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ملخص: 
وجتديد،  ونقد  عر�ص  �لقر�آين،  للمو�سوع  �ملو�سوعي  �لتف�سري  منهج  يف  در��سة  هذه 
ت�سمنت عر�ص ثمانية مناهج ونقدها، �أربعة منها هي �لأوىل يف هذ� �لعلم، و�جلديد يف هذه 
�لدر��سة بيان ِقدم هذ� �لعلم باإ�سار�ته �لأوىل يف �لقرن �لر�بع �لهجري، وبيان �سلبية تقدح 
يف �ملناهج بتجاوزها مر�د �هلل يف �لرتتيب �مل�سحفي، و�حلكمة �ملعتربة بتفريق �ملو�سوع 

يف �سور �لقر�آن، وكيفية �خلروج من هذه �ل�سلبية �ملتمثلة بالتجديد يف �ملنهج.
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Abstract: 
This study deals with the thematic interpretation method of the Quranic 

subject matter by presentation, criticism and renewal. It includes the 
presentation and criticism of eight methods, four of which are the first in this 
science. The new in this study is demonstrating the antiquity of this science 
that begins in the fourth century A.H, and showing an apparent negativity in 
the methodologies that contradict Allah’s will concerning the Quranic order 
and the wisdom behind dividing the subject matter in the Quranic verses, and 
how to abandon this negativity by renovating the methodology.
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مقدمة: 
�حلمد هلل، و�ل�سلة و�ل�سلم على ر�سول �هلل، وعلى �آله و�أ�سحابه و�لتابعني، وبعد: 

ان،  فاإن �لقر�آن �لكرمي مائدة �هلل يف �لأر�ص، ومورد ل ين�سب، َي�سدر عنه كل ظماآن ريرّ
ل يفرت عن �لعود �إليه بعد �لعود يف كل حال وزمان. و�لقر�آن �ملعجزة �خلالدة �لتي ي�ست�رسف 
�لعلماء �ملتدبرون عبقها ومعاملها وحقائقها، و�لتي ل تنق�سي ول تعرف �لنتهاء، ماد�م 
�آخر  �ل�ساعة  قبيل  برفعه  �هلل  ياأذن  �أن  �إىل  �لآذ�ن  �إليه  وُت�سغي  �لأنام،  يعطر  �لقر�آن  �سوت 

�لزمان.
ومن معامل جتدد �لعلوم �لقر�آنية »علم �لتف�سري �ملو�سوعي«، وتاأتي هذه �لدر��سة يف 
عر�ص منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين يف نظر �لباحثني �ملعا�رسين، ونقدها 
ثم �لتجديد �لذي �أر�ه يف هذه �ملنهجية، مع �إثبات تبلور فكرة �لتف�سري �ملو�سوعي يف ذهن 

�لعلماء �ل�سابقني ومنهجيته �ملجملة، و�لدعوة �إليه منذ �لقرن �لر�بع �لهجري.
�لتف�سري  مفهوم  �لتمهيد  يف  تناولت  ومبحثني،  متهيد  يف  �لدر��سة  هذه  جعلت  وقد 
�ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين، ثم تناولت حقيقة �لدعوة �إىل �لتف�سري �ملو�سوعي، ومنهجيته 
�ملجملة وليدة �لقرن �لر�بع �لهجري، ثم منهجية �لبحث فيه على وجه �لتف�سيل يف �لقرن 
�لباحثون �ملعا�رسون  �لتي �سطرها  �لر�بع ع�رس �لهجري، ثم كان �ملبحث �لأول: �ملناهج 
يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين عر�ص ونقد، حيث عر�ست لثمانية مناهج �أتبعت 
كل و�حد منها نقد�ً، ثم قدمت �لنتائج �لنقدية �لعامة، ثم كان �ملبحث �لثاين: �لتجديد يف 
منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين: حتدثت فيه عن �لرتتيب �مل�سحفي و�لرتتيب 
�لنزويل، ثم ما ينبني على جتاوز �لرتتيب �مل�سحفي من �سلبية تقدح يف �لتف�سري �ملو�سوعي، 
ثم بينت �لتجديد يف �ملنهجية من وجهة نظري، فاملنا�سبة و�لوحدة �ملو�سوعية و�ملقا�سد 
لل�سورة �لقر�آنية �أ�سل يف �ملنهجية، ثم در��سة تطبيقية تربهن �سحة �لتجديد يف �ملنهجية 
و�رسورته، ثم �أو�سحت �ملنهج �لعام �ملعدل للتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين و�لقو�عد 

و�ل�رسوط �للزمة لهذ� �لعلم، ثم كانت �خلامتة حيث قدمت فيها نتائج �لدر��سة.
و�هلل �أ�ساأل �أن يجزي م�سايخنا خري �جلز�ء، و�أن يوفقنا �إىل كل ما ير�سيه.
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متهيد:

ما بني الدعوة إىل التفسري املوضوعي ووضع منهجية له:
تقر�أ فيه: 

مفهوم �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين ● 

�لدعوة �إىل �لتف�سري �ملو�سوعي للقر�آن وليدة �لقرن �لر�بع �لهجري!  ● 

منهجية �لبحث يف �لتف�سري �ملو�سوعي للقر�آن وليدة �لقرن �لر�بع ع�رس �لهجري. ● 

مفهوم التفسري املوضوعي: 
لدر��سة  بد  ول  و�ملو�سوعي،  �لتف�سري  كلمتي  من  و�سفي  مركب  �ملو�سوعي  �لتف�سري 
مفهومه �ل�سطلحي، من �لوقوف على �ملعنى �للغوي جلزئي �ملركب و�ملعنى �ل�سطلحي 

لهما.

التفسري يف اللغة: 

َف�رْس�ً،  َف�رَسَ �ل�سيء  ( ، وُيقال:  �لتف�سري م�سدر على وزن )تفعيل( ، و�لثلثي منه )َف�رَسَ
َ ُيف�رس تف�سري�ً، و�لَف�رْس: �أ�سل يدل على بيان �ل�سيء و�إي�ساحه ويدلرّ على بيان �ملعنى  وَف�رسَّ

�ملعقول )1( .
ويف ل�سان �لعرب �لف�رس: ك�سف �ملغطى )2( ، ويف �لكليات �لف�رس: �ل�ستبانة و�لك�سف، 

ومن �ل�ستعمال �ملادي للف�رس: �لتف�رسة: وهي عينة �لبول �لتي تك�سف عن �ملر�ص )3( .
وترى �أقو�لهم تلتقي يف �أن �لَف�رْس: بيان �ل�سيء و�إي�ساحه، وك�سفه �سو�ء �أكان يف ك�سف 

�ملح�سو�ص، كما يف عينة �لبول، �أو يف ك�سف �ملعاين �ملعقولة و��ستعماله يف �لثاين �أكرث.

التفسري يف االصطالح: 

�هلل  كتاب  به  ُيفهم  علم  »�لتف�سري   : )794هـ(  �لزرك�سي  �لإمام  يقول  �ل�سابقني  من 
�ملنزل على نبيه حممد �سلى �هلل عليه و�سلم وبيان معانيه و��ستخر�ج �أحكامه وحكمه...« 
)4( . ومن �ملحدثني يقول �ل�سيخ حممد علي �سلمة )1361هـ( - يف كتابه منهج �لفرقان: 

»�لتف�سري علم يبحث فيه عن �أحو�ل �لقر�آن �ملجيد من حيث دللته على مر�د �هلل بقدر �لطاقة 
�لب�رسية«)5( .
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املوضوع يف اللغة: 

�لرفع، تقول و�سعه ي�سعه  )6( و�سده  �أو �حلط  من و�سع: و�لو�سع يدل على �خلف�ص 
ع �ل�سيء �إىل �لأر�ص: �أنزله �أو �أثبته )7( . و�سعًا ومو�سوعًا، َوَو�سَ

املوضوع يف االصطالح: 

�ملو�سوع عند �ملناطقة: »هو حمل �لعر�ص �ملخت�ص به، �أو �لأمر �ملوجود يف �لذهن«)8(، 
وعند �لفل�سفة: »�ملدرك« )9( ، وعند �للغويني: من و�سع �ل�سيء مو�سعه ومو��سعه، و�خلياط 
ع �لقطن على �لثوب تو�سيعًا )10( ، ومن هنا قالو� �ملو�سوع: »�ملادة �لتي يبني عليها  ُيَو�سرّ

�ملتكلم �أو �لكاتب كلمه« )11( .
وميكننا تعريف �ملو�سوع �لقر�آين باأنه: جمموعة من �لآيات- جمتمعة يف �سورة، �أو 
متفرقة يف �سور �لقر�آن �لكرمي- حتمل حقائق ومعاين تعالج ق�سية ما حمققًة هدفًا قر�آنيًا 

�أر�ده �هلل �ملتكلم به �أو �أكرث.

التفسري املوضوعي للموضوع القرآني يف اصطالح العلماء: 
»هو جمع �لآيات �لقر�آنية �ملتفرقة �ملتعلقة مبو�سوع ما، وتف�سريها ح�سب �ملقا�سد 

�لقر�آنية« )12( .
هذ� هو مفهوم �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين، ومن �لعلماء من عدرّ در��سة �لوحدة 
�ملو�سوعية لل�سورة �لقر�آنية )13( ، ودر��سة �مل�سطلح �لقر�آين �أق�سامًا للتف�سري �ملو�سوعي )14( 
، ولكن �لوحدة �ملو�سوعية و�مل�سطلح �لقر�آين، �لأظهر �أنها من مقت�سيات �لتف�سري �لتحليلي 
ل�سور �لقر�آن �لكرمي، كما �سيت�سح �أنها من �خلطو�ت �ملنهجية للتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع 
�لقر�آين، يقول �لدكتور عبد �ل�ستار فتح �هلل �سعيد: »وقد عدرّ بع�ص �لعلماء يف هذ� �لنوع ما 
�ُسمي »بالوحدة �ملو�سوعية« يف �لقر�آن كله، �أو يف �سورة منه، و�أرى و�هلل �أعلم �أن هذ� �ل�رسب 

من �لدر��سات ل يدخل يف �لتف�سري �ملو�سوعي« )15( .

بدايات التفسري املوضوعي: 

الدعوة إىل التفسري املوضوعي وليدة القرن الرابع اهلجري! 

لقد حظي �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين باهتمام بالغ يف هذ� �لع�رس، حيث 
�لتف�سري �ملو�سوعي  �إن قلت:  �لدر��سة فيه، ول�سُت مبالغًا  تعددت دو�عيه وتنوعت جمالت 
�لب�رسية �ملتنامية  �لعلمية يف �لبحث، ومن مفرز�ت �حلاجة  من م�سهمات تطور �ملنهجية 
ع�رسه،  حاجة  يعر�ص  �ملو�سوعي  فاملف�رس  �ملكان،  و�ختلف  �لزمان  عرب  و�ملتجددة 
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وجتربته وجتربة �لعامة على �لقر�آن �لكرمي، حماور�ً �آيات �ملو�سوع ذ�ت �لعلقة وم�ستنبطًا 
منها ما ميكن �أن يفي باحلاجة، فيبداأ من الواقع لينتهي بالقراآن الكرمي، ليتوافق بذلك 
مع حال القراآن يف ال�شدر االأول، عندما كانت تنزل �آياته معاجلة ملو�قف يف حياة �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم و�سحابته �لكر�م عليهم �لر�سو�ن.
ومع قناعتي بهذ� فاإنني �أخالف من يزعم من �لباحثني �أن هذ� �للون من �لتف�سري مل 
يربز يف جهود �ملف�رسين قدميًا )16( كما �سيت�سح، وكذلك �أخالف من بالغ فعدرّ نزول �لقر�آن 
و�لتف�سري فهم  �هلل،  �لنازل كلم  لأن  ؛   )17( �ملو�سوعي  �لتف�سري  بد�ية  �أ�سبابها  جنومًا وفق 
�ملخاطبني ملر�د �هلل من كلمه، لذلك ل ي�سلح �أن يكون نزول �لقر�آن وفق �لأ�سباب بد�ية 
)18( - كتف�سري  بالقر�آن  للقر�آن   r لهذ� �للون من �لتف�سري، كما �أخالف من عدرّ تف�سري �لنبي 
�لظلم بال�رسك- بد�ية له؛ لأن �لعلماء يرون �لتف�سري �ملو�سوعي جمع كل �لآيات �ملتفرقة 

�ملتعلقة مبو�سوع ما ودر��ستها، ل �لربط بني �آيتني.
�أذهان  �أهمية �لبحث يف �لتف�سري �ملو�سوعي و�رسورته كانت متبلورة يف  �أن  ويبدو 
�لعلماء �ل�سابقني، حتى غدت دعو�ت �إليه على �أل�سنتهم، بدليل �أنه كان يف �ملقابل من يطعن 
يف   - )388هـ(  �خلطابي  �لإمام  فهذ�  �ملو�سوعات،  معاجلته  طريقة  حيث  من  �لقر�آن  يف 
يبلو عباده يف  �هلل  و�أن  �ملو�سوعي،  �لتف�سري  �إىل  يدعو  �لقر�آن(  �إعجاز  )�لبيان يف  ر�سالته 
جمع �ملفرتق من �ملو�سوع �لو�حد، يف رده على �سبهة من قالو� �إن �لقر�آن مل ياأت يف تاأليفه 
يقول:  حيث  �لتاأليف،  يف  كاملعهود  و�ملو�سوعات  للمعاين  و�لتق�سيم  �لتف�سيل  �سبيل  على 
»و�أما قولهم: لو كان نزول �لقر�آن على �سبيل �لتف�سيل و�لتق�سيم، فيكون لكل نوع من �أنو�ع 
علومه حيز وقبيل، لكان �أح�سن نظمًا و�أكرث فائدة ونفعًا، و�جلو�ب: �إنه �إمنا نزل �لقر�آن على 
ويف  �لو�حدة  �لآية  ويف  �لو�حدة  �ل�سورة  يف  �ملعاين  خمتلفة  �أ�سياء  جمع  من  �ل�سفة  هذه 
�لآيات �ملجموعة قليلة �لعدد لتكون �أكرث لفائدته و�أعم لنفعه، ولو كان لكل باب منه قبيل، 
ولكل معنى �سورة مفردة مل تكرث عائدته، ولكان �لو�حد من �لكفار و�ملعاندين �ملنكرين له ل 
تقوم عليه �حلجة به �إل يف �لنوع �لو�حد �لذي ت�سمنته �ل�سورة �لو�حدة فقط، فكان �جتماع 
�ملعاين �لكثرية يف �ل�سورة �لو�حدة �أوفر حظًا و�أجدى نفعًا، وقد �أحب �هلل عز وجل �أن ميتحن 

عباده ويبلو طاعتهم و�جتهادهم يف جمع �ملفرتق منه وتنزيله وترتيبه« )19( .
�لآيات  �لتف�سري �ملو�سوعي بجمع  �إىل  �إ�سارة �رسيحة وقفت عليها تدعو  �أ�سبق  فهذه 
يف  �لأوىل  �لبادرة  على  ��ستمل  �خلطابي  �لإمام  قول  بل  �لو�حد،  �ملو�سوع  يف  �ملتفرقة 
�لباحثني  �أن  و�لغريب  �لأول-  �ملبحث  يف  �سنو�سحه  كما  �ملو�سوعي-  �لتف�سري  منهجية 

�لذين تناولت مناهجهم يف حديثهم عن ن�ساأة هذ� �للون من �لتف�سري مل ي�سريو� �إىل هذ�.
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منهجية البحث يف التفسري املوضوعي للقرآن: 
وليدة القرن الرابع عشر اهلجري: 

نعم �لإ�سار�ت و�لدعو�ت �إىل �لتف�سري �ملو�سوعي قدمية، و�لدر��سات �لعملية فيه �متدت 
عرب ع�سور�لإ�سلم، ولكنرّ و�سع منهجية نظرية للبحث يف �لتف�سري�ملو�سوعي مف�سلة �ساأن 
يتعاملون معها مبنهجية  �ل�سابقون  كان  �لتي  �لأخرى  �لعلوم  �ساأن كثري من  حديث، وهو 

ثابتة تعارفو� عليها و�لتزموها، و�إن مل ي�سطروها �أو ي�سطلحو� لها م�سطلحًا.
�لذكر  ناحية عملية غنية عن  �ملو�سوعي من  �لتف�سري  �ل�سابقني يف  �لعلماء  و�أبحاث 
و�لتدليل، فقد بحث �سلفنا يف ق�سايا عقدية �أو فقهية، فجمعو� �آياتها من �لقر�آن، وما يتعلق 

بها يف �ل�سنة من �أحاديث، ودر�سوها مو�سوعيًا �سمن تفا�سريهم. 
فمثًل ترى �لإمام �لطربي )310هـ( عند �أول �آية وردت يف �لقر�آن �لكرمي تتحدث عن 
�خلمر يف �سورة �لبقرة ]�آية 219[ عالج �ملو�سوع ب�سورة متكاملة، حيث �سم �إىل هذه �لآية 

�آية �سورة �لن�ساء ]43[ و�آية �سورة �ملائدة ]90- 91[ و�لرو�يات �ملاأثورة فيها )20( .
�آية �سورة �لبقرة ]154[ ليتحدث عن  ومثًل ترى �لإمام �لر�زي )606هـ( توقف عند 
حقيقة حياة �ل�سهد�ء بعد ��ست�سهادهم وقبل دخولهم �جلنة، وجمع �إليها �آيات �سورة �آل عمر�ن 

]169- 171[ �لتي تدل على �أنهم �أحياء يرزقون فرحون مبا �آتاهم �هلل من ف�سله )21( .
اُر }  ومثًل ترى �لإمام �بن كثري )774هـ( عند تف�سريه قوله تعاىل: {َل ُتْدِرُكُه �ْلأَْب�سَ
]�لأنعام: 103[ تناول �لآر�ء يف روؤية �هلل عز وجل يف �لآخرة، وجمع �لآيات �لد�لة على ذلك، 

�آية �سورة �لقيامة ]22- 23[ و�آية �سورة �ملطففني ]15[ و�لأحاديث )22( .
�لقر�آن  مو�سوعات  كل  يف  م�سطرد�ً  �ملف�رسين  �سلفنا  عند  �ل�ساأن  هذ�  ترى  ل  ولكن 
�لكرمي، وقد تر�هم ل يجمعون كل �لآيات ذ�ت �لعلقة باملو�سوع، فلو رجعت �إىل ما كتبه 
�لإمام �بن كثري عند �آية �لأنعام ]103[ لر�أيته جمع �لآيات و�لأحاديث �لد�لة على روؤية �هلل 
يف �لآخرة، ولكنه مل يوجه �لآية �لتي تعلق بها �ملخالف يف قوله تعاىل: { َقاَل َلْن َتَر�يِن} 
]�لأعر�ف: 143[. كما �أفرد بع�ص �لعلماء م�سنفات تدل على �لعناية يف مو�سوعات قر�آنية 

نحو »�لتبيان يف �أق�سام �لقر�آن« للإمام �بن �لقيم )751هـ( .
و�أول من �سطر من �ملحدثني معامل منهجية مف�سلة يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع 
�لقر�آين حممد حممود حجازي يف عام )1390هـ( ، وتتابع بعده �لباحثون وهذ� ما �سيت�سح 

يف �ملبحث �لأول.
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املبحث األول:

مناهج سطرها باحثون حمدثون يف التفسري املوضوعي: 
للموضوع القرآني- عرض ونقد:

تقراأ فيه: 
منهج �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين يف نظر:  ● 

د. حممد حممود حجازي. - 

د. �أحمد �ل�سيد �لكومي. - 

د. عبد �حلي �لفرماوي. - 

د. عبد �ل�ستار فتح �هلل �سعيد. - 

د. م�سطفى م�سلم. - 

د. عبد �جلليل عبد �لرحيم. - 

د. زياد �لدغامني. - 

د. �سلح �خلالدي. - 

�لنتائج �لنقدية �لعامة. ● 

�أذكر بع�ص �ملناهج �لتي �سطرها باحثون حمدثون يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع 
عن  �ملتاأخر  عند  �ملنهجية  حتديد  يف  جتديد  من  هل  لرنى  �لزمني  �ل�سبق  ح�سب  �لقر�آين، 
�ملتقدم، �أم هي �لتبعية و�لتفنن يف �لعر�ص فح�سب، وكان �لختيار لأربعة مناهج متقدمة 

يف هذ� �لعلم ثم متاأخرة.

أول من حتدث عن املنهجية يف التفسري املوضوعي:  
اإلمام اخلطابي )388هـ( رمحه اهلل: 

ما  �إل  قال  ما  على  زياد�تهم  كانت  ما  بل  �ملحدثون،  �سطره  ما  نو�ة  ُيعد  قاله  فما 
تقت�سيه منهجية �لبحث �لعلمي يف �أي فن من �لفنون �أو علم من �لعلوم- كما �سرتى- حيث 
قال: »وقد �أحب �هلل عز وجل �أن ميتحن عباده ويبلو طاعتهم و�جتهادهم يف جمع �ملفرتق 
منه، ويف تنزيله وترتيبه« )23( ، فهما خطوتان يف نظره: جمع �ملفرتق يف �ملو�سوع �لو�حد 

من �لآيات يف �سور �لقر�آن، ثم تنزيلها وترتيبها ح�سب ما تقت�سيه طبيعة �ملو�سوع.
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و�إليك منهج �لتف�سري �ملو�سوعي كما هو يف نظر �ملحدثني ح�سب �ل�سبق �لزمني، مع 
�لتعقيب عليها و�لنقد ح�سب ما يدعيه �ملقام )24( : 

أوالً- يف نظر الدكتور حممد حممود حجازي: 

هو �أول من حتدث من �ملحدثني عن �ملنهجية يف �لتف�سري �ملو�سوعي يف كتابه �لوحدة 
�ملو�سوعية- يف عام )1390هـ- 1970م( ، وجعلها يف اأربع خطوات )25( : 

جمع �لآيات ذ�ت �ملو�سوع �لو�حد. - 

ترتيبها ح�سب �لنزول. - 

در��ستها در��سة منهجية مو�سوعية متكاملة لتعطينا مو�سوعًا و�حد�ً. - 

�لتعر�ص ملنا�سبة �لآيات يف �سورها. - 

�ملنهجية  و�لدر��سة  ذكر،  مما  خطوتني  يف  �خلطابي  �لإمام  قرره  ما  مع  يلتقي  تر�ه 
�ملو�سوعية �ملتكاملة تقت�سي حتديد عنا�رس �ملو�سوع منتزعة من ذ�ت �لآيات، ودر��سة 
تف�سري �لآيات مبا يحقق فهمًا دقيقًا، كما �أر�ده �هلل لذلك �ملو�سوع، ولقد متيز يف �خلطوة 
�لر�بعة »�لتعر�ص ملنا�سبة �لآيات يف �سورها« عن غريه من �لباحثني �ملتاأخرين عنه �لذين 

كتبو� يف منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي، وهذ� مما �سنتحدث عنه يف �ملبحث �لثاين.

ثانياً- يف نظر الدكتور أمحد السيد الكومي: 

حيث �أفرد كتابًا يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين وكانت �لطبعة �لأوىل منه 
خم�س  يف  املو�شوعي  التف�شري  يف   )26( املنهجية  وجعل  1980م(  )1401هـ-  عام 

خطوات: 
جمع �لآيات �لقر�آنية �لتي تخدم �ملو�سوع. - 

ترتيبها ح�سب �لنرّزول، �ملكي ثم �ملدين، وما كان يف �أول �لعهد �ملكي وما كان يف  - 
�آخره وهكذ�.

�إز�حة ما قد يكون بني �لآيات من موهم �لختلف و�لتناق�ص. - 

تف�سري �لآيات �أثناء عر�سها تف�سري�ً يفهم منه �حلكمة يف �إير�دها. - 

�إخر�ج �ملو�سوع يف �سورة متكاملة تامة �لبناء و�لإحكام مبر�عاة �رسوط �لبحث  - 
�لعلمي.

ولقد متيز عمن �سبقه بالن�ص على مر�عاة �رسوط �لبحث �لعلمي يف �إخر�ج �ملو�سوع، 
تقت�سيه  مما  فهو  و�لتناق�ص-  �لختلف  يوهم  قد  ما  �إز�حة  عنده-  �لثالثة  �خلطوة  و�أما 
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�لدر��سة �لتف�سريية للآيات �لتي ن�ص عليها يف �خلطوة �لر�بعة، وما بينه يف بع�ص �خلطو�ت 
ذكره �لدكتور حجازي جممًل بقوله: »در��سة �لآيات در��سة منهجية مو�سوعية متكاملة«.

ثالثاً- يف نظر الدكتور عبد احلي الفرماوي: 

عام  تاأليفه  من  فرغ  و�لذي  �ملو�سوعي«  �لتف�سري  يف  »مقدمة  كتابه  يف  �سطر  حيث 
)1397هـ- 1976م( )27( ، وعدرّ �شبع خطوات )28( ملنهج التف�شري املو�شوعي: 

�ختيار �ملو�سوع �لقر�آين �ملر�د در��سته در��سة مو�سوعية. - 

ح�رس �لآيات �لتي تدور حول هذ� �لغر�ص �لقر�آين. - 

ترتيبها ح�سب نزولها على �لنبي r - مع �لوقوف على �أ�سباب نزولها.
�لتعر�ص ملعرفة منا�سبات هذه �لآيات يف �سورها. - 

تكوين �ملو�سوع بجعله يف �إطار منا�سب وهيكل متنا�سق تام �لبناء متكامل �لأجز�ء. - 

تكميل �ملو�سوع مبا ورد من حديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �إن �حتاج �لأمر ذلك. - 

در��سة هذه �لآيات در��سة مو�سوعية متكاملة. - 

و�حلق �أنه كان متابعًا ملا جاء عند �لدكتور حجازي و�لدكتور �لكومي ولعلرّ �لإ�سافة 
�جلديدة يف �خلطوة �ل�ساد�سة »تكميل �ملو�سوع مبا ورد من حديث �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�سلم« وهي و�إن كانت قد تدخل عند �ل�سابقني »بدر��سة �لآيات در��سة تف�سريية منهجيًة« 
�عتبار�ً بدور �ل�سنة �ملبينة للقر�آن، ولكن �لتن�سي�ص عليها و�إفر�دها بالذكر له من �لأهمية 
عدرّها  �لتي  �لعلمي  �لبحث  مر�عاة �رسوط  �لن�ص على  عليه عدم  ويوؤخذ  له،  ما  و�ل�رسورة 

�لدكتور �لكومي خطوة من �ملنهجية.

رابعاً- يف نظر الدكتور عبد الستار فتح اهلل سعيد: 

و�أ�سار يف  )1486هـ- 1985م(  عام  �ملو�سوعي«  �لتف�سري  �إىل  »�ملدخل  كتابه  �ألف 
مقدمته �إىل تقدم �ل�سيخ �لكومي و�لفرماوي عليه يف �لتاأليف )29( ، وعدرّ ثماين خطوات )30( 

ملنهج التف�شري املو�شوعي: 
�ملعرفة �لدقيقة ملعنى »�لتف�سري �ملو�سوعي«. - 

حتديد �ملو�سوع �لقر�آين �ملر�د بحثه حتديد�ً دقيقًا من حيث �ملعنى. - 

�ختيار عنو�ن له من �ألفاظ �لقر�آن ذ�ته �أو من معانيه. - 

جمع �لآيات �لكرمية �ملتعلقة باملو�سوع. - 
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ت�سنيفها من حيث �ملكي و�ملدين وترتيبها ح�سب �لنزول ما �أمكن. - 

فهم �لآيات �لكرمية بالرجوع �إىل تف�سريها. - 

تق�سيم �ملو�سوع �إىل عنا�رس مرت�بطة منتزعة من �لآيات ذ�تها. - 

من  �مل�ستفادة  بالعنا�رس  �للتز�م  وهي  �ملو�سوعي:  �لتف�سري  بقو�عد  �لتام  �لتقيد  - 
�لقر�آن للمو�سوع، وعدم �إ�سافة عنا�رس للمو�سوع من م�سدر �آخر، و�لتقيد ب�سحيح �ملاأثور، 

وجتنب �حل�سو و�لتدقيق قبل �لتقعيد و�لتاأ�سيل.
�لأوىل  فاخلطوة  منها:  لي�ص  ما  �ملو�سوعي  �لتف�سري  مبنهجية  �أحلق  قد  �ل�سيخ  ترى 
»معرفة �ملعنى �لدقيق مل�سطلح �لتف�سري �ملو�سوعي »و�خلطوة �لأخرية« �لتقيد �لتام بقو�عد 
ولي�ست من  �لقر�آين،  للمو�سوع  �ملف�رس  �ملعتربة يف  �ل�رسوط  �ملو�سوعي« هي من  �لتف�سري 
خطو�ت منهج �لتف�سري �ملو�سوعي، و�أما ما عد� ذلك من خطو�ت فهو فيها متابع ملن قبله، 
ول جديد فيها، �إل �أنه متيز يف �لدعوة �إىل �نتز�ع عنا�رس �ملو�سوع من �لآيات ذ�تها ل من 
غريها، ويف �لتن�سي�ص على حتديد �ملو�سوع �لقر�آين حتديد�ً دقيقًا من حيث �ملعنى _ وهذ� 
�أمر مهم ليكون �ملو�سوع تامًا، ولكي ل يدخل فيه ما لي�ص منه _ ويوؤخذ عليه ما �أخذ على 

�لدكتور �لفرماوي.

خامساً- يف نظر الدكتور مصطفى مسلم: 

)31( ملنهجية  ثماين خطو�ت  �ملو�سوعي«  �لتف�سري  حيث ذكر يف كتابه »مباحث يف 
�لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين: 

�أبعاده ومعامله  �لبحث، وذلك بعد معرفة  �لقر�آين جمال  �ختيار عنو�ن للمو�سوع  - 
يف �لآيات.

جمع �لآيات �لتي تبحث يف �ملو�سوع، �أو ت�سري �إىل جانب منه. - 

ترتيبها ح�سب زمن �لنزول. - 

در��سة هذه �لآيات من كتب �لتف�سري. - 

ت�سجيل �لعنا�رس �لأ�سا�سية للمو�سوع من خلل �لآيات. - 

تف�سري �لآيات �إجماًل وذكر �ملاأثور فيها. - 

و�سع خمطط للبحث. - 

حتديد �لأهد�ف �ملرجوة من �لبحث لإبر�ز حقائق وتوجيهات �لقر�آن. - 
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وهو بهذ� كان مو�فقًا ملن قبله، حيث �أكد على ما ذكره �لدكتور عبد �ل�ستار فتح �هلل 
�ل�سابعة قال: »و�سع خمطط  �لآيات، ويف �خلطوة  �ملو�سوع من  �نتز�ع عنا�رس  �سعيد يف 
للبحث« وما هي �إل من مقت�سيات �لبحث �لعلمي و�رسوطه �لتي �سبقه �إليها �لدكتور �لكومي، 
ولكنه �أبرز �رسورة حتديد �لباحث �لأهد�ف �ملرجوة من بحثه وهي خطوة �رسورية، و�إن 

كانت هي �أي�سًا من مقت�سيات �لبحث �لعلمي. 

سادساً- يف نظر الدكتور عبد اجلليل عبد الرحيم: 

ملنهجية  خطوات  خم�س  �مليز�ن«  كفتي  يف  �ملو�سوعي  »�لتف�سري  كتابه  يف  ذكر 
التف�شري املو�شوعي )32( كان متابعاً فيها ملن �شبقه وزاد عليها خطوتان: 

�ختيار �ملو�سوع �لقر�آين �ملر�د در��سته. - 

جمع �لآيات �لقر�آنية ذ�ت �لعلقة باملو�سوع. - 

ترتيبها ح�سب �لنزول ما �أمكن. - 

در��ستها در��سة و�فية من كتب �لتف�سري. - 

��ستنباط �لعنا�رس �لأ�سا�سية للمو�سع وت�سنيفها يف خطة. - 

وز�د عليها )33( - : 
�أن يكون �ملو�سوع من �لو�قع. Ú 

�أن ُيلم �ملف�رس مو�سوعيًا بامل�سكلة �أو �لق�سية �إملام �ملخت�ص بها. Ú 

وهما ملحوظتان مهمتان ولكنهما تتعلقان بال�رسوط �ملعتربة يف �ملف�رس و�ملو�سوع 
و�قع  على  �ملو�سوع  �آيات  تنزيل  �لأوىل  �مللحوظة  يف  قال  ولو  �لبحث،  منهجية  يف  ل 

�ملخاطبني لكانت منها. 

سابعاً- يف نظر الدكتور زياد الدغامني: 

�أفرد كتابًا بعنو�ن »منهجية �لبحث يف �لتف�سري �ملو�سوعي للقر�آن �لكرمي« وعدرّ �شبع 
خطوات )34( لهذه املنهجية: 

��ستقر�ء �لن�سو�ص �لقر�آنية حل�رس �لآيات �ملتعلقة باملو�سوع. - 

�رسورة �لنظر يف �ملكي و�ملدين منها. - 

ملحظة �لبعد �لتاريخي و�لبيئي. - 

ت�سنيف �ملو�سوع بذكر مقدماته وق�ساياه وحتديدها. - 
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لتف�سري. �للتفات �إىل �لو�قع �أثناء � -
��ستنباط ��سم �ملو�سوع من وحي �لقر�آن �لكرمي. - 

�سو�بط �أخرى وذكر فيها: عدم �لدخول �إىل �لقر�آن مبقرر�ت �سابقة، و�لتوفيق بني  - 
�لآيات لإز�حة ما يوهم �لتعار�ص، و�للتز�م ب�رسوط �لبحث �لعلمي.

و�قع  معاجلة  ي�ستدعي  و�لذي  �لو�قع«-  �إىل  »�للتفات  �خلام�سة  باخلطوة  متيز  لقد 
�سنتحدث  ما  وهو  منه،  �لتخل�ص  ثم  �ل�سلبي  وتقليل  �لإيجابي  بتعزيز  بالقر�آن  �ملخاطبني 
عنه يف �ملنهجية �ملعدلة- ولكن يوؤخذ عليه ما �أورده يف �خلطوة �لأخرية، فمنها ما هو من 
�ملنهجية، ومنها ما هو من �ل�رسوط �للزمة يف �ملف�رس، ويوؤخذ عليه ملحظته يف �خلطوة 
�لثالثة قوله »ملحظة �لبعد �لتاريخي و�لبيئي« فهي مما تخ�ص بع�ص �ملو�سوعات نحو 
�ملتعلقة بالق�س�ص �لقر�آين، ولعل �لأف�سل �أن يقول: در��سة جو �لنزول لآيات �ملو�سوع، وهو 

ما �سنبينه يف �ملبحث �لثاين.
ثامناً- يف نظر الدكتور صالح اخلالدي: 

لقد جعل املنهجية على ثالثة اأق�شام )35( : 
الق�شم االأول: خطوات عامة:  ♦ 

ت�سجيل �لباحث �أهد�فه �لتي يريد حتقيقها من بحثه. - 

حتديد مدى �حلاجة �ملعا�رسة �إىل بحثه. - 

�أن ل يكون للباحث غر�ص م�سبق يريد حتقيقه. - 

�أن يطلع �لباحث على �لأبحاث و�لدر��سات �لقر�آنية �ل�سابقة. - 

�أن يقر�أ �لباحث قر�ءة عامة �ساملة، ويطلع على كل ما له �سلة ببحثه. - 

تر�ه متيز يف �خلطوة �لثانية �لتي ذكرها، و�أما ما ذكره يف �خلطوة �لثالثة و�لر�بعة 
و�خلام�سة فما هي �إل من �ل�رسوط �للزمة يف �لباحث و�لبحث، ول ت�سلح �أن ت�سنف خطو�ت 

عامة يف �ملنهجية.
الق�شم الثاين: اخلطوات املتعلقة باملنهجية اخلا�شة للتف�شري املو�شوعي:  ♦ 

�ختيار �ملو�سوع �لقر�آين للبحث على �أن تكون له مادة و��سعة يف �لقر�آن. - 

ت�سجيل �لأ�سباب �لتي دفعته لختيار �ملو�سوع. - 

جمع �لآيات �لتي تتحدث عن �ملو�سوع، �سو�ء باألفاظ �رسيحة مبا�رسة �أو باألفاظ  - 
قريبة.
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��ستخر�ج معاين �لألفاظ �ل�سابقة �لتي �ختارها من �أمهات كتب �للغة. - 

ح�رس �لآيات �لتي ��ستعملت �مل�سطلحات �لأ�سا�سية ملو�سوعه و�لألفاظ �ملقاربة لها. - 

وقر�ء�ت  ون�سخ  نزول  �أ�سباب  من  ��ستخل�سها،  �لتي  �لآيات  يدور حول  ما  ت�سجيل  - 
�سحيحة، وترتيبها ح�سب �ملكي و�ملدين وزمان �لنزول.

قر�ءة تف�سري �لآيات من �أمهات �لتفا�سري. - 

بيان �لأبعاد �ملعا�رسة للآيات. - 

��ستخل�ص �لدللت و�لعرب و�للطائف من �لآيات. - 

�ل�سلة  ذ�ت  �ملعا�رسة  �خلا�سة  �لقر�آنية  و�لأبحاث  �لدر��سات  على  �لطلع  - 
مبو�سوعه.

�لقر�آن،  يف  �ملادة  ب�سعة  �ملختار  �ملو�سوع  تقييده  �لأوىل  �خلطوة  يف  عليه  يوؤخذ 
وذلك لأمر �هلل �لعام بتدبر كتابه، وترى تد�خًل بني �خلطوة �لثانية يف هذ� �لق�سم و�خلطوة 
�لأوىل و�لثانية يف �لق�سم �ل�سابق، وترى �أن �خلطوة �لثالثة و�خلام�سة يف هذ� �لق�سم نف�سه 
�سبقه  من  عند  جاءت  و�لتا�سعة،  و�ل�سابعة  و�ل�ساد�سة  �لر�بعة  �خلطو�ت  �أن  كما  مت�سابهة، 
�لثامنة  �خلطوة  يف  قوله  وكذ�  و�فية«،  تف�سريية  در��سة  �لآيات  »در��سة  قولهم  يف  جمملة 
»بيان �لأبعاد �ملعا�رسة للآيات« هي عند من �سبقه »بيان و�قعية �لآيات«، ولعلرّه متيز يف 
و�إن  �لبحث،  �لعلقة مبو�سوع  ذ�ت  �ملعا�رسة  و�لأبحاث  �لدر��سات  على  بالطلع  دعوته 

كانت هي من مقت�سيات �لبحث �لعلمي ل من منهجيته.
الق�شم الثالث: وهذه اخلطوات جعلها حتت مرحلة الرتتيب وال�شياغة:  ♦ 

�أمامه نظرة منهجية بهدف  �إلقاء نظرة فاح�سة على �ملادة �لتف�سريية �ملجموعة  - 
�إدر�ك ف�سولها ومباحثها.

و�سع خمطط منهجي مو�سوعي للبحث مف�سل �لف�سول و�ملباحث. - 

توزيع �ملادة �لتف�سريية على ف�سول ومباحث �ملخطط. - 

�سياغة وكتابة �لف�سول مبباحثها و�سلمتها. - 

و�سع �للطائف و�للفتات يف مو��سعها. - 

�لإخر�ج �لفني �ملقبول. - 

�لأيات  در��سة  حجازي  �لدكتور  بدعوة  جمملة  قبله  �لباحثني  عند  �سبقت  وهذه 
�لعلمي،  �لبحث  �رسوط  مبر�عاة  و�لدكتور�لكومي  متكاملة،  مو�سوعية  منهجية  در��سة 
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فتح  �لدكتور  وعند  متنا�سق،  وهيكل  للمو�سوع  منا�سب  �إطار  بتكوين  و�لدكتور�لفرماوي 
�هلل �سعيد، »تق�سيم �ملو�سوع �إىل عنا�رس متنوعة من �لآيات«، وعند �لدكتور م�سلم بقوله: 
مقدماته  بذكر  �ملو�سوع  »ت�سنيف  �لدغامني  �لدكتور  وعند  عنا�رس�ملو�سوع«،  »ت�سجيل 

وق�ساياه وحتديدها« فاجلدة يف تف�سيلها ل يف حقيقتها.

النتائج النقدية العامة: 
بعد هذ� �لعر�ص ملناهج �أوردها باحثون معا�رسون للتف�سري �ملو�سوعي ح�سب �ل�سبق 
�لعر�ص؟  يف  و�لتفنن  �لتبعية  هي  �أو  �ملنهجية،  حتديد  يف  جديد  من  هل  ملعرفة  �لزمني 

نخل�س اإىل ما ياأتي: 
غالب �جِلدرّة كانت يف �لعر�ص، �أو يف تف�سيل �للحق ق�سايا جمملة �أوردها �ل�سابق،  ● 

�أ�رست �إليها يف مو��سعها.
من �ل�سلبيات �لعامة: �خللط بني خطو�ت �ملنهجية �لعلمية )36( ● و�ل�رسوط �للزمة 

يف �لباحث �أو �ملبحوث )مو�سوع �لدر��سة( ، وهذه تكررت عند �ملتاأخرين ب�سكل و��سح.
له  �إليها يف مو��سعها- منها ما كان  �أ�رست  �لنقاط-  ولقد متيز بع�سهم يف بع�ص 
فيما  �إليها  �أ�رست  �لتي  كتلك  مبقت�سياتها  علقة  له  ما  ومنها  �لعلمية،  باملنهجية  علقة 

يتعلق بالباحث �أو �ملبحوث.
هذه �مللحظات �لنقدية �لعامة، �إ�سافة لتلك �مللحظات �لنقدية �خلا�سة �لتي �أوردتها 

عقب ذكر كل منهج.

املبحث الثاني:

التجديد يف منهجية التفسري املوضوعي للموضوع القرآني:
تقراأ فيه: 

 ● بني �لرتتيب �مل�سحفي و�لرتتيب �لنزويل )�لتاريخي( .

 ● �سلبية تقدح يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين! 

من  �لتخل�ص  �سبيل  �لقر�آين  للمو�سوع  �ملو�سوعي  �لتف�سري  منهجية  يف  �لتجديد   ● 
�سلبيته: �ملنا�سبة، و�لوحدة �ملو�سوعية، و�ملقا�سد لل�سورة �لقر�آنية �أ�سل يف �ملنهجية.

 ● در��سة تطبيقية تربهن �سحة �لتجديد و�رسورته.

لمو�سوع �لقر�آين. �ملنهج �لعام �ملعدل يف �لتف�سري �ملو�سوعي ل ●
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بني الرتتيب املصحفي والرتتيب النزولي )التارخيي( : 
بالنظر �إىل تعريف �لتف�سري �ملو�سوعي ومنهجه �لذي �سبق بيانه، يت�سح �أن �ملف�رس يف 
�لتف�سري �ملو�سوعي ُيحاول تف�سري �آيات �ملو�سوع ح�سب �لرتتيب �لنزويل �لتاريخي ل ح�سب 
�لآيات  نزول  �أزمنة  به  تعرف  �لذي  هو  �لتاريخي:  �لنزويل  و�لرتتيب  �مل�سحفي.  �لرتتيب 
�لقر�آنية �ملنجمة- �ملفرقة- ح�سب م�سيئة �هلل لأ�سباب وظروف معينة و�أزمنة نزول �ل�سور. 
وهو �لذي يحتاج �إليه �ملف�رس تف�سري�ً مو�سوعيًا، لرتتيب �آيات �ملو�سوع ح�سب �أزمنة 
غالبًا  �ساق وظني  وهو  �لقر�آين،  �ملو�سوع  فهم  �أثر يف  من  لها  ذلك، ملا  �أمكنه  ما  نزولها 
ميكن  ل  للنزول  �لزمني  �لرتتيب  �أن  »ذلك  قطب:  �سيد  يقول  فيه،  �ل�سحيحة  �لرو�يات  لقلة 
�لقطع فيه �لآن ب�سيء- �للهم- �إل من ناحية �أن هذ� قر�آن مكي وهذ� قر�آن مدين على وجه 
من  به  �ملقطوع  �لزمني  �لرتتيب  و�أما   ،  )37( قليلة  هذ� من خلفات  ما يف  على  �لإجمال، 
ناحية زمن نزول كل �آية �أو كل جمموعة من �لآيات �أو كل �سورة فيكاد يكون متعذر�ً، ول 
يكاد يجد �لإن�سان فيه �ليوم �سيئًا م�ستيقنًا، �إل يف �آيات معدود�ت تتو�تر ب�ساأنها �لرو�يات 
�أو تقطع ب�ساأنها بع�ص �لرو�يات... وعلى كل ما يف حماولة تتبع �آيات �لقر�آن و�سوره وفق 
�لرتتيب �لزمني للنزول من قيمة ومن م�ساعدة يف ت�سور منهج �حلركة �لإ�سلمية ومر�حلها 

وخطو�تها، فاإن قلة �ليقني جتعل �لأمر �ساقًا، وجتعل �لنتائج ظنية ولي�ست نهائية« )38( . 
ولقد حظيت �آيات �لقر�آن �لكرمي بالرتتيبني، وكل منهما حِلكم �أر�دها �هلل: 

فهو يف ترتيبه النزويل »منهج لتاأ�سي�ص دعوة و�أ�سلوب �إقناع بعقيدة، وطريقة تب�سري 
و�إنذ�ر، ودح�ص كامل ملنطق �لإحلاد« )39( ، وهو يف ترتيبه امل�شحفي- �إ�سافة لذلك- 
حاجاته  من  وكبرية  �سغرية  بكل  حميط  للإن�سان  ود�ستور  ح�سارة،  وبناء  حياة  »�أ�سلوب 

ومطالبه...« )40( . 
و�إذ� كان �لرتتيب �لنزويل �أوفق حلال �ملخاطبني يف بدء �لدعوة فاإن �لرتتيب �مل�سحفي 
بعد �كتمال �لدين و�إمتام �لنعمة و�إقامة �لدولة، �أوفق حلال �ملوؤمنني مهما تباينت �أحو�لهم 

وتعددت �أماكنهم وتباعدت �أزمانهم �إىل يوم �لدين. 

سلبية تقدح يف التفسري املوضوعي للموضوع القرآني! 
ملا كان �لرتتيب �لنزويل ظنيًا تقل فيه �لرو�يات �لد�لة عليه، وكان �لرتتيب �مل�سحفي 
ِديَنُكْم  َلُكْم  �أَْكَمْلُت  {�ْلَيْوَم   – �لنعمة  و�إمتام  �لدين  �كتمال  بعد  �ملخاطبني  حلال  �لأوفق 
�أحو�لهم  ِديًنا} )3: �ملائدة( - مهما تباينت  �ْسَلَم  �ْلإِ َلُكُم  يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ْمُت  َو�أَمْتَ
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وتعددت �أماكنهم وتباعدت �أزمانهم، وكان حِلكم �أر�دها �هلل- �أ�رسنا �إىل بع�سها )41( ، وما 
خفي علينا �أعظم- فاإن �ملف�رس يف �لتف�سري �ملو�سوعي باجتز�ء �آيات مو�سوع ما من بني 
�آيات مو�سوعات �أخرى يف �ل�سورة ي�ستط بعيد�ً عن حكمة �هلل ومر�ده ومق�سوده، ملا جعل 
�ملف�رس  على  كان  لذلك  �لو�حدة،  �ل�سورة  �سمن  �ملو�سوعات  تلك  مع  �ملو�سوع  ذلك  �آيات 
يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين �أن ُير�عي �لرتتيب �مل�سحفي، كما يحر�ص على 

�لرتتيب �لزمني ما �أمكنه.
جاء  حيث  �لكرمي،  �لقر�آن  �إعجاز  وجوه  من  بوجه  ُيذهب  �ملو�سوعي  �لتف�سري  �إن  بل 
يف �أعلى طبقات �لبلغة، مع تنقله بقارئه من مو�سوع �إىل �آخر دون ت�ستت ول تفكك، بل 
باأعلى درجات �لنتظام و�للتئام، يقول �لدكتور ف�سل عبا�ص »و�إن لهذه �لطريقة- �لتف�سري 
�أن  �ملعلوم  فمن  نف�سه،  للمف�رس  تبعًا  وتنق�ص  وتزيد  وت�سعف  تقوى  ماآخذ  �ملو�سوعي- 
طريقة �لتف�سري �لتي �عتدناها تهيئ لنا معرفة �لإعجاز �لقر�آين يف �ألفاظه �إفر�د�ً وتركيبًا، 

وينتقل يف �لذهن من رو�سة �إىل رو�سة، و�لتف�سري �ملو�سوعي يحرمه ذلك كله« )42( .

التجديد يف منهجية التفسري املوضوعي للموضوع القرآني: 
سبيل التخلص من سلبيته! ؟ 

للتخل�ص من هذه �ل�سلبية ل بد من �لنظر فيما يقوم عليه �لرتتيب �مل�سحفي، ومر�عاته 
يف منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين، وبهذ� نحقق بع�ص �حِلكم �أو جلرّها �لتي 
ا تكلم بهذه �لآيات بهذ� �لرتتيب وفررّق �آيات �ملو�سوع �لو�حد يف �سور متعددة  �أر�دها �هلل ملرّ

مقرتنًا مبو�سوعات �أخرى.
وبعد الدرا�شة والنظر راأيت اأن الرتتيب امل�شحفي يقوم على ثالثة اأ�ش�س:

�ملنا�سبة بني �آيات �ل�سورة. - 

�لوحدة �ملو�سوعية لل�سورة. - 

مقا�سد �ل�سورة. - 

ولتو�شيح ذلك، وبيان اأ�شالتها يف منهجية التف�شري املو�شوعي، اأقول: 

أوالً- املناسبة: 

و�ت�ساق  �لآيات،  ر�ص  ح�سن  يعرف  وبها   ،  )43( �لكلم  �أجز�ء  ترتيب  علل  مفهومها: 
تر�كيبها، و�إحكام بنائها، و�رس نظمها، وعلئق تر�بطها، وكو�من تنا�سقها. يقول �لبقاعي: 
ومو�سوع علم �ملنا�سبات: �أجز�ء �ل�سيء �ملطلوب علم منا�سبته من حيث �لرتتيب، وثمرته: 
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�لرتباط  من  �أمامه  وما  ور�ءه  ماله مبا  ب�سبب  �جلزء  ي�ستحقها  �لتي  �لرتبة  على  �لطلع 
و�لتعلق �لذي هو كلحمة �لن�سب )44(  .

وبناًء على مفهوم �ملنا�سبة وثمرة علمها تبني �أن لكل جزء من �لكلم علًة �أو علًل يف 
ترتيبه مع غريه من �أجز�ء �لكلم، و�رتباطًا وتعلقًا كلحمة �لن�سب، لذلك �سح ما قلناه يف �أن 

�لرتتيب �مل�سحفي من �أ�س�سه �لتي يقوم عليها �ملنا�سبة بني �لآيات.
ورد  �لتي  �ل�سور  من  ما  مو�سوع  �آيات  يجتزئ  مو�سوعيًا  تف�سري�ً  �ملف�رس  كان  وملا 
منا�سبة  يدر�ص  �أن  عليه  ينبغي  كان  �هلل،  �أر�دها  وِحكم  وعلئق،  ورو�بط  علل  ولها  فيها، 
�لبحث  مو�سوع  ومنا�سبة  جهة،  من  بع�ص  مع  بع�سها  يبحثه-  �لذي  �ملو�سوع-  �آيات 
من  م�ستفيد�ً  فيها  ورد  �سورة  كل  يف  به  �للحقة  بالآيات  وعلقته  عليه  �ل�سابقة  للآيات 
بذلك  فيعزز  �أخرى،  جهة  من  بحثه  مو�سوع  على  �ل�سورة  يف  �لأخرى  �ملو�سوعات  ظلل 
مو�سوعه، وي�سفي عليه لطائف وِحكم، وبذلك ال ي�شتط بعيداً عن مراد اهلل حني جعل 
ذلك املو�شوع يف ذلك املو�شع من تلك ال�شورة، و�سيت�سح �لأمر جليًا عند تقدمي در��سة 

تطبيقية.
�لدكتور حجازي من مقت�سيات منهجية  �أن منا�سبة �لآيات يف �سورها عدرّها  و�حلق 
�لتف�سري �ملو�سوعي- كما �سبق ذكره )45( - وتابعه على هذ� �لدكتور �لفرماوي )46( ، ولكن 
مل تكن خطوة بارزة يف منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي عند �أكرث �لباحثني فيه، ومل ينظر �إليها 
على �أنها ت�سهم يف حتقيق مر�د �هلل يف نظم �لآيات وِحكم �لرتتيب �مل�سحفي، و�أن �ملف�رس 

بهذ� قد جمع بني فو�ئد �لرتتيب �لنزويل و�مل�سحفي.

ثانياً- الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية: 

مفهومها: هي �أمر كلي عام تتعانق حوله مو�سوعات �ل�سورة �لقر�آنية �لو�حدة وتن�سد 
�إليه وجتتمع حوله �لآيات )47( . لذلك كان كل مو�سوع يف �ل�سورة ينتظم مع �ملو�سوعات 
�لأخرى يف وحدة مو�سوعية، وهذ� �لنتظام ل يحققه �إل �لرتتيب �مل�سحفي، �لذي �أر�ده �هلل 

�ملتكلم �سبحانه بالقر�آن.
�آيات  منا�سبة  على  يتعرف  �أن  مو�سوعيًا  تف�سري�ً  �ملف�رس  على  ينبغي  �إنه  قلنا  فاإذ� 
�أن يعرف علقة  �أي�سًا  مو�سوع �لبحث ومنا�سبته ملا قبله وعلقته مبا بعده، فاإنه يلزمه 
مو�سوع �لبحث بالأمر �لعام �لذي تتعانق حوله مو�سوعات �ل�سورة )�أي �لوحدة �ملو�سوعية( 
، ليحقق له هذ� معاين ولطائف، ويفتح له �آفاقًا يف �لفهم وعنا�رس يف ر�سم خطة مو�سوعه، 
وليحقق بذلك �جلمع بني ِحكم �هلل ومر�ده يف ترتيبه �مل�سحفي عند �جتز�ء بع�ص �لآيات، 

ولعله ي�شت�شف مراد اهلل حني تكلم عن ذلك املو�شوع يف تلك ال�شور دون غريها.
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ويرى �لإمام �ل�ساطبي �أنه ل ميكن فهم مر�د �ملتكلم �سبحانه �إل بردرّ �آخر �لكلم على 
لل�سورة، حيث يقول  �لوحدة �ملو�سوعية  �آخره، وهو بفعله هذ� يقف على  و�أوله على  �أوله، 
»فاإن �لق�سية و�إن ��ستملت على جمل فبع�سها متعلق ببع�ص لأنها ق�سية و�حدة نازلة يف 
بذاك  واإذ  �آخره،  و�أوله على  �أوله،  �لكلم على  �آخر  للمتفهم عن رد  �سيء و�حد فل حمي�ص 
يح�شل مق�شود ال�شارع يف فهم املكلف، فاإن فررّق �لنظر يف �أجز�ئه فل يتو�سل به �إىل 

مر�ده، فل ي�سح �لقت�سار يف �لنظر على بع�ص �أجز�ء �لكلم دون بع�ص« )48( .

ثالثاً- مقاصد السورة القرآنية: 

مفهوم املق�شد القراآين: هو �لهدف و�لغاية �مللحوظة يف �ل�سورة �لقر�آنية مبجموعها 
�أو يف �آيات �ملو�سوع �لقر�آين- يف لفظها ومعناها- فهو �ملح�سول منها وما ترمي �إليه، 

و�لآيات �لقر�آنية �رسح وتف�سيل له، �أو تعليل و�إثبات له ليتحقق عند �ملخاطبني به. )49( 
كافة  باملخاطبني  متعلقة  عامة  كلية  ق�سية  يكون  �أن  �لقر�آين  �ملق�سد  يف  وي�سرتط 

بالآيات �لقر�آنية. )50( 
�هلل  �أنزله  �لتي  �لعامة  �لقر�آن  مقا�سد  عن  تتفرع  �لقر�آنية  �ل�سورة  مقا�سد  �أن  و�علم 
من �أجلها، و�أجمع �لأقو�ل �أن مق�سد �لقر�آن �لكرمي �لعام هو �إثبات �سدق �لنبي r، وحتقيق 

�لهد�ية يف �لعباد. )51( 
وبناًء على �ملفهوم �ل�سطلحي للمق�سد �لقر�آين، �ت�سح �أن �آيات �ل�سورة �لقر�آنية ت�رسح 
له �أو تعلله وتثبته ليتحقق عند �ملخاطبني بها، فمن هنا تبني �أن  �ملق�سد من �ل�سورة وتف�سرّ
�ملقا�سد �لقر�آنية �أ�سا�ص يف �لرتتيب �مل�سحفي من جهة، كما تبني �أن در��سة مقا�سد �ل�سورة 
�لقر�آنية �لتي ورد فيها مو�سوع �لبحث يف �لتف�سري �ملو�سوعي يحقق مر�د �هلل، ويرتك �أثر�ً 
جليًا و��سحًا يف �لدر��سة �ملو�سوعية لذلك �ملو�سوع، ويربز معامله ويك�سف حقائقه، بل 
ُي�سهم يف حتديد هدفه وحتقيقه، ويكون �ملف�رس بذلك قد جمع بني ِحكم �هلل يف �لرتتيب �لذي 

نزل عليه �لقر�آن، ويف �لرتتيب �مل�سحفي �لذي ��ستقر عليه كلم �هلل.
واإليك الدرا�شة التطبيقية التي تدلل على �شحة ما ذهبنا اإليه: 

دراسة قرآنية تطبيقية: 
لل�سورة  �لوحدة �ملو�سوعية  �أن در��سة  �أُثبت فيها  �لقر�آنية  �لعملية  �لدر��سة  �أقدم هذه 
�لقر�آنية ومقا�سدها و�ملنا�سبة للآيات خطوة �أ�سيلة يف منهج �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع 

�لقر�آين: 
فلو �أن مف�رس�ً �أر�د �أن ُيعد در��سة عن �لربا يف �سوء �لقر�آن �لكرمي، فاأول �آيات حتدثت 



229

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

عن �لربا يف �سورة �لبقرة- من �آية )275( �إىل �آية )280( - ول �أريد تتبع �ملو��سع �لأخرى )52( 
؛ لأن غايتي �إثبات ما ذهبت �إليه ل �إجر�ء در��سة متكاملة عن �لربا. 

�لبقرة  ل�سورة  �ملو�سوعية  �لوحدة  تلقيها  �لتي  �لظلل  �أبني  �سبق  ما  على  وللتدليل 
بالآيات  وعلقتها  عليها  �ل�سابقة  للآيات  فيها  �لربا  حترمي  �آيات  ومنا�سبة  ومقا�سدها، 

�للحقة بها.
�لبقرة  �سورة  مو�سوعات  حوله  تتعانق  �لذي  �لعام  و�لأمر  �ملو�سوعية،  فالوحدة 
�آدم عليه �ل�سلم- ثم طوت �سفحات  �ل�ستخلف يف �لأر�ص، حيث حتدثت عن ��ستخلف 
�مل�ستخلفني �إىل �آخر �أمة �سابقة على �أمة حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، فتحدثت عن ��ستخلف 
بني �إ�رس�ئيل مبينة �أ�سباب نزع �خللفة منهم- حمذرة �أمة �لإ�سلم من �لوقوع فيها- مبينة 
موقف بني �إ�رس�ئيل من �لدعوة �لإ�سلمية يف �ملدينة ومو�جهتهم ل�سيدنا ر�سول �هلل �سلى 
و�إعد�دها  ن�ساأتها  �أول  �مل�سلمة يف  �لآيات عن موقف �جلماعة  ثم تتحدث  و�سلم،  �هلل عليه 
حلمل �أمانة �لدعوة و�لعقيدة و�خللقة يف �لأر�ص مبنهج �هلل، مبينة ما يلزمها من ت�رسيع 

على �مل�ستوى �لفردي و�لأ�رسي و�ملجتمعي )53( .
و�أما مقا�سدها فهو �إقامة �لدليل على �أن �لقر�آن كتاب هد�ية ُيتَّبع، و�إثبات �سمو هذ� 

�لدين على ما �سو�ه ببيان ت�رسيعاته �لتي حتقق م�سالح �ملجتمع )54( .
فال�سابقة جاءت حتدثنا عن  �ل�سابقة عليها:  للآيات  �لربا  �آيات حترمي  و�أما منا�سبة 
و�لتذكري  و�لت�سدق  �لزكاة  �لدعوة لإيتاء  �لربا  �آيات حترمي  �لإنفاق ومثوبته- كما يتخلل 
�لرهان،  و�أحكامه وعن  �لدَّين  �للحقة لها فتحدثنا عن م�رسوعية  �لآيات  و�أما  بالتقوى- 
وما ذلك �إل من قو�عد �لقت�ساد �لإ�سلمي كنظام من �أنظمة �خللفة يف �لأر�ص، يقول �سيد 
قطب »منذ �لآن- �آية )261( - �إىل قرب نهاية �ل�سورة يتعر�ص �ل�سياق لإقامة قو�عد �لنظام 

�لقت�سادي �لجتماعي �لذي يريد �لإ�سلم �أن يقوم عليه �ملجتمع �مل�سلم...« )55( . 
قلت: والتنا�شب بينها قوي: فاإن كان �لربا ��ستغلل حاجة �ملحتاجني، فاإن �ل�سدقة 
�لنف�ص وتهذيبها-      �لنف�ص، فاإن �ل�سدقة تطهري  �لربا عنو�ن ج�سع  ت�سد حاجتهم، و�إن كان 
�سابط  و�لتقوى   - �لتوبة(   :103( ِبَها}  يِهْم  َوُتَزكِّ رُُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �شَ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  {ُخْذ 

�للتز�م ومانعة �ل�ستغلل.
على  للق�ساء  �لبديل  مبثابة  فهي  و�لرهان  �لدرّين  باآيتي  �لربا  حترمي  �آيات  ربط  و�أما 
�لربا وذلك بالدرّين �ملوؤجل �ملكتوب �إقر��سًا هلل، �أو �ملرهون مقابله به �مل�سهود عليه، لتحفظ 
به  �لذي  �لجتماع  �سلمة  ويذهب  �لنز�ع  يورث  �سياعها  لأن  �ل�سياع؛  من  �لعباد  حقوق 

ي�سلح �ل�ستخلف.
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�ملت�سمنة  ومقا�سدها  �لبقرة  ل�سورة  �ملو�سوعية  للوحدة  �ملوجز  �لعر�ص  هذ�  وبعد 
مبا  وعلقتها  قبلها  ملا  �لآيات  هذه  ومنا�سبة  �لدر��سة-  مو�سوع  �لريا-  حترمي  لآيات 
له  واأفكار وحماور ما ت�شنت  بلطائف  مو�شوعياً  لها تف�شرياً  ليخرج املف�رض  بعدها، 

لوال ذلك واإليك هي: 
يف  و�رسيعته  �هلل  منهج  وفق  ت�سري  �أن  �لأر�ص  يف  �مل�ستخلفة  �لأمة  على  يجب  - 
عمارتها للأر�ص، وذلك يف كل �جلو�نب و�لأنظمة- ومنها �لنظام �لقت�سادي- و�أن �خلروج 
عن �ملنهج من دو�عي نزع �خللفة- كما كان �ساأن بني �إ�رس�ئيل- وذهاب �لدولة. )�أُخذت 

هذه بالنظر �إىل �لوحدة �ملو�سوعية يف �ل�سورة( .
يريد �هلل �ملجتمع �مل�سلم �مل�ستخلف كاجل�سد �لو�حد، و�لربا يقطع �أو��رس �لتلحم  - 
بني �أع�ساء �ملجتمع، بينما �ل�سدقة تعززه، �إذ هي �سد حاجة �ملحتاجني و�لربا ��ستغللها. 

)�أُخذت هذه بالنظر �إىل �ملنا�سبة بني �آيات حترمي �لربا وما قبلها يف �لإنفاق( .
تربي  �ل�سدقة  بينما  و�ل�سح،  و�لطمع  كاجل�سع  �ملجتمع  يف  �لأمر��ص  يورث  �لربا  - 
للعباد  م�سالح  وحتقق  �ملجتمع  �أخلقيات  م  تقورّ �ل�رسعية  فالأحكام  و�ملحبة،  �لإيثار 
و�ملنا�سبة  �لبقرة  �سورة  مقا�سد  �إىل  بالنظر  )�أُخذت هذه  فردية وجمتمعية.  هد�ية  ومعامل 

بني �لآيات(.
قر�سًا  �ملوؤجل  �لدَّين  �أو  �لت�سدق  �لربا  فبديل  يحرمه،  عما  �لبد�ئل  �لإ�سلم  يقرر  - 
ح�سنًا مكتوب م�سهود عليه �أو مرهون مقابله به، مما يوؤكد �سمو دين �هلل و�لتو�زن فيه وعلو 
�ساأنه وعظيم هد�يته. )�أخذت هذه بالنظر �إىل منا�سبة �لآيات ملا قبلها وما بعدها ومقا�سد 

�ل�سورة( .
كما ميكنه �أن يتحدث عما تربزه �لآيات- مبنا�سبتها ومقا�سد �سورتها ووحدتها  - 
�ملو�سوعية- من خ�سائ�ص �لنظام �لقت�ساد �لإ�سلمي �لذي يقوم على قاعدة توزيع �لرثوة 
يف �ملجتمع بدللة �لتاأكيد على �لإنفاق و�سدرّ جيوب �لفقر، و�لتخل�ص من �لطبقية و�سلبيتها؛ 

لأنه بالربا يوؤول �ملال �إىل قلة يف �ملجتمع يتحكمون به.
ومن خ�سائ�سه �لتي توؤكدها �لآيات: �أن هذ� �لنظام يف �لإ�سلم يوجب تنمية �ملال، 
�إمنا تكون يف �ملال  فالزكاة و�ل�سدقة �مل�سادتان للربا يف ��ستغللها حاجة �ملحتاجني 
�لنامي وحتمل �ساحبها على تنميته، مما يعني حتريك عجلة �لقت�ساد ومنوه، وهو�لذي 
يحقق قوة �لدولة ويحقق ��ستقر�رها حيث �لتاآلف بني �أفر�د �ملجتمع و�لر�سا �ملتبادل بني 

�ل�سا�سة و�لرعية.
وهذ� قليل من كثري �أفادته منا�سبة �آيات حترمي �لربا للآيات �ل�سابقة وعلقتها بالآيات 

�للحقة عليها و�لوحدة �ملو�سوعية ل�سورتها ومقا�سدها.
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نتائج املبحث الثاني: 
يتبني لنا مما تقدم �أن �ملنا�سبة و�لوحدة �ملو�سوعية لل�سورة �لقر�آنية ومقا�سدها تعد 

�أ�سًل يف منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين.
فاملف�رس يف �لتف�سري �ملو�سوعي �إذ� قام بدر��سة و�فية ملنا�سبة �آيات مو�سوع بحثه 
يف �سورها وظلل �ملو�سوعات �لأخرى يف كل �سورة على مو�سوع بحثه منتبهًا ملقا�سد 
ع وتربز معامله وتنك�سف حقائقه، كما ت�سفي  تلك �ل�سور ووحدتها، فاإن مو�سوع بحثه يت�سِّ
عليه �آفاقًا جديدة و�أفكار�ً عميقة ومعاين جليلة، ي�ستخرجها حال �لنظر يف �ل�سورة تلو �لنظر 
�أدرك مر�د  �إذ� عل ذلك �لإخل�ص و�ساحبه، ويكون بذلك قد  �لتفكر و�لتب�رس،  و�لتدبر مع 
ا جعل ذلك �ملو�سوع يف ذلك �ملو�سع من  �هلل، �أو كاد يدركه بل لعله ي�سيب حكمة �هلل، ملرّ
تلك �ل�سورة، ول يكون بذلك جمتزئًا لآيات مو�سوع بحثه من �ل�سور �لتي ورد فيها �جتز�ء 
خمًل، ول يكون بذلك متعديًا على حكمة �هلل ومر�ده، ول م�ستدركًا على �هلل يف ترتيب �آيات 
كتابه، بل جامعًا بني �حِلكم من �لرتتيب �لنزويل حيث و�كب �لقر�آن حال �ملخاطبني وقت 
نزوله، و�حِلكم من �لرتتيب �مل�سحفي �لذي ��ستقر عليه كلم �هلل خطابًا للنا�ص يف كل مكان 

وعرب �لزمان.
املنهج العام املعدل يف التفسري املوضوعي للموضوع القرآني:

ل بد من حتديد �ملعنى �ل�سطلحي للمنهج، حيث ي�سهم يف دقة �لو�سف و�لتحديد 
للخطو�ت �ملنهجية.

�ملنهج لغًة: من نهج، وقالو� نهج �لثوب: �إذ� بان فيه �لِبَلى، و�ملنهاج: �لطريق �لو��سح، 
ونهج �لطريق: �أبانه و�أو�سحه، ونهجه: �إذ� �سلكه، ونهج يل �لأمر: �إذ� �أو�سحه )56( . ومن هنا 
�ملر�د، فهو عملي  ليت�سح منه  �أو  �إىل مر�د  للو�سول  وي�سلك  يتبع  �ملنهج طريق  �أن  يت�سح 
للو�سول �إىل نتائج عملية �أو نظرية. وعليه فاملنهج يف �لبحث �لعلمي هو: �خلطة �ملر�سومة 
�إىل  للو�سول  كله  عمله  فت�سبط  بحثه  يف  �لباحث  منها  ينطلق  و�أ�س�ص  قو�عد  على  �ملبنية 

حقيقة ما �أو حتقيق هدف ما. )57( 
لذلك �عرت�ست على بع�ص �لباحثني �ملعا�رسين – ممن ذكرت مناهجهم- يف خطو�ت 

ذكروها ملنهجية �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين، حيث �أدخلو� فيها ما لي�ص منها.
ومناهج �ملف�رسين ل تختلف من حيث �لأهد�ف؛ لأن �ملف�رس يف �لتف�سري �لتحليلي �أو 
�لك�سف عن مر�د �هلل، و�إن �تخذ �ملف�رس  �لقر�آن �لكرمي، ويريد  �ملو�سوعي يدور مع مقا�سد 
لنف�سه هدفًا �آخر يكون بذلك دخل �إىل فهم �لقر�آن �لكرمي مبقرر�ت �سابقة توؤدي �إىل �لتحكم 

باآيات �لقر�آن �لكرمي، و�خلروج عن مر�د �هلل.
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�لنبي  عن  �ملاأثور  من  �سح  ما  فمثًل  تتغري،  ل  ثابتة  �ملناهج  يف  �لعامة  و�لأ�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم مقدم على غريه، وما �سح عن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم فيما له حكم 

�ملرفوع مقدم على ما كان حكمه �ملوقوف وهكذ�.
و�أ�ساليب  �لفروع  يف  �ملف�رسين  منهاج  على  و�لبيئات  �لثقافات  �ختلف  يوؤثر  وقد 
�لعر�ص، فمثًل يركز �أكرث �ملف�رسين يف زماننا على �إظهار �مل�سامني �لعلمية �أكرث من �إظهار 
�ملعاين �لبيانية، كما قد يفرت�ص زماننا على �ملف�رس تف�سري�ً مو�سوعيًا �أ�سلوبًا خا�سًا يف 

تنزيل مو�سوع در��سته على �لو�قع، ومعاجلة تطلعات �لأمة من خلله.
العام املعدل من �ملناهج �سابقة �لذكر، فيما ي�سلح منها منطلقات  واإليك املنهج 
و�ل�رسوط  و�لقو�عد  املقرتح،  والتجديد  �ملو�سوعي  �لتف�سري  يف  �لباحث  ي�سلكها  عملية 

�للزمة لهذ� �لعلم.

اخلطوات املنهجية لعلم التفسري املوضوعي للموضوع القرآني: 

اأوالً: ● حتديد �لهدف ثم تعيني �ملو�سوع �ملحقق له، وبيان �أهميته.
�رتباطًا  به  �ملرتبطة  �سو�ء  �لدر��سة،  مبو�سوع  �لعلقة  ذ�ت  �لآيات  جمع  ثانياً: ● 

مبا�رس�ً �أو �ملتعلقة مبعانيه.
ثالثاً: ● ترتيبها ح�سب زمن �لنزول ما �أمكن ذلك.

رابعاً: ● در��سة تف�سري �لآيات در��سة و�فية مع �لرتكيز على معرفة �سبب �لنزول وجو 
�لنزول و�سحيح �ملاأثور، ورفع ما يوهم �لتعار�ص.

خام�شاً: ● �لوقوف على �لظلل و�ملعاين �لتي تك�سفها منا�سبة �آيات �ملو�سوع يف كل 
�سورة ترد فيها مع ما قبلها وما بعدها، ومقا�سد تلك �ل�سور ووحدتها �ملو�سوعية، فاإنه 
ثمة حكمة هلل �أر�دها عندما جعل �آيات ذلك �ملو�سوع يف تلك �ل�سور مبقا�سدها ووحد�تها 
�ملو�سوعية، يف تلك �ملو��سع ومنا�سباتها يف تلك �ل�سور، ولعل �لباحث بذلك يهتدي ملر�د 
�هلل، ول يتجاوز حكمة �هلل بالرتتيب �مل�سحفي، ويت�سع مو�سوعه وتتفتح له فيه �آفاٌق جديدة 

ومعاين جليلة.
تنزيل �لآيات على �لو�قع و�للتفات �إليه، وذلك بو�سع �ليد على �مل�سكلت  �شاد�شاً:  ●
�لو�قعة �لتي ميكن معاجلتها باملو�سوع و�حلاجات �لقائمة �لتي يفي بها، فيعر�ص �ملف�رس 
�ملو�سوعي حاجة ع�رسه وحال �ملخاطبني على �لقر�آن �لكرمي، فيبد�أ من �لو�قع لينتهي مبا 
�لقر�آن �لكرمي يف وقت نزوله،  �إ�سلحًا لعباده يف كتابه ليتو�فق بذلك مع حال  �أر�ده �هلل 
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كيفية  على  يطلعك  �لذي  نزولها،  جو  يعرف  و�سببه  �لآيات  نزول  زمن  مبعرفة  �أنه  و�علم 
معاجلة �لقر�آن �لكرمي للق�سايا يف �حلياة �لإ�سلمية يف �سدرها �لأول، لتفيد منها �أ�ساليب 
�لقر�آين،  �خلطاب  فاعلية  ي�ساعدك يف حتقيق  �أنه  كما  �حلياة،  ي�ستجد يف  ما  يف معاجلتك 

و��ستثمار نتائجه مبعرفة �حلال و�لظرف ومقابلة �لو�قع بالو�قع.
�شابعاً: ● تكميل در��سة �ملو�سوع بدر��سة ما ورد يف �ل�سنة، مما له علقة باملو�سوع 

مبا�رسة.
ح�سب  مرت�بطة،  �لآيات  ذ�ت  من  منتزعة  عنا�رس  �إىل  �ملو�سوع  تق�سيم  ثامناً: ● 

�ملنهجية �لعلمية يف �لبحث �لعلمي. 
تا�شعاً: ● �لدر��سة �ملنهجية للمو�سوع.

عا�رضاً: ● عر�ص �ملادة �لعلمية.
�لقر�آن يف مو�سوع  بالنظر يف مدى حتقق حقائق  وذلك  �لتقومي،  ع�رض: ●  احلادي 

�لدر��سة يف و�قع حياة �ملخاطبني بكلم �هلل، �أو كيفية �إمكان حتقيقها.

القواعد والشروط الالزمة هلذا العلم: 
�ختيار عنو�ن �ملو�سوع من �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي. اأوالً:  ●

و�قعية �لهدف �ملرجو، و�لذي يعني و�قعية �ملو�سوع لن�سري بذلك �سري �لقر�آن  ثانياً:  ●
�لكرمي، حيث كانت �لآيات تنزل عقب موقف ما ملعاجلته.

ثالثاً: ● �أن ل يكون للباحث غر�ص خا�ص.
�إدر�ك �حلاجة �لو�قعية للمو�سوع. رابعاًً:  ●

خام�شاً: ● �إملام �ملف�رس باملو�سوع �ملر�د معاجلته �إملام �ملتخ�س�ص.
�شاد�شاً: ● عدم �لدخول �إىل �ملو�سوع مبقرر�ت �سابقة لكي ل يخرج باملو�سوع عن 

قر�آنيته، و�إمنا يخرج بحقائق �لقر�آن كما �أر�دها �هلل.
�شابعاً: ● �للتز�م بالعنا�رس �ملنتزعة من ذ�ت �آيات �ملو�سوع و�ل�ستغناء عن غريها 

لتكون در��سة قر�آنية خال�سة.
ثامناً: ● �لتقيد بقو�عد �لتف�سري من �لأخذ ب�سحيح �ملاأثور...

على  و�لطلع  كالتوثيق  �لعلمي،  �لبحث  وقو�عد  �رسوط  عامة  مر�عاة  تا�شعاً: ● 
�لدر��سات و�لأبحاث �ل�سابقة وجتنب �حل�سو...
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اخلامتة: 
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�ل�سلة و�ل�سلم على �سيد �ملر�سلني وبعد: 

بعد هذه �لرحلة يف جنبات �لدر��سات �لقر�آنية و�لعي�ص يف ظلل �لقر�آن و�سحبة �لعلماء 
�لربانيني يف كتبهم، اأقدم هذه النتائج العامة: 

�لتف�سري �ملو�سوعي من م�سهمات تطور �ملنهجية �لعلمية يف �لبحث، ومن مفرز�ت  1 .
�حلاجة �لب�رسية �ملتنامية �ملتجددة عرب �لزمان.

�لر�بع  �لقرن  وليدة  له  جمملة  منهجية  وو�سع  �ملو�سوعي  �لتف�سري  �إىل  �لدعوة  2 .
�لقر�آن، وتنزيله على  تف�سري ق�سايا  �ملف�سلة وتفعيل دوره يف  �ملنهجية  �لهجري، وو�سع 

�لو�قع وليدة �لقرن �لر�بع ع�رس �لهجري. 
�للحق  تف�سيل  �أو  �ملناهج  عر�ص  يف  �ملعا�رسين  �لباحثني  عند  �جلدة  غالب  3 .
لق�سايا جمملة �أوردها �ل�سابق، مع متيز قليل عند �ملتاأخرين من �لباحثني �ملعا�رسين عن 

�ملتقدمني منهم.
فيه،  �ملنهج  من  لي�ص  ما  و�إحلاق  �خللط  �إىل  يوؤدي  �ملنهج  م�سطلح  و�سوح  عدم  4 .

كال�رسوط �للزمة يف �لباحث و�ملبحوث و�لقو�عد، وهذ� مما وقع فيه بع�ص �لباحثني.
�ملقا�سد و�لوحدة �ملو�سوعية لل�سور �لتي يرد فيها مو�سوع �لدر��سة يف �لتف�سري  5 .
بالآيات  وعلقتها  عليها،  �ل�سابقة  و�لآيات  �ملو�سوع  �آيات  بني  و�ملنا�سبة  �ملو�سوعي، 
�للحقة بها، �أ�سول يف �ملنهجية يف �لتف�سري �ملو�سوعي وجتديد فيها، ُيَخل�ص �لباحث من 
�سلبية تقدح يف �لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين مبجاوزته ِحكم �هلل �ملر�دة يف ترتيب 
�مل�سحف، وتفتح له �آفاقًا جديدة، و�أفكار�ً عميقة، ومعاين جليلة، ي�ستخرجها حال �لنظر تلو 
�لباحث يف  �إذ� عل ذلك �لإخل�ص و�ساحبه، وليجمع  �لتفكر و�لتب�رس،  �لنظر، و�لتدبر مع 

ذلك بني �حِلكم �ملر�دة من ترتيب �لقر�آن �لنزويل ومن ترتيبه �مل�سحفي.
�لدر��سة �لتطبيقية تربهن �سحة �لتجديد �لذي ذكرنا، وتوؤكد �رسورته يف منهجية  6 .

�لتف�سري �ملو�سوعي للمو�سوع �لقر�آين.
ما  كل  �إىل  ويوفقنا  يوفقهم  و�أن  �جلز�ء،  خري  م�سايخنا  يجزي  �أن  �هلل  �أ�ساأل  و�أخري�ً 

ير�سيه عنا.
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)�ص54( ( .
�نظر: �لطربي، حممد بن جرير، جامع �لبيان، �سبطه وعلق عليه حممود �ساكر، د�ر �إحياء  20 .

�لرت�ث �لعربي، بريوت، ط1، 2001م، )2/ 421- 437( . 
�نظر: �لر�زي، حممد بن عمر، �لتف�سري �لكبري، حتقيق وطباعة د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي،  21 .

بريوت، ط1، 1995م، )2/ 125- 126( .
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دلئل �لنظام، مطبعة �لد�ئرة �حلميدية، ط 1988م 
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