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  علوم القرآن والتفسیر
  نشأتھا وأھم مجاالت التألیف فیھا

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة                                      محمود عبد الرزاق جاسم    . د
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

لصǂالة والسǂالم لیكǂون القرآن الكریم كتاب هللا الخالد، أنزلǂھ علǂى نبیǂھ وحبیبǂھ محمǂد علیǂھ ا  
للنǂǂاس كتǂǂاب رحمǂǂة وعلǂǂم ودیǂǂن وحیǂǂاة عزیǂǂزة سǂǂعیدة أرادھǂǂا رب العǂǂزة لخلقǂǂھ، فھمǂǂھ علیǂǂھ 
الصالة والسالم وقام یعلم الناس ما فیǂھ مǂن تعǂالیم وأحكǂام وعلǂوم، وفھمǂھ الصǂحابة رضǂوان 

وا هللا علǂǂیھم كǂǂٌل مǂǂنھم بقǂǂدر طاقتǂǂھ واسǂǂتیعابھ، وعملǂǂوا بǂǂھ وحملǂǂوه علǂǂى أكمǂǂل وجǂǂھ، وقǂǂام
فǂي ) اإلسǂالم(ثǂم أنتشǂر دیǂن هللا . بإیصالھ خیǂر قیǂام، فجǂزاھم هللا عǂن المسǂلمین خیǂر الجǂزاء

مشǂǂارق األرض ومغاربھǂǂا ودخلǂǂت األمǂǂم والشǂǂعوب فیǂǂھ، وأحتǂǂاج ھǂǂؤالء لمǂǂن یعلمھǂǂم أمǂǂور 
دیǂǂنھم التǂǂي كانǂǂت تسǂǂتقى مǂǂن القǂǂرآن الكǂǂریم والسǂǂنة النبویǂǂة المشǂǂرفة، كǂǂان الصǂǂحابة یعلمǂǂون 

  .وأمور دینھم وفي مقدمتھا القرآن الكریم الناس الخیر
وبعد تباعǂد الزمǂان ودخǂول الكثیǂر مǂن األمǂم فǂي دیǂن هللا أفواجǂاً أحتǂاج النǂاس لفھǂم القǂرآن   

لیقوموا بواجباتھم الدینیة على أحسن وجھ، ولما كان الداخلون في اإلسالم الجǂدد غǂالبیتھم مǂن 
نǂھ كتǂاب هللا تعǂالى متعبǂد بتالوتǂھ وعلیǂھ مǂدار األعاجم كان فھم القǂرآن الھǂم األول عنǂدھم؛ أل

الشریعة وھو مصدر التشریع األول فیھا، فكانت تلك العقبة تقف بوجوھھم، فضالً عن ظھǂور 
العجمǂǂة فǂǂي اللسǂǂان العربǂǂي مǂǂن جھǂǂة ثالثǂǂة، كانǂǂت محفǂǂزات للǂǂبعض لشǂǂرح كتǂǂاب هللا تعǂǂالى 

وأنسǂاب وقصǂص ومǂواعظ والوقوف على ما فیھ من علوم وأحكǂام وشǂرائع وأحǂوال ولغǂات 
وغیر ذلك حتǂى یفھǂم كتǂاب هللا علǂى أحسǂن الفھǂم ویقǂوم النǂاس خیǂر القیǂام وتǂؤدى أوامǂر هللا 
علǂى أحسǂن وجǂھ؛ فكانǂǂت نشǂأة علǂوم القǂرآن الكǂǂریم مبتدئǂة مǂن التفسǂیر الǂǂذي ھǂو أصǂل تلǂǂك 

  . العلوم كلھا وإلى غیره من العلوم التي تجاوزت في تعدادھا عند البعض الثمانین
وقد كتبت ھذا البحث أسǂأل هللا تعǂالى أن ینǂال الرضǂا والقبǂول، مبینǂاً فیǂھ نشǂأة علǂوم القǂرآن   

الكǂǂǂریم والبǂǂǂدایات األولǂǂǂى فǂǂǂي التǂǂǂألیف والتأصǂǂǂیل لتلǂǂǂك العلǂǂǂوم محǂǂǂاوالً الوقǂǂǂوف علǂǂǂى ھǂǂǂذا 
الموضوع ما استطعت إلى ذلك من سبیل متوخیǂاً الیسǂر مبتǂدئاً ذلǂك بالتحǂدث عǂن نشǂأة علǂوم 

بیان مفھǂوم علǂوم القǂرآن الكǂریم والمǂراد منھǂا، ثǂم بیǂان أنǂواع علǂوم القǂرآن الكǂریم، القرآن و
واستخدام مصطلح علوم القǂرآن، ومتǂى كǂان أول ظھǂور لھǂذا المصǂطلح، وبعǂد ذلǂك تطرقǂت 
إلى التألیف في علوم القǂرآن واتجاھǂات التǂدوین فیھǂا، وتحǂدثت عǂن العلǂوم التǂي تفرعǂت مǂن 

ت التي ألفت فیھا، ثم بعد ذلك تحǂدثت عǂن التفسǂیر بشǂيء مǂن التفصǂیل القرآن الكریم والمؤلفا
مبینǂǂاً نشǂǂأتھ والفǂǂرق بینǂǂھ وبǂǂین التأویǂǂل وذكǂǂر المؤلفǂǂات فǂǂي التفسǂǂیر حسǂǂب التسلسǂǂل الزمنǂǂي 
لǂذلك، ثǂم وضǂعت خاتمǂة للبحǂǂث بینǂت فیھǂا مǂا كǂان مǂǂن نتǂائج سǂائالً هللا تعǂالى أن یجعلǂھ فǂǂي 

ǂى سǂلى میزان أعمالنا إنھ الھادي إلǂالمین وصǂرب الع r دǂا أن الحمǂر دعوانǂبیل، وآخǂواء الس
  .  هللا تعالى على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  .نشأة علوم القرآن الكریم



  محمود عبد الرزاق. د                        ٢٠٠٩شباط لسنة  .مجلة الفتح . العدد الثامن والثالثون 
 

 

لقǂǂد كǂǂان فھǂǂم العǂǂرب للقǂǂرآن الكǂǂریم فھمǂǂا دقیقǂǂاً وعالیǂǂاً؛ ألنھǂǂم أھǂǂل لغǂǂة أدب وشǂǂعر وبیǂǂان   
ن خافیǂǂة أو غریبǂǂة عǂǂنھم؛ بǂǂل كانǂǂت ممǂǂا وفصǂǂاحة، لǂǂذلك لǂǂم تكǂǂن اللغǂǂة التǂǂي نǂǂزل بھǂǂا القǂǂرآ

یفھمونھ حق الفھم ویعلمونھا جیداً ألنھا لغتھم التي كانت ینطقون بھǂا ویتمجǂدون بھǂا، ثǂم إنھǂم 
فھموا المراد من القرآن الكریم وفھموا فیھ المساواة بین العبد وسیده وبین جمیع الرعیة؛ لǂذلك 

بǂھ محمǂد علیǂھ الصǂالة والسǂالم، فكانǂت حربǂاً نفروا منھ وقاموا بمحاربة ھذا الدین الذي جاء 
  ).القرآن الكریم(ضد الدین بأسره بما فیھ كتاب هللا تعالى 

لقد فھم العرب من القرآن دعوة الخلق الى عبǂادة هللا وإلǂى الǂدخول : ( قال ابن جزيء الكلبي  
علǂى الǂدخول  بیان العبǂادة التǂي ُدعǂي الخلǂق إلیھǂا ، وذكǂر البواعǂث: في دینھ، وھذا یستدعي 

، ومن ھنǂا كانǂت المعركǂة التǂي شǂنھا كفǂار قǂریش علǂى القǂرآن وعلǂى )١()فیھا وترددھم إلیھا 
ثم إن القرآن الكǂریم لǂم . دین اإلسالم؛ ألنھم فھموا القصد من القرآن الكریم ودین رب العالمین

س خاصǂا یكن كباقي الكتب السماویة فھو دین  دعوة وھدایة وعلǂم، وھǂو إلǂى جمیǂع الخلǂق لǂی
  .بملة دون أخرى

فقد احتوى القǂرآن علǂى علǂوم كثیǂرة أثبتتھǂا آیاتǂھ الكریمǂة، ففیǂھ العقائǂد واألحكǂام والشǂرائع   
وأحوال األمم السابقة والعلوم والحدیث عن الفلك والكون وكیف نشأ وفیھ القصص التي عǂزز 

ت یǂǂذكر العقیǂǂدة والحكǂǂم القǂرآن ذكرھǂǂا باألدلǂǂة العقلیǂة تǂǂارة والنقلیǂǂة تǂǂارة أخǂرى، فھǂǂو فǂǂي آیǂا
والشرع وغیر ذلك مباشرة، وفǂي بعضǂھا اآلخǂر نجǂد القǂرآن الكǂریم یحǂاكي القلǂوب والعقǂول 
ویحفز فیھا القوة على البحث ویحرك فیھا الھمة إلثبات قǂدرة الخǂالق عǂز وجǂل فǂي مخلوقاتǂھ 

  .في األرض وفي السماء
العقول لالسǂتفادة ممǂا حǂواه مǂن علǂوم  ومن ھنا اشتغل العلماء في القرآن الكریم واعملوا فیھ  

وفنون وآداب وتأریخ وعبر ومواعظ، والعلوم التي جǂاءت فیǂھ إنمǂا كانǂت مǂذكورة  فǂي آیاتǂھ 
أَفǂǂَال یَتǂǂََدبَُّروَن { : واضǂǂحة جلیǂǂة لمǂǂن أراد البحǂǂث فیھǂǂا والغǂǂوص فǂǂي لǂǂذة معانیھǂǂا، قǂǂال تعǂǂالى

 ِ       :، وقǂǂال تعǂǂالى )٨٢:النسǂǂاء(}لََوَجǂǂُدوا فِیǂǂِھ اْختِالفǂǂاً َكثِیǂǂراً اْلقǂǂُْرآَن َولǂǂَْو َكǂǂاَن ِمǂǂْن ِعْنǂǂِد َغْیǂǂِر هللاَّ
: ، وقǂال تعǂالى)٢٧:الزمǂر(}َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنَّاِس فِي ھََذا اْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمثٍَل لََعلَّھُْم یَتǂََذكَُّروَن { 
ْفنَا فِیǂǂǂǂھِ {               ِمǂǂǂǂَن اْلَوِعیǂǂǂǂِد لََعلَّھǂǂǂǂُْم یَتَّقǂǂǂǂُوَن أَْو یُْحǂǂǂǂِدُث لَھǂǂǂǂُمْ  َوَكǂǂǂǂَذلَِك أَْنَزْلنǂǂǂǂَاهُ قُْرآنǂǂǂǂاً َعَربِیǂǂǂǂّاً َوَصǂǂǂǂرَّ

َل { : ،  وقال تعالى)١١٣:طـھ(}ِذْكراً  ْكَر لِتُبǂَیَِّن لِلنǂَّاِس َمǂا نǂُزِّ بُِر َوأَْنَزْلنَا إِلَْیǂَك الǂذِّ بِاْلبَیِّنَاِت َوالزُّ
ǂǂُروَن  َوھǂǂَُو الǂǂَِّذي َمǂǂدَّ اْألَْرَض َوَجَعǂǂَل فِیھǂǂَا { : وقǂǂال تعǂǂالى، )٤٤:النحǂǂل(}إِلǂǂَْیِھْم َولََعلَّھǂǂُْم یَتَفَكَّ

لǂǂَِك َرَواِسǂَي َوأَْنھǂǂَاراً َوِمǂْن ُكǂǂلِّ الثََّمǂَراِت َجَعǂǂَل فِیھǂǂَا َزْوَجǂْیِن اْثنǂǂَْیِن یُْغِشǂي اللَّْیǂǂَل النَّھǂَاَر إِنَّ فǂǂِي ذَ 
یمة التǂي دعǂت الخلǂق إلǂى التفكیǂر ، وغیرھا من اآلیات الكر)٣:الرعد(}َآلیاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن 

في ھذا الكون وما فیھ من عجائب من خلق هللا تعالى وإلى إعمال العقل بما یدور حولنا والتǂي 
كان القرآن فǂي جمیعھǂا ھǂو الحكǂم الفاصǂل والمرجǂع فǂي فھمھǂا، ومǂن ھنǂا كانǂت نشǂأة علǂوم 

  . القرآن الكریم وتطورھا عصراً بعد عصر
كانت لتنحصر تحت نوٍع واحٍد أو فٍن واحٍد أو علǂٍم واحǂٍد؛ بǂل تعǂددت على أن ھذه العلوم ما   

وأن الكǂالم علǂى القǂرآن : ( وتنوعت لتشمل الكثیر من العلوم والفنون، قال ابن جǂزيء الكلبǂي
التفسǂǂیر، القǂǂراءات، األحكǂǂام، النسǂǂخ، : یسǂǂتدعي الكǂǂالم فǂǂي اثنǂǂي عشǂǂر فنǂǂاً مǂǂن العلǂǂوم وھǂǂي

، علǂى أن )٢()الدین، أصول الفقھ، اللغǂة، النحǂو والبیǂان  الحدیث، القصص، التصوف، أصول
علوم القرآن كانت قد بدأت قدیما في عصر الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ عندما بǂدأ 

                                                 
 ).١/٦: (روتابن جزيء الكلبي، التسھیل لعلوم التنزیل، دار الفكر، بی) ١(
 ).١/٦: (ابن جزيء الكلبي، مصدر سابق) ٢(



  محمود عبد الرزاق. د                        ٢٠٠٩شباط لسنة  .مجلة الفتح . العدد الثامن والثالثون 
 

 

بجمǂǂع القǂǂرآن الكǂǂریم وكǂǂان ھǂǂذا التطǂǂور فǂǂي علǂǂوم القǂǂرآن واضǂǂحا وجلیǂǂا فǂǂي عصǂǂر الخلیفǂǂة 
ن بالتطور منذ عھد الخلیفة الراشدي عثمǂان ابǂن لقد بدأت علوم القرآ( عثمان رضي هللا عنھ، 

، وسǂǂمي الخǂǂط الǂǂذي رسǂǂم بǂǂھ القǂǂرآن بالرسǂǂم العثمǂǂاني، ثǂǂم بعǂǂد ذلǂǂك )رضǂǂي هللا عنǂǂھ(عفǂǂان 
انتشǂǂرت خطǂǂوط النسǂǂخ والرقعǂǂة والكǂǂوفي والفارسǂǂي وغیرھǂǂا، وقǂǂد كǂǂان العǂǂرب فǂǂي صǂǂدر 

علǂǂي بǂǂن أبǂǂي طالǂǂب  اإلسǂǂالم یتلǂǂون القǂǂرآن تǂǂالوة صǂǂحیحة سǂǂلفیة فلمǂǂا اختلطǂǂت األلسǂǂنة أمǂǂر
) ھǂـ ٦٩ت( )١(بوضع ما یصون األلسنة عن الخطأ فألف أبǂو األسǂود الǂدؤلي) رضي هللا عنھ(

صǂلى هللا علیǂھ (، وكان أصحاب النبي )٢()أصول النحو العربي : كتابا في قواعد النحو اسماه 
نھم فǂǂي عھǂǂده یتسǂǂاءلون فیمǂǂا بیǂǂنھم عǂǂن معǂǂاني القǂǂرآن الكǂǂریم فكǂǂان أھǂǂل البصǂǂیرة مǂǂ)وسǂǂلم

: یحفظون القرآن ویفھمونھ ویعلمونھ غیرھم من الصحابة والتابعین، وقد كǂان أھǂم تلǂك العلǂوم
التفسیر، فكان ھو المقصود بنفسھ وسائر العلǂوم أدوات تعǂین علیǂھ وتتعلǂق بǂھ أو تتفǂرع منǂھ، 
وأمǂǂا القǂǂراءات فإنھǂǂا بمنزلǂǂة الروایǂǂة مǂǂن الحǂǂدیث ومنھǂǂا المتǂǂواترة والمشǂǂھورة الشǂǂاذة، وأمǂǂا 
أحكام القرآن فھي ما ورد فیھ من األوامر والنǂواھي وقǂد صǂنف فیھǂا الكثیǂر، وأمǂا النسǂخ فقǂد 

، وھكǂǂذا تفرعǂǂت العلǂǂوم وتنوعǂǂت )٣(وقǂǂع فǂǂي القǂǂرآن منǂǂھ كثیǂǂر فظھǂǂر علǂǂم الناسǂǂخ والمنسǂǂوخ
  .واتسعت إلى تلك األنواع الكثیرة

  
  .مفھوم علوم القرآن

َعلǂَِم الشǂيء بالكسǂر : ( ى حقائقھǂا، قǂال الǂرازيیطلق العلم على المعرفة وإدراك األشیاء عل  
، وفǂǂي المعجǂǂم )٥()المعرفǂǂة : العلǂǂم: ( ، وقǂǂال صǂǂاحب المصǂباح المنیǂǂر)٤()یعلمǂھ علمǂǂا عرفǂǂھ 

إدراك الشǂǂيء بحقیقتǂǂھ، ویطلǂǂق العلǂǂم علǂǂى مجمǂǂوع مسǂǂائل وأصǂǂول كلیǂǂة : العلǂǂم: ( الوسǂǂیط
ǂǂم الكونیǂǂو وعلǂǂم النحǂǂالم وعلǂǂم الكǂǂدة، كعلǂǂة واحǂǂا جھǂǂا تجمعھǂǂار، وغیرھǂǂم اآلثǂǂ٦()ات وعل( ،

مجمǂوع المسǂǂائل التǂǂي تتنǂاول األبحǂǂاث المتعلقǂǂة : واسǂتناداً إلǂǂى مǂا سǂǂبق، یقصǂǂد بعلǂوم القǂǂرآن
  .)٧(بالقرآن الكریم، معرفة ھذه األبحاث الزمة لمن یتصدى لفھم القرآن الكریم وتفسیره

  
  
  
  

  .أنواع علوم القرآن

                                                 
اسǂمھ : الدیلي، العالمة الفاضل قاضي البصرة، السھو بن عمǂرو علǂى األشǂھر، ویقǂال: أبو األسود الدؤلي، ویقال) (١(

: ن معǂینسارق بن السھو، ولد في أیام النبوة، وھو ثقة وكان أول من تكلم بالنحو، قال یحیى بǂ: عمرو بن سفیان، ویقال
مǂǂات قبیǂǂل ذلǂǂك، وعǂǂاش خمسǂǂاً : مǂǂات أبǂǂو األسǂǂود فǂǂي طǂǂاعون الجǂǂارف سǂǂنة تسǂǂع وسǂǂتین، وھǂǂذا ھǂǂو الصǂǂحیح، وقیǂǂل

السǂید ھاشǂم : البخǂاري، الكنǂى، تحقیǂق: ، ینظǂر)تǂوفي فǂي خالفǂة عمǂر بǂن عبǂد العزیǂز: وثمانین سنة، وأخطأ مǂن قǂال
فالیشǂǂھمر، دار الكتǂǂب العلمیǂǂة، : األمصǂǂار، تحقیǂǂق ، ابǂǂن حبǂǂان، مشǂǂاھیر علمǂǂاء)٨٦: (النǂǂدوي، دار الفكǂǂر، بیǂǂروت

شǂعیب األرنǂاؤوط، ومحمǂد نعǂیم العرقسوسǂي، مؤسسǂة : ، الذھبي، سیر أعالم النǂبالء، تحقیǂق)٩٤): (م١٩٥٩(بیروت
 .وما بعدھا) ٤/٨١): (ھـ١٤٠١-٩ط(الرسالة، بیروت 

 ).١٦١: (لصفاة، الكویتصالحة عبد الحكیم شرف الدین، القرآن بالغتھ وعلومھ وإعجازه، ا. د) ٢(
 ).١٦٢: (صالحة عبد الحكیم، مصدر سابق. ، د)٧/ ١: (ابن جزيء، مصدر سابق: ینظر) ٣(

 
 ).٤٥٢): (م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١(الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت ) ٤(
 ).٢/٥٨٣: (الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، دار القلم، بیروت) ٥(
 ).٢/٦٢٤: (مجموعة مؤلفین، المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة) ٦(
 ).١٤٩: (صالحة عبد الحكیم، مصدر سابق. د: وینظر) ٧(
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كǂǂریم اختالفǂǂات شǂǂتى؛ فمǂǂنھم مǂǂن یǂǂرى أن علǂǂوم اختلǂǂف العلمǂǂاء فǂǂي تحدیǂǂد علǂǂوم القǂǂرآن ال  
، ومن العلماء من جعǂل لعلǂوم )١(القرآن ثالثة أنواع، ومنھم من یرى أنھا سبعة وأربعون نوعاً 

، كانت قǂد توسǂعت مǂن تلǂك األنǂواع القلیلǂة الیسǂیرة األولǂى، ومǂا زالǂت )٢(القرآن ثمانین نوعاً 
كنǂز لكǂل العلǂوم، وكتǂاب فیǂھ الحكمǂة والبالغǂة  تلك العلوم بازدیاد وتكاثر؛ ألن القرآن الكǂریم

والبیǂǂان وعلǂǂوم الكǂǂون والفلǂǂك والطǂǂب والریǂǂـاضیات والفیزیǂǂاء وعǂǂـلوم الحیǂǂاة وغǂǂـیرھا مǂǂن 
                    َولَقǂǂǂǂَْد َضǂǂǂǂَرْبنَا لِلنǂǂǂǂَّاِس فǂǂǂǂِي ھǂǂǂǂََذا اْلقǂǂǂǂُْرآِن ِمǂǂǂǂْن ُكǂǂǂǂلِّ َمثǂǂǂǂٍَل لََعلَّھǂǂǂǂُْم { : العلǂǂǂǂوم، قǂǂǂǂـال تـعالǂǂǂǂـى

  ).٢٧:الزمر(}ُروَن یَتََذكَّ 
وإذا أردنا أن نفھم القرآن الكریم وندرس آیاتǂھ علینǂا أن نلǂم بعلومǂھ كǂي نعلǂم حقیقǂة الǂنص     

وما یراد من آیاتھ لنقف علیھا ونعمل بما فیھا مǂن أحكǂام وشǂرع علǂى أحسǂن وجǂھ، وأرى أن 
قǂال ابǂن ( النزول، علم أسباب : األول: أھم علوم القرآن التي تعین على فھم آیاتھ وتدبرھا ھي

معرفǂة : بیǂان سǂبب النǂزول طریǂق قǂوي فǂي فھǂم معǂاني القǂرآن، وقǂال ابǂن تیمیǂة: دقیق العید
، وھو نǂوع مھǂم )٣()سبب النزول یعین على فھم اآلیة؛ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب 

دیننǂǂا  علǂǂم جمǂǂع القǂǂرآن وترتیبǂǂھ، فیǂǂھ التثبǂǂت مǂǂن مصǂǂدر: فǂǂي تǂǂدبر اآلیǂǂات وفھمھǂǂا، الثǂǂاني
ودسǂǂتورنا األول القǂǂرآن الكǂǂریم، وكیǂǂف ُجمǂǂع علǂǂى عھǂǂد النبǂǂي محمǂǂد علیǂǂھ الصǂǂالة والسǂǂالم، 

علǂم الناسǂخ : وكیف تǂم جمعǂھ فیمǂا بعǂد علǂى عھǂد الخلفǂاء الراشǂدین رضǂي هللا عǂنھم، الثالǂث
وفیǂǂھ مراعǂǂاة الشǂǂریعة الغǂǂراء حǂǂال المǂǂؤمنین فǂǂي التǂǂدرج فǂǂي األحكǂǂام الشǂǂرعیة، : والمنسǂǂوخ

إذ بھ یعلم كیفیة النطق بألفاظ القǂرآن الكǂریم علǂى : علم القراءات القرآنیة وعلم التجوید: الرابع
الصورة التي نزل بھا لیصل إلى الحكم الصحیح في اآلیة ویقف على الفھǂم غیǂر المخǂل فیھǂا، 

  -:)٤(قال ابن الجزري
  إذ واجـب علیـھم محتـُم               قبـل الشروع أوالً أن یعلموا

  )٥(الحروف والصفات                لیـلفظوا بأفصـح اللغــات مخارج
علم إعجاز القرآن وبالغتھ، لیفھم من القرآن المراد منھ ومǂا انطǂوت علیǂھ آیاتǂھ مǂن : الخامس

علم خط ونسخ القǂرآن، لǂنعلم كیǂف : علوم وفنون وفلك وطب وریاضیات وغیر ذلك، السادس
القǂرآن الكǂǂریم، ھǂو علǂǂم التفسǂیر، الǂǂذي تحصǂل بǂǂھ  یكتǂب كتǂǂاب رب العǂالمین، أمǂǂا أھǂم علǂǂوم

  . الفائدة والفھم السدید لكالم هللا تعالى والعمل الصالح
  
  
  
  

  .في استخدام مصطلح علوم القرآن

                                                 
 ).ھـ١٣٩١(محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، بیروت : الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: ینظر) ١(
 ). م١٩٧٣(إلتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافیة، بیروت السیوطي، ا: ینظر) ٢(
 ).١/٨٨: (المصدر السابق) ٣(
محمǂد بǂǂن محمǂǂد بǂن علǂǂي بǂǂن یوسǂف الجǂǂزري، یكنǂǂى بǂأبي الخیǂǂر، كǂǂان حافظǂا قارئǂǂا محǂǂدثا، ومǂاھرا فǂǂي المعǂǂاني ) (٤(

النشǂر فǂي القǂراءات : ث والفقǂھ، وكتǂابشرح المصابیح في ثالثة أسفار وألǂف فǂي التفسǂیر والحǂدی: والبیان والتفسیر، ألف
التقریǂǂب، وتحبیǂǂر التیسǂǂیر فǂǂي القǂǂراءات العشǂǂر، وطبقǂǂات القǂǂراء وتǂǂاریخھم الكبǂǂرى : العشǂǂر، فǂǂي مجلǂǂدین، ومختصǂǂره

: ، األدنǂǂروي، طبقǂǂات المفسǂǂرین، تحقیǂǂق)والصǂǂغرى، والجǂǂوھرة فǂǂي النحǂǂو، كانǂǂت وفاتǂǂھ سǂǂنة ثǂǂالث وثالثǂǂین وثمانمائǂǂة
 ).  ٣٢٠): (م١٩٩٧(، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورةسلیمان بن صالح الخزي

 ).٥: (محمد بن الجزري، متن الجزریة في معرفة تجوید اآلیات القرآنیة، المطبعة والمكتبة المحمودیة، مصر) ٥(
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اختلف العلماء في تحدید أول ظھور واستخدام لمصطلح علوم القرآن، نقل الزرقǂاني أن أول   
؛ )١(ھو القرن السابع الھجـري على ما یبدو عنǂده، )علوم القرآن(عھد ظھر فیھ ھذا المصطلح 

ولكننا لو تتبعنا الفترة الزمنیة لوجدنا أن ھذا المصطلح قد استخدم قبل ھذا فǂي القǂرن الخǂامس 
: البرھǂǂان فǂǂي علǂǂوم القǂǂرآن، وقیǂǂل: كتǂǂاب )٢(الھجǂǂـري، فقǂǂد ألǂǂف علǂǂي بǂǂن إبǂǂراھیم الحǂǂوفي

نǂك أن تسǂتخلص ممǂا سǂبق أن علǂوم القǂرآن ویمك: ( البرھان في تفسیر القرآن، قال الزرقǂاني
كفنٍّ مدون استھلت صارخة على ید الحوفي في أواخǂر القǂرن الرابǂع وأوائǂل القǂرن الخǂامس، 
ثǂǂم تربǂǂت فǂǂي حجǂǂر ابǂǂن الجǂǂوزي والسǂǂخاوي وأبǂǂى شǂǂامة فǂǂي القǂǂرنین السǂǂادس والسǂǂابع، ثǂǂم 

لقǂǂرن التاسǂǂع ترعرعǂǂت فǂǂي القǂǂرن الثǂǂامن برعایǂǂة الزركشǂǂي، ثǂǂم بلغǂǂت أشǂǂدھا واسǂǂتوت فǂǂي ا
بعنایة الكافیجي وجالل الدین البلقیني، ثم اھتزت وربت وأنبتت مǂن كǂل زوج بھǂیج فǂي نھایǂة 

التحبیǂر واإلتقǂان : القرن التاسع وبدایة القرن العاشر بھمة فǂارس ذلǂك المیǂدان صǂاحب كتǂابي
 في علوم القرآن السیوطي علیھ رحمة مǂن هللا ورضǂوان، ثǂم وقǂف نموھǂا بعǂد ذلǂك حتǂى ھǂذا

، )٣()القرن األخیر، ثم بدأت تنتعش في ھذه السنین من جدیǂد وعسǂى أن تعǂود سǂیرتھا األولǂى 
لǂǂذا نجǂǂد أن القǂǂرن الخǂǂامس الھǂǂـروي ھǂǂو القǂǂرن الǂǂذي انطلقǂǂت فیǂǂھ تلǂǂك التسǂǂمیة، كمǂǂا نجǂǂد أن 

وھو أقدم من الحوفي ذكر فǂي كتابǂھ  )٤()ھـ٣٨٥(صاحب الفھرست محمد بن إسحاق بن الندیم
  .)٥(ر أسماء العلماء الذین كتبوا في علوم القرآن وأسماء كتبھمالمتقدم الذك

  
  .التألیف في علوم القرآن

كما أسلفنا القول فإن علوم القرآن كثیرة متنوعة متعددة، وأن القǂرآن معجǂزة هللا تعǂالى علǂى   
أرضھ وبین خلقھ، وأن ھǂذه المعجǂزة لیسǂت محǂدودة بǂزمن معǂین أو أرض معینǂة أو جماعǂة 

دون غیرھم؛ بل ھي عامة لجمیع الخلǂق وفǂي كǂل األرض مǂن رب العǂالمین إلǂى یǂوم معینین 
الوقت المعلوم، فكان كتاب هللا محفزاً للدارسین في كل وقت وحین لیظھر منǂھ علǂم جدیǂد قǂائم 

  . بذاتھ یتعلق بفن من فنونھ، وفي كل علومھ الخیر والبركة
  :أن التألیف فیھا قد أتجھ اتجاھینوبعد النظر في علوم القرآن والتدوین فیھا نجد   

یسǂǂتقل فیǂǂھ كǂǂل علǂǂم عǂǂن اآلخǂǂر بكتǂǂب خاصǂǂة بǂǂھ، كعلǂǂم التفسǂǂیر والقǂǂراءات وغریǂǂب : األول
القǂǂǂرآن وعلǂǂǂم أسǂǂǂباب النǂǂǂزول والوقǂǂǂف واالبتǂǂǂداء وعلǂǂǂم الناسǂǂǂخ والمنسǂǂǂوخ ومعرفǂǂǂة المكǂǂǂي 

  .والمدني، وغیرھا
، نجǂد فیھǂا مǂثالً بیانǂاً ملخصǂاً كتب تقǂدم خالصǂة للكتǂب المدونǂة فǂي كǂل علǂوم القǂرآن: الثاني

للقراءات والكتǂب فیھǂا إلǂى جانǂب بیǂان ملخǂٍص آخǂر للتفسǂیر والكتǂب التǂي كتبǂت فیǂھ، وآخǂر 
                                                 

): م١٩٩٦(مكتب البحوث والدراسǂات، دار الفكǂر، بیǂروت: الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، تحقیق: ینظر) ١(
)٢٨-١/٢٧.( 
علي بن إبراھیم بن سعید أبو الحسن الحوفي ثم المصري النحوي، لھ تفسǂیر جیǂد وكتǂاب إعǂراب القǂرآن فǂي عشǂر ) ( ٢(

: ، ینظǂǂر)مجلǂǂدات، وكتǂǂب أخǂǂرى، أخǂǂذ عǂǂن األدفǂǂوي، وأخǂǂذ عنǂǂھ خلǂǂق مǂǂن المصǂǂریین، مǂǂات سǂǂنة ثالثǂǂین وأربعمائǂǂة 
علǂǂǂǂي محمǂǂǂǂد عمǂǂǂǂر، مكتبǂǂǂǂة وھبǂǂǂǂة، : قǂǂǂǂات المفسǂǂǂǂرین، تحقیǂǂǂǂق، السǂǂǂǂیوطي، طب)١١٠: (األدنǂǂǂǂروي، مصǂǂǂǂدر سǂǂǂǂابق

  ).  ٨٣): (ھـ١٣٩٦(مصر
 
 ).١/٢٩: (الزرقاني، مصدر سابق) ٣(
أبǂي إسǂحاق : فھرسǂت العلمǂاء، روى فیǂھ عǂن: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسǂحاق النǂدیم الǂوراق، مصǂنف كتǂاب) (٤(

ال أعلǂم ألحǂد عنǂھ روایǂة، : ل الصǂفار، قǂال ابǂن النجǂارإسǂماعی: السیرافي وأبǂي الفǂرج األصǂبھاني، وروى باإلجǂازة عǂن
الھنǂǂد، مؤسسǂǂة األعلمǂǂي للمطبوعǂǂات، / دائǂǂرة المعǂǂارف النظامیǂǂة: ، ابǂǂن حجǂǂر، لسǂǂان المیǂǂزان، تحقیǂǂق)موثǂǂوق بǂǂھ: قلǂǂت

 ).           ٥/٧٢): (م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦ -٣ط(بیروت، 
 ).٦: (كمة، بغدادغانم قدوري الحمد، علوم القرآن الكریم، دار الح. د: ینظر) ٥(
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للناسخ والمنسوخ والكتب التي كتبت فیھ، وآخر لعلǂم أسǂباب النǂزول والكتǂب التǂي كتبǂت فیǂھ، 
مǂن المؤلفǂات والكتǂب وغیرھا من العلوم األخرى التي تحدثت عن علوم القǂرآن، وھǂذا النǂوع 

  .)١(ھي التي تسمى بكتب علوم القرآن
والمالحظ أن التألیف في علوم القرآن كان قد بدأ قدیماً، وكذا التنوع في المؤلفǂات التǂي أُلفǂت   

في تلك العلوم فھي تشمل جمیع العلوم التي تتعلق بالقرآن الكریم، فمن رسم المصحف والǂنقط 
غǂǂة القǂǂرآن الكǂǂریم إلǂǂى علǂǂم التفسǂǂیر وفضǂǂائل القǂǂرآن إلǂǂى علǂǂم والشǂǂكل والقǂǂراءات القرآنیǂǂة ول

أسǂǂباب النǂǂزول إلǂǂى الناسǂǂخ والمنسǂǂوخ إلǂǂى المكǂǂي والمǂǂدني إلǂǂى علǂǂم المحكǂǂم والمتشǂǂابھ إلǂǂى 
إعراب القرآن إلى جمع القرآن وكتابتھ إلǂى غیرھǂا مǂن العلǂوم التǂي أخǂذت بǂالتنوع واالزدیǂاد 

  :یوماً بعد یوم، ومن تلك العلوم
، وھǂǂو علǂǂم یبحǂǂث فǂǂي األحكǂǂام الفقھیǂǂة التǂǂي )٢()األحكǂǂام(أحكǂǂام القǂǂرآن أو فقǂǂھ القǂǂرآن علǂǂم   

  -:)٣(تناولتھا اآلیات القرآنیة، وقد الفت فیھ الكثیر من المؤلفات منھا
  ).ھـ ٢٠٤ت(أحكام القرآن، لإلمام الشافعي  -
  ).ھـ ٣٧٠ت(أحكام القرآن، للجصاص  -
  ).ھـ ٥٠٤ت(بن محمد أحكام القرآن، للكیا الھراسي علي  -
  ).  ھـ ٥٤٣ت(أحكام القرآن، ألبي بكر بن العربي المعافري األندلسي  -
  

ومنھǂǂا، علǂǂم القǂǂراءات القرآنیǂǂة، یتنǂǂاول ھǂǂذا العلǂǂم القǂǂراءات التǂǂي قǂǂرئ بھǂǂا القǂǂرآن الكǂǂریم    
ت ، ومǂن المؤلفǂا)٤(عبد هللا بن عǂامر الیحصǂبي: واشتھرت، ومن أقدم الذین ألفوا في ھذا العلم

      -:األخرى فیھ
   ).ھـ ٣٢٤ت(السبعة في القراءات، البن مجاھد  -

  ).ھـ ٤٣٧ت(التبصرة في القراءات، لمكي بن أبي طالب القیسي  -

  ).ھـ ٤٤٤ت(التیسیر في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني  -

ي حǂǂرز األمǂǂاني ووجǂǂھ التھǂǂاني، وقصǂǂیدة فǂǂي أصǂǂول القǂǂراءة القرآنیǂǂة، ألبǂǂي محمǂǂد الشǂǂاطب -
  ). ھـ ٥٩٦ت(
، وغیرھǂا مǂن المؤلفǂات فǂي )ھǂـ ٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر، ألبي بكر بن الجزري  -

  . القراءات القرآنیة وأصول القراءة
  
علǂǂم النحǂǂو القرآنǂǂي ومباحǂǂث اللغǂǂة فیǂǂھ، یتنǂǂاول ھǂǂذا العلǂǂم التطبیقǂǂات : ومǂǂن العلǂǂوم األخǂǂرى  

  -:آیاتھ وسوره، ومن المؤلفات فیھ النحویة في القرآن الكریم والمباحث اللغویة في
  ).ھـ ٦٩ت(أصول النحو العربي، ألبي األسود الدؤلي  -
  ).ھـ ١٨٠ت(الكتاب، ألبي بشر عمرو بن عثمان سیبویھ  -

                                                 
 ).٥: (المصدر سابق: ینظر) ١(
 ).٨: (غانم قدوري الحمد، مصدر السابق) ٢(
 ).١/٢٠): (م١٩٩٢- ھـ١٤١٣(حاجي خلیفة، كشف الظنون، دار الكتب العلمیة، بیروت : ینظر) ٣(
  

ثابǂت النسǂب إلǂى یحصǂب بǂن عبد هللا بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة، أبو عمران، إمام أھل الشام في القراءة، ) (٤(
: دھمان أحد حمیر وحمیر من قحطان وبعضǂھم یǂتكلم فǂي نسǂبھ والصǂحیح أنǂھ صǂریح النسǂب، قǂال خالǂد بǂن یزیǂد المǂري

). ولǂي سǂنتان وانتقلǂت إلǂى دمشǂق ولǂي تسǂع سǂنین)صلى هللا علیھ وسǂلم(قبض رسول هللا : سمعت عبد هللا بن عامر یقول
بشار عواد معروف، وشǂعیب األرنǂاؤوط، وصǂالح مھǂدي : ى الطبقات واألعصار، تحقیقالذھبي، معرفة القراء الكبار عل
 ).     ١/٨٢): (ھـ١٤٠٤(عباس، مؤسسة الرسالة، بیروت
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  ).ھـ ٢٠٧ت(معاني القرآن، للفراء  -
  ).ھـ ٢٢٥ت(معاني القرآن لألخفش  -
  ).ھـ ٢٨٥ت(المقتضب، ألبي العباس محمد بن یزید المبرد  -
  ). ھـ ٣١٦ت(األصول، ألبي بكر بن السري السراج  -
  .وغیرھا من المؤلفات) ھـ ٥٣٨ت(المفصل، للزمخشري  -
  
علǂǂم تǂǂأریخ القǂǂرآن وجمعǂǂھ، ویقصǂǂد بǂǂھ تلǂǂك العملیǂǂة التǂǂي قǂǂام بھǂǂا : ومǂǂن العلǂǂوم األخǂǂرى  

وتمثلت في جمع القǂرآن الكǂریم مǂن صǂدور الرجǂال ومǂن اللخǂف  -رضي هللا عنھم-الصحابة 
خور التي كتب علیھا، وكانت تلǂك أكبǂر عملیǂة شǂھدھا التǂأریخ فǂي جمǂع كتǂاب وتوثیقǂھ والص

  -:توثیقاً علمیاً بشكل صحیح متقن لیس فیھ ثمة خلل، ومن الذین كتبوا في ھذا العلم
  ). ھـ ٢٢٤ت(أبو عبید القاسم بن سالم الھروي  -
  ).ھـ ٤١٠ت(ھبة هللا بن سالمة  -
  ).ھـ ٤٣٧ت(مكي بن أبي طالب القیسي  -
  
علǂǂم أسǂǂباب النǂǂزول، وھǂǂو علǂǂم یبحǂǂث فǂǂي السǂǂبب الǂǂذي كانǂǂت اآلیǂǂة قǂǂد نزلǂǂت : ومǂǂن العلǂǂوم  

   -:ألجلھ، وقد ألف فیھ الكثیر من العلماء منھم
  ).ھـ ٢٣٤ت(علي بن المدیني شیخ اإلمام البخاري  -
  ).ھـ ٤٠٢ت(ابن مطرف  -
  ).ھـ ٤٦٨ت(الواحدي  -
  ).ھـ ٥٦٧ت(محمد بن أسعد  -
  ).ھـ ٥٩٧ت(لجوزي ابن ا -
  ).ھـ ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالني  -
  ).ھـ ٩١١ت(السیوطي  -
  
، وھǂو علǂم یبحǂث فǂي إعǂراب آیǂات القǂرآن الكǂریم، وقǂد )١(علم إعǂراب القǂرآن: ومن العلوم  

  -:ألف فیھ
  ).ھـ ٣٣٨ت(إعراب القرآن، للنحاس  -
  ).ھـ ٤٣٠ت(الحوفي  -
  ) .ھـ ٤٣٧ت(سي مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القی -
  . ، وغیرھم)ھـ ٥٧٧(البیان في غریب إعراب القرآن، ألبي البركات األنباري  -
  
علم بدیع القرآن، وھو علǂم یبحǂث ببالغǂة القǂرآن الكǂریم وجمǂال بیانǂھ : ومن العلوم األخرى  

   -:الرائع وحسن سیاقھ البدیع، وقد ألف فیھ
، وھǂو أول )ھǂـ ٦٥٤ت(عبد الواحد القیرواني  بدیع القرآن،البن أبي األصبع عبد العظیم بن -

، وذكǂǂر )١(مǂǂن ألǂǂف فیǂǂھ، وذكǂǂره المǂǂولى أبǂǂو الخیǂǂر مǂǂن جملǂǂة علǂǂوم التفسǂǂیر وأنǂǂھ علǂǂم البǂǂدیع
  . السیوطي ھذا العلم في النوع الثامن والخمسین

                                                 
 ). ٩٢): (م١٩٦٥- ھـ١٣٨٥(الشیخ قاسم القیسي، تاریخ التفسیر، طبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد : ینظر) ١(
 ).٩٠: (سابقالشیخ قاسم القیسي، مصدر : ینظر) ١(
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علǂǂم الناسǂǂخ والمنسǂǂوخ، وھǂǂو علǂǂم یبحǂǂث فǂǂي نسǂǂخ اآلیǂǂات القرآنیǂǂة : ومǂǂن العلǂǂوم األخǂǂرى  

  -:والتدرج في أحكام الشریعة ومراعاة حال األمة، ومن أوائل الذین كتبوا فیھ بعضھا بعضاً 
  ).ھـ ٢٢٤ت(أبو عبید القاسم بن سالم الھروي  -
  ).ھـ ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني  -
  ).ھـ ٣٣٨ت(أبو جعفر النحاس  -
  ).ھـ ٤١٠ت(أبو القاسم ھبة هللا بن سالمة  -
  . اإلیجاز واإلیضاح: فقد ألف كتاباً سماه ؛)ھـ ٤٣٧ت(مكي بن أبي طالب القیسي  -
علم اآلیات المتشابھات، علم یعنى بإبراز القصة الواحǂدة، وھǂو فǂرع مǂن فǂروع علǂم : ومنھا  

  -:التفسیر، وقد ألف فیھ
درة التنزیǂل وغǂّرة  التأویǂل فǂي بیǂان اآلیǂات : ؛ كتابǂاً سǂماه)ھǂـ ٤٢١ت(الخطیب اإلسǂكافي  -

  .لعزیزالمتشابھات في كتاب هللا ا
درة التأویǂل فǂي متشǂابھ التنزیǂل، : ، كتابǂاً سǂماه)ھǂـ ٤٢٥ت في حدود (الراغب األصفھاني  -

  .ولم یصل إلینا
البیǂان فǂي توجیǂھ متشǂابھ : كتابǂاً سǂماه) ھǂـ ٥٣٥ت فǂي حǂدود (محمود بن حمǂزة الكرمǂاني  -

  . القرآن
  .غرة التأویل ودرة التنزیل: محمد بن عمر الرازي، كتاباً سماه -
مǂǂǂالك التأویǂǂǂل القǂǂǂاطع بǂǂǂذوي اإللحǂǂǂاد : ، كتابǂǂǂاً سǂǂǂماه)ھǂǂǂـ ٧٠٨ت(ابǂǂǂن الزبیǂǂǂر الغرنǂǂǂاطي  -

  . والتعطیل في بیان متشابھ اللفظ من آي التنزیل
  .متشابھ القرآن: ، كتاباً سماه)ھـ ٧٩٤ت(محمد بن عبد المؤمن المصري ابن اللبان  -
  
جعلھ السیوطي نوعǂاً مǂن أنǂواع علǂوم  علم أقسام القرآن، جمع قََسٍم، إذ: ومن العلوم األخرى  

: ، كتابǂاً سǂماه)ھǂـ ٧٥١ت(محمد بن أبǂي بكǂر بǂن القǂیم الجوزیǂة : القرآن، ومن الذین ألفوا فیھ
  .التبیان في أقسام القرآن

  
علǂǂم أمثǂǂال القǂǂرآن، علǂǂم یبحǂǂث فǂǂي األمثǂǂال التǂǂي جǂǂاءت فǂǂي القǂǂرآن : ومǂǂن العلǂǂوم األخǂǂرى  

  -:الكریم، ومن الذین كتبوا فیھ
  ).ھـ ٤٠٦ت(محمد بن حسین النیسابوري  -
  ).ھـ ٤٥٠ت(علي بن محمد الماوردي  -
  ).ھـ ٧٥١ت(وابن القیم  -
  
  
  
الخطǂابي، الرمǂاني، : علم إعجاز القǂرآن، وقǂد صǂنف فیǂھ جماعǂة مǂن العلمǂاء، مǂنھم: ومنھا  

لفي تلǂك الزملكاني، أبو بكر الباقالني وعبد القاھر الجرجاني وغیرھم من العلماء، على أن مؤ
الكتب تحدثوا في مؤلفاتھم عن جانب اإلعجاز البالغي واللغوي في القǂرآن الكǂریم، وأول مǂن 
تحدث عن باقي وجوه اإلعجاز في القرآن الكǂریم وأشǂار إلیھǂا ھǂو اإلمǂام فخǂر الǂدین الǂرازي 

  ).مفاتح الغیب(التفسیر الكبیر، المعروف بـ: في كتابھ
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كما قلنا أنواٌع كثیرة، ألف فیھا الكثیر ونضǂج التǂألیف فیھǂا ھذا جانب من علوم القرآن، وھي   
وبلغت المصنفات فیھا أعǂداداً كبیǂرة، وال یفوتنǂا أن نǂذكر أن ھنǂاك كتبǂاً احتǂوت علǂوم القǂرآن 

  -:الكریم وجمعت فنونھ ومن أھمھا
  ).ھـ ٥٩٧ت(فنون األفنان في عجائب علوم القرآن، البن الجوزي : كتاب -
  ).ھـ ٦٤٣ت(راء وكمال اإلقراء، لعلم الدین السخاوي جمال الق: كتاب -
  ).ھـ ٦٦٥ت(المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، ألبي شامیة المقدسي : كتاب -
  ).ھـ ٧٩٤ت(البرھان في علوم القرآن، لبدر الدین الزركشي : كتاب -
   ).ھـ ٩١١ت(اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدین السیوطي : كتاب -
  

  .علم التفسیر
، وسǂǂنلقي ھنǂǂا نظǂǂرة علǂǂى )علǂǂم التفسǂǂیر(سǂǂبق القǂǂول فیمǂǂا مضǂǂى أن أھǂǂم علǂǂوم القǂǂرآن ھǂǂو   

التفسیر وتعریفھ، وكذا التأویل والفرق بینھ وبین التفسیر، ونتحدث عن نشأة التفسǂیر والتǂألیف 
  .فیھ
  

  .تعریف التفسیر
: ھǂو مقلǂوب السǂفر، تقǂول: ن، ویقǂالتفعیٌل من الفسر، وھو الكشǂف والبیǂا: التفسیر في اللغة  

بǂǂل مǂǂأخوذ مǂǂن التفسǂǂرة وھǂǂي اسǂǂم لمǂǂا یعǂǂرف بǂǂھ الطبیǂǂب : أسǂǂفر الصǂǂبح إذا أضǂǂاء، وقیǂǂل
  .   )١(المریض

ھǂǂو علǂǂم یبحǂǂث فیǂǂھ عǂǂن كیفیǂǂة النطǂǂق بألفǂǂاظ القǂǂرآن الكǂǂریم ومǂǂدلوالتھا : وفǂǂي االصǂǂطالح  
علǂم یفھǂم بǂھ كتǂاب هللا المنǂزل : وأحكامھا اإلفرادیة والتركیبیǂة ومعانیھǂا التǂي تحتملھǂا، وقیǂل

على نبیھ محمد علیھ الصالة والسالم، وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمǂھ واسǂتمداد ذلǂك 
من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان وأصول الفقھ والقراءات، ویحتاج لمعǂرة أسǂباب 

  .)٢(النزول والناسخ والمنسوخ
  

  .تعریف التأویل
أصǂلھ مǂن األَول، وھǂو الرجǂوع، وكأنǂھ صǂرف اآلیǂة إلǂى مǂا تحتملǂھ مǂن : لغةالتأویل في ال  

  .)٣(من األیالة وھي السیاسة كأن المؤول للكالم وضع المعنى في موضعھ: المعاني، وقیل
توجیǂھ : ھو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنǂى المرجǂوح، وقیǂل: وفي االصطالح  

ھǂǂو تǂǂرجیح أحǂǂد : احǂǂٍد منھǂǂا بمǂǂا ظھǂǂر مǂǂن األدلǂǂة، وقیǂǂللفǂǂظ متوجǂǂھ إلǂǂى معǂǂاٍن مختلفǂǂة إلǂǂى و
  .           )١(المحتمالت بدون القطع والشھادة

  
  .)٢( الفرق بین التفسیر والتأویل

                                                 
محمد علي النجǂار، دار الكتǂب العلمیǂة، : الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز،تحقیق: ینظر) ١(

: ، السǂیوطي، اإلتقǂان فǂي علǂوم القǂǂرآن)٥/٥٥: (، ابǂن منظǂور، لسǂان العǂرب، دار صǂادر، بیǂروت)٧٩-١/٧٨: (بیǂروت
 .، وما بعدھا)٢/١٧٣(
 ).٢/١٧٧: (، السیوطي، اإلتقان)١/١٣: (ي، مصدر سابقالزركش: ینظر) ٢(
-٢ط(، الفیǂǂǂروز آبادي،القǂǂǂاموس المحǂǂǂیط، دار المعرفǂǂǂة، بیǂǂǂروت، )١١/٣٣: (ابǂǂǂن منظǂǂǂور، مصǂǂǂدر سǂǂǂابق: ینظǂǂǂر) ٣(

 ).٥٨٧): (م٢٠٠٧
 ، وما بعدھا)١/١٧٨: (، السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن)١/١١: (ابن جزيء، مصدر سابق: ینظر) ١(
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: التفسیر والتأویل واحد بحسب عرف االسǂتعمال، والصǂحیح تغایرھمǂا، واختلفǂوا فقیǂل: قیل  
: قǂال الراغǂب. لین إلǂى مǂا یطǂابق الظǂاھرالتفسیر المراد عن اللفظ المشكل، وّرد أحǂد االحتمǂا

التفسǂǂیر أعǂǂم مǂǂن التأویǂǂل وأكثǂǂر اسǂǂتعمالھ فǂǂي األلفǂǂاظ وأكثǂǂر اسǂǂتعمال التأویǂǂل فǂǂي المعǂǂاني، 
كتأویǂǂل الرؤیǂǂا، وأكثǂǂره یسǂǂتعمل فǂǂي الكتǂǂب اإللھیǂǂة، والتفسǂǂیر یسǂǂتعمل فیھǂǂا وفǂǂي غیرھǂǂا، 

كشǂǂف : فǂǂي عǂǂرف العلمǂǂاء والتفسǂیر أكثǂǂر مǂǂا یسǂǂتعمل فǂي معǂǂاني مفǂǂردات األلفǂǂاظ، والتفسǂیر
معǂǂاني القǂǂرآن وبیǂǂان المǂǂراد، وھǂǂو أعǂǂم مǂǂن أن یكǂǂون بحسǂǂب اللفǂǂظ المشǂǂكل وغیǂǂره وبحسǂǂب 
المعنǂǂى الظǂǂاھر وغیǂǂره، والتفسǂǂیر أكثǂǂره فǂǂي الجمǂǂل، والتفسǂǂیر إمǂǂا أن یسǂǂتعمل فǂǂي غریǂǂب 

ǂالةَ  َوأَقِیُمǂوا{ : األلفاظ كالبحیرة والسائبة والوصیلة أو في وجیز مبین بشرح كقولھ تعالى الصَّ
َكǂǂاةَ  إِنََّمǂǂا { : ، وإمǂǂا فǂǂي كǂǂالم مضǂǂمن لقصǂǂة ال یمكǂǂن تصǂǂویره إال بمعرفتھǂǂا كقولǂǂھ}َوآتǂǂُوا الزَّ

َولǂǂَْیَس اْلبǂǂِرُّ بǂǂِأَْن تǂǂَأْتُوا اْلبُیǂǂُوَت ِمǂǂْن { : ، وقولǂǂھ تعǂǂالى)٣٧:التوبǂǂة(}النَِّسǂǂيُء ِزیǂǂَاَدةٌ فǂǂِي اْلُكْفǂǂِر 
إنǂǂھ یسǂǂتعمل مǂǂرة عامǂǂاً ومǂǂرة خاصǂǂاً، نحǂǂو الكفǂǂر ، وأمǂǂا التأویǂǂل ف)١٨٩:البقǂǂرة(}ظُھُوِرھǂǂَا 

یستعمل تارة في الجحǂود المطلǂق، وتǂارة فǂي جحǂود البǂاري خاصǂة، واإلیمǂان المسǂتعمل فǂي 
  .التصدیق المطلق تارة وفي تصدیق الحق تارة، وإما في لفظ مشترك بین معاٍن مختلفة

یتعلق بالروایة والتأویǂل یتعلǂق  التفسیر: التأویل كشف ما انغلق من المعنى؛ ولھذا قیل: وقیل  
بالدرایة، وھما راجعان إلى التالوة والنظم المعجز الدال علǂى الكǂالم القǂدیم القǂائم بǂذات الǂرب 

  .تعالى
التفسیر القطع على أن المراد من اللفǂظ ھǂذا والشǂھادة علǂى هللا أنǂھ عنǂى : )٣(وقال الماتریدي  

فتفسǂǂیر بǂǂالرأي وھǂǂو المنھǂǂي عنǂǂھ، والتأویǂǂل  بǂǂاللفظ ھǂǂذا، فǂǂإن قǂǂام دلیǂǂل مقطǂǂوع فصǂǂحیح وإال
  .ترجیح أحد المحتمالت بدون القطع والشھادة على هللا عز وجل

ویعتبر في التفسیر اإلتباُع والسماع، وإنما االستنباط فیما یتعلق بالتأویǂل ومǂا ال یحتمǂل : قیل  
تماثلǂة كالسǂواد إال معنى واحǂداً حمǂل علیǂھ ومǂا احتمǂل معنیǂین أو أكثǂر، فǂإن وضǂع ألشǂیاء م

حمل على الجنس عند اإلطالق وإن وضع لمعǂاٍن مختلفǂة فǂإن ظھǂر أحǂد المعنیǂین حمǂل علǂى 
الظǂاھر إال أن یقǂوم الǂǂدلیل وإن اسǂتویا كǂǂان االسǂتعمال فیھمǂǂا حقیقǂة أو مجǂǂازاً أو فǂي أحǂǂدھما 

جازاً، كلفظة المس فإن تنافى الجمع فمجمل یتوقǂف علǂى البیǂان مǂن غیǂره حقیقة وفي اآلخر م
  .یحمل على المعنیین: وإن تنافیا فقد قال قوم

  
التأویǂل صǂرف : وغیǂرھم )٣(والكواشǂي )٢(والبغوي )١(وقال أبو القاسم بن حبیب النیسابوري  

للكتاب والسنة مǂن طریǂق اآلیة إلى معنى موافق لما قبلھا وما بعدھا تحتملھ اآلیة غیر مخالف 

                                                                                                                            
صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة : الراغب األصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق: ظرین) ٢(
، وما بعدھا، السیوطي، )٢/١٤٩: (، الزركشي، مصدر سابق)٦٣٦(،)١٠٠-٩٩): (ھـ١٤٢٥(، الطبعة الرابعة )بیروت(

 ).٢/٦: (در سابق، وما بعدھا، الزرقاني، مص)٢/١٧٣: (اإلتقان في علوم القرآن
محمد بن محمد بن محمود أبو النصر الماتریدي، صنف كتاب التوحید وكتاب تأویالت القرآن وكتاب المقاالت ) (٣(

وكتاب رد أوائل األدلة للكعبي وكتاب بیان وھم المعتزلة ورد األصول الخمسة ألبي محمد الباھلي وكتاب مأخذ الشرائع 
إمام المتكلمین ومصحح عقائد المسلمین نصره هللا بالصراط المستقیم فصار في في أصول الفقھ ولھ كتب شتى، كان 

 ).٧٠- ٦٩: (، األدنروي، مصدر سابق)نصرة الدین القویم، وكانت وفاتھ في سمرقند في سنة ثالث وثالثین وثالثمائة
 .لم أقف على ترجمتھ) ١(
الشǂǂافعي، یعǂرف بǂǂابن الفǂǂراء ویلقǂب بمحیǂǂي السǂǂنة  الحسǂین بǂǂن مسǂعود بǂǂن محمǂǂد العالمǂة أبǂǂو محمǂǂد البغǂوي الفقیǂǂھ) (٢(

معǂالم التنزیǂل فǂي التفسǂیر وھǂو التفسǂیر المشǂھور : وركن الدین، كان إماما في التفسیر والحدیث والفقھ، لھ من التصǂانیف
سǂت بتفسیر البغوي وشرح السنة والمصابیح والجمع بین الصحیحین والتھذیب في الفقھ، كانت وفاتھ في شھر شǂوال سǂنة 

 .وما بعدھا) ١٥٨: (، األدنروي، مصدر سابق)عشرة وخمسمائة وقد جاوز الثمانین
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وھذا غیر محظور عند العلماء بالتفسǂیر وقǂـد رخǂـص فیǂھ أھǂـل العلǂم وذلǂك : االستنباط، قالوا
ھǂو الرجǂل یحمǂل فǂي : ، قیǂل)١٩٥:البقǂرة(}َوال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة { : مثل قولـھ تعالى

ھو الذي ینفق الخبیǂث مǂن مالǂھ، : وقیل الذي یمسك عن النفقة،: الحرب على مائة رجل، وقیل
  .الذي یتصدق بمالھ كلھ ثم یتكفف الناس، ولكل منھ مخرج ومعنى: وقیل

ما وقع مبیناً في كتاب هللا تعǂالى ومعیّنǂاً فǂي صǂحیح السǂنة النبویǂة ُسǂمي تفسǂیراً؛ : وقال قوم  
یحملǂھ علǂى  ألن معناه قد ظھǂر ووضǂح ولǂیس ألحǂد أن یعتǂرض إلیǂھ باجتھǂاد وال غیǂره، بǂل

المعنى الذي ورد وال یتعداه، والتأویل ما استنبطھ العلماء العالمون بمعǂاني الخطǂاب فǂي آالت 
  . العلوم

والتأویǂǂل المسǂǂتند إلǂǂى اللغǂǂة والفھǂǂم الصǂǂحیح والحǂǂدیث الشǂǂریف ومراجعتǂǂھ والوقǂǂوف علیǂǂھ 
ǂات علǂل اآلیǂالتكلف وحمǂد بǂا والذي ال ینصر مذھباً بعینھ وال یھتدي إلى ما یریǂر معناھǂى غی

        : فھذا التأویل لǂیس محظǂوراً علǂى العلمǂاء اسǂتخراجھ بǂل معرفتǂھ واجبǂة ولھǂذا قǂال هللا تعǂالى
، ولوال أن لھ تأویالً سائغاً في اللغة لم یبینھ سبحانھ والوقǂف )٧:آل عمران(}َواْبتَِغاَء تَأِْویلِِھ { 

اِسُخوَن { : على قولھ إنھ قول الجمھǂور وھǂو : اضي أبو المعالي، قال الق)٧:آل عمران(}َوالرَّ
مذھب ابن سعود وأبي بǂن كعǂب وابǂن عبǂاس، ومǂا نقلǂھ النǂاس عǂنھم بخǂالف ذك فغلǂط، فأمǂا 
التأویل المخالف لآلیة والشرع فمحظور ألنھ تأویل الجاھلین، قال اإلمام أبو القاسǂم محمǂد بǂن 

لفǂرق بǂین التفسǂیر والتأویǂل مǂا وقد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عǂن ا: حبیب النیسابوري
اھتدوا إلیھ ال یحسنون القرآن تالوة وال یعرفون معنǂى السǂورة أو اآلیǂة مǂا عنǂدھم إال التشǂنیع 
عنǂǂد العǂǂوام والتكثیǂǂر عنǂǂد الطعǂǂام لنیǂǂل عنǂǂدھم مǂǂن الحطǂǂام، أعفǂǂوا أنفسǂǂھم مǂǂن الكǂǂد والطلǂǂب 

إلغفǂǂال لǂǂدیھم، ال یكفǂǂون وقǂǂولبھم مǂǂن الفكǂǂر والتعǂǂب الجتمǂǂاع الجھǂǂال علǂǂیھم وازدحǂǂام ذوي ا
الناس عن السؤال وال یǂأنفون عǂن مجالسǂة الجھǂال مفتضǂحون عنǂد السǂیر والǂذواق، زائغǂون 
عن العلمǂاء عنǂد الǂتالق یصǂادرون النǂاس مصǂادرة السǂلطان ویختطفǂون مǂا عنǂدھم اختطǂاف 

القحǂة  السرحان، یدرسون باللیل صفحاً ویحكونھ بالنھار، إذا سئلوا غضبوا وإذا نفروا ھربوا،
رأس مǂǂالھم والخǂǂرق والطǂǂیش خیǂǂر خصǂǂالھم، یتحلǂǂون بمǂǂا لǂǂیس فǂǂیھم یتنافسǂǂون فیمǂǂا یǂǂرذلھم 

من تحلى بغیر مǂا ھǂو : الصیانة عنھم معزل وھم من الخنى والجھل في جوف منزل، وقد قیل
  .فیھ فضحتھ شواھد االمتحان وجرى في السباق جریة سكیت نفتھ الجیاد عند الرھان

  
  . في نشأة التفسیر

إن أھمیǂǂة التفسǂǂیر تكمǂǂن فǂǂي أن فھǂǂم القǂǂرآن الكǂǂریم ال یمكǂǂن إال بǂǂھ، وكǂǂذا اسǂǂتخراج وفھǂǂم   
األحكام الشرعیة، وبھ یصل المرء إلى البر والتقǂى والعمǂل الصǂالح والفǂوز بالǂدرجات العǂال، 

كمǂال فضǂیلة الُمصǂنف فإنǂھ لقوتǂھ : أُحتیج إلى الشǂروح ألمǂور ثالثǂة، إحǂداھا: (قال السیوطي
یجمع المعاني الحقیقیة في اللفظ الوجیز فربما َعُسǂَر فھǂم مǂراده فقصǂد بالشǂرح ظھǂور  العلمیة

تلك المعاني الخفیة ومن ھنا كان شرح بعض األئمة تصنیفھ أدل على المǂراد مǂن شǂرح غیǂره 
إغفالھ بعض تتمات المسǂألة أو شǂروطاً لھǂا اعتمǂاداً علǂى وضǂوحھا أو ألنھǂا مǂن : لھ، وثانیھا

احتمǂال اللفǂظ لمعǂاٍن كمǂا فǂي : ج الشارح إلى بیǂان المحǂذوف ومراتبǂھ، وثالثھǂاعلم آخر فیحتا
المجاز واالشتراك وداللة االلتزام ما ال یخلو عنھ بشر من السھو والغلǂظ أو تكǂرار الشǂيء أو 
                                                                                                                            

الشیخ أحمد بǂن یوسǂف الشǂیباني موفǂق الǂدین أبǂو العبǂاس الموصǂلي الكواشǂي، ولǂد بكواشǂة وھǂي قلعǂة مǂن نǂواحي ) (٣(
اثنتǂین وثمǂانین وسǂتمائة،  الموصل واشǂتغل فǂي العلǂوم حتǂى بǂدع فǂي القǂراءات والتفسǂیر والعربیǂة؛ كانǂت وفاتǂھ فǂي سǂنة

  ).٢٥٢-٢٥١: (، األدنروي، مصدر سابق)صنف التفسیر الصغیر والتفسیر الكبیر المسمى بالتبصرة
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      : حǂǂذف المǂǂبھم وغیǂǂر ذلǂǂك فیحتǂǂاج الشǂǂارح للتنبǂǂھ علǂǂى ذلǂǂك، أمǂǂا شǂǂرفھ فǂǂال یخفǂǂى قǂǂال تعǂǂالى
، وأخǂرج )٢٦٩:البقǂرة(}ْكَمةَ َمْن یََشاُء َوَمǂْن یǂُْؤَت اْلِحْكَمǂةَ فَقǂَْد أُوتǂَِي َخْیǂراً َكثِیǂراً یُْؤتِي اْلحِ { 

 یǂǂُْؤتِي { : ابǂǂن أبǂǂي حǂǂاتم وغیǂǂره مǂǂن طریǂǂق ابǂǂن أبǂǂي طلحǂǂة عǂǂن ابǂǂن عبǂǂاس فǂǂي قولǂǂھ تعǂǂالى
ه المعرفǂǂة بǂǂالقرآن ناسǂǂخھ ومنسǂǂوخھ ومحكمǂǂھ ومتشǂǂابھھ ومقدمǂǂھ ومǂǂؤخر: ، قǂǂال}اْلِحْكَمǂǂةَ 

  . )١()وحاللھ وحرامھ وأمثالھ
ومما ال شك فیھ أن الرسǂول علیǂھ الصǂالة والسǂالم كǂان المفسǂر األول وسǂنتھ علیǂھ الصǂالة   

والسǂالم المصǂǂدر الثǂاني مǂǂن مصǂادر التشǂǂریع اإلسǂالمي، ولمǂǂا كǂان القǂǂرآن الكǂریم كتǂǂاب هللا 
نǂھ العǂروة الǂوثقى مǂن الخالد المصدر األول في التشǂریع كǂان االھتمǂام بǂھ أكثǂر مǂن غیǂره؛ أل

تمسك بھ ھُدي إلى صراط مسǂتقیم، ومǂن ھنǂا كǂان االھتمǂام بǂالقرآن الكǂریم وتالوتǂھ وتفسǂیره 
وعلومھ بھǂذا القǂدر الكبیǂر مǂن جمیǂع المسǂلمین، وكǂان الصǂحابة رضǂوان هللا علǂیھم ھǂم أھǂل 

عبǂد هللا بǂن  الخلفǂاء الراشǂدون،: السبق في ھذا المجال، وقد اشتھر منھم في التفسیر عشرة ھم
مسعود، عبد هللا بن عباس، أبي بن كعǂب، زیǂد بǂن ثابǂت، أبǂو موسǂى األشǂعري وعبǂد هللا بǂن 
الزبیر؛ أما الخلفǂاء فǂأكثر مǂن روي عǂنھم علǂي بǂن أبǂي طالǂب رضǂي هللا عنǂھ والروایǂة عǂن 
 الثالثة نزرة لتقدم وفاتھم، وأما أكثر ھǂؤالء العشǂرة روایǂة فھǂو عبǂد هللا بǂن عبǂاس رضǂي هللا

عنھما فقد كان ترجمان القرآن، ثم ظھر بعد ذلǂك جیǂٌل جدیǂد تعلǂم علǂى یǂد الصǂحابة والتزمǂوا 
  .  خطھم الذي ساروا علیھ وھم طبقة التابعین كانوا خیر حامل لھذا العلم

وقǂǂد اتصǂǂلت تǂǂالوة القǂǂرآن بكǂǂل مǂǂا ارتǂǂبط بھǂǂا مǂǂن علǂǂوم القǂǂرآن وأحكǂǂام التجویǂǂد وإعجǂǂازه   
، وكǂان أن ظھǂرت )٢(ى اشǂتھر مǂن التǂابعین الكثیǂر مǂنھم بالتفسǂیرتركیبھ حتǂ وترتیبھ وعظمة

مدرسǂǂة مكǂǂة، مدرسǂǂة : مǂǂدارس للتفسǂǂیر فǂǂي األمصǂǂار اإلسǂǂالمیة اشǂǂتھرت منھǂǂا ثǂǂالث ھǂǂي
  .)٣()الكوفة(المدینة المنورة ومدرسة العراق 

  
  .مدرسة مكة

  ǂن عبǂد هللا بǂي هللا أصحاب ھذه المدرسة ھم أعلم الناس بالتفسیر؛ ألنھم أصحاب عبǂاس رض
: عنھمǂا، وھǂو رأس ھǂذه المدرسǂة، كǂان لǂھ تالمǂǂذة مجیǂدون ھǂم أصǂحاب ھǂذه المدرسǂة مǂǂنھم

، طاووس بǂن كیسǂان الیمǂاني )ھـ ١٠١ت(،  مجاھد بن جبر المكي )ھـ ٩٢ت(سعید بن جبیر 
  ).ھـ ١٠٥ت(وعكرمة مولى ابن عباس ) ھـ ١١٤ت(، عطاء بن أبي رباح )ھـ ١٠١ت(
  

  ).الكوفة(مدرسة العراق 
رأس ھذه المدرسة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ، ولھ تالمذة ھم أصحاب ھǂذه المدرسǂة   

 ١٠٢ت(، علقمة بن قǂیس ) ھـ ٧٥ت(، األسود بن یزید )ھـ ٦٣ت(مسروق بن األجدع : منھم
) ھǂǂـ ١١٧ت(، قتǂǂادة بǂǂن دعامǂǂة السدوسǂǂي )ھǂǂـ ١٠٥ت(، عǂǂامر بǂǂن شǂǂراحیل الشǂǂعبي )ھǂǂـ

  .)ھـ ١٢١ت(والحسن البصري 
  

                                                 
 ).١٧٥- ٢/١٧٤: (السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن) ١(
 ).١٤٥): (ھـ١٣٩٩(محمد العفیفي، مقدمة في تفسیر الرسول، مكتبة ذات السالسل، الكویت : ینظر) ٢(
، ابن تیمیة، مقدمة في أصول )٤٩٠- ٤٨٧: (السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، الزرقاني، مصدر سابق: نظری) ٣(

محسن عبد الحمید، التفسیر، .وما بعدھا، د) ١٤٥: (، محمد العفیفي، مصدر سابق)٧١: (التفسیر، دار التربیة، بغداد
، أبو الیقظان الجبوري، دراسات )٩٦-٩٥: ( المعارف، مصر، عبد هللا شحاتة، تأریخ القرآن والتفسیر، دار )١٤: (بغداد

 .  وما بعدھا) ٧٩: (في التفسیر ورجالھ، القاھرة
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  .مدرسة المدینة
ورأس ھذه المدرسǂة أبǂي بǂن كعǂب رضǂي هللا عنǂھ، ولǂھ تالمǂذة ھǂم أصǂحاب ھǂذه المدرسǂة   

وزیǂد بǂن ) ھǂـ ١١٨ت(، محمد بن كعب القرظي )ھـ ٩٠ت(أبو العالیة رفیع بن مھران : منھم
  ).ھـ ١٣٦ت(أسلم 

یعلمǂون النǂاس ھذه أھم مǂدارس التفسǂیر التǂي ذاع صǂیتھا وانتشǂر طالبھǂا فǂي بقǂاع األرض   
تفسǂیر القǂرآن الكǂǂریم ویبینǂون لھǂم أصǂǂولھ، كانǂت مجالسǂھم منتشǂǂرة وحلقǂاتھم العلمیǂة ممتلئǂǂة 

  . بطلبة العلم زاخرة بھم، تخرج الكثیر على أیدیھم وكتبوا وألفوا في التفسیر حتى وصل إلینا
  

  .التألیف في التفسیر
فǂǂي الصǂǂدور وھǂǂو عھǂǂد النبǂǂي  مǂǂر التفسǂǂیر بمراحǂǂل وأدوار، ففǂǂي الǂǂدور األول كǂǂان حفظǂǂھ  
  ).رضوان هللا علیھم(والصحابة ) صلى هللا علیھ وسلم(
، ففǂي ھǂذه المرحلǂة نجǂد مǂا )١(وفي الدور الثاني وھو عھǂد التǂابعین بǂدأ التǂدوین فǂي التفسǂیر  

، وكǂǂان أول كتǂǂاب ظھǂǂر فǂǂي التفسǂǂیر كتǂǂاب )٢()رضǂǂي هللا عنǂǂھ(رواه مجاھǂǂد عǂǂن ابǂǂن عبǂǂاس 
  . )٣(، وغیرھم)ھـ ١٢٧ت(، وكذا كتاب جابر بن یزید الجعفي )ـھ ٩٥ت(سعید بن جبیر 

سǂǂفیان بǂǂن عیینǂǂة : وفǂǂي الǂǂدور الثالǂǂث ظھǂǂر علمǂǂاء صǂǂنفوا فǂǂي التفسǂǂیر كتبǂǂاً ومǂǂن ھǂǂؤالء  
، شǂǂعبة بǂǂن )ھǂǂـ ٢٣٨ت(، إسǂǂحاق بǂǂن راھویǂǂھ )ھǂǂـ ١٩٧ت(، وكیǂǂع بǂǂن الجǂǂراح )ھǂǂـ ١٩٨ت(

، أبǂو )ھǂـ ٢١١ت(رزاق بن ھمام ، عبد ال)ھـ ٢١٧ت(، یزید بن ھارون )ھـ ١٦٠ت(الحجاج 
  .)٤(وغیرھم) ھـ ٢٤٩ت(وعبد بن حمید ) ھـ ٢٣٥ت(بكر بن أبي شیبة 

وفǂǂي الǂǂدور الرابǂǂع بǂǂدأ العلمǂǂاء بترتیǂǂب تفسǂǂیر اآلیǂǂات بحسǂǂب ترتیǂǂب المصǂǂحف الشǂǂریف،   
) ھǂǂـ ١٥٠ت(، عبǂǂد الملǂǂك بǂǂن جǂǂریج )ھǂǂـ ١٢٧ت(إسǂǂماعیل بǂǂن عبǂǂد الǂǂرحمن السǂǂدي : مǂǂنھم

محمǂد بǂن جریǂر الطبǂري : ، وقǂد نقǂل مضǂامین ھǂذه التفاسǂیر)ھǂـ ١٥١ت(ومحمد بن إسحاق 
، )ھǂـ ٢٧٥ت(، محمد بن یزید الربعǂي ابǂن ماجǂھ )ھـ ٣٢٧ت(، ثم ابن أبي حاتم )ھـ ٣١٠ت(

، أحمد بǂن موسǂى النیسǂابوري ابǂن مردویǂھ )ھـ ٤٠٥ت(محمد بن عبد هللا الحاكم النیسابوري 
وابن المنذر محمǂد بǂن ) ھـ ٣٥٤ت(ر البستي ، أبو الشیخ محمد بن محمد بن جعف)ھـ ٤١٠ت(

  . )٥(وغیرھا من التفاسیر) ھـ ٣١٨ت(إبراھیم 
تفسǂǂیر أبǂǂي : وفǂǂي الǂǂدور الخǂǂامس ظھǂǂرت تفاسǂǂیر مشǂǂحونة بالفوائǂǂد محذوفǂǂة األسǂǂانید منھǂǂا  

معاني القرآن وإعرابھ، تفسیر أبي علي الفارسǂي، تفسǂیر : ،المسمى)ھـ ٣١٠(إسحاق الزجاج 
التفصǂǂیل الجǂǂامع لعلǂǂوم : وتفسǂǂیر) ھǂǂـ ٣٣٩ت(تفسǂǂیر أبǂǂي جعفǂǂر النحǂǂاس  أبǂǂي بكǂǂر النقǂǂاش،

  ).ھـ ٤٣٧ت(التنزیل، لمكي بن أبي طالب القیسي 
وفي األدوار التي تلت ھǂذا الǂدور ظھǂرت طبقǂة مǂن العلمǂاء بǂدأت تأخǂذ فǂي التفسǂیر أشǂكاالً   

بالغǂǂي أخǂǂرى كǂǂل مǂǂنھم بحسǂǂب منحǂǂاه النحǂǂوي والفقھǂǂي واألثǂǂري والصǂǂوفي والفلسǂǂفي وال
  .   )١(والعلمي وغیر ذلك

                                                 
 .، وما بعدھا)٤٩: (قاسم القیسي، مصدر سابق: ینظر) ١(
 ).٨: (غانم قدوري الحمد، مصدر سابق. د: ینظر) ٢(
 ).٥٣: (قاسم القیسي، مصدر سابق: ینظر) ٣(
 ).٥٥-٥٤: (ابقالمصدر الس: ینظر) ٤(
صلى هللا علیھ (والظاھر أن ھذه التفاسیر كانت تفاسیر أثریة في الغالب تعتمد األسانید وما روي عن النبي ) ٥(

 .والصحابة والتابعین وأھل العلم)وسلم
 .، وما بعدھا)٥٥: (قاسم القیسي، مصدر سابق: ینظر )١(  
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  .ظھور كتب التفسیر حسب التسلسل الزمني

  .كان الصحابة وتالمذتھم من التابعین یحفظون التفسیر في صدورھم..... في المائة األولى 
  .الجعفي، شعبة، ابن عیینة، مجاھد والسدي وغیرھم: ظھرت تفاسیر..... في المائة الثانیة 
إسǂحاق بǂن راھویǂھ، ابǂن ماجǂھ، تفسǂیر بقǂي بǂن مخلǂد : ظھǂرت تفاسǂیر. ....في المائǂة الثالثǂة 

  .وتفسیر القرطبي وغیرھا) ھـ ٢٩٠ت(،  أحمد بن محمد النحوي الدینوري )ھـ ٢٧٦ت(
الرمǂاني علǂي بǂن عیسǂى، تفسǂیر الحǂاكم، تفسǂیر ابǂن : ظھǂرت تفاسǂیر..... في المائة الرابعǂة 

  .وغیرھا) ھـ ٣٨٣ت(یة الدمشقي مردویھ، وأبي الحسن األشعري وتفسیر ابن عط
، وتفسǂǂیر الكشǂǂف والبیǂǂان )ھǂǂـ ٤٧٨ت(الجǂǂویني : ظھǂǂرت تفاسǂǂیر..... فǂǂي المائǂǂة الخامسǂǂة 

، تفسǂیر مكǂي بǂن أبǂي طالǂب، )ھǂـ ٤٥٠ت(، علǂي بǂن حبیǂب المǂاوردي )ھǂـ ٤٢٧ت(للثعلبي 
  .وغیرھا) ھـ ٥٠٥ت(تفسیر الحوفي وتفسیر یاقوت التأویل في تفسیر القرآن للغزالي 

 ٥١٦ت(الكشاف للزمخشري، معǂالم التنزیǂل للبغǂوي : ظھرت تفاسیر..... في المائة السادسة 
وتفسǂیر ) ھǂـ ٥٣٨ت(، تفسǂیر العكبǂري )ھǂـ ٦٠٦ت(، تفسیر مفاتح الغیب للفخǂر الǂرازي )ھـ

  .وغیرھا) ھـ ٥٩٧ت(زاد المسیر البن الجوزي 
 ٦٥١ت(تفسǂǂیر الزملكǂǂاني ، )ھǂǂـ ٦٨٥ت(البیضǂǂاوي : ظھǂǂرت تفاسǂǂیر..... فǂǂي المائǂǂة السǂǂابع 

  .وغیرھا) ھـ ٧٠١ت(وتفسیر النسفي ) ھـ
، تفسǂیر )ھǂـ ٧٦٩(ابن عقیǂل عبǂد هللا بǂن عبǂد الǂرحمن : ظھرت تفاسیر..... في المائة الثامنة 

  .وغیرھا) ھـ ٧٧٤(وتفسیر ابن كثیر ) ھـ ٧٤٥ت(، تفسیر أبي حیان )ھـ ٧٤٩ت(الزركشي 
، تفسǂǂیر )ھǂǂـ ٨٨٢ت(تفسǂǂیر أبǂǂي السǂǂعود العمǂǂادي  :ظھǂǂرت تفاسǂǂیر..... فǂǂي المائǂǂة التاسǂǂعة 

  .  و تفسیر الجاللین وغیرھا) ھـ ٨٦٨ت(البلقیني صالح بن السراج 
  ).ھـ ٩٦٠ت(ظھر تفسیر الغزي محمد بن الحمد العامري ..... في المائة العاشرة 

  ).ھـ ١٠١٠ت(ظھر تفسیر علي القاري ..... في المائة الحادیة عشرة 
  ǂدرجت التفاسǂرثم تǂك ، فظھǂد ذلǂیر: یر بعǂوكاني : تفسǂدیر للشǂتح القǂـ ١٢٥٠ت(فǂروح )ھ ،

الجواھر وغیرھا من كتǂب التفسǂیر، وھǂذا التنǂوع : ، ثم تفسیر)ھـ ١٢٧٠ت(المعاني لأللوسي 
والعدد الكبیر إن دل على شيء فإنما یدل على أن القرآن معجزة هللا تعǂالى وھǂي مسǂتمرة إلǂى 

  .العالمینیوم الدین یوم یقوم الناس لرب 
  
  
  
  
  
  

  .الخاتمة
  -:یمكن إیجاز البحث باآلتي

 .إن علوم القرآن الكریم كثیرة متنوعة كل منھا یتصل بشيء ویرجع إلیھ ·
إن البدایات األولى في علوم القرآن كانت سھلة میسورة متنوعǂة ویغلǂب علیھǂا طǂابع  ·

 .االجتھاد الفردي
، وانǂھ كǂان الموجǂھ )ة والسǂالمعلیھ الصǂال(النشأة األولى كانت منذ عھد النبي محمد  ·

 .للصحابة ومن بعدھم
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التفسیر غیر التأویل، وھو علم یعتبǂر األصǂل فǂي علǂوم القǂرآن كلھǂا وھǂو قǂائم بذاتǂھ  ·
 .دون االعتماد على غیره من العلوم األخرى؛ بل ھي تعتمد علیھ

إن مراحǂǂل العلǂǂوم جمیعھǂǂا كانǂǂت قǂǂد بǂǂدأت أوالً بǂǂالحفظ فǂǂي الصǂǂدور، ثǂǂم بعǂǂد ذلǂǂك  ·
 .تدوین واالتساع واالنتشار الكبیربال

ھناك الكثیر من المؤلفات سواًء أكانت في علوم القرآن التي كان ما یؤلف منھǂا كعلǂم  ·
بذاتھ ومنھا ما كان مجموعاً مع بقیة العلوم أم فǂي التفسǂیر، وھǂي كثیǂرة ال تعǂد، وقǂد 

 .فُقد منھا الكثیر
القǂǂرآن الكǂǂریم، فاالعتنǂǂاء بھǂǂا علǂǂوم القǂǂرآن الكǂǂریم تتصǂǂل بكتǂǂاب هللا تعǂǂالى الخالǂǂد  ·

واجǂب علǂǂى كǂǂل مسǂǂلم والتǂǂدبر فǂǂي آیǂǂات هللا تعǂǂالى مھمǂǂة تقǂǂع علǂǂى جمیǂǂع المسǂǂلمین 
وعلǂǂیھم القیǂǂام بھǂǂا، وھǂǂذا مǂǂا كǂǂان مǂǂن فعǂǂل الصǂǂحابة والتǂǂابعین، مǂǂا تقǂǂر بǂǂع األعǂǂین 

 .وترفع بھ الرؤوس
· ǂن ألي علǂل علم التفسیر أھم علوم القرآن الكریم، وھي ترجع إلیھ وال یمكǂم أن ینفص

 .عن علم التفسیر
المؤلفات في التفسیر لم تكن تحمل الطǂابع نفسǂھ؛ بǂل تǂدرجت ھǂي األخǂرى واتسǂعت  ·

وأخذت طǂابع العصǂر الǂذي ظھǂرت فیǂھ فمǂن تفسǂیر بǂاألثر وتفسǂیر بǂالرأي وتفسǂیر 
 .فقھي وتفسیر لغوي وتفسیر علمي وھكذا

  
  

  .المصادر والمراجع
سǂǂلیمان بǂǂن صǂالح الخǂǂزي، مكتبǂǂة : لمفسǂǂرین، تحقیǂقاألدنǂروي، أحمǂǂد بǂǂن محمǂد، طبقǂǂات ا -

  ).م١٩٩٧(العلوم والحكم، المدینة المنورة 
السǂید ھاشǂم النǂدوي، دار الفكǂر، : ، الكنǂى، تحقیǂق)ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعیل  -

  .بیروت
، مقدمǂة فǂي أصǂول التفسǂیر، طبǂع دار التربیǂة، )ھǂـ٧٢٨ت(ابن تیمیة،أحمد بǂن عبǂد الحلǂیم  -

  .ادبغد
، مǂتن الجزریǂة فǂي معرفǂة تجویǂد اآلیǂات القرآنیǂة، )ھǂـ٨٣٣ت(الجزري، محمǂد بǂن محمǂد  -

  .المطبعة والمكتبة المحمودیة، مصر
  .ابن جزيء الكلبي، التسھیل لعلوم التنزیل، دار الفكر، بیروت -
حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد هللا القسطنطیني الرومي الحنفي، كشف الظنǂون عǂن أسǂامي  -

  ).م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(ب والفنون، دار الكتب العلمیة، بیروت الكت
فالیشǂǂھمر، دار الكتǂǂب . م: ، مشǂǂاھیر علمǂǂاء األمصǂǂار، تحقیǂǂق)ھǂǂـ٣٥٤(ابǂǂن حبǂǂان البسǂǂتي  -

  ).م١٩٥٩(العلمیة، بیروت 
الھنǂǂد،  -دائǂǂرة المعǂǂارف النظامیǂǂة: ، لسǂǂان المیǂǂزان، تحقیǂǂق)ھǂǂـ٨٥٢(ابǂǂن حجǂǂر العسǂǂقالني  -

  ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦(عات، بیروت، الطبعة الثانیة مؤسسة األعلمي للمطبو
شǂعیب : ، سǂیر أعǂالم النǂبالء، تحقیǂق)ھـ٧٤٨(الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  -

  ).ھـ١٤١٣(األرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة التاسعة 
بشǂǂار عǂǂواد معǂǂروف : تحقیǂǂقالǂǂذھبي، معرفǂǂة القǂǂراء الكبǂǂار علǂǂى الطبقǂǂات واألعصǂǂار،  -

  ).ھـ١٤٠٤(وشعیب األرناؤوط وصالح مھدي عباس، مؤسسة الرسالة، بیروت 
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، مختǂار الصǂحاح، دار الكتǂاب العربǂي، )ھǂـ٦٦٦(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر -
  ).م١٩٨١-ھـ١٤٠١(بیروت 

- ǂرآن، تحقیǂوم القǂي علǂان فǂل العرفǂوث : قالزرقاني، محمد بن عبد العظیم، مناھǂب البحǂمكت
  ).م١٩٩٦(والدراسات، دار الفكر، بیروت 

محمǂد : ، البرھان فǂي علǂوم القǂرآن، تحقیǂق)ھـ٧٩٤(الزركشي، محمد بن بھادر بن عبد هللا  -
  ).ھـ١٣٩١(أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، بیروت 

الثقافیǂة، ، اإلتقǂان فǂي علǂوم القǂرآن، المكتبǂة )ھǂـ٩١١(السیوطي، جالل الدین عبǂد الǂرحمن  -
  ).م١٩٧٣(بیروت 

  ).ھـ١٣٩٦(محمد علي ناصر، مكتبة وھبة، القاھرة : السیوطي، طبقات المفسرین، تحقیق -
صǂǂالحة عبǂǂد الحكǂǂیم شǂǂرف الǂǂدین، القǂǂرآن الحكǂǂیم إعجǂǂازه وبالغتǂǂھ وعلومǂǂھ، الصǂǂفاة، . د -

  ).م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤(الكویت 
شǂي المرقǂوم فǂي بیǂان أحǂوال ، أبجǂد العلǂوم فǂي الو)ھǂـ١٣٠٧(صدیق حسن خǂان القنǂوجي  -

  ).م١٩٧٨(عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمیة، بیروت : العلوم، تحقیق
  .عبد هللا شحاتھ، تأریخ القرآن والتفسیر، دار المعارف، مصر -
  .غانم قدوري الحمد، علوم القرآن الكریم، دار الحكمة، بغداد. د -
، بصǂائر ذوي التمییǂز فǂي )ھǂـ٨١٧(إسǂحاق الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب أبǂو  -

  .محمد علي النجار، دار الكتب العلمیة، بیروت: لطائف الكتاب العزیز، تحقیق
  ).م٢٠٠٧(الفیروزآبادي، القاموس المحیط، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة  -
عǂي، دار الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیǂر فǂي غریǂب الشǂرح الكبیǂر للراف -

  .القلم، بیروت
  ).م١٩٨٥-ھـ١٣٨٥(قاسم القیسي، تأریخ التفسیر، طبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد  -
  .محسن عبد الحمید، التفسیر، بغداد. د -
محمǂǂد العفیفǂǂي، مقدمǂǂة فǂǂي تفسǂǂیر الرسǂǂول صǂǂلى هللا علیǂǂھ وسǂǂلم، مكتبǂǂة ذات السالسǂǂل،  -

  ).ھـ١٣٩٩(الكویت 
عبد الحلیم منتصر، عطیة الصǂوالحي ومحمǂد خلǂف . براھیم أنیس، دإ. د( مجموعة مؤلفین  -

  .، المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة)هللا أحمد
  .  ، لسان العرب، دار صادر، بیروت)ھـ٧٧١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم األفریقي  -
  
  
  
  


