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 .القرآن   وعلوم  التفسير  أصول  بين  الفرق
ر   التفسىير على  تعلى  يريى  مىن يحتاجهىا التىي األولى  العلمية  المبادئ  هي  التفسير  أصول  ،فيى  والتبحىر

 .التفسير  عل  من  جزء  وهي
 .القرآن  علوم من  جزء  التفسير  وعل 
 أصىول مىن هىي القىرآن  علىوم مىن معلومة كل وليس  القرآن،  علوم  من  هي  التفسير  أصول  من  معلومة  فكل
 .التفسير
ْنونةً  كتًبا  تج   وق   .بالتفسير لها  عالقة ال التي  القرآن  علوم  من  جملة  وفيها  التفسير،  بأصول  ُمع 

 مىن التفسىير يف بإفادتهىا مىرتب  التفسىير أصىول مىن وجعِلهىا القىرآن  علوم من المعلومة  تح ي   يف  والنظر
 :قسمين عل   الجهة  هذه  من  القرآن   وعلوم  ع مها،

 .اآلي  كع     بالتفسير؛ ل   عالقة وال  معرفُت   المفس   تفي  ال  عل    •
 .العل  نوع  بحسب  من   المفس  استفادة  وتختلف  من ،  المفس   ويستفي   بالتفسير، عالقة  ل   وعل    •

 معرفىة إلى  بحاجىة لىيس لكنى  اآليىا،، يف بتفاصىيل  معرفت  المفس  يحتاج مما والمنسوخ  الناسخ  عل ف
 .المعن   ب  يختلف  ما  توجي   إل   بحاجة  هو  إنما  وغيرها، اآلداء  من القراءا،  وجوه  جميع  توجي 

 بالتفسىير؛ مسىاس لهىا التي العلوم هذه  من  العلمية  وتقعي ات   تأصيالت   يصوغ  التفسير  ألصول  وال ارس
 غيرهىا وتىرجي  بعضىها ضىعف بيىان  أو األقىوال، بعى   توجيى   يف  معرفتى   تفي   الذي  والم ني  المكي  كعل 
 .عليها
 :ذلك عل   األمثلة  ومن
ْن }: تعال  قول  يف( 542:  ،)  عطية  ابن  قال م  نُ  و  ْواًل  أ ْحس  ْن  ق  ا ِممَّ ع  ِ  إِلى   د  ل   اّللَّ مىِ ع  الًِحا و  ال   صى  قى  ي و  نىِ  إِنَّ
 إلى  وحى يًثا قى يًما دعا من كلَّ  يع ر  لفظ وهو ،☺ لمحم  توصية ابت اء": [33: فصلت{ ]اْلُمْسِلِمين    ِمن  
 .المؤمنين  ومن  السالم  عليه   األنبياء من طاعت   وإل   وتعال   تبارك اهلل

ن   وجماعىة، ومقاتىل، الحسىن، ذهىب العموم وإل  حال ،  هذه  ممن  أحسن  أح   ال:  والمعن  ي   حالىة أن  وبى 
زة  كذلك كانت  ☺  محم   .مبر 

 ؟التفسري وأصول القرآن علوم بني الفرق ما



 

 

(2 ) 

 أم وعائشىىة حىازم، أبىىي بىن قىىيس وقىال سىىيرين، وابىن زيىى ، وابىن السىى ي، ذهىب اآليىىة يف تخصيصى  وإلى 
نين،  يف  اآلية  هذه  نزلت:  كرمةوع ،▲ المؤمنين ِمل  }: قيس قال المؤذ  ع  الًِحا و   بىين الصىالة هىو: {ص 
 .¶ عباس ابن عن ذلك  النقاش وذكر  واإلقامة، األذان 
 فمكيىة نزولهىا وأمىا فيهىا، داخلىون  أنه :  المؤذنين  يف  بأنها  القول  ومعن :  اهلل  رحم   محم   أبو  القاضي  قال
 جىزء  لكنى   تعىال ؛  اهلل  إلى   الى عاء  لمىن  األذان   وإنَّ   بالم ينىة،  ترتَّب  وإنما  أذان،  بمكة  يكن  ول   خالف،  بال
 .من 

ي ـمىن ـعنىاءً   أـعظ ُ =    وغيره  الظلمة،  وكف    الطغاة،  وردع  الكفار،  كجهاد  بقوة؛  تعال   اهلل  إل   وال عاءُ   تىول 
 .(1) "عامة  نزلت  اآلـية أن   يـعتق  أن   واألـصوب  ـفي ،  مـشقة ال إذ  األذان؛
ل أن   يمكن  وهذا زول، بتاريخ العل  وهي المفسين، أقوال بين ترجيحية قاع ة يشك   بتىاريخ فىالعل  النىر
زول  .اآلية  معن   يف  الصحي   القول عل   ي ل  النر
ِذين    إِلى    ت ر    أ ل  ْ }:  تعال   قول   يف(  542:  ،)  عطية  ابن  وقال ُلوا  الىَّ ت    بى  َّ ِ  نِْعمى  ًرا اّللَّ وا ُكفىْ لىر أ ح  ُه ْ  و  ْوم  ار   قى   د 
ارِ  و  ل ة  يف اآلية  هذه:  عباس ابن  وقال":  [28:  إبراهي { ]اْلب  ب   .األيه  بن  ج 
 وإنمىا قصىت ، قبىل اآليىة نىزول ألن  نزلت؛  في   أنها  عباس  ابن  يرد  ول :  اهلل  رحم   محم   أبو  القاضي  قال
لة  ِفْعل   علف    نم   تخصر  أنها أراد ب   .(2)  "القيامة  يوم إل   ج 

زول  أسباب  بعلمي  يتعلق  المثال  وهذا  ال  عبىاس  ابىن  عبىارة  أن   عطيىة  ابن  بين  وق   والم ني،  والمكي  النر
ل ة أن   بها يراد ب   .عمر  عه   يف  خبره ألن   المكية؛ اآلية  نزول سبب  هو  ج 

 أصىول مىن الطريقىة هىذه مىن واإلفىادة التفسىير يف عبىاراته  يف السىلف طريقىة معرفىة إن : يقىال هنىا ومىن
 .التفسير

 العلمىاء بعى  تسىمية ذلىك يف يشىكل وقى  القرآن، علوم هي  ليست  التفسير  أصول  أنَّ   هذا  من  والمقصود
 رحمى   عـثيمىين  بىن  محمى   الشىيخ  ـككتىاب  القرآن،  علوم  يف  جملتها  يف  وهي  التفسير،  أصول  بمسم   لكتبه 

 

 .(113 - 112: 13) قطر: ط الوجيز، المحرر( 1)
 .(242-241: 10) قطر: ط الوجيز، المحرر( 2)



 

 

(3) 

 أصىول ال القىرآن  علىوم  يف  كتابى   فأغلىب  وإال  المصىطلحا،،  ـفىي  اإلـطىالق  ـفىي  التسىام   بىاب  من  وهذا  اهلل،
 .التفسير

 :ثالثة أقسام إل   التفسير  أصول  تقسي   ويمكن
 الم ونة  والكتب  والنشأة  كالتعريف  المسائل  من  جملة  وتشمل  ،العل   لهذا  النظرية  المق ما،:  األول •

 .العل  هذا تناسب التي  المق ما، يف ُيكتب  مما الخ...  في   التأليف  وطريقة  في ،
 .ومصادره التفسير طرق :الثاني •
 :ويشمل ،التفسير يف االختالف :الثالث •

 .التفسير  يف السلف عبارا، راسةد -
 .االختالف أسباب  -
 .االختالف أنواع -
 .(الترجي  قواع )  االختالف  مع التعامل  كيفية -

 هىذه تسىع  ال ممىا غيرهىا وهناك مسائل ، أه  هذه التفسير، بأصول المتعلقة العلمية  المسائل  من  وغيرها
 .العجالة


