
 المنهج التفسير الموضوعي 

ت القران الكريم ,التي موضوعي في التفسير هو استقصاء اياقصود بنهج الالم
يان ما تلهمه من درس والبحث في تفسيرها وبلواحدا وافرادها باعا وتتناول موض

المفسر  لوف في التفسير حيثلمأول خالفا ل,مستعينا بترتيب النزالمعاني الكريمة 
على يفسرها والمصحف و القران ايه ايه , كما جاءت في ترتيب السورة فيه ايات

التوالي . هذا مايسمى بالتفسير الموضوعي الكلي او المطلق وهناك نوع اخر من 
التفسير يطلق عليه التفسير الموضوعي المقيد او الجزئي وهو التفسير الموضوعي 

في ضوء سورة النور .  لموضوع معين من سورة معينة كان تقول مثال حد القذف
وموضوع  غض البصر وحفظ الفرج من سورة النور وموضوع موقف االسالم من 

 عادة التبني كما تصورها صورة االحزاب .

والحق ان هذا المنهج يكن جديدا بين مناهج التفسير كما يدعي البعض بل لقد سار 
عليه من القدماء ابن قيم الجوزية حينما شغل نفسه بتفسير موضوع بعينه من القران 

وهو موضوع ) القسم ( , فقد جمع اياته وتكلم عنها في كتابه ) التبيان في اقسام 
 قراني في كتابه ) امثال القران ( . القران ( , وكذلك موضوع المثل ال

وفي فجر النهضة الحديثة استحسن السيد جمال الدين االفغاني هذا المنهج حينما عمد 
احد المستشرقين الى تصنيف القران على حسب موضوعاته , حيث جعل ايات 

الميراث  , وايات البعث , وغيرها كل منها على حدة , فأضيف هذا االستحسان الى 
اضطهاده , من قبل احد المقربين من السلطان عبد الحميد المدعو ابو  مبررات

الهدى الصيادي اذ كان يحارب جمال الدين في الخفاء قأخذ عليه استحسانه هذا 
ووصفه من اجل ذلك بالزندقة والكفر فقال: ) ان هذا العمل كفر والرضا به كفر 

يف الفهم والتفسير اال ايضا ( . وهذا غير صحيح اذا كان المقصود بهذا التصن
التالوة والتعبد , والذي يبدو لي ان السير بالمنهج الموضوعي يغني الباحث 

موضوع من المواضيع , النه يكشف باالطالع على اسرار القران الكريم في اي 
كل الصور المتعددة التي عرض لها القران في سوره التي ورد فيها هذا الموضوع 

القران سورة سورة مرتبه على حسب ترتيب المصحف ,  . في حين اننا نجد تفسير
ليس اال تعرضا مفرقا لموضوعات مختلفة تتنتضمها  السورة الواحدة , ثم يعود 

 المفسر بعد ذلك في السورة االخرى الى مثل هذه الموضوعات انفسها .

فالحديث عن انبياء هللا ابراهيم وموسى وعيسى مثال ورد ذكرهم اكثر من سورة , 
ثم يعود اليهم في جزء لمفسر التقليدي يتحدث عن كل منهم في جزء من السورة فا

اخر من سورة اخر من سورة اخرى , بينما المفسر في المنهج الموضوعي بجمع 
 كل االيات التي وردت في هؤالء االنباء عليه الصالة والسالم من كل السور ,

نا تتجلى قدرة المفسر على مراعيا من ذلك اسباب النزول , وقرئن االحوال , وه
االجتهاد في االلمام بالموضوع واالحاطة بجميع جزئيات , كما يتجلى العمق في 

هذا الموضوع تفسيرا جامعا مانعا تتحقق فيه الهداية على معنى , فيكون تفسير 
 الوجه الذي يطمئن اليه القلب وترضيه النفس وتعالج به شؤون الحياة .

على هذا المنهج واعتبروه الطريقة المثلى في التفسير الذي ولهذا سار بعض العلماء 
وعلى رأسهم الشيخ محمود شلتوت الذي اثنى هذا المنهج يراد اذاعته على الناس 



وارتضاه . لذلك نجده بعد ان يقسم طرق التفسير الى طريقتين وينقد اوالهما يقول  
التي وردت في موضوع )اما الطريقة الثانية فهي ان يعمد اوال الى جمع االيات 

 واحد , ثم يضعها امامه كمواد يحللها ,

ويفقه معانيها , ويعرف النسبة بين بعضها وبعض , فيتجلى له الحكم , ويتبين 
المرمى الذي ترمي اليه االيات الواردة في الموضوع , وبذلك يضع كل شيء 

عن مزايا الصوغ االلهي  موضوعه ,وال يكره اية على معني  ال تريده , كما اليغفل
الحكيم , وهذه الطريقة في نضرنا هي الطريقة المثلى , وخصوصا في التفسير الذي 
يراد اذاعته على الناس, بقصد ارشادهم الى ما تضمنه القران من انواع الهداية الى 

ان موضوعات القران ليست نظريات بحتة يشتغل به الناس من غير ان يكون لها 
ما يحدث لالفراد والجماعات من اقضية , ويصل بحياتهم من شؤن مثل واقعية في

كثيرة كل موضوع منها قائم بنفسه وهي تمكن المفسر من عالج موضوعات عملية 
ال يتصل بسواه وال يختلط بغيره فيعرف الناس موضوعات القران بعناوينهم 

صول التشريع الواضحة , ويعرفون مقدار صلة القران بحياتهم الواقعية ) كلقران وا
والقران والعلم والقران والتضحية والقران والبر وهكذا ...( وقد حذا هذا الحذو في 
التفسير الدكتور احمد الشرباصي , فقد كتب فصوال على طريقة تناول الموضوع 

الواحد من موضوعات القران الكريم بالتفسير ففي المجلد الرابع والعشرين من 
ب بحثا في ) حديث القران عن اللغة ( وفي المجلد هـ كت1372مجلة االزهر سنة 

الخامس والعشرين من المجلة نفسها كتب بحثا عن العزة في القران الكريم وفي 
المجلد السادس والعشرين كتبه البحوث التالية : ) الرجولية والقلة والكثرة في القران 

بحوث التالية : و) وحديث القران عن التطير ( وفي المجلد السابع والعشرين نشر ال
حديث الفتوة في القران وحديث الترف في القران وهكذا ازداده عدد المفسرين الذين 

التزموا خطة التفسير الموضوعي كما اوضحناها فأنتجت نماذج رائده في التفسير 
كموضوع العفو في االسالم للدكتور مهدي عالم الذي يعد بحق دليال صادقا على 

يمتد اليها هذا اللون من التفسير , وموضوع القران والقتال  االفاق التي يمكن ان
وموضوع القران والمرأة وكالهما من تأليف الشيخ محمود شلتوت وموضوع 

ع الربا في القران العقيدة من القران الكريم للشيخ محمد ابو زهره  , وموضو
, وموضوع للمودودي , وموضوع االنسان في القران الكريم للدكتور احمد ابراهيم 

مقومات االنسانية في القران الكريم للدكتور احمد مهنا , وموضوع ايات القسم في 
ستاذ عباس وضوع المرأة في القران الكريم لألالقران الكريم للدكتور احمد كمال وم

 محمود العقاد , وبانتهاء جولتنا في هذا المنهج ننتهي من القسم االول .
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