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في  نقله  أو  الكتاب  إصدار  بإعادة  يسمح  ال 
أو  إلكترونية  أكانت  سواء  واسطة  أو  شكل  أي 
»فوتو  بالنسخ  التصوير  ذلك  في  بما  ميكانيكية 
واالسترجاع،  التخزين  أو  التسجيل،  أو  كوبي«، 

دون إذن خطي.

صدر هذا الكتاب بقرار من المجلس العلمي في 
جامعة الدمام بجلسته رقم )17( تاريخ 1438/8/13 
محكمين  قبل  من  وتدقيقه  مراجعته  بعد  هـ 

مختصين ومعتمدين في مجال المصنف.

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ، 1439 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفريح، حامد بن يعقوب بن يوسف
التفسير الموضوعي: تأصيل وتطبيق.
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الدمام، 1439هـ
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منشورات  في  تظهر  التي  البيانات  و  اآلراء  إن 
إصداراته  و  المركز  عن  تعبر  ال  إصداراته  و  المركز 
ال تعبر عن المركز أو دار النشر به و تقع مسئولية 
هذه اآلراء على عاتق الباحث و المؤلف و الكاتب و 

ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المركز.
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نبعًا صافيًا ال يغور ماؤه، وال  القرآن وجعله  أنزل  الذي  الله  الحمد 
ينضب معينه، والصالة والسالم على خير من تلّقى القرآن وحفظه 
وتاله، وفهمه وعمل بمقتضاه، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 

الطيبين الطاهرين، وبعد: 

فإّن شرف العلم من شرف المعلوم، ولمّا كان علم التفسير يتعلق 
ببيان المراد من كالم الله تعالى، فقد كان هذا العلم أشرف العلوم 
العلماء قديمًا وحديثًا، ينهلون  إليه همم  وأجّلها؛ ولذلك انصرفت 
وقد  هذا  بهديه.  ويسترشدون  بنوره،  ويستضيئون  معينه،  من 
تعددت أساليبهم في تفسير القرآن وتنوعت بين مطول ومختصر، 
األساليب في  هذه  من  وكان  آخر،  دون  بجانب  اعتنى  من  ومنهم 
قديم  علم شريف،  الموضوعي، وهو  التفسير  أسلوب  التفسير، 

في نشأته وأصوله، جديد في تأصيله وتقعيده.

وهذا اللون من التفسير ُوجدت بذوره األولى منذ عهد النبوة، لكّنه 
لم يؤّصل ويتخذ منهجًا واضحًا ومحددًا إاّل في العصر الحاضر عندما 
ُدّرست هذه المادة في كلية أصول الدين في جامعة األزهر1، وقد 
قّدمت فيه دراسات متعددة2، تتفق في بعض جوانب هذا المنهج 
وتختلف في البعض اآلخر. ولّما كان لي شرف تدريس مادة التفسير 
الموضوعي لمدة ال بأس بها3،  فقد أحببت أن أدلي بدلوي وأسهم 
في تقديم دراسة حول هذا النوع من التفسير- ومن باب التسهيل 

والتيسير على الطالب والدراسين- جعلتها  قسمين:

1 انظر: مباحث في التفسير الموضوعي لشيخنا الدكتور مصطفى مسلم )ص 17(. 

2 سيأتي الكالم عن هذه الدراسات عند الحديث عن أشهر المؤلفات في هذا اللون من 
التفسير

3 وذلك في قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.

المقدمة

1





القسم األول: الجانب التأصيلي، وفيه مبحثان:
الموضوعي،  التفسير  تعريف  على  ويشتمل  األول:  1-المبحث 
وأهم  وموضوعه،  إليه،  األمة  وحاجة  وأهميته  وتطوره،  نشأته  و 
ألوانه، وأشهر المؤلفات فيه، وأساليب التفسير وعالقتها بالتفسير 

الموضوعي، وعلم المناسبات وصلته بالتفسير الموضوعي.

الموضوعي،  التفسير  في  البحث  منهجية  الثاني:  المبحث   -2
وتتضمن أربعة محاور:

األول: تعريف المنهج والفرق بينه وبين االتجاه.
الثاني: خطوات الكتابة في الموضوع القرآني.

الثالث: خطوات الكتابة في التفسير الموضوعي للسورة.
الرابع: ضوابط وقواعد ينبغي االلتزام بها عند الكتابة في التفسير 

الموضوعي.

القسم الثاني: الجانب التطبيقي، وفيه ذكرت دراستين تطبيقيتين:
بر   « وهي   القرآني،  الموضوع  حول  تطبيقية  دراسة  األولى: 

الوالدين في القرآن الكريم«.
الثانية: دراسة تطبيقية حول التفسير الموضوعي للسورة، وهي: 

» أسس بناء المجتمع في ضوء سورة الحجرات«.

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل صالحًا متقباًل، 
وأن ينفع به كل من قرأه أوسمعه إّنه سميع مجيب.

3




	غلاف الامامي
	الغلاف الداخلي لفرحات 25
	حقوق النشر التفسير الموضوعي25
	قائمة محتويات فرحات255
	المقدمة25
	غلاف الخلفي

