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 امللخص
وأساليبه   ومنهجه  وموضوعه  الدعوة  منهج  يف  بصائر ال حتىص  الكريم  القرآن  يف 

جتارب   عرض  خالل  من  تتبدى  وهي  واملدعو،  الداعي  عنها  يستغني  ال  ووسائله 

وكّل   الكريم،  للقرآن  العامة  واملقاصد  الدعوّية  والقواعد  والرسل،  األنبياء  وقصص 

موّجه، للوصول إىل الرشد يف الدعوة،  ذلك حيتاج إىل استخراج واستخالص دعوي  

  وحتقيق البالغ املبني للناس كي تقام احلجة وتنقطع املعاذير. ومن هنا تأيت أمهية دراسة 

املوضوع: أتصيلية)  هذا  دراسة  الكرمي:  للقرآن  الدعوي  تأصياًل  (،  التفسري  يؤصل  فهو 

وسوف يتناول    رشعًيا وعملًيا هلذا العلم؛ والتعامل معه عىل أساس منهجي مقصود، 

  يهدف البحث   الباحث هذا املوضوع املهم مزواًجا فيه بني َنَفِس املفِّسر وِحسر الداعية، 
إىل تأصيل التفسري من جهة الدعوة، من خالل بيان مفهوم التفسري الدعوي، ونشأته  

التطبيقي   اجلانب  عىل  الرتكيز  مع  وضوابطه  وحكمه،  ومبادئه،  ومصادره،  وتطوره، 

ا يتساوق  والتطبيق.حتى  الباحثوقد    لتنظري  مع    اتبع  والتحلييل  التارخيي  املنهج 

إىل نتائج، منها: أّن التفسري الدعوي يبحث يف ألفاظ القرآن    وخلص البحث   التأصيل. 

ومن  الدعوّية.  والدالالت  اهلدايات  واستخالص  وأحكامه،  توصيات    ومقاصده 
القرآن   البحث:    والوسائل   ملنهج ا  حيث   من   الدعوة   طريق  رسم   قد  الكريم   أن 

املنهج  .  واألساليب بالدراسة عىل مستوى  َحرّية  املكي نامذج دعوية عظيمة  القرآن  يف 

والوسائل واملوضوعات. رضورة دراسة السور املدنية لبيان الترشيعات الدعوية التي  

 ترتبط باألخالق وتنمية حس املراقبة يف السياقات القرآنية.  

 التأصيل. ، السورة القرآنية ،الدعوة، التفسري: كلمات مفتاحية
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 مقدمة
لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم   احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي

 عىل رسول اهلل، حممد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. وبعد: 

ين ال  ومدد  يتجّدد،  بحر  الكريم  القرآن  روي  فإن  منهالً  اهلل  جعله  لكل ّمن  فد،  ا 

 يه ىه مه جه ين ىنٱ﴿ النور والعلم واإليامن، قال اهلل تعاىل عنه:و  اهلدى  أراد

اهلدى   ،[٩اإلرساء:]  ﴾  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي وهذا 

حيوط جوانب احلياة كلها بالرعاية والعناية والتسديد؛ العقائد والدعوة، والشعائر  

و والقيم،  واألخالق  يزالوالرشائع،  وال  واألفكار.  عْصر    السلوك  كّل  يف  العلامء 

التي  مْصر و اجلوانب  أهم  من  وإن  احلياة.  جوانب  من  جانب  كل  يف  منه  ينهلون   

تتطلب   تتطلب التي  اهلل،  إىل  الدعوة  ومسالكه:  قوانينه  وفق  للسري  القرآن  هدى 

 مت  زت رت ٱ﴿  :البصرية واهلدى يف كّل شؤوهنا، كام حكى اهلل عن رسوله قوله

 .  [١٠٨يوسف: ] ﴾ مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت
صائر للدعاة بصائر القرآن الكريم، فقد بني بصائر كثرية يف الدعوة إىل  الب  هموأ

اهلل من خالل عرض جتارب األنبياء والدعاة، والقواعد الدعوّية، وكّل ذلك حيتاج  

الدعوة، الرشد يف  إىل  للوصول  استخراج واستخالص دعوي موّجه،  وحتقيق   إىل 

للن املبني  وتنقطالبالغ  احلجة  تقام  حتى  هذا  ع  اس  أمهية  تأيت  هنا  ومن  املعاذير. 

(، فهو يؤصل تأصياًل : دراسة أتصيليةالتفسري الدعوي للقرآن الكرمي)  املوضوع:

رشعًيا وعلمًيا هلذا العلم؛ الذي مادته يف األصل مبثوثة يف القرآن الكريم، والسنة  

السلف،   وآثار  الدوالسرية  التفسري، ومؤلفات  البحوكتب  فجاء  ث  عاة وجتارهبم. 

وسوف  مقصود،  منهجي  أساس  عىل  معه  والتعامل  كّله،  ذلك  توجيه  لتأسيس 

ا الداعية،  يتناول  وِحسر  املفِّسر  َنَفِس  بني  فيه  مزواًجا  املهم  املوضوع  هذا  لباحث 

البح هذا  وأحسب  الغراء،  الرشيعة  علوم  من  علرمني  بني  هبذا جيمع  فاحتة وهو  ث 
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الدعو علوم  يف  سيكون  خري  وأنه  والتفسري،  مشاريع مث ة  الستلهام  للباحثني  ابة 

عىل ميدان الدعوة والتفسري   -وقوتهبحول اهلل  -دعوية وبحثية عملية تعود بالنفع  

 يف واقعنا املعارص، ومن اهلل تعاىل أستمد العون والسداد. 

 مشكلة البحث: 
 ىل األسئلة التالية:تكمن مشكلة هذا البحث يف اإلجابة ع

 نشأ وتطور؟ف لتفسري الدعوي، وكيهو ا ـ ما١

 ـ ما هي مصادر التفسري الدعوي، ومبادئه األساسية؟ 2

 لتفسري الدعوي، وما ضوابطه، وتطبيقاته؟ ـ ما حكم ا3

 أهداف البحث: 
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 ـ التأصيل للتفسري الدعوي للقرآن الكريم. ١

 ي ونشأته وتطوره. يان مفهوم التفسري الدعو ب ـ2

 األساسية وأقسامه. فسري الدعوي ومبادئهصادر التم ـ ذكر3

 وي، وضوابطه وتطبيقاته.ـ توضيح حكم التفسري الدع4

 الدراسات السابقة:
ولكن   كثرية،  الدعوي  التفسري  يف  كموضوعات  واألبحاث  الدراسات  إّن 

النوع من   ب الذي ذهبت إليه  التفسري باملنهجية واألسلوالدراسات التأصيلية هلذا 

هذا يف  ا  يف  منه  متفرقة  التأصيل جلوانب  بعض  يوجد  وقد  توجد،  تكاد  ال  لبحث 

 ات، وقد وجدت ذلك يف الدراسات التالية: بعض الدراس 

عيل  الباحث: سعد بن    األساليب الدعوية يف سورة الكهف، دراسة حتليلية،ـ  1

ماجست رسالة  األسمري،  أمحد  باملبن  الدعوة  لكلية  مقدمة  اري  جامعة  دينة  ملنورة، 

م(، تناول فيها الباحث أساليب الدعوة  ١٩٩2ام حممد بن سعود اإلسالمية، )ماإل

 السورة، وتوسع فيها، من خالل الرتغيب والرتهيب والقصص ورضب املثل.  يف 
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الباحث: حممد أمحد حامد شوقا، رسالة   .األساليب الدعوية يف سورة غافر،2

الكريما القرآن  والعلوم اإلجستري، جامعة  الم  تناول  2٠٠2دان، )سوسالمية،  م(. 

 ل قصص األنبياء يف السورة.  يف السورة من خال فيها الباحث أساليب الدعوة وخصائصها  

الشعراء،  3 سورة  يف  الدعوة  الكريم .أساليب  عبد  عوض  علوية  الباحثة: 

الكر القرآن  جامعة  ماجستري،  رسالة  موسى،  اإلسالمية، الطاهر  والعلوم  يم 

 احثة أساليب الدعوة عند األنبياء املذكورين يف السورة. لب م(، تناولت ا 2٠٠2ن، ) ودا الس 

س4 يف  الدعوة  نوح،.أصول  مؤمتر    ورة  يف  قدم  بحث  زهد،  عصام  الباحث: 

اإلسالمية  الدعوة  بعنوان:  الدين،  أصول  كلية  غزة،  اإلسالمية  اجلامعة  يف  علمي 

( العْص،  ب٠٠52ومتغريات  الدراسة  واستهدفت  بنوح  م(،  االقتداء  ، يان 
والداعي    وبيان اآلثار اإلجيابية للدعوة، مع بيان أصول الدعوة: )موضوع الدعوة

 واملدعو ووسائل الدعوة(، ومل تتطرق إىل التأصيل الذي هدف إليه بحثي هذا. 

عاكف أمحد  حث:  البا،  .االجتاه الدعوي يف التفسري، دراسة أتصيلية تطبيقية5

رسا العاميرة،  جإبراهيم  دكتوراه،  ن،  املة  عاما العاملية،  اإلسالمية  العلوم  عة 

تناول ف2٠١7) املوضوم(،  الباحث  تأصيلية  يها  ثالثة فصول، األول: دراسة  ع يف 

عند  الدعوي  لالجتاه  تطبيقية  دراسة  الثاين:  والفصل  التفسري،  يف  الدعوي  لالجتاه 

عند    ريدعوي يف التفسصل الثالث: دراسة تطبيقية لالجتاه الاملفِّسين القدامى، والف

 املفِّسين املعارصين. 

م منه  التأصييل  اجلانب  خطته  يف  تناول  البحث  التفسري وهذا  وضوعات 

نشأته  مراحل  التطبيقي  اجلانب  ويف  وأهدافه،  وخصائصه،  وأساليبه،  الدعوي، 

ل أو التناول لقضايا التفسري وكفى، وبحثي هذا يباينه متامًا؛ سواء يف منهجية التأصي

يروم    الدعوي؛ ال  بالتأصيل  احلفهو  يروم  بل  التفسري،  يف  بحثي  اجتاه  عن  ديث 

سري الدعوي( بشكل مركز من كافة قضاياه ومسائله؛ فهو والتطبيق بيان )علم التف
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ومبادئه  ومصادره،  وتطوره،  ونشأته  كعلرم،  الدعوي  التفسري  مفهوم  يستعرض 

و وأقسامه،  عىلالعرشة،  تطبيقية  نامذج  مع  وحكمه،  الدعوة   ضوابطه،    أركان 

 ألربعة، من حيث موضوع الدعوة والداعية واملدعو واملناهج واألساليب، وهو ما ا

 خلت منه الدراسة السابقة متامًا، كام خيتلف عنها يف نتائجه. 

حتليلية دعوية.  6 املائدة، دراسة  الدعوي من خالل سورة  الباحث: ،  املنهج 

  م(، 2٠١٨سالمية، )إلعة أم درمان ارسالة دكتوراه، جام  د إبراهيم النور،أمحد حمم 
املو ذكر  ثم  عامة،  دراسة  املائدة  سورة  الباحث  فيها  يف تناول  الدعوية  ضوعات 

السورة، واملناهج الدعوية وأساليبها يف السورة، وما ُيستفاد من الدراسة يف العْص  

 ي سلكته يف بحثي هذا.  احلارض. ومل يتطرق الباحث إىل التأصيل الذ

الدعوة وأساليبها ومناهجهم   أخرى كثرية يفوهناك دراسات   ا، من خالل  ال 

تؤسس لعلم التفسري الدعوي كام يف بحثي هذا،  سور من القرآن الكريم، ولكنها ال  

ومل تتطرق تلك الدراسات إىل التأصيل املقصود هلذا العلم يف هذا البحث، فبحثي 

علوم.  للقة التأسيسية  دعوي من جهة تأصيلية بحتة، عىل الطرييتكلم عن التفسري ال

الد تؤصله  مل  ما  وهو  الدعوي،  التفسري  يف  الدعوة  ألركان  نامذج  ذكر  راسات مع 

 السابقة عىل اإلطالق حسب علرمي.   

 منهج البحث: 
 اتبعت يف هذا البحث املنهج التارخيي والتحلييل مع التأصيل.

 خطة البحث: 
 ني وخامتة: من مقدمة ومبحث  يتكون هذا البحث

أمهية  املقدمة، ومنهج    ،السابقة  والدراساتلبحث ومشكلته وأهدافه،  ا  وفيها: 

 البحث وخطته. 
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األول ومصادرهاملبحث  التفسري  أبنواع  وعالقته  مفهومه  الدعوي:  التفسري   :  

 ، وفيه ثالثة مطالب: ومبادئه

 املطلب األول: مفهوم التفسري الدعوي ونشأته وتطوره. 
 وحكمه.  ري،ع التفسأبنوا   الدعوي   املطلب الثاين: عالقة التفسري 

 الدعوي ومبادئه. مصادر التفسري  املطلب الثالث: 
وفيه   ام التفسري الدعوي، وضوابطه ومناذج تطبيقية خمتارة،املبحث الثاين: أقس

 ثالثة مطالب:  

 املطلب األول: أقسام التفسري الدعوي. 
 الدعوي.   املطلب الثاين: ضوابط التفسري

 ري الدعوي. تفسقية خمتارة لل املطلب الثالث: مناذج تطبي
 اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
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 املبحث األول

  هيدي إىل التفسري الدعويمدخل مت

 املطلب األول: تعريف التفسري الدعوي 
وهو  مصطلح    دعويال  تفسريال تركيبً مركّ معارص؛  وصر ب  كلمتني فيً ا  من  ا 

و(، و)التفسري)ال ي  أ من جز  كّل  عريفينبني عىل ت  دعوي الالتفسري    مفهوم(، ويدعر

حداملركّ  عىل  وعليه  ب  والدعوة،  التفسري  لفظي  تعريف  من  بد  منهام فال  املكّون  ة 

 هذا املصطلح ثم تعريفه كمركب وصفي، وذلك كام يأيت: 

 تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح: 
 اللغة:   التفسري يف
ُ ل(، وهو مأخوذ من امصدر عىل وزن )تفعيالتفسري   ،  غطىكشف امل  أي:  ، لَفِّسر

َفَِّس  ه  يقال:  ِِّسُ يفر اليشَء  ه،  (بالَكِّس)   ُِّسُ ويفر مّ )،  اً (بِالضا َفِّسر َأبانه، ،  ُه:  َ وَفِّسا  

كلـفالّتفسري: هو َكشف ال ظ املرُشر اللغة عدة معان    فللتفسري يف، وعليه  ُمراد عن الّلفر

تعاىل:،  (1) ظهارواإل  والتوضيح  والكشف  البيان:  عن  رجخت  ال ٱ  ٻ   ﴿  قال 

 . [33لفرقان: ]ا ﴾پ  پ  پ  ٻ   ٻ   ٻ    
 التفسري يف االصطالح: 

للتفس  التعريفات  أحسن  تعريفه:  من  يف  الزركيش  قاله  ما   علم   التفسري»ري، 

م  به  يعرف  أحكامه   اجواستخر  معانيه  وبيان   ×  حممد  نبيه  عىل  املنزل  اهلل  كتاب  فهر

 . (2)«وحكمه
 

اللغةينظر  (١) مقاييس  اب:  فارس، ،  االصحاح   ؛(4/5٠4)  ن   ،( العربلس   ؛(2/7٨١جلوهري  ابن ان   ،

 . (5/55) منظور،

 (. 4/١٩5) ، السيوطي،اإلتقان يف علوم القرآن، (١/١3) ، الزركيش،لربهان يف علوم القرآنا )2)



 ي ـــــربـحـد الــهـ فن ــد بــــمـحـمد.                           ةــــــليـأصيـة تـــــم: دراســـريــرآن الكــــوي للقـــــر الدعـسيـفـ الت

132 

 صطالح: يف اللغة واال تعريف الدعوة 
  اللغة: وة يفالدع 

وة  دعا يدعومصدر    الدعوة ت  تهنادي:  وبفالن  فالناً   يقال: دعوت  ،دعر به،    وصحر

  إليك   اليشء  اليشء، وإمالة  قصد  عىل  واحلث  الطلب،  :اللغة  يف  ومن معاين الدعوة

 . (1) والنداء الطعام، إىل والدعوة وكالم، بصوت
،  (2) «أمر  أو  حيز  ىلإ  هم ض  حماولة  أو  ءاليش  ب ذر َج »  للدعوة هو: املحوري    واملعنى

 . فكرة أو  دين إىل يدعو  الذي: وهو الداعية اشتقاق  جاء الدعوة ومن

ڃ   ﴿  تعاىل:  قال  وطاعته،  تعاىل  اهلل  توحيد  إىل  األمة  داعي  ×  والنبي»

، [3١:  افحقاأل]  ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 توحيده   إىل  أي:  ،[4٦  :زابألح]ا  ﴾ٹ  ٹ  ٿ  ٹ      ٿ   ٿ      ﴿  :تعاىل  وقال

ب  وما ب  ما   إىل  يدعو  نه أل  أيًضا؛  )املؤذن(  عىل  الداعي  منه، ويطلق   يقرر   . اهلل  من  يقرر
 .(3)«واجلمع: دُعاة داع، فهو دعا وقد

 الدعوة يف االصطالح: 
 تطلق الدعوة يف االصطالح عىل أمرين: 

 عاليمه، ومن تعريفاهتا:األول: نرش وتبليغ الدين اإلسالمي وت

ب  عوةالد» اإليامن  رسله  اهللإىل  به  جاءت  به  ؛وبام  أخربوا  فيام   ،بتصديقهم 

أمرواوطاعت فيام  الشهادتني،  هم  إىل  الدعوة  يتضمن  الصالة،  وذلك  وإيتاء  ،  وإقام 

البيت،  وصوم رمضان،  الزكاة با،  وحج    ، وكتبه ،  ومالئكته،  هللوالدعوة إىل اإليامن 

والبعث   املوتورسله،  بال،  بعد  ورشه قدر  واإليامن  يعبد ،  خريه  أن  إىل  والدعوة 

 
 .(١/2٨٨) ، الزخمرشي،(، أساس البالغة 2/27٩)، ابن فارس، ظر: مقاييس اللغةين )١)

 .(2/٦55) ، حممد جبل،املؤصل املعجم االشتقاقي )2)

 . (3٨/47) ، الزبيدي،اج العروس، ت(3/77) ، األزهري،اللغةنظر: هتذيب ي )3)
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 . (1) «العبد ربه كأنه يراه
زمان    عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من املسلمني يف كّل   نقيام مَ هي  »أو  

غريه من  وحتذيرهم  ومنهًجا،  اعتقاًدا  اإلسالم  يف  الناس  برتغيب  بطرق    ومكان 

 .(2)«خمصوصة
 لناس، وقد عّرفت بتعاريف منها:  غه لوتبلي ي هيتم بنرش الدين والثاين: العلم الذ

الفنيا » املحاوالت  كافة  تعرف  به  الذي  الناسالعلم  تبليغ  إىل  الرامية  املتعددة   ة 
 .(3) «اإلسالم بام حوى من عقيدة ورشيعة وأخالق 

ي نجذب هبا اآلخرين إىل اإلسالم، فنٌّ يبحث يف الكيفيات املناسبة التهي  »أو  

 . (4)«فظ عىل دينهم بواسطتهاحان أو
 مفهوم التفسري الدعوي: 

ألفاظ القرآن من خالل ما تقدم نستطيع القول بأن التفسري الدعو ي يبحث يف 

اهلدايات   من  واملدعو  والداعية  الدعوة  يفيد  ما  ويستخلص  وأحكامه،  ومقاصده 

   ا املتنوعة.والدالالت، خدمة للدعوة وقضاياه

 . عوة إىل اهللبالداملتعلقة  القرآن الكريممعاين ألفاظ  أو هو بيان

ج والوسائل إن القرآن الكريم قد رسم طريق الدعوة من حيث املوضوع واملنه

معامل   جوانبها  من  جانب  ولكل  قضاياها  من  قضية  لكل  ووضع  واألساليب، 

ڇ  ڇ   ڍ  ﴿  :تعاىلقال    واضحة ينبغي أن يؤخذ هبا يف السري يف سبيل الدعوة،

  . [١٠٨:  يوسف]  ﴾ک   گ  ک  کڑ  ڑ   ک  ڈ  ژ  ژ  ڌڎ  ڎ  ڈ ڌڍ  
 

 . (3/2٨4)مية، ي(، دقائق التفسري، ابن ت١5٨ ،١5/١57)ابن تيمية مموع الفتاوى،  (١)

، ×يف دعوة النبي    (، التدرج١٨)ص  أبو املجد نوفل،  الدعوة إىل اهلل: خصائصها، مقوماهتا، مناهجها    (2)
 (. 2٠)ص إبراهيم املطلق،

 (. ١٠)صأمحد غلوش، وضوابطها، ا الدعوة اإلسالمية أصوهل (3)

 (.3٩)صعبد اهلل الشاذيل،  الدعوة واإلنسان،  (4)
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وا  املنهاج  يف  والتمكن  احلجة  عن وضوح  كناية  والسنة والبصرية  الصحيح  ملعتقد 

  إنام اهلل إىل الدعوة أن خيفى وال»  ،(1) القويمة والدين احلق واهلدى الذي ال عوج فيه

الذي،  (2) «وتعليمه  آدابه  وإذاعة  ،الدين  مطالب  بنرش  هي عليه   تقوم  واملنهج 

هو يشالق  الدعوة  كام  الكريم،  تعاىل: رآن  قوله  إليه  ڭ  ڭ  ڭ     ﴿ ري 

باديس:  ،[52ان:  الفرق]  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ابن  نص »قال  اآلية  هذه 

رصيح يف أن اجلهاد يف الدعوة إىل اهلل وإحقاق احلق من الدين، وإبطال الباطل من  

املشُش  وضبه  وإنكاربهني  الضالني،  هو  الالت  الع  اجلاحدين،    ففيه ،  ظيمبالقرآن 

   .(3) «ن العقائد وأدلتها، ورد الشبه عنهابيا

 الدعوي للقرآن الكرمي وتطوره املطلب الثاين: نشأة التفسري 
ليس من امليسور حتديد متى بدأ التفسري الدعوي للقرآن بطريقة منهجية حمددة  

االجت أو  النوع  هذا  هتتبنى  بأن  اجلزم  يمكن  ال  وكذلك  التفسري،  يف  ُكتًبا اه   ناك 

أو معنية بحقائق دعوية بحتة، ولكن يمكن لفة بمنهجية مؤتفسريي ة دعوية بحتة، 

أنّ  القرآن    القول  فيه  نزل  يوم  أول  من  نشأ  للقرآن كاجتاه واهتامم  الدعوي  التفسري 

 اهلل  إىل  الدعوة  عليه  متقو  الذي  األساس  هو  ؛ ذلك أنه ملا كان القرآن  ×عىل النبي  

يوم يف    أول  من  الدعوة  تسرتشد به  نر أل  اذلك موجبً   كان  عليه،  تسري  الذي  واملنهج

 مجيع جوانبها املنهجية واملقاصدية.

صاحبوع فقد   إىل  مرشدا  القرآن؛  فيه   نزل  يوم  أول  من  الدعوة  مسرية  ليه 

ك  ومنطلقاهتا  الدعوة  وأسس  السري  منهجية يف  هلا  وموجها  به   ّل املثىل،  يقوم   حترك 
 . (4)الدعاة

 
 . ( 52٠  / ١٨) ، الرازي،  مفاتيح الغيب ،  ( 2٨5/ 3)   ، ابن عطية، وجيز يف تفسري الكتاب العزيز ل ا ظر: املحرر ين )١)

 . (٦/233) ، القاسمي،تأويلحماسن ال (2)

 .(١٨٨)ص(، كيم اخلبرياحل مالس التذكري من كالم) تفسري ابن باديس (3)

 .(227)ص ،حممد أبو شهبةاملدخل لدراسة القرآن الكريم،  نظر:ي (4)
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  عملًيا   تفسرًيا  تعترب  الدعوّية  ×  النبي  ةريمس  إن  اإلطار  هذا  يف  نقول  أن  ويصح

يرتمجها  لتوجيهات كان  فقد  الواقع،  القرآن،  يف  وفعاًل  رواه   ذلك  ويؤيد  قوالً  ما 

املرُؤر  ُأما  َيا  َفُقلرُت:  َعائَِشَة،  َأَتيرُت  َقاَل:  د بن ِهشام بن َعاِمر،  بُِخُلِق َسعر ينِي  رِبِ َأخر ِمننَِي، 

اهللِ »  ×  َرُسوِل   : َقاَلتر قُ َكا،  الر ُخُلُقُه  َل َن  َقور آَن،  ُقرر الر َرُأ  َتقر َأَما  آَن،  وَ   رر َعزا  : اهللِ    َجلا
والنصوص الدعوية التأسيسية والتوجيهية   .(1) «[4]القلم:    ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ﴿

 .  يف القرآن الكريم الدالة عىل ذلك كثرية ال حتىص

القرآن   سور  امل-وبمالحظة  السور  مبد  -كيةخصوًصا  يف  االنازلة  لدعوة، أ 

أسس أهنا حوت  ا   ومبادئها  الدعوة  سنجد  نرش  عىل  الرتكيز  من  لدعوة وأهدافها، 

والدعاة  باألنبياء  والتأيس  احلسنة.  واملوعظة  احلكمة  إطار  يف  السلمية  بالطرق 

 والصرب عىل اجلحود.  

ع اإلنكار  اخلطاب  تضمن   وحكاية   والصادين  والكافرين   اجلاحدين  ىلثم 

بيان  تتوسع  أخذت   كام  القرآين،  يوحال  لصحة  وإنكارهم   فهماقمو الوسائل   يف 

 سبيل الدعوة من مستجدات وقضايا معينة حادثة يف  واحللول الناجعة ملا يطرأ عىل

الدعوّية عرب   التجارب  لتوريث  إطار زماين، ولكنها ممتدة يف مضامينها ومعانيها.. 

 األجيال يف الكتاب اخلالد. 

  القرآن   فِّّس   من  يمكن القول بأّن أّول  ×ي  للنب  لوظيفة الدعويةوانطالًقا من ا

الناس   أو  القولب  سواء  ،×  النبي  هو  دعوًيا  تفسرًيا حاجة  يناسب  بام    بالعمل، 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿ ومتطلباهتم، فهو معني بالبيان والتوضيح، كام قال تعاىل:

القرآن،  .  [44لنحل:  ا]  ﴾ڤ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ    لتبني هلم  فالبيان  أي: 

  القرآن  كان ولقد،  (3) معانيه وتبيني ألفاظه لتبيني وبيانه له: شامل،  (2)وظيفة الرسل

 
 .(١4٩، 4١/١4٨) ،الرسالة  بعة مؤسسةط، أمحدإلمام امسند   (١)

 .(3/١2٠)  ، أبو بكر اجلزائري،أيِّس التفاسري )2)

 .(44١)ص ، السعدي،تيسري الكريم الرمحن  )3)
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  ال  بحيث  التطبيقي العميل،  أو  القويل  بالبيان  يتابعه  ×  والرسول  يف أي شأن،  ينزل
  إيِنر   َأاَل : »، قال×  ديث عنهويف احل.  (1) إال بينه ووضحه  بيان  إىل  حيتاج  شيًئا  يرتك
آنَ لر ا ُأوتِيُت   .(2) « َعهُ مَ  َوِمثرَلهُ  ُقرر

بوظيفة    قام الصحابة بعده، وعلامؤهم عىل وجه اخلصوص،  ×وملا تويف النبي  

النبي   القرآن وتفسريه بمنهجية دعوية تتأسى بام كان عليه  يف ذلك، وقد    ×بيان 

س دينهم وكتاب رهبم، ولقد بنيا ابن ثبت تفرقهم يف األمصار املفتوحة لتعليم النا

الصحابة يفكثري   المكانة  فقال:  تفس     السنة   يف  وال  القرآن  يف  التفسري   نجد  مل  إذا»ري 

 القرائن   من  شاهدوا  ملا  بذلك  أدرى  فإهنم  الصحابة  والأق  إىل  ذلك  يف  رجعنا

 والعمل   الصحيح  والعلرم  التام  الفهم  من  هلم  وملا  هبا،  اختصوا  التي  واألحوال

تؤخذ منها ري  صحابة يف التفسات الومروي،  (3) « وكرباؤهم  علامؤهم  السيام  صالحلا

 .   التفسري باملأثور تب مضمنة يف ك وفقهها، وهي الدعوة إىل اهلل تعاىل مفاهيم قرآنية يف 

 ومن أهم خصائص تفسري الصحابة املنتمي إىل اجلانب الدعوي، ما ييل: 

 . ايلاإلمج باملعنى يكتفون ما كثرياً  ـ كانوا١

 .(4)لفظ بأخْص غويالل   املعنى توضيح عىل ـ االقتصار2
قالن  كا.3 الرمحن  عبد  أيب  عن  والسلوك،  التطبيق  مع  اإليامن  األول  : مههم 

النبي  حدثنا  » من أصحاب  يقرئنا  كان  اهلل  أ  ×من  من رسول  يقرتئون  كانوا  هنم 

من العلم  فال يأخذون يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه  ،  عرش آيات  ×

 . (5) «العملمنا العلم وفعلِ   :قالوا، والعمل
 

 . (45)ص، النمر املنعم عبد ،شأ وتطور ف ننظر: علم التفسري كيي )١)

أمحد  (2) مؤسسةط،  مسند  قال حمقق:(١7١74)رقم:    ، الرسالة  بعة  رجال    ،  ثقات  رجاله  إسناده صحيح، 

 (. 2٨/4١٠)، نسائي، وهو ثقة الصحيح، غري عبد الرمحن بن أيب عوف اجلريش، فمن رجال أيب داود وال

 .(١/٩)لعظيم، ابن كثري، القرآن اتفسري  (3)

 .(١/73)حممد حسني الذهبي،  ،التفسري واملفِّسون  )4)

 (.3٨/٦٦4مسند اإلمام أمحد، طبعة مؤسسة الرسالة، )( 5)
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ومن أمثلة ذلك قوله  ،  (1) اقع املقتضية للبيان والدعوةبأولويات الوم  ـ االهتام4

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ﴿   تعاىل:

ها أبو بكر  ،  [١٠5ملائدة:  ]ا  ﴾ چ  چ  ڇ    ڇ لعمَل  وا االزم»فقال:    فِّسا

  ، ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ﴿: عنهم اهلل وانتهوا عام هناك، بطاعة اهلل وبام أمركم به
يتم فيمن  ، تم العمل بطاعة اهللن ضل إذا أنتم لزميقول: فإنه ال يرضكم ضالل مَ  وأدا

ضل من الناس ما ألزمكم اهلل به فيه، من فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ه منعمعاهد وواألخذ عىل يديه إذا رام ظلاًم ملسلم أو    ،حياول ركوبهالذي يركبه أو  

ذلك عن  النـزوع  فأبى  إذا،  منه  وضالله،  غيره  يف  متاديه  يف  عليكم  ضري  أنتم    وال 

 .(2) «اهتديتم وأديتم حق اهلل تعاىل ذكره فيه
أمانة  مستشعرين محل  للناس؛  وبيانه  القرآن  تفسري  يف  الصحابة  استمر  وهكذا 

 يغ، وأن القرآن كتاب هداية ودعوة يف املقام األول.التبل

تفسري من الصحابة، كام تلقوا احلديث وغريه، يقول عون وتلقوا التابء الجا  ثم 

تيمية    شيخ اإلسالم  مكة؛  أهل  به  الناس  أعلم  فإن  التفسري  وأما»:  هـ(72٨)ت: ابن 
  علامءمسعود، و  ابن  أصحاب  من  الكوفة  أهل  وكذلك  عباس،  ابن  أصحاب  ألهنم
ويقول  . (3) «التفسري  كمال  عنه  ذخأ  الذي  أسلم  بن  زيد مثل:  التفسري  يف  املدينة  أهل

 فقد  الصحابة،  عن  وجدته  وال  السنة،  يف  وال  القرآن  يف  التفسري  جتد  مل  إذا»  أيًضا:

 .  (4) «التابعني أقوال إىل ذلك يف األئمة من كثري رجع
يف   الصحابة  بطريقة  الناس  أشبه  أيًضا  كانوا  عنهم   فلم   التفسري، وقد    يؤثر 

 .  (5) سبيل الصحابة الكرام يف ذلك  لوكتوخون س كانوا ي اخلالف يف التفسري، بل 
 

 . (37)ص ،النمر املنعم عبد ،نظر: علم التفسري كيف نشأ وتطور ي( ١)

 (.١١/١52حتقيق أمحد شاكر، )، الطربي، جامع البيان (2)

 باختصار.  (24)ص ، ابن تيمية، التفسري مقدمة يف أصول )3)

 .(44)ص ،املصدر السابق نفسه  )4)

 . (١/١5) معامل التنزيل، البغوي،نظر: ي )5)
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الت وبدأ  التابعني،  أتباع  مرحلة  جاءت  ثم  ثم  احلديث،  مع  التفسري  يف  دوين 

يف  خمتلفة  واجتاهات  مدارس  ذلك  بعد  وظهرت  استقالالً،  التفسري  يف  التدوين 

الكتب  أوائل  الفرتة:  التفسري، ومن  لتلك  جامع البيان عن أتويل آي )  التي تعود 
ج  دحم مل(  تابالك الطربي  بن  يف هـ(3١٠)ت:رير  املؤلفات  ذلك  بعد  تتالت  ثم   ،

وتنّوعت البياين   التفسري  التخصصية:  واالجتاهات  اجلامع  االجتاه  بني  اجتاهاهتا 

 واملعجمي )املفردات( والفقهي والعقدي. 

عىل تشتمل  التي  التفاسري  )مفا  ومن  مهمة  دعوية  علمية  أو مادة  الغيب  تيح 

الكب للفالتفسري  القرن هـ(٦٠5)ت:  الرازي  خر  ري(  من  األول  النصف  ثم ظهر يف   ،

اهلجري تفسريان    العارش  القرن  من  الثاين  النصف  يف   ظهروالثاين  الثامن اهلجري،

لعلوم ، والتسهيل  (ـه74١: ت)اخلازن    لإلمام  (التنزيل  معاين   يف  التأويل  لباب )  مها:

الكلبي،  التنز جزي  البن  القر (74١)ت:يل  وتفسري  العظي ،  كثري، م،  آن    البن 
 احلكيم   ربنا  كالم  معاين  بعض   معرفة   على  اإلعانة  يف  املنري  السراج)، و(774)ت:

حسن(ـه٩77:ت) الرشبيني    للخطيب  (اخلبري فضل  الدكتور  ذكر    )ت: عباس    ، 
قالم(2٠١١ الوعظية،  التفاسري  من  يعتربان  أهنام  اخلازن:  تفسري  وخصوًصا   :(1)  ،

 ق.   بإطالا لذلك ولكن مع مالحظة عدم جتردمه

وبعضها  وشامل،  واسع  وبعضها  عديدة،  تفاسري  ظهرت  احلديث  العْص  ويف 

ومنهجيتها ختتلف عن متو أسلوهبا  خمتلفة يف  توجهات  وهلا  وبعضها موجز،  سط، 

وقضا املستجدة  املعارف  يف  تتّوسع  ولكنها  القديمة،  اإليامنالتفاسري  والدعوة   يا 

االجتامعية احلياة  وشؤون  ويمكن  هدايوإبراز    واألخالق  ذلك.  يف  القرآن  ات 

 فيها مادة غزيرة للتفسري الدعوي.  ا الدعوة حيث تتوافراإلفادة منها كّلها يف القضاي

ويف ذات اإلطار يمكن تقسيم التوجهات التفسريية احلديثة إىل مدارس خمتلفة: 

 
 (.١/25١)عباس حسن فضل  ، تفسري واملفِّسون يف العْص احلديثلنظر: اي (١)
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 علمية ومدرسة تربوية وجدانية، ومدرسة اجلمهور التي ال  مدرسة عقلية ومدرسة

أتغايل   احلديثة  يف  التفاسري  من  املذكورة، وكثري  األخرى  املدارس  توجهات  من  ي 

 ت مدرسة اجلمهور.تندرج حت

النمط   ضمنها  من  خمتلفة  أنامط  يف  تؤطر  املدرسة  هلذه  تنتمي  التي  والتفاسري 

  الشيخ   ه بعدد وافر من التفاسري، منها: تفسريالدعوي يف التفسري، ويمكن التمثيل ل

  الشيخ   ، وتفسريهـ(١37٦)ت:  بن سعدي  ، وتفسري الشيخ اهـ(٨١35)ت:س  بادي  ابن

،  هـ( ١3٩٩)ت:    ، وتفسري الشيخ عبد الرمحن الدورسي هـ( 77١3)ت:   حسني   اخلرض  حممد

 .(1) هم وغري 
التوّجه إىل التفسري املوضوعي بتو   سع يف العْصوباإلضافة إىل ذلك: فقد ظهر 

 من األساليب التجديدية  يعترب عْصية، و احلديث مواكًبا حاجة الدعوة والتغريات ال

منهجيته   إن  حيث  التفسري؛  وال يف  سابقيه.  عن  قديمة   ختتلف  بذورا  له  أن  شك 

النبي   عن  التفسري  من  املأثور  يف  النظر  من خالل  إدراكها  والصحابة   ×نستطيع 

 . عدهمالكرام ومن ب

بواكري التفسري  ومن  يف  خد  الكتابة  يف  يصب  الذي  ااملوضوعي    يف   لدعوةمة 

  ( القرآن   يف  داليهو)  ،هـ(١3٨3)ت:  للشيخ شلتوت  (  واملرأة  القرآن)احلديث:    العْص

عزة العقاد    (القرآن  يف  املرأة)  ،هـ(١4٠4)ت:  دروزة    ملحمد  حممود  )ت: لعباس 

 .(2)   (هـ١377 :املتوىف)دراز اهلل عبد بن مدالقرآن(، ملح يف األخالق  )دستور ،م(١٩٦4
وسع أبواب التفسري الدعوي؛  ن يكون من أمكن ألوب ي األس واملالحظ أّن هذا  

وت لعْصنا  أسلوبه  ألوان،  ملناسبة  عدة  له  ظهرت  وقد  واملعرفية.  العلمية  وجهاته 

التفسري والتفسري  للموضوع  الدعوي  هي:  القرآنية   للسورة  الدعوي  القرآين 

 
 .(2/٦) املرجع السابق، )١)

 .(١/٦4٩) ،ملرجع السابق نظر: اي )2)
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والتفسري  واآليات  لآلية  الدعوي  ريوالتفس ، آينقرال  للمصطلح  الدعوي  القرآنية 

الكتابة   شهد التأليف يف تلك األلوان توّسًعا ملحوًظا يف هذا العْص، وتكاثرت دوق

اللون   املعارصة هلذا  األمثلة  فيها. ومن  كتب  ما  يمكن ألحد حْص  بحيث ال  فيها 

 إضافة ملا ذكرته يف الدراسات السابقة: 

ملحمد  القرآن  يف  التوحيد  دةعقي •   ل لي وخ  القادر،  عبد  حممد  أمحد  الكريم، 

 ي.ملكاو

 الفتاح   عبد  بن  والتعليم، ألمحد  الرتبية  يف  وأثره  الكريم  القرآن  يف  السؤال •

 ضليمي. 

 يوسف.  بشارة الكريم، لزينب القرآن يف الرتبية أساليب من •

  بن   والسنة، لسعيد  الكتاب  ضوء  يف  تعاىل  اهللا  إىل  الدعوة  يف  احلكمة  مفهوم •

 القحطاين.  وهف بن عيل

د يف  كثرية  المواض  راسة واألمثلة  وآيع  وسوره  دعوية  قرآن  جوانب  من  ياته، 

 وتربوية وغريها.  

يف   التفسري  ويمكن  يسمى  ما  الدعوي:  التفسري  إىل  نضيف  أن  اإلطار  هذا 

لون  اإلذاعي،   ثقافاهتم   اختالف  عىل  الناس   أصناف  خياطب  التفسري  من  وهو 

  نهجية سم بم ه يتستوياهتم، ويتم القيام به عرب اإلذاعات والفضائيات، ويف معظم مو

 تي أصلها عرضاسري الدعوية. وقد بدأ مع ظهور اإلذاعات، ومما يمثل له من التف
تفسري:   النارصي  املكي  ملحمد(،  التفسري  أحاديث  يف  التيسري )  إذاعي: 

تفسري(هـ١4١4:ت) ومنه:  املغربية،  اململكة  يف  الشعراويلا  ،    ( هـ ١4١٨:  ت)  شيخ 

حممد املختار تي قدمها الدكتور  ية الفزيونلتلييف مْص، وكذلك احللقات ا(  اخلواطر)

مسمى:  م(2٠١٦)ت:املهدي   حتت  الكرميال)،  للقرآن  الدعوي  وقد (،  تفسري 

لبيان  يتطرق  أجده  مل  أنني  إال  األَُول  احللقات  وبخاصة  منه  حلقات  استعمت 
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، ومنهج الدعوة وأساليبه بل يفِّس القرآن الكريم دون ربط مدلول التفسري الدعوي

 نت تسمية حلقاته واضحة يف هذا اجلانب. إن كاوة، والدعذلك ب

جامعات السعودية للنهوض بالدعوة، ونخص بالذكر وال خيفى الدور البارز لل 

أم  جامعة  ومنها  واالحتساب  واإلعالم  الدعوة  أقسام  فيها  توجد  التي  اجلامعات 

اًم علرمي ا القرى،  د،  احلم  وهلل فيهافقد أصبحت الدعوة اإلسالمية اليوم ختّصًصا وِقسر

البكال شهادة  حاماًل  ويتخّرج  سنوات  أربع  مدة  الطالب  يدرس  يف  حيث  وريوس 

الدعوة، ومن تلك األقسام قسم: )قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية( بكلية الدعوة 

الدي  امل  نوأصول  بمكة  القرى،  أم  جامعة  مرحلة يف  يف  اعتمدت  حيث  كرمة؛ 

امل املقررات  من  مجلة  بارتب)البكالوريوس(  املعايري لدعوةطة  من  واملستمدة   ،

الدين وأصول  الدعوة  لتخصصات  التعليم   األكاديمية  تقويم  هيئة  عن  الصادرة 

 والتدريب، ومن تلك املقررات: 

 (.  ١١١مقرر تفسري آيات الدعوة ) .1

 (.  ١١2مقرر تفسري آيات الدعوة ) .2

 (.  ١23رر تفسري آيات الدعوة )قم .3

 مقرر فقه الدعوة.  .4

 دعاة. ة واللدعومقرر تأريخ ا .5

 مقرر مناهج الدعوة.  .6

 مقرر تدريبات عملية يف الدعوة. .7

 الدعوة ووسائلها. مقرر أساليب .8

 (.١2١مقرر أحاديث الدعوة ) .9

 (.١22مقرر أحاديث الدعوة ) .10

 (.223مقرر أحاديث الدعوة ) .11
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املقر بقية  أن  يعني  هناوهذا ال  بل  التخصص،  أخرى رات ال ختدم  مقررات    ك 
 خرى. رات أومقر  رية،مفيدة ومنها فقه الس

 كام تم اعتامد مقررات دعوية ملرحلة )املاجستري(، وأمهها:

 (.  ١قه الدعوة )ف .1

 (. 2فقه الدعوة ) .2

 أساليب الدعوة ووسائلها. .3

 دعوة الرسل.   .4

ال الرسائل  من  كبري  عدد  القسم  هبذا  وُنوقشت  لت  ُسجر )ماجستريوقد   علمية 
ومنهجا موضوعا،  الدعوة:  أركان  شملت  وأودكتوراه(،  وما ووسا  ساليب،  ئل، 

وكلّ  واملدعوين،  بالدعاة  القرآن  يتعّلق  معني  من  تنهل  املطهرة  ها  والسنة  الكريم 

 ومنهج السلف مادهتا العلمية.

الدعوي   التفسري  للغات خمتلفة  -أيًضا-ويف إطار  القرآن  ؛  تأيت الرتمجات ملعاين 

اب آن كتالقر  ك أنكوسيلة تفسري دعوّية كانت وال تزال احلاجة إليها رضورية؛ ذل

للعاملني  الرتمجة قضية خالفية بني  (1) اهلل اخلاتم  قدياًم وحديًثا،  ، وقد كانت  العلامء، 

، ونشري يف هذا املقام  (2) وتوجد اليوم جهود طيبة يف هذا االجتاه، تأصياًل وتأسيًسا 

املبارك   اجلهد  )إىل  إعداد  يف  فهد  امللك  ممع  به  قام  امليِّسالذي  حيث التفسري   ،)

القمعاين  رمجتت يف  رآ  جاء  مبارك،  دعوي  جهد  وهو  لغات،  عدة  إىل  الكريم  ن 

فيه »  مقدمته: تراعى  خمتْص  تفسري  وضع  إىل  العْص  هذا  يف  ماسة  احلاجة  كانت 

التفسري بيان  يكُفل  الصالح،  السلف  التفسري وموارده عىل منهج   عىل وجه  أصول 

بعبارة التفسري  م  وُيقدر به،  وتثق  القلوب،  له  سهلوجي  تطمئن  تتضحزة  معاين    ة  به 

 
 .(١/٨٦7) األساتذة، من ، مموعةقرآنية املتخصصةنظر: املوسوعة الي )١)

 وما بعدها.، (٨٠ص) ، حممد النبهان،نظر: املدخل إىل علوم القرآن الكريمي )2)
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ا مما يغيب عن أذهان عامة  القرآن ومقاصده، وتظهر به مدلوالت األلفاظ وتراكيبه

 الناس وإدراكهم. 

بأمانة   يترشف  املنورة  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  ممع  إن 

معاين   يتكلّ تبليغ  ملن ال  الكريم  باب دخالقرآن  يعرفها، وهو  بالعربية وال  مم  ن  له 

الأهاًل  ليس   ودخله  اهللـله،  كتاب  والدس عىل  االفرتاء  بقصد  ذل   ُمغرض  ك  ومع 

ع.  تظل  الرتمجة دون ما يطمح إليه املجما

تفسريً  يصدر  أن  ع  املجما رأى  متأنية  دراسة  ً وبعد  ميِّسا باللغة  ا  الكريم  للقرآن  ا 

التفسري  ال أصول  َوفرق  أساًس عربية  يكون  األصيلة،  يوموارده  ملا  ماملجما   طبعها  ن  ع 

 .(1) «اترمجات معاين القرآن الكريم إىل لغات الشعوب اإلسالمية وغريه
 الدعوي أبنواع التفسري األخرى، وحكمه:   املطلب الثالث: عالقة التفسري

 الدعوي أبنواع التفسري:   أوال: عالقة التفسري
ري  والتفسور،  مناهج التفسري يف العموم إىل نوعني مها: التفسري باملأثعلامء  قسم ال

والطبال املصادر  إىل  النظر  حيث  من  أنه  يالحظ  التقسيم  وهذا  ويف ،  (2)رق رأي، 

التحلييل،   التفسري اإلمجايل، والتفسري  أنواع، هي:  التفسري إىل  العْص احلديث قسم 

املقارن، والتفسري املوضوعي. النظر   والتفسري  أنه من حيث  التقسيم يالحظ  وهذا 

  إىل املنهجية واألسلوب.

هبرتوي ابط  املوضوعي  ا  بالتفسري  وبخاصة  قوًيا؛  ارتباًطا  الدعوي  لتفسري 

 ييل، ويمكن توضيح ذلك االرتباط فيام يأيت: والتحل

 
 (.٩، ٨) ، نخبة من األساتذة،التفسري امليِّس )١)

الشوكاين )2) تف  :هـ(١25٠)ت  قال  املفِّسين  غالب  األول  إن  الفريق  طريقني:  وسلكوا  فريقني،  ّرقوا 

د الرواية، وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق اآلخر جّردوا أنظارهم إىل ما  رّ تْصوا يف تفاسريهم عىل ماق

ما تفيده العلوم اآللية، ومل يرفعوا إىل الرواية رأسا، وإن جاءوا هبا مل يصّححوا هلا  وتقتضيه اللغة العربية،  

 .( ١/١4لقدير )نظر: فتح اي الفريقني قد أصاب، وأطال وأطاب. أساسا، وكال
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األنواع يف املصادر واملضامني،    عىل هذه  األساس  يف   ـ التفسري الدعوي يعتمد١

العلمية، واختالفه عنها هو يف تويف كثري   مادته  الدعوة  من  بقضايا  صه  وختصفّرده 

فهوفيه وينحو    ا،  دعوي ا،  توجيًها  ويوجهها  األنواع  تلك  مضامني  من  هبا  يأخذ 

يف  يالحظ  ما  وهذا  الدعوي،  التفسري  لقضايا  هبا  يستدّل  أو  البالغ،  منحى 

 الدراسات التفسريّية الدعوّية عموًما. 

للت2 التأصيل  يم ـ  الدعوي  األنواع  فسري  هذه  مرجعيات  من  أخذه  كن 

تلمصادر  ف  -اأيًض -ومصادرها   يف  كّل  يكون  ربام  واخلالف  متفقة،  األنواع  ك 

 دو لنا، واهلل أعلم. منهجية التناول كام يب

ألوانه؛ 3 من  لوًنا  أي:  موضوعًيا،  تفسرًيا  الدعوي  التفسري  اعتبار  يمكن  ـ 

بت الدعوة  موضوعات  يتناول  خالل  باعتباره  من  ومسائلها  وقضاياها  فاصيلها، 

بحث والعرض هي نفس منهجية التفسري  يف ال   نهجيتهأن مالقرآن الكريم، وباعتبار  

 قة التفسري الدعوي بغريه من أنواع التفسري. املوضوعي، ومن هنا تّتضح عال

.للتفسري الدعوي عالقة وطيدة بالتفسري التحلييل فهو يتناول السورة أو اآلية 4

 ة.ربعية حتليلية تتضمن حتليل مضامينها فيام يتعلق بأركان الدعوة األبمنهج

 الدعوي:   : حكم التفسري يا  اثن
الكريم تكونوج  وتربية،  ودعوة  علرم  كتاب  القرآن  به  واملجاهدة  دعوة،   هاد 

و وتعرّ هحفظبقراءته  أحكامه،  به  ف  ودعووالعمل  إليه  ة،  اشتمل   الناس  ما  ببيان 

وبراهني   دالئل  من  الدعوةعليه  وعىل صحة  آدابتخلّ ال،  من  فيه  بام  ابن  ق  قال   ،

الدّ رش»:  ـ(ه37٦١)ت:سعدي   حماسن  وأخالقهح  عقائده  وبيان  اإلسالمي   ، ين 

وإصالحه تعاىل:م  ،وأحكامه  قال  اجلهاد  أعظم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿   ن 

 وقال تعاىل:،  [73]التوبة:    ﴾ڀڀ    ڀپ  ڀ   پٻ  پ  پ
 ، هبذا القرآن  :أي  ،[52:  الفرقان]﴾ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿
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الدين من  به  جئت  بالدعوة    ،وبام  أنهوتبيني،  إليهوذلك  والرمحة      العدل  دين 

النبي   ،للظاهر والباطن  ،واحلكمة واخلري والصالح والدين والدنيا. وأعظم جهاد 

النوع  × هبذا  اهلل  ،للخلق  إىل  يدعو  مده طويلة  حماسن  ،فإنه مكث  للعباد   ويبني 

املنحرفة  ،الدين  األرض  أهل  أديان  من  ضده  وبني  بينه  ين  الد   فهذا... ويقابل 

أكرب الرباهني    وما جاء به من القرآن  ،وأخالقه وأعامله  وحقائقه  بعقائده  ،اإلسالمي

احلق  هو  اهلل  أن  عىل  الدالة  الرضورية  حق   ،القواطع  حق   ،ورسوله  وما   ،ودينه 

لكل بنفسه جذاب  وهو  الباطل.  هو  ذلك  إنصاف  عارض  ومعه  احلق  قصده   من 

مور للناس فرشح هذه األ..  نحو دينهممني  رسالة تتضمن التنبيه عىل واجب املسل

 . (1) «أعظم اجلهاد من
وي يمكن استفادته من حكم الدعوة وحكم التفسري معًا، وحكم التفسري الدع

أساليبها  تستنبط  ومنه  وموضوعها،  الدعوة  منهج  هو  الكريم  القرآن  كان  فلام 

  د منهجا، اعتامائلها، وهو أساس الدعوة، الذي أمر اهلل تعاىل رسوله وأتباعه بووس 
فاألظهر يف  .  [52الفرقان: ] ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆڭ     ڭ  ڭ   ﴿  فقال:

  والدعاء إىل   األداء،  يف  اجلهد  بذل»أن اجلهاد هنا جهاد الدعوة، واملراد به:    اآليةهذه  
   .(2) «ماهدة لكل أي جامعا  ، ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴿ :اهلل..، وقوله

بمعر إال  يتم  ال  الشامل  الدعوي  اجلهاد  كان  م وملا  والسنة  فة  القرآن  ضامني 

وتوجيواإل بتعليامهتام  كانهاهتحاطة  وملا  الدعوّية،  املضامني  ام  هذه  بعض  ت 

استنباط وتدبر، وملا كانت هناك  إىل   والتوجيهات واضحة ظاهرة، وبعضها حيتاج 
التجديد يف إىل  وحاجة  مستجدة  وكقضايا  الدعوّية،  واألساليب  الوسائل  ذلك    ّل 

وتوضي بيان  إىل  للحيتاج  ينح  وللمدعور أوالً،  بالنظ  دعاة  خالل  ومن  يف ثانًيا،  ر 

 
 .(34- 32)صسعدي، ابن عداء ووجوب التعاون بني املسلمني، األجهاد  )١)

 . ارص( باخت24/474) ، الرازي،مفاتيح الغيب )2)
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 نجد أن له شقني:  حقيقة التفسري الدعوي

بّد   األول: فال  ومتطلباهتا،  وظيفتهم  ليفقهوا  أنفسهم،  للدعاة  وتبصري  بيان  أنه 

قضايا الدينية عامة والدعوّية خصوًصا ومستجداهتا، هلم من فهم النظر القرآين يف ال

يتطلب ت يتوفسريً وهو  الدعاة،  ا معمًقا ومقّرًبا،  القرآن افق مع مستويات  فيفهمون 

 ثم يبلغونه للمدعوين عن معرفة وعلم.   يف أنفسهم،

أن التفسري الدعوي متطلب لبيان القرآن للمدعوين عىل اختالف    والشق الثاين:

فال الفهم واإلدراك، وخاصة يف هذا  مستوياهتم،  ناس ليسوا عىل مستوى واحد يف 

الناس  زمانال معظم  حيتاج  حيث  كّلهم-،  يكونوا  مل  القرآن  لب   -إن  معاين  يان 

 ومقاصده وأحكامه.   ومفاهيمه

عىل ينطبق  نقول:  أنر  يمكننا  أيًضا،  الواقعي  وبالنظر  تقدم  ما  كّل  خالل    ومن 
أي:  ،  (1) به مما هو إىل املكلفني فهو واجب  إال  اجبالو  يتم  ال  هذا، قول العلامء: ما

قائم عالت  أنه ملا كان القرآنألمةىل اكليف بالدعوة  يتم إال بمعرفة   ، وكان ذلك ال 
تعاىل:ومضامينه قال  واضًحا،  مبينًا  للناس  وبإبالغه  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿  ، 

  ، [٨2]النحل:  ﴾  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ﴿  وقال تعاىل:  ،[35]النحل:    ﴾ ڄ
فوكان   الدعوي  املستوى  يف  والتوضيح  التفسري  إىل  حيتاج  م البيان  األسس  هو  ن 

للدعوة ا  الرضورية  املستوى  ويف  واملتعوالدعاة،  اللعام  ذلك  كّل  البيان  ّمق،  متام 

وإقامة احلجة، فلكّل ذلك كان التفسري عىل املستوى الدعوي واجًبا، وخصوًصا يف 

 كتاب اهلل تعاىل.   هذا الزمان الذي قّلتر فيه البصرية ب

عىل وليس  الكفاية  عىل  واجب  الواجب  هذا  الولكن  أن    جيب  بمعنى  تعيني، 

والقدر    ،(2) اآلخرينالكفاية منه سقط الوجوب عن    م به البعض، فإذا وجدت يقو

 
 .( 57)ص الغزايل، نظر: املستصفى،ي )١)

 .(2/3١5)، جلصاص، انظر: أحكام القرآني )2)
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القرآن بخطاب  املراد  فهم  به  ما حيصل  منه  تعاىل: ،  (1)الواجب  قوله  لذلك   ويدل 
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿

 ائ   ائەئ    ى   ې  ى   ﴿  وقوله تعاىل:،  [١٠4]آل عمران:    ﴾  ۀ

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ۆئ    ۇئ  ۆئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

  ابن   يف آية التوبة عن  هـ(543)ت:  . وذكر ابن العريب  [١22]التوبة:    ﴾ی    ی 

قال:   خيرج   ولكن  نبّيهم،  كواويرت  مجيًعا  لينفروا  املؤمنون  كان  ما  معناه»  عباس، 

 يعلمه  واألحكام،  العلم  من  ريوجي  القرآن  من  ينزل  فيام  البعض  ويبقى  بعضهم

  والندب   العلم  طلب  عىل  احلث  اآلية  هذه  رجوعه... ظاهر  عند  للساري  املتخلف

أيًضا: ،  (2)«وفضلها  فيه  الرحلة  واستحباب  والوجوب،  اإللزام  دون  إليه   وقال 

 أدائها   الستحالة  به  العلرم  وجوب  ثبت  وجوبه   ثبت  ام  فألن  الوظائف  معرفة  وأما»

  الرشيعة   بوظائف  القيام  فيه  ا مم  الوظائف  عىل  املزيد  أن  هذا  عىل  شأين  مث   بعلرم،  إال

 فروض   من  ونحوه  اخلصوم  بني  والفصل  احلدود،  وإقامة  حلقوق ا  كتحصني

 . (3) «الناس مجيع يعلمه أن يصح ال إذ الكفاية؛
إنك »:  مع معاذ    ×ة ومنهجها حديث النبي  ويدّل عىل رضورة فقه الدعو

أحوال املدعوين    ففيه بيان لفقه الدعوة، من حيث بيان،  (4) «ل كتابا أهستأيت قوم

عامل معهم، وما هي األساليب الناجعة واملنهجية الالزمة هلم، وكّل ذلك  وكيف يت 

 من رضورات الدعوة والدعاة.

قسمني: » عىل  العدو  ج  وجهاد  ب منه  والبيان.هاد  بالسنان    احلجة  جهاد  ومنه 

و  والسالح. األول:  اأما  والهو  باحلجة  من  جلهاد  لكل  به  مأمور  فهذا واجب  بيان 

 
 . (١/57) ، الشاطبي،ملوافقاتنظر: اي )١)

 . (2/٦٠2)، ابن العريب ،أحكام القرآن )2)

 . (2/٦٠3) ،ابن العريب، أحكام القرآن )3)

 . (١٩)مرق ،(١/5١ع اإلسالم ) ئادتني ورشاصحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل الشه  )4)
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كل مكان ويف كل حال بحسبه، وقد أمر اهلل جل وعال    در عليه، يف كل زمان ويفق

وعال جل  فقال  بالسنان  اجلهاد  يرشع  أن  قبل  مكة  يف  بذلك  ڭ  ڭ ﴿  نبيه 

يعني جاهدهم بالقرآن،  ؛  [52]الفرقان:  ﴾ ۇ  ۇ  ۆڭ     ڭ  

باحل جهاد  وفهذا  تجة  وال  واألمكنة،  األزمنة  يعم  وهذا  مالبيان  طائفة  هذه  زال  ن 

عىل  األمة دائمة   ظاهرة  الطائفة  وهذه  خالفها،  من  وال  من خذهلا  يرضها  احلق ال 

 .(1) «قائمة باجلهاد باحلجة والبيان
باديس   ابن  مفِّّسً هـ(١35٨)ت:وقال  تعاىل:،  قوله  ڭ     ڭ ڭ ﴿   ا 

كّل »أي:  ،  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ للدين احلق، دك  جه  وابذل  يف دعوهتم 

ب الباطل  من  عليه  هم  ما  وومقاومة  العظيم،  جهادً القرآن  القرآن  هبذا  ا  جاهدهم 

ما يأتيك من ناحيتهم من بالء وإذاية والصرب عليه، والثبات عىل    ل كّل ا، بتحمّ كبريً 

واخلطاب وإن كان له فاحلكم شامل ألمته، فال جيوز للمسلم أن   الدعوة واملقاومة.

  ية.كافرًا أو عاصيًا يف أي يشء من نواحي الكفر، ونواحي املعصطيع ي

اجل أن  أمته  وكام  عىل  فرض  هو  فكذلك  عليه،  فرض  هو  العظيم  بالقرآن  هاد 

الذين  واملرشدين  الدعاة  عىل  فرضًا  جتده  التفصيل  وعند  اإلمجال.  عىل    هكذا 

املسلمني الكفائي عىل  الفرض  فيقدوة ألمت  ×  فالنبي؛  يقومون هبذا  اشتملت  ه  ام 

 . (2) «ه اآلية من هني وأمرعلي
 وي: الدع   التفسري  ادر: مصاملطلب الرابع

زيادة مع  األخرى،  التفسري  أنواع  مصادر  نفس  هي  الدعوي  التفسري   مصادر 
 : أيتملصادر كام ي، وسأورد بيان تلك ا، وهي كتب الدعوةمصادر أخرى خاصة به

 
 . (١٦٩ص) ،صالح آل الشيخرشح فضل اإلسالم، حممد بن عبد الوهاب،  )١)

 .(١٨٨كيم اخلبري(، )صتفسري ابن باديس )مالس التذكري من كالم احل )2)
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 : القرآن الكرميأوال :  
جئ   ﴿   الدعوي، قال تعاىل:األول للدعوة وللتفسري    صدرالقرآن الكريم هو امل

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    خب  مب  ىب   حب    يئ  جب       حئ   مئ  ىئ

تعاىل:،  [5٩]النساء:  ﴾مث   ﴾حيجي يه ىه مه جه  ين ىن منٱ﴿  وقال 
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ   ﴿وقال تعاىل:  ،  [١٩األنعام:]

تعاىل:  ،[ ١2٠:ود]ه ﴾چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ەئ  ائ  ەئ  ﴿وقال 

    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئ  ېئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ     

تعاىل: ،  [١١١]يوسف:  ﴾مئ  جئ  حئ     ی  ی  ی  ی    وقال 
ی  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ     ﴿

  ﴾ يف ىف يث ىث مثنث زث رثٱ﴿  وقال تعاىل:، [٩٠م:  األنعا ]  ﴾ی 
ٱ﴾  يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتٱ﴿وقال تعاىل:، [٦7 احلج:]
 خب  جبحب هئ   مئ  خئ حئ جئ يي ٱ﴿  وقال تعاىل:، [١٠٨يوسف:  ]

 .[١25النحل: ] ﴾ جت هب مب
أّن   يتضح  املتقدمة  النصوص  خالل  الدعوة  الكريم  القرآن  ومن  منهج  هو 

نستنبط  ،  صدرهاوم وومنه  الدعوة  وضوابطها حكم  ومسائلها  موضوعاهتا 

ومناهجها   وعدته وأساوقواعدها،  الداعية  رشوط  ونتعّرف  ووسائلها،  ليبها 

  تظهر مالمح منهج كّل هم، ويف القصص القرآين وصفاته، وحال املدعوين وأنواع

نبي يف الدعوة، وما دار بينهم وبني أقوامهم من جدال وحوار دعوي، إىل غريها من  

 الدعوة املستفادة من القرآن الكريم.  قضايا

أنّ  بعضاً ِّّس يفم  الكريالقرآن    ومعلوم  بعضه  واملفيه  ف  ؛  واملطلق    جملاملقيد، 
ذلك نجده يف القرآن   وبيان   ، ( 1) خ إل . . حكم. امل و ملتشابه  والعام واخلاص، وافِّس،  املو

 
 .(١/43) ، ابن عطية،املحرر الوجيز (١)
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مَ »الكريم،   عىل  كان  هنا  يفِّّس ومن  أوالً ن  القرآن  إىل  يرجع  أن  الكريم  القرآن     ،

وي ببعض،  بعضها  اآليات  فيقابل  يريد،  ما  تفسري  عن  فيه  جاء ستعنييبحث  بام   

موجزً مسهبً  جاء  ما  به  ليعرف  وحيم ا  املجمل،  به  ليفهم  وباملبني  عىل ا،  املطلق  ل 

 . (1)«والعام عىل اخلاص املقيد،
أهم مصادر التفسري عىل اإلطالق، بل هو أحسن وأصح الطرق   فالقرآن الكريم

 .  (2)رآن بالقرآن، كام قال ابن تيميةأن يفِّس الق
  شريفة: ل ة االسري ة و السنة النبوياثني ا:  

النبوي   والفعل  يكونالبيان  والتوجيهبالقول  النبوية  فالسرية  النبوية  ،  ات 

يف أمور الدعوة، وتبليغ الرسالة،    ×اهلل به رسوله    طبيقات عملية ملا أمرالكريمة ت

جيوز ملن يتصّدى لتأصيل التفسري الدعوي أن   وما أهلم رسوله يف هذا املجال، وال

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿  الكريم لذلك فقال:القرآن    أشاروقد  يغفل عن ذلك،  

ىئ   جئ  حئ  مئ ﴿ ، وقال:[44:  ]النحل  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ويف ،  [٦4]النحل:    ﴾حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  يئ  جب

آنَ   ُأوتِيُت   إيِنر   َأاَل   َمَعهُ   َوِمثرَلهُ   الركَِتاَب   ُأوتِيُت   إيِنر   َأاَل احلديث: قال: » ُقرر   َعهُ مَ   هُ َوِمثرلَ   الر
آ  َعَليرُكمر   َيُقوُل   َأِريَكتِهِ   َعىَل   َشبرَعاًنا   َينرَثنِي  َرُجل    ُيوِشُك   اَل  ُقرر ُتمر   َفاَم   نِ بِالر   ِمنر   فِيهِ   َوَجدر

ُتمر   َوَما  َفَأِحل وهُ   َحاَلل   ُموهُ   َحَرام    ِمنر   فِيهِ   َوَجدر إسحاق يقول    .(3) ،..« َفَحرر أبو 

ألنه   ن صحيح ال إشكال يف صحته؛ياب  ×  بيان رسول اهلل»:  هـ(7٩٠)ت:    الشاطبي

وال  ،  ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ   ﴿  لذلك بعث، قال تعاىل:

 
 .(١/٦) ، ابن عطية،املحرر الوجيز (١)

 .(3٩)ص ، ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري )2)

)اإلمام  مسند    (3) )  ،(2٨/4١٠أمحد  رجال١7١74رقم:  صحيح،  إسناده  حمقق:  قال  رجال (،  ثقات  ه 

 د والنسائي، وهو ثقة. داوف اجلريش، فمن رجال أيب الصحيح، غري عبد الرمحن بن أيب عو
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النبي ».  (1) «فيه  خالف ينزل عىل  ما  الناس  تبليغ  تعني  اجلملة ال  أن هذه  واملتبادر 

يكون يف حاجة إىل    ا توضيح وتفسري ورشح ما قدمن قرآن فقط، بل تعني أيض  ×

 .  (2) « من القرآن  ذلك
ف النبي  وعليه:  عن  ورد  مما  السنة  من  الدعوي  للقرآن    ×التفسري  بيان  من 

ا من أفعاله وسريته، فيستفاد من ا، ويؤخذ أيًض ا ومما خيص الدعوة خصوًص عمومً 

َعنر َعبرِد اهللاِ    ها أسوة.، فحركته وسريته كلها دعوة وبيان وفي×البيان العميل منه  

و ر  بَ ×يا  النابِ   نا أَ     برِن َعمر ُثوا َعنر  آَيًة، َوَحدر ائِيَل ، َقاَل: »َبلرُغوا َعنري َوَلور  َ رسر
نِي إِ

ًدا، َفلر َوالَ َحَرَج، َومَ  َعَدُه ِمَن النااِر«نر َكَذَب َعيَلا ُمَتَعمر أر َمقر َيَتَبوا
  ×النبي    فأمر من، (3) 

َأمر  »:  هـ(٨55)ت:    العينيين  د ال  بدرأن يبلغ املسلم ولو آية من كتاب اهلل تعاىل، قال  

آنَولَ   بالتبليغ من اهلل َتَعاىَل   ×َرُسول اهلل   ُقرر يغ َعَليرِه،  تا ال   َوأوجب  .و َكاَن آَية من الر
برلِ

)ت: العسقالين    روقال ابن حج،  (4): »بلُغوا عني َوَلو آَية من كتاب اهلل َتَعاىَل«×

َِديِث »:  هـ(٨52 احلر يِف  ) َقاَل  آيَ :  َما    :َأير   (،ةً َوَلور  َتبرلِيِغ  إىَِل  َساِمع   ُكل   لُِيَساِرَع  َواِحَدًة 

ِي َوَلور َقلا َوَقَع لَ  ُل مَجِيِع َما َجاَء بِِه َل بَِذلَِك لَِيتاِص  ؛ُه ِمَن اآلر  .(5) «× َنقر
 :ابعنيالصحابة والتمن    فهم السلف اثلث ا:  
من    لك ملا شاهدوهى بذفإهنم أدر »عن بيان الصحابة:    هـ(72٨)ت:ابن تيمية  قال  

ال الفهم  من  هلم  وملا  هبا،  اختصوا  التي  واألحوال  الصحيح،  القرآن،  والعلم  تام، 

السيام الصالح،  وكرباؤهم  والعمل  إسحاق    وقال  ،(6) «علامؤهم    الشاطبي أبو 

 
 .(4/١27) ، الشاطبي،املوافقات (١)

 .(5/3٨١) ،دروزة  حممد عزت، التفسري احلديث( 2)

 .(34٦١، رقم )(4/١7٠صحيح البخاري ) (3)

 (.١2/٩7) ، العيني،عمدة القاري( 4)

 (.٦/4٩٨) ،ابن حجر فتح الباري،( 5)

 .(4٠)ص ، ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري (٦)
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فإن  »:  هـ(7٩٠)ت: الصحابة  بيان  فال  وأما  بينوه؛  ما  عىل  يف صحته  أمجعوا  إشكال 

ا  .أيضا يرتجح  البيانالعت ولكنهم  يف  عليهم  معرفتهم    امد  أحدمها:  وجهني:  من 

 .  (1) «مبارشهتم للوقائع والنوازلباللسان العريب. والثاين: 
الصح وتفسريوبيان  أو  ابة  شاهدوها  التي  األخبار  من  لكثري  نقل  فيه  هم 

النبي   من  وحيتوي  ×سمعوها  كثري  ،  الدعويّ عىل  املضامني  النبي  من  ة عن عْص 

 .  (2)ا لكتاب اهلل تعاىلنن ما يكون بيانً ّس نقلوه إلينا من ال فيامثم عن عْصهم، و ×
تفسري تفسري  وأما  إىل  يرجع  ممن  فهم  وتابعيهم:  الصحابة التابعني  بعد  هم 

بة وتابعيهم التابعني أخذوا من الصحا  لامء، وذلك أنّ الكرام، وهو رأي كثري من الع 

ذا ال يعني التسليم املطلق . وه ا، واحلجة يف إمجاعهم عىل التفسرييًض أخذوا عنهم أ

ولكن يبقى لتفسريهم  .  (3) زنه هبامن و  بل لتلقي تفسريهم ضوابط ال بدّ   ملا قالوه،

وأمهية   عمومً وزن  للتفسري  خصوًص كمصدر  الدعوي  وللتفسري  الا  من    بدّ   ا، 

م واالستفادة  عليه  ااالطالع  مراحل  من  مرحلة  يمثل  فهو  اإلسالميّ نه؛  ة، لدعوة 

 ارب ومعارف عديدة. ه جتتربز من خالل

 ة: على الشرع أو أصول اللغ املبين رابعا : الفهم واالجتهاد  

  ﴾ ڤ  ڦ   ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿  :قال تعاىل

ف[44]النحل:   كنوزه ،  ﴾ڤ  ڦ ﴿»  قوله:،  من  فيستخرجون  فيه،  يعني 

 : (هـ4٠3)ت:  قال أبو بكر الباقالين،  (4) «ستعدادهم وإقباهلم عليهوعلومه بحسب ا

  عقول، ال  نتائج  ألهنا  الشدة  بالغ  شديد  األلفاظ،  حتملها  التي  املعاين  معاناة  وأمر»

 
 .( باختصار١2٨-4/١27) ، الشاطبي،وافقاتامل (١)

 .(١/٩) ، القاسمي،نظر: حماسن التأويلي (2)

 (.4٦-44)ص  ، ابن تيمية،ة يف أصول التفسريمنظر: مقدي( 3)

 .(44١ص)  ، السعدي،تيسري الكريم الرمحن (4)
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  أصل »:  هـ(7٩4)ت:ال بدر الدين الزركيش  قو .(1) «األفكار  وبنات  األفهام،  ووالئد

أّن معرفة كنوز ،  (2) «والتفكر  التدبر  القرآن  معاين  عىل  الوقوف يدّل عىل  فكّل هذا 

ومقاصده ومعانيه،  باملفِّّس  تست  القرآن،  منوط  وهو  والتدّبر،  والتعّقل  بالتفّكر  نبط 

 فاوت الصحابة فيه. يف ذلك كام كان يت  واملفِّسون يتفاوتون لفهم،  والفقه وا ذي الّدراية

ر يتفكّ واستنباط أحكام الدعوة وما خيص قضاياها من معارف هو من مجلة ما   

املتفكرون   املتدبرونفيه  القصص  ويتدّبره  املتعمّ القر، سواء كان يف  ق يف قضايا  آين 

 آن.  الدعوة أو يف مطلق ما يستفاد منه يف الدعوة من القر

واآليات ،  والوسع والطاقة البرشية  ومن املؤكد أن ذلك يكون بقدر االستعداد

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ   ﴿   قوله تعاىل:ر يف القرآن كثرية، منها  ر والتفكّ اآلمرة بالتدبّ 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ       ﴿   وقال تعاىل:،  [٨٦:  ناملؤمنو]﴾ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  

ڄ  ڄ   ﴿   ، وقال تعاىل:[ ٨2:  لنساءا]﴾ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

تعاىل:،  [2٩]ص:  ﴾ڃ  ڃ   ڃ   چ  ڄ  ڄ  ڃ    ک   ﴿  وقال 

ر القرآن تأمل معانيه  تدبّ   ومعنى»،  [24]حممد:  ﴾گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ر يف عموم آيات القرآن، أو  والتدبّ ،  (3)«ياتوتفكر يف حكمه وتبْص ما فيه من اآل

 ا.عىل التدبر فيه مطلقً  يف آيات الدعوة باخلصوص، فاهلل حّض 

أ مراعاة  من  بد  االس وال  عند  اللغة  إسحاق  قال  تنباط  صول  الشاطبي  أبو 

القرآن  »ع يف وضع الرشيعة:  ية يف فهم قصد الشارا أمهية اللغة العربمبينً  هـ(7٩٠)ت:

خاصة؛ ألن اهلل    من هذا الطريق  اجلملة، فطلب فهمه يكون  ب عىلنزل بلسان العر

يقول ڻ  ﴿  :، وقال[2:يوسف]  ﴾ےھ   ھ ھ  ھہ   ﴿  :تعاىل 

مه فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل   .[١٩5:راءشعال] ﴾ۀ ۀ  فَمن أراد تفه 

 
 . (١٦ص) ،لباقالينا ،القرآنإعجاز  (١)

 .(2/٨٠١) ، الزركيش،م القرآنالربهان يف علو (2)

 .(١/4٠2) ، اخلازن،لباب التأويل يف معاين التنزيل (3)
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إنه ال  رب والقرآن نزل بلسان الع  ب فهمه من غري هذه اجلهة...فإن قلنا إنّ إىل تطل

، وأساليب معنى أنه أنزل عىل لسان معهود العرب يف ألفاظها اخلاصةبعجمة فيه، ف

اطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد معانيها، وأهنا فيام فطرت عليه من لساهنا خت

العام يف به غري   وجه، واخلاص يف وجه،  به  يراد  والظاهر  به اخلاص،  يراد  وبالعام 

ف من أول الكالم أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكالم ينبئ  يعر   الظاهر، وكل ذلك

آ أو  آخره،  عن  يعرف  أوله  كام  باملعنى  يعرف  باليشء  وتتكلم  أوله،  عن  خره 

   .(1)«لكثرية باسم واحدإلشارة، وتسمى اليشء الواحد بأسامء كثرية، واألشياء ابا
 الدعوي    التفسري  مبادئ :  اخلامس  املطلب

ّل العلوم والفنون، ُتعترب مفاتيح  لح عليها العلامء يف كاصط  هناك مبادئ أساسية 

 : قوله  ن، وقد مجعها الناظم يفأساسية لكل علم وف

ــاِدي إِنا  لر  َمبـــ ــُ ــَ  كـــ ــ  ن  فـــ  َرهـََعشـــ

ــَبة   ــُلهُ  َونِســـــ عر  َوَفضـــــ
ــِ  َوالَواضـــــ

 َفىتَ ـاك ضِ ـعـالبَ ـبِ  ُض ـوالَبع ائِل  ـَمَس 

د    وعُ  احلـــــَ ما  َواملوضـــــُ َره ثـــــُ  الثامـــــَ

مُ  ــر ــتِ ااِل  َوااِلس ــمُ  مَدادُ س اِرعر  ُحك ــا  الش

َفا  ازَ ــَح  عَ ـيـمِ جَ ـال َدَرى نـَومَ  َ  (2)الرشا

ننز للعلوم  األساسية  العرشة  املبادئ  يقوم وهذه  فهو  الدعوي،  التفسري  عىل  هلا 

 ه املبادئ أيًضا، وبيان ذلك كام يأيت: عىل هذ

يه معانأي: تعريفه االصطالحي، فهو علرم يبحث يف ألفاظ القرآن و حده،  أوال :

 ومقاصده وأحكامه وحكمه، فيام خيص الدعوة إىل اهلل تعاىل.

   مه الدعوّية.وأحكامه وِحك كالم اهلل تعاىل، ومقاصده ه:اثني ا: موضوع 
وخيدم  ما  استخالص  اثلث ا: مثرته:  وقضاياها  يف  الدعوة  يفيد   تلفة املخ  جوانبها 

   والدالالت. اهلدايات من

 
 .( 5٠، 2/4٩، الشاطبي، )املوافقات( ١)

 .(٦/ ١)  غازي، آل القادر عبد املعاين، بيان (2)
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العل  من  غريه  إىل  نسبته  لسائر  :  ومرابع ا:  ويمكن  التفسري،  أنواع  من  نوع  هو 

بينه   وليس  ختدمه  أن  الرشعية  نسبته  العلوم  بأن  يقال  أن  ويمكن  مباينة.  وبينها 

يشرتكأل فهو  وخصوص،  عموم  نسبة  التفسري  من   نواع  عديدة  مباحث  يف  معها 

 ص عنها بانفراده بمباحث قضاياها فقط.قضايا الدعوة، وخيت

م تفسري كتاب اهلل تعاىل، وقد ري من فضل عمولتفسفضل هذا ا  خامس ا: فضله:

 .  (1) أفضلها وأمههاقيل بأن التفسري أرشف العلوم و
  تفسري   اإلنسان  يتعاطاها  صناعة  أرشف»  :هـ(5٠2)ت:  األصفهاينّ   الراغب  وقال

  إّما  :أشياء  ثالثة  بأحد  ترشف  إنام  قيقيةحلا  الصناعات  أن  وذلك.  وتأويله  القرآن

  ثبت  فإذا  وكامهلا،  أغراضها  برشف  وإّما  صورها،  برشف  امّ وإ  موضوعاهتا،  برشف

 موضوع   أنّ   وهو  الثالث،  اجلهات  من  الرشف  هلا  حصل  قد  التفسري  فصناعة  ذلك،

  أرساره،   من  منزله  أودعه  ما  خفيات  إظهار:  فعله  وصورة  تعاىل،  اهلل  كالم  التفسري

 ة عادالس  إىل  والوصول  هلا،  انفصام  ال  التي  الوثقى  بالعروة  التمسك  وغرضه

ېى  ى  ې  ې  ې   ﴿  :بقوله  حمله  اهلل  عّظم  وهلذا.  هلا  فناء  ال  التي  احلقيقية

  . (2) «القرآن  تفسري  هو:  قيل،  [٩2٦:  البقرة] ﴾  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ
 التفسري كام قد سبق.   من فهو جزء    يشمل التفسري الدعوي قطعا؛ وهذا الرشف والفضل 

ا  سادس ا: واضعه:  رسول  هو  األول  بيان  ×هلل  واضعه  يف  سابًقا  ذكرت  كام   ،

. ثم من بعده  ×يفته فهي وظ،  [44]النحل: ﴾  ٰر ٰذ يي ىي مي ٱ﴿ٱقوله تعاىل:

 بعون وتابعيهم. الصحابة الكرام والتا

كام -وال ينسب وضع علرم التفسري الدعوي اخلاص كتأليف إىل شخص بعينه  

وإنام    -(سالةب للشافعي مثاًل وضع أولوية وضع علم أصول الفقه يف كتابه )الرُنس

األ بداياته  إىل  سابًقا  أرشت  وقد  عموًما،  التفسري  مع  مندمًا  العْص  نجده  يف  وىل 

 
 .(4٦٩)ص ، السعدي،تيسري الكريم الرمحن (١)

 .( باختصار١/3٦الراغب األصفهاين ) تفسري (2)
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 ى. ملوضوعي، ثم إىل بدايات بعض ألوانه األخراحلديث، كنوع من التفسري ا

التفسري كان   االشتغال  قبل  اإلسالم  علامء  هب  اشتغل»  قرآين،  علم  أول  ولقد 
 . (1) «مراهتمناظ كثرت وفيه العلوم، بقية بتدوين

 التفسري الدعوي للقرآن الكريم.   سابع ا: امسه: 
تفسري عموًما، وهناك يستمد التفسري الدعوي مما يستمد منه ال : اثمن ا: استمداده

  قسامن؛ »عنده    اده يأيت من مصادره التي ُذكرت سابًقا، فالتفسريَمن يرى بأن استمد

: أنواع  ثالثة  يرد، واألول  مل  سموق  تفسريه  يعترب  عمن  بالنقل  تفسريه  أحدمها: ورد

:  التابعني، والثاين  رؤوس  عن  أو  الصحابة  عن  أو  ×  النبي  عن  التفسري   يرد  أن  إما

  إىل   النظر  فهمه  إىل  التوصل  وطريق   قليل،  وهو  املفِّسين،  عن  نقل  فيه  يرد  مل  ما

 .(2) «السياق  بحسب ومدلوالهتا، واستعامهلا العرب ةغل من األلفاظ مفردات
ابن   مصادره ب  هـ(١3٩3)ت:ر  عاشوويفرق  أّن  فريى  واالستمداد،  املصادر  ني 

ده فتعني مدده مما  ة التي جاءت من تلك املصادر، وأما استمداتعني مادته األساسي

املصاد  تلك  خارج  من  منهو  يكون  عنده  واستمداده  والنّح   علرم  ر،  و  اللغة، 

و وأصول  علرموالتْصيف،  واآلثار،    البيان،  والقراءات،  العرب، وأخبالفقه،    ار 

 .  (3) واملنسوخ  والناسخ النزول،  أسباب ملعرفة وحيتاج
أنّ  رأيي  االصطالح،  ويف  يف  مشاحة  وال  اصطالحي  الفرق  هو   النهاية  ففي 

الكتاب، والسنة،  مستمد من كّل تلك املصادر  فإّن استمداده من  وأقوال ، وإمجاالً 

  وغريهم. تفسريالصحابة والتابعني، وأقوال األئمة املجتهدين من أهل ال

 واجب عىل الكفاية، كام سبق بيانه.   اتسع ا: حكمه:
 ضايا الدعوّية عموًما.بيان اآليات القرآنّية التي تتضمن الق   ه:عاشر ا: مسائل 

 
 .(١/١3) ، ابن عاشور،ر والتنويرالتحري (١)

 .(2/١72) ، الزركيش،نظر: الربهان يف علوم القرآني (2)

 . (١/١٨ينظر: التحرير والتنوير ) (3)
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 الثاني املبحث
 الدعوي وضوابطه وتطبيقاته التفسري أقسام

هذا   التفسري  املبحث  يف  أقسام  وهي  مهمة،  قضايا  ثالثة  عن  احلديث  سيتم 

الدعوة، كام  لدعويا أركان  الدعوي بحسب  للتفسري  تطبيقية  ، وضوابطه، ونامذج 

 يأيت: 

 الدعوي   التفسري  أقسام:  األول  املطلب
تيمك وال ن  املوضوعي،  التفسري  ألقسام  استصحابا  الدعوي  التفسري  قسيم 

في وعليه  ذلك،  يف  التفسريمشاحة  هي:  أربعة،  أقسام  إىل  تقسيمه    الدعوي   مكن 

والتفسري  للسورة  الدعوي  والتفسري  آين،القر  للموضوع   لآلية   الدعوي  القرآنّية، 

  يأيت: بياهنا فيامالقرآين، و للمصطلح الدعوي ة، والتفسريالقرآنيّ  واآليات

  :  القرآين   للموضوع  الدعوي   التفسري أوال 
هو   كّل   موضوع هو:  ،  (1) الذاتية  عوارضه  عن  فيه  يبحث  ما   علرم    ماّدة »وقيل 

وهذا تعريف ،(2)«رَكالَمُه، أو مسألة أو أمر من األمو  الكاتب  أو   لرماملتكَ   عليها  يبني

أمر تعرض له القرآن   أو  ية،نحن بصدده هنا، فاملوضوع القرآين هو: قض  مناسب ملا 

و العقيدة،  وأمها:  كثرية،  القرآن  وموضوعات  والبيان،  والدعوة، بالذكر  العبادة، 

   .(3) والترشيع، والسلوك، واألخالق، وأمور احلياة
موضوع  وتوضيح  بيان  هو  القرآين،  للموضوع  الدعوي  التفسري  فإّن  هنا  ومن 

سري موضوع دعوي خاص ذَكره  تعرضت له آيات القرآن الكريم. أو هو: تف  دعوي

الكريم، املذكور  القرآن  وجزئياته  بيان مجيع جوانبه  يتم  الكريم  بحيث  القرآن  يف  ة 

 
 .(3١٩)ص ، املناوي،التوقيف عىل مهامت التعاريف( ١)

 . (3/2457) ، أمحد خمتار،معجم اللغة العربية املعارصة (2)

 . (١٦)ص ،ي، مصطفى مسلم نظر: مباحث يف التفسري املوضوعي (3)
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م آيات  أو  آية  أو  سورة  عىل  مقتْص  غري  كاملة    عينة،كله،  شاملة  بصورة  فيخرج 

 لذلك املوضوع. 

حي بام  اإلسالم،  هو  الدعوة  وترشيعات،  وموضوع  وعبادات،  عقائد،  من  تويه 

تدخل يف كافة ماالت احلياة    ق وسلوك، فاملوضوعات الدعوّية كثرية، وهيوأخال

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴿ م ليصبغها بصبغته، كام قال تعاىل:التي جاء اإلسال

وصبغة اهلل هي دين اإلسالم الذي ارتضاه ، [١3٨]البقرة:    ﴾ۀ   ۀ    ڻڻ  ڻ

لعباد املسلم ظاهراهلل  به  يلتزم  أن  ينبغي  الذي  املريض ه، وهو  الوجه  ا وباطنا، عىل 

فيتدا اهلل  الواقععند  يف  أثره  ويظهر  القلوب  مع  الدعوة  يأ،  (1)خل  موضوع  أّن   :

مر أو قضية أو مسألة من تلك أو أ  يشمل كّل ذلك، والتفسري الدعوي يقع جلانب

الناس، هبا  واستهدف  القرآن  ذكرها  هلا   فيكون  األمور  بياًنا  الدعوي  التفسري 

وضوع املعنّي، من بها بمنهجية خاصة، فتشمل كّل جزئيات ذلك املوتوضيًحا جلوان

كّ  الكريم  القرآن  فيها خالل  أو  الداللة  لذلك رصحية  الدالة  اآليات  له، وقد تكون 

 ة له. ضمني داللة

من الدعوي  للتفسري  القرآين  املوضوع  يكون    ويف   الكريم  القرآن  خالل  وقد 

الدعوة: أركان  من  ركن  كدراسة  كّله؛  أو   ضوئه  الداعية  أو  الدعوة،  )موضوع 

ذه األركان ومضامينه؛ ومن املدعو به(، أو دراسة موضوع يتعّلق بأحد ه املدعو، أو

القالدعوة إىل اهلل يف  أمثلة ذلك: فضائل القرآن، وصفات    الداعية يف  رآن، وإعداد 

 دعوة الفردّية يف ضوء القرآن. الداعية الناجح يف القرآن، وسائل ال

 خطوات هذا النوع من التفسري:   مراعاته يف ومن مما جيب

وتفسريها عىل منهجية ،  (2) واحد   مجع اآليات املقصودة بالتفسري يف موضوع  -

 
 (.2/١44) ، القرطبي،نظر: اجلامع ألحكام القرآني (١)

والتجديدي(  2) األصالة  بني  املوضوعي  التفسري  عبد  ،نظر:  للمؤمتر  حممد  مقدم  بحث  احلضريي،    =السالم 



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

159 

املوضوع  واملقواحدة تفيض إىل حتقيق األهداف   له، وتكون أجزاء  املوضوعة  اصد 

املعاين و يبتعمرتابطة  التعامل يف تفاملقاصد. وال  التفسري عن  التعامل يف هذا  سري  د 

 يف باب الدعوة.أي موضوع قرآين آخر، إال أن هذا متخصص 

  مكية،   اآليات  هذه  تكون  وقد  الواحد،  املوضوع  يف  نّيةالقرآ  اآليات  أن جُتَمع  -
 .(1)مدنية تكون وقد
)الباحث(  أن  - املفِّّس  يف القرآن  املادة  من  والفصول  األبواب  عناوين  جيعل  ّية 

وأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم يكون املوضوع، وما عدا القرآن: من السنة  

 املوضوع.   وليس أساًسا لتفسري   جيح،واالستدالل والشواهد والرت لبيان والتوضيحل

الضعف  - موارد  عن  يبتعد  منهواال  أن  عن  أو  املوضوع  أصل  عن   جنحراف 
   باعه يف سائر أقسام التفسري الدعوي.وهذا الضابط جيب ات،  (2) السلف يف التفسري

 القرآنية   للسورة  الدعوي   التفسري :  ااثني  
سو تفسري  يعني:  القرآنّية  للسورة  الدعوي  دعوًيا، التفسري  تفسرًيا  قرآنّية  رة 

ا، إذا كان ذلك  ما بتها دعوًيا، إبحيث يتم توجيه تفسري وجيه كّل آيات السورة دعوي 

ببيان   أو  السور،  بعض  يف  وربطهممكنا  السورة،  عليها  املشتملة  الدعوة  ا  قضايا 

يمكن وهذا  الكيل،  السورة  بموضوع  ا  أو   حموري  الواحد  املوضوع  ذات  السور  يف 

ترت ا  التي  دعوي  تفسرًيا  السورة  تلك  فتفِّس  واحد،  حمور  يف  آياهتا  ا  مناسبً ابط 

 ملوضوعاهتا، ومقاصدها الدعوّية.

للسو الدعوي  التفسري  أسباب  من  يكون  موضوًعا  وقد  السورة  تلك  يف  أّن  رة 

ا ليس    بعينه.    بموضوع   ألصق   سور   وهناك   أو لتعّمقها فيه أكثر من غريها، يف غريها،  دعوي 

 
بح= مركز  ينظمه  الذي  الرابع  السنوي  الدويل  القرآنالقرآين  ماليا   ،وث    / ١5/4-١4ماليزيا،،  جامعة 

 .(١2)ص ، م42٠١

 .(١/٦4٦) ،فضل عباس ، ري واملفِّسون يف العْص احلديثتفسنظر: الي (١)

 . (3٩)ص ،لم سنظر: مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفي مي (2)
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الت الدعويعّد  سورة  فسري  وتفسري  األصل،  يف  موضوعي ا  تفسرًيا  للسورة  وي 

أنموضوع الدعوي    من  سورة  الباحث  خيتار  ي ا هو  القرآن، ويعرف هبا وبمنهجها 

ة التي فيها أو املضامني الدعوّية، هبا ومضامينها، ثم يبنّي املوضوعات الدعويّ وأسلو

كاملة  ويدرسها ثم  سايسألا  املحور  حيدد  دراستها  وبعد  دراسة    حياول   للسورة، 

  بحيث   اآليات  بني  املناسبات  خالل  من  راملحو  هبذا  السورة  موضوعات  بني  الربط

 ومن ثم يوجه تفسري آيات السورة،  (1)واحدة موضوعية وحدة وكأهنا السورة تبدو
م إطار  دعوييف  ذلك   وضوع  أمثلة  ومن  عاًما،  ا  دعوي  تفسرًيا  يفِّسها  أو  واحد، 

 . (2)ة دعوية، سورة النور دراسة دعويةسورة األعراف دراس 
الدعوي التفسري  يدرس  كّلهاموضو  وقد  الدعوة  أركان  أو  ما  خالل   ًعا  من 

الدعوي الذي تتضمنه السورة دراسة شاملة  سورة قرآنّية واحدة، فيدرس املوضوع 

ذلك:من   أمثلة  ومن  فقط،  الشعراء  خالهلا  الدعوة يف سورة  أو  (3)أساليب  فقه ، 
الدعوة يف سورة نوح، أو  (4)رة األنبياءالدعوة يف سو   الدعوي   منهج، و(5) أصول 

 . (6)ائدةالل سورة املمن خ
 القرآنية:   أو اآلايت  لآلية  الدعوي   التفسري :  اثلثا  
تفو قرآنّية  آيات  عّدة  أو  آية  تفسري  يعني  بموضوع  هو  الرتباطها  دعوي ا،  سرًيا 

 
 . (١4)ص ، حممد احلضريي،التفسري املوضوعي بني األصالة والتجديد (١)

 (.3/3٦) ،فضل عباس ،  واملفِّسون يف العْص احلديثنظر: التفسريي( 2)

ماج  (3) بحث  عنوان  والعلوم  ستريهذا  الكريم  القرآن  جلامعة  موسى،  الطاهر  عوض  علوية  قدمته:   ،

 م.2٠٠2 ،السودان ،اإلسالمية، كلية الدراسات العليا

مكة  ،  دعوة وأصول الدين ل، كلية اأم القرى، جلامعة  وديان اللحياين هذا عنوان بحث ماجستري، قدمته:    (4)

 م.2٠١٩ املكرمة،

لعبد زهد، يف مؤمتر عنوانه: الدعوة اإلسالمية ومتغريات العْص، أقيم  ن اا عنوان بحث قدمه: عصام بهذ  (5)

 م.   2٠٠5ية أصول الدين، ليف اجلامعة اإلسالمية بغزة، ك 

ة الدراسات  كلي  درمان اإلسالمية،جلامعة أم  ،  أمحد حممد إبراهيم النورقدمه:  دكتوراه  هذا عنوان بحث    (٦)

 .   م2٠١٨، العليا
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وسي يكوواحد،  أن  بّد  ال  فاآلية  القرآن،  من  واحد  توضحه اق  موضوع  هلا  ن 

بطبيعة   وهي  كّله،  به  أحاطت  وربام  أو   احلالوتعاجله،  متوسطة،  أو  طويلة  تكون 

ا، ملا فيها من مبادئ  أو تقريرات دعوّية مستقّلة، ومن    قصرية يمكن تفسريها دعوي 

آية الكريس،  يات املنفردة التي يمكن تفسريها تفسرًيا دع أمثلة اآل وي ا بخصوصها: 

تعاىل:توالدين،    آية قوله        ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿  فسري 

  تعاىل:   قوله  وتفسري،  [١٠4]آل عمران:    ﴾ۀ    ڻ  ڻ ں  ں  ڻڻ 
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ    ڌڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴿

تعاىل:،  [١٠٨]يوسف:    ﴾ قوله  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ﴿   وتفسري 

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ ﴿  وتفسري قوله تعاىل:،  [١25]النحل:    ﴾ۋ  

غريها وآيات الوصايا العرش، و،  [33]فصلت: ﴾ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

 من اآليات.  

وضوًعا واحًدا كثرية، إذ من  ّثل مقطًعا واحًدا، وحتوي مواآليات القرآنّية التي مت 

الكري  القرآن  أّن  آيات يف املعلوم  ينزل بصورة مقاطع من عّدة  أو كثري منه، كان  م، 

واملثاين واحد  موضوع   واملئني  الطوال  القرآن،  سور  يف  والناظر  واحد،  شأن  أو 

تتألف آي  جيدها  يتكّون كّل مقطع من عّدة  ات، عىل تفاوت بني  من مقاطع متآلفة، 

 السور واملقاطع يف ذلك. 

الدعو التفسري  من  النوع  هذا  أمثلة  آياتومن    يف  وأثرها  الكونية  التخويف  ي: 
 .  (1) اهلل إىل الدعوة
 خالل اآليت:ع يتم من والن وهذا

 
حث: مجعان بن عبد اهلل بن رسور الغامدي، لنيل درجة املاجستري من قسم الدعوة  لبارسالة مقدمة من ا  (١)

 ه.  ١4٠7لعايل للدعوة اإلسالمية، عام اواالحتساب يف املعهد 
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ا، ويبنّي  لآلية واآليات القرآنّية؛ فتذكر    املجرد  املعنى  بيان  • معاين األلفاظ لغوي 

 ح املعنى اإلمجايل لآلية.  مفهومها، ويوّض 

داللة  • الرتاك  وإشارة  النص،  عبارة  بيان  ودالالت  فيها  النص،  يأيت  وقد  يب، 

   ان، وفوائد كثرية. مع

 . املقاصد   وتتحّدد لتنضبط املفاهيم  العام، ياق لس وا ب،القري بالسياق  الربط  •

 . ياتبيان الوحدة املوضوعّية لآل  •

أو   ات، سواء فيام يتعلق بموضوع الدعوةاستخراج املضامني الدعوّية من اآلي  •

به، وربطها بام يستهدف هبا من  صفات الداعية واملدعوين، أو منهج الدعوة وأسالي

وسل  إيامني ا  الدعوّية  من وكي  املقاصد  اآليات  أو  اآلية  يف  ما  فيستخرج  وأخالقي ا؛   ا 

اج  كونّية،  حقائق  وا  تامعّية،ومضامني  وسياسّية،  ونفسّية،  قتصادّية،  وخلقّية، 

اقع من  لوبا  اآليات  تفصيل، ويربط  إىل  حيتاج  ما  ومفصاًل   مبينًا  ،وتارخيّية، وترشيعّية

التفسري   ملنهج  املوافق  هو  وهذا  تكلف،  وال  تعّسف  عغري  من  عند  املفِّسين  امة 

 السلف واخللف. 

 للمصطلح القرآين:   الدعوي  التفسري:  رابع ا

املصطلحت يعنيالقرآني  املفردة  أو  القرآين  فسري    أو   لفظة  الباحث  خيتار  أنر »  :ة، 

  اشتقاقاهتا  بكّل   اللفظة  هذه  فيتتبع  الكريم،  القرآن  يف  وروده  يكثر  مصطلًحا

 تفسريها  ودراسة  اآليات  مجع  ، وبعدلسوراو  اآليات  خالل  من  املختلفة  وتصاريفها

  القرآن   استعامل  خالل  من  القرآنّية  ائفواللط  واهلدايات  الدالالت  استنباط  حياول
 .  (1) «هلا يمكرال

تفسرًيا والتفسري الدعوي للمصطلح القرآين، أن خيتار مصطلًحا دعوي ا، ويفِّّسه  

واهل الدالالت  ويستخلص  فيدرسه،  الكيفية،  بنفس  ا،  من  دايادعوي  الدعوّية  ت 

 
 . (١/٦47) ،باس عحسن ينظر: التفسري واملفِّسون يف العْص احلديث، فضل  (١)
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 لذلك املصطلح وسياقاته.  الكريم القرآن استعامل

 :لح القرآين الدعوي يمكن أن يكون وفق اآليتوتفسري املصط

مفردات  • معاجم  خالل  من  ذلك  وتتّبع  ا،  لغوي  املصطلح  معنى  يف  النظر 

 الّلغوّية.  القرآن، واملعاجم

هتا، والنظر يف  مدلوالالنظر يف اشتقاقات املصطلح وتْصيفاته، والنظر يف   •

مال مع  املصطلح،  لذلك  والنظائر  واألشباه  املصطلح  تطور  استعامله حظة  تنّوع 

 كيبّية.مدلوالته اإلفرادّية والرت

 الربط بني تلك املدلوالت وتوجيهها.  •

. مع مالحظات أّن االستعامل االستدالل لذلك من استعامل القرآن والسنة •

والن قد خيتلف عن مطلق القرآين  استعامل  استع  بوي  والعرف، ومالحظة  الّلغة  امل 

 ون يف ذلك فوائد ودالالت عديدة.القرآن املكي واملدين للمصطلح، فقد يك

ذل • كالتتّبع  يف  تفسري ك  يف  واملفِّّسين،  الّلغة  وأئمة  والسلف  الصحابة  م 

امل ذلك  فيها  التي  عىلاآليات  والرتكيز  تعّسف،  غري  من  اإلضافات   صطلح 

 احلياة يف املصطلح املقصود.  ضمنية السليمة، وما يتصل بواقع ة والوالدالالت املبارش

يف القرآن الكريم،    ا النوع من التفسري الدعوي: مصطلح الدعوةومن أمثلة هذ 

القرآن،    يف  يةآن، املعروف واملنكر يف القرآن الكريم، الوسطمفهوم الصالح يف القر 

و التي  اآليات  الكريم،  القرآن  يف  الدعوي  فياحلوار  القرآن  رد  يف  احلكمة  لفظ  ها 

 أثرها يف الدعوة.. إلخ. قرآن الكريم والكريم دراسة دعوّية، املوعظة يف ال

 عوي: وابط التفسري الداملطلب الثاين: ض
 للتفسري الدعوي مجلة من ضوابط، سأبينها يف اآليت: 

: أالّ خي  ريعة أو قول السلف: الف أصول الشأوال 
اس ألن السلف الصالح كانوا أشّد الن  وذلك  وهذا الضابط من أهم الضوابط؛



 ي ـــــربـحـد الــهـ فن ــد بــــمـحـمد.                           ةــــــليـأصيـة تـــــم: دراســـريــرآن الكــــوي للقـــــر الدعـسيـفـ الت

164 

كت مع  تعاملهم  يف  والورع  للحق  للقرآن توخي ا  حمققني  ولكوهنم  تعاىل،  اهلل  اب 

ر الناس فهام لدالالته الّلغوّية وأسبابه كريم ومعانيه وتفسريه والعمل به، وهم أكثال

  يل الدل  يف  أخطأ  فقد  تفسريهم  بخالف  القرآن  وفِّس  قوهلم  خالف  فمن»ائعه،  ووق

 .  (1) « مجيعا واملدلول
يف    املعتربة  مصادره  من  السلف  كالم  حتّري  تيمية  وينبغي  ابن  يقول  التفسري، 

من  هـ(72٨)ت: السعن  الكريم:هج  القرآن    األصول   من  فكان»  لف يف تعاملهم مع 

  يعارض  أن  قط أحد  من يقبل   ال  أنه  بإحسان  هلم  ابعنيلت وا   الصحابة  بني  عليها  املتفق 

 هو   القرآن  وجده.. فكان  وال  قياسه،  وال  معقوله،  وال  ذوقه،  وال  ه،برأي  ال  القرآن

 القرآن  عارض  أنه  السلف  من   كالم أحد  يف  يوجد  به، وهلذا ال  ُيقتدى  ذيال  اإلمام

 . (2)«ومكاشفة ووجد، بذوق، وال وقياس، ورأي، بعقل،
ن  ن بيا للقرآن الكريم كله، وقلام تركوا آية من دو  شاماًل   السلف  تفسري  كان  وقد

إ بعدهم  جاء  َمن  أّن  نجد  وباالستقراء  تفسريهم وتفسري،  يف  إليهم  رجعوا   نام 

 ما   كّل   يشمل  أّن تفسريهم   التفسري، كامواعتمدوا عليهم يف أكثر ما يذهبون إليه يف

 أو   نزول،  بسبب  أو   بلغة،  أو  بسنة،  أو   بقرآن،   القرآن  تفسري   من  القرآن  ببيان  يتعّلق 

   .(3) التفسري  مصطلح يف تدخل التي البيان أنواع من غريها أو حكم، ببيان
 :اثني ا: أن يوافق السياق القرآين

 الكالم  وسياق »،(4) «ونظام  وحدة يف الظااهرات من سلسلة تعاقب» السياق هو:

 . (5)«عليه جيري الذي وأسلوبه تتابعه
 

 . (5٠، 3٨)ص ، ابن تيمية،ينظر: مقدمة يف أصول التفسري (١)

 .( باختصار2٩، ١3/2٨) ، ابن تيمية،ينظر: مموع الفتاوى (2)

 .(١4٩)ص الطيّار، ، مساعدالتفسري اللغوي للقرآن الكريم (3)

 (. 2/١١3٩) ، أمحد خمتار،معجم اللغة العربية املعارصة( 4)

 (.١/4٦5) إبراهيم مصطفى وآخرون، ،املعجم الوسيط (5)
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هنا  ياق بالس  واملراد فينب  الشاهد  موضع  تسبق   التي  اآليات:  القرآين  غي  وتتربعه، 

 البالغة   مقتىض  ألن  ذلك  د وتسلسل يف معانيها وإيرادها؛تكون عىل نظام واح  أن

  تشتت،   أو  انفصال  دون  ويضمه  عنىملا  حيوي  ارتباطاً   والحقه  بسابقه  الكالم  رتباطا

الم اهلل أبلغ الكالم وأرقاه ين، وك واملعا  املباين  مراقي  يف  وتدرج  انتقال  ُحسن  مع  بل

 . (1) عليا من ذلكبة الفال بّد أن حيوز عىل املرت
ا لسياق وداللته عند بيان ويف التفسري الدعوي للقرآن الكريم ال بّد من مراعاة 

الدعوة قضايا  من  قضية  وترجيح أي  البيان  سالمة  يف  أمهية  من  لذلك  ملا   ،

 دلوالت. امل
  وما   قبلها  ما  معاين  يف  داخلة  جيعلها  الذي  مقتىض السياق ومحل معنى اآلية عىل   

املعنى  ،  (2) منه   يمنع  دليل  يرد  مامل  وأحسن،   أوىل  بعدها بل قد جيب محل اآلية عىل 

 .(3)ب للمقام، إذا حصل تعارض ظاهر بني املعايناملناس 
ظهر أمهية السياق من جهة التخصيص أو التوسيع الداليل، فقد يظِهر السياق  تو

ا غري املعنى العام، أو حيّصل هلاللمفر إضافيا   معنى  دة أو للجملة معنى آخر خاص 

إمهاله عدم  الدعوة  .  (4) ينبغي  لقضايا  االستدالل  يف  أمهيته  له  ومتغرياهتا، وهذا 

 متغريات احلياة كّلها.  ودليل عىل أّن النص القرآين يستوعب 

املعاين   لتأدية  صورة القرآنّية،كام أّن للسياق أمهية يف التفسري يف إبراز التكامل لل

 لتحقيق   الفني،  التصوير  يقتضيها  طوط،خو  التوحا  هيئات  من  يصاحبها  ما  بكّل 

 وهو مطلب دعوي رضوري. ،  (5)التأثري
 

 (.١/١٨٠) الد املزيني،، خحرر يف أسباب نزول القرآن نظر: املي (١)

 (.١/١3التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، )نظر: ي (2)

 (.75١)ص  ، عبري النعيم،ح املتعلقة بالنص عند ابن عاشورينظر: قواعد الرتجي( 3)

 (.43)ص   ، عدوية عبد اجلبار،التعبري القرآيننظر: القرائن الداللية للمعنى يف  ي( 4)

 (.١4٦)ص  ، عبد السالم الراغب،يف القرآن نيةنظر: وظيفة الصورة الفي( 5)
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 لقرينة قوية: لث ا: محل اللفظ على ظاهره وعدم العدول عنه إال  اث
اهلل كالم  ومنه  الكالم،  يف  األصل  هو  املتبادر  الظاهر  عىل  اللفظ  تعاىل،  محل   

األصل»وذلك    الظاهرة،  هتالوالملد  بقوال  أهنا  ونصوصه  الرشع   عبارات  يف  ألّن 

 . (1)«غريه يلإ  الظاهر عن للعدول دليل قام  إذا إال بظاهرها العمل وجيب
بالظاهر هنا:    حيرف  ال  األمة،  سلف  عرف   يف  الظاهر  هو  الذي  الظاهر»واملراد 

 بام  واحلديث  القرآن  يقرأ  وال  تعاىل،  اهلل  أسامء  يف  يلحد  وال  مواضعه،  عن  الكلِم

 النصوص   اقتضته  ما  عىل  ذلك  جيري  بل  السنة،  وأهل  األمة  سلف  تفسري  خيالف

 .(2) «األمة سلف عليه وأمجع ةوالسن الكتاب دالئل  عليه وتطابق 
القرآ اللفظ  األوإجراء  هو  ظاهره  عىل  عند  ين  املعتربة  التفسري  طرائق  يف  صل 

  عىل   االقتصار  إما  ثالث:  للقرآن  املفِّّسين  فطرائق »اشور:  املفِّسين، كام قال ابن ع

للرتكيب  املعنى  من  رالظاه  وإما   األصل،  هو  وهذا  وإيضاحه  بيانه  مع  األصيل 

 االستعامل  جيافيها  وال  املقام  أو  اللفظ  داللة   تقتضيها  الظاهر  وراء  من  معان   استنباط

  الّلغة   ئصخصا  من  وهي  الرتاكيب  مستتبعات  هي  وتلك  القرآن،   مقصد  وال

 فهم  زيادة  ألن  أو  املعنى،  نيبو  انهبي  ملناسبة  ويبسطها  املسائل  جيلب  أن  العربّية، وإما

  تعلق   له  مما   العلوم  بعض  وبني  القرآين  املعنى  بني  للتوفيق   أو  عليها،  متوقفة  املعنى

 .(3) «الترشيع مقاصد من بمقصد
التكلف، والتأو  إنام يقصد حلفظ أصول الرشع من  الظاهر  الفاسد، وتوخي  يل 

الرش نصوص  عىل  ُدخل  وإنام  النصوص،  أعناق  مويَلر  جهةع  غري    ن  عىل  تأويلها 

  ظنوه  مما  كثريا  تأولوا  أهنم  الصنف  هذا  من  الرشيعة  عىل   عرض  ما  وأشدّ »هدى،  

   .(4) «به املقصود هو التأويل هذا إن وقالوا: ظاهره عىل ليس
 

 (.34 يف أصول واجتاهات التفسري )صريالتيس(، ١3، ١/١2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، )  )١)

 (.١3/37٩) ، ابن تيمية،ينظر: مموع الفتاوى )2)

 ( باختصار. ١/42) ، ابن عاشور،ر والتنويرالتحري )3)

 . (٦/2١٩يمية، )ن ت، ابرء تعارض العقل والنقلد )4)
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  يف  ملا  وشفاءً   للناس  وبياًنا  وهدى  اأنزل القرآن نورً » ثم إن اهلل سبحانه وتعاىل إنام  

  فيام   الناس  بني  وليحكم  إليهم  نزل  ما  سنالل  نيليب  الرسول  وأرسل  الصدور،

  األمي  الرسول  وهذا  الرسل،  بعد  حجة  اهلل  عىل  سللنا  يكون  ولئال  فيه  اختلفوا

  عنه   أخذوا  الذين  األمة  ثم  والعبارات  األلسنة  وأبني  اللغات  بأفصح  بعث  العريب

  هو   يتكلم  أن  جيوز  فال  للسنة  وأبينهم  لألمة  وأنصحهم  علام  الناس  ق أعم   كانوا

 عىل   محله  من  يمنع  دلياًل   نصب  وقد  إال  ظاهره  خالف  به  يريدون  بكالم  ءؤالوه

  الكتاب   يف  الدالالت  مثل:  ًراظاه  سمعًيا  أو.  ظاهًرا..  عقلًيا  يكون  أن   إما  ظاهره؛

 .  (1) «الظواهر بعض تْصف التي والسنة
القرآ ين عىل ظاهره عند التفسري، وال ُيْصف عن ظاهره  فإذن جيب محل اللفظ 

فاسد  ينة قوية تبني أن غري الظاهر هو املراد؛ حتى ال حيصل حتريف أو تأويل  إال بقر

 بسبب التساهل يف ضبط املنهجية. 

 ىل االنتصار لبدعة يودي إرابع ا: أالّ  
وة، ولكن ينبغي أال يكون هذا بالغ القرآن والتفسري الدعوي أمر رضوري للدع

أو التأكيد  أو  بالتأصيل  بدعة،  إىل  أو وسيلة  ورد عن عيل    داعًيا   التأييد، وقد 
 .(2) «القرآن محال أوجه»قوله: 

البا أهل  ولكن  للحق،  دليل  هو  القرآين  النص  أّن  هنا:  والبدع واملقصود  طل 

الفاسدة، واستدال الهتم املتعسفة واملجتزأة ذريعة واألهواء يتخذون من تأويالهتم 

  لالنتصار لبدعهم، وخاصة يف آيات العقائد والصفات، واملتشابه من القرآن، الذي 
 .(3) عيام وتأييد لبدعهاتدقد تتسنم تأويله بعض الفرق املبتدعة، 
 

 ( باختصار ٦/3٦١) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى (١)

القرآن  (2) علوم  اإلتقان يف  القدير؛  (2/١45)  السيوطي،  ،ينظر:  افتح   ،( املقولة ١/١4لشوكاين  وهذه   ،)

 ا. ندما أرسله ملحاورة اخلوارج، والبعض ال يسلم هبوردت عن عىل قاهلا البن عباس ع

 (.١٠)ص ،ابن القيم ،األمثال يف القرآن؛ (2/4٨١) ،ابن تيمية، سريينظر: دقائق التف )3)
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تع اهلل  كالم  لتحريف  مدعاة  املفاهيم واالبتداع  أو  اللفظّية  املعاين  يف  سواء  اىل، 

لّية. واتباع منهج السلف يف هذا هو الضامن لعدم االنتصار للبدع يف  واملقاصد الك

 املنهج األسلم يف التفسري من غري تعصب وال ابتداع. التفسري الدعوي، فقد ساروا عىل 

بمجردو التفسري  أهل  أما  منهج  فهذا  واهلوى   الذين   عوالبد  األهواء  الرأي 

     أهوائهم وآرائهم. يعتقدون الباطل من غري دليل ثم حيملون القرآن عىل

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ   ﴿  واهلل سبحانه وتعاىل ينعي عىل هؤالء فيقول:

ڇ  ڇ    ڍ   ﴿ يقول:و   ،[3٦إلرساء: ]ا ﴾ ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ    ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ     

 الرأي  بمجرد  القرآن  تفسري  فال جيوز»، [33األعراف:  ]  ﴾ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
 الرأي  بمجرد  القرآن  تفسري  فأما»ويقول ابن تيمية:    .(1)«أصل  غري  من  واالجتهاد

 . (2) « فحرام
 مس ا: أالّ يعارضه دليل شرعي أو عقلي معترب: خا

كثري منه مبني عىل االجتهاد والرأي، وذلك يستوجب توخي   التفسري الدعوي

دليل، واستفادة املدلول منه بطريق ظاهر واضح مقبول، فإذا جاء ما هو أقوى منه  ال

التقي   الصادق  والداعية  فاملفِّسر  األقوى،  إىل  ُيصار  أن  فاألصل  وِرع  الوعارضه، 

 يبحث عن احلق الظاهر، ويبتغي اخلري، والنصح للناس.  

 تواترة، أو إمجاعد يكون املعنى األقوى هو ظاهر النص، أو ما دّلت السنة املوق
الظاهر السياق  أو  الظاهرة،  الثابتة  املناسبة  أو    أالّ   ذلك  وخالصة  ،(3) السلف، 

دليل  رشعي،  دليل  يعارضه كثريً   عقيل  أو  يظهر  وهذا  الّدالالت   امعترب،  باب  يف 

ومن واملعنوّية،  االستدالل»:  اجلويني  عايلامل  أيب  قول  ذلك   اللفظّية    هو   املقبول  ثم 

 
 (.2/١٦١) ،، الرزكيشالربهان يف علوم القرآن )١)

 (.١3/37٠) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى  )2)

 (.2/247) الزرقاين، ،ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن )3)
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 ابن   وقول.  (1) « الرشيعة  أصول  من  أصالً   مقتضاه  خيالف  ال  الذي  املناسب  املعنى

 .(2) «منه أقوى دليل يعارضه مل إذا حجة يكون إنام اخلطاب ودليل»: اجلوزي
  قد  الداللة  تلك  أن  اعتقاده »:  الّدالالت  ببعض  العلامء  ملع  عدم  ومن أسباب

  بمقيد   املطلق   أو  بخاص  العام  معارضة  مرادة، مثل:  ليست  أهنا  عىل  دل  ما  عارضها

 أنواع  إىل  املجاز  عىل  يدل  بام  احلقيقة  أو  الوجوب  ينفي  بام   املطلق   األمر  أو

 بعضها  جيحترو  األقوال  دالالت  تعارض  فإن  أيًضا؛  واسع  باب  وهو.  املعارضات

 . (3) «ِخَضم بحر بعض عىل
 ب:سادس ا: أن يوافق لغة العر 

 فهمه   ويمكن  وله،نز  عند  العرب  وخاطب  العرب،  لغة  عىل  نزل  الكريم  القرآن

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   ﴿  ويِّس؛ يقول اهلل تعاىل:  بسهولة  اللغة  تلك  ضوء  يف

  . (4) «وجوهال  من  بوجه   فيه  اختالف  ال  عوج:  ذي   غري  ومعنى»، [2٨لزمر:  ]ا  ﴾ ى  
عاشور: بن  الطاهر   عليه  أثنى  أن  بعد  معانيه  لبكام  القرآن  عىل  ثناء  وهذا»   قال 

 بـ)انتفاء  وصفه  إىل  بـ)االستقامة(  وصفه  عن  العدول  ووجه  .ألفاظه  باستقامة

  النفي، وهو بمعنى هو ما سياق  يف نكرة )عوج(، وهو إيقاع إىل التوسل عنه العوج(

  عوج   فيه  ليس  أي:  النفي،  عموم  وجه  عىل  العوج  نسج  انتفاء  فيفيد  )غري(  كلمة

  استقامة   يف  نًصا  الكالم  فيكون   املعاين،  باختالل  خمتص  وج()ع  لفظ  وألن  قط،

 وصفه  من  استفيدت  قد  ونظمه  ألفاظه  استقامة   عىل  الداللة  ألن   القرآن؛  معاين
 . (5) «عربًيا بكونه

 
 (.2/2٠٦) ، اجلويني،هالربهان يف أصول الفق )١)

 (.١٩)ص  ، ابن اجلوزي،صفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخامل )2)

 (.2٠/24٦) ، ابن تيمية،مموع الفتاوى  )3)

 (.4/52٩) ،لشوكاينا ،فتح القدير )4)

 (.23/3٩٨) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير )5)
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إىل يؤدي  القرآن  تفسري  يف  املقررة  الّلغة  قواعد  الفهم  خ  وخمالفة  يف  كبري  لل 

املعاين،   يف  اجلهوكثريً »وانحراف  يوقع  ما  هبا ا  يرىض  ال  مار   يف  العرب  بكالم  ل 

 أهلها،  مكاملة  وتسقط  هبا،  يعبأ  ال  االستدالالت  هذه  فمثل » :  ، وأردف قائاًل «عاقل

 فهو   األصولية؛  أو  الفروعية  األحكام  من  عليه  استدلوا  وما  أمثاهلم،  خالف  يعد  وال

 . (1)«اهلوى اتباع إىل العرب كالم طريقة عن خروج هو إذ ة،البدع عني
ي املنهيوال  املحض  بالرأي  تفسرًيا  الّلغة  بمقتىض  التفسري  كان   عترب  فقد  عنه، 

م   ذلك من منهج السلف، وقد يقتْصون عىل بعض املعاين دون بعض، من غري حتك 

 .  (2) علوم الّلغة منوال إبعاد لغري ما أخذوا به من مقتىض الّلغة، أو ملا يستفاد 
الق تفسري  يف  العرب  لغة  خمالفة  ينبغي  من وال  ثابت،  ظاهر  بمقتىض  إال  رآن، 

 بوجه   اللغوي  للمعنى  مغاير  معنى  هو فيام نقله الرشع إىلكتاب أو سنة أو لغة، كام  

أصلها    من عىل  تعود  ال  التي  املناسبة  الّدالالت  من  الّلغة  حتتمله  فيام  أو  الوجوه، 

ق الشاطبي:    ال باإلبطال،    جار  غري  القرآن  من  مستنبط  معنى   كل  فإذا»أبو إسحاق 

 مما   وال  منه،  يستفاد  مما  ال  يشء،  يف  القرآن  علوم  من  فليس  العريب؛  اللسان  عىل
 . (3) «مبطل دعواه يف فهو ذلك فيه ادعى ومن به، يستفاد
 يف ضوء أركان الدعوة  من التفسري الدعوي تطبيقية : مناذج  ثالثال  طلبامل
أركان   يف ضوءنامذج يسرية من التفسري الدعوي  الباحث  ذكر  يس   طلبامل  اهذيف  

 : كام يأيتمن غري استقصاء،  الدعوة،

 :تعلق مبنهج الدعوة وأساليبهاامللدعوي  للتفسري ا  : منوذج أوال  
ة، وهو الطريق الثابت الذي يسري النظم واخلطط الدعويّ   املنهج الدعوي يعين: 

 
 .(١3، ١/١2علوم التنزيل، ابن جزي، )؛ ينظر: التسهيل ل(١/3٠3) ، الشاطبي،االعتصام )١)

 (. ١/١4) ،ينظر: فتح القدير، الشوكاين )2)

 (.4/224) ، الشاطبي،املوافقات )3)
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معاجلة يف  الداعية،  حمدودةا  عليه  ومعامل  واضحة،  بقواعد  واملواقف  ، ألحوال 

 .  (1)تعني: طرق تطبيق املنهجعوية الدواألساليب 
التفسري الدعوي ة التي يمكن عرضها هنا فيام يتعلق ب نامذج مناهج الدعو  ومن

  ىن نن من زن رن ممٱ﴿: ما ذكره اهلل عن موسى وهارون عليهام السالم بقوله

  ، [44  -42طه:  ]  ﴾ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
الدعوة إىل اإليامن جتىّل يف عرض    منهج حيس عقيل  الذي اتبعه موسى  فاملنهج  

وتوحي عىل  باهلل  احلجة  وإقامة  والضالل،  الكفر  من  فرعون  عليه  ما  بيان  ثم  ده، 

من املعجزات التي التسع  املادية    جاحلجبة واالستدالل الواقعي  ذلك، بالبينة العقليّ 

  هذا ، ثم الدعوة إىل عبادة اهلل وحده، فهذا كله يدخل يف إطار    هبا موسىى  أت

هبا قدم  التي  احليثيات  وهو  احلال   املنهج،  يناسب  بام  ومضامينه،  الدعوة  موضوع 

واأل والزمان  تعاىلا شخواملكان  قوله  هذا  ويبني   من زن  رن﴿  :ص، 
رشيعة أوجبنا عليهم ا  لكل أمة من األمم جعلن»أي:    ، [4٨املائدة:  ]  ﴾ ىن نن

وطريقً  ومنهاجا  أحكامها،  واضحً إقامة  بحا  سلوكه،  عليهم  فرضنا  مراعاة ا  سب 

 الذي سار عليه سيدنا موسى   األسلوب وأما  ،  (2) «ت ا األحوال واألوضاع والتطور 
واستعامل  السابقة،  اآلية  ذلك  عىل  نّصت  كام  والّلني  الرفق  فهو  دعوته  عرض  يف 

احلوار مع  ا  أسلوب  الدليل،  عىل  املبني  اهلادف  احلسنة، هلادئ  واملوعظة  احلكمة 

والت أحسن،  هي  بالتي  منواملجادلة  والتخويف  باملصري  كّل راجلبا  ذكري  ويظهر   ، 

موسى  بني  جرت  التي  املحاورة  ومن  املذكورة،  اآليات  يف  مما   هذا  وفرعون 

 ذكره اهلل عز وجل يف القرآن يف أكثر من موضع.  

أمر  ل وأخاه  موس تعاىل  اهلل  قد  السالم -هارون  ى  فرعون   -عليهام  إىل  بالذهاب 

 
 .(275)ص ، عدنان العرعور،ة يف ضوء الواقع املعارصولدعمنهج ا )١)

 . (١/4٦7) ،لزحييل، االتفسري الوسيط (2)
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اهللمزودير  بآيات  ال   ،ن  حججه  موهي  أعطامها  عن دوالي،  العصا  نتي  وهنامها   ،

تعاىل،  إليه  الدعوة  فيقْصا يف  بأن يضعفا يف ذكر وعده ووعيده  اهلل  التواين يف ذكر 

 مئ خئ حئ﴿  سلوب الدعوة فقال هلام:أام  مه هلام إىل من يذهبا وعلة ذلك، وعلوبنّي 
 حب جب﴿ا من الغلظة واجلفاء وسوء اإللقاء، وعلل لذلك فقال:خاليً   :أي،  ﴾ٱهئ
كالمكام  :يأ  ،﴾مب خب معاين  يتذكر  أن  نفسه،  رجاء  فرياجع  إليه  تدعوانه   وما 

 . (1) «فيؤمن وهيتدي

القرطبي في»:  هـ(٦7١)ت:    يقول  الذي ال خشونة  القول  اللني هو  فإذا   ه.القول 

كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قوال لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك يف 

يف   باملعروف  وأمره  تعاىل  دوق،  كالمهخطابه،  اهلل   ﴾ حط مض  خضٱ﴿: قال 
لعله يرجع   :أي  ﴾ حب جب﴿:وقوله»:  هـ(774)ت:  ابن كثريقال    ،(2)«[٨3لبقرة:  ]ا

واهللكة الضالل  من  فيه  هو  ربه،    ديوجِ   :أي  ﴾ٱمب خب﴿  ،عام  خشية  من  طاعة 

الطاعةو حتصيل  واخلشية  املحذور،  عن  الرجوع  السهل  »و،  (3)«التذكر  الكالم 

أن شأنه  من  للتذكر، وحيمله عىل    ةيكِّس حد  اللطيف  القلب  يوقظ  الغضب، وأن 

اخلشية من سوء عاقبة الكفر والطغيان، وهذا القول اللني الذي أمرمها اهلل به هنا قد  

 من خن حن جن يم ىم مم خمٱ﴿  :تعاىل  أخرى، وهي قولهت  جاء ما يفِّسه يف آيا
   . (4) «[١٩ ،١٨لنازعات: ] ﴾ جه ين ىن

تكرّ  األسلوب  عوهذا  واحلث  بيانه  دعر  يف  السالم، وليه  عليهم  الرسل    ات 
 ىم ٱ﴿  : ، يف آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعاىل×وخاصة رسولنا حممد  

، [١5٩آل عمران:  ]  ﴾ خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن   جن يم
 

 .(3/35١)   ، أبو بكر اجلزائري،أيِّس التفاسري (١)

 .(١١/2٠٠) طبي، لقراجلامع ألحكام القرآن، ا (2)

 .(5/2٦٠) ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، (3)

 .(٩/٨٠١) ،لطنطاوي، االتفسري الوسيط (4)



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

173 

مثنيا فيها عىل أخالقه السمحة    ×خاطب هبا اهلل سبحانه نبيه حممدا  »  هذه اآلية  يف

يك  مل  لو  أنه  إىل  منبها  ال  ولينه  كذلك  عىلنن  إياه  حاّثا  حوله،  من  الناس   فض 
 حئ جئ يي ٱ﴿ :كقوله تعاىل،  (1) «االستمرار يف معاملتهم بالعفو والصفح والتأّلف

فهي    [١25لنحل:  ]ا  ﴾جت هب مب خب جبحب هئ   مئ  خئ 

تبنّي اعق اهلل  إىل  الدعوة  باحلكمة، واملوعظة احلسنة، دة يف  اهلل:  إىل  الدعوة  أساليب   

أحسن هي  بالتي  تقت»  ،واجلدال  الطرق يضواآلية  هذه  عىل  مشتمل  القرآن  أن   

إذا دعا الناس بغري القرآن من خطبه    ×الثالثة من أساليب الدعوة، وأن الرسول  

ثالثة، وذلك كله بحسب ما يقتضيه الومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق  

 .  (2)«ومن أحوال املخاطبني من خاصة وعامة، املقام من معاين الكالم

  األمور وُيعطيها ما تستحقه يقدر الداعية  أن  يف الدعوة    ةتضيات احلكم من مقو

النظر ما من  بحسب  وُيعاجلها  الناس  حاجة  فريى  املؤمن،  ببصرية  ينظر  وأن   ،

، وأساليبها وحججها أمر الدعوة ومناهجها  بكون عىل بصرية  ي  وأن،(3) يقتضيه احلال

 يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت﴿ :  كام قال تعاىل
أعىل درجات   البصرية يف الدعوة إىل اهلل هيو،  [١٠٨سف:  وي]  ﴾مك لك اك

والعلر  علر احلكمة  اهلل عىل  إىل  الدعوة  م ويقني وبرهان عقيل ورشعي،  م، وحقيقتها 

تعني: من»   فالبصرية  احلق  هبا  يتميز  التي  واملعرفة  الواضحة،  ،  (4) «الباطل  احلجة 
والعلر  والفطنة  اإلدراك  قوة  تعني:  واوالبصرية  و م  العلم هخلربة،  درجات  أعىل  ي 

 التي تكون نسبة العلم فيها إىل القلب كنسبة املرئي إىل البْص.

ل: أن يدعو  وّ األ؛  البصرية يف الدعوة إىل اهلل عىل ثالثة أمورويمكننا القول: إّن  

 
 .(3/١٩٦) ، حممد عزت دروزة،التفسري احلديث )١)

 .(١4/33٠) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير (2)

  .(٦)ص، سعيد القحطاين، تعاىلينظر: مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل  (3)

 .(3/7١) ،لشوكاينا ،فتح القدير )4)
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إليه بأن يكون عال  فيام يدعو  باحلُ اًم ـالداعية عىل بصرية  إليه.  كر   فيام يدعو  م الرشعي 

الثالث: أن و  م له ما يناسبه.عىل بصرية يف حال املدعو، حتى يقدّ   أن يكون  الثاين:و

وأساليبها الدعوة  كيفية  يف  بصرية  عىل  ف يكون  السليم،  الدعوة  منهج  هو  ،  هذا 

سان واملوعظة احلسنة، واجلدل  ويم، ما دام األمر يف دائرة الدعوة باللّ لقوأسلوهبا ا

 باحلجة والربهان.

 : تعلق مبوضوع الدعوةامل   الدعوي لتفسري ل: منوذج  ااثني  
كّل  يعني  الدعوة  يقدّ   موضوع  الداعي  ما  الدينللمدعوين  مه  مضامني    ؛ من 

وأخالًقا ورشيعة  إيامنً عقيدة  إليها  ويدعو  و،  وا  جلميع  وكً سل عماًل  شامل  فهو  ا، 

 ون احلياة؛ لكن ينبغي عىل الداعي اختيار املوضوعات املالئمة ملن يدعوهم.  ؤش 

فإنّ بالدعوة    موضوعوخيتلف   مسلم  غري  املدعو  كان  فإن  املدعو،    اختالف 

التوحيد  الدعوة قضية  فلكها حول  اليدور  فهو  الرسل  من  غاية  ،  ومجيًعابعثة  قد  ، 

يفتتح  واحد    كّل كان   بقولهدعمنهم    ﴾   ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿  :وته 

رسله ومن أجل التوحيد بعث اهلل  ،  [٨4،  ٦١،  5٠، وهود:  ٨5،  73،  ٦5،  5٩األعراف:  ]

قال تعاىل: سللنا  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿ٱ  ، 
املدعوين ،  [3٦النحل:  ]  ﴾ ىبيب تنبني عىل حاجة  فهي  أهل اإلسالم  أما دعوة 

احلكم  من  ذلك  ورعاية  وأحواهلم،  املطلب  ة  وظروفهم  يف  ذكرهتا  التي  والبصرية 

 السابق، واختيار املوضوع هنا ربام سار عىل قاعدة تقديم األهم ثم املهم.  

للتوكن متعلّ فموذج  الدعوي  س سري  الدعوة  بموضوع  إىل    تكلمنق  الدعوة  عن 

اإليامن باهلل وتوحيده والتأكيد عىل مفردات من موارد التوحيد، وقد ورد ذلك يف  

ف كثرية،  تعاىل:  منآيات  قوله   ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱ﴿  ذلك 
 حج  مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي

 جع  حطمظ  مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس  جس  مخ جخ مح جح مج
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   فيها: هذه اآلياتف،  [١٦-١4 :األنعام] ﴾ جغ مع
مصري كل    من يف الساموات واألرض عبد هلل تعاىل وحده، وأنّ   كّل   ر أنّ يقرت  -

 ا ألن ذلك نتيجة الزمة لكونه مالكً   ؛ده بالعبادةراوجوب إفودعت إىل  ما فيهام إليه،  
 .(1) جلميع ما احتوته الساموات واألرض

للنبي    - امل   بأنّ   ×تلقني  املعاندين مستنكرً رشيستفهم  من كني  به  يقومون  ما  ا 

ا له  كيف يتخذ اإلنسان ولي    استنكرً مالرشك بخالقهم وفاطرهم ورازقهم، فيتساءل  

 .  (2) ؟ واه، واهلل هو مبدع الساموات واألرضس  ، وكيف يستنْص بمن؟غري اهلل
  ، هو اهلل  ازق ر رتفون بأن ال ألهنم يع ؛  إىل اهلل يف أسباب البقاء اخللق  ستدالل بافتقار  اال   -

 .(3) العبادة   وإنام جعلوا اآلهلة األخرى رشكاء يف استحقاق   ، وهو خالق املخلوقات 
يُ   - أن  هبا  يستحق  التي  اهلل  صفات  بعض  اإليبيان  إليه  والتوحيد  امْصف  ن 

الويل: أي بالعبادة، فهو  املدبر، وفيه  :واإلفراد  العلر   :النارص  م والقدرة. وهو  معنى 

يرج عابده.الذي  إليه  السام  ع  وفاطر  واخلالق،  املبدع  أي  الفاطر:  وات وهو 

 .(4) هو الرزاق خللقه من غري احتياج إليهم ف واألرض، وهو يطعم وال يطعم، 
تعالجف اآليات  العق  هذه  يف  يدأصول  ووحدانيته  باهلل  اإليامن  مثل:  ومعانيها،  ة 

 النار.   و أ اجلنة    ومآل الناس إىل ، ، واإليامن بيوم احلساب ته وأسامئه وصفاته هي ألو و  تهربوبي

قضايا دعوّية واآليات تؤكد عىل أولوية القرآن يف تناول قضايا العقيدة قبل أي  

منهج وهو  اهلل.  إىل  الدعوة  يف  معامله    أخرى  املكيّ ا  يفتتبّدى  واملدنيّ آليات  عىل ة  ة 

دائاًم  اآليات  نجد  العقائدالسواء؛ حيث  بأصول  املعامالت  قضايا  تربط  كيد  والتأ،   

 ة هو النهج السليم للداعي يف دعوته.دعىل العقي

 
 .(7/١5٦) ، ابن عاشور، التحرير والتنويرينظر:  )١)

 . (2/١١٠) ، حممد املكي، يف أحاديث التفسري التيسري )2)

 .(7/١5٨) ، ابن عاشور، : التحرير والتنويرينظر )3)

 .(7/١5٨) عاشور،بن  ، االتحرير والتنوير ؛(3/2١٨) تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،: ينظر )4)
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ه،  سس األوىل التي يقيم عليها اإلسالم بناءه كلّ ة هي األُ وهذه القضايا العقديّ »

عليها كذلك    يتكئا، وظل  ا أساسي  ة عالًج املكيّ   رهسو  ومن ثم عاجلها القرآن يف كّل 

املسلمة والدولة    ةد قيام اجلامعبتوجيه أو ترشيع للحياة بع  ام هما ة كلّ يف سوره املدنيّ 

كلّ اإلسالميّ  ورشائعه  ونظمه  آدابه  عليه  تدور  الذي  املحور  فهي  به ة،  وترتبط  ها، 

بذ دائم  تأثري  من  تنبعث  حارة  حية  فتبقى  ارتباط  ومن  (1) «اإليامن  لكأوثق   .

 اهلدايات املستفادة من هذه اآليات: 

 يشء ومليكه.   أن اهلل رب كّل  .١

 الرشك به تعاىل. م، وحتري حتريم والية غري اهلل  .2

أنّ  .3 يكون   بيان  اجلنة،  ودخول  العذاب  من  النجاة  وهو  األخروي  الفوز 

 .(2) باإليامن باهلل وتوحيده واتباع رسوله
 ة. ة والواقعيّ ة عىل حسب أمهيتها ورضورهتا الدينيّ عوتقدم موضوعات الد .4

 ة: تعلق ابلداعي امللتفسري الدعوي  ل: منوذج  ااثلث  
املبل له من صفات نفسية وسلوكية وقولية وعملية    غالداعية هو  للدعوة والبد 

املقطع يتضمن بعض هذه  املدعوين لالستجابة لدعوته، واالقتداء به، وهذه    تدفع 
قال  احلسنة   مح جح مج  حج مث هت مت خت حت﴿  عاىل:ت  الصفات 
 مض  خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
 خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك
 مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 
   .( باختصار١4٦)ص ،الشحود  عيل، لقرآن الكريم وقضايا العقيدةا )١)

 .(2/43) ،جلزائريا ، أبو بكرالتفاسري : أيِّسينظر )2)
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 يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
 حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
 مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 صفات عباد الرمحن، وهم العباد الذين  هذه اآليات تبنّي ،  [77-٦3فرقان:]ال﴾جف

عبادً  بذلك  فارتضاهم  عباده،  بأهنم  لنفسه  اهلل  وذلنسبهم  سبحانه  له  ما  ك  ا  رشف 

بالقول   سبحانه،  اهلل  إىل  الدعاة  صفات  أهم  من  الصفات  وهذه  رشف،  بعده 

 :أيتي امفي، رم عن هذه الصفات باختصاوالعمل، وسوف أتكلّ 

يف سكون، وتواضع، وخشوع، واستكانة.  :  ﴾ٱمج  حج مث هت متٱ﴿ـ  1

وهذا هو ضد ميش املختال الفخور املرح الذي هو مذموم احلال، فهم ليسوا جبابرة 

السكينة تكم عليهم  متواضعني  يمشون  ولكن  مفسدين،  عصاة  وال  ربين، 

األول:».  (1) والوقار  األمر  أمرين:  يتضمن  األول  الوصف  يعتزلون   أهنم  وهذا  ال 

مسؤولياهتم،   وحتمل  بواجباهتم  للقيام  وخيالطوهنم،  يعارشوهنم  بل  الناس، 

إذ أهنم  الثاين:  واألمر  والتقوى،  الرب  عىل  غريهم  مع  برفق ا  والتعاون  مشوا  مشوا 

علتهم  بل  واالستكبار،  التبخرت  أثر  عليهم  يظهر  ومل  بالغة،  عجلة  دون  وتثبت، 

 .  (2) «بادرة ازدراء للغري أو احتقارنهم مالسكينة والوقار، ومل تبدر 
من   ،﴾ جس مخ جخ مح جحٱ﴿ـ  2 اجلهل  أهل  خاطبهم  إذا  أي: 

وقالوا قوالً حسنًا   ح،العصاة والكفار بالقبيح صانوا أنفسهم عن مساواهتم يف القبي

 
 .(3/٦2٩) ،جلزائري، أبو بكر اأيِّس التفاسري ينظر: )١)

 .(4/34٦) ، حممد املكي،التيسري يف أحاديث التفسري (2)
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إال   يقولون  وال  ويصفحون  يعفون  إهنم  بل  القبيح،  يف  مساواهتم  من  به  يسلمون 

تعاىل: قال  كام  [55القصص:  ]﴾ نت مت  زت رت يب ٱ﴿  خريا، 
مثل .  (1)  وهو 

تعاىل: سنة  ،  [53اإلرساء:  ]﴾يت  ىت نت مت زت رت ٱ﴿  قوله  احلسن  فالقول 

 .  (2) ق باحلكمة واملوعظة احلسنةحلعباد الرمحن يف حياهتم ويف دعوهتم الناس إىل ا

السجود   :أي  ، ﴾ٱمص خص حص مس  خسٱ﴿ـ  3 بني  ليلهم    يقضون 

اآلية األوىل يف بيان حاهلم مع الناس،   كانت  وإذا،  (3) والقيام خوفًا من عذاب رهبم 

بيان حاهلم مع رهبم،   إذا   هـ(١١٠)ت:  البْصي  وكان احلسن  »فهذه اآلية يف  يقول: 

األُوىل: هذا و اآلية  ليلهم،    صف قرَأ  اآلية قال: هذا وصف  قرَأ هذه  وإِذا  هنارهم، 

، وتقديم  رهبملواملعنى: وعباد الرمحن الذين حييون ليلهم بالصالة قائمني ساجدين  

  السجود عىل القيام مع تَأخره عنه يف األَداء إيامء  إىِل رشف السجود ملا فيه من غاية 
 .(4) «يآل اخلضوع وفضل التذلل، هذا فضال عن مراعاة رُءوس ا

  إهنم لقوة يقينهم كأهنم   :أي ،  ﴾ معجغ جع مظ حط مض  خض حضٱ﴿  ـ4
يْصف   أن  اهلل  فيسألون  وجوههم،  من  يدنو  جهنم  بلهب    عذاب نهم  عشاعرون 

وإبعادهم عن    ؛(5) جهنم  اخلري  إىل  بتوفيقهم  يقدر عىل ذلك،  الذي  ألنه هو وحده 

 حانه.   سبوألنه مالك الدنيا واآلخرة وقضاء حوائجهام تطلب منه  ؛سبل الرش

هم يف   :أي،  ﴾ مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لكٱ﴿ـ  5

ويقْص يقرتون  وال  منهم،  املطلوب  احلد  يتجاوزون  ال  معتدلون،  يف إنفاقهم    ون 

 
 .(٦/١١١) م، ابن كثري،عظيتفسري القرآن ال( ١)

 .(5/7٦7) ،ممع البحوث، : التفسري الوسيطينظر )2)

 .(3/٦2٩)  كر اجلزائري،ب، أبو أيِّس التفاسري )3)

 .(7/١53٩) ،ممع البحوث ،الوسيطالتفسري  )4)

 .(3/٦3٠)  ر اجلزائري،، أبو بكأيِّس التفاسري )5)
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وهذه .  (1)الواجب عليهم، فإنفاقهم بني اإلرساف والتقتري، قوامًا أي عدالً وسطاً 

 .  (2) « اآلية متدحهم باالعتدال والقصد يف شئون معامالهتم وإِنفاقهم
 من ٱ﴿  :، قال تعاىلآية أخرىوقد زادهتا بينا ًوالقوام يف كل واحد بحسب حاله،  

 .[٩2اإلرساء: ] ﴾يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

قضاء    : أي  ،﴾خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ـ  6 رهبم  غري  يسألون  ال 

بعبادة رهبم أحدً  الرمحن،  حوائجهم، كام ال يرشكون  تتمة ملدح عباد  اآلية  ا. وهذه 

هلل يف اآليات السابقة بام حتلوا به من ُأصول الطاعات، واالجتهاد يف  ا   وقد امتدحهم

  كبائر، ومافاهتا، كام أنّ عل الف حتصيل الفضائل وامتدحهم يف هذه اآلية بالبعد عن  
   .(3) يف اآلية بيان إخالصهم هلل تعاىل وحده يف العبادة والدعاء واإليامن

يكون    ،﴾ىن من خن حن جن  يم ىم ممٱ﴿ـ  7 باحلق إ  قتلهافال   ، ال 
مسلم    أمرئال حيل دم  »:  يف قوله  ×وهو واحدة من ثالث خصال بينها الرسول  

 . ( 4) « والتارك لدينه املفارق للجامعة س  بالنف سإال بإحدى ثالث: الثيب الزاين والنف
ال يرتكبون فاحشة الزنا، والزنا نكاح عىل غري رشط    :أي،  ﴾ جهمه ين ﴿ـ  8

املباح  هذه  دلّ »وقد  ،  (5) النكاح  قتل  اآلت  من  أعظم  الكفر  بعد  ليس  أنه  عىل  ية 

أو أقىص  القتل ملن كان حمصنا  الزنا  الزنى، وهلذا ثبت يف حد  ثم   النفس بغري احلق 

 . (6)«ملن كان غري حمصناجللد 
الزور،  ،  ﴾لك اك يق ىقٱ﴿  ـ9 يشهدون  أهنم: ال  وقد  من صفاهتم 

 
 .(3/3٠٦)  ، ، أبو بكر اجلزائري أيِّس التفاسري (١)

 .(7/١54١) ،ع البحوثمم ،التفسري الوسيط (2)

 .(7/١543) ،ممع البحوث ،التفسري الوسيط (3)

 (.١٦7٦)رقم: ، ( 3/١3٠2) ،م املسلمدمسلم، باب ما يباح به صحيح ( 4)

 .(3/٦3٠)   ، أبو بكر اجلزائري،أيِّس التفاسري (5)

 .(١3/7٦) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي،  )٦)
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أنه   ومنها  اآلية،  يف  للزور  كثرية  أمثلة  املفِّّسون  أكثر  وه  الرشكأورد  قول  ذا 

وقاملفِّّسين  وقهو  ل  ي.  الزور.  وق ي شهادة  الكذب.  وقيل يلل:  املرشكني.  أعياد   : :  

أهليلوق،  النوح يساعدون  ال  ع  :  وقالباطل  باطلهم.  اللهو  يل:  ىل  يشهدون  ال 

بام  الباطل  متويه  فهو  صفته،  بخالف  ووصفه  اليشء  حتسني  الزور  وأصل  والغنا. 

 .(1) يوهم أنه حق 
املعايص كلّ اللّ ،  ﴾ ىل مل  يك ىك مك﴿  ـ10 إذا مروا  غو:  ها، واملعنى: 

يشينه   بمجالس اللهو والباطل مروا كراما مِّسعني معرضني. يقال: تكرم فالن عام

 . (2) تنزه وأكرم نفسه عنهإذا 
مورد عىل  جيعلهام  من  العلامء  فمن  متصلتان؛  أو  منفصلتان  الصفتان    وهاتان 

 يشهدون مالس الزور، وال يقفون  ال  واحد؛ فيكون من صفات عباد الرمحن: َأهنم

س اعليها، وإِذا اتفق هلم َأن مروا عىل مالس األَقوال املاجنة التي ال تليق بكرام الن

مرو فيها.  مروا  واخلوض  عندها  والوقوف  َأنفسهم عن سامعها،  مكرمني  عابًرا  ًرا 

لكّل  جيعل  من  العلامء  موردً   ومن  الصفتني  خاص  من  أهنا  املعنى:  فيكون  ال   ما: 

باطلهم،   عىل  الباطل  َأهل  يساعدون  فال  والبهتان،  بالكذب  أي  الزور،  يشهدون 

َأو يضيعوه عىل ليس هلم،  ما  يستحقه،  ليحصلوا عىل  بعدم   من  أنفسهم  ويكرمون 

 .   (3) حضور مالس الباطل أو التوقف عندها
إذا  أي:    ،﴾ ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم امٱ﴿ـ  11

ومل يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من ال  ،  دهمعاقرئ عليهم القرآن ذكروا آخرهتم وم

راعي»  بل.  (4) يسمع بعيون  هلا  متلني  واعية  بآذان  هلا  سامعني  عليها  ومل ،  ةَأكبوا 

 
 .(3/45٩)عامل التنزيل، البغوي، ينظر: م )١)

 .(3/45٩) ،: املرجع السابق ينظر )2)

 .(7/١545) ،ممع البحوث، : التفسري الوسيطينظر )3)

 .(١3/٨١) مع ألحكام القرآن، القرطبي، ااجل )4)
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 .(1)«وا عليها ُصام  ال يسمعون، وعمياًنا ال يبْصونيسقط
 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميٱ﴿ـ  12
أَ   ،﴾ٱمب الرمحن يف  َأوصاف عباد  انتقال من  اآلية  فيمن  ن هذه  َأمانيهم  إىِل  فسهم 

  حيبوهنم، ويرتبطون هبم، فهم يف هذا شأهنم شأن الصاحلني يف أهليهم وإخواهنم يف 
ينسو ال  شغله هن الدين  يف  كل  م  يف  اخلري  هلم  فيتمنون  وطاعته،  اهلل  عبادة  يف  م 

قدوة يقتدى بنا يف اخلري، وهذا   :أي، ﴾ٱمب خب  حبٱ﴿  : قوله»و .(2)حال

 . (3)اعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعيلدال يكون إال أن يكون ا
 هي:   ،وصفات عباد الرمحن على اإلمجال

  .معاملتهم اخللق بالتواضع ولني اجلانب . 1
 لصفح؛ يف معاملة السفهاء، واجلاهلني. التسامح، وا  . 2
 التهجد لياًل واالجتهاد يف العبادة.  . 3
 اخلوف من اهلل، واتقاء عذاب جهنم.  . 4
 قصد يف اإلنفاق.الاالعتدال، و . 5
 اإِليامن اجلازم بوحدانية اهلل. . 6
 ة. احرتام حرمة النفس البرشيّ  . 7
 ة.  العفّ  . 8
 شهادة الزور ومامع اللهو. باتباع احلق، وجتن . 9

 سن تلقيها، واالنتفاع هبا.ات اهلل تعاىل وُح االتعاظ بآي . 10
 هلم.   . 11

ِ
 التامس صالح األَهل والذرية والدعاء

 
 .(7/١54٦) ،ممع البحوث، التفسري الوسيط )١)

 .(7/١547) ،ممع البحوث ،: التفسري الوسيطينظر )2)

 .(١3/٨3)  بي،امع ألحكام القرآن، القرطاجل )3)
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وإنام صح ترشيف عباد   ع الصفات احلسنة يف التحلية والتخلية،اموهذه من م 

و احلميدة  الصفات  بتلك  أن حتلوا  بعد  اإلضافة  باختصاص  نقائض  ختاهلل  عن  لوا 

ا هلم،   ترشيفً صدر هذه اآليات بصفات التحيّل ذلك من األوصاف الذميمة، فبدأ يف  

التخيّل  بصفات  أعقبها  تبعيدً ثم  هلا  الصالت  »،  (1)«ا  عباد الهذه  عىل  أجريت  تي 

ة. وقسم هو   بالكامالت الدينيّ الرمحن جاءت عىل أربعة أقسام: قسم هو من التحيّل 

التخيّل  ضالالمن  عن  الرشك.  ت  رشائع    أهل  عىل  االستقامة  من  هو  وقسم 

 .(2)«ةسالم. وقسم من تطلب الزيادة من صالح احلال يف هذه احليااإل
هناك    عية بام يدعو إليه، وال شك أنّ داجه إىل رضورة انضباط الفهذه صفات تتّ 

إنام  ، وم والرفق والصرب واحلكمة والبصريةصفات كثرية للداعية غريها، مثل: العلر 

 املتعلق بالداعية.وي الدعالتمثيل لنموذج خمتْص من التفسري هنا قصود ملا

 :تعلق ابملدعوامللتفسري الدعوي  ل  منوذجرابع ا:  
نامذج املدعوين، يف قصص األنبياء السابقني ومع ن  ا م القرآن الكريم كثريً يبنّي 

دعوين، بام  ملا جلانب من طبيعة التعامل مع اا خمتًْص ، وسأذكر هنا بيانً ×نبينا حممد  

 يناسب املقام.

 قديم الزمان وحديثه، ألنا اإلسالم رسالة اهلل اخلالدة إىل فاملدعو هو اإلنسان يف

األعراف:  ]   ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ﴿   :الناس أمجعني، قال تعاىل

فكّل   ،   [ 2٨سبأ:  ]   ﴾   هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ٱ﴿   وقال تعاىل: ،  [ ١5٨

نبغي أن يعرفه الدعاة وحيرصون عىل البالغ ي، وهذا ما  خماطب باإلسالمعاقل بالغ  

   ا.للناس مجيعً 

القيام    ف عىل املدعوين إلنزاهلم منازهلم، وإلمكانالدعوة التعرّ   لوباتومن مط

 
 .(١3/75) املرجع السابق، (١)

 .( باختصار١٩/٦7) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير )2)
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الدعو احلديث:ة  بحق  ويف  ينبغي،  عىل  ،  (1)«َمَنازََِلُمْ   النَّاسَ   أَْنزُِلوا»  كام  والشواهد 

 وسريته كثرية.   ×هذا يف أحاديث النبي 

التعرّ  عويف  للوحشة  وإزالة  لنفوسهم،  تطييب  املدعوين  عىل  كثري  ف  وفيه  نها، 

  تم من التأثري اإلجيايب عليهم، وفيه معرفة مداخل الشخص وموارد إقناعه، وحتى ت

من البصرية يف الدعوة التي   ينملدعوحال اف عىل  خماطبته بام يناسب حاله. والتعرّ 

بقوله اهلل  املدعو    :أي،  ﴾مث زث يترث ىت نت﴿  : ذكرها  عىل بصرية من حالة 

  ( 2)«ِكَتاب    َأْهلَ  قـَْوم ا َسَتْأِت  ِإنَّكَ إىل اليمن قال له: »  امعاذً   ×ا، وملا بعث النبي  أيًض 

 وال املدعوين ما يفيده يف دعوهتم. أح له من احلديث، فبنّي 

أصناف   كّل ُكُثر  واملدعوون  وسلطان،    يف  نفوذ  أصحاب  فيوجد  متمع، 

القرآن   االستجابة    (،ألامل )ويسميهم  ويوجد رسيع   وبطيء ويوجد مجهور وعامة، 

إيامنهاالست يف  والصادق  الفاسد،  واملنافق ،  جابة،  والعايص  والقرآن ،  واملرتدد 

تلك    وبني مسالك التعامل معها. ومن أدّل   ،تلك األصناف  ّل لكالكريم ذكر أمثلة  

شعيب قوم  للمدعوين  تعاىل  األمثلة  اهلل  بعثه  حيث  إىل    ،  يدعوهم  مدين  إىل 

 ّٰ ِّ ٱ﴿ :، كام قال تعاىلونبذ الرشك، وينهاهم عن الفساد واملعايص ،التوحيد
 يترث  ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك
 جب هئ  خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
 مج حج مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب

 
حديث حسن    قال حمققه:، و(4٨42)( رقم: 7/2١٠نن أيب داود، باب: باب يف تنزيِل الناِس َمنَازهَلم )س (١)

ئشة عند األكثر. وابن أيب عا  يمون بن أيب شبيب مل يدركإن شاء اهلل، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن م

د، وسفيان: هو الثوري.     خلف: هو حمما

 . سبق خترجيه )2)
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 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مع جع مظ حط خضمض

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم
 رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ
 ﴾جع مظ حط  مض خض جضحض مص خص حص مس  خس حس جس

 .[٩3 -٨5األعراف:]
عّدَة   الكريم  القرآن  يف  القصة  هذه  األَعراف،  ُذكَِرت  يف  وردت  فقد  ات،  مرا

بحسب االستقراء ا. وَأطوهلا  طنابً وإِ ا  لف يف عدد آياهتا إجيازً توهود، والشعراء. وخت

 ما ذكر يف سورة هود. 

َأخاهم يف    شعيب  إىل أهل مدين، ومدين: اسم قبيلة، وكان    رسل شعيبأُ 

رسوالً   ،(1) النسب  اهللُ  بعثه  األصنام  وقد  يعبدون  وكانوا  يف إِليهم،  ويطففون   ،

ا. فدعاهم إىل  ض فسادً ر الكيل وامليزان، ويبخسون الناس أشياءهم، ويعيثون يف األ

عبادة اهلل وحده، وهناهم عن الرشك وعن اخليانة وسوء األخالق وعن َأكل َأموال  

وال بالباطل  وعاندوافالناس  بوه  فكذا بالصيحة    ...  ساد،  اهللُ   الرجفة وفَأخذهم 

 .  (2) كاملقدمة لآلخر  وأن كل عذاب كان -السحابة يأ- وعذاب يوم الظلة
اإليامن   هذا دعوة إىل  ، ﴾ ٱيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ﴿ٱ  قوله تعاىل:

  :أي  ،﴾ٱيت  ىت نت مت زت﴿  باهلل ونفي األلوهية عن غريه، وقوله تعاىل:

 
 .(3/١4٦٨) ،ممع البحوث، يطسالتفسري الو )١)

 .(7/25٦)  ،لطنطاويا ،نظر: التفسري الوسيطي( 2)



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

185 

أمتومها،  ،  ﴾نث مث زث﴿  :كر يف القرآن بوضوحذمعجزة، وإن مل ت

امليزان ووزن  الكيل  فأوفوا  وال   ،﴾ٱيف ىف  يث ىث﴿  ،واملراد 

يشء،    ون الناس كّل خستنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن، وكانوا يب 

أي ينقصوهنم السعر يف مبايعتهم وتقييم سلعهم وبضائعهم، فهم مع كفرهم أهل 

ال جاءهم  إذا  وتطفيف،  ما ببخس  بغاية  واستوفوا  زائد،  بكيل  أخذوا  بالطعام  ائع 

لطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاية ما  يقدرون وظلموا، وإن جاءهم مشرت ل

 .  (1) إقالعا عن الرشك، وبالوفاء هنيا عن التطفيفن يقدرون، فأمروا باإليام
اإلفساد يف األرض بعد »إّن  ،  ﴾ ىكيك  مك لك اك يق ىق ﴿ ٱقوله:

م     صالح األرض بالعقيدة واألخالق   جتامعي يف حق اإلنسانية؛ ألنّ ااإلصالح ُجرر
 ىل مل﴿  وقوله:،  (2) «اد األرض عدوان عىل الناسفيه خري للجميع، وإفس

دعوتكم إليه خري لكم يف دنياكم    ذيذلك ال  أي:،  ﴾رن مم ام يل

وأخراكم، إن كنتم مصدقيا فيام دعوتكم إليه، عاملني برشع اهلل
 من﴿  وقوله:،  (3) 

أي:   ،﴾ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

هتددون سالكه، طريق من طرق احلق واهلداية والعمل الصالح:    وال تقعدوا بكّل 

 .  (4)ن الذين يؤمنون باهللاماخلري من الوصول، وهم أهل اإلي يوبذلك متنعون طالب
ومتيلوهنا  :  أي  ،﴾  خئمئ حئ﴿  وقوله: معوجة،  تكون  اهللّ  سبيل  تبغون 

لواجب عليكم وعىل غريكم االحرتام والتعظيم للسبيل  اا ألهوائكم، وقد كان اتباعً 

ا إىل مرضاته ودار كرامته، ورمحهم هبا أعظم رمحة، التي نصبها اهللّ لعباده ليسلكوه

لنْصهتا طريقها،  و  وتصدون  قطاع  أنتم  تكونوا  أن  ال  عنها،  والذب  إليها  الدعوة 

 
 . (2/2٠١) أبو بكر اجلزائري ،أيِّس التفاسري؛ (٩/٨5) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي،ظر: ين( ١)

 .(١٦١ص) ، مجاعة من علامء التفسري،املختْص يف تفسري القرآن الكريم )2)

 .(١٦١ص) ن األساتذة،م، نخبة التفسري امليِّس (3)

 .(2١٨)ص ،زهراأل علامء من جلنة، نتخب يف تفسري القرآن الكريمامل (4)
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 جب هئ﴿  وقوله:،  (1)  الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة اهللّ وحمادة هللّ
العدد   وتذكروا نعمة اهلل عليكم، حيث كنتم قلييل  :أي  ،﴾ مبهب خب حب

 حت  جت﴿وقوله: .ال، فوفار عدَدكم بكثرة النسل. وزاد َأموالكم فَأغناكموامل
روا يف عاقبة من َأفسدوا قبلكم من األُمم    :َأي  ،﴾ٱهت مت خت وتفكا

لكم، مثل قوم نوح، وعاد، وثمود. واعترِبو بعد عصياهنم.   ااملجاورة    بام حّل هبم 
هذا ، ﴾  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج﴿وقوله:

للواقع، فطا التكذيبوصف  أو تستمر عىل  إن يأ»،  ئفة تصدق وطائفة تكذب،   :

بعضكم أرسلنق  كان  بام  آمن  األخالق،   يد  وحسن  التوحيد  من  إليكم  به  اهلل 

وا وانتظروا حتى صرص عىل رشكه وعناده، فرتبأوبعضكم مل يؤمن بام أرسلت به بل 

يف يتجىل  الذى  العادل،  بحكمه  وبينكم  بيننا  اهلل  املؤمنني  حيكم  وإهالك  نْصة   ،

 . (2)«الظاملني، وهو سبحانه خري احلاكمني
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿  وقوله:
  املأل: هم الزعامء والرؤساء وأصحاب   ، ﴾ٱخي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من

وإ بالتكذيب  يكتفوا  مل  والسلطة،  وقالوانالنفوذ  واجلحود  االستكبار  أظهروا    : ام 
قالوها ،  ﴾ مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم﴿

أ مستصغرين   املأل  دين  إىل  دينهم  عن  يعودوا  أن  إما  وأتباعه،  هو  ودينه  و شأنه 

 وكأهنم ليس هلم حق يف وطنهم إال إذا ريض املأل عنهم. .  (3) خيرجوهم من وطنهم
 ري ٰى ين ىن ﴿  :هم، فقالواد ومل يكتفوا بذلك بل زادوا يف ختويفهم ووعي

الرؤساءُ   : َأي  ،﴾ٱمي زي أرّص   وقال  الذين  الكفاملستكربون  عىل  قوم  وا  من  ر 

معه   شعيب آمن  ومن  بصالبته  َأيقنوا  عليه،  يف  بعدما  وإرِصارهم  اإليامن   

 
 .(2٩٦)ص ، السعدي،تيسري الكريم الرمحن (١)

 .(7١٦4)ص ،طنطاويال ،الوسيطسري التف (2)

 .(3/١47١) ،ممع البحوث، نظر: التفسري الوسيطي( 3)
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قبول دعوته،  من  الناس  عامة  إىِل ختويف  اجتهوا  الناس عىل دعوته،  إقبال  وخافوا 

إنكم بفقدان   فقالوا:  دنياكم  وخارسون  عليه،  َأنتم  الاِذى  دينكم  أي:  خلارسون، 

بيننا   هبا  تتمتعون  التي  عنكم،  مزاياكم  والرضا  التجاري،  والتبادل  املساملة  يف 

  لكم، وفقدان املكاسب التي حتصلون عليها بالبخس وتطفيف الكيل   صواإلخال
 .  (1) وامليزان وغري ذلك 

تكذ الكريم  القرآن  َأن حكى  رفضوا  يوبعد  وأهنم  شعيبا  َأخاهم  مدين  َأهِل  ب 

ا واستكباًرا وحث رؤساؤهم َأتباَعهم عىل عدم   اتباعه، رشع يبني كيفية   دعوته ُعتو 
  ،﴾ٱمئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ : فقال تعاىل   ن، ي إهالك هؤالء الطغاة املتجرب 

الذلة    :يأ هالكني هالك  ركبهم  باركني عىل  فَأصبحوا  الشديدة  الزلزلة  فَأهلكتهم 

 . (2)يف َأماكنهم ال ينتقلون منها  والصغار
 جخ  محٱ﴿ٱ  ،ُأهلكوا بالصيحة    وقد جاَء يف سورة هود َأن قوم شعيب

   ، [٩4هود:]  ﴾  حص مس خس حس جس مخ
ِ
الشعراء ُأهلكوا أ  ويف  هنم 

الظلة يوم  الشعراء:  ]  ﴾  زت رت يب ىب  نب زبمب رب يئ ىئ   ٱ﴿  ،بعذاب 

بَأن ش   ،[١٨٩ به  ُأهلكوا  فيام  ه هذا االختالف  أهل مدين     ايبً عويوجا إىِل  ُأرسل 

وَأما  الظلة،  يوم  بعذاب  ُأهلكوا  فقد  األَيكة  َأصحاب  فَأما  األيكة،  أصحاب  وإىل 

بعذابنيأَ  ُأهلكوا  فقد  مدين  فهو  ،  هل  السبب  فَأما  مسباب،  واآلخر  سبب  َأحدمها 

و األَول  السبب  إىل  تارة  هالكهم  فنسب  الزلزلة،  فهو  املسبب  وَأما  و  هالصيحة، 

الثاين السبب  إىل  وتارة  فال  ،  الصيحة،  الصيحة  عىل  ترتبت  التي  الرجفة  وهو 

 .(3) تعارض بني اآليات

 
 .(3/١472) املرجع السابق،نظر: ي (١)

 .(2/2٠٦) ، أبو بكر اجلزائري،ظر: أيِّس التفاسريني (2)

 .( باختصار3/١472) ،لبحوثممع ا، التفسري الوسيط )3)
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ذكرتفهذه   التي  شعيب    اآليات  سور  قوم  من ا  يف  كثري  فيها  لقرآن، 

 اللطائف يف أبواب الدعوة والتعامل مع املدعوين، ومن ذلك: 

 زئ رئ ٱ﴿  :وبدينه واستفزوه: فقالوا    ـ أهنم أظهروا استهزاء بشعيب١
  ﴾ زث رث  يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ
 ه، بعبادت  واواستهزأ   كالمه أفصح وأوضح كالم وأحسنه.  هذا مع أنّ و  ،[٩١هود:  ]

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ٱ﴿  فقالوا:
متضايقني مما رأوه عليه من    إذ كانوا  ،[٨7هود: ]  ﴾ مج حج مث هت  ختمت حت

ع بني يديه، شأهنم يف ذلك شأن خصوم الرساالت  عبادة اهلل، والترّض ىلاملواظبة ع

قومه مسلكهم يف الرد عىل  العصور. لكن شعيبا مل يسلك يف  املراء  اإلهلية يف مجيع   

أن االو هلم  مؤكدا  واملصلحني،  األنبياء  بمقام  الالئق  الرد  عليهم  رد  بل  ستهزاء، 

 .  (1) هاذالتعليامت التي بلغها إليهم هو أول من ينف

يتبنّي 2 كله، ـ  املجتمع  يف  للحركة  الصيانة  عنارص  وجود  اآليات رضورة  من    
فاملجتمع إن مل ُتَصنر حركته يفسد

 (2). 
والصدق 3 اإلخالص  النصح    ـ  ففيام حكاه سم يف  الدعوة،  يف  للنجاح  بارزة   ة 

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٱ﴿  :عن شعيب  الكريم  القرآن  
ث  فها هنا يتحدّ ،  [٩3عراف:  ألا]  ﴾ جع مظ حط  مض خض جضحض مص

املأل     شعيب هلا  يعر  فلم  قومه،  إىل  يسدهيا  يزل  مل  التي  اخلالصة  النصيحة  عن 

التفاتً  اعتبارً منهم  وال  ونفا  حتس  ا،  وصالحدّ اليشء  وهود  نوح  عنه  عليهام    ث 

 .(3) ا، كام حكى اهلل ذلك عنهم مجيعً السالم
 

 . (3/١4٠) مد املكي،، حمنظر: التيسري يف أحاديث التفسريي )١)

 .(١١/٦٦١١))اخلواطر(، ر: تفسري الشعراوي نظي )2)

 .(2/24٦) ، حممد املكي،التيسري يف أحاديث التفسري )3)



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

189 

وا4 املبني،  البالغ  عليه  الداعية  يمنع  والقبول  تأثري  لـ  وقد  تعاىل،  اهلل  من  يكون 

يف قابلة  بيئة  هلا  تتوفر  ولكن  عنه،  خارجية  موانع  أو  املدعو  يف  ذاتية  موانع   التأثري 
 جه ٱ﴿  :قال تعاىلابة يف األغلب عىل املدعو نفسه،  ة االستجلياملدعو. وتبقى مسؤو

فقوله: [37ق:  ]  ﴾ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  ، 
جه سمعه، وأصغى حاسة سمعه إىل ما يقال له. وهذا هو ومن  :أي  ﴾ ٰذ يي﴿

أي شاهد القلب حارض، غري غائب.   ،﴾ٰى ٰر﴿  رشط التأثري بالكالم. وقوله:

هو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال  ل التأثر، وصووهو إشارة إىل املانع من ح

 هل مل خل  حل جل مك  ٱ﴿ :له، والنظر فيه وتأمله. ويف آية أخرى يقول تعاىل
والتأثري: حصول    :أي  ، [7٠يس:]  ﴾ حم جم التأثر  فهذه رشوط  القلب.  حي 

وهو  الرشط،  ووجود  احلي،  القلب  وهو  القابل،  واملحل  القرآن،  وهو  املؤثر، 

اشتغال القلب وذهوله عن معنى اخلطاب وانْصافه   املانع، وهو ء  اإلصغاء، وانتفا

 . عنه إىل يشء آخر: حصل األثر، وهو االنتفاع بالقرآن والتذكر

خمتلف الفطرة  ونوالناس  تام  القلب،  يكون حي  من  فمنهم  ذلك  قلبه   ،يف    يدله 
عىل صحة القرآن وأنه احلق، وهذا حال صاحب القلب احلي الواعي. فهو بني قلبه  

الوب معاين  واعي  ني  االستعداد  تام  يكون  ال  من  الناس  ومن  االتصال.  أتم  قرآن 

له   يميز  الناس من  بالقلب كامل احلياة، فيحتاج إىل شاهد  ني احلق والباطل، ومن 

  هو دون ذلك ال يميز احلق وال يقبله ملا ران عىل قلبه من الباطل أو من الصد عن 
 رئ  ّٰ ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿  :تعاىل  هومن هنا يأيت قول،  (1)احلق 

عىل ف  ،[١٠5املائدة:  ]  ﴾ يب ىب  نب مب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ

   ست من مهمته وال شأنه.ي، والنتائج لي البالغ املبنيالداعي بذل اجلهد وحترّ 

 
 .(4٨5-4٨4)ص ،ابن القيم ،آن الكريمنظر: تفسري القري )١)
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 اخلامتة
علمي   أفياء  يف  التطواف  هذا  وبعد  الصاحلات،  تتّم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

 اآلتية:والتوصيات ج التفسري والدعوة يطيب للبحث أن يسجل النتائ

 : أوال: أهم النتائج
التفسري١ وأحكامه،  :  هو  الدعوي  ـ  ومقاصده  القرآن  ألفاظ  يف  يبحث  تفسري 

خدمة    واستخالص والدالالت،  اهلدايات  من  واملدعو  والداعية  الدعوة  يفيد  ما 

 للدعوة وقضاياها املتنوعة. 

القرآن 2 أن    سائل لووا  املنهج   حيث  من   الدعوة  طريق   رسم  قد  الكريم  ـ 

  خمطًطا   جوانبها  من  جانب  ولكّل   الدعوة  قضايا  من  قضية  لكّل   اليب، ووضعواألس 

 الدعوة.  سبيل يف عند السري به يؤخذ أن ينبغي واضًحا

 عىل   القرآن  فيه  نزل  يوم  أّول  من  نشأ  واهتامم  كاجتاه   للقرآن  الدعوي  ـ التفسري3

 جوانبها   مجيع  يف  يوم  أول  من  الدعوة  به   تسرتشد  ألن  موجًبا  ذلك  ، وكان×  النبي

   .واملقاصدّية املنهجّية

الدعوّية4 الرضورة  خالل  من  يأيت  الدعوي  التفسري  تأصيل  القرآين   ـ  والبيان 

 والنبوي. 

تفسري5 الدعوي  ـ  املستوى  عىل   للدعوة  الرضورّية  األُسس  من  هو  القرآن 

 فيه   قّلت   الذي  مانلزا  هذا   يف  وخصوًصا  احلجة،  ولتقوم  البيان  ليتم  والدعاة،

 الكفاية.  عىل تعاىل، فهو واجب اهلل كتابب البصرية

  زيادة   مع  األخرى،  سريفالت  أنواع  مصادر  نفس  هي  الدعوي  التفسري  ـ مصادر٦

 به.  خاصة مصادر

هناك7  ُتعترب  والفنون،  العلوم  كل  يف  العلامء  عليها  اصطلح  أساسّية  مبادئ  ـ 

 الكريم.  ي للقرآن سها تنطبق عىل التفسري الدعو نف وفن، وهي    علرم   لكّل   أساسّية   مفاتيح 



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

191 

ـ ينقسم التفسري الدعوي إىل تفسري دعوي للموضوع القرآين، وتفسري دعوي ٨

دعوي ل وتفسري  القرآنّية،  اآليات  أو  لآلية  دعوي  وتفسري  القرآنّية،  لسورة 

 للمصطلح القرآين. 

القرآن٩ تفسري  نفسها ضوابط عموم  الدعوي هي  التفسري  ملصطلح  ا  ـ ضوابط 

 عليها عن العلامء. 

 : نيا: أهم التوصياتاث
الضوابط ١ وفق  التفسري  من  النوع  هبذا  الباحثون  هيتم  بأن  الباحث  يويص   .  

 والتنّوع املذكور يف البحث، ومن خالل املصادر املعتربة يف التفسري. 

املنهج 2 مستوى  عىل  بالدراسة  حرّية  عظيمة  دعوّية  نامذج  فيه  املكي  القرآن   .

 ل واملوضوعات.ائوالوس 

السو3 دراسة  باألخالق،  .  ترتبط  التي  الدعوّية  الترشيعات  لبيان  املدنّية  ر 

 وأصول املعامالت االجتامعية.
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 املصادر واملراجعفهرس 
القرآن  . 1 علوم  يف  الفضل  اإلتقان  أبو  حممد  حتقيق:  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد   ،

 م. ١٩74إبراهيم، اهليئة املْصية العامة للكتاب،  

القرآنحأ . 2 وخرج  كام  أصوله  راجع  املعافري،  العريب  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أبو   ،

 هـ. ١424دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة،  عطا،    ر أحاديثه وعلاق عليه: حممد عبد القاد 

، أمحد بن عيل اجلصاص احلنفي، حتقيق: عبد السالم شاهني، دار الكتب  أحكام القرآن . 3

 هـ. ١4١5الطبعة األوىل،  ،تالعلمية، بريو 

القرآن  . 4 حممد  أحكام  موسى  حتقيق:  اهلرايس،  بالكيا  املعروف  الطربي،  حممد  بن  عيل   ،

 هـ. ١4٠5عبد عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  عيل، وعزة

البالغة  . 5 عيون  أساس  باسل  حممد  حتقيق:  الزخمرشي،  بن  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو   ،

 م. ١٩٩٨كتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  لاالسود، دار 

بالشاطبي، حتقيق:  االعتصام  . 6 الشهري  اللخمي،  بن موسى بن حممد  إبراهيم  بن  س،  ليم 

 هـ. ١4١2عيد اهلاليل، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة األوىل،  

القرآن . 7 دار  إعجاز  صقر،  أمحد  السيد  حتقيق:  الطيب،  بن  حممد  الباقالين  بكر  أبو   ،

 م. ١٩٩7ف، مْص، الطبعة اخلامسة،  را املع

القرآن . 8 إبراهيإعراب  ودراسة:  حتقيق  الباقويل،  فهاين  األَصر عيل  بن  احلسني  بن  عيل    م ، 

 هـ.  ١42٠اإلبياري، دار الكتاب املْصي، القاهرة، الطبعة الرابعة،  

حتقيق: أيب  بن قيم اجلوزية،  ، املعروف با، حممد بن أيب بكر بن أيوب األمثال يف القرآن  . 9

 هـ.   ١4٠٦ ، األوىل  الطبعة ، طنطا ، كتبة الصحابة ، ميفة إبراهيم بن حممد ذ ح

الكبري . 10 العلي  التفاسري لكالم  بن أيسر  بكر    ، جابر  أبو  جابر  بن  القادر  عبد  بن  موسى 

السعودية،   العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  النارش:  اجلزائري، 

 هـ. ١424الطبعة: اخلامسة، 



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

193 

عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني،  أبو املعايل  ،  ان يف أصول الفقه هلرب ا . 11

  ، ، الطبعة األوىل تح عويضة، دار الكتب العلمية بريو : صالحتقيق امللقب بإمام احلرمني،  

 م.  ١٩٩7  -هـ  ١4١٨

  د : حمم حتقيق، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش،  الربهان يف علوم القرآن . 12

 أبو الفضل إبراهيم. 

  األوىل،   دمشق، الطبعة –الرتقي  العاين، مطبعة  حويش   ماّل   بن   القادر  ، عبداملعاين   بيان . 13

 م. ٦5٩١-هـ١3٨2

القاموس  . 14 جواهر  من  العروس  امللّقب  اتج  احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   ،

بيدي،   ق: مموعة من املحققني، دار اهلداية، د.ت. يقحتبمرتىض الزا

 . هـ ١٩٨4تونس،    ، حممد الطاهر بن عاشور التونيس، الدار التونسية للنرش ،  حرير والتنويرتلا . 15

واألوقاف  م بن عبد اهلل املطلق، وزارة الشئون اإلسالمية  ي، إبراهالتدرج يف دعوة النيب  . 16

 هـ. ١4١7مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل،    -والدعوة واإلرشاد  

الغرناطي   ،زيلنتالتسهيل لعلوم ال . 17 الكلبي  ابن جزي  بن أمحد بن حممد  :  ، حتقيق حممد 

 هـ ١4١٦  ،الطبعة األوىل ، وت ريب،  رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ،  عبد اهلل اخلالدي 

عبد احلميد حممد بن باديس  ،  (جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري) تفسري ابن ابديس   . 18

وأحاديثه ،  الصنهاجي آياته  وخرج  عليه  الدين   :علق  شمس  العلمية  ،  أمحد  الكتب  دار 

 . م ١٩٩5الطبعة األوىل،  ، بريوت 

 . هـ١3٨3  ، القاهرة،ب العربيةت، دار إحياء الكدروزة  ، حممد عزتالتفسري احلديث  . 19

األصفهاين . 20 الراغب  حممد تفسري  بن  احلسني  القاسم  أبو  بالراغب    ، ،  املعروف 

كاألصفهانى  بسيوين،  العزيز  عبد  حممد  ودراسة:  حتقيق  اآلداب  ي ل،  طنطا،    -ة  جامعة 

 هـ. ١42٠  ،الطبعة األوىل 

 . م ١٩٩7  م، القاهرة، و الي   أخبار   مطابع   الشعراوي،   متويل   حممد  ،)اخلواطر( تفسري الشعراوي  . 21

العظيم  . 22 القرآن  الدمشقي،  تفسري  كثري  بن  بن عمر  إسامعيل  الفداء  أبو  : حممد  حتقيق ، 

 . هـ١4١٩  وىل،أل ا الطبعة بريوت،حسني شمس الدين، دار الكتب العلمية،  
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:  حتقيق ابن قيم اجلوزية،  ، املعروف ب ، حممد بن أيب بكر بن أيوب تفسري القرآن الكرمي . 23

وا الدراسات  اهلالللمكتب  ومكتبة  دار  واإلسالمية،  العربية  بريوت،بحوث    الطبعة   ، 

 .  هـ١4١٠ األوىل، 

الكرمي  . 24 للقرآن  اللغوي  اجلوزي،م ،  التفسري  ابن  دار  الطيار،  سليامن  بن  لطبعة  ا  ساعد 

 هـ. ١432األوىل، 

والتجديد  . 25 األصالة  بني  املوضوعي  عبد التفسري  حممد  احل  ،  مقدم  السالم  بحث  ضريي، 

الرابع الذي ينظمه مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا  ين للمؤمتر القرآ   - الدويل السنوي 

 . م 2٠١4/ 4/  ١5  -  ١4ماليزيا، 

لك فهد لطباعة املصحف  ملاالنارش: ممع  ،  نخبة من أساتذة التفسري،  التفسري امليسر  . 26

 . م2٠٠٩ -هـ ١43٠الطبعة الثانية، ، املدينة املنورة، الرشيف 

الوسيط  . 27 العالتفسري  من  مموعة  باألزهر،  ل،  اإلسالمية  البحوث  ممع  بإرشاف  امء 

 م. ١٩٩3-١٩73ون املطابع األمريية الطبعة األوىل،  ؤاهليئة العامة لش

طاوي، دار هنضة مْص للطباعة والنرش  نط، حممد سيد  التفسري الوسيط للقرآن الكرمي . 28

 . م١٩٩7  األوىل، ، الطبعةوالتوزيع، الفجالة

الوسيط . 29 الزالتفسري  مصطفى  بن  وهبة  الفكر  ح،  دار  دمشق،ييل،    الطبعة   املعارص، 

 هـ. ١422 ، األوىل

، فضل حسن عبااس،  أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث  :التفسري واملفسرون . 30

 م.  2٠١٦فائس للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  نل النارش: دار ا

 قاهرة. ل، حممد السيد حسني الذهبي، مكتبة وهبة، التفسري واملفسرون ا . 31

: حممد عوض مرعب، دار  حتقيق ، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  هتذيب اللغة  . 32

 . م2٠٠١  األوىل، الطبعة  بريوت، –إحياء الرتاث العريب 

، حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق: د. حممد رضوان  التعاريف   ت التوقيف على مهما . 33

 ـ.    ه١4١٠دمشق، الطبعة األوىل،    ،الداية، دار الفكر املعارص 
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: عبد  حتقيق ، عبد الرمحن بن نارص السعدي،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان . 34

 م. 2٠٠٠- هـ١42٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل  ، الرمحن بن معال اللوحيق 

التفسري  . 35 أحاديث  النارصي التيسري يف  املكي  الغرب اإلسالمي، بريوت،  ، حممد    ، دار 

 . م5١٩٨  -  هـ١4٠5  األوىل، الطبعة

التفسري  . 36 واجتاهات  أصول  يف  اإليامن ،  التيسري  دار  السميع،  عبد  عيل  اإل عامد  سكندرية،  ، 

 . م 2٠٠٦

البيان . 37 القرآن  جامع  آي  أتويل  حتعن  الطربي،  جرير  بن  حممد  شاكر،  يق،  أمحد  ق: 

 . م2٠٠٠  -هـ  ١42٠الطبعة األوىل، ، مؤسسة الرسالة

القرآن . 38 ألحكام  أمحد  اجلامع  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي،  ب،  األنصاري  فرح  ن 

املْصية  الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  القاهرة،حتقيق:  الثانية،  الطبعة    ، 

 م. ١٩٦4  -هـ  ١3٨4

، عبد الرمحن بن نارص السعدي، دار ابن  بني املسلمني  ن و جهاد األعداء ووجوب التعا . 39

 هـ. ١44١القيم، الدمام،  

  بن   أمحد  الدين  ، تقياملعقول  لصريح  املنقول  ح يصح  موافقة   أو  والنقل  العقل  تعارض  درء . 40

الرمحن،    عبد   اللطيف  عبد:  تيمية، حتقيق   ابن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد   بن   السالم  عبد

 . م١٩٩7-هـ ١4١7  ،ت بريو-العلمية الكتب دار

والنقل . 41 العقل  تعارض  الرمحن درء  عبد  اللطيف  عبد  حتقيق:  العلمية،  ،  الكتب  ،  دار 

 م. ١٩٩7  ،ريوت ب

وضوابطها  الدعوة . 42 أصوَلا  القاهرة،  اإلسالمية  املْصي،  الكتاب  دار  غلوش،  أمحد   ،

 الطبعة الثانية. 

 م. ١٩77،  لف، أبو املجد السيد نو الدعوة إىل هللا: خصائصها، مقوماهتا، مناهجها . 43

 الطبعة األوىل. ، عبد اهلل يوسف الشاذيل، املكتبة القومية احلديثة، طنطا،  الدعوة واإلنسان  . 44

، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية  اجلامع لتفسري ابن تيمية   دقائق التفسري . 45

 .  ـ ه ٠44١  الثانية، :  الطبعة   ، دمشق، مؤسسة علوم القرآن : حممد السيد اجلليند، حتقيقاحلراين، 
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