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 مفردات المحاضرة :

 تعريف التفسير لغة واصطالحا

 تعريف التأويل لغة واصطالحا

 خصائص التفسير والتأويل
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 تعريف التفسير لغة -1

 ما هو التفسير لغة؟

لال ابن فارس فً مماٌٌس اللغة: )فـ سـ ـر( الفاء والسٌن والراء ر فً اللغة: التفسٌ

كلمة واحدة تدل على: بٌان الشًء وإٌضاحه. من ذلن الفسر، ٌمال: فسرت الشًء 

 وفسرته. والفسر والتفسٌرة: نظر الطبٌب إلى الماء )أي البول(، وحكمه فٌه.

ارب معناهما كتمارب لفظٌهما، وجعل ولال الراغب فً المفردات: الفسر و السفر ٌتم

الفسر إلظهار المعنى المعمول، وجعل السفر إلبراز األعٌان لألبصار، ٌمال: سفرت 

 المرأة عن وجهها وأسفر الصبح. 

 

وذهب أبو حٌان إلى أن التفسٌر ٌراد به التعرٌة، ٌمال: فسرت الفرس إذا عرٌته 

، ومعظم ما جاءت به لفظة لٌنطلك، ومعنى التفسٌر هنا ٌعبر عن معنى الكشف

 التفسٌر فً اللغة معبرة عن معنى الكشف والبٌان.

واستعمل المرآن كلمة التفسٌر مرة واحدة فً سورة الفرلان، فً لوله تعالى: )وال 

 . أي: بٌانا.33ٌأتونن بمثل إال جئنان بالحك و أحسن تفسٌرا( الفرلان 

 تفصٌال. ولال ابن عباس فً لوله تعالى: وأحسن تفسٌرا أي:

 

 

 



 

 

 تعريف التأويل لغة -2

 ما هو التأويل لغة؟

مأخوذ من األول وهو الرجوع والصٌرورة، ومنه: آلت إلٌه  التأويل في اللغة:

السلطة، أي: رجعت إلٌه، ولد وردت فً المرآن الكرٌم فاستعملت مصدرا فً لوله 

 .7آل عمران تعالى: )وما ٌعلم تأوٌله إال هللا والراسخون فً العلم ٌمولون آمنا به( 

ولد وردت فً آٌات لرآنٌة أخرى، ومعناه: تحمك الولوع، لال تعالى على لسان نبٌه 

 ٌوسف علٌو السالم: )هذا تأوٌل رؤٌاي(، أي تحمك ولوعها.

ولم ٌرد استعمال كلمة التأوٌل إال فً الممام الذي ٌعز فٌه البٌان، وٌدّق فٌه الفهم، 

 والمصٌر المجهول. كاآلٌات المتشابهات واألحالم والرؤى،

 تعريف التفسير اصطالحا -3

 ما هو التفسير اصطالحا؟

اختلف العلماء فً تعرٌف التفسٌر، وال حدود الجتهادات العلماء فً تفسٌر هذا العلم. 

فكل عالم عرف علم التفسٌر بما ٌراه األلرب واألدق، فً معرفة المعانً المرآنٌة، 

 .وٌنظر من زاوٌة تختلف عن الزاوٌة األخرى

لال الزركشً: التفسٌر هو: علم نزول اآلٌة وسورتها وألاصٌصها واإلشارات 

النازلة فٌها، ثم ترتٌب مكٌها ومدنٌها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 

 وخاصها وعاّمها ومطلمها وممٌّدها ومجملها ومفسرها.

 

حوال الكتاب أما السٌوطً فمد عّرف التفسٌر بموله: التفسٌر هو علم ٌبحث فٌه عن أ

العزٌز، أي من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه، ومعانٌه المتعلمة باأللفاظ والمتعلمة 

 باألحكام وغٌر ذلن.

 فالمراد بكلمة نزوله: ما ٌشمل سبب النزول ومكانه وزمانه.

والمراد بكلمة ألفاظه: ما ٌتعلك باللفظ من ناحٌة كونه حمٌمة أو مجازا صحٌحا أو 

 أو مبنٌا. معتال، معربا

 والمراد بمعانٌه المتعلمة بألفاظه: ما ٌشبه الفصل والوصل.



والمراد بمعانٌه المتعلمة بأحكامه: ما هو من لبٌل العموم والخصوص واإلحكام 

 والنسخ.

و أفضل تعرٌف للتفسٌر: هو علم ٌبحث فٌه عن المرآن الكرٌم من حٌث داللته على 

 مراد هللا بمدر الطالة البشرٌة.

 

 

 

 تعريف التأويل اصطالحا -4

 ما هو التأويل اصطالحا؟

جاءت لفظة التأوٌل فً المرآن فً لوله تبارن وتعالى: )ذلن تأوٌل ما لم تستطع علٌه 

 .28صبرا( الكهف 

 .33ولوله تعالى: )ٌوم ٌأتً تأوٌله( األعراف 

فتنة ولوله جل فً عاله: )فأما الذٌن فً للوبهم زٌغ فٌتبعون ما تشابه منه ابتغاء ال

 .7وابتغاء تأوٌله وما ٌعلم تأوٌله إال هللا( آل عمران 

ولوله سبحانه: )فإن تنازعتم فً شًء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل 

 .35والٌوم اآلخر ذلن خٌر وأحسن تأوٌال( النساء 

واستعملت لفظة التأوٌل فً مواطن كثٌرة فً المرآن الكرٌم فً معرض تأوٌل 

م وتأوٌل األحادٌث، وكأن هذه االستعماالت للفظة التأوٌل تفٌد أن التأوٌل أمر األحال

ٌختص بتفسٌر األشٌاء الغٌبٌة مما ال ٌتعلك باأللفاظ والمفردات اللغوٌة، فالتأوٌل هو 

تفسٌر إشارات واستلهام معانً من مفردات وحوادث وولائع مما ال ٌخضع للمعاٌٌر 

لن المفسر فٌها حك الخروج عن ممتضى الدالالت التفسٌرٌة المحكمة التً ال ٌم

 اللغوٌة.

وٌمكننا أن نرى ونالحظ الفرق بٌن التفسٌر و التأوٌل كما هو واضح فً 

االستعماالت اللغوٌة كبٌر، ولد استعملت لفظة التأوٌل حٌث ال ٌجوز أن تستعمل 

ابط لفظة التفسٌر، فالتفسٌر توضٌح وبٌان لمعانً مفردات، وٌخضع المفسر لضو

لغوٌة، بحٌث ال ٌملن المفسر عن إطار الداللة اللغوٌة، بخالف التأوٌل، فهو تفسٌر 



خفً لإلشارات والموالف، وٌغلب علٌه جانب اإللهام المعتمد على لوى عملٌة خارلة 

 أو على لوة روحٌة متمٌزة.

عّم والتفسٌر هو بٌان للمفردات وتوضٌح لمعانٌها، بحسب الداللة اللغوٌة، والتأوٌل أ

وأشمل، ووسائله لٌست هً اللغة، وإنما هً لوة المالحظة ودلة اإلشارة واستلهام 

المعانً الخفٌة غٌر المدركة بالحواس، ولهذا ٌكون التأوٌل مظنة لالنحراف إذا وجه 

المؤول العبارة نحو معان مخالفة لما تدل علٌه األلفاظ، معتمدا فً ذلن على إشارات 

 خفٌة.

من مجمل التعارٌف المذكورة خصائص كل من التفسٌر والتأوٌل  وٌمكننا أن نستنتج

 كما ٌلً:

 خصائص التفسير والتأويل -5

 ما هً خصائص التفسٌر؟

 : خصائص التفسٌر هً

 أكثر استعمال التفسٌر فً األلفاظ والمفردات. -

 مهمة التفسٌر بٌان وضع اللفظ إما حمٌمة أو مجازا. -

 راد منه.غاٌة التفسٌر كشف معانً المرآن وبٌان الم -

 ٌعتبر فً التفسٌر اإلتباع والسماع. -

 التفسٌر ٌتعلك بالرواٌة. -

 ما هي خصائص التأويل؟

 : خصائص التأويل هي

 موطن التأوٌل فً المعانً والجمل. -

 غاٌة التأوٌل تفسٌر باطن اللفظ وإخبار عن حمٌمة المراد. -

 التأوٌل ٌعتمد على الترجٌح وال مجال للمطع والبت فٌه. -

 بالدراٌة. التأوٌل ٌتعلك -

 

 

 

 



 الفرق بين التفسير والتأويل -6

 ما الفرق بين التفسير والتأويل؟
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 جامعة ديالى 

 كلية العلوم االسالمية 

 قسم علوم القرآن                       مدخل لعلم التفسير        المحاضرة الثانية 

 

 . أهمية ومكانة علم التفسير -1

 .أنواع تفسير القرآن  -2

 .شروط  وآداب المفّسر  -3

 . نشأة علم التفسير ومراحل تطّوره -4

 ما العلوم التي يحتاجها المفسر؟ -5

 : همية ومكانة علم التفسيرأ-1

لعلم التفسٌر أهمٌة بالغة، ذلن ألن المرآن أنزله هللا لٌتدبره الناس وٌفهمونه، وبالفهم تسترٌح 

 األنفس للعمل به وتطبٌك ما فٌه.

 ولمد أشار هللا تعالى إلً أهمٌة التفسٌر عند ما دعا إلً تدبر المرآن، فمثال:

ٌْن ُمباَرن ِلٌَ  بَُّروا آٌاتِِه وِلٌَتََذكَر أُولُوا اأْلَْلباِب )ٌمول سبحانه وتعالى: كتاٌب أَْنَزْلناهُ إِلَ ( ]ص: 9ٕدَّ

ٕ9.] 

 [.ٕٗ( ]دمحم: ٕٗولال تعالى: أَفاَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلً لُلُوٍب أَْلفالُها )

ٌِْه َوَسلََّم  -ولال تعالى أٌضا  كَر  بالمٌام بمهمة التفسٌر: وأَْنَزْلنا -آمرا نبٌه َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْن الذِّ إِلَ

ٌِْهْم ولَعَلَُّهْم ٌَتَفَكُروَن ]النحل:  َل إِلَ  [.ِٗٗلتُبٌََِّن ِللنَّاِس ما نُّزِ

ٌِْه َوَسلََّم بالمهمة خٌر لٌام فكان أصحابه إذا أشكل علٌهم شًء من  ولد لام النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم فٌوضح وٌبٌن   لهم.المرآن سألوه َصلَّى هللاُ َعلَ

أن  -رحمكم هللا  -وهو ٌبٌن أهمٌة التفسٌر: )اعلموا عباد هللا  -رحمه هللا  -لال اإلمام الطبري 

أحك ما صرفت إلً علمه العناٌة، وبلغت فً معرفته الغاٌة ما كان هلل فً العلم به رضً وللعالم 

نزٌله الذي ال مرٌة إلً سبٌل الرشاد هدي، وإن اجمع ذلن لباغٌه كتاب هللا الذي ال رٌب فٌه، وت

فٌه، الفائز بجزٌل الذخر وسنً األجر تالٌه، الذي ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه 

 (.ٔتنزٌل من حكٌم حمٌد( )
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وصدق الطبري فٌما لال، فمد كان العلماء من لبله ٌرحلون إلً بالد بعٌدة من أجل الولوف على 

إال وأنا أعلم  -عز وجل  -آٌة فً كتاب هللا  ود: )ما منمعنى آٌة وتفسٌرها، لال عبد هللا بن مسع

 . كتاب هللا منً تركب إلٌه اإلبل لركبت(أٌن نزلت وفٌم نزلت ولو أعلم أحدا أعلم ب

ٌعّد علم التفسٌر من أهّم العلوم وأعظمها؛ ِلما ٌتمٌز به من الخصائص، وفٌما ٌأتً ذكٌر وعلٌه 

 [ٗهمٌّة هذا العلم للفرد خاّصة، ولألّمة عاّمة:]لبعض األوجه التً تبٌّن أ

  علم التّفسٌر الوسٌلة التً تساعد لارئ المرآن الكرٌم على فهم معانً آٌاته، والمراد

منها، فالمسلم الذي ٌنال فهم المرآن الكرٌم فإنّه ٌنال به خٌراً كثٌراً فً الّدنٌا واآلخرة، 

 وفهم المرآن وتّدبره ٌُعٌن لارئه على معرفة علوٍم كثٌرةٍ وتعلّمها.

  تعرٌف المسلمٌن بأصول اإلٌمان وما هو االعتماد الصحٌح، باإلضافة إلى التعرٌف باهلل

 وأسمائه وصفاته وسننه فً الخلك.

  التعرٌف بأصول األحكام الفمهٌة فً ما ٌخص العبادات والمعامالت والموارٌث من

 المسائل، واألحكام المتعلمة بكل من األسرة والجناٌات.

 .بٌان أصل المواعظ والتزكٌة وتهذٌب السلون 

 .تبٌٌن اآلداب واألخالق الكرٌمة والخصال الحمٌدة 

 لك.توضٌح أمور ضلت فٌها طوائف كثٌرة منذ بدء الخ 

 .توضٌح لصص األنبٌاء والرسل وما ذكر عن بنً إسرائٌل 

 .تنبٌه طالب العلم لحاجة األمة اإلسالمٌة لتفسٌر المرآن الكرٌم 

  بٌان معانً المرآن الكرٌم ودعوة الناس بالمرآن والعمل على تذكٌرهم به، وأًٌضا

 لهدى.إنذارهم بما فً المرآن من الوعٌد، وتبشٌرهم بالبشائر وذلن لمن اتبع ا

 

 : أنواع تفسير القرآن

 [ٙتتعّدد وتتنّوع أنواع تفسٌر المرآن الكرٌم، وفٌما ٌأتً ذكٌر لبعضها:]

  ًالنّوع األّول: وهو تفسٌر المرآن بالمرآن الكرٌم نفسه، وٌعّد من أوائل المصادر ف

 التّفسٌر، ومن األمثلة علٌه تفسٌر عمدة التفسٌر.

 ة، وهو ثانً مصادر التّفسٌر، النّوع الثّانً: تفسٌر المرآن الكرٌم بالّسنة النّبوٌة الّشرٌف

 ومن األمثلة علٌه تفسٌر الّطبري، وتفسٌر ابن كثٌر.

  النّوع الثّالث: تفسٌر المرآن الكرٌم بأحادٌث وألوال الّصحابة رضً هللا عنهم، وهو ثالث

ِ َوِجًٌها(،] [ ولد 7مصادر تفسٌر المرآن، ومن األمثلة علٌه لوله تعالى: )َوَكاَن ِعنَد َّللاَّ



 

ٖ 
 

ً إال أعطاه"، فّسر  ً عند هللا ال ٌسأل هللا شٌئا ابن عبّاس اآلٌة الّسابمة بموله: "كان حظٌّا

 وفّسر الحسن البصرّي لول ابن عباس فمال: "كان ُمستجاب الدَّعوة".

  النّوع الّرابع: تفسٌر المرآن الكرٌم بما لاله التّابعون، وهذا رابع مصادر تفسٌر المرآن

ٌْاَل تَأَْسْوا َعلَٰى َما فَاتَُكْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما  عند العلماء، ومن األمثلة علٌه لوله تعالى: )ِلَّك

ًّ عكرمة عندما لال: "لٌس أحد إالَّ وهو ٌفرح وٌحزن؛ 8آتَاُكْم(،] [ حٌث فّسره التّابع

 ولكن اجعلوا الفرح ُشكراً، والحزن صبراَ".

 ف الّصالح، ومن األمثلة علٌه لوله النّوع الخامس: تفسٌر المرآن الكرٌم بما لاله الّسل

ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر(،] [ ولد فّسر هذا المول اإلمام سفٌان الثّوري بموله: "لٌس 9تعالى: )الشَّ

، وتكلَّم  للشٌَّطان سالح لإلنسان مثل خوف الفمر، فإذا ولع فً للب اإلنسان: منع الحكَّ

 بالهوى، وظنَّ بربِّه ظنَّ السوء".

  الّسادس: تفسٌر المرآن الكرٌم بما لاله العلماء ذوي االختصاص فً التّفسٌر، ومن النّوع

األمثلة علٌه: ورود لفظ الّشفاء فً المرآن تارة عن المرآن، وتارة عن العسل، فمد تكّرر 

مّرتٌن، ولال عنه اإلمام ابن الجوزي: "تالوة المُرآن تعمل فً أمراض الفؤاد ما ٌعمله 

 ألجساد".العسل فً ِعلَل ا

  النّوع الّسابع: تفسٌر المرآن الكرٌم عملٌّاً، ومن األمثلة علٌه لوله تعالى: )نَْحُن لََسْمنَا

ْنٌَا(،] ِعٌَشتَُهْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ ٌْنَُهم مَّ [ ولد لال حاتم األصّم فً معناها أنّه بعد تأّمِلِه لها ٓٔبَ

 د أحداً أبدا.علم أّن كّل شًٍء ممسوُم من هللا تعالى، فلم ٌحس

  النّوع الثّامن: التفسٌر التصوٌرّي للمرآن الكرٌم، وهذا من أنواع التّفاسٌر الهاّمة فً هذا

 الّزمن.

 

 

 : المفّسروآداب  شروط 

 * ما اآلداب التي ينبغي أن يتصف بها المـفـســــــر ؟

 

الوحً، وال ٌظهر له اعلم أنه ال ٌحصل للناظر فهم معانً  لال الزركشً فً البرهان:

أسراره وفً للبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنٌا أو هو على ذنب أو غٌر متحمك 

باإلٌمان أو ضعٌف التحمٌك أو ٌعتمد على لول مفسر لٌس عنده علم أو راجع إلى 

معموله، وهذه كلها ُحُجب وموانع بعضها آكد من بعض. ذكره السٌوطً فً اإلتمان ثم 

ًَ الَِّذٌَن ٌَتََكبَُّروَن فًِ  لال :للت : وفً هذا المعنى لوله تعالى : } َسأَْصِرُف َعْن آٌَاتِ
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ٌِْر اْلَحّكِ {]األعراف: لال سفٌان بن عٌٌنة " ٌمول أنزع عنهم فهم  [ٙٗٔاألَْرِض بِغَ

  [(.ٖن أبً حاتم "أهـ )]المرآن" أخرجه اب

تعٌن على المفسر التحلً بها من هذا المول الجامع ٌمكن أن نستخلص جملة آداب ٌ

 :وهً

أن ٌكون سلٌم العمٌدة؛ لما لها من أهّمٌة تنعكس على نفس المفّسر، وطرٌمته فً  -ٔ

 الكالم.

أن ٌحرص على تفسٌر المرآن بالمرآن، والمرآن بالّسنة، ثم ٌنتمل إلى التفسٌر بألوال  -ٕ

 الّصحابة، وبألوال التّابعٌن.

 أن ٌكون بعٌداً عن الهوى. -ٖ

بٌّة الفصحى، وما ٌنبثك عنها من لواعٍد؛ ألّن أن ٌكون عالماً باللّغة األّم، اللّغة العر -ٗ

 المرآن الكرٌم نزل باللّغة العربٌة، وحتى ٌمول الصواب والالئك فً كالم هللا.

أن ٌكون دلٌك الفهم واالستٌعاب؛ حتّى ٌتمكّن من حصر اآلراء جمٌعها، وتفضٌل  -٘

 الّراجح منها.

ً لها صلة بالمرآن، منها: أن ٌُعرف بغزارة علمه، فٌكون عالماً بمختلف العلوم الت -ٙ

علم التّوحٌد، وعلم األصول، والنّاسخ والمنسوخ؛ حتّى ٌبنً تفسٌره على علٍم 

 صحٌحٍ.

 نشأة علم التفسير ومراحل تطّوره

 إلى أربع، هً: مراحل نشأة علم التفسٌر وتطّورهكن تمسٌم وٌم

ًّ والصحابة -أ  التفسٌر فً عصر النب

ًّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بوصفه المفّسر والمبٌّن األّول واألجدر لكتاب هللا تعالى:  بدأت هذه المرحلة مع النب

َل إِ  ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ ٌِْهْم َولَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن﴾﴿َوأَنَزْلنَا إِلَ ٌٌَِّن ٙلَ ، ﴿ُهَو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُّمِ

ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن لَبْ  ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ ْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ ُل لَِفً َضاَلٍل َرُسواًل ّمِ

بٌٍِن﴾  .7مُّ

ًّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لتفصٌل ما أجمل فً المرآن إجماالً، وبٌان ما أبهم منه إّما بٌاناً فً أحادٌثه ولد تصّدى النب

الشرٌفة وسٌرته الكرٌمة، وإّما تفصٌالً جاء فً جّل تشرٌعاته، من فرائض وسنن وأحكام 

 وآداب.
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ًّ ب ًّ -صلّى هللا علٌه وسلّم-دأ التفسٌر فً عهد النب علٌه الصالة -؛ إذ كان المرآن ٌنزل على النب

ً  -والسالم لا ٌُفّسر للصحابة، وٌُبٌّن  -علٌه الصالة والسالم-حسب الحوادث، والولائع، وكان  ُمفرَّ

أعلم الناس بالمرآن  -علٌه الصالة والسالم-وهو  لهم ما أُشِكل علٌهم من معانً اآلٌات الُمنَزلة.

صلّى -الكرٌم، ومعانٌه، وهو المصدر األّول فً تفسٌر المرآن على اإلطالق، ومن أمثلة تفسٌره 

ٌْنَاَن اْلَكْوثََر(؛]-تعالى-آٌاِت المرآن، تفسٌُره لوَل هللا  -هللا علٌه وسلّم [ إذ لال: )فإنَّه ٖ: )إِنَّا أَْعَط

.) العلم بالمرآن  -رضوان هللا علٌهم-ولد أخذ بعض الصحابة   نَْهٌر وَعَدنٌِِه َربًِّ عزَّ وجلَّ

 ًّ ؛ فكان منهم ستّة عشر صحابٌّاً -صلّى هللا علٌه وسلّم-الكرٌم، وببٌان معانٌه وألفاظه عن النب

، ومنهم من كانت آراؤه فً التفسٌر -رضً هللا عنها-من أئّمة التفسٌر، ومن بٌنهم عائشة 

ومنهم من أكثر منه، وأصبح َعلَماً فٌه؛ فأكثروا من الرواٌة   ٌسٌرة، ولم ٌِرد عنه سوى الملٌل.

 ًّ علٌه الصالة -، واجتهدوا فً تفسٌر ما لم ٌَرد فٌه شًء عنه -صلّى هللا علٌه وسلّم-عن النب

 ، وهم أربعة:-والسالم

-علً بن أبً طالب  -رضً هللا عنه-عبدهللا بن مسعود  -رضً هللا عنه-عبدهللا بن عباس  

ًّ بن كعب  -رضً هللا عنه ومع توسُّع المسلمٌن فً األمصار، وانتشار  -رضً هللا عنه-أب

ًُّ بن كعب الصحابة، نشأت  فً كّل بلد ذهبوا إلٌها مدرسة للتفسٌر؛ فكان ابن عبّاس فً مّكة، وأب

فً المدٌنة، وعبدهللا بن مسعود فً الكوفة، ومن هنا انتشر علم التفسٌر من الصحابة إلى 

تابعٌهم، ومنهم إلى تابعٌهم، وهكذا، وكانت الوسٌلة األولى لِحفظ هذا العلم ِحفظه فً الصدور؛ 

للٌلً االختالف فٌما  -رضً هللا عنهم-وكان الصحابة   وسٌلة األهّم؛ لِحفظ الِعلم.بوصفها ال

ٌخّص فَهم معانً المرآن، وتلن إحدى ُممٌّزات التفسٌر فً عصرهم، كما أنّهم كانوا ٌكتَفون فً 

ًّ لها، كما أّن الخالف الَمذهبً حول اآلٌات كان للٌالً، وكان ا لتفسٌر تفسٌر اآلٌة بالمعنى اإلجمال

رضً هللا -ٌأخذ شكل رواٌة الحدٌث، ولم ٌُدّون فً عصرهم، وإّنما كان ٌُحفَظ سماعاً، وكانوا 

  للٌلً األخذ من أهل الكتاب. -عنهم

 :التفسٌر فً عصر التابعٌن -ب 

ٌُعَّد عصر الصحابة المرحلة األولى من مراحل التفسٌر، ولد بدأت مع انتهاء عصرهم المرحلةُ 

ره؛ وهً م -رحلة التابعٌن من تالمٌذ الصحابة الثانٌة من مراحل نشوء علم التفسٌر وتطوُّ

، وكان المرآن الكرٌم مصدرهم األّول للتفسٌر فً تلن الفترة؛ إذ كان ٌُفّسر -رضوان هللا علٌهم

   بعَضه بعضاً.
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 ًّ والتً وصلت إلٌهم عن طرٌك الصحابة، ثّم ما فسََّره  -صلّى هللا علٌه وسلّم-ثّم ُسنّة النب

أهل الكتاب، وإن لم ٌجدوا فً ذلن كلّه، اجتهدوا برأٌهم وبنََظرهم  الصحابة أنفسهم، وما أُِخَذ من

 .-تعالى-فً كتاب هللا 

ولد لامت فً تلن الِحمبة عّدة مدارس للتفسٌر فً البالد المفتوحة، واألمصار المختلفة، وبٌان  

 هذه المدارس كاآلتً: 

مة ًّ عبدهللا بن التً كان عل أُولى هذه المدارس وأشهرها مدرسة مّكة الُمكرَّ ى رأسها الصحاب

، ومن بَعده تالمٌذه: سعٌد بن جبٌر، وِعكرمة، وطاووس بن كٌسان، -رضً هللا عنه-عبّاس 

 وُمجاهد، وعطاء بن أبً رباح.

، وأشهر الُمفِسّرٌن من التابعٌن فٌها: أبو العالٌة رفٌع بن مهران وثانيها مدرسة المدينة 

  زٌد بن أسلم.الرٌاحً، ودمحم بن كعب المرظً، و

ًّ عبدهللا بن مسعود وثالثها مدرسة العراق  -، والتً تتلمَذ الُمفِسّرون فٌها على ٌد الصحاب

ًّ البصرّي، -رضً هللا عنه ، ولتادة بن دعامة السدوس ًّ ، وأشهرهم: مسروق بن األجدع الكوف

. ًّ  والحسن البصرّي، ومّرة الهمذان

ة على التلمًّ، والرواٌة، باإلضافة إلى االختصاص الذي ولد اعتمد الُمفِسّرون فً هذه المرحل 

. ًّ  اتَّسَمت به مدرسة التفسٌر من حٌث تبعٌّة كّل واحدة منها لصحاب

 :التفسٌر منذ عصر التدوٌن الى الٌوم -ج  

بدأ عصر تدوٌن التفسٌر فً بداٌة المرن الثانً الهجرّي مع بَدء تدوٌن الحدٌث الشرٌف؛ إذ  

أبواٌب خاّصةٌ ضمن ُكتب الحدٌث، وكان التدوٌن فً هذه المرحلة ٌأخذ شكل  كانت تُفَرد للتفسٌر

 التدوٌن باإلسناد؛ أي بِذكر َسنَد األحادٌث، واأللوال المذكورة.

ومع استمالل العلم، وانتشار الكتابة والتدوٌن، أصبَحت للتفسٌر ُكتٌب خاّصةٌ ُمستِملّةٌ عن ُكتب  

د األلواَل دون إسنادها إلى أصحابها؛ وهو ما ٌُطلَك علٌه الحدٌث، فبدأت هذه الُكتُب تُور

ً فٌها، وهذا ما أّدى إلى ورود العدٌد من األلوال  )اختصار األسانٌد(، وٌُعَّد هذا األمر سلبٌّا

 الموضوعة، وكثرة النَّْمل من اإلسرائٌلٌّات.

، وابن ماجة، وكان وكان استمالل هذا العلم على أٌدي عدد من العلماء، كابن جرٌر الطبريّ  

؛ أي بالفَهم  ًّ التفسٌر ُمعتِمداً على التفسٌر بالَمأثور، وفً العصر العبّاسً بدأ التفسٌر العمل
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، والرأي، والنََّظر، ودخل فً ذلن علم اللغة العربٌّة، والِفمه، كما دخلت فً ذلن  ًّ الشخص

 النَّْزعة العملٌّة الَمذهبٌّة.

الحدٌث َمنحًى جدٌداً؛ فانتشرت الَمطابع، ونََشطت حركات التألٌف  ولد اتّخذ التفسٌر فً العصر

فً العلوم اإلسالمٌّة، وظهرت نزعات تفسٌرٌّة جدٌدة؛ إذ أثَّرت األحداث، والولائع، واالتِّجاهات 

فً طرٌمة التفسٌر؛ فظهرت النزعة الِعلمٌّة بإدخال النظرٌّات الِعلمٌّة فً تفسٌر المرآن، إاّل أّن 

ات الحدٌثة تمٌََّزت بسهولة العبارة، والوصول إلى شرٌحة أكبر، ومنها: تفسٌر المنار التفسٌر

 . لدمحم رشٌد رضا، وتفسٌر المراغً، والتفسٌر الحدٌث

 ما العلوم التي يحتاجها المفسر؟

ٌحتاج المفسر لكتاب هللا تعالى إلى أنواع من العلوم والمعارف التً ٌجب أن تتوفر فٌه حتى 

آن برأٌه ٌكون أهالً للتفسٌر وإال كان داخالً فً الوعٌد الشدٌد الذي ذكره النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمن ٌفسر المر

كما ذكرها فً كتابه  ، وهواه فٌتبوأ ممعده من النار، ولد عدها السٌوطً خمسة عشر علًما

 اإلتمان، وٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:

 معرفة أصول الدٌن. -ٔ

 معرفة أصول الفمه ) من خاص وعام ومجمل ومفصل...إلخ( -ٕ

 وعلم االشتماق(معرفة اللغة العربٌة ولواعدها) علم النحو، والصرف،  -ٖ

 معرفة علوم البالغة )علم المعانً،والبٌان، والبدٌع( -ٗ

 معرفة أسباب النزول. -٘

 معرفة الناسخ والمنسوخ. -ٙ

 معرفة علم المراءات. -7

 وال ٌتأتى إالّ لمن ٌعمل بما ٌعلم. علم الموهبة -8

ًْ  لال السٌوطً: ولعلن تستشكل علم الموهبة، وتمول: لٌس فً لدرة اإلنسان، ولٌس كما   هذا ش

 والزهد. األسباب الموجبة له من العمل كابارت ظننت من اإلشكال، والطرٌك فً تحصٌله 
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 جامعة ديالى 

 كلية العلوم االسالمية 

  الثالثة خل لعلم التفسير        المحاضرةمد       لوم القرآن       قسم ع

 

 
 

 التفسير في عصر التدوين: عن تاريخيةال المالمح
بأنيا يكثخ فييا اختالف تشهع ويقل فييا اختالف  ىحه الفتخة تسيدت     

وا القخان الكخيم كسا ىم فيسها الشص خ أن يفدالتزاد، واختالف التشهع معشاه 
ىحا التشهع كسا  مثال ان القخان الكخيم ندل علييم وبلغتيم،  االقخآني، وال سيس

فدخه بعزيم بالقخآن، وفدخه بعزيم  "الصراط المستقيمفي قهلو تعالى: "
بالدشة وفدخه بعزيم باإلسالم وىحه من اختالفات التشهع ألّن القخآن والدشة 
واإلسالم بعزيا يجل على بعض وال يترهر قخآن بال سشة أو سشة بال 

 . ا العلمفي مباحث ىحإسالم ىحا يدسى من اختالف التشهع 
طالب وتالميح، ال شك أّن كل صحابي لو و تكهنت مجارس وبعج ذلك      

ابن مدعهد  ومن الرحابة الحين كانت ليم تفاسيخ مشيم على سبيل السثال
وابن عباس في مكة لو تالمحة  ،في الكهفة لو تالمحة أخحوا عشو التفديخ

 فسثال من تالمحة ابن مدعهد ،أخحوا عشو التفديخ
 .عبيجة الدلساني  - 1
 .والخبيع بن خثيم - 2
  :التفديخ وأما تالميح ابن مدعهد في 

 .سعيج ابن جبيخ  - 1
 .وعكخمة – 2
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 . موس وغيخىو وطا  - 3
كل  وغيخىا من السجن، أولئك الرحابة الحين فدخوا القخآن في السجيشةف    

في ابن عباس  ةحوأما تالم ،التفديخ مأخحوا عشي يحمشيم صار لو تالم
 :مشيم  التفديخ

مجاىج بن جبخ أبه الحجاج وقج عخض التفديخ على ابن عباس  - 1
ن عباس عن التفديخ يدأل اب ،ثالث مخات عخض القخآن من أولو إلى آخخه

ئسة إذا جاءك التفديخ عن األوليحا قال عجد من  ،التفديخ على ذلك يجيبو 
على ابن عباس  رحسو هللا عخض التفديخ مجاىج فحدبك بو ألّن مجاىجا  

 .ثالث مخات
مجرسة بين صار فييا نهع اختالف و ىحه السجارس  في حين انتذخت     

 مجرسة ابن عباس من أوجو االختالف مثال  و ابن مدعهد  
أسباب وال سيسا كثيخا في التفديخ  يكثخ وييتم أن ابن مدعهد كان   - 1

 .الشدول وبالقخاءات
في التفديخ بالدشة وباللغة العخبية  ييتم كثيخاابن عباس كان  أما - 2
كل مجرسة ليا و صارت ىشاك مجرسة ومجرسة و فيشا تهسع  ،باالجتيادو 

 خرائريا التي تسيدىا عن غيخىا.
التابعين أتى تبع التابعين فتهسعها أيزا في التفديخ ومن ثّم بجأ  وبعج    

شقلو ي كان التفديخ يشقل حفظا  ف ،بجأت كتابة التفديخو تجوين التفديخ 
عن  رضي هللا عشيم يشقلو التابعهن عن الرحابةو الرحابة عن الرحابة 

  هه اليشا جيل عن جيل .الشبي صلى هللا عليو وسلم ثم نقل
 كسا صشفبجأ ىشاك من يرشف في التفديخ فثم ابتجأ تجوين التفديخ     

ىحه الكتابات في و وىكحا كغيخىم  وغيخه عبج الخحسن بن زيج بن أسلم تفديخه
لتفديخ انتقلت على شكل كتب ثم تهسعت الكتابة في التفديخ إلى أن ا



3 
 

 ععن تبو وصلشا إلى تفاسيخ جسعت السأثهر عن الرحابة وعن التابعين 
 .التابعين في التفديخ

 
  -: ومن هذه التفاسير على سبيل المثال 
 .حسيج العبج تفديخ  – 1 

 .عبج الخزاق مظبهع تفديخ  – 2
 .تفديخ اإلمام أحسج - 4
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ىحه السجرسة و  ،دونت تفاسيخ الرحابة باألسانيجقج ىحه التفاسيخ و      
 ، يعشي السجرسة التي يفدخ فييا السفدخ بشاءمدرسة التفسير باألثرتدسى 

على اآلية فيشقل  رحابة والتابعين،الو  رسهل هللا على ما يشقلو من كالم
ىحه و بإسشاده عن الرحابة ويشقل بإسشاده عن التابعين في تفديخ اآليات 

 . الفتخة يعشي نياية القخن الثالث تقخيبا  
ن بالشحه ألّنو نذأت كتابات مختلفة فييا تفديخ القخآ بعجىا بجأتو         

 ،سيبهيو ومن معو ، أمثالجرسة نحاة البرخةنذأت م، و مجارس نحهية
والشحه  ،وإلى آخخه ،ثم بعج ذلك نحاة بغجاد ةنذأت مجرسة نحاة الكهفو 

في  يرأي في التفديخ من جية الشحه ورأ فرار ىشاك ،معتسج على القخآن
فرشفت عجة مرشفات كسعاني القخآن لألخفش  ،التفديخ من جية اللغة

 .ة معسخ بن السثشىوكحلك مجاز القخآن ألبي عبيج
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وىه إمام السفدخين فرشف كتابو جامع البيان  الظبخي  أتى ابن جخيخو      
إمام  وىه أعظم كتاب ألف في تفديخ القخآن باإلجساع وبو ُعّج ابن جخيخ

صشف التفديخ وجسع فيو ما تكلم عليو العلساء قبلو في  ،األئسة في التفديخ
 ونذأت بعجىا ،تفديخه صار فيو عليو لسجرسة التفديخ باألثخو  ،التفديخ

ومجرسة التفديخ باألثخ كانت  ،ىي مجرسة التفديخ بالخأيو السجرسة األخخى 
 .قبل ابن جخيخ وبعجه 

 



 مدخل لعلم التفسير             المحاضرة الرابعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتفسير والفنيةاآلداب الموضوعية والنفسية 

 : اآلداب الموضوعية

ً احترازٌاً، فهو أ ّن الموضوعٌة فً تفسٌر المرآن شرط أساسً ولٌس شرطا

أساسً لتلمً معانً المرآن كما أرادها هللا تعالى، وهو احترازي من النزوع إلى 

فالملتمً ٌرٌد معرفة هذا  الهوى، واإلغراق فً الخٌال، والتعّرض لشطحات المٌول،

النص على حمٌمته والغوص إلى أعماله، والمفسر الحّك هو الباحث الذي ٌحمّك هذه 

ً إلى األسرار المرآنٌة ناصعة  الرغبة الملحة، وٌنهض بهذه المهّمة الصعبة، متطلّعا

 . ، وٌظفر بإلبال الناس، وٌبلغ هدفه األسنى-تعالى  –أنٌمة، لٌحوز رضا هللا 

تعجٌزٌاً ولٌس األمر كذلن، فإن لٌل ما السبٌل  -أّول األمر -لد ٌبدو هذا الملحظ 

فً تفسٌر اآلٌات التً ٌستفٌد منها أهل المذاهب أدلتهم وأصول عمابدهم فٌجاب: إّن 

 ٌعتبر من هذا الباب، وعرض جمٌ  ذلن سرد ذلن مجرداً عن نزعة التعصب ال

باعتباره منبعاً ثراً من مناب  التشرٌ  اإلسالمً، ال ٌعنً جّر المرآن إلى ما لٌس منه، 

بل هو أمر ٌدعو إلى االعتزاز كونه ثروة علمٌة تضاف إلى التراث، ولكن األمر 

ً إذا سردت الصفحات وسودت األوراق على أّن المراد هذا دو ن ذان ٌختلف جذرٌا

تنكٌالً بمذهب، أو اعتداداً برأي دون برهان، فهذا ما ال ٌسمح به أدبٌاً وموضوعٌاً فً 

تفسٌر المرآن العظٌم، ألّن هذا الملحظ كشف عن مراد نفسه، وتفسٌر المرآن كشف 

ً ٌمثّل وجهة نظره بعد التمحٌص  عن مراد هللا تعالى، وهذا ال ٌُمان  أن ٌختار رأٌا

جتهاد، ٌإكد فٌه ما ٌستفٌده بالذات دون لط  على هللا أّن هذا هو وإعمال الفكر واال

المراد دون غٌره من كالم هللا، وإذا تحرج المفسر فً هذا اإلطار، والتحرج هنا 



ضرورة لابمة كان ما ٌتوصل إلٌه من التفسٌر دلٌالً على الكشف والعرض والبٌان، 

ً لحدود التفسٌر الموضوعً، ولٌس مجاالً للهوى والمذهبٌة، وبذلن فال ٌُعّد م تعدٌا

ً لبعض الوجوه المحتملة دون لط  بؤحدها، إذ لد ٌكون المراد  وإنما ٌعتبر عارضا

الحمٌمً غٌرها، إاّل أنّه لد اجتهد ضمن الضوابط والموازٌن العملٌة أو الفنٌة أو 

 اللغوٌة باختٌار األفضل، أو بإثبات األظهر.

ولد تكون هذه المهّمة عسٌرة ال تتهٌؤ، وأداإها صعباً ال ٌركب، ولد ٌكون األمر 

كذلن، ولكن نظرة فاحصٌة إلى ما أصاب المسلمٌن من الخور واالنهٌار تدعو إلى 

د هذا المنهج، وتخفّف من وطؤة مشاله ومتاعبه، فمد شّجعت لغة ضرورة تعبٌ

االختالف المتعمد والهوى المتب  ألسنة المستشرلٌن وأعداء اإلسالم للنٌل من كرامة 

اإلسالم وعظمة المرآن، وكان الطرٌك أمامهم سهالً ومٌّسراً، إذ استغلوا هذا الخالف 

م والمسلمٌن من جهة، وضد المرآن لنفث سمومهم، ونشر دعواهم الباطلة ضد اإلسال

الكرٌم من جهة ثانٌة حتى تجرأ بعضهم فذهب إلى المول بتحرٌف المرآن نتٌجة نمطة 

الضعف هذه فً عدم الموضوعٌة الفكرٌة للتفسٌر، وعلى هذا فااللتزام بالموضوعٌة 

تنفً هذه الشبه من جهة، وتجعل المفسر خالص العمل لوجهه تعالى من جهة أخرى، 

خص تفسٌر المرآن من التبعٌة من جهة ثالثة، وعند ذان ٌجزم المتلمً للتفسٌر وتل

بسالمة لصد المفسر ونبل غاٌته، فٌستمبل ذلن استمباال تلمابٌاً ٌحبب إلى ذابمته المرآن، 

 وٌعنٌه على االستجابة الهادفة ألغراضه ومرامٌه.

إّن لغة التهجم واالتهام التً نلمسها فً كثٌر من ألوال المفسرٌن م  المط  بؤنّها 

ال تجدي نفعاً، وال تغٌر معتمداً، وال تثنً إنساناً عن رأي ٌتبنّاه: فإنّها ال تمثّل المرآن، 

ً شعواء على هذا النوع من  وأخالق المرآن، ولغة المرآن، بل المرآن نفسه ٌشّن حربا

المباالة بشعور اآلخرٌن مخطبٌن كانوا أو مصٌبٌن، فضالً عن كونه ٌدف  اإلسفاف وال



ٌن، والتنّكر لمبادئ المرآن، فتحتضنه البدع،  بالشباب إلى الهروب من حضٌرة الّدِ

 وتتاللفه الضالالت.

 اآلداب الفنية :

ورمزٌة التفسٌر الموضوعً: أن ٌلتمً الهدف الدٌنً بالهدف الفنً، ففً الولت 

ً على حمٌمة اللغة من  الذي نحافظ فٌه على جوهر المرآن من التمّحل، نحافظ أٌضا

لّوة متجانسة ترعى المرآن واللغة معاً، وتحوطهما  الضٌاع، فتتجم  من هذا وذان

 بسٌاج من التحرز والحفاظ.

شرف اللغة العربٌة، فشّرف بها نزول المرآن  -تعالى  -لد سبك فً علم هللا 

بلغتها، فبماء العربٌة منوط ببماء المرآن، وبماء المرآن منوط بسالمة تفسٌره، وسالمة 

رنة بآداب المفسر، وآداب المفسر كما تمتضً اإلحاطة والحذر والٌمظة تفسٌره ممت

والعلم، فكذلن تمتضً الموضوعٌة، والموضوعٌة أساس التفسٌر، وما سوى ذلن 

 فؤهواء تتب ، ومذاهب تبتدع.

 : النفسية اآلداب

والمراد باآلداب النفسٌة مجموعة الصفات والَملَكات التً ٌتنامى بها الكمال 

الذاتً فً تهذٌب النفس وصٌانتها عن الزٌغ واالنحراف بحٌث ٌطمبن معها إلى 

الجانب الروحً عند اإلنسان فضالً عما ٌتمت  به من حٌطة وحذر، وما ٌناسب ذلن 

للنفس التدبّر فً المرآن،  ٌهٌاعة ونماء الضمٌر، مما إصالح السرٌرة، ولزوم الطا

والتفّكر فً أسراره، من صّحة فً االعتماد، وإخالص فً النٌة، وتفوٌض األمور إلى 

 . العلمٌة تزادةواالسمنه فً مجال المعرفة والكشف هللاِ، وطلب العون 

  



  

  

  

  

 

  

  



 مناهج التفسٌر : 

ر هو لمنهج التفسٌريا ر فً تفسٌر المرآن الكرٌم، واألداة  لكّل مفّسِّ تبٌٌن طرٌمة كّل مفّسِّ

والوسٌلة الّتً ٌعتمد علٌها لكشف الستر عن وجه اآلٌة أو اآلٌات؟ فهل ٌأخذ العمل أداة للتفسٌر 

أو النمل؟ أو ٌعتمد فً تفسٌر آٌات المرآن على نفس المرآن الكرٌم، أو على السنّة الشرٌفة، أو 

 ؟على كلٌهما، أو غٌرهما

 وفً الجملة ما ٌُتّخذ مفتاحاً لرفع إبهام اآلٌات، هو ما نسّمٌه المنهج فً تفسٌر المرآن.

ظهرت فً المرن الثانً الهجري وما بعده مناهج وأسالٌب أُخرى بٌن المسلمٌن بشكل و

 فكارهم وعلومهم.تدرٌجً، نتٌجة ترجمة آثار وكتب الحضارتٌن الٌونانٌة والفارسٌة ونفوذ أ

ولد تكّونت االتجاهات التفسٌرٌّة الكالمٌّة بسبب ظهور المباحث الكالمٌّة والفلسفٌّة، فكانت كّل 

 فرلة من فرق المسلمٌن كاألشاعرة والمعتزلة و... تفّسر المرآن طبماً آلرائها وعمائدها.

ٌد العرفاء والمتصّوفة. وفً المرن الثالث وما بعده، بدأت تظهر أسالٌب جدٌدة فً التفسٌر على 

 ما أّدى إلى تطّور المنهج اإلشاري فً التفسٌر.

ثٌن بذلن المنهج واالتجاه الروائً فً  وأّما محّدثو السنّة والشٌعة فمد اكتفوا بنمل الرواٌات ُمحدِّ

 . التفسٌر والذي ظهر فً المرحلة األولى )المرن الثالث والرابع الهجري(

 بدأت تظهر التفاسٌر الفمهٌّة بأسلوب موضوعً وعلى شكل تفسٌر آٌات األحكام.ثم 

 ؟ سر أن ٌنهجه فً تفسٌرهالمنهج الذي ٌجب على المفما 

   . إٌضاح المعنى ٌحتاج إلٌه فً من غٌر نمص لما سر،التفسٌر للمف   مطابمة والً:أ

 . المجازي فلعل المراد والمعنى المجازي، المعنى الحمٌمً مراعاة ثانٌاً: 

 . بٌن المفردات الكالم، والمؤاخاة الذي مسٌك له التألٌف والغرض مراعاة ثالثاً:

 السابك والالحك. المناسبة، وٌربط بٌن ٌن وجهاآلٌات، فٌبِّ  التناسب بٌن مراعاة رابعاً:

 ذكره. سبب فال بد من آٌة نزلت على أسباب النزول. فكل مالحظة خامساً:



ثم ٌتكلم علٌها  -واالشتماق  من اللغة، والصرف، -ا ٌتعلك باأللفاظ المفردة مٌبدأ بِّ  سادساً:

ٌن المعنى نً، ثم البٌان، ثم البدٌع، ثم ٌبِّ ا ٌتعلك بالمعامثم بِّ  بحسب التركٌب، فٌبدأ باإلعراب،

 الشرعٌة. نٌنثم ٌستنبط ما ٌمكن استنباطه من اآلٌة فً حدود الموا المراد،

 . المرآن ما أمكن ادعاء التكرار فً سر أن ٌتجنبالمفِّ  على سابعاً:

 ؟ سر أن ٌتجنبها فً تفسٌرهألُمور التً ٌجب على المف   ما ا

وأصول  من كالمه مع الجهالة بموانٌن اللغة التهجم على بٌان مراد هللا تعالىتجنب  أوالً:

 العلوم التً ٌجوز معها التفسٌر. لصِّ وبدون أن ٌُح   الشرٌعة،

 ال ٌعلمه إال هللا. بعلمه، وذلن كالمتشابه الذي الخوض فٌما استأثر هللاتجنب  ثانٌاً:

 باستحسانه. جحر  بهواه وال ٌُ  سرواالستحسان، فال ٌُفِّ  السٌر مع الهوىتجنب  ثالثاً:

المذهب أصالً والتفسٌر تابعاً، فٌحتال فً  ، بأن ٌجعلالتفسٌر الممرر للمذهبتجنب  رابعاً:

د عوإن كان غاٌة فً البُ  ٌصرفه إلى عمٌدته، وٌرده إلى مذهبه بأي طرٌك أمكن، التأوٌل حتى

  والغرابة.

 . غٌر دلٌل بأن مراد هللا كذا وكذا من التفسٌر مع المطعتجنب  خامساً:

 

 اقسام التفسٌر :

 ؟ القدامىماهً اقسام التفسٌر عند العلماء 

و لعل أول تمسٌم  ،موضوع ألسام التفسٌر من الموضوعات التً اهتم بها العلماء منذ زمن

للتفسٌر هو الذي ورد عن الصحابً الجلٌل حبر هذه األمة ابن عباس ، فمد ورد عنه أنه جعل 

لتفسٌر أربعة ألسام: روى اإلمام عبد الرزاق الصنعانً فً تفسٌره، لال حدثنا الثوري لال: ا

لال ابن عباس:" تفسٌر المرآن على أربعة وجوه: تفسٌر ٌعلمه العلماء و تفسٌر تعرفه العرب، 

، و تفسٌر ال ٌعلمه إال هللا و من -ٌمول من الحالل و الحرام-و تفسٌر ال ٌعذر أحد بجهالته

 . عى علمه فهو كاذب"اد



و لد أورد هذا األثر اإلمام الزركشً فً برهانه معلما علٌه بموله: و هذا تمسٌم صحٌح، ثم 

 شرع ٌوجه هذه األلسام و ٌوضحها.

و كما ٌالحظ فإن هذا التمسٌم الذي لال به ابن عباس  إنما هو باعتبار المرآن نفسه و ما احتواه 

 من المعانً.

التفسٌر باعتبار طرٌمة المفسر فً اعتماده ثم بعد ذلن ظهر اتجاه آخر فً التمسٌم، حٌث لسم  -

الرواٌة أو الرأي أو باعتبار مصدر التفسٌر، فمسم التفسٌر إلى لسمٌن: تفسٌر بالرواٌة و هو ما 

 ٌسمى التفسٌر بالمأثور، و تفسٌر بالدراٌة و هو ما ٌسمى التفسٌر بالرأي.

 التفسٌر بالمأثور -1 

ٌعرف التفسٌر بالمأثور بأنه: التفسٌر الذي ٌعتمد على المصادر التفسٌرٌة، وهً: المرآن 

 الكرٌم، والسنة النبوٌة، وألوال الصحابة، وبعض ألوال التابعٌن.

و إن  -فهو تفسٌر المرآن بالمرآن أو بالسنة أو بكالم الصحابة أو التابعٌن إلٌهم بإحسان.  

اختلف فً التابعٌن على لولٌن فمنهم من ٌدرجهم فً هذا النوع من التفسٌر و منهم من ال 

م به اإلمام ابن ، و الراجح اعتبار ألوال التابعٌن من التفسٌر بالمأثور، و هذا ما لا -ٌدرجهم

جرٌر الطبري فً تفسٌره المسمى جامع البٌان فً تأوٌل آي المرآن، و هو من أحسن التفاسٌر 

بالمأثور، و من أفضل الكتب فً هذا النوع من التفسٌر كذلن تفسٌر الحافظ ابن كثٌر، الدر 

سٌر الكتاب المنثور فً التفسٌر بالمأثور لإلمام جالل الدٌن السٌوطً، المحرر الوجٌز فً تف

 العزٌز البن عطٌة، ومعالم التنزٌل للبغوي و غٌرها.

و كل التفاسٌر األولى كتفسٌر سفٌان ابن عٌٌنة و شعبة بن الحجاج و ٌزٌد بن هارون و وكٌع 

 بن الجراح و غٌرهم كلها كانت تفاسٌر بالمأثور جامعة أللول الصحابة و التابعٌن.

 . التفسٌر و فً ممدمته طبعا تفسٌر المرآن بالمرآن و هذا النوع من التفسٌر هو أعلى أنواع

 : الت فسٌر بالرأي -2

التفسٌر بالرأي )والمراد بالرأي: االجتهاد( وٌسمى تفسٌر بالدراٌة، أو تفسٌر بالمعمول هو  

تفسٌر المرآن باالجتهاد بعد معرفة المفّسر لكالم العرب، ومعرفة األلفاظ العربٌة ووجوه 



اسخ والمنسوخ من آٌات المرآن، وغٌر ذلن من األدوات داللتها، ومعرفة أسباب النزول، والن

 التً ٌحتاج إلٌها المفسر. 

ً على العلم والفمه، ولذلن لال اإلمام السٌوطً: التفسٌر  غٌر أن االجتهاد ٌجب أن ٌكون مبنٌا

بالرأي هو االجتهاد فً تفسٌر المرآن الكرٌم، وفك لواعد وشروط أهمها: معرفة كالم العرب 

المول، ومعرفة األلفاظ العربٌة والولوف على داللتها وممتضٌاتها. والعلم بأسباب ومناحٌهم فً 

النزول، والناسخ المنسوخ، والحدٌث واألصول والفمه، وأن ٌكون المفسر بعٌداً عن الهوى 

 ونزعة التعصب

والتفسٌر بالدراٌة ٌعنً إعمال النظر العملً واتباع طرق االستدالل فً بٌان المعانً واألحكام 

د دلٌٌل لاطع علٌه. وأصحاب هذا التفسٌر ٌستمدون حجتهم من لول هللا  المستمدة منها فٌما لم ٌرِّ

كتاب (، وكذله لوله: ﴿22تعالى: ﴿أفال ٌتدبرون المرآن أم على للوب ألفالها﴾ )سورة دمحم: 

(. وشرط جواز هذا 22أنزلناه إلٌن مبارن لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولو األلباب﴾ )سورة ص: 

 التفسٌر أن ٌكون محكوماً بضوابط اللغة واألدلة الشرعٌة الُمحكمة.

 نه المذموم المردود، وهو على نوعٌن:لتفسٌر بالرأي منه الممدوح الممبول وموا

نوع لام على أصل لغوي ورد عند العرب، أو برهان عملً  : الممدوح  التفسٌر بالرأي  -1

وافك الشرع. وهو التفسٌر المبنً على المعرفة الكافٌة بالعلوم اللغوٌة، والمواعد الشرعٌة، 

واألصولٌة: أصول الدٌن، وأصول الفمه، وعلم السنن واألحادٌث، وال ٌعارض نمال 

مٌنا ثابتا مستمرا، مع بذل غاٌة الوسع فً البحث صحٌحا، وال عمال سلٌما، وال علما ٌ

واالجتهاد والمبالغة فً تحري الحك والصواب، وتجرٌد النفس من الهوى، واالستحسان 

 بغٌر دلٌل، ومع مرالبة هللا غاٌة المرالبة فً كل ما ٌمول.

نوع لم ٌمم على أصل لغوي وال برهان عملً موافك للشرع،  :المذموم  التفسٌر بالرأي  -2

 له. وإنما هو رأي مجرد ال شاهد

 

 

 



 ؟ثٌن عند العلماء المحدتفسٌر ال اقسام ما هً 

من التمسٌمات المعاصرة أو الحادثة: تمسٌم المرآن إلى تحلٌلً و موضوعً و إجمالً و و

رباعٌا: ممارن، فمن أهل العلم من لسم التفسٌر إلى تحللً و موضوعً، و منهم ن جعله 

 تحلٌلً و موضوعً و إجمالً و ممارن.

و كال التمسٌمٌن حادث، فلم تكن هذه االصطالحات معهودة عند العلماء لدٌما، و إنما هً 

اصطالحات أطلمها بعض العلماء المعاصرٌن على أنواع التفسٌر باعتبار طبٌعته و اتجاه و 

 منهج المفسر و طرٌمته فً التفسٌر.

 :التفصٌلً أو  التحلٌلًالتفسٌر  -1

ٌمف عند كل كلمة  -من أوله إلى آخره-التفسٌر التحلٌلً هو الذي ٌتتبع فٌه المفسر آٌات المرآن

و لفظة فٌفسرها و ٌمف عند كل آٌة فٌحللها من جمٌعه الوجوه: فٌذكر ما ٌتعلك بالمعانً 

اللغوٌة و الجوانب اإلعرابٌة و ٌبٌن معانً الجمل و التراكٌب و ٌذكر ما ورد فً أسباب 

 و إن وردت آثار و ألوال عن السلف فً تفسٌر اآلٌة ذكرها.. النزول

و ٌعتبر هذا النوع من التفسٌر السمة البارزة و النوع المهٌمن على أغلب التفاسٌر إلى زماننا، 

فأشهر التفاسٌر كلها من هذا النوع، فتفسٌر ابن جرٌر و ابن كثٌر و المحرر الوجٌز و جامع 

رآن البن العربً و غٌرها كلها من هذا المبٌل، و كل من ٌؤلف األحكام للمرطبً و أحكام الم

 فً التفسٌر فإنه غالبا ٌنهج األسلوب التحلٌلً.

 التفسٌر الموضوعً: -2

ٌعتبر التفسٌر الموضوعً من المصطلحات التً ظهرت فً هذا العصر، كنوع من أنواع 

التفسٌر الذي ٌنهج فٌه صاحبه تفسٌر المرآن حسب الموضوع، فهو تفسٌر باعتبار الموضوع 

ضح عبارة عن جمع المفسر آٌات المرآن الكرٌم المتناسبة فً موضوع ما، و أو بمعنى أو

 المتجهة إلى غاٌة واحدة، فٌجمعها و ٌكون منها موضوعا ٌفسره لٌبٌن مولف المرآن منه.

 



 وٌنمسم التفسٌر الموضوعً إلى ثالثة السام، وهً كما ٌأتً:

 :التفسٌر الموضوعً للمصطلحات المرآنٌة - أ

المفسر مصطلحاً لرآنٌاً؛ فٌفرده بدراسة خاصة ُموضحاً اشتمالاته، وتصرٌفاته، وٌكون باختٌار 

وحاالته الواردة فً المرآن، ثم ٌتعمك فً دراسة اآلٌات التً ذكر فٌها هذا المصطلح؛ لعرض 

رسالة “اللطائف، والمعانً، واإلشارات المستخلصة منها، ومن أشهر ما الف فً هذا اللون: 

لناصر ” العهد والمٌثاق فً المرآن” ألحمد فرحات، و” العربٌة والمرآنٌةاألمة فً داللتها 

 العمر.

 : التفسٌر الموضوعً للموضوعات المرآنٌة -ب

ٌكون باختٌار المفسر أحد المواضٌع المرآنٌة، جامعاً لآلٌات المتعلمة به على اختالف صٌغها، 

ألن المرآن ٌلجأ إلى مفردات، ومفرداتها، ومصطلحاتها، وهذا اللون أكثر شمولٌة من سابمه؛ 

ومصطلحات مختلفة؛ للحدٌث عن أحد مواضٌعه، فٌجدر بالمفسر أن ٌجمعها؛ لٌستخرج 

مع لصص السابمٌن فً “الدالالت، والحمائك منها، ومن الكتب المؤلفة فً هذا اللون: كتاب 

 ”.الشخصٌة الٌهودٌة من خالل المرآن: تارٌخ وسمات ومصٌر“، وكتاب ”المرآن

 : لتفسٌر الموضوعً للسور المرآنٌةا -ت

ٌكون بإفراد المفسر سورة لرآنٌة بدراسة خاصة؛ فٌتعمك بالنظر فٌها مبٌناً الوحدة الموضوعٌة 

ً أهدافها، ومماصدها، ثم ٌعرضها كوحدة موضوعٌة متكاملة بعد التحلٌل  لها، ومستنبطا

ة الحجرات: دراسة سور“الموضوعً لها، ومن أشهر الكتب المؤلفة فً هذا اللون: كتاب 

لعبدالرحمن حبنكة، كما ٌعد ” تدبر سورة الفرلان“لناصر العمر، وكتاب ” تحلٌلٌة موضوعٌة

 لسٌد لطب نواة التألٌف فً هذا اللون.” الظالل“التعرٌف بالسور المرآنٌة الوارد فً كتاب 

ٌحللها أو ٌفن ألفاظها فهو التفسٌر الذي ٌمتصر فٌه المفسر على تفسٌر اآلٌة جملة واحدة و ال 

 لفظة لفظة كما هو الشأن بالنسبة للتفسٌر التحلٌلً.

 



 التفسٌر اإلجمالً : -3

التفسٌر اإلجمالً هو "الذي ٌفسر فٌه المفسر المعانً العامة اإلجمالٌة لما ٌرٌد تفسٌره من   

 معانً الكلمات الكرٌمة فً آٌة أو آٌات أو فً سورة أو ما إلى ذلن".

" التفسٌر الجملً"، كفخر الدٌن الرازي فً تفسٌره مفاتح و من المفسرٌن من استعمل لفظ 

الغٌب، و كذلن من المعاصرٌن الشٌخ مصطفى المراغً حٌث لال فً ممدمة تفسٌره فً بٌان 

"..المعنى الجملً لآلٌات: أتبعنا ذلن بذكر المعنى الجملً لهذه اآلٌة أو اآلٌات لٌتجلى  منهجه:

، فكان  تعالى ٌذكر اآلٌة  التفسٌر وضح ذلن المجمل"للمارئ منها صورة مجملة حتى إذا جاء 

أو اآلٌات ثم ٌشرح المفردات ثم ٌبٌن المعنى الجملً لهذه اآلٌة أو اآلٌات لبل أن ٌشرع فً 

 لكن الذي اشتهر هو مصطلح التفسٌر اإلجمالً. اإلٌضاح و التفصٌل.

 : التفسٌر المقارن -4

فً أكثر من تفسٌر، ثم ٌعرض طرٌمة  نٌهلرآوهو التفسٌر الذي ٌدرس فٌه المفسر تفسٌر سورة 

كل مفسر ومنهجه، عالداً بعد ذلن ممارنات بٌن مناهجهم توضح التفاسٌر التً فٌها جدٌة، 

ن التً ال تخلو من كونها تملٌداً، ومتابعةً، وتكراراً، ثم ٌعرض اٌجابٌات وإضافة، وإبداع، وتل

 كل تفسٌر من التفاسٌر التً لارن بٌنها، وسلبٌاته.

جمع المفسر أللوال المفسرٌن فً آٌة معٌنة أو سورة معٌنة، ثم الموازنة بٌنها، مع بٌان أي " 

الراجح عنده من هذه األلوال". إذن فهو تفسٌر ٌعتمد على جمع األلوال التفسٌرٌة إلخراج 

 . هذا هو المفهوم الذي اشتهر بٌن أهل العلم الراجح من المرجوح. و

 


