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 A 
 

 

ه للذاكرين واملتدبرين،  احلمد هلل رب العاملني، أنزل القرآن بلسان عريب مبني، ويَّسر

، وجعل السنة للقرآن برهاناا تصدق حمكامته، وترشح  وأقام القرآن عىل القرآن دليًلا

بّيناته، وتدل عىل كامل معانيه، وجًللة مبانيه، وخص الراسخني من الصحابة والتابعني 

ل أهله املعلِّمني باالطًلع عىل ذخائ ر دالالته ودقيق استنباطاته ولطيف إشاراته! وفضر

 واملتعلمني حلروفه وبيناته، العاملني املتبعني ملحكم آياته. 

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله، خري من ترجم القرآن بقاله وحاله 

إىل مستحقه، وجاهدوا  وفعاله، وريض اهلل عن الصحابة الذين محلوا القرآن بحقه، وأدوه

 يف سبيل اهلل حق جهاده! وسلَكنا ومجيع املسلمني يف عداد أهل القرآن العاملني، آمني. 

 أما بعد:

فإن القرآن الكريم كًلم اهلل العظيم، وديوان احلق املستقيم، أوجب اهلل عىل األمة تًلوته، 

جعله مورداا عذباا للعامة وأمر الكافة بتدبره وتفهمه، وألزم بالعمل بأحكامه ورشائعه، و

 والعلامء، ومعيناا سلسًلا للبسطاء والكرباء، فكل أحد ينهل من منهله ويصدر عن حكمته! 

َهنننننناَن ِمنأنننننهَ    َوَلكِننننننأ َتننننننأأَخَذ األَذأ
 

ِر الَقنننننَراِئِ  َوالَفَهنننننومِ    َعنننننىَل َقننننندأ
(1)

  
 

                                                      

 .(4ص)حجج القرآن، لبدر الدين الرازي احلنفي ( 1)
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ومن أجل ذلك َعني العلامء بتفسريه، وعدوا علمه مفتاح كنوزه، يتلونه  

ويتدارسونه ويفَّسونه، ويرون الغائب عن معانيه كاملغيرب يف غياهب الصحراء أو 

 كاألعمى يف الظلامت!

 «من قرأ القرآن ثم مل يفَّسه كان كاألعمى أو كاألعرايب»: ♫قال ابن جبري 
(1)

. 

ا من اهلل تعاىل بالقرب بعد احلب! وَمن َعلِم التفسري كان  جديرا

 «أحب اخللق إىل اهلل تعاىل أعلمهم بام أنزل»: ♫قال جماهد 
(2)

 . 

 فمن كان بكتاب اهلل أعلم، وملعانيه أحكم؛ فهو أوىل بأن يكون بأمر اإلسًلم أقوم!

 : (هن694) ♫وألجل هذا قال عبد العزيز الديريني 

ِسنننننرِي الكَِتننننناِب  نننننَم َتفأ نننننىَل وِعلأ  َأعأ
 

نننننىل  َء َوَأجأ َتنِننننني بِنننننِه املنننننرأ  َمنننننا َيعأ
 

ىَل  ننننننَم ِخَطنننننناِب املننننننوأ ننننننَه َفهأ  أِلَنر
 

ىَل   َلننننننننب  َوَأوأ ََ َمطأ َفَكنننننننناَن َأوأ
(3)

 
 

ولقد عني العلامء قدياما وحديثاا بالتفسري علاما وفنًّا، وأعطوه من جليل األوقات 

ى وبياناا،  نت يف هذا العلم الرشيف ورشيف األعامر ما مأل سمع الدنيا وبرصها هدا وَدوِّ

ا  مصنفات ومجعت له املرويات، ووىلر كل مفَّسِّ وجَهه شطر منهج به فَّسر القرآن، معتمدا

أصوله وقواعده يف التفسري، فتعددت ألوان التفسري، وتنوعت مناهج املفَّسين، وتباينت 

ن العلوم؛ تلك املصنفات يف مواقفها ومسالكها، وَعرفت تفاسري متخصصة يف جوانب م

كالعربية والبيان، وكالفقه واألحكام، وكالفلسفة وعلم الكًلم! ولكل وجهة هو موليها! 

 واشتغل بالتفسري السني والبدعي! والسلفي والرافيض! والنيص والعقًلين!

                                                      

 .(1/81)تفسري الطربي ( 1)

 .(1/26)تفسري القرطبي  (2)

 .(2ص) الديريني، لعبد العزيز منظومة التيسري يف علم التفسري (3)
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فإذا تصف  الباحث كتب التفسري املأثور واملعقول ليقف عىل معنى لعلم التفسري مل 

ا را ا  جيد معناى حمرر ا عليه، مع تفاوت كبري بني تعريفاته، فبعضها يوسع معناه جدًّ متفقا

فيدخل فيه علوم القرآن والقراءات وخط املصحف وغريها، وبعض آخر يقيِّد نطاقه 

 بمعرفة املعاين آليات القرآن الكريم فحسب!

وبناء عىل االختًلف يف تعريف علم التفسري تتفرع مسائل خًلفية حول موضوعه 

اده ومقدماته التي حتدده منهجيًّا، ويسعى للماميزة العلمية بينه وبني غريه من واستمد

ة، كعلوم القرآن وأصول التفسري وغريها.   العلوم املرتبطة بالقرآن عامر

ولقد كان من دأب العلامء التمهيد قبل دراسة علم من العلوم بمقدمة تفت  

للطالب أسباب الرغبة يف حتصيل العلم، وتقيه من اخللل يف معرفة مسائله واشتباهها 

نت لذلك املبادئ العرشة التي نظمها  عليه بغريها من مسائل العلوم األخرى، فدوِّ

 بعضهم، فقال: 

 لِّ َفنننٍّ َعنشنَرةأ إِنر َمنَبناِدَئ َكنن
 

َضننننننوَع َثننننننمر الثرَمننننننَرة   احلَنننننندو واملَوأ
 

نننننننَلَه وَنَسنننننننَبَه والَواِضنننننننع  َفضأ
 

ننناِرع  نننَم الشر َداَد َحكأ نننتِمأ نننَم االسأ  االسأ
 

َتَفننى ِض اكأ َض بِننالَبعأ  َمَسنناِئَل والننَبعأ
 

وَمنننَن َدَرى اَِِمينننَع َحننناَز الّشننننََرفا 
(1)

 
 

التقرير للمبادئ العرشة يف »فها هي املبادئ العرشة يف مباحث عرشة جتمعها رسالة 

 . «علم التفسري

وعىل قلرة املكتوب يف هذا املجال إال أنه غلب عىل معظمه قلة التحرير، وتداخله 

 مع أصول التفسري وغريه من العلوم القرآنية.

                                                      

 (.33رشح السلم يف املنطق، للصبان )ص (1)

A 
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ى العلامء املتأخرون عىل وال خيفى أن حماولة إحصاء املبادئ العرشة التي جر

حتريرها وتقريرها لتكون بمثابة املقدمة التي يتوقف الرشوع يف علم التفسري عىل 

ا، وعر املسالك، فاهللَ أسأل أن جينب الزلل،  معرفتها تبدو عىل هذا النحو ميداناا شائكا

وأن يفت  باب التوفيق يف العلم والعمل، وأن يكتب هذه الكلامت يف موازين 

ا، وأن يثيب جامعه وقارئه احلسن ا وناصحا ات، وأن ينفع هبا من اطرلع عليها ناقدا

وناظره؛ إنه سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل مجيل كفيل، وآخر دعوانا أن 

 احلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 وكتبه

 أبو عبد اهلل
 

 
 هـ1437 ذي احلجة27الدوحة 

 م28/9/2016
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 املنع، ومنه: احلدود؛ ألهنا متنع من العود إىل املوبقات. :-لغة  -احلدُّ 

ا؛ ملنعه الداخَل فيه من اخلروِج، واخلارَج من الدخولِ  وَسمي التعريف حدًّ
(1)

. 

ا-واحلدُّ  اللفظ املفَّسِّ ملعناه، عىل وجه جيمع ويمنع :-اصطالح 
(2)

وهو الوصف  ،

املحيط بمعناه، املميِّز له عن غريه
(3)

. 

ب  إضايفٍّ  كعلم  -وقد درج العلامء عند تعريف ما تركرب من كلمتني أو أكثَر يف َمَركر

، ثم تعريفه باعتباره لقباا عىل فنٍّ معني  ثانياا. -التفسري  أن يبدأوا بتعريف مفرداته أوالا

ِض إىل بياِن حقيقِة التمييَز بينه و وفائدُة حدِّ العلم: بني غريه من العلوم، وإن مل َيفأ

 العلم عىل وجه التامم والكامل يف بعض األحيان.

هو إدراك اليشء عىل ما هو به يف الواقع، ويمكن تعريفه بتمثيل؛ كأن يقال: هو 

إدراك البصرية املشابه إلدراك البارصة
 (4)

. 

 واإلدراك منه: صحي ، وفاسد.

العلم: نقل صورة العلوم من اخلارج، وإثباهتا »هن(: 751)ت ♫قال ابن القيم 

ا للحقيقة يف نفسها فهو علم صحي  «يف النفس؛ فإن كان الثابت يف النفس مطابقا
(5)

. 
                                                      

 .(276آبادي )ص(، القاموس املحيط، للفريوز 2/451( املصباح املنري، للفيومي )1)

 (.61( املستصفى، للغزايل )ص2)

 (.221( املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين )ص3)

 (.18(، إرشاد الفحول، للشوكاين )ص1/60( رشح الكوكب املنري، البن النجار )4)

 (.84( الفوائد، البن القيم )ص5)

 الكريمحدُّ علم تفسري القرآن 
 أواًل
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ڭ ﴿وقد َيطَلَق العلم عىل الظرنِّ الغالب بظهور األمارات، كام يف قوله تعاىل: 

 عىل ظنِّكم. . واملقصود: غلب[10]املمتحنة: ﴾ڭ ۇ

اإلدراَك احلاصَل بالدليِل، الشامَل لليقنِي اِازِم والظنِّ الغالِب، وما بينهام  فالعلُم:

 من درجات  ومراتَب، وقد َيطَلَق وَيراَد به:

 قواعد العلم ومسائله. -1

 إدراك هذه املسائل. -2

َمَلكة إدراك املسائل -3
(1)

 . 

ف علامء التدوين العلم  بقوهلم:  املعلومات املنضبطة بجهة واحدة، سواء »كام عرر

« أكانت وحدة املوضوع، أم وحدة الغاية
(2)

. 

ِعيل: -لغة-التفسري كام هو مذهب مجهرة اللغويني،  -للمبالغة-مصدٌر عىل وزن َتفأ

ٌف.  ٌف، والثاين َمَضعر ؛ األوَل خمفر ، وكًلمها َمَتَعدٍّ َ ، أو َفَّسر  وهو من: َفََّسَ

، والراج  َتلَِف يف معنى الَفَّسأ : أنه بمعنى: اإلظهار، -وهو مذهب األكثر- واخأ

واإلبانة، واإليضاح
(3)

ذ من التفَّسة، وهي قليل املاء الذي ينظر فيه ، والكشف، املأخو

األطباء للكشف عن علة املريض 
(4)

ا  ، فكأن مادته تدور حول معنى الكشف مطلقا
(5)

. 

                                                      

 (.24( أبجد العلوم، لصديق حسن خان )ص1)

 (.1/13، للزرقاين )( مناهل العرفان2)

القاموس املحيط، (، 5/55) ، البن منظور(، لسان العرب4/504( مقاييس اللغة، البن فارس )3)

 (.456صللفريوز آبادي )

 (.336ص( املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين )4)

 (، حترير د. إبراهيم خليفة.401املوسوعة اإلسًلمية العامة، مصطل  التفسري )ص( 5)
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، التي هي مقلوَب َسَفَر، يقال: أسفر الصب  إذا  وقد قيل: إن التفسرَي تفعيَل َفََّسَ

ا؛ ألنه يكشَف وَيسِفَر عن أخًلِق  َفَر سفرا َي السر أضاء إضاءةا ال شبهَة فيها، وَسمِّ

الرجال
(1)

َف األلويس هذا القول بقوله:  فر مما ال »، وضعر والقول بأنه مقلوب السر

ِفَر له وجٌه! «َيسأ
(2)

 . 

َ إلظهاِر املعنَى  َر يتقاَرَب معنامها؛ لتقارِب لفظيهام، لكن َجِعَل الَفَّسأ فأ َ والسر والَفَّسأ

َر إلبراِز األعياِن لألبصاِر، فيقاَل: َسَفرِت املرأَة عن وجهها، وأسفر  فأ املعقوِل، والسر

َ خيتصو بإبانة املعقوالِت، وَفََّسَ خيتصو بإبانةِ  املحسوساِت  الصبَ ، وقيل: إنر َفَّسر
(3)

. 

ا- والتفسري ، ومنها: ما هو : -اصطالح   متعددٌة، منها: ما هو شامٌل عامٌّ
له معان 

 دون ذلك، وأقرهَبا أنه: بياَن معاين القرآن العظيم.

هو:  -يف عرف العلامء-التفسري»هن(: 749)ت ♫يقول أبو الثناء األصفهاين 

«كشَف معاين القرآن، وبياَن املراد
(4)

. 

التفسرَي: رشَح القرآن وبياَن معناه، »هن(: 741)ت ♫َجَزي  وقال ابن

ه، أو إشارته، أو فحواه «واإلفصاح بام يقتضيه بنصِّ
(5)

. 

رين قد ضمر إىل هذا التعريف االصطًلحيِّ  مني واملتأخِّ ا من العلامء املتقدِّ إال أن عددا

؛ بعضها يتعلرق بام اصطل  عىل أنه من علوم القرآن، ومن  ذلك: قال زيادات 

َتها، »هن(: 427)ت ♫الثعلبي قالت العلامء: التفسرَي: علَم نزوِل اآلية، وشأهَنا وقصر

                                                      

 (.2/95املجموع املغيث يف غريب القرآن واحلديث، أليب موسى املديني )( 1)

 (.1/5روح املعاين، لأللويس ) (2)

 (.636ص) املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين( 3)

  (.9، البن تيمية )صمقدمة يف أصول التفسري (4)

 .(1/15)تفسري ابن جزي ( 5)
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«واألسباَب التي نزلتأ فيها
(1)

. 

والتفسري عىل هذا املعنى االصطًلحي هو: كشف معاين القرآن وبيان املراد واملقصود 

ا باللفظ املشكل وغريه، وبامل  عنى الظاهر وغريه.منه، وهو أعم من أن يكون متعلقا

 وربام توسع التعريف إىل إدخال استنباط األحكام الرشعية وغريها من اآلياِت القرآنية!

هو: علَم نزوِل اآلية  -يف االصطًلح -التفسري»هن(: 794)ت ♫قال الزركيش

وسورهتا، وأقاصيصها، واألساليب النازلة فيها، ثم ترتيب مكِيِّها ومدنِيِّها، وحمكمها 

ومتشاهبها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، وجمملها ومفَّسها، 

ها وأمثالِنها «وزاد قوم: علَم حًللِنها وحراِمها، ووعِدها ووعيِدها، وأمِرها وهنيِها، وِعرَبِ
(2)

. 

 -عىل معناى اصطًلِحيٍّ للتفسري -وبسبب  من هذا االختًلِف وعدِم االتفاق

ا يف موضوع علم اختلف النظَر  ، ثم جرى االختًلف واسعا يف حدِّ علم التفسري أوالا

، واألدواَت التي  َ التفسري، وفيام َيستََمدو منه علَم التفسرِي، والعلوَم التي حيتاجها املفَّسِّ

. ِ َ عنه برشوط املفَّسِّ  تلزَمَه، وما قد َيَعربر

واعده، بعد التداخل كام جرى يشء من التداخل بني علم التفسري، وعلم أصوله وق

 بينه وبني علوم القرآن.

عة واإلحاطة والشمول العلمي، فإن العرص  وإذا كان العرص السابق يتميز بالسر

صات، وتشعيِب العلوِم، وحماولة التفريق التخصيص بينها.  احلارض يتميز بتدقيِق التخصو

التفسري صار املعنى اللغوي هلذا الرتكيب اإلضايف:  بإضافة كلمة العلم إىل كلمة

 اإلدراك اِازم املطابق للواقع عن األدلة بمعاين القرآن العظيم.
                                                      

 .(1/87تفسري الثعلبي )( 1)

 (.2/148، للزركيش )يف علوم القرآن الربهان( 2)
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علٌم »بقوله:  -باعتباره لقباا عىل فنٍّ معني   -هن( علم التفسري 794حدر الزركيش ) 

َم كتاِب اهلل املنَزر  وبيان معانيه واستخراج أحكاِمِه  ^ِل عىل نبيِِّه حممد  َيعَرَف به َفهأ

«وِحَكِمهِ 
(1)

. 

التفسرَي: علم َيبَحَث فيه عن كيفيِة النطِق بألفاِظ »هن(: 745) ♫ وقال أبو َحيران

القرآِن، ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفراديرة والرتكيبيرة، ومعانيها التي حَتَمَل عليها حالَة 

«لذلك الرتكيِب، وتتامت
(2)

. 

، ويؤخذ «التحبري يف علم التفسري»هن( يف 911وهذا التعريف اختاره السيوطيو )

عليه: إدخاَل علِم التجويِد واألداء يف علم التفسري
(3)

. 

رقاين ) َيَع هذه التعاريف فهو تعريَف الزو ف علم 1367وأما َأشأ هن( الذي عرر

 -القرآن العزيز من حيَث داللته عىل مراِد اهللعلٌم َيبَحَث فيه عن أحوال »التفسري بأنه: 

ةِ  -تعاىل «بقدر الطاقِة البرشير
(4)

. 

هن( عن علم 1307)ت ♫وتعريف الزرقاين نحٌو من قوِل صديق حسن خان 

علٌم باحٌث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البرشيرة، وبحسب ما »التفسري بأنه: 

«تقتضيه قواعَد العربيرة
(5)

هن( يف  879التعريفني منتزع من تعريف الكافيجي )، وكًل 

 كتابه التيسري.

                                                      

 (.1/13) املصدر السابق( 1)

 (.1/26( البحر املحيط، أليب حيان )2)

 (.31)صللسيوطي  ( التحبري يف علم التفسري،3)

 .(، وتبعه عليه كثري من الباحثني املعارصين2/4( مناهل العرفان، للزرقاين )4)

 (.335( أبجد العلوم، لصديق حسن خان )ص5)
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هو اسٌم للعلم الباحث عن بيان »هن(: 1393)ت ♫وقال الطراهر ابن عاشور 

ع   ، أم بتوسو
«معاين ألفاظ القرآن الكريم، وما َيستفاَد منها باختصار 

 (1)
. 

« علم»باملعنى العام، وبني ويًلحظ أن املتأخرين من املفَّسين ياميزون بني التفسري 

 التفسري كلقب خاص هلذا العلم.

 أنه: علم بيان معاين مفردات القرآن العظيم وتراكيبه:

، أو فواِئَد، أو علوم  فهي خارجة عن  أما ما زاد عىل املعنى من استنباط أحكام 

 موضوع علم التفسري، داخلة يف مقاصِد علوم  أخرى. 

مني عىل صنيعهم يف تفاسريهم؛ إذ حوى بعَضها  وليس ألحد من املتأخرين أن حياكَِم املتقدِّ

من علوم اللغة ألواناا، ومن علوم األحكام أفناناا، ومن مسائل علوم األصول والفروع والغايات 

 واآلليات عجباا عجاباا! فهذا ِمن تفنن املفَّسين تارةا، ومن تباين مناهج التدوين تارةا أخرى.

وللحقِّ فإنر ِمن املفَّسين َمن حدر علم التفسري بذات احلدِّ املختار، لكنه عند عمل 

 !التفسري خرج به من طور التفسري إىل أطوار علمية أخرى

 :-يف تفسري الفاحتة -هن(834) ♫قال الفناري 

ازي» : هو ما َيبَحَث فيه عن مراِد اهلل -يف رشحه للكشاف- قال قطب الدين الرر

«ِمن قرآنِِه املجيدِ  ▐
(2)

 ا.هن. 

ا، ثم نقل كًلم التفتازاين العلم »وهو:  -يف تعريف التفسري- ثم أورد عليه إيرادا

«من حيَث الداللَة عىل مراد اهلل ▐الباحث عن أحوال ألفاظ كًلم اهلل 
(3)

 ا.هن.  

                                                      

 (.1/11بن عاشور )ال( التحرير والتنوير، 1)

  (.337أبجد العلوم، لصديق حسن خان )ص (2)

 (.1/427كشف الظنون، حلاجي خليفة ) (3)
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ا لعلم التفسري هو:   ▐علَم معرفِة أحواِل كًلِم اهلل »ثم ارتىض الفناري تعريفا

َلَم أو َيَظنو أنه مراَد اهلل  بقدِر  ▐من حيَث القرآنيرة، ومن حيَث داللته عىل ما َيعأ

ا.هن «الطاقة اإلنسانيرةِ 
(1)

. 

ته  ومن هنا تنبغي املاميزَة بني بيان معنى آيات القرآن الكريم، وبني حتديد املراد بأدلر

 وبيِّناته!

ق إىل مقاصد اإلسًلم  !فذلك يتشعرب ويتطرر ةا ها وإىل علوِمِه الرشعيرِة كافر ِ  بَِأْسأ

َق إىل  ةا عىل أن التطرو  دالر
رين إشارات  مني واملتأخِّ ين املتقدِّ وقد أشار عدٌد ِمن املفَّسِّ

 األحكاِم أو علوِم القرآِن ونحِوها خروٌج عن مقصودِ التفسرِي وموضوِع علِمِه، ومن ذلك: 

، وصوَر »هن(: 542) ♫قوَل ابِن عطيَة األندليسِّ  وطًلق النساء َحلو ِعصمتهنر

«ذلك وتنويَعَه مما ال خيتصو بالتفسريِ 
(2)

. 

: -يف سياق تفسري آية الظِّهار- هن(1393) ♫وقال الطاهر ابن عاشور 

، وذلك ِمن جمال الفتوى، وليس من مهيع » والصور عديدة، وليست اإلحاطَة هبا مفيدةا

«التفسري
(3)

. 

رين فيها هذا اخلروَج عن وغري خفيٍّ عىل مني واملتأخِّ ة كتب املتقدِّ  أن عامر
 باحث 

املعنى االصطًلحي، حتى يكاد يعَّس استخراَج عدد  من كتب التفسري القارصة عىل 

 بيان املعنى املراد من آي الكتاب فحسب!

؟ واِواَب: هلذا فواِئَد، منها:  ولقائل  أن يقوَل: فام فائدة هذا احلدِّ

                                                      

 (.338( أبجد العلوم، لصديق حسن خان )ص1)

 (.6/368عطية ) تفسري ابن( 2)

 (.28/12) ، البن عاشور( التحرير والتنوير3)
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أوِل ما جيب أن يعرفه َمن قرأ يف التفسري، وهو بيان املعنى اِميل؛ ألنه إذا  معرفةَ  -1

ا َيعَتَمَد عليه يف االستنباط وغريه.  ص ر له املعنى صار أصًلا صحيحا

ون يف كتبهم بمفهوم التفسري، وهبذا  -2 معرفة عًلقة املعلومات التي يذكرها املفَّسِّ

َلَص األصَل األوَل الذي سبق َرَه يف الفائدة األوىل. َيسَتخأ  ِذكأ

معرفة العلوم التي جيب عىل املفَّسِّ معرَفَتها ومعرفَة العلوم التي حيتاجها َمن أراد  -3

الزيادة عىل التفسري
(1)

. 

ا- وال يفوت أنر من العلامء َمن رأى التفسري من العلوم التي ال َيتكلرف هلا  -أخريا

ملكات ناشئة عن مزاولة القواعد كغريه من احلد والتعريف؛ ألنه ليس له قواعد، أو 

العلوم، ويكتفي يف إيضاح معنى التفسري بأنه: بيان كًلم اهلل، أو أنه املبنَي أللفاظ القرآِن 

ومفهوماهتا
 (2)

. 

«ويف َعدِّ التفسرِي علاما تساَمٌ  »هن(: 1393) ♫ حتى قال الطاهر ابن عاشور
(3)

. 

لكان يف ِعداِد َمن نحى هذا املنحى  -وجوه  ستة  ِمن -ولوال أنه عاد فنقَض رأَيَه 

؛ اكتفاءا باملعنى اللغويِّ  اخلاصر يف ترِك تعريِف علِم التفسري بطريق التعريِف اللقبيِّ

لكلمة التفسري!
(4)

واخلطب يسري؛ إذ الكلو متفق عىل تفسري القرآن الكريم وفَق رشوط   

 وضوابَط ومعايرَي ال يمكن جتاوزها.

مًلحظته أنه ال يلزم لدى التفسري والبيان ملعاين مفردات القرآن  ومما جتدر

وتركيباته القطَع باملعنى املراد، إذ من األلفاظ ما هو نص قاطع يف املعنى ومنها ما ليس 
                                                      

 (.86-85ساعد الطيار )صمل( مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفَّس، 1)

 (.1/12لذهبي )حمد حسني ا( التفسري واملفَّسون، مل2)

 (.1/12( التحرير والتنوير، البن عاشور )3)

 ( وعىل هذا مجع من الباحثني املعارصين.4)
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من تفسري قد يكون بألفاظ قاطعة وقد ال يكون! فيتحقق  ^ كذلك، وما نقل عن النبي

املراد، ويف احلال الثانية عىل املفَّس أال يقطع بأن التفسري بالقطع وبغلبة الظن باملعنى 

املعنى الذي غلب عىل الظن هو مراد اهلل من كًلمه
(1)

  . 

مصطل  علوم التفسري يطلق يف األعرص األخرية وقد يراَد به أنواٌع يف علم 

 التفسري، أو أساليب ومناح  يف التفسري، ومن أمثلة ذلك:

 التفسري اللغوي. -2  عي.التفسري املوضو -1

 التفسري التحلييل. -4  التفسري اإلمجايل. -3

 التفسري األثري. -6   التفسري املقاَرن. -5

 التفسري العقيل. -8   التفسري الفقهي. -7

 التفسري اإلشاري. -10   التفسري البياين. -9

 وفيام ييل نبذة تعريفية خمترصة هلذه األلوان التفسريية:

 املوضوعي: التفسري -1

ا أو مفرَدة موضوعية قرآنية من خًلل سورة، أو  هو لون تفسريي يتتبع موضوعا

من خًلل القرآن كلِّه؛ بغيَة الوقوف عىل النظرية القرآنية يف املجاالت العقيدية 

والفكرية والثقافية والترشيعية والسلوكية من خًلل مجع اآليات يف املوضوع الواحد 

ا ودراستها، ومقابلة بعض ها ببعض، وتفسري ما جاء جممًلا بام جاء مسهباا، وما جاء مطَلقا

ا، وليس يف هذا جديد يف  ا حَيَمَل عىل ما جاء خاصًّ ا، وما كان عامًّ حَيَمَل عىل ما جاء مقيردا

منهج التفسري، وإنام اِديَد يف اكتشاف فوائد ومقاصد واستنباطات قرآنية
(2)

. 
                                                      

 .(401املوسوعة اإلسًلمية العامة، )ص (1)

 (.365-1/363محد سعد اخلطيب )أل( مفاتي  التفسري، 2)
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 التفسري اللغوي: -2

ملعاين القرآن ومراميه بام ورد يف لغة الغرب وفق القوانني املستفادة هو بياٌن 

منها
(1)

؛ فهو تفسري للقرآن الكريم بام تعرفه العرب من لغاهتا، وهذا املنهج منسوب 

 ، ومن رؤوس َمن صنف فيه: ◙البن عباس 

اَء )ت هن( 209ت، وأبو عبيدَة معمَر بَن املثنى )«معاين القرآن»هن( يف كتابه: 207الَفرر

اَج )ت«جماز القرآن»يف كتابه:   «.معاين القرآن»هن( يف كتابه: 311، وأبو اسحاق الزجر

وينقسم التفسرَي اللغويو إىل تفسري  للمفرداِت، وآَخَر لألساليب القرآنيةِ 
(2)

. 

 التفسري اإلجمايل: -3

مفردات اآلية وَيقَصَد به بياَن جممِل معنى اآلية أو اآليات، دون اخلوض يف حتليل 

وتراكيبها، وهو منهج الكتب املخترصة التي ال تدخل يف علوم أخرى غري التفسري، 

 مثل: تفسري السعدي، واملراغي، وغرِيمها.

«التفسري اِميلو »وقد يقال عنه: 
(3)

. 

 التفسري التحلييل: -4

لوجوه وَيقصد به دراسة مفردات كلِّ آية  وتركيباهتا، مع بيان املعاين اللغوية، وا

اإلعرابية، والبًلغية، وذكِر القراءاِت القرآنيِة واستنباِط األحكام الرشعية واهلدايات 

ا- القرآنية، وهو أغلب التفاسري القديمة، وجزء كبري مما هو يف احلديث من كتب  -أيضا

ى الرتتيبي، أو التجزيئي التفسري، وقد َيسمر
(4)

. 

                                                      

 (.1/362محد سعد اخلطيب )أل( مفاتي  التفسري، 1)

 (.39ساعد الطيار )صمل( التفسري اللغوي، 2)

 (.61)ص ، ملحمد الشايع( معجم مصطلحات علوم القرآن3)

 (.1/352محد سعد اخلطيب )أل ( مفاتي  التفسري،4)
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 التفسري املقارن: -5

َن مقاَرنةا أو موازنةا َتظهر أرجَ  األقوال يف وَيقَصَد به التفسري  املوازن، أو ما يتضمر

ا  التفسري، وينتهي باختيار أحد األقوال من خًلل منهج املوازنة، وعليه فليس تفسريا

ا بقدِر ما هو أسلوٌب يف الرتجي  عند التعاَرض بني األقوال، ومن تلك الكتب  جديدا

لأللويس« عاينروح امل»التي َعنَِيتأ هبذا اللون: 
(1)

. 

 التفسري األثري: -6

ى التفسري باملأثور، أو باملنقول، أو بالرواية، وهو بياٌن ملعاين القرآن الكريم  وَيسمر

من بيان املعنى املراد،  ╚باالستناد إىل ما يف القرآن، أو السنة، أو كًلم الصحابة 

، و ا-ِخَل تابَع التابعي منهم َمن َيدوِمن العلامء َمن َيدِخَل تفسرَي التابعيِّ ممن  -أيضا

َن الرأَي الصادَر عن الصحابِة، وَمن  َتِهَر عنه، واملأثوَر يتضمر َعِرَف بالتفسري واشأ

َفاِت يف هذا النوِع: تفسرَي الطربي َدهم، ومن أشهر املؤلر َبعأ
(2)

. 

 التفسري الفقهي: -7

الكريم خاصة،  وهو تفسري يعتني باألحكام العملية، وآيات األحكام يف القرآن

، زادها بعَضهم  وقد ذهب بعض العلامء إىل أن آياِت األحكام حمصورٌة بامئة  ومخسني آيةا

، والصواَب: عدَم انحصاِرها، وأن أحكاَم القرآن مبثوثٌة يف آياتِِه، وِمن أهم  إىل مخسامئة 

للقرطبي« اِامع ألحكام القرآن»تلك الكتب التي َعنَِيت هبذا اللون: 
(3)

. 

                                                      

 (.98-97صلطيار )ساعد اوأصول التفسري، مل ( مقاالت يف علوم القرآن1)

 (.60( معجم مصطلحات علوم القرآن، ملحمد الشايع )ص2)

 (.66السابق )ص املصدر (3)
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 التفسري العقيل: -8

ى التفسري باملعقوِل، أو بالرأي، وهو لوٌن يقوم يف مقابلة التفسري باملأثور،  وَيسمر

ويكون بمعان  تقتضيها العلوَم التي َيستََمدو منها علَم التفسرِي كالعربيِة واألصوِل وغرِيها، 

د  ِمن غرِي استناد  إىل وما ورد ِمن ذمِّ القول يف القرآن بالرأي فينرصَف إىل من قال برأي  جم رر

ت الدين أدلة اللغة، أو قواعِد االستنباط، أو مقاصِد الرشيعة ومِهامر
(1)

، وكتَب التفسري 

ن النقَل  ا -بالرأي قد تتضمر  كالبحر املحيط، أليب حيان، وغريه. -أيضا

9- :  التفسريُ البيانيُّ

طريقةا له، وهو بحٌث أصيٌل يف وهو تفسري َيترِخَذ ِمن دراسِة بًلغِة النظِم القرآينِّ 

ٌ دقيٌق يف استكناه البًلغِة القرآنية، وَيعَترَبَ كشاَف  ، ومؤرشِّ جوهر اإلعجاز القرآينِّ

َتِحَق به 538الزخمرشيِّ )ت هن( من كتب التفسري البياينِّ والبًلغيِّ للقرآن الكريم، وَيلأ

هن(1393ملحمد الطاهر ابن عاشور )ت« التحريَر والتنويرَ »
(2)

. 

10- :  التفسريُ اإلشاريُّ

، ونكات  لطيفة  َتظأَهَر ألهِل   خفيرة 
وهو تفسري القرآن عىل غري ظاهره؛ إلشارة 

ِر، كفهِم عمَر وابِن عباس   ِل والترَدبو من سورِة النرِص أهنا إشارٌة لقرِب أجِل  ╚التأمو

لعلامء لصحته رشوطاا، ؛ ولئًلر َيفَت  الباَب للتفسريات الباطنية، فقد وضع ا^نبيِّنا 

َعى أنه  ، وأالر َيدر منها: عدَم مناقَضتِِه لظاهِر نصِّ القرآِن، وأن يكوَن له شاهٌد رشعيٌّ

، وِمن التفاسرِي  املراَد وحده دون املعنى الظاهِر، وأالر َيعاِرَضَه معاِرٌض رشعيٌّ أو عقيلٌّ

 : لأللويسِّ « روَح املعاين»التي عرضت للتفسرِي اإلشاريِّ
(3)

.
 

                                                      

 (.101-99صبراهيم اِرمي )إل( معجم علوم القرآن، 1)

 (.349-1/347محد سعد اخلطيب )أل( مفاتي  التفسري، 2)

 (.62)ص ( معجم مصطلحات علوم القرآن، ملحمد الشايع3)
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، أو  وال مانع أن َتوَجَد ألواٌن أخرى ِمن أساليِب التفسرِي؛ كالتفسرِي االجتامعيِّ

، وغرِي ذلك.  الرتبويِّ

 يتنوع التفسري وينقسم باعتبارات متعددة؛ فبحسب إمكان حتصيله هو أقسام أربعة:

 .بجهالته عريب يعذر وال أحد كل يعلمه تفسري -1

 .وتراكيبه ألفاظه ودالالت العريب باللسان العامل يعرفه تفسري -2

 .تعاىل اهلل بكتاب العلامء يعلمه تفسري -3

 .بعلمه نفسه اهلل اختص تفسري -4

 .¶وهذه األصناف واألنواع مستفادة من كًلم ابن عباس 

 كام يتنوع علم التفسري بحسب طريقة تناوله إىل قسمني:

 .تفصيل غري من منها اِملة أو اآلية ملعنى إمجايل تفسري -1

 واالستنباط والداللة اللغة جهات من والرتاكيب املفردات يتناول حتلييل تفسري -2

 .تفصيًلا 

كام قد يتنوع علم التفسري بحسب خصوص عنايته بموضوع ما يف القرآن إىل 

 قسمني:

 والنظر سياقاهتا كل من معني موضوع يف اآليات بجمع يعتني موضوعي تفسري -1

 .ومرتبة جمتمعة وتفسريها هافي

 تعرض غري من السورة ضمن ترتيبها بحسب اآلية يرشح عام أو موضعي تفسري -2

 اف موضوعها.أطر ِميع
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موضوع أي علم هو ذلك املعنى العام الذي يشتمل عىل كل مسائله التي يتخذها 

دائرًة لبحثه دون غريه من العلوم، وذكر موضوع العلم بعد تعريفه يزيده وضوًحا 

 وحتديًدا ومتييًزا عن غريه، كام يشري إىل طبيعة منهج البحث فيه. 

« ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»هو:  -اصطالًحا-وموضوع العلم
(1)

 . 

فإذا قيل: إن موضوع علم الطب هو بدن اإلنسان؛ فإنه يبحث عام يعرض لذات 

البدن من صحة ومرض، وإذا كان موضوع علم الفقه أفعال املكلفني فإنه يبحث عام 

والكراهة،  يعرض هلا من األحكام التكليفية، كاإلجياب واحلرمة والندب واإلباحة

 وموضوع علم العقيدة هو ذات اهلل تعاىل؛ من حيث ما جيب له تعاىل، وما جيوز، وما يمتنع. 

وعليه فإن موضوع علم التفسري هو كالم اهلل تعاىل، من حيث إنه يدل عىل املعنى 

املراد 
(2)

 . 

 أو هو كالم اهلل تعاىل من حيث داللته عىل مراد اهلل تعاىل، وفهم معانيه. 

ِرج العلوَم املتعلقة بالقرآن من واع تبار حيثية داللة كالم اهلل تعاىل عىل مراده ُتخ

حيثيات أخرى ُتالف موضوع الداللة، كعلم رسم القرآن، فهو يبحث يف القرآن من 

حيث رسمه وكتابته، وعلم القراءات فهو يبحث يف القرآن من حيث ضبط ألفاظه 

 وكيفية أدائها.

                                                      

 (.39أبجد العلوم، لصديق حسن خان )ص( 1)

 (.157( التيسري يف قواعد علم التفسري، للكافيجي )ص2)

 موضوع علم التفسري
 ثانًيا
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موضوع علم التفسري: ألفاظ القرآن من : »♫عاشور قال الشيخ الطاهر ابن  

حيث البحث عن معانيه، وما يستنبط منه، وهبذه احليثية خالف علم القراءات؛ ألن 

« متايز العلوم بتاميز املوضوعات، وحيثيات املوضوعات
(1)

 . 

البحث عن حاله من حيث إنه خملوق، أم غري خملوق؛ فإنه يخبحث  -أيًضا- كام خرج

 يف علم العقيدة، وعن أحكام قراءته من املحِدث واجلنب؛ فإنه يخبحث يف علم الفقه. 

كالم اهلل »عن موضوع علم التفسري بأنه:  ♫وقد عَّبر صديق حسن خان 

« سبحانه وتعاىل، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة
(2)

 . 

ها بقوله:  التوصل إىل »ومل يذكر حيثية هلذا املوضوع، حتى إذا انتهى إىل الغاية عدر

« فهم معاين القرآن واستنباط حكمه، ليفاز به إىل السعادة الدنيوية واألخروية
(3)

 ، ويف

 هذا دمج بني حيثية املوضوع والغاية من علم التفسري. 

واألوىل أن يقال: إن »وبعبارة أخرى عَّبر ابن احلاج عن موضوع التفسري، فقال: 

موضوعه جمموع السور، ويبحث فيه عن أحوال أجزائه باعتبار أن البحث عنها يؤول 

« إىل البحث عنه، كام ال خيفى عىل املتفطن
(4)

. 

 

  
 

  

                                                      

 (.1/12التحرير والتنوير، البن عاشور )( 1)

 (.335ص)لصديق حسن خان ( أبجد العلوم، 2)

 (.335املصدر السابق )ص( 3)

 (.230البن احلاج الفايس )ص( األزهار الطيبة، 4)
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مة وهي العالمة؛  االسم: ما دل عىل مسمى؛ كزيد، وعمرو، وهو مشتق إما من السِّ

ه  مو؛ ألنه يعلو مسامر ألن االسم عالمة عىل مسامه، أو مشتق من السُّ
(1)

 . 

وأسامء الِعلم هي ما يطلق عليه من أسامء معتَّبة ومرشوعة عند أهل العلم، سواء 

ى غالًبا.   أكانت مركبة أو مفردة، وكثرة األسامء تدل عىل رشف املسمر

 وفيام يأيت ذكر ألهم األسامء واأللقاب التي أطلقت عىل علم التفسري. 

 : -لغة-معنى التأويل

تشتق كلمة التأويل من األَْول، وتدور مادة الكلمة عىل معنى: الرجوع 
(2)

، ومن 

 مجلة تلك املعاين التي  يمكن ردها إىل معنى الرجوع ما ييل: 

 التفسري: -1

لته بمعنًى»قال اجلوهري:  لته وتأور  «التأويل: تفسري ما يؤول إليه اليشء، وقد أور
(3)

 . 

والتفسري قد يقال فيام خيتص بمفردات األلفاظ »وقال الراغب األصفهاين: 

«وغريبها، وفيام خيتص بالتأويل؛ وهلذا يقال: تفسري الرؤيا: تأويلها
(4)

 . 

                                                      

  .(1/111اللمحة يف رشح امللحة، ملحمد بن احلسن الصايغ ) (1)

  .(11/33)البن منظور ( لسان العرب،2)

 (.4/1627الصحاح، للجوهري )( 3)

 (.636( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين )ص4)

 أمساء علم التفسري
 ثالثـًا
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وأما معنى التأويل يف كالم العرب فإنه التفسري، »: ♫وقال ابن جرير الطَّبي 

 «واملرجع واملصري
(1)

 . 

 اإلصالح: -2

اإلصالح، يقال: آله يؤوله َأْواًل، إذا أصله من : »♫قال أبو العباس املَّبد 

«أصلحه
(2)

، ووافقه اجلوهري اللغوي، واألزهري 
(3)

 . 

 الـُخُثور: -3

« آل اللبنخ يؤول َأْواًل، وأَواًل: إذا َخثَرَ »نقل ابن فارس عن اخلليل قوله: 
(4)

 . 

قوهلم كاللبن يؤول إذا َخَثَر، كأنه رجوع إىل نقصان؛ وآل : »♫وقال الراغب 

«اليشء الناقص: راجعيف 
(5)

 . 

 : -اصطالًحا-معنى التأويل 

يطلق مصطلح التأويل عىل معنيني عند املتقدمني من السلف الصاحلني، وذلك 

 باالستناد إىل الكتاب والسنة، وبياهنام كالتايل: 

 تفسري اللفظ وبيان معناه: -1

 .[78]الكهف:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿قال تعاىل: 

 «ما مل تستطع عليه صًَّبابتفسري »: ♫قال ابن كثري 
(6)

 . 

                                                      

 (.5/220) ابن جريرتفسري ( 1)

 (.3/129للمَّبد )الكامل يف اللغة واألدب، ( 2)

 (. 15/314(، وهتذيب اللغة، لألزهري )4/1628الصحاح، للجوهري ) (3)

 (.1/160( مقاييس اللغة، البن فارس )4)

 (.99)ص مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين (5)

 (.5/184( تفسري ابن كثري )6)
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بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف  ^... ورسول اهلل »ويف احلديث: 

 «تأويله، وما عمل به من يشء عملنا به
(1)

 . 

ْمُه التأويَل »: -أيًضا-وفيه  يِن، وَعلِّ ْهُه يف الدِّ  «اللهمَّ َفقِّ
(2)

 . 

 ^أي: ما يؤول إليه معنى ما أنزل اهلل تعاىل ذكره عىل نبيه »: ♫قال الطَّبي 

 «من التنزيل وآي الفرقان
(3)

 . 

 «التفسري والتأويل واملعنى واحد»وقال ابن األعرايب: 
(4)

 . 

 بيان احلقيقة والعاقبة:  -2

بمعنى: وقوع اخلَّب املخَّب به يف وقته اخلاص إذا كان الكالم خًَّبا، ومنه: قوله تعاىل: 

 . [53]األعراف:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ﴿

وإذا كان الكالم طلبًا فإن معناه امتثال ما دل عليه وإيقاعه يف الوجود، ومن ذلك قول 

سبحانك اللهم : -يف ركوعه وسجوده- يكثر أن يقول ^كان رسول اهلل »: ▲عائشة 

ل القرآن -ربنا وبحمدك، اللهم اغفر يل «يتأور
(5) 

 ، أي: يعمل بام أمر به ويمتثله. 

أنه كان يصيل حيث توجهت به »: ¶وعن سعيد بن جبري عن ابن عمر 

ڳ ڳ ڱ ﴿راحلته، ويذكر أن رسول اهلل كان يفعل ذلك، ويتأول هذه اآلية: 

«[115]البقرة:  ﴾ڱ ڱڱ
 (6)

 . 

                                                      

 (.1218أخرجه مسلم ) (1)

 (.2397( أخرجه أمحد )2)

 (.1/183) البن جريرهتذيب اآلثار، ( 3)

 (.12/283)لألزهري ( هتذيب اللغة، 4)

 (.484(، ومسلم )817أخرجه البخاري ) (5)

 (.700أخرجه مسلم ) (6)
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 وأما التأويل عند املتأخرين فقد أطلقوه عىل ما ال عهد للسالفني به!

التأويل: نقل اللفظ عام اقتضاه ظاهره، وعام »هـ(: 456) ♫قال ابن حزم 

« وضع له يف اللغة إىل معنى آخر
(1)

 . 

التأويل هو: محل اللفظ عىل غري مدلوله الظاهر منه، مع »: ♫وقال اآلمدي 

 «احتامله له
(2)

 . 

التأويل: العدول عن ظاهر اللفظ إىل معنى »هـ(: 597) ♫وقال ابن اجلوزي 

 «ال يقتضيه، لدليل عليه
(3)

 . 

وهذا املعنى املحدث للتأويل إنام هو ثمرة القول باملجاز والتوسع فيه، حتى لكأن 

 هو املجاز!! -عند املتأخرين -املراد بالتأويل

وحتت اسم التأويل جاءت كتب ومصنفات يف القديم واحلديث يف تفسري القرآن 

جامع البيان عن تأويل آي »ها كتاب: الكريم، فمن أشهر الكتب يف القديم، وأقدم

، ومن أشهر الكتب يف احلديث: (هـ310)ت ♫، البن جرير الطَّبي «القرآن

  (.هـ1332)ت ♫، جلامل الدين القاسمي «حماسن التأويل»

نفت حتت اسم التفسري كتب  وقد بينا آنًفا معنى التفسري لغة واصطالًحا، وقد صخ

 كثرية، منها: 

 .(هـ427)ت، للثعلبي «الكشف والبيان عن تفسري القرآن»

                                                      

 (.1/42اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم )( 1)

 (.3/53لآلمدي ) يف أصول األحكام، ( اإلحكام2)

 (.216والنظائر، البن اجلوزي )ص( نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه 3)
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 هـ(.542)ت، البن عطية «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»و

 .(هـ774)ت، البن كثري «تفسري القرآن العظيم»و

 .(هـ1376)ت، للسعدي «تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان»

هم عىل اسم التفسري ما هو أشبه باألقسام؛ كقوهلم: التفسري روايًة  عخ بعضخ َفرِّ وقد يخ

والصحابة والتابعني، والتفسري  ^)املأثور(، وهو: ما كان من طريق النقل عن النبي 

 فورون من معان  بالنظر والتدبر.درايًة )املعقول(، وهو: ما استنبطه امل

للسيوطي، ومن أمثلة الثاين: « الدر املنثور يف التفسري باملأثور»ومن أمثلة األول: 

 للرازي.« التفسري الكبري»أو « مفاتح الغيب»

فلم يتحددا كعلمني مستقلني، وإنام مها عمالن فنيان « االستنباط»و« التدبر»وأما 

عنى اآليِة أو اآليات حمل االستنباط والتدبر، ويرتبطان بآلة مهاريان ينبنيان عىل إدراك م

علمية وقدرة أصولية، وأفهام ربانية، وينتج عنهام من الفوائد والنكات واللطائف يف 

 خمتلف العلوم واملجاالت العلمية والعملية يشء ليس بالقليل!
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كل علم رشعي فهو حممود ممدوح، ويف الذروة من علوم الرشع علم تفسري كالم 

اهلل تعاىل، وأما حكمه التكليفي فهو حكم معلومه، فإن كان املعلوم فرًضا أو سنة فعلمه 

إذا توقف حصول املعلوم عىل تعلم ذلك العلم  -كذلك
(1)

 . 

، وفيها ما هو فرُض كفايٍة.   وباجلملة؛ فإن العلوم الرشعية فيها ما يتعَّين

ٌ »هـ(: 463) ♫ قال ابن عبد الرب أمجع العلامء أن من العلم: ما هو فرٌض متعَّين

عىل كل امرئ يف خاصته بنفسه، ومنه: ما هو فرٌض عىل الكفاية، إذا قام به قائم سقط 

 «فرضه عن أهل ذلك املوضع
(2)

 . 

 عىل فرض الرشعي العلم وطلب»هـ(: 728) ♫ال شيخ اإلسالم ابن تيمية ق

 هذا فإن عنه؛ هناه وما به اهلل أمره ما علم واحد كل طلب مثل: يتعَّي؛ فيام إال الكفاية

 «األعيان عىل فرٌض 
(3)

. 

فاألصل يف حكم تعلم علم التفسري أنه: فرض كفاية، فال جيوز أن ختلو األمة من 

 عامل بكتاب اهلل، ومعاين آياته وبيناته عىل وجه التفصيل واإلتقان. 

وقد أمجع العلامء أن التفسري فرٌض من فروض »هـ(: 911) ♫قال السيوطي

 «الكفايات، وأصل من العلوم الرشعية الثالثة
(4)

الرشعية الثالثة هي:  والعلوم ،

                                                      

 (.90ترتيب العلوم، للمرعيش )ص( 1)

 .(1/29( جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب )2)

 (.28/80، البن تيمية )ي( جمموع الفتاو3)

 (.4/199، للسيوطي )يف علوم القرآن اإلتقان( 4)

 حكم علم التفسري
 رابًعا
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 . التفسري، واحلديث، والفقه

تعلم علم التفسري واجب، كوجوب تعلم »: ♫هـ(  879وقال الكافيجي )

سائر العلوم اإلسالمية باإلمجاع، وألن تعلم الرشائع واجب مطلق ال يتم إال به، وما ال 

تعلمه فرٌض من فهو واجب، وإن  -وكان مقدوًرا للمكلف -يتم الواجب املطلق إال به

فروض الكفايات، كتعلم علمي احلديث والفقه؛ جلواز االكتفاء بتعلم بعض املكلفَّي 

يوجب  -بحيث ال جيوز تركه -عن البعض اآلخر منهم، وألن وجوبه عىل كل أحد

 «احلرج، ويشوش املعاش
(1)

 . 

معرفة معنى كل آية فرٌض عىل الكفاية، »هـ(: 1392) ♫وقال ابن قاسم 

 «كل مسلم معرفة ما ال بد منهوجيب عىل 
(2)

 . 

ومن أدلة هذا احلكم: أدلة إجياب طلب العلم عامة، ومن األدلة اخلاصة: قوله 

 . [29]ص:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿تعاىل: 

وإذا كان من علم التفسري ما جيب عىل األعيان؛ فإن كل ما يعَّي عىل الوصول إليه 

، فأوُل العلم: حفُظ كتاب اهلل : »♫وحتصيله فهو واجب مثله! قال ابن عبد الرب 

«وتفهمه، وكل ما يعَّي عىل فهمه فواجٌب طلُبُه معه
(3)

. 

وال يتأتى تدبٌر لآليات عىل الوجه الصحيح إال بمعرفة معناها، كام ال يتأتى امتثاٌل 

، وال تغني الكتب واملصنفات يف للرشعيات واجتناٌب للمنهيات إال بمعرفة معاين اآليات

 التفسري عن وجود أهله املتهمرين به الناهبَّي فيه. 

عرش آيات مل  ^ي أهنم إذا سمعوا من النب ╚وقد كان من هدي الصحابة 

                                                      

 (.151( التيسري يف قواعد التفسري، للكافيجي )ص1)

 (.142)صابن قاسم عىل مقدمة يف أصول التفسري ( حاشية 2)

 (.2/321( جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب )3)
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جياوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 
(1)

. 

ع عىل احلكم التكليفي لعلم التفسري: حكُم اخلوض يف التفسري، وَمن  مما يتفرن

 وبعبارة أخرى من هو املفرس؟ الذي جيوز له أن خيوض يف تفسري القرآن؟

فاملفرسن هو من حاز األهلية التي متكنه من الكشف والبيان عن معاين وقد يقال: 

ق بتلك امللكة  القرآن، فليس كل أحد يملك تلك املقدرة، وال حتقن
(2)

 . 

أرشف علوم الغايات، ويقدمونه وعلم التفسري جلاللته وإحاطته يعتربه العلامء 

عىل احلديث والفقه، ويرون املفرسن العامل بكتاب اهلل أحقن الناس برشف قوله تعاىل: 

، وأول الناس استحقاًقا [32]فاطر:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

َم القرآَن وَعلََّمهُ »: ^خلريية قول املصطفى   «خرُيكم َمن َتَعلَّ
(3)

.  

ومحلة »: ♫وكل فضل ورد حلملة القرآن فاملفرسون به أوىل، قال ابن عبد الرب 

 «القرآن هم العاملون بأحكامه، وحالله، وحرامه، والعاملون بام فيه
(4)

 . 

وألجل ما للتفسري من جاللة ومهابة جعل العلامء للمفرسن رشوَط أهليٍة ورشوَط 

ر بعُضهم طلَبه ليكون من آخر ما ينفتح عليه الطالب بعد اكتامل آلته  كامٍل، وأخن

اللغوية، واالستنباطية، واستيفاء موارد التفسري وروافده، ومعرفة قواعده وأصوله 

 ومقدماته، وذلك عىل نحو ما سيأيت قريًبا. 

َط من رشوط إنام هو حذٌر من الدخول حتت وعيد قوله تعاىل:  ی ﴿وكل ما اْشُُتِ

                                                      

 (.1/74)تفسري ابن جرير  (1)

  (.15)ص عرص الصحابة، د. مصطفى مسلم( مناهج املفرسين )القسم األول( التفسري يف 2)

 (.5027أخرجه البخاري )( 3)

 (.1/26( تفسري القرطبي )4)
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 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿، أو قوله تعاىل: [169]البقرة:  ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿، أو قوله تعاىل: [36]اإلرساء: 

 .[116]النحل:   ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

وإذا كانت شهادة اإلنسان عىل مثله هلا رشوط حتى تعترب، فكذلك شهادة املفرس 

 عىل مراد اهلل من كالمه هلا رشوط من باب أوىل. 

َط يف املفرسن من الرشوط الذاتية الشخصية: صحُة العقيدة، واإلخالص هلل،  واْشُُتِ

 والورع، والتجرد عن اهلوى وأسباب الفسق. 

وُطلَِب فيه من الرشوط العقلية: قوُة العقل، ودقة الفهم، وحسن االستدالل، 

والقدرة عىل اجلمع والُتجيح 
(1)

 . 

ًيا للتفسري روايًة فال بد من الضبط والعدالة بعد اإلسالم  وإذا كان املفرس متصدن

والعقل 
(2)

، وإن كان التفسري روايًة قد انقىض عرصه بتدوين مروياته، فال عالقة 

 لعرصنا هبذا الرضب من التفسري.

ًيا للتفسري بالرأي، فال بد له من علوم متعددة يف فنون متنوعة ، وإن كان متصدن

حرصها بعضهم يف مخسة عرش علاًم، كالشمس األصفهاين يف مقدمة تفسريه، والسيوطي 

، وجعلها بعضهم عرشة علوم اختصاًرا! وبالغ أبو َحينان يف االختصار، فقال: «اإلتقان»يف 

 «وجوه سبعة النظر يف كتاب اهلل يكون من»
(3)

 : -أيًضا-، نوردها خمترصة 

 الوجه األول: 

 علم اللغة: اساًم، وفعاًل، وحرًفا. 

                                                      

 (.140-111محد قشريي سهيل )صألرشوطه، آدابه، مصادره،  ..املفرس( 1)

 (.255التيسري يف أصول التفسري، للكافيجي )ص( 2)

 (.1/14)أليب حيان ، البحر املحيط يف التفسري( 3)
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 الوجه الثاني: 

معرفة األحكام التي للكلمة العربية: من جهة إفرادها، ومن جهة تركيبها، 

 ويؤخذ ذلك من علم النحو. 

 الوجه الثالث: 

 كون اللفظ أو الُتكيب أحسَن وأفصَح، ويؤخذ ذلك من علم البيان، وعلم البديع. 

 الوجه الرابع: 

تعيَّي مبهم، وتبيَّي جممل، وسبب نزول، ونسخ، ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح 

، وذلك من علم احلديث والكتاب والسنة، ويطلق عليها اآلن: )علوم ^عن النبي 

 القرآن؛ النفصاهلا عن علم احلديث(. 

 الوجه الخامس: 

األمر معرفة اإلمجال والتبيَّي، والعموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، وداللة 

والنهي، وما أشبه ذلك، وخيتص أكثر هذا الوجه بجزء األحكام من القرآن، ويؤخذ 

 هذا من أصول الفقه. 

 الوجه السادس: 

الكالم فيام جيوز عىل اهلل تعاىل وما جيب له، وما يستحيل عليه، والنظر يف النبوة، 

ائف كتبًا كثرية، ويؤخذ هذا من علم الكالم، وقد صنف علامء اإلسالم فيه من سائر الطو

 مفضية إىل اخلرسان املبَّي يف الدنيا واآلخرة.  -والعياذ باهلل -وهو علم صعب؛ إذ املزلة فيه

 الوجه السابع: 

اختالف األلفاظ بزيادة، أو نقص، أو تغيري حركة، أو إتيان حركة بلفظ بدل لفظ 

 متواتر أو آحاد. 

 ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات.
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سبعة وجوه ال ينبغي أن ُيقدم عىل تفسري كتاب اهلل تعاىل إال من ثم قال: فهذه 

ؤ عىل التفسري برأ ي أحاط بجملة من كل وجه، وقد تواتر حتذير العلامء من التجرُّ

ْأ »: -مرفوًعا-جمرد، ويف احلديث عن ابن عباس  ْلٍم َفْلَيتََبوَّ َمْن َقاَل ِفي الُقْرآني بيَغرْيي عي

َن النَّا
 «ري َمْقَعَدُه مي

(1)
 . 

 «أما تفسري القرآن بمجرد الرأي فحرام»: ♫وقال ابن تيمية 
(2)

 . 

ق عن معصوم، وإما قوٌل عليه دليل »: ♫ -أيًضا-وقال  العلم إما قول مصدن

«معلوم، وما سوى ذلك فإما زيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه هبرج وال منقود
(3)

. 

وعليه؛ فإن جمرد اطالع من ال متييز له عىل بعض التفاسري ال يكفي يف التصدي 

 لتفسري القرآن الكريم. 

ولو نظر أحدهم يف بعض التفاسري املصنفة ال حيل »: ♫يقول احلافظ العراقي 

له النقل منها؛ ألن كتب التفسري فيها األقوال املنكرة والصحيحة، ومن ال يميز 

 حيل له االعتامد عىل الكتب، وأيًضا فكثري من املفرسين ضعفاء صحيحها من منكرها ال

 التفاسري من كثري وكذا مزاحم، بن والضحاك والكلبي، سليامن، بن النقل كمقاتل

 هذه َمن يقدم كيف شعري وليت رواهتا، لضعف عنه؛ تصح ال عباس ابن املنقولة عن

 «صحيحه من سقيمه يعرف ال أن أحواله: وأحسن !؟اهلل كتاب تفسري عىل حاله
(4)

. 

 

                                                      

 .(2950والُتمذي ) ،(2069أمحد )( أخرجه 1)

 (.46)صالبن تيمية أصول التفسري،  يف ( مقدمة2)

 (. 46)صاملصدر السابق ( 3)

 (.148)صللحافظ العراقي  اخلالص، عىل الباعث (4)
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ال ُيقصد بالواضع أول َمن فَّسر القرآن الكريم، وإال فإن القرآن الكريم هو أول 

، وعنايته ببيان معانيه ╚فَّسر القرآن ألصحابه  ^ما يفَّسر به القرآن، ثم إن النبي 

أعظم من عنايته بحروفه ومبانيه، فمن متام بالغه الرسالَة البالَغ املبنَي: تبليُغ مبانيه 

 ومعانيه عىل حد سواء. 

والتفسري من  -ثم إن كثرًيا من علوم اإلسالم مرت بطورين يف سريهتا التارخيية

 كتابة املصنفات اجلامعة للعلم. : طور الرواية والنقل باملشافهة، وطور التدوين و-ضمنها

ومقصود املصنفني يف مبادئ العلوم ِمن ذكر واضع العلم: الوقوف عىل أول 

 مصنف مكتوب جامع ألصول ومسائل العلم، أو معظمها. 

وتوقُّف كثري من الباحثني يف هذا الشأن ينبغي أن يزول إن كان الواضع املقصود 

 علم التفسري بشكل متكامل، غري أن طائفة ابتدأ التصنيف يف ^هو شخًصا دون النبي 

أخرى توقفت يف ذكر واضع لعلم التفسري؛ للرتدد يف كونه علًًم منضبًطا بقواعده 

وأصوله املستقلة، وألنه يشء خيتلج بالنفوس، ويغلب عليه العمل والتطبيق، فهو إىل 

 الفن املهاري أقرب منه إىل العلم القواعدي!

وامللكات يف استخدام القواعد والقوانني أقرب من كونه علًًم فهو إىل املهارات 

! وهذا أشبه بالقضاء  منه بالعلم. -الذي هو فن -مستقالا

 هـعـواض
 خامًسا
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تِي: َوَأْقَض  ...»: ^ويف قوله   َواْلـَحَراِم: بِاْلـَحََللِ  َوَأْعَلُمَها, َطالِب   َأِب  ْبنُ  َعِلي  ُأمَّ

؛ ْبنُ  ُمَعاذُ  «بَِرْتَوة   اْلُعَلََمءِ  َأَمامَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ََيِيءُ  َجَبل 
(1)

إشارة إىل أن القضاء فن تطبيقي  

، -يف األغلب األعم -عميل، بخالف علم احلالل واحلرام؛ فإنه نظري تقعيدي

والتفسري إىل القضاء أقرب من هذه اجلهة، فمًمرسة ومزاولة قواعد التفسري يف الكشف 

ا بعد عن معاين القرآن هو مهارة التفسري ً ربة وابخةرة صار مفَّسًر ل اها الدُّ  التي َمن حصر

 استجًمع الرشوط. 

وعىل التسليم اجلديل بًم سبق فإنه ال يمتنع عىل الباحث املتأمل أن يتتبع مسرية 

ناته؛ ليقف عىل نتائج تزيد طالب علم التفسري مهًة وشوًقا  التفسري يف رواياته، ثم يف مدور

 لتذاذ بمحاوالته!ملكابدة مشقاته؛ بل لال

 ويف هذا السياق حسبنا املحاولة، ثم الباب من بعُد مفتوٌح ملن وفقه اهلل وأعانه. 

أعظم ما ُعنيت به الصحابة: بياُن معاين القرآن، وعنايُتهم العظيمة به متواترة 

معروفون معدودون، وهم يف هذا التفسري بني أن  ╚مشهورة، ومفَّسو الصحابة 

الذي بنير هلم معاين القرآن بمقاله وحاله، كًم قال اهلل  ^يكونوا َنَقَلًة للتفسري عن نبيهم 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿، وقال: [44]النحل:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿تعاىل: 

 .[44]النحل:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

وقد يكونون يف بعض التفسري جمتهدين، وقد كان من دأاهم يف تلقي كتاب اهلل: 

                                                      

 (.2/291(، وابخطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه )556الطةراين يف األوسط ) ( أخرجه1)
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ل واألداء؛ حتى يتعلموا العلم ويعملوا به، فتعلرموا معاين  ترُك االستكثار من التحمُّ

 القرآن وعملوا اها يف آٍن!

أخذوا معاين القرآن من لسان نبيهم فرووها  ╚أن الصحابة  واخلَلصة:

يمنع أن يكونوا علموا بعض معانيه عىل ما تعرفه وتألفه العرب من للتابعني، وال 

لغاهتا، وهم أهل اللسان والبيان، كًم ال يمتنع أن جيتهدوا يف بيان ما خيفى عىل العامة، 

ما أخذت من تفسري : »¶ويعلمه العلًمء من كتاب راهم، وقد قال ابن عباس 

« القرآن فعن عيل بن أيب طالب
(1)

. 

وأمثله األنواع الثالثة السابقة كثرية مشهورة، فإذا كان أكثر ما بيرنوه مما سمعوه 

كنت ال أدري »: ¶، فإن بعضه مما عرفوه من لغة العرب، قال ابن عباس ^منه 

ما فاطر السًموات حتى أتاين أعرابيان خيتصًمن يف بئر، فقال أحدمها: أنا فطرهتا، يقول: 

«أنا ابتدأهتا
(2)

 . 

، يف قوله تعاىل:  ◙وقد خفي عىل عمر   ،[31]عبس:  ﴾وئ ۇئ﴿معنى: األَبًر

ف يف قوله تعاىل:  ڈ ژ ﴿وأهل املاشية والزرع يعرفونه، كًم خفي عليه معنى التخوُّ

ص»، حتى قال له رجل من ُهَذْيل: [47]النحل:  ﴾ژ ڑ ف عندنا: التنقُّ «التخوُّ
(3)

 . 

وربًم اجتهدوا يف بيان املعنى فاختلفوا، كًم يف لفظ الُقرء، فهو احليض عند طائفة، 

والطُّهر عند أخرى 
(4)

 . 

                                                      

 (.1/35تفسري القرطبي )( 1)

 (.2/4للسيوطي ) يف علوم القرآن، ( اإلتقان2)

 (.2/139( املوافقات، للشاطبي )3)

 (.1/609) ابن كثريتفسري  (4)
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وهذا االجتهاد منهم إنًم يتأتى بعد استنطاق آي الكتاب، وأحاديث السنة لبيان 

 املعنى، فإذا مل يتبني اهًم، وال بالنظر يف لغة العرب وعاداهتم وأعرافهم اجتهدوا بًم

آتاهم اهلل من موفور العلم والعقل والفهم، ثم هم متفاوتون يف ذلك، فالبن مسعود 

وأليب بن  -أيًضا-بالعراق مدرسته وتالمذته، والبن عباس بمكة مدرسة وتالميذ

 كعب مثل ذلك باملدينة. 

وعن الصحابة تلقى التابعون، وبرز منهم: جماهد بن جةر، وسعيد بن جبري، 

 ، وغريهم كثري. ôيد بن أسلم، وعامر الشعبي واحلسن البرصي، وز

وسبيل معرفة آراء الصحابة يف التفسري هو الرواية التي ُعني التابعون اها، ومل 

تعرف مدونة تفسريية لصحايب، وإنًم دون بعض التابعني كمجاهد تفسري ابن عباس 

يف عرص صغار الصحابة متزامنًا هذا التدوين مع تدوين احلديث النبوي  ¶

 .¶لرشيف يف مثل صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص ا

، ثم طبقة ╚ومن غري شك فإن أوىل طبقات املفَّسين هي طبقة الصحابة 

  التابعني.

علم التفسري علم مستقل من بدايته فقد بدأ تدوينه يف النصف الثاين من القرن 

األول اهلجري، حيث قام بعض التابعني بتدوين مروياهتم عن الصحابة يف معاين آيات 

 القرآن الكريم. 

ولعل أقدم ما وصل إلينا من تلك املدونات، تفسري جماهد بن جةر املكي 
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، وعنه ورقاء بن عمر (هـ131ت)، الذي رواه عنه عبد اهلل ابن أيب نجيح (هـ104ت)

ليس »: ♫حتى ينتهي إىل آدم بن أيب إياس، وهذا التفسري الذي قال عنه ابن تيمية 

بأيدي أهل التفسري كتاب يف التفسري أصح من تفسري ابن أيب نجيح عن جماهد، إال أن 

 «يكون نظريه يف الصحة
(1)

جرير عن هذا التفسري نحو سبعًمئة مرة ، وقد نقل ابن 
(2)

 . 

وقد وصل هذا التفسري يف مخس وتسعني ورقة، وطبع 
(3)

، فإن كانت نسبته إىل 

جماهد صحيحة فهو أقدم ما بأيدينا من الروايات التي تأخر تدوينها حتى مجعها آدم بن 

هـ(، وألجل هذا فقد ذهب ابن تيمية220أيب إياس )
(4)

، وابن خلكان
(5)

ىل أن أول ، إ

 . (هـ150)من صنف بالتفسري هو عبد امللك بن جريج 

وقد طبع حمقًقا، ومن بعده  (هـ150)ويف نفس التاريخ كتب مقاتل بن سليًمن 

، أول من (هـ179)، وقد طبع حمقًقا، ونقل أن مالك بن أنس (هـ161)سفيان الثوري 

                                                      

 (.17/409، البن تيمية )ي( جمموع الفتاو1)

 (.1/71الرتاث العريب )تاريخ ( 2)

، (هـ220تبن أيب إياس العسقالين، )اصحة نسبته ملجاهد، واستظهر أنه آلدم وقد شكك بعض الباحثني يف ( 3)

 حكمت بشري ، د.استدراكات عىل كتاب تاريخ الرتاث اإلسالمي يف كتب التفسري والقراءاتوانظر: 

، ولعل الصواب أن سالميةمن جملة اجلامعة اإل (100إىل 85)منعداد سلسلة بحوث نرشت يف األ ،ياسني

الروايات ملجاهد، والتدوين آلدم بن أيب إياس العسقالين، وال يمنع أن يكون األمر كًم مال إليه بعضهم من 

 وجود روايات قليلة نادرة عن غري جماهد يف هذا التفسري.

 (.20/322، البن تيمية )ي( جمموع الفتاو4)

 (.2/338) خلكانبن ( وفيات األعيان، ال5)



 

 للمبادئ العرشة يف علم التفسري 42

صنف يف التفسري املسند 
(1)

 . 

وُعلًرل ذلك بأن ما نقل عن الصحابة والتابعني مل يكن عىل سبيل التدوين 

واإلحاطة بجميع ذلك الفن 
(2)

 . 

 بأيدينا! ♫وليس كتاب مالك 

لكن أشهر التفاسري الشاملة التي وصلتنا من غري تردد يف نسبتها تفسري حييى ابن 

، وقد طبع (هـ399)وقد وصل مع خمترصه البن أيب زمنني  ،(هـ200)سالم البرصي 

 جزء منه حمقًقا. 

وقد اجته بعض العلًمء إىل اعتبار مجاعة التابعني: كمجاهد، واحلسن، وسعيد، 

هم واضعو األساس ملا  ôوعطاء، وعكرمة، وقتادة، باإلضافة إىل مالك بن أنس 

« علم التفسري»يسمى 
(3)

 . 

من بعدهم، ثم تتابعت بعد ذلك املصنفات وتنوعت يف عرص تابعي التابعني و

، الذي (هـ310)غري أن أعظمها شهرة، وأكملها صنعة تفسري ابن جرير الطةري 

 طبقت شهرته اآلفاق من زمن مؤلًرفه إىل يوم الناس هذا. 

محل هذا الكتاب مرشًقا ومغرًبا، وقرأه »: (هـ350) ♫قال أبو بكر ابن كامل 

مه له وقدر «كل من كان يف وقته من العلًمء، وكلٌّ فضر
(4)

 . 
                                                      

 .(3/300طبقات املفَّسين، للداوودي )( 1)

 (.167)صيف مبادئ العلوم، ملحمد أيب عليان األزهري  اللؤلؤ املنظوم( 2)

 (.1/23( مناهل العرفان، للزرقاين )3)

 (.2/548( تاريخ بغداد )4)
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وقد صار معياًرا توزن به التفاسري بعده!
 

 

من مصنفات بقي بن خملد: كتاب تفسري »: (هـ456) ♫يقول ابن حزم 

القرآن، وهو الكتاب الذي أقطع قطًعا ال أستثني فيه، أنه مل يؤلرف يف اإلسالم مثُله، وال 

«تصنيف حممد بن جرير الطةري، وال غريه
(1)

 . 

نظرت فيه من أوله إىل آخره، وما أعلم عىل »: (هـ311) ♫وقال ابن خزيمة 

 «أديم األرض أعلم من ابن جرير
(2)

 . 

«وهو أجلُّ التفاسري وأعظمها»: (هـ911) ♫وقال السيوطي 
(3)

. 

فإن قلت: فأي التفاسري ترشد إليه؟ وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ »: -أيًضا- وقال

أمجع العلًمء املعتةرون عىل أنه مل  قلت: تفسري اإلمام أيب جعفر ابن جرير الطةري، الذي

«يؤلرف يف التفسري مثله
(4)

 . 

 «. جامع البيان يف تفسري القرآن»واسمه: 

وعىل ما سبق: فلو قيل: إن أول مدونة للمرويات يف التفسري وصواًل إلينا هي 

ى عن ابن (هـ104ت)مدونة جماهد  ، مل يكن هذا بعيًدا، ويكون هذا التفسري املتلقر

 اكورة مصنفات العلم ومروياته. عباس ب

عىل يد ابن جرير  -بًم ال امرتاَء فيه -عىل أن اكتًمل صنعة التفسري قد بلغت متامها
                                                      

 (.2/178( رسائل ابن حزم )1)

 .(2/548)للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد، (2)

 (.4/207) ن، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآ (3)

 (.4/244)املصدر السابق  (4)
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مني بال منازٍع.  الطةري يف تفسريه الذي يعد َأَجلر كتب املتقدًر

وواضعه »ولصعوبة اجلزم بواضعه فإن الشيخ اهلرري عةرر عن واضعه بقوله: 

إىل اآلن عىل التحقيق، كًم شهد اهلل بذلك بقوله:  ^من عهد النبي   الراسخون يف العلم

 [7]آل عمران:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿
(1)

.» 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.1/11حدائق املروج والرحيان، ملحمد أمني اهلرري )( 1)
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هلدى والنور، لعلم التفسري غايات غالية، وثمرات دانية، وما ذاك إال ألن ا

متوقفة عىل إدراك معاين كالم الباري الذي قال  -يف الدنيا واآلخرة-والسعادة واحلبور 

 .[9 :اإلرساء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿سبحانه: 

 فروح العامل وحياته ونوره وهداه متعلق بمعرفة معاين كالم اهلل!

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قال تعاىل: 

 .[52 :الشورى] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ولتحصيل تلك الغايات أفنى العلامُء رشيَف األعامر واألوقات، وَأْجَرْوا خيوَل 

التحقيق يف ميادين االجتهاد، يبذلون النفس والنفيس يف حتصيل علوم آية، ويقتحمون 

 الغربة، ويقاسون الكربة يف أسفار ورحالت؛ إلدراك مكنون أرسار اآليات! 

يف تفسري آية! فقيل له: إن الذي رحل مرسوق إىل البرصة »: ♫قال الشعبي 

«يفرسها رحل إىل الشام، فتجهز ورحل إىل الشام حتى علم تفسريها
(1)

. 

عن آية  ◙من الكوفة إىل مكة لسؤال ابن عباس  ♫وارحتل سعيد بن جبري 

 من كتاب اهلل.

 ◙آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إىل ابن عباس : »♫قال 

« فسألته عنها
(2)

. 

                                                      

 (.1/26تفسري القرطبي)( 1)

 (.3023)ومسلم  ،(4590البخاري ) أخرجه (2)

 غاية علم التفسري وثـمرته
 سادًسا
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استعذب العلامء من املشاق يف سبيل حتصيل بعض ثمرات علم التفسري كثري وما 

لوه رشًحا، وتدوينًا، وتأصياًل وتقعيًدا، ومضت عىل ذلك  وجليل، ثم إهنم ُعنوا بام حصَّ

 سنتهم قدياًم وحديًثا.

وملا كانت ثمرات معرفة معاين كالم اهلل تعاىل تربو عىل احلرص، وجتلُّ عن 

من ذكر جهاٍت أساسية، ومناٍح أصلية تندرج حتتها أنواع  -إذن-الوصف، فال مناص

 وتقسيامت فرعية.

حيث يمكن تقسيم جهات تلك الفوائد واألغراض إىل ما يعود إىل القرآن نفسه، 

 واإلنسان، وعلوم اإلسالم، واحلياة والعمران.

 وفيام ييل بيان خمترص ألصول الثمرات موزعة عىل تلك اجلهات:  

ر من تركه، فقال سبحانه:  ک ﴿قد أمر اهلل بتدبر القرآن وحثَّ عليه، وحذَّ

 ﴾ڻ ۀ ۀ﴿، وقال تعاىل: [4 :حممد] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

  .[68 :املؤمنون]

وتدبُّر القرآن عىل وجه الصواب والكامل إنام يتأتى بعد معرفة معاين ألفاظه وحمكم 

آياته، ومدلول خطابه وكلامته، والتدبر من أعظم غايات إنزال القرآن، قال تعاىل: 

 .[29 :ص] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿

وال يتأتى تدبر كامل، وانتفاع تام بالقرآن بمجرد التالوة، وإنام بإدراٍك ملعانيه 

 ومراميه، حيمل عىل الرسوخ يف العلم، واالنتفاع بالفهم. 

إن أقواًما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجَرهم، ولكن إذا »: ◙قال ابن مسعود 
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«وقع يف القلب فرسخ فيه نفع
(1)

. 

فليس أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إىل نجاته من »: ♫وقال ابن القيم 

تدبر القرآن، وإطالة التأمل ومجع الفكر عىل معاين آياته؛ فإهنا ُتْطلُِع العبد عىل معامل 

اخلري والرش، وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتعطيه قوة يف 

ًة ورسوًرا، فيصري يف شأن والناس يف شأن آخر... قلبه وحياًة، وسعًة وانرشاًحا، وهبج

فال تزال معانيه تنهض بالعبد إىل ربه... وتثبت قلبه عن الزيغ وامليل عن احلق... ويف 

«تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من احلكم والفوائد
(2)

. 

ا، وكان فإذا ُعلم هذا ُعلم افتقار كل مكلف ملعرفة معاين القرآن واالهتداء هب»

حقيًقا بالعبد أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه يف تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق املوصلة 

«إىل ذلك
(3)

. 

ومتى وقع التدبر املتوقف عىل الفهم ملعاين كالم الرمحن تعاظم أجُر التالوة، قال 

 «اعلم أن التالوة أفضل األذكار، واملطلوب القراءة بفهم»: ♫النووي 
(4)

. 

املراد بإعرابه: معرفة معاين ألفاظه، وليس املراد اإلعراب : »♫السيوطيوقال 

املصطلح عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده ليست قراءة، 

«وال ثواب فيها!
(5)

. 

وبنفس الدرجة من  -ومما ال امرتاء فيه أن من القرآن ما ُيفَهم بمجرد سامعه، إال أنه

                                                      

 (. 822مسلم ) أخرجه (1)

 ( باختصار.453 – 451/ 1مدارج السالكني، البن القيم )( 2)

 (.29تفسري السعدي )ص( 3)

 (. 187للنووي )ص ،األذكار( 4)

 (.2/3اإلتقان يف علوم القران، للسيوطي )( 5)



 

 التفسريللمبادئ العرشة يف علم  48

ا ال يفهم إال بتعلم البيان ملا ُأمجل، أو ُأشكل، أو توضيح ما اعرتاه منه م -القطع

 ختصيص، أو نسخ، ونحو ذلك.

إىل السؤال عن معاين القرآن  -مع أهنم عرب أقحاح- وإذا احتاج بعض الصحابة

 فألن حيتاج املتأخرون إىل التفسري لتامم تدبر القرآن أحرى وأوىل!

ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ما سطره القرآن الكريم:  ^ولقد كان من مهمة الرسول 

  .[44 :النحل] ﴾ڤ

وهكذا فإن علم التفسري باملأثور يقوم بمهمة بيان ما نزل من الكتاب، وبالغ 

 الرسالة؛ ليتحقق متام التدبر للقرآن. 

أما بعد؛ فتفقهوا يف السنة، وتفقهوا يف العربية، وأعربوا »: ◙وقد قال عمر 

«القرآن؛ فإنه عريب
(1)

. 

وباجلملة فإن معرفة تفسري القرآن مما يزيد التذكر واالعتبار عند تالوة القرآن
(2)

. 

إين ألعجب ممن قرأ القرآن ومل يعلم تأويله كيف »: ♫وما أعجب قول الطربي 

«يلتذ بقراءته؟!
(3)

. 

لإلنسان قوتان هبام يدرك احلق ويؤثره، ويعمل به ويقدمه، وجياهد يف سبيل 

 إحقاقه، ومها: بصرية يف احلق، وقوة يقتدر هبا عىل تنفيذه يف اخللق. 

 .[45 :ص] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قال تعاىل: 

                                                      

 (.25651أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )( 1)

 (.167اللؤلؤ املنظوم يف مبادئ العلوم )ص( 2)

 .(18/63) معجم األدباء (3)
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 فاألبصار هي: البصائر الكاملة يف إدراك الدين احلق.

 إدراك وإمضاء احلق.واأليدي هي: القوة النافذة يف 

 ومن اجتمعت فيه القوتان كان أكمل اخللق.

 القسم األول: أولو األيدي واألبصار:

كامل اإلنسان مداره عىل أصلني: معرفة احلق من الباطل، وإيثار : »♫قال ابن القيم 

احلق عىل الباطل، وما تفاوتت منازل اخللق عند اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة، إال بقدر تفاوت 

منازهلم يف هذين األمرين، ومها اللذان أثنى اهلل سبحانه عىل أنبيائه عليهم الصالة والسالم يف 

 .[45:ص] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ﴿قوله تعاىل: 

فاأليدي: القوة يف تنفيذ احلق، واألبصار: البصائر يف الدين، فوصفهم بكامل إدراك 

 احلق، وكامل تنفيذه،... فهؤالء أرشف األقسام من اخللق، وأكرمهم عىل اهلل تعاىل.

عكس هؤالء: َمن ال بصرية له يف الدين، وال قوة عىل تنفيذ احلق، وهم القسم الثاين: 

أكثر هذا اخللق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون، ومُحَّى األرواح، وسقم القلوب، 

 ُيَضيِّقون الديار، وُيغُلون األسعار، وال يستفاد من صحبتهم إال العار والشنار.

من له بصرية يف اهلدى ومعرفة به، ولكنه ضعيف ال قوة له عىل تنفيذه،  القسم الثالث:

املؤمن الضعيف، واملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل منه،  وال الدعوة إليه، وهذا حال

فهو فقيه ما مل حيرض العمل، فإذا حرض العمل شارك اجلهال يف التخلف وفارقهم »وقال: 

« يف العلم
(1)

. 

                                                      

 (.184طريق اهلجرتني، البن القيم )ص( 1)
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من له قوة ومهة وعزيمة، لكنه ضعيف البصرية يف الدين، ال يكاد يميز  القسم الرابع:

أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، بل حيسب كل سوداء مترة، وكل بيضاء شحمة، حيسب 

، وقال:  فيكون عنده الرغبة يف العمل لآلخرة، والزهد يف »الورم شحاًم، والدواء النافع ُساما

ورود الشبهات يف العقائد واالنحرافات يف األقوال واألعامل الدنيا، لكنه أعمى البرص عند 

« واملقامات، كحال أرباب التصوف والبدع والفرق الضالة
(1)

. 

وليس يف هؤالء من يصلح لإلمامة يف الدين، وال هو موضع هلا سوى القسم 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿األول، قال اهلل تعاىل: 

 .[24 :السجدة] ﴾ڌ

فأخرب سبحانه أهنم بالصرب واليقني بآيات اهلل نالوا اإلمامة يف الدين، وهؤالء هم 

الذي هو زمن سعي  -الذين استثناهم اهلل سبحانه من مجلة اخلارسين، وأقسم بالعرص

 ٱ ٻ﴿عىل أن من عداهم فهو من اخلارسين، فقال تعاىل:  -اخلارسين والرابحني

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ

«[3-1 :العرص] ﴾ٺ
(2)

. 

وإدراك معاين القرآن الكريم مما يؤثِّر يف قوة العبد العلمية والعملية عىل حد سواء، 

 وذلك عىل نحو ما يأيت: 

 علم التفسري يصحح قوة اإلنسان العلمية:  -أ

وذلك أن القرآن هو احلق بألفاظه ومعانيه، بحروفه وحدوده، وهو منزل باحلق من 

 .[105 :اإلرساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿عند احلق تعاىل، قال سبحانه: 

                                                      

 (.184)ص طريق اهلجرتني، البن القيم (1)

 (.93اجلواب الكايف، البن القيم )ص ( 2)
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فمن اطلع عىل معانيه فقد اطلع عىل البصرية يف أكمل صورها وأجىل معانيها، قال 

 .[104 :األنعام] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ﴿تعاىل: 

اًل فليطلبه يف القرآن، قال تعاىل:  گ گ گ ڳ ڳ ﴿فمن طلب احلق املعصوم مفصَّ

گ گ ڳ ڳ ﴿، وقال تعاىل: [42 :فصلت] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

 .[114]األنعام:  ﴾ڳ ڳڱ

ومن بحث عن البيان اهلادي واجلواب الكايف والرمحة الواسعة فإنه واجد ذلك كله 

ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿يف القرآن، قال تعاىل: 

 .[89 :النحل] ﴾ڃ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿وقال سبحانه: 

 .[52 :األعراف]

وتصحيح قوة اإلنسان العلمية يتناول مهامت العلم واملعرفة التي حيتاجها كل 

إنسان مكلَّف يف هذه احلياة، وقد عرب بعض العلامء عن تلك الثمرة املهمة بأهنا حتصيل 

قدرة عىل استنباط األحكام الرشعية عىل وجه الصحة 
(1)

. 

 ويمكن تفصيل هذا اإلمجال عىل النحو التايل: 

 تصحيح العلم واملعتقد:أوال: 

وأول إصالح وتصحيح علمي يبدأ من اإلجابة املستقيمة عىل أسئلة الفطرة التي يسأهلا كل 

إنسان وجييب عنها، إما إجابة صحيحة، أو فاسدة باطلة؛ ومن هنا يأيت العلم باهلل ومعرفة أسامئه، 

 ا يؤول إليه أمره بعد املامت.وصفاته، وأفعاله، ومعرفة حقيقة اإلنسان وواجبه يف هذه احلياة، وم

هو أعظم  -بام تتضمنه من مهامت اإليامن- فمعرفة تفسري آيات العقيدة والتوحيد
                                                      

 (.1/7فتح البيان يف مقاصد القرآن، لصديق حسن خان )( 1)
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يب جت حت خت ﴿هداية وأرجى نجاة لإلنسان يف حياته األوىل واآلخرة، قال سبحانه: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ﴿، وقال جلَّ وعال: [19 :حممد] ﴾مت ىت

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

 .[255 :البقرة] ﴾ىئىئ ىئ ی ی

 ثانيا: تصحيح العبادة والعمل:

يتبع تصحيَح العلم باهلل وأسامئه وصفاته تصحيُح العمل والعبادة التي هي الغاية 

 من وراء خلق اإلنسان وإجياده يف هذه احلياة.

 .[56 :الذاريات] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿قال تعاىل: 

فعبادة اهلل بالقلب والقالب هلا رشوط وأركان، وواجبات مبثوثة يف آي القرآن، وهلا 

حماذير ومنهيات ومبطالت، يطلع عىل تفاصيل أحكامها من وعى تفسري آيات األحكام، 

فالعلم بأعامل القلوب واجلوارح مقيٌَّد يف القرآن إما عىل وجه اإلمجال، أو التفصيل، وكل 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ان املبني ذلك من النور والبي

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[16 -15 :املائدة] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ

فالعبادة عمل، والعمل عبادة يف كتاب اهلل، وكل ذلك يتوجه به العبد إىل اهلل، قال تعاىل: 

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 .[163- 162 :األنعام] ﴾ې

وتصحيح العمل يشمل ما يتعلق بالدعوة إىل اهلل، واألمر باملعروف، والنهي عن 

املنكر، واجلهاد، وكل ما خيص الفرد، واملجتمع، والدولة من التكاليف الرشعية، 
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 والواجبات األخالقية والسلوكية، وما يتناول احلقوق والواجبات.

أن تصحيح قوة املسلم العلمية يف عقيدته وتصوراته عن اهلل والكون  واخلالصة:

واإلنسان واحلياة، وعن واجب املسلم نحو ربه ونفسه وخلق اهلل، هو املدد الصحيح 

 الذي حيمله عىل الطاعة، ويوجه عمله وتعامالته مع غريه.

 علم التفسري يقوي قوة اإلنسان العملية: -ب

إن إدراك معاين القرآن له أثره البالغ يف محل النفس عىل االهتداء واالقتداء 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿والعمل، بدليل قوله تعاىل: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[3-2 :اجلمعة] ﴾ڃڃ

آياته، ففي هذه اآلية امتنَّ سبحانه وتعاىل عىل املؤمنني بأن أرسل فيهم رسواًل يتلو عليهم 

 ويزكيهم، أي: يطهرهم من خبائث العقائد واألعامل.

 وترتُُّب التزكية عىل التالوة قد تعني أحد أمرين: 

إما أن جمرد التالوة بالتدبر والفهم اإلمجايل ملعاين آيات القرآن له أثر يف تزكية 

الشيخ النفس وترغيبها يف اخلري، ومنعها عن الرش، أي: تقوية القوة العملية، كام قال 

ُب القلَب »: ♫حممد رشيد رضا للتفسري مراتب أدناها أن يبني باإلمجال ما ُيرْشِ

« اخلري إىل وجيذهبا عظمَة اهلل وتنزهَيه، ويرصف النفس عن الرش
(1)

. 

الثاين: أن التزكية هي التي حتصل بعد تصحيح القول والعمل مًعا وبعد التعليم، قال 

فيكون علم التفسري املوضح للمعاين  ﴾چ چ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

 التفصيلية الزًما أيًضا لتلك التزكية. 
                                                      

 (.1/19تفسري املنار، لرشيد رضا )( 1)
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فيكون الرتتيب يف هذه اآلية مل يراعى فيه ترتيب الوجود كام روعي يف آية سورة 

 البقرة حلكمة.

وإنام وسط بينهم التزكية التي هي عبارة عن »ووضح األلويس هذا املعنى بقوله:  

العملية وهتذيبها املتفرع عىل تكميلها بحسب القوة  تكميل النفس بحسب قوهتا

النظرية احلاصلة بالتعليم املرتتب عىل التالوة لالمتنان بأن كال من األمور املرتتبة نعمة 

جليلة عىل حياهلا تستوجب الشكر؛ ولو روعي الرتتيب لربام يتبادر إىل الذهن أن 

 «اجلميع نعمة واحدة كام مر يف سورة البقرة
(1)

 اهـ. 

ا ما كان األمر فإن معاين القرآن الكريم تصوغ الشخصية اإلسالمية املتكاملة  وأيا

املتوازنة املدركة للحق واخلري العاملة هبام، الداعية إليهام يف كامل خلق وحسن أدب، 

 -عن خلقه قالت ▲الذي ملا سئلت عائشة  ^والقدوة الكاملة رسول اهلل 

«القرآن كان ^ اهلل نبي خلق فإن»: -فأوجزت وأعجزت
(2)

. 

القرآن مصدر اإلسالم األول، وَمعينه األعظم، وهو ُأسُّ العلوم الرشعية 

وأساسها، ومادة تأصيلها وبنائها، فللعلامء يف كل فن رشعي بالقرآن تعلُّق، من آياته 

يستنبطون، وعليها يعتمدون ويعولون، فأدلة األصول من العقائد يف القرآن مبثوثة، 

القرآن منصوصة، دلَّ بحسن بيانه عىل األصول ونظام الترشيع ومعاقد األحكام يف 

ع أدلة املناظرة والعقل، ووضع قواعد سياسة اخللق وإصالح الراعي  والفروع، ونوَّ

والرعية، وإقامة الدولة اإلسالمية، ومل ختُل آياته من إشارات فائقة، وتنبيهات رائقة 

                                                      

 (. 28/93( روح املعاين، لآللويس )1)

 (.746أخرجه مسلم )( 2)
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ة من سنن اهلل يف أفادت يف استنباط أحكام النوازل املعارصة، ومهدت سبيل اإلفاد

املجتمعات الغابرة، وبقيت مواعظه ونذاراته، وحتذيره وتبشرياته ترسم منهاج الدعوة 

 واملوعظة احلسنة ترغيًبا وترهيًبا.

يفتح الباب لعلامء اإلسالم العقديني، والفقهاء الفرضيني،  -إذن-فاملفرس 

خني، لينهلوا من معني والسياسيني، واالقتصاديني، والرتبويني، واالجتامعيني، واملؤر

ال ينضب عطاؤه، وال ينقيض رواؤه، وال تنفد بركاته، فبحفظ تفسري القرآن وبيان 

 معانيه حُتفظ سائر علوم اإلسالم يف أصلها وأساسها. 

وعىل املتصدي لتفسري كتاب اهلل أن يكون غرضه بيان ما يصل إليه، أو ما يقصده 

مل بيان حيتمله املعنى وال يأباه اللفظ، من كل ما من مراد اهلل تعاىل يف كتابه العزيز بأك

يوضح املراد من أهداف القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أتم فهم، أو خيدم اهلدف 

تفصياًل وتفريًعا، مع إقامة احلجة عىل ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقُّع مكابرة من معانٍد 

أهداف القرآن مما جاء  -لعىل اإلمجا- أو جاهل، فرائُد املفرس يف ذلك أن يعرف

ألجله، ويعرف اصطالحه يف إطالق اللفظ، وللتنزيل اصطالح وعادات
(1)

. 

...فالقرآن عىل اختصاره جامع، وال »: ♫وباجلملة فإن األمر كام قال الشاطبي 

«يكون جامًعا إال واملجموع فيه أمور كليات؛ ألن الرشيعة متت بتامم نزوله
(2)

. 

وإكامل الدين حقيقته  ،[89]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿وهذا معنى كون القرآن الكريم 

ل يف االستنباط، وإليها املرجع يف القياس واالجتهاد  بإكامل الكليات اجلامعة والتي عليها املعوَّ

 يف كل علوم الرشيعة الغراء.

                                                      

 (.42-1/41التحرير والتنوير، البن عاشور ) :يراجع( 1)

 (.1/181)املوافقات، للشاطبي ( 2)
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للقرآن غايات جامعة تتعلق باحلياة واألحياء، فهو كتاب اهلداية الشاملة الذي مجع 

  .[9 :اإلرساء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿اخلري ألويل األلباب يف كل باب 

وهذه اآلية الكريمة أمجل اهلل فيها مجيع ما يف القرآن من اهلدى إىل خري الطرق »

ألتينا عىل مجيع القرآن  -وجه الكاملعىل -ا وأصوهبا، فلو تتبعنا تفصيلها وأعدهل

«العظيم؛ لشموهلا جلميع ما فيه من اهلدى إىل خريي الدنيا واآلخرة
(1)

. 

ت م   إن بعده َتِضلُّوا َلن   ما فيكم تركت   وقد»ويف احلديث:  َتَصم  «اهلل كتاب به، اع 
(2)

. 

فقد أرسى القرآن الكريم نظاًما قيمياا يعرفه املفرس آلياته، واملتتبع لترشيعاته، 

 والواقف عىل خصائص بيانه! 

 ﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿فقيمة العلم وتعظيم أمره هبا بدئت آُي القرآن، قال تعاىل: 

 .[1 :القلم] ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ﴿، وقال تعاىل: [1 :العلق]

لوه، قال تعاىل:  مب ىب يب جت ﴿وارتفع أهل العلم بقيمة ما علموه وحصَّ

  .[11 :املجادلة] ﴾حت خت مت ىت يتجث

 وللعلوم الكونية واملادية حظها من احتفاء الوحي هبا واإلشارة والتنويه إليها.

والعمل يف عامرة األرض فرٌض يف آي القرآن، ومقتىض استخالف اإلنسان عىل 

لعبادة تتناول شعائر النسك فإهنا تشمل كل نشاط صالح وجه اإلحسان، وكام أن ا

ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿توجه به العبد إىل الرمحن، 

 .[163 -162 :األنعام] ﴾ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

                                                      

 (.3/17أضواء البيان، للشنقيطي )( 1)

 (.1218أخرجه مسلم )( 2)
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ولقد نص القرآن عىل أعامل كثرية ألمهيتها، فالرعي والزراعة والصيد والتجارة 

 .[54 :طه] ﴾ڄ ڄڄ﴿كل ذلك يف القرآن، قال تعاىل: 

 .[29 :الفتح] ﴾چ ڇ﴿وقال سبحانه: 

 .[96 :املائدة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿وقال سبحانه: 

  .[275 :البقرة] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿وقال سبحانه: 

 .[11 :سبأ] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ﴿وقال سبحانه: 

وأقام القرآن بنيان احلضارة عىل التوحيد هلل تعاىل، ثم بنيَّ مقاصد متعددة، منها 

ه إىل أصل البرشية الواحد، فقال تعاىل:  ڄ ڃ ڃ ﴿التعارف والتآلف، ووجَّ

 .[13 :احلجرات] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ

ا يف احلياة: ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ﴿وجعل التعاون بني البرش مبدًءا حضاريا

 .[2 :املائدة] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

ڑ ک ک ﴿وأمر باحرتام اآلخرين، وعدم بخس الناس جهودهم، قال تعاىل: 

 .[85]هود:  ﴾ک ک گ گ گ گ

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿وأمر باحرتام العقود واملواثيق، وهنى عن نقضها:

 .[91 :النحل] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿، [1 :املائدة]

وأقام القرآن دولة ذات حضارة وسيادة، وملك بلغ املشارق واملغارب، سادت فيها  

الرشيعة فحكمت، وكان السلطان لألمة فملكت، وأقامت رشيعة العدل فقادت، 

واعتمدت الشورى فصانت وحدة األمة والدولة، وضمت إليها حضارات، واستوعبت 

األرض والقيام بالفرض عىل  ثقافات، وضمنت احلقوق واحلريات، ومجعت بني عامرة

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ﴿وجه اإلحسان: 
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ڃ ﴿، فهي حضارة تسامح وعدل وقسط: [77 :القصص] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

 .[8 :املمتحنة] ﴾ک

ر هبا، قال  وإسهامات املسلمني يف احلضارة العاملية أشهر من أن ُتذكر أو يذكَّ

نحن اليوم نستطيع أن نجزم بال تردد بأن العلوم الغربية »جورج سارتون البلجيكي: 

« قد ولدت يف بالد العرب
(1)

إن »، ويكفي ذكر مقولة جوستاف لوبون الفرنيس: 

 «تتفق حرية الفكر مع استقامة الدينالعرب هم الذين علَّموا العامل كيف 
(2)

. 

«إذا كان هذا هو اإلسالم أفال نكون مجيًعا مسلمني»وقال جوته األملاين: 
(3)

. 

وأخرًيا؛ فإن غاية غاياته ومنتهى أغراضه حتقيق سعادة الدنيا واآلخرة، باتباع 

القرآن عن فهم وإيامن وعلم وعمل وإحسان، واالنتساب إىل تعلم القرآن وتعليمه 

 «خريكم من تعلم القرآن وعلَّمه»انتساب إىل اخلري والكامل، 
(4)

. 

 

 

                                                      

 (.223اإلسالم يف عيون غربية )ص (1)

 (.226حضارة العرب، جوستاف لوبون )ص( 2)

 (.443قالوا عن اإلسالم، عامد الدين خليل )ص( 3)

 (.5027أخرجه البخاري )( 4)
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« أمجع العلامء عىل أن علم التفسري هو أعظم العلوم وأرشفها»
(1)

، وذلك أن  علم 

التفسري هو رأس العلوم الرشعية وأساسها، فكل العلوم منه ُتستمد، وعليه تقوم، ومنه 

ا ُتستقى وُتستنبط؛ ألنه بيان لكالم اهلل  ، وأسبقها فرعا ، وِمن َثمَّ كان أرسخ العلوم أصالا

ا، فال رشف إال وهو السبيل إليه، وال ا، وأنورها رساجا ، وأكرمها إنتاجا خري إال  وفضالا

وهو الدال عليه، فهو الباحث عن مراد اهلل تعاىل بكالمه املجيد، الذي ال يأتيه الباطل من 

 بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد.

ورشف العلم يتحقق بأمور، هي: رشف موضوعه، ورشف معلومه، ورشف غايته 

وقد دل عىل ذلك ما  وغرضه، وشدة االحتياج إليه، وكل ذلك متحقق يف علم التفسري،

ې ې ې ېى ى ائ ﴿توارد وتكاثر من آثار وأقوال، ففي قوله تعاىل: 

يف تفسري  ¶، قال ابن عباس [269 :البقرة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ

املعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، ومقدمه ومؤخره، »احلكمة: 

«وحالله وحرامه، وأمثاله
(2)

. 

«اهلل آية إال وهو ُُيب أن يعلم فيام أنزلت وما أراد هباما أنزل »قال:  ♫وعن احلسن 
(3)

. 

أكره أن أمر بمثل يف القرآن فال أعرفه؛ ألين سمعت اهلل يقول: »وعن عمر بن مرة قال: 

 [43 :العنكبوت] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿
(4)

.  

                                                      

 (.609علم القرآن من خالل مقدمات التفاسري بداية من القرن التاسع حتى العرص احلايل، د. نادية النفيسة )ص ( 1)

 (.5/8تفسري ابن جرير )( 2)

 (.4/198) اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي( 3)

 (. 5/95أخرجه أبو نعيم يف احللية )( 4)

 فضل علم التفسري وأهله
 سابًعا
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الذي يقرأ القرآن وال »، قال: ◙ومن طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس 

اُيسن تفسريه   «كاألعرايب هيذُّ الشعر هذًّ
(1)

. 

ألن ُأعرب آية من »، قال: ◙وأخرج ابن األنباري عن أيب بكر الصديق  

 «القرآن أحبُّ إيل من أن أحفظ آية
(2)

. 

قلت: معنى »: -ه لكثري من هذه الروايات واآلثاربعد استعراض-يقول السيوطي  

اإلعراب عىل احلكم النحوي  هذه اآلثار عندي: إرادة البيان والتفسري؛ ألن إطالق

«اصطالح حادث، وألنه كان يف سليقتهم ال ُيتاجون إىل تعلمه
(3)

. 

ا ويؤكده: ما روي:  ذكر جابر بن  ◙أن عيل بن أيب طالب »ومما يقرر ذلَك أيضا

ا بالعلم وأنت  ¶اهلل  عبد ووصفه بالعلم، فقال له رجل: ُجعلت فداءك! تصف جابرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿أنت؟! فقال: إنه كان يعرف تفسري قوله تعاىل: 

 [85 :القصص] ﴾پپ
(4)

. 

عن اليشء من القرآن، ثم يقول:  ¶يسأل ابن عباس  ◙وكان عمر 

اُص » « ُغْص َغوَّ
(5)

. 

« َأحبُّ اخللق إىل اهلل تعاىل: أعلمهم بام أنزل»وقال جماهد: 
(6)

، وغري ذلك مما يدل 

 عىل رشف علم التفسري، وسمو مكانته، وعلو منزله، ومكانة متعاطيه، والقائمني به.

ذلك أن  ؛يتعاطاها اإلنسان هي تفسري القرآن ةفال عجب أن تكون أرشف صناع

                                                      

 (.4/198اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )( 1)

 (.4/198املصدر السابق ) (2)

 (.4/198املصدر السابق ) (3)

 (.1/26تفسري القرطبي )( 4)

 (.1940أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة )( 5)

 (.1/26تفسري القرطبي )( 6)
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 : بأمور رشف الصناعة يكون

الصياغة؛ فإهنا أرشف من الدباغة؛ ألن موضوع الصياغة  :، مثلموضوعهابرشف  -1

الذهب والفضة، ومها أرشف من موضوع الدباغة الذي هو جلد امليتة وغريها، 

 وموضوع التفسري كالم اهلل تعاىل.

ومعلوم علم التفسري هو مراد اهلل تعاىل املستفاد من كالمه، وقد برشف معلومها:   -2

قدمه بعض العلامء عىل معلوم علم التوحيد من حيثية أن علم التفسري معلومه أعم 

 من حيث يشمل معاين آيات التوحيد واإليامن وغريها من آيات األحكام.

الفهم ملعانيه أوىف  ملا كان القرآن العزيز أرشف العلوم، كان: »♫ قال ابن اجلوزي

 «ألن رشف العلم برشف املعلوم ؛الفهوم
(1)

. 

فلام أردت أن اختار لنفيس وأنظر يف علٍم ُأِعدُّ أنواَره لُظَلم »: ♫وقال ابن عطية 

رميس، سربُُتا بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن رشف العلم عىل قدر رشف املعلوم، فوجدت 

ا: علم كتاب اهلل جلَّت قدرته  ا، وأسطعها أنوارا ، وأمجلها آثارا ، وأرسخها جباالا أمتنها حباالا

تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، وتقدست أسامؤه، الذي ال يأ

إىل أمني األرض، هو العلم الذي جعل الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمني السامء 

ا اما ا، واستعمل سائر املعارف ُخدَّ «للرشع قواما
(2).

 

 ؛هنا أرشف من صناعة الكناسةإصناعة الطب؛ ف :مثل وغايتها، برشف غرضها -3

ألن غرض الطب إفادة الصحة، وغرض الكناسة تنظيف املسرتاح، وغاية علم 

 ادة اآلخرة واألوىلسعالتفسري القصوى إدراك 
(3)

. 

                                                      

 (.1/11زاد املسري، البن اجلوزي ) (1)

 (.1/34املحرر الوجيز، البن عطية )( 2)

 (.1/5روح املعاين، لأللويس )( 3)
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إذ ما  ؛واحلاجة إىل علم التفسري أشد من احلاجة إىل علم الطب :هاإلي بشدة احلاجة -4

يف علوم الدين،  ال وهو مفتقر فيها إىل التفقهإيف الكون ألحد من اخللق  عةمن واق

ألن انتظام شأن الدنيا  ؛وهي متوقفة بأرسها عىل العلم بكتاب اهلل وبيان معناه

وال أهلها متوقف عليه، بخالف الطب فإنه ُيتاج إليه بعض الناس يف حوصالح أ

بعض األوقات 
(1)

. 

وكل كامل ديني أو دنيوي عاجيل أو آجيل مفتقر إىل العلوم الرشعية، ومدارها عىل »

« العلم بكتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
(2)

. 

وبلغت يف  ،فت إىل علمه العنايةاهلل أن أحق ما ُص  اعلموا عبادَ »قال اإلمام الطربي: 

مجع ذلك أى، وأن وللعامل به إىل سبيل الرشد هدا  ،ايف العلم به رضا  ما كان هلل معرفته الغاية:

الذخر، وَسنيِّ لباغيه كتاب اهلل الذي ال ريب فيه، وتنزيله الذي ال مرية فيه، الفائز بجزيل 

 «األجر تاليه، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد
(3)

. 

 اهلل كتاب بالقرآن فكيف يستفرسوه، وال كتابا يقرؤوا أن قوما متنع العادة إن»

«واآلخرة الدنيا يف وسعادُتم نجاُتم به الذي
(4)

. 

مثل الذين يقرأون القرآن وهم ال يعلمون تفسريه كمثل قوم »وقال إياس بن معاوية: 

، وليس عندهم مصباح، فأخذُتم روعة، وال يدرون ما يف  جاءهم كتاب من ملكهم ليالا

«الكتاب، ومثل الذي يعرف تفسريه كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما يف الكتاب
(5)

. 

                                                      

(، علوم القرآن من خالل 26/ 1(، تفسري القرطبي )158، 116التيسري يف قواعد علم التفسري )ص  (1)

 (.609مقدمات التفاسري، د. نادية النفيسة )ص

 (.1/349(، حماسن التأويل، للقاسمي )1/19زاده عىل البيضاوي )حاشية حميي الدين ( 2)

  (.1/7تفسري ابن جرير ) (3)

 (.1/9املحرر الوجيز، البن عطية )( 4)

 (.1/40املصدر السابق ) (5)
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، حيث  ت احلاجة إىل علم التفسري من قديٍم فهي يف احلديث أشدُّ وَأَمسُّ وإذا مسَّ

امتدت عجمة اللسان من العجم للعرب، وأشد من ذلك انتشار عجمة األفهام 

 واألذهان بني أكثر بني اإلنسان.

أن يسألوا عن بعض  -مع علمهم بلسان العرب ومراد اهلل-احتاج الصحابة وإذا 

 ما مل يفهموه؛ فحاجة املتأخرين إىل ذلك أعظم، وافتقارهم إىل البيان أظهر.

َف  -وملا كان علم تفسري كالم الباري املنان هبذه املكانة من الفضل والرشف  رَشُ

رون بعلمه، ومن لدن الصحابة  وإىل يوم  ╚برشفه أهله القائمون بحقه، املتمهِّ

 الناس هذا واألمة تعرف هلم قدرهم وتشهد هلم بفضلهم.

ا فإن منزلة من يتلو القرآ ن ويتفهم معناه فوق وإذا كان كل تاٍل لكتاب اهلل مأجورا

  كل منزلة!

 -ومما جتدر اإلشارة إليه: أن َمن جتارس عىل الفتيا من أهل الورع كان ال جيرس

عىل التفسري وال يتجرأ عليه، وهذا يدل عىل منزلة التفسري من جهة، وفضل  -غالباا

 أهله من جهة أخرى! 

كنا نسأل سعيد بن املسيب عن احلالل واحلرام، »قال:  ♫فعن يزيد بن أيب يزيد 

«وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسري آية من القرآن سكت كأن مل يسمع!
(1)

. 

أَحبُّ إيلَّ من أن أكذب  ^ألن أكذب مائة كذبة عىل حممد »أنه قال:  ♫وعن الشعبي 

«يف القرآن كذبة، إنام يفيض الكاذب يف القرآن إىل اهلل
(2)

. 

كنت أسأل عطاء عن كل يشء يعجبني، فلام سألته »قال:  ♫وعن ابن جريج 

                                                      

 (.1/80)أخرجه ابن جرير يف تفسريه  (1)

 (.1/253أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه )( 2)
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«عن البقرة وآل عمران، أو عن البقرة قال: اعفني عن هذا، اعفني من هذا
(1)

. 

«كان أصحابنا يتَّقون التفسري وهيابونه»: ♫وقال إبراهيم النخعي 
(2)

. 

، وإنام من الورع والتعظيم ملقام   القرآن والقول فيه.ومل يكن هذا من العيِّ

« اتقوا التفسري، فإنام هو الرواية عن اهلل: »♫قال مرسوق 
(3)

. 

ليقعدهم عن طلب علمه والرحلة يف إدراك  -يف نفس الوقت- ومل يكن ورعهم

 تفسري آية فام فوقها! وقد مرَّ َطَرٌف من ذلك.

ا.  وقد كان الصحابة والتابعون يعظِّمون مفرسهيم جدًّ

من  -لو أن أهل البرصة نزلوا عند قول جابر بن زيد»: ¶قال ابن عباس 

«ألوسعهم عام يف كتاب اهلل علاما  -تالمذة ابن عباس
(4)

. 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ﴿يف قوله تعاىل:  ¶وملا سأل رجٌل ابَن عمر 

 ،[158 :البقرة] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

«^انطلق إىل ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بام أنزل عىل حممد »قال له: 
(5)

. 

«َعبَّاسٍ  اْبنُ  اْلُقْرآنِ  ُتْرمُجَانُ  َنَعمْ »: ◙وقد قال ابن مسعود 
(6)

. 

«ما بقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة»: ♫وقال الشعبي 
(7)

. 

«أعلم من بقي بالتفسري جماهد»: ♫وقال قتادة 
(8)

. 
 

                                                      

 (.1/376)فتح الباري، البن حجر ( 1)

 (.696) أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن( 2)

 (.696أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن) (3)

 (.3/85أخرجه أبو نعيم يف احللية )( 4)

 (.2/715أخرجه ابن جرير يف تفسريه )( 5)

 (.1/84أخرجه ابن جرير يف تفسريه )( 6)

 (.3/326أخرجه أبو نعيم يف احللية )( 7)

 (.79واملفرسون، ملحمد حسني الذهبي )صالتفسري ( 8)
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لكل علم روافده التي متد هنره اجلاري، وتصبُّ يف معينه الساري، وملا كان علم 

العلوم الرشعية كثرية التفسري بتلك املنزلة العالية، والدرجة السامية، كانت روافده من 

متعددة، متنوعة ونافعة، وبعض العلامء املتأخرين يشري إىل أن االستمداد العلمي يعَّبر 

عنه بمصادر التفسري وموارده، ومنهم من يدرجه حتت أصول التفسري ومناهجه، 

وآخرون ينظرون فيه من خالل آلة املفرس وأدواته ورشوطه، وهكذا تتعدد العبارات 

 تبارات.بتعدد االع

وعادة األقدمني ذكُر العلوم والفنون التي تعني عىل التفسري، كقول الزركيش فيام نقله 

هو مستمد من علوم اللغة، والنحو، والترصيف، وعلم البيان، »: ↓السيوطي 

«وأصول الفقه، والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ
(1)

، وقد 

«طرق التفسري»بمصطلح  ♫يعَّب عنها ابن تيمية 
(2)

، وقد نسج بعض املتأخرين عىل 

واستمداده من علوم »حممد أبو عليان يقول: « اللؤلؤ املنظوم»نفس املنوال، فصاحب 

العربية، ومن األصول ومن الكتاب والسنة واإلمجاع، بل والقياس، كتفسري آية بمعنى مل 

«د عن الشارعيرد فيها عن الشارع قياًسا عىل تفسري آية أخرى وار
(3)

. 

لوا فتوسعوا املعارصون أما عوا، وأصر  عن فخرجوا -أحياًنا- وجتاوزوا بل وفرر

                                                      

 (.4/195اإلتقان يف علوم القران، للسيوطي )( 1)

ليست من « أصول التفسري»(، مع مالحظة أن التسمية بـ79مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص( 2)

 هـ(.1379) ♫عمل ابن تيمية، وإنام هي من عمل ووضع حممد مجيل الشطِّي 

 (.167اللؤلؤ املنظوم، أليب عليان )ص ( 3)

 استمداد علم التفسري ومصادره
 ثامنـًا
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 تفاصيل إىل التفسري لعلم ورافدة   ومساندة داعمة علوم إىل فيه يشار الذي االستمداد

 وطرائقه! وأساليبه وقواعده، التفسري بمناهج تتعلق

 ،̂ عهده يف املصادر فيذكر التارخيية، املراحل باعتبار واملوارد، املصادر تناول من ومنهم

 احلديث. والعرص األعرص سائر يف ثم التابعني، وتابعي والتابعني الصحابة عهود يف ثم

 -تعلق له يكون قد مما الرافدة، العلوم تلك يف تفصيلية ملباحث التطرق جرى وربام

 كعلم التفسري أصول أن االعتبار جديرة امللحوظات ومن لتفسري،ا بعلم -بعيد ولو

 مفهوم يف اضطراًبا أورث مما استمداده؛ يف التفسري مع كثريين عند تداخل قد مستقل

 واستمداده! وموضوعه وقواعده التفسري أصول

، إسهاب بني واقتصاد توسط هو البحث هذا يف املسلوك واملنهج ، واقتضاب مملٍّ  خملٍّ

 اآلراء، بتحرير واشتغال املسائل، بذكر واستطراد باملثال، لإليضاح يفتقر جتريد وبني

 البحوث ذكر من وحمررة التارخيية، العصور عن جمردة املصادر ذكر فإىل فيها، واألقوال

ة التفصيلية،  علوم من حتته يندرج ما يذكر العام املصدر ذكر ومع التوضيحية، باألمثلة وحمالر

 االستمداد حديث ضمن هنا تذكر التي املصادر أن عىل التفسري، باستمداد ةصل ذات وفنون

 كتب هي والتي التفسري، لعلم املصادر بكتب تسميته عىل املعارصون اصطلح ما عنها خيرج

  املعروفة. التفسري

أول مصادر وموارد علم التفسري وأوالها القرآن نفسه، وأول من فرس القرآن 

ملا نزلت هذه اآلية: »قال:  ◙، فعن ابن مسعود ^بالقرآن هو النبي العدنان 

 ،^، شق ذلك عىل أصحاب رسول اهلل [82 :األنعام] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

 إىل تسمعون ليس بذاك، أالإنه : »^وقالوا: أينا مل يلبس إيامنه بظلم؟! قال رسول اهلل 
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«[13]لقامن:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: لقامن قول
(1)

. 

وشواهد التفسري النبوي للقرآن بالقرآن كثرية، والرد يف بيان معنى القرآن إىل اهلل 

تعاىل يكون بالرد إىل كتابه العزيز، فحْمُل آية  َغُمَض معناها عىل أخرى تفرسها هو يف 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت جئ ﴿حقيقته امتثاٌل لقوله تعاىل: 

  .[59 :النساء] ﴾حت خت

وقد اتفق علامء التفسري عىل تقديم هذا املسلك يف بيان معاين كالم اهلل، قال ابن 

فإن قال قائل: فام أحسُن طرق التفسري؟ فاجلواب: إن أصح الطرق يف »: ♫تيمية 

«ذلك: أن يفرس القرآن بالقرآن
(2)

. 

العلامء أمجعوا أن أرشف أنواع التفسري وأجلها قدًرا: إن »: ♫وعىل إثره الشنقيطي 

 «تفسري القرآن بالقرآن، فأوىل من يبني القرآن من تكلم به وتكفل ببيانه سبحانه
(3)

. 

ىئ ىئ ىئ ی ﴿، وقال سبحانه: [19 :القيامة] ﴾ىب يب جت حت﴿قال تعاىل: 

 .[219 :البقرة] ﴾ی ی ی

هبذا املصدر عناية عظمى، وهكذا عامة من  ╚وقد عني مفرسو الصحابة 

سلك جادة التفسري املأثور، فإنه يقدم بيان القرآن للقرآن عىل بيان السنة إىل يوم الناس 

فتح الرمحن »هذا! وقد خص بعض املفرسين هذا املنحى بتآليف، كالصنعاين يف كتابه 

، «ضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان يف إي»، والشنقيطي يف «يف تفسري القرآن بالقرآن

عىل وجود مآخذ عىل « التفسري القرآين للقرآن»ومن املعارصين عبد الكريم اخلطيب يف 

                                                      

 (.124(، ومسلم )4776البخاري )أخرجه ( 1)

 (.39مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص( 2)

 (.1/5أضواء البيان، للشنقيطي )( 3)
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الكتاب األخري يف منهجيته، ثم إنه ال خيلو تفسري معتَّب ال ينحى هذا املنحى يف التعامل 

 مع معاين كتاب اهلل.

 «أسدُّ املعاين ما دل عليه القرآن»يقول الزخمرشي:  
(1)

. 

م أكثرهم  وحري بالتنبيه أن خالًفا جرى بني العلامء يف ترتيب تلك املوارد؛ فقدر

م السنة كالزركيش يف ترتيبه للمصادر، حيث قال:  لطالب التفسري »القرآن، ومنهم من قدر

 «، وهذا هو الطراز األول^مآخذ كثرية، أمهاهتا أربع، األول: النقل عن رسول اهلل 
(2)

. 

ليست من استمداد علم  ╚وثمة من رأى أن القرآن والسنة وآثار الصحابة 

يف بيان -: ♫التفسري، بل هي منه أصالة! ويف هذا املعنى يقول الطاهر بن عاشور

يف  ^اعلم أنه ال ُيَعدُّ من استمداد علم التفسري اآلثار املروية عن النبي »: -رأيه اخلاص

تفسري آيات، وال ما يروى عن الصحابة يف ذلك؛ ألن ذلك من التفسري ال من مدده! 

وال يعد من استمداد التفسري ما يف بعض آي القرآن من معنًى يفرس بعًضا آخر منها؛ 

«ألن ذلك من قبيل محل بعض الكالم عىل بعض
(3)

.  

 من البيان حصل فإذا املعنى، بيان حقيقته التفسري أن لوال وجاهته، له عاشور ابن وكالم

 القرآن. من املستمد التفسري هو فهذا املفرسِّ  من ونظر اجتهاد بنوع نفسه القرآن

ومن العلامء املعارصين من يرى أنه ليس هناك ضابط يضبط هذا املصطلح بكتب 

خاصة، وإنام قد تدخل كتب )النظائر( وكتب )متشابه القرآن(
(4)

. 

وتفسري آيات القرآن بمثلها قد يكون قطعيًّا يف داللته عىل املعنى املراد، وقد يكون ظنيًّا 

                                                      

 (.3/473الكشاف، للزخمرشي )( 1)

 (.2/156الَّبهان يف علوم القرآن، للزركيش )( 2)

 (.1/27عاشور )التحرير والتنوير، البن  (3)

 (.169مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، ملساعد الطيار )ص ( 4)
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اجتهاديًّا، خالًفا ملن اعتقد القطعية أو الظنية مطلًقا
(1)

. 

أو وقع عليه إمجاع الصحابة والسلف، أو قال به  ^فإن كان من تفسري النبي 

قرب، وما كان دون ذلك فهو إىل الظنية صحايب ال ُيعَلم له خمالف كان إىل القطعية أ

واالجتهاد أقرب
(2)

. 

أما أوجه بيان القرآن ملعاين القرآن فكثرية متنوعة، لكنها قد ترجع إىل رضبني 
(3)

 : 

 الرضب األول: ما ورد فيه البيان آلية بآية أخرى.

 الرضب الثاين: ما مل يرد فيه بيان آية بأخرى.

 ومن أمثلة الرضب األول ما ييل:  

 آية تبِّين معنى آيٍة جمملة:  -1

 .[1 :املائدة] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿اآلية املجملة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، هي: [1 :املائدة] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿اآلية املبينة إلمجال 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 .[3 :املائدة] ﴾گ

 آية تقيند آية مطلقة:  -2

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿اآلية املطلقة: 

                                                      

 (.1/41(، التفسري واملفرسون، ملحمد حسني الذهبي )57املعجزة الكَّبى، أليب زهرة ) (1)

 (.1/109قواعد التفسري، خلالد السبت )( 2)

 البيان، للشنقيطي، وغريها.التفسري واملفرسون، للذهبي، ومقدمة أضواء يراجع: ( 3)
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 .[3 :املجادلة] ﴾ڑ

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿هي قوله تعاىل:  ﴾ڈ ڈ﴿واآلية املقيِّدة ملطلق قوله: 

  .[92 :النساء] ﴾ٺ ٺ

عىل خالف  بني العلامء يف هذا املثال؛ الختالف السبب؛ إذ هو يف اآلية األوىل 

 الظهار ويف الثانية: القتل اخلطأ. 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿اآلية املطلقة: 

 .[5 :الشورى]

ۓ ۓ ڭ ﴿، هي قوله تعاىل: ﴾ڃ ڃ ڃ﴿واآلية املقيِّدة ملطلق قوله: 

 .[7 :غافر] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 آية ختصص عموم آية:  -3

 .[228 :البقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿اآلية العامة: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿واآليات املخصصة: قوله تعاىل: 

ائ ﴿وقوله تعاىل:  ،[49]األحزاب:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ

 .[4]الطالق:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ

 تفسري لفظة بلفظة أوضح منها:  -4

يل»لفظة   .[74 :احلجر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿يف قوله تعاىل: « ِسجِّ

 .[33 :الذاريات] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿فرسهتا آية 

 .♠واآليتان واردتان يف قصة قوم لوط 

 تفسري لفظة بسياٍق يف آية أخرى:  -5

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿يف قوله تعاىل:  «َرْتًقا»لفظة 

ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ﴿، فرست بسياق آيتني، قوله تعاىل: [30 :األنبياء] ﴾ڱڱ
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  .[12-11 :الطارق] ﴾ڈ ڈ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿وقوله تعاىل: 

 .[26-24 :عبس] ﴾ۅ

 تعيِّي مبهم بموضح:  -6

  .[106 :التوبة] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿آية فيها إهبام، مثل: قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وآية فيها إيضاح اإلهبام، وهي قوله تعاىل: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[118 :التوبة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 فاملرَجون يف األوىل هم الثالثة يف الثانية.

 تفسري معنى آية بأخرى:  -7

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تفسري قوله تعاىل: 

 .[40 :النبأ] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿، بقوله تعاىل: [42 :النساء]

ڇ ڇ ﴿بقوله تعاىل:  .[19 :املعارج] ﴾چ چ چ ڇ﴿وتفسري قوله تعاىل: 

 .[21-20 :املعارج] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڍ ڌ

 ما ييل:  -وهو ما لم يرد فيه بيان آية بأخرى- ومن أمثلة الرضب الثاني

 االستعانة بام جاء ُمْسَهًبا يف بيان ما جاء موجًزا: -1

مع إبليس، وقصة  ♠وأمثلة ذلك مبثوثة يف قصص القرآن الكريم، كقصة آدم 

ل. ♠موسى   مع فرعون، حيث يكتمل السياق وتتم القصة بضم ما ُأوِجَز إىل ما ُفصِّ

 اجلمع بِّي ما يتوهم ختالفه:  -2

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ففي مراحل خلق آدم ومبدأ البرشية قال تعاىل: 

ھ ﴿ ، وورد قوله تعاىل:[2 :األنعام] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿، كام ورد: [37:الكهف]

 .[26 :احلجر] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
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 فاجلمع: أن املبدأ تراب، ثم ُخلط باملاء فكان طينًا، ثم كان الطني عىل صفة معينة.

 تقديم املعنى الذي له شاهد قرآين:  -3

، هو [28 :غافر] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گگ﴿ففي قوله تعاىل: 

ی ی ی جئ ﴿العذاب املعجل يف الدنيا، بداللة قوله تعاىل يف آخر السورة: 

 .[77 :غافر] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب

 محل املفهوم من آية عىل آية أخرى:  -4

يدل عىل أن  [15 :املطففني] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿فمفهوم قوله تعاىل: 

پ ڀ ڀ ﴿املتقني عن رهبم يوم القيامة ال حيجبون، وهذا ما دل عليه قوله تعاىل: 

 .[23-22 :القيامة] ﴾ڀ ٺ ٺ ڀ

 مجع اآليات املتشاهبة موضوًعا:  -5

وسداد احلكم يف املسألة، فجمع آيات القضاء والقدر وهذا يمهد لصحة الفهم، 

-ع آيات إرث املرأة والنظر فيهايقرر عقيدة القرآن بأكمل بيان، ومج -مًعا- والنظر فيها

يقرر حقها، وأهنا قد تعطى أكثر أو أقل من الذكر؛ مما يدفع فرية أن القرآن مل  -مًعا

 يعطها إال نصف الرجل فحسب!

 مجع موارد اللفظة القرآنية:  -6

وذلك باستيفاء مواضعها واستعامالهتا يف القرآن الكريم، كلفظ املعيرة، أو االتباع، 

 أو الَّبكة ونحوها، مع بيان املعنى يف كل سياق.

مل تزل »وأخرًيا فإن للقراءات القرآنية مشاركة جلية يف تفسري القرآن بالقرآن؛ إذ 

رف يقرأ به قارئ معنًى ال يوجد يف قراءة اآلخر ذلك املعنى، العلامء تستنبط من كل ح

«فالقراءات حجة الفقهاء يف االستنباط وحمجتهم يف االهتداء إىل سواء الرصاط
(1)

. 
                                                      

لطائف اإلشارات لفنون القراءات،  (،12)ص املعاين من حرز األماين، أليب شامة حتقيق إبراز مقدمة (1)

 (.1/171للقسطالين )



   

 استمداد علم التفسري ومصادره 73

وأنا أرى عىل املفرس أن يبني اختالف القراءات »: ♫ويقول الطاهر بن عاشور

غالًبا، فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد املتواترة؛ ألن يف اختالفها توفرًيا ملعاين اآلية 

«كلامت القرآن
(1)

. 

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل أحتج أن أسأل »: قوله: ♫ وقد روي عن جماهد

 «ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت
(2)

. 

ومن تفسري القرآن بالقرآن محل بعض »وهلذا ساغ قول بعض املعارصين: 

 «القراءات عىل غريها
(3)

. 

وينبغي أن تقيد القراءات بكوهنا متواترة؛ حتى تكون من بيان القرآن بالقرآن، يقول 

وقد التزمنا أال نبني القرآن إال بقراءات سبعية، سواء كانت قراءة أخرى »: ♫الشنقيطي 

«يف اآلية املبينة نفسها أو آية أخرى غريها، وال نعتمد عىل البيان بالقراءات الشاذة
(4)

. 

 ومن أمثلة االستعانة بالقراءات يف بيان معاني اآليات ما ييل: 

 .[15 :احلجر] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿يف قوله تعاىل  -1

ت، ومن قرأ: )ُسكَِرت( خمففة »قال قتادة:  رت( يعني: ُسدر من قرأ مشددًة )ُسكِّ

« فإنه يعني: ُسِحَرت
(5)

للباقني، والقراءة بالتخفيف البن كثري، والقراءة بالتشديد 
(6)

 . 

عىل قوله تعاىل يف القراءات األخرى:  [43 :النساء] ﴾ې ې﴿وقد محل قوله تعاىل:  -2

 يف نقض الوضوء عند املس بشهوة فحسب عند بعض الفقهاء« أو لـََمْستُمُ »
(7)

. 
                                                      

 (.1/56التحرير والتنوير، البن عاشور )( 1)

 (.4/454سري أعالم النبالء، للذهبي )( 2)

 (.32هبي )صالتفسري واملفرسون، ملحمد حسني الذ( 3)

 (.5/532أضواء البيان، للشنقيطي )( 4)

 (.14/28أخرجه ابن جرير يف التفسري )( 5)

 (.366)ص السبعة يف القراءات، ألمحد بن موسى (، و2/301النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري ) (6)

 (.5/223(، وتفسري القرطبي )7/70تفسري ابن جرير ) (7)
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وباجلملة فإذا ثبتت القراءة القرآنية وتواترت فال جيوز ردها أو إهدارها لدى بيان 

تعارض معنى القراءتني يف آية واحدة وكلتامها متواترة فلهام حكم اآليتني املعنى؛ وإذا 

 يف إفادة املعنى، ويصري هذا من قبيل اختالف التنوع.

إن القراءتني كاآليتني، فزيادة القراءات كزيادة اآليات، »: ♫يقول ابن تيمية 

«لكن إذا كان اخلطُّ واحًدا، واللفظ حمتماًل كان ذلك أخرص يف الرسم
(1)

. 

واستطراًدا فإنه مما يعني يف بيان معنى اآلية وصلتها بغريها: معرفة أسباب النزول؛ إذ 

قد يتعذر تفسري بعض اآليات دون اطالع عىل سبب ورودها وحادثة نزوهلا، فقوله تعاىل: 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

رجع ناس من »، قال: ◙ال يتضح معناها إال بحديث زيد بن ثابت  [88 :النساء]

من ُأُحد، وكان الناس منهم فرقتان: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول:  ^أصحاب النبي 

 «[88 :النساء] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ال، فنزلت 
(2)(3)

. 

«بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معنى القرآن»: ♫قال ابن دقيق العيد
(4)

. 

 وقد ُأفرد يف أسباب النزول مصنفات قدياًم وحديًثا. 

وباجلملة فقد ذكر حتت الرضبني األول والثاين ثالثة عرش نوًعا من البيان للقرآن 

بالقرآن، ومن العلامء من يزيد عدة هذه األنواع بمزيد تقسيم وتفصيل، ومنهم من 

 خيترص، وهو أمر يسوغ فيه التنوع، وتتعدد فيه اآلراء.

                                                      

 (.13/400تيمية )جمموع الفتاوى، البن ( 1)

 (.21636أخرجه أمحد )( 2)

(، ومسلم 4050البخاري ) أخرجه «إهنا طيبة تنفي الذنوب كام تنفي النار خبث الفضة»: ^وقال  (3)

(1384.) 

 (.1/108اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )( 4)
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باإلمجاع اتفق العلامء عىل أن السنة من مصادر التفسري وموارده، وإن اختلفوا يف تقديمها 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿عىل القرآن يف البيان، واالحتجاج ملصدريتها بقوله تعاىل: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿، وبقوله تعاىل: [7 :احلرش] ﴾ۀ ہ ہہ

  .[44 :النحل] ﴾ڤ

 .^والذكر هنا سنة النبي 

«واالمجاع بِالنرصِّ  َمْقبُول َوُهوَ  النربَِوي   الترْفِسري الثرالِث النرْوع»: ♫قال ابن الوزير  
(1)

. 

«إن السنة تفرس الكتاب وتبينه»: ♫وقال أمحد 
(2)

. 

«فهو مما فهمه من القرآن ^ كل ما حكم به النربِيُّ »: ♫وقال الشافعي 
(3)

. 

 وسنن رسول اهلل مع كتاب اهلل وجهان: »: ♫ -أيًضا -وقال الشافعي

أحدمها: نص كتاب فاتبعه رسول اهلل كام أنزل اهلل، واآلخر: مجلة بنير رسول اهلل 

ا، وكيف أراد أن  ا أو خاصًّ فيها عن اهلل معنى ما أراد باجلملة، وأوضح كيف فرضها عامًّ

«ب اهلليأيت به العباد، وكالمها اتبع فيه كتا
(4)

 . 

جاء النص، ثم مل خيتلف فيه مسلامن يف أن ما صح عن رسول اهلل »: ♫وقال ابن حزم 

«أنه قاله ففرض اتباعه، وأنه تفسري ملراد اهلل تعاىل يف القرآن، وبيان ملجمله ^
(5)

. 

 بني املفرسين وغريهم -سائًغا- وبعد االتفاق عىل مصدرية السنة فقد جرى اخلالف

                                                      

 (.152إيثار احلق عىل اخللق، البن الوزير )ص( 1)

 (.1/39تفسري القرطبي )( 2)

 (.4/28اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )( 3)

 (.90الرسالة، للشافعي )ص ( 4)

 (.1/104اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم )( 5)
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 إما ابتداًء أو سؤااًل أو إقراًرا. ^يف مقدار ما فرسه النبي 

والذي يظهر بعد التأمل: أن القول بأنه نزر يسري خيالف الكثري من الدالئل، وأن  

الدالئل، ومما ال شك فيه أنه قد القول بأنه كل معانيه عىل وجه التفصيل ال تساعد عليه 

، وليس هذا بالرضورة موضع بيانه هلم؛  فهم الصحابة من القرآن ما يفهمه كل أحد 

بني قسمني من أقسام  ╚ألهنم عرب أقحاح ال حيتاجون يف ذلك بياًنا، فقد مجعوا 

 «وجه تعرف العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد بجهالته»التفسري، ومها: 
(1)

 ،

، ومل يبني هلم النبي ^واطلع علامؤهم عىل تفسري مهامت القرآن مما بينه النبي العدنان 

ما استأثر اهلل بعلمه رضورة أنه ال يعلمه، وعليه فالراجح: أنه علرمهم وبنير هلم  ^

مهامت القرآن، مما حيتاج الصحابة فيه إىل بيان، وسألوه عن بعض ذلك، فأجاب، ونفذ 

م أنه أمام أعينهم أوامر ونواهي القرآن، فاتضح بفعله وتركه البيان، وذلك يف غري ما ُعل

 .^من خصوصياته 

وإن مل ُينص عىل ذلك، أو  -كام قد ورد يف السنة ما يصلح أن يكون بياًنا للقرآن

 ، وقد ُعني بعض املحدثني بذلك يف كتبهم.-يساق للبيان قصًدا

بوجوه التفسري القويل والفعيل واإلقراري  ^وبناًء عىل ما سبق؛ فإن ما فرسه النبي 

ل يف هذا الكثري: كلُّ مهامت الدين، وما متس إليه حاجة أكثر مما ترك تفسريه، ويدخ

أمجعني، ومما يشهد هلذا املعنى ما  ╚املسلمني، وعىل وجه  أخص جيل الصحابة 

ُقبِض  ^من آخر ما نزل آية الربا، وإن كان رسول اهلل »أنه قال:  ◙روي عن عمر 

« قبل أن يفرسها
(2)

 .فالغالب عليه التفسري، وإن وقع ترك لبعض ذلك فهو يسري 

                                                      

 (.1/73تفسري ابن جرير )( 1)

 .(5/66)، وابن جرير يف تفسريه (2276)(، وابن ماجه 350أخرجه أمحد )( 2)
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 للقرآن:  ^وفيما ييل وجوه وأنواع تفسري النبي 

 بيان املعنى ابتداًء:  -1

 ^وذلك يمثرل له بابتداء البيان من غري سؤال أحد من الصحابة، مثاله: تفسريه 

 .[58 :البقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿لقوله تعاىل: 

فدخلوا يزحفون عىل أستاههم، وقالوا: حبة يف شعرة 
(1)

 ^ ، وقد َيرُد بيان النبي

 ملعنًى بعظة أو متعلقها.

 أن ُيسأل عن املعنى فيجيب:  -2

ٺ ٿ ٿ ﴿عن البرشى يف قوله تعاىل:  ^مثاله: أن أبا الدرداء سأل النبي 

 .[64 :يونس] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ

ُة »: ^فقال  اِلحَ ْؤَيا الصَّ  «َيَراَها املُْسلحُم َأْو ُتَرى َلهُ هَي الرُّ
(2)

. 

 : ^أن يبِّي بفعله  -3

«َصلُّوا َكاَم َرَأْيُتُموينح ُأَصّلن »مثاله: قوله: 
(3)

تأواًل لألمر بإقامة الصالة الواردة يف  

َكُكمْ »القرآن، ومثله قوله:   «لتأُخُذوا عنني َمنَاسح
(4)

ۓ ڭ ﴿يف بيان قوله تعاىل:  

ُسْبَحاَنَك اللهم ربنا »: -يف السجود والركوع -، وقوله[196 :البقرة] ﴾ڭ ڭڭ

ْر لح  ُهمَّ اْغفح َك اللَّ «، يتأول القرآنوبحَحْمدح
(5)

أي ينفذ أمره الوارد يف سورة النرص  

 .[3 :النرص] ﴾ڌ ڌ ڎ  ڍڇ ڇ ڇ ڍ﴿

                                                      

 (.3015(، ومسلم )3403أخرجه البخاري )( 1)

 .(2273(، والرتمذي )27510أخرجه أمحد ) (2)

 (.631أخرجه البخاري )( 3)

 (.1263) أخرجه مسلم (4)

 (.484(، ومسلم )817أخرجه البخاري )( 5)
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 ما يصلح أن يكون تفسرًيا آلية:  ^أن يرد يف كالمه  -4

ُه »يقول:  ^قال: سمعت رسول اهلل  ◙عن أيب هريرة  ْن َبنحي آَدَم َمْولُوٌد إحالَّ َيَمسُّ َما مح

، َغرْيَ َمْرَيَم واْبنحَها يْطَانح ْن َمسن الشَّ ًخا مح لُّ َصارح َِّي ُيولَُد، َفيَْستَهح يْطَاُن حح ثم يقول أبو هريرة:  ،«الشَّ

 «[36 :آل عمران] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿واقرأوا إن شئتم: 
(1)

. 

 ختصيص السنة لعام القرآن:  -5

آيات املواريث القاضية بأن الوالدين يرثان األوالد، واألوالد يرثون الوالدين بصيغ 

ث »: ^عامة يف سياقات متعددة، ثم جاء التخصيص يف السنة باتفاق الدين، فقال  اَل َيرح

«املُْسلحُم الَكافحَر، وال الَكافحُر املُْسلحمَ 
(2)

. 

 فإذا جرى خالف يسري يف إرث املسلم من الكافر فاإلمجاع أن الكافر ال يرث املسلم. 

 إيضاح السنة للمشكل:  -6

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿عام أشكل عليها من قوله تعاىل:  ▲سألت عائشة 

ال »، هو الذي يرسق ويزين ويرشب اخلمر، وهو خياف اهلل؟ قال: [60 :املؤمنون] ﴾پ

 ، يقح دن ي َُيَصّلن َوَيُصوُم ويتصدق وََيَاُف اهللََيا بحنَْت الصن نَُّه الَّذح
«َوَلكح

(3)
. 

 :^مع قوله  [8 :االنشقاق] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ومثله سؤاهلا عن قوله تعاىل: 

 من العرض، ذاك إنام اِلساب، ذاك ليس»: ^ فقال «عذب القيامة، يوم حوسب من»

« عذب القيامة يوم اِلساب نوقش
(4)

                                                      

 (.3431أخرجه البخاري )( 1)

 (.1614(، ومسلم )6764البخاري )أخرجه ( 2)

 (.25263أمحد )أخرجه  (3)

 (.2876(، ومسلم )103أخرجه البخاري )( 4)
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 تقييد السنة للمطلق:  -7

ٺ ٺ ٺ ﴿فقد ورد األمر بقطع يد السارق يف قوله تعاىل: 

، فقيدت السنة القطع باليد اليمنى من مفصل الكف[38 :املائدة] ﴾ٿ
(1)

. 

 بيان مبهم:  -8

ا من  ^ملا سئل النبي  عن: أي املسجدين الذي أسس عىل التقوى؟ أخذ كفًّ

«ملسجد املدينة -مسجدكم هذاهو »حصباء فرضب به األرض، ثم قال: 
(2)

. 

أن أوجه البيان النبوي وإن بلغت ثامنية إال أهنا قد تبلغ  -أيًضا- ومما ال يفوت هنا

عند بعض العلامء ضعف هذا، بإضافة بيان ما سكت عنه القرآن، وتفسري القرآن 

 ، وبيان بعض املقاصد والقواعد، وبيان النسخ، وغري ذلك.   ^بالقرآن من قبله 

عىل أنه ينبغي مالحظة: أن علوم السنة املتعلقة بدراسة اإلسناد واحلكم عىل 

سنًدا ومتنًا، ويطلب يف  ^احلديث من األمهية بمكان يف إمداد املفرس بام صح عن النبي 

املفرس أن حييط علاًم بقواعد الرتجيح بني الروايات، وسبب ورود احلديث؛ ليستعني 

 بذلك كله عىل التفسري.

فاألصل يف النقل: أن ُيرجع فيه إىل أئمة »: ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

النقل وعلامئه، وَمن يرشكهم يف علمهم علم ما يعلمون، وأن يستدل عىل الصحة 

والضعف بدليل منفصل عن الرواية، فال بد من هذا وهذا، وإال فمجرد قول القائل: 

«رواه فالن، ال حيتج به
(3)

. 

                                                      

 (.6/171تفسري القرطبي ) (1)

 (.1398مسلم )أخرجه ( 2)

 (.7/42منهاج السنة النبوية، البن تيمية )( 3)
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 ╚ : 

الصحابة أفضل األمة علاًم وعماًل وفضاًل، وكل من كان هلم تبع ناله من الفضل 

 بقدر متابعته.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قال تعاىل: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

 .[100 :التوبة] ﴾ٹ ٹ ڤ

وهم يف العلم متفاوتون، ويف اإلحاطة بمعاين كالم اهلل تعاىل ُرَتب ودرجات، 

ة ليست لتفسري غريهم، وهلم منزلة ليست ملن بعدهم.   ولتفسريهم َمِزير

وا بشهود التنزيل، ومعرفة أسبابه وأحواله ومالبساته، مع كامل فهم  فقد ُخصُّ

طرهتم، وال غرابة! سبق هلم من وحسن عبارة؛ إذ العربية سليقتهم، وطهارة القلب ف

 اهلل الرىض، وُأعطوا خريية العلم مع التقى.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: ^قال تعاىل يف أصحاب حممد 

 .[6 :سبأ] ﴾ٴۇ ۋ

«َخرْيُ النَّاسح َقْرينح »عنهم:  ^وقال 
(1)

. 

من كان متأسًيا فليتأس »ومجع اخلََّب عن فضلهم واحد من كبارهم، يقول: 

ًفا، ^بأصحاب رسول اهلل  ؛ فإهنم كانوا أبرر هذه األمة قلوًبا، وأعمَقها علاًم، وأقلرها تكلُّ

«وأقومها هدًيا، وأحسنها حااًل، اختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه
(2)

. 

لقد »: -من التابعني -، قال فيه مرسوق◙وقائل هذه العبارة هو ابن مسعود 

فوجدهتم كاإلخاذ )الغدير( فاإلخاذ يروي الرجل،  ^ت أصحاب حممد جالس

                                                      

 (.2533(، و مسلم )3651البخاري )أخرجه  (1)

 (.1810أخرجه ابن عبد الَّب يف جامع بيان العلم وفضله ) (2)
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واإلخاذ يروي الرجلني، واإلخاذ يروي العرشة، واإلخاذ يروي املائة، واإلخاذ لو نزل 

«به أهل األرض ألصدرهم، فوجدت عبد اهلل بن مسعود من ذلك اإلخاذ
(1)

. 

يف قوله  ♫ثم العلامء من َلُدن التابعني وإىل يوم الناس هذا موافقون للشافعي 

وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط »عنهم: 

«به حكم، وآراؤهم أمحد وأوىل من آرائنا عندنا ألنفسنا
(2)

. 

 مجاهري العلامء.تأيت بعد رتبتي القرآن والسنة عند  ╚ورتبة تفسريهم 

 عن وجدته وال السنة، يف وال القرآن، يف التفسري جتد مل إذا»: ♫قال ابن تيمية 

 فإنه« جَّب بن كمجاهد» التابعني أقوال إىل ذلك يف األئمة من كثري رجع فقد الصحابة؛

« التفسري يف آية كان
(3)

. 

األخذ بقول الصحايب يف الرتبة الثانية من مآخذ التفسري،  ♫وقد عدر الزركيش 

«الثاين، األخذ بقول الصحايب»فقال: 
(4)

. 

وحكم تفسري الصحايب من حيث احلجية يعود إىل البحث يف مصادر التفسري لدى 

الصحابة، فمتى كان التفسري عائًدا إىل ما ال جمال لالجتهاد فيه، وال يتصور أن يقوله 

ند نفسه، وال من عند أهل الكتاب، فهذا مما له حكم الرفع، وهو حجة الصحايب من ع

من  ^أو عمن سمع من النبي  ^إذا صح السند إليه؛ ألنه إما يرويه عن رسول اهلل 

 .╚الصحابة 

ومثله يف القبول واحلجية ما رآه بعينه فأخَّب به، ِمن سبب نزول آية، وفيمن نزلت، 

                                                      

 (2/342سعد يف الطبقات الكَّبى ) أخرجه ابن (1)

 (.1/80البن القيم )إعالم املوقعني،  (2)

 (.13/368جمموع الفتاوى، البن تيمية )( 3)

 (.2/157الَّبهان يف علوم القرآن، للزركيش ) (4)
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 من صحايب مثله.ومالبسات نزوهلا، وكذا ما سمعه 

ا يف التفسري فهذا مما يدخله االجتهاد،  ^وأما ما َفرسر به القرآن من أقواله  مما ليس نصًّ

ومثله ما ُبني عىل احتامل اآلية يف سياقها ألكثر من معنى، أو الحتامل املفردة يف اآلية ألكثر 

هذا كله اجتهاد، إن وقع ف ^من معنى، أو كان تفسرًيا للقرآن بالقرآن مما مل ُيسمع من النبي 

فعلم به وأقره فهو حجة، أو صححه وبنير اخلطأ فيه فقد بان الصواب،  ^بحياة النبي 

 حجة، وما ردره فليس كذلك. ^وصار ما صححه النبي 

يف التفسري، فإن شاعت وذاعت من  ╚من أقواهلم  ^أما ما كان بعد النبي 

ا اختلفوا فيه من الرأي واالجتهاد غري العلم بمخالف هلم من طبقتهم فهي حجة، وم

فليس قول بعضهم حجة عىل البعض اآلخر، مع ترجيح أغلبي ملا اتفق عليه األربعة 

 اخللفاء من الرأي، أو ما اجتمع عليه الشيخان من الفهم يف كتاب اهلل.

بالتقدم يف كتاب اهلل منهم فهو أوىل من  ^ثم متى جاء التفسري عمن شهد هلم النبي 

 ، ويف هذا يصار إىل قواعد الرتجيح بشكل عام.╚غريه، كابن عباس، وابن مسعود 

ثم ما ُعلم أهنم رووه عن أهل الكتاب فالذي يظهر هو وجوب النظر فيه، فام 

ا كان مردوًدا ال حجة فيه، وما كان ال خم ا أو إمجاًعا أو حكاًم مستقرًّ الفة فيه، خالف نصًّ

قه أو يكذبه جاز نقله استئناًسا ال اعتامًدا واعتضاًدا ال استشهاًدا  أو ال يوجد ما يصدِّ

 واستدالاًل، واهلل أعلم. 

ٌق عن معصوم، وإما قوٌل عليه دليٌل معلوم، »ورحم اهلل من قال:  والعلم إما نقل مصدر

«هبرج وال منقودوما سوى ذلك فإنه مزيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه 
(1)

. 

عىل أن ما يتصور أنه من مقوالت ُمْسلَِمة أهل الكتاب عىل لسان الصحابة أو 

                                                      

 (.7مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص (1)
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ا.  مروياهتم فهو قليل جدًّ

وقد مىض عرص الصحابة معتمًدا عىل التلقي والتلقني، مقترًصا فيه عىل بيان وإيضاح 

املعنى اللغوي بأوضح عبارة وأوجز إشارة، مع قلة االختالف، واالكتفاء باملعنى اإلمجايل 

لآليات، وانعدام االختالف املذهبي العقدي الذي يورث اختالًفا يف تفسري اآليات 

 وتوجيه دالالهتا. 

يف  ^عىل كثرة املنقول عنه - ^أكثر مما فرسه النبي  ╚فرسه الصحابة  وما

 التفسري.

وينبغي للمفرس أن يطول باعه يف أخذ التفسري عن الصحابة معتنًيا بام صح إسناًدا 

إال إذا  عنهم، وما ضُعف اعتَّبه قواًل جمرًدا يف التفسري ال خصوصية لكونه قوَل صحايب

 احتف ت به القرائن الدالة عىل سالمة النقل وصحة التفسري. 

فيعتمدها،  ╚وعىل املفرسِّ أن يتعرف إىل األسانيد الساملة إىل الصحابة 

 واألسانيد املظلمة فال يعول عليها. 

وما ُنقل عن الصحايب من قولني يف تفسري آية ومل يمكن اجلمع، فهام قوالن 

 دليل عىل رجوعه عن أحدمها. إال إذا دل -مستقالن

مع أمهية إدراك أن كثرًيا من اختالف الصحابة هو من اختالف التنوع ال التضاد، 

 واجلمع كثرًيا ما يكون ممكنًا والئًحا.

وإن كان دونه يف الرتبة؛ ذلك أن التابعني  ،تفسري التابعني يشبه تفسري الصحابة

وحسن  ،دون الصحابة منزلًة باتفاق، وإن اشرتكوا معهم يف املعرفة بلسان العرب

 وسالمة املقصد. ،الفهم
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يَن َيُلوهَنُمْ » :ويف احلديث يَن َيُلوهَنُْم، ُثمَّ الَّذح «َخرْيُ النَّاسح َقْرينح ُثمَّ الَّذح
(1)

. 

مدارس تفسريية بمكة، واملدينة، والعراق، وقد قامت تلك وقد نشأت للتابعني 

املدارس عىل تراث الصحابة الذين ُعنوا بالتفسري؛ كابن عباس بمكة، وأيب ابن كعب 

 باملدينة، وابن مسعود بالعراق.

واشتهر من تالمذهتم مجٌع من التابعني؛ كسعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وعطاء 

عالية، وحممد بن كعب القرظي باملدينة، وعلقمة بن بمكة، وزيد بن أسلم، وأيب ال

 قيس، ومرسوق، واحلسن البرصي، والشعبي بالعراق.

إذا مل جتد »عن العلامء رجوعهم إىل تفسري التابعني فيقول:  ♫وينقل ابن تيمية 

التفسري يف القرآن، وال يف السنة، وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثري من األئمة يف 

«قوال التابعنيذلك إىل أ
(2)

. 

وقد اعتمد املصنفون يف كتب السنة كالبخاري وغريه تفسري التابعني، ونقلوه يف 

 كتب التفسري من مصنفاهتم.

ويف الرجوع »ويظهر أن ثمة مناقشة يف حجية تفسري التابعني، حيث يقول الزركيش: 

«شعبةإىل قول التابعي روايتان عن أمحد، واختار ابن عقيل املنع، وحكوه عن 
(3)

. 

وما من شك أن تفسري التابعني منه حمض رواية، ومنه رأي، وحمض الرواية شأهنا 

 القبول، والرأي يقابله الرأي منهم وِمن غريهم.

وباجلملة فإن عمل املفرسين من قديم  وإىل يوم الناس هذا عىل رواية تفسريهم 

 ونقله يف كتب التفسري.

                                                      

 (.2533(، ومسلم )2652البخاري )أخرجه  (1)

 (.44مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص (2)

 (.2/158القرآن، للزركيش )الَّبهان يف علوم  (3)
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م بتفسري القرآن، إال أن منهم من ُيسلرم له ومع التسليم بتفاوت التابعني يف العل

 بالفضل فيه.

 آية كل عند أقف عرضات ثالث عباس ابن عىل املصحف عرضت»: ♫قال جماهد 

 «كانت؟ وكيف نزلت؟ فيم عنها وأسأله منه
(1)

 . 

«إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبُك به»: ♫وقد قال الثوري 
(2)

. 

قول  مل ُيعرف هلم فيه خمالف فهو حجة عىل غريهم وعليه؛ فمتى اتفق التابعون عىل 

 ممن خالفهم بعدهم، وإن اختلفوا فليس قول أحدهم حجة عىل قول صاحبه.

أنه امتداد ملدرسة الصحابة يف  وأهم امللحوظات عىل تفسري التابعِّي ومنهجيته:

االحتفاظ بطابع التلقي والرواية املتخصصة مكانيًّا، حيث نشأت مدارس ثالث، كام 

كثر اخلالف بني التابعني يف التفسري زيادة عىل ما كان عليه احلال زمن الصحابة، 

وازدادت احلاجة إىل تفسري ما مل يفرسه الصحابة تفصياًل، التساع رقعة اإلسالم، 

ودخول العجم فيه، وبكثرة دخول أهل الكتاب يف اإلسالم، والنقل عن علامئهم 

 دخلت اإلرسائيليات يف كتب التفسري.

ويف طيرات تفسري التابعني بدأ أثر املذاهب والفرق يظهر عىل استحياء! وهلذا حيسن 

ي ومجعها لتمييز ، مع العناية بطرق التفسري عن التابعباملفرس أن يعتني بصحة السند إىل التابعي

 االختالفات يف الروايات، ثم مجعها لدى سائر املفرسين من التابعني؛ ليتضح املعنى املقصود.

كانت املصادر األربعة السابقة من قبيل التفسري باملأثور، وأما هذا املصدر وما يأيت 

 بعده فمن قبيل التفسري بالرأي واملعقول.
                                                      

 (.4/240اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي ) (1)

 (.44مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص (2)
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أن التفسري اللغوي يعني: بيان معاين القرآن بام ورد يف لغة العرب، وذلك من  ذلك

 حيث معاين األلفاظ، واألساليب، والرتاكيب، ونحو هذا.

 ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿والقرآن ُوصف بأنه عريب، قال تعاىل: 

 .[28 :الزمر]

وفهُم الرشيعة موقوف عىل فهم القرآن العريب، وفهمه قائم عىل فهم اللسان العريب 

 وإدراك قواعده! 

ال بد يف فهم الرشيعة من اتباع معهود األميني، وهم العرب » :♫قال الشاطبي 

الذين نزل القرآن بلساهنم، فإن كان للعرب يف لساهنم ُعرف مستمر فال يصح العدول 

ة، وإن مل يكن َثم ُعرف فال يصح أن جيري يف فهمها عىل ما ال تعرفه، عنه يف فهم الرشيع

«وهذا جار  يف املعاين واأللفاظ واألساليب
(1)

. 

ُويعنَى بقواعد العربية: جمموع علوم اللسان العريب، وهي: متن اللغة، »

والترصيف، والنحو، واملعاين، والبيان، ومن وراء ذلك: استعامل العرب املتبع من 

يبهم وخطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، ويدخل يف ذلك ما جيري جمرى أسال

التمثيل واالستئناس للتفسري، من أفهام أهل اللسان أنفسهم ملعنى آيات غري واضحة 

«الداللة عن املولِّدين
(2)

. 

طوا أنفسهم يف  لل، بل ربام ورر  عامر تدل عليه لغة العرب وقع خلٌق يف الزر
وبغفلة 

بدع اعتقادية، وبياُن الرد عليهم كان ببيان خطئهم يف لغة العرب! كام وقع لعمرو بن 

ى بني خلف الوعد وخلف الوعيد! وأنه يلزم عنهام الكذب يف  عبيد املعتزيل، حيث سور

عليه أبو عمرو بن العالء وقال له: وحيك! إن الرجل العريب إذا  كالم اهلل تعاىل؛ فرد
                                                      

 (.2/131املوافقات، للشاطبي ) (1)

 (.1/18التحرير والتنوير، البن عاشور ) (2)
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 وعد أن ييسء إىل رجل  ثم مل يفعل، يقال: عفا وتكرم، وال يقال: كذب.

 وأنشد: 

 َوإيِنِّ إَِذا َوَعْدُتـــــــــُه َأْو َأْوَعْدُتـــــــــهُ 
 

ــِدي  ــُز َمْوِع ــاِدي َوُمنِْج ــف إِيَع ملَُْخلِ
(1)

 
 

 بُِلَغاِت  َعامِل   َغرْيِ  بَِرُجل   ُأوَتى اَل »: ♫وألجل أمثال هذا قال اإلمام مالك 

ُ  اْلَعَرِب  «َنَكااًل  َجَعْلُتهُ  إاِلر  َذلَِك  ُيَفرسِّ
(2)

. 

ورتبة التفسري اللغوي تأيت متأخرًة عن التفسري املأثور بالقرآن والسنة، وأقوال 

دة،  فال تستقل إال إذا مل يوجد البيان من املصادر الصحابة والتابعني، فهي تابعة ومعضِّ

املأثورة؛ وذلك أن املصادر املأثورة تستصحب كلها معاين اللغة العربية، فالقرآن يف قمة 

الفصاحة والبيان، والسنة دونه، وكالم الصحابة والتابعني هو كالم أهل اللسان العريب 

 يف عرص االستشهاد اللغوي.

ون بالرجوع إىل كالم العرب وأشعارهم لدى تفسري ولقد عني الصحابة والتابع

، حيث كان ممن يكثر ¶كالم رهبم، وأشهُر من ُعرف عنه ذلك هو احلَّب ابن عباس 

من التفسري اللغوي، ويرجع فيه إىل شعر العرب، وشواهد ذلك كثرية، فمن أمثلة 

، وقوله «يتامدون»، قال: [15 :البقرة] ﴾ۆئ﴿تفسرياته اللغوية: تفسريه يف قوله تعاىل: 

 .[106 :البقرة] ﴾ٻ ٻ﴿، وقوله تعاىل: «أحاديث»، قال: [78 :البقرة] ﴾ٺ﴿تعاىل: 

ل»قال:  «نبدِّ
(3)

. 

 -مثاًل  -ببيان مفردات قرآنية من غري لغة احلجاز أو قريش، فقال ◙كام عني 

، وهي يامنية، ويف قوله: «الغناء»، قال: [61 :النجم] ﴾ۀ ۀ﴿يف قوله تعاىل: 
                                                      

 (.44التفسري اللغوي، ملساعد الطيار )ص (1)

 (.2090)البيهقي يف الشعب أخرجه  (2)

 (.7/ 2اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي ) (3)
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بلغة أهل اليمن« ربًّا»، قال: [125 :الصافات] ﴾ائ ائ﴿
(1)

. 

، «الوقف»وأمثلة رجوعه إىل أشعار العرب قد أخرج بعضها ابن األنباري يف كتابه 

وبلغ مقدارها مائة  «اإلتقان»وساقها السيوطي يف  «معجمه الكبري»والطَّباين يف 

وثامنني مسألة
(2)

. 

وعىل منوال ابن عباس نسج غرُيه من مفرسي الصحابة والتابعني وتابعيهم، فمن 

.  مستقلٍّ ومستكثر 

ومع فهم لسان العرب تأيت معرفة أسباب نزول اآليات، وأسباب ورود احلديث 

وأحوال من نزل ألجلهم اخلطاب، بل من مصادر التفسري اللغوي: كتب التفسري 

إىل كتب معاين القرآن وغريبه، ثم معاجم اللغة  ، إضافةً ôاملأثورة عن السلف 

ككتب علوم القراءات  -أيًضا-كام أن كتب غريب احلديث قد تفيد العربية، 

 وتوجيهها، مع دواوين الشعر ورشوحها، وكتب أدب لغة العرب. 

معنى؛ وألن لغة العرب أوسع اللغات وأثراها والكلامت فيها قد يكون هلا أكثر من 

فإن  -االشرتاك اللفظي، أو التضاد الداليل، أو بسبب األصل االشتقاقيوذلك بسبب 

 التفسري اللغوي يعتَّب من جنس التفسري باملعقول أو الرأي.

وقد تقدم أن االختالف يف التفسري اللغوي، أو االنحراف فيه قد يفيض إىل 

 انحراف يف التفسري أو املعتقد! 

عريب عليم اللسان الكالمي واملنطقي! ولقد قتَل حتى ولو كان املخالف علياًم باللسان ال

هـ لزندقته، وكان يلقب بحكيم 167املهديُّ الشاعَر الفحَل صالَح بن عبد القدوس عام 

الشعراء، يقدمه أصحابه يف اجلدال عن مذاهبهم الباطلة! وهكذا فقد ُوجد من رؤوس 

                                                      

 (.107/ 2) اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي (1)

 (.2/67املصدر السابق ) (2)
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 غريه من سائر الفرق.اللغويني والبالغيني املبتدعة مفرسون كالزخمرشي املعتزيل، و

م تفسري  وضبًطا لإلفادة من التفسري اللغوي ومنًعا لتطرق اخللل جيب أن يقدر

الصحابة والتابعني أللفاظ القرآن من حيث اللغة عىل تفسري اللغويني من غريهم؛ ملزية 

ر أن تفسري  األوائل من جهة اللغة ومن جهات أخرى غريها سبق بياهنا، بل لو ُقدِّ

 التابعني لبعض مفردات القرآن جاء يف بياهنا اللغوي ما مل يأت عن النحاة! الصحابة و

الترَفث: »، فقد ذكر أبو جعفر النحاس قول ابن عباس: «الترَفث»ومن ذلك تفسري 

احللق والتقصري والرمي والذبح واألخذ من الشارب واللحية، ونتف اإلبط، وقص 

« األظافر
(1)

هو عند مجيع أهل التفسري، أي: اخلروج من وكذلك »، ثم قال أبو جعفر: 

، ال يعرفه أهل اللغة إال من التفسري! اإلحرام إىل احِللِّ
(2)

. 

وملا ذكر ابن جرير الطَّبي قواًل يف التفسري البن مسعود خيالف ما عليه أهل اللغة 

فال شك أنه كان أعلم من أهل الغريب الذين ذكرت قوهلم، وأن الصواب يف »قال: 

«دون قوهلم ذلك قوله
(3)

حُيكم بعربيته، وإن  -أي: الصحابة والسلف- ، وعليه فقوهلم

 مل ُينقل عن أهل اللغة.

: أن كل معنى لغوي صحيح حتتمله اآلية بال -أيًضا- ومن القواعد يف هذا الشأن

تضاد، فإنه جيوز تفسريها به عىل ما رصح به كثري من العلامء بالتفسري
(4)

. 

املقدمة »: هبذه املقدمة يف تفسريه، فقال: ♫عاشوروقد قدم الطاهر بن 

«التاسعة: يف أن املعاين التي تتحملها مُجَل القرآن تعتَّب مرادًة هبا
(5)

. 

                                                      

 (.4/400معاين القرآن، للنحاس ) (1)

 (.4/400املصدر السابق ) (2)

 (.15/128تفسري ابن جرير ) (3)

 (.557التفسري اللغوي، ملساعد الطيار )ص (4)

 (.1/93التحرير والتنوير، البن عاشور ) (5)
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وقد عني كثري من اللغويني واملفرسين عىل حد سواء بالتأليف يف غريب القرآن 

واستشهدوا بأشعارهم، وبيان معاين ألفاظه، ورجعوا يف ثنايا كتبهم إىل أقوال العرب، 

وإن غلب عىل كتب اللغويني االنحياز إىل مذاهبهم النحوية عند تفسري غريب القرآن 

 ومفرداته!

معاين »للراغب األصفهاين، و« مفردات ألفاظ القرآن»ومن تلك الكتب املشتهرة: 

تأويل مشكل »، و «غريب القرآن»أليب جعفر النحاس، و «إعراب القرآن»، و«القرآن

 البن قتيبة، وغريهم. «القرآن

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب »هـ( يف تفسريه 542) ♫كام أكثر ابن عطية 

من االستشهاد بالشعر العريب، والشواهد األدبية للعبارات، واهتم برتجيحات « العزيز

اللغويني 
(1)

هـ( يف العناية بالتفسري اللغوي، وإن 310، ويأيت بعده تفسري ابن جرير )

 ان ابن جرير نفسه ممن يأيت بتحريرات لغوية تضارع ما لدى لغويي زمانه.ك

ومما جتدر مالحظته عند اعتامد التفسري اللغوي: أن يكون التفسري جارًيا عىل الكثري 

الغالب من لغة العرب، وليس عىل القليل النادر، أو الشاذ املجهول، كام قرره الطَّبي 

إنام يوجه الكالم إىل األغلب املعروف يف استعامل الناس من معانيه، »حني قال:  ♫

دون اخلفي، حتى تأيت بخالف ذلك ما يوجب رصفه إىل اخلفي من معانيه حجة جيب 

، أو إمجاع أهل التأويل، وذلك مع مراعاة ^التسليم هلا من كتاب، أو خَّب عن الرسول 

 «السياق عند بيان معنى الكلمة
(2)

ا، ف  ال خيتار إال ما ناسب السياق، وقد مدح لغويًّ

 «املفردات»ومن أحسنها: كتاب »كتاب الراغب األصفهاين فقال:  ♫الزركيش 

                                                      

 (.1/172التفسري واملفرسون، ملحمد حسني الذهبي ) (1)

 (.6/335تفسري ابن جرير )( 2)
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«للراغب، وهو يتصيد املعاين من السياق؛ ألن مدلوالت األلفاظ خاصة
(1)

. 

وأخرًيا: فإن تقديم املعنى الرشعي عىل اللغوي هو األصل عند التعارض، إال إذا 

يف القرآن أن  «الصالة»دل دليل عىل إرادة املعنى اللغوي خاصة، فاألصل إذا ورد لفظ 

تنرصف إىل العبادة ذات الركوع، والسجود، واألقوال، واألفعال والتسليم، والتكبري، 

املراد الدعاء، وهو معنى لغوي للصالة! كام يف قوله تعاىل:  إال إذا ورد ما يدل عىل أن

 .[103 :التوبة] ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

وبناًء عىل ما سبق فإن علوم اللغة العربية هي من العلوم التي يستمد منها علم 

 التفسري، وعند التفصيل لتلك العلوم يقال: إن علوم العربية التي متد علم التفسري هي: 

 واالشتقاق. علوم الرصف -1

 علوم الداللة واملفردات اللغوية املعجمية. -2

 علوم البالغة من البيان واملعاين والبديع. -3

 علم النحو واإلعراب. -4

 علم الشعر العريب )اجلاهيل وصدر اإلسالم(. -5

وباجلملة فإن اللغة العربية املقصودة يف استمداد علم التفسري من القرآن هي اللغة 

العرب ألفاظها وعهدوها قبل نزول القرآن الكريم، أما ما مل يكن معروًفا التي تداول 

 من املعاين وقت نزول القرآن فليس مقصوًدا.

من  ^وإنام جيوز توجيه معاين ما يف كتاب اهلل الذي أنزله عىل حممد »قال الطَّبي: 

«كالمها الكالم إىل ما كان موجوًدا مثله يف كالم العرب، دون ما مل يكن موجوًدا يف
(2)

. 

                                                      

 (.1/291الَّبهان يف علوم القرآن، للزركيش ) (1)

 (.2/644تفسري ابن جرير ) (2)
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التفسري بالرأي هو التفسري باملعقول، ومبناه عىل إعامل العقل والتفكر والنظر 

 والتدبر، وهذا كام أنه املعنى اللغوي للرأي فإنه املعنى االصطالحي له أو يقرتب منه.

االجتهاد، ومنه أطلق وقد يطلق عليه التفسري االجتهادي؛ ألن الرأي يطلق بمعنى 

 عىل الفقهاء أصحاب الرأي، والقوُل بالرأي اجتهاٌد ممن تكلرم به.

ما يراه القلب »ويف االستعامل واالصطالح الرشعي العام فإن الرأي يطلق عىل: 

«بعد فكر  وتأمل  وطلب  ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه األمارات
(1)

. 

تفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة املفرس لكالم » ولذا فإن التفسري بالرأي عبارة عن

العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه داللتها، واستعانته يف ذلك 

«بالشعر واملنسوخ من آيات القرآن، وغري ذلك من األدوات التي حيتاجها املفرس
(2)

. 

 رشائطه.واختصاًرا فهو: تفسري القرآن باالجتهاد بعد استيفاء 

 وقد ورد عن السلف ما يدل عىل ذم الرأي، كام ورد ما يدل عىل جوازه وقبوله! 

والتوفيق بني الرأيني يقتيض أن من الرأي ما ُيذم، ومنه ما ال ُيذم، فاملذموم من 

الرأي هو: ما تضمن أمًرا أو أكثر من خمالفة النص الثابت يف داللته القطعية، أو الرأي 

ص بغري علم أو فهم، أو آلة لالجتهاد، أو الرأي الذي هو جمرد ختمني  أو ظن أو خترُّ

املبني عىل أصول بدعية يف النظر واالستنباط كأصول املعتزلة، أو اجلهمية، أو الرافضة، 

ونحو ذلك، أو الرأي الذي ال يعدو أن يكون اشتغااًل باألغاليط واملسائل املعضلة، 

 بحث عنها! وافرتاض املسائل املستبعدة الوقوع وال

                                                      

 (.1/66إعالم املوقعني، البن القيم ) (1)

 (.1/183ملحمد حسني الذهبي)التفسري واملفرسون،  (2)
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«اتقوا الرأي يف دينكم»:◙قول عمر  -مثاًل - وهذا الرأي املذموم يتنزل عليه
(1)

. 

إياكم وأصحاب الرأي، فإهنم أعداء السنن، أعيتهم األحاديث أن »: ◙وقوله 

«حيفظوها، فقالوا برأهيم، فضلوا وأضلوا
(2)

. 

يف علم التوحيد وحيث أطلق الرأي يف علوم العقيدة، ومسائلها فهو املذموم؛ ألنه 

 واإليامن هًوى وبدعة!

وأما الرأي املحمود والذي ال ُيَذم فهو ما خال عن املحاذير السابقة، وهو ما يتنزل عليه 

انظر ما تبني لك يف كتاب اهلل، فال تسأل عنه أحًدا، وما مل »لقاضيه رشيح:  ◙قول عمر 

«فيه سنة؛ فاجتهد رأيك، وما مل يتبني لك ^يتبني لك، فاتبع فيه سنة رسول اهلل 
(3)

 . 

والرأي إذا دخل يف علم الفقه فمنه مذموم، وهو: ما تعلق باألسباب اآلنفة الذكر، 

 ومنه ما ال ُيذم، وعندئذ يسمى اجتهاًدا أو قياًسا أو استنباًطا، ونحو ذلك.

ل القرآن عىل وفق اهلوى  وإذا تعلرق الرأي بعلم التفسري فمنه املذموم وهو: تأوُّ

ف اهلدى، سواء أكان معه علم أم جهل، أو تفسري القرآن بظاهر اللغة العربية من وخال

غري استظهار بالسامع والنقل فيام يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من األلفاظ املبهمة، 

ڀ ڀ ﴿واملبدلة، وما فيه من االختصار، ونحو ذلك، كمن فهم من قوله تعاىل: 

الناقة هي املبرصة، وليس هذا املعنى، بل ، أي: [59 :اإلرساء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ

املعنى: أن الناقة آية مبرصة، فظلموا أنفسهم بقتلها
(4)

. 

 فهذا كله من الرأي املذموم يف كتاب اهلل.

وباجلملة؛ فإن كل تفسري خالف أصواًل، أو رشوًطا، أو قواعد منهجية متفًقا عليها لدى 

                                                      

 (.2090أخرجه ابن عبد الَّب يف جامع بيان العلم وفضله ) (1)

 (.2004أخرجه ابن عبد الَّب يف جامع بيان العلم وفضله ) (2)

 (.1598أخرجه ابن عبد الَّب يف جامع بيان العلم وفضله ) (3)

 ( باختصار، وترصف.1/291إحياء علوم الدين، للغزايل ) (4)
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أهل السنة واجلامعة يف االستدالل أو االستنباط أو االستشهاد باللغة العربية، أو كان جارًيا 

عىل أصول بدعية يف تفسري النصوص وبياهنا، أو كان مفتقًرا إىل بعض أدلة دون بعض، أو 

من غري نظر يف خاص وعام، وناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، ونحو ذلك القياس عىل غري 

فإنه يدخل يف مفهوم الرأي املذموم يف كتاب اهلل،  -فروع عىل الفروعأصل، وقياس ال

ى هذا كثرًيا يف كتب تفسري ذات نزعة مذهبية أو كالمية أو مسلكية خمالفة ملنهج أهل  ويتبدر

السنة واجلامعة، وهذا الرأي املذموم ال يكون مرشوًعا بحال، وهو داخل يف القول عىل اهلل 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿بغري علم، قال تعاىل: 

 .[33:األعراف] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

«َمن َقاَل يف القرآنح بحَرْأيحهح َفأََصاَب َفَقْد أَْخطَأَ »من قوله:  ^وما روي عنه 
(1)

َمْن »ونحوه:  

َن النَّارح 
أْ َمْقَعَدُه مح ْلٍم َفْليَتَبَوَّ «َقاَل يفح الُقْرآنح بحَغرْيح عح

(2)
. 

مع ما ثبت من حديث البخاري الذي أورده حتت باب: ما ُيذكر من ذم الرأي وتكلُّف 

، َولَكحْن َيْقبحُض »القياس، وفيه:  َن النَّاسح ُعُه مح إن اهللَ َعزَّ َوَجلَّ اَل َيْقبحُض العحْلَم اْنتحَزاًعا َينْتَزح

َك  ْ َيْْتُ ْلٍم، الُعَلاَمَء فيُقبَُض العحْلُم، َحتَّى إحَذا مَل ااًل، َفأَْفتَْوا بحَغرْيح عح َذ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّ َ َعاملحًا، اختَّ

 «َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
(3)

. 

ومن أجل ذلك ُحِفظ عن السلف الصالح تورعهم عن القول يف التفسري بالرأي، 

يق األمة   تظلني وأي أرض تقلني »: ◙واحتاطوا لذلك كثرًيا، وقد قال صدِّ
 
أيُّ سامء

«أعلم قلت يف كتاب اهلل ما ملإن 
(4)

. 

أنا ال أقول يف القرآن »وكان ابن املسيِّب إذا سئل عن تفسري آية من القرآن قال: 

                                                      

 (.2952(، والرتمذي )3652أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2951(، والرتمذي )2069أخرجه أمحد ) (2)

 (.2673(، ومسلم )100أخرجه البخاري )( 3)

 (.1/72أخرجه ابن جرير يف التفسري) (4)
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«شيًئا
(1)

«اتقوا التفسري؛ فإنام هو الرواية عن اهلل »، وكان مرسوق يقول: 
(2)

. 

ومع هذا فقد ثبت عن السلف من الصحابة ومن بعدهم استعامل الرأي يف التفسري 

واالجتهاد يف ذلك، كعمر، وابن مسعود، وعيل بن أيب طالب، وابن عباس يف آخرين، 

ثم من التابعني وتابعيهم طبقة بعد طبقة؛ مستدلني عىل مرشوعية ذلك بكل آية أمرت 

ڄ ﴿، وقوله تعاىل: [24]حممد:  ﴾ک گ گ﴿بالتدبر، كقوله تعاىل: 

والتدبر عمل عقيل  .[29]ص:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 اجتهادي غري معصوم.

هم  ^هذا النوع من التفسري بالرأي يف زمنه  ╚وقد استعمل الصحابة   فأقرر

حني احتلم يف ليلة باردة شديدة الَّبد، فأشفق  ◙عليه، كام فعل عمرو بن العاص 

 ﴾ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿عىل نفسه اهللكة، وتأول قول اهلل تعاىل: 

حني أخَّبه ومل يقل شيًئا ^فتيمم ثم صىل، فضحك النبي  [29 :النساء]
(3)

. 

يق األمة يف آية الكاللة:  أقول فيها برأيي، فإن كان صواًبا فمن اهلل، »وقد قال صدِّ

«خطأ فمني ومن الشيطان وإن كان
(4)

. 

 وقد عدر العلامُء رشوًطا، وضوابط لصحة التفسري بالرأي منها: 

 العناية باملأثور أواًل. -1

 السالمة من املذاهب واألهواء البدعية. -2

 معرفة قواعد وضوابط التفسري عند الصحابة والتابعني. -3

 إدراك قواعد الرتجيح عن املفرسين خاصة. -4

                                                      

 (.1/79أخرجه ابن جرير يف التفسري) (1)

 (.50مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص (2)

 (.334(، وأبو داود )17812)أخرجه أمحد  (3)

 (.6/475أخرجه ابن جرير يف التفسري ) (4)
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 االعتامد عىل النقل الصحيح وحتري الصدق والضبط عند النقل. -5

 تطويل الباع يف علوم اللغة العربية وتأخري االعتامد عليها بعد النقل. -6

 العلم بعلوم القرآن املتصلة به وبتفسريه. -7

 جتنب الضعيف والواهي من الروايات. -8

 ترك التكلُّف يف التفسري العلمي. -9

 الروايات اإلرسائيلية الباطلة والدخيلة عىل التفسري.جتنب  -10

وأما من حيث تفصيل العلوم التي متد التفسري من جهة التفسري بالرأي أو 

ا، حتى ذهب بعضهم إىل أهنا علوم االجتهاد وأدواته، حتى  باالجتهاد فهي كثرية جدًّ

 عدها الراغب عرشة علوم هي: 

 احلديث عنها. اللغة، واالشتقاق، والنحو، وقد تقدم

 والقراءات، وتقدم ذكرها ضمن التفسري املأثور بالقرآن.

 والسري، واحلديث، وتقدم ذكرها ضمن التفسري املأثور بالسنة.

 وأصول الفقه، وعلم األحكام، وهذا يشمل الفقه وأصوله ملعرفة قوانني االستنباط.

 املعتقد.وعلم الكالم وعلم املوهبة، ويقصد بعلم الكالم: التوحيد وصحة 

وقد تقدم طلب تلك العلوم يف املصادر األخرى باستثناء علم الفقه وأصوله، 

وعلم الكالم، فإذا أريد بعلم الكالم: صحة املعتقد والَّباءة من البدع فمسلرم، وإن 

أريد كالم املتكلمني وبدع املتهوكني فال! وعليه فال يبقى إال علم الكالم وعلم أصول 

أمهيته  القصوى يف بيان دالالت األلفاظ من حيث القطعية والظنية، االستنباط، وله 

ومسالك وقواعد االستنباط لألحكام من آيات القرآن، فهذا ما يزاد إىل علوم 

ة لعلم التفسري. ة العلوم املِمدر  االستمداد، لتكتمل بذلك ِعدر
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 من غريه إىل علم أي ونسبة هبا، وصلته العلوم من بغريه عالقته هي :العلم نسبة

  هي: نسب أربع بني ترتدد العلوم

 األسامء فتختلف حمدد، وِعْلم   واحد، مسمى عىل املختلفة األسامء فتطلق الرتادف: -1

 املسميات. وتتفق

 مل اآلخر إىل الِعلمني أحد نسب لو بحيث واملسميات األسامء فتتباين :التخالف -2

 اآلخر. عليه صدق مما يشء عىل يصدق

 اآلخر، يف تاممهب داخل فأحدمها اآلخر، من أعم   العلمني أحد يكون كأن :التداخل -3

 املطلق. واخلصوص العموم وهو

 من أعم   الِعلمني من كل يكون بأن الوجهي، واخلصوص العموم وهو :التقاطع -4

 أخرى. جهة من وأخص   جهة،

 تباين أو وترادف، تطابق عالقة تكون قد العلوم بني العالقات فإن عليه؛ وبناء  

 الوجهي. أو املطلق واخلصوص العموم عالقة أو وختالف،

 الكريم القرآن من كلها مستقاة متكاملة منظومة الرشعية العلوم أن خيفى وال

 هلا الرشعية العلوم من وغريه التفسري علم بني العالقة أن يظهر: فالذي النبوية، والسنة

  اعتبارات: عدة

:  التباين عالقة فهي واملناهج، املسائل وخصوصية التدوين يف االنفصال باعتبار أوًلا

ا تدوينه بدأ قد التفسري علم أن ومعلوم والتخالف،  العلوم. من غريه عن ومستقاّل  مبكر 

 نسبة علم التفسري
 تاسًعا
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 رسم علم مثل: عالقة، تقاربه التي العلوم بعض وبني بينه يقع أن يمنع وال

 أما والرسم، اخلط حيثية من ولكن اهلل، كتاب يف يبحث التفسري كعلم فإنه املصحف،

ترادف عالقة إهنا يقال: ال لكن املعنى، بيان حيثية فمن التفسري
(1)

. 

 فالعالقة إليه، وحاجتها عليه الرشعية العلوم وابتناء منه، االستمداد باعتبار ثانياا:

 واستمدادها وتأسيسها وجودها يف عليه وتقوم تعتمد فهي بفرعه، األصل عالقة هي

  أصله. بدون للفرع وجود ال إذ ومصدريتها؛

 الدينية العلوم رئيس هو الذي التفسري علم» البيضاوي: يقول املعنى هذا بيان ويف

«ورأسها
(2)

. 

 به، وجودها يف واملرتبطة عنه املتفرعة األخرى بالعلوم التفسري علم انتفاع باعتبار ثالثا:

 وحيفظ. األصل حيمى بالفروع إذ لألصل؛ وإثراء وحفظ ا ومحاية عصمة متثل الفروع هذه فإن

 علم أي:- منه والفقه العقائد علم» :♫ املرعيش بكر أبو يقول هذا ويف 

 يقوم أن ينبغي لكن منه، مستمدان مها بل التفسري، علم عليهام يتوقف مل -التفسري

«حتصيله ليكمل عليهام،
(3)

. 

 من التفسري علم عىل وجودمها يتوقف -مثال- والفقه العقيدة علم أن فاحلاصل:

  عكس. غري

 كامله يف يتوقف التفسري علم أن إىل إشارة «:حتصيله ليكمل» املرعيش: قول ويف

 علم منه يستمد الذي األسايس املصدر أن بذلك: ويعني عليهام، -أصله يف ال -ومتامه

                                                      

 (.32كام مال إليه بعض الباحثني، انظر املعلمة الكربى للعلوم، مقدمة د. عادل رفوش )ص  (1)

 (.1/23تفسري البيضاوي ) (2)

 (.162ترتيب العلوم، أليب بكر املرعيش الشهري بساجقيل زاده )ص  (3)
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 املصدر فهو معناه، وبيان الكريم القرآن هو واألحكام الفقه وعلم واإليامن، العقيدة

 عن وغني واألحكام، العقيدة مسائل عىل األول تداللاالس ومصدر للترشيع: األسايس

 اآلية؛ تفسري طريق عن يستفاد العقدية أو الفقهية املسألة عىل اآلية داللة معرفة أن البيان

 التفسري. علم وجود بدون والعقيدة الفقه لعلمي وجود يتصور ال فلذا

 عندما العلوم تلك أن به: فيقصد «كامل توقُّف عليهام التفسري وتوقُّف» قوله: وأما

لت نت تأص   تعصم التي اآللة بمثابة واعُتربت واملفرسين، للتفسري خادمة صارت وُدوِّ

نت فعندما اخلطأ، يف الوقوع من املفرس ر العقيدة مسائل ُدوِّ  السنة أهل اعتقاد وُحرِّ

 -ةوالسن القرآن من مستمد هو مما -العقيدة يف العلامء هؤالء كتبه ما أصبح واجلامعة

 الصحيح. للتفسري ضابط ا

 معايري إحدى أصبحت الصحيحة العقيدة ألصول املفرس كالم مطابقة أن بمعنى:

  الرد. أو القبول حيث من التفسري عىل احلكم ومقاييس

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ تعاىل: لقوله املعتزلة تفسري يعترب املثال: سبيل فعىل

 من ألصل ملخالفته املردود؛ التفسري قبيل من -لثوابه منتظرة إهنا أي: ،[23-22 :القيامة]

 اآلخرة. يف وعال جل لرهبم املؤمنني رؤية ثبوت وهو الصحيحة، العقيدة أصول

 فإنه للقرآن الشارحة الصحيحة واألحاديث القرآن من نابعة الصحيحة العقيدة أن وبام

ا املستحيل من  والوحي القرآن يرم إىل يؤدي هذا ألن بينهام؛ احلقيقي التعارض وجود رشع 

 حمال. وهذا النقص، صفات من بصفة سبحانه اهلل ووصف والتعارض، بالتناقض

 علم عىل -أصله يف ال -ومتامه كامله يف يتوقف التفسري علم أن يتبني: ذلك ومن

  أقول: التعلُّقات تلك ولبيان الرشعية، العلوم وسائر الرشيعة وعلم العقيدة
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 عالقته بعلم الفقه: -1

 العلم عىل -أوال   -الفقه وجود فتيوقف للترشيع، األول املصدر هو الكريم القرآن إن 

 آيات تفسري يف الفقهية املسائل ألدلة الفقيه مجع من يستفيد املفرس فإن وكذلك وتفسريه، بالقرآن

 قد [115 :البقرة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ تعاىل: قوله مثل مرجوحة، معاين حتتمل قد أخرى

 والسنة، الكتاب، من التفصيلية الفقهية األدلة ولكن القبلة، لغري الصالة جواز معنى حتتمل

 غريها. دون السفر يف النافلة بصالة مقي د هذا أن أفادت وغريها والقياس واإلمجاع،

 عالقته بعلم القواعد الفقهية:  -2

منه اأحكامه تفهم كثرية جزئيات عىل ينطبق الذي الكيل األمر هي الفقهية القاعدة
(1)

.  

: منها القواعد، كتب يف موجودة كثرية الفقهية والقواعد  وهذه ،«بمقاصدها األمور» مثال 

 تضمنت الكريم القرآن من عديدة آيات عىل استنباطها يف الفقهاء اعتمد قد وغريها القاعدة

بالقرآن القرآن تفسري باب من القاعدة هذه تعترب وبالتايل القاعدة، تلك قررته الذي املعنى
(2)

. 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ مثل: اآليات، من كثرية هلا يشهد السابقة فالقاعدة

ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 

 .[100 :النساء] ﴾ىئ ىئ ىئ

 تعاىل: قال والقصد، بالنية مرتبط العمل تقويم أن عىل تدل التي اآليات وكذلك

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ سبحانه: وقال ،[5 :البينة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 .[225 :البقرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

 ألن واملعتربة؛ عليها املتفق الفقهية القواعد مع التفسري يتعارض أن جيوز ال ولذلك

                                                      

 (.1/11األشباه والنظائر، تاج الدين السبكي ) (1)

 بترصف. ،(،210بحوث يف أصول التفسري، حممد لطفي الصباغ )ص (2)
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  نفسها! القرآن آيات بني تعارض   إىل سيفيض ذلك

 عالقته بعلم أصول الفقه:  -3

 ويف العربية، واللغة والسنة القرآن من املستقاة الرشعية العلوم من الفقه أصول علم

 االستدالل عند اخلطأ يف الوقوع من املفرس تعصم التي األداة هو الوقت نفس

 يف والكالم الرشعية، للنصوص السليم والرشح الفهم مقاييس وحتدد واالستنباط،

ل األصول علم وقواعد بمسائل اإلملام بدون التفسري  اخلبط من نوع إىل التفسري حيوِّ

 لعلم املفرس احتياج بيان سبق وقد سبحانه، اهلل عىل االفرتاء إىل يفيض قد الذي لتخليطوا

 إعادته. عن يغني بام الفقه أصول

 عالقته بعلم السنة: -4

َتجُّ  السنة أن يف املعتربين العلامء بني خالف ال أنه تقدم  بترشيع تستقل وأهنا هبا، حُيْ

 لتحريم.وا التحليل يف كالقرآن وأهنا األحكام،

ي ة عىل العلامء استدل وقد ڦ ﴿ تعاىل: كقوله األول، املقام يف الكريم القرآن بآيات السنة ُحجِّ

 ی ی ی﴿ تعاىل: وقوله ،[31 :عمران آل] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ وقوله: ،[132 :عمران آل] ﴾یجئ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ڻ ڻ ڻ ﴿ ،[80 :النساء] ﴾پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ تعاىل: وقوله ،[65 :النساء]

ڑ ک ک ک ک گ ﴿ :تعاىل وقوله ،[7 :احلرش] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

 .[63 :النور] ﴾گ گ

 السنة لعلم أصال   التفسري كان هنا ومن السنة، ُحجية عىل األول الدليل هو فالقرآن

 واحلديث.
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ف كمال علم التفسري عىل علم الحديث فهو من وجهني:   أما توقُّ

لة ملبَهمه، واملوضحة ملشَكله واملبينة للقرآن الشارحة هي السنة أن أوهلام:  واملفصِّ

 ذلك ويف -بيانه سبق كام -ومصادره التفسري روافد وأمجع وأوسع أهم من فهي ملجَمله،

 .[44 :النحل] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ تعاىل: قال

 مصطلح» علم أصبح التفسري مصادر من مصدر ثاين هو احلديث كان ملا ثانيهام:

 األدوات من والرد القبول حيث من عليها واحلكم األسانيد بنقد ُيعنى الذي «احلديث

ا، اعتباره قبل احلديث عىل احلكم ليستطيع وذلك للمفرس؛ الالزمة ا، أو شارح  ص   أو خمصِّ

ا   لآلية. مقيِّد 

ا، صحة   واملتون األسانيد نقد معايري يف العلامء والختالف  ورّدا، قبوال   وضعف 

 وناسخها ورودها بأسباب ومعرفته واآلثار، باألحاديث املفرسِّ  علم تفاوت إىل إضافة

  التفسري. يف أقواهلم اختالف يف األثر كبري كله لذلك -ومنسوخها

 من التفسري علم عليها يتوقف التي العلوم من احلديث علم إن يقال: أن صح وهلذا

 والضبط! الكامل حيث

 اعرتاض ودفُعه:

 أن باعتبار الرشعية، العلوم أساس هو التوحيد علم أن إىل العلامء من كثري ذهب

 ^ نبينا ببعثة والتصديق وتوحيده، تعاىل اهلل معرفة عىل أوال   تقوم اإلسالم علوم

 األساس، هو التوحيد علم فيكون وحيد،الت علم موضوع هو وهذا بالغيب، والتصديق

 التفسري. علم وليس

 ،^ النبي ببعثة واإليامن التوحيد اعتقاد عىل قائمة الرشعية العلوم أن فيه شك ال ومما

 ^ النبي ببعثة واإليامن التوحيد إن إذ األساس؛ هو التوحيد علم أن يعني: ال ذلك أن إال
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د من كل فليس التوحيد! علم هو ليس  يقال: أن يمكن ^ النبي ببعثه وآمن بقلبه هللا وح 

ل قد إنه  التوحيد. علم حص 

 اللغوي بمعناه التوحيد علم وليس واالنقياد، والتصديق اإليامن هو السابق فاملعنى

  واالصطالحي.

 والدليل عىل ذلك: 

 فتيان ونحن ^ النبي مع كنا» قال: ◙ اهلل عبد بن جندب عن الثابت األثر -1

«إيامن ا فازددنا القرآن تعلمنا ثم القرآن، نتعلم أن قبل اإليامن فتعلمنا حزاورة،
(1)

. 

ى ما القرآن نزول أثناء الصحابة عهد عىل يكن ومل  علم أو العقيدة بعلم يسم 

 االصطالحي. باملعنى التوحيد

 ورد املرضية األدلة من املكتسب العقدية الرشعية باألحكام العلم هو التوحيد: علم -2

 اخلالفية األدلة وقوادح الشبهات
(2)

.  

 يشمل التوحيد علم أن يظهر: االصطالحي العلم معنى ومن التعريف هذا ومن

 اإلسالم إىل املنسوبة العقائد تلك إثبات عىل التامة القدرة مع العقدية باألمور اإليامن

 اخلالفية. الشبهات ودفع والعقلية، النقلية احلجج بإيراد

 من القلوب أعامل بجميع ويأيت يقين ا، العقائد قلبه يف تثبت قد املسلم أن شك وال

 أيتوي القرآن، فيه يؤثر بحيث وقبول وانقياد واستعانة وحب ورجاء وخوف خشية

 أن دون ثامره، ويؤيت -اإلمجايل يامناإل يسمى ما وهو- النواهي عن وينتهي باألوامر

 علم عنده يكون أن ودون تفصيلية، بأدلة العقائد تلك إثبات عىل القدرة عنده يكون

                                                      

 (. 50(، والبيهقي يف الشعب )60أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.120طريق اهلداية، مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واجلامعة، ملحمد يرسي )ص (2)
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 وتفصيالته، التوحيد، علم بمسائل علم عنده يكون أن ودون عليها، بالرد وال بالشبهة،

 هذه إنف اإليامن، لسالمة رضوري احلجج وإيراد الشبهة رد بأن القول عىل وحتى

 داللتها وجه وبيان وفهمها الكريم، القرآن إىل تستند الشبهات تلك درء وأدلة احلجج

 التفسري! علم إىل مسل م منها واملقصود

ا:  العلوم سائر عن متأخرة التفسري علم دراسة أن إىل العلامء بعض ذهب فقد أخري 

  ُيستَمد. منها التي

 التي العلوم عن التحصيل يف تأخريه فينبغي» «:املنظوم اللؤلؤ» صاحب قال حتى

«منها هو يستمد
(1)

. 

 أصوهلا، كلِّها، الدينية العلوم يف َبَرع َمن إال فيه للتكلُّم يليق ال» غريه: وقال

«بأنواعها العربية الصناعات يف وفاق وفروعها،
(2)

. 

  «:الرساج» نظمه يف املساري العريب وقال

 والت ْفِسممممممريُ  َبْعممممممدُ  احلَممممممِديُث  ُثممممممم  
 

ممممممذا َعنْممممممَك    الت ْعِسممممممريُ  َيممممممْذَهُب  هِبَ
 

 فهم به ما املبتدئ العلم طالب يدرس أن يمنع فال بصحته ُسلِّم لو ذكره الذي وهذا

ر  اهلل َلَعْمرُ  وهذا اإلمجالية، ومعانيه القرآن غريب  مكتوب وهو فيه، صعوبة ال ميرس 

 علم سلم يف الرتقي ثم اإلشارة، لطيفة العبارة، سهلة املآخذ، قريبة وبمناح شتى بطرائق

 االستمداد، علوم يف بصرية   العلم طالب ازدياد مع يأيت الواسعة اجلامعة وكتبه التفسري

 وتتمهد الفهم، قواعد تنضبط بحيث ومقدماته، وتقعيداته التفسري بأصول عناية مع

  أعلم. واهلل العلم، طرائق

                                                      

 (.167املنظوم يف مبادئ العلوم، ملحمد أيب عليان )اللؤلؤ  (1)

 (.163ترتيب العلوم، للمرعيش ) (2)
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معرفة األحوال العارضة لذات موضوع العلم :مسائل كل علم هي
(1)

. 

األحكام هبا،  قأفعال املكلفني من حيث تعل -مثًل - فإذا كان موضوع علم الفقه

معرفة أحكام هذه األفعال، وعىل هذا فإذا كان علم التفسري يبحث فيه  :فإن مسائله هي

 :عن أحوال القرآن الكريم وآياته من حيث داللتها عىل مراد اهلل تعاىل، فإن مسائله هي

 معرفة دالالت اآليات من خمتلف اجلهات بقدر الطاقة البرشية.

فإنه يبحث يف أحوال  ،اتالقراء التفسري يف مسائله علم   وهبذه احليثية فارق علم  

فإنه  ،القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها، وخرج عن علم الرسم العثامين

 يبحث عن أحوال ألفاظ القرآن من حيث كيفية إيرادها يف الكتابة. 

أم غري خملوق  ،ني علامء التوحيد بحال القرآن وحكمه من حيث هو خملوقوع  

نب له وأحكام قراءته يف بأحكامه من حيث قراءة اجل  ني الفقهاء كام ع   ،وغري ذلك

 الصلة وغريها.

حيصل ويقع بحسب  وإدراك مسائل علم التفسري من بيان معاين كلم الباري إنام

الطاقة والقدرة البرشية، وإال فإن اإلحصاء واإلحاطة بأرسار كلم اهلل تعاىل ال يطيقها 

 حد.أل يف كل موضع من مواضعه ال يتأت  أحد، وإدراك تأويله عىل جهة القطع واليقني

توصل إليه أو نحو ذلك أمر ال ي   ،أو اختص اهلل نفسه بعلمه ،ومعرفة ما تشابه فهمه

 إال بتوقيف!

                                                      

 (.1/33رشح الكوكب املنري، البن النجار ) (1)

 علم التفسريمسائل 
 عاشًرا
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كلية وأصوله التي هبا بيان معاين كلم اهلل لقواعد التفسري ا :ويدخل يف بيان مسائله

بناًء ، و-د التفسري علاًم مستقًل وإن وجد يف املتأخرين من حياول أن تكون قواع -تعاىل

 مسائل جزئية.منها و ،أن منها ما هو قواعد كلية :األصل يف مسائل هذا العلمعليه فإن 

جيري القرآن يف إرشاداته مع الزمان واملكان واألحوال يف أحكامه الراجعة » -

«للعرف والعوائد
(1)

. 

«الفعل من اهلل تعاىل ال يدل عىل حتريمهب عىل اتقديم العت» -
(2)

 . 

«ظاهر القرآن ال جيوز العدول عنه إال بدليل جيب الرجوع إليه» -
(3)

. 

«املحرتزات يف القرآن تقع يف كل املواضع عند احلاجة إليها» -
(4)

. 

وغريها من القواعد النافعة يف فهم معاين كلم اهلل تعاىل ومعرفة املراد من بيناته، وهي 

قواعد مبثوثة يف كتب التفسري عامة، ويف كتب قواعده وأصوله وضوابطه خاصة 
(5)

 . 

، [19]حممد:  ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿ معن  اسم اهلل )الرمحن(، ومعن  قوله:

 إدراك املفردات والرتاكيب وفهم األساليب.وغريها من 

ها  ثم إن تلك املسائل اجلزئية، قد تندرج حتت معاين كلية وموضوعات رئيسية، عدَّ

جدت سبعة: وهي: علم الربوبية، »بعضهم سبعة، فقال:  لت معاين القرآن و  فإذا ف صِّ

                                                      

 (.62القواعد احلسان، للسعدي )ص (1)

 (.2/13(، الربهان يف علوم القرآن، للزركيش)4/7بدائع الفوائد، البن القيم ) (2)

 (.4/159أضواء البيان، للشنقيطي ) (3)

 (.81القواعد احلسان، للسعدي )ص (4)

 تلك الكتب املعارصة: قواعد التفسري، خلالد السبت.( من (5
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«والنبوة، واملعاد، واألحكام، والوعد، والوعيد، والقصص
(1)

.
 

األلوهية إىل الربوبية لكان قد أحسن، ولو اخترص فقال: اإليامن  ولو أضاف

.  والتوحيد، والترشيع واألحكام، والثواب والعقاب، والقصص ملا كان قد نقص أو قرصَّ

ل  يف علم التفسري منها  وعليه فإنَّ إدراك  موضوعات القرآن ومقاصده الكلية أ ْدخ 

يضيف إدراك موضوعات السور يف علوم القرآن، ومن املفرسين من يتوسع ف

ومقاصدها ووحدهتا املوضوعية، ومن متام ذلك معرفة فضائلها وخواصها، والتناسب 

بني آياهتا ومقاطعها، وكتب التفسري مألى بتلك املسائل، بل وأفردت بعض الكتب 

 قدياًم وحديًثا لبياهنا وحترير موضوعاهتا، ومقاصدها.

ع عند تصور مسائل علم التفسري من بعض ومما جتدر ملحظته: أن توسًعا قد وق

املفرسين، حيث عدَّ بعضهم من مسائله: معرفة أسباب النزول، واملكي واملدين، 

والناسخ واملنسوخ، وغري ذلك 
(2)

. 

ومن القصور يف بيان مسائله عند البعض االقتصار عىل أهنا قضايا التفسري من 

 حيث األمر والنهي واملوعظة وغري ذلك
(3)

. 

 

 

  

                                                      

 (.213القانون، لليويس ) (1)

  (.1/43البحر املديد، البن عجيبة )(، 605مقدمة ابن جزي يف التفسري )ص (2)

 (.1/12حدائق الروح والرحيان، للهرري ) ((3
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بعد جولة ماتعة يف رياض مقدمات علم التفسري، يطيب تلخيص ثامرها وارتشاف 

 رحيقها يف نقاط حمددة، عىل النحو التايل: 

: علم التفسري: هو علم بيان معاين مفردات القرآن العظيم وتراكيبه، وقد نبَّه  أوًلا

 عىل هذا مجاعة من املتقدمني واملتأخرين.

رصف العناية ملعرفة املعاين ثانياا: لتمييز حدِّ علم التفسري فوائد، من أمهها: 

اإلمجالية للقرآن الكريم قبل البحث يف معلومات كثرية ترتبط بالتفسري وليست من 

ا. ً  صلبه، ومعرفة العلوم التي جيب أن حييط هبا من أراد أن يكون مفرسِّ

فمن ذلك: ب أسلوب وطريقة التفسري: ثالثاا: للتفسري علوم وألوان متنوعة بحس

 التفسري املوضوعي، ومنه التحلييل، ومنه الفقهي والبياين، وغري ذلك.

وقد يعرب عن ذلك بأنواع التفسري، فيقال: التفسري بحسب طريقة تناوله: إمجايل، 

 وحتلييل، وبحسب عنايته بموضوع معني هو: موضوعي، أو موضعي، وهكذا.

 هو كلم اهلل تعاىل، من حيث داللته عىل املعن  املراد وفهمه. فسري:رابعاا: موضوع علم الت

ا: لعلم التفسري أسامء، أشهرها وأمهها:   خامسا

 التفسري والتأويل، وأما التدبر واالستنباط فريتبطان بالتفسري وليسا من أسامء علمه.

ا: تعلم علم التفسري فرض كفاية عىل األمة؛  يعرف فيجب أن يوجد فيها من سادسا

معن  كل آية بحسب الوسع والطاقة، وجيب عينًيا عىل كل مسلم معرفة معن  ما ال بد 

 منه من آيات القرآن الكريم.

E 
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ا: أول مصنف جامع ألصول ومسائل علم التفسري وصل إلينا:  هو تفسري سابعا

 ، ثم كتاب¶هـ( الذي مجع فيه تفسري ابن عباس  104) جماهد بن جرب املكي

هـ(، غري أن أعظم كتب التفسري شهرة وأكملها صنعة تفسري  150جريج )امللك بن  عبد

 باتفاق أهل العلم بالتفسري. هـ( 310ابن جرير الطربي )

تتعلق بالقرآن وتدبره، وفهمه  ثامناا: لعلم التفسري غايات رشيفة وثمرات منيفة؛

تتعلق باجتامع القوة وله ثمرات واالستنباط منه، وااللتذاذ بقراءته واالنتفاع بتلوته، 

العلمية والعملية يف اإلنسان، وله فوائد تتعلق بحفظ علوم اإلسلم من الفقه واألحكام 

 إىل العقيدة واإليامن.

 وأخرًيا: فثمراته اليانعة تتعلق باحلياة والعمران، هدايًة للتي هي أقوم يف كل شان.

؛  ا: وفضل علم التفسري فوق كل العلوم فضًلا ها، ومنه فهو رأستاسعا ها وأ سُّ

املعلومات، وغايته أسم  تستمد، فموضوعه أرشف املوضوعات، ومعلومه أجلُّ 

الغايات وهي إدراك السعادة يف اآلخرة واألوىل! فل غرو أن كان كل اخللق حمتاًجا إليه، 

ل  عليه. وكل العلوم تعوِّ

ا: علم تفسري القرآن يستمد من القرآن نفسه؛  القرآن، ويرشحه، فالقرآن يبني عارشا

 ويقيد مطلقه، وخيصص عمومه، ويعني مبهمه، وقراءاته حتلُّ كثرًيا من إشكاالت فهمه.

والسنة صنو القرآن يف إيضاحه وبيان معاينه، وأقوال الصحابة مصدر ثريٌّ بعد 

السنة والقرآن، وأقوال التابعني دون أقوال الصحابة رتبًة يف التفسري، ومت  اتفقوا عىل 

 يعرف هلم فيه خمالف فهو حجة عىل من خالفهم ممن بعدهم. قوٍل مل

ة له؛ إذ القرآن عريب مبني، ومع هذا  واللغة من أهم مواد التفسري وروافده املمدَّ

فرتبة التفسري اللغوي متأخرة عن التفسري الرشعي املأثور يف القرآن والسنة، وتفسري 
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 الصحابة والتابعني اللغوي مقدم عىل تفسري غريهم.

م بعد استيفاء رشوطه، وهو  ذ  والتفسري املعقول هو التفسري االجتهادي، وال ي 

 ثابت عن الصحابة والسلف الذين تأهلوا بأهلية االجتهاد ومتلكوا أدواته.

ا؛  حادي عرش: وكل العلوم الرشعية أو علم التفسري علم مستقل بدأ تدوينه مبكرا

لذا هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومع هذا عامتها ترتبط به ارتباط الفروع بأصلها؛ 

فإن سائر العلوم الرشعية متثل سياًجا حول علم التفسري حيفظه ويقويه، فهو يتوقف 

 عليها يف كامله ومتامه ال يف أصله.

ثاين عرش: مسائل علم التفسري إدراك معاين مفردات القرآن وتراكيبه وأساليبه؛ 

 ، ومقاصده ومراميه، وموضوعاته يف سوره وسياقاته.واإلحاطة بقواعد التفسري الكلية

ويف ختام هذه اخلامتة نسأل اهلل تعاىل أن حيسن لنا اخلتام، وأن يرزقنا دخول اجلنة 

 بسلم؛ إنه ويل الكرم واإلنعام، واحلمد هلل رب العاملني.

 

E 
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ا نههب ه ةليه  تتددة  انماهج  تتاعة  انماهب  مت  ريرد ن  روع  تفر  ريكتب التفس

 عل فيهه البهع!ن  جيمع بني تلك األنعاع، من  رط  

هبه ت  كتب  صافت يف التفسري مته احتف   مفيام ريل ننعاع ت  تلك الوتب التي

 تفيد انمفر ت  ةلعم تيتبط بهلتفسري بيبهط مثيق. 

قهء انماهجي مالتأصيل الدلمي مالتدبج اب كل ةاعا  بام رياةي السمجي تيتب  بح

 التحصييل: 

 ،كييس القيآ  الويرم بع:اخلضريي، ط حمدنم: يف بيه  غيرب القيآ  الراج -1

 جـ.1435، 1ط اليرهض، السدعةر .

 ،لدبد الدزرز ب  ةيل احلييب :الوهشف ة  تدهين كالم العاحد القههب مجه الاههب -2

 .م 2006 -جـ  1427 ،1ط  لباه ، ،بريمت ،ةاب اب  حزم

صفعا   حتقيق: ،احلسني ب  حممد ،القيآ : للياغب األصفههين يف غيرب فيةاتانم -3

 .م2009 -جـ1430، 1ط  ،الدامةي، ط مزاب  األمقهف بقطي

تيكز تفسري للدباسهت القيآني   بع:ت  الدلامء، ط نمجمعة  :يف التفسري انمخترص -1

 .م2014 -جـ1435 اليرهض، السدعةر . ،2ط ،بهليرهض

ةاب نعاةب انموتبهت للارش  ،توي ب  نمحد نمجد انمدني ةىل تدبي الوته  انمبني: -2

 .م2010 -جـ  1431 ،2ط ،تؤسس  اليره  للطبهة  مالارش مالتعزرع، مالتعزرع

 ملحق: مكتبة املفسر
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توتب   ،السددي ب  نهرص دبد اليمح ل: تيسري الويرم اليمح  يف تفسري كالم انماه  -3

 م. 2002 -جـ  1422 ،2اليرهض، ط ،مالتعزرع ةاب السالم للارش

جممعة  أليب الفداء إسامةيل ب  ةمي ب  كثري، حتقيق:  :تفسري القيآ  الدظيم -1

 م.2005 -# 1425، 2ط، اليرهض، ةاب ةهمل الوتب، بهحثني

لإلتهم نيب جدفي حممد ب  جيري الطربي، حتقيق:  :جهتع البيه  ة  تأمرل آي القيآ  -2

ةبد اهلل ب  ةبد انمحس  الرتكي، بهلتدهم  تع تيكز البحعث مالدباسهت الديبي  

 م.2001 -# 1422، 1طماإلسالتي  بداب ججي، ةاب ججي، القهجي ، 

اهلل ب  لدبد اليمح  ب  نيب بوي السيعطي، حتقيق: ة. ةبد  :الدب انماثعب يف التفسري بهنمأثعب -3

 م.2003 -#1424ةبد انمحس  الرتكي، بهلتدهم  تع تيكز ججي، ةاب ججي، القهجي ، 

نمحمد مجهل الدر  القهسمي، حتقيق: حممد فؤاة ةبد البهقي، ةاب  :حمهس  التأمرل -1

 م.1957 -ج1376، 1إحيهء الوتب الديبي ، القهجي ، ط

، ةاب الفوي حمد األتني اكجواي الااقيطينمنضعاء البيه  يف إرضهح القيآ  بهلقيآ :  -2

 .م2005 -جـ  1425 ،2ط ،لباه  -للطبهة  م الارش م التعزرع بريمت 

نمحمد ب  رعسف الاهري بأيب حيه  األندليس، حتقيق: جممعة  ت   :البحي انمحيط -3

 م.2009- ج1430، 3، بريمت، طالبهحثني، ةاب الوتب الدلمي 

اةتاى  ،احلابيل انمقديس الدليمي نمجري الدر  ب  حممد :القيآ  فتح اليمح  يف تفسري -1

 .م2011 -جـ 1432 ،2ط ،ةتاق ،به نعب الدر  طهلب ، ةاب الاعاةب
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أليب الفيج مجهل الدر  ةبد اليمح  ب  ةيل ب  حممد  :زاة انمسري يف ةلم التفسري -2

 ج.1404، 3طاكجعزي، انموتب اإلسالتي، بريمت، 

 :حتقيق ،القيطبي ةبد اهلل حممد ب  نمحد األنصهبييب أل :اكجهتع يف نحوهم القيآ  -3

 م.2006 - جـ1427 ،1ط ،اليسهل  الاهرش: تؤسس  ،الرتكيةبد انمحس   ب  اهلل ةبد

 حتقيق: ،لدبد اهلل ب  ةمي ب  حممد الاريازي البيضهمي :التازرل منرساب التأمرلننعاب  -1

 ،ةاب اليشيد متؤسس  اإلرام  نرش ،محممد نمحد األطيش ،حممد صبحي حس  حالق

 م.2000 -جـ  1421 ،1ط ،ببريمت

منةهةت طبهةته  ،م1947 -جـ 1366الارش:  سا ، : نمحمد بشيد بضهتفسري انماهب -2

 .م1990 -جـ1411 اهليئ  انمرصر  الدهت  للوته 

نمحمد ب  ةمي ب  احلس  فخي الدر  اليازي، ةاب الفوي، بريمت،  :التفسري الوبري -3

 م.1981 -# 1401، 1لباه ، ط

حتقيق:  لديل ب  نمحد ب  حممد ب  ةيل العاحدي، :يف تفسري القيآ  انمجيدالعسيط  -1

جهتد  اإلتهم حممد ب  سدعة بةامة  البحث الدلمي  :نرش ،جممعة  ت  البهحثني

 .م2009 -جـ1430 ،1ط ،اإلسالتي 

 م.1984نمحمد الطهجي اب  ةهشعب، الداب التعنسي ، تعنس،  :تفسري التحيري مالتاعري -2

حتقيق: معة ب  ةمي الزخمرشي، نمح :حقهئق التازرل مةيع  األقهمرل يف مجعه التأمرل -3

 م.2002 -جـ1422، 2ط، ةبد اليزاق انمهدي، ةاب إحيهء الرتاث الدييب، بريمت
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الويجي  نمحمد ةيل :نوت القيآ  الدال  ةىل البيه  يف ننعاع الدلعم ماألحوهم -1

 . م2003 - جـ1424 ،1ط ،ترص القهجي ، ةاب اب  ةفه ، -اب  القيم ةاب ،القصه 

ةبد احلق ب  غهلب ب  الب  ةطي   :انمحيبالعجيز يف تفسري الوته  الدزرز -2

، قطيبدمل   إلسالتي ا مالائع  مزاب  األمقهف تطبعةهت ،اليمح  األندليس ةبد

 .م2016 -جـ1437 ،2ط

 حمعة ب  ةبد اهلل احلسياينم :تفسري القيآ  الدظيم مالسبع انمثهين يف بمح انمدهين -3

، 1ط ، لباه ،بريمت –ةاب الوتب الدلمي   ،ةبد البهبي ةطي : ةيل حتقيق ،األلعيس

 .م 1995- جـ 1415

، لإلرشاف مالتدبرب الرتبعي بهليرهض تيكز انماههج:فوي  مإةداة :القيآ  تدبي مةمل -1

 م.2016 -جـ 1437 ،1ط ،بهلتدهم  تع ةاب اب  حزم للطبهة  مالارش مالتعزرع

 جـ 1412 ،17، طبريمت ،ةاب الرشمق ،سيد قطب إبياجيم حسنيل :ظالل القيآ يف  -2

 .م1991 -

ةاب اب  مترص،  ،للجهتدهت ةاب الارش ،ألنعب البهز التفسري الرتبعي للقيآ  الويرم: -3

 .م2007-1427، 1ط ،السدعةر  ،اليرهض ،حزم

ب  إبياجيم  ةبد اهلل ، حتقيق:لصدرق حس  خه  :فتح البيه  يف تقهصد القيآ  -1

 م.1992 -جـ 1412، 1ط، انموتب  الدرصر  األنصهبي،

: نمحمد األتني ب  حممد انمختهب ب  نضعاء البيه  يف إرضهح القيآ  بهلقيآ  -2
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 –بريمت  ،ةاب الفوي للطبهة  م الارش م التعزرع ،القهةب اكجواي الااقيطي ةبد

 م. 1995 -جـ  1415 ،لباه 

حممد ب   لألتري الصادهين :مالقيآ  الذكي بهآلثهب تفسري يف تفهتح اليضعا  -3

تيكز الولم  الطيب   : جدى بات حممد ب  سدد القبهطي،إسامةيل ب  صالح، حتقيق

 م.1989 -جـ1410 ،1صادهء، ط للطبهة ،

 ،القهجي  ،ةاب الفوي الدييب ،دبد الويرم رعنس اخلطيبل :التفسري القيآين للقيآ  -4

 .م1970 -جـ 1390 ،1ط

 ،القهجي  ،ةاب الير ،نمحمد رري إبياجيم :التقيري للمبهةئ الدرش  لدلم التفسري -1

 .م2016 -جـ1438 ،1ترص، ط 

ةاب اب   ،: نمسهةد ب  ةبد الدزرز الطيهبالب  تيمي  رشح بسهل  نصعل التفسري -2

 .م2006 - جـ1427 ،1ط ،بهلدتهم ،اكجعزي

 ،ةاب اب  اكجعزي بهلدتهم ،نمسهةد ب  ةبد الدزرز الطيهب :التحيري يف نصعل التفسري -3

 .م2008 -جـ  1429 ،2ط

 -ةاب القلم ،دبد اليمح  حس  حباو  انميداينل : قعاةد التدبي األتثل لوته  اهلل -1

 . م1980 - جـ1400 ،1ةتاق، ط

، القهجي  ،ةاب اب  ةفه  -ةاب اب  القيم ،السبت ةثام ب   خلهلد :قعاةد التفسري -2

 م.2005 -ـ ج1426 ،1ط

اليرهض،  ،اب  اكجعزيةاب  ،احلييب حلسني ب  ةيل :قعاةد الرتجيح بني انمفرر  -3

  م.2008 - جـ1429، 2ط
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، مالتعزرعتوتب  انمدهبف للارش  القطه ، خليل نماهع :يف ةلعم القيآ تبهحث  -1

 م 2000 -جـ1421 ،3ط ،اليرهض

ْبقهين :تاهجل الديفه  يف ةلعم القيآ  -2 حتقيق: فؤاة نمحد  ،نمحمد ةبد الدظيم الزُّ

  م.1995 -جـ  1415 ،1ط،بريمت ،ةاب الوته  الدييب زتييل،

رعسف ب  : حتقيق ،حمد ب  ةبد اهلل ب  هبهةب الزبكينم :الربجه  يف ةلعم القيآ  -3

 ،بريمت، انمديف ةاب  ،انميةايل، مجهل محدي الذجبي، إبياجيم الويةيةبد اليمح  

 .م1990 -جـ  1410 ،1ط

 ،ةاب األندلس اخلرضاء بجد  ،حمد تعسى الرشرفنم :انمدخل إىل القيآ  الدظيم -1

 م.2013 -جـ1434 ،1ط ،السدعةر 

انمدرا   ،توتب  ةاب الزته  ،هزم حيدبحل :تدخل إىل التديرف بهنمصحف الرشرف -2

 .م2006 -جـ1427 ،2ط ،انماعب 

، 2ط ،القهجي  ،توتب  السا  ،حمد حممد نيب شهب نم :انمدخل إىل القيآ  الويرم -3

 .م 2003 -جـ  1423

 ،بهلدتهمةاب اب  اكجعزي  ،تسهةد ب  ةبد الدزرز الطيهب :هج  ماجتهجهت انمفرر تا -1

 . م2008 -جـ  1429 ،2ط

 ،ةاب القلم ،صالح ةبد الفتهح اخلهلدي :سني بماهج  انمفرر ابتديرف الد -2

 .م2008 - جـ 1429 ،ةتاق

حتقيق: نمحد الزةبي، ةاب األبقم ب  نيب  ،لذجبيحمد حسني نم : مالتفسري مانمفر -3

 .م2008 -جـ1429  ،بريمت، األبقم
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 ،1ط ،اليرهض، السدعةر  ،ةاب العط  ،حمد اخلضريينم :اإلمجهع يف التفسري -1

 .م 1999 -جـ 1420

سلسل  إصدابت ةاب احلوم   ،ة. ةبد اليمح  انمدجش :األقعال الاهذ  يف التفسري -2

 .م2004 -جـ 1425 ،1ط، اليرهض، (19)بقم 

 ،اليرهض، السدعةر  ،ةاب اب  اكجعزي ،طهجي ردقع ل :اخلطأ يف التفسري نسبه  -3

 .م2004 - جـ1425 ،1ط

 ،ةاب السالم ،نمبهبكفعبيصفي اليمح  ال :تفسري اب  كثرييف هتذرب  انمصبهح انماري -1

 .م2006 -جـ 1428، 1ط ،اليرهض

، 1ط ،بة األ ةام ، ،القلمةاب  ،صالح اخلهلديل :تفسري الطربي تقيرب مهتذرب -2

 م.2002 -جـ 1423

ةتاق،  ،ةاب اليامت  للارش مالتعزرع ،دبد الغاي الدقيل :تفسري اخلهز  خمترص -3

 م.2005 -جـ1،1427ط ،سعبره

 ةاب الطبهة  مالارش اإلسالتي ، ،ةبد الستهب فتح اهلل سديد :التفسري انمعضعةي -1

 م.1986 -جـ 1407 ،1طالقهجي ، 

 ،ةاب انملتقى ،سهتي بشعاين ،ةباس  نقدر  :للقيآ  الويرم تاه  التفسري انمعضعةي -2

 م.2009 -ج  1430 ،1ط ،اليرهض، السدعةر 

 ،4ط ،ةاب القلم، ةتاق، سعبره ،ة. تصطفى تسلم :تبهحث يف التفسري انمعضعةي -3

 م.2005 -جـ 1426
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سالتي  للرتبي  مالدلعم مالثقهف  انماظم  اإل :تدجم تفهسري القيآ  الويرم -1

 .م1982-جـ1402انمؤمتي التأسييس انمادقد يف تدرا  فهس يف ةهم  ،)ارسيسوع(

الثقهفي  للتأليف مالرتمج   نعهيض تؤسس  ،دهةل هنعرضل :م انمفرر جتد -2

 .م 1988 -جـ  1409، 3ط، مالارش، بريمت

 -جـ 1431 ،1ط  ،اليرهض ،ةاب التدتير  ،محد سدد اخلطيبأل :التفسريتفهتيح  -3

 م.2010

ةاب الباهئي، بريمت،  ،دبد انمحس  انمطرييلالويرم،  ةةهمى الطهةاني يف القيآ  -1

 م.2007 -جـ 1427 ،1ط ،لباه 

ةاب اب  حزم، اليرهض،  ،إةبرس الطده محد أل :الدلامنيع  مالقيآ  الويرم -2

 .م2007- جـ1428 ،1 ط ،السدعةر 

 ،ة. تاى حممد هبي الدر  الاهفدي :التيهب الدلامين احلدرث متعقفه ت  تفسري القيآ  -3

 جـ.2008 -جـ 1431 ،1، طترص ،القهجي  ،ةاب الير

 ،1ط ،األبة  ، ةام ،ةاب ةامب ،تؤلفنيتقدتهت يف ةلم القياءات، نمجمعة   -1

  .م 2001 -جـ  1422

 ،القهيض حممد ب  الغاي دبد الفتهح ب  ةبد: لالعايف تت  الاهطيب  تع رشحهه -2

 .م1999 -جـ 1420 ،5ط ،السدعةر  ،جد  ،توتب  السعاةي

 حممد ب  الغاي دبد الفتهح ب  ةبدل :ضي  الب  اكجزبي تع اإلرضهحتت  الدب  انم -3

 م.2012 -جـ1433 ،1ط ،القهجي  ،ةاب السالم ،القهيض
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 ،3ةاب اكجيل، بريمت، ط ،حمد سهمل حمس نمانمغاي يف تعجيه القياءات الدرش،  -1

 م1988 -جـ1408

حميي  :انمحقق ،القييس وي ب  نيب طهلبنم :الواف ة  تعجيه القياءات السبع مةللهه -2

 م.1974 - جـ 1394 ،سعبره ،جممع اللغ  الديبي  بدتاقالاهرش:  الدر  بتضه ،

 م.1984 - جـ1404 ،1طبريمت،  ،نمؤسس  اليسهل  بافس التحقيق إصداب مله

 الغفهبةبد احلس  ب   أليب ةيل :نئم  األتصهب بهحلجهز مالدياق مالاهم احلج  للقياء السبد  -3

 .م 1984 - جـ 1404 ،ةتاقللرتاث،  ةاب انمأتع  ،هيب قهعجيانمحقق: حعجي ،الفهبيس

 ،تدهد اإلتهم الاهطبي ،قدمبي احلمد غهنم :انمير يف بسم انمصحف مضبطه -1

 .م2012 -جـ1433، 1ط ،السدعةر  جد 

 ب  لقهسم ب  فري  خلفل :يف نساى انمقهصد ةقيل  نتيا  القصهئد تاظعت  -2

 ،لوتبا ةب نعا ةاب ،سعرد بشدي نرم  :انمحقق ،األندليسي اليةيا الاهطبي نمحد

 م.2001 - جـ1422، 1ط

دبد العاحد ب  نمحد ب  ةيل ب  ةهرش ب  سدد ل :فتح انماه  انميمي بمعبة الظمآ  -3

نصله بسهل  تهجستري م ،بتحقيق، ة. سلعى األشقي ،األنصهبي األندليس الفهيس

 .جـ1436 ت  جهتد  نم ةبته  اإلسالتي 

 اليمح  حتقيق: حميي الدر  ةبد ،األنبهبيحمد ب  القهسم ب  باهب نم :إرضهح العقف ماالبتداء -1

 م.1971 -جـ1391بتضه ، تطبعةهت جممع اللغ  الديبي  بدتاق، سعبره، 

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2448
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2448
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2448
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حتقيق:  ،األشمعنى نمحد ب  حممد ةبد الويرم :يف بيه  العقف ماالبتداء ىتاهب اهلد -2

 م.2002 -جـ  1422، 1ط ،، بريمتالدال الددمي، ةاب الوتب الدلمي رشرف نبع 

حممد ب  ةبد اهلل ب  حممد  حتقيق:، السجهمندي ةلل العقعف: نمحمد ب  طيفعب -3

 م.2006 -جـ1427 ،1ط ،توتب  اليشد ،الديدي

 ،توتب  بمائع انمملو طبد   ،رم  سعردأل :زميةباس  تت  حتف  األطفهل للجم -1

  م.2008 -جـ 1429، 1جد ، ط

تدهد  ،غهنم قدبمي احلمدحتقيق:  الب  اكجزبي، تع رشحهه، :انمقدت  اكجزبر  -2

  .م2008 -جـ1429، 2ط ،جد  ،اإلتهم الاهطبي

 ،توتب  طيب  ،ةبد الفتهح ةجمي انميصفي :جدار  القهبي لتجعرد كالم البهبي -3

 م.2011 -جـ 1432، 7طانمدرا  انماعب ، 
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 .م2002 -هـ 1423، 1طملحمد صديق حسن خان، دار ابن حزم، بريوت،  :أبجد العلوم -1

الفضل  املحقق: حممد أبوالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر ل :اإلتقان يف علوم القرآن -2

 .م 1974 -هـ1394، 1ط ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،إبراهيم

أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس، دار اآلفاق  :اإلحكام يف أصول األحكام -3

 م. 1983 -هـ1403، 1اجلديدة، بريوت، ط

لسيف الدين عيل بن حممد اآلمدي، حتقيق: د. سيد اجلمييل،  :اإلحكام يف أصول األحكام -4

 م.1984 -ه1404، 1طيب، بريوت، دار الكتاب العر

 -هـ1434، 1أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املنهاج، جدة، ط :إحياء علوم الدين -5

 م.2013

املحقق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن  ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي :األذكار -6

  م.1988 -هـ1409، 1ط ،حزم، بريوت

ملحمد بن عيل الشوكاين، حتقيق: أيب  :علم األصول إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من -7

 م.2000-ه1421، 1طحفص سامي بن العريب، دار الفضيلة، الرياض، 

أليب عبد اهلل حممد  :األزهار الطيبة النرش، فيام يتعلق ببعض العلوم من املبادئ العرش -8

والعلوم الطالب ابن احلاج، جمموعة البحث يف الرتاث السويس التابعة لكلية اآلداب 

 م.2005 -هـ 1426اإلنسانية بأكادير، املغرب، 

كم  حل :استدراكات عىل كتاب تاريخ الرتاث اإلسالمي يف كتب التفسري والقراءات -9

من جملة اجلامعة  100إىل 85بشري ياسني، سلسلة بحوث نرشت يف األعداد من

 املدينة املنورة.، اإلسالمية

V 
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ملحمد عامرة، دار الرشوق،  :اجلهالء وإنصاف العلامءاإلسالم يف عيون غربية بني افرتاء  -10

 م.2005 -هـ1426القاهرة، 

، وعيل املوجود لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل السبكي، حتقيق: عادل أمحد عبد :األشباه والنظائر -11

 م.1991-#1411، 1طحممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 

: ملحمد األمني اجلكني الشنقيطي، دار الفكر أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -12

 .م 1995 -هـ  1415، 1ط ،لبنان -للطباعة و النرش و التوزيع بريوت 

، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار اجلوزيةالبن قيم  :إعالم املوقعني عن رب العاملني -13

 م.1973اجليل، بريوت، 

املحقق:  ،عمر بن حممد الشريازي البيضاوي أليب سعيد عبد اهلل بن :أنوار التنزيل وأرسار التأويل -14

 م.1997 -هـ 1418، 1طبريوت،  ،حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب

إبراهيم بن البن الوزير حممد بن  :ىل املذهب احلقإإيثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات  -15

 .م1987 -هـ1407، 2ط ،عيل بن املرتىض، دار الكتب العلمية، بريوت

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن ل :الباعث عىل اخلالص من حوادث القصاص -16

دار النريبني، دمشق،  -احلسني العراقي، املحقق: حممد بن لطفي الصباغ، دار الوراق 

 م. 2001 -هـ  1422، 1ط

مد بن يوسف األندليس، حتقيق: جمموعة من الباحيني، دار يب حيان حمأل :البحر املحيط -17

 م.1993-ه1413، 1طالكتب العلمية، بريوت، 

 ،البن عجيبة أمحد بن حممد بن املهدي الفايس :البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد -18

 -هـ  1423، 2طبريوت،  ،دار الكتب العلمية ،املحقق: أمحد عبد اهلل القريش رسالن

 .م 2002

، 1ط حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش، :حوث يف أصول التفسريب -19

 م.1988 -هـ 1408
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 ،العدوي احلميد عادل عبد -حتقيق: هشام عبد العزيز عطا  ،اجلوزيةالبن قيم  :بدائع الفوائد -20

 .م1996 -هـ 1416، 1ط مكة املكرمة، ،مكتبة نزار مصطفى الباز

 املحقق: حممد ،: ملحمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيشالربهان يف علوم القرآن -21

 .م 1957 -هـ  1376، 1دار الرتاث، القاهرة، ط ،الفضل إبراهيم أبو

إلسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد  :تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح( -22

 م.1990، 4طعبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، 

جامعة اإلمام حممد  ،د فؤاد سزكني، ترمجة: حممود فهمي حجازي :العريبتاريخ الرتاث  -23

 م1991 -هـ1411، 1بن سعود اإلسالمية، ط

حتقيق: ، للخطيب البغدادي أمحد بن عيل بن ثاب  بن أمحد بن مهدي :تاريخ بغداد )دار السالم( -24

 م. 2002 -هـ 1422، 1طبشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 

القادر  عبد، حتقيق: فتحي السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكرل :علم التفسري التحبري يف -25

 م.1982 -هـ1402، 1فريد، دار العلوم، القاهرة، ط

سامعيل السيد إاملحقق:حممد  يب بكر املرعيش،أمد بن حملساجقيل زاده : ترتيب العلوم -26

 م. 1988 -هـ  1408، 1، دار البشاير اإلسالمية، طمحدأ

 م.1984ملحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، تونس،  :التحرير والتنويرتفسري  -27

أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كيري، حتقيق: سامي بن حممد  :تفسري القرآن العظيم -28

 م.1999 -# 1420، 2طالسالمة، دار طيبة، الرياض، 

ـ  1422، 1ط ،ملساعد الطيار، دار ابن اجلوزي التفسري اللغوي للقرآن الكريم: -29  م.2002 -ه

العامة  وأعادت طباعته اهليئة املرصية ،م1947-هـ 1366ملحمد رشيد رضا،  تفسري املنار: -30

 م.1990 -هـ1411 للكتاب

حتقيق:  ،لعبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين :تفسري عبد الرزاق -31

 هـ.1419، 1طبريوت،  ،حممود حممد عبده، دار الكتب العلمية
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 - هـ1410، 1 مكتبة السنة، القاهرة، ط ،ملحمد حسني لذهبي :التفسري واملفرسون -32

 .م1989

حممد بن أليب جعفر الطربي  :هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار -33

 .م 2002-هـ1432، 1طجدة، ، جرير، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة املدين

أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: عبد السالم هارون، الدار  :هتذيب اللغة -34

 م.1966، 1ط ،املرصية للتأليف والرتمجة

مكتبة دار  ،لعبد الرمحن بن نارص السعديتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان:  -35

 م. 2002 -هـ  1422، 2الرياض، ط ،السالم للنرش والتوزيع

ملحمد بن سليامن الكافيجي، حتقيق: نارص بن حممد  :التفسريالتيسري يف قواعد علم  -36

 هـ.1410، 1ط ،الرياض ،املطرودي، دار القلم، دمشق، ودار الرفاعي

اهلل  لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق: عبد :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -37

بن عبد املحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار 

 م.2001 -# 1422، 1طهجر، القاهرة، 

 يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي،ابن عبد الرب أليب عمر  :جامع بيان العلم وفضله -38

، 1ط السعودية،حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية 

 م.1994-1414#

القرطبي، حتقيق: عبد  أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري :اجلامع يف أحكام القرآن -39

 م. 2006 -هـ 1427، 1ط ،الرسالة مؤسسة ،اهلل بن عبد املحسن الرتكي

البن القيم حممد بن أيب بكر  :اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف )الداء والدواء( -40

 م.1997 -هـ 1418، 1طاملغرب،  ،الزرعي، دار املعرفة

ملحمد بن مصلح الدين مصطفى  :عىل تفسري البضاوي حاشية حميي الدين شيخ زاده -41

 م.1999 -هـ1419، 1طالقوجوي احلنفي، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، 
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قاسم العاصمي القحطاين، توزيع:  لعبد الرمحن بن حممد بن :حاشية مقدمة التفسري -42

 م. 1990 -هـ  1410، 2ط ،مكتبة الصميعي

لبدر الدين الرازي أمحد بن حممد بن أمحد املظفر ابن املختار، املحقق:  :حجج القرآن -43

 م.1982 - هـ1402، 2طلبنان،  ،أمحد عمر املحمصاين األزهري، دار الرائد العريب

ملحمد األمني بن عبد اهلل اهلرري،  :القرآنحدائق الروح والرحيان يف روايب علوم  -44

هـ  1421، 1طرشاف: هاشم حممد عيل بن حسني مهدي، دار طوق النجاة، بريوت، إ

 .م 2001 -

ترمجة: عادل زعيرت، اهليئة املرصية العامة للكتاب،  ،وستاف لوبونجل :حضارة العرب -45

 م.2002، 1ط

مكتبه احللبي، مرص، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر،  :الرسالة -46

 م.1940-هـ1358، 1ط

أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس،  :رسائل ابن حزم األندليس -47

 م.1980، 1طاملحقق: إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

 حمود بن عبد اهلل احلسينيمل والسبع املثاينتفسري القرآن العظيم  يف روح املعاين -48

، 1بريوت، لبنان، ط ،، حتقيق: عيل عبد الباري عطية، دار الكتب العلميةاأللويس

 .م1995- هـ 1415

مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن ابن اجلوزي أليب الفرج  :زاد املسري يف علم التفسري -49

 ه.1404، 3طحممد، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

أليب بكر أمحد بن موسى بن العباس البغدادي، املحقق: شوقي ضيف،  :السبعة يف القراءات -50

 .هـ1400، 2طمرص،  ،دار املعارف

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عيامن الذهبي، حتقيق: جمموعة من  :سري أعالم النبالء -51

 .م1979، 14ط ،كبار الباحيني، مؤسسة الرسالة، بريوت
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مطبعة البايب : إيضاح املبهم للدمنهوري وحاشية الباجوري رشح السلم لألخرضي مع -52

 هـ.1367، 1ط ،مرص احللبي،

ملحمد بن النجار الفتوحي احلنبيل، حتقيق: د.حممد الزحييل،  :رشح الكوكب املنري -53

 م.1997-ه1418، 2طد.نزيه محاد، مكتبة العبيكان، 

دار ابن اجلوزي  ،الطيار: ملساعد بن عبد العزيز رشح رسالة أصول التفسري البن تيمية -54

 .م2006 -هـ 1427، 1بالدمام، ط

، 1طملحمد بن سعد، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت،  :الطبقات الكربى -55

 م.1986 -هـ1407

حممد بن أيب بكر الزرعي، حتقيق: عمر بن اجلوزية البن قيم  :طريق اهلجرتني وباب السعادتني -56

 م.1994 -هـ 1414، 2طالدمام،  حممود أبو عمر، دار ابن القيم،

 ،ملحمد يرسي :طريق اهلداية، مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واجلامعة -57

 م.2008 -هـ1428، 3طدار اليرس، القاهرة، 

نادية ل :علم القرآن من خالل مقدمات التفاسري بداية من القرن التاسع حتى العرص احلايل -58

 م.2015 -هـ 1436، 1ط ،والتوزيع، جدةالنفيسة، دار التفسري للنرش 

ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين، ترقيم: حممد  :فتح الباري رشح صحيح البخاري -59

فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت )مصورة عن طبعة املطبعة السلفية ومكتبتها 

 #.1379بالقاهرة، مرص( 

 عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري،صديق حسن خان، حتقيق: ل :فتح البيان يف مقاصد القرآن -60

 م.1992 -هـ 1412، 1املكتبة العرصية، ط

 أليب عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: د. ويص اهلل حممد عباسفضائل الصحابة،  -61

 م.1983 -هـ 1403، 1ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

عبد الواحد  املحقق: أمحدأليب عبيد القاسم بن سالم،  :فضائل القرآن ومعامله وآدابه -62

 .م 1995-هـ 1415، 1ط املغرب، ،اخلياطي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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أمحد بن عيل بن ثاب ، حتقيق: عادل بن يوسف للخطيب البغدادي  :الفقيه واملتفقه -63

 م.1996 -ه1417، 1طالعزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، 

، 1ط العاملية للشباب اإلسالمي بالرياض،عامد الدين خليل، الندوة ل :قالوا عن اإلسالم -64

 م.1992 -هـ1412

ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، اهليئة املرصية العامة  :القاموس املحيط -65

 #.1301 ،للكتاب، نسخة مصورة عن الطبعة اليالية للمطبعة األمريية

احلسن بن مسعود اليويس،  :القانون يف أحكام العلم وأحكام العامل وأحاكم املتعلم -66

 م. 1998 -هـ  1419، 1طالرباط،  ،املحقق: محيد محاين، مطبعة شالة

، 1القاهرة، ط ،دار ابن عفان -دار ابن القيم ،السب  بن عيامن الد: خلقواعد التفسري -67

 م.2005 -هـ1426

الفضل املحقق: حممد أبو ، مد بن يزيد املربديب العباس حمأل :الكامل يف اللغة واألدب -68

 م. 1997 -هـ  1417، 3ط القاهرة، ،إبراهيم، دار الفكر العريب

ملحمد عيل التهانوي، حتقيق: د. عيل دحروج،  :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -69

 م.1996، 1طمكتبة لبنان، بريوت، 

ملصطفى بن عبد اهلل الشهري بحاجي خليفة،  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -70

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

أليب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم اليعلبي،  :القرآنالكشف والبيان عن تفسري  -71

 م. 2002 -، هـ 1422، 1،طحتقيق: نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

، حتقيق: أمني عبد الوهاب، وحممد العبيدي، ملحمد بن مكرم بن منظور :لسان العرب -72

 م.1999-ه1419، 3طدار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 ، دار النوادر، بريوت، لبنان.ملحمد أيب عليان األزهري :اللؤلؤ املنظوم يف مبادئ العلوم -73

شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مجع وترتيب: ل :فتاويالجمموع  -74
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بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة الرمحن  عبد

 م.2004 -# 1425املنورة، 

 املدينيحممد بن أيب بكر أيب موسى لحافظ ل :املجموع املغيث يف غريب القرآن واحلديث -75

األصفهاين، حتقيق: عبدالكريم الغرباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي 

 .م1968 -هـ 1406، 1مي، طوإحياء الرتاث اإلسال

ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  :حماسن التأويل -76

 م.1957 -ه1376، 1الكتب العربية، القاهرة، ط

الرمحن  البن عطية عبد احلق بن غالب بن عبد :الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املحرر -77

 -هـ1437 ،2والشئون اإلسالمية بدولة قطر، ط األوقافوزارة  األندليس، مطبوعات

 م.2016

ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، حتقيق:  :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -78

 م.1973-ه1393، 2طحممد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، 

السالم  أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: حممد عبد :املستصفى يف علم األصول -79

 #.1413، 1طعبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 ألمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت. :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري -80

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل :معاين القرآن الكريم -81 عيل  حتقيق: حممد، أليب جعفر النَّحَّ

 هـ.1409، 1، طرمةكمكة امل، جامعة أم القرى، الصابوين

ـ  1395، 1ط ،القاهرة ،دار الفكر العربى ،ملحمد أيب زهرة :املعجزة الكربى القرآن -82  .م 1975 -ه

أليب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  :معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب( -83

 م. 1993 -هـ 1414، 1طاحلموي، املحقق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

إبراهيم، املحسن  لسليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهلل، وعبد :املعجم األوسط -84

 #.1415دار احلرمني، القاهرة، 



   

 قائمة املراجع  131

 م.2004-#1425، 4طملجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة،  :املعجم الوسيط -85

 .م2001 -هـ 1422، 1ط، دار القلم ،إلبراهيم حممد اجلرمي :معجم علوم القرآن -86

هـ 1422 ،1ط ،ملحمد الشايع، دار التدمرية، الرياض :معجم مصطلحات علوم القرآن -87

 .م 2001 -

أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم  :معجم مقاييس اللغة -88

 .م.1979-ه1399هارون، دار الفكر، بريوت، 

 م.2010-هـ1431، 1ط ،الرياض، دار التدمرية ،ألمحد سعد اخلطيب :مفاتيح التفسري -89

: للراغب األصفهاين احلسني بن حممد، حتقيق: صفوان املفردات يف غريب القرآن -90

 .م2009هـ، 1430، 1ط  ،قطروالشؤون اإلسالمية، الداودي، وزارة األوقاف 

 .هـ1429، 1ط ،مكتبة الرشد ،ألمحد قشريي سهيل :املفرس.. رشوطه، آدابه، مصادره -91

، 2ط دار ابن اجلوزي، ،ملساعد الطيار :مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفرس -92

 هـ. 1427

 هـ. 1425، 1طدار املحدث،  ،ملساعد الطيار :مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري -93

لشهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم  :مقدمة إبراز املعاين من حرز األماين -94

دار الكتب  املحقق: إبراهيم عطوة عوض، ،املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة

 .هـ1413، 2طالعلمية، 

دار ابن  ،حتقيق: مساعد بن سليامن بن نارص الطيار :مقدمة ابن جزي يف التفسري -95

 هـ. 1422، 1ط اجلوزي،
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