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 مقدمة:
 :وبعد ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

فقد أنزل اهلل القرآن الكرمي هداية للبشرية مجعاء، يهديهم به إىل ما فيه صالح الدارين، هداية 
چ  ڇ ڇ ڇ ڇڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ...چخترجهم من ظلمات اجلهل والوهن إىل نور العلم واليقني قال تعاىل: 

 .٥١ - ٥١ملائدة: ا   چژ  ڑڑ ک  کک  ک  گگگ  گ  ڳ
أدرك املفسرون هذا املقصد العظيم يف تفسريهم لكتاب رهبم وتدبرهم آلياته قدميا وحديثا، فتعددت 

ومن هذه املناهج يف دراسة القرآن الكرمي والوقوف على حكمه وأسراره، املناهج وتنوعت االجتاهات 
لنص فهو يغوص يف أعماق اكما يُقال، الذي يُعد تفسري العصر  "منهج التفسير الموضوعي" 

 .القرآين، ويُبىن على أصول وقواعد وخطوات منهجية

واختذه الكثري من الباحثني  يف ميدان التفسري إىل هذا املنهج،املعاصرة اجتهت الدراسات فقد 
وأداة إلصالح واقعهم وعالج  ،توضيح وفهم معاين القرآن الكرميليف حقل الدراسات القرآنية سبيال 

ملا فيه من مجع اآليات املرتبطة مبوضوع يف سياق واحد من خالل  م العلل اليت يعانيها أهل زماهن
 القرآن الكرمي كله أو من خالل السورة الواحدة، مث بيان ما يتعلق هبا من حكم وأحكام وما تتضمنه

واقع للخروج برؤية قرآنية ملختلف الومن مث ربطها ب من أسرار إليضاح اهلدي القرآين فيها اآليات
؛ فجمعوا بذلك يات على الواقع""تنزيل اآلجدة يف حياة املسلمني وهو ما يعرف بـ القضايا املست

حرصا على حتقيق أحد أهم املقاصد من تفسري القرآن الكرمي وهي إصالح الواقع على بني التفسري والتنزيل 
ماهنم من هدي القرآن ومنهجه وسعيا إىل إجياد احللول واستخراجها من منبعها الصايف ملا يعانيه أهل ز 

 .أمراض ومشاكل
 يات على الواقع"تنزيل اآل والتفسير الموضوعي "وقد جاءت هذه الورقة البحثية املوسومة بـ 

، عن العالقة بني التفسري املوضوعي وبني تنزيل اآليات على الواقع تكوين رؤية منهجيةلتسهم يف 
تنزيل يف التفسري املوضوعي  دور إبرازمث وبيان مكانة مسألة التنزيل يف منهج التفسري املوضوعي 

 .يات تلبية حلاجات األمة وخدمة لقضاياها املستجدةاآل
 كاآليت:  أربعة مطالبمت تقسيم هذه الورقة إىل وقد 

اليت تنبين عليها املصطلحات  ضبط مفاهيم حاولُت فيه: فاهيميمطلب األول: مدخل مال
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 املوضوعي" ومسألة "تنزيل اآليات على الواقع".التفسري "إشكالية هذه الورقة، أعين مصطلحي: 
ومسألة تنزيل اآليات  العالقة بني التفسري املوضوعيعن  فقد حتدثت فيهأما المطلب الثاني: 

 .على الواقع
 : تنزيل التفسري املوضوعي على الواقع بني التنظري والتطبيق.بعنوان المطلب الثالثجاء  و

 حاولت بيان جماالت تنزيل التفسري املوضوعي على الواقع. وفي المطلب الرابع
 .املستفادة من البحثوختمت املداخلة خبامتة ضمنتها أهم النتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل مفاهيمي.المطلب األول: 
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 أوال: تعريف التفسير الموضوعي.
له لبنات  جندحيث  ،لتناولاقدمي وإن كان التفسري املوضوعي من املصطلحات احلديثة يعد 

له تبعا الختالف مشارهبم يف وضع حد  املنظريناختلفت أقالم وقد ، الكرمي أوىل منذ نزول القرآن
سامر به  ما عرفه أرضى هذه التعريفات وأضبَطهاولعل  وتصوراهتم هلذا املنهج ومنهجية البحث فيه،
 .(1)طاقة البشرية"يف قضية قرآنية حبسب ال رشواين بقوله: "الكشف الكلي عن مراد اهلل 

 معنى تنزيل اآليات على الواقع.ثانيا: 
يُعد احلديث عن مسألة "تنزيل اآليات على الواقع" ذو أمهية بالغة خاصة يف العصر احلديث 
أين اتسعت اهلوة بني القرآن الكرمي والواقع املعاصر، حيث اشتدت احلاجة إىل ربط الناس بكتاب 

 الكرمي صاحلة لكل زمان ومكان.رهبم وبيان أن آيات القرآن 
"اجتهاد املفسر يف ميكن القول أن مسألة "تنزيل اآليات على الواقع" تطلق ويراد منها: و

الكشف عن الرابط بني اآلية القرآنية وما يقابلها من األحداث الواقعة يف زمنه من خالل تفسريه 
 لآلية، بغية إجياد العالج القرآين هلا". 

يُعمل فكره ورأيه يف إجياد العالقة بني آيات  ث يف حقل الدراسات القرآنية أو الباح فاملفسر
القرآن الكرمي وواقعه املعاصر، وذلك من خالل تقريب معاين اآليات وربطها بواقع الناس، يف حماولة 

 للسري وفق منهج قرآين يف عالج قضايا جمتمعه.
 وإعماله للرأي إمنا يكون وفق ضوابط ألن "كل رأي يف الدين ال يستند إىل ما كان النيب 

يتلوه من اآليات، ويعلمه من الكتاب والسنة، أو من األصول املستمدة منهما على وجه معقول، فهو 
 .(2)رد على صاحبه"

 
 اقع.المطلب األول: العالقة بين التفسير الموضوعي وتنزيل اآليات على الو  

                                    
 .54منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، ص _( 1)
. وينظر ضوابط تنزيل اآليات على الواقع يف رسالة: تنزيل اآليات على الواقع 932أسرار التنزيل، حممد اخلضر حسني، ص _( 2)

 وما بعدها. 92، عبد العزيز الضامر، ص-دراسة وتطبيق-عند املفسرين 
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دفع بالعلماء  ، وهذا ماعرف العصر احلديث تدهور أحوال املسلمني يف شىت األصعدة
بل النجاة فظهر ما يسمى سُ طرق اإلصالح و لكرمي والبحث عن العودة للقرآن اوالباحثني إىل 

 سيأيت، ويف هذا املطلب "تنزيل اآليات على الواقع"وزاد الرتكيز على قضية  (3)"التفسري املوضوعيـ"ب
 بيان العالقة بينهما، واليت خلصتها يف نقاط أمهها:

   أن ظهورمها وانتشارمها   إال، (4)الكرمي كانت له لبنات أوىل منذ نزول القرآنكليهما  أن
 .(5)العصر احلديث فهما إفراز من إفرازات األزهر الشريف يف ان واحد،كان يف فرتة ومك

  تطور قضية التنزيل وانتشارها وبني ىل ليت أدت إا األسباب تداخل بني أن هناك
 .(6)التفسري املوضوعيمصطلح األسباب اليت أدت إىل ظهور 

 يات على الواقع، ملعاجلة قضاياه املستجدة يُظهر عمل الباحث يف التفسري زيل اآلأن تن
 املوضوعي وُيربز جهده.

 التفسري يف األهداف اليت يسعى الباحث أهم تنزيل اآليات على الواقع من  أن
 الواقعبيات كما ميكن اعتبار هذا املنهج طريقة متكن املفسر من ربط اآل ؛املوضوعي إىل حتقيقها

 .ملعاجلة قضاياه املستجدة
اآليات على  تنزيل منهج التفسري املوضوعي وقضية ويف ختام هذا املطلب ميكن القول أن بني

إال أن هذه األخرية ليست حكرا  تنزيلالعموم وخصوص، فالتفسري املوضوعي أعم من قضية  الواقع
دد التفسري التحليلي وإن مل حتُ منهج بل ُوظفت يف غريه من املناهج مثل  على هذا املنهج دون غريه،

                                    
 فقط. الظهور هنا بالنسبة للمصطلح_ ( 3)
يستشهد  اقع واليت تعترب جزءا من التنزيل متداولة معروفة، حيث كان النيب عملية االستشهاد باآليات على الو كانت فقد   _( 4)

باآلية على ما يكون من وقائع وأحداث يف عصره مل ينزل بشأهنا قرآن. ينظر: تنزيل اآليات على الواقع، عبد العزيز الضامر، 
 . 44ص

. وينظر نشأة 44ينظر: نشأة علم تنزيل اآليات على الواقع وتطوره: تنزيل اآليات على الواقع، عبد العزيز الضامر، ص _( 5)
/ املدخل إىل التفسري املوضوعي، عبد الستار فتح اهلل سعيد، 92التفسري املوضوعي: التفسري املوضوعي، أمحد الكومي، ص

 .71، ص/ مباحث التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم35ص
لى صوهلا إىل عقول املسلمني، زيادة ع، واآلراء الضالة وو صر احلديث الذي شهد انتشار الكفرواليت ترجع إىل طبيعة الع_ ( 6)

  زن للمسلمني يف هذا العصر وغريها من األسباب...ينظر املراجع اليت سبق ذكرها يف النشأة.احملالعام الوضع 
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، وال أدل على ذلك من صنيع (7)كهدف من األهداف اليت يسعى إىل حتقيقهاله  من قبل املنظرين 
وحممد اخلضر حسني يف "أسرار  ،(9)الس التذكري"يف "جموابن باديس  ،(8)"بدائع الفوائد"ابن القيم يف 

  وغريهم كثري... التنزيل"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تنزيل التفسير الموضوعي على الواقع بين التنظير والتطبيق.لثالمطلب الثا

                                    
التفسري املوضوعي والتفسري  وذلك ملا انتشر على ألسنة مجلة من الباحثني يف التمييز بني نبهت إىل هذه القضية باختصار_ ( 7)

 .جعلوا الربط بالواقع معيار للتفرقة وهذا ال يستقيم حيث املوضعي،
 يها"خيتلف التفسري املوضوعي عن التفاسري الرتاثية السابقة املسمات التفسري املوضعي واليت اعتمد ففيقول أحدهم مثال:  

  ...غري ملتفتني للواقع حيث يبدأ املفسر مع القرآن، ويبقى معه وينتهي به".مفسروها على تفسري القرآن كامال
 ينظر مقال بعنوان: تنزيل اآليات على الواقع عند ابن القيم، حيي بن حممد الزمزمي._ ( 8)
 باديس من خالل تفسريه "جمالس التذكري"، هشام شوقي.ينظر مقال بعنوان: تنزيل اآليات على الواقع عند اإلمام ابن _ ( 9)
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، فذكروا له والتأصيل ملنهج التفسري املوضوعيالتقعيد اجتهد عدد من الباحثني املعاصرين يف 
واليت ينبغي على الباحث مراعاهتا يف  كل لون من ألوانه الثالث  بىن عليهااخلطوات اليت يُ مجلة 

ركز على ضرورة ربط هذا املنهج  ممعظمه ، وهم وإن اختلفوا قليال يف هذه اخلطوات إال أن(10)حبثه
 .(11)يف هذا العصرالبالغة وأمهيته بالواقع 

اخلطوة قبل األخرية:  يقول يفمثال يف ذكره خلطوات التفسري املوضوعي بازمول حممد جند حيث 
مبا جره إىل الكتابة يف املوضوع، حماوال إبرازه  -أي الباحث- "اخلطوة السادسة: أن يهتم يف درسه

وبيانه، وتنزيل احلكم عليه. وهذا هو هدف التفسري املوضوعي، فإنه يهدف إىل معاجلة واقع معني من 
 .(12)هذا املوضوع القرآين وإبرازه على هيئة التفسري املوضوعي"خالل حبث 

وبعد الدراسة املستفيضة من اجملتمعني، حول اخلطوات املنهجية، مت ويقول مصطفى مسلم: "
 االتفاق على )مبادئ للسري يف مشروع التفسري املوضوعي لسور لقرآن الكرمي(.

 املنهج التايل:  بإتباعاملفسر يف حبثه  يبدأحيث 
 -ما تتضمنه هذه املقدمة من مراحل دوعد  - :بني يدي السورة .أوال
 :التفسري اإلمجايل للمقطع .ثانيا

الربط بني هدايات اآليات وواقع األمة، والرد على الشبهات اليت تثار  :"ز" ةوذكر يف النقط 
وصالحيتها لكل زمان ومكان، كل عات اإلسالمية يحول القرآن الكرمي والسنة النبوية، وعظمة التشر 

 .(13)ذلك عند ورود مناسباهتا يف تفسري اآليات املتعلقة بذلك"
بل جند من الباحثني من جعلها من احلدود األساسية والضوابط املعتمدة يف نقد موضوعات 

ا عليه طلبة اجلامعات األردنية، فجعلها خامتة هذه الضوابط قائال: "ربط اآليات بالواقع وتنزيل معانيه
                                    

منهم عبد الستار فتح اهلل سعيد يف كتابه "التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي"، ومصطفى مسلم يف "مباحث يف التفسري _ ( 10)
الكتابني السابقني وأضاف كر يف املوضوعي"، واخلالدي يف "التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق" والذي حاول اجلمع بني ما ذُ 

 إليهما.
 .52/ املدخل، عبد الستار، ص72كومي، صأمحد الينظر: التفسري املوضوعي، _ ( 11)
 .47، صوالوحدة املوضوعية حترير التفسري املوضوعي_ ( 12)
 .ج-، ص: ب7جمالتفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي، إ.مصطفى مسلم، املقدمة، _ ( 13)
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بعد مالحظة ما حييط بالنص من بيئة للنزول مبعدا عن ساحة الفهم ما حتمله النصوص من خالفات 
لغوية وفقهية وغريها، كل ذلك دون تكلف يف محل النصوص على ما يريده الباحث مراعيا يف ذلك  

 .(14) كله مشكلة الدراسة واهلدف الذي دفعه للكتابة يف املوضوع..."
وال أن تنزيل اآليات على الواقع من أهم أهداف التفسري املوضوعي اليت وخالصة هذه األق

، لكن إذا رجعنا إىل تطبيقات (15)من الناحية النظريةوهذا يف حبوثهم ينبغي على الباحثني العناية هبا 
 التنزيل؟قضية هذا املنهج فهل جند كل الباحثني الذين اهتموا هبذا املنهج اعتنوا ب

اهتم بقضية التنزيل، وأحسن ليس كل من اتبع منهج التفسري املوضوعي واجلواب أنه 
وعلى ذلك ، يف حماولة لتقدمي رؤية القرآن لتلك القضايا املستجدة يف حياة املسلمني (16)توظيفها

 إىل ثالثة أقسام: ية التنزيليف عنايتهم بقض ميكن تقسيم الباحثني يف التفسري املوضوعي
نهج يف املتوظيف القسم األول: وهم مجلة من الباحثني يف التفسري املوضوعي الذين أحسنوا  -

 .وتوصلوا بذلك إىل فوائد مجة معاجلة قضايا األمة وأجادوا التنزيل
تنزيال مذموما، وذلك  للتفسري املوضوعي على الواقع كان تنزيلهماين: وهم الذين  القسم الث -

 التفسري املوضوعي أو إغفاهلم لضوابط تنزيل اآليات على الواقع. إما لعدم مراعاهتم شروط
وميثل هذا القسم أولئك الباحثني الذين أغفلوا قضية التنزيل يف حبوثهم، فلم القسم الثالث:  -

 ة.ثدبواقع املسلمني وبقضاياهم املستح يهتموا بربط التفسري املوضوعي
 

 .الواقعوعي على مجاالت تنزيل التفسير الموضالمطلب الثالث: 
 خاصة يف منهجدراسات املعاصرين من  حيزا كبريالة تنزيل اآليات على الواقع أمسشغلت 

                                    
 . 6منهجية التفسري املوضوعي يف معاجلة القضايا املستجدة )اجلامعة األردنية منوذجا(، عبد اهلل حممد اجليوسي، ص_ ( 14)
وقفات مع ينظر: وقد اقرتح أحد الباحثني إضافة تنزيل التفسري املوضوعي على الواقع إىل خطوات التفسري املوضوعي. _ ( 15)

 .33يق علي علي زبادي، صمناهج التفسري املوضوعي نقد وتأصيل، توف
ة اوط الواجب توفرها يف حبث التفسري املوضوعي من حسن اختيار املوضوع ومراعر أقصد حبسن التوظيف هنا مراعاة الش_ ( 16)

 اخلطوات...وكذا يف الباحث بأن يكون من أهل االختصاص...مع مراعاة ضوابط تنزيل اآليات على الواقع.
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اإلحاطة التامة بأبعاد املوضوع جبمع أطرافه من خالل  ألن هذا األخري يسعى إىل التفسري املوضوعي،
 احلياة املختلفة.قرآين يف جبوانب آيات القرآن الكرمي بالقدر الذي يوضح للناس املنهج ال

 :، وهي كاآليتهذا املطلب معقود لبيان أهم جمالت تنزيل التفسري املوضوعي على الواقعو 
 :لعقدي.اعناية التفسري املوضوعي باجلانب  أوال 

حيث نصب أعداء اإلسالم  ،بني املسلمني شهد العصر احلديث انتشار الكفر واألفكار الضالة
إىل عامة  وقد وصل صدا هذه األفكار العداء العقدي للدين بعد فشلهم يف املواجهة العسكرية،

املسلمني قبل مثقفيهم، وهو ما دفع بالكثري من الباحثني إىل استغالل حبوثهم يف إصالح هذا الواقع 
قدرة على ملا له من تفسري املوضوعي دعوة منهم إىل الرجوع إىل العقيدة السليمة من خالل منهج ال

 .اجلة قضايا األمةاإلصالح والتغيري ومع
رسالة بعنوان: التوكل على اهلل يف القرآن الكرمي "دراسة يف التفسري املوضوعي" وهي عبارة ومثاله 

 وقه  بنت حممد حسن احلساين.عن رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى من إعداد الطالبة معت
  :باجلانب السياسي.املوضوعي  عناية التفسري ثانيا 

فرض الوجود االستعماري يف معظم البالد اإلسالمية واقعا مريرا يف العصر احلديث، شغل  
من لقضايا عصرهم  للبحث عن حلول الكرمي إىل القرآن ئوالجفاهتمام الدعاة واملصلحني والباحثني، 

 األحباث أذكر منها:ظهرت الكثري من ، و خالل منهج التفسري املوضوعي
حاول  واليت "القوة أنواعها ومقوماهتا وآثارها )دراسة قرآنية موضوعية(" رسالة بعنوان: -

من خالل فصول هلا ووصف العالج القرآين  يعانيها أهل زمانهكشف العلل اليت خالهلا  الباحث من 
من الرسالة للحديث عن آثار القوة وحاجة األمة   واألخريفخصص الفصل الثالث  الرسالة ومباحثها،

 .(17)يف مواجهة التحديات اليت تواجه املسلمني هبدف إقامة اخلالفة اإلسالمية إليها
 
 
 :االجتماعي عناية التفسري املوضوعي باجلانب ثالثا. 

 يعترب إصالح الواقع االجتماعي من أهم أهداف التفسري املوضوعي،  فقد كانت األولوية يف

                                    
 ، خالد حممد عيد احلواجري.ومقوماهتا وآثارها )دراسة قرآنية موضوعية(القوة أنواعها ينظر: _ ( 17)
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، هبدف ربط الناس هبدي تعددةالبحوث املعاصرة لتلك املوضوعات اليت تليب حاجات اجملتمع امل
 :البحوثأهم هذه ومن هذه  ،يف خمتلف القضاياالقرآن الكرمي 

وإذا نظرنا إىل ": تهقدمميقول الباحث يف  الفتنة كما يصورها القرآن الكرمي ""حبث بعنوان :  
فإننا جند الكثري من أبنائها قد وقعوا يف الفنت اليت أصبحت مرضًا من  واقع األمة اإلسالمية اليوم

 .(18)"أمراض اجملتمع جيب حماربته والقضاء عليه وتطهري اجملتمع اإلسالمي منه

تحدث فيف املاضي واحلاضر،  األمةلبيان أثر الفتنة على  من الرسالة األخريالفصل بل خصص 
 احلديث، وأثر الفنت على واقع األمة اإلسالمية وحاضرها.فيه عن مصادر الفتنة يف العصر 

ومن هنا يظهر كيف حاول الباحث الربط بني أحد أهم املوضوعات يف القرآن الكرمي وبني 
، وذلك للتحذير من الفنت وبيان وسائل الوقاية منها يالواقع االجتماعي وفق منهج التفسري املوضوع

رمي يف عالج مشكالت العصر وقضايا املسلمني احلاضرة إبراز دور القرآن الكقبل وقوعها، و 
 .الذي هو من أهداف الباحث واملستقبلية
 :عناية التفسري املوضوعي باجلانب الرتبوي. رابعا  

عن معامل دينه احلنيف، ولعل  وأبعدتهالذي يعاين شؤم تلك املناهج الغربية اليت طمست هويته 
من األهداف اليت يسعى التفسري املوضوعي إىل حتقيقيها هو الدعوة إىل الرجوع إىل الرتبية القرآنية، 

 جديد.وقد ُوضع يف ذلك عشرات املقاالت والبحوث يف حماولة لبعثها يف الواقع من 
 -دراسة موضوعية-ين" ومن هذه البحوث حبث بعنوان: "آداب التعامل يف ضوء القصص القرآ

 الكرمي القرآن موضوعات من موضوع يف تبحث أهنا يف الدراسة هذه أمهية تكمنقول الباحث "ي
 سيما واألخالق، اآلداب موضوع وهو واحندارها، سقوطها أو وارتقاؤها، األمم بقاء عليه يتوقف

 كونه يف املوضوع هذا أمهية تربز كما اآلداب، فيه شتمه و القيم، فيه ضيعت زمان يف وأننا

 القرآن آيات من واسعة مساحة ميثل والذي القرآين، القصص ضوء يف التعامل آداب عن يتحدث

 خيالية بقصص وانشغلوا الناس هجرها اليت اجلمة والفوائد والعظات، العرب منها نستقي الكرمي،

 .(19)"احلق من فيها مما أكثر الباطل من فيها واهلدف، احلقيقة من خالية
                                    

 .7الفتنة كما يصورها القرآن الكرمي، حممود هاشم حممود عنرب، ص _( 18)
 آداب التعامل يف ضوء القصص القرآين "دراسة موضوعية"، منار عمر درويش احللو، ص: ه.  _( 19)



- 33 - 
 

 األنظار ولفت املعاصر، األمة بواقع القرآين القصص آداب ربطجعل من أهداف حبثه: "قد و 

 .(20)"ةالقرآني اآلداب مع تعارضها حيث من اإلسالمية اجملتمعات يف السائدة الكثرية االحنرافات إىل
 :متفرقة بقضاياعناية التفسري املوضوعي  خامسا: 

جانب حمدد، بل متس قضايا متعددة ختدم األمة أقصد به تلك البحوث اليت ال تنحصر ضمن 
 اإلسالمية من خالل تنزيل اآليات على الواقع يف حماولة إلجياد احللول ملا يعانيه من أسقام.

رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية بغزة بعنوان: األخذ يف ضوء القرآن الكرمي "دراسة ومثاله: 
 .موضوعية"

تقول يف املقدمة  ،ن الكرميآاألخذ مبختلف اشتقاقاهتا يف القر تتبعت فيه الطالبة لفظة حيث 
طار إ وف تتناوله الباحثة مبشيئة اهلل تعاىل يفا بعد ذكر عنوان البحث: "والذي سحكاية عن نفسه

دراسة تفسريية موضوعية حمكمة وهي عازمة أيضا بعونه سبحانه على ربط موضوعاته بالواقع املعاصر 
 .(21) ما أمكن"

يف معاجلة قضايا  الريادي لتفسري املوضوعي إذا حُسن توظيفه له دورهكله أن ا  ذلك وخالصة
فهو يعاجل موضوع معني ميس الواقع املعاصر ويعتمد على القرآن الكرمي إلصالح  ،الواقع املختلفة

 لكن املبالغة يف مكانة هذا املنهج والقول أنه ال ميكن أن جنابه، ومعاجلة األمراض والعلل اخللل
سهم يف أنه يُ  لو قلناو ال يستقيم، مشاكل العصر إال بأسلوب الدراسات املوضوعية للقرآن الكرمي 

 ذلك لكان أسلم.
 

  الخاتمة:
 ويف ختام هذا البحث ميكن تسجيل مجلة من النتائج أمهها:

أهم هذه األخرية من  بل إنمن قضية تنزيل اآليات على الواقع،  أن التفسري املوضوعي أعم -
 أهدافه.

                                    
 املرجع نفسه، ص: و. _( 20)
 .4ص ،عايشة صالح الفرا  ضوء القرآن الكرمي،األخذ يف_ ( 21)
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ل آياته على الواقع، وإن مل املنظرين ملنهج التفسري املوضوعي على ضرورة تنزيمجلة من نص  -
  مجلة من الباحثني بذلك يف دراساهتم. يُعن

ميثل التفسري املوضوعي لبنة من لبنات معاجلة قضايا العصر املستجدة، لكنه ليس السبيل   -
 الوحيد يف ذلك.

، ، الرتبويةاالجتماعيةن الكرمي جلوانب احلياة ي إىل بيان نظرة القرآسري املوضوعيهدف التف -
 .من خالل بيان املنهج القرآين يف تناوهلا، لتنزيل ذلك كله على واقع الناس.السياسية..
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