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 الباب الثالث
 التفسري ومناهجه

 

 مراحلهالتفسري و علم نشأة  .أ

جرت سنة هللا تعاىل يف إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يبعث لكل أمة نبيا بلسان قومه 

َ ََلُمْ  :قال تعاىل ،وأن يكون كتابه بلساهنم سورة ) َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبّيِِ

. وظهر حممد صلى هللا عليه وسلم يف جزيرة العرب وأنزل هللا عليه القرآن بلسان قومه (4:إبراهيم

 .(2يوسف: سورة ) ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ اللسان العريب: 

غري  ،العربية واللسان العريبوكان القوم عراب خلصا يفهمون القرآن الكرمي مبقتضي السليقة 

ولذا فقد   ،أن القرآن يعلو على سائر كالم العرب أبلفاظه وأساليبه اللغوية والبالغية فضال عن معانيه

فكان بعضهم  ،كانوا يتفاوتون يف فهمه وإدراكه وإن كان كل منهم يدرك منه ما يوقفه على إعجازه

لفظ أو غمض عليهم مرمى ومل جيدوا من يفسر ما غمض على اآلخر من معىن فإن أشكل عليهم 

  1يفسره َلم سألوا الرسول فيبينه َلم.

 وهبذا نشأ علم التفسري مث مر مبراحل أبرزها: 

 التفسري يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم .1

  ،(9رة اَلجر: سو )ِإَّنا ََنُْن نَ زاْلَنا الذِِْكَر َوِإَّنا َلُه ََلَاِفظُْوَن فقد تكفل هللا تعاىل حبفظ القرآن: 

ََّل ُُتَِرِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِه كما تكفل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم أن جيمع القرآن يف صدره: 
                                                 

ص.   ،( ه     1430، )الرايض: مكتبة التوبة ،حبوث يف أصول التفسري ومناهجه ،فهد عبد الرمحن بن سليمان الرومي 1
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َنا ََجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ .  مث كلف هللا نبيه حممدا أن يبّي َلم القرآن وأن  (17-16: قيامةسورة ال) ِإنا َعَلي ْ

ُرونَ قال تعاىل خماطبا نبيه:  ،يفسره َلم َ لِلنااِس َما نُ ِزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلاُهْم يَ تَ َفكا  َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِِْكَر لِتُ َبّيِِ

 . (44: النحلسورة )

ل هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ولذا فقد كان الصحابة رضي هللا عنهم يرجعون إىل رسو 

 أشكل عليهم فهمه من القرآن فيجدون اجلواب الكايف. ومل يبّي النيب معاين كل آية القرآن ألن :

من اآلايت ما يرجع فهمها إىل معرفة كالم العرب والقرآن نزل بلغتهم ومثل هذا َّل حيتاج إىل  .1

 بيان.

مثل )ُحِرَِمْت َعَلْيُكْم  ،وبياهنا فال حيتاج إىل بيان ،لظهورهاومنها ما يتبادر فهمها إىل األذهان  .2

 أُِمَهُتُكْم( فاملتبادر ُترمي الوطء وَّل يتبادر إىل الذهن وغريه.

ومنها ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغري ذلك من األمور املغيبة اليت مل  .3

 عليه وسلم نفسه فكيف يبينها ألصحابه وهو َّل يعلمها.يطلع هللا عليها نبيه حممدا صلى هللا 

 ،ومن اآلايت ما َّل فائدة يف معرفة أكثر من معناها املتبادر وَّل طائل يف معرفة ما وراء ذلك .4

مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف وعصا موسى عليه السالم من أي شجر كانت وأنواع 

لسالم ومثل هذا َّل يبينه الرسول ألصحابه ملا الطيور اليت أحياها هللا تعاىل إلبراهيم عليه ا

 2ذكرت.

وعلى هذا نستطيع اجلزم أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يفسر ألصحابه كل آايت 

القرآن الكرمي. ومل يكن الرسول صلى هللا عليه وسلم يطنب يف تفسري اآلية أو خيرج إىل ما َّل فائدة 

                                                 
 18-17ص.   ،نفس املرجع 2
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لُّ تفسريه صلى هللا عليه وسلم بيان جململ أو توضيحا ملشكل فكان جُ  ،يف معرفته وَّل مثرة يف إدراكه

 أو ختصيصا لعام أو تقييدا ملطلق أو بياَّن ملعىن لفظ أو متعلقه. 

 التفسري يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم .2

إن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا عراب خلصا يفهمون القرآن ويدركون معانيه ومراميه 

فهما َّلتعكره عجمة وَّل يشوهه شيئ من قبح اَّلبتداع وُتكم العقيدة  مبقتضى سليقتهم العربية

وإن  ،الزائفة. وإذا خفى عليهم معىن أو دق عليهم مرمى رجعوا إىل الرسول فيبّي َلم ذلك ووضحه

   3مل يتيسر َلم ذلك رجعوا إىل اجتهادهم.

 يقوم منهج الصحابة رضي هللا عنهم يف التفسري على ثالثة أسس :

القرآن ابلقرآن : فإن من آايت القرآن ما جاء جممال يف موضع وجاء يف موضع آخر تفسري  .1

 ومثل هذا يفسر بعضه ببعض. ،وما فيه إطالق ،وما فيه إطناب ،ومنه ما فيه إجياز ،مبينا

 تفسري القرآن أبقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم. .2

قرآن وَّل يف سنة رسول هللا اجتهدوا اَّلجتهاد واَّلستنباط : فإن مل جيد الصحابة التفسري يف ال .3

وهذا فيما حيتاج إىل اجتهاد وإعمال  ،ألهنم عرب خلص شاهدوا التنزيل وحضروا جمال الرسول

ويعرفون  ،ذهن وقد توافرت عندهم أداوات اَّلجتهاد فهم يعرفون أوضاع اللغة العربية وأسرارها

ومعرقة أسباب  ،يف جزيرة العرب ومعرفتهم أبحوال اليهود والنصارى ،عادات العرب وأخالقهم

 4النزول وقوة الفهم واَّلدراك.

                                                 
 19ص.  ،نفس املرجع 3
 25ص.  ،نفس املرجع 4
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 التفسري يف عهد التابعني رمحهم هللا تعاىل .3

مل يكن مثة فارق كبري بّي منهج الصحابة ومنهج التابعّي. ويشرتك التابعون مع الصحابة يف 

إَّل أهنم نظراا لتلقيهم التفسري عن الصحابة واتساع الفتوحات اَّلسالمية جدت  ،أهم أسس التفسري

 فمنهج التابعّي رمحهم هللا تعاىل يقوم على : ،أسس أخرى

 تفسري القرآن ابلقرآن كما مر يف منهج الصحابة رضي هللا عنهم. .1

 تفسري القرآن ابلسنة النبوية. .2

فإن التابعّي كانوا يرجعون إىل تفسري الصحابة ويقدمونه على  ،تفسري القرآن أبقوال الصحابة .3

 أقواَلم وهم الذين تلقوا التفسري عن الصحابة وعرضوه عليهم.

وقد تلقوا التفسري عن  ،وهم الذين يعلمون لغة العرب ومناحيهم يف القول ،الفهم واَّلجتهاد .4

 عد ذلك.الصحابة ومسعوا منهم مامل يسمعه غريهم فحق َلم أن جيتهدوا ب

  5أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. .5

 التفسري يف عهد التدوين .4

بدأ عصر التدوين يف أواخر القرن األول اَلجري حيث دون اَلديث النبوي مبختلف 

 موضوعاته وأبوابه. إن تدوين التفسري مر مبراحل هي:

ب الطهارة وابب دون فيها التفسري على أنه ابب من أبواب اَلديث كبا ،املرحلة األوىل

 الصالة وابب اَلج وغريها ومل يفرد للتفسري أتليف خاص. 

                                                 
 32-30ص.  ،نفس املرجع 5
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علما مستقال قائما بنفسه شامال آلايت القرآن الكرمي وسوره مرتبا حسب  ،املرحلة الثانية

 ترتيب املصحف. ومنها ابن جرير الطربي و اَلاكم.

لسلف دون أن ينسبها إىل قائلها اختصار األسانيد ونقلوا اآلاثر املروية عن ا ،املرحلة الثالثة

 فاختلط الصحيح ابلضعيف. 

وهذه نتيجة للمرحلة السابقة فقد انفتح ابب التفسري على مصراعيه فدخل  ،املرحلة الرابعة

منه الغث والسمّي والصحيح والعليل ومل يزل مفتوحا إىل عصر اآلن فبعد أن كان التفسري يعتمد 

وذلك  تلك املرحلة يعتمد على التفسري ابلرأي،رأيناه يف  ،ابعّيعلى النقل عن الرسول وأصحابه والت

نتيجة لنشأة كثري من الفرق واملذاهب يف اَّلسالم فأصبح أصحاب كل مذهب يتجهون إىل آايت 

 6القرآن ويفسروهنا حسب ما يوافق مذاهبهم ومعتقداهتم.

 أنواع التفسري ومناهجه .ب

وترجع هذه املناهج  ،مناهجاا متعددة يف تفسري كالم هللا تعاىللقد اتبع املفسرون رمحهم هللا 

 يف َجلتها إىل منهجّي أساسيّي مها:

 التفسري ابملأثور .1

 مفهوم التفسري ابملأثور (أ

                                                 
 38-35 ،نفس املرجع 6
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للتفسري ابملأثور: التفسري ابملأثور والتفسري ابلنقلي والتفسري الروائى أو التفسري ابلرواية 

سري ابملأثور يف مقابل التفسري ابلرأي ويذكر التفسري النقلي يف مقابل التفسري ابلدراية. ويذكر التف

 7مقابل التفسري الفعلي. واملأثور اسم مفعول مبعىن املنقول.

أَثْ راا : تبع أَثَ رَُه. وأَثَ َر اَلديث: نَ َقَله ورواه عن  –ََيْثُ ُر  –ورد يف املعجم الوسيط : ))أَثَ َر 

لباقية. واملأثور : اَلديث املروي وما َوَرَث اخلَلف عن غريه. واألثر : اخلرب املروي والسنة ا

 8السلف((.

املأثور يقوم على الرواية والنقل ويطلق على ما ورثه اخللف عن السلف من علم وحديث 

 9وغالب إطالقه على اَلديث والرواايت. هذا يف اللغة واَّلصطالح. ،ورواايت وغري ذلك

هو ما روي  –الذي يتحقق فيه معىن املأثور يف اللغة واَّلصطالح  –أن التفسري ابملأثور 

عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أو الصحابة أو التابعّي من رواايت نقلية مروية يف تفسري القرآن. 

فهوم وهو التفسري النقلي الذي يقوم على نقل األقوال والرواايت عن وامسه اآلخر يؤكد هذا امل

 10السلف يف تفسري القرآن.

ُقُل  –ورد يف املعجم الوسيط : ))نَ َقَل  نَ ْقالا. ونَ َقَل الكالم أو اخلرب : بَ لاَغُه عن  –يَ ن ْ

ومها وهو يقابل صاحبه. واملنقول : ما علم من طريق الرواية أو السماع كعلم اللغة أو اَلديث وَن

 11املعقول((.

                                                 
 199ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 7
 6-5ص.  ،(دت ،)القاهرة: جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،أمحد حسن الزايت 8
 199ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 9

 200ص.  ،نفس املرجع 10
 949ص.  ،املرجع السابق ،أمحد حسن الزايت 11
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ومبا أن التفسري ابملأثور أو التفسري النقلي ما نقل بنقل صحيح عن رسول هللا أو الصحابة 

يريد أن يكون تفسريه  ملن لكل مفسر ينبغيو  ،فإنه ضروري َلسن فهم القرآن وتفسريه ،أو التابعّي

 12 صوااب مقبوَّل أن ينطلق من التفسري ابملأثور.

براهيم اإلبراهيم يف كتابه "حبوث منهجية يف علوم القرآن الكرمي" أن معىن يقول موسى إ

التفسري ابملأثور هو أن يقتصر املفسر على ما ورد يف تفسري اآلية من اآلاثر عن النيب صلى هللا عليه 

وسلم أو عن صحابته والتابعّي رضي هللا عنهم فينقلها دون زايدة عليها اللهم إَّل زايدة لغوية أو 

توفيقا وَجعا بّي األقوال املأثورة الواردة يف معىن اآلية. ويبتعد أهل هذا املنهج عن اَّلستنباط 

واَّلستنتاج ما وسعهم األمر مكتفَّي ابملأثور عمن نزل عليه القرآن الكرمي أو من عاصره ومسع منه أو 

ج التفسري قرب عهده به عليه الصالة والسالم. وهذا منهج سديد وموفق وهو من أفضل مناه

   13وأسلمها بل هو أساسها وأصلها وجيب الرجوع إليه إذا صح السند وضبطت الرواية.

 مصادر التفسري ابملأثور (ب

يستعمل لفظ ))املصدر(( ملعنيّي : األول لغوي والثاين اصطالحي. والذي نعنيه هنا يف 

أي عما يصدر عنه  ،))الصدور((هذا العنوان هو من حيث املعىن اللغوي الذي يدل على معىن 

وهو ما جاء يف القرآن الكرمي من اآلايت املفسرة واملبينة لآلايت اجململة أو العامة  ،التفسري ابملأثور

                                                 
 201ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 12
 94ص.  ،(1996 ،)عمان: دار عمار ،حبوث منهجية يف علوم القرآن الكرمي ،موسى إبراهيم اإلبراهيم  13
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وما جاء يف السنة النبوية عن النيب صلى هللا عليه وسلم وما ورد عن الصحابة  ،أو املطلقة أو املوجزة

 14والتابعّي. 

فإنه يطلق على املصنفات  ،ظ ))مصدر(( وهو املعىن اَّلصطالحيوأما املعىن الثاين للف

 15واملؤلفات املتخصصة إبيراد كل ما يتعلق ابلتفسري ابملأثور.

 أما مصادر التفسري ابملأثور فهي :

 القرآن الكرمي  (1

إن الناظر يف القرآن الكرمي جيد فيه أنه قد اشتمل على اإلجياز واإلَجال واإلطالق والعموم. 

وهذا كان َّلبد ملن يتعرض لتفسري القرآن أن ينظر يف  ،ز يف آايت قد بسط يف آايت أخرىفما أوج

 16 فيجمع ما تكرر منه يف موضع واحد مث يقابل اآلايت بعضها ببعض. ،آايت القرآن أوَّل

 السنة النبوية  (2

القرآن. صدر الثاين من مصادر التشريع اَّلسالمي وَّل جيوز أن يرتكها مفسر املالسنة هي 

وتوضح مشكله. والقرآن  مطلقه وتبّي جممله وختصص عامه تقيد ،السنة مبينة للقرآن وموضحة له

َ لِلنااِس َما : صريح يف أن من مهمة الرسول بيان القرآن للناس. قال تعاىل َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِِْكَر لِتُ َبّيِِ

ُرونَ  . وَلذه قال اإلمام الشافعي رمحه هللا : كل ما حكم (44: النحلسورة ) نُ ِزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلاُهْم يَ تَ َفكا

                                                 
ص.  ،م(1986 ،)بريوت: دار النفائس ،حبوث يف العلوم القرآنية "أصول التفسري وقواعده" ،خالد عبد الرمحن العك  14

114 
 115ص.  ،املرجعنفس   15
 نفس املرجع 16
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ِإَّنا أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبَلَْقِِ لَِتْحُكَم َبّْيَ النااِس  :به رسول هللا فهو مما فهمه من القرآن. قال تعاىل

ا ُ َوََّل َتُكْن لِْلَخائِِنَّي َخِصيما   17.(105: النساءسورة ) مبَا أَرَاَك اَّللا

ومن طاعته أخذ حديثه واَّللتزام بسنته وتفسري القرآن  ،وقد أمر هللا املؤمنّي بطاعة رسوله

اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللاَ َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف هبا. قال تعاىل: 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِا َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْويَشْيٍء ف َ  سورة ) الا ُردُّوُه ِإىَل اَّللِا َوالراُسوِل ِإْن ُكن ْ

َ . وقال تعاىل: (59: النساء َ َشِديُد َوَما آََتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا َوات اُقوا اَّللا ِإنا اَّللا

. وقد استشهد عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه هبذه اآلية على وجوب (7:اَلشرسورة ) اْلِعَقابِ 

وأهنا ملزمة  ،وأهنا مبينة للقرآن ،وأن هذه السنة من القرآن ،أخذ سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 18للمسلمّي كالقرآن.

 أقوال الصحابة رضي هللا عنهم (3

فتفاسريهم  ،ألهنم أعلم الناس مبعاين القرآن ،عودة لتفاسري الصحابة مطلوبة من املفسروال

أتيت يف املرتبة الثانية بعد تفسري رسول هللا. قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه متحداث بنعمة هللا 

ما نزلت آية من كتاب هللا تعاىل إَّل وأَّن أعلم  ،فوالذي َّل إله غريه ،عليه يف فهم القرآن : ))سلوين

  19 مين تناله املطااي ألتيته((.ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا ،وأين نزلت ،فيم نزلت

 : سبابوتفسري الصحابة أمر مهم للمفسر أل

 أوَّل : كوهنم شاهدي عيان ألحوال نزول الوحي وقرائته وأسبابه.

                                                 
 173ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 17
 174ص.  ،نفس املرجع 18
 202ص.  ،نفس املرجع 19
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 اثنيا : كوهنم أهل اللسان العريب وأصحاب البالغة والفصاحة والبيان.

ومن مل يقف على معرفة عادات العرب  –اثلثا : كوهنم أعلم الناس بعادات العرب وأحواَلا وأخبارها 

وأحواَلا يف اجلاهلية َّليقدر على تفسري كثري من اآلايت اليت جاءت إلصالح أحوال اجلاهلية 

م من مل يف اإلسالإذا نشأ  ،)إمنا ينقض اإلسالم ُعروةا ُعروةا قال عمر بن اخلطاب :  –وعالجها 

 .يعرف اجلاهلية(

رابعا : كوهنم اجليل الذي مل يشهد التاريخ مثيال َلم يف علمهم وإدراكهم وسعة نظرهتم ألمور اَلياة 

وكبري حمبتهم  ،مع صفاء نفوسهم وطهارة قلوهبم وشدة إخالصهم هلل عز وجل ،والكون واإلنسان

 20للنيب الكرمي وعظيم تضحيتهم لنشر اإلسالم ومحايته.

 

 أقوال التابعني (4

قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل إذا مل جتد التفسري يف القرآن وَّل يف السنة وَّل وجدته عن 

الصحابة فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعّي كمجاهد بن جرب و سعيد بن جبري 

  21وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم من التابعّي.

م أخذوها عن الصحابة رضي هللا عنهم وهم تالميذ الصحابة وأما أقوال التابعّي حجة ألهن

 وأفهم الناس ابلقرآن بعد الصحابة. 

 خطوات التفسري ابملأثور (ج

                                                 
 117ص.  ،املرجع السابق ،خالد عبد الرمحن العك 20
 78ص.  ،املرجع السابق ،فهد عبد الرمحن بن سليمان الرومي 21
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مر التفسري ابملأثور يف عدة خطوات منذ عهد النيب صلى هللا عليه وسلم حىت ما بعد عصر 

لة وخطوة له مالمح وكان يف كل مرح ،وتدرج يف هذه اخلطوات تدرجا ملحوظا ،اإلمام الطربي

 وسنرصد فيما يلي خطواته ومراحله. ،ومزااي واجتاهات

 التفسري ابملأثور يف طور الرواية واملشافهة –اخلطوة األوىل 

وكان ابملشافهة  ،كان التفسري ابملأثور يف هذه اخلطوة األولية يقوم على الرواية والنقل

ومل يدون يف الكتب. وكانت هذه اخلطوة زمن الصحابة وبداية عصر التابعّي يف القرن  ،والسماع

 22يف عهد اخللفاء الراشدين واألمويّي. ،األول اَلجري

وقد  ،وكان التفسري ابملأثور يف هذه اخلطوة يتحقق علي أيدي الصحابة رضوان هللا عليهم

ما كانوا حيتاجون إليه من معاين القرآن. كما  ألنه بّي َلم ،تلقى الصحابة التفسري عن رسول هللا

حيث كان الصحايب يروي التفسري ابملأثور عن رسول هللا وعن الصحابة  ،تلقوه عن بعضهم بعضا

حيث تلقى كبارهم التفسري مشافهة  ،اآلخرين. واستمرت هذه اخلطوة حىت بداية عصر التابعّي

  23ابلرواية عن الصحابة.

التفسري زمن الصحابة يف هذه اخلطوة : القرآن واَلديث واللغة واَّلستنباط. وكانت مصادر 

حيث كان يفسر القرآن ابلقرآن وحبديث رسول هللا وابللغة وشواهد الشعر ويقدم بعد ذلك 

 24استنباطاته من اآلايت.

 ومن مميزات التفسري يف هذه املرحلة:

                                                 
 225ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 22
 نفس املرجع. 23
 نفس املرجع. 24
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فالذي  ،بعضه وهو ما َغُمَض معناهوإمنا فسر  ،مل يفسر الصحابة القرآن َجيعه أوال : 

قلة اَّلختالف  اثنيا :حسب حاجة الناس إليها وليس على ترتيب املصحف.  ،فسروه آايت قليلة

وإن حصل بينهم اختالف فهو من ابب التنوع وليس  ،بّي الصحابة يف تفسري القرآن وفهم معانيه

ويقدمون بّي ذلك  ،مة أو اجلملة القرآنيةكان الصحابة يكتفون ابملعىن اإلَجاِل للكل  اثلثا :التضاد. 

: ندرة اَّلستنباط العلمي لألحكام  رابعااملعىن والتفسري بدون توسع أو تفصيل ولكن أبحصر لفظ. 

وعدم اَّلنتصار للمذاهب الدينية آبايت القرآن ألن الصحابة على مذهب  ،الفقهية من اآلايت

 ،وإمنا كانوا يكتفون إبلقائه مشافهة ،: مل يدون الصحابة شيئا من التفسري خامساعقدي واحد. 

 25وحفظ ما كانوا يسمعون. ،ومساعه مشافهة

 

 تدوين التفسري ابملأثور مع احلديث –اخلطوة الثانية 

وهي كتابته وتدوينه على أيدي علماء التفسري من  ،ملأثور خطوة اثنيةانتقل التفسري اب

زمن  ،يف القرن الثاين اَلجري ،التابعّي وَتبيعهم. وكانت هذه املرحلة يف عصر التابعّي وَتبعيهم

العباسيّي. والذين قاموا بتدوين التفسري يف هذه املرحلة هم التابعون وَتبعو التابعّي. وكانوا يدونون 

تبون األقوال املأثورة يف التفسري سواء كانت أحاديث مرفوعة أو رواايت موقوفة على الصحابة أو ويك

   26أقواَّل لكبار التابعّي.

                                                 
 نفس املرجع. 25
  226ص.  ،نفس املرجع 26
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وكانوا يدونوهنا  ،( كاألحاديث يف املوضوعات األخرىكانوا يكتبون تلك الرواايت )ُمْسَنَدةا 

ة. حيث تكفل علماء كل بلد ضمن كتب اَلديث ورواايته الىت أخذوها عن شيوخهم من الصحاب

سواء كان تفسريا أو حديثا أو فقها أو عقيدة أو  ،بكتابه ما وصلهم من علم إمامهم من الصحابة

 27استنباطا.

( ه104مثل جماهد ) ،ظهر من التابعّي مفسرون أعالم كتبوا أقوال أئمتهم يف التفسري

ومثل حممد بن   ،إمامهم ابن عباسالذين دونوا أقوال ( ه118وقتادة )( ه95وسعيد بن جبري )

 28اللذين دوَّن أقوال إمامهم أيب بن كعب.( ه137وزيد بن أسلم )( ه120كعب )

 ن التفسري ابملأثور مسندا مستقال عن احلديثيتدو  –اخلطوة الثالثة 

وعمد أصحاب كتب التفسري  املدونة  ،انفصل التفسري ابملأثور يف هذه املرحلة عن اَلديث

ومل يوردوا معه شيئا من اَلديث أو غريه. وكانوا يكتبون الرواايت  ،ري ابملأثور خاصةإىل َجع التفس

 ،ولكنهم مل يكتبوا تفسري آايت القرآن وسوره كلها ،يذكرون يف كل رواية إسنادها ،املأثورة مسندة

طوة يف وإمنا كانوا يكتبون التفسري الذي وصل إليهم فلم يكتبوا تفسري القرآن كامال. وكانت هذه اخل

ومن التفسري املطبوعة الىت دونت يف هذه املرحلة  29عصر أتباع التابعّي يف القرنّي الثاين والثالث.

والتفسري  ،يف التفسري عن ابن عباس( ه143صحيفة علي بن أيب طلحة ) ،والىت متثل هذه اخلطوة

 30وغريهم.( ه161وتفسري سفيان بن سعيد الثورى )( ه198سفيان بن عيينة )

                                                 
 227ص.  ،نفس املرجع 27
 140ص.  ،اجمللد األول ،املرجع السبق ،حممد حسّي الذهيب 28
 227ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 29
 املرجع.نفس  30
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 أتليف تفاسري كاملة مسندة مأثورة –اخلطوة الرابعة 

حيث انفصل التفسري فيها عن  ،أصبح التفسري يف هذه املرحلة علما مستقال قائما بذاته

من  ،اَلديث هنائيا. اعتىن املفسرون ابملأثور يف هذه املرحلة جبمع الرواايت املأثورة يف التفسري

وال التابعّي وَتبعي التابعّي. وظهرت يف هذه املرحلة تفاسري كاملة األحاديث وأقوال الصحابة وأق

وبذلك وجدت التفاسري  ،تذكر فيها األقوال املأثورة يف كل آية ،للقرآن على ترتيب املصحف

وكانت أسانيد الرواايت مثبتة يف تلك التفاسري. دون يف هذه املرحلة تفسري ابن  ،الكاملة للقرآن

 31وغريهم.( ه405وتفسري اَلاكم )( ه310ابن جرير الطربي )وتفسري ( ه273ماجه )

أن اَللقة اليت يتم هبا اتصال السلسلة وضاعت عن الكاتبّي احملدثّي قي ويف هذه املرحلة 

َتريخ التفسري: من املستشرقّي وغري املستشرقّي، هي حلقة أفريقية تونسية، ابلوقوف عليها يتضح  

يه يف عهد ابن جريج، إىل ما أصبح عليه يف تفسري الطربي، كيف تطور فهم التفسري عما كان عل

إمنا  ويتضح ملن كان الطربي مديناا له بذلك املنهج األثري النظري الذي درج عليه يف تفسريه العظيم.

نعين هبذا تفسرياا جليالا من صميم آاثر القرن الثاين، وهو أقدم التفاسري املوجودة اليوم على 

ابلقريوان وروي فيها، وبقيت نسخته الوحيدة بّي تونس والقريوان، وهو الذي يعترب اإلطالق، ألف 

. مؤسس طريقة التفسري النقدي أو األثري النظري اليت سار عليها بعده ابن جرير الطربي واشتهر هبا

وهو تفسري يقع يف  ه ،200ذلك هو تفسري حيىي بن سالم التميمي البصري األفريقي املتوىف سنة 

ثّي جزءاا من التجزئة القدمية أي يف ثالث جملدات ضخمة ، مبين على إيراد األخبار مسندة، مث ثال

                                                 
 228ص.  ،نفس املرجع 31
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بقوله: "حدثنا" َييت حبكمه  تعقبها ابلنقد واَّلختيار فبعد أن يورد األخبار املروية مفتتحاا إسنادها

 32اَّلختياري مفتتحاا بقوله: "قال حيىي".
 اسري املأثورةحذف اإلسناد من التف –اخلطوة اخلامسة 

هذه اخلطوة كانت بعد الطربي وابن أيب حامت وابن املنذر. ومتيز التفسري ابملأثور يف هذه 

حيث كان املفسرون حيذفون اسناد الرواايت املأثورة من ابب تسهيل  ،اخلطوة حبذف اإلسناد

يذكرون كل ما  وصاروا َّل يكتفون بذكر الرواايت املأثورة الصحيحة. وإمنا ،التفسري على الدارسّي

ومبا أن هذه الرواايت حمذوفة األسانيد فمن  ،سواء كانت صحيحة أو ضعيفة ،وصلهم من الرواايت

  33الصعب خترجيها واَلكم عليها واعتماد ما صح منها.

وكان املفسرون يف هذه املرحلة يذكرون األقوال املأثورة املختلفة يف تفسري اآلية عن الصحابة 

ولكن يصعب ختريج األقوال َلذف  ،يهم. وقد يكون بّي هذه األقوال تعارضأو التابعّي أو َتبع

يفسرون هبا  ،أسانيدها. كما كان املفسرون يف هذه املرحلة يتوسعون يف األخذ عن اَّلسرائيليات

قصص األنبياء وأحداث السابقّي. ومن التفاسري الىت متثل هذه اخلطوة هي الدر املنثور يف التفسري 

 34ابملأثور للسيوطي وتفسري القرآن العظيم َّلبن كثري وفتح القدير للشوكاين.

 أسباب الضعف يف رواية التفسري ابملأثور  (د

يف رواية ملفسرون عن أسباب الضعف ُتدث الدكتور حممد حسّي الذهيب يف التفسري وا

 . وألسباب الىت ذكرها هي :التفسري ابملأثور

                                                 
 36)دم: ملتقى أهل اَلديث، دت(، ص. التفسري ورجاله، حممد الفاضل بن عاشور،  32
 نفس املرجع. 33
 229ص.  ،نفس املرجع 34
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 نشأة الوضع يف التفسري (1

 دخول اإلسرائيليات (2

 حذف اإلسناد (3

ولذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسري ابملأثور وعلى هذا فإن التفسري  ،ويقول الزرقاين

ابملأثور نوعان : أحدمها ما توافرت األدلة على صحة وقبوله. اثنيهما ما مل يصح لسبب من 

األسباب السابقة وهذا جيب رده وَّلجيوز قبوله وَّل اَّلشتغال به إَّل لتمحيصه أو التنبيه إىل ضالله 

 35يغرت به أحد.حىت َّل 

 التفسري ابلرأي .2

 مفهوم التفسري ابلرأي (أ

رأايا. وأساس استعماله يف اإلبصار والرؤية  –يَ َرى  –الرأي مصدر. تقول : رأى 

 36واملشاهدة. رآه : أبصره بعينه. ويستعمل يف اَّلعتقاد والتدبري والتفكري والنظر والتأمل.

 ،وعرف الذهيب التفسري ابلرأي بقوله أن التفسري ابلرأي عبارة عن تفسري القرآن ابَّلجتهاد

 ،ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دَّللتها ،لبعد معرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القو 

ومعرفته ابلناسخ واملنسوخ من آايت  ،ووقوفه على أسباب النزول ،واستعانته يف ذلك ابلشعر اجلاهلي

 37وغري ذلك من األدوات الىت حيتاج إليها املفسر. ،القرآن

                                                 
 25، ص. الثايناجمللد  ،املرجع السابق ،حممد عبد العظيم الزرقاين 35
 32ص.  ،املرجع السابق ،أمحد حسّي الزايت 36
 255ص.  ،املرجع السبق ،حممد حسّي الذهيب 37
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يعتمد على بقوله أنه  –أو التفسري العقلي  –وعرف الشيخ خالد العك االتفسري ابلرأي 

بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية اليت تنتظم يف سلكها  ،الفهم العميق واملركز ملعاين األلفاظ القرآنية

 38تلك األلفاظ وفهم دَّللتها.

التفسري ابلرأي إذن يقوم على اجتهاد املفسر واعمال عقله وعمق نظره وإجالة رأيه وتقدمي 

  39يه واستخراج دَّللته وأحكامه.خالصة هذا يف تفسري القرآن وبيان معان

املراد ابلتفسري ابلرأي هو ما كان اعتماد املفسر فيه على اَّلجتهاد واَّلستنباط املستند إىل 

األصول اللغوية والشرعية وَّل يقتصر املفسر ابلرأي على نقل معىن اآلية عمن سلف من العلماء 

  40السابقّي له.

 أنواع التفسري ابلرأي  (ب

 ينقسم الرأي عند أهل العلم إىل قسمّي : رأي حممود ورأي مذموم.

 التفسري ابلرأي احملمود (1

فهو ما كان مستندا إىل أصول علمية من اللغة والشرع ووفق ضوابط دقيقة واضحة. وهذا 

أََفاَل يَ َتَدب اُروَن قال هللا تعاىل:  ،بل حثنا هللا تعاىل على تدبر آايته يف آايت كثرية ،منهج جيد وطيب

. وقد قال الصحابة رضي هللا عنهم يف تفسري (34حممد : سورة ) اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاَُلَا

                                                 
 167ص.  ،املرجع السابق ،خالد عبد الرمحن العك 38
 414ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 39
 100ص.  ،املرجع السابق ،موسى إبراهيم اإليراهيم 40
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ابجتهادهم ورأيهم واستنباطهم ملا القرآن الكرمي أقواَّل واختلفت آراؤهم يف ذلك فلو َّل أهنم قالوا 

 41اختلفت آراؤهم يف اآلية الواحدة.

 التفسري ابلرأي املذموم (2

أو كان قائله َّل يصدر فيه عن علم وَّل دراية. وهذا  ،فهو ما كان الباعث عليه اَلوى احملض

وتفسري القرآن  ،َّلشك أنه رأي خاطئ واإلقدام عليه حرام وضالل يف أي ابب من أبواب العلم

 لكرمي هبذا الرأي تقحم للنار على بصرية. ا

فعن ابن عباس رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من قال يف القرآن 

 بغري علم فليتبوأ مقعده من النار".

 شروط التفسري ابلرأي (ج

 ،لقد وضح العلماء شروطا َّلبد من توفرها يف التفسري ابلرأي حىت يكون مقبوَّل ومرضيا

 وأهم هذه الشروط أربعة وهي:

 الرجوع إىل املأثور الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعدم خمالفته.

الرجوع إىل املأثور الصحيح عن الصحابة رضي هللا عنهم فإن أقواَلم يف التفسري حجة َّل 

 جيوز خمالفتها إذا كانت يف أسباب النزول أو فيما ليس للرأي فيه جمال.

اَّلعتماد على اللغة العربية مع التحرز عن صرف اآلايت إىل ما َّل يدل عليه املشهور من  

 كالم العرب.

                                                 
 نفس املرجع.  41
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اَّلعتماد على مقتضى الكالم وما يدل عليه قانون الشرع من خاص وعام ومطلق ومقيد 

 42وَّنسخ ومنسوخ وَنو ذلك.

 التفسري األثري والنظري .3

 التفسري األثري والنظري هو التفسري الذي جيمع بّي جانبّي: 

وإيراد األقوال املأثورة فقط دون  ،القائم على الرواية والنقل ،األول : جانب التفسري ابملأثور

 نظر أو ُتليل أو أتويل.

والتحليل والتأويل دون ذكر  ،القائم على النظر واَّلجتهاد ،الثاين : جانب التفسري ابلرأي

 43مأثور.لل

املتمثلة يف األحاديث وأقوال الصحابة والتابعّي  ،هناك تفاسري اكتفت األقوال املأثورة

َّل يكاد  ،وإن ذكر كان ذلك قليال ،وَّل يكاد املفسر يذكر شيئا من التوجيه والتحليل ،وَتبعيهم

واليت  ،بعتيذكر أمام من الرواايت املأثورة اليت مألت تفسريه. وهذا ملحوظ يف التفاسري اليت ط

 ،وتفسري جماهد ،كتفسري ابن عباس  ،َجعت فيها أقوال واختيارات مفسرين من الصحابة أو التابعّي

 44وتفسري سفيان الثوري وغريهم.

ويرفض  ،وينسق بينهما ،والتفسري األثري والنظري هو الذي جيمع بّي املنهجّي السابقّي

وَّل صاحب الرأي  ،فال صاحب املأثور يفسر ابلرأي ،وإمهال املنهج اآلخر ،غلو كل فريق مبنهجه

                                                 
 103-102ص.  ،نفس املرجع 42
 301ص.  ،املرجع السابق ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 43
 نفس املرجع. 44
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فرتى يف تفاسريهم أقواَّل مأثورة من  ،يفسر ابملأثور. أصحاب هذا املنهج ينسقون بّي املأثور والرأي

 45وترى فيها نظرا واجتهادا وُتليال وأتويال. ،أحاديث وأقوال صحابة وَتبعّي

فأخذوا حسنة التفسري ابملأثور الذي  ،قد َجعوا بّي اَلسنيّي وهم يف هذا التنسيق يكونون

وأخذوا حسنة التفسري ابلرأي والنظر الذي َّلبد منه لتفسري القرآن  ،هو ضروري لفهم القرآن

  46أيضا.

ومن أشهر التفاسري اليت َجعت بّي األثري والنظري : تفسري حيىي بن سالم البصري 

  البغوي وتفسري الشوكاين وغريهم.وتفسري ابن عطية األندلوسي وتفسري

 أساليب التفسري .ج

يتداول كثري من الباحثّي يف أصول التفسري ومناهجه بعض املصطلحات اَلديثة يف علم 

( األسلوب أو الطريقة. قال فهد بن عبد الرمحن الرومي 3 ،( املنهج2 ،( اَّلجتاه1التفسري ومنها : 

رون يف تفسريهم وجيعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما أن اَّلجتاه هو اَلدف الذي يتجه إليه املفس

ؤدي إىل هذا اَلدف املرسوم. وأما الطريقة فهي األسلوب ن. وأما املنهج فهو السبيل اليت ييكتبو 

  47الذي يطرقه املفسر عند سلوكه للمنهج املؤدي إىل اَلدف أو اَّلجتاه.

وتقريرها وبسط معاملها والذود فبيان ذلك أن اَلدف أو اَّلجتاه قد يكون مسائل العقيدة 

فيكون اَّلجتاه َلذا التفاسري  ،ويظهر هذا اَلدف على جمموعة من التفاسري ،عنها وما يتعلق هبذا

اَّلجتاه العقدي. ويسلك كل واحد من هؤَّلء املفسرين سبيال خاصا لتقرير العقيدة فيسلك أحدهم 

                                                 
 302ص.  ،نفس املرجع 45
 نفس املرجع. 46
 55ص.   ،نفس املرجع 47
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ويسلك آخر  ،أهل السنة واجلماعة أصول عقيدة السلف أهل السنة واجلماعة فيكون منهجه منهج

ويسلك اثلث أصول املعتزلة فيكون منهجه  ،أصول عقيدة الشيعة فيكون منهجه منهج الشيعة

 48ويسلك رابع أصول الصوفية فيكون منهجه منهج الصوفية وهكذا. ،منهج املعتزلة

فيبدأ  ،وقد ختتلف طرق هؤَّلء يف التفسري بل قد ختتلف طرق أصحاب املنهج الواحد

مث بيان املفردات مث املعىن اَّلَجاِل لآلايت مث يستخرج أحكامها ويتتبع اآلايت  ،أحدهم ابلنص أوَّل

مث ميزج بّي املفردات  ،واحدة واحدة حسب ترتيبها يف املصحف. وخيتلف آخر فيذكر النص أوَّل

ة واحدة فيتناوَلا واملعىن اَّلَجاِل للنص. وخيتلف اثلث فيجمع اآلايت املتفرقة الىت تتناول قضي

ابلتفسري من غري مراعاة لرتتيبها يف املصحف فعنايته ابملوضوع َّل ابلرتتيب. وقد يقتصر املفسر على 

وهذا ما نقصده بطريقة  ،مث خيتار ما يراه األصح منها ،رأيه وقد يورد آراء املفسرين ويقارن بينها

 49املفسر أو أساليب التفسري.

 ب أربعة هي:وللمفسرين يف التفسري أسالي

 التفسري التحليلي .1

وهو األسلوب الذي يتتبع فيه املفسر اآلايت حسب ترتيب املصحف سواء تناول َجلة من 

 ،ويبّي ما يتعلق بكل آية من معاين ألفاظها ،اآلايت متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكرمي كله

 50ووجوه البالغة فيها وأسباب نزوَلا وأحكامها ومعناها وَنو ذلك.

 ويتميز هذا األسلوب مبزااي منها :

                                                 
 56ص.  ،نفس املرجع 48
 57ص.  ،نفس املرجع 49
 40ص.  ،ه(1306 ،)مصر: مكتبة اخلاجني ،دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين ،أمحد َجال العمري 50
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: أنه أقدم أساليب التفسري فقد كان التفسري يف نشأته األوىل يتناول اآلايت املتتابعة وَّل  أوال

 يتجاوزها املفسر إىل غريها حىت يعرف معناها. 

: أن هذا األسلوب هو الغالب على املؤلفات يف التفسري وأشهر التفسري وأمهها قدميا وحديثا  اثينا

 ألفت على هذا األسلوب كتفسري الطربي وابن كثري والشوكاين وغريهم.

جياز واَّلطناب فمن التفاسري ما جاء يف : يتفاوت املفسرون يف هذا اللون من التفسري بّي اإل اثلثا

 ومنها ما جاء يف أكثر من ثالثّي جملدا. ،يه النص القرآين الكرمي كلهجملد واحد مبا ف

من حيث اَّلجتاهات واملناهج فمنهم  -يف هذا األسلوب  –: يظهر التباين جليا بّي املفسرين  رابعا

من التزم يف تفسريه ابلتفسري ابملأثور والنقل عن أئمة السلف واإللتزام مبنهج أهل السنة واجلماعة 

 ن التزم مبناهج املذاهب األخرى وغري ذلك.ومنهم م

وهذا اللون من التفسري وإن َجع بّي مناهج عدة يسمى التفسري التحليلي الذي يعتمد 

 51على وحدة اآلية.

 التفسري اإلمجايل .2

وهو األسلوب الذي يعمد فيه املفسر إىل آايت قرآنية حسب ترتيب املصحف فيبّي معاين 

ليه اجلمل من أهداف ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمها اجلمل فيها متتبعا ما ترمي إ

 وتتضح مقاصدها للقارئ واملستمع. 

                                                 
 59ص.  ،نفس املرجع 51
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والتفسري اإلَجاِل أشبه ما يكون ابلرتَجة املعنوية اليت َّل يلتزم املرتجم فيها ابأللفاظ وإمنا 

وَنو  ،نزوله أو قصةيقصد إىل بيان املعىن العام وقد يضيف إليه ما تدعو الضرورة إليه كسبب 

 52ذلك.

 التفسري املقارن .3

وهو الذي يعمد املفسر فيه إىل اآلية أو اآلايت فيجمع ما حول موضوعها من نصوص 

أو للصحابة أو للتابعّي أو للمفسرين أو كتب  ،أو نصوصا نبوية ،سواء كانت نصوصا قرآنية أخرى

ويبّي الراجح  ،ويستعرض األدلة ،راءمث يقارن بّي هذه النصوص ويوازن بّي اآل ،السموية األخرى

 53وينقض املرجوح.

 ،وميدانه أفسح وأن له وجوها متعددة للمقارنة ،وهبذا يظهر أن جمال هذا األسلوب أوسع

 منها:

ومن هذا النوع علم  ،املقارنة بّي نص قرآين ونص قرآين آخر اتفاقا أو ظاهره اَّلختالفأوال : 

معلومة. وقد تكون املقارنة بّي النصّي القرآنيّي إلبراز معاين َّل واملؤلفات فيه  ،أتويل مشكل القرآن

فقد ختتلف العبارة بّي النصّي إجيازا وإطنااب أو  ،إذ أحدمها مكمل لآلخر ،يوصل إليها أحد النصّي

 إَجاَّل وبياَّن أو عموما وخصوصا وغري ذلك. 

املقارنة بّي نص قرآين وحديث نبوي يتفق مع النص القرآين أو ظاهره اَّلختالف كذلك.  اثثيا :

 ويبحث العلماء يف املؤلفات مشكل القرآن ومشكل اَلديث.

                                                 
 60ص.  ،املرجع السابق ،فهد عبد الرمحن بن سليمان الرومي 52
 نفس املرجع. 53
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حيث يستطلع آراه املفسرين يف اآلية الواحدة مهما  ،وقد تكون املقارنة بّي أقوال املفسرينرابعا : 

ويناقش األقوال وينقد األدلة  ،ويذكر أدلة كل قول وحججه ،وتعددت مذاهبهم ،اختلفت مشارهبم

  54ويرجح ما يراه راجحا ويبطل ما يراه بطالنه..

 التفسري املوضوعي .4

وهو أسلوب َّل يفسر فيه صاحبه اآلايت القرآنية حسب ترتيب املصحف بل جيمع اآلايت 

وعي هو َجع اآلايت القرآنية الىت تتحدث عن موضوع واحد فيفسرها. ولذا فإن التفسري املوض

القرآنية الىت تتحدث عن قضية أو موضوع واحد وتفسريها جمتمعة واستنباط اَلكم املشرتك منها 

وقيل هو علم يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو  55ومقاصد القرآن فيها.

 56أكثر.

آايت القرآن الىت  أن التفسري املوضوعي هو َجع زاهر بن عواض األملعييقول الدكتور 

وترتيبها على حسب النزول مث تناوله ابلشرح  ،مشرتكة يف اَلدف ،تتحدث عن موضوع واحد

وبيان حكمة الشارع يف شرعه وقوانينه مع اإلحاطة التامة بكل جوانب املوضوع كما ورد  ،والتفصيل

ين من أعداء والكشف عما ميكن أن يكون قد أثري حوله من شبه الضالّي وامللحد ،يف القرآن

   57الدين.

 هي : ،ينقسم التفسري املوضوعي إىل ثالثة أنواع

                                                 
 62-61ص.  ،نفس املرجع 54
 62ص.  ،نفس املرجع 55
 16ص.  ،ه(1410 ،)دمشق: دار القلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم 56
ص.  ،م(2007 ،)الرايض: مكتبة امللك فهد ،دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ،زاهر بن عواض األملعي 57
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وجيمع اآلايت الىت وردت فيها  ،أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكرميالنوع األول : 

مث يقوم بتفسريها واستنباط دَّلَّلهتا واستعماَّلت القرآن  ،هذه الكلمة أو مشتقاهتا من مادهتا اللغوية

  58الكرمي َلا.

َجع آايت القرآن الىت تتناول قضية واحدة أبساليب خمتلفة عرضا وُتليال ومناقشة النوع الثاين : 

 59ا.وتعليقا وبيان حكم القرآن فيه

هو ُتديد املوضوع الذي تتناوله سورة واحدة مث دراسة هذا املوضوع من خالل تلك النوع الثالث : 

  60إَّل أن دائرته أضيق. ،السورة وحدها. وهذا النوع قريب من النوع الثاين

 اجتاهات التفسري يف العصر احلديث .ه

 ،تفاسري املختلفةوألفت العديد من ال ،ظهرت اجتاهات عديدة للتفسري يف العصر اَلديث

ومنها ما مل  ،ومنها ما هو تكرار ملا قبل يف التفاسري السابقة ،منها ما هو أصيل أبدع فيه صاحبه

 يضف إىل عامل التفسري شيئا يكاد يذكر.

 وقد رصد الدكتور احملتسب ثالثة اجتاهات للتفسري يف العصر اَلديث :

ومثل له بتفسري القامسي وتفسري دروزه وتفسري عبد الكرمي عبد اخلطيب.  ،السلفي اَّلجتاه

ومثل له بتفسري رشيد رضا وأمحد  ،التوفيقي مع اَلضارة الغربية الذي قاده حممد عبده اَّلجتاه

 61ومثل له بتفسري اجلواهر لطنطاوي جوهري. ،العلمي اَّلجتاهمصطفى املراغي. 

                                                 
 66ص.  ،املرجع السابق ،فهد عبد الرمحن بن سليمان الرومي 58
 67ص.  ،نفس املرجع 59
 68ص.  ،نفس املرجع 60
  565ص.  ،نفس املرجع 61
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 ،وسنعرف فيما يلي أبهم هذه اَّلجتاهات ،كثر من ثالثةواَّلجتاهات املعاصرة يف التفسري أ

 ومنثل َلا أبشهر التفاسري:

 االجتاه األثري .1

والقرآن  ،وهذا املأثور يشمل تفسري القرآن ابلقرآن ،وهو اَّلجتاه الذي يركز على املأثور

وأقوال الصحابة والتابعّي. وما وجد تفاسري معاصرة فسرت القرآن وفق قواعد التفسري  ،ابلسنة

ابملأثور أو وفق قواعد التفسري األثري والنظري كما ظهر يف تفسري الطربي وتفسري ابن كثري. أهم ما 

ت عديدة فكانوا يوردون آاي ،ركزت عليه التفاسري اليت اجتهت هذا اَّلجتاه هو تفسري القرآن ابلقرآن

 62يف تفسري اآلية.

من أشهر التفاسري اليت حرصت على تفسري القرآن ابلقرآن : تفسري املنار حملمد رشيد رضا 

وتفسري حماسن التأويل جلمال الدين القامسي وتفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن حملمد 

 األمّي الشنقيطي.

 االجتاه العقلي .2

وعلى التحليالت العقلية النظرية وعلى تقدمي الرأي  ،العقل يركز هذا اَّلجتاه على اعمال

احملمود. ومن أشهر التفاسري اليت برز فيها هذا اَّلجتاه تفسري التحرير والتنوير حملمد طاهر بن 

 63وتفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي والتفسري الواضح حملمد حممود حجازي. ،عاشور
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 االجتاه العلمي  .3

 ،ووفق قواعد العلم اَلديث ،على تفسري اآلايت تفسريا علميا يقوم أصحاب هذا اَّلجتاه

ووفق مقررات وُتليالت العلم اَلديث. وقد تعمق هذا اَّلجتاه يف  ،ويبينون املضامّي العلمية لآلايت

وحدوث نظرايت  ،العصر اَلديث بسبب التقدم العلمي الكبري املذهل الذي مت يف العصر اَلديث

مثل علم الفلك وعلم طبقات  ،تلف جماَّلت وميادين العلوم اَلديثةيف خم ،وكشوف علمية عديدة

األرض وعلم النجوم والكواكب وعلم النفس اإلنساين وجسم اإلنساين وعلم النبات وعلم اَليوان 

 64وغري ذلك.

ومن أشهر التفاسري اليت متثل اَّلجتاه العلمي منها تفسري اجلواهر يف تفسري القرآن للشيخ 

 وغريهم.  ،وتفسري الفريد للقرآن اجمليد للدكتور حممد عبد املنعم اجلِمال ،جوهريطنطاوي 

 االجتاه االجتماعي .4

وحيرص على  ،يركز صاحب التفسري ذي اَّلجتاه اَّلجتماعي على جمتمعات املسلمّي

ويقدم  ،ويعاجل أمراض ومشكالت اجملتمع املختلفة ،إصالح تلك اجملتمعات على أساس القرآن

وأشهر التفاسري اليت بدأ فيها اَّلجتاه  65جتماعية الكفيلة برقي اجملتمعات وتقدمها.السنن اَّل

 اَّلجتماعي واضحا تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا وتفسري املنري للدكتور وهبة الزحيلي.
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 االجتاه البياين .5

وغري ذلك. ومن ظهرت تفاسري حديثة تركز على بيان القرآن وبالغته وَنوه وصرفه وإعرابه 

أشهر التفاسري النحوية اليت قام أصحاهبا إبعراب القرآن وتقدمي بعض فنون البالغة فيه إعراب القرآن 

   66واجلدول يف إعراب القرآن حملمود صايف. ،وبيانه حمليي الدين الدرويش

 االجتاه الدعوي احلركي .6

ودعوة  ،والتزكية واجلهاد واجملاهدةهذا اَّلجتاه يركز على الدعوة واَلركة وعلى الرتبية 

وتقدمي دروس يف الدعوة واجلهاد  ،وجماهدة الكافرين على أساسه ،املسلمّي للحركة ابلقرآن

 : يف ظالل القرآن لسيد قطب. وأشهر التفاسري الدعوي اَلركي 67واملواجهة.
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