
 مفهوم التّفسير.

 التّفسير في اللغة: 

َر، سَّ فَ مصدر على وزن )تفعيل(، فعله الماضي رباعي مضعّف: )فَسََّر(. تقول: 

ر، تفسيراً؛ وأصل الكلمة ثالثي الجدر من )فسر(.  يفّسِّ

 َي. الفَْسُر: كشف ما ُغّطِّ : فسره(:" 370قال أبو منصور األزهري)ت:

ير َوُهَو بياٌن وتفصيلٌ َوقَاَل اللَّْيث: الفَْسر:  رةُ:و ؛ ابلْلكت التَّْفسِّ اسٌم  التَّْفسِّ

لون بلْونه على عِّ  بَّاء يَستدِّ ي يَنُظر فِّيهِّ اأْلَطِّ يُْعَرف بِّهِّ  وكلُّ َشْيء العليل لّةللبَْول الَّذِّ

ير الشَّْيء َوَمْعنَاهُ فَُهَو تَفسَرته.  تَْفسِّ

يًرا﴾ ]الف فَسُر: كشف [ ، ال33رقان: َوقَوله عز َوجل: ﴿َوأَْحَسَن تَْفسِّ

 المغطَّى.

ير: كشف الُمَراد َعن اللَّْفظ اْلُمشكل  (1)ها…" َوقَاَل بَعضهم: التَّْفسِّ

ٌ تَدُلُّ َعلَى  :"(375)ت:وقال ابن فارس دَة اُء َكلَِّمةٌ َواحِّ يُن َوالرَّ اْلفَاُء َوالّسِّ

هِّ   (2)."بَيَانِّ َشْيٍء َوإِّيَضاحِّ

ئْنَاَك بِّاْلَحّقِّ في تفسير هذه اآلية: (104)ت:قال مجاهد ﴿َوََل يَأْتُونََك بَِّمثٍَل إَِّلَّ جِّ

يًرا﴾ ]الفرقان:   .(3):" أي: بيانا " [33َوأَْحَسَن تَْفسِّ

 الشرح والبيان والكشف. يالحظ أن مادة: فسر لغة تدور حول

 .التّفسير في االصطالح 

 

ف التّفسير في اصطالح أهل الفن  بعدة تعريفات متباينة، و هذا ُعّرِّ

 وكشف لتباينهم في تصور هذا العلم الشريف، فمن متوسع حتى أخرجه عن حدّ ال

ح البيان، ومنهم من أدخل فيه ما ليس منه، ومنهم من أضاف إليه من المل

ً وافراً من وجوه ا كإلعراب وواللطائف البديعية، ومنهم من جعل فيه حظا ر ذِّ

 وكل راح على حسب تخصصه مدارسه، ومنهم من جعله في الفقه ومذاهبه ...

 .الفن في كتابته في علم التّفسير على ما غلب عليه من متأثراً  الغالب عليه

 

 وهذه أمثلة  تعريفات التّفسير على ذلك:

                                                
 -بتصرف-(283 /12تهذيب اللغة )ينظر:  1
 .(504 /4مقاييس اللغة ) 2

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر ؛ جامع البيان في تأويل القرآنينظر:  3

األولى،  :؛طالناشر: مؤسسة الرسالة ، ومحمود شاكر؛ المحقق: أحمد محمد شاكر؛ هـ(310: تالطبري )
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ْلٌم يُْبحَ :" هـ(745:تاألَْندَلُسي ) أَبُو َحيَّانقال  يُر عِّ ُث فِّيهِّ َعْن َكْيفِّيَّةِّ التَّْفسِّ

، َوَمعَانِّيَها الَّ  يبِّيَّةِّ يَّةِّ َوالتَّْركِّ ْفَرادِّ َها اإْلِّ ، َوَمْدلُوََلتَِّها، َوأَْحَكامِّ تِّي النُّْطقِّ بِّأَْلفَاظِّ اْلقُْرآنِّ

اٍت لِّذَلَِّك. فَقَْولُنَا عِّ  يبِّ، َوتَتِّمَّ ْنٌس يَْشَملُ لتُْحَمُل َعلَْيَها َحالَة التَّْركِّ . ٌم ُهَو جِّ  َسائَِّر اْلعُلُومِّ

. َوقَْولُنَا  ْلُم اْلقَِّراَءاتِّ َوقَْولُنَا يُْبَحُث فِّيهِّ َعْن َكْيفِّيَّةِّ النُّْطقِّ بِّأَْلفَاظِّ اْلقُْرآنِّ َهذَا ُهَو عِّ

ي يُْحتَاُج إِّلَيْ  ْلُم اللُّغَةِّ الَّذِّ ، َوَهذَا ُهَو عِّ هِّ فِّي َهذَا َوَمْدلُوََلتَِّها، أَْي َمْدلُوََلتِّ تِّْلَك اأْلَْلفَاظِّ

ْلَم  ، َوعِّ يفِّ ْلَم التَّْصرِّ يبِّيَّةِّ َهذَا يَْشَمُل عِّ يَّةِّ َوالتَّْركِّ ْفَرادِّ َها اإْلِّ . َوقَْولُنَا َوأَْحَكامِّ ْلمِّ اْلعِّ

يبِّ  يعِّ، َوَمعَانِّيَها الَّتِّي تُْحَمُل َعلَْيَها َحالَة التَّْركِّ ْلَم اْلبَدِّ ، َوعِّ ْلَم اْلبَيَانِّ ْعَرابِّ، َوعِّ اإْلِّ

لَ  ، َشمِّ ، َوَما دَََللَتُهُ َعلَْيهِّ بِّاْلَمَجازِّ  بُقُولِّهِّ الَّتِّي تُْحَمُل َعلَْيَها َما ََل دَََللَةَ َعلَْيهِّ بِّاْلَحقِّيقَةِّ

رِّ َصادٌ،  هِّ َشْيئًا، َوَيُصدُّ َعنِّ اْلَحْملِّ َعلَى الظَّاهِّ رِّ ي بَِّظاهِّ يَب قَْد يَْقتَضِّ فَإِّنَّ التَّْركِّ

َْجلِّ ذَلِّكَ  اٍت  فَيَْحتَاُج ألِّ ، َوُهَو اْلَمَجاُز. َوقَْولُنَا، َوتَتِّمَّ رِّ أَْن يُْحَمَل َعلَى َغْيرِّ الظَّاهِّ

 ، ُح بَْعَض َما اْنبََهَم فِّي اْلقُْرآنِّ ٍة تَُوّضِّ ، َوقِّصَّ فَةُ النَّْسخِّ، َوَسبَبِّ النُُّزولِّ لِّذَلَِّك، ُهَو َمْعرِّ

 ( 4)."َونَْحَو ذَلِّكَ 

ي)وقال  ْرَكشِّ تَابِّ :" هـ(794: تبدر الدين الزَّ ْلٌم يُْعَرُف بِّهِّ فَْهُم كِّ يُر عِّ التَّْفسِّ

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َوبَيَاُن َمعَانِّيهِّ َواْستِّْخَراُج أَْحَكامِّ  ٍد َصلَّى َّللاَّ لِّ َعلَى نَبِّيِّّهِّ ُمَحمَّ ِّ اْلُمنَزَّ هِّ َّللاَّ

ْلمِّ اللُّغَةِّ َوالنَّْحوِّ وَ  ْن عِّ هِّ َواْستِّْمدَادُ ذَلَِّك مِّ َكمِّ ْقهِّ َوحِّ ْلمِّ اْلبَيَانِّ َوأُُصولِّ اْلفِّ يفِّ َوعِّ التَّْصرِّ

خِّ َواْلَمْنُسوخِّ  فَةِّ أَْسبَابِّ النُُّزولِّ َوالنَّاسِّ   (5)".َواْلقَِّراَءاتِّ َويَْحتَاُج لَِّمْعرِّ

َها وقال في موضع آخر: " يصِّ ْلُم نُُزولِّ اآْليَةِّ َوُسوَرتَِّها َوأَقَاصِّ ُهَو عِّ

لَةِّ فِّ  َشاَراتِّ النَّازِّ َها وناسخها َواإْلِّ َها َوُمتََشابِّهِّ يَِّّها َوَمدَنِّيَِّّها َوُمْحَكمِّ يَها ثُمَّ تَْرتِّيبِّ َمّكِّ

َها َها َوُمفَسَّرِّ َها َوُمْجَملِّ َها َوُمقَيَّدِّ َوَزادَ فِّيَها قَْوٌم ؛ ومنسوخها وخاصها وعامتها َوُمْطلَقِّ

يدِّ  َها َوَوعِّ َها َوَوْعدِّ َها َوَحَرامِّ ْلُم َحاَللِّ َها فَقَالُوا: عِّ َها َوأَْمثَالِّ بَرِّ َها َونَْهيَِّها َوعِّ َها َوأَْمرِّ

أْيِّ  ي ُمنَِّع فِّيهِّ اْلقَْوُل بِّالرَّ  ( 6)".َوَهذَا الَّذِّ

دلولِّ القرآنِّ أما حقيقته: فهو العلُم بم "(:803قال ابُن َعَرفَةَ المالكي)ت:و

، والنَّاسخِّ والمنسو يَةِّ كيفيةِّ دَللتِّه، وأسبابِّ النُّزولِّ  خِّ.وخاّصِّ

قولنا: خاصيةِّ كيفيَّةِّ دَللتِّه: هي إعجاُزه، ومعانيه البيانيَّةُ، وما فيه من علمِّ ف

يُّ ، ومن نحا نحوه َمْخَشرِّ  (7)".البديعِّ الذي يذكره الزَّ
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 نالحظ في هذه التعريفات ما يأتي:

 ف ً ريف ي تعغياب التّحديد الدقيق لعلم مصطلح التّفسير، ويظهر هذا  جليا

ي الزَّ و  َحيَّانأبي   .ابن َعَرفَة المالكيوْرَكشِّ

 بي ألاصل التّوسع في مفهوم التّفسير حتى أُخرج عن َحدِّّ البيان كما هو ح

 .َحيَّان

 بط.ذكرهم ُعلوًما، ليست من اختصاص التّفسير، أو لم يُْذَكر لها ضا 

 .عدم تحديد قدر البيان ونوعه 

ْلٌم : "هـ(745)ت:يَّانفقول أبي حَ  يُر عِّ يُْبَحُث فِّيهِّ َعْن َكْيفِّيَّةِّ النُّْطقِّ بِّأَْلفَاظِّ التَّْفسِّ

ر وإنما من اختِّّصاص علماء اْلقُْرآنِّ  ". اهـ ، فهذا ليس من اختِّّصاص المفّسِّ

ليس لها تعلق بكشف المعنى، وإنما  النُّْطقِّ بِّأَْلفَاظِّ اْلقُْرآنِّ  القراءات واألداء ؛ فكيفية

 لحروف حقها في الصفة والمخرج.تتعلق بأدائه، وهو علم التجويد وإعطاء ا

ْلَم أما قوله: " ، َوعِّ يفِّ ْلَم التَّْصرِّ يبِّيَّةِّ َهذَا يَْشَمُل عِّ يَّةِّ َوالتَّْركِّ ْفَرادِّ َها اإْلِّ َوأَْحَكامِّ

يعِّ  ْلَم اْلبَدِّ ، َوعِّ ْلَم اْلبَيَانِّ ْعَرابِّ، َوعِّ " اهـ ؛ فكل هذه العلوم ليس من اختِّّصاص اإْلِّ

ر ، بل يذكرها بعض  ر ؛ وإنما هذه العلوم قد تكون المفّسِّ العلماء في شروط المفّسِّ

مساعدة له في تقوية المعنى ؛ ولذلك من جهلها وأتى بالمعنى الصحيح في بيان 

آي القرآن، فال يضره جهلها ما دام المعنى صحيحا؛ اللهم إَلّ إذا كان لها أثر في 

ر، وفَرٌق بين ذكر شروط المفس هـ(745التّفسير؛ والظاهر أن أبا َحيَّان)ت:

 شروط المفسر والتّفسير.

يأما قول  ْرَكشِّ َها :" هو هـ(794)ت:الزَّ يصِّ ْلُم نُُزولِّ اآْليَةِّ َوُسوَرتَِّها َوأَقَاصِّ عِّ

َها وناسخها  َها َوُمتََشابِّهِّ يَِّّها َوَمدَنِّيَِّّها َوُمْحَكمِّ لَةِّ فِّيَها ثُمَّ تَْرتِّيبِّ َمّكِّ َشاَراتِّ النَّازِّ َواإْلِّ

 هـ. .." اومنسوخها

هذه المعلومات تعتبر من مباحث علوم القرآن، وليس من التّفسير بحيث قد 

يجهل المفسر بعض المباحث من علوم القرآن التي ليس لها أثر في بيان المعنى، 

ر، التّي قد  وهذا الجهل َل يضر بالتّفسير؛ لكن هذه المباحث من شروط المفّسِّ

 تساعده في كشف المعنى في بعض الحاَلت.

يَةِّ 803)ت:ابن َعَرفَةَ المالكيأما قول  (: فهو العلُم بمدلولِّ القرآنِّ وخاّصِّ

، والنَّاسخِّ والمنسوخِّ.  كيفيةِّ دَللتِّه، وأسبابِّ النُّزولِّ

فقولنا: خاصيةِّ كيفيَّةِّ دَللتِّه: هي إعجاُزه، ومعانيه البيانيَّةُ، وما فيه من علمِّ 

يُّ ، ومن  َمْخَشرِّ  .نحا نحوهالبديعِّ الذي يذكره الزَّ

: جمع في تعريفه بين مباحث علوم (803)ت:ابن َعَرفَةَ المالكيما ذكره 

ر، لكن َل تتوقف   القرآن، ومباحث إعجاز القرآن، وَل شك أنهما مهمان للمفّسِّ

                                                                                                                                                   
 



عليهما عملية البيان، فإعجاز القرآن يحتاجه من أراد أن يبرهن على من أنكر 

رضي هللا  -سائله في عهد الصحابةإعجاز القرآن، وهذا ما يفسر عدم وجود م

لكن لما ظهر الطاعنون في القرآن من جهة بالغته، بيّن العلماء وجوه  -عنهم

 إعجازه.

ً أن مادته تد ور ويستخلص من خالل بيان معنى التّفسير لغةً واصطالحا

لح ومن بين التعريفات التي تصلح لتحديد مصط حول البيان والشرح والكشف؛

 :التّفسير ما يأتي

اَلحِّ (:" 1393قال محّمد الّطاهر بن عاشور)ت: ْصطِّ يُر فِّي اَلِّ ُهَو  :َوالتَّْفسِّ

ْنَها بِّاْختَِّصاٍر أَْو  ثِّ َعْن بَيَانِّ َمعَانِّي أَْلفَاظِّ اْلقُْرآنِّ َوَما يُْستَفَادُ مِّ ْلمِّ اْلبَاحِّ اْسٌم لِّْلعِّ

 (8)."تََوسُّعٍ 

ْرقاني )قال  يرُ  :"ـ(ه1367: تمحمد عبد العظيم الزُّ لٌم يُبَحُث فِّيهِّ التَّْفسِّ : عِّ

يَّة". ن َحْيُث دََلَلَته َعلَى مُرادِّ هللا بِّقَدرِّ الطَّاقَة البََشرِّ  (9) َعن القُرآنِّ الكريم مِّ

ين)  رآنِّ اني القُ عَ مَ  انُ يَ بَ " هـ(:1421: توقال محمد بن صالح بن ُعثَيمِّ

 .(10) "ريمِّ الكَ 

 

؛ لكن ريمِّ كَ ال رآنِّ اني القُ عَ مَ  انُ يَ بَ نستنتج من خالل ما ذكر، أن التّفسير هو: 

 ملة،تستشكل علينا قضية مهمة في التَّعريف وهي لفظة البيان التي وقعت مج

 عته؟.طبي بحيث ما هو البَيَان؟ وما قدر البَيان الذي يقع به كشف المعنى؟ وما

لم تكن رؤية المفسرين في حقيقة األمر موحدة في قضية ضبط مصطلح 

، ولعل أبرز األسباب تعود إلى اختالف مناهجهم، وتأثرهم بِّفٍَن التّفسير والبيان

ر دون غيره، وهذا شيء  ، بحيث نجد استطرادات قد يبرز فيها المفّسِّ من الفُنُونِّ

طبيعي، لكن هناك سبب آخر، قد َل يذكره من كتب حول مناهج المفسرين، وهو 

يره في مسجٍد أمام مختلف َر قد يكون يملي تَفسِّ شرائح النَّاس، فهو  أن المفّسِّ

يم النَّاس، مما يفرض عليه ذكر علوم ومبادئ  يستطرد مسائل مختلفة بُغيَّة تَفهِّ

ليس لها تعلق ببيان المعنى مباشرة، بل هي عبارة عن تمهيدات لكشف ما يحيط 

بالمعنى، لذا قد نجد من َكتََب في علم التّفسير، يمهد بمقدمات تحتوي على أصول 

كون كالقواعد المتفق عليها قبيل الشروع في عملية التّفسير؛ ثم التّفسير، حتّى ت
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أمر آخر أن درجة البيان تختلف نسبيا من شخص آلخر، ومن عصر آلخر، ومن 

مكان آلخر، ولذلك لو أردنا أن نحدد قدر البَيَان وتعريفه ما استطعنا إلى ذلك 

لكن قد نحدد تعريفًا سبيال، أي من جهة توحيد مناهج المفسرين في قضية البَيَان، 

ُب بينها.  نسبيًا يُقَرِّ

ً أنَّ التَّفسيَر، َحدُّ   ما: بالبيان فخرجَ .لكريما القرآن بَيَانُ  التَّفسير: ذكرنا سالفا

ً  كان ؛ َحدِّّ  عن خارجا  لمسائلِّ او تفاريع  ،الفقهيَّةِّ  المسائلِّ  من تفاريع ككثيرٍ  البيانِّ

، ، ومبهماتِّ  النَّحويَّةِّ ها القرآنِّ ا وغيرِّ مَّ ،ا كتبِّ  في يُْذَكرُ  مِّ امِّ  لتَّفسيرِّ  في له أثرَ  َل مَّ

 .كشف المعنى

 هلرسلِّ  كالُمهو لمالئكتِّه، وكالُمه سبحانَه، هللاِّ  كالمِّ  غيرُ : بالقرآنِّ  ويخرج

، والحديثُ  عليهم السالم، السَّابقينَ   .أعلم وهللا القدسيُّ

 فسير.ابط التّ وض 

لب صالتي نميزها فنجعلها من نقصد بضوابط التّفسير: ما هي المعلومات 

التّفسير)أي ما يقع بها الكشف عن المعنى(، واألخرى َل تدخل في صلب 

َ التّفسير،)أي ما َل يقع بها الكشف عن المعنى( وهذا األمر متعلق بال أتي ن، وسيبَيا

ريَّة، بما لتَّفسيمة االكالم عليه، لكن نجد كثيراً من العلماء قيّدوا البَيَان في المنظو

  باب يكشف المعنى، أما ما زاد عن ذلك فهو فضل وزيادة، وله مواطنه في غير

 التّفسير والبيان.

 وباألمثلة يتضح األمر:

 مات ليس لها أثر في صلب التفسير:ومعل-أ

ل 542ذكره ابن عطيَّةَ )ت:  معلومات في علوم القرآن: ما المثال األول: ( في أوَّ

السُّورةُ مدنيَّةٌ، نزلت في ُمدٍَد شتَّى، وفيها آخُر آيٍة تفسيرِّ سورة البقرةِّ، قال: ))هذه 

نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) َواتَّقُواْ يَْوًما تُْرَجعُوَن فِّيهِّ إِّلَى َّللّاِّ ثُمَّ 

ا َكَسبَْت َوُهْم َلَ يُْظلَُموَن ( ]البقرة:  [.ويقال لسورةِّ البقرةِّ: 281تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ

.))ف نته من األحكامِّ والمواعظِّ ها وبهائها، وما تضمَّ َظمِّ وتعلََّمها  سطاُط القرآن((، لعِّ

هللا بن عمر رضي هللا عنهما بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلومِّ في  عبد

ثمانية أعواٍم.وفيها خمسمائةِّ حكٍم، وخمسة عشر مثالً...((.ثمَّ ذكر أحاديث في 

سورةِّ البقرةِّ مائتانِّ وخمٌس وثمانون آية، وقيل: وسٌت فضلها، ثمَّ قال: ))وعدد آي 

  .)11(وثمانون، وقيل: وسبٌع وثمانون((

، وأنَّ  ، وجدَت أنَّها من علومِّ القرآنِّ  يفيدُ ا مما َللَّهجوإذا فرزَت هذه المعلوماتِّ

عضِّ بلَك في لى ذفي بيانِّ المعنى، سوى ما ذكَر من مدنيَّتِّها، فإنَّه قْد يُحتاُج إ

عاءِّ نسخِّ آيٍة من آياتِّها بآيٍة مكيٍَّة، أو غيرِّ  ، كادِّّ .ثٌر في البياما له أملَك ذالمواطنِّ  نِّ
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 لخالفاكثير من مبهمات القرآن قد يخاض فيها ويكثر فيها المثال الثاني: 

ْن أَْنَت ُم اْسكُ آدَ  اَوقُْلنَا يَ ﴿ومثال ذلك في قوله تعالى:  ،فسيروليس لها أثر في التّ 

ئْتَُما وَ َوَزْوجُ  ْنَها َرَغدًا َحْيُث شِّ هِّ اتَْقرَ  َلَ َك اْلَجنَّةَ َوكاُلَ مِّ َن لشََّجَرةَ فَتَُكونَا مِّ بَا َهذِّ

ينَ  مة وهذا اإلبهام حيث أّن الشجرة في اآلية الكريمة مبه [،35]البقرة:  ﴾الظَّالِّمِّ

في  مقصود من هللا سبحانه وتعالى إذ العبرة في اآلية التحذير من الوقوع

 معصية ؛  وإن كان آدم وزوجه على علم بعين الشجرة المنهي عنها.ال

َ َجلَّ ثَنَاُؤهُ ": ه(310الطبري)ت: قال أبو جعفر ْندَنَا أَنَّ َّللاَّ َواْلقَْوُل فِّي ذَلَِّك عِّ

ْنَها،  َن الشََّجَرةِّ الَّتِّي نََهاُهَما َربُُّهَما َعنِّ اأْلَْكلِّ مِّ بَادَهُ أَنَّ آدََم َوَزْوَجتَهُ أََكاَل مِّ أَْخبََر عِّ

يئَةَ الَّتِّي نََهاهَُما َعْن إِّتْيَانَِّها بِّأَْكلِّهِّ  ُ َجلَّ فَأَتَيَا اْلَخطِّ ْنَها، بَْعدَ أَْن بَيََّن َّللاَّ َما َما أََكاَل مِّ

 : ْنَها َوأََشاَر لَُهَما إِّلَْيَها بِّقَْولِّهِّ َوََل ﴿ثَنَاُؤهُ لَُهَما َعْيَن الشََّجَرةِّ الَّتِّي نََهاُهَما َعنِّ اأْلَْكلِّ مِّ

هِّ الشََّجَرةَ  ُ َجلَّ 35]البقرة:  ﴾تَْقَربَا َهذِّ هِّ اْلُمَخاَطبِّيَن بِّاْلقُْرآنِّ [ َولَْم يََضعِّ َّللاَّ بَادِّ ثَنَاُؤهُ لِّعِّ

َها َوََل بِّدَََللَ  ِّ أَْشَجارِّ اْلَجنَّةِّ َكاَن نَْهيُهُ آدََم أَْن يَْقَربََها بِّنَّصٍ َعلَْيَها بِّاْسمِّ ٍة دَََللَةً َعلَى أَّي

ًضا ِّ رِّ ْن أَّي ِّ ذَلَِّك مِّ ْلمِّ بِّأَّي ِّ فِّي اْلعِّ َّ ْن نَْصبِّ دَََللٍَة  َعلَْيَها. َولَْو َكاَن ّلِلِّ بَادَهُ مِّ لَْم يُْخلِّ عِّ

ْم بَِّها، َكَما فَعََل ذَلَِّك فِّي ُكّلِّ  هِّ ْلمِّ يعُوهُ بِّعِّ فَةِّ َعْينَِّها، لِّيُطِّ لُوَن بَِّها إِّلَى َمْعرِّ لَُهْم َعلَْيَها يَصِّ

ًضا ْلمِّ بِّهِّ لَهُ رِّ َواُب فِّي ذَلَِّك أَْن يُقَاَل: إِّ ثم قال: "  (12)."َما بِّاْلعِّ َ َجلَّ ثَنَاُؤهُ فَالصَّ نَّ َّللاَّ

َها،  ْن أَْشَجارِّ اْلَجنَّةِّ دُوَن َسائِّرِّ أَْشَجارِّ نََهى آدََم َوَزْوَجتَهُ َعْن أَْكلِّ َشَجَرةٍ بِّعَْينَِّها مِّ

. وَ  ُ َجلَّ ثَنَاُؤهُ بِّهِّ ْنَها َكَما َوَصفَُهَما َّللاَّ ُ َعْنهُ، فَأََكاَل مِّ ْلَم فََخالَفَا إِّلَى َما نََهاُهَما َّللاَّ ََل عِّ

هِّ دَلِّياًل َعلَى ذَلَِّك فِّي  بَادِّ َ لَْم يََضْع لِّعِّ َنَّ َّللاَّ ، ألِّ ْندََنا أَيَّ َشَجَرةٍ َكانَْت َعلَى التَّْعيِّينِّ عِّ

، فَأَنَّى يَأْتِّي ذَلَِّك َمْن أَتَى؟ َوقَْد قِّيَل: َكانَْت َشَجَرةَ  يَحةِّ حِّ اْلقُْرآنِّ َوََل فِّي السُّنَّةِّ الصَّ

. َوقِّ  دَةً اْلبُّرِّ . َوَجائٌِّز أَْن تَُكوَن َواحِّ نَبِّ. َوقِّيَل: َكانَْت َشَجَرةَ التِّّينِّ يَل: َكانَْت َشَجَرةَ اْلعِّ

ْه َجْهلُ  ٌل لَْم يَُضرَّ لَهُ َجاهِّ ْلُمهُ، َوإِّْن َجهِّ ْنَها، َوذَلَِّك إِّْن َعلَِّمهُ َعالٌِّم لَْم َيْنفَعِّ اْلعَالَِّم بِّهِّ عِّ هُ مِّ

 (13)." بِّهِّ 

ة ومن بالغيأيضا مما ليس له أثر في التفسير كثير من المسائل الالمثال الثالث: 

نَاتِّ اللَّفظيَّةِّ م بمِّ البدن علذلك على سبيل المثال ـ ما يرجُع إلى الُمَحّسِّ اقِّ  يعِّ؛ كالّطِّ

ي [ فإنه َل أثَر له ف43جم: المذكورِّ في قوله تعالى: ﴿َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى﴾ ]الن

؛ أي أنَّه يمكنك أن تفهم معنى اآلية، وإْن لم تعرْف ه باقَ ذا ابيانِّ اآليةِّ   المذكوَر.لّطِّ

ها.ومن أمثلةِّ هذه المثال الرابع:  ةٌ، في اآلدابِّ، والفقه، وغيرِّ استنباطاٌت عامَّ

قوله تعالى: ﴿َواْمَرأَتُهُ﴾ ]المسد: »(، قال: 911اَلستنباطاتِّ ما ذكَره السُّيوطيُّ )ت:

ة أنكحةِّ الكفَّارِّ 4  .(14)« [، استدلَّ به الشَّافعيُّ على صحَّ
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والمرادُ (.204ت:يُّ )اإلماُم الشَّافعواآليةُ لم تأتِّ ألجلِّ هذا الُحكمِّ الذي استنبَطه 

 .بهذه اَلستنباطات هنا ما كاَن وراَء األحكامِّ الصَّريحةِّ في اآليةِّ 

 فسير:مات لها أثر في صلب التّ ومعل -ب

ما يتعلق بسبب النزول: والقاعدة التّفسيرية تنّص على أن:"  المثال األول:

ْبَرة بِّعُُمومِّ اللَّْفظِّ  ؛ فكثير من أسباب النزول َل أثر لها  (15)"بُِّخُصوصِّ السَّبَبِّ  َلَ اْلعِّ

في بيان المعنى ألن العبرة بفهم النّص، َل بفهم سبب النزول، لكن ثمة مواضع َل 

يتضح وَل يفهم النّص فيها إَلّ باَلستعانة على فهم سبب النزول وبذلك يفتقر 

ومن ذلك قوله في بيان اآلية وتفسيرها؛ وهذا النَّوعُ له أثٌر  السَّبَبِّ  النُّص إلى فَهمِّ 

ُمونَهُ تعالى:  لُّونَهُ َعاًما َويَُحّرِّ يَن َكفَُروا يُحِّ يَادَةٌ فِّي اْلُكْفرِّ يَُضلُّ بِّهِّ الَّذِّ يُء زِّ ﴿إِّنََّما النَّسِّ

ُ ُزيَِّّن لَُهْم سُ  َم َّللاَّ لُّوا َما َحرَّ ُ فَيُحِّ َم َّللاَّ دَّةَ َما َحرَّ ئُوا عِّ ُ ََل َعاًما لِّيَُواطِّ ْم َوَّللاَّ وُء أَْعَمالِّهِّ

يَن ﴾ ]التوبة:  ي اْلقَْوَم اْلَكافِّرِّ ، َلستوقفتنا لفظة ةً [، فلو رحنا نستفسر اآلية لغ37يَْهدِّ

يُء" وهي التّأخير لغة حو" إِّنََّما وبذلك َل نستطيع فهم اآلية على هذا النَّ ( 16)" النَّسِّ

" فتّأخير  ٌ فِّي اْلكُْفرِّ يَادَة ؛ لكن حينما ندرك سبب التّأخير زِّ ٌ فِّي اْلُكْفرِّ يَادَة ماذا؟ زِّ

ابن عباس: أَنَّ ُجنَادَةَ ْبَن  حكيالنّزول نفهم المقصود من اآلية، وفي هذا الصدد ي

ي أَََل  َم كُلَّ َعاٍم َوَكاَن يَُكنَّى أَبَا ثَُماَمةَ فَيُنَادِّ نَانِّيَّ َكاَن يَُوافِّي اْلَمْوسِّ َعْوفِّ ْبنِّ أَُميَّةَ اْلكِّ

لُّهُ  لِّ اْلعَاَم َحاَلٌل , فَيُحِّ إِّنَّ أَبَا ثَُماَمةَ ََل يَُحاُب َوََل يُعَاُب , أَََل َوإِّنَّ َعاَم َصفٍَر اأْلَوَّ

يُء  َم َعاًما فَذَلَِّك قَْولُهُ تَعَالَى: ﴿إِّنََّما النَّسِّ ُم اْلُمَحرَّ ُم َصفًَرا َعاًما َويَُحّرِّ لنَّاسِّ فَيَُحّرِّ لِّ

يَادَةٌ فِّي اْلكُ  ُمونَهُ َعاًما﴾ ]التوبة: زِّ لُّونَهُ َعاًما َويَُحّرِّ يَن َكفَُروا يُحِّ [ 37ْفرِّ يَُضلُّ بِّهِّ الَّذِّ

يَن﴾. ي اْلقَْوَم اْلَكافِّرِّ إِّلَى قَْولِّهِّ ﴿ََل يَْهدِّ
(17) 

في قوله تعالى: ﴿قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى  -تعلق بالمكي والمدني: مُ الثانيالمثال 

محمد بن علي قال  ؛[ 15، 14بِّّهِّ فََصلَّى ﴾ ]األعلى: ( َوذََكَر اْسَم رَ 14)

َوقِّيَل:  بعد ذكره عدة أقوال في معنى )تزّكى( و)صلّى(:" هـ(1250:الشَّْوَكاني)ت

، َوََل  ، كما أن المراد بالتزكي في اآلية َزَكاةُ اْلفِّْطرِّ يدِّ اَلةِّ ُهنَا َصاَلةُ اْلعِّ اْلُمَرادُ بِّالصَّ

يدِّ إَِّلَّ  قَْولِّ ألن السورة مكية، ولمَهذَا الْ  ْعدُ يَْخفَى بُ  تُْفَرْض َزَكاةُ اْلفِّْطرِّ َوَصاَلةُ اْلعِّ

ينَةِّ    (18)".بِّاْلَمدِّ

  فنالحظ أن التَّرجيح تعلق بمعرفة المكي والمدني. -
                                                

: عبد الحكيم محمد ت، هـ(852: تأحمد بن حجر العسقالني ) ،العجاب في بيان األسباب ينظر: 15

 .(174 /1) .الناشر: دار ابن الجوزي، األنيس

قال ابن دريد األزدي:" وكل متأّخر فَُهَو نَسيء".ينظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  16

ولى، بيروت،ط: األ –هـ(،تحقيق: رمزي منير بعلبكي،الناشر: دار العلم للماليين 321األزدي )ت 

 (.1105 /2م. )1987

 (.271 /5ي سننه الكبرى )؛ والبيهقي ف16706( برقم: 245 /14تفسير الطبري )ينظر:  17
الناشر: دار ابن كثير، ؛ هـ(1250: تمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )؛ فتح القدير 18

 .(516 /5) م.1993-هـ 1414 :: األولى؛ طدمشق، بيروت -دار الكلم الطيب 



راد مفهم  إن التفسير بالمفهوم الدقيق، هو بيان كالم هللا، والمقصود منه

هم التي يات الفان آلما زاد عن َحدِّّ البيان ، كبيهللا على حسب القدرة البَشريَّة، أما 

لب توصل إلى فهم مراد هللا، فهي تعتبر من شروط المفسر، وَل تعتبر من ص

، غيةالتّفسير، أو ما زاد عن التّخصص كاَلستنباطات الفقهية، والنكت البال

ل دختما  والملح البيانية، فال شك في فائدتها لكن َل تدخل في كشف المعنى قدر

 في التعمق في المعنى الزائد عن المعنى األصلي.

 ىلمعناد البيان بما له أثر في فهم يفسير تفيد تقيعلماء التّ  آراء بعض. 

سير، التّف ة فيبعدما تطرقنا إلى ضوابط التّفسير، وَمثَّلنَا لذلك بأمور تطبيقي

يد سير، تفلتّفحتّى نميز ما له عالقة بصلب التّفسير، أخذنا نماذج من آراء علماء ا

يكون  ى أنتقييد البيان بما له أثر في فهم المعنى، كما أنهم يشيرون إلى ما عس

ً عن َحدِّّ البيان فيلحق ة نظومونه بمجاله وتخصصه، عسى أن تنضبط  المخارجا

 التّفسيرية. 

 :د البيانيتقيآراء ابن جرير الطبري في  -1

ه(: حينما تطرق إلى قراءة قوله تعالى 310الطبري)ت: قَاَل أَبُو َجْعفَرٍ  -

( ]الفاتحة:  ينِّ اُء ُمْختَلِّفُوَن فِّي تِّاَلَوةِّ )َملِّكِّ  " [:4)َملِّكِّ يَْومِّ الدِّّ (، اْلقُرَّ ينِّ يَْوَم الدِّّ

) ينِّ ﴾ (19)فَبَْعُضُهْم يَتْلُوهُ: )َملِّكِّ يَْومِّ الدِّّ ينِّ َوبَْعُضُهْم  (20)َوبَْعُضُهْم يَتْلُوهُ: ﴿َمالِّكِّ يَْومِّ الدِّّ

) ينِّ ْن  (21)يَتْلُوهُ: )َمالَِّك يَْومِّ الدِّّ َوايَةِّ َعمَّ َكايَةَ الّرِّ . َوقَدِّ اْستَْقَصْينَا حِّ بِّنَْصبِّ اْلَكافِّ

َي عَ  َن اْلقَِّراَءةِّ ُروِّ ي نَْختَاُر مِّ ، َوأَْخبَْرنَا بِّالَّذِّ تَابِّ اْلقَِّراَءاتِّ ْنهُ فِّي ذَلَِّك قَِّراَءةً فِّي كِّ

ْهنَا إَِّعادَةَ ذَلَِّك فِّي َهذَا  ، فََكرِّ َن اْلقَِّراَءةِّ فِّيهِّ ةَ َما اْختَْرنَا مِّ حَّ بَةِّ صِّ لَّةِّ اْلُموجِّ ، َواْلعِّ فِّيهِّ

عِّ، إِّْذ َكاَن الَّذِّ  يلِّ آيِّ اْلقُْرآنِّ اْلَمْوضِّ تَابَِّنا َهذَا اْلبَيَاُن َعْن وُجوهِّ تَأْوِّ ي قََصْدنَا لَهُ فِّي كِّ

 (22)."دُوَن وُجوهِّ قَِّراَءتَِّها

ْم ﴾ ]الفاتحة: ﴿ وقال في موضع آخر في قوله تعالى: - :" [7َغْيرِّ اْلَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ

يلِّ ﴿َغْيرِّ اْلَمْغُضوبِّ َعلَْيهِّ  هِّ أَْوُجهُ تَأْوِّ [ بِّاْختِّاَلفِّ أَْوُجهِّ إِّْعَرابِّ 7ْم﴾ ]الفاتحة: فََهذِّ

، َوإِّْن َكاَن  ْن بَيَانِّ ُوُجوهِّ إِّْعَرابِّهِّ ذَلَِّك. َوإِّنََّما اْعتََرْضنَا بَِّما اْعتََرْضنَا فِّي ذَلَِّك مِّ

، لَِّما فِّي اْختِّاَلفِّ ُوجُ  يلِّ آيِّ اْلقُْرآنِّ تَابِّ اْلَكْشَف َعْن تَأْوِّ وهِّ إِّْعَرابِّ قَْصدُنَا فِّي َهذَا اْلكِّ

تْنَا اْلَحاَجةُ إِّلَى َكْشفِّ ُوُجوهِّ إِّْعَرابِّهِّ،  ، فَاْضَطرَّ يلِّهِّ َن اْختِّاَلفِّ ُوُجوهِّ تَأْوِّ ذَلَِّك مِّ

                                                
( بالخفض ابن كثير ونافع وابن عامر  19 لِّ ( على وزن )فَعِّ وحمزة وأبو عمرو. ينظر: معجم قرأ )َملِّكِّ

 (.9ص/1م.)ج2002-ه1422القراءات، تأليف: د. عبد اللطيف الخطيب، ط: دار سعد الدين، ط األولى: 

( على وزن فاعل، وبالخفض عاصم والكسائي وخلف ويعقوب. ينظر: 20 معجم القراءات، د.  قرأ )مالِّكِّ
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يلِّهِّ  يلِّهِّ َعلَى قَْدرِّ اْختِّاَلفِّ اْلُمْختَلِّفَةِّ فِّي تَأْوِّ يلِّهِّ ُوُجوهُ تَأْوِّ َف لَِّطالِّبِّ تَأْوِّ لِّتَْنَكشِّ

  (23)."َوقَِّراَءتِّهِّ 

ْيدَ َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ  اي ﴿تفسير قوله تعالى: وفي  - يَن آَمنُوا ََل تَْقتُلُوا الصَّ أَيَُّها الَّذِّ

﴾ ]المائدة:  َن النَّعَمِّ ثُْل َما قَتََل مِّ دًا فََجَزاٌء مِّ ْنُكْم ُمتَعَّمِّ ، بعدما بين تفسير اآلية، [95مِّ

ُم استطرد بقوله:"  ا َما يُْلزِّ تَابَِّنا َوأَمَّ تَاٌب »بِّاْلَخَطأِّ قَاتِّلَهُ، فَقَْد بَيَّنَّا اْلقَْوَل فِّيهِّ فِّي كِّ كِّ

يُف اْلقَْولِّ فِّي أَْحَكامِّ الشََّرائِّعِّ  عِّ. َولَْيَس َهذَا « لَطِّ هِّ فِّي َهذَا اْلَمْوضِّ ْكرِّ بَِّما أَْغنَى َعْن ذِّ

َنَّ قَْصدَنَا فِّي َهذَا اْلكِّ  هِّ، ألِّ ْكرِّ َع ذِّ ُع َمْوضِّ ، اْلَمْوضِّ يلِّ يلِّ التَّْنزِّ بَانَةُ َعْن تَأْوِّ تَابِّ اإْلِّ

ْكٌر فَنَْذُكُر أَْحَكاَمهُ  ْلَخَطإِّ ذِّ يلِّ لِّ  (24)."َولَْيَس فِّي التَّْنزِّ

ينُهُ فَأُولَئَِّك ُهُم ﴿ وفي تفسيره لقوله تعالى: - َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِّذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِّ

َولَْيَس َهذَا حيث تكلم عن حقيقة الميزان ثم قال" ، [8اْلُمْفلُِّحوَن ﴾ ]األعراف: 

يَزاَن الَّذِّي َوَصْفنَا  ْكثَارِّ فِّي َهذَا اْلَمْعنَى َعلَى َمْن أَْنَكَر اْلمِّ عِّ اإْلِّ ْن َمَواضِّ ُع مِّ اْلَمْوضِّ

يلِّ اْلقُْرآنِّ دُوَن غَ  تَابِّ اْلبَيَاَن َعْن تَأْوِّ فَتَهُ، إِّْذ َكاَن قَْصدُنَا فِّي َهذَا اْلكِّ هِّ، َولَْوََل صِّ ْيرِّ

هِّ إِّ  فَايَةٌ لَِّمْن ُوفَِّّق لِّفَْهمِّ ْن ذَلَِّك كِّ ي ذََكْرنَا مِّ ْن ذَلَِّك لَقََرنَّا إِّلَى َما ذََكْرنَا نََظائَِّرهُ، َوفِّي الَّذِّ

 ُ  (25)."َشاَء َّللاَّ

 :د البيانيتقيفي  األَْنَدلُسي َحيَّان يأَب  آراء  -2

 " وقد: البَْسَملَةِّ في القرآن الكريم،، عند الكالم َعن (745)ت: حيَّان قال أبو -

ضَ  رون تَعَرَّ  العلماءِّ  اختالفَ  وذكروا الصَّالةِّ، في التَّسميةِّ  لحكمِّ  كتبِّهم في المفّسِّ

 هذا وموضوعُ  آيٍة، ما غيرِّ  في فَعَلُوا وكذلك ذلك، في التَّفاريعَ  وأطالوا ذلك، في

، وكذلك كتبُ  ، على بعُضهم تكلَّمَ  الفقهِّ ذِّ ه، وعلى التَّعَوُّ  القرآنِّ  من وليس حكمِّ

ضُ  َل هذا كتابِّنا في بإجماعٍ، ونحنُ  ٍ  لحكمٍ  نتعرَّ  يدلُّ  القرآنِّ  لفظُ  كان إذا َلَّ  إ شرعّي

، ذلك على ". وجوهِّ  من بوجهٍ  منه استنباُطه يمكنُ  أو الحكمِّ   (26)اَلستنباطاتِّ
يَم َربُّهُ بَِّكلَِّماٍت ﴿َوإِّذِّ اْبتَلَى  وفي موضع آخر في تفسيره لقوله تعالى: - إِّْبَراهِّ

﴾ ]البقرة:  ُهنَّ َحْت بِّهِّ ، قال: "[124فَأَتَمَّ يَن فِّي أَْحَكامِّ َما شُرِّ رِّ َوقَْد تََكلََّم بَْعُض اْلُمفَّسِّ

 ، ، َواْلفَْرقِّ ، واَلستنشاق، وقص الشارب، وإعفاء اللِّّْحيَةِّ َن: اْلَمْضَمَضةِّ اْلَكلَِّماُت مِّ

َوا ، َوالّسِّ ، وتقليم األظفار،َوالسَّْدلِّ ، َوَحْلقِّ اْلعَانَةِّ بِّطِّ ، َونَتْفِّ اإْلِّ ،  كِّ ْستِّْنَجاءِّ َواَلِّ

ْقهِّ،  ْلمِّ اْلفِّ . َوَهذَا يُْبَحُث فِّيهِّ فِّي عِّ يَافَةِّ ، َوالّضِّ يدِّ هِّ، َوالثَّرِّ ، َوالشَّْيبِّ َوتَْغيِّيرِّ تَانِّ َواْلخِّ

تَابُنَا َمْوُضوًعا لِّذَلَِّك، فَلِّذَلَِّك    (27)."تََرْكنَا اْلَكاَلَم َعلَى ذَلِّكَ َولَْيَس كِّ
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ْعَن أَْوََلدَُهنَّ َحْولَْينِّ  وفي موضع آخر في تفسيره لقوله تعالى: - ﴿َواْلَوالِّدَاُت يُْرضِّ

َضاَعةَ ﴾ ]البقرة:  لَْينِّ لَِّمْن أََرادَ أَْن يُتِّمَّ الرَّ ْعَن،  ، قال:"[233َكامِّ : يُْرضِّ َوفِّي َقْولِّهِّ

يَن ُهنَا فِّي َمَسائَِّل ََل دَََللَةٌ َعلَى أَنَّ  رِّ ، َوقَْد تََكلََّم بَْعُض اْلُمفَّسِّ  اأْلُمَّ أََحقُّ بَِّرَضاعِّ اْلَولَدِّ

ي يَتَعَلَُّق بِّهِّ  َضاعِّ الَّذِّ ، َوقَْدُر الرَّ َمةِّ َضاعِّ اْلُمَحّرِّ ْنَها: ُمدَّةُ الرَّ ، مِّ  تَعَلَُّق لََها بِّلَْفظِّ اْلقُْرآنِّ

يُم، َواْلَحَضانَ َجتِّ اأْلُمُّ؟ التَّْحرِّ ؟ َوَما اْلُحْكُم فِّي اْلَولَدِّ إِّذَا تََزوَّ ةُ َوَمْن أََحقُّ بَِّها بَْعدَ اأْلُّمِّ

، َوَمْوُضوعُ َهذَا  اَلفِّ َوالدَََّلئِّلِّ ؟ َوأََطالُوا بِّنَْقلِّ اْلخِّ َضاَعةِّ يَّةِّ َحقٌّ فِّي الرَّ ّمِّ لذِّّ َوَهْل لِّ

ْلُم اْلفِّْقهِّ    (28)."عِّ

نَّ  النَِّّساءَ  َوآتُوا﴿ره لقوله تعالى: وفي موضع آخر في تفسي -  ؛[4: النساء﴾ ]َصدُقَاتِّهِّ

دَاقِّ لِّْلَمْرأَةِّ، َوُهَو ُمْجَمٌع  " :  قوله نَّ دَََللَةٌ َعلَى ُوُجوبِّ الصَّ َوآتُوا النَِّّساَء َصدُقَاتِّهِّ

يِّّدَ إِّذَا زَ  : أَنَّ السَّ َراقِّ َي َعْن بَْعضِّ أَْهلِّ اْلعِّ ُب َعلَْيهِّ إَِّلَّ َما ُروِّ َج َعْبدَهُ بِّأََمتِّهِّ ََل يَجِّ وَّ

هِّ  ْن أَْحَكامِّ ، َوََل لَِّشْيٍء مِّ دَاقِّ ْقدَارِّ الصَّ ٌض لِّمِّ َوقَْد  ؛ فِّيهِّ َصدَاٌق، َولَْيَس فِّي اآْليَةِّ تَعَرُّ

ْقهِّ  يَن فِّي ذَلَِّك ُهنَا، َوَمَحلُّ اْلَكاَلمِّ فِّي ذَلَِّك ُهَو ُكتُُب اْلفِّ رِّ   (29)."تََكلََّم بَْعُض اْلُمفَّسِّ

 :د البيانيتقيآراء الطَّاهر بن عاشور في  -3

ٌل تعرض الطَّاهر بن عاشور من قوله تعالى:  - ﴿َوإِّْذ قَاَل َربَُّك لِّْلَماَلئَِّكةِّ إِّنِّّي َجاعِّ

، لمعنى الخليفة وذكر األقوال فيها ثم ختمها [30فِّي اأْلَْرضِّ َخلِّيفَةً﴾ ]البقرة: 

ْلَخلِّيفَةِّ شُُروٌط بقوله:"    (30)." َمَحلُّ بَيَانَِّها ُكتُُب اْلفِّْقهِّ َواْلَكاَلمِّ َولِّ

ةِّ المقتول من   -  من قوله تعالى: بَنِّي إِّْسَرائِّيلَ وفي موضع آخر لما تََكلََم َعن قِّصَّ

ٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن﴾ ]البقرة:  ُ ُمْخرِّ ، تطرق [72﴿َوإِّْذ قَتَْلتُْم نَْفًسا َفادَّاَرأْتُْم فِّيَها َوَّللاَّ

ُوقُوعِّ اْلقََساَمةِّ َمَع قَْولِّ ى نَعَْم إِّنَّ اآْليَةَ ََل تَدُلُّ َعلَ قال: "  (31) اْلقََساَمةِّ إلى مسألة 

ا َكاَن  ، َولَمَّ ْن أَْسبَابِّ اْلقَِّصاصِّ نََّها تَدُلُّ َعلَى اْعتِّبَارِّ قَْولِّ اْلَمْقتُولِّ َسبَبًا مِّ اْلَمْقتُولِّ َولَكِّ

َن اْلَمْطعُونِّ تَعَيََّن أَنَّ ُهنَالَِّك الظَّنُّ بِّتِّْلَك  دِّ الدَّْعَوى مِّ يعَةِّ أَْن ََل يُْقتََل أََحدٌ بُِّمَجرَّ الشَّرِّ

اَلُف فِّي اْلقََضاءِّ بِّاْلقََساَمةِّ إِّثْبَاتًا َونَْفيًا ..َشْيئًا تَْقَوى بِّهِّ الدَّْعَوى َوُهَو اْلقََساَمةُ. َواْلخِّ

ْقدَارِّ اْلقََضاءِّ بَِّها  ْن َوفِّي مِّ اهُ اْلقُْرُطبِّيُّ َولَْيَس مِّ ْقهِّ َوقَْد تَقَصَّ َمْبُسوٌط فِّي ُكتُبِّ اْلفِّ

  (32)."أغراض اآْليَة
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ينِّ  31 يُن ُمْطلَقًا، إَِّلَّ أَنََّها فِّي عُْرفِّ الشَّْرعِّ تُْستَْعَمل فِّي اْليَمِّ ْن َمعَانِّي اْلقََساَمةِّ فِّي اللُّغَةِّ اْليَمِّ ِّ مِّ تَبَاَرَك  بِّاّلِلَّ

ي َوتَعَالَى، بَِّسَبٍب َمْخُصوٍص، َوَعدٍَد َمْخُصوٍص، َوَعلَى َحل َومَ  ٍه َمْخُصوٍص.لَى َوجْ َن، عَ أَْشَخاٍص َمْخُصوصِّ

ْندَ ُوُجودِّ قَتِّيٍل فِّي َمَحلٍَّة َلَ يُْعَرُف قَاتِّلُهُ  ، منشورات: تية وعة الفقهية الكويالموسر: ينظ .اْلقََساَمةِّ يَكُوُن عِّ
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فُوَن فِّي وقال في موضع آخر في تفسيره لقوله تعالى: - ُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاكِّ ﴿َوََل تُبَاشِّ

﴾ ]البقرة:  دِّ دِّ :"   [187اْلَمَساجِّ فَةِّ اْلَمْسجِّ دِّ  َواْختَلَفُوا فِّي صِّ َن اْلَمْسجِّ فَقِّيَل ََل بُدَّ مِّ

ٍد َوُهَو التَّْحقِّيُق َوهَُو َمْذَهبُ  عِّ َوقِّيَل ُمَطلَُّق َمْسجِّ ِّ  اْلَجامِّ ّي َمالٍِّك َوأَبِّي َحنِّيفَةَ َوالشَّافِّعِّ

رِّ  ْن َغَرضِّ َهذَا اْلُمفَّسِّ ْقهِّ َولَْيَسْت مِّ ُ، َوأَْحَكاُمهُ فِّي ُكتُبِّ اْلفِّ َمُهُم َّللاَّ   (33)."َرحِّ

، تّفسيرب الستخلص مما سبق أنَّ ُهنَاك مسائل في التّفسير َل عالقة لها بصلن

مي إلى لتي تنتاسائل ، فنجد بعض علماء التّفسير يُقَيِّّدُ المأُْخَرىوإنما تتعلق بفنون 

لى رة به إإلشااالمنظومة التّفسيريّة، أّما ما كان خارجاً عن هذه المنظومة،  تجدر 

 بما اً تأثرحقيقة األمر من خرج عن هذا القَْيد، إنما خرج ممظانه ومواطنه؛ وفي 

نَّا وإ :"هـ(1398ت:حسين الذهبي )غلب عليه من الفن؛ وفي هذا الصدد يقول: 

صر فن من فنون العلم، يكاد يقت فيوضوح وجالء: أن كل َمن برع  فيلنلحظ 

ر ما ب وذكراتراه َل َهمَّ له إَل اإلع فالنحويبرع فيه،  الذيتفسيره على الفن 

لك ذلك من أوجه، وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخالفاته، وذ فييحتمل 

اج،   العلوم وصاحب؛ البحر المحيط فيان البسيط، وأبى حيّ  في والواحديكالَزجَّ

ذكر عنى بيتفسيره بأقوال الحكماء والفالسفة، كما تراه  فيالعقلية، تراه يعنى 

قه حب الفوصا؛ كتابه مفاتيح الغيب في الرازير شبُههم والرد عليهم، وذلك كالفخ

، وذلك ذهبهتراه قد عنى بتقريره األدلة للفروع الفقهية، والرد على َمن يخالف م

وصاحب التاريخ، ليس له شغل إَل القصص، وذكر ؛ كالجصَّاص، والقرطبى

 ...والخازن كالثعلبيأخبار َمن َسلَف، ما صح منها وما َل يصح، وذلك 

وفى ...ر كل صاحب فن أو مذهب بما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبهوهكذا فسَّ 

نزل من أجله،  الذيالحق أن هذا غلو منهم، وإسراف يُخرج القرآن عن مقصده 

 (34)."يرمى إليه الذيويحيد به عن هدفه 

 كما يظهر أنَّ التخصص الذي يغلب على المفسر يجعله َل يرى أحداً أحقَّ 

 (538:العلم الذي برز هو فيه، لذا ترى الزمخشري )تبالتفسير حتى يكتمل في 

: )أي َل يرى المفسر مفسراً حتى يكون له نصيب من علم المعاني وعلم البيان

 علم البالغة(.

ثُمَّ إن أمألَ العلوم بما يغمُر القرائَح، وأنهَضها بما (: »538قال الزمخشري: )ت:

مسلُكها، ومستودعاتِّ أسراٍر يدقُّ يبهُر األلباَب القوارَح من غرائبِّ نكٍت يلطُف 

ْلكها  علُم التفسير الذي َل يتمُّ لتعاطيه وإجالةِّ النظرِّ فيه كلُّ ذي علم، كما ذكر  ،سِّ

الجاحظ في كتاب نظم القرآن.فالفقيهُ وإن برز على األقران في علم الفتاوى 
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، وحافُظ ا لقصصِّ واألحكام، والمتكلُم وإن بزَّ أهَل الدنيا في صناعةِّ الكالمِّ

يَّة أحفظ، والواعُظ وإن كان من الحسنِّ البصري  ّرِّ واألخبارِّ وإن كان من ابن القِّ

أوعظ، والنحويُّ وإن كان أنحى من سيبويه، واللغويُّ وإن علك اللغاتِّ بقوة لحييه  

َل يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، وَل يغوص على شيء من تلك الحقائق 

، وهما علم المعاني وعلم البيان، إَل رجٌل قد برَع في علمين  مختصين بالقرآنِّ

هما آونةً، وتعَب في التنقيرِّ عنهما أزمنةً، وبعثته على تتبُّعِّ  َل في ارتيادِّ وتمهَّ

ةٌ في معرفةِّ لطائفِّ حجةِّ هللاِّ، وحرٌص على استيضاحِّ معجزةِّ رسولِّ  مَّ مظانِّّهما هِّ

ً بين أمرين: تحقيٍق وحفٍظ هللاِّ، بعد أن يكوَن آخذاً من سائرِّ العلومِّ بحٍظ،  جامعا

»...(35).  

لت هذا العلم الذي نصَّ عليه الزمخشري )ت: البالغة ـ  ( ـ أي: علم538وإذا تأمَّ

ةِّ التَّفسي ، وجدت أنه إنَّما يحتاُجه من كاَن عملُه زائداً عن مهمَّ  بياَن من يريدُ كرِّ

، فإنَّه َل شكَّ بحاجٍة  يُبيَِّّن للم البالغةِّ رِّ في عبحُّ إلى التَّ إعجازِّ القرآنِّ الكريمِّ ببالغتِّهِّ

ر، وهللاُ أعل  ُم.البالغةَ القرآنيَّةَ، ولكن هذا ليس من مهمةِّ المفّسِّ

، لتقاربْت مناه دَ التَّفسيُر من كثيٍر من هذه المعلوماتِّ رُج اولو ُجّرِّ ين، لكان لمفّسِّ

، وترجيحِّ أقوالِّ المتقدِّّ   َن.ميجلُّ الخالفِّ بينهم في وجوهِّ التَّفسيرِّ
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