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 منهج التفسري باملأثور

صّمى اهلل عميو  )كان القرآن الكريم، وال يزال محورا لمثقافة اإلسالمية منذ أن تألفت أمة بقيادة رسول اهلل         
جمعيا عمى التوحيد هلل سبحانو وتعالى وخالفتو فى األرض، فرأى المسممون فى آيات القرآن الكريم  الو وسمم(
)ِ كتاٌب َأْنَزْلناُه ِإَلْيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آياِتِو، َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلوا  : قولة  تعالى يو وتدبر آياتوالنظر والتأمل فحثا عمى 

 . ْلباِب(اْلَ 
 تعريف المأثور

 
 من حيث المغة. المأثور     
و عن غيرك نقم أذا أثرهالحديث  أثرتمصدر قولك  الثر وء وىو بقية الشي الثرمن  مأخوذفيو       

  .ينقمو خمف عن سمف أييخبر الناس بو بعضيم بعضا  أي مأثورورويتو ومن ىنا قيل حديث 
  

 أصحابوعن  أونقل عن النبي ) صمى اهلل عميو والو وسمم(  ما أوجاء في القران نفسو ،  ما صطالحا":ا     
 . عنيم مراد اهلل تعالى من كتابو

 نشأة التفسير بالمأثور                                  

 

َصمَّى المَُّو  ) بيانًا لمقرآن وتطبيقًا لو في أقوالو( َوَسمََّم والو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو )كما جعل اهلل تعالى سنة رسولو     
)َلَقْد َكاَن  ا قال تعالى:األسوة الحسنة كم (َوَسمَّمَ  والو َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ )وأفعالو، ليكون الرسول  (َوَسمََّم  والو َعَمْيوِ 

 .ِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثيرًا(َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم اآل
الى: أن يبين لألمة ما تحتاج إلى بيانو فقال تع (َوَسمَّمَ والو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو )وأوحى اهلل تعالى إلى رسولو      

َل ِإَلْيِيمْ   (َوَسمَّمَ والو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو النبي ) وقد قام. َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن( )َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
ىو المبيِّن عن  (َوَسمَّمَ والو ِو َصمَّى المَُّو َعَميْ )فكان رسول اهلل الرسالة ونصح األمة وكشف الغمة بأداء األمانة فبمغ 

اهلل عز وجل أمره، وعن كتابو معاني ما خوطب بو الناس، وما أراد اهلل عز وجل بو وعنى فيو، وما شرع من 
معاني دينو وأحكامو وفرائضو وموجباتو وآدابو ومندوبو وسننو التي سنَّيا، وأحكامو التي حكم بيا وآثاره التي 

، يقيم لمناس معالم الدين، يفرض بمكة والمدينة ثالثًا وعشرين سنة (َوَسمَّمَ والو  ُو َعَمْيِو َصمَّى المَّ )بثيا. فمبث 
الفرائض، ويسن السنن، ويمضي األحكام ويحرم الحرام ويحل الحالل، ويقيم الناس عمى منياج الحق بالقول 

وعمى آلو أفضل صالة  (ُو َعَمْيِو َوَسمَّمَ َصمَّى المَّ )والفعل. فمم يزل عمى ذلك حتى توفاه اهلل عز وجل وقبضو إليو 



7 

حجة اهلل عز وجل عمى خمقو بما أدى عنو وبين،  (عميو السالم)وأزكاىا، وأكمميا وأذكاىا، وأتميا وأوفاىا فثبت 
 وما دل عميو من محكم كتابو ومتشابيو، وخاصو وعامو، وناسخو ومنسوخو، وما بشر وأنذر.

 

 مأثوربالدرج التفسير ــــــــــــت

 التدوين الرواية، دور دور في دورين : بالمأثورتدرج التفسير 

 
، فانو  حيث الروايواما من  فقط. لذا كان عن طريقينر الذي كانوا بحاجو اليو التفسير لم يتجاوز المقدا        

الذي كانوا بحاجو  قد بين الصحابو معاني القران واحكامو بالشكلتقدم ان رسول اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمم( 
 بينو اليو وكان الصحابو يتداولون التفسير كما كانوا يتداولون الحديث ثم كان منيم من تكمم بالتفسير في غير ما

ثم جاء التابعون فأخذوا العمم عن الصحابو فنقموا التفسير والحديث )صمى اهلل عميو والو وسمم( ،  رسول اهلل
كانوا يشعرون بان ىذا التفسير الذي تكمموا فيو شياده عمى  الصحابةعن والذي نقموه منيم  " كما سمعوهمعا

يعينو في  ال ما عالياهلل  إلىالقران بان اهلل عنى بااليو كذا وكذا فكانوا في غايو الحيطو والحذر من ان ينسبوا 
  .كالمو الكريم

في  الصحابةيم اجرأ عمى اهلل من المجال رحبا" في تفسير القران ال الن أماميمولذلك وجد التابعون        
نما ،تفسير القران ذلك مااستجد من االحداث وماطرأ عمييم من االحوال كانوا بأمس الحاجو الى  إلى ألجأىم وا 

معرفة حكم اهلل تعالى فييا فخاضوا غمار التفسير والتاويل يستخرجون من القران وكذا من السنو معاني 
غير ان شكل التفسير لدى ل امر وىم يقتفون منيج الصحابو في كل ذلك وفي ك اليدايو والرشاد في كل شان

التابعين لم يكن بالشكل الذي كان عميو الحال لدى الصحابو قبل تفرقيم في البالد عندما توسعت الفتوحات 
الكبار فكان كل مايصدر من تفسير او " عمى التشاور في كل شي فيما بين الصحابو  حيث كان الحال قائما

ويل او اجتياد يتداول فيما بينيم وكان طبيعيا" ان يتخرج عمى ايدي كل صحابي في امصار المسممين تا
 .عمماء من التابعين يرثون العمم عمن اخذوا عنيم

واشتير منيم فيو سعيد بن جبير ومجاىد وعكرمو  بن عباسعبد اهلل _ اخذوا التفسير عن  مكةفأىل       
 وطاووس وعطاء وامثاليم 

واشتير منيم في التفسير ابو العاليو ومحمد بن كعب وزيد بن  عن ابي بن كعبل المدينو _ اخذوا التفسير واى
 اسمم وامثاليم 

واشتير منيم قتاده وعمقمو بن قيس ومسروق واالسود بن  عبد اهلل بن مسعوداخذوا التفسير عن   واىل العراق _
 يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري 
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 المصار أىلو والمدينو والعراق ائمة التفسير والتاويل وعنيم اخذ واصبح اىل مك

 

 التفسير بالمأثور أقسام

 

يعتمد التفسير النقمي او التفسير بالمأثور ، عمى ماجاء في القران نفسو من البيان :  قال محمد معرفو       
سمم( او االئمو من عترتو والتفصيل اوال" ثم عمى مانقل عن المعصوم النبي )صمى اهلل عميو والو و 

الطيبين)عمييم السالم( وبعده عمى الماثور من الصحابو االخيار والتابعين ليم بأحسان مما جاء بيانا" وتوضيحا" 
 لجوانب ابيمت من القران 

 تفسير القران بالقرانأواًل:  
   بعض ، كما قال و عمى ان اتقن مصدر لتبين القران ىو القران نفسو النو ينطق بعضو ببعض ويشيد بعض     
منو مبيما" في موضع منو قد جاء مفصال" ومبينا" في موضع جاء  منين)عمية السالم( حيث ماؤ الم أمير األمام

 ) القران يفسر بعضو بعضا"( اخر بل وفي القران تبيان لكل شي جاء مبيما" في الشريعو ومن ذلك جاء قوليم 
ماابيم في موضع وبين في موضع اخر فكان احدىما متناسبا" مع وتفسير القران بالقران عمى نمطين: منو 

 عنويا" ولفظيا" االخر تناسبا" م
والنمط االخر من تفسير القران بالقران كان ماجاء فيو البيان غير مرتبط ظاىرا" المعنويا" واللفظيا" مع      

ع قطع اليد فقد بين االمام الجواد مثال ذلك اية السرقة حيث ابيم فييا موض موضع االبيام من االيو االخرى
)ان المساجد هلل فال مستشيدًا لذلك قولو تعالى  انو من موضع االشاجع )مفصل اصول االصابع()عمية السالم( 

السجود هلل فال موضع لمقطع وبما ان مواضع السجود هلل تعالى وراحة الكف من مواضع  تدعوا مع اهلل احدًا (
 .فييا
  بالسنةران تفسير الق ثانيًا:  

وفروع مسائميا جاءت تفاصيل عما ابيم في القران واجمل من عموم واطالق  الشريعةان مجموعة احكام       
وىكذا ماورد في لسان المعصوم وفعمو وتقريره بيانا" لمختمف ابعاد الشريعو ىي بيانات عما جاء في القران من 

:)وانزلنا اليك الذكر لتبين لمناس مانزل خاطبًا نبيو الكريم رووس واالحكام واالخالق واالداب قال اهلل تعالى م
فقد كانت وظيفة النبي االساسية ىي بيان وتبين ماجاء في الذكر الحكيم ىذا فضال  ولعميم يتفكرون ( ألييم

 عما سأل عن معاني القرأن حيث ماابيم عمى الصحابة فبينو ليم في شرح وتبين
 ابي بقول الصحتفسير القران ثالثًا: 
ان تفسير الصحابي الذي تربى في احضان الرسالو وقد اخذ العمم مباشرة من منيمو السائغ وكان ممن تفقو       

معاني  إلى اقرب الناس فيما األخيارو فال بد انيم اي صحابت يمو وتحت ىدايو وارشاده المستقيمعمى يده الكر 
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مام عمي )عميو السالم( يقول: )) وانما ىو تعمم من ذي اال القران الحكيمو واىداىم الى معالمو الرشيده وىذا
 عمم..عمم عممو اهلل نبيو فعممنيو ودعا لي بأن يعيو صدري وتضطم عميو جوانحي((

ان التابعين ىم اسس جانبا" باحاديث الرسول)صمى اهلل عميو والو وسمم(  تفسير القران بقول التابعي:رابعًا: 
لمعاني القران الكريم حيث قربيم بأصول معاني المغو الفصحى  " نوا اقرب فيماوكا األخياروالعمماء من صحابتو 

غير المتحوره الباقيو عمى صفوىا االول كما كانت الحوادث والوقائع المقترنة بنزول االيات احيانا" لمنزول 
كان باب الفيم والموجبو احيانا" لمنزول كانت تمك الحوادث واالسباب والموجبات في متناوليم القريب  كما 

، التفسير أربابمن  تأخرحظ بيا من فيو منفتحا" ليم بمصراعين االمر الذي لم ي اإلبيامال عن مواضع زو الو 
 .كما حديث المعصوم حجو براسو وقول التابعي شاىدا" او مويدا" وليس حجو عمى االطالق

 
 لماميةعند ا بالمأثورالتفاسير  أشير

 -فاشيرىا مايمي:

ان جمعو االمام وىو قر  عمي ) عميو السالم( )مصحف عمي بن ابي طالب( اإلمام إلىمنسوب التفسير ال-1
، وىي مفقوده وليست في متناول اليد االن ولكن يستفاد من ىذا االمر ان االمام عميا" ) عمى ترتيب النزول

 .عميو السالم( ىو اول من تصدى لمتفسير
  .تنوير المقباس لمفيروزابادي وصحيفة عمي بن ابي طمحو: اشتير ىذا الكتاب بأسم  تفسير ابن عباس-2
  .ذكر ابن النديم ان ىذا التفسير رواه ابي الجارود الباقر:) عميو السالم( اإلمامتفسير -3
الصادق ) عميو السالم( نسب ىذا التفسير مع كتاب مصباح الشريعو لالمام  اإلمام إلىالتفسير المنسوب -4

 .وذلك في كتاب حقائق التفسير القرانيالصادق ) عميو السالم( 
 لمشيعة.  الكاممةو من التفاسير عبد عمي العروسي الحويزي و وى تأليف:  نور الثقمين-5
ن ( وقد طبع في جزأين ، غير اىــٜٕٖ) الذي توفي عام تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر لمكميني-6

واتى بالمتون  اسقط االسانيدلكتاب جناية عممية التغتفر حيث عمى ىذا ا جنى، ناسخ الكتاب في القرون السابقة
 .وبذلك سد عمى المحققين باب التحقيق

( وتفسير ىذا مطبوع قديما" وحديثا"،غير ان التفسير ٖٚٓ)الذي كان حيا" عام  تفسير عمي بن ابراىيم القمي-7
فيو ممفق مما اماله عمي بن ابراىيم عمى ىو تفسير ممزوج من تفسيرين  اليس لعمي بن ابراىيم القمي وحده، وانم

تمميذه ابي الفضل العباس ومارواه تمميذه بسنده الخاص عن ابي الجارود عن االمام الباقر ) عميو السالم( وقد 
 اعني بيما : المأثورالقرن الحادي عشر تفسيران في المنيج  أخر أوفي  ألف

 (1117القران( لمسيد ىاشم البحراني ) )البرىان في تفسير
  و)نور الثقمين( لمشيخ عبد عمي الحويزي من عمماء القرن الحادي عشر

 من تفاسير الشيعو )مجمع البيان( لمشيخ الطبرسي .
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ويسمى ) التبيان الجامع لعموم القران( وىو تفسير   الطوسي تفسير )التبيان في تفسير القران(  لشيخ الطائفو-8
 أجزاء. ووقع في عشره  د منو في مجمع البيان، وىو مطبوع في النجفجميل اعتمد عميو الطبرسي كثيرا" واستم

 
 

 التفاسير بالماثور عند اىل السنو أشير
 التفاسير عند اىل السنو :  
( وىذا الكتاب اوسع ماالف في ىذا المجال ومن مزايا ٖٓٔ-ٕٕٗ) تفسير ابي جعفر محمد بن جرير الطبري -1

، نعم ق والتثبت منياو موقوفو عمى الصحابو و التابعين وقد سيل طريق التحقيىذا التفسير ذكر الروايات  مسنده ا
 . يحصى كثره ال ميات والمسيحيات مايسرائفييا من اإل

ومولفو من المعترفين بفضائل اىل البيت فقد روي نزول كثير  الكشف والبيان(( باسم ) 427تفسير الثعمبي) -ٕ
 .في كتبو مثل غاية المرام وتفسير البرىان السيد البحرانيعنو كثيرا"  من االيات في حق العتره الطاىره وينقل

ن ( انو الطبري في تفسيره وغيره ويبدو في كتابو ) االتقاذكره  ففيو ما (911لمسيوطي) تفسير الدر المنثور-3
)صمى اهلل  النبي ، وقد ذكر في خاتمة )االتقان( نبذة من التفسير بالماثور المرفوع الىجعمو مقدمو لذلك التفسير
 . سورة الناس إلى الفاتحةعميو والو وسمم( من اول 

 األندلسي.مد عبد الحق بن غالب البي مح ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( عطيةابن  تفسير -4
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 منهج التفسري الفقهي

 التعريف بالمنيج الفقيي

 .الحكام الفقيية عناية خاصةىو التفسير الذي يولي موضوع  التفسير الفقيي :

 ، " ما ورد في القرآن من الوامر والنواىي والمسائل الفقيية"أو ىو تفسير آيات األحكام والتي تعني:      

بتيذيب ومنيا ما يتعمق يخص االعتقادات  حوى أحكام كثيرة وعالج قضايا متعددة منيا مافالقرآن قد          
خالقية ومنيا أحكام عممية متعمقة بأقوال المكمفين وأفعاليم وىي شاممة لمعبادات النفس وتقويميا كالحكام ال

والمعامالت التي يتم فييا تنظيم عالقات الفرد مع ربو أو عالقات الفرد بالفرد أو الفرد بالجماعة وىذه ما تتعمق 
أو أحكام تتعمق بموارد  الخرىدول بالسرة أو المعامالت المتعمقة بنظام الحكم أو بعالقة الدولة اإلسالمية مع ال

 الدولة ومصارفيا.

بحث العمماء في كمية اآليات التي وردت فييا أحكام فقيية عممية أىي محدودة أم ال ؟  آيات الحكام :    
وىو ما  ( آية 511إلى ) فذىب بعضيم إلى تحديدىا وقد اختمفوا أيضًا : كم ىو عددىا؟ فقال بعضيم أنيا تصل 

 ام الغزالي.ذكره اإلم

 إلى أنيا قد تنتيي إلى أكثر من ذلك إذا أستقصى تتبعيا في مواضعيا.    وذىب أبن جزي     

ورأى بعضيم أنو  ( آية151أنيا )أو قريبًا من ذلك.   وذكر بعضيم  ( آية 211أنيا ) وذىب بعضيم إلى      
ص واألمثال وغير ذلك وقال الزركشي: ولعل ال يجد ذلك بعدد معين فإنو قد يستنبط الكثير من األحكام من القص

بعضيم التفصيل في ذلك فقال : إن جعمنا جممة مفيدة ىي آية كانت  كما أنو رأى مرادىم المصرح بو.
 ( آية ٓٓ٘أكثر من ) 

 خصائص المنيج الفقيي

تحب تفسير اآليات التي تتضمن أحكام فقيية تخص حياة اإلنسان وتبين تكميفو عن طريق الواجب والمس  -ٔ
 والمكروه والحرام والمباح في الباب من المعامالت.

 اىتمام المفسر يكمن في استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن طريق آيات القرآن.  -ٕ
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 عادة ما يكون المفسر آليات األحكام مجتيدًا في الفقو حيث يقوم ببيان رأيو في نياية المطاف. -ٖ
نيج الفقيي في التحميل ويستفيد من الكتاب والسنة واإلجماع عادة ما يستخدم المفسر في ىذا االتجاه الم -ٗ

 والعقل.
 ينوع المفسر تبعًا لممباني التي يختارىا المفسر في الفقو واألصول.  -٘

 

 المثمة عمى المنيج الفقيي

 -التفسير الفقيي في عيد رسول اهلل )صمى اهلل عميو و آلو وسمم (:

لو وسمم ( يبين لممسممين كتاب اهلل تعالى ويوضح ما غمض منو تنفيذًا كان النبي محمد )صمى اهلل عميو و آ     
ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما  َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكرَ )ألمر اهلل الذي جعل صفحة البيان لو )عميو الصالة والسالم( لمقرآن بقولو تعالى

َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ   ام )عميو الصالة والسالم( ببيانو وتوضيحو.النحل، فق (ُنزِّ

تعد أقوالو )عميو الصالة والسالم( تفسيرًا عمميًا لكل ما جاء في القرآن الكريم من إجمال أو إطالق كبيانو      
 لمواقيت الصموات الخمس وعدد ركعاتيا وبيانو لمقدار الزكاة وبيانو لمناسك الحج.

 سيرًا لمقرآن. فكانت السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب.وكذلك لكل ما جاء عنو يعد تف      

 وأما بخصوص  تفسير بعض آيات األحكام بأقوالو )عميو الصالة والسالم( فنجد ىناك أمثمة عمى ذلك منيا :     

 ِمَن اْلَفْجرِ  اْلَخْيِط اَلْسَودِ  ِمنَ  ْبَيُ  َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط الَ  َحتَّى)تفسيره )صمى اهلل عميو و آلو وسمم ( لقولو تعالى  -ٔ
 ( قال : "بأنو بياض النيار وسواد الميل ".ٚٛٔالبقرة )( 

البقرة  ) الطالُق َمرتَان (في قولو تعالى  لما سئل عن الطمقة الثالثةقولو )صمى اهلل عميو و آلو وسمم (   -ٕ
 (، قال " التسريح بإحسان الثالثة ".ٜٕٕ)

 يي في عيد الصحابةالتفسير الفق

نزل القرآن الكريم مشتماًل عمى آيات تتضمن األحكام الفقيية التي تتعمق بمصالح العباد في دنياىم وُأخراىم      
يفيمون ما تحممو ىذه اآليات من األحكام الفقيية  وكان المسممون عمى عيد الرسول )صمى اهلل عميو و آلو وسمم (

يو و آلو وسمم ( جدت لمصحابة من بعده حوادث تتطمب من المسممين أن يحكموا ولما توفى الرسول )صمى اهلل عم
فكان أول شيء يفزعون إليو الستنباط ىذه الحكام الشرعية ىو القرآن الكريم عمييا حكمًا شرعيًا صحيحًا 



7 

الت ينظرون في آياتو ويعرضونيا عمى عقوليم وقموبيم فأن أمن ليم أن ينزلوىا عمى الحوادث فييا ونعم  وا 
( فإن لم يجدوا فييا حكمًا أجتيد واعمموا رأييم عمى ضوء إلى سنة الرسول )صمى اهلل عميو و آلو وسمملجأوا 

 القواعد الكمية لمكتاب والسنة.

وىي مسألة  المسألة الكاللةوكانت  سٌئل أبو بكر الصديق في بع  الحيان عن تفسيرمثال عمى ذلك:     
ن كانت خًط فمني ل فقيية عممية أجاب فييا وقا " أقول فييا برأيي فإن كانت صوابًا فمن اهلل وحده ال شريك لو وا 
 والشيطان واهلل منو بريء".

في  واجتياداتلقد تعرض كثير من الصحابة من اآليات المتعمقة باألحكام العممية وكانت ليم فييا آراء     
 .تفسيرىا

عمى  ألفاظوإلحاحًا لتفسير كتاب اهلل ، لتزايد غمو  بع   ولما قرب عصر التابعين كانت الحاجة أكثر      
الداخمين الجدد إلى اإلسالم فظيرت مدارس فقيية كثيرة في البمدان اإلسالمية ولعل الغالب عمييا ىي المسحة 

 الفقيية كأمثال تالمذة أبن عباس )رضي اهلل عنو( في مكة سعيد بن جبير وعكرمة ومجاىد وغيرىم.

 ي بعد ظيور التقميد والتعصب المذىبيالتفسير الفقي

، التقميد الذي يقوم عمى التعصب فييم روح التقميد ليؤالء األئمة خمف سارت األئمةثم خمف من بعد ىؤالء      
 المذىبي وال يعرف التسامح وال يطمب الحق لذاتو وال ينشره تحت ضوء البحث الحر والنقد البريء.

فوقفوا جيدىم المقمدة أن نظروا إلى أقوال أئمتيم كما ينظرون إلى نص الشارع ولقد بمغ المر ببع  ىؤالء     
 إلبطال مذىب المخالف وتفنيده.وبذلوا كل ما في وسعيم  نصرة مذىب إماميم وتروجيوالعممي عمى 

في ومع ىذا الغمو في التعصب المذىبي فإننا لم نعدم من المقمدين من وقف موقف اإلنصاف من األئمة فنظر     
 أقواليم نظرة الباحث الحر الذي يساير الدليل حتى يصل بو إلى الحق آيًا كان قائمو

  تنوع التفسير الفقيي تبعًا لتنوع الفرق اإلسالمية 

عندما نتتبع التفسير الفقيي في جميع مراحمو وجدناه يسير بعيدًا عن األىواء واألغراض من مبدأ نزول القرآن      
ب المختمفة ثم بعد ذلك يسير تبعًا لممذاىب ويتنوع بتنوعيا فألىل السنة تفسير فقيي متنوع بدأ إلى وقت قيام المذاى

نظيفًا من التعصب ثم لم يمبث أن تموث بو ولمظاىرية تفسير فقيي يقوم عمى الوقوف عند ظواىر القرآن دون أن 
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يخالف بو غيرىم وكل ىؤالء يجتيد يحيد عنيا، ولمخوارج تفسير فقيي يخصيم والشيعة كذلك لدييم تفسير فقيي 
تعارضو عمى األقل مما أدى ببعضيم إلى التعسف في التأويل  أوالفي تأويل النصوص القرآنية حتى تشيد لو 

 والخروج باأللفاظ القرآنية عن معانييا ومدلوالتيا.

 وىناك أمورًا ال بد من الوقوف عمييا :

عند ظيور أشير المجتيدين وفي الزمنة التي تمت ىذه الحقبة  قد برزتأن الكتابة في التفسير الفقيي  :أوال 
وبمغت ذروتيا في القرن الثاني والثالث والرابع اليجري وىي القرون الذىبية لمفقو اإلسالمي وتأصيل قواعده فقد 

الناس عجيبًا ونضج نضوجًا كاماًل وآتى ثمار طبية لمناس فسعد  نما في ىذا الدور نمو عظيمًا وأزدىر ازدىارا
 بتمك األحكام ما شاء اهلل ليم أن يسعدوا.

بع  التقييد بالمذىب إلى الذي ينتمي إليو حتى تحس كثيرًا من ىذه المؤلفات العممية كان يصاحبيا الثاني :  
بشيء من التعصب أحيانًا لمذىبو ومن شدة دفاعو عن إمامو وصحة رأيو ومن خالل اليجوم عمى مخالفيو بقسوة 

ولكن لم يكن ىذا التصرف عند الجميع بل منيم المعتدل الذي يتبع عند الجصاص أو ابي بكر العربي كان أحيانًا كما 
 الدليل حتى ولو مع مخالفيو كما ىو عند القرطبي وغيره .

      

 ومن أىم الكتب التي ألفت في منيج التفسير الفقيي أو تفسير آيات الحكام ىي:     
 أحكام القرآن ( لميواسي الشافعي.من أىم تفاسير الشافعية )   -ٔ
 من أىم تفاسير المالكية ) أحكام القرآن( ألبن العربي المالكي. -ٕ
 من أىم تفاسير الحنفية ) أحكام القرآن ( لمجصاص الحنفي. -ٖ
 من أىم تفاسير األمامية أالثني عشرية ) كنز العرفان في فقو القرآن( لممقداد السيوري. -ٗ
 رات اليانعة واألحكام الواضحة القاطعة ( ليوسف الثالئي الزيدي.من أىم تفاسير الزيدية ) الثم -٘
 من أىم تفاسير المعتزلة ) أحكام القرآن ( ألبي الحسن عباد العباس المحدث. -ٙ

 

 

 


