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 املؤلف مقدمة
ر أنفسنا و من و نعوذ باهلل من شرو , إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره 

و اشهد , من يهده اهلل فال مضل له و من يضلل فال هادي له , سيئات أعمالنا 
 .وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله أال إله إال اهلل 

 
 : أما بعد 

و , حاولت فيها دراسة تاريخ القرآن الكرمي , فهذه حبوث يف القرآن و علومه 
مع التعريف ببعض , و بأهم مناهج التفسري , ه و علومه التعريف بإعجازه و قراءات

بإجياز شديد ميكنين من إعطاء فكرة واضحة , الكتب املهمة اليت متثل هذه املناهج 
 .عن أبرز معامل هذه املوضوعات املهمة 

 

 "حملات يف علوم القرآن و اجتاهات التفسري " وقد مسيت هذا الكتاب 
 : وقسمته قسمني 

 
 :يف القرآن و علومه و يتألف من ثالثة أبواب وهي  : القسم األول
 و فيه سبعة فصول : يف القرآن : الباب األول 
 و فيه أربعة فصول : يف تاريخ القرآن : الباب الثاين 

 و فيه ثالثة فصول: يف علوم القرآن : الباب الثالث 
 

 :و هي , و يتألف من ثالثة أبواب , يف التفسري و اجتاهاته  :القسم الثاين 
 يف أصول التفسري: الباب األول 
 و فيه أربعة فصول , يف تاريخ التفسري : الباب الثاين 

 و فيه ستة فصول , يف مناهج التفسري : الباب الثالث 
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وأسأل اهلل أن يسدد خطانا على طريق احلق و أن جيعلنا ممن يعيش وفق أحكام 
ليحكم القرآن و يسود حياتنا يف  و ممن جياهد بالغايل و الرخيص, القرآن الكرمي 
 .جوانبها مجيعا 

 
 القسم األول 
 القرآن و علومه

 
 :يف تعريف القرآن ووصفه و دوره يف ماضينا و مستقبلنا 

 :تعريف القرآن الكرمي  
, ووحيه املنزل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم , القرآن هو كالم اهلل املعجز 

 .املتعبد بتالوته , ل عنه بالتواتر املنقو , املكتوب يف املصاحف 
 : ويقتضي هذا التعريف شرح بعض األمور 

 .خرج هبذا كالم اجلن و البشر و املالئكة " كالم اهلل " فقولنا 
 .خرج هبذا القيد كالم اهلل الذي عرب عنه الرسول بلفظه " املعجز " وقولنا 
 .ياء السابقني خرج هبذا ما نزل على األنب" املنزل على حممد " وقولنا 

خرجت " املتعبد بتالوته , املنقول بالتواتر , املكتوب يف املصاحف  " وقولنا  
األحاديث القدسية و األحاديث النبوية و اآليات اليت نسخت تالوهتا فلم تعد 

 .مكتوبة يف املصحف 
 

  خلود القرآن : 
و ذلك , الفناء يتحدى كل عوامل اإلفناء و , القرآن الكرمي باٍق ما بقيت الدنيا 

 "إنا حنن نزلنا الذكر و إنا له حلافظون : " حبفظ اهلل له قال تعاىل 
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  دور القرآن يف حفظ لغتنا العربية و اإلبقاء على أمتنا : 
بقي القرآن الكرمي احلارس األمني الذي حفظ على هذه األمة كياهنا و مقومات 

ت به األمة خالل تارخيها وجودها و ذاتيتها و محى لغتها من الضياع رغم ما مر 
 .الطويل من أيام قاسية و نكبات سود أهلكت احلرث و النسل 

 
  القرآن أساس اإلصالح و سبب النهضة و اجملد و هو دستور املسلمني: 

ينري لألجيال الطريق , و ال يزال املشعل الوقاد و املنار املضيء كان القرآن الكرمي 
ادة الدنيا إىل اخلري و احلق  و يسلك هبا طريق حنو اجملد و الرفعة و السعادة و قي

الرشاد فكانت فيه األسس الفكرية و االجتماعية و السياسية و الروحية و اخللقية 
 .اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي 

ففي هذا الكتاب العظيم العقيدة الصحيحة السليمة و فيه أسس النظام الروحي و 
ظام االجتماعي و أسس النظام االقتصادي و أسس النظام األخالقي و أسس الن

السياسي الذي تقوم عليه دولة اإلسالم معتمدة على الشورى و العدل و املساواة و 
 .إحقاق احلق و إبطال الباطل 
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 الفص الثاني 
 في أسماء القرآن الكريم

 
 .القرآن و الكتاب و الفرقان : أمساء مشهورة هي هلذا الكتاب العظيم 

هـ  494املتويف سنة ( 1)بو املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيذلة وقد أورد أ
مخسة و  –كما نقل ذلك السيوطي " يف كتابه الربهان يف مشكالت القرآن 

 ( .2)مخسني امساً 
 

 : القرآن 
 .مهموزة و غري مهموزة : و ينطق هبذه الكلمة على وجهني 

 

 (قرأ)فعل هذا املصدر هو مصدر على وزن فعالن و : القرآن مهموزة . 1
 : ولكلمة قرآن معنيني 

. إن علينا مجعه و قرآنه : " عاىل مبعىن القراءة كما يف قوله ت, مصدري : أحدمها 
 ( .3" )فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 

إن هذا : " علم شخص على ذلك الكتاب الكرمي كما يف قوله تعاىل : و اآلخر 
 ( .4" )القرآن يهدي لليت هي أقوم 

 
 : القرآن غري مهموزة . 2

 : وهناك ثالث خترجيات هلذه الكلمة 
 (القرآن ) أن تكون مسهلة من : أحدها 
 .أن ليست مأخوذة من شيء وهبذا قال الشافعي رضي اهلل عنه : ثانيها 
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القرتان السور و اآليات و احلروف فيه و هبذا قال ( قرن ) أهنا مشتقة من : ثالثها 
 .األشعري رمحه اهلل 

 
 : الكتاب 

ذلك : " هو اسم أخر للقرآن ورد يف عدد من اآليات الكرمية كما يف قوله تعاىل 
 ( .5" )الكتاب ال ريب فيه 

 ( .كتب يكتب ) مصدر ( الكتاب ) وكلمة 
 

 : الفرقان 
و هو مصدر أطلق على القرآن فأضحى علما , أما الفرقان فهو اسم للقرآن أبضا 

. 
تبارك الذي نزل على عبده : " الَعَلمي يف قوله تعاىل  وقد استعمل هبذا املعىن

 ( . 6" )الفرقان ليكون للعاملني نذيرا 
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 الفصل الثالث 
 في الوحي 

 :الوحي يف اللغة 
 : يف مقاييس اللغة قال ابن فارس 

, الواو و احلاء و احلرف املعتل أصل يدل على إلقاء علم يف إخفاء إىل غريك 
و كل ما ألقيته إىل غريك حىت  , لوحي الكتاب و الرسالة و ا, فالوحي اإلشارة 

 .كلمة فهو وحي كيف كان 
حبيث . اإلعالم اخلفي السريع اخلاص مبن يوحى إليه : إذن فمعىن الوحي يف اللغة 

 : و يدخل حتت ذلك أنواع عديدة من اإلعالم و منها ( 7)خيفى على غريه 
 .اإلهلام الغريزي كالوحي إىل النمل  -
إهلام اخلواطر مبا يلقيه اهلل يف روع اإلنسان السليم الفطرة الطاهر الروح   ومنها -

 .كالوحي إىل أم موسى 

 .مبعىن األمر ( الوحي ) و منها وسوسة الشيطان كما تأيت كلمة  -

 
 : الوحي يف الشرع 

 .هو تكليم اهلل سبحانه واحدا من عباده بطريقة من طرق الوحي 
 :وصور الوحي 

 .ا الصادقة أن يكون بالرؤي .1
أن يكون بإهلام النيب يف حالة اليقظة و إلقاء املعىن يف قلبه من غري أن يرى  .2

 .امللك 

أن يكون بتكليم النيب من وراء حجاب و بشكل مباشر ويسمع النيب  .3
 .الكالم 

 .ويكون بتكليم النيب بواسطة جربيل عليه السالم  .4
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 : الخالصة 

 :ي ما يلي وخالصة ما ميكن أن نذكره يف ظاهرة الوح
 .أهنا حالة غري اختيارية  .1
 .وهي عارض غري عادي  .2

عليه و سلم إال حينا  وهي قوة خارجية ألهنا ال تتصل بنفس النيب صلى اهلل .3
 .بعد حني 

 .وهي قوة عاملة ألهنا توحي إليه علما  .4

وهي قوة أعلى من قوة النيب صلى اهلل عليه و سلم ألهنا حتدث يف نفسه و  .5
 .لعظيمة بدنه تلك اآلثار ا

 (8. )وهي قوة خرية معصومة ألهنا ال توحي إال باحلق وال تأمر إال بالرشد  .6
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 الفصل الرابع 
 تنجيم القرآن 

 :معىن التنجيم 
 .إذا أداه جنوما : يقال جنم املال تنجيما . التنجيم يف اللغة هو التفريق 

 .وتنجيم القرآن أي نزوله مفرقا على دفعات 
 

 :مدة التنجيم 
 .زل القرآن منجما يف مدة ثالث و عشرين سنة ن

 

 :كمية النازل يف كل جنم 
فأحيانا كانت آية واحدة و أحيانا بعض , كانت كمية اآليات تتفاوت يف النزول 

ىية و أحيانا كانت تنزل على النيب صلى اهلل عليه و سلم اآليتني و اخلمس و العشر 
 .احتة و الكوثر و املرسالت و غريها و أحيانا تنزل سورة كاملة كما يف سورة الف

 

 :ِحكم التنجيم و أسراره 
 .تثبيت فؤاد النيب صلى اهلل عليه و سلم  .1
 .تسهيل حفظه  .2

 .مواالة احلجة بعد احلجة  .3

 .فضح املنافقني و املشركني  .4

 .التذكري و التأثري يف النفس  .5

داية اهلل على ضوء ه رعاية اجملتمع اإلسالمي و األخذ بيده يف احلياة اجلديدة .6
 .عز و جل 

 .إثبات اإلعجاز  .7
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 الفصل الخامس 
 في اآلية و السورة 

 : اآلية ( أ ) 
 :تأيت اآلية يف اللغة على عدة معاٍن هي :  اآلية يف اللغة 

 
 (9" )سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة : " املعجزة و منه قوله تعاىل  .1
 (11" )آية ملكه أن يأتيكم التابوت  إن: " العالمة الظاهرة و منه قوله تعاىل  .2

 (11" )و جعلنا ابن مرمي و أمه آية : " األمر العجيب و منه قوله تعاىل  .3

 (12" )إن يف ذلك آلية : " العربة و منه قوله تعاىل  .4

" و من آياته خلق السموات و األرض: " الربهان و الدليل و منه قوله تعاىل  .5
(13) 

خرج القوم بآياهتم أي جبماعاهتم  قال برج : وهلم و منه ق: تأيت مبعىن اجلماعة  .6
 ( 14. )بن مسهر الطائي 

 
 : اشتقاقها 

ًً ) أقرب األقوال إىل الصواب أهنا مشتقة من  مبعىن التثبت و اإلقامة على ( التأيَي
 .الشيء 
 : مجعها 

 .و آيات و أياء , آي 
 

 : اآلية يف القرآن 
و هلا مبدأ و مقطع و هي , عما بعدها  هي طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها و

 .مندرجة يف سورة و معرفتها توقيفية على القول الراجح 
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 :كيف تعرف اآليات 
 .القول الراجح أن معرفتها ال يكون إال خبرب من النيب صلى اهلل عليه و سلم 

 
 : السورة ( ب)

 (15)تفاع السني و الواو و الراء أصل واحد يدل على علو و ار : قال ابن فارس 
 .ُسور و سورات : مجعها 

 
 : السورة يف القرآن 

و أقلها , و هلا فاحتة و خامتة , هي طائفة من آيات القرآن مسماة باسم خاص 
 .ثالث آيات 

 
 : من مسى آيات القرآن 

هذا و قد . ذهب السيوطي إىل أهنا مسماة بتوقيف من النيب صلى اهلل عليه و سلم 
 .و الغالب أن هلا امساً واحداً , ر يكون للسورة امسان فأكث
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 الفصل السادس 
 في ترتيب سور القرآن و آياته 

 
 :ترتيب آيات القرآن  .1

أما ترتيب اآليات يف السورة الواحدة فقد كان يف عهده صلى اهلل عليه و سلم و 
 .بإشارة منه و هبذا فإن ترتيب اآليات توقيفي كما جاءت بذلك األحاديث 

 
 : آن ترتيب سور القر  .2

أما ترتيب السور فأمر خمتلف فيه فبعضهم يقول أنه توقيفي و بعضهم يقول أنه 
ميكن أن يكون الرسول : ) قال الباقالين , اجتهاد من الصحابة رضوان اهلل عليهم 

. و أن يكون قد وكل ذلك إىل األمة بعده , صلى اهلل عليه و سلم قد رتب سوره 
 ( .16( )ين أقرب و هذا الثا, و مل يتول ذلك بنفسه 
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 الفصل السابع 
 في إعجاز القرآن 

 : اإلعجاز 
حتداهم فلم يقدر أحد  منهم , ذوي الفصاحة و البالغة كان القرآن معجزا للعرب 

حىت دخلوا يف دين اهلل تعاىل و من أشهر الذين دخلوا يف اإلسالم , على معارضته 
يد بن حضري و سعد بن عمر بن اخلطاب و أس: بسبب إعجاهبم بإعجاز القرآن 

 .معاذ و غريهم 
 

 : مدار اإلعجاز 
لقد كان اإلعجاز هو أسلوب القرآن و نظمه و بيانه و مل يكن لشيء خارج عن 

 .ذلك 
 

 : القول بالصرفة 
أن اهلل تعاىل صرف العرب عن زعم النظام و هو من أئمة املعتزلة يف العصر العباسي 

, وقد أنكر هذا القول مجهرة علماء اللغة و الدين , و كان مقدورا هلم , معارضته 
و تولوا الرد عليه منذ أيام اجلاحظ مث القاضي عبد اجلبار املعتزيل حىت العصر 

 .احلاضر 
و أما من زعم من املتكلمني أن اإلعجاز إمنا هو من صرف : " قال ابن كثري 

واعي الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك أو سلب قدرهتم على ذلك فقول د
 (17" )باطل 

 
 :تلخيص 

 : نلخص بعض األمور اليت البد من معرفتها يف موضوع اإلعجاز 
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 .قليل القرآن و كثريه يف شأن اإلعجاز سواء  .1
و خصائصه الفنية مباينة , اإلعجاز يف أسلوب القرآن و نظمه و بيانه  .2

 .ن خصائص البيان البشري للمعهود م

 .هذا التحدي مستمر إىل يوم القيامة و موجه إىل الثقلني أيضاً  .3

 
 :ترمجة القرآن 

احلق يف هذه املسألة اليت كثر األخذ و الرد فيها أن نقرر أن ترمجة القرآن أمر 
مستحيل ألن أي نص بليغ تتعذر ترمجته يف أي لغة من لغات العامل فما القول 

و أما تفسري معاين آياته بغري اللغة العربية فأمر ال مانع منه , هلي املعجز  بالكالم اإل
 .بل إنه واجب و لكنه ال يسمى قرآنا حبال من األحوال , 
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 الباب الثاني 
 تاريخ جمع القرآن 

 

 :الفص األول 
 :كتابة القرآن يف عهد النيب صلى اهلل عليه و سلم  -

سلم أميا ال يقرأ وال يكتب و كان حريصا على  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و
يسابق امللك و يعجل بتالوة ما أنزل عليه و حيرك حفظ ما ينزل عليه حرصا جعله 

به لسانه و شفتيه وكان صلى اهلل عليه و سلم خيشى أن ينسى شيئا من القرآن 
و حىت تعهد اهلل سبحان و تعاىل له بعدم نسيان شيء منه و كان صلى اهلل عليه 

سلم إذا ما انتهى الوحي تال اآليات اليت نزلت و أمر كتبة الوحي بكتابتها بني يديه 
 .و كانوا يكتبون على الرقاع و العسب و اللخاف و العظام , فيكتبوها 

وكتاب الوحي عديدون عدهم احلافظ العراقي إىل اثنني و أربعني كاتبا و من 
 .يان و زيد بن ثابت  و أيب بن كعب أشهرهم اخللفاء األربعة و معاوية بن أيب سف

واملؤكد املقطوع به أن القرآن كتب كله يف عهده صلى اهلل عليه و سلم لكنه مل 
 .يكن جمموعا يف موضع واحد 

 

 :الفصل الثاني 
 :كتابته يف عهد أيب بكر  -

كان مجع القرآن الكرمي يف موضع واحد يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه و 
كة اليمامة و قد قتل فيها عدد كبري من القراء فأمر أبوبكر زيد بن ذلك بعد معر 

 .ثابت جبمع القرآن من العسب و اللخاف و صدور الرجال 
 

 : الفص الثالث 
 :نسخ املصاحف أيام عثمان رضي اهلل عنه  -
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بعد أن وقع خالفا بني املسلمني يف قراءهتم للقرآن الختالف احلروف و اللهجات 
هلل عنه مجع الناس على مصحف واحد درءا للفتنة و املفسدة و قرر عثمان رضي ا

عمل منه مخسة نسخ أرسل هبا إىل مكة و الشام و البصرة و الكوفة و احتفظ 
 .بنسخة منها ألهل املدينة 

 
 : الفرق بين جمع أبي بكر و عثمان 

 
  كان مجع أيب بكر للقرآن خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلته

كن جمموعا يف موضع واحد فجمعه يف مصحف واحد مرتبا آليات ألنه مل ي
 .سوره على ما وقفهم عليه النيب صلى اهلل عليه و سلم 

 حسما خلالف ذر قرنه يف صفوف املسلمني  وكان مجع عثمان رضي اهلل عنه
و مجعا للمسلمني على نسخة موحدة من املصحف و ذلك بسبب 

 .اختالفهم يف وجوه القراءة 
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 الرابع  الفصل
 كتابة المصاحف و تطورها 

 
 :اإلمالء العثماين 

اإلمالء العثماين الذي كتبت به اللجنة إمالء خاص بعصر الصحابة رضوان اهلل 
 .فهو خال من النقط و الشكل و الزخرفة , و هو خيتلف عن إمالئنا , عليهم 

 
 : تطور هذه الكتابة  -

فت فيه املؤلفات قدميا و حديثا إن موضوع رسم املصحف علم قائم بذاته و قد أل
. 

هـ و الذي ألف   248فمن املؤلفني القدامى أبو حامت السجستاين املتوىف سنة 
و من املؤلفني احملدثني الشيخ علي حممد الصباغ صاحب  " رسم القرآن " كتابه 
هذا و قد تطورت كتابة " مسري الطالبني يف رسم و ضبط الكتاب املبني " كتاب 

طور تناول منها اإلعجام و الشكل أما هيكل حروف الكلمة فقد املصحف إىل ت
 .بقي على حالته األوىل 

 
 : كتابة املصحف و الرسم العثماين  -

 :هناك أراء ثالثة يف كتابة املصاحف 
 .ووجوب كتابته على الكتبة األوىل , حترمي خمالفة مصحف عثمان يف حرف  .1
 .جواز خمالفته  .2

عند الناس و ال سيما للعمة و الطلبة الصغار  وجوب كتابته باإلمالء الشائع .3
. 
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 .و الرأي األول هو رأي الكثرة من العلماء و من القائلني به اإلمام مالك رمحه اهلل 
و الرأي الثاين فقد قال به مجاعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر الباقالين 

 .رمحه اهلل 
العز بن عبد السالم رمحه اهلل ووافقه من و الرأي الثالث فإن أشهر القائلني به اإلمام 

املعاصرين العالمة أمحد مصطفى املراغي و هو الرأي الذي ذهب إليه الدكتور حممد 
 .لطفي الصباغ يف كتابه هذا الذي حنن بصدد تلخيصه 
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 الباب الثالث 
 علوم القرآن

 

عددا من  ويبدو أن, علوم القرآن هي املباحث اليت تتعلق بالقرآن و جوانب منه 
و ذكر بعضها ابن الندمي , األئمة املتقدمني ألفوا كتبا يف موضوعات تتصل بالقرآن 

 ( .18" )الفهرست " يف 
مث مل يلبث أن أصبح هذا " علوم القرآن " مث مجعت هذه املباحث حتت عنوان  

أرادوه أن يكون نظريا لعلم املصطلح أو علوم , العنوان َعَلَما على ِعلم بذاته 
 .ديث احل

 :فمن أقدم املؤلفني يف هذا الفن 
 .هـ  95سعيد بن جبري املتوىف سنة

 .هـ  31بن جرير الطربي املتوىف سنة 
 .هـ  248أبو حامت السجستاين املتوىف سنة 

 .هـ  214األصمعي املتوىف سنة 
 .هـ  214و اإلمام الشافعي املتوىف سنة 

 "اإلتقان يف علوم القرآن" تاب هـ  صاحب ك 91وأخريا جاء السيوطي املتوىف سنة 
 وللمعاصرين من العلماء كتب عدة يف علوم القرآن منها املوجز و منها فوق ذلك

 .و منها اجليد و منها ما دون ذلك  
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 :المكي و المدني :   الفصل األول 
 :تعريف املكي و املدين 

دين ما نزل القول الصحيح الراحج أن املكي ما نزل من القرآن قبل اهلجرة و امل
 .بعدها 
  خصائص املكي : 
يعاجل موضوع بناء العقيدة وموضوعه األساسي حقيقة األلوهية و العبودية و  .1

 .العالقة بينهما 
 .جيادل املشركني و يبني خطأهم الواضح  .2

 .يكثر من عرض قصص املكذبني  .3

 .اليت فيها زجر " كال " يغلب على آياته القصر وتكثر فيه كلمة  .4
 :  خصائص املدين

 .يعاجل بناء اجملتمع املسلم  .1
 .يفضح املنافقني و يكشف مؤامراهتم  .2

 .جمادلة أهل الكتاب و مناقشة ألرائهم اخلاطئة  .3

 .فيه ذكر ألحكام اجلهاد و احلرب و السلم و اهلدنة و غريها  .4
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 الفصل الثاني 
 المحكم و المتشابه 

 
 : اهبات قال تعاىل ذكر القرآن الكرمي نفسه أن منه آيات حمكمات و منه متش

" هو الذي أنزل عليك آيات حمكمات هن أم الكتاب و ُأخر متشاهبات " 
(19) 
 

 :احملكم و املتشابه 
  ً أي أتقن يقال بناٌء حمكم أي متنيهو اسم مفعول من أحكم : احملكم لغة. 
  اسم فاعل من تشابه أي أشبه بعضه بعضا : املتشابه لغًة. 

  د منه إما بالظهور أو بالتأويل ما عرف املرا: احملكم شرعا. 

  كقيام الساعة و , ما تعذر ذلك و استأثر اهلل بعلمه : املتشابه شرعا
 ( .21)احلروف املقطعة يف أوائل السور 

 
 : أنواع احملكم 

  هناك آيات واضحات جدا يستطيع فهمها الناس العاديون الذين عرفوا
 .العربية ووعوها 

  الواقفون على أسرار العربية وقواعد االستنباط آيات ال يفهمها إال العلماء
 .وأصول الفقه 

 : أنواع املتشابه 
 .ما أصابه الغموض بسبب اللفظ  .1
 .ما أصابه الغموض من جهة املعىن  .2

 .ما أصابه الغموض من جهة اللفظ و املعىن مجيعا  .3
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 : فوائد المتشابه 
 :فوائد املتشابه الذي ميكن علمه : أوال 

 .النظر و البحث حث العلماء على  .1
 .ظهور التفاضل و تفاوت الدرجات بني اخللق  .2

 .احلول على الثواب األكرب  .3

 .حتصيل العلوم الكثرية  .4

 
 :فوائد املتشابه الذي ال ميكن علمه : ثانيا 
 .ابتالء العباد بالوقوف عنده و التوقف فيه و التفويض و التسليم  .1
 .إقامة احلجة على العرب البلغاء  .2
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 ثالث الفصل ال
 القراءات 

 :تعريفها 
 .مجع قراءة و هي مصدر قرأ  :يف اللغة  

 .علم بكيفية أداء كلمات القرآن من ختفيف و تشديد و غريها :  يف االصطالح
 

  شروط القراءة الصحيحة : 
 .موافقتها لرسم املصحف اإلمام  .1
 .نقلها بالتواتر  .2

 .موافقتها لوجه من وجوه العربية  .3

 
 : القراءات وحي 

القراءات وحي تلقاه النيب صلى اهلل عليه و سلم من جربيل و قرأه الرسول على  و
الصحابة الكرام و نقلت عنه بالتواتر و من املعلوم أن الصحابة قد اختلف أخذهم 

و منهم من , عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فمنهم من أخذ منه بطريقة ما 
بالد و هو على هذا احلال فاختلف بسبب مث تفرقوا يف ال, أخذ منه بطريقة أخرى 

حىت وصل ... ذلك أخذ التابعني عنهم و أخذ تابعي التابعني عنهم و هلم جرا 
 .األئمة القراء الذين سجلوا هذه القراءات األمر على هذا النحو إىل 

 
 : مالحظات 

ال خالف بني املسلمني يف أن القراءات املشهورة الصحيحة ال ميكن أن  .1
 .تتناقض 

 .القراءات الصحيحة الثابتة كثرية و ليست حمصورة بالقراءات السبع  .2
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القراءات كلها من احلرف الذي وصل إلينا ولكن كثريا من القراءات  .3
 .الصحيحة مل تستوعبه القراءات السبع أو العشر 

 

 :ِحكم تعدد القراءات 
 .التخفيف و التيسري على هذه األمة يف قراءة القرآن  .1
 .شرح األلفاظ  .2

 .يان األحكام ب .3

 
 : القراء العشرة و رواهتم 

 
 .قالون وورش : نافع املكي و راوياه مها  .1
 .قنبل و البزي : ابن كثري املكي و راوياه مها  .2

 .الدوري و السوسي : أبو عمر البصري و راوياه مها  .3

 .ابن ذكوان وابن عمار : عبد اهلل الشامي و راوياه مها  .4

 .ة و حفص شعب: عاصم الكويف وراوياه مها  .5

 .خلف و خالد : محزة الكويف و راوياه مها  .6

 .الدوري و الليث : علي الكسائي و راوياه مها  .7

 .ابن وردان و سليمان بن حجار : أبو جعفر القعقاع و راوياه مها  .8

 .رويس و عبد املؤمن الدؤيل : يعقوب ابن إسحاق و راوياه مها  .9

 .ن عبد الكرمي الوراق و إدريس اب: خلف البزار و راوياه مها  .11
 

 ...وصلى اهلل على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثريا 
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 الفهرس
 

 :فهرس اآليات : أوال 
 

 .من سورة القيامة  17اآلية  (3)
 .من سورة اإلسراء  9اآلية  (4)

 .من سورة البقرة  2اآلية  (5)

 .من سورة البقرة  211اآلية ( 9)
 .من سورة البقرة  248اآلية ( 11)
 .من سورة املؤمنون  51اآلية ( 11)
 .من سورة آل عمران  49اآلية ( 12)
 .من سورة الروم  22اآلية ( 13)
 .من سورة آل عمران  7اآلية ( 19)

 
 : فهرس املراجع : ثانيا 

 
 . 3/258ألبن خلكان " وفيات األعيان " ترمجة أبو املعايل يف  (1)
 . 1/51اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  (2)

 . 5/3أليب البقاء "  الكليات"  (7)

 .اجمللد السابع  25/53" ظالل القرآن "  (8)

قبل  31شاعر جاهلي أقام يف جند و ذكر الزركلي أنه تويف حنو ( 14)
 .اهلجرة 

 . 3/115" معجم مقاييس اللغة ( " 15)
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 . 1/61" اإلتقان ( " 16)
 . 64إىل  56ص " الفهرست ( " 17)
 . 11/ 4تفسري القرطيب ( 21)
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 اثلاين من كتاب  القسم 
 "ملحات يف علوم القرآن واجتاهات اتلفسري " 

 (اتجاهات التفسير)
  

 :سيكون الكالم يف هذا القسم من الكتاب يف أبواب ثالثة 
 

 .أصول التفسري : الباب األول 
 .تاريخ التفسري : الباب الثاين 

 .اجتاهات التفسري : لث الباب الثا
 

 :التفسري 
 

ووزنه تفعيل من الفسر, وهو . يعين اإليضاح و التبيني :  التفسري يف اللغة -
 البيان 

 "وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق و أحسن تفسريا" قال اهلل تعاىل . الكشف و 
 . 

 

هو علم يفهم به كتاب اهلل وذلك ببيان معانيه :  التفسري يف االصطالح  -
 .واستخراج أحكامه وحكمه 

 
سب الطاقة البشرية , هو علم باحث عن معىن نظم القرآن حب:  وقالوا يف تعريفه

 .وحبب ما تقتضيه القواعد العربية 
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 .معرفة معاين النظم :  والغرض منه
 .حصول القدرة على استنباط األحكام الشرعية على وجه الصحة :  وفائدته

 .الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة  كالم اهلل سبحانه: ه وموضوع
التوصل إىل فهم معاين القرآن واستنباط حكمه ليفاز به إىل السعادة  :وغايته 

 الدنيوية 
 .األخرويةو 
 

 (التفسير و التأويل)
 

 :اختلف العلماء يف حتديد معنامها 
 

نه التفسري أعم من التأويل أل: وقال آخرون . إهنما مبعىن واحد : فقال قوم 
يستعمل يف الكتب اإلهلية وغريها , و أما التأويل فأكثر ما يستعمل يف الكتب 

 اإلهلية 
 .وال تقول أولت ذلك, بيت الشعر  فسرت الكلمة الورادة يف: تقول  
 

أكثر ما يستعمل التفسري يف األلفاظ و املفردات , أما التأويل فأكثر ما : وقالوا 
 . يستعمل يف املعاين و اجلمل 

 
 



 29 

 ( الباب األول)
 أصول التفسير

 
أصول التفسري مبحث مهم تفرقت موضوعاته يف مقدمات بعض املفسرين ويف  

ومن أشهر الذين أفردوه من املتقدمني ابن تيمية يف رسالة . كتب أصول الفقه 
وافرده بالتأليف من املتأخرين " مقدمة يف أصول التفسري " خاصة طبعت بعنوان 
" ميد الفراهي من علماء اهلند و ترك رسالة عنواهنا العالمة الشيخ عبد احل

 " .التكميل يف أصول التأويل 
. و البحث يف أصول التفسري ما زال متسعاً  ملزيد من الدراسة و التأليف 

 : وسنلمس هذا املبحث ملسات تتناول النقاط الثالث اآلتية 
 

 .قرآنالعلوم اليت البد من حتصيلها ليتسىن لنا أن نفسر ال(: أ)
 .الشروط الواجب توفرها يف املفسر ( :ب)

 .أهم قواعد أصول التفسري:  (ج)
 

 :العلوم التي يحتاج إليها المفسر : أوالً  
 
 :اللغة و االشتقاق  .1

ألننا باللغة نعرف معاين املفردات , وفهم حقائق األلفاظ املفردة يكون باستقصاء 
 .لقرآن املعاين اليت دلت عليها هذه الكلمة يف آيات ا

 

 : النحو و الصرف  .2

ألن املعىن يتوقف يف أحيان كثرية على معرفة اإلعراب , ويقع الذين جيهلون هذين 
 العلمني 



 31 

 .يتصدون للتفسري يف أغالط شنيعة و 
 

 : األدب و علوم البالغة  .3
ذلك ألن مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز أمر الزم يف التفسري , فال بد من إشارة إىل 

 .الفين يف اآلية وحتليلها نواحي اجلمال 
 

 : علوم القرآن  .4

. ذلك ألن معرفة هذه العلوم من أهم األدوات اليت ال بد منها لعملية التفسري 
. فمعرفة أسباب النزول تساعد كثرياً  على فهم اآليات الفهم الصحيح الدقيق 

يف  وكذلك هو احلال, وكذلك معرفة املكي و املدين تعني يف إدراك معاين اآليات 
 معرفة الناسخ 

واملنسوخ فإنه هلا أمهيتها القصوى يف تفسري اآليات اليت تقرر حكمني خمتلفني يف 
وكذلك فاحملكم و املتشابه من األمور األساسية يف التفسري , حىت . موضوع واحد 

نتخلص من عناء الدخول يف متاهات املتشابه , و لنصرف جهدنا وطاقاتنا يف 
 .تفسري احملكم 

 :أصول الدين والتوحيد علوم  .5
يتضمن نظرة جديدة إىل الكون و احلياة و اإلنسان  وذلك ألن هذا الكتاب الكرمي 

متمثلة يف العقيدة اإلسالمية , فإدراك أصول هذه العقيدة يساعد مساعدة تامة يف 
 .شرح اآليات الكرمية املتعلقة بذلك 

 
 : علم أصول القه  .6

نعرف استنباط األحكام من النص , ووجه  ألننا بواسطة هذا العلم نستطيع أن
 .االستدالل على األحكام 
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 : احلديث النبوي والفقه والسرية  .7

أما احلديث ففيه تفسري لعدد من آيات القرآن , إذ كانت مهمة النيب صلى اهلل 
 .عليه و سلم األوىل تبيان ما نزل إليه , وفيه تفصيل للمجمل وبيان للمبهم 

فإنه يعرض األحكام اإلسالمية اليت ذكرها القرآن مبوبة  وأما الفقه اإلسالمي
 .جمموعة , فيساعد استحضارها على تصور دقيق ملعاين آيات األحكام 

 
 : علوم أخرى  .8

العامة , فالتاريخ و  و العقلية و الكونية وما يتصل بالثقافة االجتماعيةكالعلوم 
العوم مما يساعد على  كل هذه... ولعم النفس و الفلك  االجتماعاجلغرافيا و 

 .تفسري القرآن تفسرياً  يتصل حبياة الناس
 

 : الشروط التي يشترطها العلماء في المفسر : ثانياً  
 

 : ونستطيع أن نقسمها إىل ثالثة أقسام 
 : شروط علمية  .1

 .تتلخص بإتقان املفسر قدراً  جيداً  من العلوم اليت ذكرت آنفاً  
 

 : شروط عقلية  .2
حسن  االستداللملفسر موهوباً  ذا قدرات عقلية ممتازة , قوي وهي أن يكون ا

, قادراً  على الرتجيح إن تعارضت األدلة , عارفاً  اختالف األقوال على  االستنباط
 .حقيقته 
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 :شروط دينية وخلقية  .3
وهي أن يكون صحيح العقيدة , مؤدياً  للواجبات الدينية , ملتزماً  اآلداب 

يت دعا إليها اإلسالم وأن يكون حمرراً  من سلطان اهلوى , واألخالق اإلسالمية ال
 .شديد اخلشية هلل تعاىل 

 
 :قواعد أصول التفسير 

 
سنقتصر هنا على اإلشارة إىل أمهها , ألن حمل ذكرها كتب أصول التفسري 

 .ذاهتا
من أهم األصول اليت جيب مراعاهتا أن تكون خطوات التفسري متدرجة كما يلي 

: 
 
, فما أمجل يف موضع فإنه قد فصل يف  القرآن بالقرآن والً بتفسريأن يبدأ أ .1

 .موضع أخر, وما أختصر منه يف مكان فإنه قد بسط يف مكان أخر

 
أن يطلب التفسري من السنة؛ فإهنا شارحة للقرآن موضحة له, وقد ذكر  .2

القرآن أن أحكام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا تصدر منه عن طريق 
, وذكر (النَّاِس مبَا أَرَاَك اللَّهُ ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَنْيَ ): اهلل 

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهمْ : ) اهلل السنة مبينة للكتاب   َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
أال إين : )ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهلذا قال رسو  (َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

: قال الشافعي رضي اهلل عنه . , يعىن السنة ( أوتيت القرآن ومثله معه 
( كل ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن)

, وأمثلة هذا يف القرآن كثرية , مجعها صاحب اإلتقان مرتبة مع السور يف 
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كتفسري السبيل بالزاد والراحلة , وتفسري الظلم بالشرك , آخر فصل يف كتابه  
 .وتفسري احلساب اليسري بالعرض

 
فإذا مل جيد التفسري من السنة رجع إىل أقوال الصحابة ؛ فإهنم أدرى بذلك  .3

ملا شاهدوه من القرائن واألحوال عند نزاله , وملا شاهدوه من القرائن 
التام , والعلم الصحيح , والعمل  واألحوال عند نزوله, وملا هلم من الفهم

 .الصاحل

 
فإذا مل جيد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال يف أقوال الصحابة , فقد رجع   .4

كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني , كمجاهد بن جرب, وسعيد بن 
موىل ابن عباس , وعطاء بن أيب رباح,و احلسن البصري,  وعكرمةجبري, 

ألجدع, وسعيد بن املسيب, وقتادة, والضحاك بن مزاحم, ومسروق بن ا
وغريهم من التابعني, ومن التابعني, من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة, 

ذلك كله  يفبعض ذلك باالستنباط واالستدالل, واملعتمد  يفورمبا تكلموا 
املغازي, : ثالث كتب ال أصل هلا: ) النقل الصحيح, وهلذا قال أمحد

يعتمد على الروايات  ؛ يعين هبذا التفسري الذي ال( والتفسريواملالحم, 
 .الصحيحة يف النقل

 
 :ومن ذلك قوله " بدائع الفوائد " ومن القواعد ما ذكره ابن القيم يف كتابه  .5

وتستفاد اإلباحة من لفظ اإلحالل , ورفع اجلناح , واإلذن , و العفو , وإن )  
المتنان مبا يف األعيان من املنافع وما اشئت فافعل و إن شئت فال تفعل , ومن 

" وحنو " ومن أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا ً : " يتعلق هبا من األفعال حنو 
 (. ومن السكوت عن التحرمي " وبالنجم هم يهتدون 
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 (الباب الثاني ) 

 تاريخ التفسير 
 

ه أيام النيب صلى سنلم يف هذا الباب إملامه سريعة بتاريخ التفسري , ونستعرض نشوء
اهلل عليه وسلم ومنوه يف عهد الصحابة والتابعني , مث نتحدث عن توسعه فيما بعد 

حىت ننتهي يف استعراضنا إىل العصر احلديث , وسنقسم كالمنا حول تاريخ ذلك 
 .التفسري إىل أربعة فصول 

 
 (الفصل األول ) 

 

 :التفسير في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 

تاب عريب مبني , نزل على الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ليبلغه قومه القرآن ك
الفصحاء البلغاء , فلم يستغلق فهمه باإلمجال على معظمهم , إذا استثنينا ما 

 .تشابه منه
فهمه العرب , وكان سبباً  يف دخول عدد كبري منهم يف اإلسالم , ولكن معاين 

كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم أكثر اخللق   القرآن ال حتد وال حياط هبا , وملا
 .فهماً  هلذا الكتاب كان من مهماته األساسية أن يبني للناس ما نزل إليهم 

 

والقرآن حيوي نظرة إىل احلياة و اإلنسان جديدة على العرب , ومن أجل ذلك فهم 
لوعي , حمتاجون إىل مزيد من الرشح و البيان هلا حىت يقفوا عليها , و يعوها حق ا

ال سيما وأن يف القرآن اجململ , و العام , واملشكل , وفيه مفردات ال يفهما 
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, فقد كان بعض الصحابة يكتفي باملعىن اإلمجايل آليات القرآن ويؤخذ  بعضهم 
 .بسحرها ومجاهلا 

 

 : إذن فقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتفاوتون يف فهم القرآن تبعاً  ملا يأيت 
 .واهبهم تبعاً  مل .1
 .تبعاً  إلطالعهم على لغتهم وأدهبا و هلجاهتا  .2

 .تبعاً  ملعرفتهم أسباب النزول  .3
 

وهكذا فإذن كثرياً  من مواضع القرآن كانت تثري بعض األسئلة عند بعض الصحابة 
وكان يسأل بعضهم . فيوجهون هبا إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حياته 

 .ن الغامضة واآليات بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلمبعضاً  عن معاين مفردات القرآ
 

 ( الفصل الثاني )  
 

 :التفسري يف عهد الصحابة 
 

كانت مادة التفسري يف عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم قائمة على ما يأيت من 
 :األمور التالية 

 

 .تفسري القرآن بالقرآن  .1
 .يه وسلمما كان حيفظه الصحابة من تفسريات النيب صلى اهلل عل .2

 .وكان يعتمد ذلك على قوة فهمهم وإدراكهم: ما كانوا يستنبطونه من اآليات .3

 .ما كانوا يسمعونه من أنباء أهل الكتاب الذين دخلوا يف اإلسالم .4
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 : أشهر الصحابة في التفسير 
 

 .عبد اهلل بن عباس .1
 .عبد اهلل بن مسعود .2

 .علي بن أيب طالب .3

 .أيب بن كعب .4

 .أبوبكر الصديق .5

 .اخلطاب عمر بن .6

 .عثمان بن عفان .7

 .زيد بن ثابت .8

 .أبو موسى األشعري .9

 .عبد اهلل بن الزبري .11
 

وأهم هؤالء يف التفسري األربعة األوائل , وقد مت ترتيبهم حسب أمهيتهم يف التفسري 
وكثرة ممارستهم له , فأوسع الصحابة اشتغاالً  بالتفسري هو عبد اهلل ابن عباس رضي 

 .اهلل عنهما
 

 : الصحابة قيمة تفسير 
 

 :ننظر يف التفسري املنقول عن الصحابة 
فإن كان مرفوعاً  إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو حديث , له حكم احلديث  .1

 .أي يكون حجة إن صح سنده

 

وإن مل يكن مرفوعاً  ننظر فيه فإن كان متعلقاً  بأسباب النزول أو مبا ال يكون  .2
 .رفوع وكان حجة إن صح سندهمن قبيل الرأي واالجتهاد أعطي حكم امل
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أو ليس متعلقاً  بأسباب النزول كان  واالستنباط االجتهادأما إذا كان من قبيل  .3
 .موقوفاً  على الصحايب 

 
ويتحصل من ذلك أن التفسري املروي عن الصحايب إن كان متعلقاً  بأسباب النزول 

كان   , وكذاك إن كان ملزما ً   أن يكون من قبيل الرأي و االجتهادأو مبا ال ميكن 
 .تفسرياً  يعتمد على اللغة اليت هم أدرى الناس هبا فهو ملزم أيضا ً 

وينظر إىل  . أما الشيء الذي ليس داخالً  فيما ذكرناه فهو بشكل عام غري ملزم 
 .  كل رأي على حدة

 
 (الفصل الثالث )  

 
 :التفسير في عهد التابعين 

 

 هن الصحابة , وزادوا فيها ما استنبطو جاء التابعون فنقلوا روايات التفسري ع
 .بأنفسهم , وما زال التفسري يتضخم يف عهدهم حىت اجتمع منه الشيء الكثري

ولكن هذه األقوال يف التفسري مل تكن جمموعة وال مرتبة بشكل منظم وفق ترتيب 
املصحف , بل كانت تروى منثورة تفسريا ص آليات متفرقة بني روايات ال عالقة 

 .فسري , أي إن التفسري كان خمتلطاً  باحلديث غري مميز عنههلا بالت
يعنون برواية ما مسعوه وما ورد من التفسري عن وكان التابعون من أهل كل قطر 
فاختص املكيون برواية ما ورد من التفسري عن ابن .الصحايب الذي يقيم يف بلدهم

واختص . بن كعبو اختص املدنيون برواية ما ورد من التفسري عن أيب , عباس 
وهذه املدارس الثالث أهم . الكوفيون برواية ما ورد من التفسري عن ابن مسعود

 .مدارس التفسري يف عهد التابعني
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 :قيمة التفسير التابعين
 

اختلف العلماء يف األخذ بأقوال التابعني يف التفسري , فمنهم من ذهب على األخذ 
 .ومنهم من مل ير ذلك. بأقواهلم 

ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعلى : " أيب حنيفة أنه قال يروى عن 
الرأس و العني , وما جاء عن الصحابة خترينا , وما جاء عن التابعني فهم رجال 

 " .وحنن رجال 
 .وهذا القول يدل على أننا غري ملزمني بأخذ أقوال التابعني فهم رجال وحنن رجال 

نعم إذا امجع .. مبا ورد عن التابعني فهو موضع نظر أما القول الذي يلزم باألخذ 
التابعون على رأي فعندئذٍ  يتوجب األخذ به ألن إمجاعهم يدل على وجود نص 

 .ملزم و اهلل أعلم 
 

 
 (الفصل الرابع ) 

 
 : تاريخ التفسير فيما بعد التابعين 

 
هذا الفصل يتناول موضوع تاريخ التفسري خالل اثين عشر قرناً  , أي منذ 
منتصف القرن الثاين اهلجري حىت العصر احلاضر , وليس ذلك مما يتسع له 
وقت الدراسة وال منهجها , ومن أجل ذلك , فسنقتصر على ذكر خطوط 

 . عريضة يف غاية اإلجياز
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حلة من مراحل التاريخ اإلسالمي, ولن تفسري القرآن الكرمي مل يتوقف عند مر إن 
 . دام هناك عقل يتفكر, وقلب يتذكر يتوقف كذلك ما

إن تفسري القرآن  -على ضوء ما تقدم يف هذا الصدد  -وميكننا القول بداية 
 : الكرمي مر مبراحل بارزة, حاصل القول فيها كاآليت

 
طريق الرواية كان تفسري القرآن يف بداية األمر مقصورًا على التناقل عن 

فحسب, إذ كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يروون عن رسول اهلل صلى اهلل 
وكان التابعون كذلك يروون ...عليه وسلم تفسريه لبعض اآليات والسور القرآنية

عن الصحابة ما كان عندهم من تفسري منقول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
من هذا أن التفسري يف هذه املرحلة  وواضح ... وسلم, أو ما اجتهدوا يف تفسريه

 . كان يقوم على املشافهة والرواية فحسب 
واليت يؤرَّخ هلا عادة مع بداية النصف الثاين  -مث مع بدء مرحلة التدوين عموًما 

والبدء بتدوين احلديث خصوًصا, بدأ التفسري يدوَّن  -من القرن اهلجري الثاين 
له باب مستقل ضمن األبواب اليت ضمن كتب احلديث خاصة, إذ كان يُفرد 

 . تشتمل عليها املدونات احلديثة 
ومع انتشار التدوين, واستقالل كثري من العلوم, أخذ تدوين التفسري يستقل 

شيًئا فشيًئا, فربزت بعض التفاسري املدونة اليت فسرت القرآن الكرمي تفسرياً  
ا السياق معرفة أول وليس من السهل يف هذ. كاماًل, وبالسند فيما كان مسنداً 
 ... من دوَّن تفسري القرآن كاماًل مرتباً 

وبعد مرحلة التدوين باإلسناد, جاءت مرحلة التدوين لكن مع اختصار 
األسانيد, إذ اقتصر التدوين يف التفسري على نقل األقوال التفسريية دون إسنادها 

عن الروايات  إىل قائليها, األمر الذي ترتب عليه ظهور ظاهريت الوضع, والنقل
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على هاتني  -حسب ما تيسر  -اإلسرائيلية, ورمبا كان لنا وقفة يف مقال الحق 
 . الظاهرتني 

وبعد تدوين كثري من العلوم وانتشارها؛ كعلم الكالم, وعلوم العربية, وعلم 
الفلسفة, بدأ التفسري ينحو منًحا جديًدا, إذ دخل يف مرحلة التفسري العقلي, 

بعض األقوال على بعض, اعتماًدا على اللغة العربية, اليت بدأت برتجيح 
والسياقات القرآنية, واختذ هذا املنحا من التفسري أشكااًل خمتلفة ما بني مقبول 

 . ومرفوض 
 

كان من مالمح هذه املرحلة تنوع التفاسري, َوْفَق تنوع االختصاصات   لقد
للغوي على غريه العلمية؛ وهكذا وجدنا بعض التفاسري يغلب عليها اجلانب ا

من اجلوانب, وبعضها اآلخر يغلب عليه اجلانب الفلسفي, وقسم ثالث يطغي 
 . وهكذا يف باقي االختصاصات ...فيه اجلانب الفقهي على ما سواه

 
وعلى الرغم من كل هذا التطور والتغري, ال ميكن القول إن التفسري باملأثور مل 

إن  -التوسع يف التفسري العقلي  يعد له وجود, بل إن الصحيح والواقع أن هذا
مل يلِغ التفسري باملأثور, بل أصبح كل منهما موازيًا لآلخر  -صح التعبري 
 . ومكمالً له 

وإضافة ملا تقدم ذكره, كان من مالمح هذه املرحلة بدء الكتابة بعلوم القرآن  
كموضوعات مستقلة؛ كمجاز القرآن, ومفردات القرآن, والناسخ واملنسوخ يف 

قرآن, وأسباب النـزول, وأحكام القرآن, وما أشبه ذلك من موضوعات قرآنية, ال
 . فصَّلت ُكتب علوم القرآن القول فيها 
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لكن يالحظ أن سعة تلك اجلهود التفسريية دفعت من جاء بعُد إىل العكوف 
 على االختصار 

وترافق التعليق أو التتبع جلهود السابقني, واحنسرت جهود التأليف واإلبداع,  أو
ذلك مع ما مسِّي يف التاريخ اإلسالمي مبرحلة االحنطاط والتقليد والركون إىل 

 !!ليس باإلمكان أفضل مما كان : جهود من سبق, وسادت مقولة
 

الصحوة "وبدخول عصر النهضة احلديثة, وصعود ما أُطلق عليه ظاهرة 
دأت وما شهده هذا العصر من تطورات على األصعدة كافة, ب" اإلسالمية

تظهر العديد من اجلهود اإلبداعية يف جمال تفسري القرآن الكرمي؛ فكان من 
مالمح هذه املرحلة ظهور التفسري املوضوعي للقرآن, أي تفسري القرآن الكرمي 

حساب موضوعات معينة, كموضوع األخالق, وموضوع العلم, ما أشبه ذلك 
 . 

 . لمي للقرآن الكرمي وكان من مالمح هذه املرحلة كذلك ظهور التفسري الع
وال ريب أن هذا التنوع والتعدد يف اجلهود املبذولة لتفسري القرآن الكرمي أمر 

حممود ومشروع, ما دام مضبوطًا بضوابط الشرع وموجهاته؛ وهو يف حد ذاته 
على خلوده وجتدد عطائه  -من مَثَّ  -دليل على إعجاز هذا الكتاب, ودليل 

 . ه ويتوجه إليه بتجدد الفكر الذي يتعامل مع
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 (الباب الثالث ) 
 

 اتجاهات التفسير
 

وغرضنا يف هذا الباب حبث أهم هذه . ظهرت اجتاهات متعددة يف التفسري 
وسنخص بالذكر و الدراسة يف كل اجتاه كتاباً  . االجتاهات ودراسة خصائصها 

 .هاماً  من كتب التفسري ميثل هذا االجتاه
 

و التفسري . واحد منها باب فهي االجتاه اللغوي واالجتاهات اليت سنفرد لكل 
باألثر , والتفسري بالرأي , والتفسري العلمي , و التفسري اإلصالحي , و سنشري 
بعد ذلك يف فصل واحد إىل اجتاهات أخرى مثل التفسري املوضوعي و الفقهي 

وليس من شك يف أن أهم هذه املدارس التفسريية مدرستان قامتا . و اإلشاري 
 نذ وقت مبكر مها مدرسة التفسري باملأثور م
 .مدرسة التفسري بالرأيو 
  

 (الفصل األول )  
 

 :االتجاه اللغوي في تفسير القرآن 
 

إن هذا االجتاه من أقدم االجتاهات اليت وجدت يف التفسري ,  وهو ينقسم إىل 
 :ثالثة أقسام كما يلي 
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رف بغريب القرآن , مثل  ات اللغة هو ما عما يتعلق مبفرد: القسم األول  .1
 .ألبن قتيبة( غريب القرآن)كتاب 

 

معاين )مثل كتاب  .علق بالنحو و القضايا اإلعرابيةما يت: القسم الثاين  .2
 .أليب حيان( البحر احمليط ) للفراء وكتاب ( القرآن

 

مثل كتاب  .ما يتعلق بالبالغة و األساليب البيانية: القسم الثالث  .3
 .لسيد قطب( يف ظالل القرآن)و كتاب للزخمشري , ( الكشاف )

 
ولعل هذا االجتاه بأقسامه هذه من أهم االجتاهات اليت تعين دارسي العربية يف 

 . دراستهم للتفسري التصاهلا بدراستهم االختصاصية
 
 

 (الفصل الثاني )  
 

 التفسير بالمأثور
, وهو أقدم هذه التفسري باملأثور اجتاه من أهم اجتاهات التفسري وأجدرها بالعناية 

 . االجتاهات
 :أن تفسر اآلية من آيات القرآن الكرمي مبا يلي : املقصود به و 

 .مبا جاء يف القرآن نفسه يف موضع آخر ورد فيه معىن هذه اآلية  .1
 .ومبا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من تفسري .2

 .ومبا نقل عن الصحابة والعدول من التابعني مما يتصل بشرح اآلية  .3
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 : هل تفسير الصحابة و التابعين من المأثور؟؟ 
 

اختلف العلماء يف عد تفسري الصحابة والتابعني من املأثور , فمنهم من عده 
غري أن معظم كتب التفسري باملأثور تورد منه . مأثوراً  , ومنهم من مل يعده كذلك 

 .الكثري
لعدول فيما ليس من ولعل الرأي الصحيح هو أن ما جاء عن الصحابة و التابعني ا

 باب االجتهاد 
االستنباط وإمنا هو متوقف على السماع من النيب صلى اهلل عليه وسلم يعد من و 

 .التفسري باملأثور , وهو ملزم إن صح سنده
وأما األقوال املنقولة عنهم مما يتصل باالجتهاد واالستنباط فليست من التفسري 

 .باملأثور
 

 ؟ متى يقبل التفسير بالمأثور ؟
 

يقبل إن صح سنده  –فيما عدا التفسري بالقرآن بطبيعة احلال  –إن التفسري باملأثور 
 .لآلية , ويلزمنا األخذ به هذا األثر املفسر

فإن علينا لنحكم على أثر بالقبول أو . وأما إذا كان سنده واهياً  فال شك يف رده 
 .الرد أن ننظر يف رجال سنده لنعرف درجته
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 ( لث الفصل الثا) 
 

 : التفسير بالرأي 
 

قام خالف شديد بني العلماء يف مسألة التفسري بالرأي فمنعه البعض و أجازه 
البعض أما املانعون فقد ذهبوا إىل حظره وحترميه , و استدلوا على ذلك بأدلة 

 :أمهها 
 .قالوا إن التفسري بالرأي قول على اهلل بغري علم , وهو غري جائز .1

 
" وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم" لكرمية واستدلوا باآلية ا .2

وفهموا من اآلية أن البيان للرسول , وليس لغريه إال أن ينقل قوله بعد حتري 
 .ما صح

 
فمن كذب علي . اتقوا احلديث عين إال ما علمتم : " واستدلوا باحلديث  .3

فليتبوأ مقعده من  من النار , ومن قال يف القرآن برأيه متعمداً  فليتبوأ مقعده
 " .النار 

 
واستدلوا بامتناع كثري من الصحابة و السلف من القول يف تفسري القرآن ,   .4

 .كأيب بكر رضي اهلل عنه وسعيد بن املسيب و الشعيب و األصمعي 

 
 :وأما اجمليزون فقد ناقشوا هذه األدلة وبينوا أهنا ال تنطبق عليهم كما يأيت 
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و إمنا هو . جتهاد قول على اهلل بغري علم قالوا ليس يف التفسري باال .1
استخدام العقل يف فهم كتاب اهلل العظيم واحتجوا باحلديث املشهور عندما 

اجتهد : سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذ عندنا بعثه لليمن فقال معاذ 
احلمد هلل : فضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صدره و قال . رأيي 

 .ول رسول اهلل ملا يرضي رسول اهللالذي وفق رس

 

 "وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم" وأجابوا عن االستدالل باآلية  .2
بأن يف الذي ورد بيانه عنه صلى اهلل عليه وسلم كفاية عن كل تفسري , وأما 
الذي مل يرد عنه صلى اهلل عليه وسلم بيانه ففيه جمال ألن يعمل أهل العلم 

 .تفكريهم فيه ويقفوا على أسراره األكفاء

 
والقول احلق يف هذه املسألة و اهلل أعلم أن التفسري بالرأي ضمن احلدود اليت 

من التمكن و القدرة و العلم يعترب جائز وجيب قبوله و إقراره ,  قررها العلماء
وهو الشيء الطبيعي الذي يقتضيه التفاعل نع كتاب اهلل عز و جل واستنطاقه 

و من أهم كتب التفسري بالرأي تفسري الرازي و تفسري . نا املعاصرةيف شؤون
 .النسفي وتفسري البيضاوي

 
 (الفصل الرابع ) 

 

 التفسير العلمي
 

" التفسري العلمي" من مدارس التفسري اليت شاعت يف هذا العصر ما يدعى 
غزايل وللتفسري العلمي جذور يف ثقافتنا التفسريية القدمية , ونستطيع أن نعد ال

" الرازي يف " و " القسطاس املستقيم" و " جواهر القرآن" و " اإلحياء" يف 
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من أوائل الباحثني فيه وقد سار يف هذا السبيل السيوطي حيث " مفاتيح الغيب
 .نبطة من القرآنتحتدث فيه عن العلوم املس" اإلتقان" عقد باباً  يف 

 
ذا اللون من التفسري قد راج ولكننا يف مطلع القرن اهلجري الرابع عشر نرى ه

 . ومنا , وتوسعت أرجاؤه وتعددت , وختصص فيه بعض املؤلفني 
 

التفسري العلمي هو حتكيم مصطلحات العلوم يف فهم اآلية , و الربط بني 
 اآليات الكرمية 

ومن أبرز من ألفوا يف هذا  .مكتشفات العلوم التجريبية و الفلكية و الفلسفيةو 
 .نطاوي جوهري يف تفسريه اجملال هو الشيخ ط

 
العلم يف تغري مستمر واحلق أن هذا االجتاه من التفسري غري سديد , وذلك ألن 

فقد تظهر حقيقة , ويف تبدل دائم فهو ال يثبت على حال على اإلطالق 
فكيف ميكن لنا أن حنكم , علمية اليوم يأيت من يبطلها ويثبت ضدها غدا 

ة و غري مستقرة يف كتاب اهلل عز و جل نظريات و فرضيات علمية غري ثابت
إن القرآن الكرمي أكرب وأجل , الذي ال يأته الباطل من بني يديه و ال من خلفه 

 .من كل تلك العلوم  والنظريات والتجارب
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 (الفصل الخامس ) 
 

 :المنحى اإلصالحي االجتماعي في التفسير 
 

ى كثري من عوامل الضعف و كان العامل اإلسالمي يف القرون املتأخرة ينطوي عل
وكان اجلهل بأحكام اإلسالم ومفاهيمه من جهة , واستحكام , التخلف 

العادات احمللية من جهة أخرى , من أبرز ما مييز الوضع االجتماعي و الفكري 
 .هلذا العامل

الثاين عشر و : ونستطيع أن نلخص واقع العامل اإلسالمي يف القرون األخرية 
 الثالث عشر 

 :ابع عشر مبا يأيت الر و 
 

 .كانت العادات و التقاليد القومية و احمللية هلا قدسية يف نفوس اجلماهري .1
 

كانت البدع و اخلرافات وبعض الطقوس الدخيلة تليب ثوب الدين , وختفي  .2
 .وراءه حقيقتها , وحتجب مبساوئها عظمة اإلسالم وعدالته ورفعته

 

 .رؤ العلماء على خمالفتهمكان للعامة و الغوغاء سلطان كبري , فال جي .3
 

أكثر علماء املسلمني يقفون من احلضارة الغربية موقفاً  سلبياً  ال يقرتبون  .4
 .منها وال يأخذون من علومها شيئا ً 

 

وحماوالت إلبعاد وأعدت خمططات , تقامست دول أوروبا العامل اإلسالمي  .5
 .املسلمني عن دينهم
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يروم اإلصالح , حىت كان مجال الدين  وأصبح العامل اإلسالمي يتطلع إىل اجتاه
األفغاين الذي قام حبركة فكرية هامة , تصدع بصوت عامر باإلميان , ومعتز 

بالقرآن , ويدعوا إىل معاجلة الفساد االجتماعي , وذلك بالرجوع إىل اإلسالم 
احلق , فكان من ذلك االجتاه إىل إصالح اجملتمع من خالل تفسري آيات القرآن 

وقام عدد من العلماء حبمل هذه املهمة مهمة التفسري اإلصالحي الكرمي , 
االجتماعي للقرآن منهم األفغاين وحممد عبده و السيد حممد رشيد رضا رمحهم 

 .اهلل مجيعا ً 
 

 (الفصل السادس ) 
 

 :اتجاهات أخرى في التفسير 
 

مت ذكر يف الفصول السابقة أهم اجتاهات التفسري , وهناك اجتاهات أخرى 
 :كتفي باإلشارة إليها وهي سن
 

 : التفسير الموضوعي  .1
وهذا اللون من التفسري يتناول موضوعاً  واحداً  يف القرآن , يعمد املفسر فيه إىل 

ذكر اآليات املتعلقة هبذا املوضوع , ويشرحها ويفصل القول فيها , ككتب أحاكم 
ة أمهها للجصاص القرآن اليت مجع مؤلفوها اآليات املتصلة باألحكام , وهي عديد

 بنوهي عديدة أمهها للشريف الرضي و العز " جماز القرآن" وألبن العريب وككتب 
اإلنسان يف " ألبن القيم وككتاب " التبيان يف أقسام القرآن" ككتاب . عبد السالم

 .لعباس حممود العقاد" القرآن
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 : التفسير اإلشاري  .2
الكلمة أو اجلملة استنباطات  وهو التفسري الذي يعتمد اإلشارة و يستنبط من  

 .كثرية , وقد برع املتصوفة يف هذا التفسري
 

 : التفسير الفقهي  .3
وهو التفسري الذي يويل موضوع األحكام الفقهية عناية خاصة , وميكن أن نعد  

 .كتاب القرطيب وكتاب اخلطيب الشربيين من األمثلة عليه
 

 :التفسير الفلسفي  .4
 .ة و ما إىل ذلكوتفاسري الفرق الضالة املنحرف

 
 


