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 الباب الثالث

 حممد يونان يوسف وكتابو بنيان مرصوص

 ، و مؤلفاتودوره ومكانة العلميةحممد يونان يوسف : حياتو ،  . أ
 حياتو .1

و ػتمد يوناف يوسف ىو استاذ كبَت يف األفكار اإلسالمىة . وولد يف السوؽ صوركاـ  

الف وتسعما ئة وتسعة و ، ىف التاريخ التاسع عشر يناير سنة الوسطى ، سومطرة الشماىل  تفانويل

و امو  نجوابوه اشتو ػتمد يوسف تاجنو  ٔبانتُت . –اصتنوبية  نجر جنـ( . وىو مقيم بتا ٜٜٗٔاربعُت )

. ولو إبناف ومها زىَتًا ميٍت  نججنو ااشتها اضتاجة سييت زتية ،  وأما زوجتو فإشتها اضتاجة إريانس ت

ن ميٌت يوناف، زىدينيت يفٌت يوناف . ولو ايضاً يوناف و زلفهمي ياسر يوناف ، و بنتاف اشتهما زىري

 أربع حفدة و منها فارس فاحتُت، ممتاز مفلحُت، كميليا دينار، ورجاؿ سابق. 

 دوره ومكانة العلمية .2

دأ يف التعلم منذ سن ست سنوات ىف مدرسة الشعيب اضتكومية و مدرسة تربية اإلخواف يف وب

 ٜٚ٘ٔو ىف سنة الف و تسعمائة و سبعة و ستسُت دين اإلسالـ االبتدآئية ىف سوؽ صوركاـ . 

ىجر  مع والديو اىل سبولغىا ، مث التحق دراستو يف ىذه اظتدينة مبدرسة الشعبيب اإلسالمية و انتهت 

. و بعد انتهاء دراستو منها فيلتحقها اىل مدرسة ٖٜٙٔىف سنة الف و تسعمائة و ثالثة و ستُت 

مدية، و اختتم منها سنة الف و تسعمائة و سبعة و ستُت الًتبية الدينية االوىل للمعلمُت ػت
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ىف سنة الف و تسعمائة و ذتانية و ستُت  (padang panjang). مث ىجر اىل فادنج فنجانج ٜٚٙٔ

، سومطرة الغربية. و يستمر دراستو ىف كلية اظتبلغُت ػتمدية" مبعهد بويا زتكا"، و اختتم ٜٛٙٔ

. مث سجل نفسو الشًتاؾ اإلمتحاف لًتبية اظتعلمُت ٜٜٙٔسنتة الف و تسعمائة و تسعة و ستُت 

. مث بعد ذلك ، bukit tinggiٜٔٚ0))كىيف الدين على اظتستوى العايل الرشتي ببوكيت تينج

يلتحق دراستو اىل شعبة الدعوة لكلية علـو الدين جبامعة ػتمدية سومطرة الشمالية  ، و يف آخر 

القر آف الكرمي اعظم معجزات لنيب صلى هللا عليو دراستو حبث رسالة علمية حتت اظتوضوع : " 

ـ مت تعيينو يف منصب احملاضرين يف كلية  ٕٜٛٔ. منذ سنة الف و تسعمائة و ثنة و ذتامنية  وسلم" 

ـ   ٜٗٛٔاصوؿ الدين جامعة اإلسالمية اضتكومية جاكرتا . يف سنة الف و تسعمائة و اربعة وذتنية 

فيلتحق دراستو اىل برنامج اظتاجستَت و اختتم من خالؿ عدـ اطروحة علمية يف سنة  الف و 

 ٜٜٛٔذلك اىل دخوؿ برنامج الدكتوراه يف عاـ  ـ ، و يستمر بعد ٜٙٛٔتسعمائة  وستة و ذتانية 

اجتاىات التفكَت الكالمي لتفسَت األزىر: دراسة عن أراء زتكا ىف مسائل ـ بالرسالة العلمية : 

منذ فًتة طويلة ، ختزين رغبة لكتابو التعليقات من تفسَت القرآف ىف الكاتب  االعتيات يف اإلسالمي .

الك بن عبد الكرمي امر هللا( و ػتمد رري  شها,، األستاذ الكبد. معلمو بويا زتكا ) عبد اظت

 ٕ.  و بويا حاج ىاروف أعماين.(Aqasyah Kari Maradjoعقشة رارى مارادجو )

ػتمد يوناف يوسف أصبح رئيسا ىف حترير اجمللة ىف البحوث الدينية و اإلجتماعية يف كلية 

، و أعضاء من ٕٓٓٓ-ٕٜٛٔاصوؿ الدين جبامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية اضتكومية جاكرتا 
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اىل اآلف ، أعضاء  -ٕٓٔٓميًتا بسًتي جمللة التجديد  يف الدراسة اإلسالمية واحملمدية منذ سنة 

حرير اظتؤىلُت جمللة العلـو االجتماعية، و أعضاء من ىيئة حترير جمللة علم الدعوة، و رئيس حترير الت

 جمللة التصوؼ ، و كاتبا حتريريا يف الصوت احملمدية، 

، ونائبا لرئيس غتلس ٕٓٓٓ-ٜٜ٘ٔوكاف رئيسا ظتؤسسة الدراسة والتطوير للقيادة مبركز ػتمدية 

ية و التدين لوزارة الشئوف الدينية اصتمهورية االندنيسية . ورئيسا جمللس الشوري و تررية الًتبية الدين

، ورئيسا عتيئة تداولية اصتامعة اطتاصة، أعضاء من ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓالًتبية االبتدائية مبركز ػتمدية 

-ٕ٘ٓٓ، أعضاء من ىيئات اظتعايَت الوطنية ٕٙٓٓ-ٕٔٓٓىيئة االعتماد اظتدرسي الوطٍت 

العلـو للدعاية و علـو االتصاؿ اصتامعة اإلسالمية اضتكومية شريف ىداية ، أستاذ يف كلية ٜٕٓٓ

هللا جاكرتا و كلية الدراسات العليا اصتامعة اإلسالمية اضتكومية شريف ىداية هللا جاكرتا، و أستاذ 

و أستاذ يف كلية  Tangerang)يف كلية الدراسات العليا اصتامعة ػتمدية جاكرتا و تاجنَتانج )

 العليا اصتامعة اإلسالمية الشافعية جاكرتا. الدراسات

 مؤلفاتو .3

 وبعد ذلك تفرغ ػتمد يوناف يوسف للتأليف والبحث العلمي: 

1. Cita dan Citra Muhammadiyah 

مدية(اظتروة العالية حمل و مةاعت ) 

2. Kemuhammadiyahan Kajian Pengantar 

 (رتعية ػتمدية دراسة دتهيدية) 

3. Al- Islam 

 (اإلسالـ)
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4. Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam  

 (عامل فكر اإلسالمي فكرة الكالـ)

5. Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi  

(خَت األمة التصورية واإلسًتتيجية ) 

6. Corak Pemikiran Kalam dan Tafsir Al-Azhar  

(اجتاه الفكر الكالمي و تفسَت األزىر ) 

7. Teologi Muhammadiyah, Cita dan Tajdid Realitas Sosial  
(اعتقاد حملمدية الرجاء جتديد الوارع اإلجتماعي ) 

8. Filsafat pendidikan Muhammadiyah 

(احملمدية الًتبية )فلسفة   

9. Agama di Tengah Kemelut 

(اثناء الصراع)الدين   

10. Kehampaan Spritual Masyarkat Modern  

 (اطتلو الروح للمجتمع اضتديث(

11. Ensklopedi Muhammadiyah  

 (اظتوسوعة حملمدية)

12. Ensklopedi Islam Indonesia  

 (موسوعة اإلسالـ ىف اندونيسيا)

13. Ensklopedi Hukum Islam  

 (موسوعة  ىف األحكم اإلسالمية)

14. Pendidikan holistik  
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(يعلمالتعليم ال ) 

15. Tafsir Juz Amma’ As-Siraju Wahhȃj  

( ـّ السراج  وىاجالتفسَت جزء عا ) 

16. Tafsir Juz Tabarak: Khuluqun Azhȋm 

 (التفسَت ىف جزء تبارؾ خلق عظيم(

17. Tafsir Juz Qad Sam’Allah: Bunyanun Marshus 

 (التفسَت جزء رد شتع هللا بنياف مرصوص(

18. Tafsir Juz Qala Fama Khatbukum: Hikmatun Balighah.3 
 (التفسَت جزء راؿ فما خطبكم حكمة بالغة(

 بنيان مرصوص: أسباب التأليف، و مصادرهكتاب ب.  

 اسباب تأليف بنيان مرصوص .1

ومن اسبا, كتابة التفسَت بنياف مرصوص فكاف الكاتب يستمر من تفسَت الفصوؿ 

الالحقة. وراء اظتؤلف االىتماـ، والظرؼ، و زتاسة اجملتمعة العامة اآلف إىل تفسَت القرآف وىو يزدىر 

بتعليم التفسَت اظتنتشر يف كل مكاف. كتب التفسَت اليت كتبها اظتؤلف  فيها العامة. واضتالرة الىت اتت

اصتديد والقدمي أكثر مبيعا. وكل اظترء تقريبا، خاصة جيل الشبا, من اإلسالـ يروو اهنم حق ىف 

تفسَت القرآف. و غَت باستعماؿ كتا, القرآف الكرمي وتررتتو. يشعر شخص رادرا على تفسَت 

يستخدماظتنهج مع طرربا ظتأثور، اي يفسر القرآف با القرآف، ىذا الشرط ىو القرآمنن اظتفًتض أف 
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مفرح جدا، ولكن يف نفس الورت أيضا مفزغ للغاية. ريل مفرح و لنظر اضتماسة القرآف الذين 

يزداداف، يعٍت اصتيدة التصاعد الوعي التفاىم من خالؿ دراسة القرآف الكرمي و دراسة التفسَت. واثقل 

التفاىم للمحتوى القرآف الذي ال ميكن بقابلية علميا كاف او أخالريا. اضتالة لتلك اليت على ظهرىم 

تشجع ػتمد يوناف يوسف على  وروفو تذبذ, اظتزاج، حىت حتولت إىل رغبة روية ليكتب تفسَت 

(، بسبب سوارىا رصَتة، ىناؾ السعادة نفسها عندما  ٖٓالقرأف. يبدأ لتفسَت القرآف  من جزء عم )

 ٗتفسَته ىف سورة، و تلك السعادة جتعل غيؤه عنيقة ال ستمراره إىل سورة األخرى. مث

بنياف مرصوص اي مبٌت روي مرتب ىو رمزي للمجتمع اظتنظم اظتراتب با لنظاـ اإلسالمي. 

الدين الذي يبٍت اجملتمعات أو  .اإلسالـ  حنو دين ليس غترد فردًا بل  ىو الدين االجتماعي

ويف نظاـ اإلسالمي، واإلسالـ دين  ال ميكن أف يكوف يف وضع مستقيما، ااّل با صتماعة  اصتماعة.

اظترتبة و الإلنضباط الرفيع رتاعة مرتبة بالنظاـ و منهج اإلعتى تصار اىل رتاعة إبداعية حبركة امامية 

برزىم النيب تصيغ الصاضتات و تطوير الفوائد الىت تعود اىل حياة اإلنساف. وذالك اجملتمع الذي ا

صلى هللا عليو و سلم ىف اظتدينة اظتنورة. يف فًتة رصَتة نسبيا للغاية، أي ىف اثاف و عشرين عاما يف 

فًتتُت، ررف اظتكة وررف اظتدينة. غتتمعا يذكرىم القرآف خَت امة، اي جيل األمة اصتيدة. ابرز األمة 

اذا، ٘ك اجملتمع ىو غتتمع اإلسالـ اضتقيقيترتيب اجملتمع اظتنظم و اظترتب هبمة الشركة الرفيعة. وذال

 سالمي.اإلعملية إنشاء غتتمع يف تفسَت ىذا العصَت، تدعم خلفية يف 

 مصادره .2

                                                             
4M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz XXVIII Juz Qad  SamiI’ AllahBun –Yȃnun Marsȗsh 

(Tangerang: Lentera Hati,  2014) xvi . 
5M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz XXVIII Juz Qad SamiI’ Allah...,4. 
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 استخداـ ستسة مصادر رئيسية، باإلضافة إىل مصادر أخرى: 

تفسَت القرآف العظيم، الذي يعرؼ على نطاؽ واسع باسم تفسَت اصتاللُت، مؤلفو جالؿ الدين  ( أ

 ازتد احمللي و جالؿ الدين  عبد الرزتن بن ايب بكر السيوطي.ػتمد بن 

 تنوير اظتقباس من تفسَت ابن عباس، حترير ابو طاىر ػتمد بن يعقو, الفَت الزبدي. ( ,

 تفسَت القرآف العظيم، مؤلفو عمادالدين ايب الفداع اشتاعيل ابن كثَت، تعرؼ تفسَت ابن كثَت. ( ت

 الشيخ ػتمد عبده. تفسَت القرآف الكرمي جزء عّم، مؤلفاتو ( ث

 تفسَت األزىر، مؤلفو بويا زتكا. ( ج

 ٙو تفسَت اظتصباح، مؤلفاتو رري  شها,. ( ح

 حمتويات ىف تفسري بنيان مرصوص .3

. إذا كاف عدد السور يف ٖٓو  ٜٕأرل األجزاء عدد سورىا بالنظر إىل اصتزئُت  ٕٛاصتزء 

)جرء عم( لو سبع وثالثوف سور فهذا  ٖٓ)تبارؾ الذي...( يبلغ احد عشرة سورة واصتزء  ٜٕاصتزء 

ة لو تسع سور فحسب . أما بالنسبة إىل ترتيب سوره فإنو يبدأ بسورة اجملادلة وخيتم بسور  ٕٛاصتزء 

التحرمي علما أف اجملادلة ىي السورة الثامنة واطتمسوف على حسب ترتيب سور القرآف يف الرسم 

 العثماين والتحرمي ىي السورة السادسة والستوف فيو . 

فإف السور فيهما من اظتكية وأما اصتزء الثامن وعشروف فكل  ٖٓو  ٜٕخالفا لكال اصتزئُت 

تنزؿ بعد ىجرة النيب صلى هللا عليو وسلم. وىذا ظاىر يف السور فيو من اظتدنية أي السور اليت 

 مضموف اآليات اظتوجودة يف ىذا اصتزء.

                                                             
6M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-Qur’an XXVIII Juz Qad SamiI’ Allah...,xvii. 
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السور يف ىذا اصتزء ال تًتكز على العقيدة كما ىي جلي ظاىر ومن خصائص اظتكية . بدئت 

ة السور يف ىذا اصتزء بدأت تتكلم عن وضع اجملتمع  اإلسالمي بأحكامو ونظامو  احملتاجة يف سياي

ذلك اجملتمع. األحكاـ والنظاـ تبدأ تشرح بالتفصيل وىذا يدؿ على األحواؿ والظروؼ يف اظتدينة يف 

 ذلك العصر. ففي اظتدينة ألوؿ وىلة تنشأ اجملموعة اإلسالمية اظتنظمة اضتديثة تتجاوز زماهنا .

يسمى جزء )رد شتع هللا( وىذه التسمية تأخذ من الكلمة اظتوجودة يف سورة اجملادلة  ٕٛىذا اصتزء 

 أوؿ سورة يف ىذا اصتزء . وىو رولو تعاىل : 

َع اَّللهُ رَػْوَؿ الهيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللِه َواَّللهُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإفه  يٌع َبِصٌَت َرْد شتَِ  اَّللَه شتَِ

(ٔ) 

 فيسمى ىذا اصتزء بأوؿ كلمة يف أوؿ اصتزء كما ىي العادة يف األجزاء األخرى. 

كتا, التفسَت جزء رد شتع هللا با اظتوضوع بنياف مرصوص ىذا اسم مأخوذ  مفتعل عن رطعة سورة 

 كما راؿ هللا تعاىل :  ٗ الصاؼ، آية: 

َياٌف َمْرُصوٌص ) ِإفه اَّللَه ُيُِبُّ الهِذينَ   (ٗيُػَقاتُِلوَف يف َسِبيِلِو َصفًّا َكَأنػهُهْم بُػنػْ

 ٚىذا اظتوضوع الرئيسي ىف جزء سبعة و عشرين ىو تشكيل وتنمية للمجتمعات اإلسالمية.و 

زتلت الدعوة ريمة ػتتاجة للناس ىف استقباعتم صدـ الثقافة الذين زتل اإلنساف إىل وسط كارثة اإل  

لك حتتاج خربة و طروؽ حكيمة ىف شعاع انتشار الرسائل السالماىل سائر األمة. نسانية، و لذا

تلك اطتربة مهمة يف وجود الطريقة اليت فيها اضتكمة و اظتهذبة الرافعة. و حضر اإلسالـ رزتة 

                                                             
7M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-Qur’an XXVIII JuzQad SamiI’ Allah...,1-3. 
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ياف للعاظتُت، رزتة ضتياة األمة بغَت تفريق او دتييز بُت الدولة و األلواف. بل رزتة ايضالسائر اتباع األد

 األخرى ألهنا مظهرة من معٌت لتلك الرزتة. 

الطريقات  باستخداـ أعماؿ العنف  كقنبلة و رىبة و رعبة حتصل نتيجة عكسية على و 

األىداؼ  يف وجود الربنامج الكبَتة. ألف أعماؿ العنق و الرىبة حتصل الفسادىف األرض. ستكوف 

من األبرياء جيدىا بتلك اطتسارة. و نظاـ  خسارة إما خسارة مالية و إما خسارة نفسية، حىت أكثر

اإلسالـ ىو نظاـ احملًتمي و احملمودي ألنو ُيظر عن األعماؿ الفساد ولو ألجل اعتدؼ 

اظتخصوص. و األىداؼ الصحيحة و اضتقيقة جيب اف يتحقق ويدرؾ بطروؽ صحيحة و حقيقة 

شخص او فرد. و عموما لكل  أيضاً.  بذالك ُيتاج ىنا الكفائات العالية اليت جيب دتليكها لكل

مسلمُت الذين ىم خَت أمة أخرجت للناس. و الكفاءة العالية منها: يشتمل العلـو و التكنو لوجيا، 

 ٛو اإلجتماعية، والسياسة، و اإلرتصادية، و الفنوف والثقافة، و أمهها الكفاءة يف األخالؽ.
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