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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث .أ 

منذ وجد الشرك والفساد يف األرض، كانت األنبياء والرسل يدعون إىل عبادة اهلل وحده، 

وينهون عن كل صور الفساد يف األرض، وكان الذين يتبعون األنبياء ىم ادلؤمنٌن، كان نوح مؤمناً، وكان 

من تبعو مؤمنٌن، وكذلك كان إبراىيم خليل الرمحن أبو األنبياء وادلرسلٌن مؤمناً، وكان أبا ادلؤمنٌن، 

وكذلك كان إمساعيل، وإسحاق ويعقوب، وموسى، وكذلك كان األنبياء من بعده إىل عيسى مؤمنٌن، 

مؤمناً، . صلى اهلل عليو وسلم. وكان أتباعهم مؤمنٌن، حح بعع اهلل إىل البشريي كلها خااهم زلحمداً 

، ويعرف الذين انتسبوا إىل (ادلوسويٌن)وأتباعو ادلؤمنٌن، واليوم يعرف الذين انتسبوا إىل موسى باليهود أو 

 بادلسلحمٌن، وكل. صلى اهلل عليو وسلم. ، ويعرف الذين آمنوا مبححمد(ادلسيحيٌن)ادلسيح بالنصارى أو 

 يؤمن أن دينو ىو دين اهلل، أو ىو الدين عند اهلل، فحما ىو الدين عند اهلل؟

ال يستطيع مسلم وال يهودي وال نصراين . احلقيقي اليت اتفق عليها اليهود والنصارى وادلسلحمون

 عليو .أن ينفي اإلميان عن نوح وإبراىيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وغًنىم من األنبياء قبل موسى

فاجلحميع يؤمنون أن ىؤالء كانوا رسل اهلل ادلؤمنٌن، وأن من تبعوىم كانوا مؤمنٌن، وأهنم كانوا . السالم

رضى عند اهلل  عز وجل، ويف نفس الوقت ال يستطيع أحد أن ينسبهم إىل ادلوسويي 
َ
على الدين ادل
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مل تكن قد  (النصرانيي)وال  (اليهوديي) لسبب بديهي ىو أن (النصرانيي)، وال إىل ادلسيحيي (اليهوديي)

 .عرفت بعد يف عهد أي واحد من ىؤالء األنبياء

اعتقاد قداسي ذات، ورلحموعي السلوك الذي يدل على اخلضوع لتلك الذات ذال  ىو: الدين 

 وبذالك كحما يشحمل أيضا العبادات اليت يتعبد الناس هبا دلعبوداهتم سواءكانت مساويي 1.وحبا، رغبي ورىبي

أوكانت . صحيحي كاإلسالم، أوذلا أصل مساوي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهوديي، والنصرانيي

كحما يربز التعريف حال التعريف حال . وضعيي غًن مساويي األصل كاذلندوكيي، والبوديي وعحموم الوثنيات

العابد إذ البد أن يكون العابد متلبسا باخلضوع ذال وحبا للحمعبود حال العبادة إذ ذلك أىم معاين 

 2.العبادة

ومعىن اإلحنصاريي أن ىناك دين . التعدديي والشحموليي واإلحنصاريي:ثالث نظريات يف األديان 

وأما الشحموليي فتعين وجود دين واحد على احلق تنطوي . واحد على احلق، واألديان األخرى على باطل

. فعلى سبيل ادلثال، ادلسيحي يدعي أن ادلسيحيي ىي الدين احلق. األديان األخرى حتت ظاللو

وادلسلحمٌن ىم يف الواقع مسيحيون، يعين أن مجيع األديان واقعي داخل ادلسيحيي من دون أن يلتفت 

األديان األخرى ليست على غًن حق، ولكن حقانيتها تندرج حتت دين خاص، وىذه . أتباعها إىل ذلك

تدعي أن كل دين ىونفسيو، ولكن مجيع ىذه األديان ىي مظاىر " البلوراليي"التعدديي، أو. ىي الشحموليي

                                                           
مكتبي أضواء السلف، الطبعي األوىل : رياض(، دراسي يف األديان اليهوديي و النصرانييسعود بن عبد العزيز اخللف، 1

 .8 .ص، )م1997 -ىـــــــ1418
 .9-8 .صادلرجع السابق،  2
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ه احلقيقي، ما يعين أن 1وعلى ىذا توجد طرق سلتلفي إىل ه. وصور لواقعيي واحدة، وىذه الصور حقيقيي

 3.ال يكون أتباع األديان األخرى أىل للعقاب

  اإلسالم، دين وكذلك على.  بأن دينهم ىواحلقيقي لآلخرينيطلقمن ادلعروف أن كل األديان 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َىاُدوا والنََّصاَرى والصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو واْلَيوِم اآلِخِر : كحما يوجد يف القرأن 

ْم وال َخوٌف َعَلْيِهْم وال ُىْم ََيَْزنُوَن  رمبا ىذ األيي فتحت ( 62البقرة )وَعحِمَل َصاحِلًا فـََلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرهبِه

اجملال لدعم تلك الفكرة، ولكن من ناحيي أخرى القرآن تصر أيضا على أن دين اإلسالم ىواحلق وليس 

َر اإِلْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُو وُىويف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن كحما األيي ،دين آخر آل عحمران )وَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

 التناقض، وذلك كل مفسر ن يف غايي التفهم ذلذاا قد مهم جدا يف فهم تفسًن اآليتٌن تبدوذلك،وب(85

دىم األسلوب وادلنهج الذي خيتلف بٌن بعضها البعض حبيع ميكن العثور على الفرق اجلوىري يف نع

. ادلستقبل على أي حال

ومن وجود اإلختالف يف الفقو أويف العقيدة أوغًنىا ميكن بسبب ادلفسرين يفسرون القرآن على 

ومن كتب . منهج ادلتفرقي على أيي واحدة، ونستطيع أن نعرف فكرةىا بنظر على وجود تفسًنىا

،زلحمد بن جرير بن يزيد بن كثًن ابن غالب 4(للطربى) جامع البيان يف تفسًن القرآن :االتفاسًن منو

زلحمد رشيد بن علي رضا ، (رشيدرضا)تفسًن ادلنارو،.، أويسحمى تفسًن السلف ه224الطربى سني 

 .  يسحمى تفسًن اخللفم1284سني 

                                                           
 .26-25 .ص، ، شبكي الفكر"حبع يف كثرة األديان" عن مفهوم التعدديي الدينيي, صادق الرجياين3
 .147 .، ص1 .، ج)م2000مكتبي وىبي، الطبعي السابعي، : القاىرة(، التفسًن وادلفسرونحسٌن الذىىب، 4
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ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َىاُدوا :"ة ىي أيتان يومن أيات الذي يثبت اإلختالف يف فكرة اإلسالم

ْم وال َخوٌف َعَلْيِهْم  والنََّصاَرى والصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو واْلَيوِم اآلِخِر وَعحِمَل َصاحِلًا فـََلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرهبِه

َر اإِلْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُو وُىويف اآلِخرَِة ِمَن  (62 سورة البقرة)وال ُىْم ََيَْزنُوَن  وأييوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

حدامها يتكلم عن األديان الناجيي منها اإلسالم، إىذان أيتان . (85سورة ال عحمران )اخْلَاِسرِيَن 

كلهم الناجيي بنظريي ظهًن األيي، وأخرا يتكلم " تعدديي الدينيي"اليهودى، النصرىن، والصابؤون، أويسحمى

عن اإلسالم الدين السليم والدين ادلرضيي اخلاصي، ال يقبل الدين غًنىا عند اهلل إن كان ينظر إىل ظاىًن 

 .وكذلك ميكن ليعلم مراد األيتٌن ادلذكورين بفتح كتاب التفسًن وينظر تفسًنىا. األيي أيضا

علم يبحع عن كيفيي النطق بألفاظ القرآن، "عرَّفو أبوحيان بأنو  التفسًن يف االصطالح

 5".ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفراديي والرتكيبيي، ومعانيها اليت حُتحمل عليها حالي الرتكيب وتتحمات لذلك

وبيان : علم يُفهم بو كتاب اهلل ادلنزل على نبيو زلحمد، صلى اهلل عليو وسلم: التفسًن: وقال الزركشي

. 6معانيو، واستخراج أحكامو وحكحمو

 أن النيب صلى اهلل عليو وسلم بٌن ألصحابو معاين القرآن كحما بٌن ذلم ادلسلحمون يعتقدون

وقد .  يتناول تبيينو لفظا ومعىن(44: سورة النحل  )ناس ما نزل إليهمللتبٌن ل:  ألفاظو، فقولو سبحانو 

                                                           
 عبد 335، ص (م2000-ــــ ه1421مكتبي ادلعارف للنشر والتوزيع، الطبعي الثالثي )، مباحع يف علوم القرآنمناع القطان، 5

 .174 ص ،2 .، ج(م2010, دار الكتاب العلحميي:  بًنوت)، اإلتقان يف علوم القرآن،الرمحن بن الكحمال جالل الدين السيوطي
 ،2 .، ج(م2010, دار الكتاب العلحميي :بًنوت) اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن الكحمال جالل الدين السيوطي،6

 .174ص 
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كانت الصحابي رضي اهلل عنهم إذا تعلحموا من النيب صلى اهلل عليو وسلم، عشر أيات مل جياوزىا حح 

 7.يتعلحموا ما فيها من العلم والعحمل قالوا فعلحمنا القرآن والعلم والعحمل مجيعا

منو ما مسنده النقل فقط، ومنو ما يعلم بغًن ذالك، إذا : اإلختالف يف التفسًن على نوعٌن 

أما النوع . وادلنقول إما عن ادلعصوم وإما عن غًن ادلعصوم. العلم إما نقل مصدق وإما استدالل زلقق

األول فحمنو ما ميكن معرفي الصحيح منو والضعيف، ومنو ما ال ميكن معرفي ذالك فيو، وىذا القسم الثاين 

من ادلنقول وىوماال طريق لنا إىل اجلزم بالتصديق بو، فالبحع عنو شلا ال فائدة فيهز وأما ما َيتاج 

ادلسلحمون أى معرفتو فإن اهلل قد نصب على احلق فيو دليال، ومثل ما يفيد دليل على صحتو، إختالفهم 

يف أحوال أىل الكهف، وحنوذالك، فهذه األمور طريق العلم هبا النقل، فحما كان من ىذا منقوال نقال 

 8. فهوادلقبول، وما كان غًن ذالك فهوادلردودصلى اهلل عليو وسلمصحيحا عن النيب 

جاء يف  ىوالتفسًن ادلأثور والتفسًن بالرأٌن، األول التفسًن ادلأثورالتفسًن ينقسم إىل قسحمٌن مها 

القرآن نفسو من البيان والتفصيل لبعض آياتو، وما نُقل عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم، وما نُِقل عن 

الصحابي رضوان اهلل عليهم، وما نُِقل عن التابعٌن، من كل ما ىوبيان وتوضح دلراد اهلل تعاىل من نصوص 

ىل ىومن قبيل : وإمنا أدرجنا يف التفسًن ادلأوثر ما ُروَى عن التابعٌن وإن كان فيو خالف.كتابو الكرًن

ادلأثور أومن قبيل الرأى ألننا وجدنا كتب التفسًن ادلأثور، كتفسًن ابن جرير وغًنه، مل تقتصر على ما 

                                                           
-ىـ 1406،  ( الطبعي الثانيي، طبعي موسعي و منقعي:دار النفائس)أصول التفسًن وقواعده، عبد الرمحن العك،   خالد7

 .83. م، ص1986
 .85 .صادلرجع السابق، 8
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ذِْكر ما ُروَى عن النىب صلى اهلل عليو وسلم وما ُروَى عن أصحابو، بل ضحمت إىل ذلك ما نُِقل عن 

 9.التابعٌن يف التفسًن

: يُطلق الرأى على االعتقاد، وعلى االجتهاد، وعلى القياس، ومنو ىوالتفسًن بالرأىالثاىن 

وعليو فالتفسًن بالرأى، عبارة عن " االجتهاد"وادلراد بالرأى ىنا  .أى أصحاب القياس: أصحاب الرأى

تفسًن القرآن باالجتهاد بعد معرفي ادلفسهر لكالم العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفتو لؤللفاظ العربيي 

ووجوه دالالهتا، واستعانتو يف ذلك بالشعر اجلاىلي ووقوفو على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ 

 10.وادلنسوخ من آيات القرآن، وغًن ذلك من األدوات الح َيتاج إليها ادلفسهر

تفسًن ابن جرير من أقوم التفاسًن وأشهرىا، كحما يعترب مثل التفسًن ادلأثور ىي تفسًن الطابرى، 

ادلرجع األول عند ادلفسهرين الذين عنوا بالتفسًن النقلى، وإن كان يف الوقت نفسو يُعترب مرجعاً غًن قليل 

األمهيي من مراجع التفسًن العقلى، نظراً دلا فيو من االستنباط، وتوجيو األقوال، وترجيح بعضها على 

 11.بعض، ترجيحاً يعتحمد على النظر العقلى، والبحع احلر الدقيق

زلحمد عبده )و (ىـ1354للشيخ زلحمد رشيد رضا ت) تفسًن ادلنارومثل التفسًن بالرأى ىي 

دة ست سنوات،: (ىـ1323ت
ً
 إذ كان الشيخ يُلقي دروسو يف التفسًن باجلامع االزىر على الطالب دل

وكان السيد زلحمد رشيد رضا يكتب ما مسعو ويزيد عليو مبا ذاكره مع الشيخ عبده وقام بنشر ما كتبو يف 

                                                           
  .112 .، ص1 .، ج(م2000مكتبي وىبي، الطبعي السابعي، : القاىرة)، التفسًن وادلفسرونحسٌن الذىىب، زلحمد  9

 .183 .، ص1. ادلرجع السابق، ج 10
    .149.، ص1 .جادلرجع السابق، 11
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وذلك بعد مراجعي األستاذ عبده ليقوم بتنقيحو وهتذيبو، اوإضافي ما يكحملو ىذا التفسًن  (ادلنار)رللتو 

يخ شحافل جامع ولكنو غًن كامل مث وافتو ادلنيي قبل أن يتم تفسًن القرآن ومع األسف أن ما أماله ال

عبده مل ينشر على وفق ما أماله بال تصرف بزيادة أونقصان فأًن تلحميذه السيد زلحمد رشيد رضا دلا 

أدخل فيحما كتبو عن إستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائو وأفكاره،  (ادلنار)كتب تفسًنه ادلسحمى بتفسًن 

ولذلك ال ميكن أن ينسب ما فيو إىل الشيخ عبده إاًل إذا صرًح الكتاب هبحمنهج الشيخ زلحمد رشيد رضا 

اإلسالم ىودين العقل منو يعىن يف تفسًن ادلنارمن خالل التتبع والدراسي، نلخص منهج تفسًن ادلنار

 12.والشريعي وىومصدر اخلًن والصالح اإلجتحماعي

وقد اعتحمد ىؤالء ادلفسهرون يف فهحمهم لكتاب اهلل تعاىل على ما جاء يف الكتاب نفسو، وعلى 

ما رووه عن الصحابي عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وعلى ما رووه عن الصحابي من تفسًنىم 

أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أىل الكتاب شلا جاء يف كتبهم، وعلى ما يفتح اهلل بو عليهم من طريق 

سًن كثًناً من أقوال ىؤالء التابعٌن يف اوقد روت لنا كتب التف. االجتهاد والنظر يف كتاب اهلل تعاىل

التفسًن، قالوىا بطريق الرأى واالجتهاد، ومل يصل إىل علحمهم شئ فيها عن رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 13.وسلم، أوعن أحد من الصحابي

                                                           

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=19&depid=12
&lcid=5119, tgl 12-12-20011, 18.30 wita. 

 .76 .ص، 1. ، ج(م2000مكتبي وىبي، الطبعي السابعي، : القاىرة)، التفسًن وادلفسرونحسٌن الذىىب، زلحمد  13

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=19&depid=2&lcid=5119
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=19&depid=2&lcid=5119
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وقد وجد األن  من أنواع كتب التفاسًن، وذلك على ألوان ادلتفرقي يف تفسًن القرآن الذي أياهتا 

من أسباب اخلالف الواقع وأن . وأجزائها متساويا، ولكن حصل التفاسًن ادلتفرقي مبناىج ادلتفرقي أيضا

إختالف القراءات، وإختالف وجوه األعراب، وإن اتفقت القراءات، وإختالف اللغويٌن : بٌن ادلفسرين 

يف ادلعين الكلحمي، واشرتاك اللفظ معنيٌن فأكثر، واحتحمال اإلطالق والتقييد، واحتحمال العحموم 

واخلصوص، واحتحمال احلقيقي واجملاز، واحتحمال اإلضحمار واإلستقالل، واحتحمال زيادة الكلحمي، واحتحمال 

الكالم الرتتيب أوالتقدًن أوالتأخًن واحتحمال أن يكون احلكم منسوخا أوزلكحما، وإختالف الروايي يف 

 14. وعن السلف رصي اهلل عنهمصلى اهلل عليو وسلمالتفسًن عن النيب 

فإذا كان اهلل قد حذرنا ورسولو من اإلختالف فهذا ال يعين أن كل إختالف مذموم وال أن كل 

إختالف ضالل، وميل عن ادلنهج القوًن، بل منو ما كان مطلوبا من الشارع ومنو ما كان ادلختلفون فيو 

 15.معذورين

ومن تلك اإلختالف يف ىذا الدين ىورمحي للحمسلحمٌن من جهي ادلصلحي على سبل السالم يف 

ىذا الدين، ألن ادلسلحمٌن يفرقون يف مكن متفرقي وعلى عدة ادلتفرقي أيضا، وبذالك ادلسلحمون يريدون 

 . الطريقي ادلتفرقي من أنواع الطروق لسهول العحمل ويقربون إىل اهلل

                                                           
-ىـ1406,  طبعي موسعي و منقعي، الطبعي الثانيي: دار النفائس(أصول التفسًن وقواعده، خالدعبد الرمحن العك، 14

 .87 .، ص)م1986
- ه1422 دار النوادر،  : القاىرة(، ن يف تفسًن أيات األحكاميأسباب اإلختالف ادلفسرعبد اإللو حوري احلوري، 15

 .22-21 .، ص) م2001
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فإن الناظر يف كتب التفسًن أول ما يافت انتباىو كثًنة اإلختالف ادلفسرون يف تفسًن األيي 

العامي، وأيات األحكام خاصي، وقد يتوىم بعض الدارسٌن أن ىذا اإلختالف يف التفسًن كان بسبب 

اتباع ادلفسرين ألىوائهم ونزعاهتم الفكريي وادلذىبيي، ولكن ادلعروف من سًنة علحماء ادلسلحمٌن أهنم كانوا 

أبعد الناس عن ادليول عن احلق بدافع من اذلوى بعد أن حذرىم اهلل يف كتابو يف أيي كثًنة من اتبع 

 . اذلوى

زلحمد بن ىنا سنبحع عن مسألي األديان الناجيي من جهي علحماء السلف وعلحماء اخللف يعين 

 الذي تفسًنه يقال على األخيار التفسًن ألن يفسر القرأن بالروايي من النىب جرير بن يزيد الطربى

 مفسر جتديد على فكرة اإلسالميي حح زلحمد رشيد رضا عبده وزلحمدوبذالك ميكن خطائو قليل جدا، 

يستطيع أن يتغًن فهم ىذا الدين بتوسيع فكرتو وعلحمو، وكذالك كيف رأيهحما عن ادلسألي األديان 

جامع البيان يف تفسًن القرآن وكان نستطع أن نعرف رأيهحما يعين بطريق يقارن بٌن تفسًنين مها . الناجيي

 (.  رشيدرضازلحمد عبده و) تفسًن ادلنار و(للطربى)

 ىوالتفسًن جرير ابن تفسًن إن نقول أن ونستطيع ىذا (للطربى)جامع البيان يف تفسًن القرآن 

. والصناعي الفن ناحيي من وأوليي زمنيي، أوليي التفسًن، كتب بٌن األوليي لو الذى

 التفسًنيي احملاوالت من سبقو وما إلينا، وصل التفسًن يف كتاب أقدم فؤلنو الزمنيي، أوليتو أما

 اخلالد الكتاب ذلك ثنايا يف منها إلينا وصل ما إال اللَّهم منها، شئ إلينا يصل ومل الزمن، مبرور ذىبت

. بصدده حنن الذى
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 الطريقي من الكتاب هبن ميتاز ما إىل يرجع أمر فذلك والصناعي، الفن ناحيي من أوليتو وأما

أىم مصادر تفسًن الطربى .ومكانتو قيحمتو لو كتاباً  للناس أخرجو حح مؤلفو، فيو سلكها الح البديعي

 .من أىم كتب التفسًن يف الرتجيح حسب القواعد ادلعتربة .التفسًن ادلسند عن الصحابي والتابعٌن

يعد من أىم مراجع التفسًن يف العقيدة واألمساء والصفات ودافع عن ، التفسًن اللغوي والشواىد الشعريي

 16.عقيدة السلف ويالحظ توقفو يف الغضب واحلياء

 الكتاب، عن عامي فكرة أخذنا أن بعد تفسًنه، يف جرير ابن لطريقي مثاالً  ىنا نعطى أن ونريد

 ادلتأخرين، عحمدة فكان ادلفسهرين، من غًنه مؤلفو بو سبق بابو، يف واحد الكتاب أن للقارئ يتبٌن حح

  17.طرائقهم وتعدد مذاىبهم، اختالف على ادلفسهرين، مراجع من مهحماً  ومرجعاً 

وميكن لنا أن نقرأ داللي ىذا التحول عند رشيد على أهنا ( رشيدرضازلحمد عبده و)تفسًن ادلنار

زلاولٌي منو إلدراج أفكاره اإلصالحيي ادلعروضي يف تفسًنه يف سياق الرتاث اإلسالمي ادلعتحمد يف ميدان 

التفسًن، وبذلك ميكن أن َيصل على شرعيي القول اجلديد يف التفسًن بأقل قدٍر شلكن من معارضي 

اجلحمهور العريض، وشلثليو من العلحماء الرمسيٌن، وىذا ىوالذي حدَث فعاًل، حيع وجد ىذا التفسًن قبوالً 

عاماً عند قرائو، وبذلك يكون رضا قد حتاشى قسحماً كبًناً من ادلوجي العاصفي من االعرتاضات، 

واالنتقادات اليت قيلت حبق تفسًن زلحمد عبده ادلستقّل، واليت حكحمت على منهجو بأنو تفسًٌن بالرأي، 

                                                           

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185702, tanggal 05-01-16 
2013, 10.00 wita 

  .151-150 .، ص1.، ج)م2000مكتبي وىبي، الطبعي السابعي، : القاىرة(، التفسًن وادلفسرونحسٌن الذىىب،  17

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185702
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وتفسًن عقالين، توفيقي، األمر الذي أدى إىل إقصاء تفسًنه من دائرة التأثًن العام اليت كان يطحمح 

  .18إليها

التفسًن الوحيد اجلامع بٌن صحيح ادلأثور وصريح ادلعقول، الذي يبٌّن حكم التشريع،  ادلنار ىو

وسنن اهلل يف االنسان، وكون القرآن ىدايي للبشر يف كل زمان ومكان، ويوازن بٌن ىدايتو وما عليو 

ادلسلحمون يف ىذا العصر وقد اعرضوا عنها، وما كان عليو سلفهم ادلعتصحمون حببلها، مراعي فيو السهولي 

يف التعبًن، رلتنبا مزج الكالم باصطالحات العلوم والفنون، حبيع يفهحمو العامي، وال يستغين عنو 

 19.اخلاصي

 تعبير المسألة  .ب 

بعد نظر إىل خلفيي البحع من أنواع لون التفاسًن يف كتب التفاسًن وجد ادلسائل، وليسهل 

 :البحع فقد نذكر السؤل كحما يلي

 كيف رأي ابن جرير الطربى وزلحمد عبده عن مفهوم األديان الناجيي يف تفسًنيهحما؟ .1

 ما الفرق بٌن تفسًنيهحما؟  .2

 ما أسباب الفرق بٌن تفسًنيهحما؟ .3

 

                                                           
18  http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz21lV1EKr9,tanggal 26-07-2012, 

13.00 wita 
http://www.taghribnews.com/vdcep78f.jh8nnibdbj.html، tanggal 05-01-2012, 

09.00  wita19  

http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz21lV1EKr9tgal
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz21lV1EKr9tgal
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz21lV1EKr9tgal
http://www.taghribnews.com/vdcep78f.jh8nnibdbj.html
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 تحديد الموضوع . ج

، 62حدد ادلوضع على األديان الناجيي يعىن سلصوصي على األيان ادلذكور يف سورة البقرة األيي 

فيها يذكر عن األديان فلهم أجرىم عند رهبم وال خوف عليهم والىم خيزنوم مثل اإلسالم، اليهوديي، 

 .النصرانيي، الصابئي

سنبحع يف ىذا حبع العلحميي يعىن أخذ عن أيي يذكر عن األديان الناجيي يف ظاىر األيي يعىن 

 مث أيي خيتص على الدين الناجي و ادلقبول عند اهلل أو أيي يقال ناسخ على شلكني األديان 62البقرة 

ألن يكتب زلحمد عبده .  فقط85 و آل عحمران 19الناجيي من دون اإلسالم يعىن سورة آل عحمران 

، و ىنا يبحع عن سورة واأليي ما 125تفسًن ادلنار يبدأ من سورة الفاحتي حح سورة آل عحمران أيي 

 .يفسر زلحمد عبده، وكذلك قد أخذ رأي زلحمد عبده ليس زلحمد رشيد رضا يف تفسًن ادلنار

 أهداف البحث . ح

 : أىداف البحع  .1

 : مناسبي بتعبًن ادلسألي، فاألىداف ذلذا البحع العلحمى منها 

 .معرفي رأي الطربى وزلحمد عبده عن مسألي األديان الناجيي (1

 .معرفي فرق بٌن التفسًنين و معرفي أسبابو (2

 أمهيي البحع .2

 :من التوقيع أن تكون نتيجي ىذا البحع العلحمي ذلا أمهيي وفائدة كحما يلي 
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 .أن يفتح فكرة ادلسلحمٌن على مسألي األديان (1

 .أن يكون مرجعا دلن يريد أن يبحثو منعحمقا على ىذا ادلوضوع (2

 .ميكن أن يكون أساسا لبحع العلحمى بعدىا (3

 الدراسة السابقة . د

حتقيق كتامبهم جدا من كل كتب قبلها بالتحليل عن موضوع البحع الذي سنبحع، إما أن 

ولقد اليوجد الكتب الكتابي اليت تتعلق بالدراسي مقارني بٌن . يكون زللال من قبل أم مل حتللو أحدا

 .رشيدرضا ولطربىا

 Pluralisme،20مقصط غزاليألفو " ArgumenPluralisme Agama"قد وجد كتاب 

Agama Menurut alQur’an: Telaah Aqidah dan ، Syari’ah، 21 ألفو زلحمد أمنٌن سوما ،

 Islam dan Pluralisme : Akhlaq alQur’an، 22التعدديي يف رلتحمع إسالمي، ألفو مجال البنا

MenyikapiPerbedaan23، ألفو جالل الدين رمحات ،MelampauiPluralisme : Etika 

                                                           

Argumen Pluralisme Agama, MembangunToleransiBerbasis  al -Qur’an    غزايل ادلقصيطدعب20 
(Depok: KataKita, Mei 2009). al-Qur’an, (Depok: KataKita, Mei 2009). 

        ,Pluralisme Agama Menurut al-Qur’an Telaah Aqidah dan  Syari’ah   ، Jakarta مازلحمد أمٌن سو21   
:PustakaFirdaus, 2011). 

 )2001, دار الفكر اإلسالمي : القاىرة (, التعدديي يف رلتحمع إسالمي,  مجال البنا22
, Islam dan Pluralisme : Ahlaq Qur’an MenyikapiPerbedaan,( Jakarta: serambi, 23 جالل الدين رمحات 

2006) 
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alQur’an Tentang Keragaman Agamaكلها  يتكلم عن أساس الذي ،24، ألفو ىندار ريادي

اعتحمد على الدليل القرآنيي الذي إشارة التعدديىي الدينيي، ومن الدليل الذي عحمل بو ىي سورة البقرة 

الكاتب يذكر تفريق بٌن التفاسًن قليال فقط، وال يذكر أسس التفريق . 85وآل عحمران األيي 62األيي 

 . وال  تفسًنمهارشيدرضا ولطربىومنهجو وأسباب إختالف بٌن ا

وبعد نظرنا يف بعض الكتب الذي يتكلم من ىذا ادلوضوع فقد عرفنا أن ليس الكتاب 

 .ادلخصوص يف ىذا الفن يبحع عن ىذا ادلسألي، وبعد ذالك نريد أن نبحع ىذا ادلسألي

 منهج البحث. ه

 :البحثي  .1

يعنيجحمع البيانات  library research))يف ىذا البحع العلحمي إستخدم الكاتب البحع ادلكتيب 

 ويصف (Kualitatif)وىذا البحع يدخل يف حبع كيفي  .من الكتب ادلتنوعي ذات العالقي بالبحع

مايف سورة البقرة وأرائوى وزلحمد رشيد رضا، لطربا ابصفي التصويريي والتخليليي وادلقارني يعىن تصوير فهم

وآل عحمران األيي 62مها يف سورة البقرة أيي قارهنا بأرآء يوحتليلو مث ، 85وآل عحمران األيي 62أيي 

. ىذا البحعيف حح تكون نتجي 85

 

 
                                                           

, MelampauiPluralisme: Etika al-Qur’an TentangKeragaman Agama, (Jakarta: Graha 24 ىندار ريادي 
Pena, 2007) 
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مصادر البيانات  .2

تنقسم إىل تفسًنين وما يتعلق بو، وحبع عن تمصادر البيانات يف ىذا البحع من ادلراجع اليت 

: قسحمٌن

 جامع البيان يف تفسًن :ا منهمينب التفسًناالقرآن الكرًن وكت: ادلصادر األساسيي والرئيسيي  . أ

تفسًن و ىـ، 224،زلحمد بن جرير بن يزيد بن كثًن ابن غالب الطربى سني (للطربى)القرآن 

ة أليات  ادلفسركتب األحاديعو، م1284زلحمد رشيد بن علي رضا سني ، (رشيدرضا)ادلنار

 .البحعذا الح تتعلق بوالقرآن

ككتب التفاسًن واألحاديع وادلعاجم والقواميس وغًنىا من الكتب والرسائل : ادلصادر الثانويي . ب

العلحميي والثقافيي واجملالت العلحميي واإلجتحماعيي وادلواقع اإللكرتونيي وادلوسوعي ادلكتبي العلحميي اليت 

. ذا البحع بوذات العالقي

 طريقة جمع البيانات . و

 وآل عحمران 62 جيحمع  تفسًن سورة البقرة أيي الطريقي اليت سلكها الكاتب جلحمع البيانات، ىي

.  من مفسرين مث يقارن تفسًنيهحما حح جيد أسباب اإلختالف ومنهج ورأيهحما يف تفسًنمها85األيي 

يب التفسًن واألحاديع وغًنىا من الكتب والرسائل العلحميي ابنظر وتأمل على كت التفسًن وإفرادىا بدرس

دلكتبي العلحميي اليت ذات العالقي لوالثقافيي واجملالت العلحميي واإلجتحماعيي وادلواقع اإللكرتونيي وادلوسوعي 

 .ذا البحعبو
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طريقة تحليل البيانات  . ز

ولتحليل البيانات يعرض الكاتب يف مجع ىذه البيانات بدراسي ومطالعي بعض التفاسًن 

 ويقارن بٌن تفسًنيهحما ويأخذ نتيجو من  الكاتب يف حتليل البياناتخدمكحمراجع ذلذا البحع ويست

 .جهي منهجو وأسباب إختالف وأنواع تفسًنمها ورأيهحما

 ترتيب البحث.       ح

:  أبواب كحما  نرى يف ادلضامٌن التالييمخسي ىذا البحع العلحمي على اتب الكيرتب

وأىداف البحع وأمهيتو دلسألي  اتعبًن وبواعع البحعمقدمي اليت تتكون من : الباب األول

. لبحع اترتيبومنهج البحع و

تفسًن )، زلحمد عبده وزلحمد رشيد رضا (تفسًن الطربى)ابن جرير الطربى  :الباب الثاني

، ليعرف من مفسرين ادلذكور على حاذلحما وشليزاهتحما على حصوصهحما وبعد ذالك أخذ فكرمها (ادلنار

 .على تفسًنيهحما

 النصرانيي، الصابئي، ،، اليهودييدين األنبياء واحد وىو اإلسالمملي إبراىيم حنبفا، :  الباب الثالث

 ، يستطيع  أن الدين ادلقبول عند اهلل األديان ادلقبول عند اهلل مهم  جدا ألن بعد أن يعرف معريفي

 .يأخذ استنباط يف مسألي الدين عند اهلل

 .األديان الناجيي، اإلسالم الناجي، اإلسالم بٌن الدين والصفي، الدين ادلقبول : الباب الرابع
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األديان الناجيي يعىن يعرف على حال األديان الناجيي يف تفسًن ادلذكور وعرف ما منهج التفسًن يف تلك 

 .ادلسألي بٌن الطربى وزلحمد عبده

 .التوصيات ونتائج البحعاخلااي َيتوي على :الباب الخامس


