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 مقدمة

الحمد هلل الذي أنزؿ الفرقاف وجعمو ىدى ونورًا لمناس يخرجيـ بو مف الظممات إلى النور والصبلة 
 . مبمغ ىذا الوحي المبيفوالسبلـ عمى النبي األميف 

 وبعد:

وىو في الحقيقة جزء ، ولكف لـ تمؽ عناية متكاممة  ت العمـو التي ظير مف فإف عمـ أصوؿ التفسير 
ف كاف بعضيـ يجعمو مرادفًا لمصطمح عمـو القرآف. ؛ القرآفمف عمـو  مفتاح  وعمـ أصوؿ التفسير وا 

في القرآف مستخرجًا المعاني واألحكاـ مف القرآف فيو بو يمج المفسر لئلبحار أو كالمفتاح لممفسريف 
الكريـ . وقد عممت في ىذه المذكرة عمى: التعريؼ بعمـ أصوؿ التفسير، ونشأة عمـ التفسير، وأقساـ 

وطرؽ التفسير، وشروط المفسر والعمـو الضرورية لو، وقواعد التفسير، ومناىج التفسير، والتفسير في 
 منتو ىذه الورقات.العصر الحديث وغير ىذا مما ض

                                                                                                  
 .          نسأؿ اهلل اإلخبلص في العمؿ وأف ينفع بو كؿ قارئ إنو ولي ذلؾ والقادر عميو 
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 أصول التفسير ومناىجو

 تعريف أصول التفسير:

 : جمع أصؿ وىو في المغة عبارة عما يفتقر إليو وال يفتقر إلى غيره. األصوؿ

 عبارة عما يبنى عميو غيره وال يبنى ىو عمى غيره. واألصؿ ما يثبت حكمو بنفسو. وفي الشرع :

يضاِحوالبياِف ىو التفسير لغًة: تفعيٌؿ مف الَفْسِر، و  .وَفَسْرُت َؿ: الَفْسُر: َكشُؼ المغطَّى ، ولذا قيشيٍء وا 
 قاَؿ تعالى: }َواَل َياُتوَنَؾ ِبَمَثٍؿ ِإالَّ ِجْئَناَؾ ِباْلَحؽِّ َوَأْحَسَف َتْفِسيًرا{ .الحديَث، أفُسُرُه َفْسرًا؛ إذا بيَّنُتو

وبياف معانيو واستخراج عمى نبيو صمى اهلل عميو وسمـ يفيـ بو كتاب اهلل تعالى عمـ : واصطالحاً 
 .أحكامو وحكمو

 ثبلثة أقواؿ: األوؿ: أنيما بمعنى واحد، : التفسير والتأويلالفرق بين 

  .أف التفسير لمفظ والتأويؿ لممعنىالثاني: 

الثالث وىو الصواب: أف التفسير: ىو الشرح، والتأويؿ: ىو حمؿ الكبلـ عمى معنى غير المعنى الذي 
 .يحمؿ عمى ذلؾ ويخرج عمى ظاىرهيقتضيو الظاىر بموجب اقتضى أف 

ما  عمـ التفسير وتشمؿالقواعد واألسس التي يقوـ عمييا   :المركبتعريف أصول التفسير بمعناه 
 يتعمؽ بالمفسر مف شروط وآداب وما يتعمؽ بالتفسير مف قواعد وطرؽ ومناىج وما إلى ذلؾ.

 فضل ومكانة التفسير:

   .أنو معيف عمى فيـ كبلـ اهلل عز وجؿ؛ ومعرفة مراده. 1
الكبلـ وأحسنو وأصدقو وأعظمو بركة وفضبل ىو كبلـ اهلل تعالى الذي ال يأتيو الباطؿ أف أشرؼ .2

وقد روي أف فضؿ كبلـ اهلل عمى سائر الكبلـ  .مف بيف يديو وال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد
 .كفضؿ اهلل عمى خمقو

 .العمـوأف اهلل فضؿ العمـ وشرفو وشرؼ أىمو ورفع درجتيـ، والعمـ بالقرآف ىو أفضؿ .3
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 {ومف يعتصـ باهلل فقد ىدي إلى صراط مستقيـ} ؿيدؿ صاحبو عمى ما يعتصـ بو مف الضبل  .4
 .أف المفسر وارث لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ في أعظـ إرثو، وىو القرآف الكريـ .5
 .أف المفسر كثير االشتغاؿ بالقرآف ومعانيو وىداياتو ؛ وىذا مف أجؿ أنواع مصاحبة القرآف .6
 ((.خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو )) أنو يدخؿ صاحبو في زمرة خير ىذه األمة .7

 حكم التفسير وأقسامو 

أنزؿ اهلل كتابو ليتدبره الناس، قاؿ تعالى:}ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ُمَباَرٌؾ ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو{، ونعى  حكـ التفسير:
ـْ َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا{ والتدبر يكوف بعد تفسير ألفاظو  عمى مف لـ يتدبره، فقاؿ: }َأَفبَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َأ

وتعمُّـ التفسير واجب عمى األمة مف حيث  .لمسمـ مأمور بيذا الفيـ والتفسير وفيـ معانيو، ولذا فا
، فبل يجوز أف تخمو األمة مف عالـ بالتفسير يعّمـ األمة معاني كبلـ ربيا.  العمـو

 أما األفراد فعمى كؿٍّ منيـ واجٌب منو، وىو ما يقيموف بو فرائضيـ، ويعرفوف بو ربيـ.
وكؿ قسـ مبني عمى اعتبار، ويكوف ىذا االعتبار بالنظر إلى جية مف  لمتفسير أقساـ عدة، أقسامو:

 جيات التفسير.
 باعتبار معرفة الناس لو. - 1 ويمكف تقسيـ ىذه االعتبارات إلى ما يمي:

 باعتبار اتجاىات المفسريف فيو. - 4 باعتبار أساليبو. - 3 باعتبار طريؽ الوصوؿ إليو. - 2
والمعنى واالعتبار  ،عمييا، كالمفظ اعتبارات أخرى يمكف تقسيـ التفسيروىناؾ  ىذه بعض االعتبارات، 

 الزماني، والمكاني وغيرىا.
 :بعة أوجو ، وجعمو أر حبر األمة ابف عباسو قسَّم : باعتبار معرفة الناس لو:أولً 
مف : وحكمو يشمؿ ىذا القسـ ألفاظ القرآف، وأساليبو في الخطاب :وجو تعرفو العرب مف كبلميا - 1

 فروض الكفاية.
، وأصوؿ األخبلؽ  :وتفسير ال يعذر أحد بجيمو - 2 وىذا يشمؿ األمر بالفرائض، والنيي عف المحاـر

 . وحكمو: مف الواجب الذي يجب عمى المسمـ تعممو.والعقائد
ىذا القسـ، ما تشابو منو عمى عامة الناس، وما يستنبط منو مف  و يشمؿ :وتفسير يعممو العمماء - 3

 وحكمو: مف فروض الكفاية وأحكاـ. فوائد
ويشمؿ ىذا حقائؽ المغيبات، ووقت : إال اهلل، ومف ادعى عممو فقد كذبوتفسير ال يعممو  - 4

ـَ وافترى عمى اهللوحكمو:  وقوعيا.  الكذب. غير واجب عمى أحد، بؿ مف تجشـ تفسيره فقد أث
 قسميف: ينقسـ بيذا االعتبار إلى : باعتبار طريؽ الوصوؿ إليو:ثانياً 
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 األوؿ: ما يكوف طريؽ الوصوؿ إليو األثر، وىو التفسير بالمأثور .
 الثاني: ما يكوف طريؽ الوصوؿ إليو االجتياد، وىو التفسير بالرأي .

 ينقسم بيذا العتبار إلى أربعة أقسام:: ثالثًا: باعتبار أساليبو

 التفسير الموضوعي. - 4 ارف .التفسير المق - 3 التفسير اإلجمالي. - 2 التفسير التحميمي. - 1
الوجية التي قصدىا المفسر في تفسيره وغمبت  باالتجاهالمراد و  باعتبار اتجاىات المفسريف فيو ابعًا:ر 

 عميو، أو كانت بارزة في تفسيره، بحيث تميز بيا عف غيره.
 لممفسر، فمثبًل:واالتجاىات في التفسير ليا اعتبارات، فمنيا ما يكوف بالنظر إلى المذىب العقدي 

، يمثمو: تفسير والتجاه المعتزلي ، يمثمو: تفسير ابف جرير وابف كثير والشنقيطي.التجاه السمفي
 ، يمثمو: تفسير الرازي.والتجاه األشعري الزمخشري.

 والذي يذكر منيا غالبًا أربعة: ،لمتفسير ستة طرق طرق التفسير:
 تفسير القرآف بأقواؿ الصحابة. .3  القرآف بالسنة.تفسير . 2 تفسير القرآف بالقرآف. - 1
 .واالجتياد  تفسير القرآف بالرأي .6 تفسير القرآف بالمغة. .5 تفسير القرآف بأقواؿ التابعيف. .4

 :عتحت تفسيرالقرآف بالقرآف أنوا ينطويو  أبمغ التفاسيرتفسير القرآف بالقرآف : : تفسير القرآف بالقرآفأولً 
 تفسير المفيـو مف آية بآية أخرى .. 4 تخصيص العاـ. . 3 تقييد المطمؽ. .2 المجمؿ.بياف  - 1
 تفسير أسموب في آية بأسموب في آية أخرى . . 7 تفسير معنى بمعنى.. 6 تفسير لفظة بمفظة. - 5

{قاؿ تعالى: }َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّْكَر :  : تفسير القرآف بالسنة النبويةثانياً  ـْ َؿ ِإَلْيِي بيَّف اهلل  .ِلتَُبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
يمكف استنباط أنواع التفسير  . في ىذه اآلية ميمة الرسوؿ صّمى اهلل عميو وسّمـ وىي بياف القرآف

 ي:أتمف خبلؿ ما يالنبوي لمقرآف 
 أف يبتدأ الصحابة بالتفسير فينص عمى تفسير آية أو لفظة، ولو أسموباف: - 1
 ب ػ أف يذكر اآلية المفسَّرة، ثـ يذكر تفسيرىا.   ف يذكر التفسير، ثـ يذكر اآلية المفسَّرة.أ أػ 
 أف يشكؿ عمى الصحابة فيـ آية فيفسرىا ليـ. - 2
 أف يذكر في كبلمو ما يصمح أف يكوف تفسيرًا لآلية. - 3
 .أف يتأوؿ القرآف، فيعمؿ بما فيو مف أمر، ويترؾ ما فيو مف نيي - 4

لمصحبة منزلتيا العظمى في اإلسبلـ، وليا شرؼ ال يخفى عمى : : تفسير القرآف بأقواؿ الصحابةثالثاً 
 وقد ذكر العمماء أسبابًا لرجوع المفسر إلى أقواليـ، وىي:، مسمـ

 أنيـ أىؿ المساف الذي نزؿ بو القرآف. . 2 أنيـ شيدوا التنزيؿ وعرفوا أحوالو. - 1
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 حسف فيميـ.. 5 سبلمة مقصدىـ. .4فييـ القرآف مف العرب والييود.أنيـ عرفوا أحواؿ مف نزؿ  - 3
 

 مصادرىم في التفسير:
 الفيـ واالجتياد.-5   أىؿ الكتاب. - 4 المغة العربية. -3 السنة النبوية - 2 القرآف الكريـ. - 1

ىذا ذكر بعض العمماء أف قوؿ الصحابي في التفسير لو حكـ المرفوع، ولكف  حكـ تفسير الصحابي:
القوؿ ال يقبؿ عمى ىذا اإلطبلؽ، والصواب أف تفسير الصحابي لو أقساـ، وكؿ قسـ لو حكـ خاص، 

 وىذه األقساـ ىي:
 .الَقبوؿ وحكـ ىذا:، واإلخبار عف المغيَّبات ما لو حكـ الرفع، وىذا يشمؿ أسباب النزوؿ  - 1
 .إلى لغتيـ، وحكـ ىذا القبوؿ كذلؾمنو ما رجعوا فيو  - 2
 ما رجعوا فيو إلى أىؿ الكتاب، وىذا لو حكـ اإلسرائيميات. منو - 3
 أػ أف يتوافؽ اجتيادىـ؛ فيكوف حجة . منو ما اجتيدوا فيو، وىذا فيو تفصيؿ: - 4

  .ب ػ أف يختمؼ اجتيادىـ؛ فيرجح بيف أقواليـ 
 .أف ال يرد إال عف أحدىـ، وال يعمـ لو مخالؼ؛ فيذا األخذ بو أولى. جػ 
لما كاف التابعوف  قد تمقوا التفسير عف الصحابة مباشرة، وكانوا : القرآف بأقواؿ التابعيف : تفسيررابعاً 

في عصر االحتجاج المغوي، فمـ تفسد ألسنتيـ بالعجمة، وكاف ليـ مف الفيـ وسبلمة المقصد ما ليـ، 
 كؿ ىذا جعؿ مف جاء بعدىـ يرجع إلى أقواليـ في التفسير، ويعتمدىا.

مصادرىـ في التفسير ىي مصادر الصحابة نفسيا، إال أنيـ يزيدوف بمصدر  ر:مصادرىـ في التفسي
 . المغة – 4 الصحابة. - .3 السنة النبوية. - 2 القرآف الكريـ. - 1 وىي كالتالي:، الصحابة 

 وىـ ُيَعدُّوف مصدرًا لمف جاء بعدىـ.      الفيـ واالجتياد. - 6 أىؿ الكتاب. - 5
لتفسير التابعي أقساـ كما سبؽ في تفسير الصحابي، ولذا ال يحكـ عميو بالعمـو  :حكم تفسير التابعي

 مف حيث القبوؿ والرد، وىذه األقساـ ىي:
 .ما يرفعو التابعي، وىذا يشمؿ أسباب النزوؿ والمغيبات - 1
 ما أجمعوا عميو، وىذا يكوف حجة  .3 ما رجعوا فيو إلى أىؿ الكتاب، وىذا لو حكـ اإلسرائيميات. - 2
 .ما اختمفوا فيو، وفي ىذا القسـ ال يكوف قوؿ أحدىـ حجة عمى اآلخر  ويعمؿ ىنا بالمرجحات  - 4
أف يرد عف أحدىـ وال ُيعمـ لو مخالؼ، وىذا أقؿ في الرتبة مف الوارد عف الصحابي إذا لـ يعمـ  - 5

 لو مخالؼ، لكنو أعمى مف قوؿ مف تأخر عنيـ.
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 المقصود بو تفسير القرآف بمغة العرب  وسبب اعتبار ىذا طريقًا مف: مسًا: تفسير القرآف بالمغةخا
ومما يدؿ عميو ػ كذلؾ ػ اعتماد الصحابة والتابعيف  نزوؿ القرآف بمغتيا، واعتماده أساليبيا في الخطاب

 المغوية في القرآف.عمى المغة في تفاسيرىـ، واستشيادىـ بأشعار العرب وأساليبيا لبياف المعاني 
، كميا مصطمحات تدؿ عمى  ، والرأي، واالستنباط، والعقؿاالجتياد:التفسير باالجتياد والرأي  سادسًا:

والرأي قاؿ بو الصحابة والتابعوف مف بعدىـ وعمموا بو، ومنيـ  مدلوؿ واحد عند عمماء عمـو القرآف.
أقوؿ فييا برأيي فإف كاف صوابًا فمف اهلل، »عنيا: صدِّيؽ األمة أبو بكر الذي قاؿ في الكبللة لما سئؿ 

ف كاف خطأ فمني ومف الشيطاف وىذا الرأي الذي عمؿ بو الصحابة ىو الرأي المحمود، وىو  «.وا 
 المبني عمى عمـ أو غمبة ظف.

 ، وىو ما كاف عمى جيؿ أو ىوى. ـو فيو الذي وقع عميو نيي السمؼأما الرأي المذم
عمى  :مأخوذة مف األثر، واألثر يطمؽ -التفسير بالمأثور:كممة )مأثور( فى المغة التفسير بالمأثور:

 أمريف: عمى بقية الشيء، وعمى الخبر، أى عمى الكبلـ المخبر بو عف شخص آخر. 
ما جاء فى القرآف الكريـ نفسو مف آيات تبيف آيات أخرى، وما ورد عف رسوؿ اهلل صّمى  :واصطالحاً 

تو الكراـ، وكذلؾ عف التابعيف، عمى اختبلؼ بيف العمماء، فيما جاء عف اهلل عميو وسمـ وصحاب
 .التابعيف
 .وتقديمو عمى التفسير بالرأى:  التفسير بالمأثور مف أجود أنواع التفسير فيجب األخذ بو حكمو

المصنفات فى التفسير بالمأثور خاصة، أو التى غمب فييا المأثور  :المصنفات فى التفسير بالمأثور
 يمى: وأىميا ماكثيرة، 

 جامع البياف عف تأويؿ القرآف، البف جرير الطبرى. -1
، ألبى الميث، نصر بف محمد السمرقندى. -2   بحر العمـو
 معالـ التنزيؿ، ألبى محمد الحسف بف مسعود البغوى. -3
 سير الكتاب العزيز، ألبى محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية.المحرر الوجيز فى تف -4
 تفسير القرآف العظيـ، ألبى الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير. -5
 الجواىر الحساف فى تفسير القرآف، ألبى زيد عبد الرحمف بف محمد الثعمبى. -6
 أبى بكر السيوطى.الدر المنثور فى التفسير بالمأثور، لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف  -7
  ي .فتح القدير، الجامع بيف فّنى الرواية والّدراية مف عمـ التفسير، لمحمد بف عمى الشوكان -8
 .أضواء البياف فى إيضاح القرآف بالقرآف، لمشيخ محمد األميف الشنقيطى - 9
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المأثور، مف القرآف، أو يراد بو: بياف معانى اآليات القرآنية، بغير التفسير بالرأي:  التفسير بالرأي:
  قسماف: وىو السنة، أو أقواؿ الصحابة والتابعيف.

 -تعالى -: ذلؾ التفسير الذى أعمؿ فيو المفسر عقمو، لموصوؿ إلى مراد اهللالرأى المحمود ىو. 1
 .مستعينا فى ذلؾ بكؿ األدوات والشروط والعمـو الواجب توافرىا فى مجاؿ التفسير بقدر الطاقة البشرية

: فيو ما خالؼ فيو المفسر تمؾ الشروط، ولـ يكف ممما بتمؾ األدوات، التفسير بالرأى المذموم . 2
 . تمؾ الضوابطفيو لـ يراع و وىو ما كاف عمى ىوى أو باطؿ 

، أما التفسير بالرأى المحمود، : حكمو اتفؽ عمماء األمة سمفا وخمفا عمى منع التفسير بالرأى المذمـو
بعمـو األوليف  إلى فريقيف: فريؽ يمنعو منعا باتا، ميما كاف المفسر ممماً  جوازهفقد اختمفوا فى 

فيو شروط وأدوات التفسير، وفريؽ يرى جوازه لمف توافرت فيو تمؾ العمـو والشروط  واآلخريف، ومتوافراً 
 .، وىو الرأي الراجح واألدوات

 أبرز المصنفات فى التفسير بالرأى المحمود:
 ب لفخر الديف الرازى.مفاتيح الغي - 1
 أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ، لمقاضى عبد اهلل بف عمر البيضاوى. - 2
 مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، ألبى البركات عبد اهلل بف أحمد النسفى. - 3
 لباب التأويؿ فى معانى التنزيؿ، لعبلء الديف عمى بف محمد الخازف. - 4
 يوسؼ، الشيير بأبى حياف.البحر المحيط، لمحمد بف  - 5

عز  -لبياف مراده -تعالى -التفسير ىو الترجمة عف اهلل: والعموم الضرورية لو  شروط المفسر
مف كبلمو، لذلؾ ال يجوز ألى أحد اقتحاـ ىذا المجاؿ إال بعد أف تتوافر فيو شروط خاصة  -وجؿ

 نص عمييا عمماء األمة، ألخصيا فيما يأتى:
 فر غير مؤتمف عمى الدنيا، فكيؼ نأتمنو عمى الديف؟)أ( اإلسبلـ، ألف الكا

 ى. فمف كاف صاحب بدعة لّبس عمى الناس مقصود اهلل تعال )ب( اتباع مذىب السمؼ الصالح
 . تعالى )ج( صحة المقصد، بأف يبتغى بتفسيره وجو اهلل

 )د( أف يعتمد أوؿ ما يعتمد عمى المأثور، فبل يجوز إعماؿ عقمو، وترؾ المأثور.
 )ىػ( أف يقؼ عمى العمـو الواجب توافرىا وىى خمسة عشر عمما، عمى النحو التالى: 

 عمـ المغة؛ ألف بيا يعرؼ شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتيا، بحسب الوضع. - 1
  .التصريؼ، ألف بو تعرؼ األبنية والّصيغ.3النحو، ألف المعنى يتغير ويختمؼ باختبلؼ اإلعراب. -2
 « والبديع ،والبياف، المعانى»عمـو الببلغة الثبلثة،  -5،6،7 .االشتقاؽعمـ  – 4
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 ؿ الديف.عمـ أصو  -9 عمـ القراءات، ألف بو يعرؼ كيفية النطؽ بالقرآف. -8
 أصوؿ الفقو، إذ بو يعرؼ وجو االستدالؿ عمى األحكاـ واالستنباط. -11
 أسباب النزوؿ، والقصص، ألف بعض اآليات ال يمكف فيميا إال بو. -11
 ألحاديث المبينة لممجمؿ والمبيـ.ا -14 الفقو. -13 الناسخ والمنسوخ، ليعمـ المحكـ مف غيره. -12
 عمـ . لمف عمؿ بما -تعالى -ورثو اهللعمـ الموىبة، وىو عمـ ي -15

 نشأة عمم التفسير
النبى  جمس، ولذلؾ لمناس فى كؿ ما يتعمؽ بأمور دينيـ ودنياىـ -تعالى -القرآف الكريـ ىو منيج اهلل

صّمى اهلل عميو وسمـ بيف أصحابو، ليفصؿ ليـ ما أجمؿ مف القرآف، وليزيؿ عف أذىانيـ ما عمؽ بيا 
 مف لبس، وليبيف ليـ تخصيص العاـ، وتقييد المطمؽ، وتوضيح المبيـ، وغير ذلؾ.

حريصيف كؿ الحرص عمى مبلزمة مجمس رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسمـ، بؿ وجدنا  وكاف الصحابة
 ضيـ كاف يتناوب مع صاحبو حضور المجمس النبوى إذا لـ يستطع المبلزمة.بع

لمناس صحابتو  -عز وجؿ -فمما انتقؿ الرسوؿ صّمى اهلل عميو وسمـ إلى الرفيؽ األعمى قيض اهلل
 الكراـ، ليبينوا ليـ مراده مف كبلمو.

مف الصحابة، حتى  فمما جاء عصر التابعيف قيض اهلل منيـ مف يأخذ العمـ عمى أيدى المفسريف
وكاف لمتابعيف مقومات جيدة كانوا يعتمدوف عمييا فى تفسيرىـ، وقد أنتج لنا  صاروا عمماء نابغيف،

 التابعوف كما عظيما مف التفسير.
يتناقؿ شفييا، حتى دخؿ عصر  -قرآف، وسنة،وأقواؿ لمصحابة والتابعيف -وظؿ التفسير بالمأثور

أخرى مف عصر إلى عصر، تتموف ألوانو بتموف اتجاىات  التدويف، ثـ دخؿ التفسير فى أطوار
  .أصحابيا، حتى وصؿ إلى عصرنا ىذا

 تدوين التفسير:
التدويف فى بداية األمر كاف خاصا بالقرآف الكريـ، دوف الحديث النبوى، حتى ال يمتبس شىء مف 

 «.لقرآف فميمحوال تكتبوا عنى، ومف كتب عنى غير ا»القرآف بغيره، قاؿ صّمى اهلل عميو وسمـ: 
فمما أمف المبس أباح النبى صّمى اهلل عميو وسمـ كتابة الحديث أيضا، ويدؿ لذلؾ قولو صّمى اهلل عميو 

اكتبوا ألبى »قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ:  وسمـ يـو فتح مكة، لما طمب أبو شاة أف يكتب لو خطبتو:
ذا أردنا أف نقؼ عمى بداية تدويف التفسير، وتطور ى «. شاة  ذا التدويف، فإننا نقرر ما يمى:وا 
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: إف تدويف التفسير كعمـ مستقؿ عف الحديث، وليس كباب مف أبوابو بدأ فى مرحمة مبكرة، عمى أول
روي عف ما أيدى التابعيف، الذيف جمعوا قدرا كبيرا منو عمى أيدى الصحابة، ومما يدؿ عمى ذلؾ: 

 أقؼ عند كؿ آية أسألو، فيـ نزلت؟مجاىد قاؿ: عرضت القرآف عمى ابف عباس ثبلث عرضات، 
: وبناء عمى ما سبؽ، فإف ما فعمو الخميفة العادؿ عمر بف عبد العزيز، حينما أمر واليو عمى ثانيا

المدينة، أبا بكر بف حـز  )سنة مائة(، بجمع الحديث، فكّمؼ أبو بكر ابف شياب الزىرّى بذلؾ، ال 
ف وكعمـ  -كاف بابا مف أبواب الحديث، فالتدويف لمتفسير يعتبر الحمقة األولى لتدويف التفسير، حتى وا 

 رحمو اهلل. -كاف سابقا لخبلفة عمر بف عبد العزيز -مستقؿ أيضا
: ثـ تأتى مرحمة ابف جريج، فقد كتب فى التفسير ثبلثة أجزاء كبار، عف ابف عباس رضى اهلل ثالثا

 عنيما. 
الكريـ، حيث كتب  التفسير بعد ذلؾ خطوة أقرب إلى الشمولية لمعظـ آيات القرآف ى: ثـ خطرابعا

 .ىػ 211، كما ظير تفسير ليحيى بف سبلـ المتوفى سنة  ىػ( كتابا فى معانى القرآف 217 تالفراء )
: وما زاؿ التفسير ينمو ويزدىر، حتى وصؿ إلى مرحمة االستقصاء لكؿ آية مف آياتو، وظير خامسا
 311مى أيدى مجموعة مف العمماء، وكاف مف أشيرىـ محمد بف جرير الطبرى المتوفى سنة ذلؾ ع

ىػ، وابف مردويو المتوفى  327ىػ، وتفسيره يعتبر أقدـ تفسير وصؿ إلينا، وابف أبى حاتـ المتوفى سنة 
 ىػ، وغيرىـ مف األئمة الفضبلء. 411سنة 

 أشير المفسرين من الصحابة
حابة عشرة: الخمفاء األربعة، أبو بكر وعمر وعثماف وعمي. وابف مسعود وابف اشتير بالتفسير مف الص

عباس، وأبي بف كعب، وزيد بف ثابت، وأبو موسى األشعري، وعبد اهلل بف الزبير، وكاف أكثر 
 وكاف السبب في ذلؾ تقدـ وفاتيـ عنو.  رضي اهلل عنو عمي بف أبي طالبالمفسريف مف الخمفاء 

ـ الصحابة بالتفسير اشتير بعض أعبلـ التابعيف الذيف أخذوا عنيـ، معتمديف وكما اشتير بعض أعبل
في مصادره عمى المصادر التي جاءت في العصر السابؽ، باإلضافة إلى ما كاف ليـ مف اجتياد 
ونظر. ولما اتسعت الفتوحات اإلسبلمية وانتقؿ كثير مف أعبلـ الصحابة إلى األمصار المفتوحة، 

يـ عمـ غزير، تتممذ عمى أيدييـ كثير مف التابعيف ليأخذوا مف عمميـ ولينيموا مف ولدى كؿ واحد من
 .معارفيـ، ونشأت مدارس متعددة

 مدارس التفسير
ابف عباس، وابف عباس ىو ترجماف القرآف الذي دعا لو  قامت عمى يد : مكة المكرمةمدرسة  . 1

وقد اشتير مف تبلميذ ابف « الميـ فقيو في الديف وعّممو التأويؿ» النبي صّمى اهلل عميو وسمـ وقاؿ:
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منيـ سعيد بف جبير، ومجاىد، وعكرمة مولى ابف عباس، وطاوس بف كيساف  عباس في مكة كثير
 اليماني، وعطاء بف أبي رباح وغيرىـ مع اختبلؼ في الرواية عف ابف عباس في القمة والكثرة.

بالتفسير أكثر مف غيره، وكاف ممف أخذ  الذي اشتير أبي بف كعب نشأة عمى يد: مدرسة المدينة. 2
عنو واشتير مف تبلميذه بواسطة أو بدوف واسطة كثير، وعمى رأسيـ )محمد بف كعب القرظي، وأبو 

 العالية الرياحي، وزيد بف أسمـ( وغيرىـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف.
وكانت مدرسة ابف مسعود كما قاؿ عنيا  نشأت مدرسة ابف مسعود ، -وفي العراؽ: مدرسة العراق. 3

العمماء )نواة مدرسة أىؿ الرأي( وعرؼ بالتفسير مف أىؿ العراؽ كثير مف التابعيف اشتير منيـ 
)عمقمة بف قيس، مسروؽ، األسود بف زيد، مرة اليمذاني، عامر الشعبي، الحسف البصري، قتادة بف 

 دعامة السدوسي(
 عةالتفسير في مرحمة المصنفات الجام

ازدادت مادة التفسير بعد عصر التابعيف، وبدأت تظير المصنفات التي جمع مؤلفوىا أقواؿ الصحابة 
اإلماـ مالؾ بف أنس ىو أوؿ مف صنؼ تفسير القرآف عمى طريقة  وقد روي أفوالتابعيف في التفسير، 

 «.الموطأ، تبعو األئمة، فقّؿ حافظ إال ولو تفسير مسند
لتأليؼ في مجاؿ التفسير بعد عصر التابعيف، فقاؿ بعد أف ذكر وتحدث السيوطي عف حركة ا

ثـ بعد ىذه الطبقة أّلفت تفاسير تجمع أقواؿ الصحابة والتابعيف، »المفسريف مف الصحابة والتابعيف: 
ىػ(، وشعبة بف الحجاج )ت  197ىػ(، ووكيع بف الجراح )ت  198كتفسير سفياف بف عيينة )ت 

 211ىػ(، وآدـ بف أبي إياس )ت  211ىػ(، وعبد الرزاؽ )ت  216ت ىػ(، ويزيد بف ىاروف ) 161
سحاؽ بف راىويو )ت  ىػ(،  249ىػ(، وعبد بف حميد )ت  251ىػ(، وروح بف عبادة )ت  238ىػ(، وا 

 ىػ(، وآخريف. 235ىػ(، وأبي بكر بف أبي شيبة )ت  226وسنيد )ت 
ثـ ابف أبي حاتـ، وابف ماجة، وابف وبعدىـ ابف جرير الطبري، وكتابو أجؿ التفاسير وأعظميا، 

مردويو، وأبو الشيخ بف حياف، وابف المنذر، في آخريف، وكميا مسندة إلى الصحابة والتابعيف 
وأتباعيـ، وليس فييا غير ذلؾ إال ابف جرير، فإنو يتعرض لتوجيو األقواؿ وترجيح بعضيا عمى 

 .« واالستنباط، فيو يفوقيا بذلؾبعض، واإلعراب 
وتطورت الحياة العممية في األمة اإلسبلمية تطورا سريعا، وتنوعت المعارؼ والثقافات، وبرزت 

المذاىب الفقيية، واالتجاىات الفكرية، وانعكس ذلؾ عمى تفسير القرآف الكريـ، فتأثرت التفاسير بثقافة 
 المفسر وتوجياتو الفكرية، فتنوعت تبعا لذلؾ. 
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صروا األسانيد، ونقموا األقواؿ بترا، فدخؿ مف ىنا الدخيؿ، والتبس ثـ أّلؼ في التفسير خبلئؽ! فاخت
الصحيح بالعميؿ. ثـ صار كؿ مف يسنح لو قوؿ يورده، ومف يخطر ببالو شيء يعتمده، ثـ ينقؿ ذلؾ 

 .عنو مف يجيء بعده ظاّنا أف لو أصبل، غير ممتفت إلى تحرير ما ورد عف السمؼ الصالح
 أنواعو وأسبابو اختالف المفسرين في التفسير:

 اختبلؼ التضاد - 2   اختبلؼ التنوع - 1
 : أنواعو اختالف التنوع

أف يعبر كؿ واحد مف المفسريف بعبارة غير عبارة صاحبو تدؿ عمى معنى في المسمى غير  - 1
 المعنى اآلخر مع اتحاد المسمى.

 أف يذكر المفسر مف االسـ العاـ بعض أنواعو عمى سبيؿ التمثيؿ. - 2
ما بسبب التواطؤ. - 3  أف يكوف المفظ محتمبًل ألمريف، إما بسبب االشتراؾ وا 
 أف يعبروا عف المعنى بألفاظ متقاربة. - 4

 االختبلؼ في مفسر الضمير. - 2 االشتراؾ. - 1  : أسبابو:اختالف التضاد
 أف يكوف في الجممة حذؼ، ويحتمؿ في تقديره أكثر مف معنى. - 3
 تنوع االستعماؿ العربي لمفظة. - 5 مف تصريؼ في المغة. أف تحتمؿ المفظة أكثر - 4
 أف يدور حكـ اآلية بيف العمـو والخصوص. - 7 أف يدور حكـ اآلية بيف األحكاـ والنسخ. - 6
 أف يذكر الوصؼ المحتمؿ ألكثر مف موصوؼ، وال يحدد موصوفو في اآلية. - 8
 مختمؼ. أف يكوف في اآلية حرؼ لو قراءتاف لكؿ منيما تفسير - 9
 

 طريقة السمف في التفسير
 طريقة السمؼ العامة في التفسير ىي طريقة اإلجماؿ وعدـ التفصيؿ.

كتب  . ويمكف استنباط ىذه الطرؽ مفولمسمؼ في تفسيرىـ طرؽ وتعابير يستعممونيا عند تفسير القرآف
  ومنيا:التفسير التي تيتـ بعبارة السمؼ 

، ويدخؿ ضمنو التفسير بالنتيجة. - 2 المفظ. التفسير بالمطابؽ، أو ما وضع لو - 1  التفسير بالبلـز
 التفسير باإلشارة. .6 التفسير بالقياس واالعتبار.. 5 التفسير بالمثاؿ.. 4 التفسير بجزء المعنى. - 3

 تفصيل ىذا باألمثمة:
قولو  ؿالعرب، مثالمفظ في لغة المراد بو: ما ُوضَع لو  التفسير بالمطابؽ، أو بما وضع لو المفظ: - 1

  تعالى: }َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر{ ، قاؿ قتادة، والضحاؾ: }َمْسُطوٍر{: مكتوب.
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2 - : أف المعنى المستفاد لـ يدؿ عميو المفظ مباشرة، ولكف يمـز منو ىذا  والمراد بو التفسير بالبلـز
 المعنى المستفاد عقبًل أو عرفًا؛ كالكتابة تستمـز كاتبًا.

ن :ومف أمثمتو ، وا  ـْ َتَفكَُّيوَف{ قيؿ: معناه تندموف، وىذا تفسير بالبلـز ما تفسيرىـ قولو تعالى: }َفَظْمُت
  .الحقيقة تزيموف عنكـ التفكُّو

المقصود بو أف المفسِّر يذكر مف المعنى الذي يحتممو المفظ جزءًا منو،  التفسير بجزء المعنى: -3
معممًا لمخير  أيعالى: }َوَجَعَمِني ُمَباَرًكا َأْيَف َما ُكْنُت{ ومنو تفسير قولو ت ليدؿ بو عمى باقي المعنى.

 أينما كنت. 
ومف أمثمتو قولو سبحانو وتعالى: }ِإفَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف السَّيَِّئاِت{ ، قيؿ:  التفسير بالمثاؿ: - 4

 ، واهلل أكبر. الحسنات الصموات، وقيؿ: قوؿ الرجؿ: سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل
 مشبو لآلية في العمة. المفسر في حكـ اآلية شيئًا؛ المراد بو أف ُيدِخؿ التفسير بالقياس واالعتبار: -5

ـْ ُسَكاَرى{. ومف أمثمتو بَلَة َوَأْنُت  ابف عباس في معنى سكارى: أنو النعاس. قاؿ : }اَل َتْقَرُبوا الصَّ
، ومف أمثمتو تفسيُر ابف عباس، وعمر بف  تعمؽ بما قبموالتفسير باإلشارة لو  التفسير باإلشارة: -6

  الخطاب سورة النصر بأنيا قرب أجؿ رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ.
 قواعد التفسير

القواعد ىي: األمور الكمية المنضبطة التي يستخدميا المفسر في تفسيره، ويكوف استخدامو ليا إما 
 التفسير، أو ترجيحًا بيف األقواؿ.ابتداًء، ويبني عمييا فائدة في 

ويمكف استنباط ىذه القواعد مف كتب التفسير، وكتب المغة، والببلغة، واألصوؿ. وتنقسـ ىذه القواعد 
  إلى قسميف: القواعد العامة، والقواعد الترجيحية، وبينيما تداخؿ ظاىر عند التأمؿ.

التي يمكف أف يعمميا المفسر عندما يفسر آية مف المراد بيذه القواعد: القواعد  :أوًل: القواعد العامة
ويبدو عمى بعض ىذه القواعد أنيا بمثابة الفوائد، ومنيا ما يكوف لغويًا، ومنيا ما يكوف  القرآف.

 .أصولّيًا، ومنيا ما يكوف ببلغّياً 
 أمثمة ليذه القواعد:

 « المعيود مف ألفاظ القرآف أنيا تكوف دالة عمى جممة معاف»قاؿ ابف القيـ:  - 1
ر عند العمماء أف اآلية إف كانت تحتمؿ معاني»قاؿ الشنقيطي:  - 2  تقرَّ
 ما أبيـ في القرآف فبل فائدة في بحثو. - 3 . يا صحيح تعيَّف حمميا عمى الجميعكم
 .صّمى اهلل عميو وسّمـ فبل حاجة إلى قوؿ مف بعده  إذا عرؼ تفسير القرآف مف جية النبي - 4
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ف كاف ظاىر السياؽ ال يدؿ عميو؛ ألنيـ أعمـ  - 5 قوؿ الصحابة مقدـ عمى غيرىـ في التفسير، وا 
 بمعاني القرآف، والسبب الذي فيو نزؿ، وما أريد بو.

النحوي اإلعرابي  إعراب القرآف ينبغي أف يكوف عمى أفصح الوجوه، وال يفسر بمجرد االحتماؿ - 6
 الذي يحتممو تركيب الكبلـ، ويكوف الكبلـ بو لو معنى ما.

المراد بالقواعد الترجيحية: القواعد التي نعمميا عند الترجيح بيف أقواؿ :  ثانيًا: القواعد الترجيحية
 ويكوف استعماؿ ىذه القواعد في حالتيف: المفسريف.

 : رد أحد األقواؿ. الثانية    ترجيح أحد األقواؿ عمى غيره. : األولى
 التفسير المنقوؿ إما أف يكوف مجمعًا عميو، أواًل. ؟ متى يكون الترجيح

 ؛ فبل حاجة إلى الترجيح. واإلجماعات في التفسير كثيرة منيا:فإن كان مجمعًا عميو
 تفسير اليوـ الموعود بيـو القيامة في قولو تعالى: }َواْلَيْوـِ اْلَمْوُعوِد{ . - 1
 تفسير المغضوب عمييـ بالييود، والضاليف بالنصارى. - 2

ن كان مختمفًا فيو  ، فاالختبلؼ نوعاف:وا 
 وفي مثؿ ىذا النوع يعمؿ بقواعد الترجيح لبياف القوؿ الصواب في اآلية.بلؼ تضاد: : اختاألول
وفي ىذا النوع يعمؿ بقواعد الترجيح لبياف القوؿ األولى إف احتاج األمر إلى  : اختبلؼ تنوع:الثاني

ف كانت اآلية تحتمؿ المرجوح.   ذلؾ وا 
 طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة:

لما كاف الترجيح ال يأتي إال في االختبلؼ بنوعيو، فإف المفسريف ليـ ثبلث طرؽ في حكاية ىذا 
 االختبلؼ:

 ية االختبلؼ دوف بياف الراجح مف األقواؿ؛ كتفسير الماوردي وابف الجوزي.: حكااألولى
 : حكاية االختبلؼ مع بياف الراجح دوف ذكر مستند الترجيح؛ كتفسير ابف عطية.الثانية
: حكاية االختبلؼ مع بياف الراجح والقاعدة الترجيحية التي ىي سبب الترجيح، كتفسير الطبري الثالثة

 والشنقيطي.
 القواعد الترجيحية:

 وفيو قاعدتاف: ما يتعمؽ بالعمـو في القرآف - 1
 ب ػ العبرة بعمـو المفظ ال بخصوص السبب. ػ الخبر عمى عمومو حتى يأتي ما يخصصو: أ

 مثاؿ: قولو تعالى: }َوَواِلٍد َوَما َوَلَد{. أػ الخبر عمى عمومو حتى يأتي ما يخصصو:
 وقيؿ: عاـ في كؿ والد وما ولد. لده.وقيؿ: إبراىيـ وو  قيؿ: آدـ وولده.
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إذا قيؿ في آية: إنيا نزلت في كذا، فيذا ال يعني أنيا  ب ػ العبرة بعمـو المفظ ال بخصوص السبب:
ف كاف السبب خاّصًا.   تُقصر عمى ىذا السبب، بؿ المراد ىنا األلفاظ، ولذا تعمَّـ ىذه األلفاظ وا 

 قيؿ: نزلت في العاص بف وائؿ السيمي. اأَلْبَتُر{.مثاؿ قولو تعالى: }ِإفَّ َشاِنَئَؾ ُىَو 
 وقيؿ: نزلت في جماعة مف قريش. وقيؿ: نزلت في عقبة بف أبي معيط.

إف النظر في سياؽ اآلية مف حيث سباقيا ولحاقيا يعيف عمى تعييف :  ما يتعمؽ بالسياؽ القرآني - 2
ـَ المَُّو َأنَُّكـْ  القوؿ الراجح ـْ َفاآلَف  مثاؿ: قولو تعالى: }َعِم ـْ َوَعَفا َعْنُك ـْ َفَتاَب َعَمْيُك ـْ َتْخَتاُنوَف َأْنُفَسُك ُكْنُت

 } ـْ  ففي تأويؿ: }َما َكَتَب المَُّو{ قيؿ: ىو الولد.. َباِشُروُىفَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُك
 وقيؿ: ما أحمو اهلل لكـ ورخص لكـ. وقيؿ: ليمة القدر.

المراد أف رسـ المصحؼ يرجح أحد األقواؿ المذكورة في اآلية، ويرد :  المصحؼما يتعمؽ برسـ  - 3
 مثاؿ: قولو تعالى: }َسُنْقِرُئَؾ َفبَل َتْنَسى{  اآلخر لمخالفتو الرسـ.

ويترجح األوؿ؛ ألف رسـ )تنسى( في  الثاني: أنيا ناىية. األوؿ: أنيا نافية. قيؿ في )ال( قوالف:
 المقصورة، والفعؿ المضارع إذا تقدمت عميو )ال( الناىية جزمتو.المصحؼ بإثبات األلؼ 

يحمؿ كبلـ اهلل عمى األغمب المعروؼ مف لغة العرب، دوف  :ما يتعمؽ باألغمب مف لغة العرب - 4
وذلؾ أف يكوف لمكممة في لغة العرب أكثر مف معنى، فيختار المفسر  األنكر المجيوؿ أو الشاذ.
 .ًدا َواَل َشَراًبا{ قولو تعالى: }اَل َيُذوُقوَف ِفيَيا َبرْ  مثؿ قع دليؿ عمى غير ذلؾ.المعروؼ األغمب إال أف ي

لما كاف القرآف نازاًل بمغة العرب، فإنو قد وقع فيو مف األلفاظ ما ليا : ما يتعمؽ بالمعنى الشرعي - 5
وأسماء  األلفاظ ىي مصطمحاتدالالت خاصة في الشرع لـ تكف معروفة قبؿ عند العرب، وىذه 

البعث والنشور، وغيرىا مف و العمرة والحج، و الصبلة والزكاة، و الجنة والنار، : ومف ىذه األلفاظ، شرعية
 المعنى الشرعي ليا. يدؿىذه األلفاظ ع اسمليا مدلوؿ خاص عند المسمـ، ف الكممات التي صار

 .المعنى الشرعي مغوي فإف المقدَّـوالمقصود ىنا أنو إذا اختمؼ المعنى الشرعي والمعنى ال
رجاعيا إلى أصميا يعيف في بياف الراجح :  ما يتعمؽ بتصريؼ المفظة - 6 معرفة تصريؼ المفظة وا 

 )قسط وأقسط(. :مثؿ مف األقواؿ، ورد ما كاف غير صواب.
ـَ َحَطًبا{. وأقسط بمعنى  فقسط بمعنى جار، ولـ يعدؿ، ومنو قولو تعالى: }َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَف َفَكاُنوا ِلَجَينَّ

 .لمََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف{ عدؿ، ومنو قولو تعالى: }ِإفَّ ا
األصؿ في الكبلـ تقديـ ما حقو التقديـ، وتأخير ما حقو التأخير، وال :  ما يتعمؽ بالتقديـ والتأخير - 7

 يعدؿ عف ىذا األصؿ إال بحجة يجب التسميـ ليا.
 «.إنما يكوف إذا لـ يجز غيرىماالتقديـ والتأخير »قاؿ أبو جعفر النحاس: 
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المراد مف ىذا أف ظاىر القرآف ال يجوز العدوؿ عنو إال بدليؿ يجب :  ما يتعمؽ بظاىر القرآف - 8
 .«غير جائز ترؾ الظاىر المفيـو مف الكبلـ إلى باطف إال بدليؿ»الرجوع إليو، قاؿ اإلماـ ابف جرير: 

أف اختيار التأويؿ الموافؽ لطريقة القرآف الكمية أو األغمبية والمراد ىنا :  ما يتعمؽ بطريقة القرآف - 9
 في مرجع الضمير في }َرْجِعِو{ قوالف: . قولو تعالى: }ِإنَُّو َعَمى َرْجِعِو َلَقاِدٌر{ مثؿ  أولى مف غيره.

 : قادر عمى رده لمحياة بعد موتو. األوؿ: أنو يعود إلى اإلنساف، ويكوف المعنى
 .ى الماء، ويكوف المعنى: قادر عمى رد الماء إلى الصمبالثاني: أنو يعود إل

َـّ َأِفيُضوا  مثؿ :ما يتعمؽ بإجماع الحجة أو قوؿ األكثر مف الصحابة والتابعيف - 11ػ قولو تعالى: }ُث
وقيؿ: األمر لممسمميف، والناس  قيؿ: األمر لقريش، والناس مف عداىـ. . ِمْف َحْيُث َأَفاَض النَّاُس{

براىيـ   عميو السبلـ.وا 
المراد بيذه القاعدة أف االستعماؿ العربي لمفظة أو األسموب :  الترجيح باالستعماؿ العربي - 11

ومف أمثمة ذلؾ: قولو تعالى: }َقاَؿ ِإنَُّو َيُقوُؿ ِإنََّيا َبَقَرٌة  يكوف دليبًل في ترجيح أحد األقواؿ عمى غيرىا.
 جرير قوؿ مف قاؿ: فاقع: سوداء شديدة السواد. رد ابف.  َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَيا{ 

تفسير النبي صّمى اهلل عميو وسّمـ مقدـ عمى تفسير غيره، ولكف قد :  الترجيح بالسنة النبوية - 12
يكوف في النصوص احتماؿ؛ فيستند المفسر عمى السنة النبوية لبياف األقوى منيا، ومف ذلؾ ما ورد 

ـَ َىِؿ اْمَتؤلِت َوَتُقوُؿ َىْؿ ِمْف َمِزيٍد{  األوؿ: أنيا  :ف{ قوال}َىْؿ ِمْف َمِزيدٍ .في قولو تعالى: }َيْوـَ َنُقوُؿ ِلَجَينَّ
بمعنى: النفي، بمعنى: ما مف مزيد؛ ألنيا قد امتؤلت، وكأف قوليا ىذا مف باب التأفؼ مف ىؤالء 

 الثاني: أنيا بمعنى: االستزادة، وأنيا تطمب مزيدًا إف كاف ىناؾ مزيدًا. الكفار الذي ألقوا فييا.
الكبلـ إذا دار بيف التأسيس والتأكيد ُحِمؿ المراد بيذه القاعدة أف : التأسيس أولى مف التأكيد - 13

ومف أمثمة ىذه القاعدة قولو تعالى: }َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌف  عمى التأسيس.
ـْ ِبَأْحَسِف َما َكاُنوا َيْعَمُموَف{. ـْ َأْجَرُى  لمعمماء في المراد بالحياة الطيبة قوالف: َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّي

 الثاني: أنيا في اآلخرة، بدخوؿ الجنة. األوؿ: أنيا في الدنيا.
إذا احتمؿ  المراد بيذه القاعدة أف الضمائر: األصؿ في الضمير أف يعود إلى أقرب مذكور - 14

ـُ اْلَغْيِب  قولو تعالى: ثؿم عودىا إلى أكثر مف مذكور، فاألصؿ عودىا إلى أقرب مذكور. }َعاِل
ـْ َمْف َأَسرَّ اْلَقْوَؿ َوَمْف َجَيَر ِبِو َوَمْف ُىَو ُمْسَتْخٍؼ ِبا لمَّْيِؿ َوَساِرٌب َوالشََّياَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاِؿ *َسَواٌء ِمْنُك

 ِر المَِّو{ِبالنََّياِر * َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأمْ 
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المراد بيذه القاعدة أف الضمائر التي : األصؿ توافؽ الضمائر في المرجع حذرًا مف التشتت  - 15
يحتمؿ رجوعيا إلى مرجع واحد، ويحتمؿ توزيعيا عمى أكثر مف مرجع، فإف األولى رجوعيا إلى مرجع 

  واحد؛ ألف في توزيعيا عمى أكثر مف مرجع تفكيكًا لمنظـ.
المراد بيذه : األصؿ عدـ التقدير وال يمجأ إليو إال بحجة يجب الرجوع إلييا تثبت ىذا المحذوؼ  - 16

 القاعدة أف الخطاب إذا كاف يفيـ مف غير حاجة إلى تقدير مقدر فبل معنى ليذا التقدير.
 

 إلى اعتبارات ثالثة: مناىج التفسيررجع ت  مناىج التفسير
مف حيث المصادر التى يستمد منيا التفسير، وىو بيذا االعتبار ينقسـ إلى قسميف، العتبار األول: 

 .كؿ أنواع التفسير بالرأى المحمودتفسير بالمأثور، وتفسير بالرأى، ويدخؿ تحت التفسير بالرأى 
مف حيث التوسع واإليجاز فى التفسير، وىو بيذا االعتبار ينقسـ إلى قسميف، تفسير  العتبار الثانى:

 تحميمى، وتفسير إجمالى.
مف حيث عموـ موضوعات التفسير،وىو بيذا االعتبار ينقسـ إلى قسميف، تفسير  العتبار الثالث:

 عاـ، وتفسير موضوعى.
االعتناء بآيات األحكاـ،واستنباط القواعد منيا  االتجاهوالمقصود مف ىذا  أول: التفسير الفقيى:

 . تعالى واألصوؿ، واكتشاؼ الثروة التشريعية لبياف أحكاـ اهلل
 :المصنفات فى التفسير الفقيى

 ىػ. 371، ألبى بكر الرازى المعروؼ بالجصاص، ت«أحكاـ القرآف»تفسير  - 1 أول: من األحناف:
 .ألحمد أبى سعيد  « التفسيرات األحمدية فى بياف اآليات الشرعية»تفسير  - 2

 أحكاـ القرآف: لمشافعى، مف جمع   أبى بكر البييقى صاحب السنف. - 1 :ثانيا: الشافعية
 ىػ .514المتوفي سنة  تفسير أحكاـ القرآف:لمكيا اليراسى - 2

 ىػ. 543العربى، المتوفى سنة البف « أحكاـ القرآف» - 1 ثالثا: المالكية:
 ىػ. 671، لئلماـ القرطبى المتوفى سنة «الجامع ألحكاـ القرآف» - 2

 زاد المسير في عمـ التفسير : ابف الجوزي -1 :ةبما رابعًا: الحن
 خاف حسف نيؿ المراـ في تفسير آيات األحكاـ: صديؽ -1 :صدر وحديثاً 

 . محمد عمي الصابونيروائع البياف في تفسير آيات األحكاـ:  -2



18 
 

ومف اتجاىات المفسريف لمقرآف الكريـ، االتجاه الببلغى، حيث قصد :ثانيًا: التفسير البياني ) البالغي(
 . قرآف لمناس جميعا فى ىذه الناحيةأصحابو بياف إعجاز ال

 المصنفات في التفسير البالغي:
 الزمخشرى.، لمحمود بف عمر الخوارزمى، المعتزلى، «تفسير الكشاؼ» -1
 البيضاوى.لئلماـ  أنوار التنزيؿ، وأسرار التأويؿ : - 2
 . ، ألبى السعود محمد بف العماد الحنفى«إرشاد العقؿ السميـ، إلى مزايا الكتاب الكريـ - 3

 منيج التفسير البياني:
 أوال: أف  يجمع المفسر اآليات ذات الموضوع الواحد ويتدبرىا ويفسرىا كذلؾ.

 ب آيات الموضوع الواحد ترتيبا زمنيًا حسب تاريخ نزوليا.ثانيًا: أف يرت
 نزولو وجمعو وقراءاتو . ثالثًا: أف يدرس النص دراسة خاصة كتاريخو وأسباب

يسمى ىذا الموف بالتفسير االجتيادي وبالرأي وبالدراية ، نشأ ىذا التفسير منذ  : ثالثًا: التفسير العقمي
 .لـ يجدوا األثر وكذلؾ التابعيف مف بعدىـ عيد الصحابة فقد كانوا يجتيدوف إذا

 أحدىما: أف يتخير مف أقواؿ السابقيف. : الرأي الصحيح وىو نوعاف:القسم األول ينقسم إلى قسمين:
 والثاني: أف يأتي بمعنى صحيح تحتممو اآلية وال يناقض قوؿ السمؼ.

 : الرأي الباطؿ، وىو الذي يكوف عف جيؿ أو عف ىوى.القسم الثاني
بقدر الطاقة  -تعالى -ذلؾ التفسير الذى أعمؿ فيو المفسر عقمو، لموصوؿ إلى مراد اهللحمود ىو: الم

 البشرية، مستعينا فى ذلؾ بكؿ األدوات والشروط والعمـو الواجب  معرفتيا .
 الشروط . المذمـو ىو : ما خالؼ فيو المفسر تمؾ

عمماء األمة سمفا وخمفا عمى منع التفسير اتفؽ  اختالف العمماء فى جواز التفسير بالرأى المحمود:
، أما التفسير بالرأى المحمود، فقد اختمفوا فى جوازه فريؽ يمنعو منعا باتا، ميما كاف : بالرأى المذمـو

 . المفسر مممًا بعمـو األوليف واآلخريف، ومتوافرًا فيو شروط وأدوات التفسير وفريؽ يرى جوازه
 لرأى، إذا توافرت فى المفسر الشروط الواجب توافرىا فى ىذا المجاؿ.جواز التفسير با :  الراجحالرأى 

وىو لوف جديد مف ألواف التفسير ظير فى العصر الحديث، أراد : رابعًا: التفسير األدبى الجتماعي 
بو رواده البعد عف المباحث التحميمية الدقيقة، والمصطمحات والتخصصات العميقة، التى ربما تقؼ 

 مراد مف إنزاؿ القرآف الكريـ.حائبل دوف ال
 ومن أبرز مزايا ىذا التجاه: 

 بياف أف القرآف الكريـ ىو األصؿ فى التشريع. - 1
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 إظيار ما فى القرآف الكريـ مف شفاء لكؿ األمراض االجتماعية . - 2
 .تفنيد الشبيات التى أثيرت حوؿ اإلسبلـ - 3
 . البعد عف األحاديث الموضوعة والضعيفة - 4
 .تحذير الناس مف اإلسرائيميات - 5
 

 :أىم المصنفات فى ىذا التجاه
 لرشيد رضا.« تفسير المنار» - 2 تفسير جزء عـ: لمشيخ محمد عبده. - 1
 لمشيخ محمد مصطفى المراغى.« تفسير المراغى» - 3
 .لمشيخ محمود شمتوت « تفسير القرآف الكريـ» - 4

يحكـ االصطبلحات العممية في عبارات القرآف الكريـ، التفسير الذي  ىو: خامسًا:التفسير العممي 
 النظريات العممية أو االكتشافات الحديثة. والتي تشير إلى تأويؿ أو تفسير القرآف بما يتفؽ مع

وأصؿ ىذا التفسير كاف قديمًا في الدولة العباسية؛ ولكنو كاف عبارة عف محاوالت ُيقصد منيا التوفيؽ 
، ثـ وِجدت الفكرة مركَّزة وصريحة عند الغزالي، ثـ إف ىذه الفكرة ُطبِّقت بيف القرآف وما َجدَّ مف  العمـو

 . عمميًا وظيرت في مثؿ محاوالت الرازي
 :  اختمف أىل التفسير العممي لآليات الكونية في القرآن والسنة عمى قولين

 .: الجواز القوؿ الثاني : المنع . القوؿ األوؿ
تقبؿ الشؾ عند تناوؿ النص  مف إيراد الحقائؽ العممية الثابتة التي البأس  أنو ال : الرأي الراجح

القرآني مع إدراؾ معنى النص وفيمو الفيـ السميـ الخالي مف الشوائب والمؤثرات الخارجية أو الميؿ بو 
 واالنحراؼ لموافقة تمؾ الحقيقة العممية .

 أىم المؤلفات في التفسير العممي:
 .الجواىر في تفسير القرآف الكريـ: طنطاوي جوىري -2.  ر الرازيالتفسير الكبير: الفخ -1
 كشؼ األسرار النورانية القرآنية: محمد بف  أحمد اإلسكندراني . -3
 .التفسير العممي لآليات الكونية: حنفي أحمد -4
 

 التفسير في العصر الحديث
مرت عمى المسمميف قروف خمدت فييا جذوة البحث العممي في مختمؼ عمـو الشريعة اإلسبلمية، 
وركدت حركة التأليؼ، وانتيت إلى صورة تتمثؿ بكتابة الحواشي والمختصرات لممشيور مف كتب 
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. ودخؿ التفسير في ىذه المرحمة، فظيرت التفاسير المختصرة مثؿ )تفسير الجبلليف( لجبلؿ  العمـو
 .كما كتبت عشرات الحواشي ، السيوطيديف المحمي وجبلؿ الديف ال

وتقّدـ الزمف وازداد اتصاؿ بمداف العالـ اإلسبلمي بدوؿ الغرب، وصحا المسمموف عمى حالة مف 
التناقض بيف ماضييـ المزدىر وقيميـ األصيمة، وما صاروا عميو مف التخمؼ العممي واالنحطاط 

اختمفت وجيتيا بيف التمسؾ بالديف  التي في ببلد المسمميف،الحضاري، وكاف ذلؾ مبعث يقظة 
اإلسبلمي واتخاذه أساسا لتقدـ المسمميف كما كاف أساسا لتقدميـ مف قبؿ، وبيف االستسبلـ لمغرب 

 ومحاكاتو في قيمو ومثمو وطريقة حياتو.
الصحيح لمديف، حاجة إلى الفيـ بووجد دعاة اإلصبلح ورواد النيضة اإلسبلمية الحديثة أف الناس 

فنشطت حركة التأليؼ في العمـو اإلسبلمية مف جديد، خاصة بعد انتشار المطابع في الببلد 
اإلسبلمية، وحاوؿ العمماء كتابة تفسير القرآف بأسموب يناسب حاجة األمة إلى اتخاذ القرآف منار 

عصر، التي ظمت ىداية ومصدر تشريع، وتوالت المحاوالت، فكاف مف التفاسير األولى في ىذا ال
 تحمؿ طابع التفاسير القديمة، مع نزعات إلى التجديد في بعض الجوانب:

فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية في التفسير. لمقاضي محمد بف عمي الشوكاني  -1
 ـ. 1834ىػ  1251الصنعاني المتوفى سنة 

ألبي الثناء شياب الديف محمود بف عبد  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني. - 2
 ـ. 1854ىػ  1231اهلل اآللوسي، المتوفى سنة 

 ـ. 1914ىػ  1332محاسف التأويؿ. لمحمد جماؿ الديف القاسمي، المتوفى سنة  - 3
 . . لصديؽ حسف خاففتح البياف في مقاصد القرآف - 4

قضايا تعكس تأثر كاتبيها بضغط الواقع المحزن وظهرت تفاسير أخرى كانت أكثر نزوعا إلى التجديد، وإثارة 
 مثؿ: للمسلمين، وتفوق أعدائهم العلمي والصناعي

   ـ1935ىػ 1354ت  لمشيخ محمد رشيد رضاتفسير القرآف الحكيـ، المشتير باسـ تفسير المنار. - 1
 اآليات الباىرات.الجواىر في تفسير القرآف الكريـ المشتمؿ عمى عجائب بدائع المكونات وغرائب  - 2

 ـ 1941ىػ  1358لمشيخ طنطاوي جوىري )ت 
  . لمشيخ أحمد مصطفى المراغي تفسير المراغي. - 3
 .1945ـ وسنة  1941لؤلستاذ محمد عزة دروزة، كتبو بيف سنة  التفسير الحديث. - 4

 قضايا التفسير في العصر الحديث:
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التفاسير التي ذكرناىا، لكف كثيرا مف التفاسير المؤلفة لـ يتوقؼ التأليؼ في تفسير القرآف الكريـ عند 
حديثا يحتاج إلى دراسة تكشؼ عف المنيج الذي سار عميو مؤلفوىا. ونكتفي ىنا باإلشارة إلى قضيتيف 

ميمتيف تتعمقاف بالتفسير في العصر الحديث، ىما موقؼ المفسريف المحدثيف مف التفسير المأثور، 
 يات الحديثة.وموقفيـ مف العمـو والنظر 

 موقؼ المفسريف المحدثيف مف التفسير المأثور: - 1
ظير مف المفسريف المحدثيف مف تنّكر لمتفسير المأثور، واعتبره مما يصد عف فيـ كتاب اهلل تعالى، 

فمـ يكف األستاذ »ولعؿ أبرز مف أعمف ذلؾ واعتمده األستاذ محمد عبده وتمميذه محمد رشيد رضا 
رية، وال يولي اىتماما لؤلخبار وطرؽ تخريجيا، وال يعتمد في تفسير اآليات عمى يحفؿ بالناحية األث

وقد انعكست ىذه النظرية العقمية عمى منيج السيد محمد رشيد رضا في «. األخبار المتصمة بيا
 .التفسير

 كاف ذلؾ الموقؼ مف التفسير المأثور يواجو في الواقع النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر عمى
العقمية العامة في تمؾ الفترة، كما يواجو سيؿ األساطير واإلسرائيميات التي حشيت بيا بعض كتب 

 التفسير في الوقت الذي وصمت فيو الفتنة بالعمـ الحديث إلى ذروتيا.
وفيـ آيات القرآف في عصرنا يجب أاّل يكوف بمعزؿ عف فيـ السمؼ ليا، فالتفسير المأثور إذا ثبت 

صمى اهلل عميو وسمـ فيو مقدـ عمى كؿ شيء، بؿ حجة متبعة ال تسوغ مخالفتيا عف رسوؿ اهلل 
لشيء آخر، وال أظف أف المتحامميف عمى التفسير المأثور يقصدوف ىذا النوع أبدا، والتفسير المأثور 
ما أف  عف الصحابة مقدـ عمى غيره، فإنو إما أف يكوف مسموعا عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ وا 

الصحابي عف مناسبة النزوؿ، أو يبيف معنى اآلية، مما يمـز المفسر لمقرآف اإلفادة منو.  يعبر فيو
االستفادة مف تفاسير التابعيف ومف بعدىـ، خاصة التوضيحات المغوية واالستنتاجات  وكذلؾ يمكف

رؼ الفقيية، وال تكاد تنطبؽ تمؾ الحممة عمى التفسير المأثور إال في جانب واحد منو، وىو ما يع
 باإلسرائيميات.

 موقؼ المفسريف المحدثيف مف النظريات العممية الحديثة: - 2
افتتف بعض المفسريف بالنظريات العممية الحديثة، وذلؾ حيف نظر في ذلؾ الركود العممي الذي كاف 
 يمؼ ببلد المسمميف، وتمؾ الحضارة الغربية المزدىرة بالصناعة والعمـو والفنوف، واعتقد أف مف وسائؿ
النيوض بواقع المسمميف التأكيد عمى أف اإلسبلـ يحث عمى طمب العمـ، وأف في القرآف إشارات إلى 
العمـو والنظريات العممية الحديثة، فحاوؿ تفسير القرآف وشحنو بكؿ أنواع العمـو ومظاىر الحضارة 

 الجواىر(.الحديثة، وخير مف يمثؿ ىذا الموقؼ الشيخ طنطاوي جوىري، رحمو اهلل، في تفسيره )
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الذيف يفسروف القرآف الكريـ »ومع إمكاف تممس العذر ألولئؾ المفسريف الذيف سمكوا ىذا المنيج فإف 
بما يطابؽ مسائؿ العمـ، ويحرصوف عمى أف يستخرجوا منو كؿ مسألة تظير في أفؽ الحياة، يسيئوف 

إلى سّنة التقدـ  إلى القرآف مف حيث يظنوف أنيـ يحسنوف صنعا، ألف ىذه المسائؿ التي تخضع
تتبدؿ، وقد تتقوض مف أساسيا وتبطؿ، فإذا فسرنا القرآف بيا تعرضنا في تفسيره لمنقائض، كمما تبدلت 

 . القواعد العممية، أو تتابعت الكشوؼ بجديد ينقض القديـ، أو يقيف يبطؿ التخميف
 اتجاىات جديدة في التفسير:

العمماء في تفسير القرآف الكريـ، وقد استمرت تمؾ ال يمكف لمدارس أف يضع حدا تتوقؼ عنده جيود 
الجيود في العقود األخيرة مف الحقبة التي نعيش فييا اآلف، وظيرت بوادر اتجاىات جديدة في 
 -التفسير، ويمكف أف نصنؼ جيود العمماء في التفسير في السنيف األخيرة إلى ثبلثة أصناؼ. أ

 لؾ مثؿ:االستمرار في كتابة التفاسير الكبيرة، وذ
 التحرير والتنوير، لمشيخ محمد الطاىر بف عاشور. - 1
 أضواء البياف، لمشيخ محمد أميف الشنقيطي. - 2
 في ظبلؿ القرآف، لؤلستاذ سيد قطب. - 3
 

  كتابة التفاسير المختصرة
ازدحمت حياة الناس في عصرنا بمشاغؿ كثيرة، ولـ تعد مراجعة التفاسير الكبيرة ممكنة إال ألىؿ 

ة قد تكوف ومف ثـ فإف المعنييف بتفسير القرآف الكريـ وجدوا أف كتابة تفاسير مختصر  ، ختصاصاال
 ، ومف ثـ ظير نوعاف مف تمؾ التفاسير: تفسير القرآف أو عمـو الشريعةفي مفيدة لغير المتخصصيف 

 : اختصار تفاسير كبيرة قديمة وذلؾ مثؿ: النوع األوؿ
 مختصر تفسير الطبري. - 1
 مختصر تفسير ابف كثير. - 2
 زبدة التفسير في اختصار فتح القدير لمشوكاني. - 3

 النوع الثاني: كتابة تفاسير مختصرة جديدة، مثؿ:
 التفسير الفريد، لمحمد فريد وجدي. - 1
 المصحؼ الميسر، لعبد الجميؿ عيسى. - 2
 صفوة البياف في تفسير القرآف، لمحمد حسنيف مخموؼ. - 3
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 الخاتمة
 

 زاهلل وتوفيقو فقد تـ لي جمع ىذا الممخص في أصوؿ التفسير الذي ركزت فيو عمى أبر  بحمد
كًا لبلختصار الزائد حتى يتسنى لطبلبنا في أصوؿ التفسير متحاشيًا التطويؿ تار موضوعات عمـ 

الدراسات اإلسبلمية االستفادة مف التخميص الذي عممت عمى جمعو مف بطوف الكتب سائبل اهلل 
 الجميع .أف ينفع بو كما أسألو والسداد، التوفيؽ 

 
 وصمي الميـ وسمـ وبارؾ عمى عبدؾ ونبيؾ ورسولؾ محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

 
 الرب د. محمد أحمد محمد جاد

 ـ. 2114نوفمبر              ىػ  1436محـر 
 


