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 ألوانه وأهميته  ، نشأته :التفسير الموضوعي

(Thematic Tafs┘r: Development, Types and Importance) 
 

 اہرون ارلدیش 
 

ABSTRACT  
 

Thematic tafs┘r is a more contemporary approach that focuses on compilation and in-depth discussion 

of ┐y┐t of similar subjects scattered throughout the Qur’┐n. In this approach an exegete “mufassir” 

selects a particular theme and then surveys the entire Qur’┐n for understanding of how it deals with 

the theme of analysis. Foundations of thematic tafs┘r are not new, but can be cognized from the 

classical sources of tafs┘r, wherein scholars have collected and discussed topics/subjects of the same 

nature from the Qur’┐n under the title of Qur’┐nic Sciences “‘ul┴m al-Qur’┐n”. The science of 

abrogation “‘Ilm al-Naskh”, identification of Makki and Madani ┐y┐t and compilation of ┐y┐t al a╒k┐m 

can be quoted as examples in this regard. The contemporary approach to thematic tafs┘r (only a 

century and a little bit more old) differs from the classical approach in a number of ways. Three 

prevalent approaches of the contemporary thematic tafs┘r are: (a) Study of a particular theme 

throughout the Qur’┐n, (b) Study of a particular phrase/word throughout the Quran and (c): Study 

of a particular theme/phrase/word within a specific s┴rah. Out of these three, (a) is very popular, as 

it provides a great opportunity for comprehending the verity of Qur’┐nic concepts on different issues 

of the time.   
 
 

، واان للون جديد من ألوان التفسريألسنة العلماء والدارسني وطار ين ی اوموووي  اطلال  مستدد  اا  يلالتفسري
 وهو مركب وطف  حيتاج لبيان جزأيه قبل تعريفه. 

الكشف والبيان ، قال  لغة: من الفسر مبعنیلمة األولی التفسري وهو وهو مكون من كلمتني: الك تعريف اجلزئني:
هللا  رف به فهم كتاب هللا اومنزل يلی نبيه حممد طلیيلم يع " واطلالحا: 1اومعقول ".  " هو إظهار اومعنیالراغب: 

 2".  يليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
 

كان ما ، سواء أكان ذلك مبعنی احلط واخلفض يف ماوموووي  مأخوذ من الووع وهو جعل الش ء  الكلمة الثانية:
 وهذا اومعنی 3إذا ريت احلمض حول اوماء ومل ترب .اإللقاء والتثبيت يف اومكان ، تقول العرب: انقة واوعة  أو مبعنی

                                                           

م آابد تاع  اطم واٹنٹسس رپورسیف، ۂبعش ریسفت  یٹس، االس وینر االوقایم االسیم وی نی یٹلکیف، نیب  وصل ادل رقآن، ا
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يفرغ من تفسري اومووو   زه إلی غريه حتیمعني ال يتجاو  وموووي  ؛ ألن اومفسر يرتبط مبعنیملدوظ يف التفسري ا
جهة واحدة جتمعها  ويف اطلال  اومفسرين: القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي وهلا الذي أراده.

 الواحد أو الغاية الواحدة.  ين طريق اومعنی
 

أو غاية ين  معنی الكرمي اومتددة يبدث يف قضااي القرآن أما تعريف التفسري اوموووي  كمركب وطف  فهو: يلم
لبيان معناها واستخراج يناطرها وربلها هيئة خمصوطة بشروط خمصوطة  آايهتا اومتفرقة والنظر فيها يلی طريق مجع

 4بربط جامع. 
 

أساس اومووو  وتدون يف حبث  آن الكرمي وتفسر تفسريا يلميا يلیفالتفسري اوموووي  هو الذي جتمع فيه قضااي القر 
اومووو  الذي يريده ويعلم  ري التدليل  حبيث يرجع الباحث إلیمنط مبسوطات التفس يلید أو كتاب جامع مفر 

  موقف القرآن منه يف يسر وسهولة.
 

 نشأة التفسري املوضوعي: 
، يندما قررت هذه اومادة ومن مواد قسم  يلم معني إال يف القرن الرابع يشر اهلجري مل يظهر هذا اومصللح يلی
 وميكن 5 منذ يهد النبوة وما بعده،إال أن لبنات هذا اللون من التفسري كانت موجودة  التفسري بكليات اجلامعات

 إمجال مظاهر وجود هذا التفسري يف األمور التالية: 
 

مثراته . ومجيع اآلايت  فسري اوموووي  وأيلیتفسري القرآن ابلقرآن: ال ريب أن تفسري القرآن ابلقرآن هو لب الت -1
وسلم اليت تناولت قضية واحدة واجلمع بني دالالهتا والتنسيق بينها كان أبرز ألوان التفسري اليت كان النيب طل  هللا يليه 

تعايل : أن رسول هللا طل  هللا يليه وسلم فسر مفاتح الغيب يف قوله اإلمام البخاري  يريب أطدابه يليها ، فقد روی
إن هللا ينده يلم الساية وينزل الغيث ’’فقال : مفاتح الغيب مخس :   6‘‘وينده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو’’

.   7‘‘إن هللا يليم خبريويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت 
 8 من التفسري.يف احلقل اللاهر هلذا النو   فكأن هذه بذرة أولی

 

ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصدابة رووان هللا يليهم أمجعني من اجلمع بني اآلايت القرآنية اليت يظن بينها 
، إذ ما  ما يرجع إليه اومفسر القرآن الكرميتعارض . وقد ووع العلماء بعده قايدة يف أطول التفسري تقتض  أبن أول 
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 سورة جاء ما صخصصه يف ، وما أطلق يف آية إال وقد قيد يف أخري ، وما ورد ياما يف أمجل يف مكان قد فصل يف آخر
 9 ، وهذا اللون من التفسري هو أيل  مراتب التفسري وأطدقها إذ ال أحد أيلم بكالم هللا من هللا . سورة أخری

 

وا يف دراستها واستنباط حدة ، وأخذ ع آايت كل ابب من أبواب الفقه يلیقام الفقهاء جبم آايت األحكام: -2
األحكام منها ، واجلمع بني ما يظهر التعارض ، وذكروا ما نص يليه وما استنبط من القرآن بلريق اإلاارة والداللة 

مسلم: " وقد مجع الفقهاء  مصلفی. يقول الدكتور التفسري اوموووي   ية وحنو ذلك ، وكله داخل حتت مسمیاخلف
هذه اآلايت ذات الصلة مبووو  واحد يف كتبهم الفقهية ، فجمعوا ما يتعلق ابلوووء والتيمم حتت كتاب اللهارة 
واستنبلوا منها األحكام اخلاطة هبا ، كما مجعوا ما ورد يف الصالة وقيامها وركويها والقراءة فيها حتت كتاب الصالة ، 

وجواب ومصارف وأنوا  اومال اليت خترج الصدقة منها حتت كتاب الزكاة ، وهكذا يف سائر أبواب وما يتعلق ابلصدقات 
 10ادات واومعامالت والفرائض والسري وكل ذلك لون من ألوان التفسري اوموووي  يف خلواته األويل ". الفقه من العب

 

: كلمة  القرآنية وحماولة معرفة دالالهتا اومختلفة، مثال ذلكوهو اجتاه حناه بعض العلماء يف تتبع اللفظة األاباه والنظائر :  -3
 وه  : اومال،  11مثانية أوجه حسبما ذكره الدامغاين يف كتابه: إطال  الوجوه والنظائر  " وردت يف القرآن الكرمي يلیخري"

ولو يلم هللا ’’:  تعالیان كقوله ، واإلمي 12 ‘‘كتب يليكم إذا حضر أحدكم اوموت إن ترك خريا الوطية’’:  كقوله تعالی
 ‘‘وأنت خري الرامحني’’:  ، ومبعنی أفضل كقوله تعالی 14 ‘‘منا  للخري’’:  ، واإلسالم كقوله تعالی13‘‘فيهم خريا ألمسعهم

 ‘‘هو وإن ميسسك خبري فهو يل  كل ا ء قديروإن ميسسك هللا بضر فال كااف له إال ’’:  ، والعافية كقوله تعالی 15
فقال رب إين ’’: ، واللعام كقوله تعالی17 ‘‘والبدن جعلناها لكم من اعائر هللا لكم فيها خري’’: تعالی، واألجر كقوله 16

ورد هللا الذين كفروا بغيظهم مل ’’:  يمة واللعن يف القتال كقوله تعالیالظفر والغن ، ومبعنی 18 ‘‘وما أنزلت إيل من خري فقري
 اوموووي  ، وهو أول وسيلة يلجأ إليها الباحثون يف البدث ين مووويات لون من التفسري تری . وهذا كما 19‘‘ينالوا خريا

  داللة اللفظ يف أماكن وروده. وو  من سور القرآن مث يتعرفون يلیالقرآن حيث جيمعون ألفاظ ذلك اومو 
 

اومووويات الدراسات يف يلوم القرآن : اهتم العلماء مبووويات يلوم القرآن فأابعوها ، ومن بني هذه  -4
كاإلمام أيب يبيدة معمر بن اومثين اومتويف سنة   دراسة ومجع اآلايت اليت هلا رابلة واحدة والدراسات لون ينصب يلی

هـ حيث ألف كتااب  224سنة  يب يبيد القاسم بن سالم ، اومتوفیكاإلمام أو  هـ الذي ألف كتااب يف جماز القرآن 209
هـ ألف كتااب مساه : أتويل مشكل  276سنة  ابن قتبية اومتوفیوكاإلمام  ، ومنسوخمجع فيه اآلايت اومتعلقة ابلناسخ وا

هـ  502سنة  هـ والراغب األطفهاين اومتوفی 320سنة  القرآن أبو بكر السجستاين اومتوفی، وألف يف غريب  القرآن
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هـ واخللايب  386 اومتوفی سنة لقرآن الرماين، وألف يف إيجاز ا وكتابه اومفردات معروف يف أوساط العلماء والدارسني
اوماوردي جند أيضا اإلمام و  هـ 471سنة  هـ واجلرجاين اومتوفی 403هـ والباقالين اومتوفی سنة  388اومتوفی سنة 

أفرد كتااب يف أقسام هـ  751سنة  م اجلوزية اومتوفیاإلمام ابن قيو  هـ ألف كتااب يف أمثال القرآن ، 450سنة  یاومتوف
هـ ألف يف تناسب اآلايت والسور وهو آية يف  885سنة  والبقاي  اومتوفی : التبيان يف أقسام القرآن ، القرآن ومساه

 20 .وغري ذلك من اومؤلفات يف نفس اللون اببه
 

اوموووي  ليس بديا من العلوم أفرزته يقول اومتأخرين ، وغفلت ين أن التفسري  كل هذه األمور واحلقائق تدلنا يلی
تلبية حلاجات  – أفهام األولني . لكن بروزه لوان من التفسري له كيانه وطريقته مل يوجد إال يف العصور األخريةاالهتمام به 

 إيل حبثهااليت وجد فيها من اومذاهب واألفكار كما وجد فيها من اآلراء واومووويات ما اولر يلماء الشريعة  –أهلها 
يلرأ يف حياة الناس ، يلمه من من وجهة النظر القرآنية ليقينهم أبنه الكتاب الذي حيوي دراسة ويالج كل مووو  

. ومن مث كثرت الدراسات القرآنية ، وأطبدت  21 ‘‘أال يعلم من خلق وهو اللليف اخلبري’’يلمه ، وجهله من جهله ، 
كاتبني هبذا الفن من التفسري قام مجع مل اوملبويات ، ولشدة يناية الاومكتبة القرآنية تستقبل كل يوم موادا جديدة من يا
فهرسة للقرآن يل  حسب اومووويات منها ما هو يف يداد  من الباحثني خبدمة هذا اللون من التفسري بووع

رمي " ، جون البوم " الذي ينوانه : " تفصيل آايت القرآن الك"  الفرنس  اومستشرقاومخلوطات ومنها ما طبع ككتاب 
اباب مث حاول توزيع آايت القرآن الكرمي يل  هذه األبواب وجعل حتت كل ابب فرويا وقد  ووع لكتابه مثانية يشر

وقد ترمجه إيل العربية حممد فؤاد يبد  فريا ومجع حتت كل فر  اآلايت اليت تتعلق به. 350بلغت يدة هذه الفرو  حوايل 
وهو خلوة أويل يف طريق طويل ال بد وأن  ار مونتيه " وخرجا يف كتاب واحدالباق  وترجم اومستدرك الذي ووعه " إدو 
 22جتد مستدركا ومعقبا كعادة ما يكتب أوال. 

 

 ألوان التفسري املوضوعي : 
من خالل االستعراض التارصخ  لنشوء هذا العلم واومؤلفات فيه نستليع أن نلدظ ثالثة أنوا  من ألوان التفسري 

 اوموووي :
 

 األول:اللون 
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كلمات القرآن ، مث جيمع اآلايت اليت ترد فيها اللفظة أو مشتقاهتا من مادهتا اللغوية ،  أن يتتبع الباحث لفظة من 
استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا . وقد وبعد مجع اآلايت واإلحاطة بتفسريها حياول 
(، وهذا اللون كما تري قد رآنية كـ )األمة ، واخلالفة ، والصدقة ، والرابأطبح كثري من الكلمات القرآنية مصللدات ق

ول مؤلفوها أن يربلوا بينها دائرة الكلمة يف مووويها ، ولكن حيااهتمت به كتب األاباه والنظائر إال أهنا بقيت يف 
 يف خمتلف السور ، مما أبق  تفسريهم للكلمة يف دائرة الداللة اللفظية . 

 

بني دالالهتا يف خمتلف اومواطن ، وأظهروا بذلك لوان من البالغة فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط  اطرونأما اومع
واإليجاز القرآين ، وقد كان من نتائجها استنباط دالالت قرآنية ابلغة الدقة ، مل يكن مبقدورهم العثور يليها لو ال 

مساها : " حبث ة انتاجهم هذا السبيل ، وممن ايتين هبذا اللون من اومعاطرين الدكتور أمحد حسن فرحات يف سلسل
قرآين وورب من التفسري اوموووي  " ، أطدر منها كتاب :" الذين يف قلوهبم مرض " ، و " فلرة هللا اليت فلر الناس 

 23يليها " ، و " األمة يف دالالهتا العربية والقرآنية " وغريها. 
 

 لون الثاين : حتديد موضوع ما :لا
أو يب متنوية يف العرض والتدليل واومناقشة والتعليق ، أو تلرأ مشكلة له أبسال يلدظ الباحث تعرض القرآن اجمليد

وهنا نشري إيل يجيبة من يجائب القرآن الكرمي اومعجزة تدلنا يل  أن تلر  قضية فرياد حبثها من وجهة نظر قرآنية 
، خالطتها أنه ليس مبستغرب أن جيد ابحث  والبيانالقرآن دستور حياة ومنهج يمل ، فيه الشمول والعموم والكمال 

ولكن الغريب حقا  ية وافية ،اهتمام القرآن طرحيا مبووو  معني فريي جوانب معاجلة اومووو  ودراسته يف القرآن كاف
أن تقرت  مووويا فتلج إيل يامل القرآن كأمنا أنزل فيه فيدهشك أن اومووو  قد استوفيت جوانب دراسته يف القرآن  

 .نزل القرآن من أجلهكأمنا أ
 

وطريقة الكتابة يف هذا اللون تتم ابستخراج اآلايت اليت تناولت اومووو  ، وبعد مجعها واإلحاطة هبا تفسريا وأتمال 
حياول الباحث استنباط يناطر اومووو  من خالل ما بني يديه من آايت ، مث ينسق بني تلك العناطر حبيث يقسمها 

اومووو  ، ويكون ومووو  ويقدم لذلك مبقدمة حول أسلوب القرآن يف يرض أفكار إيل أبواب وفصول حسب حاجة ا
منللق العرض واالستدالل والدراسة هو آايت القرآن الكرمي ال غري مع ربط كل ذلك بواقع الناس ومشكالهتم ، وإن 

 ذكر ا ء من غري القرآن يف اومووو  فيذكر من ابب االيتضاد ال االيتماد.
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ن يتجنب خالل حبثه التعرض لألمور اجلزئية يف تفسري اآلايت ، فال يذكر القراءات ، ووجوه اإليراب ويل  الباحث أ
ذلك إال مبقدار ما صخدم اومووو  ويتصل به اتصاال أساسيا مباارا. والباحث يف كل ذلك يهتم أبسلوب العرض وحنو 

وو  وإدراك أسراره من خالل القرآن جباذبية لتوويح مرام  القرآن وأهدافه ومقاطده ليتمكن القارئ من فهم اومو 
العرض الشائق وجودة السبك واحلبك ورطانة األسلوب ودقة التعبريات ، وبيان اإلاارات أبووح العبارات . وهذا 

، وحيت أن اسم " التفسري اوموووي  " ال يكاد اللون من التفسري اوموووي  هو اومشهور يف يرف أهل االختصاص 
 ، واومتتبع هلذا جيده جليا ، وسبب ذلك يتلخص يف أمرين :  ينصرف إال إليه

 

 وأابعها دراسة وحبثا .غزارة اومووويات اليت طرقها القرآن  -1
  
فاومووويات تصدر من القرآن جتدد اومووويات واومشكالت اليت حتتاج إيل حبث من وجهة نظر قرآنية ،  -2

 24تنته  موووياته أو تقف يند حد.  له ، ال تكاد، وكالمها حبر وال ساحل  واومشكالت تعروه يليه
 

 اللون الثالث :

البدث ين مووو  من خالل سورة من القرآن بتدديد اهلدف األساس  للسورة أو غريه من األهداف ودراسته من 
أويق . وطريقة البدث فيه : أن حيدد الباحث اهلدف أو  دائرتهأن خالل تلك السورة . وهذا اللون ابيه بسابقه إال 

األهداف األساسية للسورة مث صختاره أو صختار إحداها إن كانت مثة أهداف متعددة مث حياول إبراز يناطر حبث هذه 
امتتها ، وانتهاءا خبالسورة للمووو  وتقسيمها وتبويبها ، مث يدرس يالقة كل اومقاطع هبذا اهلدف بدءا مبقدمة السورة 

مع التعرف يل  أسباب نزوهلا ، ومكان نزوهلا ، وترتيبها من بني سور القرآن ويبني يالقة كل ذلك هبدف السورة 
، وسيعلم أن للسورة  ينوان البدث ، وسيجد الباحث الصلة بينه وبني الرابلة جلية يند إحالة النظر وإمعان الفكر

الل له وبه ، وتفصيل جوانبه وأبعاده ، وكل سورة من القرآن هلا هدفا واودا ترم  إيل إيضاحه وبيانه واالستد
اخصية مستقلة تعلم يند البدث فيها ، بل وميكن أن يكون للسورة أهداف متعددة بينها من الرتابط والتعاود 

 .  أو إفراد إحداها ابلبدث مع إغفال البواق ا تداخل ا ء يصعب معه التفريق بينهوال
د البدث يف هذا اللون أال ينللق الباحث يف دراسة مووو  السورة من آايت مل ترد فيها ، بل ينبغ  ينوليعلم أنه 

يكون منللقه آايت ومباحث ومقاطع السورة ، وأما غريها فتذكر استئناسا ال أتسيسا ، وتوكيدا ال أتطيال ، 
 واستشهادا ال استنادا . 
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تفاسريهم اإلاارات إيل بعض أهداف السورة وحماولة االنلالق بل جاءت يف ثنااي وهذا اللون ظفر بعناية القدماء 
ويبد احلميد الفراه   ، منها لبيان تفسريها ، كالذي فعله البقاي  يف كتابه " نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور "

يقدم لكل . وأما يف العصر احلديث فقد أولع به سيد قلب يف تفسريه " الظالل " حيث يف كتابه " نظام القرآن "
احملور الذي تتدد  تفسري السورة من خالل هذا سورة ببيان أهدافها الرئيسية أو هدفها الوحيد ، وينللق يف ابق  

السورة ينه . كما كتب غريه ممن جاء بعده مستفيدا من منهجه كما فعل إبراهيم زيد الكيالين يف كتابه " تصور 
ردت حبو  كثرية يف هذا اللون من التفسري اوموووي  ، منها سلسلة " من وقد أف األلوهية كما تعروه سورة األنعام " .

مواويع سور القرآن " اليت يكتبها الشيخ يبد احلميد طهماز وقد طدر منها " العواطم من الفنت يف سورة الكهف " 
 .25 

 

 أمهية التفسري املوضوعي : 
 ميكن تلخيص أجدر جوانبها يف األمور التالية :

 

 :إبراز وجوه جديدة من إعجاز القرآن الكرمي : األول

وجدها اومفسر جلية يف آايت  –من معليات التقدم الفكري واحلضاري  –فكلما جدت يل  الساحة أفكار جديدة 
اآلخرين ال بد إليجازهم من وجه مستمر اومدي ،  ألن القرآن إذا كان قد أيجز األقدمني بلفظه ونظمه وبالغته ، فإن

 ي ، وهذا يتمثل يف معاين القرآن وموووياته من طريقني :استمرار التدد
  
مشول القرآن لكل هذه اومووويات اومتكاثرة مع قلة حجمه ووجازة لفظه ، وهذا صخالف معهود الكتب ، وقدرات  -1

جم وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة احل: "  26البشر كما قال الراغب األطفهاين رمحه هللا يف مقدمة كتابه
بقوله متضمن للمعين اجلم ، وحبيث تقصر األلباب البشرية ين إحصائه واآلالت الدنيوية ين استيفائه كما نبه يليه 

ولو أن ما يف األرض من اجرة أقالم والبدر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا إن هللا يزيز ’’تعايل : 
 27 ‘‘حكيم

 

كمال كل مووو  منه يل  حدة ، حني جنمعه اآلن ونؤلف منه كياان واحدا مؤتلفا غري خمتلف ، وهذا من أيظم   -2
. ذلك ألن القرآن قد تواتر نزوله جنوما متفرقة يل  مدار ثالثة ويشرين ياما تقريبا ، نزلت جنوم كل وجوه اإليجاز 

سورها متبايدة ، وبينها يف النزول فواطل زمنية خمتلفة مووو  مفرقة يل  خمتلف األماكن والظروف ، وووعت يف 
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إيل كل جنم جنده يف موقعه من ترتيب السورة متآلفا متناسقا مع سابقه والحقه . مث حني  .... ومع هذا كله حني ننظر
جل قضية جنمع جنوم اومووو  معا جندها يل  غاية التوافق والتناسق ، وكأن أقساطه مجيعا قد نزلت يف وقت واحد تعا

ورب ابلغ اإليجاز ، ال يستليعه بشر مهما ما يف مويدها وظروفها ، وجند قانوان واحدا ينظم النجوم مجيعا ، وهذا 
 28. أويت من إحكام العقل وجودة العلم والفكر

 

ة احلديثة إن جتدد حاجات اجملتمع وبروز أفكار جديدة يل  الساحة اإلنسانية وانفتا  ميادين للنظرايت العلمي الثاين :
ال ميكن تغليتها ورؤية احللول الصديدة هلا إال ابللجوء إيل التفسري اوموووي  للقرآن الكرمي . وذلك أن الباحث 

ابه مشكلة يف احلياة ، أو تقدم له نظرية مستددثة يف يلم النفس ، أو يلم االجتما  ، أو يف يلوم احلضارة يندما جي
العلوم اللبيعية أو نلرية يف االقتصاد ... فإنه ال يستليع أن جيد لكل هذه  اإلنسانية ، أو العلوم الفلكية ، أو

النظرايت اومستجدة نصوطا من آايت الذكر احلكيم تناقش مثل هذه القضية اوملروحة وتبني حكم هللا تعايل فيها ، بل 
 ئيسية يف هذا اجملال ، حبيث تتكونهذا االجتاه وجيمع األفكار الر يلجأ الباحث يندئذ إيل معرفة اهلداايت القرآنية يف 

لديه ملكة إلدراك مقاطد القرآن الكرمي يف هذا الصدد ، ومبنظار القرآن ينظر إيل حل هذه اومشكلة أو يقوم هذه 
 النظرية .

  
مث إن نصوص القرآن الكرمي حمددة والقضااي اليت تتناوهلا ابلتوويح والبيان والتفصيل حمددة أيضا . أما اومشاكل 

كرة األروية ، والميكن أن جنابه هذه اإلنسانية وآفاق اومعرفة فغري حمددة ما دامت احلياة مستمرة يل  هذه ال
اومشكالت بظواهر النصوص احملددة بل جند اومرونة والسعة يف اخللوط األساسية اليت تعرض هلا آايت التنزيل احلكيم . 

نستليع أن نصل إيل أنوار كاافة ترسم لنا اللريق وحتدد لنا اومعامل  ومن خالل يلل النصوص وهداايهتا العامة ودالالهتا
 لتقومي كل مستدد  جديد . 

 

لذا ال ميكن أن جنابه مشاكل العصر ومعليات احلضارة إال أبسلوب الدراسات اومووويية للقرآن الكرمي أو أبسلوب 
  29التفسري اوموووي  .

 

  :إثراء املعلومات حول موضوع معني : الثالث 
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إن ختصيص مووو  ابلبدث والدراسة ومجع أطرافه واالطال  يل  أسباب النزول لآلايت اومتعلقة به ، وحتديد اومرحلة 
تعاجل بعض جوانبه ، وتوجيه ما ظاهره التعارض ، كل ذلك يهيئ للمووو  جوا يلميا  اليت نزلت اآلايت الكرمية

 لدراسة هذا اومووو  بعمق ومشولية تثري اومعلومات حوله وتبلور قضاايه وتربز معاومه . 
 

اء التدليل  معامل اومووو  ال يتيسر للباحث يف أي نو  من أنوا  التفسري سو ومثل هذا العمق ومثل هذا التوسع إلبراز 
  ، أو اإلمجايل ، أو اومقارن ، بل التفسري اوموووي  هو األسلوب األمثل يف حبث مثل هذه األمور.

 

  التأكيد علي أمهية تفسري القرآن ابلقرآن : الرابع :

تقصري وهو أيل  وأجل أنوا  التفسري ، إذ قد يوجد من ال يلجأ إيل القرآن يند إرادة إيضاحه وتفسريه لقصور فيه أو 
، وابلتفسري اوموووي  ندرك أمهية هذا اللون من التفسري فتزداد ينايتنا به ، وتتعاود جهودان لبيانه ، فُنكف  منه 

يند كثري من مشكل القرآن أو مواطن اخلالف بني يلماء األمة يف تفسري آايته لورود ما يووح اومراد  الوقوفبذلك 
 30ويشف  العليل ويروي الغليل ابلقرآن نفسه . 

 

 اخلامس : أتصيل الدراسات أو تصحيح مسارها :
حظا وافرا من جهود العلماء وطنفت فيها اومصنفات الكثرية مثل العلوم اومتعلقة لقد انلت بعض العلوم القرآنية 

ابجلوانب اللغوية ، والدراسات الفقهية آلايت األحكام ، إال أن يلوما جديدة برزت حتتاج إيل أتطيل قوايدها يل  
إيل وبله فيه إال أنه حيتاج  ووء القرآن الكرمي مثل : " اإليجاز العلم  " ، فقد برز هذا العلم وكثرت الكتاابت

بقوايد يلمية مستمدة من هداايت القرآن الكرمي لتجنب اإلفراط والتفريط يف إدخال اآلايت جمال البدث واومتعلقة 
 ابلعلوم التجريبية من يلوم الفلك واللبيعة واإلنسان . 

 

مدارس يلم النفس يف الغرب ، وغزوها اومدارس االجتمايية و  " ، فبعد بروز أطول الرتبية القرآنية : " وكذلك يلم
لألمم والشعوب ، وحماولة إقامة طر  التعليم والرتبية حسب مناهجها ، رأي اومفكرون اومسلمون أن من الضرورة مبكان 
استخالص مبادئ هذا العلم من هداايت القرآن الكرمي وال زالت الكتاابت يف هذا اجلانب قليلة جدا ، إذ حتتاج مثل 

إيل يلماء راسخني يف يلوم الشريعة ، إيل جانب استيعاهبم لثقافة العصر ومناهج اومدارس احلديثة يف  هذه العلوم
 ملكة قوية يف اإلبدا  واالستنباط ، ليقوم هذا العلم يل  أسس راسخة . الغرب والشرق ، إيل جانب 
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 ومثل هذا : " أطول يلم االقتصاد اإلسالم  " و " أطول اإليالم اإلسالم  " .

مث إن كثريا من العلوم تلعب دورا هاما يف حياتنا اومعاطرة ، وال زالت معامل هذه العلوم غري واودة الصلة هبداايت القرآن 
، وال ميكن أن جند نصوطا حمددة من القرآن الكرمي أو السنة النبوية تناولتها ، وإمنا نستشف أطوهلا من خالل رو  

هذه مي والسوابق القضائية والفقهية لسلف هذه األمة وال وسيلة لووع أسس النصوص الكرمية وهداايت القرآن الكر 
 31 العلوم وبيان ووابلها إال من خالل التعامل مع اآلايت الكرمية وفق منهج التفسري اوموووي  .

 

ة الصلة ابهلداايت كما أن هنالك دراسات إسالمية وخمة قامت ولكن مل تكن مناهج الباحثني فيها وثيق
 فعلم التاريخ البشري أخذ منهجا يف سرد الوقائع واألحدا  من غري تعرض لسنن هللا يف اجملتمعات اإلنسانيةية.القرآن

من حيث الرق  والتقدم أو االحنلاط والتخلف ، يلما أن هداايت القرآن الكرمي قد أبرزت هذه السنن بشكل دقيق 
  يند يرض قصص األمم السابقة مع أنبيائها .

 

هذه اجملاالت ويؤطل هذه العلوم وغريها ويضع األسس والضوابط هلا هو منهج التفسري اوموووي  فاومنهج الذي يغل  
    32لآلايت القرآنية ، ومن هنا كانت أمهية هذا النو  من التفسري .
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30
 م 2006 -هـ  1427، ماليزاي  30هج أمثل لتفسري القرآن: الشرقاوي ، أمحد بن حممد الشرقاوي ، حنو من - 

31
 18-17الكوم  ، الدكتور أمحد السيد الكوم  ، التفسري اوموووي  للقرآن الكرمي:  - 

32
 33-32مسلم ، الدكتور مصلف  مسلم ، مباحث يف التفسري اوموووي :  - 


