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   :  التعريف بعلم مناهج المفسرين وأهم مصادره:    المدخل   
 

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

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

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

تعددت وتنوعت، باختالف المفسرين زمانا ومكانا، وطريقة وثقافة، وتقديرا  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     

 .الوقوف على العالقة الرابطة بينهما؛ إذ تبنى المعاني االصطالحية على المعاني اللغوية
تطلق على أصلين أو معنيين " نهج"ن فارس حيث يرى أّن مادة ومن تلك التعاريف تعريف اب       

ل النَّْهج، الّطريق:" متباينيين الطَّريق : والَمْنهج. وهو ُمستقيم الِمْنهاج. أوَضَحه: وَنَهج لي األْمرَ . األوَّ
 .والمعنى األول هو المقصود   (2)...".أيضًا، والجمع المناهج واآلخر االنقطاع

َوَضَح، : الطريُق الَواِضُح، وَنَهَج األْمُر وَأْنَهجَ : النَّْهجُ "اء في مفردات الراغب من أّن وقريب منه ما ج   
 (3)."84: المائدة"ِلُكل ٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً :" قال تعالى. وَمْنَهُج الطَِّريِق وِمْنَهاُجهُ 

أنهج لغتان بمعنى وَضَح واْسَتباَن، وطريٌق ولم يخرج عن ذلك ما ورد في لسان العرب من أّن نهج و    
أي َبيٌِّن واِضٌح وهو النَّْهُج، وَمْنَهُج الطريِق وَضُحه، والِمنهاُج كالَمْنَهِج الطريُق الواِضُح، والنَّْهُج : َنْهجٌ 

  (1).الطريُق المستقيمُ 
                                                             

 .03اتجاه التفسير الفقهي، دمحم قاسم المنسي، ص - 1
 .5/069، (م9191/هـ9011)معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم دمحم هارون ، أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس، -2
الراغب األصفهاني، غريب مفردات القرآن، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -3
 .445/ 9، (م4338/هـ9845)
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عمال اللغوي على تدور في االست" نهج"من خالل المقارنة بين هذه التعريفات يستخلص أن مادة    
الوضوح والبيان واالستقامة، وتطلق على الطريق إذا كان واضحا بّينا مستقيما؛ فيسمى الّنهج والمنهج 

 .والِمنهج والمنهاج
، "هو طريق َنْهٌج، َومنْهجٌ :"الطريُق البيِّن الواضح، يقال منه: ، 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 :" أكده المعجم الوسيطوهو ما . فالمنهاج والمنهج يطلق على الطريق الواضح البين المستقيم    
وأنهج الطريق وضح .. ونهج اإلنسان الطريق، سلكه وبينه. واستبانوضح : ، ينهج، نهجا ونهوجاالطريق
   (3) ."واستبان
 .و للمنهج استعماالن؛ حسي ومعنوي        
استعمال حسي؛ فيطلق على الطريق الواضحة المستقيمة التي يعرفها اإلنسان، ويتمكن من  -     

 .سلوكها و السير عليها بقدميه
 . (4)منهاج الدراسة، منهاج التعليم: لق على الخطة المرسومة ومنهواستعمال معنوي؛ فيط -     

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

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

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

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

 (1)".لى ذلك الهدف المرسومالسبيل التي تؤدي إ:" أما فهد الرومي فيرى أّن المنهج هو    
                                                                                                                                                                                                                         

 .4/040الكبير، دار المعارف، القاهرة،  دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد هللا علي -1
 .048، 93جامع البيان في تأويل القرآن، دمحم بن جرير الطبري،ج -2
 .159، ص"نهج" المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة  -3
 .159، ص"نهج" المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة  -4
 .96تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص -5
 .83، ص (م9119 -ه9899)فريد األنصاري، كتاب أبجديات البحث في العلوم الشرعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -6
 . 05، ص(م9111)القواعد والمراحل والتطبيقات، دار وائل للنشر، عمان، : دمحم عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي -7
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 المنهج مجموعة من القواعد المنظمة والمتسقة التي تسوق عند بحث موضوع معين إلى :" وعرِّف بأنه   
فهو في النهاية الطريق العلمي الواضح المعالم، ولكي يكون " نتائج علمية مرتبة وخالية من التناقض

 واضحا فعال فإن من الواجب أن تترتب القواعد التي يتكون منها ترتيبا سليما يحقق النتائج المرجوة الخالية 
 (2) ."من التناقض

ضوعية المحددة المرسومة الدقيقة التي يتعرف عليها الخطة العلمية المو :" وعرفه الخالدي بقول       
الباحث أو الدارس ويقف على قواعدها وأسسها، ويلتزم بها، لتكون دراسته علمية منهجية موضوعية 

 .(3)صحيحة
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)".وال ينحرف عنهاالمؤلف في ضوئها 
 شوائي يسوده االرتجال وأي عمل ال يقف وراءه منهج فهو عمل ع "بالمنهج، يفقد قيمة العمل؛

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

قبل الشروع في البحث، ويلتزم بها في مختلف المجاالت المعرفية، لتحقيق أهداف البحث، سواء كان 
 .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 إلى       
وبحث الدارسون مناهج المفسرين، وبينوا مفهومها، ويمكن إعطاء مفهوما للمنهج من خالل ما . أهدافهم

 :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      

تتمثل في القواعد واألسس والمنطلقات، التي تعرف عليها المفسر، والتي انطلق منها في فهمه للقرآن 
له ولتفسيره، حكمته وهو يتعامل الكريم، والتي التزم بها في تفسيره له، هذه القواعد واألسس كانت ضوابط 

   (6)".مع كتاب هللا ويفهمه ويفسره، فلم يخالفها ولم يخرج عنها
هو الخطط العلمية الموضوعية المحددة التي التزم بها المفسرون في تفاسيرهم :" قول الخالدي -     

 وأساليب وتطبيقات  هذه الخطط الموضوعية لها قواعد وأسس منهجية مرسومة، ولها طرق . للقرآن الكريم
                                                                                                                                                                                                                         

 .55، ص(ت.ط.د)فهد الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مكتبة التوبة،  -1
 .9،ص4334، 9كتب الحديث، ط مناهج التفسير الموضوعي وعالقتها بالتفسير الشفاهي، أحمد رحماني، عالم ال - 2
 .99تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
 .90، ص9م، ج9149، 0التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 4
 .90، ص9م، ج9149، 0التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 5
 .94-99تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص  -6
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 .  (1)".ظهرت في تفاسيرهم
 الطريقة التي يسلكها المفسر ليحقق غاية االتجاه الذي يرمي إليه، أي أنه :" ويرى إبراهيم شريف أّنه -    

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

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

عبارة عن الطريقة التي يسلكها المفسر إّن المنهج التفسيري : 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    
 سيري كذلك إال إذا ُبني على مجموعة من القواعد التي الطريق الواضح المستقيم، وال يكون المنهج التف

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

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

ونحوها، وهي مصطلحات تفتقر من حيث االستعمال إلى الضبط والتدقيق، و يالحظ ذلك بيسر عند 
استقراء نتاج  الحديث عن مدارس التفسير ومناهجه واتجاهاته وأنواعه وألوانه، وهو ما يستدعي إعادة

التفسير والدراسات القرآنية قراءة نقدية تهدف إلى تحديد وتدقيق الكثير من المصطلحات المتعلقة بعلم 
 .التفسير في محاولة إلنضاجه

إن دراسة منهج أحد المفسرين للقرآن الكريم :" فمن الذين لم يفرقوا بينها دمحم السيد جبريل حيث يقول     
دراسة اتجاهه في :  ة التي يسلكها في تفسيره لكتاب هللا عز وجل، أو بعبارة أخرى تعني تتبع تلك الطريق

تفسير القرآن الكريم من حيث كل ما من شأنه أن يميز بين اتجاهه واتجاه غيره، مع بيان األهداف التي 
لماء يريد أن يحققها في تفسيره ثم الحكم على مسلكه بميزان المقررات الدينية المتفق عليها بين ع

 .(4)."المسلمين
 .فيحكم عليهم بالترادف. فيظهر من قوله أن المنهج و الطريقة واالتجاه بمعنى واحد  

                                                             

 .96المصدر نفسه، ص - 1
 .44، ص(م9199)، 0: عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي،  وكالة المطبوعات، شارع فهد السالم، الكويت، ط -2

 .مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ، قرص - 3
 فسرين، دمحم السيد جبريل، نقال عن أبوبكر الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير،صفوت مصطفى خليلوفيتش،مدخل إلى مناهج الم - 4

 . 444ص 
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فمن أقوالهم؛ قول . أما الذين ذهبوا إلى التفريق بين مصطلحات المنهج و االتجاه و الطريقة     
أبحاثهم ودراساتهم، فهم يخلطون  معظم الباحثين و الدارسين لم يفرقوا بين المنهج والطريقة في:" الخالدي

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

 . أو غيرها
المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، وعلماء العقيدة، وعلماء : هج والطريقة عندال بد من التفريق بين المن  

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

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

 .عنها
تفسير األسلوب الذي سلكه المفسر أثناء تفسيره لكتاب هللا، والطريق التي عرض :" 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 : اإلمام الطبري في تفسيره

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

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

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

 .فمنهم من يطلقها على معنى واحد، ومنهم من يفرق بينها. وأما المحدثون فاختلفوا في معنى كل منها    
ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما  هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم: فاالتجاه    

 .يكتبون 
 .وأما المنهج فهي السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم    
 . (4)"االتجاه الهدف أووأما الطريقة فهي األسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى    

                                                             

 .94تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 1
 .94المصدر نفسه، ص - 2
 .94تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح  عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
 .55، صأصول التفسير ومناهجه، فهد عبد الرحمان بن سليمان - 4
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فهذه المصطلحات وإن ظهر عليها التباين فإنها مراحل يكمل بعضها بعضا للوصول إلى 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"المعنى الذي تثبته المعاجم العربية، و
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
 (1)" يه إلى الماء وحكمه ف

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

عن وجهها، إذا كشفته، وأسفر  وسفرت المرأة .فهو من الباب، ألنه أزال ما كان هناك من عداوة وخالف
  (2)."الصبح، وذلك انكشاف الظالم

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

نى البيان والمادة بتقاليبها الستة تدل على البيان والكشف والتوضيح، واستخدم القرآن هذه المادة بمع   
 .   أي بيانا وكشفا. 00:﴾الفرقانَواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثلٍّ ِإالا ِجْئَناَك ِباْلَحقِ  َوَأْحَسَن َتْفِسيًرا﴿ :والكشف قال تعالى

يقصد منه توضيح معاني القرآن الكريم . من العلوم اإلسالمية: الشرح والبيان وتفسير القرآن:"فالتفسير    
 .(4)"وما انطوت عليه آياته من عقائد وأسرار وحكم وأحكام

 :التفسير اصطالحا -ب  
التفسير علم يعرف به فهم كتاب هللا المنزل على نبيه دمحم صلى هللا (:" ه918 -)تعريف الزركشي -    

واستمداد :" ، ثم بين العلوم التي يحتاج إليها فقال(5)"عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
ت ويحتاج لمعرفة أسباب النزول ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءا

 (6)".والناسخ والمنسوخ

                                                             

 ".    فسر" مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة  -  1
 ".سفر "مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة  -   2
 ".       سفر"المحكم والمحيط األعظم ، أبو الحسين علي بن سيدة، مادة  -3  
 ". سفر"المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة  -  4
 .   98،ص9البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، ج -  5
 .98ص9المصدر نفسه ،ج -  6
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علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث داللته على مراد :"وأكثر العلماء يعرف التفسير بأنه -  
 .    (1)"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  
 

                                                                      2"الكريم حسب طاقته البشرية
 :التفسير 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 ينبوع هو الذي تعالى هللا كالم موضوعه

 ال دنيوي  أو ديني كمال كل ألن إليه؛ الحاجة اشتدت وإنما الحقيقية السعادة إلى والوصول الوثقى بالعروة
 .هللا بكتاب العلم على وموافقته للشرع، موافًقا يكون  وأن بد

 ذلك بيان القرآن تفسير اإلنسان يتعاطاها صناعة أشرف األصبهاني قال"  :اإلتقان في السيوطي قال   
 غرضها بشرف 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
 الموضوع 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 ينبوع 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 والمعارف الشرعية العلوم
 : 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 
 من حواه  ما على والوقوف وتدبره القرآن فهم بعد إال يكون  ال التعاليم بهذه العمل أن ومعلوم ،البشري  للنوع

                                                             

 .90، ص9التفسير والمفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج -1
 .95، ص9مناهج المفسرين، مصطفى مسلم، ج - 2
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 وهذا المعجز البارع أسلوبه يحملها التي الهائلة القوة تلك طريق عن بمبادئه واإللمام وإرشاد ونصح تعاليم
 فالتفسير التفسير، بعلم نسميه ما وهو القرآن ألفاظ عليه تدل لما والبيان الكشف طريق عن إال يتحقق ال

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

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

 على القرآن هذا في للناس شرع فيما هللا ةوحكم القرآن وتعاليم القرآن هدايات تجلية األعلى هدفه وليكن   
 التفسير باسم الخليق هو وهذا هللا بهدي االهتداء إلى النفوس ويدفع القلوب ويفتح األرواح يجتذب وجه
 .1"إليه والحاجة فضله عن تكلمنا إذا الحديث يساق وفيه

 
 

                    
 

                                                             

 . 9الزرقاني، 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       

 -لصحابةبعض ا وسأله ،"الكاللة"ن الخطاب سأل عن لفظة فعمر ب. صعب عليهم فهمه وإدراك معانيه
الاِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلمٍّ ُأوَلِئَك َلُهُم ﴿:َلمَّا َنَزَلْت عن معنى قوله تعالى -رضوان هللا عنهم

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم ﴿ َوَأيَُّنا َلْم َيْظِلْم َفَنَزَلْت : َقاَل َأْصَحاُبهُ  .األنعام سورة﴾(21)اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ِإنا الشِ 
كان يفسر القرآن الكريم  وهذه األمثلة وغيرها كثير يتبين لنا أن رسول هللا . (1)"لقمان سورة﴾(21)

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

فالتفسير بدأت نواته األولى منذ عهد النبوة؛ لحاجة الناس لفهم كلمات القرآن ومعانيه، ولكنه لم       
وكان فهم الصحابة للقرآن متفاوتا بحسب تفاوت قدراتهم العقلية . يدون، 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 :النشأة والتأسيس والتوسع في تفسير القرآن ةمرحل: أوال  
 :                                                                                     (3)التفسير في عهد النبي  -2        
 . أول مفسر للقرآن الكريم، وهو المؤسس الفعلي لعلم التفسير يعتبر الرسول        
كروايتهم  من القرآن الكريم ما احتاج الصحابة إلى تفسيره، وكانوا يروون التفسير عنه  فسر       

ولم يدون منه شيء مستقل بنفسه، إنما كتب مختلطا مع الحديث، وفي هذا السياق يقول خالد . للحديث
كعلم مستقل بنفسه، وإنما كان يروى  ولم يكن تفسير القرآن يدون في عهد رسول هللا :"عبد الرحمن العك

 (  4)." عليه الحديث الشريفعنه صلوات هللا ما كان يتعرض لتفسيره، كما كان يروى  منه عن النبي 

                                                             

 .9618،ص 8،ج8450:أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، رقم - 1
 .   05تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص: ينظر -2

وتعريف  ،19، ص9لتفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج و ا. التفسير النبوي للقرآن الكريم، دمحم إبراهيم عبد الرحمن: ينظر - 3
 الدارسين بمناهج 

 .  05المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص
 .  04، ص9118، 0أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط - 4
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؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن، أو بالسنةويغلب 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

  . (1)هللا 
     : (2)عهد الصحابة التفسير في -1     

ومن تلك  .أسباب عديدة، أهلتهم لمواصلة تفسير القرآن الكريم عنهمتوفرت للصحابة رضوان هللا     
وكذلك معاينتهم لنزول القرآن الكريم، ، ما 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 وتفسيرهفهذه 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 للقرآن وتفسير الصحابة له مكانة رفيعة؛    

لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما فإن  :"وهو ما ذكره الزركشي بقوله
   (4)."شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم هللا من الفهم العجيب فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر واالستنباط

 : (5)وحكم تفسير الصحابي يختلف بحسب القسم الذي يتناوله؛ ألن تفسيرهم على قسمين    
 .تفسير له حكم المرفوع، وهو مما ليس للعقل والرأي فيه مجال كاألمور الغيبية، و أسباب النزول -أ     
. تفسير له حكم الموقوف، وهو مما يعتمد فيه على االجتهاد، و ال يسنده إلى رسول هللا  -ب    

 .   واختلف العلماء  في وجوب األخذ به
ر واحد من العلماء قال الحاكم في المستدرك ما ذكره غي صيل في حكم تفسير الصحابيوهذا التف    

، وعزا هذا القول أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي :" نصه
ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي : "للشيخين حيث يقول في المستدرك

ولكن قيَّد ابن الصالح، والنووي، وغيرهما، هذا اإلطالق، بما ". سندحديث م -عند الشيخين -والتنزيل
 . (6)"يرجع إلى أسباب النزول، وما ال مجال للرأي فيه

                                                             

 .01، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 1
 .41وأصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص ،19، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 2
 . 954، ص 9قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، ج: ينظر - 3
 .994، ص 4البرهان، الزركشي ،ج - 4
 .41التفسير  ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص ، وأصول 15مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص: ينظر - 5
، 9ج، 9190، د ط،  -بيروت –طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل  تحق إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، - 6
 .430ص
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ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما : "و هو ما ذهب إليه ابن الصالح في مقدمته بقوله   
 (1).الصحابي، أو نحو ذلكآية يخبر به ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 

 و غلب على التفسير في هذا العهد التفسير بالمأثور، واالجتهاد في مسائل جديدة، باعتماد القياس،كما    
َيْجَتِهُدوَن ِفي النََّواِزِل، َوَيِقيُسوَن َبْعَض اأْلَْحَكاِم َعَلى  َوَقْد َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل َّللاَِّ :" قال ابن القيم

، َوَيْعَتِبُروَن النَِّظيَر ِبَنِظيِره كما لم يثبت  .ولم يدون في عهدهم التفسير مستقال عن السنة النبوية. (2)"َبْعضٍّ
 .تدوينه كامال، ولم يثبت تفسير الصحابة لكل القرآن الكريم

 ألولى و إرساء األسس ا .و اشتهر عدد من الصحابة بالتفسير، وكان لهم دور كبير في نشره وتأصيله   
 :(3)و أذكر منهم .لمدارس التفسير

الخلفاء الراشدون األربعة، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عباس، وُأَبّى بن كعب، وزيد بن ثابت،     
 .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 -0.عبد هللا بن عباس -4. عبد هللا بن مسعود -9        

ظهور مدارس للتفسير، والتي بدأت نواتها األولى في  اهتمام الصحابة بالتفسير؛وكان من نتائج    
 :(8)و تتمثل تلك المدارس في. عهدهم، واكتملت في عهد التابعين من بعدهم

قامت مدرسة التفسير بمكة على يد عبد هللا بن عباس رضي هللا : التفسير بمكة مدرسة: أوالً      
ر لهم كتاب هللا تعالى، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه  عنهما، فكان يجلس ألصحابه من التابعين، ُيفسِّ

سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس : واشتهر من تالميذه بمكة .منه
 .كيسان اليماني، وعطاء بن أبى رباحبن 

قامت مدرسة التفسير بالمدينة، وتتلمذ فيها كثير من التابعين على : مدرسة التفسير بالمدينة: ثانياً      
رين من الصحابة رو . مشاهير المفسِّ ولعل أبرزهم ُأَبي بن كعب، الذي ُيعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسِّ

 .هرته أكثر من غيره في التفسير، وكثرة ما ُنقل لنا عنه في ذلكالتابعين بالمدينة، وذلك لش
وهؤالء منهم َمن . يزيد بن أسلم، وأبو العالية، ودمحم بن كعب القرظ: واشتهر من تالميذه بالمدينة       

 .مباشرة، ومنهم َمن أخذ عنه بالواسطة أخذ عن ُأَبيّ 

                                                             

 .99، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 1
مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشافعي، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر، دط، دت،  - 2
 .41ص
    .81، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج ، ص ، 9اإلتقان ، جالل الدين السيوطي، ج - 3
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هللا  راق على يد عبد هللا بن مسعود رضيلتفسير بالعقامت مدرسة ا: مدرسة التفسير بالعراق: ثالثاً     
بن مسعود كان ق التفسير، غير أن عبد هللا عنه، وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العرا

  .يعتبر األستاذ األول لهذه المدرسة، نظرًا لشهرته في التفسير وكثرة المروى عنه في ذلك
علقمة بن قيس، ومسروق، واألسود بن يزيد، وُمرَّة الهمداني، وعامر : و اشتهر من تالميذه بالعراق   

 .الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي
 :(1)التفسير في عهد الصحابة تميز بمميزات أذكر منها  إن     
و يزداد الغموض  كان غامضا، ويعتبر قلياللم يفسر القرآن كله؛ وإنما فسر بعض منه، وهو ما  -أ      

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

 .تظهر بعد
ألن تدوين العلوم . 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 بمرور .  بداية هذه المرحلة كانت امتدادا لعهد الصحابة؛ كون التابعون تتلمذوا على الصحابة      

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

ويعتبر أول من صنف في التفسير عبد الملك بن . ا مع السنة، ثم انفصل عنهافالتفسير كان مدون       
وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه،  لعلماء في تفسير القرآن وتدوينه،ثم تالحق ا (.ه981)جريج المكي

  .(2)وذوقا يعتمد عليه
واعتبار تفسير التابعي حجة أمر اختلف فيه العلماء، على اختالف أنواع التفسير المنقولة عن       

 :، وعلى العموم هي على قولين وهما(3)التابعين
                                                             

، 9التفسير و المفسرون، الذهبي، ج  ،435عمر الحاجي، دار المكتبي، دط، دت، صموسوعة التفسير قبل عهد التدوين، دمحم : ينظر - 1
 .90ص
تفسير التحرير  ، و41وأصول التفسير ومناهجه، فهد الرومي، ص ،19، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  :ينظر - 2

 .95، ص9والتنوير، دمحم الطاهر بن عاشور، ج
،  8و إعالم الموقعين، ابن القيم، ج. 994، ص4والبرهان للزركشي، ج.915، ص9، جقواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت :ينظر - 3
 .955، 994ص
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أما إذا أجمعوا على الشيء فال :"ما اجمع عليه التابعون فهو حجة قال ابن تيمية:القول األول -أ      
 . وقد تكون حجيته مستفادة، من اإلجماع .(1)"هم ممن خالفهم، وهذا صحيحيرتاب في كونه حجة على غير 

قول ابن ي.  اختالف التابعين في أقوالهم وتفسيرهم، فهي ليست حجة على غيرهم: القول الثاني -ب   
 أقوال التابعين في الفروع 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
 .(2)."بعضهم حجة على بعض، وال على من بعدهم

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

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

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

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

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

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

 . ير، وانفصاله عن علم الحديث، وظهور أولى المصنفات المستقلة فيهالتأصيل لعلم التفس -ب  
بداية ظهور الخالف المذهبي، فظهرت بعض التفاسير التي تحمل في مضمونها انتصارا، لمبادئ  -ج   

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

 .ذلك
  :التفسير في مرحلة التدوين والتأصيل -4

                                                             

 .096، ص4المصدر نفسه،ج - 1
 . 954، ص 9قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، ج: ينظر - 2
 .00، وأصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص99ص، 9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 3
  04، وأصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ص19، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج : ينظر - 4
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وبدايتها من نهاية القرن الثالث الهجري، حيث بدأ تدوين التفسير، وكان تدوينه ضمن الحديث،    
:" فالتفسير يعتبر بابا من أبوابه، ولم يخص بمؤلف خاص يقول الحصري في تحديد مميزات هذه المرحلة

بوابه متنوعة وكان بدأ تدوين التفسير بعد عهد الصحابة والتابعين،حيث ابتدأ التدوين للحديث فكانت أ
التفسير بابا من هذه األبواب التي يشتمل عليها الحديث فلم يفرد له تأليف خاص به فيه تفسير القرآن 

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 ،تفسير القرآن الكريم منسوب إلى النبي 

، وابن أبي (ه 094)، وأبو بكر بن المنذر النسابوري (ه093)الطبري جرير  تفسير دمحم بن
و الصحابة والتابعين، وتابع التابعين  وكل هذه التفاسير مروية باإلسناد إلى رسول هللا(...ه839)حاتم

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

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

 .أحكام تجويد بيانية
  لجملة فاعتمد في تفسيره على ما ثبت من أقوال مأثورة في تفسير اآلية أو ا: تفسير القرآن بالمأثور -ب   

 .للصحابة، أو التابعين أو أتباع التابعينأو الكلمة سواء كانت هذه األقوال المأثورة؛ أحاديث أو أقوال 
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 :"يقول الذهبي في ذلك. اإلسرائيليات والوضع في التفسيركما تميزت بدخول  -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 ما فيها
صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها 

 . (0)."حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع واإلسرائيليات في التفسير
 :                               التفسير في مرحلة التنوع والتفريع -5

توسع مجال علم التفسير وتنوع، فظهرت اتجاهات متعددة، وكل منها يخدم فكرة، أو مبدأ، أو مذهبا،      
وهكذا تدرج التفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه :"يقول الذهبي في بيان معالم هذه المرحلة ما نصه

                                                             

 .941، ص9119، د ط ،  -بيروت –تفسير آيات ألحكام ، أحمد دمحم خليل الحصري ، دار الجيل   – 1
التفسير ورجاله، دار سحنون، : ينظر(. ه 433)ذكر الفاضل بن عاشور أن الطبري َسبق في عمله هذا؛  بما كتبه يحي بن سالم  - 2

     .50ص .9111تونس ، 
 .، بتصرف89تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص - 3
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الكريم فظهرت آثار  اتجاهات متنوعة، وتحكمت المصطلحات العلمية، والعقائد المذهبية في عبارات القرآن
  .(1) ..."الثقافة الفلسفية والعلمية للمسلمين في تفسير القرآن

أن كل :وإنا نلحظ في وضوح وجالء:" ن أسباب التنوع واالتجاهات التي ظهرت في التفسير فقالثم بيّ     
من برع في فن من فنون العلم، يكاد يقتصر تفسيره على الفن الذي برع فيه، فالنحوي تراه ال هم له إال 

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

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

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

فالتفسير عرف تحول منهجي؛  (2)"العلمية العقلية إلى اليوم، وراجت في بعض العصور رواجا عظيما
فريع واالستطراد في إيراد المسائل والمباحث التي لها عالقة بالتفسير، بحيث تحول من التقعيد العام إلى الت

وقد أطلق الخالدي على هذا التحول بالتحول من التأصيل المنهجي إلى التفريع  .وقد تكون عالقتها بعيدة
؛ ومن ثم تحول التفسير من المنهج الجامع إلى المنهج فسر يفسر على أساس المنهج الغالبفالم .الفقهي

لقد كان كل واحد من هؤالء المفسرين يفسر القرآن وفق العلم الذي مهر فيه وغلب :" يقول الخالديلغالب ا
اللغة والبيان، على حساب باقي المباحث التفسيرية،  ص في اللغة غلب على تفسيره مباحثعليه، فالمخت

( المنهج الجامع) فسير منوبذلك تحول الت ...والمتخصص في الفقه واألحكام غلب هذا اللون على تفسيره
     (3)".وبذلك انتقل التفسير من طور التأصيل إلى طور التفريع(. المنهج الغالب) إلى 
 :وتميزت هذه المرحلة بمميزات أذكر منها    

ظهور عدة اتجاهات للتفسير،الذي تفرع عن التفسير بحسب المنهج الغالب، وقد حدد الخالدي تلك  -أ  
ظهرت في هذه المرحلة عدة اتجاهات للتفسير المفرع، على أساس المنهج الغالب من و :"االتجاهات فقال

 :أشهرها
 .التفسير بالمأثور -9
 .التفسير البياني -4
 .التفسير العقلي -0

                                                             

 .939، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 1
 .934، ص9، ج التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي - 2
   .84الدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي، ص تعريف- 3



 
17 

 .التفسير القريب من المنهج الجامع -8
 (1)."التفسير الفقهي - 5

؛ فوجد من العلماء من اقتصر "التفسير الموضوعي" ظهور لون من ألوان التفسير، والمتمثل في -ب   
 . في تفسيره على موضوع واحد من موضوعات القرآن الكريم

يقول الذهبي في بيان تنوع التفسير،  -الموضوعي –بداية بروز هذا اللون من التفسيرو يعتبر ذلك       
وكذلك وجد من العلماء من ضيق دائرة البحث في التفسير، :" ما نصه"الموضوعيالتفسير "وتحت عنوان 

فتكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة، فابن القيم أفرد كتابا من مؤلفاته للكالم عن أقسام 
اغب األصفهاني ، وأبو عبيدة أفرد كتابا للكالم عن مجاز القرآن، والر (التبيان في أقسام القرآن)القرآن سماه

أفرد كتابا في مفردات القرآن، وأبو جعفر النحاس أفرد كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وأبو الحسن 
وغير هؤالء كثير ..الجصاص أفرد كتابا في أحكام القرآن الواحدي أفرد كتابا في أسباب نزول القرآن، و

عون ما تفرق منه، ويفردونه بالدرس من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خاص في القرآن يجم
 ( .     2)."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

ت تفاسير اختلط فيها الفهم العقلي بالتفسير النقلي ومن ذلك كان التفسير التفسير هذه الخطوة فدون
وهو البحث في التفسير من ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة و من ذلك البحث  -الموضوعي

 (                     3)."في أحكام القرآن
     .األخرى ظهور التفسير الفقهي، واستقالله عن ألوان التفسير  –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 والذي يبدأ من اتبدأ هذه المرحلة من العصر الحديث؛     

 .   وأطلق عليها اسم التجديد؛ ألنها أهم صفة مميزة لها. الهجري 
منضبط بالضوابط التجديد الصحيح السليم، ال:"ومفهوم التجديد في التفسير كما وضحه الخالدي هو   

وم باألسس المنهجية، التجديد القائم على اإلبداع والتحسين والجدة، واالستفادة من العل العلمية، الملتزم
                                                             

  .بتصرف 88-80ص  ، المصدر نفسه - 1
   .993، ص9التفسير و المفسرون، دمحم حسين الذهبي، ج  - 2
 .03تفسير آيات ألحكام ، أحمد دمحم خليل الحصري، ص - 3
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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 وكانت بدايات هذه المرحلة، بما أنتجه علماء النهضة والتجديد في العلوم        
، وكان له طالب واصلوا المسيرة الكريم دمحم عبده الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في تفسير القرآن هؤالء؛

  ومتنوعا اصطبغ بصبغةوعرفت هذه المرحلة إنتاجا تفسيريا غزيرا .. رضادمحم رشيد  :من أمثال
         :ومن تفاسير هذه المرحلة .تجديدال
           (.م9198)، لجمال الدين القاسميمحاسن التأويل  -    

 (.م9105)تفسير القرآن الحكيم، ـ تفسير المنارـ لمحمد رشيد رضا -   
 (.م9190)دمحم الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير،  -   

 (.م9183)تفسير كالم العليم الخبير، عبد الحميد بن باديس  -   
 (.م9166)في ظالل القرآن، لسيد قطب -   

 واللون الغالب على التفسير في هذه المرحلة، هو التفسير االجتماعي، الذي حاول فيه أصحابه ربط      
كما كان  .انطالقا من وحي القرآن الكريممعاني القرآن الكريم بالواقع العملي لألمة، وإصالح ما فسد منه، 
 .وغيرهما ( ..م9119)مع الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

القائم على مراعاة الحقائق العلمية، والنظريات . كما ظهر لون جديد في التفسير، وهو التفسير العلمي   
 .   إلى تلك الحقائق اط اإلشارات القرآنيةواستنب. العلمية في بيان معاني اآليات القرآنية

أن  وعلى ضوء ما تقّدم، نستطيع :"وذكر الذهبي ألوانا للتفسير ظهرت في العصر الحديث فقال      
 :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 ما       

 .وغيرهما .. ، و الزيديةكالشيعة األمامية يخدم مبادئها؛
و أما التفسير اإللحادي فهو ذلك التفسير الذي اعتمد فيه أصحابه على آراء إلحادية، بعيدة كل البعد     

عن معاني القرآن الكريم، و ال يوجد تفسير بهذا اللون؛ ولكن نماذج في تفسير بعض اآليات، وال يعتبر 
  . في اصطالح علماء التفسير ذلك من التفاسير

 :   مفهوم التجديد وضوابطه -2      

                                                             

 .85، صالدارسين بمناهج المفسرين، صالح عبد الفتاح الخالدي تعريف - 1
 .4330، 9التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبد القادر دمحم صالح، دار المعرفة، بيروت، ط: ينظر - 2
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 :المفهوم اللغوي  -أ    
وتجدد . صيره جديدا: تجديدا جدد الثوب"إعادة الشيء إلى سيرته األولى : التجديد في اللغة -      

صيره، أو لبسه جديدا : جدده فتجدد وأجده أي الثوب وجدده واستجده: صار جديدا، تقول: الشيء تجددا
  (1)"البلى والخلقوالجديد نقيض . فتجدد
فالتجديد من الِجّدة، والكلمة تدور على إبراز ما لم يكن بارزًا أو إنشاء ما لم يكن منشًأ أو من      

 . اإليجابية في العمل واالستمرار فيه
 :المفهوم االصطالحي -     

 ."لثابتةبأصوله ا (محدود)اجتهاد في فروع الدين المتغيرة، مقيد ":يعرف التجديد بأنه        
حظه في كل زمان المؤلفون الوليس يعني هذا المصطلح اإلتيان بالجديد ضرورة وهذا ما        

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

 .(2)"العلوم الظاهرة والباطنة ذهب من السنن، وخفي من
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 صلى هللا بمحمد  صلى هللا عليه وسلم
  .الدين في نفوس الناسعليه وسلم، فهم يحيون ما اندرس من 

 (3)"إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها:"لقوله صلى هللا عليه وسلم    
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
ن سننه ومعالمه ونشره بين م أندرسفتجديد الدين يعني إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما    

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

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

                                                             

 .858، ص4للجوهري،ج ، الصحاح 999، ص0لسان العرب، ج -1
 .282 ، ص9فيض القدير، المناوي، ج  -2
 .544، ص8،  والحاكم فى المستدرك ،ج0983: سنن أبى داود، كتاب المالحم، باب ما يذكر فى قرن المائة ، رقم -3

 .282 ، ص9فيض القدير، المناوي، ج  - 4
 .056، 055الناصر، ص العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، دمحم حامد  - 5
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 :إن مفهوم التجديد عموما وفي التفسير على الخصوص يمكن حصره في    
إحياء ما غاب عن الناس من مفاهيم فأول مراحل التجديد بعد العلم هو إزالة الغربة عن الدين  -     

 .بمفاهيمه وأحكامه ورسم الصورة الصحيحة الواضحة
إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما وما ترك الناس من سنن ومعالم  -   

 .الدين
؛ من خالل الرد على أهل الباطل وأهل البدع وما يبث من إشاعات وأباطيل حول اإلسالم وأحكامه -   

 .  تفسير آياته
 .إصالح أوضاع الناس وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين - 

 .؟و السؤال الذي يطرح هل يمكن أن يتجدد التفسير ويتطور       
وأمور الحياة متجددة، بتجدد الوقائع والحوادث؛ وقضايا الناس  الحياة،بكل مجاالت  التفسير يتعلق      

مما يقتضي االجتهاد في إيجاد األحكام الشرعية لما يستجد . غير منتهية، بينما النصوص الشرعية منتهية
 .واالجتهاد في هذه القضايا يعتمد على  الكتاب والسنة. مور حياة الناسمن أ
 رعية؛ وفي هذا يقول من خالل اعتماد رأي بعض المفسرين، تأويل النص بما يتماشى والمقاصد الش      

ر وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما ال يقبل الحص:"الشهرستاني
 . والعد ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص وال يتصور ذلك أيضا

علم قطعا . والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى      
 .(1)." أن االجتهاد والقياس واجب االعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد

يتلو :" ويقول ابن العربي في بيان أن المعاني تتجدد بتكرار قراءة نصوص القرآن الكريم ما نصه      
المحفوظ من القرآن فيجد في كل تالوته معنى لم يجده في التالوة األولى، مع أن الحروف المتلوة هي هي 

. (2)"ألولى غير زمان التالوة الثانيةبعينها، وإنما الموطن والحال تجدد والبد من تجدده، فإن زمان التالوة ا
قد يجلي  فإن التدبر والنظر في اآليات .فإذا كانت إعادة القراءة تكشف معاني جديدة في القرآن الكريم

 .بعض المعاني عند المتأخرين، لم تنكشف لألولين
اللة، وقد تنص و البد من التنبيه إلى أن ما يتغير من أحكام ويتطور، هو ما كان دليله ظني الد      

، أو ما ات العلماء بحسب ما يحقق مصالحهماآليات على المبادئ العامة وتترك تفاصيل الفروع الجتهاد
   . ثبت باجتهاد المفسرين؛ القائم على مراعاة روح النصوص الشرعية، واختالف أعراف الناس وعوائدهم

 ير بمرور العصور واختالف األمصار؛ ألنه و ال شك أن التفسير المتعلق بهذا القسم، قابل للتطور والتغي
                                                             

، د ط، ه9838دمحم سيد كيالني ، دار المعرفة، بيروت ، : الملل والنحل ، دمحم بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحق - 1
 .919، ص9ج
 .98، ص 9التفسير الكاشف، دمحم جواد مغنية، ج - 2
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 . خاضع الجتهاد المفسرين، وأعراف الناس وعاداتهم
فهو ثابت ال يعتريه تبديل . أما ما ثبت حكمه بدليل قطعي الداللة، فال مجال فيه للتطور والتغيير      

 .فال يتأثر بمرور الزمان، و ال اختالف المكان. وال تغيير
 :ضوابط التجديد - 1

إن أشد ما نحتاج إليه اليوم هو وضع ضوابط للتجديد في الفكر اإلسالمي عموما ذلك أن اآلراء       
واألفكار ترد على األمة اإلسالمية من جميع الحضارات وخاصة الحضارة الغربية الحديثة التي هي محل 

خرى وانتشارها في إعجاب الغالبية العظمى من المسلمين، وقد سهل سرعة وصول أفكار الحضارات األ
 .الثورة المعلوماتية بجميع أشكالها بسبب 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 -9   
ليس تجديدًا للدين وخروجًا عنه أو تجاوزًا له، بل هو مجّرد االستجابة الطبيعية لحاجات التدّين  التجديد

 .عصر متجّدد وظروف حادثة في
 الشريعة، يكفر أو يخرج عن الملة  فيالتجديد ال يطال المسائل القطعية الداللة، وهي معدودة  - 4   

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

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

 .المقدار المخّصص شرعًا لفهمها لغة وعقاًل وهذا األمر هو اعتباري تجّوزي محض فياللهم 
التي يكون مدركها ظني الورود : التجديد قد يكون في فروع الشريعة والمتمثلة في المسائل الظنية – 0  
ها فيها الخالف ويقع فيوهذه المسائل هي الغالبية الساحقة من المسائل الشرعية، ويجوز . الداللة أو

االجتهاد بإجماع المسلمين، ومن ضمنها تقع تسعة أعشار المسائل السياسية الشرعية واالجتماعيات التي 
م وطرق واليات انتخاب طرق تنظيم البيعة أو الشورى، أو مّدة والية الحاكم المسل: ها، ومثالهافيال نص 

 .  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  -8   

ُسوَل َفِإن تَ ﴿ :بالنصوص الشرعية لقوله تعالى َ َوَأِطيُعوا الرا َولاْيُتْم َفِإناَما َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبالُغ َوَأِطيُعوا َّللاا
فأي . وغير ذلك من اآليات واألحاديث الداعية إلى طاعة هللا تعالى ورسوله. 94: ﴾ سورة التغابن اْلُمِبينُ 

قرآني يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية ال اعتبار له، كالفكر الذي يبيح الربا ويرفض تفسير لنص 
 .للمرأة وإقامة الحدود الشرعية الحجاب الشرعي
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أن يكون لدى المجدد من العلم الشرعي الحد الكافي، و على الخصوص شروط المفسر، والقواعد  -5   
إن كان : وبعض أهل العلم اشترط أن يكون مجتهدًا ويمكن أن يضبط هذا الشرط ويقال. العامة لألفتاء

ًا مطلقًا وإن كان التجديد جزئيًا فيكفي أن يكون التجديد كليًا فيجب أن يكون الشخص المجدد مجتهد
 .ها وهذا أقرب األقوال إلى الصوابالمجدد مجتهدًا في المسألة والقضية التي سيجدد في
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 التفسير بالمأثور
 : 1:بالرواية - رمفهوم التفسير بالمأثو  -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 فرع لألصل الحقيقي الذي هو القدم، أو هو أثر للمؤثر 

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

 :عرف بتعريفات عديدة نذكر منها:المأثور اصطالحا -ب   

وبيان  -صلى هللا عليه وسلم -التفسير علم يفهم به كتاب هللا تعالى المنزل على نبيه دمحم " -     
 .2"معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

 .ورد في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي هللا عنهم هو بيان معنى اآلية بما":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
و هو التفسير الذي يعتمد فيه على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة النبوية، أو كالم الصحابة،        

 . واختلف العلماء فيما نقل عن التابعين في اعتباره، أو رده، أو اعتباره من التفسير بالرأي
بيان والتفصيل لبعض يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من ال:" وعرفه الذهبي بقوله       

آياته، وما نقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم، وما نقل عن 
 .(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 خالف :"قل عن التابعين مختلف فيه فقالثم ذكر أن ما ن. 4"تعالى من كتابه

إنه من التفسير :ومنهم من قال. من الصحابة غالباالعلماء منهم من اعتبره من المأثور ألنهم تلقوه 
 .    5"يبالرأ
فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول واآلثار الواردة في اآلية ":و بعبارة أكثر وضوحا    

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

الثانية عشرة : بن سليمان الرومي، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة فهد بن عبد الرحمن. د. دراسات في علوم القرآن الكريم، أ - 1
 .م4330 -هـ 9848

 .  998ص 4السيوطي ج: ، وانظر اإلتقان90ص 9المرجع السابق ج- 2
 .994، ص9التفسير والمفسرون،  دمحم حسين الذهبي، ج -  3
 .94، ص9مناهل العرفان، الزرقاني،ج  - 4

 .94، ص9المصدر نفسه،ج - 5
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 .نقل الصحيحانفالتفسير المأثور تفسير يعتمد الرواية وال. 1"يرد فيه نقل صحيح
وأقوال التابعين الذين أخذوا العلم . القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، وأقوال الصحابة الثابتة: ومصادره   

 :ومن أهم المصادر المؤلفة فيه. عن الصحابة
 (.ه093-)جامع البيان في تفسير القرآن ،دمحم بن جرير الطبري  -    
 (.ه 998-)عمرو بن كثيرتفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن  -   
 (.ه 496-)الجواهر الحسان في تفسير القرآن،عبد الرحمن بن دمحم بن مخلوف الثعالبي  -   
-)            دمحم األمين بن دمحم بن المختار الشنقيطيالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن،أضواء  -   

 (.ه9060
 :- الرواية – مكانة التفسير بالمأثور -1

أفضل أنواع التفسير وأعالها ألن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيًرا للقرآن بكالم هللا تعالى، هو      
فهو أعلم بمراده، وإما أن يكون تفسيًرا للقرآن بكالم الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو المبين لكالم هللا 

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

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

َقاال َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا }: بقوله تعالى. 09: سورة البقرة {َربِِّه َكِلَماتٍّ  َفَتَلقَّى آَدُم ِمنْ }: تعالى
 .40: سورة األعراف{ َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

 :السنة النبوية الشريفة -ب   
كْ : ))قال تعالى     َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ وقال . 88: سورة النحل(( َر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

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

 .الخيط األسود بأنه بياض النهار وسواد الليلاألبيض و 
 :أقوال الصحابة -ج   

فإنهم  -رضي هللا عنهم-تجد تفسير القرآن في القرآن وال في السنة فعليك بتفسير الصحابة  وإذا لم     
ومشاهدة القرائن واألحداث  -صلى هللا عليه وسلم -أعلم بذلك لما اختصوا به من مجالسة الرسول 

 .والوقائع
                                                             

 .99، ص 9898، 4أصول التفسير ومناهجه، فهد عبد الرحمان بن سليمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط - 1 
 .01ص 9القرطبي ج: الجامع ألحكام القرآن - 2
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 في الرجوع إلى أقوال التابعين إذا لم نجد  -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
 :أسباب االختالف في التفسير بالمأثور -8   

وقد وقع االختالف بين السلف في التفسير بالمأثور، لكنه اختالف يسير ومع قلته فإن أغلبه يرجع        
 .إلى اختالف التنوع ال إلى اختالف التضاد وهو أيسر أنواع االختالف

 :ومن أسباب وقوع االختالف بين السلف في التفسير    
ومثاله اختالفهم . ن يكون في اآلية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم اآلية على قراءة مخصوصةأ -أ      

َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيْعُرُجوَن، َلَقاُلوا ِإناَما }: من قوله تعالى" سكِّرت"في معنى  َوَلْو َفَتْحَنا َلْيِهْم َباًبا ِمَن السا
َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم   .95، 98: اآليتان: سورة الحجر{ َمْسُحوُرونَ ُسكِ 

 1.مخففة فإنه يعني ُسحرت" ُسِكَرت"مشددة يعني ُسدَّت، ومن قرأ " ُسكِّرت"من قرأ : فقد قال قتادة    
 : ومثاله اختالفهم في قوله تعالى: ومنها االختالف في اإلعراب، فإن لإلعراب أثره في تفسير اآلية -ب  
َنا َوَما َيذاكاُر َوَما َيْعَلُم } ُ َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمناا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِ  ِإالا ُأوُلو َتْأِويَلُه ِإالا َّللاا

: عطف نسق على لفظ الجاللة، وقيل: فقيل{ َوالرَّاِسُخونَ }فقد اختلفوا في . 9: سورة آل عمران {اأْلَْلَباِب 
فعلى القول األول أن الراسخين يعلمون تأويله وعلى القول { َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ }: قوله تعالى مبتدأ والخبر في

 .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"للغة كلفظ أكثر من معنى في ا
الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر، وهناك أسباب أخرى غير " القرء"على العقد وعلى الوطء، ولفظ 

 .2ذلك
 :حكم التفسير بالمأثور -5

 :إن التفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين   
 .فهذا يجب قبوله، وال يجوز العدول عنه. دلة على صحتهما توافرت األ -أ      
 .ما لم يصح فيجب رده وال يجوز قبوله وال االشتغال به إال للتحذير منه -ب     

 :ضوابط التفسير بالمأثور -6
 .صحة السند عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أو عن الصحابة رضي هللا عنهم -9   

                                                             

 .93ص 98تفسير ابن جرير الطبري ج - 1
هذه األسباب بالتأليف الدكتور سعود بن عبد  وقد أفرد" بحوث في أصول التفسير ومناهجه"انظر ما ذكرته من أسباب أخرى في كتابي  - 2

 ".أسباب اختالف المفسرين"، والدكتور دمحم بن عبد الرحمن الشايع في كتابه "اختالف المفسرين أسبابه وآثاره"هللا الفنيسان بكتابه 
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 :التفسير بالمأثور قد يدخله الوضع وسرى فيه الدس والخرافات ويرجع ذلك إلى أمور منها -4   
ما دسه أعداء اإلسالم مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا باإلسالم لدس األخبار المحرفة التي  -أ      

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

 .وبهتاًنا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم أو إلى أصحابه رضي هللا عنهم
نقل كثير من األقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده مما أدى إلى اختالط الصحيح بغير  -ج    

 .الصحيح والتباس الحق بالباطل
 :عند الرواية للتفسير بالمأثور، وعلى هذا فإن التفسير بالمأثور نوعان لذا فإنه ينبغي التثبت     

 .ما توافرت األدلة على صحته وقبوله: أحدهما      
ما لم يصح لسبب من األسباب السابقة، وهذا يجب رده وال يجوز قبوله وال االشتغال به إال : ثانيهما     

 .1أحد لتمحيصه أو التنبيه إلى ضالله حتى ال يغتر به
 :ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه -0

ثور تتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف     
 .على الصحابة أو التابعين على رأي

صلى هللا عليه أما تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي     
وسلم فال خالف في وجاهته وقبوله وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه 

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

 .ل منه عن طريق الحرب والقوة وعن طريق الدليل والحجةوالوضع حينما أعيتهم الحيل في الني
ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم كشيعة علي المتطرفين الذين نسبوا إليه ما  -ب    

هو منه بريء وكالمتزلفين الذين حطبوا في حبل العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه 
 .ا لدنياهمتملقا لهم واستدرار 

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

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

                                                             

 .810ص 9ج: الزرقاني: انظر مناهل العرفان - 1
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أن تلك الروايات مليئة باإلسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على بطالنها ومنها  -د  
ما يتعلق بأمور العقائد التي ال يجوز األخذ فيها بالظن وال برواية آلحاد بل ال بد من دليل قاطع فيها 

ت التي تتحدث عن أشراط الساعة وأهوال القيامة وأحوال اآلخرة تذكر على أنها اعتقاديات في كالروايا
 .اإلسالم

أن ما نقل نقال صحيحا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوارة واإلنجيل أمرنا الرسول  -ه  
تلك الكتب وال نكذبهم صلى هللا عليه وسلم أن نتوقف فيه فال نصدقهم الحتمال أنه مما حرفوا في 

 .{وُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكَتاِب أُ }إنهم :الحتمال أنه مما حفظوه منها فقد قال تعالى فيهم
واالختالف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم : قال ابن تيمية رحمه هللا     

يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما ال بغير ذلك والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ومنه ما 
يمكن ذلك وهذا القسم أي الذي ال يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته ما ال فائدة فيه وال حاجة بنا 
إلى معرفته وذلك كاختالفهم في لون كلب أهل الكهف واسمه وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة 

م الغالم الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه األمور طريقة العلم بها وفي قدر سفينة نوح وخشبها وفي اس
النقل فما كان منها منقوال نقال صحيحا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قبل وما ال بأن نقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم 

ن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن وكذا ما نقل ع
بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل عن الصحابة نقال صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن 
التابعين ألن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى هللا عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى 

الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه  وألن نقل
 .أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم

 .وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيرا      
 .ن الغالب عليها المراسيلثالثة ليس لها أصل التفسير والمالحم والمغازي وذلك أل  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 ... والتابعين وتابعيهم بإحسان

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

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

 .الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به
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ثم إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن : إلى أن قال   
 قرآن مقاصده العالية المزكية لألنفس المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد ال

  1"بكثرة الروايات التي ال قيمة لها سندا وال موضوعا
وكلمة اإلنصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان أحدهما ما توافرت األدلة على       

صحته وقبوله وهذا ال يليق بأحد رده وال يجوز إهماله وإغفاله وال يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي 
 .على العكس عامل من أقوى العوامل على االهتداء بالقرآنالقرآن بل هو 

ثانيهما ما لم يصح لسبب من األسباب اآلنفة أو غيرها وهذا يجب رده ال يجوز قبوله وال االشتغال به    
اللهم إال لتمحيصه والتنبيه إلى ضالله وخطئه حتى ال يغتر به أحد وال يزال كثير من أيقاظ المفسرين 

 .رون الصحة فيما ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف وال يحابون وال يجبنون كابن كثير يتح
ولعل الذين أطلقوا القول في رد المأثور إنما أرادوا المبالغة كما علمت في توجيه كلمة اإلمام أحمد بن 

م يثبت حنبل وعذرهم أن الصحيح منه قليل نادر ونزر يسير حتى لقد قال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه ل
عن ابن عباس في التفسير إال شبيه بمائة حديث أي مع كثرة ما روي عنه وقد أشار ابن خلدون إلى أن 
العرب لم يكونوا أهل كتاب وال علم وإنما غلبت عليهم البداوة واألمية وإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما 

ر الوجود فإنما يسألون عنه أهل تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرا
الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم إلى أن قال وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد هللا بن سالم 
فامتألت التفاسير من المنقوالت عنهم وتلقيت بالقبول لما كان لهم من المكانة السامية ولكن الراسخين في 

 .توافر أدلة صحته ما لم تالعلم قد تحروا الصحة وزيفوا 
 وينقسم إلى قسمين:أقسام التفسير بالمأثور -7  
 :التفسير المذموم - . التفسير المحمود -  

تفسير الصحابة والتابعين وتفسير الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين باألسانيد الصحيحة     
وتفسير أهل الرأي الموفق الذين جمعوا بين المأثور الصحيح مع حذف أسانيده وبين آرائهم العلمية 

رنا الحاضر إذ تجمع المعتدلة كل هذه الثالثة من التفسير المحمود ويغلب هذا النوع الثالث في عص
التفاسير لدينا بين معان مأثورة ومعان توسعوا في ذكرها عن طريق الرأي واالجتهاد المعتمد على العلم 

 .واالعتدال
وهناك نوع رابع هو تفسير أهل األهواء والبدع وحكمه أنه مذموم قالوا وأشهر الغارقين في هذا       

الضالل الرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار ثم اختلفوا في الزمخشري فمنهم من عد تفسيره من هذا 
ك أن يلتمس له المعاذير وأن النوع لما فيه من مناحي االعتزال ومنهم من قال إن فيه فوائد مهمة يريد بذل

                                                             

 .، الفتاوى ابن تيمية - 1
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يغلب جانب الفوائد التي فيه على جانب االعتزال الذي يحتويه ولكن عدالة األحكام تقضي بأن نسوي بين 
جميع التفاسير وأن نحاكمها إلى مبدأ واحد فما وافق منها وجه الصواب وكان بمنأى عن البدع واألهواء 

الهوى والبدعة فهو مذموم ال فرق بين الزمخشري وغير  فهو محمود وما تورط منها في الخطأ وتخبط في
 .الزمخشري وال بين معتزلي وغير معتزلي

 :بالمأثور التفسير في المؤلفات -2    

 .للطبري  القرءان آي تأويل عن البيان جامع -  1
 .للسمرقندي العلوم بحر -  2 

 .للثعلبي القرءان معاني عن والبيان الكشف -  3
 .للبغوي  التنزيل معالم -  4
 .عطية البن الوجيز المحرر -  5
 .كثير البن العظيم نآالقر  تفسير -  6
 .نآالقر  تفسير في الحسان الجواهر -  7

 .للسيوطي بالمأثور التفسير في المنثور الدر -   8 
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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 بعد معرفة كالم العرب ومناحيهم في القول، هو التفسير باالجتهاد،ف   

ات الناسخ والمنسوخ من آي ةو معرف بالشعر الجاهلي و والوقوف على أسباب النزول، ةستعاناالداللتها، و 
القرآن  التفسير بالرأي عبارة عن تفسير:" الذهبي بقوله دمحم حسين ، وعرفه...القرآن، والمحكم والمتشابه

 لأللفاظ العربية ووجوه داللتها، تهباالجتهاد بعد معرفة المفسر لكالم العرب ومناحيهم في القول، ومعرف
واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات 

 .(1)"القرآن، وغير ذلك من األدوات التي يحتاج إليها المفسر
المراد بالرأي هنا االجتهاد فإن كان االجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب االستناد إليه :"وقال الزرقاني  

  (2)"إال فمذموم بعيدا عن الجهالة والضاللة فالتفسير به محمود و
   .(3)والتعريف ينطبق على التفسير بالرأي الجائز، وقد حدد بعض شروط المفسر 
 :  ضوابط التفسير بالرأي  -4

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

 .وعوضمالنقل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف وال: األول   
األخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول : الثانية   

 .ونحوها مما ال مجال للرأي فيه
 .األخذ بمطلق اللغة مع االحتراز عن صرف اآليات إال ما ال يدل عليه الكثير من كالم العرب: الثالثة   

ل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى األخذ بما يقتضيه الكالم ويد: الرابعة
 ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "هللا عليه وسلم البن عباس في قوله

معتمدا عليها فيما يرى من معاني  الضوابطفمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه    
جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد عن هذه  كتاب هللا كان تفسيره سائغا

    األصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذوال خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز 
                                                             

 .994، ص9التفسير والمفسرون،  دمحم حسين الذهبي، ج - 1
 .53، ص4مناهل العرفان، الزرقاني،ج - 2
                                      ...                                                                                                                          العلم بعلوم اللغة، وعلم أصول الفقه، و معرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ: ومن الشروط التي تشترط في المفسر - 3
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 .أو التفسير المذموم
الرسول صلى هللا عليه وسلم فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يالحظ فيه االعتماد على ما نقل عن     

وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون 
 .نزل كالم هللا على المعروف من تشريعهبصيرا بقانون الشريعة حتى يُ 

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

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

 :(1)العلماء في جواز هذا النوع من التفسير على رأييناختلف       
َمْن َقاَل ِفي :"بعض األدلة كقوله  ال يجوز التفسير بالرأي ألي أحد واعتمدوا على: الرأي األول -   

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

َقَواِعِد ِة ِللْ َأْي ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه ِمْن َغْيِر َتَتبُِّع َأْقَواِل اأْلَِئمَِّة ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َواْلَعَرِبيَِّة اْلُمَطاِبقَ ( ِبَرْأِيهِ )َأْو ِقَراَءِتِه 
ْرِعيَِّة َبْل ِبَحَسِب َما َيْقَتِضيه َعْقُلُه َوُهَو ِممَّا َيَتَوقَُّف َعَلى النَّْقِل ِبَأنَُّه اَل َمَجاَل ِلْلَعقْ  ِل ِفيِه َكَأْسَباِب النُُّزوِل الشَّ

ا َيْقَتِضيه َظاِهُر النَّْقِل َوُهَو ِممَّا َيَتَوقَُّف َعَلى َوالنَّاِسِخ َواْلَمْنُسوِخ َوَما َيَتَعلَُّق ِباْلَقَصِص َواأْلَْحَكاِم َأْو ِبَحَسِب مَ 
َمُة ِبَظَواِهِرَها َوأَْعَرُضوا َعِن اْسِتَحاَلِة َذِلَك ِفي اْلُعُقو  ِل َأْو ِبَحَسِب َما اْلَعْقِل َكاْلُمَتَشاِبَهاِت الَِّتي َأَخَذ اْلُمَجسِّ

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

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

بما هو ظاهر كالم السلف والمفسرين فال حرج فيه، لكن  وهذا هو الصحيح أن التفسير بدليل أو    
 .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. والمقتضب من قوة الشرع لتفسير بالمقتضى من معنى الكالما  
   ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل":في قوله البن عباس عليه وسلم

                                                             

والتفسير والمفسرون، دمحم حسين . 04و 09مقدمة في أصول التفسير، البن تيمية، شرح دمحم بن عمر بن سالم بازمول،ص  - 1
 .وما بعدها 940،ص9الذهبي،ج

ما جاء في الذي   أحمد دمحم شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط، كتاب  التفسير، باب: الترمذي، السنن، تحق - 2
 .ضعيف: وقال األلباني. ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح911، ص5، ج4153: يفسر القرآن برأيه، رقم 

 .448، ص4، جأبو العال دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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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اَل، ِإالَّ ِكَتاُب َّللاَِّ، َأْو َفْهٌم : "ْل ِعْنَدُكْم ِكَتاٌب؟ َقالَ هَ : ُقْلُت ِلَعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍّ : ، َقالَ َعْن َأِبي ُجَحْيَفةَ و   
ِحيَفةِ  ِحيَفِة؟ َقالَ : ُقْلتُ : َقالَ . أُْعِطَيُه َرُجٌل ُمْسِلٌم، َأْو َما ِفي َهِذِه الصَّ الَعْقُل، َوَفَكاُك : َفَما ِفي َهِذِه الصَّ

للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد مضى، :ض أهل الذوق وعلى هذا قال بع .(1)"أَلِسيِر، َواَل ُيْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفرٍّ ا
  . التنزل باق إلى قيام الساعة و
 .المقتضىومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى اآلية فأخذ كل واحد برأيه على منتهى نظره في   
َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه  :))من غير أصل لقوله تعالى بمجرد الرأي واالجتهادتفسير القرآن  وال يجوز    

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

  .إليهملبيان فأضاف ا النحل سورة(( (44)َيَتَفكاُروَن 
 ،2"ِعْلمٍّ َفْلَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمَن الناارِ  َغْيرِ َمْن َقاَل ِفي الُقْرآِن بِ ": وعليه حملوا قوله صلى هللا عليه وسلم   

   .3"َقاَل ِفي الُقْرآِن ِبَرْأِيِه َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطَأَمْن ":وقوله
، َفِإنََّما َأَراَد َوهللُا أَْعَلُم ":َقاَل اْلَبْيَهِقيُّ َرِحَمُه هللاُ "ِه َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطَأ َمْن َقاَل ِفي اْلُقْرآِن ِبَرْأيِ    َوَهَذا ِإْن َصحَّ

ِه ِفي النََّواِزِل، الرَّْأَي الَِّذي َيْغِلُب َعَلى اْلَقْلِب ِمْن َغْيِر َدِليلٍّ َقاَم َعَلْيِه، َفِمْثُل َهَذا الَِّذي اَل َيُجوُز اْلُحْكُم بِ 
ُه ُبْرَهاٌن َفاْلُحْكُم ِبِه ِفي النََّواِزِل َجاِئٌز، َوَكَذِلَك َتْفِسيُر َفَكَذِلَك اَل َيُجوُز َتْفِسيُر اْلُقْرآِن ِبِه، َوأَ  مَّا الرَّْأُي الَِّذي َيُشدُّ

يِق َرِضَي هللُا َعْنُه ِفي  دِّ  َذِلَك َما اْلُقْرآِن ِبِه َجاِئٌز، َوَهَذا ُهَو اْلَمْعَنى َأْيًضا ِفيَما ُرِوَي َعْن َأِبي َبْكرٍّ الصِّ
، "َرْأيٍّ َسَماءٍّ ُتِظلُِّني، َوَأيُّ َأْرضٍّ ُتِقلُِّني ِإَذا ُقْلُت ِفي ِكَتاِب هللِا بِ  َأيُّ :"َقالَ  َوَرَواُه اْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َأِبي َبْكرٍّ

 .4"ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِبَها ِإَذا َأَنا ُقْلُت ِفي آَيةٍّ ِمْن ِكَتاِب هللِا ِبَغْيِر َما َأَراَد هللاُ :"ْرَساًل، َوَقاَل ِفي َمْتِنهِ َكَذِلَك مُ 
فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في : في هذا الحديث نظر، وإن صح فإنما أراد": المدخل"وقال في  

تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وسبب نزوله، وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى 
ما يكون تبيانا  ، وأدوا إلينا من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأخبار الصحابة؛ الذين شاهدوا تنزيله

ْكَر ِلُتَبيِ َن ِللنااِس َما  :))لكتاب هللا قال هللا تعالى َل ِإَلْيهِ َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ   سورة( ( (44)ْم َوَلَعلاُهْم َيَتَفكاُرونَ ُنزِ 
وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ  بعده،فما ورد بيانه عن صاحب الشرع، ففيه كفاية عن ذكره من   .لالنح

  .يردليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم  بعده،فكرة أهل العلم 
                                                             

 .999:العلم، باب كتابة العلم، رقمفي كتاب   البخاري  وروى  - 1
ُر الُقْرآَن ِبَرْأِيهِ الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب  -2  .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  وقال .4153:، رقمَباُب َما َجاَء ِفي الَِّذي ُيَفسِّ
ُر الُقْرآَن ِبَرْأِيهِ الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب  -3 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َوَقْد َتَكلََّم َبْعُض َأْهِل  .4159:، رقمَباُب َما َجاَء ِفي الَِّذي ُيَفسِّ

ُدوا ِفي َهَذا ِفي َأْن َوَهَكَذا ُرِوَي َعْن َبْعِض َأْهِل الِعْلِم ِمْن , الَحِديِث ِفي ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َحْزمٍّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَغْيِرِهْم، َأنَُّهْم َشدَّ َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَّ
ا الَِّذي ُرِوَي َعْن ُمَجاِهدٍّ َوَقَتاَدَة َوَغْيِرِهَما ِمْن َأْهِل الِعْلِم َأنَّ  َر الُقْرآُن ِبَغْيِر ِعْلمٍّ َوَأمَّ ُروا الُقرْ ُيَفسَّ آَن، َفَلْيَس الظَّنُّ ِبِهْم َأنَُّهْم َقاُلوا ِفي الُقْرآِن َأْو ُهْم َفسَّ

ُروُه ِبَغْيِر ِعْلمٍّ َأْو ِمْن ِقَبِل َأْنُفِسِهمْ   .َوَقْد ُرِوَي َعْنُهْم َما َيُدلُّ َعَلى َما ُقْلَنا، َأنَُّهْم َلْم َيُقوُلوا ِمْن ِقَبِل َأْنُفِسِهْم ِبَغْيِر ِعْلمٍّ . َفسَّ
 .4344:ي، شعب اإليمان، تعظيم القرآن، رقمالبيهق - 4
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فتكون موافقته  وفروعه،وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم : قال   
  .محمودةغير  -وإن وافقه من حيث ال يعرفه  -للصواب 

 ِهِرِه َواْمَتَنَع ِمْن َأنْ ْد َحَمَل َبْعُض اْلُمَتَورَِّعِة َهَذا اْلَحِديَث َعَلى َظاقَ : "نكته"في أبو الحسن الماورديوقال    
َواِهُد َوَلْم ُيَعاِرْض َشَواِهَدَها َنصٌّ َصِريٌح  َوَهَذا ُعُدوٌل َعمَّا َيْسَتْنِبَط َمَعاِنَي اْلُقْرآِن ِباْجِتَهاِدِه َوَلْو َصِحَبْتَها الشَّ

َلَعِلَمُه الاِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه )):تعالىكما قال تعبدنا من معرفته ِمَن النََّظِر ِفي اْلُقْرآِن َواْسِتْنَباِط اأْلَْحَكاِم ِمْنُه 
  [.40:ءالنساسورة ] (( ِمْنُهمْ 

اأْلَْكَثُر ِمْن ِكَتاِب َّللاَِّ َشْيًئا َوِإْن َصحَّ اْلَحِديُث َوَلْو َصحَّ َما َذَهَب ِإَلْيِه َلْم ُيْعَلْم شيء ِبااِلْسِتْنَباِط َوَلَما َفِهَم     
ِد َرْأِيِه َوَلْم ُيَعرِّْج َعَلى ِسَوى َلْفِظِه َوَأَصاَب اْلَحقَّ   َفَقْد َأْخَطَأ الطَِّريَق َفَتْأِويُلُه َأنَّ َمْن َتَكلََّم ِفي اْلُقْرآِن ِبُمَجرَّ

َفاٌق ِإِذ اْلَغرَ  ُد َرْأيٍّ اَل َشاِهَد َلهُ ُض َأنَُّه مُ َوِإَصاَبُتُه اتِّ :  "قال ، وفي الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلمَجرَّ
 . "( 2(  )1)اْلُقْرآُن َذُلوٌل ُذو ُوُجوهٍّ َفاْحِمُلوُه َعَلى َأْحَسِن ُوُجوِههِ 

أنه موضح لمعانيه  :الثاني. ، ينطق بألسنتهمأحدهما أنه مطيع لحامليه :وجهينيحتمل  "ذلول":وقوله    
  . حتى ال تقصر عنه أفهام المجتهدين

أنه قد : حتمل وجوها من التأويل، والثانيأحدهما أن من ألفاظه ما ي :يحتمل معنيين" ذو وجوه:" وقوله    
  .جمع وجوها من األوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم

  . الحمل على أحسن معانيه: أحدهما: يحتمل أيضا وجهين" فاحملوه على أحسن وجوهه:" وقوله   
والعفو دون االنتقام، وفيه داللة ظاهرة على جواز  سن ما فيه من العزائم دون الرخص،أح :والثاني

  .هللااالستنباط واالجتهاد في كتاب 
َفَأماا الاِذيَن  )):الىالنهي إنما انصرف إلى المتشابه منه؛ ال إلى جميعه ؛ كما قال تع" :أبو الليث وقال   

ألن القرآن إنما نزل حجة على الخلق ،  ؛9:آل عمرانسورة ((  ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتاِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنهُ 
فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة؛ فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن 

، فيكون يجوز أن يفسره إال بمقدار ما سمعيفسره، وأما من كان من المكلفين ولم يعرف وجوه اللغة، فال 
لتفسير، فال بأس به ولو أنه يعلم التفسير، فأراد أن يستخرج من ذلك على وجه الحكاية ال على سبيل ا
المراد من اآلية كذا من غير أن يسمع منه شيئا فال  :قالولو . اآلية حكمة أو دليال لحكم فال بأس به

 .يحل، وهو الذي نهى عنه
لم الخوض لكل ذي ع  هل يجوز :القرآناختلف الناس في تفسير ":تفسيرهفي مقدمة  الراغب وقال    
إال بتوقيف  -لمعارفولو تفنن الناظر في العلوم، واتسع باعه في ا -؟ فمنهم من بالغ ومنع الكالم فيه

عن النبي صلى هللا عليه وسلم،أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة، أو من أخذ منهم من التابعين، 
                                                             

 .8496:، رقم455، ص5كتاب النوادر، ج سنن الدارقطني، - 1
 .964،ص 4البرهان، الزركشي،ج - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151
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


 
34 

من قال في القرآن برأيه  :وفي رواية ".من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ :"واحتجوا بقوله صلى هللا عليه وسلم
  .فقد كفر

، واحتجوا ي معرفة األغراض؛ والعقالء واألدباء فوضى فن ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيرهإن كا: وقيل   
باُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكاَر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  :)) بقوله تعالى  .سورة ص) (19)ِلَيدا

لمعاذ بن جبل  يجوز لمن جمع شروط التفسير، واعتمدوا على إقرار رسول هللا : الرأي الثاني -    
 ، في صدره وقال الحمد هللا الذي  فضرب رسول هللا " اجتهد برأي"رضي هللا عنه حينما بعثه إلى اليمن
 (1)".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 سبيلوهو ما كان مواف: (المحمود)التفسير بالرأي الجائز -أ    
 :المجيزين أدلة -

 وقوله. 06 :اإلسراءسورة  ((َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  :))تعالى كقوله نآالقر  نصوص منها -      
ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الاِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل :))تعالى وُه ِإَلى الرا َّللااِ َعَلْيُكْم  َفْضلُ َوَلْو َردُّ

ْيَطاَن ِإالا َقِلياًل    .سورة النساء(((21)َوَرْحَمُتُه اَلتاَبْعُتُم الشا
 ال باب االجتهاد ألن البطالن، بين وهذا جائزا، االجتهاد كان لما جائز غير بالرأي التفسير كان لو -    
 .القيامة يوم إلى ألهله مفتوحا يزال
 .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 فائدة من كان لما والسماع النقل على مقصورا التفسير
 :   -تفاسيره – ومن مصادره 
 .(ه636 -)، لمحمد بن عمر الرازي (لكبيرالتفسير ا) مفاتيح الغيب -2     

 (ه619 -)التأويل وضعه القاضي عبد هللا بن عمر البيضاوي  أسرارنوار التنزيل و  - 4    
 (.ه939 -)ن أحمد بن محمود النسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد هللا ب - 0   
عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  ،التنزيل معاني في التأويل لباب - 8   

  .(هـ989 -)الحسن، المعروف بالخازن 
 .(هـ985 -)أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين األندلسي  ،المحيط البحر -5
 .(هـ453 -)النيسابوري ن دمحم بن حسين القمي نظام الدين الحسن ب ،الفرقان ورغائب نآالقر  غرائب -6

                                                             

هذا حديث ال نعرفه إال من هذا : قال أبو عيسى. 696، ص  0، ج9044: الترمذي، كتاب األحكام، باب القاضي كيف يحكم، رقم  - 1
 .ضعيف: و قال األلباني. الوجه وليس 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
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 وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي ( هـ468 -)الل الدين دمحم بن أحمد المحلي ج ،الجاللين تفسير -9
 .(هـ199 -)بكر السيوطي 

 دمحم بن أحمد  ،السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير -4
  .(ـهـ977-)الخطيب الشربيني شمس الدين

 .(ه144-)رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود -1
 (.ه9461-)هاب الدين السيد محمود اآللوسيروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، لش -93
  -(: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 869 -)،لمحمود بن عمر الزمخشري التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل ووجوه األقاويل في وجوه  - 

 (.ه895-)المطاعن، للقاضي عبد الجبارتنزيه القرآن عن  -   
لو رجعنا إلى هؤالء المتشددين :"دمحم حسين الذهبي أن الخالف لفظي ال حقيقي فقال ما نصه يو رأ    

في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤالء المجيزين للتفسير بالرأي ووقفنا على ما شرطوه 
يقا، لظهر لنا أن الخالف من شروط البد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه، وحللنا أدلة الفريقين تحليال دق

 .(1)"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
 استجمع لمن ذلك إنما أجازوا بالرأي التفسير أجازوا الذين وإن ودوافعه، ألوانه بكل المذموم بالرأي التفسير

 .إطالقه على يبيحوه لم أنهم كما شروطه،
 

   
   

                                                             

 .قول فيهوقد فصل ال.944، ص9التفسير والمفسرون، الذهبي، ج - 1
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 :التفسير الفقهي
 :مفهوم التفسير الفقهي -2

" التفسير: "التفسير الفقهي مركب من جزأين؛ يقتضي بيان مفهومه، تعريف جزأيه؛ أي كلمتي     
 ".الفقه"و

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

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

ِفْقُه العلم بالشيء ال :"اللسانقال صاحب . (1)"فقيه، أفقهتك الشيء، إذا َبّيْنُته لك: عالمٍّ بالحالل والحرام
والِفْقُه في اأَلصل الَفْهم ... والفهُم له وغلَب على ِعْلم الدين لِسياَدِته وشرفه وَفْضِله على سائر َأنواع العلم

به َأي لَيكونوا ُعَلماء ( لَيتَفقَّهوا في الدين:)يقال ُأوِتَي فالٌن ِفْقهًا في الدين َأي َفْهمًا فيه قال هللا عز وجل
يِن َوَعلِ ْمُه التاْأِويلَ :" البن عباس فقال وَفقََّهه هللُا ودعا النبي  ْهُه ِفي الدِ  ْمه تْأويَله " .اللاُهما َفقِ  َأي َفهِّ

 . (2)"ومعناه
والفقه أخص من الفهم، ألن الفقه فهم مراد المتكلم من كالمه :"والفقه أخص من الفهم، قاله ابن القيم      

 .ئد على مجرد فهم اللفظ في اللغة، ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلموهو قدر زا"
   .(3)"الشرعية في عرف اإلسالم في نوع من الفهم العميق، وهو فهم األحكام -الفقه -ثم استعمل      
فالفقه في اللغة له معان عديدة ؛ فيطلق على الفهم ، والفهم الدقيق، والعلم والبيان، وإدراك غرض        

 .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       

       :مفهومه على أقوال منها
هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات األحكام وبيان كيفية استنباط األحكام :"التفسير الفقهي -9     
 (4)".منها
 سبيل الفرض  والمقصود بآيات األحكام؛ تلك اآليات التي بين هللا فيها حكما شرعيا للمخاطبين على     

                                                             

 .884، ص8فارس، ج  مقاييس اللغة، أحمد ابن - 1
 ".فقه"لسان العرب، ابن منظور، مادة -  2
 .   09م، ص9145المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي، دمحم مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، د ط،  -  3
                                                     .930علوم القرآن، نور الدين عتر، ص -4
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 .أي اآليات التي نصت على األحكام الفقهية.أو التحريم، أو الندب، أو  الكراهة، أو اإلباحة عليهم،
ففقهاء  (1)".التفسير الذي يولي موضوع األحكام الفقهية عناية خاصة:"التفسير الفقهي هو –4    

المفسرين هم الذين صنفوا في هذا االتجاه بتتبع آيات األحكام في القرآن الكريم مبينين دالالتها مستفسرين 
 .    عما تضمنته من فقه

 .        (2)"ألحكام الشرعية العملية في القرآن الكريمهو تفسير ماله صلة با:" التفسير الفقهي -0    
فالتفسير الفقهي يتحدد مجاله أساسا، بنصوص التشريع في القرآن، وبما ألفه الفقهاء من تفاسير            

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

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

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

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

 :مصنفات التفاسير الفقهية -رابعا 
 (.ه 093 -)أحكام القرآن،ألبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص  -9   
       (. ه538-)الشافعيأحكام القرآن، ألبي الحسن علي بن دمحم بن علي المعروف بالكيا الهراسي  -4
 (.ه 580 -)أحكام القرآن، ألبي بكر دمحم بن عبد هللا بن العربي المالكي  - 0
 (.ه 590 -)فقه القرآن، ألبي الحسن سعيد بن هبة هللا الراوندي الشيعي  -8
يفسر  وكتابه(. ه699 -)الكيالجامع ألحكام القرآن الكريم، ألبي عبد هللا دمحم بن أحمد القرطبي الم -5

 .كل القرآن، إال انه يغلب عليه التفسير الفقهي
    كتاب النهاية في خمسمائة من آيات القرآن فيها مدار الفقه، ابن المتوج أحمد بن عبد هللا الشيعي-6
 (. ه 493 -)
 (.ه445 -)تيسير البيان ألحكام القرآن، لجمال الدين دمحم بن علي الموزعي الشيعي  -9 
 (.ه 110 -)ي شرح آيات أحكام القرآن، أحمد بن دمحم األردبيليزبدة البيان ف -4
      (.ه 9369 -)منتهى المرام في شرح آيات األحكام، لمحمد بن الحسين - 1

                                                             

خالد  نقال عن مناهج المفسرين المعاصرين في آيات األحكام ،. 048لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، دمحم لطفي الصباغ،ص -1
 .80، ص 9عبد الرحمن الرشيدي، ج

 .www.tafsir.org، - النشأة والخصائص -موالي عمر بن حماد، التفسير الفقهي  :ينظر - 2 
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