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ّلة أيُة معلومات أو آراء أو أقوال غري  بينما يبذل الناشر وأعضاء هيئة الّتحرير كّل ُجهد ممكن لكي ال تُنشر يف ا
م يف الوقت نفسه يقرّ  حتملها املقاالت أو اإلعالنات واآلراء اليترون بوضوح أّن املعلومات دقيقة أو مضلّلة، فإ

ّلة إمنا تقع مسؤوليّتها على ُكتّاب تلك املقاالت وأصحاب تلك اإلعالنات وعليه فإّن الناشر وأعضاء . املنشورة يف ا
.ال يتحّملون أّي تبعة مهما كانت إزاء ما قد ينجّر عن أيّة معلومات أو آراء أو أقوال غري دقيقة أو مضلّلةهيئة الّتحرير
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The Contribution of Qur’an Commentators to the Discipline of
Fundamentals of Exegesis: A Study of the Introductions to Qur’an

Commentaries from the 4th to 10th Hijra Centuries
Sumbangan Ahli Tafsir terhadap Disiplin Asas Tafsir al-Qur’an:
Kajian terhadap Muqadimah kepada Tafsir al-Qur’an dari Abad

Keempat sehingga Kesepuluh  Hijrah


، abrogation، occasions of revelation،

modernist
 

شهدتاليت يف جمال تفسري القرآن ديدةاجلفروع العلمية من اليُعدُّ علم أصول التفسري
؛ إذ مل يف اجلامعاتال سيما ،يف الدراسات القرآنيةمن املختصني تزايًدااهتمامًا م

مستقل إال يف العصر يّ علمبوصفه َعَلًما على جمال " أصول التفسري"يُعرف مصطلح 
مصادر د معامله، وبيان حدوده و لتأصيله، وحتديمتصلةوما زالت اجلهود .احلديث

ومن هنا كان السؤال الرئيس يسعى هذا البحث لإلجابة عنه هو ما إذا من . استمداده
املمكن استنباط بعض مباحث هذا العلم ومسائله من جمموع املقدمات اليت وضعها 

هذا العلمتتبُّع عناصرومن أجل ذلك عمل الباحث على . املفسرون لتفاسريهم
منذ القرن الرابع حىت العاشر للهجرة حيث شهدت هذه املرحلة املتطاولة هتطوراتو 

النظر فيما احتوت عليها خالل حركة واسعة وشاملة لعلم التفسري، وذلك من 

أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد باملعهد العايل لألئمة واخلطباء جبامعة طيبة باملدينة ياسر بن إمساعيل راضي، *
abuanas96@hotmail.com: الربيد األلكرتوين. املنورة



11214352014/ ھ

مقدمات التفاسري املطبوعة من مادة علمية وفكرية ثرة والكشف فيها عن العناصر 
كما –ذلك من منطلق أن األصل املنهجية اليت ميكن أن تكون أصوًال لعلم التفسري، و 

."غريهعلىهويُبىنوالغريه،عليهيُبىنما"هو –قرر الشريف اجلرجاين 
أصول علم،قواعد التفسري،فسر، مقدمات التفاسريالت: الكلمات األساَسة

.التفسري

Abstract

ÑIlm uÎËl al-tafsÊr (the science of the principles of Qur’anic exegesis) is a
new sub-discipline in the realm of Qur’an interpretation that has witnessed a
growing interest on the part of specialists in Qur’anic studies, especially in
universities, since the term “principles of exegesis” as a reference to an
independent field of study is only a recent nomenclature that has appeared in
modern times. Continuous efforts have been made to lay out its foundations,
identify its features and show its contours and the sources from which it
derives its materials. For this reason, the main question addressed in the
present article is whether some of the propositions and subtopics can be
derived from the prefatory parts of the exegetical works of Qur’an
interpretors. Hence, the author has examined Qur’an commentaries that were
produced during the period from the 4th to the 10th senturies of Islamic
calendar, as the long period witnessed a wide and concerted movement with
regard to compilation of Qur’an commentaries. Restricting the scope of
research to published works and dealing with them according to their
chronological order، the author has attempted to detect in the rich material
provided in their introductions the elements that can constitute principles of
Qur’an exegesis. Our effort in this respect has been guided by al-SharÊf al-
JurjÉnÊ’s definition that a principle (aÎl) is that “on which something is
based, and which is not based on something else.”
Key words: Exegesis, introductions to Qur’an commentaries, Rules of
Qur’an exegesis, ÑIlm uÎËl al-tafsÊr, the science of the principles of Qur’anic
exegesis.

Abstrak

‘Ilm usul al-tafsir (ilmu tentang prinsip pentafsiran al-Qur’an) merupakan
sub-disiplin baru dalam bidang tafsir.  Malah minat untuk mendalaminya di
kalangan pakar dalam pengajian al-Qur’an terutamanya di peringkat
university bertambah. Ini kerana istilah "prinsip penafsiran" sebagai sandaran
kepada bidang kajian ini ada disiplin tersendiri dan tatanamanya yang baru di
zaman ini. Usaha perlu digembleng untuk meletakkan asas-asasnya dan
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mengenal-pasti ciri-ciri, corak dan sumber-sumbernya. Persoalan utama yang
perlu dilihat ialah sama ada cadangan dan sub-topiknya boleh diambil
daripada bahagian mukadimah yang ditulis oleh ahli tafsir al-Quran itu
sendiri. Penulis meneliti kitab-kitab tafsir dari abad keempat sehingga
kesepuluh hijrah, suatu tempoh masa yang agak panjang mewaklili fenomena
suatu gerakan yang besar dan terjurus dalam penyusunan kitab-kitab tafsir.
Dengan menghadkan skop penyelidikan kepada  bahan-bahan yang
diterbitkan dan menilainya berdasarkan kronologi, penulis mencuba untuk
mengenal-pasti sumber yang kaya ini dengan merujuk kepada mukaddimah
kitab Tafsir. Ia sebahagian dari usaha untuk mengenal-pasti unsur-unsur
yang boleh membentuk disiplin ilmu tentang prinsip penafsiran al-Quran.
Asas kepada usaha ia berkisara kepada definisi istilah ‘prinsip’ (asl) yang
dikemukakan oleh al-Sharif al-Jurjani, iaitu "sesuatu perkara lain yang
terasas berdasarkannya, dan ia tidak terasas atas sesuatu yang selain
darinya."

Kata kunci: Tafsiran, Mukaddimah kepada Tafsir al-Quran, Kaedah-kaedah
tafsir al-Quran, ‘Ilm usul al-tafsir, Ilmu tentang Prinsip Pentafsiran al-Quran.

 
تفصيالً نعرِّفه ل منهما معًىن مستقال،مركب إضايف من كلمتني، حتمل ك" أصول التفسري"

: اآليتعلى النحو 
استأَصَلْت : أسفل كل شيء، ومجعه أصول، ويقال: أصل يف اللغة: معنى األصل
ن؛ إذا مل يدع هلم أصًال، ثبت أصلها، واستأصل اهللا بين فال: هذه الشجرة؛ أي

Ï  Î  Í  Ì:ويف التنـزيل يقول تعاىل.1قلعه من أصله: واستأصله؛ أي

ذا 2.راسخة آمنة من االنقالع بسبب متكنها من األرض بعروقها: ، أي)24: إبراهيم( و
ويف . عبارة عمَّا يُفتَـَقُر إليه، وال يَفِتقُر هو إىل غريه: يتضح تعريف اجلرجاين لألصل وهو

3.عبارة عما يُبىن عليه غريه، وال يُبىن هو على غريه: االصطالح

.155، ص1ج،)م1990، 1دار صادر، ط: بريوت(لسان العرب بن مكرم،أبو الفضل مجال الدين حممد ابن منظور، 1
دار املعرفة، : بريوت(فتح القدير الجامع بين فتى الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاين، حممد بن علي، 2
.144، ص4، ج)ت.د
.8ص، )هـ1405، 1دار الكتاب العريب، ط: بريوت(التعريفات اجلرجاين، علي بن حممد، 3
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اإليضاح : تتفق كتب املعاجم اللغوية على أن التَّفسري لغة مبعىن: معنى التفسير
الدليل من املاء الذي ينظر : وأصل التَّفسري من التَّفسرة وهي1.واإلبانة، وكشف املغطى

2.، كذلك املفسِّر يكشف عن شأن اآلية وقصتهافيه الطبيب فيكشف عن علِّة املريض

أما املعىن االصطالحي للتفسري فقد عرّفه جمموعة من علماء االختصاص قدميًا وحديثاً 
علم يُعرف به ): "هـ794ت (بتعريفات متقاربة، رأيت أوضحها تعريف اإلمام الزركشي 

3".خراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه واستفهم كتاب اهللا املنـَّزل على نبيه حممد 

ت (وميكن أن يضاف للتعريف قيد اإلمام حميي الدين حممد بن سليمان الكافيجي 
. 4"حبسب الطاقة البشرية: "وهو قوله) هـ879

مستقالاِعلمً بوصفه "أصول التفسري"علم لتعريف نعثر على مل : أصول التفسير
ختصاص، إالَّ أنه بنظرة استقرائية ميكننا بذاته عند املتقدِّمني من املفسرين وأهل االقائًما 

يف جوابه للسائل يف وضع ) هـ728ت (استنباط تعريف هذا العلم من كالم ابن تيمية 
أما بعد فقد سألين بعض اإلخوان أن أكتب له مقدمة : "مقدمة يف التفسري؛ إذ يقول

ييز يف منقول تتضمن قواعد كلية تعني على فهم القرآن ومعرفة تفسريه ومعانيه، والتم
ذلك ومعقوله بني احلق وأنواع األباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بني األقاويل، فإن 

: الكويت(حتقيق مجاعة من العلماء تاج العروس من جواهر القاموس،السيد حممد مرتضى احلسيين، الزبيدي،1
جممع اللغة : القاهرة(المعجم الوسيط ؛ مصطفى، إبراهيم وزمالؤه، 323، ص13ج،)1394/1974ورزارة اإلعالم، 

.688ص،)1990العربية، طبعة إستانبول، 
، 1، ج)هـ1409دار طيبة، : الرياض(آخرينحممد عبد اهللا النمر و ، حتقيقمعالم التنـزيلاحلسني،أبو حممد البغوي،2

.46ص
دار عامل الكتب، : الرياض(حتقيق أبو الفضل إبراهيم البرهان في علوم القرآن، بدر الدين، ، الزركشي: ينظر3

.13،ص1، ج)هـ1424
يد من حيث إنه يدل على املراد حبسب الطاقة البشريةعلم يبحث فيه عن أحوال كالم اهللا"وتعريفه أنه 4 الكافيجي، حمي ." ا

.53حتقيق أنور حممود املرسي خطاب، صالتيسير في قواعد علم التفسير، الدين حممد بن سليمان،
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.1"ني، والباطل الواضح واحلق املبنيالكتب املصنفة يف التفسري مشحونة بالغث والسم
العلم الذي يبحث في القواعد الكلية أو : وعليه ميكن تعريف علم أصول التفسري بأنه

.صول التي تعين المفسر على فهم كتاب اهللا وتفسيره تفسيراً منضبطاً؛ خالياً من الخطأ أو الزللاأل
غالبًا مبعىن واحد عند يردان" قواعد التفسري"و"علم أصول التفسري"مصطلحا و 

م اليت سنذكر بعض عناوينها يف مبحث  العلماء؛ يتضح ذلك من خالل مؤلفا
.اسهامات العلماء

أرى أن استمداد هذا العلم ال يؤخذ من : تمداد علم أصول التفسيراس:ثانياً 
املؤلفات املدونة مباشرة، وإمنا هناك سلَّم علمي يف أولويات هذا االستمداد، مما يتأكد 

:وهو على النحو اآليت. على الدارسني العمل به يف استنباط مباحث هذا العلم
8  ﴿: قوله تعاىل: ل، ومثالهفهو مليء بالقواعد واألصو :من القرآن الكريم.1

، وهذا أصل يف تفسري القرآن الكرمي بالسنة النبوية، )44:النحل(﴾9  :  ;  >
:البقرة(﴾Í  Ë   Ê﴿: وكذا قوله تعاىل. وهو من أحسن طرق التفسري

.فشْرُط التقوى أصل يف عمل املفسر وعلمه)282
القرآن برأيه فأصاب فقد من قال يف«: قوله : ومثاله:من السنة النبوية.2
رد وباهلوى. 2»أخطأ . أصل يف التحذير من التفسري بالرأي ا

قاعدة : ومثاله. من أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التفسير خاصَّة.3
إن كنتم سائليهم ال حمالة، ": قوله: يف الرواية عن بين إسرائيلنقد ابن مسعود 

جممع : رةاملدينة املنو (مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممدمجموع الفتاوى، ابن تيمية، أمحد، 1
.329، ص13، ج)م2004، 1امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط

ما جاء يف الذي يفسر : ، باب)م1999، 1دار السالم، ط: الرياض(جامع الترمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى، 2
.208، ص10، ج)2876: (القرآن برأيه، رقم
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، وهذه القاعدة 1"وه، وما خالف كتاب اهللا فدعوهفانظروا ما واطأ كتاب اهللا فخذ
ثوا عن بين إسرائيل وال حرج«: مستمدة من حديث ، وعلى هذه القاعدة قسَّم 2»حدِّ

ما علمنا صحته، وما : شيخ اإلسالم ابن تيمية أحاديث اإلسرائيليات إىل ثالثة أقسام
أن هذه : ة وهي، مث رتَّب عليها قاعدة جليل3...علمنا كذبه، وما هو مسكوت عنه

فكان من آثارها أن مجلة من املفسرين ويف 4.اإلسرائيليات تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد
ا وعدَّها منهجاً يف تفسريه َمتهم تلميذه احلافظ ابن كثري أخذ  .مقدِّ

إذ : من أقوال المفسرين والعلماء من خالل كتبهم ومقدمات تفاسيرهم.4
. القواعد واألصول اليت تنفع يف ضبط عملية التفسريتوصلوا باجتهادهم إىل جمموعة من 

أسباب اخلالف بني املفسرين، وطرق الرتجيح بني أقوال املفسرين يف : ومثاله موضوع
). هـ741ت (لإلمام ابن جزي "التسهيل لعلوم التنـزيل": مقدمة كتاب

العلوم والمعارف التي تخدم عملية وُيستمد علم أصول التفسري كذلك من .5
.وغري ذلك.... كعلوم القرآن، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول النحو واللغة،فسير، الت

:وهم على قسمني. إسهامات العلماء المتقدمين في أصول التفسير
وهو قليل، ولعلَّ من ما أثر عنهم من مصنفات خاصَّة في هذا العلم: األول

السابع اهلجري؛ وهو فخر أوائل من كتب يف علم أصول التفسري وقواعده كان يف القرن 
، وكتابه )هـ621ت(الدين ابن اخلطيب احلنبلي أيب عبد اهللا حممد بن أيب القاسم، 

عبد السالم بن ، اجلار اهللا: نقًال عن. 48، ص9، ومصَّف ابن أيب شيبة، ج112، ص6مصنَّف عبد الرزاق، ج1
.200، ص)م2008، 1دار التدمرية، ط: الرياض(نقد الصحابة والتابعين للتفسير،صاحل بن سليمان، 

كتاب أحاديث "، )م1999، 2مكتبة دار السالم، ط: الرياض(صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل، ، البخاري2
.582، ص3461، احلديث رقم "األنبياء

.366، ص13، جمجموع الفتاوى: ينظر بقية كالمه يف3
.366، ص13املرجع نفسه، ج4
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مث تتابعت املصنفات يف مباحث هذا العلم دون تقعيد للمصطلح أو 1).قواعد التفسري(
: من أشهرها حىت القرن الرابع عشر! تأصيل له

2)هـ716ت (ن عبد القوي الصرصري الطويف، ، لسليمان ب"اإلكسري يف قواعد التفسري"- 

3).هـ777ت (، البن الصائغ احلنفي "املنهج القومي يف قواعد تتعلق بالقرآن الكرمي"- 

4).هـ789ت (، حملمد بن سليمان الكافيجي "التيسري يف قواعد علم التفسري"- 

5.)هـ1176ت (، لشاه ويل اهللا الدهلوي، "الفوز الكبري يف أصول التفسري"- 

ت (، لعبد احلميد بن عبد الكرمي الفراهي، "لتكميل ألصول التأويلا"- 
6).هـ1349

7.)هـ1376ت (، للشيخ عبد الرمحن السعدي، "القواعد احلسان يف تفسري القرآن"- 

ما أثر عن المفسرين من مباحث علم أصول التفسير في :القسم الثاني
استخالص أصول هذا العلم ، وهذا حيتاج إىل مزيد صرب وجماهدة يفمقدمات تفاسيرهم

وقد تناولت يف . من جمموع هذه املقدمات على طول القرون اهلجرية وحىت العصر احلديث
ا، الغزيرة مبواردها، أستنطق  هذا البحث جمموعة من مقدمات التفاسري الشهرية بأصحا

فكان مباحث أصول التفسري منها، ابتداًء من القرن الرابع اهلجري وحىت القرن العاشر، 
م مادة ثرية للدراسة ت (اإلمام الطربي : أشهر األعالم يف هذه الفرتة مما حوت مقدما

، واإلمام )هـ450ت (، واإلمام املاوردي )هـ425ت (، واإلمام الراغب األصفهاين )هـ310

، 1دار ابن عفان، ط: اجليزة(قواعد التفسير ،خالدذكره صاحب كشف الظنون، نقًال عن السبت، عثمان،1
.43، ص1، ج)هـ1421

).م1980مكتبة اآلداب، : القاهرة(حققه عبد القادر حسني 2
.44، ص1جاملرجع نفسه،3
).هـ1410، 1دار الرفاعي للنشر والتوزيع، ط: الرياض(حققه ناصر بن حممد املطرودي، 4
).هـ1407، 2دار الصحوة، ط: القاهرة(5
.هـ1388الدائرة احلميدية، ) اهلند(خرج آياته وأحاديثه حممد مسيع مفيت أعظم كره 6
).م1999، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض(7
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، )هـ728ت (، واإلمام ابن تيمية )هـ671ت (، واإلمام القرطيب )هـ468ت (الواحدي 
ت (، واحلافظ ابن كثري )هـ745ت (، واإلمام أبو حيان )هـ741ت (واإلمام ابن جزي 

). هـ911ت (، واإلمام السيوطي )هـ774
1)هـ310ت (أصول التفسير عند اإلمام الطبري : أوالً 

وكتب ،الذي مساههو والطربي ،"البيان عن تأويل أي القرانجامع"وتفسريه هو 
.2م1901وأول طبعة له كانت يف سنة ،واتتلميذه هذا التفسري عن الطربي يف مثاين سن

ذيبه وحتقيقه .3وجد تفسري الطربي إقباال عند العلماء والباحثني فقاموا باختصاره و
:أهم مباحث أصول التفسري يف مقدمة الطربي

وأوَّل ما نبدأ به : "وملا ألمهيته من بيان قال يف أوائل حديثه يف املقدمة: األساس اللغوي
ا أوىل، وتقدميها قبل ما عداها أحرى: ذلكمن القيل يف  . اإلبانة عن األسباب اليت البداية 

البيان عما يف آي القرآن من املعاين اليت من ِقَبلها يدخل اللَّْبس على من مل يُعان : وذلك

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، كان عاملًا من مشاهري املؤرخني واملفسرين، مقدًما بينهم، من األئمة هو أبو جعفر 1
تهدين،  له مذهب مستقل يسمى  ذيب اآلثار "من مصنفاته ). ه310ه، وتويف سنة 224ولد الطربي سنة ". اجلريرية"ا

دار : القاهرة(التفسير والمفسرون،ذهيب، حممد حسني، ال: ينظر". أخبار الرسل وامللوك"، و"واختالف فقهاء األمصار
معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر ؛ نويهض، عادل، 205، ص1ج،)م1976، 2الكتب احلديثة، ط

معجم تفاسير ؛ زمامة، عبد القادر، وآخرون، 508، ص2، ج)م1988، 3مؤسسة نويهض الثقافية، ط: بريوت(الحاضر
.493، ص1ج،)م2003، 1دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية، ط: وتبري (القرآن الكريم،

. 352، ص)م2008، 3دار القلم، ط: دمشق(تعريف الدارسين بمناهج المفسريناخلالدي، صالح عبد الفتاح، 2
: نذكر أشهرها على النحو اآليت3
.من سورة إبراهيم28جملداً حىت اآلية 16طُبع يف . حققه األخوان أمحد شاكر وحممود شاكر-
. ، طُبع يف جملد واحد؛ اقتصر فيه على غريب القرآن)هـ419:ت(اختصره ابن صمادح األندلسي، -
به وحققه بشار عواد معروف، وعصام فارس طُبع يف - .جملدات، واقتصرا فيه على ترجيحات الطربي7هذَّ
.جٌز جّداً اختصره حممد علي الصابوين وصاحل أمحد رضا وطُبع يف جملدين، وهو مو -
). جملدات6(حققه عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، وطُبع يف -
به صالح عبد الفتاح اخلالدي، وخرج أحاديثه إبراهيم حممد العلي، وطُبع يف - . جملدات7هذَّ
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1".رياضة العلوم العربية، ومل تستحكم معرفُته بتصاريف وجوه منطق األلُسن السليقية الطبيعية

:الطربي عن األساس اللغوي من خالل عدة أبواب، وهيحتدث 
ا القرآن من لغات العرب-  .القول يف اللغة اليت نزل 
.القول يف الوجوه اليت من قبلها يوصل إىل معرفة تأويل القرآن- 
.ذكر بعض األخبار اليت رويت بالنهي عن القول يف تأويل القرآن بالرأي- 

ومن كان تفسريه ،احلض على العلم بتفسري القرآنذكر األخبار اليت رويت يف-
.من الصحابة

.ذكر األخبار اليت غِلط يف تأويلها منكرو القول يف تأويل القرآن–
ذكر األخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء املفسرين حمموداً علمه يف - 

2.التفسري ومن كان منهم مذموما علمه به

إلمام الطربي أن تأويل القرآن الكرمي يكون على خالل هذه املباحث يرى اويف
: ثالث أوجه
. وهو الذي استأثر اهللا بعلمه،ال سبيل إىل الوصول إليه: أحدها

.دون سائر أمتهما خص اهللا بعلم تأويله نبيه : الوجه الثاين
وهنا يكون . ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن: الوجه الثالث

. فسرموقع امل
أي - وهو يف ذلك ينطلق من قول ابن عباس رضي اهللا عنهما الذي رواه هو

وتفسري ال ،وجه تعرفه العرب بكالمها: التفسري على أربعة أوجه"بسنده؛ أن - الطربي
3.وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىل ذكره،وتفسري يعلمه العلماء،يعذر أحد جبهالته

، 1، ج)م1998، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت(جامع البيان في تأويل القرآن الطربي، حممد بن جرير، : ينظر1
.27ص

.66- 27، ص1املرجع نفسه، ج2
.57، ص1املرجع نفسه، ج3
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: تفسري لكتاب اهللا تعاىل دون أن يعنون هلا، وهيمث أشار الطربي إىل أحسن طرق ال
.تفسري القرآن بالسنة: أوال
.علماء األمةو تفسري القرآن بأقوال السلف من الصحابة والتابعني: ثانيا
.1تفسري القرآن باللغة العربية وشواهد العرب وأشعارهم: ثالثا

تأويل القرآن يف-فأحق املفسرين بإصابة احلق،فإذا كان ذلك كذلك : "يقول
مما كان تأويله ،فسَّرو أوضحهم حجة فيما تأوَّل–الذي إىل علم تأويله للعباد سبيل 

ِإما من جهة : الثابتة عنهدون سائر أمته من أخبار رسول اهللا إىل رسوله اهللا 
،فيما ُوجد عنه النقل املستفيض، وإما من جهة نقل العدول األَثبات،النقل املستفيض

أو من جهة الداللة املنصوبة على صحته؛ ،يكن فيه عنه الّنقل املستفيضفيما مل
: مما كان ُمدركًا علمه من جهة اللسان-فيما ترجم وبنيَّ من ذلك - وأصحهم برهانا 

م املستفيضة املعروفة،إما بالشواهد من أشعارهم السائرة كائنا ،إما من منطقهم ولغا
بعد أن ال يكون خارجاً تأويله وتفسريه ما تأوَّل وفسَّر من ،رمن كان ذلك املتأوِّل واملفسِّ 

. 2"واخللف من التابعني وعلماء األمة،ذلك عن أقوال السلف من الصحابة واألئمة
تفسري القرآن بالقرآن، وكأنه يراها : ونلحظ هنا أن اإلمام الطربي مل يُدخل طريقة

لصاحل من الصحابة والتابعني، الذي والسلف اتفتقر إىل النقل الصحيح عن املعصوم 
واإلمام الطربي ال يبارى يف هذا، لذا . يعتمد عليه أمر االجتهاد والتأويل يف هذا الباب

.، لكنه مل جيعلها أصًال يف التفسري3مل يُهمل هذه الطريقة يف كتابه
ميكن القول بأن اإلمام الطربي من أوائل من حتدَّث من املفسرين عن : وباجلملة

سن طرق التفسري، وهو إمام املفسرين صاحب املنهج التأصيلي الذي مجع بني أح
.التفسري باملأثور والتفسري بالرأي

.66، ص1املرجع نفسه، ج1
.66، ص1املرجع نفسه، ج2
.77، ص)م1948، 1شركة مكتبات عكاظ، ط: جدة(الطبري ومنهجه في التفسير،ابن الشريف، حممود،: ينظر3
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1)هـ425(أصول التفسير عند اإلمام الراغب األصفهاني : ثانياً 

. أ: ، حققه"مقدمة جامع التفاسري مع تفسري الفاحتة ومطالع البقرة"هو وتفسيره
113ية اآلسورة آل عمران حىت قق عادل الشدي تفسري وح.2أمحد حسن فرحات. د

3."تفسري الراغب األصفهاين": سورة النساء وطبع بعنوانهامن

تُعدُّ مقدمة الراغب من أنَفس ما ُدّون يف موضوع قواعد التفسري وأصوله وال غىن 
ه وقد أشار إىل ذلك يف مقدمة حديث. للمفسر عنها، فضًال عن بعض مباحث علوم القرآن

القصد يف هذا اإلمالء أن نبنيِّ من تفسري القرآن وتأويله نكتًا بارعًة  تنطوي على : "بقوله
م من السلف املتقدمني - رمحهم اهللا- تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعني ومن دو

من أبرز هذه .4"ونبنيِّ من ذلك ما ينكشف عنه السِّر ويثلج به الصدر،إشارة جمملة
: 5عد اإلمجالية اليت عقد هلا اإلمام الراغب فصوالً يف مقدمتهالقوا

اللفظ إمنا حيصل فيه التشارك : فصل يف أوصاف اللفظ املشرتك، مثل قاعدة-1
ا، وخيتلفا يف املعىن حنو ) عني: (بأن يستوي اللفظان يف ترتيب احلروف وعددها وحركا

وكذا ذكر الراغب قواعد يف .وما عداه فليس يف شيء من األمساء املشرتكة). كلب(و
6.ووجوه االشرتاك يف اللفظ

.فصل يف اآلفات املانعة من فهم املخاَطب مراد املخاِطب، وذكر ثالث آفات-2
. فصل يف عامة ما يوقع االختالف ويُكثُِر الشَّبه، كاختالف النَّظَريْن من جهة النَّاظرين-3

اشتهر . أديب، إمام، من حكماء العلماء: األصفهاينهو احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم، املعروف بالراغب1
مفردات : (ولعله) حتقيق البيان يف تأويل القرآن: (من كتبه. بالتفسري واللغة، وذكر السيوطي أنه من أئمة السنة، وليس معتزيل

.158، ص1، جمعجم المفسريننويهض، : ينظر. هـ425تويف سنة 1).ألفاظ القرآن أو مفردات يف غريب القرآن
.م1984، 1در الدعوة، ط: الكويت2
).م2003، 1دار الوطن، ط: الرياض(رسالة دكتوراه من إعداد عادل بن علي الشدي 3
، 1دار الدعوة، ط: الكويت(مقدمة جامع التفاسير األصفهاين، أيب القاسم الراغب، : يراجع تفاصيلها يف4

.27ص، )م1984
.97ص-27املرجع نفسه، ص5
.33واضع يف املرجع نفسه، صتراجع امل6
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اخلرب واألمر والنهي، : م وهيفصل يف أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكال- 4
-بالنسبة لالستخبار- فالقاعدة هنا . أما االستخبار والطلب والشفاعة فساقطة من القرآن

. أن كل ما ورد من ألفاظ االستخبار فعلى احلكاية، أو على اإلنكار والتوبيخ
ا يعربَّ عن املعىن الواحد-5 .ا يبنيَّ و فصل يف الوجوه اليت 
از، والعموم واخلصوص من جهة املعىنفصلني يف احل-6 .قيقة وا
.فصل  يف بيان األلفاظ اليت جتئ متنافية يف الظاهر-7
. فصل فيما حيتاج إليه يف التفسري من الفرق بني النسخ والتخصيص-8
. فصل يف جواز إرادة املعَنيني املختلفني بعبارة واحدة-9

مفسرًا بالرأي املنهي كونهأما فيما خيص موضوع شروط املفسر الذي خيرج عن
،فصل يف بيان اآلالت اليت حيتاجها املفسر: قد عقد الراغب له فصًال بعنوانعنه؛ ف

ا؛ عشرةوال تتم،مجلة العلوم اليت هي كاآللة  للمفسر"إىل أنخُلص فيه  : صناعة إال 
وعلم،وأصول الفقه،واحلديث،والسَري ،والقراءات،واالشتقاق والنحوعلم اللغة،

1."وعلم املوهبة،وعلم الكالم،األحكام

فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسراً : "يقول الراغب
،ومن نقص عن بعض ذلك مما ليس بواجب معرفته يف تفسري القرآن. للقرآن برأيه

مل ،واستضاء بأقواهلم،واقتبس منهم،واستعان بأربابه،وأحسَّ من نفسه يف ذلك بنقصه
.2"شاء اهللا من املفسرين برأيهميكن إن

3)هـ450ت (أصول التفسير عند اإلمام الماوردي : ثالثاً 

، من آثاره أن سلطان 4يسمَّى بتفسري املاورديو ،"النكت والعيون"هو وتفسيره

.96املرجع نفسه، ص 1
.96املرجع نفسه، ص2
ت (هو علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي، أقضى قضاة عصره، فقيه شافعي، أصويل، مفسر، أديب، 3

.375، ص2، جمعجم المفسريننويهض، : ينظر ترمجته يف). هـ450
). ت .دار الكتب العلمية؛ مؤسسة الكتب الثقافية، د: بريوت(بد الرحيم، راجعه وعلق عليه السيد عبد احملصول ع4
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يف كتاب اهللا تعاىل أثر عنه تفسري) هـ660سنة ت(العلماء عز الدين بن عبد السالم 
عبد اهللا الوهييب بأنه خمتصر من النكت والعيون للماوردي، وقد طُبع هذا وصفه حمققه

.2كما طُبع على هامش املصحف الشريف يف جملد واحد،1التفسري يف ثالثة جملدات
،فصوًال -أي النكت والعيون–وقدَّمت لتفسريه : "قال املاوردي يف مقدمة تفسريه

وأنا أستمد اهللا حسن ،وخفي دليله،تأويلهيستوضح منها ما اشتبه ،تكون لعمله أصوالً 
مث حتدث عن أمساء القرآن الكرمي . 3" صحبهو وأسأله الصالة على حممد وآله،معونته

وتعريف السورة واآلية، مث ذكر اختالف العلماء يف إعجاز القرآن الذي عجزت به 
أما فيما ،وهذا مما يندرج حتت مباحث علوم القرآن الكرمي. العرب عن اإلتيان مبثله

: يتعلق بقواعد التفسري وأصوله فعلى النحو اآليت
توجيه لطيف ورٌد على من استعمل ظاهر يف مسألة التفسري بالرأيللماوردي -1
وامتنع عن االجتهاد يف ،4»ومن قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«:حديث

االستنباط تكون من إذ يرى املاوردي أن عملية االجتهاد و ،استنباط معاين القرآن
.5"وإالَّ لكان كالم اهللا غري مفهوم، ولصار كاللغز املعمَّى"مصادر التفسري وهي الزمة؛ 

اعتمادًا على تقسيم ابن عباس رضي اهللا عنهما للتفسري يف الرواية املشهورة -2
: وتوجيهاً هلذا التفسري جعل املاوردي التفسري على ثالثة أقسام،6عنه

). ت.دار اهلجرة، د: اخلرب(1
).م2002، 1دار ابن حزم، ط: بريوت: (ينظر طبعة2
. 21، ص1تفسريه،  ج: ينظر3
. 4سبق خترجيه ص4
.34، ص1، جمقدمة النكت والعيوناملاوردي، : ينظر5
وجه تعرفه العرب بكالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه : على أربعة أوجهالتفسري: "وهي قوله6

وسنده ضعيف جداً ألنه عن 1/76، رواه الطربي مرفوعا عن ابن عباس ، "العلماء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا عزَّ وجلَّ 
كالم احملقق السيد عبد الرحيم علي يف : ظرين". طريق الكليب، وأيضا عن أيب صاحل عن ابن عباس وسنده كالذي قبله

. 36، ص1، جمقدمة النكت والعيون
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ا اختص اهللا تعاىل بعلمه كالغيوب فال مسار لالجتهاد يف م: القسم األول
:وله ثالثة وجوه. تفسريه، وال جيوز أن يؤخذ إال عن طريق التوقيف

.إما من نٍص يف سياق التنـزيل- 
.وإما عن بياٍن من جهة الرسول - 
.1وإما عن إمجاع األمة على ما اتفقوا عليه من تأويل- 

.اللغة واإلعراب: عن طريق شيئني،العربما يرجع إىل لسان : القسم الثاين
تهدين من "ما يرجع فيه إىل اجتهاد العلماء املختصني يف الشرع بأن: القسم الثالث ا

،2"علماء الشرع أخص بتفسريه من غريهم محال ملعاين األلفاظ على األصول الشرعية
. للفظحىت ال يتناىف اجلمع بني معانيها وأصول الشرع فيعترب فيه حال ا

ما يتفرع منه وهو ما و ويف هذا القسم أسهب املاوردي احلديث عن أقسام اللفظ
من ناحية - من أصول التفسري-يصلح أن يكون يف باب أسباب اختالف املفسرين 

.3اللفظ ومعناه

4)هـ468ت(أ صول التفسير عند اإلمام الواحدي: رابعاً 

الوجيز يف تفسري : "فسري آخر بعنوان، وللواحدي ت5)التفسري البسيط(هو وتفسيره
الوسيط يف تفسري القرآن ": وتفسري ثالث بعنوان،6مطبوع يف جملدين"الكتاب العزيز

.37، ص1املرجع نفسه، ج1
. 38، ص1املرجع نفسه، ج2
. 42- 38، ص1املرجع نفسه، ج: ينظر3
من هو علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي أبو احلسن، كان عاملًا بارعاً، حمدثاً، فقيهاً 4

ترمجته وافية يف : ينظر. هـ468أعالم املذهب الشافعي، حبرًا يف اللغة وعلومها، مفسراً، عاملًا بالقراءات، تويف سنة 
عمادة : الرياض(التفسير البسيط الواحدي، أيب احلسن علي بن أمحد، : مقدِّمة احملقِّق حممد بن صاحل الفوزان لكتاب

. 130- 23، ص1، ج)هـ1430، 1سعود اإلسالمية، طالبحث العلمي جامعة اإلمام حممد بن 
.جزءاً مع الفهارس25رسالة علمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وطبع يف ) 15(مت حتقيقه يف 5
)م1995، 1الدار الشامية ، ط: دار القلم؛ بريوت: دمشق(6
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يد .1جملدات4طُبع يف "ا
ه هو األساس أو االستدالل األصل التفسريي الذي اعتمد عليه الواحدي يف تفسري 

طوي حتت االستدالل اللغوي وتضبط أما غريه من االستدالالت النقلية فهي تن.اللغوي
إن طريق معرفة تفسري  : "يقول يف مقدمته. به، وال طريق ملعرفة تفسري القرآن الكرمي إالَّ به

ما عمدتاه وتتبع مناهج ،وإحكام أصوهلما،كالم اهللا تعاىل تعلم النحو واألدب فإ
مث بدأ بإيراد .2"خلإ.....واألمثال النادرة،لغات العرب فيما حتويه من االستعارات الباهرة

كما بّني ،بعض األدلة من آثار الصحابة والتابعني على أمهية تعلم اللغة وأشعار العرب
وأورد بعض اآلثار على ! أن البدع واألهواء املضلَّة ما حدثت إال من اجلهل بلغة العرب

قال اهللا ،فإن بين إسرائيل كفرت بكلمة ،تعلموا النحو :  ذلك، منها قول األصمعي
.3فخففوها"أنت نيب وأنا ولَّدتك": لعيسى

يف وذمَّ  الواحدي من جهل اللسان العريب وعدَّه من املقلدين، وإن طال تأمله 
فوقف على ،وتتبعه أقوال أهل التفسري من املتقدمني واملتأخرين،مصنفات املفسرين

ا ع،معاين ما أودعوه كتبهم وا  .4ن معاين القرآنوعّرف ألفاظهم اليت عربَّ
ويرى الواحدي أنه ال يصّنف تفسري إال أرباب املعاين وأهل اللغة والنحو؛ وعلى 

م شاهدوا التنـزيل وعرفوا التأويل؛رأسهم الصحابة  م مل يتصنعوا يف ،أل والتابعون أل
هم و ينمث املتأخرون من أرباب املعا،مجع ما مجعوا ومل يتكلفوا يف تتبع اخلفايا من الزوايا

.5مراتب ودرجات
أن الواحدي أمهل بقية القواعد األصولية؛ فهو من أئمة من كَتب يف هذاوال يعين

).م1994، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت(1
.39، ص1، ج، التفسير البسيطاحديالو مقدمة: ينظر2
.4110، ص1املرجع نفسه، ج3
.4110، ص1املرجع نفسه، ج4
).بتصرف. (4110، ص1املرجع نفسه، ج5
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أقوال الصحابة أخذه باالستدالل النقلي فيتمثل  يف أما. علم أسباب النـزول وأشهرهم
وما جاء مسندًا من القراءات القرآنية، ولكن كل ذلك يكون يف إطار علم ،والتابعني

علم النحو لتوضيح معىن اآليات، وهو ال يهمل بالتأكيد االستدالل بالسنة و غةالل
.1ألنه ضعيف البضاعة يف احلديثفيه؛املطهرة ولكنه من املقلِّني

تدالل البسيط، يلحظ هذا األصل لالس: وباجلملة فإن الناظر يف تفسري الواحدي
.2اللغوي واضحاً من أول وهلة

3)هـ671(د اإلمام القرطبيأصول التفسير عن: خامساً 

أثبته ). اجلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان(هو وتفسيره
.5وطُبع التفسري يف عشرة جملدات. 4القرطيب يف مقدمة تفسريه بعد ذكر منهجه يف التأليف

بالدراسة حممد طلحة بالل منيار : وألمهية مقدمة تفسري القرطيب أفردها األستاذ
كما تُعدُّ مقدمة القرطيب من املقدمات الثريَّة والقيِّمة يف .6والتحقيق بكتاب مستقل

.99-98، ص1، جالتفسير البسيطيراجع املآخذ العلمية بقلم احملقق، الواحدي، 1
.433، ص1تفسريه مثالً لسورة الفاحتة، املرجع نفسه، ج: ينظر2
مد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا القرطيب، من كبار املفسرين، هو حم3

، معجم المفسريننويهض، : ترمجته يف: ينظر). هـ671(حمدث، صاحل متعبد، مفسِّر، تويف يف صعيد املنيا مبصر سنة 
دراسة وحتقيق حممد مة تفسير اإلمام القرطبي، مقدالقرطيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد، ؛ مقدمة479، ص2ج

.5، ص)م1997، 1دار ابن حزم، ط: بريوت(طلحة منيار 
.3، ص1ج،)م 2004، 2بريوت، دار الكتب العلمية ، ط(، الجامع ألحكام القرآنيراجع تفسريه 4
: وقد قام باختصاره جمموعة من الباحثني والعلماء منهم. وله عدة طبعات غريها5
اهليئة املصرية العامة : القاهرة(، اختصار توفيق احلكيم، طُبع يف جملد واحد كبري "خمتار تفسري القرطيب"كتاب-

).1977للكتاب، 
: بريوت(الشيخ عرفان حسونة، طُبع يف أربعة جملدات، : ، اختصره وخرج أحاديثه)خمتصر تفسري القرطيب: (كتاب-

).م2001، 1دار الكتب العلمية، ط
).ت.، د1دار ابن كثري ،ط: بريوت(، اختصره بسام النعمة، طُبع يف ثالثة جملدات "تفسري القرطيبخمتصر"كتاب - 
).1997، 1دار ابن حزم ، ط: بريوت(6
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ميكن تصنيف هذه األبواب ،وقد حوت تسعة عشر باباً هلذا العلم،مباحث علوم القرآن
ا إىل ست جمموعات ، وآداب القرآن ...فضائل القرآن تفسريه وحامله:  حبسب حمتويا

ري القرآن وإعرابه، ولغة القرآن، ومجع القرآن وترتيبه وعدده، وأخرياً إعجاز وحقوقه، وتفس
.1القرآن الكرمي

ا يف  ا يلحظ من الوهلة األوىل أ إن الناظر يف أبواب مقدمة القرطيب وموضوعا
مباحث علوم القرآن الكرمي دون غريه، إالَّ أنه ميكن استخالص علم أصول التفسري من 

الوعيد يف تفسري القرآن بالرأي واجلرأة على ذلك، ومراتب املفسرين، ما جاء من : باب
.  تبيني الكتاب بالسنة وما جاء يف ذلك: وباب

ا ضرورة للمفسر يف تقوية ثقافته عن القرآن  إن املباحث اليت ذكرها القرطيب ال شك يف أ
حيتاجها يف التفسري، الكرمي وعلومه، وهي تدخل يف جمملها يف إطار شروط املفسر والعلوم اليت

وقد نَعدُّ هذا أصًال من أصول التفسري عند اإلمام القرطيب، أما بقية األصول التفسريية عنده 
:فيمكن أن إمجاهلا يف عناصر مستنبطة من جمموع حديثه ومجيل كالمه، على النحو اآليت

.آنفا من حاجة املفسر إىل بعض العلوم اخلاصَّة بالقرآن ومباحثهما ذكر-1
وعلى املفسر أن ال ،السنة مبيِّنة للكتاب وشارحة له؛ وهو أصل يف التفسري-2

ذا األصل وإال دخل يف التفسري املذموم هذا وقد سرد اإلمام القرطيب األدلة من . يفرط 
ما ال ينفكان عن بعضهما؛ مث ذكر أن  الكتاب والسنة على التالزم بني الوحيني وأ

.  على ضربنيالبيان منه 
مل يف الكتاب، كبيانه للصلوات اخلمس، ومقدار الزكاة، وغريمها- أ .بيان ا

2بيان الزيادة على حكم الكتاب، كتحرمي نكاح املرأة على عمتها وخالتها، وغريه- ب

بيان ما كان جممال، وتفسري ما كان منه مشكالً مث جعل إىل رسول اهللا : "يقول القرطيب

ذه التصنيف حمقق املقدمة األستاذ حممد طلحة منيار، ينظر1 .12، صمقدمة تفسير اإلمام القرطبي: قام 
.37، ص1جالقرآن،الجامع ألحكامينظر مقدمة القرطيب، 2
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ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور االختصاص به، ومـنزلة التفويض إليه، وحتقيق ما كان منه حمتمالً،
.1")44:النحل(<  ;  :  9  8  7  6   5  3: قال اهللا تعاىل

األمانة العلمية يف البحث : من أصول التفسري املتعلقة باملفسر يف تأليفه-3
كالمه عن منهجه الكامل يف وهذا ما أشار إليه اإلمام القرطيب بالتعريض أثناء  ،والدراسة

وكأنه يريد أن يلفت نظر كل مفسر إىل أمهية هذه . التأليف واشرتاطه على نفسه ذلك
إضافة : وشرطي يف هذا الكتاب: "يقول. املنهجية يف التأليف السيما يف عصرنا احلاضر

.2..."واألحاديث إىل مصنفيها،األقوال إىل قائلها
املفسرين من أهل السنة واجلماعة وهو عدم أصل عند القرطيب بل عند مجهور -4

رد واهلوى غري املنضبط بقواعد وأصول حتفظه من أن  تفسري القرآن الكرمي بالرأي ا
. يكون مذموماً 

ومعىن هذا أن : "يف قوله- وهو ما يذهب إليه- ينقل اإلمام القرطيب هذا عن ابن عطية
-أي يقدم عليه بدون علم–ليه يسأل الرجل عن معىن يف كتاب اهللا عز وجل فيتسور ع

: يقول القرطيب،...واقتضته قوانني العلم كالنحو واألصول،برأيه دون نظر فيما قال العلماء
- أي يف القرآن- فإن من قال فيه،قلت هذا صحيح وهو الذي اختاره غري واحد من العلماء

.3"طئمبا سنح يف ومهه وخطر على باله من غري استدالل عليه باألصول فهو خم
:وحيمل اإلمام القرطيب مسألة النهي عن تفسري القرآن الكرمي على أحد وجهني

فيتأوَّل القرآن ،وإليه ميل من طبعه وهواه،أن يكون له يف الشيء رأي: الوجه األول
ولو مل يكن له ذلك الرأي واهلوى ،ليحتج على تصحيح غرضه،على وفق رأيه وهواه

.4لك املعىنلكان ال يلوح له من القرآن ذ

.املرجع نفسه1
. 3، ص1ينظر املرجع نفسه، ج2
.33- 32، ص1املرجع نفسه، ج3
.33، ص1، جالجامع ألحكام القرآنبقية كالمه النفيس يف املسألة يف مقدمة تفسريه، : ينظر4
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أن يتسارع إىل تفسري القرآن بظاهر العربية من غري استظهار بالسماع : الوجه الثاين
.1فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلةوالنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما 

وقد ،من األصول اليت على املفسر أن يكون له منها موقفاً ،رواية اإلسرائيليات-5
واضرب عن كثري من قصص : "القرطيب منهجًا يف روايتها فقالأخذ على نفسه اإلمام

ويتبني من قوله هذا؛ .2"إال ما ال بد منه وال غىن عنه للتبيني،وأخبار املؤرخني،املفسرين
مما ،أن هناك مساحة ضيقة يف رواية اإلسرائيليات يستعملها القرطيب حني احلاجة إليها

.تفسريهحيتاج األمر إىل دراسة منهجية يف جلِّ 
يعلل ذلك القرطيب . النقل والسماع ال بد له منه يف ظاهر التفسري: قاعدة أصولية- 6

مث تأيت عملية الفهم واالستنباط تبعا . 3"مواضع الغلط- أي املفسر- ليتقي به: " بقوله
ذا يتضح األصل التفسريي عند القرطيب بأن الرواية مقدمة على الدراية. لذلك .و

إن اإلمام القرطيب قد عمل بأحسن طرق التفسري ابتداًء باملنهج األثري ف: وباجلملة
واملبني ملا ،اجلامع ألحكام القرآن: (أو التفسري باملأثور، وهو ما يتضح من عنوان كتابه

، مث باملنهج االجتهادي االستنباطي إذ تفسريه يعرف يف )تضمنه من السنة وآي الفرقان
.4هيالدرجة األوىل بالتفسري الفق

5.)هـ728ت (أصول التفسير عند اإلمام ابن تيمية: سادساً 

مل يكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية تفسرياً  كامًال للقرآن الكرمي أو يفرد له مصّنفاً خاصا، 

.33، ص1املرجع نفسه، ج1
.33، ص1املرجع نفسه، ج2
.34ص،1يراجع كالمه يف مقدمة تفسريه، ج3
بحوث في : استنبط الصباغ، حممد بن لطفي، بعض األصول التفسريية من مقدمة اإلمام القرطيب وذلك يف كتابه 4

.49-24، ص)ت.، د1املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(أصول التفسير
ته5 د احلافظ احملدِّث، هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم تقي الدين ابن تيمية، اإلمام العامل، املفسر الفقيه ا

؛ ابن 41، ص1، جمعجم المفسريننويهض، ). ه728، وتويف سنة )هـ661(شيخ اإلسالم، ونادرة عصره، ولد سنة 
.م- ، ص أ1، جمجموع الفتاوىتيمية، 
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وما أثر عنه من تفسري إمنا هو بعض سور وآيات متفرقات من القرآن الكرمي، قام جبمعها 
.1بعض الباحثني والعلماء، وأفردوها يف كتاب مستقل- لفاتهمن جمموع آثاره ومؤ - وحتقيقها 

وعلى هذا مل يُشتهر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه مفسر، وإمنا ما اشتهر عنه هو 
إذ جتمع املصادر احلديثة بأن أّول من أفرد علم أصول التفسري . مقدمته يف التفسري

تيمية، وذلك يف مقدمة وضعها وقواعده بالبحث والتحليل هو شيخ اإلسالم أمحد بن 
إجابة عن سؤال ورده يف وضع جمموعة قواعد كلية تعني على فهم القرآن ومعرفة تفسريه 

وإمنا ،3"أصول التفسري"علما بأن شيخ اإلسالم مل يعنون هلذه املقدمة مبصطلح ،2ومعانيه
م إطالق هذا املصطلح على مقدمة  ابن تيمية يف جرت أقالم العلماء والباحثني يف كتابا

رسالة ابن تيمية يف أصول التفسري أو مقدمة ابن تيمية يف أصول التفسري : التفسري فقالوا
هما، وذلك ضمن ما أثر عنه من تراث علمي يف الفتاوى وقد أفردت هذه . أو ما شا

.4املقدمة بنشر مستقل وحققت وشرحت من قبل جمموعة من العلماء والباحثني
: يف مقدمة اإلمام ابن تيمية، ما يأيتأهم أصول التفسريو 

: أشهرها على النحو اآليت1
).دار الكتب العلمية: بريوت: (عبد الرمحن عمرية، طبعة: جملدات، حققه7التفسري الكبري البن تيمية، طُبع يف -
: بريوت(حممد السيد اجلليند، : ، مجعه وحققه)جملدات3(دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية، طُبع يف -

).م1983، 2مؤسسة علوم القرآن، ط
أبو سعيد عمر بن غرامة : ، مجع ودراسة وحتقيق وختريج)جملدات9(التفسري الكامل البن تيمية، طُبع يف -

).م2002، 1دار الفكر، ط: بريوت(العمروي، 
جملدات، مجعه وحققه وعلق ) 7(، طبع يف )اجلامع لكالم ابن تيمية يف التفسري(تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية -

).هـ 1432، 1دار ابن اجلوزي، ط: الدمام(إياد بن عبد اللطيف القيسي، عليه
.363، ص13، جمجموع الفتاوىابن تيمية، : ينظر2
عد الطيار نقًال عن شارح املقدمة  عدنان زرزور أن قاضي احلنابلة بدمشق حممد مجيل الشاطيب نشر هذه ذكر مسا3

قدمة في أصول شرح مالطيار، مساعد بن سليمان، : ينظر. ومسَّاها مبقدِّمة يف أصول التفسري،هـ1355الرسالة عام 
.  11ص،)هـ1428، 2دار ابن اجلوزي، ط: الدمام(التفسير البن تيمية

.مساعد الطيار. عدنان زرزور، ود. فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن العثيمني، ود: منهم4
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: قاعدة جليلة يف اختالف السلف يف التفسري وأن هذا االختالف على نوعني-1
. اختالف تضاد واختالف تنوع

ما : بعد تقسيمه للتفسري إىل قسمني،بيان األسباب الدافعة يف كتب التفسري -2
.يرجع إىل النقل أو ما يرجع إىل االستدالل

ا تذكر لالستشهاد ال لالعتقادقاعدة يف روا-3 .يات االسرائيليات، أ
تفسري القرآن بالقرآن، تفسري القرآن بالسنة "ها كما بين- أحسن طرق التفسري-4

، وعند غريه من "بأقوال التابعنياملطهرة، تفسري القرآن بأقوال الصحابة، تفسري القرآن  
باللغة العربية وعلومها وشواهد يعدُّها من مصادر التفسري ويزيد عليها تفسري القرآن 

. العرب والشعر، وتفسري القرآن باالجتهاد واالستنباط، وغري ذلك
فإن هلذه املقدمة النفيسة أثر واضح على من جاء بعد شيخ اإلسالم من ،وباجلملة

فكما عرف اإلمام الشافعي يف تأصيل علم أصول الفقه . املفسرين وأهل االختصاص
. ن تيمية بالسبق يف حتديد بعض معامل علم أصول التفسريُعرف شيخ اإلسالم اب

1).هـ741ت (أصول التفسير عند اإلمام ابن جزي: سابعاً 

3، مساه ابن جزي يف مقدمة تفسريه2"التسهيل لعلوم التنـزيل"هو كتاب وتفسريه

5.وقد أفردت مقدمة التفسري بالشرح يف كتاب مستقل4.طُبع يف أربعة أجزاء

،زي مقدمته بذكر منهجه يف تصنيف هذا التفسري وما قصده من تأليفهبدأ ابن ج
األوىل يف أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة يف التفسري كما ،مث كتب مقدمتني كبريتني

هو اإلمام العالمة أيب القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب، فقيه مالكي، عامل باألصول والتفسري 1
الزبريي، علي حممد، ؛ 481، ص2، جمعجم المفسريننويهض،).هـ741(، وتويف سنة )هـ693(ولد سنة . واللغة

.43، ص1، ج)م1987، 1دار القلم، ط: دمشق(، ابن جزي ومنهجه في التفسير
).م4،1983، طدار الكتاب العريب: بريوت(2
. 3، ص1، جكتاب التسهيلابن جزي، 3
). م1983، 4دار الكتاب العريب، ط: بريوت(4
).هـ1432، 1بن اجلوزي، طدار ا: الدمام(شرحها مساعد بن سليمان الطيار5
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اليت يكثر - األلفاظ -يف تفسري معاين اللغات : واملقدمة الثانية،1أطلق هو عليها
وقد رتَّبها على حروف املعجم وال غىن .واحلروفورودها يف القرآن من األمساء واألفعال 

للمفسر عنها، وقد ذكر أن من فوائد مجعها هنا ليكون هذا الباب كاألصول اجلامعة 
ملا أن تآليف القرآن مجعت فيها األصول املطردة والكثرية : "يقول،ملعاين التفسري

تقسيمها باإلمجال إىل هذا وقد تضمنت املقدمة األوىل اثين عشر باباً؛ ميكن . 2"الدور
.حمورين، وقد جعلها ابن جزي قواعد كلية يف التفسري

أبواب تندرج حتت موضوعات علوم القرآن مثل الباب األول يف نزول : احملور األول
القرآن، والثاين يف السورة املكية واملدنية، والثالث يف املعاين والعلوم اليت يضمها القرآن وغريها 

.الفصاحة والبيان وإعجاز القرآن مث عن فضل القرآن الكرميمن عالمات الوقف و 
فهو يف مباحث أصول التفسري وقواعده ويتضح - وهو ما يعنينا هنا - أما احملور الثاين 

يف فنون العلم اليت تتعلق بالقرآن : يف بابني أفردمها ابن جزي؛ وهو الباب الرابع من مقدمته
التفسري، القراءات، واألحكام، والنسخ، : وهيوجعلها يف اثين عشر فنًا من العلوم،

.3واحلديث، والقصص، والتصوف، وأصول الدين، وأصول الفقه، واللغة والنحو والبيان
ن التفسري هو املقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعني عليه أيرى ابن جزي 

مث إن ،ف فيهأن التفسري منه متفق عليه وخمتلعنه، كما يرىأو تتعلق به أو تتفرع 
4.املختلف فيه على ثالثة أنواع

عن أصول الفقه ينتابه الَعَجب من أن كثريًا من املفسرين مل ابن جزيويف حديث
ذا العلم  فيقول ا لنعم الَعْون على فهم املعاين وترجيح األقوال: "يشتغلوا  وما أحوج . إ
مل واملبّني، وال،املفسر إىل معرفة النص عام واخلاص، واملطلق واملقيد، والظاهر وا

.15، ص1جمقدمة تفسيره،:  ينظر1
.15، ص1املرجع نفسه، ج2
.6، ص1جمقدمة تفسيره،ينظر 3
.6، ص1يراجع كالمه النفيس يف املرجع نفسه، ج4
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1."وغري ذلك من علم األصول...وفحوى اخلطاب

أما الباب الثاين يف أصول التفسري وقواعده؛ فهو ما أفرده ابن جزي بالباب اخلامس 
أسباب اخلالف بني املفسرين والذي أرجعها إىل اثين عشر : من مقدمته عن موضوع

رتجيح بني أقوال املفسرين، وقد جعلها يف اثين وجوه ال: وكذا حتدَّث عن موضوع. سبباً 
التعويل على : والثاين،ذكر يف مقدمتها تفسري بعض القرآن ببعض،عشر وجهًا أيضاً 

أن يكون القول قول اجلمهور : والوجه الثالث. يف احلديث الصحيحتفسري النيب 
أن يكون القول : رابعالوجه ال. فإن كثرة القائلني بالقول يقتضي ترجيحه،وأكثر املفسرين

أن يدل على : قول من يقتدي به من الصحابة كاخللفاء األربعة، مث جعل الوجه اخلامس
2.صحة القول؛ كالم العرب من اللغة واإلعراب وهكذا

فإن هذين املبحثني من مبتكرات ابن جزي وانفراده عن بقية املفسرين صورة عامةوب
3.ذا املوضوع من علم أصول التفسريبل غريه عالة عليه يف ه-فيما أعلم- 

4.)هـ745ت (أصول التفسير عند اإلمام أبي حيان: ثامناً 

النهر "تفسري : ، مطبوع يف مثانية أجزاء، وله خمتصر"البحر احمليط"وتفسريه هو كتاب 
ت (أليب حيان نفسه، ولتلميذه اإلمام تاج الدين أمحد عبد القادر " املاد من البحر احمليط

5".الدر اللقيط من البحر احمليط: "احلنفي النحوي خمتصر للبحر بعنوان)هـ749

بدأ أبو حيان مقدمته باحلديث عن الدافع الذي من أجله كتب التفسري وكان ذلك يف 

.6، ص1املرجع نفسه، ج1
.6، ص1املرجع نفسه، ج2
علوم القرآن من خالل مقدمات شيخ إبراهيم، حقي، حممد صفاء: أسباب اخلالف بني املفسرينبيانيفينظر3

.293، ص2ج، )م2004، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(التفاسير،
هو أبو عبد اهللا حممد بن يونس بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي اجلياّين، حنوى عصره ولغويه، ومفسره، وحمدثه 4

.655، ص2، جمعجم المفسريننويهض، ). هـ745(وتويف سنة ) هـ654:ت(ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه، ولد سنة 
النهر الماد والدر اللقيط، وقد طُبع )م2،1983دار الفكر، ط(، طبعة البحر المحيطيراجع غالف تفسري5

.320، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهيب، . البحر المحيطتفسري امش 
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وقد بلغ من العمر سبًعا ومخسني سنة، وبنيَّ املشقة  اليت القاها أثناء ،هـ710أواخر سنة 
فًصل القول عن منهجه يف التأليف، وبعدها انتقل إىل ما حيتاجه رحلته العلمية يف التأليف مث 

علم التفسري من العلوم، ونبَّه إىل أحسن املوضوعات اليت يف تلك العلوم وجعلها يف سبعة 
.وجوه ميكن أن يستنبط منها أصوله يف التفسري مع بقية كالمه يف املقدمة

ومها اإلمام جار اهللا الزخمشري -أيهيف ر - أشاد أبو حيان كثرياً بفارَسّي علم التفسري
) هـ541ت(واإلمام أبو حممد عبد احلق ابن عطية ،"الكشَّاف"وكتابه ) هـ538ت(

، فهو ينقل عنهما كثريًا يف تفسريه وينتقد بعض 1وأثىن عليهما،"احملرر الوجيز"وكتابه 
2.خمشري االعتزاليةأقواهلما ويتعقبهما، السيما يف مسائل النحو ووجوه اإلعراب وآراء الز 

مث ذكر مصادره يف التفسري، وحتدَّث عن مشاخيه يف علم القراءات وعدد أسانيده املتصلة 
3.القرآن وفضله وتفسريه مث تعريف التفسري وشرحه: وختم مقدمته عن مبحثإىل النيب 

أصول التفسير في البحر المحيط
: لى ثالثة أصول رئيسة يف تفسريهمن خالل مقدمته املنهجية يظهر أن أبا حيان يعتمد ع

:االستدالل اللغوي، وفيه ثالثة وجوه قدَّمها على غريها:أوالً 
امساً وفعالً وحرفاً : علم اللغة.
معرفة األحكام اليت للكلم العربية من جهة أفرادها وتركيبها: علم النحو.
4كون اللفظ أو الرتكيب أحسن وأفصح: علم البيان والبديع.

ومع ذلك فاعلم أنه ال يرتقي من علم "حيان بعد ذكر هذه األوجه وغريها، يقول أبو 
التفسري وذروته، وال ميتطي من صهوته إّال من كان متبحراً يف علم اللّسان، مسرتقيًا منه إىل 
رتبة اإلحسان، قد ُجبل طبعه على اإلنشاء والنشر والنظم دون اكتساب، يدرك إعجاز 

.10- 9، ص1، جالبحر المحيطمقدمة تفسري: ينظر1
.320، ص1، جتفسير والمفسرونالالذهيب، 2
.14- 12، ص1، جالبحر المحيطينظر مقدمة تفسري 3
.7-6، ص1، جالبحر المحيطينظر مقدمة تفسري4
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يد، أما من اقتصر على غري هذا من العلوم أو قصَّر يف إنشاء املنثور القرآن بالوجدان ال بالتقل
واملنظوم، فإنه مبعزل عن فهم غوامض الكتاب، وحظه من علم التفسري إمنا هو نقل أسطار، 

-رمحه اهللا- لذا غلب على تفسري أيب حيان .1إخل... وتكرار حمفوظ على َمّر األعصار
. 2األوىل حىت طغت على ما عداها من نواحي التفسريالصناعة اللغوية النحوية بالدرجة

من األصول اليت استند إليها أبو حيان يف ،النقل الصحيح عن النيب :ثانياً 
م وتبيني ما أمجل وسبب نزول ،تفسريه، إذ حدَّد هذا النقل فيما خيص تعيني ما أ

.3ه السبعة يف مقدمتهوهذا هو الوجه الرابع من الوجو . اآليات وما هو من باب النسخ
وال يقصد مبعىن هذا األصل هو تفسري القرآن بالسنة النبوية على ما سار عليه اإلمام ابن  

.كثري وغريه من املفسرين باملأثور، وإمنا قصد به استعماله يف حدود ما ذكرنا آنفاً 
االستدالل األصويل للفقه، كمعرفة اإلمجال والتبيني والعموم واخلصوص :ثالثاً 

وأبو حيان مع ذلك يُرجع هذه . واإلطالق والتقييد، وداللة األمر والنهي وما أشبه ذلك
فيه ومزجوه بأشياء املباحث إىل علم اللغة، ويرى أن غري اللغويني والنحويني قد تكلموا 

.4من حجج العقول
وما فيها،من أصول التفسري عنده؛ اعتماده على استدالل القراءات القرآنية:رابعاً 

وقيد ،5من اختالف األلفاظ بزيادة أو نقصان أو تغيري حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ
وأبو حيان إذ يعتمد هذا األصل يف تفسريه فهو على . هذا االستدالل بالتواتر واآلحاد

علم تام به ودراية، فنراه يذكر علمه بالقراءات القرآنية ومشاخيه وإجازاته العالية حىت 
ثالثة عشر ومثل هذا اإلسناد عزيز الوجود بيين وبني رسول اهللا : "يقول عن بعضها

.7-6، ص1املرجع نفسه، ج1
.32، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهيب، 2
.6، ص1، جالبحر المحيطمقدمة تفسري 3
.6، ص1املرجع نفسه، ج4
. 7ص، 1املرجع نفسه، ج5
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.2"اثنا عشر رجالً وقع بيين وبني رسول اهللا ":وعن قراءة عاصم يقول.1"رجالً 
إن تعريف التفسري عند أيب حيان قد َمجع ما ذهب إليه من وميكن القول إمجاًال 

أي علم (النطق بألفاظ القرآنعلم يبحث فيه عن كيفية: وتعريف التفسري هو،أصول
ا)القراءات يشمل علم و (وأحكامه اإلفرادية والرتكيبية)أي علم اللغة(ومدلوال

عاين اليت حتمل عليها حالة املو )التصريف وعلم اإلعراب وعلم البيان وعلم البديع
فة من معر )أي النقل الصحيح عن النيب (وتتمات لذلك)علم أصول الفقه(الرتكيب

.3الناسخ واملنسوخ وسبب النـزول

4)هـ774ت (أصول التفسير عند الحافظ ابن كثير: تاسعاً 

أربعةطُبع يف،، ومشهور بتفسري ابن كثري"تفسري القران العظيم"هو وتفسريه 
فهو ،وتنافست دور النشر على طباعة هذا التفسري لشهرته وكثرة الطلب عليه،5جملدات

. من أعظم التفاسري وأجلها
تفسري على وجه األرض العناية والَقبول عند طلبة العلم وعامَّة الناس مل يلق: أقول

. مثل ما لقَي تفسري ابن كثري رمحه اهللا تعاىل وذلك خلصائص كثرية يطول احلديث عنها
بو املختصر كثر هذا التفسري من جهة، و إىل نو لذا تسابقت احملقق صه من ون لنن واملهذِّ

6.عشر مؤلفاً مستقالً يُت يف ذلك أربعة حىت َأحصَ ،جهة أخرى

.7، ص1املرجع نفسه، ج1
.7، ص1املرجع نفسه، ج2
.14- 13، ص1جالبحر المحيط، مقدمة 3
هو اإلمام احلافظ عماد الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، مؤرِّخ، مفسِّر، حمدِّث، من فقهاء 4

بقلم ومقدمة تفسيره؛92، ص2، جنمعجم المفسرينويهض، ). هـ774(، وتويف سنة)هـ706(الشافعية، ولد سنة 
.14-5، ص1ي، جليوسف املرعش

). م1987، 2دار املعرفة، ط: بريوت: (طبعة5
دار القران الكرمي، : القاهرة: (، طبعة)جملدات3(خمتصر تفسري ابن كثري، للشيخ حممد علي الصابوين، طُبع يف : أشهرها6
: املنصورة: (، طبعة)جملدات3(أمحد حممد شاكر، طُبع يف : وحتقيقوعمدة التفسري عن ابن كثري، اختصار). م1981، 7ط
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إن أكثر ما جاء يف مقدمة تفسري ابن كثري منقول بنصِّه ومتامه من كالم شيخه ابن 
جمموع الفتاوى مع بعض الزيادات اليسرية "أحسن طرق التفسري": تيمية  يف فصل

أو ونلحظ أن احلافظ ابن كثري مل ُيشر إىل ذلك . 1والسقط البسيط لبعض األلفاظ
. والصواب غري ذلك! ينسبه لشيخه مما يُتَوهم بأن الكالم البن كثري ومن بنيات أفكاره

ا عادة بعض العلماء القدامى  قد يُعلِّل بعض الباحثني املعاصرين هذه الظاهرة بأ
م إالَّ أين ال أرى أن يكون هذا سببًا وجيهًا  أو سنة علمية متَّبعة عند ،يف نقوال

خيالف األمانة العلمية يف نقل النصوص وحقوق الفكر والتأليف لصاحب العلماء، ألنه 
.النص، كما هو مقرَّر ومعلوم يف مناهج البحث العلمي

رمحهما اهللا -ابن كثري عن شيخه ابن تيمية هإذن؛ كيف ميكن أن نوجه ما نقل
:2ببنييعود إىل س- يف نظري واهللا أعلم- دون أن ينسب ذلك إليه؟ والتعليل - تعاىل

مسعته و دفعه إىل احملافظة على مكانته العلميَّة 3حّبُه الشديد لشيخه:السبب األول
شيخ اإلسالمفقد واجه . من جهلة العوام وحقد احلاقدين من متعصيب املذاهب الفقهية

4(حممد نسيب الرفاعي، طُبع يف : وتيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري، اختصره). م2003، 1دار الوفاء، ط
ازق ومجاعة، طُبع يف وصحيح خمتصر تفسري ابن كثري، ألمحد عبد الر ). م1987مكتبة املعارف، : الرياض: (، طبعة)جملدات

دليل التفاسري املطبوعة حىت عام "حبثنا، : يراجعوكذلك ).م2001، 1دار السالم، ط: القاهرة: (، طبعة)جملدات3(
.20- 19هـ،  ص1432السنة السادسة، العدد احلادي عشر، مجلة معهد اإلمام الشاطبي،، "هـ1431

، 13، جمجموع الفتاوىفصل أحسن طرق التفسري من : ينظر. وذلك بعد استقراء النَّصْني ومقابلتهما ببعضهما1
.7-4، ص1، ومقدمة ابن كثري يف تفسريه، ج363ص

جامعة أم درمان : السودان(الضوابط العلمية في دراسة أعالم التفسير ومناهجهم،: انظر رسالة الباحث2
.186، ص)م2003ط، .اإلسالمية، د

أحتب ابن : جلست يوماً إىل القاضي صدر الدين احلنفي بعد جميئه من مصر فقال يل":لبداية والنهايةيقول ابن كثري يف ا3
.  55، ص14ج،البداية والنهاية: ينظر".  اخل....واهللا لقد أحببت شيئًا مليًحا: نعم، فقال يل وهو يضحك: تيمية؟ قلت

مواضع عديدة من تارخيه، وهذا من ُحبِّه يف " شيخ اإلسالم"وقد أطلق احلافظ ابن كثري على شيخه ابن تيمية لقب : أقول
ويف هذا رٌد على بعض املفكرين املعاصرين إنكارهم هذا اللقب، وأنه مستحدث من احلنابلة ومجاعة . له، واعرتافه بغزارة علمه

.179، 118،124،132، 80، ص 14ج،املرجع نفسهينظر. بل هو من ابن كثري الشافعي املذهب، فليعلم! السلفية
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البداية (يف تارخيه نفسهابن كثرياحلافظ منها اوابتالءات كثرية يف حياته؛ حكى جزءً اً فتن
ا مرة ثانية، ال سيما -وهذا من حكمته- فلم يشأ ابن كثري ،1)ايةوالنه ا وإثار زياد

أخذ برأيه فقدوالدليل أنه مل يغفل ذكر شيخه البتة، . وهو يقوم بتفسٍري عظيم الشأن
.2ورّجح اختياراته يف مواضع عديدة يف تفسريه

تمع يف:السبب الثاني جٍو من األمن العمل على نشر تفسريه بني أوساط ا
فقد كان ابن كثري شافعي . يف األمصاربه الفائدةمّ الناس، وتعُ عمومل عليهواألمان لُيقبِ 

ابن تيمية حنبلي املذهب، وجمتهدًا حرَّاً، باحثًا عن الدليل شيخ اإلسالم املذهب، وكان 
:سألةابن كثري يف بعض املسائل الفقهية وأخذ برأيه، كماحلافظ الراجح، وقد تأثر به 

-ابن كثري–اليت أُوذي من أجلها ، و بلفظ واحد يقع كطلقة واحدةبالثالثةطالق لا
ابن كثري بأن احلافظ فلو صرّح 3.مُتحن بسببها، وهذا معناه خمالفة مذهبه الشافعياو 

ه مقتبسة من شيخه لرمبا تعرض تفسريه للصدود واإلمهال، ولعله يواَجه من ري أصول تفس
. ه، مما سيحول بينه وبني نشرهاخلصوم وميُتحن في
ام احلافظ ابن كثري توثيق مادته العلميَّةصوغهذا ما أراه م .واهللا أعلم،اً يف إ

: أما عن أصول التفسري عند ابن كثري فتتلخص يف ثالثة عناصر
وكذا حبسه .  45-36، ص14املرجع نفسه، ج. مبصر) جب(هـ وسجنه بقلعة 705حمنة ابن تيمية سنة : رينظ1

دار الكتب : بريوت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ذكره ابن العماد، عبد احلي، )هـ726(بدمشق سنة 
.    71، ص3ج،)ت.ط، د.العلمية، د

، عن ابن تيمية من شكوك وشبهات يف عقيدته، وقد ناقش )هـ852ت(وكذا راجع ما أثاره احلافظ ابن حجر اهليثمي 
جالء العينين في محاكمة : نعمان خري الدين، يف جلِّ كتابه القيِّم، املسألة بنظرة موضوعية عادلة؛ السيد اآللوسي

).ت.ط، د.دار الكتب العلمية، د: بريوت(األحمدين 
من ) 2(من سورة األنفال، واآلية ) 41(سورة البقرة، واآلية من) 1،140،275(اآليات تفسري : ينظر املواضع اآلتية2

.سورة الكافرون
كان له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه وأتباع له يف كثري من آرائه وكان يُفيت برأيه يف مسألة " : قال ابن العماد3

عن -ابن كثري-وأخذ : "روقال ابن حج. 232، ص3ج،شذرات الذهبيف ." الطالق وامتحن بسبب ذلك وأوذي
حممد : حققه وفهرسهالدرر الكامنة في أعيان، العسقالين، ابن حجر، : ينظر". ابن تيمية فُفنت حببه وامُتحن بسببه

.445، ص1، ج)ت.دار الكتب احلديثة، د: القاهرة(سيد جاد احلق 



139

تفسري ،تفسري القرآن بالسنةو ،تفسري القرآن بالقرآن: أحسن طرق التفسري:أوالً 
وابن كثري وإن نقل هذا عن شيخه . تفسري القرآن بأقوال التابعني،لصحابةالقرآن بأقوال ا

وقد .1،ابن تيمية لكنه جعل هذا األصل هو املنهج العام الذي سار عليه يف ُجلِّ تفسريه
. أجاد يف ذلك وبرع مما جعل تفسريه يف صدارة التفاسري املشهورة قدمياً وحديثاً 

بالرأي منضبط بلغة العرب تفسري أنه جعل التفسريمن أصول ابن كثري يف ال:ثانًيا
أما ما كان من التفسري بالرأي املذموم فحرام وال جيوز اعتماده كأصل يف  فهم .والشرع

مراد اهللا تعاىل يف القرآن وقد استدل باألحاديث الواردة يف ذلك ووجه اآلثار الواردة يف 
.2حترُّج السلف عن التفسري بالرأي

عتمد ابن كثري الروايات اإلسرائيلية يف أصول تفسري القرآن الكرمي أو طرقه، مل ي:ثالثًا
ا تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد: وجعل القاعدة يف روايتها لذا كان له منهج واضح يف . أ

.3روايتها ونقدها إال النـزر اليسري الذي مل يسلم منه وهو مما أُخذ عليه يف تفسريه
ل التفسريية اليت اعتمد عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه إن األصو ونقول إمجاالً 

هي صورة مقتبسة من أصول التفسري عند شيخه ابن تيمية، وقد أحسن فيها وأجاد مما 
.أضفى لتفسريه مكانة عالية عند الناس

4)هـ911ت (أصول التفسير عند اإلمام السيوطي: عاشراً 

جممع البحرين ومطلع "قود، وهو بعنوان سري كبري إالَّ أنه مفلإلمام السيوطي تف

دار املسلم، : الرياض(في التفسيرمنهج ابن كثيرسليمان بن إبراهيم، الالحم،: يراجع منهجه عمومًا يف كتاب1
).م1999، 1ط
.6، ص1، جتفسير ابن كثيريراجع مقدمة 2
.وما بعدها358، ص منهج ابن كثير في التفسيرالالحم، : ينظر3
إمام حافظ، مؤرِّخ، مفسِّر، حمدِّث، أديب، نشأ يف : هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، جالل الدين السيوطي4

، 264، ص1، جمعجم المفسريننويهض، : ينظر ترمجته يف). هـ911(، وتويف سنة )هـ849(يماً، ولد سنة القاهرة يت
املدينة (مركز الدراسات القرآنية، : حتقيقاإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين، السيوطي،: ومقدمة حتقيق كتاب

. 24-3ص،1ج،)هـ1426، 1جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط: املنورة
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يف تقاناإل"نفسه يف مقدمة كتابه هووقد ذكره ،"البدَرين لتحرير الرواية وتقرير الدراية
؛ لذا ذكرته هنا من 1هذا مقدمة لتفسريه املذكور"تقاناإل"، وعدَّ كتاب "علوم القرآن

: خر مشهور عنه، وهومجلة مقدمات كتب التفسري باإلضافة إىل أن للسيوطي تفسري آ
من أوائل املصادر وأمهها لطالب "تقاناإل"فكتاب . 2"الدر املنثور يف التفسري باملأثور"

، وال يستغين عنه باحث أو دارس علوم القرآنالعلم يف جمال الدراسات القرآنية و 
3.متخصص، فهو كتاب أساس يف مباحث علوم القرآن الكرمي وأصول التفسري وقواعده

ألَّفه قبل " يف علم التفسريالتحبري: "ي كذلك كتاب يف علوم القرآن وهووللسيوط
وبسط " تقاناإل"للزركشي، شرع يف تأليف " الربهان"وبعد اطالعه على كتاب " اإلتقان"

ر ز وال فرق بني الكتابني إال الن،4" التحبري"القول وشرح وزاد موضوعات عدة عما يف 
.فقط" تقاناإل"ينا يف احلديث عن اليسري يف بعض املباحث، لذا اكتف

. 15، ص1جاإلتقان،السيوطي، : ينظر1
وكذا ).  م2003، 11مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط: القاهرة(جملدا، ) 17(مطبوع يف 2

دار : جدة(، )اإلكليل يف استنباط التنـزيل: (للسيوطي تفسري يف آيات األحكام وهو مطبوع يف جملدين بعنوان
). م2002، 1ء، طاألندلس اخلضرا

بالدراسة والتحقيق والتعليق والشرح إىل حد الكثرة مما يصعب -اإلتقان - تلقى طلبة العلم والباحثون هذا الكتاب3
:إحصاء ذلك، ولكن حسبنا أن نشري إىل بعضها

تنقيح (اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، : رسالة دكتوراه بعنوان: ، منهارسائل جامعية عن كتاب اإلتقان
عبد ربه فرحان البدراوي ، يف كلية . د: من النوع احلادي والثالثني إىل النوع اخلمسني ، للباحث): وتعليق ودراسة

48/14للجيوسي، ص الرسالة الجامعية في الدراسات القرآنية،: ينظر. أصول الدين جامعة األزهر
تحقيقات كتاب اإلتقان.

:ة داراً للطباعة، على يِد ثلة من احملققني األفاضل واملصححني؛ منهم األستاذقامت بطبع الكتاب أكثر من اثنيت عشر 
ولعل أفضل هذه الطبعات والتحقيقات اليت جاءت يف . مصطفى ديب الُبغا، وغريمها. حممد أبو الفضل إبراهيم، ود

فهي تغين عن . الشريف؛ حتقيق مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف )أجزاء7(ِسفٍر كبري 
. غريها وال يغين غريها عنها

، 1دار العلوم، ط: الرياض(فتحي عبد القادر فريد، . د: حتقيقالتحبير في علم التفسير،جالل الدين،السيوطي،4
.13ص، )م1982
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:تقانأهم مباحث أصول التفسير في اإل
.1"قواعد ُمعيِنة على فهم الكتاب املنـزَّل- اإلتقان : أي- أسَّست فيه : "يقول السيوطي

،كتاب كبري وموضوعاته كثرية ومتنوعة، فمنها يف مباحث علوم القرآنتقانفاإل
ومنها يف غريب القرآن وتفسريه وأحكامه الفقهية، ومنها يف أصول التفسري وقواعده، 

والكتاب حيتاج إىل دراسة مستقلة يف استنباط مباحث علم . ومنها يف طبقات املفسرين
ا متفرقة يف فصول الكتاب ومتناثرة يف مباحثه،  أصول التفسري وسربها، ال سيما وأ

زة أن نذكر عناوين أهم والعديد منها غري معنَون، ولكن حسبنا يف هذه الدراسة املوج
:على النحو اآليتتقان وذلكمباحث أصول التفسري كما وقعت يف اإل

ذكر فيه عدة مسائل تصلح أن تكون . معرفة سبب النـزول:النوع التاسع- 
اآلية إذا نزلت : ومنها2.العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: قواعد وأصول، منها

ا  املسند إذا وقع من تابعي : ومنها3.تقتصر عليه قطعاً يف معنيَّ وال عموم للفظها فإ
4.فهو مرفوع، كالصحايب

ذكر السيوطي عدة ضوابط يف مسائله، . يف الوقف واالبتداء:النوع الثامن والعشرون- 
5".كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا االبتداء مبا بعده: "منها ما نقله عن ابن اجلزري يف النشر

وهي كثرية . يف قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها:بعونالنوع الثاني واألر - 
قاعدة يف الضمائر، ويف التذكري والتأنيث، ويف التعريف والتنكري، وقاعدة : ومتعددة، منها

6.يف أصل اجلواب أن يعاد فيه نفس السؤال، وغريها

.2454، ص6جاإلتقان،السيوطي، 1
.196، ص1املرجع نفسه، ج2
.202، ص1املرجع نفسه، ج3
، أو ..ل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة، كمجاهد وعكرمةلكنه مرس4

.209، ص1املرجع نفسه، ج. اعتضد مبرسل آخر وحنو ذلك
.يف هامش الصفحة-رمحه اهللا-، ويراجع نقد احملققني على نقل السيوطي568، ص2املرجع نفسه، ج5
.1334-1266، ص4املرجع نفسه، ج6
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، وفيه قواعد يف السابع والخمسونوحىت النوع النوع الثالث واألربعونمن - 
حملكم واملتشابه، ويف مقدم الكتاب ومؤخره، ويف عامه وخاصِّه، ويف جممله ومبّينه، ويف ا

1.إخل... ناسخه ومنسوخه، ويف مشكله وموهم االختالف والتناقض، ويف مطلقه ومقيده

دون أن يعنون –وفيه ذكر . معرفة شروط املفسر وآدابه:النوع الثامن والسبعون- 
2.كر العلوم اليت حيتاج إليها املفسر وهي مخسة عشر علماً مث ذ . أحسن طرق التفسري- له

 
:ما يأيتحثإن أهم نتائج هذا الب

.مل يُقعَّد أو ينظَّر من املفسرين األوائل،حديث معاصر" أصول التفسري"أن مصطلح .1
.أوَّل تعريف ميكن استنباطه ألصول التفسري عند ابن تيمية من خالل مقدمته.2
.تفسري ما زال حباجة ماسَّة للكتابة فيه وحتديد معامله، وضبط مباحثهأن علم أصول ال.3
أقدم املؤلفات يف مباحث أصول التفسري؛ كان يف القرن السابع اهلجري؛ لفخر .4

."قواعد التفسري"، وكتابه )هـ621ت(الدين ابن اخلطيب احلنبلي 
.م الطربي يف مقدمتهمن أوائل من حتدَّث عن أحسن طرق التفسري باملأثور هو اإلما.5
مقدمة - يف حدود هذا البحث–من أنفس املقدمات يف أصول التفسري وقواعده .6

. الراغب األصفهاين
من األمثلة املوضوعة - من أقل املقدمات يف احلديث عن أصول التفسري ومباحثه.7

.مقدمة اإلمام املاوردي-للدراسة
مقدمات : (يف أمرينإسهامات املتقدمني يف خدمة علم أصول التفسري ظهرت .8

). التفاسري، والتأليف العام يف مفهوم مصطلح أصول التفسري
.أصول التفسري عند الواحدي تقوم على أساس االستدالل اللغوي.9
.1721-1335، ص7املرجع نفسه، ج1
.وما بعدها2274، ص6املرجع نفسه، ج2
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.األثري واالجتهادي: أصول التفسري عند القرطيب تقوم على منهجني.10
.ع الفتاوىأشهر مقدمة يف أصول التفسري؛ مقدمة ابن تيمية يف التفسري من جممو .11
أسباب اخلالف بني : من مبتكرات ابن جزي يف أصول التفسري مبحثان، األول.12

.وجوه الرتجيح بني أقوال املفسرين: املفسرين، والثاين
االستدالل اللغوي، : أصول التفسري عند أيب حيان تعتمد على ثالثة عناصر.13

.االستدالل احلديثي، االستدالل األصويل الفقهيو 
عند شيخه عند احلافظ ابن كثري صورة مقتبسة من أصول التفسريأصول التفسري .14

.ابن تيمية
يف حدود -أطول مقدمة تفسري وأكثرها إثراًء يف علم أصول التفسري وقواعده.15

."جممع البحرين"للسيوطي، مقدمة تفسريه "تقاناإل"كتاب -البحث
عمل على توصي الدراسة بتكوين هيئة علميَّة من أهل االختصاص للوختاماً 

والتطبيق العملي لعلم أصول التفسري إخراج موسوعة علمية متكاملة جتمع بني التقعيد
.واحلمد هللا رب العاملني.ومباحثه
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أنشئت اجلامعة اإلسالمّية العاملّية بوصفها مؤسسة للتعليم العايل يف ماليزيا سنة 
م من قبل احلكومة املاليزية وبإسهام من منظمة املؤمتر اإلسالمي، وقد توىل 1983

املبادرة يف تأسيس اجلامعة معايل رئيس الوزراء املاليزي الدكتور حماضري حممد زمام 
وذلك بناًء على توصية املؤمتر العاملي األول للرتبية اإلسالمية والذي عقد مبكة املكرمة 

.م1977سنة 
لس أمناء ميثل الدول واملنظمات  وتعمل اجلامعة بوصفها شركة خاصة مملوكة 

يبيا، واملالديف، ، وبنغالديش، ومصر، ول)الدولة املضيفة(ماليزيا : املسامهة فيها وهي
.وباكستان، واململكة العربّية السعوديّة، وتركيا، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

رابطة الجامعات اإلسالمية: واجلامعة عضو يف املنظمات واهليئات اآلتية
، وتتبادل اتفاقيات "الكومنولث"اتحاد جامعات واالتحاد العالمي للجامعات و

.ت واملؤسسات العلمّيةالبحث العلمي مع عدد من اجلامعا
اجلامعة اإلسالمّية العاملّية جامعة مستقلة، ال اعتبار يف معايريها لعوامل االنتماء 

تتكون من كليات متنح . الطائفي أو العنصري وهي مفتوحة للجنسني، ذكورًا وإناثاً 
ا وهذه الكليات هي كلية القانون، كلية االقتصاد واإلدارة،  : درجات علمّية معرتف 

كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، كلية اهلندسة، كلية الطب، كلية العلوم، كلية 
ومتنح هذه . العمارة وتصميم احمليط، كلية تقنية املعلومات واالتصال، كلية الصيدلة

. الكليات درجات البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه
لدراسة فيها، ميكن زيارة للمزيد من املعطيات واملعلومات عن اجلامعة ونظم ا

:موقعها الرمسي
http://www.iium.edu.my
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