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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مذكرة مادة التفسير والحديث الموضوعي

 :تمهيد

يقصد من تقديم مادة التفسير الموضوعي لتخصصي العقيدة والدعوة والثقافة اإلسالمية، مع 

كونها ليست من مواد التخصص، تمكين الطالب من التعرف على المنهج الذي يتعامل مع نصوص 

يتميز بها هذا المنهج وتعريفه القرآن والسنة بطريقة موضوعية، وإعطاؤه المبادئ األولية التي 

 .بها

ومن أجل تحقيق ذلك، نتناول أوال نظرة مجملة حول التفسير ومبادئه وأنواعه، ثم مفهوم 

التفسير الموضوعي وأنواعه ومفهوم الحديث الموضوعي وخطوات منهجهما، ليشارك الطالب في 

 .تطبيق خطوات المنهج على مثال واحد على األقل

 

 :مقدمة في التفسير ومبادئه أنواعه: أوال

والجالء االنكشاففي اللغة على الوضوح و" ف س ر" تدور مادة : رمفهوم التفسي
1
قال   .

ْبح  }:تعالى  .{أَْسفَرَ  إ ذَا َوالصُّ

ل هللا كتاب به يُفهم علم:"ويقصد به اصطالحا  وبيان وسلم عليه هللا صلى دمحم نبيه على الُمَنزَّ

"وحكمه أحكامه واستخراج معانيه،
2
. 

كتبت صفحات طويلة في التفريق بينهما، ومن المفسرين من وقريب منه مصطلح التأويل، وقد 

ومنهم ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن:"يستعملهما بمعنى واحد فابن جرير مثال سمى تفسيره

من يستعمل التفسير بمعنى بيان المعاني القريبة، والتأويل بمعنى بيان المعاني الخفية كما سمى ابن 

 ".القرآنتأويل مشكل :"قتيبة كتابه

 متى نحتاج إلى التفسير؟

ولذلك فإن . إذا كان التفسير هو اإليضاح والبيان فإنه يوجد عند وجود الخفاء وعدم الوضوح

التفاسير في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم العصر القريب منه لم تكن موجودة، وأول المؤلفات التي نعرفها فيه 
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بداية القرن الرابع، وتقل األقوال واآلراء في التفسير كلما ظهورا كانت في نهاية القرن الثالث و

 .اقتربنا من عصر النبوة وتزداد كلما ابتعدنا عنه

ومنذ القرن الرابع تكاثرت الكتب والموسوعات المؤلفة في التفسير وتنوعت وصارت أعدادها 

مؤلفيها، وما زال تزيد عن المئات حتى كاد المختص المتفرغ يعجز عن إحصاء عناوينها أو أسماء 

 .التأليف والتدريس فيه مستمرا ال تكاد تخلو منه مدينة أو قرية

 هل تأليف التفاسير وكثرة والمتحدثين في التفسير دليل على زيادة العلم أم نقصانه؟

الذين يزعمون أنهم أعلم بتفسير  -الجاهلين بجهلهم–يعتقد كثير من الناس، وبعض الجاهلين 

والتابعين، أن تطور العصور أدى إلى تزايد المعرفة، وهو ما أفضى إلى تزايد القرآن من الصحابة 

التأليف في التفسير، وعليه فإن الالحق أعلم بالتفسير من السابق، كما أن الناس اليوم أعلم بصناعة 

 ...السيارات واآلالت والمصابيح وغيرها من الذين صنعوها أول مرة

 :بيرتينوهذا التصور مبني على مغالطتين ك

أن مناهج العلوم التي يوصل بها إلى المعارف مختلفة، فإذا كانت المعرفة في : المغالطة األولى

العلوم التجريبية تراكمية يبني فيها الالحق على جهد السابق فيتفوق عليه، فإن المعرفة المبنية على 

تتزايد، والسابق فيها أعلم  األخبار والنقل مختلفة عنها تماما، ولذلك فهي تتناقص بمرور الزمن وال

 . من الالحق

مثال ذلك ما لو أن شخصا صنع فأسا يستعمله في الحفر، فإن الذي يجيء بعده لن يفكر في 

صناعة فأس ولكنه سيفكر في أن يصنعه من مادة أصلب، والذي يأتي بعدهما سيفكر في تحسين 

 .هذا في ما يبنى على التجربة. وحده العود الذي يشده فيه إلى أن يأتي من يفكر في أن يجعله يحفر

أما من شاهد حدثا فقصه على شخص فإنه لن يستطيع أن ينقل إليه جميع التفاصيل التي رآها 

هو فال يكون الثاني أعلم منه بما رأى، فإذا قصه الثاني على ثالث زاد فيه أو نقص، وإذا قصه 

 . الثالث على رابع فعل مثل ذلك، حتى إذا سمعه شخص بعد مائة سنة ربما سمع حدثا مختلفا

 قول عاقل أن الالحق أعلم بهذا من السابق؟فهل ي

ألن الحق سبحانه وتعالى لم يترك  -أو متجاهل-فهي أن معتقد ذلك جاهل : المغالطة الثانيةوأما 

بيان كتابه ألهواء الناس وأمانيهم، ولكنه أوكله إلى نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وأنزل ذلك صريحا في قوله عز 

ْكرَ  إ لَْيكَ  َوأَْنَزْلنَا}:وجل لَ  َما ل لنَّاس   ل تُبَي  نَ  الذ   مْ  نُز   ، مع كونه كتابا محفوظا، {َيتَفَكَُّرونَ  َوَلعَلَُّهمْ  إ لَْيه 

أكمل به الدين وأتمت به النعمة، واجتمع المسلمون صبيانا وكبارا ورجاال ونساء وعلماء وعامة 

ارى وأهل األوثان فتعلمه على حفظ كل حرف من حروفه وتوافقوا عليه، ووصل إلى اليهود والنص

أعداءه من أجل الطعن فيه، فلم يزعم واحد منهم أن فيه زيادة أو نقصا، ولم يأت أحد بآية نقصت، 

وهو فوق ذلك كله مستغن بنفسه على الداللة على أنه كالم هللا، وأنه . أو يدع في كلمة أنها قد زيدت

 .التوحيد والشرعة ألنه هو المعجزة مع كونه كتاب: لم يداخله كالم غيره 
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وألن النبي صلى هللا عليه خاتم األنبياء . وكل ذلك متعلق بكونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبياء والمرسلين

والمرسلين فإن الرسالة التي جاء بها ال بد أن تكون محفوظة من أي تبديل أو تحريف، وإال الحتاج 

وقبل بعثته عليه الصالة والسالم، كان النبي . الناس لبعثة نبي آخر، يصحح التحريف ويقيم الحجة

يبعث إلى قومه خاصة، ويعهد بحفظ رسالته وشريعته إلى األحبار من بعده، فإذا طال العهد وبدلها 

فلما بعث عليه  الصالة والسالم كانت رسالته . الناس بعث هللا نبيا آخر يجدد النبوة ويقيم الحجة

لعرب وحدهم، وممتدة زمانا فهي باقية مستمرة تقوم بها الحجة ممتدة مكانا فعمت الناس كافة ال ا

ية ما لم يتهيأ للرساالت السابقة؛ فبينما نزلت ت لها العناية اإللهوألجل ذلك فقد هيأ. ى يوم القيامةإل

الكتب السابقة جملة واحدة وعهد بحفظها إلى األحبار والرهبان فكانوا يقدرون على تحريفها، نزل 

في ثالث وعشرين سنة فاشترك في تالوته وحفظه كل المسلمين، بل وتعلم بعض  القرآن منجما

 .   أعدائه ما تعلم منه بغرض الطعن عليه، فلم يكن بمقدور أحد أن يحرفه ألن كل الناس حجة عليه

ومن جهة أخرى، فقد بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص معناه وتناقل ذلك عنه عموم المسلمين فامتنع تحريف 

 .ناه، كما امتنع تحريف لفظهمع

 هل فسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن؟

 العقلية الحاصلة من التواتر تشهد بأن نصوص القرآن الكريم محفوظة منتقدم أن الحجة 

ولقد نزل منجما فحفظ ونقل تواترا كما سلف، وهو الكتاب األوحد . التبديل أو التزييف أو التحريف

النبي صلى هللا عليه إال وقد اكتمل الدين  يتوفلم و .قائما فيه -إعجازه–الذي ما يزال دليل صدقه 

يَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ }:، يشهد لذلك قوله عزو وجلوتبين القرآن يتُ  ن ْعَمت ي َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  د   َوَرض 

ْساَلمَ  لَُكمُ  ين   اإْل  ْكرَ  إ لَْيكَ  َوأَْنَزْلنَا} :، وقوله سبحانه{اد  لَ  َما ل لنَّاس   ل تُبَي  نَ  الذ   مْ  نُز    .{يَتََفكَُّرونَ  َولَعَلَُّهمْ  إ لَْيه 

وأما . واكتمال الدين يدل على أن تصور اإلتيان بأحسن منه أو الزيادة عليه تصور فاسد

 فكيف وقع البيان وبم وقع؟. بي ملسو هيلع هللا ىلص فقد بلغ الذكر وبينهالن

 :إن بيان الذكر وقع بطرق مختلفة كيف وقع البيان؟ وبم وقع؟

، وهو ما اتضح معناه فلم يلتبس ولم يختلف فيه، تأويله تنزيلهفمنه ما كان تبليغه بيانه، و-

رضوان هللا عليهم، وقد عاصروا نزول القرآن وبالنظر إلى أن اللسان العربي كان لسان الصحابة 

وعلموا مجمل أسباب نزوله، فإن أكثر اآليات كانت إذا تليت عليهم فهموا معناها وعلموا تأويلها، 

أفاد تحريمه، { فاجتنبوه}:ولذلك لم يختلف رأيهم مثال ولم يتردد في أن قوله سبحانه في الخمر

ولم يعرف . انتهينا: خبر بالنهي لم يشربها وقالوا جميعاوكان بعضهم قد رفع الكأس إلى فمه فلما أ

،  شك مجرد الشك في أنها محرمة، فإن معاني مثل هذه -ولو شرب الخمر عصيانا-أن أحدا بعدها 

اآليات كانت قد تبينت من مجرد سماعهم لها، وما اجتمعوا هم على فهمه أجمع عليه بعدهم كل 

 .هم وبلدانهمالمسلمين على اختالف ألسنتهم وأعراق

 . ومنه ما بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله أو بفعله أو أقر من فهمه عليه-



 5 

ينَ }:بيانه ملسو هيلع هللا ىلص لمعنى الشرك في قوله تعالى: مثال األول  ب ُظْلم   إ يَماَنُهمْ  يَْلب ُسوا َولَمْ  آَمنُوا الَّذ 

 لما: قالبن مسعود  هللا عبد عن أحمد اإلمامففي مسند  [.األنعام]{ُمْهتَدُونَ  َوُهمْ  اأْلَْمنُ  لَُهمُ  أُولَئ كَ 

 هللا، رسول يا: وقالوا الناس على ذلك شق{ بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين}: اآلية هذه نزلت

 تشرك ال بني يا}: الصالح العبد قال ما  تسمعوا ألم! تعنون الذي ليس إنه: "قال نفسه؟ يظلم ال فأينا

 ."الشرك هو إنما{ عظيم لظلم الشرك إن باهلل

 .ومثال البيان بالفعل بيانه ملسو هيلع هللا ىلص لصفة الصالة والحج

 شيبة بنت صفية عنومثال الثالث إقراره ملسو هيلع هللا ىلص لنساء األنصار على فهمهن آلية الحجاب، ف

 إن: عنها هللا رضي عائشة، فقالت. وفضلهن قريش نساء فذكرنا: قالت عائشة، عند نحن بينا: قالت

 وال هللا، بكتاب تصديقا أشد األنصار نساء من أفضل رأيت وما -وهللا- وإني لفضال قريش لنساء

 رجالهن إليهن انقلب ،{جيوبهن على بخمرهن وليضربن}:النور سورة أنزلت لقد. بالتنزيل إيمانا

 قرابة، ذي كل وعلى وأخته، وابنته امرأته على الرجل ويتلو فيها، إليهم هللا أنزل ما عليهن يتلون

المرحل مرطها إلى قامت إال امرأة منهن فما
3
 كتابه، من هللا أنزل بما وإيمانا تصديقا به، فاعتجرت 

 ."الغربان رؤوسهن على كأن معتجرات، الصبح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وراء فأصبحن

 كأن األنصار نساء خرج ،{جالبيبهن من عليهن يدنين}: اآلية هذه نزلت لما ":قالت سلمة أم عنو

 ."يلبسنها سود أكسية وعليهن السكينة، من الغربان رؤوسهن على

ولو تأملنا في ما سبق لوجدنا سواده األعظم مما أجمع عليه المسلمون وصار بينهم معلوما 

المسلمين، فهم جميعا من الدين بالضرورة، فال ينكر أحد منه شيئا إال وهو يخرج من جملة 

 .ومع ذلك فبعض األمور جاز االختالف فيها. مشتركون في حراسته ومنع تبديله وتحريفه

 :التفسير المختلف فيه

من األحكام العقدية أو العملية ما هو عمود الدين ال يقبل لبسا وال اختالفا وال نزاعا، وهذا 

يوم القيامة مثال ركنا من أركان العقيدة، فإن شواهده في القرآن كثيرة وواضحة؛ فإذا كان اإليمان ب

ال تكاد تخلو من ذكره ذكرا صريحا واضحا ال تحتمل داللته أن  -طويلها وقصيرها-السور القرآنية 

محرما، فإن اآليات التي  -مثال–ولما كان الربا . يراد به مفهوم آخر، أو أن يتردد في معناه عاقل

ومثل هذه األحكام فوق كثرة النص . ها وكثرتها احتماال أو شكانهت عنه آيات عديدة ال تترك داللت

عليها في القرآن، وفوق وضوح داللتها فيه، فإن األحاديث واآلثار قد تضافرت على تأييدها 

ولذلك فإن عموم المسلمين اشتركوا في معرفة داللتها كاشتراكهم في حفظ القرآن الكريم . وتأكيدها

فهذا مما ال يصح االختالف فيه وال يقبل فيه خالف من . اعهم على ذلكوإقامة ألفاظه، وانعقد إجم

 .خالف

                                                           
3
، ـال   ، أَْو َكت ان  يُْؤتََزُر ب ه  ، أَْو َخز   ْن ُصوف  َساٌء م  ، ك  ْرُط، بالَكْسر  يط  : ُهَو الثَّْوُب، وق يلَ : وق يلَ م  ، (ُكلُّ ثَْوب  َغْير  َمخ 

 59/ 82عليه تصاوير أو عالمات تاج العروس : والمرحل
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ومثله اشتراك علماء المسلمين في معرفة الدالالت العامة لآليات القرآنية، بحيث يجمعون 

نْ  اْلَحقُّ  َوقُل  }:مثال على أن قوله تعالى نْ  َشاءَ  فََمنْ  َرب  ُكمْ  م  ال يتضمن { فَْليَْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَْليُْؤم 

 .التسوية بين اإليمان والكفر، بل سياقه سياق التهديد والوعيد

ومع ذلك فإن أهل االجتهاد من العلماء قد يتفاوتون في إدراك تفاصيل بعض المعاني، كما 

ومنهم . فهم ابن عباس رضي هللا عنهما مثال أن نزول سورة النصر يؤذن باقتراب أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص

من يفوته إدراك بعض التفاصيل من غير أن يؤثر ذلك في إدراكه للمعنى الكامل، كما سأل عمر 

 . الشجرة تكون في الغابة ال تصل إليها وحشية وال راعية: عن معنى الحرجة فقيل له

وكما يتفاوتون في إدراك هذه التفاصيل فإنهم قد يختلفون في بعضها فيكون لكل واحد فيها 

على أن أغلب الخالف بينهم خالف تعدد ال تضارب، وهو نابع من االجتهاد الذي يكون . رأي

 .للعالم فيه أجر وزيادة فضل على غيره، لمن كان من أهل االجتهاد وملك أدواته

وأما من لم يكن من أهل االجتهاد وال ممن يملك أدواته فإن قال برأيه وهواه فهو مفتر  على 

فلذلك ". من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"أ، وجاء أن هللا، وإن أصاب فقد أخط

 :يشترط العلماء شروطا في من يقبل منه التفسير، وهي ترجع إلى أمرين

 .امتالكه ألدوات التفسير حتى يشهد له بالعلم: أحدهما

.أن يكون من أهل الورع حتى ال يتجرأ على التحريف: والثاني
4
 

تأهل للتفسير وعد من أهله، ومن لم تتوفر فيه لم يؤبه لكالمه ولو  فمن جمع هذه الشروط

ادعى أنه المفسر أو المفكر أو المجدد، أو وحيد عصره، أو ما شاء، فليس أكثر من أفاك مبطل 

 .يرمي بالظن والتخمين

ومن جمع شروط المفسر، فهل يزيد فهمه وعلمه على علم من سبق وفهمه؟ وما هو أفضل 

 كل هذه األسفار الضخمة؟ تفسير من بين

 :عمل المفسر وأفضل كتب التفسير

ن لم يفسروا ما كان خافيا في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بل يخالفا لما يظن كثير من الناس، فإن المفسر

على أن هذا الغموض . ، وقد تقدم أن التفسير يوجد عند وجود الخفاء والغموضما خفي في عهدهم

ولذلك فإن األمر . زمن آلخر، ومن مكان لمكان، بل من مجلس لمجلس شيء نسبي يختلف من
                                                           

4
اعلم أن من شرطه صحة االعتقاد أوال ولزوم سنة الدين فإن من : ... قال اإلمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره"  

الدنيا فكيف على الدين ثم ال يؤتمن من الدين على اإلخبار عن عالم فكيف  كان مغموصا عليه في دينه ال يؤتمن على

يؤتمن في اإلخبار عن أسرار هللا تعالى وألنه ال يؤمن إن كان متهما باإللحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه 

يوافق بدعته كدأب القدرية فإن كدأب الباطنية وغالة الرافضة وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما 

ومن ... أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه اإليضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى 

وإنما يخلص له القصد { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}: شرطه صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد فقد قال تعالى

" دنيا ألنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى عرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عملهإذا زهد في ال

 .822-4/822اإلتقان في علوم القرآن 
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ومن هنا فإن سؤاال يتردد بصفة . يلتبس على من يقرأ كتبا كتبت لبيئة غير بيئته، وألناس غيره

 ما هو أفضل تفسير؟: مستمرة على ألسنة العامة والخاصة

مثال من غير النظر إلى جملة والجواب أن تعيين تفسير معين كتفسير الطبري أو ابن كثير 

من السياقات والمعطيات قد يكون مجانبة للصواب، وقد يوجه السائل إلى تفسير فإذا قرأه صار ما 

يقرأه عنده أشد غموضا، وعليه فال بد من فهم الخصائص التي يختص بها كل تفسير؟ وما الذي 

 يطلبه القارئ من قراءته؟

 :خصائص كتب التفسير

إن كل مفسر قد برع في مجال من المجاالت فانعكست براعته فيه على تفسيره وسلك فيه 

مسلكا خاصا وربما أعلن عن مقصده ومنهجه في تأليفه؛ فبعض المفسرين جمع كل األقوال 

برواياتها وأسانيدها ثم الترجيح بينها كما فعل الطبري، وبعضهم اقتصر على أصح رواية في 

كما فعل ابن أبي حاتم، وبعضهم لم يتناول إال الجانب الفقهي  -تكون صحيحة وال يلزم أن–الباب 

فاقتصر على آيات األحكام فقط كما فعل الجصاص وابن العربي والكياهراسي، وبعضهم استقصى 

األقوال فزاد على الطبري ما لم يذكر وتتبع أحكام ابن العربي وأضاف إليه تحقيق ابن عبد البر 

ولم يقتصر فيه على األحكام العملية بل " تذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرةال"ومزجه برقائق 

تعداها إلى األحكام العقدية ونافس فيه أهل اللغة وأرباب القراءات كما فعل القرطبي، ومنهم من 

برع في تفسير القرآن بالقرآن كاد يلتزم ذلك في كل آية كما فعل ابن كثير ثم بما ورد في كتب 

وعلى رأسها مسند أحمد مع تمييز للروايات الصحيحة ودراية باألسانيد وبيان لكثير من المحدثين 

الروايات المنكرة، ومنهم من التزم الجمع واالختصار من غير أن يظهر منه ترجيح لقول على 

وكل هؤالء يأخذ بعضهم من بعض، على أن ... غيره كما فعل ابن الجوزي في زاد المسير 

 ...الطبري لسبقه، ثم يشرحون و يختصرون ويرجحون ويردون ويزيدون  جميعهم يأخذون عن

فالذي يطلب المباحث اللغوية يجدها عند الزمخشري وابن عطية، والذي يطلب اختالف 

القراءات وتوجيهها يجدها عند أبي حيان والحلبي، والذي يطلب المناسبات يجدها عند البقاعي، 

 ...زي والذي يطلب اللطائف يجدها عند الرا

–فإذا فهم الباحث عن تفسير هذه الخصائص، فإنه سيصل إلى أفضل تفسير بالنسبة إليه هو 

 .بعد تحديده لمقصده من قراءته -ال على اإلطالق

 : المقصد من قراءة كتب التفسير

يسألون فقط عن كتاب يمكنهم من فهم  -حين يسألون عن أفضل كتب التفسير–أكثر الناس 

بة وبعض معاني اآليات على الجملة، ومن هذا المنطلق، فإن تفسيرا كتفسير بعض األلفاظ الغري

من غير -الجاللين قد يكون أكثر إفادة لهم من تفسير الرازي أو القرطبي، وماذا يستفيد الخاصة 

؟ فضال ...من درس في التفسير يتحدث عن الطباق والجناس والتورية والحذف -أهل اللغة واألدب

 .ه عامة الناسعن أن يستفيد من
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، فقد كانوا يكتبون في بيان المعاني الدقيقة والغريبة ألن -رحمهم هللا–أما أكثر المفسرين 

وعليه فإن طلب . المعاني القريبة والظاهرة كانت عندهم من جنس البين الذي ال يحتاج إلى بيان

 .لن يفيده في الفهمالفهم من كتبهم لمن ال يفهم هذه المعاني الظاهرة سيزيد من الغموض عنده و

بناء على ما سبق، فإن الناس يحتاجون اليوم إلى وسيط بينهم وبين هذه الكتب، يقرأ منها فيفهم، 

 .ثم ينتقي لهم منها ما ينفعهم فيبسط لهم معناه، حتى إذا ما استوعبوه فقرأوا كالم هللا فهموا ما يتلون

 :التفسير أقسام

 :إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي العلمي منهجه حيث منينقسم التفسير 

ويقصد به تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وبما نقل عن : بالمأثور التفسير-2

 .الصحابة والتابعين

 إليها يحتاج التي األدوات على اعتمادا باالجتهاد القرآن ويقصد به تفسير: التفسير بالرأي-8

وازه لما ورد من آثار في ذم جفسير بالرأي إشكاال حول صحته ووقد أثارت تسميته بالت .المفس ر

وبعد التحقيق والنظر يتبين أن الرأي المذموم و الذي يستند إلى . قول اإلنسان في القرآن برأيه

 .الجهل والهوى، وإذا سمي تفسيرا باالجتهاد ارتفع اللبس
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 التفسير الموضوعي :ثانيا

 :مفهوم التفسير الموضوعي

حديثا، ومع ذلك فإن فكرته المحورية ليست غريبة عن التفسير الموضوعي منهج تبلور 

وتنطلق فكرة التفسير الموضوعي من فكرة مقابلة لمنهج التفسير القديم الذي . الدراسات اإلسالمية

ويعتمد التفسير التحليلي على تتبع . أصبح يعرف بمنهج التفسير التحليلي تمييزا له عن الموضوعي

في السورة آية آية، وتبع األلفاظ في اآلية لفظة لفظة، أما التفسير  السور سورة سورة، وتتبع اآليات

 .الموضوعي ففكرته العامة طرح موضوع وتناوله من خالل آيات متعددة متفرقة

إن الفكرة المحورية التي يدور حولها التفسير الموضوعي ليست فكرة جديدة ألن : وقد قلنا

كتبهم، وكذلك فعل كثير من المحدثين كالبخاري الفقهاء مثال اتبعوا التصنيف الموضوعي في 

ومسلم وأصحاب السنن مع أن طريقة المسند عملية أكثر بالنسبة للمحدث، كما عرف العلماء 

التأليف في مباحث خاصة متعلقة بالقرآن الكريم كالذين صنفوا في الوجوه والنظائر أو الناسخ 

 .والمنسوخ أو الغريب

 في الكريم القرآن، آيات خالل من ما موضوع بيان: هويعرف التفسير الموضوعي بأن

فبيان الموضوع يشتمل على دراسة مفهوم لفظ كالصالة مثال من   .في القرآن كله أو واحدة سورة

خالل القرآن كله، أو خلق أو ظاهرة ونحوها كالصبر أو كالسحاب ونزول المطر مثال من خالل 

 .ر واحد تدور حوله آياتهاالقرآن كله، أو دراسة سورة والكشف عن محو

والتفسير الموضوعي انطالقا مما سبق يمكن أن صنفه ضمن التفسير بالمأثور بالنظر إلى 

تمحوره حول تفسير القرآن بالقرآن، وضمن التفسير باالجتهاد بلنظر إلى الخطوات المنهجية التي 

 .يسلكها الدارس

 :الموضوعي التفسير أنواع

: دراسة موضوع من خالل سورة، أو من خالل القرآن كلهتقدم أن التفسير الموضوعي 

ويندرج ضمنه دراسة لفظ، أو خلق أو عبادة أو ظاهرة ونحوها، وعليه يمكن تقسيمه إلى أقسام 

 :ثالثة

 الكريم القرآن كلمات من لفظة الباحث يتتبع أن وهو :التفسير الموضوعي للفظ القرآني-2

 واإلحاطة اآليات جمع وبعد اللغوية، مادتها من مشتقاتها أو اللفظة فيها ترد التي اآليات يجمع ثم

وهناك من يسميه . لها الكريم القرآن استعمال خالل من الكلمة دالالت استنباط يحاول بتفسيرها

بالمصطلح القرآني غير أننا نرى أن هذا اإلطالق يحتاج إلى تثبت وإعادة نظر فإن المصطلح ما 

و غيرهم فقصروا عموم المعنى على داللة خاصة، أما هذا فهو اصطلح عليه أهل تخصص معين أ

 .استعمال وتوظيف قرآني
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 األساسي الهدف عن اللون هذا في يبحث حيث: التفسير الموضوعي للسورة القرآنية-8

 البحث وطريقة .السورة في الموضوعي التفسير محور هو الهدف هنا ويكون الواحدة، السورة في

 عن يبحث ثم الرئيسية، أهدافها أو ،األساس السورة هدف الباحث يستوعب أن: هو اللون هذا في

 ترتيب إلى ينظر ثم للسورة، األساسي الموضوع عرضت التي اآليات أو للسورة النزول سبب

 الموضوع عرض في القرآنية األساليب يدرس ثم المدينة، أو المكية السور بين من السورة نزول

 . السورة في اآليات مقاطع بين والمناسبات

 تعرض الباحث يلحظ ما موضوع تحديدوهو : للموضوع القرآنيالتفسير الموضوعي -3

 من الموضوع فيتتبع .والتعليق والمناقشة والتحليل العرض في متنوعة بأساليب له الكريم القرآن

 واإلحاطة جمعها وبعد الموضوع، تناولت التي اآليات ويستخرج الكريم، القرآن سور خالل

 بين فينسق الكريمة، اآليات خالل من الموضوع عناصر استنباط الباحث يحاول بتفسيرها

 أن ويحاول الموضوع، أفكار عرض في الكريم القرآن أسلوب حول بمقدمة له ويقدم عناصره،

 عنه ويتحدث إليه يذهب ما كل على القرآنية باآليات ويستدل ومباحث، وفصول أبواب إلى يقسمه

 خالل ويتجنب .عليها قرآنية أضواء وإلقاء حلها ومحاولة ومشاكلهم الناس بواقع كله ذلك ربط مع

 والنكات اإلعراب ووجوه القراءات، يذكر فال اآليات تفسير في الجزئية لألمور التعرض بحثه

 عنه يتحدث ما ويعرض األساسية، الموضوع أفكار على أضواء تُلقي ما بمقدار إال البالغية

 الموضوع أفكار عرض في اإللهية والحكمة ومقاصدها اآليات مرامي لتوضيح جذاب بأسلوب

 .لها محددة ألفاظ واختيار معينة بأساليب

 خطوات منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني

تحديد الموضوع وضبط عنوانه، ويشترط في الموضوع أن يكون موضوعا قرآنيا أي  -2

خالل القرآن الكريم، وبعض الموضوعات يتجلى ذلك فيها بصورة موضوعا يمكن دراسته من 

، وبعض الموضوعات تحتاج إلى نظر ...ظاهرة نحو الصبر في القرآن، أو الجهاد في القرآن 

 وتأمل 

، ويمكن جوانبه من جانب إلى تشير أو الموضوع، هذا تبحث التي القرآنية اآليات جمع -8

كفهارس األلفاظ القرآنية، المعاجم المفهرسة لموضوعات االستعانة في ذلك ببعض الفهارس 

 .القرآن الكريم، وبرامج الحاسوب، لكن الطريقة الصحيحة هي قراءة القرآن من أوله إلى آخره

بالرجوع إلى التفاسير، تمهيدا لتصنيفها، وقد ذهب فهم اآليات القرآنية فهما إجماليا  -3

 في كان بمكة أُنزل ما ألن وذلك: قالوا النزول، زمن حسب اآليات هذه ترتيببعض الدارسين إلى 

 بينما اإلحسان أو الزكاة أو باإلنفاق كاألمر الجوانب محددة غير عامة بأسس يتعلق األغلب األعم

غير أننا نرى أن هذه الخطوة قد تتوافق مع  .المدنية المرحلة في التشريعات هذه معالم حددت

طبيعة بعض الموضوعات وليس مع جميعها، بل إن الترتيب في الموضوع الواحد قد يعتمد على 

الزاوية التي يتم من خاللها النظر إليه، فإن كان الدارس مثال يدرس التدرج في تحريم الخمر مثال 
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مطلوب، أما إن كان يدرس البالغة أو البعد النفسي  فال ريب أن ترتيب اآليات ترتيبا زمانيا ترتيب

 .في آيات النهي عن الخمر فإنه يعتمد ترتيبا آخر وال معنى العتماده الترتيب الزمني

تصنيف هذه اآليات وضم بعضها إلى بعض ضمن مجموعات تتمحور كلها حول -4

 .موضوع عام

التصنيف السابق وانطالقا بناء تصور عن الموضوع يمثل في خطة دراسة له بناء على -9

منه، ويالحظ أن الخطة في سائر الدراسات سابقة للشروع في الدراسة، أما في التفسير 

جمع اآليات وتصنيفها هو اذي يؤدي إلى فرض الخطة، ومع ذلك فيمكن أن الموضوعي فإن 

بقى نعرض أكثر من خطة للموضوع الواحد اعتمادا على زاوية النظر إليه، ولكن االجتهاد ي

 .خاضعا لمضامين اآليات

 ويحاول، األفكار عرض في اإلجمالي التفسير طريقةتحرير الموضوع باالعتماد على  -6

 خالل من القرآنية الهدايات يستشف وإنما اللغوية األلفاظ داللة على يقتصر ال أن الدارس

 كل ويدعم الشريفة النبوية باألحاديث الكريمة اآليات إليه أشارت ما على يستدل كما النصوص،

 ويناقش ويشرح ويعلل ويوجه .الحكيم الذكر آي لنصوص عليهم هللا رضوان الصحابة بفهم ذلك

 الموضوع تناولت التي اآليات بعض بين التناقض يوهم ما وجد وإن القرآنية، التوجيهات ضوء في

وهذا هو منهج   .النصوص هذه مثل وجود في اإللهية الحكمة وإبراز الوهم، هذا إزالة من بد فال

التفسير التحليلي وذلك يدلنا على أن التفسير الموضوعي ال يستغني عن التفسير التحليلي، سواء في 

 .فهم اآليات وتصنيفها أو عند التحرير

ويالحظ أن كل مطلب أو مبحث يمثل بحثا جزئيا وحده، ينطلق من تساؤل وينتهي بخالصة 

اإلجابة النص أو النصوص األساسية التي تناولت  هي اإلجابة عن هذا التساؤل، وعمدة تلك

مضمونه في القرآن الكريم وقد تفسر بعد ذلك بنصوص أخرى من القرآن أو السنة أو من اللغة أو 

 ...من أقوال العلماء

 إبراز: الخروج بتصور عام عن الموضوع أو فائدة أو نظرية أو هدايات قرآنية عملية -7

 بحاجات ووفائه وجماله التشريع، حكمة ذكر مع للنظر الفت بشكل وعرضها الكريم، القرآن حقائق

 الحقائق تلك عرض، واإلنسان في اإليجابية للطاقات وإطالقه السليمة للفطرة ومالءمته البشر

 القارئ، نفس الستشراف ملبية بعضها برقاب آخذة متسلسلة األفكار بذكر عذب مشرق بأسلوب

 عصره، أهل يفهمه الذي الصحيح البياني األسلوب باتباع وذلك المتوقعة، استفساراته عن مجيبة

 .المتكلفة السجع وأساليب المهجورة الغريبة األلفاظ متجنب ا
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 الحديث الموضوعي :ثالثا

 :مفهوم الحديث الموضوعي

منهج في شرح و تفسير الحديث النبوي الشريف عن :" يعرف الحديث الموضوعي بأنه

طريق جمعه وترتيبه حسب القضايا و الموضوعات تفسيرا موضوعيا يستهدف سبر أغوار 

الموضوعات المختلفة االجتماعية والعقدية و األخالقية و الكونية من خالل الحديث النبوي 

تي حسن العلماء المتخصصون درجته لغرض الخروج بنظرية في الشريف الذي ثبتت صحته أو ال

 ". الموضوع أو بتصور ناضج حوله 

 : وأما منهجه فيفترض أن يعتمد جملة من الخطوات، هي

 .تحديد الموضوع المراد و دراسته -

 وضع خطة أولية -

 جمع المادة من خالل كتب السنة -

 لمجموعةقراءة المادة من أجل وضع عناوين األحاديث ا -

 توزيع المادة على أبواب الموضوع و فصوله و مباحثه  -

 الشروع في تفسير الحديث و شرحه و تحليله -

 الربط بين أجزاء الموضوع -

 .الخروج بنتائج التفسير و تسجيلها -

وهذا المنهج كما هو مالحظ، هو نفسه منهج التفسير الموضوعي نقلت فكرته وخطواته 

مطهرة فظهرت  طروحات تسعى إلى تقعيد قواعد منهج الحديث السنة اللدراسة نصوص 

في تقديرنا قد اصطدمت  الطروحاتغير أن هذه  .الموضوعي وتوضيح معالمها وقسماتها

 :بإشكالين أساسين

أن نصوص السنة المطهرة مفرقة في بطون المائات من الكتب المختلفة خالفا : أولهما

وفق المصطلح -واحد، وعليه فال يمكن لغير الحفاظ للقرآن الكريم الذي جمع كله في مصحف 

اإللمام بأغلب تفاصيل النصوص الحديثية التي تتناول الموضوع فضال عن اإللمام   -الحديثي

بجميعها، وعليه فال يمكن لمن يبلغ هذه المرتبة أن يدعي أنه درس موضوعا من خالل السنة إال 

 . من خالل جزء من النصوص فقطتجوزا، ألنه لن يكون في النهاية قد درسه إال

أن نصوص السنة المطهرة وخالفا لنصوص القرآن الكريم تحتاج إلى دراسة : والثاني

 .إسنادية للتحقق من ثبوتها وبيان الصحيح منها من غيره
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 :النموذج التطبيقي

 م مع قومه من خالل القرآن الكريمحوار إبراهيم عليه السال

 

للتفسير الموضوعي وارتباطه بالتفسير ومناهجه المعروفة،  وبعد تناولنا للجانب النظري

نتناول نموذجا تطبيقيا يساهم الطلبة في إنجازه، أو إنجاز كثير من خطواته من أجل التمرس على 

 .تطبيق المنهج، ويتمثل في حوار إبراهيم عليه السالم مع قومه

اهيم عليه السالم مع حوار إبر"نالحظ أن موضوع : تحديد الموضوع: الخطوة األولى-2

موضوع ورد في القرآن الكريم، وتكشف القراءة األولية على وروده في آيات كثيرة وفي " قومه

 .سور عديدة، فهو موضوع قرأني مستجمع للشروط وجدير بالدراسة

 .ومن جهة أخرى فإن صياغة العنوان بهذه الطريقة يجعله يدل على قضية محددة ومضبوطة

وهي خطوة يقوم بها الطلبة بشكل فردي خارج : جمع اآليات القرآنية: الخطوة الثانية-8

الحصة الدراسية عن طريق تتبع اآليات في القرآن كله، فيقرأ الطالب قراءة سريعة يستخرج فيها 

 .اآليات المتعلقة بالموضوع، ثم يتم حصرها خالل الحصة الدراسية

وهي خطوة يقوم الطلبة بإنجازها خالل الحصة : هما إجماليافهم اآليات ف: الخطوة الثالثة-3

الدراسية يتم من خاللها قراءة معاني اآليات وما أشكل منها في مجموعة من التفاسير المختلفة، 

وفائدتها أن يتعرف الطالب على بعض المفسرين وكتبهم ومناهجهم، ويفهم اآليات فهما إجماليا 

 .تمهيدا للخطوة القادمة

وهي خطوة يقوم بها الطلبة في الحصة، فاعتمادا على : تصنيف اآليات: وة الرابعةالخط-4

الفهم اإلجمالي لآليات، يتم ضم اآليات التي تجتمع حول محور واحد بعضها إلى بعض ويوضع 

 .لمحورها عنوان، وانطالقا من هذا التصنيف سيتم بناء خطة البحث

يقترح الطلبة خططا يتناول الموضوع من انطالقا من التصنيف السابق : خطة البحث-9

خاللها، والموضوع الواحد يمكن أن يتناول من زوايا مختلفة وأن توضع له أكثر من خطة، وبعد 

 :مناقشة التصورات يتم اختيار واحدة منها مثل

 مع قومه من خالل القرآن الكريم -عليه السالم-حوار إبرهيم 

 :تمهيد

 :حواره مع أفراد من قومه: أوال

 .حواره مع النمرود -2

 .حواره مع أبيه -8

 حواره مع قومه جماعة: ثانيا
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 .بيانه لصفات اإلله الحق ونقضه لآللهة الباطلة -2

 .حواره مع عباد النجوم والكواكب -8

 .حواره مع عباد األوثان -3

 .براءته من قومه وآلهتهم التي يعبدونها بعد إقامة الحجة عليهم واليأس منهم -4

 في إقامة الحجة على قومه -السالمعليه –أسلوبه : ثالثا

 :تحرير الموضوع والخروج بتصور وهدايات-6-7

 :تمهيد

مع قومه، ومن  -عليه السالم–في القرآن الكريم آيات عديدة تناولت حوار نبي هللا إبراهيم 

 :أجل دراسة هذا الموضوع سنتناوله في هذه العناصر

 : حواره مع أفراد من قومه: أوال

نصوص القرآن الكريم وجدنا أن نبي هللا إبراهيم عليه السالم قد حاور النمرود إذا تأملنا 

الذي كان قد ادعى األلوهية، كما حاور أباه الذي كان يتخذ األصنام آلهة، فكيف كان حواره مع 

 النمرود؟ وكيف كان حواره مع أبيه؟

 : حواره مع النمرود-1

، قال آتاه هللا من الملك فادعى األلوهيةكان النمرود رجال قد طغى وتجبر، وغره ما 

ي إ لَى تَرَ  أَلَمْ }:تعالى يمَ  َحاجَّ  الَّذ  ُ  آتَاهُ  أَنْ  َرب  ه   ف ي إ ْبَراه  فأما تسميته بالنمرود فإنها قد . {اْلُمْلكَ  ّللاَّ

وردت في األخبار ولم يرد ذكرها في القرآن الكريم ألن القرآن الكريم يقتصر على موضع العبرة 

 .القصة فقط، ويترك ما ال فائدة فيهمن 

وقد حاور إبراهيم عليه السالم النمرود قاصدا إلى إظهار زيف دعواه وفضيحته أما المأل، 

. ربي الذي يحيي ويميت: ، قائال-كما يفهم من سياق الكالم-من ربك؟ : فأجابه عليه السالم وقد سأله

ت، يقصد أنه يأتي برجلين حكم عليهما بالقتل أنا أحيي وأمي: -معاندا موغال في غيه–فرد النمرود 

يمُ  قَالَ  إ ذْ }:فيقتل أحدهما ويترك اآلخر، فيكون قد أحيا هذا وأمات ذاك، قال تعالى ي َرب  يَ  إ ْبَراه   الَّذ 

يتُ  يُْحي ي يتُ  أُْحي ي أَنَا قَالَ  َويُم   .{َوأُم 

إبراهيم عليه السالم لم يستدرج وعلى وضوح ما احتال به النمرود، وفساد قوله الجلي، فإن 

إلى الرد عليه ومحاولة بيان فساده وبطالنه، ولكنه انتقل إلى حجة أخرى ال يستطيع النمرود أن 

يمُ  قَالَ }يجد حيلة للخروج منها،  َ  فَإ نَّ  إ ْبَراه  نَ  ب الشَّْمس   يَأْت ي ّللاَّ ق   م  نَ  ب َها َفأْت   اْلَمْشر  ب   م  تَ  اْلَمْغر   فَبُه 

يالَّ  ُ  َكفَرَ  ذ  ي اَل  َوّللاَّ ينَ  اْلقَْومَ  يَْهد  أي الذي ال : ، والباهت هو اآليس الذي ال يحير جوابا{الظَّال م 

يستطيع أن يتكلم لشدة دهشته، فبدا بذلك للناس عجزه وضعفه وبطالن دعواه، رغم أن الحجة 
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هذا عن حواره مع  .الظاهرة لم تجعلهم يقرون بالحق ويتبعونه أو يتبرؤوا من عبادة النمرود

 النمرود، فكيف كانت محاورته ألبيه؟

 حواره مع أبيه -2

على خالف النمرود المعاند الذي ادعى األلوهية فحاوره عليه السالم حوارا عقليا صرفا يقيم 

فيه الحجة عليه أمام الناس، فقد كان إبراهيم عليه السالم يطمع في هداية أبيه فلم يقتصر على 

 :وحدها، ولكنه مزجها بعاطفة تظهر حرص الناصح ألبيه الطامع في هدايته ونجاتهالحجة العقلية 

فلما نبهه على أن العاقل يعلم أن تلك اآللهة ال تضر وال تنفع وال تسمع وال تبصر وال -

يعبدها إال ضال جاهل، استعمل أسلوبا رقيقا خفيفا على النفس فأخرج ذلك في صيغة االستفهام 

وال يبصر لم تعبد ما ال يسمع }، {لههةأتتخذ أصناما آ}:خفيف على النفس فقالوالسؤال الذي هو 

، كأنه يسأله عن شيء خفي عليه لعله يبصر الحق، ولم يستعمل األسلوب {وال يغني عنك شيئا

 .المباشر

وحين دعاه إلى اتباعه وترك ما هو عليه لم يرفع نفسه فوقه، أو واجهه بظلمه وجهله، -

يأتك فاتبعني  يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم}:قط بأنه علم ما لم يعلمه أبوهولكنه علل ذلك ف

 .{أهدك صراطا سويا

يا }، {يا أبت}وقد سعى عليه السالم إلى إثارة عاطفة األبوة في نفسه فكان يردد في كالمه -

ينبغي له  ، وهو في كل كالمه يجتهد في بيان حرصه على نجاته وخوفه من هالكه، وأنه ال{ أبت

 إ ذْ  }:أن يعبد الشيطان وهو يأمر بمعصية الرحمن، وأن عاقبة ذلك أن يعذب هو أولياؤه بعذاب هللا

َب يه   قَالَ  رُ  َواَل  يَْسَمعُ  اَل  َما تَْعبُدُ  ل مَ  أَبَت   يَا أل  نَ  َجاَءن ي قَدْ  إ ن  ي أَبَت   يَا( 48) َشْيئ ا َعْنكَ  يُْغن ي َواَل  يُْبص   م 

ْلم   كَ  فَاتَّب ْعن ي يَأْت كَ  لَمْ  َما اْلع  َراط ا أَْهد  يًّا ص  ْحَمن   َكانَ  الشَّْيَطانَ  إ نَّ  الشَّْيَطانَ  تَْعبُد   اَل  أَبَت   يَا( 43) َسو   ل لرَّ

يًّا نَ  َعذَابٌ  َيَمسَّكَ  أَنْ  أََخافُ  إ ن  ي أَبَت   يَا( 44) َعص  ْحَمن   م  . [مريم]{(49) َول يًّا ل لشَّْيَطان   َفتَُكونَ  الرَّ

بٌ  قَالَ }:وحين غلظ له أبوه القول، وهدده بأن يرجمه، وأمره أن يهجره  َيا آل َهت ي َعنْ  أَْنتَ  أََراغ 

يمُ  فقال أما أنا فال  ، صبر عليه ورد عليه ردا لطيفا{(46) َمل يًّا َواْهُجْرن ي أَلَْرُجَمنَّكَ  تَْنتَه   لَمْ  لَئ نْ  إ ْبَراه 

كون على ما أنتم عليه من ربي، ولكني أعتزلك أنت وقومك فال أ يصيبك مني أذى وسأستغفر لك

لُُكمْ ( 47) َحف يًّا ب ي َكانَ  إ نَّهُ  َرب  ي لَكَ  َسأَْستَْغف رُ  َعلَْيكَ  َساَلمٌ  قَالَ }:الشرك نْ  تَْدُعونَ  َوَما َوأَْعتَز   دُون   م 

 .{(42) َشق يًّا َرب  ي ب دَُعاء   أَُكونَ  أاَلَّ  َعَسى َرب  ي َوأَْدُعو ّللاَّ  

فقد استعمل إبراهيم عليه السالم في حواره مع النمرود ومع أبيه أسلوبين متغايرين مختلفين 

فكيف كان حواره مع . فرضتهما طبيعة من يحاوره عليه السالم والمقصد الذي يحاوره ألجله

 ؟-قومه–الجماعة 
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 :جماعة حواره عليه السالم مع قومه: ثانيا

إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم وجدنا أن إبراهيم عليه السالم قد استعمل في محاورة قومه 

مواجهتهم بأن آلهتهم التي يعبدون : أولهما: أسلوب الحجة العقلية، وقد تركز حواره لهم على أمرين

مْ  َواتْلُ }:ال تبصر وال تسمع وال تضر وال تنفعمن دون هللا  َ  َعلَْيه  َب يه   قَالَ  إ ذْ ( 65) يمَ إ ْبَراه   نَبَأ  أل 

ه   ا نَْعبُدُ  قَالُوا( 72) تَْعبُدُونَ  َما َوقَْوم  ف ينَ  لََها فََنَظلُّ  أَْصنَام   تَْدُعونَ  إ ذْ  يَْسَمعُونَُكمْ  َهلْ  قَالَ ( 72) َعاك 

ونَ  أَوْ  َيْنفَعُوَنُكمْ  أَوْ ( 78)  إ نََّما} ،[الشعراء]( 74) يَْفعَلُونَ  َكذَل كَ  آبَاَءنَا َوَجْدنَا بَلْ  قَالُوا( 73) َيُضرُّ

نْ  تَْعبُدُونَ  ينَ  إ نَّ  إ ْفك ا َوتَْخلُقُونَ  أَْوثَان ا ّللاَّ   دُون   م  نْ  تَْعبُدُونَ  الَّذ  ْزق ا لَُكمْ  يَْمل ُكونَ  اَل  ّللاَّ   دُون   م   فَاْبتَغُوا ر 

ْندَ  ْزقَ  ّللاَّ   ع  بُوا َوإ نْ ( 27) تُْرَجعُونَ  إ لَْيه   لَهُ  َواْشُكُروا َواْعبُدُوهُ  الر   نْ  أَُممٌ  َكذَّبَ  فََقدْ  تَُكذ    َوَما قَْبل ُكمْ  م 

ُسول   َعلَى ، وحين تحجج قومه بأنهم وجودا آباءهم على ذلك [العنكبوت]{(22) اْلُمب ينُ  اْلبَاَلغُ  إ الَّ  الرَّ

 اأْلَْقدَُمونَ  َوآبَاُؤُكمُ  أَْنتُمْ ( 79) تَْعبُدُونَ  ُكْنتُمْ  َما أَفََرأَْيتُمْ  قَالَ }:أخبرهم أن ذلك ال يصلح أن يكون حجة

ينَ  َربَّ  إ الَّ  ل ي َعدُو   فَإ نَُّهمْ ( 76)  .{(77) اْلعَالَم 

إظهار صفات اإلله الحق المستحق للعبادة وهو هللا سبحانه وتعالى الذي يخلق : واألمر الثاني

 َربَّ  إ الَّ  }:د للحساب يوم القيامةويهدي ويطعم ويسقي ويمرض ويشفي ويميت ويحيي ويبعث العبا

ينَ  ي (77) اْلعَالَم  ين   فَُهوَ  َخلََقن ي الَّذ  ي( 72) يَْهد  ُمن ي ُهوَ  َوالَّذ  ْضتُ  َوإ ذَا( 75) َويَْسق ين   يُْطع   فَُهوَ  َمر 

ي( 22) يَْشف ين   يتُن ي َوالَّذ  ي( 22) يُْحي ين   ثُمَّ  يُم  يئَت ي ل ي يَْغف رَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَّذ  ين   َيْومَ  َخط   الد  

 .[الشعراء]{(28)

ومع هذا األسلوب العقلي فإنه خوفهم عذاب اآلخرة، وإهالكا كإهالك الذين كذبوا من 

بُوا َوإ نْ }:قبلهم نْ  أَُممٌ  َكذَّبَ  فَقَدْ  تَُكذ   ُسول   َعلَى َوَما َقْبل ُكمْ  م   ،[العنكبوت]{(22) اْلُمب ينُ  اْلبَاَلغُ  إ الَّ  الرَّ

لْ  لَمْ  َما ب اّللَّ   أَْشَرْكتُمْ  أَنَُّكمْ  تََخافُونَ  َواَل  أَْشَرْكتُمْ  َما أََخافُ  َوَكْيفَ } يقَْين   فَأَيُّ  ُسْلَطان ا َعلَْيُكمْ  ب ه   يُنَز    اْلفَر 

 .[.األنعام]{(22) تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إ نْ  ب اأْلَْمن   أََحقُّ 

بليغة في تثبيت الحق ودحض الباطل كان من بينها وفي حواره عليه السالم استعمل أساليب 

 :أن يظهر مجاراته لقومه في ما يعتقدون من أجل أن يثبت لهم بطالنه

فمن ذلك أنه جاراهم في ما يزعمون من عبادة النجوم والكواكب فأشار إلى كوكب -

 َوَكذَل كَ  }:حاجتي إليه، فلما غاب قال كيف أعبد هذا اإلله الذي يغيب فال أجده عند "هذا ربي:"وقال

ي يمَ  نُر  نَ  َول يَُكونَ  َواأْلَْرض   السََّماَوات   َملَُكوتَ  إ ْبَراه  ا( 79) اْلُموق ن ينَ  م   َرأَى اللَّْيلُ  َعلَْيه   َجنَّ  فَلَمَّ

ا َرب  ي َهذَا قَالَ  َكْوَكب ا بُّ  اَل  قَالَ  أَفَلَ  فَلَمَّ  .[األنعام]{(76) اآْلف ل ينَ  أُح 

ا }:عليه السالم إلى القمر الذي هو أكثر سطوعا ففعل معه مثل ذلكثم ترقى -  اْلقََمرَ  َرأَى فَلَمَّ

غ ا فلما غاب القمر قال ما ينبغي أن يكون هذا إله ولئن لم يهدني هذا اإلله فسأبقى { َرب  ي َهذَا قَالَ  بَاز 

ا }:أبدا من الضالين ن ي لَمْ  لَئ نْ  قَالَ  أَفَلَ  فَلَمَّ نَ  أَلَُكونَنَّ  َرب  ي يَْهد  ال  ينَ  اْلقَْوم   م   .{( 77) الضَّ

: ثم إنه عليه السالم ترقى إلى الشمس التي هي أكثر النجوم والكواكب سطوعا فقال لقومه-

ا }:ال بد أن يكون هذا هو اإلله ألنه األكبر َغة   الشَّْمسَ  َرأَى فَلَمَّ ، فلما {أَْكبَرُ  َهذَا َرب  ي َهذَا قَالَ  بَاز 
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ابت واجه قومه ببطالن آلهتهم التي تغيب فأعلن براءته منها وأنه يعبد الذي خلقها وخلق غ

السماوات واألرض وال يغيب وال يأفل وال يشرك بعبادته غيره حنيفا مائال عن م هم فيه من 

ا }:شرك يءٌ  إ ن  ي قَْوم   يَا قَالَ  أَفَلَتْ  فَلَمَّ ا بَر  مَّ ُكونَ  م  ْهتُ  إ ن  ي( 72) تُْشر  يَ  َوجَّ ي َوْجه  لَّذ   فََطرَ  ل 

نَ  أَنَا َوَما َحن يف ا َواأْلَْرضَ  السََّماَوات   ينَ  م  ك    [.األنعام]{( 75) اْلُمْشر 

وكما جاراهم في عبادة النجوم والكواكب، فإنه استدرجهم للوقوف على عجز هذه اآللهة، -

يمَ إ   آتَْينَا َولَقَدْ }:فأنكر عليهم أوال عبادة هذه األوثان نْ  ُرْشدَهُ  ْبَراه  ينَ  ب ه   َوُكنَّا قَْبلُ  م   قَالَ  إ ذْ ( 92) َعال م 

َب يه   ه   أل  ه   َما َوَقْوم  فُونَ  لََها أَْنتُمْ  الَّت ي التََّماث يلُ  َهذ  ينَ  لََها آبَاَءنَا َوَجْدنَا قَالُوا( 98) َعاك   لَقَدْ  قَالَ ( 93) َعاب د 

ئْتَنَا قَالُوا( 94) ُمب ين   َضاَلل   ف ي َوآبَاُؤُكمْ  أَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  نَ  أَْنتَ  أَمْ  ب اْلَحق    أَج  ب ينَ  م  ع   َربُُّكمْ  بَلْ  قَالَ ( 99) الالَّ

ي َواأْلَْرض   السََّماَوات   َربُّ  نَ  ذَل ُكمْ  َعلَى َوأَنَا فََطَرُهنَّ  الَّذ  ينَ  م  د   .[األنبياء]{( 96) الشَّاه 

ترقى عليه السالم إلى شيء فعلي وعزم على تحطيم فلما لم ينفع معهم اإلنكار القولي، -

يدَنَّ  َوتَاّللَّ  }:آلهتهم فقال ينَ  تَُولُّوا أَنْ  بَْعدَ  أَْصنَاَمُكمْ  أَلَك  ، وهو يقصد أن يظهر عجزها {( 97) ُمْدب ر 

عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تنفع من يعبدها؟ ولقد توسل عليه السالم إلى ذلك بحيلة، فلما خرجوا 

وم عيد واحتفال لهم، وكانوا قد وضعوا القرابين والطعام أمامها، نظر إبراهيم عليه السالم في في ي

 ف ي َنْظَرة   َفنََظرَ  }:إني مريض، فخرجوا وتركوه خلفهم: النجوم كما يفعلون فقال إن النجوم تقول

ينَ  َعْنهُ  فَتََولَّْوا( 25) َسق يمٌ  إ ن  ي فَقَالَ ( 22) النُُّجوم   ورجع مسرعا إلى . [الصافات]{(52) ُمْدب ر 

، ثم حطمها إال كبيرها {أال تأكلون مالكم ال تنطقون}:األصنام والطعام أمامها فقال مستهزئا بها

اشتاطوا غضبا، وجعلوا رجع القوم ووجدوا آلهتهم محطمة  فلما .الذي وضع الفأس في أذنيه

ا إ الَّ  ُجذَاذ ا فََجعَلَُهمْ }:يسألون عمن حطمها يريدون أن يجعلوه مثلة عُونَ  إ لَْيه   لَعَلَُّهمْ  لَُهمْ  َكب ير   يَْرج 

نَ  إ نَّهُ  ب آل َهت نَا َهذَا فَعَلَ  َمنْ  قَالُوا( 92) ينَ  َلم  ْعنَا قَالُوا( 95) الظَّال م  يمُ  لَهُ  يُقَالُ  يَْذُكُرُهمْ  فَت ى َسم   إ ْبَراه 

فلما جاؤوا به عليه السالم . [األنبياء]{(62)يَْشَهدُونَ  لَعَلَُّهمْ  النَّاس   أَْعيُن   َعلَى ب ه   فَأْتُوا قَالُوا( 62)

أأنت الذي حطمت آلهاتنا؟ فأشار إلى كبير آلهتهم، وقال : على رؤوس المأل قالوا متوعدين مهددين

يمُ  يَا ب آل َهت نَا َهذَا فَعَْلتَ  أَأَْنتَ  قَالُوا }:هو فعل، واسألوهم إن كانوا يجيبون  َفعَلَهُ  بَلْ  قَالَ ( 68) إ ْبَراه 

قُونَ  َكانُوا إ نْ  فَاْسأَلُوُهمْ  َهذَا َكب يُرُهمْ  فصعقوا ألنهم يعلمون أن هذه اآللهة ال  [.األنبياء]{(63) َيْنط 

 إ لَى فََرَجعُوا }:تدفع عن نفسها وال تنفع، وال تنطق وال تسمع وال تستطيع أن تدل على من كسرها

مْ  ه  ُسوا ثُمَّ ( 64) الظَّال ُمونَ  أَْنتُمُ  إ نَُّكمْ  فَقَالُوا أَْنفُس  مْ  َعلَى نُك  ه  قُونَ  َهُؤاَلء   َما َعل ْمتَ  لَقَدْ  ُرُءوس  ( 69) يَْنط 

نْ  أَفَتَْعبُدُونَ  قَالَ  ُكمْ  َواَل  َشْيئ ا َيْنفَعُُكمْ  اَل  َما ّللاَّ   دُون   م  نْ  تَْعبُدُونَ  َول َما لَُكمْ  أُف   ( 66) َيُضرُّ  أََفاَل  ّللاَّ   دُون   م 

 . {( 67) تَْعق لُونَ 

 قَالُوا}:فلما انقطعت حجتهم وعجزوا انتقلوا إلى البطش ومحاولة إسكات صوت الحق بالقوة

قُوهُ  ل ينَ  ُكْنتُمْ  إ نْ  آل َهتَُكمْ  َواْنُصُروا َحر   ا بَْرد ا ُكون ي نَارُ  يَا قُْلنَا( 62) فَاع  يمَ  َعلَى َوَساَلم  ( 65) إ ْبَراه 

ينَ  فََجعَْلنَاُهمُ  َكْيد ا ب ه   َرادُواَوأَ  ثم كانت العاقبة أن اعتزلهم عليه السالم بعد أن اليأس . {( 72) اأْلَْخَسر 

لُُكمْ }:واستنفاد كل سبيل أو وسيلة في دعوتهم من استجابتهم وانقطاع الرجاء عنهم  َوَما َوأَْعتَز 

نْ  تَْدُعونَ   .[مريم]{( 42) َشق يًّا َرب  ي ب دَُعاء   أَُكونَ  أاَلَّ  َعَسى َرب  ي َوأَْدُعو ّللاَّ   دُون   م 
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 :أسلوبه عليه السالم في إقامة الحجة: ثالثا

  استعمل الحجة العقلية تارة مجردة كما فعل مع النمرود الذي كان يعلم كبره

وإصراره على الباطل وقد ادعى األلوهية، فلم يكن يطمع في هدايته ولكنه حاوره من أجل أن 

ه إلههم، ويظهر عجزه أمام زيفه وبطالن دعواه على مرأى من الذين كان يقول لهم أنيظهر 

 .أعينهم

  وقرن الحجة العقلية تارة بكثير من اللين والتلطف وإظهار النصح والحرص على

 .هداية من يحاوره وجلب الخير له كما فعل مع أبيه الذي كان يحب أن يراه مهتديا

 مه حين أظهر عبادة النجوم والكواكب ليتوسل بذلك إلى استعمل أسلوب المجاراة لقو

 .بيان بطالنها وزيفها

  استعمل أسلوب البيان الحسي حين كسر األصنام ليوقف قومه على عجزها وأنها ال

ن عابديها ال يصدقون في قرارة أنفسهم أنها إتقدر أن تدفع عن نفسها أو أن تخبر بمن حطمها، بل 

كتحطيم بعضها، ويعلمون أنها ال تتكلم وال تجيب وهم يعبدونها ويرجون تقدر على أن تؤثر تأثيرا 

 .النفع منها

  استدرج قومه حين كسر األصنام من أجل أن يأتوا مجتمعين ثم يقيم الحجة عليهم

جميعا ويجعل بعضهم حجة على بعض، وكانوا قد اجتمعوا وأتوا به على أعين الناس يظنون أنهم 

 .سيجعلونه عبرة

 إظهار اللين ومقابلة اإلساءة باإلحسان مع قومه ومع أبيه خاصة،  حرصه على

وحتى حين اشتد عليه وهدده بالرجم وأمره أن يعتزله لم يجاره بل رد عليه رد الداعي الناصح، 

، وال يريد وقد بين عليه السالم بذلك أن الداعي إنما يريد مصلحة المدعو، وال يريد له إال الخير

 .شيئا لحظ نفسه

 يرا فلما أقام عليه السالم الحجة على قومه وانقطعت كل حيلة وظهر إصرارهم وأخ

 .على الباطل، برئ منهم ومما يعبدون من دون هللا واعتزلهم مفوضا أمرهم إلى هللا

 

 :حوصلة

بمشاركته في إنجاز هذا النموذج يكون الطالب قد حصل تدريبا أوليا على منهج التفسير 

وهو المنهج نفسه الذي يطبق في بحوث الحديث الموضوعي، ولقد تم عرض الموضوعي، 

الموضوع بصورة مبسطة مختصرة، ولكن يجب أن يكون معلوما أن الموضوع الواحد قد يتم 

كما قد يتم تناوله في مجلدات فإن اإلغراق في بعض التفاصيل وسوق تناوله في بضع صفحات 

 .تضاعف أضعافاالشواهد واألدلة قد يجعل حجم البحث ي

 والحمد هلل وصلى هللا وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين


