
 القواعد التفسيرية

 التمهيد

الجزء السفلً نطلق علٌه قاعده  ضفً شجرة مؽروسة فً االر اذا تأملتم مثلا  (( قواعد التفسٌر)) نحن نقول:    
له قاعده وهذه  شاكل  ذاا إ، البٌت له قواعد تثبت البٌت، الى البٌت تماذا نظر للشجرة المثبتةاذا هً  فالقاعدة

 .ثبته لؽٌرها وهً االساس كما قلناالقواعد تكون هً االسس التً ٌبنى علٌها ؼٌرها، وتكون م

        ًالذي ٌبنى علٌه ؼٌره وٌعتمد، وكل قاعدة هً أصل للتً فوقها. االصل واالساس  اللغة :وهً ف 

ْرَفع   َوإِذْ  }   -سبحانه وتعالى –قال  ذسورة البقرة اً كتابه الكرٌم فً فوهللا سبحانه وتعالى ذكر لفظ القواعد      ٌَ 
تِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِهٌم   ٌْ  قواعد الكعبة. (721: البقرة) { َوإِْسَماِعٌل   اْلَب

 َفأََتى } قال تعالى:  فة،دلتهم وافكارهم الباطلة والمزٌأنه هم أ بٌنو ،وعن الكافرٌن ،وتحدث عن المشركٌن     
اَنه مْ  ّللَا   ٌَ ْن  بشكل عام. اللؽويالمعنى فً ( فهذا 24:)النحل { اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ب 

      تفهم أحكامها منه ( كثٌـرة جزبٌـات علـى ٌنطبـق الـذي الكلـً ) األمـرهً :  االصطالحً المعنى 

 .( كلً ٌتعرؾ به على احكام جزٌباته حكم) او 

       االحكام الكلٌة التً ٌتوصل) عرفها بعض الباحثٌن بهذه الصورة  قواعد التفسٌر" " تعرٌف مصطلح 
 .( منها االستفادةبها الى استنباط معانً القران العظٌم، ومعرفة كٌفٌة 

    

 أقسام قواعد التفسري

 

 ان القواعد المتعقلة بتفسٌر قبل الخوض فً صلب الموضوع البد من االشارة الى تقسٌم قواعد التفسٌر فنقول:      
 القران الكرٌم ضمن نطاقها العام تكون على اقسام:

        عنه ٌعبر  ، وهً مامشتركا بٌن جمٌع العلوم كالفقه والتفسٌر والعلوم االخرى قسم منها ٌكون
 .األدبٌةالقواعد 

       األصولٌةالقواعد تعبر عنها ب ، وهً ماوالتفسٌر على االغلب فً عملٌه الفقهوقسم . 

      ٌطلق علٌها قواعد التفسٌر. ، وهً ماوقسم منها ٌختص بالتفسٌر فقط 

واالتجاه  تجاه التارٌخًواال كاالتجاه الكلمًٌرتبط باالتجاهات التفسٌرٌة  ما وثمة تقسٌم اخر للقواعد وهو
 و.... واالتجاه التربوي واالتجاه االجتماعً ًالعرفان

 

 



 تنازع القواعد

 

   

المجتهد كما  ظن ةقاعدة ترجحه فان المعتبر به ؼلب قواعد المثال الواحد بحٌث صار لكل قولاذا تنازعت        
جح وقد تتعارض هذه  رفادته للظن اكثر فهو األإكان  ما: ها جٌح كثٌرة ومناطواعلم ان الترا )قال الزركشً: 

 ( ظنه غلب على المرجحات كما فً كثرة الرواة وقوة العدالة وغٌره فٌعتمد المجتهد ما

 وضابط ذلك عند االصولٌٌن هً قوة الظن( )والمرجحات ٌرجح بعضها على بعض وقال الشنقٌطً "

وا َواَل } مثال ذلك قوله تعالى :  مْ  َنَكحَ  َما َتْنِكح  ك  َساءِ  ِمنَ  آَباؤ   ففٌها قوالن: (22)النساء: { النِّ

موصولة وٌدل  اآلٌةتنكحوا من نكح اباؤكم من النساء فمنكوحة االب حرام على ابنه وما فً  وال االول :      
 . اآلٌةابٌه فأنزل هللا  امرأةعندما خطب قٌس بن صٌفً  اآلٌةعلٌه سبب نزول 

 ا( الالن )م: قالوا : مصدرٌة  ( ما) تنكحوا نكاح اباؤكم الفاسد الذي ٌتعاطونه فً الجاهلٌة و وال  الثانً:     
 .وجوب حمل كالم ّللا على المعروف المشهور من كالم العرب :  ؼالبا والقاعدة اال لؽٌر العاقلتكون 

 

عن كون )ما( وردت للعاقل فً هذا فضال  .والشك ان القول االول هو الصواب العتماده على سبب النزول      
 (53)ال عمران  { َبْطنًِ فًِ َما لَكَ  َنَذْرت   إِنًِّ } َربِّ شذوذ كقوله تعالى :  من ؼٌر نكارة وال ٌةآغٌر 

 

 

  ًىماعدة األال

 هًسلن ( فال حاجو اى تفسري غري اذا عفر التفسري هي جية النيب )صلى اهلل عليو ًالو

 

  القاعدةمعنى      

وكان احدها موافق التفسٌر الثابت عن النبً )صلى هللا علٌه واله وسلم(  اذا اختلؾ المفسرون وتعددت اقوالهم      
 فهو القول الراجح

سَ  لََمْسِجد  } قال تعالى   مثال هذه القاعدة: ْوم   أََولِ  ِمنْ  الَتْقَوى َعلَى أ سِّ  أَنْ  ٌ ِحب ونَ  ِرَجال   فٌِهِ  فٌِهِ  َتق ومَ  أَنْ  أََحق   ٌَ
وا َتَطَهر  َطهِِّرٌنَ  ٌ ِحب   َوّللَا   ٌَ  (701)التوبة:  {  اْلم 

 اختلف المفسرون فً المسجد الذي اسس على التقوى وفٌه ثالث اقوال :

 مسجد الرسول )صلى هللا علٌه واله وسلم( فً المدٌنة )قاله ابو سعٌد الخدري( هان  -1
 انه مسجد قباء )قاله الضحاك(  -2

 محمد بن كعب( ان كل مسجد بنى فً المدٌنة اسس على التقوى )قال -3



صلى هللا علٌه واله وسلم( )وافق قول النبً )صلى هللا علٌه واله وسلم( )هو مسجد الرسول  وأولى االقوال ما      
 (افق حدٌث الرسول )صلى هللا علٌه واله وسلم( كما و

  
هً الفاظ  اذا عرف التفسٌر من جهة النبً )صلى ّللا علٌه واله وسلم( فال حاجة الى قول من بعده فقاعدة      

 فاللغوٌةفان لم تكن  فالعرفٌةفان لم تكن  الشرعٌةعلى المعانً  محمولةالشارع 
 

 ثاًيةماعدة الال

 غريه على يمدم للسياق املٌافك المٌل
 
 

تفسٌر كلم هللا تعالى وبٌان معناه فقد توجه بعض الدارسٌن الستخلص ما كان السٌاق اصل عظٌما فً ل      
القواعد والضوابط المتعلقة بالسٌاق من كلم المفسرٌن والعلماء المحققٌن لٌكون منهجا ثابتا ٌجب مراعاته فً 

 ٌلً : اتفسٌر كلم هللا تعالى ، ومن الكتب التً اعتنت بجمع قواعد التفسٌر، ومن ضمنها قواعد السٌاق م
 

 ٌمكن الحاقه بالتفسٌر من القواعد . قواعد التفسٌر الدكتور خالد السبت وقد عنى بجمع كل ما -1

 ٌتعلق بالترجٌح فً التفسٌر من القواعد. قواعد الترجٌح عند المفسرٌن للدكتور حسٌن الحربً وقد عنى بكل ما -2

وقد عنى  وأثرها فً التفسٌر من خلل التفسٌر ابن جرٌر للشٌخ عبد الحكٌم القاسم. القرآنًداللة السٌاق  -3

 باستخلص قواعد التفسٌر المتعلقة بالسٌاق من خلل تفسٌر ابن جرٌر.

 

 هو السٌاق نعرؾ ما بد ان فً بادئ األمر ال   
 السٌاق تعرٌؾ

 
)السٌن والٌاء والقاؾ اصل واحد ( وساق الماشٌة سوقا وسٌاقة ومساقا، فهو سابق وسواق ٌحدد وٌسوق  لغة :ال

 . المساوقة المتابعة كأن بعضها ٌسوق بعضها باالبل والماشٌة و
  

 كانت الؽالب الى اموالهم ألنها، الن العرب كانوا اذا تزجوا ساقوا االبل والؽنم مهرا والسٌاق :المهر    
 

 :االصطلح 

 ( فأنها الدالة على مراد المتكلم من كلمه ،) اما السٌاق والقرابن :قال ابن دقٌق العٌد

  

 اآلياتالحفاظ على سياق 

بعضها عن  اآلٌةفتقطٌع  الواردة فً موضوع واحد، اآلٌاتان من اهم وظابؾ المفسر الحفاظ على سٌاق       

دخل من ذلك الباب  دةالمالحفً التفسٌر حتى بعض  حقها لآلٌةٌعطً  والنظر الى الجزء دون الكل ال بعض

من مكانها وفسرها بؽٌر واقعها وهً تبٌن منزلة السٌاق فً الوصول للمعنى الصحٌح الذي هو مراد  اآلٌةفحرؾ 

المحكم وهذا هو التوافق مع كتاب هللا  اا الذي ٌجعل الكلم متناسقا منتظم هللا تعالى فً كلمه وذلك الن السٌاق هو

 وجملة ومثال ذلك. وآٌاتهالمعجز الذي انتظمت سوره 



             : ا } قال تعالى مْ  إَِما آَدمَ  َبنًِ ٌَ َنك  ٌَ أْتِ ل   ٌَ س  مْ  ر  ونَ  ِمْنك  ق ص  مْ  ٌَ ك  ٌْ اتًِ َعلَ ٌَ  َخْوف   َفاَل  َوأَْصلَحَ  اَتَقى َفَمنِ  آ

ِهمْ  ٌْ مْ  َواَل  َعلَ ْحَزن ونَ  ه  انه سبحانه وتعالى ٌرسل الرسول بعد رحٌل  اآلٌةوقد احتج من ٌنكر خاتمة هذه  { ٌَ

محمد )صلى هللا علٌه وآله  التً نزلت على النبً اآلٌةه واله وسلم( بشهادة هذه النبً محمد )صلى ّللا علٌ

ً تلك فالتً تحكً خطاب ّللا فً بدء الخلٌفة  اآلٌاتعما تقدمها من  اآلٌةهذه فصل حٌث   وسلم(

 وحٌاته. الفترة، ال فً عصر رسالته

         : )من القران ٌكون اولها فً شًء واخرها شًء( اآلٌة) ان وقال االمام الصادق )علٌه السلم 

 

 التمدين االليك للسياق

 تقدٌم )السماء( على االرض وعكسه نحو 

 وحدانٌةهللا تعالى الدالة علة  آٌاتالقران الكرٌم، فً سٌاق  آٌاتالسماء على االرض فً كثٌر من  فقد قدمت   
ظمتها وما فٌها من كواكب وشمسها عتها وعسلفً السماوات اعظم منها فً االرض،  اآلٌاتوربوبٌته، ومعلوم ان 

 .......وقمرها.

ورِ  فًِ َون فِخَ } تعالى  قولهكما فً       { اأْلَْرِض  فًِ َوَمنْ  الَسَماَواتِ  فًِ َمنْ  َفَصِعقَ  الص 

 من قبلها ومن جهتها ولهذا قدم صعق اهل السموات على اهل االرض عند وقوعها  تأتً الساعةفقدم السماوات الن 

ب   َوَما} خرى قال تعالى : ذكر االرض على السموات فً اٌة ا وقد تقدم       ْعز   فًِ َذَرة   ِمْثَقالِ  ِمنْ  َربِّكَ  َعنْ  ٌَ
 . الن االعمال االنسان هً فً االرض { الَسَماءِ  فًِ َواَل  اأْلَْرِض 

 

  أى المٌل املعترب يف التفسري ىٌ املٌافك للسياق

تقرر أن السٌاق القرآنً أصل معتبر فً كلم  هللا تعالى، وأنه هو الدلٌل على المعنى الصحٌح، وعلٌه فإن      
 القول الذي ٌتوافق مع السٌاق هو القول المعتبر والراجح. 

 وهذه القاعدة من اهم قواعد الترجٌح فً التفسٌر 

  معنى القاعدة

التً قبلها  اآلٌاتاذا تنازع المفسرون فً معنى اٌة واختلفت اقوالهم فأولى االقوال الذي ٌتفق مع معنى      

فالقول الذي  ،اآلٌةتؤٌد االقوال للمقولة فً  –ة او جملة او ؼٌرها ظاما لف – ةاي اذا كان فً السٌاق قرٌن ،وبعدها

 .اآلٌةتؤٌده القرٌنة اولى االقوال بتفسٌر 

 مثال هذه القاعدة

ٌ وًتا اْلِجَبالِ  ِمنَ  اَتِخِذي أَنِ  الَنْحلِ  إِلَى َرب كَ  َوأَْوَحى}  : قوله تعالى ْعِرش ونَ  َوِمَما الَشَجرِ  َوِمنَ  ب  لًِ ث مَ  ٌَ لِّ  ِمنْ  ك   ك 
ب لَ  َفاْسل ِكً الَثَمَراتِ  ل اًل  َربِّكِ  س  ج   ذ  ْخر  ونَِها ِمنْ  ٌَ ْخَتلِف   َشَراب   ب ط  ةً  َذلِكَ  فًِ إِنَ  لِلَناسِ  ِشَفاء   فٌِهِ  أَْلَوان ه   م  ٌَ  لَِقْوم   آَل
ونَ  َتَفَكر   (41-41)النحل:  { ٌَ



 :فٌه ثلث اقوال  )فٌه شفاء للناس( سرون فً عود الضمٌراختلؾ المف 

 ان ذلك عابد على القران. -1
 ان ذلك عابد على االعتبار بها ان فٌه هدى للناس  -2

 ان ذلك عابد العسل -3
 ( العسل) الظاهر هنا من سٌاق االٌة هو 

 

 المرآًيلٌاعد الرتجيح املتعلمة بالسياق 
 

 .هخالف السٌاق مرجح على ما القاعدة االولى: القول الذي تؤٌده قرائن فً
 

او جملة او ؼٌرها تؤٌد احد االقوال المقولة  ةما لفظإوكان فً السٌاق قرٌنة  آٌةاذا تنازع العلماء فً تفسٌر       
 اآلٌةاولى االقوال بتفسٌر  قرٌنةفالقول الذي تؤٌده ال اآلٌةفً 

 
 .رجح ارجح القرٌنتٌن وأقوهما ،كل قرٌنة تؤٌد قوال ،فان تنازعت قرٌنتان     

 
ه   َكانَ  َوإِنْ  } :قال تعالىمثال       ب ر   ِمنْ  ق دَ  َقِمٌص  وَ  َفَكَذَبتْ  د  ب ر   ِمنْ  ق دَ  َقِمٌَصه   َرأَى َفلََما( 22) الَصاِدقٌِنَ  ِمنَ  َوه   د 

ِدك نَ  ِمنْ  إَِنه   َقالَ  ٌْ َدك نَ  إِنَ  َك ٌْ فحكم علٌها بوجود  (علٌه السلم)هذه تتحدث عن ٌوسؾ   (21-21)ٌوسؾ:  { َعِظٌم   َك

نة على انه كان مقبل علٌها فٌكون هو المراود لها وتكون هً فجعل قده من قبل قرٌ )قد القمٌص(قرٌنه وهً 

 .فهذه قرٌنة تدل على انه كان مدبرا عنها فتكون هً المراودة القد من دبرصادقة فً دعواها وان كان 

 

 مقدم على غٌره قرانٌه آٌاتالقاعدة الثانٌة :القول الذي تؤٌده 
 

 أو قراءة متواترة فً نفس اآلٌة اخرى آٌاتتؤٌده اٌة او  لاقوحد األأفً تفسٌر اٌة وكان لعلماء اذا تنازع ا      

فان تأٌٌد كل قول  مته.ٌد القران ٌدل على صحته واستقاعلٌه الن تأٌ اآلٌةفهو اولى علٌه بحمل  اآلٌةبمثابة  ألنها

 .خرج الترجٌح بٌنها عن هذه القاعدة وٌطلب من قواعد اخرى آٌاتبأٌة او 

 
 طهار؟وء( هل هً الحٌضات او األقر ةالقرء فً قوله ) ثالثمثل : نزاع العلماء فً     

 
ئِْسنَ  َوالاَلئًِ } قوله :فالذٌن قالوا فً الحٌضات قد استدلوا فً        َفِعَدت ه نَ  اْرَتْبت مْ  إِنِ  نَِسائِك مْ  ِمنْ  اْلَمِحٌِض  ِمنَ  ٌَ

ْكت ْمنَ  أَنْ  لَه نَ  ٌَِحل   َواَل }  : وهو القول المشهور من قوله { أَْشه ر   َثاَلَثة   ما الذٌن أو ،{ أَْرَحاِمِهنَ  فًِ ّللَا   َخلَقَ  َما ٌَ

 .{ لِِعَدتِِهنَ  َفَطلِّق وه نَ } : قوله طهار استدلوا منقالوا هً األ

 

من ( وحمله وفصاله ثالثون شهراوكذلك :اخرج ابن كثٌر فً تفسٌره ان اقل مدة الحمل من قوله تعالى )      
نَ  ٌ ْرِضْعنَ  َواْلَوالَِدات  } قوله  نِ  أَْواَلَده  ٌْ نِ  َحْولَ ٌْ قال تزوج رجل منا امرأة من  { الَرَضاَعةَ  ٌ تِمَ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَ
فلما قامت لتلبس  ،لٌهاإفذكر ذلك له، فبعث  ،ان، فأنطلق زوجها الى عثمان بن عففولدت له لتمام ستة شهر ةجهٌن

فٌقضً هللا سبحانه وتعالى  ،لتبس بً احد من خلق هللا تعالى ؼٌره قطا ٌبكٌك؟ فو هللا ما ما :ثٌابها بكت اختها فقالت
 له ما :فأتاه فقال: ذلك علٌا )علٌه السلم(  فبلػمر برجمها أ (رضً هللا عنه)فلما اتى بها عثمان  ،ما شاءفً 

اما  .بلى قال : :اما تقرأ القران :فقال له علً )علٌه السلم( ،وهل ٌكون ذلك ،ولدت تماما لستة اشهر :قال ،تصنع
 : سته اشهر قال فلم نجده بقى اال ) وحمله وفصاله ثالثون شهرا وقال حولٌن كاملٌن( سمعت هللا عز وجل ٌقول



 لؽراب بالؽراب وال قال بعجة: فو هللا ما: ففوجودها قد فرغ منها قال بالمرأةعلً  ،فطنت لهذا فقال عثمان وهللا ما
 بوه قال: ابنً وهللا ال اشك فٌه.أ راهالبٌضة بالبٌضة بأشبه منه بأبٌه فلما 

وقال الرازي : معلال اختٌاره ألحد االقوال الذي تؤٌده اٌه اخرى فوجب ان ٌكون هاهنا مفسرا بذلك الن      
 دق والصوابتفسٌر كالم ّللا تعالى بكالم ّللا اقرب الطرق الى الص

تدخل تحت او نوع من انواع التفسٌر وهو التفسٌر القران بالقران وقد اجمع العلماء على انه  القاعدةوهذه      
 اشرؾ انواع التفسٌر اذ ال احد اعلم بمعنى كلم هللا منه سبحانه

 
 

 التفسٌر ٌكون باألغلب الظاهر من اللغة :الثالثةالقاعدة 
  

بلسان عربً مبٌن فل ٌصح تفسٌره بؽٌر االظهر واالؼلب واالبٌن من كلم وذلك بأن القران الكرٌم نزل       
 . العرب
ر من الخطاب فً كالم غٌر جائز ان نحمل معانً كتاب ّللا على غٌر االغلب المفهوم بالظاه)  : الطبري قال      

وف من لغة انما ٌحمل كالم ّللا على االغلب المعر .لى حمل ذلك على االغلب من كالم العرب سبٌلإالعرب ولنا 
  .(العرب دون االنكر المجهول او الشاذ

قع دلٌل على ٌ ال انإى فٌختار المفسر المعروؾ االؼلب وذلك ام ٌكون الكلمة فً لؽة العرب اكثر من معن      
 . ؼٌر ذلك

  
وق ونَ  اَل } مثال: قوله تعالى       ذ   (.22النبأ:) {َشَراًبا َواَل  َبْرًدا فٌَِها ٌَ

 
 نوم ظل وال وال رٌحٌذوقون فٌها برد  جائز ان ٌكون القال الزجاج: قٌل نوما و     
 ، والبرد اي: نوم ،منع البردوتقول العرب:  نوما: ( قال ثعلببرداقون فٌها وٌذ قوله )ال قال السمعانً:     

 
 ألنهوالعتبً قال الفراء وانما سمً النوم بردا  البرد هنا النوم وهو قول االخفش والكسائً والفراء وقطراباذاً 

 .ٌبرد صاحبه فان العطشان ٌنام فٌبرد بالنوم

 

 ثالثةماعدة الال

 خيصصه ما يأتي حتى عمومه على اخلرب

 لجمٌع واستؽراقه شموله على اللؽوي بوضعه ٌدل بحٌث عاما للمعنى وضعه باعتبار القرآن فً اللفظ ٌأتً قد      
لة اللفظ ومهمة المفسر االجتهاد فً معرفة دال. معٌنة كمٌة فً حصر ؼٌر من معناه علٌها ٌصدق التً األفراد

 العام، وهل هو باق على عمومه أم ورد ما ٌخصصه؟

"كون اللفظ عند العلماء فً أصول الفقه بأنه:  العامٌعرؾ  المراد بالعموم فٌما نزل من القرآن         

ومثل له  مستغرقا لكل ما ٌصلح له، وفً مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما ٌتناوله".

 رسالة" بقوله:فً "اله( 202)ت  لشافعًا

)خلق السماوات ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿ّللا خالق كل شًء، وهو على كل شًء وكٌل"... قال هللا تبارك وتعالى: 

 فهذا عام ال خاص فٌه. ﴿وما من دابة فً األرض إال على ّللا رزقها﴾وقال:  واألرض(،



ما لم ٌرد نص  -فأصل التشرٌع جاء عاماً  –ٌجب ان تحمل نصوص الوحً العامة على عموم ألفاظها ف 
 بالتخصٌص.

لمفسرٌن فً تفسٌر آٌة من كتاب هللا تعالى فمنهم من ٌحملها على عموم ألفاظها، ومنهم  أقوالفإذا اختلفت  
 العموم، فالصواب هو حملها على العموم. إفرادن ٌخصصها وٌقصرها على بعض م

 القاعدة: ألفاظبٌان 

 هو: اللفظ المستؽرق لجمٌع ما ٌصلح له بحسب وضٍع واحٍد.العام  

مابتٌن وخمسٌن صٌؽة، منها متفق علٌه، ومنها المختلؾ فٌه،  إلىوللعموم صٌػ كثٌرة، أوصلها بعضهم  
 لتصنٌؾ، وتكلم عنها عامة علماء األصول وؼٌرهم.وأفردها بعضهم با

  وهً أعمها،  ))كل(( األلفاظ. فمن هذه وٌستدل على عموم اللفظ بقبوله االستثناء منه، إال فً العدد  
ل  نَ :كقول هللا تعالى  .{ْفس  بَِما َكَسَبْت َرِهٌَنة  }ك 

          َولَه  َمن فًِ :قوله تعالىوتكون موصولة، واستفهامٌة، وشرطٌة. فالموصولة ك :))من((ومنها{  
وَن{. ْسَتْحِسر  ٌَ وَن َعْن ِعَباَدتِِه َواَل  ْسَتْكبِر  ٌَ  الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعنَده  اَل 

          ْشَفع  ِعْنَده  إاِلَ بِإِْذنِِه{واالستفهامٌة كقوله تعالى ٌَ :}َمْن َعِملَ . والشرطٌة كقوله تعالى:}َمن َذا الَِذي   
 َنْفِسِه{.َصالِحاً َفلِ 

   ))ومنها ))ما((، و))جمٌع((، و))عامة((، و))كافة((، و))قاطبة((، و))أٌن((، و))كٌؾ((، و))إذا  
واألسماء  باإلضافة، واسم الجنس المحلى بـ)الم الجنس(، أو إلٌهاالشرطٌة، والجمع بـ)الم الجنس(، أو المضاؾ 

 أو االستفهام، وؼٌرها.الموصولة، والنكرة فً سٌاق النفً، أو النهً، أو الشرط، 

من غٌر هذه الصٌغ فال ٌؤخذ من اللفظ بل ٌؤخذ من المعنى، وهذا هو ما ٌسمى  – أٌضا -وٌستفاد العموم 
 بالعموم المعنوّي، وهو انواع:

، سواٌء أكان مفهوم موافقٍة أو مخالفٍة. وذلك كعموم الموافقة فً قول هللا عموم المفهوم مطلقاً  -7منها:  
{ :}َفالَ تعالى  فهو نفً عما هو مثل التأفؾ، أو أعلى منه من األذى فً حق الوالدٌن. َتق ل لَه َما أ فٍّ

وهو ما ورد  )صلى ّللا علٌه واله وسلم ( فهو ٌعم األمة على الصحٌح خطاب ّللا تعالى للنبً -2ومنها:  
ً  {تعالىفً القرآن مبدوءاا بقول هللا  َها الَنبِ  ٌ ا أَ ٌَ النبً)صلى هللا علٌه واله  إلىاللفظ خاص موجه  فهو من حٌث ،:}

وِل ّللَاِ أ ْسَوة  َحَسَنة  تعالىوسلم ( إال أنه ٌحمل على العموم لؤلمة؛ وذلك لما دلَّ علٌه قول هللا  ْم فًِ َرس  :}لََقْد َكاَن لَك 
 صلى هللا علٌه واله وسلم .وكذا األمر بمتابعته {،

القرآن العظٌم حٌث ٌعبر فٌه دابماا بالصٌؽة الخاصة به صلى هللا علٌه واله  استقراء –أٌضاا  –وقد دلَّ علٌه  
ً  {:لؤلمة، كقوله فً أول سورة الطلق ان المراد عموم حكم الخطاب إلىوسلم ثم ٌشٌر  َها الَنبِ  ٌ ا أَ ٌَ }إَِذا :ثم قال ،}
َساء { ااآلٌة، فدل على دخول الكل حكماا تحت قولهَطلَْقت م  النِّ ٌَ {: }  ً َها الَنبِ  ٌ َها :وقال فً سورة التحرٌم ،أَ  ٌ ا أَ ٌَ {
م { ً  لَِم ت َحرِّ ْم {:ثم قال الَنبِ َمانِك  ٌْ ْم َتِحلََة أَ ً  {:فدل على عموم حكم الخطاب بقوله }َقْد َفَرَض ّللَا  لَك  َها الَنبِ  ٌ ا أَ ٌَ {، 

 ونحو ذلك من اآلٌات. 

ْنَها َوَطراً َزَوْجَناَكَها {، به فً قول هللا تعالى: وقد جاء معنى هذا النوع مصرحاا   د  مِّ ٌْ فإن هذا }َفلََما َقَضى َز
}لكً :صلى هللا علٌه واله وسلم(. وقد صرح تعالى بشمول حكمه لجمٌع المؤمنٌن فً قوله الخطاب الخاص )بالنبً

 اآلٌة.ٌكوَن على المؤمنٌَن َحرج  { ال



ْؤِمنٌَِن {؛ :فً قوله تعالى إلٌهوجاء مشاراا   وِن اْلم  )صلى هللا علٌه  ألن الخطاب الخاص به}َخالَِصًة لََك ِمن د 

ْؤِمَنةً  َواْمَرأَةً  :}فً قوله واله وسلم( ًِّ  َنْفَسَها َوَهَبتْ  إِنْ  م  صلى هللا علٌه واله ) اآلٌة، لو كان حكمه خاصاا به{ لِلَنبِ

ْؤِمنٌَِن {:ألؼنى ذلك عن قوله وسلم( وِن اْلم   كما هو ظاهر. }َخالَِصًة لََك ِمن د 

 إخراج بعض ما تناوله العموم.   هو: والتخصٌص 

 أدلة القاعدة:

وَن { }:هذه القاعدة قول هللا تعالى أدلةمن  -7 وِن ّللَاِ َحَصب  َجَهَنَم أَنت ْم لََها َواِرد  وَن ِمن د  ْم َوَما َتْعب د   .إَِنك 

وأخبروه، فقال: لو  وأتوا ابن الّزبعريا، لما نزلت هذه اآلٌة شق على كفار قرٌش، وقالوا: شتم آلهتن 
حضرته لرددُت علٌه. وقالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسٌح تعبده النصارى، والٌهود تعبد 

}إَِن الَِذٌَن عزٌراا أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قرٌش من مقالته، ورأوا أن محمداا قد ُخصم، فأنزل هللا تعالى:
وَن { َسَبَقتْ  ْبَعد  ْسَنى أ ْولَئَِك َعْنَها م  َنا اْلح  عض أفراده بالتخصٌص، ولم بتنبٌهاا على صرؾ العام عن شموله ل. لَه م مِّ
 وال أصحابه تعلقه بعموم اآلٌة.، )صلى هللا علٌه واله وسلم(ٌنكر

ول بالعموم، وان له صٌؽاا مخصوصة، خلفاا لمن قال: لٌست له صٌؽة هذه اآلٌة أصل فً الق: قال القرطبً 

)ما( فً  موضوعة للداللة علٌه، وهو باطل بما دلَّت علٌه هذه اآلٌة وؼٌرها، فهذا عبد هللا بن الزعبري قد فهم

م لما صح جاهلٌته جمٌع من ُعبد ووافقه على ذلك قرٌش وهم العرب الفصحاء، والسن البلؽاء ، ولو لم تكن للعمو

 .أن ٌستثنً منها ، وقد وجد ذلك فهً للعموم وهذا واضح

)صلى هللا علٌه  قررها بقوله وفعله ، فمن ذلك قوله صلى هللا علٌه واله وسلم (ومن أدلة هذه القاعدة ان النبً) -2
ة الذي فً قضاٌا خاصة ُسبل فٌها أهً لنا خاصة أم للناس عامة؟:))بل للناس عامة((  كما فً قضٌ واله وسلم(

 قدوة للناس. -علٌه الصلة والسلم-أشباهها. وقد جعل نفسه }َوأَقِِم الَصالََة َطَرَفًِ الَنَهاِر{:نزلت فٌه

هذه القاعدة إجماع سلؾ األمة من الصحابة والتابعٌن وتابعٌهم على إجراء ألفاظ الكتاب  أدلةومن  -5 
 أنهم كانوا ٌطلبون دلٌل الخصوص ال دلٌل العموم. والسنة على العموم إال ما دلَّ على تخصٌصه، ولقد ثبت

        :ًوشواهد هذه كثٌرة جدا  

ْلم  {منها: فهم الظلم فً قول هللا تعالى 
وْا إٌَِماَنه م بِظ  ْلبِس  ٌَ :}الَِذٌَن آَمن وْا َولَْم 

على عموم لفظه فشق علٌهم ذلك  
، ولٌس على عمومه فً شمول ما هو الشرك صلى هللا علٌه واله وسلم( أن الظلم فً اآلٌةحتى بٌن لهم النبً)

 ٌنطوي تحته من أفراد العام.

 

 أمثلة على القاعدة 

  أوالً : قوله تعالى: } ووالد  وما ولد{.

 وقٌل: عام فً كل والد وما ولد. وقٌل: إبراهٌم وولده.  قٌل: آدم وولده. 

:))والصواب من القول فً ذلك ما قاله الذٌن قالوا: إن ّللا أقسم بكل والد وولده، قال ابن جرٌر الطبري 
وغٌر جائز أن ٌخص ذلك إال بحجة ٌجب التسلٌم لها من خبر، أو عقل، وال خبر    كل والد وما ولد. ألن ّللا عمَ 

 . بخصوص ذلك، وال برهان ٌجب التسلٌم له بخصوص، فهو على عمومه كما عَمه((

  قال تعالى:} أ ِحلَْت لَك م َبِهٌَمة  األَْنَعاِم{: ثانٌاً 



 أجنة األنعاموقال آخرون:  األنعام كلهاَبِهٌَمُة األَْنَعاِم {فقال بعضهم: اختلؾ المفسرون فً المراد بقوله:}  
 مٌتة. -إذا ُنحرت أو ُذبحت -أمهاتهاالتً توجد فً بطون 

م َبِهٌَمة  األَْنَعاِم{ قال ابن جرٌر   : " وأولى القولٌن بالصواب فً ذلك قول من قال: عنً بقوله:} أ ِحلَْت لَك 
ا، وسخالها، كبارها، ألن العرب ال تمتنع من تسمٌة جمٌع ذلك "بهٌمة وبهائم" ولم ٌخص األنعام كلها ، أجنته

 .ّللا منها شٌئاً دون شًء، فذلك على عمومه وظاهره حتى تأتً حجة بخصوصه ٌجب التسلٌم لها

 رابعة ماعدة الال

 المرآى بتأًيل أًى عليو اجملوع المٌل

 

وعزمت علٌه بمعنى. ومنه حدٌث كعب بن ٌة والعزٌمة، أجمعت الرأي " إحكام الن فً اللغة : اإلجماع    

و)أجمع أمره( أي جعله جمٌعا بعد ما كان متفرقا، قال: وتفرقه أنه جعل ٌدٌره فٌقول مرة مالك: )أجمعت صدقه(. 

 . (كذا، فلما عزم على أمر محكم أجمعه أي جعله جمعا " أفعل كذا ومرة أفعل

 أمورمن  أمر( على اتفاق علماء العصر من امة محمد ) صلى ّللا علٌه وآله وسلم فهو "فً الشرع :  إما 
 ". الدٌن

جامع البٌان والمفسرون ٌنقلون اإلجماع كثٌرا فً تفاسٌرهم، ومن أكثر الكتب التً تحكً اإلجماع:  
 حر المحٌط ألبً حٌان، البسٌط للواحدي، الجامع ألحكام القرآن للقرطبً.للطبري، الب

 : إجماع صرٌح، وإجماع سكوتً.أنواععلى  واإلجماع عند المفسرٌن 
 معنى القاعدة :

أذا ثبت اتفاق المفسرٌن على تفسٌر آٌة، فل ٌعدل عن تفسٌرهم إلى معنى آخر ٌناقض قولهم الذي ذهبوا ألٌه،     
 )تفسٌر جمهور السلف مقدم على كل تفسٌر شاذ( .ذه القاعدة وقد تسمى ه

 التطبٌق :

} ال  َعْشر  ٌَ  ]2الفجر : [تأوٌل قوله تعالى: }َولَ

، رواه العوفً عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، عشر ذي الحجةأحدها: أنه  :فٌها أربعة أقوال 

 والسدي ومقاتل. 

 ، رواه أبو ظبٌان عن ابن عباس. العشر األواخر من رمضانأنها  والثانً:

 ، قاله الضحاك.من رمضان العشر األول: والثالث

 ، قاله ٌمان بن رباب.العشر األول من المحرم والرابع: 

 : "والصواب من القول فً ذلك عندنا: أنها عشر األضحى إلجماع الحجة من أهل التأوٌل علٌه". قال الطبري

 


