذيالمنهجفييئمكلالواقعيفالنظر

هما:الموضوعيالمفسرمنهماينطلقأسمممينفأولالتفسير،هذاطرفي

ا-

الفكربهايمرالتيالتاريخيةالمرحلةلطبيعةوشاملةعميقةمعرفة

أساسيةعمليةلنمكلو@مدافه،ومطالبهواحتياجاتهواقعهاوسطبيعةاليومالاسلامي

التفسيرإليهايتوجه@نيمكنالتيالاساسيةالموضوعاتتحدي@منتمكن

أنينبغيالتيالمنهجيةبالمباثئالوعيعلىتساعدكماالموضوعي،
عليهاينبني

الموضوععرض

@لفكر@لرى:حصيلة@صتخلاص-2

بتحديديبدأألاالكريمالقرآنفيبحينهموضوعثواسةأرادلمنيفضل

حولالانسنيالفكرتجاربأثلىتهمايستوعب@نعليهبلالقر@لية،النظروجهة

التنزيلصحةالقرانلنظريةيضمنممافهذاالمسألة،تلك@والموضوعذلك

تأثيراوأكثرفعاليةأشدوتوجهاتههداينهوتكون

المدروسالموضوعفيالقرتنيةالنظريةباكثافالمفسريفومبعد@ن

يقومحيثالمقارنة،أجلمنوذلكالواقعإلىالالتفكأخرىمرةيعاود

القرتنيةالهد@ياتوبينالئريالفكرحصيلةبينمقلرنةبعفدالموضوعيالمفسر

إجاباتإجاباتهوأنواكمل،أفضلحلولهو@نوشمرلينهالإسلامكماللتوضبح

مدىعلىخاصةبصورةويركزعها،عجزتالبثريةالتجربةتكونقدشافية

ك@2.ص@لموضوعي،@لنهغعد@لاسط،@لرضي،(1)

نصه،@لمصدو(2)
2ص ر@لدنهمين،@نظر@يضا:.75

@لبحث،منهحيةمحمد،خيلاد
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المدروسبالموضوعيتعلقفيماالانسانيللواقعالقر@ننظريةتوجيه

النظرعلىالسابقةالمرحلةالواقعي-النظرفيالمرحلتانهاتانكانتلقد

خارجغالباتقعانفيه-النظرتلحقالتيالاخيرةوالمرحلةالقراني،النصفي

معالتحليليالتفسيرفيإدخالهصاشهدناولكنناللتفسير،التقليديالحقل
محمد

ام(958)درازيدعلىالموضوعيالتفسيرحقلفيإدخالهماشهدناثمعبده،

فيتنظيرأالصدرباقربدعلىثمتطبيقأ،العئرينالقرنمنالأولىالعقودفي

عدأساشامنهجياعنصرافلكبعدليصبحالعثمرلن،القرنمنالأخيرةالعقود

والرضي.خفيوحسنالدغامين

النهجيةالخطةأنالتفسيرفيالاتجاههذاأصحابعندعموماوالملاحظ

التفسيربمنهجو@تصالاودقةإحكاماأكئركنتالموضرعيللتفسيروضعوهاالتي

القضابابينوالخلطالنشطعليهاغبالتيالسابقةالدراساتمنالموضوعي

المنهجية

.2سص@ل@لر@لبق،لا(

س@لرضيكتبهشلاطوبأخذ(2)
ضرعصفي@لنيتبة@لنف@يةلاسنحلاصحطة

حدومقدما.

ياتي:فيساتتنل@خطو@عدةعدىيحتحدمحا@لأصللن
علىللوقوفككلالاملايةمةو@لمنفمبالنس@ته@دو@@@@لرضوععلاقةتحديدأ-

سإلى@لحاص،@لممنيبدأمحخلبمتاتفلثيكونولكييخلها@اخله،@لت@@ل@كان@

@لمحيئ.@لى@لموضوعككل@لنس@

رطناقصا@تاما@وحمعا@ا@صوعحرل@ثيةالايئجمععلىويقومالاشقراه:ب-

لعصيكفيكارقدممينةقضية@تبتفي@لتكرارتجنببهدف@لاقصالاستقراهيكون@د

فحسب.@لقر@نةص@لن@

ضوعك،ب@@اياتصنفت@تنبالمجم@لاستمانةمذا@لج@عفيويتحسن-

و@ردغيريكرد@لمرضرعفقد@لكىلمان@لى@لق@@لرجوعمن@لدارس@مفا.يحى@لكولا

لي
موتيخرحممامايصهمافيهايكودخاعالرقد)حصاءيتطبسا@لمماجمتلك

@لشسيلية.ةنكولنفيلايكفيبجث
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الكريمللقرأنالموضوعيالتاويلسابعا:

الموضوعي@لمنهجلينقلحنفيحسنيأتيسابقا،ذكرنامنكلخلافعلى

منأولفيكون@لتاوبل،مجالإلىالتفسيرمجالمن
منهجيةقو@كلدعنتحدث

القرتنيوللنصللتأوبلخاصتصوروفقوذلكالكرلم،للقرتن@لموضوعيللتأويل

هوما@رضحهوهذانفسه،
للقر@ن.الموضوعيالتأوبللمنهجدراستهبد@يةفينفسه

كنم@الكريمالقرتنمعيتعاملحنفيحسنعندللقر@نالموضوعيفالتأويل

الطريقةولاموحى،غيرموحى@و@لتارلخيبأصلهالمتعلقةالأسئلةتعنيهلامعطى،

جمعبها@رنزلالتي
سواءفكلهاالنصوص،بينيفرقلاعندهالتأويلأنكما

كما-
يئ

فيللسقوطمدعاةفلكلفوعءكفالباتحلق@لت@@لب@بةالأحاثيث@شقصاء

تفا@يمكنعلسية@خ@اه
@

ا،
@لصح@.تحريمع

-

ستحانو
@لنبوي.@لحدثوشروح@لتمير@لتحليليلكتبمده@لجععسليةدي

ضوعايلقيذلثفكلبه@لخاصةو@لقر@ن@لزولهوأبب@لصباتعلى*قوت-

@لنصوص.معنيعلىكاضفأ

ج@عها.جن@لقر@يةالآيةليا@رت@لسيذ@لت@@حير@كما-

@لته@يلقية:@ة@لوحدج-
س@لأصاسبةصح@شباطفي

@لحدة@اةمر@@لى@بات@

في@لنصوصوعرضشموية،رقىلةتضبئهو@لهد@لأن@لأولى،بالدرجةلل@رضوعي@@لن@
بعض.بعضها@لىلعضا@لؤديبحضهالدمتسلىقة@لافكلريخهتكونمتكامللاء

الاشحانةيستحسنولهذاالاشحال@،ثرجةمتدر@لىفهرللايك@بزولي@ا@يرتب@-

@الب@@لممانيمنيضيفوبقدوطصحتصبقدرلهو@لاستنى
@لى@لنصوص.د@

@الفد-
معبنموضوعزاهب@و@لسنة@لقرتنبموقفالاحاطةبحدباسلاشئ@و@جتهاما

العلماء.@لاحتهاد@الامتسفي
مانعايثمكل@رلاحينصوصاشقراءلتقديم

من

مابموق@@لتاتر@لسلبي
@نظر:و@لة.@لقر@ننظرةتحضملاقدالعلماء@تنمو@قفمن

ضي،لر@
2صعي،ضو@لنهغ@سط،لباعد@ .2كلا-76

@سك@@ك@هعحسكالأم@حكلد@@هم@@@هسكالام@ا"@مأ@حةمحلأ+.
@

(1)@دح@هه@@ث@@لم@
2 0 يك@2991

@ل@لي@ككا@@،،ان@@كه.كلهتم@ا"@سك@الكلط@ا@ل.حه.@@
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يملكلاالفرتنيفالنصلذاللتأولل؟المنهجيةالقواعدلنفسخضو@اجهةمن

إلهيانصاباتجرههناخاصةميزةأي

الزمفيبالمضمونالمؤوليملؤهشكل،مجرديصبححنفيعندالنص@ن

ئنوباعتلىالقرآني.للنصوحيدتأولليوجدفلالذايعيشه،الذيوالمكاني

سيلسي،@راجتماعيو@لتز@مالديولوجي،موقفعنتعبيراإلالي@@لتأويليالعمل

نتحدثأنيمكنلانناف@
المطاتنهايةفي

للنصباطل@وصحيحتأويلعن

صهلهوالتأوبلاتوصهلخاصة،لوجياإيدي@يعكستأويلفكلالقرتني،

المطاتنهايةفيمصالح

بها،مصرحإيديولوجيةنزعةمنالكلامهذايحتويهمماالرغموعلى

لسناإلا@ننافهمه،ومنهج@لقرتنيالنصمنمتهافتةومواقف
هذهسياقفيمعنمن

ذهنإلىسيتبادرتساولانطرح@نيكفيولكنالأفكار،هذهبمناقثةالدارسة

كلجدوىماوهو:التأويل،لمفهومالبدليالتحديدهذاعلىيطلعمنكل

القر@نيالنصجدوىمابلفلك؟بعدنفسهحنفيسطرهاالتيالمنهجيةالقواعد

إلاليىالأمرنهايةفيوهوفهمه،تحكمالتيهيالايديولوجيةماد@متنفسه

المشروعية؟!منهيستمدمشجبا
(3)

الموضوعيالتأوبلعليهايعتمدالتيالمنهجيةالقواعدحنفيحسنيلخص

الاتية:القواعدفييفهمه-كما-

(3)

منهجحسن،حنفي،
@ل@
لمحمرعةنصا(@ن)@لقىضمن@لك@لم،للفرتن@لموضهيلو

.2"2حماباحثين،

2صنفسه،@لمصدر 02.

2صرصمه،@ل@ص@ 03.

@تمسير،ترلخديسلن@ل@عرفه@لذي@لبافيبالفهوميذكرناليأوبلحنعيمفهوم@ن

يوجه@ريستهويهصابهيحلقرمزاالاللمفسر@لباطنيبالنشة@لنصيشكللاجث
عقلهله

وجللف.@و

-135-



0 اطنمو@نهحيالمحيا،ئمخصالي@فالمفسرالسياسي:الاجتماعيالالتزام1

مجنمعهفيفاعلثوريمصلحفهووزمنه،مجتعهمثاكليعيش
(1)

0 دونالوفاض،خاويالخاصحقلهالمفسريدخللاالمسبقة:الفكرة2

عنببحثإنهنحوه،متوجهابهدفهواعيايكونأنينبغيإذعنهيبحثمامعرفة

النص،علىوالحقيقةالجواب،علىالسؤ@لأسبقيةيعنيوهذاالمثكلة،حل

الاستجابةعلىوالمثير
(2)

مافكرةفيالمشتركةالآياتكلما:بفكرةالخاصةالاياتتجميع.3

يتمسوية،وتفهممترابطة،وتقرأتجمع
الاتجاهيتضححتىومراتمراتهذا

المقدسالقر@نيالنصهوليىهناالمفسرالقر@نإنكوحدة.للنصوصالرليي

أفكارهوفقمصثفاالقرانأعنيالمفهرس،المعجماوالقرتنيالمعجمبل

والجذصرالكلماتحسبأبجدياالمرتبةومواضيعه

اللغويالشكلهوللمعنىالاولالملمحإناللغويتالأشكالتصنيف.4

التفكيرمنكشكلاللغةإنالمضمون.تحليلبطريقةنصنفهأننحرلالذي

يلي:كمااللغويالئمكليصتف@نويمكنللمعنى،إشلراتتمنح
الجوهر.إلىيثيروالاسمالعملإلىيثيرالفعلوالاسمي:الفعلي(1)

فعلالي@مصدري،اسمالمثال-سبيلعلىللأسلام-الاولالركنفالتوحيد-

هذا)واحد(اسماولا)وخد(
الفعلمنيقودونشاطعملية،النوحيدأنيعني

إلى

الاختلافإلىيمئحيرومستقبلاوحاضراماضياالفعل:زمان
صفالوبين

ديمومةعنليعبرأنماطبنلاثةإذنالوافععنيعبروالمستقبل.والحمميالرواني

الزمان.ديمومةمعالحقيقة

5 2 0 (1)بهعطقث@@دح@ث@،@لا@@ل@ك@ه@ط@حكطام@طمد@م@سك@حك@ه@لأم@دق@دلله3

نفسه،@ل@صدر(2)
2عى 04.

نفسص@لصدر(3)
2ص 04.
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جمعا..أومئنىمفر@ا@ويكونتدفالاسمالعدد:)ج(
(1)

والصفات..الملكيةضمئر)ح

تشكيلعلىاللغويةالاشكالساعدتهبعد@نيجهد@لمفسر-البناعتتثييده.

منطلقا@لمدلولبنيةيشكل@نالمعنى-
فالمعنى)الماصدقأ،إلى@ئرءالمعنىمن

ينماالذ@ت@،الثيءهوالمعنىف@ته.القصدويعكسانوحدة،يشكلانواليء

واحدوعيفيمترابطافىوكلاهماالموضوعي،الأمرهوالئيء

مئاليا،بناعاالفكرةمنالمفسريشكلأنبعدالواقع:الامرتحليل.6

السلطة،الإنسان،حقوقالاضطهاد،الفقر،بقضاياالحقيقي،بالواقعيصلها

علىللحالة،الحقبقبةالعناصرعلىوعددياإحصائيايطلعلكيالخ،الثروة..

هذاكلالتغيير،وعو@ملالظاهرة،أسباب
المخططاتباستخداممتاهيةدقةفييتم

الاجتماعيالتشخيصبنالاجتماعية.العلومفيالأمرهوكماالبيانيةوالمنحنيات

الخلىجيالعالمفيالنصفاعليةضمنالمعنىلفهمأخرىطريقة
0 وتكوينالبناءبرفعالمفسريقومأنبعدوالمثالي:الواقعيبينالمقارنة7

بتقديمكماالواقعتحليلثمكيفأ،@لفكرة
@جتماعيةكظاهرةللفكرةالإحصاليةالحالة

النص،مضمونتحليلمنالمستمد@لمئاليبينمقلىنةبعمل@لمفسريقومسياسية،

ومن
المفسر@نفلكالاجتماعية.والعلومالإحصاعاتتظهرهاكماالواقعيةالحالة

والواقعي.المثاليبينوالواقع،النصبينييس

حالماالتفسيرعمليةفيجديدةكخطوةيظهر@لفعلالعمل:طريقةوصف.8

ومملكةالسماءمملكةلينالحقيفي،و@لعالم@لمنالي@لالمبينتظهر@لمسافة

نفسهالمفسرينتقلالارض.
المملىسة،إلىالنظريةومنالفعل،إلىالنصمئ

2صال@صدر@لسبن،لا( 04.

2صنفسصالمصدر(2) 05.

2صنفسه،ال@صدر(3) 05.
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بينالهوةتقليصعلىيركز@نالعمليوالتطبيقفالعقلالتغيير.إلىالوعيمن

ليكونولتغيير@لواقعيإلى@لو@قعيأقربليكون@لمثاليبتقرلباقعي،و@ليالمئالي

المئاليإلىأقرب

هذه
للتفسيرحنفيحسنيقدمهاالتيالمنهجيةالخطواتمجملهي

طاغياومئسكلاتهالواقعبقضاياالاجتماعيالالتزامفيهاويبدوللقرتن،الموضرعي

الجنبفيالقرتنفيجاءماكلتوظيفإلىيطمحبحيثمنهجه،على

وهذاالقر@ن،عليهايقومالتيوالعبدي@الغيبيةالجو@نبلكلمتجاهلاالواقعي،

معمتسق
الجفبهمالب@وفلكالقر@ني،النصإلى@نسنةوسعيهالفكريمنحاه

اختلرالمنهجهذايطبق@نحاولعندماسنجد@نهلهذافيه.والتعبديالغيبي

عنهوتعبرالمذكورالتوجههذاتعك@مواضيعئلاثة

بوضوح،
المواضيعهذه

يندرجالتيالثلاثةالرليسيةالأطرنظرهفيوهيوالأرض،والمالالانسانهي:

الموضوعيالتفسيرفيها

منمثلأولنأخذ
@مثلة

وهوومنهجه:نظريتهعليهطبقالتيحنفيحسن

مفهوم
ا@

:"الارض

لفظ@رد
"

الأرض
ا@

4القرتنفي 6 4منهامرة،2 5 كلسماستعملتمرة4

لي@الأرضأنإلىيمنميروهذاالملكية،ضمبرإلىأضيفمراتوثمنيمستقل

للتملكمحلأ
لةمقولاالكونمقولةإلىتنتميفالأرضالأصل،حيتمن

عندماكنتالمتكلمضميرإلىالأرضفيها@ضيفت@لتي@لوحيدةو@لمرةالملك.

اللهعلى@نيدلوهذاوجل،عزاللهإلىأضيفت
أماض.لكصالوحيدالمالكهو

@قجاهات:خمسةفيجعلهافيمكنالقر@نفيبهاجاعتالتيالمعنيعن

نفسه،@لمصدر(1)
2ص 05.

2-2"7ص@لمصدر@لسبق،(2) مايخنىولا.10
لي

منالاختيلرمذا

@لتأوبلي.نطببقهخحلسشتضح@ثنراكي،
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وارئها.وحدهوهووجل،عزاللههوللأرضحيدو@لىالمطلق@لمالكالاول:

بمب،مالهعابدةلثهمطيعةوالارضالارض،كلتعنيالسياقهذافيالأرض

فهي

و@لجمال،للخصوبةصورةتثمكلخصبةتربةمنفيهابماضللاش

يعيئسالذيالإنسان،تغذيا@@الإنسانية.الحياةفيالإنتاجيةصورةوالزراعة

الحية.الكائناتكلعيئ@موطناب@نسان.ل@اللهسخرهالقدعليها..

وأرضوالغربة،الهجرةوأرضالحرب،ومكانالصهلمجالأنهاكما

الانسان.لكفاعةاختبلىوالتارلخالتلىلخ.يوجدالأرضعلىوالإغراء،التجربة

الارض.علىتتحفقاللهكلمةلنكما

ماواتال@ربهواللهبما@نالأرض،علىتنجزالإنسانمهمةالئالث:

2هذا@لربطجاءلقدوالأرض. 1 4أصلمنمرة7 6 الارض.كلمةفهاصردت2

وخلافةالكون.فيمبلمرةيتدخللااللهبما@نالأرضعلىاللهخليفةالإنسان@ن

لاختيلىالمؤهلميالإنسانوأفحالوالورائة.للتفدماختيارهتعنيالانسان

الأرضعلىالانسانمهمةاندالعمل.بمجالللإنسانالأرضتسمحالانسان،

ولكنهاميلأونزعةمجردليستالمهمةهذهإنفرثية؟قوةإلىضعفهتحؤل

الارض.عليهاأقيمتموضوعية،بحقيقةتتعلق

التيبالوحدة،بالأيمانيبدأالأرضعلىالإنسانمهمةتحققإنالرابع:

كمانسانل@ومسهلةمسخرةالطبيعة@نالحسنة.بالأفعالنفسهاتجتي
بالنسبةمي

الأرضحمايةيجببلمغلقأ.وتعيينأمؤبدأحقأليمىالارض@رثكما@نلله.

ماثي،لاأخلاقيميثاق@نهفرد،بكلمتعلقالعالميالميئاق@ن

واحد.جانبمنقهريأميثاقأولي@تعاقديميثاق

@لا@صيعه
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الثالثالفصل

عيالموضوالتفسيرفيالمنهجمشكلة

الاولالمبحث

عيالموضوالتفسيرفيالمنهجعدقي

لموضعاختياراأولا:

التيالأولىالخطوةتفسيرهفيسينظرالذيالقرانيالمرضوعاختياريعذ

مامرضوعاالمفسريختاركفولكنالمفسر@لموضوعي..بهاسيقوم
القر@ن؟من

الاختيار؟فيالافضلية@ومعيار@لترجحوما3الاختيلىهذاسيعتمدأسلسعلى@ي

للتفسيرمحلأكينهيصخحتىتوافرهاينبغيعناصر@ومقوماتللموضوعوهل

لتفرقابلةفهيجزئيةلوكليةكفتمهماقضيةأوفكرة@ية@نأمالموضوعي،

عيا؟ضرمو

تنوعمنعلمناهمماتنبثق@لشاؤلاتهذهئروعية@ن
سافها@لتيلاضيع@

شرشألكلتني@أنكتعلتثو@لفكر@ونرناالحياةمناحيجميعوشمولها@لقرتن

سيجريالانتخبأنأي(89)النحل:
منا

واللامحدود،اللامتناهينطاقفي

الإنسانعرفهنحوأيعلىمن@قةولامرتبةالقرتنفيتأتلمالمواضيعوهذه

جاع@بلبعض،عنبعضهامعزولامفصولةتأتلمأنهاكمااعتاده.@وقبلمن

منالآيةلترىأحيانابنكحتىبعض،برفاببعضهااخذمئ@بكةمنداخلة



متصلة!وعبلىةمحكمنسقفيبينهاتدمجالقضايامنعدلاتعالجالقران

يوقفناوالتطبيقيمنهاالتأصيليالموضوعيالتفسيرمدوناتفيالنظرإن

تعتمدطريقةموضوعيا،المف@رةالمواضيعاختيارفيمختلفتينطرلقتينعلى

أخرىوطرلقةخلاله،منوتفسرهاالموضوعاتمنهتستمدأصلاالقرتنيالنص

يعنيهلولكنقرتنيا؟تفسيرهاينبغيالتيالمواضيعمصدرالواقعفيترى
هذا

والانتقاء،الاختيلىمصدربحسبيتميز@نالمف@رةالمواضيعمننوعينأمام@ننا

وهلالواقعي؟الموضوعهواخرونوعالقرتني،بالموضوعتسميتهيمكننوع

رأيا@خرمناك@نأمالسبيلين،هذيناحداعتمادالموضوعيالمفسرعلىيتعين

ماهذاالمفسر؟الموضوعاختيارمنهجضبطفيأثق
عرضبعديتضحأنينبغي

وأدواتهما.دلانلهماالسابفتين،الطريقتينفيالقولوجوه

ل@لمرانى:خ@@لمو

يعنوالمالموضوعيالتفسيرفيالمصنفينمعظمأنبدايةالقولينبغي

نف@وعليهبدقة.فيهاالرأيبتوضيحأوالمف@ر،الموضوعاختيرمسالةبتأصيل

ومانظريا،كلامهمثنايامنيفهمماسيكونلديهمالقولوجهتحديدفيمستندنا

تطبيقا.تفسيرهمطريقةمنيشبط

قالهمالننظرالخوليأمينالأولالموضوعيالتفسيرداعيةإلىعدناذاف@

في
الرجوعقبلواختيرهالقرانيالموضوعلتحديدضابطانجدفلنالئأن،هنا

فلنالأدبية،المدرسةأتبحمعظملدىالامروكذلكفيه!واستقرائهالقرآنإلى

لاوالأهمية.@والاولويةفاتالقر@نيةللمواضيعواضحأتحديدالديهمنجد

أساسايبدألديهمفالمنهجالأزهريين،لدىكثيراالأمريختلف
الآياتبجمع

المتعلقة
"

بموضوع
ما"

بالرجوعالموضوعمذااختارويمكنالكريم،القر@نفي

معجمأيإلى
القرتنيةالمواضغأوللألفاظ

(1)@@
ي

.4صاضرعي،في@لبد@يةعبد@لح@،@ل@رملىي،ئلا.
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خطةتقديمتجاهلهمالتفسيرفيالألمحبيالمنهجأصحابعلىأخذولقد

القرتنلتصنيفخطةتقديمأوالمسيرهذايتناولهاالتيالمواضيعلتحديدو@ضحة

اعتباطية،عئ@و@تيةعمليةالاختيارعمليةجعلواقدبذلكوممموضوعياتصنيفا

العلمي.اختصاصهحتىأوالفكريةوامتماماتهالذ@تيةالمفسربميولمنوطة@و

لناحقو
المفرعلىيفرضالذيالداعينفهمأنالسياقهذافي

يقدمتفسيرما@و@نينبغيالتيالقرالةللمواضيعخطةيقدم@نالموضوعي

التيللمواضيعمعيارأنحدد@نينبغيهلأخرى:بعبارةللقر@ن،موضوعياتصنيفا

وفقاالخصيواختيارهللمفسرذلكتركناإنعليناماأمقرتنيا؟دراشهاينغي

وتوجهاته؟لميوله

يبين
فيالأ@بيالاتجاهلمنهجنقدهسياقفيشريفإبرايممحمدد.

يملىسعندمامقبرلايبدوالقرانلمواضيعمحددتصنيفاعمادعدمأنالتفسير

معيتفقماالمواضيعمنيختولنلهفيكونوجزئيةفرثيةبصورةعملهالمفسر

ما@والفرديواجتهادهالشخصيميله
فيالمجتمعلغلعاملموقفيستجيب

فيمصرفيذلكإلىالدعوةاشتدادعندبالقرتنالحكمموضوعمثلما،مرحلة

الفرتن.فيإسرائيلوبنياليهودموضوعومثلالأربعينيات،

تضطلعأوعاتقه،علىافتراضا-فرد-يأخذحينالأمريكونكيفولكن

الاخنيار@نالموضوع؟منأساسعلىكلهالكريمالقرآنبتفسيرخاصةهيئة

عنضر@رةيميتخلىالشخصي
مكانه

في
منطمةلخطةالمجالمفسحاالحالهذه

يتمفكيفموضرعيا..تصنيفاالقرتنتص@فيومحذدة
كيفأوالضيفهذا

ترسم
ذلك..منشيءإلىالأ@بيالمنهجيئ@يرلاالخطة!!تلك

(2)

ضر@رنهجهةمنللقرتنالموضوعيالتصنبفعنالكلامنرجئولعلنا

15،عى@تجديد،@تجامكص@د@بر@ميم،ضربف،@نظر:(1)

مبم،بر@د@مح@شرلف،(2)
.25،مىلتجديد،@هاتتحا@

-143-



الموففعنالحديثنستكملحنىونطبيقهوضعهوطريقةالموضوعيللتفسير

فيالآخر
موضوعيا.تفسيرهينبغيالذيالموضوعاختيلىمسألة

عنالنظربغضإنهالقولمنبدلاالموقفف@كإلىالانتقالوقبل
مسألة

فيالاصلأنعلىمتفقونالطريقةهذهأصحابنف@للقر@نالموضوعيالتصنيف

هذاأساسكانولوحتىمنهوالانطلاقالقر@ن،إلىالرجوعهوالموضوعاختيار

@وواهتماماتهالخاصةالمفسرلميولتابعائواعتباطيا،أوعوانياالاختيلى

العلمي.اختصاصه

@لمر

خلرجمنيبدأالموضوعيالتفشر@ن@لبضير@الاول@لفريقخلات

@لنصخلىج@لموجوثةالمسائلمنمحورلاموضوعا@لمفسري@سخبإذ@ني،@لنص

معلىتبدر@مةيقومثموالاجتماعية@لفكرلة@لمتطباتتمليهموضرعا@لقر@ني

@لوحي.إطو@ياتفيالمرضوع@زاءومقاصده@لقر@ن

عملهيبدألاالصدر-باقريرىكماالموضوعي-فالمفسر
منبلالنصمن

@والعقائديةالحياةمواضيعمنموضوععلىنظرهيركزحيثالحياة.واقع

الموضوعفلكعنالئريالفكرتجاربما@نلىتهوشنوبالكونية@والاجنماعة

منالتاربخيالتطبيقطرحهوماحلولمنالإنسنيالفكرقدمهومامثاكلمن

@فدة
ومن

منليتخذلاالقر@نيالنصيأخذثمفهل@،نقاط
المستمعديرنفسه

ثربأجاهزاموضوعاالقر@نيالنصيديبينليطرحانمادفحسب،والمسجل
وجوابسؤ@لحوارالقر@نمعوببدأالئرية،والمواقفالأفكارمنكبيربعدد

التيوالنظريةالمطروحالموضوعمنالقر@نموقفيكتشفأنفلكمنمتهدفا
النصمنيستلهمها@ذب@مكانه

هدا(1)
فق@أصحاب@تصورحب

.26صعي،ضرلموا@حمد،ر،ل@بقر@(2)
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@لهد@م@نمعظمر@يى@لحقيقةفيهوباقر@لصدر@تخذه@لذيهذا@لموقف
(1)

التفسيريالاتجاه@نفلكتطبيقا.نظرا@و@لتفشر@لموضوعيبطرلقةأخذوا@لذين

التفسيرفيمنهجهعلىأثرهيتركماكثيراالقرتنيللنصالمفسررؤيةيحكمالذي

خصوصا.بحثنا-محلالموضوعي-التفسيروفيعمهما

إلىالموضوعي..بالتفسيرالقولظهورقبلماإلىالوراه..إلىعدناذاف@

ثوازاللهعبدومحمدعلاممهدي
(2)

أساساقد@فطلقافسنجد@نهما
@رموضرعمن

فيهاهديهعنبحئاالقرتنفيوغاصاحاضرة،معاصرةواجتماعيةفكريةمشكلة

بشبإلاالقر@نفيالأخلاقيةالنظريةاختومامئلا،فدراز،بئأنها.للريئاده

فيتتنرشعوبهكنتحيثتن@،الغربيعيثهاكانالتيالاوضحطبيعة

1اسنةالرسالةإعداد)بدأمدمرةحرب هذهالماءإلىئانيةجهةمنويعود(94

النمعوبتحتبمكفتفماالدعوة..فيالمتمئلالعامالهدتمعالدراسة

منبهاترتفعأخلاقيةرؤبةهودراز-فيإليه-الا@رلة
الحقدمستنقعات

إنقاذوبالتاليالرؤية،هذهمثلتقديمعلىالفاثوالدينهووالإسلاموالدماء،

حينلاحقاسنعرضهاأخرىأشابإلىإضافةالسحيقمنحدرمامنأصروبا

الموضوعي.التفسيرفيو@ثرهالواقعقضيةنتناول

لهتلاميذهتطبيقأولنهجهتطبيقهفينفسهالخولي@مين@نلنلحظ@ننابل

أوالقر@نقصصمئلفنياأدبيامنحىإماتنحومواضيعاختارقدمنهبتوجيه

القرانأووالإسلامالسلاممئلاجتماعيا،نفيامنحىامادولمثاله،تشبيهاته

بهمأعي(1)
@لنار@لتفي@لفملوسة@تبممنل@مي@الاتجاهأصحد

مماوكابهلدرازر@شاحهبقر@لص@عننقل(2)
يحني

ميحطصرةكلت@لسحاولةمده@ن
أفقه

@لمغعلي،جيادكسلى،@هظر:@لتمير.في@لموعوعيمن@جهلقواعدتقنينهقبل@لمكري

عدط)س@حية،قضاياشير@زي،ومكرمالصدووباقردر@رليىمق@رنة@إشلى@@لموضوعي:

.6-2ص@لق@تن،فيالأخلاقدصتور@ه،عد@محمددر@ز،(3)
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للأبحاتتقديمهفينفسهالخولي@مينكدهماوهذاو@لرسلالقادة@ووالحباة..

رأى@فهالاحقا@ذكابفينثرهاالتيالاذ@كليةالأحاديث@ر
ا@

إلى@لتدبيرتقصد

الخاصالمجالهوهذاويرى@نالانسانية،للحياة@لقر@ننيوالاجتملكي@لنفسي

الإسلاميةالرسالة@مد@فلتحقيقالمفردةالسبيلوهوللقر@ن
"

بعضيفردكانفسنجد@نهالتحليلي،تفسيرهفيقطبسيدإلىلاذا@نتقلنا

اختيارفيعندهالأسلمىوكانالقرآن،فيوالكليالئ@موليبالدرسالمواضغ

مدارسةعنبعدهمبفعلفهمهالناسعلىاشكلماعلىالتركيزهو@لمو@ضيعهذه

الصحيحفهمهاعنالناسانحرتمواضيععلىأورسوله،وسنةاللهكتاب

كانما@ووالمستغربينللمستئرقينبالنسبةهوكماقصدابماالسليم،وبحئها

الحديثالعصرفيالمسلمينحياةعلىالمهيمنالماديالواقعلضغطنتيجة

عندنلكمثلونجد
أكدإذالموضوعي،للتفسيرتأصيلهفيحنفيحسن

الارضمثلأزمةلاوتسببعصرنافينحتاجهامواضغاختيلىضرورةعلى

والغنى..والفقروالمال
(@)

ألاولكن
علمنينحشرقدأنناالواقعمنالموضوعباستمدادالقوليعني

لاومامنهلي@ماالتفسير
يندرج

أنناأومقاصده،عليهتنطبقولاعنو@نهتحت

التيالكناباتمنكئيرفيالأنهوكمامنه؟ليىماالقرآنعلىنفرضقد
فيشاعت

والمئمؤونالقضايامنوتحفلهكملركلفيبالقر@نتخوضالزمانهذا

تفصيله.أوفيهالخوضمقاصدهمنلي@ما

الئقةيظهر@نالمفت@رالموضوعلاختيارالطريقتينهاتينفيالنظرتدقيق@ن

موضرع@ختيارإذ@نضيقة،تكونقد@لفريقينبين
ما

معظمفيينفكلاالقرتنمن

صلتجديد،هد@تجا@برليم،د@ص@سريف،(1)
5 01-5 0 2

القر@د،هديسلن،لي،(2)

كث@./2ينة،@نفلير@لحد@مفي@لنففياقعأح@د،بزصى@لصوي،(3)

1ص1،9هاعدعا،معاصرة،إمححيةقصاياالاجتمم@ي،@لتفيرحن،خفي،(4) 76.
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يخبةمعلاسيماالشخصيةبالمفسر@و@متمامات@@لمحيطة@لظروتعنالاحو@ل

باختلاتيخلف@مر@جتهادينفسهالتصنيفب@عليه-تفقموضوعيتصنيف

معوجدناكماالأول-@لقولأصحابمنكثيراجعلماوهذاوالاهتمامات-الأنظار

إلىالحاجةولثدوالمجتمعبالواقعتعلقلهما@لقضايامنيتجرون@لخولي-

معولكننامعرفته.
لا@نينبغيالموضوعيالتفسيرأنإلىننبهأنيجبذلك

منفلكدونماهمل@الواقعية،المشكلاتأوالقضاياعلىومدارهمجالهيمصر

لا@فهاالبعضيرىشؤونمنذلكغيرأوأخرويةأوغيبيةبأمورتتعلققضايا

@لتفسيرمنالاول@ذ@لمقصودذلكالمعا@رة؟مشكلاتنابواتعنا@وئتصل

منضربأيعلىوخطابهكلامهمنوجلعزاللهمرادفهمهوالموضوعي

يرجىخاصمنهجوفقوذلكجاء،المعفي
اللهلمرادلاثواكافهمايزيدنائننه

لناوبضيفكلامه،من
التفسيربمحضلنايظهرلمماالقرتنيةالمعلىفمن

الكلام.هذاكانموضوعأومجالأيفيالمعروتالتحليلي

لهد@يةجاء@نما@لكرلمالقر@نئنعلمناإفايزولقدالاختلافكما@ن

فدسحكىحكمة@و@يسرد،قصةأي@رتحدثشأنأيفيوهو@لبمئرلة،

بالتمييز@ذنفالقولبآخر.@وبوجهالناسبحياةيتصلنفعا@رشالمحاكلهفلك@راء

هيواقعيةتغةفكلله،محصلةلا@لقرثنيو@لموضوع@لو@قعي@لموضوعبين

أنرفوبالضرورةهوقرانيموضوعوكلب@خر،@وبئمكل@لقرتنلهتعرضشأن

فيهالبحث@فاقبنبلاخر،ثونمجالعلىالقرتننقصرلاوعينا@نو@تعط.

ئؤ"فللهنهايةلاماإلىمرعةوجلعزاللهتركهاوقدبثرحدهايضيىلامقوحة

مدداأبسئل@ولؤنجاربئلنفدبمتأنتلأفبخرلفدكلفئكلتمدا@ااتجر@

الفكربهايمرالتيالت@يخيةالمرحلةبطبيعةعميقةمعرفةنف@ذلك

أساسبةعمليةلننمكل@دافهو@ومطالبهواحتياجاتهواقعهوبطبيعةاليومالإسلامي

الموضوعيالتفسيرإليهايتوجهننيمكنالتيالأساشةالمواضبعنحديدمنتمكن
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@نينبغيالتيالمنهجيةبالمبادئالوعيعلىئانيةجهةمنتساعدكماجهة،من

الموضوععرضعليهاينبني

ستقراءلالحصر@انيأ:تا

ألاالموضوعيالنفسبرفيأخرىمنهجيةقاعدةإلىالآننننقل
الاسنقرا.؟وهي

فمافيص.القر@نهديمعرفةالمرادلضوعباتبطة@ل@القر@نيةالايات@ستقراء

منه؟@لمتحصلة@لنتئجطبيعةهيومايتم؟وكيفالاستقراء؟

بلأنهالاستقراءيعزف
ا@

الجزئيةالأحكاممنالكليةالقواعداستخلاص
ا@

بملاحظةد@ئمايبدأالاستقراءفدليلالعام.إلىالخاصمنيسيراسندلالكلفهو

منعدد
ممئتركة.عامةنتيجةإلىتؤديالتيالتجلىب@والمقدمات@رالحالات

نوعانشوالاستقراء

حصاءد@استقراءعلىيقوملأنهوالقطعاليقينيفيدوهوتام:استقراءا-

أمأجناساهذهأكفتسواءالبحثموضوعومكونكجزئياتكل

أفرا@ا.أمأنواعا

الجزئياتبعضتفحصعلىيقوملأنهاليقينيفيدلاناقص:استقراء-2

كانإفالكنهفقط،
"

علةإلىمستندافيهالحكمكانأيمعللا"

اليقين.يفيدفهوجزئياتهفيقائمةمستركة

الباحثينمعظموقد@تفق
(3)

الخرليأمينمنبدعاالموضوعيالتفيرفي

2ص@تمير،فيضوعي@لمنهحعد@لباسط،@لرضي، 72.

ص*.@لتعريفك،الجرجلي،

فلككان@دابالامتقراء@لاقص،يكتفيقدال@فر@لوعرعيإلى@ن@لحصذمبإذ

@ية@نصوصبعض@تباتهافييكفيمعينةقفيةيئكفيالتكرارتجتبهد@

فيثوازإليهلنرماعلىفلكفي@كلنمدولحلهفحسص.
لا@نهمنالأحلاقدشورمقدمة

:@@عليها.@لدلالةفيكافيابحصها@مسا@@خرقيةقاعد@على@للالةالايكلتكر@رلاعي
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إحصائياجمعاالمف@ربالموضوعالخاصةالآياتجمعضرصرةعلىصراعهفمن

يكنفيلاتامباستقراءالفيامالموضوعيالمفسرمنفالمطلوبإذنمستقصيا
المفسريقومكيفهوالان@السؤ@ولكنبالموضوع،المتصلةالايتببعضفيه

بموضوعالمنصلةالآياتهذهحصاءب@
ما؟

لإحصا:وا@ثو@لحصرلاستقراا

يقومومدارهالفنهذااسلى@نالموضوعيالتفسيرلمحارسيمنلبهيريخئل

المتعلقةالآياتجمععلى
بموضوع

إلىبالرجوعيتمالجمعهذاوأنفحسبما

حيتالكردم..للقر@نالموضوعبةالمعبمأوالفر@نلألفاظالمفهر@مةالمعاجم

رتصوومذااصطلاحأومفهومما@ومعنىأومابلفظالمرتبطةالاياتتجمع

يرالموضوعوكأنالموضوعيللتفسيرشكليلولفظي

9

مالفظإلىالنهايةفي

المصطلحاتاشعملتالتيالاياتفيهالمفسربحصر@لقر@ن،فيعديدةمر@تذكر

الباقيلعبدالمفهرسبالمعجممستعينالهاالمقاربةوالالفاظلموضوعه@لاساسية

@ومثلا..
ا@

معجم
القرتنألفاظ

ا@

مجمعأصدرهالذي
وهكذاالعرببة..اللغة

للألفاظالمختلفةو@لتصريفاتوالاشتقافات@لصيغملاحظةذلكإلىيضيفوقد

ذلكمنوالإيحاعات@لدلالاتبعضواستخهل@بمرضوعه،صلةلها@لتي

(3)

ثستور@لاخلاقث@،عد@سحسددر@ر،7؟2صلا@لموضكي،@لمهججد@لاسط،@لرضي،

هذاولعلا..-9ص@ن،ني
@ل@رس.نيلاضنياختصارثو@زبلمن

ير@تمشر@لبد@يةعد@لحى،ملىي،0؟4ص@لمختلرة،@لأع@ال@مين،@لخولي،

@البحتشهجةمحمد،خليلادنىغمين،@ل@4؟عاضوعي،@ل@
عى
.3ه

عدصحح@لحالدي،4،عا@لتفسير@لرضوعي،في@بد@يةجد@لحي،ماوي،

قضايا@صلايةالاخ@اعي،@لتفسيرحسن،خفي،7؟اص@لتفير@لرضحي،@لقع،

1صمرة،،معا 76.

.7اص@لتفير@لرضوعي،عبد@لمتع،صححلدي،@

نفسم@@ل@صدر
.71ص
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بهالقيامالموضوعيالمفسرعلىينبغيالذيالاستقرائيالعمل@نوالحق

مىوأبعدأعمقهو
الكثيرلنجعلتالتيهي@لرويةهذهولعل@لفيقة-@لرئريةهذه

رغمعنهيحجموناخرينجعلتكماالتفسير،منالفنهذاخوضيشسهلون

يقتصرلاإذالمستسهلين-هؤلاءلدىوسذاجتهشيوعهمنرأوهلما@مله؟@نهم

الاياتبعضتكونفقدفحسب،اللفظيةالجهةعلىالقر@نيةالاياتبينالر@بط

تيةمضمونيتصلفقدلفظي،ارتباطدونبالموضوعومحتوىمضمونامتصلة

لرالتقوىمصطلحيالايةتتضمن@نثونمثلا-التقوى@و@لجهاد-بموضوعمعينة

روحإلىمحتاجفالمفسر@لجهاد.
بمضامينهوتحيطالقر@نيالعمقتسبرمتخصصة

الاصطلاحيةوالقيوداللفظيةاتالتحديىعنبجداومحتو@ه

لالذا
حسبعلىالقر@ن@ياتبؤبتالتيالمعاجمعلىالاعتمادينبغي

المعبمولاالقرتن،لالفاظالمفهرسالمعجماوالاصفهانيكالراغبمفرثاته

يكونلنمواضيعهحسبعلىالكريمللقرتنترتيبأي@نفلكالموضوعبة؟

ويغفلالظاهرةبمعانيهاالنصوصالاعتارفيسيأخذترتيبأيلاننهائيا؟

الكلامفهوالبعيد،@والقرلبالمستقبلعنهاسيكشفالتيالمتجد@ةالمعاني

لاالذيالمعجز
تثغ

تصنيفأيدانالرد،عرةعلىيخلقولاالعلماء،منه

تواجهالتيوالتحدياتبلومتطلباتهو@وضاعهالعصرحاجةإليهتدعومماسيكون

علمفويمتخصصينقبلمنومراتمر@تالقر@نقراعةمنبدلالذاالامف
يستأن@ثمالموضوعبذلكتعلتىلهاالتيالاياتوتحديدومعانيهالقر@نبأسايي

اختلافهاعلىبالمعاجمذلكبعد

صيع@يحى

71،عددقضايا@مححيفجممكي،نروعليتجربة@لأضل:@ليمخالى،تريخق،(1) 9 9،9

3ص 93.

.37-35صالبحت،منهجيةمحمد،خليلادف@لدكمي@،(2)



@لقر@نت@ثف@لمقاحبة@لكلما

في@لبحثكفاي@عدممنسابقافكرناماخلافعلى
للوصول@لقر@نيةالألفاظ

@ليابني@لعالميذهبمعين،موضوعتجاهماقر@نيةرؤيةإلى
"

نوشيكو@يزوتسو@
ا

إلى

@لكلماتدر@مةخحطمنقر@نيةومعرفيةكونيةروية@ستخلاصب@مكانية@لقول

)@لكن@حمث@(.@لدلالةعلمإلىاستناثاوذلك@لمفاتيح،

فيقول:المفاتيحالكلماتهذهدرسفيمنهجهايزوتسويوضح
@

يبدواقد

ماكلأنللناظر
ينبغي

جميعفرزهوفعله
علىتدلالتيالمهمةالقر@نيةالكلمات

فيدلالاتهافهمثمالكافر،الامام،النبي،الإسلام،الله،مثل:أساسيةمفاهيم

لاالمفاهيمأوفالكلماتالشاطة،بهذهليستالمسألةولكنالقرتنية.سياقاتها

علىبعضهامعتمدةتردولكنهابعض،عنبعفهامعزولامنفصلةالقر@نفيترد

@نهاأخرى:بعبارةكلها؟العلاقاتنسقمنالحقيقيةمعانيهاوتستقيبعض،

وتؤلفمختلفة،بصورببعضهامرتبطةصغيرةأوكبيرةمجموعاتبنفسهات@ئمكل

متداخلةمعقدةوشبكةمنطماكلابذلك
المفهوميةالعلاقاتمن

المفايمتحاددونالقرتن،فيالمفهرميالنسقبيانعاتقهعلىأخذوقد

أوالعامالنسقعنبعيداالمستقلة
"

الشكل
ا@

علىيقدمفلافيه.تندمجالذي

منهاكلتحملهاالتيالمتعددةالعلاقاتفيالنظردونالمفتاحيةالمفاهيمتحليل

الكلي.النظام@رالنسقفيالأخرىتجاه

سرحإلىكتابهمنالأولالفصلفيالمؤلفيعمد
بينالرابطةالصلة

مصطلحاتعلىكبيربشكلمتكئالقر@نفيالاساسيةالمفاتيحالمصطلحات

هي:ثلاثةتحليلية
"@

المفتاح
"

و

ا@

المعرفيالميد@نو"المركزا@
"

الميادينهيالمجامغوتلككثيرة،مجامغالمفقيحالمصطلحاتتؤلف

حولهمنيستق@محددمركزمعرفيميد@نكلفييوجدحيثللقرتن،المعرفية

ليوالاسان@لثهشوشكو،@برونسو(1)
.12صان،

1علأ 9
@

ملا+ملكه@.@ثن@ثمحا@@
ي

@للثللحاك@قايم@لل@لل@لث@+كالةحعللاحأسكالا@ل@ل@ع

صرنفسه،@لص@(2)
29-2ه
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المثالسبيلعلى@لميد@ن.لذلك@لتابعةالمفاتبح()@لكلماتالأساسيةبمبما@لكلمك

والعصيانوالتكذيبوالشكروالاسلاموالتصدينواللهالايمانمصطلحاتتزلف

الساحةتلكمركزهوالإيمانمصطلحيكونبحيثمعرفيةساحةوغيرهاوالكفر

و@لتكذيبوالعصيانوالئركوالله@لكفرمصطلحاتتكونوكذلكؤرنها،و

فيوالكفر.كلمةمركزهاأخرىمعرفيةساحةوالفسقو@لضلالو@لظلموالاستكبار
والرفمادوالعوجوالغو@بةوالضلالوالتيهالمسنقيمالصر@طمصطلحاتتؤلفثالثمنال

المركزلة.بؤرتهاى@ط@ل@مصطلحيمنلثافةمعرفيةساحةو@لهدىوالاهتداء

يعدالأساسمذاعلى
"

مصطلحايعدحينفيمركزا،الثانيةالساحةفيالكفر"

والكفرواللهوالعصيانالتكذيبمصطلحات:@ماالاولى،@لمعرفيةالساحةفيعاثيا

المركزتصلضلالوكلمةوالثانيالاولالمركزبينالمشتركةالعناصرمنفهي

بالثالثالناني

للكلماتتحليليةثواسةباعتلىهالدلالةعلمعلىثواشهفييعتد@يزوتسو

في@لمفاتيع
@لذينعند@لقوم@لعالملرؤلةمفههميةصورةإلىصولبهدتمالغة

@لعالملتأويلبلفحسب،و@لتفكيىللكلاما@ثاة@على@لي@@للغةهذهبستخدمون
@لقراندلالةعلمفدنوعليهوتجريده،

ا@

نظرفيالعالمبناءكيفيةمألة@ساساسيعالج

ببعضبعضهاوارتباطها@لرئيشةوعناصره@لق@تن،

وتصنيفهااكياتترتيبثالثا:

بعد@ن
المتعلقةالقر@نيةالآياتالمفسريجمع

طورإلىينتقلمابموضوع

علىيعينخاصنحوعلىونصنيفهاالايتلكبتنظيمي@دأحيتالمضمون،معالجة

الجزئية.قضاياهالمختلفجامعةبرؤيةمنهاوالخروجبينهاوالربطمنهاالاشباط

.35-30ص@لمصدر@لسبن،(1)

ةن@بفهموأكرما@مت@اسا@لك@يمللقرانالأجنبيةاللو@صك@كلمقمناللواسةهنهوتعد(2)

فلسفه@رإلى@لالم@لفرتن
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الموضوعي،للتفسير@لدارسينشغلتمهمةلقضيةلتعرضبد@نلاوهنا
وهيالموضوعي،التفسيرفيأساسياعنصراجعلهاإلىمنهمكثيروذهب

مسألة

وهيالقر@ن.لايتالتاربخيالترتيب
ثمبها،المسنشرفيناشتغالطالمسألة

قاعدةفجعلهاالخوليجاء@ين
فيوتبعهالموضوعي،التفشرقواعدمن

ذلك

الموضوير.للتفسيرالمنطرينمنكير

يبالترد
ان:القرخ@يهص@لاىالتا

يسكتموضوعيا،القرتنلتصنيفبعيهاخطةتقديم@لخولي@ينيمملئلما

علىأفضل،يراهبجنهتربإلىيحللمبلتربخياترتيبهطريقةعنكذلك

منالرغم
أنه

علىالاقدامقبلبهاالقياممنبدلاخطوةالرتيبهذافييرى

الزمنيالترتيباشتر@طفيالخولي@ينأ@@لمعاصرلنمنكثيرتابعوقدالتفسير

الأدبيةالمدرسة@تعمنكنوامنذلكفييستويالقر@ن،فيحصرها@مدللآي

كثيرةمسائلفيوتابعوهابهاتأثرواولكنإليهاينتموالمممنصواممأو

وجعلواالموضوعيالتفسيرفيصنفواالذينجلنرىلنالعجيبومن

فيالرطهذايلتزموالمالموضوعيللتفسيرئرطاالتربخيالترتيبهذا

معرفةأحيانايتعينحيثالاحكاممواضيعفيإلابشمولهيطبقوهولمتفسيرهم،

والاخلاقالعقيدةقضايافيصنفواالذينلكنسببه،علىتوفالنزولزمن

المراجعنسعفلانظريا،شرطافبقيالئرط،هذاضوءعلىيدرسح@الممئلا

ميم،بر@صمد@ضريف،@ن@لى:(1)
عماللأا@مين،لي،لخر@5؟3،صلتجميد،@مكجا@@

.40ص@لمخلىة،

عدملىي،3؟اص@ن،في@لرصوعية@لوحدةمحمود،مح@دحجلىي@نر:(2)

ناو@ك@،صضرعي،فيمبتمصطفى،مسلم،5؟عى.@ية،@ل!@لح@،

وعيعلي،جيل@كلى،@نظر:@هتي،عليهكدما
بهتي،@لتميدمعمدارسةاد:

2لنفلبن،@سسةمؤوت:بير 0 .19عى0،0
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والصحةالدقةوجهعلىعليهبالوقرتالمتوفرة

خاصة؟للتفسير@لموضوعيالتلىلخي@لترتيببضر@رةقولهموجهماولكن

المفسرينهؤلاءلدىواضحتعليلعلىإليه-وصلتفيماأقف-لم

سببعلىالموضوعيين
الموضوعي؟للتفسيرالترتيبهذابأهميةللقولمحدد

الأغلبالأعمفيكانبمكةما@نزلبأنالقولمنبعضهمفكرهماإلااللهم

الإحسان،أوالزكاةأوبالإنفاقكالأمرالجو@نبمحدثةغبرعامةبأسسيتعلق

@نبذلكيقصدوكأنهالمدنيةالمرحلةفيالتثريعاتهذهمعالمحددتبينما

الخصائصإثو@كعلىيعينناماوهذاوالمدني،المكيعلىتدلناالترتيبمعرفة

بها.نزلتالتيوللظروفنفسرهاالتيللآياتالعامة

لمالمرضوعي،التفسيرفيالترلخيبالترتيبالقوللنايبرروالموكما
إلىالدارسينمنفريقذهبكلهلهذاالترتيب،هذاإدر@كخطةكذلكيحدثوا

بعضهمقولعنفضلاالمرضوعي،للتفسيرالترتيبهذاضر@رةبعدمالقرل

وتعذره.أصلاباستحالته

حسبللاياتالتلربخيالترتيبمنالمرجوةالفائدة@نعندهمالرأيووجه

بمظهرالقرتنيالاعجازإدر@كإلىيسعىالذيالأديبتهئمنزولها@نمائوقات

المتعلقةالأخرىالمقاصدوتكونالغرضلذلكبحئهويجردجديد،وأسلوب

شيء@نكلقبلفيهمهالموضوعيالمفسر@ماثان@يففرعيةالعامةالقر@نبهد@ية
تنيرهد@يةمثاعلتعدالتيالمتكاملةمواضيعه@برازخلالمنالقر@نمقاصديجسد

النجاةوطرقالسلامسبلحياتهمفيللناس

الوتوفموالموضوعيالمسيرإليهيرميالذيوالقصدالهدفكانلاذا

.36ص@لبحث،منهجيةمحمد،خليلزيد@لدغمين،(1)

ك@.ص@لتمشر@ل@وضرعي،فير@مات@مصطفى،ملم،(2)

رنمين،@لد(3)
.36ص@لبحث،مهجيةمحمد،خليلاد
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بالترتيب@تمسكيستوج@لاعيفلا@لمواضيع،منموضوعتجاه@لقرتنيةالنظريةعلى

ثواز-اللهعدعيهركزماإلىالجهدينمرت@نيخبغيبلللآيات،التولخي

بالترتيبالاخذأنذلكالقر@نية،للاياتالمنطقيةالوحدةوهرنهجهفيمثلا-

أساساالتاربخي
منهالهربحاولنايماسيوقعناالآيتصنيففي

التفسيرفي

الأفكاروتناثرللتفسيروالمنطقيالفكريوالشلسلالترابطافتقادوهوالتجزيئي

الموضوعيالنظريقتضيهالذيالمنهجيالتصنيفوافتقادنظام،كيرفي

الكريم:القرانلاياتالتاريخيالترتيب@مكانية

النزوليالترتبشأنفيالقطمالخلاتالقر@نتربختتغمنعلملقد

والمستئ@رقينقدبماالمسلمينعلماءالمسألةهذهشغلتفقدللقر@ن،)التلربخي(

أيضا.المتأخرلنالمسلمينوعلماءحديئا

القضيةهذهتفاصيلفيالخوضالحاليةثواصتناوسياقيتفقمماولي@

فيهاالاراءوناقث@القضيةعرضوقدسيمالافيها،المتطاولوالجدلالعويصة

علىالوقرتهوأساسايعنيناالذيولكن@لقخصصينالباحثينمنكثير

كماالموضوعيالتفسيروبينينهاالرابطفهمثمإجمالا،فيهاوالآراءالقضية

حولالاصليتساؤلناعنإجابةتحديدإلىالوصولوأخيراالمحدثين،عندظهر

والمقمد!الراجحالترتيبأصلا@وللقر@نالت@يخيالرلببمكانية

قد@مى@لمسلمين:لدى@لناريخى@لنرتيبأ.

السورتقسيمعلىالمسألةهذهتنولواالذينالمسلمونالقرتنعلماءيتفق

مانوعامختلفةقوائموضعبعضهملكنمدنية،وأخرىمكيةسورإلىالقرتنية

.7ص@ن،في@شرر@لأخلاقالهعدمح@دثو@ز،(1)

وتارلخ@لزسجفي،@لهعد@@بي@نتلىسح@لى:@لرجوعيصكن@ل@وضرعفيللتفصل(2)

على@لنر.حشنلمحمد@نوترلخناهين،الصبورلمبد@لقران
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قديماكانالقر@نلسورالنزوليبالترتيبالاهتماملنوببدوالحقبتين،هتينعن

يرجعنزولهاحسبمرتبةالقر@نبسورقائمةالاتقانفيالسيوطييذكرإذجدا،

الحسنأبيبنوالحسنعكرمةعنأخرىوقائمةعبمىابنإلىإسنادما

حيثالأخيرةهذهعلىإلاالسيوطييعلقلمدفبنجابرعنثالئةوقاتمة

وفيغرب،سياقهذاقال:
منزبدبنوجابرنظر،الترتيبهذا

التبعينعلماء

تقريبسماها:التيقصيدتهفيالاثرهذاعلىالجعبرياعتمدوقدبالقر@ن

النزولترتيبفيالمأمول

النبيعنعليعنالمسيببنسعيدعنرو@يةالمبانيكابفيجاءكما

زمنيةقالمةالفهرستفيالنديمذكر@بنكماالقرتن،لاياتاخرترتيباتورد@ر

بينوالفروقو@ياته،القرتنبسور
حال.على@يةوقليلةمحدودة@لزمنيةالقو@لممذه

يتين
لنا

القرتنلسورالنزوليالترتيبقضيةإلىالالتفاتهذا@نكلمن

ذلكفيعتالرو@ياتصحت@نالرسوي@عصرإلىيعودربمابلقديما،كان

تابعيه..أوصحابتهعنأو

لديهم؟القضيةبهذهالاهتمامهذا@راءمنالغايةفما

فيكونبالمتأخر،العلمذلكفوائدمنإنقاللا:ذلكعنالسيوطييجيب

فالدةتكونهذاوعلىالمخصصتأخيريرىمنرأيعلىمخصصاأوناسخا

وحدهاهيإذالأحكام،تياتعلىقاصرةالقر@نمنوالمتأخرالمتقدممعرفة

التاربخأوالعقاندتياتمنلغيرهايعرضلاذلكنف@النخصيصأوالشخمحل

الفر@ن.تياتمنسو@مانرالأخلاق@ر

.2+1تقان،لاالدين،@جحلطي،لير@(1)

ال@2.نفسصدمصدر@(2)

.1/85نمه،@لمصدر(3)

@لمصلرنفسه،8+1.(4)

(5)@
.1/21د،لاتقااللب@،@جحلطي،
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عد@لممشرقين:@لقرثنترتيبب.

المستشرقينيعود@متصام
@

للقر@نالزفي
"

التامعالقرنإلى@واسط
فينقديةمناهجتطيئعلىالمششرقينبعضعكفحيثالميلاثي،عئر

عديدفتاريخيةنظرلاتواقترحواللقر@ن،دراسة

مابواسطةعتينوا@وشهرةنجاحاتحققأنالدراساتهذهاستطاعتوقد

تسميتهيمكن
@

الارلعة@لمر@حلامدرسة
ا@

كتابهفيس@لنك@لا.فايلأسسهاوضعالي
ا@

إلى@لقرتننقديتأرلخيمدخل
"

لأ-كلطحكلمك@.بيرسونيقولكمافيه-ضفنالذي

ئلاثفمعييرمستخدماالخاصالزمنيترتيبهوقدمالقرتنتاريخ

والإساب.الإيجوحيثمنالاياتبمظهريهتمأسليليطبعذومعيؤا.

منمحمديموقفحددتالتيالخاصةبالاوضاعيتعلقمعيلر.2

إلى@تخاذها.بهأدت@ومعلىضيه

يهتممعيار.3
منهايلتممىمجموعةتكونالتيالعضويةبالنصوصخاصة

معوالعلاقاتوالخصوصياتالغذ@ئيةوالمحرمكالشعئرتحديد

واليهودوالمسيحيينالوئنيين

الفترةجعلبينمازمنية،فتراتئلاثبينالمكيةالحقبةفيميزولقد

القرتنتاريخكتابهفينولدكهالألمفيالمستشرقتبنىبرأسها.حقبةالمدنية

لترتيبالتارلخي@لنامنفسف@ثح@(@سك@محة@ي@ندصك@حنهمعيثم@دث@1860)

السور،ترتيبفيخصوصاالطفيفةالتعديلاتبعضعليهأضافولكنهفايل

واخرىخارجيةنظرةعلىاعتمدحيثالترتيب،لهذااستنباطهطرلقةإلىإضافة

على:الأولىتقوم@اخلبة

0 لحديث.ا1

0 واليعقوبي(.الطبريوكابهثامابن)سيرةالولخيةالكتب2

ى،نصر@حصد،لا(
@

ر
@اقصتثرلاا0ا

1صني، 63-1 64.
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0 النزول.بأشابالمتعلقةاليهب3

على:فتقومالداخليةأما

0 لعبارات.واالكلاموخصوصياتسلوبلاا1

0 @رو.النبيرسالةلتطورطبقاالوحيبهاجاءالتيالقواعد2

العربيةوالوئنيةوالمسيحيةاليهولمحي@حيالبم@النبيموقف.3

الاتي:فينولدكهأبحاثملخصإيجازمكنو

حقبتينبينالمسلمونالعلماءبهقامماغرارعلىالتمييزيح@@ولا:

المدنية.والحقبةالمكيةالحقبةهامتين:

فترات:ثلاثبينالمكيةالحقبةداخلفينولدكهيميزئانيا:

بالصور،مفعمةاياتذاتقصيرةسورعلىالأولىالفترةتشتملا-

4فيهاذكرمسترسلة.وقافيتهاقويإيقاعها حتىالعلقمنبدعاسورة7
الفاتحة.

هذهخلالتظهربدأتوقدالأنبياء،بقصصالثانيةالفترةوتمتلى-2

أكئرالقرتنيةالسوروأصبحتالمقدسالتلىلخدلالاتتحملالتيالقراعدالفترة

عددويستهلطولا،
بكلمةفقراتهامن

ا@

قل
"

كلمةاستخداموبدأ
@ا

الرحمن
"

فيوذكرالله،صفاتمئكصفة
2الفترةهذه الكهف.حتىالقمرمنسورة1

وتكررتتوالتبينماالرحمناسمذكريردلمالنالثةالمكيةالفترةفي-3

1فيهاوفكرالأنبياء،قصص الرعدحتىالسجدةمنسورة9

منظمة،جماعةيقودالنبيكانحينهاالمدنيةالحقبةهي@لثانيف@لحقبة

3باالصاثوةوالثريعاتبالقواعدمليئةالمدنيةالسوركانتالسببولهذا
الله.

ت،@@لصع@ر،مدبولي@لقعرتمنتقديه،ضد@نعن@لدنحعد@لرحمن،لدس،(1)

1ص 14-116.

1صالسبق،@لمصدر(2) 15.
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عبرةوحلت
"

المؤمنونأيهايا
"

محل
@

النلسايا@يها
ا@

جماعةتارلخكانوقد

المدنية،الاياتمنلكثيرخلفئةالمدينةفيجمرزمحمدإقامة@ئناءالمسلمين

2الحقبةلهذهوتنتميزمنيا.والآياتالسورترتيبعلينايسهلمماومذا سورة4

المائدة.حتىالبقرةمنبدصا

@مر@ن:نولدكهترتيبعلىأخذوقد

:@لاس@ه.بيلثاردرالمستشرقذكرهماا-
"

فيلكأنلنا
يقولهما

منإذالثانية،المكيةالفترةخلالكاسمالرحمناستعمالحصربئأننولدكه

فيفكرقدالاسمهذاأنالمحتمل
أنهلثلاضيءلكنالفترةهذه

رفضهتم
@

فيالنبيإقامةخحلالحذفهذامثليبررسببأيهناكلي@بالفعل
ولممكة،

السنةأوالقرتنفييذكر
يدفعسبب

الاعتمادبمكنولاذلك.إلىجمرومحمدا

فيالرحمناسمذكرعدمعلى
تمئلمنفصلةمجموعةإلىلضمهاالسورمنعدد

الثالثة.المكيةالفترة
إلىيعودالاصمهذااستخدامعلىقرل@اعر@ضإننم

6)ملىس@لحديبيةصلح @ترضتحبثللهجرة(الساثسالعاممنالعقدةفو2،8

الاسلاميللدينمميزةصفةباعتبارهابثملهاالبسملةعارةعلىقرش

والاعتماداللغويالأسلوبإلىنولدكهبلجوءتتعلقالثانيةالملاحظة-2

الحقبتينبينالتمييزفييساعدناأنيمكنمعياروهوزمنيا.ترتيبهافيعليه

فالحقةتحتها.تندرج@يي@@لقر@خحط@لسورترتيبفييسعفنالالكنه@لكبيرتين

6-610)فقطسنةعرعلى@فنتي@هتدتالمكية اللجوءإفنيمكنفكيف(12

ولاما،أسلوبلبلورةكافيةغيرفهيكهذهقصيرةفترةفيالأسلوبعاملإلى

فتراتثلاثإلىالمكيةالفترةلتقسيمالعاملهذاعلىالاعتمادإذنيمكن

ليمييزتنذ@كالمحيطةوالظروتالمواضيععلىالاعتمادأولىبابومنصغيرة،

السوربين

رصى@ل@(1)
صنفه،

1 17-1 18.

رو\.ص@لمصلونفسه،(2)
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"
جريم

محولةبعدر@لقر@نسلرتيبجرلممحاولةجاحتمح@حخص@+.

كابهفينولدكه
"

جريمواعتمدما*(@هلاا"-@دث@ك@الساللاي892)محمد"

البعث،التوحيد،الدينية:المواضيعأوالقضاياتطورفكرةعلىمحلىلهفي

للحفبةتقيمهفينولدكهوسايرالميهة،الحقبةعلى@نمامهركز@حيثالقامة..

مانوعااختلفالفتر@تلهذهترتيبهلكنفترات،ثلاثإلىالمكية
ترتبعن

مننولدكه.
جعلهاالثانيةالمكية@لفترةفينولدكهوضعهاالتيالسوركل@نذلك

الثالثةالمكةالفنرةإلىتنتميجرلم

منالجزء@لئنيفيالمكيةالسوريرسيوزع@أ*:@عأ@7مويير@لأياو-

كتابه
"

كابهفيو@يضامحمد@حياة
ا@

وتعاليمهالقر@ن
"

مر@حل:خمسعلى

محمد@تكليفقبلنزلتالتيالسوربهاويعنيالأولىالمرحلةا-

لة.سالربا

رسالنه.عنالاولالإعلانحتىالسورأفدم-2

السادسةالسنةإلىلرسالتهالأولالإعلانمن-3
م(.616)الرسالةمن

م(.622)الهجرةإلىالعلئرةالسنةمن-4

مدنية.سورة2وامكيةسورة93فيهجاع@زمنياترتيباووضع

ادعىهو@نهشفاليلاحظهكماموييرفيهوقعالذيالأسلسيوالخطأ

معترفاالخصى،المراحلمنمرحلةكلفيللسورالزمنيالترتيبوضبطتحديد

اعترتالذينولدكهبخلافالمهمة،هذهفيكليةينجحلمأنهالوقتنفم@في

تقريبييقترحهالذيالترتيبئنالبدايةمنذ

9يهللقرتنترجمتهفيبلاصثيررسجيسيعتمدبلاشر:جي@رز. اث@لق@(4

الاخلافهذابلاشيريفسرالطفيفة،الاخلافاتبعضعدافيماشفاليترتيبنض

1صالصصدر@لبق،لا( 18-1 19.

نفسه،الصلو(2)
1ص 19-1 2
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قاتلا:
@

علىمجموعكفيالموضوعحيثمنل@به@لسور@لتيجمعفضل

حسبأكثرينجنسمماالتوالي
اعتفاده

)الفرانبد@يقافيوهيالدعوةمع

1بارشىالثنيالمجلد 9 بنبراتبعهاالنيالاعتباطيةهذهأدتلقد(6ص4،9

خطأفيوقوعهإلى
حطأمختلفة،تواربخذاتأجزاءإلىالسوربعضتقشم

السورعددووصلالمبادرة،لهذهعلميتبرلرأيتقديمعدمفيخاصةيكمن

1إلىالاعتباطيةالتجزلةهذهبسبلديهالقرتنية 1 1منبدلاسورة6 1 سورة4

معلوم.هوكما

الترتبلمسالةبيلرشثلىدتعرضكثم@ثف@:لامح@بيلربئودح.

كتابهمنالسامسالفصلفيللقرانالزمني
ا"

القرانإلىالمدخل
"

يبدأحيث

لاتمحاوثمتجولاالمحاولاتأكثرإياهامعتبرانولدكهمحلىلاتباستعر@ض

القرانلسورضاملترتيبإلىالتوصلمقرفا@نوينتهيالمستئ@رقين،منغيره

وضعهي@تباعهايمكنوسيلةأفضلأنواقترحإله.التوضليصعبزمياترتيا

عامةمبادئ
التاليةللمبادئفتعرضالرتيب،خلالهامنيتم

تاربخيمرجعغيابفيا-
يقىمحدد

ا@

الأسلوب
"

الادق،المعيلىهو

استخد@مه.بصعوبةمعترفاعنهتراجعلكنه

تراجع@نلبثوماالجمل،تركيبهواخرمعيارإلىلجأ-2
أيضاعه

فيتوقعناأنشأنهامنمصاثفاتهناك@نقائلا:
الخطأ

الترتبفيالبحثإلىعلماء@لمسلميندعا@لذيالسببعنتساعلناوكما

إلىبالمستشرقيندفعالذيالسببعنتساع@نناف@وتياته،القر@نلسررالنزولي

واياته؟!القرآنلسورالنزوليالترتبتقصيفيالكبيرالجهدهذابذل

عنبلاشيريجيب
قاتلا:نولدكهلعملامتداحهسياقفيالسؤ@لهذا

"

إنه

1-12اصالمصلو@لسبق،(1) 22.
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نجرللقارئنوضحأنفصاعداالانمنممكناأصبحومدرستهنولدكهبفضل

ماالمطلع
يلبهالذيالقلقوليتخطىبنويمةليفهمهالقرتن،عنيعرفهأنيجب

الغموضعليهيغلبنصعلىإطلاعهعند
"

افتقاد@نمنكولمرسكيذكرهماذلكإلىيضاف
والتنظيمالترتيبروح

للمصحف،الحاليللترتيبالحقيقيالتفسيروهوالعرب،عندواضحجد

الذيالاصطناعيالترتيبهذاأنذلكنظامهملتركحانقدالاوانولكن

المفكرةالنفوسيرضيأنيستطيعلاورفافهزيدتبناه

المعاصربن:عند@لمسلمبن@لقرآننرتيبص.

:"@لتفير@لحديثو"در@زةعزتأولا:
أو@ئلمنثوصزةعزةمحمديعد

بلنزولهحسبالكريمالقرتنبترتيبالقيامحاولواالذينالمعاصرينالدارصين

فيكنبواالذينالمعاصرينمعظمئنعلماالاسلسهذاعلى@يضاوتفسيره
مذه

ابنما@نللق@@لقضة
@لمئ@كلة.@لمسألةمذهفيدع@ى@لمستثرقينعلى@لردموقعمن

النبي)عصردرصزةأخرجهاالتي@ثلاثالموضوعيةالدر@ساتخلافعلى
الحياة(شؤونفيالقر@نيوالدستورالقر@ن،فيالرسولوسيرةالقر@ن،فيي@يم

تفسيرهفانالموضوعي،التفسيربطرلقةوتناولها
ا@

الحديثالتفسير
@ا

ترتيبي،تفسير

1صنسي،الاستر@قاراء@صرى،@حصد، 66.

1ص@ل@صلر@لبق، 67.

نصه،@لمصدر
1ص 6 8

الأصل(،)العراتيالحانيك@دحوب@القا@و*عدمرممسر@حرثوصزةعاعر
سماه@لنزولترتي@علىتميراالص

"

فب
ا@

الأولالجز.منمراعهوكان
حينعلى

3شةرجبفيبالاسراء(و@فتهاءباللق)بدعاورة@ 5 تألفقبل@يا@6
@لعقدسلنصيره@ر@زة

للتفسير@لاولىئبحد@لط@عدوتضه@لأولى@لطبئولكنزس..
لنوتهالاطحععليهليتشرولمل@يىالحديت

-162-



السورةبدايةمنترنيبيبشكلسورةكلفيالفر@نتياتتفسبردر@زةفيهالتزم

مطالعها.نزولترتيبحسبالقر@نيةالسوربترتيبقاملكنهنهايتها،حتى

وكابةتدوينفي@لمألوفعندر@زةخروجثواعيفهممنبد@يةلنابدلا

حسب@لسوربترتب@لمصحففيالموجودالترتيباشبد@لأيالقران؟تفسير

لسور@لقر@ن.التلرلخيالترتيبفيومنهجهر@!معرفةثم@لنزول!

نزولترتيبوفقالقر@نتفسيراخيارهسببتفسيرهبدايةفيثوصزةيوضح

قائلا:سوره
ا@

بحيثالسورةنزولترتبوفقالتفسيرترتيبنجعلأنرأينالقد

سورة3لالمكيةالسورتننهيإلى@نالمزملنمالعلقالمفسرةالسورأولىتكون

معيتسئهذارأينالانناالمدنية،السورتنتهيأنإلىالأنفالفسورةالبقرة

قابعةيمكنبذلكإذوخدقه،القرتنلفهمالأفضلاعتقدنا@نهالذيالمنهج

لكلومراحلهالتنزللأطوارقابعةيمكنكمازمنبعدزمناالنبولةالسيرة

ظروفهوجرالقرآننزولجوفيالقارئيندمجوذ@كوبهذاوأ@ق،@وضح

التنزللحكمةلهوتتجلىومفهوماتهومداهومناسباته
"

مندرصزةمرادفهميمكنولا
العلميةالجهودسياقفيإلاالتعليلهذا

الاولى،بالدرجةكمؤرخوشسلكهابهابفكرالتيوالطريقةبها،قاماليالسابقة

نفسههوإليهيثيرماوهذا
يقول:إذتفشرهبد@يةفي

"

الئلائة،كباكنابعد@ن

شؤورفيالقر@نيوالدستورالقر@ن،من@الرسولوسيرةي،اليعصروهي

أنبعدبكاملهالقر@نعرضبقصدشامل،تفسيركابةفكرةفينا@نبثقتالحياة،

التنزيلحكمةيهنظهرافلائة،الكتبفيموضوعاتهحسبفصولاعرضناه

الرنجةمعمتجاويينحديثين،وترلببأسلوبعامةومتنلىلاتهالقرتنومبادئ

التقليديالأسلوبمنيتذمرونالذينشبيتنامنكثيرعندالملموسةالئديدة

1@لحلبي،دبي@@لقامرف@لتفسير@لحديت،عرة،محمددوصزف(1) 9 له.ا6،2
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الصلةانبتاتإلىأدىمماعنه،ويعرضون
ويدعوالمقدس@ينهمكابوبينبينهم

والفلقالأسفإلى
اا

درصزة؟اعتمدهالذيالترتيبماإذنهذابعد

لينعليهمتفقترتلا@نهمعلوم
درصزةيستطعلمالقر@ن،لسورالعلماء

نزولترتيبفيالرو@ياتفانقاطعا،حلالهايجدأوالعقبةهذهيتجاوزأن

كماأقو@لشعةتبلغقدالسور
ذلك،المؤلفتتغ

غالبامرسلةرو@ياتوهي

وأخرىمكيةتياتبينتجمعسوراهناك@نعنفضلاالمصدر.مجهولوبعضها

أنللباحثلشنىفكيفالواحدةالسورةتجزئةيغلمذاف@مدنية
الآياتيتتغ

نزولها؟تسلسلحسب

نزلالميهةالسورمنالاعظمالقسمئنهوالمؤلفإليهيركنالذيالجراب

تجلها@لتي@لسورةتكونحتىجديدةسورةتبدأولممتلاحقة،فصولائوواحدة،خعة

هذهتمت،قد
هي

منقصدواستئني،ماإلاالعامة@لقاعدة
الترتيباتهذهفي@نذلك

@والمؤاخذ@والترجغ،المقاربةحدودفييظلالامروئنالتوقفإلىيدعرما

عامبشكلترسمهالذيالمنهجاستهدفهبماتضرلاالترتيباتهذهعلى

االمتعال
دفنى:ا@وخ@صلص"ى

الوسائلمنالصعيديالمتعالعبدعندللقرانالنزوليالترتيبكانلقد

بالطورلنيكتفلملذلكالسور؟منسورةكلأغر@ضمعرفةعلىالمساعدة

المكيالطوريهجعلاخرتفسيمانوضعالسورحاللاننيوالمدنيالمكي
أربعةعلىوالمدنيأفسامثلاثةعلى

5نفه،@لسصدو(1) وفائدت@@لقر@نزولترفصباشحصبكلامهنا@يحليليذكرنا.1/

@لسصلوالبق.(2)

(3)@
3ص 6 من3

الكتدمنا
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الاحتمالاتوحسابمعرفتهاديمحمدء.

حينالاحتمالاتحسابأسلسعلىمعرفتهاديمحمدمحاولةتستند

فيتيقنقدروجودإلىيثبرمماالرواياتهذهعلىإعمالهبتم
الرو@بات،هذه

إنالقلموسررةسورةنالثنكوننلاسورة،@ولتكنلمبنمنلاالعلقنسورة

النزول.بترتيبالخامسةتتعدىفلاسورة،ئانيتكنلم

و@نالقأخر،منالمتقدميعرتأيضأ@نالمضمونخلالمنويمكن

يقرأفمنالقر@نيةالسورنفسفيقويةقرالنوجودبعدالروايات،تضاربت

منأكثرفيهمايجدوالمدثر،المزملسورتيمطلعي
مطلععلى@نوقرلنة@ئمامد

قعومعدوثةمواردإلايبئولمالمدث@،مطلععلىالنزولفيمتقدمالمزملسورة

وهيمكية،أممدنيةكونهافيالنهل
منتحقيقهيرادالذيالعامبالهدفتضرلا

النزولبترتيبوسورهالكريمالقرآن@ياتتتغخرو

لاكلهاالمحاولاتهذهولكن
اليقين،مظانإلىالظنمواطنمنبناتخرج

عنتكونمانها@بعدف@ما،حدإلىوالمدنيالمكيضبطاستطاعتإنها@نبل

أناستطاعتإنوهيالكرلم.القر@نلاياتوقاطعدقيقت@يخيترتيبتحقيق

تضي
أخرى.مواطنفيغيبتهاربمانهاف@أحيانأ،القر@نمقاصدمنشيألناه

وملابساتهاالاياتمناسباتالنطر@ر@بعا:

القرآنعلماءأكدالتيالتقليديةالتفسيرأدواتأحدالنزولأسبابتعد

بأنتالواحدييقوللهذاللمفسر،ولزومهاأهميتها،علىوالتفسير
ا@

يمكنلا

نزولها@وبيانقصتهاعلىالوقوتدونالآيةتفسير
ا

هذا
التحليلي،التفسيرفي

الأنفما
الموضوعي؟التفسيرمع

عى.+.الأيخر،@لهجري@لؤنفيضوعي@فاق@بر@ميم،مجاس،(1)

.1/99تقان،لاالدين،@جح@طي،لسير@(2)
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أسبابفيالنظرومنطريهالموضوعيالتفسيردارسيمئكئيرجعللقد

@مينمن@بتداءالموضوعي،التفسيرفيمنهجياشرطاالاياتوملابساتالنزول

إلىاللهلكتابالمتفهمحاجةيؤكدإذنفسهالخولي
"

والمناسباتالملابساتإدر@ك

لاستجلاءمنهالابدأضواءهيإذ@لنصوصمنيفهمهبماأحاطت@لتيوالاصباب

المعنى
ا@

أحداولكن
منالموضوعيالمفسراستفامةوجهيبينلممنهم

هذا

وجهيبينوالمأنهمأيالتحليلي!المفسرمنهاينظرالتيكيرخاصةجهةمنالعلم

المفسرإحالةوعدمخاصة،الموضرعيللتفسيرالمنهجيالثرطهذالزوم

منالمعروفإلىالموضوعي
التحليلي.المفسرعندفلك

@نناذلك
منهولماالتنظيرالتزمناالموضويرالتفسيرلمنهجالتنظيرفي

المنهجقو@مدمنكانما@ماوغالة،هدفهيخدم@نهحيثمنهذا@لتفسير،صيم

الموضوعيالمفسرولكنبيانه،محلهذافليسالتحليلي،@لتفسيرعليهلمامماثلا

التقليدية.التفسيرقواعدمنالصروفعلىفيهمحالم

هوإفنليهوالنظربحئهينبغيفما
للمفسرالنزولأسبابتقدمهأنيمكنما

الكرلم،القر@نفيالو@حد@لموضوعلاياتالكليوالبناءالكلية@بظرةتوضغفي

لاوذلك
عموما.التفسيرفيمنهاالإفاثةووجهالنزولأسبابفهمبعدإلايتم

أ
ول:رنحلطتل@

قسمان:الكريمالقرآنآيات

الآخرة(.وحديثالقصص@ياتمنكيرسبإثلغيرمن@بتداءنزلماا.

سب.علىنزلما.2

سهجفيلقرانالايك@لنزوليبومكذاالأع@اد@لخترة،@ين،لي،لا(

@لفهم/عمليةعلىسبقالأمرينوكلاوملابساته@لنزولأسبسرفةمع@ليالةالمدرسة
عليه.وسابقة@لنصخارجثو@متمي@ذ@،للقر@ضوعي@هحلي
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هو:السيوطييعرفهكماالنزولوسبب
"

وقوعه@يامالآيةنزلتما
اا

@و

هو:الزرقانيبعبلىة
"

أياملحكمهبيةأوعنهمتحدثةالاياتأوالايةنزلتما

عهوقو

(2@ل@

التيوالواتعةالوحي،عاصرتالتيالحادئةهوالنزولسبب@نأي

حملتهماعلىوالتعليقبالبيانالقر@ناستنزلت
وقعتالتيوالحاثئةأمورمن

يالنبيزمنفي
الايات،يعضالإلهيالبيانعليهاعفقحاليواقعةتكونقد

المناسب.بالجوابالايات@والآيةفنزلتيك@للنبيوجهسؤالا@و

منجماعةلينشجرالذيكالخلاتثتتخصومةالواقعةمذهتكونوقد

منبدسيسةالخزرجمنوجماعةالأوس
السلاحتنادواخىاليهرداللهأعداء

صكلولهمأوللتلأتفشلالنمنحخظآيفتانهضتثمارقوله:اللهفأنزلالسحح،

1ةعمر@نالحومنونأ+توكلقي@لفه 22)

الرغبكمنرغبةأوالتمنياتمنتمنياالحادئةهذهتكونأنويمكن

المسجدمنبدلاالصلاةفيالحرامالبيتاستقبالفيمح@النبيكرغبةوفلك

ؤفحفا!قبلةفنوليتكآلثم@اءفىوبهكتقثبزئقذالله:إفأنزلالأقصى

1أ@لبقرتالاية 44)

جواباالايكونزلت@النبيإلىوتجهالذيطالسؤ@يكونأنيمكنكما

1لاالاتقان،الدين،@جح@طي،@ 0

طا،ثار@لفكر،بيروت:ان،علومفيفانمناملجد@لفي@،محمد@لزرق@ي،

1 9 9،67 6 /1.

ثاردمتق:بياد@لنصوص،فيو@زهاول@بضأسببيئ،ع@اد@ل@محمد@لرشيد،

1@لنمهاب، 9 .26ص9،9

.7للأادعرلان،@فاهلدحظيم،عد@محمددزرقاني،@

للببجور@لدين،@لشوطي،
@لتر@ت،د@ر@حيا.ليروت:ول،@لشأسببير

.29صت،@
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اللهفأنزلالقرنين،ذيعن@النبياليهود@كسؤ@وذلكمضى.بأمرمتعلقاعه

)،ذتحرتةسأتلو)علنكمقلآنقركتنن@عننبعكرتعالى:إقولهعليهمرثا

لما(.-83الكهف:أالآيات

رضيجبركقولوذلكحاضر،بأمرالسؤ@طهذايتعلقأنويمكن
الله

لأخواتيأوصياللهرسوليافقلت:ووجماللهرسولعليفدخ@اشتكيتعن@

قال:عليدخلثمخرجئمأحسن،قال:بالشطر،قلت:أحسن،قال:بالئلث؟

فكانالثلثان،وهولأخواتكماوبثن@نزلاللهإنهذا،وجعكفيتموتأر@كلا

الايةآقبهلة،فىيقتيحتمللتهقل"لتتفتخكفيالايةهذهنزلتيقول:جبر

1أ@لشاه: 1 7 6

محمدياقرش:كقولوذلكمستقبلبأمرالسؤ@طيتعلقأنويمكن

فقللمحا@فيويمئلينكالاية:أفنزلتالقيامةيومالجبالبهذهربكيفعلكيف

1أطه:"نسفاريئينسفها ووجوهها.الحوادثصررمنذلكغيرإلى(05

الموضوعى:فى@لتفسير@لنزولشب

نفيهمالعلماءبعضعنالزرك@نقل
للمفسرضر@رتهأوالعلمهذا@مة@

"

التربخمجرىلجريانه
ا@

ذاته.القرانيالنصفهمفيمنهجدوىلا@نهاي

منها:ذكرواعديدة،فوالدالنزولبأسبابللعلمأنعلىالعلماءجمهورولكن

دعلىالباعثةالحكمةوجهمعرفةأ.

الحكم.ريع
عندبهالحكمتخصيص.@

السبب.بخصوصالعبرةيرى@نمن

المعنى.علىالوقوتخ.

@لمصلو@لسبق،68.(1)

1لفسه،المصدر(2) 47.

.11للاالبرمان،ابلو@لدير،@لزرفي،(3)

-168-



أل@لكةيدبأيليكزتلقحأولاآلنهسبيلفىوأنفقحأتعالىإفولهفلكمثال

1)الفرفأف@خ@،@كتاللهبتو@ضشأ الاية؟فيبالتهلكةالمقصودفما(95

صفاإلينافأخرجواالرومبمدينةكناقال:@نهالتجيبيعمرانأبيعنروي

عقبةمصروعلى@ملأكثرأومثلهمالمسلمين@نإليهمفخرجالروم،منعظيما

صفعلىالمسلمينمنرجلفحملعيد،بنفضالةالجماعةوعلىعامر،بن

إلىبنفسهيلقيالله،سبحانوقالوا:الناسفصعفيهم،دخلحتىالروم

هذاالايةهذهلتؤولونإنكمالنلمىأيهافقال:الأنصاري،أيوبأبوفقامالتهلكة؟

كئروالاسلام،اللهأعزلماالأنصارمعشرفيناالايةهذهأنزلتو)نماالتأويل،

لانصاعتقدئموالناإنفي:اللهرسولثونسرالبعضبعضنافقالناصروه،

منها،ضاعمافأصلحناأموالنافياقمناللوناصروه،وكئرالاسلامأعزقدالله

لدبأيلي@تتقحأولاآل@هسبيلفىرأنفقيأقباهأماعلينايرد@نبيهعلىاللهفأنزل

1أ@لبقرفألظكة، 95)

العيد:لمحتيقابنوقاللهذا
ا@

معفيفهمفيقويطريقالنزولسببيان

تيمية:ابنوقالالقر@ن
"

العلمنف@الايةفهمعلىيعينالنزولسببمعرفة

بالمسببالعلميورثبالسبب
ا"

الحصر:توهمدفعد.

ئظمصإ(طاعىفىمحزثاإلةأؤحىمأفىليدلأفلتعالى:إقولهفيكما

1أ@لأنعام.الاية 45).

الإشكال.إزالةكل.

مافلكمثال
لئنيسأله:عبلسابنإلىبعث@نهالحكمبنمرو@نعنروي

أجمعون،لنعذبنمعذبايفعللمبمايحمد@نوأح@بما@رتي،فرح@مرئكلكان

.27ص@لمصدر@لبق،(1)

م@./1د،لاتفاالدبر،@جحططي،لير@(2)
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ي@ئئئاللةثضز@ادتلاأئمالكتاب،أهلفينزلتالاية)هذهعباس:@بنفقال

1ععر@نشتكتصون،+ولاللناس@تبيننموألكتتأزتوأت@ينا لاقوله!إلى(87

ننةي@فازتخستهمفلايفعلو(لنميمانجمدو(ثنؤلمجنونبما@توايترصالنينتخس@بق

عنيث@ل@لنبيسأعباس:ابنقالأالمه:@عمر@ثييص،+عذ@بولهغثلحذ@ب

عه،سألهمبماأخبروهقد@نأروهوقدفخرجوابغيره(وأخبروهفكتمرهشيء

عنه(سألهمماكتمانهممنبما@رتواوفرحواإليه،بذلكفاستحمدوا

المعنىبيانإلىالنتيجةحيثمنترجعانالأخيرتانالفالدتانوهاتان

@نهاأيللآيات،الجزئيةالدلالةعنبالكشفتتعلقفو@ئدكلهاوهيل@يضاحه.

الاياتجملةبفهملهاواضحةصلةولاالقرتن،منتينبنأوايةبفهمدصل

المتصلة
بمرضوع

ما
هيحيثمنالقرتن،من

كذلك.

الموضوعيالتفسيرمنهجفيالنزولأسبابفيالنظرعلىالتأكيدوجهفما

مع
@نه

عليه؟الموضوعيالمفسرإحالةيمكنوكانالتحليليالمنهجفييندرج

جانبين:فيللقرثن@لنزولأسبابفائدةتتضح
أ.

مسألةفيمثلافلدنجدالرسالة:عصرفيالثرعيةالاحكامتطورفهم

نزولعاصرتالتيالظروففهمأنذلكوتحريمها،الخمركمسألة

الموقفتطورفهمفييسهموحكمهالخمرحولتد@رالتيالايات

منالقر@ني
معها.تعاملهوطرلقةالقضيةهذه

مئلقضاياففييخهوفعلهالواقعفي@لقر@نحركةفهمفيمنهاالاستفادةب.

والملابسات@لظروفمعرفةجداالمفيدمنسيكونوالعهودو@لجهادالحرب

للموضوعالكليةالنظرةتكولنعلىتساعدفقدبنزولها@حاطتالتي
الشاؤلاتعنالإجابةوفيببعضها،الاياتعلاقةبفهمقر@نياالمدروس
المتعلقة

لاقدممابال@وضوع
الايات.مجموعمنوهلةلاوليتضح

.62@لنقول،لبباللين،حروطي،(1)
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الاسبابفكرعلىيقتصروالمالأصولعلماءعلمنا@نماإذاسيمالا

وأفعالهاأقوالهافيالعربعاثاتمعرفةأيضاإليهاأضافوابلللنزولالمباشرة

منكثبررفعفينفبدالاموروهذهالترلل،حالةأحوالهاومجلري
الثه

الإمامضربوقدالمحرفةبهذهإلامنهاالخروجيتعذرالتيوالإشكالات

المراد:فهمعلىتعبنأمئلةلذلكالاطبي

1أ@لقرةطهأوآلحخآتعو@تمواتعالى:أقولهأحدما: بالإتمامف@فما@مر(96

بعضتغييرعلىلكنبه،اخذيفالإسلامقبلكانوالأنهمالحجبأصلالأمردون

الامرفجاءغيروا،مماذلكواشباهبعرفةكالوقوتمنها،جملةونقض@لشعئر،

حمبئأللص@تعالى:إودثهتولهنينصاالحججاء@لجاب@نمالذلك،بالاتمام

@لايةفيهلتبينمذاعرفافادعو@ن@791س@بيلا"+إلؤ@شتطاعمنانبيت

لا؟امالعمرة؟@وللجاب@لحجعلى@@جدب@ليل

يحظ@نتعالى:إقولهوالثني:
أ@نحل:يؤمرونأمافعك@فىقهصتنربهم

1 (16أ@لملك:نحيرأ5ف@زاألأزشدكميخف@نأق@آ:فىنن@منغ0إ.5

فيمعتادهمعلىجرىبنماذلك،وأشاه
اكنولانالأرض،@يالآلهةاتخاذ

علىتنبيهأوتخصيصه،الفوقبتعيينالآياتفجاعتالحق،الواحدلهيةب@مقرين

نفي
قالولذلكالبتة،جهةإثباتعلىثليلفيهيكونفلاالأرض،فيادعوهما

سئرفييقالذلكومثل(26النحل:أفرفهز،منألشقفعليهممفخزتعالى:

والأحادلثلآياتا

إلىللمصطلح،الدقيقبالمعنىالنزولأسبابعنالحديثيتحولوهكذا

عنحديث
ولكلالمباشر(،السب)وهوالاصطلاحيللمعنىلهالاملمعناها

3افقت،)سحق،لبو@لاطبي،(1) 1 4 /3.

3نفسص@لمصدر(2) 1 5 /3.
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سبباتكنلماندالمدروسة،بالآياتالمحيطةوالملابساتالظروفإلىلئرما

للاية.مباشرا

ليةلدلاالدراسةاخامسا:

عليهاوجدالتيالغالبةالصورةهوالقرانيةالالفاظمعنيفيالنظركانلقد

نفاسيراتتصرتفقدالناني.القرنمنوطرفاالأولالهجريالفرنمدةالتفسير

توضيحعلىالزمانفلك
منغمضما

جاءحتى@ياته،منأجملوماالقرتنألفاظ

الكريمللقرتنكاملاتفسيراووضعا@(50)سليمانبنمقانل
(1)

شرحفيهتجيز

جعلهماوهذاللايات،التركيبي@والكلي@لمعنىبيانإلىوتوضيحها@لمبمةالألفاظ

ألفاظدراسةتاربخبأنالقوليمكنلهذا@لزماننلكعلماءبعضاستنكارمحل

قد@لك@يم@لقر@ن
كما.ولانوعالهاحصرلافيهاوالمؤلفكنفسه،@لتفسيرقدم3

نقللم@نمعظم-فيمعتبرأوحيزامهمامكاناالالفاظمعنيبيانوقد@تخذ

يبدأالتيالخطوات@ولىمنفهوالتفسير،ت@يخعبرللقرتنالرتية@تفلميركل-

@للغةكبعلىمعتمداالله،كتابفهمهالمفسربها
ثمالألفاظ،دلالاتتحديدفي

صيغلمعرفةالاشتقاقوعلم@لتصرلفعلم
أصولضمنذلثكلوهيئاتها،الألفاظ

علىئددالزركثمينجدلهذاالقر@ن،وعلومالتفشركتبثنايافينجدماوقواعد

فيقول:للقرتنالمفسرعملفياللفظية@لدر@مة@رلتة
ا@

المفسرعلىيجبالذي

ماوأولاللفظية،العلومبهالبداعة
المفردة،الالفاظتحقيقمنهابهالبداعةيجب

منالمفرداتمعنيفنحصيل
يدركأنيريدلمنالمعادنأوائلمنالقر@نألفاظ

يبنيهيريد@نمابناءفيالمعادنأوائلمناللبنكتحصيلوهومعانيه

"

محموددد@عد@تضبق@لكر3،@@لقر@فيو@لنفر@لأف@هصليمان،بنمقاتل@للحي،@طر:@لا(

21،طلكتب،@لا@ةلربة@هينة@@لقامرة.ضحاتم@ 9 @لمحقق.مةمقدش6كا9،4

@لمه@نظر:حرت.كليفسرر@ى@ط@ؤ@لضحاك،فلثعليه@شكرممنكان@2@
نفصر

.67ص

2/3د،ما@لدين،بلو@في،رلز@(3) 13-3 14.
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معهو@لحالفما@لترتيبي،فيعلىالأمركانإذا

كما@لمفسر@المفرد@@لنظر@ييخه@لمفسرئيكثفللقرتن،@لتفسير@لموضوعي

@لتفسيريستقلفهل@لمفر@ات،دلالةفي@بظروجوبفيسواءكانا@نئم@لتحليلي؟

مابخصوصية@لموضوعي
@لدلالي؟هذا@لدرسفي

@لخولي-بعد@مينالمرضوعي-@لتفسيرمنهجفيكتبمنمعظملقد@ممل
الموضوعيالمفسريحيلوننبذلكوكأالتفسير،هذافيالدلاليةالدراسةجانب

@لالفاظدراسةفيالمعلومةوالأصولإلى@لقواعد
المعروف.@لنفسبر@لتحليليفي

فيخاصلمنهجالتنظيرشاقفيواردإمافهوالمسألةلهذهتنظيرمنوجدناوما

النصدراسةفيالأ@ببللمنهجوتنظيرهالخوليامينعندهوكماعمحما-التفسير

بدراسةيسمىاصبحعماالحديثشاقفي@والقرتني-
ا@

القرانيالمصطلح
ا@

فيالموضوعيالنهجحدودوكأنالموضوعي.بالتفشرماوجهمنربطالذي

استقصاءخلالمنيوفرهالذيالعامالفكريالإطارتحديدعندتقفالتفسير

فيالامرولكنفيها.الإجماليالنظرثمما،بقضيةتتصلالتيالآياتجميع

منهجيةتطلبكالموضوعيفللتفسيرالتشيط،منالنحوهذاعلىلي@حقيقته

التحليلي.التفسيرمنهجفيالأمرهوكماالقر@ني،اللفظتناولمستوىفي

لاالمفردات،دواسةفيالموضوعيالتفسيرنهجعنالحديثقبلولبهنا

عددناقشهاكماقديما،الاطيلهاتعرضأساسيةقضيةتائىبد@ن
من

الاالمعاصرين،الدارسين
علىالقرانلمفر@اتالدلاليالدرسأوليةوهي

نفسه.للقر@ذالنصيالدرس

لد@أولية
رس

@ف@لد@
ان:لفر@@

اللفظجنبعلىالديدالتثيدكانلقد
الادبيةالمدرسةقبلمنالتفسيرفي

وتخذالالفاظ،دراسةمنتبدأعندهم@لنصفدراسةشديدين.واعتر@ضنقدمحط

منتبقىماهو@صمالدلاليالجانبإنبلجوهرلة،مكانةالقرانيالمعجمفكرة

الألمحبي.المنهج

-173-



إلىللألفاظالدلاليةالدراسةتقديمالىوجهالذيالنقدهذااستدوفد

نقطتين

الألفاظنسميهبماالخاصالمعجميالنثاطيتجاصزالنصتوضيحإن1

المفرثة
@

كماالبدءنفطةلبست
الامراأولنتوهم

ا

فما
هي

"

إلا

لاوالألدالحقيقةهوالسياقوكأنعامسياقأوأفكارأولاتجاهاتمظاهر

هيالاولىفالمهمةلذاخوجه،فيللكلماتوجود
@والسياقعنالكئمف

شيء@كليبدوالقالبهذاداخلوفيالعام،القابىأوالاطارأوالمجال
ا

في@نب.
إذالتقليدية،التحليلينالمفسرينطريقةإلىارتداثاالنهجهذا

كنوا
"

أنوبتصورونالسياق،الإطلى@وإلىيتجاوزونهاولابالكلماتيبدؤون

منمؤلفةكلهاوالسورةوالفقراتالجمل
إلىبعضهاينضمبسيطةوحداتعدة

نقطةجعلنافاف@وعليهمنفصلة،أوتميزةتظلبحيثسطحيا@ضماما@بعض

لفكرةالصحيحالمفهومعلىقضيناقدنكونللمفرداتمعجمتكرين@نطلاقنا

السياق
اا

@رالسياقبفكرةللعنايةجاءبنماالموضوعيالتفسيركانلافا

ومنافياتماماعليهقاضيايعدالمفردةبالالفاظالاهتمامنف@هذهالعامالاطلى

القر@ني.النصمعالتعاملفيالتجزلئيةإلىوعودأله،

)ء(

ه\.كهالمفى،نظردةمصطفى،ف،لا@

نمه،
1ص 60.

1ص@ل@صلر@صه، 6 1

1@لصدر@لبق، @تفميرفيالبحثمنهجةمحمد،خليلهز@لماصين،و@ن@:!61

يتصور@نناصفيدبلضوعي.
@

علىقاصرةكفتتديماوجدت@تن@ليكلامكرة

ولكنالأجزاء،ال@ت@يزهدا@لنحوعلىصأخوذة@عبر@ةمعنى@@ر@لمفر@ةسنى@لبرة

@رمبةوحدةالىبشطصاضرلنكلتعزى@طيمكنلا@تيلاتبعطيفد@ليتى

ماومناألية،بطر@قةمصمومةوحدات
نطريةلاصص،@نظر:اليذ"،بفاعليةيمى

1ص@لمفى، 61-1 6 2

1صالمحنى،سظردةمصطعى،@ناصص 63.
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ماتعلىضبوجودالقوليمكنمدىأيلىف@
أوالمفردباللفظالبدءبين

منهجينبأننا@مامنقولذلكيجعلناوهلفيه؟الواردللنصالعامالسياق

ومبدأ؟أصلاالسياقيرىوالاخرمنطلقا،اللفظيعتمدأحدهمامتعارضين:

فيالنظرتدقيقبن
بينحقيقيتعلىضئمةلي@على@نهيدلناالمسألةهذه

منالمرادتعيينيمكنلاإذللآخر.ومؤيدد@حمفكلاهماهذين،@لتفسير@قجاهي

دبحدولكلام@لدقيقالفهمجممصؤرلاكماالكلام،سياقفيالنظردونمالفظ

مكاناتهال@الالفاظبمدلولاتالاحاطةثونلهالكليالإطلى@والعامالسياقفهم

صحيحو@لمقصد@لمرادعنبعيداالفهملانجرتلاد@@لدلالية،
لاالعرب@ن

تؤثيماجهةمنإلاالاعتاركلألفاظهاتعتبرولاكلامها،فيالتدقيقاتتقصد

جمهورولكن@لمركبة@لمعفي
في@لتمكنعلى@تالعلماء

اثلفاظفي@لتفقه

@لمعانيفي@لى@لتفقهوسيلة@و@لعبار@

فيالخوليأمينإلىوبالرجوع
السياقلجن@إهمالانجدلنمنهجهخطة

والمكلاتاللفظجانبعلىأكدولكنهالتفسيري،الدرسفيالاستعمال@و

يعرضأنالمفسرعلىينبغيالتيالنصعناصرأحدباعتبوهفهمهتعترضالتي

صحيحلها..
الاثيينجهدمنكثيرااستهلكتقداللفظيةالمشكلاتهذهأن

فياللفظيتجا@زوالم@نهمأوهمنحوعلىالتفسيرفيالتطبيقيعملهمومن

هذايكشفلاالادببللتفسيرالمنهجيالجنبإلىالنظرولكنالتفسير،

السياق.لمسألةالاهمالأوالانحبلى

حد@لتومطعنخروجاباعتبرمماافقتكتابهميالاتجامينمذينناقثى@لئاطبي(1)

ليفزطوافالنيى@لتفسير،فيوالاعتلال
اتجلرفيأفرطواو@لنيى@لباطية،ثاله@@لل@أ

@بو@محك،@ثاطي،@ن@:@لبيان،وعلماه@لبحفيي@للعضمثابهاوالاهتمامالألفاظ

ك@.اك@-2@نقك،3/

ك@.ا/3افقت،إسحاق،@بر@لثاطبي،(2)

ك@.ل3نفسه،ال@صدر(3)
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الأهميةبالىكابافلنستعرضأعمقنحوعلىالنقطةهذهنفهمئنأرثنالاذا

كتابوهوالقر@نعلومت@يخفي
"

المفردات
ا@

الذياليهابهذاللأصفهاني،

نفسهالزرفيلخصومعافيالقر@نغرلببيانفيمافأبرعيعد
منهج

فيالكتابمذا
بأنهعنهفقالدالةقلبلةكلمات

"

لأن@لاق،منبنمبد@لمعاني

خاصةالألفاظمدلولات
ا@

يعنيوهذا
نحوعلىالقر@نمفرثاتفيالظرأن

معمستقل
ممكنلمرفيهاجاع@التيالمختلفةالشاقاتالاعتبلىبعينالأخذ

فلاوعليهومتسق،
بأنهاالقر@نمفرداتكتبعنناصفقالهالذيالتعميميصح

الكلماتاوالمعنىاختز@لعلىتقوموأنهامحضةمعجميةأعمال

هوللمفرداتالدلاليالدرسهذابأننفوللاالأحو@طكلفيعلى@ننا

لازمةومقدمةبدثيشرطمجردموبلالقصوى،وغايتهالتفسيريالعملجوهر

هرالدلاليةالدراسةهذهوضابطنضبط،نحوعلىالتفسيريةالعمليةفيللسير

علىقالمالموضوعيالتفسيرأنإلىوبالنظرالمرادللمعنىخدمتهامدى

المعنىهذابخدمةمحكومةفيهالدلاليةالدراسةنف@لبصالكليالمعنىفيالنظر

من
لاالأمرنهايةفيوهذاالخاصة.الجهةهذه

مدلولتحديدإلىالقصديعني

وخطواتتاليةمراحلتضمالتفشريةالعمليةلانمطلقا،فاطعاتحديداالكلمات

بحسبومعناهاللفظمدلولفيالنظرإعادةفيجنبغيرمنتسهممتدرجة

العملباستغناءبحاليالقوليمكنولاأنواعهعلىوالسياقالاشخدام

لدر@بدرفي،لز@
يى،

.3كا/1برمان،@

3نمه،@لمصدر 9 4 / 1

1صالمحى،ةدظردمصطفى،ناصف، 89.

ة@فظر

كث@./3القك،إسحص،@بو@لئاطي،

لاوعيه
يصح

مساكر@لكلكمدلولتحديديقصد@لدلاليمدا@لنع@نناصفتالهما

صح@حينبغي،
@لد@غبعض@ال@@@

ى

قد@لا@بيةسة
لم@لا@نه@جانا،@لرؤيةبن@توحي

ي@لدالاصليكى
كلاا.ص@لس@،لظريةمصطمى،ناعف،ة
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ما@نجزهكلجانجأونطرحنهملبذلكناف@لاد@الدلالي،الدرسعنالتفسيري
النصلصالحوالدلاليالمعجميالمجالفيالعصورمرعلىالمسلمينعلماء

وا

عرضمنبدلاالدلالية،الدراسةبهاتتمتعاليالأولةهذهعلى

عدد
وتعلقتخصوصاالموضوعيالتفسيرمع@ئيرتالتيوالظرياتالأفكارمن

ماأماالتفير،منالدلاليبالجنبمبلثربشكل
التفسيربينمثتركهو

القر@نمفرداتبدراسةتتعلقوقواعدمسائلمنالتحليليوالتفسيرالموضوعي

علىفيهامحالالموضوعيفالمفسرالدراسة،هذهإطرعنخارجةفهيوألفاظه

وضوابط.قواعدمنوالاصولالقرانعلماءسطرهما

فكرةأ.
"

فيالأدبينهجهالخولي@مينكتئنبعد@لقرثنى":@لمصطلح

ظهرتالقر@ن،لمفرلمحاتتاريخيفر@نيمعجمتطويرإلىفيهودعاالقر@ننفسبر

هذهوقد@تصلتوألفاظه،@لقرتن@@مفر@ثو@مةحولو@لنظرلاتالافكلىمن@لعديد

الخاصالقر@نيالاستعمالو@قضيةالموضوعي،بالتفسي@بأخرى@وبطريقةالنظرلات

الفرتن@أ.)المصطلحبسمىأصبحما@رللمفرلمحات،
الدارسينفمن

(1)

قسماالدلاليالبحثمنالنوعهذاجعلمن
أقساممن

)@لمصطلحهوخاصاعنو@ناعليهوأطلقواو@حد@نو@كله،@لتفسير@لموضوعي

بأنها:@لقر@ن@ه)@لمصطلحدراسةوعزفت@لق@تن@ه.
اا

@لواحداشقراء@للفظ

الكريمالقر@نفيواستخد@ماته
"

لمبععلى"يقوممنهج@يى@نه
استعمالهكثرلفظ

فيو@لن@المختلفة،وتصارلفهاشتقاتاتهوملاحظةوالآيات،السورفي@لقر@نفي

منها"والحقئقواللطائفالدلالاتواستخهل@مجتمعة@هردتهالتيالآيات

وعضيمفدخالدي،@رعد@لصعر@س،@هوعيقمحمدعندفدثنحدلا(

لدرجةنكمبلبةرسالة@لزمر،سورةفيموضوجةدو@سةعيق،محمدر@س،لبو(2)

صا،لما6@لأر@نية،@لحاممة@نر@حةكيةفي@ليف@مولقم@لمابخير.
54.

ص@لتفسير@لموضوعي،عد@لقع،صحح@لخالحي،(3)
52.
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ماولعل
حيثمنتشابهمنالدلاليالبحثونكرةالموضوعيالنفشربين

بعضجعلهو@لذيالقرتنيعلى@لنصالاسسيواعتمادهماالاستقر@ئيمنهجهما

عنهوفرعاالموضوعيالمسيرمننوعاالقرتني()المصطلحيرىالدارصين

@نالبعضرأىلقدبل
ا@

بنفسهقائماموضوعايؤلفالقر@نيالمصطلح
اا

فلك

يكونالاحيانمنكثيرفيأنه
ا@

عدةموضوعاتعلىينفتحبابا
"

لا@نناذلك

أوعبرتان@رعبارةلإبضاحهايكفيعاثيةألفاظأمامأنفسنانرى@ننستطغ

مسألةتتركلاالموضوعات،منسلسلة@هامنحنوإنماصفخانأوصفحة
من

ثمأبعادهاوتجوبوتبحنها،إلابعدهاماولاالحياةقبلماولاالحياةمسانل

الأفكلى@منوتفصيلاالمعانيمنوجملةوهويةتريفالهاتضع
@

أننجدلهذا

التفسيرلمنهجتمامامطابقالقرانيالمصطلحلدراسةهؤلاءوضعهالذيالمنهج

الخالديسطرهمامئلاولنأخذله.واضحةمحاكاةوفيهللقرتن،الموضوعي

القرتني(.)المصطلحفيللبحثمنهجا

في@لبحثمنهجالخالديجعلفقد
"

القرتني@لص@لع
ا@

مرحلةمرحلتين:على

المرحلتانوهاتانوالصياغة،الترتيبمرحلةهيوثانيةوالبحث،بالبمتختص

الثانيةالمرحلةأماالاولى،المرحلةهيواحدةمرحلةإلىالامرحقيقةفيترئان

دانمامنهجه،منولشتالتفسيريالعملجي@رتمسلاشكليةبقضايافترتبط

يتعلقماعلىعرضناسنقصرلذاشتى؟علومعلىتطبقعامةبحنةقواعدهي

القر@ني.اللفظفيالبحثجوهرباعتبارهاوالجمع،الجثبمرحلة
0 الاختيو.أسبدبتحديدبعدالقر@نح،المصطلحاختيار1

.54ص@لز@ر،سورةفيموضرعيةثو@صةعاث@،حمدر@س،@بر@فظر:(1)

الاسدية،للحلوم@لرله@لجامحةيروت:ولننقر@مة،طلحات@صالع،عمية،(2)

1ا،طد@ر@ني، 9 ص9،4
.10ه

.11-10ص@ل@لرنفه،(3)
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للكلصة.الثحغيالجذرتحديد.2

0 الاساسية.ومعاجمها@للغةكت@مهاتمنللكلمةالثلاثيمعنى@لجذرأخذ3

القر@ن.فيوتصريفاتهواكئمتقاقاتهالثلاثيالجذر@رودمتابعة.4

معالقرتنيللمصطلحاللغريالمعنىربطه.
وملاحظة@لفر@ني،الايعمال

لهاللغويالمعنىتوفر
المصطلح.واشنقاقاتمفرثاتكلفي

وتنلسبتنلسقوبيانيخه،@ردالذيالسياقمعالقرتني@لمصطلحربط.6

الآية؟فيهصردت@لذي@لدرسمعفيهاصردالتيالآيةمعالمصطلحهذا

للدرس.الموضوعيةالوحدةلبيان

حسبعلىالبحثموضوعالمصطلح@وردتالتيالايكترتيب.7

تياتوهذهمكيةمورةفي@ياتهذهيقالكأنفلك..تيسرإنالنزول

فيعيهو@لإضافكالمصطلحنطوروملاحظةمدنية.سورةفي

ماوملاحظةالمتأخرة،الآيات
علىوالوقوفنسخمنالايكفي

للمصطلحالصحيحةالاخرىالقراعاتمعرفةثمنزولها،أسباب

القراعات.بينوالفرققراعةكلوتوجيه

0 كتبأمهاتمنالمصطلح@هردتالتيالآياتتفسيرعلىالأطلاع8

التفسير.

البحث.موضوعللمصطلحالواقعيالبعدملاحظة.9

0 1 واستخلاصالمصطلح@هردتالتيالايات@مام@لفاحصةالمتأنيةالوقفة0

وعرهادووسهاواستنباطلطائفهاإلىوالالتفاتدلالتها

فيالناظريلحظ
تماماممائلة(7،910،)1،الخطوات:@نالمنهجهذا

القر@نيالمصطلحفيالبحثأنأيالموضوعي،التفشرفياسيةالأ@للخطوات

ص@لتمسير@لموخ@ي،عد@ل@ح،صحح@لخالدي،(1)
63-66.
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صعوثا@رمو@لمستوى@للفظي،جزئيمستوىإلىبالتفسير@لموضوعينزولا@هاأصبح

الاعتب@بن.منأيو@حدةوالستيجةالموضوعية،الدراسةلتضارعبالالفاظ

دراسةإلىالقرانيللفظالخاصةالدلالةتتجاوزهذهالمصطلحدواسة@ن

ا@

فيمحمولاالمبدأذلك@رالفكرةتلكأيالقر@نيالمفهرم
منجزءهولفط

ثوصيمكنفلاوعليهمتكاملة،فكريةمنظهمة
جو@نب@ستكمالدونالمفهومهذا

إلىنفسهالمفتراللفظحدودعنخروجوفلكنها،جزءهوالتيالمنظومة

فلكه؟فياللفظفلكيد@رالذيالخاصالفكريالمجال@والموضوعحدود

)المصطلحفيالموضوعيالتفسيراختز@لفيإلى@نالباحئينبعضنبهلهذا

لاالبحثهذافمثلالقراني،النصمعالتعاملفياقجزييةإلىارنداداالقر@ني(

فيتامتالتيالقديمةوالدراساتالقرتن.موضوعاتعنشمولياتصررايقدم

التفسبرلغرضتثألمالقرتن-غرلبأووالنظئرالأشباهكتمثلالحقل-هذا

بجلاءالتعرتمقصودهاكاننماد@الموضوعي،للتفسيرمئالاتعد@نيصلحولا

كمقدمةلها،القرآنيالاستعمالخلالمنالقرانلمفرثاتالدقيقةالمعانيعلى

مننوعاالقرآني()المصطلحباعتبلىالقولإنأخرى،بعبلىةالتفسيريللعمل

هوبمانفسه،الموضوعيالتفسيرمفهوممعجيمريايتعوضالموضوعيالتفسير

الكليوالاطوالكليةالمقاصدإلىوتراكيبهبألفاظهللنصالجزئيللإطلىتج@ز

ينبغيالجزئياتهذهفيالنظرنف@لذاالنص،يحكمالذي
ألا

بالقدرإلايتم

نفسه.الموفوعيالنفسبربخدمالذي

مفهومولكن
ا@

القرتني@لمصطلح
"

ذكره،أسلفناالذيهذا@لحدعنديقفلم

كلمةكلليشملالباحثينبعضعندلقد@قدبل
بذلكفيصبحالفرتن،في

"

لكل
كلمة

هوللكلمةاشويفالمعنىاصطلاحي،ومعنىلغويمفىالقر@نمن

هوللكلمةالاصطلاحيوالمعنىالقر@ن،نزولقبلالعرباستخدمهالذيالمعنى

@لد@(1)
.15ص@بحت،منهجيةمحمد،خيلرياديف،
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@لكلمةلنفسالقر@ناستخدمهالمعنى@لذي
اا

للكلمة@لمعنى@للغوييتطابنوقد

حالاتئلاثلدينايتكونوبذلكيختلفان،وقدالاصطيالمعنىمع
في

القراني:الاشعمال

فقدا.
يستخدمهاكانالتيالمعانيبنفم@الكلماتبعضالقرتنيستخدم

القر@ن.نزولقبلالعرب

يستخدمهاكان@لتيالمعانيببعضالكلماتبعض@لقرتنيستخدموقد.2

كلمةذلكومثالاللغوي،المعنىمنأضيققر@نيبمعنىأيالعرب،

//

لنفاقا

العرب،يستخدمهايكنلمبمعانالكلماتبعضالفرآنيستخدموقد.3

كلمةئلوذلك@لمعنى@للزيمن@وسعقر@نيبمعنىأي
ا@

اني
"

شاذقولومذا
علما.@نفلكقبل،منيعرفلمالقر@نيالاستعمالفي

)الحممةبنوعهالخاصالقر@نيالاستعمالمسألةفياختلفواإنماالفقهأصول

لا:أمالكريمالقرانفيواقعهوهلالدينية(والحقيقةالرعية

ودينيةلغويةالاسماهإلى@ن@لفقهاءمنوطائفةو@لخو@رجالمقزلةذهبتفقد

كلفظالدينأصلإلىالثر@عةنقلتهفماالدينيةوأمافظاهرة،اللغويةأماوشرعيف

اوقالووالزكاة،والحجوالصومفكالصلاةالثرعيةوأماوالفمق،والكفرالايمان

الألفاظهذهالشارعنقل
اللغوية،مسمباتهامنوغيرهماوالصيامالصلاةمن

عنها.مجلىاتولالغويةحقئقفليستالمعنيلهذهوضعهاو@بتدأ

مطلقا،الرأيهذاالباقلانيبكرأبوالقاضيو@نكر
الصلاةلفظ@نصزعم

والامساك،الدعاءوهواللغويالمعنىفيمستعملالئرعفيوغيرهماوالصوم

مؤسسةثصق:شا@وتاتضلمظهما@تفق@لقر@ي@@لمصطلحاتك@ال،صسد@ل@وبل،لا(

.12-11ص1،9ماا،طنلى،@رمعبا@حتشر@ك@نعلوم

.12ص@لحصلونفسص(2)
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فيشرطالئارعلكن
عنوالكفوالسجودالركوعنحوأخربهما@موراالاعتداد

علىوشذد@لنكيربتغير@لوضعلاالئرطبوضعمنصرففهووالنية،الجمح

منفأئبتواالتفصيلإلىوغيرهماوالغزاليالحرمينإماموفصمخالفيه.

لي@ماثونالعرفيةالحقانقفيكمالغويامجلىاكانماالرعيةالمنقولات

بالكليةعنهامنقولاكانبلكذلك

بينالخلاتاقتصرلقد
كانماعلىالقرتنيالاستعمالقضيةفيالعلماء

من
عنمنقولاالألفاظ

أمدينية@وئمرعيةبانهاالقوليصحهلالاصلي،معناه

اصطلاحية)أيدينيةأوشرعيةالقر@نألفاظكلبأنيقللمأحداولكنلا؟

كونمعنىماإذاللغوية،للمعانيمنهاكثيرمطابقةمعالمعاصر(الباحثبمفهوم

معاصطلاحيااللفظ
اتفاقه

هنا)الاصطلاح(أنأمالأصلي،اللغويالمعنىمع

اللغة،عند@ملالمعهودمعناهيفقد
هذاعلىبناءإذذ@ته،الاستعمالهوويصبح

يصبحالجديدالرأي
المفاهيم.بينجليخلطوهذااصطلاحابمجردهالاستعمال

ماكلالمويل-عنديغدو-هكذا
مصطلحات،مفرداتمنالقرتنفي

و@تتكرر.لم@وتكررتأسماء،أمكانتأفعالا
@

يحددالذيهوالمصطلحشاق

يتحددالمصطلحبعدوماالمصطلحقبلماوقراعةالآيةقراعهخلالمنأيمعناه

معناه
ا@

لاوهذا
يعني

يفرضفقدفقط،واحدمعنىذوالقرتنيالمصطلحأن

ومحتملاالمعنىمتعددباعتبارهالمرونةمنبنحوالمصطلحمعنتعامل@نالسياق

فيهلوجوه

ا،ط@لعلصية،ار@لكب@ليروت:@ل@نهاج،شرحالابىعد@لكافي،بنعلي@لمبكي،(1)

عدعد@لسلاممحمدتحقيق@لستصف@،حامد،@هو@لز@لب،2،كلا/1ا،مما

19/1كا1،1،طلملمية،ال@ر@ا@بيروت.في،لثا@ 82.

ص@لفىتبة،@لمصطلحاتكمال،محمد@ل@لل،(2)
ا.ه

.16ص@لملرنفه،(3)
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ماوأغرب
فيوالحرفوالفعلالاسمبينبفرقلاأنهالكلامهذافي

والاصطح!لهذا@لنفلمحلاجميعافيجعلها@للغوي،لر@لنفلالاصطلاحمسألة
الفاعلمنعلىتدلصيغةالفعللانللاسم،أصلهفيتبعالفعل@نذلك

لغوياكانلانكصلى،كذلك@يضاالفعلكانكالصلاةشرعياكانفالمصدر@ن

وجدفماوعليهبالاصالة.لابالعرضحصلشرعيا@مرالفعلفكونمئله،كان

الحرف@مابالأصالةلاللاسمبالتغفهوخاصقرانياستعمالفاالفعلمن

للفعل،مسلىحقيقتهفيوهرالتبعية،بطريقولاالاصالةبطريقلايوجدفلم
الرعيةالمعفيإلىاللغويةالمعنيمنالحروفمعنيمتعلقنقلأنفلك

والحرفالفعلبينفلكفيفرقفلاأيضالنقلهامشلزلم

منوأبعد
القر@نألفاظاصطلاحيةعلىالتأكيدإغراقا@يكلها@الأقو@هذه

حمدحاجالقمممأبوإليهذهبما
(3)

ضر@رةمن
"

عبرالقرتنيالنصمعالجة

ىمستوإلىبالمفردةيرقىمميزاستخداموهوللمفردةالالهيالاستخدامضوابط

المصطلح
@"

بحيثدقبقة()مصطلحاتإلىكلاممجردمنالمفرداتفتحول

وكيفماالكتاب،فياستخدمتحيثمامحددواحل!معئىمنأكثرالمفردةتعطيلا

ذلكودونتوظيفها،سياق@ختلف
المعفيلتضلىبعرضةالكتابمفرثاتتصبح

.2ايعهالابهاح،عد@لكفي،بنعلى@لسبكي،@ظي:@(1)

.2العه@للر@لبق،(2)

على@نتقرماندرامةحولحمدحجأفكلر@بو@لقمتشد@ليها@لت@@لأطروحة(3)

على@لكس3للقر@نقرا@إعاثةونلزم@ن،فا@حةناني@)سلاميةعالميةنمة

منترقىالأولىبالدرحةمنهحيةنظرةانيل@@نظريتميث،@لفكر@لح@ممطيتضوء

كلته@لىمتفرقك
ومنوحدته،@لىأحر@ت@ومن

@ن@كلجو@لق@كانفلناعنونهإلىمطحه

فيمر@لححيئةط@لحضر@لأهلبالشبةحخهفلن@لسبى@للسن@،في@لأر@نلللعرببالنشة

1/2@لايف@لاسحية@لال@ي@@لقم@،حمدحبم@نن@ر:@لممنى@لمفجي. 45.

و@لطببت،والانسان@ليبجدبة@لنانجض@لإمحصية@لالمبةمحمد@بو@لنم@،حمد،حاجل@(

حزم،@ر@بن@بيروت:
21،ط 9 9،61/56.
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والتفسيراتالتأويلاتواختلات
ا@

قدبر@يهالقرتن@نذلك
ا@

الكلمات،بخصائصوالتفردالتميزبكمالاتارتقى

منفما
أيتماماالعربيكنفسيةيحتمل-لاالذيالمحددمعناهاولهاإلاكلمة

معتطابقئوتماثل
أخرىكلمة

ا@

يتطلبللقرتنالدقيقالتحليلنف@لهذا

يحدثماكماالمفر@اتمعفيتحديدعلىفكرتهفييعتمدجديداقرتنيا()قاموسا

معاللغويةالعربشمكريةبيندقيقفرقفهناكيستخدمها..وكمانفسه،القر@ن

اللغةلهذهالقرتنيالتوظيفودقةاللسنيتفردها

نفيمنفيهابماالألفاظودلالات@لقرتنلغةإلىحمدحجمنالنظرةوهذه

إلاليستقرانية،مفرثةلكلدقيقو@حدمعنىإضفاءومحلىلةو@لمتر@لط،للمشترك

كلغةتبدو@لؤتنلغةلجعلغريبةمحاولة
ا@

مئالية
ا@

عنمتمزة
@و@لطبيعية،@لعاديةاللغة

لهاالبشريوالاستخدامللغةالإلهيالاستخدامبينللفارقنظرا
ا@

قبلاإليهدعتماهذهنظريتهفييتابعإنماحمدحاجأنوالواقع
"

الوضعية

المنطقية
ا

الفكريةالمدرسةمذهأتباعحلىلحينمافيينا(،)جماعةفيممثة

كلمةلكلمضبوطواحدمعنىفيهايحددمئاليةلغةإلىالوصول
كلماتها،من

بغيتهمتحقيقفيفثلواولكنهم
أماهذه.

فهوبعد،ييأسلمأنهفيدوحمدحج

5نفه،المصدر 6 /1.

لالل@لننس@،حمد@لىحبىخلصكيفريولاط
عدميفهمكفندري

كلامهومعظمبيتو@لق
علىو@خلفتألفاظهامحنيتعددتحيتنمسيتهمع

@ن،في@نحكاسهاتبلكحصهليبينفسيةتنعك@@رلى@نيكن@مظامر!نحو

لفسه!حمدحجيؤكدوك@ا@نيقولكمايفهمونهوماتر@نينهمعلىجاء@لني

نفسه،1/65.المصلو

5دمه،المصلو 7 /1.

@لك@3@لقرتن@نمنجمهور@لأصوليينعليهلمامخالتوملا.16الا@لمصلو@لدق
ودلالاتص@لربي@للسانقو@ينعلىحاء@نما
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أنيقرر
"

التركبإلهيةلغةأنهاإذالقرتنلغةعلىينسحبلاالفشلاهذا
"

علىسيطرتلفد@لتلربخط(:)@لمعجمللدلالة:@ناربخبة@لدر@سةب.

الالمحبيالمنهجأصحاب
(2)

القرآنيةالمفرثاتفهمضرصرةمفادهافكرةالتفسيرفي

الرحي،لزولزمندلالاتهارصدطريقعننزولهاوقتكنتالتيالمعنيعلى
مختلفةاستعمالاتوتستعملطويل،تاربخلهاالكلماتأنفلك

عدموينبغي

وتتفاوتتخلفالالفاظلةأن*فلكمتقدمة،بأخرىمتأخرةاستعمالاتخلط

يسريال@بخيالقنونوهذاالعصور،وتواليالأجالواختلافالزمانتقدممع

كماالعربيةاللغةعلى
من@نالخوليأمينيقرروعليهغيرها..علىيسري

الخطأ

فهمإلىمتأثبيعمدأنالبين
لافهماالجيل،القر@نيالنصهذاألفاظ

ودلالانهاالالفاظحياةمقالذيوالتغيرالتدرجلهذاتامعلىيقوم

نناف@لهذا
في

"

هيالعربيةنقتو@نالالفاظدلالاتفهم
فنلتمسالقر@نلغة

فيللمادةالعربيةحقتعطاالتيالاصلبةاللغولةالدلالة
اسنعمالاتهامختلف

والمجازيةالحسية
ا@

.16الا@لمصلونفسه،(1)

@رسوديعموماتمسير@لقر@نفي@لأ@بى@ل@نعتعرضلقد(2)
حاصلوحهال@للفظ

سكتيرةمراجعتالى
مدافيغرضاسولي@حرجها.وشالأدبيةالمدرسة@خى@

@لمتصلةعلى@لمانحلركرلنيهمنادلنما@لتمسير،فيالأدبي@لهجشفة@لبحث

فيالأثبيللمهجتعرضناولي@ضوعي،@لقرانيةالألفاظ@راسةبمنج

رصماو@حدة..منطومةديالمنهجمعلميه@لموصوعي@لمنهحلاقتر@نالا@لتفسير

مة،متحض@لاحيانمنكيرفيتجدى
ح

ليىفصلمافدلرسة@هده@رو@لاحظا@ن@تا

كذلثالحالكادكما@لتنيس@ة@لناحيةمن@لجفبينمنين
شلصوصهمكنيرشدي

منكتيراكما@نضوعي،@ل@السنهحتيزمتلمكابامنفكير@ضا،@@لع@لية@لاحية

مويلتز@عيينضو@لمفرين@
لأ@@لنبما@

@يبي
لتفسير.@

.43صرة،لخا@الع@لأ@@ين،لي،لخو@(3)

حمن،لرعبد@(4)
.1/11نن،ليالنفسبر@@ت@،عا
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المنهجيبهذا@لثرطتحيط@لتي@لمهمةلمعوبةمدركونالاثبيينكانولقد

تارلخمعرفةفيتسعفللألفاظتارلخيةمعاجمالعربيةليتوجدلاإذاالصارم

يقومماكلنف@لهذاالالفاظ،دلالةتطوروفهمللفظالمختلفةالدلالاتظهور

فيوقاصرمؤقتعملهوالمفسربه
عنالكشف

يتكونأنإلىالألفاظدلالة

ترتيبهاعلىاللغويةالمعنيفيهوتتميزالألفاظفيهتندرجاشنقافيقاموسلدبنا

التالي:المنهجخلالمنيتموذلكظهورها،علىالاصطلاحيةالمعانيعن

0 اللغويةالمعانيوتنحيةتفسيرهيرادالذيللفظاللغويةالماثةفيالنظر1

غيرها.عن

الغالبالظنعلىترتبهانظرةللمادةاللغويةالمعانحتدرجفيالنظرب.

السبق.علىالأسبقوتقديم

تيىفيالعربسمعتهاحينالمعروفهوللكلمةلغويمعنىترجيحج.

الكناب

فيعبدهمحمدقالهبماالخوليأمينتأثريخفىولا
المنلىتفسيرمقدمة

وهو@نا
@

لاالتفسيرفيالعلياالمرتبة
أحدهابأمور:إلاتتم

الألفاظحقئقفهم

غيراللغةاستعمالاتمنفلكالمفسريحققبحيثالقر@نأصرثمااليالمفر@ق

منكثيرافإنفلان،وفهمفلانبقولمكتفب
منزفيتستعملكفتالألفاظ

لفظذلكمنبعيد.أوبشبزمنذلكبعدغيرهاعلىغلبتثملمعانالتزيل

القرتنفيجاءولكنهمخصوص،وجهعلىمطلقا@راقفسيربمعنىاشتهرالأويل:

آتذيتيقولبهويلهيآقىئؤمتأويلصالآيخظرون@ملتعالى:كقولهأخرىبمعان

5الأعر@ف:1يافىأرنجارسلجابفذتجلمنض منأ3
التأويل!هذا

@نالصحيحالفهميريدمنعلىفيجب
يتتغ

حدثتالتيالاصطلاحات

(1)@
ة،لمخر@عماللا@@ين،لي،

.44ص
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وبينبينهاليفرقالملة،في
كلماتالمفسرونيفسرمافكثيراالكتبفيصردما

فعلىالاولى.اللاثةالقرونبعدالملةفيحدثتالتيبالاصطلاحاتالقر@ن

نزوله،عصرفيمستعملةكنتالتيبحسبالقر@نيفسرأنالمدقق

اللفظيفهم@نوالاحسن
يجمعبأننفمهالقر@نمن

منهتكررما

منهمواضعفي

تفقكفويحققوغيره،الهدايةكلفظمختلفةبمعاناستعملفربمافيهوينظر

معناه
إنقالوا:وقدمعانيه،بينمنالمطلوبالمعنىليعرفالآيةمعنىجملةمع

موافقتهاللفظمعنىحقيفةعلىتقومقرينةأفضلاندببعض،بعضهيفسرالقر@ن

لهسبقلما
لهجاءالقصد@لذيمعو@نتلافهالمعنىجملةمعو@تفاقهالقرل،من

بجملته@لكتاب
"

نزولزمنمعايخاحبالقرتيةالكلماتثواسةإلىدعواالذينومن

القراع@إلىدعافقدأركون،محمدالقران:
ا@

التزافية
ا@ا@

كلمةكلربطاي

تتخذهكفتالتيبالمعنى
العربيةالجزيرةشهوفيالميلاثي،السبعالقرنفي

تتطلبهلماالعمية،هذهبصعوبةنفسهأركوناعترفوقدمحمد"ظهور@ثناء

حالياأنفسناننسىأنماتتطبكماالوراء،إلىالزمنفيعميقاالغوصمن

الخ.نلر..بخة،سرد،كفر،إيمان،مئل:لكلماتنعطيهاالتيوالمعفي

التيوالمعرفيةالفكريةوالأس@المنطلقاتاختلاتملاحظةمنبدولا

عندعنهاأركونمنهاينطلق
فييرىلافهوالخولي..(،)عبده،سابقاذكرنامن

الميلولوجي،والتحليللبقد)خضاعهاينبغيت@يخيةمدونةإلاالقر@نيالنص

ومذاوثبوته،صحتهمدىفينجحثاخرترلخينصأيشأنذلكفيشأنه

.1/22لنلى،تفير@رشد،رضا،(1)

الامحي،للنكر@خرت@بحنحواياعل:واستحال@@لأصوليصمد،أركون،(2)

1@1،ثار@لسقي،ي@روت:لنتعالح،ماضمترج@ة 9 .43ص9،9

ر@لمصه(3)
نفسه،

.43ص
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التاريخيبالسياقوألفاظأمعانيالنصربطبطبيعتهيفرضالدرسمنالوع

نزععلىتقومثواسة@نهاأخرى:بعبارةفيه.جاءالذيوالاجتماعي
القداسة

عن

القرانيالنص

ماوهذا
يرالأصل()تونسيةفرنسيةباحثةقدمتهاالنيالدراسةفيبتضح

محمدأإسلامالقبائل:أربكابها:فيال@بيجاكلين
(2)

أركونلفكرةتطبيقا

للتوصلعصرهابظروت@ربطتهاالقر@نمفرداتجاكلينثوستفقدالسابقة.

إلى
ا@

الت@يخيةالدراسةداخلأو@مجهالقر@نتارلخية
اا

تحليلاتهامزجتوقد

الحفربين
"

الأركيولوجي
"

و@متمدتاللغوي،العرفيوالتحري@لكلماتمعانيعن

والثقافيوالاجتمل@يالبيئيبالسياقربطها(إعالة)@والقر@نيةالكلماتربط

الميلاثي(السبعالقرنفيالعربيةللجريرة)أيالفترةلتلكوالسياسي

ضر@رتهحيثمنعديدة،مشكلاتتعترضهالمنهجيالشرطهذاولكن

(1)

(3)

@لحبرةولكنحيادي@،@ثاةتكونقد@لو@حدة@لنجة@لاد@ةلنا@نيظر@افلثفيولحل

يمتخدمها@لتعلىمتوقفو@لكوترطيفها،@تخم@ثالطريقة
عنبهاينحرفتد

مئلا.أركردعندمو@لحالك@اخاعة،وغايتلملىبمقاصسا

@ه@للا@
@

1دال@المطس@.ط.@@ثثامح@@@@لا@اط@هالامم@لا@ك@@ 9 9 7(

.50ص@ل@صلونفسه،

لكيوشقا@ن@ا@ني@لنصدواسةفييدة@لج@@ل@نجةهنهشطبيق@لإحتةتكتفلم
@لمشحدمةالإسحية@لمصاثوكلتثمل

@للر@سةفي
"

الاسح@ي@لحربي@لتل@بخكب
@مذا@لمنظور،وضمنسير@لصحابة،@و@لنبوية@لسيرةوكب@لنبري،@لحليتو@

@جلمنمصداية@ذ@علياكمرجعيتى@لكلاسيكيةتشخدمتعد@لاخة
@يز@ولا@لكرسيكيالاستثراقفعلكاالقر@هة@للمفرث@@لسوية@لضيف)ضا-

نصوصا@ها@يوبن@لذ@تهاتدرصنصوصابصفتها@تفليرمعتتممل@صبحتبليمحل،

تكر@رما.@نتاجها@ر)عانثمو@ستقبالهالانتاجهاة@ترلخيةلالاق@مرتبطة

ص@لناعيل،و@سنحال@الأصرلي@لفكرمحمد،@ركون،
52-54.
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تحقيقه@مكانيةحيثومنخاصة،الموضوعيوللتفسيرعامةللتفسيرولزومه

نتانج.منعنهيصدرماقيمةحيثومنبه،والقيام

للألفاظ:تاريخىإنشاءإمكانيةأولا:

المنهجي،هذا@ثرطتعترض@لت@بالمكلةنفسه@لخولي@ميناعترفلقد

ومي
لمعانيهاالمخلفةالاطوارتحددللألفاظت@يخيةمعبمإلىالعربية@فتقاد

معولكنهدلالاتها،وتدرج
المعجمهذالتطولربالسعيالمفسرمطالباظلذلك

@رمعنيوفق@لقر@نيفهميجوز@نلاإذصعبأوذلكتأخرمهماالتلىلخي

القر@ن.نزولعصربعدوتطورتنثأت@صطلاحات

التحصيلوعسيربلمفقوثا،التاربخيالمعجمهذاكانإذاولكن

ألاعليه؟القر@نيالنصفهمتعليقيصحفهلوالادر@ك،
يعني

فهمتوتفذلك

يتمريثماالعيلةالناحيةمنكلامهمنوجلعزاللهمراد
المعجمهذالنا

)دو@كفيهنجتهدمبدئياعملادونهبهسنقومماكلبذلكفيصبحالتلىلخي!

نفسه؟القر@نيالضتعطيلالىسيؤثيوماوهوللمفردات.الأصليةالمعاني

للكلمةالأصليالمعنىكصعلىالمفسرتعينوقواعدوساثلمنوضعوهوما

النقد.علىتقوىولاللمنائةقابلكلها

للألفاظالدلاليالأصلفيالناظرونيعدململلألفاظ:@لحسيالأصل

للفظالحسيبالأصلالاسندلالذلكفمنعنه،الكشفعلىتعينهموسائل

فياللفظفيهيستخدمأنيمكنمائنهباعتباراللغوية،دلالتهأصلعلى
مالغة

وتكونها.نشأتها@رحلةفيتكونعدما

المحجملبناءسعيهمفياعتمدواالادبيالمن@جأصحابنجد@نلهذا

.43صة،لمخنر@لأعالا@مبن،لي،لر@(1)
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المعانياعتبروا@نإذللغة،الحسيالاصلفكرةعلىالقرتنلألفاظالتارلخي

تبقىالحسيةالدلالةومذهالألفاظدلالةتثكلفيالأولىالمرحلةتكلالحسية

بصلتهاوتحتفظالزمنمعوتتطورتننأالتيالدلالاتمختلفعلىوموئرةحاكمة

الكائناتسائرمثلوتلىلخحياةفللألفا@بها..
ومع

نبدأالالفاظمدلولاتأن

عباد:شكريمحمدبقولكماإلا@نهاالحباة،تطورمعتتطورثموساذجةبسيطة

ا@

قفتأوعظمتمهشارةب@محتفظةالأولالاصلإلىراجعة
(1)ا@

ومن
هنا

وجب

وبيانها.عنهاالكثف

لكلمةتفشرماففي
"

الحسبةالمعنيالرحمنعبدعائنةذكرتالعصر"

وهي@لمعصرومنهعصر@لف،فهوللعصر:
و@لعو@مرمكانه،و@لمعصرة@لعصر،ألة

ومنبها،يعصرونكانواأحجارثلاثة
الحسيةاللغولةالدلالةهذه

"

الدهرسمي

والمعاناةوالتجربةبالضغطالانسانعصوةاستخلاصهمنبملحطعصرا
اا

قالت:ه(:أ@لفلم:ويقرن،تعالى@نستصرفقولهتفسيرفي@يضاوكذلك

@ياتالقرتنفيومنهالباصرةللعينهوالعصرفياللغويالاستعمالأصلإن

وغبرها(77أ@لنحل:هو@ترب،أؤاتبصرممتحإلاألتاعة@مآ@قرمئل:

الأمروكذلكالنظر"ونفاذالتحقيققوةمنبملح!بصرالثاقبدر@كل@قيل

للفظبيانافي
"

التجليوا@الفجر"
"

والغاشية
ا@

محمدسلىهذا@لنهجوعلىوغيرها.

فيعيادضكري
"

والحسبالدينيوم
ا@

كلمةفأصل
"

الحملهوالحسيالوصر"

الماثةواستعملتالئقل،معنىتفيدوهيالثقيل،
الحربوفيالمنيعالجبلفي

والاثامالذنوبتعنيفأصبحتالمعنولةللدلالةتمحضتئمبمحنى@ثفالها،
ا@

5؟؟2صو@لحب،@للي@يومعا@(1)

.2/75يفي،يفير@@عان@،حمن،لرعد@(2)

5للرنفه،@(3) 1 /2-52.

لملأ.صو@لحسب،@لدبنيومعبد،(4)
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للكئفوسيلةالمنهجيةالاداةهذهاعتمادولكن
اللغريةالدلالةأصولعن

أسباب:لعدةوذلكالنقد،منيسلملم

بالاعمادللتومعقابلفهرومتعلىفاحسيايكنمهماالكلمةمعنىبنا.

@لمألوفةالحسية@لكلماتفيحتىالاختلاتوجوديفسرماوهوعلى@لسياق،

كلمةمثلاذلكمن
ا@

ا@:الضحى

المتعارفالمعنىهووهذاسلطانهاوظهورالئ@حمس@ناطوقتهوفالضحى

كلهالنهارموههنابالضحىالمرادأنإلىفمبواالمفسرينبعضولكن
"

اعتمادا

وكذائابتة،عناصرهيحيثمنباللغةالارتباطدونالشخصيفهمهمعلىمنهم

كلمةأيضا
"

سجا@
ا

أونصأووجاءأتجلبمعنىفهيواختلافاتعدثافيهانجد

وسكنواستقراستوى
"

ظلامه..اثتدأوصركدأظلمتعني@ها@ويقال:

يعنيوهذا
يفيبدقة،بهايحيطسورلهالي@معانيهافيالكلمك@ن

@نه

منكلمةأنيسرفيتذعيئنيمكنلا
منئابتمقدارعلىتحتريالكلمات

أصولمنتتكونالكلمةئننتصور@نيصعبإذالحسيالمعنىهوالمعنى

الأولىللأصولإلا@متدا@اتليستالفروعهذهوأنوفروع،
"

بمارالفكرةفهنه

بلمعينة،كيفية@وناحيةفيالكلمةأسرةتلخيصيصعبوربماخاطنة،تكون

كليا"تجددايتجدد@شعمالكلفي@لمعنىأنالاصحكانربما

تصورفيخطأعلىللكلماتالحسيبالاصلالقولينطويرلما.2

الانسانبأننتصور@نناذلثالخارجية،وللاشياءلنفسهمعرفتهونوعالإنسانموقف

إثواكهعنيعبرطورا
ا@

@لخلاق
ا@

رطووالاشياء،علىوأفكلىهعواطفهمنضفيو
ا

منعارلة@اير@وطورابصبغته،الأشياءيصبغ
الثانيالطوروهذاالصبغة،هذه

ص@لمحى،نظردةمصطفى،ناصص،(1)
1 75-1 76.

1ص@لمصلو@لبق،(2) 76.

ك@71.رنفسه،@لص@(3)
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المعنىبهذاشيءوكلالانسانبصبغةيصطبغشيءفكلله،وجودلاافتر@ض

إنساني
محالةلا

@

فيالنظريتطلبالمسألةمذهوتحقيق
عدد

أئرهاالتيالنظريةالقضايامن

@والتوقيفومشكلةوالاستعمال،الوضعقضيةوهيالأصول:وعلماءاللغودون

فيالاصطلاح
ئماللغة،

مثلا-السابقة-فالانتقاثاتوالمجاز؟الحقيقةمشكلة

المشتركوبالوضعللغة،التوقيفيبالاصلالقولإلىالامرواقعفيتستند

والمجاز.الحفيقةبينوبالنماهيللالفاظ،

اللغةعلماءعندوالجدلالنقاشفيهاطالواسعةمتئعبةقضاياوهذه

الدراسةهذهسياقفيفيهاوالخوضطويلة،قرونمدىعلىويخرهموالاصوليين

مقاصدها.عنخروج

نضعلكيولكن
توشلواالذينبأننقول:الحقيقية،حدوث@افيالمشكلة

عنكئيرايبتعدوالمللألفاظالحسيبالاصل
قالهما

منالاشتقاقيينجمهور

@وحسيةالكلمة@ستخد@ماتمختلفبينر@بطمفويثتركوجودمن@للف@يين

الحسي-المعنىهوالمعنىمنالمشتركالمقدار@بدأ@نالاثبيونبقلولممجازرلة.
كائحفاالحسيالمعنىهذار@وابلناصف-تصوركما

ودالاالممئتركالمعنىعن

للأذهانوأقربهاالكلمةاستخد@مات@رضحلكونهنظرابهواستعنوافقط،عليه

وهو@ننقدهناصفعليهبنىالذيالقولوأما
"

استعمالكلفيالمعنى

والتصريفيينالاشتقاقيين،جمهورلقولمخالفبلدقيق،فجركليا"تجدثاتجدد

اللغويالجذرلنقرروااللغةعلماءمنالاشتقاقيينئنذلكاللغة.علماءمن@يضا

منوخلوهمعينبناءإلى@نتالهعدممنعلى@لرغمو@لمعنى،للدلالةحمل

.18ص،المصدر@مه،(1)

مذهعلىبنهالقدبلوتطيقات@،@لسنهجمقولاتتصرلرفيالبعضلالملقد(2)

ديا.براضين@نفسهم@لا@ميرنيكونلاقدنطريةمقو@لتطيقت
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المتصزت@و@لمفىالمعنىعلىالدلالةمنيتجزألاجزههيالتيالحركات

معنيين:علىمحتولةالاشتقاقد@ئرةفتكونفيه،المتصزفةالمعانيجميعفي

بكلهو@لمعنى@لخاصومعنى@لفروع،كلعلىيتوزعالذيالجذرمعنىهومعنى
حدةعلىبة

والتصربفيةالائشقاقة@لمقولاتمنبمجموعةتحققوهو

سنمتقاتهببنالمنشركةوالدلالةدلالة،لهلي@فالجذرالتصريفيينعند@ما

لاالمشتقاتمنمتأتية
العربيةالدراسكبعضتبتهرأيوهوالجذر،من

عامةالجذريوصفإذالحدينة،والاستشراقية
بأنهالمسنشرقنثواساتفي

حسبالجذركانإذاولكنوظيفيفغيرحرفيةرمرزتجرلد@رمجرد
التصورهذا

حدوثقبلالمطلقالمجردالمعنىهذايحمللاوهودلاليا،لهوجودلا

بحدثيقومالذيهوالضاربحينئذ@ننفسرأنلنافكيفوصوغه،الحدث

@لضربلحدثتحميئو@لضرب@لحدث،عليهوقعمنهوالمضروبو@نالضرب

المحم@من
@لحاضر@لزمنفي

لاسيصطدمومعناماالألفاظدلالةتجددعنناصفيطرحهالذيالتصورإن

المختلفةالاشتقاقككفتفاف@وتصريفيين،شقاقيينا:جمهور@للغويينر@يمعبد

الصيغأوالجذرمصدرهاكانمهمادلالتها،منجزءفيبينهافيماتشتركللفظ

للفظالمختلفةالاستخد@ماتبأنالقوليمكنفكيفالاشتقاقية،
أنيمكنمجن

نفسه.للفظالأخرىبالاستخداماتدلاليةصلةأيفتفقدعدو-ل@جافى

بالكلتةالقولهذانقضإلىفبقدالقرتنعلماءبعضأننجدإتابل

كتابهالترمذيالحكيمكتفقدبالذات،القر@نيالنصيخصفيما
"

تحصيل

@لقد@نظر@للرينفيعلى@لن@@لجدرلة@لسغ،*زكةدحماني،لا(
ش@،

لنظرلةمقدمةة

ت.."طا@لاسلا@ي،ار@لرب@بيروش.@مر@بن@برليمتحرير:@لج@،
1ص 18.

1ص@لصلرنفص(2) ،7.

نفه،المصلو(3)
1ص 08.
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القر@ننظائر
ا@

كثرةوجوهعلىتستعملالقر@نفيالالفاظأنيرىمنعلىللرد

حسبمردها-إنماالظاهرفيالمتعددةوالوجوهالمعانيتلك@نذلكقباينة،

وثمانينإحدىإلىوعمدإليه،وتردعنهتنشعبواحدأصلإلىالترمذي-رأي

معتمدانظريته،عليهاليطبققر@نيةكلمة
بالقرتن،المستمئمهداللغويالتحليلمنهج

القرتن،فياستعمالاتهاببيانلرعثموأصلهاالكلمةاشتقاقبتوضيحفيدأ

الأولباصلهاصلتهاووجه

ولكنوجها،عرثمانيةعلىالفرتنفيجاع@قدمئلاالهدىفكلمة

ا@

منالحاصل
فيويقالالميل،هوالهدىئنوذلكفقط،واحدةكلمةالكلمةهذه

"إلتككدنا@تاتعالى:قولهومنهيتمايل،أيمثيةفييتهادىفلانارئيتاللغف

1أ@لأعر@ف: الىبالقلبتميللأنهاهدي@،الهدي@سميتومنهإليك،ملناأي(56

@متدى،لنورهامالهأيلنورهاللههداهذاف@الجوارح،على@يرالقلبلانمهديها،

(35أ@بور:ي@ثآأمنلورلمللتهىيهاتنزيله:أفيقالوقداستمال@ي
(2)ا@

وذكر

نهايتها:فيقالثمعثر،الئمانيةالوجوه
@

وجحماصسرتالتيالأشياءمذه

الذيالنوربذلكاللهإلىالقلبميلهوالهدىلانو@حدة،كلمةإلىشعب@ف@

@ج@أفمنقولهوهووانفسح،فانثرحالصدر،بهأشرق
للآ@وو،@رر@@يه@

1أ@لزص؟ 2 2

وتطور@لدلالة:@لدلالىالأصلفكرةنيا:ثا

إلىالرجوعبضر@رةالقولعلىالمعاصرينالمفسرينمنكثيراعتمدلقد

منيفهمكانما
للخلوصمحاولةفيالرسالة،عصرفينزولهوقتالقرانالفاظ

1ا،طد@ن،رنصرحنيتضيق@د،تحصيل@لحيهم،@يرمدي،(1) 9 .18ص7،0

لفه،@لصدر(2)
.18عى

سفم@المصدر(3)
.24ص
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فكرية@تيار@أومتأخرة،عصورنتجوكفتالقرانإلىدخلتالتيالفهوممن

معينة.ترلخيةظروت@وخاصة

@لحادثةالاصطلاحاتبأنحقاالقوليمكنمدىأيلىف@
في

حسب@لملة-

و)در@كالقرتنفهمفيوأثرتالتفسير،كتبفيتغلغلتقدعده-محمدتعبير

ألفاظه؟دلالات

ثم
فيالنظرجدوىما

فيالتنزيلعهدفيعليهكنتكماالألفاظدلالات

الكرلم؟القر@نفهمفيوالتارلخيةالفكريةللتأثيراتالخضوعدونالحيلولة

الك@نمفإمكانيةمدىماثم
عن

بمعنيوالإحاطةالدلالي،الأصلهذا

عنوتمييزهاوفرزهاوصحابته،فيالرسولزمنفيكفتكماالكلمات

ذلك؟بعدوتطورتطرأتالتيالمعاني

قدهذا@لثرط@نذلكا.
ا@

عننبحثيعنى@نالأمرحقيقةفيولكنهبسيطايبدو

جات@وتطورونميهالإسلامبزوغوقتبي@لتع@ثمؤونكل
@@

@رالعربيللعقلانعكاساولي@لمعناه،خالقالكريمالقر@نإنثم.2

القر@ننزولوقتالكلماتمدلوللنأيالمحدودة،التارلخيةالظروت

جيمريلنيءصالحامفتاحايعدلم

هذاعندمطلقايقفوالمالمفسرينأنعلىيشهدالتفشرتلىلخإنئم.3

حرية،فيللمعنىوتصورهئقافتهيروضمف@ركلكانفقد@لحد،

كانولومناسباير@هماكلهذلكضوءفيالقر@نية@العبلى@منوششخلص

لاعموماومي@لك@لم،انير@لق@@لدلاليعلى@لبحطنضهاتطرح)شكا@كلهاهده@ن(1)

على@لعنفسهاتطرحإتكالاتولكنهارمنهحسضرعيبخصوصتصل

مسنقلفمفصلةثو@صكرتشدعيع@مصا،@تفسيري

ص@ل@فى،نطردةمصطفى،ناصف،(2)
1 83.

لما.3عىنفه،@ل@صدر(3)
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ولماالقر@ن،تفسيراسفاضلملماحدودا@يةحدو"عنديقفونالمفصرون

على@نالمؤلفينمعظمحرصولماالقرتن،وجيبمبدأالكئيرونأخذ

غيرهمآراءآرانهمجنبإلىبعطونا

بضعالمبدأهذانف@وعلبه
ينكر،لاالذيونموهاالقرتنمعانيلتجددحدا

دوننهايةغيرإلىالتأويلاتئوالفروضفينذهب@ننستطيعلاأنناذلك

هيمعلومةقيودفيالتحرك
الألفاظودلالةللكلمات،اللغويالحسيدعىما

الرصالةعصرفي

إلاالدلالةقضايامنذكرماكليكنلم@لقراني:الاستعمال@@تقر@ج.

المنهجعلىأساسايعتمدالذيالقراني،النصفيالدلاليللبحثومقدمةبد@ية

هذاكانسواءللألفاظالقرانيالاستعمالعنللكشفوسيلةالاستقرائي

اءالاشقرعلىالدلاليالدرسهذااعتمادولعلخاصا.شرعيالغويا@رالاستعمال

نهايةفي@لمعنىعنالكثمففيالقر@نيالنصبحدودوعلى@لتقيدجهة،من

هوأخرىجهةمن@لمطاف
الموضوعي،بالتفسيرالصلةوثيقهذا@لدرسيجعلما

الكريم.القر@نهوخاصمجالضمنالكليوالنظرالاستقراءيعتمدالذي

فيودلالاتهاالالفاظمعنيتحديدمنالفيل@بعد
إدىالمفسرينتقلاللغة

عنبحئاالالفاظلهذهالقر@نيالاستعمالة@ثو@
استخدمتالتيالمختلفةالدلالات

المقصودالمعنىيحددنموتنوعت..تعددتأممفردةواحدةكنتهلفيها:

ماايةفي
الكلمةأواللفظموتعبحسب

الكلاممن

نفسه،@لمصدر(1)
1ص 83.

نجاهلفناناعف..يدهكمانضطهحدودلهيكنلم@تنبربأنلبمكى@لفىلا(2)

وتحذثته@لأوللحريةمقئدةتكنلم@لحفر@نلمملالناظمة@نعلوممنماتعلحدد

ليم،محمد@يرشرلف،@؟3ص@لنى،لظرلةممطنى،لاعص،(3)
5يد،لتجد@@جامك@ 28.

.44صلمخنلرة،االأع@ال@بن،لي،(4)

-196-



للفظالاستعماليالمعنىفي@لنظرلنأي
ماقر@ني

الاتية:على@لخطو@تيقوم
أ.

القران.فيورو@هتنغ

متعد@ة.امهيواحدةمعانيهفيالنظرب.

فيهاجاءالتيالآيةمنلموضعهمنلسبمعنىاختيلرج.

إلىللالفاظالخاصالفرتنيالاسنعمالبدراسةالقر@نعلماءيعود@متمام

ثأفقدللتفسير،الأولىالنثأةعصور
القرتنيبالاستعمالعنيخاصعلم

علمهومنهاالدلالةمنعددولاسيماللالفاظ
ا@

منأولكانوالظئر".الرجوه

الهجريالقرنمنالاولالنصففياه@50)البلخيسليمانبنمقاتلفيهكتب

(@597)الجوزيابنمنهمالعصور،عبركثرعلماءذلكفيوتابعهالئاني،

(0532)لترمذيالحكيموا(5478)لد@مغنيوا
(@)

فكرةولكنواخرون.
ا@

الوجوه
"

فقدذلك،منأقدمتكونقدنفسها
طابى@نه@بيبنعليعنروي

فقال:الخوارجإلىأرسلعندما
"

بالقر@نتحاتجهمولافخاصمهمإليهمإذه

بالسنةخاصمهمولكنوجوه،ذوحمالنهف@
"

وتبعهالزركثينقلوقد

وهو:مرفوعاحديثاكتابهصدرفينكرقدمقاتلالنشحاتهاللهوعبدالسيوطي
"

الفقهكلفقيهاالرجليكونلا
كئيرةوجوهاللقرتنيرىحتى

"

.44ص@للرنفه،(1)

كاظمعد@لكربممحمدتحقيقطغو@لظنر،جيهعلمفي@ظرالأعيننزهةله:(2)
الر@

ما\.4وت:ببرضي،

@لز.@ل@كبلألفاظو@لن@نر@لوجيوله:(3)

نظانر@لقر@د.تحصيلوله:(4)

صحد@بن@ن@لجنةمقاحفيفكر@لسيرطي)م@
عكرمةطرلقمنطبقات@ديمنا@لحديثخرج

بخحو@نا@للفد.عبمس@بنعن

يفقهالابلفظموقوفاثاء@بيعنوغيرهسدبن@خرجهيثمنا@لح@@نطيللا(

وقدقولا،س@لدرثا.@بيعنتلرلخهفيعساكر@لى@بن@عز@كماوعزل@لفق@(،كل@لزجل

1مصتهنيشيبة@بيبن@@ضا@خرجه 4 2 تكما@فلمفاتلكتبصدرني@جدهولم.6/
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يرالجوزيابنبعرفهاكماوالنظئروالوجوه
ا@

الواحدةالكلمةتكون@ن

مكانبكلوأريدواحدةوحركةواحدلفظعلىالقر@نمنمواضعفيفكرت

فهذاللمعانياسموالوجوهللالفاظاسمفالنظائرالوجوه،هوالآخرغيرمعنى

العلماءتضعيفنقلالزركثيولكنوالنظلر@الوجوهكتبوضعفيالأصل

القوللهذا
"

فيالجمعلكانكذلككانلولأنه
يذكرونوهمالمثتركة،الألفاظ

نوعاالوجوهفيجعلونكيرة،مواضعفيواحدمعناهالذياللفظالكتبتلدفي

كالأمئاللأخرنوعاوالنظثرلاقسام،
"

هي:الوجرهأنأي
كةالمشترالألفاظ

فيتمتعملالي
المتواطئةكالألفاظوالنظالر:الأمة؟كلفظمعان،عدة

ومع
ما

في
بعضإلا@نالقر@نيالنصعلىأسلسياعتمادمنالمنهجهذا

فكرةعلىسابقةمرحلةفيلاعتمادهوذلكالمنهجهذاجدوىنفىالباحئين

إنإذللفظ،اللغوبةالأصرل
ا@

تضافالتيالجوهريةالدعامةهواللغويالمعنى

نفسه،الكتابداخلمنأخرىعناصرأوأشياءإليها
ويعني

بعبارةهذا

فيببدوالاولالاستعمالهذاأخرى@ن
@نيمكنلابحيثتحكماحالانهأشد

القاسيةحدودهعنخاضأوتاليمعئىكليخرج
ا@

مايخفىولا
جذ@ر@لكلماتلفكرةفيهمبالىتصورمنمذا@لتعليقفي

ةبضرصرالتسلبممعحتى@لنصفهمعلىها@لسلبياللغوية،الدلالاتوأصرل

(1)

2)

(3)

1مان،@لدين،ر@بدركي،لز@ 93 /1.

1@لرهان،لدر@لدي@،@لزرقي، 9 3 علىيطلقمنطقي@صطلاحاطئ..1/
"

@للنأ

الانانعلى@لراقعالحيو@نكلفظيختلف،لامنها@لممهرئممسميمبعلىد@لد@ط

الأنهلويخرمماشزو@ل@
"

عد@لرحسنبنيوسف@لدينمحي@لرزي،@بت@ن@:

لي،نجدبو@لقامرةاليد@للي@،محمدبنمحمردتحقيئ:الاصطلاح،لقر@نينالايضاح
1ا،ط 9 ص9،5

11ه 06.

1صالممنى،@ظريةصطعى،ناصص، 84.
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@ت@مفر@مفىعلىالحكمفينهائيامعياراو@كلتماثهالقر@نيالاستعمالفي@لنظر

لملوالقر@نفيالاستعماليةالمعنياستقراءبضرصرةالقولفاثدةماإذ

ماكلاللغوي،@لمعنىعنتمز@وفائدة@رنفعلها@يىيكن
مذينالامر@نفي

لنفهرتنوعمهماللفظ@لقر@نحالاستحمالبمعنى@ن@انمتر@@لدر@مةمنالمستويين

لها.النهائيالمعنىوليرالكلمةجي@ريشكلالذياللغوي@لممئشركعنيخرج

فيوالاسلرية@لدلالية@@الاطرا@ضبطمنالمفسرالاستقر@ئي@لمنهجيمكن

بوففكماأساليه،فهمعلىوشاعدهالقرتنروحمنبقربهبما@لقر@ني،@بص

يشتغلالذيالموضوععليهايدصراليالمفاتيعالكلماتعلىالموضوعي@لمفسر

بينها.توجدقد@لتي@لدلاليةو@لفروقبتفسيره،

فسنجد@ل@طئ،بنتلوشهكما@نفي)الإنسان(موضوعملاف@نا@خننا

بين@لدلاليةتحديد@لفروقفياساسيةوسيلة@الاسقر@@تمدتل@ها@
الأساسبة@لكلات

@نمنعلى@لرغمالإنسان؟الإن@،@لنلم@،@لئر،وهي:بحئهاعليهاجمم@لتي

بينكيراتفرقلابية@لمعاجم
الألفا@.هذهدلالة

@رودمواضعفاسنقراء
ا@

هيفبهالبنرلةبأنيؤذنكله،القرتنفيبثر"

ادمبنوبلتقيوفيهاالأسواق،فيوتمنيالطعامتأكلالتيالماديةالآدميةهذه

المشابهةأتمهيالتيالمماثلةوجهعلىجميعا

@رالناسألفاظالقر@نيستعملالثرلةلا@مية@لماديالمفهومبهذاولي@

@سو@عنيميزه@لدلالةفيخاصاملحظامنهالفظلكل@نبلالانسان،الانى@و

منالنوعهذاأوالآلحميةالسلالةلهذهالجنساسمعلىيدلالناسنلفظ

@لانحيلىو@ضحخصوصاالأ@بي@لى@لمنعناصفشجه@ن@ل@يضات(1)

لاصاالاطى-شترلاسيماالأدبين-كلاميحئلجحلهنحوعلى@لأويلي،@لف@لجهة

يحنمله.

.12-11صالانساد،فيمقال@لئاطح،بخت(2)
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لمنلغيوفيشمآبلشعو،وجحلنبئو@فئئبهرقنضلقنبئلمقاابخمىيهايتهاالكائناتأ

.(13:@الحجر@أنجير!عيئمنهكتبهغبلل@هعدأ@رمكر

لماثةاللغويالاصلمنمشتركملحظبينهمافيجمعوالإنسانالان@أما

ا@

سأن

"

البيانفياللفظينمنكليختصثمالتوحثى،نقيضدلالتهإعلىفي

علىدوماالان@لفظيأتيإذالمشترك.الملحظذلكمتحيز@راءبملحظالقرتني

عدممنتعنيبماهناالانسيةوملحظيتخلف.ولايطردالجن،معالتقابلوجه

الخفاءعلىأصلادلالتهافيبالجنمقابلتهامنصراحةالمفهومهوالتوح@ش،

التوخ@.ترينهوالذي

كما@نهالإنى،فصيلةإلىمنتمياكحنهمجرد@نسانيتهمناطفلي@الإنسان،@ما

إلىارتقا:فيهالإنسانيةانمادالاسواق؟فيويصنيالطعاميثلبنرمجردبى

هذاووالعلم،والأمانةالتكليفتبعتواحتمالالارضفيللخلافةتؤهلهالتي@لدرجة

القرانفيالانسانلفظفيهاجاءموضعاوستونخمسةعليهيدلماهرالمعنى

تساعدهالموضوعيالمفسريكتسبهاالتيالدلاليةالمعرفةهذهأنولاشك

لاهذاكانند@موضوعه،حولهايدورالتيالأساسيةالمفاهيمضبطفيكثيرا

هذا@نالبعضلاحظفقدالمسألة،فيالفصلالقولهوإليهما@ميتوصلأنيحني

لااليالسلبية،الظواهرمنبعددالتطبيقحيثمنيقترنقدالاستقرائيالمنهج

بها:وعيعلىالمفسريكونأنبد

@لدلالة:نضيقظاهرةأ.
الدلاليالتنوعيتحولالمناسباتمنكثيرفي

من@نطلاقاتلك،أوالايةلهذهالسلفمنحهالذيالمعنويوالثراءالواحدةللفظة

اختلافمختلفةوبيانية،وذوقيةنفسيةملاحظ
تنوع

ابنتعبيرحدعلىتضادلا

اعشاتإلىالمفسرعنديتحولفلككلتمية
التفاسيرمجموعفتردالتأوللفي

القرانمابيانفيالنظر)@متداعاتمنإنهاعنهايقالواحدةدلالةإلىالركونوشم

.19-13صر@لسابق،@لصد(1)



نصبالتيالبلىاتمنغيرهاأوالفر@نمأفيالماثةاستفراء)نتغنتلجمنأو

الاتجاهنفسفي

حواليالاطئبنتتوردأ1أ@بلىعك:غرفاأوآلنزعتتعالى:أقولهففي
بالقاعدةإيمانهالكنالنلىعاتلفظتفسيرفيأقو@لئمانية

ا@

المطرثة
ا@

أسلوبفي

علىالاحتجبمإلىمنهاللانتقالماديةوكائناتحسيةأمورإلىلفتهوفيالقرآن

مختلفترذعليها@نفرضهذا@مانها@@ن@لباهرة،بالحجةوالز@مهمالممئمركين

بالازت@لمقصودعلى@نالثاطئنجتوتزكدتنوع.@ختلاتتختلف@لتفلير@لتي

نفسهالملحظوهوفيه،وتغرقعدوهافيتنزعفهيالجل،هي
الذيالسبحفي

النهاية..إلىتسبقالنزعوبهذاقوتهالسابحيجمع
"

التيالتفليرأحدوهو

الدلالةلمنافذتضييقالمسلكهذاففيوالرازي،الزمخشري@حرمما
علىوحجر

وسيافأدلالةالمعتبرةالعدبدةومعانبهالقرانلألفاظوحصرالاجتهاد

البعضعندالاستقرائيالمنهجيصبحكايف@الاستقر@بدأتحولب.

افكثيروأسرارهمرايه،عنالكشفإلىيتجلىزهلاالإحصاء،منصورداشمكلا

يكلفئنثونعليهالاقتصاربالامكانكانعليهمتعلىفلمعنىتكيدايكونما

دحدوعندالاستقراءيتوقفماوكثيراوالإحصاءالتتغجهدنفسهالدارس

@للمفرد@@بر@ز@لجذر@للغويالإحصاه

نوقفففدأدبيا،نعليلافلكتعليلوفي

صب

@

والحسابالديئ
ا@

ألفاظعندطويلا
@ا

الواقعة
@

الحاقةو"
"

الغاشيةو"
"

محمد،(1)
دي@نيللخطبيرو@ت@@لتحليلشامجعروي،

@
@لمنغالحديثلر

الاناقي،و@لعلوماب@لا@كية@لرلافى@لليا،@للو@ست@بلومرصالةنمودجا،الأثعي

1 9 9،42 8 6 /1.

1سير@لبيني،لن@@عات@،لرحمن،عد@(2) 2 5 11.

محمد،(3)
2و@لخير،@لتحليلفامجعر@ي، 1ص@لمعنى،نظرلةمصطفى،ناص@،1؟/87 86.

2نفه،@لمصدرلأ( 9 2 /1.
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فيسوييعودلكنهذلك،وغيرالدلالةوتطورالحسيالجذربقيمةكثيراواشاد

بين
خاصمجالفيخاصةبدلالةمنهاواحدتمييزيعللفلاجميعاالاسماءهذه

للوجدان)نلىنهاإلىبالإشلىةمكتفيا

النصيةالدلاسةسادسا:

النصي،على@لتركبسابقا@لدرسمنمستوىيشكلسبقمابأن@لقوليمكن

مفر@ة@وجزنيةكلوفهمالجزليةالدلاليةعناصرهإلىالنصتحيلغابتهمسنؤى

لامرحلةوهذهفيه.
ماجهةمنإلاأساسية،بدرجةالموضوعيالتفسيرتعني

لهخدمةأوللفهم،ضبطمنالكليللمعنىتقدمهأنيمكن
ما.جهةمن

منالموضوعي،@لمفسرمهمةبلىاتربتعد@لنصي@لدرسمرحلةنانلهذا

المف@رة،@لقضيةشاولالتيالاياتفيكليمقرننظو@لنص@أ)الدرسهوحيث

النظريةأوالكليةالرؤيةالمفسرعليهاسيقيمالذيالاسلسيالمصدرباعتبارها

العامة.

سبن@ا@لسياق ا:@لسباق

لازمالسياقفيالنظر@ن@لفقهأصولعلماءقبلهمومنعلماء@لقر@نقررلقد

عدفجو@نبمنالقر@نيالخطابمنالمر@د@لمن@لفهم
"

مرشدة@لسياقفدلالة

وتقييدالعاموتخصيصالمراد،غيراحتمالبعدموالقطعالمجمل،تبيينإلى

المتكلممرادعلىالدالةالقرالنأعظممنوهوالدلالة،وتنوعالمطلق،
"

يقولكماأهمله-ومن
"

غلطفقد
مناظرتهفيوغالطنظيرهفي

ا@

4أ@لدخان:اتعريز@ت@ريم،لتلمتلفذقتعالى:أقولهفيفبالنظر نجدأ9

2نفسه،المصلو(1) 9 3 /1.

لدبلو@كي،رلز@(2)
ين،

.2/335مان،لر@



الحقيرالذليلعلى@نهيدلسياقه

فلا
يصح

"

فيإلابعضدونالكلامأجزاءبعضعلىالنظرفيالاتتصار

لايقتضيهوماالعربياللسانبحسبالظاهرفهمفيالنظروهوواحدموطن

المتكلممقصودبحسب
اا

عزاللهمرادعنبالكفالمطالبالمفسرنف@الاد

بحسبكلامهمنوجل
فيبالنظرملزمطاقته

ا@

بحسبواخره،الكلامنول

دوناخرهافيولاآخرها،ثونأولهاإلىينظرلافيها،الحالاقتضاهوماالقضية

قضيةلانهابالبعض،متعلقفبعضهاجملعلىاشتملتدانلقضيةفدن@ولها،

على@وله،الكلاماخررذعنللمتفهممحيصفلاواحد،سيءفينولةواحدة

فزقنف@المكلف،فهمفيالارعمقصوديحصلذ@كداذاخره،علىو@وله

مرادهإلىبهبتوصلفلاأجزائهفيالنظر
1 1

يستى@نيمكنماهووالثاطبيالزركثيعنهتحدثالذيهذا
ا"

السياق

الجزئي
"

@ردتالتيالخاضةالسورةمنالآيةفيهاجاعتالتيالقضيةنيمتمئلا

القرانيللسياقلكنفيها.
"

فيتكمنخاصةطبيعة
فييقتصرلاأنه

المقاليشقه

كماالقر@ني،النصليثممليمتدبلفحسبالسورة@رالواحدةالايةحدودعلى

فييقصرلا
جو@نبليشمليمتدبلوملابساته،النزولأسبابعلىالحاليشقه

@ومكايخة@وزمانيةبحدودمحدودغيرنصاكونهحتمهاويفرضهاكثيرة،أخرى

معيةلرية
"

ماكلاعتبلىعلىيقومللقر@نالكليالسياقهذا
المصحفدفتيبين

5نفسه،@لمصدر(1) / ك@.2

5@لمو@فقك،)سحاق،@بر@ل@طي،(2) / ك@.3

5@لسابق،(3) / ك@.3

ثكرر@و،في،فيالأسل@ي@ينويععن@ان،عد@لنعليحسي@،لا(

2لعلوم،ر@ا@هرتلقا@ 0 .12ص0،0
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حميد..حكيملدنمنفصلقولهيواحدةكلمةتمثلكلية،ساقيةوحدة

مناهجر@سعلىبالقرانالقر@نتفسيرجعلإلىالمفسريناتجاهيؤكدهماوهذا

نظام@ذ@سياقيةوحدةباعتبارهالقرانإلىفالنظرالتائج،دقةحيثمنالتفسير

السورليشملوالسورة،والآيةالجملةمستوتتجاصزيتطلبمحكملغوي

الختامالبدءإلىمنجميعا

هذاوهوالموضوعي،المفسرعلىنفسهيفرضعميقإشكالهنايثور

الصلةالمفسرسيحكمكيفإذللاية؟الكليوالسياقالجزليالسياقبينالترثد

بظاهرهيدلالذيالموضوعيالتفسيرفيسيتكاملانوكيفالسياقينهذينبين

خاصا@وسياقينللايةلنقلنا)ذاأخرى:بعبارة)2(؟الكليبالسياقالعنايةعلى

القر@نيةالاياتمنمحلهاموكلياوسياقاسورتها،منمحلهافيسياقهاهرجزئيا

@لمفسر@لتحليليوكانحولها،تد@ر@لتيالفكرة@رالقضيةفيمعهاتثترك@لتى

الحالبطبيعةملزماو@لمفسر@لموضوعيطبعا،للاية@لجزئي@لسياقفيبالنظرملزما

تتثمكلوكيف@لمهقين؟بينبالجمع@لمفسريقومفكيف@لكلي،السياقفيبالنظر

السياقين؟ببنالعلاقةصور

منبعضحدلهكماالتأويلقنونإلىبالرجوعالإشكالمذايزول

هذينبينالجمعكيفيةبجلا.فيهتتضحإذمئلا-،كالبغويالقد@مى-المفسرين

وغيرهموالكواضىوالبغرىاليسابورىحبيبعنالزركئينقلفقدالسياقين،
@ن

ا@

فيرالايةتحتملهبعدهاوماقبلهالمامو@غقمعنىإلىالايةصرفالنأويل

الاستنباططريقمنو@لشةللكتابمخالف
"

الياق:منبنوعينفهمهمحكولملهذاوفقاالمفسربن

ا.ص@نفسم@المصلو(1)

دلث@نيرى@لبحضربصابل(2)
الجزني.@لسيتىحسبعلىيئ

2/2هان،لبر@لليى،ر@بدفي،رلز@(3) 8
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لما)موافققولهموهوسورتها،في@لقرلبالآبةسباقوهوجزني:سياقأ.

بعدها(.وماتبلها

)غيرقولهموهووالسنة،الكردمللقر@نالعامالاقهوكلي:سياقب.

والسنة(.للكتابمخالف

ألفاظتحتملهبماومنضبطالصحيحفهمهمامتوقفجميعاالسياقانومذ@ن

القرتنيةالدلالةعلىسوةكليا@وكانجزنياللسياقفلبسمعافي،مننفسهاالاية

تحتملهأنالمفردةللآيةيمكنماخارج
يصبحالكليالسياقأنأيالمعاني.من

الاحتمالاتبحدودمنضبطالسياقينوكلاالجزئي،الشاقمنللمفهومضابطا

المفردة.لحيةالدلالية

الاياتتبين@لعلاقةوجوهب.

العامة(الاحكام)@والقر@نيةالنظريةبناءفيالموضوعيالمفسريعت@د

القرتنيةالاياتبينالممكنةالمعنويةالعلاقاتفيالنظرعلىمابقضيةالمتعلقة

والدرسا،@لمفرد@الدلاليالدرسمامهي@بعدوفلكواستقراؤها،حصرهاتم@لتي

فيالايةثواسةإلىالمفسريصلمناسورها.منسياقهافيللآياتالتركيبي

ضمنتندرجالنيالايكمنمنيلاتهامعلخيةأيالقرتني،للنصالكليالسباق

مئترك.معنوينسق

أوواحدحكممدارهاالتيالآياتبينالممكنةالمفويةالعلاقةتتخذ

فهمهالمنهجوالتأصيلببياناالاصولعلماءاعتنىمتعدثة،صوراواحدةقضية

إجمالأووخصوص،عمومعلاقةالعلاقةهذهتكونفقدمعها،والتعامل

وهيومنسوخ.ناسخ@ووحله،إشكاللووتقييد،إطلاقلووتببين،
علاقات

شاملة
تشملبلالاحكام،بآياتيظنقدكماتختصولاالقر@ن@ياتجميع

الآياتمنأنالبدهيومنوقضاباما.مواضيعهااختلاتعلىالقر@نآيجميع

الايات،هذهحولهاتد@رالتيالعامةالقضيةلجو@نبومكملامتممايعاما@يضا
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كلتجيبكبرىقضيةجزئياتكونهاجهةمنالاببعضهاتتصللاأنهاأي

عنمنهاواحدة
منمسألة

جو@نبه.منجنبأومسالله

فيبالنظرمعنيالموضوعيوالمفر
فيومحالمذكرنا،التيالعلاقاتهذه

فيها،والنظرفهمهاتحكمقواعدمنالأصوليونذكرهماعلىلاثواكهافهمها

فيالموضوعيللتفسيرولي@
الخروجفضيلةإلاخصوصية،جهةالأنهذا

علىالقر@نآياتعمومإلىالأحكاملاياتالضيقةالدائرةمنالقواعدبهذه

مواضيعها.اختلاف

توضيحمزيدتحتبملربمامهمةمسألةتبقى
ألا

المفسريوظفكيفوهي

تساعدهكيفأخرى:بعبارةعمله؟فيتحققوكيفالقواعدهذهالموضوعي

القرتني؟للموضوعالجامعةالنظرةبناءعلى

المسألةهذهلإدر@كوسيلةخيرهوالمسألةلهذهالتطبيقيالمثيللعل

العلاقاتهذهبعرضوذلكالمختلفة،جو@نباوفهم
ا@

يقولكماالبيانية

هومحددقر@نيلموضوعتفسيرضمنإجمالاالأصوليون-

"

التوبة
@

الكريم.القرانفيموضع(87)فيوممنتفاتهاالتوبةمادةصردت@لنوبف
شروطها،حكمها،مفهومها،بالولة،@لمتعلقة@لمسانلمختلف@لمو@ضعهذهتنلىلت

الانيعنيناوماذلك،وغيرالتئبين،غيرمنوأضدادهمللتئبيننماذجمحلها،

التيوالصورللقرتنالكليالسياقضمنالقرتنيةالاياتارتباطلوجوهالتمنبلهو
العلافة..هذهأخذنها

5،46ك@،أ@بفرفارخيم!ءل@ابهو:تعالحفالثه 11،"4@تملفمم@21؟ا0 18).

الهإلا@موفهلآإطؤ@ن@أأتمقاىشديدآلؤشوقابلئلنفبغافىوهوإ

.(3أك@ر:المصي،

تحلو%أماوتلمألشتكعنرئغفحاصم@عقالؤتيقبلالن@ص@ووهوأ

1أ@لنررى؟ 25.
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لعلكز@تصؤعنوتلثهجمحاونويوألمدئل@فقال:إبالتوبةعباءأمرلذلك

.(31ورةدأ@تفلحيف!

لقومهيث@رواللهرسولقالهمافهوأقو@مهميبلغونهاللهأنبياءكانماوهذا

ف@فيريزتنستى@للم@ضنغاحسناإبصتغكغإفهتول@أتمرفيئستغفررأو@نإ

.13أهوت@ركيرأعنليعلئكرند@ضافملفأرونفلانضل

قالهوما
لمنمقريرسلأإترنز@ؤبوارتجكنملمتغفر(ربقزسلقومتإهود

د%51.أهونجريب،ت@ثؤأولاتزتكنملمكقؤةنذر)كاربردئحتمعليم

@حيرريئلمنفزنوبواإثنمرتج@غراشتقؤطلقومتإشعيبقالهوما

.(90هود:أوصد،

صيغفيكلهاالسابقةالاياتجاع@لقد
جميعتستغرقعامةومطلقة،عامة

وهيالمذنبيق،وأصناتالذنوب@فحل
التوبة.لهذهشروطاوقيودفلامطلقة

سنلحظالتوبةموضوعتنلىلتاليالاخرىالاياتإلىالنظرمعولكننا

عددا
وقبولها.تحففهاوشروطكيفينها،للتولة،والمبيناتو@لمقيد@ت@لمخصصاتمن

توبةكونهاموللتوبةالقر@نفيالمفسريجدهقيدفأول
"

يقولنصوحا"

تيدنهذا@رل(8)@لتحرلم:نصهحا،لؤلةثتهلمدتولوأام@آ@ذب.@حأجهاتعالى:

هيالاصوليينبينعليهاالمتفقالأصرليةوالقاعدةالوبة،لفظإطلاقمنيحد

@نه
مع

التوبةتصبحوعليهالمقيد،علىيحملالمطلقنف@والسببالحكم@قفاق

بصفةمقدةجاعتحيثماالمطلوبة
ا"

الوجوبوهوالحكمباعتبار@تحادالنصوح

يكن.أياالذتوهوبهاالمرتطوالسبللتوبة،الفوري

ما@لتوبةولكن
"

@لنصوح
@

@والثيء،بعضغامضااللفظهذايبدوقد

بةالتومضمونلرحوموضحبينإلىيحتاج@نهأيالاصوليين،باصطلاحمجملا

المجمل:هذاوتفصللتحددالاخرىالتوبة@ياتتأتيوهنابها.و@لمرادالنصوح
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شئا،ولايظلمونئننةصنهلحانأؤلبهديتخلونرعلو@منتابلامن"

.(82أع@ه:"@تدئئمصظحاؤامن،جملتاليفنلمقازدلى

سيانهنملنه"لجملىعكملاصخلحافأؤثفرعصلوبهفتيمنإلاأ

.17"الؤتاد.1زحيا،ئلبفوروصحسنمز

كا@لصص:76(.افصقلحينصنيكئثنفص@عصخل@وعلويمىتدمنفامماإ

لافالتوبة
لها،ومؤكدصدتهاعلىد@ليتلوهاصالحعملدونإننتتم

لاكما
التوبفقبلاقترفالذيالرالأذى@وأوالظلمرفعدونتتم

غفروئلئهلمنعليهيتعبفنرلللهوثصلحم@أبقدظقمىتا-فنإ

.(39ائدة:أ@ل@رجم،

غغورلاصحلح؟ئ@بقدءمنثزيموءدامجفلةمنكخعصلمن@ت@@

.(54لأنعم:اأئحيرأ

"أدجيربألظوثناعكنهتمأتوبفأؤكثوبينياوثضلوأتابوأألذينإلاأ

1أ@لبقرة: 1 6

ن@8(.زحيزكلاعمر@نغنحردثهفلى@وصلواتلكلغدم@تابواالذين1،

الموت،ئلىتعلىكانماالتودةقبولفيالأزمانعموممنخصصلهذا

الصالحبالعملتوبتهصدقإنباتفرصةيفقدالمحتضرلانالاخضار،ساعةأي

اقترفه:الذيالظلمرفع@و

يرقرمنيبوتتكل*مجئلىثزآل@يقسلضللذب@ل@وطأتؤممةبتاأ

ل@ذبأقؤبةرليستححيما*عليصااللهكلتعتيهغلل@هيشفاؤث@ك

أثذيئولاالنتممتلمققالماتمؤتلصمممصضرلمؤا+@آلشئاتتغصلض

.(18-17الشاء:1أليصا،عذ@بالهخأغتذن@أؤلسكقاة@وهئميصلوت
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العمومعلاقاتضمنببعضبعضهاالتوبة@يتترتجطالنحوهذاعلى

القواعدهذهمراعاةنف@لهذاوالتقييد..والإطلاقوالتبيبنوالاجمالوالخصرص

ومنهجه.المرضوعيالتفسيربناءفيأساسيسرط

@
لفللإدات:ب@

جي@رلةالفاصر@ئرمن@لنظرلاتمنفظريةما@ولقضيةالمنطقييعد@لبناء

@لتفشر@لموضرعيمتطلبكأحدنف@لهذاوصدقيتها؟@لنظرلةمذهتماسكفيو@ممية

وفقبعضهاإلىوضئهاالقضيةوأطر@فالموضوععناصرتنظيمهيالأساسية

يمغمعقولنطقينظام
تراعىلمإفاتفقدهماقدو@تساقاتماسكاالقضيةهذه

للموضوع.المنطقيةالنيةهذه

دراز@ما@سماهوهذا
ا

@ل@المنطقيالنظام
الموخكي@لتفشرصورةيمئمكلي

الرطهذاهمالفدن@الاالموضوعي،المنهجويتلبمىبهايخرجأنينبغيالتي

التيالقديمةالقرانيةالدراساتجمغعلىنحكمأنعلينايفرضالضرصري

المواصفك.كاملموضوعيتفسيربأنهامابمسألةالمتصلةالقر@نتياتجمعت

الابكلهذهالجامعةالمنطقبةالوحدةففدتقدالدراسكهذهجلبنإذ

منهجياتصنيفاالمصنفةأوبينها،فيماوالرابطةالمختلىة
ا@

التعليمتاعدةتقتصيما
"

درازتعبيرحسب

فماالموضوعيالتفسيرفيلازماالأمرهذاكانإذا
التنطيمهذاطريقةهي

لهوهل
من

عنالجواببنمحددة؟قاعدة
@السؤ@هذا

فلكبالنفي،بالطبعهي

لامايحتملمجردقالبأومجرد@مرالمنطقيالنظام@رالمنطقيةالبنيةلن
حصر

له
نحددالتيهيالمفسرالموضوعطبيعةنف@وعليهوالتطبيقات،الصورمن

ويظهر.الموضوعهذافيهيخرجأنيمكنالذيالمنظموالبناءالمنطقيالشكل

.7صالأحق،ثشورالله،عدمح@ددر@ز،(1)
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القرتنعلىالمفسريطرحهاالتيالأسئلةهناالموضوعبطبيعةوالمقصود

الاسئلةهذهما،فضبةحولالكريم
التفسيريوالفهمالرؤيةز@ربةتحددالتيهي

به.تخرجأنيمكنالذيالمنطقيالنظاممعهايخددوبالتاليالايات..لهذه

الممكن،المنطقيالنظامطبيعةيحددالذيهوفقطالموضوعفلي@وعليه

فقدالموضوعي،للمفسرالخاصةوالرفىلةبل
علىموضوعيانمفسر@نيجتمع

موضوعتفسير
ما

الآخر،عنمختلفوبناءبتنظيممنهماكليخرجئمالقر@نمن

فينفسهالقرتنطبيعةإلىفقطراجعانلكولي@
بل@لتفسير،منوجوهااحتاله

النصيديبين@ثلىماالتيوالاشلةمفسر،كلمنها@فطلقالتي@لز@ويةوفي

ا

مابقدرذهنهفيواضحاتفسيرهوموضوعالمفسرمطلوبيكونما

متماسكمنطقيإطلىفيالفر@نيالموضوعيقدم@نيستطيع
يتفاوتوبهذاومقنع،

لموضوعيون.المفسرونا

الموضوعيالتفسيرفيومحلهالو@قعسادسا:

اعتبلىأنالأولىنثأتهمنذالموضوعيالتفسيرمصنفاتفيالناظريلحظ

بينالأسمسيالممزكانمنهجياأساساالتفسيرليالواسع-بمعناهالواقع-

النصإطارخارجهولمابالايلقيلااتجاهالموضوعي:التفسيرفياتجاهين

@إنماعموما،الانسانيالواقعأوالمسلمينواقعفيالنظريثترطولاالؤ@ني،

القر@ن.فيبالنظريكتفي

لااخرواتجاه
معالقر@نفيهييحملمإنالموضوعيللتفسيرمعئىيرى

فحسب،والنصوصالالفاظإطارفيالمفسريد@رأنينبغيفلاوالحياة،الواقع

القرتنيةالنظريةبلوغإلىالسبيلباعتبارهاالثريةالتجربةبتيلريرتطأنعليهبل
الحباة.مواضيعمنموضوعأيلان
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كللدىالموضوعيالتفميرمنهجعلىمذاالنظرةاختلافانعكمىولقد

فيالبحثومتطلباتخطواتمنكثرفيويظهرفربق،
التفسيرمنالنوعهذا

مستفسرينوالتديقللتمحيصالقضيةهذهنخضعبد@نلاوهناسابقا.لاحظناكما

وعناقفسير@لموضوعي؟فيالمعتبربالواقعالمقصودعن
واعتبلرهاعتمادهمستد

المميرحدودفيإلهوالنظربهالاخذكيمةعنثمالموضوعي؟التفسيرفي

عي؟ضولموا

اندالتفسير@قداء،فيضرصريكعنصرالواقعإلىالخوليأمينيلتفتلم

القر@نيةالأبحاثجملةفيللقر@نوالاجتماعيالنفسيالجفبعلىكدقدكان

هذاإلى@ننظرابها؟قام@لتي
المفردةالسبيلوهوللقر@نالخاصالمجالهو

نهجعلىصلروامنمعظملدىالأمروكذلكالإسلاميةالرسالةأهد@فلتحقيق

ينظرونلاإطر@لنصفيمحصوردنظلوا@همف@الموضوعي،التفسيرفي@لخولي

نفسهالضواقعإلاالواقعفي
الألفاظ.دلالةأوالنصفهمفيأثرلهيكونحين

لمنهجونأصيلاالرؤبةفيتحولانشهدتحديداالصدرالشهيدمعولكتا

الثريةوالتجربةالواقعإلىالنظرفييرىمنهجالموضوعي،التفسيرفيخاص

بالنظريةللخروججوهرياوعنصراالموضوعي،التفسيرعلىسابقاأساسياسرطا

بسنواتقبلهالطرلقةهذهنجدكناند@وتستبدل@،الواقعهذاتغيرالتيالقر@نية

عددلدىتطبيقاطويلة
المصنفين.من

اتالمحاضرإلىنعودحين@لتفسير@لموضوعي:في@لو@غباقر@لصدر@رؤبة

فيالموضوعيالتفسيرمنهجتيمةنجد@نالصدرللسيدالقر@نية
المحاولةمذه

الرابطةوهذهالحياة.وحركةالقرانبينوثيقةوترابطتفاعلصلةإيجادفيتكمن

لكتفيهاالقتومتةبلندية،لشتكما@فهامتكافة،@والطريخنمتساويةلشت

بمنروطيرنبطتئلهاولكنللقرتنفالقبرميةالأخيرة،والكلمةالمرجعيةولهالله،

.7صسل،لر@ثةلقا@@مين،لي،لخو@(1)
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يضمقرانيفكربلورةعلىالمفسريتوفرأنالفكريةشروطهاومنومقدمات،

وهموم.ومساللقضايامنالإنسانيةالحياةيكتصماإزاء@ورؤ@اللهكب

وكذلكالممل،التكر@رطبعفييقع@نمنالتفسيرينقذالموضوعيفالفهج

الباقيةكلماتهوعلىتنفد،لاالتيالقرانخزائنعلىالمسلمالانسانعينيفتح

ماأبدا
كتابحوليحومالذيالتجزيئيالمنهجبعكسوذلكوالنهار.الليلبقي

الله
فيفالمسألةاللفظية،للمدلولاتالمحدودةالطاقاتوبمراللغةخلالمن

ليستاللغويالتفسيرطاقاتنف@لفظ،تفسيرمسألةلشتالموضوعياقفسير

اللغةلأنينفداللغويالتفسيربينماينفدلاعطاءالكرلمالقر@نقناهية..لاطاقات

يحبسالتجزليالتفسيرفيوالمفسرمحدودةطاقدلها
مغلقةحركةفينفسه

محدلةحركةفيلانهقصرت-أمطالتفترةبعدويتضاعطعطاؤهيخبرحيث-

النصإلىالنصمن
ا@

القر@نإلىوينتهيالقر@نمنيبدأالتجزيئيالتفسير
ا@

محدو@يةوتتجاصزاللغةأطواقتغادرالقرانمعرحلةالموضوعيوالمنهج

يبلغأنإلىنهاية،دونالممتدةالحياةوتجاربالمعنىآفاقفيلتتحركالألفاظ

فيالأيخرشرطهالإنسان
عملهيبدألاالموضوعيالمفسرإنالحياة.هذه

من

ويستوعبالحياةواقعمنبلالنص
ذلكحولالانسفيالفكرتجاربأثارتهما

حلول.منالإنسنيالفكرتدمهوماثاكلمنالمرضرع

الحياةمعالقرتنيلتحمالواقع،معالقر@نيلتحمالممارسةهذهئلوفي

تدرتهحينئذللقرآنتبقىوبهذاالقرتن،إلىوبنتهيالوافعمنيدأالتفشرلأن

الإبدلعلىوقدرتهلمح@ئما،المستجدالعطاءعلىقدرتهد@نما،القيوميةعلى

منوالاعتر@ضالنقدعنبمنأىتكنلمالنظرةهذهولكن
جهالتعدة

.28صعي،ضولر@@محمد،و،لصدلفر@(1)

.30ص@مه،(2)

2كه@لمصلونفسه،(3)
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لهوتقييداللقر@نحصراالصدرباقريطرحهفيماين@ولا:
جوانبفي

فقط،محدلمح@
@رتصحيحيةأحكامإطلاق@والبئريةتجاربفيتحكيمهومي

إذذلكمنأوسعالموضوعيالتفسيروظيفةإنالتجلىب.تلكعلىتخطيئية

لاالناسحياةعلىمهيماالكريمالقرانيكونئنينبغي
اعوجاجهمتقويمفي

فيالقر@نوجهةإئباتفيكذلكبلفحمب،انحرافهموتصحيح
الموضوعهذا

لوجهةمخالفاالنلىواقعيكون@نبالضر@رةولي@بهاويتمثلالواقعليطابقها

الارضعمارةإلىمنفذاالموضوعهذايكونفقدالموضوع،ذلكفيالقرتن

بمهامللفيامالأرض،فيالسيربضرورةالقرتنلمطلبوتحقيقاسبلهاوتذليل

الحضاريالثهودوتحقيقالخلافة

الموضوعيالمسبربانطلاقالفولبنالشمولبة:النظرةإلىافتقارهئانيا:

يصلمابكلالمفسريتزودحيثالئرية،التجربةبحصيلةالخوجيالواقعمن

القر@نإلىيعودثممضامينهاومنأفكرهاومنالتجربةهذهحصيلةمنيدهإلى

حسبواحد-@تجاهفيونظرةنظر،قصورفيهالواقعذلكفيويستنطقهليحكمه

القر@نمنتنطلق@فماالموضوعيةالتفسيريةالعمليةلنيرىالذيالدغامين-رأي

تتضافر@نمتكاملتانشاملتانانطلاقتانفهماالقرتن،إلىالواقعومنالواقعإلى

ميد@ن:كلفيالقرتنيةوالمواقفالحقائقلابراز

التأملي،التحليليالمجهرتحت@لقر@نيةالآيةوضعتعنيالاولى:الانطلاقة

السبلكلولتحقيقالبناءبعمليةللقيامالواقعإلىمتجهةالكرلمالقرآنمنفتبدأ

الحياةشؤونبهاالتظمتالتيوالسننالكون،نو@مي@عنالكثمفإلىالمؤدية

صنعمنهوالذيالكونليسيروقفونها؟
اللهكلاممنهوالذيوالقرتنالله

في

الرجود.هذاتسودالتيالوحدةدعقملارساءواحداتجاه

جلا@لمخبري@ل@تحتللامة@لحياتياقعوضعفتعني@لثانيفالانطلاقة@ما

.2صيه@لبحت،،منهجيةمح@د،خليلاد@كميى،@ل@لا(
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للتوصلالعلاجبعمليةللقيامالقرتنإلىوتتجهالواقعمنفتبدأالتحيلي،القرتنب

التيوالاوجاعالاسقامإلىتهتديبمقدصرها@نالعمليةهذهلأنالشفاءإلى

تنقذهاو@نالحقيقيالدواءإلىتهديهاوأنالثرية،منهاتعني
بؤسكلمن

واستقراروطمأنينةوسعالةخيركللهانحققوأنوشقاء

فالآياتومقاصده،وواقعهالقر@ننزولمفهوممنمنبئقتانالانطلاقتانوهاتان

التيالاولىالانطلاقةتمثلمعينةبحاثثةتتقيدأندونمرشدةهاديةنزلتالتي

والأحداثالوتائعتعالجنزلتالتيالآيات@ماالحضاري،البناءعمليةإلىتهدف

إلىتدعوالتيالقرتنبآياتالانطلاقتينلهاتبنويستدلالثانية.الانطلافةفنمنل

الأثروفينفسهالفر@نفيوالتأملالتدبر
"

فلبثور@لقرتنالعلمأر@دمن
ا

وئراء

متمداليسالتفسير@لموضرعي
الثريةالتجربةلانفحسب؟البثرلةالتجربةمن

النظرهويثريهالذيلكنيسير،بقدبىإلاوعجائبهالقرتنمكنوناتعنتكثسفلا

والواقع.القر@نبينالمستمروالربطالداتم

فيمنهبدلايعد@مراومشكلاتهمواحتياجاتهماليوم@لمسلمينواقعفهمين

تحديد@لمواضيعمنالمفسريمكنإحد@مما@نهجهتيئ:منالموضوعي@لتفسير
منيمكنثانيةجهةومنالموضوعي،التفسيرإليهايتوجه@نيمكن@لتيالاساشة

@نينبغيالتيالمنهجيةبالمبادئ@لوعي
الموضوع.عرضعليهاينبني

الاتجار؟الواجبالواقعبهذاالمقصودماولكن

الإسلاميالواقعمنهايتركبالتيالأساسيةالمكوناتالرضييحدد
عو@مل:ثلاثفيالحديث

يثكلالذي@لديئ:@لعامل
ا@

النفسيالمخزون
ا@

تأئيرهيفقدلموالذيللامة
الظاهر.الخلىجيالواقعفقدهكماوفعاليه

نفمه@لم@لر(1)
رتئابلاطرحهماوتطبقشكثف،ربقر@لص@ونقد@لدغمين2،9-28ص

لايحفى.
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التيوالسلبيةالايجابيةالتجلىبتراكمفييتمئلالذي@لتاريخي:@لعامل
المسلمبنواقعفيمرنرةعاصرفهينطورمافيالإسلاميةالمجتمعاترافقت

باخر.أوبشكلاليوم

الأمةحياةفيبالمونفوذكبرىأهميةعلىيتوفرالذي@لفرب@:@لعامل

بدفلاوالأجهزة،المؤسساتصعيدعلىالافراد@رصعيدعلى@نالاسلامية،

المسلمينواقعفيالتعاملهذاتأئيرمدىاستيعابمن

الفكرفروعكلفيضرصري@مرواعتبلرهالواقعفهم@مميةإنيقالوقد

منالاسلامي
فقه

التركيزوجهفمانفسي،أواجتمل@يأواتتصاثيأوسيمسي

خاصة؟الموضوعيالتفسيرفيعليه

تمثزهبيانفيتتمئلالموضوعيالتفسيربهايتمتعالتيالخصوعيةلعل

المنفرثة؟والآياتوالجملالألفاظتفسيرعلىاقتصارهفيالترتيبيالتفسيرعن

عامةونظرلةكليةبرولةيخرجتفسيرأنهإلىبالنظر
الفكرمجالاتمنمجالفي

لازماوتغييرهإصلاحهفيبالقر@نوالاهتداءالواقعإلىالنظركاندإذاالحياة.@و

ألزمفلكنف@التفسير،فيالحديئةالهداليةالمدرسةفلكأكدتكماوضر@ريا

بشبالموضوعيالتفسيرفيضر@رةوأكثر
التيالثموليةوالنظرةالكليةمذه

منوأفقأ@وسعمعرفةتقتضي
التفسيرنسقعلىيسيرمفسربهيتمتعالذينلك

التجزيئي.الترتيبي

بايجربةالإحاطةأيضاالواقعبفقهينصلوممابالفكر@لثري:الاحاطة

الموقفإلى@ستجلاء@لمفسريتطلع@لذيالموضوع@و@لحقلفيالإنسانية@لفك@ية

منه.القراني

للمفسير@لموضوعي؟مئزاويعتبرهبئدةباقر@لصدرعليهيؤكدهذا@ئرط

فيالمتخصصينللدارسين@لمجاليفتح@نهويرى@لبعض
@لمعريةالحقولمختلف

2ص@لنفسير،نن@لرضوعي@لمنهجعبد@لباسط،@لرضي،(1) 72.
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تناولهلومماأعمقبصورةالقر@نمنباختصاصهيتعلقماتجليةمنهمكللبحاول

الاقتصاد@رجلو@لحدود،والأحكامالتئريعبجل@يعنى@لفقهفرجلغيره،
يهتم

والإنفاقوالتوزبعوالنتاج@لمالبمجال

فهمفيو@لفكىإلى@لو@غمنالنوعهذا@مميةناصفمصطفىيفسر

و@لتفيهر@لديني.الاجتماعية@لراضيعبينكثيرةمئابكةزو@ياهناكبأنالقرتن

وهوالأسلسيبالجانبصلتهاحيثمنشاولالاجتماعيالقالبف@تفالمسائح

@و@ياهناك@نو@لحقيقةأخرى،فكرةكلفيدخلغلفكرةفالإيمانالإيمان،جنب

لأيالتصور@لصحيحكانولهذاالديني،و@لتفكرالاجتماعية@لمو@ضغبينمتابك@

ندرسه،الذيللكتابالأكبرالأساسيو@ومعللمجالتصور@ممعلىينطويموضوع

قراعتهبمجردتفهمهوسعنافينعتقد@نبجث@لوضوحمنيىالاكبروهذا@لمجال

@لفاظهصعودةعلى@ر@لتغلب

لهذاو@كليايكون@نالموضوعيالمفسرعلىينبغيالاحو@لكلفيولكن

أوالمسبقةالافكارمنوحذراالقرتني،الحقلفيالفكريالاسملىمنالنرع

بالتنزيلأشبهفتجعلهللقر@ن،فهمهتثوش@نالايديولوجيةالتصورات

نفسهالقر@نيقولهلمافهماولي@القر@ن،علىللافكلىالايديولوجي
إليه.هديو

عندوجدناهماومذا
يسارا،الايديولوجيلانحيازهمدركاكانالذيحنفيحسن

الاجتماعي،والبؤسوالقهرالفقرقضاياعلىبتركيزهوذلكعليه،ومصرابل
@والمضافةالقيمةرفضمثل:الملىكسيةالافكارمنكثيراالقر@ن@يتوتحميله

وكيرها.العامةالملكبة

@مىيثىصهه

2ص@ل@فشر،،ديضي@لمنهحجد@لبامط،@لرضي،(1) 75.

1ص@لمعن@،،@طردةمصطفى،ناعف،(2) 64.
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الثانيالمبحث

عيالموضوالتفسيرفيإشكالات

القرأنيةا@اضيعتداخل@ولا:

مخصصا@لقرتنمنموضوعاختيارعلىبقومللقر@ن@لتفسير@لموضوعيكانبفا

يعنيفهلوالنظر،بالدرساهي
متفرقةمواضغمنيتألفالكرلم@لقرتنأنذلك

ألامستقلة؟
يعني

صح-بنذلك-
خفي،طرفمنيقوم،الموضرعيالتفسير@ن

وتحقيقه؟تكيدهأر@دحيثمنالقرتنيالبناءبتفكيك

لاللقرانالموضوعيالتفسيربن
منيتألفالقر@نيالنصأنبحاليعني

فييعبرأنبدلامابفكر؟متخصصيكتبأيإنبلمستقلة،متنثرةمواضيع

@نيشحيلبرئتهاالجاةمواضغكما@نالمواضيع،منقليلغيرعددأذ@تهحد

@نالمرضرعيالمفسرعلىينبغيلذلكتاطعا.فصلاالبعضبعضهاعنتفصل

ويبقىكمدخل،للأسلامالعاموالبناءبالنسقموضوعهعلاقةاعتبارهفييضع

دراستهموضوعحولمنصباالأكبرجهده

والأيمان،الكفرفكرةإلىالاشارةتقضيمئلاكالظلمموضوعفدراسة

لي@الظلمموضوعاننجدولهذانفسه.الظلمبحثمنجوهريةنقطةباعتبلرما

أخرى@اعتبلى@يخهتدخلمفترحموضوعهوانمادنفسه،علىمغلقاموضوعا

القرتذفيالموضوعدرامةمنسيجعلالملاحظةهذه@ممالنف@لذلك

لمنغ@مط،لاجد@ضي،لر@(1)
2صضي@ي،ل@و@ 02-2 03.

1ص@لمى،@ظربةمصطنى،ناصف،(2) 64.
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سوراالقر@نتفسيرمنلناشئالفهلأ@يسد@نيمكنلاينهبلبال،ذيغيرئمرا

التفسيردعوىإبطالفيقويأثرالقر@نيةالمواضيعلتداخلهلولكن

الموضوعيبالتفسيرالقيامأمامعائقاتعدوهلالأصل؟حيثمنالموضوعي-

يتصورهكما
دعاته؟

الكتابيطرقإنمافهوواحداموضوعايطرقحينالموضوعيالمفسرإن

كتهالكريم
التمسكمزيةفسيفقدالخاصية،لهذهينتبهلمإنوهوما،ز@ويةمن

فيسيوقعناالمواضيعبينالعلاقةفيالنظرإهمالبنالمواضيع.بفكرة
الخطأ

سوراالقر@نتفسيرطريقةعلىأخذناهالذي

تلتقيوالعقائدالطبيعةصراءوماوالمعاملاتبالعبا@اتالخاصةفالمسانل

فيلغيرهالانسانكظلماجتماعيةناحيةأيةندرسحينمانناد@معينة،زو@ياعند

الظاهرفيسصللاومسائلعقالدي@بمعانبالضرورةنرتطأنبدلاالمجتمع

مناطقأدقفييوجدش@ءكلأننتذكرأنينبغيذلكوعلىالموضوع،بهذا

ونعني@لتفسيرفي@لحديث@لعقليشغلماأمملفاتناهذاولرلاالقر@ني.التعبير

الأشياء@لمننوعةخحلمن@لوحدةبه

جدوىبعدمالقولإلىالدارسينبعضذهبالتحليلهذاعلىوبناء

أصبحتالقرآنفيالواحدالموضوعدراسةئنفلدوخوائ@الموضوعيالتفسير

الذيالجديديصبحوبهذاعام،إطرأومتنوعةأشياءخلالمنوحدةصعبارة

محتواهمنيفرغأوبال،ذيغيرأمرالنفسهللقرآنالموضوعيالتفسيريذعيه

عنهاالمعبرالمتنوعةالاشياءخلالمنالوحدةأوالعامالإطارفكرةفليستتماما

ص@ل@عنى،لظرلةمصطفى،ناصص،(1)
التجديد،@تجامكمحمد@برلميم،نربف،2؟0،

.20ص.@لمحى،نظريةمصطفى،داعص،(2)

نمسه،المصدر(3)
2اص
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العضويةالوحدةأوالعامالإطلىفكرةمنبأفضلالقرانفيالموضوعيةبالوحدة

مواضيعهااختلاتبرغمالسورةفيالسلىيالعامالروحثوللسورة

بهجاءماأقوىوهيالموضوعية-فكرةبأنالقوليمكنهذاعلىوبناء

بالطرلقةتحيطكنتاليالمئكلةعلىالتغبفيجديداتقدملمالاثبب-الاتجاه

لفتانهاظنتالتيالصخرةبنفم@واصطدمتالتفسير،فيالتقليدي@الترتيبية
من

الموضوعيبصنبعهاحولها

وفي
القر@نفيتوجدالمواضيعبأنيقللمأحدا@نفلكنظر:الكلامهذا

تربطلامستقلةجزرفيوترضعتعزلأنينبغيأنهاأوبعض،عنبعضهامعزولة

بينضموقدجمعاءللبئمريةهدايةكتابفالقر@نجامع،يجمعهاولارابطةبينها

بصيلمأويحيطأنيمكنماكلفيالإنسانشؤونلجميعوهدىشفاءدفتيه

معفدةشبكةفيمندمجةمتصلةوشؤونهاالحباةمواضيعكفتلاذا
المفايممن

والقضايا،الزونهذهكلعالجوقدالكريمالقر@نفكذلث@،والاحو@والقضايا

فيجعلهاقدنهف@
التعقيدبالغةمترابطةشبكةضمنالمعجزونسقهالباعنظمه

جو@فمنكثيراطرفيهالينتضموحدةالسورةفوجدناوالمفاهيم.الافكرمن

المت@ئابهضئمعلىوتفكيرهبحئهفياعتادقدالانسانولكنوقضاياها،الحياة

النظريتغيعالموأيالجزء،فيوالكلالكلفيالجزءومعالجةالمتفرقونظم

ذلكعنسيعجزف@نهالفكرنواحيمنناحية@والارضأصوابمنصوبفي

الفكريةالقضاياأوجميعهاالأشاءبقوانينالاحاطةابتغىإنقدرتهوتتضاعل

الناحية.أوالجزئيةنلكفهمتجلكلها

يركزنهف@الحياةشؤونمنشأناموضوعا@ويتناولحينفالمرءإذن،

يرتجطماكلفيالنظرئمودراسته،بعينهالجزءهذاتمحيصعلىوتفكيرهجهده

)برليم،صسدشرلف،(1)
صالتجديد،@جاهك@

5 19.

صنفسه،@ل@صدر(2)
5 17.
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مماذلكعداومابه،والإحاطةمعرفتهلكمالويلزمبهيتعلقأوفيهيؤثرممابه

قدممافهذابهالاحاطةتلزمهولابهلهئمأنفلاكلياأوبجداتعثقأبهيتعلق

البحث.منلاحقطورفيلهيعرض

إضافةأخرىلمواضيعمستعرض@لابدنهف@الموضوعيالمفسروكذلك

القرانيفرضهالذيبالقدريكونإنماذلكولكنالمدروس،الأصليللموضوع

لازمأوأمرينبينربطقدالقر@نأنيلحظحينمافقطذلكيفعلأنهأينفسه،

مننحوعلىبينهما
وبالقدرالموازيالموضوعلهذايتعرضفقطحينهاالانحاء،

به.ويتعلقالأصليالموضوعيوضحالذي

مئيلزمفهلكذلكالامركانإفا
الموضوعيالتفسيرباستواءالقولهذا

فيالسررةووحدة
يؤديئمومنتوعة،أشياءفيوحد؟عنبحث@هما@

هذا

الطريقةإلىالمحصلةفيصرجوعهبلولطلانه؟الموضوعيالتفسيرنقضإلى

التفسير؟فيالنقليدية

تحقيقبحئهفييقصدلاالموضوعيفالمفسرهذا@لنحو،علىلي@الامر@ن

الموضوعيةالوحدةفيالحالهوكمامتعددةمواضيعأومتنوعةأشياءبينوحدة

العامالاطارأووقضاياهاالسورةينظمالذيالعمودعنيبحثولاللسورة،

ما،بقضيةالمتعلقةالقرتنيةالرؤىضمإلىيقصدولكنهبها،يحيطالذي

@تصالالقضيةلهذهكانإنئممنباعدة..عديدةو@ياتكيرةسورفيوالمننفرة

مستقلةقضيةأوبفكرة
لاوهذابذلك.باسفلاالاصيلةبالقضيةربطهاينبغي

التفسيرفثلأووالموضوعي،الترتييالتقليديالتفسيرينباصتواءالقوليقتضي

@ئبن:لأمرينوفلكالأول؟بهااتصفالتيالجزئيةتجيزفيالموضوعي
-

الأغلب-الأعمفيعاجز-الترتيبيالتجزييالمسيربأنقلناإفابننا

هذه،بطريقتهالقرانيةوالمقاصدالقرآنيةالكلياتإلىالوصولعن
بانقلناثم

لاالموضوعيالتفسير
مذانف@الهدف،هذايحققأنيستطيع

يعني
عاجزونلننا

مابنظريةالخروجعن
فيثالثطرلقناكيكونإلا@نكليةبرؤية@والقرتنمن
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لاالموضوعيالترتيبيبالتفسيروالقوليوجد-ولمالغرض-هذايحققالتفسير

يحل

فيلشت@لتفسيرفيالتقليديةعلى@لطرلفةالاصليةالمؤاخذة@ننم

فحسب،ومرات@مر@طرقه@لسور@ونيصرودهحسبالواحدللموضوعتعرضها

بينالجامعافتقاد@لر@بطفيولكنها
كليةرؤيةعلى@لد@ذالورود@تهذه

بهلهلموضوعالأصليموضوعهسياقفيتعرضإذاالموضرعيوالمفسر

أصليموضوعثواسةسياقفيالفرعيالموضوعهذاإلىعادثموتعلق،ارتباط
الموضوعهذادورشأتيإذتفيره،موضوعيةفييطعنلاهذانف@اخر،

ثنيستطيعلنحالعلى@يةوهواجلا؟عاجلا@رأصليامرضوعاليكونالفرعي

واحد.كلينسقتحتكلهايفسرهاأوواحدةثفعةالقر@نيةالمواضيعكليدرس

التحيزمقابلفيالموضيكيةدع@ىتانيا:

منكئيريؤكد
مناللونهذامزاياأحدأنعلىالموضوعيالتفيردعاة

علىالمفسرونأضفاهاالتيالبعيدةالتأويلاتمنعاصماكونهفيتكمنالتفسير

يكفيكانإذالتفسير،فيظهرتالتيوالحقديةالمذهبيةالانحيازات@والقر@ن،

عهيعلنلكيمذهبهتبرر@يةف@كأوالمفسرهذايجد@نالقليديالتفسيرفي

كمسألةالكلاميةالمساللمنكئيرفيوقعكماوالاتبحالأنصلىحرلهويجمع

ثلاوالاختياروالتفو@ضالجر

فيرأواإذالدارسين،بعضاعتر@ضمحلكفتالفكرةهذهولكن

لاهذاوقولنا(1)
يحي

لا@لتفسير@لتجرلي@ن
@لتح@بييعنر@لمهجلقدكلية،بحقات@يخرج

معولكنه@لحياة،حفققمنقرتفيةبحقيقة@ثناء@لطرلقنن@لتفيرلي
صتلفايظلفلك

لافر@لصدر،@ن@.@لمكربفب@و@لح@و@لن@لق@لهمففيضوعي@لنهجعن

.2اصضوعي،@لن@سبر@ل@محمد،

و؟لصدبقر@(2)
.20صل@وضحي،@لتفير@محم@
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التفسير@نبدليلالموضوعي،للتفسيررخيصاترويجاهنابالموضوعيةالاعتصام

عنخرجمايشهدلمحديئاالقراني
الاتجاهمحلىلاتأشهرمنإلاوطبيعتهحته

طولهعلىالمسيرتارلخبشهدولمبالموضوعبة،وعصمةوالزامانمسكاالاثبي

منشهدئلماالتارلخيةالنصمعطياتإلىالاطمتانيقينيزلزلما
هذه

رسالتهفياللهخلفأحمدمحمدمحاولةإلىهناوالإشلىةالمحاولة
"

الفن

الكريمالقرتنفيالقصصي

عاصمأ@ردعأيكون@نالموضوعيللتفسيريمكنهلإذن:الأمرحققةفما

منردحأسادتالتيالفرقيةأوالفلسفيةأوالكلاميةاوالمذهبيةالتأويلاتمن

التفسيرمنأقربالموضوعيالتفسيربأنالقوليمكنوهلالتفسير!تارلخ

والموضوعية؟والحياد@ةالنز@إلىالترتيبيالتقليدي

المزاياأحدأنعلىالموضوعيللتفسيروالداعينالدارسينمشكثيرأكد

والتأويلاتالاختلافاتتجا@زعلىقدرتههيالموضوعيالتفسيربهايتمغالتي

اعتمدتالتي@بوالمذ@التأويلاتتلكالقرتن،فيوالفلسفيةوالكلاميةالمذهبية

فيمستندهمفماكلاميا.أوفقهيامذهباتؤيدخاصةاياتاقتطحعلىالغالبفي

الخاصيةهذهللتفشر@لموضوعييجعلالذيوما@لسببحجتهم؟وماالقولفلك

حدأفيدالىالتفسير؟فاهجمنغيرهدون
يعصم

فيالانحر@فعنالتفسيرهذا

يحتملها؟لاومذاهباراءوتحميلهاللهكلامفهم

التناقضأشكالمنشكلأيمنخاليةالإسلاميةالمفاهيمأنالمعلوممن

بشكلفهمه@ومفهومأياستيعابفيخللوأيتماما،بيهافيمامنسجمةو@نها

المفاهيممنكببرةجملةمعوالتضادالتعارضإلىبالضر@رةسيؤديدقيق

بينالجصعنف@لذاالأخرى،الإسلامية
أنيمكنواحدإطارضمنالمفاهيمهذه

طبيعيبشكلالاسلاميالاحثيسوقوبالتاليالتناقض،هذاعلىالضوءيسلط

صيد،@لتحدجامك@@محمد@بر@ميم،ضرلص،(1)
5 16-5 17.
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تنكشفإسلاميةفكرةأىصحةإنالإسلام.لمفاهيمأ@تىفهمعلىالفورنحو

حتمالنا
الإسلاميةوالمفاميمالافكلىبمةمعمدى@فسجامهاملاحظةخحلمن

بهاترتبطالتي

يمتلكبأنهرسامهاعلىأثنيناجداجميلةصررةمثلا:لذلكولنضرب

الوصفأ@يهشكلاممافعلا؟الوصفمذا@نتهىفهلالرسم،فيفريدةم@مبة

الذيوالحاظالصورة،هذهيؤطرالذيالاطلىملاحظةمنبدلا@)نماي@ه،لم

جماليةعلىموضوعيبئمكلالحكممننتمكنفقطحينئذعليه،توضع

الأثياءبينكاملوجود@نسجامخلالمنإلانجدهلاالمئمعورهذا@نالصورة.

نفسهال@ءوهذانلحظها@مامناالتي
فييلحظئنيجب

فالمعاييرالمعايير،هذه

فينمتلكهاالتي
أف@اننا

ماوهذامتنافرة،غيربينهافيمامنسجمةتكونأنينبغي

هذهصلاحيةلنيعني
إطارتحتمنضويةالمعاييرهذهتكونبأنتقتضي

منومنطلقةواحد
اتجاههخلالمنالموضوعيالتفسيرنف@لهذاواحدة،قاعدة

يتيحواحدنظريمركبضمنالتفصييةالمدلولاتلجمع
علىأفضلقدرةلنا

ويدفعنااعتقاثاتناحقيقةعلىالتعرتنحوويسوقنامفاهيمنافيالخللمعرفة

تصحيحهانحوبالتالي

المنهجعلىأكدتالتيوهيالا@بية-المدرسةنتبمفيالناظرولكن

للمفرين-الخاصةبالانجاهاتالقرتنتلوينصرفضتالتفسير،فيالموضوعي

إماركزواالنصفسرواحينماأنهمذلكمنه،حذروافيماوقعواقديجد@نهم

بشخصةللتأثرقابلمرنطغبطبيعتهالجانبوهذامنهالأ@بيالجنبعلى

إخضعإلىالفنيةمهمتهبحكمجنوحاأكئرالأثبيالمفسر@نعنفضلاالمفسر،

الخصيةومقاييسهالفرثيةوتجربتهالخاصلذوقهيفسرهالذيالنص

@مح@د،الصدو،بقرلا(
2ص.ممقضرعي،

نفسه،ال@صلو(2)
.20ص

يم،بر@د@مح@شرلف،(3)
عىلتجديد،@هكتجا@

5 1
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الادبيالتفسيرمنيناله@نالقر@نيالنصعلىيتخوتلنللبعضيحقلذا

نالهمماشءالتفسيرية-ومبادئهأسسهأحدالموضوعيالمنهجاعتبرتفسيروهو

المفسرشجبهااليالألوانوسالروالفلسفيوالكلاميالمذهبيالتفسيرمن

ذوقيا@وأومذهبياالقر@نيالتفسيرتلونمنالعاصمأنالأمروحقيقةالادب@

عنبعيدآخرشيءهوإنماأخرى@نحرافيةأنشطةإلىطبيعتهمنالخروجبلهفن@ا

المحبوكةوالأطرالمنهجيةالفواعد

بينها؟الحكمفكيفولمحلعنظروجهةمنهماولكلر@يانفالدينابنن

تفسير@لوالقر@نيالنصتوظيفمننوعيننميزنجا@نيحسنربما

تؤيدتياتبانتهلالقرتنيللنصالكلاميئوالمذهبيبالنوطفبنعلقالأول:

عقيدته.آوالمفسرمذهب

ينطلقالتيوالعلميةالفكريةوالخلفيةوالاختصاصبالاهتماميتعلقالثاني:

تفسيره.فيوتظهرالمفسرمنها

مايخفىلاإذظاهر:النوعبنببنوالفلىق
لبعضاشغلالمنالأولفي

حسابعلىوالتوجيهاتالمدلرلاتبعضأخر@ونصوصحسبعلىالنصرص

أماأخر،معان
وتوجههالعلميةح@يلتهمجمليوظفإنماالمفسرنف@الثنيفي

وتوجهه.الفكريةالمفسرهذابخلفبةبدصرهبنطبعالذيالقرتنتفيرفيالفكري

المتعلقهوالموضوعيالتفسيريسدهالذيالخللأنالتمييز:هذاوحاصل

فكريةومذ@مباعتقاداتلصالحالموظفالقرانيالتفسيرمنالاولبالنوع

عليهالقضاءعلىويساعدتحاشيهعلىالموضوعيالتفشريعملفهذا@اخاصة،

القرآن.لاياتالكلية@رؤيتهبجمعه

لاممافهذاالئنيالنوعأما
الحيلولةوجازصحلودونه-الحيلولةفيينفع

طبئعمنفهذاالتفسير،مناهجمنغيرهولاالتفسيرأصلا-@ونه

5صاللق،المصلو(1) 16.

صالمصدر@صه،(2)
5 16-5 17.
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مابقدرالقر@نمنينهلإنمافالمفسرالتفمير،ولوازمالامور
تتع

أثو@تهله

ومقاصده.ووظيفتهالقر@نعنالمسبقتصورهوبحسبالفكريوأفقهومعلرفه

التفسير@لموضوعيهلفتساع@:تمحيصاالاوللزلد@لنوعأننودولكننا

يعصم
حقا

التفسير؟فيالمذهبيةوالانحرافاتالخاصةالأويلاتمن

إذقلناه،ماكلينقضقدرأياسنجد(5606)الرازيالفخرإلىعدناإذا

القصدإلىالاياتجميعتقود@لمفسر@يلانفسهالنصمنالنابعةالنظرةيرى@ن

وينطلقلاسارها،والعباراتالألفاظحدودمنيتحرروعلى@لمفسر@نالإلهي،

هوومثلافيتعرتالإلهي،@لمقصودلمعرفةالاياتبعضفيالنصنطاقخارج

المعرفة.هذهبلحا@ويفسرهالنصإلىيعودثم@ولا،دنه@صفاتإلىالنصخلىج

الرازي:يقول
اا

الآياتأنيذعيالمذ@مبأصحابمنواحدكلإن

يقول:فالمعتزليمئابهةخصمهلقولالموافقةوأنمحكمة،لمذهبهالموافقة

الأحنلا.وماوقولهإمحكم،فنكفزأشاءومىفيهضفمن:!تعالىأقوله

ههنابدفلافلك..إلىالأمريقلبوالسئيمثابه،الفل@ين!رتآدذلاء@ن

فيإليهيرجعقنونمن
وكانلمحنيينمحتملاكانإفااللفظفنقول:الباب.هذا

علىحملناهنف@مرجوحا،الاخرإلىوبالنسبةراجحاأحدهماإلىبالنسبة

علىحملناهإنو@ماالمحكم،هوفهذاالمرجوحعلىنحملهولمالراجح

اللفظصرتفنقول:المتشابههوفهذاالراجحعلىنحملهو@المرجوح
عن

أنيهاالمنفصلالدلي@وذلكمنفصل،@ليلمنفيهبدلاالمرجوحإلىالراجح

عقليا.يكونما@نل@لفظيايكون

اللفظيينالدليليتفينكبينحصلإذايتمهذا@فمافنقول:الأولالقسمأما

الاخرلظاهررعايةأحدهماظاهرتركفليىبينهماالتعلىضوقعاذادتعلىض،

العكس.منلولى

اللفظصرتأنذكرناهبمافئت
عن

فيالمرجوحمفاهإلىالراجحمعناه

بهأشعرماعلى@نالعقليالقطعيالدليلقيامعندإلايجوزلاالقطعيةالمسائل
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اللفظاستعمالأنالجملةفيعلمناوقدمحال.اللفظظاهر
في

المرجوحمعناه

إلىشيللافظهر@نهالتأويل،يتعينهذافعندظاهرهعلىحملهتعذرعندجئز

اللفظصر@
عن

الدلالةإقامةبواسطةإلاالمرجوحمعناهإلىالراجحمعناه

عقلأ"محالمالراجحمفاهأنعلىالقطعية

الكرلم،القر@نمنكثيرةمواطنعلىالتثابهبإضفاءمولم@لرازيئنوالحقيقة

حتى
بوجوهيأتيفتراهفهمه.فيرجاءلاملتبساكتاباالقر@نيجعلأنكادلقد

مظنونكلهالقرآنبأنقالإنهحتىواحدا،سمتاإلاالكلاميحتمللاحيثكثيرة

قائلا:هذاعلىيعقبالفراهينجدلهذاالدلالة
"

الداءلهذادواءعلمتما

يكونلاوهذاالله.كتابإلىوالاراءالرواياتصردبالقرانالتمسكإلاالعضال

بأننؤمنإلا@ن
"

واحدا"تأويلاإلايحتمللاالقر@ن

صحإنئم
بالعقائديتعلقماعلىيصدقإنمانهف@الرازيمنالرأيهذا

بهذاالعقلي،الدليلإلىالرجوعمنلفهمهابدلاالتيفهذهالدين،وقطعيات

يحل@نالموضوعيللتفسيريمكنمامجالمنوالقطعيكالعقاندآيكتخرج

أنفواضحالأحكامايات@ماوالفرقية،الكلاميةالمنازعديمنعأوالخلاففيه

يتحققوفلكالغالب،الظنعلىأساساتقومإنهاإذعليها،ينطبقلاالكلامهذا

مساللفيالمطلوبةالقطعيةيحتجولاالقر@فيةالاياتبينوالمقلىنةبالاستقراء
والكلام.العفاند

(3

1اك@/7الجب،@قحالر@زي، 38.

الفقهأصولديمعروفكلاموللرازي
الكلاملفهمتعرض@ييالاحتمالطرقيخهيورد

اله.الم@قيلمنجحيهلرب@ابل@لقطي@،ص@لصتصرتعنر@خمالاتيخوعلها@لى

ة@ن@

محمد@راري،
العلو@ني،جبرطهتحقيق@لاصول،علمفي@لمحصولعمر،بر

حامعةرياض:@
.4مه/01،41،ا،طصعود،محمدس

@لحميديئ،الد@نرة:5)الهندكرهأعظم@لنأويل،أعرلفيعد@لحي@،@مي،@ل@
1ولا،@ 3@

@لتاوللعنيبحتلنعلى@لمضريقصد@نولعله2،0-19ص
بنك@ره.يمكنلالتاوي@القران@حتماللياتعلالاالىا@،اراجغ
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@السنةالموضيكيالتفسيرتالثا:

التفيرمنالكليالحاصلهلهو:مهمتسلىلمنالقضيةهذهتنبثق

الإسلاملرأيصادقاانعكاسايعذوعقاندوأخلاقوأحكامأفكلىمنالموضوعي

انظرقر@نياموقفايكونيعدو@نلاأنهأمالقضايا،تلكفيالاسلامحكم@و

الأصلي؟لاسقمداور
فهمإلىيقود)نهقلناإفاينضبطلاالموضوعيالتفسيرعنمفهومنا@ن

صحيح،قر@نيإسلامي
نظرعلىيساعدناوالقر@نيةالاسلاميةبينالتفريقلان

فيفالقرتنيةفىق،وفهمأصوب
معتمدالر@يومذاالإسلامية.منأخصالمقامهذا

عنالموضوعيالتفسيرفيالبحثخلوصبوجوبالبعضقولعلىأساسا

حيما@نناأيبه.متحلقاأوالقرتنفيليرمماالأخرىبالدراساتالاختلاط

أحاديثمنغيرهمعهندخلأنينبغيفلاماقضيةمنالقرتنمرقفمعرفةنبتغي

إلىقرانيةغيربنودانضيفبهذالانناوالتابعين،الصحابةأقو@ل@واللهرسول

منه،القرانموقفمعرفةالمرادالموضوععناصر

لاتدخلنهاف@دخلتإفاوهي

فيأساسيةبنو@التشكل
وبيانالرحالتكونبلالقر@نيالموقفذلك

النبويةالاحاثيثاستقصاءبضرصرةالقولإلىفمبالدارسينبعضولكن

فيللسقوطمدعاةفلكغفالف@بالموضوع،تتعلقالتيالئرلفة
كانعلميةأخطاء

جاثةعنحادت@ييالقر@نية@لدراساتبعضإلىإشرةفيتفاثيها،ي@كن

الثصخلفأحمدمحمدثواسةمثل@الصو@
@شم

فيالصحةتحريمعطجافلك

الحديثعلماءقعدهاكماوالمتنالسندنقدضو@بطوفقالنبولةالرو@ياتشد

الأمراحتجإناللهرلمولحديثمنصردبماالمرضوعتكميلالبعضرأىوقد

تكميليةوظيفةفاتتخذفالسنةوضوحا،ويزدادهيكلهلهيكملحتىذلك

رغامين،@لى(1)
.3،246صالجحث،منهجةمحمد،خليلاد

2صعي،ضول@@لنغ@سط،لاعبد@ضي،لر@(2) 76.

عىضوعي،ص@لفير@ل@فياية@لب@عد@لحي،@لف@م@ي،(3)
.71صع،عد@ل@لحاليم،@5،0
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نعالجأنأر@ناإذاولكننا
المتعارضةالمواقفعنبعيدابدقة-المسألةهذه

التاليين:الأمرينملاحظةفعليناالسابقة-

الموضوعي-التفسيريئكلالاول:
علىتاليةمرحلةالقول-سبقكما

الموضوعيالتفسيرفيالاشتغالإلىينتقلللمفسر@نيمكنولا@تفسير@لتحليلي،

الرجوعأنوبماوشروطه.وقواعدهالتحليليالتفسيربأدواتعلمايحيطأنثون

هوالهكابتفسيرفيبهاوالاستعانةالسنةإلى
نف@التحليلي،التفسيرطرقأحد

أحدتشكلبحيثالجملة،فيبهامحيطايكونبد@نلاالموضوعيالمفسر

وتفسيره.لفهمهالضو@بط

تكونلاالافعي:الاماميفولكماالسنةإنافني:
"

اللهلكتابتبعاإلا

معنىمبينةئوتنزللهبمثل
اللهكتابمتبعةحالبكلفهياللهأرادما

ا@

إنبل

كلفيهيذكروالقران،السنةتوافقفيكدتأليفينويكانيذكر@فهالسيوطي

السابقةالثافعيلمقولةتحقيقاوفلكإليه،إشارةأومعناه،القر@نفيحديب

فيإلاالسنةتعرزهفلنالكليةبالرويةأساسامعنماالموضوعيالتفسيركانفاف@

إلىيئيئاتضيفلنولكنهامعينةجزنيةفيمشكلتوضحأومجملنفصيل

ومعتمدةإليهاراجعةبمجملهافالسنةالقر@ن-عليهايدلالتيالكليةالمقاصد

للقرانرالموضوعيالمفسرإليهايسعىالتيالغايةوهيعليها-

يجبولكننا
القواعدمنكثيرعلىاحتوتقدالنبريةالسنةأننغفلألا

وهيالقر@ن،فيأصولهانجدالتيالكلية
فيالموضوعيالمفسرمفيدةشكلا

وبيانا.وتأكيداتوضيحاالقرتنفيالكلينظره

@@بنصمد@لافعي،(1)

1لفامرف@ناكر،صسد@حمدتحميئ@لرسالة،رير، 9 2ص3،9 22.

لي@لازملىتطصجرو@للين،@لرطي،(2)
صمد@لحماليابن@ح@دتضيئ@لاسر@ر،كف

11،طالأوتات،صزارةقطر. 9 .99ما-/9،41

و@يفصيل،@لأجمال@@صر@ضبلثو@مطالصضرعي@لى@ذ@لمصر@لم@@لاضلىةمنبدلا(3)

@لم.اني@طلى@لمهجفيذلثدلالاتعنبخا@ني،@لنصساق@يو@لنو@لإضكال
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الثانعالباب

للسورةالموضهوععالتفسير





الاولالفصل

والتوصيفالتعريف

الاولالمبحث

للسورةالموضوعيالتفسيرمفهوم

عددإلىللمورةالموضوعيالتفسيرفكرةتستند
الجوهريةالمفاهيممن

جوهرتشكلالتي
ولكنوموضوعه.مجالهوتحددوغايته،التفسيريالنوعهذا

ا@

للسورةالموضوعيالتفسير
"

الدراسةعلىدالاخاضامصطلخابعديعتمدلم

فينلىعهلقدبلللسورة،الموضوعية
فيالخاصالمنهجمذاعلىالدلالة

عدداعتمدهاعديدة،أخرىمصطلحاتالبحث
للتفسيروالدارسينالباحئينمن

عنمختلفةوتصوراتمفاهيمالمستخدمةالمصطلحاتهذهتعكسالموضوعي.

معينتصورعلىوتقومللسورة،الموضوعيالتفسير
للسورةدا"

"

باتجلرها
"

وحدة
"

لطبيحةمعينفهمعلىتقومأثق:بعبلىةأوالقرتني،النصفيمستقلةتركيية

مراجعةإجراءمنبدايةبدلاكانلهذاالقرتنيةالسورةتحكمالتيالوحدة

عيالموضوالتفسيرعلىللدلالةاستخدمتالنيالمختلفةالاصطلاحاتلهذه

عنمفاهيممنتحملهبماللسورة
التفسير.منالخاصالنوعهذا

ي@ء*

@ومييهسبجت(1)
"

@لورةرحدة
"

سيأتيكماللسورةفوعيفيمركزية@انة
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للسور@الموضوعيالتفسيرمعمتداخلةمصطلحاتا.

النوعهذاعلىللدلالةاستخدمتالتيوالمصطلحاتالألفاظتعددتلقد

مصطلحإطلاقفكثرالموضوعي،التفسيرمنالخاص
ا@

الموضوعيةالوحدة
ا@

عليه،

مصطلحاستخدمكما
"

العضويةالوحدة
ا@

الأدبيةالفكريةالوحدةو"
ا

الوحدةو"

اسمإطلاقالبعضوارنأىالمنطقية
"

النسفيةالوحدة
"

اقتصرواكثرلنولكنعلي@

لفظعلى
"

الوحدة
"

أوفحسب،
ا@

للسورةالموضوعيالتفسير

الموضوعيف@لوحدة

اصطلاحيعد
ا@

الموضوعيةالوحدة
"

لدىو@نتثارانميوعاالاصطلاحاتأكثر

قد@لتفميرحقلهذا@لمصطلحدخولويبدو@نالموضوعي.التفسيرفيالمصنفين

@لخطيبميسلونشهيدابنكتحيماالماضي،القرنأربيلتفيكان

كاب@
"

القر@نأغر@ضفيالعجلاننظرة
"

مصطلحواستخدم
"

الموضوعوحدة
"

محقلفيالمصطلحمذااستخدمقبلهأحداأعلمولاالقر@نية،@لسورةفي

نجدالموضوعية،الوحدةمصطلحاستخدمتالتيالدراساتفيوبالظرالقر@ني@.

علىيقتصرلمالبعضعندبطلاقه@ن
"

للسورةالموضوعي@لتفسير
ا@

ليمئممل@متدولكنه

التفسير.منأخرىومشوتأنواعا

حجلىيعزفلقد
"

الموضوعيةالوحدة
ا@

ظرفأكذالكريمالقرآنجاعلا

فهي:لها،
"

المختلفةسورهفيالكريمالقرتنلهاعرضالتيالقضاياعنالبحث

الهدفلنحققنبحثهالذيالعامبالموضوعتتعلقخاصةمعانمنفيهاماليظهر

الكريمالقرآنفيالموضوعيةالوحدةوهو
ا@

فمفهوم
"

الموضوعيةالوحدة
"

هنا

2ص@نطر:لاحقا.ذكرهياتي(1) 87.

ك@.صالموضيمكية،ةالوحدمحمىمحمدحجلري،(2)
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القضايابدر@سةويختصالقرتن،لكلشاملولبههالسورةمستوىفيمحصورأليى

فالوحدةالقرتن.فيالموضوعيةالوحدةإلىالوصولبغرضالقر@نيةالمواضيعأو

معا،وهدفوسيلةالمفهومهذابحسبإذنالموضوعية
هدفأكونهاومفى

هو

إثبات
"

يؤلفبلاختلافولافبهتبينلاو@نهمتنئرأفكرالذيالموضوعإتحاد

كاملةلهموضوعةوحدة
ا@

هوالتفسيرمنمعينبمستوىالمصطلحهذاخضواالباحثينمعظمولكن

لهوهدفأغايةالموضوعبة()الوحدةواعنبرواففط،للسورةالموضوعيالنفسبر

عند@لخالدي:هوكما
"

ةموضوعيةنظرةفيهاوينظرسورةالبثيختلىإذ

و@مدافها،ومقاصدهاالسورةموضوععلىوينعرفمطولة،وقفة@ياتامعوبقف

تجمعالتيالرئيسيةالخطوطوعلى
فلكمنخرج@الفرعية،موضوعاتامختلف

متناسقةموضوعيةوحدةالسورةمعهتبدوموشعموضوعيبتحليل
اا

وقريب

أنهاوهوالموضوعية،للوحدةمفهوممنآخرباحثذكرهمامنه
"

الغرضتحديد

ويدعطالغرضهذايخدمبمافيهاالواردةالاياتصربط@لسورةتناقثهالذي

الواحدةكالكلمةكلهاالسورةلتكونقؤله@
"

مفهرمولكن
"

الموضوعيةحدة
"

لمفهوممرادفااخرينعندأصبح
ا@

الوحدة

العضوية
"

يكون@نوهو"القر@نية،الآيكبينبالتنلسبأساساربطهوتمتقريبا،

إلىجزنبةكلتفضيبحبتالنماسكدرجاتأبعدإلىمتماسكأالفنيالعمل

أوعنها،يستغنيالفنيالعمللأنواحدة،جزئيةحذفيمكنولاتليهاالتي

إليهايفتقرأخرىجزئيةإضافة
ا@

نفه،@لمصدرلا(
ك@.ص

.16صضرعي،لتفسير@@لفتح،عد@لدي،لخا@(2)

للوجةتكميلجةرسال@@لزمر،سورةفيموضرعيةثواسةعبنى،محسدر@س،@بو(3)

@له@حولتم@لماجسنبر.
صلما\،6@لأرثنبة،ت@لج@@لنر@حةكبةفيي@

55.

ا.سص@ني،@لقمصدي@لموضوعي@لتنمسبنيت،مليكةلتض،(4)
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فيالمتخصصينبعضقبلمناستعملحينماالمصطلحهذاأنويبدو

هوظ@@مره،اضطربالنفسير
لهالموضوعبالمعنىاحتفظ

الاثبية،الدراساتفي

الباحئون،هؤلاءتحتهأثوجهاالتيةالجديىالمعفييلالمالديالتغيرتغترهوولا

كماالسورة،@ياتبينوالترابطالتنابقضيةوبينبينهبعضهمخلطحبث

الموضوعيالتفسيروبينبينهبعضهمخلط

بأنها:الموضوعيةالوحدةتعريفالأوفق@نالبعضيرىلذا
"

فيالنظر

بمعالجته،وتهتمعليهايسيطرالذيموصوعهالمعرفةدراستهاأوالقرانيةالسورة

يئدواحدنسيجيضمهاموضوعاتعدةأمبالفعلواحداموضوعأكانسواء

زخارفهأوألوانهتنوعتمهمابعضابعضه
اا

أو@لفكريفالعضويةالوحدة

الدقةتعوزهاالموضوعية()الوحدةاقسمةمذهوجد@نالدارسينبعضلكن

حسبوالأوفق-اع@بارية،هناالمقصودة@لموضوعيةتكنلمو@نوالتمجص،

تميتها:-@ر@
@

تقضيفكريةأدبيةوحدةئوالفني-بالمعنىلي@عضويةاوحدة

نقولأنيمكنلالأنناالقر@نيةالسورةسقديوالانفر@طالتفككسبهةعلى

منكبيربقدرإلاواحدموضوعحولتدصرالقر@نسوركلبأن
لهذاالتعسف،

ووحدتا.تماسكهافيبالنظرالسورةعلىالاشتغالقصرمنبدلاكان

لنسقية:@لوحدة@

"

النسقبةالوحدة
ا

دراستهسياقفيالباحئبنأحداستخدمهثالثاصطلاح

والوحدةالموضوعيةبالوحدةالقولبهمعرضاالتفيرفيقطبشدلشهج

2ص@لمصلوسفمه،(1) 09.

2صنصمه،المصدر(2) 0 9

2صلنجدبد،حامد@@@محمد@بر@ميم،شرلف،(3) 17.
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أطلقخاصنوعمنوحدةتنتظمهارأيهحسبالقر@نيةالسورة@نفلكالعضوية؟

بلواحدأ،موضوعأتتناوللارأيه-حسبفالسورة-النسقيةالوحدةعليها@ا

بينهاالرابطأنكماالتعبيرية،الأساليبفيهاولحعددالموضوعكفيهاتتثابك

والمقاصدالأهد@فهرانمادمنطقيأ،رابطألي@

ومنككل،الإنسانكيانمخاطبةتستهدفومنهجهالقر@نطريقةكنتفقد

والعبروالمراعظوالقصصالمواضيعمنشبكةالقرتنيةالسورةكانتثم

ومنالرعية،والأحكامالعقديةوالتصوراتوالأمثالالكونيةوالمشاهد
كانهنا

يجعلماوهذاوالاهداف،المقاصدهوالسورةوثاهدالموضوعاتبينالرابط

نسقإفنفالسورةوأبحالهممؤلفاتهمفيالبثريعرفهعمامتميزةوحدته

الإنسانوهومتكاملآخرنسقلمخاطبةتعالىاللهقبلمنوضعمتكامل

معينامصطلحأللسورةالموضوعيللتفسيريحددلممنالدارسينومن

بأنه:القولعلىاقتصرلانما
"

الأساسيالهدفعنيبحثالذيالتفسيرياللون

فيالموضوعيالتفسيرمحورهوالهدتهذاكونوالواحدة،السورةفي

السورة
"

للسورة.موضوعيتفسيرفقطفهو

بين@لمشتركةالأصاسيةالعناصرتحليل@ن
والمصطلحاتالتعارلفمختلف

بعضهاعنتميزهاالتيالفرعيةوالخصائصللسررةالموضوعيبالتفسيرالمرتبطة

ئن:يظهرالبعض

فيالجثمحلا-
الواحدةالقر@نيةالسورةهوالتفشر:منالنوعهذا

حجلىب.)باسشاء

ا@نر@د،ى@ح@بزولفبم،@(1)
فع

لنقا@
.@ك@/2لي،

8نفسه،@لمصدر(2) / ك@.2

.3مه/2نفص@ل@صدر(3)

.2عهلضوعي،@لتفبر@ننبتمصطنى،مسلم،(4)
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الوحدف.هذهماهيةفياختلانيعلىالقر@نية@لسررةوحدةيثباتغايته-2

فهي
السورةمقاصداخرينوعندالاساسي،السورةموضوعالبعض:عند

الذيالاسمسيالهدفأوغيرهم،عندالسورةتناقئهالذيالغرضأوو@مدافها،

مطلقة.وحدةهيآخرينوعندالسورة،إليهتتوجه

مفهومأنإذنيظهر
"

@لوحدة
"

للسورة،الموضوعيالتفسيرفيمركزيمفهوم

معولكنه
لاكانلذاوالاختلات،@لغموضمن@لكثيربهيحيطميبسمصطلحذلك

النظرثمحوله،دارت@لتيالمختلفة@والتصور@له،الاثبيةالاصولمتابعةمنبد

صلتهوثاقهومدىالقر@نية،الدراسةحقلفيبهاتوظيفهتئمالي@لطر@قةفي

للسورة.الموضوعيبالتصبر

مفهعم.2
ل@

السورة@حدة

@لنقداثد:@@لو

مفهوم
@

ا@لوحدة
"(1)

الاثبيالقدبها@نشغلالتيالتقليدي@المفاهيمأحد@مم
للمدارستبعاهذا@لمصطلحعنومفاهيمهمالنقاداراءوتعددتوحديئا.قديما

بهيشتغلونالذيالأدبيللنوعوتبعاأحيانا،إليهاينتمونالتيالا@بيةوالمذاهب

أخرى.أحيانا

كلمة@تتقاق@صليرجعلغولا
"

@لى@لوححؤ"
"

على@يدلوحد@
@

وحد،يقال:الانفر@دا@،

كتوخدمقر@أ،بميوحمفووخدةووحوثأ@وخدأ@رحولةوحدةفبهما،يحدوكرم،كحلم
التحدي@مالازما،صنهجاءمذاطنطير.لهبكنلميكنلما@@رخم@نيبئفويموسه
يقالوتد@حاد@يوحيد@وحاعلترجدا،وخدهيقال:ا،و@ح@@لمتحلكلجعللهيخر@دنه

الاتصال،حيثمنو@حد@ن@ورحدتهالكلام@حادفسعى@وعليهالاستح@ال.علىوحدة

منير@دوقد1(،5أ@لقصص:لنتظ!ئئرضناولقذنحالى:إقولومنه
حيثمنو@حد@نه

حنولنكماي@ئورؤصنرمأصافلئفزئةبنحروفمةنعالى:نولهمنبش@لكما@بظير،@حدام@

معةط،د@الأصصي،ن@:@@ئز@ه!.،ض
@

وماثة
ا@

@بنوصل

لةماللف@،مقبيى@نىس،
ا@

لف@@لفبر@زلعي،اوحدا
صس

دةمالحجط،@
@"

و
حدا
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عنفالحديث
"

فيأرسطو-جعلهاحينما(3ق322)إلىيرجعالوحدة/1
وتفيالمسرحي،العملفيأساسباشرطاالشعر-فنكابه

يكونأنالوحدةهذه

عقدةعلىيد@روأنيليه،ماإلىفيهجزءكليؤديالأجزاءمتماسك@لفني@لعمل

الانسفيالجسمبوحدةالمطلوبةالوحدةهذهشهلقدبلواحد،وحلواحدة
تتكونالكلتضعضععضونهإذا@نتزعالذي

"

الوحدة
ا@

الأرسطي@لمفهومفي
العضوية.وحدتهأوالأدبيالعملوتماسكالموضوع،وحدةعنصرين:منإذن

مبكر،وقتمنذالغربيالنقدإلىهذااليونفيالوحدةمفهومتسربولقد

ئمالغنئي،الئعرإلىالمسرحيةمنونقل
منوالنقادالشعراءعنديظهرأخذ

العربيالنقدإلىالتأثرانتقلالطريقهذاوعنالا@بية،@بالمذ@شتى

إلىنفقد
"

العضوية@لوحدة
@

ع@ثمهه@()كل@دلا
(3)

وتابعن

فيوالسرياليينالرمزيينعندتنويعاتمعبعدهمجاتالتيالمذاهبفلكفي

مفهومفأصبحالكليةالتجربةثاخلالجزئية@نتقلاتهم
"

العضويةالوحدة
@

في

(3)

(4)

اياليف،نجار@لقامرةو@لتبي@،@لن@ربةبينقفابا@ب@د@لاث@يعد@لريم،طهعبد@لر،

1ا،ط 9 8،31 17.

نفسم@811.@لمصدر

كتجتالقرود@لوسطى)عال@دق@المأ@لىالحضحعةكل@ةامحود@سنحدو
بممنىتخدم

تستحدم@صبحتتمللمعرف@ث@هو(بمادمل@لهمحمأ@ودمادوشدة،@و@@@لأد@

تعنيدحعهال@(لح@و@محتبمصها،@لجسد@حر@.هو@رتباطيولوجيبمعنى
@لح@@لحس@

@لنتاد@ستعمله@لنيهدهللكلمةيثوهدا@ل@منى@لحدنفه،
حدةفكرة@لحالاشلرةفي

وخصرعا@لكتابت@@مدوسةفكردي@ئرومو@لذيالأ@بي@،الأع@الفيو@لج@ية

مصطلح@نعنيويقل@لضي.العملوححةعنللعقاد@لنقية
"

العصوي@لبناء
ا@

للعمل

نمبروك@،كينتأشاعاطانن@استعارةعبرماس@جاه(@ن@ا@لأثبي
فلك@حداشخلصه

يتت@لح@ثمية@@@لص@لحاتحم@عنني،@ظر:@مح،(.س@3ث@ح@@@نقد@لحديت

صةدر@
وممجم،

11،طللر،لي@لا@ص@لةل@@نلركةلقرة@ 9 .46-43ص9،6

1صالأثبي،فضايا@لفدعد@لربم،طهعد@لر، 18.
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المشاعرتكونوأنواحد،موضوعذاالعملهذايكونأنهوالعريالعمل

الترنيبيستلزمهاخاتمةإلىينتهيترتببايستدعيوذلثواحدة،يثيرهاالتي

يمكنولاوظيفتهفيهعضولكلالحيكالجسمالقصيدةأجزاءفنكونالسبق،

إسقاطهأومنهعضونقل

منولكن
أنيمكنماهناك@ولا@نيفترضالتصويرهذاأنرأىمنالنقاد

بعضهاعتمادأيوتكامله،بنائهإحكاممنبلغالذيالكاملالفنيبالعمليسمى

مبالغتصوروهذاإليهتسيءأنثونتمسهأنتستطغلاأنكبعض،على

وقديماالعا@،شسعراءأوشعرانناكبارشعرفيلاالعملهذامنليو@رفلافيه،

حتىتقدمولمليطيرها،منهائلاثينيختارثمبيتاتعينيكتبالأخطلكان

فهاحذفتأنضرهاوماالكاملة،صورتهافيلئكسيرهاملتمسرحيةاللحظة

ويسعدقصيدةأوملحمةبعضالمرءيقرأ@نيمكنكماساعة.بعضأوساعة

ولكنالكل،غيرفالجزءشك،ولايتغيرأنبدلاللعملالعامالمعنىإنبها،

الوحدةمصطلحيكفيكانوقدمضحك،تصورالأفنأوالأنفقطعتصور

العضودةاستعلىةعنوالتخلي

@لقديمالعربي@لثمعرفيالقصيدةبأنإلى@لقولالعربالنقادبعضذ@كما

يؤثر@لعربيلانغيره،إلىيحتعولابنفسه،يقومفهو@لبيت،وحدةعلىتقوم@فما

@نيمكنلهذاالألسنة،علىويجرىالذاكرةتلتقطه@لسلر@لذيالمئلفضلوالإيجاز

دار@لنقدلهذاكبيرا.خللافيهاتحدثتضرها@ر@نثونة@لقصيىفي@بياتاتحذت

كالفنادرا.إلا@لقصيدةوحدةتعرفولم@لبيت،وحدةعلى@لعربي
عند@بنوجدناي

1نفسه،@لمصدر(1) 19.

@لمصرلةكةبك@لقامرةومعجم،@راسةلض@لح@الأ@بيةالمصطلحكمحمد،كني،(2)

1ا،طللر،العالمية 9 .41ص9،6

.42ص@لحلينة،الأث@بةالمصطلحاتمحد،عني،(3)
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حدث@في(@276)قتيبة
عدوكذلكاء،كلاممنوالمتكلفالمطبوععن

بعصها@صالو@تناصقهافيالانسانبخلق@لقصيدةشثهالذيه@3لعهالحاتمي

حسنبقدرمرتبطةمحاسنهاوجعلببعض،
@تظامها@

لئهبماتحدثمنأصرحومن
"

العضويةالوحدة
"

العربيةالقصيدةفي

طباطبا-ابنرأيحسبالثاعر-علىينبغيإذ@(،322)العلويطباطباابن
ا@

قبحه،أوتجاصرهاحسنعلىويقفأبياته،وتنسيقشعرهتأليفيتأملأن

بينيجعلولافيها،كلامهوتصلمعانيها،لهلتنتظمبينها؟فيلائم
ابتدأقدما

بخىمنلي@حشومنفصلاتمامهبين@ووصفه
ما

المعنىالسامعفيشىفيههو

إليه..القوليسوقالذي
"

علىللوحدة-العربالنقادمفهومبمطابقةنقوليجعلنالاكلههذاولكن

وصلضر@رةعلىركزواأنهمفلكلها،الأرسطيالمفهوممعبه-القائلينندرة

بالقدرالمعنريالتر@بطإلىيلتفتواولمونسقها،نظمهاوحنالقصيدةأجزاء

الثسعرعلىوئلىوافلكإلىتنبهواقدالمحدئيقالعربالنقادنجدلهذاذاته؟

من@ولمطر@نخليلوكانالقصدة.فيالأغر@ضوتعددالبيتصرحدة@لتقليدي،

بدأإلىبالدعوةباثو
"

الوحدة
ا"

تبحهلمالحديث،العصرفيالعربيةالقصدةفي

وغيرهمضكري،الرحمنوعبدوالمازني،العقاد@ن،جماعةفلكفي

مفهوموأصبح
"

الوحدة
ا@

لعضهاومعانيهاالقصيدةأبياتترابطعلىيثالالد

مفهومعنالحديثفيالحربالنقادوتتابعواحدة.غايةإلىوتسلسلهاببعض
ا/

الوحدة
@

وهذا@لفمالقصيدة،فيالمغزىوحدةعنالبعضفتحدث
@

اللوحدة
"

عنالثاعريحجزلا
ولكنهقصيدت@،فيوالعواطفالتجلىبتعدد

عد@طهعد@لبر،(1)
1صالأثبي،قضايا@بت@3،ر 24-1 2 5

صالارلي،قصايا@لنقد3،عد@لرطهعد@لر،عن:نقلا(2)
1 2 6

.12عولر@مسه،@ل@@نظر:الخفي،ان@هلا@هنر@يهعلىطاطا

نمه،@لمصدر(3)
ص

1 40.
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اعتبارإلىاخرونذهببينماالمغزىمتجانسةجميعهاتكونآنفيهايثترط

ذلكيستلزموماالقصيدة،تنيرهاالتيالمثاعرفيوحدةالمطلوبةالوحدة
من

ثيناشيئاالقصيدةبهتتقدمترتيباوالأفكارالصورترتجب

مننخلص
عددإلىكلهمذا

مئ
النقا@

مصطلحيشخدملما-
"

الموضوعبةالوحدة
"

في
بصورةالاثبيالنفد

لنالافعالاصطلاحوكانأصاسية،
هوالنقاد

"

مصطلحأوالعضويةالوحدة
"

الوحدة
ا@

@)طلاقا.عمهمبةالأكنر

عندفهوالعضويةالوحدةد@/محددمفهومعلىالنقاديتفقلم-2

بمعنىالبعض

"

الموضوعيةالوحدة
"

موضوع@وفكرةعلىالادب@العملقيامأي

وهرحوله،أجزائهكلتد@رواحد،
بمعنى@والفية،الوحدةبمعنىاخرينعند

تماسكأيللوحدة،المطلقبالمعنىالبعضويستخدمهالثحورلة..الوحدة

يتنرلها.التيالأفكارأوالمعفيعنالنظربغضعناصرهوانسجامالادبيالعمل

منكثيريميل-3
مصطلحاستخدامإلىالنقاد

"

الوحدة
ا"

بحيثمطلقا،

أجزائه،بينتجمعالتيالخا@ةوالهويةللعملالخاصةالكينونةعلىيدل

شكلهااوالجامعة،الهويةهذهطبيعةعنالنطربغض

فى@لتفسير.نحللفهالوب-

عدثاالنقدحقلمنالوحدةمفهومبنقليقومالذيالمفسريواجه
من

المنهجية:المكلات

القرآني:النصمجالإلىالاثبيةالنصوصمجالمنالمفهومنفلمشكلةا.

1صال@صدر@مه،(1) 5 0

نفه،ر@لصه(2)
1ص 5 2

ةار@رتقورذليى@اتعبه،ماوبىما@كوتة@لقصيىنن@لمم@لا@رتلر@ر:يفول(3)

فاتهاد@@لت@مايةهويحيا@ما@لني@@لطغ،فييهمامو@لدي
ا

نصه@ل@صدر@ظر:@
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المثمكلةهذهوتتلخص
مقصوث@اكانإنماالنقاديضعهاالتيالمعايير@نفي

المفاهيملهذهباستخد@مهالمفسرولكنالإنسانية،الأدبيةو@لاعمالالنصوصثواسة

لمعييرالمصدرإلهينصوهرالقر@ني@لنصيخضعالقرتنية@لدراسةضلفي

قدماومذاوفهمها،@لبثرية@لنصوصلتكوبن@ملاوضعت
طفأالبعضفيهيرى

طرلقةاختلفتوقدالئر.بكلامالإلهيللكلاموتشهاالاعجاز@لقر@ني،في

معالفرتنبةللسورةالدارسينتعامل
بملأأنحاولمنفمنهمالمشكلة،هذه

مصطلح
"

الوحدة
"

النسقيةالوحدةعنتحدلواكالذينجديد،مفهوم@وبمضمون

مصطلحاتاستخدامتماماتحلئىمنومنهمللسورة،
"

العضويةالوحدة
ا@

@و
ا@

الموضوعيةالوحدة
@

مصطلحيستخدم@نوفضل
"

الوحدة
"

يستغنيأومطلقا،
عنويتحدثتماماعنه

"

الفر@نيالنسق
ا@

لا
"

القر@نيةالوحدة
"

العرلفالدراسدتإلىالغربيةالدراساتمنالمفهومنقلمشكلة.2

وتنغ
أساساالمشكلةمذه

مفهوميعرتلمعموماالعربيالا@بيالنقدأنمن
ا@

الوحدة
@

معتجافياسيواجهالمفهومهذانقل@نيعنيوهذا
الخاصالنمط

عاداتعلىنزلقدالكريمالفرتنكانلافاخاصة،منهالقدبمالعربيللأثب

المفهومهذااستعارةتصبحالوحدة،بمبدأالتز@مهمعدمومنهالقول،فيالعرب

البنائيونظامهالقر@نيللنمقمجافاةالتفسيريالدرسحقلإلى
نفهمفكيفالنحوهذاعلىالأمركانإذا

"

السورةوحدة
@

ا؟
كفئم

إليها؟استنادهوجهوماللسورة،الموضوعيبالتفسيرصلتهاسثمكل

أساسيين:عنصرلنعلىالسورةوحدةمفهوميقوم

اتصررنجهيستنكررصالرشيدكلامعلىفلكفيدامق@سعفانكامل@ل!نمبمنا@ا(1)

@لنص.حولهيد@رموصوععلىمبنيةوحدةكونهاوجوبيرىوهو@لنيللوحدة،خاما

@لك@يم.@نفي@لبيفبالسنهجعلي،كاملسمفاد،@نف@:

وابمسيرلالوحلة،القولنفرض@تنالشكلةلهدامفضلةننةلاحقاسناقي(2)

للورفموعي
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وتناسبها.اياتهاواتساقالفر@نيةالسورةتماسكأ.

الكليالمعطىأخرى:بعبارةأوالقر@نية،للسورةالمقصديةالتركيبةب.

للسورة.الخاصالنظممنالمقصودهوالذي

الموضوعيالتفسيريفترضهالذيالمنطفيالأسلسالوحدةمفهومويشكل

لاهذاولكنللسررة،
يعني

اختزالهيمكنللسورةالموضوعيالتفسيرمفهومأن

مفهومفي
"

رؤيةعلىللسورةالموضوعيالتفسيريقومأخرى:بعبلىةالوحدة

مرتبامنسجماتماسكانصابكونهاأيبوحدتها،القولترىالقرانيةللسورةمعينة

منوغايةمغرىذيإلهيبتوقيف
الترتيباوالواقعيالنزوليالترتيبمخالفته

عي.ضولموا

السورةنحكمالتيالوحدةطبيعةحولثارتالتيالمخنلفةالأقو@طأما

الذيالنحوعلىبهاحصرهئوعليهاالموضوعيالتفسيرتعليقفلا@كن@ر@نية،@

منيختلفقدهذهالوحدةطيعةفتحديدالموضوعي.التفسيرثواسمتفيشاع

بحسباخرإلىمفسر
ينطلقالتيالنظرزاويةوبحسبالسورةنظاممنيدركهما

علىلاحقاأمرايكونأنينبغيالسورةفيالوحدةطبيعةتحديىإنثممنها،

لهسابقالاف@هاالموصوعيالنظر

هانفرقأنبدلاإفن
فيالمتغلينمنكئيرعلىاختلطاقدأمرينلين

هذا

القرانية.السورةخصائصمنوخاضةكصفةالوحدف

موضوعا.السورةلفهمومنطلقمنهجيكأسلسالوحدفب-

ارجاعهادالوحدةفكرةفيوالمالغةالخلطتجنبفيالمييزهذاوينفعنا

وإثواكهمفهمهميثتماالاقدمينكاباتلينجدفقدقديمة،وأفكارأصولإلى
للوحدةلي@ولكنالقراني،والنظمالقرانيةالسورخصائصمنكخاضةللوحدة

موضوعيا.السورةلتفسيرمهجيكأساس

أيضا.@لوربحسبيحتلصفدو@طسيمالا(1)
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للسور@الم@ميكيالتفسيرمفهوم.3

مفهومتحديديمكنناسبقماعلىبناء
"

للورة@تفسير@لموضوعي
"

بأنه

لاونظمها،كتهاجتمن@لقرألة@لسهرةني)@لنظر@لخاص
@لدلالةجثمن

لاياتها(.@لتفصبلية

فيالقولوبتفصيل
نجد:التعريفهذا

موضوعفيللفكرإعمالهوبمانظر@ن@.
عنصبتصورالخروجفهيرادما

.
قلنا@نهلنماد

"

خاصنظر
"

وعايت@،هذا@لنظرطبيعةفي@لباحئينلاختلات

مقاصدها@ر@مدافها..فينظرارتهمنومنهمالسورةموضوعفينظرار@همنفمنهم

وموضوعاتها.قضاياهاوانسجام@تسافهافينظرارآهمنومنهم

موالنظرهذامحل.

"

القر@نمنالسورة
ا@

الموضوعتفسيربهفيخرج

كله.القر@نفيلوقوعهالقراني

ونظمهاوجملتهاكلتتهاهيمخصوصةبجهةالسورةفيهذا@لن@يتحدد.

فيمعروفهوكمامستقلةوآياتمفرثاتمنأجزائهافيالنظربذلكفيخرج

العام.التفسير

@لثبم@ث@هكه@
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الثانيالمبحث

للسورةالموضوعيالتفسير

للقرأنالموضوعيلتفسير@@

الموضوعيالتفسيرمننوعاللسورةالموضوعيالتفسيرجعليكنلم

يقتغيوالمنهج،المفهومفياختلافابينهمارأىفالبعضعليه،متفقاأومقبولا

ر@واوآخرونللقر@ن،الموضوعيالتفسيرعنللسورةالموضوعيالنفسيرفصل

ماأنرأواكماالتحليلي،التفسيرفيالموجودةللتجزيئيةمماثلةتجزلئةفبه

يجمعهمماأكبرالموضوعتفسيرعنيفرقه
الأسببعرضمنبدلافكانمعه.

الموضوعي،للتفسيرالعامالاطارمنالسورةتفسيرتخرجيبدو@فهاالتي

منه.ونوعاالموضوعيالتفسيرمفهومضمنلجعلهتدعوالتيوالأسباب

@لتفسير@لموضوعي:في@لموضوعورحدة@لسهرةوحدةبينيفروماأ.

للسورةالموضوعيوالتفسيرللقرانالموضوعيالتفسيرمنكليستفا-

الكشف
فيمامختلفمنهجهماأنإلامختلفين،مستويينضمنالكليةالرؤيةعن

@نذلك:تفصيلأحدهما.مثروعيةعلىسلبابنعكسفدمماالغابة،هذهبخص

منالئمأنومترابطالمعنىمتفقجمععلىيقومالقرانفيالموضوعيالتفسير

@ماوالمتفق.المشابهوحدةفهيلها،الكليالمعنىتحصيلأجلمنالايك

تعرضالتيالقضايامختلففيالكليالنظرفمبدأهللسورةالموضوعيالتفسير

الأطر@فمتر@بطواحداجسدايظهرهاعامونظرفيهاكليبقولللخروجلها@لسورة

مجتمع
والمتنوع.المختلفوحدةوهذهالاشتات،

الحديث:التفكيرونمطالمعاصرالمسلمحاجاتموائمةفيالاختلاف-2
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منوالتغييرالأصححقضيةفيالانخر@طعنأبعدالسررةوحدةفيالبحثيعد

عنالبحثعلىغالباالسورةفيالنظريقتصرإذالموضوع،وحدةفيالبحث

الممكنةوالعلائقالروابط
سعىفيالسورةلهاتعرضالتيالقضايامختلفبين

بالراقع.ربطهافيالانخر@طثون@ساقهاو@وحدتهالائبات

يفترضقدالموضوعيالتفسيرمننوعهوالسورةتفسيربأنالقولين-3

خلاتمحلالقولوهذاالموضوع،وحدةعلىتقومالقرتني@السورةأنضمنا

منوالمعروفالظاهريدعمهلاالموضوعي،للتفسيرالدارصبنبينكير
تعدد

الموضوعيالتفسيرإلىالسورةنفسيرتاد@@بجعلمماومو@ضيعها.السررةأغر@ض
قوي.برهانيدعمهلاو@نااستنادا

الموضوعيالتفسيرنرعيبينالنهجيةوالقواعدالأثواتاختلاف@

تماما،الاخرعنومستقلةمختلفةطرلقةلهمنهمافكلهذين،
تفسير@نفمع

@سجامهاو@@نيةالموضوعتكامل)أي@لقر@نيةحدةيثبت@لموضوع

الكفهوالاسلمىمقصدهأنإلاكله(القرتنفي
القضبةفيالقرتنهد@عن

الدرجةفيوحدتهابثباتيأتيإذموضوعياالسورةتفسيربخلافالبحث،محل

ونظره.المفسراعتبلىحيثمنالأولى

فيهتختلفاجتهاديالتماسيأمرالايات@متعد@السورةهدفإن@

وكيفتحديده؟فيمختلفهدفعلىالسورةفيالاياتتصثفنكيفالأنظار

الاحتمالعلىالتفسيريقوم
مع

علىيقومأنالمرضويرالتفسيرفيالأصل@ن

المتحققة؟معانياف@تها@والنصوصأسلمى
(1)

خطةالضربلهذاتقوم@إلى@ن

القرتنيةالدراسكبابمنيبقىنهف@المعالم،واضحةالقواعدمحكمةعلمية

الموضرعيالتفسيرمنوليستالعامة

رعى@لدغمين،نقلا(1)
1ص@لبحت،منهجيةخيل،اد 13.

جع(2)
1صنقسه، 13.
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ب.
ما

@لتفسير@لموضوعي:في@لموفوعورحدة@لسورةوحدةيجمع

وتفسيرالقرتنفيالموضوعتفسيربينيجمعالكلية:الرؤيةابتغاءا-

سواءالاساسية،المقاصد@والكليةالرويةعنالكشفقصدموضوعياالسررة

التيالقضايامنقضيةفيكلهالقر@نأوالقرانمنالسورةمحلهاتعلقها@واكان

فهذامعا،قضاياهجميعفيكلهالقرانفيالكليالنظريعسرإذلها،يعرض

والمقصد.الهدففياتفاق

بالعصريرتبطانهذينالتفسيرنوعيكلاوالظهور:الثأةحيثمن-2

مختلففيوالتفكيرالنظرفيطرقيمنعمحماالإنسانيةعلىفرضهوماالحديث

عنبمعزلالمسلمونيكنولموالحياة،الفكرمناحي
العالمية.التغيراتهذه

هذاويظهر
إلىإضافةالنظريات،وبناءوالعمومياتالكلياتفيبالنظرالعنايةفي

الاصلاحأجلمنالقر@نيالنصوتوظيفالاجتممكليالتغييرعمليةفيالانخر@ط

لذلك.الملائمةالمناهجوتوشل

واضحالموضرعيالتفسيربمصطلحالموضوعوحدةمفهومارتباطبن-3

كذلكوهوجلي،
جهةمنهوفيهاالنظرلأنللسورةالموضوعيالتفسيرفي

وأجز@ئها.تياتهالاوفضاباهامواضيعها

وحدوده،المدروسالموضوعبطبيعةمحكومنهف@المنهجيالجاتأما

لأنالسورة،وتفسيرالموضوعتفشربينالمنهجيختلفأنمنبدلاكانلهذا

إفنيستنكرفلامختلفة،الموضوعوطبيعةمختلفةالنوعينكلافيالجثحدود

قائماالعامالمفهومفيالاشتر@ثماثامهذا،فيالمنهجاختلات
النوعينمذينبين

من

فغيرالسورةتفسيرعليهايعتمدالتيالأس@اجتهادي@عنالحديثأما

وارد

التفسيرفلكفيسواءالاجتهاد،علىقئممعظمهفي@لتفسيرعلم@أ

الترتيبيالتحليليالتفسيرفلكفيوسواءالعلمي..@والفقهي@والاثبي@والبياني
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@مربأنهللسورةالموضوعيالتفسيرفي@لحمللتخصيصوجهفلاالموضوعي،@و

ي.اجتها@التماسي

محكمةخطةوجودعدمإنالئني:
لاناكهذافي

النوعهذاإخهل@يعني

العلماءجهودتضامنعلىتتوقفمجملهافيفالقفيةالموضوعي،التفسيرمن

هذالبلورة
الخطة.وتلكالمنهج

التفسير:فيالموضع@حمةأمالسورةحدة

أخذنالوفنحنشك،ثونمعطياتهتفسيريمنهجلكل
عمليةئنالاعتلىفي

تعطىلاقدالواحدةالطريقةفإنعندئذمختلفة،بطرقللظوامرتستجبالتلقي

أخذن@لوئنناكماالمطلوبة،ئملرها
والشاقكالمعريةحاجاتنانمطالاتيبعين

فيتركيزاحيناتتطبالتي
المختلفةالطرقنف@عندئذتلك،أوالمعرفةهذه

المذكورة.المهمةبتحقيقتضطلعسوتإليهاالممئمارالمعرفيةالحاجاتلإشباع

داموما)السورة(هومحددنصفيينتظمثامماالكريمالقر@نيالنصإن

)التجزدئي(التفسيرينمنكلانف@آخر،جانبمنمتنوعةظواهريتضمن
تسلملهاوفقالكريمةالسورةجربنكتتغبنمثروعيته.يكتسب)الموضوعي(و

الترتيب@راءالكامنةالاسرارمن@نطلاقامعطياتهلسحقق@لتقليدي(المنهج)حسب

بعمليةترتبطأسرارمنالترتيبهذاعليهينطويماأيالكريمة،للاياتالمذكور

ه.ف@@رالنصفيالمطروحالموضوعلهذاالاشجابة

صحيح
التجزيي@لتفسير@ن

معبا-يظلللايك
في

أو@يكبينحياالملحوظالانفصالعنجو@نبه-أحد

حتىئمارهاتقطفسوتللقلرئالاستجابيةالحصيلةإلا@نالنص،منمقاطع

ىوالأخرمثلا(البقرةسورة)فيالإنفاقالىالمنسبرةفالآبةاللاوعي،بنحي

نسجيلإلىالئيرةوالرابعةالمعسرنظامإلىالميرةوالثالثةالرباإلىالمشيرة

ثمالمداينة،
إبر@ميموقصةالفريةعلىالمارقصةإلىالمنيرةالاياتمنسبقما

نمالموتى،إحياءفياشتراكهمافي
إلىإلمعمنالاقنصا@ي@الآبكمنلحقما
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تحفرسوتجميعاهذهوالرحمة..العفووطلبالسعة،بقدروالتكليفالإيمان،

صحيحفيه.الكليأثرهاوتتركيعها-لمأووعاهاالقارئ-فاكرةفيأثرها
أن

الظو@مربينيصلالذيالعضويالخيطعنمنفصلةيدرسهاالتجزييالتفسير

هابنحوتتمللاشياءالاشجابةعميات@مت)ما@بعامةالأثرإلا@نالمذكورة،

تحققخاصةسياقاتمعالبتةيتنافىلاوهذاالمطلوبة.فاعليتهيحقق@الو@كل@غير

عندما@ضا@المطلوبةفاعليتها
الموضوعي(التفسيرأر)التنلىلإلىالمفسريجنح

تلكأوالظاهرةلهذهالكليةالرؤبةوتقديمالفر@نلنصوص

المنهجينهذينأحدتفضيلإلىن@بمنوالدارسينالعلماءمنولكن

حسبالقر@نروحمنلقربهإماوالعناية،بالدرسأحقإياهمعتبراالاخر،على

إليه.الماشةالعصرلحاجةاورأيه،

بهاالقيامينبغيالتيالأولىالخطوةالموضوعتفسيرفيوجدمنفمنهم

هوكماسياقها،واطرادايهاوتنلسبالسورةوحدةفيالنظرإلىالانتفالقبل

هذابنقيضالقولإلىآخرونثمببينمامئلاالخوليأمينعندالحال

قر@نيةلقضاياالموضوعيالتفسيرعلىوحدتاأسلسعلىالسورةتفسيرمقدمين

المولىصراء@رادةيكمنالذيالسرفييفكرالمفسر@نعلىينبغيإذمختلفة،

فهذامعين،نطاقفيالآياتوترتيبثابتة،بحدودسورإلىالؤ@نتوفىيعفي

اعتمادفيكما@نمتعددةبوسائلمعناهاكتاهيمكنسراولابديطويالترتيب

كفلةر@يهم-حسبالقر@ني-تفسير@لموضوع
الهاديةالانسانيةالمعنيمنكثيرعن

تصنيفأيفيولي@للمصحفالتوقيفيالترتيبفي@لمتضمتةالداعيةوالاسباب

1عدثلا،معاعرة،)سلاميةقضاياالقران،حالتحاكلسنهجصمود،@لبستني،(1) 9 ص9،9

ليلخوا(2)

4

ة،@عماللأا@مبن،
4ص 0

@المنهجعلي،حهادكلى،(3)
فضاباالكاضف،@لنمبرفيثو@صة@لنأولل:ونظربة@طي

71،عدد)صلابة، 9 2ص9،9 13-2 14.

-248-



أكراضهأسلىعلىللقر@ناخر

سعةالأمرفيولعل
نوعيلكلاالموضوعيالتفسيرباتسحالقولتستدعي

النصأنفلكصرؤته؟اهتمامهبحسببينهماالاختياروللمفسرهذين،التفسير

خاصةسورفي@تظامهاأو@لمهاأنإلامتنئرة،منخمةتياتهنزولمعالقرآني

معالجتهاتمامايسوغمماالمدرك،للئ@يءالاستجابةبأسرارالمحفوفةدلالتهيحمل

كماالاسرار،بعضمعرفةإلىيتطلعلمن)باليا(معالجتهايسوغكما)تجزيئيا(

العامةالقر@نيةالرؤيةك@إلىيتطلعلمن)موضوعيا(جميعاالسورتناوليسوغ

عآ@رالتفسيريةالمناهجبأنالقولعلىيحملناكلههذاتلك،أوالظاهرةلهذه

واكتناهكلامهمئوجلعزاللهمرادفهموهوالمطلوبلتحقيقبينهافيما

وحكمه.أسراره

صع@@ث@هصى

محمد@لخطب،لا(
@لمطبمةلمحفق:@لقران،أغر@ضفين@لج@نطرة@حسد،كمالبر

3@لص@ية، 6 أغر@ضتصنيففيجهيد@لمستترقينعلىمعلقافلكتال.22صولا@5

قتصاديةفالابأتاصمى@لأنياهفالاجتماعةبالمعتلات،@لفلسفية@بحوتيورثونجثان

جرا.وملم

9علدمحاعرة،)ملابةفصابا@لؤ@ن،مع@لعا@لنهجمحميد،ابسنلي،(2) 9 سلأ،ا9
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الثانيالفصل

القراتيةالسورةطبيعة

فقال:الخلق،وجلعراللهبهاتحدىدلاليةوحدةأصغرالقر@نمنالسورةتعد

نننثدوتو@ما@ابهمتنبسورؤنجلنافاتوافىلانناشبنىفىصنمغلدإ

1أ@لب@رةكنتز@دتين!لمنأدثهصن أ@تتوتلئرلبماروقلون@نمونال:أ2،3

.(38أيونس:صدقبنأإنكنغللئهئألئتطغترضمنوأدعوأبسورلآتثالح

هيبماالنصيةالوحدةهذهخصائصثوسمنبدلاكانلهذا
أيكذلك،

منالمعلىضين.لتحديبذاتهكافيامكتملانصاكونهاجهةمن
نظالز@ولةهذه

سورةهيبماللسورة،التركيبيةالطبيعةعنحديثهوالسورةطبيعةعن@لحديث

معينة.@ياتمجموعهيبمالا

تديماالقر@نعلماءمنكئيراالقرانةالسورةطبيعةفيالنظرشغلولقد

خاصإطارضصمتاعدةلاياتالخاصالجمعإلى@لتباههملفتتبماوحديثا،

هو@
ا

زو@يا@يه@تعد@الؤانيةالسورةطبيعةبمعرفةالعلميالاشتغالهذاالسورة

بها.ائمتغلعالمكلإليهينتميالذيالعلميالمجالبحسبواختلفتالنظرى

مافكئيرابه،الاهتمامدرجةواخلفتالزمن،معالقر@نية@لسورةفيالنظرتطوروقد

عندهمتطورالذين@ماالعلماء،يطرحهامتفرقةوافكارنظر@تئمكلعلىيظهركان

قلة.كانوافقدخاصاالتفسيرفيمنهجاليصبحالقرتنيةبالسورةالامتمام

وجواتالقرانيةالسورةطبيعةفيبالنظرالاهتمامنثوءرصدلهذايلزم

السررة،طبيعةحولوجدتالنيالمختلفةالتصوراتثمالاهنمام،هذا

وحديثا.قديمالدراستهانثأتالتيالمختلفةوالناهج
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الاولالمبحث

القرأنيةالسورةطبيعةتطورالنظرفي

المتقدمينعند

بعلموالتفسيرالقر@نعلومنثوءبد@يةفيالقر@نمنالسورةنستقللم

هيبمابهايعنىخاص

@

منالسورةفيقيلماوكلاسررة
الكليةالزاويةهذه

قدالأمركاندانبالقر@ن،تتعلقمتفرقةعلومفيالنظر)طلىضمنجاء)نما

زو@ياتعددتوقدالسوصا.)مقاصدكعلمخاصيمابعلومفاشقلتفلكبعدتطور

السورةفيالنظرابتدأفقدإطارها،فيبالسورةالعلماءاشتغال@فطلقالتيالنظر

رالسوبمعاني@تماما@أصبحثموالنظم،والبلاغةالقرتنيالاعجلىعلومإطارفي

يمكنالتيالكليةوالقواعدالسورةمقاصدفينظراثممواضيع،منتتضمنهوما

السو@ه.)مقاصدعلمموبالسورةخاصعلمإلىالمطافلينتهيمنها،استاطها

تحديدولكنالسورة،حولقيلمابكلالإحاطةالمبحثهذامفصودمنولي@

ثوسهاومنهجالسورةفيالنظربهامرالتيالأساشةالمفاصلأوالعامةالخطو@

كلهوهذاوفهمها،
باعتبرها@لهاالكليالنظرإطارفي

@

سورة
@ا

لا
جهتهامن

النزول.متفرقة@ياتمجموعباعتبارهاالتركيبية

0 السور@ونظمالقرأنإعجاز1

دباللا@
)ا

:(@للف34خ@

كوصلتنامنأقدممنالباقلانييعد
فيسبقهلانالقرتن،إعجازفيبهم

محمدلكر@بو@لقاضي(1)
ةفيولد@لباتي@اتعري،لقيه،@لباتحغي،@لطيببن

4مةوفاتهكنتوبهاادبحدوسكن 0 سيهبه@ثتهر@3
"

إعجاز@لقران
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إلىالباقلانيالتفتوقدمنهمالمعتزلةولاسيماالعلماء،منكئيرالفنهذا

براعةفكرفيأطالأنبعديقولتجدهلهذاواهتمامه؟عاتهوأولاهاالنظممسألة

@سو@ماعلىوتفوقهالقر@نيالنظم
الكلام:من

1 1

بجنو@نظرقلبكطرتارفع

منينتظمفيماثمكلمة،كلمةفيتفكرتإفابصيرتكجليةصراجععقلك

يتمأووقصةفصلاتكاملإلى@نئمالكلمات
فيفكربللاوسررة،حدلا

ندعفلموتدبرهالترتيبهذانحوعلىالقر@نجميع
لجضهادعيناهما

@@

تهومستطالقر@نمنيلجميعوشمولهالقر@نيالنظمفيعامكلاموهذا

كلية؟!نظرة@رخاصةالتفاتة@ومميزةخاصةمنللسورةفهل@لتركيبية،

فيالباتلانيلدىنجد
السور،بعضأغر@ضالىواضحةالتفاتةكابهمقدمة

منو@لسجدةغافرسورتيتناولبنهبل
استقراءبعدالباقلانيخلصفقدالجنب.هذا

إلى@نالمقطعةبالحروفالمفتتحةللسور
@

مناكئيرا
منفهوتأملتهإفاالسورمذه

معجزتهوجهعلىوالتنبيهالقرانحجةلزومعلىمبنيئاخرهإلىأوله
ا@

نعفبثمأحدهمانذكروالسجدة،المؤمنسورتيمئالينلذلكويضرب

ففيبالتحليل.عليه
ا@

ئ@ئهمنآلكئبتريل@ختمةوجل:عزقالالمؤمنسورة

(1)

(3)

كتبهفيم@255)بحرلنع@ررغمان@بو@لحاحطبيلى@لكتابةبقهفقد@
"

الاحتجاح

تركيهولديعتاليفهوعربانلنظم
@ا

في)فكره
ب@و@حمدالا(دحير@ن@كتاله

@ر@@

فيم@282)@للينرريحميفة@بو
كتالها

@

@لقرتنو@@ل@رت@سظم
"ا

سعلى@لحنلألي

@ننطمو"ه@؟312)نصربنعلى
"

أحمدالاخثدلابى
3للاعلىبر )عحلىوا@مه؟2

@ن
"

ب@جعمربنائهعدمحمد@ب@دوستيمهلابن
ان)عجر@لتىو"م@،ك@.)محمد

"

)عجلى@لقر@نولاسعيد@لب@ري؟بنعمربنمحمدعمر@بيللباهلي
"

عبدبنلحبد@لث@

@لهرصت،@محق،لنصحد@بر@بديم،@نظر:مه.386)ر@هير@بي@لرحمن

ببروت
1فة،لرر@ا@ة 9 7،85 7 /1.

نجار@لمعرت،@لفاهرةصقر،أحمد@ليدتحقيق:@ن،@لكر،@بر@لباقحفي،

2صتمهد. 02.

.9ص@لحصدرنفسه،
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غافرتعالى:إقولهمنهو@ملهبمانفسهوصفثما@(أعافر:اتعلبرااتعريز

فىيخطماالمصير،إلههوإ،إلهلاألظآفآنحقاليشديدأدؤبوفابلآدتغب

على@نندذع(3أكانر.اللدأفىتتتئهميغرركنلاكفررأالذيئإلالدئه@نمق@

بقولهبرسلهمالأممتكذيبمنوقعبماأخبرثمالحاد،دكفرتنزللهفيالجد@ط

ئنم@@لوهمثتغدهتممنماوأيلاخ@لييحقؤشقتلهغ@ذتوجلأعز

صتا+(صنكتفن@ضتضئلقبهحضحماقيياقبظلوجنالأياصنوةوميغ

صردالأنبياء،تكذيبفيبذنبهمالدنيافياخذهمبأنهفتوعدهم(5أكا@ر.

تعالى:فقالبالنارتوعدهمئمعقبأصفكيف@ف@ضضتعالى:فقالبر@مينهم

ثم(6أكافر:أللر،ثصححبأنهخكفروآآتذينكلرثبحقتكتلكإ

وعدهمومالهمالملا@كةاستغفومنأخبربماالحجةبهذهالمؤمنينشأنعطم

ز@تمبحئديستحونحلهومقاتغرشيحلونالذينتعالى:أفقالالمغفرةسعلبه

فأغفروعقم@زخمةشمض@لوسغترتاعاموألفذينويستغنوريئ@ويقمنمن

يذملمقاهربرهانانهفلولاأ7أغافر:عناإتبم،وفهتمسبيلكنابوأ@تبعمالقذين

إليه.المصيرعلىالمؤمنينيحمدولمعنهالعدولعلىالكفار

فيالآياتتمامذكرثم
ئمللمؤمنين،الملائكةدعاء

وعيدعلىعطف

بالنظرفأمر!13أغفر:مايئمى،يهغيرألذىهوقال:أئمآيات،فذكرالكافرين

ألرجيتقىاتعرشدبرألذربختريغقال:أئنإلىوبراهينه@ياتهفي
والوحيالقرانفجعل(15أغفر:أللأقأئ@مينربما"ءمنيثآءمنعكلزكىمن

الروح،ثونمنللجسدفائدةلاولأنهالابدحياةإلىيؤديلانهكالروح؟به

برهانفلكأنولولاإليه،وطريقاعليهوعلماللإنذارشباالروحهذافجعل

عماوالإخبارالإنذاربهيقعأنيصخلمبنفسه
يقع

الخبريكنولممخالفته،عند

عندالاخرةفيالواقععن
ردهم

دلالته
فكانصدقهمعلوماولاحجةالوعيدمن

فوله.بلزمهملا
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المثللهمضربالقبولتركعلىالوعيدذكرفيالايكمنخلصفلما

أكؤصفىببرططولتمفقال:والمعجزاتالدلالاتوجحدالايكخالفبمن

قؤةمتهتملشددؤ)هئمقتلهر؟منكلؤأألذينعقبةصكيفيخظرؤا

2أغانر:و)قأمى@لت@ئنلهمنوما؟بلؤبهئمألئهفاضذهمآكؤضوع@ثلاث ئمأ1

لاوكانوابالبيناتتأتيهمكنترسلهمبأنالسوآىإلىصارتعاقبتهم@نبين

موسىقصةذكرئمرسول.بيةالسورةفيذكرهقدمماأنفعلممنهم،يقبلونها

تعالى:قالئنإلىحكمهاومخالقهمبالبيناتومجيئهماالسلامعليهماويوسف

@أت@هغمنطنيبغيرللتهع@يتفىيحدليالذيفإ
ويخدالشدللتهعدمقنابر

3أغانر:جد"متكبنقتمحد@عكأ@ئهيطبعكت@كم@فما أنفأنجرأ5

فيجدالهم
لاالاياتهذه

علىيطبعاللهوأنجهل،عنيقعدإنمابحجةيقع

ئمواستكبلىهم،وعناثمملجحودهمالبرهانوجهتفهمعنوبصرفهمقلوبهم

يخدلونتذيناللىترزآتعالى:!قالثمالتوحيد،علىالاحتجبممنكئيرافكر

بينثم(69أغافرةن،يصح@لأثلتهع@يتفى
الكتابتياتهمنو@نالجملةمذه

)غا@ر:يغل@لنهرصلنافستئيهءلزسلناوسا@ذبوأبآتحتبألنينفقال:أ

فدل(78أغافر:للنهأبلد@إ،ئمايةيأت@ثنلرسولوما@قالأإلى@ن(70

هيالتيكالمعجزاتأحدهما:ضربين:علىالاياتعلى@ن
أدل@

@ارفي

ويقعالعذرعندهاينقطعالتيالاياتوالئفي:التكليف،
الضر@ري،العلمعندها

يكفلزتعالى:أقالإلى@نالإهلاكووجبالتكليفارتفعجاعتإفاوأنها

8أغافر:بفم@أرأؤألضاإيئميخفحهتم لبههوالايات،هذهعلىقادرأنهفأعلمناأ5

حمفيفكروكذلكالجاحدين،علىالعقوبةوحقتالتكليف@ز@أقامهاإفا

شرحناالذيالمنهاجهذاعلىالسجدة
ا@

.13-9صال@صدر@لبق،(1)
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الباقلانيصنغفيويلحظ
ملامحهنا

عدة:

0 حينموضوعيا،السورلدراسةالمعاصرةالمحاولاتمنالنسبياقترابه1

قصدت.@إليهبنيتعليهمعينا،كرضاالسورمنلعدديحدد

ماحدإلىمعزولةالسورةإليهاتطرقتالتيالمختلفةالمواضبعنبقى.2

فيها.المعروضةالأخرىالقضاياأوالسورةغرضعن

فيأساسياافتر@هالذيبالغرضالمتعلقةالاياتعلىالنظرتركيزهإن.3

يرىبأنهيوحيالسورة،
للغرضأو@اعمةفرعيةالأخرىالاياتمنسو@ماما

فحسب.الرئيسي

ونظامهالكلامسياقعلىالاياتمنلآبةتفسبرهفياعتمدربماإنه4

فئيلحدصنأتذيئلمتتعالى:ألقولهتفسيرهفيكماوذلكالسورة(من)الغرض

ماشئتغتخل@ألقنصةتغ@فا@يأقمنضيز@مأقلىقئنىأفنيخنألايخى@يقا.

تأيهلاعريز،لكتب@تهجاءهمدتابآدتكركفررأينئدلمنبصبز"ئغملىبصابتص

4أفصلت:سكيبرحمير،قنتزيلظفهمقولايديهئبنمنأئقنطل 0-1 4 وهذا2

الأولينأقاصيصمنيتضمنهمماالحقغيرفيهيوجدلاعلى@نهمتأؤلاكانللن

وعنالغيوبعنالإخبلرمنيتضمنهفيماخلفيوجدلاوكذلكالمرسين،وأخبار

يقتضيهماعلىقأولايكون@نعنيخرجفلاالاتي،فيتقع@ها@نبأ@التيالحو@مث

منالخطابنظام
تعارضه@ومعجزتهفيتقدحسابقةشبهةمنيبطلهمايأتيهلا@نه

وهذاو)عجازهدلالتهوجهفييشككأمرقطبعدهمنيأتيهلاوكذلكطريقه،في

ونظامهالكلامبشاقأشه
"

لبنيةيدر@كمنفيهماعلىالباقلانيمنالنظرهذابأن@لقولمنبدولا

السورإلىالنظرفيمنهجايتخذهئويمتكملهلمإلا@نهونظامها،القرانيةالسورة

نفه،@لمصدر(1)
.13ص
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فقطالقرانلاعجازالاحتجبممحلوفيعرضا،فهكانلانماالقرانية

:(@606)الرازىالفخر

تياتبينالمناسباتبذكرتفسيرهفيعنايتهالرازيالإمامعنعرفلقد

إبرازإلىذلكيتجاصزلمولكنهأحيانا،السوربينوالمناسباتالواحدةالسورة

مقاصد@وللسوربأنوعياتفشرهفينجدأنيمكنأنناإلاللسورة.الكليةالرؤية

إئرها.فيتجريعامةأغراضا

وقد@رفقال:و@حد،لغرضمسوتةفصلتسورة@نثلا-رأى-فقد

فيالمقصود@نالسورةهذهتفسيرفيكلامنامن
عنالأجوبةذكرهرالسورةهذه

ولنكومنماتتتااف@نناوقروفىبئقلو@ناقىثتؤقصات@حكوناإوقالماقولهم:أ

وتلىةالطريقة،مذهفسادعلىينبهفتلىةه(أفصلت:عنثهن،إتافأغحلجماب

الكلامو@متدعنه،يعرضولمنالقر@نبهذايؤمنلملمنوالوعيدالوعديذكر

السورة@ولمنقبلك-منالرصلقيلقدماإلالكيقالماالموضع-هذاإلى

الكاملوالنظمالحسنالترتيبعلى

أفصلت.وشفآمهمامنو)هم@لفذبهو@قلنعالى:قولهذكر@نثم

(5أمصلت:الآيةإقه،لذع@ناأ@تؤتتافآقلمب@اوقالوأبقولهم:إمتعلق(44

قال:ثم
ا/

الوجهعلىالايةهذهفسرناإفاأئاعلميتعسفولم@نصفمئوكل

نحومسوقامتظماواحدااخرهاالىأولهامنالسورةهذهصارتذكرناهالذي

واحدا@غرض

@لبيعطريقعنتنكفالأعحارقضيةلانالقرلفردخطا@لقدماء،@لباتحعيلقد@ثوك(1)

ليجتناظريه@ثارلل@لعسكري.محط@بووتمحه@لرمنيحلىلكماوحدهسا،غةو@لبه

مد@قه،على@لإيعقدرةفيتك@بمد@@رلهشلابتدأ@ل@ىلقحقيقة،الاعجلزسرعن

منأقلفيحكايتهتتصللا@لت@يت@لحدفوجد@ن
تصيرفسورةكل@ك

2@لغيب،مفقحالدين،فخر@د@ز@،(2) 7@56.
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فيوالر@زي
فيرأىفقدسابقا،@لباقلانيعنذكرناهمماافييقتربهناعمله

معينسجمبماالاياتيفسر@نوحلىلإله،يسعىواحداومقصداكرضارة
هذا

لديصمستمرانمطانهجا@رهذايشكللمدلنو@لقصد.الغرض

ضيعها:ومي@السورةمعاني.2

ا"
(1)

:(@728)تيميهبن

الأخرى-العلوممعظموفيالتفسير-فينيميةابنمصنفاتتميزتلقد

معنيمنكثيرفيالنظرينعموجدناهفقدواضحة..شموليةورؤيةكليةبنظرة

معانيهاعنباحثاكله،القرانفيإياهامستقرلاالقر@نيةالمصطلحات()أوالالفاظ

فيالنظريتجاصزحيثالقرايةالسورةمعاحيانايفعلكانفلكومثلودلالاتها.

منالكلية،ووحدتهاالكلينظمهاإلىوآياتهاأجرائها
رسالتهمثلا:فلك

"

في

الإنسانسورةمنالمستنبطةالمعاني

الإنسانسورةفيتيميةرأى@بنفقد
@@

اختصارها..علىالأنعجيبةسورة
"

@ملمنكونهوهيأحوالهباخروختمهاالنطفةالإنسان@أحو@بأولالسورةبدألقد

فيمجملةالعذابأهلأعمالفذكرالفريقينبأعمالووسطهاالعذاب،أوالرحمة

مفملةالرحمةأهلوأعماللفبهوب،،ل@تتنايتاقوله:إ
@فلا.وبراعمم

المبدأوتضمنتونهايته،وتوسطهومبد@هوهدايتهالإنسانخلقاسورةفتفمنت

عد@لحليم@لمحمسأبي@لدينشهاببرالعبلىنبرالدينتقيأحمدالاسلام،شيحمو(1)
س

المحهعدلنعد@لسلامالبركمت@يالدير@محد
نه@أصرتهتعر@الحز@ني،تييةس

حد@وكنلكعالمأ@رهكانت@ميف@برمرةلح
@يأحد@لحتلبتوهو

3الامدمص
أحمد

5سةولدحل،بر 6 6 الكتيرصولهفيها.و@فتإلى@ضتىرهبربحر@ذ،1
لودماوالنقلبي@و@لحعالتفديى،على@سلىايلىتلجصسهاالمصمك،

1الح@اط،4/تثرةالدمي،الكرىىالثت@ 4 96.
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العبدوكونالسببإثبكوتضمنتوالثرع،القدرةوهماوالأمر.والخلقوالمعاد

طائفتينعلىالردففيهااللهبممئيةهيإنماوئيتهفاعليتهوأنحقيقةفاعلاسلدا

والجبريةالقدرية
1 1

0 0

الأقامأوالأطوارنفصيلإلىالإجماليالعرضهذابعدنيميةابنشرع
والانسجامالتماسكمنبرباطببنهاعاقداالورة،عليهابنيتالتيالمختلفة

ولافيهخلللامنظومطوقأوواحدةسيكةوكأنهاتظهرحتىالمنطقي؟

إزالةعلىهذابمنهجهساعدوقدوعمو@ا.السورةسياقعنباحثااضطراب،

الإشكالاتلعضصأجابكماالسورة،فيالاياتبعضلفالذيالغموض

وعمودهاومفصوثماللسورةالثموليالفهمعلىفلكفيمعتمدافبها،الواردة

يؤماكلومجاصنبألئوبيحونفيها:أيقولوجلعزالله@نمثلا:فلكفمنوسياقها،

ولقاهميخافونهماشروقاهمبأنهسبحان@أنجرئم1،7الانان.أمتتطير،شز

دهحئا@الذيالنعيمأصنافسبحانهوذكريأملونه،كانوامافوق
المساكنمن

كانولماالكبير،والملدوالنعيموالخدموالثرابوالثماروالمجال@والملاب@

التعبمنوالباطنالطاهرتلحقالتيوالخشونةالنفسحب@منالصبرفي

الذيوالحريرالسعةفيهاالتيبالجنةعليهالجزاءكانفيه،ماوالحرارةوالنصب

فكرئمللحر.المنافيةوالظلالالراحةيتضصالذيوالاتكاءوالنعومةاللينفيه

وألهاوحليتهماشرقدخضرسندسثيبوأنهاالأبرارملاب@لونشحانه

الطهورالرابوهوبواطنهمزينةذكر3@رهم،ظو@زينةفهذهفضةمنأساور

دونالفضةعلىوحليتهمانيتهممناقتصرفلمقيل:نف@التطهير.بمعنىوهو

سوجنتانفيهماوماوحليتهما@نيتهطفضةمنجنتانالجنان@نومعلومالذب

وصففيهوإنماالاياتهذهسياققيل:فيهما؟وماوحليتهماتنيتهمانمب

إليهأشارإنماسبحان@فإنهالمقربين،جزاءتفصيلثونمفصلاونعيمهمالابرار

أحمدتيمية،@بن(1)
6الالسان،سررةعد@لحلي@،ب@ 9 11-70.
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ةرفالسوشر@بهم.منيمزجالابرارئرابوهو@نعنه،سكتماعلىتتبماإشارة

منأعملانهمأعلم-واللهوفلث-على@لتفصبلوجز@ئهمالأبر@ربصفةمسوقة

ئلةبأنهمعنهمشحانهيخبرولهذامنهموأكئرالمقربين
منوثلةالاولينمن

الاخرينمنوقليلالاولينمنثلةبأنهمالسابقينالمقربينوعنالاخرين

والمعانيبالمواضيعالخاصةالعنايةتلكتيميةابنتفسيرفييلحظومما

فيبتلخيصهايقوممافكثيرايفسرها،التيالسورلهاتعرضالي
السورةمقدمة

جاعتالتيللمعانيمجملبعرضلهاقدمإذ@بقرةسورةمعفعلكماخاتمتها،@ر

فيها@
ا

ثمالهدى،أهلحالفوصفللققين،الهاثيكتابهبذكراللهاف@حهافقد

فهذهالمنافقين،ثمالكافرلن
"

خبريةجمل
ا@

ذكر@ثم
ا

الطلبيةالجمل
@ا

الناسفدعا

يقول:حتىوهكذانلكعلىالدلاتلفكرئموحده@لثهعباثةإلى

موضعين:فيفيها،@لحجأحكامذكرويهفببعض،بحفهو@رتباط@لقرتنتنلسب

وذكربزمانهيتعلقمافذكرالاهلةفيهذكروموضعبمكانه،يتعلقومابيتهذكرمع

يتعلقمماذلكلأنالحرامالشمرفيوالمقاضةالحرامالمسجدفيالقتالأيضا

للنلسمواقيتالأهلةكونذكرسبحانهقرنولهذابالمكان،المتعلقبالزمان

والحج
"

أنإلىنظرافيها،جاءمالخصالبقرةسورةخراتيمعلى@تىوحين

سورهوكثرالقرتنسنامالبقرةسورةكنتالماإذ@السورةخلاصةتعدالخو@تيمهذه

وهيوفروعهأصولهالدين:لقواعدوأجمعهاإحكاما،
فكرعلىمشتملة

"

أقسام

إلىفثياشيئاوهكذاوأعمالهم..أوصافهموفكروالمنافقينالمؤنين:"الخلق

تعالى:فقالالسورةمضمونلجميعمقررةجو@هعبآيكاللهفختمهاالسورةآخر

7المق،المصدر(1) 4 /1.

علوممفسةيرولتوثنقالحليد،محمد@لسيدنحقبق:@لنمشر،لحقنقنجبة،@بن(2)

2ط@لقر@ن، ، 1 9 8،41 9 5 /1.

.19الا@لملرنفه،(3)



الايكالأرضأفىوماث@تحؤ@فىماتلؤة

خدل@@الن
م

(72):

فمضمونسور@لقرتن.منفسرهفيماالقبم@بنتلمبذهسار@لمنهاجنفسوعلى

القيمابنيراهكماالعنكبوتسورة
@

الابتلاءسورةنهاف@والأمر،الخلئسر

ووسطهافاتحتهاتأملومنوالآخرةالدنيافيالبوىأهلوبيانوالامتحان

وتوكلعحبرووسطهوامتحانابتلاءالأمرأولأنضمنهافيوجدوخاتمتها

ونصر"هدايةوآخره

قالهمافلكومن
علىفقد@ئتاوالصمد-الكافرونالإخلاص-سورتيعن

الإخلاص،مورةتضمنتهماوهووالاعنقاد،العلمتوحبدالتوحيد،نوعي

سورةتضنتهماوهووالإراثق،العقيدةوتوحيد
"

سورمغزى@نفلكالكافرون
ة

براعقهمذكروجاءومعبوثمم،دينهممن@براعتههوومقصودهاولبهاالكافرون

المقصودكانفلمالها،ومحققالبراعتهمكملاالئانيبالقصدومعبو"دينهمن

لهذامطابقاديبئأل@قولهإجاءثمالسورة،أولفيبهبدألمحينهممنبراعت@

@نتمنخنصونثينهوبلعليه،أوافقكمولاثيبه@فيأشلىككملاأيالمعنى،
أولهاالسورةآخرفطبقأبدافيهأثرككملابه

(3

2-24يهاال@صدر@لسبن، 5 4

ص@د@لدينشم@
الا@امولد@لجرريفقيببنوترعي،@يوببنبكر@ببلن

6سنة@لق@@بن 9 1@
سمع

ميلرع@لكثيي.و@حذضهتيية@نعلى@وتتلمذيث،@لح@

7عمتوفيوالاصنيئ،والحديتالتمشرعلمفيلاسمامتحدثة،علوم 5 له@1

و@لتبيان@لحالين،ربعنقحينإعلاممها.والأدبو@ترعير@يريحةفيمزلفت

ملا.7/7و@لهايض@لب@بةكير،@بننفسبر@لمعوفنب@.تر،أفمفي

2ولثار@لكرطيرولت@لي@،ضفا.بكر،لبيبنمح@دة،فىقي@بن 4 7 / 1 97.

مكة@لباحتي@،منمحموعةتحقيق@لفى@ن@بد@ثعبكر،@ب@بنمحمد@لجوزلة،تي@بن

ا،6991،1/741.طمصطفى@لبر،نز@رمف
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ابادى@لفبريزبعقوببنمحمد
(1)

(817@):

الموسومكتابهفيآباديالفير@زيزدلم
"

لطائففيالتمييزذويبصائر

عرضتالتيوالمواضيعمحتح@اتهاوبيانالقر@نبسورالتعريفعلىالزلزا@الكتاب

منالرغمعلىلها.
فياشترطقد@نه

مقدمته
"

تضمنتهوماالسورةمنالمقصودتبيان

مجملاا@
(2)

ومضموناتها،السورةمقصودهما:@هرينبينللتنرلقمحتملالكلاموهذا

العطفئنباعتبلى
فيالنظرولكنالعبلىة،فيالظاهرموكماالمغيرة،يقتضي

مواضيعيدرجفتارةواحدا،شيئابهماعنىإنماأنهعلىيدلوتطبيقهكتابه

ماومعظمالسورة)مقصودوحيناإجمالا(،السورة)مقصودأعنو@تحتالسورة

لالنهعلىالدالةالعباراتمنوغيرهاالسورة(مقصود)معظمأوعليه(اضتملت

وقضاياها.مضمونهاوبينالورةمقصودبينيفرق

يقول:حيثالانبياءسورةذلكعلىمثلانضرب
@ا

اشتملتوماالسورةمقصيد

منمجملا:علبه
الكفارووصفزمانها،وقربالقيامة،فيالحسابعلىالته

الوحد@نية،وحجةالضلالةأهلعلىالحقأملوامتيلاءالنبوة،اثباتدبالغفلة،

قدرته،بكمالوالأرضالسماواتاللهوتخليقوطاعتهم،المحمكةعنوالاخبلى

وفنائهمالخلائقموتعنوالاخبوالفلك،وثورالكواكبوسبر

"

وهكذا

بينيربطأندونالسورةاخرإلى
هذه

@رالسورةغرضيحددأوالمواضيع

العام.ملمحها

محمد
محمدبنيعقو@بن

@لثير@زي،الدين،مجدطامر،لبوعمر،بنيمرلمجمبن
ولدب@للف@،فيعمره@ام@بلو@لأب،@للغة@نمةس@ز@بالي.بالنفوف

"

كلرزين
ا@

7شةشير@زأعحالس 2 جتوأشهر@9
"

@لمحيط@لقا@رس
ا@

هوجه،ومو@ضهر

7/1الأعلام،ركلي،@ل@اسمصاقرد 47.

صد@ل@@ادي،صز@
مح@دين

@لفلز،@لكنبلطانففي@لنببرفعيبمفربحقوب،بن
3،11،لمطالاسححيةلنؤونالأعلى@لقامرة@لنجار،عليمحمدتضيق 2 7 / 1 9 96.
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مذاتباديالفيروزصنيعوثبه
السورةمواضغعرضفيتمية@بنصنيع

المعنويةالوحدةيحددلم@نهمنبالرغمخاتمتها،فيأولهاتفسيرهمقدمةفي

لاوفضايامواضيعمجمرعةهيحيثمنبالورة@متمولكنهللسورة،الناظمة

فحسب.اياتمجموعة@نها

السورفمقاصد.3

طىلثا@أبو@سحق
(1)

(5790):

الفقهأصولقضايافيوالتقعيدالتنظيرإلىنزعتهمعتوافقني

القرآنلعلوموالتقعيدالأصيلمجالفيويضيفيبدعالثاطينجدوالاحكام،

معوالتفسير،
حقلفيبلالقرانيةالدراسةسياقفييردلمالتأصيلهذاان

نظرتهمكنتفقدفكرنا@نفأ؟منمعظمخلافعلىوهذاالأصولية،الدراسات

لاوالتفسبرالتطبيقسياقفينردللسورةالكلية
والتأصبلالتنظيرساقفي

فلاعرضايأتيقدفالاولكبير؟والتنظيرالتطبيقبينوالفلىقالتفسيرية.للعملية

كلهفذلكالثنيبخلاتوثليل@،شرطهأومستندهيحلملاأواطرادا،يقتضي

ومشده،دليلهسروطه،أ@و@ته،المنهج،هذابيانمنبدفلافيه،مطلوب

تحقيقصالاطبيحلىلماوهذا

بحسبقسمينعلىالكرلمالقر@نسورالاطبييجعل
أوقضاياهاتعدد

@نفراثما
ا@

فيأنزلأنهبمعنىاعتبار،بكلواحدايكونتوةفيهالمنظورفالكلام

متحددايكونونلىةالمفصل،سورأكنروعليهقصرتأوطالتواحدةقضية
في

بمعنىالاعتبار،
والنساءعمران،و+البقرةكسورةمتعددة،قضايافي@نزلأنه

أمواحدةبكمالها@فعةالسورةأنزلتعليناولاوأشباهها.ربك،بلسمواقرأ

لمفاصدفيه@حل@لني)@لموافقت(كته@اتهرمنالمالكية،@تسهمنحافظ،@مولي،(1)

)الاعنصام(.ومع،نحوصعلى@لنربعة
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رودشءل@@نزلت
@

ةفالسورالقضية(،باتحادبلالنزولباتادإفنعبرة)فلا

لاومضمونهاقضاياهاجهةمناليهاومنظوومعتبرة
تيات.مجموعةكونهاجهةمن

الكلبئالنظرفيتتمثلوقاعدةمنهجالكلاممنالواحدةالقضيةفيوللنظر

@نذلكإلى@خرهالكلام@رلمنلها
ا@

والأوقاتالأحو@لباختلافتختلفالمساقات

المستمعمنباليعلىيكونفالذيوالبيان.المعنيعلمفيمعلوموهذاوالنوازل

الحالاقتضاهوماالقضيةبحسبوآخره،الكلامأولإلىالالتفاتوالمتفهم

اندالقضيةنف@أولها،دوناخرهافيولااخرها،إلى@ولها@ونينظرلافيها،

شيءفينازلةواحدةقضيةلانهابالبعض،متعلقفبعضهاجملعلىاشتملت

ذد@آخره،علىوأولهعلى@وله،الكلامآخرردعنللمتفهممحيصفلاواحد،

فلاأجزائهفيالنظرفزقنف@المكلف،فهمفياللىعمقصوديحصلذ@ك

مرادهإلىبهيتوصل
"

كلكبكحاألضيامعديمفيانواالذين.ئايقاتعالى:أفقوله

1السفرفأتئفضألحتكغتثصئممنالذب دلثهييفكئلكقولى:،إلى(83

1البقرة1"يتقوتدحلهزدلتاست@ية @وقاتفينزلد)نواحد،كلام(87

بهيتعلقماوسائروقضاثه،ادابه،وكيفبةوأحكامه،الصيامبيانوحاصلهستى،

عليهاإلايننيولامنهالابدالتيالجلائلمن

إذن
"

لا
إلابعضدونالكلامأجزاءبعضعلىالنظرفيالاقتصاريصح

لايقتضيهوماالعربياللسانبحسبالظاهرفهمليالنظروهوواحدموطنفي

ذاف@المتكلم،مقصودبحسب
صح

الكلام،نف@ىإلىرجعالعربيةعلىالظاهرله

طا،ار@لرفة@بيروت:ثو@ز،@ل@عبد@@لنعنعبق@ففد،)سحاق،@بو@ل@طي،(1)

1 9 9،45 1 ك@.3

5دمه،(2) / ك@.3

كث@.ك@-@لمصلو@صه،316(3)

-264-



هذاعلىيعينهوقدبه،بالتقيدفعليهالمراد،المعنىمنهلهيبدوقرلبفعتا

يختلفالتيالمواضعمنكئيراتبيننهاف@التنزيلأسبابفيالنظرالمقصد

مستوىالنص:فهمفيمستوبينبينإننطبياقميزلقدالناظر"علىمغز@ما

ىومستوالكلام،مقصود@والمخاطب@والمخاطبإلىيهيلتفتلامحضلغوي

الكشففيهيبنغىتفسيري
كلامهمنومقصوثهالمتكلممرادعن

كانواذا
على@رالسورةمنالواحدةالقضيةعلىينطبقهذاالنظرمنهج

القضايا؟منعد"السورمعالتعامليتمفكيفالواحدة،القضيةناتالسورة

اعنبرين:السورلهذهأنالثاطبييرى

ا@

هنالكومنبنظرها،مختصةقضيةكلفتكونالقضايا:تعددجهةمناعتر

معويثتركفيه،كلاملاظاهروجهعلىالفقهيلتمس
الأول-القسمالاعتبلىهذا

والفقهالعلمالتماسفيبينهمافرقفلا@لو@حدة-@لقضيةذاتومو@لسور
"

لاالوحيترتيبهوإذالسورة،عليهوجدناالذياهة@ور@اعتبار

بالوحي،ألقيلظملانهالاول،القسم@يضامعهولثرك@لرجال،لاراهفيهمدخل

أوجهبعضظهورمنهيلتمصانمادظاهر،وجهعلىفقهمنهيلتص@لاوكلامما

عليهاهخممسانلوبعضالإعجاز،
ا@

بناءعنحديثهعدفكرهماعليهاهنهالتيبالمساتلالمئماطبيويقصد

تأخرما@نيبينالقرتنلسورالأصوليالكليالنظر@نمنالمكي،علىالمدني

5@لم@لرنفسس(1) ك@.3/

@تفي@بةالحسليةفبطفي@لدراسةمذه@ولننوضع@لذي@لتدي@معيتفقوهنا(2)

فرعيماعتار@لتسير@ل@معلاميااله،مر@دصبالكئصومماتها@نواعهابسخلص

كيا.نظرا@اصلفي

للاك@.@لمو@فقك،3موسى،بن@بر@يم@لاطي،(3)

ك@.+3دفسه،@لمصلو(4)
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القواعدبيانحيثمنمنهما،تقدمماعلىمبنيالمدنيأوالمكيمنالتنزيلفي

الكليةالثرعية
"

الئريعةنظامواحد@نخرمكليمنهاانخرمإفاالتي
اا

النظر@نأي

ومنمنها،والفرعيةالكليةالرعيةالقواعداستخراجفيمفيدالورةديالكلي

أيالضروربات؟بابفيجاءماعلىالتكميلياتبابفيمنهاجاءمابناءثم

فيأيضاالإعجلىإطارخارجيفيدالقضايامتعدثةالسورةفيالكليالنظرأن

النرلعةمقاصدعنالكف

وطرقالفقهمصادرفيالنظريبتغيكأصوليموقعهإلىالاطييعود

فيالكليبالنظرأساسامرتبطالفقهاستمدادفيقرر@نذلك،وقواعداستنباطه

فيالسورةفيالمتعد@ةالقضايانظمفيالكليللنظرمدخلولاالواحدة،القضية

باعشلىهامستقلةالفقهيةالقضيةوكأنالمباشر،الفقهيالاستنباطأوالاستدلال

هذا
وهو@طبياكولكنالسورة.فيتبتعدأومنهاتقتربقضيةأيعن

ا

أصولي
فييفيدالسورةفيالكليالنظربأنفلكعلىعقبالمقاصد"

فلكصراءما

المختلفةبمر@نبهاالكليةوالمقا@دالقواعدمن@لسورةعليهببتماإدر@كفي@يضا

المر@تببينالتمييزفيالكليالنظرهذايفيدكماوتحسيية(.وحاجية)ضر@رلة

خلالمنوذلكتكميليا،كانوماأصليامنهاكانماالثرعيةلمقاصدالمختلفة

علىالمقاصدقواعدفيمبنيئالسورمنالمتأخرأنوهوالاطبياعنمدهمعبلى

ما@نأيالمتقدم،
ومتمماتكميليايعذقواعد@وأحكاممنالسررةهذهفييرد

سوبى.منقبلنزلمافيوتاسيسهاذكرهاشقكليةلقواعد

القضايانظمفيالكليالنظر)فاثةلغدتهذاالثاطبيتعقيبولولا
المنعددة

وهذاالقر@ني،الإعجلىوجوهبعضكتعلىفقطمقتصرةالسورةفي

اللهمرادفهمفيأثرعلبهيترتبلامما
كلامهمنوجلعز

وذلكالأصل،حيثمن

كل@..-36لى3@للرنمسه،(1)
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الكمئف@نأيكلامهلو@زممنهوبلاللهمرادمنلي@الإعجلىبأنالقولعلى

اللهمرادعن
فيالكليبالنظرأيالقضايا،هذهنظمفيبالظريتعلقلاوجلعز

@ها.أجز@بمختلفالواحدةالقضيةفيالكليبالظرفقطيتعلقولكنهالسورة،

حقلمنالسررةوحدةفيالبحثإخراجصح-إنالكلام-هذاومؤدى

لاووالبلاغة.الإعجلىجهةمنبالقرانالمتعلقةالعلومضمنالتفسير@)ثواجها

مايخفى
فيالبحثجعلفيحديئانثأالذيللاتجاهنقضمنالرأيهذافي

وعلومهفروعهمنوواحداالتفسيرفنمنجزعاالسورةوحدة

النظمجهةمنالقضايامتعدثةالسورةفيللنظرمئلأطياثويضرب

سورة

ا
وإن@ثضعتبرا،

"

بحسبالكلاممنأنهلعلىاحتوت

مامنهافيها،يبثما
ومنهاالمطلوب،الامريديبينوالتمهيداتكالمقدتهو

ما
الأحكامتقريروذلدالأنزالفيهو@لمقصودماومنهاوالمنمم،كالمؤكدهو
وماوالتثبيتبالتأكدقبلهاماعلىالعائدةالخراتمومنهاالابواب،تفاصيلعلى

ذلكأشبه
اا

لقصدبالنشةوأهميتهامركزيتهاحيثمنالسورةقضاياالثاطبيجعللقد

أقسام:أربعةعلىفيهاالله

جاء@مابال@فيوالانتقالالسورةفيتعير@لاسلوبالاعجازعلساهكيرصيعلل

الاعجارسيكونلافيا@دمدا@لر@يعلى@لمر@ميوقد@شرصالاعجلز.إطهارلغرض

معجزة،عطم@رثئ@ل@خلقماكللينرى@نناذلكل@ازمصشولبهه@لكرم،أغر@ض

@ته@لحك@ةبلالاعجلىلغرضخلقتهافي@لأمرولي@
لي

عد@لحيد،@لؤ@مي،@ن@.حلقه

صلنظام،@نللاد
52.

لي@لمعاعرلن@أقر@لي@لنطرشكفيلاحقاوماقثتهيخه@لظريبي@ضكالوهذا@م

@لمالة.منه

6@لر@فقت،س،صبن@بر@يم@لاطي، 1 ك@3
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وتمهبدات.مفدماتا-

ومتممات.مؤكدات-2

التنزيل.فيالمفصود-3

سبق.ماومثبتةمؤكدةخواتم-4

المتعلقةالقضاياهوالتنزللفيالمقصودجعلقدالاطبي@نيلحظومما

ولعلهحولها،يد@رالقضاياسواماصوماالنصمقصودأصلفكأنهابالاحكام،

وقواعدها،الأحكامأصولعنكباحثالأصوليةبرويتهتأئرانلكفعلإنما

الذيالسياقهونلكنقوليجعلناومابحئهوغايةتفكيرهمحورميفالأحكام

تحديدهافتقلىهيجوهريةنقطةإلىإضافةالفقه،أصولوهوالثاطبيفيهيشتغل

للكلام،الاساسيللمقصوداختيارهأسمىبهفتبينمعيلى@رثلي@إلىالمقصودلهذا

جاءممنكنيرولدىالسورةإلىالنظرفيالئاطبيمنهجفيحقيقةمكلةوهذه

لاحقا،لهاسنعرضأساسيةفكرةعلىهذاولربما@لناالمعاصرين.منبعده

وهي
غالبفيمتأثراسيبقىعمودهاعنوالكشفالسورةوحدةفيالظرأن

الذيالمعرفيالحقلأوالفكريةوالبنيةللمفسرالأسمميبالاهتمامالأحو@ط

افتفاوها.يمكنئابتةواضحةبمعييرولي@فه،ينطلق

الو@حدةالقضيةذاتالسورةبينبالتسييفمتعلقةأخرىمسألةإلىولننتقل

معيلىدامماهذين،@لسورةنوعيبينالتمييزقانونفما@لقضايا:متعدثهوالسورة

كماالعلقسورةيجعلالذيماأخرى:بعبلىةالاعتار؟عنخارجا@زمنهالنزول

ليم،رماأ@دنعلىتعالىإقولهإلىالأولىقضيتين:منمؤئفةالثاطي-يرى
1أ@للق: ماوالأخرى5

جنفي@لسورة..إلىبقي
سورةرأ@@نه

"

المؤنون
"

كثرة؟معانعلىاشنمالهامعو@حدةقضيةفينلىلة

نر@ر@ؤالأنحم،صررةعليهاوجد@لتياعد@لكية@لى@لقى@لرجوعيسكنفلكعلىللدلالة(1)

@نظر:الأحكام،قواعدعلىحدبخهفيواقتصرو@لعقاند،ايوجدبقواعدنملقماأحرج
مومى،بن@بر@يمطي،@ك

ك@..-36لا3@فقد،@
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تمثيلهفييدوقدلهذاالمسألة،هذهعننظرياجو@باالثاطبيعندنجدلن

قدطبياثكانذاف@اعتمده.الذيالمنهجمعوالتناقضالتنافرمنشيءوتطبيقه

لديهالمعياروكانالسورة،فيالقضيةاعتبلىفيالنزولاوقاتفيالنظراسس@نى

كلاماتجعلهاليالوحدةتلكالكلام،أجزاءبينالمدركةالمعنوبةالوحدةهو

الاطبييذهبفكيفوتجاعدت،الزول@رقكاختلفتو)نواحدةقضيةفي
زمانباختلاتتأثرانلكقالهلقضيتين؟فينلىلةالعلقسورةبأنالقولإلى

نفسهفيالكلامتعددباعتبلىأمنزولها؟
منمؤلفةكونهاأيالسورة،هذهفي

نظما(؟مترابطتينكانتا)@إنمستقلتينمعنويتينوحدتين

علىوالنزول،التاريخبقضيةتأثراذلكقالئنههناالظنعلىالغالب

منالرغم
سورةنيألفإذللسورة،النظرنيللمحنىانتصرتدئنه

"

المؤمنون
ا@

نلكيفعللمبينماواحدة،قض@ةفيتصبجعلهامختلفةمعنيبين
سورةفي

ما)معالعلق
محنوي(.اتصالمنقضيتيهابين

هنايفزقالاطبيولعل
المعنى،ورحدةالنظموحدةالوحدة:مننوعينبين

إعجلىماسروذلكالنظم،حيثمنوحدةهيالقرتنفيسورةكلنف@وعليه

على@الرةفتكونالمعنىوحدةعلىالقرآنسوربعضتقومفدبينماولازمه،

قضايامنمؤلفةفتكونالمعنىوحدةعلىاخرىسورتقومولاواحدة،قضية

سررةفيوالقضيةالمعنىبوحدةالاطبيقوللنايفسرقدماوهذامتعددة.

"

ينفلماندالمعنوبةالوحدةهذهالعلقسورةفييرلمحينفيالمؤمنون

مافيهظهرالنظمجهةعلىالاطبيكلامحملناإذاأننا)أيالنظموحدةعنها

منسلمالمعنىجهةعلىحملناهاندتناقض،منذكرنا
التاقض(.فلك

قائما؟فيهاتعدثه@والسورةفيالمعنىوحدةتحديدمعيلىعنالسز@طويقى

وعليهالمعد@ة،السورةمعانبينالربطعلىوقدرتهالمفسرلنظرمتروكهوفهل

معنويا،المتباعدةالقضاياعثراتمنمؤلفةمارةسجعلإلىمفسريميلفقد

واحدمعنىإلىالنهايةفيمر@ودةذ@تهاالسورةهذهاخر@نمفسريرىبينما
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سورةفيالثاطبيفعلكماإبر@زه..؟علىالمتعدثةالقضاياتعاضد
"

المؤمنون

فيجاتالتيالمختلفةالمعانيردإذ
واحدمعنىإلىالسورةهذه

"

علىكلب

نسقها@
ا

هو

"

تبينالسورةكانتوعليهالبثريةبوصفالنبوةالكفارإنكارفكر

"

حتىوجوههاأكملعلىتكونوجهوبايمنها،فيهتنازعواوماالبثريةوصف

منوالاجتباءالاصطفاءتخق
تعالىال@ه

ا@

بالنسقاياتهاوربطالسورةتفسيرخ@طمنلاحقأطبيانوضحهماوهذا

دانكارها،النبوةقضيةوهونسقها،علىوغلبالسورةبهنزلتالذيالكلي

@نصدلك
ا"

هرالمعنىمنذكرماأنفهمالسورة..أولمنالنمطهذاتؤملإذا

الرسلمنوغضواذلكقالواإنماانهموهوالاحر،المدىإلىمضافاالمقصود

الاولىالجملةنف@@رسوله،اللهعلىوعتواأشرافهممناستكبلىاالثريةبوصف

المذكورة،الوجىبتلكدنهالتجدوهوالاستكبلىبخلافتئعرالسورةأولمن

نف@الضعفوغايةالعدمأطوارفيمنقولالإنسانبأنمؤذنةالانيةوالجملة

بمنيليقظلاالعدموأصلهضعفإلىضعفكلهاوهيعليهأتتالسغالتارات

الأشياءتلكإلىبالاحتياجمشعرةالثالثةوالجملةالاستكبار،صقههذه

يليقفلاالجربة؟العادةبحكمبقاءللإنسانيكنلمخلقهاولولاإليهاوالافنقلى

مثلههومنعلىالاستكبلىبالففير
في

عليهم،كالتنكيتكلهفهذاوالخلق،الئأة

(24المؤمنون:أف@هأمنكفر،الذينفقالنوحأقومفيالقصصذكرثم

كفررأآ@ت@قؤطمنأنملأوقالبعدهمأفيمنوكذلكالأشرات،هموالملا

@.ئنموسى@قصةوفيك@(المؤمون:أالايةدأترفنهمأالاخروبلقا@ذبوأ

علىيدلالوصفهذاومثل(47المؤسون.أع@دور،لاوقؤمه@اكلنالث@ئن

ئرفواإنماوننهمقرش@أشر@فقولهنمالكلام،هذاقالواقومهمفيلرفهمأنهم

3يه3@لمحلنفك،مرس،س@ر@يم@لاطي،(1)
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يجبالذيبأنعليهمفردوالبنين،بالمال
الوصف،هذاعلىكانمنالئرفله

3أ@لمؤفود:ضثففونأربهمخشيةئنهمألذتثلىفوله:وهو 1 5 رجعت7

صحةعلى@نوالبر@عليهمالنعموفكرطهموحالترفهمفيوصفهمإلىالايات

الد@روئمورونفى@لرلكالوحد@يةبنباتمنحقاللهصقالماوأن@لنبرة،

للفريقينوالوص@الحالاقتضاهحسبماوالعاصينللمطيعينالاخرة
اا

التفصيلاعتبرولو@ن@تفصيلي،لاإجماليهذابيانهبأنالثاطبيصرحوقد

ويخلصقال.مماأوضحببعضبعضهاالسورةأجراءارتباطظهورلكانالكلي

بأنالقولإلىأخيراالاطبي
@

و@حد"شيءفيواحدةقمة@لمؤفوناسورة

بانفلكعلىيعقبإنهبل
@

أرادلمنمفتوحالقرانسورسئرفيالاختبار

القرتنفهم
"

كاننف@ذكره،السبقالإشكالإثارةهذهالاخيرةالاطيعبرةتعيد

جميعافيهاالقولأيواحد،معنىإلىكلهاالقرانسورردبمامكانيةالقوليعني

وحدةيقصدكانوإنللسور.ابتدأهالذيالتقسيميخالففهذاالمعنى،بوحدة

فينظرهولطردقةكلامهلسياقمخالف)وهذاالنظم
يخالففهذاالسورة(هذه

العلق!سورةعنالسبقكلامه

حولتد@راليالإشكالاتقبفيوضعنامناولهوالثاطبيإن

فيسواءالموضوع(وحدةفي)وحتىالسورةوحدةفيالعمل
فيإثواجهامسالة

لها.المعنويوالنحليلالسوربينالتمييزمعييرفيأممنه،إخراجهاأوالتفشر

وهيالمبحث،لهذاالمفترضةالغايةعلىخروجايبدومالان
رؤيةعنالكمئف

تتصلقضاياإلىفيهانظرهممنهجعنالنظربغضالقرتنيةللسورةالسابقين

.38"ك@-لا2سصدر@فسه،د@(1)

2/3@لصدر@لبئ،(2) 8 1

2/3دنمسه،@ل@ص@(3) 81.
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توضيحهفلزمالثاطبي،كلاملفالذيوالغموضالالتباسإليهساقنايلمابالمنهج،

عنصو@لكشف

مقصودالسورة.4

)مرو@(:حته@)2(عمر@بنإبرا

العملطورمنننتقلالتفسير،أطوارمنجديدطورإلىننتقلالبقاعيمع

عند@بنوجدناهكماوأغراضها،ومواصجهابالسورةيوالامتمامالتطبيقي

ومقاصدهاالسورةقضايادراسةلنهجالتظيرطورومناباثي،والفيرصزتيية

منننتقلالفقه..أصولعلومضمنالثريعية
فيالنظرفيهدخلطورإلىذلك

وفقفيهاالكليالنظرمدارهمشقلعلملهاأصبحبلالفر@ن،تفسيرضمنالسورة

خاصة.وأصولمنهج

منأولهوالبقلكيإنالقوليمكن
منالسورةموضوعهمستقلاعلماأأد

مقصدها.جهةمنالسورةبلمختلفةعلوممنبالسورةيتعلقماكلوليى@لقر@ن،

@نه
@

مقاصد@لسور@
ا

الفرلدكتاب@في@نثاعهالبقلكليأعلنالذي
"

النظرمصاعد

الظنون:كثفصاحبعنهقالالذيالكتابفلكالسور"،مفاصدعلىئمر@فل@
ا@

الكتابوموضوعوعلحمه،بالقر@نتتعلقوكبيرةصغيرةكلحوىالعبابكالبحرإنه

(2

لي@والأصضكلي،تميرأنهويحالو@لتاطيه@لبقم@مصطلحبيئقرحهيخفىقد

تظهركمالترعو@لفرعة@كلد@لكيةبالت@مرتطللمقاعد@تاطيمفهوم@طفلككنلث،

ومر@لما@لكلي.رةليبحث@لديه@قم@@لحلافسا،سررةفي

@لبقاعي،@للين،برهان@بر@لحست،بكر،@بيسعليبنباط@ل@ح@لنعمربنبمر@ميم

مؤرخ،@لثالعي.
@

قرلةفيمص.9شةولديب
"

فيرع@@لبقمع،@كل@المنروحا"خربا

كالتمو@لبقليلفكولىصو@لترلخ،وأصولهو@لفق@كالتفسيركرة@م
@

ننالدصر

شفوسبمينستعن"@هدممتقفيالبقليوتوديو@لور@الآيتنلسب
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أحدانجدولمبكر،
من

@لقدماء
اهتمامهإليهوتجهقد@لبقاعيسبقممن

ا@

يوضحالقم@يولندع
له:وتصورهالعلمهذامنمقصودهبنفسهلنا

"

علم
سورةكلالسور،اياتوموضوعهالسور،مقاصدمنهيعرتعلمالسور:مقاصد

وففعتهالسورة،تلكمن@يةكلتفسيرمنالحقمعرفةوغايتهحيالها،على

صرتتهالتفسير،ونوعهوالتيسير،لهالتسهيليثمرنهف@التفسير،علمنيالتبحر

لهكالمقدمةنهف@فيهالئروعقبلبهفيشتغلأوله،
لأنهكالترلف؟إنهحيثمن

تحصيلهفي@لسلوكوطربقالسور،وأقسامتإجمالا.سررةكلتفسيرمعرفة

وماأهلهباصطلاحتعزتمقدمةعلمهمنيكفيماوأقلالعلم،فنونجميعجمع

السنةعلمولاسيمامقاصدهمنلابد
"

لقد
هذهو@نمترابطةوحدةالقرتنبأنالقرلعلىهذاكتابهالبقمكيبنى

عيهبدارو@حدمقصدلهاسورةكلفلانوعليهو@ياته،سورهبينتسريالوحدة

وجهأتقنعلىعليهالدالةالمقدمكفترتبفيها،عيهويستدلواخرها،أولها

دليلفيوهكذاعليه..استدلدليعإلىيحتاجشيءفيهاكانافادنهج،وأبدع

@نعطفئمابتدأ،كانمنهبمافتمغايتهإلىالامروصلذاف@جرا.وهلمالدليل

قكونمنغ،الاولفيوسربدجأثرنهجعلىع!،النظروعادإليهالكلام

الزينةبأنهلالمزشةالخالةالأنيقةوالدوحةالعاليةالنضيرةكالشجرةالسورة

المقاطعتلكإلىمنعطفةوأفنانهاالدرر،بأفنانالورقأنيقبعدالمنظومة

بعدها،بماملتحمةوشبةقبلهابمامتصلةشعبةلهامنها@ائرةوكلكالدوائر

ماابتداؤهاوعنقبعدهاما@تاوهالاحمكما@ولها،واصلقدالسورةواخر

النظم،الديعةالغر،الدوائرعلىمتملةكبرىد@لرةسورةكلفصارتقبلها،

1ي@،د@در@مب@يررش.دف@ن،@كثفدلصعد@بنمعطفىخديفة،حبي(1) 9 ل@9،22.079

عد@لميعتحقيقر،علىللأضر@فمصاعد@لظرالدين،برمان@لبقلي،(2)

مح@د@ح@د
1،91/1لما@لمعرت،@كتبة@ل@ياض:حيى، 43-1 44.
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وأغصانها"ئملىماتواصلوحسنأفنانهاتعاطفبلينالضم،العجية

نظريته،تطبيقهوطريقةمنهجهعلىللدلالةالبقلكليضربهمئلاولنأخذ

البقلكي:قالالبقرة،سورةمقصودوفلث
ا@

بصرلحالمذكور@ولهاالكتابوصف

ماإلىبوصفهالمشيرخير،لكلجمعهإلىمدلرلهبأصلالناظراسمه
اخرفي

ثثاقوله:فيبوصفهئمالضلالطريقعنوالابعادالهد@يةسؤ@لمنالفاتحة

لتفوفيبهتمنوابالذبئاخرهاالمنؤه(4البقرفأتجتك،منتدومآ@بكئته@

2ابقرتأزته،منإلهلنزليصآئزسطامنإ. هووذلك"هاضإلى(85

منلرؤوستعيينالكونها@ولهاعين
فاتحتهافيالتقوىوصفشمله

ا@

ربطفهذا

ب@رها.أولهاصربطقبلها،التيبرالسورةلأول

قوله:تحقيقفبعدمواضيع،منفيهاجاءبماأولهاربطذلكيلي
ا@@

تكفلبماالكتاب،لملمحاجةضمنالخمسالإسلامدعائممنبينبما

منالصيامإليهجزمماالبلاغةلزمتهعماوأعربالقرآنمقاصدأكثرعلىبالدلالة

يتبعومايحرمهوماالنكعيحلوماوالمشارب،المآكلببيانوالربالأكل

علىالبيانرتبفيعلتالتيوالأصاليبالحسانالوجوهتلكعلىفلك

مد@نولالاحقفلاوالميز@نالجوزاء

الكئمفإلىالبقمكيينتقلثم
المواضغعرضبعدالسورةمقصودعن

فقدالسورة،فينكرهاجرىالتيالمتعددة
"

@منمنأضدادأولهافيتعالىذكر

فيلهمبالتعجيزوذلكسبحانه،إليهمعناهنشةفيالدعوىصحةعلىدليلابه
بالتقضيالتكذيبعلىيقدروافلمكفرهممنوألزمهموصفهممنبهحكمما

لاولهندلاأنهفيوعظمتهجلالتهو@تضحتتدرتهثتتفلماعنه،والبعدعنه

كمانظمهفيالدعوىصحةفبينالكتابإلىرجعمنافيولاعديلولامكافئ

.14الا@لحصلو@لبق،(1)
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3(23أ@لبفرةعبنا،ككتىناثنافى@ليصنغروفقال:أمعناهفيبئنها

ولاصمه،بهواتصلولاحمهفلكناسبفيماومرالبيانبعدالاصرارعلىهددهم

الأماكنمنكثيروفيجملة،جملةبل@ي@،@يةهذا@لكابأصلببيانهتكفلمما
يمرإلىفرجع(38أ@لبقرفمدىأنقيأتينكم@مإتاقالالى@نكلمة،كلمة

لهمايانوالكتاب
عرفحتىكرة،@ثرفيوكرةمرةبعدمرة@و@لصو@@لرفمن

عنفشلحاأدئه@يت@تقكنال:أإلى@نوعمودهامعانيهاوسرمقصودها@نه

2البقرة:أانمرسلى"لمنوبتبهيألحق 52)
@

وصلبعدهاالبقلكليبتبعوهكذا

البعض.بعضهامععلاقتهافيوفهمهابمقصوثماصربطهاالسورةمواضيع

النظرفيالبقاعينهجفيأساسيةعناصرثلاثةعنالمئالهذايكثمف

إلى

التيالمتنوعةالمواضغتربطالتيالصاديةأوالذهيةالعلاقةتبيان

السورة.لهاعرضت

فيرآهوقدالأصلي،ومفصودهاالسورةعمودعنالبحث-2
السورةهذه

ا@

الكتاب
"

القضايامنكنبرمعوتداخلهالمسنمرةوالإحالةالتكرارعنصرمعتمدا

عمو@ا.اعتبارهفيأصلأفيهاالمطروحة

ديالجزئيالنظرتجاصز-3
فيالنظرإلىالمتقاربةالاياتبينالعلاقات

عدسنجدهممايقربنحوعلىمتاعدة،كانتولوالاياتتربطالتيالعلاقة

لاحقا.الفر@مي

أكبرمكانةاكتسبقدعندهالسورةمقصودأنالبقليعملفييلحظومما

فيكلامهشابقدطياقنجدفبينماالاطبي.عندعليهكانمما
المسألةهذه

علىالسورةفيالكليالنظرفائدةقصرهإلىإضافةوالتناقض،الغموضمننوع

عئىوقدالبقاعينجدللشر@عة،الكليةالمقاصدوبيانوالبلاغةالإعجرتضايا

أئرلهيكونقدممافيهاالواردةالقصصونظمالسورةألفاظإلىالنظرهذا@ثر
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ودلالاتها.معانيهاعلى
ا@

القصصنظومتغيرفيمؤثرالسورمقاصدفاختلاف

المقصد@ذلكعلىللدلالةالمفيدالاسلوببحسبوألفاظها،
ا

شمولمريمسورةومفصودالتوحيد،عمر@ندسورةمقصود@نمثاله:

قذمهوماالصبر،منعليهبنىبماوختمتبالتوحيدعمر@نلىفبدلتالرحمة؟

الصفاتلجميعالجامعالذاتعلى@الد@الأعظمالاسموكررالتقوىأعظمهمما

مريم.فييكررلمتكرلرافيها

.(40عمر@ن:يئا.،+ماتقحلأل@هكتلثزكرلا:إقصةفيفقال

ولزقبلمنضلقتلفوفدمتيعكمورتفقال@!@مريم:فيوقال

.(9أمريم:شئاأتث

ئئريمأ+ئصلثحةاتالتول!مريم:أتصةنيعمر@نلىنيوتال

1ةعمر@ن 42.

لما(.أسلم:تقيا،بهتيننكبأزخنأعوذإقهقاكمريم:أوفي

بأنوختمهاعباء،خقصمنلعبدالرحمةبذكرالسورةافتحمريموفي

الذكرهذايت@رسبحانهولنها،و"لهيجعلدثهالخضوعفينهجهعلىكانمنكل

الوصفوكررنطقا.وأحلاهمكلاماوأجملهموخلقا،خلقاالناسأحسنبلسان

منهيقربومابالرحمن
منالإحسانصفاتمن

السورأثناءفيالحسنىالأسماء

وعمودهاقاعدتهاوبنبتمفصودمايلانمتكريرا

هنانتساعللنا@نويحق
هذاإلى@نثاءالبقاعيدفعالذيالسببعن

السورة؟فينظرشهعليهابنىالتيالتربخيةالأصولوعنالعلم،

أنهميرىإذإلى@لسلف،المنهجهذاأصلالبقمكييرجع
"

معرفةعلىكانوا

1ال@صلو@لسبف،(1) 5 2 11.

1المق،ال@صدر(2) 5 2 /1-1 53.
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ولطيفالئرية،الفكرمناهجوثتيقالعربيةأفانينمنسليقتهمفيبمابهذا

حدإلىوصلىالنلم@علىانعجمحتىالعلمتناقصثمالعقلية،النوازعأساليب

@لفنونمنكغيره@لغر@بة
"

كاب@فيعبيدأبيعن@ئراذلكفيروىلقدبل

معاذحدثناائل:@لف@
قال:أبيهعنياربنمسلمبنعد@لثهعنعوتعن

"

إذا

بعدهوماقبلهماتنظرحتىفقفحديثااللهعنحدئت

ابنقالقال:إبراهيمعنالاعمشعنعيةابنعنالرزاقعبدلروى

مسعود:
ا@

قبلها"،عمافليسألهوكذاكذاتيةيقرأكيفصاحبهأحدكمسألإذا

الناسبةإليهتدعربمالفظهاتحريرعلىيدلهقبلهاماأنأعلم-واللهيريد-

مايخفىولا
هذااستدلالهفي

الاثلىهذهعليهتدلماغايةإذتوسع،من

المتقدمينإدر@كإلىيئيرالمرادكلكماالمعنىلفهمالسياقفيالنظرضر@رةهو

وحدتهاأووعموثماالسورةلمقصودالاستدلالمحلفيوليستالمبدأ،لهذا

الكلي.وتماسكها

تناسبفيالنظرنحومندفعةكنتإنماالاصليةالبقاعيعنايةأنويبدو

النيسبوريبكروأبيالرازيعندقبلهمعروفاكانالذيالنحوعلىالايات

النظرعلىتعينهقاعدةلهستالبجالحالمثسد@لي@با@لفضلئميخهولكنوغيرهما،

@لقاعدةهذهخلاصة@لمناسبات.في
ومقصرثماالسورةغرضفي@لنظرضرصرةهي

البقمكيمنهاشتقالذيالقبسالقاعدةهذهوكنتلاثو@ثها،@لمناسباتلفهم
الجديدعلمه

"

السور@مقاصدعلم

الثسداليمحمدالفضلأبيشيخهعنالبقاعينقلهكماالقاعدةونص

هو@ن@المالكيالبجئي
"

جميعفيالآياتمناصباتلعرفانالمفيدالكليالامر

فلكإلهيحتاجماوتنظرالسورة،لهسيقتالذيالغرضتنظرلنكهو@لقر@ن

1@لصلرنفسص(1) 5 3 /1.

1@لصلرنفسص(2) 5 3 /1.
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منالغرض
منوالبعدالقربفيالمقدماتتلكمراتبإلىوتنظرالمقدمات،

@است@ئر@منيستتبعهماإلىالمقدماتفيالكلامانجرارعندوننظرالمطلوب،

الغليلشفاءالبلاغةتقتضيالتيلهالتابعةواللوازمالأحكامإلىالسامعنفس

بدفع
علىالمهيمنالكليالأمرموفهذاعليهما.الوقوفإلى@الاسثر@عاء

بينمفضلأالنظموجهلكتجينعقلتهذاف@القر@نأجزاءجميعبينالربطحكم

سورةكلفيواية@يةكل
ا"

منيقرببمفهومالسورة-مقصودفيالنظراتبعضنعدملنولكتا

التنظير،علىالسابقةالتطبيقيةالمرحلةإلىتنتمينظر@توهيالبقاعي-مفهوم

لأةالمعلىفمعظمفيسبققدالتطيق@نالإسلاميةالعلومت@يخفيومعروت

ومصطلح@.والحديثوأصولهالفقهذلكومنوتضبطها،لهاتنطرالتيالعلوم

عامةخاصيةإنهاوغيرها،
في

تفسيرأيضاعنهايخرجلمالاسلاميةالعلومنثأة

وعلومه.الكردمالقر@ن

الجعبرييعرضتياتقشمبعد@نسوراالقر@نتقميملحكمةبيانهففي

عددا
ومنهاإعجلىيبيانيهومامنهالهذا@لتقشم،الد@ميةوالأسبابالحكممن

ما
وهو:القرتنيةالسورةبطبيعةيتعلقماومنهاتعليمي،تربويهو

"

سوركلأن
(

أحو@لعنتترجمبراعةوسورةقصته،عنتترجميوسففسورةمستقل،نمط

فلكويخرأسرارهموكامنالمنافقين
"

إذنالسورفهذه
"

شيءفيو@حدةقصة

الثاطبي.يقولكمامضمونهاجهةمنو@حدا@

الجعبريقالهمماقرلباكلاماالأئمةبعضعن(@794)الزركشينقلوقد

والتناسببالانسجامالقر@نفيالسورترتيبلتوقيفيةالاحتجاجسياقفيولكن

عنالكشفنييقتصروالمحيث@لسور،هذهمواضيعبين
بلاحقتهاالسورة@صال@

@فى(
لى@جلالطي،

.9لا@/4نفان،لاا@بن

2/3هان،لر@لدين،ر@بدفي،رلز@(2) 62.
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العلصاء،بعضفكركماخواتيمهاالسور@ومقدماتفيالنظرعلىسابقتها@و

المتلاحقة:للسورالعاموالمقصدالمضمونفيالنظرإلىذلكتعذواولكنهم

ا@

ةفالبقرلمقصولمح@امكملةعمر@نولىالديئ،قواعدتضمنتالبقرةسورة

الخصوم،شبهاتعن@الجو@بمنزلةعمر@نولىالحكم،علىالدليلإقامةبمنزلة

اخرفي@ولهانزلنهف@والبيان،الح@بظهورمنهاالمتشابهذكرفيهاقرنولهذا

بيوميتعلقواخرهاالنصارى،نجر@نوفدقدملماالأمر
اتمسكووالنصلىىأحد،

ويرمبالبيان.ئحبههمعنفأجيبوابال@تئ@ابه
فقوبلوابالقتالالكفلىتمسكأحد

والفعل.القولمنالمتشابهتتغلمنالجوابيعلموبهبالبيان،

بتامهوئ@رئروعفذكر@نهالبقرةسورةو@ماعمر@ن،لىفيالحجولوجب

دفيالنصارىخطابوكانوالمروة.والصفاالبيتذكرولهذافيه،الثروعبعد

والانجيلأصلالتوراةلأنأكثرالبقرةفياليهودخطابكانكماأكئر،عمران

فرع

نوعان:وهي@لنلم@بين@لتيالأسبابأحكامجميعفتتضمن@لنساءسهرة

بقوله:اللهاف@حهاولهذاوالصهركالشبلهم،ومقدصرةتعالىلثهمخلوقة

@واتقماقال:ثما(،أ@با-نمازؤبها،صنىؤطؤثقىتنظتكلالن@@نلا@أ

فيماوشعاقدونيتعاهدونالذينوبينا(دنساء:أ@"والاصحامله@تإلنئفىللته

التيالعهودومنهاوالمراربث،والفروج@الامو@أحكاممنبذلكتعلقومابينهم

الرسل.علىاللهأخذهاوالتيبالرسالةحصلت

فهيالدين،تموبهاقالوا:يع،الر@تماموفهمالعقودفسورةالماندةو@ما

كالتحليلالمقاصد،ذكروالأعر@فالانعامفيكماسائلبها@لتكميل،سورة

كوالتحريم،
حريم

الخمر..وتحريمالمعتديئ،وعقوبةوالأمو@لالدماء

هوأيضاالأسلاميةالعلومت@يخفيصربماالتفسيرتربخفييستغربومما

@لصلر@لسبق،953-1/853.(1)
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الناشئةوالعلومالتجديديةالنظراتمعظمئن
في

)أيالت@يخيةالمرحلةهذه

تلقلمالعصر،ذ@كعلماءقرائحبهجادتممابعده(وماقبلهماالبقل@ي-عصر

منبعدهمجاءمنلدىتطوير@وامتمامأقي
منهجلهامدرسةتثحكلولمالعلماء

الذيالمقاصدعلمفيمئلاذلكنجدالعلم،مؤصس@منهجعنتطورتوأصول

عندالسورمقاصدعلموكذلكخلدون،ابنعندالعمرانوعلمالناطبيأنئاه

الحديثة(.الحقبةحتىمنوالهعلىنسجأوبهاقتدىأحديلحقهلم)إذالبقمكي

يعنيوهذا
لمالعمرفلكفينثأتالتيالتجديديةالمحاولاتمعظم@ن

الواقعوفيالاسلاميةالعلومفيوالتراجعالندهورثيمومةثونالحيلولةنستطع

فيالكليالنظرلتطورالتأربخفيسنراهاالتيالفجوةتلكفكنتالاسلامي،

عثرالثالثالقرنإلىالتم@عالقرنمنفجأةسننتقلإذالبقمكي،بعدالسورة

الدارسموقعفيلسناوبما@نناالفاصلة.الفترةتلكفيبالذاشئانجد@نثون

المثيرةالمسألةهذهفيالحديثنطلفلنعامة،الإسلايةالعلوملاربخ

والبحث.للنظروالداعيةللاهتمام

@ب@ع@@يم@@
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الثانيالمبحث

الحديثالعصرفيالسورةفيالنطرتطور

مع
المسلمينعلماءأعادالحديثالعصرفيالإصلاحيةالحركات@نطلاقة

التراثإبداعاتمنكئيرمعفعلواكماالبقلكي،منذما@نقطعوصلومفكرومم

الناسوحنواإجاعماافأعاصوالشيان،الاهمالغبرعليهاتراكمالنيالاسلامي

الاطبيلمصنفاتالكبيرالتأثيريفوتنايكادفلاودراستهابهاالعنايةعلى

منكثيركتابكفيلهاالموضوعيوالتفسيرالسورةدراسةفيوارائهماوالبقاعي

ونظرياتهم.والمعاصرلنالمتأخرين

علىطرأتالتيالمختلفةالتطوراتفيالنظرإفن-المبحث-هذاسيتبع

اسنخدمتالتيالجديدةوالمفاهيمالسورةإلىالنظرطرسقة
طبيعةتوصيففي

كلهوذلكلدراستها،وضعتالتيوالمنامجالقر@نية،السورة
الكتاباتخلالمن

فيأنجزتالتيالتأسيسية
فيالبحتت@يخفيمهمةمعالموشكلتالحقل،مذا

القرتنية.السورة

@معانيها(:السورة)سياقالمنارمدرسةا.

مدرسةإلى@حتبارالعمر@لحدبثفيلتطور@لتفسيرالمؤرخبنمنكيريميل

التيالتفسيرلةالمناهج@والاتجاهاتأوالمدارسمنلكثيرومنبعاأصلاالمنلى

التفسيرفي@جاه@و@منهجلكليجدونيفتزونفلاوتطورت،بعدفيمالأت

عدمامحمدتجلمن@لثاطيركابتبمقاعد@ترصعة@لاقممبمثننمتلا-فلك-نجد(1)

ومنهجهتيميةبفكر@بر@لنايةوكذلك
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ليرهذاكانداذا@رضا،عبدهخلفهوفيماالمنارتفسيرفيومستنداأصلا

الحركاتوت@يخوتطورهاالعلومتاربخفيالمعهودعنخارجولابمستغرب

صورةعلميحقلأيفيالرائدةالكتاباتتأخذإذوتأثيراتها،الإعلاحبة

كلوأصولبذ@روتحويبعدها،جاءماكلعليهايبنىالتيالتأسيسيةالكتابات

الئافعيرسالةوفيالطبريتفسيرفيمثلانجدهكالذيدراصات.منيلحقهاما

معإلا@نناالتأسيسية.الكتاباتمنوغيرهاالنحوي..سيبويهوكتابالأصولية

فلاوالعلوم،الأفكرلبعضالتأصيليةالمبالغاتمنكئيرعلىنوافقلافلك

السورة!وحدةفيالبحثعلىيقومالمنارتفسيربأنمئلاالقوليمكن
(1)

كلبل

منالفير@زابادي@وتيميةابنعنسابقاذكرناهمامثالهونجدهأنيمكنما

تفسيرفيللسورةالكليالسياقاعتباروفيومواضيعهاالسورةبأغر@ضالعناية

للسورة،العامالسياقموافقتهحسبفيهاالاراءمنرأيترجيح@والاياتبعض

فيالمواضيعبينوأحياناالايات،بينالمناسباتبقضيةخاصةعنايةمع

وحدةبمبدأرضارشيدوتلميذهعبدهمحمدالاماموعيعلىيدلبماالسورة،

السورة
(2)

منهجهماأساسجعلهاإلىذلكيتعدىأنثونبه،عنايتهماومزيد

(1)

(2)

1عى@لتفير،في@لمنهجعلي،كملسعفاد،متلا:@ عد@لهضحاتة،3،1

يرىفهد@لرومي@نبللي،و@لمتم6؟3صالتفسير،ليعدهمحمدالامممنهجصمود،

@ل@ن@طرسةرجال@ن
م

مورةلكللن)بمحنىللسورة@لرضويمةبالوحدةل

ترتيبه،طريقةاناأخنص@لنيىعلى@لسشثمرتن@لردلد@فععيه(طارماموصوعا

@لرلاض:@لتفسي@،فييثة@لح@@لقلية@لمدرسةشهحعد@لرححن،بن@د@لرومي،ظ@:@@

5@لرشدطمكتبة ، 1 4 2ص2،2 22-2 منين@ل@ومن.23
عدهمحمدعنايةلحظ

حدة
حدةعنباحئاححلهحنىفه@هافي@يضابالغولكنهرة،في

بين
مخنلف

الاسححي،@لخيرسب@جولد،@جنضتيو،@ظرة@رفتعرض@تن@لمو@ضغ
1الشى،وبغد@ر@لخمجي؟مكتبة@لقامرف@لنجر،عبد@لحيمترجمة 9 5،5

ك@.2ص

قدالامملنشرلفمحمد@بر@ميمفكر@تافنالقد
سمى

حدةهذه
"

مرضوعيةوحدة
ا

عنده=بها@ير@اعتلريةبأنها@لرحدةمنهوفسرتفيره،فينصوصشجاءلساوفقا
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غايةامتمامهما@ومحليكنلمممافهذاالقر@نفيالنظرأوالتفسيرفي

تفسيرهما

منهجفييظهرماوهذا
تجدهإذالتفسيرفيعبدهمحمدالامامالأستاذ

عنيكشفئموقضاياها،موضوعاتهافيهيبينعامبتقديمسورةلكليستهل

المناسبكشإلىمستنداوالقضايا،الموضوعاتتلكبينالموجوثةالعلاقات

هذامخالفاالتفاسيرمنجاءمايرذكانإنهحتىالسياق،جماليل@الاياتبين

مثلا:فلكفمنللسورة،الكليالسياق

صبدآت@بربمرناعلنهادخلكماتعالى:إقولهنفسيرفيفكرهماا-

3عمر@ن:رزقاأ+عدها يجدكانبأنهالرزقتفسيررفضإذمسقصةمنأ7

فيالصيففاكهةعندما
الئاءوفاكهةالثاء

الرفضهذاويؤكدالصيف،في

بقوله:
@

يئتهولمبالرآييعرفمماهوولارسولهقالهولاذلكيقللم

فيها".ماأسانيدهاوفيمتعلىضةالسلفمفسريعنوالرو@ياتبه،يعتاتاربخ

فقال:للسررة،العامللهدتموافقا@ير@الذيالتفسيرأصردثم
"

ترىو@نت

المؤمنينلاسنادالعاثاتخوارقمنكانالرزقأنعلىالايةفيدليللا@نه

اللهإلىالأمر
ماأمافال:نموالحديث..القديمفيمعهودالمقامهذامثلفي

قوادمهمنالعبرونشخرجفيهنجحث@نيجبالذيوهولأجلهالقصةسيقت

فضلاحتكرواالذينالكتاب@ملشبهودحضجمز@لنبينبوةتقريرفهووخوافيه،

"

@لفكربةحدة
"

@و
"

هنهيركدماتمسيرهشعيهلحيما@طلعت@جدولم@لف@لة

بيقملمماوهذا@ل@فسرتجل@لتظيرصيشدعيساكذا@لتوعيفلديه،@لتسسية

@ر@يم،محمد@شربف،ة@@تفسير@فيمذا@لبلاوجرديننيلاومذاالا@،

2صممنى@لتبمب@،@تجات 67.

قضاياعلىفقط@صب@@لنلى@نطمدرصةدت@ملنمن@لبحضفكرهماهناعلىباءنو@فقفلا

@لمرفي@لاسحيةمكرسناهجتحديدفيكربنصبضد@مهموا@لاصحح،

1ص@لبحت،شهجيةمحمد،خيلادنى@لحنهين،م:@@@لفير.علمومنهايث،@لحه 05.
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نبوتهينكرونكنواالذينالمث@ركينوسبهإسراليل،بشعبخاصاوجعلرهالله

فلك:وبيانبثر؟لانه

مسانلهاو@ممالألوهية،عقبدةتفريرهوالوحيمقاصدمنالأول@لمقصه@ن

افتتحتوقدوالانبياء،الوحيوعقيدةو@لجزاءالبعثعقيدةوتقرير@لوحد@نيةمسألة

@رالقصةهذهإلىأولهامنالاياتكانتثمالكتابانز@لدالتوحيدبذكرالسورة

الشبهاتزالةد@بالتفصيلالبعثبعدوالجزاءالألوهيةفيالقصةهذهقبيل

فيوالاوهام
الاخرةفيالنجاةصرجاءحبهوادعاءبال@هالايمان@نبينثمذلك،

التيالقصةبهذهذلكعلىوقفىرسوله،باتباعتكونإنمافيهابالسعادةوالفوز

عليهم@ردوجي@هم،على@اوتر@رسالتهفيالكتابوأهلالمشركينشبهتزيل

فقددابر@ميم..نوحاصطفا.ومناصطفاهاللهو@ن@بو@لبثرآدم@نمنيعرفونهبما

كلهالأمركان
عالميعلىهؤلاءاصطفىوبذلكعبادهمنيثاءمناصطفاءفي

كماالعالمينعلىذلكبعدالسلامعليهمحمداصطفاءمنالمفعفمازمانهم،

أولنكاصطفى

فيالسياقتحكيمفيمبالغتهأستاذهعلىأخذقدرضارشيدنكر@نوقد

بعضهمواسخنتج@لسورة،فيالاياتبعضفهم
(2)

من
مسلكيرى@ن@نهذلك

يفقد@لقرتن@لوحدة
@

وحكمةالتثريع،منالاولبالقصدالمقصودةهرتهمز@يا

مساللمنسورهمنالقليلللكئير@وحافظكلواستفالحةبه،التعبدوهوالتنزيل،

وفرقهاببعض،بعضهامقاصدهمزجوهوالسور،جميعفيالمنبئةوالفضائلالإبمان

المختلفة..بالمناسباتالكئيرةالسررفي
"

أستافهانتقادعلىيزدلمرضارشيدنرى@نولكننا
التيالمواضعبعضفي

تفسيرعندقالهمامئلافلكمنالايات،بعضتفسيرفيالسياقعلىفيهااعتمد

.2لماا3تلىلخ،بدود@2،ثار@لمعرفقطبيروت.ل@نر،تفشر@رثد،محمدرضا،(1)

(2)@
1-*6صلقصتني،@لان@لبيري، جعاز87

1صالمحمدي،@ل@يرشد،محسدرضا،(3) 23.
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قالىكذدثم@يةتأتيناأوأ@تهيكلسنادؤلايغدصونلاألذينوقالةتعالى:قوده

دقؤيرألآيثبتتاقذقثجهزتشبهتقودهزتثلقبدهممنألذلى

1فأ@بت@يوينحف! إصرائيلبنىفيالكلاممنقد@نتقلالسياقينقلنا:(18

معومعهمالمؤمنينفؤونفيالكلامإلىصرسولهالاسلاموثحوةالقراننجاه

التناسبفيملتفتغيرواحدا،السياقيجعليز@للاوضيخناوالوثنين@لنصلىى

المجمللذلكالتفصيلهذاإلىالاياتبين

الفراهيالحميدعبد.2
(2)

القرآن(:)نظام

صحإذا
فباهما

قرونقبلالبقميقدمهعقاوقصورهاالمنارمدرسةعن

في
المعلمبأنالقولنستطيعنناف@مستقل،علمفيالسورةإلىالنظرمسألة

منأولهو(1930)الفراهيالحمدعبدالهندي
وتطويرالبقاعيإحياءأعاد

سماهوالتأويلالتفسيرفيمستقلومنهجخاصنظروفقعليهوالبناءعلمه

1 1

القر@نيالنظام

كابهفيالتفسيرفينظريتهالفر@ميعرض
@ا

تفسيرهفيوطبقهاالنظامدلائل

بالمعروت

ا@

مبدأعلىالفر@مينظريةتقومالقرتننظام
"

@لقر@نيا@لنظام
@

هذاومفاد

المبدأ@ن
ا@

النظمحسنغايةعلىإلى@خره@ولهمنمرئبمنطمكلامالحكيمالقر@ن

2@لتديدص@جامك@لا( 4المنارعنلقلا6،6 4 0 /1.

1مةكرهأعظمفيفرهةقرلةفيولدصلح،ندىعا@(2) 8 ضبليعلىثوس6،4

فيرسكادصهورليض،وجوزيفأرنرلد،وتوملسو@لهرنفوري،@بممني،

منعد@اإلى@تقفه@مافة@لرببة،علوم
أمس@والألمايئ،كالصرلة@لأخرى،ت@للظ

@لفر@ميتركو@لأويل،@لطمعلمفيالمخلفةنطرلاتهطرححيث@لحسيدي@،@لمدرصة

وس@نرق،ديمعررف@ومطوععر@نهبا@لكب،منكيرا
@يكميل@لكتابك:من@

فيوالامعاد@لرصول،أحكامنن@لاعوللحكامد@ل@ام،ودلانل@لاوبل،@مولفي

كنيرفأخرىكت@لىاضافةيتمه(،الم@لقيتننظموتفيره@لقر@ن،أقسام
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مرتبة@ياتهبلسوره،فيولا@ياتهفيلاالاتتفابمنصيءبهولي@والترتيب،

فيكالدررواحدسلكفيمنظومةوسوره@لخو@تمفيكالفصوصسورةكلفي

بلالكلام،بلاغةوفسدتالنظاملبطلتدمماأخرأخر@وماقذملرحتىالقلائد،

الهذيانمنقريبإلىيعودربما
ا@

المناسبةكعلمولي@جامع،علمالفر@ميالمعلم@بتكرهالذيالظامعلم@ن

التنلسبيظهرلاالنظامفعلملانظوهم.ومطمحاالسلفلافكلىمركزاكانالذي

سورةبهصارتالنيوحدانيتهاويعطيهاواحدا،كلاماالسورةيجعلبلوحده،

ذاتبنفسها،مستقلةكاملة
ا@

عمود@
ا

بعضهاالآياتويربطأجزاؤها،إليهتجرى

أرجحها.المحتملةالتأويلاتمنويتعينالخاص،محلهاايةكلتأخذحتىببعض

يعنيوهذا
دأن

"

القرانيالنظام
ا@

يتصلأعموأخص،أعممفهومين:الفراميعند

كلهالقرتنبنظم
منالراحدةالسورةنظاموموأخصومفهوموسوره،آياتهبجميع

القر@ن

فهو:السورةفيالنظاممن@يالفر@مرادأما
"

صورةسورةلكلتكونأن

واحد،عمودإلىوجرتببعضبعضهاارتبطإذاالكلاممعانينف@مشخصة،

مشخصةصورةولهإلايكونلافحينئذوحد@مة،ذاالكلاموكان
اا

ذلك
@ا

@ن

لهلابدالنظامالصحيحالكلام
النظاملطالببدفلاالكلام،إليهيجريعمودمن

هوماتعلمولاشتى،مطالبتحوىالسورة@نفلكالكلام؟مساقلييتأمل@ن

بعضهالكلاماتصالمعرفةإلىتهتديولنالمعفي!إليهسيقالذيالعمود

حتىأجزاؤه،إليهاتسلكالتيووجهتهالكلام،بمساقمعرقكدونببعض

طا،@لحميدية،الد@ترة)@له@(:كرهأعظم@نغ،دلانلعبد@لحمبد،@لو@مي،(1)

@،ه@31
.2ص

حدحنا@لني@لاصطلاحمعبهرحد@ىيكقوهنا(2)
و@لأض.الأعموممهريهللخير@ل@وضوعي

.75ص@لن@ام،دلانلالحميد،عبد@مي،(3)
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وحد@نيتاالسورةيعطىالذيهوفالنظاموبالجملةواحد.سلكفيمنظومةتر@ما

فاتبنفسهامستقلةكاملةسورةصلرتبهاالتي
أجزاؤماإليهتجريعمود

اا

كماالواحدة-السورةفيالمتضمنالنظاموجوهر
هويرى

"

امر

ر@ماالكلامنف@والوعد،والوعدكالهد@بةعاماجامعايريدلاإنهخاصجامع

كلهويكونمنتظميخريكون
الوعظفي

مفهوممنإذن@يالفر@ينطلق
ا@

الوحدة
"

المسلمينعلماءاعتمدهالذي@ته@
النظرالاطبيجعلوكماالقر@نية.للمررةأساسيةكصفةبعدهفمنالباقلانيمنؤ

جعلحينمافعلالفر@ميكذلكبالنظم،متعلقةمسألةالقضاياالمتعد@والسورفي

مبدأ@
ا

النظام
"

للكنمفبدأ
و@فساقها.مطالبهاوارتباطالسورةوحدةعن

@لكشفحوليدصرمستقلاعلماالبقل@يومثلما@فأ
السورةمقصودعن

التفسير@لفر@ميأقامكذلكومو@ضيعها،@هاأجز@مختلفتناسبإلىدليلاباعتباره

مفهوميتخذحيثالنظاممبدأعلىكله
"

إلىيضافمركزيةمكان@العمود"

ويتقاطعيثتبكفلنهخاكهجامع)@مرالعمودمفهومتحديدهفي@ي@لفر@لنذلك

لذلكأشلىالذيالاطيمع
المؤمنونصورةمساقشرححينخفيطرفمن

مشتقاالسورةبهذهخاصاعموداكانفقدعمودما"،وا@
هوعامكليأصلمن

بنبات

منسابقافكرنامنجميعكلامهذهالتفسيريةنظريتهفيالفر@ميصهر

نظرلةتطويرذلكعلىبناءوحرلالقر@نيةالسورةعنتحدئواالذينالمفسرين

نفسه،@لمصدر(1)
.76ص

نفسص@لمصدر(2)
.76ص

مفهرم@ن@لقولويسكن(3)
ا@

لمفهرممر@ثف@ميد"
"

د"
@

ىا@ل@@ر@

علىيدلبمادعلى@ل@ق@ممطوفةعرضا@لعمردكلمةمرةقد@متخدم@لبقاعي@نبل

1صمماعد@لنظر،@لدين،برمان@بقل@ي،@نظر:تر@ثفهسا. 5 3 /1.
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وميزأساسية.مكانةفيهالسورةإلىالنظريتخذالقرانثواسةفيخاصومنهج

جزئي،تفصيليمستوىالتركبب:منمسنولبنبينللسورةدراستهفيالفراهي

والتأصبلوالتفريعالتعليلفيشمل:التفصيليالمستوىأماكلي.)جماليومسنوى

بالوعدوالتنبيهوالضدالمفابلايراددالمشابهايراددوالنمنبللمجملوالتفصيل

والتقبيح.والنحسينوالوعيد

والتمهيدالعمودهي:أجزاءأربعةعلىفيقومالاجماليالمستوىوأما

والخاتمة.والمنهج

المحصولوهوالكلاممجرىفاليهالخطب،مطالبجماعهوالعمود:ا-

والسر،كالروحفيهيسريولكنهالترتيبيةأجزالهمنفليسمنه.والمقصود

وتعليله.نتاجهطوتفصيلهشرحهوالكلام

منبهخو@يذا@لكلامفيتقديمهإلىيحتاجماهو@ر@لت@هد:-2
لعله

في.الأصلمووهذاهو@لمقصود،مالإلقاءليمهدبيانيخثذمعليه،يصعب

المؤمنينإلىأوالنبيإلىخطابإماوهوالكلام،مساقهول@-3

منيخصهبمافيكونمثلا@تالنبيإلىكانفماجامع،أوالمنكرلنإلىأو

بالحقوالصدعوالصبرالتسلية

علىيضيفهمعنىيرلمفلعلهالخاتمة،منمراث@@يالفر@يوضحولم

لها.العامالمدلول

@إلى@نالاشرةمنبدولا
تلايذهعليهتابعهالعفسيرفيمنهجاقد@مس@@ي

تلميذهمؤلاء@برزمنكانو@لتبحر،@للمفيشأوهيبلغوالملندنظريته،تطه@روحاولوا

تفميرصاحببملاحي@حسن@مين@ل@ستاني
"

القر@نتدبر
ا@

.74-72ص@لملرنمسه،(1)

1الاصلاحبة@لدارميللاهورمجلداتعنرةديمطرعومو(2) 9 نرحاخركبوله7،1
المستمد@نلنظاموصهحمهنظرتهنيه

تلبر-)باثئكتمو@يضا،@لفر@ميممهوممن
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الموضوعية(:)الوحدةالخطيبميسلونشهيد@بن.3

صاحبمجهوليةمنالرغمعلى
"

القرتنأغر@ضفيالعجلاننظرة
(1)ا@

في
أساساتأتيينماكاب@أهمةإلا@نالصنعة،@ملينوالتفشر،حقل

استخد@مهمن

لمصطلح
"

السورةفيالموضوعوحدة
"

أحدإلبهيسبفهلمماوهذا
المفسرلنمن

علىعند@وأصولهالديهةهذهمصاثرعنإلى@لتساؤلنايدع@

من@لرغم
@نهنحسبإلا@ننا@لمسالةهذهفيحاسم@جو@علىالوقوفنستطعلمئننا

لمجلةترؤسهمني@دوكماالإصلاحيةرسةبالطذلكفيتأنربنما
"

النمدن

الإسلامي
"

قلناهومايتفقوهذا@ها.عنو@لذلكثيركماإصلاجةمجلةوهي
عن

نفسهذكرهماذلكإلىيضاتالأسيسي،رهاو@مصرفيالاصلاحيةالمدرسة
من

تفسير@لبقم@يمخطوطعلىيطلاعه
"

كمالديهسابت@ةكنتاند@لدرر"،نظم

ئحديذكرهولمبعدهمنيستهرلمهذاكابهفإنحالعلى@ي@يقول.
في@لمئتغلينمن

غير@ملمنكونهولعلأعلم-ماعلىعموما-فيلو@لتفشر@لموضوعي
هذا.مصنفهفيالنظرعن@لناسصرت@لصنعة

-

جسح@ةعيهايقومحاصةمجلةححتاصدوتوقدنمى@لد@ر@يفا،ننطغوقد@ن(

تسلظرياتهماومنافةداصححي@ميلر)علاحي،تلايذمن

@لو@ميشهجسس@برزسميرشستصركانكما@و@لهصة،ول()محكحح@النمح@

ى:@ن@@لأولل.لين@ياتاولانىلاملاحي،

اليه@ثعه@هلام
1

لالثحعلثلايلا@ايلا@سكههمس@،سك@ح@محا@امم@لللهوليهح@@ال@لث@31*5

6 @اكللاطالم@ة+ا-@لقللاه@*،@ههحالل@@ول.@@ه@الال@@ولال@@نهعسثالال@لم@ا،م@0

اايثال@ول،ا*ول@لق@ال@لا@@@ك@@@اكحع@مم@محلل@همححم@:،لة،اال@احأ؟أال@ح@س@،لأ@الحما

"@المحس@محسثحع@الي1999-

كاب@ر(1)
"

سورهفيضرعورحدةت@@ي@لمناسات@لقىتط@كلر@صفي@لجلاننطرة

"

مي

محمدلصاح@@لمثرلن@لقرن@رلمينك
@لمروت@حمد@لخ@يبكمالب@

"

ضييدلل@

فيزرقامصطفى@حمد@@لغلهقدموقد@لتمدد@لاصلاصي.مجلةطيريلون
5 1 3 6
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الايجازمننسقعلىجاءالذيميسلونشهيد@بنكتابإلىنعود

والاختصار
(1)

منالسورة@نفيهيرىحيثومنهجه.لنظريتهوبسطتفصيلدون

ثلاث:غاياتتحويالفر@ن

حوله.تد@رموضوعأولها:

ممنثانيا:
هدايته.فيهبماإليهتتحدث

ذلكبينوماالقولوداعيةالنزولأسباببينيد@رحاليمقتضىثالثها:

الآنفينالسبببنمن

بذلكوالسورة
"

وال@قالةالسامع،تستهدتالتيبالخطبةمعانيهاالئهبةش

المقاصدبحسببعضابعضهايتممو@ية@يةبينوالمعنيعلى@لقارى،تنثر@لتي

منحدودهفيالمقبولبمقدارهإلاالاشطرادمعالحديثينساقولاالانفة،

وفيوالبلاكة،البيانوأساليبالقرلمقتضى
@لموضرعوحدةعنيكثفمامذا

تسلسلمفصلةواضحةمحدودةبأغر@ضجملةالقرانفي@نكشافها@لسورةفي

وهلةلأوليغمضماوتجليوكلمة،كلمةبينالصلةيحكمكماوتية،آيةبين

الواحدةالورةفيالآباتتناسبمن
1 1

0 0

ميسلونشهيدابنيقررموضوعهاوبيانهالفاتحةسورةتفسيرهمعرضوفي

الغرضوحدةفيالسورتد@رمعانيهاوعلىأغراضهجملةتحريالقرانفاتحة@ن

)كمامتبايناتموضوعاتفيالآياتفيهاتتابعالتيوالمعانياليه،تساقالذي

عليهتأتيواحدلغرضفروعاإلالمليستالفرتنأكر@ضمعرفةدونللناظريبدو

وعلىوموضوعابمعناهااستقلالهاعلىدلالةببسملةفتستقلسورة،كل

نمسصالكنب@عنو@إلهلبرماو@لك(1)

محسد@لخطبب،(2)
@لمطجةدشق:@لفرتن،أغر@ضفي@لعجحننظرةأحد،كمالبن

1ملا@لمصردفط 3@
ص

ه.

ه.ص@لمصلو@لمبق،(3)

.8-7ص@ل@صلونفه،ل@(
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يعودإلا@نهالمتيزوموضوعهاالخاصمعناهاسورةلكليرى@نأنهمنالرغم

قدالمتثماكلةالمعفيأنليقرر
و@نمتلاحقة،سورفيواحدةزمرةفيتجتمع

مذا
السوراسماءمنذلكليخلىحتىالحوايمفيكماالاغلبالاعمهو

الاختلات.هذايفسرمايوجدولانفسها

هذهأنالمصنفيرى
ويرفضوتفسيرهالقر@نفهمفيالمثلىالطريقةهي

ففيالقرتن،لايالموضوعيأوالتصنفالموضوعأسلمىعلىالقئمالتفسير
القر@ني.والنظمالرتيبفيالمردعةالإنسانيةالمعفيمنكثيرتفويتذلك

بفدملمبلالسورةإلىالنظرفيمتفلانهجاميسلونشهيدابنيطورلم

بعدفيماأصحجديدااصطلاحااستخدمقدكان@نللوحدة،تصورهفيجديدا

لهذااستخد@مهإنبلالموضوعي،التفسيرفيالمشتغلينبينطوللخلافمحل

مفهومترددفقدأيضا.ملتبسابداقدالاصطلاح
"

الوحدة
"

بوحدةالقولبينلدي@

ا@

الغرض
"

بوحدةوالقول
"

موضوعاسورةلكلأنيرىجنافهوالموضوع

غرضإلىترديرى@نهاالموضوعكمتعدل@السورفييفصلوحينماحولهتدصر

أجله.منالسورةأتتواحد

معتحقققدالاولىأنهي:@لموضوعيوحدة@لغرضوحدةبينو@لفارق

معواحدةوغايةهدتإلىكلهاترميالتيالموضوعاتتعدد
وحدةأماتعدث@ا،

تكونبحيثالسورةلهاتعرضالتيالماثية@و@لذمنيةالقضيةوحدةفتعنيالموضوع

فحسب..لغرضهاداعمالها@وخاثمالانهاوجزعأالقضيةلهذهفرعاكلهاأجزاؤها

العضوية(:)الوحمةدرازاللهعبدمحمد@

نف@فيلبنةليضغوالفر@ميوالبقمكيالثاطبيبعد(1958)درازيأتي

عواته؟فييخفىلامنهمابالأولتائرهولعلإليه،ودعواشتد@هالذيالبناء

.10صنفمه،@لسصدريا(
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ذاتثوازيراهاكمافالسورة
"

متماسكةبنية
"

وحدةو"
"

مفويأو@
"

ومن

الوحدة،@والبنيةهذهطبيعةماولكنوتدرس.فيهايخظرأنينبغيالمنطلقهذا

الاعتبار؟منالنحوهذاعلىالسورةبدراسةالمقصودوما

وبديعالكريمالقرانأسلوببراعةعنالحديثمنثوازيفرغبعد@ن
نظمه

فيالياني
القطعة

فيالظرإلىينتقلبطبيعته،واحدالموضوعحيثالقر@ن،من

متفاوتة،فيهانزلالتيوالوقئعوالظروفشتىالموضوعاتحيثمنهالسورة

ماالقراننظاممنليجلي
القرانقامفقدوالإعجلى.الإعجابفيأدخلهو

عناصرمنهالورةإذلاحق،ولالهسابقلاالتأليففينهجعلىالكرلم

المصحففيوالفترتبتئممنفصلة،زمانيةظروففينزلتمختلفةمعنوية

لاأنشأنهامناسببكلهاوهذهوالعجب.الغرابةشديدنحوعلى
بهايستقيم

علىالأسبابهذهاستطاعتفهلشملمعهالهيلتئمولاطغ،للكلام

منشيئاتنالأنتضافرها
النهج؟هذاعلىالحؤلفةالسورفيالنظماستقامة

الثخصية.والتجربةالاريخجقين:مندرازفلكعنيجيب

الارلخ:ئما
1

لو@نهمعلصتفلقدمنه،بسورةالقر@نتحد@ممالذين
ضانمعهلهملكانلغامز،مغمزابلهلطامع،مطمعامنهاسورةنظمفيوجدوا

بحدهممنالبلغاءوأماهم.وهمشأنهمكير
فيالامئاليضربوننسمحهمزلنافما

فنإلىفنمنينتقلحينالقرتنبهذاالسردوإحكامالسبكجوثة
1/

حينفتتجلىالشخصيةالتجربةأما

"

يحسبهاالمنخمةالطوبلةالسورةتقرأ

أضغائاالجاهل
ذاف@عفواجمعتالمبانيمنو@وزاعاخرا،حئيتالمعانيمن

وأصول،أسىعلى@لمقاصد@لكليةمننجتقدمتمايكةبيةتلوهي

أوتقصرفروعمنهاشجةكلمنو@قدوفصول،شعبمنهاأصلكلعلىوأقيم

الثتفة،@اروحف@ل@@لقر@ن،فيحديدةنظر@ت@لبأ@لعظيمعد@لثه،محمددرار،يا(

1صا،ها5 5 3

1ص@لملى@لبق،(2) 53-154.
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واحدبنيانفيوأفنيةحجراتبينتنتقلكماأجزائهابينتنتقلتز@ىفلاتطول:

قد
الأعضاءالتحاممعانيالتلتحمالسورةإنبلواحدة.مرةرسمهوضع

لي

معين،@جاه@السورةجملةفييسريكلهامعانيها@راءفمنالإنسان،جسم

ويتعاونواحدا،فر@ماالجسميأخذكماواحدا،غرضابمجموعاوتؤدي

معواحدغرضألمحاءعلىبجملته
العضويةوظائفهاختلاف

ا@

ننمكلدرازير@ماكمافالسورةإفن
@

عضويةاوحدة
ا@

وتلتئمالآيكفيهاكعنق

ثواز:يرىالنظرةلهذهووفقاوالحلقات.فيها@لفصول
1 1

فيالرشدة@لسياسة@ن

شرهاخطبهيرسمواحدأعرضأ@لسورةتعرضبأنتقضي@لقرالي@لنسقلو@سة

مذاضوءفيترىلكيجملتها،فينظامها@لمعنويوحدةبهويبرزغايتها،إلى

حلقةكلوقعتكي@اليان
العظمى..السلسلةنلكمنموقعهافي

يخه،الاولىالخطوةهوالدرسمنالنحوهذايكونإلى@ندرازدعاوقد

منه.وجزءجزءبينالموضعيةالصلاتفيالبحثإلىالناظريتقدمفلا

وهي

يحكمأنبعدإلاومفاطعها-ومطالعهاالآياتمئنيفيالمبثوئةالصلاتتلك

له@عو@نايكونوجهعلىمقاصدهاوضبطأجزائهاحصاءب@كلهاالسورةفيالنظر

بينةعلىالتفاصيلتلكفيالسيرعلى

السورةفيالكليالنظرإلىالبقاعيقبلهومن@يالفر@كماإذنيدعودرازبن

تتجهالذيغرضهاعنوبحثاالكليةلمقاصدهاوتحديداالمعنوينظامهاعنبحثا

نقلناهمايؤكد@نهبلتفاصيلها.حولهوتدصرإله
لا@نهفيسابقاالاطبيعن

فيذلكعنغنىلاكماجميعها،فيالنظراستيفاءعنالسورةنظملمتفهمغنى

الواحدة.القضيةأجزاء

نضه،@لمصدر(1)
1ص 55.

نفص@لمصدر(2)
ا.لمهعى

نفص@ل@صدر(3)
1ص 58-1 59.
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ومكيتين)البقرة(هيمدنيةثلاث،سورعلىالقاعدةهذهتجطيقدرازقام

واضحاحقيقياتخطيطاهناكأنإلىفيهاالنظربعدخلصوقدوهود()يون@

منالأولىالافتتاحيةالاياتفتوضحوخاتمة،وموضوعديباجةمنيتكونومحددا

يتغثمالرليسيةخطوطهفيستعالجهالذي@لموضوع@لسورة
عرضفيالتدرجذلك

المكانجزءكليحتل@)نماآخر..جزءمعجزءنبهيتداخللابنظامالموضوع

لهالمنلسب
الديباجةتقابلالتيالخاتمةتأتيوأخيرارة،جملةفي

عددلدىإضكالمنلىهذادرازكلامكانولفد
لاحقا،@لدارسينمن

فمنهم

رأىمنومنهمالموضوعية،الوحدةالسورةفيبالوحدةيقصدثوازراى@نمن

يكون@نإمكانيةالبيوميرجباستبعدفقدعضولة.وحدةعنإلايتحدثلا@نه

بذلكفد@غرأى@نهإذفلك،لقولهثو@زو@ننقدو@حدغرضللسورة
"

مبتدئلكل

ثمإلى@فضممهشيللاماهملوالمتقلىلة،عناصرهابعضفيختارسورةإلىيعمد@ن

القر@نية..السورةفيالموضوعبوحدةيهتفبرأيالناسعلىيخرج
ا@

محمدأستاذناأخذوقد
والاستنتبم،هذا@لفهمالبيوميعلىفشيبر@ميم

وحدةعنيتحدثلاثواز-أيفهو-أراد!مابغيردرازعلىزعماليه@رأى

@راءمننستشفهاولمتصريحابهاصزحعضويةوحدةعندلنماقط،موضوعية

رهسطو

الوحدةكلامهمنأرادإنمادرازليؤكد@نياتيآخرباحثانجدولكننا

علىفسرهاالتيالسورفيطبقهالذيبالمنهجذلكعلىوليدللالموضوعية،
النسقهذا

@ن@@لى@لقيمدخلعبد@لته،محمددراز،لا(
1ص 19.

ة@لرحديى؟فودرفمتعد@لمطلب،منهم:@خرونعرعيةلةثو@ز@لى@لبولقد(2)

.23صا،ما6ط@،ار@لسلام،@لقامرف@انبة،@للسورةلموصوعية@

5@لنجلبد،@جاهك@محمد@هر@بم،ضربف،(3) 26-527.

ف@@ل@(4)
1ص@لبحث،منهحيةمحمد،خليلزيدصي@، 12.
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سببوماثو@ز،عندالرأيحقيقةفما
نصوصه؟فهمفيالاختلافهذا

نقلناهاالتيالاخيرةالعبلىةفيكانلربما
المتأخركتابهفيدراز-عن

/

الكريمالقرتنإلىامدخل
@

معمقلىنةالاشكالهذايثيرما
كتابهفيجاءما

الاول
"

العظيمالنبأ
ا@

موضوعاالفرتنفيللسورةإلى@نهذا@لكتبفيثرلمإذ

تحدثولكنهتعالجه،و@حدا
عن

ا@

عضولةوحدة
"

السورة،إلهدجهو@حدوغرض

تتألف@هابلى@خلصقد@لبقرةلسورةدر@ستهفي@نهبل
مقاصدوأرلعةمقدمةمن

قدنجدهولموخاتمة،
لمحمج

واحد،موضوع@وعنو@نتحتالاربعةالمقاصدهذه

كما
يوحي

الإشكاليحلالاشكال؟هذايحلفكيفالمأخر،كتابهفيكلامه

من

المتأخر@لكتابترجمةفيخللوقوع@حتمالفيبالظر
"

إلىمدخل

@لقرتن
ا@

الموضوعولب@احدمو@لغرضالمقصودفلعلبالفرنسيةكتوقد

@لعض@يةن@لوحدةلمصطلحياستخد@مهبدليل@لواحد،
ا

ليالمنطقية/الوحدةولا

الوحدةلهذهتوصيفهمياقفيأيضاالكتابمذا

نفسه،درازكلاممناخرنصإلىبالرجوعالئني:
المسألةدرازيحسم

ويبين
أحدإلىاختزالهاالسورةينتظمالذيالتخطيطأوبالوحدةقطيقصدلم@نه

أساسا..@لسورةحولهتد@رالذيموضوعاليحيلهتعرضهاالتي@لمختلفة@لمعني

الكثمفإلىيسعىالذيالمفسرمنهاوبحذركلياالمحاولةهذهليعلرض@نهبل

السورفأجزاءبينالموضعيةالمناسباتعن
"

بينالصلة@نيعلم@نيجبإذ

لاوالجزءالجزء
تعني

ذلكإلىماأوتداخلهما،تمائلهما@وأواتحادمما
من

فرلقفجعلالمناسباتننالباحثينبعضظنهكمانحسب،@لحسيةالصلات

منمذ@مبالاتصالمنالنوعمذامحرلةفييذهبمنهم
والتعسفالتكلف

1ص@لقر@ن،@ل@مدخلعد@لله،ص@دثو@ز،(1) 21.

@لنبأ@لحطيم،061.@له،محسدعد@ثو@ز،(2)
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يمحوفمب@باف@أنفلو
التيالمختلفةالمعانيبينالطبيعيةالفرارقتلك

خصائصه،أولىمنلجزدهإذنمنهسورةفيالقر@نيطمها
وهي

يسترسللاأنه

وهوكيفالمملة،الاطالةإلىيردهاسنرسالاالواحدالجن@عنالحديثفي

يمل!لاالذيالحدبط

@فالفر@
"

صهرةفييبرزهاحتىيدعالا@لمختلفةالأجناسيجمعحين

@لمختلفاتبينوهذا@لتأليفلائلافها.قو@مانفسه@تلافهامنيجعلوحتىمؤتلفة،

هو@@ماز@
ا

العقدة
"

المقيمىوهوجميلة،وصنعةفنكلفيحلهايطلبالتي

والصناعات،الفنونتلكفيالذوقودقةالبراعةمراتببهتقلمىالذيالدقيق

مراساأصعبالكثيرةوالعناصرالألو@نبينالمزاجوتعديىالنسقتقويمفمان

منهعناءوأشد

الواحد@والعنصرالراحداللوناجزاءفي
ا

0
لقرأن(:ا)@حدةالادبيةالمدرسة5

المنهجوداعيةالأثبيةالمدرسةر@ئدالخولي-@ميننصوصمنيظهر

الموضوعلهذايلقلمولكنهالسورة،بوحدةواعياكان@نهالتفشر-فيالموضوعي
كما@نهموضوعيا،القرانتفسيممنالفهل@بعديبتغىثانوياأمراجعدهبلبالا،

بأنهبالقولاكتفىبلطبيعتها،أوالوحدةهذهمفهومتوضيحفييتوسعلم
"

إن

إنماذلكفلعلسياقها،واطرادآبهاوتنلسبالسورةوحدةفينظرةللمفسركان

فيها"المختلفةللموضوعدتالمشوفيالتفميربعديكون

خاص،رأيالثأنهذافيلهمكانمنالأدببةالمدرسةأنبحمنولكن

عاما-إطلراف@تهاحدفيتكونقدالسورةأنيرى"الذيناصفمصطفىثل
في

فيالاطاروحدةبيانولكنبالتفسيرالمقصودالعامالاطارمقابل

نفه،@لمصدر(1)
1ص 61.

(2)@
.40صلمخنلىة،@عماللأا@مبن،لي،

-296-



توزعانمادواحد،موضوععلىبخةليستالسورةلانأشىالسورة
عادة

بش

لتبالسورةالخاصةالوحدةكانتولذلدالموضوعات؟منقليلةيخرطالفة

بالامرلي@الموضوعحيثمنالسورةعنالوحدةانتفاءولكنموضوع.وحدة

مناخرنوعإلىبوجهمافحسبإنهالسورة،إطاربحثأمامالبابيغلقبالذي

المتفرتةالآياتشملتجمعالتيالممكنةالوحدةطبيعةعنالصعبةالاسئلة

لموضوعا
ا@

سعفانكاملمعحتىحلبلابقيتأنهايبدوالصعبةالاسئلةهذهولكن

ناصفقالهماعلىيزدولمالتفسير،فيالالمحبيالمنهجثواسةعلىعملالذي

تحدثولكنهالسورة،فيالموضوعوحدةفكرةرفضهفي
خاصةوحدةعن

@نذلكملامحها،تحديدمنيتمكن@نثونبالقرتن
"

المعانيظلفييعيشالذي

المعاني-بتداعيالقولحدإلىالفكربهيصليكادوتناسقهاتر@بطهاويتتغالقر@نية،

النفم@سمائهافيتدصرالتيالعامةبالروحاكتفاءدونوالرشاد-الهد@يةأفقمن

ومع@لمؤمنف.
المالوتعلى@لنسقالوحدةبمفهوميسلمالمرء@نيستطيعلافلك

باقفميرالدرايةذوريفهمهكمافهو-ق@(سيد)دراز،الكتبينتنلىلفي

الخصوصيةحدودفيالعامالروحأوالسياقأوالوحدةمنلونالقرتني-

كتاباننا"فيالوحدةبمقايي@ارتباطدونالفر@نية،

بديلمصطلحاستعمالويفضلبالوحدةالقوليرفضيكادسعفانإنبل

هوعنها

"

النسق
"

مجموعةئوالسورةفييسريالذيالعامالروحبهويقصد

نسقذاتالحواميمسورمجمرعةأنفكماللسورةالخاصالطابعلوالسور،

المكيةوالسورخاصبطابعومطبوعةمتكاملةتباركسورمجموعةنف@خاص،

1ص@لمف@،نظريةمصطفى،ناصف،(1) 63-1 64.

لالانجلو@لم@لقامرف@نفي@للني@لنهحعلي،كاملسحفان،(2)
ا،ط،ة،

1صا،اها 52-1 53.

-297-



لهاوالمدنيةطابعها،لها

إلىموعظةفيوالانتقال

غيرإلىوتحميدتوحيد

مجموعةكلبينويجمع

ة(حدلو)ا

الرأيمذاينقلنا

السورةثواسةفيخاصة

معطابعها،
التناول،فيوالاختلافالموضوعاتتعدد

إلىورعيدتهديدمنتذكير،إلىقصصومنلريع،

ودلالات..معانمنالكريمالقرتنبهيحفلمماذلك

فيلا)الشهفيإذنالكلامأصبحفقدخاص)نسق(

بطريقهتميزواالذينأبرزأحدق@سيدإلىالاخير

نية.القرا

قطبسيد.6
(2)

النسقية(:)اليحدة

تستندكونهاالآنحتىلهاتعرضناالتيالحديئةالدراساتعلىغلبلقد

نعرضالتيالتطبيقيةالدرامةخلاتعلىوهذاوواضح،محددنظريإطارإلى

الآن،لها
فطبسيدتفسيروهي

ا@

القرتنظلالفي
ا

لتفسيرهقطبسيديقدملم

اختلاتمبعثهذاوكانالتفسير،فيالخاصةطريقتهنيهايوضحمنهجيةبمقدمة

متعدثةجو@نبفي
السورةطبيعةفيبرأيهالمتعلقالجفبومنهاتفسيرهفي

حدوو

ت@يخفيمفسرهو@ولقطبسيدبأنالقولحدإلى@لبعضذهب

أمطالتالمفردة،القرانيةالسررةفيالموضرعيةالوحدةأبرزالكرلمالقر@ن

1صنفه،المصدر 47.

ترلةمو@يدمنمصري،و@عيبمفكرإلر@يم:لنق@بنعدمو
"

ص
ب@حافظةشا"

6091سنةأيوط
1صةةبالقصمبكليةتحرجم، 93 4

م.
من@لكتيرله

منها:@لكابك
"

ومنامجه@صولهالأدبي،@لقد
@

و@
ا

الاسلامفيالاجتماعيةل@لةا
يدكتبماأنمهرلنعلى@نفيمثاهد@لقيامةو"@لفرتنفي@لنصلر@لفنير"

@لىقطبمد@نضم@لقرانظحطفي@لكىلماللقر@نتفشرههوق@
"

الاخو@ن
"

1في 9 1ننوأعدم@لنورةرجالمعاصطدم4،7 9 6 دله@رحمهم6
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العظيم،كتابهفيوأعمقهتطبيقأروعوطبقهمكتوبعمليبشكلأبرزهقصرت!
يسلملمومنيلاحظها،لممنمنهمالمفسرين،منسيداسبقواوالذين

وتقديمهاملاحظتهاعنعجزولكنهبها،القولإلىفصمنومنهمبوجودها،

مذهعلىليؤكدقطبشدجاءثمتعالىالهلكتابتفسيرمنللنطسكتهفيما

ولينوسولةبرفقذلكبعدأيديناوليضعالواحدة،السورةفيالمحورلة@لوحدة

موضوعإلىموضوعمنالانتقالوجهعلى

مايخفىولا
في

السابقيننتاجكمنلكثيروتجاهلمبالغةمنالقولهذا

له
أيالوحدة-عنمفهوماقطبسيدتحميلإلىإضافةمضى،فيمافكرناممن
كماللوحدةقطبسيدتصورمعالندقيقعنديتعارضربماموضوعة-كونها

تفسيره.فيتجلت

لهامتميزة،شخصبةالقر@نسورمنسورةلكل@نقطبسيدرأىلقد

والسماتالملامحمميزحيروحمعيعيمن@كانلوكماالقلبمعهايعي@نىروح

محورإلىمثدودةرئيسيةموضوعاتعدةأورئيسيموضوعولهاوالأنفمى!

هذهلترلسياقهاويجعلكلها،موضوعاتهايظللخاصجوولهاخاص،

إيقحولهاالجو،هذاوفقبينهاالتناسقتحققمعينة،جوانبمنالموضوعات

خاصة،موضوعيةلمناسبةيتغيرنماف@السياقئنايافيتغيرإذاخاص،موسيقي

جمبعا..صور@لقر@نفيعامطابعومذا

فيقطبسيدذكرهمامثلاولنأخذ
ممافاطرلسورةتفسيرهمقدمة

يوحي

منسورةلكلبمعنى@نموضوعية،وحدةكنتسورةأيالقر@يةللسورةبأن

معانيهاجميعردمكنوإبرازهإلىوتهدفحولهتدصرأساسيامرضوعاالقرتن

بأن:قطبسيديرىإليه،
ا@

وفيموضوعهافيخاصنسقالمكيةالسورةهذه

تتوالىإيقاعاتفيتمضيفهيالرعد.سورةنسقإلىتكونماأقربسياقها،

14،مالاالاسلامي،@لم@ثشق:@ن،@منان،عدفحفهر،(1) 31.

2@،@ظحلفيشد،تطب،(2) 7 /1-28
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هزأ،تهزهمؤئرةموحيةإيقاعاتنهايتها،إلىبدئامنالثريالفلبعلى

منوتوقظه
اللهآياتوليتدبرالكون؟هذاصروعةالوجود،هذاعظمةليتأملغفلته

برحمتهويثمعرالله،لإءوليتذكرصفحاته؟فيالمتنثرةتضاعيفه،فيالمبثوثة

وليخشمعالقيامة؟يوموم@ئماهدهمالأرضفيالغابرينمصارعوليتصورورعايته؟

صنعبد@غيواجهوهوويعنو
النفس،أغواروفيالكون،أطواءفييدهو@ثارالله،

وفيالبئر،حياةولي
فيويلمسيرىوهوالتاريخ.أحداث

وهذهالبدائعتلك

القويةالمبدعةالصانعةاليدووحدةالناموس،ووحدةالحقوحدةالاثلى

كلهذلدالقديرة..
ويدرك،يحسقلبلهيتماسكلاإيقاعوفياسلوبفي

الأحياء".تاثروتأثر

متماسكةوحدةيشكلفاطرسورةفيقطبسيدعهتحدثالذيالنسقهذا

قطب-تعبيرحسبفاطر-فسورةخاصنوعمن
"

@لحلقاتمتو@ليةمتماسكةوحدة

كلهافهي@لموضوعاتمتميزةفصولتقسيمها@لىيصعبالايقاعات،منتالية

في@لملحوظةالبلىزةوالسمةو@حد،موضوع
الخيوطتجميعهيالايقاعاتهذه

اليد@ههذ@إظهارالمبدعة،القدرةيدفيكلها
ا

فينجدلاوليها
هذا

"

الخاصالمحور
"

إلاقطبسيدعنهيتحدثالذي

لمفهرمرثبفامفهوما
"

السورةعمود
"

كماالسورةنسقأوالفراهي،وضحهكما

قدوماقبلاطبياكعهعبر
فيالموضوعوحدةمنقطبكلامبهيوحي

@نيمكنلافاطرسورة
قطبسيدير@همافغايةالقر@ن،سورجميععلىيعمم

موض@اولي@موضوعاتها،إليهوتأرزحولهتتشكلوعمودامحوراللسورةهو@ن

بدلامنهوالتحققذلكولتوضيحالقضايا.منسو@ماماتختزلمفردةوقضيةواحدا

لنا
مامثلاولنأخذجلي:واضحنحوعلىالعمودمفهومفيهيتجلىاخرمثالمن

5/2السبق،ال@صلو(1) 9 18-2 9 19.

@فق@،إسحص،@بر@لناطبي،@نطر:(2)
ك@.يه3ص



قاله
البقرفسورةمقدمةفي

ا

@لمحورولكنموضوت،عدةالورةهذه

ترابطافيه@لرنيشان@لخطانيترابطمزدوجو@حدمحوركلهابجمعها@لذي

ابسلامية.@لدعوةمنإسرائيلبنىموتفحولتدورناحيةمنفهيشديدا:

الناشئةالمسلمةوللجماعةلرسولهايث@هومواجهتهملها،واستقبالهم@لمدينة،

اليهودبينالقويةالعلاقةتلكفيهبماالموقفبهذايتحلقماوسائرأساسها،على

أخرى.جهةمنوالمشركيناليهودوبينجهة،منوالمنافقين

أولفى@لمسلمة@لجماعةموقفحولتد@رالاخرىالناحيةمنوهي

ةالسورتعلنأنبعدالارض،فيوالخلافةالدعوةأمانةلحمل@د@دها@نثأتها؟

سوتجريدهمبخصوصها،اللهلعهدونقضهمحملها،عنإصراليلبنينكول

الأولى،الحنجفيةصاحبالسلام-عليهلابراهيم-الحقيقيالانتسابشرف

هاوتحذيصالمسلمةالجماعةوتبصير
إسرايخلبنيتجريدستالتيالعئراتمن

من
هذا@لمحورحولتد@ر@لسورةموضوعاتوكلالعظيم..الرتهذا

كما@لرئيسيين،بخطيه@لمزدوج
@صتعر@ضها@لنفصبليفيسيجطء

سيدعنهايتحدثالتيالوحدةطبيعةبأنالقولإلىالبعضدعاماوهذا

ندعىأنبمكنقطب
"

أنذلكالموضوعبة،الوحدةغيروهيالنسقيةالوحدة

فيهاوتتعددالموضوعات،فيهاتئابكبلواحدا،موضوعاتتناوللاالسورة

رابطالي@يهاالرابطلأنعضويةوحدةليتأنهاكماالتعبيرية،الأسالب

والمقاصدالأهد@فهوانمادمنطقيا،

شخصيتهالانسانبناءليعالججاءإنماالقرانأنفيذلكحكمةوتتجلى

الإنسانلهذايسمحالذيالإنسنيالمجتمعبناهيعالجكماوتفكيرهوعقلهوضميره

الذيالإنسانبناءولمواجهةفيهالمذخورةالطاقاتهذهاستخداميحسنبأن

2اد@ت،ظححفييد،قطب،(1)

ا@ئر@د،@ح@د@بزلفاب،@(2)
قع

2/3نن،لثقا@ 77.

ليشد،قطب،(3)
1تن،1/181-ظح@ 82.
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منأصلهفييتكون
مادة

فدصرغبات،وأشواقوفطرةوعاطفةعقلمن@روح،

الربطيكونموضوعبةأوعضويةوحدةتنتظمهبكنابليواجههيكنلمنعالىالله

عقله،إلاالانسان-أيفيه-يخاطبلنهذالانالرديسي؟عصبهاهوالمنطقي

@رغباته.وممئحاعرهوفطرتهروحهويتجاهللأخرى،امكونات@كلويتجاهل

سيدالتزمهمنهجيأسمىعنتكشفت@سيدلتفسيرالنصيةالدراسةبن

وهوالكريم،القر@نسوركلتفسيرفيقطب

ا@

بالوحدةعليهنصطلح@نيمكنما

تفيلاالتيوالعضويةالموضوعيةالوحدةعنعوضاالقرانيةللسورةالنسقية

الأثببةللنصوصبمشابهتهتوحيأنهاكماالقر@نيالخطبووافعحقبقةبوصف

قدسيته،للنصتحفظلاأنهاذلكومعنىالبثر،يؤلفهاأويبدعهاالتيوالفكرية

الإسلايةالعقيدةكلياتمنومي
ا

يلي:بماالظلالتفسيرفيللسورةالنسقيةالوحدةمعالموتحدد
"

من:يتكونمتكاملكلينسقالقرانية:السورة

متكاملامشهدا@ونممولية،فكرةنوتصورلة،وحدةتكلوهيالمقاطعأ-

القر@ني.النصطبيعةحب

لقطاتأوثان@بةأفكارعنعبلرةوهيالبنياتب-
مئمهد.من

وهيالعناصرج-
السورةجزئياتلكلوحاملةالمعنىلاساسياتمتضمنة

المشهد"صورولكل

(1)

(2)

هناالب@تذكرها@تنرةسقيةدلانلومنلىك@.2@لنقفب،@غ@لضري،

يوضحبجتوخاتمها@لورة@وللي@@لرط
الخقمةوتنلق@سحام@

مع
@لسررةقلحية@

تنتظ@هالاالسورةعلى@ن@ليلايقومفلكوكلرحهما@لم،ضرعا@لرتيسيصومع

@نقيةالوحدة@طعموثيا،شكلاتاخذهنا@لرعمنوحلةلأنوعصرلةموصرعةوحلة

عبررحلةبحدالنقطةذاتإلىوتهييخةنقطةتجدأصفهيثاترباحطاصكل@ي

2/3نفسصالمصلو@نظر:وظحل.ومو@كلظو@لك@رموضوعك 86.

3@لمصلونفه، 4 0 /2.
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وجي@مننظرفيهقطبسيدلمنهجالتحليلهذاولكن

لاا-
الموضوعيةوالوحدةالعضويةالوحدةبينالتفريقهذاللبثيسلم

النسقية.والوحدة

قالفقدلديه،مطر@الي@قطبسيدعندالسررةنسقيةعنذكرهماإن-2

فيوالمحوربالعمود
عدد

والقضايا.الموضوعاتمتعدثةالسورمن

مفهومفيواضحةغيرالمعنىأساسيكتحويالتيالعناصرفكرة-3

النسقية.الوحدة

الكريم:القر@ننظمإلىالنظرفيمتطرفينموقفينهناك@ن

جريانهموعدمنظمهمفيالعربعادةعلىجارلاالقر@نيجعلأحدهما:

القول.هذامناثةوستأتيالكلام..فيواحدعمودإلى

والتركيببالنظمالخاصةالمصطلحاتيبتكريقأفلاالئاني:الموقف@ما

فتر@ه@لبثري،@لكلام@نهلجميععنالتامواختلافهالقر@نتميزليؤكد@لقر@ني

قدممابالقر@نتتعلق@ر@وصافمصطلحات@ييتجنب
@لبثر.لكلامئابتهيوهم

الثركلامينوبيةالتامالتفرلقإلىحقاالقرتنيالنصإتهيةتدعونافهل

وتفسيره؟دراستهفيالمستخدمةالتحليليةالمصطلحاتفيحتىوجهكلمن

فيالعربعادةعلىالقرتنبجريانالقولعلىالمسلمينعلماءلقد@تفق

فيسواءكلامهم،
علىبجريانهالقول@لىبعضهمذهببلتراكيه،@وألفاظه

اكثيروتحليلهثوسهفيو@ستخدمواعمو"إلىمسوقيغيرالكلامنظمفيعادتهم

مئ
منيمنعهمولموغيرها،والبلاغةالنحوعلمفيابتكروهاالتيالمصطلحات

معأكدوابلالبئر،كلامالقر@نبمئابهةالايهامخئيةفلك
إعجازهذلث

بلغإنماالكريمالقر@ن@نذلكوتميزه،
باستخداموالإعجازالمطلقالتميزهذا

تجنببضرصرةالقولنف@وعليهنفسها.للغةالتركيبيةوالقو@نيناللغويةالماثة

خيةودرسهالقر@نتفسيرفيوفهمهالثركلاملوصفتستخدممصطلحات

صحيح.ولادتيقغيرالبئروكلامالقرتنبينالث@ابهةالهام
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القرأنية(:)الوحدةحوىسعيد.7

دالاولىالخاصية@ن
"

هيصاجه-يذعيكما@لتفسير@فيالأساس
ا@

@نه

ةجديىنظرلةمرةلأولقذم
كثيرونحاولهموضوعوهوالقر@نية،الوحدةموضوعفي

كانفيهاشتغلواماأكئرولكنكثيرة،أشياءإلىفيهووصلواالكنبفيهوأئفوا

السابقةالسورةآخرومناسبةالواحدة،السورةفيالآيةمناسبةحولإمايدير

هذافلك،علىيزيدواولماللاحقة،السورةلبد@ية
مع

الموضوعأنملاحظة

يكنفلمبهالتزملاذاللقرتن،كاملنفسيرفيبهوالتزماسنوعبهمننالواالاول

شاملةنظريةضوءعلىذلك
القر@نيةالوحدةمفقيحتحتوي

"

مايخفىولا
في

لعددوتجاهلمبالغةمنالادعاءهذا
التيالدراساتمن

فيصنمت
الذيالبقاعيمنبدمحاومحدثين،قدماءعلماءقبلمنالمجالهذا

منهجعلىبناءوالسورالاياتتنلسبفيللنظرللقرآنكاملاتفسيراأقام
محدد

فضلاهذاتطبيقها،فينجاحهمدىفيالدارسوناختلفمهماواضحة،ونظرية

علمفيأصلهعما
"

السور@مقاصد
ا

ليلحظ@لمدقق@نبلوتفصيله،بيانهسبقمما

ومنفعته،هذا@لعلم@ميةيانفيوالبقاعيحوىعبلى@تبعضبينوتوافقاتثابها

قطبسيدعنببجدحوىولي@سيما،ليىالجدةادعاءأنعلىيدلمما

لاقدقدمهماإلى@نإضافةوتطبيقا.نظراوجه،غيرمنبهتأثرهيخفىلاالذي

المتكاملةالنظريةمصافإلىيرقى
القرانية.الوحدةدرامةفي

بأن:القولعلىالنظريةهذهتقوم
"

البقرة-بعدجاع@التيالسغالسور

)السبعالقر@نأقساممنالاولالقسمالبؤةسورةمعتثمكلالتيالسوروهي
هومعينتسلسلعلىأتتمباشرةالبقرةبعدجاعتالتيالسورهذه-(@الطو@

دهجاع@الذيالتسلسلنض

منهاسورةلكلدانالبقرة،سورةفيالمعاني

2النمشر،يرالأصاسسعيد،ى،ص(1) 1 /1.
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البقرةسورةفيموجو@امحورا
"

البقرةسورةلينالمقارنوالظرالاستقراءعلىهذهرؤيتهحوىبنىوقد

لهبقومبدوعةالبقرةسورةفيالاولىالآياتننمثلاوجدإذلها،التالةوالسور

تعالى:
1 1

ألم
@

تعالى:بقولهاومنتهية
"

المفلحونهمأولئك
ا@

عمرانلىسورةوأن

بمبدوعة

"

ألم
@@

بقولهومنتهية
ا@

عمرانلىسورةتكونفقدوعليهتفلحونلعلكم

لهقوالبقرةسورةمقدمةبعدجا.وقدالبقرة،سورةمنالأولىللآياتتفصيلا

تتتونألملكغفندكغمنوالشينظقكنملنكلرنجكم(ئشبدو(ألتاسيايهاتعالى:أ

ولعلرتيهرأئتقماألاس"ثايهابقوله:الشاءسورةفاتحةكنتكما(21ةأ@لبض

البقرةسورةمنتقابلهالآياتتفصيلالنساءسورةئنعلىيدلماهذافي

لاحظنم
يملوماتعالى:أقولهيأنيالبقرةسورةبعد@ياتأنهحوى

-26أ@لبقرةالايةميسق@!بضدمنعدللتهينقضىالذيئآلفسقيئ*ا،بم@

تعالى:بقولهبدوعةالنساءسورةبعدالاتيةالمائدةسورةو@ن(27
"

الذينيأيها

سورةفييقابلهالئيءتفميلاالمائدةسورةتكونلافلمبالعقود"أوفوا@فوا

الأرضتافلكمضلفألن@هوتعالى:إقولهالبقرةسورةوفيالقرة.

1القرفأبكمبلا! 2 تعالى:بقولهالمبدوعةالآياتتتكررالانعامسورةوفي9

ا@

وهو@
@

الا@عم:أآلأزض،ضلئبجتمأتوهوتعالى:أقولهفيهاآخر@يةبل

(2

2نفه،@لحصدر 2 سالاطيدكرهمابحالتشهلا@لنظ@لةوهذه.1-23/
ر@@

أ@عالأقباممىلتل@االفهم،فيعيهامبنية@لبقرةلورةالنرولفي@لتاليةال@ح@ي@

ب@ببرلميم@لاطبي،@فظر.الموى.قو@كلدالا@حامسورةجمعتكماحسيها،@لمكلفين

2-26يا2@لموافقك،موسى، ثي@ليوطيدكرهصالنهولكنها.70
فقد@لد@ر،قتن@

على@ننص
@

جحلالسيوطي،@نظر:قلها@التيرةديأجمللماشلىحةسورةاكل

ترتبالدين،
فياللهر)تاصق@@

@لجيل@،@لسيهتحقيئيا،تنمس@

.26صا،ها1،06ط@@له@ة@بيروت:

فيالأساسصعبد،حوى،
.6كلا./11@مسبر،@



1 أكر@ولايةتفصيلاالأنعامتكونوهكذاواضحة..البقرةبآيةفلكوصلة(65

السورمنبعدهاماوهكذاالبقرة..فيتقابلها

حوىعدولقد
القر@نمعتعاملحيننيالقران،مقدمةبمنزلةالفاتحة

منيتألفواحدكيانعلى@ن@
تضمبحيثوخاتمة،أقساموئلاثةمقدمة

@لسورةهذه

هوتبحثواحدةكلنف@القرتنسوربقيةأماالقرانموضوعاتجميع

تكرارهيعاد@نمعينلمحوريمكنالثأنوبهذاالبقرة.سورةمضامينمنجزء

سورةبأنالقولإلىحوىينتهيالاساسهذاعلىخاص.لهدت@نفي@مر@

قدالقرة
مرة.(24)القر@نفيتوضيحهاتم

والمئني،والمئين،الطو@ل،أقسام:أربعةإلىالقر@نسورحوىنسم

براعة،سورةبانتهاءتنتهي@لطو@لالسغفصلها@حتبر@نمعانعلىويناءو@لمففل،

بانتهاءينتهيالمثانيقسموأن)القصص(،سورةبانتاءينتهيالمئينقسمو@ن

رأىالمعانيتتبععلىوبناءالقرتنبانتهاءينتهيالمفصلقسمو@ن)ق@،سورة

متعددةمجموعةمنيتألفوالرابعوالناكالنانيالقسممنكلاأنحوىسجد

فسمهافيوحدةتشكلمجموعةكلالسور،من

مثلا-الحجر-فسورة
هي

فيوهيبعدها،الاتيةالأربعللسوركالمقدمة

فيتفصللفسهالوقت
سورةفيالأولالآياتهوفمحورهاالبقرة،سورةمقدمة

عنكحدث@ها@عظيز"عنلبيتضى...ئ@يةلالىثت@نثتلكفاترالبقرة:

وتوطئونوجهتنذرأنهاكماببعض،وبكفرونالكتبببعضبؤمنونالذين
.

وأخرجتالنورعلىودلتاليقينعمقت@لمئينقسممنالاولىفالمجموعة

التيالحجرسورةو@ولهاالمنينقسمفيالثانيةالمجموعةنأتيثمالظلمات،من

2@ل@صلونفسه،(1) 1 /1-22.

3ا@13/،بغ،لاو@ل@صدا(2)

7نمه،@لمصدر(3) / م@9.2م@6-2

-306-



ثميون@،سورةفصيهالذييخرتفصيلاجديدمنالبقرةسورةمقدمةفيتفضل

2)012،الآياتفيفتفصلومريموالاسراءالنحلسورةذلكبعدتاتي 1،1

2 1،22 التواليعلىالبقرةسورةفي(13

إتباعوترككلهالإسلامفيالدخولإلىالدعوةحيزفي@تيةفهيإذن

قدالأربعالآياتتفصلجاتاليالأربعالسورفمانولذلكال@ئيطان،خطوات

أنوبمااليطان،خطواتاتبحوترككلهالاسلامفيالدخولمعنىعمقت

فقال:المفىهذامئلفكرتنهاف@الأربع،السورلهذهمقدمةكنتالحجرسورة

أي(991أ@لححر:عفينأالتربنبحئماثلأتنذبنمتتسيئآكللنزدناكمآأ
كلاتشكلبعدماالاربعةوالسورالحجرفسورةقسما،اورصقسماقبلواأقساما

قسمهاضمنمتكاملا

هللتفسيرهحوىبهامهدالتيالنظريةللمقدمةالموجزالعرضهذابعد

ةجديىنظريةتقديماستطعقدحوىسعيدبأنالقوليمكن
السورةوحدةفي

لتمنمكلالتفسيرلةفدرتهاحبتمنوتكاملها،النظرلةهذهصحةمدىوما@لقرتنية؟

ووحدتا؟القر@نيةالسور

السورتناسبفينظرةيكونأنيعدولاجديدعلى@نهحوىيقدمهما@ن

ما،محوراسورةلكلبأنالقولمعوتر@بطها،
مع

لمالنظرلةمنالجزءهذالن

ماسرعانإذمنهجا،ولابدعالهتعرفلاتكادبلكافية،عنايةمنهيلق
لرع

فيحوى
منمجموعةصربماالسورة-هذهربطإلىسورةلأيتفسيرهمقدمة

محورحددكيفنعرف@ندونالبقرةسورةمئمعينةبآياتالسور-
السورةهذه

فيجهدهاستنفدوهكذا@ا،سو@دونالبقرةسورةمئمعينةباياتربطهاعلةولا

ماهيةتحدي@يستطيعأنثونالبقرةوسورةالقرتنسوربينالعلاقةفيالنظر

3نضه،المصدر(1) / 2مه6

ط/4582.رنضه@لص@(2)
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البقرة.بسورةعلاقتهاعنالنظربغضالقر@نمنالواحدةالسورةفيالوحدة

ثمالبقرة،بعدالطو@لالسغحولحوىطرحهاالتيالفكرةهذهئنوالحق

حتىفوشعهااستهوته
ومريم،الحجرسورةفيوجدناكماكله،القر@ذشملت

تفتقد

فيواقعسف@لتحكممنالكثيرتفشرهفييظهرلذا@لداعمة؟والحجةالسند@لقوي

المنطقي،النظريدعمهلمماإثباتهافيكافغيرالاستقراءبدليلوالقولالربط،

وهذاالأذهان،أوالأعيانفيرتبةمنهأعلىكليإلىردهيمكنجزئيكلأننلك

منكثيرانجدلهذافماعدا،وهكذاوأعممنهأشملكليإلىيردقد@يضاالكلي

جميعجمعتقدالفاتحةسورةئنإلىأشلىواقدالعلماء
المبدأفيالقر@نمقاصد

حوىرئهمافكلوعليهتفصيلها،كلهالكرلمالقرانوئنوالريعةوالعقيدةوالمعاد

ماإلى@يةنردهيمكننا@نالبقرةسورةفيإلى@يتالقر@نسورمن
من

الفاتحة،

منالمانعفماالقر@ن،منأخرىكليةجامعةايةأيةإلىصربما
ضابطما@امنلك!

ئممفقوثا!والنرابطالرد
مردو@االقر@نجميعوجلعزاللهيجعلأنفيالحكمةما

فيبهاومرتبطا@بقرةسورةإلى
منشيئاحوىيبينلاوبناله؟نظمه

ذلك!

عنعاجزةفهيالنظرية،لهذهالتفسيريةالقدرةضعفهذاإلىيضاف

موضوعمجيءتفسير
كذا

عنأيضاةولجشالسور،منسواهادونكذاسورةفي

ماسورةمجيءعدمتفسير
وفيالمحورفيمعهاتتفقأخرىسورةمكانفي

البقرة.سورةمنإليهاوتردتفسرهاالتيالآيك

بفكرةأشبهكفتحوىسعيدوضعهاالتيالفكرةهذهبأنالقوليمكنبل

يفرضهافكرةمنهاأكئرفكاكا،منهايستطعولمتفسيرهعلىسيطرتمسبقة

أعاقتغريبةتفسيراتفيالفكرةهذهوقد@وقعتهالدلي@.يوجبهاالاستقراء@و

الهمزةسورةففيالقصار،السورفيوضوحهاعلىالسورةلوحدةفهمهأحيانا

يلي:كماوبحدءموضوعهاعنيحدئنامنلا
@"

منالأولىالخمسىالاياتبعد

كفرواآي@ب@نتعالى:قولهيأتيالعصرسورةفيهافصلتوالتيالبقرةسورة

رسوأنالملاحظ(6البقرة:1يؤيئون،لايننونملخأنم@نذرتهمعلبهز.سو+
ة
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تتحدثالهمزة
الكافرينصفاتبعضوتذكرالعظيم،وعذابهمالكافرينعن

أنبهااستحقواالتيالأسجابعلىفتعرفناالرئيية
يحتم

علىوجلعزالله

مننكرناهالذيبالمحورالصلةواضحةفالسورةسمعهم..وعلىقلوبهم
مقدمة

البقرةسورة

فعندهالفيل،لسورةبالنسبةالأمرويتكرر
"

سورةمحورهوالميلسورةمحور

نفسهالهمزة
ئننغلنمثنملنذرتهخعليهز.مو+كفرواألذبثانتعالى:قولهوهو

1البقرفأيؤمنضألا ترطالزتعالى:قولهالالنهاتينبعدوضعتلوإنك6

نفسهوالامرمشجما،المعنىلوجدتا(الفيل:أألعلأبأضبرثكفعليخف

يريد@نحوىسعيد@نذلككلومعنىقرش،سورةلموضوعتحليليهفييتكرر

أعاقيلويأنإلىمما@فعهصباهفياقرضهاباطلةفرضيةعلىيبرهن

السليمالعلميالمنطقيقبلهلال@االنصوص

الترابطيها:)المنهجلشيرا@ي@حجتي.8

محمدهماإير@نيانبها@ارسانقامةجديىالتفسيرفيتجربةعلىالاننطل

أسمياهمثتركاتفسيراأنجزافقدشيرازي.ازربيالكرلمعبدوالئخحجتيباقر
"

الكاشف
(3)ا"

خاصةوطرسقةخاصمنهجعلىالتفسيرهذايقوم
التأوبل.في

بفهبم-التفسيرلهذاالمنهجيةالقيمةتتجلى
الترابطلنظريةمألوفا-بدااند

التأويللمبدأمكثفاشخدامعبرالواسعتطبيقهأنإلاوسوره،القر@نايكبين

.1/21@لمصدر@لالق،

حمني،ر
صعي،لصولتمسير@ثى@مصاد،ح@@

83

كاشف:تمسيرمو:@لأصليو@س@هبالفارسة،مدا@لتمسير@
سورموزونأرترصيي

لينوالعلاقةانمتوازنةصيغةمعالم@لكاقف:أ@لتفي@@يتصرو@هطتران

1الأمححية،تر@لتتافةمخسسة:@طهر@الاول،@لمجلهالآيت( 9 صدرتثم.83

@لاية.@لسر@تني@يالية@لأرلحة@@لمجلد@
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مسألةينله.الاهتماميجذبالذيهو
تارةتبحثواياتسورعلىالقرانتوزيع

صعيدعلىأخرىتارةوتبحثوفوائد،معطياتلهافيكونالقرانعلومحقلفي

هوحجتيإليهيدعوماولكنئرة.ومعطياتبنتلجفتأتيالمسيريالبحث

المسألةيترلواالبحثإلىالمفسرونيخصرف@نضرورة
ز@ويةمن

علىويأخذوالترتيب،التوريعهذافلسفةفيكلمتهيقولأنعليهالذيالتفسير،

سرعنبرأيه-يكشف-أنيمكنالذيالجفبهذاإهمالالمفسرين
الطاقة

إنسانملياربواسطهاويجذبالقر@ن،يختزنهاالتيالمحركة

حجتيالسيديصرح
موضوعةوحدةتؤلفالقر@نسورمنسورةكل@ن

تعدوهالارسالةبرأيه-تحمل-ويرومقصدوجهةسورةلكلسيكونثمومن

القر@نسورمنسورةكللمحاخلفي@ننعلمأئابيدعنهتحيدلاثابتاونداء

الاية@نبلمتعارضة،وعناصرعو@ملإلىتيرفد@لفاصر@لتيمنمجموعة

كماإلى@خر،وتنتقلبمرضوعتداقد@لواحدة
ألذجمتلمحثاتهاسبحان@قولهفي

ياكحقيشأؤفيأامنوا.
ح

نقول@نيمكنفكيفا(أ@لماندتآف@لفرأجميصةلحلت

الموضوع؟وحدةعلىتنطويانهاديرسالة،وجهةسورةلكلإن

مختلفةوعناصرمتنوعةأفكلىبوجودحجتييقر
ولكنسورة،كلفي

لافلك
السورة،مضامينمجموعتنتظمالتيالموحدةالرسالة@نتفاءبر@بيعني

فيالحكمةتتمئلنماف@الموضوعية.الوحدةمبدألإنكاريكفيلافلكولكن
السورةإليهترميالذيالهدتمعالاخيرةالمحصلةفييتناسببماالتنوعهذا

لاإذفيه،تحركالذيوالموضوع
واتساقهالموضوعتنلسبعننبحثأنينبغي

أحيانا،التضادفيالتنلسبيتحقققدنماد@فحسبوالمشابهةالممائلةعضرفي

لا@لكاشف@لتفيرفيثر@مة@لأربل:ونطرية@بطي@لصنهجعلي،جر@ركسر،(1)

7عد@اإملابة،نصابا ، 1 .21اص9،9

2ص@لمصدر@فسه،(2) 14.
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بماوذلكضده@رنفيضهإلىمبمئمرةينتقلنمموضوععنأحيانايخدتقدفالثه

لا
وأقواهوجهأفضلعلىيحققه@نماالسورة،هدفعنيخرج

خاصمفهومأمامإذنإتا
"

الموضوعيةللوحدة
"

أنهاالمفسرفيهيرى

فيوحدة
"

الهدت
@@

و@
ا

المقصد@
ا

لا
السورة.لهاتتعرضالتيالفكرلةالقضيةفي

صفاتعنالبد@يةفيالكلامإذالبقرةسورةأولمنمثلالذلكويضرب

ثمالمؤمنين،
علىالمناسبةقصرنافلرالكافرين..صفاتإلىينتقل@نيلبثما

الذيالهدفتحققالنقلةمذهأنبيدمناسبة،ثئمتكونلاقدالموضوعوحدة

ابالاقرمنوتحذبرهمالإيمانأصولعلىالمؤمنينتنبيتمنالسورةإلهترمي

شوقمنإليهتبعثبماالإنسانلهدايةمناسبةالنقلةهذهفمئلالكفر،حدودإلى

الإيمانعلىالثباتإلىدافعةوحركة

إزا@هاالشق،هذابرعايةحيةتبفىالسررة@نصراحةحجتييسجلبل

ما
حيثمنالسورةقتلنا@نناذلكفمعنىموضوعية،وحداتإلىتقطيعهاتم

اللهأرساهمااللذينوالتنلسبالتوازنعلىقضائنا
الهدفوطمسناالآيات،بين

نفسهيبسطالذيهذا@لتوازنخحلمن@لسورةتحققه@لذي
ثاهد@لوجيدجميعفي

موضوعبة@وحد@إلىالآياتتقطيععلىيعترضلاكانبنوهوحولنا.من

القرانبهدايةالانغمارإلىالسبيلير@هلاإلا@ن@العلمي،البحثلأغر@ض

التفسيرمنهجفيعنصرأبرزهيالترابطنظرية@ن
"

ومنطلقالكاشف

والكشفبيانهفيالسورةأجزاءتتعاضدعاماهدفاسورةلكللنهوالنظرلةهذه

البحثفيوالفر@ميالبقل@يبهقامبماشبيههذاالمفسرينوصنيعومتابعت@عنه

الر@بطعلىخلالهمنويستدلأجزاعمايضمالذي@اوعمو@السورةمقصودعن

2ص@لممدر@لسبق،(1) 14-2 15.

نفسص@لمصدر(2)
2ص 14-2 15.

نفممه@ل@صدر(3)
2ص 15-2 16.
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بين
اصطلاحمفهومينإفنالقوليمكنلها.عرضتالتيالمواضيعمختلف

@ا

الهدت
ا@

اصطلاحمفهومعينههو
@@

المقصود@
@

العمود".وا@

والاجتماعي،الأسريالنظامبيانهوالنساءسورةبهتضطلعالذيالعامفالهدف

منو@نطرقا
هي:أجزاءخمسةعلىالباحثينبنظرالنساءسورةتتوزعالهدت،هذا

الأسرة.نظاميتناولالأول:الجزء

المجتمع.نظاميتناولالثني:الجزء

اللهسبيلفيالجهادالئالث:الجزء
الأسرة.صيانةأجلومن

فيالإسلامثهرالر@بع:الجزء
ة.والأسرالمجتمعسلامةحفظ

والأسرة.المجتمعفيالسعادةرصيدهوالايمانالخاص:الجزء

تتبعلكيبينهافيماالعناصرهذهلواصلكيفالانشطوالسؤ@
واحداهدفا

الباحئان؟لذلثيذ@كماعنه،تحيدلا

تجمعالتيالأرضيةالاحئانيوضح
يطول،شرحخلالمنالعناصرهذه

أسلمىوعلىالتقوى،بذكرالسورةتفتتحالتالي:بالبياننختزلهئتيمكنولكن

تتحدثالتقوى
محوربنعن

ةالاسرنظامفيتتناولوالمجتمع.الاسرةهما:

هيالاخيرة@نبحكمالعائلة،تهمالتيوالأخلاقيةوالحقوقيةالاقتصاثيةالمسائح

الأحكامعنفتتحدثالاجتماعيالنظامإلىتنتقلئمللمجتمع،التأسيسيةالنواة
الطغاة.وتجنبالأمر()أوليالقاثةو)طاعةوالحكومةبالإمامةالصلةفات

أساساينئقالسورةمحوريلينترابطثمة
ةالأسربينالطبيعيالرابطمن

المجتمعأنحينفيمصغر،مجتمعهيالأخيرواقعهافيفالأسرةوالمجتمع،

ةالأسرعلىتنطبقالتيالأحكامكلنف@وعليهكبيرةأسرةهوالاخيرالتحليلفي

ومنالمجتمع.علىتنطبق
صلةذاتوالمجتمعالأسرةحياة@يمومةتكونهنا

منكيانيهما.عنوالدفاعالجهادبدأباعتمادوئيقة
جاءبالذات،المنطلقهذا

الئالثالجزء
الذيالخطفيوفلكوالجهاد،الدفاععنيتحدثالسورة،من
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الفسادعلىالحربإعلانخلالمنوأمنهماسلامتهماوالمجتمعللأسرةيحفظ

المجتمعثاخللجذ@رهاتمدأنيمكنالتيوالثركوالكفرالطاغوتضدو@لجهاد
منه.جزءوالاسرة

السلامهيوالمجنمعالأسرةإمكاناتأساساعلىتتفنحالتيالأرضيةبن

نجدعامة،الريالكيانتهددالتيالرورإلىنأتيوعندماوالامن،والاستقرار

منتنثقفهيالمجتمع،ئراليتبمامصدرها@ن
تكلفتلذاالمصدرين،هذينأحد

العائلةلسلامةالأمانصمامثتببيانالسورة
الصحيحةالزوجيةالعلاقةطرلقعن

المجتمععنالمسلحالدفعلثريعانحطفتثمالأسرةداخلوالزوجةالزوجبين

وأوضحتالخطرينكلاالسورةأبانتوقدالمجتمع.عنالرصرلدفعكوسيلة

تحدثوالذيمنها،الر@بعالجزءبهتعهدماوذلكمعالجتها،سبل
أحكامعن

والاجتماعي.الاسريالإط@ينفيوالتقوىوالسلامالصلح

ةالاسرأفرادتسودالتيوالعقالدالافكرتناولفقدالخاصالجزءأما

باعتبارهاوالرد،والنفاقالكفرعناصرذلك-أسلىعلىوهبم-والمجتمع،

وهوالإيمان،فانوبالعكسوجذوره.الفسادبواعث
المنحرفالاعتقاديقابلما

أغلبإلىنظرنافلوالعائلة.واسنقرارالاجتاعبةللسلامةالأساسيةالأرضبةيمئمكل

إلىالنهاي@فيتعودلر@يناهاوالاجتماعي،العالليالوسطفيتستريالتيالمفاسد

عليهالحربالسورةأعلنتماوهووالنفاق،والركالكفرتفشي

انمادنفسها،للسورةالداخليةالعناصرعلىتقصرلاالترابطنظريةإنئم

لذاتليها؟واليسبقتهاالتيبالسورةالسورةعلاقةلتثمملتمتد
المصثمانبين

الشاءسورةبين@لعلاقة
دحدوعنخلىجهذاوتفصيلعمر@ن،ولى@لبقرةوسورتي

الان.الدراسةهذه

ا@لكاسفالتفسير@محاولةكنتلقد
ا@

علىظهرت@لتي@ولى@لمحاولاتمن

2ك@2-عىالسابق،@لمصدر(1) 39.
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للقر@نكاملتفسيرضمن@لسورةوحدةفي@لبحثفكرةعلىوقامت@لمستوى@ل@ئميعي

@لمفشرفيوضبطاتر@زنا@لتفسيريةبلى@نها@ثر@لمحاولاتإضافة@لكريم،

هذا@لمنهجافتقد@نللعكشر،@لنظرية@لمقدمةفييتضحكماللسورة@لموضوعي

فينجدنكادلامافهذاومدفها،مقصد@لسورة@ستخر@جو@ثاةمعيرهومهما،عنحرا

@لتفسير@يفيلهذا@لنهج@@بتكر@الذي@لمصطلحكما@ننظريا.@لغليليشفيما

علمعنيختلفجديدايقدملا@ط@ا@لتر@)@لمنهج
@

@لقرتن
ا@

@لفر@مي،وضعهكما

@ر
ا@

@لبنائي@لمنهج
"

عند@لبستفي.شعرفهكما

التفسيرا:فيالبنائي)المنهجالبستانيمحميد.9

منهجاقتراحفيوالئيرازيوحجتيالفراهيعندرأيناهالذيالنسقعلى

دراسةفيجديدامنهجامقترحاالبستانيمحموديأتيالسورةلدراسةجديد

سماهالقر@نيةالسورة
"

البنئيالمنهج
"

هوخاصمفهومعلىالمنهجهذايقوم

القر@نية(السورة)عملىة

در@سةعلىلوفرلم@لكرلم@لقر@نتنلىلت@لتي@لدر@سات@نيرى@لشتاني

بصفتها@لسورةشرللم@ي@لكرلمة،@لورةت@ظم@لتي@لعمارةحيثمنسوره

معالأخرىمع)حدلماترتجطالتيالآياتمنمجموعة
@لدر@مةمذهلمثل@لمسوغ@ن

@لكريم@لقر@نبثؤونعلى@لمعنيينضرصرتهيفرض
هنالنابدلا

نفسهبالبستانيتتعلقخاصةملاحظةمهمتين:ملاحظتينمن

نيوحديثاقديماسبقتهالتيالقرانيةالدراساتمنبكثيربهله@وتجاهلهفي

بحنو@ن:للتر@نكاملاتميرا@بشنيمحميكب(1)
"

لم@لمجز@شةفي@لت@تيةارةعمارة
عددفي@لتفيرفيمهجهعنتحدتوقدقيد@لطبع.تزل

وئل@لمثورة،@لابحكمن

كابهفي@لبنتيلمهجه
"

@لدر@هفمذهفيعل!ما@حتمدناوهو@لتفسيرل@في@لبنتي@لسنهج

61،دعدمحاصرة،قضايا@سلامية@لؤ@ن@مع@لتماملمنهجمحمرد،@لبشني،(2) 9 9،9
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أماالغرض.لذ@كبرأساقامتالتيوللتفلسبرالفرتنية،السورةثواسةحقل

العامفالصلاحظة
معظمألسنةعلىتتكررالتينفسهاالمقولة@والسمةهذهفهي

القوليردثونجميعاتر@ممإذتطبيقا،تنظيرا@والسورةوحدةفيكتبواالذين

عنغفلتهمسابقيهمعلىوشعونو@وليتهبنتاجهمببكارة
الذيالجديدالمنهجهذا

تفسيره؟ومافلكدلالةفماابتدعوه!الذيالفنوهذااختطوه

ممببين:إلىالظاهرةهذهأرجعنابنالصوابنعدولاولعلنا

وقأخرلن،متقدمينسابقيهمبنتاجالجددالدارشنمنكثيرجهلالاول:

المبتكرمئبالعلىيكونأنينبغيفالذيوالتنقيب.البحثفيقصورنتيجة

أحدسبقههلالعلماء،منشقهفيمنينظرما@نلعلمالمبدعأوجديدلمنهج

حجة،ولاغير@ليلمنقولايصبحالجدةادعاءنف@دالالو@ئمبيهه،قالمابمثل

الأؤلية.اكتسابسهوةهولانما

ومناهجعلوممناستجدلماالتوثيقيةالدراسةفيكبيرقصوروجودالثفي:

هذهبتصنيفتهتمالتيالجامعةالدراساتنفتقدإذوتفسيره،القرتنحول

القرتن.لعلومالنظريالاطلىفيلادخالهاالمعارت،

@مرلنفيالسورةفيالكليالنظرمبرراتلنايقدموهوالشتانيإلىنعود

ا@

مناسبت@ملتهاتياتمجرديكنولمسورفيقد@نتظم@لقرتن@ن

@نمنحينئذبدفلاخاصةسورةفيالاياتمنمجموعةتنتظموعندماخاصة،

منخصوصيةالاياتمنغيرهادونمنسورةفي@لمجتمعةالاياتلهذهتكون

كتابص@النبييأمربأنضرصرةهناكتكنلم@إلاالاخر،معبعضهاتناسبحيث

الفلانيف.الايةبجنب@ر@لفلانيةالسورةفيتلك@والايةهذهيضعوابأن@لوحي

فلككل
يعني

لهذاو@ن@ل@انبدقةلهخططقدبناء@وميكلهي@لسورة@ن

@لفكرلةنكاته@وفلسفته@لتخطيط
ا

ص1،12،0،طهاثي،ثار@بيروت:@لحسير،في@لبي@لنجمحمو@لبشنى،@(1)
54.
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إنبلفحسب،جزيئاتهفيائلىهاتنحصرلاالنصقراعةئنالثني:والأمر

هذههدفكانذاف@أيضا.أهميتهلهلنصالقراعةتنركهالذيالعامالانطبم

علاقتهإلىبالشبةالإنسانسلوكتعديحمو:تلكأوالقرتنيةالسورة
الاخرينمع

منالانتهاءبعدعاماأثراتتركسوفكالحجراتسورةقراعةفإنحينئذملا،

التأثير،بطرالقلمعرفتهنظراالنصولكنالقلىئ،ينحسسهلاسنحوقراع@ها

تلكأوالآيةلهذهوالتأيخرالتقديمحيثمنخاصةأسالبيسلكنهف@حيئذ

ف@كأوالموضوعلهذاأو
ليتحققالرهبةأوالرغبةاسلوبوفقطرحهحيثمن

لدراسةتجعلوغيرهاالأسبابهذهإنالنص.فيالفكريهدتذلكخلالمن

وموضوعاتهاوأفكلىها@ياتهاترتبطخاصةعمارةكونهاحيثمنالقرتنيةالسورة

هذهإلى@فعتالأسببهذهفإنثمومنخاصة،أهميةالاخرمعبعضها

سورهتنتظمالتيالعماراتخلالمنالكرلمالقرانلدراسةالمحاولة

"

بعضهاالاياتتربطالتيالفكريةالسماتبدراسةتعنىالدراسةهذهإن

ملاحظةأيالفنية،السماتجنبإلىالاخرمع
حيثمنالسورةمجموع

منولحقهاسبقهابماآيةكلعلاقةثمجفب،منونهايتاووسطهالدايتها

مدىووالإيقاعية..والصوتيةواللفظيةالقصصيةالعناصرملاحظةثمثافىجفب

إنارةأجلمنتوظيفهاكيفيةثمالسورةأجزاءبينالربطعمليةفيإسهامها

النصيتضمنهاالتيالفكرة

عمد:ثلاثةعلىإذن-الشتاني-عندالقر@نيةالسورةعمارةتقوم

يعاثلما)وهوالآخرمعبعفهاالنصأجزاءصلةعلىالقئمالبناءالأول:

التناسب(.علمفيالمبحوثالجزنيالتنلسب

القاالبناءالئني:
للسورة(.المعنويالنظام)أيالنص)هيكلية(على3

لمه،@لمصدر(1)
.54-53ص

.55-54صالمصلو@لس،(2)
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النطامينوحدةتدعم)وسائلهدفهلإنارةالموظفةالأدواتوالثالث:

الانيالأصلم@هوموضوعنابخصوصالانيعنيناوماوالأسلوبي(المعنوي
@اير@كماالسورة-)هيكلية(المعنويالنظامطبيعةوهوالسورةلعمارة

البستفي.
وهوالموضوع()وحدةتطبعهاقدللنصالمعريةالماثةأنالبستانييرى

يخضععامبناءثمةالحالين@يولكنالموضوعات()تعددي@إلىبالقياسنادر
العضوية.للوحدةالحالبطبيعة

ذاتسورإلىالقرانيةالسوريقسملهو
ذاتوأخرىواحد،موضوع

عندوجدناهالذيالنحوعلىمتعدثةموضوعك

بينالفارقارويرىالاطبي.

تأخذ-الموصوعواحدةالسور@نهو:الهيكلية(او)الثمكلحيثمنالوعين

النفسي،تسلسلهاتاخذاخروحياالموضوعي،أوالزمنيتسلسلهاالغالب-في

وختامها()بد@يتها@وسطهاتتجا@زلاالنصيقطعهاالتيلمرحلةفلانالحالينوفي

إذالموضرعات(متعددالنص)أي:منهماالآخربعك@المحددالموضوعتخوم

النصيقطحهاالتيالرحلةفانثمومنالغالب،فيالنفسيللزمانبناوهيخضع

الكليةالاستجابةمتطلبكبحسبونهايتها(ووسطها)بدايتهاتتوازىأوتتقاطع

هيكليتهمنالنصيستهدفهاالتي

هنابلمىولا
المزلففكرةتوضحالتيالتطبيقيةالأمثلةبعضإيرادمن

القرالة:السورةثواسةفيمنهجهبهايتمتعالتيالمرونةوتبين

لدىللشائعخلافاالبستني-يؤكد@لو@حد:@لموضوعف@ت@لسورةا-

الوحدةنتعلىالموضوعية-بالوحدةتتصفالتيالوحيدةالسورأنهامنالبعض

لاالسورلهذهالموضوعة
أوتتصدرهاقدبلمقفلشجفي@لحصارهاتعني

القصصي،للعنصرتتمحضاليالسورفيخاصةاخرى،موضوعاتبهاتختتم

النص،منالمستهدفةالافكلىمنجملةوتعقبهاتتصدرهافيمايوسفسورةثل

نفه،الصدر(1)
.3اص

.3اصسمسه،المصلو(2)
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ئمللموضرعمجملبعرضتبدأقدأنهاكما
السورمنوئالهبتفصيلاته،تأخذ

كفترلالضالموضوعإجماليأولاعرضتحيثالفيلسورةجدا:القصلى

الحدثفصلتئمتقيلى،فىبخدشبحملألز"آليلباصبرندفمل
بحسب

ومن9سحيل@كبدؤشترميهمطيز)ألاسل،عل@تمولرسلالزمنيأتسلسله

فيالنفسيةمسوغاتهلهمجملهوبماالموقفأوالحدثتصدير@نالطيعي

تفصيلاتهمعرفةإلىمت@نموقاالمتلقييدعحبتالاستجابةعملية

التيالنصوصمنومثالهالإجمالية:المقدمةعلىالنصينطويلاوقد

الكافرون،سورة)الموقف(تتضمنالتيمنومثالهالقدرسورة)الحدث(تتضمن

@والزمنيتسلسلهماالغالبفييأخذانالموقفأوالحدثنف@الحالينوفي

نوحسورةمثلمنه،جزئيةفيأونادراإلاالموضوعي،

خاضعابد@رهيظلالسورة(هذه)فيالنصأنعلىالبستنييؤكدكما

النص.لأهد@فلاخضاعهاوتنظيمها)جزئياته(خاب@@حيثمنالعضويةللوحدة

)هياكل(عدةعادةالسورهذهتتخذالموضوعات:متعدثةالسورة-2
(3)

هي:الهياكلوهذهمث@بكفمساراتتأخذالبناءفعمليةمختلفة،

نفسه،بالموضوعوتختمبمرضوعتبدأالسورة@نأيض:@ا@لبنا

الحال-بطبيعةترتبط-متنوعةموضوعاتفيتناولالوسطو@ما
الآخربعضهامع

هيللنصالأفقيةالمرحلةئنوالمهمخاصة،أسالبوفق
بموضرعتبدأما

ترآت@زقل*تبدأ:إجأيهاحيثالمزملسورةنحووهذاف@ته،بالموضوعوتختم

أللئلثىمنللنتقم@نكقيرتكثذذ@تهبالموضوعوتختمالاياتقيلا!الأاقل

.32-3اصالمصلو@لمبق،(1)

.32ص@ل@صدر@فه،(2)

@لمحطةكيسبر@ليها،@لنيو@لجه@عندما،يقصو@لح@كيقطحها@لنص،@لرحلة(3)

نغسصالسصلوعلبه،يرموي@ر@لافى@له@لاخيرة
.34عى
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هو@لموضوع@للاثةتهبمستو@لليلفمامالاية،محكاآتينقن@لل@فةصئئهؤتفم@

واضح.موكماأخرىموضوعكتناولفقدالوسطو@مابهوختم@لنصبهبدأ@لذي

وهي:@@لبنا@
وهواخربموضوعوتنتهيبموضوعتبدأ@ن

ما

البدايةخطوطوتتلاتيوتننامىتن@بكحبثالكريمة.الفرتنيةالسورغالبيةيطبع

بلعراتتتضمنالسورةأكفتسواءالاءمحكمهيكلوفقوالنهايةوالوسط

)كسورةوالمفترضةوالطلىئةوالفرعيةوالثانويةالرئشةالموضوعاتمنات

كفتحيثالمطففينسورةمئلفحسب،موضوعينذاتكنتأوالبقرة(

تتحدث)بد@يتها(
ئنإلاللمؤمنين،الأخرويالموقععن)ونهايتها(التطفيفعن

حيثوجزاعاتهمالاخراليومهومثتركمحورخلالمنبينهماربطالض

تحدت
نم(4)@لمطننين:ننجحئحن!أتهمأؤ@كيظنألاالمطففينأعن

تحدث

وجزاعاتهم.والمؤمنينوجزاعاتهمالمكذبينعن

بينهماوتصلالموضوعات،منجملةتطرحالسورة@نأي@لباء@لمقطعى:

تجتمعمثتركةمحطةعبر
القرتنية،@لنصوصفيكيرةو@مئلتهالموضوعات.عندها

عندموضرعاتهاتجتمعحيثالمرسلاتسورةمثلللنصالعامالهيكلرسمبعضها

التيمقدمتها،عداالسورة،طو@لمتكررةللمكذبينمايومذ)ويلالكريمةالآية

ذلث،ونحوالإبداعيةبالظو@مركالقسمالكريمفالقرآنيةالسورمنكثيراتطبع

التيالرحمنسورةوكذلكالبدايتها(مقدمةبلللنص)بداية(تعدلافيما

تكذبان(ربكمالإء)فبأيفقرةعدالمقدمة()عداموضوعاتهاتجتمع

المطردالتقدمليحظومنهجا،مفهوماالسوةفيتطور@لنظرفيالناظرختامأ@ن

سيلحظكماويائها@لكل@،متسقة-معنويةوحدة@لسررففيللبحثو@لتنظير@لتقعيدفي

الموضوعيالدرسيغنيوتعذدتنوعوهو@زو@يا@لنظر،الطر@ئقفيوتنرعأاختلافأ

@للانهاثي@.التأويليةويوضاتهالقرتني،@لنصمكنخاتعندومأويكشفللسورة

.35-34مىلسابق،لمصدر@@(1)
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الثالثالفصل

رةللسوالموضوعيالتفسيرفيالمنهجقواعد

الأكثرالجفبهيللسورةالموضوعيالتفسيرفيالمنهجمسألةتز@للا

الاتفاقمنشيءعلىالوقوفأمكنفاف@للاختلات.لاثارةوغموضاإشكالا

علىتقف@نبمكانالصعوبةمنفسيكونالسورة،فيالوحدةطبيعةيخصفيما

ومرذالسورة.وحدةعنالكشففيالمنهجيالجانببخصفبمافلكمنشيء
مماالسورة،وحدةفيالنظرلمنهجالنظريالتأسي@فيملحوخالقصورذلك

يخرجمنحينكلفينرىجعلنا
لنا

السورة.ثواسةفييذعيهجديدبمنهج

تحدي@للسورةالموضوعيالتفسيرفيالناظرعلىيصعبذلكمنوبسبب

القياميمكنماغايةولكنالسورة،مفسروعليهااعتمدمضبوطةمنهجيةخطوات

هوبه
عددمناثة

السورةوحدةفي@لنظربمنهجتتصلالتيوالمساللالقواعدمن

مناقثتهتمتمامجملوتمئمكل
للسورة.الموضوعيالتفسيرسياقفي

جديدةمنهجيةتوليفة@وجدي@لمنهجاختر@كلايكونلنسيأتحمافإنوعليه

المفسرون@متمدهاالتيالمنهجيةوالإجراحاتللأسسمناقشةانمادالسورة،لدر@سة

مدىوفيالتفسيرية،وقدرتهافاعليتهامدىفيونظراللسورة،الموضوعيون

منه.والهدفغاينهونحفيقهاللسورةالموضوعيالتفسيربمفهوماتصالها

@لأ*ي@
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الاولالمبحث

السورةاسمدلالة

مرشدادليلايكونقدالسورةاصمأنالعلماءمنالمتقدمينبعضرأىلقد

فقدالبقليالامامبذلكقولاأقدمهموكانعموثما،أوموضوعهاغرضها@وإلى

تفشرهفيالعملبدءمنسنواتعثربعدلهظهر
@

وصولهوبعدالدررا@

سبأسورة
"

نظهرشيءكلاسملأنمقصوثما؟عنمنرجمسهرةكل@سم@ن

الذيهووذلكفيه،ماتفصيلعلىإجمالأالد@ذعنو@ن@مسماه،ينوبينهالمناسبة

رسركلومقصودالملائكة،علىالعرضعندوالسلامالصلاةعليهادمبه@نبأ
ة

اسمها@اوبينبينهوأطبقسورةكلمنالمقصودفاذكرتناسبها،إلىهاد

هوالبقاعيعندالنورسورةفمقصود

"

قلبها،فيالموثحاسمهامدلول

م@لحض@لعلمشاملتعالى@نهمنه@والمر@
الأموربنباتمنهالحؤمالقدرة،تمامنه

اختارهمنيئرفمنهاللازم@للنبيالرفتأكيدمنهالحؤمالحكمةغايةعلى

فهقربهمفرلعلىلصحبتهسبحانه

النزاهةغايةمناللازمبه،واختصاصهم

عائةالمؤفنلاموالطهارةوالرف
وهوب@النبيماتالتيعنها،اللهرضي

ماتطثمر@ض،عنها
@بالذ@المقصودهووهذامحسنة،صالحةعنهادلهرضيهي

المقدماتتلكإلىمخجبناتهولكن
ا@

مطلعبمماشة@لدصرتنمقنيطيتالوكنلك9.،1ا-اله@لدرر،نظم@لم@ي،لا(
@للبن،جحل@لشوطي،@نظر:الاسهحط.بر@حةوساهله،سيفتللمفصد@لني@لورة

تاصفي@لد@رتنلق
.26صر،

3ر،علىللأنر@فالن@مصاعد@لدين،لرهان@لمقل@ي،(2) 1 0 12.
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أسمائها@والورةاسمفيفر@واالمعاصرين،بعضقولهفيالبقلكيئتابعوقد

الهدتلمعرفةوطريقاعونايث@رو-النبيعنبالتوقيفأيالوحي-طريقعنالئابتة

فيالموضوعي-المفمرفعلىعليهتدصرالذيالمحورأوللورةالأسلسي

محورهاأوالعامموضو@اولنالتوتيفياسمهابينالصلةملاحظةنظرهم-

إلىإضافةمنهاغالباالسورةاسماشتقالنيالآيةإلىالنظرفلكعلىويساعد

فذلكومعانيهاالسورةأغر@ضمنالآيةهذهمكانة
الكئفعلىمعين

عن

الاجتهادي،السورةاصممعرفةضرصرةذلكإلىأضيفلقدبلموضوعها

اسمهابينوالربطإثواكه،منهوتمكنأمسابقون،علماءعليهاأطلقهسواء

التوقيفياسمهامثلا-البقرة-فسورةموضوعا.ينوالاجتهادي
"

ولكن@لبقرة

و@لخلفاء".الخلافةسورةالبعضسماهاموضوعها@لعامعلىالوقوتخحلمن

إلىالداعينالمعاصرلنمنكثيرلدىالمتبعالمذهبيكنلمهذاولكن

معرفةفيالسورةاسمباعتبلىقولهالبقم@يعلىأخذوافقدالسورة،وحدةدراسة

هوكماعنو@نها،فيالسورةتختزلالمستبعد@نمنإذمقصوثما،أوموضوعها

يختزلمالااختر@طفذلكفقط،العنوانفيالخطابمحوريختزل@نصعب

(2

يطق@@لمصفولكنا@24،صضوعي،فيبتمصطفى،مسلم،(

ة@لفك@هنه
وميفوعاتها،@لررة@صمبين@ل@اب@باناضىبلله@لكفسورةتفشرهفي

1ص@نظر: 79-1 80.

صيضوعي،عد@لفتع،صحح@لخالدب،(
بيان@لمصنصيشطعلمكلا،

بينحينفملكماتجكل@،إلافسرهوموعوعها@يما@لورة@صمبين@لنامة
مناسة

صورة@سصاء
"

حففةضررةكلهاحعلهاففد@لورة،لمرضوعوصلنها@نلانةمحمد"

فيومكاته@لجياد
@لأولبالاسمتعلقفيما@لحل@مذهعموضصعلى@لرغمالدين،مدا

رةللسو
"

2صنظر:@محمد 39-024.

في@لفكرةهده@يضا@لخ@يطقلم8،ص@لعجلان،نطرةكمال،محمدس@لحيب،(

ناثوا.الا@لسررمهاضغصبئنهما

مي@لموعوعيالشهجعبد@لاسط،@لرضي،(
ادزعين،@لىا؟هلأص@ن،

1ص@لحت،منهجيةمححد،خليل 03.
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وهوللسورة،الموضوعيالتفسيرجوهرعنخروجهوالمعيلىبهذاالقولأنأي

فيها.الكليالنظر

السورأسماءاعتمادالموضوعيتفسيرهفييرفضمثلا-الغزالي-فالئميخ

أنفلكوحدتهااستجلاءفي
ا@

فالموضوعاتموضوعاتها،غيرشيءالسورأسماء

جزئيةدلالاتفذاتالأسماءأمامستفيضة،متشعبةغالبا
"

رسوسثىلقدبل
ة

البقرة
@

نفسه
"

سورة
ا@

حقيقةحولتد@ركلهاالسررة@نمنلاحظهلماالأتقياءا@

والآخردنالاولينومواقففيها،الناسوأقسامإليهايوصلوماومعالمهاالتقوى

التقوىحقيقةمن

فيالسورةاسمباعتمادالفولعلىبهااعنرضالتيالاشكالاتأهمومن

منأكئرلهاوردقدالقرآنسورمئكثيراأنهووتناسبهاعمودهاعنالكف

الماندةوسورةالقتال،نسمىمحمدوسورةالريعة،تسمىالجاثيةفسورةاسم،

وهكذا،وبراعة..والحافرةالفاضحةتسمىالتوبةورةو@والنقذة،العقودتسمى

ومن
مناسمأيفعلىاجتهاثي،هوماومنهاتوقيفيهوماالأسماء

أسماء

وعمودما؟مقصودهااستخرلفيسنعتمدالسورة

استدقدالبقمكيأنمنالرغموعلى
طويلةخبرةإلىالسبققولهفي

الإشكالينعنشافياجوابالنايقدملمإلا@نهلسوره،شاملواستقراءبالقر@ن

فيالزركثيإليهاتوصلالتيالقاعدةتغدولهذاالسابقين.
@@

كل@ختصاصوجه

بهسميتبماسورة

"

العرب،بأسلوبوأشهالنظر،فيوأشملالدقةالىأقرب

@نذلك
"

أونادرمنأسمائهاأخذالمسماتمنالكئيرفيتراعيالعرب

أكئر@وأوأحكممعهتكونأوتخصه،أوصفةخلقمنالثيءفييكونمستغرب

بماالطوبلةالقصيدةأوالكلاممنالجملةويسمونللمسمى.الرائيلإدر@كأسبق

.1،17د@ر@تروق،@لقاهرة:@لك@لم،لسرر@لؤتنموضوعيتفسيرنحوصسد،@لعز@لب،(1)

@لمصدر@فسه(2)
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اسماءجرتذلكوعلىفيها،أشهرهو
العزيزاالكتابصور

ا

كتسميةوفلك

الحكمةوعجيبفيهاالمذكورةالقرةقصةذكرلقرلةالاسمبهذاالبقرةسورة

الشاء،أحكاممنكئيريخهاترددلماالاسمبهذاالشاءصررةسميتكمانيها،

لفظصردقدكان@نأحوالها،تفصيلمنفيهالما@ردالانعامسورةوتسمية

الانفصومفتعالى:أقرلهفيالواردالمصيلأنإلاغيرما،فيالانعام

1الأنعم:أوف@شا،ح@ولة الانعام:أثهدآء،@تر@أتمقوله:إلى(42

1 النساءفكريردكماغيرها،فييردلم(44
منوبسطتكررمائنإلاسورفي

المائدةفكريردلمالمالدةسورةوكذاالشاء،سورةغيرفييردلمأحكامهن
في

خضهابمافسميتكيرها

فيأصلاالسورةاسماعتبلىنف@وعليه
الكشف

ومقصوث@امضمونهاعن

الجوهرلةخاصتههو@لذيالكلي@لنظرعنللسورةالموضوعيبالتفسيرخروجمو

الكليةالمعنويةالوحدةإدر@كعنويعوقهالمفسرجميدمختزل،جزئينظرإلى

للسورة،@لكليبالنظاملهصلةلاالسورتسميةقنون@نعنفضلاهذاللسورة،

السررةبقضايالاللسورةالرمزيبالبعددصلمختلفةمسوكاتعلىيقوملانما

مختلفاستقراءذلكعلىيدلكماتطرحه،الذيالمعنويوالبناء
القر@نسور

@كل@@ث@مل@

1/3صماد،بلو@لدين،@لزركني،(1) 68.

.3هلأص\/نضص@ل@صدر(2)

ثكر@لرركي،ك@اوحدما،فيهاحاءناثوعلى@مريدحاسمهاكان@ن@لماندة،فسورة(3)

لنإلا
"

@لماندم
ل@

مع
نهمد@ر@عليهكانالأمر@لذيوموو@لميئاق،@لعهدلنقضرص@لت

وضمو@ها@لسررةبعميمعرتيشقيقتضييتفحكسا@لرمز@ملكنوع@وثما،@لسررة

دكد@.@
.10للأ2سر،دمقاصد@عدىدلأضر@فكلداعد@@ددين،@لرهانقم@ي،د@:@@

-325-



الثاتيالمبحث

وبيئتهالنزولتاريخ

التيالبيئةفيئمنزولها،وأسبابالسورةنزولتاريخفيالنظركانلقد

منكثيربهااستعانالتيوالاجراعاتالطرقأحدفيهانزلت
فهيمأجلمنالعلماء

نظميوضحإذفال@ئماطبيومحورها.لمقصودهاأ@قوتحديدلمضمونهاأعمق

صورة
"

@لمؤفون
ا@

@نا@نطلقكيرةمعانعلىاشتمالهامعواحدة،قضيةإلىوير@ما

الدعاءهوو@حدأصلهامعان:لثلاثةمقزرالمكيوغابىمكئتها،موعاممعيارمن

الله،عبادةإلى
واليومالبعث@نباتلمحمد،والنبوةلثه،الوحد@نيةتقريروهي:

أقربجعلهابلالمعاني،النلائةهذهإلىكلهاالمكيةالسوريخزللمولكنهالاخر.

بكلالخاصالمعنىعنصراعهفيمابحثو@لمكي،معظمحولهيد@رعام)طوإلى

العام.الاطارهذاضمنالمكياتمنغيرهاعنيميزها@لمعنى@لذيفلكسورة،

يقول:فلكبعدالئاطبينجدلذا
"

سورةفينظرنادافا
ا@

المؤمنون
ا@

فيهاوجدنا

إنكلر@لكفار@نبوةذكرنسقهاعلىفلبأنهإلاالوجوه،على@رضحئة@نهالمعاني

@لبئريةبوصفذلكبنما@نكروا@نهمالاقيين:للمعنيينالمدخليرالتي
"

رأى@نإذالتاريخي؟والنظمالقر@نيالظمبينصلةالفراميعقدوقد
"

النظاميلتمسلمنولابدالزمان،فيتقلىبهاالكلامفيالامور@نتظاموجوهمن

منتظمة@مورهامئلا-الأولى-الدعوةفزمانبها:يحيط@ن
يبعدفلاالزمان،جهةمن

التمكنبعدثمالهجرة،إثرعلىوهكذاالهجرةقبيلوهكذابعص.عنبعضها

بناء@لسدغيفيتوله@لثاطيعنفكرناوقدك@.8-@ك@/2@مقت@ل@(1)
@ترع.كلياتياندفيو@بقرةعلى@لأنحمكلهارو@لس@
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هذاوعلىمتمئزة،معلومةالأزمنةهذهفأموروبعدهاالفتحقبيلئمالمدينة،في

بعضجعل@وومدنية،مكيةإلىالسورتقسيمفيالسلفقولجرىالأصل

بالعكس@رمدنيةالمكيةتيات

ا"

معويتفق
النزولأسبابمعرفةضرصرةمنثو@زإليهذهبماالرأيهذا

فيمعنييناقتر@نجعلربماإذالنظم؟وجهإدر@كأجلمنأحياناالمكانوطبيعة

ضعفيثيينت@ر@ر@لت@يخي،@لوقوع
النظم،في@همالاقتر@دعامة

هو@فمابخروج،هروماخروجاالمكانوطبيعةالنزولبأسبابالجاهلفيحسبه

نجدالغرضلهذاالمعفيتلكفيهاتتداعىالتيالنفوسلحاجاتإجابة

جرياأخصبتمييزومدنيةمكيةإلىالسورالسابقينتقشمعلىعقبقدالفر@مي

فقطنوعينبينالعامالتمييزأنرأىلأنهأصولهم؟على
ومدنيمكيالسورمن

السررمنأنفلكوتاريخه،النزولظرتعلىالدلالةفييكفيلا
ا@

مرتبطهوما

مانلكبعدثمالفتحوطرفيالهجرةوطرفيالاولىالدعوةبأمور
وهوأخفى،هو

ماإلىالاشلىةنضمنقدالقر@نبأنونلكالمستقبل،فيستفعالتيالأمورنظم

مصداقلناوبينواالصحابةعلموقدإليه.يحتاجونماإلىفهدىالأمة،علىيقع

يالنبيبعدوقعيخماالاشلرة

ا@

سورةتفسيرهفيالفر@مينرىولكننا
ا@

اللهب
ا@

للسورةفهمهفييعتمدلم

فيفلكبعدالنزولتولخاستعانداننزولها،ترلختحديدعلىومضمونها

نهم
منكثيرخلافعلىذ@الفر@ميأنذلكبطاق.لابماالتكليفمسألة

بالردلاوالإخبلىبالنبوةجاعت@نمااللهبسورةبأنالقولإلىالمفسرين

واعتمدالنزول-أسباببعضبذلدتوحيكمالهب-أبيشيمةعلى@والجو@

@9صلن،@دلانللحسيد،عد@@لنر@مي،(1)

.16اص@با@لظيم،دله،مح@دعبد@@و@ز،(2)

.89صرنفسه،@ل@ص@(3)
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السوربينومحلهاالسورةبموفعيتعلقمامنهاكئيرة،دلانلعلىفلثقولهفي

تأكيدفهيوالمعوذتيغ،والإخلاصالضرسورةأيالقر@ن،فيالأخيرة

تقول:وكانهابه،وتبثرقبلهاالمذكورالنصرلمعنىوتوضيح
@

نبيهاللهنصراقد

عدوهوأهلك
ا@

والسفاهةالثتمعنوتنزهه@النبيبخلقيتعلقماومنها

تدتكونأنبدلاالسورةهذهبأنالقولإلىلينتهيالدلائلمنوكيرهابمئلها،

منيظنقدكماالبعثة@وائلفيذلكيكونولالهب،أبيإملاكقبلنزلت

أبي@أحو@شهدتبعد@ننزولهاكاندانمالهب،لأبيبالئتمجوابااعتبرها

عنمج@روالنبيإعر@ضووجبالحجةعليهتمتفحينئذالكفرعلىصرارهب@لهب

(2)
.

ومنبه،
علىالسورةلدلالةالمطلقالنفيإلىالفر@ميينتهيالتفسيرهذا

النصبعبلىةفالمرادالأشمكرة.جمهورنلكإلىيذهبكمايطاقلاماتكليف

ارالاصرتبينبعدالإهلاكعنالانباءبلالإيمان،عدمعنالانجاءلبىأصالة

دعوتهعنيثيمالنبيلاعر@ض

السورةبنظمصلتهاماإذالمستقبة،الأمورعنالفر@ميكلاميستغربوقد

@الاحد@@نتظامفيالنظريرى@نعلمنا@نهإذايزولالاشكالولكنورحدتها؟

و@لقصصالأحداثتياتعلىكلامه-مئبستدلفيمامقصور-الزمانفيوتسلسلها

نظمها.وجهتبينفيالتاربخلمعرفةدخلفلاالاياتمنسو@ما@ماو@لوقلع

لأنوذلك
"

لاالسورتياتفيالنظر
يدع

ئكا
لي@الكلامعمود@نفي

@مظمبالفرقان،قانوتأريلاننظاممنللهب:سورةتفسيرعد@لحيد،@لمر@مي،(1)
ت،@كره،أعظممعرت)@لهند(:كره

@بيتلرسخمعرفةعلىكذلكواعتمد.2ا-ص
علىدلالتهاورجهورحدتها،@لس@رةكليةلفهمو@لنفيةالاحتماعيةوسئهما@فوجهيب

.10-7صنظر:دها@عمو

نفسه،ال@صدر(2)
.24-23ص

.29-26عى@لمصلو@لابن،(3)

سورةتمسيرفيكسا@تضع(4)
"

@للهب
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جاعتفإنماالخاصةالأحكامو@ما@زمان.بوقتتتعلقلاالتيالكليةالامورإلا

ومعقليلا،إلاالكلياتتحتووضعتعرضعن
حتىعليهايقتصرلمذلك

@لعظاتولكنبالاحكامبدأتنهاف@@لنور،عورةليترىكمابالكليات.خولطت

الأحكامويربطالحكمجهةمنينظرأنللمفسرفلابدبها،ضمتالعاليةوالوصايا
الاشماعإلىتقريبالتكونللتنزللمواقعفجعلتالخاصةالوقائعو@مابأعولها.
والوجه

"@

فهمفيبهاالاستعانةئمكنإفاالتنزيلوأسبابإفن-النزول-فتلربغ

بنفسهاتشكللاالاياتهذهنف@إليها،والمثيرةبهاالمتعلقةالآيات@نتظاموجه

عمود

أغراضهاعنالكشففيالسورنزولتربخمعرفةضرصرةأكدوا@لذين

يقول:إذالمعيديالمتعالعبدومقصوثما
ا

منسورةكلغرضمعرفةمش

يخهيراعىكانالسورنزوللأنالمدينة،أومكةمنومكانهانزولهاتارلخمعرفة

الزولبزمنتقترنالتيبالحوادثويتأثروالمكانالزمان
ا"

القرآنسورالسابقينتقسيمعلى@ي-الفر@كتعقيبيعقب-نجدهلذلك

منهما،كلفي@لسورنزولحالبيانفيكاف!غيرباعتبرهفحسبومدنيةمكيةإلى

سنةعثرةئلاتمكث@@لنيلأن
في

فيسنينعثرومكتبعد@لبعنةمكة

منكلفيالطويلالزمنهذاومئلبعد@لهجرة،@لمدينة
طالاحو@دفيروالمدينةمكة

حتىالأطوار،هذهبيانفيالوسعمنبدفلاوالمناسبات،الحواثوتخدد

نزولها،وتواريخالسورةأغر@ضبينبالمناسباتيتعلقفيماأتئمدراسةإلىنصل

الزمنقصيرةأطوارإلىالطويلينالطورينهذينمنكلبتقسيميكونوهذا

الذينبنيابخيسيرةفيظاهرأئرلهاكانالتيالحواتفيهايراعي

الزمنيةالمرحلةفيالنظرفيرأواأمدافها@والسررةمدتعلىالتعرت@بتغوا

.62ص@للب،سورةتفيرعبد@لحميد،@لؤ@مي،(1)

.31ص@ن،في@لفني@لظمعد@ل@تحال،ي،@لصي@(2)

.2اه@نظرصانفأ،لها@ل@داجديىتقسيمااقرحرتد.3اعى@لمصدر@لسبق،(3)
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السورة@نالمعلومفمنوغايتها،هدفهاكثفعلىمعيناالسورةفيهانزلتالتي

بعدبالبعثوالابمانوحده،بالثهالإيمان@مور:أربعةتقريرعلىأكدتالمكية

الأخلاق.إلى@مهاتالدعوةالسماوية،الاتبالر@الأيمانالمرت،

@

الأساسيةأهدافهامنيكون@نمنالأمريخلوفلامكيةالسورةكنتذااف@

ماتقرلرإلىبالاضافةالمدنيةوالسورمتفرقة.ئومجتمعةالاربعةالأسىهذه

والتثرلعاتو@لطاعةالايمانمنأس@علىالأسلاميبناء@لمجتمعاستهدفتسبق

الأخطلىمنالإصلامي@لمجتمعحمايةكما@ستهدفتالحياة،ثؤونفي@لتفصيلية

الأرضفيالساعينالحاقدينالمتامرينخططبكمئمفوالخلىجية،الداخلية

@رالصيانةالبناء@وقضيةمنمدنيةسورةتخلوفلاوالمنافقيناليهودمنبالفساد

علىالنعرفخحلمنأيضاالأسمميالهدتعلىالتعرففيمكنالحمابة،

المجتمعلتطورالزمنيةالمرحلةخلالومنالسورة،فيالمعروضةالقضايا

أيضا"الاسلامي

وهيالورة،فيهانزلتالتيالمعنويةالبيئةمعرفةضرصرةالبعضويضيف

ندركحتىوالأحكامالمسائلمننزولهاوقتوالمسلمينالقر@نيشغلكانما

مئكلاتبينأوفيها،نزلتالتيالبيئةوموضوعاتموضوعاتهابينالرابطة

وتوجيهاتهاومبا@ئهابأحكامهالهتطمبكنتوماالإسلاميالمجتمع

عدعلاح@لخالدى،ا@24؟صضوعي،فيصتمصطفى،مسلم،

@
كلا.صعي،ضولرلتفشر@@لفتح،

1صالموضوعي@لتفشرفي@لبحثضهجبةمحمد،خليلادفى@لدبخن، 34)1 4 5

و@لظر@تو@لةرةموضوعكينهذا@لربطتد@خفل@د@لمصنفو@لرب@ضا.@

فيزلك@لى)ضارتهمنعلى@لرضفيها،جات@لت@
ولكننا@لحج@،لسورةدراستهمقدمة

منر،لكنيرمنتفيرهفيقطبسيدعدميسحانطبيقالذلكنجد@@ب@كن
فلك

(36-2ايه@لقرتن،ظحلفي)@نظر:وملابساتا@لت@لخية@لبقرةلورةتقدي@همنلا

رسومنلا-لك-وكد
ك@(..7د.+-6)لفغ@ة
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فيالقولتلخيصإذن،يمكن،
المسألةهذه

في
نقا@عدة

التيالتاربخيةوالظروتنزولها،أسبابأوالسورةنزولتارلخينا-

مقاصدهحيثمنللنصالكليالمحنوىفهمعلىمساعدةأداةتمنمكلفيهانزلت

نفسه،النصعنخارجاأمرذاتهاحدفيهيتبقىبينماوغايته،
فيوتسهم

فلاوعليهفحسب.إضات
ريصح

خاصنزولبسببومقصو@ماالسورةهدفط

مكان.@رزمانفيينحصرلا@لذيالكليإلى@لجزئيمن@لخلوصمنبدلابل

ف@نهللسورةالموضوعيالتفسيرفيالزولمعرفةبفائدةالقولصحإفا-2

عنبخاوالمدني،المكيإلىوتقسيمهاللسورالتأرلخفي@لنظرإعادةالضرصريمن

التنزلل.وظروفالرسالةتارلخعلىأدللخرىتقسيمات

لا-3
يصح

تحديدفي@و@لمدنيةالمكبةللسورالعامةبالخصائصالاكماء

تشطغولاكلهاالسورعلىتنطبقكلية@مورفهذهالمعنوي،ونظمهاالسورهدف

ماسورةاستقلاللناتفسر@ن
كما@نهاالحقبة،نفم@إلىتنتميأخرىسورةعن

@والمعنولةالخصوصيةلناتحددلا
ا"

الخاضالجامعالأمر
ا"

الفر@ميتعبيربحسب

@يفسير@لموضوعي.منالمبتغىوهوللسورة،

محي@لث@هيب

-331-



الثالثالمبحث

المناسبة()علمالاياتتناسب

فيالنظريكل
حيثالقرتنية،السورةداخلإلىمنهجيةنقلةالقاعدةهذه

فيلانفسه،القر@نيالنصفيالنظر
السابقة.المساللفيكماخارجهأوقبلهما

قر@نيةبعلومعلاقتهفيالسورةوحدةبمفهوممتعلقةمشكلةأماميصعناكما

ومنهجا.مفهوماوتئ@بكمحهتتقاطعأخر@،

متعدثةعلوممنه@نبثقتالذيالاصليالمنبعهيالقر@نيالنظمفكرةإن
في

علمهماالمفهوم،بهذايرتبطانعلمانالتفشرفيظهروقدمختلفة،معرفيةحقول

علوموكلهاللسورة،الموضوعيالتفسيروحديناالسور،مقاصدعلمنمالمناسبة

هذاولعلالقر@نى.النصفيوالانسجامالاتساقفكرةتثيدعلىتقوم
السببهو

منالمعاصرينلعضفيهوقعفيما
للسررةالموضوعيالتفسيرجعلواحينماخلط

المفهومفياختلافمنبينهماماعلىالتناسبفيالبحثأشكالمنئكلا

ماوهذاوالمنهج،
بيانه.نبغي

منهيقرب@يفلانا،يناسبوفلانالمقلىبة،بأنها:@للغةفيالمناسبةتعزف

اندونحوه،العمو@بنكالأخوينالمتصلالقريبهوالذيالنسيبومنهوثاكله،

القرابة.وهوبينهماراب!بمعئىمتناصينكانا

بأن@:الاصطلاحفيالمناشةعلمويعزف
ا@

أجزاءترتيبعللمنهتعرفعلم
الحالاتتفاهلما@لمعفيمطابق@تحقيقإلىلأثائهسر@لبلاغةوهو@ن،

@

المعنىهذاأكانسواءبينها،رابطمعنىوجودهيالاياتبينفالمناسبة

ذلكغيرأمخيالياأمحسياأمعقلياخاصا،أمعاما
التلازممثلالعلاقات،@نلامن
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ونحوهوالضدينوالنظيرينوالمعلولوالعلةوالمسببكالسببالذهني

فيالمتلاحقةالاياتبينالمعنولةالعلاقةفهمفيإذنالعلمهذاغايةلمثل

نظرإلىفلكيتج@ز@ندونعليهجاع@الذيالنحوعلىترتيبهاوعللالقرتن،

ينالتاسبإلىيتوجهالنظركانوأحياناالمتجاصرة،الاياتحدوديتعدىكلي

@لكشففياسنخدموحيماوآخرها.@لسورة@ول
الاهتمامتركز@لسور،تنلسبعن

تليها.النيوأولالسورةتخرعلى@يضا

الرابعالقرن@واللفيالموضوعمحددكعلمالمناسبةعلمبروزكانلقد

نقلفقدببغداد.ونثرهإظهارهعلىالنيسابوريبكرأبوعملحيثالهجري،

أن:قوله(5342)المئهرابفيالثخعن
اا

المنامبةعلمببغدادأظهرمنأول

سمعناهنكنولم
العلمكزيروكانالشابوري،بكرأبوالإمامالئخهويخرهمن

هذهجعلتلمعليتقرئإفاالكرسيعلىبفولوكانوالادب،الثريعةفي

السورة؟هذهبخبإلىالسورةهذهجعلفيالحكمةومامذه؟جنبإلىالاية

بالمناسبةعلمهملعدمبغدادعلماءعلىيزريوكان
"

فقال:المريدين()سراجفي(@543)الربيبنبكرأبوفيهتكلمثم

ا@

المعاني،متسقةالواحدةكالكلمةتكونحتىببعضبعضهاالقر@نايارتبا@

البقرةسورةفيهعملواحدعالمإلالهيتعرضولمعظيم،علمالمبانيمنظمة

فتحئم
البطلةبأوصافالخلق@رأيناحملة،لهنجدلمفلمافيه،لناوجلعزالله

وينبينناوجعلناهعليه،ختمنا
إليه@رددناهالله

ا@

الرازيعنعرفكما

فسر.مامعظمفيإليهبالإشلىةوالتز@مهتفسيرهفيالعلمبهذاعنايته

كتابهفي(5708)الغرناطيالزبيرابنجعفرأبوبالتأليفأفرثهمنولول

1برماد،@للو@لدين،@لزركئي،(1) 3 1 11.

لدللو@كني،رلز@(2)
بن،

.13يأ1مان،لر@

ر@ل@ص@عن:نقلا(3)
1نضه، 3 2 11.
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"

القر@نسورترتيبفيالرهان
ا

فيهفسرضخماكتابافيهفألفالبقاعيجاءثم

وسورهتياتهبينوالمناسباتالرو@!عنكاشفاكلهالكريمالقرتن
س@اه

@

والسورا@الاياتتنلسبفيالدرر

مناسباتفيهوجمعالتنزبل،أسرارفيكتابا(@911)السيوطيصنعثم

معوالايات،السور
قدوالبلاغة،وأساليبالاعجلىوجوهبيانفيتضمنهما

لوسماهلطيفجزءفيخاصةالسورمناسباتفهلخص
"

تناسبفيالد@رتناسق

السورا
ا

كتكما
ا@

والمطالمالمقاطعتناسبفيالمطالعمراصد
ا@

فيباحثا

(51150)المرعيزادةساجقليألفكماوخو@تمها.السورفواقحتناسب

"

الكتابأم@ياتمناسباتبيانفيالنجاة
"

إيضاحفيالبغداثي-)فكره

6المكنون 9 6 إذالغماريالصديقمحمداللهعبدالثيخالمعاصرلنومن.(2/

كابهفلكفيكتب
ا@

القر@نسورتنلسبفياليان@رجو@
@

ومنبإنكار@لتنل@
العلماء

الوارثةالسورة@يكبينالتاسبأنكرمن

مختلفةأسبابعلى
تالفقدالسلامعبدبنالعزمنهمالقرآن،سورجمهرةومي

في
ا@

الايجلى":إلىالاشارة
"

ببعضبعضهيرتبطأنالكلاممحاسنمنإن

أمرفيالكلاميقعأنلرطوهذامبترا،مقطعايكونلئلاببعض،بعضهويثبث

ارتباطفيهيثترطلممختلفةأسبابعلىوقعفإنبره،أولهفيرتبطمتحد،

بربطإلاعليهيقدرلملتامتكلف،فهوفلكربطومنبالاخر،الكلامينأحد

منيصانركيث
مثله

علىنزلالقراننن@أحسنه،عنفضلاالحديث،حسن

سنةوعريننيففي@الرسول
مختلفةلأسببشرعتمختلفةأحكامفي

يرتبطئنيحسنلي@إذببعض،بعضهربطيتأتىلاكذلككانومامؤتلفة،غير

لص@جح@طي،لبر@(1)
بن،

4/9د،نفالاا 72.

ك@9.@لمصلونفسه،4/(2)
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معببعض،بعضهوأحكامهخلقهفيالإلهتصرف
والأسبابالعللاختلاف

اا

المناسبة،علمالعلم،هذاعلى@لمقرضينمن@يضا@لوكنيالامامكانكما

عدممعيخهخوضهمعلى@لمف@رلنوعابمتكئفا،علمافيهر@ىفقد
فاثدته

"

وذلك

الترتيبهذاعلىالمسرودةالقر@نيةالاياتبينالمناسبةيذكرواوا@ن@أر@@نهم

الإنصافمنهايتبرأوتعسفاتبتكلفاتفجاعراالحصاحف،فيالموجود
ا@

ثليلين:علىهذاحكمهفيالركانيواعتمد

فلا@،والأحد@الوقئعبحسبمنجماالقر@ننزولفييتمثلالأول:

لاالنزول،فيتباعدتالتيالآياتتكون@نبمكن
لاوالزمنبة،المدةحيثمن

وأخرىالكافرينمعوتارةالمسلمينمعيكونفتارةالخطاب-توجيهحيثمن

معتكونأناليهود..-مع
المعنى.فيمتجانسةذلك

عربي.بلساننزلالقر@ن@نالعربإلىموجهاكانالخطابإنالثاني:

منالانتقالحيثمنالكلامفيومسلكهمطريقتهممراعاةفيهتمتولذلك

(2

فيالايجلى@ل@الاشلىةعد@لسلام،بنجد@للرعز@لدينمحمد@بوعبد@لسلام،بن

بيروت@سمميل،بن@لحستبنمحمدتحقيق@لمجز،@نهلبمض
@لحلمية،لار@لكتبة

لاعجةبأئلةفلثعلىوحاءك@.8ص1،9ماا،ط
بوجتللاعرتصح

فيتصرفون@لملوك@نأحدهما:
طلأحد@ويىقضاثفمختلفةبتصرفتملكهممدة

ببحض.فلكبحضيربط

طلاحد@ولي@@تضادةوأحكممختلفة،بوتفعيو@فييحكم@لحاكم@ناني:@لثال

يحض.أحكامهبعضرلطييسى

نييقي@لمقيين@ئاك:@لتال
شمجلىمي@ر@يامه،شيومنيعرما@رمدة

رينم@لأحد@نويىمخنلفةباحكاممجالس@
ببعض.فترلهبعضط

لييتصرفالإنان@ن@لر@بع:@لثال
ولي@ومتفاثةومخلفةم@القةبطد@مورخاصته

ك@.9ك@-8ص@ظر:@@لتمرفك،تلكبحضرطيطلبلأحد@ن

علممنو@لهر@صة@لرو@ي@قيبي@@لجاح@لقدير:فتحعلي،بنمحمد@نوكاني،

.1/72لما13،د@ر@لمكر،يروت:@لكير،
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بفنونيأتيوشاعرهمخطيبهمكانففدمقام،إلىمفامومنآخر،إلىغرض

القرتنإلىبالشبةال@ئمأنوكذلكالواحد،المقامفيالفولمنمتبابنةمختلفة

محمدالعلاءأبوأنكرالأخيرالدليلهذاعلىواعتمادا
المعروفغنمبن

57)ولدبالغانمي وجود(12

"

التخلصحسن
(2)ا"

@نذلكالكريم؟القر@نفي

"

كيرإلىالانتقالفيالعربطريقةهوالذيالاقتضابعلىوردإنماالقرتن

ملائم
1/

وتفسيرالمناشاتفيللبحثالرافضالرأيهذاتعليلالفر@ميحلىلولقد

مانعةأربعةأسبابافذكربه،القول
وضوحمعبالنظام-الإيقانعن

كمادلائله

هي:سابقاذكرناماغيريقول-

الأول:
ا@

وشين،عيبكلعناللهكلامتبرئةالأسباب،أقوىوهو

كلهادعوا@نهلوولكنهمالمواضعمنكثيرفيوالترتيبالنظامظاهر@نهولاشك

لغموضهوفلكبعدمهالقولإلىمواضعفيلاضطروافيه،مرعيوالنظممنظم

وجدوهمامنهافلاأفهامهم،قصورإلىيحولوهولمالمسلكهذافتركراودقته.

@يةفيترىكماما.نظمتصوريخهيمكنلاأنهوتيقنواالنظمأصولخلاف

2أ@لبترفقنتين،دنهوقومحأألحشمووالضلزؤألصلؤسىكلخغظماأ نظ8(،3

النساءلأمورمتصلذكرلينواقعةالايةهذه
الأول،الذكرإلىيرجعبعدهاثم

لمالايةهذهمناسبةبينومنالاتصال؟كايةعلىالبيانلكانالآيةهذهولرلا
أحسنهفيتغالقولويستمعالإنصافمنشيئارزقمنيتقبلهبمايأت

ا@

73@لمصلو@لسبق،(1) /1.

إلىالكلامبهمسا@بتليينتقل)وهو@ن@ن@يكينبطا@وجوهمنوحهومو(2)

لابحيث@ل@حى،دقيق@خلاسا،يختلهمهلوجهعلى@لمقصرد
لالانتقالينعر@لس@ع

@ل@من
بينهما(.الالتملثدةائاني،عليهوقعوقدإلاالأولن@

4/9تقان،لاالليى،@جحططي،ليرا(3) 75.

مي،لو@ا(4)
.23صلن،@لانلدلحب@،عد@
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أ%
والثانيبالمصنفين،يتعلقالاولولكنالأول،منبأثونوليى

الى@زيىلإمامالنظموجودإلىذمبمنأكروهو@نكلامهم.فيبالاظرينيعلق

في@لظاهرشقهمع@لعنكبوتنسجمنمو@مونبماالصعبالأمرهذافيقغ

هذايدعهكماكانلو@لنظمبأنتيقنكلامهفينظرفمنوالذكا-النظرلةالعلوم

لماو@مثاله@لتبحرالامام
إلايخرهولاهويأتيلاداذيخه،خوضهمععليهخفي

هؤلاء@بعدلأحدفيهمطمعفلاضعيفبكل
ا

الئالث:
@@

بأنوذلكوقيل،وقالالجدلاكثاردالأويلفيالوجوهإكثلى

النظام.استنباطتعذرالوجوهتكئرتمافبحسبوحدة،علىيجريإنماالنظم

فينظرفمن
لاتحير،المتشاكسةوالأقاويلالتناتضةالوجوههذه

يدري
مانا

وجهفيجملةكلمنيجرىالذيالنظممنحجبفيوأصبحمنها،يختار

ضتى".طرقاغلوةكلفييصادفطرلقاسلككمنواحد

:@@ا
"

الأمةتحزب@نالئالث،منقريبوهو
وشيعفرقيفي

ألجأهمقد
بظاهرأكانسواءالخاصتريلهلهمفراقالكنابفييؤيدهمبماالتمسكإلى

يخفيولاالمحتملات.بعضعلىالكلامحملطرقحدىب@أوالقول
كلبة@@

فلكلفريق،كليفعلوكذلكقوياوالضعيفقريبا،البعيديجعلوتوهمرأي

لهلابدالكلامنظالظامرعايةيمكنلاوحيننذمذهبه،حبتأويلحزب
من

يميلهماضعفظهرالنظامراعوافلويخصه.موضعمنلأجزائهولابدسياق

مساقهغيرإلىويجذبه
اا

@حزيئلوالمسئرقينعلماء@لغرببعضزعمالعصر@لحديثوفي

يؤخذعيبهذاو@ن@ياته،بينوالرابطالتجف@إلىمفتقرالقر@ن@نوكارليل

لاومثلها،مقدمةلهفليسالوضعية،للكتبمخالفاترتيبمافيجاءلأنهعليه،

.23ص@لمصلو@لبق،(1)

نف،@لمصل@(2)
.24ص
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العلماءبعضولكنكمباحئها.متعددةفصولفيمحدثةمقاصد@ذ@مرتبةمباحث

ماذلكفييرلمالمسلمينمنالمعاصرين
يأتلمهذا@لقرتنبأنمسلمايعيب،

فيوجديفريدمحمدقالهماهذاالنجوم.مواقععلىبلوالتر@بطالتاسقعلى

تفسير@مقدمة
"

كانلولأنهالبشرية؟الكتابةقاعدةالقرتنمراعاةعدمفيشيءفلا

يقصرفالترتيبسما@يا،لاوضعياكتابالكان@لترتيبفيالوضعيةالكبمثالعلى

يحدبمايحذالبحر@نيجلكمااللهكلامعهويجلالبثريالكلامعلىسلطانه

الجدول..به
ا@

علىصردواالتناسبنكلىب@القولوالمفسرلنالعلماءجمهورعوضوقد

قال:منالملويالدينوليالئخوقمفقدأ@لت@،ودحضواحججه
@ا

للآييطلبلا

الوقائعحسب@نهاالخطابوفصلالمفرقة،الوقائعحسبعلىلأنهاناشة

وتأصيلااترتيباالحكمةحبوعلىتنزيلا،
ا

منلي@خاصعمودإلىيجريالذيالمنطمالكلامبأنالاحتجاجو@ما

نف@العرب،عادة
سعرهم

لثفلأسلهبهمغيرعلىالقرتنجاءولواقتضاب،كله

أنمعتبراالفراهيأبطلهفقدعيهم،
"

منيعدونهولابالثعريتلهونكفواالعرب

كانتولذلكالحكيمة؟ال@باتوبحبونالحكماءيعظمونادلنما@لمعال@،

وجهعلىنزرايستعملونهانمادبه،يعرفواوأنالثعرقولعنيأنفونالاشر@ف

جهوفلاشعرا،الجزلالعربكلامأكثريكنلملاذاالمثل...وضربالحكمة

البيان!اقتضابفيالشعرأسلوبعلىالفر@نلجعل
"

ا@

ذمتممنعمود!إلىالجريعدمأيأذلكجعلقدوجلعزالله@نئم

@لاد@ب،مكتبة@لقاهرف@لؤ@أ،مي@لقي@لنظمعد@لمتمال،@لصيلب،عن:نقلا(1)
1 9 .3ص9،2

.9كلا/4تقان،لااللي@،@جلالطي،ليو@ا؟ك@/1مان،@لدين،بلو@ركي،لز@(2)

.221ص@لظم،دلانلالحيد،عد@مي،(3)
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غيرمن@لقولعلى@نفنته@لكذب،ظهرريثناعةمععلى@لكذبوقذمهالئعراء،

فىصثنفنمألزشتعالى:أفقالالقائل،سخافةعلىأثلونظاموعمودغاية

دأ@لايفحدىأمايقلحتنغو(و)ديهي@ض*
ى

2اعت الهيمانوهل2،6221-5

رغبةفيهللعقلولي@ونظام،مقصدغيرمنالقولفيالجريانإلاوادكلفي

ذلكإلىفتميلالفكرعنوالخلوالملاهيفيترغبربماالنفمىولكن
ا@

وفي
الاسلام،تجلالعربعندالئعرمكانةنفيإذ@نبين،نظرالقولمذا

والرواياتالأخبرهيفكنيرةوأثبهم،العربتارلخعنوالمعلومللمعهودمخالفة

كوقخاصة،للشعرتعاكانتالتيكالاسواقمقاله،خلافعلىتدلالي

منتحملهكنتوماالكعبةأستارعلىالمعلقاتأوعكاظ،
مكان@

وتنم
منعنه

معلقةتسفيهتكلفحينماالباقلانيبصنيعشبيههذاالفر@ميصنيعولكناحترام.

القرتن.لإعجرإثباتاالقيسامرؤ

فيالعربعاثةعلىجرى@نالكريمالقر@نبأنالقوليكفيكانوقد

قدلنجده@تابلوأعجز.تمئزلمالالاوجه،كلمنيكن@ذلكإلا@نالكلام،

عنخرج
جاءولاالشعرعلى@هز@نيأتفلمخاصة،النظمجهةمنالعربمعتاد

منسو@ماولا@لكهانأسجحعلى
الولدلسانعلىجاءكماالعربي،النظممعتاد

عمودإلىالكلامسوقفيأيضاعاثتهمعنخرجإنإفنغروفلاالمغيرة،بن

عا"بها@لقرتنيلنزملمالتي@لجهةمنأي@لنظامجهةمنخروجفهذا@يضاواحد،

وهومعجز،ونظمنسقفيالأمرينبينيوالمأناستطاعاندأصلأ،العرب
ما

السورة.وحدةفيالظرعنهيك@ئمف

يعنىلاوالتناسبالتر@بطهذا@نإلىيضات
والتمائلالاتحاددائما

الدينعزفلكإلىفمبكماالقر@نية،الاياتبينالمنطقيالعضويوالارتباط

روالامرالمتحدةالأمورتضمفهيأوسع،الترابط@نلا@نبلالسلام،عبد@بن

.21-2ص،@لمصدرنفسه،لا(
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يعمدثواز-ببنكمافالقرتن-والمتقابلة.المتضادةالأموروتتضمنالمختلفة،

مظاهرها،أجلىفيومساويهامحاشهابذلكفيخرجبينهايج@رالاضدادإلىتلىة

ر
فيتتعرنفيجعلهاتضادغيرفي@نفسهافيالمختلفةالامورإلىتارةعمد

الاستنباطأوالاستشهاد@والتفريع،التظير@ومساقبعضإلىبعضهايسوقأحكامها

فلكغيرإلىالاحتر@س@رالتكميل@ر

ماهذاإلىيضاف
بينتسويةمنللتناسبالمنكرلنقولفي

الرطاقة

الثاملالعلمذوسبحانهبالثهيليقلابالإنسانيحيقالذيفالعجزخالقهموطاقة

والمختلفةالمتباعدةالاموربينالجمععلىالعظيمةقدرتهتستغربفلاالمحيط

متثابك.متسقمعنوينظامتحتظاهرا

@جو@فهوودعواهمالمستثرقيناستنكارعلىوجديفريدجوابأما

لاخطبي
عبدير@هكمافالقر@ن-عنه.جواباولي@بالاعتر@ضتسليموهويقنع،

الصعيدي-المتعال
"

وجديفريدذكرالذيالترتيبمنيخللم
عنه،يجلأنه

ولهنقروه،الذيالئكلهذاعلىرتبثمالسابقة،المدةفيمفرقانزللانه

الفاتحةسورةوهيالكتابكمقدمةفاتحة
ولوالكتب،كأبوابسورولهاولهفي

مابجنبالايةوضعلأجلنزولهأزمنةخلاتعلىالقرتنلرتيبيكنلم

الترتيبهذاإلىنزولهأزمنةعلىترتيبهعنالعدوللكانالايات،منيناسبها

نسلمخطير@نلجذ@انهتعالى..اللهعلىمحالوهذاالحكمة،عنخاليا
بينارتباطولااياته،بيناتصالولافيه،ترتيبلاالقرآن@نالزاعمينلأولئك

@فهالقرانعلىبهيطعنونلأنهمأجزائه
ممئتتالأجزاءمفككالترتيبسيى

لاوالأغر@ض،المعاني
لاوالبثركلامفييحسنالترتيبإننقولأنيقنعهم

كلامكلفيوحسنهبليغكلامكلفيمطلوبالترتيبلأنالله؟كلامفييحسن

بمكانالبد@مةمن
ا"

6عى@لنبا@لعظيم،الله،عدحمدثو@ز،(1) ا-1.261

ليابطمعد@لتحال،يلي،@ل@(2)
.4-3ص@ى،
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القر@نيجعل@نعلى@لمستشرقينرثاحاول@نهالصعيديعلىيؤخذولكن

الفاتحةفجعلوجه،كلمنوالتنسيقالترتيبفيالئريللكلاممثابهاالكريم

بحسبالقر@نية@لسورتبويبإلىدعائمفصوله،والسورللكتبالمقدمةبمناسبة

شططالحقيقةفيوهذافيها..الواردةالمواضيع
فللقر@نوالمقارنة.الئبيهفي

التنسيقفيالبثرطريقةمعيتطبقلاخاصنحوعلىوترتبتناسبالكريم

البثرجميععلىينبغيالترتبفيواحدنهجأصلامناكليىإذوالرتيب،

الكلامفيخاصةطرلقةمطابقاالقرتنجعلنف@لذاالعصور..كلفي@تباعه

القرانيالإعجلىحقيقةعنخلىجوالتناسبالترتبأصلباعتبارهاوالتصنيف
واستخد@ماتها.واللغة

يؤسقدماومناقتهاالتناسبمنكريل@أ@راديفيالاستطرادإلىدفعناوقد

علىالقضاءويالتاليوتفصيلا،جملةالنظامفكرةب@طالمن@لتنلسببنفي@لقولإله

التنايسب.مسألةتحقيقلذلكفلزملها،الموضوعيوالتفسيرالسورةوحدةفكرة

بينهما:و@لفرق@ثوحد@لور@لمناصهلين@لعلاقة

وعلمالسورةوحدةبي@المنهجيةالعلاقةفيالنظرإلىالاننعود

حيثمنالفران،نظمحولعمومايدور@نالقرتنعلوممنكفرعينالمناسبة،

لهما.تناولهوكيفيةالموضوعيالمفسربعملصلتهما

ر@يان:السورةووحدةالمناسبةعلمبينالعلاقةإلىالنظرفيللعلماء

علمأثواتمنواداةوسيلةونظامهاالسورةوحدةفيالنظرأحدهمايجعل

الاخريميليناالقر@ن،@ياتبينال@هلالترابطلخقيقبهايستعانالمناسبة

ونظامها.السورةوحدةفيللنظرومتممابسيطاجزعاالمناسبةعلمجعلإلى

السور-مقاصدعلمو@نثأابتكرفقدالأول،الرأي@فصارمنوالبقمي

عنالكشفعلىعونالهليكوننظامها-@والسورةلوحدةالمفهوميالمعادل

له:قالالذيشيخهلرأي@تباعاوذلكالتنلسب؟
ا

يفيدالذيالكليالأمراين
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لهسيقتالذيالغرضإلىتنظرأنهوالقرانجميعفيالاياتمناسباتمعرفة

السورة
@

لتحقيقمنهلابدأمرالسورةمقصودمعرفةالى@نالبقمكييذهبلذا

المناسبةعلممنالمرصودة@لمعنيادر@كد@لمطلوبة،الإجادة

السياسةرأىإذدرازاللهعبدمحمدالمتأخرينمنالمذهبهذاذهبوقد

الصلاتفيالبحثإلىالناظريتقدملاأنفيالقر@نيالنسقدراسةفيالرشيدة

فه-جزءجزءبين@لموضجة

وهي
ومطالعهاالآياتمثانيفيالمبثوثة@لصلاتتلك

مقاصدهاوضبطأجز@ثهابإحصاءكلهاالسورةفي@لنظريحكمبعد@نإلاومقاطعها-

بينةعلىالتفاعيلتلكفيالسيرعلىلهمعو@نايكونوجهعلى

بحثعلىيعكفونإذالمناسبةفيالنظرفيالسابقينمنهجلوازو@نتقد

المتجا@رة،القضاياأوالقضيتينإلىقريببنظرالآيكبينالجزنيةالصلات

عنأبصلىهمغاضين
جملتهافيالسورةعليهوضعتالذيالكليالنظامهذا

موضوعبأنمستدلينالرأيهذاعلىاعترضواالباحئينبعضإلا@ن

إلىفالنظربينها،الترابطوجهومعرفةمناشاتهاخلالمنإلايظهرلاالسورة

الذيالكليوغرضهاموضوعهايفرزوناسبلتوشائجمنالآياتمابينحقيقة

علىيملىلاالسورةاياتترابطمنومنبثقناتج@مرالغرضفهذاله،سيقت

منها@نتزاعاينتزع)ملاء@والسورة

@لعلاقة@نوالتحقيق
النصفيتتجلىكماترتيبما@روتناشهالكلاموحدةبين

تستلزملاالوحدةأنذلكواختلانها،النصوصطبيعةبحسبوتنوعاتعقيدا@ثر

أحدهمايوجدفقدالوحدةيستلزملاوالترتبالتناسبلنكماوالترتيب،@لتناسب

الفراهي.فلكإلىخلصكماالآخر،يوجدلاعندما

د@(1)
ضاصد@عدى@دلأشر@دندمصعد@ددين،@برهانقد@ي،

.14لاار،

1ص@لأ@لف@،@له،حدعد@@ر،ص(2) 58.

1ص@با@لحطيم،اله،عدمحمدلو@ز،(3) ما.58-9

1ص@لبحث،منهجيةمحصد،خليلهنىعمين،@لى(4) 03.
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ا@

فيمكنوالترتيب،والمناسبةالوحد@نيةجهةمنيتفاوتالكلام@نذلك

كابامثلا-ألفت-ذاف@والترتيب.التناسبعنخالياولكنوحدانيةذايكون@ن

ةوالمعاصروالأخلاقبالدينيتعلقمماكثيرةأقوالافيهجمعتوقدالنصئحفي

فلككلوضعتنف@والسياسة
ولووحدانيةعنخاليايكنلمترب،غيرمن

كلهأنلماضعيفة،
فلهالنصائحفي

ولكنهالمميزة،المئخصيةالوحد@نيةمننوع

والرلب.الناسبةعديم

وهلمالأخلاقفيوببالدين،فيبابمثلاأبوالتفيقسمتهإذافأما

معالأجزاءمتنلسبالكتابصاربابه،فيالأقو@ىمنقسمكل@وضعتجرا،

الوحد@نية.ضعفعلىبقفه

كتابفيترىكماجامعةقصةفيقسمكلنصائحنظمتإفافأما
"

كليلة

ودمنة
ا@

الوحد@نية.ضعفعلىاليهاببقاءمعالوحد@مهشديدبابكلصار

علىبعضهاالأبوابتقديمفيوالمناسبةالترتبحسنراعيتإذافأما

ومعبعض،
معموضوعهإلىجارباواحدا،بيانابابكلفيالكلامجعلتذلك

لحنسبدفلاالجملةوكامل.نظامذاصار@لكتابأجزاء@لكلام،فيتنايسب

الوحد@نيةقويالتنلسبحسنالترتيبحسنالكلام:يكون@نمنالنظام

ا"

ل@

النسب@نالأجزاء.وترتيبعلى@لمناصبةز@ئدش@ءإذن-@بظام-@ن

بنفسه،مستقلاواحداشيئاالكلامكونعنيكشفلاإذالنظام؟منجزء

بهاينتظمالتيالمناصبةعنيغفلفربماما،بمناشةيقنعربماالتناسبوطالب

عدممعالمتجا@رةالاياتبينالمناسبةيطب@ربماواحدا،شيئافيصيرالكلام

فلكولولامنها،بعل!علىقبلهابالتيمتصلةتكونربماالتاليةلآيةفلان@تصالها،

ت@ي@بينالاتصالعدمنف@به،فأنكرواالتناسبإدر@كعنالاذكياءعجزلما

@والايةكنتإذاوذلكبينأ،اقتضابافيهترىماومنهاكئيرا.يوجدمتجيرة

منهابعل!علىبالتيتصلةالاياتمنجملة
ا@

.77-76ص@لنظام،نلعبد@لحيد*@لفريمي،(1)

.74صنفسه،@لمصدر(2)

-343-



منولنعرض
2-238)البقرةمثلا@يتيذلك خفظوأتعالى:أقولهوير(39

ربهابمثؤفىجالاخفتصفلىقنتين،لنهوقومحأأنوشعثئلضلؤو(القحلؤتعل

جاغافقدئقليفبم.تكخوأنالكماعلصمئلتهدنخساف@ثمنغذ2ف@

نظمأوالمناسبةظاهريقتضيهماخلافعلىالنساء،أحكامعنحديثوسط

كئيرا،القر@نفيجاءالنظممنأسلوبعلىمبنيتانالآيتينهتينولكنالكلام.

وهو

"

بدءيئ@كلبحيثبعيدةاياتتنرلتهحديثإلىالعودأيالعود"

فيالاسلوبهذانجدالسورة،فيالقولمنمستقلبابطرفيوختامهالحديث

1و40)البقرةسورة لحشروا(39و22)اليلإسروبني(9و2)لمؤمنونوا(20

2-22)والمعارج(13)اووالممتحنة(24)او الآيتينهتينو@تصال.(34و3

الاسنلةقبلالتيبالآبة
ولضاآنجتةتدخلر(لنحسبتصأنم)412(:أآيةوهي

ضتتهمفبدكممنضدؤأألدينقنليآقكم
أزسولميغولصطصزدزليأوأدضترآبرألأسا.

علىتنبيهمنهوالمقصودتريألتهلنربن7لال@رئتمامئمعهامنياواتذين.

بعدهاجاءماول@اعليها.أكدوالذكرالصلاةعهدناكانولماو@ممه،الامرأصل

بابمنأولمصلحةالبيانتأخيرببمنفهيالنساءبأحكامتتصلآياتمن

فبعدهاالثخصية،الر@ئعبابتمامبعدألحقهابذبآخر@لبب،و@لفمالإلحاق

بالأمة..المنعلقةالنرانعتبتدأ

منيعانيالمناسبةعلم@نالر@يهذاعلىبناءيمكننا@لقول
جهمريةمئسكلة

منس@هكد@جدهولم@مي،بالنىخاصاصطحعمنا
@للاء.

@ن@لمعلوم@ؤشصما،و@لحكم@لعن@في@ثراو@لنف@لهنا@لترتبدراز@نر@ىوقد

2-240)@خنيةالعدة@يتتاوللليللفس@ب@ لامندوبةوصية@هامما@أحدتولاد(42

و@لتانيو@حبة،
@لتي(234)السابقةلالايةلختثمالاسلامصدوفيراجةكت@ها@

)سبفها@لنرتني@لشئمنيشتيدر@زولكنأكر..لاوعرأنهر@رتتربصنوجب

@لتوعية@كلن@لكامل@لحولتربص@نمحه(على@لصلاةلظةو@لح@الحهدلاية

@لتىزوحاتعلى@ل@جامدينروجكبها
ين.
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هي
لمإنالقر@ن@النظامفهمفيبنفسهيستقلأنيمكنفلاالجزئية،النظرةتلك

مرذبنبلالقراني.النصترتبفهمإلىالسبيلوحدهفهوالكلي،بالنظريعضد

المناصبةعلموبسببها@نكرواالعلماءبعضعليهاشغالتيوالتحلاتالتكلفات

@نيستطعلمالذيالجزئيالنظرهذاإلىهو
يصحلهذاالقرتني.النظامنسقيعي

لمنمهبدلاوطريقاالمناسبة،لعلمتطويراللسورةالموضوعيالتفسيراعتبار

القر@نايكبينالجزئيةالصلاتفهميبتغي

بينيمبزاختار@نمنالمعاصرينالباحثينمنئنهنانذكربد@نولا

اصطلاحالمناسبةعلىفأطلقالمصطلح،فيالسورة@رحدة@لمناسبة
ا@

الوحدة

العضولة
"

التفصيلية@الوحد@بينوالتماسكالتر@بطعنالبحثبهايقصدالتي

مقابى@الأدبيللعمل
ا

الموضوعةالوحدة
ا@

@والعامغرضهفيبالنظرتختصالتي

الأدبيةوالاعمالالقر@نيالنظامبينللمشابةقصددونمامنها..ينطلقاليالرؤية

بعد@نالسورةووحدةالمناسبةعلمبينالتمييزضرورةرأىوقدالإنسانية

القر@نيةالدراساتفيالتوسعنتيجةالمستقلسبيلهمنهماكلأخذ

اصطلاحاستد@لإلا@نالمبدأ،حيثمنصحيحاكان@نالتفرلقوهنا
ا@

المناسبةعلم
"

برردون@خرباصطححواشتهر،استقرعلمومو
لذلككاف

عنفضلاالاستبد@ل-
ذايدولا@لغربية-الادبيةالدراسكحقلمنمستعار@ن@

@نثمالؤ@ية،الدراساتفروعينوالارتباكالخلطيزيدقدبلنفع،@رفائدة

مفهومبقصرالقول
@

@لعضولةا@لوحدة
"

غيرالتفصيلية@الوحد@ليئالتمامكعلى

وأقرب.ئولىالمعروتالاصطلاحاعتمادفكانالأدبية،الصناعةلدى@ملمعهود

صحولربما(1)
ديبحثمو@ل@اشةعلمفيالبحثبأنمعنى@لتنلب-حهةمنل-

لتمو@لسررةوحدفيو@لحت@لور،في@لابتارتاط
ر.حلضغ@رتبا@لي

@ثاب.@دكتور@ونهجه،أعرلهبالقر@ن.@دعد@لهادي،عد@لمقصودجحنر،(2)

1@لفامرة، 9 2ص8،5 11.

2عىنعه،@ل@صدر(3) 10.
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الرابعالمبحث

عمودالسورة

يتحددفباك@فه@لسورة،وحدةفيالبحثجيمرالسورةعمودفيالنظريعد

مر@رفهمفييعتمدوعليهتنظمها،التيالوحدةوتدرك@لقرتنية،للسورة@لكلي@لنظام

لذابها.جاع@التيوبالقضايابها!جاعتالذيالنحوعلىسوقهافيوجلعز@لثه

منهجيكتسب
مماللسورة،@لتفسير@لموضوعيفيبالغة@لعمود@مميةعن@لكثمف

إليه.@لموصلة@لطرقفيالتدقيقيقتضي

العميد:عنالكشضصعوبة

الموضوعيالمفسربهايمر@لتيمر@حلأصعبعلى@ن@لعلماءمنكثركدلقد

ونظر.تأملطولمنإليهيحتبملماونظامها،السورةعمودفيالنظرهيللسورة

عددومقصودها@لىالسورةعمردفي@لبحثصعولةوترجع
المتعلقةالأسبابمن

فمنبها،يتصفالتيوالمتميزةالخاصةوالجو@نبالقرتنيالنظمبطبيعةأساصا

هذه

"

معالمطالبمتثابهةسورافترىمثفي،مننابهانزلبنما@لقرتن@ن

@لعمدومتحدةعمدها،@ختلات
مع

فيالنظرجالةب@يقملمفمن@لمطالب،اختلاف

تحتيدخلالواحدلثيءنلانمختلفة،عمدتحتوجمعهامرة،بعدمرةمطالبها

مختلفة،كليات
لهيتبينحتى

مابينهامن
بلغسبيلكسالككانالارجح،مو

مستممها@اعنبعدذهبفكلمافضل،الطرقمجتمع

@لعقائدلو@جاتالكعابهذاكما@نزلنعالىالله@@ف@ن
والئرائع،

كلا.ص@لنظام،ثلائلعد@لحسيد،@مي،(1)
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ذلكوجعل@لحكمة.لتعليمله@نففكذلك
يخفىولانيا@..صفاتأخصمن

والعقل،الفكرباشعماليتأتىدانماالمعلىفلغاءب@تأتىلاالحكمةتعليم@ن

تربية،كلفيالاصلهوكماالكامنةقو@هيبرزحتىالنظرعلىوتنبيههوحثه

باطامنهجانباجعلفكذلكبينا،ظاهرافهجانباالقر@نجعلكماهذافعلى

المجتهديترقىلكيمدارج؟علىالباطنجعللاطنهإلىايهتلكلولكيمكنونا،

لاالتربيةنف@الابعدإلىالأقربمندرجاتهفي
كانإفاوالكلامفلك.بدونتتم

منظما
تلىةاتصالهكانإذاولكنتأمل،إلىفيهالاظريحتجلمالظاهرةجقهمن

الفئىبالخلليرضىكيففإنهفيه؟وتأملالناظرتوقفمخفيا،وتارةظاهرا

مئأخفىماال@هجعلثمبالنظام،تمئمنتمنولذلكالعليم!الحكيمكلامفي

مااكبرمنالنظامجعل@)ذالبطون.غايةعلىأكئرهفجعلمراتب،علىالنظام

مشقةكبيريبقلمبالعمدصرحفلوالعمود،أخفىوالتأملالنظرعلىبهيحث

بهليمتحناللهفياذدالحكمة،وأبطلالنظرإلىمحتجغيرفصارالنظام،فهمفي

الئريا@مناطوضعهفكأنهالمطلع،صعبيكونأنلابدالعقول،
ا

@لثالث:
"

نهايةعلىالقر@نجعلفكرنا@نفا@لتيالمصلحةلمثلتعالىاللهين

ومعالإيجر
ويصعبالناظريتحئرالعاليةالمطالبفلكئرةجمة.حكمأملأهفلك

الجواهربينمنيطبكمنكالعمود.واحدأمفقمعايخهبينمنيصطفي@نعل!

أولى"1،ايدريفلاللعقد،واسطة

بينالتمييزفيالسوربعضفيصعوبةوجدإذأيضادرازبهأقزماوهذا

بين@لعلاقةاكتشات@ووالافكلى@لثانوية@لرئشة@لفكرة
بعضوبعضهاالافكارهذه

للسورةالمركزيةالواةوبينبينهالو

.78صر@لسبف،@لم@ى(1)

.79عىنفه،(2)

1ص@ى@لقر@ن،مدخلدله،عد@محمدلو@ز،(3) 22.
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غموضمنالنحوهذاعلىالسوركلليستإذتفصيلإلىبحاجةالأمرولكن

محتملة@لسورةتكونصربماواضحا،نظامهاترىماالسورمنفدوخفائه؟العمود

كثرةيهيسوغمماذلكفإنالنظامبتعددبأسولانظامها.فيكئيرةلوجره

وجوهكئرةفيتضادلاكماالمناسبة،وجوهكثرةفيتضادلاإذالأويل
الحكمة

تعيينفيالإشكالولكنواحد.أمرفي
كما@نالمرادالصحيحالنظمهوما

لاالصعوبةهذه
تعني

@وللضبطقابلمنهجإلىالسورةوحدةفيالبحثافتقاد

قدولكنهالتحديد،
يعني

فيأوسعيكونربماوالتأويلالنظرفيالمفسردصرأن

منهالتفسيرسالفنهذا

ممايخرهاأومثلا-الأحكام-بيانأوالألفاظتفسيرفي

دقيقة.وقواعدصارمةلثروطفيهايخضع

السورة:عمودعنالكشفطرق

والخفاء،الصعوبةمنذكرناالذيالنحوعلىالسورةعمودفيالنظركانإفا

يعنيفهل
افتقادذلك

فيعليهالاعتماديمكنمنضبطمنهج
عنالكثمف

هذا

هناكأنأمالخاصة؟ونظر@قهمالمفسرينلتأملاتذلكلأجلوتركهالعمود

واكنثات؟العمودفيالنظرعلىنعينووصانلطرقا

لعددالمفسرينبعضعرضلقد
النظرفياعتماث@ايمكنالتيالطرقمن

البحثفيخبرتهمحصيةمنإليهاتوصلواوقدومحورها،السورةعمودإلى

ونظامها.السورةوحدةعن

@لتدبر@أ-
@

العمود":معرفةأصل

فيهلجدوأغثرألتهعدمقولؤممنانةثقزايتدتر@أفلاتعالى:أاللهقاللقد

(1)@
.80صلنم،@دلانللح@يى،عد@@مي،

يكنلمذلكو@ن@ملا،@لسورةفيعميبوجرد@لت@ل@لى@ب@ال@لحصفلكيدفعولربما(2)

لاتباتها.@للازمة@للي@الأسس@@نتقدبدليليصيىما@لى@لقرانلشتتكلفةفرصهالا
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اللهما@نزلطاعةب@الامرالآيةموقعو"(82أ@لنساء:شئئفا@ثر2،
الاحكاممن

بعديكفرونفكيفأولا،بهاموأوقدوالعدلالحقفيخلافولاالعادلة،

كونهفيثكوانمه.ويناقضالحقيخالفربماأنهإليهمخيلو)نماالإيمان؟

من
لهالتسليمولزوماللهعند

منكانلوإنهلهم:فقيلأمر،كلفي
اللهيخرعند

الأحكاممنديهماكلنف@الاختلاتعنخاليوالقرانكثير.اختلاففيهلكان
أنهيثبتالاختلاففعدمالتام،والعدلالمحضالحقعلىمبنيوالعقالد

من
الله

منولكونهوحده،
الله

ماوامايطيعوه،أنعليهميجبالحقعلىمبالكونهثم

الأمورأصلإلىيهدىالتدبرنهف@تدبره،إلىفدعواالاختلافمنإليهمخثل

فيالموافقةويبين
التدبر@وعدمالنظرلقلةمختلفايرىما

ا

المعاقدفي@لنظرب-
(2)

و@لمعاطف:والمفاصل

ا@

فيالوصلجهةتخفىد)نماالنظم،ظاهرالقر@نمنكثيراأنيخفىلا

معاطفوهى@صالو@عقافهناكأخرسمتاأخدالكلامترىحيثمعدوثة،مواضع

ماأكبروهيالكلام،
عليها،والوقوفتعيينها،منفلابدالنظميلتمسمئيهم

ذاف@المعاطف،هذهإلا@ولأيهمنكلاالنظامفيالنظرفعندفيها.التاموالتأمل

السورةبنظماطمأننتبوصلها،اطمأننت
"

جهين:منللفراهيسلمغيرالكلامهذاولكن

القر@ط،سورفي@لعمودعنالكثمفصعوبةعنالسبقحديئهخالفقد@نه

المفاصل@والآياتبينالتنطسبفيالجزليالنظرإلىيرثنا@نهأخرى:جهةومن

2صالطم،دلانلعد@لحميد،@لنر@مي،(1) 1ا-0 لما@ر@ز@يصاأشو@ليهماومنا.21

مما@مي،و@دكلى@لف@أفكلىهلين@ضح@يؤكد@لتقى
يرحح

علىثوازاط@ح@خمال

1ص@لبا@لظيم،اثه،عبدمحمدثو@ز،@نلى:كاباتمنش@ء 54.

@ل@عاقد
مي

محاضع@للغة
ساثة@،لانمنطرر،@بن@لق@،

"

عقد@

.8عى،@لنطم،دلانلالحميد،عبد@مي،
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الاستفادةيمكنفكيف@إلاالسورة،@ياتفيئية@لجف
المتباعدتنلسبفي@لنظرمن

فيالاياتمن
الك@ئمف

مع@لعمود،عن
والكايئمفللسورةالناظمهوهذا@لعمود@ن

عن

الر@بطةالعلاقةفيالنظروالمقاطع:المفاصلعنبالحديثعى

والتفاوتالتباعدمنثيءبينهاأنويبدوالسورة،فيتجيرالتيالمواضيعبين

والطلاق..الزو@جأحكامعنحديثبعدالجهادعنالحديثإلىالاتقالمثل

@لسور:معالمفيالنظرج-

غيرعندأجدهلممماالعمودعنالكشفعلىالمساعدةالوسائلومن

فيالنظرالفر@مي:
سماهما

"

فيتتميزالتيالايكتلكبهوعنىالسور"،معالم

بهذهالقولفيو@متمدالسورة،فيالآياتمنغيرهاعلىوتبرزالسورة
ا@

المعالم
ا@

علىبهاين@هأخبارمنيروالنبيعنما@ردوعلىفيها،والنظراستقراء@لسورعلى

الايات..بعضمزلة

الاتيةالاياتفيرى@نالحديد،سورةمنمئلايقوللماالفر@ميوبضرب

السورفتلكمعالمتثسكل

.(3أ@لحديد:عليمأيثتيلبمص@ووألا@لندمالطنروأ؟ضرهوالأؤلأ-أ

الحديد:أوبأتن@،ينديهئ@بتننور3ينشد@تمؤنتئتئنينشى"@مب-

1 1 @وط@ركلقودإإلى2
.(13الحديد:أفبلاتقحنب،ن

.(16الحديد:ألذئحر@ئهأتلحئغنخغ@فوالنلمحذين.بتنألغخ-إ

.(20أ@لحديد:بئتكم،وتفاضزوزيخهوقولعمبآلئتالطيؤةأثساأغلماد-أ
منالمرادمووهذا.(25أ@لحديد:والم@ف،اتك@بمحهصثلأنزتا@

معالم
منهايستفادوكيفومقصودها،السورةبعمودالمعالمهذهصلةما

السورة؟ورحدةالقرتنيالفظامدراسةفي



الخلطعدمضر@رةعلى@ي@لفر@ينبه
السورة،معالمويينرةبين

استخلافيمفيدالمعالمفيالنظرولكنبالعمود،المرادهيالمعالمفليست

يعتمدمافاوعلىالمعالم،هذهضابطفماالنحوهذاعلىالأمركاناذادالعمود.

ومعرفتها؟استخراجهافيالمفسر

يمكنجامعاضابطاالسورمعالمفيللنظريحددأنالفر@مييستطعلم

لتعددوذلكعليه،الاعتماد
إذللمفسر@)ثواكه،تركهاويبدو@نهالمعالم،هذهوجوه

@ا

الالتفكتجلبنهاف@المعالملهذهجامعلا
جهةمننجعضهامختلففجهاتمن

جهةمنوبعضهاالبلاغةجهةفيوبعضها@،الاعر@جهةمنويعضها@للغة،

أنهاغيرجرا..وهلمالحكمةجهةفيوبعضهاالفقه،جهةمنوبعضهاالتلربخ

عنها@التغافليسوغفلايفع،علىناركأنهاالنظر@ولفيالتوجهتستدعي
ا

و@لمقاطع:@لمطالىفيالنظر-@

السورفو@تعمنايسبةفيالنظرإلى@لقد@هىمنالقر@نعلماءبعضالتفتلقد

أحدفلكوجعلوالخواتمها
كتاباالسيوطيفيهوأئفالمناسبةعلمفروع

سماه
"

والمطالمالمقاطعتناسبفيالمطالعمراصد
"

أعلى@التنبيهوبجب

هناالمقصود
معالسورةفاتحةمناسبةفيالنظرهو

مناسبةلانفسها،خاتتا

معالسورةفاتحة
نظرمنبهاعتنىالمناسباتمنتخروجهفهذاقبلها،ماخاتمة

وبداعتهاالقصصسورةمطلعفينظرناذاف@بعض.معبعضهاالسورمناسباتفي

القصص:أللمخرميئ!ظهيراأكتفلنوقوله!ونصرته،موسىمبدأ@مربقصة

بأمرختمتكيفنظرناثمبالمكالمة،اسعافهدونصرتهوطنهمنوخروجه!17

منبخروجهوتسليتهللكافرين،ظهيرايكونبألار@النبي
بعوثهوالوعدمكة

لفر@مي،@(1)
8صنفام،@لانلدلحبد،عد@ 0-81.

2@برهانلدين،بلو@لزركني،@(2) 7 2 11.

لما../4تقانلأالدين،@جحلطي،لسير@(3)
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1القصص:1معا،أإكفك@ئقزا%اعيلثفرضئت@ايتبقوله:أاليها 8 5

مالادركنا
في

منذلك
والتنمممق.الحكمة

سورةفاتحةاللهجعلوقدالزمخ@نري:وفال
"

المؤمنون
"

انمؤسض!لفلحثقذ

1المؤمنون:أ 1الم@نون:أ"كبهنل@،يفلحلايتهخاتمتهاأفيوأورد1 1 1 7

والخاتمةالفاتحةمابينفئتان

سورةفيقولهالكرمانيعن@لسيوطيونقل
"

ص
بهوختمهابالذكر،@ابد@:"

سورةوني(871بهريتفمين،إ،مو@لاتولهني
"

ن
"

بضةبتمابقوله:إبد@ما

5لمخيأإتهةبقوله:وختمها(2القلم:أسسجطأرتك 11)

و
فحسببالخاتمةالمقدمةربطعلىاقتصرأنههذاالاقدمينصنيعفيلحظ

لمبالمقاطعالمطالىربطإنبلحديث،منفيهاومابالسورةذلكربطدون

@نفا.نقلناهممايظهركماأحيانا،اللفظيالربطيتجلىز

السورةمطالىإلىالنظرفياخرنهجلهمكانالمعاصرينبعضولكن

عمودعنبكشفهالسورةوحدةإلىومرشداثالافيهاالنظرجعلواإذوخواتمها،

فيتشيرالكريمالقرانفيالسورةأنيرونالمحوري،موضوعهاأوالسورة

علىالقولهذاالبعضوحملختامهافيإليهوتثيرموضوعها،إلى@وانلها

قدوخاتمتهاالسورةفاتحةفيالنظرإنأيالعموم،علىلاوالامكانالاحتمال

جميعفييلزملافلكولكنالسورة،عمودأوالأسلسيالهدفعلى@ليلايكون

مفاهيملترسيخالصدرعلىالعجزفيهايردالقرآنسورمنكئيراإنإذالسور،

2@لرمانلدر@لدين،@لزرفي،لقلاص:(1) 7 2 / 1

ما."/4لاتقان،الدين،اجحط@ليوطي،(2)

السلام،ار@القامرفالقرلنية،للسورة@لموضوعية@لوحدةفوري،رفعتعد@لمطلب،(3)
1،01ط 9 .42ص8،6
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منلابدالقضيةتتضحولكيليانهالور@جا"بقضيةالذكرأومعينة

الرأي:بهذاالقائلونذكرهاالتيالامثلةمنشيءذكر

اقتربالناسبأنتبدأفهيبدايتها،منموضوعاإلىلئرالأنياءسورة

نخذثوهمحابهمللتل@@هقزبمعرضونغفلةفيوهمحسابهم،

لاهية@طحون*ونمإلا@نتصثتزتبمنندنحرقنيننيهمماتغرضرن،

ا@مشرلتقغرتلابمثرننلصتمننآإاتنبىنللماملآلخىوثمزنللوبهغ

.(3ا-الانبياء:أتبصحر%!وثنتر

لعباولالهواليىعيهرالرسولبهجاءماأنبيانهوإفنالسورةفموضوع

بهيأخذواأنوينبغيحياتهميصلحالذيالحقهو@إنماالمبطلون.يرىكما

إلىبالتنبيهالسورةوتخسمحالها.فصلحبهوالارضالسملىاتقامتكما

نف@الواحد،اللهوعاثةبالرحمةجاءإنمايثىالرسولإنوتلخيصتموضوعها

اللهنن@وأعرضوا،تولوانجوا@انأسلموا
وسيقعبهممحيطوجلعز

يوعدونما

ئولهمفتنةلعلهالإعر@ضمنفيههمفيماوتركهمبعيدا،أمقريباأكانسواءبه

قلةويجدونيصفونماعلىالمستعانوهوبالحقيحكمواللهأجل،إلىمتاع

نتلىتوئظنلى"ض@لمحف@نتصنهللملاروحدفه@تم@تمآإإفبتمايوحم@

انجفريحلم@تمم"ناشعدصفأربعثصأتربن@يم@اةعكم@نش@تم

يئ،يكنكزومنعلعذفتنة@لىللؤه"ماتت@حفويعلمئف@لمف

منمنا@لسيد@نونذكر@ي.45صعوعي،ميمبث@طمى،مسلم،(1)

@لة@لمفرلن
بربطتفيرهفيتميزلقدقط@،بدو@لمقاطعال@طالمفيبالنر@توابن

تفصللاثاملة@ظرةفيوخاتحتابمقدمتهارةتعرعىضتل@

2@لا3طه،مورةتفسيرهقلا:@نظرللسورة.@لاقعنتنو@لخ@@لمقدمة 32-

2 3 2 3/2و6 3 51.
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تصفين،ما@برتنشتحانالزخنورتا@فكر@الحقرتفل
(1)

1أ@لأنجيات 08-1 12).

فينلحظولكننا
السورعمودتحديدفيتجزيئيةونظرةقصوراالاتجاههذا

تستندلاإذلأجله،للسورةالموضوعيالتفسيرجاءماتخالفلوحدتها،الناظم

التيالمختلفةوالهياكلالقر@نيةالسورلطبيعةدقيقاستفراءإلىالطريفةهذه

موالورةوحدةلدراسةالاساسيةالروطأحدنف@موضوعاتها؟عليهاتتشكل

الذيالجزئيالنظروتجنبآخرها،حتىلولهامنالسررةفيالشموليالنظر

حالمحثةلوفيها،ظاهرةقصةأونهايتهاأووسطهاأوالسورةمقدمةعلىيرتكز

مختلفةأحوالاوالمقاطعللمطالع@نذلكإلىيضاتإليهاأشلىتمعينة

واحدفطرلقةأونسقعلىتجرىلافهيالقرتن،سوربحسب

هوإنماالفراهي-لهيصطلحكماأو@لتمهيد-فالمطلع
تقديمهإلىيحتاجما

منبهخرطبإناالكلامفي
لعله

هومالالقاءليمهدببيانفيقدمعليه،يصعب

بعبلىة@هره-وملاكشتى.أنحاءعلىيأتيولكنهفيه،الاصلهووهذاالمقصود

الفراهي-
@

ولاويستمعيصغيحتىوعقلهالسامعقلبفيتأثيرلهماكل

رلما@لماهرالمتكلمولكن@لمقصود،منقريباأكئر@ويصيرحتىإطالتهتستحسن

فربماجديد.بابمنالسامعينعلىوبدخلينتظروه،مالمالكلامفييصزف

التمهيدولكنأصلا،يذكرهلاأوعبارةبأوجزبالمقصوديأنيفإماالتمهيديطيل

يتدرجصربماكفاهم.قد
في@فحاءوهذهبينهما،تفصلتكادفلاالمقصودإلىمنه

المطيعيخاطبحينوذلكالتمهيديترك@ربماتحصى.تكادلاالابتداعات
كالصاعقة،المخاطبعلىفيهجموالغضب،بالقهرالأمريلقي@والفاهمالمنقاد

@يهحر"النبيبهخوطبماكلوفيوالبراعةالنورسورةفيترىكما

ار@لسلام،@القاهرف@لقر@نية،للسورة@لموضوعيةة@لوحدفون@،رفعتالمطلب،عدلا(
1،09ط 8 ص6،1

54-59.

1صال@وضوعي،@لتفسيرفي@بثمهجةمحمد،خليلادنىعمين،@ل@(2) 34-1 35.

كلا.صالنظام،دلاتلجد@لحميد،الفر@ير،(3)
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عليهاعتمدما@نليستبينليضا،الخاتمة@أحو@فيفضلالفر@ميولت

منفيهوخاتمتا،مقدمتهاعلىبناةالورةموضوعبتجليالقولمنالبعض

وقدعليه،والاعتمادفيهالنظرعنيصرفماالتدقيقوضعفالاستقراءقصور

حيثمنالقر@نسورصورتهاعلىتأتيأنيمكنالتيالئلائةالأبنيةتنفاذكرنا

وتواليها:مواضيعهاتعاقب

تدأحيثللنص:الافقيالبناءأ-
بموضوع

ما
نفسه،بالموضوعوتختم

@نحيتنلا،@لمزملسورةفيهو@لحالكمامننوعةمو@ضعالوسطفيوشاول

به.وختم@لنصبهبدأالذيالموضوعهوالثلاثةتهبمستوالليلقيام

بموضرعالسورةتبداحيثللنص:الطوليالبناءب-
@ا

بموضوعوتنتهي

دحدثبد@يتهاكنتحيث)@لمطفم@أسورةفينجدكما@خر،
@لتطفيف،عن

للمؤمنين.الأخرويالموقععنونهابتها

منجملةالسورةتطرحمو@نللنص:المقطعي@لبناءج-
وتصللضوعات@

تجتمعمثتركةمحطةعبربينها
تمهيدبمثاب@مقدمتهاوتكونالموضوعاتعندها

الرحمنسورة@والمرسلاتسورةفيالأمرهوكمالبد@يتها،

3@هظرص(1) 1 @لرصالة.من7

ع@ي@يص@
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الخامسالمبحث

مقاصدهاأوالسورةقضايا

منمؤلفةالقرةسورةوحدةلوازجعل
هي:مقاصدوأربعةوخاتمةمقدمة

الأسلام.اعتاقإلىكافةالناسدعوةالأول:@لمقصد

فيوالدخولباطلهمتركإلىخاصةدعوة@لكتابلملدعية@لمقصد@لثفي:

الحق.الدبنهذا

شرانععرض@لمقصد@لثاك:
تفصبلا.الدينهذا

تلكمةم@سعلىيبعثالذيالدينعوالنرعالوازعذكر@لمقصد@لرابع:

مخالفتهاعنعصم@الثر@غ

فيرأىفقدقطبسيد@ما
متر@بطين:خطينذامزثوجاواحدامحوراالسورةهذه

واستقبالهمالمدينةفيالإسلاميةالدعوةمنإسراليلبنيموقفالأول:@لخط

ماوسفرأساسها..علىالناثةالمسلمةوللجماعةلرسولها،ومواجه@تهملها،

جهة،منوالمنافقيناليهودبينالقويةالعلاقةتلكفيهبماالموقفبهذايتعلق

أخرى.جهةمنوالمشركيناليهودوبين

و)عدادهانثأتها.أؤلالمسلمةالجماعةموقفحوليدصر@لثفى:@لخط

إسرا@يلبنينكولالسورةتعلنئنبعدالأرض..فيوالخلافةالدعوة@هانةلحمل

الحقيقيالانتسابئرفمنوتجريدممبخصوصها،اللهلعهدونقضهمحملها،عن

العثراتمنوتحذيرهاالمسلمةالجماعةوتبصيرالأولى،الحنيفيةصاحب@يملإبر@

1صالنبا@لعظيم،الله،عدمحمد@و@ز،(1) 6
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منإسرائلبنيتجريدسبقتالي
العظيمالثرفهذا

أقسامثلاثةعلىالبقرةسورةتأليففيأخرىرؤيةحوىلسعيدولكن
هي:والخاتمة-المقد@ةغير-

طريقلسلوكالناسبدعوةالقسمهذايدأ(67حتىالايق@2)منالأول:

الكفر،ليناقث@القسمبسيرثمالتقوى،إلىموصلكطريقوالنوحيدالعبادة

منالهي،واجتنابالأمرطاعةتأكيدخلالمنالتقوى،فيالسيرقضيةوليعمق

عرصخحطومن@لنيى،فيوالوقوعالأمر،لمخالفةالخطيرةالائلىعرضخلال

قصةفيالانحر@فنمافج
الاستقامةنمافجعرضخلالومنإسرائيل،بني

في
التقرىقضيةتأكدتوقدإلاالفسمبنتهيولاالسلام.عليهإبر@ميمقصة

فلث.ومظاهروالتوحيدالعبادةوقضيةفيهاالسيروقضية

2حتىطلأا-الايةمن)يمتدالثنى: التقوىقضيةالقسمهذايؤكد(07

الثسكرمفهومويعمقالامة،مستوىوعلىالؤدمستوىعلىالتحقيقطر@ئقرسمو

نكادولاالشكر،وطرائق
فيننتهي

التقوىقضيةوضحتوقدإلاالقسمهذا

عهالانحر@فوقضبةالمستقيمالصر@طوقضيةالشكر،وفضيةالعبادةوقضية

فلكوخلالالمنحرفين،واتجاهات
الايمانالإسلام:أركانكلعنالكلامينم

جاهزةوالعقلوالقلبالنفم@أرضيةفتصبحوالحجوالصياموالزكاةوالصلاة

@ل@يأتيوهناالاسلام.فيللسير
س@

2حتى082)النالث: الدخولإلىثاعيا(84

محيطفيالاجتماعيةوالعلاقاتالحربفيقضايافيعرضكلهالإسلامفي

والاتتصادالسياسةقضاياأمهاتويعرضوغيرهاالأسرة

سورةجعلاقدنجدهماوالثيرازيلحجتيالكاشفتفسيرإلىانتقلنا@)ذا

هي:اقسامستةعلىالبقرة

.2اد@ن،ظحطفيمد،تطب،(1)

فيلأسل@@ى،حوسجد،(2)
لهلا.-1/61لتمير،@

-357-



.(39-21)الاباتآدمفةوخلالتقو@اا-

خلافة@مليةوعدمالتقوىيخابيعكىالامممننموفجإسر@ئيلبنر-2

.(123-40لابات)الأرضا

فيوالأمانةالخلافةأهيةحملوالتقوىيعكسنموفيإبراهيم،لى-3

1لايات)الأرضا 24-1 67).

2ا-)الايات*لتقوىاحدود-4 12).

2)الاياتالمتقين@زاءالاتهيةوالحدودالأحكام-5 13-2 42).

2)الاياتوالتقوىللبرالئلاثةالأن@لحولبيان-6 43-2 86)

فيأخرىطريقةفلهالقرتنية-السورةعمارةصبالشناني-محمود@ما

ير:أتسامستةعلىجعلهاإذالرنيسية،خطوطهاإلىالبقرةسورةتفسيم

سماتيتنلىل)تمهيد(معالمنافقين،سلوكعلىيركزالاول:القسما-

@لمح@ر@لفكرية@ممالتقوى()الاتقاء-المشلىالسمةتظلحيث)المنقيأ

منها.الأخيرالقسمولخاصةجميعا،السورةأقسامعلىفاثتهاب@تلقيبحيثللسورة،

@لسلام(.عليهآم)تجربةالرلفعلى@لمولد@ببرييركز@لثاني:القسم-2

الاسر@نيلي.السلوكعلىيركزالثالث:القسم-3
السلام.عليهإبر@ميمشخصيةعلىيركزالر@بع:القسم-4

المؤمنين.سماتعلىيركزالخاص:القسم-5

الرعية()الأحكامعلىيركزالسادس:القسم-6

القضايابيانفيالمفسرينلتجلربالئرد@لمجزدهذاخحلمنأردتلقد

عددإلىالاشرةالأساسيةمقاصدها@والبقرةلسورةالمحورية
النقاط:من

تضايا@لتمير@لكاشف،فيثواسةالتأ@لل:ولظرية@بطي@ل@نهغعلي،جوادكسلر،(1)

71،علد)سلامبة، 9 ص9،9
2ه 3

.56-55ص@لتفسير،دي@لبني@لصغمحسحد،@لبسقفح،(2)
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يرضحفلمالمسألة،هذهفيمنهجيتنظيروجودعدما-
أحد

@لمئعينمن

أوالأساشةأغراضها@والسررةمقاصداستخراجهطريقةالموضوعيالتفسيرفي

ذلك.فيمعيلره

علىعصتةأوخرجةتكونقدالخطوةهذهإلى@نإشلىةمذاوفي-2

ذكرناممنالمفسرينبعض@تفاقمنالرغمفعلىأصلأ،الدقيقالمنهجيالضبط

قضيةهوالبقرةسورةعمودعلى@ن
"

بينهمنجدإلا@نالتقرى"
طريقةفياختلافا

صحيحالأسلسي،المحوربهذاصريطهاالأساسيةلقضاياهاوعرضهمتصنيفهم
أن

الرؤيةيضعففدإلا@نهأحيانا،كبيرأو@ئربالفايكونلاقدالاختلافهذا

للسورة.الكلية

الكشفبعدالأساسيةالخطوة@ن-3
القضايابيانميالسورةعمودعن

مهمابه،صربطهاالعمودذلكإلىوشدهاالسورة،لهاعرضتالتيالمخلفة

يتعلقلاثنويفهذا@هروتصنيفها،تقسيمهالر@لقضاياهذهعرضطريقة@ختلفت

@ز@ويةالمفسر،أسلوبغالبايتغوهولغايته،جوهرياالمحققالمنهجبصلب

قضاياعرض)أيالخطرةوهذهوقضاياها.السورةخلالهامنيتناولالتيالنظر

ولاحقةالعمودعنالكثمفعلىالأمرحقيقةفيسابقةبعموثما(@ريطهاالسورة

له
@لقضايابين@لر@بطة@لمعنوية@لعلاقةإلا@رر@كليرفالعمودمعا؟@نفي

نهيمجتمعة،إبر@دهافيللنصو@لمر@د@لكلط@لسورة،في@لتلا@ردت@لمخنلفة

وهيمعرته،علىسبقضهللكث@فطريق
اكنناتعلىلاحقبرهانكذلك

للنص.@لمر@د@لكلي@فبرهوصحةمحورينهمنللتحقق@لعمود

@هيمثهصي
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الخاتمة

وبعد..

الموضوعي@لتفسيرفي@لبحثكاناندنهايتها،@لدراسةهذهبلغتفد

والنقديةالتأصيلية@لكتاباتفيواسعةجولةبعدوذلكبد@يته،فييز@ىماومنهجه

متكاملةصورةتقديمفيجهدتوقدالتفسير.منالجديدالفنمذاتناولتإلتي

فيإنجازهتملما
وضعوفيوالمنهج،التأصيلمستوىعلىالعلميالحقلهذا

@الموضوعبةالدراساتشناتبلئمعاممفهوميإطلى
فيومكانهاموقعهاحدد

خصوصا.منهاوالتفشرالقر@نيةالعلوم

التيالأساسيةالنتالجلمجملشاملةنظرةفينعرضأنالمفيدمنولعله

تقدمه@نالدراسةهذهاستطاعتمانرىعئناالدراسة،هذهإليها@نتهط
جديىمن

قبلمنونظربحثمواصلةإلىبحاجةهووماالموضوعي،التفسيرحقلفي

وعلومه.الكرلمللقرانوالدراسينالباحثين

المميزانالأساسيانالعنصر@نهماالفكرة-@و)الموضو@أ-و)الكلية(

للذينا)العبرة(و)الجزئية(عنصريمقاب@فيأتيانوالموضوعي،التفسيرلمفهوم

لافلكولكنالتحليلي.التفسيرمفمومعليهمايقوم
مطلقاتعلىضايعني

التفسيرمع

بوابةخلالمنإلاالموضوعيالتفسيرإلىيعبر@نيمكنهلافالمفسرالتحليلي،

التحليلي.التفسير

عليهايقومالتيالمفهوميةالصورةهووالمو@ضيعالقضايافيالكليالنظر@ن

المنهجيةالادواتأوالمنهجيةالقواعداختلفتو)نالموضوعي،التفسيرنوعا

المعتمدة
فالكشفموضوعما.وطبيعةحدودهمااختلاتمنبسببمنهما،كلفي

عليهيقومالذيالمفهومهومعينةقر@نيةقضيةفيوجلعزاللهمرادعنالكلي
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يهديالذيالنظريالمركباكث@فإلىنرميوفيهللقران،الموضوعيالتفسير

مافضيةحولالكريمالقرآنإليه
و@باته.سورهجميعفيالقضايامن

إلايكونلافيهاالنظرفمانللسورة،الموضوعيالتفسيرفيالأمروكذلك

خلفالكامنة@لنظرية@لفكرةعنالكشفبغيةالمعنويونظمهاكليتهافينظرا

ماسورةلهاتعرضالتي@لمختلفة@لموضوعات
الفكرلةالعلاقاتبحئا@يالقر@نمن

بينها.الرابطةوالمعنوية

القر@ني.@بصبوحدةالقولمناعتبلىهللتفسير@لموضوعييصحلكيولابد

وعدمالؤ@نباتساقالقولهما:جومريينعنصرينعلى)الوحدقأمفهومويستند

التفسبريعنمدهذاوعلىبعض،إلىبعضهردووجوببعض،معبعضهاختلات

القر@ني،للنص@لتوقيفيبالترتيبالقولفهوالثني:العنصرأماللقر@ن،الموضوعي

للسورة.الموضوعيالتفسيريعتمدوعليهالترتيب،هذاوتناسب

المنهجيالشكل@ووالصورةالموضوعي،التفسبرمفهومبينالتمييزعلىوشاء

فيالبحثقامعليهيعتمدالذي
الترلخ.عبروتطورههذا@لتفسيرنثأة

أن:للقرانالموضوعيالتفسيريخصفيماتبينوقد

بالقر@ن،القر@نتفسيرفيغالبايندرج@ناالتلىلخيةبذ@رهعنقيلمامعظم

المنهجي،الشكلحيتمنالموضوعيالتفسبرمعيتنماب@@نمابالق@تنالقرتنوتفسير

الكيةالرؤيةلتكوينيرقىلاولكنهبعض،إلىبعضهالقرانردكلاهمايعتمدإذ

الموضوعي.التفسيرأصلىتعدالتي
بعضبهاقامناثوةمحاولاتباستئناءهذا

تصبحولمالمتقدمين،
رثد.و@بنوالغزاليتيمةكبنلديهم،مستمرانمطا

الموضوعيالمنهجإلى@نتبهمن@ولالمستشرقونكانالحديثالعصرفي

منمعينةموضوعاتتتناولالتيالقر@نيةالدراساتبدأتفقدالقرتن،فهمفي

المستشرقينحافزوكانعثر.التل@معالقرنمنالئانيالنصففيبالظهورالقر@ن

تفكيرهم،طريقةإلىأقرببشكلالقر@نفهممحاولةهوالطريقةهذهاعتمادإلى

يتجاصزوا@نعليهملز@مافكانالتوقيفي،بترتيبه@لقرتني@لتريهبفهمعليهمعسرإذ
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عن@لنظربغضمعينةمر@ضيعفيهذا@لكتابيقولهعماويبحئواالترتيبهذا

القيامفيفئلوابعد@نموضوعياالقر@نبتصنيفقاممنكفوا@رللهذاترتيبه.

معحافظواولكنهملاياته،تلىلخيبترتيب
@لت@يخي.الاهتمامعلىذلك

قدوعلومهبنظرياتهالغربطرحهاالتيالحديثةالفكريةالتحدياتوكانت

الموضوعيالتفسيررأواأنفكانلمواجهتها،التحركالمسلمينعلىفرضت

@ولفيمثلا-ودراز-علاممهديفعلهماوهذابذلك،للقياموسيلةخيرللقر@ن

بالغرب.لهماصطدام

@مينمعإلايبدألمللقرتنالموضوعيللتفسيرالمنهجيالتنظيرولكن

منأولفكانالخولي،
الموضوعيللتفسيرالدارسونمعظمأخذوعنهإليه،ثحا

والتعديل.التطويرمنشيءمعمنهجهمللقران

المنهجدخولهمعمدرسيةصيغةإلىللقرتنالموضوعيالنفسيرتحول

الجامعاتمنوغيرهالازهرجامعةفيالعث@رينالقرنسبعينياتفيالجامعي

ثمالإسلامية.
مجالفيدخلعندماال@هكتابلفهمكمنهجقيمتهمنكثيرافقد

إنشنيبأسلوبأشبهفأصبحالعصر،بأسلوب@رفقباعتبرهالاسلايةالدعوة

فحسب.والتصنيفللكتابة

بد@يةفيالصدرباقريدعلىإحبئرهأعيدللقرتنالموضوعيالتفسيرولكن

فكانوالفكرية،والسياسيةالاجتماعيةالمسلمينبمشكلات@ربطهالثمانينيات،

عددظهرأن
فيالاشتغالحاولواالذين@لدارسينمن

بد@تالذيالاتجاههذا

فلكتبلبذ@ره
دراز.مع

التفسيريديبينقدمتالتيالمنهجيةالتنظير@تمعظملقد@تسمت

لمكمامبرراتها،ولاألمحلتهاتوضحنلموالاختز@ل،بالعموميةللقر@نالموضوعي

استدر@ثهعلىالدراسةهذهعملتماوهذانقدها،@وعميقةبصورةمناقئتهالتم

التالية:النتالجفكنت
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مساحةتحديديمكنلا-
الموضوعيالمفمرعلىيخبغيالتيللمواضيع

والمواضغالأفكارلكلمئرعةالاختيارفسحةتبقى@نيجببلبها،الاشتغال
كلهذلكمعالجةتتمأنعلىوالأسئلة،

إخلال،أوتعفثونالقر@نخلمن

يحتمله.لاماالقرتنخميللو

التامالاستقراء-
(1)

الموضوعيالتفسبرمنهجفيوجوهريأسلسيعنصر

نحلكيورئهقدلمامطلقا؟الناتصبالاستقرا.الاكفاءيمكنولاللقر@ن،
من

المف@رة.القضيةمنوجلعزاللهمرادفهمفي)خلال

واقعأوالبرهانالسندإلىالقر@نلاياتالتارلخيالترتيبشرطيفتقر-

للتفسيرجوهريةفاندةلهتعرتلاحيتومفهومأيقينأ،تحقيقهيستحيلحيت

منالترلخيةالملابساتفييحذ@لنظرليخشى@نإنهبلخاصة.الموضوعي

القر@ني.للنصوالدلاليةالتأويليةالامكانات

التفسيرفيأساسيةمكانةالقرانلألفاظالدلاليةالدراسةتحتل-

ثاخلةأنهامئالرغمعلىإذللقران،الموضوعي
التحليليالمسيرمجالفي

منعدلحاالدارصةهذهإلىيضيفالموضرعيالتفسيرإلا@نأصالة،التجزيئي

القر@نيالاستعمالاشقراءعلىقائمةالعناصروهذهجدا.المهمةالعناصر

@و)@لمصطلحاتالخاصة@لقر@يةالدلالات@و@لخاصة@لقرتنيةبالمعانيوالاحاطة

ينبغيولكن@لمفاهيه@.
@ر@لجزئيةالدلالاتعلىللقر@نالكليةتطغى@لدراسةألا

لا@نينبغيالقرتنيللموضوع@لكليللسياق@واكنانهمنا@بنإذالالفاظ.دلالات

منبدولاونركيبها.الايةمفرداتلناتتيحهاالتيالدلاليةالاحتمالاتبتعدى

الموضوعيالتفسيرمنهجمنالجانبهذابأنالقول
منمزيدإلىبحاجةيز@طما

جميعنا@صتقراء@لتمبالاستقرا.@لمقصود(1)
دلالة،ظاهرأ@رضوعبالميصتهتعلمما

بموضوعصلةلهيتكون@نيمكنمالكلاء@لتمفالاشض
بتاويلاتالاحاطةيحدرتعنؤ،ما

يا.حذلا@لني@لفر@ن
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@رالقراني،المصطلحبفكرةالمتعلقالجفبولاسيماوالدرس،التمحيص

عليها.الدلاليالتطوروأثرالقرانلألفاظالتارلجةالدلالات

-

ومن
الممكنةالعلاقةبوجوهدرايةعلىيكونالمفسر@نعلىينغيهنا

وغيروتقييداطلاقدوتبيين،وإجمالوخصوص،عموممنالقر@ن:اياتبين

لهبدلاكماالمفسر.بالعنتغيبلاأصوليةقواعدمنذلث
ينسقانمن

يعالجه.الذيالموضوعطبيعةتقتضيهمنطقينظامحسبصنفهاوالآيات

معنيمنكثيرعنالكشفعلىالانسانيوالفكرالواقعفهميساعد-

كماالقران،
القيوميةث@متماوالفكرلة،الواقعيةالإنسانمشكلاتحلفييسهم

الكريم.للقر@نثوماوالمرجعية

الحالخلاتوعلى
الموضوعيالتفسيرنف@للقرآنالموضوعيالتفسيرمع

تدللسورة
الاهتمامبدأفقدطويل.زمنمنذالمتقدمينعلمائناكتابدفينضح

ليتجاوزالاهتماميكنفلمقبلهأماتيمية،ابنمعوقضاياهاالسورةبموضوعات

فلكبعدتطورالأمرولكنالبيني،السورةنظمأوالاياتتناسبفيالنظر
مع

فضاياحولهاند@رالتيالتثريعيةالمقاصدتحديدعلىجهودهركزالذيالناطبي

)علمهوالقر@نيةبالسورةخاصعلمأولإلاءنمئهدالبقعيومعالسورة.

مواضيعهاعليهتدصرمقصوداسورةلكلبأنالفولآساسهالسو@ا،مقاصد

وتترابط.المختلفة

فيالفرايرجاءحتىوالتطورالاستمرارلهايكتبلمالجهودهذهولكن

اليء،بعضمختلفةبصيغةالعلمهذاإحياءفأعادعئرالتاسعالقرنأواخر

وكانالسورة،وعمودالقر@ن،نظامعنفتحدثالمبدأ،نفم@علىتقومولكنها

عمله
فقد@تسمتمرضوعيا..السورةثواسةفيالمتأخرونكتبهماأبدعمن

الدراساتتجاهلهالجهلها@ونظرابالقصررفلكبعدظهرتالتيالدراساتمعظم

فيالسابقة
إلااللهموساذجة.مرتجلةالاحيانأكثرفيجعلهامماالمضمارهذا
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إليهاأشارالتيأوثوازطرحهاكالتيعميقة،نظراتمنالجضعندنجدهما

حديثا.البستني

متكاملامنهجالكللهاالتعرضتتمالتيالمنهجةالقواعدتكنلملهذا

مماواضحة،رؤيةأو
فيها:النظرلاعادةتطويرهاعلىحثيثاعملايستدعي

-

فيكبيرأثرفايدولاالمفسرلنبعضعلبهاعتمدالذيالسورةفاسم

القران.سورمنكئيرفهمفيبنافعلي@بلللسورة؟الموضوعيالتفسير
-

يكونقدآباتهانزولأسسابأوالسورةنزولبتلىلخالإحاطةولكن

موضوعاتها.خلفالكامنةالكليةوالرؤيةالمعنوينظمهافهمعلىمساعدا

-

نظامفهمفيبنفسهبستقلئنيمكنولاتحزليعلمالمناسبةعلمإن

القراني،الترتيبفهمعلىالقادروحدهفهوالكلي،بالنظريعضدلمإنالسورة
العلم.هذاعلىأخذتالتيوالتمحلاتالتكلفاتوتجنب

-

الفراهيبعدهومنالبقل@يطرحهاالتيمقصودهاأوالسورةمحورفكرةبن
تعد

متعمق.نحوعلىنقاشهاأواختبارهايتملمالتيجداالمهمةالافكارمن

هدف@رأسسيموضوععنالحديطبهاالمراد@نالبعضتصورفقد
رئشي

عليهاتبنىالتيالمحنويةئوالفكرلةالر@بطةب@هاكذلك..لشتولكنهاللسورة

منمجموعةالرابطةهذهتكونوقدالسورة،
الجانبومذاالأغر@ض.@وطالاهد@

مزلدإلىبحاجةطتز@ماالتيالجوانبأكثرمنللسورةالموضوعيالتفسيرمن

فيقتمت@لتيالجادةالمحاولاتمنالرغمفعلىوالنظر،البحثمن
المجال،هذا

التطبيقيةالدراساتخلالمنوذلكوالاختبلى،التعميقمنلمزلدبحاجة@هاإلا@

لها.أس@الذيالمنهجيبالتنظيرالملتزمة

ذاتههوليىالعمرد@ن-
النظامبؤرةهوانمادهدفها،أوالسورةموصوع

إئباتفيكافيغيرعنهوالكشفالسورة،مواضيعتعددخلفالكامئالمعنوي

اثباتدالمختلفةالقضايارلطمنبذلابلالمعنوي،نظامهافهم@والسورةوحدة

تز@لولاللسورة@لنويبالنظامتتصلالتيالجو@نبأهممنولعلبه.صلتها
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الأنظمةدراسةهوالكريم،القر@نخلالمنالتطبيقيالدرسمنلمريدبحاجة

بهايتميزالتيالخصائصوفهمالقرتن،سورعليهاتبنىالتيالمخلفةالمعنوية

للسور.معنويبناء@ونظامكل

لهوالمتصدرالتحليليالتفسيرعلىتاليةخطوةالموضوعيالتفسير)ن

ثملثروطه،ومستوفياالمعروفةالتفسيراتلاثىممتلكايكرن@نيخغي
لهبدلا

كليةبصورةالقرتنفهمإلىأدعىتجعلهالكريمللقرتنومعايثةخبرةطولمن

ومر@س.خبرةعننصدرسمولية

لمنبالنسبةوأصعبأشقفالأمرتطبيقا،التفسيرفيكذلكالأمركان@)فا

فيوالبحثأدعي-@نيمكنلالهذاالموضوعي.التفسيرلمنهجالتنظيريريد

سوقه-علىيستوولمعوءيقولمطرياغضابر@طماالموضوعيالنفسبرمنهج

منأئارتمابقدرفذةإجاباتأوحاسمةبنتالجخرجتقدالدراسةهذه@ن

ونظر.درعبىمزلدتستحتلاشكالاتتساؤلات

المالمإل@1؟4دلهلعمد4
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العامضالفهارس
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القرأنيةالاياتفهرس

رسو
ةلبقر@ة

(4)قنلكمنأنزلوماإليكبما@فزل

يلا(جمؤمنونلاتنذرمملنمأنمكنذرتهمعليهمسوابركفرواافنينإن

(21)لمقونلعلكنمقنلكممنو@فنينخلقكنمائذيرممماعبدوا@ها@لنلمىيا@

ريبفيكتمللن
واذعوامثلهئنبسوروف@ئواعندناعلىنزلنامئا

2صاثقينكنتمإنالذثونمنشهداءكم 3

(27-2يلأيثاقهبعدمنعد@لئهينقضون@لذينالفاسقين*الأبهيضلوما

كلالكمخلقائذيهو
(29)جميعاالازضني

خؤففلامدايتغفمنهئىئئييأضماف@جمجأمنهاتبا@بطوا

يحزنو@ل@3(هنمولاعليهنم

مناقنينقالكذلكتاتينا@ية+الأ@ؤيكلمنالؤلايغلمونلاالنينوقال

(118)يوقنونلقؤبمالآيكبئناقدقلوبهنمتشابهتقولهمئئلقنلهم

فيوجهكتقلبنرىقد
(144)ترضاهاقنلةفلنولينكال@ماء

ثقاولندوتثئواوأصلحواتابواإلأ@لذين
(160)@لرحيم@وثنا@لتو@عليهموب

قنلكممنافنينعلىكتبكماالصيامعليكمكتبتمنواافنينأيثايا

(183)شقونلعلكم

(187)يقونلعئهمللناساللأ@ياتهيبئنكذلك

اللهإنوأحشواالئفلكةإلىبأيخديك@تلقواولاالذسبيلفيوأنفقوا
يحب

(195)المخسنين
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(196)لذوانعنرةالحبئوأتئوا

خمروجم@822(نلانةبأنفسهنمجرنجصنوانمطلقات

(238)قانينللهوقومواالوسطىوالصلاةالضلواتعلىحافظوا

(252)المرسلينلمندلنكبالحقعلنكتتلهماالله@يكتلك

(285)زبهمنإليهبما@نزلالزسول@من

تؤاخذنالارثااكشبتماوعليهاكسبتمالهاوشعهاإلانقسأ@لةيكتفلا

لبلنامنعلى@فنينحملتهكماإصرأعليناتخملولاربناأخطثناثسينا@و@ن

مولاناتلوارحشنالاو@نفرعناواعفبهلناطاقةلاماتحفلناولارشا

(286)الكافرينعلى@لقومفانصرنا

نعمر@رة+مو

نهمتزوكافربوأخرى@لذس@ل@يرتقاتلفنة@التقاكتيئكافيلكنم؟تةكانفقد

لأدليلحبرةفلكفييئاء@نمنبنصؤيؤلدوالذالعيقرأيثخليهنم
(13)الأبصلى

)ك@(رزقأعندهاوجدالمحر@بزكرئاعليهادخلكتما

(40)يناءمايقعلالذكذلك

.(42)مزيمباالملائكةقالتلاذ

(89)ؤحيمغفورالذنف@وأضلحوانلكبعدمنتبواإلا@فنين

(97)صيلأإلنهادمطحمشالبيتحبئالتلمىعلىولثه

المؤمنونفيوكلالذوعلىثهماووالئأتفلا@نمنكمطاتفتانهضتأ

خلتقذ
ا(ك@سنن3قنلكممن
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التارتكل@بقزبانياتياخىلرسرلينؤمنألاإلاالذ@دقالوا@ناثذين

كنتمإنقنلنموهنمفلمقلتنموبالنيبا@ناتقئليئنرسلجامحنمقدقل

(183)صالمحلآين

1تكتمونلاولاللتاسلتب@ننهاليهابأوتواافنينميثاقاللاأخذلاذ 87)

فلايقعلوالنمبمايخمدوا@نويححرنلتؤابمايفرحونافنينتخسبنلا

ا()لحهأليلمعذ@لبولهمالعذابئنبمفروتحسبنهم

رمو
لنساء@ة

زؤجهامنهاوخلقواحد؟نفبىئنخلقكمالذيرمممالثممى@تقوابا@يثا

(1)ويساةكثيرأرجالأفهماوبث

إلىأمر@لهنمتنهلواولابالطيبالخبيتاولا@لدليأفوالهنماليمىو@توا

ماافانكحواليتامىفيتقسطواالآخفتنمدلكبيرأ*حوباكانإمجر@موالكنم

ماأؤفواحدةاألاخفتمنف@صرباعوئلاثمثنىالئساءفنلكمطب

(3-2)تعولراالأأثن@فلكأنمانكنمملكت

قريبمنيهوبونثثمبجهالةالسوءيغملونللنيناللهعلىالتؤبا@نما

يربفكؤلنك
لتنينالئوبةولشتحكبماءعلبمأ@لذوكانعلبهنمالذ

افنينولاالآنتئتإئيقالالموتأحدهمحضر)فاحتىالسيماتيعملون

ا-81(.7)أليماعذ@بألهنمناأعتدأولتككقارومنميموتون

ملكتكلافمنالمؤمناتالمخصناتينيهحطؤلأ@نمنكنمبستطغئنمومن

(25)المؤمناتف@ياتكمئن@نماممم

(26)قبكممن@تذينيشنويهديكملكنمليبئناللهيريد

فيريستفتونك
فيالكتابفيعليكمجمحلىومافيهنيفتيهنماللهقلالئاء

تؤتونهنلااللأقيالشاءيمامى
(127)تنكحوهن@نوتزغبونلهنكتبما
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(42)مشركينكتاماربناوالذ

منكانولؤالقز@نيهرودبرون@فلا
كثيرئ@28(@ختلافأييهلوجدواغير@لذعند

(102)أسلحتهنموليأخذوا

(102)رهنمحذولأخذوا

حرصتمولوالشاشبينتعدلواتسنشطيعوا@نولن
الميلكلتميلوافلا

(12لهؤحيمأغفورأكاناللهفذوتئقواتضلحرا@نكالمعلقةقذروها

(176)الكلالةفيبقتيكنمالذقلبنتفنونك

رمر
ةندلما@ة

(1)الأتعامبهيمةلكمأحلتبانعفود@موا@وفوااقنينأيثايا

(3لارحيمغفوواللهإنعليهيهوباللهفدوأضلحظلمهبعدمقتبفمن

لأفحاماسورة

(23)مركينكتاماربناوالله

لعئهموالضزاءبالبأساءخذناهمف@تبلكئنإلى@مبمأرسلناولقد
لتهوالحمدقرلهإلىيضزعون@...

(4ه-42)العالمينرب

(47)@لطالمونالقومإلآيهلكهلجهرة@ربقة@لذ@عذ@إناكمبن@ر@يتكنمقل

7
(54)زحيمغفورفبروأصلحبعل!تبصنئمبجهال@سوعأمنكنمعملمن

(59)هوإلابغلمهالاالحيبمفتحوعنده

(82)بظلبمإيمانهمينبسواولم@فواائذين

(142)وفرضأحمولةالأنعامومن

(144)شهداءكنتمأم

(145)يطعمهطمبمعلىمحزمأإليئأوحيماأجد@يرلآقل

(165)الازضخلانفجعلكمانن@وهر
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لأعر@ىاسورة
(23)الخممرينمنلنكونتوترحتالناتغفزئنمو)نظلمنا@نفسناريقالا

جاع@قدقبلمننسوهالنينيقولتأويلأيأتييومتأويلهالأينظرونهل

(53)بافحقربنارسل

يضرعون*لعلهنمو@لفزاءبانجأساءئنلهاأخذناإلائبيئنتزلةفيأزسفناوما

الحشةالمتيمةمكانبذننانئم
والزا.الضزاءتباعنامققدوفالواعفزاحتى

(9@الاي@49يثعرونلاوهنمبغتةخذناهمف@

(156)إلبكه@ناإلا

(1)هلايزجعونلعفهنموالث@اتبالحسناتوبلوناهم

لأنفالاصورة

(28)عظيمأنجوعندهالذرأنفتنةو@ولاكمأموالكنمأثماواعلموا

بةنو@ةرسو

ثئزون@ولا
مملاريهوبونلاثتممرتينأؤئزةعابمكلفييفننونهنم

(126)ونكربذ

خذ
سكنصلاتدإنعليهموصلبهاوتزكيهمتطهرهمصدقة@موالهممن

ويأخذعباثهعنالتوبةبقبلمواللهيغلموا@نثم8علبئمسميغواللهئهنم

(103)الرحيمالتؤابهوالذو@نالضدقدت

نابوسورة

بسوروف@تواقلافتر@هيقولرنأنم
ينالذنثىئناشتطعتممنوادعوائثله

.(38)صا@يينكنتنم

هودسورة

ويؤتمسمىأجلإلىحسنأقتاعايمتغكمإليهتوبواثئمربكنماستغفرواو@ن

عذ@علنكنمأخاتئيف@تولؤادلنفضلهفضلفيكل
(3)كبيريؤبم@
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ويزنكنمئنوارأعليكم@لثمماءجمرسلإلبهتوبواثثمرفياستغفرواقوموبا

(52)مجرمينتتولؤاولاقويكمإلىلؤة

(90)ودودرحبئمرئيإنإلبهتوبوانئمربمنمواشتغفروا

وهيالقرىأخذإفارئكأخذوكذلك
(102)شمياأليمأخذهإنظالمة

بوسفصورة

.(111)الألبابلأولبعرةقصصهمفيكانلقد

إبرلمبمسورة

(48)@والتمو@الأرضغيرالازضجمذليوم

رسو
لحجر@ة

(9-90)عضينالقز@نجعلواالنين@الحقتسمينعلىكما@نزننا

لنحل@رةسو

عليمبغبريضلحنهماثذيف@حزارومنالفيامةيؤمكاملةلبحملوا@هزارهم
ألا

(25)بزرونماساء

(50يزمروظماويفعلونفؤتهمئنرثهميخافون

ع@98(سيئككلنئباناالكنبعلبكونرلنا

@الاسر@سهرة

حمدنامننؤئة
شكورئ@3(عبدأكانالهنرحمع

ئح@مليمأفتقعد@ثسطكلجمسطهاولاعنمدآلىمغلويدكتجعلولا
ور
ا

(29)

نة
من

(77)تحوللألسئتناتجدولارسلنامنقبلكأرسلناقد
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لكهف@ةرسو

اذيؤمنواأنالئدسمنعوما
لقهمالأ@نربهمويستغفرواالهدىجاصم

(55)الأفلينصئة

لما(-83)الاياتذكرأئنهعلنكمسثتلوقلالقزنينفيعنوينآلونك

لكلماتمدادأا@بحركانئوقل
ربي

رئيكلماتتنفد@نقنلالبحرلنفد

(109)مدثأبمثلهجنناولؤ

مسسورة

(9)شنأتكولمتجلمنخلقكوقذهئنعليئهوربكقالكذلك

(18)تقياكنت@نمنكبالزحمنأعوذإنيقالت

(60)نننايظلمونولا@لجنةبنخلونقاؤلنكصالحأوعملو@منتبمنالأ

طهرةص

لعلينلىاستث@فكثوا@ئ@لافلهفقالنارأر@ى@موسء@حديثاكلومل

ثتاهافلئا"هئىعلى@لئلىأجد@ربقتسيمتها@ييكم
@ئيمرس*يانولي

لا-21(طؤىبالواد@لمقذس@ئكنغلنكناخلعربكأتا

(82)افدىثئمصالحأوعملو@منتابفمنلغفازلائي

(105)نسفأرئيينسفهافقلالجبالعنوينآلونك

لأنبباهاسورة

فيوهنمحسابهنمللئلمىاقترب
ئهمزئنذكرئنيأييهمماممعرضرن*غفلة

ائذينالئخوىوأسرواقلربهملامية8يلعبونوهنماستمعوهإلا@محدث

ا-3(نبصروفيو@تخال@حرأفتليلونئثلكنمبئزالأهذاهلظلموا

التاسأغينعلىبهف@لواقالواإثز@ميم،@هجماليذكرهمئىسمعناقالوا

(61نجنهدوش@06-لعئهنم

(6يهفاعلينكنتم@نألهتكنمو@نصرواحرقوهقالوا
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فقلتوثوافلنمسلمون*@نتمفهلواحد@هإلهكنم!أتمابلبئيوحىبئمافل

من@لجفريغلم)بمتوعدون،تابعيد@م@قرلب@ثؤيسواء@نعلى@فنتكنم

قالحينءإلىومتاغئكخفتنةلعنهأثويلانتكتمون*ماغلمول@ل@

ا-211(08)تصفرنماعلىالمستعانالزخمنور@نابافحقاخكمرلث

رسو
منونلمؤ@ة

(1)المؤمنونأفلحقد

قومم@42(منكفروااقنينالملأفقال

ابلقاصاوكذب@كفرواالذينقومهمنالملأوقال

أ
عابدوف@74(لناوقومهمامثلنالبثرلنؤمن

(57@مشفقو@ربهمخثيةفنممائذينبن

اتباعمميأتلمماجاع@مأمالفوليذبرواأفلنم

ومالرئهماستكنوافمابالعذابأخذناهمولقد

فابابأعليهم
همإفاشديل!عذاب

)مبلسونفه

(10ايمساعلوظولايوئذبينهمفلا@نساب

الكافروف@711(يفيحلاإبم

)كم(وأترقاممخرةلا

(68)لألصلين

فتخناإفاحئىبمضزعون،

كلا(-76

الذإلىوتوبوا

ئالئنو@عنوهم

لنولض@لذيهح@

الذأطيعواقل

(54)حئننم

رنو@ةرسو

(3ا@قفلحو@لعئكنمالمزمنونجميعأ@يثا

ياتنيالله
)ك@(اكم

(3هبناب@من

ئاوعليكمحئلماعليهف@نماترئؤانف@الزسولوأطيعرا
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قانلفر@سهرة

فؤا@كبهلنثهبتكذلكواحدةجملةالقرآنعلبهنزللولاكفرواالنينوقال

(32)ترتلاصرتلناه

(67)قو@مافلكبينوكانيقترواولميسرفوالنمإفا@نفقواوالنين

حسناتستئايهنمالأيم@فأؤلكصالحأعملاوعملوتمنتابمنإلأ

(70)رحيماغفورأالأوكان

يلشعر@@رةسو

(226-22هبفعلوفيلامابقولونوأنهنمكلل!يهيمونوادكلتر@نهنم:ي

لقصص@رةسو

(17)ظهيرا@لمجرمينأكونفلن

موسىقالإذ
لب@بشهابآضأوبخبرئتهاسآتيكمناراست7إثيلأهله

وسبحانحؤلهاومن@لنر@يمنبورك@ننوثيجاعمافلما"تصطلونفعلكنم

(29)العالمنربالله

فكما
(67)المفلحينمنيكونفعسى@نصالحأوعملو@منتابمن

م@(معاي@إلىلرائكالفز@نعليكنرض@لذي@ن

لقمانسورة

(13)عظيملظلمالثركإن

(14)وهنعلىوفنأ@مهحميهبوالدي@الانسانصرضينا

ماويعلم@لغيثوينزل@فاعةعلمعده@لئه@ن
نفستلويوماالأرحامفي

(34)خبيوعليماللهإنتموتأزضبىبأقينفص@تلويوماغدأتكسبكلافا

رسو
ةلسجد@ة

(21)يرجعونلعلهنمالأكترالعذابنثكلالأثنىالعذابمنولننيقئهم
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@اثحز@سهرة

حجمنالئبيئعلىكانما
الذسئة@هالذفرضيخيسا

منخلؤاافنينكاير

رأل@3(ئقددتدرأالذ@نروكانننل

قنلمنخلراائذين@ياللهسنةتقتبلأءوقتلواأخذوائقفواأبنمامنعوين

(62-61)تنديلا@لذلسثةتجدولن

و@شفقنيخملنها@نف@بنو@لجالوالأزض@على@ل@مو@الامانهعرضنا@نا

(72)جهولاظلومأكان@ئاالانسانوحملهامنها

فاطرسورة

لثتجدولنلديلأالذلشتتجدفلنالأؤلينستةالآيخظرونفهل

(43)تخويلأ@لذ

ياسورة

(4ا)ي@:المشحونالفنكفيثؤينهنمحمباجممائهنموتية

فاتلصا@رةسو

(27)ممسا@لونبع@يعلىبعضهنموأمبل

اص@سورة

(29)الألبابأولوايذكررتياتهليذبروامبلىكإليكلناه@نفكتال@

رسو
مرلز@ة

(22)للاسلامصنوهالذشرحأفمن

(23)مئفيمنمابهالمكتابأالحديثأخسننرلالذ

فافرورة@

منالكتابتنزيلحم،
)ا-2(العليمالعزيزالذ

(3)المصيريليههوالألا@له@لطؤلفيشديد@لعقب@لئؤبوقابلكافر@لذنب
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المصير،إليههوالأإلهلا@لطرلفييد@لعقابشد@فوبوقابلغافر@لذنب

(4-3)البلادفيتقلهنميغرركفلاكفروااكنينالآالله@ياتنييجا@لما

برسو@هم@مةكلوهمتبعدمممقوالأخزابنوحقومقبلهمكذبت

ه(عقاس@كانتفكصقاخذا@قلهليذحضوابالباطلاوجا@لىليأخذوه

ثكفرواالنينعلىكركلمةحفتوكذلك
للأ(الثارأصحابهم

بويؤمنونربهنمبحمديسثحونحولهومنالعزشيخملونتذين

لثنينفاغفروعفمازخمةش@ءكلوسغترثا@فوالئنينستغفرونو

(7)الجحيمعذابوقهمميلكو@تتعواتا؟طوا

(13@ياتلايريكماتذيهو

ريغ
منعلى@مزمنالروحينقيفو@لعرضرجات@لث

اءد
ليننوعبالهمن

(15)الئلاقلؤم

اكنوتجلهنممنكنوا@قنينعالبةكانكيفتينظرواالأرضيسيروا@يلنم@و

هم
تنلهمكانومابهنمبذن@الذقأخذهمالازضفيو@ثوأقوةمنهنمأشد

(21)واقيمنالذ

عدوالذعندمقنأكئرأتاهنمسلطافيبغنرالذآياتنييجالمحلون@لنين

(35)جثلىمتكئرقلبكلعلىالئأيطبعكذلك@منواالنين

(6يايصرفونأنىالله@ياتفييجالمحلونإلى@ئذينترثنم

(70يغلمرظفسوفرسلنابهأزسلناوبمابالكتابكذبراافنين

(78)@للهبمافنإلابثيةبأتي@نلرسوليكانوما

(85)بأسنا..ر@والئاإيمانهمينفعهميكفلنم

فصلتسورة

فلكأنداثا@هوتجعلرنيومينفيالأرضخلقبائذيلتكفرونأئبهنمقل

(9)العالمينرب
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ماءال@إلىافنوىثتم
وهي

قالتاكرهأأؤطوعا@تتيالوللأرضلهافقالدخان

(11)طائعينأتينا

منأمخيرالنارفييلقىأفمنعلينايخفونلااياتنافييلحدونافنينن

كفرواالنينإنبصير@تعملونبماإتهششممااغملواالفيامةيؤمتمنايأتى

منولايديهبينمنالباطليأييهلا"عزيزلكتابدانهجاعمملقابالذكر

(42-40)حميل!حكيبمئنتنزيلخنفه

كيىقل@بناوفالوا
وفيإليهتدعرناتتاأكتة

وبنكبنناومقوقزآفاننا

ه(عاملوظ@طافاعمل!ححالث

وشفاع@44(هدى@منواللنينهوقل

فيقلوبناوقالوا
(5)إيخهتنحكونائئاأكة

ىرلثو@ةرسو

(25)تفعلونماويعلمالتئاتعنويعفوعاث@عنالتوبةيقبلاتذيوهو

خانلد@رةسو

(49)الكريمالزلزأنت@تدفق

محمدسورة

(2أقفايالاقلوبعلىأنمالفزتنممدبرونأفلا

لفتح@رةسو

ويجدونلاثئمالأ@بارلولواكفرواالنينقاتلكمولو
سئةنصيرأءولاا

(23-22)تئديلأ@لذلسئةتجدولنقنلمنخلتقدالتيالذ

@@لحجر@سهرة

إنلتعلىفواولبائلشعوبأوجعلناكموألثىنكرمن3خلقاإئاالناسأيثايا

(13)خبيزعلبئمالذ@نل@قاغالذعندأكرمكنم

قسورة

(17)قحيدالشمالوعناليمينعنالمتلقيانيلفىإذ
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لفمر@رةسر

(43)أؤلائكمئنخيزأكقارغ

حمئلر@ةرصو

4والاقدالأبالنواصيفيؤخذ

بدلحد@ةر

(3)عليمش@:بكلوهووالباطنوالطاهروالاخرالاولهو

(7)يهمنتخلفينجحلكممماوأنفقوا

ا-31(2)أنمانهمومأيح@لتننورهمي@عىوافمخنكييينترى@لثيوم

(16)اللهلنكرفلوبهمتخئعتمنوا@نللنبنيأنثم

(20)بينكنموتفاخوولهو@زلنةلثاللنياالحياةأتمااكلموا

والميز@ناليهابمعهموأنزلنا

@رة
لتحر3

(8)ئصوحاتوبةالذإلىتوبواتمنوااقنينأبهايا

لملك@رةسو

فيئنكمنتم
فاف@الازضبكميخسفثنالماء

(1يلأتمورهي

لفلم@رةسو

(2)بمجنوفيربكبنعمةأنتما

(5)ويبصرونفسننصر

بنميبمهقلىئاءتهيني*حلأفيكلتطعولا
معتلإأثييم*للخيرمتح"

فلكبغدعتل
زليم

ا-41(.)وبنينماليفاكانأن@

مللمز@سهرة

(4)ترتيلأالقرتن@رتل

)ا-2(فلبلاالآالئيلفمالمرقل*أيثابا
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يرص،
ص

@ءوم@رص@ر"

النينئنوطائفةوثلثهويصفهالليلثلثيمنأننىتقومأنكيعلمرئكإد

(20)معك..

رسر
مةلقبا@ة

لا
3

1
ا(القيامف@بيوم

الانسانسهرة

(8)وأسيرأويييمأمسكينأهمحعلىالطعامويطعمون

رسو
زعاتلنا@ة

(1)غرقأوالئلىعات

(27)بناها@ل@ماءأمخنفأأشذلنننم

(30)دحاهافلكبعدوالأرض

لمطففيئ@ةرسو

أ@رلكبظنألا
ئنعوئوظهم

لفجر@رة

(20ا-جمالاحباالمالوتححونئمأأكلأالتراثوتثلون

لعلق@رةسر

(5)بعلملنمماالانسانعنم

لفيل@رةسو

(1)الفيلبأصحابربكفعلكفترثنم

وننرلكا@رةسو

الولاما@حبدءعابمونولا@نتمتعبدون*ماأعبدلاكأيا@يثا@لكافرونتل

ئولا8عبدتثمتاعابلأ
)ا-6(لميني@دلنكملكنم"أعبدماعابدون3

عيع@يم@ي@@
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والاتارالاحاديثفهرس

@لحديثنص

فقفحدينااللهعنحدثتإذا
قبلهماننظرحتى

كذا.....تيةيقرأكيفصاحبهأحدكمسألإذا

فلفهبالفرتنتحاجهمولافخاصمهمإليهمإذمب

االعبدقالماتسمعواألمتعنون،الذيلي@@نه

علي......تختلفأشياءالقرانفيلأجد@ني

الا@دل.هذاالايةهذهلؤولونإنكمالناسأيها

به..وتسمعونبهتنطقونبهتبصروناللهكتاب

هذا.............وجعكفيتموتأر@كلا

للقرتنيرىحتىالفقهكلفقيها@لرجليكونلا

خس@.....................الغيبمفقح

الكتاب............@ملفينزلتالآيةهذه

بحده.....وما

وجوهفوحمال

@لثعه@ب@هي@
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والمراجعالمصادرفهرس

لدرجةتكميليةرسالة@لزمر،سورةفيموضوعةدر@مةعيئى،محمدر@س،

1الأردنية،الجامعةالئريعفكليةفيالدينأصولقسمالماجستير. 9 86.

مسموعطالب،
@المنهجأحسد،

القامرفوتطبيق،در@سة@تفسير،فيلضوعي

1@3،المحمدبة،الطباعةدار 9 94.

الموضرعي،@لتفسير@لكريم:@لقر@نفيثواسدعد@لسلام،محمد@بو@ليل،

2،01طالاصلامي،الفكرد@رالقاهرة: 9 87.

الاسلامي،للفكر@خرتلىلخنحوالتأصيل:واستحالةالاصوليمحمد،أركون،
1ا،طالساقي،داربيروت:لندن/صالح،هلثمترجمة 9 99.

المناردار@لقاهرف@لتفسير،فيومنهجه@لقاسميإسماعيل،بكر)سماعيل،

11،ط 9 91.

5)تالأكفني@بن 7 محمد9(،4
إلىالقاصد@رشادساعد،بن3إبرابن

مكتبةبيروتتالصديق،وحسينكمالومحمدفوريمحمودالمقاصد،أسي

1ا،طلبان 9 98.

الرياض:@لكرلم،للقرتنالموضوعي@لمكشرفيثو@ماتعو@ض،بنز@مرالالمعي،

ا.ها5الفرز@ق،مطاج

كسار،عليجو@دترجمتالطباطبفي،للعلاقةالتفسيريالمهججراثي،تملي،

5النفافية،النقبنمؤسسةيروت: 1 4 2 0

الكتبار@@لفاهرفيومف،صورةفيالموضوجة@لوحدةمحمد،حسنباجوثة،
1لحديثةا 9 74.

جصفترالألمانية،الجامعكفيوالإسلاميةالعربيةالدراستروثي،بارت،

1العربي،الكتبدارالقاهرفماهر،مصطفى 9 67.
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@لفر@نبة،@لمدرسةفي@لاجتماعةو@لفلسفةمحمد،بافر@لصدر،

11،طلعالمية،االداربيروت: 9 89.

ر@لمعارف،ولطلقاهرةصقرأحمد@لسيدتحقيق:@مجلى@لقر@ن،بكر،@بو@لباقلاني،

الصغير،مدبوليالقامرفمنتقدي@،ضد@لقر@نعن@لدفاعالرحمن،عبدبدوي،

3،طالمطبوعات،وكالة@لكويت:العلمي،@لبحثمناهجعد@لرحمن،بد@ي،

1 977.

الوفاء،مؤيسةبيرولتالقر@ني،التعيرفيقيةدراستمحمود،لشتاني،

21،ط 9 84.

ا،طالهادي،داربيروت:التفسير،فيالبنئيالمنهجمحمود،البستني،

سعادة،رضاترجمةوتأثيره،ترجمته،تدولنه،نزوله،@لقر@ن:ريجيس،بلاشير،

1ا،طاللبنفي،الكتابثاربيرولت 974.

اللهعبدتحقيقالكريم،القرتدفيوالنظئرالأشباهسليمان،بنمقاتلالبلخي،

21،طلكتاب،العامةالمصريةالهينةالقاهرة:نمحاته،محمود 9 94.

الثقلينمؤسةبيروت:كسلى،عليجو@دترجمف@لقر@ن،وعيالشهبد،بهشى،

1الثقافية 4 20.

الموضرعي)@لتفسير@لما@يةمو@جهةفي@لقر@نإبر@ميم:سورةتفشرمحمد،@لبهي،

1ا،@وهة،مكتبةالقاهرفالكريم(،لقر@ن 9 76.

2،01طوهبة،م@ةالقاهرفالقر@ن،نحومحمد،البهي، 9 86.

الكريم،القر@نفيالتوحبدلاياتالمرضوعيالمسبرالعزيز،عبدالدرثير،بن

1القر@ن،ميهةالقاهرف 9 90.
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1طا،زبد@ن،نصرحسنيتحقيقنظئر@لقر@ن،تحصيل@لحكيم،@لترمذي، 970.

@لنجلى،الحليمعدترجمةالإسلامي،التفسيرمذ@مبجولد،اجنضتسيهر،

1المئنى،وبغداد:الخانجيمكتةالقاهرة: 9 55.

الجليند،السيدمحمدتحقيق:التفشر،دقئقالحليم،عبدبنأحمدتيمية،@بن

ا.كعا2،0طالقر@ن،علوممؤسسةويروت:@مثق

وتطور@لمعاصرةالعقلانيةالعلوم:فلسفةالىمدخلعابد،محمدالجابري،

.19هاا،طالعرببة،الرحدةثواساتمركزليروت:العلمي،الفكر

كماالضالونالجبري،المتعالعبدالجبر@،
القاهرفالكريم،القر@نصورهم

ا.عثا2،0طوهبة،مكتبة

بنعليالجرجني،
@ر@بيروت:الأبياري،إبراميمتحقيقالعريفات،محمد،

.19مها،طالعربي،الكتب

دكتور@ه:ومنهجه،أصولهبالقر@نزالقر@نتفسيرالهادي،عدعد@لمقصودجحفر،

ا.مالاالفاهرة،@ال@ب

الاصطلاح،لقو@ني@@لإيضاحعد@لرحمن،بنيوسف@لدينمحيزي،@بن

بنمحمودتحقيق:
1ا،طلي،@لقاهرفالسيد@لدغيم،محمد 9 95.

@لمعارف،مأةالاسكندرلفالتفمير،فيمناهجي،مصطفى@لص@الجوشي،

والانسان@لغيبجدلب@الثانبفالإسلاميةالعالميةالقاسم،أبومحمدحمد،حاج

حزم،ابنثاربيروت:والطبيعة،
21،ط 9 96.

والفنون،الكتبأساميعنالظنونك@الله،عدبنمصطفىخليفة،حبي

العلمية،2991.الكنب@ارببروت:

دارالقاهرفالكريم،القرانفيالموضوعيةالوحدةمحمود،محمدحجازي،

1ا،طالحدبثة،الكتب 9 70.

شه@6991.ثفق:الموضوعي،النهجالكربم،عبدحسن،
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القر@ني،التكرارصورفيالأسلوبيالوبعكمان،عليالمنعمعبدحسين،
2الحلرم،دارالقاهرفثكتور@ه، 0 00.

مالا\.ا،طالسلام،ار@القاهرفالتفسير،فيالاساسسعيد،حوى،

الأردن:التطبيق،النظريةبينالموضوعيالتفسيرالفتاح،عبدصلاحالخالدي،

1ا،طالنفنس،ثار 9 97.

والدارببروتالخطب،إلى@نسجاممدخلالنص:لسانيكمحمد،خطبي،

1ا،طالعربي،الثقافيالمركزالبيضاء: 9 91.

محمدالخطيب،
@فق:القر@ن،أغر@ضفيالحجلاننظرةأححد،كمالبن

5العصردة.المطبعة 1 3 65.

@
1لمصرية،الكتبر@@@مرفلقا@رة،لمختا@اللأع@ا@مين،لخولي، 9 96.

للكتب،المصريةإلهيئةالقامرةأموالهم،فيالفرتنهديمن@مين،الخولي،

للكتب،المصريةالهينةالقاهرفومنال،واقعوالسلم:الجندبة@مين،الخولي،

الصبورعدتريبالقر@ن،فيالأخلاقدستررالله،عدمحمددراز،

1ط،،لة،لرساامؤسسةبيروت:شاهين، 9 91.

العظيمعبدمحمدترجمة:الكريم،القر@نإلىمدخلالله،عبدمحمدثواز،

2،01طالقلم،@ارالكويت:بدوي،محمدالسبدمراجعةعلي، 9 93.

@ار@لدوحفالقر@ن،فيجديدةنظر@تالحظيم:@لنبأالله،عبدمحمددراز،

ا.ما5النقافة

1الحلبي،البابيالقاهرفالحدبث،النفسبرعزة،محمدثو@زة، 9 62.

للقر@نالموضوعياقفسيرفيالبحثمنهجيةمحمد،خليلزيادالدغامين،

11،طالبثير،ار@عمان:الكريم، 9 95.
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الذهبي،
ا،طالحديثة،الكتبمارالقاهرفوالمفسرون،التفسيرحسين،محمد

العلو@ني،جابرطهتحقيقالأصرل،علمفي@لمحصولعر،بنمحمد@لر@زي،

سعود،بنمحمدجامعةالرياض:
1ا،ط 4 00.

بنمحمدالوليدأبورثد،ابن
بنأحمد

مناهجعنالكث@فالاندلسي،محمد

فيالادلة
در@ساتمركزبيروت:الجبري،عابدمحمدتحقيق:الملة،عقائد

11،طالعربية،الوحدة 9 98.

ثفمق:النصوص،بيانفيو@ثرهاالزولأشابالدين،عمادمحمدالرشيد،

1الهاب،دار 9 99.

ت.د.2،طالمعرفة،ثاربيروت:المنلى،تفسيررشيد،محمدرضا،

مصر،نهضةمطبعة@لقاهرف@لمحمدي،حيرضد،محمدرضا،
61،ط 9 56.

ونقدية،تحليليةدر@سةتفسير@لقر@ن:في@لموضوعي@لنهجالباصط،عد@لرضي،

المحمدية،الثانيالحسنجامعةمسيئت@بنآ@ابعلياثواساتدبلومرسالة

فيالحديثةالعقليةالمدرسةمنهجسليمان،بنالرحمنعبدبنفهدالرومي،

5،01طالرشد،مكتبةالررلاض:التفسير، 4 22.

ا.مالهسلامي،ل!االمكتب@مثق:لقر@ن،اعلومعدنان،زرزصر،

داربيروت:القر@ن،علومفيالعرفانفاهلالعطيم،عدمحمدالزرقني،

1ا،طالفكر، 9 96.

محمدالدينبدرالزركثي،
عددتحقيقالقر@ن،علومفيالبرهانالله،عبدبن

11،طالمعرفة،داربيروت:الدارسين،من 9 90.

دكتور@ى@لكرلم،القر@نتفسيرفيالطوسيمنهجحسين،ياصركاصدالزلدي،

1القاهرةآداب 97 60.
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الكتبداربيروت:المنهاج،شرحالابهاجالكافي،عبدبنعليالسبكي،

1ا،طالعلمية، 9 85.

الأبخوالقاهرفالكريم،القر@نتفيرنيالبينيالمنهجعلي،كاملسعفان،
1ا،طالمصرية، 9 81.

ا،طالعربي،الكتب@اربيرولتالاحكام،أصولفيالاحكامالدين،سميف

مكتبةوالرلاض:@لمكرمةمكةالقر@ن،علومفيالاتقان@لدين،جلال@لسيوطي،

11،طمصطفى@لبلى،نزار 9 96.

تحقيقالسور(،تناسبفي@لد@ر)تنلمقسور@لقر@نترتيب@لدين،@ج@@لسيوطي،

ا.لما6ا،ط@لهلالمكتبةبيرولتالجميلي،@لسيد

بن@حمدتحقيقالأسرار،كففيالأزهلىقطف@لدين،جحل@ليوطي،

11،طالاوفاف،@زارةفطر:الحماثي،محمد 9 94.

إحباءداربيروت:النزول،أسبابفيالنقوللبابالدين،جلالالسيوطي،

ت.د.اث،لترا

الموافقات،@لمالكي،@لغرناطيمرسى@للضيبن@برلميماسحق@بنطبي،@ك

.19لهاا،طالمعرفة،@اربيروت:ثو@ز،اللهعبدالثيختعليق

ا،طللنشسر،سباالفاهرفمعاصرة،فراعةوالقر@ن:@لكتابمحمد،شحرصر،

لاتجاهكنحبليةدر@سةالعصر:مواجهةفيالدينيالفكرعفت،@ئرقاوي،

1الئباب،مكتبةالقاهرفالحديث،العصرفيالتفسير 976.

مصر،فيالكرلمالقر@نتفسيرفيالتجديد@جاهك@إبر@يم،محمدمريف،

ا.لما2ا،ط@،التر@ار@القاهرف

دار@لقاهرة:الكريم،للقر@نوتفسيرهالفراء@لبغويإبر@ميم،محمدضرلف،

ا.ها6ا،ط@لسلام،
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الكرلم،القر@نإلىمحمود،نملنوت،
ا.لما3دار@لنروق،لقاهرة:ا

الثوكاني،
ثاربيروت:الأصول،علمفيالفحولإرشادعلي،بنمحمد

1ا،طالفكر، 9 92.

منوالدر@سةالروايةقيبينالجامعالقدير:فغعلي،بنمحمدال@ئموكاني،

ا.لما3الفكر،داربيروت:التفسيرعلم

هيتو،حسنمحمدتحقيقالفقه،أصولفيالتبصرةإسحق،أبوالثيراز@،

1ا،طالفكر،دار@مثق: 9 83.

العلمية،الكتبداربيروت:الفقه،أصولفياللمعإسحق،@برالثرازي،

11،ط 9 85.

@الآ@مكتبة@لقاهرفالقر@ن،في@لفني@لنظمعبد@لمتعال،ي،@لصيه
،@1 9 92.

المؤسسةبيرولت@لقر@نبة،و@لدر@ساتالمسثمرقونعلي،حسينمحمد@لصير،

1ا،طوالنثر،للدراسكالجامعية 9 86.

للقر@نالحديثةالتفاسير@ممفيالمافيالواقعأثرأحمد،بزوىالضوي،

ا.ها7العلوم،ثارماجستبر:الكريم،

موضوعية،تحليليةدواسةالكرلم:القر@نفيالجبالحسين،عل!محسنطه،

1العلوم،دارماجستير: 9 92.

قصيرجبأحمدتحقيقالقران،تفسيرفيالتبيانجعفر،@بوالطوسي،

ت.د.العربي،التر@ثإحياءداربيروت:العاملي،

مالطا:@لمستشرقين،لمناهجنقديةدراسةو@لقرتنض@لمسثرقونلطفي،عر@لعالم،

1ا،طالاسلامي،العالمثواساتمركز 9 91.

القاهرفوالتطبيق،النظريةبينالادبيالنقدتضاياالرحيم،عبدطهالبر،عبد

11،طدار@لتالبف، 9 83.

القاهرة:قر@نية،ثواسةالإنسان:فيمقالعاتئة،افماطى(،)بنتالرحمنعبد

21،طالمعارف،@ار 9 93.
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-

القاهرةالكريم،للقرتنالبيفيالتفسيرعائة،طئ(،اك)بنتالرحمنعبد

71،طالمعارت،@ار 9 90.

-

داردكتور@ه:@لصرفي،للمصطلح@لفر@يةالأصولعده،محمردعبد@لرز@ق،

1العلوم، 9 98.

-

الىالاضارةالسلام،عبدبنالزلزعدالدينعزمحمدأبوالسلام،عبدابن

إسماعيل،بنالحسنبنمحمدتحقيقالمجاز،@نلابعضفيالايجاز

1اطالعلمية،الكتبداربيرولت 9 95.

-

دارالقاهرة@نية،للسورة@لموضوعية@لوحدةفوزي،رفعتالمطلب،عبد

11،طالسلام، 9 86.

-

للعلوم@لربية@لجامعةلببرولتلندنقرتني@،مصطلحاتصالح،عضبمة،

1ا،طالنصر،لمحارالإسلامبة، 9 94.

-

ي،
القاهرف@لقر@ني،للقصصالتفشر@لموضوعيفيدر@ماتجمال،أحمد

2،02طالخانجي،مكتبة 0 01.

-

كةإلرالقاهرةومعجم،ثواسةالحديثة:الاثبيةالمصطلحاتمحمد،عناني،

1ا،طللن@نمر،العالميةالمصرية 9 96.

-

دارالقاهرة:3،الكرالقر@نفيوالنظاتر@لوجرهالعوا،محمدسلوىالعوا،

11،طلنروق،ا 9 98.

-

بيروت:عد@ل@ني،عبد@لسلاممحمدتحقيق@لمستصفى،حامد،@لي،@ل@ف

1طا،العلمية،الكتب@ر@ 9 94.

-

ار@الفاهرفالكرلم،الفر@نللسورالموضوعينحو@لتفسيرمحمد،الغزالي،

11،طلنروق،ا 9 92.

-

@لفرتانوتأويل@لقر@ننظاممناللهب:سورةتفشرعبد@لحميد،الفر@ير،

ت.د.كره،أعظممعرف)الهند(:كرهأعظمبالفرقان،
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الد@ئرة)الهند(:كرهأعظمالتا@لل،أصولفيالتكميلالحميد،عدالفر@مي،

5لمها،طالحميدية، 13.

@لحيدية،@لد@مرة)@لهند(:كره@كلظم@لنظام،دلائلعبد@لح@يد،@مي،

5ا،ط 1 388.

أعظمالبقرة(،)سورةبالفرقان@لفرقانوتأويل@ننظامعد@لحميد،@لفى@مي،

12،طالحميدية،لدانرةا)الهند(:كره 0 0 0

م.

11،طناشر،بدونرضرعي،@لتفشر@ل@في@لبد@يةعد@لحي،م@ي، 976.

الطباعةلمحارالقاهرة.الموضوعي،التفسيرموسوعةعبد@لحي،الفرماوي،

21،طالإسلاية،والتر 9 92.

لطائففي@لتمييزفهيبصالريعقوب،بنمحمدالدينمجدتباثي،الفيرصز

للثمؤونالأعلى@لمجلسالقاهرة:النجار،عليمحمدتحقيقالزلز،@لكتاب

1لها3طسلامبة،لاا 99.

1ا،طوبة،مكتبة@لقاهرف@لقر@ن،في@لصبريوسف،@لقرضاب، 970.

العليمعبدأحمدتحقيقالقر@ن،لأحكام@لجامعأحمد،بنمحمدالقرطبي،
ا

5@2،لشعب،ادارلقامرة:الردوني، 1 372.

1،31طالشروق،دارالقاهرفالقر@ن،ظلالفيسيد،قطب، 9 87.

العلوم،@أحو@بيانفيالمرقومالعلومأبجدحسن،بنصديقالقنوجي،

1كهالعلميةالكتب@اربيروت: 97.

محمدالدينشص@@لجوقلة،قيم@بن
@لقر@ن،أقسامفي@لتبيانبكر،أبيبن

1ا،طالرسالة،مؤيسةبيرولتالحرسناني،فلرسعصامتحقيق 9 94.

محمدالدينشص@الجوزلة،قيم@بن
ناصرتحقيقالقر@ن،@مثالبكر،أبيبن

ا.ما22،طالصفاء،مطبعالمكرمفمكةالرشيد،سعدابن

مؤسسةيروت:بهثشي،الشهيدمعمدارسةالقرانزوعيعلي،جوادكسلى،

الثقلبن،0002.
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ترجمفمونتيه،لاثوار@لمتدركمعهالكريمالقر@نتياتتفصليجول،لابوم،

الحلبي،البابيعيسى@لعربيةالكتبإحياءثارالقاهرة:الباقي،عبدفؤادمحمد

ثبلومرسالةالقرتية،القصصفيالموضرعي@لتنلسبنايت،ملكيةلشقر،

1الخامى،محمدجامعةالرباط:آدابفي)ماجستبر(علياثواسات 9 99.

@لكب،عالم@لقامرف@لكرلم،طتفسير@لقر@فيتيمية@بنمنهجصبري،المتولي،

لقاهرة،اط@!@دكور@@لكريم،للقرتن@لفبمتفسير@بنلي،صبري@لمتولي،

كئاف@لكريم:@لقرانمنالانسانية@لعلوم@صولعطية،زينبمحمد،
موضوعي،

11،طالوفاء،برارالمنصورة 9 95.

محمد،
العصر@لحديث:فيالقرتنيللخطابواقفسيرالخليلمنامجعروي،

@الآد@كليةالربا@العليا،الدراسات@بلومرسالةنموذجا،الأثبيالمنهج

1الانسانية،و@لعلوم 9 94.

مطبعة@لنسا.،سورةتنظمهكماالاسلامي@لمجتمعمحمد،محمد@لمدني،

ت.د.مخيمر،

3،02طلقلم،ثار@@مشق:لموضوعي،@لفسير@فيمبثمصطفى،مسلم، 0 00.

العلوم،د@رماجستير:تفشر@لميز@ن،فيومنه@جه@لطباطبانيرمضان،عليمطر،

اليوملاياتالموضرعيالتفسيرمتعب،بنزينبنالمحسنعبدالمطيري،

1العلوم،دارماجستير:الكريم،@لقر@نفيالآخر 9 99.

التر@ثارب@لقاهرةالقر@ن،فيالأربعةالمصطلحاتالأعلى،أبوالمودودي،

1العربي، 975.

معناه،وتناقضلفظهما@قفقالقرتنيف@لمصطلحاتكمال،محمدالمولل،
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.19لماطا،منار،دارمعبالاشتر@كالقر@نعلوممؤيسةدثى:

1@ر@لقلم،ب@لقاهرة@لنقد@لعربي،في@لمعنىنظرلةمصطفى،ناصف،- 9 65.

-

الفقي،حامدمحمدتحقيقالقيم،لابنالقيمالتفسيرمحمد@رس،الندوي،

ت.د.الحديئة،العلومماربيروت:

جملحيضأعملل

-

مجموتوبنغن،بجامعةوالاسلاميةالعربيةالدراساتالالماني:الاستشراق
عة

4-9العربيالالمنيالأسبوعبمناسبةصدرمستنرقبن، 1أيلول1 97،4

صالو.ار@بيروت:رضر@ن،كمالترجمة:

-

الاسلاميملتقى@لفكرومناقناتمحاضر@ت@لكريم،ملفى@لقر@نالأصالة:كتب

دار@لبعث.شنطينفا،اهاسبتمبر7ا-منالجز@ئر:عئر،الخاص

-

فيالقاهرةفيالمنعقدغير@لعرب،عندالاسلايةللدر@ماتالمزنمر@لدولي

منالفترة
02-2 1ميو2 9 الانسانية.الدراساتكليةالقاهرف9،7

الاسلامي،الغربداربيروت:مراد،بن@بر@ميمتحرير:المعجم،لنظريةمقدمة-
ت.د.ا،ط

-

صدر@حتفالاجملكي،عملالإصلامية،@لعربية@لدر@ستفي@لمس@رقينمناهج

و@لعلوم.و@لقافةللتربية@لعربية@لمنظمةعنعئر@لهجري@لخاصبالقرن
بي.لعرنماء@لاامعهدبيروت:دة،انىمعنلتحربر:@رئي@بية،لعر@لفلسفية@سرعةلمو@-

تذلدورياا

-

شتاء2002.@لثالنة،السنة8،عددالطيبة،الحباة

النقد:فيعلامات-
ج

1كيونيه4،*2 9 97.

-

31،عددإسلامية،قضايا 9 96.

-

71،عددإسلامبة،قضابا 9 99.

-394-



-

1عدء،معاصرة،إسلاميةفضايا 9 98.

-

61،عددمعاصرة،إسلاميةقضايا 9 99.

-

1عددا،الخامسة،السنةالعلوم،ثارمجلة 938.

ا.لما35،عددبأمميوط،والدعوةالدينأصولكليةمجلة-

فع@8ءول-@مح@حاخ@كس@ع@"ووما-.

أجنبي@مراجع

@ن@لعل@،@نلالاله@لأيحعك@لال@ول@عثح@كلسة@نةيا?+لأ@ء+:
4فأهولثلأ"،3ول@س@@8@ق@حهسكس@سك@:"- )ءحمم@اثلأأءفأمس@ول8

@لثكدكمحأ@ننط*+هممع@،@عثلا@س@حة@أس@غحه@يح@

@ط@+هفس@،:فثحمسأه@ا@مكك@@.

ث@ااط@ءنال@@ك@@9هس@+@@حع@س@@ا@فهس@.)،ث@س51@محعيحنة

ه@لاميماصكهأ@لقكلمينحسكه@يلاف@@@.

كاا@ثثم@@نكلا@لف@كمس@،@حميك@دكي@ص@قكللث@ء@أحةولكه@@ه@

هأكمأمافط@مس@3كيسكك@هللاأمحمسثض@ة+@طع@مملاطا-

4@حع@ا@لن@ثد@*م@ف@فثس@+ولك@ثلالهأ@قم@،
فاط@ا@فأحص@@@ا@@.

لأ@ثايه3سكأ@حع@ف@ه@()ط@ق@لليء+كد@مح@حث@صكط4نح@ه

س@له..@مهها،11+.

ه@@ى@ث@
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الموضوعاتفهرس

و@لمصطلحات@لمفاهيمفيتمهيدي:مدخل

@لتفسير.....................................الأول:المبحث

والموضوعية.........................الموضرعالثني:المبحث

الموضوعي..............النفسبرفيالمنهجتضيةالئالث:@لمبحث

الأول@لباب

للقرأن

و@نوصبف@لنعربفالأول:@لفصل

للقر@ن.................الموضوعي@يفيرمفهومالأول:المبحث

الأخرى....التفسيرومناهجللقرتنالموضوعيالتفسبرالثاني:المبحث

والتحليليالتفسير@رلا:

الاجمالي.................والتفسيرالتفسير@لموضوعيئانيا:
المقارن..................والتفسيرالموضوعي@لتفسيرئالئا:

@لموضوعي........والتفسير@لتحليليالموضوعي@لتفسيرر@بعا:
لنفسير@................@لمقالوالموضوعيلمسير@اخامسا:

الئمولي@و@لكليالارتباطي/والتفسيرالمرضوعي@لتفسيرصادصا:
بالقر@ن..............القر@نوتفشرالموضوعي@لتفسيرسابعا:
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وأسسه................الموضرعيالتفسبرأصرلالالث:المبحث

االترتبب@رلا:
المنروعية.................وسؤ@للموضوعي

القر@ني..............................النصوحدةثانيا:

الكردم...............القر@نفيالمرضوعي@لنظرأهميةئالئا:

لئا@لفصل@
عيضولمولتفسبر@@نثاةفي:

الموضوعيللتفسيرالتلريجةالاصولالاول:المبحث

لماثور......................االتفحير@ولا:

القر@ن......علومفيالتأسبسيةالدراسكثانبا:

الموضوعي.......التفسيروفكرةالمعتزلةئالنا:

بالقر@ن.................القرتنتفسيرر@بعا:

الأحكام..........يتفسير@باتالفقهيالنفسبر

مختلفة.....................أصولخامسا:

رهتطووللقر@ن

العصرفيالتفسيرفيالموضوعيالمنهجتطورالثني:المبحث

المستشرفين.....عندللقر@نالمرضوعيةالدراسة@ولا:

المنلى.............................مدرسةثانيا:

لأدبي............................االاتجاهثالنا:

الأزهر@لثريف.فيتطوركماالمرضوعي@لتفسيرر@بعا:

عي...................لضولتفسير@تيسير@خامسا:

الموضوعي.....التفسيرفيالاجتماعيالاتجاهصادسا:

الكريم............للقرتنالموضوعيالأويلسابعا:
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@لتفسير@لموفوعطفي@لمنهجمشكلة@لثالث:@لفصل

للقران.......الموضوعيالتفسيرفيالمنهجقواعدالأول:المبحث

وملابساتها...............الاياتمناسباتفيالنظررابعا:

لدلالية..............................االدراسةخامسا:

التفسير@لموضوعي...............فيومحلهالواقعسابعا:

للقر@ن..........الموضوعيالتفسيرفيإشكالاتالثني:المبحث

القر@ليما.........................المواضيعتداخلأولا:

الجز..................مقابلفيالمرضوعيةدعوىنانيا:

والسنة.........................الموضوعياقفسيرئالثا:

الثاني@لباب

للسورةالموضوعي@لتفسير

و@لتوصيف@لتعريفالأول:@لفصل

للسورة.................الموضوعيالتفسيرمفهومالأول:المبحث

متداخلةمصطلحاتا-
للسورة........الموضوعيالتفشرمع

السورة................................وحدةمفهوم-2

للسورة.....................المرضوعيالتفسيرمفهوم-3

للقر@نالمرضوعيوالتفسيرللسورةالموضوعيالتفسيرالثني:المبحث
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ن@لفصل@
يخةالقر@رةلو@طببعةفي:

المنقدمبن........عندالسورةطبيعةفيالنظرتطررالأول:المبحث

الفخر@لرازبممأ......ا)البافلانيالسورةونظملقرتناإعجازا-
آبادي(الفير@ز@لقيم/@بننجمية/)@بنومواضبحهاالورة2
)الاطبي(............................السورة@مقاصد3
لقا)ارةلسود@مقصو-4

الحديث.....العصرفيالسورةفيالنظرتطورالئاني:المبحث

ومعانيها(.................السررة)سياقالمنارمدرسةا-

القرتن(....................)نظامالفراهيالحميدعبد-2

الموضرعة(.........)الوحدةالخطيبيسلونئهيد@بن-3

العضرية(.................)الوحدةثوازاللهعدمحمد-4

القر@ن(......................)وحدةالأدبيةالمدرسة@

النسقية(.........................)الوحدةقطبسيد-6

القرتنية(........................)الوحدةحوىسعيد-7

8-
@لتر@بطي(..................)المنهجازيوالثرحجتي

التفسير(............فيالبنائي)النهجمحمود@لشاني-9

للسورة@لتفسبر@لموفوعيمنهجقو@مد@لئاك:@لفصل

وبيته.............................النزولتربخالئاني:المبحث

المناسبة(...................)علمالآياتتنلسب@لثالث:المبحث
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ومقاصدها..........................السورةقضاياالخمى:المبحث

رسلفها@
لعات@

3 4

38والمراجعالمصادر@رس 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@@ه@يه





ةر@ذسر@+-----

-

ص
لع@جمر؟د-10@

@
كع

كأك@@بمأ@
--@

شص--
@

ر----
5

-@رسىحمض@

@5-
س،

1سيمآ"قب
1

صر--لوسر-

لمالنيئ@تلتت@؟؟اص،


	منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية
	المقدمة
	مدخل تمهيدي في المفاهيم والمصطلحات
	الباب الأول: التفسير المضوعي للقرآن مفهوما ونشأة ومنهجا
	الفصل الأول: التعريف والتوصيف
	الفصل الثاني: نشأة التفسير الموضوعي للقرآن وتطوره
	الفصل الثالث: مشكلة المنهج في التفسير الموضوعي

	الباب الثاني: التفسير الموضوعي للسورة
	الفصل الأول: التعريف والتوصيف
	الفصل الثاني: طبيعة السورة القرآنية
	الفصل الثالث: قواعد المنهج في التفسير المضوعي للسورة

	الخاتمة
	الفهارس العامة
	فهرس الآيات القرآنية
	فهرس الأحاديث والآثار
	فهرس المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات





