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التعريف بأصول التفسير ومناهجه
 -1مدخل لدراسة أصول التفسير:
تعريف أصول التفسير:
تعريف األصول:
لغة :األصول مجع أصل ،واألصل :هو أسفل الشيء أو أساس الشيء.
وفي الشرع ::عبارة عما يُبىن عليه غريه وال يُبىن هو على غريه .واألصل ما يَثْبت حكمه
بنفسه ويُبىن عليه غريه.

تعريف التفسير:
التفسري لغة :يف لسان العرب :ال َف ْسُر البيان فَ َسَر الشيء يَ ْف ِسُرهُ ويَ ْف ُسُرهُ فَ ْسًرا وفَ َّسَرهُ مبعىن
أبانه ،والتفسري أيضا مثله.
ال َف ْسُر كشف املغطى والتفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل.
التفسري اصطالحا :عرفه أبو حيان يف البحر احمليط بأنه" :علم يبحث فيه عن كيفية النطق
بألفاظ القرآن ،ومدلوالهتا ،وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ،ومعانيها اليت حتمل عليها حالة
الرتكيب ،وتَتِمات لذلك".
وعرفه الزركشي" :هو علم يفهم به كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه وحكمه".
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وعرفه بعضهم بأنه" :علم يبحث فيه عن أحوال القرآن اجمليد من حيث داللته على مراد
اهلل تعاىل بقدر الطاقة البشرية".
تعريف التأويل:
التأويل لغة :مأخوذ من األول وهو الرجوع ،آل الشيء يؤول أوال ومآال مبعىن رجع .و ّأول
الكالم وتأوله :دبَّره َّ
فسره..
وقدره .و َّأوله وتأولَّهَّ :

التأويل عند السلف له معنيان :أحدمها :تفسري الكالم وبيان معناه .فيكون التفسري
والتأويل على هذا مرتادفني .وأما الثاين :هو نفس املراد بالكالم.
التأويل عند املتأخرين :صرف اللفظ عن املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به.
أصول التفسير :هي األسس واملقدمات العلمية اليت تعني يف فهم التفسري ،وما يقع فيه
من االختالف ،وكيفية التعامل معه.
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: الكتاب والسنة: أصول التفسير-0
: تفسير القرآن بالقرآن:أوال
 وال يلزم من، وذلك ألن كل قائل أعلم بقوله من غريه،تفسري القرآن بالقرآن أبلغ التفاسري
 ألن هذا تفسري، إن هذه اآلية تفسري هلذه اآلية صحةُ ذلك وقبوله:ذلك أن كل من قال
. وقد ال يكون صحيحا،مبين على اجتهاد املفسر ورأيه
:أنواع تفسير القرآن بالقرآن
:من تفسري القرآن بالقرآن
:المجمل
 بيان-1
َ
] فأهبم "الكلمات" يف37 :﴾ [البقرة      ﴿ :قال تعاىل
        ﴿

.]33 :[األعراف

: وبيّنها يف قوله،هذا املوضع

﴾    

،]1 :﴾ [املائدة        ﴿ :وقال تعاىل
    ﴿

: وقد بيّنه قوله تعاىل،إمجال يف املتلو

  
         
﴾    
      

.]3 :[املائدة
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:المطْلق
ُ  تقييد-3
      ﴿

َّ قال تعاىل يف
:كفارة الظهار

] فأطلق الرقبة هنا لكن3:﴾ اآلية [اجملادلة        
   ﴿

اآلية

َّ جاءت مقيدة باإلميان يف
: وذلك يف قوله تعاىل،كفارة القتل

﴾            

.فيحمل املطلق على املقيَّد
]23 :[النساء
ُ
ُ
] حيث أطلق5 :[املائدة
  ﴿

اآلية

﴾     ﴿

:قال تعاىل

: لكنه جاء مقيدا يف موضع آخر بقوله،حبوط العمل هنا مبجرد الردة

﴾..           

.]317 :[البقرة
: تخصيص العام-3
    ﴿

:نفي اخلُلَّة والشفاعة على جهة العموم يف قوله تعاىل

             

.]354 :﴾ [البقرة  
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   ﴿

:وقد استثىن اهلل املتقني من نفي اخللة ىف قوله
.]77 :﴾ [الزخرف  

      ﴿

:واستثىن ما أذن فيه من الشفاعة بقوله

.]37 :[النجم..﴾          
: تفسير لفظة بلفظة-4
:وهو نوعان
: بيان غريب األلفاظ-أ
:[هود

﴾    ﴿

      ﴿

] وكلتا اآليتني يف قصة33 -33 :[الذاريات

:ورد لفظ " ِس ّجيل" يف قوله تعاىل
: وفُ ِّسر بالطني يف قوله تعاىل،]11

﴾    

.قوم لوط
: بيان المراد باللفظة في السياق-ب
        ﴿
:تعاىل

 "ففتقنامها" يعرف معناه من قوله: فقوله.]33 :[األنبياء

]13-11 :[الطارق

:قال تعاىل

﴾

﴾      ﴿
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وكذلك قوله:

﴿          

[ ﴾    عبس.]37 -34 :
 -5تفسير معنى بمعنى:
(            

[)  النساء ]43 :بني هذا املعىن بقوله:

(   

[ )      النبأ.]43 :
ثانيا :تفسير القرآن بالسنة النبوية:
أُفرد يف كتب السنة للتفسري باب -من األبواب اليت اشتملت عليها -ذُكر فيه كثري من
التفسري املأثور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فمن ذلك:
ما أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها عن عدي بن حبان قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :إن املغضوب عليهم هم اليهود ،وإن الضالني هم النصارى".
وما رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :الصالة الوسطى صالة العصر".
وما أخرجه مسلم وغريه عن عقبة بن عامر قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول وهو على املنرب:

﴿﴾     

وإن القوة الرمي".
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[األنفال ..]71 :أال

وما أخرجه الرتمذي وابن جرير عن أيب بن كعب أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول[ ﴾  ﴿ :الفتح ..]37 :قال" :ال إله إال اهلل".
وغري هذا كثري مما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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المقدار الذي بيَّنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من القرآن ألصحابه:
اختلف العلماء يف املقدار الذي بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم من القرآن ألصحابه:
فمنهم من ذهب إىل القول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّبني ألصحابه كل معاين
القرآن كما َّبني هلم ألفاظه.
ومنهم من ذهب إىل القول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يُ ِّبني ألصحابه من معاين

القرآن إال القليل .وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة ،منها:
أدلة َمن قال :النيب صلى اهلل عليه وسلم َّبني كل معاين القرآن:
أوال :قوله تعاىل:

﴿       

[ ﴾ النحل..]44 :
والبيان يف اآلية يتناول بيان معاين القرآن ،كما يتناول بيان ألفاظه ،وقد َّبني الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ألفاظه كلها ،فالبد أن يكون قد بني كل معانيه أيضاً ،وإال كان مقصراً يف
البيان الذي كلف به من اهلل.
ثانيا :اآلثار اليت تدل على أن الصحابة تعلَّموا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معاين
القرآن كلها ،كما تعلَّموا ألفاظه .مثل ما روي عن أيب عبد الرمحن السلمي أنه قال" :حدثنا
الذين كانوا يقرئوننا القرآن ،كعثمان بن عفان ،وعبد اهلل بن مسعود ،وغريمها :أهنم كانوا إذا
تعلموا من النيب صلى اهلل عليه وسلم عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم
والعمل ،قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً".
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ثالثاً :إن العادة متنع أن يقرأ قوم كتاباً يف فن من العلم كالطب أو احلساب وال يستشرحوه.
فكيف بكتاب اهلل الذي فيه عصمتهم ،وبه جناهتم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة؟
رابعاً :ما أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه عن عمر رضي اهلل عنه أنه قال" :من آخر ما نزل
فسرها" ،وهذا يدل بالفحوى
آية الربا ،وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قُبض قبل أن يُ ِّ
على أنه كان يفسر هلم ما نزل ،وأنه إمنا مل يفسر هذه اآلية ،لسرعة موته بعد نزوهلا ،وإال مل

يكن للتخصيص هبا وجه.
يبني ألصحابه إال القليل من معاين القرآن:
أدلة َمن قال إن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل ِّ
البزار عن عائشة رضي اهلل عنها قالت" :ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
أوالً :ما أخرجه ّ
إياهن جربيل".
وسلم يُ ِّ
فسر شيئاً من القرآن إال آياً بعدد ،علَّمه َ

ثانياً :قالوا :إن بيان النيب صلى اهلل عليه وسلم لكل معاين القرآن متعذر ،وال ميكن ذلك
إال يف آي قالئل ،والعلم باملراد يستنبط بأمارات ودالئل ،ومل يأمر اهلل نبيه بالتنصيص على
املراد يف مجيع آياته ألجل أن يتفكر عباده يف كتابه.
ثالثاً :قالوا :لو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّبني ألصحابه كل معاين القرآن ملا كان
لتخصيصه ابن عباس -رضي اهلل عنهما -بالدعاء بقوله" :اللَّهم فقهه يف الدين وعلِّمه

التأويل" فائدة؛ ألنه يلزم من بيان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه كل معاين
القرآن استواؤهم يف معرفة تأويله ،فكيف خيصص ابن عباس هبذا الدعاء؟

11

والرأي الذي ميكن االطمئنان إليه يف هذه املسألة :هو أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان
يفسر من القرآن ما أشكل على الصحابة رضي اهلل عنهم وذلك ألهنم أهل لغة ،وكانت
هلم قدرة وملكة على فهم الكثري من القرآن دون الرجوع إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
وكذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يفسر كل معاين القرآن ،بل ترك اآليات اليت مل
يكن الصحابة رضي اهلل عنهم يف حاجة إىل تبياهنا ،وكان يكفيهم الرجوع إليها اعتمادهم
على قدراهتم وطاقاهتم لفهمها ،ومما يؤكد ذلك اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم يف
تفسري بعض اآليات وتفاوهتم على مستوى فهمها وبياهنا.
وقد أوضح لنا هذا الرأي بشكل واضح د .حممد حسني الذهيب يف كتابه "التفسري
واملفسرون" حني قال" :والرأي الذي متيل إليه النفس بعد أن اتضح لنا مغاالة كل فريق يف
دعواه وعدم صالحية األدلة إلثبات املدعى ،هو أن نتوسط بني الرأيني فنقول :إن الرسول
صلى اهلل عليه وسلم بني الكثري من معاين القرآن؛ ألصحابه ،كما شهد بذلك كتب
الصحاح ،ومل يبني كل معاين القرآن؛ ألن من القرآن ما استأثر اهلل تعاىل بعلمه ،ومنه ما
يعلمه العلماء ،ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا ،ومنه ما ال يعذر أحد يف جهالته كما صرح
بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير ،قال" :التفسري على أربعة أوجه :وجه تعرفه
العرب من كالمها ،وتفسري ال يعذر أحد جبهالته ،وتفسري تعرفه العلماء .وتفسري ال يعلمه
إال اهلل".
وبدهي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يفسر هلم ما يرجع فهمه إىل معرفة كالم
العرب؛ ألن القرآن نزل بلغتهم ،ومل يفسر هلم ما تتبادر األفهام إىل معرفته وهو الذي ال
يعذر أحد جبهله؛ ألنه ال خيفى على أحد ،ومل يفسر هلم ما استأثر اهلل بعلمه كقيام
الساعة ،وحقيقة الروح ،وغري ذلك من كل ما جيري جمرى الغيوب اليت مل يطلع اهلل عليها
نبيه ،وإمنا فسر هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعض املغيبات اليت أخفاها اهلل عنهم
وأطلعه عليها وأمره ببياهنا هلم ،وفسر هلم أيضاً كثرياً مما يندرج حتت القسم الثالث ،وهو ما
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يعلمه العلماء ويرجع إىل اجتهادهم ،كبيان اجململ ،وختصيص العام ،وتوضيح املشكل ،وما
إىل ذلك من كل ما خفي معناه والتبس املراد به.
هذا ..وإن مما يؤيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يفسر كل معاين القرآن ،أن الصحابة
رضوان اهلل عليهم أمجعني ،وقع بينهم االختالف يف تأويل بعض اآليات ،ولو كان عندهم
فيه نص عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما وقع هذا االختالف ،أو الرتفع بعد
الوقوف على النص.
أنواع تفسير الرسول صلى اهلل عليه وسلم للقرآن:
 -1بيان المجمل في القرآن:
بيانه عليه الصالة والسالم لتفاصيل ما أمجل يف قوله تعاىل[ ﴾ ﴿ :البقرة:
 ]43حيث ّبني مواقيتها ،وأركاهنا وشروطها ،وعدد ركعاهتا ،وكيفية أدائها ،وقال صلى اهلل
عليه وسلم” :صلوا كما رأيتموين أصلي“(صحيح البخاري).

فبني صلى
وبيانه عليه السالم ما أمجل يف قوله تعاىل[ ﴾ ﴿ :البقرةّ ]43 :
اهلل عليه وسلم أحكام الزكاة.
ويف قوله تعاىل:

﴿      

[ ﴾ آل

عمرانّ ]27 :بني صلى اهلل عليه وسلم مناسك احل  ،فقال" :خذوا عين مناسككم"
(صحيح مسلم).
 -3توضيح المشكل:
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﴿

: للخيط األبيض واخليط األسود يف قوله تعاىل-صلى اهلل عليه وسلم- تفسريه

:[البقرة

﴾            

.] بأنه بياض النهار وسواد الليل117
: تخصيص العام-3
   ﴿

: الظلم يف قوله تعاىل-صلى اهلل عليه وسلم- ختصيصه

 فإن بعض الصحابة فهم أَن الظلم مراد منه،] بالشرك13 :﴾ [األنعام



 إمنا، "ليس بذلك: وأينا مل يظلم نفسه؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: حىت قال،العموم
."هو الشرك
: تقييد المطلق-4
.] باليمني43 :﴾ [املائدة ﴿ :تقييده اليد يف قوله تعاىل
: بيان معنى لفظ أو متعلقه-5
.﴾ بالنصارى﴿ و،﴾ باليهود ﴿ :كبيان
         ﴿

:وقوله تعاىل

﴾  
       . 

. حبة ىف شعرية:] بأهنم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا52-51 :[البقرة
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 -3أصول التفسير :قول الصحابي وقول التابعي:
تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
أهمية تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
للصحبة منزلتها العظمى يف اإلسالم ،وهلا شرف ال خيفى على مسلم ،إذ يكفي فيها أهنا
تعين لقيا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،ولذا كان للصحبة مكانة خاصة يف ميزان
املسلمني بعدهم ،بل صارت أقواهلم حجة عند بعض العلماء ال يعدل عن أقواهلم ،وال يرى
قوالً غري قوهلم.
وقد ذكر العلماء أسباباً لرجوع املفسر إىل أقواهلم ،وهي:
 -1أهنم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله.
 -3أهنم أهل اللسان الذي نزل به القرآن.
 -3أهنم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود.
 -4سالمة مقصدهم.
 -5حسن فهمهم.
مصادرهم في التفسير:
كان الصحابة يرجعون يف تفسريهم للقرآن إىل مصادر يستفيدون منها حال تفسريهم
للقرآن ،ومنها- :القرآن الكرمي -السنة النبوية -اللغة العربية -أهل الكتاب --الفهم
واالجتهاد.
وكانوا يف كل هذه املصادر أدق من غريهم يف االستفادة.
من أنواع تفسير الصحابة للقرآن:
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 بيان التخصيص للعموم:أخرج الشيخان عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه :اذهب يا رافع إىل ابن عباس
فقل له :لئن كان كل امرئ فرح مبا أويت ،وأحب أن ُُيمد مبا مل يعمل معذبًا لنعذبن
أمجعون .فقال ابن عباس :مالكم وهلذه .إمنا دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم يهود فسأهلم
عن شيء فكتموه إياه ،وأخربوه بغريه .فأروه أن قد استحمدوا إليه مبا أخربوه عنه فيما
سأهلم ،وفرحوا مبا أتوا من كتماهنم .مث قرأ ابن عباس
 ،﴾ كذلك حىت قوله:

﴿    

﴿     

[ ﴾  آل عمران.]111 -117 :
 إيضاح المبهم:أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على احلجاز ،استعمله معاوية،
فخطب ،فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ،فقال له عبد الرمحن بن أيب
بكر شيئا ،فقال خذوه .فدخل بيت عائشة ،فلم يقدروا عليه .فقال مروان :إن هذا الذي
أنزل اهلل فيه

﴿﴾       

[األحقاف،]17 :

فقالت عائشة من وراء احلجاب :ما أنزل اهلل فينا شيئا من القرآن إال أن اهلل أنزل عذري.
حكم تفسير الصحابي:
أوال :تفسري الصحايب له حكم املرفوع ،إذا كان مما يرجع إىل أسباب النزول ،وكل ما ليس
للرأي فيه جمال .أما ما يكون للرأي فيه جمال ،فهو موقوف عليه ما دام مل يسنده إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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ثانياً :ما ُح ِك َم عليه بأنه من قبيل املرفوع ال جيوز رده اتفاقاً ،بل يأخذه املفسر وال يعدل
عنه إىل غريه بأية حال.
ثالثاً :ما ُح ِك َم عليه بالوقف ،ختتلف فيه أنظار العلماء:
فذهب فريق :إىل أن املوقوف على الصحايب من التفسري ال جيب األخذ به ألنه لَ َّما مل
يرفعه ،عُلِم أنه اجتهد فيه ،واجملتهد ُخيطئ ويُصيب ،والصحابة يف اجتهادهم كسائر
اجملتهدين.
وذهب فريق آخر إىل أنه جيب األخذ به والرجوع إليه ،لظن مساعهم له من رسول اهلل صلى
فسروا برأيهم فرأيهم أصوب ،ألهنم أدرى الناس بكتاب اهلل..
اهلل عليه وسلم ،وألهنم إن َّ
تفسير القرآن بأقوال التابعين:
ملا كان التابعون قد تلقوا التفسري عن الصحابة مباشرة ،وكانوا يف عصر االحتجاج اللغوي،
فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة ،وكان هلم من الفهم وسالمة املقصد ما هلم ،كل هذا جعل
من جاء بعدهم يرجع إىل أقواهلم يف التفسري ،ويعتمدها.
مصادرهم في التفسير:
هي مصادر الصحابة نفسها ،إال أهنم يزيدون مبصدر الصحابة .وهي كالتايل:
 -1القرآن الكرمي  -3السنة النبوية  -3الصحابة  -4اللغة  -5أهل الكتاب  -7الفهم
واالجتهاد.
وهم يُ َعدُّون مصدراً ملن جاء بعدهم.

 -1القرآن الكريم:

17

اجتهد التابعون يف بيان القرآن بالقرآن ،ومن أمثلة ذلك تفسري جماهد لقوله تعاىل:
﴾ 

[عبس ]33 :قال :هو كقوله:

﴿

﴿    

[ ﴾  اإلنسان.]3 :
 -0السنة النبوية:
أخرج الرتمذي عن قتادة يف قوله تعاىل:

( 

[)مرمي ]57 :قال:

حدثنا أنس بن مالك أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ملا عُرج يب رأيت إدريس يف
السماء الرابعة".
 -3أقوال الصحابة:
أخرج الشيخان عن أيب إسحاق الشَّْيبَ ِاين ،قال :سألت ِزَّر بْ َن ُحبَ ْي ٍ
ش عن قول اللَّه تعاىل
ّ
()          

[النجم:

 .]13-2قال :حدثنا ابن مسعود :أنه "رأَى ِج ِربيل ،لَه ِست ِ
ُّمائَِة َجنَاح".
ْ َ ُ
َ
 -4اللغة:
ال زال التابعون يف عصر االحتجاج اللغوي ،وقد كان هلم يف تفاسريهم اعتماد على اللغة،
وهذا ظاهر يف تفاسريهم ومن ذلك:
قوله تعاىل[ ﴾    ﴿ :ق ]13 :قال جماهد ،وقتادة،
وابن زيد :الباسقات" :الطوال"(تفسري الطربي).
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وقوله تعاىل[ )      ( :اجلاثية .]31 :قال جماهد:
"نستنسخ :نكتب"(صحيح البخاري).
 -5أهل الكتاب:
كان رجوع التابعني إىل أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ،ولكن يبقى األمر يف أن ما
روي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو يف حكم اإلسرائيليات ،ولعلهم كانوا يذكرونه من باب
العلم والرواية ال من باب التفسري واهلل أعلم  ،وتظهر كثرة مروياهتم عن بين إسرائيل من
خالل تفاسريهم ،ومن ذلك :ما رواه الطربي عن بعض التابعني يف مائدة النصارى :قال
أبو عبد الرمحن السلمي :نزلت املائدة خبزاً ومسكاً.
وقال عطية :املائدة مسكة فيها طعم كل الطعام(تفسري الطربي).
 -6الفهم واالجتهاد:
اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا يف تفسري القرآن ،وإبراز فوائده؛ ومن أمثلة ذلك تفسري
قوله تعاىل[ )  ( :آل عمران.]7 :
قال جماهد" :احلالل واحلرام"(صحيح البخاري).
حكم تفسير التابعي:
اختلف العلماء يف حكم األخذ بقول التابعي يف تفسري اآلية إذا مل يوجد تفسري هلا يف
القرآن أو السنة أو قول عن أحد الصحابة على قولني:
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 -1ذهب بعضهم إىل أن أقوال التابعني ليست ُح َّجة يف التفسري ،وهو رواية عن اإلمام
أمحد ،واختاره ابن عقيل ،وحكي عن شعبة بن احلجاج أنه قال" :أقوال التابعني يف الفروع
ليست حجة ،فكيف تكون ُح َّجة يف التفسري".
 -3وذهب البعض اآلخر إىل أنه يرجع إىل قول التابعي يف التفسري .وهو رواية عن اإلمام
أمحد .والذي يظهر أن األمر ُيتاج إىل تفصيل:
 فإن أمجعوا على تفسري واحد فال شك أنه ُح َّجة على غريهم ممن خالفهم. -وإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم ُح َّجة على بعض ،وال على َمن بعدهم ،ويُرجع يف

السنَّة ،أو أقوال الصحابة ،أو عموم لغة العرب.
ذلك إىل لغة القرآن ،أو ُّ
 وإن كان ما قالوه من اإلسرائيليات فهذا يأخذ حكم اإلسرائيليات.مثال ما يقع عليه تفسير التابعين للقرآن:
 -تخصيص العام:

(         

[ )البقرة.]333 :
أخرج ابن جرير عن الزهري قال" :جعل اهلل هذه العدة للمتوىف عنها زوجها ،فإن كانت
حامال فيحلُّها من عدهتا أن تضع محلها ،وإن استأخر فوق األربعة األشهر والعشرة فما
استأخر ال ُيلها إال أن تضع محلها".
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 -4قواعد التفسير وضوابطه:
 قواعد التفسير:تعريف القواعد :معىن القواعد لغة :مجع قاعدة ،وهي األصل واألساس الذي يُبىن عليه غريه

ويعتمد؛ وكل قاعدة هي أصل لليت فوقها .واصطالحا :هي حكم كلي يُتعرف به على
أحكام جزئياته.

توصل هبا إىل استنباط معاين القرآن العظيم
املراد بقواعد التفسري :األحكام الكليَّة اليت يُ َّ
ومعرفة كيفية االستفادة منها.
وميكن تقسيم هذه القواعد إىل قسمني:
األول :القواعد العامة ،وهي اليت ميكن أن يعملها املفسر عندما يفسر آية من القرآن،
ويصح أن نسميها بالقواعد التفسريية ،أو قواعد التفسري.
الثاني :القواعد الرتجيحية ،وهي اليت ميكن أن يعملها املفسر عند الرتجيح بني أقوال
املفسرين.
ومع تقسيم هذه القواعد إىل قسمني فإهنما قد يتداخالن فيكمالن بعضهما.
القاعدة األولى :إذا ثبتت القراءة فال جيوز ردها:
قال ابن اجلزري يف النشر" :كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف
العثمانية ولو احتماال ،وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال ُيل
إنكارها ،بل هي من األحرف السبعة اليت نزل ب ها القرآن ،ووجب على الناس قبوهلا".
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القاعدة الثانية :تنوع القراءات مبنزلة تعدد اآليات:
قال تعاىل:

﴿﴾  

[الربوج ،]15 :ويف قراءةِ ( :
اجمليد) فقراءة الرفع

اجمليد) صفة هلل عز وجل .وعلى قراءة اجلر يكون صفة للعرش؛ فكأهنما آيتان.
يكون ( ُ
القاعدة الثالثة :العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب:
قال عبد الرمحن السعدي يف "القواعد احلسان"" :القاعدة الثانية :العربة بعموم اللفظ ال
خبصوص األسباب ،وهذه القاعدة نافعة جداًّ ،مبراعاهتا ُيصل للعبد خري كثري ،وعلم غزير،
وبإمهاهلا وعدم مالحظتها يفوته علم كثري ،ويقع يف الغلط واالرتباك اخلطري .وهذا األصل
اتفق عليه احملققون من أهل األصول وغريهم".
مثال:

﴿﴾    

[الكوثر ]3 :قيل :نزلت يف العاص بن وائل

السهمي .وقيل :نزلت يف عُ ْقبة بن أيب ُم َعيط .وقيل :نزلت يف مجاعة من قريش.
ّ
قال ابن جرير الطربي" :وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب أن يقال :إن اهلل تعاىل
ِ
األذل املنقطع عقبه ،فذلك
األقل ّ
ذ ْكُره أخرب أن ُمبغض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو ّ
كل من أبغضه من الناس ،وإن كانت اآلية نزلت يف شخص بعينه".
صفة ّ
القاعدة الرابعة :نصوص القرآن الكرمي العامة جيب محلها على عمومها ما مل يرد نص على
ختصيصها.
مثال :جاء يف تفسري قوله تعاىل:

(       

[ )..   البقرة ]141 :عدة أقوال:
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اهنَاُ :م ْش ِرُكو العرب.
قال َّ
الز َّجاج :املراد ُّ
بالسفهاء َه ُ
ُ
ود.
وقال ُجماهد :هم أحبار يَ ُه َ
السدي :هم املنافقون.
وقال ُّ
عامة يف هؤالء كلِّهم ،واهلل أعلم.
قال ابن كثري :واآلية َّ
ويوضح هذه القاعدة القاعدة التالية:
القاعدة الخامسة :إذا احتمل اللفظ وجوها متعددة ،وال مانع من إرادة اجلميع وجب محله
عليها.
قال تعاىل[ )      ( :اإلسراء.]71 :
قال ابن تيمية رمحه اهلل :فُ ّسر"الدلوك" بالزوال ،وفُ ّسر بالغروب ،وليس بقولني ،بل اللفظ
يتناوهلما معا ،فان الدلوك هو امليل ،ودلوك الشمس ميلها.
القاعدة السادسة :األصل محل ألفاظ القرآن الكرمي على ظاهرها إال لدليل يصرفه عنه.
قال الشنقيطي يف "أضواء البيان"" :والقاعدة املقررة يف األصول :أن ظاهر القرآن ال جيوز
العدول عنه إال بدليل جيب الرجوع إليه".
القاعدة السابعة :اآليات اليت توهم التعارض ُُيمل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب
املقام كل حبسبه:
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        ﴿
     ﴿
﴿

:قول اهلل تعاىل

: وقوله تعاىل.]131 :[املؤمنون

﴾ 

: وقوله تعاىل.]37-34 :﴾ [عبس     
.]35 :الطور- 37 :﴾ [الصافات   

 تدل على، أو االستفهام، أو الشرط، أو النهي، النكرة يف سياق النفي:القاعدة الثامنة
.العموم
.]42 :﴾ [الكهف   ﴿ :النفي
.]75 :احلجر-11 :﴾ [هود   ﴿ :النهي
        ﴿

:الشرط

.]7 :﴾ [التوبة   
.]75 :﴾ [مرمي   ﴿ :االستفهام
 يفيد، أو االستفهام، أو الشرط، أو النهي، الفعل يف سياق النفي:القاعدة التاسعة
.العموم
.]72 :﴾ [طه    ﴿ :النفي
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.]125 :﴾ [البقرة    ﴿ :النهي
﴾        ﴿

:الشرط

.]31 :[حممد
.]43 :﴾ [األنبياء      ﴿ :االستفهام
. األلف والالم الداخلة على األوصاف وأمساء األجناس تفيد االستغراق:القاعدة العاشرة
    ﴿

:مثال الوصف

     










      

 يدخل يف.]35 :﴾ [األحزاب      
. إىل آخرها، والصدق، والقنوت، واإلميان،هذه األوصاف كل ما تناوله من معاين اإلسالم
،وأن بكمال هذه األوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من املغفرة واألجر العظيم
. وهكذا كل وصف رتب عليه خري وأجر وثواب، وبعدمها يفقد،وبنقصاهنا ينقص
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مثال اسم اجلنس :قوله تعاىل:

﴿﴾   

[املائدة.]3 :

فيشمل الرب مجيع أنواع اخلري ،وتشمل التقوى كل ما يلزم اتّقاؤه من أنواع امل ُخوفات
َ
واملعاصي واحملرمات.
وقد نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته إىل هذه القاعدة ،وأرشدهم إىل اعتبارها إذ علمهم
أن يقولوا يف التشهد يف الصالة« :السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني» فقال« :فإنكم
إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صاحل من أهل السماء واألرض» رواه البخاري.
القاعدة الحادية عشرة :األمر الوارد بعد احلظر يعود حكمه إىل حاله قبل احلظر.
مثال :قتل الصيد ،كان مباحا مث منع منه ألجل اإلحرام مث جاء األمر به بعد اإلحالل
بقوله تعاىل[ ﴾  ﴿ :املائدة.]3 :
قال ابن كثري :أي :إذا فرغتم من إحرامكم ،وأحللتم منه ،فقد أحبنا لكم ما كان حمرماً
عليكم يف حال اإلحرام من الصيد ،وهذا أمر بعد احلظر ،والصحيح الذي يثبت على
السرب ،أنه يرد احلكم إىل ما كان عليه قبل النهي..
القاعدة الثانية عشرة :األمر بالشيء هني عن ضده ،والنهي عن الشيء أمر بضده.
فاألمر بامتثال شيء ال ميكن أن يؤتى به على وجه الكمال إال برتك ضده ،وكذا النهي عن
الشيء.
ومثال ذلك :إذا أمر بالتوحيد ،والصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحل  ،وبر الوالدين ،وصلة
األرحام ،والعدل ،واإلحسان؛ كان ناهياً عن الشرك ،وعن ترك الصالة ،وترك الزكاة ،وترك
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الصوم ،وترك احل  ،وعن العقوق ،والقطيعة ،وعن الظلم واإلساءة .وإذا هنى عن الشرك،
وعن الظلم ،كان آمراً بالتوحيد والعدل.
القاعدة الثالثة عشرة :زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن:
قال تعاىل[ ﴾        ﴿ :يوسف.]27 :
قال ابن عاشور يف "التحرير والتنوير"" :و{أن} يف قوله:

﴿﴾   

مزيدة للتأكيد ..وفائدة التأكيد يف هذه اآلية حتقيق هذه الكرامة احلاصلة ليعقوب عليه
السالم ألهنا خارق عادة".
القاعدة الرابعة عشرة :األمر املطلق يقتضي الوجوب إال لصارف.
([ )   النور.]54 :
القاعدة الخامسة عشرة :النهي يقتضي التحرمي والفور والدوام إال لقرينة.
([ )    األنعام.]153 :
القاعدة السادسة عشرة :اجلملة االمسية تدل على الدوام والثبوت ،والفعلية تدل على
التجدد.
مثال اجلملة االمسية:
قال تعاىل[ ﴾   ﴿ :الكهف.]11 :
27

فقولهِ { :
باسط} مشعر بثبوت الصفة .خبالف {يبسط} فإنه يدل على أن البسط
يتجدد.
مثال اجلملة الفعلية :قال تعاىل:

﴿    

[ ﴾ األنفال .]3 :فقوله{ :يقيمون} و{ينفقون} يدل على تكرر ذلك منهم.
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 ضوابط التفسير:هي الشروط اليت وضعها العلماء يف كيفية تفسري القرآن الكرمي ،والكشف عن معانيه.
الفرق بني القاعدة والضابط:
يرى بعض أهل العلم التفريق بني القاعدة والضابط ،ومن أهم الفروقات اليت يذكرون:
ط َجيمعها ِمن باب و ِ
ِ
احد.
َ َ
 -1القاعدة ََْت َم ُع فُ ُروعاً يف أَبْ َواب َش َّىت .والضَّاب ُ ْ َ
 -3اخلالف الواقع يف الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من اخلالف الواقع يف القاعدة.
 -3أن املسائل اليت تشذ عن القواعد وتُستثىن منها أكثر بكثري من املسائل اليت تشذ عن
الضوابط.
من أهم ضوابط التفسير:
 -1معرفة موضوع القرآن وهدفه:
يقول سيد قطب يف "يف ظالل القرآن"" :ومل جيىء -أي القرآن -ليكون كتاب علم فلكي
أو كيماوي أو طيب ..كما ُياول بعض املتحمسني له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم ،أو كما
ُياول بعض الطاعنني فيه أن يتلمسوا خمالفاته هلذه العلوم!
إن كلتا احملاولتني دليل على سوء اإلدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته وجمال عمله .إن
جماله هو النفس اإلنسانية واحلياة اإلنسانية .وإن وظيفته أن ينشئ تصوراً عاماً للوجود
وارتباطه خبالقه ،ولوضع اإلنسان يف هذا الوجود وارتباطه بربه؛ وأن يقيم على أساس هذا
التصور نظاما للحياة يسمح لإلنسان أن يستخدم كل طاقاته."..
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 -3دراسة القرآن قبل البدء في تفسيره:
البد للمفسر قبل البدء يف التفسري من دراسة القرآن الكرمي دراسة شاملة مفصلة يتعرف من
خالهلا على معاين القرآن كله ،وتتكون لديه نظرة شاملة حنوه.
 -3اإللمام بعادات العرب في الجاهلية:
قال تعاىل[ ﴾    ﴿ :النجم.]42 :
سن عبادته رجل من
جاء يف تفسري ابن عاشور أن كوكب الشعرى عبدتْه خزاعة والذي ّ
كبشة.
يكىن أبا َ
سادة خزاعة َ
ِّعرى وإن كان ربًّا لغريه؛ ألن العرب كانت
وقال القرطيب يف تفسريه" :وإمنا ذكر أنه َر ُّ
ب الش ْ
برب".
تعبده؛ فأعلمهم اهلل جل وعز أ ّن الش ْ
ِّعرى مربوب وليس ّ

 -4معرفة عرف القرآن والمعهود من معانيه:
قال ابن القيم" :للقرآن عرف خاص ومعان معهودة ال يناسبه تفسريه بغريها ،وال جيوز
تفسريه بغري عرفه واملعهود من معانيه ،فإن نسبة معانيه إىل املعاين كنسبة ألفاظه إىل األلفاظ
ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها ،وهلا من الفصاحة أعلى
بل أعظم ،فكما أن ألفاظه ُ
مراتبها اليت يعجز عنها قُدر العاملني ،فكذلك معانيه أجل املعاين وأعظمها وأفخمها؛ فال
جيوز تفسريه بغريها من املعاين اليت ال تليق به ،بل غريها أعظم منها وأجل وأفخم ،فال جيوز
مبجرد االحتمال النحوي واإلعرايب".
محله على املعاين القاصرة ّ
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مث قال" :فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال ،فإنك تنتفع هبا يف معرفة ضعف كثري
من أقوال املفسرين وزيفها وتقطع أهنا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه".
مثاله لفظ "التأويل":
قال سبحانه وتعاىل:

﴿        

﴾        

[األعراف .]53 :معناه :عاقبة ما

وعد اهلل يف القرآن من اخلري والشر يوم القيامة.
 -5مراعاة دالالت األلفاظ ولوازمها:
إن على املفسر أن يراعي ما دلت عليه األلفاظ ،وما تضمنته من املعاين ،وما فيها من
نصا ،وهناك معان تلزم منها ،وهناك معان
لوازم ،ففي القرآن معان تضمنتها اآليات ً
تتقدمها وتتوقف عليها ،ومراعاة ذلك توصل املفسر إىل الدقة يف فهم كتاب اهلل ،وتؤدي به
إىل الشمول يف فهم معناه ،وعدم قصره على معىن واحد فقط.
ويوضح ذلك املثال التايل:
يقول اهلل تعاىل:

﴿﴾      

.]57
قال ابن كثري يف معناها" :أمر منه تعاىل باحلكم بالعدل بني الناس".
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[النساء:

استدللت
وقال عبد الرمحن السعدي" :وإذا فهمت أن اهلل أمر باحلكم بني الناس بالعدل،
َ
بذلك على أن كل حاكم بني الناس يف األمور الكبار والصغار البد أن يكون عاملاً مبا
ُيكم به :فإن كان حاكماً عاماً ،فالبد أن ُيصل من العلم ما يؤهله لذلك.
وإن كان حاكماً ببعض األمور اجلزئية كالشقاق بني الزوجني ،حيث أمر اهلل أن نبعث
حكماً من أهله وحكماً من أهلها ،فال بد أن يكون عارفاً هبذه األمور اليت يريد أن ُيكم
فيها ،ويعرف الطريق اليت توصله إىل الصواب منها.
وهبذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم ،وأنه فرض عني يف كل أمر ُيتاجه العبد ،فإن
اهلل أمرنا بأوامر كثرية ،وهنانا عن أمور كثرية .ومن املعلوم أن امتثال أمره واجتناب هنيه
األمر
يتوقف على معرفة املأمور به واملنهي عنه وعلمه ،فكيف يتصور أن ميتثل اجلاهل َ
الذي ال يعرفه ،أو يتجنب النهي الذي ال يعرفه؟("..القواعد احلسان).
 -7مراعاة معرفة معاني األفعال من خالل ما تتعدى به:
إن على املفسر أن يعرف معاين األفعال ال من خالل أفرادها فحسب ،بل من خالل ما
تتعدى به ،فاألفعال خيتلف معناها حبسب ما تتعدى به ،فمثال الفعل "نظر" :إذا عدي
بنفسه فمعناه :التوقف واالنتظار ،قال تعاىل:

﴿﴾   

[احلديد.]13 :
وإذا عدي ب (إىل) فهو املشاهدة باألبصار ،قال تعاىل:
[ ﴾  القيامة.]33-31 :
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﴿   

وإذا عدي ب (يف) فهو التفكر واالعتبار ،قال تعاىل:

﴿   

[ ﴾ األعراف.]115 :
 -7مراعاة سياق اآلية واآليات قبلها وبعدها:
مثاله :قوله تعاىل[ ﴾ ﴿ :املاعون.]4 :
ال جيوز أن نفسرها مقطوعة عن سياقها وما بعدها ،إذ ال يتبني املعىن احلق فيها إال مبا
بعدها.
 -1النظر في مجموع اآليات ذات الموضوع الواحد قبل البدء في تفسيرها:
تفسري القرآن بالقرآن.
 -2مراعاة الربط بين اآليات وخواتيمها:
﴿﴾         

[األعراف.]333 :
قال الفخر الرازي" :قوله{ :إِنَّهُ َِمسيع َعلِيم} يدل على أن االستعاذة باللسان ال تفيد إال
إذا حضر يف القلب العلم مبعىن االستعاذة ،فكأنه تعاىل قال :اذكر لفظ االستعاذة بلسانك
فإين مسيع واستحضر معاين االستعاذة بعقلك وقلبك فإين عليم مبا يف ضمريك .ويف احلقيقة
القول اللساين بدون املعارف القلبية عدمي الفائدة واألثر".
 -13فهم حقيقة الخالف في تفسير القرآن بين السلف:
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قال ابن تيمية" :اخلالف بني السلف يف التفسري قليل وخالفهم يف األحكام أكثر من
خالفهم يف التفسري وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال
اختالف تضاد".
 -11معرفة الكليات واألفراد في القرآن الكريم:
الكليات :األلفاظ أو األساليب الواردة يف القرآن الكرمي على معىن مطرد.
األفراد :األلفاظ أو األساليب اليت أتت يف القرآن الكرمي مبعىن مفرد غري املعىن الذي
تستعمل فيه عادة.
قال ابن فارس" :كل ما يف القرآن الكرمي من ذكر {الربوج} فإهنا الكواكب ،كقوله تعاىل:
﴿﴾  

[الربوج ]1 :إال اليت يف سورة النساء

﴿  

[ ﴾ النساء ]77 :فإهنا القصور الطوال ،املرتفعة يف السماء احلصينة".
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 -5طرق التفسير:
للتفسري مخسة طرق ،والذي يذكر منها غالبا أربعة .وهذه الطرق هي:
 -1تفسري القرآن بالقرآن.
 -3تفسري القرآن بالسنة.
 -3تفسري القرآن بأقوال الصحابة.
 -4تفسري القرآن بأقوال التابعني.
 -5تفسري القرآن باللغة.
(سبق احلديث عن األنواع األربعة األوىل).
 -5تفسير القرآن باللغة:
املقصود به تفسري القرآن بلغة العرب .وسبب اعتبار هذا طريقا من طرق التفسري هو :نزول
القرآن بلغتها ،واعتماده أساليبها يف اخلطاب.
وقد اعتمد الصحابة والتابعون على اللغة يف تفاسريهم ،واستشهدوا بأشعار العرب وأساليبها
لبيان املعاين اللغوية يف القرآن.
بل شدد العلماء على من فسر القرآن وهو غري عامل بلغة العرب؛ كما روي عن مالك،
وجماهد وغريمها.
في ضوابط التفسير باللغة:
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كيف نفسر ما كان حمتمال ألكثر من معىن يف لغة العرب؟
 إذا كان اللفظ ُيتمل هذه املعاين كلها من دون تعارض وال تناقض يف السياق جاز محلاآلية عليها.
 وإذا كان اللفظ ال ُيتمل إال أحد املعاين من معاين اللفظ فهناك ضوابط تدل علىاختيار هذا املعىن دون غريه ،وهي كالتايل:
املفسرة صحيحة يف اللغة ،فال جيوز تفسري القرآن مبا ال يعرف يف لغة
 -1أن تكون اللفظة ِّ
العرب.
 -3أن تفسري القرآن على األغلب املعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل .ومثاله:
تفسري قوله تعاىل[ ﴾     ﴿ :النبأ ]34 :قيل :الربد :النوم،
وهذا التفسري تفسري باألقل ،إذ األغلب املعروف من الربد هو ما يربد حر اجلسم من اهلواء.
 -3أن يراعي املفسر عند تفسريه للفظة السياق.
 -4أن يعرف مالبسات النزول إذا احتاجها عند تفسري لفظة ما؛ لكي يعرف املراد هبا يف
اآلية ،كمن يريد تفسري النسيء يف قوله تعاىل:

﴿﴾    

[التوبة ،]37 :فالنسيء التأخري ،ولكن حتديد هذا التأخري ُيتاج إىل معرفة قصة اآلية ،وهبا
يُعرف تفسريها ،واملراد به هنا تأخري األشهر احلرم واستحالهلا.
 -5أن يقدم املعىن الشرعي على املعىن اللغوي إذا تعارضا ،إال إذا دل الدليل على إرادة
املعىن اللغوي؛ ألن القرآن نزل لبيان الشرع ال لبيان اللغة.
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]15 :[التوبة

﴾      ﴿

:فالصالة يف قوله تعاىل

. وهذا هو املقدم؛ ألنه املعىن الشرعي، وحتتمل صالة اجلنازة،حتتمل الدعاء
       ﴿

، فالصالة هنا هي الدعاء،]134 :[التوبة

:ويف قوله تعاىل

﴾    

."صل على آل أيب أوىف
ّ  «اللهم: لقوله صلّى اهلل عليه وسلّم،وهو املعىن اللغوي
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 -6تاريخ التفسير:
التفسير في عهد الصحابة:
السماء انتظروا بيان
كان ّ
يب صلى اهلل عليه وسلم إذا جاء الوحي من ّ
الصحابة يف عهد النّ ّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتفسريه فيما ُيتاج إىل شرحه وبيانه ،ورّمبا عمدوا إىل التّ ّبني
منه فيما يستشكل.
متحصلة
كما أنّه صلى اهلل عليه وسلم قد أباح هلم أن يفهموا القرآن؛ أل ّن اآللة كانت
َّ
وصوب هلم خطأهم فيما خيطئون فيه ،دون أن يلوم أحدا منهم أو يؤاخذه على
هلمّ ،
قصة نزول قوله تعاىل:
فهمه ،كما يف ّ

﴿﴾     

شق ذلك على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقالوا:
[األنعام ،]13 :حني ّ
أيّنا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ليس هو كما تظنّون ،إّمنا هو
كما قال لقمان البنه[ ﴾       (:لقمان:
عدي بن حامت عند نزول:
("]13متفق عليه) .وكما يف ّ
قصة ّ
)        

(   

[البقرة ،]117 :حيث قال

عدي :ملا نزلت (وذكر اآلية) ،عمدت إىل عقال أسود وإىل عقال أبيض ،فجعلتهما حتت
ّ ّ
وساديت ،فجعلت أنظر يف اللّيل فال يستبني يل ،فغدوت على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فذكرت له ذلك ،فقال" :إّمنا ذلك سواد اللّيل ،وبياض النّهار" .متّفق عليه.
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مرجعهم يف تبيني الكتاب ،ومل
يب صلى اهلل عليه وسلم بني أظهرهم ،فقد كان َ
وملّا كان النّ ّ
ص ُدرون عن سواه فيه ،فقد كفاهم.
يكونوا يَ ْ
ّأما بعده صلى اهلل عليه وسلم ،فقد اتّسعت البالد ،ودخل النّاس يف اإلسالم أفواجا،
يب صلى اهلل عليه
ودخلت العجمة ،فاحتاج املسلمون لشرح ما مل يكن ّ
الصحابة يف عهد النّ ّ
يب صلى اهلل عليه وسلم يف
وسلم حباجة إىل شرحه من القرآن و ّ
السنّة ،ففزعوا إىل خلفاء النّ ّ

أئمة النّاس يف شرائع ال ّدين وعنهم يصدرون،
العلم من بعده من أصحابه ،والّذين صاروا ّ
وبرز فيه منهم خلق كثري ،هؤالء رءوسهم:
وعلي بن أيب طالب ،وعبد اهلل
أبو بكر ّ
الص ّديق ،وعمر بن اخلطّاب ،وعثمان بن ع ّفانّ ،
أيب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وعائشة ،وأبو موسى
بن مسعود ،وعبد اهلل بن عبّاس ،و ّ
األشعري ،ومعاذ بن جبل ،وأبو ال ّدرداء ،عبد اهلل بن عمر ،وأنس بن مالك ،و ّأم سلمة،
ّ
وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهم.

عم رسول اهلل
األئمة :حرب ّ
املفسرين ملن بعده من هؤالء ّ
األمة وترمجان القرآن ابن ّ
وسيّد ّ
صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن العبّاس بن عبد املطّلب ،رضي اهلل عنه ،فإنّه مل يُنقل عن
يب صلى اهلل عليه وسلم يف التّفسري أكثر ممّا نُقل عنه.
أحد من أصحاب النّ ّ

وما آتاه اهلل من العلم بالقرآن إّمنا حصل له بربكة دعاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له،
اللهم ف ّقهه يف ال ّدين ،وعلّمه التّأويل".
فقد ّ
صح عنه أنّه قالّ " :
حىت كان
وقد كان مقدَّما على أقرانه عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب ،رضي اهلل عنهّ ،

مصاف البدريّني مع صغر سنّه .قال ابن عبّاس :كان عمر يدخلين مع
جيعله يف العلم يف
ّ

أشياخ بدر ،فكأ ّن بعضهم وجد يف نفسه ،فقال :مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال
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عمر :إنّه من حيث علمتم ،فدعاه ذات يوم فأدخله معهم ،فما رئيت أنّه دعاين يومئذ ّإال
صُر اللَّ ِه َوالْ َفْت ُح؟ فقال بعضهم :أمرنا
لرييهم ،قال :ما تقولون يف قول اهلل تعاىل :إِذا جاءَ نَ ْ
حنمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ،وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ،فقال يل :أكذاك
تقول يا ابن عبّاس؟ فقلت :ال ،قال :فما تقول؟ قلت :هو أجل رسول اهلل صلى اهلل عليه
صُر اللَّ ِه َوالْ َفْت ُح) وذلك عالمة أجلك (فَ َسبِّ ْح ِحبَ ْم ِد
وسلم أعلمه له ،قال :ف(إِذا جاءَ نَ ْ
البخاري).
استَ ْغ ِفْرهُ إِنَّهُ كا َن تَ َّواباً) ،فقال عمر :ما أعلم منها ّإال ما تقول"(أخرجه
َربِّ َ
ك َو ْ
ّ
عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،يقول" :نعم ترمجان القرآن ابن
الصحابة ُ
وكان فقيهُ ّ
عبّاس"(أثر صحيح).
الشيء رأيت عليه
فسر ّ
وقال اإلمام جماهد امل ّك ّي تلميذ ابن عبّاس" :كان ابن عبّاس إذا ّ
نورا"(أثر صحيح).
الرسوخ يف فهم القرآن وتفسريه،
كذلك فيمن تق ّدم ذكره من ّ
الصحابة إمامان يعرف هلما ّ
مها:
علي بن أيب طالب ،رضي اهلل عنه ،فإ ّن بعض العلماء ق ّدمه يف التّفسري
 أمري املؤمنني ّعلي (انظر :الربهان للزركشي)..
على ابن عبّاس ،وقال :ابن عبّاس إّمنا أخذ عن ّ
علي ،وكان
ّ
وصح عن عكرمة موىل ابن عبّاس ،قال" :كان ابن عبّاس أعلم بالقرآن من ّ
علي أعلم باملبهمات من ابن عبّاس" .وإ ّن عكرمة صحب ابن عبّاس ،ومل يدرك عليّا ،وإّمنا
ّ
الشيء عنه.
بلغه ّ
علي يقول" :سلوين عن كتاب اهلل ،فإنّه ليس من آية ّإال وقد عرفت بليل نزلت أم
وكان ّ
بنهار ،يف سهل أم يف جبل"(أثر صحيح).
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صح عنه قوله" :واهلل الّذي ال إله غريه ،ما
 عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،وقد ّأنزلت سورة من كتاب اهللّ ،إال أنا أعلم أين أنزلت ،وال أنزلت آية من كتاب اهلل ّإال أنا
مين بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه"(متفق عليه).
أعلم فيم أنزلت ،ولو أعلم أحدا أعلم ّ

التفسير في عهد التابعين:
علم التّفسري مجاعة من التّابعني ،من أبرزهم:
محل عن ّ
الصحابة َ
الكويف ،وعكرمة موىل ابن عبّاس املدينّ ،وطاوس
 جماهد بن جرب امل ّك ّي ،وسعيد بن جبريّ
بن كيسان اليماينّ ،وعطاء بن أيب رباح امل ّك ّي ،وهؤالء رءوس أصحاب ابن عبّاس ،ومن
أكثر التّابعني كالما يف التّفسري.
القرظي ،من
وحممد بن كعب
ياحيّ ،
 سعيد بن املسيّب ،وزيد بن أسلم ،وأبو العالية ّّ
الر ّ
املفسرين من أهل املدينة.
أعيان ّ
ومرة اهلمداينّ ،وعامر
خعي ،ومسروق بن األجدع ،واألسود بن يزيدّ ،
 علقمة بن قيس النّ ّاملفسرين بالكوفة.
ّ
الس ّد ّ
عيب ،وإمساعيل بن عبد ّ
خعي ،من أعيان ّ
الرمحن ّ
ي ،وإبراهيم النّ ّ
الش ّ
الربيع بن أنس ،من
 احلسنالبصريّ ،
ّ
دوسي ،و ّ
وحممد بن سريين ،وقتادة بن دعامة ّ
الس ّ
أعياهنم بالبصرة.
أئمة قد ُح ِفظ عنهم علم كثري يف تأويل القرآن.
وهؤالء ثقات ّ
وممّن يلحق هبم:
الرواية عنه من طريق جويرب بن سعيد.
الض ّحاك بن مزاحم
 ّاهلاليل ،وهو ثقة ،لكن أكثر ّ
ّ
 وأبو صاحل باذام موىل ّأم هانئ ،وهو صدوق على التّحقيق ،وله يف التّفسري كالم كثري،الكليب ،وهو ك ّذاب باعرتافه ،فإن جاء من طريق
السائب
أكثره ممّا جييء من رواية ّ
حممد بن ّ
ّ
ثابت فهو معترب.
متيز أصحاب ابن عباس:
واعلم أ ّن أصحاب ابن عبّاس أكثر من ُمحل عنه تفسري القرآن من التّابعني ،والتّق ّدم فيهم
لعكرمة وجماهد وسعيد بن جبري.
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ازي عن عكرمة وسعيد بن جبري :أيّهما أعلم بالتّفسري؟ فقال" :أصحاب
الر ّ
سئل أبو حامت ّ
ابن عبّاس عيال على عكرمة"(اجلرح والتعديل).
وقال حبيب بن أيب ثابت:
"اجتمع عندي مخسة ال جيتمع عندي مثلهم أبدا :عطاء ،وطاوس ،وجماهد ،وسعيد بن
جبري ،وعكرمة ،فأقبل جماهد وسعيد بن جبري يُْل ِقيان على عكرمة التّفسري ،فلم يسأاله عن
فلما نَِفد ما عندمها جعل يقول :أنزلت آية كذا يف كذا ،وأنزلت آية
فسرها هلماّ ،
آية ّإال ّ
كذا يف كذا"(أخرجه أبو نعيم يف احللية بإسناد حسن).
عرضت القرآن على ابن عبّاس ثالث عرضات ،أقف عند
و ّأما جماهد ،فإنّه ثبت عنه قوله" :
ُ
ارمي بإسناد حسن).
ّ
كل آية أسأله :فيم أنزلت ،وفيم كانت"(أخرجه ال ّد ّ
وري قال :إذا جاءك التّفسري عن جماهد فحسبك به (أخرجه ابن جرير
وعن سفيان الثّ ّ
بإسناد صحيح).
كما ثبت عن سفيان قوله" :خذوا التّفسري من أربعة :سعيد بن جبري ،وجماهد ،وعكرمة،
عدي يف الكامل بإسناد ال بأس به).
و ّ
الض ّحاك بن ُمزاحم»(أخرجه ابن ّ
الروايات يف التّفسري عن ابن عبّاس.
وهؤالء سوى ّ
الض ّحاك إليهم ترجع ّ
أصح ّ
التدوين في التفسير:
بعد التّابعني بدأ التّأليف واجلمع يف علم التّفسري ،ومل يثبت وقوعه قبل ذلك ،إّمنا ُمجع
الصحابة والتّابعني من قِبَل من محل ذلك من أتباعهم يف نسخ وروايات ،كما
تفسري بعض ّ
يصح أ ّن ابن عبّاس أو جماهدا أو غريه
يف "تفسري جماهد" الّذي يرويه عنه ابن أيب َجنيح ،وال ّ
من التّابعني ألّفوا يف التّفسري.
)ونسب البن عبّاس كتاب يف التّفسري ال أصل له ،كذلك مجع بعضهم بعض املنقول عنه
وأفرده ،وهذا ال يقال فيه :ألّفه ابن عبّاس).
ومن أبرز من ألّف فيه من طبقة أتباع التّابعني:
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الرمحن بن زيد بن أسلم ،وسعيد بن أيب عروبة ،وعبد امللك بن عبد العزيز بن جري ،
عبد ّ
وري ،وسفيان بن عيينة ،وغريهم.
وسفيان الثّ ّ
فممن تالهم:
وبعد طبقة هؤالء زاد املصنّفون فيهّ ،
وسنَ ْيد بن داود
الرّزاق ّ
الصنعاينّ (ت311ه )ُ ،
َرْو ُح بن عبادة (ت335ه ) ،وعبد ّ
حممد بن أيب شيبة
(ت337ه ) ،وسعيد بن منصور (ت337ه ) ،وأبو بكر عبد اهلل بن ّ
(ت335ه ) ،وعبد بن محيد (ت342ه ) ،وغريهم.
وهؤالء اعتنوا جبمع األحاديث واآلثار املنقولة بأسانيدها يف التّفسري.
أئمة العربيّة قصدوا إىل بيان عربيّة القرآن ومعاين ألفاظه يف
ويف طبقتهم طائفة من أعيان ّ
لسان العرب مستشهدين لذلك بشعرهم ونثرهم ،منهم:
ملثىن (ت332ه )،
الفراء (ت337ه ) ،وأبو عبيدة َم ْع َمر بن ا ّ
أبو زكريّا ُيىي بن زياد ّ
حممد عبد اهلل بن
واألخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة
البصري (ت313ه ) ،وأبو ّ
ّ
ينوري (ت377ه ).
مسلم بن قتيبة ال ّد ّ
مثّ يف أواخر املائة الثّالثة بدأ ظهور املصنّفات اجلوامع يف التّفسري ،ومنها اليت تستعمل مجيع
املفسر ،من أثر ولغة ورأي ،فمن أشهر املصنّفني فيه:
آلة ّ
حممد بن إبراهيم بن املنذر
ربي (ت313ه ) ،وأبو بكر ّ
أبو جعفر ّ
حممد بن جرير الطّ ّ
ازي (ت337ه ).
النّ
الرمحن بن ّ
يسابوري (ت311ه ) ،وأبو ّ
الر ّ
ّ
حممد أيب حامت ّ
حممد عبد ّ
بالرأي يشيع ،وكان وجوده قبل ذلك قليال ،وظهرت كذلك
الرابعة بدأ التّفسري ّ
ويف املائة ّ
الشيعة.
مشاركات بعض أهل البدع فيه على طرقهم يف نصر آرائهم ،كاملعتزلة ،و ّ

43

حىت فاقت املصنّفات فيه احلصر ،كما هو
ويف هذا الوقت وبعده َكثُر التّصنيف يف التّفسريّ ،
وتوس َع
ّ
وتنوعت فيه املسالك بني اختصار وتطويل ،واتّباع وابتداعّ ،
الشأن يف سائر الفنونّ ،
بالرأي ،بني حممود ومذموم.
النّاس فيه ّ
الصفات ،وقصص القرآن ،وآيات
وقد أفرد بالتّصنيف أبواب من التّفسري ،كتفسري آيات ّ
األحكام ،وغري ذلك.
وأبرزها تفسري آيات األحكام ،فقد لقي من التّحرير والتّهذيب ما مل يكن مثله لسائر
الشرائع العمليّة ،فمن أعيان من
األبواب ،وال خيفى أ ّن سببه ما ينبين عليه من تفاصيل ّ
صنّف فيه من األقدمني:
حممد بن سالمة
القاضي إمساعيل بن إسحاق
املالكي (ت313ه ) ،وأبو جعفر أمحد بن ّ
ّ
اجلصاص
ازي ّ
الر ّ
الطّ ّ
علي ّ
نفي(ت331ه ) ،وعلى خطاه جرى أبو بكر أمحد بن ّ
حاوي احل ّ
(ت370ه ) ،وتالهم يف التّصنيف فيه كثريون ،وممّن ينبغي ختصيصه بال ّذكر منهم :القاضي
العريب) (ت543ه ) ،وعلى
حممد بن عبد اهلل
أبو بكر ّ
كي املعروف ب(ابن ّ
اإلشبيلي املال ّ
ّ
القرطيب (ت771ه ) يف تفسريه
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
كتابه بىن أبو عبد اهلل ّ
ّ
املسمى :اجلامع ألحكام القرآن.
الكبري ّ
يهقي من منثور كالمه.
ولإلمام ّ
افعي يف ذلك كتاب جمموع ،مجعه احلافظ أبو بكر الب ّ
الش ّ
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 - 7شروط المفسر:
وضع العلماء شروطا البد من توافرها يف املفسر ،وميكن تصنيفها ثالثة أصناف:
 -1شروط علمية -3 .شروط عقلية -3 .شروط دينية وخلقية.
أوال :الشروط العلمية:
صنف العلماء العلوم اليت ُيتاجها املفسر وجعلوها شرطا الزما للمفسر.
قال اإلمام النووي" :وُيرم تفسريه بغري علم والكالم يف معانيه ملن ليس من أهلها،
واألحاديث يف ذلك كثرية ،واإلمجاع منعقد عليه .وأما تفسريه للعلماء فجائز حسن
واإلمجاع منعقد عليه.
فسره
فمن كان ً
أهال للتفسري ،جامعا لألدوات اليت يعرف هبا معناه وغلب على ظنه املرادَّ :
إن كان مما يدرك باالجتهاد كاملعاين واألحكام اجللية واخلفية ،والعموم واخلصوص،
واإلعراب ،وغري ذلك .وإن كان مما ال يدرك باالجتهاد كاألمور اليت طريقها النقل ،وتفسري
األلفاظ اللغوية فال جيوز الكالم فيه إال بنقل صحيح من جهة املعتمدين من أهله .وأما من
كان ليس من أهله لكونه غري جامع ألدواته :فحرام عليه التفسري ،لكن له أن ينقل التفسري
عن املعتمدين من أهله"(التبيان يف آداب محلة القرآن).
المفسر:
العلوم التي يحتاج إليها
ِّ
 -1علم اللغة :ألن به ميكن شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع.
 -3علم النحو :ألن املعىن يتغري وخيتلف باختالف اإلعراب ،فالبد من اعتباره.
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 -3علم الصرف :وبواسطته تُعرف األبنية والصيغ.
 -4االشتقاق :ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني ،اختلف باختالفهما.
 -7-7-5علوم البالغة الثالثة "املعاين ،والبيان ،والبديع" :فعلم املعاين ،يُعرف به خواص
تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعىن ،وعلم البيان ،يُعرف به خواص الرتاكيب من حيث
اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها ،وعلم البديع ،يُعرف به وجوه حتسني الكالم.

 -1علم القراءات :إذ مبعرفة القراءة ميكن ترجيح بعض الوجوه احملتملة على بعض.
املفسر أن يستدل على ما جيب يف
 -2علم أصول الدين :وهو علم الكالم ،وبه يستطيع ٍّ
حقه تعاىل ..وأن ينظر يف اآليات املتعلقة بالنبوات ،واملعاد ،وما إىل ذلك نظرة صائبة.
 -13علم أصول الفقه :إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام من اآليات ويستدل عليها،
ويعرف اإلمجال والتبيني ،والعموم ،واخلصوص ،واإلطالق ،والتقييد ،وداللة األمر والنهي..
 -11علم أسباب النزول :إذ أن معرفة سبب النزول يعني على فهم املراد من اآلية.
 -13علم القصص :ألن معرفة القصة تفصيالً يعني على توضيح ما أمجل منها يف القرآن.
 -13علم الناسخ واملنسوخ :وبه يعلم احملكم من غريه.
 -14األحاديث املبيِّنة لتفسري اجململ واملبهم.
 -15علم املوهبة :وهو علم يُورثه اهلل تعاىل ملن عمل مبا علم.
ثانيا :الشروط العقلية:
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ويقصد هبا قدرة املفسر الذهنية الذاتية؛ إذ جيب عليه أن يكون موهوبا ،ذكيا ،قوي
االستدالل ،حسن االستنباط ،قادرا على الرتجيح إن تعارضت األدلة.
وقد َّ
وفسرها بأهنا
عد الراغب األصفهاين علم املوهبة أحد العلوم اليت البد منها للمفسرّ ،
علم يُورثه اهلل تعاىل ملن عمل مبا علم .وتبعه يف ذلك السيوطي وأضاف قائال" :ولعلك

تستشكل علم املوهبة ،وتقول :هذا شيء ليس يف قدرة اإلنسان .وليس األمر كما ظننت
من اإلشكال ،والطريق يف حتصيله ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهد"(اإلتقان).
ثالثا :الشروط الدينية والخلقية:
 -1أن يكون صحيح املعتقد ،متجردا عن اهلوى وأغراض الدنيا ،الزما طريق اهلدى ،بعيدا

فهم معاين
عن البدع والضالالت .قال بدر الدين الزركشي" :واعلم أنه ال ُيصل للناظر ُ
الوحي حقيقة ،وال يظهر له أسرار العلم من غيب املعرفة وىف قلبه بدعة أو إصرار على
ذنب ،أو يف قلبه كِ ْرب أو هوى ،أو حب الدنيا ،أو يكون غري متحقق اإلميان ،أو ضعيف
التحقيق ،أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إال علم بظاهر ،أو يكون راجعا إىل
معقوله ،وهذه كلها حجب وموانع ،وبعضها آكد من بعض".
 -3أن خيلص املفسر يف طلبه هلل عز وجل ،ويكون اتصاله بكتاب اهلل تعاىل وثيقا فيقرأ به
يف ليله وهناره .قال القرطيب -يف مقدمة تفسريه -بعد أن بني مجلة من املراتب اليت ينبغي
حلامل القرآن أن يأخذ هبا:
"وال ينتفع بشيء مما ذكرنا حىت خيلص النية فيه هلل جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه .فقد
يبتدئ الطالب للعلم يريد به املباهاة والشرف يف الدنيا فال يزال به فهم العلم حىت يتبني
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أنه على خطأ يف اعتقاده فيتوب من ذلك ،وخيلص النية هلل تعاىل ،فينتفع بذلك وُيسن
حاله".
 -3أن يكون ورعا يف دينه ،متقيا اهلل ،مراقبا له فيما أمره به وهناه عنه.
فاملؤمن التقي هو الذي يستفيد من القرآن .قال سيد قطب عند تفسريه لقوله تعاىل:
([ )       البقرة" :]1 :فالتقوى يف القلب
هي اليت تؤهله لالنتفاع هبذا الكتاب .هي اليت تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره
هناك .هي اليت هتيء هلذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب.
ال بد ملن يريد أن جيد اهلدى يف القرآن أن جييء إليه بقلب سليم ،بقلب خالص ،مث أن
جييء إليه بقلب خيشى ويتوقَّى ،وُيذر أن يكون على ضاللة ،أو أن تستهويه ضاللة،
وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ،ويسكبها يف هذا القلب الذي جاء إليه متقياً،
خائفاً ،حساساً ،مهيئاً للتلقي"(يف ظالل القرآن).
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 -8آداب المفسر:
إن على املفسر أن يتحلى بآداب وصفات ،تكون تكميال وتزيينا للشروط اليت اشرتطها
العلماء يف املفسر ،وقد ذكر كثريا منها القرطيب يف مقدمة تفسريه ،ميكن إجيازها فيما يلي:
 -1أن يكون املفسر هلل حامدا ،ولنعمه شاكرا ،وله ذاكرا ،وعليه متوكال ،وبه مستعينا،
وإليه راغبا ،وبه معتصما ،وللموت ذاكرا ،وله مستعدا.
 -3أن يكون خائفا من ذنبه ،راجيا عفو ربه ،ويكون اخلوف يف صحته أغلب عليه ،إذ ال
يعلم مبا خيتم له ،ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى يف نفسه ،حلسن الظن باهلل ،قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال ميوتن أحدكم إال وهو ُيسن الظن باهلل"(أخرجه
مسلم) أي :أنه يرمحه ويغفر له.
 -3أن يكون عاملا بأهل زمانه ،متحفظا من سلطانه ،ساعيا يف خالص نفسه ،وجناة
ُم ْه َجته ،مقدما بني يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه ،جماهدا لنفسه يف ذلك ما استطاع.
قل الضحك والكالم يف جمالس القرآن
 -4أن يأخذ نفسه بالبعد عن طرق الشبهات ،ويُ َّ
وغريها مبا ال فائدة فيه ،ويأخذ نفسه باحللم والوقار.
 -5أن يتواضع للفقراء ،ويتجنب الكرب واإلعجاب ،ويتجاىف عن الدنيا وأبنائها إن خاف
على نفسه الفتنة.
 -7أن يرتك اجلدال واملراء ،ويأخذ نفسه بالرفق واألدب.
 -7أن يكون ممن يؤمن شره ،ويرجى خريه ،ويُسلم من ضره ،وأال يُسمع ممن نَّ عنده.
49

 -1أن يصاحب من يعاونه على اخلري ويدله على الصدق ومكارم األخالق ،ويَِزينه وال
يَ ِشينه.
وبعبارة جمملة :إن على املفسر أن يتحلى بأخالق القرآن ،ويتمسك بآدابه ،ويلتزم مبا
شرعه ،ويعمل به .فإن ذلك أدعى إىل فهم كتاب اهلل ومعرفة مقصوده ومعناه.
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 -9المكتبة التفسيرية:
إن كتب التفسري كثرية ومتنوعة ومن أمهها ما يلي:
 -1تفسري القرآن ،أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (ت 311 :ه ).
 -3جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت :
313ه ).

 -3تفسري القرآن العزيز ،أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب َزَمنِ ني املالكي
األندلسي (ت 322 :ه )[ ،وهذا التفسري خمتصر لتفسري ُيىي بن سالم].
 -4اهلداية إىل بلوغ النهاية ،أليب حممد مكي بن طالب القيسي القريواين املالكي (ت :
437ه ).
 -5النكت والعيون ،أليب احلسن علي بن حممد البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي
(ت 453 :ه ).
 -7الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي الشافعي
النيسابوري (ت 471 :ه ).
 -7معامل التنزيل ،أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي (ت 517 :ه ).
 -1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أليب
القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي احلنفي املعتزيل (ت 531 :ه ).
 -2أحكام القرآن ،أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب املالكي األندلسي (ت :
543ه ).
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 -13احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندلسي (ت 547 :ه ).
 -11زاد املسري يف علم التفسري ،أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن
اجلوزي القرشي البغدادي احلنبلي (ت 527 :ه ).
 -13التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي
الشافعي (ت 737 :ه ).
 -13أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أليب اخلري ناصر الدين عبد اهلل بن عمر الشافعي
البيضاوي (ت 721 :ه ).
 -14اجلامع ألحكام القرآن واملب يِّ ن ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،لإلمام  :أيب
عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري املالكي القرطيب (ت 771 :ه ).
 -15مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي (ت :
713ه ).
ي الكليب املالكي
 -17التسهيل لعلوم التنزيل ،أليب القاسم حممد بن أمحد بن ُجَز ِّ
األندلسي (ت 741 :ه ).
 -17لباب التأويل يف معاين التنزيل لعالء الدين علي بن حممد الشيحي أبو احلسن،
املعروف باخلازن (ت 741 :ه ).
 -11البحر احمليط ،أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي (ت 745 :ه ).
 -12الدر املصون يف علوم الكتاب ،ألمحد بن يوسف املعروف بالسمني الشافعي
احلليب (ت 757 :ه ).
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 -33تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء عماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي
الشافعي (ت 774 :ه ).
 -31اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف
الثعاليب املالكي اجلزائري املغريب (ت 175 :ه ).
 -33اللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي
(ت 113 :ه ).
 -33تفسري اجلاللني ،جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي (ت 174 :ه ) وجالل الدين
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 211 :ه ).
 -34الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،أليب الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن الكمال
السيوطي (ت 211 :ه ).
 -35إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ،أليب السعود العمادي حممد بن
حممد احلنفي (ت 213 :ه ).
 -37روح البيان ،إلمساعيل َح ِّق ي اخللويت الربوسوي (ت 1137 :ه ).

 -37البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد أليب العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن
عجيبة احلسين األجنري الفاسي الصويف (ت1334 :ه ).
 -31فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي بن
حممد الشوكاين (ت 1353 :ه ).
 -32روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أليب الفضل شهاب الدين
حممود بن عبد اهلل بن حممود األلوسي البغدادي (ت 1373 :ه ).
 -33حماسن التأويل ،حملمد مجال الدين القامسي (ت 1333 :ه ).
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 -31تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حملمد رشيد بن علي رضا (ت 1354 :ه ).
 -33تفسري املراغي ،ألمحد مصطفى املراغي (ت 1371 :ه ).
 -33تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن ناصر السعدي (ت :
1377ه ).
 -34يف ظالل القرآن لسيد قطب (ت 1317 :ه).
 -35حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد ،حملمد الطاهر
بن عاشور (ت 1323 :ه ).
 -37أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي
(ت 1323 :ه ).
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 -12مؤلفات في أصول التفسير:
" -1مقدمة يف أصول التفسري" البن تيمية( ،ت)731ه .
وهي مقدمة وجيزة ،ولكنها فتحت الباب للتأليف يف أصول التفسري على جهة االستقالل
بعد ذلك .وقد حظيت بشروح كثرية من علماء معاصرين.
" -3الفوز الكبري يف أصول التفسري" ألمحد بن عبد الرحيم الدهلوي( ،ت)1177ه .
وهي رسالة وجيزة كتبها املؤلف بالفارسية فلم تشتهر عند الباحثني ،مث نقلها سلمان الندوي
للعربية وطبعت .وعنوان الكتاب ليس دقيقا يف أصول التفسري ،فمعظمه بعيد عن أصول
التفسري ،وغالبه كالم يف مسائل علوم القرآن ،وقليل منه يف أصول التفسري.
" -3أصول يف التفسري" حملمد بن عثيمني (ت)1433ه .
وهي رسالة وجيزة مجع فيها املؤلف بعض أصول التفسري وبعض أنواع علوم القرآن.
" -4أصول التفسري وقواعده" خلالد العك.
" -5حبوث يف أصول التفسري ومناهجه" لفهد الرومي.
" -7فصول يف أصول التفسري" ملساعد الطيار.
 -7تفسري القرآن الكرمي أصوله وضوابطه لعلي بن سليمان العبيد.
 -1علم أصول التفسري :حماولة يف البناء ملوالي عمر محادي.
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 -11مناهج المفسرين:
تعريف مصطلح (مناهج المفسرين):
مكون من كلمتني :مناه  ،ومفسرين:
(مناه املفسرين) مرَّكب إضايفَّ ،
(مناه ) :مجع ( َمْن َه ) ،وهي يف اللغة مشتقة من الكلمة الثالثية (نَ ْه ) ،والنَ ْه  :الطريق
يق :وضح واستبان .واملنهاج :الطريق الواضح .قال تعاىل:
الواضح .وأهن َ الطر ُ

(

[ )   املائدة  .]53واملنهاج واملنه  :اخلطة املرسومة.
فمعىن (مناه املفسرين) هو :اخلُطَط العلمية املوضوعية احملددة اليت التزم هبا املفسرون يف

تفاسريهم للقرآن الكرمي ،هذه اخلطط املوضوعية هلا قواعد وأسس منهجية مرسومة ،وهلا
طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت يف تفاسريهم.
الفرق بين المنهج والطريقة:
البد أن نفرق بني املنه والطريقة عند :املفسرين ،واحملدثني ،والفقهاء ،وعلماء العقيدة،
وعلماء النحو ،واملؤرخني ،وغريهم.
املنه  :هو اخلُطَّةُ املرسومةُ احملددةُ الدقيقة ،اليت تتمثل يف القواعد واألسس واملنطلقات ،اليت

ف عليها املفسر ،واليت انطلق منها يف فهمه للقرآن الكرمي ،واليت التزم هبا يف تفسريه له،
َّ
تعر َ
هذه القواعد واألسس كانت ضوابط له ولتفسريه ،فلم خيالفها ومل خيرج عنها.
أما الطريقة :فهي األسلوب الذي سلكه املفسر أثناء تفسريه لكتاب هلل ،والطريق اليت عرض
تفسري كتاب اهلل من خالهلا.
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وبعبارة أخرى :الطريقة هي تطبيق املفسر للقواعد واألسس املنهجية اليت كانت منهجه يف
فهم القرآن.
كيفية معرفة منهج المفسر:
وملعرفة قواعد منه املفسر يف تفسريه البد من القيام مبا يلي:
 -1الدراسة الفاحصة ملقدمة املفسر يف تفسريه ،واستخراج القواعد املنهجية اليت أشار
إليها ،وفهم تلك القواعد واألسس.
 -3الدراسة الفاحصة للتفسري ،للوقوف على توضيح القواعد اليت أشار إليها املفسر يف
مقدمته ،والوقوف على قواعد أخرى ذكرها أثناء التفسري.
أمهية معرفة مناه املفسرين:
معرفة مناه املفسرين ضرورية للدارسني املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية وضرورية
للراغبني يف العلم ،واحلريصني على الثقافة اإلسالمية.
منوعة ،منذ عهد الصحابة الكرام ،وحىت
فإن مدارس التفسري عديدة ،وتياراته واَتاهاته َّ
العصر احلاضر ،حيث ظهر مئات املفسرين ،وُكتبت مئات التفاسري ،واختلفت مناه
املفسرين يف فهم القرآن وتفسريه.
وإذا كانت التفاسري هبذه الكثرة وهذا التنوع والتشعب ،فالبد من معرفة اَتاهاهتا
ومدارسها ،والوقوف على مناه أصحاهبا ،وحسن ترتيبها وتصنيفها.
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ومن الواجب على الدارس يف (التفسري واملفسرين) معرفة املفسرين وتفاسريهم ومناهجهم
وطرائقهم معرفة جمملة :املفسر ونسبه ،وعصره وعلمه ،والتزامه ومنهجيته ،ونتاجه وجهوده،
وهدفه من التفسري ،ومنهجه فيه ،وتقومي ذلك التفسري ،ومعرفة ما فيه من خري وفائدة،
ومعرفة ما عليه من مآخذ.
إن (مناه املفسرين) تقدم للدارس القواعد واآلداب والضوابط والتوجيهات اليت ال بد منها
يف عامل التفسري ،كما تقدم له األسس واألصول املنهجية املوضوعية اليت ال بد من
االنطالق منها يف عامل التفسري ،وهي ُحتَ ِّدث الدارس عن نشأة علم التفسري ،ومدارس
وحتَ ِّدد
التفسري واَتاهاته يف التاريخ اإلسالمي ،وتُ َعِّرفه على أشهر التفاسري وأئمة املفسرينُ ،
له مناهجهم وطرائقهم يف التفسري.

مناهج التفسير:
إن مناه التفسري متعددة ،ومن أمهها:
 -1منه التفسري باملأثور -3 .منه التفسري الفقهي -3 .منه التفسري العلمي-4 .
منه التفسري العقلي -5 .منه التفسري االجتماعي -7 .منه التفسري البياين.
أوال :التفسير بالمأثور :هو :التفسري املقتصر على النقل عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
أو عن الصحابة رضي اهلل عنهم ،أو عن التابعني.
من كتب التفسري باملأثور" :الدر املنثور يف التفسري باملأثور" للسيوطي.
ثانيا :التفسير الفقهي :هو تفسري ماله صلة باألحكام الشرعية العملية يف القرآن الكرمي
وهو ما يسمى بآيات األحكام .ومن املؤلفات يف التفسري الفقهي:
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 من تفاسري املالكية "أحكام القرآن" البن العريب ،و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب. من تفاسري احلنفية" :أحكام القرآن" للجصاص. ومن تفاسري الشافعية "أحكام القرآن" للكيا اهلراسي. ومن تفاسري احلنابلة "أحكام القرآن" البن عادل احلنبلي.ثالثا :التفسير العلمي :هو حتكيم مصطلحات العلوم يف فهم اآلية ،والربط بني اآليات
الكرمية ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية.
أو :هو استخدام العلم التجرييب يف زيادة إيضاح معاين اآليات القرآنية وتوسيع مدلوالهتا.
ومن أبرز من ألف يف هذا اجملال الشيخ طنطاوي جوهري يف تفسريه املسمى :اجلواهر يف
تفسري القرآن الكرمي ،والفخر الرازي يف التفسري الكبري.
رابعا :التفسير العقلي :التفسري العقلي هو التفسري بالرأي ،أو باالجتهاد ،ومعناه أن يعمل
املفسر عقله يف فهم القرآن ،واالستنباط منه ،مستخدما آالت االجتهاد .والرأي قسمان:
السنَّة،
 قسم جار على موافقة كالم العرب ،ومناحيهم يف القول ،مع موافقة الكتاب و ُومراعاة سائر شروط التفسري ،وهذا القسم جائز ال شك فيه..

 وقسم غري جار على قوانني العربية ،وال موافق لألدلة الشرعية ،وال مستوف لشرائطالتفسري ،وهذا هو مورد النهي وحمط الذم.
ومن الكتب املؤلفة يف التفسري بالرأي:
 لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن.59

 البحر احمليط أليب حيان.خامسا :التفسير األدبي االجتماعي :هو معاجلة النصوص القرآنية معاجلة تقوم أوالً وقبل
كل شيء على إظهار مواضع الدقة يف التعبري القرآين ،مث بعد ذلك تصاغ املعاين اليت
يهدف القرآن إليها يف أسلوب شيق أخاذ ،مث يطبق النص القرآين على ما يف الكون من
سنن اإلجتماع ،ونظم العمران .ومن الكتب املؤلفة يف هذا النوع:
 تفسري املنار حملمد رشيد رضا (ت1354ه ). تفسري املراغي حملمد مصطفى املراغي (ت1245م).سادسا :منهج التفسير البياني :عبارة عن استقراء اللفظ القرآين يف كل مواضع وروده
للوصول إىل داللته وعرض الظاهرة األسلوبية على كل نظائرها يف الكتاب احملكم ،وتدبّر
لسره البياين.
سياقها اخلاص يف اآلية والسورة مث سياقها العام يف املصحف كلّه التماساً ّ
ومن الكتب املؤلفة يف هذا النوع :التفسري البياين للقرآن الكرمي لعائشة عبد الرمحن.
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 -10 أساليب التفسير:
للمفسرين يف التفسري أربعة أساليب هي-1 :التفسري التحليلي -3التفسري اإلمجايل -3
التفسري املقارن  -4التفسري املوضوعي.
أوالَ :التفسير التحليلي:
وهو األسلوب الذي يتتبع فيه املفسر اآليات حسب ترتيب املصحف سواء تناول مجلة من
اآليات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكرمي كله ،ويبني ما يتعلق بكل آية من معاين
ألفاظها ،ووجوه البالغة فيها وأسباب نزوهلا وأحكامها ومعناها وحنو ذلك.
من مزايا هذا األسلوب:
 -1أنه أقدم أساليب التفسري ،فقد كان التفسري يف نشأته األوىل يتناول اآليات املتتابعة وال
يتجاوزها املفسر إىل غريها حىت يعرف معناها وبَ َّني هذا عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

بقوله" :كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل
هبن"(أخرجه الطربي قي تفسريه وقال أمحد شاكر :هذا إسناد صحيح).
 -3أن هذا األسلوب هو الغالب على املؤلفات يف التفسري ،وأشهر التفاسري اليت ألفت
على هذا األسلوب :تفسري الطربي ،والبغوي ،وابن عطية ،وابن كثري ،وغريهم.
 -3يتفاوت املفسرون يف هذا اللون من التفسري بني اإلجياز واإلطناب.
 -4يظهر التباين جليا بني املفسرين ،من حيث االَتاهات واملناه .
ثانيا :التفسير اإلجمالي:
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وهو األسلوب الذي يعمد فيه املفسر إىل اآليات القرآنية حسب ترتيب املصحف فيبني
معاين اجلمل فيها متتبعاً ما ترمي إليه اجلمل من أهداف ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه
فهمها وتتضح مقاصدها للقارئ واملستمع.
ليسهل ُ
وبعبارة أخرى التفسري اإلمجايل هو أن يلتزم املفسر تسلسل النظم القرآين سورة سورة إال أنه
يقسم السورة إىل جمموعات من اآليات يتناول كل جمموعة بتفسري معانيها إمجاال مربزا
مقاصدها ،موضحا معانيها ،مظهرا مراميها ،وجيعل بعض "ألفاظ" اآليات رابطاً بني النص
وتفسريه فيُورد بني الفينة واألخرى لفظا من ألفاظ النص القرآين إلشعار القارئ أو السامع
ومشعراً مبا
بأنه مل يَْب عُد يف تفسريه عن سياق النص القرآين ومل ُجيانب ألفاظه وعباراتهُ ،
انتهى إليه يف تفسريه من النص.

والتفسري اإلمجايل أشبه ما يكون "بالرتمجة املعنوية" اليت ال يلتزم املرتجم فيها باأللفاظ وإمنا
يقصد إىل بيان املعىن العام وقد يضيف إليه ما تدعو الضرورة إليه كسبب نزول ،أو قصة،
وحنو ذلك.
من املؤلفات هبذا األسلوب:
 تفسري كالم املنان :عبد الرمحن بن سعدي. التيسري يف أحاديث التفسري :حممد املكي الناصري.ثالثا :التفسير المقارن:
وهو الذي يعمد املفسر فيه إىل اآلية أو اآليات فيجمع ما حول موضوعها من نصوص
سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرى ،أو نصوصاً نبوية(أحاديث) ،أو للصحابة ،أو للتابعني،
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أو للمفسرين ،أو الكتب السماوية األخرى ،مث يُقارن بني هذه النصوص ،ويُوازن بني
اآلراء ،ويستعرض األدلة ،ويبني الراجح وينقض املرجوح.
وهبذا يظهر أن جمال هذا األسلوب أوسع ،وميدانه أفسح وأن له وجوها متعددة للمقارنة،
منها:
 -1املقارنة بني نص قرآين ونص قرآين آخر اتفاقاً أو ظاهره االختالف ومن هذا النوع علم
تأويل مشكل القرآن .وقد تكون املقارنة بني النصني القرآنيني إلبراز معاين ال يُوصل إليها
أحد النصني ،إذ أن أحدمها مكمل لآلخر ،فقد ختتلف العبارة بني النصني إجيازا وإطنابا،
أو إمجاال وبيانا ،أو عموما وخصوصا وغري ذلك ،وقد يظهر جليا يف جانب القصص
القرآين حيث إن مجع نصوص القصة الواحدة يف القرآن يؤدي إىل تكامل القصة وترابط
األحداث.
فضال عن أن املفسر يستنبط األسباب ويكشف عن األسرار واحلكم اليت من أجلها كان
االختالف بني التعبريين ،واملغايرة بني األسلوبني ،بلفظ مرة وبآخر مرة أخرى ،وبصيغ
خمتلفة.
 -3املقارنة بني نص قرآين وحديث نبوي يتفق مع النص القرآين أو ظاهره االختالف
كذلك ،ويبحث العلماء ذلك يف املؤلفات يف مشكل القرآن ومشكل احلديث أيضاَ.
 -3وقد تكون املقارنة بني نص قرآين وبني نص يف التوراة ،أو نص يف اإلجنيل إلظهار
فضل القرآن ،ومزيته ،وهيمنته على الكتب السابقة .وكشف وجوه التحريف والتبديل فيها،
فيما وقع فيه اختالف ،وتوضيح املعىن القرآين وجالء بعض معانيه وتكملة املشهد الذي
يتناوله النص القرآين فيما وقع االتفاق فيه بني القرآن والكتب السابقة.
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ومن أشهر املؤلفات على هذا األسلوب( :القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم) ملوريس
بوكاي.
 -4وقد تكون املقارنة بني أقوال املفسرين ،حيث يستطلع آراء املفسرين يف اآلية الواحدة
مهما اختلفت مشارهبم ،وتعددت مذاهبهم ،ويذكر أدلة كل قول وحججه ،ويناقش
األقوال ،وينقد األدلة ،ويرجح ما يراه راجحاً ،ويُبطل ما يرى بطالنه.
ومن أقدم املفسرين الذين سلكوا هذا املسلك إمام املفسرين( :الطربي) حيث جرى على
ذكر أقوال أهل التأويل يف كل آية مث يذكر أدلة كل قول ،ويقارن بينها ،ويرجح أحدها
ضعف ما يرى ضعفه.
ويُ ِّ
رابعا :التفسير الموضوعي:
هو أسلوب ال يفسر فيه صاحبه اآليات القرآنية حسب ترتيب املصحف ،بل جيمع اآليات
القرآنية اليت تتحدث عن موضوع واحد فيفسرها.
ولذا فإن التفسري املوضوعي هو:
مجع اآليات القرآنية اليت تتحدث عن قضية أو موضوع واحد وتفسريها جمتمعة ،واستنباط
احلكم املشرتك منها ،ومقاصد القرآن فيها.
وقيل :هو علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر.
أنواع التفسير الموضوعي:
ينقسم التفسري املوضوعي إىل ثالثة أنواع هي:
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األول :أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكرمي ،وجيمع اآليات اليت وردت فيها
هذه الكلمة أو مشتقاهتا من مادهتا اللغوية ،مث يقوم بتفسريها واستنباط دالالهتا
واستعماالت القرآن الكرمي هلا.
وقد اهتمت هبذا املوضوع من التفسري كتب األشباه والنظائر :إال أهنا وقفت عند ح ّد بيان
داللة الكلمة يف موضعها من غري ربط بني مواضع ورودها ،واستعماالهتا يف كل موضع،
فبقي تفسريهم للكلمة يف دائرة "الداللة اللفظية".
مث اتسع هذا اللون من التفسري فتتبع املفسرون الكلمة وحاولوا الربط بني داللتها يف خمتلف
املواضع وأظهروا هبذه الطريقة معاين جديدة ،وألوانا من البالغة ووجوها من اإلعجاز
القرآين ،واستنبطوا دالالت قرآنية دقيقة ال تظهر بغري هذا املسلك.
ومن املؤلفات يف هذا النوع من التفسري:
 كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي :حممد بن عبد الرمحن الراوي. املصطلحات األربعة يف القرآن (اإلله ،الرب ،العبادة ،الدين) :أبو األعلى املودودي. األمة يف داللتها العربية والقرآنية :د .أمحد حسن فرحات. من مفردات القرآن (املنافقون) :د .حممد مجيل غازي.النوع الثاين :مجع اآليات القرآنية اليت تتناول قضية واحدة بأساليب خمتلفة عرضاً وحتليالً
ومناقشة وتعليقاً ،وبيان ُحكم القرآن فيها.
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واملفسر على هذا النحو جيعل مهه املوضوع ذاته وما يؤدي إليه فال يُشغل نفسه بذكر
القراءات ،ووجوه اإلعراب ،وصور البالغة ،إال مبقدار صلتها باملوضوع وما ختدم منه.
وهذا النوع هو أشهر أنواع التفسري املوضوعي وأكثرها تأليفا ودراسة؛ وإذا أطلق مصطلح
"التفسري املوضوعي" فال يكاد ينصرف الذهن إال إليه.
واملؤلفات فيه كثرية متعددة قدمياً وحديثاً ،بل إن الكتب اليت تتناول (إعجاز القرآن) أو
(أمثال القرآن) أو (القسم يف القرآن) أو غري ذلك ما هي إال من هذا النوع من التفسري.
أما يف العصر احلديث فقد أضيفت إىل هذه العلوم موضوعات اجتماعية واقتصادية،
وسياسية ،وغري ذلك .ومنها:
 املال يف القرآن :حممود غريب. دستور األخالق يف القرآن :د .حممد عبد اهلل دراز. الرتبية يف كتاب اهلل :حممود عبد الوهاب. القرآن والطب :حممد وصفي.وموضوعات أخرى كثرية.
النوع الثالث :هو حتديد املوضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ،مث دراسة هذا املوضوع
من خالل تلك السورة وحدها .وهذا النوع قريب من النوع الثاين.
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ومن املعلوم أن لكل سورة من السور القرآنية شخصيتها املستقلة ،وأن هلا هدفاً واضحاً
ترمي إىل إيضاحه وبيانه ،وإدراك هدف السورة يكشف للباحث معاين دقيقة ،ومناسبات
لطيفة ،وصورا بليغة.
وممن متيز تفسريه بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها :سيد قطب.
ومن املؤلفات يف هذا النوع من التفسري:
 تصور األلوهية كما تعرضه سورة األنعام :د .إبراهيم الكيالين. قضايا املرأة يف سورة النساء :د .حممد يوسف. مناذج من احلضارة القرآنية يف سورة الروم :د .عبد املنعم الشفيع. -قضايا العقيدة يف ضوء سورة ق :د .حممد يوسف.
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 -13أسباب االختالف في التفسير
يقع االختالف يف التفسري بسبب احتمال النص ألكثر من معىن ،ومنه ما هو حممود ،ومنه
ما هو مردود .ومن االختالف ما يرجع إىل معىن واحد ،فيكون االختالف فيه اختالف
ألفاظ وعبارات ،ومنه ما يرجع إىل أكثر من معىن ،وهذا هو االختالف احملقق.
واالختالف بنوعيه هذين له أسباب موجبة لوقوعه .ومن أبرز أسباب االختالف:
أوال -االشتراك اللغوي:
فإن بعض الكلمات هلا أكثر من معىن يف اللغة كلفظ "قسورة" الذي يطلق على الرامي
وعلى األسد ،ولفظ "عسعس" الذي يُراد به إقبال الليل وإدباره ،ولفظ "القرء" الذي يطلق

على احليض وعلى الطهر.

ثانيا -عود الضمير:
قد يكون يف اآلية ضمري ُيتمل عوده إىل أكثر من مذكور.
ومثاله قوله تعاىل:

﴿       

[ ﴾ االنشقاق.]7 :
قيل :تالقي ربك.
وقيل :تالقي عملك.
وكالمها صحيح حمتمل؛ ألن اإلنسان سيالقي ربه ،وعمله.
ِ
ك لَ َش ِهيد) [العاديات ]7 :ففي مرجع هاء الكناية قوالن:
ومثله قوله تعاىلَ ( :وإِنَّهُ َعلَى ذَل َ
األول :أن مرجعها إىل اهلل ،وبه قال ابن عباس ،وابن جري .
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الثاين :أن مرجعها إىل اإلنسان الكنود ،روي هذا عن ابن عباس.
وقد يكون يف اآلية ضمريان ،وكل واحد منهما يرجع إىل مرجع ال يرجع إليه اآلخر ،فيكون
لآلية أكثر من معىن ،فينص كل واحد من املفسرين على أحد هذه املعاين.
مثاله :قوله تعاىل:

()       

[فاطر.]13 :
ففي قوله" :يرفعه" ضمريان ،وكل واحد منهما يرجع إىل مرجع ال يرجع إليه اآلخر:
األول :الضمري الظاهر ،وهو اهلاء ،وهو يف حمل نصب مفعول به ،ويعود على الكلم
الطيب ،ويكون املعىن :والعمل الصاحل يرفع الكلم الطيب.
الثاين :الضمري املسترت ،وهو يف حمل رفع فاعل ،يعود على اهلل سبحانه ،ويكون املعىن:
والعمل الصاحل يرفعه اهلل ،وبه قال قتادة ،والسدي.
وُيتمل عوده كذلك إىل الكلم الطيب ،ويكون املعىن :والعمل الصاحل يرفعه الكلم الطيب،
وهبذا يكون معاكساً للقول األول ،وبه قال احلسن ،وُيىي بن سالم .
ثالثا -ذكر الوصف المحتمل ألكثر من موصوف:
ترد بعض األلفاظ يف القرآن أوصافا مطلقة بدون حتديد موصوف معني ،فيحملها املفسرون
على ما يصلح هلا من املوصوفات ،فيكون عدم حتديد موصوفها مدعاة إىل اختالف القول
فيها ،ومن ذلك :االختالف يف لفظ (واملرسالت) على قولني:
األول :أن املراد هبا الرياح ،ترسل بعضها يتبع بعضا.
الثاين :أن املراد هبا املالئكة ،ترسل بعضها يتبع بعضا.
ولفظ (واملرسالت) وصف مل يذكر موصوفه ،فوقع اخلالف.
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رابعا -االختالف في عالقة آية بآية أخرى:
خمصصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أخرى ،ومثال ذلك:
قد خيتلف يف أن اآلية َّ
ما ورد يف تفسري (املشركات) يف قوله تعاىل:

(   

[ )البقرة ،]312 :فمن يقول إن املشركات عام يف كل مشركة سواء أكانت وثنية أم
كتابية ،فإنه ُيكم خبروج الكتابية من هذا العموم بآية أخرى خمصصة هلذا العموم ،وهي
قوله تعاىل:

(       

[ ) املائدة.]7 :
ومن جعل املشركات يف عابدات الوثن ،فإن اآلية عنده ليست من باب العموم واخلصوص،
بل هي حمكمة يف عابدات الوثن ،واألخرى حمكمة يف جواز نكاح الكتابية.
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 -14دراسة نماذج من التفاسير المغربية واألندلسية:
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
مؤلف هذا التفسري هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي املغريب الغرناطي
احلافظ القاضي .وىل القضاء مبدينة املرية باألندلس .وكان مولده سنة 411ه  ،وتُويف ب:
لورقة سنة 541ه  ،وقيل غري ذلك.
مكانته العلمية:
نشأ القاضي أبو حممد بن عطية يف بيت علم وفضل ،فأبوه أبو بكر غالب بن عطية ،إمام
حافظ ،وعامل جليل .رحل يف طلب العلم وتفقه على العلماء.
كان أبو حممد بن عطية غاية يف الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجاللة التصرف ،شغوفاً
باقتناء الكتب ،وكان على مبلغ عظيم من العلم ،فكان فقيهاً جليالً ،عارفاً باألحكام
واحلديث والتفسري ،حنوياً لُغوياً ،أديباً شاعراً ،مقيداً ضابطاًُ ،سنِّياً فاضال.
تلقى العلم من مشايخ األندلس ،ومنهم :أبوه احلافظ أبو بكر غالب ،واحلافظ أيب علي
الغساين .وتتلمذ على يديه الكثري ،منهم :أبو القاسم بن حبيش ،وأبو جعفر بن مضاء.
أجل َم ْن صنَّف يف علم التفسري ،وأفضل َم ْن
وصفه أبو حيان يف مقدمة البحر احمليط بأنهَّ " :
تعرض فيه للتنقيح والتحرير".
َّ
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وقد خلَّف من املؤلفات كتاب التفسري ،املسمى ب "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"،
كما ألَّف برناجماً ضمنه مروياته وأمساء شيوخه ،وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه.
وعلى اجلملة ،فالقاضي أبو حممد بن عطية ِ
عامل له شهرته العلمية يف نواح خمتلفة ،وقد عدَّه
ابن فرحون يف "الديباج املذهب" من أعيان مذهب املالكية ،كما عدَّه السيوطي يف "بغية
الوعاة" من شيوخ النحو وأساطني النحاة.
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
تفسري ابن عطية املسمى ب "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" تفسري له قيمته العالية
املفسرين ،وذلك راجع إىل أن مؤلفه أضفى عليه من روحه
بني كتب التفسري وعند مجيع ِّ
العلمية الفيّاضة ما أكسبه دقة ،ورواجاً ،وقبوالً.
منه ابن عطية يف تفسريه:
 -1يفسر ابن عطية بالسنة النبوية ،ولكن دون ذكر أسانيد املرويات ،وال يذكر -يف
الغالب -ختري احلديث ،ويكتفي أحيانًا بذكر الصحايب الراوي للحديث.
 -3يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعني يف تفسري القرآن ،دون أسانيد أقواهلم.
كثريا للقراءات وتوجيهها يف آيات الذكر احلكيم.
 -3يتعرض ً
ناقال ذلك
 -4يكثر يف تفسريه من ذكر وجوه االحتماالت اليت ميكن محل اآلية عليهاً ،
مناقشا ما ينقله من آراء ما
عن املفسرين وغريهم ،فيقوم بتفسري اآلية بعبارة عذبة سهلةً ،
أمكنه.
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 -5كان كثري االستشهاد بالشعر العريب ،فعين بالشواهد األدبية للعبارات.
 -7كثري االهتمام بالصناعة النحوية ،فقد كان ُيتكم إىل اللغة العربية عند ما يوجه بعض
املعاين التفسريية.
كثريا ،ويناقش رأيه ،ويرد عليه أحيانا.
 -7كان ينقل عن ابن جرير الطربي ً
مصادره يف التفسري:
 -1جامع البيان يف تفسري القرآن ،للطربي.
 -3معاين القرآن للزجاج.
 -3املقتضب أليب العباس املربد.
 -4جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن.
 -5املوطأ لإلمام مالك بن أنس.
 -7الواضحة لعبد امللك بن حبيب السلمي.
وغريهم.
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الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
التعريف باملؤلف:
هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَ ْرح األنصاري اخلزرجي القرطيب األندلسي.

صيب
استقر مبنية ابن ُخ َ
ولد بقرطبة يف مطلع القرن السابع .مث رحل إىل صعيد مصر و ّ
استقر فيها إىل أن تويف يف شوال سنة  771ه .
و ّ
من مؤلفاته" :اجلامع ألحكام القرآن" وأمساه" :اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمن من
السنة وآي الفرقان" ،و"التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة" ،و"قمع احلرص بالزهد
والقناعة" ،و"التذكار يف أفضل األذكار" ،و"رد ذل السؤال بالكسب والصناعة".
ومنهجه يف تفسريه:
 إضافة األقوال إىل قائليها واألحاديث إىل مصنفيها ،فإنه يقال :من بركة العلم أن يضافالقول إىل قائله.
 اإلضراب عن كثري من قصص املفسرين وأخبار املؤرخني إال ما ال بد منه ،وما ال غىنعنه للتبيني.
 تبيني آيات األحكام ،مبسائل تُسفر عن معناها ،وترشد الطالب إىل مقتضاها. إن مل تتضمن اآلية حكماً ذكر ما فيها من التفسري والتأويل. ذكر أسباب النزول ،والقراءات ،واإلعراب ،وبيان الغريب من األلفاظ ،مع االستشهادبأشعار العرب.
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البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو أثري الدين ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ،األندلسي ،الغرناطي،
احليَّاين ،الشهري بأيب حيَّان .املولود بغرناطة سنة 754ه  .أما وفاته فكانت مبصر سنة
745ه .
علي إفراداً
كان ُملماً بالقراءات صحيحها وشاذها ،قرأ القرآن على اخلطيب عبد احلق بن ّ

ومجعاً ،مث على اخلطيب أيب جعفر ابن الطباع ،مث على احلافظ أيب علي ابن أيب األحوص
مبالقة ،ومسع الكثري من العلماء ببالد األندلس وإفريقية .مث قَ ِد َم اإلسكندرية فقرأ القراءات
على عبد النصري بن علي املريوطي ،ومبصر على أَيب الطاهر إمساعيل بن هبة اهلل املليجي،
والزم هبا الشيخ هباء الدين بن النحاس ،فسمع عليه كثرياً من كتب األدب.
أما مؤلفاته فكثرية ،انتشرت يف حياته وبعد وفاته يف كثري من أقطار األرض وتلقاها الناس
بالقبول ،ومن أمهها:
البحر احمليط يف التفسري -حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب -التذييل والتكميل يف شرح
التسهيل -هناية اإلغراب يف علمي التصريف واإلعراب -خالصة التبيان يف علمي البديع
والبيان -وله منظومة على وزن الشاطبية يف القراءات بغري رموز ،وهي أخصر وأكثر فوائد،
ولكنها مل تُرزق من القبول حظ الشاطبية.
منهج أبي حيان في تفسيره:
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ذكر أبو حيان يف مقدمة كتابه منهجه يف تفسري القرآن الكرمي ،ومنه أنه يبدأ الكالم على
مفردات اآلية القرآنية ،فيشرحها كلمة كلمة ،ويبني معانيها .وبعد أن يذكر سبب نزول
اآلية ،إن كان مثة سبب ل ن زوهلا ،يشرع يف تفسري اآلية كاملة .مث يذكر تناسب اآلية مع ما
قبلها من اآليات .وكان من منه أيب حيان ِذ ْك ِر أوجه القراءات القرآنية الواردة يف اآلية،
مع توجيهه لتلك القراءات وفق مقتضيات اللغة العربية.
مث إن أبا حيان ينقل أقوال السلف واخللف الواردة يف معاين اآليات ،وخيتار منها ما يراه
األقوى دليالً ،واألصح ثبوتاً.
وكان أليب حيان -وهو فارس اللغة -اهتمام خاص ببيان النواحي البالغية يف اآلية اليت يريد
تفسريها ..إذ جنده يبني أوجه البالغة فيها غاية البيان.
أيضا ،فكان ينقل أقوال الفقهاء يف املسألة
أما معاجلته آليات األحكام فهذا من منهجه ً
موضع البحث ،ويرجح منها ما يرى أن الدليل يؤيده ،والعقل يصوبه.
ويُالحظ من منه أيب حيان يف تفسريه أنه ال ُُي ِّمل النص القرآين ما ال ُيتمل ،وال خيرج
به عن ظاهره إال لدليل يقتضي هذا اخلروج.

اعتمد أبو حيان يف مجع مادة تفسريه على كتاب ”التحرير والتحبري ألقوال أئمة التفسري
البن النقيب .وكان كثرياً ما ينقل عن الزخمشري ،وابن عطية ،خاصة يف مسائل النحو،
ويتعقبهما يف كثري من املسائل ،مع اعرتافه هلما مبنزلتهما العلمية.
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التحرير والتنوير البن عاشور:
التعريف باملؤلف :هو حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور .ولد يف تونس
سنة 1327ه  .وتويف هبا سنة 1323ه .
من مؤلف ات ه" :التحرير والتنوير من التفسري" وهو خمتصر من امسه األصلي" :حترير املعىن
السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد" ،و"مقاصد الشريعة اإلسالمية"،
و"أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم" ،و"الوقف وآثاره يف اإلسالم" ،و"أصول اإلنشاء
واخلطابة" ،و"موجز البالغة".
منهج ابن عاشور في تفسيره:
لقد بني ابن عاشور يف مقدمته منهجه بإمجال ،وميكن حصر ذلك مبا يلي:
 -1بدأ تفسريه مبقدمات عشر؛ لتكون -كما يقول -عوناً للباحث يف التفسري ،وتغنيه عن
ُمعاد كثري ،وهذه املقدمات تضمنت علماً غزيراً عظيماً.
 -3اهتم ببيان وجوه اإلعجاز ،ونكت البالغة العربية ،وأساليب االستعمال.
 -3اهتم ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض.
 -4مل يغادر سورة إال وبني أغراضها ،وما تشتمل عليها بإمجال.
 -5اهتم بتحليل األلفاظ ،وتبيني معاين املفردات بضبط وحتقيق مما خلت عن ضبط كثري
اميس اللغة.
منه قو ُ
ِ
ين باستنباط الفوائد ،وربطها حبياة املسلمني.
 -7عُ َ
77

ص على استلهام العرب من القرآن؛ لتكون سبباً يف النهوض باألمة.
َ -7حر َ
فهذا جممل منهجه الذي بيَّنه ،وسار عليه.
أما منهجه على وجه التفصيل فهو:
ويبني أحيانا
 -1العناية باحلديث الشريف :يورد األحاديث النبوية ،ويستشهد هباِّ ،
صحيحها من ضعيفها ،ويستعني هبا على تفسري آية ،أو ترجيح قول ،أو بيان سبب نزول.
وحني يذكر األحاديث النبوية يذكرها حمذوفة السند ،ويكتفي بذكر الصحايب الذي روى
احلديث مرفوعاً إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكذلك اآلثار املوقوفة على الصحابة،
أو أقوال التابعني أو غريهم ،يكتفي بذكر صاحب القول دون سند.
 -3اإلملام بالفقه :يتعرض للمسائل الفقهية اليت مير هبا تفسريه ،فيبني ما فيها من خالف،
يرجح ما يراه راجحاً.
ويوضح أقوال أهل املذاهب ،مث ِّ
وقد يتعرض للمسائل اليت ُيتاج إليها الناس يف وقته ،أو اليت وقع فيها اخلالف كمسألة
أخذ األجر على القربات ،ومسألة نقل حلوم اهلدي من مكة ،إىل غري ذلك من املسائل.
 -3العناية بعلم القراءات :يهتم بالقراءات اهتماماً ملحوظاً ،فهو يذكر القراءات ،وينسبها
إىل أصحاهبا ،مث يوجهها ،فيذكر ما حتتمله من ٍ
معان ،مع عدم ترجيحه بني القراءات
املتواترة.
 -4العناية مبقاصد الشريعة :فكثرياً ما يتعرض ملقاصد الشريعة العامة ،ويبني املصاحل العليا،
والغايات الكربى اليت ينبين عليها التشريع.
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غرو يف ذلك فهو إمام له باع طويل ،ونظرات يف ذلك العلم ،بل هو باعثه وجمدده يف
وال َ

العصور املتأخرة.

 -5العناية بالقواعد األصولية ،واملسائل اللغوية والنحوية :فجاء كتابه حافالً بكثري من
قواعد األصول ،ومسائل اللغة وغريبها ،وقواعد النحو ،واختالف النحاة ،وما جرى جمرى
ذلك.
 -7العناية بالبالغة العربية ،وأساليب البيان :فهو فارس ذلك امليدان الذي ال يُشق له
غبار .ومل ُيفل تفسري من التفاسري بالبالغة العربية وأساليب االستعمال كما حفل به تفسري
التحرير والتنوير.
 -7التعرض للكتب السماوية احملرفة :فكثرياً ما ينقل من التوراة وأسفارها اخلمسة ،ويبني ما
يف ذلك من التحريف ،والباطل ،والصواب .ويوضح من خالل ذلك صحة القرآن،
وسالمته من التحريف.
 -1العناية مبعامل اإلصالح العامة :فقد جاء تفسريه حافالً مبا ينهض باألمة ،ويُعلي
منارها ،وينزهلا منزلتها الالئقة هبا.
من أهم مصادر ابن عاشور يف تفسريه:
تفسري الطربي ،وتفسري الزخمشري ،وابن عطية ،والرازي ،والقرطيب ،والبيضاوي ،وأيب
السعود ،واآللوسي.
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