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  الباب الثاني

  اإلطار النظري من التفسير

 الفصل األول: تعريف التفسير

  التفسيرا. 

التفسري تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف. وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم 

 1ملا يعرف به الطبيب املرض.

لقليل من املاء الذي ينظر فيه األطباء فكما أن وأصله يف اللغة من التفسرة وهي ا

الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة املريض فكذلك املفسر يكشف عن شأن اآلية 

 2وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه.

و مقلوب من سفر ومعناه أيضا الكشف يقال: سفرت املرأة سفورا خرون: هاآلوقال 

إذا ألقت مخارها عن وجهها وهي سافرة وأسفر الصبح أضاء وسافر فالن وإمنا بنوه على 

اءَُكْم)، (َوَغلَقِت اَألبـَْواَب) فكأنه يتبع سورة ابنالتفعيل ألنه للتكثري كقوله تعاىل: (ُيَذحبُوَن 

  3أخرىبعد سورة وآية بعد 
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  اختلف فيه العلماء عن تعاريفه: ويف االصطالح،

هو علم نزول اآلية وسورا وأقاصيصها واإلشارات النازلة  ن التفسريعّرف الزركشي أ

فيها مث ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها ومتشاها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها 

  4.اومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسره

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن  هو وقال أبو حيان: التفسري

فرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات وأحكامها األ ومدلوالا

  5لذلك.

قرآن الكرمي من حيث داللته على مراد اهللا علم يبحث فيه عن ال بأنه الزرقاين ّرفوع

  6تعاىل بقدر الطاقة البشرية.

بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله  خرريف اآلوأعرض التع

  7سنده وأدائه وألفاظه ومعانيه املتعلقة باأللفاظ واملتعلقة باألحكام.و 

ألن التفسري  ريالتعريف األخ رى أن التعريف الراجح هومن هذه التعاريف املذكورة ن

  .ّي جهةأعن أحوال الكتاب العزيز من  حيتوى على علوم اليت تبحث
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  التأويلب. 

األول ومعىن قوهلم: ما تأويل هذا الكالم؟ أي إالم تؤول العاقبة  التأويل يف اللغة من

) أي تكشف عاقبته ويقال آل األمر إىل كذا 8يف املراد به كما قال تعاىل: (يـَْوَم يَْأِيت تَْأِويُلهُ 

). وأصله من املآل وهو 9أي صار إليه وقال تعاىل: (َذِلَك تَْأِويُل َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصْرباً 

العاقبة واملصري وقد أولته فآل أي صرفته فانصرف فكأن التأويل صرف اآلية إىل ما حتتمله 

  10من املعاين.

 أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكواشي وغريهم عّرف ىف االصطالحو 

عىن موافق ملا قبلها وما بعدها حتتمله اآلية غري خمالف للكتاب والسنة صرف اآلية إىل م أنه

  11من طريق االستنباط.

فأما التأويل املخالف لآلية والشرع فمحظور ألنه تأويل اجلاهلني مثل تأويل الروافض 

ِن يـَْلَتِقَياِن) أما علي وفاطمة (َخيْرُُج ِمنـُْهَما اللْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن) يعين لقوله تعاىل: (َمرََج اْلَبْحَريْ 
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احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما. وكذلك قالوا يف قوله تعاىل: (َوِإَذا تـََوىل َسَعى ِيف اَألْرِض 

  12لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنْسَل) إنه معاوية وغري ذلك.

  التفسير والتأويلج. 

  على رأيني: التأويلو يف التفسري العلماء واختلف 

  نهما واحدمن زعم أ .1

أما التأويل يف اصطالح املفسرين فإنه خيتلف معناه فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسري 

جماهد إن  وعلى هذا فالنسبة بينهما التساوي ويشيع هذا املعىن عند املتقدمني ومنه قول

جرير يف تفسريه القول يف تأويل قوله تعاىل: كذا  ابنالعلماء يعلمون تأويله يعين القرآن وقول 

 14فقال أبو عبيد وطائفة: مها مبعىن. 13واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية.

أويل هو تفسري الكالم وبيان معناه, فالتأويل والتفسري على وقال مناع القطان: إن الت

عباس:  بنال -صلى اهللا عليه وسلم-هذا متقاربان أو مرتادفان، ومنه دعوة رسول اهللا 

  15"اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل".
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 نهما مختلفانمن زعم أ .2

حبيب النيسابوري فقال: قد نبغ يف زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق  ابنوقد بالغ 

  16.بني التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه

ل وأكثر استعماله يف األلفاظ وأكثر استعمال يقال الراغب: التفسري أعم من التأو 

أويل يف املعاين كتأويل الرؤيا وأكثره يستعمل يف الكتب اإلهلية والتفسري يستعمل يف غريها الت

  17والتفسري أكثر ما يستعمل يف معاين مفردات األلفاظ.

 القرآن وبيان املراد أعم يضا: واعلم أن التفسري يف عرف العلماء كشف معاينوقال أ

من أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغريه وحبسب املعىن الظاهر وغريه والتفسري أكثره يف 

  18اجلمل.

وقال املاتريدي: التفسري: القطع على أن املراد من اللفظ هذا، والشهادة على اهللا أنه 

اللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإال فتفسري بالرأي وهو املنهى عنه. عىن ب

  19والتأويل: ترجيح أحد احملتمالت بدون القطع والشهادة على اهللا.
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ليب: التفسري: بيان وضع اللفظ، إما حقيقة أو جمازا، كتفسري عوقال أبو طالب الث

ملطر، والتأويل: تفسري باطن اللفظ مأخوذ من األول وهو الرجوع الصراط بالطريق والصيب با

  20لعاقبة األمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد والتفسري إخبار عن دليل املراد.

وبعضهم يرى أن التفسري خيالف التأويل بالعموم واخلصوص فقط، وجيعل التفسري 

أويل بيان مدلول اللفظ بغري املتبادر منه لدليل. ويريد من أعم مطلقا. وكأنه يريد من الت

 21التفسري بيان مدلول اللفظ مطلقا أعم من أن يكون باملتبادر أو بغري املتبادر.

 نواع التفسيرأالثاني:  الفصل

  تفسير بالمأثور أو بالروايةا. 

  بالمأثورتعريف التفسير  -أ

قطان التفسري باملأثور: هو الذي يعتمد على صحيح املنقول باملراتب عرف مناع ال

اليت ذُِكرت سابًقا يف شروط املفسر، من تفسري القرآن بالقرآن، أو بالسنة؛ ألا جاءت مبينة 

لكتاب اهللا، أو مبا ُرِوي عن الصحابة؛ ألم أعلم الناس بكتاب اهللا، أو مبا قاله كبار 

  22تلقوا ذلك غالًبا عن الصحابة.التابعني؛ ألم 
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وعرف الرومي: هو التفسري الذى يعتمد على صحيح املنقول واألثار الواردة ىف اآلية 

فيذكرها وال جيتهد ىف بيان معىن من غري دليل ويتوقف عما ال طائل حتته وال فائدة ىف معرفته 

  23ما مل يرد فيه نقل صحيح.

أن التفسري باملأثور قد يكون من  اتوضح، ومنه نأخذ املعلومأوالتعريف األول 

صحابة تفسري القرآن بالقرآن أو من تفسري القرآن بالسنة أو من تفسري القرآن مبا روي عن ال

  أو ما قاله من كبار التابعني.

  مكانته -ب

أن التفسري باملأثور هو من أجود أنواع التفسري إذا صح سنده إىل رسول اهللا 

  24.صلى اهللا عليه وسلم أو إىل الصحابة

 مصادر التفسير بالمأثور - ج

  القرآن  .1

وقد قيل أحسن طريق للتفسري أن يفسر القرآن. وهكذا فإن القرآن  

كثريا ما يفسر بعضه بعضا ليكون بذلك أصدق وأجلى مصدر يستفيد منه 

العلماء ما يراد من كثري من اآليات، يستوي ىف ذلك أن يكون التفسري واردا 
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وغري ذلك  على سبيل التخصيص للعام أو التقييد للمطلق أو لتبيني امل

  25من وجوه التفسري.

: (ُأِحلْت َلُكْم مثال ذلك ما جاء ىف تفسريه ىف القرآن قول تعاىل

قوله إال ما يتلى  ) فقد جاء تفسريَ26ِيَمُة اْألَنـَْعاِم ِإال َما يـُتـَْلى َعَلْيُكمْ 

عليكم ىف آية أخرى وهي قوله تعاىل: (ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدُم َوحلَُْم 

  28.)27اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهل ِلَغْريِ اللِه بِهِ 

  السنة .2

طالب التفسري ليتمكن من أعظم املصادر الىت حيتاج إليها وذلك 

الوقوف على معاين اآليات والسور وما حتمله من مقاصد وأحكام يف مجيع 

ها من حيث أركاا وأجزاءجوانب اإلسالم. سواء ىف ذلك العقيدة 

عه وما ينطوي عليه من مناحي ومسائل اوتفصيالا، أو التشريع بكل أفر 

أمر ال مفر منه وحقيقة ال وقصايا. وبناء على ذلك فإن حاجة القرآن للسنة 

تقبل النكران أو اجلدال. والنيب صلى اهللا عليه وسلم ىف هذه القضية أصال 
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خمّول من ربه ختويال أن يكشف لألمة عن مقاصد القرآن وعما حيتويه من 

معان ىف خمتلف اجلوانب والقضايا. فهو عليه الصالة وسلم قد نيط به أن 

ر حمتواه ويبني ما ورد فيه من إمجال يوضح القرأن فيكشف عن معناه ويفس

وذلك من خالل أحاديثه الكثرية املبسوطة الىت تنتشر لتتناول كل القضايا 

  29الىت تناوهلا القرآن بإجياز أو إمجال.

صلى  ما جاء ىف السنة املطهرة تفسريا وشرحا للقرآن أنه  ذلك ومثال

الِذيَن َآَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا تعاىل:  هقول يف اهللا عليه وسلم فسر الظلم بالشرك

وأيد تفسريه هذا بقوله  30ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك َهلُُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن.

  31.32تعاىل: ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

  أقوال الصحابة .3

فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن قول الصحايب ىف التفسري يعترب 

ىف منزلة املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. وذلك الذي نقله احلاكم ىف 

خرين قد خالفوه ىف ذلك قائلني خبصوص الرفع فيما فيه آاملستدرك مع أن 
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ي ال الرواية أو الرفع للنيب. سبب النزول. وما سوى ذلك فهو من باب الرأ

ونستطيع ىف ذلك أن نرجح القول األول وهو أن تفسري الصحايب يعترب رواية 

ال رأيا. ذلك أن طبقة الصحايب أعظم دراية وأصدق نظرا ىف مسائل الدين 

والقرآن من غريهم. فهم الذين عاينوا هبوط الوحي ولوا من معني الرسول 

الزمان وهي فرتة النبوة امليمونة، فضال عن تزكية الصايف وعاشوا أصدق فرتات 

 33الرسول هلم.

أن قيمة التفسري عن الصحابة  ىف كتابه فقال د. حممد حسني الذهيب

  هو:

ال إذ كان يفسر الصحايب مما يرجع إىل أسباب النزول أو كان مما ال جم .1

اهللا عليه وسلم ألنه ال  للرأي فيه فهو ىف حكم املرفوع إىل الرسول صلى

يعقل أن يقول فيه الصحايب برأيه وهلذا جيب األخذ به وال جيوز رده 

 إتفاقا.

ي فيه جمال فهو موقوف عليه مادام كان تفسري الصحايب مما يكون للرأ  اذ .2

مل يسنده إىل رسول اهللا، وهذا ختتلف فيه أنظار العلماء: فذهب فريق 
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ألنه ملا مل يرفعه علم أنه اجتهاد فيه  منهم إىل أنه جيب أال يؤخذ به

والصحابة ىف اجتهادهم كسائر اتهدين.  ،بيويص ،واتهد خيطئ

خر إىل أنه جيب األخذ به لظن مساعه له من رسول اهللا آوذهب فريق 

 34الناس بكتاب اهللا. ىواب ألم أدر رأيهم فرأيهم صبن فسروا إوألم 

، فذهب بعضهم إىل أنه من ختلف فيه العلماءوأما تفسري التابعي، فقد ا

ومنهم من قال إنه من التفسري بالراي أي املأثور ألنه تلّقاه من الصحابة غالبا، 

  35لتزام للمأثور.ة دون احسب قواعد اللغة العربي له حكم بقية املفسرين فّسروا

 أسباب ضعف الرواية بالمأثور -د

  :مخسةقال الزرقاين أن ضعف الرواية باملاثور 

ما دسه أعداء اإلسالم مثل زنادقة اليهود والفرس فقد أرادوا هدم هذا الدين  :أوهلا

يف النيل منه عن طريق احلرب والقوة وعن املتني عن طريق الدس والوضع حينما أعيتهم احليل 

  طريق الدليل واحلجة.
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املتطرفني  ملتطرفة تروجيا لتطرفهم كشيعة علىما لفقه أصحاب املذاهب ا :ثانيها

 ابنالذين نسبوا إليه ما هو منه بريء وكاملتزلفني الذين حطبوا يف حبل العباسيني فنسبوا إىل 

  واستدرارا لدنياهم.عباس ما مل تصح نسبته إليه متلقا هلم 

ونقل كثري من األقوال املعزوة إىل الصحابة  ،اختالط الصحيح بغري الصحيح :ثالثها

زد على ذلك أن من  ،أو التابعني من غري إسناد وال حتر مما أدى إىل التباس احلق بالباطل

ال وال يرى رأيا يعتمده دون أن يذكر له سندا مث جييء من بعده فينقله على اعتبار أن له أص

  يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية وال من يرجع إليه هذا القول.

ومنها كثري من اخلرافات اليت يقوم  ،أن تلك الروايات مليئة باإلسرائيليات :رابعها

 الدليل على بطالا ومنها ما يتعلق بأمور العقائد اليت ال جيوز األخذ فيها بالظن وال برواية

قاطع فيها كالروايات اليت تتحدث عن أشراط الساعة وأهوال  اآلحاد بل ال بد من دليل

  القيامة وأحوال اآلخرة تذكر على أا اعتقاديات يف اإلسالم.

أن ما نقل نقال صحيحا عن الكتب السابقة اليت عند أهل الكتاب   :خامسها

تمال أنه كالتوارة واإلجنيل أمرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نتوقف فيه فال نصدقهم الح
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منها فقد قال تعاىل فيهم  مما حرفوا يف تلك الكتب وال نكذم الحتمال أنه مما حفظوه

  36.وتُوا َنِصيباً ِمَن اْلِكَتاِب)أُ :إم (

التفسري باملأثور معرض غالبا للنقد الشديد، ألن  إنولذا قال صبحي الصاحل: 

د اختلط بغري صحيح، ولزنادقة اليهود والفرس نشاط ال جيهله أحد الصحيح من الروايات ق

ين القرآن ىف الدس على اإلسالم وتشويه تعاليمه، وألصحاب املذاهب والشيع جبمع معا

كان على املفسر باملأثور أن يدقق ىف تعبريه، وحيرتس ىف روايته، وحيتاط  وتنزيلها وفق هواهم، و 

  37طر األسانيد.نكثريا ىف 

  تفسير بالدراية أو بالرأي.2

اخلاص واستنباطه  التفسري بالرأي: هو ما يعتمد فيه املفسر يف بيان املعىن على فهمه

فالرأي  -ويستند إىل نصوصهاوليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة، بالرأي ارد، 

ارد الذي ال شاهد له مدعاة للشطط يف كتاب اهللا، وأكثر الذين تناولوا التفسري ذه الروح  

كانوا من أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا إىل القرآن فتأولوه على رأيهم 

م، وقد صنفوا تفاسري وليس هلم َسَلف من الصحابة والتابعني ال يف رأيهم وال يف تفسريه
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على أصول مذهبهم، كتفسري عبد الرمحن بن كيسان األصم، واجلبائي، وعبد اجلبار، 

  38والرماين، والزخمشري وأمثاهلم.

  وينقسم التفسري بالرأي على قسمني:

  المحمود  -  أ

صاحبه عاملا باللغة خبريا وهو التفسري املستمد من القرآن ومن سنة الرسول وكان 

  بأساليبها عاملا بقواعد الشريعة وأصوهلا.

  المذموم   - ب

 وهو التفسري  مبجرد الرأي واهلوى، فهو تفسري ال يستند إىل نصوص الشريعة، وأكثر

الذين فسروا القرآن مبجرد الرأي هم أهل البدع واملذاهب الباطله، فقد اعتقدوا معتقدات 

  39هلا من القرآن.رادوا أن يستدلو أس هلا سند وال دليل مث باطلة وآراء زائنة لي
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 منهج التفسيرالفصل الثالث: 

  قسم العلماء مناهج التفسري إىل أربعة أقسام:

 التحليليا. 

هو األسلوب الذي يتتبع املفسر اآليات حسب ترتيب املصحف سواء تناول مجلة 

تابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكرمي كله، ويبني ما يتعلق بكل آية من معاين من اآليات مت

 40ألفاظها، ووجوه البالغة فيها وأسباب نزوهلا وأحكامها ومعناها إمجاال وحنو ذلك.

األستاذ عبد احلي الفرماوي، أنه هو بيان اآليات القرآنية بالتعرض جلميع  ويرى

كشف عن كل مراميها، وذلك بأن ميض املفسر ىف شرحه للقرآن الكرمي مع نظم لانواحيها و 

عد سورة متتبعا معاين املفردات ود ىف املصحف آية بعد آية وسورة بالقرآين على ما هو موج

ليه ىف تراكيبها ومنقبا ه من املعاين ىف مجلها وما ترمي إلأللفاظ ىف شرحها، ذاكرا ما تضمت

ها، ذاكرا وجه الربط بني مقاصدها متعينا على الوصول إىل ما دف املناسبات بني مفاصل

إليه أو يدل عليه بذكر أسباب النزول وما نقل عن رسول اهللا ىف ذلك أو عن الصحابة 

 41والتابعني.

 ياإلجمالب. 
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وهو األسلوب الذي يعمد فيه املفسر إىل اآليات القرآنية حسب ترتيب املصحف 

فيبني معاين اجلمل فيها متتبعا ما ترمي إليه اجلمل من أهداف  ويصوغ ذلك بعبارات من 

  ألفاظه ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها للقارىء واملستمع.

سلسل النظم القرآين سورة التفسري اإلمجايل هو أن يلتزم املفسر ت أن وبعبارة أخرى

سورة إىل جمموعات من اآليات يتناول كل جمموعة بتفسري معانيها إمجاال مربزا مقاصدها، 

موضحا معانيها، مظهرا مراميها، وجيعل بعض (ألفاظ) اآليات رابطا بني النص وتفسريه 

مع بأنه مل أو السا ارئفيورد بني الفينة واألخرى لفظا من ألفاظ النص القرآين إلشعار الق

يبعد ىف تفسريه عن سياق النص القرآين ومل جيانب ألفاظه وعباراته ومشعرا مبا انتهى إليه ىف 

  42تفسريه من النص.

  المقارن. ج

وعها من نصوص سواء  فيجمع ما حول موض و الذي يعمد املفسر فيه إىل اآلياتوه

صا نبوية (أحاديث)، أو للصحابة، أو للتابعني، أو نية أخرى، أو نصو كانت نصوصا قرآ

للمفسرين، أوالكتب السماوية األخرى، مث يقارن بني هذه النصوص ويوازن بني اآلراء 

  43ويستعرض األدلة ويبني الراجح وينقض املرجوح.
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  الموضوعي. د

ترتيب املصحف بل جيمع  هو أسلوب ال يفسر فيه صاحبه اآليات القرآنية حسب

اآليات القرآنية اليت تتحدث عن موضوع واحد فيفسرها. ولذا فإن التفسري املوضوعي هو 

مجع اآليات القرآنية اليت تتحدث عن قضية أو موضوع واحد وتفسريها جمتمعة واستنباط 

  44احلكم املشرتك منها ومقاصد القرآن فيها.

 ير الموضوعيتفسالفصل الرابع: 

  تعريف بالتفسير الموضوعيالا. 

تعريفا  د. مصطفى مسلم وقد سبق ذكر تعريفه يف تقسيم مناهج التفسري. و زاد 

مجع اآليات املتفرقة ىف سور القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد لفظا أو قاصرا واضحا وهو 

      45.ا وتفسريها حسب املقاصد القرآنيةحكم

 

 

  تاريخ ظهور التفسير الموضوعيب. 
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وقد نشأ (التفسري املوضوعي) ىف عهد مبكر ىف اإلسالم فقد نشأ ىف عهد النبوة وال   

ن يزال إىل يومنا هذا، إال أن مصطلح (التفسري املوضوعي) وإطالقه على هذا األسلوب م

عندما قررت هذه املادة ضمن مواد قسم  46التفسري مل يظهر إال ىف القرن الربع عشر.

   47التفسري بكلية أصول الدين باجلامع األزهر.

  ها:ونستطيع أن جند (التفسري املوضوعي) ىف صورة متعددة عند السلف من

  تفسري القرآن بالقرآن .1

وكان أسبق الناس إىل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان يفسر 

فقد روى البخاري أن رسول اهللا فسر مفاتح  ،واألمثلة ذلك كثرية .ألصحابه القرآن بالقرآن

فقال: مفاتح الغيب مخس،  48الغيب ىف قوله تعاىل: َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإال ُهوَ 

ْكِسُب (ِإن اللَه ِعْنَدُه ِعْلُم الساَعِة َويـُنَـزُل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدرِي نـَْفٌس َماَذا تَ 

 50).49َغًدا َوَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأي أَْرٍض َمتُوُت ِإن اللَه َعِليٌم َخِبريٌ 

  

  تفسري آيات األحكام .2
                                                           

 62. ص املرجع السابقسليمان الرومي.  46

 17.  ص املرجع السابق د. مصطفى مسلم 47

 59سورة األنعام:  48

 34سورة لقمان:  49
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وقد مجع الفقهاء هذه اآليات ذات الصلة مبوضوع واحد ىف كتبهم الفقهية فجمعوا 

ما يتعلق بالوضوء والتيمم حتت كتاب الطهارة واستنبطوا منها األحكام اخلاصة ا، كما 

ة فيها حتت كتاب الصالة، وما يتعلق اءيامها وركوعها والقر مجعوا ما ورد ىف الصالة وق

بالصدقات وجوبا ومصارف وأنواع املال اليت خترج الصدقة منها حتت كتاب الزكاة، وهكذا 

    51ىف سائر أبواب الفقه من العبادات واملعامالت والفرائض والسري.

امى املفسرين إىل تتبع آيات األحكام الفقهية ىف القرآن الكرمي فقد اجته طائفة من قد

  52دون غريها وتفسريها على هذا النحو. ومن أشهر املؤلفات ىف ذلك:

 جامع األحكام القرآن للقرطيب .1

 أحكام القرآن للجصاص .2

 العريب بنأحكام القرآن ال .3

 آيات األحكام حملمد صديق حسننيل املرام من تفسري  .4

  األشباه والنظائر .3
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ويقوم املفسر فيه بتتبع كلمة قرآنية واحدة ىف القرآن الكرمي وبيان معناها ىف كل 

موضع ومن مث معرفة استعماالت القرآن الكرمي هلا ودالالا املختلفة. ومن أشهر املؤلفات ىف 

 53هذا:

 ر ىف القرآن الكرمي ملقاتل بن سليماناألشباه والنظائ .1

 بن سالم التصاريف ليحى .2

 بصائر ذوي التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز للفريوز آبادي .3

 اجلوزي بننزهة األعني النواظر ىف علم الوجوه والنظائر ال .4

 العماد بنكشف السرائر ىف معرفة الوجوه واألشباه والنظائر ال .5

ر ىف األلفاظ القرآنية الىت ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها األشباه والنظائ .6

 للثعليب

  الدراسات التفسريية .4

ومل يقتصر جهود العلماء السابقني على جوانب اللغوية للكلمات القرآنية بل مجع 

األيات الىت تشرتك ىف موضع واحد أو قضية واحدة كالنسخ والقسم واملشكل واألمثال 

  54ناولوها من اجلانب املراد. واملؤلفات على هذا النحو كثرية منها:وغريها فجمعوها مث ت
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 65ص  نفس املرجع.   54



34 

 

 عبيدة القاسم بن سالم الناسخ واملنسوخ: أليب .1

 قتيبة بنالتأويل مشكل القرآن:  .2

 ماورديللأمثال القرآن:  .3

 القيم بنالالتبيان ىف أقسام القرآن:  .4

  السالم لعّز بن عبدجماز القرآن: ل .5

    نواع التفسير الموضوعيأج. 

  55ىل ثالثة أنواع:سم فهد الرومي التفسري املوضوعي إق  

الىت وردت فيها  اآلياتاألول: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكرمي، وجيمع 

تقاا من مادا اللغوية، مث يقوم بتفسريها واستنباط دالالا واستعماالت هذه الكلمة أو مش

  56القرآن الكرمي هلا. ومن املؤلفات على هذا النوع من التفسري:

 راوسكلمة احلق ىف القرآن الكرمي للشيخ حممد بن عند الرمحن ال .1

املصطلحات األربعة ىف القرآن (اإلله، الرب، العبادة، الدين) أليب األعلى  .2

 املودودي

                                                           

أن يتتبع الباحث لفظة من القرآن الكرمي  )1(، إىل أن التفسري ينقسم إىل ثالث التفسري املوضوعي املباحث يفكذلك قسم صاحب  55
حتديد املوضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكرمي له  )2(دا اللغوية. مث جيمع اآليات الىت ترد فيها اللفظة  أو مشتقاا من ما

تفسري املوضوعي للسورة واحدة.  )3(بأساليب متنوعة ىف العرض والتحليل واملناقشة والتعليق ويستخرج  لآليات اليت تناولت املوضوع. 
23-29 

 66. ص املرجع السابق الرومي. 56
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 األمة ىف داللتها العربية والقرآنية للدكتور أمحد حسن فرحات .3

 احلمد ىف القرآن للدكتور حممد حممد خليفة .4

 من مفردات القرآن (املنافقون) للدكتور حممد مجيل غازي .5

حول وسائل اإلدراك ىف القرآن الكرمي (احلس، والعقل، والقلب، تأمالت  .6

 واللب، والفؤاد) للدكتور حممد السرقاوي.

الثاين: مجع اآليات القرآنية الىت تتناول قضية واحدة بأساليب خمتلفة عرضا وحتليال ومناقشة 

ته وما يؤدى وتعليقا وبيان حكم القرآن فيها. واملفسر على هذ النحو جيعل ّمهه املوضوع ذا

إليه فال يشغل نفسه بذكر القراءات، ووجوه اإلعراب، وصور البالغة إال مبقدر صلتها 

أكثرها تأليفا ودراسة، باملوضوع وما ختدم منه. وهذ النوع هو أشهر أنواع التفسري املوضوعي و 

  57مصطلح (التفسري املوضوعي) فال يكاد ينصرف الذهن إال إليه.واذا اطلق 

  :ومن املؤلفات عنه

 كامل سالمة الدقسللآيات اجلهاد ىف القرآن الكرمي:  .1

 مود غريبحملاملآل ىف القرآن:  .2

 كتور حممد عبد اهللا دراز.د للدستور األخالق ىف القرآن:  .3
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تناول سورة قرآنية واحدة مث دراسة هذا املوضوع من يالثالث: هو حتديد املوضوع الذي 

ورة وحدها. ألن لكل سورة من السور القرآنية شخصيتها املستقلة وأن هلا سخالل تلك ال

هدفا واضحا ترمي إىل إيضاحه وبيانه، وإدراك هدف السورة يكشف للباحث معاين دقيقة 

  58ومناسبات لطيفة وصورا بليغة.

  منها:

 يم كيالينإبراه وهية كما تعرضه سورة األنعام: للدكتورتصوير األل .1

 حممد يوسفللدكتور قضايا املرأة ىف سورة النساء:  .2

 حملمود غريب.سورة الواقعة ومنهجها ىف العقائد:  .3

  :مه إىل نوعنيقسّ تاذ الدكتور عبد احلي الفرماوي يما األسأ

غراضها العامة واخلاصة وما فيها، مع بيان الكالم على السورة ككل مع بيان أ األول:

  حكام.حىت تبدو السورة وهي ىف منتهى الدقة واإل ابعضها بعض ربط املوضوعات

يات القرآنية اليت ىف موضوع واحد، ووضعها حتت عنوان واحد والثاين: مجع اآل

  59وتفسريها تفسريا منهجيا موضوعيا.

  طريقة العمل بالتفسير الموضوعيه.   
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  ي هي:وطريقة العمل بتفسري املوضوع

 موضوع القرآن املراد دراسته دراسة موضوعيةاختيار  .1

 ومجعها كلها مكيها ومدنيها الىت تدور حول هذا الغرض القرآين ياتحصر اآل .2

 سباب نزوهلانزوهلا على النيب مع الوقوف على أيات حسب ترتيب هذه اآل .3

 يات ىف سورهابات هذه اآلالتعرض ملعرفة مناس .4

إطار متناسب وهيكل متناسق تام البناء متكامل ألجزاء  ىف وع جيعلهاتكوين املوض .5

 فأمت األركان

تكميل املوضوع مبا ورد من حديث الرسول إن احتاج األمر ذلك حىت يكمل  .6

 هيكله ويزداد وضوحا وبيابا

يات دراسة موضوعية متكاملة جتلس بينها وتوفق بني عامها دراسة هذه اآل .7

مقيدها، وتؤاخي بني متعارضها، وحتكم بناسخها على وخاصها، ومطلقها و 

ختالف امنسوخها، حىت تتلقى مجيع هذه النصوص ىف مصب واحد دون تباين أو 

  60يـات على معان ال تتحملها.أو إكراه لبعض اآل
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