
 المفسرين. مركب إضافي، يتكون من لفظ مناهج و المفسرين: مناهجمفهوم 

 طريق المعاصرة:" ِمْنهاج، العربية اللغة َمْنَهج، جاء في معجم[مفرد]: َمناِهُج 

ل محدّدة وسيلة ومنهاج،".قويًما ِمْنهًجا حياته في يتَّبع -اإلسالم منهج" واضح  توّصِ

 المنهج ؛" ِمْنهجه علم لكلِّ  -الدّراسة منهج -العلميّ  البحث مناهج" معيَّنة غاية إلى

 حقيقة كشف إلى الوصول بُغية حسيَّة أو ذهنيَّة عمليّات لعدَّة منّظمة ُخطَّة: العلميّ 

راسة، برامج: التَّعليم مناهج -عليها البرهنة أو  (1).وأساليبه" وطرقه وسائله الدِّ

 (:211؛ قال أبو عبيدة)[48: المائدة﴾ ]َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجعَْلنَا ِلُكّل  ﴿قال تعالى:  

ً ﴿ سنة أي  :﴾ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجعَْلنا ِلُكّل  ﴿   (2)بيّنا. واضحا سبيال :﴾َوِمْنهاجا

: الطريق لي نهجت: يقال. الواضح الطريق:  ه(: "المنهاج276قال ابن قتيبة)ت:

  (3).أوضحته" أي

 :المفسرين مناهج تعريف

الكبيسي بقوله:" هي الطرائق التي يرسمها المفسرون، للسير على ضوئها عرفه 

في الكشف عن مراد هللا تعالى، واستخراج حكم القرآن الكريم وأحكامه وفق 

 ( 4)وسعهم وطاقتهم البشرية".

 ومن األلفاظ القريبة من مناهج المفسرين اتجاهات المفسرين.

هو الهدف الذي يتجه " :الرومي بقوله فهدوممن عرفه حديثاً،  اتجاهات المفسرين:

ثم   (5)".إليه المفسرون بتفاسيرهم، ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون

فرق في تمام تعريفه بين االتجاه والمنهج فقال:" أما المنهج فهو السبيل التي تؤدي 

إلى الهدف المرسوم، وأما الطريقة فهي األسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه 

 ( 6)للمنهج المؤدي إلى الهدف".

ومفهوم االتجاه يتحدد أساسا بمجموعة من اآلراء " :قال محمد إبراهيم شريفو

بصورة  –كالتفسير  –األفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري و

أوضح من غيرها، وتكون غالبة على ما سواها، ويحكمها إطار نظري أو فكرة 

كلية، تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير، ولونت تفسيره 

 (7).بلونها"
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المفسرين واتجاهاتهم: هي الطرق  ونستطيع أن نجمع بين األمرين بقولنا مناهج

التي يرسمها المفسر وتغلب على تفسيره حيث تصبح سمة بارزة يعرف بها 

 واتجاها ينحو إليه ويستقر عليه ويلتزم به. 

وف لمعرفة مسلك المفسر ومنهجه يجب الوق ؟المفسرين على مناهج  نتعرف كيف

 :طريقين على أحد

 تفسيره، أول في التفسير في وشرطه منهجهعلى  المفسر ينص أن :األول الطريق

 فعل كما شرطه على نص فإذا كتابه، من متفرقة مواضع في عليه ينص أن أو

 في ه(774)ت:كثير وابن ه(745)ت:األندلسي حيان وأبو ه(671)ت:القرطبي

 تفاسيرهم.

 :قسمان معلوم هو كما واالستقراء االستقراء؛ طريق عن يعلم أن :الثاني الطريق

 .ناقص استقراء-2 .أغلبي أو تام استقراء -1

 بحث ما صحة على داال يكون ألنه أغلبيا أو تاما كان إذا حجة واالستقراء

 في  ـ مثال ـ المفسر ذلك طريقة وعرف التفاسير من تفسير استقرأ فإذا باالستقراء

 استقراءا ذلك ـ الباحث ـ واستقرأ وغيرها واإلسرائيليات والنحو والحديث العقيدة

 التفسير في منهجه: فيقول أغلبيا استقراءا أو آخره إلى أوله من التفسير بتتبع تاما

 أو صفحتين أو صفحة التفسير في قرأ ناقصا االستقراء كان إذا أما..... وكذا كذا

 يجوز فال ـ أغلبيا أو تاما استقراءا ـ التفسير يستقرأ ولم مجلدين أو مجلدا أو ثالثة

 يكون أن حجة االستقراء لكون البدّ  إذ الناقص االستقراء ذلك على يعتمد أن

 .الفقه أصول علم من موضعه في مقرر هو كما أغلبيا أو تاما استقراءا

 التام االستقراء طريق عن أو المؤلف شرط طريق عن المناهج تلك نعرف وهكذا

 .األغلبي أو


