
 المحاضرة  الثالــثة
المبحث  الخامـس :  أبرز  المؤلّـفات  في  التفسـير  الموضوعي  تأصيال  

 وتطبـيقـا

  املؤلّفات التأصيلية: -أ

وإبرازه مؤخَّرا، ولذلك فإّن  هتمام بهن التفسري لوٌن معاصر وقد ظهر االإّن هذا اللّون من ألوا 
 الكتابات فيه هي كتابات معاصرة، ومن هذه املؤلّفات:

م 1967الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي: وهي أطروحة دكتوراه قّدمت يف جامعة األزهر سنة  -1
من الدكتور حممد حجازي، وقد كانت هذه الرسالة أصاًل لكّل من كتب يف التفسري املوضوعي يف 

 السورة الواحدة بعد ذلك.أو يف  رآن كّلهالق

وقد عّرف الكاتب الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي بأّّنا: "البحث عن القضايا اخلاصة اليت  
عرض هلا القرآن الكرمي يف سوره املختلفة ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعّلق باملوضوع العام الذي 

عية يف القرآن". وكان من دعامات رسالته أن ينظر إىل نبحثه لتحقق اهلدف وهو الوحدة املوضو 
السورة القرآنية ككّل مع بيان أغراضها العاّمة واخلاّصة، مع بيان ربط املوضوعات ببعضها بعضا حىت 
تبدو السورة وهي يف منتهى الدّقة واإلحكام. فالسورة الواحدة مهما تعّددت قضاياها هتدف إىل 

 غرض واحد تسعى إلمتامه.

ذلك يكون الكاتب يف رسالته قد أشار إىل لونني هاّمني من ألوان التفسري املوضوعي ُعرفا وب 
 فيما بعد ومها: املوضوع القرآين والوحدة املوضوعية يف السورة الواحدة.

والدكتور حممد أمحد  التفسري املوضوعي يف القرآن: من تأليف الباحثني الدكتور أمحد الكومي -2
 قاسم. ويعترب هذا الكتاب من أول املؤلّفات املعاصرة يف التفسري املوضوعي للقرآن.

للدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد وهو من أساتذة  املدخل إىل التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي: -3
 التفسري يف جامعة األزهر.

 طفى مسلم، وهو من أبرز ما أُّلف يف هذا اجملال، مباحث يف التفسري املوضوعي: للدكتور مص -4
 وحظي بقبول واسع، وطُبع عّدة طبعات يف دار القلم وغريها.



التفسري املوضوعي التأصيل والتمثيل: للدكتور زيد عمر عبد هللا. وقد قّسم املؤّلف كتابه إىل  -5
 قسمني:

 القسم األول: تأصيلي ملوضوع التفسري املوضوعي.

ين: تطبيقي، واشتمل على مناذج حبثية تطبيقية متثيلية كاحلديث عن: الفرج يف ضوء القرآن والقسم الثا
الكرمي، والكعبة يف القرآن الكرمي، وخلق آدم يف القرآن الكرمي.. )وهذه كلها تندرج ضمن جمال 
موضوع من مواضيع القرآن(. وما يتعّلق بسورة املنافقون )وهو يتعلق مبجال موضوع السورة(، 

احلديث عن املستحقني للزكاة كما بيّنتهم سورة التوبة )وهو يتعّلق مبوضوع يف السورة(، واإلحصان و 
 يف القرآن )وهو يتعّلق بدراسة املفردة القرآنية(، ودراسة حرف "إىل" )وهو متعلق مبجال األدوات(.

 وهذا الكتاب يعترب من أجود الكتب التأصيلية للتفسري املوضوعي. 

 التطبيقية: املؤلّفات -ب
إّن الدراسات التطبيقية يف التفسري املوضوعي كثرية جّدا، حبيث ال يكاد يوجد موضوع من  

 املوضوعات اليت تناوهلا القرآن الكرمي إاّل وُكتبت فيه دراسة أو أكثر.
لكن ال يوجد كتاب جيمع كل موضوعات القرآن ويتناوهلا مبنهج علمي متوسط، وتعمل حاليا  

سعود بالرياض بالتعاون مع مركز تفسري للّدراسات القرآنية على إعداد موسوعة علمية جامعة امللك 
 بعنوان "موسوعة التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي".

 ومن أهّم املؤلّفات املوجودة يف هذا اجملال، ميكن ذكر ما يلي: 
صني يف القرآن وعلومه التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي: وهو من إعداد جمموعة من املتخص -1

بإشراف الدكتور مصطفى مسلم. قد أشرف على هذا املشروع كلية الّشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جبامعة الشارقة. وقد طبع هذا الكتاب يف عشرة جمّلدات أنيقة.

دستور األخالق يف القرآن الكرمي: للدكتور حممد عبد هللا دراز. وهي من أجود الّدراسات  -2
 ية لدراسة موضوع من خالل القرآن الكرمي.التطبيق

 حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي: للشيخ حممد الغزايل، وقد قام فيه املؤّلف باملرور على  -3

سور القرآن الكرمي كاملة بشكل موجز سريع، وعرّب بعبارهتاألدبية الّرشيقة عن خالصة هذه السور كما 
 فهمها.



 أهـميّة  التفـسير الموضـوعيالمبحـث  الّسادس :  

أمهية احلاجة إىل التفسري املوضوعي يف العصر الرّاهن يف سبب بروز أفكار جديدة على  تكمن 
الساحة اإلنسانية وانفتاح ميادين للنظريات العلمية احلديثة، حيث ال ميكن تغطيتها وإجياد احللول 

 الصحيحة هلا إاّل بالّلجوء إىل هذا الّلون من التفسري.

للّدارسني يف شىّت التخّصصات ليحاول كل واحد منهم فهم التفسري املوضوعي يفسح اجملال  -
ختّصصه من خالل اهلدي القرآين بصورة أعمق وأّدق. )فرجل الفقه يعىن بآيات التشريع واألحكام، 
ورجل اإلقتصاد يعىن بآيات املال واإلنتاج والتوزيع واإلنفاق، ورجل الفلك أو الفيزياء يهتم باآليات 

 يعتمد على آيات التوجيه واإلرشاد والقصص(. الكونية، ورجل الرتبية

يكشف التفسري املوضوعي عن املقاصد األساسية للقرآن الكرمي واملتمثلة يف هدايته وإعجازه بطريقة  -
يسهل تناوهلا والتعامل معها وفق متطلّبات العصر الذي تتوّجه مناهجه الرتبوية والتعليمية واألكادميية 

 إىل التجزيء والتفصيل.

التفسري املوضوعي من شأنه إبراز جوانب جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكرمي الذي ال تنقضي  -
 عجائبه.

كما أّن هذا اللّون من التفسري يساعد على غلق باب ما يوهم التعارض عند بعض العقول   -
 القاصرة، سواء بني آيات الكتاب العزيز، أو بينها وبني بعض اآلثار.

القرآن الكرمي من خالل مواضعه املتنوعة والتعرف على تشريعاته النرّية واملتعّددة الوقوف على عظمة  -
 يف معاجلة قضايا األّمة.

 المبحـث  الّسـابـع :  منهـجية  التفسـير  المـوضوعـي

 الفرق بني املنهجية والطريقة: املنهج هو عبارة عن القواعد األساسية اليت ينطلق منها الباحث 
ن وتعامله معه، وقيامه بتفسريه وتأويله، ويصبغ جهده كله بصبغتها. أّما الّطريقة فهي يف نظره للقرآ
لتزام هبا، فهي الكيفية اليت يتم هبا التناول التفصيلي للموضوع القواعد ومراعاهتا واالتطبيق لتلك 

 القرآين.
 وتقوم هذه املنهجية على اخلطوات اآلتية: 



 اختيار املوضوع. -
 ملتعلّقة باملوضوع املختار وحصرها.مجع اآليات ا -
 ترتيب اآليات )حبسب النزول، أو حبسب ترتيب املصحف(. -
 تكميل املوضوع باألحاديث النبوية. -
دراسة اآليات دراسة موضوعية، وذلك بضّم اآليات ذات العنوان الواحد وترتيب العناصر،  -

 واستنباط العناوين فرعية لآليات...
 

 


