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 هذا ويكون اعتبار، على مبني قسم وكل عدة، أقسام للتفسير :(1)التفسير أقسام

 .التفسير جهات من جهة إلى بالنظر االعتبار

 :يلي ما إلى االعتبارات هذه تقسيم ويمكن

 رباعتبا - 3.إليه الوصول طريق باعتبار - 2.له الناس معرفة باعتبار - 1

 .فيه المفسرين اتجاهات باعتبار - 4.أساليبه

 اسها.التفسير على أس تقسيم يمكن أخرى اعتبارات وهناك االعتبارات، بعض هذه

 أربعة وجعله التفسير، عباس ابن األمة حبر قسَّم :له الناس معرفة باعتبار: أولا 

: " عبّاس عن ابن قال: جرير، ابن عنه رواه فيما عبّاس ابن بذلك صّرح :أوجه

أَْربَعَِة أَْوُجٍه: َوْجه تَْعِرفُهُ اْلعََرُب ِمْن َكََلِمَها، َوتَْفِسيٌر اَل يُْعذَُر أََحدٌ التَّْفِسيُر َعلَى 

." ُ بَِجَهالَتِِه، َوتَْفِسيٌر يَْعلَُمهُ اْلعُلََماُء، َوتَْفِسيٌر اَل يَْعلَُمهُ إِالَّ َّللاَّ
 وهي كالتالي: (2)

 وأساليبه القرآن، ألفاظ القسم اهذ يشمل :كَلمها من العرب تعرفه ما: األول الوجه

 األلفاظ الكَلم، وهذه في طرائقهم وعلى بلغتهم نزل ألنه وذلك الخطاب، في

 منها، شيء منهم أفراد على يخفى قد كان وإن خافية، غير لديهم معلومةٌ  واألساليب

عن أبي الصلت ف قومه، لغة في عليها اعتياده لعدم أو مسمعه، على لغرابتها وذلك

قرأ هذه اآلية: ﴿َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ  -هنهللا ع رضي-الثقفي: أن عمر بن الخطاب 

[ بنصب الراء. قال: وقرأ بعض َمْن 125يَْجعَْل َصْدَرهُ َضيِّقًا َحَرًجا ﴾ ]األنعام: 

قال صفوان:  (3).(َضيِّقًا َحِرًجا):-َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى-عنده من أصحاب رسول 

فقال عمر: ابغوني رجَل من كنانة واجعلوه راعيًا، وليكن ُمْدلجيًّا. قال: فأتوه به. 

فقال له عمر: يا فتى، ما الحرجة؟ قال:"الحرجة" فينا، الشجرة تكون بين األشجار 

التي ال تصل إليها راعيةٌ وال وحشيَّة وال شيء. قال: فقال عمر: كذلك قلُب المنافق 

فالصحابة رضي هللا عنهم إذ لم يكن األمر متعلق ( 4)ه شيء من الخير.ال يصل إلي

احتكموا إلى لغة العرب  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى-باألحكام الشرعية التي بيانها للنّبيّ 

ألنَّ األمَر أصبح متعلق ببيان األلفاظ ال األحكام، فاألحكام معلومة في العموم 

أَبُو عبيد: فِي َحِديث أبي  هقَالَ غير ، ويدل على هذا ما والبحث عنها في الخبر ال 

َوُهَو  دلوكها ُغُروبَها قَاَل: "َوائِل فِي قَول هللا عز َوجل ﴿أَقِِم الصََّلةَ لُِدلُْوِك الشَّْمِس﴾:

                                                
 .(28: ص) التفسير أصول في ينظر: فصول 1
 .71 برقم: (75 /1تفسير الطبري ت شاكر ) 2
قرأ  نافع وشعبة وأبو جعفر بكسر الراء والباقون بفتحها. ينظر: مصحف الصحابة في القراءات العشر  3

تراث بة للمحمد شرف، الناشر: دار الصحا المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، اعداد: جمال الدين

 (.144)صم.2004-هـ1425بطنطا، ط األولى:

 .(104 /12تفسير الطبري  جامع البيان ت شاكر ) 4
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َوفِي َهذَا الَحِديث حّجة ثم علق عليه بقوله: "  ( 5)".َكََلم اْلعََرب: دَلََكْت بِراحِ  فِي

بِاْلقُْرآِن إِلَى َكََلم اْلعََرب إِذا لم يكن فِيِه حكم َواَل َحََلل َواَل حَرام أاَل تَراهُ لمن ذهب 

  (6)."اْلعََرب دلكت براح يَقُول: َوُهَو فِي َكََلم

 عن يوالنه بالفرائض، األمر يشمل وهذا:بجهله أحد يعذر ال ما الثاني؛ الوجه

 .والعقائد األخَلق وأصول المحارم،

َكاةَ  َوآتُوا الصََّلَةَ  َوأَقِيُموا: ﴿تعالى فقوله ِ : ﴿وقوله ،[110: البقرة﴾ ]الزَّ  َعلَى َولِِلَّ

 َعلَْيُكمُ  كُتِبَ : ﴿قولهو ،[97: رانعم آل﴾ ]َسبِيَلً  إِلَْيهِ  اْستََطاعَ  َمنِ  اْلبَْيتِ  ِحج   النَّاِس 

يَامُ   هذه مثل بجهل أحد يعذر ال[ 183: البقرة﴾ ]قَْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الّصِ

 إِلَهَ  الَ  نَّهُ أَ  اْعلَمْ فَ : ﴿تعالى كقوله بالعقائد؛ يتعلق القرآن؛ وكذا ما يقرأ وهو الخطابات

ُ  إِالَّ   الَ  أَنَّهُ  لَْيهِ إِ  نُوِحي إِالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما: ﴿وقوله ،[19: محمد﴾ ]َّللاَّ

 المتعلقة والنواهي راألوام من وغيرها ،[25: األنبياء﴾ ]فَاْعبُدُونِ  أَنَا إِالَّ  إِلَهَ 

 .بالتوحيد

 عامة على منه تشابه ما القسم، هذا يشمله ومما :العلماء يعلمه ما الثالث؛ الوجه

 .سوأحكام مما ليس في مقدور عامة النّا فوائد من منه يستنبط وما الناس،

 .لترجيحة واكالمسائل الدقيقة في الميراث وكذا الفروع الفقهية، والجمع بين األدل

 :كذب فقد علمه ادعى ومن هللا، إال يعلمه ال ما الرابع؛ الوجه

َ  نَّ ﴿قال تعالى:  .وقوعها ووقت المغيبات، حقائق هذا ويشمل  اَعةِ السَّ  ِعْلمُ  دَهُ ِعنْ  َّللاَّ

لُ   نَْفسٌ  تَْدِري َماوَ  َغدًا ْكِسبُ تَ  اذَامَ  نَْفسٌ  يتَْدرِ  َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما مُ َويَْعلَ  اْلغَْيثَ  َويُنَّزِ

 ِ َ  إِنَّ  تَُموتُ  أَْرٍض  بِأَّي   .الغيبيات سائر وهكذا؛ [34: لقمان﴾ ] َخبِيرٌ  َعِليمٌ  َّللاَّ

ا   :قسمين إلى االعتبار بهذا ينقسم:إليه الوصول طريق باعتبار: ثانيا

 .بالمأثور التفسير وهو األثر، إليه الوصول طريق يكون ما: األول

 .بالرأي التفسير وهو االجتهاد، إليه الوصول طريق يكون ما: الثاني

ا   :أقسام أربعة إلى االعتبار بهذا ينقسم :أساليبه باعتبار: ثالثا

 فسيرالت -4.المقارن التفسير -4.اإلجمالي التفسير -2.التحليلي التفسير - 1

 :األقسام هذه عن موجزاً  تفصيَلً  وإليك .الموضوعي

 بهذا المفسر ويعمد التفاسير، على الغالب هو القسم هذا :التحليلي التفسير: أوالً 

 وإعراب غريبها، وبيان نزولها، سبب فيبين اآلية، في التحليل إلى األسلوب

 ه( في كتابه 542عطية) ابن تفسير: أمثلته ومن إلخ،...  مجملها وبيان مشكلها،

 هـ(1270: ت)اآللوسي شهاب الدين؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

                                                
المحقق: د. محمد ؛ هـ(224: تأبو عُبيد القاسم بن سَلّم بن عبد هللا الهروي البغدادي )؛ غريب الحديث 5

 -هـ  1384ى، : األولط؛ الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آبادالناشر: مطبعة دائرة ؛ عبد المعيد خان

 .(370 /4) .م 1964
 .(372 /4غريب الحديث للقاسم بن سَلم )  6
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. د؛ ومن العاصرين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني في كتابه

 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج في كتابه  وهبة بن مصطفى الزحيلي

. 

 ً  دون لآلية العام المعنى بيان إلى األسلوب بهذا فسرالم يعمد:اإلجمالي التفسير: ثانيا

: أمثلته ومن.وغيرها والفوائد والبَلغة واللغة كاإلعراب للتفاصيل؛ التعرض

تيسير الكريم الرحمن في في كتابه  هـ(1376: ت) سعدي بن الرحمن عبد تفسير

: تجَلل الدين محمد بن أحمد المحلي)لالجَللين  وتفسير ،تفسير كَلم المنان

  ونجده ،هـ(911: تهـ( وجَلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)864

أيسر  و هـ(1371ت:حمد بن مصطفى المراغي)أل المراغي تفسير في كذلك

 المعنى» عنوان تحت بكر جابر الجزائري يب، ألالتفاسير لكَلم العلي الكبير

 .«اإلجمالي

 ً  ويقارن التفسير، في قولين إلى األسلوب بهذا المفسر يعمد :المقارن التفسير: ثالثا

ً  يراه ما ترجيح مع بينهما ه( 310الطبري)ت جرير ابن تفسير: أمثلته ومن. راجحا

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي و ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن في كتابه

 ويرجح المفسرين أقوال يذكر ممن وغيرهمالنكت والعيون  في كتابه هـ(450: ت)

 .بعض على بعضها

ا   أو جملة، أو لفظة، دراسة على األسلوب هذا يعتمد :الموضوعي التفسير: رابعا

  :أقسام وهو القرآن، في موضوع

 اليهود صفات) كموضوع كله؛ القرآن خَلل من الموضوع عرض يكون أن - 1

 (.القرآن في

اليهود مع  أخَلق) كموضوع سورة؛ خَلل من الموضوع عرض يكون أن - 2

 (.البقرة سورة من خَلل األنبياء

 كلفظة القرآن؛ في معانيها ويبين قرآنية، جملة أو لفظة المفسر يستعرض أن - 3

 .القرآن في[ 52: المائدة﴾ ]َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ ﴿ وجملة ،(القرآن في التقوى)

ا   اعتبارات. لها التفسير في واالتجاهات :فيه المفسرين اتجاهات باعتبار: رابعا

 :فمثَلً  للمفسر، العقدي المذهب إلى بالنظر يكون ما فمنها 

 المعتزلي، واالتجاه .وغيرهم كثير وابن جرير ابن تفسير: يمثله السنّّي، االتجاه

 .الزمخشري تفسير: يمثله

البن عجيبة « البحر المديد في تفسير القرآن المجيد»: مثل اإلشاري، واالتجاه

 هـ(.1224التطواني )ت 

 :أمثلته ومن التفسير، على غلب الذي العلم إلى بالنظر يكون ما ومنها

 االتجاه وتمثِّل عبيدة، ألبي «القرآن مجاز» و للفراء، «القرآن معاني» كتاب •

 .اللغوي
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 الدر» و حيان، ألبي «المحيط البحر» و للنحاس، «القرآن إعراب» كتاب •

 «الكشاف» كتاب • .النحوي االتجاه وتمثل الحلبي، للسمين «المصون

 .البَلغي االتجاه وتمثل عاشور، بن للطاهر «والتنوير التحرير» و للزمخشري،

ً  تجده مما وهكذا  اتجاهات موضوع في كتب ما أو القرآن، علوم كتب في مدونا

 .المفسرين


