
 

 

    منهج التفسير العقلي     

 :  المنيج في المغة
 أصميف :  المنيج كممة مشتقة من مادة نيج ، ينيج ، نْيجا ، وِمنياجا ، ومعناه يدور عمى    

 .  في معناه الشيء الواضح الذي يسير المرء عمى وفقو ، كالطريق وما: ىو أحدىما 
   ) ِلُكلٍّ َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياجًا (قاؿ اهلل تعالى : 

  ىو االنقطاع واالنحباس والتوقف والثاني :  
النيج الطريؽ ، ونيج لي األمر أوضحو ، وىو مستقيـ المنياج ، والمنيج : الطريؽ أيضا ، الجمع تقوؿ         

 : المناىج
المنيج ىو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة طائفة من  : " أما من حيث االصطبلح

 " القواعد العامة التي تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمومة
 

 تعريف العقل لغة واصطبلحا
 العقل في المغة : ما يكون بو التفكير واالستدالل وتركيب التصورات والتصديقات

العقل اصطبلحا : فيو أسم مشترك تطمقو الجماىير والفبلسفة والمتكممون عمى وجوه مختمفة لمعان مختمفة،   
     والمشترك ال يكون لو حد جامع.

 
 تمييدال

يحظى منيج التفسير العقمي )الذي ُعرِّؼ بتعاريؼ كثيرة( بمنزلة خاّصة بيف مناىج التفسير، وقد       
، وقد يطمؽ مواقف مختمفةىذا المنيج  بإزاء )الشيعة، المعتزلة، األشاعرة...(اّتخذت المذاىب الكالمية 

، وقد التفسير بالرأيوقد ُيذكر كأحد أقسام منيج ، األحيان منيج التفسير االجتياديعميو في بعض 
  .ُينظر إليو بنظرة مساوية لالتجاه الفمسفي في التفسير

  المراد من التفسير العقمي االجتيادي
 ----  االجتهاد  ----    

 ،بذل الجيد الفكري واستخدام قّوة العقل في فيم آيات القرآن ومقاصدهالمقصود باالجتياد ىنا ىو      
في عمـ الفقو؛ ألّنو يشمؿ آيات األحكاـ  االصطبلحياالجتياد وعمى ىذا فاستعماؿ االجتياد ىنا أعـّ مف 

ـّ التأكيد عمى ِقبال التفسير النقميوغيرىا، أي أّف التفسير االجتيادي يكوف في  ؛ ففي التفسير النقمي يت
 .أّما في التفسير االجتيادي فيتّم التأكيد عمى العقل والنظرالنقؿ أكثر مف غيره، 

  



 

 

 لمتفسيرتاريخ العمل بالمنيج العقمي 
، عيد التابعينيمتمؾ منيج التفسير االجتيادي العقمي ماضيًا قديمًا، وقد حصؿ في وقٍت مبّكر، في         

عماؿ الرأي والنظر في التفسير، وشاع النقد والتمحيص في المنقوؿ مف اآلثار  حيث انفتح باب االجتياد وا 
دى الخروج عن دائرة التوقيف، كانت آفة ذلك لولـ تزؿ تتوّسع دائرة ذلؾ مع مرور الزمف. نعـ،  واألخبار.

عمال الرأي أن ينخرط التفسير في سمك التفسير بالرأي الممقوت عقبًل، والممنوع شرعًا.  وولوج باب النظر وا 
عند الشيعة تفاسير عقمية مثل وظيرت  ،عمى يد المعتزلةووصؿ ىذا المنيج إلى أوج تطّوره فيما بعد       

، وقد الكبير لمفخر الرازي عند أىل السّنة، وكذلؾ التفسير (-هٓٙٗ ٖ٘ٛتفسير التبيان لمشيخ الطوسي )
مدًى بعيدًا في تفسير الميزان لمطباطبائي عند الشيعة وروح المعاني لآللوسي )ت: بمغ ىذا التطّور 

 (.-هٕٓٚٔ
      ن ما رواه عبد ا ب( عمييم السبلم ) ومن األمثمة عمى استخدام ىذا المنيج في أحاديث أىل البيت

﴿َبْل َيَداُه َمْبُسوَطتَاِن﴾، فقمت: لو يدان  قال: سمعتو يقول:( ميو السبلمقيس، عن أبي الحسن الرضا )ع
 ؟ فقال: "ال، لو كان ىكذا كان مخموقاً".-ىكذا وأشرت بيدي إلى يديو 

  
      عن ا ( من العقل في تفسير اآلية ونفي اليد الماّدية ميو السبلمففي ىذا الحديث استفاد اإلمام )ع

ألّف وجود مثؿ ىذه اليد يستمـز الجسمّية والمخموقّية هلل، وىو سبحانو منّزه عف ىذه الصفات  سبحانو وتعالى؛
  )فالمقصود من اليد ىنا ىو القدرة اإلليّية(.

  
 االختالف يف معنى التفسري العقلً

   تضاربت آراء العمماء حوؿ مفاد منيج التفسير العقمي، وتعّددت األقواؿ بشأف معناه، فكّؿ شخص
 فيمو، وسوؼ نستعرض أىـّ اآلراء في ىذا الموضوع:يحكـ عمى ىذا المنيج عمى أساس 

االستفادة من القرائن العقمية كأداة في التفسير: وذلك لفيم معاني األلفاظ والجمل، ومن جممتيا القرآن  -1
فالعقؿ يقوؿ: بأّنو ليس المقصود مف اليد ىنا ىو  ﴾، َيُد المَِّو َفْوَق َأْيِديِيمْ  ﴿ فمثاًل عندما يقاؿ: والحديث،

ّف كّؿ جسـ فيو محدود وفاٍف،  ىذه الجارحة اّلتي تحتوي عمى خمسة أصابع، ألّف اهلل تعالى ليس بجسـ، وا 
، فإطالؽ اليد عمى ىو قدرة ا تعالىواهلل ليس محدودًا وال يفنى، وىو أزلي أبدي، بؿ المقصود مف ذلؾ 

 زي.القدرة إطالؽ مجا
 إذًا ليس المراد مف التفسير العقمي اآلراء واألذواؽ الشخصية أو األفكار الخيالية اّلتي ال أساس ليا.     

  
التفسير االجتيادي يعتمد العقل فقد ذكر البعض أّف  التفسير العقمي ىو التفسير االجتيادي نفسو: -2

؛ ليكوف المناط في النقد والتمحيص ىو داللة العقؿ الرشيد والرأي السديد، والنظر أكثر مّما يعتمد النقل واألثر



 

 

خصائص تفسير التابعيف ىو االجتياد في التفسير واالعتماد عمى الفيـ العقمي "فأعمموا النظر في وأّف أحد 
حواؿ األنبياء كثير مف مسائؿ الدِّيف، ومنيا مسائؿ قرآنية كانت تعود إلى معاني الصفات، وأسرار الخميقة، وأ

والرسؿ وما شاكؿ. فكانوا يعرضونيا عمى شريعة العقؿ ويحاكمونيا وفؽ حكمو الرشيد، ورّبما يؤّولونيا إلى ما 
 .وىذا الرأي كما ىو واضح يجعل التفسير العقمي واالجتيادي بمعنى واحد. يتوافؽ مع الفطرة اإلنسانية"

  
فقد جعؿ بعضيـ التفسير العقمي في مقابؿ التفسير النقمي،  ي:التفسير العقمي نوع من أنواع التفسير بالرأ -3

وأّنو يعتمد عمى الفيـ العميؽ والمرّكز لمعاني األلفاظ القرآنية اّلتي تنتظـ في سمكيا تمؾ األلفاظ وَفْيـِ داللتيا، 
 ثـّ سّمى ىذا البعض التفسير العقمي بالتفسير بالرأي.

  
ذا الرأي فقال: "والمراد ىنا االجتياد، وعميو فالتفسير بالرأي عبارة عن كما: أشار الدكتور الذىبي إلى نفس ى

 تفسير القرآن باالجتياد".
  

، وأّف ولكن سيّتضح في مبحث التفسير بالرأي أّن ىذا التفسير ىو غير التفسير العقمي أو االجتيادي      
المفسِّر عمى التفسير؛ عمى أساس الذوق ففي التفسير بالرأي ُيقدم شخص . ىناؾ اختالفات رئيسة بينيما

 .والنظر الشخصي بدون مراعاة القرائن النقمّية والعقمية
 أّما بالنسبة إلى التفسير العقمي فإّن المفسِّر يأخذ بنظر االعتبار القرائن النقمّية والعقمية في التفسير   

. وكذلؾ بالنسبة إلى )عمييـ السالـ(  البيتالقرآف والسنة النبوية وأقواؿ أىؿ ونقصد بالنقمية أي ما جاء بو 
 التفسير االجتيادي فقد اّتضح أّف االجتياد عمى نوعيف:

 ىو االستنباط دون مراجعة القرائن العقمية والنقمية وىو ما يعتبر نوعًا من التفسير بالرأي.-1
العقمية والنقمّية، وىذا التفسير ال ىو االجتياد الصحيح والمعتبر وىو اّلذي يأخذ بنظر االعتبار القرائن -ٕ

 يعتبر من التفسير بالرأي.
  

  
 أدلّة جواز االعتماد على المنهج العقلي في التفسير

 

 اختمؼ العمماء حوؿ جواز ىذا المنيج في التفسير وعدمو، وقد استدّؿ القائموف بالجواز بأدّلة متعّددة منيا:
 القرآن الكريم-1

ـّ القرآف الكريـ كثيرًا بدعوة الناس إلى التعّقؿ والتفّكر في        آياتو، بؿ إّنو ذـّ اّلذيف ال يتدّبروف فقد اىت
القرآف. فإذا لـ يكف لمعقؿ اعتبار ومنزلة عند اهلل تعالى، فإّف ىذا الخطاب سُيصبح حينئٍذ عديـ الفائدة وبدوف 

 معنى، وما نتيجة التدّبر والتفّكر في آيات اهلل إاّل التفسير العقمي واالجتيادي.



 

 

[ .. وقولو: }َوَلْو َردُّوُه ِإَلى َٜٕك ُمَباَرٌك ليدبروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوْا األلباب{ ]ص: وقولو: }ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَليْ 
لى ُأْوِلي األمر ِمْنُيْم َلَعِمَمُو الذين َيْسَتْنِبُطوَنُو ِمْنُيْم{ ]النساء:    [ٖٛالرسول وا 

 الروايات-2
أّنو  (ميو السبلمورد عن اإلمام الكاظم )عمتمّيز فييا، فقد يحتّؿ العقؿ مكانة خاّصة في األحاديث ولو موقع 

"يا ىشام إّن  ُحّجتين، حّجة ظاىرة وحّجة باطنة، فأّما الظاىرة فالرسل واألنبياء واألئّمة، وأّما الباطنة قاؿ: 
 فالعقول".

قطعّية، حّجة عمى فإذا كاف العقؿ حّجة باطنة، وجب أف يكوف الشيء اّلذي ُيدركو ويحكـ بو بصورة     
اّل فإّف الحجّية تصبح ال معنى ليا.  اإلنساف، وواجب االتّباع، وا 

 السيرة-3
، وىناؾ (عمييـ السالـ)( واألئّمة مى اهلل عميو وآلو وسمـنسب بعض العمماء ىذا المنيج إلى النبّي )ص      

ّف فعؿ وقوؿ المعصوـ يدّؿ عمى جواز ذلؾ في أقّؿ التقادير، إضافة  نماذج مف ىذا المنيج في أقواؿ األئمة، وا 
 إلى السيرة المستمّرة لكبار المفّسريف.

 بناء العقبلء -4 
إّف طريقة بناء العقالء في التفسير االجتيادي، ىي التمّسؾ بظاىر كالـ المتكّمـ، واستخراج مقاصده      

وجودة، والمشرِّع اإلسالمي لـ يمنع مف ومعاني كالمو عف طريؽ القواعد األدبّية، والدالالت المفظية والقرائف الم
 ىذه الطريقة العقالئية ولـ يخترع طريقة جديدة في التعامؿ.

وفي مقابؿ ذلؾ ذىب بعض آخر إلى عدـ جواز االعتماد عمى ىذا المنيج في التفسير متمّسكًا بجممة        
وببعض الروايات اّلتي  ُيصاب بالعقول"، ما روي عن اإلمام السّجاد )ع( أّنو قال: "إّن دين ا الأدّلة منيا: 

  تشير إلى عدـ جواز تفسير القرآف إاّل باألثر الصحيح والنص الصريح.
ىذا الدليؿ نقوؿ: إّف ىذا النوع مف األحاديث صدر في وجو المخالفيف ألىؿ البيت  وفي الجواب عن     

، والذيف يفتقدوف شرائط (عمييـ السالـ)، والذيف لـ يمتفتوا إلى القرائف النقمّية وكالـ المعصوميف ( عمييـ السالـ)
 االجتياد ويستخدموف التفسير بالرأي.

  
 العقل واعتباره حجة أىميةعمى  التأكيد
      
فيما يعتقد  األقوىالعقؿ واعتباره الحجة  أىميةالكتاب العزيز عمى  آلياتالشيخ الطوسي مف خالؿ تفسيره  أكد      

لنظر في الخمق ومعرفة ان عـقولنا ىي التي فرضت عمينا ا :حيث يقولون، اإلماميةيراه  . وىو ماويعتد بو اإلنساف
 .معجزتو، كما فرضت عمينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي خالق الكون

               : قاؿ تعالى الكريمة اآليةومف ىنا نجد الشيخ الطوسي يقوؿ عند تفسيره 



 

 

 :أشياءعمى الكريمة تدؿ  اآليةىذه  { يتدبرون القران ولو كان من عند غير الّمو لوجدوا فيو اختبلفا كثيرا أفبل} 
 

 إاليكوف  التدبر، وذلؾ ال إلىحث ودعا  ألنو، الديف أصوؿعػمػى بطالف التقميد وصحة االستدالؿ في  احـدىـا:
     .بالفكر والنظر

 ألنوبتفسير الرسوؿ مف الحشوية والمجبرة  إاليفيـ معناه  يػدؿ عػمػى فساد مذىب مف زعـ اف القراف ال الـثـانـي :
رسـبل مـبـشـريـن ومـنـذريـن لـئبل يـكـون لـمـنـاس عـمى }  الكريمة لآليةوعند تفسيره  .تعالى حث عمى تدبره ليعمموا بو

 { حكيما الّمو حجة بعد الرسل وكان الّمو عزيزا
لطفا  أليوالرسؿ  إنفاذمف لـ يعمـ مف حالو اف لو في  فإما :فقاؿ  ،وأىميتوخ الطوسي عمى حجية العقل الشي أكد 

 :الرسؿ بإنفاذقامت اال  ، ولو لـ تقـ الحجة بالعقؿ والعمى توحيده وصفاتو وعدلو وأدلتو فالحجة قائمة عميو بالعقؿ ،
 : لفسد ذلؾ مف وجييف

 
بعد تقدم العمم بالتوحيد والعدل ، فان كانت الحجة لم تقم عميو  أاليمكن العمم بو  احـدىما: ان ىدف الرسل ال
 ( وصدقو ؟ مى ا عميو وآلو وسمممعرفة النبي )ص إلىبالعقل ، فكيف الطريق لو 

حتى تقوم عـمـيـو  ،أخررسول  إلى أيضابالرسول الحتاج الرسول  أالتقوم  والـثـانـي : انو لو كانت الحجة ال 
  .، وذلك فاسديتناىى ال ما إلى، ويؤدي ذلك في رسولو كالكبلم في ىذا الرسول ، والكبلمالـحـجة
  :التدبر في القران الكريم فيقول عند تفسيره لقولو تعالىويصرح الشيخ الطوسي عمى ضرورة       
يتدبروف القراف باف يتفكروا فيو ويعتبروا بو ، اـ عمى  أفالمعناه   {  أقفاليايتدبرون القران ام عمى قموب  } أفبل

يمنع مف التدبر والتفكر والتدبر في  بخالفو ، وليس عمييا ما األمرقموبيـ قفؿ يمنعيـ مف ذلؾ تنبييا ليـ عػمػى اف 
  .تدبر القراف إلىوعاقبتو وعمى ذلؾ دعاىـ  األمرالنظر في موجب 

 
وىػذا  وسمع يجوز تفسير شي ء مف ظاىر القراف اال بخبر وفػي ذلػؾ حػجػة عػمػى بػطػالف قػوؿ مػف يػقػوؿ : ال      

 المأثوراعتماده عمى  إلى إضافةمما يؤكد وبشكؿ جمى اف الشيخ الطوسي يتبنى منيجية عقمية في تفسيره ، 
  .الصحيح

  مصادر التفسير العقمي
 الرازي للفخر: الغٌب مفاتٌح -1
 للخازن: التنزٌل معانً فً التأوٌل لُباب -2
 حٌان ألبى: المحٌط البحر -3

 التبيان في تفسير القرآن لمطوسي  -ٗ
 تفسير الميزان لمطباطبائي  -٘

 

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/shikh_tusi/footnt01.htm#link388


 

 

 منهج التفسري اللغوي
 التفسير المغوي: 

 ورد في لغة العرب. ىو بيان معاني القران بما       

فانو عام يشمل كل مصادر البيان في التفسير  وىو بيان معاني القران: من التعريف األولالشق  إما         
قيد واصف لنوع : فانو واما الشق الثاني منو وىو بما ورد في لغة العربالنزول وغيرىا،  وأسباب والسنةكالقران 

 البيان الذي وقع لتفسير القرآن، وىو ما كان طريق بيانو عن لغة العرب.

 اللغة يف التفسري أمهية

 ))انا انزلناه قرآنا عربيا لعمكم تعقمون((قولو تعالى: 

( ليخاطب قومو، وىي سنة اهلل تعالى في تبميغ  صمى اهلل عميو وآلو وسمـ نزؿ القرآف الكريـ عمى الرسوؿ)    
 بمسان قومو(( إالمن رسول  أرسمنا))وما رساالتو اذ ينذر كؿ قوـ بمسانيـ، قاؿ تعالى: 

كانوا يفيمونو ويعمموف معانيو في مفرداتو  فأنيـبالغتيـ،  أساليبولما كاف القرآف قد نزؿ بمغة العرب، وعمى       
 وتراكيبو.

لمبياف مف معاني  األولىلمخطاب في القرآف الكريـ، وىي كذلؾ الوسيمة  األولىمف ىنا كانت المغة ىي الوسيمة     
، يساعد عمى ذلؾ بياف مراحل التفسير ومحاوالت الوحي الكريم أولوبذلك كان التفسير المغوي الكتاب الكريـ، 
عميو وآلو  "صمى اهلل مزيد، فيناؾ الرسوؿ إلىالفيـ واحتاج  أعياهوما فيو مف شرح وتوضيح، ومف  القرآن لنفسو

 وقد اعتبر ابن عباس المغة أول أوجو التفسير.، واإلبياـويدفع المبس  اإلحكاـوسمـ" الذي يبيف مفاىيـ ويفصؿ 

        :وجو تعرفو العرب من كبلميا، وتفسير ال يعذر احد بجيالتو، أوجو أربعة"التفسير وقاؿ ابف عباس :
 وتفسير تعممو العمماء، وتفسير ال يعممو أال ا"

        :فأما الذي تعرفو العرب فيو الذي يرجع فيو وقاؿ الزركشي: " في قوؿ ابف عباس ىذا تقسيـ صحيح
 الى لسانيم، وذلك المغة واألعراب ..."

والمغة،  العربيةوال يكتفي المفسر بمجرد تفسير المفظ، بؿ ال بد لو مف معرفة لساف العرب، والتبحر في        
، ولذا أنواعومعرفة  لغتيـ التي بيا نزؿ القرآف ويستجدوف في فيـ  إلىفي تفسير القرآف  يمجئوفكاف الصحابة  العمـو



 

 

وحكما، ومف خالؿ فيـ الناس لكمماتيا وتذوقيـ  وأمثاالالفاظو ومعاني آياتو، مفاىيـ المغة نفسيا وتطبيقاتيا: شعرا 
 لمصطمحاتيا واستعماالتيـ المعرفية ليا.

    عن مسائل نافع بن األزرق ونجد بن عويمر وىما يسأالنو عن كثير من مثل/ اجوبو عبد ا بن عباس
 عنيا شعرا، نحو: قال: "اخبرني عن قولو تعالى: "شرعة ومنياجا" اإلجابة، ويطمبان ان تكون اآليات

سمعت ابا فيان ابن الحارث  أماوىؿ تعرؼ العرب ذلؾ؟ قاؿ: نعـ،  قاؿ: الشرعة: الديف، والمنياج: الطريؽ. قاؿ:
 :بن عبد المطمب وىو يقول

 لقد نطق المأمون بالصدق واليدى                    وبين لئلسبلم دين ومنيج"

      :قاؿ: نضجو وبالغ، قاؿ: وىؿ تعرؼ العرب ذلؾ؟ " إذا أثمر وينعو" ،وقاؿ: "اخبرني عف قولو تعالى
 قاؿ: نعـ، اما سمعت قوؿ الشاعر:

 كما اىتز غصن ناعم النبت يانع وسط النساء تأودتإذا ما مشت 
 

 نشأة التفسري اللغوي

أنزؿ اهلل القرآف عربيا عمى قوـ العرب، فخاطبيـ بما يعقموف عنو مف لغتيـ، ولما كاف االمر كذلؾ، فإف بياف       
يمكف اف يتأتى تفسيره  ىذا القرآف وتفسيره البد اف يكوف احد مصادره التي يفسر بيا ىذه المغة التي نزؿ بيا، وال

 غيرىا. أخرىبمغة 

ذا نظرت إلى الذيف فسروا القرآف، وجدت اف          المفسريف الرسوؿ )صمى اهلل عميو والو وسمـ(، ويدؿ  أوؿوا 
ثـ جاء بعده الصحابة الكراـ الذيف نزؿ القرآف "وأنزلنا اليك الذكر لتبين لمناس ما نزل ألييم" عمى ذلؾ قولو تعالى: 

ثـ لحؽ بالصحابة اعالـ  عبد اهلل بف مسعود، عبد اهلل بف عباس،بمغتيـ، وتصدى بعضيـ لعمـ التفسير مثؿ: 
يحيى بف سالـ البصري، ، ثـ حممو في جيؿ اتباع التابعيف مثؿ: سعيد بف جبير، مجاىد بف جبرالتابعيف مثؿ: 

، واذا اطمؽ مصطمح السمؼ في عمـ التفسير، فإف المراد بو عمماء ىذه الطبقات الثالث، وفياسماعيؿ السدي الك
 ألف أصحابيا اوؿ عمما المسمميف الذيف تعرضوا البياف القراف، وكاف ليـ فيو اجتياد بارز.

حض عمى وكاف ابف عباس يرجع في فيـ معاني االلفاظ الغريبة التي وردت في القرآف الى الشعر الجاىمي، وي     
 .الغريبة القرآنيةبو عمى فيـ معاني االلفاظ  ليستعيفالرجوع الى الشعر العربي القديـ، 



 

 

فقد الف ابان بن تغمب في ، وقد امتدت ىذه المدرسة مف بعد ابف عباس وابن عباس لو مدرسة في التفسير
لكسائي، االخفش، الزجاج، مركز الفراء، أبي عبيده، ابي زيد االنصاري، اوقد بحث فيو بشكؿ  غريب القرآن،

 االصمعي.

، واف كتب السمؼ وروايتيـ في التفسير كانت متيسرة لمغوييف المغويواف السمؼ قد سبقوا المغوييف في التفسير       
، وكانت ظاىرة االستشياد بالشعر بارزه عند مفسري السمؼ، وىي عند المغوييف اكثر، واف المغة المغةالذيف دونوا 

المصادر التي كاف  أوسعوانو ال بد مف االعتماد عمييا، شعرا كانت او نثرا، واف المغة مف ، أصيؿالعربية مصدر 
تباعيـيعتمد عمييا الفريقاف، ولقد كاف في عمؿ مفسري السمؼ مف الصحابة والتابعيف  بمغة العرب في  باألخذ وا 

 ف كالـ العرب نثره وشعره.فعمي منيـ، وىذا العمؿ حجو في صحة االستدالؿ لمتفسير بشئ م إجماعالتفسير، 

 التفسير المغوي عند السمف:

قاـ السمؼ بتفسير القرآف، وكاف ليـ مصادر يعتمدوف عمييا في بياف القرآف. وكانت ىذه المصادر عمى      
 نقميو، مصادر استدالليو. رقسميف: مصاد

 :االتيطريقة السمؼ في التفسير المغوي: عمى النحو 

: التفسير المفظي: اف يكوف المفظ المفسر مطابقا لمفظ المفسر، مع االستشياد عميو مف لغة العرب األول األسموب
 طريقتيف: األسموبشعرا او نثرا، وليذا 

 .ينصوا ما يدؿ عميو مف شعر او نثراف يذكروا معنى المفظ في المغة دوف اف  -ٔ
        وقد ورد ذلؾ  مؤلى،قاؿ:  "وكأسا دىاقا"" ، مف قولو تعالى: معنى "دىاقامثؿ: ورد عف ابف عباس في

"الدال والياء والقاف: يدل عمى امتبلء معنى ىذه المفظة، قاؿ ابف فارس:  أصؿعف مجاىد والحسف البصري، وفي 
 في مجئ وذىاب واضطراب".

تعالى: } وثيابك فطير قولو اف ابف عباس سأؿ عف  عكرمةمثؿ: عف  ان يستدلوا لمعنى المفظة من لغتيم، -2
 قوؿ:  غيالف بف سممو: قاؿ: :ال تمبسيا عمى غدره وال فجره، ثـ قاؿ: أال تسمعوف  {

 لبست وال مف دره اتقنع اني بحمد اهلل ال ثوب فااجر
 

 ريب المنوف"  قاؿ: "الموت" قاؿ الشاعر:وعف ابف زيد في قولو تعالى: "نتربص بو 
 تطمؽ او يموت حميميا تربص بيا ريب المنوف لعميا

 .المنيةولممنوف في لغة العرب معاف، منيا 
 



 

 

 الثاني: الوجوه والنظائر:  األسموب
آليات، يظير مف كتب في ىذا العمـ يتعمؽ بالنص القرآني حيث يستنبط المفسر معاني الوجوه والنظائر مف ا       

 المدلوؿ المغوي. أصؿدوف االقتصار عمى 
:} الطاغوت، يعني بو الشيطاف، في قولو تعالى:  فوجو منيا:: تفسير الطاغوت عمى ثالثة وجوهمثؿ: قاؿ مقاتؿ: 

 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با {
 .واجتنبوا الطاغوت {في قولو تعالى: }  يعني: االوثان التي تعبد من دون االطاغوت،  الوجو الثاني:    
} والذين كفروا اولياؤىم ، فذلؾ في قولو تعالى: الييودي األشرفيعني كعب بن ، الوجو الثالث: "الطاغوت   

 يعني: كعب، نظيرىا في قولو تعالى: "يؤمنوف بالجبت والطاغوت" يعني: كعب بف األشرؼ.الطاغوت { 
ىذه التفسيرات التي ذكرىا المفظ الطاغوت، وجدتيا تفاسير عمى المعنى، ولـ  تحميؿ ىذه الوجوه، اذا نظرت الى

 يعرج عمى اصؿ المفظ ومعناه في المغة.
 قال الراغب االصفياني: "الطاغوت: عبارة عن كل متعد، وكل معبود من دون ا.  

 مصادر التفسير المغوي . 
 الطبري ←جامع البياف عف تأويؿ القرآف

  الرماني←الجامع لعمـ القرآف 
 الفراء←معاني القرآف 

عرابو  الزجاج ←معاني القرآف وا 
 ابي عبيده ←مجاز القرآف
 ابف عزيز السجتاني ←غريب القرآف

 الفراىيدي ←العيف
 األزىري ←المغةتيذيب 

 


