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 :  المدخل  
   :  التعريف بعلم مناهج المفسرين وأهم مصادره           

 
للوصول إلى التفسير من األعمال العلمية الكبيرة التي ينتهج فيها المفسرون مناهج متنوعة متعددة       
واستخراج األحكام الفقهية التي جاءت بها آي القرآن . وبلوغ مرادهم في بيان كالم رب العالمين. أهدافهم
 . الكريم
جانب موضوعي؛ يتمثل في مجموعة القواعد والضوابط والمعايير : والواقع أن أي منهج له جانبان     

بما  -بنسب متفاوتة -في تأثر الباحث أو المفكر التي تنظم عملية البحث والتفكير، وجانب ذاتي يتمثل
 (1). يراه و يعتقده ويقتنع به

ولكنه رغم ذلك يتأثر بذاتيته في . والمفسر يخضع لقواعد وضوابط المنهج المعتمد في عملية التفسير    
 .تحديد اجتهاداته

يقة وثقافة، وتقديرا تعددت وتنوعت، باختالف المفسرين زمانا ومكانا، وطر  ينر فسمإن مناهج ال    
 .لمصالح الناس، وإدراكا لمقاصد الشريعة

 :مفهوم المنهج: أوال   
 :ـ مفهوم المنهج لغة 2       
يستدعي تعريف المنهج استقراء االستعمال المعجمي له أوال ثم بيان التعريف االصطالحي من أجل     

 .طالحية على المعاني اللغويةالوقوف على العالقة الرابطة بينهما؛ إذ تبنى المعاني االص
تطلق على أصلين أو معنيين " نهج"ومن تلك التعاريف تعريف ابن فارس حيث يرى أّن مادة        
ل النَّْهج، الّطريق:" متباينيين الطَّريق : والَمْنهج. وهو ُمستقيم الِمْنهاج. أوَضَحه: وَنَهج لي األْمرَ . األوَّ

وقريب منه ما جاء في . والمعنى األول هو المقصود  (2)...".نقطا أيضًا، والجمع المناهج واآلخر اال
. َوَضَح، وَمْنَهُج الطَِّريِق وِمْنَهاُجهُ : الطريُق الَواِضُح، وَنَهَج األْمُر وَأْنَهجَ : النَّْهجُ "مفردات الراغب من أّن 

 (3)."48: المائدة"ِلُكل ٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً :" قال تعالى
 ولم يخرج عن ذلك ما ورد في لسان العرب من أّن نهج وأنهج لغتان بمعنى وَضَح واْسَتباَن، وطريٌق   

 أي َبيٌِّن واِضٌح وهو النَّْهُج، وَمْنَهُج الطريِق وَضُحه، والِمنهاُج كالَمْنَهِج الطريُق الواِضُح، والنَّْهُج : َنْهجٌ 

                                                           

 .31سم المنسي، صاتجاه التفسير الفقهي، دمحم قا - 1
 .5/361، (م1979/هـ1399)أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم دمحم هارون ، -2
 1، (م2114/ه ـ1425)الراغب األصفهاني، غريب مفردات القرآن، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -3
/825. 
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  (1).الطريُق المستقيمُ 
تدور في االستعمال اللغوي على " نهج"ارنة بين هذه التعريفات يستخلص أن مادة من خالل المق   

الوضوح والبيان واالستقامة، وتطلق على الطريق إذا كان واضحا بّينا مستقيما؛ فيسمى الّنهج والمنهج 
 .والِمنهج والمنهاج

، "هو طريق َنْهٌج، َومنْهجٌ :"منهالطريُق البيِّن الواضح، يقال : ، فإّن أصله"المنهاج"أما"و قال الطبري   
 َماٌء َرَواٌء َوَطِريٌق َنْهُج ... َمْن يُك ِفي َشكٍّّ َفهَذا َفْلجُ     : بيٌِّن، كما قال الراجز

 ( 2) ."ثم يستعمل في كل شيء كان بيًنا واضًحا سهال     
نهج :" معجم الوسيطأكده الوهو ما . فالمنهاج والمنهج يطلق على الطريق الواضح البين المستقيم    

وأنهج الطريق وضح .. ونهج اإلنسان الطريق، سلكه وبينه. وضح واستبان: ، ينهج، نهجا ونهوجاالطريق
   (3) ."واستبان
 .و للمنهج استعماالن؛ حسي ومعنوي        
استعمال حسي؛ فيطلق على الطريق الواضحة المستقيمة التي يعرفها اإلنسان، ويتمكن من  -     
 .و السير عليها بقدميه سلوكها
 . (4)منهاج الدراسة، منهاج التعليم: واستعمال معنوي؛ فيطلق على الخطة المرسومة ومنه -     

كما يطلق على الخطة العلمية الموضوعية المحددة المرسومة الدقيقة التي يتعرف عليها الباحث         
 .(5)ن دراسته علمية منهجية موضوعية صحيحةأو الدارس ويقف على قواعدها وأسسها، ويلتزم بها، لتكو 

 :ـ مفهوم المنهج اصطالحا 1
 .خاص نجده عند الباحثين في الدراسات التفسيرية: األول عام،  والثاني: للمنهج معنيان       
 :عّرف عدة تعريفات منها: المنهج بمعناه العام: األول   

تركب وتنظم العمل الذي يهدف إلى حل مشكلة  منظومة من القواعد، والضوابط التي: "المنهج هو    
  .(6)"معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس اإلشكال

عبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة :"كما عّرف بأنه     
  (7)".والهادفة للكشف عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة أو تلك

                                                           

 .2/383دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد هللا علي الكبير، دار المعارف، القاهرة،  -1
 .384، 11جامع البيان في تأويل القرآن، دمحم بن جرير الطبري،ج -2
 .957، ص"نهج" المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة  -3
 .957، ص"نهج" بالقاهرة، مادة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  -4
 .16تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص -5
 .41، ص (م1997 -ه1417)فريد األنصاري، كتاب أبجديات البحث في العلوم الشرعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -6
 . 35، ص(م1999)واعد والمراحل والتطبيقات، دار وائل للنشر، عمان، الق: دمحم عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي -7
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 (1)".السبيل التي تؤدي إلى ذلك الهدف المرسوم:" هد الرومي فيرى أّن المنهج هوأما ف    
 المنهج مجموعة من القواعد المنظمة والمتسقة التي تسوق عند بحث موضو  معين إلى :" وعرِّف بأنه   

كون فهو في النهاية الطريق العلمي الواضح المعالم، ولكي ي" نتائج علمية مرتبة وخالية من التناقض
واضحا فعال فإن من الواجب أن تترتب القواعد التي يتكون منها ترتيبا سليما يحقق النتائج المرجوة 

 (2) ."الخالية من التناقض
الخطة العلمية الموضوعية المحددة المرسومة الدقيقة التي يتعرف عليها الباحث ":وعرفه الخالدي بقول   

 .(3)زم بها، لتكون دراسته علمية منهجية موضوعية صحيحةأو الدارس ويقف على قواعدها وأسسها، ويلت
المراد بالمنهج هنا إطار من الضوابط العامة يسير :"واد مغنية مفهوما للمنهج بقولهوذكر دمحم ج    

ثم بين أن المنهج ضروري في كل عمل، وعدم االنضباط  (4)".المؤلف في ضوئها وال ينحرف عنها
 شوائي يسوده االرتجال وأي عمل ال يقف وراءه منهج فهو عمل ع "بالمنهج، يفقد قيمة العمل؛

 .وهذه تعريفات عامة  للمنهج (5)"والتناقضات
 فالتعريفات تتفق في أّن المنهج عموما عبارة عن الطريقة أو جملة من القواعد التي يحددها الباحث    

حقيق أهداف البحث، سواء كان قبل الشرو  في البحث، ويلتزم بها في مختلف المجاالت المعرفية، لت
 .الهدف هو الكشف عن الحقيقة أو البرهنة عليها أو عالج مشكلة معرفية أو نحو ذلك

 : -في التفسير -المنهج بمعناه الخاص: ثانيا
والتفسير من األعمال العلمية الكبيرة التي ينتهج فيها المفسرون مناهج متنوعة متعددة للوصول       

الدارسون مناهج المفسرين، وبينوا مفهومها، ويمكن إعطاء مفهوما للمنهج من خالل  وبحث. إلى أهدافهم
 :ما جاء في كالم بعض المفسرين والدارسين لمناهج المفسرين وأذكر منها

الخطة المرسومة المحددة الدقيقة، التي :"إذا أضيف المنهج إلى التفسير فإّنه ُيراد به عند الخالدي      
د واألسس والمنطلقات، التي تعرف عليها المفسر، والتي انطلق منها في فهمه للقرآن تتمثل في القواع

الكريم، والتي التزم بها في تفسيره له، هذه القواعد واألسس كانت ضوابط له ولتفسيره، حكمته وهو 
   (6)".يتعامل مع كتاب هللا ويفهمه ويفسره، فلم يخالفها ولم يخرج عنها

 هو الخطط العلمية الموضوعية المحددة التي التزم بها المفسرون في تفاسيرهم  :"قول الخالدي -     
 هذه الخطط الموضوعية لها قواعد وأسس منهجية مرسومة، ولها طرق وأساليب وتطبيقات . للقرآن الكريم

                                                           

 .55، ص(ت.ط.د)فهد الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مكتبة التوبة،  -1
 .7،ص2118، 1مناهج التفسير الموضوعي وعالقتها بالتفسير الشفاهي، أحمد رحماني، عالم الكتب الحديث، ط  - 2
 .17مناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، صتعريف الدارسين ب - 3
 .13، ص1م، ج1981، 3التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 4
 .13، ص1م، ج1981، 3التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 5
 .18-17د الفتاح الخالدي، ص تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عب -6
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 .  (1)".ظهرت في تفاسيرهم
ة االتجاه الذي يرمي إليه، أي الطريقة التي يسلكها المفسر ليحقق غاي:" ويرى إبراهيم شريف أّنه -   

 (2)".أنه الوعاء الذي يحتوي أفكار االتجاه
مناهج أو منهج المفسرين المقصود بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها :"و منهم من عرفه -   

 (3)".يعني أن مناهج المفسرين هي الطرق والشروط التي اتبعوها في تفاسيرهم... التفسير
هوم المنهج بالمعنى العام ومفهومه عند المختصين في الدراسات القرآنية إال في مجال وال فرق بين مف   

إّن المنهج التفسيري عبارة عن الطريقة التي يسلكها المفسر : البحث، وبناًء على ذلك فإّنه يمكن القول
 .للكشف عن معاني القرآن الكريم وإدراك مقاصده بقدر طاقته، من أجل تفعيل ذلك في الواقع

والعالقة واضحة بين االستعمالين؛ المعجمي واالصطالحي للمنهج؛ إذ لم يخرج عن إطاره العام، وهو    
 الطريق الواضح المستقيم، وال يكون المنهج التفسيري كذلك إال إذا ُبني على مجموعة من القواعد التي 

 .تعين على فهم القرآن الكريم وبيان أغراضه
فسرين يطلقون مصطلحات في التعبير عن مناهج المفسرين؛ المنهج، والدارسون لمناهج الم     

 .فهل هي مصطلحات تطلق على سبيل الترادف؟ أم بينها فروٌق؟. واالتجاه، واألسلوب أو الطريقة
معظم الباحثين في الدراسات القرآنية ال يفرقون بين المنهج والطريقة واالتجاه واللون واألسلوب     

ات تفتقر من حيث االستعمال إلى الضبط والتدقيق، و يالحظ ذلك بيسر عند ونحوها، وهي مصطلح
الحديث عن مدارس التفسير ومناهجه واتجاهاته وأنواعه وألوانه، وهو ما يستدعي إعادة استقراء نتاج 
التفسير والدراسات القرآنية قراءة نقدية تهدف إلى تحديد وتدقيق الكثير من المصطلحات المتعلقة بعلم 

 .تفسير في محاولة إلنضاجهال
إن دراسة منهج أحد المفسرين للقرآن الكريم :" فمن الذين لم يفرقوا بينها دمحم السيد جبريل حيث يقول     

دراسة اتجاهه في :  تعني تتبع تلك الطريقة التي يسلكها في تفسيره لكتاب هللا عز وجل، أو بعبارة أخرى 
شأنه أن يميز بين اتجاهه واتجاه غيره، مع بيان األهداف التي  تفسير القرآن الكريم من حيث كل ما من

يريد أن يحققها في تفسيره ثم الحكم على مسلكه بميزان المقررات الدينية المتفق عليها بين علماء 
 .(4)."المسلمين

 .فيحكم عليهم بالترادف. فيظهر من قوله أن المنهج و الطريقة واالتجاه بمعنى واحد  

                                                           

 .16المصدر نفسه، ص - 1
 .28، ص(م1977)، 3: عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي،  وكالة المطبوعات، شار  فهد السالم، الكويت، ط - 2
 .مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ، قرص - 3
 . 228ص  ي الجصاص ومنهجه في التفسير،صفوت مصطفى خليلوفيتش،مدخل إلى مناهج المفسرين، دمحم السيد جبريل، نقال عن أبوبكر الراز  - 4
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فمن أقوالهم؛ قول . ين ذهبوا إلى التفريق بين مصطلحات المنهج و االتجاه و الطريقةأما الذ     
معظم الباحثين و الدارسين لم يفرقوا بين المنهج والطريقة في أبحاثهم ودراساتهم، فهم يخلطون :" الخالدي

 .بينهما، ويجعلونهما كلمتين مترادفتين بمعنى واحد، فالمنهج عندهم هو الطريقة
       العلمية  أرى وجوب التفريق بين المنهج و الطريقة، في الدراسات اإلسالمية أو األدبية أو إنني  

 . أو غيرها أو الفكرية
المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، وعلماء العقيدة، وعلماء : ال بد من التفريق بين المنهج والطريقة عند   

 .و الطريقة ثم أعطى تعريفا للمنهج . (1)."وغيرهم ...النحو
الخطة المرسومة المحددة الدقيقة، التي تتمثل في القواعد واألسس والمنطلقات، التي :" فالمنهج هو   

والتي التزم بها في تفسيره له، هذه  تعرف عليها المفسر، والتي انطلق منها في فهمه للقرآن الكريم،
ب هللا ويفهمه ويفسره، فلم يخالفها، ولم القواعد واألسس كانت ضوابط له ولتفسيره ، وهو يتعامل مع كتا

 .يخرج عنها
األسلوب الذي سلكه المفسر أثناء تفسيره لكتاب هللا، والطريق التي عرض تفسير :" فهيأما الطريقة     

من قواعد منهج :" ثم ضرب مثاال وضح به الفرق بين المنهج و الطريقة فقال. (2)"كتاب هللا من خاللها
ذكر األقوال المأثورة للصحابة والتابعين في التفسير، التي وصلت إليه ووقف : فسيرهاإلمام الطبري في ت

 .عليها، بأسانيدها المختلفة المكررة
 أما طريقة الطبري في التفسير فتعنى بتطبيق الطبري للقاعدة السابقة، وذكر أمثلة ونماذج لها من        

اعدة المنهجية على أسلوبه في عرض الروايات تفسيره، إذ يبين الباحث كيف طبق الطبري هذه الق
 (   3) ."المختلفة المسندة

وعدها مصطلحات حديثة لم تذكر عند . ومنهم من فرق بين المنهج واالتجاه و األسلوب أو الطريقة     
 . القدامى

 .بينهافمنهم من يطلقها على معنى واحد، ومنهم من يفرق .حدثون فاختلفوا في معنى كل منهاوأما الم   
هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما :فاالتجاه
 .يكتبون 
 .وأما المنهج فهي السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم    

                                                           

 .18تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 1
 .18المصدر نفسه، ص - 2
 .18تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح  عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
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                    الهدف الطريقة فهي األسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى وأما    
فهذه المصطلحات وإن ظهر عليها التباين فإنها مراحل يكمل بعضها بعضا للوصول إلى . (1)"االتجاه أو

 .عمل علمي متكامل
 : تعريف التفسير -ثانيا   

 و، وهاإلبانة والتوضيح والكشف:ومعناه( ف س ر)التفسير مصدر من الجذر : التفسير لغة-أ      
والتفسير .وقد فسرت الشيء أفسره بالكسر فسرا. البيان:الفشر":فسر"لعربية، والمعنى الذي تثبته المعاجم ا

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل "فسر":جاء في المقاييس ألحمد بن فارس و الفسر كالتفسير،. مثله
نظر الطبيب : وفسرته و الفسر و التفسرة فسرت الشيء:، من ذلك الفسر، يقالعلى بيان شيء وإيضاحه

 (2)" ى الماء وحكمه فيه إل
السين والفاء والراء أصل واحد يدل على االنكشاف والجالء، ( سفر:")ومنه السفر قال أحمد بن فارس   

ويقال سفر بين القوم سفارة، إذا أصلح، . من ذلك السفر، يسمى بذلك ألن الناس ينكشفون عن أماكنهم
وسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته، وأسفر .ففهو من الباب، ألنه أزال ما كان هناك من عداوة وخال

  (3)."الصبح، وذلك انكشاف الظالم
قيل للكاتب سافر وللكتاب سفر،ألن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه؛ يقال أسفر :"وقال الزجاج   

 (4)."إذا أضاء: الصبح
هذه المادة بمعنى البيان  والمادة بتقاليبها الستة تدل على البيان والكشف والتوضيح، واستخدم القرآن   

 .   أي بيانا وكشفا. 33:﴾الفرقانَواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثلٍّ ِإالا ِجْئَناَك ِباْلَحقِ  َوَأْحَسَن َتْفِسيًرا﴿ :والكشف قال تعالى
يقصد منه توضيح معاني القرآن . من العلوم اإلسالمية: الشرح والبيان وتفسير القرآن:"فالتفسير    

 .(5)"نطوت عليه آياته من عقائد وأسرار وحكم وأحكامالكريم وما ا
 :التفسير اصطالحا -ب  

التفسير علم يعرف به فهم كتاب هللا المنزل على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبيان (:" ه794 -)تعريف الزركشي -    
تمداد ذلك من علم اللغة واس:" ، ثم بين العلوم التي يحتاج إليها فقال(6)"معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

                                                           

 .55، صسليمان أصول التفسير ومناهجه، فهد عبد الرحمان بن - 1
 ".    فسر" مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة  -  2
 ".سفر "مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة  -   3
 ".       سفر"المحكم والمحيط األعظم ، أبو الحسين علي بن سيدة، مادة  -4  
 ". سفر"المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة  -  5
 .   14،ص1القرآن ، الزركشي ، ج البرهان في علوم -  6
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والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ 
 (1)".والمنسوخ

علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث داللته على :"وأكثر العلماء يعرف التفسير بأنه -  
  .   (2)"مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية

      :مفهوم مناهج المفسرين –ثالثا 
هي األساليب التي يتبعها المفسرون لبيان مراد هللا تعالى من آيات القرآن  :"عرفه مصطفى مسلم بقوله  

                                                                      3"الكريم حسب طاقته البشرية
 :سيرالتف علم الحاجة إلي -رابعا 

 ألن إليه وحاجة وغرًضا موضوًعا العلوم أشرف وهو قدًرا، وأرفعها الشريعة علوم أجلِّ  من التفسير   
 االعتصام هو منه الغرض وألن فضيلة كل ومعدن حكمة، كل ينبو  هو الذي تعالى هللا كالم موضوعه
 دنيوي  أو ديني كمال كل ألن إليه؛ الحاجة اشتدت وإنما الحقيقية السعادة إلى والوصول الوثقى بالعروة

 .هللا بكتاب العلم على وموافقته للشر ، موافًقا يكون  وأن بد ال
 ذلك بيان القرآن تفسير اإلنسان يتعاطاها صناعة أشرف األصبهاني قال"  :اإلتقان في السيوطي قال   
 غرضها رفبش وإما... الدباغة من أشرف فإنها الصياغة مثل موضوعها بشرف إما الصناعة شرف أن
 الكناسة وغرض الصحة إفادة الطب غرض ألن الكناسة صناعة من أشرف فإنها الطب صناعة مثل

 من ما إذ الطب إلى الحاجة من أشد إليه الحاجة فإن كالفقه إليها الحاجة لشدة وإما المستراح، تنظيف
 والدين الدنيا أحوال صالح انتظام به ألن الفقه إلى مفتقرة وهي إال الخلق من فيحد الكون  من واقعة

 .األوقات بعض في الناس بعض إليه يحتاج فإنه الطب بخالف
 الموضو  جهة من أما الثالث الجهات من الشرف حازت قد التفسير فصناعة ذلك عرف إذا :يقول   

  ما وخبر قبلكم ما نبأ فيه فضيلة كل ومعدن حكمة كل ينبو  هو الذي تعالى هللا كالم موضوعه فألن
 .عجائبه تنقضي وال الرد كثرة على يخلق ال بينكم ما وحكم بعدكم
 الحقيقية السعادة إلى والوصول الوثقى بالعروة االعتصام هو منه الغرض فألن الغرض جهة من وأما   
 إلى مفتقر آجلي أو عاجلي دنيوي  أو ديني كمال كل فألن الحاجة شدة جهة من وأما  .تفنى ال التي
 .تعالى هللا بكتاب العلم على متوقفة وهي الدينية ارفوالمع الشرعية العلوم

 
 

                                                           

 .14ص1المصدر نفسه ،ج -  1
 .13، ص1التفسير والمفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج -2
 .15، ص1مناهج المفسرين، مصطفى مسلم، ج - 3
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 : التفسير إلى الحاجة وجه -   
 ال هللا إلى الدعوة في وانطالقها الصالح العمل إلى وتحّفزها المعالي إلى وتوّثبها األمة نهضة إن    
 السعادة عناصر جميع فيها روعيت التي الحكيمة ونظمه القرآن بتعاليم االسترشاد طريق عن إال يكون 
 حواه  ما على والوقوف وتدبره القرآن فهم بعد إال يكون  ال التعاليم بهذه العمل أن ومعلوم ،البشري  للنو 
 المعجز البار  أسلوبه يحملها التي الهائلة القوة تلك طريق عن بمبادئه واإللمام وإرشاد ونصح تعاليم من
 التفسير، بعلم نسميه ما وهو القرآن ألفاظ عليه دلت لما والبيان الكشف طريق عن إال يتحقق ال وهذا

 وإنقاذ البشر إلصالح النازل المجيد الكتاب هذا احتواها التي والذخائر الكنوز هذه مفتاح هو فالتفسير
 .  العالم وإعزاز الناس

 باداتوالع العقائد في هللا هداية ومعرفة واالعتبار للتذكر البيان في تكمن التفسير إلى فالحاجة    
  .واآلجلة العاجلةميع بخيري اجموال األفراد ليفوز واألخالق والمعامالت

 القرآن هذا في للناس شر  فيما هللا ةوحكم القرآن وتعاليم القرآن هدايات تجلية األعلى هدفه وليكن   
 باسم الخليق هو وهذا هللا بهدي االهتداء إلى النفوس ويدفع القلوب ويفتح األرواح يجتذب وجه على

 .1"إليه والحاجة فضله عن تكلمنا إذا الحديث يساق وفيه التفسير
 
 

                    
 

                                                           

 . 7الزرقاني، ص العظيم عبد لمحمد القرآن،  علوم في العرفان مناهل - 1
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 :التفسيرنشأة 
نشأ التفسير منذ عهد النبوة، فقد كان بعض الصحابة يسألون عن بعض المفردات الغريبة، وما       

بعض  ملسو هيلع هللا ىلصوسأله ،"لةالكال"ن الخطاب سأل عن لفظة فعمر ب. صعب عليهم فهمه وإدراك معانيه
الاِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلمٍّ ﴿:َلمَّا َنَزَلْت عن معنى قوله تعالى -رضوان هللا عنهم -لصحابةا

ْرَك ﴿ ِلْم َفَنَزَلْت َوَأيَُّنا َلْم َيظْ : َقاَل َأْصَحاُبهُ  .األنعام سورة﴾(21)ُأوَلِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ِإنا الشِ 
كان يفسر  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه األمثلة وغيرها كثير يتبين لنا أن رسول هللا . (1)"لقمان سورة﴾(21)َلُظْلٌم َعِظيٌم 

ْكَر ِلُتَبيِ نَ  ﴿:ألن هللا كلفه بمهمة التبيان بقوله تعالى؛القرآن الكريم ألصحابه ِللنااِس َما  َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ 
َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلاُهْم َيَتَفكاُروَن    .44:سورة النحل اآلية ﴾(44)ُنزِ 

فالتفسير بدأت نواته األولى منذ عهد النبوة؛ لحاجة الناس لفهم كلمات القرآن ومعانيه، ولكنه لم       
قرآن متفاوتا بحسب تفاوت قدراتهم العقلية وكان فهم الصحابة لل. ملسو هيلع هللا ىلصيدون، بل روي مشافهة عن النبي 

 .(2)ومر التفسير بمراحل أذكرها
 :  مراحل نشأة التفسير        

 النشأة والتأسيس والتوسع في تفسير القرآن حلةمر  -  
 .مرحلة الركود والتكرار، وبدايات التجديد واالبتكار -  
 :ومرت بأطوار متعددة وتتمثل في :نالنشأة والتأسيس والتوسع في تفسير القرآ ةمرحل: أوال  

 :                                                                                    (3)ملسو هيلع هللا ىلصالتفسير في عهد النبي  -2        
 . م التفسيرأول مفسر للقرآن الكريم، وهو المؤسس الفعلي لعل ملسو هيلع هللا ىلصيعتبر الرسول        
كروايتهم  ملسو هيلع هللا ىلصمن القرآن الكريم ما احتاج الصحابة إلى تفسيره، وكانوا يروون التفسير عنه  ملسو هيلع هللا ىلصفسر       
ولم يدون منه شيء مستقل بنفسه، إنما كتب مختلطا مع الحديث، وفي هذا السياق يقول خالد . للحديث

كعلم مستقل بنفسه، وإنما كان  ملسو هيلع هللا ىلصفسير القرآن يدون في عهد رسول هللا ولم يكن ت:"عبد الرحمن العك
عنه صلوات هللا عليه الحديث  ما كان يتعرض لتفسيره، كما كان يروى  ملسو هيلع هللا ىلصيروى منه عن النبي 

 (  4)."الشريف
؛ وهو سير القرآن بالقرآن، أو بالسنةتفويغلب على التفسير في عهد النبوة التفسير بالمأثور؛ سواء      

 ألن العلماء اختلفوا في مقدار ما فسره رسول  ولم يفسر القرآن كامال على الراجح؛. تفسير الوحي بالوحي

                                                           

 .1694،ص 4،ج4253:بسوا إيمانهم بظلم، رقمأخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ولم يل - 1
 .   35تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص: ينظر -2
وتعريف الدارسين بمناهج  ،97، ص1و التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج . التفسير النبوي للقرآن الكريم، دمحم إبراهيم عبد الرحمن:ينظر - 3

 .  35ين، صالح عبد الفتاح الخالدي، صالمفسر 
 .  32، ص1994، 3أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط - 4
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  .(1) ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
     : (2)التفسير في عهد الصحابة -1     

ومن تلك  .لمواصلة تفسير القرآن الكريمأسباب عديدة، أهلتهم  عنهمتوفرت للصحابة رضوان هللا     
وكذلك معاينتهم لنزول القرآن الكريم، ، ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت عندهم من السنة النبوية؛ ومنها تفسير النبي  األسباب؛

وعلمهم بكيفية نزوله، وأسباب النزول، كما كانوا على سليقة لغوية تسمح لهم بفهم الكثير من ألفاظه 
 .   ومعانيه
 .  ، رغم تفاوتهم في فهم القرآن وتفسيرهملسو هيلع هللا ىلصفهذه أسباب أهلتهم ليواصلوا ما أسسه رسول هللا     
 : في تفسيرهم هي عنهمرضوان هللا الصحابة  و مصادر        

   .(3)القرآن الكريم، و السنة النبوية، واللغة العربية، وأهل الكتاب، االجتهاد والفهم       
إذ يرتب في الدرجة الثالثة، بعد تفسير القرآن للقرآن، والسنة  وتفسير الصحابة له مكانة رفيعة؛    
فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك  :"وهو ما ذكره الزركشي بقوله. للقرآن

يرجع إلى النظر  لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم هللا من الفهم العجيب فإن لم يوجد ذلك
   (4)."واالستنباط

 : (5)وحكم تفسير الصحابي يختلف بحسب القسم الذي يتناوله؛ ألن تفسيرهم على قسمين    
تفسير له حكم المرفو ، وهو مما ليس للعقل والرأي فيه مجال كاألمور الغيبية، و أسباب  -أ     

 .النزول
صلى يه على االجتهاد، و ال يسنده إلى رسول هللا تفسير له حكم الموقوف، وهو مما يعتمد ف -ب    

 .   واختلف العلماء  في وجوب األخذ به. هللا عليه وسلم
ر واحد من العلماء قال الحاكم في المستدرك ما صيل في حكم تفسير الصحابي ذكره غيوهذا التف    

، وعزا هذا القول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي، له حكم المرفو ، فكأنه رواه عن:" نصه
ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي : "للشيخين حيث يقول في المستدرك

 ولكن قيَّد ابن الصالح، والنووي، وغيرهما، هذا اإلطالق، بما ". حديث مسند -عند الشيخين -والتنزيل
 . (6)"أي فيهيرجع إلى أسباب النزول، وما ال مجال للر 

 ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، : "و هو ما ذهب إليه ابن الصالح في مقدمته بقوله   
                                                           

 .39، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 1
 .29د بن عبد الرحمن الرومي، صوأصول التفسير ومناهجه، فه ،97، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 2
 . 158، ص 1قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، ج: ينظر - 3
 .172، ص 2البرهان، الزركشي ،ج - 4
 .29، وأصول التفسير  ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص 95مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص: ينظر - 5
 .213، ص1ج، 1973، د ط،  -بيروت –طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل  تحق ين، ابن القيم الجوزية،إعالم الموقعين عن رب العالم - 6



 
13 

 (1).آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلكفإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
د و غلب على التفسير في هذا العهد التفسير بالمأثور، واالجتهاد في مسائل جديدة، باعتما   

ِ :" القياس،كما قال ابن القيم َيْجَتِهُدوَن ِفي النََّواِزِل، َوَيِقيُسوَن َبْعَض  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ
، َوَيْعَتِبُروَن النَِّظيَر ِبَنِظيِره ولم يدون في عهدهم التفسير مستقال عن السنة . (2)"اأْلَْحَكاِم َعَلى َبْعضٍّ

 .كما لم يثبت تدوينه كامال، ولم يثبت تفسير الصحابة لكل القرآن الكريم .يةالنبو 
و إرساء األسس  .و اشتهر عدد من الصحابة بالتفسير، وكان لهم دور كبير في نشره وتأصيله   

 :(3)و أذكر منهم .األولى لمدارس التفسير
بن عباس، وُأَبّى بن كعب، وزيد بن ثابت، الخلفاء الراشدون األربعة، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا     

 .وأبو موسى األشعري، وعبد هللا بن الزبير، رضي هللا عنهم أجمعين
 :هملتفسير و وكان لبعض الصحابة دورا بارزا في التأسيس لمدارس ا    

 .وُأَبّى بن كعب -3.عبد هللا بن عباس -2. عبد هللا بن مسعود -1        
ظهور مدارس للتفسير، والتي بدأت نواتها األولى في  م الصحابة بالتفسير؛اهتماوكان من نتائج    

 :(4)و تتمثل تلك المدارس في. عهدهم، واكتملت في عهد التابعين من بعدهم
قامت مدرسة التفسير بمكة على يد عبد هللا بن عباس رضي هللا : مدرسة التفسير بمكة: أوالً      

ر لهم كتاب هللا تعالى، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه عنهما، فكان يجلس ألصحابه من الت ابعين، ُيفسِّ
سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس : واشتهر من تالميذه بمكة .منه

 .بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبى رباح
 مذ فيها كثير من التابعين على قامت مدرسة التفسير بالمدينة، وتتل: مدرسة التفسير بالمدينة: ثانياً      

رين من الصحابة ولعل أبرزهم ُأَبي بن كعب، الذي ُيعتبر بحق أشهر من تتلمذ له . مشاهير المفسِّ
رو   مفسِّ

 .التابعين بالمدينة، وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير، وكثرة ما ُنقل لنا عنه في ذلك
وهؤالء منهم َمن . يأسلم، وأبو العالية، ودمحم بن كعب القرظزيد بن : واشتهر من تالميذه بالمدينة       

 .مباشرة، ومنهم َمن أخذ عنه بالواسطة أخذ عن ُأَبيّ 
هللا  راق على يد عبد هللا بن مسعود رضيقامت مدرسة التفسير بالع: مدرسة التفسير بالعراق: ثالثاً     

 بن مسعود كان تفسير، غير أن عبد هللا ق العنه، وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العرا
  .يعتبر األستاذ األول لهذه المدرسة، نظرًا لشهرته في التفسير وكثرة المروى عنه في ذلك

                                                           

 .71، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 1
 .29دت، صمقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشافعي، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر، دط،  - 2
    .49، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج ، ص ، 1اإلتقان ، جالل الدين السيوطي، ج - 3
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 علقمة بن قيس، ومسروق، واألسود بن يزيد، وُمرَّة الهمداني، وعامر : و اشتهر من تالميذه بالعراق   
 .لسدوسيالشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة ا

 :(1)التفسير في عهد الصحابة تميز بمميزات أذكر منها  إن     
و يزداد  لم يفسر القرآن كله؛ وإنما فسر بعض منه، وهو ما كان غامضا، ويعتبر قليال -أ      

    .و الصحابة وهكذا حتى تم تفسير القرآن جميعا ملسو هيلع هللا ىلصل األمد عن عهد النبي اكلما طالغموض 
 .قلة االختالف بينهم في فهم معاني القرآن الكريم وتأويلها -ب    
ندرة االستنباط الفقهي لألحكام الفقهية، وعدم وجود االنتصار للمذاهب العقدية أو الفقهية، ألنها  -ج   

 .لم تظهر بعد
العلوم ألن تدوين . لم يثبت تدوين التفسير في عهدهم، وما كتب منه كان في مصاحفهم الخاصة -د    

 .لم يبدأ إال في القرن الثاني الهجري 
       وعدم التوسع في تفسير المسائل اللغوية، . تميز التفسير في عهدهم باإليجاز واالختصار -ه    

 .أو الفقهية وغيرها
 :التفسير في عهد التابعين وتابعيهم -1     
ولكن .  ابعون تتلمذوا على الصحابةبداية هذه المرحلة كانت امتدادا لعهد الصحابة؛ كون الت      

كما تزامن .بمرور الوقت ظهرت مستجدات؛ أدت إلى تغيير منهج التعامل مع تفسير القرآن الكريم
 .عهدهم مع بداية تدوين العلوم وانفصالها عن بعضها  البعض

د الملك ويعتبر أول من صنف في التفسير عب. فالتفسير كان مدونا مع السنة، ثم انفصل عنها       
وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه،  لعلماء في تفسير القرآن وتدوينه،ثم تالحق ا (.ه149)بن جريج المكي
  .(2)وذوقا يعتمد عليه

واعتبار تفسير التابعي حجة أمر اختلف فيه العلماء، على اختالف أنوا  التفسير المنقولة عن       
 :ا، وعلى العموم هي على قولين وهم(3)التابعين
أما إذا أجمعوا على الشيء فال :"ما اجمع عليه التابعون فهو حجة قال ابن تيمية:القول األول -أ      

وقد تكون حجيته مستفادة، من  .(4)"يرتاب في كونه حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح
 . اإلجما 

                                                           

 .73، ص1التفسير و المفسرون، الذهبي، ج  ،215موسوعة التفسير قبل عهد التدوين، دمحم عمر الحاجي، دار المكتبي، دط، دت، ص: ينظر - 1
تفسير التحرير والتنوير، دمحم  ، و29وأصول التفسير ومناهجه، فهد الرومي، ص ،97، ص1دمحم حسين الذهبي، ج التفسير و المفسرون،  :ينظر - 2

 .15، ص1الطاهر بن عاشور، ج
، 118،  ص4و إعالم الموقعين، ابن القيم، ج. 172، ص2والبرهان للزركشي، ج.195، ص1، جقواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت :ينظر - 3

155. 
 .316، ص2المصدر نفسه،ج - 4
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 قول ابن ي.  حجة على غيرهماختالف التابعين في أقوالهم وتفسيرهم، فهي ليست : القول الثاني -ب   
 أقوال التابعين في الفرو  ليست حجة، فكيف تكون حجة في : بن الحجاج وغيرهقال شعبة :"تيمية في هذا

فإن اختلفوا فال يكون قول ... التفسير، يعني أنها ال تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح
 .(1)."بعضهم حجة على بعض، وال على من بعدهم

القرآن الكريم، و السنة النبوية، أقوال : في تفسيرهم هي عنهمرضوان هللا التابعين  مصادر و   
   .(2)االجتهاد والفهم  و الصحابة، واللغة العربية، وأهل الكتاب،

و كما اشتهر عدد من الصحابة بالتفسير، اشتهر عدد من التابعين به، وكان لهم دور كبير في نشر   
 .اعده، ونقله عن الصحابةالتفسير و إرساء قو 

كما كان لهم دور مهم في المحافظة على مدارس التفسير و تطويرها التي كانت بدايتها في عهد        
 : (3)الذين اشتهروا بالتفسير من التابعين أشهر و من .الصحابة

ودمحم بن  سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، زيد بن أسلم، وأبو العالية،    
 ...  كعب القرظى، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي

 :التفسير في هذه المرحلة تميز بمميزات منهان إ      
بقي التفسير ينقل عن طريق التلقي والرواية، ويختلف طابع التلقي عما كان في عهد النبوة،  -أ      

رهم، فالمكيون عن عبد هللا بن عباس، والمدنيون عن أبي بن فكل أهل َمْصر يروون عن إمام َمْص 
 .كعب، والعراقيون عن عبد هللا بن مسعود

 . التأصيل لعلم التفسير، وانفصاله عن علم الحديث، وظهور أولى المصنفات المستقلة فيه -ب  
ارا، بداية ظهور الخالف المذهبي، فظهرت بعض التفاسير التي تحمل في مضمونها انتص -ج   

 .لمبادئ مذهب من المذاهب العقدية، ال الفقهية
ولكنه ُيعد قليال إذا قيس بما وقع بعد . كثرة الخالف بين التابعين عما كان عليه الحال بين الصحابة -د 

 .ذلك
  :التفسير في مرحلة التدوين والتأصيل -4
وكان تدوينه ضمن الحديث، وبدايتها من نهاية القرن الثالث الهجري، حيث بدأ تدوين التفسير،    

:" فالتفسير يعتبر بابا من أبوابه، ولم يخص بمؤلف خاص يقول الحصري في تحديد مميزات هذه المرحلة
بدأ تدوين التفسير بعد عهد الصحابة والتابعين،حيث ابتدأ التدوين للحديث فكانت أبوابه متنوعة وكان 

حديث فلم يفرد له تأليف خاص به فيه تفسير القرآن التفسير بابا من هذه األبواب التي يشتمل عليها ال
                                                           

 . 158، ص 1قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، ج: ينظر - 1
 .33، وأصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص77، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 2
  32التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص ، وأصول97، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 3
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و كان العلماء يجمعون إلى جوار الحديث ما روي من ..و آية آية من مبدئه إلى منتهاه سورة سورة،
ومن تفاسير هذه المرحلة ...أو إلى التابعين ،لى الصحابةأو إ ،ملسو هيلع هللا ىلصتفسير القرآن الكريم منسوب إلى النبي 

 ، وابن أبي حاتم(ه318)، وأبو بكر بن المنذر النسابوري (ه311)الطبري جرير   بنتفسير دمحم
و الصحابة والتابعين،  صلى هللا عليه وسلموكل هذه التفاسير مروية باإلسناد إلى رسول الله (...ه417)

 ( 1)".وتابع التابعين فهي من قسم التفسير للقرآن بالمأثور
اعد التفسير؛ وتأصيل منهج التفسير وينسب فضل تقعيد قواعد علم عرفت هذه المرحلة إرساء قو     

 :                                            (3)، والذي أقام منهجه على األسس التالية(2) أبو جعفر دمحم بن حرير الطبري .التفسير إلمام المفسرين
القرآنية ويورد شواهد شعرية، ويذكر ما فيها  ين معاني الكلمات واآلياتيبِّ : تفسير القرآن باللغة -أ     

 .من أحكام تجويد بيانية
      فاعتمد في تفسيره على ما ثبت من أقوال مأثورة في تفسير اآلية : تفسير القرآن بالمأثور -ب   
  أو الكلمة سواء كانت هذه األقوال المأثورة؛ أحاديث أو أقوال للصحابة، أو التابعين أو أتبا لجملةأو ا

 .التابعين
التفسير  وتتميز هذه المرحلة بنقل. فقهية استخراج ما في اآليات من معاني ودالالت وأحكام -ج   

 .المأثور باألسانيد ثم جاء من بعدهم من اختصر األسانيد، ونقل هؤالء أقوال دون أن ينسبوها لقائليها
فصنف في التفسير :"لذهبي في ذلكيقول ا. كما تميزت بدخول اإلسرائيليات والوضع في التفسير -د  

خلق كثير، اختصروا األسانيد، ونقلوا األقوال المأثورة عن المفسرين من أسالفهم دون أن ينسبوها 
لقائليها، فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل 

 يرهم، ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاس
 . (3)."على أنها حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع واإلسرائيليات في التفسير

 :                               التفسير في مرحلة التنوع والتفريع -5
        ، وكل منها يخدم فكرة، أو مبدأ،توسع مجال علم التفسير وتنو ، فظهرت اتجاهات متعددة     

وهكذا تدرج التفسير واتجهت الكتب المؤلفة :"أو مذهبا، يقول الذهبي في بيان معالم هذه المرحلة ما نصه
فيه اتجاهات متنوعة، وتحكمت المصطلحات العلمية، والعقائد المذهبية في عبارات القرآن الكريم 

  .(4) ..."ية للمسلمين في تفسير القرآنفظهرت آثار الثقافة الفلسفية والعلم

                                                           

 .129، ص1991، د ط ،  -بيروت –تفسير آيات ألحكام ، أحمد دمحم خليل الحصري ، دار الجيل   – 1
س ، التفسير ورجاله، دار سحنون، تون: ينظر(. ه 211)ذكر الفاضل بن عاشور أن الطبري َسبق في عمله هذا؛  بما كتبه يحي بن سالم  - 2

     .53ص .1999
 .، بتصرف41تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
 .117، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 4
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أن :وإنا نلحظ في وضوح وجالء:" ن أسباب التنو  واالتجاهات التي ظهرت في التفسير فقالثم بيّ     
كل من بر  في فن من فنون العلم، يكاد يقتصر تفسيره على الفن الذي بر  فيه، فالنحوي تراه ال هم له 

و أبي حيان في "البسيط"كالزجاج، والواحدي في ... من أوجهإال اإلعراب وذكر ما يحتمل في ذلك 
 ".                          البحر المحيط"
فصاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره األدلة للفرو  الفقهية، والرد على من يخالف مذهبه، وذلك    

 .                                         كالجصاص، والقرطبي
تاريخ ليس له شغل إال القصص، وذكر أخبار من سلف ما صح منها وما ال يصح، وصاحب ال   

 .وذلك كالثعلبي والخازن 
وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب ما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه وقد استمرت هذه النزعة     

 .(1)"العلمية العقلية إلى اليوم، وراجت في بعض العصور رواجا عظيما

عرف تحول منهجي؛ بحيث تحول من التقعيد العام إلى التفريع واالستطراد في إيراد المسائل فالتفسير     
وقد أطلق الخالدي على هذا التحول  .والمباحث التي لها عالقة بالتفسير، وقد تكون عالقتها بعيدة

ومن ثم  ؛فسر يفسر على أساس المنهج الغالبفالم .بالتحول من التأصيل المنهجي إلى التفريع الفقهي
لقد كان كل واحد من هؤالء :" يقول الخالديالغالب تحول التفسير من المنهج الجامع إلى المنهج 

ص في اللغة غلب على تفسيره المفسرين يفسر القرآن وفق العلم الذي مهر فيه وغلب عليه، فالمخت
األحكام غلب هذا اللغة والبيان، على حساب باقي المباحث التفسيرية، والمتخصص في الفقه و  مباحث

وبذلك انتقل (. المنهج الغالب) إلى( المنهج الجامع) فسير منوبذلك تحول الت ...اللون على تفسيره
     (2)".التفسير من طور التأصيل إلى طور التفريع

 :وتميزت هذه المرحلة بمميزات أذكر منها    
 نهج الغالب، وقد حدد الخالدي تلك ظهور عدة اتجاهات للتفسير،الذي تفر  عن التفسير بحسب الم -أ  

وظهرت في هذه المرحلة عدة اتجاهات للتفسير المفر ، على أساس المنهج الغالب من :"االتجاهات فقال
 :أشهرها

 .التفسير بالمأثور -1
 .التفسير البياني -2
 .التفسير العقلي -3
 .التفسير القريب من المنهج الجامع -4

                                                           

 .118، ص1، ج التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي - 1
   .42، صالدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي تعريف- 2
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 (1)."التفسير الفقهي - 5
 ؛ فوجد من العلماء من اقتصر "التفسير الموضوعي" ظهور لون من ألوان التفسير، والمتمثل في -ب   

 . في تفسيره على موضو  واحد من موضوعات القرآن الكريم
يقول الذهبي في بيان تنو  التفسير،  -الموضوعي –بداية بروز هذا اللون من التفسيرو يعتبر ذلك      

وكذلك وجد من العلماء من ضيق دائرة البحث في :" ما نصه"وضوعيالتفسير الم"وتحت عنوان 
التفسير، فتكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة، فابن القيم أفرد كتابا من مؤلفاته للكالم 

 ، وأبو عبيدة أفرد كتابا للكالم عن مجاز القرآن، والراغب(التبيان في أقسام القرآن)عن أقسام القرآن سماه
األصفهاني أفرد كتابا في مفردات القرآن، وأبو جعفر النحاس أفرد كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن، 

وغير ..الجصاص أفرد كتابا في أحكام القرآن وأبو الحسن الواحدي أفرد كتابا في أسباب نزول القرآن، و
ما تفرق منه، ويفردونه  هؤالء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موضو  خاص في القرآن يجمعون 

 ( .     2)."بالدرس والبحث
التفسير " التفسير بعنوانوقد أكد الحصري ما ذهب إليه الذهبي؛حينما جعل الخطوة الخامسة لنشأة     

تجاوز . األمة ورا على رواية ما نقل عن سلف هذهفبعد أن كان مقص:" ومما قاله في ذلك، "الفقهي
فاسير اختلط فيها الفهم العقلي بالتفسير النقلي ومن ذلك كان التفسير التفسير هذه الخطوة فدونت ت

وهو البحث في التفسير من ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة و من ذلك البحث  -الموضوعي
 (                     3)."في أحكام القرآن

     .ى ظهور التفسير الفقهي، واستقالله عن ألوان التفسير األخر  –ج   
    .وقد عمرت هذه المرحلة طويال، فهي تمتدد من القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر     

 مرحلة الركود والتكرار، وبدايات التجديد ــــ  (العصر الحديث)التفسير في مرحلة التجديد -ثانيا   
  :ـــــواالبتكار

الرابع عشر  لقرن العشرين الميالدي، أو القرن أ من اتبدأ هذه المرحلة من العصر الحديث؛ والذي يبد    
 .   وأطلق عليها اسم التجديد؛ ألنها أهم صفة مميزة لها. الهجري 

 منضبط بالضوابط التجديد الصحيح السليم، ال:"ومفهوم التجديد في التفسير كما وضحه الخالدي هو   

                                                           

  .بتصرف 44-43ص  ، المصدر نفسه - 1
   .111، ص1التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 2
 .31تفسير آيات ألحكام ، أحمد دمحم خليل الحصري، ص - 3
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وم بدا  والتحسين والجدة، واالستفادة من العلباألسس المنهجية، التجديد القائم على اإل العلمية، الملتزم
وتوسيع أبعاد معاني اآليات القرآنية، وإحسان تنزيلها على الواقع الذي  والمعارف والثقافات المعاصرة،

 (1) ."تعيشه األمة، والعمل على حل مشكالت األمة على هدي حقائق القرآن الكريم
اإلسالمية، وعلى رأس ماء النهضة والتجديد في العلوم وكانت بدايات هذه المرحلة، بما أنتجه عل    

، وكان له طالب واصلوا الكريم دمحم عبده الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في تفسير القرآن هؤالء؛
 وعرفت هذه المرحلة إنتاجا تفسيريا غزيرا ومتنوعا اصطبغ بصبغة.. رضادمحم رشيد  :المسيرة من أمثال

         :لمرحلةومن تفاسير هذه ا .تجديدال
           (.م1914)، لجمال الدين القاسميمحاسن التأويل  -    
 (.م1935)تفسير القرآن الحكيم، ـ تفسير المنارـ لمحمد رشيد رضا -   
 (.م1973)دمحم الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير،  -   
 (.م1941)تفسير كالم العليم الخبير، عبد الحميد بن باديس  -   
 (.م1966)في ظالل القرآن، لسيد قطب -   

واللون الغالب على التفسير في هذه المرحلة، هو التفسير االجتماعي، الذي حاول فيه أصحابه       
 .معاني القرآن الكريم بالواقع العملي لألمة، وإصالح ما فسد منه، انطالقا من وحي القرآن الكريم ربط

 .وغيرهما ( ..م1991)س، والشيخ إبراهيم بن عمر بيوضكما كان مع الشيخ عبد الحميد بن بادي
القائم على مراعاة الحقائق العلمية، والنظريات . كما ظهر لون جديد في التفسير، وهو التفسير العلمي   

 .   إلى تلك الحقائق واستنباط اإلشارات القرآنية. العلمية في بيان معاني اآليات القرآنية
أن  وعلى ضوء ما تقّدم، نستطيع :"للتفسير ظهرت في العصر الحديث فقال وذكر الذهبي ألوانا      

 :أهمها يث في األلوان األربعة اآلتية وهيُنجمل ألوان التفسير في العصر الحد
 (  2) ."اللَّون األدبي االجتماعي :رابعاً   .اللَّون اإللحادي: ثالثاً .  بياللَّون المذه: ثانياً .  الّلون العلمي: أوالً  

أما التفسير المذهبي فيقصد به المذاهب العقائدية التي بقيت إلى اليوم وفسرت القرآن الكريم وفق       
 .وغيرهما .. ، و الزيديةكالشيعة األمامية ما يخدم مبادئها؛

 و أما التفسير اإللحادي فهو ذلك التفسير الذي اعتمد فيه أصحابه على آراء إلحادية، بعيدة كل     
 معاني القرآن الكريم، و ال يوجد تفسير بهذا اللون؛ ولكن نماذج في تفسير بعض اآليات، وال  البعد عن

 .يعتبر في اصطالح علماء التفسير ذلك من التفاسير
 
   

                                                           

 .45، صالدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي تعريف - 1
 .2113، 1ديث، عبد القادر دمحم صالح، دار المعرفة، بيروت، طالتفسير والمفسرون في العصر الح: ينظر - 2



 
20 

 :   مفهوم التجديد وضوابطه -2      
 :المفهوم اللغوي  -أ  
 وتجدد الشيء . صيره جديدا: تجديدا جدد الثوب"إعادة الشيء إلى سيرته األولى : التجديد في اللغة -   

. صيره، أو لبسه جديدا فتجدد: جدده فتجدد وأجده أي الثوب وجدده واستجده: صار جديدا، تقول: تجددا
  (1)"والجديد نقيض البلى والخلق

فالتجديد من الِجّدة، والكلمة تدور على إبراز ما لم يكن بارزًا أو إنشاء ما لم يكن منشًأ أو من      
 . يجابية في العمل واالستمرار فيهاإل

 :المفهوم االصطالحي -     
 ."بأصوله الثابتة (محدود)اجتهاد في فرو  الدين المتغيرة، مقيد ":يعرف التجديد بأنه        
حظه في كل زمان المؤلفون الوليس يعني هذا المصطلح اإلتيان بالجديد ضرورة وهذا ما        

 . األمة في كل أوقاتهاوالمبدعون والفاعلون في 
بإحياء ما أندرس من معالم الدين، وانطمس من أحكام الشريعة " الحديث فيعرف العلماء التجديد    

 .(2)"وما ذهب من السنن، وخفي من العلوم الظاهرة والباطنة
نبياء إن التجديد سنة إلهية شرعية في هذا الدين، وتتالءم مع ما هو معلوم من أن هللا قد ختم األ    

، فالعلماء الذين يجددون لهذه األمة دينها هم نواب له ووراث لهديه ملسو هيلع هللا ىلص، فهم يحيون ما اندرس بمحمد  ملسو هيلع هللا ىلص
  .من الدين في نفوس الناس

 (3)"إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها:"لقوله ملسو هيلع هللا ىلص    
يجدد لها دينها، أي يبين السنة من البدعة ويكثر العلم، وينصر :"وقال المناوي في بيان معنى الحديث   

 ".وال يكون إال عالمًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة: قالوا... أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم
سننه ومعالمه ونشره بين  من أندرسفتجديد الدين يعني إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما    

 (4).الناس
والتجديد المقصود ليس تغييرًا في حقائق الدين الثابتة القطعية لتالئم أوضا  الناس وأهوائهم، ولكنه     

تغيير للمفهومات المترسبة، ورسم للصورة الصحيحة الواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل ألوضا  الناس 
 .(5).وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين

 :إن مفهوم التجديد عموما وفي التفسير على الخصوص يمكن حصره في    
                                                           

 .454، ص2، الصحاح للجوهري،ج 111، ص3لسان العرب، ج -1
 .282 ، ص1فيض القدير، المناوي، ج  -2
 .522، ص4،  والحاكم فى المستدرك ،ج3741: سنن أبى داود، كتاب المالحم، باب ما يذكر فى قرن المائة ، رقم -3
 .282 ، ص1قدير، المناوي، ج فيض ال - 4
 .356، 355العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، دمحم حامد الناصر، ص  - 5
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إحياء ما غاب عن الناس من مفاهيم فأول مراحل التجديد بعد العلم هو إزالة الغربة عن الدين  -   
 .بمفاهيمه وأحكامه ورسم الصورة الصحيحة الواضحة

قتضاهما وما ترك الناس من سنن ومعالم إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة واألمر بم -  
 .الدين

؛ من خالل الرد على أهل الباطل وأهل البد  وما يبث من إشاعات وأباطيل حول اإلسالم وأحكامه -  
 .  تفسير آياته

 .إصالح أوضا  الناس وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين - 
 .؟ورو السؤال الذي يطرح هل يمكن أن يتجدد التفسير ويتط       
وأمور الحياة متجددة، بتجدد الوقائع والحوادث؛ وقضايا الناس  الحياة،بكل مجاالت  التفسير يتعلق      

مما يقتضي االجتهاد في إيجاد األحكام الشرعية لما . غير منتهية، بينما النصوص الشرعية منتهية
 .تاب والسنةواالجتهاد في هذه القضايا يعتمد على  الك. يستجد من أمور حياة الناس

رعية؛ وفي هذا من خالل اعتماد رأي بعض المفسرين، تأويل النص بما يتماشى والمقاصد الش      
وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما ال يقبل :"يقول الشهرستاني

 . صور ذلك أيضاالحصر والعد ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص وال يت
علم . والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى      

 .(1)." قطعا أن االجتهاد والقياس واجب االعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد
يتلو :" كريم ما نصهويقول ابن العربي في بيان أن المعاني تتجدد بتكرار قراءة نصوص القرآن ال      

المحفوظ من القرآن فيجد في كل تالوته معنى لم يجده في التالوة األولى، مع أن الحروف المتلوة هي 
هي بعينها، وإنما الموطن والحال تجدد والبد من تجدده، فإن زمان التالوة األولى غير زمان التالوة 

 فإن التدبر والنظر في اآليات .ة في القرآن الكريمفإذا كانت إعادة القراءة تكشف معاني جديد. (2)"الثانية
 .قد يجلي بعض المعاني عند المتأخرين، لم تنكشف لألولين

و البد من التنبيه إلى أن ما يتغير من أحكام ويتطور، هو ما كان دليله ظني الداللة، وقد تنص     
، أو ما بحسب ما يحقق مصالحهم ات العلماءاآليات على المبادئ العامة وتترك تفاصيل الفرو  الجتهاد

    . ثبت باجتهاد المفسرين؛ القائم على مراعاة روح النصوص الشرعية، واختالف أعراف الناس وعوائدهم
 و ال شك أن التفسير المتعلق بهذا القسم، قابل للتطور والتغيير بمرور العصور واختالف األمصار؛ ألنه 

 . عاداتهمخاضع الجتهاد المفسرين، وأعراف الناس و 
 فهو ثابت ال يعتريه تبديل . أما ما ثبت حكمه بدليل قطعي الداللة، فال مجال فيه للتطور والتغيير     

                                                           

 .197، ص1دمحم سيد كيالني ، ج: الملل والنحل، دمحم بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحق - 1
 .14، ص 1التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، ج - 2
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 .فال يتأثر بمرور الزمان، و ال اختالف المكان. وال تغيير
 :ضوابط التجديد - 1
ما ذلك أن اآلراء إن أشد ما نحتاج إليه اليوم هو وضع ضوابط للتجديد في الفكر اإلسالمي عمو       

واألفكار ترد على األمة اإلسالمية من جميع الحضارات وخاصة الحضارة الغربية الحديثة التي هي 
محل إعجاب الغالبية العظمى من المسلمين، وقد سهل سرعة وصول أفكار الحضارات األخرى وانتشارها 

 .الثورة المعلوماتية بجميع أشكالها بسبب في المجتمعات اإلسالمية
التفسير من العلوم التي تتأثر بهذه األفكار الوافدة، ولذلك كان لزاما على المتصدي لهذا العلم أن      

 :و يمكن إجمال تلك الضوابط فيما يأتي. يتوقف عند ضوابط منهجية عامة و خاصة
ال يكون في أصول الشريعة، بل يقتصر على فقه الشريعة وآليات فهمها، ولهذا فإن  التجديد -1   

ت التدّين ليس تجديدًا للدين وخروجًا عنه أو تجاوزًا له، بل هو مجّرد االستجابة الطبيعية لحاجا التجديد
 .عصر متجّدد وظروف حادثة في
 الشريعة، يكفر أو يخرج عن الملة  فيالتجديد ال يطال المسائل القطعية الداللة، وهي معدودة  - 2   

كما تشمل أصول ( هافيغير المختلف )ة اإلسالميقطعيات العقائد  منكرها ورودًا أو داللة، وهي تشمل 
 .األخالق والعبادات وأصول المعامالت والفرائض والحدود المنصوص عليها

وهذه القطعيات هي بمثابة صمام األمان الذي يعصم األمة من الزيغ والهالك، وهي الثوابت التي     
القطعيات،  في التجديدتدور حولها بقية المتغّيرات والظنيات، وبالطبع ال مجال للحديث عن االجتهاد أو 

 .باري تجّوزي محضالمقدار المخّصص شرعًا لفهمها لغة وعقاًل وهذا األمر هو اعت فياللهم 
التي يكون مدركها ظني الورود : التجديد قد يكون في فرو  الشريعة والمتمثلة في المسائل الظنية – 3  

ها فيها الخالف ويقع فيوهذه المسائل هي الغالبية الساحقة من المسائل الشرعية، ويجوز . أو الداللة
االجتهاد بإجما  المسلمين، ومن ضمنها تقع تسعة أعشار المسائل السياسية الشرعية واالجتماعيات 

طرق تنظيم البيعة أو الشورى، أو مّدة والية الحاكم المسلم وطرق واليات : ها، ومثالهافيالتي ال نص 
 .  انتخاب أو تعيين أو عزل أعضاء مجالس الشورى وأهل االختصاص ونحو ذلك كثير

 أال يؤدى التجديد إلى التعارض مع النصوص الشرعية أو اإلخالل بها، ألن األصل هو التمسك  -4   
ُسوَل َفِإن َتَولاْيُتْم َفِإناَما َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبالُغ ﴿ :لشرعية لقوله تعالىبالنصوص ا َ َوَأِطيُعوا الرا َوَأِطيُعوا َّللاا

. وغير ذلك من اآليات واألحاديث الداعية إلى طاعة هللا تعالى ورسوله. 12: ﴾ سورة التغابن اْلُمِبينُ 
 لشرعية القطعية ال اعتبار له، كالفكر الذي يبيح الربا قرآني يتعارض مع النصوص اتفسير لنص فأي 

 .ويرفض الحجاب الشرعي للمرأة وإقامة الحدود الشرعية
 أن يكون لدى المجدد من العلم الشرعي الحد الكافي، و على الخصوص شروط المفسر، والقواعد  -5   
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إن كان : ضبط هذا الشرط ويقالوبعض أهل العلم اشترط أن يكون مجتهدًا ويمكن أن ي. العامة لألفتاء
التجديد كليًا فيجب أن يكون الشخص المجدد مجتهدًا مطلقًا وإن كان التجديد جزئيًا فيكفي أن يكون 

 .ها وهذا أقرب األقوال إلى الصوابالمجدد مجتهدًا في المسألة والقضية التي سيجدد في
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 التفسير بالمأثور                     
 : 1:بالرواية - رسير بالمأثو مفهوم التف -2

بقية الشيء، وهو العالمة الفرعية التي تدل على أصل : األثر في اللغة هو - :المأثور لغة -أ    
الشيء وحقيقته، مثل أثر الرجل في الطين، فهو فر  لألصل الحقيقي الذي هو القدم، أو هو أثر للمؤثر 

بعرة تدل على البعير، فلو وجدت بعرًا في طريق فإنك الحقيقي وهو القدم، فاألثر يدل على المسير، وال
 .تعرف أنه قد مر من هذا الطريق بعير

 :عرف بتعريفات عديدة نذكر منها:المأثور اصطالحا -ب   

وبيان معانيه واستخراج  -ملسو هيلع هللا ىلص -التفسير علم يفهم به كتاب هللا تعالى المنزل على نبيه دمحم " -     
 .2"هأحكامه وحكم

 .هو بيان معنى اآلية بما ورد في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي هللا عنهم":التفسير بالمأثور 
فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول وال يجتهد في بيان معنى من غير دليل ويتوقف عما      

 .ال طائل تحته وال فائدة في معرفته
د فيه على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة النبوية، أو كالم الصحابة، و هو التفسير الذي يعتم       

 . واختلف العلماء فيما نقل عن التابعين في اعتباره، أو رده، أو اعتباره من التفسير بالرأي
يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض :" وعرفه الذهبي بقوله       
 وما نقل عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وما نقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم، وما نقل عن آياته، 

 .(3)"التابعين، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد هللا تعالى من نصوص كتابه الكريم
 بيانا لمراد هللاهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كالم الصحابة :"ما الزرقاني فحدد مفهومه بقولهأ   

أما ما ينقل عن التابعين ففيه :"قل عن التابعين مختلف فيه فقالثم ذكر أن ما ن. 4"تعالى من كتابه
إنه من :ومنهم من قال. من الصحابة غالباخالف العلماء منهم من اعتبره من المأثور ألنهم تلقوه 

 .    5"التفسير بالرأي
لى صحيح المنقول واآلثار الواردة في اآلية فهو التفسير الذي يعتمد ع":و بعبارة أكثر وضوحا    

 فيذكرها، وال يجتهد في بيان معنى من غير دليل، ويتوقف عما ال طائل تحته، وال فائدة في معرفته ما لم 

                                                           

 .م2113 -هـ 1424الثانية عشرة : فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة - 1
 .  174ص 2السيوطي ج: ، وانظر اإلتقان13ص 1ج، فهد بن عبد الرحمن الرومي ،دراسات في علوم القرآن الكريم - 2
 .112، ص1التفسير والمفسرون،  دمحم حسين الذهبي، ج -  3
 .12، ص1مناهل العرفان، الزرقاني،ج  - 4
 .12، ص1المصدر نفسه،ج - 5
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 .فالتفسير المأثور تفسير يعتمد الرواية والنقل الصحيحان. 1"يرد فيه نقل صحيح
وأقوال التابعين الذين أخذوا العلم . أقوال الصحابة الثابتةالقرآن الكريم، والسنة الصحيحة، و : ومصادره   

 :ومن أهم المصادر المؤلفة فيه. عن الصحابة
 (.ه311-)جامع البيان في تفسير القرآن ،دمحم بن جرير الطبري  -    
 (.ه 774-)تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمرو بن كثير -   
 (.ه 876-)عبد الرحمن بن دمحم بن مخلوف الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن، -   
 .(ه1363-) دمحم األمين بن دمحم بن المختار الشنقيطي البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،أضواء  -   
 :- الرواية – مكانة التفسير بالمأثور -1

لقرآن بكالم هللا تعالى، هو أفضل أنوا  التفسير وأعالها ألن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيًرا ل     
وإما أن يكون . فهو أعلم بمراده، وإما أن يكون تفسيًرا للقرآن بكالم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهو المبين لكالم هللا تعالى

بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل اللسان وتميزوا عن غيرهم بما شاهدوه من القرائن 
 .واألحوال حين النزول

 :وهي" طرق التفسير بالمأثور"وتسمى   :مصادر التفسير بالمأثور -1
تفسير القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسير ومن أمثلته تفسير الكلمات في قوله : القرآن الكريم -أ   

َنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َقاال َربََّنا َظَلمْ }: بقوله تعالى. 37: سورة البقرة {َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍّ }: تعالى
 .23: سورة األعراف{ َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

 :السنة النبوية الشريفة -ب   
َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّرُ )):قال تعالى     ْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ وقال . 44: سورة النحل(( ونَ َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ

 .2"السنة تفسر القرآن وتبينه: "اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى
وتفسير الخيط . ومن أمثلة تفسير القرآن بالسنة تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى   

 .األبيض والخيط األسود بأنه بياض النهار وسواد الليل
 :أقوال الصحابة -ج   

فإنهم  -رضي هللا عنهم-تجد تفسير القرآن في القرآن وال في السنة فعليك بتفسير الصحابة  إذا لمو      
 .ملسو هيلع هللا ىلص ومشاهدة القرائن واألحداث والوقائع لما اختصوا به من مجالسة الرسول أعلم بذلك

قوال التابعين إذا لم نجد في الرجو  إلى أ رحمهم هللا تعالى وقد اختلف العلماء :أقوال التابعين -د  
التفسير في القرآن وال في السنة وال في أقوال الصحابة، فمنهم من عد أقوال التابعين مصدًرا من مصادر 

 .التفسير بالمأثور ومنهم من عدها كسائر أقوال العلماء
                                                           

 .71، ص 1414، 2أصول التفسير ومناهجه، فهد عبد الرحمان بن سليمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط - 1 
 .39ص 1القرطبي ج: الجامع ألحكام القرآن - 2
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 :أسباب االختالف في التفسير بالمأثور -4   
سير بالمأثور، لكنه اختالف يسير ومع قلته فإن أغلبه وقد وقع االختالف بين السلف في التف       

 .يرجع إلى اختالف التنو  ال إلى اختالف التضاد وهو أيسر أنوا  االختالف
 :ومن أسباب وقو  االختالف بين السلف في التفسير    

ومثاله . أن يكون في اآلية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم اآلية على قراءة مخصوصة -أ      
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيْعُرُجوَن، }: من قوله تعالى" سكِّرت"تالفهم في معنى اخ َوَلْو َفَتْحَنا َلْيِهْم َباًبا ِمَن السا

َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ   .15، 14: اآليتان: سورة الحجر{ َلَقاُلوا ِإناَما ُسكِ 
 1.مخففة فإنه يعني ُسحرت" ُسِكَرت"مشددة يعني ُسدَّت، ومن قرأ " ُسكِّرت"من قرأ : فقد قال قتادة    
ومثاله اختالفهم في قوله : ومنها االختالف في اإلعراب، فإن لإلعراب أثره في تفسير اآلية -ب  

ُ َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمناا ِبِه }: تعالى ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِ َنا َوَما َيذاكاُر ِإالا َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالا َّللاا
عطف نسق على لفظ الجاللة، : فقيل{ َوالرَّاِسُخونَ }فقد اختلفوا في . 7: سورة آل عمران {ُأوُلو اأْلَْلَباِب 

 فعلى القول األول أن الراسخين يعلمون تأويله{ َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ }: مبتدأ والخبر في قوله تعالى: وقيل
 .وعلى القول الثاني ال يعلمون، وسبب هذا االختالف االختالف في اإلعراب

ومن أسباب االختالف احتمال اللفظ أكثر من معنى كاالشتراك اللغوي، فإن بعض الكلمات لها  -ج   
الذي يطلق " النكاح"الذي يطلق على الرامي وعلى األسد، ولفظ " قسورة"أكثر من معنى في اللغة كلفظ 

 .الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر" القرء"عقد وعلى الوطء، ولفظ على ال
 :حكم التفسير بالمأثور -5
 :إن التفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين   

 .فهذا يجب قبوله، وال يجوز العدول عنه. ما توافرت األدلة على صحته -أ      
 .إال للتحذير منه ما لم يصح فيجب رده وال يجوز قبوله وال االشتغال به -ب     
 :ضوابط التفسير بالمأثور -6
 .صحة السند عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو عن الصحابة رضي هللا عنهم -1   
 :التفسير بالمأثور قد يدخله الوضع وسرى فيه الدس والخرافات ويرجع ذلك إلى أمور منها -2   
ذين تظاهروا باإلسالم لدس األخبار المحرفة التي ما دسه أعداء اإلسالم مثل زنادقة اليهود ال -أ      

 .يجدونها في كتبهم
ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين افتروا األحاديث ونسبوها زوًرا  -ب     

 .وبهتاًنا إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو إلى أصحابه رضي هللا عنهم

                                                           

 .11ص 14تفسير ابن جرير الطبري ج - 1
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المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده مما أدى إلى اختالط الصحيح بغير نقل كثير من األقوال  -ج    
 .الصحيح والتباس الحق بالباطل

 :لذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور، وعلى هذا فإن التفسير بالمأثور نوعان     
 .ما توافرت األدلة على صحته وقبوله: أحدهما      
صح لسبب من األسباب السابقة، وهذا يجب رده وال يجوز قبوله وال االشتغال به إال ما لم ي: ثانيهما     

 .1لتمحيصه أو التنبيه إلى ضالله حتى ال يغتر به أحد
 :ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه -3

ثور تتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة وما كان تفسيرا للقرآن     
 .لموقوف على الصحابة أو التابعين على رأيبا

أما تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فال خالف     
في وجاهته وقبوله وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من 

 :وجوه
أعداء اإلسالم مثل زنادقة اليهود والفرس فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن طريق  ما دسه -أ    

 .الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة وعن طريق الدليل والحجة
يه ما ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم كشيعة علي المتطرفين الذين نسبوا إل -ب    

هو منه بريء وكالمتزلفين الذين حطبوا في حبل العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه 
 .تملقا لهم واستدرارا لدنياهم

اختالط الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من األقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين من غير  -ج
بالباطل زد على ذلك أن من يرى رأيا يعتمده دون أن يذكر له إسناد وال تحر مما أدى إلى التباس الحق 

 سندا ثم يجيء من بعده فينقله على اعتبار أن له أصال وال يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية وال من 
 .يرجع إليه هذا القول

 طالنها ومنها أن تلك الروايات مليئة باإلسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على ب -د  
ما يتعلق بأمور العقائد التي ال يجوز األخذ فيها بالظن وال برواية آلحاد بل ال بد من دليل قاطع فيها 
كالروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة وأهوال القيامة وأحوال اآلخرة تذكر على أنها اعتقاديات في 

 .اإلسالم
التي عند أهل الكتاب كالتوارة واإلنجيل أمرنا الرسول أن ما نقل نقال صحيحا عن الكتب السابقة  -ه  

 ملسو هيلع هللا ىلص أن نتوقف فيه فال نصدقهم الحتمال أنه مما حرفوا في تلك الكتب وال نكذبهم 
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 .{وُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكَتابِ أُ }إنهم :الحتمال أنه مما حفظوه منها فقد قال تعالى فيهم
واالختالف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما : قال ابن تيمية رحمه هللا     

يعلم بغير ذلك والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما 
ال يمكن ذلك وهذا القسم أي الذي ال يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته ما ال فائدة فيه وال حاجة 

معرفته وذلك كاختالفهم في لون كلب أهل الكهف واسمه وفي البعض الذي ضرب به القتيل من بنا إلى 
البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها وفي اسم الغالم الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه األمور طريقة 

بأن نقل عن أهل الكتاب  العلم بها النقل فما كان منها منقوال نقال صحيحا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل وما ال
ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم وكذا ما 
نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض 

إليه أسكن مما ينقل عن التابعين  أقوالهم حجة على بعض وما نقل عن الصحابة نقال صحيحا فالنفس
ألن احتمال أن يكون سمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو من بعض من سمعه منه أقوى وألن نقل الصحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا 

 .عن تصديقهم
 .م الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيراوأما القس      
 .ثالثة ليس لها أصل التفسير والمالحم والمغازي وذلك ألن الغالب عليها المراسيل  وإن قال اإلمام     

وأما ما يعلم باالستدالل ال بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة      
ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ فقال إحداهما حمل ألفاظ القرآن ... م بإحسانوالتابعين وتابعيه

على معان اعتقدوها لتأييدها به والثانية التفسير بمجرد داللة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن 
 ."وجل والمنزل عليه والمخاطب به وهو هللا عز 

بن تيمية ال ينقض قول اإلمام أحمد فإنه لم يعن به أنه ال يوجد في قال بعضهم هذا وإن كالم ا      
تلك الثالثة رواية صحيحة ألبتة وإنما يعني أن أكثرها ال يصح له سند متصل وما صح سنده إلى بعض 

 .الصحابة يقل فيه المرفو  الذي يحتج به
على القرآن وشاغل لتاليه عن  ثم إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب: إلى أن قال   

 مقاصده العالية المزكية لألنفس المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن 
  1"بكثرة الروايات التي ال قيمة لها سندا وال موضوعا

دلة على وكلمة اإلنصاف في هذا الموضو  أن التفسير بالمأثور نوعان أحدهما ما توافرت األ      
 صحته وقبوله وهذا ال يليق بأحد رده وال يجوز إهماله وإغفاله وال يجمل أن نعتبره من الصوارف عن 
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 .هدي القرآن بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على االهتداء بالقرآن
الشتغال به ثانيهما ما لم يصح لسبب من األسباب اآلنفة أو غيرها وهذا يجب رده ال يجوز قبوله وال ا   

اللهم إال لتمحيصه والتنبيه إلى ضالله وخطئه حتى ال يغتر به أحد وال يزال كثير من أيقاظ المفسرين 
 .كابن كثير يتحرون الصحة فيما ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف وال يحابون وال يجبنون 

ت في توجيه كلمة اإلمام أحمد بن ولعل الذين أطلقوا القول في رد المأثور إنما أرادوا المبالغة كما علم
حنبل وعذرهم أن الصحيح منه قليل نادر ونزر يسير حتى لقد قال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه لم 
يثبت عن ابن عباس في التفسير إال شبيه بمائة حديث أي مع كثرة ما روي عنه وقد أشار ابن خلدون 

لبت عليهم البداوة واألمية وإذا تشوفوا إلى معرفة شيء إلى أن العرب لم يكونوا أهل كتاب وال علم وإنما غ
مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم إلى أن قال وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد هللا بن سالم 

ر من المنقوالت عنهم وتلقيت بالقبول لما كان لهم من المكانة السامية ولكن الراسخين فامتألت التفاسي
 .ما لم تتوافر أدلة صحته في العلم قد تحروا الصحة وزيفوا 

 وينقسم إلى قسمين :أقسام التفسير بالمأثور -7  
 :التفسير المذموم - . التفسير المحمود -  

ر الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين باألسانيد الصحيحة تفسير الصحابة والتابعين وتفسي    
وتفسير أهل الرأي الموفق الذين جمعوا بين المأثور الصحيح مع حذف أسانيده وبين آرائهم العلمية 
المعتدلة كل هذه الثالثة من التفسير المحمود ويغلب هذا النو  الثالث في عصرنا الحاضر إذ تجمع 

بين معان مأثورة ومعان توسعوا في ذكرها عن طريق الرأي واالجتهاد المعتمد على العلم  التفاسير لدينا
 .واالعتدال
وهناك نو  رابع هو تفسير أهل األهواء والبد  وحكمه أنه مذموم قالوا وأشهر الغارقين في هذا       

من عد تفسيره من هذا  الضالل الرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار ثم اختلفوا في الزمخشري فمنهم
النو  لما فيه من مناحي االعتزال ومنهم من قال إن فيه فوائد مهمة يريد بذلك أن يلتمس له المعاذير 
وأن يغلب جانب الفوائد التي فيه على جانب االعتزال الذي يحتويه ولكن عدالة األحكام تقضي بأن 

وافق منها وجه الصواب وكان بمنأى عن  نسوي بين جميع التفاسير وأن نحاكمها إلى مبدأ واحد فما
البد  واألهواء فهو محمود وما تورط منها في الخطأ وتخبط في الهوى والبدعة فهو مذموم ال فرق بين 

 .الزمخشري وغير الزمخشري وال بين معتزلي وغير معتزلي
 :بالمأثور التفسير في المؤلفات -2    

 .بري للط القرءان آي تأويل عن البيان جامع -  1
 .للسمرقندي العلوم بحر -  2 
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 .للثعلبي القرءان معاني عن والبيان الكشف -  3
 .للبغوي  التنزيل معالم -  4
 .عطية البن الوجيز المحرر -  5
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 التفسير بالرأي                                       
  :التفسير بالرأي مفهوم -2      

 القياس، والمراد أصحاب أي الرأي أصحاب ومنه والقياس، واالجتهاد، االعتقاد، على الرأي يطلق      
 المجتهد أن يتحقق بعد باالجتهاد، التفسير عن عبارة هنا بالرأي فالتفسير وعليه االجتهاد، هنا بالرأي
 .العلم أهل عند عليها المنصوص المفسر بشروط

أللفاظ العربية، ووجوه ا ةومعرف هو التفسير باالجتهاد، بعد معرفة كالم العرب ومناحيهم في القول،ف   
ات الناسخ والمنسوخ من آي ةو معرف بالشعر الجاهلي و والوقوف على أسباب النزول، ةستعاناالداللتها، و 

التفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن :" الذهبي بقوله دمحم حسين ، وعرفه...قرآن، والمحكم والمتشابهال
 لأللفاظ العربية ووجوه داللتها، تهباالجتهاد بعد معرفة المفسر لكالم العرب ومناحيهم في القول، ومعرف

ه بالناسخ والمنسوخ من آيات واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفت
 .(1)"القرآن، وغير ذلك من األدوات التي يحتاج إليها المفسر

المراد بالرأي هنا االجتهاد فإن كان االجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب االستناد :"وقال الزرقاني  
  (2)"إال فمذموم إليه بعيدا عن الجهالة والضاللة فالتفسير به محمود و

   .(3)ف ينطبق على التفسير بالرأي الجائز، وقد حدد بعض شروط المفسروالتعري 
 :  ضوابط التفسير بالرأي  -2

األمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في اإلتقان عن الزركشي فقال ما     
 :للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة :"ملخصه

 .وضو مالنقل عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع التحرز عن الضعيف وال: ولاأل   
األخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفو  مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول : الثانية   

 .ونحوها مما ال مجال للرأي فيه
 .يدل عليه الكثير من كالم العرب األخذ بمطلق اللغة مع االحتراز عن صرف اآليات إال ما ال: الثالثة  
األخذ بما يقتضيه الكالم ويدل عليه قانون الشر  وهذا النو  الرابع هو الذي دعا به النبي صلى : الرابعة 

 ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "هللا عليه وسلم البن عباس في قوله
معتمدا عليها فيما يرى من  الضوابطهذه فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند    

معاني كتاب هللا كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد 
 عن هذه األصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذوال خليقا بأن يسمى التفسير غير 
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 .الجائز أو التفسير المذموم
فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يالحظ فيه االعتماد على ما نقل عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه مما ينير     

السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقانون 
 .نزل كالم هللا على المعروف من تشريعهالشريعة حتى يُ 

التهجم على تبيين مراد هللا من  :ما األمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمهاأ   
 ومنها حمل كالم هللا على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض  .كالمه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة

 .السير مع الهوى واالستحسانومنها القطع بأن مراد هللا كذا من غير دليل ومنها  .فيما استأثر هللا بعلمه
 :حكم التفسير بالرأي -1   

 :(1)اختلف العلماء في جواز هذا النو  من التفسير على رأيين      
َمْن َقاَل ِفي :"ملسو هيلع هللا ىلصبعض األدلة كقوله  ال يجوز التفسير بالرأي ألي أحد واعتمدوا على: الرأي األول -   

 .(2)"، َفْلَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمَن الناارِ اْلُقْرآِن ِبَغْيِر ِعْلمٍّ 
َأْي ِفي َمْعَناُه ( ِفي اْلُقْرآنِ )َأْي َمْن َتَكلََّم ( َوَمْن َقالَ ) :"فب بيان معنى الحديث تحفة األحوذيفي  وجاء    

ِة ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َواْلَعَرِبيَِّة اْلُمَطاِبَقِة ِلْلَقَواِعِد  َأْي ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه ِمْن َغْيِر َتَتبُِّع َأْقَوالِ ( ِبَرْأِيهِ )َأْو ِقَراَءِتِه  اأْلَِئمَّ
ْرِعيَِّة َبْل ِبَحَسِب َما َيْقَتِضيه َعْقُلُه َوُهَو ِممَّا َيَتَوقَُّف َعَلى النَّْقِل ِبَأنَُّه اَل َمَجاَل ِلْلَعقْ  ِل ِفيِه َكَأْسَباِب النُُّزوِل الشَّ

ُف َعَلى َمْنُسوِخ َوَما َيَتَعلَُّق ِباْلَقَصِص َواأْلَْحَكاِم َأْو ِبَحَسِب َما َيْقَتِضيه َظاِهُر النَّْقِل َوُهَو ِممَّا َيَتَوقَّ َوالنَّاِسِخ َوالْ 
َمُة ِبَظَواِهِرَها َوأَْعَرُضوا َعِن اْسِتَحاَلِة َذِلَك ِفي اْلعُ  ُقوِل َأْو ِبَحَسِب َما اْلَعْقِل َكاْلُمَتَشاِبَهاِت الَِّتي َأَخَذ اْلُمَجسِّ

َلِهيَِّة َمَع َعَدِم َمْعِرَفِتِه ِبَبِقيَِّتَها وبالعلوم الشرعية فيها ُيْحَتاُج ِلَذِلَك  َوِلَذا َقاَل اْلَبْيَهِقيُّ َيْقَتِضيه َبْعُض اْلُعُلوِم اإْلِ
ُه ُبْرَهاٌن َفاَل َمْحُذوَر ِفيِه َفُعِلَم َأنَّ ِعْلَم التَّْفِسيِر ِإنََّما اْلُمَراُد َرْأٌي َغَلَب ِمْن َغْيِر َدِليلٍّ َقاَم َعَلْيِه َأمَّا َما َيُشدُّ 

ِة َأْو ِمَن اْلَمَقاِييِس اْلَعَرِبيَِّة َأِو اْلَقَواِعِد اأْلُُصولِ  يَِّة اْلَمْبُحوِث َعْنَها ِفي ِعْلِم ُيَتَلقَّى ِمَن النَّْقِل َأْو ِمْن َأْقَواِل اأْلَِئمَّ
ينِ ُأُصوِل اْلفِ   (3)". ْقِه َأْو ُأُصوِل الدِّ

وهذا هو الصحيح أن التفسير بدليل أو بما هو ظاهر كالم السلف والمفسرين فال حرج فيه، لكن     
 .التفسير بالرأي المحض الذي ال دليل عليه فهو قول على هللا بغير علم يحرم حرمة شديدة

 هذا هو الذي دعا به النبي صلى هللا  و. لشر والمقتضب من قوة ا لتفسير بالمقتضى من معنى الكالما  
   ".ه في الدين وعلمه التأويلاللهم فقه":في قوله البن عباس عليه وسلم
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 .وما بعدها

أحمد دمحم شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط، كتاب  التفسير، باب  ما جاء في الذي يفسر القرآن : الترمذي، السنن، تحق -2
 .ضعيف: وقال األلباني. ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح199، ص5، ج2951: برأيه، رقم

 .224، ص8األحوذي بشرح جامع الترمذي،أبو العال دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، ج تحفة -3
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التَّْأِويُل َصْرُف اآْلَيِة ِإَلى َمْعًنى ُمَواِفقٍّ ِلَما َقْبَلَها َوَبْعَدَها َتْحَتِمُلُه اآْلَيُة : َوَقاَل اْلَبَغِويُّ َواْلَكَواِشيُّ َوَغْيُرُهَما   
نَِّة ِمْن َطِريِق ااِلْسِتْنَبا : ِط َغْيُر َمْحُظورٍّ َعَلى اْلُعَلَماِء ِبالتَّْفِسيِر َكَقْوِلِه َتَعاَلىَغْيُر ُمَخاِلفٍّ ِلْلِكَتاِب َوالسُّ

ِلينَ : أَْغِنَياُء َوُفَقَراُء َوِقيلَ : َشَباًبا َوُشُيوًخا َوِقيلَ : ِقيلَ { اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثَقاالً } اًطا َوَغْيَر : َوِقيلَ . ُعزَّاًبا َوُمَتَأهِّ ُنشَّ
اطٍّ َوِقيلَ   .اَء َوَمْرَضى َوُكلُّ َذِلَك َساِئٌغ َواآْلَيُة َتْحَتِمُلهُ َأِصحَّ : ُنشَّ

ْرِ  َفَمْحُظوٌر أِلَنَُّه َتْأِويُل اْلَجاِهِليَن، ِمْثَل َتْأِويِل الرَّ     : َواِفِض َقْوَلُه َتَعاَلىَوَأمَّا التَّْأِويُل اْلُمَخاِلُف ِلْْلَيِة َوالشَّ
َيْعِني اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن َوَقاَل { َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ }َأنَُّهَما َعِليٌّ َوَفاِطَمُة { َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَيانِ }

َأْن  اَل َيُجوُز أِلََحدٍّ : اْخَتَلَف النَّاُس ِفي َتْفِسيِر اْلُقْرآِن َهْل َيُجوُز ِلُكلِّ َأَحدٍّ اْلَخْوُض ِفيِه؟ َفَقاَل َقْومٌ : َبْعُضُهمْ 
نَّْحِو َواأْلَْخَباِر َيَتَعاَطى َتْفِسيَر َشْيءٍّ ِمَن اْلُقْرآِن َوِإْن َكاَن َعاِلًما َأِديًبا متسما ِفي َمْعِرَفِة اأْلَِدلَِّة َواْلِفْقِه َوال

: ِه َوَسلََّم ِفي َذِلَك َوِمْنُهْم َمْن َقالَ َواآْلَثاِر َوَلْيَس َلُه ِإالَّ َأْن َيْنَتِهَي ِإَلى َما ُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَليْ 
ُر ِإَلْيَها  1"َيُجوُز َتْفِسيُرُه ِلَمْن َكاَن َجاِمًعا ِلْلُعُلوِم الَِّتي َيْحَتاُج اْلُمَفسِّ

ِ، َأْو َفْهٌم اَل، إِ : "ْل ِعْنَدُكْم ِكَتاٌب؟ َقالَ هَ : ُقْلُت ِلَعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍّ : َعْن َأِبي ُجَحْيَفَة، َقالَ و    الَّ ِكَتاُب َّللاَّ
ِحيَفةِ  ِحيَفِة؟ َقالَ : ُقْلتُ : َقالَ . أُْعِطَيُه َرُجٌل ُمْسِلٌم، َأْو َما ِفي َهِذِه الصَّ الَعْقُل، َوَفَكاُك : َفَما ِفي َهِذِه الصَّ

ل وتنزل، فالنزول قد للقرآن نزو :ض أهل الذوق وعلى هذا قال بع .(2)"اأَلِسيِر، َواَل ُيْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفرٍّ 
 . التنزل باق إلى قيام الساعة مضى، و

 .المقتضىومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى اآلية فأخذ كل واحد برأيه على منتهى نظره في   
َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك  :))من غير أصل لقوله تعالى تفسير القرآن بمجرد الرأي واالجتهاد وال يجوز    

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل  وَأْن َتُقوُلوا  :))وقوله ،اإلسراء سورة((13)ِبِه ِعْلٌم ِإنا السا
ِ َما اَل َتْعلَ  َل ِإَلْيِهْم  )):وقوله .البقرة سورة(((239)ُمونَ َعَلى َّللاا ْكَر ِلُتَبيِ َن ِللنااِس َما ُنزِ  َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ 

  .إليهمفأضاف البيان  النحل سورة(( (44)َوَلَعلاُهْم َيَتَفكاُروَن 
َمْن َقاَل ِفي ":وقوله ،3"ِعْلمٍّ َفْلَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمَن الناارِ  َغْيرِ َمْن َقاَل ِفي الُقْرآِن بِ ": وعليه حملوا قوله ملسو هيلع هللا ىلص   

   .4"الُقْرآِن ِبَرْأِيِه َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطأَ 
، َفِإنََّما َأَراَد َوهللُا أَْعَلُم ":َقاَل اْلَبْيَهِقيُّ َرِحَمُه هللاُ "ِه َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطَأ َرْأيِ َمْن َقاَل ِفي اْلُقْرآِن بِ    َوَهَذا ِإْن َصحَّ

ِه ِفي النََّواِزِل، الرَّْأَي الَِّذي َيْغِلُب َعَلى اْلَقْلِب ِمْن َغْيِر َدِليلٍّ َقاَم َعَلْيِه، َفِمْثُل َهَذا الَِّذي اَل َيُجوُز اْلُحْكُم بِ 

                                                           
 .494، ص4االتقان، السيوطي، ج - 1

 .111:في كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم  البخاري  وروى  - 2
ُر الُقْرآَن ِبَرْأِيهِ الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب  -3  .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  وقال. 2951:، رقمَباُب َما َجاَء ِفي الَِّذي ُيَفسِّ
ُر الُقْرآَن ِبَرْأِيهِ الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب  -4 َحِديٌث َغِريٌب، َوَقْد َتَكلََّم َبْعُض أَْهِل الَحِديِث ِفي َهَذا  .2951:، رقمَباُب َما َجاَء ِفي الَِّذي ُيَفسِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَغْيِرِهْم، َأنَّهُ , ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َحْزمٍّ  رَ َوَهَكَذا ُرِوَي َعْن َبْعِض أَْهِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَّ ُدوا ِفي َهَذا ِفي َأْن ُيَفسَّ الُقْرآُن ِبَغْيِر ِعْلمٍّ  ْم َشدَّ
ُروا الُقْرآَن، َفَلْيَس  ُروُه ِبَغْيِر ِعْلمٍّ َأْو ِمْن ِقَبِل  َوَأمَّا الَِّذي ُرِوَي َعْن ُمَجاِهدٍّ َوَقَتاَدَة َوَغْيِرِهَما ِمْن أَْهِل الِعْلِم َأنَُّهْم َفسَّ الظَّنُّ ِبِهْم َأنَُّهْم َقاُلوا ِفي الُقْرآِن َأْو َفسَّ

 .َوَقْد ُرِوَي َعْنُهْم َما َيُدلُّ َعَلى َما ُقْلَنا، َأنَُّهْم َلْم َيُقوُلوا ِمْن ِقَبِل َأْنُفِسِهْم ِبَغْيِر ِعْلمٍّ . ِسِهمْ َأْنفُ 
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ُه ُبْرَهاٌن َفاْلُحْكُم ِبِه ِفي النَّوَ  اِزِل َجاِئٌز، َوَكَذِلَك َتْفِسيُر َفَكَذِلَك اَل َيُجوُز َتْفِسيُر اْلُقْرآِن ِبِه، َوَأمَّا الرَّْأُي الَِّذي َيُشدُّ
يِق َرِضَي هللُا َعْنُه ِفي َذِلَك َما  اْلُقْرآِن ِبِه َجاِئٌز، َوَهَذا ُهَو اْلَمْعَنى َأْيًضا ِفيَما ُرِوَي َعنْ  دِّ  َأِبي َبْكرٍّ الصِّ

، "َرْأيٍّ َأيُّ َسَماءٍّ ُتِظلُِّني، َوَأيُّ َأْرضٍّ ُتِقلُِّني ِإَذا ُقْلُت ِفي ِكَتاِب هللِا بِ :"َقالَ  َوَرَواُه اْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َأِبي َبْكرٍّ
 .1" ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِبَهاِإَذا َأَنا ُقْلُت ِفي آَيةٍّ ِمْن ِكَتاِب هللِا ِبَغْيِر َما َأَراَد هللاُ ":ْرَساًل، َوَقاَل ِفي َمْتِنهِ َكَذِلَك مُ 

 َفَقْد َأْخَطَأ الطَِّريَق فسبيله: َوَّللاَُّ أَْعَلمُ  -ِفي َهَذا اْلَحِديِث َنَظٌر، َوِإْن َصحَّ َفِإنََّما َأَراَد ِبِه : َوَقاَل ِفي اْلَمْدَخلِ  
اُج ِفيِه ِإَلى أن يرجع في تفسيره َأْلَفاِظِه ِإَلى أَْهِل اللَُّغِة َوِفي َمْعِرَفِة َناِسِخِه َوَمْنُسوِخِه َوَسَبِب ُنُزوِلِه َوَما َيْحتَ 

َنِن َما َيكُ  ْوا ِإَلْيَنا ِمَن السُّ َحاَبِة الَِّذيَن َشاَهُدوا َتْنِزيَلُه َوَأدَّ ِ َتَعاَلى َقاَل َبَياِنِه ِإَلى َأْخَباِر الصَّ وُن َبَياًنا ِلِكَتاِب َّللاَّ
َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلاُهْم َيَتَفكاُرونَ }: َتَعاَلى ْكَر ِلُتَبيِ َن ِللنااِس َما ُنزِ   .{َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ 
ْرِ  َفِفيِه ِكَفاَيٌة َعْن ِفْكَرةٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَما    َلْم َيِرْد َعْنُه َبَياُنُه َفِفيِه ِحيَنِئذٍّ ِفْكَرُة فما ورد بيانه عن َصاِحِب الشَّ

 .أَْهِل اْلِعْلِم َبْعَدُه ِلَيْسَتِدلُّوا ِبَما َوَرَد َبَياُنُه َعَلى َما َلْم َيِردْ 
ْلِم َوُفُروِعِه َفَيُكوُن ُمَواَفَقُتُه َمْن َقاَل ِفيِه ِبَرْأِيِه ِمْن َغْيِر َمْعِرَفةٍّ ِمْنُه ِبُأُصوِل اْلعِ : َوَقْد َيُكوُن اْلُمَراُد ِبهِ : َقالَ 

َواِب ِإْن َواَفَقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْعِرُفُه َغْيَر َمْحُموَدةٍّ   .ِللصَّ
َقْد َحَمَل َبْعُض اْلُمَتَورَِّعِة َهَذا اْلَحِديَث َعَلى َظاِهِرِه، وامتنع من َأْن َيْسَتْنِبَط ":"نكته"في َوَقاَل اْلَماَوْرِديُّ   

َواِهُد َوَلْم ُيَعاِرْض َشَواِهَدَها َنصٌّ َصِريٌح َوَهَذا ُعُدوٌل َعمَّا ُتُعبِّ َمَعانِ  ْدَنا ي اْلُقْرآِن ِباْجِتَهاِدِه ولو صحبتها الشَّ
َوَلْو َصحَّ { ِبُطوَنُه ِمْنُهمْ َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنْ }:َعاَلىِبَمْعِرَفِتِه ِمَن النََّظِر ِفي اْلُقْرآِن َواْسِتْنَباِط اأْلَْحَكاِم َكَما َقاَل تَ 

ِ َشْيًئا َوِإنْ  َصحَّ اْلَحِديُث  َما َذَهَب ِإَلْيِه َلْم َيْعَلْم شيء إال ِبااِلْسِتْنَباِط َوَلَما َفِهَم اأْلَْكَثُروَن ِمْن ِكَتاِب َّللاَّ
ِد َرْأِيِه َوَلْم يُ  َعرِّْج َعَلى ِسَوى َلْفِظِه َوَأَصاَب اْلَحقَّ َفَقْد َأْخَطَأ الطَِّريَق َفَتْأِويُلُه َأنَّ َمْن َتَكلََّم ِفي اْلُقْرآِن ِبُمَجرَّ

ُد َرْأيٍّ اَل َشاِهَد َلهُ  اْلُقْرآُن َذُلوٌل ُذو  ":قال وفي الحديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َوِإَصاَبُتُه إتفاق إذا اْلَغَرُض َأنَُّه ُمَجرَّ
 . "( 3( )2)ُجوِههِ ُوُجوهٍّ َفاْحِمُلوُه َعَلى َأْحَسِن وُ 

ٌح لِ " َذُلولٌ : "َفَقْوُلهُ     َمَعاِنيِه َيْحَتِمُل َمْعَنَيْيِن َأَحُدُهَما َأنَُّه ُمِطيٌع ِلَحاِمِليِه َتْنِطُق ِبِه َأْلِسَنُتُهْم َوالثَّاِني َأنَُّه ُمَوضِّ
َر َعْنُه َأْفَهاُم اْلُمْجَتِهِدينَ   .َحتَّى اَل ُتَقصِّ

َأَحُدُهَما َأنَّ ِمْن َأْلَفاِظِه َما يحتمل وجوها من التَّْأِويِل َوالثَّاِني َأنَُّه َقْد : َيْحَتِمُل َمْعَنَيْينِ " ُوُجوهٍّ ُذو : "َوَقْوُلهُ  
 .َجَمَع ُوُجوًها ِمَن اأْلََواِمِر َوالنََّواِهي َوالتَّْرِغيِب َوالتَّْرِهيِب َوالتَّْحِليِل َوالتَّْحِريمِ 

َأَحُدُهَما اْلَحْمُل َعَلى َأْحَسِن َمَعاِنيِه َوالثَّاِني َأْحَسُن : َيْحَتِمُل َمْعَنَيْينِ " ُلوُه َعَلى َأْحَسِن ُوُجوِههِ َفاْحمِ : "َوَقْوُلهُ   
اِط َوااِلْجِتَهاِد ِفي ْنبَ َما ِفيِه ِمَن اْلَعَزاِئِم ُدوَن الرَُّخِص َواْلَعْفِو ُدوَن ااِلْنِتَقاِم َوِفيِه َداَلَلٌة َظاِهَرٌة َعَلى َجَواِز ااِلْستِ 

 .ِكَتاِب هللا تعالى
                                                           

 .2182:البيهقي، شعب اإليمان، تعظيم القرآن، رقم - 1
 .4276:، رقم255، ص5سنن الدارقطني، كتاب النوادر، ج - 2
 .162ص ،2البرهان، الزركشي،ج - 3
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َفَأماا الاِذيَن ِفي  )):َجِميِعِه َكَما َقاَل َتَعاَلىالنَّْهُي ِإنََّما اْنَصَرَف ِإَلى اْلُمَتَشاِبِه ِمْنُه اَل ِإَلى ":َوَقاَل َأُبو اللَّْيثِ   
ًة َعَلى اْلَخْلِق فلو لم ؛ 7:آل عمرانسورة ((  ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتاِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنهُ  أِلَنَّ اْلُقْرآَن ِإنََّما َنَزَل ُحجَّ

ُة َباِلَغًة َفِإَذا َكاَن كذلك جاز َرُه  يجز التَّْفِسيُر َلْم َتُكِن اْلُحجَّ ِلَمْن َعَرَف ُلَغاِت اْلَعَرِب َوَأْسَباِب النُُّزوِل َأْن ُيَفسِّ
ا َرُه ِإالَّ ِبِمْقَداِر َما َسِمَع َفَيُكوُن َذِلَك َعَلى َوجْ  َوَأمَّ ِه اْلِحَكاَيِة اَل َمْن َلْم َيْعِرْف ُوُجوَه اللَُّغِة َفاَل َيُجوُز َأْن ُيَفسِّ

َلْو ْو َأنَُّه َيْعَلُم التَّْفِسيَر َوَأَراَد َأْن َيْسَتْخِرَج ِمَن اآْلَيَة ُحْكًما َأْو َدِليُل اْلُحْكِم َفاَل َبْأَس ِبِه وَ َعَلى َوْجِه التَّْفِسيِر َولَ 
 .اْلُمَراُد ِمَن اآْلَيِة َكَذا ِمْن َغْيِر َأْن َيْسَمَع ِفيِه َشْيًئا َفاَل َيِحلُّ َوُهَو الَِّذي ُنِهَي َعْنهُ : َقالَ 
لِ    َحَمَلُه َبْعُض أَْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ الرَّْأَي َمْعِنيٌّ ِبِه اْلَهَوى َفَمْن َقاَل : َوَقاَل اْبُن اأْلَْنَباِريِّ ِفي اْلَحِديِث اأْلَوَّ

َلِف َوَأَصاَب َفَقَد َأْخطَ  ِة السَّ َأ ِلُحْكِمِه َعَلى اْلُقْرآِن ِبَما اَل َيْعِرُف ِفي اْلُقْرآِن َقْواًل ُيَواِفُق َهَواُه َفَلْم َيْأُخْذُه َعْن َأِئمَّ
 .َأْصَلُه َواَل َيِقُف َعَلى َمَذاِهِب أَْهِل اأْلََثِر َوالنَّْقِل ِفيهِ 

 ِل َأَحُدُهَما َمْن َقاَل ِفي ُمْشَكِل اْلُقْرآِن ِبَما ال يعرف من مذهب اأْلََوائِ : َلُه َمْعَنَيانِ : َوَقاَل ِفي اْلَحِديِث الثَّاِني  
ِ َتَعاَلى َواآْلَخرُ  َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَن َفُهَو ُمَتَعرٌِّض ِلُسْخِط َّللاَّ َمْن َقاَل ِفي اْلُقْرآِن َقْواًل  -َوُهَو اأْلََصحُّ  -ِمَن الصَّ

 .َيْعَلُم َأنَّ اْلَحقَّ َغْيُرُه َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
؟ لكل ذي علم الخوض فيه  هل يجوز :القرآنختلف الناس في تفسير ا":تفسيرهفي مقدمة  الراغب وقال  

إال بتوقيف عن  -لمعارفولو تفنن الناظر في العلوم، واتسع باعه في ا -فمنهم من بالغ ومنع الكالم 
من  :"أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة، أو من أخذ منهم من التابعين، واحتجوا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص النبي ملسو هيلع هللا ىلص،

  .من قال في القرآن برأيه فقد كفر :وفي رواية ".فسر القرآن برأيه فقد أخطأ
، ي معرفة األغراضاء فوضى ف؛ والعقالء واألدبن ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيرهإن كا: وقيل   

باُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكاَر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  :)) واحتجوا بقوله تعالى  1".سورة ص) (19)ِلَيدا
لمعاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصيجوز لمن جمع شروط التفسير، واعتمدوا على إقرار رسول هللا : الرأي الثاني -    

 ، في صدره وقال الحمد هللا الذي ملسو هيلع هللا ىلصفضرب رسول هللا " اجتهد برأي"ه إلى اليمنرضي هللا عنه حينما بعث
 (2)".وفق رسول هللا لما يرضى هللا ورسوله

 :بأن التفسير بالرأي على قسمين: ثم إن أصحاب الرأي الثاني من أهل السنة قالوا     
 .الرشاد قا للمنهج الحق واتبع صاحبه سبيلان موافوهو ما ك: (المحمود)التفسير بالرأي الجائز -أ    

 :المجيزين أدلة -    
  وقوله. 36 :اإلسراءسورة  ((َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  :))تعالى كقوله نآالقر  نصوص منها -      

                                                           

 .213، ص4االتقان، السيوطي،ج - 1
هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس : قال أبو عيسى. 616، ص  3، ج1328: الترمذي، كتاب األحكام، باب القاضي كيف يحكم، رقم  -2

 .ضعيف: و قال األلباني. إسناده عندي بمتصل و أبي عون الثقفي اسمه دمحم بن عبيد هللا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281#docu
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ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعلِ :))تعالى وُه ِإَلى الرا ِ َوَلْو َردُّ َمُه الاِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل َّللاا
ْيَطاَن ِإالا َقِلياًل    .سورة النساء(((21)َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتاَبْعُتُم الشا

 باب االجتهاد ألن البطالن، بين وهذا جائزا، االجتهاد كان لما جائز غير بالرأي التفسير كان لو -    
 .القيامة يوم إلى ألهله مفتوحا زالي ال
 .لكذ في نظرهم وجهات واختالف التفسير، في اجتهاد من الصحابة من كثير عن تثب ما ومنه -   
 كان فلو التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم و عباس البن وسلم عليه هللا صلى دعاؤه ومنها -   

 .الدعاء إذا تخصيصه في ئدةفا من كان لما والسما  النقل على مقصورا التفسير
 :   -تفاسيره – ومن مصادره 
 .(ه616 -)، لمحمد بن عمر الرازي (لكبيرالتفسير ا) مفاتيح الغيب -2     

 .(ه691 -)التأويل وضعه القاضي عبد هللا بن عمر البيضاوي  أسرارنوار التنزيل و  - 2    
 (.ه711 -)د بن محمود النسفين أحممدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد هللا ب - 3   
أبو  عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم بن عمر الشيحي ،التنزيل معاني في التأويل لباب - 4   

  .(هـ741 -)الحسن، المعروف بالخازن 
 .(هـ745 -)أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين األندلسي  ،المحيط البحر -5
 .(هـ851 -) ن دمحم بن حسين القمي النيسابوري نظام الدين الحسن ب ،الفرقان ائبورغ نآالقر  غرائب -6
 وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي ( هـ864 -)الل الدين دمحم بن أحمد المحلي ج ،الجاللين تفسير -7

 .(هـ911 -)بكر السيوطي 
دمحم بن أحمد الخطيب  ،بيرالسراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخ -8

  .(ـهـ977-)الشربيني شمس الدين
 .(ه982-)رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود -9
 (.ه1269-)هاب الدين السيد محمود اآللوسيروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، لش -11
  -(:المذموم) التفسير بالرأي غير الجائز -ب     

وهو ما حاد عن الحق، واتبع فيه أصحابه الهوى، وهو تفاسير الفرق الضالة التي خالفت أهل       
 . السنة، وكان التأويل آلي القرآن بحسب ما يخدم كل فرقة وتفكيرها، وهو تأويل بعيد عن الحق

 : -تفاسيره – وأهم مصادره    
     (. ه 467 -)لتأويل،لمحمود بن عمر الزمخشري االكشاف عن حقائق التنزيل ووجوه األقاويل في وجوه  - 

 (.ه415-)المطاعن، للقاضي عبد الجبارتنزيه القرآن عن  -   
 لو رجعنا إلى هؤالء :"دمحم حسين الذهبي أن الخالف لفظي ال حقيقي فقال ما نصه يو رأ    
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للتفسير بالرأي ووقفنا على المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤالء المجيزين 
ما شرطوه من شروط البد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه، وحللنا أدلة الفريقين تحليال دقيقا، لظهر لنا 

 .(1)"أن الخالف لفظي ال حقيقي
 :االختالف تحرير موضع -   
 دفع هذا يمكن ولكن وإفراط، غلو فيهما القولين كال اعتبرنا الفريقين رأي بظاهر أخذنا ذا إ ونحن   

 أمام لقطع الطريق فعلوا إنما باالجتهاد التفسير منعوا الذين بأن القولين ظاهر من المتبادر التعارض
 لمن ذلك إنما أجازوا بالرأي التفسير أجازوا الذين وإن ودوافعه، ألوانه بكل المذموم بالرأي التفسير
 .إطالقه على يبيحوه لم أنهم كما شروطه، استجمع

                                                           

 .وقد فصل القول فيه. 188، ص1والمفسرون، الذهبي، ج التفسير - 1
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 :التفسير الفقهي                         
 :مفهوم التفسير الفقهي -2

 : المفهوم اللغوي  -أ         
هو الفهم و العلم، ويأتي بمعنى إدراك األشياء والعلم بها، جاء في مقاييس  :الفقه لغة-:أوال       

َفِقْهُت : تقول. يء والِعْلِم بهفقه الفاء والقاف والهاء أصٌل واحٌد صحيح، يدلُّ على إدراِك الش:" اللغة
ريعة، فقيل  الحديث أْفَقُهه، وكلُّ ِعْلمٍّ بشيء فهو ِفْقه، يقولون ال َيْفَقه وال َيْنَقه؛ ثم اخُتصَّ بذلك علُم الشَّ

 .(1)"فقيه، أفقهتك الشيء، إذا َبّيْنُته لك: لكّل عالمٍّ بالحالل والحرام
يء والفهُم له وغلَب على ِعْلم الدين لِسياَدِته وشرفه وَفْضِله على ِفْقُه العلم بالشال :"قال صاحب اللسان   

والِفْقُه في اأَلصل الَفْهم يقال ُأوِتَي فالٌن ِفْقهًا في الدين َأي َفْهمًا فيه قال هللا عز ... سائر َأنوا  العلم
ْهُه :" البن عباس فقال ملسو هيلع هللا ىلصي َأي لَيكونوا ُعَلماء به وَفقََّهه هللُا ودعا النب( لَيتَفقَّهوا في الدين:)وجل اللاُهما َفقِ 

يِن َوَعلِ ْمُه التاْأِويلَ  ْمه تْأويَله ومعناه" .ِفي الدِ   . (2)"َأي َفهِّ
والفقه أخص من الفهم، ألن الفقه فهم مراد المتكلم من كالمه :"والفقه أخص من الفهم، قاله ابن القيم    
 .هم اللفظ في اللغة، ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلموهو قدر زائد على مجرد ف"
   .(3)"الشرعية في عرف اإلسالم في نو  من الفهم العميق، وهو فهم األحكام -الفقه -ثم استعمل    
ك غرض ، والفهم الدقيق، والعلم والبيان، وإدراله معان عديدة ؛ فيطلق على الفهمفالفقه في اللغة      

 .المتكلم من كالمه وفهم مراده
                                                      سبق تعريفه:التفسير: ثانيا     

 :تعريف التفسير الفقهي: ثالثا    
فقه الكتاب، واختلف العلماء في تحديد والتفسير الفقهي يطلق عليه تارة اسم آيات األحكام، وتارة       

       :على أقوال منهامفهومه 
هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات األحكام وبيان كيفية استنباط األحكام :"التفسير الفقهي-1   
سبيل  والمقصود بآيات األحكام؛ تلك اآليات التي بين هللا فيها حكما شرعيا للمخاطبين على .(4) "منها

        الفقهية ات التي نصت على األحكامأي اآلي.أو اإلباحة الكراهة، أو التحريم،أو الندب، أو الفرض عليهم،
 .(5)"التفسير الذي يولي موضو  األحكام الفقهية عناية خاصة:"التفسير الفقهي هو –2   

                                                           

 .442، ص4مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج - 1
 ".فقه"لسان العرب، ابن منظور، مادة - 2
 .   31م، ص1985المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي، دمحم مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، د ط،  - 3
                                                     .113صعلوم القرآن، نور الدين عتر،  -4
 . 324لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، دمحم لطفي الصباغ، ص -5
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ففقهاء المفسرين هم الذين صنفوا في هذا االتجاه بتتبع آيات األحكام في القرآن الكريم مبينين دالالتها  
 .    ه من فقهمستفسرين عما تضمنت

 .        (1)"هو تفسير ماله صلة باألحكام الشرعية العملية في القرآن الكريم:" التفسير الفقهي -3    
فالتفسير الفقهي يتحدد مجاله أساسا، بنصوص التشريع في القرآن، وبما ألفه الفقهاء من تفاسير       

 .أحكام، ومعان، ودالالت، واستشرافلهذه النصوص، وذلك بقصد الوقوف على ما تحتوي عليه من 
ويسمى فقه . بما يصدر عن المكلفين من أقوال، وأفعال، وعقود وتصرفات وتتعلق األحكام الشرعية    

 :            القرآن، ويتضمن نوعين أساسيين من األحكام
ونحو ... واليمين وتتمثل في أحكام الصالة، والصيام، والزكاة، والحج، والنذر :أحكام العبادات -أ     

 .  ذلك من العبادات التي يقصد بها تنظيم العالقة بين اإلنسان و ربه عز وجل
ستهدفه وتتمثل في أحكام العقود والتصرفات، والعقوبات والجنايات وغيرها ما ت :أحكام المعامالت -ب   

لقصد هللا في  أن يكون قصد المكلف في العمل موافقا -في النهاية -من مقاصد وغايات يراد بها
 . مما يقصد به تنظيم عالقات الناس بعضهم ببعض سواء كانوا أفرادا أم جماعات ونحو ذلك التشريع،

 :التفسير الفقهي قواعد -1 
   (:نحو وصرف وبالغة)مراعاة علوم اللغة  -أ  

قرآن نزل بلغة تعتبر اللغة العربية من أهم القواعد التي يعتمد عليها في التفسير الفقهي؛ ألن ال     
  ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ :العرب قال تعالى

     ﴾[ 2: اآليةيوسف سورة]  . 
وقد . باإللمام بعلوم اللغة من نحو وصرف وبالغة وال يمكن استنباط األحكام الفقهية القرآنية، إال      

 .عند تعرضهم لتعريف التفسير ضرورة تحصيل علوم اللغة ذلكأكد العلماء 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو  :" لفالزركشي بين العلوم التي يحتاج إليها علم التفسير فقا   

 (4)".والتصريف وعلم البيان 
ن نصوص و ال يتوسع المفسر في مسائل علوم اللغة إال بقدر ما يمكنه من استنباط الحكم الفقهي م    

 .القرآن الكريم
 :دالالت األلفاظ القرآنية  -ب   
التي تستخدم لفهم النصوص الشرعية، وأنوا  داللتها على  –اللفظية  –وهي تلك المباحث اللغوية    

 . عربي؛ فال تفهم تلك النصوص إال بعلم أصول اللغة مالمعاني المرادة بها؛ ألن النصوص الشرعية كال

                                                           

 .www.tafsir.org، -النشأة والخصائص  -موالي عمر بن حماد، التفسير الفقهي  :ينظر - 1 

http://www.tafsir.org/
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التفسير؛  ءالقرآنية على المعاني أنواعا كثيرة اختلف فيها علماء أصول الفقه، وعلما ولدالالت األلفاظ  
 .  تبعا الختالف مناهجهم ومدارسهم األصولية

العام والخاص، األمر والنهي، المطلق والمقيد، وحمل : يو أهم أنوا  دالالت األلفاظ القرآنية وه     
 .  المشترك اللفظي. المطلق على المقيد

 : النسخ ـ الناسخ والمنسوخ ـ -ج
 .حكام الفقهية من النصوص الشرعيةالنسخ من القواعد المهمة التي تراعى في استنباط األ   
  .فعلم الناسخ والمنسوخ من العلوم الضرورية للمفسر عامة والمفسر آليات األحكام خاصة   

 يستغني ال عظيمة، وفائدته أكيدة بالبا هذا معرفة:"نصه يقول القرطبي في بيان أهمية النسخ ما    
 ومعرفة األحكام، في النوازل من عليه يترتب لما األغبياء، الجهلة إال ينكره وال العلماء، معرفته عن

 الناس، يخوف رجل فإذا المسجد عنه هللا رضي علي دخل: قال البختري  أبو روى . الحرام من الحالل
 فالن ابن فالن أنا يقول لكنه! الناس يذكر برجل ليس:  فقال الناس، يذكر رجل:  قالوا ؟ هذا ما:  فقال

 تذكر وال مسجدنا من فاخرج :قال ال،:فقال!  ؟ المنسوخ من الناسخ أتعرف :فقال إليه فأرسل فاعرفوني،
 عباس ابن عن ومثله!. وأهلكت هلكت:قال ال،:قال والمنسوخ؟ الناسخ أعلمت: أخرى  رواية وفي. فيه

 .(2) ".عنهما هللا رضي
 : أسباب النزول -د 
 . (1)"مبينة لحكمه أيام وقوعه وما نزلت اآلية متحدثة عنه، أ:" سبب النزول هو    
سواء كان ... أو سؤال بجواب هذا السؤال  ملسو هيلع هللا ىلص فسبب النزول عبارة عن حادثة وقعت في عهد النبي  

ًراَويَس  ﴿: هذا السؤال يتعلق بأمر قد مضى نحو قوله تعالى ن هُ ِذك  نَي ِن قُل  َسأَت لُو َعلَي ُكم م ِ  ﴾أَلُونََك َعن ِذي ال قَر 
 .[83: سورة الكهف اآلية]

ن ﴿:أم متصل بأمر حاضر كقوله تعالى    وُح ِمْن أَْمِر َرب ِي َوَما أُوِتيتُم م ِ وحِ قُِل الرُّ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 [.85: اء اآليةسورة اإلسر ] ﴾اْلِعْلِم إاِلَّ قَِليلا 
 [.42: النازعات سورة] ﴾يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ﴿:أم متعلق بأمر مستقبل كقوله تعالى   

 :   العلم بالقراءات القرآنية -ه 
 اعزو م واختالفها القرآن كلمات أداء ةبكيفي علم القراءات:" القراءات في االصطالح تعرف بأنها  
 .(2)"هلناقل

                                                           

 .71، واإلتقان، السيوطي، ص27، ص1البرهان ، الزركشي، ج: ، كما ينظر89ص  ،1رفان، الزرقاني،جمناهل الع - 1
 .3م، ص 1981 - ه 1411منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،  - 2
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 الكريم بالقرآن النطق في غيره به مخالفا القراء أئمة من إمام إليه يذهب مذهب":بقوله وعرفها الزرقاني   
 .(1)"هيئاتها نطق في أم الحروف نطق في المخالفة هذه أكانت سواء عنه والطرق  الروايات اتفاق مع
 كل:"ابن الجزري  يقول .القراءات في الواردة الروايات صحةا به ن قيسو ي ابطو ض القراءات علماءو ل   

 القراءة فهي سندها، وصح احتماال، ولو العثمانية المصاحف أحد بوجه ووافقت ولو العربية وافقت قراءة
ووجب  القرآن بها نزل التي السبعة األحرف من هي بلإنكارها،  يحل وال ،ردها يجوز ال التي  الصحيحة

 . (2) ."ا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهمعلى الناس قبوله
 :فشروط القراءة المقبولة هي   

 : أ ـ موافقة العربية بوجه من الوجوه     
 .ب ـ موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال   
عن مثله إلى رسول هللا وهو أن يروي القراءة عدل ضابط : أن تكون القراءة صحيحة اإلسناد -ج   
 .    من غير شذوذ وال علة  ملسو هيلع هللا ىلص

 .فكل قراءة جمعت هذه الضوابط فهي القراءة الصحيحة المقبولة المعتبرة شرعا       
 كالشرعية، ولذل األحكام نالقراءة أهمية بالغة في تفسير كتاب هللا، وبيا هولمعرفة علم القراءات، ووجو   

شا  عند العلماء  هقوي في قواعد المفسرين، وخاصة مفسري التفسير الفقهي؛ ألن ركان لها حضو 
فالقراءات القرآنية لها تأثير كبير في استنباط األحكام  .(3)"اختالف القراءات ُيظهر اختالف األحكام:"أن

 .الفقهية؛ نظرا الختالف الدالالت باختالف وجوه القراءات
قوال المفسرين في ذكر وجوه القراءات، وتوجيهها لما يحقق لهم استنباط و قد حفت التفاسير الفقهية بأ  

وقد بين الزركشي دور القراءات في إيجاد األحكام . مذاهب الفقهيةالاألحكام الفقهية وفق ما يلتزمون من 
 وفائدته :"ما نصه"قارئ  كل إليه ذهب ما وجه وتبيين القراءات توجيه معرفة :"الفقهية فقال تحت عنوان

 شيء على التنبيه ينبغي أنه إال مرجحا أو ،عليه المدلول حسب على دليال يكون  أن:الكواشي قال كما
 .(4)"األخرى  على القراءتين إحدى ترجح قد أنه وهو

 :-السنة، وأقوال الصحابة والتابعين و القرآن الكريم،  -: اعتماد النقل في التفسير الفقهي -و  
والنقل ُيقصد به عند علماء علوم القرآن وأصول الفقه والفقه  .على النقل يعتمد التفسير الفقهي       

الكريم، والمنقول  نالمنقول عن هللا تعالى في القرآ: و يتمثل في .ثبتت روايته، ونقل بالسند اوغيرهم؛ م
 عنهم، واختلف المنقول عن الصحابة من آثارهم رضوان هللا و، أ-السنة النبوية - ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا 

                                                           

 .336، ص 1مناهل العرفان، الزرقاني، ج - 1
 15، ص1م، ج2112- ه 1423، 2عشر، ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالنشر في القراءات ال - 2
3 - 
 .339، ص 1البرهان في علوم القرآن ، الزركشي،ج - 4
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 ورد أحدهما: قسمان القرآن أن واعلم :"يقول الزركشي .عتبار المنقول من آثار التابعينالعلماء في ا 
 .                                                   يرد لم وقسم تفسيره يعتبر عمن بالنقل تفسيره
 (1)"التابعين رؤوس عن أو الصحابة عن أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن التفسير يرد أن إما: أنوا  ثالثة واألول    

، أو ما صح من السنة دليل إنما يكون من القرآن الكريم، والإن الحكم الفقهي يبنى على الدليل            
ويطلق  .النبوية، أو الثابت من أقوال الصحابة وفهومهم، وكذلك ما نقل من التابعين من فهوم واجتهاد

 .، التفسير بالمأثوررا اللون من التفسيعلى هذ
يمكن  أساسية، ال ةواعتماد المنقول في تفسير القرآن الكريم عموما والتفسير الفقهي خصوصا، قاعد    

إن أحسن طرق التفسير تلك الطرق :"يقول الخالدي ،(2)و هو ما نص عليه العلماء .تجاوزها أو تجاهلها
 :ست مراحل متتابعة التي تقوم على المنهجية الموضوعية

تفسيره بأقوال الصحابة، ثم تفسيره بأقوال  متفسيره بالسنة، ث متفسير القرآن بالقرآن الكريم، ث      
فال يمكن للمفسر تجاهل . (3)"التابعين، ثم تفسيره باللغة العربية، ثم استنباط معانيه ودالالته وأحكامه

 . لك ال يعني منع االجتهاد في بيان معنى اآليةوذ. فهو الدليل األول. المنقول الصحيح الثابت
التفسير إما بنقل :"في قاعدة لمن قواعد التفسير ما ثبت بالنقل، فقا نو قد أكد خالد السبت، أ      

                                  :                                             أنه يشمل" بنقل ثابت"م بين معنى ث. (4)"ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل
 . القرآن الكريم، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين 

 :مصنفات التفاسير الفقهية -1
 (.ه 073 -)أحكام القرآن،ألبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص  -1

       (. ه435-)راسي الشافعيأحكام القرآن، ألبي الحسن علي بن دمحم بن علي المعروف بالكيا اله -2

 (.ه 450 -)أحكام القرآن، ألبي بكر دمحم بن عبد هللا بن العربي المالكي  - 0

 (.ه 470 -)فقه القرآن، ألبي الحسن سعيد بن هبة هللا الراوندي الشيعي  -5

     (. ه176 -)الكيالجامع ألحكام القرآن الكريم، ألبي عبد هللا دمحم بن أحمد القرطبي الم -4

 .وكتابه يفسر كل القرآن، إال انه يغلب عليه التفسير الفقهي

 (.ه524 -)تيسير البيان ألحكام القرآن، لجمال الدين دمحم بن علي الموزعي  -1

 (ه 990 -)زبدة البيان في شرح آيات أحكام القرآن، أحمد بن دمحم األردبيلي  -7 

      (.ه 6317 -)لحسينمنتهى المرام في شرح آيات األحكام، لمحمد بن ا -5

                                                           

 .172ص 2البرهان، الزركشي ،ج - 1
 دمحم األمين بن دمحم الشنقيطي، ألف و ابن كثير، في تفسير القرآن العظيم، وفي العصر الحديث ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير،: ومنهم -2

 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 .67تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
 . 116، ص 1قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، ج - 4
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 اللغوي التفسير 

 :1مفهوم التفسير اللغوي  -1
 :المفهوم اللغوي  - أ

 سبق بيانه :مفهوم التفسير  -1      
 :للغة  مفهوم اللغوي ال -2
ٌي أو ُلَغٌو ـ ُلغَ : ُلْغَوٌة، وقيل: وأصلها. َتَكلَّْمتُ : ُفْعَلٌة من َلَغوُت؛ أي: اللُّغةُ ":وهي اللُّغةُ اللغوي من       

هذه : اللِّْسُن والنُّطُق، يقال ":واللُّغةُ  .(2)ُلَغًى، ولغاٌت، وُلُغونٌ : وجمُعها. والهاُء عوٌض  -على وزِن ُفَعلٌ 
ِة، ف.(4)أصواُتها:وَلْغَوى الطَّيرِ .(3)"ينطقون : لغُتهم التي َيْلُغوَن بها؛ أي  :قيلواخُتلَف في أصِل اشتقاِق المادَّ

واِب، إذا َماَل عنه، قال ابُن األعرابيِّ : ُأخذْت من اْلَميِل، في قولهم -أ   (: ه231)َلَغا فالٌن عن الصَّ
 .(5)« واللُّغُة ُأِخَذْت من هذا؛ ألنَّ هؤالِء تكلَّموا بكالمٍّ ماُلوا فيه عْن لغِة هؤالِء اآلخرين»
يِء، قال ابن فارسُأِخَذْت من ال - ب إنَّ اشتقاَق : إذا َلَهَج به، ويقالُ :َلَغى باألمرِ ... "(:ه395)لَّْهِج بالشَّ

 .(6)« َيْلَهُج صاحُبها بها: اللُّغِة منه؛ أي
 .(7)اللَّْغُو، وهو الطَّْرُح، فالكالُم لكثرِة الحاجِة إليه ُيْرَمى به : مصدُرها: وقيل - ج
 :يصطالحاال المفهوم -ب 
 سبق بيانه :مفهوم التفسير - 6  

ا ِعدَّةُ تعريفاٍت عن العلماِء، ومن ذلك :للغة يطصلاحالمفهوم اال -2    :وردَ في تعريِف اللغِة اصطلحا

فها ابُن ِجن ِي  -    «أصواٌت يُعب ُِر بها كلُّ قوٍم عن أغراِضِهم»:فقال( ه092)َعرَّ
(8)

. 

يَاِت وعن المعا»:(ه541)وقال ابُن َحْزمٍ  -   ني المراِد إفهاُمها، ولُكل ِ أمٍة ألفاٌظ يُعبَُّر بها عن الُمَسمَّ

«لغتُهم
(9)

. 

«هي الكلُم المصطلُح عليه بين ُكل ِ قبيلٍ »: وفي تاجِ العروِس  -
(10)

. 

 .وهذه التعريفاُت ُمتقاربٌة في الداللِة على اللغِة اصطالحًا، وإن اختلفْت تعبيراُت المعبِّرين عنها    
                                                           

 .هـ1432، 1طيار، دار ابن الجوزي، طالتفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن سليمان بن ناصر ال: ينظر- 1
 .449، ص4،جالعين: ، وينظر في جمع لفظ اللغة(لغو)لسان العرب، مادة  - 2
 .المصدر نفسه - 3
 .المصدر نفسه - 4
 .وقد نسبها إلى األزهري في تهذيب اللغة، ولم أجدها في مظنتها(. لغو)لسان العرب، مادة  - 5
 . 256، ص5فارس، ج ابن لغةالمقاييس  - 6
 (.لغو)تاج العروس، مادة  -7
َف اللغة قبل ابن جني، وقد نقله عنه من جاء بعده، ينظر. 3، ص1خصائص، البن جني ج - 8 في المحكم البن سيده، ( لغو)مادة : ولم أجد من َعرَّ

 .ولسان العرب، والقاموس المحيط
 .أحمد شاكر: ام، البن حزم، تحقيقاإلحكام في أصول األحك - 9

 (.لغو)ج العروس، مادة تا - 10
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: الذي يحصُل به التَّفاهُم بين اثنين عن طريِق النُّطِق باأللفاِظ؛ أيوُيالحُظ أنهم جعلوا اللُّغَة الطريَق     
ثوا بغيِرها لم يحصل بينهم  أنَّ عمدَة اللُّغِة األلفاُظ التي يتداوُلها القوُم الذين اصطلحوا عليها، بحيُث لو ُحدِّ

 .تفاهم
 :لفِ وكالِم السَّ  الكريم المعاني المرادفِة للفِظ اللُّغِة في القرآنومن     
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسولٍّ }:، ومما جاء في ذلك، قوله تعالى«اللِّسانُ »، وهو«اللُّغةِ »القرآِن مرادفُ  ورَد في  

 (1)«بلغة قومه»:قال قتادة [.4: إبراهيمسورة  ]{ ِإالا ِبِلَساِن َقْوِمهِ 
 .(2)« وُلَغاِتكم واْخِتالُف منطِق ألسَنِتُكم»:بريُّ قال الطَّ [ 22: ومالر ]{ َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكمْ }: وقوله تعالى  
 :تعريف التفسير اللغوي  -ج
بعَد أْن تمَّ التََّعرُُّف على مفرداِت هذا المصطلِح، فإنه يمكُن االنطالُق منها إلى تعريِف هذا المصطلِح،   

 .3"بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب ":التفسيُر اللغويُ   :فأقولُ 
فإنه عامُّ يشمُل ُكلَّ مصادِر البياِن في التَّفسيِر؛ : مَّا الِشقُّ األوُل ِمَن التعريِف، وهو بيان معاني القرآنأ  

نَِّة، وأسباب النزول، وغيرها  .كالقرآِن، والسُّ
قُّ الثاني منه، وهو بما ورد في لغة العرب    لتفسيِر  فإنه َقيٌد واصٌف لنوِ  البياِن الذي َوَقعَ : وأمَّا الشِّ

                                                         .القرآِن، وهو ما كان طريُق بياِنه عن لغِة العرِب 
 وبهذا النَّوِ  من البياِن يخرُج ما عداه من أنواِ  البيان؛ كالبياِن الكائِن بأسباِب النُّزوِل وقصِص اآلِي،    

كما يخرج بهذا القيِد ما كان طريُق بياِنه بغيِر لغِة العرِب، كمن . اللُّغةُ أو غيِرها مما ليس طريُق معرفِته 
ُر بمدلوالتٍّ ال ُتعرُف عند العرِب؛ كالمصطلحاِت الحادثةِ   .ُيفسِّ

 .الكريم ألفاُظها وأساليُبها التي نزَل بها القرآنُ : والمراُد بما ورَد في لغِة العربِ    
اِطِبيُّ  وقد أشارَ     ه عربٌي، وإنه ال ُعْجَمَة فإْن قلنا إنَّ القرآَن نزَل بلساِن العرِب، وإنَّ »:فقال إلى هذا الشَّ
فيعني أنه ُأنِزَل على لساِن معهوِد العرِب في ألفاِظها الخاصِة وأساليِب معانيها، وأنها فيما ُفِطرْت  فيه،

 به الَعامُّ في وجهٍّ والخاصُّ في وجهٍّ، وبالَعامِّ عليه من لساِنها ُتَخاِطُب بالعامِّ ُيَراُد به ظاهره، وبالَعامِّ يراد 
ِل الكالِم  ، وظاهٌر وُيراُد به غيُر الظاهِر، وكلُّ ذلك ُيعَرُف من أوَّ  .(4)«..آخِرهأو وسِطه أو ُيراُد به الخاصُّ

 ، [3: يونس]{ُثما اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ }:في قوله تعالى« استوى »سيُر لفظ ومن أمثلِة تفسيِر األلفاِظ، تف    
اْسَتَويُت على َظْهِر الَفَرِس، وعلى َظْهِر :وُيقالُ  .َظَهَر َعَلى الَعْرِش وَعاَل َعَليه: َمَجاُزهُ »:أبو عبيدة قال

 .(5)«الَبيتِ 
                                                           

 .13، ص18جالحلبي،: سير الطبري، ط - 1
 .32 - 31 ، ص21،جالحلبي: تفسير الطبري، ط - 2
 .38التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ص - 3
  .294-293، ص2،جلشاطبياالعتصام، ل: ، وينظر46-45، ص2،جمحيي الدين عبد الحميد: تحقيق ، الشاطبي،موافقاتال - 4
 .1/273، أبي عبيدة مجاز القرآن، - 5
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َماَواِت َواأَلرْ }:لقوله تعالى ومن أمثلِة تفسيِر األساليِب، تفسيُر أبي عبيدة      ِض َوَيَتَفكاُروَن ِفي َخْلِق السا
والعرُب تختصُر الكالَم »: ، قال[191: آل عمران]{ َرباَنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الناارِ 
 .(1)« ربنا ما خلقَت هذا باطالً : ويقولون : ليخفُِّفوه، ِلِعْلِم المستمِع بتماِمه، فكأنه في تماِم القولِ 

 :مكانة التفسير اللغوي  -1   
ْت على عربيَِّة القرآنِ     :كثيرة ومنها اآلياِت التي َنصَّ
 [.2: يوسف]{ ِإناا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبيًّا َلَعلاُكْم َتْعِقُلونَ }:وُله تعالىق -  
ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلاُهْم َيتاُقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ذِ }:وقوُله تعالى -  { ْكًراَوَكَذِلَك َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبيًّا َوَصرا
 [.113: طه]
 [.28: الزمر]{ ُقْرآنًا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجٍّ َلَعلاُهْم َيتاُقونَ }:وقوُله تعالى -  
ٌق ِلَسانًا َعَرِبيًّا ِلُيْنِذَر الاِذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِنينَ وَ }:وقوله تعالى -   { َرْحَمًة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِ 
 [.12: األحقاف]
 .[3: الزخرف]{ ِإناا َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبيًّا َلَعلاُكْم َتْعِقُلونَ }:وقوله تعالى -  
مكُن العدوُل عن هذه اللُّغِة التي نزَل بها القرآُن إلى غيِرها إذا ُأِريَد ولما كاَن األمُر كذلَك، فإنه ال ي  

 .تفسيُر الكتاِب الذي نزَل بها؛ ألنَّ معرفَة معاني ألفاِظه ال تؤخُذ إالَّ منها
نَِّة والُفْتَيام إنَّ العلَم بلغِة العرِب واجٌب على ُكلِّ متعلقٍّ »:قال ابن فارس ، حتى  َن العلِم بالقرآِن والسُّ بسببٍّ

 .ال َغَناَء بأحدٍّ منهم عنه، وذلك أنَّ القرآَن نازٌل بلغِة العرِب، ورسوُل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم عربيٌ 
، وما في ُسنَِّة رسوِل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم من كلِّ كلمةٍّ      َفَمْن أراَد معرفَة ما في كتاِب هللِا جلَّ وعزَّ

اغريبةٍّ أو َنْظمٍّ عجيبٍّ   .(2)« ، لم يجْد ِمن العلِم باللغِة ُبدًّ
اطبيُّ   يِّيَن، وهم العرُب الذين نزَل القرآُن بلساِنهم، »:وقاَل الشَّ ريعِة من اتباِ  معهوِد األمِّ ال ُبدَّ في َفْهِم الشَّ

ريعِة، وإ ْن لم يكْن َثمَّ ُعْرٌف، فإْن كاَن للعرِب في لساِنهم ُعْرٌف ُمستِمرٌّ فال َيِصحُّ العدوُل عنه في َفْهِم الشَّ
 .(3)« فال َيِصحُّ أْن ُيْجَرى في َفْهِمَها على ما ال تعرُفه، وهذا َجارٍّ في المعاني واأللفاِظ واألساليبِ 

 وُيفهُم من ذلك أنَّ معرفَة اللُّغِة العربيَِّة شرٌط في َفْهِم القرآِن؛ ألنَّ من أراَد تفسيَره، وهو ال َيْعرُف اللُّغَة  
َلِل، بل سيحرِّف الَكِلَم عن َمواِضِعِه، كما حصَل من بعِض التي ن  زَل بها القرآُن، فإنه ال َشكَّ سيقُع في الزَّ

 .المبتدعِة الذين حملوا القرآَن على مصطلحاتٍّ أو مدلوالتٍّ غيِر عربيَّةٍّ 

                                                           

 .1/111نفسه ،  - 1
 .51،السيد أحمد صقر ص: ، تحقيق، الثعالبيالصاحبي في فقه اللغة- 2
  .56، ص2،جمحيي الدين عبد الحميد: الموافقات، للشاطبي، تحقيق- 3
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َد العلمايوإنما    َر قَع الخطُأ في تفسيِر األلفاِظ بسبِب جهِل لغِة العرِب، ولذا َشدَّ ُء النَّكيَر على من َفسَّ
ال َيِحلُّ ألحدٍّ يؤمُن باهلِل واليوِم »:لالقرآَن وهو جاهٌل بلغِة العرِب، ومن ذلك ما ُرِوَي عن مجاهدٍّ أنه قا

 .(1)« اآلخِر أْن يتكلَم في كتاِب هللِا، إذا لم يكْن عالمًا بلغاِت العربِ 
رُ »:وقال مالك بن أنس    .(2)« ال يعرُف لغَة العرِب، إالَّ جعلُته نكاالً  كالَم هللِا، وهو ال ُأوَتى ِبَرُجلٍّ ُيَفسِّ

ِر عند هؤالء األعالِم األجالِء، ومن زعَم أنه قادٌر على  وهذا يدلُّ على ظهوِر أثِر معرفِة لغِة العرِب للمفسِّ
َيَة، ولذا قال أبو الوليِد بِن رشدٍّ   فهِم كالِم هللِا من غيِر معرفةٍّ بلساِن العرِب، فقْد قاَل ُمَحااًل، وأَْعَظَم الِفرْ 

هذا جاهٌل، فلينصرْف عن ذلك، وْلَيُتْب منه، »:ِب ـإنه ال يحتاُج إلى لساِن العر : في جوابٍّ له َعمَّْن قال
{ ِبِلَسانٍّ َعَرِبي ٍّ ُمِبينٍّ }:ساِن العرِب، يقوُل هللُا تعالىفإنه ال يصلُح شيٌء من أموِر الديانِة واإلسالِم إال بل

، إالَّ أْن ُيَرى أنَّه قال ذلك ِلُخْبثٍّ في ديِنه، فيؤدُبه اإلماُم على قوِله ذلك بحسِب ما َيرى، [195: لشعراءا]
 .(3)« فقد قاَل عظيماً 

َر القرآَن، وهو جاهٌل بلغِة العرِب، أو سالٌك غَير طريِقها، فإنه قْد وقَع في الخطِأ األكيِد، إ   نَّ كلَّ مْن َفسَّ
 .وجانَب الصوابَ 

 .وإذا كاَن هذا شأَن اللغِة في تفسيِر القرآِن، فهْل يعني هذا أنه يمكُن أن تستقلَّ بتفسيِر القرآِن؟  
مَع ما سبَق ذكُرُه من أقواِل العلماِء في أهميِة معرفِة اللغِة في تفسيِر القرآِن، إالَّ أنهم ذكروا أنَّ اللغَة 

 .(4)بمجرِدها ال َتْسَتِقلُّ به 
ِر  وهذا يعني   أنَّ اللغَة ليست المصدَر الوحيَد الذي يمكُن لمْن أحكَمُه أْن يفسَر القرآَن، إْذ اَل ُبدَّ للمفسِّ

نَِّة النَّبويَِّة، وأسباِب النُّزوِل، وقصِص اآلِي،  مْن معرفِة مصادَر ُأخَرى يعتمُد عليها في تفسيِره؛ كالسُّ
حا بِة والتَّابعيَن وتابعيِهم، وغيِرها من المصادِر التي ال وأحواِل من نزَل فيهم الخطاُب، وتفسيراِت الصَّ

 .يمكُن أخُذها عن طريِق اللُّغةِ 
وبهذا ُيعَلُم أنَّ التَّفسيَر اللُّغويَّ جزٌء من علِم التَّفسيِر، ومع أن َحيَِّزُه كبيُر، فإنَّه ال َيْسَتِقلُّ بتفسيِر   

في الخطأ في  ها، دون النَّظِر في غيِرها من المصادِر يوقعُ وهذا يفيُد أنَّ اعتماَد اللُّغِة بمفرد.القرآنِ 
 َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحدٍّ ِمْنُهْم َماَت }: ، إذ قد يكوُن المدلوُل اللُّغويُّ غيَر مرادٍّ في اآليِة؛ كقوله تعالى(5)التَّفسيرِ 

                                                           

 .رًا قبله نقله عن مجاهدٍّ ، ولم أجد مصد292، ص1،ج،الزركشيالبرهان في علوم القرآن - 1
، 219صالفوزان  ، والواحدي في تفسيره البسيط، رسالة دكتوراه تحقيق، دمحم232، ص5،جالبيهقي في شعب اإليمان: واه بسنده إلى مالك كٌل من - 2

 .212محمود غنيم، ص: وأبو ذر الهروي في ذم الكالم، تحقيق
 .1/21، جالتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور - 3
  .151، ص1، جإحياء علوم الدين، بحاشية إتحاف السادة المتقين: ينظر- 4
قوم فسروا القرآن بمجرد : والثاني»: علل ابن تيمية االعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب االختالف الواقع من جهة االستدالل، وقال عن ذلك- 5

، ثمَّ ذكر أنَّ هؤالء راعوا «، من غير نظرٍّ إلى المتكلم بالقرآن، والمَنزل عليه، والمخاَطب بهما يسوغ أن يريده من كان ِمن الناطقين بلغة العرب بكالمه
ثمَّ أنَّه كثير ما يغلط هؤالء في احتمال اللفظ لذلك . مجرد اللفظ، وما يجوز أْن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكالم

 (.81 - 79:ص)عدنان زرزور . د: مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: ينظر. كر أنَّ نظر هؤالء إلى اللفظ أسبقالمعنى في اللغة، ثمَّ ذ
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الَة [84: التوبة]{ َأَبًدا َواَل َتُقْم َعَلى َقْبِرهِ  رَت الصَّ ، لقلتَ ، فلو فسَّ ُنِهَي الرسوُل صّلى هللا : بالمدلوِل اللُّغويِّ
َعاِء لهم  .عليه وسّلم عِن الدُّ

لما »: عن عمَر بن الخطاِب قال رواه ابُن عباسٍّ ولكنََّك إذا نظرَت إلى الوارِد في قصِة اآليِة، وهو ما   
، ُدِعَي رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  ليصلَي عليه، فلما قاَم رسوُل هللِا مات عبُد هللِا بُن أبي َسُلولٍّ

يا رسوَل هللِا، َأُتَصلِّي على ابِن أبي َسُلولٍّ وقد قال يوَم كذا وكذا : صّلى هللا عليه وسّلم، َوَثْبُت إليه، فقلتُ 
ُد عليه قوَله: قال! كذا وكذا؟  .أُعدِّ

َم رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وقال   ْر عني يا عمر، فلم: فتبسَّ إني ُخيِّرُت : ا أكثرُت عليه، قالأخِّ
 .فاخترُت، ولو أعلُم أني إن زدُت على السبعين ُيْغَفُر له لزدُت عليها

فصلَّى عليه رسوُل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم، ثمَّ انصرَف، فلم يمكْث إالَّ يسيرًا حتى نزلت اآليتان : قال 
َفَعِجْبُت : ، قال[84: التوبة]{ َوُهْم َفاِسُقونَ }ـ إلى قوله ـ { َت َأَبًداَواَل ُتَصلِ  َعَلى َأَحدٍّ ِمْنُهْم َما}: من براءة

صالة »أنَّ المراَد بها ، علمَت (1)«من ُجرأتي على رسوِل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم، وهللُا ورسوُله أعلمُ 
  .فإنه سيمنُعَك ذلك من أْن َتْحِمَلَها على المعنى اللُّغويِّ  ؛«الجنازة

 :ر التفسير اللغوي صادم -1
ويمكُن تقسيُم مصادِر التَّفسيِر  .مصادُر التَّفسيِر اللُّغويِّ الكتُب التي هي موضٌع له، وعنها يصدرُ    

ِة مصادرَ   :اللُّغويِّ إلى ِعدَّ
لُ  - 1 ، وإ .كتُب التَّفسيرِ : المصدُر األوَّ نما التََّماُيُز وُكُتُب التَّفسيِر ال يمكُن أْن تخلَو من التَّفسيِر اللُّغويِّ

ِر من لغِة العرِب في بياِن معاِني كالِم هللاِ    .بينها في طريقِة عرضِه، وِقلَِّتِه وكثرِتِه، ومدى استفادِة المفسِّ
 .ِمِه، وما ُيْفَهُم َعنُه منهُ َمقُصوُد المتكلِّم من َكالَ : المعنى .كتُب معاني القرآنِ : المصدُر الثاني - 2
اِج (ه 215)، واأَلْخَفِش (ه217)فرَّاِء َمَعاِني القرآِن للك  .(ه 311)، والزَّجَّ
 تفسيرًا لغويًّا، وقد يكوُن هذا تفسيُر ألفاِظ القرآنِ : يراُد به .كتُب غريِب القرآنِ : المصدُر الثالثُ  - 3

واهِد، وهو األكثرُ  دًا من الشَّ واهِد العربيَِّة، وقد يكوُن مجرَّ جاز القرآن، ألبي م: مثل .التَّفسيُر مدعومًا بالشَّ
 .زيز السجستانيغريب القرآن، البن عو  ، تفسير غريب القرآن، البن قتيبةو  ،عبيدة

 :،على قسمين(المعاجِم اللغويةِ ) .كتُب معاجِم اللُّغةِ : المصدُر الرابعُ  - 4
ي تتعلُق بموضو ٍّ واحدٍّ جمع األلفاِظ اللُّغويَِّة الت: ُكُتٌب اعتمدْت على الموضوعاِت اللُّغويَِّة؛ أي: األولُ   

جستاِنيِّ ( األضدادِ )من الموضوعاِت اللُّغويَِّة؛ ككتاِب  البن ( األنواءِ )، وكتاِب (ه255)ألبي حاتمٍّ السِّ
 .، وغيِرها(ه276)قتيبَة 

                                                           

  .216-214، ص11،جالحلبي: ، ثم تنظر اآلثار في تفسير الطبري، ط189-184،ص8جفتح الباري، : نظر- 1
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؛ كأبي عبيدٍّ القاسِم بِن سالمٍّ      ِة موضوعاتٍّ في كتابٍّ واحدٍّ  وقِد اجتهَد بعُض علماِء اللُّغِة في جمِع ِعدَّ
في كتاِبِه ( ه458)، وعلي بِن إسماعيَل المعروِف بابِن ِسيَده (الغريب المصنف)في كتاِبِه ( ه 224)
 (.المخصص)
ُكُتٌب اعتمدْت على الحروِف الهجائيَِّة في ترتيِب أبواِبها، وإن اختلفْت في طريقِة ترتيِبها؛ ككتاب : الثاني  
يبانيِّ ( جيمِ ال)، وكتاِب (ه175)للخليِل بن أحمَد ( العينِ ) تهذيِب )، وكتاِب (ه221)ألبي عمرو الشَّ

 .، وغيرها(ه371)ألبي منصور األزهريِّ ( اللُّغةِ 
وهذا القسُم هو الذي ستكوُن الدراسُة فيه؛ ألنه أكثُر تعرُّضًا أللفاِظ القرآِن من سابِقه، فضاًل عْن أنَّ   

 .كتاب العين، للخليل. ِظ التي ُرتَِّبْت على الحروفِ أغلَب كتِب الموضوعاِت قد احتوْتُه كتُب معاجِم األلفا
 .تهذيب اللغة، لألزهري و  .جمهرة اللغة، البن دريدو 
كتب االحتجاج .كتب غريب الحديثك .كتٌب أخرى لها عالقة بالتَّفسيِر اللُّغويِّ : المصدُر الخامُس  - 5

 .كتب األدب.كتب شروح دواوين الشعر .للقراءات
  .صادُر في عرِض التَّفسيِر اللُّغويِّ وتختلُف هذه الم    

 ومن أهم قواعده: واعد في التفسير اللغوي ق -4
 .كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين -
 .حتمله اآلية، جاز تفسير اآلية بهإذا ورد أكثر من معنى لغويٍّّ صحيح ت -
 .ها من المصادر التفسيريةال يصح اعتماد اللغة وحدها دون غير  -
 .ال تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى -
 .أن ُتَفَسَر اآليات بالمعاني التي كانت معروفة عند العرب وقت نزول القرآن، حقائق كانت أو مجازات -
 . كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود -
 . ألفصح من كالم العربوجوب َحْمِل كالم هللا على األشهر وا -
 . االلتزام بفهم القرآن من خالل معهود العرب في الخطاب -
 . كل كالم ُنِطَق به، َمفهوٌم به ما ُأِريَد، ففيه الكفاية عن غيره-
 .وجوب مراعاة أصل الوضع في التركيب، وال يخرج من ذلك إال بحجة واضحة -
 . وجوب مراعاة السياق -
عاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود األعظم، بناء على أنَّ العرب إنَّما كانت أن يكون االعتناء بالم-

 .أجلهاعنايتها بالمعاني وإنَّما أصلحت األلفاظ من 
 .ال ُيعبأ بالمعنى اإلفرادي إذا كان المعنى التركيبى مفهوما-
 .ى لهعدم القول بالزيادة في القرآن، فغير جائز أن يكون في كتاب هللا حرف ال معن -
 .عليهعدم اعتقاد معنى ما وحمل ألفاظ القرآن الكريم  -
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 .الكالمجواز حذف ما دل عليه ظاهر  -
 .ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وجوده في القرآن -
 .المجاز، ُقِدَمْت الحقيقة إذا كان الكالم يحتمل الحقيقة و -
 . ال يجوز العدول عن الظاهر إال بقرينة -
 . راض البالغية، ومالحظة التنو  في النظم والتأمل في سّر تراكيب الجملة القرآنيةالوقوف على األغ -
 . الكشف عن مفاهيم الصيغ الصرفية وقواعد االشتقاق وعالقتها بالمعنى -
 .إدراك ارتباط الفاصلة بما قبلها في اآلية القرآنية والجزم بكونها مقصودة من حيث لفظها وجرسها -
 .خلود معاني اللفظ القرآني وتجدد فهم معانيها بتجدد الزمن ضرورة التنبه إلى -
 :لغويةمصنفات التفاسير ال -5
، في الكتاب المجاز البالغي" المجاز"وليس المراد من "، ألبي عبيدة معمر بن المثنى،مجاز القرآن -   
  ."المجاز اللغوي الذي بمعنى الطريق إلى تفسير القرآن بل
 .بو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراءأ -فراءزكريا ال، ألبي معاني القرآن -
بو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري، المعروف باألخفش أ -قرآن، لألخفشمعاني ال -

 .(هـ215)األوسط 
 . أبو إسحاق إبراهيم بن السري  -، للزجاجمعاني القرآن وإعرابه -  
 .ن المجيد، ألبي العباس المبردختلف معناه من القرآما اتفق لفظه وا -
 .(هـ338)أحمد بن دمحم  النحاس بو جعفرأ -معاني القرآن للنحاس -
  -أنوار التنزيل وأسرار التأويل -تفسير البيضاوي  -
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لإلمام ابن عطيةَ ر اتفسي-   .لمحرَّ
(.ه538-)الكشاف للزمخشري  -   
 .بو حيان دمحم بن يوسف بن حيان األندلسيأ - (هـ745)بن حياَن األنُدُلسيال ،البحر المحيط - 
 أبير تفسي أبو السعود العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفى ،الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  - 

  .(هـ982)السعود
 .(1973ٍّ)التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور -
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 الكالميالتفسير                                   
 :التفسير الكالميمفهوم  -أوال 

 .في اللغة بمعنى الحديث ”الكالم“:لغة الكالم مفهوم-1   
 .أّما في االصطالح فيطلق على علم العقائد:اصطالحا الكالم مفهوم -1    

            ، ة في اآلية إلثبات عقيدةأي مناسبفالمفسر في هذا اللون مولع بعرض المباحث الكالمية ب       
 .أو تعريض وتفنيد عقيدة أخرى 

 :وعالقته بالتفسير نشأة علم الكالم: ثانيا     
وسلم وإّنما  ولم يكن هناك اختالف ملحوظ في المسائل العقائدية في زمن النبّي صلى هللا عليه وآله     

  .حدث ذلك بعد وفاته ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ن  اّتسعت دائرة هذه الخالفات تدريجيًا إلى مسائل صفات هللا والنبّي صلى هللا عليهو     وآله وسلم ثّم تكوَّ

 .الثاني علم الكالم في أواخر القرن األّول الهجري وبداية القرن 
كان للقرآن أثر ال ينكر على الدراسات الكالمية من حيث بيانه للعقائد اإلسالمية ، ومن حيث  وقد    
قشته للعقائد واألفكار المضادة ؛ كالدهرية والوثنية واليهودية والمسيحية ، واحتوائه على المحكم منا

والمتشابه من اآليات ، المر الذي أعطى فرصة لعرض اآلراء المختلفة ، حيث يتخذ كل تيار فكري بارز 
،   سول صلى هللا عليه والهمن المذاهب اإلسالمية سندًا على موافقته لإلسالم ، ومطابقته لما جاء به الر 

ومن ثم يحاول كل طرف من هذه المذاهب على اختالف درجات ثقافتهم وتعصبهم أن يستنتج من 
   .اآليات القرآنية ما يثبت به صحة أفكاره وعقائده

 (.هـ131- 81)وظهرت المدرسة االعتزالية في الكالم بواسطة واصل بن عطاء  
القرن  عاش في أواخر( هـ تقريباً 331:ت)ريق أبي الحسن األشعري وتبلورت مدرسة األشاعرة عن ط    

 . الماتريدية الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري، ثّم بعد ذلك ظهرت الفرقة
  .تكّونت المدرسة الكالمية للشيعةكما    
 ها وتؤّول اآليات، فكانت تأخذ من اآليات ما يوافق آراءالتفسير الكالمية وقد مارست هذه المدارس    

التفسير بأنوا   ومن هنا ظهرت االتجاهات الكالمية في ؛أو بغير حقٍّّ  ها بحقٍّّ المخالفة أو تقوم بتوجيه
 .مختلفة

  :موضوعات علم الكالم في التفسير ومقاصده: ثالثا
ر في االتجاه الكالمي هو     :أكثر ما يهتّم به المفسِّ
 .(، الصفاتالنبّوة ،وحيدالت)ـ االهتمام بتفسير آيات العقائد 1
 .ـ االهتمام باآليات المتشابهة في القرآن2
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 .ـ إثبات عقائده ونفي عقائد اآلخرين عن طريق تفسير اآليات3
ر هو الدفا  عن عقائد المسلمين أو الدفا  عن المدرسة الكالمية4  .اّلتي يتبّناها ـ إّن بواعث المفسِّ
االستداللية، إضافة إلى استخدام  لي في التفسير، واّتبا  الطريقةـ االستفادة من المنهج االجتهادي والعق5

 .الكالمية على مناهج واتجاهات متعّددة الروايات واآليات أيضًا، ولهذا فقد تشتمل التفاسير
 :المدارس الكالمية في التفسير: رابعا  
، ومن أهّم (هـ131-18)المعتزلة هم أتبا  واصل بن عطاء  :في التفسير ةاالعتزالي المدرسة -1   

 ، إبراهيم(هـ235)، أبو الهذيل العاّلف(هـ143) عمرو بن عبيد: المدرسة هم الشخصيات البارزة في هذه
 .(هـ538)والزمخشري  (هـ415)، القاضي عبد الجّبار المعتزلي(ـه255)، الجاحظ (هـ231)النّظام 

وأّنه يمكن إدراك  ن تفسيره عن طريق العقل،يعتقد المعتزلة أّن اإلنسان حرٌّ ومختار، وأّن القرآن يمك  
الحديث مع العقل فإّنهم يقّدمون  ، وفي حالة تعارض(دون هداية الشر )كثير من الحقائق بواسطة العقل 

، وأّنه ال يمكن لإلنسان (المنزلة بين المنزلتين)كافر  بمؤمن وال العقل، وكذلك يعتقدون أّن الفاسق ليس
  .توبةالحصول على المغفرة دون 

زمانه بشّدة، ثّم  وقد استمّرت عقائد المعتزلة في االزدهار إلى زمن المتوكِّل، حيث ُنكِّل بهم في    
 .انتشر المذهب األشعري من ذلك الزمان

 :من أهّم التفاسير الكالمية للمعتزلة هي   
ومعتزلي في الفقهي، ، وهو شافعي في المذهب(هـ415)لجّبار الهمدانيـ متشابه القرآن، القاضي عبد اأ 

 .الكالم
 .تنزيه القرآن عن المطاعن، عبد الجّبار المعتزلي -ب
 .( هـ538)ـ الكّشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ج
 ، ومن أهمّ (هـ331)األشعري هم أتبا  أبي الحسن   األشاعرة :في التفسير ةاألشعريالمدرسة ـ 2  

األسفرايني، إمام الحرمين  ، أبو إسحاق(هـ413)بكر الباقالني القاضي أبو : الشخصيات البارزة عندهم
 .(هـ612)الرازي  ، واإلمام الفخر(هـ515)الجويني، اإلمام محّمد الغزالي 

 :من أهّم التفاسير الكالمية المدّونة لألشاعرة هي  
ب أبي حنيفة، مذه ، وهو في الفقه من أتبا (هـ333)ـ تأويالت القرآن، أبو منصور محمود الماتريدي أ 

 .ويميل إلى المدرسة الكالمية األشعرية
  النسفي محّمد بن محمود بن أحمد بن هللا عبد ،(النسفي تفسير) التأويل وحقائق التنزيل مدارك ـب  
 .زمانه في الحنفي المذهب أئمة من والنسفي ،(السابع القرن )
ورغم كونه أشعرّيًا في الكالم، ولكّنه قد .  (هـ612) الرازي  للفخر (الكبير التفسير) الغيب مفاتيح - ج  

 .األشعرية في بعض األحيان يتكّلم خالف العقيدة
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 :التفسيرفي  لشيعيةاالمدرسة 
 :من أهّم التفاسير الكالمية للشيعة هي   
 .ـ(ه436)، الشريف المرتضى (أمالي السّيد المرتضى)ـ غرر الفوائد ودرر القالئد أ

 .(ه461)أبو جعفر الطوسي ـ تفسير التبيان، الشيخ ب 
 .(هـ548)تفسير مجمع البيان، أبو علي الطبرسي  -ج 
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  التفسير التحليلي

 : تحليليالتفسير ال مفهوم-:أوال       
 :مفهوم التحليل -2     

 :مفهوم التحليل لغة -أ
أما  ،(أباحَ )ال بمعنىمعاجم اللغوية القديمة إوالذي لم يرد في ال ،(َحلَّلَ )مصدر من الفعل( التحليل)       

رجّعه إلى : و َحلََّل الشيء ،حلها: َحلََّل العقدة ":(1)في المعاجم المعاصرة فجاء في المعجم الوسيط
وأشار بين  ،"درسها لكشف خباياها: ويقال حلل نفسية فالن ،حلل الدم وحلل البول: يقال ،عناصره

بيان أجزائها ووظيفة كل : أي ،تحليل الجملة :هو( التحليل)وجاء فيه أنَّ معنى ،(محدثة)قوسين بكلمة
ولكن  ،جديد معاصر ُمحَدث ،أن معنى التحليل المشار إليه ،والذي يبدو للباحث للوهلة األولى ،منها

الحاء والالم له فرو  كثيرة ومسائُل، وأصلها ":(2)بن فارس في مقاييسهاعند البحث والتمحيص نجد قول 
يا عاِقُد اذُكْر : "ويقول العرب ،حَلْلُت الُعقدَة أُحلُّها َحالًّ : يقال ،يشذُّ عنه شيءكلُّها عندي َفْتح الشيء، ال 

  .يؤصل لهذا المعنى المعاصر ،"وأصلها كلُّها عندي َفْتح الشيء، ال يشذُّ عنه شيء ":فقوله، "َحالًّ 
ل)ومن الثابت في لغة العرب مجيء       ، (َسمَّى وَأْسَمى)، و(َبرَخبَّر وَأخْ ):نحو( َأْفَعل)بمعنى( َفعَّ

وذلك إما  ،، فاالنتقال من الفعل الثالثي المجرد إلى الفعل المزيد بالتضعيف كثير في لغتهم(َفرَّح وَأْفَرح)و
، وقد اتخذ مجمع اللغة 23:يوسف ((اأَلْبَوابَ  َوَغلاَقِت )):للتكثير والمبالغة، أو للتعدية، كما في قوله تعالى

ل)لى صيغة الفعل الثالثي المجرد إقراًرا سمح فيه بنقل  أو التكثير، وبناء على ذلك  إلفادة التعدية( َفعَّ
بمعناه المعاصر، باإلضافة إلى أن تضعيف الكلمة يفيد التكثير ( َحلَّلَ :)يمكن تصويب استعمال الفعل

 .والمبالغة
االسم إلى قسمين  ويعني تجزئة( َحلَّلَ )أنه مصدر الفعل:أن نعرف التحليل لغة بالقولفيمكن     

 .الستنباط معنى من كلٍّّ منهما على ِحَدته
 إرجا  على يطلق والتحليل العقدة، فك على تدل مادة وهي فاْنَحّلت، فتحها العقدة َحلَّ  ":"ل ل ح"      
 ."منها كلٍّّ  ووظيفة أجزائها بيان  :الجملة وتحليل عناصره، إلى الشيء

 :مفهوم التحليل اصطالحا -ب    
هو إرجا  ظاهرة مركبة إلى : فعلى وجه العموم ،ووجه الخصوص ،هو على وجهين، وجه العموم      
 .عناصرها أو أجزائها أبسط
 وأما على وجه الخصوص فيستخدم في علوم إنسانية وطبيعية كثيرة بمعان متعددة، لكنها جميعا      
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 .ترتبط بهذا المعنى العام
والتعرف على أنوا  ارتباطاتها مع بقية الكلمات في  ،ها األصليةإعادة الجملة إلى مكونات "أو هو    

 ".  الجملة نفسها أو الجمل األخرى 
 . فالتحليل هو الوقوف على العناصر األساسية التي يتكون منها الشيء      

 :مفهوم التفسير التحليلي -1
تفكيك الكالم على اآلية لفظة : هالتحليلي نسبة إلى التحليل، والمراد ب ":عرفه مساعد الطيار بقوله    

وعلى  ،لفظة، والكالم على ما فيها من معانٍّ وإعراب وأحكام وغيرها، ثم االنتقال إلى ما بعدها، وهكذا
 .1"هذا جمهور كتب التفسير، بل يكاد أن يكون غيره بالنسبة إليه ال يذكر من جهة كثرة التأليف

الذي يتتبع فيه المفسر اآليات القرآنية حسب ترتيب  وهو التفسير ":وعرفه فهد عبد الرحمن بقوله  
المصحف سواء تناول جملة من اآليات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله، ويبين ما يتعلق 

     .(2).بكل آية من معاني ألفاظها، ووجوه البالغة فيها وأسباب نزولها وأحكامها ومعناها إجماال ونحو ذلك
 معانٍّ  من فيها ما ويذكر السورة، في ترتيبها حسب اآليات تفسير إلى المفسر يعمد أن" :وعرف بأنه    

 ".  المفّسر به يعتني مما وغيرها وأحكامٍّ  وبالغة وإعراب وأقوال
 تناول سواء المصحف ترتيب حسب اآليات المفسر يتتبع أن هو التحليلي التفسير :نقول أن ويمكننا    
 معاني من آية بكل يتعلق ما ويبين كله الكريم القرآن أو كاملة، سورة أو متتابعة، اآليات من جملة

 .وِحكمٍّ  أحكام من بها يتعلق وما وجدت إن نزولها وأسباب وإعرابها فيها البالغة وجوه و ألفاظها،
ويقوم  الذي يتناول اآليات القرآنية من جميع جوانبها، ومن كل معانيها، التحليلي هو التفسيرف    
ير آيات القرآن الكريم آية آية وسورة سورة، حسب ترتيب المصحف العثماني فيحلل المفردات بتفس

واأللفاظ ويبين ما ترمي إليه اآليات من المعاني، وما ترمي إليه من أهداف، و ما  تحمل في طياتها من 
يل شرعي، إعجاز وبالغة، وقوة بيان وحسن صياغة، ويوضح ما يستنبط من اآلية من حكم فقهي أو دل

     أو حقيقة  أو وعيد أو أمر أو نهي، أو وعد أو معنى لغوي، أو آداب وأخالق، أو عقيدة أو توحيد
 ،للسورة التي قبلها و التي بعدها أو مجاز أو كناية أو استعارة ذاكرا وجه الربط بين آياتها ومناسبتها
     أو عن الصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلصث الرسول مستعينا على ذلك بمعرفة أسباب النزول، وما نقل فيها من أحادي

أو التابعين موضحا كل ذلك بأسلوب عذب سلس وعبارة بالغية جذابة مستدال على ما يقوله بأشعار 
أو أبحاث لغوية، أو من  ظريات علمية حديثة صادقة،البلغاء السابقين، أو أقوال الحكماء العارفين، أو ن

 .مما يعين على فهم آيات الكتاب العزيز فهمه وثقافته، إلى غير ذلك
 فالتفسير التحليلي هو منهج في فهم القرآن الكريم عنصرا عنصرا ألدراك محتوياته في ذاته والوقوف     
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 .على خصائصه من أجل استنباط معانيه ومقاصده وتشريعاته وأحكامه العقدية واألخالقية والعملية
 :منهجية التفسير التحليلي -1   
 :مجملة تتمثل في التحليلي التفسير منهج خطوات        
 :في النظر المبحث هذا ويتضمن:  السورة يدي بين -أ     

 وزمن نزولها وسبب ،مدنية أم مكية وكونها ،وفضلها ،آيها وعدد ،وتسميتها ،المدروسة الّسورة فاتحة    
 .نزولها

 .لها شامل تصور لتكوين المدروسة للسورة كالمقدمة المباحث هذه جعل هو الخطوة هذه من والهدف 
 ةافتتاحي بين والمناسبة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة الخطوة هذه وتتضمن:المناسبات -ب   

  .موضعها في تدرس فإنها آيها وبين الفرعية السورة مقاصد بين المناسبة وأما وخاتمتها الّسورة
 .واآليات السور تناسب على التأكيد المبحث هذا من والهدف     

 من الصحيح تمحيص مع السورة في الواردة القراءات على الوقوف هدفه مبحث وهو .القراءات -ج
 .القرآنية المعاني تنو  بيان في يساعد مبحث وهو منها الشاذ

ورة مقصد -د  : الفرعي ة ومقاصدها العام الس 
 وهو العام مقصدها الستخراج السورة تدّبر :السابقة الخطوات على واعتمادا الخطوة هذه من والهدف   

 ضبط إلى والوصول للسورة الفرعية المقاصد استخراج ثم ،وتدبر ونظر تأمل طول إلى يحتاج مبحث
 .بينها المناسبة

 : دراسة على يساعد  العام المقصد معرفة بعد فرعية مقاصد إلى السورة تقسيم إن    
 .معانيها على للوقوف القرآنية األلفاظ في بالنظر وتدبرا تعمقا نزداد الخطوة وبهذه :القرآن غريب    
 .المعنى في المؤثرة المواضع إعراب: اإلعراب -ه   
 :ثالثة البالغة وعلوم الكريم، القرآن في البياني األعجاز أسرار تبرز والتي البالغية القضايا -و  

 .والبديع والبيان المعاني     
 الثابتة واآلثار الصحيحة بالسنة والمدعم التفسير كتب من المستخلص آليات اإلجمالي المعنى -ز    
 .كلها السورة فهم إلى النهاية في لنصل السورة مقاصد من فرعي مقصد لكل وذلك

   .الهدايات و األحكام استنباط  -ح  
 :يويمكن تفصيل الخطوات العامة السابقة فيما يأت     
َورِ َوَقْد َثبَ :"دد اسم السورة بالتوقيف قال السيوطييتح :تحديد اسم السورة -2      َت َجِميُع َأْسَماِء السُّ

َطاَلِة َلَبيَّْنُت َذِلكَ   .(1)"ِبالتَّْوِقيِف ِمَن اأْلََحاِديِث َواآْلَثاِر َوَلْواَل َخْشَيُة اإْلِ
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ْرَكِشيُّ ِفي اْلُبْرَهانُ     َهْل ُهَو َتْوِقيِفيٌّ َأْو ِبَما َيْظَهُر ِمَن :اأْلََساِمي ُث َعْن َتْعَدادِ َيْنَبِغي اْلَبحْ : َقاَل الزَّ
 َتِضي اْشِتَقاَق َأْسَماءٍّ اْلُمَناَسَباِت َفِإْن َكاَن الثَّاِني َفَلْم َيْعَدِم اْلَفِطُن َأْن َيْسَتْخِرَج ِمْن ُكلِّ ُسوَرةٍّ َمَعاِنَي َكِثيَرًة َتقْ 

 .َوُهَو َبِعيدٌ . َلَها
َيْت ِبِه َواَل َشكَّ َأنَّ اْلَعَرَب ُتَراِعي ِفي َكِثيرٍّ من َوَيْنَبغِ : َقالَ    ي النََّظُر ِفي اْخِتَصاِص ُكلِّ ُسوَرةٍّ ِبَما ُسمِّ

ُه َأْو يكون مَ  ْيِء ِمْن َخْلقٍّ َأْو ِصَفةٍّ َتُخصُّ َعُه المسميات أخد َأْسَماِئَها ِمْن َناِدرٍّ َأْو ُمْسَتْغَربٍّ َيُكوُن ِفي الشَّ
ْدَراِك الرَّاِئي ِلْلُمَسمَّىَأْحَكَم أَ  ِبَما ُهَو  َوُيَسمُّوَن الجملة من الكالم أو القصيدة الطَِّويَلةِ . ْو َأْكَثَر َأْو َأْسَبَق إِلِ

ِة اْلَبَقَرِة اْلَمْذُكوَرِة ِة قِ َأْشَهُر ِفيَها َوَعَلى َذِلَك َجَرْت َأْسَماُء ُسَوِر اْلُقْرآِن َكَتْسِمَيِة ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِبَهَذا ااَلْسِم ِلَقِرينَ  صَّ
َد ِفيَها َشْيٌء َكِثيٌر مِ  َيْت ُسوَرُة النَِّساِء ِبَهَذا ااَلْسِم َلمَّا َتَردَّ ْن َأْحَكاِم النَِّساِء ِفيَها َوَعِجيِب اْلِحْكَمِة ِفيَها َوُسمِّ

ِفي َغْيِرَها ِإالَّ َأنَّ " اأْلَْنَعاِم " لها وإن كان قد َوَرَد َلْفُظ َوَتْسِمَيِة ُسوَرِة اأْلَْنَعاِم ِلَما َوَرَد ِفيَها ِمْن َتْفِصيِل أحوا
َلْم َيِرْد ِفي َغْيِرَها { َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداءَ }: ِإَلى َقْوِلهِ { َوِمَن اأَلْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرشاً }:َواِرَد ِفي َقْوِلِه َتَعاَلىالتَّْفِصيَل الْ 

 1"ءِ َكَما َوَرَد ِذْكُر النَِّسا
َقْد َيُكوُن ِللُسوَرِة اْسٌم َواِحٌد َوُهَو َكِثيٌر َوَقْد َيُكوُن َلَها اسمان  :"وقد تتعدد أسماء السور قال السيوطي   

 :فأكثر من َذِلكَ 
َرَة اأْلَْسَماِء َدالٌَّة َعَلى َوَقْد َوَقْفُت َلَها َعَلى َنْيفٍّ َوِعْشِريَن اْسًما َوَذِلَك َيُدلُّ َعَلى َشَرِفَها َفِإنَّ َكثْ : اْلَفاِتَحةُ    

 .َشَرِف اْلُمَسمَّى
ُسوِل َفاِتَحُة اْلِكَتاِب َأْخَرَج اْبُن َجِريرٍّ ِمْن َطِريِق اْبِن َأِبي ِذْئبٍّ َعِن اْلَمْقُبِريِّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن رَ : َأَحُدَها   

ْبُع اْلَمَثاِني اْلُقْرآِن َوِهَي َفاِتَحُة اْلِكَتابِ  ِهَي ُأمُّ : َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  َيْت ِبَذِلَك أْلَنَُّه "َوِهَي السَّ َوُسمِّ
اَلِة َوِقيلَ  ُل سورة نزلت َوِقيلَ : ُيْفَتَتُح ِبَها ِفي اْلَمَصاِحِف َوِفي التَّْعِليِم َوِفي اْلِقَراَءِة ِفي الصَّ أْلَنََّها : أْلَنََّها َأوَّ

ُل سُ   2".اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ  وَرةٍّ ُكِتَبْت ِفيَأوَّ
  :نزول سبب -2 

، َأرَأْيِت َقْوَل : َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه، َأنَُّه َقالَ      نِّ ُقْلُت ِلَعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َوَأَنا َيْوَمِئذٍّ َحِديُث السِّ
ِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  ِ َفَمْن َحجا اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناحَ ِإنا الصا }َّللاَّ [ 158: البقرة]{ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر َّللاا

َف ِبِهَما َف ِبِهَما، َفَما َعَلى الرَُّجِل َشْيٌء َأْن اَل َيطَّوَّ َلْو َكاَن َكَما َتُقوُل، ." َفَقاَلْت َعاِئَشُة َكالَّ . َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ
َف ِبِهَمالَ  ِإنََّما ُأْنِزَلْت َهِذِه اآْلَيُة ِفي اأْلَْنَصاِر َكاُنوا ُيِهلُّوَن ِلَمَناَة َوَكاَنْت . َكاَنْت َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن اَل َيطَّوَّ

ا َفا َواْلَمْرَوِة، َفَلمَّ ْساَلمُ  َمَناُة َحْذَو ُقَدْيدٍّ َوَكاُنوا َيَتَحرَُّجوَن َأْن َيُطوُفوا َبْيَن الصَّ َسَأُلوا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى . َجاَء اإْلِ
ِ َفَمْن َحجَّ }َفَأْنَزَل َّللاَُّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى . هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلكَ  َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر َّللاَّ  ِإنَّ الصَّ
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َف ِبِهَمااْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّ   1" ...[158: البقرة]{ وَّ
 (:التاريخ)نزولها وزمن مكان النزول -

ِ ِإالَّ َأَنا  »:َرِضَي َّللاَُّ َعْنهُ  بن مسعود  َقاَل َعْبُد َّللاَِّ   ِ الَِّذي اَل ِإَلَه َغْيُرُه، َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ِمْن ِكَتاِب َّللاَّ َوَّللاَّ
ِ ِإالَّ َأَنا أَْعَلُم ِفيَم ُأْنِزَلْت، َوَلْو أَْعَلُم َأَحًدا أَْعَلَم ِمنِّي ِبِكَتابِ أَْعَلُم َأْيَن ُأْنِزَلْت، َواَل أُ  ِ،  ْنِزَلْت آَيٌة ِمْن ِكَتاِب َّللاَّ َّللاَّ
 2«ُتَبلُِّغُه اإِلِبُل َلَرِكْبُت ِإَلْيهِ 

 :التحليلي التفسير أهمية -4
 وإعرابا وقراءة ومناسبة وسببا كلمة رآني؛الق النص أعماق في يغوص منهج التحليلي المنهج إن    

 من يسعى الذي الهدف إلى الباحث يوصل األسلوب فهذا والهدايات، للفوائد واستخالصا ومعنى وبالغة
 ومناقشة له، المعجز األسلوب وإظهار االلتباس، وإزالة النص، من فهمه بعد عما اللثام كشف وهو أجله،
 جوانب لتوجيه بالواقع القرآني النص وربط منهجيه، خطوات عبر ل،بالدلي منها الصائب وترجيح اآلراء
 في المنهج هذا متبعوا سطره مما تنهل إنما األخرى، التفسيرية المناهج وكل قرآنية، منطلقات وفق الحياة
 .التأليف

 وينضوي تحته أقسام عدها العلماء ستة .ار عليه أكثر المفسرين السابقينهذا النو  من التفسير سو  
 :(3)وهي
 .التفسير الفقهي -د. التفسير الصوفي -ج. التفسير بالرأي -ب. التفسير بالمأثور -ا    

 .التفسير العلمي -و. التفسير الفلسفي -ه
ولكن يبقى لكل نو  خصوصياته التي تميزه عن غيره، فيتباين فيه المفسرون في المناهج       

ن توسع في ثور، ومنهم من التزم التفسير بالرأي، ومنهم مواالتجاهات، فمنهم  من التزم التفسير بالمأ
و اإلسرائيليات، ومنهم من اعتنى بالبالغة و مسائل البيان، ومنهم توسع في  األخذ بالتاريخ والقصص

بيان آيات األحكام، ومنهم من اعتنى باآليات الكونية و التفسير العلمي، وعلى الرغم من جمعه لمناهج 
 .     (4)"التفسير التحليلي"يه عدة، فإنه يطلق عل

                                                           

 .1316:باب السعي بين الصفا والمروة، رقم الموطأ، كتاب المناسك، - 1
 .5112:رقم اِب النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب الُقرَّاِء ِمْن َأْصحَ - 2
 .47المرجع نفسه، ص - 3
 .41م، ص2،2111دراسات في التفسير الموضوعي، أحمد جمال العمري،  مكتب الخانجي، القاهرة، ط: ينظر - 4
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  الموضوعيالتفسير 

 :تعريف التفسير الموضوعي -1
 مطلق على تدل مادة وهي الوضع من مأخوذة أنها إلى اللغة معاجم تشير :تعريف الموضوع لغة -أ   
 :منها معانٍّ  عدة في مكان ما وتستخدم في الشيء جعل
 . والخفض الحط -   
 . المكان في توالتثبي اإللقاء أو -   
ه[ للشيء]أصٌل واحد يدلُّ على الَخْفض : الواو والضاد والعين:"قال أحمد بن فارس     وَوَضعُته . وَحطِّ
 .(1)."َخِسر: ُوِضع في ِتجارته ُيوَضع .رض وضعًا، ووَضعت المرأة ولَدهاباأل
 ... وضعا وموضوعا أسر  في سيره( يضع( ) وضع:" )وجاء في المعجم الوسيط   
( في الفلسفة)ب كالمه ومن األحاديث المختلق والمادة التي يبنى عليها المتكلم أو الكات( الموضو )  

 (2)(."مج)ويقابل المحمول( في المنطق)ل الذات والمقول عنه المدرك ويقاب
موضعًا،  وعشرين ستةٍّ  في جاءت "وضع "مادة من مشتقة مفردات عدة الكريم القرآن استخدم قد و  

     :منها تعددةم بمعانٍّ 
 األنبياء ((َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمةِ :))تعالى الغاشية،وقوله(( َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ )):تعالى قوله 
َل َبْيتٍّ ُوِضَع ِللنااِس َللاِذي ِبَبكاَة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمينَ )):تعالى وقوله ،47:   .96 :عمران لآ((ِإنا َأوا

 وثالثين تسع حوالي فقط التسعة الكتب في "موضو  "كلمة استخدمت فقد الشريفة النبوية الّسنة وأما    
َأاَل ُكل  َشْيءٍّ :"الودا  حجة في عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر حديث منها متعددة في معانٍّ  مرة وذلك

َل َدمٍّ َأَضُع ِمْن ِدَماِئَنا َدُم اْبِن ِمْن َأْمِر اْلَجاِهِلي ِة َتْحَت َقَدَمي  َموْ  ُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلي ِة َمْوُضوَعٌة، َوِإن  َأو 
 (3)"َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضعًا ِفي َبِني َسْعدٍّ َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل، َوِرَبا اْلَجاِهِلي ِة َمْوُضوٌع 

َوَلَجَعْلُت َلَها َباَبْيِن َمْوُضوَعْيِن ِفي اأْلَْرِض َشْرِقيًّا  :"الكعبة اءبن في عنها هللا رضي عائشة وحديث  
 (4)"َوَغْرِبيًّا 
 :منها شتى معانٍّ  لها أن نجد تخصصاتهم حسب العلماء اصطالح وفي       
  وهو سهوًا، أو المختلق عمدا الكالم يعني الحديث أهل عند "موضو  حديث" مصطلح استخدام  -     

 .هللا رسول على المكذوب هو و المصنو ، له أصل ال طلبا

                                                           

 ".وضع"مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة  - 1
 ".وضع" المعجم الوسيط، مادة  - 2
ِة النَِّبىِّ ملسو هيلع هللا ىلص، رقم - 3  .3119:مسلم ، الحج، باب َحجَّ
 .3119:مسلم، الحج، باب َجْدِر اْلَكْعَبِة َوَباِبَها، رقم - 4
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 واحدة جهة ولها الكريم، القرآن في وأماكنها أساليبها تعددت التي القضية التفسير تعني أهل وعند -     
 .الواحدة الغاية أو الواحد، المعنى طريق عن تجمعها،

فن معين، وعرف بتعريفات عديدة  باعتباره علما على :تعريف التفسير الموضوعي اصطالحا -ب      
 :(1)منها
هو جمع اآليات القرآنية المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضو  الواحد لفظا أو حكما "-1    

 .(2)"وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية
هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خالل :"رجح مصطفى مسلم التعريف التاليو  -2   
 .(3)"ورة أو أكثرس

التي اشتركت في موضو  . جمع اآليات القرآنية، ذات الهدف الواحد:" وعرفه الفرماوي بقوله -3     
مع الوقوف على أسباب نزولها، ثم تناولها بالشرح والبيان، . ما، وترتيبها حسب النزول، ما أمكن ذلك

لذي يجليها من جميع نواحيها وجهاتها، والتعليق واالستنباط، وإفرادها بالدرس المنهج الموضوعي، ا
ووزنها بميزان العلم الصحيح، الذي يبين الباحث معه الموضو  على حقيقته، ويجعله يدرك هدفه بسهولة 

 (4)"ويسر، ويحيط به إحاطة تامة، تمكنه من فهم أبعاده، والذود عن حياضه
وهذا التعريف اختاره  دمحم "ة أو أكثرالقرآنية من خالل سور  هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد" -4 

 . الخضيري ووصفه بأنه من أجمع التعاريف
بأنه جمع اآليات القرآنية التي تتحدث عن موضو  معين مشتركة في الهدف ":وعرفه زاهر األلمعي -5 

امعا وتعريفه هذا ال يعد ج" وترتيبها ثم تناولها بالشرح والتفصيل وبيان حكمة الشار  في شرعه وقوانينه
 .بحيث ال يشمل البحث في الوحدة الموضوعية للسورة

 :أهمية التفسير الموضوعي-1 
 :التالية العصر حاجة ماسة لألسبابالتفسير الموضوعي ذو أهمية بالغة، و حاجة الناس له في هذا    
عجز؛ إذ أن القرآن م -بال مجال للشك -إن تراكم الدراسات القرآنية باألسلوب الموضوعي يبين -أ     
من جهة  -محتو على موضوعات عدة تعد باآلالف رغم محدودية صفحاته، وهو –من جهة  -هو

 قادر على مواكبة كل زمان، وإجابة حاجات جميع المفكرين والمهتمين رغم اختالف تخصصاتهم  -أخرى 
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍّ ُثما ِإلَ ﴿ :الفكرية، وصدق هللا إذ يقول ِهْم ُيْحَشُروَن َما َفرا  .38: ﴾ األنعامى َربِ 

 و من ثم إبراز وجوه جديدة من اإلعجاز القرآني وكلما أوجد في الساحة أفكار وجدها المفسر جلية في   
                                                           

و تاريخ .  43ودراسات في التفسير الموضوعي، أحمد جمال العمرى، ص. 16مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، ص: ينظر - 1
 .                                                      48المفسرين، علي حسين العريض، ص التفسير ومناهج

 .16مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، ص - 2
 .16، صنفسه - 3
 .28البداية في التفسير الموضوعي، عبد الحي الفرماوي، ص - 4
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 .القرآن بعد تتبع مواطن ذكرها مما يدل على سعة القرآن وشموله
مستحدثة على الساحة الفكرية  إن بروز أفكار جديدة ونظريات: االستجابة لتجدد حاجات المجتمع -ب  

ال يمكن تغطيتها وإيجاد حلول لها إال بالرجو  إلى القرآن الكريم، ذلك أن نصوص القرآن محددة 
والقضايا التي تتناولها بالتوضيح والبيان والتفصيل محددة أيضا، أما المشاكل اإلنسانية وآفاق المعرفة 

كرة األرضية، وال يمكن أن نجابه هذه المشكالت فغير محددة ما دامت الحياة مستمرة على هذه ال
بظواهر النصوص المحددة، بل نجد المرونة والسعة في الخطوط األساسية التي تْعرض لها آيات التنزيل 

ومن خالل هدايات القرآن الكريم نستطيع أن نصل إلى أنوار كاشفة تنير لنا الطريق، ومن ثم . (1)"الحكيم
 .عصر بغير أسلوب التفسير الموضوعيفال يمكن مجابهة مشاكل ال

إن تخصيص موضو  واحد بالبحث والدراسة من خالل تقصي كل آياته، : تعميق البحث -ج    
ودراسة مكيها ومدنيها، وما يتعلق بها من أسباب نزول ونسخ وغيرها ليجلي مختلف أبعاد الموضو  

يمكن الحصول عليه باألسلوب التحليلي  المدروس، ويتيح نوعا من العمق والشمولية في دراسته، مما ال
 .المعهود في كتب التفسير

إن الضرورة تدعو اليوم لدراسة مفاهيم القرآن الكريم في شكل موضوعي : بث وعي قرآني جديد -د    
وهذا يؤدي إلى . القضية العامة التي ُوضع من أجلها -من خالل كل مصطلح –متكامل؛ بحيث تبرز 

لتصبح جزءا من الثقافة العامة، ومصدرا للتوجيه المعرفي واإليماني العام  شرح أبعاد هذه القضية
للمسلمين، وكذا لتكوين دفع روحي من شأنه أن يعزز في المسلم الثقة بالنفس، وذلك بما يوظف فيه 
المصطلح من قوة إيمانية من شأنها أن تدفع اإلرادة إلى التميز الثقافي من جهة، وإلى الحشد اإلنجازي 

 (2)جهة أخرى  من
إن علوما جديدة برزت تحتاج إلى تأهيل قواعدها : تأهيل الدراسات القرآنية وتصحيح مسارها -ه   

، الذي كُثرت الكتابات حوله (اإلعجاز العلمي في القرآن)على ضوء القرآن الكريم حتى ُيؤمن عثارها مثل
ط فيه، وهذا إنما يكون عبر دراسة غير أنه بحاجة ماسة لضبط قواعده حتى ُيتجنب اإلفراط أو التفري

كما أن هناك دراسات إسالمية ضخمة قامت غير أنها . موضوعية آليات القرآن وهداياته في هذا المجال
، وذلك كعلم التاريخ البشري، الذي أخذ منهجا في سرد الوقائع الكريم لم تكن وثيقة الصلة بهدايات القرآن

لمجتمعات اإلنسانية من حيث الرقي والتقدم أو االنحطاط، واألحداث من غير تعرض لسنن هللا في ا
     .علما أن القرآن الكريم أبرز هذه السنن بشكل دقيق أثناء عرضه لقصص األولين

 .التأكيد على أهمية تفسير القرآن بالقرآن والذي هو من أهم وأجل أنوا  التفسير وهو نو  جليل -و   
 ينة وذلك ألن التركيز على موضو  واحد وتتبع موارده ومآخذه إثراء المعلومات حول قضية مع -ز   

                                                           

.31مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، ص  - 1  
.292مصطلح الشهادة على الناس وأبعاده الحضارية، الدكتور عبد المجيد النجار، ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم اإلسالمية، ص - 2  
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 .في القرآن كله يهيأ له من العناية والبيان والدراسة ماال يتهيأ له لو درس بالتفسير العام
أنه يفسح المجال للدارسين في شتى التخصصات لمعرفة ما يتعلق باختصاصه بالقرآن بصورة  -ح   

 .م، األموال، القسمة والمال، الفلك والعلومأعمق مثل رجل الفقه، األحكا
 :أنواع التفسير الموضوعي -1  

 ا إلى إبراز ما في القرآن الكريم من أحكام، همن هدف كلي: إلى أنوا التفسير الموضوعي  يتنو       
ه وترابط، وتناسق، ونفي دعوى التكرار عنه، ودعاوى المستشرقين، وشبه المستغربين، وإظهار مدى عنايت

بمصالح الخلق العامة والخاصة، التي لو اتبعوها لبلغوا عن طريقها إلى السعادة في الدنيا، والنعيم المقيم 
 :، وأنواعه تتمثل فيفي اآلخرة

وهذا النو  من التفسير الموضوعي هو  ":التوحيدي"التفسير الموضوعي التجميعي أو: النوع األول     
حيث . در إلى الذهن عند إطالق اسم التفسير الموضوعيالمشهور في عرف أهل االختصاص، يتبا

وبعد جمعها  يتتبع الموضو  من خالل سور القرآن الكريم ويستخرج اآليات التي تناولت الموضو ،
فينسق بين  واإلحاطة بتفسيرها يحاول الباحث استنباط عناصر الموضو  من خالل اآليات الكريمة، 

ويحاول أن يقسمه إلى  القرآن الكريم في عرض أفكار الموضو ،  عناصره ويقدم له بمقدمة حول أسلوب
ويتحدث عنه مع ربط ذلك  أبواب وفصول ومباحث ويستدل باآليات القرآنية على كل ما يذهب إليه، 

 .(1)"كله بواقع الناس، ومشاكلهم ومحاولة حلها وإلقاء أضواء قرآنية عليها
فخطوات المنهج التجميعي جمع اآليات القرآنية التي في موضو  واحد، ووضعها تحت عنوان واحد،     

 . وتفسيرها تفسيرًا منهجيًا موضوعياً 
من أولها  فهو يتناول السورة كلها ":وعيةالوحدة الموض":النوع الثاني التفسير الموضوعي الكشفي     

ها كلها وتجعل أولها تمهيدا آلخرها، وآخرها تصديقا  وآخرها، والتعّرف على الروابط الخفية التي تشدُّ
 . (2)وإن كثرت قضاياها شديدة بوحدة الموضو  في السورة، لقد عنيت عناية ألولها، 
العامة، والخاصة وما فيها، مع بيان ربط الموضوعات : فالكالم على السورة ككل مع بيان أغراضها     

 .بعضها ببعض، حتى تبدو السورة وهي في منتهى الدقة واإلحكام
فهو يجعل السورة القرآنية . فالمنهج الكشفي يستهدف سبر أغوار السورة بكشف وحدتها الموضوعية    

 موضوعاتها، وتباينت مناسبات  فينظر إليها نظرة شمول وإحاطة مهما تعددت هي وحدته الموضوعية، 
 .(3)"وتدور حول غرض محدد سواء كان عاما أم خاصا نزولها،
 فمثال سورة آل عمران تهدف إلى ترسيخ العقيدة وتحديد الشريعة؛ ألنها من السور المدنية الطويلة     

                                                           

 .27 مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص - 1
 .5دمحم الغزالي، محاور القرآن، ص  - 2
 .71-71لقصص القرآني، ص أحمد جمال العمري، دراسات في التفسير الموضوعي ل -3
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 .الهامين من أركان الدين العاملين التي اشتملت على إبراز هذين
 (:الكلمة) لمصطلح القرآنيلسير الموضوعي التف -النوع الثالث

وهي أن يتتبع الباحث اللفظة من كلمات القرآن الكريم، فيجمعها بذاتها أو على صورة إحدى 
خالل  وبعد جمع اآليات و اإلحاطة بتفاسيرها، يحاول الباحث استنباط دالالت تلك الكلمة من. مشتقاتها

و قد كان من نتائج هذه (. كون بأسلوب األشباه والنظائروهذا أشبه ما ي)استعمال القرآن الكريم لها
 استنباط دالالت قرآنية بالغة الدقة لم يكونوا ليصلوا إليها دون انتهاج هذا  -عند المعاصرين -الطريقة
 ".الصبر في القرآن الكريم، المرأة في القرآن:" مثال ،السبيل

من الدرس العلمي  هي ضرب:"بوشيخيو الدراسة المصطلحية كما يعرفها الدكتور الشاهد ال 
لمصطلحات مختلف العلوم، وفق منهج خاص يهدف تبين وبيان المفاهيم التي عبرت أو تعبر عنها تلك 

 .(1)"المصطلحات في كل علم في الواقع والتاريخ معا
ميز ولقد ُبذلت جهود عدة في دراسة األلفاظ، منها جهد المفسرين والفقهاء والمعجميين، فان ما ي    

منهج الدراسة المصطلحية هو االهتمام باإلحصاء في دراسة مفاهيم األلفاظ، وكذا بحجم المفهوم، 
 :وعالقاته بسواه، وموقعه في النسق العام، وهكذا فمن خصوصيات منهج الدراسة المصطلحية ما يلي

لسمات و خاصة فيما يتصل بتعريف المفهوم بتضمنه كل العناصر وا :على التدقيق الحرص -1  
 .الداللية المكونة له

 .العناية بما يمكِّن من االستيعاب واالستجما ، وخاصة فيما يتعلق باإلحصاء -2  
التنقل مع المفهوم وتتبعه له في صفاته وعالقاته وتشكالته، وامتداداته الداخلية والخارجية، وما  -3  

 .ينطوي عليه من الفوائد
 .النسقية الكلية والجزئية في مجمو  النص القرآني الكريم تطلعه إلى رؤية المفهوم في صورته -4

 : ومن مؤلفات التفسير الموضوعي 
 .المرأة في القرآن الكريم، عباس العقاد -  
 .الربا في القرآن الكريم، أبو األعلى المودودي -  
 .العقيدة من القرآن الكريم، دمحم أبو زهرة -  
 .كريم، دمحم السياحياأللوهية والرسالة في القرآن ال -  
 .اإلنسان في القرآن الكريم، إبراهيم مهنا -  
 .مقومات اإلنسانية في القرآن الكريم، إبراهيم مهنا -  
 .آيات القسم في القرآن الكريم، أحمد كمال المهدي -  
 .وصايا سورة اإلسراء، عبد الحي الفرماوي  -   

                                                           

.15نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، ص - 1 
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 التفسير اإلجمالي                            
 : جمالياإلتفسير مفهوم ال: أوال  

 :لغة جمالياإلتفسير مفهوم ال -2      
ْيء ِإْجَماال ِإذا جمعته َعن تفرقه َوأْكثر َما يْسَتْعمل َذِلك ِفي اْلَكاَلم الموجز ُيَقال        أجمل : أجملت الشَّ

 2"وأجملت الشيء، إذا حصلته :"وقال ابن فارسئ، 1".فاَلن اْلَجواب
 :اصطالحل مجملل اإلتفسير ال مفهوم -2

هو التفسير الذي يعمد فيه المفسر إلى اآليات القرآنية حسب ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل      
فيها متتبعا ما ترمي إليه الجمل من أهداف ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمها وتتضح 

 .(3).مقاصدها للقارئ والمستمع
آن الكريم بطريق اإليجاز، واالقتصار، واإلجمال من غير إسهاب وال تطويل، وال تفسير للقر :"وعرف بأنه 

إطناب، وهو أن يقصد الباحث إلى توضيح معنى اآلية وبيان المقصود منها بعبارة وجيزة مقتضبة، تبين 
و ذلك بتتبع آيات القرآن آية آية  .معناها فقط من غير تعرض إلى شيء آخر غير المعنى المقصود

ة سورة حسب ترتيب المصحف بعد أن يكون قد وضح هذه المعاني في إطار من العبارة السهلة وسور 
 .(4)..." التي يصوغها من ألفاظه واألسلوب السلس الذي يفهمه العالم والجاهل والمتوسط في التعليم

وسيلة و تفسير ؛ أي أنه أسلوب من أساليب الالقرآن الكريم تفسير منهج من مناهج تفسير اإلجماليال  
 التفسير و التفسير التحليلي :، إلى جانب األساليب األخرى المعروفة5من وسائله و مركبا من مراكبه

 6.التفسير المقارن  و  الموضوعي
سائرا مع اآليات حسب ترتيبها في -يقوم التفسير اإلجمالي على التزام تسلسل النص القرآني    

كوحدات يتناولها المفسر ببيان معانيها إجماال مع إبراز  السورة والتعامل مع -المصحف الشريف
مما يعني أن المفسر ال  .مقاصدها و مراميها دون أن يؤدي البيان إلى الخروج عن سياق النص القرآني

 .يدخل في التفاصيل الدقيقة و المباحث المتخصصة، و إنما يهتم ببيان المعنى العام باختصار
 : ظيفها في التفسير اإلجمالي والتي تمنع المفسر من الخروج عن السياقمن اآلليات التي يتم تو و   

  .7أو مجموعة من اآليات بيانا إجماليا اآلية الحفاظ على لفظ أو أكثر في العبارة التي تبين
                                                           

 .491، ص1جمهرة اللغة، ابن دريد،مادة جمل، ج1
 .ـ ابن فارس، المقاييس، مادة جمل 2
 .59أصول التفسير ومناهجه، فهد عبد الرحمان بن سليمان، ص - 3
 .6العريض، دار سالمة للطباعة، تونس، د ت ط، صتاريخ علم التفسير ومناهج المفسرين، علي حسن  - 4
 .862/3 ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر؛ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي  -5
 نفسه - 6
 .278 ، صمجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصين: الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف - 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A#cite_note-tafsirMethodes-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
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 .سير اإلجمالي هو الذي ال يقف عند األلفاظ، وإنما يذكر المعنى العام لْلياتالمقصود بالتفف   
و التفسير اإلجمالي يشبه الترجمة المعنوية، فالمفسر يبين المعنى العام، وقد يلحق به في بعض   

 .المواضع للضرورة مسائل كسبب النزول، أو حادثة تبين المعنى
 :ن مصادرهوم  :جمالياإلتفسير المؤلفات  :ثانيا 

، و جالل الدين عبد (ه864-)تفسير الجاللين، جالل الدين دمحم بن أحمد دمحم بن إبراهيم المحلى -     
 (.    ه911-)الرحمن بن أبي بكر بن دمحم السيوطي

 ( م1954 -ه1373.) تفسير موجز للقرآن العظيم، دمحم فريد وجدي( صفوة العرفان)-    

  .ي تفسير القرآن، عبد الرحمن بن سعديتيسير الكريم المنان ف -    
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 ..طرق التفسير وشروط المفسرين بين القدامى والمعاصرين
 :1طرق التفسير :أوال   

ْرَكِشيُّ ِفي البُّْرَهاِن ِللنَّاِظِر ِفي اْلُقْرآِن ِلَطَلِب التَّْفِسيِر َمآِخُذ َكِثيَرٌة ُأمََّهاُتَها َأْربَ         :َعةٌ َقاَل الزَّ
لُ       َراُز اْلُمَعلُِّم َلِكْن َيِجُب اْلَحِذُر ِمنَ : اأْلَوَّ  النَّْقُل َعِن النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَهَذا ُهَو الطِّ

ِعيِف ِمْنُه َواْلَمْوُضوِ  َفِإنَُّه َكِثيٌر َوِلَهَذا َقاَل َأْحَمدُ  َغاِزي َواْلَماَلِحُم َوالتَّْفِسيُر، اْلمَ :ُكُتبٍّ اَل َأْصَل َلَها َثاَلثُ : الضَّ
ُمَراُدُه َأنَّ اْلَغاِلَب َأنَُّه َلْيَس َلَها َأَساِنيُد ِصَحاٌح ُمتَِّصَلٌة َوِإالَّ َفَقَد َصحَّ من َذِلَك : وقال اْلُمَحقُِّقوَن ِمْن َأْصَحاِبهِ 

ْرِك ِفي آَيِة اأْلَْنَعاِم َوا ْمِي ِفي َقْوِلهِ َكِثيٌر َكَتْفِسيِر الظُّْلِم ِبالشِّ وا }: ْلِحَساِب اْلَيِسيِر ِباْلَعْرِض َواْلُقوَِّة ِبالرَّ َوَأِعدُّ
 {َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقواةٍّ 

ا َبْل َأْصُل اْلَمْرُفوِ  ِمْنُه ِفي َغاَيِة اْلِقلَِّة َوَسَأْسُرُدَها ُكلََّها آِخَر اْلكِ : قلت    َتاِب الذي صح من َذِلَك َقِليٌل ِجدًّ
 .ِإْن َشاَء َّللاَُّ َتَعاَلى

َحاِبيِّ َفِإنَّ َتْفِسيَرُه ِعْنَدُهْم ِبَمْنِزَلِة اْلَمْرُفوِ  ِإَلى النبي َكَما َقاَلُه اْلَحاِكمُ :الثَّاِني     ِفي ُمْسَتْدَرِكِه اأْلَْخُذ ِبَقْوِل الصَّ
ُل أِلَنَُّه ِمْن َوَقاَل َأُبو اْلَخطَّاِب ِمَن اْلَحَناِبَلِة يحتمل أال َيْرجِ  َواُب اأْلَوَّ ةٍّ َوالصَّ َع ِإَلْيِه ِإَذا ُقْلَنا ِإنَّ َقْوَلُه َلْيَس ِبُحجَّ

َواَيِة اَل الرَّْأيِ   .َباِب الرِّ
ِريَن ِبَأنَّ َذِلَك َمْخُصوٌص : ُقْلتُ     اَلِح َوَغْيُرُه ِمَن اْلُمَتَأخِّ ِبَما ِفيِه َسَبُب  َما َقاَلُه اْلَحاِكُم َناَزَعُه ِفيِه اْبُن الصَّ

َوِمَن : َحِديِث َفَقالَ النُُّزوِل َأْو َنْحَوُه ِممَّا اَل َمْدَخَل ِللرَّْأِي ِفيِه ُثمَّ َرَأْيُت اْلَحاِكَم َنْفَسُه َصرََّح ِبِه ِفي ُعُلوِم الْ 
َحابَ  َحاَبِة َوَأمَّا َمْن َيُقوُل ِإنَّ َتْفِسيَر الصَّ ِة ُمْسَنٌد َفِإنََّما َيُقوُل ِفيَما ِفيِه َسَبُب النُُّزوِل َفَقْد اْلَمْوُقوَفاِت َتْفِسيُر الصَّ
َل َوَّللاَُّ أَْعَلمُ  َم ِفي اْلُمْسَتْدَرِك َفاْعَتَمَد اأْلَوَّ َص ُهَنا َوَعمَّ  .َخصَّ

ْرَكِشيُّ    َواْخَتاَر اْبُن ُعَقْيلٍّ اْلَمْنَع َوَحَكْوُه َعْن  َوِفي الرُُّجوِ  ِإَلى َقْوِل التَّاِبِعيِّ ِرَواَيَتاِن َعْن َأْحَمدَ : ُثمَّ َقاَل الزَّ
ِريَن َعَلى ِخاَلِفِه َفَقْد َحَكْوا َحاَبِة َوُربََّما  ُشْعَبَة َلِكنَّ َعَمَل اْلُمَفسِّ ِفي ُكُتِبِهْم َأْقَواَلُهْم أِلَنَّ َغاِلَبَها َتَلقَّْوَها ِمَن الصَّ

أْلَْلَفاِظ َفَيُظنُّ َمْن اَل َفْهَم ِعْنَدُه َأنَّ َذِلَك اْخِتاَلٌف ُمَحقٌَّق َفَيْحِكيِه َأْقَوااًل َوَلْيَس ُيْحَكى َعْنُهْم ِعَباَراٌت ُمْخَتِلَفُة ا
اِئِل َوَقْد َكَذِلَك َبْل َيُكوُن ُكلُّ َواِحدٍّ ِمْنُهْم َذَكَر َمْعًنى ِمَن اآْلَيِة ِلَكْوِنِه َأْظَهَر ِعْنَدُه َأْو َأْلَيَق ِبَحاِل  َيُكوُن السَّ
ْيِء ِباَلِزِمِه َوَنِظيِرِه َواآْلَخُر ِبَمْقُصوِدِه َوَثَمَرِتِه َواْلُكلُّ يؤول ِإَلى َمْعنً  ى َواِحدٍّ َغاِلًبا َفِإْن َبْعُضُهْم ُيْخِبُر َعِن الشَّ

ٌم إِ  ْخِص اْلَواِحِد ُمَقدَّ ُر ِمَن اْلَقْوَلْيِن َعِن الشَّ ِحيُح َلْم ُيْمِكِن اْلَجْمُع َفاْلُمَتَأخِّ ِة َعْنُه َوِإالَّ َفالصَّ حَّ ِن اْسَتَوَيا ِفي الصِّ
مُ   .اْلُمَقدَّ
 َأْحَمُد ِفي اأْلَْخُذ ِبُمْطَلِق اللَُّغِة، َفِإنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل ِبِلَسانٍّ َعَرِبيٍّّ َوَهَذا َقْد َذَكَرُه َجَماَعٌة َوَنصَّ َعَلْيهِ : الثَّاِلثُ    

َظاِهُرُه : َفْضُل ْبُن ِزَيادٍّ َعْنُه َأنَُّه ُسِئَل َعِن اْلُقْرآِن ُيَمثُِّل َلُه الرَُّجُل ِبَبْيتٍّ ِمَن الشعر فقالَمَواِضَع، َلِكْن َنَقَل الْ 
ُة ُتْحَمُل اْلَكَراهَ : َوِقيلَ . َبْعُضُهْم ِفي َجَواِز تفسيره اْلُقْرآِن ِبُمْقَتَضى اللَُّغِة ِرَواَيَتاِن َعْن َأْحَمدَ : اْلَمْنُع َوِلَهَذا َقالَ 
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 َواَل ُيوَجُد َعَلى َصْرِف اآْلَيِة َعْن َظاِهِرَها ِإَلى َمَعانٍّ َخاِرَجةٍّ ُمْحَتَمَلةٍّ َيُدلُّ َعَلْيَها اْلَقِليُل ِمْن َكاَلِم اْلَعَربِ 
ْعِر َوَنْحِوِه، َوَيُكوُن اْلُمَتَباِدُر ِخاَلَفَها  .َغاِلًبا ِإالَّ ِفي الشِّ

َعِب َعْن َماِلكٍّ َقالَ فِ  َوَرَوى اْلَبْيَهِقيُّ     ِ ِإالَّ :ي الشُّ ُر ِكَتاَب َّللاَّ اَل َأُوَتى ِبَرُجلٍّ َغْيِر َعاِلمٍّ ِبُلَغِة اْلَعَرِب ُيَفسِّ
 .َجَعْلُتُه َنَكااًل 

ْرِ  َوَهذَ : الرَّاِبعُ     ا ُهَو الَِّذي َدَعا ِبِه النَِّبيُّ التَّْفِسيُر ِباْلُمْقَتَضى ِمْن َمْعَنى اْلَكاَلِم َواْلُمْقَتَضِب ِمْن ُقوَِّة الشَّ
، َحْيُث َقالَ  يِن َوَعلِّْمُه التَّْأِويلَ : "َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اِلْبِن َعبَّاسٍّ ، َوالَِّذي َعَناُه َعِليٌّ "اللَُّهمَّ َفقِّْهُه ِفي الدِّ

َحاَبُة ِفي َمْعَنى اآْلَيِة، َفَأَخذَ وَ " ِإالَّ َفْهًما ُيْؤَتاُه الرَُّجُل ِفي اْلُقْرآنِ : "ِبَقْوِلهِ  ُكلٌّ ِبَرْأِيِه َعَلى  ِمْن ُهَنا اْخَتَلَف الصَّ
، َقاَل َتَعالَ  ِد الرَّْأِي َوااِلْجِتَهاِد ِمْن َغْيِر َأْصلٍّ َوال َتْقُف َما }: ىُمْنَتَهى َنَظِرِه، َواَل َيُجوُز َتْفِسيُر اْلُقْرآِن ِبُمَجرَّ

ِ َما اَل َتْعَلُمونَ }: ، َوَقالَ { مٌ َلْيَس َلَك ِبِه ِعلْ  َل ِإَلْيِهمْ }: ،َوَقالَ { َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى َّللاا  {ِلُتَبيِ َن ِللنااِس َما ُنزِ 
: ، َوَقالَ 1"أخطأ َمْن َتَكلََّم ِفي اْلُقْرآِن ِبَرْأِيِه، َفَأَصاَب َفَقدْ : "َفَأَضاَف اْلَبَياَن ِإَلْيِه َوَقاَل َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . 2"َمْن َقاَل ِفي اْلُقْرآِن ِبَغْيِر ِعْلمٍّ َفْلَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمَن الناارِ "
 َمْن َأَراَد َتْفِسيَر اْلِكَتاِب اْلَعِزيِز، َطَلَبُه َأوَّاًل ِمَن اْلُقْرآِن َفَما : َقاَل اْلُعَلَماءُ  :"وأكد السيوطي هذه الطرق فقال 

َر ِفي َمْوِضعٍّ آَخَر َوَما اْخُتِصَر ِفي َمَكانٍّ َفَقْد ُبِسَط ِفي َمْوِضعٍّ آَخَر ِمْنُه َوَقدْ ُأْجِمَل مِ   ْنُه ِفي َمَكانٍّ َفَقْد ُفسِّ
َر ِفي َمْوِضعٍّ آَخَر ِمْنُه َوَأَشْرتُ  ى َأْمِثَلةٍّ  ِإلَ َألََّف اْبُن اْلَجْوِزيُّ ِكَتاًبا ِفيَما ُأْجِمَل ِفي اْلُقْرآِن ِفي َمْوِضعٍّ َوُفسِّ

اِفِعيُّ  ،ِمْنُه ِفي َنْوِ  اْلُمْجَملِ  َحٌة َلُه َوَقْد َقاَل الشَّ نَِّة َفِإنََّها َشاِرَحٌة ِلْلُقْرآِن َوُمَوضَّ  َفِإْن أَْعَياُه َذِلَك َطَلَبُه ِمَن السُّ
ِإناا }: َوَسلََّم َفُهَو ِممَّا َفِهَمُه ِمَن اْلُقْرآِن َقاَل َتَعاَلى َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه ُكلُّ َما َحَكَم ِبِه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِ 
َأالَّ : "ِفي آَياتٍّ ُأَخَر َوَقاَل َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ { َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  ِلَتْحُكَم َبْيَن النااِس ِبَما َأَراَك َّللااُ 

َحاَبِة َفِإنَُّهْم َأْدَرى "ْرآَن َوِمْثَلُه َمَعهُ ِإنِّي ُأوِتيُت اْلقُ  نَِّة َرَجَع ِإَلى َأْقَواِل الصَّ ، َيْعِني السنة، فإن لم يجده في السُّ
وا ِبِه ِمَن اْلَفْهِم التَّامِّ  ِحيِح َواْلَعَمِل َواْلعِ ِبَذِلَك ِلَما َشاَهُدوُه ِمَن اْلَقَراِئِن َواأْلَْحَواِل ِعْنَد ُنُزوِلِه َوِلَما اْخَتصُّ ْلِم الصَّ

اِلِح َوَقْد َقاَل اْلَحاِكُم ِفي اْلُمْسَتْدَركِ  َحاِبيِّ الَِّذي َشِهَد اْلَوْحَي َوالتَّْنِزيَل َلُه ُحْكُم اْلَمْرُفو ِ : الصَّ  .ِإنَّ َتْفِسيَر الصَّ
َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعْن َأْصَحاِبِه َوَمْن َعاَصَرُهْم  َوَيِجُب َأْن َيُكوَن اْعِتَماُدُه َعَلى النَّْقِل َعِن النَِّبيِّ َصلَّى   

َراِط اْلُمْسَتِقيِم َوَيَتَجنَُّب اْلُمْحَدَثاِت َوِإَذا َتَعاَرَضْت َأْقَواُلُهْم َوَأْمَكَن اْلَجْمُع بينهما َفَعَل َنْحَو َأْن َيَتَكلََّم َعلَ  ى الصِّ
َشْيءٍّ َواِحدٍّ َفَيْأُخُذ ِمْنَها َما َيْدُخُل ِفيِه اْلَجِميِع َفاَل َتَناِفَي َبْيَن اْلُقْرآِن َوَطِريِق اأْلَْنِبَياِء  َوَأْقَواُلُهْم ِفيِه َتْرِجُع ِإَلى

نَِّة َوَطِريُق النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَطِريُق َأِبي َبْكرٍّ َوُعَمَر َفَأيُّ َهِذِه اأْلَ  اِل َأْفَرَدُه َكاَن ْقوَ َفَطِريُق السُّ
ْمُع َوِإْن َلْم َيِجْد َسْمًعا َوَكاَن ِلاِلْسِتْداَل  ِل َطِريٌق ِإَلى ُمْحِسًنا َوِإْن َتَعاَرَضْت َردَّ اأْلَْمَر ِإَلى َما َثَبَت ِفيِه السَّ

َح َما َقِوَي ااِلْسِتْداَلُل ِفيِه َكاْخِتاَلِفِهْم ِفي َمْعَنى  ُح َقْوَل َمْن َقاَل ِإنََّها َتْقِوَيِة َأَحِدَها َرجَّ ُحُروِف اْلِهَجاِء ُيَرجِّ
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ِ ِمنْ  ُم َعَلى َتْعِييِنِه َقَسٌم َوِإْن َتَعاَرَضِت اأْلَِدلَُّة ِفي اْلُمَراِد َعِلَم َأنَُّه َقِد اْشَتَبَه َعَلْيِه َفُيْؤِمُن ِبُمَراِد َّللاَّ َها َواَل َيَتَهجَّ
 .    َقْبَل َتْفِصيِلِه َواْلُمَتَشاِبِه َقْبَل َتْبِييِنهِ  َوُيْنِزُلُه َمْنِزَلَة اْلُمْجَملِ 

َحاَبِة  َوَأمَّا َما ُيْعَلُم ِبااِلْسِتْداَلِل اَل ِبالنَّْقِل َفَهَذا َأْكَثُر َما ِفيِه اْلَخَطُأ ِمْن ِجَهَتْيِن َحَدَثَتا َبْعدَ     َتْفِسيِر الصَّ
َفِإنَّ التََّفاِسيَر الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَها َكاَلُم َهؤاَُلِء ِصْرًفا اَل َيَكاُد ُيوَجُد ِفيَها َشْيٌء ِمْن  َوالتَّاِبِعيَن َوَتاِبَعْيِهْم ِبِإْحَسانٍّ 

 ُدوا َمَعاِني ُثمَّ َهاَتْيِن اْلِجَهَتْيِن ِمْثَل َتْفِسيِر َعْبِد الرازق والفريابي ووكيع َوِإْسَحاَق َوَأْمَثاِلِهْم َأَحِدِهَما َقْوٌم اْعَتقَ 
 .َأَراُدوا َحْمَل َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن َعَلْيَها

ِد َما ُيَسوُِّغ َأْن ُيِريَدُه َمْن َكاَن ِمَن النَّاِطِقيَن ِبُلَغِة اْلَعَرِب ِمْن غَ : َوالثَّاِني    ُروا اْلُقْرآَن ِبُمَجرَّ ْيِر َنَظرٍّ َقْوٌم َفسَّ
ِل َعلَ  ُلوَن َراَعُوا اْلَمْعَنى الَِّذي َرَأْوُه ِمْن َغْيِر َنَظرٍّ ِإَلى َما ِإَلى اْلُمَتَكلَِّم ِباْلُقْرآِن َواْلُمَنزَّ ْيِه َواْلُمَخاَطِب ِبِه َفاأْلَوَّ

اَلَلِة َواْلَبَيانِ  َد اللَّْفِظ َوَما َيُجوُز َأْن يريد ِبِه اْلَعَربِ  .َتْسَتِحقُُّه َأْلَفاُظ اْلُقْرآِن ِمَن الدَّ يُّ ِمْن َواآْلَخُروَن َراَعْوا ُمَجرَّ
اللَّْفِظ ِلَذِلَك اْلَمْعَنى  َغْيِر َنَظرٍّ ِإَلى َما َيْصُلُح ِلْلُمَتَكلِِّم َوِسَياِق اْلَكاَلِم ُثمَّ َهؤاَُلِء َكِثيًرا َما َيْغَلُطوَن ِفي اْحِتَمالِ 

ِليَن َكثِ  ُروا ِفي اللَُّغِة َكَما َيْغَلُط ِفي َذِلَك الَِّذيَن َقْبَلُهْم َكَما َأنَّ اأْلَوَّ ِة اْلَمْعَنى الَِّذي َفسَّ يًرا َما َيْغَلُطوَن ِفي ِصحَّ
ِليَن ِإَلى اْلَمْعَنى َأْسَبَق َوَنَظُر اآْل  َخِريَن ِإَلى اللَّْفِظ ِبِه اْلُقْرآَن َكَما َيْغَلُط ِفي َذِلَك اآْلِخُروَن َوِإْن َكاَن َنَظُر اأْلَوَّ

ُلوَن ِصْنَفاِن َتاَرًة  َيْسُلُبوَن َلْفَظ اْلُقْرآِن َما َدلَّ َعَلْيِه َوُأِريَد ِبِه َوَتاَرًة َيْحِمُلوَنُه َعَلى َما َلْم َيُدلَّ َعَلْيِه َأْسَبَق َواأْلَوَّ
هم ِفي ؤ َوَلْم ُيَرْد ِبِه َوِفي ِكاَل اأْلَْمَرْيِن َقْد يكون َما َقَصُدوا َنْفَيُه َأْو ِإْثَباَتُه ِمَن اْلَمْعَنى باطال فيكون خط

ِليِل اَل ِفي اْلَمْدُلولِ الدَّ  َفالَِّذيَن َأْخَطُئوا ِفيِهَما ِمْثَل  ،ِليِل َواْلَمْدُلوِل َوَقْد َيُكوُن َحقًّا َفَيُكوُن َخَطُؤُهْم ِفي الدَّ
ُلوُه َعَلى رَ  ْأِيِهْم َوَلْيَس َلُهْم َسَلٌف ِمَن َطَواِئَف ِمْن أَْهِل اْلِبَدِ  اْعَتَقُدوا َمَذاِهَب َباِطَلًة َوَعَمُدوا ِإَلى اْلُقْرآِن َفَتَأوَّ

َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَن اَل ِفي َرْأِيِهْم َواَل ِفي َتْفِسيِرِهْم َوَقْد َصنَُّفوا َتَفاِسيَر َعَلى ُأُصوِل َمْذَهِبِهمْ   ِمْثَل َتْفِسيِر َعْبِد الصَّ
َمْخَشِريِّ َوَأْمَثاِلِهمْ الرَّْحَمِن ْبِن َكْيَساَن اأْلََصمِّ َواْلِجَباِئيِّ َوَعْبِد اْلجَ   .بَّاِر َوالرُّمَّاِنيِّ َوالزَّ

 :شروط المفسر: ثانيا
 رحمه هللا والتي اجتهد اإلمام السيوطي -فسرإذا تتبعنا الشروط التي اشترط العلماء توفرها في الم    

 : ال نجدها تخرج عن هذه الشروط -(1)في جمعها لنا" المباني"وصاحب كتاب 
ب تفسير القرآن بالقرآن، فإن بعض القرآن يفسر بعضه، فما أجمل منه في موضع، فإنه أن يطل -2   

 .وهكذا.. قد فّصل في موضع آخر، وما اختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان آخر 
أن يطلب تفسير القرآن بالسنة النبوية، وذلك ألن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، وقد ذكر  -1  

أن أحكام الرسول صّلى هللا عليه وسلم التي كان يحكم بها هي وحي من الوحي وقد بّين  القرآن الكريم
سورة  ((ِإناا َأْنَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَحقِ  ِلَتْحُكَم َبْيَن النااِس ِبما َأراَك َّللااُ )):لك القرآن الكريم في قوله تعالىذ

 .أي السنة (1) «أال إّني أوتيت القرآن ومثله معه»عليه وسلم ولهذا قال الرسول صّلى هللا . 115 :النساء
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أقوال الصحابة، ألنهم أدرى بذلك من مشاهدتهم للعديد من القرائن واألحوال والحوادث عند نزول  -3
القرآن الكريم، ولما لهم من خصوصية الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح مع اإلخالص الكامل 

د روى الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل على رسول وق. هلل ولرسوله
هللا صّلى هللا عليه وسلم له حكم المرفو ، وألنهم هم األمناء األول على الرسالة اإلسالمية وكان الواحد 

 .ن العلم والعملتعلم من النبي صّلى هللا عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها م منهم إذا
. أخرجه في الموطأ "أقام على حفظ سورة البقرة ثمان سنين"ا ورد أن ابن عمر رضي هللا عنهماوكم   

باُروا آياِتِه َوِلَيَتَذكاَر ُأوُلوا )): وذلك لفهم أمر هللا تعالى في قوله جل وعال ِكتاٌب َأْنَزْلناُه ِإَلْيَك ُمباَرٌك ِلَيدا
 .29 :صسورة  ((اأْلَْلباِب 

فإنه يرجع إلى . أقوال التابعين، فإذا لم يجد التفسير في القرآن وال في السنة وال في أقوال الصحابة -4 
أقوال التابعين وقد رجع كثير من األئمة إلى أقوال التابعين كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء 

ن تلّقى التفسير عن الصحابة رضوان بن أبي رباح، وقتادة، والحسن البصري وغيرهم، ومن التابعين م
 .هللا تعالى عليهم أجمعين

أن يكون عالما باللغة العربية وفروعها، ألن القرآن نزل بلغة العرب، وال بّد للمفسر من معرفة  -5 
 ال "وقد قيل في هذا . حتى ال يقول في كالم هللا تعالى ما ال يجوز وال يليق. مفردات األلفاظ عند الشرح

 ".د يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا لم يكن عالما بلغات العربيحل ألح
 .ألن بها يعرف شرح المفردات ومدلوالتها بحسب السياق: اللغة  -أ   
  .فال بد من اعتباره .اإلعرابألن المعنى يتغير ويختلف باختالف  :النحو -ب   
 .والصيغفيه تعرف األبنية  :التصريف -ج  
 .باختالفهماإذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف  االسمألن  :االشتقاق -د  
وهي علوم المعاني والبيان والبديع، ألن المفسر يعرف باألول خواص تركيب الكالم  :البالغةعلوم  -ه

ثالث من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختالفها بحسب وضوح الداللة وخفائها، وبال
وهذه العلوم هي أعظم الشروط التي ينبغي توفرها في المفسر، ذلك أنه مطالب . وجوه تحسين الكالم

 .العلومبمراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، وإنما يدرك بهذه 
والمالحظ أن النصوص األدبية الرفيعة ال تدرك إال بالذوق وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة     

وإنما أهل الذوق هم الذين يشتغلون . ذوق، وممن يصلح النتقاد تلكم النصوصوغيرهما يكون من أهل ال
بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر، وصارت لهم بذلك دراية وملكة تامة 

 . فهؤالء يمكن االعتماد عليهم في انتقاد النصوص وتمييزها
 لقرآن وعلم التوحيد، حتى ال يؤول آيات الكتاب العزيز أن يكون عالما بأصول العلوم المتصلة با -6 

 .التي في حق هللا تعالى وصفاته تأويال يتجاوز به الحق والصواب
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  :أخرى  مو كما يجب عليه أن يكون عالما بعل    
 . واالستنباطعلى األحكام  االستداللفيه يعرف وجه : أصول الفقه و     
                                       لنزول يمكننا معرفة الظروف والمالبسات التي واكبت نزول فبسبب ا :والقصصأسباب النزول و      
 .وبالقصص يمكننا الوقوف على بعض أبعاد ما أجمل في القصص القرآني .اآلية
 .غيرهليعلم محكم آي الذكر الحكيم من  :والمنسوخالناسخ    
  .حيحا ال يحيد بها عن جادة الحق والصوابحتى تفسر آيات األحكام تفسيرا ص :الفقه  
 .الحكيماإللمام باألحاديث النبوية الشريفة المبينة والمفسرة لما أجمل وأبهم من آي الذكر   

 .ونحو ذلك من العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم
لمفسر من كما قال السيوطي في كتاب اإلتقان، وهو الذي به يتمكن ا -أو علم الموهبة -دقة الفهم -7

كما ورد في الحديث . بما علم وهذا علم يورثه هللا تعالى لمن عمل. ترجيح معنى على معنى آخر
َثُه َّللاَُّ َتَعاَلى ِعْلَم َما َلْم َيْعَلمْ  َمنْ  »: الشريف علوم القرآن وما ":وقد قال ابن أبي الدنيا، « َعِمَل ِبَما َعِلَم َورَّ

رفة هذه العلوم القرآنية ضرورية للمفسر ألنها بالنسبة له كاآللة فمع. يستنبط منها بحر ال ساحل له
 (1) "للصانع وال يكون المفسر مفسرا إال بتحصيلها

 .علم القراءات وبه نعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض -8
َقاَل َأُبو  .بهم ولو كانت على غير حقالتجرد عن الهوى، فاألهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاه -9

رِ : َطاِلبٍّ الطََّبِريُّ ِفي َأَواِئِل َتْفِسيِرهِ  ُة ااِلْعِتَقاِد َأوَّاًل َوُلُزوُم : اْلَقْوُل ِفي أدوات اْلُمَفسِّ اْعَلْم َأنَّ ِمْن َشْرِطِه ِصحَّ
يِن َفِإنَّ َمْن َكاَن َمْغُموًصا َعَلْيِه ِفي ِديِنِه  يِن ُثمَّ اَل ُيْؤَتَمُن ِمَن ُسنَِّة الدِّ ْنَيا َفَكْيَف َعَلى الدِّ اَل ُيْؤَتَمُن َعَلى الدُّ

ِ َتَعاَلى َوأِلَنَُّه اَل  ْخَباِر َعْن َأْسَراِر َّللاَّ ْخَباِر َعْن َعاِلمٍّ َفَكْيَف ُيْؤَتَمُن ِفي اإْلِ يِن َعَلى اإْلِ ُيْؤَمُن ِإْن َكاَن ُمتََّهًما  الدِّ
ْلَحاِد أَ  اْلَباِطِنيَِّة َوُغاَلِة الرَّاِفَضِة َوِإْن َكاَن ُمتََّهًما ِبَهًوى َلْم  ْن َيْبِغَي اْلِفْتَنَة َوُيِغرِّ النَّاَس ِبَليِِّه َوِخَداِعِه َكَدْأبِ ِباإْلِ

ُيَصنُِّف اْلِكَتاَب ِفي التَّْفِسيِر  ُيْؤَمْن َأْن َيْحِمَلُه َهَواُه َعَلى َما ُيَواِفُق ِبَدَعِتِه َكَدْأِب اْلَقَدِريَِّة َفِإنَّ َأَحَدُهمْ 
َلِف َوُلُزوِم َطِريِق اْلُهَدى ُهْم َعِن اتَِّباِ  السَّ  .2"َوَمْقُصوُدُه منه اإليضاح الساكن ِلَيُصدَّ

   :أما بالنسبة للمفسر المعاصر فيتعين إضافة ثالثة شروط أخرى، وهي -11 
أن يعطي للقرآن بعده الحضاري الصحيح فيتحقق  اإللمام التام بعلوم العصر وذلك حتى يمكن -أ    

  .مفهوم شمولية وعالمية الدين اإلسالمي
 المعرفة بالفكر الفلسفي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، السائد والمهيمن على الساحة، وذلك  -ب   

 وموقفه من  حتى يستطيع دحض كل الشبهات المحاكة حول الدين اإلسالمي، وإبراز حقيقة القرآن الكريم

                                                           

 .215، ص 4اإلتقان للسيوطي، ج  - 1
 .211، ص4، جنفسه -2 



 
70 

  .كل قضايا العصر، وذلك مساهمة منه في نشر الوعي بحقيقة اإلسالم وريادته الفكرية والحضارية
والمعرفة بها ضرورية إلبراز موقف اإلسالم منها وسبل تفاديها . الوعي بمشكالت العصر وأزماته -ج

والثالثة أن يكون عالما :"ث يقولرة لطيفة لهذه النقطة، حيإشا" كتاب المباني" معالجتها، ولصاحبوكيفية 
بأبواب السر من اإلخالص والتوكل والتفويض واألذكار الباطنة التي افترضها هللا تعالى، وباإللهام 
والوسوسة وما يصلح األعمال وما يفسدها، وبآفات الدنيا ومعايب النفس، وسبل التوقي من فسادهما 

 (1)"ليتأتى له تفسير اآليات المنتظمة لهذه المعاني
 يتضح له أن هذه الشروط وإن كانت كلها معرفية  ط المعرفية التي اشترطها علماؤناوالمتتبع للشرو    

 : قسمينفإنها تنقسم إلى 
 .خاصةشروط معرفية  -1
  .شروط منهجية -2
  :وهذه األخيرة اشترطوا فيها  
 .بالقرآنتفسير القرآن  -أ   
 . تفسير القرآن بالسنة -ب  
 . بقول الصحابياألخذ  - ج 
كمجاهد وابن جبر وسعيد بن جبير، وعكرمة وعطاء بن أبي رباح،  ؛األخذ بأقوال كبار التابعين -د  

والحسن البصري ومسروق بن األجد  وسعيد بن المسيب، وغيرهم ممن تلقى جميع التفسير عن 
 .الصحابة رضوان هللا عليهم

 :آداب المفسر - ثالثا  
اعلم أنه ال يحصل للناظر فهم معاني الوحي، وال " :نقال عن الزركشي يان ذلكفي ب لسيوطيا قال      

متحقق باإليمان  حب الدنيا أو هو على ذنب أو غير يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو
ب جح م أو راجع إلى معقوله، وهذه كلهاأو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده عل

َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الاِذيَن َيَتَكباُروَن } :وفي هذا المعنى قوله تعالى:قلت. عضها آكد من بعضوموانع ب
أخرجه ابن " فهم القرآن يقول أنز  عنهم" يان بن عيينةقال سف.146:االعراف{ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ  

جملة آداب يتعين على المفسر التحلي  من هذا القول الجامع لإلمام السيوطي نستخلص .(1)"أبي حاتم
  : بها وهي

 حسن النية وسالمة القصد، ألن األعمال بالنيات، والعلوم الشرعية عامة أولى بأن يكون هدف  -1   
  ليسدد هللا تعالى خطاه،. القائم بها الخير العام وخدمة اإلسالم، وأن يتطهر من أغراض الدنيا الفانية
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ِة اْلَمْقِصِد  :"قال السيوطي .إلخالصه لخالقه ومواله جل عاله ويجعل الجنة مثواه جزاء َوِمْن شرطه ِصحَّ
َوِإنََّما َيْخُلُص َلُه اْلَقْصُد ِإَذا { َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا}: ِفيَما َيُقوُل ِلَيْلَقى التَّْسِديَد َفَقْد َقاَل َتَعاَلى

نْ  ُه َعْن َصَواِب َقْصِدِه َوُيْفِسُد َعَلْيِه َزِهَد ِفي الدُّ َيا أِلَنَُّه ِإَذا َرِغَب ِفيَها َلْم ُيْؤَمْن َأْن يتوسل به إلى عرض َيُصدُّ
ْعَراِب اَل َيْلَتِبُس َعَلْيِه اخْ  ِة اإْلِ َراِئِط َأْن َيُكوَن ُمْمَتِلًئا ِمْن ِعدَّ َة َعَمِلِه َوَتَماُم َهِذِه الشَّ ُوُجوِه اْلَكاَلِم ِتاَلُف ِصحَّ

ُر َقْوَلُه َفِإنَُّه ِإَذا َخَرَج ِباْلَبَياِن َعْن َوْضِع اللَِّساِن ِإمَّا َحِقيَقًة َأْو َمَجاًزا َفَتْأِويُلُه َتْعِطيُلُه َوَقْد رَ  َأْيُت َبْعُضُهْم ُيَفسِّ
: َوَلْم َيْدِر اْلَغِبيُّ َأنَّ َهِذِه ُجْمَلٌة ُحِذَف ِمْنَها اْلَخَبُر َوالتَّْقِديرُ  َقْوِل َّللاَِّ  ، ِإنَُّه ُماَلِزَمةُ { ُقِل َّللاَُّ ُثمَّ َذْرُهمْ }: َتَعاَلى

 .َكاَلُم َأِبي َطاِلبٍّ . َّللاَُّ َأْنَزَلُه اْنَتَهى
حسن الخلق، ألن المفسر في مكان المؤّدب، وال تصل اآلداب إلى نفس المؤّدب إال إذا كان  -2    

اعلم أنه ال يحصل للناظر ":قد نقل اإلتقان عن البرهان قولهو . الخلق الحسن المؤّدب مثاال يحتذى به في
فهم معاني الوحي، وال تظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى، أو حب الدنيا أو إصرار على 
ذنب أو غير متحقق باإليمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع 

 .له هو، فهذه كلها حجب وموانع للمفسر عن أن يصل إلى ما يصبو إليهإلى معقو 
أن يتحرى الصدق والضبط في النقل، فال يتكلم وال يكتب إال عن تثبت لما يقوله، حتى يكون في  -3  

 .مأمن من اللحن أو الخطأ أو الطعن
 نتفا  بعلمه، فلو كانالعالم واالأن يكون متواضعا لين الجانب، فالصلف والتكبر يحوالن بين  -4  

 .علمه نافعا لنفعه
مواضع ن سفاسف األمور، وال يضع نفسه أن يكون عزيز النفس، فمن الواجب عليه أن يترفع ع -5  

 .الذلة والمهانة
عليه  سريعا حتى ال يفهمه المستمع، بل فال يسرد كالمه سردا. أن يتحلى بالتأني والروية في حديثه -6

 .لكي يفهمه المستمع. نه ويوضحه ويخرج الحروف من مخارجهاأن يفصل الكالم ويبيّ 
 .أن يجهر بالحق مهما كلفه ذلك، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر -7  
  يتصدى للتفسير حضرتهم وكذلك الأن يقّدم من هو أولى منه إذا حضر معه في المجلس، فال -8  

 .يغمطهم حقهم بعد لقائهم لربهم
عداد وطريقة األداء، فيضع كل شيء في موضعه ويرتب األبواب كّل حسب ما أن يحسن اإل -9  

 .يقتضيه الحال
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 وموقف العلماء منهاالمرويات الواهية في التفسير  واإلسرائيليات 
 :اإلسرائيليات -: أوال  
 :مفهوم اإلسرائيليات -2  
ب ، والنسبة في مثل هذا تكون لعُجز المركجمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل االسرائليات    

أبناء يعقوب، : وبنو إسرائيل هم ؛يعقوب عليه السالم أي عبد هللا: هو لوإسرائياإلضافي ال لصدره ، 
، حتى عهد عيسى عليه السالم د موسى ومن جاء بعده من األنبياء، إلى عهومن تناسلوا منهم فيما بعد
فقد : عيسى، أما من آمنوا بمن قديم الزمان" يهود"أو بـ " ودباليه" وقد عرفوا وحتى عهد نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 ."النصاري "أصبحوا يطلق عليهم اسم

 (1)"، ويعرفون بمسلمي أهل الكتابفقد أصبح في عداد المسلمين: وأما من آمن بخاتم األنبياء  
 (2)"رائيليوهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر اس:" دمحم حسين الذهبي قال و 

ذا النبي الصالح ، حتى وقد أكثر هللا من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكيرا لهم بأبوة ه    
، ويتخلقوا بأخالقه، ويتركوا ما كانوا عليه من نكران نعم هللا عليهم وعلى آبائهم وما كانوا يتأسوا به

ك ذكرهم هللا سبحانه باسم اليهود في غير ما آية، يتصفون به من الجحود، والغدر، واللؤم، والخيانة وكذل
َل الم}:، وقد ذكرها هللا في قوله تعالىالتوراة : وأشهر كتب اليهود هي ُ ال ِإَلَه ِإالا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َنزا ، َّللاا

ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل التاْورَ  ْنِجيَل، ِمْن َقْبُل ُهدًى ِللنااِس َوَأْنَزلَ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  ُمَصدِ  { اْلُفْرَقان اَة َواأْلِ
ِإناا َأْنَزْلَنا التاْوَراَة ِفيَها ُهدًى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها الناِبيُّوَن الاِذيَن َأْسَلُموا ِللاِذيَن َهاُدوا }:وقال. 4 -1:آل عمران

بااِنيُّوَن َواأْلَْحَباُر ِبَما ِ َوَكاُنوا َوالرا والمراد بها التوراة التي نزلت من  .44: المائدة { اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب َّللاا
عند هللا قبل التحريف والتبديل، أما التوراة المحرفة المبدلة، فهي بمعزل عن كونها كلها هداية، وكونها 

لى الكتب السماوية السابقة، فما نورا، وال سيما بعد نزول القرآن الكريم، الذي هو الشاهد والمهيمن ع
 .وافقه فهو حق، وما خالفه فهو باطل

الزبور وهو كتاب داود عليه السالم ، وأسفار األنبياء ، الذين جاءوا بعد موسى : ومن كتبهم أيضا   
 ".بالعهد القديم"عليه وعليهم السالم، وتسمى التوراة وما اشتملت عليه من األسفار الموسوية وغيرها 

وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود، وهي التوراة الشفهية، وهو مجموعة قواعد ووصايا     
، وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهيا من حين وأدبية، ومدنية وشروح، وتفاسير، وتعاليموشرائع دينية 

الصعب حفظه من  وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة عظيمة جدا، حتى صار... إلى آخر

                                                           

وألن الكثرة . أهل الكتاب يطَلقون على اليهود والنصارى، ولكنهم في مثل هذا يراد بهم اليهود غالبا؛ ألنهم الذين كانوا يسكنون بالمدينة وما جاورها - 1
 .الكاثرة من اإلسرائيليات دخلت عن طريق اليهود

 .13، دمحم حسين الذهبي، صوالحديث التفسير في اإلسرائيليات - 2
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، والمداولة، وحفظا لألقوال والنصوص، واآلراء األصلية المتعددة في الذاكرة، وألجل دوام المطالعة
والترتيبات، والعادات الحديثة، وخوفا من نسيانها وفقدانها مع مرور الزمن، وخصوصا وقت 

ِبَلت كسنة من سيدنا موسى ، وقُ ة االضطهادات، واالضطرابات، قد دونها الحاخامون بالكتابة سياجا للتورا 
 .1عليه السالم

ومن التوراة وشروحها، واألسفار وما اشتملت عليه، والتلمود وشروحة، واألساطير والخرافات،    
كانت معارف اليهود وثقافتهم، وهذه كلها كانت المنابع : واألباطيل التي افتروها، أو تناقلوها عن غيرهم

ها بعض كتب التفسير، والتاريخ والقصص والمواعظ، وهذه المنابع األصلية لإلسرائيليات التي زخرت ب
إن كان فيها حق، ففيها باطل كثير، وإن كان فيها صدق، ففيها كذب صراح، وإن كان فيها سمين، 
ففيها غث كثير، فمن ثم انجر ذلك إلى اإلسرائيليات، وقد يتوسع بعض الباحثين في اإلسرائيليات، 

التي تدور حول األناجيل  من معارف اليهود، وما كان من معارف النصارى كان  فيجعلها شاملة لما
؛ وإنما سميت إسرائيليات ألن الغالب والكثير منها إنما هو من وشروحها، والرسل وسيرهم ونحو ذلك

 .2، أو من أساطيرهم وأباطيلهمني إسرائيل، أو من كتبهم ومعارفهثقافة ب
سبة إلى ما فيها من يات أو من النصرانيات هو شيء قليل بالنن ما في كتب التفسير من المسيحإ    

؛ إذ معظمها في ن اآلثار السيئة ما لإلسرائيليات، وليس لها ماإلسرائيليات، وال يكاد يذكر بجانبها
 ..خالق ، والمواعظ ، وتهذيب النفوس، وترقيق القلوباأل
 :وأحكامها اإلسرائيلياتأقسام  -1

 :أقساموأقاويلهم على ثالثة  إسرائيل،أخبار بني      
الكتاب المهيمن، : والقرآن هو ؛ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة: القسم األول     

باطل وكذب، قال ؛حق وصدق، وما خالفه فهو؛فما وافقه فهوى الكتب السماوية قبله،والشاهد عل
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  مُ }:تعالى َصدِ 

ُ َوال َتتاِبْع َأْهَواَءُهْم َعماا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِ  ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشا ُ َلَجَعَلُكْم أُ َّللاا ماًة َء َّللاا
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِ ئُ  ُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى َّللاا

ُ َوال َتتاِبْع َأْهَواَءُهْم َواحْ  ُ َتْخَتِلُفوَن، َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل َّللاا َذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل َّللاا
  .49، 48: المائدة {ِإَلْيكَ 
وهذا القسم صحيح ، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره ، وروايته لالستشهاد به، وإلقامة الحجة   

ورد في  ما ذكر في صاحب موسى عليه السالم ، وأنه الخضر فقد: عليهم من كتبهم، وذلك مثل
 الحديث الصحيح ، ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وبرسالته، وأن التوحيد هو دين 

                                                           

 .8،  7ص: من التلمود  - 1
 .165،  ص 1الذهبي، ج  حسينالتفسير والمفسرون، دمحم  - 2



 
74 

 .، ولكن بقي شعا  منه يدل على الحقوا عن تحريفه، أو حرفوه، مما غفلجميع األنبياء
، ومن كذب علي ن بني إسرائيل وال حرج، وحدثوا عبلغوا عني ولو آية":سم ورد قوله ملسو هيلع هللا ىلصوفي هذا الق    

ال ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ ألنه : أي: ، قال الحافظ في الفتح1"متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار
ع ، وكان النهي وق الزجر عن األخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلككان تقدم منه ملسو هيلع هللا ىلص

، ثم لما زال المحذور وقع اإلذن في ذلك، والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة ،اإلسالمية قبل استقرار األحكام
 .2لما في سما  األخبار التي كانت في زمنهم من االعتبار

، من ما ذكروه في قصص األنبياء: ، وذلك مثلما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه: القسم الثاني   
ما ذكروه : قصة يوسف، وداود، وسليمان ومثل، كه الصالة والسالممة األنبياء عليأخبار تطعن في عص

 ، وأنهيته وذكره إال مقترنا ببيان كذبه، فهذا ال تجوز روامن أن الذبيح إسحاق، ال إسماعيل: في توراتهم
ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعه}: مما حرفوه، وبدلوه، قال تعالى  .{ُيَحرِ 

، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم  للصحابة عن روايتهرد النهي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصو : وفي هذا القسم    
التحدث عنهم  المراد جواز":حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج" :مام مالك رحمه هللا في حديث، قال اإلعنه

 .3"أما ما ُعِلم كذبه فال: بما كان من أمر حسن
، وكتابكم الذي أنزل كيف تسألون أهل الكتاب: المسلمينيا معشر : "ملسو هيلع هللا ىلصولعل هذا هو المراد من قوله     

 أن أهل الكتاب بدلوا كتاب هللا، وغيروه، وكتبوا ، وقد حدثكم هللا5، تقرءونه لم يشب4على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أحدث
أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن هو من عند هللا، ليشتروا به ثمنا قليال، : بأيديهم الكتاب، وقالوا

 .6"مسألتهم، ال وهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم
، الحتمال ال من هذا، وال من ذاك ، فال نؤمن به، وال نكذبه ،ما هو مسكوت عنه:  القسم الثالث    

ولعل هذا . ن في الرواية عنهمأن يكون حقا فنكذبه، أو باطال فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من اإلذ
كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية : "المراد بما رواه أبو هريرة ، قالالقسم هو 

ال تصدقوا أهل الكتاب، وال تكذبوهم، وقولوا آمنا باهلل، وما أنزل إلينا، ":ألهل اإلسالم، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، وفي هذا االشتغال به ، وأن ال نضيع الوقت فيفاألولى عدم ذكره: ومع هذا ،7"نزل إليكموما أ
 أن عمر أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب أصابه من بعض :ورد حديث جابر:نىالمع

                                                           

 .3461:، رقمكتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيلالبخاري،  - 1
 .388ص  ،6ج  ،فتح الباري  - 2
 .388ص  ،6ج  ،فتح الباري  - 3
 .آخر الكتب السماوية نزوال من عند هللا: أحدث - 4
 .لم يخلط بغيره قط، ألنه محفوظ من التبديل، والزيادة - 5
 ".ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء: "، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص"االعتصام بالكتاب والسنة"البخاري كتاب  - 6
ِ َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا}:رة، بابالبخاري، وكتاب التفسير سورة البق - 7  .7362:، رقم46: سورة العنكبوت. اآلية...{ُقوُلوا آَمنَّا ِباَّللَّ
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 بحق، ن شيء فيخبروكم، ال تسألوهم علقد جئتكم بها بيضاء نقية:"، قالفغضب ،أهل الكتاب، فقرأه عليه
  1"عه إال أن يتبعني، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسفتصدقوا به، بوا به، أو بباطلفتكذ
فإذا لم ، ا النهي في سؤالهم عما ال نص فيه؛ ألن شرعنا مكتفٍّ بنفسههذ:"قال ابن بطال عن المهلب    

ن األخبار ؤالهم ع، وال يدخل في النهي سالنظر واالستدالل غنًى عن سؤالهم، ففي يوجد فيه نص
 .2"، واألخبار عن األمم السالفةالمصدقة لشرعنا

 :المرويات الواهية في التفسير -: ثانيا  
  :الموضوعات مفهوم -2

، إذا غة مأخوذ من وضع الشيء يضعه وضعاوهو في الل مفعول،اسم  موضو ،فهي جمع  :لغة -أ    
 . 3أو من وضعت المرأة ولدها إذا ولدته. حطه وأسقطه

هو الحديث المختلق المصنو  ، المكذوب على : أئمة الحديث فالموضو   اصطالحوأما في  - ب    
و  على ، ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى الموضلى من بعده من الصحابة والتابعينرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو ع

، ثال، أو على مجاهد ملى ابن عباسموضو  ع: فيقال مثال؛ أما الموضو  على غيره فيقيد، النبي ملسو هيلع هللا ىلص
فألنه منحط ساقط : ل، أما على المعنى اللغوي األو المعنى اللغوي واالصطالحي ظاهرة والمناسبة بين
؛ والموضو  من حيث فلما فيه من معنى التوليد، والتسبب في الوجود: ثاني، وأما على العن االعتبار

 : مادته ونصه نوعان 
 .أو التابعي الصحابي،ثم ينسبه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو إلى  نفسه،ما من عند أن يضع الواضع كال -1   
أو الحكماء، والصوفية، أو ما يروى في  التابعين،أن يأخذ الواضع كالما لبعض الصحابة أو  -2  

يروى من  ما: قبول، مثال ما هو من قول الصحابة؛ ليروج وينال الاإلسرائيليات، فينسبه إلى رسول هللا
هونا ما عسى أن يكون ، وأبغض بغيضك غيضك يوما ، عسى أن يكون أحبب حبيبك هونا ما" :حديث

 .عنههللا  رضي، فالصحيح أنه من قول سيدنا علي "حبيبك يوما
فهو من كالم ...." ، وباآلخرة لم تزلكأنك بالدنيا لم تكن: "حديث: ومثال ما هو من قول التابعين   

يت الداء ، والحمية رأس المعدة ب"ومثال ما هو من كالم الحكماء  عنه،ز رضي هللا عمر بن عبد العزي
 .، فمن قول الحارث بن كلدة طبيب العرب"كل دواء

  الخلق،فخلقت  أعرف،فأحببت أن  مخفيا،كنت كنزا ":يروى ومثال ما هو من كالم المتصوفة ما   
 ."فعرفوني بي،فعرفتهم 

                                                           

ضعًفا ، وأخرج البزار أيضا من طريق عبد هللا بن  -أحد رواته-ورجاله موثقون؛ إال أن في مجالد  ،أخرجه اإلمام أحمد، وابن أبي شيبة والبزار - 1
، وفي سنده جابر الجعفي؛ وهو ضعيف، قال "ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء:"نسخ صحيفة من التوراة، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن عمر : ثابت األنصاري 
 .يعني عنوان الباب، لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح: في الترجمة " يعني البخاري " :واستعمله: الحافظ في الفتح

 .285،  284ص  ،13ج  ،فتح الباري  - 2
 ".وضع"انظر القاموس والمصباح المنير مادة  - 3
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     ".ضى ولكن وسعني قلب عبدي المؤمنما وسعني سمائي وال أر ":ياتاإلسرائيلومثال ما هو من    
 ".، وليس له أصل معروف عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصهو من اإلسرائيليات":ابن تيميةقال 
 .فهو من اإلسرائيليات" عمر الدنيا سبع آالف سنة" :أنومثل ذلك ما روي عن ابن عباس من      
أخبار ى الصحابة والتابعين كثير من اإلسرائيليات في بدء الخلق والمعاد و وقد نسب إلى النبي وإل   

 ....اضية، والكونيات، وقصص األنبياءاألمم الم
 : حكم الكذب على رسول هللا  - 1  
جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الكبائر، وال يكفر من فعل ذلك إال    

يكفر من تعمد الكذب على رسول هللا : "فقالإذا كان مستحال الكذب عليه وبالغ اإلمام أبو دمحم الجويني 
 .إنه لم يره ألحد من األصحاب، وأنه هفوة من والده: ذلك عنه ابنه إمام الحرمين وقال نقل" ملسو هيلع هللا ىلص
، ولعل مما يشهد لهم ب في الحالل والحرامفي تعمد الكذوغيره من الحنابلة، ووافقهم اإلمام الذهبي    

إليمان عمن فقد نفت اآلية ا. 115: النحل {ِإناَما َيْفَتِري اْلَكِذَب الاِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِبآياِت َّللاا }:قوله تعالى
ْن ُهَو ، إِ َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى }:، قال تعالىسول كذب على هللا، والكذب على الر يفتري الكذب على هللا

 .4،  3: النجم { ِإالا َوْحٌي ُيوَحى
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن ":ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوق    ، َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ ِإنَّ َكِذًبا َعَليَّ َلْيَس َكَكِذبٍّ َعَلى َأَحدٍّ
إن كذبا علي ليس ككذب ":ه متواتر، ففي قولهإن: ، حتى قال العلماء، وقد روى من طريق متكاثرة1"النَّارِ 

ما يشعر بأن حكم الكذب عليه ليس كحكم الكذب على غيره ، والكذب على غيره كبيرة ، " على أحد
 .فيكون الكذب عليه أكثر من كبيرة ، أو أكبر الكبائر

ي فيه سيما فيما ال مجال للرأ ، وال الكذب على الصحابة والتابعينوفي معنى الكذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص   
؛ وأيضا 2؛ ألن له حكم المرفو  إلى النبي كما نبه على ذلك أئمة الحديثمما ال يعرف إال من المشر 

 إن الكذب : قهاء يعتبر قولهم حجة في التشريع، إال أني لم أقف على من قالفبعض الف
 .لنبي ملسو هيلع هللا ىلصذب على اإنما هو في الك: عليهم كفر، وإنما الذي قال الجويني

ألنها إنما أجازها العلماء لعارف باأللفاظ ومدلوالتها معرفة  بالمعنى؛وال يدخل في الكذب الرواية     
 فهي لم تخرج عند التحقيق عن مدلول  ويفسرها،دقيقة عالم بالشريعة ومقاصدها خبير بما يغير المعاني 

 .اللفظ األصلي
 

                                                           

 .1291:مالبخاري،  كتاب الجنائز، َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن النَِّياَحِة َعَلى الَميِِّت،رق ـ 1
أو التابعي     الصحابيهذا بالنسبة إلى ما يروى عن الصحابي، أما ما روي عن التابعين فهو مرفو  مرسل، وهناك شرط آخر؛ وهو أال يكون  - 2

للحافظ ابن حجر، التدريب " نزهة النظر في شرح نخبة الفكر" ،معروفا باألخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وإال احتمل أن يكون من اإلسرائيليات
 ".64،  63للسيوطي ص 
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 : في الحديث وإن تاب؟ هل تقبل رواية من كذب -    
إلى  جمهور المحدثين ذهب: فساد في الشريعة وإبطال في الدينولما للكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من إ   

، ومن وحسنت توبته ، وإن تابأن من كذب في حديث واحد فسق، وردت روايته، وبطل االحتجاج بها
 .1، والسمعانيدي والصيرفينبل، وأبو بكر الحميأحمد بن ح: هؤالء األئمة

 كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله لتوبة":قال أبو بكر الصيرفي  
 ".من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه":وقال أبو المظفر السمعاني" تظهر
، إذا ه في هذا، وقبول رواياته بعدهاالمختار القطع بصحة توبتو : وخالف في ذلك اإلمام النووي، فقال  

 . 2صحت توبته بشروطها
ولكن مذهب الجمهور أحوط لألحاديث،  االستدالل،والحق أن ما ذهب إليه النووي قوى من جهة    

  .وأبعد من الريبة في الرواية
الحديث ال يحل رواية : قال العلماء سلفا وخلفا: حكم رواية الموضوعات واإلسرائيليات الباطلة -3  

، سواء في ذلك ما يتعلق ال مقترنا ببيان أنه موضو  مكذوبالموضو  في أي باب من األبواب، إ
بيان ، ومن رواه من غير 3بالحالل والحرام، أو الفضائل، أو الترغيب والترهيب أو القصص والتواريخ

رواه اإلمام مسلم في  ما: ، واألصل في ذلكوضعه فقد باء باإلثم العظيم، وحشر نفسه في عداد الكذابين
َث َعنِّي ِبَحِديثٍّ ُيَرى َأنَُّه َكِذٌب، َفُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبينَ  ":سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالصحيحه ، بسنده أن ر   4" َمْن َحدَّ

 .، وكذبا عليهرائيليات التي ألصقت بالنبي زوراوفي حكم الموضوعات اإلس

                                                           

 .128ص  ،علوم الحديث البن الصالح - 1
 .71ص ، 1ج  ،صحيح مسلم بشرح النووي  - 2
 .98ص  ،والتدريب للسيوطي ،119ص  ،الحديث البن الصالح علوم - 3
َواَيِة َعِن الثَِّقاِت، َوَتْرِك اْلَكذَّاِبينَ  مسلم ، المقدمة، - 4 بضم الياء بمعنى يظن، وبفتح الياء بمعنى يعلم فيشمل الوعيد من " يرى "روي ، َباُب ُوُجوِب الرِّ

ح الباء وكسر النون أي من وضعه ومن رواه ؛ ألنه أذاعه وبصيغة الجمع بكسر الباء وفتح النون أي بصيغة المثنى بفت" الكاِذَبْين"علم أو ظن وروي 
 .صار في عدادهم وواحدا منهم ؛ إلشاعته الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص


