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 الفقهي التفسیر

 امأحك( ب تعرف خاصة مصنفات في وفسروها الفقهاء میزها الفقهیة األحكام تتضمن آیات الكریم القرآن في

 هو لشأنا هذا في عرف كتاب وأول. المّتبعة الفقهیة المذاهب لتدوین بالنسبة متأخرة المصنفات وهذه) القرآن

 یعرض التآلیف توالت ثم. هـ ٢٤٤ سنة المتوفى السعدي حجر بن علي الحسین أبي للشیخ) القرآن أحكام(

 فقهاء من وهم المفسرون هؤالء ونهج بل اآلیات، تلك من األحكام استنباط في المذهب رأي خاللها من

 كتاب یطالع ومن.. التفسیر خالل من یلوح الذي المذهبي التعصب من كتبهم في الفقهاء منهج.. المذاهب

 ... للجصاص) القرآن أحكام(

 على یتعرف العربي البن) القرآن أحكام( یطالع من وكذلك.. السلف آراء من األحناف اختیار على یقف

 مستنبطة فقهیة آراء من الشافعیة فقهاء اختاره ما قدم حیث للهراسي الكتاب هذا ومثله...  مالك االمام مذهب

 .تعالى اهللا كتاب من

 ةمهم یسهل حیث والفقهاء الباحثین عّدة الكریم للقرآن الموضوعي التفسیر كتب من النموذج هذا ویعتبر

 .الكتاب بفقه یعرف ما وهو الشرعیة األحكام على الوقوف

 وما التفكیر في جهدهم حصیلة من وافرة وفرة الخلف أیدي بین تركوا حیث المنهج لهذا السلف مّهد وقد

 إغفاله یمكن وال منه وینطلق البحث علیه یرتكز محورا هذا ویعتبر وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن تفهموه

 .كلیا تجاوزه أو البتة

 

 :العلم هذا في المصنفات

 :التالي الوجه على سردها یمكن الفن هذا في المصنفات أشهر

 من ولأ وهو. هـ ٢٠٤ سنة بمصر المتوفى الشافعي إدریس بن محمد المجتهد لإلمام) القرآن أحكام( -١

 .مطبوع وهو السنن، صاحب البیهقي كالمه من جمعه. فیه صنف

 .هـ ٢٤٤ سنة المتوفى السعدي حجر بن علي الحسن أبي للشیخ) القرآن أحكام( -٢
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. هـ ٢٨٢ سنة المتوفى البصري األزدي اسحق بن إسماعیل اسحق أبي االمام للقاضي) القرآن أحكام( -٣

 .موجود غیر أظنه

 وهو ـ،ه ٣٠٥ سنة المتوفى الحنفي القمي یزداد بن موسى بن علي الحسن أبي للشیخ) القرآن أحكام( -٤

 .العراق أهل مذهب على

 سنة متوفىال الحنفي الرازي بالجصاص المعروف علي بن أحمد جعفر أبي االمام للشیخ) القرآن أحكام( -٥

 .ومتداول مطبوع وهو هـ، ٣٧٠

 بغداديال الشافعي) الهراسي الكیا( ب المعروف محمد بن علي الحسن أبي االمام للشیخ) القرآن أحكام( -٦

 .له نقدم الذي وهو. هـ ٥٠٤ سنة المتوفى

 سنة المتوفى يالمالك الحافظ العربي بابن: المعروف اهللا عبد بن محمد بكر أبي للقاضي) القرآن أحكام( -٧

 » .١« ومتداول مطبوع. هـ ٥٤٣

 

 أقسام التفسیر
 باعتبار معرفة الناس له: - ١

 وجه تعرفه العرب من كالمها.
 تفسیر ال یعذر أحد بجهله.

 تفسیر یعلمه العلماء.
 تفسیر ال یعلمه إال اهللا.

 
 باعتبار طرق الوصول إلیه: - ٢

 التفسیر بالمأثور.
 التفسیر بالرأي.

 
 باعتبار أسالیبه: - ٣

 التحلیلي.
 اإلجمالي.
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 المقارن.
 الموضوعي.

 یهباعتبار اتجاهات المفسرین ف - ٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


