التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي :مفهومه وأبرز مميزاته
إعداد :نشوان عبده خالد قائد املخاليف
طالب دكتوراه ،قسم القرآن والسنة
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

1

بسم هللا الرمحن الرحيم

التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي :مفهومه وأبرز مميزاته
نشوان عبده خالد قائد املخاليف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل وضع معامل للتفسري املقاصدي ابعتباره نوعاً تفسريايً يبحث يف دالالت النص وغاايته وعلله
مع االستفادة من قواعد التفسري األخرى كاللغة واملأثور والسياق وأسباب النزول وغريها.
ويتناول البحث التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي من حيث التعريف به وإبراز أهم الفروق واملميزات اليت متيزه عن غريه
من أنواع التفاسري األخرى كالتفسري ابملأثور ،والتفسري ابلرأي ،والتفسري املوضوعي ،والتفسري الفقهي ،والتفسري
التحليلي ،والتفسري العلمي ،وحي اول الباحث جتلية مفهوم التفسري املقاصدي وكشف اللبس احلاصل يف استخدام
املقاصد القرآنية بني رواد التفسري املقاصدي واحلداثيني الذين جعلوا املقاصد حاكمة على النص.
ويستخدم الباحث املنهج االستقرائي الوصفي لبيان جذور مصطلح املقاصد القرآنية وجتلية الصالت بني التفسري
املقاصدي وأنواع التفاسري األخرى ،مث املنهج التحليلي االستنباطي لوضع التعريف املناسب للتفسري املقاصدي ،وإبراز
أهم الفروق والصالت بينه وأنواع التفاسري األخرى .وخيلص البحث إىل العديد من النتائج.
مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله هللا ولا املتقني ،وأشهد أن نبيبنا حممداً إمام املتعلمني ،وهادي الناس إىل
الصراط املستقيم ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحابته والتابعني .أما بعد:
فإن احلديث عن التفسري املقاصدي ابعتباره نوع من أنواع التفسري يف مرحلة التجديد يعترب أمراً يف غاية األمهية ،ذلك

أن تناول املقاصد القرآنية من خالل التفسري يضفي على النَّص القرآين حيويته وفاعليته ،وينفي عن تفسريه اجلمود،
ولقد اعرتض الشيخ حممد الغزالا على طريقة املتقدمني يف تفسريهم للقرآن ،حني توسعوا يف استنباط األحكام الفقهية
طوع اآلايت ألحكام الفقهاء
دون املعاين واحلكم واملقاصد منها ،فقال" :هناك التفسري الفقهي للقرآن ،وهو تفسري َّ
وطريقتهم يف االستنباط ،ومل يهتم إال آبايت األحكام التشريعية ،واقتصر يف ذلك على احلكم الشرعي ،دون النظر إىل
املقاصد األخرى ،وهذا فيه شيء يستدعي االستدراك" .1ولقد عاشت احلركة التفسريية حقباً من الزمن تدين هبذه
النَّظرة اجلزئية ،حىت جاء علماء املقاصد ،2وكشفوا شيئاً من مقاصد القرآن الكرمي يف تشريع األحكام خصوصاً ،ويف
 1كيف نتعامل مع القرآن ،حممد الغزالا( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1413 ،3هـ1992/م) ص.40

 2يذكر أن أول من أحيا علم املقاصد ،ونظر للقرآن الكرمي نظرة مقاصدية مغايرة للنظرة الفقهية التجريدية هو اإلمام الشاطيب.
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التفسري عموماً ،إال أن احلاجة ال تزال ماسة يف التأصيل للتفسري املقاصدي ،من حيث التعريف به وإبراز مميزاته عن
بقية األنواع التفسريية ،وهذا ما قاد الباحث الختيار هذا املوضوع .وسيجيب البحث عن هذه اإلشكالية من خالل
السؤالني اآلتيني :ما مفهوم التفسري املقاصدي يف اللغة ويف اصطالح املفسرين؟ وما أبرز الفروق والصالت بني
التفسري املقاصدي وغريه من أنواع التفاسري.
املبحث األول :تعريف التفسري املقاصدي يف اللغة واصطالح املفسرين

يتناول هذا املبحث تعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي وذلك من خالل التعرض ملعىن التفسري يف اللغة

واالصطالح ،واملقاصد يف اللغة واالصطالح ،والتعرض ملعىن مقاصد القرآن ،ومن مث الوصول إىل تعريف للتفسري
املقاصدي ،ومما ينبغي اإلشارة إليه أن لفظ املقاصد ورد يف القرآن الكرمي مبعان خمتلفة ،واشتهر هذا اللفظ على ألسنة
العلماء املتقدمني ،كاإلمام اجلويين ،واإلمام الغزالا ،والقاضي العز ابن عبد السالم ،حىت اكتمل واتضح على يدي
اإلمام الشاطيب ،غري أن تعريف لفظ املقاصد من الناحية االصطالحية ظل يكتنفه الغموض حيناً من الدهر ،مث اتسم
ابلوضوح يف العصر احلديث فبدت مفاهيمه تتضح كما سيأيت على يدي اإلمام الطاهر ابن عاشور ،والشيخ رشيد
رضا ،وعالل الفاسي ،وغريهم من علماء املقاصد.
تعريف التفسري لغة:
فسر ،تقول :فَ َّسَر ،يـُ َف ِس ُر ،تَـ ْف ِسرياً .ولقد جاء يف
التَّـ ْف ِسري مصدر على وزن تفعيل ،وفعله املاضي رابعي مضعفَّ :
فسر الشيء ِ
وفسره أابنه.
يفسره ابلكسر وتَـ ْف ِس ُرهُ ابلضم فَ ْسَراًَّ ،
لسان العرب لفظ "فَ َسَر" مبعىن" :ال َف ْس ُر البيان ،يقالَّ :
َح َس َن تَـ ْف ِس ًريا﴾ [الفرقان .]33 :ال َف ْس ُر كشف املغطى والتَّفسري كشف املراد عن اللفظ
وقوله عز وجلَ ﴿ :وأ ْ

1
ت الشئ وفَ َّس ْرتُه" .2وقال
املشكل"  .وقال ابن فارس " :ال َف ْس ُر :كلمة تدل على بيان شيء وإيضاحه .تقول :فَ َس ْر ُ
فسر ال َف ْس ُر إظهار املعىن املعقول ،والتَّفسري يف املبالغة كالْ َف ْسر" .3ومما سبق من املعاين اللغوية
الراغب األصفهاينَّ " :
يتضح لنا َّ
أن من معاين التفسري يف اللغة :البيان ،والكشف ،واإلظهار ،والتوضيح.

التفسري يف االصطالح:

تعددت التعريفات االصطالحية للتفسري ،وسأقتصر هنا على ذكر ثالثة من التعريفات املشهورة مع الرتجيح ألحدها.

 1لسان العرب ،حممد بن مكرم األفريقي املصري ابن منظور( ،بريوت :دار صادر ،ط ،1د.ت) ج ،5ص.55

 2معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد ابن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،دار الفكر ،ط1399 ،1هـ 1979 /م) مادة فسر ،ج ،4ص .504
 3املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،حتقيق :حممد سيد كيالين( ،لبنان :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت) ص.380
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قال اإلمام الزركشي يف تعريف علم التفسري" :التفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه حممد

 وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه وحكمه ،واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول
الفقه والقراءات ،وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ".1

وقال الشيخ الزرقاين يف تعريف التفسري" :علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا

تعاىل بقدر الطاقة البشرية".2

وعرفه اإلمام حممد الطاهر بن عاشور بقوله " :التفسري :اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن،
توسع" .3ولعل التعريف األخري هو األنسب ملعىن االجتاه املقاصدي يف التفسري ،ولو
وما يستفاد منها ،ابختصا ٍر أو ُّ

َّ
أن ابن عاشور وسع التعريف قليالً لكان أمجل وأكمل.
أسباب الرتجيح:

 .1أن ابن عاشور ركز يف تعريفه على اجلانب اللغوي ،ومعاين األلفاظ ،فاملعىن اللغوي غالباً ما يكون أوسع من
املعىن الشرعي ،وأبلغ يف محل الوجوه على معاين متعددة يكون فيها التيسري ،ورفع املشقة واحلرج.
 .2أن ابن عاشور قارب ذكر املقاصد حني ذكر يف تعريفه ما يستفاد من املعاين اللغوية لآلايت ،وفسح اجملال
للحديث عن فوائد اآلايت حني قال" :ابختصا ٍر أو توسع".
واخلالصة يف تعريف علم التفسري هي  :التفسري :هو ذلك العلم الذي يتم من خالله فهم مراد هللا تعاىل من

القرآن ،وبيان معانيه ،وما يستفاد منها ،والكشف عن األحكام الواردة ،ومقاصدها وغاايهتا ،ورفع الغموض عن
ألفاظ اآلايت ،وبعد هذا االستعراض ملعىن التفسري لغةً واصطالحاً ننتقل إىل تعريف املقاصد لغ ًة واصطالحاً.
تعريف املقاصد لغة:

ص َداً.
ص ُد ،قَ ْ
ص َد ،يـَ ْق ُ
ص َد" تقول :قَ َ
مقاصد على وزن مفاعل ،وترجع كلمة املقاصد يف معناها اللغوي إىل الفعل "قَ َ
ِ
ِ
ِ
اد ،وغريها.
صُ
ومنه تنصرف مجيع االشتقاقات ،كال َق ْ
ص ُد ،وال َقاص ُد ،واملََقاص ُد ،واالقْت َ
اصد .وقوله تعاىل﴿ :وعلَى اّللِ
جاء يف لسان العرب " :ال َقص ُد :استقامة الطريق .قَص َد يـ ْقص ُد قَص َداً فهو قَ ِ
ََ
َ َ ُ ْ
ْ
4
السبِ ِيل﴾ [النحل .]9:أي على هللا تبيني الطريق املستقيم ،والدعاء إليه ابحلجج والرباهني الواضحة"  .قال ابن
ص ُد َّ
قَ ْ

 1الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل( ،بريوت :دار املعرفة ،دار إحياء الكتب العربية ،ط1376 ،1هـ1957/م)
ج ،1ص.13
 2مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين( ،مصر :مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،ط ،1د.ت) ج ،2ص.3
 3التحرير والتنوير ،حممد الطاهر ابن عاشور( ،تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع ،د.ط1997 ،م) ج ،1ص.11
 4لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،3ص.353
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ص َد :القاف والصاد والدال أصول ثالثة ،يدل أحدها على إتيان شيء وأمه ،واآلخر على اكتناز يف الشيء.
فارس" :قَ َ
صداً".1
ص ْدتُهُ قَ ْ
وم ْق َ
فاألصل :قَ َ
ص َداً َ
وت َْن َوه".2
ص َدهُ أي َنَ ُ
ص ْد ُ
ت قَ ْ
ص َد :ال َق ْ
ص ُد استقامة الطريق ،يقال قَ َ
قال الراغب األصفهاين" :قَ َ
ص َد) يف القرآن يف ستة مواضع ،3يفيد أغلبها التوسط واالستقامة واالعتدال ،وهي كاآليت:
وقد جاء لفظ (قَ َ

ك وا ْغض ِ
ِ
ِ
ك﴾ [لقمان ،]19:ومعناه توسط فيه،
ص ْوتِ َ
 اقْص ْد :يف قوله تعاىلَ ﴿ :واقْص ْد ِيف َم ْشيِ َ َ ُ ْ
ض من َ
والقصد ما بني اإلسراع والبطء. 4
ِ
السبِ ِيل َوِمْنـ َها َجآئِر﴾ [النحل ،]9 :أي على هللا بيان قصد السبيل،
ص ُد َّ
ص ُد :يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َعلَى اّلل قَ ْ
 قَ ْ
فحذف املضاف وهو البيان ،والسبيل هو اإلسالم ،ومعىن اآلية :على هللا بيان اإلسالم ابلرسل واحلجج
والرباهني ،وقصد السبيل معناه استقامة الطريق ،يقال طريق قاصد ،أي مستقيم يؤدي إىل املطلوب.5
قاص َداً  :يف قوله تعاىل﴿ :لَو َكا َن عرضا قَ ِريبا وس َفرا قَ ِ
ِ 
وك﴾ [التوبة ،]42 :أي سفراً سهالً معلوم
اص ًدا الَّتـَّبَـعُ َ
ْ
ََ ً ً َ َ ً
الطريق.
تص ْد :يف قول هللا تعاىل﴿ :فَـلَ َّما ََنَّاهم إِ َىل الْبـ ِر فَ ِمْنـهم ُّم ْقتَ ِ
 م ْق ِ
صد﴾ [لقمان ،]32:أي عدل يف العهد ،ويف
ُ
َ
ُ
ُْ
الرب مبا عاهد عليه يف البحر ،وقوله تعاىل﴿ :فَ ِمْنـهم ظَ ِامل لِنَـ ْف ِس ِه وِمْنـهم ُّم ْقتَ ِ
صد﴾[ فاطر ،]32:أي املالزم
َ ُ
ُْ
للقصد وهو ترك امليل.
تص َدة :يف قوله تعاىلِ ﴿ :مْنـهم أ َُّمة ُّم ْقتَ ِ
 م ْق ِ
ص َدة﴾ [املائدة ،]66 :أي منهم قوم مل يكونوا من املؤذين
ُ
ُْ
املستهزئني ،واالقتصاد :االعتدال يف العمل.وبناءً على ما سبق من املعاين اللغوية ملعىن املقاصد ميكن القول
صد واملقاصد يف األصل تعين العزم والتوجه نو الشيء وهلا استعماالت أخرى متعددة منها:
أبن ال َق ْ
صد وامل ْق َ

 1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،ج ،5ص،95
 2املرجع السابق ،ص.404

 3املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار اجليل ،د.ط ،د.ت) ص.545

 4اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب( ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1387 ،3هـ1967/م) ج ،14ص.71
 5املرجع السابق ،ج ،10ص.81
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االستقامة ،واالعتدال والتوسط ،واالعتماد واأل َُّم ،وتعترب احلكمة من أقرب تلك املعاين للمقاصد ،وورودها يف
القرآن أكثر ،1وهلا معاين أخرى ليس املقام مقام بسطها.
تعريف املقاصد اصطالحاً:
يستعمل األصوليون عادة لفظ املقاصد حتت معىن اهلدف والغاية من األحكام التشريعية ،وهناك العديد من األلفاظ
املستعملة مبعىن املقاصد ومنها :احلِ َكم واحلكمة ،واألسرار ،والغاايت ،واألهداف ،واألغراض .2وال بد من أن نفرق
بني مقاصد الشريعة عموماً ،ومقاصد القرآن خصوصاً ،إذ َّ
أن مقاصد القرآن هي أصل مقاصد الشريعة ،وعليها تدور

مقاصد الشريعة ،ومنها تستمد .فمن تعريفات العلماء ملقاصد الشريعة ما أييت بيانه:

أوالً :ما ذكره اإلمام الشاطيب 3يف معرض ذكر مفهوم املقصود الشرعيَّ " :
أن املقصود الشرعي من اخلطاب

اضحا
الوارد على املكلفني تفهيم ما هلم وما عليهم ،مما هو مصلحة هلم يف دنياهم وأخراهم ،وهذا يستلزم كونه بينًا و ً
ال إمجال فيه وال اشتباه".4
وقد وضع اإلمام الشاطيب ثالث جهات ملعرفة القصد الشرعي وهي :إرادة التكليف ،واملقصود الداللا من
اخلطاب الشرعي ،واملقصود الشرعي من احلكم.5
اثنياً :تعريف اإلمام حممد الطَّاهر بن عاشور حيث يعرف املقاصد العامة للشريعة 6بقوله" :مقاصد التشريع
العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف
نوع خاص من أحكام الشريعة".7

 1املدخل إىل مقاصد القرآن الكرمي ،عبد الكرمي حامدي( ،الرايض :مكتبة الرشد ـ انشرون ،ط1428 ،1هـ2007/م) ص.37

 2انظر :مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،عبد الكرمي حامدي( ،بريوت :دار ابن حزم للطباعة ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008/م) ص.21-20
 3مع أن اإلمام الشاطيب يصنف أنه أول من أرسى دعائم علم املقاصد إال أنه مل يذكر تعريفاً واضحاً للمقاصد ميكن االعتماد عليه يف هذا الباب ،وجل ما
ذكره هو عبارة عن قواعد وضوابط ،وكذلك معظم من سبقه يف احلديث عن املقاصد كاإلمام اجلويين ،واإلمام الغزالا ،وسلطان العلماء العز بن عبد السالم.
 4املوافقات يف أصول الشريعة ،الشاطيب ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور آل سلمان( ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ1997/م) ج ،4ص.140

 5انظر :نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور ،إمساعيل احلسين( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1416 ،1هـ1995/م) ص-114
.115
 6مل يعط ابن عاشور تعريفاً حمدداً للمقاصد وإمنا قسمها إىل قسمني :مقاصد الشرع ،ومقاصد للناس يف تصرفاهتم ،مث قسم مقاصد الشرع إىل قسمني :عامة
وخاصة ،وقد اقتصرت على تعريف املقاصد العامة فقط.
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(ع َّمان :دار النفائس ،ط1421 ،2هـ2001/م) ص. 251
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر ابن عاشور ،حتقيق :حممد الطاهر امليساويَ ،
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اثلثاً تعريف الريسوين حيث يرى" :إن مقاصد الشريعة هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها،

ملصلحة العباد" ،1ولعل التعريف األخري يشمل مقاصد الشريعة اجلزئية والكلية ،ويتسم ابلوضوح والبساطة.

وأما مقاصد القرآن فإن ما ذكره املتقدمني ـ حسب اطالع الباحث ـ حول تعريف املقاصد القرآنية ال يكتمل
أن يكون تعريفاً علمياً ،إال أن ورود املصطلح مل ختل منه كتب املتقدمني واملعاصرين ،فقد جاء هذا اللفظ عند اإلمام
العز بن عبد السالم يف مواضع عدة من كتابه القواعد ،كقوله" :معظم مقاصد القرآن األمر ابكتساب املصاحل
وأسباهبا ،والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا".2
وقوله كذلك" :ولو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة ،لعلمنا أن هللا أمر بكل خري دقه وجله ،وزجر عن
كل شر دقه وجله ،فإن اخلري يعرب به عن جلب املصاحل ودرء املفاسد ،والشر يعرب به عن جلب املفاسد ودرء
املصاحل" ،3وقد ذكر هذا املصطلح أيضاً اإلمام ابن عاشور يف مواضع عدة ومنها ما ذكره يف مقدمات التحرير والتنوير
ـ املقدمة الرابعة ـ فيما يكون عليه غرض املفسر ،حيث قال" :فغرض املفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد
أبت ٍ
هللا تعاىل يف كتابه ِ
بيان حيتمله املعىن ،وال أيابه اللفظ من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن".4
وكذلك قوله يف تفسري سورة الفاحتة" :أهنا تشتمل حمتوايهتا على أنواع مقاصد القرآن وهي ثالثة أنواع :الثناء
على هللا ثناءً جامعاً لوصفه جبميع احملامد ،وتنزيهه عن مجيع النقائص ،وإلثبات تفرده ابإلهلية ،وإثبات البعث

واجلزاء" ،5وقد ذكر هذا اللفظ غري واحد من املعاصرين من أمثال الشيخ رشيد رضا يف تفسري املنار ،6واإلمام حسن
البنا يف مقاصد القرآن ،7وغريهم.
وقد وقف الباحث على تعريف للمقاصد القرآنية ألحد العلماء املعاصرين حيث يعرف مقاصد القرآن بقوله:
"مقاصد القرآن هي الغاايت اليت أنزل هللا القرآن ألجلها حتقيقاً ملصاحل العباد" ،8وهي حماولة مجيلة استفاد فيها من

 1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوين( ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1416 ،4هـ1995/م)
ص.19
 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،العز ابن عبد السالم ،حتقيق :حممود بن التالميذ الشنقيطي( ،بريوت :دار املعارف ،ط ،1د.ت) ج ،1ص.7
 3املرجع السابق ،ج ،2ص.160

 4التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ج ،1ص.41
 5املرجع السابق ،ج ،1ص.133
 6انظر :تفسري القرآن احلكيم ،رضا ،حممد رشيد( ،القاهرة :دار املنار ،ط1366 ،2هـ1947/م) ج ،1ص.10
 7انظر :مقاصد القرآن الكرمي ،حسن البنا ،ص.28

 8مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،حامدي ،ص.29
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الريسوين املذكور سلفاً يف تعريف
تعريفات العلماء ملقاصد الشريعة عموماً ،وهو تعريف قريب من تعريف الدكتور َّ
مقاصد الشريعة.
وبناء على ما سبق من بيان ملصطلح مقاصد القرآن يرى الباحث أب َّن مقاصد القرآن هي :األسرار واحلكم
ً

والغاايت اليت نزل القرآن ألجل حتقيقها جلباً للمصاحل ،ودفعاً للمفاسد ،وهي واضحة يف مجيع القرآن أو معظمه.
وخنلص مما سبق ابلتعريف ابلتفسري لغةً واصطالحاً ،واملقاصد لغةً واصطالحاً إىل السؤال اآليت :هل هناك
تعريفاً معترباً عند أهل التفسري للتفسري املقاصدي؟
َّ
إن التفسري املقاصدي يعترب تفسرياً جتديدايً ،ابلرغم من أن اتريخ املقاصد قدمي قدم التشريع ،واستعمال لفظ
املقاصد ومعانيه مشهور منذ القدم إال َّ
أن إدخال املقاصد يف التفسري ظهر يف القرون املتأخرة ،ابتداءً من عصر حممد

عبده ،ورشيد رضا ،وانتهاءً بسيد قطب وابن عاشور ،وغريهم ممن كتب يف التفسري املعاصر ،غري أن هؤالء ـرمحهم هللا

مجيعاـً مل يوجد يف تفاسريهم التعريف الواضح هلذا النوع من التفسري ،ابلرغم من أن منهجيتهم واضحة وساطعة،
وطريقتهم يف تناول املقاصد ال لبس فيها ،ولعل اإلمام ابن عاشور حاول يف تعريفه للتفسري مبعناه االصطالحي أن
حيدد مالمح هذا النوع من التفسري ،بتعريفه للتفسري يف مقدمات تفسريه ،ولكن يظل تعريفه املذكور تعريفاً للتفسري
مبعناه العام ،وقد سبق بيان ما يشتمل عليه تعريفه وما مييزه عن غريه.
ومما سبق ذكره من تعريفات ملقاصد الشريعة عموماً عند علماء املقاصد واملفسرين ،وبناء على التعريفات
السابقة ملقاصد القرآن خصوصاً ميكن تعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي أبنه:1
"هو ذلك النوع من التفسري الذي يبني احلكم والغاايت اليت أنزل من أجلها القرآن وشرعت من أجلها

األحكام ،مع الكشف عن معاين ألفاظ القرآن الكرمي ،وتوسيع دالالهتا اللغوية ".
وميكن تقسيم التعريف إىل شقني:
الشق األول :ويتضمن إبراز احلكم واألسرار والغاايت اليت أنزل هللا تعاىل من أجلها القرآن ،وشرع سبحانه
من أجلها األحكام فإن ذلك إظهار لعظمة القرآن ،وبيان للمقاصد اليت جاء لتحقيقها ،وهبذا يستطيع املفسر أن
يفسر القرآن وفقاً للمقاصد اخلاصة أو اجلزئية اليت دعا هلا القرآن وأثبتها من خالل ما جاء يف آايت األحكام،

 1هذا التعريف من اجتهاد الباحث ،إذ مل يعثر على تعريف مستقل للتفسري املقاصدي ،وهو حماولة حباجة إىل إثراء وتطوير ،ويتعرب هذا التعريف امتداداً ملا

كتبه الباحث يف رسالته للماجستري ،انظر :معامل التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي :آايت اخلمر منوذجاً ،نشوان عبده خالد( ،ماليزاي :اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،يونيو 2010م).
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واحلدود ،واملعامالت ،أو من خالل العبادات عموماً ،والدعوة إىل األخالق ،وإصالح الفرد ،واجملتمع ،وكذلك من
خالل القصص القرآين.
الشق الثاين :ويتضمن كشف الدالالت اللغوية أللفاظ القرآن الكرمي ،وهبذا يستطيع املفسر أن يفسر القرآن وفقاً
للمقاصد العامة من القرآن ،فإن احتمال األلفاظ ألوجه لغوية متعددة ،وقراءات متواترة ،فيه يسر ورفع للمشقة الناجتة
عن تفسري واحدي للفظ ،وهذا املنهج التيسريي من املقاصد اليت جاء هبا القرآن.
وال يعين ما ذكر أن يرتك املفسر مناهج التفسري األخرى اليت يكتمل هبا وضوح احلكم ،وفهم اآلية كاملأثور
والسياق ،وأسباب النزول ،بل يستفاد من ذلك ،ويوظف يف سبيل تقوية النهج املقاصدي الذي يرمى إليه بدون
شذوذ أو خروج على املألوف ،بل إن كل قول تفسريي يصب يف فحوى اخلطاب املقاصدي ينبغي أن يستدل به،
وهذا ما هنجه اإلمام حممد عبده وتلميذه رشيد رضا يف تفسري املنار ،وسار عليه ابن عاشور يف تفسريه.
املبحث الثاين :الفرق بني التفسري املقاصدي وغريه من أنواع التفاسري

يف هذا املبحث يتناول ا لباحث أبرز الفروق اليت متيز التفسري املقاصدي عن غريه من أنواع التفاسري املشهورة ،وذلك
من خالل التعريف بتلك األنواع التفسريية ،ونشأهتا ،واملنهجية املتبعة يف التفسري لكل نوع ،وأبرز املؤلفات فيها،

وذلك بشكل خمتصر يوصل إىل املراد ،ومقارنة ذلك ابلتفسري املقاصدي ،إببراز جوانب االختالف اليت متيز التفسري
املقاصدي عن غريه ،وفيما أييت عرض ألهم أنواع التفاسري منذ نشأهتا وحىت وقتنا احلاضر.
النوع األول :التفسري ابملأثور أو التفسري النقلي

مل يكن التفسري بشكل عام يف بداايت مرحلة التدوين قد أخذ شكالً مستقالً له قواعده وأساسياته ،وإمنا كان ٍ
كباب
من أبواب احلديث ،وصنف فيه املصنفون على ذلك األساس ،جيمعون يف ذلك ما روي عن النَّيب صلى هللا عليه
وسلم وعن الصحابة وعن التابعني ما ورد من أقو ٍال تفسريية لبعض اآلايت ،وكان أرابب الشأن يف ذلك هم احملدثني،
الصحيفة اليت نقلها علي
مث انفصل التفسري عن احلديث وصار علماً مستقالً ،فكان أول ما نقل يف التفسري مستقالً َّ
بن أيب طلحة عن ابن ٍ
وجد من ذلك جزء أو أجزاء ُد ِونت يف التفسري خاصة ،مثل ذلك
عباس رضي هللا عنهما ،مث ُ

اجلزء املنسوب ألىب َروق ،وتلك األجزاء الثالثة اليت يرويها حممد بن ثور عن ابن جريج ،1مث وجدت تفاسري كاملة
مجعت كل ما وقع عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعني ،ومن ذلك تفسري اإلمام ابن جرير
الطربي والذي يعد شيخ املفسرين.

 1انظر :التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،1ص112
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يعرف الذهيب التفسري ابملأثور أبنَّه" :يشمل التفسري املأثور ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل
لبعض آايته ،وما نُقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وما نُِقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم ،وما نُِقل عن
التابعني ،من كل ما هو بيان وتوضح ملراد هللا تعاىل من نصوص كتابه الكرمي".1
والناظر يف اتريخ التفسري ابملأثور جيد أنه تدرج ما بني الرواية والتدوين ،فما كان منه مروايً ابلسنة الصحيحة
فال شك يف قبوله ،وما سرى فيه الضعف ،ودب فيه الوهن فال حرج يف رده ،وأما التفسري الذي نقل عن الصحابة
والتابعني مروايً يف التفسري يف املأثور فقد تسرب إليه الضعف 2واعرتاه اخللل ،وذلك بسبب كثرة الرواايت املوضوعة
واملكذوبة اليت دخلت فيه.3
ومن خالل النظر يف منهجية التفسري ابملأثور جيد الباحث أن املنهجية اليت سار عليها رواد تلك املدرسة
تتلخص يف اعتمادهم على تفسري القرآن ابلقرآن ،وتفسري القرآن ابلسنة الصحيحة ،وأقوال الصحابة والتابعني ،كما

يتضح ذلك يف تفسري ابن عباس وابن جرير الطربي ،وتفسري القرآن ابللغة العربية ،واحلسن البصري الذي كان يزيد
أحياانً رأيه واجتهاده.
وهبذا نصل إىل أن التفسري ابملأثور هو الذي يستمد من القرآن ،والسنة الصحيحة ،وأقوال التابعني على
خالف يف األخري ،وأن هذا النوع من التفسري قد اعرتى بعضه اخللل والزلل ،ويف الفقرة اآلتية سنتعرف على نوع آخر
من أنواع التفسري وهو التفسري ابلرأي.
وأشهر ما دون يف التفسري ابملأثور :جامع البيان يف أتويل القرآن لإلمام ابن جرير الطربي ،وحبر العلوم أليب

السمرقندي ،ومعامل التنزيل لإلمام البغوي ،وتفسري القرآن العظيم البن كثري الدمشقي ،والدر املنثور يف التفسري
الليث َّ

ابملأثور جلالل الدين السيوطي.
ومن أهم مصادر التفسري ابملأثور :الصحيح من األحاديث املرفوعة إىل املصطفى صلى هللا عليه وسلم،
4
والصحيح من األقوال املأثورة عن الصحابة الكرام ،وكذلك ما صح من أقوال التابعني ،والقراءات الشاذة
والتفسريية.1

 1املرجع السابق ،ج ،1ص.112
 2يرجع العلماء الضعف الذي حصل يف التفسري ابملأثور إىل ثالثة أسباب :كثرة الوضع ،ودخول اإلسرائيليات ،وحذف اإلسناد ،انظر :املرجع السابق ،ج،1
ص.115
 3التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب ،حممد هادي معرفة ،ج.35-33 ،2

 4مما يلفت االنتباه أن القراءات الشاذة تعد من مصادر التفسري ابملأثور مع أنه ال جيوز االستدالل هبا كوهنا فقدت ركناً من أركان صحة القراءة أو أكثر.
وهذا أمر حيتاج إىل حبث وحتقيق.
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النوع الثاين :التفسري ابلرأي أو التفسري العقلي

التفسري ابلرأي يقابل التفسري ابملأثور ،ويسمى ابلتفسري العقلي؛ ألنه قائم على إعمال العقل ،والتفكري يف تفسري

اآلايت ،يف مقابل التفسري ابملأثور الذي يقوم على نقل الرواايت املأثورة يف التفسري ،ويسمى كذلك ابلتفسري النظري؛
ألنه قائم على النظر والتأمل املوصل إىل األحكام والدالالت ،ويقابله التفسري ابملأثور القائم على األثر والنقل ،وهو
نوعان :تفسري ابلرأي احملمود ،واآلخر تفسري ابلرأي املذموم.
ويرى الذهيب أنه" :عبارة عن تفسري القرآن ابالجتهاد بعد معرفة ِ
املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القول،
ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالالهتا ،واستعانته يف ذلك ابلشعر اجلاهلي ووقوفه على أسباب النزول ،ومعرفته
ابلناسخ واملنسوخ من آايت القرآن ،وغري ذلك من األدوات اليت حيتاج إليها ِ
املفسر".2
ويعرفه مناع القطان بقوله" :التفسري ابلرأي :هو ما يعتمد فيه املفسر يف بيان املعىن على فهمه اخلاص
واستنباطه ابلرأي اجملرد  -وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة ،ويستند إىل نصوصها -فالرأي اجملرد الذي ال
شاهد له مدعاة للشطط يف كتاب هللا".3
وقد اختلف فيه العلماء ،فمنهم من أجازه ،ومنهم من منعه ،ولقد حتدث العلماء عن هذا االختالف،
وبسطوا القول فيه ،وذكروا أدلة املانعني وأدلة اجمليزين بنوع من التوسع ،4ولعل الراجح اجلواز بشروط أمهَّها:

أن يكون التفسري جارايً على قوانني العربية ،ومناحي العرب يف أقواهلم ،مع املوافقة للكتاب والسنة الصحيحة،
وهذا ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مقدمة التفسري.5
ومن الشروط كذلك :أن يكون املفسر عاملاً مبا يقول ،وتفسريه ال خيرج عن دائرة املعقول شرعاً ،وقد علق

اإلمام ابن تيمية على األقوال الواردة عن الصحابة والتابعني يف النهي عن التفسري ابلرأي بقوله" :فهذه اآلاثر
الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به ،فأما من تكلم
6
مبا يعلم من ذلك لغة وشرعاً فال حرج عليه"  .وهذا الذي رآه ابن عاشور حيث يقول" :مث لو كان التفسري مقصوراً

 1انظر :تعريف الدارسني مبناهج املفسرين ،اخلالدي ،ص.208-201
 2التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،1ص.183

 3مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان( ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ط1421 ،3هـ2000/م) ص.362
 4انظر :التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،1ص.188-184

 5مقدمة التفسري ،أمحد عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي( ،السعودية :ط1426 ،3هـ2005/م) ص.117-116
 6جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،13ص. 374
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على بيان معاين مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسري نزراً ،ونن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة،
فمن يليهم يف تفسري آايت القرآن وما أكثر ذلك االستنباط برأيهم وعلمهم.1"..
ومن الشروط أيضاً :امتالك املفسر ألدوات االجتهاد ،أو بعضها ،ومنها القدرة على إمعان النظر يف
النصوص الستخراج دقائقها وكنوزها ،ويف هذه احلالة قد يكون التفسري ابلرأي احملمود واجباً يف حق من حتلى مبا
ذكر ،ويدل على ذلك دأب األئمة السابقني يف تفسري القرآن ،وهل استنباط أحكام الشريعة من نصوص القرآن
الكرمي إال من قبيل التفسري آلايت القرآن اليت مل يسبق تفسريها من قبل.
ومن الشروط كذلك :أن يكون التفسري وفق قواعد ومقاصد الشريعة عموماً ،ووفق مقاصد القرآن وكلياته
اليت جاء هبا ،ويف هذه احلالة لن خيرج التفسري عن دائرة فهم ما يف الكتاب والسنة .روى البخاري عن أيب جحيفة
رضي هللا عنه قال :قلت لعلي ابن أيب طالب رضي هللا عنه :هل عندكم شئ من الوحي إال ما يف كتاب هللا؟ قال
علي :ال .والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،ما أعلمه إال فهماً يعطيه هللا رجالً يف القرآن.2"...

إن املنهجية اليت يقوم عليها التفسري ابلرأي واليت تتضح من خالل املؤلفات التفسريية يف هذا اجملال تبدو

جلية يف أمور منها :أن القرآن أصل العلوم املختلفة الشرعية منها واملادية وقد ظهر ذلك جلياً يف منهجية تفسري

الفخر الرازي ،وكذلك بيان مجال النظم القرآين ويتضح ذلك يف تفسريي الرازي والبحر احمليط أليب حيان األندلسي،
ونظم الدرر للبقاعي ،وكذلك يقوم على إعمال اللغة والقراءات والبيان والبالغة يف التفسري وَند ذلك متبعاً يف
منهجيات عديدة لدى أئمة التفسري :كاإلمام النَّسفي يف تفسريه مدارك التنزيل ،والبقاعي يف نظم الدرر يف تناسب
اآلايت والسور ،والرازي يف تفسري املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،واأللوسي يف تفسريه روح املعاين ،وكذلك
التقليل يف املباحث األثرية والتوسع يف املباحث العقلية كما يظهر ذلك يف تفسري الرازي ،واأللوسي.
ومن أشهر املؤلفات يف التفسري ابلرأي احملمود :تفسري الفخر الرازي ،وتفسري البيضاوي املسمى "أنوار
التنزيل وأسرار التأويل" ،وتفسري النسفي املسمى "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" ،وتفسري اخلازن املسمى "لباب
التأويل يف معاين التأويل" ،وتفسري أيب حيان املسمى "البحر احمليط" ،وتفسري األلوسي املسمى "روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين" ،وغريها من التفاسري الكثرية ،ومل يذكر الباحث التفاسري ابلرأي املذموم َّ
ألن ذكرها ال
يهمنا يف هذا املبحث.
النوع الثالث :تفسري الفقهاء

 1التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ج ،1ص.28

 2انظر :اجلامع الصحيح املختصر ،البخاري ،ابب فكاك األسري ،حديث رقم ،2882 :ج ،3ص.1110
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مل يقف الباحث على تعريف حمدد للتفسري الفقهي ،ومن خالل االستقراء ميكن تعريفه أبنه :هو ذلك النوع من
التفسري الذي يغلب فيه االهتمام ابآلايت اليت هي مظنة األحكام الفقهية العملية ،واستخراج دالالهتا الفقهية ،وإبراز
احلكم الشرعي فيها.
ويقتصر هذا النوع من التفسري على آايت األحكام وما يستجد فيها كما يتضح من قراءة معامله ،1وقد نشأ
هذا النوع من التفسري نتيجة للحوادث واملستجدات اليت وقعت بعد وفاة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،واختلف
فيها الصحابة رضوان هللا عليهم كاالختالف الذي حصل بني عمر بن اخلطاب وعلي رضي هللا عنهما يف مسألة عدة
املرأة املتوىف عنها زوجها وهي حاملة فعمر رضي هللا عنه حكم َّ
أبن عدهتا وضع احلمل ،بينما حكم علي أبن عدهتا

أبعد األجلني :أن تضع ،وتبقى أربعة أشهر وعشراً ،2وغري ذلك من املسائل اليت تعتمد على فهم النص ،واختالف
الناس يف ذلك ،وإذا كان هذا اخلالف قد وقع بني الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم فمن ٍ
ابب أوىل أن يقع بني من
بعدهم من التابعني واتبعيهم ،ومن تبعهم إىل يومنا ،خاصة وأن القضااي ال تزال تستجد واألحداث تتواىل ،واألايم ترتا
وتتابع.
ولقد كان للمدارس الفقهية ،ونشأهتا الدور الكبري يف تطور هذا النوع من التفسري ،فقد فسرت بعض
األحكام تفسريات فقهية ،كما يظهر من التفاسري اليت فسرت على هذا النمط ،وإابن ذلك نشأ التعصب املذهيب
والتقلييد الفقهي 3فأثر ذلك يف تفسري آايت األحكام ،وأخرجت أصحاهبا عن إطار النظرة املتجردة ،4مث تنوع التفسري
الفقهي بعد ذلك تبعاً لتنوع الفرق اإلسالمية ،فأهل السنة بتوسطهم واعتداهلم هلم تفاسريهم اخلاصة ،والشيعة واخلوارج
بشططهم وغلوهم هلم تفاسريهم اخلاصة كذلك ،وكل فرقة أتول النصوص القرآنية تبعاً ملا تراه يف مذهبها.

 1انظر :التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،2ص.320-319

2
نصني عامني ىف القرآن ،فإن هللا سبحانه جعل ِعدَّة املطلَّقة احلامل وضع احلمل ،وجعل ِعدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً من غري
وسبب هذا اخلالف تعارض َّ
تفصيل .فذهب على رضي هللا عنه إىل العمل ابآليتني معاً ،وأن كل آية منهما خمصصة لعموم األخرى ،وذهب عمر رضى هللا عنه إىل أن آية الطالق
خمصصة آلية الوفاة ،وقد أتيد رأى عمر رضى هللا عنه مبا ورد أن سبيعة بنت احلارث األسلمية مات عنها زوجها ،فوضعت احلمل بعد مخسة وعشرين يوماً
من موته ،فأحلَّها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألزواج (وقد نقل هذا التعليل الذهيب يف التفسري واملفسرون ،انظر :ج ،2ص.)319

 3ومما ينقل يف ذلك ما أورده الذهيب يف هذا الباب عن أحد املتعصبني ملذهب األحناف" :فهذا عبد هللا الكرخي املتوىف سنة  340هـ ،وهو أحد املتعصبني
مؤول أو منسوخ" (انظر :املرجع السابق ،ج ،2ص.321
ملذهب أىب حنيفة يقول" :كل آية أو حديث خيالف ما عليه أصحابنا فهو َ
 4انظر :املرجع السابق ،ج ،2ص.321-320
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و ِ
اجلصاص ،ومن املذهب
لكل مذهب من املذاهب أبرز التفاسري املتداولة فمن املذهب احلنفي :تفسري َّ
اهلراسي ،ومن املذهب املالكي :أبو بكر بن العريب ،ومن املذهب الزيدي :حسني بن أمحد النجري،
الشافعي :الكيا َّ
ومن اإلمامية اإلثنا عشرية :مقداد السيوري.1
وابلنظر يف التفاسري الفقهية جيد املطلع َّ
أن املنهجية اليت اتبعها مفسرو تلك التفاسري أهنا تتناول أحياانً بعض
للجصاص ،و تفسري
سور القرآن فقط دون التعرض لبقة السور األخرى ،ومن هذا النوع :تفسري "أحكام القرآن"
َّ
"كنز العرفان يف فقه القرآن" ملقداد السيوري من اإلمامية اإلثنا عشرية ،ومنها ما يتناول القرآن كامالً كما يف تفسري:

"أحكام القرآن" البن العريب املالكي فإنه يتعرض لكل سور القرآن ولكن آايت األحكام فقط ،2ومنها ما يقتصر على
ترتيب السور ويذكر آايت األحكام فقط ومن ذلك تفسري" :الثمرات اليانعة" ليوسف الثالئي الزيدي.
كذلك فإن هذا النوع من التفاسري ال يكاد خيلو من تناول املسائل الفقهية تبعاً لتوجه املذهب أحياانً،

اجلصاص احلنفي يف تفسريه" :أحكام القرآن" ،ويف منهجية
واهلجوم على خمالفي املذهب كما يتضح ذلك من منهجية َّ
للجصاص وأدبه مع األئمة .ويف بعض تفاسري هذا
اهلراسي الشافعي يف تفسريه" :أحكام القرآن" وموقفه املضاد
َّ
الكيا َّ
النوع َند أن مصنفيها قد حيتكمون إىل اللغة يف تفسري آايت األحكام كما يظهر ذلك يف تفسر أحكام القرآن البن
العريب ،وقد يزيد بعضهم القراءات ،والشعر مع اللغة كما يف"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب املالكي.3
اهلراسي ،أحكام القرآن البن العريب،
ومن أشهر ما ألف فيه :أحكام القرآن
َّ
للجصاص ،أحكام القرآن للكيا َّ
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،واإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي ، ،وتفسري آايت األحكام للشيخ حممد
السايس ،وتفسري آايت األحكام للشيخ مناع القطان ،وأضواء البيان للشيخ حممد الشنقيطي.
َّ

ومما سبق َند أن التفسري الفقهي قد يقتصر على آايت األحكام فقط ،وقد يشمل القرآن كله ،ويركز أحياانً
على فهم النصوص القرآنية بناءً على وجهات نظر املذاهب الفقهية.
ويف نظر الباحث فإن التفسري الفقهي قد يكون من جهة نوع من أنواع التفسري ابلرأي كونه يركز على
استنباط األحكام من نصوص الكتاب ويراعي مقاصد الشريعة عموماً ،ومقاصد املكلفني خصوصاً ،بصرف النظر عن
خالفات الفقهاء يف املسائل والدالئل.

رابعاً :التفسري العلمي
 1انظر :التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،2ص.323-322
 2انظر :املرجع السابق ،ج ،2ص.331

 3يعترب القرطيب من املنصفني ملخالفيه قال الذهيب" :وخري ما يف الرجل أنه ال يتعصب ملذهبه املالكي ،بل ميشي مع الدليل حىت يصل إىل ما يرى أنه الصواب
أايًكان قائله" (املرجع السابق ،ج ،2ص.)338
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يعرف الذهيب هذا النوع من التفسري أبنه" :التفسري الذي ُحيَ ِكم االصطالحات العلمية يف عبارات القرآن ،وجيتهد يف
استخراج خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية منها".1
ويعرفه عدانن زرزور التفسري العلمي أبنه" :االستناد إىل حقائق العلم التجرييب ونظرايته يف شرح آايت الطبيعة
واإلنسان ـ آدم وبنيه ـ واليت وردت يف القرآن الكرمي يف سياقات شىت ،ومواضع متعددة".2
والقرآن الكرمي يف نظر رواد مدرسة التفسري العلمي يشمل العلوم الدنيوية كلها إىل جانب اشتماله يف األصل
على العلوم الدينية والعقائدية ،يقول اإلمام الغزالا يف اإلحياء" :القرآن حيوى سبعة وسبعني ألف علم ومائيت علم ،إذ

كل كلمة علم مث يتضاعف ذلك أربعة أضعاف ،إذ لكل كلمة ظاهر وابطن وحد ومطلع" ،3ومن األدلة اليت يستدل
4
األولني واآلخرين َّ
بيد
هبا رواد املدرسة العلمية كذلك ،قول ابن مسعود رضي هللا عنهَ " :من أراد علم َّ
فليتدبر القرآن" َ ،
أن الغزالا يف كتابه "جواهر القرآن" قد أابن تقسيماً يبني فيه كيف نشأت العلوم ،ومنها علوم القرآن ،وقد ذكر َّ
أن

علوم القرآن على قسمني:
األول :علم الصدف والقشر ،وجعل من مشتمالته :علم اللُّغة ،وعلم النحو ،وعلم القراءات ،وعلم خمارج احلروف،
وعلم التفسري الظاهر.
األولني ،وعلم الكالم ،وعلم الفقه ،وعلم أُصول الفقه ،والعلم
والثاىن :علم اللُّباب ،وجعل من مشتمالته :علم قصص َّ

ابهلل واليوم اآلخر ،والعلم ابلصراط املستقيم ،وطريق السلوك.5
وعلى هذا املنحى سار اإلمام جالل الدين السيوطي يف القول يف التفسري العلمي ،حينما ذكر ذلك يف كتابه
اإلتقان يف النوع اخلامس والستني منه.6
وكما أن فكرة التفسري العلمي قد القت رواجاً عند املتقدمني واملتأخرين ،إال أهنا مل تسلم من اإلنكار كذلك
من املتقدمني واملتأخرين ،ففي املوافقات للشاطيب َند أنه قد أنكر على من أضافوا للعلوم العربية ما ليس منها وذلك
أثناء كالمه يف مقاصد وضع الشريعة لإلفهام حيث يقول" :ما تقرر من أ ُِمية الشريعة وأهنا جارية على مذاهب أهلها
 وهم العرب  -ينبين عليه قواعد منهاَّ :أن كثرياً من النَّاس جتاوزوا يف الدعوى على القرآن احلد ،فأضافوا إليه كل
 1التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،2ص.349

 2مدخل إىل تفسري القرآن الكرمي وعلومه ،عدانن حممد زرزور( ،دمشق :دار القلم ،ط1419 ،2هـ1998/م) ص.231
 3إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد الغزالا( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص.289
 4أخرجه الغزالا يف اإلحياء ،ابب فهم القرآن وتفسريه ،ج ،1ص.289

 5انظر :جواهر القرآن ،حممد بن حممد الغزالا ،حتقيق :حممد رشيد رضا القباين( ،بريوت :دار إحياء العلوم ،ط1985 ،1م) ص.43-35
 6انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،ج ،5ص.1926-1920
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علم يُذكر للمتقدمني واملتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم كاهلندسة وغريها من الرايضيات ،واملنطق وعلم
احلروف ،ومجيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها ،وهذا إذا عرضناه على ما تقدم مل يصح".1
الصاحل  -من الصحابة والتابعني
السلَف َّ
ويؤكد الشاطيب على رأيه مبا عرف عن السلف فيقول ..." :إن َّ
ومن يليهم  -كانوا أعرف ابلقرآن وبعلومه وما أُودع فيه ،ومل تبلغنا أنه تكلم أحد منهم يف شيء من هذا املدَّعى سوى
ما تقدم ،وما ثبت فيه من أحكام التكاليف ،وأحكام اآلخرة ،وما يلي ذلك ،ولو كان هلم يف ذلك خوض ونظر
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل املسألة ،إال أن ذلك مل يكن فدل على أنه غري موجود عندهم ،وذلك دليل على أن
القرآن مل يُقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا .نعم تضمن علوماً من جنس علوم العرب أو ما ينبين على معهودها مما
يتعجب منه أُولوا األلباب ،وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة ،دون االهتداء أبعالمه ،واالستنارة بنوره ،وأما أن فيه
ما ليس من ذلك فال" .2وقد رجح الذهيب قول الشاطيب لقوة األدلة ،وأضاف عليها بعض األمور اليت ختل من قوة
التفسري العلمي وهي عدم مطابقة التفسري العلمي للمناحي اللغوية والبالغية واالعتقادية.3
ومن املعاصرين َند الشيخ حممود شلتوت من أبرز املعارضني لفكرة التفسري العلمي ،حيث ينتقد املقبلني
﴿ما فَـَّرطْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن
على التفسري العلمي فيقول" :نظروا يف القرآن فوجدوا هللا سبحانه وتعاىل يقولَّ :
َش ْي ٍء﴾[األنعام ،]38:فتأولوها على نو زين هلم أن يفتحوا يف القرآن فتحاً جديداً ،ففسروه على أساس من النظرايت
العلمية املستحدثة ،وطبقوا آايته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية ،وظنوا أهنم بذلك خيدمون القرآن،
ويرفعون من شأن اإلسالم ،ويدعون له أبلغ دعاية يف األوساط العلمية والثقافية.
ويؤكد على فساد نظرهم وعالقتهم ابلكتاب العزيز فيقول" :نظروا يف القرآن على هذا األساس فأفسد ذلك
عليهم أمر عالقتهم ابلقرآن وأفضى هبم إىل صور من التفكري ال يريدها القرآن و ال تتفق مع الغرض الذي من أجله
أنزله هللا ،فإذا مرت هبم آية فيها ذكر للمطر أو وصف للسحاب ،أو حديث عن الرعد أو الربق هتللوا و استبشروا
وقالوا هذا هو القرآن يتحدث إىل العلماء الكونيني ،ويصف هلم أحدث النظرايت العلمية عن املطر والسحاب وكيف
ينشأ وكيف تسوقه الرايح....هذه النظرة للقرآن خاطئة من غري شك ألن هللا مل ينزل القرآن ليكون كتاابً يتحدث فيه

إىل الناس عن نظرايت العلوم ودقائق الفنون وأنواع املعارف.4"...

 1املوافقات يف أصول الشريعة ،الشاطيب ،ج ،4ص.390
 2املرجع السابق ،ج ،4ص.390

 3التفسري واملفسرون ،الذهيب ،ج ،2ص.361-359

 : 4انظر :اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،فهد بن عبد الرمحن الرومي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1414 ،2هـ) ج ،2ص.577-564
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إن منهجية التفسري العلمي تعتمد على كون القرآن أصل العلوم كلها الدينية منها والدنيوية ،فكل ما يف

الكون من أحداث وتطورات يستلزم أن تكون مفسرة وفق قواعد التفسري العلمي ،فالطب واهلندسة ،والكيمياء
والنبات ،واحلساب والفلك تدخل يف ضمن هذه املنظومة العلمية ،وهناك من املعاصرين من حاول وضع منهجية
علمية للتفسري العلمي تقوم على مبادئ أمهها :قصد بيان هداية القرآن وإعجازه وغرس هدفه ،واستحالة التناقض بني
النصوص مع بعضها البعض ،وبني حقائق العلم وبني النصوص قطعية الثبوت والداللة ،وأن يكون التفسري يف ضوء
القوانني املستندة إىل األصول اإلسالمية ،التزام املنطق الصارم ،ومراعاة السياق ،وأن يكون االتصال وثيقاً بني احلقيقة
العلمية والنص ،ومراعاة القواعد النحوية والدالالت اللغوية ،ومراعاة ما قاله املفسرون ،1ولعل هذه النظرة املنهجية
تسهم إىل ٍ
حد ما يف احلد من الفجوة احلاصلة بني األقوال السابقة من الناقدين للتفسري العلمي وبني املؤيدين ،وال
تزال منهجية التفسري العلمي حباجة إىل متحيص وتدقيق.
ومن أهم املؤلفات يف التفسري العلمي" :كشف األسرار النورانية القرآنية ،فيما يتعلق ابألجرام السماوية،

واألرضية ،واحليواانت ،والنبااتت ،واجلواهر املعدنية" لإلمام والطبيب :حممد بن أمحد اإلسكندراين من علماء القرن
الثالث عشر اهلجري ،و"اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي" لطنطاوي جوهري ،وتفسري الشيخ حممد متولا الشعراوي.
خامساً التفسري املوضوعي

"مل يظهر هذا املصطلح (التفسري املوضوعي) إال يف القرن الرابع عشر اهلجري ،عندما قررت هذه املادة ضمن مواد
قسم التفسري وأصول الدين ابجلامع األزهر _ يف مجهورية مصر العربية _ ،إال َّ
أن لبنات هذا اللون من التفسري
وعناصره األوىل كانت موجودة منذ عصر التنزيل يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .2وقد عرف التفسري

املوضوعي بتعاريف كثرية ،وسأقتصر على ذكر اثنني منها:
عرف التفسري املوضوعي أبنه" :علم يبحث يف قضااي القرآن الكرمي ،املتحدة معىن أو غاية ،عن طريق مجع
يُ َّ
آايهتا املتفرقة ،والنظر فيها ،على هيئة خمصوصة ،بشروط خمصوصة لبيان معناها ،واستخراج عناصرها ،وربطها برابط

جامع" .3ويعرف أبنه" :هو علم يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر".4

 1انظر :التفسري واملفسرون يف ثوبه اجلديد ،عبد الغفور حممود جعفر( ،القاهرة :دار السالم ،ط1428 ،1هـ2007/م) ص 805-782بتصرف.
 2مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم( ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،3هـ2000/م) ص.17

 3املدخل إىل التفسري املوضوعي ،عبد الستار فتح هللا سعيد ( ،القاهرة :دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،ط1411 ،2هـ1991/م) ص.20
 4مباحث يف التفسري املوضوعي ،مصطفى مسلم ،ص.18
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وهلذا النوع من التفسري أشكاالً متعددة ،فقد يتتبع فيه الباحث لفظة قرآنية واحدة ،وتكون تلك اللفظة
منطلق الباحث جلمع اآلايت اليت وردت فيها ،ومشتقاهتا اللغوية ومثال هذا الشكل كتاب "إصالح الوجوه والنظائر"
للدَّامغاين ،و "املفردات يف غريب القرآن" للراغب األصفهاين.
تعرض له القرآن الكرمي أبساليب متنوعة ومتعددة ،فيتتبع سور القرآن؛ ليستخرج
وقد حيدد الباحث موضوعاً َّ
منها اآلايت اليت تضمنت املوضع ،وهذا هو اللون الشائع من التفسري املوضوعي ،فما كتب يف إعجاز القرآن والناسخ
واملنسوخ ،وأحكام القرآن ،وأمثال وجماز القرآن يدخل ضمن هذا اللون التفسريي.
وهناك لون أخري وهو أضيق من سابقه يف املساحة ،حيث يتناول سورة واحدة من حيث هدفها الرئيس أو
أهدافها الرئيسية ،ومن مث تفسر تلك السورة بناءً على أهدافها ،وقد جاء هذا اللون ضمناً يف كتب املتقدمني كما يف
تفسري الفخر الرازي ،ونظم الدرر للبقاعي ،أما يف العصر احلديث فقد برز واضحاً يف تفسري سيد قطب ،فقد كان
منهجه عرض أهداف كل سورة قبل أن يبدأ يف تفسريها.

إن منهجية التفسري املوضوعي تعتمد على دراسة الوحدة املوضوعية للنصوص ،أو القضااي اليت متثل وحدة

متماسكة لبيان موضوع ما ،أو الكلمات ومرادفاهتا ،وابلتالا بيان ما يف تلك الوحدة ،أو القضية ،أو الكلمة من
دالالت لغوية متشاهبة ،أو غري متشاهبة ،وبيان ما فيها من الدالالت واألحكام ،مع االعتماد على طريقة التفسري
اإلمجالا يف عرض األفكار ،واإلحاطة ابملوضوع أو الكلمة من معظم النَّواحي.1
ٍ
بشكل جذاب يظهر من خالهلا عظمة
ويقوم التفسري املوضوعي يف منهجه على إبراز احلقائق ،وعرضها
التشريع ،وكمال اخلالق ،ورمحته ابخللق.
ويعترب هذا النوع من التفسري ميداانً رحباً للباحثني لتناول القضااي القرآنية ،وإسقاطها على أرض الواقع
خاصة وأن القرآن الكرمي كتاب متجدد ،فيه احللول الناجعة ملا َّ
جد من املسائل وما يطرأ من األحداث واملستجدات،
فهو كما يقول صالح اخلالدي" :التفسري املوضوعي مصطلح معاصر ،وأن البحث والكتابة فيه من ابب تلبية
حاجات مسلمي هذا العصر ،وأن السابقني مل يعرفوه ابلصورة اليت نعرفها نن اآلن ،وأهنم كانوا مشغولني ابلتفسري
التحليلي وفق ترتيب اآلايت والسور يف املصحف ،وهذا ال يعيبهم وال ينقص قدرهم ،ألهنم حققوا حاجات مسلمي
عصرهم ،وال نطالبهم أن يرتقوا ملستوى حاجاتنا املتجددة".2

عمان للنشر والتوزيع ،ط1428 ،1هـ2007/م) ص.33-27
(ع َّمان :دار َّ
 1التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه ،زايد خليل الدغامنيَ ،
2
(عمان :دار النفائس ،ط1422 ،2هـ2001/م) ص.39
التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق ،صالح عبد الفتاح اخلالديَّ ،
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ومن أهم ما ألف يف التفسري املوضوعي" :إصالح الوجوه والنظائر" للدامغاين ،و "أحكام القرآن" البن

العريب املالكي ،و "املفردات يف غريب القرآن" للراغب األصفهاين ،و "الناسخ واملنسوخ" أليب عبيد القاسم بن سالم،

و "أسباب النزول" البن علي املديين ،و "جماز القرآن" للعز بن عبد السالم ،و "أمثال القرآن" البن القيم اجلوزية ،و
"أتويل مشكل القرآن" البن قتيبة ،وغريها من املؤلفات الكثرية واجلديدة منها مثل" :اليهود يف القرآن الكرمي" حملمد
عزة دروزة ،و "التصوير الفين يف القرآن الكرمي" لسيد قطب ،و "دستور األخالق يف القرآن الكرمي" لعبد هللا دراز ،و
"فضائل الصحابة يف القرآن الكرمي" لعبد الوهاب الديلمي ،و "ظاهرة النفاق يف القرآن الكرمي" لعبد الرمحن حبنكة
امليداين ،و "اإلنسان يف القرآن الكرمي" حملمد لطفي الصباغ ،وغريهم.
سادساً :التفسري املقاصدي

يعترب التفسري املقاصدي من أنواع التفسري احلديثة اليت كان منشأ ظهورها ظهور علم املقاصد ،ولعل اإلمام الشاطيب

قعد لعلم املقاصد يف كتابه الشهري "املوافقات يف أصول الشريعة" ،وإن كان قد سبقه من سبقه يف احلديث
هو أو من َّ
عن املقاصد كالغزالا ،واجلويين ،و العز بن عبد السالم ،وغريهم .
عرف اإلمام الطاهر ابن عاشور التفسري أبنه" :اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن ،وما
لقد َّ
توسع" وقد سبق وأن ذكران ذلك يف ابب تعريف التفسري .إن هذه النظرة املقاصدية يف
يستفاد منها ،ابختصا ٍر أو ُّ
تعريف التفسري واليت أراد من خالهلا ابن عاشور فتح اجملال للمفسر أبن يستبط احلكم واملقاصد سواءً كان ذلك
ابختصا ٍر أو توسع كما أشار رمحه هللا يف التعريف ،تدلنا أن ابب التفسري وفقاً للمقاصد ابب واسع يستطيع من
خالله املفسر بيان ما يستفاد من اآلايت وفق النظرة املقاصدية املمنهجة ،وهذا املنهج هو الذي سار عليه ابن عاشور

يف تفسريه.1
وإذا نظران إىل استخدام لفظ املقاصد يف التفاسري القدمية نلحظ أبهنا قد استُخدمت عند األقدمني ،ولكن
بتعبريات أخرى كاحلكمة ،والغاية ،واملعىن ،فمن ذلك ما جاء عن اإلمام الطربي يف تفسريه حينما استعمل مصطلح
املعاين مرادفاً متاماً للمقاصد ،حيث حدد مقاصد الزكاة يف مقصدين أساسيني فقالَّ " :
أن هللا جعل الصدقة يف معنيني
أحدمهاُّ :
سد َخلَّة املسلمني ،واآلخر :معونة اإلسالم وتقويته ،فما كان يف معونة اإلسالم وتقوية أسبابه ،فإنه يُعطاه
الغين والفقري ،ألنه ال يعطاه من يعطاه ابحلاجة منه إليه ،وإمنا يعطاه معونةً للدين ،وذلك كما يعطى الذي يُعطاه
فقريا للغزو ،ال لسد خلته .وكذلك املؤلفة قلوهبم ،يعطون ذلك
ابجلهاد يف سبيل هللا ،فإنه يعطى ذلك غنيًّا كان أو ً

وطلب تقويته وأتييده ،وقد أعطى النيب صلى هللا عليه وسلم
أمر اإلسالم
وإن كانوا أغنياء،
ً
َ
استصالحا إبعطائهم وهو َ
 1وقد وضع الباحث تعريفاً للتفسري املقاصدي ،حاول من خالله أن يكون شامالً وجامعاً (انظر :تعريف التفسري املقاصدي ،املبحث األول).
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من أعطى من املؤلفة قلوهبم ،بعد أن فتح هللا عليه الفتوح ،وفشا اإلسالم وعز أهله" ،1وقد استعمل الراغب
األصفهاين لفظ املقصد يف تفسري قول هللا تعالاَ ﴿:وإِ َّن ِمن ُك ْم لَ َمن لَّيُـبَ ِطئَ َّن﴾ [النساء .]72 :حيث عرب عن ذلك
بقوله" :واملقصد من ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غريه".2
ولقد كثر استعمال لفظ املقاصد ومشتقاته يف التفسري بدءاً من تفسري املنار حملمد رشيد رضا ،والشيخ حسن
البنا ،والعالمة حممود شلتوت يف مؤلفه إىل القرآن الكرمي ،والتحرير والتنوير البن عاشور ،ويف ظالل القرآن لسيد
قطب ،وقد ظهر ذلك جلياً يف مؤلفاهتم وأعماهلم العلمية.
فقد قسم رشيد رضا يف تفسريه املنار مقاصد القرآن إىل عدة أنواع منها :أن مقصد القرآن اإلصالح ألركان
الدين الثالثة ،واإلصالح االجتماعي ،وتقرير مزااي اإلسالم العامة يف التكاليف الشخصية ،3وكذلك فقد قسم حممود
شلتوت مقاصد القرآن إىل أنواع ،حيث قال" :إن مقاصد القرآن تدور حول نو ٍاح ثالث :انحية العقيدة ،وانحية

األخالق ،وانحية األحكام" ،4وكذلك قسم الطاهر بن عاشور املقاصد إىل أنواع متعددة بسط القول فيها يف تفسريه
"التحرير والتنوير" حت ت عنوان" :املقاصد األصلية اليت جاء القرآن لتبياهنا" ومنها :إصالح االعتقاد ،وهتذيب
األخالق ،والتشريع.5
ويتضح لنا جلياً مدى استخدام أولئك األعالم للمقاصد يف التفسري ،وكيف حددوا مقاصد القرآن العامة واليت ذكران

شيئاً منها فقط ،وسيأيت بسط القول فيها تباعاً.
إن منهجية التفسري املقاصدي تتميز أبهنا تدخل مقتضى املقاصد العامة واخلاصة ضمن منظومة التفسري ،واليت تظهر
من خالهلا حيوية النص القرآين ،وفاعليته ،واحلكم واألسرار اليت يرمى النص إىل حتقيقها أو اليت جاء من أجلها.
ويتجه التفسري املقاصدي إىل استعمال اللغة لتوسيع مدلوالت النص وإظهار البيان واإلعجاز.
ومن أبرز املؤلفات يف التفسري املقاصدي :مقاصد القرآن للشيخ حسن عبد الرمحن البنا الساعايت .وتفسري

القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنار للشيخ رشيد رضا ،والتحرير والتنوير لإلمام ابن عاشور ، ،ويف ظالل القرآن
للشهيد سيد قطب ،واألساس يف التفسري للشيخ سعيد حوى.

 1جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،ابن جرير الطربي ،حتقيق :أمحد شاكر( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000/م) ج ،14ص.316
 2املفردات يف غريب القرآن ،األصفهاين ،ص.52

 3انظر :تفسري القرآن احلكيم ،رشيد رضا ،ج ،11ص 206وما بعدها.

 4إىل القرآن الكرمي ،حممود شلتوت( ،القاهرة :دار الشروق ،د.ط1403 ،هـ1983/م) ص.5
 5انظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ج ،1ص 39وما بعدها.
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من خالل ما سبق من أنواع التفسري مبدارسها املختلفة يتضح جلياً أن الفرق بني التفسري املقاصدي وغريه

من أنواع التفاسري يتمثل يف النقاط اآلتية:

 من حيث التعريف :خيتلف التفسري املقاصدي عن غريه من أنواع التفاسري من حيث التعريف ،حيث يربز جانب
االختالف يف كون التفسري املقاصدي يبحث يف معاين األلفاظ والفوائد واملقاصد منها يف حني بقية أنواع التفاسري
هتتم بتفسري النص الظاهر يف الغالب دون االلتفات إىل املعاين واحلكم واألسرار.

 من حيث املنهجية :يتناول التفسري املقاصدي أبعاد النصوص ومدلوالهتا عرب قاعدة املقاصد ،يف حني تتناول أنواع

التفاسري األخرى النصوص بناءً على اعتبار الظاهر منها واحلُكْم املصرح به كما يف التفسري ابملأثور والتفسري الفقهي،
وبناءً على اعتبارات قد ال تكون صائبة كما يف التفسري العلمي والتفسري ابلرأي املذموم.

 من حيث اهلدف :يهدف ال تفسري املقاصدي إىل إظهار األسرار واحلكم واملعاين والغاايت اليت اشتملت عليها
اآلايت ،أو األحكام اليت نصت عليها اآلايت ،بينما بقية أنواع التفاسري األخرى غالباً هتدف إىل االهتمام ابملعىن
الظاهري لآلايت أو لأللفاظ القرآنية ،وتبني األقوال يف آايت األحكام دون االلتفات إىل املقاصد منها ،واحلكم
واملعاين فيها.
 من حيث التطبيق اجملالا :يطبق التفسري املقاصدي على النصوص مع االستفادة من توسيع املفهوم اللغوي؛ ملراعاة
جوانب التيسر ورفع احلرج ،كما يسند املستجدات واألحداث إىل النص القرآين إلظهار احلكمة والغاية املرتتبة منها،
بينما تقتصر بعض أنواع التفاسري األخرى من انحية على ذكر جانب لغوي واحد ،ويف ذلك تغييب جلوانب التيسري،
وتعمد بعض التفاسري من انحية أخرى إىل إسقاط النص القرآين على املستجدات واألحداث وقياس النص عليها،
فيكون النص اتبع وليس مصدر ،ويف هذا تنحية للغاية واملقصد الذي أنزل النص من أجله.
وأما من حيث اشرتاكه مع بقية األنواع ،فيشرتك التفسري املقاصدي مع غريه من أنواع التفاسري يف جماالت منها:
تفسري القرآن ابلقرآن ،وتفسري القرآن ابلسنة الصحيحة ،وتفسري القرآن ابللغة ،وأبقوال التابعني ،والقراءات الصحيحة
املتواترة .وابلرغم من أن التفسري املقاصدي من تفاسري مدرسة التفسري احلديثة املعتربة واملتداولة إال أن جوانب التأصيل
له كنوع تفسريي ال تزال قليلة جداً ،األمر الذي يتطلب توجه جهود الباحثني نو إثراء مناهجه ،وإيضاح خباايه،
وإبراز معامله.
اخلامت ـ ـ ـ ـة:
ميكننا القول يف اخلتام ،إن هذا البحث قد جلى مفهوم التفسري املقاصدي وأوضحه مبا ال يدع غموض أو لبس وهبذا
يكون البحث قد أضاف إضافة نوعية يف ميدان التفسري املقاصدي ،كما أسهم البحث يف وضع أهم املميزات
والفروق والصالت اليت متيز التفسري املقاصدي عن غريه من أنواع التفاسري األخرى ،وقد توصل الباحث إىل نتائج
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أمهها :أن املقاصد القرآنية أبقسامها العامة واخلاصة واجلزئية مكون رئيس من مكوانت التفسري املقاصدي للقرآن
الكرمي .وإن أقرب ما يعرف به التفسري املقاصدي هو أنه :ذلك النوع من التفسري الذي يبني احلكم والغاايت اليت
أنزل من أجلها القرآن وشرعت من أجلها األحكام ،مع بيان معاين ألفاظ القرآن الكرمي ،وتوسيع دالالهتا اللغوية.
وإن من أبرز مميزات التفسري املقاصدي :أنه يهدف إىل إظهار األسرار واحلكم واملعاين والغاايت اليت اشتملت عليها
اآلايت ،أو األحكام اليت نصت عليها اآلايت ،بينما بقية أنواع التفاسري األخرى غالباً ما هتدف إىل االهتمام ابملعىن
الظاهري لآلايت أو لأللفاظ القرآنية ،وتبني األقوال يف آايت األحكام دون االلتفات إىل املقاصد منها ،واحلكم
واملعاين فيها.
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