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املل ّخص
جديدا من مكوًنت التفسري
مكو اًن ا
لوًن ا
إن البحث عن الوحدة املوضوعية له أمهية خاصة ابعتباره ا
جديدا ،بل ّ
القرآين مع ابقي املفردات واليت يظن أهنا مرادفات كعلم املناسبة والتفسري املوضوعي والسياق القرآين .من جهة أخرى،
يهدف هذا البحث إىل إبراز عالقة الوحدة املوضوعية مع هذه املفردات ال سيما علم املناسبات ،والتفسري املوضوعي،
وال سياق القرآين؛ وذلك بعد تعريف الوحدة املوضوعية وبيان أمهيتها وذكر أنواعها .وقد مت ذلك من خالل استخدام
املنهج االستقرائي للوصول إىل آراء العلماء واملفسرين يف ذلك املوضوع ،ابإلضافة إىل املنهج التحليلي إلثبات العالقة
بني الوحدة املوضوعية وعلوم القرآن األخرى .ومن النتائج املهمة أثبت البحث أن عالقة الوحدة املوضوعية بعلوم القرآن
فهما دقي اقا ونتدبر يف آايته بشكل صحيح.
األخرى وثيقة جدًّا وال ميكن التفريق بينهما .هذا إذا أردًن أن نفهم القرآن ا
الكلمات املفتاحية :الوحدة املوضوعية ،علم املناسبات ،التفسري املوضوعي ،السياق القرآين ،عالقة.

Abstract

The research of the thematic unity is specifically important. Since it is a new approach and a new
model of the Qur’anic tafsīr. It links with the other words of the Qur’an those are similar to the
topic like the linked of the Qur’anic words in the science of coherences, the thematic tafsīr, and
the Qur’anic context. The study aims firstly to define the thematic unity, its importance, and its
types, then to highlight the relationship of the thematic unity with the other Qur’an sciences,
especially with the science of coherences, the thematic tafsīr, and the Qur’anic context. The study
relied on the inductive method to analyze the views of the scholars and interpreters in that subject.
Furthermore, the analytical method is applied to prove the relationship between the thematic unity

* أستاذ مشارك بقسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية -ماليزاي.
** طالبة دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية -ماليزاي.
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and the other sciences of the Qur’an. The most important result is that the research proved that the
relationship of the thematic unity with other Qur’an sciences is very close to understand the Qur’an
accurately and properly.
Keywords: The Thematic Unity, The Science of Coherence, The Thematic Tafsīr, The
Qur’anic Context, Relationship.

املقدمة
تفسريا ،إمنا هي
إن البحث عن الوحدة املوضوعية حبث مهم من املوضوعات املفيدة ،وهي يف احلقيقة ليست
ا

مقصد وغاية حتتاج إىل حتقيقه ،والكشف عن مجاله وسحر بيانه ابلنظر إىل السورة القرآنية نظرةا اثقبةا وفاحصةا .لذلك،
خاصا ،وهلذا كان لكل سورة شخصيتها
فإ ّن كل سورة هلا غرض وهدف تسعى إىل حتقيقه وتَتَّب ُع يف سبيل ذلك طري اقا ًّ
املستقلة كأهنا وحدة متكاملة اتمة متّصلة األجزاء .ومن جهة أخرى ،فإن البحث يف الوحدة املوضوعية يف السورة هو
جزء ال يتجزأ من التفسري املوضوعي ألنه انضمام أغراض السورة يف تقرير موضوع حم ّدد أو إظهار املسألة احملورية يف
معني تطرحه وتعاجله وتتّجه
السورة القرآنية .أو ميكن أن نقول إن كل سورة من السور القرآنية حتتوي على موضوع ّ
أهدافها لتثبيته وتكون به مميّزة .وهي علم اجتهادي وموضوعه مفيد يف كشف ارتباط موضوعات القرآن الكرمي بعضها
يعرفوا الوحدة املوضوعية تعري افا واضح ا لكن ظهر من كالمهم بشكل تلميحي.
ببعض ،والعلماء القدامى مل ّ

من جهة أخرى ،إن الوحدة املوضوعية هلا عالقة قوية بعلوم القرآن األخرى سواء كانت بعلم املناسبات أم
ابلتفسري املوضوعي أم ابلسياق القرآين.
حياول هذا البحث اإلجابة على أسئلة مهمة كما يلي:
 .1ما مفهوم الوحدة املوضوعية وأمهيتها وأنواعها؟
 .2ما عالقتها بعلوم القرآن األخرى؟

الوحدة املوضوعية :مفهومها وأمهيتها وأنواعها
مفهومها:
الوحدة لغةً :جاء لفظ الوحدة يف اللغة على معان:
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املعىن األول :االنفراد :وح َد ي وح ُد وحادةا ووح َدةاِ ،
نسيجا وحدمها؛ وهم نسجاء
َ ُ َْ ُ َ َ َ َ ْ
ووح َد مثله .وهو نسيج وحده؛ ومها ا
َ
1
ِ ِ
ابئن من آخر .يقال :ذلك على حدته ومها على حدهتما
وو َح َد الشيءُ فهو َحي ُد ح َدةا وكل شيء على حدة ٌ
وحدهم َ .
ووحودا
ووحدا
الرجل الوحيد ذو الوحدة وهو املنفرد الذي ال أنيس معه .ويقال :وحد حيد حدةا ا
ا
وهم على حدهتم و ّ
مفردا .والوحدة :تعىن االنفراد،
وحدا وحدةا ووحدةا
وحدا أفرده ،وحد يوحد ا
ووحدةا انفرد بنفسه والشيء ا
ووحودا بقي ا
ا
والواحد يف احلقيقة هو الشيء الذي ال جزء له البتّة.2
وحد والوحدانيّة.3
املعىن الثاين :التوحيد وهو اإلميان ابهلل َ
وحدهُ ال شريك له وهللا الواحد األحد ذو التّ ّ
املعىن الثالث :كون الشيء حبيث ال ينقسم وتطلق ويراد هبا عدم التجزئة واالنقسام.4
وهذه املعاين حتتوي على االنفراد والتوحيد وعدم التجزئة واالنقسام واالحتاد.

اصطالحا فله معان:
اصطالحا :أما لفظ الوحدة
الوحدة
ً
ا

 .1يف الرايضة واهلندسة :مربّع طول أحد أضالعه وحدة من وحدات القياس الطول كالدراع املربع وهي مربع كل ضلع
من أضالعه ذراع واحدة.
 .2يف النظام السياسيّ :احتاد أمتني أو أكثر.
 .3يف الرايضة والسياسة واجليش واالقتصاد :مبوجبها يكن أمة واحدة.
املشرع هو الذي حي ّدده.5
 .4يف االقتصاد السياسي :وحدة النقد وهو وزن اثبت من معدن ّ
معني العيار و ّ

املوضوعية لغةً :لفظ املوضوعية هو مصدر صناعي نسبة إىل املوضوع املأخوذ من املوضع مث يزاد اتء املربوطة يف آخره.
جاءت كلمة املوضوع يف اللغة من الفعل وضع ،يقال :وضعه يضعه بفتح ضادمها وضعا وموضعا ويُفتح ضاده وموضوعا:

 1انظر :أبو القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين ،احمليط يف اللغة ،حتقيق :حممد حسن آل ايسني( ،بريوت:
دار النشر ،ط1414 ،1ه 1994/م( ،ج ،3ص .181

 2انظر :أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدًنن الداودي( ،بريوت :دار
القلم ،ط1412 ،1ه) ،ص.857
 3انظر :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي (بريوت :دار ومكتبة
اهلالل ،د .ط2008 ،م) ،ج ،3ص.281
 4انظر :أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي ،كتاب الكليات ،حتقيق :عدًنن درويش حممد املصري( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
د .ط1419 ،ه1998 /م) ،ص.1500
 5انظر :إبراهيم أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط( ،القاهرة :اللجنة خبريان ،ط1392 ،2ه1972 /م) ،ج ،2ص .1017-1016
58

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
)June (1439-2018
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

حطّه وعنهَّ :
حط من قدره وعن غرميه :نقص ممّا له عليه شيئا .6وضع البعري حكمته وضعا وموضوعا :طاش رأسه وأسرع
بضمتني :محلت يف آخر طهرها
بضمهما وتضعا ّ
ووضعا وتُضعا ّ
واملَرأة محلها ُوضعا وتُضعا ّ
بضمهما وتُفتح األوىل :ولدته ُ
يف مقبل احليضة والناقة :أسرعت يف سريها كأوضعت .واملوضوعة من اإلبل :اليت تركها رعاؤها وانقلبوا ابلليل مث أنفشوها.
َ
واألحاديث املوضوعة :املختلقة.7
َ
وضع الرجل احلديث افرتاه وكذبه واختلقه ،وضع الرجل يف جتارته :خسر فيها ،وضع الرجل يوضع ضع اة
وضعا وضعةا ووضيعةا وضع فيها فهو موضوع يف
وضيعا أي دنيئاا فهو وضيع ،وضع الرجل يف جتارته ا
ووضاعةا :صار ا
موضوعا يف جتارته.8
جتارته يقال ال يزال فالن
ا
ضعُه وضعا وموضوعا وأنشد ثعلب بيتني فيهما موضوع جودك ومرفوعه عىن
وض َعه يَ َ
الوضع ض ّد الرفعَ ،
وض َع الشيء من
ابملوضوع ما أضمره ومل يتكلم به واملرفوع ما أظهره وتكلم به ،أيضا املوضوع مسي ابملصدر وله نظائرَ ،
9

وض َع يده يف الطعام إذا أكله.
ضعُه وضعا إذا ألقاه فكأنه ألقاه يف ّ
الضريبةَ .
يده يَ َ
وعليه فإن من معاين الوضع :احلط من القدر ،والربط واالختالق واللمعان.
اصطالحا ليدل على معان:
اصطالحا :جاء لفظ املوضوع
املوضوعية
ً
ا

.1
.2
.3
.4

املكان واملصدر ،وهو أحد املصادر اليت جاءت على مفعول.10
حمل العرض املختص به وهو األمر املوجود يف الذهن.
كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.11
املادة أو الفكرة اليت يبىن عليها املتكلم أو الكاتب كالمه.

 6انظر :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،8
1426ه2005/م) ،ج  ،1ص.996
 7انظر :أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي( ،بريوت :املكتبة العلمية ،د .ط،
د.ت) ،ج ،2ص.663
 8انظر :إبراهيم أنيس ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص.1039

 9انظر :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط ،1د.ت) ،ج ،15ص.396

 10انظر :حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر( ،بريوت :مكتبة لبنان ًنشرون ،الطبعة اجلديدة،
1415ه1995 /م) ،ص.740

 11انظر :علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األبياري( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1ه).305 ،
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 .5يف احلديث :األحاديث املختلقة.
 .6يف الفلسفة :املدرك ويقابل الذات واملقول عنه ويرون أن املعرفة إمنا ترجع إىل حقيقة غري الذات املدركة.
 .7يف املنطق :يقابل احملمول.12
وحمل العرض واملادة.
ويالحظ يف هذه التعريفات األمور اآلتية هي املكان واملصدر ّ
اصطالحا
مفهوم الوحدة املوضوعية
ً

اصطالحا ،على النحو التايل:
جاء تعريف الوحدة املوضوعية
ا
" .1ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة متسقة املعاين منتظمة املباين" .13وهذا التعريف يشري
إىل علم املناسبات والوحدة القرآنية.
" .2أن يكون العمل الفين متماسكا إىل أبعد درجات التماسك ،حبيث إن كل جزئية تفضي إىل اليت تليها ،وال ميكن

حذف جزئية واحدة ،ألن العمل الفين يستغين عنها ،أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليها ،وينبغي أن نقرر ابتداءا أن
القرآن الكرمي جيمع أحسن ما يكون اجلمع بني الناحيتني الفنية والدينية ويستحيل فصل الواحد عن األخرى ،فتكتمل
بذلك وحدة األحداث املوضوعية يف القرآن الكرمي".14

" .3البحث عن القضااي اخلاصة اليت عرض هلا القرآن الكرمي يف سوره املختلفة ،ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلّق
ابملوضوع العام الذي نبحثه لنح ّقق اهلدف وهو الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي" .15وهذا التعريف يشري إىل التفسري
املوضوعي يف القرآن الكرمي.

 12انظر :إبراهيم أنيس ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص.1040
13

بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :أيب الفضل الدمياطي( ،القاهرة :دار احلديث ،د .ط،

14

حسن حممد ابجودة ،الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف( ،جدة :هتامة ،ط1403 ،2ه1983 /م) ،ص .25وعباس عوض هللا

1427ه2006 /م) ،ص .36وانظر :فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر( ،اململكة
العربية السعودية :طبع إبذن رائسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد ،ط1407 ،1ه1986 /م) ،ج ،2ص.718
عباس ،حماضرات يف التفسري املوضوعي( ،دمشق :دار الفكر ،ط1427 ،1ه2007 /م) ،ص.35

 15حممود حممد حجازي ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي( ،القاهرة ،مطبعة املدين ،د .ط1390 ،ه1970/م) ،ص.33
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 .4احملور أو األساس الوحيد الذي جيمع املوضوعات املتعددة يف القرآن الكرمي كامالا ،أو يف عدد من السور تشرتك يف
أمر معني ،أو يف موضوع يف القرآن الكرمي ،أو يف السورة .16وهذا التعريف يشمل الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي
ككل أو ملوضوع فيه أو يف السورة القرآنية.
" .5لكل سورة من سوره شخصية مميزة ،وهلا موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إىل حمور خاص ،وهلا
جو خاص يظلل موضوعاهتا كلها وجيعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من جوانب معينة وهلا إيقاع موسيقي خاص".17
وهذا األخري هو الذي سيتم الرتكيز عليه يف هذا البحث مبعىن أن الباحثة متيل إىل الوحدة املوضوعية يف السورة
القرآنية .وهو احملور الوحيد الذي جيمع شتات املواضيع يف السورة الواحدة من السور القرآنية واليت هلا وحدة يف اهلدف
أو الغرض لتلك السورة.

أمهية الوحدة املوضوعية
وميكن توضيح أمهية الوحدة املوضوعية على الشكل التايل:
كبريا تكسب الباحثني املخلصني هلل تعاىل
 .1البحث ابلقضااي اليت تتعلق ابلقرآن الكرمي مباشرةا واالهتمام به
ا
اهتماما ا
توصل إىل هذه الوحدة املوضوعية
األجر والثواب العظيم ،فكتاب هللا تعاىل خري ما تصرف فيه األعمار ،حيث إنه ال يُ ّ
التحري واجلهد.18
إال بعد إدامة النظر ،وكثرة التالوة و ّ
التأمل والتدبّر والبحث و ّ
المثيل له ،مهيمن
 .2البحث يف الوحدة املوضوعية يربط القرآن ابحلق الدائم وأنه ال أيتيه الباطل أبدا .فهو كتاب منيع
َ
على مجيع الكتب قبله ،وال ميكن أن أيتيه الباطل مىت رام به أح ٌد إبطاالا ،ولن يصل إليه.19
 .3الوحدة املوضوعية حتمل املسلم على أن يؤمن إبعجاز هذا الكتاب العظيم؛ وهبذا ،سيذلّل املفسر فهم اآلايت ،مما
إجيااب على استخراج املعاين والدالالت واستطاعة إبراز نواح جديدة من وجوه إعجاز القرآن الذي ال تنقضي
ينعكس ا
القوي
عجائبه ال سيّما للباحثني ،ليثبت لإلنسان العجز الكامل عن معارضة القرآن واإلتيان مبثله ،ودميومية التحدي ّ

والصارم للجن واإلنس يف عدم طاقتهم مهما وصلوا إىل درجات العلم والبيان .لو اتفقوا على أن أيتوا مبثل هذا القرآن

 16انظر :خلوت بنت خالد بن حسني ابوزير " ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة"( ،حبث متطلب
مقدم لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن ،جامعة أم القرى ابململكة العربية السعودية1436 ،ه2015 /م) ،ص.31
 17انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن( ،بريوت :دار الشروق ،ط1412 ،17ه) ،ص.28-27
 18انظر :ابن حسني ابوزير" ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعاصرين :دراسة تصيلية مقارنة" ،ص.76

 19انظر :حكمت احلريري" ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي" ،جملة السنة ،العدد الثالثون بعد املئة ،ص.74
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املنعوت مبا تدركه العقول من النعوت اجلليلة الشأن من البالغة وحسن النظم وكمال املعىن واستجالب النفوس مل
يستطيعوا ألن هللا قد ضمن ليحفظ القرآن الكرمي من االحنراف والتغيري.20
فهما دقي اقا ويتدبر يف معانيها وحكمها ال سيّما فهم
 .4إعانة القارئ للقرآن والتايل له على أن يفهمه ويفهم آايته ا
فلعل األحباث اليت تدور يف فلك حتديد الوحدة املوضوعية للسورة تعني املسلم العادي على
أسرار السور ّ
املكررةّ ،
الفهم السريع واالستفادة الكربى من السورة يف وقت قليل .فيستقر يف النفس أنه ملا كان كل ما جاء به القرآن
صحيحا يف املعىن واإلخبار عُلم أنه ليس إال من عند قادر قوي متني حكيم خبري.21
ا
 .5تشجيع معلم القرآن الكرمي أثناء تسميعهم ملا حفظوه من الطالب استدعاء نفي ذلك النص القرآين واستقراؤه والنظرة
يف سياقه وتدبره لوحدية املوضوعية أثناء تدريس القرآن وحتقيق اهلدف اإلمياين والتدبري العملي وأن يتدبروا اآلايت
حبسب املعىن .وهذا تسهيل حفظ النص القرآين.

الرد على االعرتاضات والشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من القرآن الكرمي ،كما تعني الوحدة املوضوعية على
ّ .6
إمكان انتظام احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية على أساس قرآينّ.22
 .7معرفة هداايت القرآن وما تقدمه من حلول املشكالت يف احلياة والقضااي اليت يواجهها املسلم يف هذا العصر بقدر
طاقته.23
 .8إن صعوبة البحث يف معرفة واستنباط الوحدة املوضوعية وما ارتبطت به مع علم املناسبات ،والتفسري املوضوعي،
والسياق القرآين .مجيعها ابتالء وامتحان للعباد ،ودفع هلم على بذل املزيد من اجلهد والفهم ،حىت يتحقق هلم شيء
من الفتوح الراب نية واألنوار البهية .فسهولة فهم املعلومات من اآلايت احملكمات يف القرآن وصالبة استنباط فهم بعض
فكل ميسر يف الغوص واالستفادة من هذا
املتشاهبات منه ّ
تطور قدرات الناس املختلفة يف فهم اآلايت القرآنيةّ .
الكتاب على قدر فهمه.

 20انظر :شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي عبد
الباري عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه) ،ج ،11ص.228-227
 21انظر :ابن حسني ابوزير" ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة" ،ص.78-77
 22انظر :سعيد حوى ،األساس يف التفسري( ،القاهرة :دار السالم ،ط1424 ،6ه) ،ج ،1ص.9

 23انظر :رفعت فوزي عبد املطلب ،الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية( ،القاهرة :دار السالم ،ط1406 ،1ه1986/م) ،ص.10
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أنواع الوحدة املوضوعية
قسمها إىل أكثر .ومن الذين
قسمها إىل قسمني ومنهم من ّ
إ ّن الوحدة املوضوعية هلا أنواع متعددة ،فمنهم من ّ
األول :الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي
قسموها إىل قسمني واضحني عالء حضري جاسم يف رسالته املاجستري .القسم ّ
ّ

مجلة ،والقسم الثاين :ا لوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية .أما خلود بنت خالد بن حسني ابوزير فقد كتبت رسالتها
وقسمتها إىل الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي كامالا ،والوحدة املوضوعية ملوضوع
يف املاجستري ا
أيضا عن هذا اللون ّ
قسمتها إىل سورة وحدهتا املوضوعية
يف القرآن الكرمي ،والوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية .والفئة الثالثة من الباحثني ّ
ظاهرة ،وسورة وحدهتا املوضوعية حتتاج إىل إعمال فكر وتدبر كبري وفهم دقيق ،وسورة وحدهتا املوضوعية صعبة املنال

إال على العلماء الراسخني ومن وهبهم هللا تعاىل دقّة فهم كتابه الكرمي ،ووحدة موضوعية بني سورتني متجاورتني ،ووحدة
موضوعية بني سور تشرتك يف أمر معني.24
يقسموهنا إىل الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ككل والوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي
لكن غالبيتهم ّ
والوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية .وسيأيت بيان ذلك يف اآليت.

أوالً :الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ككل.
يقصد ابلوحدة املوضوعية يف هذا النوع الذي أشار له القرآن الكرمي مبجموع آايته من أن مجيع القرآن هدى
ونور وشفاء ملا يف الصدور .25وهو كتاب دعوة ومرجع تستمد منه الدعوة .وقد خوطبت به أمة حيّة ،ذات وجود

ووجهت به
ووجهت به احلياة اإلنسانية ،وأديرت به معركةٌ ضخمةٌ
ٌ
أحداث واقعيّةٌ يف حياة هذه األمة املسلمةّ ،
حقيقيّ ،
ّ
صلب النفس البشرية .ومن مث فهو دستور األمة املسلمة يف أي جيل ومن أي قبيل ،وهو حادي الطريق وهادي
داخل ُ
َ
السبيل على توايل القرون.
إن ظهور هذا املصطلح اجلديد يقتصر على وجوده ساب اقا يف عصر التنزيل .وكذلك فكرة الوحدة املوضوعية
ِ
ك الْكِتَاب َال ري ِ ِ
ْمت َِّقني﴾ [البقرة .]2:وقال
يف خمتلفة اآلايت ،على سبيل املثال :قال هللا تعاىل﴿ :ذَلِ َ
ب فيه ُه ًدى لل ُ
ُ َْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
هللا تعاىل﴿ :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْهدي للَِِّت ه َي أَق َْو ُم﴾ [اإلسراء .]9 :وقال هللا تعاىلَ ﴿ :ونُنَ ِّز ُل م َن الْ ُق ْرآن َما ُه َو ش َفاءٌ
ور ْْحةٌ لِل ِ
دل مجيع اآلايت السابقة على أن القرآن الكرمي فيه وحدة موضوعية ككل .إذ فيه
ني﴾ [اإلسراء .]82 :ت ّ
ْم ْؤمنِ َ
ََ َ ُ
 24انظر :ابن حسني ابوزير" ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة" ،ص.33-32
 25انظر :املرجع نفسه ،ص.34
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أعدل العقائد وأحسن األعمال وأزكى األخالق .وهو يذهب مبا يف القلوب من أمراض ،وهو شفاءٌ ملا يف الصدور،
ورمحةٌ حيصل فيها اإلميان واحلكمة ،وهو سبيل السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة وغذاءا للقلوب واألرواح وغري ذلك.

خاصا أو موضوعات رئيسية تدور حوهلا آايته وسوره .فمثالا اإلمام
جند من يهتم ببيان أن للقرآن
ا
موضوعا ا
الغزايل (ت505ه) يف كتابه "جواهر القرآن" وضع أن آايت القرآن وسوره تتح ّدد يف ثالثة مهمات رئيسية متكاملة
وهي :معرفة هللا ،ومعرفة الطريق إليه ،ومعرفة احلال عند الوصول إليه .وأما املوضوعات األخرى اليت تعرض هلا القرآن
مثل قصص السابقني من املؤمنني والكافرين فهي اتبعة ومتممة لتلك املهمات الثالثة.26
من جهة أخرىّ ،بني القاضي أبو بكر بن العريب (ت543ه) أن الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي" :هي
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة متسقة املعاين منتظمة املباين وهو علم عظيم".27
ومن املعاصرين مبا أشار إليه الدكتور فهد الرومي يف كتاب منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري هو الشيخ
حممود شلتوت وهو هنج بيان الوحدة املوضوعية يف السور فقال عن الوحدة العامة بقوله" :إن مجيع ما يف القرآن وإن
اختلفت أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة ال يصح تفريقه يف العمل وال األخذ ببعضه دون البعض".28
ومن هذا الرأي نستوعب أن القرآن الكرمي وحدة موضوعية ككل على اعتبار أنه هدى للناس أمجعني يف مجيع
نواحي حياة الناس ،كما أنه يهديهم إىل عقيدة التوحيد واليت ال تتم إال من خالل نفي األلوهية والربوبية عن سائر
املخلوقات ،وإثباهتا فقط هلل تعاىل وحده دون أحد سواه .29فالتشريع وآايت األحكام تربز العقيدة وهتدف إىل وقايتها
مجيعا ابهلل الواحد األحد.
وتقويتها يف النفوس وتضع الضوابط اليت تتناسب مع الفرد واجملتمع حىت يؤمنوا ا
اثنيًا :الوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي

املراد ابلوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي هو استخراج موضوع واحد بعينه متناثر يف مجيع سور القرآن
عرفها حجازي" :البحث عن القضااي اخلاصة اليت عرض هلا القرآن الكرمي يف سوره املختلفة ،ليظهر ما
الكرمي .وقد ّ

 26انظر :أبو حامد الغزايل ،جواهر القرآن ودوره( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1ه1988/م) ،ص.18-11

 27الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،ج ،2ص.718

 28فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري( ،الرايض :مؤسسة الرسالة ،ط،2
1403ه1983/م) ،ج ،1ص.237

 29انظر :حممود أمحد سعيد األطرش ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي والسورة القرآنية :التفسري املوضوعي ومنهج البحث فيه،
(إسكندرية :دار اإلميان ،ط2008 ،1م) ،ص.29
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فيها من معان خاصه تتعلق ابملوضوع العام الذي نبحثه لنحقق اهلدف" .30ويظهر أن مفهوم الوحدة املوضوعية هنا
حمصورا يف مستوى السورة نفسها ولكنه شامل جلميع القرآن ،وخيتص بدراسة القضااي أو املواضيع القرآنية بغرض
ليس
ا

معا ،ومعىن كونه هدفاا هو
الوصول إىل الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي .فهي إذاا حبسب هذا املفهوم وسيلة وغرض ا
متناثرا وأنه ال تباين فيه وال اختالف بل يؤلّف وحدة موضوعية له كاملة".31
إثبات" احتاد املوضوع الذي ذكر ا
ومن جهة أخرى ،يرى حجازي أن مجع اآلايت اليت فيها موضوع واحد ،مث ترتيبها حسب نزول القرآن مع
احدا ذا وحدة موضوعية متكاملة
الوقوف على أسباب النزول ودراستها دراسة منهجية موضوعية كاملة يعطينا
موضوعا و ا
ا
متناسقة ال تباين فيها وال اختالف.32
عرفها عبد الستار سعيد أبهنا" :مجع اآلايت الكرمية ذات املعىن الواحد ووضعها حتت عنوان واحد،
كما ّ
مستخرجا من اآلايت الكرمية على هيئة خمصوصة".33
احدا
والنظر فيها مبا يؤلّف منها
موضوعا و ا
ا
ا

ويف هناية املطاف ،أن الوحدة املوضوعة يف هذا اللون تكون يف املوضوع وجتمع آايته من مجيع القرآن الكرمي.
وهذا املفهوم هو السائد يف عصرًن اآلن ،وكثريٌ من العلماء أشاروا إليه .وتطبيقات هذا النوع ظاهرة وكثرية عند املصنّفني
من فجر اإلسالم وإىل يومنا هذا .على سبيل املثال الناسخ واملنسوخ البن قتادة (ت118ه) ،وجماز القرآن أليب عبيدة
(ت210ه) ،وأسباب النزول لعلي بن املديين شيخ البخاري (ت224ه) ،وتويل مشكل القرآن البن قتيبة
(ت276ه) ،وغري ذلك من الكتب ذات موضوع واحد يف القرآن الكرمي.
اثلثًا :الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية
وهناك أنواع أخرى من الوحدة املوضوعية تناوهلا العلماء وتوسع فيها بتعريفات خمتلفة منها تعريف دراز؛ وهي
احدا يرسم به خط سريها إىل غايتها ،وتربز به وحدة نظامها املعنوي يف مجلتها للوصول يف ضوء
عرضا و ا
عرض السورة ا

 30حجازي ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ،ص.34-33
 31املرجع نفسه.
 32انظر :املرجع نفسه ،ص.25
 33عالء خضري جاسم" ،الوحدة املوضوعية وأثرها يف استنباط األحكام الشريعة :دراسة حتليلية"( ،حبث متطلب مقدم لنيل درجة
املاجستري يف قسم الدراسات اإلسالمية ،أكادمية الدراسات اإلسالمية جامعة مالاي2013 ،م) ،ص.30
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34
عرف ابوزير الوحدة املوضوعية
هذا البيان إىل إدراك كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى  .كما ّ
من هذا الصنف أبنه" :طلب احملور األساس الذي تدور عليه مواضيع السورة ،وهتدف إليه ،وهو وحدة الغرض يف السورة

الواحدة ذات املوضوعات العديدة" .35وكما يرى صالح اخلالدي" أن كل سورة من القرآن تعترب وحدة موضوعية
موضوعا رئيسيًّا تندرج معه عدة موضوعات جزئية فرعية".36
موحدة ،وهلا شخصية فريدة خاصة ،تعاجل
ا
وقد ع ّد الدكتور عدًنن زرزور سيّد قطب ّأول مفسر يف اتريخ القرآن الكرمي حيث يربز الوحدة املوضوعية
يف السورة القرآنية املفردة طالت أم قصرت وبشكل عملي مكتوب وطبّقه أروع تطبيق يف تفسري الظالل الكبري والذين
سبقوا سيّ ادا من املفسرين منهم من مل يالحظها ومل يسلّم بوجودها ومنهم من أشار إليها دون تطبيقها يف تفسريه؛ فقد
قسم سيد قطب رمحه هللا تعاىل السورة الواحدة إىل جمموعات من اآلايت يتناول كل جمموعة منها بدرس مستقل ،ومل
ّ
37
اضحا يف شىت جوانبها وأشكاهلا .
ينقص هذا من منزلة الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي بل اهتم هبا
اهتماما و ا
ا

من جهة أخرى ،يرى ابزمول أن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية تطلب يف كل السور ذات املوضوعات إما
طويلة أم قصرية ،أما السورة اليت ليس هلا إالّ موضوع واحد ،فهذا الشكل ال يطلب فيها الوحدة املوضوعية .كما اعترب
توقيفي.38
أ ّن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية من ابب التفسري ابلرأي ،إذ مصدره إىل اجتهاد املفسر ،وليس
ّ
من جهة أخرى ،عرض د .ابزمول ع ّدة خطوات للوصول إىل الوحدة املوضوعية للسورة من خالل عمل اآليت:

الوقوف على أغراض السورة ،ومعرفة املناسبات الداخلية للسورة ،ومعرفة املناسبات اخلارجية للسورة ،واالستهداء ابسم
السورة يف معرفة ما سيقت له ،واالسرتشاد مبا ورد يف فضل السورة ملعرفة حمورها الذي تدور عليه ،والنظر يف نزول السورة

 34انظر :حممد بن عبد هللا دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي ،تقدمي :عبد العظيم إبراهيم املطعين (الكويت :دار

القلم ،د .ط1426 ،ه2005/م) ،ص.192
 35ابن حسني ابوزير " ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة" ،ص.54
36

انظر :صالح عبد الفتاح اخلالدي ،التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق :دراسة نظرية وتطبيقية مرفقة بنماذج ولطائف

التفسري املوضوعي( ،األردن :دار النفائس ،ط1318 ،1ه1997/م) ،ص.64

 37انظر :الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،ج ،3ص.1039

 38انظر :حممد بن عمر بن سامل ابزمول ،حترير التفسري املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورة( ،مكة :جامعة أم القرى :د .ط ،د.
ت) ،ص.67-66
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وما حف به من أسباب نزول وترتيب نزول واملكي واملدين ،والنظر فيما تكرر يف السورة من مجل وكلمات فإهنا هتدي
إىل معرفة اهلدف الذي سيقت له.39
وعليه فإ ّن الوحدة املوضوعية هلذا النوع تنقسم إىل ثالثة أقسام حبسب ظهور الوحدة يف السورة وخفائها على النحو
التايل:
ظاهرا يف مجيع السور اليت يسهل
النوع األول :الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية بشكل واضح؛ حيث كان وجودها ا
املفصل .وعلى سبيل املثال سورة
على الباحث استخراجها دون تفكري دقيق .هذا النوع يوجد يف كثري من سور قسم ّ
الكافرون .احملور األساسي من هذه السورة الرباءة من الشرك ،فكل من قرأها كتبت له الرباءة من الشرك ملا حتويه من
يستحق العبادة.
معان جليلة تفيد التربئة من عبادة غري هللا وتنسبه إىل عبادة هللا وحده ،إذ هو املعبود الذي
ّ
النوع الثاين :الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية واليت حتتاج إىل فكر عميق وتدبر دقيق؛ حيث يوجد بعض السور

ومرات حىت يستطيع الباحث أن يستنبط الوحدة املوضوعية
مرات ّ
واليت حتتاج إىل جهد بل اجتهاد كبري وتكرار قراءة ّ
املفصل.
يف كل مواضيع السورة املتفرقة .وهذا النوع يوجد يف كثري من سور قسم الطوال ،واملئني ،واملثاين ،وبعض قسم ّ
على سبيل املثال سورة املؤمنون .وهذه السورة اشتملت على معان كثرية واليت جتمع حماور السورة كلها وجعلها تصب
يف غرض رئيس وهو الدعوة إىل عبادة هللا تعاىل وحده.
النوع الثا لث :الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية واليت يصعب خالل على الكثريين إال على العلماء الراسخني ومن
وهبه هللا تعاىل دقّة فهم يف كتابه العظيم .على سبيل املثال تفسري ابن عباس لسورة النصر أبهنا داللة على قرب أجل
النيب .40 
اعا جديدةا للوحدة املوضوعية غري هذه األنواع الثالثة وذلك من خالل الوحدة
من جهة أخرى ،زاد ابوزير أنو ا
املوضوعية بني سورتني متجاورتني ،والوحدة املوضوعية بني سور تشرتك يف أمر معني .وقد قصد ابلوحدة املوضوعية بني
سورتني متجاورتني ابلتناسق والتناسب بني آايت السورتني املتجاورتني وقرب موضوعاهتما من بعضهما البعض فكأ ّن
األوىل تقدم لألخرى ومتهد هلا .وعلى سبيل املثال :الوحدة املوضوعية بني سورة البقرة وآل عمران ،وعلى الرغم من تعدد
وتنوع القصص املوجودة هبا فقد وصفا يف كلمة واحدة هي الزهراوين .والقسم اآلخر الوحدة املوضوعية بني
موضوعاهتما ّ
سور تشرتك يف أمر معني .ويقصد هبا الوحدة املوضوعية لسور تتشارك مع بعضها البعض يف خصائص حم ّددة ومعروفة
 39انظر :ابزمول ،حترير التفسري املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورة ،ص.120-118
 40انظر :بلنب حسني ابوزير " ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة" ،ص.39-36
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ومن أمثلتها :الوحدة املوضوعية بني سور افتتحت ابحلروف املقطعة ،والوحدة املوضوعية بني سور السبع الطوال ،والوحدة
املوضوعية بني سور املئني ،وا لوحدة املوضوعية بني سور املثاين ،والوحدة املوضوعية بني سور املفصل ومتيز القرآن به،
والوحدة املوضوعية بني النظائر من السور.41

عالقة الوحدة املوضوعية بعلوم القرآن األخرى
تؤصل للوحدة املوضوعية .فالوحدة املوضوعية ترتبط
هذا املبحث يعد مقدمة مهمة من مقدمات النظرية اليت ّ
مبجموعة من العلوم منها ما يتداخل مع علم املناسبات ،والتفسري املوضوعي ،والسياق القرآين .وهذه العلوم تؤكد العالقة
والزم ويكون يف ثالثة مطالب كما يلي:
ٌّ
ضروري ٌ
بعلوم القرآن املتنوعة .لذلك فإن البحث عن هذه العالقة شيءٌ
أوالً :عالقة الوحدة املوضوعية بعلم املناسبات
ال بد لنا من وقفة مع علم املناسبات قبل البحث عن العالقة بني الوحدة املوضوعية واملناسبات .ألن علم
علما جليالا ذا قيمة علمية علية ،اهتم به العلماء.
املناسبات يع ّد ا

املناسبات لغةً :جاء لفظ املناسبات لغةا مبعىن :املقاربة واملشاكلة واملماثلة والرابط بني شيئني ،وهو مجع مناسبة ،ومصدر
من ًنسب يناسب مناسبة ،ويؤخذ من النون والسني والباء كلمة واحدة قياسها اتِّصال شيء بشيء .منه النّسبِ ،
ومسّي
َ
صال به .والنّسيب :الطريق املستقيم ،التِّصال ِ
بذلك التِّصاله ولالتِّ ِ
بعضه ببعض.42
ُ
والنسب والنسبة :اشرتاك من جهة أحد األبوين ،وذلك ضرابن :نسب ابلطول؛ كاالشرتاك بني اآلابء واألبناء ،ونسب
ابلعرض؛ كالنسبة بني بين اإلخوة وبين األعمام .43وًنسب فالًنا :أي شاركه يف نسبه وشاكله يقال :بينهما مناسبة

 41انظر :املرجع نفسه ،ص.33-32

 42انظر :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،دمشق :دار
الفكر ،د .ط1399 ،ه1979/م) ،ج ،5ص.423
 43انظر :الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوان عدًنن داوودي( ،دمشق وبريوت :دار القلم والدار السامية،
ط1430 ،4ه2009/م) ،ص.801
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فالًن أي الءمه ووافق مزاجه ،وتناسب الشيئان :أي تشاكال ،والقوم إىل أحساهبم انتسبوا
ويقالً :نسب األمر أو الشيء ا
إليها ،والنسب :القرابة ويقال :نسبه يف بين فالن هو منهم.44
واخلالصة من كل هذه التعريفات اللغوية أن املناسبة تعين :املقاربة واملشاكلة واملماثلة والرابط بني شيئني.
عرف اإلمام البقاعي علم مناسبات القرآن أبنه" :علم تعرف منه علل الرتتيب ،وموضوعه أجزاء
املناسبات
ً
اصطالحاّ :
الشيء املطلوب علم مناسبته من حيث الرتتيب ،ومثرته االطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء بسبب ما له مبا وراءه

وما أمامه من االرتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب ،فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ،وهو
سر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال ،وتتوقف اإلجادة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب
ذلك فيها ،ويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع مجلها ،فلذلك كان هذا العلم يف غاية النفاسة".45
وعرفه القاضي أيب بكر بن العريب أبنه" :ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة متسقة
ّ

46
عرفه مصطفى مسلم" :هي الرابطة بني شيئني أبي وجه من الوجوه .ويف كتاب
املعاين منتظمة املباين"  .ومن املعاصرين ّ
هللا تعين ارتباط السورة مبا قبلها وما بعدها .ويف اآلايت تعين وجه االرتباط يف كل آية مبا قبلها وما بعدها".47
يظهر ممّا سبق أ ّن هناك توافق بني املعىن اللغوي واالصطالحي للمناسبة ،كالمها يعين أن اآلية وجارهتا شقيقتان،

يربط بينهما رابط من نوع ما ،كما يربط النسب بني املتناسبني ،غري أن ذلك ال يعين أن تكون اآليتان أو اآلايت
متماثلة كل التماثل ،بل رمبا يكون بينها ختالف أو تباعد يف املعىن .املهم أن مثة عالقة وثيقة ،أو رابط ما يربط بني
اآليتني ،أو يقارب بينهما .من خالل هذه التعريفات ميكن أن نقول أبن علم املناسبات علم يعين ابلبحث يف الكشف
عن أسرار ترابط اآلايت وأجزائها ،وانسجام السور بعضها ببعض ،انطالقا من مقاصدها وأغراضها ،للوصول إىل اتساق

معانيها ،وانتظام مبانيها.
تع ّد الوحدة املوضوعية وعلم املناسبات من ضوابط التفسري ،وذلك ألن الوحدة املوضوعية وثيقة الصلة بعلم
احملدثني إىل أنّه البد عند تفسري الس ورة تفسريا موضوعيا من اإلملام
املناسبة ،وذهبت زهراء العبيدي وهي أحد الباحثني َ
 44انظر :مصطفى ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص.916

 45برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1415ه1995/م) ،ج ،1ص.6-5
 46الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ص .36والرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،ج ،2ص.718
 47مصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي( ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،3ه2000/م) ،ص.58
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أوالا بعلم املناسبات بني اآلايت يف السورة الواحدة ،وبني السور بعضها ببعض ،فجعل علم املناسبة جزءا من التفسري
املوضوعي وليس العكس.48
استقر كعلم من العلوم القرآنية ،مجع فيه العلماء
ومن ًنحية استقرار املفهوم فإنّنا جند مصطلح علم املناسبة قد ّ
مستقرا للمنهج
مصطلحا أساسيًّا وركناا
ما استنبطوه من مناسبات اآلايت مث أضافوا إليه مناسبات السور .وهكذا أصبح
ًّ
ا
األديب يف تفسري القرآن ومن خالله يستطيع أن يراعي وحدة موضوع السورة األساسي.
ويرى الرازي أن هذا العلم علم عظيم دخلت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه وهو أمر معقول إذا عرض على
العقول تلقته ابلقبول .49ومن تمل يف لط ائف نظم سور القرآن وبدائع ترتيبها علم أن القرآن معجز حبسب ألفاظه
الفصيحة ومعانيه الشريفة وهو أيضا معجز حبسب ترتيبه ونظم آايته.50
يقول اإلمام البقاعي" :إ ّن هذا العلم يف غاية النفاسة وكانت نسبته من علم التفسري نسبة علم البيان من علم

النحو" . 51وزاد البقاعي من قوله عن هذا العلم" :هبذا العلم يرسخ اإلميان يف القلب ويتمكن من اللب ،وذلك أنه
يكشف أن لإلعجاز طريقني:
أحدمها نظم كل مجلة على حياهلا حبسب الرتكيب.
والثاين نظمها مع أختها ابلنظر إىل الرتتيب".52
ومن املعلوم أن علم املناسبات بني اآلايت القرآنية وبني سوره له عدة أقسام .وكذلك الوحدة املوضوعية هلا
عدة أقسام .وعلم املناسبة القرآنية ال ينحصر يف إجياد الوحشية الفكرية بني اآلايت يف السورة فقط بل تتنوع أقسامه
فتحتوي على ما حي ّقق الوحدة املوضوعية يف السورة الواحدة اترةا ،وما ميس هذه الوحدة يف القرآن كله اترةا أخرى ،فصور

 48انظر :زهراء خالد سعد هللا العبيدي" .بني علم املناسبة والتفسري املوضوعي للقرآن الكرمي" ،اجمللة العاملية لبحوث القرآن ،اجلامعة
مالاي مباليزاي ،اجمللد  ،2العدد 2012 ،1م ،ص.77

 49انظر :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط1420 ،3ه) ،ج.145 ،1
 50انظر :املرجع نفسه ،ج ،7ص.112
 51البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،ج ،1ص.6
 52املرجع نفسه ،ص.11-10
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53
العلمني.
املناسبة تتبع صور الوحدة املوضوعية  .وميكن للناظر أن ّ
يعني مواطن االفرتاق الكبري بني األقسام يف كال َ
مناسبات اآلايت والسور يف بعض تفاسري املفسرين تقوم على بيان مظاهر االرتباط بني السور واآلايت ،وهذه هي

الوحدة املوضوعية اجلامعة ألهداف القرآن واملستكملة ملقاصد التفسري.
ويبني عبد الرمحن حسني أ ّن علم املناسبة ال صلة له برتتيب السور إذا كان معنياا ابلسور منفصالا بعضها عن
ّ
بعض ،وتتّضح عالقته أكثر ابلرتتيب ابلوحدة املوضوعية إذا ضرب يف علم وحدة قضااي السور بسهم .فالعالقة بني
الوحدة املوضوعية يف السورة وعلم املناسبة تبدو من خالل البحث يف منطق توايل موضوعات السورة يف حال القضااي
احدا فإن علم املناسبة خيدم وحدهتا حينها بتقرير التناسب بني سياق اآلية
املتعددة فيها .فإن كان موضوع السورة و ا
وفاصلت ها اليت ختمت هبا ،وبني مطلع السورة وخامتتها ،وبني اسم السورة وموضوعها الرئيس ،وبني مطلع السورة
أخريا بني اآلايت نفسها يف صورة تالمحها واتساقها ،واعتالق بعضها ببعض.54
ومقصدها الرئيس ،و ا

كما يرى ابزمول أ ّن غرض اآلايت أو السورة يدل عليه أسباب النزول ،وهذا مما يعني يف معرفة مقصود اآلايت
أو السورة املطلوب إظهار املناسبات فيها ،وهذا أمر خارج عن املناسبة وله تثريه فيها ،فكذا الوحدة املوضوعية ترشد
املرجوة واهلدف الذي
إىل معرفة املناسبات ومعرفة ترتيب مواضيع السورة ،وأهداف اآلايت فيها ّ
يوجه إىل معرفة الغاية ّ
سيقت ل ه ،وهذا الوحدة املوضوعية يف السورة .لذلك ،العالقة بني الوحدة املوضوعية واملناسبات عالقة فيها تداخل،
فمعرفة املناسبات يساعد على معرفة املقصد الذي سيقت له ،وهو احملور األساس للسورة ،والعكس صحيح ،فإ ّن معرفة
اهلدف الذي سيقت له يساعد على معرفة املناسبات.55
قواي ال ميكن أن نفصل بينها كما ال ميكن أن
وإن للوحدة املوضوعية وعلم املناسبات مرتبطان ارتباطا متيناا ًّ

نفصل بني علم البيان والنحو .كل منهما يؤدي إىل فهم اآلخر .وإن كان علم املناسبات علم سبق يف ظهوره علم الوحدة
ّ
املوضوعية .وإدراك املناسبة الدقيقة بني أجزاء السورة املختلفة يتوقف على أن يعرف موضوعها ،وهي متثل عالقة الشكل

 53انظر :عبد الرمحن عبيد حسني" ،السور القرآنية بني الرتتيب التوقيفي والرتتيب النزويل وأثر ذلك يف الوحدة املوضوعية واملناسبة
القرآنية"( ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزاي2005 ،م) ،ص.163
 54انظر :حسني" ،السور القرآنية بني الرتتيب التوقيفي والرتتيب النزويل وأثر ذلك يف الوحدة املوضوعية واملناسبة القرآنية" ،ص-159
.162
 55انظر :ابزمول ،حترير التفسري املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورة ،ص.107
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ابملضمون .فالشكل هو املناسبة بني األجزاء ،واملضمون هو وحدة املوضوع السورة .لذا حي ّدد البقاعي العالقة ابلتعريف
الذي ذكر من قبل.

اثنيًا :عالقة الوحدة املوضوعية ابلتفسري املوضوعي

ابإلضافة إىل تعاريف الوحدة املوضوعية فإ ّن هلا عالقة قوية ابلتفسري املوضوعي .وقبل شرح ذلك حيسن أن

مهما وأخذ مساحة واسعة ج ّدا يف الكتب املعاصرة إما على مستوى
دورا ًّ
نذكر التعريف ابلتفسري املوضوعي .ألنه لعب ا
التنظري أو التطبيق.
واصطالحا
التفسري املوضوعي لغةً
ً

نعرف كل جزء
إن كلمة التفسري املوضوعي ّ
نعرفه فال بد أن ّ
تتكون من جزأين ركباا تركيبيًّا وصفيًّا .إذا أردًن أن ّ

مصطلحا مرّكباا.
نعرف املصطلح ابعتباره
ا
على حده مث ّ
فسر الذي هو مضعف فسر ابلتخفيف الذي مصدره الفسر .والفسر
التفسري لغةً :جاء لفظ التفسري لغةا من :مصدر ّ
ايب،
هو الكشف والبيان وإظهار املعىن املعقول ،والتفسري مبالغة من الفسر ،وهو اإلابنة وكشف املغطّى كما قال ابن األعر ّ

أيضا :نظر الطبيب إىل املاء
فس ُره َّ
وفسره :أابنه .والفسر ا
أو كشف املعىن املعقول كما يف البصائر ،ويقال :فَ َسَر الشيءَ يَ ُ
يستدل به على املرض وينظر فيه األطباء يستدلّون بلونه على علة العليل أو هي مولّدة.
كالتفسرة أو هي البول الذي
ّ
ايب إن التفسري والتأويل واملعىن واحد ،أو التفسري هو كشف املراد عن اللفظ املشكل.56
وكذلك قال ابن األعر ّ

املنزل على
اصطالحا :جاء لفظ التفسري
التفسري
ً
كشي" :علم يعرف به فهم كتاب هللا ّ
ا
اصطالحا على معانّ :
عرفه الزر ّ

57
عرفه الكومي بقوله " :علم من العلوم اليت تتصل ابلقرآن
نبيّه حممد  وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه"  .كما ّ
يبني مراد هللا تعاىل بذلك القرآن الذي نزل على سيدًن حممد  ،وذلك الذي يوصل إليه هذا
الكرمي من حيث إنه ّ
العلم هلذا القرآن إمنا هو بقدر ما تصل إليه القوة املدركة للبشر".58

56
حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :حسني نصار( ،الكويت :الرتاث العريب ،د .ط،
انظرّ :
1394ه1973/م) ،ج ،13ص.323
57
كشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.13
الزر ّ

 58أمحد السيد الكومي وحممد أمحد يوسف القاسم ،التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي( ،دار اهلدى للطباعة ،ط،1
1402ه1982/م) ،ص.6
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اصطالحا فقد شرح مما سبق يف مفهوم الوحدة املوضوعية.
أما مفهوم املوضوعي لغةا و
ا

علما ،59وآخرون يع ّدونه
التفسري املوضوعي
ً
اصطالحا :اختلف الباحثون يف تسمية هذا التفسري ،فبعضهم يسميه ا
منهجا ،ويعرتف أنه ليس إالّ وسيلة من وسائل التفسري
منهجا .بينما يرفض بعض الباحثني أن يكون التفسري املوضوعي ا
ا
60
منهجا وإمنا هو أسلوب من أساليب التفسري .
يتناول بواسطته كل املناهج التفسريية .ولذا فال يصح أن يع ّد ا
أما تعريف مصطلح التفسري املوضوعي فقد تعددت تعاريف الباحثني املعاصرين له منها:
" .1بيان ما يتعلق مبوضوع من موضوعات احلياة الفكرية أو االجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية
املتفرقة يف سور القرآن املتعلّقة ابملوضوع الواحد لفظا أو حكما وتفسريها حسب املقاصد
قرآنية بصدده أو مجع اآلايت ّ
القرآنية".61
" .2بيان اآلايت القرآنية ذات املوضوع الواحد وإن اختلفت عباراهتا وتعددت أماكنها مع الكشف عن أطراف ذلك
املوضوع حىت يستوعب املفسر مجيع نواحيه ويلم بكل أطراف وإن أعوزه ذلك جلأ إىل التعرض لبعض األحاديث املناسبة
للمقام لتزيدها إيضاحا وبياًنا".62
" .3مجع اآلايت القرآنية اليت تتح ّدث عن موضوع واحد مشرتكة يف اهلدف وترتيبها على حسب النزول كلما أمكن
ذلك ،مث تناوهلا ابلشرح والتفصيل وبيان حكمة الشارع يف شرعه وقوانينه مع اإلحاطة التامة بكل جوانب املوضوع كما
ورد يف القرآن الكرمي والكشف عما ميكن أن يكون قد أثري حوله من شبه الضالني وامللحدين من أعداء الدين".63
هذه جمموعة من تعريفات التفسري املوضوعي ،ومن هذه التعريفات ما اشتمل على الوحدة املوضوعية أبنواعها
سواء كانت الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي أم الوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي أم الوحدة املوضوعية للسورة
الواحدة.

إ ّن من يدقّق نظره ،ويُ ْع ِمل فكره يف هذا النوع من الدراسات القرآنية يرى أنه حماولة جادةَّ ومحيدة ملسايرة
أفكار الناس ،ومتابعة الهتمامهم ومالحقة لقضااي العصر ،اليت أصبح جيلنا يف حرية من أمره وتطلع لرأي الدين فيها
ولو قدمت األحباث القرآنية بطريقة تناسب يف أسلوهبا طرائق العصر ومفاهيمه لوجد الناس فيها السكن خلواطرهم

 59انظر :مصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي ،ص.16

 60انظر :الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،ج ،3ص.866
 61مصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي ،ص.16

 62الكومي ،التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ،ص.17-16
 63عباس ،حماضرات يف التفسري املوضوعي ،ص.19
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والراحة ألفكارهم اليت بلبلها التطور العلمي ،فضالا عن البُعد عن الدين .لذا تتجلى أمهية التفسري املوضوعي يف عصرًن
أقر لسان حال
أكثر مما جتلّت يف غريه .ذلك أننا نعيش اليوم عصر القضااي املتالحقة وإفراد النشاط البشري ،وقد ّ

قادرا على مواجهة املشكالت اليت صنعها
احلضارة املادية إبفالسها يف مواجهة حتدايت احلياة .وإنسان العصر مل يعد ا
فال هو يقدر على التخلص منها ،وال هي ابليت تريد تركه .فالعصر الذي نعيشه حيتاج إىل ذلك النوع من التفسري إذ
كان يف سلوكه إدراك املقصود من أقرب الطرق والوصول إىل احلقيقة أبسهل الوسائل،
ا
خصوصا أنه يف عصرًن يثار كثريٌ
من الغبار يف جو األداين واملذاهب فتنتشر االختالفات والنزعات والعصبيات وختلق يف مساء اإلنسانية سحب الضالل
والشبه وليس يقوى على ذلك إال سالح قوي واضح سهل متصل بكتاب هللا تعاىل ميكن العلماء من الدفاع عن
ملتفرقة املوضوعات حميطا أبطرافها .واإلنسان اليوم حباجة إىل حل كبري على قدر مأساته ،وملا
دعائمه ،إذ كان ا
جامعا ّ
كان اخلالق أدري بصنعته فإنه ال مفر من رد الصنعة إليه ،بعد أن تعددت مشكالت احلياة إىل حد يلزم بضرورة التدخل
لوضع احللول الشرعية هلا ،ولن يتم ذلك بغري تنسم اهلداايت الرابنية واستنطاق مدلوالت اآلايت ،وإماطة اللثام عن
هذاّ إال مبا يوفره التفسري املوضوعي
وج وه جديدة لإلعجاز .فالنصوص حمدودة ومشكالت البشرية ال هناية هلا .وليس ِ
من قدرة على مجع أطراف موضوع الدراسة ،واستنطاق إحياءات الوحي ومجع مثرات طرق التفسري مجلةا ،وتوظيفها
لتحقيق تلك الغاية الشريفة.64
ميكن القول أبن التفسري املوضوعي هو تفسري العصر الذي نعيشه كما هو تفسري املستقبل ،ألن من العوامل
األساسية حلل مشاكل املسلمني املعاصرة يف مكان ما وجدوا وتقدمي احللول هلا من خالل اهلداايت القرآنية املتج ّددة
على مرور الزمن إضافةا إىل فوائد كثرية حيققها لكل املسلمني من حيث عالقتهم ابلقرآن الكرمي وتعرفهم على مبادئه

وخصائصه ،ومن حيث تشكيل تصوراهتم وتكوين ثقافاهتم ،ومن حيث عملهم على إصالح أخطائهم وتكوين جمتمعاهتم،
كما يفيد يف عرض القرآن الكرمي على اآلخرين والوقوف أمام األعداء واملخالفني.
إن الوحدة املوضوعية هلا عالقة قوية ابلتفسري املوضوعي .وهناك بعض الفروق بينهما كما يلي:
موضوعي
خيتص التفسري املوضوعي يف بعض األحيان ببعض أنواع الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ،فكل تفسري
.1
ّ
ّ
الب ّد أن يشمل على وحدة موضوعيةّ .أما الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي فهي األساس والدعامة للتفسري املوضوعي
اجليّد ألن تفسري آايت القرآن للموضوع سيكون حسب الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي.
 64انظر :أمحد عبد الكرمي الشوكة" ،أمهية التفسري املوضوعي ومنهجيّته يف معاجلة القضااي املستجدة" ،جملة كلية اإلمام األعظم "رْحه
هللا" اجلامعة ،كلية اآلداب ،اجلامعة العراقية ،العدد 1435 ،18ه2014/م ،ص .136-135وانظر :الكومي ،التفسري املوضوعي
للقرآن الكرمي ،ص.19
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 .2يستطيع ابحث التفسري املوضوعي حتديد الوحدة املوضوعية وتعيينها بدقّة يكون ذا جودة وعرض متميّز .أما الوحدة
املوضوعية فكلما اتّضحت لدي الباحث انعكس هذا الوضوح على جودة التفسري املوضوعي الذي يطرحه للناس وسهل
عليه توضيح فكرة املوضوع للناس واستخراج الفوائد والدالالت.
يفسرها
 .3يرتكز التفسري املوضوعي على مجع اآلايت املتفرقة يف سور القرآن ذات موضوع واحد لفظا أو ا
حكما مث ّ
عامة مع مرور الزمن ،ودقة األحباث واتساع الفكر ،وعمق
حسب مقاصد القرآن .أما الوحدة املوضوعية تزداد بصورة ّ
إحكاما وتناسباا وتكامالا .فهي من األحباث االجتهادية اليت ال يستطيع أح ٌد مهما بلغ من علم ابلكتاب
املعرفة القرآنية
ا

العظيم أن جيزم أبن الوحدة املوضوعية يف اجتهاده هي املقصود احلقيقي وال شيء غريها.
 .4يستطيع الباحث يف التفسري املوضوعي أن حي ّدد الوحدة املوضوعية ويعيّنها بدقّة يكون ذا جودة وعرض متميّز.
الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي فكلّما اتضحت لدي الباحث انعكس هذا الوضوح على جودة التفسري املوضوعي
الذي يطرحه للناس وسهل عليه توضيح فكرة املوضوع للناس واستنباط الفوائد والدالالت.
ِ
ِ
تعرضه للمتشاهبات
 .5التفسري املوضوعي الذي حددت فيه الوحدة املوضوعية ّ
مؤهل لتوضيح احل َكم والع َرب الفريدة عند ّ
واملتكررات من اآلايت والقصص يف القرآن الكرمي .وكذلك الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي فهي تعني الباحث على
توجيه املتكرر من اآلايت أو القصص وحتيد اهلداايت منها بتوازن.

 .6مي ّكن الباحث يف التفسري املوضوعي من التص ّدي للهجمات الباطلة والطعون الزائفة ،بينما تساعد الوحدة املوضوعية
مبسطة عن املوضوع.
يف حتديد صورة ّ
مناسب ج ّدا لعصرًن احلايل ،إذ متيل
أساسا للتفسري املوضوعي الذي يريده الباحث
 .7تعيني الوحدة املوضوعية عنو ااًن ا
ٌ

األحباث فيه إىل الدقّة والتخصصية أكثر بكثري مما كان عليه سلفنا الصاحل .وذلك نتيجة توفّر املعلومات الوفرية ،وسهوله
أبقل وقت
احلصول عليها ،وكذلك منط احلياة السريع الذي نعيشه اليوم ،حيث أصبح اإلنسان يريد الوصول إىل املعلومة ّ
وأدىن جهد.
 .8يسبق التفسري املوضوعي الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي يف مواضع ،مثل :األنواع الثالثة األوىل من الوحدة وقد
تبعا هلا يف املواضع األخرى.65
يكون ا
وكذلك يوجد بعض الباحثني من جعل التفسري املوضوعي للقرآن مشتمالا حتت موضوع" :الوحدة املوضوعية
يف القرآن الكرمي" أل ّن هدف التفسري املوضوعي إثبات الوحدة املوضوعية ،والوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي هي
 65انظر :ابوزير ،الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة تصيلية مقارنة ،ص.73-72
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أساس للتفسري املوضوعي .بل يعتقد جهاد النصريات على التفسري املوضوعي للسورة القرآنية هو الوحدة املوضوعية يف
ٌ
66
أيضا يرى د .رشواين أن وجود اتفاق يف معظم اخلطوات املنهجية الالزمة للتفسري املوضوعي مع بعض
السورة  .و ا
الزايدات أو التفاصيل ابلوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن ابلنظر إىل خطة املنهج املوضوعي يف التفسري.67
إذا نظرًن إىل التعريف ابلتفسري املوضوعي حيث كان مجع اآلايت القرآنية ذات موضوع واحد له وحدة موضوعية
متكاملة متناسقة ،وخمتلفة ألوان التفسري املوضوعي حيث كانت هذه األلوان تساوي ابلوحدة املوضوعية ببعض أنواعها
وجدًن أ ّن لديهما عالقة قوية ال ميكن التفريق بينهما .الوحدة املوضوعية مبعىن تطلب اآلايت املتعلقة مبوضوع واحد يف
القرآن الكرمي هي التفسري املوضوعي .هكذا العالقة بني الوحدة املوضوعية والتفسري املوضوعي.
اثلثًا :عالقة الوحدة املوضوعية ابلسياق القرآين
أساسي ويرتبط مبجموعة من علوم القرآن األخرى وكذلك ابلسياق القرآين .إذا
يع ّد هذا البحث ٌّ
مهم جدًّا و ٌّ

أراد أن يبحث الباحث احملور الوحيد الذي جيمع شتات املواضيع يف القرآن الكرمي أو يف السورة الواحدة من السور
املرجوة
يهتم مبا سيقت له حىت جيد الغاية القصوى ّ
القرآنية واليت هلا وحدة يف اهلدف أو الغرض لتلك السورة فعليه أن ّ
إلبراز وحدة املعىن ووحدة املوضوع.
مهم يف فهم اآلايت القرآنية كما كانت معرفة
إن السياق يرتبط ابلقرآن الكرمي نفسه ،معرفة السياق القرآين أمر ّ

أساسا يف فهم كل كالم فضالا عن النصوص الشريعة اليت هي مرجع الشريعة
مهم جدًّا .ويعترب السياق ا
العلوم األخرى ّ
اإلسالمية ،والقرآن الكرمي على وجه اخلصوص .وفهم السياق يعين إعطاء معىن صحيح للنص القرآين.

نعرف السياق يف حتديد داللة
قبل البحث يف العالقة بني الوحدة املوضوعية والسياق القرآين يهتم بنا أن ّ
حيول هذا املعىن من
ومعرفة املتكلم حيث خيتلف معىن لفظ السياق ذاته من موضع آلخر ومن مجلة ألخرى ،والذي ّ

نص آخر أو مجلة ألخرى هو السياق.

يسوق َس ْوقاَ وسياقاا ،نظري قام يقوم .وأصل السياق
ساق ُ
السياق لغةً :جاء لفظ السياق لغةا :لفظ السياق مأخوذ منَ :
ِ
السواق ،قلبت الواو منه أل افا لسكوهنا وكسر ما قبلها ،وهو السني ،وأييت مصدر امليمي منه على صيغة مساق ،ومنه
ّ
 66انظر :النصريات" ،التفسري املوضوعي وإشكاالت البحث يف املفاهيم واملصطلحات القرآنية" ،ص.157
 67انظر :سامر عبد الرمحن رشواين ،منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي( ،سورية :دار امللتقى ،د .ط1430 ،ه209/م) ،ج،1
ص.126
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قوله تعاىل﴿ :إِ ََل ربِ َ ِ ٍ
سا ُق﴾ [القيامة .[30 :قال ابن فارس" :السني والواو والقاف أصل واحد ،وهو
َّ
ك يَ ْوَمئذ ال َْم َ
َس ْقتُهُ.
َح ْد ُو الشَّيء .يقال ساقه يسوقه َسوقا .و َّ
اب .ويقال ُ
السيِّقة :ما استيق من الدو ّ
سقت إىل امرأيت َ
ص َداقها ،وأ َ
كل شيء ،واجلمع أسواق .والساق لإلنسان وغريه ،واجلمع ُسوق ،إّمنا
و ُّ
السوق مشت ّقةٌ من هذا ،ملا يُساق إليها من ِّ
مسّيت بذلك َّ
الس َوق".68
الساق .واملصدر َّ
عظيم ّ
َسوق ،إذا كان َ
ورجل أ َ
ألن املاشي يْنساق عليها .ويقال امرأة َس ْوقاءٌ ،
قال الزخمشري يف كتاب أساس البالغة" :وهو يسوق احلديث أحسن سياق ،وإليك يساق احلديث ،وهذا
الكالم مساقة إىل كذا وجئتك ابحلديث على سوقه :على سرده".69
اصطالحا :اختلف العلماء يف حتديد مصطلح السياق .يعد مصطلح السياق من املصطلحات اليت مل تتم حتديد
السياق
ً

مانعا من األغيار ،كل ما يف األمر
جامعا لألفراد ا
ماهيتها يف فنون اللغة العربية قدمياا ،فال تكاد جتد تعري افا صرحياا مباهيته ا
70
عرفه ابن الدقيق
أن علماء العربية يستدلون به ويشريون إىل داللته من غري أن حيددوا معناه النظري ا
حتديدا صرحياا  .قد ّ

(ت702ه) بقوله" :أما السياق والقرائن :فإهنا الدالة على مراد املتكلم من كالمه".71
عرف داللة السياق بقوله :فهم النص مبراعاة ما
عرفه القاسم بقوله" :تتابع الكالم وتساوقه وتقاوده .مث ّ
كما ّ
وعرفها يف التفسري بقوله :أبهنا بيان اللفظ أو اجلملة يف اآلية ،مبا ال خيرجها عن السابق والالحق ،إال
قبله وما بعدهّ .

72
عرفه دويكات بقوله" :ما خيتص ابلنظر يف تتبّع واتّصال الكلمات
بدليل صحيح جيب التسليم له"  .ومن جهة أخرىّ ،
واآلايت والرتاكيب القرآنية مع مراعاة اجلو العام هلا للوصول إىل املعىن املقصود".73

 68ابن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،3ص.117
 69أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري ،أساس البالغة ،حتقيق :حممد ابسل عيون السود( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1419 ،1ه1998/م) ،ج ،1ص.484
 70انظر :جنم الدين قادر كرمي الزنكي ،نظرية السياق :دراسة أصولية( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2006 ،1م) ،ص.35

 71تقي الدين ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام( ،القاهرة :عامل الكتب ،ط1987 ،2م) ،ج ،2ص.21
 72عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم" ،داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير"( ،حبث
متطلب لنيل درجة املاجستري يف كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1421 ،ه) ،ص.6
 73سعيد إبراهيم سعيد دويكات" ،مقاصد القرآن الكرمي بني اإلمامني البقاعي وابن عاشور"( ،حبث متطلب لنيل درجة الدكتوراه يف
قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي2013 ،م) ،ص.168
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يقصد ابلسياﻕ ﺍلقرﺁين :هو ﺍملعىن ﺍلﺫﻱ يسلك مجيع النص القرآن مبا ال يتناقض مع ما ثبت تعلقه به من قرائن وأحوال
معتربة.74
ابإلضافة إىل التعريفات السابقة أن السياق القرآين هو تتابع الكلمات واجلمل واآلايت والرتاكيب القرآنية
املتناسقة مع مراعاة اجلو العام وما قبله وما بعده للوصول إىل املعىن املقصود.
وفصل فيه نظرًّاي ،من ذلك
وكان عز الدين بن عبد السالم رمحه هللا من أقدم من توسع يف احلديث عن السياق ّ

قوله" :السياق مرشد إىل تبيني اجملمالت ،وترجيح احملتمالت ،وتقرير الواضحات ،وكل ذلك بعرف االستعمال" .75وكل
ذما ،كلها جتري بعرف االستعمال.
مدحا ،وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ا
صفة وقعت يف سياق املدح كانت ا

ت ال َْع ِز ُيز الْ َك ِرميُ﴾ [الدخان ]49 :أي الذليل املهان؛ لوقوع ذلك يف سياق الذم،
على سبيل املثال﴿ :ذُ ْق إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ك ل ََعلَى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم﴾ [القلم]4 :؛ لوقوعه يف سياق املدح.76
وكذلكَ ﴿ :وإِنَّ َ
كما يرى السيوطي رمحه هللا أهنما صلة وثيقة بقوله " :والذي ينبغي يف كل آية أن يبحث أول كل شيء عن
جم وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا
كوهنا مكملة ملا قبلها أو مستقلة مث املستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم ّ

77
أساسا يف فهم اآلايت
اهتم ابلسياق حيث كان ا
مبا قبلها وما سيقت له"  .مما قاله اإلمام السيوطي ،يظهر لنا أنه ّ
ووجود العالقة الوثيقة بني الوحدة املوضوعية والسياق القرآين دون االفرتاق بينهما.

يفسر القرآن حبسب املعاين اليت كانت مستعملة
كما قال الشيخ رشيد رضا رمحه هللا إ ّن " :على املدقّق أن ّ

يف عصر نزوله .واألحسن أن يفه م اللفظ من القرآن نفسه أبن جيمع ما تكرر يف مواضع منه وينظر فيه ،فرمبا استعمل

 74انظر :حممد أبو زيد" ،الرتجيح بني داللة السياق وسبب النزول" ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،28العدد  3و2012( ،4م)،
ص.15
 75ابن عبد هللا القاسم" ،داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير" ،ص.109
 76انظر :املرجع نفسه ،ص.110-109
 77السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،3ص.370
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مبعان خمتلفة ،وحيقق كيف يتفق معناه مع مجلة معىن اآلية .فيعرف املعىن املطلوب من بني معانيه" .78يظهر لنا أن
الشيخ رشيد رضا يبني لنا أن املرتبة العليا لفهم القرآن هي الفهم العام للسياق القرآين.
والسياق يعني على حتديد موضوع السورة ،إذ دراسة السياق كفيلة أبن تكشف عن موضوع السورة وما يرتبط
اجتهاداي.
تفسريا موضوعيًّا للسورة
به .وبعد معرفة سياق السورة والوقوف على دقائقها التفصيلية يدور املفسر إعطاء
ًّ
ا

موضوعا اثبتاا تدور حوله مواضيع
وقد يتباعد أوجه النُظّار يف حتديد موضوع السورة ،لكن هذا ال يعين أالّ نلتمس هلا
ا
السورة ،فهذا اللون مرتبط بدراسة السياق .لذلك وجود العالقة املتينة بني الوحدة املوضوعية والسياق القرآين.

اخلامتة
ميكن تلخيص ذلك يف عدة نقاط على النحو التايل:
 .1إن الوحدة املوضوعية هي احملور الوحيد الذي جيمع عدة مواضيع يف القرآن الكرمي ككل أو يف سور القرآن الكرمي
أو يف السورة الواحدة واليت هلا وحدة يف اهلدف أو الغرض.
جدا ألنه يتعلق ابلقرآن الكرمي مباشرة وحيمل املسلم على اإلميان إبعجاز القرآن
 .2البحث عن الوحدة املوضوعية مهمة ا
فهما عمي اقا والتدبر فيه لتسهيل حفظ النص
حىت ّ
يسهل املفسر فهم آايته واستخراج معانيه ،ويعني القاري على فهمه ا
القرآين من حيث املعىن .وهذا ،يعني على معرفة هداايت القرآن فضالا عن حلول املشكالت يف احلياة اإلنسانية والقضااي
ويرد على االعرتاضات والشبهات اليت ينشرها أعداء اإلسالم .كلها لتحقيق أن
يوجهها املسلم يف هذا العصرّ ،
اليت ّ

القرآن هو احلق.
 .3الوحدة املوضوعية ينقسم إىل ثالثة :الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ككل ،والوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن
العظيم ،والوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية.
 .4الوحدة املوضوعية ذات العالقة بعلم املناسبات والتفسري املوضوعي والسياق القرآين .وهذه العالقة قوية جدًّا حيث

كانت الوحدة املوضوعية ترشد إىل معرفة املناسبات فمعرفة املناسبات يساعد على معرفة املقصد الذي سيقت له .وبعد
اجتهاداي .وهدف التفسري املوضوعي نفسه إثبات
تفسريا موضوعيًّا للسورة
معرفة سياق السورة يدور املفسر إعطاء
ًّ
ا

 78حممد رشيد رضا ،تفسري املنار( ،القاهرة :مثىن املنار ،ط1366 ،2ه1947/م) ،ج ،1ص.22-21
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أساس للتفسري املوضوعي .أما السياق فهو يعني على
الوحدة املوضوعية ،والوحدة املوضوعية ملوضوع القرآن الكرمي هي ٌ
حتديد موضوع السورة.

املراجع واملصادر
ابن إدريس الطالقاين ،أبو القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد1414( .ه1994/م) .احمليط يف اللغة
(ط .)1حممد حسن آل ايسني (حتقيق) .بريوت :دار النشر.
ابن دقيق العيد ،تقي الدين1987( .م) .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (ط .)2القاهرة :عامل الكتب.
ابن زكراي ،أبو احلسني أمحد بن فارس1399( .ه1979/م) .معجم مقاييس اللغة (د .ط) .عبد السالم حممد هارون

(حتقيق) .دمشق :دار الفكر.

ابن سامل ابزمول ،حممد بن عمر( .د .ت) .حترير التفسري املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورة (د .ط) .مكة:

جامعة أم القرى.
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ابن علي املقري الفيومي ،أمحد بن حممد( .د .ت) .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي (د .ط) .بريوت:
املكتبة العلمية.
ابن منظور األفريقي املصري ،حممد بن مكرم( .د .ت) .لسان العرب (ط .)1بريوت :دار صادر.
األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب1412( .ه) .املفردات يف غريب القرآن (ط .)1صفوان عدًنن
الداودي (حتقيق) .بريوت :دار القلم.
_____ ،الراغب1430( .ه2009/م) .معجم مفردات ألفاظ القرآن (ط .)4صفوان عدًنن داوودي (حتقيق).
دمشق وبريوت :دار القلم والدار السامية.
األطرش ،حممود أمحد سعيد2008( .م) .الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي والسورة القرآنية :التفسري املوضوعي
ومنهج البحث فيه (ط .)1إسكندرية :دار اإلميان.
األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين1415( .ه) .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
(ط .)1علي عبد الباري عطية (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية.
أنيس ،إبراهيم وآخرون1392( .ه1972/م) .املعجم الوسيط (ط .)2القاهرة :اللجنة خبريان.
ابجودة ،حسن حممد1403( .ه1983 /م) .الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف (ط .)2جدة :هتامة.
البقاعي ،برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر1415( .ه1995/م) .نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور
(ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
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اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي1405( .ه) .التعريفات (ط .)1إبراهيم األبياري (حتقيق) .بريوت :دار الكتاب
العريب.
حجازي ،حممود حممد1390( .ه1970/م) .الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي (د .ط) .القاهرة ،مطبعة املدين.
حوى ،سعيد1424( .ه) .األساس يف التفسري (ط .)6القاهرة :دار السالم.
اخلالدي ،صالح عبد الفتاح1318( .ه1997/م) .التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق :دراسة نظرية وتطبيقية
مرفقة بنماذج ولطائف التفسري املوضوعي (ط .)1األردن :دار النفائس.
دراز ،حممد بن عبد هللا1426( .ه2005/م) .النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي (د .ط) .عبد العظيم
إبراهيم املطعين (حتقيق) .الكويت :دار القلم.

الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي1420( .ه) .مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري
(ط .)3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر1415( .ه1995 /م) .خمتار الصحاح .الطبعة اجلديدة .حممود خاطر

(حتقيق) .بريوت :مكتبة لبنان ًنشرون.

رشواين ،سامر عبد الرمحن1430( .ه) .منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي (د .ط) .سورية :دار امللتقى.
رشيد رضا ،حممد1366( .ه1947/م) .تفسري املنار (ط .)2القاهرة :مثىن املنار.
الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان1403( .ه1983/م) .منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري (ط.)2

الرايض :مؤسسة الرسالة.
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___ ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان1407( .ه1986 /م) .اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر (ط.)1
اململكة العربية السعودية :رائسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد.
الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين1394( .ه1973/م) .اتج العروس من جواهر القاموس (د .ط) .حسني نصار
(حتقيق) .الكويت :الرتاث العريب.
الزرقاين ،حممد عبد العظيم1426( .ه2005/م) .مناهل العرفان يف علوم القرآن (ط .)3بريوت :دار املعرفة.
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا1427( .ه2006 /م) .الربهان يف علوم القرآن (د .ط) .أبو الفضل الدمياطي
(حتقيق) .القاهرة :دار احلديث.

الزخمشري ،أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد1419( .ه1998/م) .أساس البالغة (ط .)1حممد ابسل
عيون السود (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية.
الزنكي ،جنم الدين قادر كرمي2006( .م) .نظرية السياق :دراسة أصولية (ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر1394( .ه1974/م) .اإلتقان يف علوم القرآن (د .ط) .حممد أبو
الفضل إبراهيم (حتقيق) .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
عباس ،عباس عوض هللا1427( .ه2007 /م) .حماضرات يف التفسري املوضوعي (ط .)1دمشق :دار الفكر.
عبد املطلب ،رفعت فوزي1406( .ه1986/م) .الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية (ط .)1القاهرة :دار السالم.
الغزايل ،أبو حامد1408( .ه1988/م) .جواهر القرآن ودوره (ط .)1بريوت ،دار الكتب العلمية.
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الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد2008( .م) .كتاب العني (د .ط) .مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي
(حتقيق) .بريوت :دار ومكتبة اهلالل.

الفريوزآابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب1426( .ه2005/م) .القاموس احمليط (ط .)8حممد نعيم العرقسوسي

(حتقيق) .بريوت :مؤسسة الرسالة.

قطب ،سيد1412( .ه) .يف ظالل القرآن (ط .)17بريوت :دار الشروق.
الكفومي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين1419( .ه1997/م) .كتاب الكليات (د .ط) .عدًنن درويش حممد
املصري (حتقيق) .بريوت :مؤسسة الرسالة.

مسلم ،مصطفى1421( .ه2000/م) .مباحث يف التفسري املوضوعي (ط .)3دمشق :دار القلم.
يوسف القاسم ،أمحد السيد الكومي وحممد أمحد1402( .ه1982/م) .التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي (ط.)1
د .م :دار اهلدى للطباعة.

املقاالت واجملالت
أبو زيد ،حممد2012( .م) .الرتجيح بني داللة السياق وسبب النزول .جملة جامعة دمشق .اجمللد  ،28العدد (3
و.)4
احلريري ،حكمت( .د .ت) .الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي .جملة السنة ،العدد الثالثون بعد املئة.
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سعد هللا العبيدي ،زهراء خالد2012( .م) .بني علم املناسبة والتفسري املوضوعي للقرآن الكرمي .اجمللة العاملية لبحوث
القرآن .اجمللد  ،2العدد ( ،)1اجلامعة مالاي مباليزاي.
الشوكة ،أمحد عبد الكرمي1435( .ه2014/م) .أمهية التفسري املوضوعي ومنهجيّته يف معاجلة القضااي املستجدة.
جملة كلية اإلمام األعظم "رْحه هللا" اجلامعة .العدد ( ،)18اجلامعة العراقية.
الرسائل اجلامعية
ابن حسني ابوزير ،خلوت بنت خالد1436( .ه2015 /م) .الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني :دراسة
أتصيلية مقارنة .رسالة املاجستري غري منشورة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم الكتاب والسنة ،جامعة أم القرى
ابململكة العربية السعودية.

ابن عبد هللا القاسم ،عبد احلكيم1421( .ه) .داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية من
خالل تفسري ابن جرير  .رسالة املاجستري غري منشورة ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
جاسم ،عالء خضري2013( .م) .الوحدة املوضوعية وأثرها يف استنباط األحكام الشريعة :دراسة حتليلية .رسالة
املاجستري غري منشورة ،قسم الدراسات اإلسالمية ،أكادمية الدراسات اإلسالمية ،جامعة مالاي.

دويكات ،سعيد إبراهيم سعيد .مقاصد القرآن الكرمي بني اإلمامني البقاعي وابن عاشور2013( .م) .رسالة دكتوراه
غري منشورة ،قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

عبيد حسني ،عبد الرمحن2005( .م) .السور القرآنية بني الرتتيب التوقيفي والرتتيب النزويل وأثر ذلك يف الوحدة
املوضوعية واملناسبة القرآنية .رسالة الدكتوراه غري منشورة ،قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم

اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

85

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

Bibliography
ʿAbbās, ʿAbbās ʿAuḍ Allah. Muḥāḍarāt Fī al-Tafsīr al-Mauḍūʿiy. Ṭ1. Dimashq: Dār
1427 H/ 2007 M.

al-Fikr.

Abd al-Muṭṭalib, Rafʿat Fawzī. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Li al-Sūrah al-Qur’āniyah.
Qāhirah: Dār al-Salām. 1406 H/ 1986 M.

Ṭ1. Al-

Al-Fairuzzābādīy, Majid al-Dīn bin Ya’qūb. Al-Qāmus al-Muḥīṭ. Ṭ8. Muhammad Naʿim alʿArqasūsī. Taḥqīq. Beirūt: Mu’assasah al-Risālah. 1426 H/ 2005 M.
Al-Farāhīdī, Abd al-Raḥmān al-Khalīl bin Ahmad. Kitāb al-ʿAin. N.Ed. Mahdī al- Makhzūmī Wa
Ibrāhīm al-Sāmirā’iy. Taḥqīq. Beirūt: Dār Wa Maktabah al- Ḥilāl. 2008 M.
Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Jawāhir al-Qur’ān Wa Dauruhu. Ṭ1. Beirūt, Dār al-Kutūb
ʿIlmiyah. 1408 H/ 1988 M.

al-

Al-‘Aṭrāsh, Ahmad Saʿīd. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Fī al-Qur’ān al-Karīm Wā alSūrah
al-Qur’āniyah: Al-Tafsīr al-Mauḍūʿī Wa Manhaj al-Bahth Fīhī. Ṭ1.
Iskandariyah: Dar alĪmān. 2008 M.
Al-‘Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Hussīn bin Muhammad al-Rāghib. Al-Mufradāt Fī
al-Qur’ān. Ṭ1. Ṣafwān ʿAdnān al-Dāwadī. Taḥqīq. Beirūt: Dār al- Qalam. 1412 H.

Gharīb

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Mahmūd bin Abd Allah al-Ḥusainī. Rūh al-Maʿānī Fi Tafsīr
alQur’ān al-ʿAẓīm Wa al-Sabʿu al-Mathānī. ʿAlī Abd al-Bārī ʿAṭiyah
Taḥqīq. Beirūt: Dār alKutub al-ʿAlamiyah. 1415 H.
Al-Biqāʿī, Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrāhim bin Umar. Naẓm al-Darar Fī Tanāsub
Wa al-Sūr. Ṭ1. Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah. 1415 H/ 1995 M.

al-Āyāt

Al-Jurjānī, ʿAlī bin Muhammad bin ʿAlī. Al-Taʿrīfāt. Ṭ1. Ibrāhīm Al-Abyārī. Taḥqīq.
Dar al-Kutub al-ʿArabī. 1405 H.

Beirūt:

Al-Kafūmī, Abū al-Biqā’ Ayūb bin Mūsā al-Ḥusainī. Kitāb al-Kulliyāt. N.Ed. ʿAdnān
Darwish Muḥammad al-Miṣrī. Taḥqīq. Beirūt: Mu’assasah al-Risālah.
1419 H/ 1997 M.
Al-Khālidi, Ṣolaḥ ʿAbd Al-Fattāḥ. Al-Tafsīr al-Mauḍūʿiy Baina al-Naẓariyah Wa alTaṭbīq.
Ṭ1. Dirāsah Nazariyah Wa Taṭbīqiyah Mirfaqah Binamāzaj Wa
Laṭā’if al-Tafsīr al-Muḍūʿiy.
Al-Urdūn : Dār al-Nafā’is. 1318 H/ 1997 M.

86

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

Al-Rāzi, Abū Abd Allah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husin al-Taymīy.
Mafatīḥ al-Ghaib Au al-Tafsīr al-Kabīr. Ṭ3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth alʿArabī.
1420 H.
Al-Rāzi, Muhammad bin Abī Bakr bin Abd al-Qādir. Mukhtār al-Ṣiḥaḥ. al-Ṭabʿah alJadīdah. Mahmud Khāṭir. Taḥqīq. Beirūt: Maktabah Lubnān Nāshirūn. 1415
H/
1995 M.
Al-Rūmī, Fahd Abd Al-Raḥmān bin Sulaimān. Manhaj al-Madrasah al-ʿAqliyah alHadīthah Fī al-Tafsīr. Ṭ2. Al-Riyāḍ: Mu’assasah al-Risālah. 1403 H/ 1983M.
Al-Sayuṭī, Jalāl al-Dīn Abd Al-Rahmān Abī Bakr. Al-‘Itqān Fī ʿUlūm al-Qur’ān. N.Ed.
Muhammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Taḥqīq. Al-Qāhirah: Al-Hai’ah alMiṣriyah al-ʿĀmmah
Li al-Kitāb. 1394 H/ 1974 M.
Al-Zabīdī, Muhammad Murtaḍā Al-Husaynī. Tāj al-ʿArūs Min Jawāhir al-Qāmus.
Naṣār. N.Ed. Taḥqīq. Al-Kuwait: al-Turāth al-ʿArabīy.
1394 H/ 1973 M.

Husīn

Al-Zamakhsyarī, Abū al-Qasim Jār Allah Maḥmūd bin Umar bin Ahmad. Asās al-Balāghah. Ṭ1.
Muhammad Bāsil ʿUyūn al-Saud. Taḥqīq. Beirūt: Dār al-Kitāb
al-ʿIlmiyah. 1419 H/ 1997 M.
Al-Zankī, Najm al-Dīn Qādir Karīm. Nazariyah al-Siyāq: Dirāsah Uṣuliyah. Beirūt:
Kutub al-ʿIlmiyah. 2006 M.

Dār al-

Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muhammad bin Abd Allah. Al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qur’ān.
Abū al-Faḍl al-Damyati. Taḥqīq. Al-Qāhirah: Dār al-Hadīth.
1427 H/ 2006 M.

N.Ed.

Al-Zarqānī, Muhammad Abd al-ʿAẓīm. Manāhil al-ʿIrfān Fī ʿUlūm al-Qur’an. Ṭ3.
Dār al-Maʿrifah. 1426 H/ 2005 M.

Beirūt:

Anīs, Ibrāhīm Wa Ākharūn. Al-Mu’jām al-Waṣīṭ. Ṭ2. Al-Qāhirah: Al-Lujnah
1392 H/ 1972 M.

Khabīrān.

Bājūdah, Hassan Muhammad. Al-Wiḥdah Fī Sūrah Yūsuf. Ṭ2. Jeddah. Tihāmah.
1403 H/ 1983 M.
Dirāz, Muhammad Bin Abd Allah. An-Naba’ al-ʿAẓīm Naẓarāt Jadīdah Fī al-Qur’ān
alKarīm. N.Ed. Abd al-ʿAẓīm Ibrāhīm al-Mutaʿnī. Taḥqīq. Al-Kuwait: Dār al-Qalam. 1426 H/
2005 M
Ḥawa, Saʿīd. Al-Asās Fi al-Tafsīr. Ṭ6. Al-Qāhirah: Dar al-Salām. 1424 H

87

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

Hijāzī, Mahmud Muhammad. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Fi al-Qur’ān al-Karīm. N.Ed.
Qāhirah, Maṭbaʿah al-Madanī. 1390 H/ 1970 M.

Al-

Ibn ʿAlī al-Muqrī al-Fayūmī, Ahmad bin Muhammad. Al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Gharīb
Sharh al-Kabīr Lil al-Rāfiʿī. N.Ed. Beirūt: al-Maktabah al-ʿAlamiyyah. N.D.

al-

Ibn Daqīq al-ʿAid, Taqī al-Dīn. Iḥkām al-AḥkāmʿImdat al-Ahkām. Ṭ2. Al-Qāhirah:
al-Kitāb. 1987 M.

ʿĀlim

Ibn Idris al-Ṭāliqānī, Abū al-Qāsim Ismāʿīl Ibn Abād bin al-ʿAbās bin Ahmad. Al- Muḥīṭ fī alLūghah. Ṭ1. Muhammad Hassan Āl-Yāsīn. Taḥqīq. Beirut: Dar al- Nashr. 1414H/ 1994 M.
Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī, Muhammad bin Mukrim. Lisān al-Arab. Ṭ1. Beirūt:
Ṣādr. N.D.
Ibn Sālim Bazmūl, Muhammad bin ʿAmr. Taḥrīr al-Tafsīr al-Mauḍūʿī Wa alMaḍūʿiyyah Lil al-Sūrah. N.Ed. Makkah: Jāmiʿah Um al-Qurā.
N.D.

Dār

Wiḥdah

al-

Ibn Zakariya, Abu al-Husīn Ahmad bin Fāris. Mu’jām Maqāyis al-Lūghah. N.Ed. Abd
Salām Muhammad Harun. Taḥqīq. Dimasyq: Dar al-Fikr.1979 M/1399 H.

al-

Muslim, Muṣṭafā. Mabāhith Fī al-Tafsīr al-Mauḍuʿī. Ṭ3. Dimashq: Dār al-Qalam.
H/ 2000 M.

1421

N.A. al-Rāghib. Muʿjam Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān. Ṣafwān ʿAdnān Dāwūdī. Taḥqīq.
Dimashq Wa Beirut: Dār al-Qalam Wa al-Dār al-Sāmiyah. 1430H/ 2009 M.
N.A, Fahd Abd Al-Rahmān bin Sulaimān. Ittijāhāt al-Tafsīr Fī al-Qarn al-Rābi’ ʿAshar.
AlMamlakah al-ʿArabiyah al-Saʿūdiyah. Ṭ1. Ri’āsah Idārāt alBuhūth al-ʿIlmiyah Wa al‘Iftā’ Wa al-Irsyād. 1408 H/ 1986 M.
Qutb, Sayid. Fi Ẓilāl al-Qur’ān. Ṭ 17. Beirūt: Dār al-Shuruq. 1412 H.
Rashwānī, Sāmir Abd al-Rahmān. Manhaj al-Tafsīr al-Mauḍūʿiy Lil al-Qur’ān alN.Ed. Sūriyah: Dār al-Multaqā. 1430 H.

Karīm.

Rasyid Ridhā, Muhammad. Tafsīr al-Manār. Ṭ2. Al-Qāhirah: Mathnā al-Manār.
1366 H/ 1947 M.
Yūsuf al-Qāsim, Aḥmad al-Sayyid al-Kumī Wa Muḥammad Aḥmad. Al-Tafsīr al- Mauḍūʿi Li alQur’ān al-Karīm. Ṭ1. Dār al-Hudā Li al-Ṭabāʿah. 1302 H/ 1982 M.
Articles and Magazines

88

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

Al-Harīrī, Ḥakamat. N.D. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Fī Al-Qur’ān al-Karīm. Majallah
al-Sunnah. al-ʿAdad al-Thalāthūn Baʿda al-Mi’ah.
Al-Shaukah, Aḥmad ʿAbd al-Karīm. Ahammiyah al-Tafsīr al-Muḍūʿī Wa Manhajiyyatihī
Fi
Muʿālijah al-Qaḍāyā al-Mustajidah. Majallah Kulliyah al- ‘Imām al-A’ẓam “Raḥimah Allah”
Al-Jāmiʿah. Al-ʿAdad. 18. al-Jāmiʿah alʿIrāqiyah. 1435 H/ 2014 M.
ʿAbīd Husīn, ʿAbd al-Raḥmān. Al-Sūr al-Qur’āniyah Bayna al-Tartīb al-Taufīqī Wa
alTartīb al-Nuzūlī Wa Athar Zālika Fī al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Wa alMunāsabah
alQur’āniyah. Risālah Duktūrah Ghayr Manshūrah. Qism al- Tafsīr Wa ʿUlūm al-Qur’ān,
Kulliyyah al-Maʿārif Wa al-Ulūm al-‘Insāniyah,
al-Jāmiʿah al-Islāmiyah al-ʿĀlamiyah Bi
Māliziyā. 2005 M.
Abū Zaid, Muḥammad. "Al-Tarjīḥ Bayna Dilālah Al-Siyāq Wa Sabab Al- Nuzūl." Majallah
Jāmiʿah Dimashq, Al-Mujallad 28. Volume 28. al-ʿAdad 3- 4. 2012.
Ibn Abd Allah al-Qasim, ʿAbd al-Ḥakīm. (1421 H). Dilālah al-Siyāq al-Qur’ānī Wa
Atharuhā Fī al-Tafsīr: Dirāsah Naẓariyah Taṭbīqiyah Min Khilāl al-Tafsīr Ibn
Jarīr.
Risālah al-Majister Ghayr Manshūrah, Kulliyah Uṣūl al-Dīn, Jāmiʿah al- Imām Muhammad bin
Saʿūd al-Islāmiyah.
Hossam Moussa Mohamed Shousha, Conditions of the human soul in the Holy Quran and how to
deal with it, Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)
e-ISSN: 2600-8394, Vol 1 No 1 (2017).
Ibn Ḥusin Bāwazīr, Khalūt binti Khālid. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Baina al-Mu’aidin Wa alMuʿariḍīn: Dirāsah Ta’ṣīliyah Muqāranah. Risālah al-Majester Ghayr
Manshūrah. Kulliyah
al-Daʿwah Wa Uṣūl al-Dīn. Qism al-Kitāb Wa al- Sunnah. Jāmiʿah Um al-Qurā Bī alMamlakah al-ʿArabiyah al-Saʿūdiyah.
1436 H/ 2015 M.
Dawaikat, Saʿīd Ibrāhīm Saʿīd. Maqāṣid al-Qur’ān al-Karīm Baina Al-Imāmayn alBiqāʿī
Wa Ibn ʿAshūr. Risālah Duktūrah Ghayr Manshūrah. Qism al-Tafsīr
Wa ʿUlūm al-Qur’ān.
Kulliyyah al-Maʿārif Wa al-Ulūm al-‘Insāniyah, al- Jāmiʿah al-Islāmiyah al-ʿĀlamiyah Bi
Māliziyā. 2013 M.
Jāsim, ʿAlā’ Khaḍīr. Al-Wiḥdah al-Mauḍūʿiyah Wa Atharuhā Fī Istibāṭ al-Ahkām alSyarīʿah. Dirāsah Taḥlīliyah. Risālah al-Majister Ghayr Manshūrah. Qism alDirāsāt
al-Islāmiyah. Akademiyah al-Dirāsāt al-Islāmiyah, Jāmiʿah Malayā.
2013 M.
Saʿad Allah al-ʿAbīdī, Zahrā’ Khālid. Baina ʿIlm al-Munāsabah Wa Tafsīr al-Mauḍūʿi
Li al-Qur’ān al-Karīm. Al-Majallah al-ʿIlmiyah Li Buhūth al-Qur’ān. Volume
ʿAdad. 1. Al-Jāmiʿah Malāyā Bi Māliziyā. 2012 M.

89

2,

al-

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
- The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality
misnawati - Radwan Jamal Elatrash

90

