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ملخص 
موضوعراملدارسةرمضطررإىلرحيزرضيقرمنرأحيازرالتنظيرومشاحةراالصطالح،رر
اقتضاهرماربنيرالقريننيريفرمثاراتراالستعمالرومواقعاتراالشتغالرمنرزمحةراالشرتاكرر

ومطلواب،رروملبسرالتداخلرولصيقرالرحم؛رأتمالروتعمالرلتصاريفرالنظررفيهرأسلوابرر
هورحتريررالقولريفرهذينرالعنواننيرالعريضنيراللذينرليسررررواملبتغىرروطبيعةرومتناوال.

معرماريكنفهمارمنرغيايةرالتداخلرومتشابهرررهلماريفرقدميراملواضعةرمكنيراستتباب
التواردريفرمشرتكرالباب،رمماريلحرأنريكونرللدرسرالعلميرالَبحوثرفيهمارفصلرر

لقاريفرجنبردركرحقائقرالتنزيل،رواإلفضاءرمنرذلكرإىلررالكلمة:روفقاروفرقارومتع
ررتصورردقيقرينضجرجمتىنرالتأصيلروجمتىبرالتنزيلريفرقصودرالقرآنروشفوفرهداايته.

سبيلريتفصىرمنهرإىلرحمالراالئتالفرومظانراالختالفررروازنةرومعلومرأنرسبيلرامل
،رروهادايترنصوصهيفرمتعاقبراملورد،روهورهناررحابرالكتابرالكرميرتثويرارحلقائقهرر

روركوبرمتنيرر رالتفسيروالتعليل، رارتسامرطريقة رتستدعيريفرمثله راملدارسة وذريعة
االستداللراحملققرلتمامراالستقاللريفرالشخصيةرالعلميةرلكلرمنهما،رمعرالتساندرر
رإحكامارر روسبلرمتعلقها: إىلرالعرضرالتقابليربنيراملفهومنيريفرمتناولراملدارسة

ائليهماروغايتيهما،روأتمالريفرمقامهمارمنرالدليلرواملدلول،رلطبيعةرالعالئقربنيروس
رمسالكراملنهج راملوازانتريف رلنظر رالعبارةرررومساقاترالورود.روإعماال رإتقان إن

االصطالحيةروحتصيلرمعناها،روحتقيقرمناطهاروحتريرراخلالفريفرحمملها،ريقعرعلىر
يقرالداللة،رودونررجادةرأيرحبثرويفرحببوحةرمتهممه،رخاصةرفيمارينحازرإىلرمضا

ومرجوراملدارسةرأنرتنالرمنررشدراملتابعةرمارر.رذلكرأمهيةرغيرخافيةراملغىنرواملغزىر
تنتهيرمنهرإىلرقوميرنظرريفرمسارراهلداايتريثمرريفرإحكامرالتصوررتنظياروأتصيال،ر

رويفرضبطرالتصرفرعمالروتنزيال.
املدلول،رامللفوظرازنة،ررداايترالقرآنية،راملورالتفسيراملوضوعي،راهلر: كلمات دالَّة 
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مقدمة  .
راملوضوعرالعلميرالدقيقرمنرلدنركرسيرامللكرعبدرهللاربنرعبدرر دعيترإىلرالكتبريفرهذا

وإنركنترعلىراليقنيربقصوررذرعيرعنرمناوشةرمثلرهذهرررر-العزيزرللقرآنرالكرمي،رفاستجبترر
راللونرمنرالدريةرالتفسييةريفرجانبهارر-املوضوعاتر االصطالحيرالذيريؤسسررتطلبارهلذا

رلكتابرهللارتعاىلريفرأعظمرر روإثخانراملدارسة ريفرالفهم، رواتضاحرالرؤية الستقاللراملفاهيم
غاايته،روهيرداللتهرومعانيه،رفعبارةرالشكررتنبسطربزكيرالتقديررإىلركرسيراهلداايت،رنصبهرر

سهام،روشكررهلمررهللارهادايرإىلرهداايته،روجزىرالقومرعليهرخيارعلىركافةروجوهرالبذلرواإل
روكرميرر رواإليواء، راالستضافة رمجيل رله رمنركان رمصروفرإىل رالعرفان روعامر رالسعي، مجيل
رامللتقىرالقرآينرالناضر،رجامعةرماالايريفرشخصرالقائمنيرعلىرر االستقبالروراالحتواءرهلذا

رإدارهتاروحسنرتسييها.ر

رالتفسيرو رمن ربنيركل راملوازنة رمعامل ررسم ريف رمتواله رمقتضى رللبحثرعلى أتتى
لسياقةرموضوعهرهورذريعةراإلدالءرإليهرررمدخلبعدرر-املوضوعيرواهلداايترأنرمتثلرمباحثهر

قاربركلرمنهارماررآهريسهمريفرفسررانحيةرمنرمناحيرالوفاقروالفراقرمطالب ستة،  علىرررر-
هاروقوفارعندرداللةرالعنوانريفركالراملذهبني،رضرورةرأنرالعنوانرمنرراألولبنيراحلقيقتني؛رفكانرر

حيتجنركنهراحلقائق،رفكانرحقيقارأنريكونراملدخلراألصيلريفرتعرفهاروأتملربعضرمثاراهتا،رر
ر روالنشاءة رحديثرالوالدة رأعقبه رلسؤالرمطلبا اثنيامث رواستصحااب رالتارخيي رللعنصر ررعيا ؛

لتفسيرهورمأرزركليهماروجمالراشتغاهلمارتلبثرالنظررضمنراملشروعيةربينهما،روملاركانرعلمرا
رالعلمراألمريفرآفاقرتثويررالداللةرالقرآنية،ررراملطلب الثالث يفرطبيعةرعالقةركلرمنهمارهبذا

ملعقدرهورمنرأساسياتراملوازنةربينهما،روهورمنهجراملدارسة،روحنيرررراملطلب الرابعوخالروجهرر
رالتفسيراملوضوعي يفرقرنرواحد،رخلصرالنظرربعدرتفاديرمشرتكررتعاسررأخذركلرصور

مبتنخلرالقولريفرأمهاتراالئتالفرواالختالفربنيررراملطلب اخلامساملوازنةرإىلرأنريستبدر
أببرزروجوهراملوازنةررررسادس املطالبالتفسيراملوضوعيرللسورةرالقرآنيةرواهلداايت،روأنرينتهضرر

ر راملوضوعيرللمصطلحرواهلداايت، رجمتىبررلبحث ليختتم ابنيرالتفسي ريفرمقام رمنه رهو مبا
راملستخلص،روجمتىنراملفتحص.
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ملرجتعلرالبداءةربتعريفرمفاتحررهذا،رومماريقضيربهرالقولريفرمنهجرهذهرالتقدمةرأنهر
العنوان،رعلىرماريقتضيهراملنهجريفرمثله؛رملارأنرذلكرمماررقمريفرسابقرالَكْتب،روأدرجرمنرهذارر

بالزمراملعلومروهدايته،رعنررر-يفرمعظمرالبحثرر-االجتزاءرالبحثريفرعزائمرمطلوبه،رووقعر
سردرمتنهروالتكثرربنصه،رمعراعتمادراحلوالةرعلىرحملرالداللةرعليه؛رذهاابرإىلرتقصدراملرادر

ممارسطرريفرموضوعه،رواجتىبر طائفةرمنرالكتبروالبحوث وجتنبراملعاد،روقدرختذرالبحث
اررنوله،رمعرحتريرنسبةرالقولرلقائلهرمىترمتحضرريفرإمثررمسعفامنرذلكرماررآهرخدميارملنتحاه،رر

البحثرررأبعنيكانتررر«للهداايتالدراسةرالتأصيليةر»له،رعلىرأنهرالربدرمنرالتنويهرإىلرأنر
موضعراالعتمادرومرجعراالعتضاد؛رلوفائهاريفراجلمعروالتفصيل،روكفايتهاريفركثيرمنرأنظاررر

رةريفرالتسديدروالتأييد.ويلرالتوفيقروإليهرالرغبروهللاالتنظيروالتأصيل.ر
ر

 مدخل يف املوضوع وسياقته .

روهوترر رآايته، رتَـدَّبر روانطلقترالعقول رفانذربتراألسالترترتلركلماته، رالكرمي رالقرآن نزل
األفئدةرختبترملواعظه،روُهديرالرعيلراألولرمنرهذهراألمةرإىلرعزمراألمرريفررعيرحقرتالوةرر

معاشرةرالرسولرالنيبرصلىرهللارعليهروسلم،رفحظيرالكتاب،رمبارأويترمنرفطرةراللسانرالعريب،رور
بتمامراألهليةرواستأثرربكمالراخليية،روقصراألخالفرسبيلراألسالف،روقدروقررلديهمرمنر
سبيلرهديهمريفرمدارسةرالتنزيلرأهنمرالريرونرحدركنهرالفقاهةرفيهرإالرإبجرائهرعلىروجوهرالفهمرر

فقهرالكتابرالكرميرمنرأورثهرعلىرسنةرروتصاريفرالتدبرروحمكماتراالستنباط،رواستجابرل
رفكانترمسية رجيادرررحافلةراالصطفاء، رجرترفيها راملشرقرآليرالقرآن، رالبيان يفراتريخ

رعلمرالبيانرالقرآينررحيبروأرسلترفيهارمسارحرفكرراملتدبرينرقددا،راملفسرينرخببا،ر وغدا
ريبرالقرآنوذرائعرالعلوم،رفكانرعلمرغررامليدان،رفسيحراألرجاء،رتَـزَّينرروضاتهرآبلياتراملعارفرر

ومشكلهرومعانيهروضرائبهاربدائعرابهرة،روفصوصارانضرةريفرالعقدرالفريدرلعلمربيانرالقرآنرر
وداللتهرررر-ررقرآنيةالاجمليد،راقرتحتهارقرائحرأويلرالعقول،روأنتجتهارفهومرالفحول،روعنترالداللةرر

اخلبي،رالذيريتعاىنريفررؤيةرذراترررملخترباترمنرالتحليلرالفاحصر-الرتتناهىروالرتنفدر
الفهمراليترحفترمبراداترالكتابروقصوده،ريفرمفرداتهرومجلهروأساليبه،روطرائقرنظمهرورصفه،رر
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ودندنرمنرعاجلرلواعجرهذهراملعاينربكلماتروعباراترتنبئرعنرهذهرالوفرةروالثراءريفرالداللةر
هارأبّنر»لكلرءايةرظهراروبطنا،ر،روصرحوارحنيرانتقشتريفرأفئدهتمررسومهارومداليلقرآنيةال

ولكلرحرفرحدا،رولكلرحدرمطلعا«،رواعتربوارالتقسيمرنوعارمنرالعلوم،رفانقسمترمبوجبهرر
ومُحلرهذارر2صىرممارالريعلمهرإالرهللارتعاىل،رابعتباررذواهتاروصفاهتارومتعلقاهتارإىلرمارالرحي

ىرابلناسرالزمن،ربعدرهذارمثرمضررر3التصرفرمنهمرعلىرأنهر»ضربركبيرمنرالتأويلروالتوسع«،
رلعلومرر راالستقالل روإعالن روالتدقيقات، رالتفصيالت رهذه رمن راملتقدمني رعلى رنعي الذي

رمباح ربينها روتفاعلترفيما روتداخلترفروعها رليجاَهررابلكلمةريفررثتشابكترمضامينها ها،
حراملشاحررمنابررالدرسرالقرآينراملعاصررودفاترهرأنركثيارمنراملفاهيمريتعنيريفرمنهاجراالصطال

وسنةراملواضعةرالصارمةرأنرُيسعىرإىلراستقاللرمدلوالهتا،روالتجايفرهبارعنرمالبسهارومقارهبارر
ممارَيشركهاريفرمتناوهلارالواحدرويَزمحهاريفرموضوعهاراملشرتك،رفجرىرالتفسيرألواان،روالتأويلر

الرجلرالفقهركلهرررأفناان،روالتدبررواالستنباطرواهلداايتروسائلرإفهامرومسائلرأفهام،رالريفقهر
رإعماهلارر رمناطاِت رويدركريفرلطٍف روحقائقرمفهوماهتا، ربدقائقرأوضاعها، حىترحييطرخربا

 .ومراتبرتنزيلها

والرشكرأنهرمسلكرحقيقرابلتفهمروالتقبل؛رلنزوعهرإىلرمأخذرمنهجيرينظررإىلركثيرر
تقرمنرصواب؛روإنرمنرمتامرسدادهرأنريكونرمنهررعُيرتليِدراالستعمال،رمنراصطالحرالع

العلماء،روحماذرةرالسعيريفراملواخذةرعليه،روالتهوينرمنررأيريؤيدهرأورفكرريسنده،رواالعتدادر
رإالرر روالسداد رتفتقرمنرأكمامه، رفالريرىرالرشدرإالرما رومتهممه، رالناظررمشتغله رجيعله مبا

انسررماجرىرعلىرأذالله؛رفالداعيةرإىلرالتفسيراملوضوعيريرىرفيهراملنقذرمنرمجودرالفهم،رواجمل
للشرعريفرطبيعتهرالعمليةراليترتواقعرمهومرالناسروتواكبرمستجدرمشاكلهم،رواملتحققرمبقامرر

الذيرتنفتحربهرمغاليقرالفهم،رويندفعربهرعنررر4،رآينروآفاقهريرىرفيهرأنهرهورالعلماملصطلحرالقرر
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مساقرالوحيركثيرالوهم،روالذيرأشربريفرقلبهرصورةرمنرصوررإعجازرهذارالكتابرالكرمي،رر
ولتكنروحدةرسورهرالنسقيةرواملوضوعيةرالرجيدرفيهارإالرالوزرراألعزراألمحىريفرحسنراإلفضاءرر

وكلهم يف ذاك غري ملوم وال آت ما  إىلرتذوقهروفهمه،روالولوجرإىلركتيمرسرهروكننيردره،ر
رالقرآنرالكرميرلتمامركلمته،رووفرةرداللته،روهيمنةرعبارته:رر؛رإذريستعتب

ر5كالبدررمنرحيثرالتفتررأيتهر**ريهديرإىلرعينيكرنوراراثقبار

فاملدعورإىلرمأدبتهرمدعورإىلرصنوفرمنراملطاعمرواملشاربرأذواقهارشىت،روهيرمجيعارر
الداللةرعلىرأنرمارابتغيرسبيالرإىلرآيلةرإىلرغايةرالتنعمروقاصيةراالستمتاع،روهورمارينهضريفرر

فهمرالكتابرالكرميرمنراملناهجراملشروعةروالطرائقراملعتربةرليسريعدوراملدخلراملنهجيرواألداةر
املعرفية،رمهماربلغتريفرالنباهةروالوجاهةرفهيرحتملريفرعنواهنارالداللةرعلىرتقاصرها،روأنرالرر

منرأنرررر-روالوقوفرعندرمقاصدرتنزيلهررررفيمارهيربسبيلهرمنرحتصيلربصائررالكتابرر-رغىنرهلارر
متنترجسوَررااللتقاءربنيرمكوانهتارعلىرسبيلرالتظاهرروالتكاملرالذيريفتحرالعبارةرالقرآنيةر
لتثويررأهلراالستنباط،رحىترتكونرعلىراالشتمالرلعلمراألولنيرواآلخرين،رويرعاهارعلىرأقومر

أثوره،رواعتباررعربيةرلسانه،ررسبيلريصدررعنرأصالةرطبيعته،روتقديسرمنزله،رورعيرصحيحرم
معرانفساحرالنظرريفركلياترشرعتهروتصاريفرملته،روامتدادراألثرريفرحسنرتنزيلهرعلىرالواقعر

رومشكالتهرومقتضياتهرومالبساته؛رتقديرارلدميومةرشرعته،روخلودرملته.

رأبدأتروأعادترالنظرريفرمناهجرر وملرتزلرأمةرالقرآنرالكرميرعلىراهلديرالقوميرما
ارلكتاهبارالكرميروطرائقرفهمهروسبلرتدبره،رومنرأهمرمارينبغيريفرهذهراملسيةراملراجعاتيةررقراءهت

التصحيحية،رأنرتقرأرسوابقراجلهودرعلىرمؤتلفرالقلوب،رمهمارظنربرواحلرالفهمرالتنائير
والتباعد،روأالريكفررمنرأتخررجهدرمنرتقدم،رعلمارأنرسبيلرالتصحيحرمكفولرعلىرحده،ر

املسألة  رطه.روليسرمنرشكريفرأنرأولرماريشخصريفربداءةراملفاتشاترهورربلرمدعورإليهربش

 

ر.111ديوانراملتنيب:راملتنيب.رر5
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؛رإذرهيرأبوابرالعلومرواملعارف،رومنرأرسخرأدبياترالدخولرأنرتؤتىرالبيوتراالصطالحية
رمنرأبواهبا،روذاكرماريكفلرهلارحسنرالتقبلروكرميراملقام،رومستحمدرالعاقبة.رر

فنرهذهراألوضاع؛رقراءةرحتاولرالنظررومنرهناركانرسبيلرهذهراملدارسةرسبيلرماريثا
راملطالبر ريفرهذه رانتظم روذلكرما رواهلداايت، راملوضوعي ربنيرالتفسي راملنهجية راملقاربة يف

ر.املرسومة
ر

عنوان »التفسري املوضوعي« و»اهلداايت« مدلوال ومشموال  .
 وملفوظا:  

 وعي« يف مدلوله ومشموله وملفوظهعنوان »التفسري املوض  3.1

تلتئمركلمةرالبحاثريفرتعينيرمشمولهرعلىرسواء)ر(،رغيرأنرخلفهمريرتدرعندررمل
التأملرإىلراعتباررمعىنر»اجلمع«ريفرمعناه،رسواءراعتربرذلكريفرطولرالقرآنروعرضه،رأوريفرر
قبسرمنهراندرجريفرنظامرتسويره،رأورحىتريفراللفظةرالفاردةريفرمطردرأسيقتهرابعتبارهاراللبنةر

ناءرموضوعهراملتماسكرورؤيتهرالشاملة،روهورماريعطيراحلديثراملختصررعنراألوىلريفرإقامةرب
رمكوانترالتفسيراملوضوعيريفرثالثةراجتاهات:ر

النظرريفراملوضوعرالقرآينريفرالقرآنرأبمته،روهذارهورالذيرشرىريفراإلطالقرر (ر1)
يفررأبنريفرغرللنظرراالستقرائيروصورتهرتتحققروجرىرعلىراإلصفاقربنيرالكتبةروالدارسني،ر

حبسبرموضوعاتهرموضوعارموضوعا،رنظراريَتصيررر-الرعلىرترتيبرتعبدهرر-رآيرالكتابر
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نسقارجامعارمنرررحتملبعدرحتريررمبتحثهروتثويررمتقلبرمعناهرإىلرصورةرمتضامةريفرالعرضر
ر6داللَةراملوضوعرتنظياروتنزيال.الفحوىرالقرآينريستجيبر

ئيرعلىرصــــــورتهرالعامة،رملرختلرســــــاحتهرعلىرأنرهذارالضــــــربرعلىرمارقيلرمنراإلمجاعراملبد
فبعضـهمرقسـمهرمنرجهةرمتعلقرمعناهروغايتهرإىل:رمنرنوعرخلفريفرمشـروعيةربعضرصـوره؛ر

علىرخلفرر-وأدخلرفيهر،ر7عامروخاص،روابعتباررحيزرمادتهرإىل:روجيزروبســــــيطرووســــــيطر
والناســـــــــخ،رمعرأهنارماملريتكلمرفيهروإمنارتكلمربه،ركالقســـــــــمروأســـــــــبابرالنزولرواملكيرر-نظرر

رر8ليسترموضوعاتهروالرأساليبرلهرلكنهاريفرأحواله.

خاصةرمارأودعرتعددرر-اعتباررالوحدةراملوضوعيةريفرالسورةرالواحدةرمنهر (ر2)
اعتبارارهبذارالتوحدراملضموينروكليراملتناولراملوضوعيريفرخصوصرررر-راملوضوعروتنوعراملتناولرر

انشغالروتعددراشتمال؛روقدربدارالصغورإىلرإدراجرهذاراللونررالسورة،روإنربداريفرطوهلارتنوعرر
 9ضمنرالتفسيراملوضوعيرعندرالكثيين.

علىرأنرهذاراملفهومراتسعرمدىرمدلولهرعندرالبعضرليمثلراثلواثرمعرفيارر (ر3)
تلتئمرجنباتهريفرإقامةربنيانرالتفسيراملوضوعيريفرغيرمارمناكدةرأورمشاكسة،رفأضيفرإىلرر

رمكونراملصطلحرالقرآين،ريتحرىريفرجتميعرمتصرفاتهريفركافةرمتقلباتهريفررالعنصرينرالسالفنير
،رليستقطررمنرخاللردرسرمعجمهرونصوصهرومفهوماهتارمادة،رجيتمعرلديهاررقرآنيةاألسيقةرال

 منراملفسررماريستجيبرلفكرةراملوضوعيرومقاصده.

 

وهورتعبيرحياولراجلمعربنيرالكيانراملفهوميرواخلاصيةراملنهجيةرللتفسيراملوضوعيرحبسبرماراستفيدرمنراملكتوبررر6
رالتفسي،رنشأتهر_رتدرجهر_رتطورهرألمنيراخلويل: ،رومباحثريفرالتفسيراملوضوعيرر84_ر83يفرتعريفهرمثل:

رفماربعدها.رر34صالحرالدينراخلالديرصر،روالتفسيراملوضوعيربنيرالنظريةروالتطبيقرل16ملصطفىرمسلمرصر
ر.27ر–ر24املدخلرإىلرالتفسيراملوضوعي:رر.فتحرهللارسعيدر7
ر.ر555صر.التفسيرواملفسرونر(.ر2007جعفر،رعبدرالغفوررحممودرمصطفى.ر)ر8
ر.244منهجرالتفسيراملوضوعيرللقرآنرالكرميرص(.ر2009رشواين،رسامررعبدالرمحن.ر)ر9
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التناسبريفرمساقرالتناولررراعتباررعلىرأنهرسرعانرماربدأتراملراغمةرعلىرضرورةر
رعالقةربنيرالسورةرر روإحكام راستهالالروخمتتما رالضربراملوضوعي: رالقرآنرضمنرهذا لسور

ر 10املفسرةرقبالروبعدا.

رالتبادرر رعلى روكونه رمستطره، روتصديق رمضمنه رمبباركة راألول رالنوع رحظي ولئن
درهذاراللونرمنرالباحثنيرفيه،رفإنرالثاينرمستثىنرمنرهذارالوسم،رإذررئيراإلطالقيرعندرروا

الذيريسعىرالتفسيراملوضوعيررررقرآيناالحنساررالواضحرعنرمشولرالنظرةرالكليةرللموضوعرالفيهرر
ر-اعتباراربوحدةرموضوعهارررر-تناولرالسورةرالواحدةررإلبرازهروالتعينرابستقرائهرودرسه.روحْسبرر

اءرلدرسرأعم،ريكونرفيهراملوضوعرآخذارسبيلهرمنرالشمولرواالستيعابررأنرتكونرمهادارووط
الرترىرررقرآنية،ركمارأنرغايةرالتفسيراملوضوعيريفراالحتفاءرابهلدايةرالقرآنيةلكافةراملواردرال

علىرالوجهرالوضاحريفرمذهبرمنرتناولرالوحدةراملوضوعية،رحنيرتسترتروراءرسعيهراحلثيثرر
ر رالسياقربنيررإلقامةرالبينةرعلىروحدهتا رقبلرأيرشيءرآخر،روسواءرفرقريفرهذا ومتاسكها

الوحدةراملوضوعيةرللسورةرالواحدةرأوراملوضوعرالواحدراملتفرقريفرالسورةرالواحدة،رفالرأيرعندر
 هؤالءرأنرالريرحبرمثلرهذهراملمارسةرضمنرعنوانرالتفسيراملوضوعي؛رملارسلفرمنراالعتبار.

خذرعلىرمرادراملفهومرومتعلقاتهرومثاراتهرمنرخاللرر،رفإنهرإذارأرقرآينوأماراملصطلحرال
سياقاته،روطريقةراستنباطردالالته،رواالنتهاءرمنرذلكرإىلرصورةركليةرلذلكراملفهوم،رفهورخيرجرر

روالتفسيراملوضوعيرمنرمشكاةرواحدة.

رال راملفردة رتتبع رأو راملعجمية، رخصوصرالداللة رهو رالقصد رإذاركان يفررقرآنيةوأما
ارخيتلفرمعرالتفسيراملوضوعيرمنهجاروهدفا،رحيثريفرتضربناءرتصورروإبرازرراستعماالهتارفهذ

رموقفرمنرقضيةرما.ر

أمارعلمراملناسبات،رفالرريبةرتلحقهريفرواثقةرصلتهرابلتفسيراملوضوعيرللسورة،روبقدررر
راألخيرضمنرمشتمالترالتفسيراملوضوعيرالعام،ربقدررمارجيدرعلمراملناسباترر تقبلرهذا

 

ر.57مباحثريفرالتفسيراملوضوعير(.ر2000مصطفىرمسلم.ر)ر10
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النسب؛رمعرالعلمرأنهريفرذاتهرعلمرجليلرحقيقرأنريتواصىربهريفركلرضربررخالقهريفرهذار
رمنرضروبرالتفسيروألوانه.ر

والقصدرأنريفضىرإىلرالقولرأبنرالتفسيراملوضوعيرلقيريفرسياقرتطوررالنظرةرإليهرر
رالذيرعرضرجممالر رالوضوحريفرأنواعهرومشتمالتردرسهرهذا منرالتفاوتروالتدابرروعدم

رمنرجتليةررروهورماربعضه. رجعلرله رفيما رمنراالهتماماترتذهبربريحرمكنته رشتيتا صوره
رال راملعامل،رررقرآنيةاحلقائق رمستبينة رالنسق، رواضحة رالعناصر، رمستجمعة راألطراف متكاملة

رمتماسكةرالبناء.ر

وقدررأىرالبحثرطلبارلتعميمراملوازنةروبصرارمبستوايتراملوافقةرواملفارقةرأنرجيريرعلىرر
شمول،رعلىرأنرأيخذراألولرمنهرصدرراألمر،رألصالتهرواالتفاقرعليه،رويرتدفرعليهررقاصيةرامل

القاصد،رالذيريرعىرإعالنرالفرادة،روعدمرتكرارراملندرج،رواجملاهرةررسبيلراإلملامرراتلياه،رعلى
رمبحالراملتفقرومظانراملفرتق.

 لفظر»املوضوعي«ريفربعضرمثاراته:رر •

 :رر11وتوجس،رمنهارأبديترخبصوصرهذهرالتسميةروجوهرحتوطر

لوحظروجودرالشركةرهلذاراإلطالقرمعرمعىنرالتجردرواحلياد،روهورمعىنروإنررر-ر1
وهذاراالشتباهرعائدرعلىرمصطلحهرر،رفليسرمرادارابألصالةريفرتسميته،رشرطهكانرمطلوابريفر

ربنوعرضعفريفرعدمرتعنيرمدلوله؛رممارهورمنرأصيلرقصودراملصطلح.

 الدونرواحلطراملفهومرمنرجماريرداللتهاراللغوية.رروملحربعضهمريفرإطالقهارمعىنرر-رر2

 

عبدالستاررفتحرهللارسعيد.رر،رور27منهجرالتفسيراملوضوعيرللقرآنرالكرمي،ردراسةرنقديةرصالرشواين،رنظر:رار11
»التفسيراملوضوعي:روجهةرنظررأخرى«،راملوقعراإللكرتوينرمساعدرالطيار،رر،رور21املدخلرإىلرالتفسيراملوضوعيرصرر

ر.ر31صر.حتريررالتفسيراملوضوعيابزمول،رحممدربنرعمر.،رورالرمسي
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رالتساؤلريفردقةراصطالحها؛رر-ر3 روقع راملوضوعيرليستروصفاررركما ألنرنسبة
 .رللتفسي،ربلرهيرنسبةرإىلرمادةرالتفسي

ابإلضافةررررقرآنيةولوحظ،رحبكمرأنهرالريلجرإىلرجسمراملعىنروالريؤثرريفرالداللةرالرر-ررر4
ر رذلك: ربديالرعن ريسمى رواقرتحرأن رعليه، رالتفسيرالرتقع رحقيقة رأن املوضوعرر»املباشرة،

ر«.قرآينال

 داايت«: ملفوظا ومدلوال ومشموالعنوان »اهل. 2.3

ملريكنرحظراهلداايترمنراخلالفريفرملفوظهارومدلوهلارومشموهلارعلىروفقرمارقسمرللتفسيرر
املوضوعي؛رفكانرمتربائرإىلرحدرمارمنرغلواءرهذارالتضاربراالصطالحيرمدلوالرومشموال.رر
رمبارألهنارملارتصقلرمباحثهاريفرحماريبرالدرسرواملطارحة؛رفلمرتتكاثررمولوداهتاروملرتتناسلر

أصيل،رملريزاحمربغيهرمنرمقاربهرررقرآينلنظررحتتها،روجرىرتسميتهارعلىرملتفظرمشتمالترا
ريفرقدميراالستعمال،ركانريفراألغلبرعلىرر رجرىرمنه روما كاملقاصدروالدالالتروالفوائد،

رالتصرفرالفعليراإلجرائيرالرعلىرالتوصيفراللقيب.

ردالالترومثاراتريفرانحيةرملتفظهارومعناهارجيدرراإلملامرببعضها:ر علىرأنرههنا

فإنرممارقدريثارريفرتعريفراهلداايترأنهرأجريرعلىراملطلوبراالمسي،رأيرر (ر1)
رللفظةرر رموضوعرأتصيلي رإنكرأمام روإنرشئترفقل: روموضوعها، راملدروسة راملادة ماهية

قرآنرالكرمي،رولكرأنرتعتربرأهنارر»اهلداية«رومشتقاهتارودالالهتاروقضاايهارومتعلقاهتاريفرال
مادةرمرجعيةرأصيلةريهدىرهباركلرمنرأرادراهلداايترعلىرسبيلراملعرفةراخلبيةرواالطالعرر

يفرالذهابرابملعرفرمذهبررر-إىلرجليلرمارقدمرررر-رالعليم.رواحلالرأنراحلاجةرمازالترقائمةرر
الذيريوكلرإليهررالداللةرعلىراجلانبرالصناعيريفرهذاراالصطالح؛رأيراملنهجرأورالعلمر

سبيلرمجعرهذهراهلداايتروأتطيها،روضبطرمسالكهاروالقيامرعلىرشؤوهنا:راستقراءروتبحثارر
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واقرتاءروعرضا؛روعلىرالرغمرمنرأنرالدراسةرعنونتربـ»اهلداايترالقرآنية«رجمردةرمنركلر
 .12مضاف،رفقدرنطقتربعضرأحنائهارأبهنار»علم«،رفكانر»علمراهلداايت«

العرفرالصناعيرلهرمقوماترومكوانت،رملرينحرمنهجرالدراسةررومعلومرأنرالعلمريف
منحىرالداللةرعليهرواإلابنةرعنه،رإالرإذارأريدترالعبارةرابلعلمرعنراملعلوم؛رفتكونراهلداايتر
كمارقيلرعبارةرعن:ر»رالداللةراملبينةرإلرشاداترالقرآنرالكرميراليترتوصلرلكلرخي،رومتنعرر

رر13منركلرشر«.

اصطالحرخاصريرادرلهرالتمكني،رومعىنرصناعيرمعنيريُرىرأنهريناظرررواحلقرأننارأمامرر
نظراءه،رويزاحمرأندادهريفرالتنافسرعلىرتثويرردالالترالكتابرالكرمي،رعلىروجهريقعراإلنباءرر
منهارعلىرخصوصرمراشدرالقرآن،روتوجيهاتهراهلادية،رومقاصدهراملنيفةردونرسواها،رمماريراهرر

حبسبرمنطقرر-أنريبتغيرالوسيلةرإليها،رفالرينبغير حْسبهمتقاصرارعنرمطاولةرجوزائها،رور
أنريتجاوزربهرحدرالوسائلرإىلرأنريتبوأرحببوحةراملسائلرواملوضوعاتراجلالئل،رر-اهلداايتر

مهماركانترإفادتهروارتقترإجادته،رفأجِدْررهبذاراالصطالحرإًذا،روهورعلىرهذاراخلطرراجلسيمرر
بطرالقولريفرحتريررمصطلحه،روحتديدرمفهومه،رولعلررواملقامراجلليل،رمنرأنرحيتفلربه،روينض

مردرعدمراجلنوحرابملصطلحرإىلرهذارالصوبرعندرأصحابرالدراسةرهوراعتبارهمرأنراهلداايترر
هيرغاية،روأنراملنهجرليسرهدفاريفرذاته،روإمنارهوروسيلةرلتحقيقرالغاية،روإنركانرنفسراألمررر

ولسترأرىربدعاروالربعداربعدمارجرتراأللقابرروواقعرجمرايتهريفرالدراسةريغالبرهذارالتقدير،رر
علىراملمارساترالعلميةريفرمتوسلهاراآليلرأنريقرتحرتوصيفراملناهجرأبلقابرهيرألصقرمارر
تكونربغاايهتارومقاصدها؛رليُتفقدربعدرذلكرمنرالسبلرمارهورأهدىرلتحقيقها،رولرمبارالتمسترر

 هذارالقيل_رأنريقال:رراحملاولةريفرمقاربةرفسرهرعلىرمشرعرالتعريفر_رعلىرهدير

 

روغيمها.ر58ور1/54اهلداايترالقرآنيةرطهرعابدينروأخرون.رر12
ر.ر1/44رصدررالسابق،املر13
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»اهلداايت هي: مرتسم تفسريي ومسلك تدبري وسبيل استنباطي، يعمد فيه  
بشرطه إىل قفو إرشادات التنزيل، ودرسها من خالل لوازم دالالت آيه، مبا يتحقق به  

ر.رأصيل مقصده من اإلنزال«

كوهنمارمعارروتقعراهلداايترهبذهرالوجهةروالتفسيراملوضوعيرعلىرمشرتكرالقصدريفرر
علىروجهريلحريفراستحالبردرهارواستجالبردررها،روإنراختلفاريفرررقرآنيةيطلبانرالداللةرال
رالسبيلرإىلرذلك.

اهلداايترخيربرأنرقبلتهارهيرمثراتراملعاينروتفرعاترالدالالت،رررمفهوم (ر2)
وهورماريثيرالتساؤلريفرظاهررعنواهنارعنرمدىرانطباقراهلداايترعلىرأصولرالدالالت؛رر

رِإنَّرقُـر فاألمررإبقامةرالصالةرمنرر رَغَسِقرٱلَّۡيِلرَوقـُۡرَءاَنرٱۡلَفۡجرِِۖ ۡرَءاَنرأَِقِمرٱلصََّلٰوَةرِلُدُلوِكرٱلشَّۡمِسرِإىَلٰ
رَمۡشُهور ردًرٱۡلَفۡجِررَكاَن [رالريشكرأحدرأنهرمنرصلبراهلدايةرومعقدرقوامها،رر78]اإلسراء:را

رواألمرر رعنها، راهلداية روسم رابنتفاء ريشعر رمبا رمرادة، رغي راهلداايت راصطالح ريف ولكنها
 .14اصطالح،رولكنهرحلظرأييتريفرسياقرتداعياترالعنوانرومثاراتهرفقطر

ت«رقدريوحيرمبناهرابنتحائهرسبيلراالستقراء،رصوغراجلمعريفر»اهلدااي (ر3)
وابتغائهروجهراإلحصاءرلكلرأفرادراهلدايةروألواهنارمهماراختلفترمراتبهاروأمناطها،رماردامرهلارر
يفروسمرالرشدرواإلرشادرقسمرونصيب،روهورملحظرالريوحيربهرعنوانرالتفسيراملوضوعي،رر

 وإنركانراثبتاريفرشرطهرومنهجرالعملرفيه.ر
ئرللدراسةرالتأصيليةرأنراحلديثرعنراهلداايترهورحديثرآيلرراملقرتررجيد (ر4)

رمنررابنيةرر رواحلديثرعنرخصائصراهلداية ربرمتها، رأورإىلرالشريعة رالكرميركله، إىلرالقرآن
ر رالدليلرعلىرذلك، ريعطيركفاية روخلود، رويسر رومتام راملطلوبرهورر15ومشولية رأن واحلال

حديثرعنرمنهجرتنظيي،ريبتغيرترشيدرالنظرريفراإلفادةرمنرمعاينرالقرآنروحتقيقرالغايةرمنرر
 إنزاله.

 

(روقدرصرحرالزرقاينريفرهذاراملقامرأنرمنراهلداايترالقرآنيةرالكرميةرماراستفيدرمنرمعاينرالقرءانراألصلية،رومنهارر14
ر.ر2/338ماراستفيدرمنرمعانيهارالتابعة.رنرمناهلرالعرفانر

ر.2/101اهلداايت:راملبحثرالثالثر،رطهرعابدين،رنظرا(ر15
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هذاراإلطالقررواستصحاابرلالعتباررالسابقريهجمراالنطباعرعلىراملتتبعرأنررر (ر5)
ذارالوصفررتفوحرمنهررائحةرالتزكية،رواإلشعاررإبلزامرماريقعرحتترطولهرمنراملباحث،روكأنهرهب

»اهلداايت«رموهمرأنرشيمتهارالصوابرعلىراإلطالق،روأنرقدمرالناظررفيهارالرتثبترإالرعلىرر
أنرالرجمالرلتعقبر»اهلداايت«رواالستدراكرعليها،رطاملاررظهررالتسليمرهبارواالستسالمرهلا،رور

عيةركانترهيرلسانرالقرآنراملبني،رومرآتهرالناصعة،روأهناربذلكرحموطةربقدسيةراخلطاب،روقط
الداللة،روإلزاميةراملضمون،رولعمريرإهنارلكذلكرابعتبارهارقرآانريتلى،روأمارابلنظررإليهارعمالرر
تدبرايراستنباطيارتستدعىرهلارآلياترالنظر،روتصوبرإليهارأسنةرالبحثريفرمعرتكراألنظاررر

رومضايقراالفتكار،رفمأخذرهذهرالظنةرفيهارمدفوعربشيئني:رر

معرضراآليةرالواحدةرفتجريرعلىرميزانرقدرتتزاحمرحماملراهلداايتريفر .أ
التعارضروالرتجيح؛رصحيحرأنراملفضوليةرواملرجوحيةرقدرالرتذهبربسيماءراهلدايةريفرأصلها؛رر
إذرهيرمراتبرومنازلريفراخلييةروالفضل،روالتفاضلريفرمثلهرمألوفرمعهود،رإمنارحياذررههنارر

 لزامرمببينه.منرإلباسرمارجرىرعلىرهذارالوجهرلبوسرالقطعرعلىرمعينهرواإل

اللهجرابلقولرأبهنارصنيعةربشريةرمؤيدةرمبكنةراجتهاديةروقرحيةرتدبرية،رومارر .ب
فيمارعدارإشراقاتهروتسديداتهرإىلرركنررر-كانرعلىرهذاراحلدرمنراملنتسبرفقمنرأنرأيوير

ر.16التقاصررواخلطأروالذهول،رممارهوريفراإلنسانرجبلةروفطرةر

رار إليهام،ربلريكادرينبئرعنرمقابلهرحنيرويعرىرلفظرالتفسيراملوضوعيرعنرهذا
يفهمرعلىرأنهرذهابريفرصوبراملوضوعيةراليترتعينرمكابدةرالتجرد،رومغالبةراهلوىريفرتبنيرر

رمواطنراهلدى.
ر

   ي« و»اهلداايت« يف اتريخ النشاءةبني »التفسري املوضوع  .

 

ر.ر1/41رالسابق،املصدررر16
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رطرافتهريفرجمارير .أ رأما رتليد: اإلطالقررالتفسيراملوضوعيرمصطلحرطارفرومفهوم
؛رمنهمرمنرر17فمحلراتفاق،روأمارقدمتهريفرتداولرمعناهرواستعمالرمؤداهرففرقربنيرالناسر

استصحبرلذلكرأنهرصورةرمنرتفسيرالقرآنرابلقرآن،روعليهرفسيتهراألوىلرمتنشئةرعنرالعهدرر
النبويرالشريف،رواستظهررمنرجرىرعلىرهذارالسننرأنرهذارالضربرمنراالنتهاجررمبارأمكنر

يفرذلكراملدرالتأليفيرالذيرعينربطائفةرمنرموضوعاترالقرآنررر-يفرسياقراترخيهرررر-ررالبصرربه
رووجوهه،رونظائره،روأمثاله،روأقسامه،روغريبرألفاظه.ركأحكامه،روضروبهراملختلفة،رر

راملذهبرالتفسييرمنرمبتكراتر رالنحورمنراالستداللرمنررأىرأنرهذا وأىبرهذا
ستداللرعلىرعتاقتهرالرينتجراملطلوب؛رلغيابررالعصررومستجدرمفتكراته،روأنرمارسيقرلال

رقرآنيةاملنهجرالتحليليرفيهرواحنساررغايتهردونرمراتمرالتفسيراملوضوعيريفراالنتهاءرإىلرالرؤيةرال
راملتكاملةريفراملوضوعراملتدارس.

وليسريبعدريفرحسنرالتقديررأنريعتربرأنرماراستدلربهراألولونركافريفرالداللةرر
رالضرر رهذا روأنرليسرمنرشرطررعلىرجرثومة راملنهجية، رالشكلية رولوريفرصورته بروأوليته،

األولياتروالرمنروصفهارأنرتتمادىريفراستيفاءرشرائطرموضوعاهتا،رواإلفضاءرهبارإىلرأغيارر
مآالهتا،رورالصيورةرهبارإىلرمتامرتشخصاهتاركمارانتهترإليهريفرمتعاقبراألزمان.روانبعاُثرر

يفرصيغهماراملنهجيةرررقرآينعيرللسورةرالواحدةرواملصطلحرالاهلممرإىلرالتعينرابلتفسيراملوضور
املتداولةرهورأيضارمنرتداعياتراألعصرراملتأخرة،روإنركانرالريعدمرلهرمنرسابقراجلهدروقدميرر

بلرلعلرالكتبراملنهجيريفرالتفسيراملوضوعيرللسورةرالواحدةرقدررر18التعاطيرأصالروحمتدا،رر
أنهروليدرمنهروهورالتفسيراملوضوعيرالعام،رفضالرعنررعرفراإلسهامرالبنيرفاقربهرماريفرتضرر

 19صورتهراملصطلحية.

 

رفماربعدها.رر74صرر،التفسيراملوضوعيرمنهجررانظر:ررشواين،ر17
التفسيراملوضوعيربنيرراخلالدي،رصالح،ر،رور28مباحثريفرالتفسيراملوضوعيرصرمصطفىرمسلم.ر:نظرار18

ر.56النظريةروالتطبيقرصر
رفماربعدها.رر42مادةرالتفسيراملوضوعي،رصربشيرعثمان،رر:نظرار19
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فالرجوعرهبارإىلرمواطنهاراألوىلرومنازهلارالقدميةرالريلفىربذيركلفةرأورررأماراهلداايت .ب
رجمتباهارر ريتحصل رومنه راهلداايتروترمسها، ريفرمتثل راإلمام رالنبويرهو رفالبيان رتعمل، كثي

،رر20ارومطمحرغايتها؛رفقدركانرصلىرهللارعليهروسلمرخلقهرالقرآنونقايتها،روإليهرمنتهىرمآهل
وجوامعركلمهريفربيانرمقاصدرالتنزيلرخزائنرهداايتروبصائرركماالت،ركمارأنرُمُثلراهلداايترر
رالصحبركابنرعباسررضيرهللارعنهمارر راملفسرينرمنرعلية يفرمنتجبرالتأويلرعندرأعالم

أيضارمبثوثةريفرمظاهنا،روهيرغانيةربداللتهارعنررمعروفة،روسيرالسلفريفرالتحققرابهلداايترر
ر.21سوقهاروشرحرمعنياهتار

أماريفراملسيةرالتصنيفية،رفليسريشكرأنراهلداايتركانترمنرمقارفاترأهلرالعلمرر
ابلتفسيرومقارابهتمريفردواوينهمرالتفسيية،رعلىرتفاوتربينهمريفرتناوهلاروالتنصيصرعليها،رر

علىررمبارغلبرعلىرالكثيينرمنهمرإيرادهارعلىرسبيلرالعرضرالتبعيردونرالغرضراألصلي،ر
ملرأبنرتفسيرالسلفركانروقافارعندرمعاينراأللفاظروخالصةراملعىنرالرتكييبررأنرالقولرالعامراجمل

ليسرخيلورمنرنظر،ربقصرهرأنظاررالسبقرعلىركثرهتاروتنوعهارعنرررقرآنيةاملستفادرمنراجلملةرال
حقيقةراالستبصاررهبداايترالكتاب،روإنرخففترغلواءرهذارالقولرمارقيلربعدرمنرأهنارجاءترر

،روأقول:راملطلوبر22ةرسبيلرالقصدراملربزرللمعاملراملوضحرللخصوصياتعلىرالتناثررغيرآخذ
هورحضورهارنوعرحضوررودخوهلاريفراملشمول،روذلكرمتحققرولورعلىرأدىنرصورة،رولذارر
احرتزرالبحثريفرمساقرالتفريق،رفتارةريقولرغالباربعدرنفيرالقصديةروعدمرالتبسطروعدمر

راالستبدادرابلتأليف.

ىلراهلداايترعلىرسبيلرالتنبيهرعليهاروالدعوةرإليها،رابعتبارهاررعلىرأنرإحدادرالنظررإ
منرأهمرمقاصدرالتفسي،راليتريتعنيرأنرتكونرمنراملفسررعلىرغايةراالعتناءروقاصيةراالحتفاء،رر

يفرررمدرسة املنار رمباربدتردالئلهربينةرظاهرةرلدىربعضرأهلرالتفسيرومدارسه،رورمباركانتر

 

ر.24601حديثررقمرر148/ر41مسندرأمحد،رابنرحنبل،رر20
ر.ر2/460اهلداايتراملبحثراألولرمنرالفصلرالرابع،رر:رطهرعابدين،نظرار21
ر.ر1/53رانظرراملصدررالسابق،ر22
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راإلسه رصاحبة راملتأخرة رواستحثاثرالناسرراألعصر رالفكرة ريفراحلدبرعلىرهذه رالظاهر ام
رحممدرر رالشيخ راألستاذ رعند راهتبال روعظيم رهلج ركثي رعلى ركانت رإذ عليها؛

ر»1905/ه1322عبده» ررضا روتالمذته:ركرشيد روأصابتهارر1935ر/ه1354م«، م«،
دترم«روتالمذته،رووج1966ر/هر1386املدرسةرالبيانيةربذوقهاراألديبرعندرأمنيراخلويلر»

ر ر» رهللاردراز رعبد رحممد راألزهرركالشيوخ: رمشيخة رلدى رالطيب رالصدى ر/هرر1377هلا
ر»1958 رالزرقاين رالعظيم رعبد روحممد رالصادقرر1948ر/هر1367م«، روحممد م«،
م«روغيهم،ركمارعرفترصياغتهارعلىرسدادرتصوررووفررتصرفر1981رر/ه1400عرجون»

ر رالرمحن رعبد راملعاصرينركالشيخ راملفسرين رالسعدير»عندركبار رانصر ربن ر/هر1376بن
ربنرعاشور»1956 رالطاهر رحممد روالعالمة ربنرر1973/هرر1393م«، روالشيخرحممد م«،

م«،ر2018رر/ه1439م«،روالشيخرأيبربكرراجلزائرير»2001رر/ه1422صاحلرالعثيمنير»
ررحمرهللاراجلميع.

ر
 »اهلداايت« يف عالقتهما ابلتفسري»التفسري املوضوعي« و   .

ذهرالعالقةرمرهتنرمباهيةرالتفسيرالذيرجرىراالصطالحرالعلميرالقدميرواحلديثريفرضبطره
علىرتبسطرداللتهرليشملرظواهرراملعاينرومستفاداهتاريفرأحكامهاررر-ريفرعظمراالختياررر-

املستنبطةروحكمهاراملستبطنة،رأيرأنهرشاملرألصولراملعاينرومستتبعاهتا.روذاكرعرفرمستتبرر
رر23يفرمؤلفاهتمرمسفرةرجاهرة.ررعندرمجاهيراملستقدمني،رومصاديقه

رالعلمرعندر وجرىريفركثيرمنرخمتاررالدرسرالتفسييراملعاصررالوقوفرحبدودرهذا
رومستتبعرر راملعاين رمعاين رمن رعنها ريرتتب رما ردون رداللتها، رأصول ريف راآلي رمعاين بيان

ر24الدالالت.

 

ر.ر1/13الربهانرالزركشي،رفماربعده،رورر124التيسيريفرقواعدرعلمرالتفسيرصرالكافيجي،رر:نظرار23
ر.53ور1/52اهلداايت،رر:رطهرعابدين،نظرار24
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راحلقائقر رحدود ررسم رعلى راحلرص رمن رأتيت راالنتحاء رهذا روجاهة وإذاركانت
ومستبداتراملواهيردرءارلالختالطريفرمداليلها،رفإنرالبحثريرىرأنرهذارالريناكدهراإلطالقرر
األول،رمعرإمكانرجعلرذلكرعلىرسبيلرالتفرعرمنرعلمرالتفسي،رفيكونرمستوىربديعارمنرر

ليس من شرط   إذ اررفيعارمنرمقاماترالفسرريفردرسه؛رمستوايترالبيانريفرمتناوله،رومقام
تتحققرهلارشخصيةرالداللةرررر،رومارمنرأبسريفرأنمتايز احلقائق انفصاهلا املبتوت عن أمهاهتا

مقطوعةرعنرمالبسراالشرتاك،ريفرغيرمارإجلاءرإىلرخروجهارعنرأصوهلا،روجعلرمشتقاهتارر
مرقيلريفروصفهراحلقيقرهو:ر»رئيسرالعلومررنديدارملصادرهارفيماريشبهرالتنكررهلا،رخاصةريفرعل

«.رولعلريفرهذاررجعىرالذكررمبعهودرالقولر25الدينيةرورأسها،رومبىنرقواعدرالشرعروأساسهار
يفرخالفهمربنيرمدلويلرالتفسيروالتأويل؛رائتالفارواختالفا،روعموماروخصوصا.رويذهبريفرر

ثرعلىراعتباررالبيانرالنبويراالصطالحرالقدميرواحلدي أنرقدرمضى انحيةرأتييدرهذاراملنحى
تفسيا،روهوريستكنهرآفاقارمنرالتدبر،رويعرضرلآليةرأحياانرمبارالريقفرهبارعندرحدودرمعاينرر

،رويستقيمرمعرر26ودقائقرهداايترملتفظاهتا،رمبارميكنراعتبارهرلطائفردالالتروبطائنرمعان
بنرعباسررضيرهللارعنهماررهذاراملطلوبرأيضارذلكرالتقسيمرالرابعيراملأثوررعنرسيدانرعبدرهللارر

ر27للمادةرالتفسيية.ر

 املوضوعي يف عالقته بعلم التفسري التفسري ر5.1

أولرماريعطيهرابديرالنظررأنرهذارالتوصيفرالرتكييبريعالنرابالنتسابرللتفسي،روأنهرضربرر
منرضروبه،روطريقرمنرطرائقه،روأىبربعضرفضالءرالدارسنيرأنريكونرهذارالنحورمنطارمنر
التفسيرأورشجنةرمنه؛رملارأنهرالريفسررمعىنروالريكشفرمضموان،روقصاراهرأنهرعرضروطريقةرر

،ررنظر له اعتبارهوهورررر28الةرعلىرمنصوصرالتفسيرالرتتييب،إدالءرحبقائقرتفسيية،رهورفيهارعر
 

ر.ر2أنواررالتنـزيلرصالشيازي،رر25
ميكنرالرجوعرإىلرأمثلةرمنرذلكريفرالتفسيرواملفسرونرلعبدرالغفوررجممودرضمنرفصلهرالثالثر»أتمالتريفررر26

ر.ر430ور416التفسيرالنبوي«رخاصة:ر
ر.1/101ر،إيضاحرالوقفرواالبتداءريفركتابرهللااألنباري،رر27
ر»التفسيراملوضوعي:روجهةرنظررأخرى«،راملوقعراإللكرتوينرالرمسي.رالطيار،رر28
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غيرأنرالبحثرالريراهرابلغارمبلغهريفرإسقاطروسمراالنتسابرعنرهذاراللونرمنرالبيانرمنرر
روذلكرلوجوهرمنها:رركلروجه؛ر

إنهرنظررمباشررإىلرمضمونرالدرسرالتفسيي،رواحتكامرإىلرخصوصرمثرةرر (ر1)
ممارستهرونتيجةردرسهرعلىرمستوىراإلضافةريفرداللته،روهذارالريدفعرامتدادرالنظررواتساعر
العبارةربوجهرآخررمنروجوهراالعتبارراإلجرائيةريفرإقامةربناءرالدرسرالتفسيي،روْليكنرجهَةرر

ريقةرعرضه،رأَوليسرللمنهجرحظرمنرمادتهروهورالذيرسربرغورهاروذللروعثاءهاررمنهجهروط
وكشفرخبيئتها،روخدمرانحيةرعرضها،رحىتريبخلرعليهرأنريظهرريفرشعارهاروعنواهنا؟رعلىرر
أنرماريتحصلرملقتفيرالتفسيراملوضوعيرمنرخاللراقرتائهرالواسعروتدبرهرالغائررتفاعالرمعرر

رمنرأوضاعها رواستلهاما راملوضوعيةرمنرر،روإفادةرمنربصائرها،راآلي، رألنساقها واستكناها
حىتريستويروضعارسوايرمنرمتامرالعرضروترتيبهر،ريصعبرأنرالريرىرلهرمنركلرررمواضعها

يسهمريفرالكشفرعنرداللةرتعزب،رررذلكروجهرمنراالعتزاءرإىلراملمارسةرالتفسيية؛رملارأنهرقد
 أورملمحريشف،رأورملحظريدق.

يَنظَّررللتفسيراملوضوعيربتفسيرالقرآنرابلقرآن،رويـُْنظررإىلرهذاروإذاركانر (ر2)
الذيريرتسمرأعلىرطرقرالتفسيرحجيةرأبنهرآخذرمنرالتفسيرمهلةرنظررواجتهاد،رجملردرأنهرر

عليهارمبيناهتا،روحمالراإلبـهامرفينشدرهلارمعيناهتا،روهوريفركلررريبصررمواطنراإلمجالرفيحمل
التفسي،رفأاّلرجيرىربنظيهرهذارالذيرينظرريفرالقرآنركلهرعلىررذلكرملريزلرمراتعاريفررايض

سبيلراالستبصاررآبيرموضوعهريفرسائررتصاريفهاروتقلباهتارالدالليةروالسياقية،ريبدورسلوكارر
 غيرمتربئرمنرأاثرةرالتحكم.ر

أنهرمضىرتصرفراملفسرينرعلىرإدراجهريفرمدوانهتمرضمنرطرائقرثالث،ر (ر3)
،روشيءرجرترعليهرالقدماءروأحكمتهرر29تهرالرابعةرمنرالتحريرمقدمرأوردهارابنرعاشورريفر

راملقام،رواملقامرهنارمفروضريفرنشدانر تصاريفهمرليسرخيلورمنراعتبار،ريتأيدربهرمثلرهذا

 

رفماربعدها.رر1/42التحريرروالتنويررابنرعاشور،رر29
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الداللةرالقرآنيةريفرمراتبهاراملتفاوتة،رخاصةرماركانرمنهارمنرأماراتراملرادراإلهليرودالئله،رولورر
 منرمكانربعيد.

،رفمارر30برواإلضافةرمألوفرأنريقعارألدىنرمناسبةرومالبسةرمثرإنراالنتسا (ر4)
وعرضرتبليغيرميتاحرمنرر-ركمارسبقررر-الظنرواملالبسةرمواقعة،رولورعلىرمستوىرمنهجير

رمادته.رر

ــأنهرشــــــــأنرغيهررر-ومؤدىرالقولرأنرهذاراللونرمنرالتفســــــــيرالريســــــــرتابر منرإحلاقهررر-شــــــ
راإلفادةرعنرمفاداته.رأتديةرمادتهروطريقرمهيعريفبرحابرعلمرالتفسي،رعلىرأنهرمنتهجرانهضريفر

   بني اهلداايت وعلم التفسري ر5.2

جنحترالدراسةرالتأصيليةرللهداايترمبقتضىرترجيحهارلتعريفرعلمرالتفسيريفرالذهابربهرر
رالكرمي رعلىربيانرمعاينرالقرآن رإىلرالتفريقربنيرر31إىلرقصره راملعاينراألصول، روتقصدرهبا ،

اهلداايتروالتفسي،رمعراإلقرارربتوثقرالعالقةربينهما،روميكنرتلخيصرمآخذرالفروقربينهمارر
رحبسبهاريف:رر

 التفسيربيانراملعىن،رواهلداايترمستفاداتراملعىنررشداروداللة.ر (1)

املعلومةريفرررمنرجهةروسيلةرالتعاطيروإجراءاتهرالعملية؛رفالتفسي:رلهرطرقه (2)
التبنيرواإلفادة:رمأثوررنقل،روعربيةرلسان،روتعملرنظر،رواهلداايت:رسبيلهارر
 التفكرروالتدبرروإعمالرنظرريفرمتأولراملعاينرومقاصدهارولوازمرمداليلها.

رالتزاماررمكنة (3) رللنهجرالتفسيي؛ رارتسامه رتكمنريفركيفية رومهارته املفسر
ابملأثورروترجيحاربنيرمؤدايتهرومقتضياته،ربينماراملنشغلرابهلداايتريشفرر
راملعاينرر ريستخلصرمنربنيرفرثرودم رالفالحريفرأن رأسعفه مقامهركلما

 

ر.ر1/156تسهيلرالفوائدروتكميلراملقاصد،راببراإلضافةرابنرمالك،رر:نظرار30
ر.1/58معرالعلمرأنرالدراسةرتصرحرأبنراهلداايترواالستنباطركالمهارمنرعلومرالتفسي:رر31
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رلطائفروعيونرهداايترجتريرعلىرمأيترالظاهرر رودقائق رفوائد، بصائر
 الباطن.رومنقاد

مقدمةرمتعينةرلإلفضاءرإىلراهلداايت؛رفهورمنهارعلىرسبيلرالتوسل،ررررالتفسي (4)
 وهيرمنهرعلىرمؤملرالغاية.ر

علمرالتفسيرمستبنيراملعامل،رمرتسخرالضوابط،راثبتراألصول،روهورمارالرر (5)
يستطاعرأنريدعىرللهداايتريفرصورهتاراملنهجيةرالوليدةراليترتطلبرسواءرر

 ،رواستكمالرأدواترالتدبيروالتفكي.رالتصويررومتامرالتنظي

رحمتوايترمطلوهبا،رر (6) رإىل رابلنظر رمكتوهبا رواتساع رالتفسيية راملادة شساعة
واهلداايترنزاعةربطبعهارإىلرإلقاءردررهاروعرضرمستخلصرأنظارهارعلىر
أدىنروجهريتأدىربهرفرضربالغها،روذلكرمنحازريفرغالبراألمررإىلرانتحاءر

 مسترالتخليصروالتلخيص.

تلكرمباينرفروقرالرخيطئرالنظررمستحمدربذهلاريفرمثلرهذارالسبيلرالعلميرالذير
يطلبرالدقةرالبالغة،روالتحريرراملتناهي،روالبيانرالضايف،رومهمارقيلريفروجاهتهارأوركلفتهاريفرر
بعضرمتوالها،رفمنروراءرذلكرأنراألمررقريبربعضهرمنربعض،روأنرعمادراألمررمتوقفرعلىرر

ان«روحممله،روتقديررأبعادر»املعىن«رومراتبه،رومنرمثرالنظرريفرسعةرعلمررحتريررمفهومر»البي
التفسيروحدودرمشموله؛رليصحرمحلرالنسبةربعدرذلكرعليه،روميتدرأورينحسرربذلكرحبلر
الصلةرإليه،روماربعدرذلكرمماريتناسلرمنرمفرداترالوفاقرواخلالفرفيمارذكررفمرجوعرإىلرر

رحتقيقرالنظررفيهربذاته.رر

ريرحبرابلداللةررويفراعتبا رالرفيع رالعلميرالوسيع رالتفسيرمبقامه رالبحثرأنرعلم ر
يفركافةرمستوايهتاراألصليةروالتبعية،روكالمهارعلىرمتنيراالنتسابرإليه،روإذارشئنارأنرررقرآنيةال



 

توفيق العبقري                    بين التفسير  نظرات في املوازنة                    م.2020(، فبراير، شباط  4عدد خاص )قرآنيكا،    

  

وأفضاهلاررر32فيهربنيرمقامراملعاينراألصولرومارخيرجرمنهارمنرمعاينراملعاينرر-رإجرائيارر-نفصلر
داايت«،رفنعمارهذارالتشريحرالعلميرللعمليةرالتفسييةرمنرالناحيةرالنظرية،ررحتترعنوانر»راهل

معرالعلمرأنراملواقعةرالتنزيليةرجتأرربتصعبرالفصلربنيراملستوينيريفرأتونراملمارسة،روحيصلرر
التداخلرالشديدريفربعضرفصوهلا؛رإعماالرلوازعرالنظرريفركليهما،رواستحضارارألهليةرالناظررر

رأم روهو ربنيرالفينةرفيهما.. رالتأصيلية« ريفر»الدراسة راليتريدىلرهبا ر»غالبا« رعبارة رترتمجه ر
 واألخرىريفرمساقرالتدليلرعلىرهذاراملطلبرواإلقناعربه.رر

إنراهلداايتريفراصطالحرالبحثرتعتربرجزءارأصيالرمنرعلمرالتفسي،روشعبةروثيقةرر
املعاينرومغاينراألنظاررودقائقررمنرشعبه،ربيدرأنرهلارشفوفارومتيزاريفرأهنارتقعرمنهرعلىرمثراتر

 املستنبطروغائررالدالالت.

ــياتراملعاين،رإىلرحدر ــتئثاررخبصــــوصــ ــة،رفتتعاظمرفرادهتاريفراالســ وأمارعلىراصــــطالحرالدراســ
ــلةرعنرعلمرالتفســـــي،رتبدأرمنرحيثرتوقف،رمتوقفةر ــتقالهلارحقيقةرابرزةرمنفصـــ يؤزرابملناداةرابســـ

 عليه،رومتوسلةربه،رومفيدةرمنردرسه.

لكةرالقولريفرموضوعرهذهرالقرابة:رأنركالرمنرالتفسيراملوضوعيرواهلداايترهلمارروفذ
نسبرأصيلرإىلرالتفسي،رهوربهرأّمرومهارلهرُولد؛رغيرأنركلرواحدرمنهماريديلرإليهرحبسبرر
التصرفريفرمادته؛رأمارالتفسيراملوضوعيرفبمنهجيتهرالفذةريفرعرضرمضمونهرالكليرونظامهرر

ترفبنفاذرتدبرها،روطرافةرنظرهارالذيريتبطنرالدالالترالتبعية،رويغوصراجلامع،روأماراهلدااي
 يفرأفضالراملعاينراألصليةريفرمواقعروجوداهتاراملصحفية.ر

ر
 »التفسري املوضوعي« و»اهلداايت« منهج املدارسة بني .

 

»تعينربـ»املعىن«ر:راملفهومرمنرظاهرراللفظ،روالذيرتصلرإليهربغيرواصلة،روبـر»معىنراملعىن«:رأنرتعقلرمنرر32
ر.263اللفظرمعىن،رمثريفضيربكرذلكراملعىنرإىلرمعىنرآخر«،ردالئلراإلعجازر
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املقصودرب»املنهج«،ركمارهورواضح:ر»مجلةرالطرقرواألساليبراليتريتوصلرهبارإىلرر
ر.رر33معينة«نتائجر

ومنهجرالتفسي:رهور»الطريقراملؤديرإىلرالكشفرعنرمعاينرالقرآنرالكرمي،روهورر
مقارنةربعضرالقرآنرببعض،روالنظرريفرالسنةروأقوالرالصحابةروالتابعني،رواستخدامرالقواعدر
رر-رالشرعيةروالعربيةراملوصلةرإىلركشفراملطلوب،رواستخدامرعلومرالفلسفةروالطبيعةروالطبر

ملؤديةرإىلرالتوسعريفرفهمرالقرآنرمضافارإىلرمارسبقهرمنرفهمروتفسي،رواستخدامررار-روحنوهار
ر34الفكرراملستقيم«.

علىرهديرهذهراملقاربةريفرتصورراملنهج،رجتريرعبارةراملوازنةربنيرالتفسيراملوضوعيرر
واهلداايت،رمنرخاللرمفرداترالوفاقروالفراق،رعلىرأنهرالربدرمنرالتصديررمبارهورمنهمار

رالناحيةررعلىرس رمن رهورفرقرأصيلرجوهريربينهما رمبا رمعتقبا بيلراملشرتكراملنهجيرالبني،
راملنهجيةرفنقول:ر

الرخيتلفانريفرأنراملفسرروالناظرريفراهلداايتريتعنيريفرحقهمارأنريكوانرر (ر1)
علىراالقتدارراملعريفراملكني،رواألهليةرالبالغة،رواملكنةرالراسخةريفرعلومرالشريعةروالعربية،ركمارر
ريفرالفهمروالفسررر رالتفسي؛رذلكرأنرهلمارمدخالرمعتربا سطروهريفرشروطرالتعاطيرلصنعة
واالستنباط،رفإنرهذارالذيريتعاطىرالنظرريفرالكتابرالكرميرلنريعدورقدرهريفرفهمرالنص،ر
ولنريرىرالنصرمنرقبلرومنربعدرإالرخاضعارلقدراته،رمتأثرارأبنفاسه،رمستجيبارخلصوصرر

رورأنرتتعددرلذلكراملناهجروتتنوعرالطرائقريفرالدرسرالتفسييرعربررصنعتهروموهبته،رفالرغ
رمسيتهرالتارخيية.ر

الرشكرأنرلكليهمارقواعدروضوابطرترعىرسدادرسيه،روترشدرالنظرريفر (ر2)
يلتزمرماريلزمرمنرطرقرالتفسيرا؛رفكالمهاررمسالكه،روتبتليرصدقهروزيفه،رويشرتكانريفرمعظمه

 

ر.86جتديدراملنهجريفرتقوميرالرتاثرصرالرمحن،رطهرعبدر33
ر.ر341التفسيرواملفسرونرصجعفر،رر34
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العليم،رواستماعارخاشعارإىلرالتبينيرالنبويراألمني،رواعتبارارررآينقرراملعتربة؛رإانبةرإىلرالبيانرال
ملأثوررالصحبةراألثي،روتوسالرمبقتضياتراللسانرالعريبراملبني،رواستعانةرمبباحثرعلومرالتنزيل،ر
كمارأنرمنرحمكمرمنهجهماراألوبرإىلرمصادررالكتبراألوىلرواآلخرة،روالريستنكفراإلفادةرر

رللعطا رالزاخرة رالتارخيية.منرالرتكة رمراحله رالتفسييريفركافة وليسريشاغبرعلىربعضرررء
ر راألمر رعنرالتناولرمفرداترهذا راستقلتربه رفيما رالرجوعرإىلرالسنة اشرتاطربعضهمرعدَم

؛رإذرهورشرطرابلغرمبلغهرمنرعدمراالعتبارريفراملنطقرالسديدرللتفسيراملوضوعير35قرآينال
رفضالرعنراهلداايت.

علىرأنرمنربنيرمشرتكرالوفاقريفرمفرداترالتعاطيربنيرالتفسيراملوضوعيرواهلداايتر
رطائفةرمنرالعناصر،رلعلهريسعفرجتليتهارهذاراملقول:ر

ينبغيرللمفسرراملوضوعيرأنريكونرلهرإجيافروإيضاعريفرحلباتراملطالعةرفيماركتبرر
مرادراالستيفاء،ركذلكراآلايتروبطائنهارعلىرمكنةراالستيعابرورريفرموضوعه،روأخذرظواهر

رإىلراستفراغراجلهدريفراالستخراجروإنباطرينابيعراهلداايتر يكونرالناظرريفراهلداايترمدعوا
ومداخلرالفوائدروخمارجها.رعلىرأنراستيفاءرمواطنراهلداايتركماراستيفاءرمطالبراملوضوعاتر

رمرامرمتصعبراملنالرمتعسرراملطلب.رقرآنيةال

نريلزمرغرزرموضوعه،روأالرأتخذهرفضولرالقولرفيمارريتعنيرعلىراملفسرراملوضوعيرأ
ريفيدرر رال رالتعففرعما روكذلكرصاحبراهلداايترمذهبه رفيهركثيرصلة، ريرىرملوضوعه ال

؛رفالريعنيانرمعارمبشكالتراإلعرابرمنتحاه،رواالستغناءرآبفاقرهداايتهراجتباءرواجتناءروإدالء
رتجيح،روالريلهثانروراءرالتوسعريفرالتفريع،رواللغة،رإالرإذارأتكدترصلتهارابملعىنرأوريفرسياقرال

واإلسهابريفرالتشقيق،روالتبسطريفراألقوال؛رإمنارهوروجزرالقولرالقاصدريفراملعىنراملراد،رأورر
 اهلدايةراملستخلصة.

 

ر.ر227منهجرالتفسيراملوضوعيرللقرآنرالكرمي،ردراسةرنقدية،رصررشواين،رر35
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رويفرتقانرفيماريقتضيهرأسلوبرالعرضريفردرسهما،روهو:رر

ممارستهارالتفسييةررررأعظمرفيصلريفرالتفرقةربنيرالنهجني؛رذلكرأنراهلداايترماضيةريفر
علىرسنةرالتفسير»التسلسلي«ر»املوضعي«،رمنقادةرعلىرسيتهرالرتتيبيةرعلىرالنسقراملصحفيرر

وطغىرعليهرهذاراملنحىرحىتريفرمعاجلةراملوضوعاتراخلاصةرسنةرمجهرةراملدونرالتفسيي،رر-
رمثالـر ر36منرموضوعاته،ركأحكامه ريفراملنهجر، رالواضحة رعلىراملفارقة رجيعلها راالنتماء وهذا

معرالتفسيراملوضوعيررر-دونراملشرتكرررر-العام،رومارقدريستتبعهرممارهورمنرلوازمهرومقتضياتهرر
عنرهذارالنهجريفرر-مارخالرصورةرالسورةرالواحدةرعندرمنرتقبلهارضمنهرر-الذيريتجاىفر

ر رعلىرالتقابلرمنه، روجيعلرمنهاجه ر، رانتخابراملعاجلة رطريقة حنيريسلكريفرتناولرعرضه
،رالذيرتفرقترأوزاعهريفرجنباترالكتابرالكرمي،رمبارالريسعفريفرالسيرعلىررقرآيناملوضوعرال

رمرهتنرمبوضوعهرر رهو رإذ روسوره؛ رأوضاعرآايته روارتسام رالرتتيبرالتعبديرللمصحف، شرعة
رحبسبرمواطنهروموارده.ر

،رومارقدريشرتطررقركليةروجزئيةربنيرالقبيلنيتنثالرفرور،رروبناءرعلىرهذاراملفرقراملنهجي
رلطبيعته،رليستراهلداايترمعنيةربهرطبيعةرر ريكونرتـَُلّوا يفرالتفسيراملوضوعيرمنرشرائطرمما

رمنرذلك:رروتعلقا،رور

رالعتيدر (1) راملنهجي رومبرتمسها رالتسلسلية رالطريقة رهبذه راهلداايت أن
تائبرالفكر،رجتوسرخاللررأقصىرماريستطاعرمنراهلديربتلبثاترالنظرروإرسالركرتستقطر

رإىلرمعاينرر راملعاينروتنظر رمادامترتدخلريفرمستتبع روفاذة، روشاذة روكبية، كلرصغية
رإذارر رفهي راملعتربة، رالداللة رأساليبراالستنباطروطرائق رأبيرأسلوبرانهضرمن معنياهتا
هداايترقدرتتوزعرمؤدايهتارومودعاهتا،روذاكرشيءرالريستطاعرسبيلهرعلىرطريقةرالتفسيرر

وضوعيرالذيرالريرقبريفرمعاينراآليرإالرماريستجيبرملوضوعهراستجماعارألطرافهررامل

 

إالرماراستثينركصنيعرالطحاويريفرأحكامه.رومنرطريفرربطرالتفسيرابلطريقةرالتسلسليةرأنريرىرالثعليبرأنرر36
ر .191ىرالتفعيلركأنهريتبعرسورةربعدرسورة،روآيةربعدرآية.رمقدمةرالكشفروالبيان:ربناءرالتفسيرعل
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وإمعاانريفرمباحثه،رومارعداهرمماريرىرمنبترالصلةرعنه،رفاالهتبالربهرذهولرعنرشرطهرر
 .وخروجرعنرحده

رالنسقرر (2) رعلى رالنظر رمنهاج رله رينتظم رأن راهلداايت رانظر رعلى يتعاسر
رملك رالرمنرمكنة راألقدررراملوضوعيراملستقل؛ رفهو راالستنباطية، روختاذلرآلته رالتدبرية ته

بذلكرمنرغيهريفراستجماعربصائرراملعاينروبيناتراآليريفراملوضوعرالواحد،رولكنرألنرر
منهجهرالتسلسليريقضيربغيرذلك،رحنيريعنورمنهجهراإلجرائيرللنظررالتجزيئيرعلىروفقر

رلورأفضيرمبسلكراهلداايترإىل رنعم، رلدفيترررأوضاعراآليريفراملصحف. راستيفاء متامه؛
املصحفرألمكنربكثيراليسررمجعراهلداايتراملستخلصةريفراملوضوعاتراملدرجةروتصنيفهار
علىرمعياررمعني،رعلىرأنهرالرينبغيرأنريفهمرممارسبقرأنرالناظرريفراهلداايترحديدرالبصرر
مبنصوصراآليةرموضوعرالدرسردونرسواهارمنرنظائرهارومسياهتا،رفذلكرأمررليسريعزبر

ـرومارر-عنرمثلهرأمثاله،روهورمنرأقومرسبيلرلديهريفرمنهجرالنظر،روإنركانرالريدعىرلهر
 أَمُّرالصورةرالشاملةرللموضوعرعلىروفقرالسننراملوضوعي.ر-رينبغيرلهر

وأما اهلداايت  موضوعرالتفسيراملوضوعيرلهرشرائطروضوابطريفراختياره،رر (3)
وإمنارتنتجعرمساقطهاريفركافةررفال تؤخذ انتقاء واجتباء حىت يصح فيها هذا الشرط، 

رمستفاداتر رأغيا روهي راالستنباط، رمرام رعلى راملصحفرالكرمي ريفرسواد روجودها مواقع
الكتاب؛رإذرهيربيناتهروبصائرهروحقائقه،روهيرأنوارهروجالئلرمضامينه،رعلىرأنرهذارالرر

 يعينرأنرليسرهلارشرائطروضوابطريفراستنباطهارهيراملرجعريفرتقبلها،رأورجتاهلها.ر

ليصحربهردخولهريفرعرفرالتفسيررررقرآينلشروطراليترتشرتطريفراملوضوعرالا (4)
ربعدرر راملوضوع، رفالَكتبرعلىرأسلوبربناء رليستربذاترحملريفراهلداايت؛ املوضوعي،

فاخلالفريفرموضوعررررجتميعرعناصره،رواستيفاءرمتعلقاتهرمثالرمتعلقرابملوضوعيردونرغيه؛
مرجعراالنبعاثرإليه؛رأينطلقرمنرمنطوقراآلي،رفكيفرالسبيلرإىلرالتفسيراملوضوعيرور

حتديده،رأورهوراللفظريتواردرتواتراريفرالداللةرعليه،رأمركلماترمفاتحرتستجلبرحمموالهتارر
حبسبرماريربطهارمنرعالئق؟روكيفريتعاملرمعرالتداخلرالشديدربنيراملوضوعات،رأوريتمرر
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رتاحهرمماريؤزرإليهرواقعراملفسرروميتلئربهرصدىرجمتمعه،رممارحياذررمعهرأنريصيرالكتابرراق
الكرميرإىلرمسرحرتفرضرعليهرتصوراترأصحاهباروتوجهاهتمراحملكومةربواقعهم،روجتدرأداةر
التأويلرمرتعهاراخلصيبريفرتطويعراملفاد،روالذهابربهرمذاهبرمنرالفهمراملتشبعرخبلفياتر

،رغيرمتصورريفرحقهارلكوهنارعلىرغيرهذاراملوجلررمثله منتف يف اهلداايتوهذا و متعددة،رر
ودونرهذهرالبابة،روأنرمنطقهارقائمرعلىرالتتلمذرعلىرمعاينراآليرواالرتواءرمبارمتتلئربهرر

 مغاينرالنصوصرإفرادارونظمارمنرفوائدروفرائد.

طاررومواردهارليسرشرررقرآنيةالضنانةرأوراإلكثارريفروجوداتراملوضوعاترال (5)
روالقيامرر ربكفالته راهلداايتركفيلة رتكون راليتيم رالفارد راملوضع ربل يفرالتناولر»اهلدااييت«،
بشأنه،روتعتربرذلكردرةرنفيسةرتغريرابلغوصرالستخراجها،رومارظنكربكتابركرميرمنر
 عندرالعليمراخلبيرهورأعمررماريكونرمبنطوقهرومفهومهرعيونرهداايترومقاصدركماالت.

رراملوضوعات (6) ردرجةراملرادة رليسترعلى راملوضوعي رالتفسي للتباحثريف
واحدةرمنرالظهور،روالرمنرمشولرالقرآنرجلميعرعناصرها،روذلكردأبراهلداايتريفرأهنارر
واقعةرعلىرتفاوتراملراتبروتفاضلراملنازل؛روإذاركانترموضوعاترالتفسيراملوضوعيرالرر

را رفإن رأورخفتترمادهتا، علىررر-هلداايترتتلقىرابلقبولراحلسنرمىترضمرترمواردها،
تقعرحتترطائلةراقتصاصراألثر،روافتحاصرالنظر،رويسعىربذمتهارأدانها،رررر-رتفاوهتاروتراتبهارر

ريستوجبرمنرمآخذراالستداللر رجمالرالتدارسروالتباحث،رإالرأنريظهررما ليحبرهبا
 إمهاهلاروعدمراألخذرهبا.رر

ارررآىربعضهمرأنرالتفسيراملوضوعيرابعتباررمناهجهرتتفاوترمادتهربسط (7)
راملنتجبرهورالعياذرجبوامعرالكلمر37ووجزا ،رويبديرأصحابراهلداايترأنرمنرمنتهجها

 فيقعرهذارفارقارمنرهذهرالناحيةربنيرالقبيلني.ررر38الدالة،رواللجأرإىلراالختصاررواالقتصار،رر

 

ر.27ور26املدخلرإىلرالتفسيراملوضوعيرصرعبدالستار،رر37
ر.ر1/55اهلداايترطهرعابدين،رر38
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تناولراآليرحبسبرترتيبرالنزولريفرالتفسيراملوضوعيرليسرشرطا،رولكنهرر (8)
امللحظرالتارخييريفرالتفسيراملوضوعيرخمتارربعضرمنرأرادرهذاراملنهج،روميكنرأنريعتربر

مىتركانرللموضوعرعالقةرأبزمانرالتشريعرومنطقرالتدرجرفيه،رويبعدرالنجعةرمنريرىرالرأير
رالتارخييريفرتن رالبعد رعلىرتطلبراملراشدريفريفرجناعة رمبتناة رألنرروحها اولراهلداايت؛

جتلياهتاراملطلقة،رويفرتنزالهتارالعملية.رنعم،رقدريكونرلرصدرأساليبرالتشريعروأطوارهرمدخلر
 قيمريفرتقديررمسارراهلداايتروااللتفاترإىلرمقاصدها.ر

رترتيبرعناصرر (9) رمن رفيه رفالربد رالعرض، ريف راملوضوعيرإحسان التفسي
رالوفقرر رعلى رجيري رال رأنه رغي رالرتتييب، رالنسق راهلداايت رتعدم رولن روتنسيقه، املوضوع

املستفادرمنراملوضعرالتفسييراملعني،رلتلتئمرمفاداتهربعدرابعتباررر املوضوعي،روإمنارحبسب
 خاصريقومرلهرمعياررمنراهلديرمعترب.

 
ورة القرآنية »الوحدة اهلداايت والتفسري املوضوعي للس   .

 ة«املوضوعي
النظررإىلرالقرآنرالكرميرالنظرةرالكليةرالشاملةراليترتراهركالرمتضاما،رونسقارمنسجما،رونظامارر
متسقارهورنظرررشدروسداد؛رذلكرأنرالكتابرالكرميرواحدرابلذات،روإنرتتعددتروجوهرر
روتكاملرر روتوثقرأجزائه رعلىرتقسيماترالرتذهبربتماسكرمادته روجرترأشكاله اعتباره،

مظهرهروخمربه.رفهوريفرأداءرلفظهرقراءاترآيلةربتعددرأصلهاروانتثاررفرشهارإىلرأصلررأبعاضهريفرر
واحد،روهوريفرمعارضرشكلهرمسوررإىلرسوررترجعربظاهرراستقالهلارإىلر»بـَبَّان«رواحدرومعزورر
رقدرأخذرعلىر روالقرآنرالكرميريفرتناولهرللمعاينرواملضامنيرواألحكام مشرتكروحيزرمتحد،

املتقابلة؛رفهورانسخرومنسوخ،رومطلقرومقيد،روخاصروعام،روجمملرررضروبرمنرالتصاريفر
 .ومبني...روكلرأولئكروغيهارالرحتدثرتشويشاريفروحدتهروالريفرمتامرحقيقته

رال راملختزنرقرآنيةوالتفسيراملوضوعيرللسورة رينبعرمنرهذا رإمنا رعنرهذهر، ويصدر
لهرإىلرالنظرريفرالسورةرالواحدةرفمآ،رالشرعة؛رومهماراختلفترالعباراتريفرالرتمجةرعنرمؤداه
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،ريفرتناسقروضعروائتالفرعنصر،ررمنرجهةرالتئامرموضوعاهتاراملتعددةرعلىرمقصدركليرواحد
ويفركثرةرهيرعنوانرالوحدة.روعنوانرالوحدةروالكليةريفرالتناولراملنهجيرللسورةرهورالضابطرر

رالذيرتفتحربهرهلذارالضربرمنرالنظررأبوابرالتفسيراملوضوعير.

رالنظرريفرعمومرطرحهرعنرروحراهلداايترومبتغاهاروليس ومرتسماترر،ريعزبرهذا
.ررأن التسوير ليس شرطا فيهاغايةرمارهنالكر،رمنهجهاريفراستدعاءرالفوائدرواخللوصرإليها

فلحظروحدةرالسورةرمذهبرماضريفرسبيلراستخراجرهداايهتا؛رر،ررنعمرهيرتنتظمرالسورةروغيهار
وإذاركانرمعلومارأنرطلبروحدةرر،ررصفراآليرونظامهاألنهرانظررإىلرمعياررالتناسبريفر

فإنرالناظرريفراهلداايترالريّدعىرلهرر،رالسورةرعملراجتهاديريفيءرإليهرالناظرربتأملروتدبر
ومنرانفلةرالقولر،ربلرهورماضرحبسبرحدودرالطاقةرالبشرية،رالتوقيفريفرسيتهراالستنباطية

يفراستلهامرر،ررنرعلىرسننرالرتتيبراملصحفيأنركالرمنرهذارالضربرالتفسييرواهلداايترجيراي
وهورمقصدرأثيرر،رويلحفانريفرمراتمرالسورةروخيطهاراملعنوير،رمناسباترالنظمروأسرارربنائهر

رأتويرإىلركهفهرفرائدرالفوائدروعيونراهلداايت.ر

والتحامرأجزائهارر،رإنرالوحدةراملوضوعيةريفرالسورةرتناديرابتساقرمعانيهاريفربنائهار
كلرأولئكرعملريكنفهرالتداخلرويرعاهر،رروأتملرماريسمىرابملناسباتريفرأحنائهار،رريفرجسمها
ويستحثرالناظرريفراهلداايتروالتفسيراملوضوعيرمعارأنريرعيارالتناسبربنيرآايترر،ررالتكامل

السورةرالواحدةريفرسبيلراإلفضاءرمنهارإىلرمقصدهارالكلي؛روإنرمهارواقعارغرضهاراألصيلرر
وتدبررشؤونرانتظامرعقدرر،ريفرالنظررإىلروشائجرالسورةروعالئقهاركانرذلكرأيضارإمامهمار

ررر.39معانيهارعلىرضربرمنرالبيانرعجيب

رأنهرالرينايفرأنرتؤخذراهلداايترعلىرتباعضراآليرومفرداهتاريفرر رعلما وأقولرهذا
ر.40ذواهتا.رفطريقراهلداايترهبذاراالعتباررأحلبرسبيالروأوسعرطريقارمنراملناسبات

 

علىرأنربنيرعلمراملناسبةرووحدةرالسورةرفرقاريفراملفهومرواملنهجرميكنرأنرتنظرربعضرمضامينهريفرمنهجرالتفسيررر39
رفماربعدها.رر341لرشوان:رر،املوضوعي

روبعدها.رر2/531»اهلداايت«رراملناسباترواهلداايترمنر40
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 عي للمصطلح القرآين واهلداايت التفسري املوضو  .

،ررمفرداركانرأمرمركباقرآين،رعربرعنرمفهومررقرآينكلرلفظررر:رهوقرآيناملصطلحرال
راالستعمالرال راملفهوميرقرآينأكسبه رأثرريفرنسقه رذو رداللةرهورهبا ر41خصوصية وهورمبارر،
ومكوانرحمورايريفرر،روماريكنهرمنرخمزونرمفاهيميريعتربرعنصرارأصيال،ريكتنزهرمنركنهرداليل

والرسبيلرر،رأبنر:ر»الوحيرجمموعةرمنراملفاهيمرمنتظمةريفرنسق؛رذلكرقرآينفهمراخلطابرال
مفتاحرالوصولررفهير،رالكرميرقرآنبغيردراسةرألفاظرال،رأوراملفاهيمراملكونةرله،رإىلرفقهرالنسق

طوعرأبنهرمنررإىلرمارنزلرعلىرالرسولرصلىرهللارعليهروسلمرابعتبارهاراملدخلراملصطلحيراملق
ر42الوحي«.

رالرجرمر رال، راملعاين رفسر رالضربريفررحلة رمراحل رأول ربه قرآنية،ررجعلترالبداءة
،ررواألشباهروالنظائرربعزماترهذاراألمرروأقامتروزرهرقرآنكتبرغريبرالرر-قدمارر-روانتهضترر

ومحلترمدوانتر،رروإنرملرتذهبربهرمذهبرالنسقراملوضوعي،رريفرانتصابرظاهرروأتصيلرابهر
راالعتبارراالصطالحيروحسنرتقديره رالتفسيرإشراقاتروضاءةريفرانحية واحتفلرالتفسيرر،

ومشتقاهتاريفرمواردرفرشهاريفرتضاعيفرررقرآنيةاملوضوعيراملعاصرريفرإحدىرصورهرابملفردةرال
ررقرآنيةمعمالرأوجهرالنظرريفرتصاريفهارالدالليةرمنرخاللرمارهتيأرهلاريفراألسيقةرال،رالكتاب
ومارأتثفهارمنرقرائنرودوال؛رليخضعهارعلىرهديرذلكركلهرإىلرسلطانرنظرركلير،ررمنرمعان

ينتظمرقضاايهاروأنساقهارومتعلقاهتا.روبدتريفرمتوايلراجلهودرمنطلقاتر،ررونسقرموضوعيرعام
علمارأهنارملرتكنركلهارعلىرمتامرالتحققربشرائطر،ررالدراسةراملوضوعيةرللمفاهيمرواملصطلحات

راللونرمنرالدراسةاملنهجرالعلميريفرمثلر رهذا املنهجريفردرسررمثروقعرالتناديرإىلركلمة،
ويـَْقُدرهارقدرهاريفرإقامةرأوزانراملعاىنرر،راملصطلحرالذيريرعىريفراملفردةرمذاقهاراالصطالحي

ودرسارملستخلصرنصوصها:رر،ركله؛رإحصاءرومجعارلتقاليبرمادهتارررقرآنحبسبرتقلبهاريفرال
وموصوهلارمنرالقضاايرر،ررفروصفهارومتعلقرداللتهارومتفرعهاوتفهمارواعبارملكتن،ررمعجماروسياقا

 

ر.ر20القرآنرالكرميروالدراسةراملصطلحيةرصر:رالبوشيخي،رنظررار41
ربقليلرتصرف.ر8ور6هرنفسراملصدررر42
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واالنتهاءرمنرذلكرإىلر»تركيبرالنسقراملفهوميرالعامرللخلوصرإىلرالفهمرر،ريفركافةرمواردها
ر.ر43الكرمي«ررآنالكليرالنسقيرللق

وابتغيرالسبيلرإىلرخدمتهريفرر،رومتادىرحبلراالعتناءرابملصطلحريفرسيورتهرالداللية
ر44منرخاللرمشروعاترعلميةركبيةرانءترهبارمراكزرحبثيةرومؤسساترعلمية.كافةرمآخذهر

إذارحتققرفيهراملنهجرالعلميروخطواته:ررر-والرريبرأنرهذارالضربرمنراملعاجلةركفيلرر
ويستنفررطاقاتهرالداللية؛رفتنكشفريفرسبيلهرر،رأنريثيركوامنرالنصر-رمجعارودرساروموازنةر

رقرآنيةوتلتمسرلديهرحقائقرولطائفروفوائدريفرابابتراملعاينرالقرآنية،ررطوائفرمنراهلداايترال
رومقاصدرشرعته.

والذيريهمنارهناريفرمعرضراملوازنةربنيرالدرسراملصطلحيرواهلداايترأنربينهمارفرقارر
وهورر،ررعلمارأنراهلداايترتبقىرمطمحرالدرسراملصطلحيرومبتغاه،ررمنرحيثراملضمونرواملنهج

رقرىبرلديها.رمنروسائلهاروذرائعرال

ر:رأما من جهة املضمون

واحتماهلارر،رفاهلداايترأعمرمتناوالروأمشلرموضوعارالنطالقهارعلىراملصطلحرالواحد
رال رالرتصيفيرقرآنيةالعبارة رالتأليفيروطرائقرنظمها سواءرأخذترعلىر،ريفرامتداداترنسقها

رعنوانرالتسوير رآنركلهار،روليسترمباينرالقيفرمطلقرمقاطعهرقرآنأورقدترمنرعرضرال،
اهلداايترسبيلرمارررمصطلحات،رومنرهنارمشولرمتعلقراهلداايتروعمومرمتناوهلا؛رإذرسبيل

ومارتنطقربهراألسيقةروتؤخذرمنرقرائنراألقوالرودوالر،ريناوشرمارجتودربهراملفرداتروالرتاكيب
رمنرداخلرالنصروخارجه.،راألحوال

 

ر.15نفسهراملصدررر43
ميكنرالوقوفرعندرمعاملراالعتناءرابملصطلحرالقرءاينريفرمقالرأ.د.رفريدةرزمردرضمنر:رجهودراألمةريفرخدمةرر44

رفماربعدها.ررر3/1331القرءانرالكرمير:
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ر:روأما ابعتبار املنهج

رخمتلف راملسلكني رفمنهج رطبيعةرر، رحبسب رختتلف راالشتغال رطريقة رأن ضرورَة
وتقعراحلوالةرعليهرمنرمثرقرآنية،رواملصطلحرهوررأسراألمرروعمودهريفرالداللةرال،راالنشغال

والركذلكرأمرراهلداايترالذيريهمهرمنرذلكرأنرجيتينرماريتولدرعنركلردراسةرر،ررابتداءروانتهاء
،ررالكرميرقرآنوأوفقهارمبقاصدرال،ررقاهاراتساقاروأ،روأنسبهارمقاما،رليأخذرأبعدهارغورا،رللمعاين

معراعتباررأثرهاريفرواقعرالناسروجمتمعاهتم.روهذاريدلرفيماريدلرعليهرأنرمفرداتراملنهجراليتر
الريفرتضرحضورهاريفرر،رتتصلربدقائقراملصطلحروتستوجبرسربرغورهروالنفاذرإىلرسويدائه

خلرأورتقاطعريفربعضرمواطنراملمارسةروإنركانرهذارالريعينرعدمروجودرتدا،ررمنهاجراهلداايت
،ررورعايةرمقاماهتاريفرسياقاهتارالداخليةرواخلارجية،رالبحثية؛رفالتهممرمبخارجراأللفاظرومداليلها

ربنيرالقبيلني راملفهومية...ركلرأولئكرمنرمشرتكاترالتوارد روالدراسة رتندرجرضمنر، رأهنا ملا
رالكرمي.ررقرآنغايةراإلفادةرمنرمعاينرالوسائلراالستنباطروآلياترالتثويرراليترتطلبر

ررخامتة ونتائج  .
منرخاللرمارمحلتهر،رروملقامراخلتمركلمةرأيويرإليهارمنرأوزاعرالدرسرجوامعهرونتائجه

 املوازنةربنيرالتفسيراملوضوعيرواهلداايتروفاقاروافرتاقا:رر

التفسيراملوضوعيرواهلداايتركالمهارعلىرأصيلراملنتسبرلعلمرالتفسي:رر (ر1)
إىل إيهام  وشديدراالفتقاررإليه:رمرجعارومادة؛رفالرينبغيرأنريذهبرهبمار،راترخيارونشاءة

ولو حتت عنوان االمنياز يف املنهج أو الشفوف يف  ، أن يكوان يف مقام االنفصال عنه
بطريقة عرضه علىرأنهرقدريلحظرأنرالتفسيراملوضوعيريديلرإىلرعلمرالتفسيرراملضمن؛

طراهلداايترأنظارهاربرحابرنصوصهرآخذةرمنهارمهلةرالتدبررومرتدةرفيمارتبسُر،رروكلي نظرته
ربثمراترالتفكر رعنها دون ادعاء ، فيما يرجع على املادة التفسريية بفضل إضافة،

 إحاطة,.
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؛رلركوهبماررالقطع أو التوقيفالريدعىرلكليهماريفراإلفادةرعنراملرادراإلهليرر (ر2)
حبدودرالطاقةرالبشريةروراملؤذنرابحتمالرريفركثيرمنرمسالكهمارالنظرراالجتهاديراحملكوم

 اخلطإروالصواب.

قرآنية،ريفررحابراملدارسةرالرركالمها له أمهيته املنهجية وفضيلته املعرفية (ر3)
رمشاهده رحيلل رالواقع رعلى رابنفتاحه راملوضوعي رالتفسي رامتدح روإذا رمناشطه، ،رويعلل

وعرضهارر،رالكتابرالكرميانطالقارمنراستفتاءرآير،رويعاجلرظواهره،رويشخصرإشكاالته
ربيناترتنزيله رعلى رلل، رالنصية رابلطبيعة ريفراالحتفال رالعلمية رللهداايتراملنقبة رقرآنرفإن

يفرغيرمارغطاءرر،ررواستلهامارحلكمهرومقاصده،رروفطانةربلحنرخطابه،ررالكرمي؛رالتفاظارحبرفه
بيةرلسانررعلىرأهنماريلتقيانرعندرعرر،رعنرالبصرربتداعياترالعصررزماانرومكاانروأوضاعا

 وعامليةرأحكامه.ر،رروإنسانيةرخطابهر،رالكرميرقرآنال

بنيرالطريقتنيرهوراستئثاررالتفسيرررلعل أهم فيصل يف التناول املنهجي (ر4)
وتبعدهرعنراجلزئياترإالرفيمارأسهمرنوعرإسهامريفرالداللةرر،رراملوضوعيربكليةرنظرتهرالنسقية

أماراهلداايترفهيرعلىرر،روصهدونرعبارتهرومنص،رواحتفالهربفحوىرالنصروفكرته،رالكلية
الرترتدرعنرساحاهتاررف،رتقفورأثرراآليرعلىرأوضاعهاراملصحفيةر،رسننرالتفسيرالتحليلي

إالرمبلءرفائدةرولطيفراستنباطرودقرداللة.رعلىرأنرهذاراملفرقراملنهجيربينهمارالريدفعر
 أنريفيدرأحدمهارمنراآلخرريفرمؤدايتراملضمونرعلىرسبيلر»التدبيج«.

؛رفهيررأينما حلت ويف أي صورة ركبت، أغيا غاايت التنزيلاهلداايت  (ر5)
علىرتنوعرصوره؛ربلرإنركلراملناهجر،ررتدخلريفرمراداترالتفسيراملوضوعيرومقاصدرممارسته

العلميةرواألدواتراملعرفيةرتعتربرضالةراهلداايت؛رفالتفسيراملوضوعيربكلياترتناولهروآفاقرر
واملصطلحرالقرآينر،رتناسقرأبعاضهاروتناسبرأوضاعهاوالوحدةراملوضوعيةربداللةر،رتطلعه

كلرأولئكرإمنارقصارىرر،رخاصةرإذارأخذربصرامةرالدرسرالعلميرعندرأهله،ربقيوميةرداللته
بلرالرتستنكفراهلداايتر،رروأنرأيويرإىلرفيحاءرظالهلا،ررمرجتاهرأنريفيءرإىلراهلدايةرالقرآنية
أنرتراتدراملظانرالبعيدةروتستكشفرور،ررومنركلرعنيرانظره،ررأنرأتخذرمنركلرشيءرأحسنه
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،ررضلترسبيلهارفوقعتريفرغيرموقعها،ررعلَّهارأتنسريفررحلتهارتلكرهداية،رراملواطنراجملهولة
 وتغربترعنرأصيلرموطنها..رر

وأتخذريفرر،روغيهارممارملريسوررقرآنيةاهلداايترتعمريفرمتدارسهارالسورةرال (ر6)
تتعاطىركافةراألدواتراملنهجيةريفرسبيلررور،رروسياقاتهروتصاريفهررقرآينموضوعاهتاراملصطلحرال

 .رفهي هبذا االعتبار أحلب هنجا وأعم متناوال،راستجالءرغاايتراهلداايت

ريتحرللهداايتر (ر7) رمل روإرهاصاترالفشو-رمبا رالنشو أنررر-وهيريفرمرحلة
علىرغراررمارمتهدرر،ريفسحرهلاريفرميدانرالتأليفروأنرتصقلرتنظياهتاريفرحماريبرالتنزيل

غيرأنراخلطةرالذكيةريفرالدخولربفكرهتاريفرغماررمشروعرعلميرابذخرر،ررضوعيللتفسيراملور
رالدرسر، «قرآنية»املوسوعة العاملية للهداايت ال هو راالبتحاثرإىل رقياد يسلسرفيه

وينيلهارمنرمثراتراإلنتاجرالشيءرالكثيريفرر،ركفيلرأنريعوضرعنرذلك،راألكادمييراجلاد
 .الزمنراليسي

تبريفرالتفسيراملوضوعيرقدرأخذتهراألقالمررمماريلحظرواضحارأنر (ر8) ََ الَك
فكانترر،رربلرعلىرتنازعريفرمفهومرماهيتهرومشمولرمادته،ررعلىرتعددرطريقةرواختالفرنظر

،رروتقربراألنظار،رالدعواتروالتناديرإىلرموائدرعلميةرجامعةرتدرأرمارأمكنرمنراخلالف
اليترحاولرر-أصيليةرحبسبرمرجعيتهرالتر-وهورمارالرجيدرلهركثيرصدىريفراهلداايتر
رااللتفافرعلىرخطةرعلميةرمدروسة رروادها رونظررمنهجيرمنضبطر، منرخاللرتنظيمر،

روملتقياتراملباحثة،رورشاتراملدارسة ضرورة  علىرأنرالرأيريلحفريفرأنريلتفترإىلر،
ابعتبارها مسلكا تدبراي له  ، إحكام قول علمي تنظريي يكون بوابة تعريفية للهداايت

 .رنظر فيهضوابطه ومنهج ال
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