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 مقدمـــــــــــــــــــــــــة
 :ا٢بمد  رب العا٤بْب كبو نستعْب، كنصلي كنسٌلم على أشرؼ ا٤برسلْب، كبعد
؛ كلذا كانت عناية الرعيل األكؿ  من الصحابة - يعد تفسّب القرآف كبياف علومو أفضل العلـو

بالقرآف الكرَل حفظا كإقراء كتفسّبا تسبق ٝبيع العلـو كالفنوف، كتناقلت -  كالتابعْب، كتابعيهم 
األجياؿ عرب القركف ا٤باضية طريقة تعاملهم مع القرآف الكرَل، فقرؤكا كفسركا كبينوا معانيو كفقهو، 
كىذه ا٤بذكرة تتناكؿ جانبا من جهودىم ُب تفسّب القرآف الكرَل، فتربز الضوابط العامة الٍب يقتفيها 

 : كل مفسر ُب بياف معاٍل كأحكاـ القرآف الكرَل، كذلك كفق ا٤بفردات اآلتية
 :المدخل

 (مرفق منوذج عنها).ػ التعريف بعلم مناىج ا٤بفسرين كأىم مصادره1
المدخل التاريخي : المحور األول

. ػ مفهـو التفسّب كا٢باجة إليو2
. ػ مراحل النشأة كالتأسيس كالتوسع ُب تفسّب القرآف3
. ػ مرحلة الركود كالتكرار، كبدايات التجديد كاالبتكار4

المدخل المنهجي : الثاني المحور
 .(ا٤بصدرية، ا٤بنهجية، ا٤بوضوعية)ػ  تصنيف التفاسّب حسب ٨بتلف االعتبارات 5
. ػ التفسّب بالرأم كبا٤بأثور كمناذج عنهما6
كمناذج عنو ..ػ التفسّب اللغوم كالكبلمي كالفقهي7
كمناذج عنو ..ػ التفسّب التحليلي كا٤بوضوعي كاإلٝبايل8

المدخل النظري : المحور الثالث
. ػ مدارس التفسّب بْب القدامى كا٤بعاصرين9

. ػ طرؽ التفسّب كشركط ا٤بفسرين بْب القدامى كا٤بعاصرين10
. (ٙبقيق علمي)ػ اإلسرائيليات ُب التفسّب كموقف العلماء منها 11
. (ٙبقيق علمي)ػ ا٤بركيات الواىية ُب التفسّب كموقف العلماء منها 12

المدخل التطبيقي : المحور الرابع
 (البخارم كمسلم أمنوذجا)ػ التفسّب ُب كتب ا٢بديث 13
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. ػ منهج اإلماـ ا٣بازف ُب التفسّب من خبلؿ تفسّبه لباب التأكيل14
: أىم ا٤بصادر ُب علم مناىج ا٤بفسرين

من الكتب ا٤بهمة الٍب جيب على طالب العلم أف حيرص على االطبلع عليها أك على بعضها تلك 
الٍب تبْب مناىج ا٤بفسرين كطرائقهم الٍب ساركا عليها ُب تفاسّبىم؛ كسوؼ أعرض عليكم أىم 

كقد هنجت تقسيمها إىل أربعة أقساـ لتسهيل االطبلع عليها . الكتب ا٤بصنفة ُب مناىج ا٤بفسرين
 :  على الشكل اآلٌب

 ا٤بؤلفات الٍب تبْب مناىج أشهر ا٤بفسرين من خبلؿ تقسيم كتبهم بناء على أنواع التفسّب :أكال
 .كا٘باىاتو كالتعريف ببعض ا٤بؤلفات ُب كل منهج ٦بموعة ُب مؤلف كاحد جامع

 .  ا٘باىا أك مدرسة بالدراسة كبياف مناىج الكتب فيهاا٤بؤلفات الٍب أفردت:ثانيا
 .  سرد مناىج أبرز كتب التفسّب:ثالثا
 .  إفراد مفسر كاحد بالدراسة كبياف منهجو بالتفصيل:رابعا

 :(كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ) :المراجع
. ػ التفسّب كا٤بفسركف ٧بمد حسْب الذىيب دار القلم لبناف بّبكت1
. ػ مناىج ا٤بفسرين الدكتور ٧بمد أبو زيد مكتبة ا١بيل ا١بديد2
ػ التجديد ُب 4ا٘باىات  ػ ا٘باىات التجديد ُب القرف الرابع عشر فهد الركمي مؤسسة الرسالة3

القرف الراىن، الدكتور عبد السبلـ عبد اَّيد اتسب 
. ػ منهج ا٤بدرسة العقلية ا٢بديثة ُب التفسّب فهد الركمي، مكتبة الرشد الرياض5
ػ ا٤بدرسة السلفية ُب التفسّب ُب العصر ا٢بديث، دار السبلـ القاىرة  6
. ػ الشيعة اإلثُب عشرية كمنهجهم ُب تفسّب القرآف ٧بمد ٧بمد إبراىيم العساؿ7
. ػ مدرسة التفسّب ُب األندلس،مصطفى إبراىيم ا٤بشيِب، مؤسسة الرسالة8
. مكتبة اإلماـ مالك. نقيط،٧بمد بن سيدم ٧بمد موالمشػ التفسّب كا٤بفسركف بببلد 9

. دار ابن ا١بوزم. ٧بمد بن رزؽ بن طرىوٍل. ػ التفسّب كا٤بفسركف ُب غرب إفريقيا، د10
. ػ معجم تفاسّب القرآف،  ٦بموعة من العلماء، دار ابن سينا11
. ػ مناىج ا٤بفسرين، الدكتور منيع عبد ا٢بليم ٧بمود،دار الكتاب ا٤بصرم القاىرة12
. دار القلم. ػ تعريف الدارسْب ٗبناىج ا٤بفسرين، صبلح عبد الفتاح ا٣بالدم13
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دار .الدكتور إبراىيم عوض. ػ من الطربم إىل سيد قطب،دراسات ُب مناىج التفسّب كمذاىبو14
. الفكر العريب

. إبراىيم خليفة.ػ دراسات ُب مناىج ا٤بفسرين، د15
. ػ مناىج ا٤بفسرين الدكتور أٞبد بن ٧بمد الشرقاكم، مكتبة الرشد16
ػ أضواء على مناىج بعض ا٤بفسرين من زكايا علـو القرآف للدكتور عبد ا٢بميد ٧بمود متويل 17
. ػ التفسّب كا٤بفسركف للدكتورة فاطمة ٧بمد مارديبِب18
.  ػ القوؿ ا٤بختصر ا٤ببْب ُب مناىج ا٤بفسرين،٧بمد ا٢بمود النجدم، مكتبة اإلماـ بن العريب19
. ػ العز بن عبد السبلـ حياتو كآثاره كمنهجو ُب التفسّب،الدكتور عبد ا الوىيب20
. دار القلم.بّبمزمنهجو ُب التفسّب، الدكتور علي اؿكػ ابن جزم 21
. ػ مناىج التفاسّب كا٘باىاهتا ُب القرف السادس ا٥بجرم ُب خراساف،الدكتور مرتضى اإليركاٍل22
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 المدخــــــــــــل
 

 تعريف مناىج المفسرين وأىم مصادره
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 :تعريف مناىج المفسرين: المطلب األول

 :تعريف المناىج: الفرع األول
- لغتاف- كأهنج األمر كهنج. هنجة كطرؽ كاضح، كاسع: هنج طريق: هنج«ا٤بناىج ٝبع منهج، من 

 : قاؿ. الواضح الطريق: كا٤بنهاج. كضحو: الطريق كمنهج. كضح: أم
 (1).»كمنهاج منو سنة على أمضي ... بو أستضيء بنور أفوز كأف

 : متبايناف أصبلف كا١بيم كا٥باء النوف: "كقاؿ ابن فارس
 أيضا، الطريق: كا٤بنهج. ا٤بنهاج مستقيم كىو. أكضحو: األمر يل كهنج. الطريق النهج، األكؿ
 . ا٤بناىج كا١بمع

 أم أهنج، حٌب فبلنا كضربت. النفس منقطع مبهورا أتى إذا ينهج، فبلف كأتانا. االنقطاع كاآلخر
 (2).»سقط

 :تعريف المفسر: الفرع الثاني
ىو من لو أىلية تامة يعرؼ ُّا مراد ا تعاىل بكبلمو ا٤بتعبد بتبلكتو، قدر الطاقة، كراض نفسو 
على مناىج ا٤بفسرين، مع معرفتو ٝببل كثّبة من تفسّب كتاب ا، كمارس التفسّب عمليا بتعليم أك 

 (3).تأليف

 :تعريف مناىج المفسرين: الفرع الثالث
 ،متعددة متنوعة كىي...  التفسّب ُّا يتميز الٍب كا٣بصائص الطرائق ُّا ا٤بقصود ا٤بفسرين مناىج
 الطرؽ ىي ا٤بناىج كانت فإذا ؛ذلك يذكر ال من كمنهم ،تفسّبه ُب شرطو يذكر من منهم كا٤بفسركف

                                                           

( 392/ 3 )، ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدمالعْب( 1)
( 361/ 5 )، ابن فارسمقاييس اللغة (2)
( 27/ 1)قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين، حسْب ا٢بريب،  (3)
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 ُب لو كخصائص ٩بيزات أصبحت أك التفسّب ُب لو قواعد فأصبحت تفسّبه ُب ا٤بفسر سلكها الٍب
 .(4)تفسّبه
 :طريقْب أحد ا٤بنهج ٤بعرفةك

 مواضع ُب عليو ينص أف أك تفسّبه أكؿ ُب التفسّب ُب شرطو على ا٤بفسر ينص أف :األول الطريق
 كطريقتو شرطو على ا رٞبو كثّب ابن نص كما شرطو على نص فإذا ؛ خطبة مع تفسّبه من متفرقة
 ككما .ككذا كذا أٍل فيو كشرطي: قاؿ حيث بوضوح ذلك على القرطيب نص ككما .التفسّب أكؿ ُب
 تفسّبه ُب شرطو على ا٤بفسر نص فإذا ؛ كىكذا ايط البحر كتابو ُب األندلسي حياف أبو عليو نص

 .لو منهجا ا٤بنصوصة الشركط تلك صارت
 .(5)االستقراء طريق عن ا٤بنهج كيعلم التفسّب ُب شرطو يعلم أف :الثانية الطريق

 :أىم مصادر مناىج المفسرين: المطلب الثاني
 :انطبلقا ٩با سبق ذكره، ٪بد أف أىم مصادر مناىج ا٤بفسرين، تتمثل قيما يلي

كذلك إما أف يكوف ُب مقدمات تفاسّبىم، حيث : تنصيص ا٤بفسرين كبياهنم ٤بناىجهم .1
يكشف ا٤بفسر عن الضوابط العامة الٍب يسّب كفقها ُب تفسّبه، أك يكوف ذلك ُب طيات 
تفسّبه، فتجد نصوصا يصرح فيها ٗبنهجو، كُب كثّب من األحياف ٘بد ا٤بؤلف جيمع بْب 

 .األمرين
اإلماـ الطربم ُب تفسّبه، كالشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور ُب تفسّبه التحرير ك : مثاؿ ذلك
 .كغّبمها، التنوير

أحيانا ٪بد بعض التفاسّب ال ينص أصحاُّا على طريقتهم ُب التفسّب، ىنا يقتضي األمر  .2
 .استقراء الكتاب من أكلو إىل آخره، كاستخراج منهجو من خبلؿ كاقعو العملي

                                                           

( 01ص)مناىج ا٤بفسرين، الشيخ صاّب أؿ الشيخ،  (4)
 (01ص)مناىج ا٤بفسرين، الشيخ صاّب أؿ الشيخ،  (5)
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فقد ظهرت العناية ُّذا اللوف من التأليف ُب الوقت : مؤلفات مناىج المفسرين: الفرع الثالث
 :، كنذكر منها(ا٢بديث كا٤بعاصر)الراىن 

  كىو  .ىػ1398ا٤بتوُب سنة . رٞبو ا لدكتور ٧بمد السيد حسْب الذىيبؿ كا٤بفسركفالتفسّب
، لكلية أصوؿ الدين ٔبامعة  (ـ1946)ىػ 1365رسالة الدكتوراه الٍب تقدـ ُّا ا٤بؤلف عاـ 

 .األزىر

  :مميزات كتاب التفسير والمفسرون

أنو يعد أكؿ دراسة شاملة ٤بناىج عدد كبّب من ا٤بفسرين ، حيث مل يسبقو أحد ُب ىذا العلم،  -
كلذلك فقد نفدت طبعتو األكىل ُب أسابيع معدكدة من ! كالفضل للمتقدـ كما قاؿ األكؿ

 .طباعتو
 .أنو درس مناىج كتب عديدة مل تطبع ُب ذلك الوقت ، كقد كاف ٥بذا فائدة كبّبة كال زاؿ -
أنو قد خرج من ٙبت عباءة ىذا الكتاب عدد كبّب من الرسائل العلمية ، فقد أفردت بعد  -

كبعض تلك الدراسات  ذلك رسائل عديدة ٤بناىج ا٤بفسرين الذين أشار إليهم ُب كتابو ،
 . كانت ٙبت إشراؼ الدكتور الذىيب رٞبو ا 

 مناىج عدد من الصحابة ُب التفسّب كالتابعْب كمن بعدىم كذلككذلك كاف ٥با أثر ُب بياف  -
 .الذين أفردت ٥بم رسائل كمؤلفات خاصة

كلعلي بعد ذلك أف ال ):إىل أف كتابو فيو تركيز شديد فقاؿ - رٞبو ا - كقد أشار الذىيب  -
أكوف قد أسأمت القارئ الكرَل من طوؿ دعتِب إليو ضركرة البحث ، كدفعتِب إليو رغبة 

أف ُب ىذا البحث تركيزان كبّبان ، - رغم ىذا الطوؿ - كاعتقادم . االستيفاء كاالستقصاء
كاختصاران كثّبان ، إذ أف كل موضوع من موضوعات ىذا الكتاب يصلح ألف يكوف كتابان 

  .ىػ.أ(كحده، ككتابان موسعان مسهبان 

.   ا٤بؤلف تاريخ التفسّب كنشأتو منذ عهد النيب صلى ا عليو كسلم حٌب العصر ا٢بديثتناكؿ

الَبٝبة التفسّبية للقرآف   ك.معُب التفسّب كالتأكيل كالفرؽ بينهما ففي التمهيد ٙبدث عن -
 .الكرَل
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عن ا٤برحلة األكىل للتفسّب ُب عهد النيب صلى ا عليو كسلم كالصحابة رضي ا ٙبدث  ٍب -
 .كأشهر ا٤بفسرين كمناىجهم ُب التفسّب ٍب ٙبدث عن مصادر التفسّب ُب ذلك العصر، ،عنهم
 .التفسّب ُب عصر التابعْب ٍب
كقد ٙبدث ُب ىذا ا٤ببحث عن . (عصور التدكين)ا٤برحلة الثالثة للتفسّب ك٠باىا  ٍب تناكؿ -

 .ا٣بطوات الٍب تدرج فيها تدكين التفسّب ، كناقشو كثّب من العلماء بعد ذلك ُب ىذه ا٤بسائل 
 . التفسّب ا٤بأثور عن السلف ، كٙبدث عن اإلسرائيليات بتفصيلتناكؿ ٍب -
 .ٙبدث عن مناىج عدد من ا٤بفسرين الكبار أصحاب الكتب ا٤بصنفة ٍب  -
 .كدرس مناىج أىم كتبو. ُب الفصل الثاٍل عن التفسّب بالرأم امود تناكؿ ٍب  -
 ، ٍب ٙبدث بعد ذلك عن تفاسّب الرأم ا٤بذمـو ، كٙبدث عن تفاسّب ا٤بعتزلة  -
الشيعة  بكل طوائفهم ، ٍب خص الرافضة فتحدث عن مناىج ستة من أىم كتبهم ُب ك

 .التفسّب 
كىو من أىل . (فتح القدير)الزيدية، كقد مثل لتفاسّب الزيدية بتفسّب الشوكاٍل رٞبو ا ٍب  -

السنة كا١بماعة ، كقد انتقد الزيدية كرد عليهم كثّبان ، كرٗبا دفع الشيخ ٧بمد الذىيب إىل ذلك 
 .كوف الشوكاٍل نشأ ُب بيئة زيدية

مهياف الزاد إىل )ٍب ٙبدث عن كتاب . كقد ٙبدث عن موقفهم من تفسّب القرآف . ا٣بوارجٍب  -
 . ىػ1332ُب سنة  ا٤بتومد بن يوسف إطفيش (دار ا٤بعاد

كٙبدث عن . ٍب ٙبدث عن تفسّب الصوفية ، كٙبدث عن مناىجهم ُب التفسّب كأطاؿ ُب ذلك -
  .التفسّب اإلشارم كأجاد ُب ذلك

كذكر ابن سينا كمناذج من .  ٙبدث عن الفبلسفة كمنهجهم ُب التفسّب ُب عشرين صفحةٍب -
 .تفسّبه للقرآف الكرَل

  .تفاسّب الفقهاءٍب  -
 . أشار فيها إىل رأم القدماء فيو ، كرأم ا٤بعاصرين لو كذلك، التفسّب العلميٍب -
 .(6)ٍب ختم كتابو ٖباٛبة ٙبدث فيها عن التفسّب كألوانو ُب العصر ا٢بديث -

                                                           

للذىيب، للدكتور عبد الرٞبن الشهرم، موقع ملتقى أىل التفسّب، بتاريخ " التفسّب كا٤بفسركف"تقوَل كتاب  (6)
( 01ص)، بتصرؼ28/05/2003
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 القاىرة، دار - دار الكتاب ا٤بصرل . (ىػ1430: ا٤بتوُب) منيع بن عبد ا٢بليم ٧بمود :مناىج ا٤بفسرين
 . ـ2000-  ىػ 1421 :بّبكت- الكتاب اللبناٌل 

 ٧بيي ىبلؿ السرحاف، كزارة التعليم العايل، . مساعد مسلم آؿ جعفر، كد. د: مناىج ا٤بفسرين
 .ـ1980العراؽ، الطبعة األكىل، 

 علي السيد النقراشي ٧بمد/ د: الراىن العصر إىل األكؿ العصر من ا٤بفسرين مناىج. 
 الرياض ا٤بسلم دار ىػ، 1415 ،1 ط مسلم، مصطفي الدكتور ا٤بفسرين، مناىج. 
  الطبعة األكىل، دار ا٤بسلم: (التفسّب ُب عصر الصحابة)مناىج ا٤بفسرين. 
 خليفة إبراىيم/ للدكتور ا٤بفسرين، مناىج ُب دراسات. 
 جربيل ٧بمد/ للدكتور ا٤بفسرين، مناىج إىل مدخل. 
 الشيخ آؿ صاّب للشيخ، ا٤بفسرين مناىج. 
  القوؿ ا٤بختصر ا٤ببْب ُب مناىج ا٤بفسرين، أبو عبد ا ٧بمد ا٢بمود النجدم، مكتبة دار

 .ىػ1412اإلماـ الذىيب، الطبعة األكىل، 
 مؤسسة الرٞبن الركمي ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر ا٥بجرم للدكتور فهد بن عبد ،

 .الرسالة
 1982، . السبلـ اتسب اَّيد عبد للدكتور عبد ٘باىات التفسّب ُب العصر الراىنا. 
 مكتبة الرشد، . الرٞبن الركمي منهج ا٤بدرسة العقلية ا٢بديثة ُب التفسّب للدكتور فهد بن عبد

 .الرياض
 دار السبلـ للنشر كالتوزيع. ا٤بدرسة السلفية ُب التفسّب للدكتور ٧بمد السيسي. 
 ٧بمد العساؿ. الشيعة اإلثنا عشرية كمنهجهم ُب تفسّب القرآف الكرَل ، تأليف د . 
 مؤسسة الرسالة. التفسّب ُب األندلس للدكتور مصطفي ا٤بشِب. 
 مكتبة اإلماـ مالك، . التفسّب كا٤بفسركف بببلد شنقيط، للدكتور ٧بمد بن سيدم ٧بمد موالم

 .دار يوسف  بن تاشفْب
 دار ابن ا١بوزم. التفسّب كا٤بفسركف ُب غرب أفريقيا ، للدكتور ٧بمد بن رزؽ بن طرىوٍل. 
 دار القلم دمشق. الفتاح ا٣بالدم تعريف الدارسْب ٗبناىج ا٤بفسرين لصبلح عبد. 
 لؤلستاذ الدكتور إبراىيم ،دراسات ُب مناىج ا٤بفسرين كمذاىبو: من الطربم إىل سيد قطب 

 .ـ2000دار الفكر العريب ، . عوض
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 مكتبة الرشد. مناىج ا٤بفسرين للدكتور أٞبد بن ٧بمد الشرقاكم. 
 دار التقول،بيت ا٢بكمة. مناىج ا٤بفسرين للدكتورة فاطمة ٧بمد مارديِب. 
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 :مفهوم التفسير والحاجة إليو: المبحث األول

 :مفهوم التفسير: المطلب األول
 :التفسير لغة: الفرع األول

: يقاؿ الفسر، ذلك من. كإيضاحو شيء بياف على تدؿ كاحدة كلمة كالراء كالسْب الفاء( فسر)
 .(7)فيو كحكمو ا٤باء إىل الطبيب نظر: كالتفسرة كالفسر. كفسرتو الشيء فسرت

 :التفسير اصطالحا: الفرع الثاني
ٍيًفي ةً  عىنٍ  ًفيوً  يػيٍبحىثي  ًعٍلمه  التػ ٍفًسّبي : "عرفو أبو حياف األندلسي هًتىا، اٍلقيٍرآًف، بًأىٍلفىاظً  النُّنٍطقً  كى  كىمىٍدليوالى

اًمهىا فػٍرىاًدي ةً  كىأىٍحكى الىةي  عىلىيػٍهىا ٙبيٍمىلي  ال ًٍب  كىمىعىانًيهىا كىالتػ رًٍكيًبي ًة، اإٍلً   .(8)"ًلذىًلكى  كىتىًتم اتو  التػ رًٍكيًب، حى
 : ٍب شرح حدكد التعريف، فقاؿ

 . اٍلعيليوـً  سىائًرى  يىٍشمىلي  ًجٍنسه  ىيوى  :عيًلمه  فػىقىٍولينىا"
ٍيًفي ةً  عىنٍ  ًفيوً  يػيٍبحىثي  كىقػىٍولينىا ا :اٍلقيٍرآفً  بًأىٍلفىاظً  النُّنٍطقً  كى  . اٍلًقرىاءىاتً  ًعٍلمي  ىيوى  ىىذى
هًتىا كىقػىٍولينىا تً  أىمٍ  ،:كىمىٍدليوالى ا اأٍلىٍلفىاًظ، تًٍلكى  مىٍدليوالى ا ُب  إًلىٍيوً  حييٍتىاجي  ال ًذم اللُّنغىةً  ًعٍلمي  ىيوى  كىىىذى . اٍلًعٍلمً  ىىذى
اًمهىا :كىقػىٍولينىا فػٍرىاًدي ةً  كىأىٍحكى ا :كىالتػ رًٍكيًبي ةً  اإٍلً ٍعرىاًب، كىًعٍلمى  الت ٍصرًيًف، ًعٍلمى  يىٍشمىلي  ىىذى  اٍلبػىيىاًف، كىًعٍلمى  اإٍلً
ا اٍلبىًديًع، كىًعٍلمى  الىةي  عىلىيػٍهىا ٙبيٍمىلي  ال ًٍب  كىمىعىانًيهى لى  التػ رًٍكيبً  حى لىةى  الى  مىا عىلىيػٍهىا ٙبيٍمىلي  ال ًٍب  بػيقيولًوً   ًى  عىلىٍيوً  دىالى

لىتيوي  كىمىا بًا٢بٍىًقيقىًة، اًز، عىلىٍيوً  دىالى ٍيئنا، ًبظىاًىرًهً  يػىٍقتىًضي قىدٍ  التػ رًٍكيبى  فىًإف   بًاٍلمىجى  عىلىى ا٢بٍىٍملً  عىنً  كىيىصيدُّن  شى
 . اٍلمىجىازي  كىىيوى  الظ اًىًر، غىٍّبً  عىلىى حييٍمىلى  أىفٍ  ذىًلكى  أًلىٍجلً  فػىيىٍحتىاجي  صىاده، الظ اًىرً 
 اٍلقيٍرآًف، ُب  انٍػبػىهىمى  مىا بػىٍعضى  تػيوىضٍّحي  كىًقص ةو  النػُّنزيكًؿ، كىسىبىبً  الن ٍسًخ، مىٍعرًفىةي  ىيوى  :ًلذىًلكى  كىتىًتم اتو  :كىقػىٍولينىا
  .(9)"ذىًلكى  كى٫بىٍوى 

التفسّب علم يعرؼ بو فهم كتاب ا ا٤بنزؿ على نبيو ٧بمد ": فقاؿ ،(794:ت )الز رٍكىًشيُّن  كعر فو
صلى ا عليو ك سلم كبياف معانيو كاستخراج أحكامو كحكمو كاستمداد ذلك من علم اللغة كالنحو 

)"كالتصريف كعلم البياف كأصوؿ الفقو كالقراءات كحيتاج ٤بعرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ 
10). 

                                                           

، كالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية للجوىرم (7/247)العْب للفراىيدم : ،كينظر(504/ 4 ) البن فارسمقاييس اللغة (7)
(2 /781 .)
( 26/ 1 )، لؤللوسيالبحر ايط ُب التفسّب (8)
( 26/ 1 )، لؤللوسيالبحر ايط ُب التفسّب (9)
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 ترتيبي  ٍبي   فيها، الن ازلةً  كاإلشاراتً  كأقاصيًصها كسورهًتا اآليةً  نيزكؿً  ًعٍلمي  ىو":  ُب موضع آخرقاؿك
 كمقيًدىا، كمطلًقها كعامٍّها، كخاصٍّها كمنسوًخها، كناسًخها كمتشاًُّها، ك٧بكًمها كمدنيٍّها، مكٍّيٍّها
 .كمفسرًىا ك٦بمًلها
ًىا كهنًيها، كأمرًىا ككعيدىا، ككعًدىا كحراًمها، حبل٥ًبا علمي : فقالوا قوـه، فيو كزادى   كأمثا٥ًبا كىذا كًعربى
 .(11)"م بالرأ القوؿ فيو منع مالذ

 :مفهوم التأويل: المطلب الثاني
 :التأويل لغة: الفرع األول

 كىقىدٍ  الش ٍيءي  إًلىٍيوً  يػىئيوؿي  مىا تػىٍفًسّبي  الت ٍأًكيلي ك. (12)كآخره كعاقبتوق كمصّب الشيء انتهاء ىو التأكيل
 .(13)ٗبىٍعُبن ( تىأىك لىوي  )كى  تىٍأًكيبلن ( أىك لىوي )

ا الل وي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبنً  حىًديثً  كىُب : "قاؿ ابن األثّب  ىيوى  «الت ٍأًكيل كىعىلٍٍّموي  الدٍّينً  ُب  فٌقو الل هيم   »عىنػٍهيمى
ا إىل يػىؤيكؿ الش ٍيءي  آؿى  ًمنٍ    .(14)"إًلىٍيوً  كىصىارى  رىجىعى  أىمٍ : كىذى

 :التأويل اصطالحا: الفرع الثاني
 إىل حيىٍتىاجي  مىا إىل اأٍلىٍصًليٍّ  كىٍضًعوً  عىنٍ  الل ٍف ً  ظىاًىرً  نٍقل :بًالت ٍأًكيلً  كىاٍلميرىادي : "عرفو ابن األثّب بقولو

هي  دليلو   .(15)"الل ٍف ً  ظىاًىري  تيرؾ مىا لىٍوالى
ـ ىيوى : الت فًسّب": كقاؿ السيوطي  من كأحكامها كقصتها، كشأهنا، اآٍليىة، نزيكؿ أىسبىاب ُب  اٍلكىبلى

ـ صرؼ: الت أًكيلك.النػ ٍقل طىرًيق  لٍلكتاب ٨بيىالف غّب بٍعدىىا كىمىا قبلهىا ٤با ميوىافق ٧بيٍتىمل معُب إىل اٍلكىبلى
 .(16)"االستنباط طىرًيق على كىالٌسنة

                                                                                                                                                                                     

( 13/ 1)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة  (10)
( 148/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة  (11)
( 107: ص)٦بمل اللغة البن فارس  (12)
( 25: ص)٨بتار الصحاح  (13)
( 80/ 1)النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر  (14)
( 80/ 1)النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر  (15)
: كشف ظىاىر اٍلقيٍرآف، كالتأكيل: التػ ٍفًسّب: قيل: " كقاؿ السيوطي . (39: ص)معجم مقاليد العلـو ُب ا٢بدكد كالرسـو  (16)

مىا دييكن ًإٍدرىاؾ اٍلبشر إىل ًصفىاتو : التػ ٍفًسّب: مىا يتػىعىل ق بالركاية، كالتأكيل مىا يتػىعىل ق بالدراية، كىقيل: التػ ٍفًسّب: كشف بىاًطنو، كىقيل
: مىا مل خٍيتىلف ًفيًو، كالتأكيل مىا اٍختلف ًفيًو، كىقيل: مىا ديٍتىنع ًإٍدرىاكو، كىالى يعلم تىٍأًكيلو ًإال  ا، كىقيل التػ ٍفًسّب: كمعانيو، كالتأكيل
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 أك علما منو، ا٤برادة الغاية إىل الشيء ردٌ  ىو": التأكيل تعريف ُبكقاؿ صبلح عبد الفتاح ا٣بالدم 
 خاصٌ  ألنو غّبىم، كال العلم ُب الراسخوف ال البشر، من أحد يعلمو ال العملي التحديد ىذا .فعبل
 .(17)"با

 :الحاجة إلى علم التفسير: المطلب الثالث
 خلقو خاطب إمنا ا أف ا٤بعلـو من أف اعلم :بعضهم فقاؿ ؛إليو ةا٢باج كجو أما: "قاؿ السيوطي

 ٤با التفسّب إىل احتيج كإمنا لغتهم  على كتابو أنزؿ قومو بلساف رسوؿ كل أرسل كلذلك يفهمونو ٗبا
 غّب من بذاتو ليفهم كضعو فإمنا ؛كتابا البشر من كضع من كل أف كىي ،قاعدة تقرير بعد سيذكر
 :ثبلثة ألمور الشركح إىل احتيج كإمنا ؛شرح

 عسر فرٗبا الوجيز اللف  ُب الدقيقة ا٤بعاٍل جيمع العلمية لقوتو فإنو ؛ا٤بصنف فضيلة كماؿ :أحدىا
 أدؿ تصنيفو األئمة بعض شرح كاف ىنا كمن، ا٣بفية ا٤بعاٍل تلك ظهور بالشرح فقصد مراده فهم
 .لو غّبه شرح من ا٤براد على

 آخر علم من ألهنا أك ،كضوحها على اعتمادا ٥با شركط أك ،ا٤بسألة تتمات بعض إغفالو :وثانيها
 .كمراتبو اذكؼ لبياف الشارع فيحتاج

 بياف إىل الشارح فيحتاج ،االلتزاـ كداللة، كاالشَباؾ اَّاز ُب كما ٤بعاف اللف  احتماؿ :وثالثها
 تكرار أك كالغلط السهو من بشر عنو خيلو ماال التصانيف ُب يقع كقد ،كترجيحو ا٤بصنف غرض
 .ذلك على للتنبيو الشارح فيحتاج ،ذلك كغّب ا٤ببهم حذؼ أك الشيء
 ظواىره يعلموف ككانوا ،العرب أفصح زمن ُب عريب بلساف نزؿ إمنا القرآف إف فنقوؿ ىذا تقرر إذا

 عليو ا صلى النيب سؤا٥بم مع كالنظر البحث بعد ٥بم يظهر كاف فإمنا باطنو دقائق أما ،كأحكامو
 .(18)"األكثر ُب كسلم

                                                                                                                                                                                     

مىا مل يرد ًفيًو من الٌسلف ًإال  كىجو كىاًحد، كالتأكيل مىا كرد ًفيًو كيجيوه : التػ ٍفًسّب: بػىيىاف ا٢بٍىًقيقىة، كالتأكيل بػىيىاف اٍلمىٍقصيود، كىقيل: التػ ٍفًسّب
ًثّبىة، كىقيل التػ ٍفًسّب للمحكمات، كالتأكيل للمتشاُّات ". كى

( 113: ص)التفسّب كالتأكيل ُب القرآف، فصل ُب كجو ا٢باجة إىل التفسّب (17)
كأينا : ، فقالوا{كمل يلبسوا إدياهنم بظلم}كسؤا٥بم ٤با نزؿ قولو . "(2266/ 6)اإلتقاف ُب علـو القرآف ط ا٥بيئة ا٤بصرية العامة (18)

ككسؤاؿ عائشة عن ا٢بساب . {إف الشرؾ لظلم عظيم}مل يظلم نفسو ففسره النيب صلى ا عليو كسلم كاستدؿ عليو بقولو 
ك٫بن ٧بتاجوف إىل ما كانوا حيتاجوف إليو كزيادة على ذلك ٩با مل حيتاجوا إليو من أحكاـ الظواىر ...(ذلك العرض  )اليسّب فقاؿ 
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 :مراحل نشأة التفسير: المبحث الثاني

 :في عهد النبي صلى اهلل عليو وسلمالتفسير : المطلب األول
 القرآف يفٌسر كسلم عليو ا صلى كاف حيث الكرَل، للقرآف العملي التفسّب النبوية السٌنة عتربت
 .(19)ذلك تتطلب ما كاقعة حدكث أك السؤاؿ، حاؿ ُب كا٤بدلوؿ ا٤براد كيبٌْب  ا٢باجة، حسب
 با٢بف  لو تعاىل ا تكفل إذ كتفصيبلن، ٝبلة كسلم عليو ا صلى النيب يفهم أف طبيعيان  ككاف
نىا ًإف   ٍبي   *قػيٍرآنىوي  فاتبع قػىرىٍأنىاهي  فىًإذىا]: كالبياف  أصحاب يفهم أف طبيعيان  كاف كما ،[ 19-17: القيامة] [بػىيىانىوي  عىلىيػٍ
 كمعرفة تفصيبلن، فهمو أما كأحكامو، لظاىره بالنسبة مأ ٝبلتو، ُب القرآف كسلم عليو ا صلى النيب
 كالنظر البحث من ٥بم بد ال بل القرآف، للغة معرفتهم ٗبجرد ٥بم ميسور غّب فهذا باطنو، دقائق
 اَّمل، فيو القرآف ألف كذلك فهمو، عليهم يشكل فيما كسلم عليو ا صلى النيب إىل كالرجوع
 .(20)ذلك كغّب كا٤بتشابو، كا٤بشكل،

 :كالتفسّب العملي ُب مرحلة النبوة لو طرؽ عدة
، أىيب  عىنٍ  :كمثالو:طريقة السؤاؿ .1 : تعاىل قػىٍولًوً  عىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اي  صىل ى الن يب   سىأىٍلتي : قىاؿى  ذىرٍّ

 .(21)«العىٍرشً  ٙبىٍتى  ميٍستػىقىرُّنىىا: »قىاؿى  [38: يس] [٥بىىا ًلميٍستػىقىرٍّ  ٘بىٍرًم كىالش ٍمسي ]
 ما ركاه: من ذلك: مبادرة النيب صلى ا عليو كسلم أصحابو ببياف معاٍل بعض اآليات .2
يعىل ى، ٍبنً  سىًعيدً  أىيب  عىنٍ 

ٍسًجًد، ُب  أيصىلٍّي كيٍنتي : قىاؿى  ا٤ب
ى
 فػىلىمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىدىعىاٍل  ا٤ب

 ًإذىا كىلًلر سيوؿً  لًل وً  اٍستىًجيبيوا]: الل وي  يػىقيلً  أىملىٍ : " فػىقىاؿى  أيصىلٍّي، كيٍنتي  ًإٍلٍّ  الل ًو، رىسيوؿى  يىا: فػىقيٍلتي  أيًجٍبوي،
يعىلٍّمىن كى : »يل  قىاؿى  ٍبي  . [24: األنفاؿ] [حييًٍييكيمٍ  ًلمىا دىعىاكيمٍ   ٚبىٍريجى  أىفٍ  قػىٍبلى  القيٍرآًف، ُب  السُّنوىرً  أىٍعظىمي  ًىيى  سيورىةن  ألى
ٍسًجدً  ًمنى 

ى
يعىلٍّمىن كى  تػىقيلٍ  أىملىٍ : »لىوي  قػيٍلتي  خيىٍريجى، أىفٍ  أىرىادى  فػىلىم ا بًيىًدم، أىخىذى  ٍبي  . «ا٤ب  سيورىةو  أىٍعظىمي  ًىيى  سيورىةن  ألى

                                                                                                                                                                                     

لقصورنا عن مدارؾ أحكاـ اللغة بغّب تعلم فنحن أشد الناس احتياجا إىل التفسّب كمعلـو أف تفسّبه بعضو يكوف من قبل بسط 
". األلفاظ الوجيزة ككشف معانيها كبعضو من قبل ترجيح بعض االحتماالت على بعض

( 139: ص)موسوعة التفسّب قبل عهد التدكين  (19)
( 29/ 1)التفسّب كا٤بفسركف  (20)
 4803ح (123/ 6)صحيح البخارم  (21)
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ىثىاٍل، الس ٍبعي  ًىيى  »[2: الفاٙبة] [العىالىًمْبى  رىبٍّ  لًل وً  ا٢بىٍمدي ]: قىاؿى  ،«القيٍرآفً  ُب 
 ال ًذم العىًظيمي  كىالقيٍرآفي  ا٤ب

 .(22)«أيكتًيتيوي 
 حىاًبًو  ٍبنً  عىًدمٍّ  عىنٍ  الش ٍعيبٍّ، من ذلك ما ركاه: طريقة االستدراؾ على فهم بعض الصحابة .3
ى  حىٌب  ]: نػىزىلىتٍ  لىم ا: قىاؿى  عىٍنوي، اي  رىًضيى   ًمنى  [187: البقرة] [اأٍلىٍسوىدً  ا٣ٍبىٍيطً  ًمنى  اأٍلىبٍػيىضي  ا٣ٍبىٍيطي  لىكيمي  يػىتىبػىْب 
 كىًعقىاالن  أىبٍػيىضى  ًعقىاالن : ًعقىالىٍْبً  ًكسىادىٌب  ٙبىٍتى  أىٍجعىلي  ًإٍلٍّ  اً، رىسيوؿى  يىا: حىاًبًو  ٍبني  عىًدمُّن  لىوي  قىاؿى  اٍلفىٍجرً 
اًر، ًمنى  الل ٍيلى  أىٍعًرؼي  أىٍسوىدى، ، ًكسىادىتىكى  ًإف  : »كىسىل مى  عىلىٍيوً  اي  صىل ى اً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  النػ هى  ىيوى  ًإمن ىا لىعىرًيضه
 .(23)«النػ هىارً  كىبػىيىاضي  الل ٍيًل، سىوىادي 

كالرسوؿ صلى ا عليو كسلم مل دينع عديًّا من أف يفهم القرآف على ما عنده من معرفة اللساف 
 ألف فهمو من جهة اللغة صحيح، لكنو بْب لو ا٤بعُب اللغوم اآلخر الذم غفل عنو عدمٌّ، كىو ،العريب

بياض النهار كسواد الليل، كلو كاف فهم القرآف ابتداءن غّب جائز ٥بم لنبههم صلى ا عليو كسلم على 
 .(24)ذلك، كذلك مل يرد مع تكرر الوقائع ا٤بشبهة ألمر عدمٍّ رضي ا عنو

لىةو  ُب  اٍحتػىلىٍمتي :  ُب قولوعىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاصً كما كقع ؿ: إقراره لفهم بعض الصحابة .4  ُب  بىارًدىةو  لىيػٍ
ًسلً  ذىاتً  غىٍزكىةً  ، أىٍىًلكى  أىفٍ  اٍغتىسىٍلتي  ًإفً  فىأىٍشفىٍقتي  السُّنبلى  الصُّنٍبحى  بًأىٍصحىايب  صىل ٍيتي  ٍبي   فػىتػىيىم ٍمتي
؟ كىأىٍنتى  بًأىٍصحىاًبكى  صىل ٍيتى  عىٍمريك يىا: »فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اي  صىل ى لًلن يبٍّ  ذىًلكى  فىذىكىريكا  «جينيبه
ٍعتي  ًإٍلٍّ  كىقػيٍلتي  ااًلٍغًتسىاؿً  ًمنى  مىنػىعىًِب  بًال ًذم فىأىٍخبػىٍرتيوي   الل وى  ًإف   أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا كىالى ]: يػىقيوؿي  الل وى  ٠بًى
ٍيئنا يػىقيلٍ  كىملىٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىضىًحكى [ 29: النساء] [رىًحيمنا ًبكيمٍ  كىافى    .(25)«شى

 :في عهد الصحابة رضي اهلل عنهمالتفسير : المطلب الثاني
 العجمة، كدخلت أفواجا، اإلسبلـ ُب الٌناس كدخل الببلد، اٌتسعت فقد"، الصحابة عهد ُبأما 
 من شرحو إىل ٕباجة كسلم عليو ا صلى الٌنيبٌ  عهد ُب الٌصحابة يكن مل ما لشرح ا٤بسلموف فاحتاج
 كاٌلذين أصحابو، من بعده من العلم ُب كسلم عليو ا صلى الٌنيبٌ  خلفاء إىل ففزعوا كالٌسٌنة، القرآف
 بكر أبو :منهم كثّب، خلق منهم فيو كبرز يصدركف، كعنهم الٌدين شرائع ُب الٌناس أئٌمة صاركا

                                                           

 4474ح (17/ 6)صحيح البخارم  (22)
( 1090)ح  (766/ 2)صحيح مسلم  (23)
. مساعد الطيار، موقع ملتقى أىل ا٢بديث. تاريخ تدكين التفسّب، د( 24)
 334ح (92/ 1)سنن أيب داكد  (25)
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 كعبد مسعود، بن ا كعبد طالب، أيب بن كعليٌ  عٌفاف، بن كعثماف ا٣بطٌاب، بن كعمر الٌصٌديق،
 كأبو جبل، بن كمعاذ األشعرٌم، موسى كأبو كعائشة، ثابت، بن كزيد كعب، بن كأيبٌ  عٌباس، بن ا

 ا رضي العاص، بن عمرك بن ا كعبد سلمة، كأـٌ  مالك، بن كأنس عمر، بن ا الٌدرداء، كعبد
 .(26)عنهم

 من أكثر عنو، ا رضي ا٤بطٌلب، عبد بن العٌباس بن ا عبد القرآف كترٝباف األٌمة حرب كيعد
 ٩بٌا أكثر الٌتفسّب ُب كسلم عليو ا صلى الٌنيبٌ  أصحاب من أحد عن ينقل مل فإنٌو الصحابة تفسّبا؛

 اً  رىسيوؿى  أىف  : عىب اسو  اٍبنً  عىنً ؼ،(27)لو كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ دعاء بربكة ، كذلكعنو نقل
هي  كىضىعى  كىسىل مى، عىلىٍيوً  اي  صىل ى ًتًفي عىلىى يىدى  اللهيم  : " قىاؿى  ٍبي   - سىًعيده  شىك   مىٍنًكيب، عىلىى أىكٍ  - كى
يًن، ُب  فػىقٍٍّهوي    .(28) "الت ٍأًكيلى  كىعىلٍٍّموي  الدٍّ
 من سورة أنزلت ما غّبه، إلو ال اٌلذم كا»:قولو عنو صحٌ  عنو، ا رضي مسعود، بن ا عبدك
 أعلم كلو أنزلت، فيم أعلم أنا إاٌل  ا كتاب من آية أنزلت كال أنزلت، أين أعلم أنا إاٌل  ا، كتاب
 .(29)«إليو لركبت اإلبل تبٌلغو ا بكتاب مٌِب  أعلم أحدا

 :في عهد التابعين رحمهم اهلل تعالىالتفسير : المطلب الثالث
 عباس ابن أصحاب ألهنم مكة أىل بو الناس فأعلم التفسّب كأما )؛:ا رٞبو تيمية ابن اإلماـ قاؿ

 ابن أصحاب من الكوفة أىل ككذلك عباس، ابن موىل كعكرمة رباح أيب بن كعطاء كمجاىد،

                                                           

( 315 -314:ص)ا٤بقدمات األساسية ُب علـو القرآف  (26)
( 315: ص)ا٤بقدمات األساسية ُب علـو القرآف : ينظر (27)
 ا عبد غّب الشيخْب رجاؿ ثقات رجالو مسلم، شرط على قوم إسناده: "قاؿ شعيب األرنؤكط (225/ 4)، أٞبد أخرجو(28)
 .معاكية ابن ىو: خيثمة أبو زىّب. صدكؽ كىو مسلم، رجاؿ فمن خثيم، بن عثماف بن

 الطرباٍل كأخرجو .اإلسناد ُّذا خيثمة، أيب زىّب عن طريقْب من 1/494" كالتاريخ ا٤بعرفة "ُب سفياف بن يعقوب كأخرجو
 تأكيل: بالتأكيل ا٤براد: السندم قاؿ ،"التأكيل كعلمو: "قولو .بو جبّب، بن سعيد عن ىند، أيب بن داكد طريق من( 10614)

( 226-225 / 4)، أٞبد مسندهامش : ينظر ."أعلم تعاىل كا القرآف، كترٝباف ٕبران، ييسمى فكاف القرآف،
كأخرجو مسلم ُب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد ا بن . 4716ح  (1912/ 4)أخرجو البخارم ُب صحيحو،  (29)

 .2463مسعود كأمو رضي ا عنهما رقم 
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 الذم أسلم بن زيد مثل التفسّب، ُب ا٤بدينة أىل كعلماء غّبىم، عن بو ٛبٌيزكا ما ذلك كمن مسعود،
  .(30)" .. كىب بن ا كعبد الرٞبن عبد ابنو أيضا عنو كأخذ التفسّب، مالك عنو أخذ

                                                           

( 279: ص)موسوعة التفسّب قبل عهد التدكين (30)
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 .مرحلة الركود والتكرار، وبدايات التجديد واالبتكار: المطلب الثالث

 لؤلكاخر األكائل يَبؾ مللقد مر التفسّب ٗبراحل ٨بتلفة عرب القركف منذ القرف الثاٍل ا٥بجرم، 
 القرآف إىل نظركا أهنم إذ كمراميو، معانيو عن كالكشف ا، كتاب تفسّب ُب جهد كبّب

 بدراستهم نزكلو أكؿ من فتناكلوه كاآلخرة، الدنيا سعادة بْب ٥بم ٝبع الذل دستورىم باعتباره
 بك مر ت ٨بتلفة بألواف كتلوف ملحوظ، تدرج على الزمن مع سارت دراسة التحليلية، التفسّبية
 .ا٤بستفيضة الواسعة كقراءتنا دراستنا َب إليو كصلنا ما التحقيق على بك مر   أك. كلها

 يتعلق ما كل أف َب شك يدخلو ال ألواهنا، اختبلؼ على التفسّب كتب يقرأ كالذل
 كالتحقيق، البحث من حقو األقدموف ا٤بفسٍّركف ىؤالء كفاه قد ا٤بختلفة الدراسات من بالتفسّب
 الفقهية، كالناحية النحوية، كالناحية األدبية، كالناحية الببلغية، كالناحية اللُّنغوية، فالناحية
 األيكىؿ ا٤بفسٍّركف تناك٥با كغّبىا النواحى ىذه كل. الفلسفية الكونية كالناحية ا٤بذىبية، كالناحية
 جديد، عمل من - بقيل عصرنا قبل ما إىل - بعدىم جاء ٤بن يَبؾ مل ملموس، ظاىر بتوسع
 يكوف أف يعدك ال ضئيبلن  عمبلن  إال الل هم أل فوىا، الٌب تفاسّبىم َب بو يقوموف مبتكر أثر أك
 ترجيحان  أك منها، الضعف يعتوره ٤با كتفنيدان  نقدان  أك لغامضها، شرحان  أك ٤بتقدمْب، ألقواؿ ٝبعان 
 التجديد من خالية بالركود، مليئة طويلة كقفة يقف التفسّب جعل ٩با رأل، على لرأل

 .(31)"كاالبتكار
 

: كالواقع أف ما حدث ىو التايل 
ضعفت مهم ا٤بتأخرين عن متابعة ا١بهود التفسّبية األصيلة ؛ فاكتفوا باالستنساخ كالنقل -1
السيما أف أكثر العلماء ا٤بتخصصْب ىم أساتيذ جامعيوف ، شغلهم عملهم التدريسي .

كإغراءاتو ا٤بادية ، فعقم أكثرىم عن اإلنتاج العلمي الرصْب ، كاكتفوا بالكتب التدريسة 
  .للمقررات ا١بامعية

                                                           

 (363/ 2 )كا٤بفسركف التفسّب(31)
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أصيب ا٤بتأخركف بعقدة تقديس القدَل ؛ فصاركا يتومهوف أف العلم كالصواب انطول فيما - 2
ذاؾ ا٢باؿ الذم ذكره . سطره األسبلؼ ؛ حٌب إذا ما كتب أحدىم شيئان حاذر أف يأٌب ٔبديد

الشيخ الذىيب ىو مينتىج أصيل من منتجات ا٤بنهج االنغبلقي التجميدم ، الذم صار فيو 
إهنا . ا٤بفسر ٦برد راكب على أكتاؼ السلف ، ال دكر لو غّب النقل ، ٍب النقل ، ٍب النقل 

منهجية رجوعية استنساخية ، مل تنتج غّب تفاسّب مستنسخة كشفت أف كثّبان ٩بن ظنناىم 
مع استثناءات معدكدة نربأ ُّا عن ٩باثلة من اكتفوا . مفسرين ، مل يكونوا أكثر من كراقْب 

باستنساخ ما كتبو األسبلؼ ٍب تصديره للقراء حامبلن أ٠باءىم ، إهنا سرقة غّب معلنة ، لكنها 
أفبل يتدبركف القرآف }.على كل حاؿ مكشوفة ، اجَبحها من ارتضوا بقاء األقفاؿ على قلوُّم 

  (.24اآلية . سورة ٧بمد)؟{أـ على قلوب أقفا٥با
ُب انتهاج منهج جديد للتفسّب جاء - من ا٤بفسرين ا٤بعاصرين–٩با يؤسف لو أف من بدأ عمليان 

فاقدان للقوة العلمية ا٤بؤىلة ، الٍب تقـو على متانة البنية التحتية للعملية التفسّبية ، أعِب متانة 
تلك . كقوة العلـو ا٤بعينة على فهم كإدراؾ لغة القرآف ، كأساليبو العربية ، كمقاصده االشَباعية 

النحو ، كالببلغة ، كاللغة ا٤بعجمية ، كعلم ا٢بديث ،كالفقو : العلـو ا٤بؤىلة أقصد ُّا علـو
ىذه الذخّبة ا٤بعرفية من العلـو ال ديكن . كا٤بقاصد ،كعلم أصوؿ الدين ،كعلم أصوؿ الفقو

االستغناء عنها ُب طريق سرب أغوار القرآف اَّيد ، لكنها كانت غالية ، كشاقة ، كمنهكة ، 
أماـ أكثر من امتلكوا نوازع ٘بديدية ، كحسان تطويريان ٤بناىج مقاربة القرآف ؛ فجاءت أعما٥بم 

من ذلك مثبلن أعماؿ ك٧باكالت . ىينة القدر ، كاىية األثر ؛ ففارقها التحقيق ، كزايلها التوفيق 
كقد اسندكا كثّبان من .مصطفى ٧بمود، كصادؽ النيهـو ، ك٧بمد شحركر ، كنيازم عز الدين : 

فهومهم كطركحهم إىل التأكيل ُب إجرائية غّب منضبطة بضوابطو ، ُب سياقات تغلفها ا٢بماسة 
  .للتجديد ، كتلفها مشاعر الترـب من السائد ، كيكسوىا اإلحساس با٤بلل من القدَل 
كلست ىنا .إف ىذا الضرب من التأكيل لو مباعث ، إما معرفية بريئة ، كإما غرضية غّب بريئة 

٩بن جيازؼ باهتاـ نوايا الناس كمقاصدىم ، لذلك ال أقوؿ إف كراء تلك التآكيل الغالطة مقاصد 
غرضية تتقصد الدين أك الَباث ، بل إف أمرىا رىنه لنوايا أصحاُّا الٍب ال يعلمها غّب ا ، 

ُب ىذا السياؽ أختم كبلمي بكبلـ البن القيم ، الذم حدد أربعة أسباب ىي . كإياىم 
اثناف من ا٤بتكلم ، كاثناف من السامع )): قاؿ. ا٤بسؤكلة عن النػزكع ٫بو ىذا الضرب من التأكيل
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إما : كاللذاف من السامع. إما نقصاف بيانو ، كإما سوء قصده : ، فالسبباف اللذاف من ا٤بتكلم
فإذا انتفت ىذه األمور األربعة انتفى التأكيل الباطل كإذا . سوء فهمو ، كإما سوء قصده 
( . (كجدت أك بعضها كقع التأكيل

 خالد إبراىيم اجويب. د
 

 

 
 

 

 

 المدخل المنهجي: المحور الثاني
 

تصنيف التفاسير حسب مختلف االعتبارات  .1
 .(المصدرية، المنهجية، الموضوعية)

 .التفسير بالرأي وبالمأثور ونماذج عنهما .2
 ونماذج عنو..التفسير اللغوي والكالمي والفقهي .3
ونماذج عنو ..التفسير التحليلي والموضوعي واإلجمالي .4
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 :تصنيف التفاسير: المبحث األول
، العرب تعرفو كتفسّب، العلماء تعلمو تفسّب: كجوه أربعة على القرآف تفسّب": عباس ابن قاؿ
 علمو ادعى من، ا إال تأكيلو يعلم ال كتفسّب، كا٢براـ ا٢ببلؿ من يقوؿ ٔبهالتو أحد يعذر ال كتفسّب
 .(33) كعده الزركشي تقسيما صحيحا.(32)"كاذب فهو

 اللغة شأف كذلك لساهنم إىل فيو يرجع الذم فهو العرب تعرفو الذم فأما: "قاؿ الزركشي
 كاف فما اإلعراب كأما...  أ٠بائها كمسميات معانيها معرفة ا٤بفسر فعلى اللغة فأما؛ كاإلعراب
 كليسلم ا٢بكم معرفة إىل ا٤بفسر ليتوصل تعلمو كالقارئ ا٤بفسر على كجب للمعُب ٧بيبل اختبلفو
 على جيب كال اللحن من ليسلم القارئ على تعلمو كجب للمعُب ٧بيبل يكن مل كإف اللحن من القارئ
 .ا١بميع حق ُب نقص جهلو أف على دكنو ا٤بقصود إىل ليتوصل ا٤بفسر
 ُب كرد ما على فيو التوقف ا٤بفسر فسبيل القسم ىذا إىل راجعا التفسّب من كاف فما ذلك تقرر إذا

  .(34)"العرب لساف

 ا٤بتضمنة النصوص من معناه معرفة إىل األفهاـ تتبادر ما كىو ،ٔبهلو كاحد يعذر ال ما: الثاٍل
 تعاىل ا مراد أنو يعلم سواه ال جليا كاحدا معُب أفاد لف  ككل التوحيد كدالئل األحكاـ شرائع

: تعاىل قولو من التوحيد معُب يدرؾ أحد كل إذ تأكيلو يلتبس كال حكمو خيتلف ال القسم فهذا
 قولو مقتضى أف بالضركرة أحد كل  كيعلم...إ٥بيتو ُب لو شريك ال كأنو{ ا إال إلو ال أنو فاعلم}

 .(35)"األكامر من ك٫بوىا{ الزكاة كآتوا الصبلة كأقيموا: }تعاىل

 ،الساعة قياـ ا٤بتضمنة اآلم ٫بو الغيوب ٦برل جيرم ما فهو تعاىل ا إال يعلمو ال ما: الثالث
 أىل عند القرآف ُب متشابو ككل ،ا٤بقطعة كا٢بركؼ ،الركح كتفسّب ،األرحاـ ُب كما ،الغيث كنزكؿ
 نص إما :أكجو ثبلثة أحد من بالتوقيف إال ذلك إىل طريق كال ،تفسّبه ُب لبلجتهاد مساغ فبل ؛ا٢بق

                                                           

( 253/ 1)تفسّب عبد الرزاؽ أخرجو عبد الرزاؽ ُب تفسّبه عن الثورم،  (32)
( 164/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف  (33)
( 165 - 164/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف  (34)
( 165/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف  (35)
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 ىذه من توقيف فيو يرد مل فإذا ؛األمة إٝباع أك ،كسلم عليو ا صلى النيب من بياف أك ،التنزيل من
 .(36)"بعلمو تعاىل ا استأثر ٩با أنو علمنا ا١بهات

 إىل اللف  صرؼ كىو التأكيل إطبلؽ عليو يغلب الذم كىو العلماء اجتهاد إىل يرجع ما: كالرابع
، العمـو كٚبصيص اَّمل كبياف األحكاـ استنباط كذلك مستنبط كا٤بؤكؿ ناقل فا٤بفسر إليو يئوؿ ما
 اعتماد العلماء كعلى ،فيو االجتهاد العلماء لغّب جيوز ال الذم فهو فصاعدا معنيْب احتمل لف  ككل

 .(37)... " رأيهم ٦برد يعتمدكا أف ٥بم كليس ،كالدالئل الشواىد

 إىل مضطر التفسّب علم طالب أف عاصره من بعض عن حياف أبو الشيخ حكى: "قاؿ الزركشي
 يتوقف اآليات فهم كأف كأضراُّم كعكرمة كطاكس ٦باىد إىل باإلسناد تركيبو معاٍل فهم ُب النقل
 ا٤ببهم كتعيْب كالنسخ النزكؿ كسبب النقل على يتوقف ما منو التفسّب علم أف كا٢بق... ذلك على
 .(38)"ا٤بعترب الوجو على التفقو ٙبصيلو ُب كيكفي يتوقف ماال كمنو اَّمل كتبيْب

:  أقساـ ثبلثة إىل آخر باعتبار التفسّبكذكر الزرقاٍل أف ٝباعة قسموا 

  با٤بأثور التفسّب كيسمى بالركاية تفسّب

  بالرأم التفسّب كيسمى بالدراية كتفسّب

 .(39) اإلشارم التفسّب كيسمى باإلشارة كتفسّب

  

                                                           

( 165/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف  (36)
( 167 - 166/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف  (37)
( 2/171)الربىاف ُب علـو القرآف  (38)
( 2/12)مناىل العرفاف للزرقاٍل  (39)
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 :التفسير بالمأثور: المبحث الثاني
 "كتابو من تعاىل ا ٤براد بيانا الصحابة كبلـ أك السنة أك القرآف ُب جاء ما ىو: "قاؿ الزرقاٍل

(40). 

ى  حىٌب   كىاٍشرىبيوا كىكيليوا: }سبحانو قولو القرآف ُب جاء اكمثل لذلك مب  ًمنى  اأٍلىبٍػيىضي  ا٣ٍبىٍيطي  لىكيمي  يػىتىبػىْب 
 الٍب األبيض ا٣بيط كلمة من للمراد كشرح بياف الفجر من كلمة فإف ؛{اٍلفىٍجرً  ًمنى  اأٍلىٍسوىدً  ا٣ٍبىٍيطً 
  .قبلها

ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرٍّمىتٍ : }تعاىل كقولو ـي  اٍلمى مي  كىالد   عليكم يتلى ما للف  بياف فإهنا ؛اآلية{ ا٣ٍبًٍنزًيرً  كى٢بٍى
ًيمىةي  لىكيمٍ  أيًحل تٍ : }سبحانو قولو من   .(41){عىلىٍيكيمٍ  يػيتػٍلىى مىا ًإال   اأٍلىنٍػعىاـً  ُّى

 كىملىٍ  آمىنيوا ال ًذينى : }سبحانو قولو ُب بالشرؾ الظلم فسر أنو للقرآف شرحا السنة ُب جاء ما كمثاؿ
 الشٍٍّرؾى  ًإف  : }تعاىل بقولو ىذا تفسّبه كأيد ،{ميٍهتىديكفى  كىىيمٍ  اأٍلىٍمني  ٥بىيمي  أيكلىًئكى  ًبظيٍلمو  ًإديىانػىهيمٍ  يػىٍلًبسيوا
 لو فقالت ،"عذب ا٢بساب نوقش من: "قاؿ حْب بالعرض اليسّب ا٢بساب كفسر. { عىًظيمه  لىظيٍلمه 
 يىًسّبان  ًحسىابان  حييىاسىبي  فىسىٍوؼى  بًيىًميًنوً  ًكتىابىوي  أيكٌبى  مىنٍ  فىأىم ا: }تعاىل ا قاؿ قد ليس أك عائشة السيدة
 ككذلك .اليسّب للحساب بيانا" العرض ذلك: "كسلم عليو ا صلى فقاؿ{ مىٍسريكران  أىٍىًلوً  إىل كىيػىنػٍقىًلبي 
 ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا ٥بىيمٍ  كىأىًعدُّنكا: }سبحانو قولو ُب" بالرمي القوة: "كسلم عليو ا صلى الرسوؿ فسر
 .(42 )كثّب شيء ذلك من السنة كتب صحيح كُب{ قػيو ةو 

 ٗبراد أعلم تعاىل ا فؤلف األكؿ أما قبولو ُب شك ال القسمْب ىذين ككبل: "قاؿ الزرقاٍل بعد ذلك
 ٧بمد سيدنا ىدم ا٥بدم خّب فؤلف الثاٍل كأما .تعاىل ا كتاب ا٢بديث كأصدؽ غّبه من نفسو
 إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا: }تعاىل قاؿ كتوفيقو بعصمتو نقطع أنا مع كالشرح البياف ككظيفتو كسلم عليو ا صلى
ى  الذٍٍّكرى   .(43 ){"إًلىٍيًهمٍ  نػيزٍّؿى  مىا لًلن اسً  لًتيبػىْبٍّ

                                                           

( 2/12)مناىل العرفاف للزرقاٍل  (40)
( 2/12)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (41)
( 2/13)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (42)
( 2/13)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (43)
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 ُب ا٢باكم قاؿ عليهم ا رضواف الصحابة عن كركده صح ٗبا القرآف بياف كىو :الثالث القسم
 كقيده ا٢باكم أطلق كذلك ا٤برفوع حكم لو كالتنزيل الوحي شهد الذم الصحايب تفسّب إف ا٤بستدرؾ
 .(44 )ا٤بوقوؼ من فهو كإال فيو للرأم ٦باؿ ال ٩با ك٫بوه النزكؿ بياف ُب كاف ٗبا بعضهم

 كعرفوا كالتنزيل الوحي شاىدكا قد عليهم ا رضواف الصحابة أف كافقو كمن ا٢باكم نظر ككجهة
 كصفاء فطرهتم سبلمة من ك٥بم الكتاب معاٍل عن النقاب ٥بم يكشف ما النزكؿ أسباب من كعاينوا
 جيعلهم كما ا لكبلـ الصحيح الفهم من ديكنهم ما كالبياف الفصاحة ُب كعبهم كعلو نفوسهم
 .(45 )كىداه تنزيلو من ٗبراده يوقنوف

 الصحابة من تلقوه ألهنم ا٤بأثور من اعتربه من منهم العلماء خبلؼ ففيو التابعْب عن ينقل ما أما
 .(46 )بالرأم التفسّب من إنو قاؿ من كمنهم غالبا

 يشمل: "ك٩بن اعتربه من التفسّب با٤بأثور من ا٤بعاصرين ٧بمد السيد حسْب الذىيب، كذلك ُب قولو
 صلى الرسوؿ عن نيقل كما آياتو، لبعض كالتفصيل البياف من نفسو القرآف ُب جاء ما ا٤بأثور التفسّب
 بياف ىو ما كل من التابعْب، عن نيًقل كما عليهم، ا رضواف الصحابة عن نيًقل كما كسلم، عليو ا

 .الكرَل كتابو نصوص من تعاىل ا ٤براد كتوضح

 قبيل من ىو ىل: خبلؼ فيو كاف كإف - التابعْب عن ريًكلى  ما رثوا٤بأ التفسّب ُب أدرجنا كإمنا
 تقتصر مل كغّبه، جرير ابن كتفسّب ا٤بأثور، التفسّب كتب كجدنا ألننا - الرأم قبيل من أك ا٤بأثور
 ما ذلك إىل ضمت بل أصحابو، عن ريًكلى  كما كسلم عليو ا صلى النيب عن ريًكلى  ما ذًٍكر ما على
 .(47 )"التفسّب ُب التابعْب عن نيًقل

                                                           

( 2/13)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (44)
( 2/13)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (45)
( 2/13)مناىل العرفاف للزرقاٍل : ينظر (46)
( 112/ 1)التفسّب كا٤بفسركف  (47)
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 ُب كرد ٗبا اآلية معُب بياف ىو: "ُب حْب ٪بد الدكتور فهد الركمي استثُب أقواؿ التابعْب، فقاؿ
 .(48 )"عنهم ا رضي الصحابة أقواؿ أك السنة أك الكتاب

 :بالمأثور التفسيرأنواع 

 جيمل كال كإغفالو إمهالو جيوز كال رده بأحد يليق ال كىذا ،كقبولو صحتو على األدلة توافرت ما .1
 على العوامل أقول من عامل العكس على ىو بل ؛القرآف ىدم عن الصوارؼ من نعتربه أف

 .بالقرآف االىتداء
 كال قبولو جيوز ال رده جيب كىذا ،غّبىا أك اآلنفة األسباب من لسبب يصح مل ما ثانيهما .2

 كثّب يزاؿ كال .أحد بو يغَب ال حٌب كخطئو ضبللو إىل كالتنبيو لتمحيصو إال اللهم بو االشتغاؿ
 ضعيف أك باطل ىو ما كيزيفوف ينقلوف فيما الصحة يتحركف كثّب كابن ا٤بفسرين أيقاظ من
 . (49)جيبنوف كال حيابوف كال

 :بالمأثور التفسير مصادر

ـي  فػىتػىلىق ى: }تعاىل قولو ُب الكلمات تفسّب أمثلتو كمن التفسّب طرؽ أفضل كىو من :القرآن .1  آدى
 لىنىكيونىن   كىتػىٍرٞبىٍنىا لىنىا تػىٍغًفرٍ  ملىٍ  كىًإفٍ  أىنٍػفيسىنىا ظىلىٍمنىا رىبػ نىا قىاال: }تعاىل بقولو (50){ كىًلمىاتو  رىبٍّوً  ًمنٍ 
 . (51){ا٣ٍبىاًسرًينى  ًمنى 

ى  الذٍٍّكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا:}تعاىل قاؿ :السنة .2  كقاؿ، (52){يػىتػىفىك ريكفى  كىلىعىل هيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزٍّؿى  مىا لًلن اسً  لًتيبػىْبٍّ
 .2"كتبينو القرآف تفسر السنة: "تعاىل ا رٞبو أٞبد اإلماـ

                                                           

( 151: ص)فهد الركمي - دراسات ُب علـو القرآف  (48)
( 25/ 2)مناىل العرفاف ُب علـو القرآف  (49)
. 37اآلية : سورة البقرة(50)
. 23اآلية : سورة األعراؼ(51)
 .44اآلية : سورة النحل(52)
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 كا٣بيط األبيض ا٣بيط كتفسّب. بالنصارل كالضالْب باليهود عليهم ا٤بغضوب تفسّب توأمثل كمن
. الليل كسواد النهار بياض بأنو األسود

 رضي -الصحابة بتفسّبؼ السنة ُب كال القرآف ُب القرآف تفسّب دنج مل كإذا :الصحابة أقوال .3
- كسلم عليو ا صلى -الرسوؿ ٦بالسة من بو اختصوا ٤با بذلك أعلم فإهنم- عنهم ا

 .كالوقائع كاألحداث القرائن كمشاىدة
 كال القرآف ُب التفسّب ٪بد مل إذا التابعْب أقواؿ إىل الرجوع ُب العلماء اختلف:التابعين أقوال .4

 التفسّب مصادر من مصدرنا التابعْب أقواؿ عد من فمنهم الصحابة، أقواؿ ُب كال السنة ُب
 .العلماء أقواؿ كسائر عدىا من كمنهم با٤بأثور

 :المأثور للتفسير يالشخص اللَّون

 ا٤بتفهم ألف إياه، بتفسّبه النص ىذا ييلوٍّف النصوص، من نصان  ييفسٍّر الذل الشخص أف ا٤بعلـو من
 العقلى، أفقو سعة كعلى الفكرل، مستواه كفق كمرماىا معناه حيدد الذل ىو العبارات، من لعبارة
 يتحكم ىذا كٗبقدار عقلو، إليو كديتد فكره، إليو يرمى ما إال النص من يفهم أف استطاعتو ُب كليس
دٍّد النص ُب  فما اختبلفها، على التفسّب كتب ُب كاضحة آثاره ملحوظ، ٪بد أصل كىذا بيانو، كحيي
 علينا يعسر ال خاص بطابع تفسّبه طبعت كقد صاحبو شخصية آثار كجدنا كقد إال منها كتاب من

  .إدراكو

 التفسّب كتب ُب كاضحان  جليان  لنا ظهر إف التفسّب، بو ييطبع الذل الشخصى الطابع ىذا أف غّب
 التفسّب لكتب بالنسبة كا١ببلء الوضوح من النحو ىذا على كىلة ألكؿ ٪بده نكاد ال فإن ا بالرأم،
 اآلية حوؿ جيمع إمنا النقلى التفسّب ٥بذا ا٤بتصدل أف قد رنا ما إذا نتبينو أف نستطيع كلكن با٤بأثور،

 تدفعو ٍب معناىا، من لذىنو يتبادر ما إىل فيقصد بو، متعلقة إليو، متجهة أهنا يشعر ما ا٤بركيات من
 نفسيان  يتأثر االطمئناف، كُّذا اطمئناف، ُب حو٥با يركل كما اآلية بْب يصل أف إىل فيها العامة الفكرة
 .إليو يرتاح ال حْب مركيان  يرفض أك بو، كيعُب مركيان  يقبل حينما كعقليان،
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 كتعلق إليو شوؽ ُب ىم ما - مقدمتو ُب خلدكف ابن الحظو كما - ا٤بتقدمْب بْب راج ككذلك
 تاريخ ُب الكربل األحداث كتفصيل الوجود، كأسرار ا٣بليقة، كبدء ا٤بكونات، أسباب من بو،

 كثرة ذلك كراء من فكاف منو، بينهم ا٤بتداكؿ كقل ة كأيميٍّتهم، لبداكهتم نظران  األكىل، اإلنسانية
 أنو كما األكؿ، العصر ٥بذا شخصى كطابع عقلية، صورة ىذا أف ُب شك من كليس اإلسرائيليات،

 على القرآف آيات بعض كييفسٍّر اإلسرائيليات، ىذه يقبل مىن لكل شخصى كطابع عقلية، صورة
 .ضوئها

 قيمة يعرؼ الذل الشخص أف ذلك النقلى، التفسّب ُب آخر شخصيان  لونان  نلح  ىذا بعد إننا ٍب
 الطابع ُّذا ييطبع تفسّبه نرل الركاية، ُب الضعف أسباب كيعرؼ السند، ينقد أف كيستطيع الرجاؿ،
 تطرؽ أك الضعف اعَباه مركيان  كتابو ُب يدخل فبل يركيو، فيما الصحة فيتحرل ا٣باص، الشخصى

 نقد على القدرة عنده كليس الركاية، ُب الضعف بأسباب لو دراية ال الذل الشخص أما. ا٣بلل إليو
 الصحيح بْب ييفرٍّؽ أف بدكف ذلك ُب لو يينقل ما كل جيمع ليل، فحاطب عنهم ا٤بركل كنقد الرجاؿ
 .كغّبه

 ىي للتفسّب ا٤بتعرض شخصية تكوف كتداكلو مالنقل التفسّب ركاج ُب حٌب أنو ترل أفبل ... كبعد
 .(53)نعم أف أظن منو، لصنف ا٤بركٍّجة لو، ا٤بلوٍّنة

 : في التفسير بالمأثورالضعف أسباب

 حْب الوضع ظهور مبدأ ككاف ا٢بديث، ُب نشأتو مع التفسّب ُب الوضع  نشأ:الوضع كثرة: أوال
 رك جوا مىنٍ  كاألىواء البدع أىل من ككيًجدى  كٝبهور، كخوارج شيعة إىل كتفر قوا ا٤بسلموف سياسيان، اختلف
 لو، الكيد بقصد اإلسبلـ كالتحف الكفر تبطن مىن اإلسبلـ ُب كدخل ألىوائهم، كتعصب وا لبدعهم،
 .ا٣ببيثة كرغباهتم السيئة، أغراضو إىل ُّا ليصلوا باطلة، ركايات من كضعوا ما فوضعوا أىلو، كتضليل

 :أسباب الوضع في التفسير بالمأثور

 الٍب ارفة األخبار لدس باإلسبلـ تظاىركا الذين اليهود زنادقة مثل اإلسبلـ أعداء دسو ما -1
. كتبهم ُب جيدكهنا

                                                           

( 114/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (53)
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 كنسبوىا األحاديث افَبكا الذين كالرافضة ،الزائفة كالنحل الباطلة ا٤بذاىب أصحاب دسو ما -2
 .عنهم ا رضي أصحابو إىل أك- كسلم عليو ا صلى -الرسوؿ إىل كُّتاننا زكرنا

 بغّب الصحيح اختبلط إىل أدل ٩با إسناده بغّب الصحابة إىل ا٤بنسوبة األقواؿ من كثّب نقل -3
 .(54)بالباطل ا٢بق كالتباس الصحيح

 :اإلسرائيليات: ثانياًا 

 اليهودية الثقافتْب من التفسّب بو تأثر كما للتفسّب، النصراٍل كاللوف ماليهود اللوف ىو
 .(55)كالنصرانية

 ا١بانب على ماليهود للجانب التغليب باب من ،"اإلسرائيليات "لف  ذلك ٝبيع على أطلق كإمنا
 كظهور أىلو، لكثرة كذلك عنو، النقل فكثر أمره اشتهر مالذ ىو ماليهود ا١بانب فإف النصراٍل،
  .(56)با٤بسلمْب اختبلطهم كشدة أمرىم،

 مىر   إذا الصحاىب فكاف الصحابة، عند التفسّب مصادر من مصدران  كاف الكتاب، أىل إىل الرجوعك
 كمل منها القرآف طواه ما بعض عن يسأؿ أف إىل ميبلن  نفسو من جيد القرآف قصص من قصة على

 أىلو إىل كٞبلوا اإلسبلـ، ُب دخلوا الذين النفر ىؤالء سول سؤالو على جييبو مىن جيد فبل لو، يتعرض
  .(57)الديُب كالقصص األخبار من ألقوا ما إليهم فألقوا دينية، ثقافة من معهم ما

 يسألوف كانوا بل شئ، كل منهم يقبلوا كمل شئ، كل عن الكتاب أىل يسألوا مل الصحابة أف غّب
 ييلقى فيما توقفهم مع منها، القرآف أٝبلو ٤با كبيانان  للقصة توضيحان  تكوف أف تعدك ال أشياء عن

 صلى الرسوؿ لقوؿ امتثاالن  األمرين، كبل حيتمل داـ ما بكذب أك بصدؽ عليو حيكموف فبل إليهم،
نىا أينزًؿى  كىمىآ با آمىن ا: }كقولوا تيكىذٍّبوىم، كال الكتاب أىل تيصىدٍّقوا ال: "كسلم عليو ا : ا٤بائدة{ ]إًلىيػٍ

 .اآلية[ .. 59

                                                           

( 152 - 151: ص)فهد الرـك - دراسات ُب علـو القرآف  (54)
( 1/121)التفسّب كا٤بفسركف ( 55)
( 1/121)التفسّب كا٤بفسركف ( 56)
( 1/124)التفسّب كا٤بفسركف ( 57)
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 على كاف إذا إال اللهم باألحكاـ، يتصل أك بالعقيدة يتعلق ٩با شئ عن يسألوىم مل أهنم كما
 . القرآف بو جاء ٤با كالتقوية االستشهاد جهة

 أىل سؤاؿ إىل ذلك من كسلم عليو ا صلى الرسوؿ عن ثبت عما يعدلوف ال كانوا كذلك
 غّبه، إىل عنو يعدلوا أف ٥بم فليس كسلم عليو ا صلى الرسوؿ عن مءالش ثبت إذا ألنو الكتاب،

 كالعبث، اللهو من نوعان  عنها السؤاؿ يكوف أف ييشبو الٍب األشياء عن يسألوف ال كانوا كما
 نوح، سفينة كمقدار البقرة، من القتيل بو ضيًرب الذل كالبعض الكهف، أىل كلب لوف عن كالسؤاؿ
 .ذلك كغّب.. ا٣بضر قتلو الذل الغبلـ كاسم خشبها، كنوع

 ُّم بلغ بل. العقيدة مع يتناُب أك الشريعة خيالف فيما اليهود ييصىدٍّقوف ال الصحابة كاف كذلك
 ٥بم كبي نوا. خطأىم عليهم رىدُّنكا خطأ، عنو فأجابوا شئ عن الكتاب أىل سألوا إذا كانوا أهنم األمر
 ا صلى ا رسوؿ أف عنو ا رضى ىريرة أىب عن البخارم ركاه ما ذلك فمن فيو، الصواب كجو
 تعاىل ا يسأؿ يصلى قائم كىو مسلم عبد يوافقها ال ساعة فيو: "فقاؿ ا١بمعة يـو ذكر كسلم عليو
. (58)""يقللها بيده كأشار إياه أعطاه إال شيئان 

 :اإلسناد حذف: ثالثاًا 

 الكتب ىذه ُب ينظر مىنٍ  جعل األسانيد حذؼ ألف ؛ األسباب أخطر يكوف يكاد السبب ىذا
 اإلسرائيليات من فيها ما عنها ينقلوف ا٤بفسٍّرين من كثّبان  كجعل فيها، جاء ما كل صحة يظن

 .(59 )العقل مع يتفق كال النقل خيالف ما فيها أف مع كلو، صحيح أنو على ا٤بخَبع كالقصص

 

  

                                                           

 كسنزيد ا٤بوضوع تفصيبل عند ا٢بديث عن اإلسرائيليات ُب ا٤بدخل (125 - 1/124)التفسّب كا٤بفسركف بتصرؼ نقبل عن  (58)
 .النظرم

( 146 ، 1/145)التفسّب كا٤بفسركف بتصرؼ نقبل عن  (59)
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 :نماذج لمصادر التفسير بالمأثور
 :يالطبر جرير البن: القرآن تفسير في البيان جامع: أوال

 الذين ا٤بفسٍّرين عند األكؿ ا٤برجع يعترب كما كأشهرىا، التفاسّب أقـو من جرير ابن تفسّب يعترب -
 مراجع من األمهية قليل غّب مرجعان  ييعترب نفسو الوقت ُب كاف كإف النقلى، بالتفسّب عنوا

 بعض، على بعضها كترجيح األقواؿ، كتوجيو االستنباط، من فيو ٤با نظران  العقلى، التفسّب
 .الدقيق ا٢بر كالبحث العقلى، النظر على يعتمد ترجيحان 

 التفاسّب أج ل - جرير بن ٧بمد تفسّب يعُب - ككتابو: "عنو ا رضى السيوطى قاؿ -
 كاالستنباط، كاإلعراب، بعض، على بعضها كترجيح األقواؿ، لتوجيو يتعرض فإنو كأعظمها،

 ". األقدمْب تفاسّب على بذلك يفوؽ فهو
 شوطان  القراءة ُب كقطعنا فيو قرأنا ٫بن إذا كضوح بكل تفسّبه ُب جرير ابن طريقة تتجل ىك -

 قولو تأكيل ُب القوؿ: "يقوؿ القرآف من اآلية يفسٍّر أف أراد إذا أنو نشاىده، ما فأكؿ بعيدان،
 أك الصحابة إىل بسنده يركيو ٗبا قالو ما على كيستشهد اآلية يفسٍّر ٍب" ككذا كذا تعاىل

 يعرض فإنو أكثر، أك قوالف اآلية ُب كاف كإذا اآلية، ىذه ُب عنهم ا٤بأثور التفسّب من التابعْب
 .التابعْب أك الصحابة عن ذلك ُب يركيو ٗبا قوؿ كل على كيستشهد فيها، قيل ما لكل

 كما بعض، على بعضها كيرجح األقواؿ، لتوجيو يتعرض ٪بده بل الركاية، ٦برد على يقتصر ال -
 ديكن الٍب األحكاـ يستنبط أنو كما ذلك، إىل ا٢باؿ دعت إف اإلعراب لناحية يتعرض ٪بده
 .خيتار ما كترجيح األدلة توجيو مع اآلية، من تؤخذ أف

 إىل الرجوع ضركرة ُب ييشدٍّد يزاؿ كال التفكّب، ُب ا٤بستقلْب الرأم أصحاب بقوة خياصم ىو ٍب -
 ذلك أف كيرل مستفيضان، صحيحان  نقبلن  عنهم كا٤بنقوؿ التابعْب، أك الصحابة إىل الراجع العلم
 .الصحيح التفسّب عبلمة ىو كحده

 ال األغلب األعم ُب أنو إال بأسانيدىا، الركايات ذكر تفسّبه ُب التـز كإف جرير ابن إف ٍب -
 - ا٢بديث أصوؿ ُب مقرر ىو كما - يرل كاف ألنو تضعيف، كال بتصحيح األسانيد يتعقب
 ا١برح، أك العدالة من مبلغهم كمعرفة السند رجاؿ عن البحث ٞبلك فقد لك أسند مىن أف  
 موقف أحيانان  السند من جرير يقف فابن ذلك كمع العهدة، من خرج قد ىذا بعملو فهو



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 33 

رٍّح اإلسناد، رجاؿ ًمن يػيعىدٍّؿ مىنٍ  فيػيعىدٍّؿ البصّب، الناقد  ال الٍب الركاية كيرد منهم، جييىرٍّح مىنٍ  كجيي
  .يناسبها ٗبا فيها برأيو كييصرٍّح بصحتها، يثق

 يذىب ما اختيار ُب كبّبان  سلطانان  كيعطيو األيم ة، إٝباع يػيقىدٍّر تفسّبه ُب جرير ابن ٪بد كذلك -
 .التفسّب من إليو

 القراءات يرد ما ككثّبان  ا٤بختلفة، ا٤بعاٌل على كينز٥با القراءات بذكر يعُب جرير ابن ٪بد كذلك -
 على تقـو كالٍب حيج ة، القراءت علماء كعند عنده يعتيربكف الذين األئمة على تعتمد ال الٍب

 مع األمر آخر ُب برأيو ذلك يتبع ٍب ا، لكتاب كتبديل تغيّب فيو يكوف ٩با مضطربة أيصوؿ
 .باألسباب رأيو توجيو

 بإسناده يركيها اإلسرائيلى، القصص من مأخوذة بأخبار تفسّبه ُب يأتى جرير ابن ٪بد إننا ٍب -
 بن ٧بمد عن ينقل كنراه كغّبىم، كالسدل، جريج، كابن منبٍّو، بن ككىب األحبار، كعب إىل

 الركايات من بو تأث ر ما إىل راجع ىذا كلعل...النصارل مسلمة عن ركاه ٩با كثّبان  إسحاؽ
 ىذه من كثّبان  يتعقب جرير ابن كاف كإذا .الواسعة التارخيية ٕبوثو ُب عا١بها الٍب التارخيية
 كتب من كثّب احتياج الشامل، الفاحص النقد إىل حيتاج يزاؿ ال فتفسّبه بالنقد، الركايات
 - قد منا كما - جرير ابن أف على اإلسرائيلى، كالقصص ا٤بوضوع على اشتملت الٍب التفسّب

 ٫بن كعلينا العهدة، من خرج قد يكوف كبذلك يركيها، ركاية كل ُب بتمامو السند لنا ذكر قد
 .الركايات كنتفقد السند ُب ننظر أف

 للعبارات تفسّبه عند بو موثوقان  مرجعان  كجعلها ا٤بأثورة النقوؿ ٔبانب اللغوية االستعماالت اعترب -
 .بعض على األقواؿ بعض كترجيح فيها، ا٤بشكوؾ

 العلماء أقواؿ جرير ابن فيها يعاِب الفقهية، لؤلحكاـ آثاران  التفسّب ىذا ُب ٪بد كذلك -
 .القيمة العلمية باألدلة كيرجحو لنفسو، خيتاره برأل كلو ذلك من كخيلص كمذاىبهم،

 أصوؿ طب ق ما إذا فهو القرآف، آيات من كثّب عند الكبلمية النواحى لبعض الطربم تعرض -
 ُب أجاد الكبلمية اآلراء بعض ناقش كإذا تطبيقو، ُب أفاد اآلية مع يتفق ما على العقائد
 كيظهر آرائهم، ُب السُّنن ة ألىل موافق كمناقشتو، كتطبيقو الكبلمى جدلو ُب كىو مناقشتو،
 من كثّب ُب ا٤بعتزلة على للرد يوتصد  كُب.االختيار مسألة ُب القدرية على رده ُب جليان  ذلك
 .االعتقادية آرائهم
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 مراجع من مهمان  مرجعان  تفسّبه جعلت كالعلمية، األدبية جرير ابن شخصية إف ا٢بق كُب -
 ٝبع ما فوؽ قيٍّمة، كعلمية كليغوية أدبية نظرات على تقـو ا٤بختلفة فَبجيحاتو بالركاية، التفسّب
 .(60)ا٤بتكاثرة األثرية الركايات من فيو

 :كثير البن العظيم القرآن تفسير: ثانيا

 الكتاب الناحية ىذه ُب كييعترب ا٤بأثور، التفسّب ُب ديكٍّف ما أشهر من كثّب ابن تفسّبيعد  -
 ا كبلـ فيو ففس ر السىلىف، مفسٍّرل عن بالركاية مؤلفو فيو اعتُب. جرير ابن كتاب بعد الثاٌل
 . كتعديبلن  جرحان  إليو حيتاج عما الكبلـ مع أصحاُّا، إىل مسندة كاآلثار باألحاديث تعاىل

 تعلق كاتصاؿ ٥با الٍب األيمور من لكثّب فيها تعر ض ىامة، طويلة ٗبقدمة مؤلفو لو قد ـ كقد -
 الذل تيمية ابن شيخو كبلـ من بنصو مأخوذ ا٤بقدمة ىذه أغلب كلكن كتفسّبه، بالقرآف
 .التفسّب أصوؿ ُب مقدمتو ُب ذكره

 بآية اآلية توضيح أمكن كإف موجزة، سهلة بعبارة ييفسٍّرىا ٍب اآلية، يذكر بأنو طريقتو ُب ديتاز -
 من النوع ُّذا العناية شديد كىو ا٤براد، كيظهر ا٤بعُب يتبْب حٌب اآليتْب بْب كقارف ذكرىا أخرل
 التفسّب كتب من عيًرؼ ما أكثر الكتاب كىذا بالقرآف، القرآف تفسّب يسمونو الذل التفسّب
 .الواحد ا٤بعُب ُب ا٤بتناسبة لآليات سردان 

 ما كيبْب باآلية، تتعلق الٍب ا٤برفوعة األحاديث سرد ُب يشرع كلو، ىذا من يفرغ أف بعد ٍب -
تىج تىج ال كما بو حيي  علماء من يليهم كمىن كالتابعْب الصحابة بأقواؿ ىذا يردؼ منها، بو حيي

 .السىلىف
 آخر بعضان  كييصحٍّح الركايات، بعض كييضىعٍّف بعض، على األقواؿ بعض يػيرىجٍّح كثّب ابن ك٪بد -

 . آخر بعضان  كجييىرٍّح الركاة بعض كيػيعىدٍّؿ منها،
 كغّبىم عطية، ابن كتفسّب حاًب، أىب كابن جرير، ابن تفسّب من ينقل كثّب ابن ٪بد ما كثّبان  -

 .تقد مو ٩بن
 منها كحييىذٍّر اإلسرائيليات، منكرات من ا٤بأثور التفسّب ُب ما إىل يػينىبٍّو أنو كثّب، ابن بو ديتاز ك٩با -

 .أخرل تارة منكراهتا لبعض كالبياف التعيْب كجو كعلى تارة، اإلٝباؿ كجو على

                                                           

( 155 - 1/147)التفسّب كا٤بفسركف بتصرؼ ( 60)



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 35 

 كأدلتهم العلماء أقواؿ كيذكر الفقهية، ا٤بناقشات ُب يدخل أنو كثّب ابن على الح م كما -
  .األحكاـ آيات من آية يشرح عندما

 فقاؿ العلماء بعض لو شهد كقد با٤بأثور، التفسّب كتب خّب من التفسّب ىذا فإف ؛كبا١بملة -
 منطو على يػيؤىل ف مل إنو": ا٤بواىب شرح "ُب كالزرقاٌل" ا٢بف اظ تذكرة "ذيل ُب السيوطى

 .(61)مثلو

  

                                                           

( 177 - 1/173)التفسّب كا٤بفسركف بتصرؼ ( 61)
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 :(للثعالبى )القرآن تفسير في الحسان الجواىر: ثالثا

 كأخرل ا٤بصرية، الكتب بدار نسخة منو كتوجد أجزاء، أربعة ُب ا١بزائر ُب مطبوع كالكتاب -
 الغريبة، األلفاظ من فيو كقع ما شرح ُب ٨بتصر معجم الكتاب آخر كُب األزىرية، با٤بكتبة
تاج غّبه ُب كردت أخرل كلمات فيو كزاد مؤلفو، بو أ٢بقو  ُب جاء ٩با كجيل ها معرفتها، إىل حيي
 مرائيو الثعاليب ذكر ىذا كبعد الستة، الكتب من كغّبمها كمسلم البخارم، مكصحيح ا٤بوطأ
 .كسلم عليو ا صلى النيب فيها رأل الٍب

 فإٍل: "ا رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة ا ٞبد بعد تفسّبه مقدمة ُب ا رٞبو الثعاليب يقوؿ -
 فقد الدارين، ُب كعينك عيِب بو ا يقر أف أرجو ما ا٤بختصر ىذا ُب كلك ملنفس ٝبعت قد

 كتب من غّبه من ٝب ة، فوائد كزدتو عطية، ابن تفسّب عليو اشتمل ٩با ا٤بهم ا ٕبمد ضم نتو
 مائة من قريب كذلك اإلثبات عن ريًكيتو أك رأيتو حسبما األيم ة، أعبلـ ىذه كثقات األئمة،
 عنو نقلت مىنٍ  ككل اققْب، ُب كمعدكد بالدين مشهور إلماـ كىو إال تأليف فيها كما تأليف،
 ذلك من شيئان  أنقل كمل عو لت، صاحبو لف  كعلى نقلت، تأليفو فمن شيئان  ا٤بفسٍّرين من

 عن بنقلو انفردتي  كما إليو، أعزكىا ٤بن كألفاظ عبارات ىي كإمنا الزلل، ُب الوقوع خوؼ با٤بعُب
 لتفسّب النحول اللخمى أٞبد بن ا عبد ابن ٧بمد ا عبد أىب الشيخ اختصار فمن الطربل،
 ".بتهزيبو اعتُب ألنو نقلت، الطربل

 ابن كبلـ من ىو فليس" انتهي: "آخره ُب ما ككل: "فقاؿ الكتاب رموز عن ا٤بؤلف أباف ٍب -
 فلّباجع ا٤بختصر ىذا ُب لف  عليو أشكل كمىنٍ  غّبه، من بنقلو انفردتي  ٩با ذلك بل عطية،

 حيث من الزلل ُب فيقع عقلو كبديهة برأيو يصلحو كال منها، فليصلحو عنها ا٤بنقوؿ األيمهات
 كأما. قلت: كتبها شاء كمىنٍ  ،"قلت: "من بدالن  لنفسى" التاء "عبلمة كجعلتي . يشعر ال
 أىب ٨بتصر الصفاقصى فمن عطية ابن غّب عن اإلعراب من نقلتو كما. عطية فبلبن" العْب"

 ما ككل. نقلت عنو ٤بن معزكان  غّبه عن نقلتي  كرٗبا عليو، عبلمة" الصاد "كجعلت. غالبان  حياف
 كجعلت: الصفاقصى قاؿ: أقوؿ - الصفاقصى بواسطة لو نقلى كإمنا - حياف أىب عن نقلتو
 فحيث كبا١بملة".. قلت: "فعبلمتو أمكن إف ىل يتفق كما" ـ "حياف أىب على زدتو ما عبلمة
 .. "حياف ألىب فالكبلـ أطلق،
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 داكد كأىب كمسلم البخارم غّب عن كا٢بساف الصحاح األحاديث من نقلتو كما: "قاؿ ٍب -
 الَبغيب كُب. ا٤بؤمن كسبلح النوكل من فأكثره كالدعوات، األذكار باب ُب كالَبمذل
 زيادة زدتي  كرٗبا. ا٢بق لعبد كالعاقبة للقرطىب، التذكرة من فمعظمو اآلخرة، كأصوؿ كالَبىيب
. الو معزكان  ذلك كل على تعاىل ا شاء إف ستقف كما كغّبه، البغول مصابيح من كثّبة

 عن ا٤بأثورة كا٢ًبساف الصحيحة، السينن كجواىر ا٢ًبكىم، بنفائس ٧بشو ىذا فكتاىب كبا١بملة
 ".القرآف تفسّب ُب ا٢بساف با١بواىر ك٠بيتو. كسلم عليو ا صلى ٧بمد سيدنا

 تفسّب فضل ُب كبابان  القرآف، فضل ُب بابان  فذكر عطية، ابن تفسّب مقدمة ُب جاء ٩با نقل ٍب -
 ُب كفصبلن  ا٤بفسٍّرين، كمراتب عليو، كا١برأة فيو، الكبلـ ُب قيل فيما كفصبلن  كإعرابو، القرآف

 كفصبلن  ،"أحرؼ سبعة على القرآف أينزًؿ: "كسلم عليو ا صلى قولو معُب ُب الناس اختبلؼ
 كذكر القرآف أ٠باء تفسّب ُب كبابان  تعلق، ُّا العجم للغات ٩با القرآف ُب الٍب األلفاظ ذكر ُب

 عطية ابن على يعتمد تقد ـ ما كل كُب كلو، ذلك بعد التفسّب ُب شرع ٍب.. كاآلية السورة
 .عنو كينقل

 ا ٕبمد استوعبتي  كقد الدرر، من جزيبلن  ا ٕبمد أكدعتو كقد: "يقوؿ التفسّب خاٛبة كُب -
 كزدتي  الوىي، غاية ُب الشواذ من كاف كما التكرار من كثّبان  كأسقطتي  عطية، ابن مهمات

 ُب كتوخيتي  بألفاظها، منقولة ا٥با، معزك ة ٩بي زة عنها، ييستغُب ال كنفائس جواىر غّبه من
 ".كالصواب الصٍّدؽ ذلك ٝبيع

 الثعاليب نقلها نػيقيوؿ زيادة مع عطية، ابن لتفسّب ٨بتصر عن عبارة الكتاب أف جليان  ضحتم كمنو -
 لو ليس ىذا تفسّبه ُب الثعاليب إف: نقوؿ أف نستطيع ىذا أجل كمن ا٤بفسٍّرين، من سبقو عم ن
 .(62)ضئيل فكرل كأثر قليل، عمل إال كالَبتيب ا١بمع بعد

  

                                                           

( 179 - 1/177)التفسّب كا٤بفسركف بتصرؼ ( 62)
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 :التفسير بالرأي

 بعيدا إليو االستناد جيب ما إىل مستندا أم موفقا االجتهاد كاف فإف ؛االجتهاد ىنا بالرأم ا٤براد
. (63)فمذمـو كإال ؛٧بمود بو فالتفسّب كالضبللة ا١بهالة عن

  :ربعةأ أمهاهتا كثّبة مآخذ : "، فقاؿالتفسّب مآخذ كقد حذر الزركشي من ٝبلة من 

 من ا٢بذر جيب لكن األكؿ الطراز ىو كىذا،  سلم ك عليو ا صلى ا رسوؿ عن النقل :األول 
  .كا٤بوضوع فيو الضعيف

 سلم ك عليو ا صلى النيب إىل ا٤برفوع ٗبنزلة عندىم تفسّبه فإف الصحايب بقوؿ اآلخذ :الثاني
 .تفسّبه ُب ا٢باكم قالو كما

 عمل لكن شعبة عن كحكوه ا٤بنع عقيل ابن كاختار اٞبد عن ركايتاف التابعي قوؿ إىل الرجوع كُب
 ك٦باىد جبّب بن كسعيد مزاحم ابن كالضحاؾ اقوا٥بم كتبهم ُب حكوا كقد خبلفة على ا٤بفسرين
 (64) .كغّبىم البصرم كا٢بسن الرياحي العالية كأيب كقتادة

 ُب أٞبد عليو كنص ٝباعة ذكره قد كىذا عريب بلساف نزؿ القرآف فإف اللغة، ٗبطلق األخذ :الثالث
: فقاؿ الشعر من ببيت الرجل لو ديثل القرآف عن سئل أنو عنو زياد بن الفضل نقل لكن مواضع،
 الكراىة: كقيل. أٞبد عن ركايتاف اللغة ٗبقتضى القرآف تفسّبه جواز ُب بعضهم: قاؿ ك٥بذا ا٤بنع ظاىره
 كال العرب كبلـ من القليل عليها يدؿ ٧بتملة خارجة معاف إىل ظاىرىا عن اآلية صرؼ على ٙبمل
 .(65)خبلفها ا٤بتبادر كيكوف ك٫بوه، الشعر ُب إال غالبا يوجد

 النيب بو دعا الذم ىو الرابع النوع كىذا الشرع قانوف عليو كيدؿ الكبلـ يقتضيو ٗبا األخذ :الرابع
 .(66)"التأكيل كعلمو الدين ُب فقهو اللهم: "قولو ُب عباس البن كسلم عليو ا صلى

                                                           

( 49/ 2)مناىل العرفاف ُب علـو القرآف  (63)
( 156/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة، بتصرؼ  (64)
( 156/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة، بتصرؼ  (65)
( 156/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة ، بتصرؼ  (66)
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 عليها معتمدا ا٤بآخذ ىذه عند الوقوؼ ملتزما باجتهاده أم برأيو القرآف فسر فمن: "قاؿ الزرقاٍل
 التفسّب أك ا١بائز التفسّب يسمى بأف خليقا جائزا سائغا تفسّبه كاف ا كتاب معاٍل من يرل فيما

 خليقا مرذكال ساقطا تفسّبه كاف عليها معتمد غّب القرآف كفسر األصوؿ ىذه عن حاد كمن امود
 .ا٤بذمـو التفسّب أك ا١بائز غّب التفسّب يسمى بأف

 كسلم عليو ا صلى الرسوؿ عن نقل ما على االعتماد فيو يبلح  أف جيب ا١بائز بالرأم فالتفسّب
 كأف بأساليبها خبّبا اللغة بقوانْب عارفا صاحبو يكوف كأف برأيو للمفسر السبيل ينّب ٩با كأصحابو
 .تشريعو من ا٤بعركؼ على ا كبلـ ينزؿ حٌب الشريعة بقانوف بصّبا يكوف

 من ا مراد تبيْب على التهجم أمهها فمن بالرأم التفسّب ُب عنها البعد جيب الٍب األمور أما
 كمنها الفاسدة ا٤بذاىب على ا كبلـ ٞبل كمنها الشريعة أك اللغة بقوانْب جهالة على كبلمو
 ا٥بول مع السّب كمنها دليل غّب من كذا ا مراد بأف القطع كمنها بعلمو ا استأثر فيما ا٣بوض

 .(67)".كالضبللة ا١بهالة مها كلمتْب ُب ا٣بمسة األمور ىذه تلخيص  كديكن.كاالستحساف

 :نماذج من مصادر التفسير بالرأي

 ٧بٌمد بن عمر بن ا عبد الٌدين ناصر اإلماـ القاضي: تأليف: الّتأويل وأسرار الّتنزيل أنوار: أوال
 :(ىػ 685 )سنة ا٤بتوُب الٌشافعٌي، البيضاكمٌ 

 ُب ذكر أنٌو مع كاآلثار ا٤بركيٌة، باألسانيد دراية ذم ٧بٌدث ال لغوٌم، فقيو بنفس يٌتسم تفسّبه -
 ٩بٌا أك ا٤بتأٌخرين، ٙبريرات من استفادىا فوائد إليو كضمٌ  األثر، من بلغو ٩بٌا انتخبو أنٌو مقٌدمتو
 .كاإلعراب القراءات، كجوه كذكر القرٌاء باختبلؼ االعتناء مع بو، عليو فتح

 منو يذٌيل مل ليتو لكن كثّبة، فوائد على كينطوم با٤بختصر، أشبو استيعابو مع كتاب كىو -
 .(68)"فضائلها ُب ا٤بشهور ا٤بوضوع با٢بديث الٌسور

 الغرناايّ  عليّ  بن يوسف بن محّمد حّيان أبي اإلمام تأليف:.المحيط البحر: ثانيا
 :(ىـ 745 )سنة المتوفي األندلسّي،

                                                           

( 50/ 2)مناىل العرفاف ُب علـو القرآف (67)
( 361: ص)ا٤بقدمات األساسية ُب علـو القرآف (68)
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 حٌٌب  بالٌنحو االعتناء ُب كبالغ كقٌرر، كناقش كحٌرر ٝبع الٌتفسّب، ُب ضخمة موسوعة كتابو -
 من قدر مع فائقة، عناية بالقراءات كاعتُب زمانو، سيبويو فيو كىو للقرآف، ا٤بطلوب ا٢بدٌ  جاكز
. باألثر االعتناء

 من ككاف العربٌية، عليو غلبت كإف كالفقو، كا٢بديث شٌٌب  علـو ُب إماما كاف حٌياف كأبو -
. (69)ديٌنا صا٢با الفقو، ُب ظاىريٌا كمتقنيهم، القرٌاء ثقات

 بفخر الملقب الرازي عمر بن محمد اهلل عبد يب أل:الرازي الدين فخر: الغيب مفاتيح: ثالثا
 : 606 سنة َىَراة في وتوفي 544 سنة الرَّي في ولد الدين

 بالعلـو كثّبا تأثر فقد الكبلـ علم ُب التفاسّب أكسع" الغيب مفاتيح "تفسّب يعد -
 كاستطرد الكبلـ، كعلماء كالفبلسفة ا٢بكماء مسلك تفسّبه ُب كسلك فيها، فتوسع العقلية،

: عنو قيل حٌب العلـو ُّذه تفسّبه كمؤل الطبية، كا٤بسائل كالفلكية كالطبيعية الرياضية العلـو ُب
 ." التفسّب إال شيء كل فيو"

 ال بسطا السنة ألىل ا٤بخالفة كالفرؽ البدع أىل دالئل يبسط أنو عليو يعاب ك٩با -
ا الشبو يورد "إنو: العلماء بعض قاؿ حٌب الوىىىاء ُب غاية ردا عليها يرد ٍب عليو مزيد  كحيلها نقدن
 .(70)"نىسيئة

 جاء ٍب األنبياء، سورة إىل التفسّب ُب بلغ إنو: قيل بل ىذا، تفسّبه الرازم يتم كمل -
 أكملو، ا٣بويي إف: كقيل القىمويل، الدين ٪بم كأٛبو يتمو، كمل تكملتو ُب فشرع ا٣بيوىيٍّي تلميذه
 .أساليبهم بْب تفاكتا يلح  القارئ يكاد كال غّبىا، أخرل تكلمة القمويل ككتب

  

                                                           

( 362: ص)ا٤بقدمات األساسية ُب علـو القرآف (69)
( 362: ص)ا٤بقدمات األساسية ُب علـو القرآف (70)
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 :التفسير اللغوي والفقهي والكالمي: المبحث الثالث

 :التفسير اللغوي: المطلب األول
 :تعريف التفسير اللغوي: الفرع األول

 .(71)"العرب لغة ُب كرد ٗبا القرآف معاٍل بياف: اللغومي  التفسّبي : "عرفو مساعد الطيار بقولو
 : ٍب شرح التعريف بقولو

ُّـن  فإنو: القرآف معاٍل بياف كىو التعريًف، ًمنى  األكؿي  الًشقُّن  أم ا -  ُب البيافً  مصادرً  كيل   يشملي  عا
 .كغّبىا النزكؿ، كأسباب كالسُّنن ًة، كالقرآًف، الت فسًّب؛

 كىقىعى  الذم البيافً  لنوعً  كاصفه  قىيده  فإنو: العرب لغة ُب كرد ٗبا كىو منو، الثاٍل الشٍّقُّن  كأم ا -
 .(72)العربً  لغةً  عن بيانًو طريقي  كاف ما كىو القرآًف، لتفسّبً 

: اللُّلغويِّي  التَّفسير في السَّلفِف  اريقة: الفرع الثاني
 بو كا٤برادي  ا٤بعاٍل، عن البيافً  ُب األصلي  ىوك الت فسًّب، عن البيافً  طرؽً  أحد الل فظيُّن  البيافي  يعد
 عليو ييصطلىح أف ديكني  ما كىذا كيًجدىٍت، إف الش واىدً  ذكرً  مع العرًب، لغةً  من يطابقوي  ٗبا الل ف ً  تفسّبي 
 .(73)الل فظيٍّ  بالت فسّب

 :للقرآفً  اللُّنغومٍّ  البيافً  ُبلقد كاف للسلف طريقاف 
 ىو ".نثرو  أك شعرو  من عليها يدؿُّن  ما على ينصُّنوا أفٍ  دكفى  اللُّنغةً  ُب الل فظىةً  معُب يذكركا أفٍ : األولُل 
 أف دكف الل فً ، معُب على منهم ا٤بفسٍّري  يػىنيصُّن  إذ اللُّنغوي ًة، تفسّباهًتم من عنهم كرد فيما األغلبي 
 :كمثالو ،(74)"ىذا لتفسّبه يستشهد

: قولو معُب ُب عباسو  ابنً  عن ردى ما ركاه الطربم عن ابن عباس ا٢بسن ك٦باىد كقتادة كابن زيد ك
 .(75)ا٤بملوءة الدٍّىاؽ: كاقاؿ ،[34: النبأ ](ًدىاقنا كٍأسنا)

                                                           

( 38: ص)ا التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل (71)
( 38: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل  (72)
( 67: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل  (73)
( 67: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل :ينظر (74)
( 172/ 24)جامع البياف ت شاكر = تفسّب الطربم  (75)
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 .سواء بالشعر أـ بالنثر الل فظًة، تفسّبً  ُب العربً  بلغةً  االستدالؿً  على ينصُّنوا أف :الثاني
 عنهم الواردً  أقلٍّ  من كانت كإف قليلةن، تكنٍ  كملٍ  الت فسًّب، ُب ُّا يستعينوفى  الس لفي  كافى ؼ الشٍّعري أما 

 :مثالوك ،(76)اللُّنغومٍّ  الت فسّبً  ُب
 ىيمٍ  ا١بٍىن ةً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  ًذل ةه  كىال قػىتػىره  كيجيوىىهيمٍ  يػىٍرىىقي  كىال: )بقولو ثناؤه جل يعِب": جعفر أبو قاؿ
اًلديكفى  ًفيهىا  .قَبه  عبلىا كأمنا ا٢بزف من تصّب حٌب كسوؼ، كال كآبة، كجوىهم يغشى ال ،( خى
: الشاعر قوؿ كمنو" قػىتػىرىةو  "ٝبع كىو الغبار،" القَب"ك

ٍلكً  ًبرًداءً  ميتػىو جه 
ي
 .(77)  كىاٍلقىتػىرىا الر اياتً  فػىٍوقىوي  تػىرىل مىٍوجه  ... يػىٍتبػىعيوي  ا٤ب

 لغةً ب فكافى  أغلبيو أم ا العرًب، قبائلً  ألفاظً  من ٔبملةو  فالقرآف الكرَل نزؿ :بالن ٍثرً أما استشهادىم 
؛  .بلفًظها القرآفي  نزؿ الٍب القبيلةى  ييعيٍّنوفى  الس لفً  من ا٤بفسٍّركفى  كاف لذا قريشو

 كنتي : »قاؿى  أن و عنو كرد فقد السموات، فاطر: لف  ُب( 68:ت )عباس البن كقعكمثالو ما كرد 
ا فقاؿ بئرو، ُب خيتصماف أعرابي اف أتاٍل حٌب الس موات؟ فاطر ما أدرم ال  أنا: يقوؿ فطرهتا، أنا: أحدمهي

 .(78 ).«ابتدأهتا
 أىفٍ  ييرًدٍ  كىمىنٍ : }اآلية ىذه قرأ ا٣بط ابً  بنى  عمرى  أف  : »الثقفي الص لت أيب عن  كذلك ما ركم

 أصحاب من عنده من بعض كقرأ: قاؿ. الراءً  بنصب[ 125: األنعاـ ]{حىرىجنا ضىيػٍّقنا صىٍدرىهي  جيىٍعىلٍ  ييًضل وي 
 راعيى  كاجعلوه ًكنىانةى، من رىجيبلن  أىبغيوٍل: عمري  فقاؿى .  «حىرًجان  ضىيٍّقان : »كسٌلم عليو ا صٌلى ا رسوؿ
،  ا٢برجةي؟ ما فٌب يا: عمري  فقاؿى . بو فأتوا: قاؿى . ميٍد١ًبيان  كليكن غنمو
 قاؿى  .شيءه  كال كىٍحًشي ةه  كال راعيةه  إليها تصلي  ال الٍب األشجارً  بْبى  تكوفي  الش جرةي : فينا ا٢برجةي : قاؿى 
 .(79 )«ا٣بّبً  من شيءه  إليو يىًصلي  ال ا٤بنافقً  قلبي  كذلك: عمري 

 :مصادر التفسير اللغوي للقرآن الكريم:الفرع الثالث
 ديكن تقسيم مصادر التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل إىل عدة أقساـ

                                                           

( 71: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل  (76)
( 72/ 15)جامع البياف ت شاكر = تفسّب الطربم  (77)
( 71: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل  (78)
( 71: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل، بتصرؼ  (79)
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كنعِب ُّا كتب التفسّب الٍب ٙبوم مادة مهمة من التفسّب : مصادر غّب مستقلة: القسم األكؿ
 .اللغوم، كالٍب ُب مقدمتها تفسّب اإلماـ الطربم، كارر الوجيز البن عطية

 .كتضم كتب معاٍل القرآف ككتب غريب القرآف: مصادر مستقلة للتفسّب اللغوم: القسم الثاٍل
معاٍل القرآف لؤلخفش، كمعاٍل القرآف للفراء، كمعاٍل القرآف كإعرابو : فكتب معاٍل القرآف مثل

 .للزجاج
٦باز القرآف أليب عبيدة، كتفسّب غريب القرآف البن قتيبة، كا٤بفردات ُب : ككتب غريب القرآف، مثل

 .غريب القرآف للراغب األصفهاٍل
: اللُّلغويِّي  بالتَّفسير والنَّظائر الوجوهِف  عالقةُل : الفرع الرابع

 القرآٍلٍّ  بالن صٍّ  يتعل قي  فيو البحثى  أف   العلمً  ىذا كيتبً  من يظهر: "يقوؿ الدكتور مساعد الطيار
 السٍّياؽً  من كيقتنصيها مباشرةن، اآليات من كالن ظائرً  الوجوهً  معاٍلى  ا٤بفسٍّري  يستنبطي  حيثي  مباشرةن،
 إىل الن ظرً  بسببً  األلفاظً  بعضً  ُب الوجوهي  عندىم كثيرتٍ  كلذا الل فظةي، فيو كردت الذم القرآٍلٍّ 

، االستعماؿً   .اللُّنغومٍّ  ا٤بدلوؿً  أصلً  على االقتصارً  دكف السٍّياقيٍّ
 :باللُّنغةً  مرتبطافً  جانبافً  فيو األمرى  فإف   باللُّنغًة، القرآني ةً  كالن ظائرً  الوجوهً  عبلقةً  ٕبثً  كعند

 .األصلً  ُّذا الوجوهً  ىذه عبلقةً  كمعرفةي  العرًب، لغةً  ُب الل ف ً  ٤بعُب ا١بامعي  األصلي  .1
 الدالالًت، ىذه بتعدُّند الوجوهً  تتعد دي  كقد مباشرةن، لغوي ةن  دالالتو  تكوفي  الوجوهً  ىذه بعضى  أف   .2

 .اللُّنغةً  أىلي  قر رهي  حسبما العربً  استعماؿً  إىل يرجعي  ذلكى  ُب كالن ظري 
 ال ىذا فإف   اللُّنغًة، أىل كتبً  ُب مباشرةه  داللةه  لو يوجدي  ال الوجوهً  من شيءه  كيتبهم ُب كيًجدى  كإذا
 .(80)اللُّنغومٍّ  ا٤بعُب أصلً  كبْبى  بينو ارتباطو  كجودً  من بد   ال أن وي  يػيٍلحى ي  كلكنٍ  اللُّنغًة، عن خركجىو يعِب

 :ذلكى  يوضٍّحي  كا٤بثاؿ اآلٌب
 :كجوهو  أربعةً  على الل بسً  تفسّبي (: »150:ت )مقاتل ؿاؽ
{ بًاٍلبىاًطلً  ا٢بٍىق   تػىٍلًبسيوا كىالى : }البقرةً  ُب قولو فذلكى  خيًلطوفى،: يعِب يلبسوفى؛: منها فوجوه  -
 آؿ{ ]بًاٍلبىاًطلً  ا٢بٍىق   تػىٍلًبسيوفى  مًلى : }عمرافى  آؿ ُب كنظّبىا. ٚبًلطوا ال: يعِب ؛[42: البقرة]

{ ًبظيٍلمو  ًإديىانػىهيمٍ  يػىٍلًبسيوا كىملىٍ  آمىنيوا ال ًذينى : }األنعاـً  ُب كقولو ٚبًلطوفى، ملى : يعِب ؛[71: عمراف
 .بالشٍّرؾ اإلديافى  خيًلطوا مل: يعِب ؛[82: األنعاـ]

                                                           

( 96: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل (80)
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؛: الثاٍل كالوجو -  ،[187: البقرة{ ]لىكيمٍ  لًبىاسه  ىين  : }البقرة ُب قولو فذلك سىكىنه،: يعِب اللٍّباسي
 كىىيوى : }الفرقافً  ُب كقولًو ٥بن ؛ سكنه : يعِب ؛{٥بىين   لًبىاسه  كىأىنٍػتيمٍ . }لكم سكنه  نساؤكم: يقوؿ
: يتساءلوفى  عم   ُب نظّبيىا سكنان،: يعِب ؛[47: الفرقاف{ ]لًبىاسنا الل ٍيلى  لىكيمي  جىعىلى  ال ًذم
 .سكنان : يعِب ؛[10: النبأ{ ]لًبىاسنا الل ٍيلى  كىجىعىٍلنىا}
؛: الثالثي  كالوجوي  - ، ال ٍب الثٍّياب: يعِب اللٍّباسي  عىلىٍيكيمٍ  أىنٍػزىٍلنىا قىدٍ : }األعراؼ ُب قولو فذلك تيلبىسي

: الدُّنخاف حم ُب كقاؿ .الثياب: يعِب ؛[26: األعراؼ{ ]كىرًيشنا سىٍوآًتكيمٍ  يػيوىارًم لًبىاسنا
 .الثياب: يعِب ؛[53: الدخاف{ ]كىًإٍستىبػٍرىؽو  سيٍنديسو  ًمنٍ  يػىٍلبىسيوفى }
{ التػ ٍقوىل كىلًبىاسي : }األعراؼً  ُب قولو( 1 )كذلك الصاّبى، العملى  يعِب: الرابعي  كالوجوي  -
 (81) «الصاّب العمل: يعِب ؛[26: األعراؼ]

:  بقولوالوجوهٍب حلل ىذه 

 كالوجو ،(395:ت )فارسو  ابن قالو كما كمداخلةو، ٨بالطةو  على يدؿُّن  «لبس »مادةً  أصلي  .1
 .الل ف ً  ماد ةً  أصلً  على جاءى   مقاتله  ذكرىا الٍب الوجوه من األكؿي 

 أصلى  يكوفى  بأف أشبوى  ا٤بعُب ىذا شيوع فصارى  ا٤بلبوسًة، الثٍّيابً  على اللٍّباسً  لف ً  إطبلؽي  غلبى  .2
 جاء ا٤بشهورً  ا٤بعُب ىذا كعلى كا٤بداخلًة، ا٤بخالطةً  معُب إىل يعودي  حقيقًتو ُب كافى  كإف ا٤باد ًة،
 .مقاتله  ذكرىا الٍب الوجوه من الثالثً  الوجو تفسّبي 

ٍ  كمل ا٤بعُب، على الت فسّبً  إىل بو ٫بى فإنو كالر ابع، الث اٍل الوجو أم ا .3  ا٤بباشًر، الل ف ً  مدلوؿى  يبْبٍّ
 ا٤باد ًة، ُب ا٤بشهور با٤بدلوؿً  ألصقي  كىو االختبلًط، على الد اؿٍّ  ا٤باد ةً  أصلً  إىل يعودي  كافى  كإف
اللٍّباسي  كىو

(82). 

  : بالتفسير اللغويالقرآنيَّة األلفااِف  كُللِّييَّاتعالقة : الفرع الخامس

 معُب على القرآف ُب يأٌب بأنو أسلوب أك لف  على ا٤بفسرين بعض يطلقو ما القرآف بكليات ا٤براد
. (83) مطرد

                                                           

(81)0000000000000000000000000000000 
( 97: ص)التفسّب اللغوم للقرآف الكرَل (82)
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 :كىي تنقسم إىل قسمْب

 .كليات منخرمة ، تكوف أحكامها أغلبية، كىذا القسم يندرج ُب الوجوه كالنظائر -
، كتعترب قاعدة مرجحة عند االختبلؼ -  . (84) ككليات ال تنخـر

  :أكؿ من ألف ُب ىذا العلم

 ".األفراد" أكؿ من ٝبع فيو كتابا عنوانو (ىػ395:ت)يعد اإلمام أحمد بن فارس  -
 .كجد إف كلياهتا قرآنية لفظة كل ٙبت ذكر حيث ،« كلياتاؿ» كتاب مكؼالك البقاء كأليب -

 :أمثلة للكليات

 .(85)«الكافر بو عِب فإمنا باإلنساف، فيًعل أك اإلنساف، قيًتل: القرآف ُب ما كل: »٦باىد قاؿ .1
 فمعناه األسف ذكر من القرآف ُب ما كل: األفراد كتاب ُب فارس ابن قاؿ : »فارس ابن قاؿ .2

 .(86)«أغضبونا  فمعناه، { آسفونا فلما}: إال ا٢بزف
 .(87)"نفسو ا١بماع فهو" ا٤بباشرة"ذكر من القرآف ُب شيء ككل: "كقاؿ الطربم .3
 .(88)"ا٤بكركه ُب إال جيئ مل القرآف ُب التثويب: »الراغب قاؿ  .4
 «النداء إال القرآف ُب عنو عرب كما األذاف، ىو الصبلة إىل كالنداء: »عاشور بن الطاىر قاؿ .5

(89). 
 .(90 )"الصنم فهو ،(بػىٍعبلن  أتىٍدعيوفى :)إال الزكج فهو ،(البىعل )من فيو ما ككل:"قاؿ ابن فارس أيضا .6

                                                                                                                                                                                     

 (161: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب (83)
 (162: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب (84)
 (222/ 24)جامع البياف ت شاكر = تفسّب الطربم (85)
( 156/ 2)اإلتقاف ُب علـو القرآف (86)
 (505/ 3)جامع البياف ت شاكر = تفسّب الطربم (87)
 (180ص)ا٤بفردات ُب غريب القرآف (88)
 (6/242) التحرير ك التنوير (89)
 (453/ 3)معَبؾ األقراف ُب إعجاز القرآف (90)
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 ىذا من الظلمات لف  من القرآف ُب ما كل أف كأعلم: "كقاؿ عبد القادر بن مبل حويش .7
 الٌليل ُّما ا٤براد فإف األنعاـ سورة ُب إال اإلدياف، بو يراد النور لف  كمن الكفر بو يراد القبيل
 .(91)"كالٌنهار

  

                                                           

( 228/ 5)بياف ا٤بعاٍل  (91)
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 :التفسير الفقهي: المطلب الثاني
 :تعريف التفسير الفقهي: الفرع األول

التفسّب الفقهي ىو التفسّب الذم يعُب فيو بدراسة آيات : "عرفو الدكتور نور الدين عَب بقولو
 .(92)."األحكاـ كبياف كيفية استنباط األحكاـ منها

ىو اال٘باه العاـ الذم يهتم باستقصاء كتفسّب آيات األحكاـ كعرفو الدكتور حسن عزكزم بأنو 
  .(93).ُب القرآف

 :اتجاىات التأليف في التفسير الفقهي: الفرع الثاني
 ٨بتلف القضايا ا٤بستنبطة من فقو اآليات ُب مسائل مرتبة، كىو صنيع اإلماـ يعُب بَبتيب ا٘باه .1

حيث يعمد ا٤بفسر إىل اآلية فيذكر " ا١بامع ألحكاـ القرآف" ُب كتابو  (671: ت  )القرطيب 
ما فيها من كبلـ حوؿ أسباب النزكؿ كالغريب كغّب ذلك ، ٍب ينتقل إىل ذكر ا٤بسائل الفقهية 
مرتبة ، مضمننا إياىا ما بلغو من اجتهادات كاستنباطات العلماء ، ٍب ما استنبطو ىو نفسو 

كاعتضدت من ذلك تبيْب آم األحكاـ ٗبسائل : " حسب اجتهاده كرأيو ، يقوؿ القرطيب 
تسفر عن معناىا كترشد الطالب إىل مقتضاىا ، فضمنت كل آية تتضمن حكمنا أك حكمْب، 
فما زاد مسائل أبْب فيها ما ٙبتوم عليو من أسباب النزكؿ كتفسّب الغريب كا٢بكم ، فإف مل 

 ".تتضمن حكمنا ذكرت ما فيها من التفسّب كالتأكيل
سار بعض ا٤بفسرين كالفقهاء على طريقة التبويب الفقهي ، كذلك بالسعي إىل ترتيب سور  .2

القرآف مبوبة كتبويب الفقو ، ككل باب من األبواب يعنوف بعنواف تندرج فيو ا٤بسائل الٍب 
يتعرض ٥با ا٤بؤلف ُب ذلك الباب ، كلذلك تأٌب ترٝبة الباب بصيغة خربية عامة أك تكوف 

الصيغة مقررة ٢بكم ما أك سؤاؿ معْب كغّب ذلك ، ك٩بن سار على ىذا النهج اإلماـ ا١بصاص 
  ".أحكاـ القرآف" ا٢بنفي ُب كتابو 

 :أبرز المؤلفات القديمة في التفسير الفقهي: الفرع الثالث
  ف للشافعي ، ٝبعها اإلماـ البيهقي ُب ٦بلد كاحدآأحكاـ القر 1

                                                           

( 103: ص)علـو القرآف (92)
(93)www.feqhweb.com 



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 48 

 . (370: ت)تفسّب أحكاـ القرآف أليب بكر ا١بصاص  2
 (543:ت)تفسّب أحكاـ القرآف أليب بكر بن العريب   3
 .(672:ت)ا١بامع ألحكاـ القرآف أليب عبد ا القرطيب   4
 .(504:ت)أحكاـ القرآف للكيا ا٥براسي   5
 (911:ت)اإلكليل ُب استنباط التنزيل للسيوطي  6
القوؿ الوجيز ُب أحكاـ الكتاب العزيز ، ألٞبد بن يوسف ا٢بليب ا٤بعركؼ  7

  ( 756:ت)بالسمْب 
 :أبرز المؤلفات الحديثة والمعاصرة في التفسير الفقهي:   الفرع الرابع
  .حسن صديق ٧بمد السيد: تأليف األحكاـ، آيات تفسّب ُب ا٤براـ نيل 1
 .السايس علي ٧بمد: كتنقيحو طىٍبًعو على أشرؼ األحكاـ، آيات تفسّب 2
  الًقن وجيحسن صديق ٧بمد لسيدآيات األحكاـ الٌشرعية ؿ 3
  .(ىػ1307:ا٤بتوُب)

 ا٤بؤلف ٦بهوؿ، صححو ٧بمد علي الٌسايس: األحكاـ آيات تفسّب 4
 .(ىػ1396:ا٤بتوُب)

 مد ٤بحاإل٥بية كالنواىي األكامر من القرآف ُب كرد ما تفسّب ُب الربانية الفتوحات 5
 .(ىػ1350:ا٤بتوُب )ا٢بكيم العزيز عبد

أحكاـ القرآف ا٤بلقب دالئل القرآف على مسائل النعماف، مد أشرؼ علي  6
 (ىػ1344:ا٤بتوُب )التهانوم

اآليات اكمات ُب التوحيد كالعبادة كا٤بعامبلت، للشيخ ٧بمد بن أٞبد  7
 .(ىػ1389:ا٤بتوُب )،"الداه الشنقيطي"ا٤بلقب بػ
 :الفرق بين المصنفات القديمة والحديثة في التفسير الفقهي: الفرع الخامس

لقد  لت الدراسات ا٢بديثة آيات القرآف الكرَل ا٤بتعلقة باألحكاـ بالتفسّب كالبياف، ككاف 
اىتمامهم ُب شكل دراسات لبعض اآليات ا٤بتعلقة ٗبسائل فقهية ٧بددة، أك ٚبصيص آيات األحكاـ 

 .بالتفسّب ُب مصنف منفرد، أك تناكؿ آيات األحكاـ بالتفسّب ُب إطار تفسّب عمـو القرآف الكرَل
 : كتتمثل الفوارؽ الشكلية بْب ا٤بصنفات القددية كا٢بديثة ُب التفسّب الفقهي، ُب اآلٌب
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 على تقتصر بل كلها؛ األحكاـ آليات شاملة غّب ا٢بديثة ا٤بؤلفات غالب أفٌ  1
 .السور بعض من اآليات بعض

 القرآف آيات تفسر فهي بعينو، مذىبنا تلتـز ال ا٢بديث العصر ُب التفاسّب 2
 فبل ك٥بذا معْب؛ مذىب إىل صرؼ أك ٥با توجيو غّب من منها ا٤بتبادر حسب الكرَل
ا٤بذىيب، بل تتجلى فيها حكمة التشريع، كيظره من خبل٥با  التعصب فيها ٘بد

 .اإلعجاز التشريعي للقرآف الكرَل

 بل الفركع؛ فركع عن ا٢بديث ُب تستطرد ال ا٢بديث العصر ُب التفاسّب 3
 إىل التفسّب حيوٍّؿ توسع غّب من كداللتها ا٤بدركسة اآليات مهمات ببياف تكتفي
 .كجوانبو أبعاده بكل موس ع فقهي كتاب

 يكتبوف القدَل ُب ا٤بؤلٍّفْب أف ذلكم العصرين؛ بْب األسلوب اختبلؼ 4
 األسلوب خبلؼ كبياف، شرح إىل فيو العبارات بعض ٙبتاج مركز، علمي بأسلوب
 التوضيح يزيد قد بل حقها؛ العبارة ييوُبٍّ  حيث ا٤بتأخركف؛ بو يكتب الذم ا٢بديث

 .اإلطناب درجة إىل

 القضايا بعض حوؿ ييثار ما على بالرد ا٢بديث العصر ُب ا٤بؤلفْب بعض اعتُب 5
 قطع كحد ؛ الٍب يثّبىا خصـو اإلسبلـ حوؿ أحكامو كتشريعاتوشبهات من الفقهية

 موجودنا ىذا يكن كمل ،كغّبىا الزكجات، كتعدد الربا، كٙبرَل الزاٍل، كرجم السارؽ، يد

 .(94)األكلْب عند االىتماـ ُّذا

 :نماذج من مؤلفات التفسير الفقهي الحديثة والمعاصرة: الفرع السادس

  القِفنَّوجيحسن صديق محمد لسيد لاألحكام آيات تفسير في المرام نيل- أوال 
  :(95)(ىـ1307:المتوفي)

                                                           

كالتفسّب أساسياتو كا٘باىاتو، فضل حسن . (419 - 2/418)ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر، بتصرؼ، :  ينظر(94)
 .606عباس، ص

من رجاؿ النهضة اإلسبلمية : ىو ٧بمد صديق خاف بن حسن بن علي بن ليٍطف ا ا٢بسيِب البخارم القنوجي، أبو الطٌيب (95)
كسافر إىل ُّوپاؿ طلبا للمعيشة، ففاز بثركة كافرة، . كتعلم ُب دىلي( با٥بند)ُب قنوج  (ـ1832 - 1248)كلد سنة . اَّددين

ٗبلكة  كتزكج (ألقى عصا الَبحاؿ ُب ٧بركسة ُّوپاؿ، فأقاـ ُّا كتوطن كٛبوؿ، كاستوزر كناب، كألف كصنف): قاؿ ُب ترٝبة نفسو
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 :التعريف بتفسيره
نشرتو  دار  ٍب .(96)ا٤بدٍل صبح السيد علي كتعليق بتحقيق ،(ىػ1399)نشر الكتاب أكال سنة 

 .ـ،2003 سنة ا٤بزيدم فريد أٞبد كإ٠باعيل حسن  ٧بمد بتحقيقالكتب العلمية
ذكر ا٤بؤلف ٧بمد القنوجي ُب مقدمة كتابو االختبلؼ ُب مقدار ما ُب القرآف الكرَل من آيات 

تاج إىل معرفتها، فقاؿ  معرفة ُب راغب معرفتها إىل حيتاج الٍب اآليات فهذه: "األحكاـ، كالٍب حيي
 قريب أك آية مائتا ىي كإمنا ذلك، صح كما آية، ٟبسمائة إهنا: قيل كقد القرآنية، الشرعية األحكاـ

 النحاة، عرؼ ُب كبلما تسمى أف يصح مفيدة ٝبلة كل اآلية كجعلنا عنو عدلنا كإف .ذلك من

 .(97 )"فليعد فيو شكٌ  من القرآف كىذا. آية ٟبسمائة من أكثر كانت
 :األحكاـ آيات من نوعْب فيو أستقص كمل: "ٍب قسمها إىل نوعْب اثنْب، قاؿ

: البقرة سورة) [الز كاةى  كىآتيوا الص بلةى  كىأىًقيميوا]: كتعاىل سبحانو كقولو بالضركرة مدلولو ما: أحدىما
 باالستدالؿ، بل بالضركرة يعلم ال ما على ذلك من اآلية تشتمل أف إال جهلو، من لؤلماف (43

 .كالتيمم الوضوء كآية منهما االستداليل القسم ألجل فأذكرىا
 كال الداللة بقاطع كليس معْب أمر على فيو االحتجاج صحة ُب اَّتهدكف اختلف ما: وثانيهما
 بو، االستدالؿ معرفة إلجياب ٜبرة ال إذ يعرفو أف داللة فيو يعتقد ال من على جيب ال فإنٌو كاضحها،
 ال كىذا، (8: النحل سورة) [كىزًينىةن  لًتػىرٍكىبيوىا ]:تعاىل بقولو ا٣بيل ٢بـو ٙبرَل على كاالستدالؿ كذلك
 فيو جيوز أك يظنٌ  ما كل حصر إىل سبيل ال إذ اَّتهدين بو من حيتج من على إال معرفتو ٘بب

                                                                                                                                                                                     

حسن األسوة )منها بالعربية . لو نيف كستوف مصنفا بالعربية كالفارسية كا٥بندسية. ُّوياؿ، كلقب بنواب عايل ا١باه أمّب ا٤بلك ُّادر
حصوؿ ا٤بأموؿ من علم )عشرة أجزاء، ك( فتح البياف ُب مقاصد القرآف)، ك(أٔبد العلـو)، ك(ُب ما ثبت عن ا كرسولو ُب النسوة

. ُب إعراب القرآف، كغّبىا( خبلصة الكشاؼ)، ك(نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ)ُب ا٢بديث، ك( عوف البارم)، ك(األصوؿ
كأٔبد العلـو . (168/ 6)األعبلـ للزركلي . 1890 فرباير 20ىػ، توافق 1307 ٝبادل الثانية 29ككانت كفاتو ليلة 

 739: ص)حلية البشر ُب تاريخ القرف الثالث عشر، عبد الرزاؽ البيطار  (.3/358)كمعجم ا٤بؤلفْب . (280- 3/271)
781  .)

 (. 3/436)ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر، :  ينظر(96)
 (.9: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ ( 97)
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 عند الطرؽ أضعف من كىي الوجداف عدـ إال ذلك إىل طريق كال معانيو، خفيٌ  من األحكاـ استنباط

 .(98)"الربىاف علماء
 األحكاـ على يدؿ ما ذكر إال القصد كليس: "ٍب أٝبل القوؿ ُب غرضو من ىذا ا٤بصنف، فقاؿ

 يهمل أف العلم طالب من حيسن فليس كإال ،أكثر بو األحكاـ طالب عناية لتكوف كاضحة، داللة
 كاآلداب لؤلحكاـ مستنبطا معانيو، للطائف شامبل فيو، للعناية مقدما تعاىل ا كتاب ٝبيع ُب النظر
 كمل كعليو، لو ٤با جامع كجيز بتفسّب إليها ا٤بشار اآليات تلك أفسر أنا كىا...كخوافيو ظواىره من
 ال كلعمرم .األصرح األصح إال ا٤بتنوعة الدالئل كمن األرجح، إال ا٤بختلفة األقواؿ من فيها آخذ
 سبع سنة حدكد من فيو كهنايتو صفر شهر أكؿ ُب بدايتو ككانت .النمط ُّذا موجز تفسّب قط يوجد
 آيات تفسّب من ا٤براـ نيل »ك٠بيتو. كالتحية الصبلة صاحبها على ا٥بجرية كألف كمائتْب كٜبانْب

 .(99)"األحكاـ
 :اريقتو في التفسير

يفتتح السورة بذكر كوهنا مدنية أك مكية، كأحيانا يذكر شيئا من أسباب نزكؿ السورة  -1
كما صنع ذلك ُب البقرة )، كقد يتطرؽ إىل فضل بعض السور (كما ذكر ذلك ُب سورة البقرة)

 .(كآؿ عمراف

 .مل يتناكؿ ُب كتابو إال السور الٍب ٙبتوم على األحكاـ -2

ال تشبو طريقتو طريقة القدامى ُب ٙبليل اآليات كمناقشة آراء العلماء كاالستدالؿ ٥با  -3
 . أك عليها، فالقٌنوجي ال يلتـز منهجا موحدا ُب دراسة اآليات، كاستخراج األحكاـ منها

يتميز صنيعو ُب التفسّب باالختصار الشديد إال إذا اقتضت الضركرة التفصيل ُب  -4
 ًميثاؽى  أىخىٍذنا كىًإذٍ ]: بعض ا٤بواضع، كىذا يكوف حسب موضوع اآليات، فمثبل تفسّب قولو تعاىل

ٍينً  الل وى  ًإال   تػىٍعبيديكفى  ال ًإٍسرائًيلى  بىًِب   لًلن اسً  كىقيوليوا كىاٍلمىساًكْبً  كىاٍليىتامى اٍلقيٍرىب كىًذم ًإٍحسانان  كىبًاٍلواًلدى
، كقولو (83:البقرة )[ميٍعًرضيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  ًمٍنكيمٍ  قىًليبلن  ًإال   تػىوىل ٍيتيمٍ  ٍبي   الز كاةى  كىآتيوا الص بلةى  كىأىًقيميوا حيٍسنان 
 شىًهدى  فىمىنٍ  كىاٍلفيٍرقافً  ا٥ٍبيدل ًمنى  كىبػىيٍّناتو  لًلن اسً  ىيدلن  اٍلقيٍرآفي  ًفيوً  أيٍنزًؿى  ال ًذم رىمىضافى  شىٍهري ]: تعاىل

                                                           

 (.10: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ ( 98)
 (.10: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ ( 99)



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 52 

 كىال اٍلييٍسرى  ًبكيمي  الل وي  ييرًيدي  أيخىرى  أىي اـو  ًمنٍ  فىًعد ةه  سىفىرو  عىلى أىكٍ  مىرًيضان  كافى  كىمىنٍ  فػىٍليىصيٍموي  الش ٍهرى  ًمٍنكيمي 
بػٍّريكا اٍلًعد ةى  كىلًتيٍكًمليوا اٍلعيٍسرى  ًبكيمي  ييرًيدي  ، (185البقرة )[تىٍشكيريكفى  كىلىعىل كيمٍ  ىىداكيمٍ  ما عىلى الل وى  كىلًتيكى

 .(100)ال يتجاكز تفسّبه ٥با صفحة كاحدة

ا]: كفسر قولو تعاىل ٍيتىةى  عىلىٍيكيمي  حىر ـى  ًإمن  ـى  اٍلمى مى  كىالد   اٍضطير   فىمىنً  الل وً  لًغىٍّبً  ًبوً  أيًىل   كىما ا٣ٍبًٍنزًيرً  كى٢بٍى
، ُب حوايل ثبلث (173:البقرة )[رىًحيمه  غىفيوره  الل وى  ًإف   عىلىٍيوً  ًإٍٍبى  فىبل عادو  كىال باغو  غىيػٍرى 

 .(102)أكثر من سبع صفحات (06:ا٤بائة)كآية الوضوء . (101)صفحات
تنوعت مصادره التفسّبية لتشمل ٝبيع اال٘باىات التفسّبية الٍب سبقتو، فمن ا٤بؤلفْب  -5

، ابن عطية، (104)، الرازم، كالز٨بشرم، كالشوكاٍل(103)ابن جرير الطربم: الذين نقل عنهم

 . ، كغّبىم(105)كالثعليب، كابن العريب

 يهتم ا٤بؤلف بعرض كجوه االختبلؼ بْب العلماء ُب فهم اآليات،  -6

: الذم يعيشوكيربز ىذا ُب ا٤بواضع الٍب ٥با صلة بالواقع : عنايتو ٗبعا١بة الواقع كإصبلحو -7
ٍيتىةى  عىلىٍيكيمي  حىر ـى  ًإمن ىا]: عند تفسّبه لقولو تعاىل: كفيما يلي مناذج لذلك ـى  اٍلمى مى  كىالد   أيًىل   كىمىا ا٣ٍبًٍنزًيرً  كى٢بٍى

 .(173 البقرة )[رىًحيمه  غىفيوره  الل وى  ًإف   عىلىٍيوً  ًإٍٍبى  فىبلى  عىادو  كىالى  بىاغو  غىيػٍرى  اٍضطير   فىمىنً  الل وً  لًغىٍّبً  ًبوً 

 فتح »ُب الشوكاٍل قاؿ: "ذكر ما يقدـ إىل األكلياء من الذبائح يدخل ُب ىذه اآلية، فقاؿ
 كال ا لغّب بو أىل ٩با فإنو قبورىم على الذبح من لؤلموات ا٤بعتقدين من يقع ما كمثلو : «القدير
 فإنو ٥بم الذبح من لؤلكلياء ا٤بعتقدين من يقع ما كمثلو: قلت.انتهي.للوثن الذبح كبْب بينو فرؽ
. للطواغيت الذبح كبْب بينو فرؽ كال الذبح، عند عليو ا٠بهم يذكركا مل كإف ،ا لغّب بو أىلٌ  ٩با

                                                           

 (.35، 12: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ : ينظر (100)
 (.26: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ : ينظر (101)
 (.257-249: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ : ينظر (102)
 (.13: ص)ا٤بصدر نفسو ( 103)
 (.12: ص)ا٤بصدر نفسو ( 104)
 (.126: ص)ا٤بصدر نفسو ( 105)
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 خشية بذكرىا نشتغل ال مفردة تواليف ُب ا٤بسألة ىذه ُب الكبلـ من العلم أىل أكثر كقد

. (106)"اإلطالة
 ريؤيسي  فػىلىكيمٍ  تػيٍبتيمٍ  كىًإفٍ  كىرىسيولًوً  الل وً  ًمنى  ًٕبىٍربو  فىٍأذىنيوا تػىٍفعىليوا ملىٍ  فىًإفٍ ]: كعند تفسّبه لقولو تعاىل -

 ال تأخذكهنا أىٍمواًلكيمٍ  ريؤيسي  فػىلىكيمٍ  الربا من أم تػيٍبتيمٍ  تيٍظلىميوفى كىًإفٍ  كىال تىٍظًلميوفى  ال أىٍمواًلكيمٍ 
 أف على دليل ىذا كُب: "قاؿ .(279 البقرة )[تيٍظلىميوفى  كىال الزيادة بأخذ غرماءكم تىٍظًلميوفى 
 أعِب قبلها الٍب اآلية دلت كقد ك٫بوىم، األئمة من أخذىا ٤بن حبلؿ- التوبة عدـ مع- أموا٥بم
. الكبائر من بو كالعمل الربا أكل أف على ،[كىرىسيولًوً  الل وً  ًمنى  ًٕبىٍربو  فىٍأذىنيوا تػىٍفعىليوا ملىٍ  فىًإفٍ ]: قولو

 .(107)"ذلك ُب خبلؼ كال

 ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  عىٍدكنا الل وى  فػىيىسيبُّنوا الل وً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  تىسيبُّنوا كىالى ]: كعند تفسّبه لقولو تعاىل -
مٍ  إىل ٍبي   عىمىلىهيمٍ  أيم ةو  ًلكيلٍّ  زىيػ ن ا كىذىًلكى  انيوا ٗبىا فػىيػينىبٍّئػيهيمٍ  مىٍرًجعيهيمٍ  رىًٍُّّ : األنعاـ )[يػىٍعمىليوفى  كى
 ا دكف من يدعوهنا الٍب الكفار ىؤالء آ٥بة ٧بمد يا تسب ال: كا٤بعُب: "، قاؿ القنوجي(108
 على دليل اآلية ىذه كُب .منهم كجهبل ا٢بق، عن ك٘باكزا عدكانا ا، سبهم ذلك عن فيتسبب

 منو أشدٌ  ىو ما ذلك، عن يتسبب أف خشي إذا الباطل، عن كالٌناىي ا٢بٌق، إىل الٌداعي أف
 كاجبا كاف بل بو، أكىل الَبؾ كاف أشد، باطل ُب ككقوع حق، ك٨بالفة ـ،احر انتهاؾ من

 .(108)"عليو

 محمد لاإللهية والنواىي األوامر من القرآن في ورد ما تفسير في الربانية الفتوحات- ثانيا 
 :(109)(ىـ1350:المتوفي )الحكيم العزيز عبد

                                                           

 (.27-26: ص)ا٤بصدر نفسو ( 106)
 (.112: ص)ا٤بصدر نفسو ( 107)
 (.290: ص)نيل ا٤براـ من تفسّب آيات األحكاـ ( 108)
ىػ، ٔبزيرة كريت، مقاطعة قنديا، ك٤با توالت الكوارث على جزيرة كريت من 1281كلد سنة . ٧بمد عبد العزيز ا٢بكيم( 109)

اليونانيْب، انتقل مع أبيو إىل دار السعادة، كناؿ دبلـو طب العيوف، باإلضافة إىل اىتمامو ٗبطالعة كتب اللغة العربية كالشريعة 
: ينظر. الفتوحات الربانية ُب تفسّب ما كرد ُب القرآف من األكامر كالنواىي اإل٥بية: ىػ، من تصانيفو1350اإلسبلمية، توُب سنة 

. 561، كتفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، بتصرؼ، ص(10/174)معجم ا٤بؤلفْب 
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، كالثالثة ُب ا٤بطبعة امودية ٗبصر ُب (ىػ 1325) سنة، ُب ا٤بطبعة التجارية ا٤بؤلف حياة ُب بالقاىرة طبع

 .(110)جزأين
اشتمل كتابو على تفسّب ما كرد ُب القرآف من األكامر كالنواىي، كخصص ا١بزء األكؿ منو لؤلكامر، 

 :كالثاٍل للنواىي، كقد ذكر منهجو ُب مقدمة الكتاب، فقاؿ
كقد التزمت فيو سهولة العبارة ليسهل فهمو على كل مسلم من ٝبيع الطبقات، كقد ضمتو ٝبيع "

ما تفق عليو ا٤بفسركف من التأكيل، كعرضت عما اختلفوا فيو، ٨بافة اإلعراض كالتأكيل، كأتبعت ذلك 
 .با١بمل ا٤بستحسنة الغريبة،كالتأكيبلت ا٤بفيدة كاكمة العجيبة

كبا١بملة فقد اشتمل كتايب على ما مل يوجد ُب سائر التفسّب، كإف كجد فيها يكوف متفرقا كٝبعو 
. عسّب، كمل أذكر فيو من األحاديث النبوية إال ما كاف مشهورا، ككاف سنده ٧بررا، كعن الثقات مأثورا

فأما األحكاـ الشرعية فنقلتها من كتب الفقو، كمن كل تفسّب شهّب، كأما التأكيبلت الصوفية 
فأخذت بعضها من كتب األئمة ا٤بشاىّب، كالبعض منها جاؿ ُب ضمّبم ٩با فتح بو ا٤بوىل 

 .(111)"القدير

 .  (112)كقد رتب كتابو حسب سور ا٤بصحف الشريف مبتدأ بسورة الفاٙبة ٨بتتما بسورة الناس
اآليات المحكمات في التوحيد والعبادة والمعامالت، للشيخ محمد بن أحمد - ثالثا 

 : (113)(ىـ1389:المتوفي )،"الداه الشنقيطي"الملقب بـ
: صحح الكتاب كعلق عليو أبو الفضل عبد ا بن ٧بمد الصديق، ككرد ُب آخر الكتاب ما نٌصو

كقد ًب تأليف اآليات اكمات كشرحو العركة الوثقى ُب شهر ا اـر ذم القعدة سنة "

                                                           

 .562 - 561 تفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، بتصرؼ، ص(110)
 .562 نقبل عن تفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، بتصرؼ، ص(111)
 .562 تفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، ص(112)
، "فتح القدير ُب مصطلح البشّب النذير"، "فيض الغفار ُب أحاديث ا٤بختار: "إماـ جامع ا٣بتمية باألبيض، من مؤلفاتو( 113)
اآليات اكمات ُب التوحيد كالعبادة "، "فتح الوىاب شرح على بلوغ ا٤براـ"، "الفتح الرباٍل على نظم رسالة ابن أيب زيد القّبكاٍل"

  (.13/ 10)الرسالة ا٤بستطرفة، : ينظر". كا٤بعامبلت
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ُب جزء  (ىػ1403)كطبع الكتاب عدة طبعات، كانت السادسة منها بدار الفكر سنة .(ىػ1374)

 .(114)كاحد
: كالكتاب ٝبع فيو مؤلفو بعضا من آيات األحكاـ كشرحها بإجياز، كبْب منهجو ُب مقدمتو، فقاؿ

فهذا شرح كجيز على اآليات اكمات استجلبت فيو بعضا من فقو ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة "
كما . كا٢بنفية، ذاكرا كبلـ كل كاحد على حدتو، مع االستهبلؿ على بعض ا٤بسائل با٢بديث كعزكه

 .(115)"عزكتو للبخارم ففي صحيحو، كما عزكتو ٤بسلم كذلك
كرتب كتابو على ترتيب األبواب الفقهية، فابتدأ بكتاب التوحيد ٍب أبواب الطهارة، ٍب أبواب 

 .(116)كىكذا.. الٌصبلة، ٍب أبواب الزكاة
كطريقتو ُب شرح اآليات أنو جيمع اآليات ا٤بتعلقة با٤بوضوع الواحد، ٍب يفسرىا مبينا ما تدؿ عليو، 

 :ٍب يستخرح ما تدؿ عليو من أحكاـ، ٍب ما كرد فيها من أحاديث، فمثبل عند باب ا٤بياه، قاؿ
ةن  ًبوً  لًنيٍحًييى   طىهيوران  مىاءن  الس ماءً  ًمنى  كىأىنٍػزىٍلنا]: قاؿ ا عز كجل  أىٍنعامان  خىلىٍقنا ٩ب ا كىنيٍسًقيىوي  مىٍيتان  بػىٍلدى

ًثّبان  كىأىناًسي    .ُب ىذه اآلية دليل على أف ا٤باء النازؿ من السماء طهور.(49:الفرقاف )[كى
اتفق أىل ا٤بذاىب األربعة على أف ا٤باء النازؿ من السماء كالنابع من األرض كماء البحر ":الفقو"

سواء كاف عذبا أك ما٢با الباقي على أصل خلقتو مل يتغّب أحد أكصافو، أك تغّب بقذارة أك ٗبجاكرة أنو 
 .يصلح للعبادات كالعادات

 توضأ أف ا رسوؿ يا قيل : قاؿ ا٣بدرم سعيد أيب عن": ما جاء ُب طهورية ا٤باء الذم مل يتغّب"
 ك عليو ا صلى ا رسوؿ فقاؿ ؟ كالنًب الكبلب ك٢بـو ا٢بيض فيها يلقى بئر كىي بضاعة بئر من
ٍب أتبعو بأحاديث الباب ركاىا الطرباٍل كابن . ركاه الَبمذم". شيء ينجسو ال طهور ا٤باء إف" :سلم
 .ماجو

ما جاء ُب ا٤بسائل ا٣ببلفية مع تركيزه على مذىب اإلماـ : "ٍب ذكر األحاديث الواردة ُب
 .(117)"مالك

                                                           

 .564 – 562تفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، بتصرؼ، ص:  ينظر(114)
 .562 تفاسّب األحكاـ كمناىجها، أد علي بن سليماف العبيد، بتصرؼ، ص(115)
 .563 ا٤برجع نفسو، بتصرؼ، ص(116)
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 :التفسير البياني: المطلب الثاني
  

                                                                                                                                                                                     

 .564 – 563 نقبل عن ا٤برجع نفسو، ص(117)
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 :التفسير التحليلي والموضوعي واإلجمالي: المبحث الثالث
 :التفسير التحليلي: المطلب األول

 :تعريف التفسير التحليلي: الفرع األول
 بيانا القرآنية اآليات بياف"  التفسّب التحليلي بأنوعرف أصحاب الموسوعة القرآنية المتخصصة

 شارحا آية، آية السورة آيات مع البياف ىذا ُب ا٤بفسر يسّب ٕبيث نواحيها، ٝبيع من مستفيضا
 كمبينا كأحكاـ، أسرار من تراكيبها إليو هتدؼ كما ٝبلها، معاٌل كموضحا إعراُّا، كموجها مفرداهتا،
 الصلة، ذات األخرل القرآنية باآليات ذلك ُب مستعينا كالسور، اآليات بْب ا٤بناسبات أكجو

 الٍب العلـو من ذلك كبغّب كالتابعْب، الصحابة عن صح كٗبا النبوية، كباألحاديث النزكؿ، كبأسباب
. (118)"نزعتو عليو كٛبليو عقلو، يستنبطو ٗبا ذلك مازجا للقراء، كتوضيحو القرآٌل النص فهم على تعينو

األسلوب الذم يتتبع فيو ا٤بفسر اآليات حسب ترتيب ": في قولو الدكتور فهد الروميوعرفو
ا٤بصحف، سواء تناكؿ ٝبلة من اآليات متتابعة أك سورة كاملة أك القرآف كلو، كيبٌْب ما يتعلق بكل 

. (119)"آية من معاٍل ألفاظها، ككجوه الببلغة فيها، كأسباب نزك٥با، كأحكامها، كمعناىا، ك٫بو ذلك
 :كتعقب على ىذا التعريف بأمرين اثنْب

ينقصو أف يبٌْب أف التفسّب التحليلي ديكن أف يكوف آلية كاحدة، كما ينقصو أف يشّب إىل أف  -
البياف ُب التفسّب التحليلي كما يكوف لآلية يكوف كذلك ألجزائها من ا١بملة كالكلمة 

 .كا٢برؼ

فما ا٤بانع أف يعمد مفٌسر مثبلن إىل آيات ا٤بواريث، .  الزمان فليسشرط التزاـ ترتيب ا٤بصحف،  -
أك الطبلؽ، أك العدة، فيجمعها من سور عدة ُب موضع كاحد ٍب يدرسها دراسة ٙبليلية ال 

 .(120)موضوعية

أسلوب يستخدمو ا٤بفسر لبياف ": في قولوالعباس بن حسين بن علي الحازميوعرفو الدكتور 
". كل ما يتعلق باآلية القرآنية كأجزائها مستفيدان من العلـو الٍب ٥با عبلقة بالتفسّب

                                                           

( 278/ 1)ا٤بوسوعة القرآنية ا٤بتخصصة  (118)
 .57ٕبوث ُب أصوؿ التفسّب كمناىجو ص (119)
العباس بن حسْب بن . د، (الفاٙبة)التفسّب التحليلي مفهومو، كضوابطو، كعناصره، كمصادره مع دراسة تطبيقية على سورة  (120)

 علي ا٢بازمي
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. فالتفسّب التحليلي يشمل اآلية كاآليات كالسورة كاملة كالقرآف كلو
كما أف الشرح كالتوضيح لآلية كأجزائها جيب أف ال يتجاكز إىل العلـو الٍب ال عبلقة ُّا بالتفسّب 

. (121)كالفلسفة كا٤بنطق كاإلشارة كالعلـو التطبيقية ك٫بوىا، كي ال خيرج التفسّب عن ىدفو كغايتو
: أىمية التفسير التحليلي: الفرع الثاني

أنو أقدـ أساليب التفسّب كأشهرىا، كىو الذم كاف الصحابة  كالتابعوف يتعلموف من  1
عرضت ا٤بصحف على ابن عباس رضي ا ): يقوؿ ٦باىد .خبللو القرآف كيعلمونو كذلك

 .(122)(عنهما ثبلث عىرضىات، من فاٙبتو إىل خاٛبتو، أًقفيو عند كل آية منو كأسألو عنها

أف غالب التفاسّب سلكت ىذا األسلوب كهنجتو، كاختارتو طريقان لبياف معاٍل كبلـ  2
 .ا تعاىل

حيث ىذا األسلوب صاحبو كا٤بتصدم لو على التبٌحر ُب علـو متعددة متنوعة؛ ألنو  3
كلعل ىو أحد أسباب التهيب ٣بوض . سوؼ حيتاج إىل تلك العلـو ُب بياف كل أجزاء اآلية

 .غمار ىذا العلم كىذا األسلوب

يعطي ىذا األسلوب للمفسر كالقارئ مساحة كبّبة للتدبر كالتفٌكر كالتأمل ُب اآلية أك  4
 .اآليات، كاالستنباط منها

ىذا النوع من التفاسّب كىذا األسلوب من أساليبو يػيعىٌد كا٤بقدمة ألنواع التفسّب  5
فبل يستطيع ا٤بتصدم لتلك األنواع كاألساليب أف  (ا٤بوضوعي، كاإلٝبايل، كا٤بقارف)األخرل 

 .(123)يوفق ُب ىدفو كغرضو حٌب يػيلىٌم بالتفسّب التحليلي كيتقنو

 :الخطوات المنهجية المتبعة في التفسير التحليلي: الفرع الثالث
األصل ُب ذكر ىذه ا٣بطوات التطبيق العملي لدل ا٤بفسرين الذين انتهجوا ىذا ا٤بنهج، ٍب من 

 فيما فصل)نظركا لذلك، كُب مقدمتهم العبلمة الزركشي، الذم بسط فيو القوؿ كخصو بفصل خاص 
 :، فقاؿ(بو البداءة ا٤بفسر على جيب

                                                           

العباس بن حسْب بن . د، (الفاٙبة)التفسّب التحليلي مفهومو، كضوابطو، كعناصره، كمصادره مع دراسة تطبيقية على سورة  (121)
 علي ا٢بازمي

 .1/85، كالطربم ُب جامع البياف (30918)، برقم 5/558ابن أيب شيبة ُب مصنفو : أخرجو (122)
. د، ، بتصرؼ(الفاٙبة)التفسّب التحليلي مفهومو، كضوابطو، كعناصره، كمصادره مع دراسة تطبيقية على سورة : ينظر (123)

 العباس بن حسْب بن علي ا٢بازمي
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 األلفاظ ٙبقيق منها بو البداءة جيب ما كأكؿ اللفظية العلـو بو البداءة ا٤بفسر على جيب الذم
 كىو معانيو يدرؾ فأ يريد ٤بن ا٤بعادف كائلأ من القرآف لفاظأ من ا٤بفردات معاٍل فتحصيل ا٤بفردة

  يبنيو فأ يريد ما بناء ُب ا٤بعادف كائلأ من اللنب كتحصيل

 كما كىو كغّبه الشرع علـو من علم كل ُب نافع ىو بل فقط القرآف علم ُب ذلك كليس قالوا 
 ٍلالذه من الوجود ُب الكل على سابق ا١بزء ألف ٗبفرداتو العلم بعد الإ يعلم ال ا٤بركب فأ قالوا

  كتراكيبها األلفاظ فرادأ ٕبسب ىو التفسّب ُب النظر فنقوؿ كا٣بارجي

  ثبلثة كجوه فمن األفراد ٕبسب كأما 

  اللغة بعلم يتعلق كىو بإزائها ا٤بفردة األلفاظ كضعت الٍب ا٤بعاٍل جهة من -

 من كىو ا٤بختلفة ا٤بعاٍل على الدالة ا٤بفردات على الواردة كالصيغ ا٥بيئات جهة كمن -
  التصريف علم

  شتقاؽالا علم من كىو ليهاإ األصوؿ من ا٤بأخوذة الفركع رد جهة كمن -

  ربعةأ كجوه فمن الَبكيب ٕبسب كأما 

 ا٤بعُب صلأ مؤدية هناأ  من كمقابلو اإلعراب ٕبسب الَباكيب كيفية باعتبار األكؿ  -
 .النحو بعلم متعلق كذلك الوضع ٕبسب ا٤بركب عليو دؿ ما كىو

 الذم ا٤بعُب صلأ الـز اعِب ا٤بعُب معُب فادتوإ جهة من الَبكيب كيفية باعتبار الثاٍل -
  ا٤بعاٍل علم ٧باسن بإبراز يتكلف الذم كىو البلغاء تراكيب ُب ا٢باؿ مقتضى باختبلؼ خيتلف

 كباعتبار كمراتبها كحقائقها الداللة كضوح ٕبسب ا٤بقصود تأدية طرؽ باعتبار الثالث -
  البياف بعلم يتعلق ما كىو كالتشبيو كالكناية كاالستعارة كاَّاز ا٢بقيقة

 البديع بعلم يتعلق كىو كمقابلة كاالستحساف كا٤بعنوية اللفظية الفصاحة باعتبار كالرابع -
  كا٤ببلئمة كا٤بعُب اللف  ُب يكوف اإلعجاز اف ُب مسألة

 كاف ك٥بذا التفسّب ربابأ عن يؤخذ نقلي مرأ فهو األلفاظ معرفة كىو األكؿ فأما -
 ما كيقوؿ نفسو فّباجع يعرفو فبل كأبا فاكهة تعاىل قولو يقرأ عنو ا رضي ا٣بطاب بن عمر
 كال حنانا اعرؼ ال يقوؿ القرآف ترٝباف عباس كىو ابن ككاف تكلف منك ىذا فإ كيقوؿ األب
 الرقيم كال غسلْب
  العقوؿ نتائج ألهنا اشد معاناهتا ُب فاألمر األلفاظ ٙبتملها الٍب ا٤بعاٍل كأما -
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 كزماـ األلفاظ ١باـ ألهنا كثرأ فيها كا٢بذؽ الثقافة إىل فا٢باجة النظم رسـو كأما -
 البياف ُّا يتشكل النفس ُب صورة لو فتقـو ببعض بعضو كيتسم الكبلـ جزاءأ يتصل كبو ا٤بعاٍل
 ناىضة بديهة خطاب كٌبأ من كل كال الشأف ٥بذا كافيا كطبلقتو اللساف بذرب ا٤بفرد فليس
 .(124)"الشركط سائر ليهاإ جيمع مامل ٕبملو

 :ػقدمات عن السورة أك ا٤بقطع أك اآلية، فيما يتعلق بامل .1

 .  السورةعدد آيات، كمكاف نزك٥با، كا٠بها، كفضلها -

 .، ك٧باكرىا الفرعية، كمقاصدىا للسورةػ أك اآلياتكضوع الرئيسامل -

 .ا٤بناسبات بْب السورة أك اآليات كما قبلها كما بعدىا -

 .أسباب النزكؿ  -

 .غريب مفردات اآلية أك اآليات .2

 .بياف اإلعراب .3

 .ذكر ما يؤثر ُب ا٤بعُب كيبينو من صرؼ كاشتقاؽ كمعاٍل ا٢بركؼ .4

 .القراءات الواردة كتوجيهها .5

 .ا٤بسائل الببلغية من بياف كبديع كمعاٍل .6

 .الناسخ كا٤بنسوخ ُب اآليات .7

 .مسائل العقيدة كالتوحيد كاإلدياف .8

 .األحكاـ الفقهية ا٤بستنبطة من اآلية أك اآليات .9

 .(125 ).الفوائد ا٤بستنبطة من اآلية أك اآليات .10

  

                                                           

 (175- 173/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة : ينظر (124)
. د، ، بتصرؼ(الفاٙبة)التفسّب التحليلي مفهومو، كضوابطو، كعناصره، كمصادره مع دراسة تطبيقية على سورة : ينظر (125)

 العباس بن حسْب بن علي ا٢بازمي
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 :التفسير اإلجمالي: المطلب الثاني
  :تعريف التفسير اإلجمالي: الفرع األول

ىو األسلوب الذم يعمد فيو ا٤بفسر إىل اآليات القرآنية حسب ترتيب ا٤بصحف فيبْب معاٍل 
ا١بمل فيها متتبعا ما ترمي إليو ا١بمل من أىداؼ، كيصوغ ذلك بعبارات من ألفاظو ليسهل فهمها 

 .(126)كتتضح مقاصدىا للقارئ كا٤بستمع
يلتـز ا٤بفسر تسلسل النظم القرآٍل أيضا سورةن سورةن، إال أنو يقسم السورة إىل ٦بموعات من ك

اآليات يتناكؿ كل ٦بموعة بتفسّب معانيها إٝباال، مربزا مقاصدىا موضحا معانيا مظهرا مراميها، 
اآليات رابطا بْب النص كبْب تفسّبه، فيورد بْب الفينة كاألخرل لفظا من ألفاظ " ألفاظ"كجيعل بعض 

النص القرآٍل إلشعار القارئ أك السامع بأنو مل يبعد ُب تفسّبه عن سياؽ النص القرآٍل كمل جيانب 
ألفاظو كعباراتو كمشعرنا ٗبا انتهي إليو ُب تفسّبه من النص
(127). 

 :التفسير اإلجمالينماذج من مؤلفات : الفرع الثاني
 تيسّب الكرَل الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف للشيخ عبد الرٞبن بن سعدم .1
 ا١بزائرمجابر كأيسر التفاسّب للشيخ أيب بكر  .2
 كالتيسّب ُب أحاديث التفسّب للشيخ ٧بمد ا٤بكي الناصرم .3
 تفسّب األجزاء العشرة األكىل، مود شلتوت .4

  

                                                           

 57 ٕبوث ُب أصوؿ التفسّب كمناىجو، فهد الركمي نقبل عن ا٤برجع نفسو، ص(126)
 57ٕبوث ُب أصوؿ التفسّب كمناىجو، فهد الركمي نقبل عن ا٤برجع نفسو، ص (127)
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 :(128)التفسير الموضوعي: المطلب الثالث
 :تعريف التفسير الموضوعي: الفرع األول

 ىو علم يبحث ُب قضايا القرآف «:تناكلو الدكتور عبد الستار فتح ا سعيد بالتعريف، فقاؿ
الكرَل ا٤بتحدة معُب كغاية، عن طريق ٝبع آياهتا ا٤بتفرقة، كالنظر فيها على ىيئة ٨بصوصة، لبياف 

  (129).»معناىا، كاستخراج عناصرىا، كرباط بعضها ببعض 
فالدكتور سعيد قيد تعريف التفسّب ا٤بوضوعي بقضايا القرآف الكرَل، كىي ا٤بوضوع ا٤بتناكؿ، كقد 

 القضية الٍب تعددت أساليبها كأماكنها ُب القرآف الكرَل، ك٥با كجهة كاحدة ٘بمعها عن «:ضبطو بقولو
)»طريق ا٤بعُب الواحد، أك الغاية الواحدة 

130) . 
كعلى ىذا يكوف تعريفو ٨بصوصا بلوف كاحد من ألواف التفسّب ا٤بوضوعي، كىو الوحدة التجميعية 

. معتربا ُب ذلك كحدة ا٤بعُب كا٥بدؼ.فقط
كقد ذكر ىذا التعريف الدكتور مصطفي مسلم ضمن عدة تعاريف ٥بذا اللوف من التفسّب، كرجح 

كقيل ىو علم يتناكؿ القضايا حسب ا٤بقاصد «:التعريف الذم يشمل لوٍل التفسّب ا٤بوضوعي، فقاؿ
)»القرآنية من خبلؿ سورة أك أكثر 

كلعل ىذا التعريف األخّب ىو األرجح ٣بلوه من «: ٍب قاؿ،(131
)» التكرار، كإلشارتو إىل نوعيو الرئيسيْب

132). 
كاعتبار ىذا اللوف من التفسّب منهجا أكىل من اعتباره علما؛ ٤با يقتضي ىذا األخّب االستقبللية 

.  التامة عن غّبه، كالتفسّب ا٤بوضوعي ليس كذلك
: لتفسير الموضوعيألوان ا: الفرع الثاني 
. التفسّب ا٤بوضوعي للمصطلح القرآٍل -
 .التفسّب ا٤بوضوعي للموضوع القرآٍل -

                                                           

 .تناكلت ىذا ا٤بوضوع سابقا ُب رسالٍب للماجستّب بعنواف الوحدة ا٤بوضوعية ُب سورة مرَل، ُب الفصل األكؿ منها(128)
- ىػ 1400، 2دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية، مصر، ط. عبد الستار فتح ا سعيد: ا٤بدخل إىل التفسّب ا٤بوضوعي (129)

 .20ـ، ص 1991
. 20ا٤برجع نفسو، ص( 130)
 .16مصطفي مسلم، ص :  مباحث ُب التفسّب ا٤بوضوعي(131)
.   ا٤بصدر نفسو(132)
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 .(133)التفسّب ا٤بوضوعي للسورة القرآنية -
 :المصطلح القرآني ومنهج دراستو: البند األول

:  المصطلح القرآنيتعريف: أوال
يقـو الباحث ُب ىذا اللوف بتتبع ا٤بفردة الٍب تكرر كركدىا ُب القرآف الكرَل، كجيمع اآليات الٍب 
كردت فيها ا٤بفردة كمشتقاهتا، ٍب يرتبها كيلح  اشتقاقاهتا كتصريفاهتا ا٤بختلفة، ٍب ينظر فيها بتدبر، 

. كيستخلص منها الدالالت القرآنية
األمة، الربا، ا٤بنافقوف، كأىل : ككثّب من ا٤بصطلحات تصلح ٥بذا اللوف من التفسّب ا٤بوضوعي، مثل

 ( 134) .الكتاب، الصدقة، كالزكاة، كغّبىا
كتعٌد كتب غريب القرآف، كالوجوه كالنظائر ٗبثابة اللبنات األكىل ٥بذا اللوف من الدراسة، إال أٌف 

كمل حياكؿ مؤلفوىا أف يربطوا بينها ُب ٨بتلف .  بقيت ُب دائرة داللة الكلمة ُب موضعها«الدراسة فيها 
)» السور، فبقي تفسّبىم للكلمة ُب دائرة الداللة اللفظية

135). 
 : منهج دراسة المصطلح القرآني:ثانيا  

: إف تناكؿ ا٤بصطلح القرآٍل بالدراسة يتطلب اتٌباع ا٣بطوات اآلتية
 .إحصاء ا٤بصطلح ُب القرآف الكرَل ٔبميع اشتقاقاتو كتصريفاتو .1
كذلك لبياف ا٤بعُب األصلي اللغوم ١بذر ا٤بصطلح، كبياف ما : مرحلة الدراسة ا٤بعجمية .2

إذا كاف ذا مدلوؿ لغوم كاحد، أك متعدد، أك ذا مدلوؿ لغوم، كمدلوؿ استعمايل، كذلك 
 . باعتماد ا٤بعاجم اللغوية األصيلة

ٙبديد مدلوؿ ا٤بصطلح ُب سياؽ اآلية مع ما قبلها كما بعدىا من آيات السورة  .3
. الواحدة، ليتجلى بوضوح استعماؿ القرآف الكرَل ٥بذا ا٤بصطلح ُب ىذا ا٤بوضع أك ذاؾ

 . الٍب تعتِب ُّذا ا١بانبكيستعاف على ذلك ٗبصادر الوجوه كالنظائر، كا٤بعاجم اللغوية 

                                                           

 .29 - 23مباحث ُب التفسّب ا٤بوضوعي، مصطفي مسلم، ص :  ينظر( 133)
. 59التفسّب ا٤بوضوعي بْب النظرية كالتطبيق، صبلح ا٣بالدم، بتصرؼ، ص : كينظر. 23ا٤برجع نفسو، ص ( 134)
. 23مباحث ُب التفسّب ا٤بوضوعي، مصطفي مسلم، ص ( 135)
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مرحلة الدراسة كالربط بْب اآليات الٍب كرد فيها ا٤بشتق الواحد للمصطلح، كالبحث  .4
عن العبلقة الرابطة بْب ٨بتلف تلك ا٤بواضع، كاستخبلص ا٤بفاىيم القرآنية كالدالالت 

 .كاللطائف من خبلؿ ذلك
 : القرآني ومنهج دراستولموضوعا: البند الثاني

 :تعريف الموضوع القرآني: أوال
إذا أطلق اسم التفسّب ا٤بوضوعي،  «، ٕبيث  ألواف التفسّب ا٤بوضوعيأشهريعد ا٤بوضوع القرآٍل 

»فبل يكاد ينصرؼ الذىن إال إليو 
( 136) . 

كطريقتو ا٤بشتهرة أف ٘بمع اآليات القرآنية ُب ا٤بوضوع الواحد، سواء كانت اآليات مكية أـ آيات 
مدنية؛ فإذا أردنا أف نتحدث عن الرب كاألبرار، تتبعنا ىذا ا٤بوضوع ُب آم القرآف الكرَل، فنتحدث 

عن األبرار ُب سورة االنفطار كسورة اإلنساف، كغّبمها من السور ا٤بكية، ٍب نتحدث عن الرب ُب السور 
ا٤بدنية، ُب الزىراكيْب كغّبمها، كنقف عند كل ٪بم ُب السور القرآنية الكردية، كىكذا ا٢بديث عن 

اإلنفاؽ كٙبرير اإلنساف من الرؽ، كالربا، كالصبلة، تلكم ىي الطريقة ا٤بشتهرة ُب التفسّب 
. (137)ا٤بوضوعي

 : خطوات دراسة الموضوع القرآني: ثانيا
إف دراسة أٌم موضوع ُب القرآف الكرَل يقتضي اتٌباع خطوات منهجية ر٠بها الباحثوف ا٤بتخصصوف 

 :ُب ىذا الفن، كأبرزىا

 .ٙبديد ا٤بوضوع القرآٍل بدقة، بأف يكوف قرآنيا فعبل، ككاضحا ُب آياتو .1
 .اختيار عنواف دقيق للموضوع ا٤بختار منتزع من ألفاظ ا٤بوضوع نفسو أك معانيها .2
 . ٝبع اآليات القرآنية ا٤بتعلقة با٤بوضوع ا٤بدركس .3
 .استخراج معاٍل األلفاظ ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث كالواردة ُب اآليات الٍب ًب ٝبعها .4
 .ترتيب اآليات القرآنية من حيث ا٤بكي كا٤بدٍل، ككقت النزكؿ إف تيسر ذلك .5
 .تصنيف ا٤بوضوع إىل عناصر مَبابطة .6

                                                           

 27ص مباحث ُب التفسّب ا٤بوضوعي، مصطفي مسلم، ( 136)
. 646ص ـ، 2005ىػ ػ 1426التفسّب أساسياتو كا٘باىاتو، فضل حسن عباس، مكتبة، دنديس، الطبعة األكىل، : ينظر (137)
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 فهم اآليات بالرجوع إىل مصنفات التفسّب .7
 .االستعانة ُب ذلك بالدراسات كاألٕباث القرآنية ا٤بعاصرة .8
 .(138 )استخبلص الدالالت كالعرب كاللطائف من اآليات الٍب ٛبت دراستها .9
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .81 - 78التفسّب ا٤بوضوعي بْب النظرية كالتطبيق، صبلح ا٣بالدم، ص:  ينظر(138)
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 المدخل النظري: المحور الثالث
 :مدارس التفسير بين القدامى والمعاصرين: المبحث األول
 :تعريف مدارس التفسير: المطلب األول

 :تعريف المدرسة في اللغة: الفرع األول
. ا٣بفي الطريق: فالدرس. كعفاء كخفض خفاء على يدؿ كاحد أصل كالسْب كالراء الداؿ( درس)
 كذلك. كغّبه القرآف درست الباب كمن .ا٣بلق الثوب: الدريس الباب كمن. عفا: ا٤بنزؿ درس يقاؿ
. (139)يتتبعو للطريق كالسالك قرأ، كاف ما يتتبع الدارس أف

 كدرستو. الدركس كا٤بصدر الدارس، الشيء أثر بقية: الدرس: "قاؿ ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم
. أحف  لكي كتابا فبلنا كدارست دراسة، كدرس للحف ، الكتاب درس: كالدرس. "عفتو أم الرياح

 .(140)"ا٣بلق الثوب: كالدريس
 فيو يدرس الذم ا٤بوضع: كا٤بدراس. درسا أدرسو أشبهو كما القرآف كدرست" كيقوؿ ابن دريد

  .(141)"كغّبه القرآف
 :تعريف المدرسة في االصطالح: الفرع الثاني

يفهم من كبلـ الفراىيدم السابق أف مصطلح الدراسة كاف معركفا ُب القرف ا٥بجرم الثاٍل، 
 .كيستعمل ُب قراءة الكتب كحفظها

 . ا٤بدارس مصطلح للمكاف الذم يدرس فيو القرآف كغّبه: (ُب القرف الرابع ا٥بجرم)كعند ابن دريد 
 .كالدراسة تقتضي ا٤بواصلة كاالسَبساؿ، كىذا ما يفهم من نص ابن فارس ُب معجم مقاييس اللغة
كقبل أف تتوسع ا٤بدرسة لتشمل علوما شٌب، كانت مقتصرة على القرآف الكرَل، إقراء كحفظا، ٍب 

 .اتسعت لتشمل تفسّب القرآف الكرَل كا٢بديث كالنحو

                                                           

( 267/ 2)مقاييس اللغة (139)
( 227/ 7)العْب (140)
 (627/ 2)ٝبهرة اللغة (141)

 



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 67 

ىذا من حيث ا٤بفهـو الواقعي للمدرسة ُب تلك ا٤برحلة، أما حديثا كحاضرا، فا٤بدرسة أخذت 
منحا آخر ُب معناىا، لتخرج من ا٢بيز ا٤بكاٍل إىل األصوؿ ا٤بنهجية، كالقواعد التطبيقية الٍب يتبناىا 
ٝباعة من الباحثْب فيشكلوا بذلك مدرسة مستقلة ُّذا ا٤بعطى، دكف النظر إىل مكاف أك زماف ىذا 

 .الفكر
ا٘باه لو خصائص ٩بيزة ينادم ُّا فرد أك ٝباعة من ":  بأهنايعرفهااألنصارم  مكي أٞبد ك٥بذا ٪بد

 .(352أبو زكريا الفراء ) "الناس ٍب يعتنقها آخركف
 الذم يرل أف ىذا ا٤بعطى ادث كاف موجودا قدديا، الدكتور مهدم ا٤بخزكميكخيالف ُب ىذا 

إٌف الكسائي ٗبنهجو كأساليب دراستو، مدرسة ٥با ": فحْب ٙبدث عن الكسائي كصفو بقولو
خصائصها ك٩بيزاهتا، فليست ا٤بدرسة إالٌ أستاذا مؤثٌرا كتبلميذ متأثرين، كقد اجتمعوا على ٙبقيق غرض 

  .(142 )"موٌحد كهنجوا للوصوؿ إليو منهجا موٌحدا
 الد ٍرس مىكىافا٤بدرسة فتطلق على : "كتناكؿ ا٤بدرسة بالتعريف األستاذ الدكتور عبد اَّيد ٧بمود، ُب قولو

ؾ ًبرىٍأم تىقوؿ أىك ،معينا مذىبا تعتنق الباحثْب أىك ا٤بفكرين أىك الفبلسفة من كىٝبىىاعىة ،كالتعليم  من ىيوى  كىيػيقىاؿ، ميٍشَبى
ف مدرسة . (143)كمذىبو رىأٍيو على فبلى

فا٤بدرسة على ا٤بعُب األخّب، تظم عددا ٩بن يركف رأيا كاحدا، كيذىبوف مذىبا كاحدا، كقد تسمى ا٤بدرسة باسم 
 .(144)"مؤسسها، أك باسم مذىبها، أك باسم مكاهنا

ا٤بعلم، )، كا٤بدرس (ا٤بكاف)فا٤بدرسة ُّذا ا٤بعُب كلمة جامعة لعملية تعليمية تشمل الوسائل 
 . ىذا على خبلؼ بينهم ُب تعريف ىذا ا٤بصطلح تضييقا كتوسعا.، كا٤بنهج(األستاذ، الشيخ
 :مدارس التفسير عند القدامى: الفرع الرابع

 :اشتهرت ُب مرحلة الصحابة رضي ا عنهم ثبلثة مدارس للتفسّب
 كأبرز .رضي ا عنهما عباس بن ا عبد الصحايب ا١بليل كشيخها :مدرسة مكة .1

  :تبلميذه من التابعْب
 جرب بن ٦باىد  -
 جبّب بن سعيدك -

                                                           

  129: مدرسة الكوفة . 6
(. 280/ 1) ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع اللغة العربية، القاىرة، (143)
 (. 12- 11ص)عبد اَّيد ٧بمود، . اال٘باىات الفقهية عند أصحاب ا٢بديث، د: ينظر (144)
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 عباس ابن موىل عكرمةك -
 كعطاء بن أيب رباح -
 كطاككس بن كيساف -

رضي ا عنو،  كعب بن كأب  الصحايب ا١بليلكشيخها :مدرسة المدينة المنورة  .2
 : كأبرز تبلميذه ىم

 القرظي كعب بن ٧بمد -
 الرياحي العالية أبوك -
 أسلم بن زيدك -

كأبرز . رضي ا عنو مسعود بن ا عبد  الصحايب ا١بليلكشيخها :مدرسة العراق .3
 :تبلميذه ىم
 األجدع بن مسركؽ  -
 البصرم ا٢بسنك -
 السدكسي دعامة بن قتادةك -
 ا٥بمذاٍل مرةك -

 :أما المدارس التفسيرية في عصر التابعين، فنلخصها في اآلتي
 بمكة التفسير مدرسة: 
 : ىػ 95 سنة تعاىل توُب ا رٞبو جبّب بن سعيد 1
 .ىػ 104 سنة ٗبكة كفاتو كانت :تعاىل ا رٞبو جرب بن ٦باىد 2
  .ىػ 104 سنة كفاتو  ككانت:تعاىل ا رٞبو عكرمة 3
  . ىػ 106 سنة توُب اليمن، من:تعاىل ا رٞبو كيساف بن طاكس 4
 .(145 )ق 114 عاـ توُب ىػ، 27 سنة كلد :تعاىل ا رٞبو رباح أيب بن عطاء 5
 المنورة بالمدينة التفسير مدرسة: 
 .ىػ 90 سنة توُب التابعْب، كبار من ثقة كاف:ا رٞبو( العالية أبو )مهراف بن رفيع .1
 .ىػ 118 سنة مات :تعاىل ا رٞبو القرظي كعب بن ٧بمد .2

                                                           

( 86-1/78)التفسّب كا٤بفسركف (145)
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 .ػ(146 )ق 136 سنة توُب :ا رٞبو أسلم بن زيد .3
 بالعراق التفسير مدرسة: 

 .ىػ 61 عاـ توُب ثقة ، تابعي:  النخعيقيس بن علقمة .1
 .ىػ 63 عاـ توُب ا، كتاب ٗبعاٍل خبّب تابعي،:  بن األجدع ا٥بمداٍلمسركؽ .2
 .ىػ 74 عاـ توُب مفٌسر، زاىد فقيو ا٣بّب، أىل من ثقة: يزيد بن األسود .3
 .ىػ 76سنة  توُب :مرة ا٥بمداٍل بن شراحيل .4
 .ىػ 109 سنة توُب الصحابة، من ٟبسمائة أدرؾ: الشعيب عامر .5
  ق 110 سنة توُب زمانو، عامل كاف: البصرم ا٢بسن .6
 .(147 )ق 117 سنة توُب مفٌسر، ثقة،: قتادة .7
 بالشام التفسير مدرسة: 

 األشعرم الرٞبن عبد .1
  العزيز عبد بن كعمر .2
  األحبار ككعب .3
 .تعاىل ا رٞبهم الكندم، حيوة بن كرجاء .4
 بمصر التفسير مدرسة: 
  األزدم يزيد .1
 . تعاىل ا رٞبهما اليزٍل مرثد: ا٣بّب كأبو .2
 باليمن التفسير مدرسة:  

 .(148)"كغّبه منبو بن كىب .1

ا بن عباس،  ا٤بدارس ىي مدرسة أىل مكة لسعة علم شيخها عبدىذه كمن ا٤بعلـو أف أشهر  
فيصح لنا أف نقوؿ إف ٝبيع . كطوؿ جلوسو للناس، ككثرة الواردين على ىذه ا٤بدرسة من ٝبيع األقطار

 .ا٤بدارس األخرل متأثرة ٗبدرسة أىل مكة ُب التفسّب
                                                           

( 88-1/86)التفسّب كا٤بفسركف (146)
( 94-1/88)التفسّب كا٤بفسركف (147)
( 279: ص)موسوعة التفسّب قبل عهد التدكين (148)
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 لن تغّب ، البيئات التفسّبية مدرسة مكة أك مدرسة ا٤بدينة أك مدرسة العراؽةكعلى ىذا فإف تسمي
كلن يغّب استعمالنا لكلمة مدرسة . من ا٤بفهـو الذم شاع كعرؼ عن خصائص تفسّب كل بيئة منها

من الواقع شيئان، كلن حيتم علينا استعما٥با كجود مناىج ٨بتلفة كل االختبلؼ للتفسّب ُب كل بلد، 
كذلك ألنو مهما تعددت التسميات كمهما اختلفت ا٤بناىج فلن يظن ظاف أهنا تكوف مناىج متباعدة 

مستقلة ال رابط بينها كال تشابو كال مشاركة، ما دامت مادة التفسّب ىو كبلـ ا الذم ال يأتيو 
الباطل من بْب يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم ٞبيد، كما دامت اللغة الٍب يستقى منها ىذا 

الدرس ىي اللغة العربية، كشعرىا الفصيح، كلغة أعراُّا السليمة الفصيحة النقية، فلن خيتلف التفسّب 
كثّبان، كلن ٚبتلف الظواىر، كإف اختلفت ا٤بدارس، أك اختلف أتباع ىذه ا٤بدارس ُب بعض نواحي 

 .(149)"تكوينهم العلمي
 :مدارس التفسير الحديثة والمعاصرة: الفرع الخامس

انطبلقا من التعاريف السابقة، كخاصة منها تعريف أٞبد مكي األنصارم، الذم جعل ا٤بدرسة 
تعِب اال٘باه الذم يتميز ٖبصائص معينة تربط بْب أفراد أك ٝباعات معينة، ٪بد ذلك بارزا ُب العصر 
ا٢بديث كا٢باضر، حيث ظهرت ا٘باىات متعددة ُب التفسّب، لكل منها خصائص، كقواعد منهجية 

 .ُب التعامل مع مسائل التفسّب ا٤بختلفة، ٚبتلف عن غّبىا من اال٘باىات األخرل
كقد كصف تلك اال٘باىات ٝباعة من العلماء ك الباحثْب ُب رسائل علمية أكادديية مفصلة، 

 .حيث أبرزكا األسس الٍب يعتمدىا كل ا٘باه، كاألعبلـ الذين أسسوا لو، كمؤلفاهتم التطبيقية
 :كديكن حصرىا ُب ا٤بدارس اآلتية

 :المدرسة العقلية االجتماعية: المدرسة األولى

يطلق لقب اال٘باه العقلي االجتماعي على العمل التفسّبم الذم يعُب بعبلج قضايا الواقع 
ا٤بستجدة، كالذم يواكب فيو ا٤بفٌسر األحواؿ االجتماعية كالَببوية كاالقتصادية كالسياسية الٍب تعيشها 

 .األمة، معمبل ُب ذلك جهده العقلي، كفكره، مستعينا بذلك بالوسائل ا٤بتاحة ُب عصره

                                                           

 ..............................................................عبد الرٞبن الشهرم(149)
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 كىو العقل الغريزم الذم يهبو ا ٤بن يشاء من عباده، ،(150)العلم لقبوؿ ا٤بتهٌيئة للقٌوة يقاؿ العىٍقلك
 .(151)كيسلبو عمن يشاء، كىو مناط التكليف

 كىما]: بقولو ا٤بعِبٌ  ىو العقل كىذا عىٍقله، القٌوة بتلك اإلنساف يستفيده الذم للعلم  أيضاكيقاؿ
 الثاٍل إىل فإشارة العقل بعدـ الكٌفار فيو ا ذـٌ  موضع ككلٌ  ،[43/ العنكبوت][اٍلعاًلميوفى  ًإال   يػىٍعًقليها
 .(152)األٌكؿ دكف

فالقرآف يستثّب العقل؛ حٌب يؤدم عملو، كعملو الفقو كالتفكر كالتذكر كالتدبر؛ ك٥بذا نرل القرآف 
 .الكرَل حيث أحياننا كثّبة على نتاج العقل؛ إذ ىو ا٤براد كىو ا٤بقصود

 التفسّب ديتاز: "م، كقاؿ ُب كصفواالجتماع األديب الل وفكقد عرب عن اال٘باه ٧بمد حسْب الذىيب ب
 ُب عليو يظهر يعد مل التفسّب أف: بذلك كنعُب ،ماالجتماع األديب بالل وف يتلوف بأنو العصر ىذا ُب
 طابع عليو ظهر كإمنا الكرَل، القرآف ىداية عن الناس يصرؼ مالذ. ا١باؼ الطابع ذلك العصر ىذا
 معا١بة القرآنية النصوص معا١بة ىو ذلك التفسّب، على كطارئان  جديدان  يكوف يكاد بلوف كتلو ف آخر،
 الٍب ا٤بعاٍل تيصاغ ذلك بعد ٍب القرآٍل، التعبّب ُب الدقة مواضع إظهار على ءمش كل كقبل أكالن  تقـو

 سنن من الكوف ُب ما على القرآٍل النص يطبق ٍب أخ اذ، شىيٍّق أسلوب ُب إليها القرآف يهدؼ
 .(153)"العمراف كنيظيم االجتماع،

  :كتتمثل أسس ا٤بدرسة العقلية االجتماعية
 : اتساع دائرة استعماؿ العقل .1
 إنكار التقليد .2
 التقليل من شأف التفسّب با٤بأثور .3
 التحذير من الركايات اإلسرائيلية- رابعا  .4
 القرآف ا٤بصدر األكؿ للتشريع- خامسا  .5
 العناية باإلصبلح االجتماعي- سادسا  .6

                                                           

 (. 577: ص)ا٤بفردات ُب غريب القرآف ( 150)
 (. 277/ 3)ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر : ينظر( 151)
 (. 578: ص)ا٤بفردات ُب غريب القرآف ( 152)
 (. 401/ 2)التفسّب كا٤بفسركف ( 153)
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 التحذير من اإلطناب ُب بياف مبهم القرآف- سابعا  .7
 :العناية با٤بناسبات بْب سور كآيات القرآف الكرَل .8
 العناية بإبراز الوحدة ا٤بوضوعية لسور كآيات القرآف الكرَل .9

 :العلمـيةالمدرسة : المدرسة الثانية

ىو التفسّب الذم حييىكٍّمي االصطبلحات العلمية ُب عبارة القرآف، :"عرؼ ىذا اال٘باه األستاذ أمْب ا٣بويل بقولو
 .(154)"كجيتهد ُب استخراج ٨بتلف العلـو كاآلراء الفلسفية منها

يقصد بالتفسّب العلمي التفسّب الذم حيكم االصطبلحات : "كعرفو الدكتور موسى شاىْب الشْب بقولو
 .(155)"العلمية ُب عبارات القرآف، كحياكؿ استخراج العلـو ا٤بختلفة من آياتو

ىو تفسّب اآليات الكونية الواردة ُب : "، فقاؿ"التفسّب العلمي للقرآف الكرَل"كعرفو عبد ا األىدؿ ُب رسالتو 
؛ ليشمل التفسّب الصحيح كالتفسّب "القرآف على ضوء معطيات العلم ا٢بديث، بغض النظر عن صوابو كخطئو

. (156)"ا٣باطئ
ا٤براد بالتفسّب العلمي ىو اجتهاد ا٤بفسر ُب كشف الصلة بْب آيات القرآف : "بقولو: كعرفو الدكتور فهد الركمي

الكرَل الكونية كمكتشفات العلم التجرييب، على كجو يظهر بو إعجاز للقرآف، يدؿ على مصدره، كصبلحيتو لكل 
. (157)"زماف كمكاف

 :العقدية والكالميةالمدرسة : المدرسة الثالثة

نعِب ُّا  تلك األعماؿ التفسّبية، ا١بزئية منها كالكلية، الٍب ينتمي مؤلفوىا إىل إحدل الفرؽ ا٤بذىبية، ككاف 
 .ألصوؿ ا٤بذىب أثر كاضح ُب التفسّب

 :مدرسة االتجاه الفقهي: المدرسة الرابعة

                                                           

 .20-19أمْب ا٣بويل ص: التفسّب معامل حياتو، منهجو اليـو( 154)
 .377موسى شاىْب الشْب ص: الآللئ ا٢ًبسىاف ُب علـو القرآف( 155)
 ".15رسالة ماجستّب لعبد ا بن عبد ا األىدؿ، ص: التفسّب العلمي للقرآف الكرَل (156)
 (.549ص)ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر، ( 157)
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لقد  لت الدراسات ا٢بديثة آيات القرآف الكرَل ا٤بتعلقة باألحكاـ بالتفسّب كالبياف، ككاف اىتمامهم ُب شكل 
دراسات لبعض اآليات ا٤بتعلقة ٗبسائل فقهية ٧بددة، أك ٚبصيص آيات األحكاـ بالتفسّب ُب مصنف منفرد، أك 

 .تناكؿ آيات األحكاـ بالتفسّب ُب إطار تفسّب عمـو القرآف الكرَل
 :أسس اال٘باه الفقهي

 : تتمثل أسس اال٘باه الفقهي ُب التفسّب ُب العصر ا٢بديث، ُب اآلٌب
 من اآليات بعض على تقتصر بل كلها؛ األحكاـ آليات شاملة غّب ا٢بديثة ا٤بؤلفات غالب أفٌ  .1
 .السور بعض

 ا٤بتبادر حسب الكرَل القرآف آيات تفسر فهي بعينو، مذىبنا تلتـز ال ا٢بديث العصر ُب التفاسّب .2
ا٤بذىيب، بل تتجلى فيها  التعصب فيها ٘بد فبل ك٥بذا معْب؛ مذىب إىل صرؼ أك ٥با توجيو غّب من منها

 .حكمة التشريع

 مهمات ببياف تكتفي بل الفركع؛ فركع عن ا٢بديث ُب تستطرد ال ا٢بديث العصر ُب التفاسّب .3
 .كجوانبو أبعاده بكل موس ع فقهي كتاب إىل التفسّب حيوٍّؿ توسع غّب من كداللتها ا٤بدركسة اآليات

 مركز، علمي بأسلوب يكتبوف القدَل ُب ا٤بؤلٍّفْب أف ذلكم العصرين؛ بْب األسلوب اختبلؼ .4
 ييوُبٍّ  حيث ا٤بتأخركف؛ بو يكتب الذم ا٢بديث األسلوب خبلؼ كبياف، شرح إىل فيو العبارات بعض ٙبتاج
 .اإلطناب درجة إىل التوضيح يزيد قد بل حقها؛ العبارة

 من الفقهية القضايا بعض حوؿ ييثار ما على بالرد ا٢بديث العصر ُب ا٤بؤلفْب بعض اعتُب .5
 كٙبرَل الزاٍل، كرجم السارؽ، يد قطع كحد ؛ الٍب يثّبىا خصـو اإلسبلـ حوؿ أحكامو كتشريعاتوشبهات
 .(158)األكلْب عند االىتماـ ُّذا موجودنا ىذا يكن كمل ،كغّبىا الزكجات، كتعدد الربا،

 :المدرسة البيانية: المدرسة الخامسة
التفسّب الذم يبْب أسرار الَبكيب ُب العبّب القرآٍل، فهو جزء من التفسّب العاـ تنصب "التفسّب البياٍل ىو ك

فيو العناية على بياف أسرار التعبّب من الناحية الفنية كالتقدَل كالتأخّب كالذكر كا٢بذؼ كاختيار لفظة عن أخرل، 
 .(159)"كما إىل ذلك ٩با يتعلق بأحواؿ التعبّب

ال ألنو كتاب العربية "كيعترب التفسّب البياٍل ٗبثابة ا٤بقٌدمات األساسية الٍب تسبق كل دراسة للقرآف الكرَل، 
ألف الذين يعنوف بدراسة نواح أخرل فيو، كالتماس مقاصد بعينها منو؛ ال - كذلك - األكرب فحسب، كلكن 

يستطيعوف أف يبلغوا تلك ا٤بقاصد شيئا دكف أف يفقهوا أسلوبو الفريد كيهتدكا أسراره البيانية الٍب تعْب على إدراؾ 
                                                           

كالتفسّب أساسياتو كا٘باىاتو، فضل حسن . (419 - 2/418)ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر، بتصرؼ، :  ينظر(158)
 .606عباس، ص

 (.1/7)على طريق التفسّب البياٍل، فاضل السامرائي، ( 159)
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الداللة، فسواء أكاف الدارس يريد أف يستخرج من القرآف أحكامو الفقهية، أك يستبْب موقفو من القضايا 
من فهم ٤بفردات : فهو مطالب بأف يتهيأ أكال ٤با يريد، كيعد ٤بقصده عدتو...االجتماعية أك اللغوية أك الببلغية

 .(160)"القرآف كأساليبو، فهما يقـو على الدرس ا٤بنهجي االستقرائي ك٤بح أسراره ُب التعبّب
ٍب إف القرآف الكرَل ىو مناط الوحدة الذكقية كالوجدانية ٤بختلف الشعوب الٍب اٚبذت العربية لسانا ٥با، "

كمهما تتعدد ٥بجاهتا الية كٚبتلف أمزجتها كتتباين أساليبها ا٣باصة ُب الفن القويل، يبق القرآف الكرَل ُب نقاء 
أصالتو، كتاُّا القيم الذم تلتقي عنده ىذه الشعوب العربية اللساف، على اختبلؼ ٥بجاهتا كأقطارىا، كتفاكت 

 .(161)"تأثرىا بالعوامل اإلقليمية، كما تلتقي عنده كتب عقيدة كشريعة كمنهج
فالغرض من التفسّب البياٍل ىو االبتعاد بالنص القرآٍل من ٧باكالت الشطط ُب التأكؿ ا٤بوجودة ُب كثّب من 
كتب التفسّب كاللغة كالببلغة، كمن التكلف كٙبميل ألفاظ القرآف كعباراتو ما يأباه القرآف نفسو حْب ٫بتكم 

 .(162)إليو
ك٥بذه األمهية البالغة للتفسّب البياٍل؛ فإف ا٤بتصدم للتفسّب البياٍل حيتاج باإلضافة إىل الشركط العامة للمتصدم 

 :للتفسّب العاـ، أف يكوف ملٌما أكثر لؤلمور اآلتية
 .التبحر ُب علـو اللغة .1

 .التبحر ُب علـو النحو .2

 .التبحر ُب علـو التصريف .3

 .(163)التبحر ُب علـو الببلغة .4
  :ارق التفسير وشروط المفسرين بين القدامى والمعاصرين: المطلب الثاني
 :ارق التفسير: الفرع األول

لقد تعدد رؤل العلماء ُب طرؽ التفسّب بْب مضيق، كموسع، فمنهم من جعلها أربعة، كمنهم 
 :ك٫بن نذكر الطرؽ بالرأم الثاٍل. من جعلها ستة

 :تفسير القرآن بالقرآن: الطريق األول

                                                           

 (.1/15)التفسّب البياٍل للقرآف الكرَل، عائشة بنت الشاطئ، بتصرؼ،  (160)
 (.1/15)التفسّب البياٍل للقرآف الكرَل، عائشة بنت الشاطئ، بتصرؼ،  (161)
 (.1/18)ا٤برجع نفسو، : ينظر (162)
 (.1/7)على طريق التفسّب البياٍل، فاضل السامرائي، : ينظر( 163)
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 كالتقييد، اإلطبلؽ كعلى كالتبيْب، اإلٝباؿ كعلى كاإلطناب، اإلجياز على الكرَل القرآف اشتمل
 قد موضع ُب أيٝبًٍلى  كما آخر، مكاف ُب يػيٍبسطى  قد مكاف ُب أيكًجزى  كما. كا٣بصوص العمـو كعلى
 عامان  كاف كما أخرل، ناحية ُب التقييد يلحقو قد ناحية ُب مطلقان  جاء كما آخر، موضع ُب ييبْب  
 .أيخرل آية ُب التخصيص يدخلو قد آية ُب

 تكرر ما فيجمع أكالن، القرآف ُب ينظر أف تعاىل ا كتاب لتفسّب يعَبض ٤بن بد ال كاف ك٥بذا
 جاء ما معرفة على مسهبىان  جاء ٗبا ليستعْب ببعض، بعضها اآليات كيقابل كاحد، موضوع ُب منو

ٍمبلن، جاء ما فهم على ميبي نان  جاء كٗبا موجىزان، يٍطلىق كليحمل ٦بي
 ا٣باص، على كالعاـ ا٤بقي د، على ا٤ب

 ألحد جيوز ال مرحلة كىذه ا، عن جاء ٗبا ا مراد كفهم بالقرآف، القرآف فسر   قد يكوف كُّذا
 ٗبعاٌل أدرل الكبلـ صاحب ألف أخرل، مرحلة إىل كيتخطاىا عنها، يعرض أف كاف مهما

. (164)غّبه من بو كأعرؼ كبلمو،
 من يلـز كال غّبه، من بقولو أعلم قائل كل ألف كذلك التفاسّب، أبلغ  بالقرآف القرآف تفسّبك
 مبِب تفسّب ىذا ألف كقىبولو؛ ذلك اآلية صحةي  ٥بذه تفسّب اآلية ىذه إف: قاؿ من كل أف ذلك
 .(165) صحيحان  يكوف ال كقد كرأيو، ا٤بفسر اجتهاد على

  :الطريق ىذا في ألفبعض من 
 مفاتيح: »كتابو كعنواف (.ىػ1181:ت( )إ٠باعيل بن ٧بمد )الصنعاٍل األمّب .1

 سوقاف بن ا عبد ماجستّب رسالة ُب حققو .«كالقرآف باآلثار الذكر تفسّب ُب الرضواف
  . با٤بدينةاإلسبلمية ا١بامعة ُب الزىراٍل
 القرآف إيضاح ُب البياف أضواء »أ٠باه الذم( ىػ1393:ت )الشنقيطي اإلماـ كتابك .2
 .«بالقرآف
 تفسّب: »كتابو  كعنواف ،(ىػ368ت) أبو الوفاء ثناء ا ا٥بندم االمرتسرم كأيضان  .3
الطبعة  ، كقدـ لو صفي الرٞبن،خرج أحاديثو عبد القادر األرناؤكط،  «الرٞبن بكبلـ القرآف،
 .(166) بدار السبلـ بالرياض ( ىػ 1423 )األكىل 

                                                           

( 31/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (164)
( 36: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب (165)
( 37: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب : ينظر (166)
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 :مثال لتفسير القرآن بالقرآن 
 ُب مسعود ابن حديث ُب كما بالقرآف؛ القرآف كسٌلم عليو ا صٌلى الرسوؿ فس ر كقد

 الرسوؿ فس رىا ،[82: األنعاـ{ ]ًبظيٍلمو  ًإديىانػىهيمٍ  يػىٍلًبسيوا كىملىٍ  آمىنيوا ال ًذينى : }آية نزلت ٤با: الصحيحْب
 [.13: لقماف{ ]عىًظيمه  لىظيٍلمه  الشٍٍّرؾى  ًإف  : }تعاىل بقولو كسٌلم عليو ا صٌلى

 :تفسير القرآن بالسنة: الطريق الثاني
 صلى ا رسوؿ ىو تعاىل ا لكتاب تفسّبىم ُب الصحابة إليو يرجع كاف الذل الثاٌل ا٤بصدر

 ا رسوؿ إىل رجع ا، كتاب من آية عليو أشكلت إذا منهم الواحد فكاف كسلم، عليو ا
 عنو ا أخرب كما البياف، كظيفتو ألف عليو، خفي ما لو فيبْب تفسّبىا، ُب كسلم عليو ا صلى
ى  الذكر إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا: " }قاؿ حيث كتابو ُب بذلك { يػىتػىفىك ريكفى  كىلىعىل هيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزٍّؿى  مىا لًلن اسً  لًتيبػىْبٍّ

 )[44: النحل]
167). 

 :القرآن بالسنةمثال لتفسير 
 كىملىٍ  آمىنيواٍ  الذين: }اآلية ىذه نزلت ٤با: "قاؿ مسعود ابن عن الشيخافأخرجو  ما .1
 يظلم ال كأينا ا؛ رسوؿ  يا:فقالوا الناس على ذلك شق . [82: األنعاـ]{ ًبظيٍلمو  ًإديىانػىهيمٍ  يلبسوا
 عظيم؟ لظلم الشرؾ إف: الصاّب العبد قاؿ ما تسمعوا أمل تعنوف، الذل ليس إنو: "قاؿ نفسو؟
 ".الشرؾ ىو إمنا

 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ٠بعتي : قاؿ عامر بن عقبة عن مسلم أخرجو كما .2
". الرمى القوة كإف أال. [ 60: األنفاؿ ]{قػيو ةو  مٍّن استطعتم م ا ٥بىيمٍ  كىأىًعدُّنكاٍ : }ا٤بنرب على كىو يقوؿ

  

                                                           

( 31/ 1)التفسّب كا٤بفسركف  (167)
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  :تفسير القرآن بأقوال الصحابة: الطريق الثالث
 بو نزؿ الذم اللساف أىلإف من أسباب تفضيل الصحابة عن غّبىم ُب التفسّب، أهنم 

 سبلمة، كاليهود العرب من القرآف فيهم نزؿ من أحواؿ عرفوا، كالتنزيل شهدكا، كالقرآف
 كابن األربعة، ا٣بلفاء: عشرة الصحابة من بالتفسّب اشتهر"ك. (168)فهمهم حسن، كمقصدىم
 أما. الزبّب بن ا كعبد األشعرم موسى كأبو ثابت بن كزيد كعب بن كأيب عباس كابن مسعود
 ككاف جدا نزرة الثبلثة عن كالركاية طالب أيب بن علي منهم عنو ركم من فأكثر ا٣بلفاء
 عنو ا رضي بكر أيب ركاية قلة ُب السبب ىو ذلك أف كما كفاهتم تقدـ ذلك ُب السبب
 ٘باكز تكاد ال جدا قليلة آثارا إال التفسّب ُب عنو ا رضي بكر أيب عن أحف  كال للحديث
 الطفيل أيب عن ا عبد بن كىب عن معمر ركل كقد الكثّب عنو فركم علي كأما العشرة،
 كسلوٍل أخربتكم إال شيء عن تسألوٍل ال فوا سلوٍل: "يقوؿ كىو خيطب عليا شهدت: قاؿ
  .(169)"جبل ُب أـ سهل ُب أـ بنهار أـ نزلت أبليل أعلم كأنا إال آية من ما فوا ا كتاب عن

 :التفسير في مصادرىم
 .الكرَل القرآف 1
 .النبوية السنة 2
 .العربية اللغة 3
 .الكتاب أىل 4
. (170)كاالجتهاد الفهم 5

  :الصحابة تفسير قيمة
  :الصحابة عن ا٤بنقوؿ التفسّب ُب نظرم

 ا٢بديث حكم لو حديث، فهو كسلم عليو ا صلى النيب إىل مرفوعا كاف فإف 1
 .الصحيح

                                                           

( 46: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب ( 168)
غاًل - ٧باضرات ُب علـو القرآف : ، كينظر(233/ 4)ُب طبقات ا٤بفسرين،: اإلتقاف ُب علـو القرآف، النوع الثمانوف( 169)

( 171: ص)قدكرل 
( 46: ص)فصوؿ ُب أصوؿ التفسّب ( 170)
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 قبيل من يكوف ال ٗبا أك النزكؿ بأسباب متعلقا كاف فإف فيو نظرم مرفوعا يكن مل كإف 2
 .سنده صح إف حجة ككاف ا٤برفوع حكم أعطي كاالجتهاد الرأم
 موقوفا كاف النزكؿ بأسباب متعلقا ليس أك كاالستنباط االجتهاد قبيل من كاف إذا أما 3
 .(171 )الصحايب على

  :تفسير القرآن بأقوال التابعين: الطريق الرابع
 بعد الكرَل، القرآف آيات لفهم إليو الناس حاجة الزدياد التابعْب عصر ُب التفسّب حركة اتسعت

 األمصار ُب فنشأ كالثقافات، اللغات متنوعة أمم الدين ُب دخل أف كبعد اللغة ،ملكة ضعفت أف
 الصحابة، عن تلقوه ما على ذلك ُب معتمدين القرآف، بتفسّب اشتغلوا العلماء من ٝباعة اإلسبلمية
 أكىل شهدت الفَبة ىذه أف كيبدك. ا٢بكيم الكتاب آيات فهم ُب علمهم إليو كصل ما كعلى

 .(172 )منظما تدكينا التفسّب تدكين ٧باكالت
 عباس، ابن أصحاب ألهنم مكة؛ أىل بو الناس أعلم فإف التفسّب كأما: "يقوؿ ابن تيمية

 كطاكس، عباس، أبن أصحاب من كغّبىم عباس ابن موىل كعكرمة رباح، أيب ابن كعطاء كمجاىد
 ما ذلك كمن مسعود، ابن أصحاب من الكوفة أىل ككذلك كأمثا٥بم، جبّب بن كسعيد الشعثاء، كأيب
 التفسّب، مالك عنو أخذ الذم أسلم بن زيد مثل التفسّب ُب ا٤بدينة أىل كعلماء غّبىم، على بو ٛبيزكا
. (173)"كىب بن ا عبد الرٞبن عبد عن كأخذه عبد الرٞبن، ابنو أيضا عنو كأخذه
 :التابعين عهد في التفسير مميزات أىم

 أىل من دخل من لكثرة كذلك كالنصرانيات، اإلسرائيليات من كثّب التفسّب دخل .1
 الشرعية، باألحكاـ يتصل ال ما األخبار من بأذىاهنم عالقا يزاؿ ال ككاف اإلسبلـ، ُب الكتاب
 .القصص من ككثّب الكائنات، كبدء الوجود كأسرار ا٣بليقة، بدء كأخبار

                                                           

( 7/ 2)ات ُب علـو القرآف (171)
( 171: ص)غاًل قدكرل ، بتصرؼ- ٧باضرات ُب علـو القرآف (172)
 (25 - 24:ص)مقدمة ُب أصوؿ التفسّب البن تيمية (173)
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 ككعب سبلـ، بن ا عبد: الكتاب أىل مسلمي من ذلك ُب عنو ركم من كأكثر .2
 ىذه إىل الرجوع أف شكٌ  كال. جريج ابن العزيز عبد بن ا٤بلك كعبد منبو، بن ككىب األحبار،

 .(174 )بعدىم جاء من على مأخوذ ىو كما التابعْب، على مأخوذ أمر التفسّب ُب اإلسرائيليات
 الشامل، با٤بعُب كركاية تلقيا يكن مل أنو إال كالركاية، التلقي بطابع ٧بتفظا التفسّب ظلٌ  .3
 عليها يغلب كركاية تلقيا كاف بل كأصحابو، كسلم عليو ا صلى النيب عصر ُب الشأف ىو كما
 .االختصاص طابع
 فا٤بٌكيوف: مصرىم إماـ عن كالركاية بالتلقي- خاص بوجو- يعنوف مصر كل فأىل .4
 .(175 ) مسعود ابن كالعراقيوف عن أيٌب، عن كا٤بدنيوف عباس، ابن عن

 ُب ٙبمل الٍب التفسّبات بعض فظهرت ا٤بذىيب، ا٣ببلؼ نواة العصر ىذا ُب ظهرت .5
 القضاء ُب ا٣بوض إىل ينسب دكسيساؿ دعامة بن قتادة مثبل فنجد .ا٤بذاىب ىذه طٌياهتا
 من الناس بعض يتحرٌج كاف ك٥بذا تفسّبه، على أثٌر ىذا أف شكٌ  كال، بالقدرية كيٌتهم كالقدر،
 .(176 )بو يكٌذب من كيكٌفر القدر، إثبات على القرآف فٌسر قد البصرم ا٢بسن ك٪بد، عنو الركاية
 كإف عليهم، ا رضواف الصحابة بْب كاف عما التفسّب ُب التابعْب بْب ا٣ببلؼ كثرة .6
 .(177 )ا٤بفٌسرين متأخرم من ذلك بعد كقع ٤با بالنسبة قليبل اختبلفا كاف

 :تفسير القرآن بمقتضى اللغة: الطريق الخامس

ًإن ا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا ﴿: لقد اختار ا عز كجل أف يكوف كتابو بلساف عريب مبْب، كذلك ُب قولو
كىكىذىًلكى أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا كىصىر فػٍنىا ًفيًو ًمنى اٍلوىًعيًد لىعىل هيٍم يػىتػ قيوفى  ﴿:، كقولو تعاىل(178 )﴾لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى 

 . (179 )﴾أىٍك حييًٍدثي ٥بىيٍم ذًٍكرنا

                                                           

( 1/97)التفسّب كا٤بفسركف  (174)
( 1/97)التفسّب كا٤بفسركف  (175)
( 1/97)التفسّب كا٤بفسركف  (176)
( 1/97)التفسّب كا٤بفسركف  (177)
 . 02:  سورة يوسف(178)
 . 113: طوسورة  (179)
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العرب ىم ا٤بتلقوف أكال لشرعو كإببلغ مراده ٢بكمة علمها، منها كوف لساهنم أفصح "ك٥بذا كاف 
 . (180)"األلسن،كأسهلها انتشارا، كأكثرىا ٙبمبل للمعاٍل مع إجياز لفظو

كلقد كاف العرب عهد نزكؿ القرآف على جانب كبّب من اإلحاطة بلغتهم، كمعرفة أساليبها كإدراؾ "
حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم القرآف كإدراؾ معانيو كاستيعاب مراميو، كمن جاء 
بعدىم كاف أقل منهم درجة أك درجات لبعدىم عن صفاء اللغة العربية، كذلك ٤با عم اإلسبلـ 

األرض كاختلط العرب بالعجم كتولد منهم ذلك ا١بيل الذم أصبح يبتعد ركيدا ركيدا كلما مر عليو 
. (181)"الزمن، عن اللغة األـ كصفائها

فبل بد من الرجوع "فمراعاة لغة العرب إذا أمر ضركرم عند البحث ُب تفسّب آيات القرآف الكرَل، 
إىل أمهات ا٤بعاجم اللغوية، كالتبصر ُب ٨بتلف معاٍل الكلمة كاستعماالهتا ا٢بقيقية كاَّازية ُب لغة 

كخيطئ كثّبا من يتدبر آيات ا دكف أف يرجع ُب كل كلمة إىل . العرب إباف نزكؿ القرآف الكرَل
دالالهتا األصلية ُب كبلـ العرب، متتبعا ُب معاجم اللغة، كُب نصوص من يستشهد بأقوا٥بم من 
. (182)"العرب، كبعد البحث خيتار من معاٍل الكلمة ا٤بعُب الذم يبلئم داللة النص القرآٍل بوجو عاـ

أما العربية فا٤براد منها معرفة مقاصد العرب من كبلمهم : "قاؿ الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور
كأدب لغتهم سواء حصلت تلك ا٤بعرفة، بالسجية كالسليقة، كا٤بعرفة ا٢باصلة للعرب الذين نزؿ القرآف 

بْب ظهرانيهم، أـ حصلت بالتلقي كالتعلم كا٤بعرفة ا٢باصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب 
 .(183)"كمارسوىم، كا٤بولدين الذين درسوا علـو اللساف كدكنوىا

إف القرآف كبلـ عريب، فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيو، كبدكف ذلك يقع الغلط : "كقاؿ
مًب : كسوء الفهم، ٤بن ليس بعريب بالسليقة، كنعِب بقواعد العربية ٦بموع علـو اللساف العريب، كىي

كمن كراء ذلك استعماؿ العرب ا٤بتبع من أساليبهم ُب . اللغة، كالتصريف، كالنحو، كا٤بعاٍل، كالبياف

                                                           

 . 1/39، ابن عاشور،  التحرير كالتنوير(180)
 . 138، صأصوؿ التفسّب كقواعده، خالد العك (181)
 . 317التدبر األمثل لكتاب ا عز كجل،بتصرؼ،  ص قواعد (182)
 (18/ 1)التحرير كالتنوير ػ الطبعة التونسية ( 183)
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خطبهم كأشعارىم كتراكيب بلغائهم، كيدخل ُب ذلك ما جيرم ٦برل التمثيل كاالستئناس للتفسّب من 
. (184)"أفهاـ أىل اللساف أنفسهم ٤بعاٍل آيات غّب كاضحة الداللة عند ا٤بولدين

كجعل اإلماـ الشاطيب اللغة العربية ىي السبيل األكحد ُب فهم القرآف الكرَل، فبعد ذكره لعدد من 
فمن أراد تفهمو، فمن جهة لساف العرب : "اآليات كرد فيها نوزؿ القرآف الكرَل بلغة العرب، قاؿ
.  (185)"يفهم، كال سبيل إىل تطلب فهمو من غّب ىذه ا١بهة

 :فعلى الناظر ُب الشريعة كا٤بتكلم فيها أصوال كركعا أمراف: " كقاؿ ُب كتابو االعتصاـ
أف ال يتكلم ُب شيء من ذلك حٌب يكوف عربيا أك كالعريب ُب كونو عارفا بلساف - أحدمها 

العرب بالغا فيو مبالغ العرب، أك مبالغ األئمة ا٤بتقدمْب كا٣بليل كسيبويو كالكسائي كالفراء كمن 
كليس ا٤براد أف يكوف حافظا كحفظهم كجامعا كجمعهم كإمنا ا٤براد أف يصّب فهمو . أشبههم كداناىم
.  عربيا ُب ا١بملة

إذ ُّذا ا٤بعُب أخذكا أنفسهم حٌب صاركا أئمة فإف مل يبلغ ذلك فحسبو ُب فهم معاٍل القرآف 
... التقليد كال حيسن ظنو بفهمو دكف أف يساؿ فيو أىل العلم بو

أنو إذا أشكل عليو ُب الكتاب أك ُب السنة لف  أك معُب فبل يقدـ على القوؿ فيو -  كاألمر الثاٍل 
دكف أف يستظهر بغّبه ٩بن لو علم بالعربية، فقد يكوف إماما فيها كلكنو خيفي عليو األمر ُب بعض 

األكقات، فاألكىل ُب حقو االحتياط إذ قد يذىب على العريب اض بعض ا٤بعاٍل ا٣باصة حٌب يسأؿ 
 فكيف بغّبىم- كىم العرب - عنها، كقد نقل من ىذا عن الصحابة 

كنت ال أدرل ما فاطر السموات كاألرض حٌب أتاٍل : نقل عن ابن عباس رضي ا عنهما أنو قاؿ
  .(186)"أنا فطرهتا، أم أنا ابتدأهتا: أعرابياف خيتصماف ُب بئر، فقاؿ أحدمها

                                                           

 (19/ 1)ا٤بصدر نفسو، ( 184)
 (102/ 2)ا٤بوافقات ُب أصوؿ الفقو للشاطيب، ( 185)
 (299 - 297/ 2)االعتصاـ لئلماـ الشاطيب، بتصرؼ، ( 186)
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 :شروط المفسرين: الفرع الثاني
 القرآف تفسّب ُب الناس اختلف: بعضهم كقاؿ: " نقل اإلماـ السيوطي عن لعضهم قولو

 القرآف من شيء تفسّب يتعاطى أف ألحد جيوز ال: قـو فقاؿ فيو؟ ا٣بوض أحد لكل جيوز ىل
 أف إال لو كليس كاآلثار كاألخبار كالنحو كالفقو األدلة معرفة ُب متسما أديبا عا٤با كاف كإف
 ٤بن تفسّبه جيوز: قاؿ من كمنهم ذلك ُب كسلم عليو ا صلى النيب عن ركم ما إىل ينتهي
 :علما عشر ٟبسة كىي إليها ا٤بفسر حيتاج الٍب للعلـو جامعا كاف

 ٦باىد": قاؿ الوضع ٕبسب كمدلوالهتا األلفاظ مفردات شرح يعرؼ ُّا ألف ؛اللغة :أحدىا
  ".العرب بلغات عا٤با يكن مل إذا ا كتاب ُب يتكلم أف اآلخر كاليـو با يؤمن ألحد حيل ال

 أبو أخرج .اعتباره من بد فبل اإلعراب باختبلؼ كخيتلف يتغّب ا٤بعُب ألف ؛النحو :الثاني
 ،قراءتو ُّا كيقيم ،ا٤بنطق حسن ُّا يلتمس العربية يتعلم الرجل عن سئل أنو ا٢بسن عن عبيد
 ".فيها فيهلك بوجهها فيعٓب اآلية يقرأ الرجل فإف ؛فتعلمها" :حسن فقاؿ

 فاتو علمو فاتو كمن" :فارس ابن قاؿ .كالصيغ األبنية تعرؼ بو ألف ؛التصريف :الثالث
 ".ٗبصادرىا اتضحت صرفناىا فإذا مبهمة كلمة مثبل" كجد "ألف ا٤بعظم
 كل ندعو يـو: }تعاىل قولو ُب اإلماـ إف: قاؿ من قوؿ التفاسّب بدع من": الز٨بشرم كقاؿ
 كىذا: قاؿ آبائهم، دكف بأمهاهتم القيامة يـو الناس يدعوف كأف ،"أـ "ٝبع ،{ بإمامهم أناس
 ."إماـ "على ٘بمع ال" أما "فإف بالتصريف جهل أكجبو غلط

 ا٤بعُب اختلف ٨بتلفتْب مادتْب من اشتقاقو كاف إذا االسم ألف ؛االشتقاؽ :الرابع
 !ا٤بسح أك السياحة من ىو ىل كا٤بسيح باختبلفهما
 تراكيب خواص باألكؿ يعرؼ ألنو ؛كالبديع كالبياف ا٤بعاٍل :والسابع والسادس الخامس
 الداللة كضوح ٕبسب اختبلفها حيث من خواصها كبالثاٍل ا٤بعُب إفادهتا جهة من الكبلـ،
 أعظم من كىي الببلغة علـو ىي الثبلثة العلـو كىذه الكبلـ ٙبسْب كجوه كبالثالث كخفائها،
 .العلـو ُّذه يدرؾ كإمنا اإلعجاز يقتضيو ما مراعاة من لو بد ال ألنو؛  ا٤بفسر أركاف

 الوجوه بعض يَبجح كبالقراءات بالقرآف النطق كيفية يعرؼ بو ألف القراءات علم :الثامن
 .بعض على اتملة
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 ا على جيوز ال ما على بظاىرىا الدالة اآليات من القرآف ُب ٗبا الدين أصوؿ: التاسع
 .جيوز كما جيب كما يستحيل ما على كيستدؿ ذلك يؤكؿ فاألصويل تعاىل

 كاالستنباط األحكاـ على االستدالؿ كجو يعرؼ بو إذ الفقو أصوؿ :العاشر
 فيو ا٤بنزلة اآلية معُب يعرؼ النزكؿ بسبب إذ كالقصص النزكؿ أسباب :عشر الحادي

 فيو أنزلت ما ٕبسب
 غّبه من اكم ليعلم كا٤بنسوخ الناسخ: عشر الثاني
 الفقو :عشر الثالث
 كا٤ببهم اَّمل لتفسّب ا٤ببينة األحاديث :عشر الرابع

 اإلشارة كإليو علم ٗبا عمل ٤بن تعاىل ا يورثو علم كىو ا٤بوىبة علم :عشر الخامس
 .(187)"يعلم مل ما علم ا كرثو علم ٗبا عمل من: "ٕبديث

 لو يظهر كال حقيقة الوحى معاٌل فهم للناظر حيصل ال أنو كاعلم: "قاؿ الزركشي ُب الربىاف
 أك ىول أك كرب قلبو ُب أك ذنب على إصرار أك بدعة قلبو كُب ا٤بعرفة غيب من العلم أسرار
 ليس مفسر قوؿ على معتمدا أك التحقيق ضعيف اك اإلدياف متحقق غّب يكوف أك الدنيا حب
 من آكد كبعضها كموانع حجب كلها كىذه معقولو إىل راجعا يكوف أك بظاىر علم إال عنده
 صفات ٤بعاٍل القلب شهيد كىو السمع ملقي ربو كبلـ إىل مصغيا العبد كاف إذا بعض
 للمتكلم معظما كقوتو حولو من متربئا كمعقولو علمو من للمعهود تاركا قدرتو إىل ناظرا ٨باطبو
 كشهادة ا٣بطاب لفهم ٠بع كٛبكن علم كقوة سليم كقلب مستقيم ٕباؿ التفهم إىل مفتقرا
 .(188)"العليم الفتاح عند من عليو للفتح كانتظار كٛبسكن كابتئاس كتضرع بدعاء ا١بواب غيب

 من إليها يستند الٍب السلمية الفكرية القاعدة من"أما ُب العصر ا٢باضر البد للمفسر 
 االطبلع كلو ذلك جانب إىل ٧بتاج كىو ا٤بقصد، كسبلمة ادثات، كاجتناب االعتقاد صحة
 حٌب الكرَل، القرآف إليها أشار الٍب با٤بوضوعات تعٌلق ٥با الٍب ا٢بديثة العلـو منجزات على

                                                           

 (215 - 213/ 4)اإلتقاف ُب علـو القرآف (187)
 (181 - 180/ 2)الربىاف ُب علـو القرآف ط ا٤بعرفة (188)
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: بقولو القرآف عنها نٌبأ الٍب كعجائبو الكوف أسرار من القرآف تضمنو ما توضيح من يتمكن
ى  حىٌب   أىنٍػفيًسًهمٍ  كىُب  اآٍلفاؽً  ُب  آياتًنا سىنيرًيًهمٍ }  .[53 فصلت] { ا٢بٍىقُّن  أىن وي  ٥بىيمٍ  يػىتىبػىْب 

 تاريخ من تأكد ما على اطبلع على يكوف أف عصرنا ُب القرآف ٤بفسر مفيدا يكوف كقد
 با٤بواقع معرفتو أف كما أخبارىا، بعض عن الكشف ُب اآلثار علم أسهم الٍب القددية األمم

 اآليات من كثّب معُب عن الكشف ُب مفيدا يكوف أف ديكن القرآف ُب ذكرت الٍب ا١بغرافية
 .الكردية

 متعددة علمية كقاعدة موسوعية، ثقافة إىل حيتاج الكرَل القرآف تفسّب أف يتضح كبذلك
 الٍب الكبّبة التفسّبية الثركة على االطبلع عن عصرنا ُب القرآف مفسر يستغِب كال ا١بوانب،
 .(189)"السابقة العصور ُب اإلسبلمية األمة علماء كتبها

  

                                                           

( 224: ص)غاًل قدكرل - ٧باضرات ُب علـو القرآف (189)
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 :اإلسرائيليات في التفسير وموقف العلماء منها: المطلب الثالث
 تتعلق الكتاب، أىل عن ا٤بنقولة الركايات من كثّب دخلها أنو با٤بأثور التفسّب كتب على كأخذ
 لو عبلقة ال ٩با الغابرة، األمم كأخبار األنبياء كقصص ا٣بليقةبداية  عن تتحدث الٍب اآليات بتفسّب
 بِب إىل نسبة باإلسرائيليات التفسّب أىل عند يسمى ما كىو الشرعية، كاألحكاـ العقيدة بأمور
 .(190) إسرائيل

 األحاديث ىذه كلكن: "كقد جعل ابن تيمية ا٤بركيات اإلسرائيلية ثبلثة أقساـ، كذلك ُب قولو
 :أقساـ ثبلثة على فإهنا لبلعتقاد، ال لبلستشهاد تذكر اإلسرائيلية
 .صحيح فذاؾ بالصدؽ لو يشهد ٩با بأيدينا ٩با صحتو علمنا ما: أحدىا
 .خيالفو ٩با عندنا ٗبا كذبو علمنا ما: والثاني
 نكذبو كال بو نؤمن فبل القبيل، ىذا من كال القبيل ىذا من ال عنو مسكوت ىو ما: والثالث

 أىل علماء خيتلف ك٥بذا ديِب؛ أمر إىل تعود فيو فائدة ال ٩با ذلك كغالب. تقدـ ٤با حكايتو؛ ك٘بوز
 أ٠باء ىذا مثل ُب يذكركف كما ذلك، بسبب خبلؼ ا٤بفسرين عن كيأٌب. كثّبا ىذا مثل ُب الكتاب
 الٍب الطيور كأ٠باء كانت، الشجر أم من موسى كعصا كعدهتم، كلبهم، كلوف الكهف، أصحاب
 منها ا كبل الٍب الشجرة كنوع البقرة، من القتيل بو ضرب الذم البعض كتعيْب إلبراىيم، ا أحياىا
 كال دنياىم ُب ا٤بكلفْب على تعود تعيينو ُب فائدة ال ٩با القرآف، ُب ا أُّمو ٩با ذلك غّب إىل موسى،
يػىقيوليوفى : }تعاىل قاؿ كما جائز، ذلك ُب عنهم ا٣ببلؼ نقل كلكن دينهم، ثىةه  سى ٍلبػيهيمٍ  ر اًبعيهيمٍ  ثىبلى  كى
ٍلبػيهيمٍ  سىاًدسيهيمٍ  ٟبىٍسىةه  كىيػىقيوليوفى  بػٍعىةه  كىيػىقيوليوفى  بًاٍلغىٍيبً  رىٍٝبنا كى ٍلبػيهيمٍ  كىثىاًمنػيهيمٍ  سى  م ا ًبًعد هًتًم أىٍعلىمي  ر يبٍّ  قيل كى
ا مٍّنػٍهيمٍ  ًفيًهم تىٍستػىٍفتً  كىالى  ظىاًىرنا ًمرىاء ًإال   ًفيًهمٍ  ٛبيىارً  فىبلى  قىًليله  ًإال   يػىٍعلىميهيمٍ   [ .22: الكهف{ ]أىحىدن
 فإنو ىذا؛ مثل ُب ينبغي ما كتعليم ا٤بقاـ، ىذا ُب األدب على الكردية اآلية ىذه اشتملت فقد
 لو إذ صحتو؛ على فدؿ الثالث، عن كسكت األكلْب، القولْب ضعف أقواؿ، بثبلثة عنهم أخرب تعاىل
: ىذا مثل ُب فيقاؿ ٙبتو، طائل ال عدهتم على االطبلع أف إىل أرشد ٍب ردمها، كما لرده باطبل كاف
 فىبلى : }قاؿ فلهذا عليو؛ ا أطلعو ٩بن الناس من قليل إال بذلك يعلم ما فإنو{ ًبًعد هًتًم أىٍعلىمي  ر يبٍّ  قيل}
 ال فإهنم ذلك؛ عن تسأ٥بم كال ٙبتو، طائل ال فيما نفسك ٘بهد ال: أم{ ظىاًىرنا ًمرىاء ًإال   ًفيًهمٍ  ٛبيىارً 

 .الغيب رٍجم إال ذلك من يعلموف
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 على ينبو كأف ا٤بقاـ، ذلك ُب األقواؿ تستوعب أف ا٣ببلؼ؛ حكاية ُب يكوف ما أحسن فهذا
 فائدة ال فيما كا٣ببلؼ النزاع يطوؿ لئبل كٜبرتو؛ ا٣ببلؼ فائدة كتذكر الباطل، كيبطل منها، الصحيح
 .(191)"األىم عن بو فيشتغل ٙبتو،
 العرب أف : »فقاؿ التفسّب، كتب ُب كجودىا كسبب اإلسرائيليات أصل عن خلدكف ابنكشف ك
 ٩با شيء معرفة إىل تشوقوا فإذا. كاألمية البداكة عليهم غلبت كإمنا علم، كال كتاب أىل يكونوا مل

 أىل عنو يسألوف فإمنا الوجود، كأسرار ا٣بليقة، كبدء ا٤بكونات، أسباب ُب البشرية النفوس إليو تتشوؽ
 كأىل. النصارل من دينهم تبع كمن اليهود من التوراة أىل كىم منهم، كيستفيدكنو قبلهم الكتاب
 أىل من العامة تعرفو ما إال ذلك من يعرفوف كال مثلهم، بادية! يومئذ العرب بْب الذين التوراة

 ٩با عندىم، كاف ما على بقوا أسلموا فلما. اليهودية بدين أخذكا الذين ٞبّب من كمعظمهم الكتاب،
 ا٢بدثاف إىل يرجع كما ا٣بليقة بدء أخبار مثل ٥با، حيتاطوف الٍب الشرعية باألحكاـ لو تعلق ال

. كأمثا٥بم سبلـ بن ا كعبد منبو بن ككىب األحبار كعب مثل كىؤالء. ذلك كأمثاؿ كا٤ببلحم
 ٩با كليست عليهم، موقوفة أخباران  األغراض، ىذه أمثاؿ ُب عندىم، ا٤بنقوالت من التفاسّب فامتؤلت
 كملؤكا ذلك مثل ُب ا٤بفسركف كتساىل. العمل ُّا جيب الٍب الصحة ُب فيتحرل األحكاـ إىل يرجع
 ٙبقيق كال البادية، يسكنوف الذين التوراة أىل عن قلناه كما كأصلها. ا٤بنقوالت ُّذه التفسّب كتب
 من عليو كانوا ٤با أقدارىم، كعظمت صيتهم بعد أهنم إال ذلك، من ينقلونو ما ٗبعرفة عندىم
 كجاء كالتمحيص، التحقيق إىل الناس رجع فلما. يومئذ من بالقبوؿ فتلقيت كا٤بلة، الدين ُب ا٤بقامات

 إىل أقرب ىو ما كٙبرل كلها، التفاسّب تلك فلخص با٤بغرب، ا٤بتأخرين من عطية بن ٧بمد أبو
 القرطيب كتبعو. ا٤بنحى حسن كاألندلس ا٤بغرب أىل بْب متداكؿ كتاب ُب ذلك ككضع منها، الصحة

 .(192). « با٤بشرؽ مشهور أخر كتاب ُب كاحد منهاج على الطريقة تلك ُب
 أربعة إىل يرجع اإلسرائيليات من التفسّب كتب ُب يركل ما أكثر كذكر ٧بمد حسْب الذىيب أف

: أشخاص
 .ىػ 43 سنة با٤بدينة توُب سبلـ، بن ا عبد الكرَل الصحايب - 1
 .ىػ 32 سنة ٕبمص توُب ا٢بمّبم، ماتع بن كعب األحبار، كعب - 2

                                                           

( 43: ص)مقدمة ُب أصوؿ التفسّب البن تيمية (191)
 (، بَبقيم الشاملة آليا252: ص)مقدمة ابن خلدكف (192)
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 .خبلؼ على ىػ 144 سنة بصنعاء توُب الصنعاٍل، منٌبو بن كىب - 3
 .ىػ 150 سنة توُب ا٤بكي، جريج بن العزيز عبد بن ا٤بلك عبد - 4

 بن ا كعبد العلماء، جلة من كانوا فقد الدين، على بالدس األربعة ىؤالء اهتاـ من ا٢بذر كينبغي
 كصف التابعْب، مشهورم من اآلخركف كالثبلثة كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ مدحو صحايب سبلـ
. (193)  ثقة بأنو منهم كاحد كل حجر ابن

كقد حذر اإلماـ الزرقاٍل من خطر االنزالؽ ُب فهم نص اإلمامْب ابن خلدكف، أك ابن تيمية، 
 مع ٚبوض جيعلك ما غّبمها أك تيمية ابن أك خلدكف ابن عبارة من ىنا تفهم أف إياؾ: "فقاؿ

 بعض ضل فقد األحبار ككعب منبو بن ككىب سبلـ بن ا عبد الثبلثة األعبلـ ىؤالء ُب ا٣بائضْب
 بن ا عبد سلكوا لقد حٌب ذلك زعموا حْب العصر ىذا ُب الكتاب كبار من كا٤بؤرخْب األدباء
 ٍب باإلسبلـ تظاىر الذم ا٣ببيث اليهودم سبأ بن ا عبد مع كاحد سلك ُب ا١بليل الصحايب سبلـ
 حكم عند الرفض كأظهر عثماف على كطعن فيو حل  ا أف كزعم لعلي فتشيع الكيد شر لو كاد

 .مرارا نفي حٌب األثيم ضبللو إىل الناس كدعا بصفْب ا٢بكمْب
 :ثقات عدكؿالثبلثة  ىؤالء أف كا٢بقيقة

 معاذ عن الَبمذم يركم با١بنة ا٤ببشرين كمن الصحابة خّبة من صحايب أنو فحسبك سبلـ ابن أما
 كفيو" ا١بنة ُب عشرة عاشر إنو: "يقوؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ٠بعت قاؿ عنو ا رضي
هي : }كآية{ ًمٍثًلوً  عىلىى ًإٍسرائيلى  بىًِب  ًمنٍ  شىاًىده  كىشىًهدى : }آية نزلت  ُب جاء ما على{ اٍلًكتىابً  ًعٍلمي  ًعٍندى
 .الركايات بعض
 ُب حديث كلو كثّبا ىريرة أيب عن ركل ،العلم كاسع ثقة تابعا كاف فقد :منبو بن كىب كأما

 تنسكو من بلغ مهاـ أخيو عن الصحيحْب
 كما عنو أخذكا الصحابة أف كناىيك،  بكر أيب خبلفة ُب أسلم جليبل تابعا كاف فقد كعب كأما
 .كغّبه البخارم صحيح ُب شيء كلو ،مرسبل التابعْب من ٝباعة عنو كركل ،الصحابة عن ىو أخذ

 ما فأما عنهم ينقل أف يصح كما فيهم يقاؿ أف يصح ما بْب ا٤بقاـ ىذا ُب نفرؽ أف جيب كلكن
 كغّب الصحيح فمنو عنهم ينقل الذم كأما أ٤بعناه ما ٫بو على كالتقدير الثقة فهو فيهم يقاؿ أف يصح
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 بأحد يعلل إمنا ىم من علمت فقد كجرحهم باهتامهم يعلل ال يصح مل ما صحة عدـ لكن الصحيح
 :أمرين

 ضبطو أك عدالتو ُب متهم بينهم يكوف فقد عنهم ينقلوف الذين السند رجاؿ أك٥بما -
 يفي ما كالتعديل ا١برح كتب من كلدينا رجبل رجبل عنهم الركاة سلسلة ُب النظر جيب ك٥بذا
 يذكر فقد جرير ابن كتفسّب كبّب كتاب ُب السند ذكر على االعتماد يكفي كال الغاية ُّذه
 كال السند رجاؿ من اَّركح يبْب ال ٍب أسانيدىا كيسوؽ صحيحة غّب أشياء غّبه أك جرير ابن

 أف فيستطيعوف الزماف ذلك ألىل معركفة كانت الرجاؿ أحواؿ أف ذلك ُب قكعذر فيهم ا٤بعدؿ
 ىذا أمهلنا فقد ا٤بتأخر الزماف ىذا ُب ٫بن أما برده أك ا٣برب بقبوؿ ا٤بعرفة ىذه ضوء ُب حيكموا
 لنا معدل كال األعبلـ أكلئك على ال علينا فاللـو كالرجاؿ األسانيد حاؿ ٗبعرفة نعن كمل ا٤بيزاف
 .ا٤بقاـ ىذا ُب كالتعديل ا١برح بكتب االسَبشاد عن

 اإلسرائيليات ُب كاف ٩با أنو على رككه ما رككا قد الثبلثة أكلئك يكوف أف الثاٍل األمر -
 ٩با كانت فإف ا٤بركيات ىذه ُب النظر جيب ك٥بذا اإلسبلميات من أهنا على اآلخذكف فتقبلها
 عنها سكتنا عنو سكت ٩با كانت كإف رددناىا يرده ٩با كانت كإف قبلناىا اإلسبلـ يقرره
" تكذبوىم كال تصدقوىم فبل الكتاب أىل حدثكم إذا: "كسلم عليو ا صلى بقولو عمبل
 الكتاب أىل تسألوا ال: "بلف  جابر حديث من كالبزار أٞبد كركاه اللف  ُّذا البخارم ركاه
 لو كا بباطل تصدقوا أك ٕبق تكذبوا أف إما كإنكم ضلوا كقد يهدككم لن فإهنم شيء عن
 عليو ا صلى النيب أف ا٢بديث ىذا كسبب" اتباعي إال لو حل ما أظهركم بْب موسى كاف
 .(194)"كقالو كسلم عليو ا صلى فغضب اليهود عن التوراة من شيئا كتب عمر أف علم كسلم

  

                                                           

( 24 -23/ 2)مناىل العرفاف للزرقاٍل (194)



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 89 

 :المرويات الواىية في كتب التفسير وموقف العلماء منها: المطلب الرابع
: التفسير في الوضع نشأة: الفرع األول

  سياسيان،ا٤بسلموف اختلف حْب ا٥بجرة، من كأربعْب إحدل سنة ُب الوضع ظهور مبدأ كاف
 كتعصب وا لبدعهم، رك جوا مىنٍ  كاألىواء البدع أىل من ككيًجدى  كٝبهور، كخوارج شيعة إىل كتفر قوا

 أىلو، كتضليل لو، الكيد بقصد اإلسبلـ كالتحف الكفر تبطن مىن اإلسبلـ ُب كدخل ألىوائهم،
 ..(195)ا٣ببيثة كرغباهتم السيئة، أغراضهم إىل ُّا ليصلوا باطلة، ركايات من كضعوا ما فوضعوا

 :أسباب الوضع: الفرع الثاني
 علٌى، حب ُب تطر فوا شيعة إىل األيمة افَباؽ من جىد   ما فإف   :المذىبى التعصب .1

 بكل ٙباكؿ الطوائف ىذه من طائفة كل جعلما  العداء، كناصبوه عنو انصرفوا كخوارج
 كإىل كسلم، عليو ا صلى النيب إىل الشيعة فنسب القرآف، من بشئ مذىبها تؤيد أف جهودىا
 كما. ٤بذىبهم تشهد التفسّب من كثّبة أقواالن  - عنهم ا رضي - البيت أىل من كغّبه علىٌ 
 كسلم عليو ا صلى النيب إىل كنسبوه ٤بذىبهم، يشهد الذل التفسّب من كثّبان  ا٣بوارج كضع
 .أصحابو أحد إىل أك

 علىٌ  عن ا٤بركل أف كييبلحى  التفسّب، كضع ُب بػىْبٍّ  أثر كاف لو :يالسياس الوضع .2
 كيضع قد بأنو القوؿ إىل منيل جيعلنا ٩با الكثرة، حد جاكز قد عنهما ا رضي عباس كابن

 ا رضي عباس كابن عليان  أف   ذلك ُب كالسبب غّبمها، على كيًضع ٩با أكثر التفسّب ُب عليهما
 ال ٩با كركاجان، كتقديسان  كقبوالن، ثقة ا٤بوضوع ييكسب عليهما فالوضع النبوة، بيت من عنهما
 فنسبوا لغّبه، ليس ما الشيعة من لعلىٌ  كاف فقد ىذا كفوؽ. غّبمها إىل يينسب ٩با لشئ يكوف
 من كاف عباس كابن. شأنو من كيرفع قدره، من ييعلى أنو يظنوف ما التفسّب ُب القوؿ من إليو
 عن ٥بم يركيو ما بكثرة كتقر ب إليهم، تز لف مىنٍ  الناس من فويًجد العباسيوف، ا٣بلفاء نسلو
 .عباس ابن جدىم
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 لو الكيد من باإلسبلـ، متظاىرين أبنائو بْب اند سوا الذين اإلسبلـ أعداء قصده ما .3
 عن الدين ىذا من ينالوا أف عن عجزكا أف بعد التفسّب ُب كالوضع الدس إىل فعمدكا كألىلو،
 .(196)كا٢بيج ة الربىاف طريق عن أك كالقوة، ا٢برب طريق

 :التفسير في الوضع أثر: الفرع الثالث
 بو أحاط ما ألف ا٤بفسٍّرين، أعبلـ لنا خل فو الذل العظيم الَباث ىذا من كثّب اعمض .1
 كانت كرٗبا الضعف، من شئ إليها تطر ؽ ركاية كل نرد كجعلنا بو، الثقة أفقدنا شكوؾ، من

 .ذاهتا ُب صحيحة
 فيها ينظر مىنٍ  بعض جعل منها، بالسقيم الركايات ىذه من الصحيح اختبلط أف كما .2
 كاحدة، بعْب ريًكلى  ما ٝبيع إىل ينظر كالعليل، الصحيح بْب التمييز على القدرة عنده كليس
 فيتهمو كاحد مفسٍّر عن متناقضتْب ركايتْب ذلك من كىجىد كرٗبا بالصحة، ا١بميع على فيحكم
 .(197)ا٤بتضاربة ا٤بتناقضة الركايات ىذه بقبوؿ ا٤بسلمْب كيتهم قولو، ُب بالتناقض

 :الموضوع التفسير قيمة:  الفرع الرابع
 قيمتو من خيلو ال -بغض النظر عن الناحية اإلسنادية -  ا٤بوضوع، التفسّبذكر الذىيب أف 

 ُب التفسّب أما نفسها، الركاية على ينصب الوضع فإف التفسّب ُب الوضع كثر مهما ألنو العلمية،
 نتيجة - األحياف من كثّب ُب - ىو كإمنا اآلية، عن بعيدان  خياليان  دائمان أمران  فليس ذاتو حد

 ال عباس، ابن إىل أك علىٌ  إىل كينسبو شيئان  التفسّب ُب يضع مىنٍ  فمثبلن  قيمتو، لو علمى اجتهاد
 بناه اآلية، تفسّب ُب منو كاجتهاد لو، رأل ىو كإمنا عواىنو، على يلقيو قوؿ ٦برد أنو على يضعو
 إىل فنسبو كقبوالن، ركاجان  لرأيو أراد أنو األمر غاية صحيحان، يكوف ما ككثّبان  الشخصى، تفكّبه على
 من شيئان  يفقد مل عباس ابن أك علىٌ  إىل ا٤بنسوب التفسّب ىذا إف ٍب. الصحابة من إليو نيًسب مىنٍ 
 .عباس ابن أك علىٌ  إىل نسبتو ىو فيو لو قيمة ال الذل الشئ كإمنا غالبان، العلمية قيمتو

 أساس لو بل خلقان، خيًلق كىم أك خياؿ ٦برد يكن مل - يقاؿ كا٢بق - التفسّب من فا٤بوضوع
. (198)اإلسنادية قيمتو لو يكن مل كإف الذاتية قيمتو كلو كٕبثو، درسو التفسّب ُب الناظر يهم ما،

                                                           

( 117-1/116)التفسّب كا٤بفسركف، بتصرؼ ( 196)
( 1/117)التفسّب كا٤بفسركف، بتصرؼ ( 197)
( 1/120)التفسّب كا٤بفسركف، بتصرؼ ( 198)



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 91 

  



الدكتورة حدة سابق......................................................................... مذكزة مناهج المفسزين   

 

 

 92 

 

 

 

 المدخل التطبيقي: المحور الرابع

 

 (البخاري ومسلم أنموذجا)التفسير في كتب الحديث  .1
منهج اإلمام الخازن في التفسير من خالل تفسيره لباب التأويل  .2
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 :(البخاري ومسلم أنموذجا)التفسير في كتب الحديث : المطلب الخامس
 :التفسير في صحيح البخاري: الفرع األول
 :مكانة الجامع الصحيح لإلمام البخاري: الفرع األول

ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أيمور رسوؿ ا صلى ا عليو "يعد صحيح البخارم ا٤بسمى 
صٌنفو .  كأصحها عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلممصادر السنة أبرز من، "كسٌلم كسننو كأيامو

اإلماـ ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم كاستغرؽ ُب ٙبريره ستة عشر عامان، كانتقى أحاديثو من ستمائة ألف 
حديث ٝبعها، كحيتٌل الكتاب مكانة متقدمة عند أىل السٌنة حيث أنو أحد الكتب السٌتة الٍب تعترب 
من أٌمهات مصادر ا٢بديث عندىم، كىو أٌكؿ كتاب مصٌنف ُب ا٢بديث الصحيح اٌَّرد كما يعترب 

 .(199)لديهم أصٌح كتاب بعد القرآف الكرَل
 :تعريف كتاب التفسير لإلمام البخاري: الفرع الثاني

ًديثنا كىأىٍربىًعْبى  كىٜبىىانًيىةو  حىًديثو  ٟبىًٍسًمائىةً  عىلىى التػ ٍفًسّبً  ًكتىابي  اٍشتىمىلى  .1  اأٍلىحىاًديثً  ًمنى  حى
ًديثنا كىًستُّنوفى  كىٟبىٍسىةه  حىًديثو  أىٍربػىعيًمائىةً  ذىًلكى  ًمنٍ  اٍلمىٍوصيوؿي  حيٍكًمهىا ُب  كىمىا اٍلمىٍرفيوعىةً   ميعىل قىةه  كىاٍلبىًقي ةي  حى

ا ًفيوً  ذىًلكى  ًمنٍ  اٍلميكىر ري  مىٍعنىاهي  ُب  كىمىا ًديثنا كىأىٍربػىعيوفى  كىٜبىىانًيىةو  أىٍربػىعيًمائىةو  مىضىى كىًفيمى  ًمائىةي  ًمنػٍهىا كىا٣ٍبىاًلصي  حى
كىحىًديثو  حىًديثو 

(200).  
ٍوهًنىا أىٍكثػىرىىىا خييىرٍّجٍ  كىملىٍ  بػىٍعًضهىا ٚبىٍرًيجً  عىلىى ميٍسًلمه  كىافػىقىوي  .2  كىاٍلكثّب الرٌٍفع ُب  ظىاًىرىةن  لىٍيسىتٍ  ًلكى
ًديثنا كىًستُّنوفى  ًست ةه  كىًىيى  عىنػٍهيمىا تعاىل الل وي  رىًضيى  عىب اسو  بن تفاسّب من ًمنػٍهىا  .(201)حى

                                                           

(199)http://www.alukah.net 
 (743/ 8)فتح البارم البن حجر (200)
حىًديثي أىيب سىًعيًد ٍبًن اٍلميعىل ى ُب اٍلفىاًٙبىًة كىحىًديثي عيمىرى أييبىٌّ أىقٍػرىؤينىا كىحىًديثي بن عىب اس كىذبىًِب بن : ذكر منها ا٢باف  ابن جر (201)

لىتػىٍْبً غىٍّبًم كىحىًديث بن عىب اسو كىافى ُب بىًِب  قيوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب كىحىًديثي أىنىسو ملٍى يػىٍبقى ٩ب ٍن صىل ى اٍلقبػٍ ـى كىحىًديثي أىيب ىيرىيٍػرىةى الى تيصىدٍّ آدى
ًإٍسرىائًيلى اٍلًقصىاصي كىحىًديثيوي ُب تػىٍفًسّب كعىلى ال ذين يطيقيونىوي كىحىًديث بن عيمىرى ُب ذىًلكى كىحىًديثي اٍلبػىرىاًء لىم ا نػىزىؿى رىمىضىافي كىانيوا الى يػىٍقرىبيوفى 
ًة كىحىًديث بن عمر ُب ًنسىاؤيكيٍم حرث لكم كىحىًديثي مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو  يٍػفىةى ُب تػىٍفًسًّب كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم إىل التػ ٍهليكى النٍّسىاءى كىحىًديثي حيذى
ُب نػيزيكًؿ كىالى تعضلوىن كىحىًديثي عيٍثمىافى ُب نػيزيكًؿ كىال ًذينى يػيتػىوىفػ ٍوفى ًمٍنكيٍم كيذركف أىٍزكىاجنا كىحىًديث بن عىب اس ُب تػىٍفًسّبىىا كىحىًديث بن 

مىٍسعيود ُب اٍلميتىوُب عىنػٍهىا زىكجهىا كىحىًديث بن عىب اس عىن عمر ُب أيود أحدكيم كىحىًديث بن عيمىرى ُب كىًإٍف تػيٍبديكا مىا ُب أىنٍػفيًسكيٍم 
كىحىًديث بن عىب اسو ُب حىٍسبػينىا الل وي كىحىًديثي كىافى الن يبُّن صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىٍصحىابيوي يػىٍعفيوفى عىًن اٍلميٍشرًًكْبى ا٢بٍىًديثى كىكىقىعى ُب آًخًر 
حىًديًث أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو ُب ًقص ًة عىٍبًد الل ًو ٍبًن أيب كىحىًديث بن عىب اسو كىافى اٍلمىاؿي لًٍلوىلىًد كىحىًديثيوي كىافى ًإذىا مىاتى الر جيلي كىافى أىٍكلًيىاؤيهي أىحىقُّن 
ًئكىةي ظىاًلًمي  بًاٍمرىأىتًًو كىحىًديثيوي ُب كىلكيل جعلنىا موىايل كىحىًديثيوي كيٍنتي أىنىا كىأيمٍّي ًمنى اٍلميٍستىٍضعىًفْبى كىحىًديثيوي ُب نػيزيكًؿ ًإف  ال ًذينى تػىوىف اىيمي اٍلمىبلى

http://www.alukah.net/library/0/78508/#ixzz52NmgMnLc
http://www.alukah.net/library/0/78508/#ixzz52NmgMnLc
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ابىةً  عىنً  اآٍلثىارً  ًمنى  كىًفيوً  .3 ـى  أىثػىرنا كىٜبىىانيوفى  ٟبىٍسيًمائىةو  بػىٍعدىىيمٍ  فىمىنٍ  الص حى ا تػىقىد   بىٍدءً  ُب  بػىٍعضيهى
 .(202)قىًليلىةه  كىًىيى  كىغىٍّبًهً  ا٣ٍبىٍلقً 
ك٩با ىو معلـو أف اإلماـ البخارم مل يقتصر اعتناؤه بالتفسّب ُب صحيحو على ما  .4

أكرده ُب الكتاب ا٣باص بالتفسّب، بل ُب كتاب فضائل القرآف، ٝبلة كبّبة من أحاديث 
  .(203)التفسّب

ككثرة أحاديث . بآيات قرآنية– ُب غّب ىذين الكتابْب – بل قد بوب ألبواب كثّبة  .5
التفسّب ُب صحيح البخارم جعلت بعض العلماء جيمع أحاديث التفسّب ُب صحيح البخارم، 

٘بريد التفسّب من صحيح ": فقد ذيكر أف ا٢باف  ابن حجر العسقبلٍل ألف ُب ذلك كتابا أ٠باه
 .(204)"البخارم على ترتيب السور

                                                                                                                                                                                     

يٍػفىةى ُب النػٍّفىاًؽ كىحىًديثي  أنفسهم كىحىًديثيوي ُب نػيزيكًؿ ًإٍف كىافى ًبكيٍم أىذنل من مطر كىحىًديث بن مىٍسعيودو ُب ييونيسى ٍبًن مىٌب  كىحىًديثي حيذى
عىاًئشىةى ُب لىٍغًو اٍليىًمًْب كىحىًديثػيهىا عىٍن أىبًيهىا ُب كىف ارىًة اٍليىًمًْب كىحىًديثي جىابر ُب نزيكؿ قل ىيوى اٍلقىاًدر كىحىًديث بن عمر ُب اأٍلىٍشرًبىة 

كىحىًديث بن عىب اسو ُب نػيزيكًؿ الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى كىحىًديثي ا٢بٍيرٍّ ٍبًن قػىٍيسو مىعى عيمىرى ُب قػىٍولو خيذ اٍلعىفو كىحىًديث بن الزبّب ُب تػىٍفًسّبىىا 
يٍػفىةى مىا بىًقيى ًمٍن أىٍصحىاًب  كىحىًديث بن عىب اسو ُب تػىٍفًسًّب الصُّنمُّن اٍلبيٍكمي كىحىًديثيوي ُب تػىٍفًسّب ًإف يكن ًمٍنكيم عشريكف صىاًبريكفى كىحىًديثي حيذى

ثىة كىحىًديث بن عىب اس ُب قص تو مىعى بن الزُّنبػىٍّبً كىًفيًو ًذٍكري أىيب بىٍكرو ُب اٍلغىاًر كىحىًديثو ُب تػىٍفًسّب يثنوف صيديكرىٍم  ًذًه اآٍليىًة ًإال  ثىبلى ىى
ًًقي الٌسمع كىحىًديث بن عىب اس ُب تػىٍفًسّب عضْب  كىحىًديث بن مىٍسعيود ُب ىيت لىك كبل عىًجٍبتى كىحىًديثي أىيب ىيرىيٍػرىةى ُب ًصفىًة ميٍسَبى
ثػيريكا كىحىًديث بن عىب اس ُب تػىٍفًسّب كىمىا جعلنىا الرُّنٍؤيىا  ًدم كىحىًديثيوي كين ا نقيوؿ للحي ًإذا كى كىحىًديث بن مىٍسعيودو ُب اٍلكىٍهًف كىمىٍرَلىى ًمٍن ًتبلى
كىحىًديثي سىٍعًد ٍبًن أىيب كىق اصو ُب اأٍلىٍخسىرًينى أعماال كىحىًديث بن عىب اسو ُب تػىٍفًسًّب كىًمنى الن اًس مىٍن يػىٍعبيدي ا على حرؼ كىحىًديث 

ًة عىلىى الن يبٍّ كىحىًديث بن عىب اسو  عىاًئشىة ُب نزيكؿ كىليىٍضرًبن ًٖبيميرًًىن  كىحىًديث بن عىب اس ُب لرادؾ إىل معاد كىحىًديثي أىيب سىًعيدو ُب الص بلى
ُب جىوىاًب ًإٍلٍّ أىًجدي ُب اٍلقيٍرآًف أىٍشيىاءى ٚبىٍتىًلفي عىلىي  كىحىًديثي عىاًئشىةى ُب تػىٍفًسًّب كىال ًذم قىاؿى لوىاًلديًو أيؼٍّ لىكمىا كىحىًديثي عىٍبًد الل ًو ٍبًن 
ًت كىحىًديثي عىاًئشىةى ُب نػيزيكًؿ بىًل  ميغىف لو ُب اٍلبػىٍوًؿ ُب ا٤بغتسل كىحىًديث بن عىب اسو ُب تػىٍفًسًّب أىٍدبىاًر السُّنجيوًد كىحىًديثيوي ُب تػىٍفًسًّب البل 

الس اعىة موعدىم كىحىًديث بن عىب اسو ُب تػىٍفًسًّب كىالى يػىٍعًصينىكى ُب مىٍعريكؼو كىحىًديثي أىنىسو عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى ُب فضل اأٍلىٍنصىار كىحىًديث 
بن عىب اسو ُب تػىٍفًسًّب عيتيلٍّ بػىٍعدى ذىًلكى زىنًيمو كىحىًديثيوي ُب ًذٍكًر اأٍلىٍكثىاًف ال ًٍب كىانىٍت ُب قػىٍوـً نيوحو كىحىًديثيوي ُب تػىٍفًسًّب تػىٍرًمي ًبشىرىرو كالقصر 
ٍوثىًر كىحىًديثي بن عىب اسو  كىحىًديثيوي ُب تػىٍفًسًّب لىتػىرٍكىنبي  طىبػىقنا عىٍن طىبىقو كىحىًديثو ُب تػىٍفًسّب فىليدع نىاًديىةى كىحىًديثي عىاًئشىةى ُب تػىٍفًسًّب ًذٍكًر اٍلكى

ًثًّب كىحىًديثي أييبىٍّ ٍبًن كىٍعبو ُب اٍلميعىوٍّذىتػىٍْبً  ( 744/ 8)فتح البارم البن حجر .. ُب تػىٍفًسّبًًه بًا٣ٍبىٍّبً اٍلكى
 (744/ 8)فتح البارم البن حجر (202)
. ، د مساعد الطيار(سورة الفاٙبة أمنوذجنا)عرض ٕبث تثوير علـو القرآف من خبلؿ كتاب التفسّب من صحيح البخارم (203)

 ا٤بوافق 1435 - 10 - 11: ، التاريخhttp://www.attyyar.net: ينظر ا٤بوقع الشخصي للدكتور الطيار
07/08/2014  
 ا٤برجع نفسو(204)
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كاعتناء البخارم بأحاديث التفسّب ظاىر ليس ُب صحيحو فحسب، بل ُب سائر  .6
  .(205)كتبو
اٚبذ اإلماـ البخارم قاعدة تفسّبية فريدة كذلك ُب أغلب كتاب ا١بامع ، كىي أنو  .7

يبدأ الكتاب بآية أك آيات من كتاب ا ، إشارة إىل أصل ذلك ا٢بكم من القرآف ، كأف كل ما 
 ..(206)ُب الكتاب من اآلثار كاألحاديث إمنا ىي تفسّب كتوضيح لذلك األصل

اإلماـ البخارم يَبجم بآيات من القرآف أك كلمات من القرآف دكف أف يتبعها بشيء   .8
من اآلثار أك األحاديث إشارة منو إىل ما كرد ُب تفسّب ذلك عند ا٤بشايخ إال أنو ليس على 

 .(207)شرطو 
اىتماـ اإلماـ البخارم بأكؿ ما نزؿ كبآخر ما نزؿ ، كبأسباب النزكؿ كالناسخ  .9

كا٤بنسوخ كغريب القرآف كالقراءات ، كتفسّب القرآف بالقرآف كتفسّب القرآف بالسنة كأقواؿ الصحابة 
كالتابعْب ، كاستخدامو اللغة العربية ُب التفسّب ، كاىتمامو بالقصص القرآنية ، ككل ذلك كوف 

 . .(208)مادة تفسّبية كثّبة
 :التفسير في صحيح مسلم: الفرع الثاني

  :(209) فيما يليمظاىر عناية اإلماـ مسلم بالتفسّبتتمثل 
ُب كتاب : اشتمالو على كتب ىي من باب التفسّب ال من باب ا٢بديث ، مثل  .1

عنوانا ٝبيعها ( 18)أكرد فيو حوايل  (باب فضائل القرآف على تبويب النوكم  )صبلة ا٤بسافرين 
متعلقة بفضائل القرآف كالقراءة، ككتاب الفضائل ذكر فيو شيئان من فضائل األنبياء ، ككتاب 

  . حديثان ( 34)صفات ا٤بنافقْب ذكر فيو شيء من بدء ا٣بلق ، ككتاب التفسّب كأكرد فيو 

                                                           

 ا٤برجع نفسو(205)
أمّبة بنت علي الصاعدم، ٦بلة الدراسات القرآنية ، / د. ( الصحيح )منهج اإلماـ مسلم ُب التفسّب من خبلؿ آتابو ( 206)
ىػ 1433، 11ع
 ا٤برجع نفسو(207)
 ا٤برجع نفسو(208)
أمّبة بنت علي الصاعدم، ٦بلة الدراسات القرآنية ، / د. ( الصحيح )منهج اإلماـ مسلم ُب التفسّب من خبلؿ آتابو ( 209)
ىػ 1433، 11ع
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التبويب ا٤بوضوع من قبل الشارحْب لكثّب من األحاديث لو عبلقة قوية باآليات، كمن  .2
 "ك" التوسط ُب القراءة ا١بهرية"باب بدء الوحي ُب كتاب اإلدياف، كأبواب : أمثلة ذلك ما يلي

" القراءة ُب الصبح"ك " القراءة ُب الظهر كالعصر"ك " ا١بهر بالقراءة ُب الصبح كالقراءة على ا١بن
ما يقرأ ُب يـو "ك " ما يقرأ ُب صبلة ا١بمعة"ُب كتاب الصبلة، كباب " القراءة ُب العشاء" ك

  .ُب كتاب ا١بمعة " ا١بمعة
 .اىتماـ اإلماـ مسلم بتفسّب اآليات بالقرآف كبالسنة النبوية كبأقواؿ الصحابة .3
بأكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ ، :  استعانتو بعلـو القرآف ُب صحيحو، مثل عنايتو  .4

بأسباب النزكؿ ، كالناسخ كا٤بنسوخ ، كالقراءات ، كا٤بكي كا٤بدٍل ، كأ٠باء السور كما سيأٌب 
  .بيانو
 االستدالؿ بأحاديث كرد فيها االستدالؿ بآية قرآنية .5
إفراد اإلماـ مسلم كتابان خاصان بالتفسّب ُب صحيحو، ٩با يؤكد أف صحيحو يعد من  .6

الكتب ا١بوامع، كقد ثار جدؿ حوؿ صحيح مسلم ُب تصنيفو ضمن ا١بوامع ، فلم يعده بعضهم 
جامعان، ألنو مل جيمع ٝبيع األبواب الثمانية، فقد ترؾ بعضها حيث ترؾ أحاديث التفسّب، أك أف 

كأما ): قاؿ ادث عبد العزيز الدىلوم  . ما أكرده ُب كتاب التفسّب من األحاديث قليل ال يعترب
صحيح مسلم فإنو كإف كانت فيو أحاديث تلك الفنوف، لكن ليس فيو ما يتعلق بفن التفسّب 

  ). 23)(كما يقاؿ ألختيو" ا١بامع"كالقراءة، ك٥بذا ال يقاؿ لو 
لكن ىذا اإليراد على صحيح  . كعلل بعضهم لعدـ عده ُب ا١بوامع بقلة قسم التفسّب فيو

مسلم فيو نظر ، ألف كتاب الصحيح ٤بسلم قد احتول كتابان ُب التفسّب كىو آخر كتاب ُب 
كقد عده من ا١بوامع الفّبكز آبادم كابن . كفيو أربعة كثبلثوف حديثان ، (54)الصحيح ، كرقمو 

حجر كحاجي خليفة كالبغدادم كالكناٍل، كاحتج لو القنوجي كالديوبندم، فكأهنم مل يلتفتوا إىل 
أما قلة أحاديث التفسّب فليست حجة كافية ُب إخراج صحيح مسلم ) 25). قلة التفسّب فيو 

من تصنيفو جامعان ، ألف عدد األحاديث ليست شرطان ُب االعتداد بالكتاب ، كليست العربة 
 .(210)ٕبجم الكتاب بل بوجوده كإف قػىل ت أحاديثو

                                                           

أمّبة بنت علي الصاعدم، ٦بلة الدراسات القرآنية ، / د. ( الصحيح )منهج اإلماـ مسلم ُب التفسّب من خبلؿ آتابو ( 210)
ىػ 1433، 11ع
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: بعض معالم منهج اإلمام مسلم في التفسير: الفرع الثاني
 :االستعانة بالتفسير النبوي للقرآن: أوالًا 
، ٍبنً  اٍلبػىرىاءً  عىنً مسلم  ما أخرجو:  كمثالو  يػيثىبٍّتي : }قىاؿى  ، كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبٍّ  عىنً  عىاًزبو

 رىيبٍّى  : فػىيػىقيوؿي  ؟ رىبُّنكى  مىنٍ : لىوي  فػىيػيقىاؿي  ، اٍلقىرٍبً  عىذىابً  ُب  نػىزىلىتٍ : قىاؿى { الث اًبتً  بًاٍلقىٍوؿً  آمىنيوا ال ًذينى  الل وي 
 بًاٍلقىٍوؿً  آمىنيوا ال ًذينى  الل وي  يػيثىبٍّتي : }كىجىل   عىز   قػىٍوليوي  فىذىًلكى  ، كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٧بيىم ده  كىنىًبيٍّي ، الل وي 

نٍػيىا ا٢بٍىيىاةً  ُب  الث اًبتً  . (211){اآلًخرىةً  كىُب  ، الدُّن
: االستدالل بتفسير الصحابي: ثانياًا 
 أىبىا يىا : فػىقىالىتٍ  ، عىاًئشىةى  ًعٍندى  ميت ًكئنا كيٍنتي  : قىاؿى  ، مىٍسريكؽو  عىنٍ  مسلم ً  ما أخرجو: كمثالو
ةو  تىكىل مى  مىنٍ  ثىبلىثه  عىاًئشىةى،  مىنٍ  : قىالىتٍ  ؟ ىين   مىا : قػيٍلتي  ، اٍلًفٍريىةى  اً  عىلىى أىٍعظىمى  فػىقىدٍ  ًمنػٍهين   ًبوىاًحدى
ا أىف   زىعىمى   ميت ًكئنا كىكيٍنتي  : قىاؿى  ، اٍلًفٍريىةى  اً  عىلىى أىٍعظىمى  فػىقىدٍ  رىب وي  رىأىل كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٧بيىم دن

 رىآهي  كىلىقىدٍ  : }كىجىل   عىز   الل وي  يػىقيلً  أىملىٍ  ، تػيٍعًجًليًِب  كىالى  ، أىٍنًظرًيًِب  ، اٍلميٍؤًمًنْبى  أيـ   يىا : فػىقيٍلتي  ، فىجىلىٍستي 
 رىسيوؿى  ذىًلكى  عىنٍ  سىأىؿى  األيم ةً  ىىًذهً  أىك ؿي  أىنىا : فػىقىالىتٍ  ؟{ أيٍخرىل نػىٍزلىةن  رىآهي  كىلىقىدٍ  }،{ اٍلميًبْبً  بًاأليفيقً 
 غىيػٍرى  عىلىيػٍهىا خيًلقى  ال ًٍب  صيورىتًوً  عىلىى أىرىهي  ملىٍ  ، ًجرٍبًيلي  ىيوى  ًإمن ىا : فػىقىاؿى  ، كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى اً 

اتػىٍْبً  . (212) اٍلمىر تػىٍْبً  ىى
: التابعياالستدالل بتفسير  : لثاثا

ثػىنىا ، اٍلعىالًيىةً  أىيب  عىنٍ  ، قػىتىادىةى  عىنٍ  مسلم ً  ما أخرجو: كمثالو  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى نىًبيٍّكيمٍ  عىمٍّ  اٍبني  حىد 
لىةى  مىرىٍرتي  : كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى اً  رىسيوؿي  قىاؿى  : قىاؿى  ، عىب اسو  اٍبني  كىسىل مى   ميوسىى عىلىى يب  أيٍسرًمى  لىيػٍ
ـي  رىجيله  الس بلىـي، عىلىٍيوً  ًعٍمرىافى  ٍبنً   مىٍرَلىى  اٍبنى  ًعيسىى كىرىأىٍيتي  شىنيوءىةى، رًجىاؿً  ًمنٍ  كىأىن وي  جىٍعده  طيوىاؿه  آدى

 آيىاتو  ُب  كىالد ج اؿى  ، الن ارً  خىازًفى  مىاًلكنا كىأيرًمى  ، الر ٍأسً  سىٍبطى  ، كىاٍلبػىيىاضً  ا٢بٍيٍمرىةً  إىل ا٣ٍبىٍلقً  مىٍربيوعى 
 {.لًقىائًوً  ًمنٍ  ًمٍريىةو  ُب  تىكينٍ  فىبلى  }، ًإي اهي  الل وي  أىرىاىين  
ا قػىتىادىةي  كىافى  : قىاؿى  . (213 )الس بلىـي  عىلىٍيوً  ميوسىى لىًقيى  قىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى اً  نىيب   أىف   يػيفىسٍّريىى

  

                                                           

 7321ح (162/ 8)دار ا١بيل - صحيح مسلم (211)
 358ح (110/ 1)دار ا١بيل - صحيح مسلم (212)
 338ح (105/ 1)دار ا١بيل - صحيح مسلم (213)
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توفي سنة -  ىـ 678سنة ): منهج عالء الدين، أبي الحسن الخازن: المطلب السادس
  ":التنزيلي  معانيلُلَباب التأويل ف " من خاللفسيرالتفي  ( ىـ 741

 :التعريف بتفسيره: الفرع األول
 من ك٣ٌبصو نقلو ما ذلك إىل كضم للبغول، التنزيل معامل من مؤلفو  ا٣بازفاختصر -
 ك٘بنب األسانيد حذؼ مع كاالنتخاب، النقل سول فيو لو كليس عليو، تقد ـ من تفاسّب
 التنزيل، معامل كتاب كاف ك٤با":  ُب تفسّبهتعاىل ا رٞبوا٣بازف   قاؿ.(214)كاإلسهاب التطويل
 األئمة، كإماـ األيمة، قدكة السُّنن ة، ٧بٓب العامل اإلماـ النبيل، كا٢بىرٍب  ا١بليل، الشيخ صن فو الذل
 ا قد س - البغول مسعود ابن ا٢بسْب ٧بمد أبو الدين، ظهّب ا٢بديث، ناصر الًفرؽ، مفٌب
 جامعان . كأسناىا كأنبلها كأعبلىا، التفسّب علم ُب ا٤بصنفات أج لٍّ  ًمن - ضرحيو كنو ر ركحو،

 مطرزان  النبوية، باألحاديث ٧بلىٌ  كالتبديل، كالتصحيف الشيبو عن عاريان  األقاكيل، من للصحيح
 بأحسن ميرصعان  العجيبة، ا٤باضْب كأخبار الغريبة، بالقىصص موشىن  الشرعية، باألحكاـ
 تعاىل ا فرحم مقاؿ، بأفصح ا١بماؿ قالب ُب ميفرغان  العبارات، بأكضح ٨برجان  اإلشارات،
، كما كتاب ىذا كاف ٤با. كمآبو متقلبو ا١بنة كجعل. ثوابو كأجزؿ ميصنٍّفو  أف أحببتي  كصفتي
 ٤بعاٌل جامعان  ٨بتصران  فصوصو، كجواىر نصوصو، كزكاىر فرائده، كديرىرً  فوائده، غيرىرً  من أنتخب
 فوائد مع كأصولو، لنكتو متضمنان  منقولو، ٣ببلصة حاكيان  كالتعبّب، التأكيل كليباب التفسّب،
 لنفسى أجعل كمل ا٤بؤل فة، علومو سائر ُب ا٤بصن فة، التفسّب كتب من ٣ب صتها كفرائد نقلتها،
 ألنو اإلسناد منو كحذفتي  كاإلسهاب، التطويل حد ٦بتنبان  كاالنتخاب، النقل سول تصرفان 
 تفسّب على ا٤بصطفوية، كاألخبار النبوية األحاديث من فيو أكردتي  فما ا٤براد، ٙبصيل إىل أقرب
 الدين كأحكاـ الشرع مدار كعليها السُّنن ة، من بيانو ييطلب الكتاب فإف - حكم بياف أك آية
 متغّبة كألفاظ زائدة أحاديث من فيو كاف  كما... ناقلو، اسم كبي نتي  ٨برجو، إىل عزكتيو- 

 بْب كا١بمع العلماء عند ا٤بعتربة من الكتب أخرجتو ما تصحيح ُب اجتهدت فإٌل فأعتمده،
 حذؼ عن عو ضتي  إٌل ٍب ا١بزرل، األثّب البن األصوؿ جامع ككتاب للحميدل، الصحيحْب
 على كأسهل الكتاب، ىذا ُب فائدة أكمل ليكوف. بو يتعلق كما ا٢بديث غريب شرح اإلسناد
. كالتقريب التسهيل مع الَبتيب، كحسن اإلجياز من عليو قدرتي  ما بأبلغ كسقتو الطيبلب،

                                                           

 (223/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (214)
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 شئ استنباط: فوائد ٟبس من كتابو خيلو ال أف إليو، سيبق قد فن ُب كتابان  مؤلف لكل كينبغى
. كتأليف نظم حيٍسن أك. غامضان  كاف إف شرحو أك. متفرقان  كاف إف ٝبعو أك. معضبلن  كاف إف
. ذكرت الٍب ا٣بصاؿ ىذه عن الكتاب ىذا خيلو ال أف كأرجو كتطويل، حشو إسقاط أك

 .(215)"التنزيل معاٌل ُب التأكيل ليباب: "ك٠ب يتو

 .(216)اكأدلتو األحكاـ بتقرير مىٍعًُبُّن  ما، حد إىل ا٤بأثور التفسّب ركاية من مكثر كىو -
 أماـ منو كثّب يسلم يكاد ال الذل اتاإلسرائيلى كالقصص التارخيية، باألخبار ٩بلوء  -
 . (217)السليم كالعقل الصحيح العلم ميزاف
 :فصوؿ ٖبمسة لتفسّبه ا٣بازف قد ـ ٍب

 . كتعليمو كتبلكتو القرآف فصل ُب: األكؿ الفصل .1
 أكتى مىن ككعيد علم، غّب من برأيو القرآف ُب قاؿ مىن كعيد ُب: الثاٌل الفصل .2
 . يتعهده كمل فنسيو القرآف
 سبعة على نزؿ كونو كُب نزكلو، كترتيب القرآف ٝبع ُب: الثالث الفصل .3
 . أحرؼ
 . ذلك ُب قيل كما أحرؼ سبعة على نزؿ القرآف كوف ُب: الرابع الفصل .4
 . (218)كالتأكيل التفسّب معُب ُب: ا٣بامس الفصل .5
 بعض عن ذلك من جاء ما ينقل ما ككثّبان  ،اإلسرائيلى القصص ذكر ُب يتوسع -
 يذكر ما على يػيعىقٍّب ال الغالب ُب كىو كغّبه، الثعلىب كتفسّب الناحية ُّذه تعُب الٍب التفاسّب

 يَبؾ ال ا٤بواضيع بعض ُب كاف كإف البصّب، الناقد بعْب إليو ينظر كال اإلسرائيلى، القىصص من
 .(219)ندرة على كلكن كذُّا، أك ضعفها لنا يػيبػىْبٍّ  أف بدكف ٛبر القصة

                                                           

( 3/ 1)تفسّب ا٣بازف لباب التأكيل ُب معاٍل التنزيل (215)
 (222/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (216)
 (222/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (217)
( 3/ 1)تفسّب ا٣بازف لباب التأكيل ُب معاٍل التنزيل (218)
 (223/ 1)التفسّب كا٤بفسركف (219)
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 عهد على كانت الٍب الغزكات ذكر ُب يفيض أنو التفسّب ىذا على نبلح  كذلك -
 من 9 اآلية ُب تعاىل لقولو تفسّبه عند فمثبلن  .القرآف إليها كأشار كسلم عليو ا صلى النيب
 عىلىٍيًهمٍ  فىأىٍرسىٍلنىا جينيوده  جىآءىٍتكيمٍ  ًإذٍ  عىلىٍيكيمٍ  ا نًٍعمىةى  اذكركا آمىنيواٍ  الذين ياأيها: }األحزاب سورة
 ذكر: "يقوؿ التفسّب من يفرغ أف بعد نراه{ بىًصّبان  تػىٍعمىليوفى  ٗبىا ا كىكىافى  تػىرىٍكىىا مل ٍ  كىجينيودان  رحيان 
. (220)كتوسع باستفاضة فيها جرل كما الغزكة كقائع يذكر ٍب" األحزاب كىي ا٣بندؽ غزكة

 من آية تكل م عن فإذا الفقهية، بالناحية العناية جد يعُب التفسّب ىذا ٪بد كذلك -
 كثّبة، فقهية فركعان  التفسّب ُب كأقحم كأدل تهم، الفقهاء مذاىب إىل استطرد األحكاـ، آيات
 .(221)كثّب كال قليل ُب مفسٍّران  كونو بوصف ا٤بفسٍّر هتم ال قد

 ًمن يػيٍؤليوفى  لٍّل ًذينى : }البقرة سورة من( 226 )اآلية ُب تعاىل لقولو تفسّبه عند فمثبلن 
 التفسّب من ينتهي أف بعد نراه{ ر ًحيمه  غىفيوره  ا فىًإف   فىآءيك فىًإفٍ  أىٍشهيرو  أىٍربػىعىةً  تػىرىبُّنصي  نٍّسىآًئًهمٍ 
 أنو حف إذا ما حكم ُب: األكؿ الفرع - فركع ٟبسة يذكر ٍب" اآلية ٕبكم تتعلق فركع: "يقوؿ
 أال حلف لو ما حكم ُب: كالثاٌل أشهر، أربعة من أكثر ىي مدة أك أبدان  زكجتو يقرب ال

 ُب: كالرابع أشهر، أربعة يطأىا أال حلف لو ما حكم ُب: كالثالث أشهر، أربعة من أقل يطأىا
 من خرج إذا فيما: كا٣بامس ذلك، ُب ا٤بذاىب كاختبلؼ كالعبد ا٢بر حق ُب اإليبلء مدة

. (222)٘بب ال أك كف ارة عليو ٘بب فهل بالوطء، اإليبلء
 الَبغيب أحاديث كيسوؽ كالرقاؽ، للمواع  يتعرض ما كثّبان  التفسّب ىذا إف   -

 إليها كيستطرد الناحية ُّذه يعُب فجعلتو فيو أث رت الٍب ىي الصوفية ا٣بازف نزعة كلعل كالَبىيب،
 تتجاُب: }السجدة سورة من[ 16 ]اآلية ُب تعاىل لقولو تفسّبه عند فمثبلن  .ا٤بناسبات عند

 الليل فضل قياـ ُب فصل: "التفسّب من االنتهاء بعد يقوؿ نراه اآلية؛{ .. ا٤بضاجع عىنً  جينيوبػيهيمٍ 
 على تدكر كلها كسلم عليو ا صلى النيب عن كثّبة أحاديث ذلك ُب يسوؽ ٍب".. عليو كا٢بث
 .(223)كالَبمذل كمسلم البخارم

                                                           

 (1/224)التفسّب كا٤بفسركف (220)
 (1/224)التفسّب كا٤بفسركف (221)
 (1/225)التفسّب كا٤بفسركف (222)
 (1/225)التفسّب كا٤بفسركف (223)
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. ٨بتلفة العلم من نواح ُب كثّبة موضوعات يطرؽ التفسّب ىذا: "يقوؿ ٧بمد حسْب الذىيب
 الرجوع عن الناس تصد ككادت كثّبان، إليو أساءت اإلسرائيلية، ك٠بيٍعو القىصصية، شيٍهرتو كلكن
ينو، ًمنٍ  غىث وي  توضح بتعليقات عليو يػيعىلٍّق مىنٍ  الكتاب ٥بذا يهيئ ا كلعل!عليو كالتعويل إليو  ٠بًى

 .(224)"سقيمو ًمنٍ  صحيحو كتستخلص
  

                                                           

 (1/225)التفسّب كا٤بفسركف (224)
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 ـ1999 / ىػ1420 ا٣بامسة،: الطبعة. صيدا – بّبكت النموذجية، الدار - العصرية ا٤بكتبة: ٧بمد الشيخ يوسف
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 :العريب الكتاب دار : النشر دار، زمريل أٞبد فواز : اقق، الزرقاٍل العظيم عبد ٧بمد: القرآف علـو ُب العرفاف مناىل .57
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 ؿالطناحي ٧بمد ٧بمود
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