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 عالباب الراب

 بحثحتليل ال

 .عيدروس عابدينل التفسري جمنه . أ

 يستخدم اآلية، تفسري يف عابدين عيدروس ستخدموي الذي ادلنهج من نطالقي

 اآلية تفسري عند عملو طريق بسبب ادلوضوعي يقال. ادلوضوعي منهج اثبت عيدروس

 وفًقا الكتاب، ىذا يف ادلوضوعي تفسري تضمني مت. الفاحتة لسورة الكامل التفسري ورؤية

 سورة يف الرئيسية ادلوضوعات يناقش ألنو واحدة، لسورة ادلوضوعي تفسري يف للمؤلف،

 لسورة ادلوضوعي التفسري كرمي هللا عبد نقلو الذي مسلم دلصطفى وفًقا. ككل واحدة

 فرعية مواضيع إىل تقسيمو مث عاما، موضوعا القرآن من واحدة سورة جعل ىو واحدة،

 من معيًنا جزًءا تناقش اليت السورة يف( الفقرة/  ادلقطع) اآلايت رلموعات من مستخرجة

 من استخالصها ديكن اليت والقرائن اآلايت ىذه رلموعات ترتبط مث. ادلوضوع
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 مجع فإن وىكذا. اذلدف ىذا والدة هبدف ، ادلعنية للسورة الرئيسي ابذلدف االستنتاجات

 1.النهر ماء رلرى بعد متتد حلقات سلسلة يشبو اآلايت

 وىي الكتاب ىذا يف ورد مبا الصلة ذات السابقة النظرية على بناءً 

 الفاحتة. سورة ىو الرئيسي ادلوضوع .1

 سابقاً  ذكر كما فصول ثالثة إىل الفرعية ادلوضوعات تنقسم .2

 .الفرعي ادلوضوع من استنتاج ىناك الفرعي ادلوضوع هناية يف .3

 لعيدروس عابدين لون التفسري . ب

 الفصل يف الكتاب ىذا يف واضح وىذا. االجتيمائي أديب ، التفسري أبسلوب يتعلق فيما

 صريط عن االحنرافات ب اجلزء يف. ادلستقيم صريط طريق عن االحنرافات يناقش الذي الثالث

 والسنة إندونيسيا يف (krintenisasiالتنصري) يناقش الذي( إندونيسيا يف حالة دراسة) ادلستقيم

 .إندونيسيا يف للمسلمني الفكرية النظرة يف والتأويل (inkar sunnahاحلربية)

 .(krintenisasiالتنصري ) على مثال . أ

                                                           
1
 .29 ،( 2114 ، أكاددييا بوستاكا: ابجنارماسني) ,Tafsir Ayat-Ayat Akidah ، كرمي هللا عبد 
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 ادلسيحية التعاليم لتطوير زلاولة ىو لألسلمة نقيًضا ابعتباره التنصري فإن الشرح، على بناءً  

 مظهر ألهنا إشكالية ادلسيحية الرسالة تعترب ال ، احلدود ىذه ضمن. واخلارجية الداخلية الدوائر جتاه

 ادلهمة تكون عندما ادلشكلة حتدث. األوسع للمجتمع نفسو عن التعبري يف دين كل حق مظاىر من

 ال اليت ادلناطق يف الكنائس إنشاء مثل. الورقة ىذه يف وصفها مت كما معتادة غري بطرق مصحوبة

 اإلنسانية وادلساعدات ادلسلمة، ادلرأة بشرف واإلضرار ، االتفاقية حسب األتباع من عدد فيها يوجد

 األشياء ىذه مثل. إسالمي بوجو مسيحية عبادة تنفيذ ، ادلخدرات انتشار. خفية ببعثات ادلصحوبة

 بشكل ذلك تتبع مت إذا. دين كل هبا يقوم اليت الدينية األخالق خارج اإلجراءات من جزء ىي

 الدينية األوساط من معينة أطراف وجود ىو ابلتسامح ادلتعلقة للمشكلة احلقيقي اجلذر فإن أكرب،

 .أخرى أطراف من فعل ردود يف تسبب مما ، الديين البث أخالقيات مدونة تنتهك

 جوانب من العديد يف إندونيسيا يف ادلسيحية اإلرساليات أتثري تغلغل ، ذلك غضون يف

 نتائج الثالثة اجلوانب ىذه أظهرت. والتعليم اجملتمع جوانب إىل السياسة من بدءا. الناس حياة

 .أعالم وهللا. إندونيسيا يف ادلسيحية لنشر ادلبذولة اجلهود يف مهمة

 إندونيسيا. يف (inkar sunnahاحلربية ) السنة على أمثلة . ب
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 عام بشكل أهنا وجد ، اإلندونيسية النبوية السنة طورهتا اليت التعاليم مالحظات على بناءً 

 ابلقضااي ادلتعلقة تلك وكذلك ابلعقيدة التعاليم ىذه ترتبط. الرئيسية التعاليم من العديد حتمل

 .يلي كما ىي الرئيسية التعاليم. الفقهية

 طاعة. الرسول كالم كما هللا كالم القرآن. فقط القرآن ىو اإلسالم يف الشرعي األساس (1

 .الرسول وكلمة هللا كالم إتباع تعين القرآن

 اإلسالم لتدمري اليهود نتاج ىو احلديث فإن قوذلم وحبسب. الرسول أحاديث بكل تؤمن ال (2

 عليها احلصول يتم النيب عن حكاايت ىي ذلم ابلنسبة األحاديث ، الواقع يف. الداخل من

 و .ىـ 181 بني عاشوا الذين الناس أفكار من احلكاايت ىذه نشأت. الفم طريق عن

 ، لذلك. حواء ىي القرآن خارج من أتيت اليت ادلعلومات كل. الرسول وفاة بعد ىـ 211

 .كدليل قبولو ديكن ال ، لذلك. أيًضا حواء يشمل النبوي احلديث فإن

 .القيامة يوم حىت الرسل إرسال سيستمر (3

 وشهدهتم ىو إشهدوا أبان مسلمني (4
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 نقل فقط ىي الرسول مهمة(. القرآن زلتوى) اإلسالم تعاليم شرح يف احلق ليس دمحم لنيبا (5

 يعرف جديد قانون نشوء إىل يؤدي أن شأنو من شيء شرح عدم. لإلنسان وتعليمو القرآن

(: 3) عمران علي سورة) سيئ مرياأل من لك ليس ، هللا بكلمة يفكرون. احلديث أو ابلسنة

128.) 

 الصالة كفيي ذلم ابلنسبة. هللا إال يذكر ال والبعض ، ركعتني يصلي فبعضهم ، صالهتم وتتنوع (6

 الشالتة وعجمي يقول هللا ألن تكون أن جيب ال والسجود والركوع الفاحتة سورة قراءة ،ابلذكر

 (.14(: 21) طو سورة) للديكي

 يلزمو فقط واحد شخص القمر رأى إذا. مباشرة اذلالل يرى من على إال الصوم جيب ال (7

 (.185(: 2) البقرة سورة) شهد منكم الشهر فاليصمو نفم هللا قال ىو سببهم. الصيام

 وذو ، القاعدة دول ، رجب ، زلرم وىي ، ممنوعة أشهر أربعة دلدة احلج فريضة أداء ديكن (8

 .احلجة

 السراويل لبس اإلحرام عند جيوز لذلك. ارتداؤىا الصعب ومن عربية مالبس راماح مالبس (9

 .العنق ربطة أو البدلة ولبس العادية وادلالبس الطويلة
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 .القرآن يف موجودة غري أوامرىم ألن أجلهم من ُيصلون ال ديوتون الذين الناس (11

 أو استغفر أو صالة شكل يف سواء ، األحياء من شيء على حيصلون ال ماتوا الذين إن (11

 .أجر

 (herrmeneutikaالتأويل ) على . مثالج

 حول يدور يزال ال ، التأويل وسلبيات إجيابيات ، الطرفني بني اجلدل أن االستنتاج كندي

 مصطلحات أن يبدو. للتفسري منهجي كأساس الستخدامو التأويل ومالءمة صالحية مسألة

 دائًما ادلستخدمة التفسري كلمة فإن لذا. ادلؤيد التأويل عليها يعًتض ال والتأويل والتأويل التفسري

 للتأويل ابلنسبة إشكالية يعترب فإنو ، ذلك ومع. اإلسالمي اخلطاب يف التكويل دلصطلح مرادفة

 .ادلضاد

 اليت الثقافة إىل ، القرآن أصالة انحية من. الرفض ىذا أساس ادلشاكل من عدد أصبح

 للتأويالت وفًقا. واللغوية التارخيية اجلوانب يف أبًدا يشك   ال الذي والتكويل ، التفسري تشكل

 والًتكيبات ابلثقافة مثقاًل  يكون أن دون هللا إرادة ترمجة على قادرًا التكويل كان ، ادلضادة

 .مًتجم بكل حتيط اليت االجتماعية
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 لذلك. متثلهم الذين األشخاص حياة منظور من دائًما نشأي منهجية كل أن ذكري أن جيب

 رلاالت مجيع يف ادلخطوطات بدراسة الصلة وثيق الواقع يف ىو للقراءة كأداة التفسري علم فإن ،

 ابلنسبة أما. هللا من أصلية تعاليمها تكون أن يضمن ال اليت الدينية الدراسات ذلك يف مبا ، الدراسة

 ادلعتقدات وديثل طريقة أفضل ىو اإلسالم علماء صاغو الذي التفسري منهج منهج فإن ، للقرآن

 .اآلن وحىت ادلاضي من اإلسالمية


