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ملخص البحث 

يهدف هذا البحث الى بيان مفهوم المقدمة 

المقدمات  اهمية  ومــدى  واإلصطالح  اللغة  في 

لكتب التفسير وكذلك معرفة اأول من كتب مقدمة 

لكتابه وبيان وظيفة المقدمة في تاأصيل المنهج 

التفسيري ومفهوم المنهج في اللغة واإلصطالح 

ومعرفة مرحلة تاأصيل التفسير منذ بداية نشاأته مع 

واشتمل  المرحلة،  لتلك  المؤلفات  بعض  ذكــر 

المطلب  مطلبين:  وتضمن  اإلول  مبحثين  على 

 اإلول مــفــهــوم الــمــقــمــة فـــي الــلــغــة واإلصـــطـــالح 

اما المطلب الثاني: اهمية علم المقدمات وذكرنا 

وتاأصيل  المقدمة  وظيفة  الــثــانــي:  المبحث  فــي 

اإلول:  المطلب  وفيه مطلبان  التفسيري  المنهج 

والمطلب  واإلصطالح  اللغة  في  المنهج  مفهوم 

الثاني: التفسير في مرحلة التاأصيل.

* * *

 Research Summary

 This research aims to clarify the concept 

of the introduction in language and termi-

nology and the extent of the importance of 

the introductions to the books of interpreta-

tion, as well as to know the first to write an 

introduction to his book and to explain the 

function of the introduction in rooting the 

explanatory approach and the concept of the 

curriculum in language and terminology and 

knowing the stage of rooting interpretation 

since the beginning of its inception with the 

mention of some literature for that stage, and 

it included: Two topics, the first and includ-

ed two demands: the first requirement is the 

concept of the premise in language and ter-

minology, the second requirement: the im-

portance of the science of introductions.

* * *
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﷽

المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

ــاإن اأجــــلَّ عــلــم صــرفــت فــيــه همم  ــا بــعــد؛ فــ اأمــ

العلماء المسلمين، هو علم الكتاب المنزل، فهو 

له الذي إل ياأتيه الباطل من بين يديه وإل  كالم ال�

الهدى  وفيه  عليم،  حكيم  من  تنزيل  خلفه  من 

والموعظة  والبيان  والرحمة  للمسلمين،  والشفاء 

اأنفقت فيه اأعمار البشر ما اأدركت  الحسنة، فلو 

اإن بذلت الجهود كلها ما اأنضبت  كل غــوره، و

كلمة  اجتمعت  هنا  ومــن  يــذكــر،  مــا  معينه  مــن 

علماء اإلأمة اإلسالمية على العناية بتفسير القراآن 

العظيم، وبيانه ودراسته، واستدرار كنوزه الجّمة، 

ــنــهــل مـــن مــعــيــنــه الـــعـــذب الــــذي إل ينضب،  وال

وبسبب انكبابهم على دراسته، تنوعت اأساليبهم 

فـــي عـــرض عــلــومــه، واخــتــلــفــت مــشــاريــعــهــم في 

توضيح مكنوناته.

اإنــي قد تطرقت اإلى الخوض في دراســة علم  و

التفسير والبحث فيه رغبة ملحة في اأن يكون تفسير 

القراآن العظيم طريًقا من الطرق التي تجعل المسلم 

يرجع اإلى القراآن رجعة حقيقية، ويتعامل معه مثلما 

اه بالقبول التام  تعاَمل معه السلف الصالح، ويتلقَّ

واإلرتياح وكاأنه قد اأُنزِل عليه، وكاأنه هو الُمخاَطب 

بكل اآية فيه، وكاأنه هو المسؤول عن تبليغه للناس 

وتطبيقه في ذاته اأوإًل ثم في اأسرته، ومجتمعه وفي 

نسانية جميعها. الرحاب اإلإ

التفاسير  مقدمات  فــي  البحث  اخــتــرت  فقد 

تعتبر  المقدمة  إلأن  كبرى  اهمية  مــن  فيهل  لما 

قــراءة  التفسير، وعند  فــي كتاب  مــوجــود  مــا  لــب 

بينت  كذلك  الكتاب،  محتوى  يفهم  المقدمة 

في المبحث اإلول: اهمية المقدمات ونشاأتها، 

التفسيري  المنهج  تاأصيل  الثاني:  المبحث  وفي 

ووظيفة المقدمة . 

اأهمية البحث :

١- التسهيل والتيسير على القارئ في التفسير، 

حــيــث يــجــد الـــقـــارئ مــبــتــغــاه ومـــا يــتــشــكــل عليه 

الــى غيره  يلجاأ  يديه، فال  بين  المؤلف  مــراد   من 

لتوضيح ذلك . 

٢- انــهــا تــقــوي الــمــعــارف لــدى الــقــارئ لحس 

الدفاع عن ضمن الكتاب العزيز دون الحاجة الى 

الخوض في غمار المطوإلت من المصنفات.

وقد اشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثين، 

وخاتمة.

* * *
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المبحث األأول

نشاأة مقدمات التفاسير

اللغة  في  المقدمة  مفهوم  األأول:  المطلب 

واألصطالح 

اأوألً: مفهوم المقدمة لغة: 

الَمقَدم محركة: السابقة في اإلمر، كالُمقْدمُة 

القوم،  وقــدُم  الخبر  في  مرتبٌة  َلــه  ولرجُل   ، بالضمَّ

ــَصــَر، قــدمــاً قـــدومـــاً، وقــدَمــهــُم واســتــقــدَمــهــم،  كــَن

وقدوم الشيء مقدمُة وصدرُه، والمقدمُة: ضرٌب 

اأيضاً: السابقة في اإلمر  )١(، ولقدُم  النشاط  من 

يقال لفالن قِدُم صدٍق اأي: اأثره حسنٌة، ومقدمُة 

الجيش بكسر الدال: اأوله )٢( 

 ثانيًا: مفهوم المقدمة اصطالحًا: 

تطلق تارة على ما يتوقف عليه اإلأبحاث اإلتية، 

القياس،  جــزء  جعلت  قضية  على  تطلق  وتـــارة 

وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل )3( 

في  الشروع  قبل  فيه  يذكر  ما  الكتاب:  ومقدمة 

المقصود إلأرتباطها، ومقدمة العلم ما يتوقف عليه 

الشروع، فمقدمة الكتاب اعم من مقدمة العلم 

بينها عموم وخصوص مطلق والفرق بين المقدمة 

الــمــبــادئ، وهو  والــمــبــادئ ان المقدمة اعــم مــن 

ما  والمقدمة  واسطة،  بال  المسائل  عليه  يتوقف 

)١( القاموس المحيط، ص١١٤٧.

)٢( الصحاح، ص١٠88. 

)3( التعريفات، ص٢٢3. 

يتوقف عليه المسائل بواسطة او إل واسطة )٤(

ثــالــثــا: هــنــاك تــعــريــفــات عـــدة ذكــرهــا العلماء 

للمقدمات منها :

لطائفة من كالمه  الكتاب  مقدمة  يقال:   -١

رتبط له بها، وانتفاع بها  قدمت امام المقصود إلإ

فيه، سواء توقف عليها ام إل ؟ )5( 

٢- جاء ما نصه: “هي ما يتوقف عليها بالشرح 

على بصيره “ )6( 

وفتحها  المشددة  الـــدال  بكسر  مة  المقدَّ  -3

معاٍن كثيرة، وفي تلك المعاني: مقدمة الكتاب 

اإللــفــاظ  مــن  الــكــتــاب: طائفة  وعــرفــت: مقدمة 

اأمام المقصود لدإللتها على ما ينفع في  قدمت 

تحصيل المقصود سواء كان مما يتوقف المقصود 

 عــلــيــه فــيــكــون مــقــدمــة الــعــلــم او إل فــيــكــون من 

ــر ان يــكــون  ــتـــاب، مـــن غــي  مــعــانــي مــقــدمــة الـــكـ

مقدمة العلم )٧( . 

وفي هذا المعنى فقد قيل: المقدمة للكتاب 

كــاإلأســاس فــي الــبــنــيــان، ومــن اإلفــضــل اأن ياأتي 

الجليلة  المقاصد  على  المشتملة  المكاتبة  في 

بــمــقــّدمــة يــصــّدر بــهــا تــاأســيــســا لــمــا يــاأتــي بــه في 

المعنى  اصابة  الــى  والطريق  قــال:  ثم  مكاتبته، 

على  مشتملة  تحصل  ان  الــمــقــدمــات  هــذه   فــي 

)٤( المصدر نفسه ص٢٢3 .

)5( ينظر: المطول على التلخيص مع شرح السيد الشريف: 

ص١3.

بي البقاء العكبري، ص636. )6( ينظر: الكتاب إلأ

)٧( ينظر: كشاف اصطالحات الفنون، للتهانوي، ١٢١6/5.
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ما بعدها من المقاصد واإلأغراض )١( والذي تبين 

المفسرون هو تقديم طائفة  الذي قصده  لي ان 

ابن  ذلــك  الــى  اشـــار  وقــد  والمباحث  العلوم  مــن 

اشياء  التفسير  يــدي  بين  ولــنــقــدم  بــقــولــه:  عطية 

ــّدم اأكــثــرهــا الــمــفــســرون، واشــيــاء ينبغي ان  قــد قـ

العلم،  فــي هــذا  الناظر  فــي حفظ   تكون راســخــة 

مجتمعة لذهنه )٢( . 

والــحــديــث  الــقــديــم  فــي  المفسرين  بــعــض  ان 

القراآن  علوم  في  قيمة  بمقدمات  كتبهم  روا  صــدَّ

لتكون مفتاحاً لهذه التفاسير )3( وتعرض المهتمون 

عناصر  بذكر  المعاصرين  مــن  البحث  بمناهج 

ومحتوى  والتقديم،  المقدمة  فــذكــروا  التاأليف، 

اإلهتمام  وكــان  العلمية،  الــمــادة  مــن  منهما  كــل 

منصباً على مقدمات الرسائل العلمية، وساأقتصر 

هذا على ايراد بعض النماذج من كالمهم . 

الــمــقــدمــة عـــادة مــا يــذكــر فيها اإلأســبــاب  اأن 

التي وقعت لكتابه، والطريقة التي اتبعها، وفكرة 

يحوي  الــذي  المحتوى  عن فصول  جــداً  موجزة 

عما  فكرة  الــقــارئ  لتعطي  المشبهة  المعلومات 

يتكلم المرجع )٤( .

اأن يخلي  اإنــه إل يحسن بالكاتب   فقد قيل: 

بها  يفتتحه  اإن كان وجيزا- من مقّدمة  و كالمه- 

التاأليف  ليوفّي  ثالثة،  اأو  حرفين  في  وقعت  اإن  و

)١( ينظر: صبح اإلعشى للقلقشندي، 6/٢6٧.

)٢( ينظر: تفسير ابن عطية، ١٢/١.

بي شهبة، 35. )3( ينظر: المدخل لدراسة القراآن الكريم، إلأ

)٤( ينظر: مناهج البحوث وكتابتها، يوسف القاضي، ص6١. 

حّقه. قال في »مواّد البيان«: وعلى هذا السبيل 

جرت سنّّة الكتّاب في جميع الكتب كالفتوح، 

واإلستخبار،  والــتّــهــادي،  والــتّــعــازي،  والــتـّـهــانــي، 

ذمــــــام، وغــيــرهــا ؛  حـــمـــاد، واإلإ واإلســتــبــطــاء، واإلإ

وحّجة  فيه،  القول  يريد  لما  بساطا  ذلك  ليكون 

له  بّد  السلطان؛ إلأن كّل كالم إل  بها  يستظهر 

من فرش يفرش قبله: ليكون منه بمنزلة اإلأساس 

من البنيان)5(

رابعا: اقدم المقدمات :

التفسير  القراآن واأصول  المهتمون بعلوم  ذهب 

الى ان اقدم من صّدر تفسيره بمقدمة في علوم 

القراآن هو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ثم 

تاله غيره )6(، وهذا القول ربما كان من السّمات 

عند اأكثر الباحثين، والصحيح اأن هناك من سبق 

المعالجة،  في  والشمولية  التوسع  من  جرير  ابــن 

فقد  الصنعاني، ت٢١١هـــــــــ،  الـــرزاق  عبد  كعبد 

اآخرون  تبعهما  بتقديم جملة ثم  المتقدم  اكتفى 

توسعوا في المواضيع، واتجهوا الى جمع اإلدلة 

واإلآثار وسردها ومناقشتها، كما اهتموا بالتعقيب 

المتقدمين،  اقوال اسالفهم من المفسرين  على 

اهل  الــى  المقدمات  بعلم  اإلهتمام  هــذا  وانتقل 

الــمــغــرب وبـــالد اإلنـــدلـــس، فــاهــتــمــوا بــذلــك اأي 

اهــتــمــام، وكــان اأكــثــر مــن اهتم بذلك ابــن عطية 

)5( صبح اإلعشى للقلقشندي ٢68/6

بي شهبة،  الكريم، إلأ القراآن  الى دراســة  المدخل  ينظر:   )6(

الحكيم  لعبد  الــقــراآن،  علوم  فــي  وجــهــوده  السيوطي  ص35، 

الشريف، ص8٩.
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والقرطبي وابن جزي وغيرهم، وهكذا الى ان جاء 

تفسير  تــدويــن  فــي  المشرق وشــرع  فــي  السيوطي 

ومطلع  البحرين  مجمع  سماه  له  ال� لكتاب  كبير 

الــدرايــة  وتقرير  الــروايــة  لتحرير  الجامع  الــبــدريــن، 

كثير  البرهان،  الــشــاأن، جلي  على  كتاباً  ووضــع 

الفوائد واإلتقان اسماء اإلتقان في علوم القراآن)١( 

وجعله مقدمة لتفسيره السابق ذكره، وثم بذلك 

تلك  التفسير،  في  لكتاب  مقدمة  اوســع  تدوين 

وعــدم كمال  لسعته  الكتاب  ولكن  فكرته  اصــل 

اصله اأخذ استقالليته )٢(، وتتابع تصدير التفاسير 

ــراآن عــلــى مــر الــعــصــور  ــقـ بــمــقــدمــات فــي عــلــوم الـ

وقد  اإإل  معتبراً  تفسيراً  نجد  نكاد  فال  ــان،  واإلزمـ

احتوى على مقدمة في هذا الشاأن، حتى اصبح 

الـــرزاق وابـــن جــريــر سنة متبعة الى  ــداأه عبد  بـ مــا 

يومنا هذا، فقد ظهرت مقدمات في غاية اإلتقان 

والتنوير إلأبي عاشور،  التحرير  واإلجــادة لمقدمة 

ومقدمة روح المعاني لالآلوسي ومقدمة محاسن 

التاأويل لجمال الدين القاسمي وغيرها )3( .

المطلب الثاني: اأهمية علم المقدمات :

مقدمات  بمضامين  قديماً  العلماء  اهتم  لقد 

وزبــدة  افكارهم  خالصة  ضمنوها  فقد  التفاسير 

اآرائــهــم حــول كثير مــن المسائل ســواء فــي علوم 

)١( ينظر: اإلتقان للسيوطي، تحقيق الدكتور البغا .

التفاسير، محمد صفا  القراآن من خالل مقدمات  )٢( علوم 

شيخ اإبراهيم، ٢٢/١. 

)3( ينظر: علوم القراآن من خالل مقدمات التفاسير، ١/٢3. 

ذلك  وعلومه، وسبب  التفسير  او  ومباحثه  القراآن 

له تعالى من كالمه  إلأنها توصل الى معرفة مراد ال�

هذه  طرق  قد  المفسر  ولكون  بمقتضاه،  للعمل 

اإلبــواب، واأولــى يدلون في بيان معاني اإلآيــات، 

فكان من الضروري دراسة هذه المقدمات دراسة 

براز الدقائق العلمية  جادة، ومحاولة الغوص فيها إلإ

في ثناياها، ومن ثم معرفة مواقف المفسرين في 

المفسر  ليتسنى مدى معرفة  القراآن  مسائل علوم 

 )٤( تعالى  لــه  الــ� كتاب  فهم  على  المعينة  بالعلوم 

فــي معرفة  اأخـــرى تكمن  اهمية  الــدراســة  ولــهــذه 

تطور علوم القراآن ومباحثه عند المفسرين، وذلك 

بعض  فــي  ــه  راأيـ مقدمته  قــد ضــّمــن  المفسر  إلأن 

قاله  فيما  السابق  ليتابع  الالحق  فجاء  المسائل 

واثبته، وليستدرك عليه مالم يقله مما هو مطلوب 

قوله، كما بينت تاأثر المفسرين بعضهم ببعض، 

التي  المصنفات  ــــى  اأول هــي  الــمــقــدمــات  اإن  ثــم 

علوم  موضوعات  من  موضوع  من  اكثر  جمعت 

القراآن عامة وعلوم التفسير خاصة في موضع واحد 

فهي النواة اإلأولى للتصنيف الموسوعي في علوم 

اهمية  ايجاز  ويمكن  هام،  القراآن، وهذا جانب 

المقدمات في اإلمور اإلتية )5(: 

١- اإنها النواة اإلأولى للتصنيف الموسوعي في 

علوم القراآن الكريم.

)٤( المصدر نفسه، ١/١6.

)5( المصدر السابق نفسه، ١٧/١. 
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ــاديــــث  ــن اإلأحــ ٢- انـــهـــا تــضــمــنــت الــكــثــيــر مـ

الكريم والتي رواها  القراآن  المتعلقة بعلوم  واإلآثــار 

المفسرون باأسانيدهم . 

3- انها حديث اأقوال واآراء المفسرين في كثير 

من علوم القراآن ومسائله .

المفسرين  ومناقشات  ردود  تضمنت  انها   -٤

المتقدمين،  اأسالفهم  واأقـــوال  إلآراء  المتاأخرين 

ــر لــكــثــيــر مـــن الــمــســائــل  فـــكـــان فـــي ذلــــك تــحــري

المختلف فيها . 

5- التسهيل والتيسير على القارئ في التفسير، 

حــيــث يــجــد الـــقـــارئ مــبــتــغــاه ومـــا يــتــشــكــل عليه 

الــى غيره  يلجاأ  يديه، فال  بين  المؤلف  مــراد   من 

لتوضيح ذلك . 

ــارئ  ــقــ ــ لـــــدى ال ــارف  ــعــ ــمــ ــ ــقــــوي ال ــ ــا ت ــهــ ــ  6- ان

لــِحــس الــدفــاع عــن ضمن الــكــتــاب الــعــزيــز دون 

من  المطوإلت  غمار  في  الخوض  الــى  الحاجة 

المصنفات . 

٧- انها عالقة هامة على تطور علوم القراآن)١( . 

ويمكن القول ايضا باأن مقدمات الكتب: من 

خبئ فوائدها ومكنون نفائسها انها اصدق ما يكون 

واجلى ما يبدو في ديباجات الكتب ومقدماتها، 

المكنونة  الكنوز المخبوءة، والفوائد  اذ فيها من 

كثيرا  ولعل  نفسه  الكتاب  في  ربما  يوجد  إل  ما 

الكرام،  مرور  الكتاب  بمقدمة  يمرون  القراء  من 

يضنون ان اإلجــدى واإلولــى هو القفز عنها الى 

)١( ينظر: علوم القراآن من خالل مقدمات التفاسير، ١/١8. 

بداية الكتاب، اإعماإل للعقل فيما هو اهم، وصرفا 

للوقت فيما هو احق، وهذا من الخطاأ الذي ينبغي 

للكتاب  بوابة  اإل  ان هي  فالمقدمة  الحيد عنه، 

ومفتاحه، فهي - من وجه – اشبه ما تكون بالدليل 

بغنى  لست  فــاأنــت  اشتريته،  مــا  لجهاز  الــمــرافــق 

عن قراءة هذا الدليل، واإلطالع على ما فيه من 

ومعلومات تضعك على طريق واضحة  تنبيهات 

قبل استعمال الجهاز، وكان بعض اساتذتي يقول 

ناصحا: اذا اشتريت كتابا ولم يكن من المتاح 

ان تقراأه عن قريب، فال تضعه من يدك قبل ان 

تقراأ فيه شيئين: المقدمة، وفهرس الموضوعات، 

لما  دقيقا  وتصورا  واضحة  فكرة  يقدم  فكالهما 

عليه الكتاب.)٢(

وقد جاءت مقدمات التفسير مشحونة بالفوائد 

الـــى قيمة هــذه  الــذيــن نبهو  بــيــن  الــجــمــة، ومـــن 

بن  الدكتور محمد  وفائدتها  العلمية  المقدمات 

لطفي الصباغ . فقد جعل هذه المقدمات من 

اليها طالب  التي يمكن ان يرجع  المصادر  اهم 

العلم الراغب في معرفة اصول التفسير، قال: » من 

المفسرون  كتبها  التي  النفيسة  المقدمات  ذلك 

حيان  وابــن  والقرطبي  الطبري  امــثــال  مــن  الكبار 

المباحث  وابــن كثير وغيرهم » ثم جمعت هذه 

تحت مسمى علوم القران ثم افرد كل علم منها 

على حــده، ومــن ذلــك علم اصــول التفسير وقد 

مقدمات  في  المتقدمين  عند  موضوعاته  تفرقت 

)2( https://www.alukah.net/culture



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  139 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود مطني خلف فيحان - اأحمد ختال مخلف العبيدي 

التفاسير وفي كتب علوم القران واصول الفقه )١(

وقد ظهرت المدونات في التفسير اما باإلأخبار 

عنها كتفسير مجاهد والثوري والحسن البصري، 

اإما بما نقل منها في تفاسير الالحقين كتفسير  و

اقدم تفسير  مقاتل بن سليمان ت ١5٠ھ، وهو 

وكتفسير  اإلمــة  الــى  وصــل  الكريم  للقران  كامل 

يحيى بن سالم ٢٠٠ھ الذي احدث نقله هامة 

في تاريخ التفسير، فقد اتسم بالتعمق في المنهج 

وجمع في تفسيره بين الرواية والدراية.)٢(

وان اغلب المقدمات في اصول التفسير تتركز 

على اربعة موضوعات رئيسية تندرج تحتها عدة 

مباحث )3( وهي كالتالي: 

اإلول: اهمية التفسير وقيمته.

الثاني: العلوم التي يفسر بها القران الكريم .

الثالث: الشروط الواجب توافرها في المفسر. 

الرابع: اهم قواعد اصول التفسير. 

* * *

)١( مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

العدد)53 رمضان ١٤3٢ھ

)٢( المصدر نفسه 

التفسير / د . سلمى  التفسير في مقدمات كب  )3( اصــول 

داود ابراهيم بن داود ٤3

المبحث الثاني

وظيفة المقدمة 

وتاأصيل المنهج التفسيري

اللغة  في  المنهج  مفهوم  األأول:  المطلب 

واألصطالح والفرق بينه وبين الطريقة 

اأوأل: مفهوم المنهج في اللغة 

اوضحه  اإلمــر  ولــي  وفهم  الطريقة  هو  النهج: 

وهو مستقيم المنهاج، والمنهج الطريق. 

والجمع: المناهج)٤(

وورد في مفردات الراغب اإلصفهاني ما نصه 

النهج هو: الطريق الواضح. 

الطريق  ومنهج   . وانــهــج: وضــح  اإلمــر  ونهج 

شرعة  منكم  جعلنا  لكل  تعالى  قــال  ومنهاجه. 

ومنهاجا.)5(

تــوضــيــح اإلمــر  تــقــوم عــلــى  فــمــادة منهج  اإذن 

وبيانه وتستعمل في الطريق الذي يكون واضحا 

معرفته  يــمــكــن  بــحــيــث  بــيــنــا،  مــعــروفــا  مستقيما 

وتمييزه، ويسهل سلوكه والسير فيه.)6( 

واأَْنَهَج اإلأَْمُر والطَّريُق َوَضَح. و اأَْنَهَج: اأَْوَضَح . 

َقاَل َيزيُد بُن الَخَذاق الَعْبدّي:

)٤( مقاييس القه إلبن فارس ،ص١٠٠٠

)5( معجم مفردات الفاظ القران الكريم الراغب اإلصفهاني 

ص8٢5

عبد  صــالح  د.  المفسرين،  بمناهج  الــدارســيــن  تعريف   )6(

الفتاح الخالدي ،ص١5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمات التفاسير بين اإلأهمية والتاأصيل 

يــُق واأَْنــهــَجــْت ــِر ــَقــد اأَضـــاَء َلــك الــطَّ َوَل

ــْعـــِدي ــارِم والــــُهــــَدى تُـ ــكـ ــَمـ ُســـُبـــُل الـ

اأَي تُِعيُن وتُقوِّي )١(

ثانيا: مفهوم المنهج باإلصطالح: 

ــهــا الــعــلــمــاء  ــده عـــرفـــه ب لــلــمــنــهــج تـــعـــاريـــف عــ

باأيجاز  منها  نذكر  وقاربهم  مشاربهم   باختالف 

ما ياأتي :

١- المنهج: هو الخطة المحددة التي وضعها 

المفسر عند تفسيره للقران الكريم والتي انعكست 

على تفسيره الذي كتبه وصارت به واضحة فيه، 

وهذه الخطة تقوم على قواعد واسس وتتجلى في 

اساليب وتطبيقات )٢(

ــن الــوســائــل  ــادة مـ ــفـ ــتـ ــو اإلسـ ٢- الــمــنــهــج :هــ

والمصادر الخاصة في تفسير القران التي يمكن 

من خاللها تبيين معنى ومقصود اإلآية والحصول 

على نتائج مشخصة )3(

ثالثا: الفرق بين المنهج والطريقة واإلتجاه 

عرفت فيما سبق المنهج في اللغة واإلصطالح 

ــاه  ــجـ ــقــة واإلتـ ــطــري ــعــريــف ال ــى ت  واأعـــــــرج اإلن الــ

والفرق بينهم.

 

الـــقـــامـــوس، مــحــمــد مرتضى  ــعـــروس مـــن جـــواهـــر  الـ تـــاج   )١(

الحسيني الزبيدي، 6/٢5٢

)٢( ينظر المصدر نفسه

ــران، الــشــيــخ جعفر  ــقـ )3( الــمــنــاهــج الــتــفــســيــريــة فــي عــلــوم الـ

سبحاني٤/٢٠-٢١

مفهوم الطريقة في األصطالح: 

المفسر  الــذي سلكه  اإلســلــوب  الطريقة هي 

الــتــي عرض  والــطــريــق  لــه  الــ� لكتاب  تفسيره  اثــنــاء 

اخــرى:  وبعبارة  خاللها،  من  له  ال� كتاب  تفسير 

واإلســس  للقواعد  المفسر  تطبيق  هــي  الطريقة 

القواعد  تلك  تطبق  الــقــران،  فهم  في  المنهجية 

اآيات  التفسير، كتفسير  الــوان علوم  في مختلف 

العقيدة، واآيات اإلحكام، واآيات اإلمثال، واآيات 

القصص وغير ذلك )٤(

الدينية  اإلعــتــقــادات  تاأثير  فهو  اإلتــجــاه:  واأمــا 

ــات الــعــصــريــة واســالــيــب  ــاهــ ــجــ ــ الــكــالمــيــة واإلت

عقائد  اســاس  على  تكون  والتي  التفسير،  كتابة 

واحتياجات وذوق وتخصص المفسر )5( 

رابعا: الفرق بين المنهج والطريقة :

قلنا ان المنهج هو الخطة المرسومة المحددة 

ــقــة، الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي الـــقـــواعـــد واإلســــس  ــي ــدق ال

والتي  المفسر  عليها  تــعــرف  الــتــي  والمنطلقات 

التزم  والتي  الكريم  للقران  فهمه  في  منها  انطلق 

بها في تفسيره له، هذه القواعد واإلسس كانت 

مع  يتعامل  وهــو  حكمته  ولتفسيره،  لــه  ضــوابــط 

ولم  يخالفها  فلم  ويــفــســره،  ويفهمه  لــه  الــ� كتاب 

يخرج عنها.)6(

)٤( تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ١8 

السبحاني  جعفر  الــقــران،  علوم  فــي  التفسيرية  المناهج   )5(

٢٠/٤-٢١

)6( تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ١8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود مطني خلف فيحان - اأحمد ختال مخلف العبيدي 

واأمـــا الــطــريــقــة: فهي اإلســلــوب الـــذي سلكه 

التي  والطريق  له  ال� لكتاب  تفسيره  اثناء  المفسر 

لــه مــن خــاللــهــا، وبعبارة  الــ� عــرض تفسير كــتــاب 

للقواعد  المفسر  تطبيق  هــي  الــطــريــقــة  ــرى:  اخــ

تلك  تطبق  القران،  فهم  في  المنهجية  واإلســس 

القواعد في مختلف الوان علوم التفسير، كتفسير 

اآيات العقيدة، واآيات اإلحكام، واآيات اإلمثال، 

واآيات القصص وغير ذلك )١(.

واستخراج  كشف  كيفية  ان  اخــرى:  وبعبارة 

معاني ومقاصد اآيات القران الكريم هو ما يطلق 

)٢( ومعنى مناهج المفسرين  التفسير  عليه منهج 

فهو: الخطط العلمية الموضوعية لها قواعد واسس 

منهجية مرسومة، ولها طرق واساليب وتطبيقات 

ظهرت في تفاسيرهم )3(.

المطلب الثاني: التفسير في مرحلة التاأصيل :

اإلساس  للتفسير هي  اإلولــى  المرحلة  كانت 

الــقــران،  تفسير  لتطوير  الصالحة  ــواة  ــن وال الــقــوي 

العباسي  العصر  بمجيئ  التطور  هــذا  اقــتــرن  وقــد 

ــارات فــكــريــة، وتــغــيــرات  ــيـ الــــذي تــفــجــرت فــيــه تـ

اإلسالمي  المجتمع  دخلت  جديده  اجتماعية 

الفكري،  والتالقح  الحضاري  لالختالط  نتيجة 

)١( تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ١8

التفسير، مجموعة مؤلفين، سلسلة  )٢( دراســات في مناهج 

الــمــعــارف اإلســالمــيــة، مــركــز نـــون لــلــتــاألــيــف والــتــرجــمــة ط١، 

٢٠١٢م-١٤83ھ ص6٠

)3( تعريف الدارسين ص١٧

فالعراق بلد له تاريخ عريق في الحضارة والثقافة 

حوله  مــا  على  اشعته  يلقي  مــنــارا  وكــان  والمدنية 

الفكري  فبالتالقح  اإلســــالم،  قــبــل  الــبــلــدان  مــن 

الى  المتعددة  وثقافاته  المختلفة  علومه  انتقلت 

هذه  على  العلماء  فاقبل  اإلســالمــي  المجتمع 

 . الــكــريــم  ــقــران  ال لفهم  منها  يستفيدون  الــعــلــوم 

والعلمية  والفلسفية  العقلية  مهاراتهم  ولتوسيع 

النبوات  للرد على اهل اإلديان اإلخرى ومنكري 

اإلســالم  اصــول  فكريا على  الــذيــن شنوا هجوما 

وعقائده ،فانبرى لهم المفسرون يفندون اراءهم، 

فــرق اسالميه  الصراع ضهور  تولد عن هــذا  وقــد 

مختلفة واحزاب سياسيه متناحرة اثارت كثيرا من 

القضايا الدينية والفكرية واخذت تنضر الى القران 

لها نشاط  . وكـــان  مــن خــالل عقائدها  الــكــريــم 

والخوارج  كالمعتزلة  التفسير  ميراث  في  ملحوظ 

خـــتـــالط  ــان إلإ ــة . ولـــمـــا كــ ــيـ ــامـ ــة واإلمـ ــريـ ــعـ واإلشـ

العرب باإلأمم اإلخرى اثره في شيوع الضجة قام 

اللغويون النحويون يضربون اكباد اإلبل الى البادية 

يــســتــفــســرون عــن لــفــض، او يــقــفــون عــلــى تفسر 

ليساعدهم في فهم اإليــات مما ادى الى نشوء 

تفاسير لغويه ونحوية . )٤( 

وبهذا فقد انتقل علم التفسير انتقاإل موضوعيا 

وهــذه  التاأصيل  محله  وهــي  الثانية  المرحلة  الــى 

المرحلة مبنية على ما قبلها بناء سليما . ومرتبطة 

بها ارتباطا وثيقا فمن المنطقي ان ياأتي التاأصيل 

)٤( ينظر مدخل الدراسة للتفسير، مجموعة مفسرين ص٤١ 
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ترسيخ  التاأصيل  مرحله  فــي  وثــم  التاأسيس،  بعد 

المنهج اإلصيل لعلم التفسير، المنهج الذي يقوم 

على اساس وقواعد فنيه، وهذه القواعد واإلسس 

قعدت لعلم التفسير القاعدة الصلبة، التي اعقبت 

تاأسيس ونشاأة هذا العلم، وكانت مرحله التاأصيل 

في نهاية القرن الثالث وارسى اسس وقواعد علم 

التفسير في هذه المرحلة امام المفسرين ابو جعفر 

محمد بن جرير الطبري، فوصل اليه اإلتجاهات 

اتجاه  التاأسيس،  مرحله  في  البارزات  السابقات 

التفسير اإلثري واتجاه التفسير اللغوي، فصاحب 

يكاد  والفراء كان إل  اللغوي كاإلخفش  التفسير 

يذكر اإلقوال الماأثورة في التفسير، إل يكاد يقدم 

اجتهاداته واستنباطاته، وصاحب التفسير اإلثري، 

يتعرض  يكاد  إل  الـــرزاق،  وعبد  الكبير  كالسدي 

للغة في التفسير، وإل يكاد يقدم اجتهاداته ايضا 

الــرائــد ابــن جرير الطبري جمع  فلما جــاء اإلمــام 

التفسير  بــيــن اإلتــجــاهــيــيــن اإلســاســيــيــن :هــمــا: 

استنباطاته  لها  اللغوي واضــاف  والتفسير  اإلثــري 

وترجيحاته .)١(

وفيما يلي عرض إلأهم المؤلفات التي ظهرت 

في هذه المرحلة :

له بن مسلم  ١- غريب القران إلأبي محمد عبدال�

المعروف باأبن قتيبة ت٢٧6ھ.)٢(

)١( منهج الدارسين، ص ٤٠

)٢( طبع عدة طبعات منها طبعة جيدة يتحقق السيد احمد 

صفر بدار احياء الكتب 

بــن عبد  الــقــران إلأبــي بكر محمد  ٢- غريب 

العزيز السجستاني ت 33٠ھ )3(

ــريـــب الــــقــــران، إلأبـــي  3- الـــمـــفـــردات فـــي غـ

بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم 

اإلصفهاني ت5٠٢ھ )٤(

٤- تاأويل مشكل القران إلأبن قتيبة )5(

بــن عبد  للعز  الــقــران  فــي مشكل  الــفــوائــد   -5

السالم ت 66٠ ھ )6(

6- معاني القران إلأبي عبيد القاسم بن سالم 

ت ٢٢3ھ )٧(

٧- معاني الــقــران إلأبــي زكــريــا يحيى بــن زيــاد 

ت٢٠٧ ھ )8(

8- اعراب القران إلأبي اسحاق ابراهيم السدي 

المعروف بالزجاج ت 3٠٠ ھ )٩(

٩- اعــراب ثالثين سورة من القران إلأبي عبد 

له الحسين بن محمد المعروف باأبن خالويه ت  ال�

3٧٠ ھ )١٠(

)3( ينظر معجم المطبوعات ١/١٠٠8

الدكتور محمد احمد  يتحقق  )٤( طبع عدة طبعات اخرى 

خلف، القاهرة، ١٩٧٠م

)5( طبع يتحقق السيد احمد صفر بالقاهرة سنة ١٩55م 

وزارة  مطبوعات  مــن  الــنــدوي  رضـــوان  سيد  يتحقق  طبع   )6(

اإلوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت سنة ١38٧ھ-١٩6٧م

)٧( طبع بدار الكتب المصرية 

)8( طبع يتحقق اإليبياري بالقاهرة سنة ١٩63م-١٩65م

)٩( طبع بدار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٤١م

اإلعــالم  وزارة  وطبعته  الضامن  حــاتــم  الــدكــتــور  حققه   )١٠(

ببغداد سنة ١٩٧5م في جزئين 
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١٠- مشكل اعراب القران إلأبي محمد مكي 

بن ابي طالب ت ٤3٧ ھ 

ــراب الــقــران إلأبــي  ١١- الــبــيــان فــي غــريــب اعــ

له بن  البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال�

سعيد اإلنباري ت 5٧٧ ھ 

لــه بن  الــ� الــقــران إلأبــي البقاء عبد  ١٢- اعـــراب 

حسين العكبري النحوي ت 6١6 ھ 

الــرابــع حركة  الــقــرن  فــي مطلع  كذلك ظهرت 

تفسيرية كبرى بلغت حد النضج وبــرزت تفاسير 

على  احتوائها  مع  انها  اإل  بذاتها  قائمة  مستقلة 

ــاد الـــى الـــرســـول ملسو هيلع هللا ىلص واصــحــابــه  ــات بــاإلأســن ــروايـ الـ

والتابعين فاأنها قد تعرضت لالأستشهاد بالشعر على 

المعاني القراآنية، وبيان اإلعراب وابرزها اإلستنباط 

بعضها على  وتــرجــيــح  اإلقــــوال،  وتــوجــيــه  الفقهي 

بعض والرجوع الى اراء النحاة من كوفيين وبصريين 

ــــى اراء الــلــغــويــيــن كــاإلأخــفــش والـــفـــراء وهــكــذا  وال

تدوين  الواسعة  الخطوات  بهذه  التفسير  تــجــاوز 

التفسير منقوإل عن السلف الى تفاسير امتزج فيها 

بلغت  اإلسلوب  وبهذا  والنقل  بالراأي  القران  فهم 

التفاسير غاية النضج والكمال تبعا لتدرج الحياة 

غير ان ما يالحظ عليها هو المغاإلة في تلوينها 

باللون الذي تميل اليه ثقافة المفسر لهذا كانت 

ختالف  هذه التفاسير ذات مشارب مختلفة تبعا إلإ

التفاسير فظال عن  هــذه  ومــن  مؤلفيها،  مــشــارب 

تفسير الطبري سالف الذكر.

١- تفسير البيان في تفسير القران للشيخ احمد 

الطوسي  كــان  الطوسي ت ٤6٠ ھ  الحسن  بن 

اإمام اإلمامية إل يستطيع تقليد المفسرين الذين 

سبقوه اإل بقيام اإلدلة الصحيحة على اقوالهم وقد 

البيت من  اهــل  المنقول على  في  اعتماده  كــان 

الصحيحة  اإلدلــة  قيام  وبعد  والتابعين  الصحابة 

العقلية او الشرعية على اقوالهم واهم ما يالحظ 

على المؤلف تحكيمه العقل غالبا في احتجاجاته 

وشرحه لمعاني القران وترجيح بعضها على بعض 

وفي الدفاع عن مذهبه الفقهي كما حكم عقله 

بــســالمــة وعــمــق فــي رده عــلــى مخالفيه  كــذلــك 

 )١( والــمــذاهــب اإلخـــرى كالحشوية  الــفــرق   مــن 

والخوارج )٢( والمعتزلة وغيرها، وبعد هذا التفسير 

لمنهجي  جامعا  كونه  اإلمامية  تفاسير  اهــم  من 

المنقول والمعقول وان غلب عليه الجانب العقلي 

٢- تفسير مجمع البيان للطبرسي: ويعد هذا 

التفسير من التفاسير اإلصلية المعتبرة لدى علماء 

لمذهبه  وتحيزه  لشيعته  تعصبه  لعدم  المسلمين 

ــفــرق بــيــن الــصــحــابــة فـــي مــرويــاتــهــم   غــالــبــا فــلــم ي

و اآرائهم ولم يجرح احم منهم وهو من هذه الناحية 

انه  كما  اإلمامية  تفاسير  بين  فريدا  نموذجا  يعد 

يتعرض لتوجيه اإلقوال وترجيح بعضها على بعض 

ولقد  الفهم،  في  يتم عن عمق  وانصاف  بنزاهة 

افاض في تفسيره بعلوم اللغة والنحو والبالغة مما 

)١( هم الذين يحشون الكتب بالروايات وياأخذونها من دون 

تفقه ودراية، ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني ٢/١٧6

له عنه  )٢( الخوارج: ظهرت هذه الفرقة في عهد علي رضي ال�

وكانوا من اتباعه لما قبل التحكيم خرجوا عليه وهم اشد الفرق 

دفاعا عن مذهبهم 
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يدل على تطلعه فيها كما عني في تفسيره بالفقه 

فيها  تمرسه  يدل على  مما  والقراءات  والحديث 

وبهذا يكون تفسيره جامعا بين المنقول والمعقول 

مناسبا في ذلك باأمامة الطوسي. 

له محمود بن عمر الزمخشري  3- تفسير جار ال�

الــكــشــاف عـــن حــقــائــق  الــمــســمــى  ت 538 ھ 

التنزيل وعيون اإلقاويل في وجوه التاأويل وقد عني 

اشتملت  الــتــي  ومكانتها  البالغية  بــالــوجــوه  فيه 

عليها اإلآيات القراآنية إلأنه كان في اسرار البالغة 

تفسيره  ان  نقرر  ان  علينا  الزمخشري  حــق  ومــن 

البيانية وان اسلوبه فيما سلكه  التفاسير  بلغ قمة 

إلأنه  مجددا  ليعد  البالغية  الناحية  من  بيان  من 

خالف اإلسلوب الذي سار عليه اهل السنة قبله، 

فتوضيحه لجمال اإلسلوب وبيانه لوجوه اإلعجاز 

يسلكوا  ان  السنة على  اهــل  قد حمل كثيرا من 

ــي الــســعــود  مسلكه فــي تــفــســيــرهــم كــالــعــالمــة ابـ

ومما  ھ   ٩8٢ الــعــمــادي ت  محمد  بــن  محمد 

يؤخذ عليه انه كان في اثناء تفسيره لالآيات يدس 

مذهب المعتزلة بحسن تعبيره بحيث يغيب ذلك 

على كثير من الناس، وقد انبرى له اإلمام احمد 

بن منير المالكي اإلسكندري فتتبع اراء اإلأعتزالية 

وفنها في كتابه المسمى اإلنتصاف. 

٤- تفسير الرازي محمد بن عمر بن الحسين 

6٠6 ھ وقد توسع فيه توسعا كبيرا في شرح اإلآيات 

وربطها باأقوال الحكماء والفالسفة، كما تعرض 

الجاحدين  الملحدين وهفوات  إلأبطال شبهات 

وغيرهم  المعتزلة  مــن  المخالفين  حجج  وتفنيد 

كما اأهتم بالعلوم الكونية واإلستنباطات الرياضية 

وفروع الفقه واصوله اإإل ان النزعة الفكرية العقدية 

هي السمه البارزة على تفسيره لما افاض فيه من 

مباحث في علم الكالم 

5- تفسير القرطبي، وقد افاض في تفسير اآيات 

يبداأ من  اإلحكام وفقهها حتى كاأنه كتاب فقه 

ما  وكثيرا  اإلوإلد  باأمهات  وينتهي  الطهارة  بــاب 

استطرد الى اقامة ادلة الفروع الفقهية، والمباحث 

اإلصولية التي إل تعلق لها اإلآية وكذلك افاض في 

الرد على ادلة مخالفيه في المذهب )١(

فهذه هي اجل التفاسير التي برزت في مرحلة 

التاأصيل التي ابتداأت من القرن الرابع حتى نهاية 

القرن السادس الهجري، وان هذه المرحلة لتعد 

التفسير حيث  لعلم  المراحل  بحق من اخصب 

قواعد  ذا  وامثالها  اإلصلية  الكتب  بهذه  اصبح 

واسس ومصطلحات، اإل ان السمة الغالبة على 

بالنقل  التفسير  بين  الجمع  هــي  التفاسير  هــذه 

والعقل يــضــاف الــى ذلــك تــاأثــرهــا الــى حــد بعيد 

بثقافة المفسر تاأثيرا واضحا وتاأثرها كذلك بنزعته 

ان  فالفقيه  عليه،  غلبت  التي  والعقدية  الفكرية 

الفقهية  المسائل  فــي  الــقــول  اشــبــع  مفسرا  كــان 

تفسير  صــاحــب  ھ   3٧٠ المتوفي  كالجصاص 

اإلكيا الهراسي الشافعي ت5٠٤ھ  احكام القران و

الذي  والقرطبي  المالكي ت6٧١ھ  العربي  وابن 

مر ذكره، وعالم الكالم مالأ تفسيره بالعلوم العقلية 

)١( مدخل لدراسة التفسير، مجموعة مؤلفين، ٤٤
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فهو  الـــرد على مخالفيه،  فــي  ــة  ــ واإلدل والــحــجــج 

صاحب كتاب تبيين كذب المفتري يذكر ان ابا 

الحسن اإلشعري احد اأئمة علم الكالم قد الف 

تفسيرا اسماه المختزن لم يترك اآية تعلق بها يدعي 

اإل اأبطل تعلقه بها وجعلها حجة إلأهل الحق )١( . 

وكتفسير الرازي الذي سبق ذكره، والنحوي ليس 

له هم اإل اإلعراب ونقل قواعد ومسائله وخالفاته 

كالزجاج والواحدي واأبو حيان فهذه اإللوان من 

بما  بعيد  الــى حد  تاأثرت  قد  المختلفة  التفاسير 

على  سيطر  وبما  ثقافات،  من  اصحابها  اشربوا 

عقولهم من نظم فلسفية، ونزعات فكرية ومبادئ 

القراآني،  النص  فــي  يتحكمون  جعلتهم  عقدية 

يجب ان يجرنا اليه إل ان نجره الينا حتى إل تنزلق 

مــا ليس منه  لــه  الــ� الــى تحميل كتاب  ــواء  بنا اإلهـ

فنقع فيما إل تحمد عقباه )٢( . 

* * *

الدمشقي،  عساكر  بــن  إلأ المفتري،  كــذب  تبيين  ينظر   )١(

١33، وينظر قصة التفسير إلأحمد الشرباصي ،١٤٤

)٢( مدخل لدراسة التفسير، ٤6 

الخاتمة واأهم النتائج

الــحــمــد لــلــه حـــمـــدا كــثــيــرا طــيــبــا مــبــاركــا فيه 

الـــذي وفــقــنــي وســهــل لــي اكــمــال كــتــابــة بحثي 

واهميتها  التفاسير  مقدمات  يخص  الــذي   هــذا 

تاأصيلها. وكيفية 

وفيما يلي اهم النتائج :

ــن الـــجـــانـــب الــلــغــوي  ــمــقــدمــة مـ ١- مــعــرفــة ال

للكتاب  المقدمة  وان  اإلصطالحي.  والجانب 

هي كاإلأساس للبنيان .

اقدم من صّدر تفسيره بمقدمة في  ٢- معرفة 

علوم القران .

التفسير ضمن  اصــول  فــي  الكتابة  بـــداأت   -3

مقدمات التفاسير في القرن الثاني الهجري، ثم 

ظهرت بعد ذلك الكتابة فيه كموضوع مستقل.

في  تختلف  المفسرين  نظر  وجــهــات  ان   -٤

تحديد مباحث موضوعات اصول التفسير.

5- هذه المقدمات من نفائس ما كتب، فقد 

ذكر فيها قواعد نافعة في اصول التفسير. 

6- اختلفت مشارب المفسرين وتعدد طرائقهم 

في كتابة مقدمة تفاسيرهم فالبعض جعلها طويلة 

درس فيها موضوعات مختارة من اصول التفسير، 

الى  شارة  باإلإ فيها  اكتفى  والبعض جعلها قصيرة 

موضوعات هذا العلم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمات التفاسير بين اإلأهمية والتاأصيل 

المصادر والمراجع

تــقــان فــي علوم الــقــراآن )ط. الــرســالــة(،  1- اإلإ

الجالل السيوطي؛ عبد الرحمن بن اأبي بكر بن 

السيوطي،  الخضيري  الــديــن  ســابــق  بــن  محمد 

جالل الدين المحقق: مصطفى شيخ مصطفى، 

مؤسسة الرسالة، رقم الطبعة: ١

ــراآن، اأبــــو الــبــقــاء  ــقــ ــ ــراب ال ــ  2- الــتــبــيــان فـــي اإعــ

لـــه الــعــكــبــري  لـــه بـــن الــحــســيــن بـــن عــبــد الـــ� عــبــد الـــ�

)الــمــتــوفــى: 6١6هــــــ(، الــمــحــقــق: عــلــي محمد 

البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

اإلــى  نــســب  فــيــمــا  الــمــفــتــري  تبيين كـــذب   -3

ــري، ثــقــة الــديــن،  ــعــ مــــــام اأبــــي الــحــســن اإلأشــ  اإلإ

له المعروف  اأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ال�

بابن عساكر )ت 5٧١هـــ(، دار الكتاب العربي 

– بيروت، ط 3، ١٤٠٤ھ . 

المفسرين،  بمناهج  الــدارســيــن  تــعــريــف   -4

صالح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم للطباعة 

والنشر والتوزيع ١-  يناير – ٢٠١٢.

5-  التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين 

الشريف الجرجاني )ت 8١6هـ( ضبطه وصححه 

جماعة من العلماء باإشراف الناشر: دار الكتب 

العلمية بيروت –لبنان ط١ ١٤٠3هـ - ١٩83م.

نشا )ط. دار  6- صبح اإلأعشى في كتابة اإلإ

الكتب( المؤلف: اأبو العباس اأحمد القلقشندي 

مفهرس على العناوين الرئيسية فقط الناشر: دار 

الكتب المصرية، ١3٤٠ھ – ١٩٢٢م 

 : العربية  وصــحــاح  اللغة  تــاج  الــصــحــاح   -7 

الفارابي  الجوهري  بن حماد  اإسماعيل  نصر  اأبــو 

الغفور عطار  اأحمد عبد  )ت 3٩3هـــ( تحقيق: 

بــيــروت، ط ٤،   – للماليين  العلم  دار  الــنــاشــر: 

١٤٠٧ هـ  -  ١٩8٧ م.

التفاسير  القراآن من خالل مقدمات  علوم   -8

الهجري،  الــثــامــن  الــقــرن  نهاية  اإلـــى  نشاأتها  مــن 

محمد صفاء شيخ اإبراهيم حقي، ٢٠٠8 م. 

لــه بن  ــ� ــو محمد عــبــد ال 9- غــريــب الـــقـــراآن، اأبـ

مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢٧6هـ( المحقق: 

اأحمد صقر، دار الكتب العلمية )لعلها مصورة 

عن الطبعة المصرية( ١3٩8 هـ -  ١٩٧8 م.

القلوب،  بنزهة  المسمى  الــقــراآن  غريب   -10

الُعزيري  بكر  اأبــو  السجستاني،  ُعزير  بن  محمد 

اأديــب  محمد  المحقق:  ـــ(،  )الــمــتــوفــى: 33٠هــ

عبد الواحد جمران، دار قتيبة – سوريا، ط ١، 

١٤١6 هـ -  ١٩٩5 م.

11- القاموس المحيط، مجد الدين اأبو طاهر 

الــفــيــروزاآبــادى )ت 8١٧هـــ(  يعقوب  بــن  محمد 

مــكــتــب تــحــقــيــق الـــتـــراث فـــي مــؤســســة الــرســالــة 

ــاإشــــراف: مــحــمــد نــعــيــم الــعــرقــُســوســي الــنــاشــر:  ــ ب

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

– لبنان ط 8، ١٤٢6 هـ -  ٢٠٠5 م. 

عراب  12- الكتاب: اللباب في علل البناء واإلإ

لـــه الــعــكــبــرّي  لـــه بـــن الــحــســيــن بـــن عــبــد الـــ� عــبــد الـــ�

الُعْكَبري  الــديــن  محّب  البقاء،  ــو  اأب الــبــغــدادي، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود مطني خلف فيحان - اأحمد ختال مخلف العبيدي 

)538 -  6١6 هـ = ١١٤3 -  ١٢١٩ م(.

13- كــشــاف اصــطــالحــات الــفــنــون والــعــلــوم 

محمد  القاضي  ابــن  علي  بن  محمد  المؤلف: 

حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

ومراجعة:  اإشـــراف  و تقديم  بعد ١١58هــــ(   )ت 

نقل  دحـــروج  علي  د.  تحقيق:  العجم  رفيق  د. 

له الخالدي  النص الفارسي اإلى العربية: د. عبد ال�

ــورج زيــنــانــي الــنــاشــر:  الــتــرجــمــة اإلأجــنــبــيــة: د. جـ

مكتبة لبنان ناشرون -  بيروت ط ١ -  ١٩٩6م. 

الشريعة  لعلوم  الــقــرى  ام  جامعة  مجلة   -14

والـــدراســـات اإلســالمــيــة، الــعــدد )53( رمــضــان 

١٤3٢ھ.

15- الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز، اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 

 الرحمن بن تمام بن عطية اإلأندلسي المحاربي 

ــالم عـــبـــد الــشــافــي  ــســ ــ )ت 5٤٢هـــــــــــ(، عـــبـــد ال

بيروت   – العلمية  الكتب  دار  الناشر:   محمد، 

ط ١-  ١٤٢٢ هـ .

الكريم، محمد  القراآن  لدراسة  المدخل   -16

اأبو شهبة: مفهرس على العناوين الرئيسية، الناشر: 

دار اللواء – السعودية، ١٤٠٧ھ – ١٩8٧م. 

17- مشكل اإعراب القراآن، اأبو محمد مكي 

بــن اأبـــي طــالــب َحــّمــوش بــن محمد بــن مختار 

 القيسي القيرواني ثم اإلأندلسي القرطبي المالكي 

)ت ٤3٧هـ(، المحقق: د. حاتم صالح الضامن، 

مؤسسة الرسالة – بيروت، ط ٢، ١٤٠5ھ.

18- معجم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن 

زكريا القزويني الرازي، اأبو الحسين )ت 3٩5هـ(، 

الناشر:  ــارون  هـ محمد  الــســالم  عبد   المحقق: 

دار الفكر، ١3٩٩هـ -  ١٩٧٩م.

الــــــقــــــراآن،  ــــب  ــريـ ــ غـ فـــــي  الـــــمـــــفـــــردات   -19 

اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

ـــ( الــمــحــقــق: صــفــوان  ــ اإلأصــفــهــانــى )ت 5٠٢هـ

عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

-  دمشق بيروت، ط ١ -  ١٤١٢ هـ.

الــــــقــــــراآن،  ــــب  ــريـ ــ غـ فـــــي  الـــــمـــــفـــــردات   -20 

اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

صفوان  المحقق:  ـــ(،  5٠٢هــ )ت  اإلأصــفــهــانــى 

ــدار الــشــامــيــة  ــ عـــدنـــان الـــــــداودي، دار الــقــلــم، الـ

تــاأويــل  بــيــروت، ط ١، -  ١٤١٢ هـــ   -  دمــشــق 

مشكل القراآن.

يــوســف  الـــبـــحـــوث وكـــتـــابـــتـــهـــا،  مـــنـــاهـــج   -21

والتوزيع  للنشر  المريخ  دار  القاضي،   مصطفى 

ط ١، سنة النشر: ١٩8٤.

الــقــراآن،  عــلــوم  فــي  التفسيرية  الــمــنــاهــج   -٢٢

ــام  ــ الـــشـــيـــخ جــعــفــر الـــســـبـــحـــانـــي، مـــؤســـســـة اإلمـ

الكريم، الــقــران  مكتبة  الــســالم،  علية   الــصــادق 

.6 -٠١٢ -35٩- ٧6٤ :ISBN

له بن مسلم  ال� اأبو محمد عبد  المؤلف:   -23 

المحقق:  ٢٧6هـــــ(،  )ت  الــديــنــوري  قتيبة  ابــن 

العلمية،  الكتب  دار   :، الــديــن  اإبــراهــيــم شمس 

بيروت -  لبنان.

* * *




