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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :ةلمقدمـا
إن احلمد هلل، حنمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال اهلل إال اهلل 

                                          :                                                وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أما بعد
الكرمي، ونال شرف اإلسهام يف  القرآنفإن من املعلوم لدى من تصدى لدراسة علوم 

تقليب النظر يف ثناياه العطرة، والبحث عن أسرار إعجازه الزاهرة، ومكامن مسوه 
مفرقاً يف نيف وعشرين سنة، وكان ذلك حلححَكٍم  قد نزل على النيب  القرآنأن  ،املنتشرة

اث الزمان أحدومسايرته ملستجدات   بالغة منها تسهيل إقراءه وتسلية قلبه وفؤاده
الذي كان ال يتجاوز عشر آيات حىت  القرآنوتيسريه ليكون أقدر على تربية جيل 

ن ومن مث ترتيبه على يتلقى ما فيها من العلم والعمل، وكانت تلك الطبيعة النزولية للقرآ
غري نزوله يف املصحف العثماين الذي بني أيدينا قد تركت أثرا كبريا وملحوظا يف جمال 

الشرعية، ال سيما يف ضرورة معرفة املتقدم واملتأخر و املقرتن واملرتاخي  األحكاماستنباط 
لية زمة آلاللا األصوليةمن النصوص اليت جتمعها وحدة املوضوع، وفق ما تتطلبه القواعد 

االستنباط، األمر الذي ترك بصمات واضحة على تراثنا الفقهي والتفسريي بشكل 
دة املوضعية يف عملية استنباط ثر الوحأبيان  إىلظاهر للعيان، ومن هنا اقتضت احلاجة 

اء حيواستاملعنية بتفسري اخلطاب الشرعي  سسساسا من األأالشرعية، كوهنا  األحكام
د على ضرورة البحث عن كل ما ورد يف ؤكومقصدها، حيث ت طقهاروح الشريعة ومن

هنا قد أ ااخاذ الفهم من الكل، السيما و مث ،املوضوع الذي تناوله النص املعين  بفهمه
ني وإن الناظر يف كتبهم يرى أن أسس األصوليروعيت بدرجة أعلى ما تكون عند 

ها يف مصنفاهتم لكنهم مل النظرية قد استوت على درجة عالية من الدقة وانتثرت مباحث
مبا يتالءم بثت تطبيقاته يف دراساهتم  يف مبحث خاص ذي عنوان معروف بل لوهايتناو 

 .األصويلوطبيعة الطرح يف الدرس 
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  :مشكلة البحث
 :وتكمن مشكلة البحث يف

النص الذي يتناول موضوعا مفرقة  كيفية استنباط احلكم الشرعي على مستوى: أوالً  
والعوامل املؤثرة يف ذلك داخال وخارجا وما يتفرع عن ذلك  ،متالحقة أو مرتاخيةجزاؤه أ

أحوال املخاطبني  األحكامإذا علمنا أن الشريعة راعت يف إنزال  ،من تأصيالت أصولية
 األحكامحيث تتخلل بعض  ،هبا والتدرج يف إنزاهلا وكان ذلك على نيف وعشرين سنة

ية مما القرآنصول على تاريخ زمين دقيق للنصوص وتبىن بعضها على بعض مع عسر احل
 ،ومعرفة عالقات البيان والتبيني فيما بينها حدااملوضوع الو  أطراف يف ملم  األصويليساعد 

ون يف التعامل مع األصوليلذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح األسس اليت نزل عندها 
وغياب املعلومات التارخيية ية املتسمة بتداخل املواضيع وتالحقها القرآنهذه الطبيعة 

  .لكثري منها
ة  حداو السورة الو أالقرآن الكرمي ن أرية الوحدة املوضوعية اليت قضت بإن نظ: ثانيا

ي وتنزيه الكتاب املقدس تعود هلباعتبار املنطق اإل أحدة وموضوع و حداعبارة عن كلمة و 
ر أثيرتبون أي  ني الاألصوليالشرعية حيث أن  األحكاميف جمال استنباط شكال إب

ذن فهل إيتحد معه يف املوضوع بشكل خاص،  فقهي على النظم املتتابع املتصل ما مل
 مع ما القرآينالكرمي ويطرح ظاهر النظم  القرآننفي الوحدة املوضوعية يف  إىليصار 

كيفية معرفة املتقدم واملتأخر من النصوص حسبما   :حيف هذه اخلطوة من خماطر أوهلا
ن وبالتايل االصطدام مع القواعد آالوحدة الكاملة للقر  إثباتأم  األصويليقتضيه الدرس 

زمة لعملية االستنباط، واجلواب جاء يف هذه الدراسة اليت سعت لتجلية الال األصولية
ثر أوبيان مدى  األصويللدرس مفهوم الوحدة املوضوعية وبيان ما يتناسب منه وطبيعة ا

 .الشرعية األحكاماألسس اليت قامت عليها النظرية يف جمال استنباط 
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 :ية البحثأهم
 :                                                        ية البحث يف األمور التالية أمهتكمن 

إن مسألة حتقيق الوحدة املوضوعية له دوره الكبري يف تسليط الضوء على الكثري : أوالً 
من اخلالفات الفقهية النابعة من توهم طريقة معينة يف اجلمع بني النصوص واستنباط 

الطريقة املثلى يف  إىلاحلكم الشرعي منها وبالتايل إفادة الدارسني والباحثني وإرشادهم 
  .ة واستنباط احلكم الشرعي منهاحداالقضية الو  أطرافتقصي 

ون يف هذا الصدد وخطورهتا يف امليدان األصوليإن غزارة املادة العلمية اليت قدمها : ثانياً 
العلمي جتعل يف اإلمكان تقدمي صورة علمية متكاملة  لقراءة النصوص من منظور 

           .إسالمي أصيل
من حيث الكرمي  القرآنباجتاه تعزيز مساوية  إن استواء هذه املسألة ونضوجها يدفع: ثالثاً 

ويف الوقت ذاته  ،تناسقه حىت يكون كالعقد الذي تنتظم دررهإعجازه وتكامله وترابطه و 
طريقة و  القرآنالذين ينتقدون نظم  ،جلامًا ألفواه منتقديه من املستشرقني وامللحدين

                                                                 .                      ترابطح موضوعاته والتسلسل يف عرضها
كذلك فإن حتقيق هذه املسألة يقطع الطريق أمام املراهقة الفكرية اليت يتبناها : رابعاً 

جتهاد مائدة فقرية فظنوا أن مائدة اال ،بعض الذين مل تكتمل لديهم أدوات العلم
الشرعية مبجرد النظر  األحكامفراحوا يستنبطون  ،اختلف عليها أيدي الفقراء مىت شاءت

يف الوقت  ،القضية و تشعباهتا أطرافة دون اإلملام بحدايف املسألة الو  حدادليل و  إىل
 . الذي قد اليسلم ذلك الدليل من اخصيص أو تقييد أو تفصيل أو نسخ
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 :أهداف البحث
 :                                              اآلتية  األهدافحتقيق  إىليسعى هذا البحث 

 املرتابط واملكون من جمموعة من اجلمل القرآينحتديد العالقة بني أجزاء النظم  :أوالً 
                                                  .الشرعية  األحكامثر ذلك يف استنباط أات  و العبارات واآليات والسور و والوحد

 
من استنباط احلكم الشرعي على مستوى  األصويلرسم الطريقة اليت يتمكن هبا  :ثانياً 

             .يف حتديد معامل هذه الطريقة األصويلالنظم املتالحق أو املتفرق، ووصف املنهج 
 

مح الوحدة املوضوعية وأبعادها اليت تشملها ني يف حتديد مالاألصوليإبراز دور  :ثالثاً 
 .الشرعية من النصوص اإلمجالية األحكاماملعنية يف استنباط  األصوليةطبيعة الدراسة 

 
 :حدود البحث

 :ر حدود هذه الدراسة يف اآليتوتنحص
يات آفقه التشريع وفيما تسمى حتديدا بية اليت تتعلق جبانب القرآنتناول النصوص  :اوالً 

 -ومقابلتها وحتليلها وبيان ما يرتتب عليها من استنباطات مع االستشهاد  األحكام
ليس لغرض تأسيس املفاهيم  األحكاميات آية خارج القرآنببعض النصوص  -نادرا 

 .منا لغرض التأكيد والتقويةإو 
يف  األحكاميات آمع  اطياملتبع يف التع األصويل املنهج متثل هذه الدراسة عرض: ثانياً 

مثلة والتطبيقات اليت ن حتيط بكل األأالوحدة املوضوعية وليس بالضرورة ضوء مفهوم 
  .تؤيد املفهوم من النظرية

ن حبثت من قبل أد سبق و ظم املسائل والتطبيقات اليت تناولتها الدراسة واليت قعم -3
طبيعة  وابط اليت حددهتاضسس واليرادها هنا هو دراستها وفق األإن منا كان الغرض مإ

 .الدراسة
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                                                                     :الدراسات السابقة
أصول الفقه، ال جند من ية هذا املوضوع وتعلقه الشديد مبباحث علم أمهعلى الرغم من 

دراسة الدارسني من خصه بالدراسة وأمَل به من كل جوانبه ووضعه يف قالب العلماء و 
يها يف تفسري قواعد علمية يُعتكف عل األصوليةتستلهم منه الدراسات  ،أصولية مستقلة

قدميًا وحديثا  –بيد أن هذا ال يعين أن الدارسني  ،تنزيلها يف الواقعالنصوص وتعليلها و 
بل كان لألصوليني فضل الريادة يف طرح مادة الوحدة  ،كانوا مبنأى عن املفهوم ابتداء  -

غري أن مفرداهتا كانت متناثرة ومبثوثة  ،ة وإعماهلا يف دراساهتم للنص الشرعياملوضوعي
األمر الذي يتطلب من  ،األصويليف ثنايا التأصيالت اجلمة الكثرية اليت أنتجها الدرس 

الباحث بذل املزيد من اجلهد لتقييد أسس الوحدة املوضوعية وأصوهلا يف دراسة علمية 
  .متكافئة

فلن يتم تناوهلا مجيعها خشية  عليه الباحث من دراسات ومؤلفات ومن خالل ما وقف
مدت يف ترتيبها لسق مبوضوع الدراسة واعتأمنا سيتم الرتكيز على ما هو إطالة و اإل

 :يتاآلوفق تسلسلها الزمين، 
ي القرآنالنظم "دراسة األستاذ الصادق أحمد الخازمي، في كتابه الموسوم بــ: ولا أ

 1ط،الكتاب األسالمي :والصادر عن طرابلس "األحكامه في وأثر 
 (.م1391/هـ1931،

وخالف العلماء يف مسائل تتعلق بإعجاز ته وطبيع القرآينالذي بني فيها معىن النظم 
وخالف العلماء يف املناسبة بني  ،يةالقرآن، ومدى توقيفية ترتيب السور واآليات القرآن

وكذلك تعرض  ،القرآينوسياسة التشريع  ،اآليات والسور، والعالقة بني املكي واملدين
ية القرآنأن سياق اآلية  إىلوأشار  ،القرآينللشبهات اليت يثريها املستشرقون على النظم 

مقامها ووقت نزوهلا يشري  وإن   ،الغرض العام الذي جاءت له السورة إىليف النظم يشري 
 . معىن اآلية وغرضها الذي جاءت له إىل

ثر السياق أثر املناسبة فيه و أ و القرآينوقد استفدنا من هذه الدراسة حول طبيعة النظم 
يف حتديد الغرض منه وهو ما ألقى الضوء على بعض اإلشكاالت اليت تقف عقبة يف 

 .الشرعية ثره يف استنباط األحكامأم الوحدة املوضوعية وبالتايل حتقيق مفهو 
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نه مل يبني حقيقة التبيني ألثر أمل يوف بعنواهنا، أي  نهأوما يؤاخذ على هذه الدراسة هو 
كذلك   ،جمهوال األحكاملذلك بقي جانب التأثري يف آيات  ،األحكام يف القرآينالنظم 

كثري من   إىلن هذه الدراسة قد اقتصرت على مسألة النظم ومل تتعداه ومل تتطرق إف
 .مضامني دراستنا حنن

قواعد التدبر األمثل "ن الميداني، في كتابه دراسة الشيخ عبد الرحمن حس: ثانيا
 .م1393 ،2ط  ،دمشق سوريا ،والصادر عن دار القلم" لكتاب اهلل عز وجل

حول بيئة نزول النص البشرية والزمانية  ،يةمهقواعد علمية يف غاية األ إىلفقد أشار  
واملكانية والنفسية والفكرية الفردية واالجتماعية والتفسريات اجلزئية واملعىن الكلي و 

ية التفسري باملأثور وتتبع مراحل التنزيل والنظر يف أسباب أمهية و القرآنتكامل النصوص 
العلمية املبثوثة  من القواعد غري ذلك إىل....النزول ولزوم فهم اآلية وفق ترتيب نظمها

 . يف هذا الكتاب
نه يطرح الوحدة املوضوعية كوسيلة من وسائل التفسري أية هذه الدراسة يف أمهوتكمن 

غري .وهو ما يؤيد هدف الدراسة ويعضدها ،والتدبر اعتمادا على مبدأ تكامل النصوص
  .األحكامأن ما يؤاخذ عليها أهنا مل تتعرض جلانب آيات 

، "الخطاب الشرعي وطرق استثماره"ومن الدراسات الحديثة أيضا كتاب  :ثالثا
والصادرة عن المركز الثقافي  ،للدكتور إدريس حمادي" رسالة دكتوراه" وهي 
 .م1331 ،بيروت لبنان ،العربي

ملعرفة اخلطاب الشرعي كما   حتمية استحضار شخصية الرسول إىلالذي أشار فيه  
وإنه ينبغي معرفة ما أحاط باخلطاب الشرعي من مستوى  ،والسنة والسرية القرآنرمسها 

وجود قراءة وغري وكتابة وأسباب النزول أو ورود و  قريب ميثله تاريخ ذلك اخلطاب مجعاً 
بل  ،ومن مستوى بعيد متثله البيئة العربية املادية واملعنوية ،القرآنذلك مما ذكر يف علوم 

  .لبشر ألن البشر هم موضوع اخلطاب الشرعيالبد من املعرفة بأحوال ا
الباحث قد تناول مسألة السياق بدوره عامال من عوامل  نأوالوجه اللصيق بدراستنا 

اد استثمار اخلطاب الشرعي وحنن قد استفدنا من إشارته هذه يف حتديد مدى امتد
لية املراد ن السابق والالحق من اجلمل له دوره يف جتأالفهم املوضوعي للنص الشرعي و 
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ية معرفة أمهوهذا معىن من معاين الوحدة املوضوعية وكذلك مدى  ،من اخلطاب الشرعي
ية ذلك يف فهم أمهالسياق اخلارجي للنص من سبب النزول وتاريخ النزول وغريها و 

 .ى دعامات الوحدة املوضوعيةحدإالسياق الذي هو 
باقي مكونات مفهوم الوحدة املوضوعية وما يرتتب عليها  إىلغري أن الدراسة مل تتطرق 

لذلك فقد جاءت إشاراته هذه  ،الشرعية ية وتأثري يف عملية استنباط األحكامأمهمن 
 .مقتضبة بالنسبة ملوضوعنا خمتصرة تتوافق مع طبيعة توجه الدراسة عنده

دللة تراكيب "دراسة الدكتور موسى بن مصطفى  العبيدان، والموسومة بـــ : رابعا
صادرة عن دار الوائل، دمشق " دكتوراة"وهي رسالة " يناألصوليالجمل عند 

 .م 2002 1ط،سوريا
 إىلهنم قد انتهو أالداللية كسمة متيزهم عن غريهم و ني باملياحث األصوليتناول اهتمام 

ن حول التعميم و ن املعاصر و ليه اللغويإة كبرية تلتقي مع ما توصل يئج علمنتا
ني يف األصولين أوضوح وغريها من املباحث كما ذكر والتخصيص والغموض وال

هنم درسو املعىن على إبل  ،لتها املختلفة وبني الرتكيبلفاظ ودالدراستهم مل مييزو بني األ
دراسة حبسب وجاءت هذه ال .املستويني املعجمي والرتكييب ضمن القرائن السياقية

 الرتكييب ثر املعىنأله فلم يتطرق على عاتقه بيانخذ املؤلف أطبيعتها منحصرة فيما 
ناقصة   النزر اليسري منه فبقيت هذه اإلشاراتال يفإ للنصوص يف استنباط األحكام

ن هذه وكانت استفادتنا م.خرىأجهة مث التمثيل والتطبيق من جهة حتتاج التنظري من 
ني األصولي دراسته عند فيما يتعلق بتقسيم املعىن يف الدراسة هو استثمار تلك اإلشارات

ذي يتناول ذلك النص مع النصوص كرب الفرادي للنص واملعىن الرتكييب األاملعىن اإل إىل
نزال ذلك املعىن على إفكان عملنا هو  حدار املوضوع الو طاإخرى اليت تقع ضمن األ
 .مث اخلروج بالنتائج ضمن سياق الدراسة املقرتح األحكاميات آ

تها اجلادة يف دراسة مهاومن الدراسات احلديثة اليت ينبغي أن ال نغفل عن مس :خامساا 
خالل داللة السياق  من الظواهر الداللية واخلطاب الشرعي ببعديه و القرآينالنظم 

" نظرية السياق "الدراسة املوسومة بـــــ ،نياألصوليموقعه يف داللة األلفاظ عند ووظيفته و 
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للدكتور نجم الدين الزنكي، والصادرة عن الجامعة  ،"رسالة دكتواه " وهي
 .م 2009السالمية العالمية بماليزيا 

اليت قد طرح  فيها املؤلف رؤية أصولية  شاملة لتفسري النص آخذًا بنظر االعتبار و 
 إىلفكانت حماولة جادة وسعي حثيث  ،اجلانب اللغوي واجلانب غري اللغوي واخلطايب

ابطه من خالل التعريف بداللة السياق وقرانه وطرق التوصل إليه إبراز معامل الفهم وضو 
 .          وسبل استخراج الفهم منه

 مث القرآينويف ثنايا  دراسته لسياق النظم عرض عدة تساؤالت تتعلق بطبيعة النظم 
" الوحدة املوضوعية"ضرورة معرفة  إىلأجاب عليها إجابات علمية رصينة منوهًا 

 .يف استنباط احلكم الشرعي األصويلية  وااخاذمها قاعدة يستند إليها نالقرآواملناسبة 
ية هذه الدراسة يف باهبا إال أهنا مل توضح كثريا من معامل الوحدة أمهوعلى الرغم من 

فال جند فيها إال حبث عالقة الوحدة  ،الشرعية األحكاميف استنباط  أثرهااملوضوعية و 
املوضوع على مستوى  أطرافقة الشاطيب تتبع ياملوضوعية بنظم السورة كذلك عرض طر 

أما حنن فقد استثمرنا  ،النظم وكانت طريقتة تتوافق مع طبيعة دراسته يف موضوع السياق
عملية يف  أثرهاو عملنا على بيان أسس النظرية وأبعادها كاملة و  اإلشاراتهذه 

 .االستنباط ومبا حيقق هدف الدراسة لدينا
"  والموسومة بـ ،دراسة الدكتور عمار بن عبد اهلل بن ناصح علوان: سادساا 

صادرة عن دار (( رسالة دكتوراه )) وهي " الجتهاد وضوابطه عند اإلمام ألشاطبي 
  .م 2001/ هـ  1121 ،بيروت لبنان ،ابن حزم للطباعة والنشر

وقد عرض فيها املؤلف لضوابط االجتهاد عند اإلمام الشاطيب وذكر أن اإلمام الشاطيب 
بعد من ذلك حيث أرة الكلية للسورة برمتها أو حىت وفق النظ القرآنينزل يف فهم دليل 

بمصطلح الوحدة ككل وهذا ما يصطلح عليه   القرآن إىلأن تصل  إىلتتسع 
صل للوحدة أالشاطيب يعد أول من  وقد صرح الدكتور عمار بأن ،الموضوعية

 إىلالسرد منه  إىلغري أن هذه الدراسة يؤخذ عليها أهنا متيل  ،اً أصولي املوضوعية تأصيالً 
وجبانب تصرحيه بتأصيل  ،هو طبيعة الدراسة ذلكتطبيق يف الغالب وقد يكون سبب ال
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نقوالت مل جند أي معلم يدلنا على هذا التأصيل سوى  ةالشاطيب للوحدة املوضوعي
 .التحرير والتطبيق إىلللشاطيب تفتقر 

من اإلمام  -اليت نوه عليها املؤلف  - اإلشاراتلذلك جاءت دراستنا لتستثمر هذه 
رره الشاطيب وتضعها على طاولة البحث مع االستشهاد هلا باألمثلة وربطها مبا ق

  .ون وإخراج النتائجاألصولي
مصطفى "ن يلألستاذ" القرآنعلى تفسير  أثرهاالمناسبات و "دراسة بعنوان :سابعاا 

وهو بحث صادر عن مجلة جامعة الشارقة للعلوم " مسلم وعبد اهلل الخطيب
  .2: عدد ،2:مج،م 2001يونيو / هـ  1121ربيع الثاني  ،النسانية والشرعية
ية مراعاهتا يف التفسري ومدى أمهستاذان املناسبة بأنواعها وبينا مدى وقد عرض فيها األ

ية القرآنارتباطها كدعامة تدعم الوحدة املوضوعية وبني أن هناك جمموعة من اآليات 
يربط بينها سوى ما قرره العلماء من أسس املناسبة اليت دعى  اً يتعذر أن جيد املفسر رابط

صله لدى أمت اً ن هلا جذور أتتخذ أساسا يف التفسري السيما و  أن إىلفيها األستاذ 
 .علماءنا األوائل

الشرعية وإمنا كانت  األحكاملكن ما يؤخذ على هذه الدراسة أهنا مل تتعرض جلانب 
أما عملنا فرينو  .القرآنجماراة للسائد يف دراسات علوم  األحكامالدراسة يف غري آيات 

ئج الشرعية وما يرتتب على ذلك من نتا األحكامبيان أثر هذه الوحدة يف استنباط  إىل
 القرآنت ياآالتاكيد على توافر املناسبة بني فقهية، وقد استفدنا من هذه الدراسة يف 

 .م طبيعنه النزولية ومن مث ترتيبه على الرغالقرآينتالف بني املقاطع ئوظهور التناغم واإل
والموسومة " للدكتوراه"في رسالته " عبد الرحمن عبيد حسن"دراسة الدكتور : ثامناا 
لتوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في الوحدة اية بين الترتيب القرآنالسورة "بــ 

صادرة عن الجامعة " رسالة دكتوراه"، وهي "يةالقرآنالموضوعية والمناسبة 
 .م2001،األسالمية العالمية بماليزيا

 القرآنوقد جاءت هذه الدراسة لتعمق الدراسات يف حقول الوحدة املوضوعية يف سور 
الوحدة املوضوعية يف  ،يةالقرآنعلم املناسبة  ،الل  حتليل أسس ثالثوآياته  من خ

أو أجزاًء  القرآنالتفسري املوضوعي القائم على تعقب مفردة يف كامل  ،ةحداالسورة الو 
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و سياسي يراعي فيه ترتيب السور منه وعرضها يف صورة مشروع فكري أو اجتماعي أ
 .اآليات الزمين أو العثماينو 

وهو أن الدراسة مل تتعرض  ،هذه الدراسة هو ما قيل يف الدراسة اليت قبلهاوما يقال يف 
جماراة للسائد يف  األحكامالشرعية وإمنا كانت الدراسة يف غري آيات  األحكامجلانب 

 القرآندراسات علوم 
ـ بن محمد الكناني والموسومة ب شرفأوكذلك دراسة الدكتور أبو قدامه  :تاسعاا 

صادرة عن دار النفائس " رسالة دكتوراه"وهي "يناألصوليالستئناسية عند  األدلة"
 .م 2001/ هـ  1121 ،1األردن ط  ،للنشر والتوزيع

حيث سلط فيها الضوء كذلك على السياق كدليل استئناسي وبني مدى تأثريه يف 
منا والنقطة اليت هت ،استنباط احلكم الشرعي وبني مدى مشوله لكثري من مباحث األصول

العوامل  أحدثر السياق يف االستنباط والذي له عالقة ببحثنا بكونه أي السياق أ :هي
 .املؤثرة يف الوحدة املوضوعية

غري أن هذه الدراسة قد اقتصرت على السياق ومداه ومل تتعرض ألثره يف الوحدة 
اليت ميكن االستفادة منها يف  األصوليةاملوضوعية بشكل مباشر سوى بعض التطبيقات 

 .دراستنا حنن
ي القرآنطبيعة النظم "ـ والموسومة ب ،دراسة الدكتور نجم الدين الزنكي: عاشراا 

وهو بحث منشور بمجلة الحمدية العدد " الشرعية األحكامفي استنباط  أثرهاو 
 .اإلمارات العربية المتحدة(  13 – 11) الصفحات / هـ  1121 ،22

 مل يراع فيه التزام طريقيت الرتتيب القرآيننظم الويف هذا البحث كشف الدكتور عن أن  
 ر  وم، الزمين وال الرتتيب املوضوعي باملعىن اخلاص وإمنا مجع بني الطريقتني وجتاوزمها أيضا

الزمين أو ) ن ودور املناسبة يف اعتماد نوعي الرتتيب آكذلك على الطبيعة النظمية للقر 
 (.ين العثما
نه مل يتجاوز قضية الرتتيب وما تفرع أهذا البحث يف موضوع دراستنا إال ية أمهورغم 

عليها من تأصيالت أصولية مما يبقي جانب الوحدة املوضوعية كمصطلح يكتنفه 
يف  أثرهاوال يكفي طموحنا يف دراسة شاملة لقضية الوحدة املوضوعية و  ،الغموض
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وقد استفدنا من  ،يسهم يف بناء هذه الصورة املتكاملةاالستنباط وكل ما من شأنه أن 
الشرطني اليت ينزل عندها  أحدن الوحدة املوضوعية هي أ إىل اإلشارةهذا البحث 

 .القرآنالشرعية من  األحكامون يف استنباط األصولي
أسهمت مجيعها يف بناء  ة،راسات احلديثة جلها رسائل دكتوراوهناك العديد من الد

 . ومل نذكر التفصيل فيها خشية اإلطالة ،منها حداا ومل تكتمل عند أي و خيوط دراستن
 

                                                                             :منهج البحث
 : يت لى منهجية معينة تتضح من خالل اآليعتمد الباحث يف هذه الدراسة ع

مسائل املوضوع  أطرافوذلك باستقراء ودراسة : اعتماد املنهج االستقرائي - 
م األصول وكتب الكرمي وكتب عل القرآنواستخالص املادة املعنية به ومجع شتاهتا من 

  .حياناملفسرين و علماء اللغة يف بعض األ
 األصولية األدلةية و القرآنحيث يتم حتليل هذه النصوص : اعتماد املنهج التحليلي -2
ة عنها جميبا عن األسئلة املرسومة يف خطة هذا ضد مقابلتها وبيان النتائج املتمخعن

  .حتقيقها  إىلاليت ترنو هذه الدراسة  األهدافالبحث و 
وسأعمل قدر اإلمكان على ضرب األمثلة التطبيقية من : اعتماد املنهج التطبيقي -3

توضيح املراد  إىلألسباب تؤدي  ،نادرا األحكامغالبا وغري آيات  األحكامآيات 
وستكون هذه األمثلة مبثابة الرباهني على صحة االدعاء وصدق النتائج  ،واملطلوب

 .يف تعزيز النظرية أو القاعدة املراد تأسيسها األصويلو مسايرًة للمنهج  ،أيضا
 
 

                                                            

، ةدكتورارسالة  ،دللة القتران عند األصوليين ،م 2002/ هـ   221 محد بن محد، أفلح بن أاخلليلي،  -   
طرق الكشف عن  ،م 2002 /هــ  222 نعمان،  ،غيماجل (. مكتبة الوفاء وزارة األوقاف، ط :سلطنة عمان)

هـ  220  ،عبد السالمعبد الوهاب  ،طويلة (. ط دار النفائس،: األردن) ،ةرسالة دكتورا، مقاصد الشارع
حسن هادي  (.2دار السالم، ط : مصر)،  ةرسالة دكتورا، ثر اللغة في اختالف المجتهدين، أم 2000/

  (.اجلامعة املستنصرية: العراق) ،ةرسالة دكتورا ،البحث البالغي عند األصوليينم، 2002/ هـ  221 حممد، 
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 :إجراءات البحث
فيه العالقة بني يقدم الباحث بني يدي الفصول واملباحث متهيدا قصريا يبني  - 

ضوع الذي قبله على وجه و وجه العموم من جهة وعالقته بامل موضوع الرسالة على
 .نتائجه أهمجياد التماسك املوضوعي وخيتم كل فصل خبالصة جتمع اخلصوص  إل

مث  ألصحاهبااملنسوبة  األقوالعند التعرض للمسائل اخلالفية يكتفي الباحث بعرض  -1
دليلني و أروضة لكل قول مع االكتفاء بدليل املع األدلةخيتار ما يرتجح عنده منها وفق 

 .طالة والتكرارنب اإللتوخي االختصار وجت
عالم الذين يغلب الظن اهنا والرتمجة لألظم إىل األقوالحاديث و يات واآلعزو اآل -6
ترجم هلم ألتابعني فال و اأوردت علما من مشاهري الصحابة أذا إهنم غري مشهورين و أ

 .ئمة املعاصرينالشتهارهم وكذلك األ
 

 هيكل البحث
 .   الوحدة الموضوعية مفهومها وخلفيتها ومستوياتها: الفصل األول
 .مفهوم الوحدة املوضوعية وخلفياهتا: املبحث األول
 . مفهوم الوحدة املوضوعية: ولاملطلب األ                       
 . خلفية الوحدة املوضوعية: ايناملطلب الث               

 . مستويات الوحدة املوضوعية: ايناملبحث الث       
 . يةالقرآنوضوعية يف السورة الوحدة امل: املطلب األول               

 .الكرمي مجلة القرآنالوحدة املوضوعية يف : املطلب الثاين 

 الشرعية من النظم  األحكامالوحدة الموضوعية في استنباط  أثر: الفصل الثاني        
 .يالقرآن                       
 . القرآينتنباط الفقه من النظم ية الوحدة املوضوعية يف اسأمه: املبحث األول
 .  وإفاداتهالقرآينطبيعة النظم :املطلب األول               

 من النظم األحكامني يف استنباط األصوليطريقة : املطلب الثاين               
 .أثر الوحدة املوضوعية يف ذلكو القرآين                
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 ص املقاصد من النظم الوحدة املوضوعية يف استخال أثر: املبحث الثاين
 .القرآين                
 .يتهاأمهمعىن املقاصد و : األولاملطلب                 

 .املوضوعية يف الكشف عن املقاصد أثر الوحدة: املطلب الثاين                        
 .ة يف التعارض الظاهري للنصوصأثر الوحدة املوضوعي: املبحث الثالث        

 . مفهومه التعارض وشروطه: ألولاملطلب ا                
 وأثررض الظاهري مسالك العلماء يف دفع التعا: املطلب الثاين                

      . الوحدة املوضوعية يف ذلك                
  .العوامل المؤثرة في الوحدة الموضوعية: الفصل الثالث

 .يف الوحدة املوضوعية القرآنأثر ترتيب : املبحث األول        
 .حقيقة الرتتيب ومضمونه:ولاملطلب األ                

 الذي حيقق مذاهب العلماء يف اعتماد نوع الرتتيب : املطلب الثاين            
 .الوحدة املوضوعية                

 . لسياقية يف الوحدة املوضوعيةأثر القرائن ا: املبحث الثاين
 .السياق بني أهل األصول وأهل اللغة :املطلب األول                
 .نياألصوليمفهوم السياق عند : املطلب الثاين                
 أثر استثمار السياق يف إفادات الوحدات الكالمية  :املطلب الثالث                        
 .جتمعها وحدة املوضوع اليت                        
باق واللححاق: أوالً                   . السح
 .القصد الذي خرج عليه اخلطاب الغرض أو: ثانياً                 
 .قرائن األحوال: ثالثاً                 
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 :األولالفصل 

 
 .الوحدة الموضوعية مفهومها ومستوياتها
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 .الوحدة الموضوعية مفهومها وخلفيتها ومستوياتها :األولالفصل 
 

 :تمهيد
وضوع ودراسته دراسة منهجية، فهم مقتضيات حسن الولوج يف صلب أي ممن  نإ

ة منها دالالهتا حداته اليت حتمل كل و مداخل أي موضوع مصطلحا أهمو  ،لهمداخ
ة اليت ، أو الكلييةاألولوبالتايل حتدد املفاهيم  ،اليت تعطي للموضوع بعده املتميز اخلاصة

 سوء فهم أي موضوع يراد دراسته مؤداه خلط تتشعب فيه نإوباملقابل ف .يراد حبثها
يفقد تفاعل ، وبالتايل ، فيفقد املوضوع توازنه ووضوحهعاينمداخل البحث واختلط فيه امل

 . احلكم على الشئ فرع عن تصوره وتصور مداخله  نالغري معه، أل
الوحدة يكون هذا الفصل فصال يبحث يف مفهوم  أنألجل هذا آثر الباحث  
ة هذا املصطلح يف دَ وكذلك جلحح  ،ا املادة املعنية بالدراسةملوضوعية ومستوياهتا كوهنا

بني مفهومه ومداه وما يرتبط يف ذلك بالدراسة وما خيرج أ أنآثرت  األصوليةالدراسات 
 :وجيري العمل يف هذا الفصل يف مبحثني مستقلني عنها

 
 .مفهوم الوحدة الموضوعية وخلفيتها :األولالمبحث 
 .مستويات الوحدة الموضوعية :الثانيالمبحث 

 
 
 
 
 
 

                                                            
ني وأثرهما في التعامل اني والمكازمالالبعد ، (م  111 / هـ  220 )  ،بن حممدسعيد بو هراوة، أ: انظر  

 .2، ص  النفائس، ط ، مكتبة دار مع النص الشرعي
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 .خلفيتهامفهوم الوحدة الموضوعية و : األولالمبحث 
 
 

 :وفيه مطلبان
 .مفهوم الوحدة الموضوعية :األولالمطلب 
 .خلفية الوحدة الموضوعية :الثانيالمطلب 
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 .مفهوم الوحدة الموضوعية :األولالمطلب 
 

 :الوحدة لغة
دًة ووحدا مثل وعد يف التصريف ،وحد حيد   فراد فهو نوالوحدة اال ،وحدا ووحدة وحح

َدةٍ )كذلك و كل  شيء على ،   وحيد أي منفرد   2.أي متميز عن غريه( حح
معىن  نإف إذاً . املنفرد حداوالوحدة تطلق على ما اجتمع من األشياء حىت يكون كالو 

  .املنفرد حداكالو فراد قد يأيت من كونه اجتمع حىت صار  ناال
ينقسم وتطلق ويراد هبا عدم التجزئة الشئ حبيث الفالوحدة كون : اصطالحاا الوحدة 

 .3قسام نوال
وهو  ،مجعه مواضيع وموضوعاتو  ،وموضوعاً  من وضع يضع موضعاً :الموضوعية لغة

 .2املادة اليت يبىن عليها الكاتب أو اخلطيب أو احملدث كالمه
وهلا  ،الكرمي القرآنليبها وأماكنها يف القضية اليت تعددت أسا:الموضوعية اصطالحاا 

 .1ة حدا، أو الغاية الو حداة جتمعها، عن طريق املعىن الو حداجهة و 
ه ال تباين أنو  ،احتاد املوضوع الذي ذكر متناثراً : الوحدة الموضوعية كمركب وصفي

وحدة "بعبارة أخرى له كاملة كما نقول بل يؤلف وحدة موضوعية  ،فيه وال اختالف
 .6 "املوضوع 

البحث عن قضايا خاصة : لمراد منهااالكريم ف القرآنما الوحدة الموضوعية في وأ
 القرآنالوحدة املوضوعية يف ) تتعلق باملوضوع العام الذي نبحثه لنحقق اهلدف وهو 

                                                            
 .32ص ، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، حممد حممود، : انظر  
المصباح  ،(هـ220حنو : املتوىف)أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس الفيومي،  :انظر 2

 610، ص 2املكتبة العلمية، ج: ت، بريوت.، دالمنير في غريب الشرح الكبير
 32، ص لوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، حممد حممود، ا: انظر 3
  216 ، ص 2، ج (1دار العلم للماليني، ط: بريوت)، قاموس الرائدم،  116 مسعود، جربان، : انظر 2
الدار اإلسالمية للطباعة : القاهرة ) المدخل إلى التفسير الموضوعي  م،116 سعيد، عبد الستار، : انظر 1

  20، ص (ط.والنشر، د
  33، ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، حممد حممود، : انظر 6
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فاملراد  ،الكرمي القرآناملوضوعية يف لدينا مفهوم الوحدة  حومن هذا اتض،  (الكرمي 
حبيث  كبعد درجات التماسأ إىليكون العمل الفين متماسكا  أنبالوحدة املوضوعية 

العمل الفين  نة ألحدا، وال ميكن حذف جزئية و اليت تليها إىلكل جزئية تفضي   أن
 القرآن أننقرر  أنولذلك ينبغي  ،و إضافة جزئية أخرى يفتقر إليهاأ ،يستغين عنها

الناحية الفنية وسيلة  أنو  ،الفنية والدينية :الكرمي جيمع أحسن ما يكون بني ناحيتني
 .2ة عن األخرىحداويستحيل فصل الو  ،دائما للناحية الدينية

يقارن بني  أنال يريد  ،عن الوحدة املوضوعية يف سورة ما وإذا أراد الباحث احلديث
يوضح تلك الوحدة  أند ا يريمنإ ،الكرمي من جهة والفنون األدبية من جهة أخرى القرآن

 .3ويبني التماسك العضوي ويؤكد الرتابط الفين الدقيق  ،املوضوعية
 

 .خلفية الوحدة الموضوعية :الثانيالمطلب 
 

اهلل قد راعى  أنالكرمي وحي من اهلل و  القرآن أناملسلمني منذ القدم ب ناإلمي ناك        
والتشريعات  األحكامضعف البشر وصعوبة اخلصه من رواسب اجلاهلية فجاءت 

فقد عين الصحابة مبعرفة املكي واملدين والناسخ واملنسوخ وأول ما  ،متدرجة يف معظمها
نزل وآخر ما نزل ودونت يف ذلك الكتب منذ القرن الثالث اهلجري وتتابعت املصنفات 

 إىلالسابقني فذهبت طائفة املتقدمني  علماءالوقع خالف قدمي بني ، مث 2على ذلك
 إىلالكرمي وارتباط بعضها ببعض وذهبت طائفة أخرى  القرآنالقول بالتناسق بني آيات 

مل يأت على نسق الكتب املوضوعية إذ ليست له مقدمة وليست فيه " القرآن أن
                                                            

  32، ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، حممد حممود، : انظر  
، (2مكتبة هتامة، ط : جدة) ،الوحدة الموضوعية في سورة يوسفم،  116 باجودة، حسن حممد، : انظر 2

 .21ص 
، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية الوحدة الموضوعية في سورة يسم،  2006 عبد اهلل ، ،سنسي: انظر 3

 .العاملية، ماليزيا
السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ، م2001عبد الرمحن حسن عبيد، : انظر 2

 11: ص اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا،دكتواة،  ة، رسالالموضوعية والمناسبة القرآنيةذلك في الوحدة 
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 القرآن ناا كمنإأبواب و مباحث موضوعية مرتبة هلا مقاصد أو أغراض يف فصول و 
 ،آيات متعددة كل آية يف غرض ىمشتمال على عدة سور كل سورة منه احتوت عل

وأخرى لوصف اجلنة  األحكاموتلك للزجر وهذه قصة وأخرى حلكم من  فهذه للوعظ
أعداء اإلسالم يف هذا اخلالف منفذا خالوه  –وجد املستشرقون "لذلك  2،  "أو النار 

 أن"  3" امن االتساع حبيث يدخل منه دسهم ومكرهم ويكون القبول حليفه فزعمو 
خليط متنافر ومجع غري مؤتلف ليس فيه وحدة للموضوع وال يتبع منهج التأليف  القرآن

حلقائق بل العلمي أو الفين من عرض املوضوع ومناقشته وتدوين املالحظات واستنتاج ا
جند السورة تدخل يف أكثر من موضوع وتعرض اجلميع عرضا مبتسرا سريعا ال تراعي فيه 

 2".مخر –لنب  –عسل : مناسبة بني حمتوياهتا فهي أشبه بقوهلم 
لوحدة با للقرن املاضي  الثايننذ النصف ممن علماء املسلمني  ملعاصروناشغل اوقد  

وتتابعت املصنفات على ذلك أيضا مع اختالف بينهم  الكريم القرآنالموضوعية في 
ا أهنذا علمنا إية دراسة الوحدة املوضوعية أمهندرك مدى  وقد ،1يف أصوهلا ومعاملها

 -الشيخ سعيد حوى يقول  ،جتيب عن كثري من التساؤالت وتفند العديد من الشبهات
الذي يشتمل على ذلك الكتاب  -  مقدمة كتابه األساس يف التفسرييف -رمحه اهلل 

 :مبينا سر اهتمامه هبذا املوضوع الكرمي  قرآننظرية متكاملة يف الوحدة املوضوعية لل
ولقد سئلت أكثر من مرة من بعض من عرضت عليهم وجهة نظري يف فهمي "  

هذا املوضوع فيه رد  أنللصلة بني اآليات والسور عن فائدة هذا املوضوع وكنت أجيبه ب
ة حداال جيمع آياته يف السورة الو  القرآنهذا  أنسالم الذين زعموا على شبهة أعداء اإل

                                                            
  3 ص  ،الوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، حممد حممود، : انظر  
 .القول هنا للشيخ حجازي حاكيا قول بعض الطاعنني يف الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي: انظر 2
، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرهـ، 220 الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان، : انظر 3
 .2 ص ،(1مكتبة الرشيد، ط : الرياض)
جامعة : القاهرة ) ، منهج اإلمام محمد عبده في التفسيرم، 112 شحاتة، عبد اهلل حممود، : انظر 2

 36، ص (ط.القاهرة، د
السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في  سن عبيد،عبد الرمحن ح: انظر 1

  11ص ، الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية



21 

 

 ،وذلك ال يليق بكالم البشر فكيف بكالم رب العاملني ،جامع وال يربط بني سوره رابط
كتاب اهلل ينزل عن كتاب   أنحياول حماول إشعار مسلم ب أنا لشبهة فظيعة جدا هنإ

يف وحدة  القرآنكمال   أنأبرهن على  أنوقد استطعت حبمد اهلل  أن،البشر يف هذا الش
ة وكماله يف الوحدة اجلامعة اليت جتمع ما بني سوره وآياته على حداآياته يف السورة الو 

أرد  أنوال اخطر على قلب بشر، لقد استطعت هبذا  ،طريقة مل يعرف هلا العامل مثيال
وهذه حكمة من  :ولأق . "كبد راميه من أعداء اهلل يف هذه النقطة بالذات   إىلالسهم 

 ،يقيض من أعداء الدين من خيدم اإلسالم من حيث ال يشعرون أنحكم العليم اخلبري 
دراسة هذا  إىلالكثري من الغيورين إثارة أعداء اإلسالم هلذه الشبهة الباطلة دفع  نإف

 :3وصدق أبو متام يف قوله . 2"املوضوع بتعمق 
                                 ودـســـح ناطويت أتاح هلا لس     لة ــــــوإذا أراد اهلل نشر فضي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
   22،ج  ، ص(2دار السالم،ط: القاهرة)، األساس في التفسير م،111 /هـ1 2 سعيد حوى، : انظر  
حبث حمكم بكلية  ،ني في تفسيره من المناسباتاموقف الشوكهـ، 221 ، أمحد بن حممد سامل ،الشرقاوى 2

 22ص  ، ج  ،(ط.م، د.د)أصول الدين جامعة األزهر،
 ،م 2003/هـ  222  ،(هـ  22: املتوىف)أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين : انظر 3

 .212ص ،  ، ج( طدار الكتب العلمية،  :بريوت)، غريد الشيخ: احملقق، شرح ديوان الحماسة
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 مستويات الوحدة الموضوعية :الثانيالمبحث 
 

 :وفيه مطلبان
  .يةالقرآنالوحدة الموضوعية في السورة  :األولالمطلب    
 .ككل  الكريم القرآنالوحدة الموضوعية في  :الثانيالمطلب    
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 :مدخل
 ،علماء املسلمني قد اهتموا مبفهوم الوحدة املوضوعية أنبنا يف املبحث السابق  لقد مر 
 أنمرحلة من النضج فك إىلبعت يف هذا اجملال رامية للوصول الدراسات قد تتا أنو 

مفهوم الوحدة املوضوعية حبسب طرح الباحثني املعاصرين وما سطروه يف هذا اجملال 
 :مرينأيدور بني 

  وحدة األفكار والموضوعات :أولا 
الكرمي، له عالقة  القرآن، فما يقدمه مثاًل عن املال يف أول القرآيناليت يتناوهلا النص  

املصدر الذي صدر عنه النص  ن، ويتكامل معه، ذلك ألآخرهمع ما يذكره عن املال يف 
چ  چ  چ  :مع بعضه، وهو معىن اآلية الكرمية انسجامه يفرتض منطقيته و القرآين

 .2چچڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
، اليت تشكل برمتها موضوعًا في السورة القرآنوحدة الموضوع الذي يطرحه  :ثانيا

 .اً حداو 
على تظهره و أ ،الكرمي كله القرآنتظهر املوضوع على مستوى قد ية القرآناآليات ف ذاً إ

بوصف هذا املوضوع النسيج الذي تشكله اآليات  ،ة من سورهحداو مستوى سورة 
إما على مستوى  يكون –ذلك املوضوع املعين بالدراسة  أنو  ،ية يف تلك السورةالقرآن

ومستجداته امللحة يف  ،هو مما تتطلبه حاجات العصر –أو على مستوى السورة  ،القرآن
 3.نظر البحث العلمي الرصني

 
 
 

                                                            
، كاتب المناهج المعاصرة في تفسير القرآن وتأويلهم،  2002 عبد الرمحن احلاج إبراهيم،. د: انظر   

 (.islam web) وباحث من سوريا، عن الشبكة اإلسالمية  
  12النساء، اآلية  2

3
) ، والتطبيقية التفسير الموضوعي بين النظر م،  200/ هـ 222 صالح عبد الفتاح ،  ،اخلالدي: انظر  
 .20، ص (2م، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط.د



23 

 

 .يةالقرآنالوحدة الموضوعية في السورة  :األولالمطلب 
                                                                                                                                                                                                                                               :نشأة الفكرة 

والوحدة  ،ةحداتمييز بني الوحدة املوضوعية يف السورة الو يف هذا املقام ال بد من ال   
ة فهو علم وضع حدافأما وحدة املوضوع يف السورة الو " ،ككل  القرآناملوضوعية يف 

وأعمل فيه فكره يف   ، يده عليه وضع القدير املتبصمر فقطع أعذار املتهاونني فيهينالباقال
ففي   ،الفنم قدمه يف موضع األستاذية تصار فأثبت يف هذانواال ،القرآنكتابيه إعجاز 

 ،القرآيناختار سوريت النمل وغافر كاملتني بوصفهما منوذجني لإلعجاز  اإلعجازكتابه 
ظر  ناو "  :قال ،ني على اتصال املقدمة ببقية أجزاء السورة من اإلخبار عن الربوبيةناوبره

ل يقع يف نظم باب من غري خل إىلومن باب  ،قصة إىلمن قصة  القرآنكيف ينتقل 
  ."وحىت يصور لك الفصل وصاًل ببديع التأليف وبليغ التنـزيل  ،الفصل إىلالفصل 

اعتنوا بتبيني الوحدة يف الصورة الفنية على النحو " فهو إذن من أوائل الذين        
حني بني  ترابط أجزائها ترابطًا يتضح فيه اتصال املتأخر  القرآنالذي تناول به سور 

ت هذه  ،بالسابق واستدعاء آياهتا بعضها بعضًا حبيث يدخل عليها اخللل إذا غريم
 يف ذلك ينوللباقال ،أو إسقاط لبعض عباراهتا ،اآليات عن مواضعها بتأخري أو تقدمي

وقفات تؤكد عنايته بإظهار الوحدة بني أجزاء النص األديب وداللة ذلك على فنية مبدعة  
 2 ."آياهتا كالذي نراه يف مناقشة سورة النمل و 

واإلمام فخر  ،ية اإلمام الزخمشريالقرآنومن الذين استشرفوا الوحدة املوضوعية للسورة 
 حيث عد   ،واإلمام ابن قيمم اجلوزية يف تفسريه ،3الدين الرازي واإلمام القمي النيسابوري

 2ية القرآنلتفسريه إبراز الوحدة املوضوعية املتكاملة للسورة  األولبعض الباحثني األساس 
 نإ"  :حيث قال ،وأكد الشاطيب فيما بعد يف موافقاته الوحدة العضوية يف السورة

                                                            
 
  211ص  ،( دار ابن حزم، ط: بريوت) إعجاز القرآن،م،   200 الباقالين،أبو بكر ابن الطيب،: انظر  

2
  231 – 232املصدر السابق، ص : انظر  
 12، صوالتطبيقرية التفسير الموضوعي بين النظ، صالح عبد الفتاح ،اخلالدي: انظر 3

2
م، .د)جممع البحوث اإلسالمية،  منهج ابن القيِّم في التفسير، ه،ـ313 ، السنباطي ،حممد أمحد: انظر  
 . وما بعدها 12، ص (ط.د
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غرض  إىلأي هتدف  ،ةحداة مهما تعددت قضاياها فهي تكومن قضية و حداالسورة الو 
ويف موضع آخر  . "   عايناشتملت على عديد من امل أنو  ،أو تسعى إلمتامه أحدو 

زل يف قضية أنه أنمبعىن  ،ًا بكل اعتبارحداالكالم املنظور فيه تارة يكون و  نإ"  :قال
 ،وتارة يكون متعددًا يف االعتبار ،وعليه أكثر سور املفص ل ،ة طالت أو قصرتحداو 

ولكن هذا .. .والنساء ،عمرانوآل  ،كسورة البقرة  ،زل يف قضايا متعددةأنه أنمبعىن 
.. .فتكون كل قضية خمتصة بنظرها ،هة تعدد القضايااعتبار من ج :ناالقسم له اعتبار 

ومجيع ذلك ال بد فيه من النظر يف .. .واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عيه السورة
فاعتبار جهة النظم مثاًل يف السورة ال يتم  ،حبسب تلك االعتبارات آخرهأول الكالم و 

ى بعضها فيه غري مفيد غاية فاالقتصار عل ،به فائدة إال بعد استيفاء مجيعها بالنظر
بالوحدة " بصائر ذوي التمييز " كذلك يف كتابه   يويعتين الفريوز آباد .2" املقصود 

تكون  أنوقدميًا أورد السيوطي مالحظات نفيسة من حقها ، 3املوضوعية يف السورة 
ى أحدالرابطة ال تكون آخر آية من  أنعلى  ،فاحتة للوحدة املوضوعية بني السور

فهذا  ،( 2 طرافيسمي السيوطي هذا النوع بتشابه األ) السورتني وأول آية من تاليتها 
وهي تدخل يف علم املناسبات بني  ،خيلو من تبسيط لقضية شائكةالرتابط ال النوع من 

 1.اآليات
 
 
 

                                                            
 
  221، ص 3املصدر السابق، ج: انظر  

2
  1 2 – 2 2، ص 3املصدر السابق، ج: انظر  

3
دار : عمان)ي التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، منهجية البحث ف م، 111 الدغامني، زياد، : انظر  

 11ص  ،( البشري،ط
2
 ،نطم الدرر في تناسب اآليات والسورم، 111 البقاعي،برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر، : انظر  
  13، ص ( دار الكتب العلمية، ط : بريوت)
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التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في السورة القرآنية بين الترتيب  عبد الرمحن حسن عبيد،: انظر  
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 :جهود العلماء المتأخرين
حممد رشيد رضا يف  ،ومن املفسرين املعاصرين  الذين قالوا بالوحدة املوضوعية للسورة

وسعيد حوى يف  ،وحممد طاهر بن عاشور يف تفسري التحرير والتنوير ،تفسري املنار
ما  أبرز ناك  ،القرآنلكن القول بالوحدة املوضوعية لسور  ،لتفسرياألساس يف ا :تفسريه

 الثاينو  ،( القرآنظالل  يف) :سيد قطب يف تفسريه األول ،يكون عند مفسرين رائدين
( الفرقان ب الفرقانوتأويل  القرآننظام ) :املعلم اهلندي عبد احلميد الفراهي يف تفسريه

يتكلم سيد قطب يف و   .الذي تويف قبل إمتامه حيث مل يفسر منه إال بعض السور
 ،وعلى خطوطها األساسية  ،ساسيالطبعة املنقحة من الظالل على موضوع السور األ

وحالة اجملتمع اإلسالمي وقت نزوهلا وعلى  ،وعلى جو نزوهلا  ،وعلى موضوعاهتا الفرعية
وعلى طريقتها يف تقرير  ،وعلى شخصيتها املستقلة ،أهداف السور ومقاصدها

ينتهي القارئ من تقدمي سيد قطب للسورة حىت  أنفما  .وعرض موضوعاهتا ،حقائقها
 2.وأدراك وحدهتا املوضوعية  ،يكون قد تعرف على السورة

الدكتور حممد حسن باجودة يف  ،دراسة موضوعية القرآنين درسوا بعض سور ومن الذ
تفسري : ) يف كتابه محد نوفلأوالدكتور  .(الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف) كتابه 

واألستاذ عبد ( تفسري سورة احلجرات ) :والدكتور ناصر العمر يف كتابه (.سورة يوسف 
يقول األستاذ و 3.(يف وحدة موضوع  الفرقانتدبر سورة )  :الرمحن حبنكة يف كتابه

تتوافر ملبتغي التفسري دراسٌة شاملٌة مفصلة ونظرة  أنالبد من "  :الدكتور لطفي الصباغ
وهذه القاعدة منطلق يف فهم أي نصٍّ فهما  ،هذا الكتاب الكرمي وانبعامة جل
أحكاما  ونستنبط منها ،نطيَل الوقوَف أمام مجلة من النص أنفال جيوز  ،صحيحا

عن : يقول حممد أمحد السنباطيو  .1"نا ونغلق فكرنا عن اجلمل األخرى ونغض بصر 

                                                            
 12، صالتفسير الموضوعي بين النضرية والتطبيقصالح عبد الفتاح اخلالدي، : انظر  
  12املصدر السابق، ص : انظر 2
 11املصدر السابق، ص: انظر 3
عمان،  املكتب اإلسالمي : األردن)، في أصول التفسير، بحوث م 111 ، محد بن لطفي الصباغأ: انظر 2

 .222، ص ( للطباعة والنشر، ط
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ملنهج ابن قيم اجلوزية يتمثل يف  األولاألساس  أنيظهر »: منهج ابن القيم يف التفسري
ية، وهي اليت نزلت السورة هلا، وتعد أساسًا لفهم القرآنإبراز الوحدة املوضوعية للسورة 

النظرة العجلى و   «كل جزء من السورة يبدو خادمًا وخمدوماً فيها  أنآياهتا؛ حبيث ترى 
هذه السورة قد اشتملت على عدة موضوعات  أنيف السورة، قد توحي لصاحبها 

السورة تتناول موضوعا  أن إىلية الواعية تصل بصاحبها أنمتفرقة، ولكن النظرة املت
س والتالحم جيمع بني ناا، تتفرع عنه عدة موضوعات مرتابطة، حيث جتد التجأحدو 

 2.ا ويؤكد ذلك وسطهاآخرهأوهلا و 
 

 :وحدة الموضوع في السورةفكرة العتراضات حول  أهم
 :اختالف العلماء يف حتديد عناوين املوضوعات - 

وقد عد "  :حيث قال،املوضوع يف السورة كر بعض الباحثني القول بوحدةأنلذلك فقد 
ما يسمى بالوحدة املوضوعية  –التفسري املوضوعي العام  –بعض العلماء يف هذا النوع 

جيعل املفسر للسورة الكرمية هدفًا ينتزعه من مالحظة  أنأو سورة منه ب القرآنيف 
 –واهلل أعلم  –ى وأر  .مث ينـزل اآليات املتعددة يف السورة لتحقيق هذا اهلدف ،يهامعان
وهو  –موضوعه  نال يدخل يف التفسري املوضوعي ؛ أل تهذا الضرب من الدراسا أن

ظار فكيف نأمر التماسي اجتهادي اختلف فيه األ –اآليات  ةهدف السورة املتعدد
تصنف اآليات يف السورة هدف خمتلف على حتديده ؟ وكيف يقوم التفسري على 

 ،سري تقوم هلا الضرب خطة علمية حمكمة القواعداألصل يف التف أناالحتمال مع 
يس يف التفسري لو  ،ية العامةالقرآن تنا نعده من باب الدراسانإف ،واضحة املعامل

هذا الرأي يعربم عن عجز فضاًل عن قسوته يف " أنوأجيب عن ذلك ب 3.املوضوعي

                                                            
 .، وبعدها12ص  منهج ابن القيِّم في التفسير،السنباطي، حممد أمحد، : انظر  
دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم ، م 2006 -هـ  222  عبد احملسن بن زبن بن متعب املطريي،: انظر 2

  2، ص   ج، (ط.ددار البشائر اإلسالمية،  :بريوت)، الرابع عشر الهجري والرد عليهافي القرن 
3
دار : القاهرة)، المدخل إلى التفسير الموضوعيم،   11 / هـ   2 عبد الستار فتح اهلل السعيد، : انظر  

 .21-22، ص (2التوزيع والنشر اإلسالمية، ط
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احلكم على طائفة املنتصرين للوحدة املوضوعية يف السورة أمثال الشاطيب قدميًا ودراز 
فهو يرى يف اختالف وجهات نظر املفسرين يف حتديد قضايا السور خري دليل  ،حديثاً 

 أنمن االعرتاف به إال واقعًا ال بُد  ناك  نإوهذا االختالف و  ،على نفي الوحدة فيها
تباينت يف حتديد  نإواألوهام و  ،معرفة السمني من الغث من تلك التوجهات قريبة املنال

   .قضايا السورة قادرة على ترجيح الظاهر منها كما ظهر من خالل سورة البقرة سابقاً 
 ،أو وحدة النظم بصفة عامة ،ة تشرتك يف وحدة اهلدف والغاية واملعىنحدافالسورة الو 

وليس  ،مثل هذا القول إىلوليس اضطراب العلماء يف حتديد موضوعات السور مبدعاة 
كار القول بوحدة املوضوع يف السورة وليست وحدة املوضوع يف أن إىلاختالفهم مبدعاة 

الكرمي  القرآنة على إعجاز حدابأكثر داللة من وحدة املوضوع يف السورة الو  القرآن
الرابطة  أنوكل منهما يشرتك يف  ،وحيقق هدفًا ومعىن ،ضاً فكل منهما يؤدي غر  ،هديهو 

 2.بني آياته خاصة وقريبة
 :ةحداعدم تصورهم للوحدة املوضوعية رغم تعدد املوضوعات ظاهرا يف السورة الو  -2

هذا التفسري املوضوعي هو التعبري  أنورمبا يتبني لنا : " يقول األستاذ مصطفى ناصف
 ،تكون السورة يف حد ذاهتا إطاراً عاماً  أنولكن ميكن  ،احلقيقي عن فكرة اإلطار العام

 ،حداالسورة ليست مبنية على موضوع و  ن؛ ألوحدة اإلطار يف السورة أشق ناولكن بي
ة اخلاصة الوحد كانتا تتوزع عادة بني طائفة غري قليلة من املوضوعات ؛ وذلك  منإو 

الوحدة عن السورة من حيث املوضوع ليس  انتفاءولكن  .بالسورة ليست وحدة موضوع
"  :دراز رمحه اهلل يقول الدكتورو  3."باألمر الذي يغلق الباب أمام حبث إطار السورة 

 ،نركز على نقطة غفل عنها مجيع املستشرقني فضاًل عن بعض علماء املسلمني أنينبغي 
فعندما الحظ  .ةحداالكرمي يف معاجلة أكثر من موضوع يف السورة الو  القرآنوهي طريقة 

                                                            
 
القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في السورة  ،عبد الرمحن حسن عبيد: انظر  

  21 ص  ،الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية
2
 .231، ص التفسير الموضوعي بين النضرية والتطبيقصالح عبد الفتاح اخلالدي، : انظر  

3
ندلس للطباعة والنشر، دار األ: بريوت)، نظرية المعنى في النقد العربيم، 110 مصطفى ناصف، : انظر  

 .62 -63 ، ص (2ط
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س والربط الطبيعي بني املواد اليت تتناوهلا السورة مل نابعضهم بنظرته السطحية عدم التج
وبدون أي ربط  ،إال أشتاتًا من  األفكار املتنوعة عوجلت بطريقة غري منظمة القرآنير 

يكون كالم دراز مقصودًا به تقرير وحدة املوضوع يف  أنونفى باحث آخر  ."منطقي 
 –يكون الروح العام الذي يسري يف آيات السورة هو وحدة موضوعية  أنأو  ،السورة

دراز ال يعين بالروح العام أو بالوحدة العضوية يف . د نإ"  :وحاول الدفاع عنه بقوله
البحث عن إطار للسورة  بل عمله يف ذلك ليس إال ،اً أحدللسورة غرضًا و  أنالسورة 

 2.جيمع آياهتا
 :رأي الباحث

ة  حداتنوع القضايا يف السورة الو  نإ"  إىلنا نذهب نإوتوكيدًا ملا عرض سابقًا ف   
وعلم  ،ية وليس وحدة املوضوع يف كثري منهاالقرآنكمجموع ال كجميع هي الظاهرة 

وخيدم توجه من قال  ،تارةية خيدم توج ه من قال باحتاد القضايا فيها القرآناملناسبة 
 3".بعكس ذلك تارة أخرى 

تقال من موضوع ما نالعالقة عند اال ناالتناسب هدفه بي أنميكن القول ذلك وابيان 
فقد يأيت موضوع العقيدة متلواًّ  ،موضوع آخر إىلالكرمي  القرآنمن موضوعات 

وهذا ال يدل على وحدة  ،تقالنمبوضوعات التشريع مع وجود تناسب فكري يف هذا اال
سياب األفكار بصورة ال ترتك أثرًا يف النفس عن وجود ناقدر داللته على فيه املوضوع 

 أنذلك ال مينع من  نإفكون السورة حتمل موضوعات كثرية ف، 2حلقة مفقودة يينها
عمادها  ،تؤديه هذه املوضوعات جمتمعة احداو  اومقصد احداو  ايكون هناك موضوع

على هذا الفرق يف دالئل ( م 130 ت ) قد نب ه املعلم اهلندي الفراهي و  .املناسبة
                                                            

 
، ص (ط .دار القلم، د: الكويت)، المدخل إلى القرآن الكريمم، 112 ، حممد عبد اهلل ،دراز: انظر  

  1-  1  
2
دار : القاهرة) ،اتجاهات التجديد في تفسير القرآن م، 2001/ هـ  221  ،حممد إبراهيم شريف: انظر  

 .12ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، حجازي، :وانظر.  12، ص ( السالم للطباعة والنشر، ط
3
السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في  ،عبد الرمحن حسن عبيد: انظر  

  16 ص ، الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية
2
  21 ص ، املصدر السابق: انظر  
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التناسب بني اآليات "   نفجعل علم املناسبات جزءًا من الوحدة املوضوعية أل ،النظام
وطالب  ،ًا مستقاًل بنفسهحدابعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئًا و 

املناسبة اليت ينتظم هبا الكالم فيصري شيئاً  التناسب رمبا يقنع مبناسبة ما، فرمبا يغفل عن
املعرتفون بوجود التناسب جعلوا "  :فقال ،وأكد  هذا املعىن يف موضع آخر ،2" ًا أحدو 

ولذلك بقي مرتوكاً  ،القرآنولكنهم مل جيعلوه جزءًا من مفهوم  ،التناسب علمًا شريفاً 
والوجوه الكثرية يف التأويل ومع  ،حمول إليه القرآنفهم  نإ :وأما حنن فنقول ،شكالهإل

ه هو املعتمد يف نإف ،ا نشأ من عدم املعرفة بالنظاممنإاالعتماد على تأويل صحيح 
لذلك ميكن توجيه كالم من قال بالوحدة  3."صحيح التأويل ورفع شكوك احلرية 

ية آنالقر السورة  أنم ال يعنون أهنية من العلماء املتقدمني القرآناملوضوعية يف السورة 
ا تتوفر بني أمنا و حداموضوعها و  أنحتتوي على الوحدة املوضوعية باملعىن اخلاص أي 

آياهتا املناسبة الفكرية اليت تأخذ بوشائجها وجتعلها تتالحم حىت تؤدي كل آياهتا 
يف الوحدة  اوعلى هذا جرى تصنيف من صنفو ،وتصب يف خدمة املوضوع العام

 .املعاصرينية من القرآناملوضوعية يف السورة 
 

 الكريم جملة القرآنالوحدة الموضوعية في  :الثانيالمطلب 
 

البحث عن القضايا " ا أهنالكرمي ب القرآنعرف حجازي الوحدة املوضوعية يف    
خاصة  معانليظهر ما فيها من  ،الكرمي يف سوره املختلفة القرآناخلاصة اليت عرض هلا 

 القرآنوهو الوحدة املوضوعية يف  ،لنحقق اهلدف ،تتعلق باملوضوع العام الذي نبحثه
اليت تطرح موضوعاً من موضوعات "  :اأهنوعرف الصدر الدراسة املوضوعية ب . 2"الكرمي

                                                            
 21 املصدر السابق، ص : انظر  

2
  6 ، ص (ط .املطبعة احلميدية، د: اهلند )دلئل النظام،  هـ،311 الفراهي، عبد احلميد، : انظر  

3
 .21املصدر السابق، ص : انظر  

2
  32 – 33ص دة الموضوعية في القرآن الكريم، الوححجازي، حممد حممود، : انظر  
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 ،يةقرآندرسه وتقييمه من زاوية  إىلتتجه و  ،أو الكونية ،أو االجتماعية ،احلياة العقائدية
 . ية بصدده قرآنللخروج بنظرية 

ووضعها  حدامجع اآليات الكرمية ذات املعىن الو "  :اأهنر سعيد بوعرفها عبد الستا 
ًا مستخرجًا من اآليات حداوالنظر فيها مبا يؤلف منها موضوعًا و  ،حداو  ناحتت عنو 

 .2" الكرمية على هيئة خمصوصة 
ية القرآنعلم يتناول القضايا حسب املقاصد "  :واختار مصطفى مسلم تعريفًا آخر هو 

 .3" من خالل سورة أو أكثر 
متفقة على ضرورة تتبع موضوع ما مبثوث يف  فإهناومهما يكن من أمر هذه التعريفات  

ومما  2.يُظهر متاسكها واحتادها الفكري ،وإعادة تأليفها يف قالب جديد ،القرآنسور 
 نإو  ،الكرمي ككل مسلك حديث القرآنالوحدة املوضوعية يف  أنإليه  اإلشارةينبغي 
الفكرة قد اتضح شيء من  أنيبدو اهرة يف علم املناسبات بني السور، و بوادره ظ كانت

ليحقق بذلك بداية ذكية يف منهج فهم ( هـ211)معاملها عند عمرو بن حبر اجلاحظ 
وهي  –واجلاحظ الذي ميثل فكر مدرسة االعتزال وطريقة حبثها  ،فهمًا موضوعياً  القرآن

 –وموضوعاته  القرآنوبالتقصي اجلزئي آليات  ،رة الشاملةبالنظ القرآنمدرسة أحاطت 
ولعل اجلاحظ حني سلك مسلك "  ،التفسري املوضوعي إىلأول من أشار يف كتاباته 

ما ننادي به اليوم من تفسري  إىلمتنبه  القرآن إىلمدرسته هذا ؛ ووسع نظرته الشاملة 
ويف نسقها التارخيي كما  ،ملةيتناوله موضوعًا موضوعًا يف وحدة متكا ،قرآنموضوعي لل

 ." القرآنالنار يف " لذلك بدرس اجلاحظ ملوضوع  وميثل 1.يرى  بعض الباحثني
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 . 33ص المدخل إلى التفسير الموضوعي،  سعيد، عبد الستار،: انظر  
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السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في  ،عبيد عبد الرمحن حسن: انظر  

  16 ص ، الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية
2
 . 0 املصدر السابق، ص : انظر  

1
، ص (ط . منشأة املعارف، د: اإلسكندرية) مناهج في التفسير،ت، . مصطفى الصاوي اجلويين، د: انظر   
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" وموضوع  ،"العذاب باجلراد والقمل واملاء " ما ذكر به كـ "  :وموضوعات أخرى مثل
 ." القرآناملالئكة يف 

ولكن على كل  ،اليوممل يطبق اجلاحظ منهج التفسري املوضوعي بتفصيالته كما نفهمه و 
 حمور التفسري يف نسق القرآينيكون املوضوع  أنوهو  ،حال هو مدرك ألصل الفكرة

مقولة احتاد املوضوع يف كل سورة من " أنكذلك فقد مر بنا سابقا ب    .تارخيي متكامل
 ،مقولة ال اخلو من مبالغة وتعميم ال تسندها دراسات مستفيضة ووافية القرآنسور 

وهذا التعدد والتنوع هو جوهر  2"ة ظاهرة ال اخفىحدامواضيع السورة الو فالتنوع يف 
بل تتكامل يف السور  ،اليت ال تكتمل يف كل سورة( ككل   القرآنيف ) الوحدة املوضوعية

 3.جمتمعة
فإذا هو  آخره إىلالكرمي تقرؤه من أوله  القرآن نإ)  -ىلارمحه اهلل تع -الزرقاينيقول 
خذ بعضه برقاب بعض يف سوره وآياته آالسبك متني األسلوب قوي االتصال حمكم 

وال يكاد يوجد  ،ةحداه سبيكة و أنيائه ك إىلفيه كله من ألفه  اإلعجازومجله جيري دم 
وحيد وعقد فريد يأخذ  2،ه مسطأنه حلقة مفرغة أو كأنوال اخاذل ك كتفك أجزائهبني 

وبدأ  ،مساوقًا ألوله آخرهوجاء  ،وسقت مجله وآياته ،نظمت حروفه وكلماته باألبصار
الكرمي نرى رجال  القرآن آياتولتأكيد الوحدة املوضوعية بني  ،1( خرهأوله مواتيا آل

املدرسة العقلية يوازنون بني هذه وتلك فيختارون يف التفسري ما يلتئم مع السياق وهلذه 

                                                            
 
 . 60 املصدر السابق، ص : انظر  

2
 . 12ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، حجازي، حممد حممود، : انظر  

3
السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في ،عبد الرمحن حسن عبيد: انظر  

  21 ص ، الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية
، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرهـ، 220 الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان، : انظر 2
جممل اللغة ألبن فارس، : انظر. القالدة(: مسط) ، معىن كلمة  23، ص (1مكتبة الرشيد، ط : الرياض)

   ص/  223ج
 م،. د)، هل العرفان في علوم القرآنمنات، . ، د(هـ362 : املتوىف) الزرقاين، حممد عبد العظيم: انظر 1

 60، ص  ، ج (3، طمطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه
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ية ورفضوا ملخالفتها هلذا قرآنكلمة رمبا استعرضوا آراء املفسرين السابقني يف تفسري  
  .األساس

الوحدة املوضوعية يف "يقول الدكتور حممد حممود حجازي يف رسالته للدكتوراه املعنونة بـ 
نزل منج ًما، وكلُّ وحدة يف النزول ُضمت ألخواهتا يف  القرآن أنقد عرفنا " القرآن

وحدات أخرى مل تكن   إىل، هذه الوحدة إذا ضمت " يةالقرآنالسورة "ة حداجمموعة و 
وحدٍة كما ُيَضمُّ  إىلا هي وحدٌة ُضم ت منإزميلتها، و  إىلكالوحدة احلسابية إذا ضمت 

الوحدة املوضوعي ة مل تتم  نإأرأيت : "وقال أيضااآلخر، العضو  إىلالعضو يف اجلسم 
: نصل إليه، فنقول أنإال بضميمة كل ما ذكر من آيات يف السور كلها، وهذا ما نريد 

فراد، ناال ميكن حتقُّق كمال الوحدة املوضوعي ة بالنسبة لكل سورٍة فيها املوضوع على 
ال  سورة املائدة كغريها من السور اشتملت على عد ة موضوعات أنوها حنن عرفنا 

تعطينا وحدًة كاملًة إال إذا ضم  هلا ما ذكر يف غريها، وكل ما ذكر يف السور األخرى له 
اٍد يتعاون: ناوجه يتكامل مع بقي ة  حدايف تكوين موضوٍع و  ناوجه اتفاٍق، ووجه احت 

الكرمي قائمٌة على تدبُّر  قرآنوهذه الوحدة املوضوعية لل رىاألخ أجزائه املذكورة يف السور
بني اآليات عن طريق السياق واملقام ومدارسة علم  نظم اآليات، آيًة آية، والربط

 .يةالقرآناملناسبات 
اً حبسب حدايعد كالماً و  أنالكرمي يصح  القرآن أن" املوافقات " وقد ذكر الشاطيب يف  

يبني بعضه  أنوذلك  ،يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما :أي ،خطاب العباد
أو سورة  ،كثريًا منه ال يفهم معناه حق الفهم إال بتفسري موضع آخر  أنحىت  ،بعضاً 
فإذا   ،واع الضروريات مثاًل مقيد باحلاجياتأنكل منصوص عليه فيه من   نوأل ،أخرى

ما هو كذلك فكالم  أنفال حمالة  ،كذلك فبعضه متوقف على بعض يف الفهم  ناك
 2.هبذا االعتبار حداكله كالم و   القرآنف ،حداو 

                                                            
 233ص، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيررمحن بن سليمان، لالرومي، فهد بن عبد ا: انظر  

2
ت، . ، د(هـ210: املتوىف)إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب الشاطيب، : انظر   

  220، ص 3، ج(ط. دار املعرفة، د: بريوت)، حتقيق عبد اهلل دراز، الموافقات
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 القرآنأصالة هذا االجتاه يف فهم  –رمحه اهلل  –النورسي  الزمانيؤكد بديع  ،وحديثاً  
سجام وغاية االرتباط ومتام االتصال بنيهما يتيسر لكل نآياته مع كمال اال ن  إ"  :بقوله
كما أخذها عموم أهل   ،يأخذ من السور املتعددة آيات متفرقة هلدايته وشفائه أن أحد

إذا تراها قد صارت   ،فبينما تراها أشتاتًا باعتبار املنازل والنزول ،املشارب وأهل العلوم
 ،فال بالفصل من األصل تنتقص ،واتصلت مع أخواهتا اجلديدة ،كقالدة منظمة ائتلفت

ة يالفرقانألكثر اآليات  أن إىلفهذا السر يشري  ،وال بالوصل باآليات األخر تستوحش
وهذا مظهر عجيب  " ،واتصاهلا هبا ،مع سائر اآليات مناسبات دقيقة جيوز ذكرها معها

 ،؛ ففهم اآلية مع أخواهتا يف السياق نفسه يؤدي غرضاً الكرمي القرآنمن مظاهر إعجاز 
وفهمها يف سياقها مع نظرياهتا يف السور األخرى يعرب عن فهم  ،وحيقق مقصداً 

 2.وهي الفكرة اليت يستند إليها التفسري املوضوعي ،يةالقرآنمقاصدي ملوضوع اآليات 

                                                            
 
سوزلر : اسطنبول)، حتقيق إحسان الصاحلي، المثنوي العربي النوريم، 112 ، سعيد ،النورسي: انظر  

 . 221، ص (ط. للنشر، د
2
 20، ص ية والتطبيقوعي بين النظر التفسير الموض، صالح عبد الفتاح ،اخلالدي: انظر  


