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المستخلص
موضوع هذه الدراسة نتاج نظرة مشولية لتفسري القرآن املعاصر والرتاثي ،حيث تنوع تناول املفسرين لتفسري القرآن
الكرمي ،واتسع يف هذا العصر اإلنتاج التفسريي مبا يسع له املسلك الفكري اإلنساين ،مبتعدا عن مفهوم التفسري
وضوابطه املستمدة من املسلك األصويل .وتهدف هذه الدراسة إىل صياغة نظرية متكاملة ملسلك التفسري األمل
آليات القرآن الكرمي ،منطلقة من مفهوم منضبط للتفسري .وسلك البحث لتحقيق أهدافه المنهج :الوصفي والتحليلي
والنقدي واالستنباطي ،فاستحضر الواقع التفسريي بإمجال ،ومن خالل حتلي النتاج التفسريي أظهر بنقده احلاجة إىل
نظرية ملسلك أمل يف التفسري ،وبينت الدراسة أركاهنا وأجرت عليها دراسة تطبيقية لبيان ميزهتا وأثرها .وأهم نتائج
الدراسة :نظرية التفسري هي :املقارنة بني مسالك التفسري املوروث واملعاصر ،ودراستها ونقدها وبيان آثارها على القرآن
وغايته ،وعلى غريها من العلوم ،للوصول ملسلك التفسري األمل ؛ الذي عرفته الدراسة :بأنه :إرادة تفسري القرآن مبا يفتح
اهلل به ويوفق املفسر له ،لكتناه مراده سبحانه من آياته؛ لفهمها وإفهامها ،دون جتاوز نَظْمها مفردة وجممعة ،وبَيَان
السنَّة املتسق معها ،لغاية القرآن من اهلداية أو الغواية ،ال لغاية املفسر ولو كانت صحيحة ،مع االلتزام التام بك
ُّ
ذلك .وأركان هذه النظرية هي :التقيد باملفهوم القرآين للتفسري ،واتباع منهج النيبﷺ ،واستحضار السياق التارخيي،
وتتبع نَظْم القرآن الكرمي ومستوياته .ونظم القرآن يتضمن سبعة مستويات يفسر القرآن هبا يف التفسري األمل وهي:
املستوى :الصويت والصريف واملعجمي والنحوي البالغي والسياقي والداليل والفكري.

الكلمات المفتاحية :القرآن ،نظرية ،مسلك ،التفسير ،األمثل ،النظم.

المقدمة
احلمد هلل املتكلم مبا يشاء سبحانه ،أنزل القرآن الكرمي؛ هدى لللقلني ،فهو النور للمؤمنني ،وحجة على املعارضني.
والصالة والسالم على النيب العريب حممد بن عبد اهلل ﷺ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه...وبعد:
فاهتم املعاصرون مبوضوع التجديد يف التفسري ،وتباينت التوجهات بني من يهاجم الرتاث ،ويريد أن ينعتق منه!
وبني من جيدد وفق أصول التفسري وضوابطه .فالتوجه األول هو هدم لعلم التفسري ونقض له ،ومنا منذ القرن التاسع
عشر باجتاه خطري على يد بعض املستشرقني ،مث بشك أكرب على يد احلداثيني يف القرن الواحد والعشرين ،ووص إىل
نقض كام ألصول التفسري األساسية وه ي لغة القرآن وتفسريه لبعضه وتفسري السنة له ،وقالوا بنظريات غربية فسروا هبا
القرآن وأحدثوا وبدلوا وبعض ما دونوه حتريف للقرآن وملراد اهلل منه ،عدا ما فيه من تبدي لألحكام وتعطيلها! .أما
التوجه اللاين يف جتديد التفسري الذي يظهر أنه يريد التماشي مع األصول والذي يريد البناء عليها ال نقضها ظهر بقوة
يف القرن التاسع عشر على يد مدرسة املنار ،اليت حاولت تأصي علم التفسري من جديد ،لكن مبطالعتنا لنتاجهم يف
التفسري وهو تفسري املنار جنده وبوضوح غلب عليه التوجه الفكري! فمال حنو املدرسة العقلية القدمية ،وحنو احلضارة
ردوه! وحشد هذا التفسري قضايا
الغربية املعاصرة .فما تعارض من اآليات مع عقوهلم أ ََّولُوه ،وما ورد يف السنة من ذلك ُّ
الغرب امللارة على اإلسالم مل مسألة اجلهاد ،وحرية املرأة ومرياثها ،واحلدود ،وإميان اليهود والنصارى ،وغريها.
يف املقاب فإن الرتاث التفسريي للق رآن الكرمي الذي يشرتك يف أصول مطردة متفق عليها بني علماء التفسري ،ترك
مساحة خمتلف فيها ،وترك ضبط قضايا مهمة يف املفهوم والضوابط ،أوهلا ضبط مفهوم التفسري نفسه؛ فاتسع ليدخ
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فيه توجه املفسر! وذاك التوجه خمتلف باختالف األفكار؛ فشك هبا املسلك الفكري .هذا هو املدخ لكلري من
املعاصرين للتوسع يف البعد عن أصول التفسري اليت جيددها التمسك باملسلك األصويل يف التفسري .لكن إن مل تتجدد
ضوابط مفهوم التفسري يف هذا العصر ذو املدخالت الواسعة! فإن الباب سيبقى مفتوحا على مصراعية للفكر اإلنساين
أن يسقط على القرآن الكرمي ويتسمى تفسريا له!!.
ويأيت هذا البحث ليضع نظرية يف التفسري األمل  ،توازن بني املوروث األصي وحاجة العصر ،وليس مقصوداً
حباجة العصر إسقاط قضاياه على القرآن ،فهذا مسلك غري سليم وهو ما اختذه أصحاب املسلك الفكري املعاصر،
لكن املقصود هو وضع التصور الدقيق ملفهوم التفسري وفق حركة منو العلم باجتاهه الصحيح.
إن تفسري القرآن هو إيصال فهمه للناس للهداية ،وفهم الكالم هو على مراد قائله .ليس ألن القرآن مبهم! كال
َََ ۡ َر َۡ ُۡ َۡ َ ذ ۡ ََۡ
ُّ ر
فاهلل يقول﴿ :ولقد يَّسنا ٱلقرءان ل ِلِكرِ فهل مِن مدكِر﴾[القمر .]40:وإمنا ألن أفهام الناس ختتلف أفراداً
ومجاعات ،وألن االختالف خيتلف أيضا نوعه من زمان آلخر ومن مكان آخر ،وما بني الزمان واملكان اختالفات أخر،
من هنا حيتاج الناس للتفسري ،والتفسري يربط لغة الناس بلسان القرآن العريب املبني ،إذ هو صلة بينهما تبقي الرابط ممتد
فيهم ،فهذه من أهم مهمات تفسري القرآن .مث إن التفسري تنامى عرب قرون من زمن التدوين ،وسج التاريخ جهودا
عظيمة يف التفسري ابتداء باإلمام الطربي (ت )310:حىت وقتنا املعاصر ،لكن مع وجود املدخالت املشار إليها ،فإنه
لو قدر اهلل للطربي أو املتقدمني من علماء التفسري ،احلياة اآلن! لقالوا ما أردنا قوله اليوم؛ البد من قصر تفسري القرآن
للبحث عن على مراد اهلل تعاىل ،وال بد من عزل مرادات املفسرين املتشعبة عن القرآن وتفسريه ،وتسميتها تراثا
ألصحاهبا ال تراثا للقرآن الكرمي .وال بد ملريدي التفسري اليوم البدأ مبسلك يعزل أفكارهم عن تفسري القرآن! ويف سبي
حتقيق ذلك وضعت هذه النظرية يف التفسري األمل معتمدا على املسلك األصويل .فهذا البحث هو وضع لنظرية
للتفسري األمل  ،تتجه بتفسري القرآن الكرمي حنو ذات القرآن وفكره وتوجهه ومراده ،بعيدا عن مراد من يريد تفسريه،
وشتان بني مراد اهلل ،وبني مراد املفسر .ويظهر باملقدمة السابقة أمهية هذه الدراسة.
وتتحدد أهمية الدراسة بوضوح يف النقاط اآلتية:
 .1ترسيخ منهج لتفسري القرآن الكرمي من خالل صياغة نظرية ،تسعى إلخراج تفسري يعرب عن مراد اهلل يف مقتضيات
الزمان واملكان ،وفكر القرآن املصلح للعقول والنفوس ،وأثر القرآن احمليي لألرواح.
 .2تظهر األمهية لوجود نظرية يف التفسري األمل  ،بالنظر يف واقع علم التفسري ،كموروث ضخم جدا وحتليله وتصنيف
مؤلفاته وتوجهاهتا ،ومن خالل واقع التفسري املعاصر ،وتغول من يتجاوز قواعده اليت بنيت عليها كتبه املوروثة ،ب
وتطبيق علوم أدبية وفلسفية غربية على القرآن العريب املبني.
 .3بيان خروج كلري من املعاصرين عن أصول تفسري للقرآن الكرمي.
 .4ترسيخ املنطلق الصحيح وهو املسلك األصويل لدى املفسر املعاصر.
 .5تصوير ذهين للتفسري يربط املوروث بالواقع مبنهج تأصيلي تطبيقي.
 .6إجياد الروابط احلقيقية بني مفهوم التفسري وضوابطه باستحضارها يف موقعها.
أسباب اختيار موضوع الدراسة :سبب رئيسي :وهذه الدراسة هي نتاج دراسات أخرى أجريتها ،حيث كانت تلك
الدراسات مبنية على تصور استقرائي للموروث التفسريي ،وللتفسري املعاصر ،فخلصت إىل وجود توجه فكري إنساين
حنو التفسري مبلوث يف كتب املفسرين ،فتولدت فكرة وضع نظرية يف التفسري األمل ؛ تعزل القرآن بتفسريه عن
التوجهات الفكرية اآليديولوجية؛ اليت أثرت يف حركة التفسري وجتاذبته وعصفت به يف أحناء شىت ،ومل تتجه لذات القرآن
ومراده ،ب اجتهت لذات املفسر ومراده حسب توجهه .ففكرة هذا البحث نتاج لبحلي يف مسالك التفسري املعاصر،
حيث خلصت إىل احلاجة لوجود نظرية يف التفسري األمل تطبق مفهوم التفسري األصويل بانضباط .وأسباب فرعية:
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 .1عدم ضبط مفهوم التفسري مبا مينع إسقاط فكر اإلنسان عليه.
 .2تشوش مفهوم التفسري عند كلري من املعاصرين لدرجة كبرية ،حىت فسروا أنفسهم بدال من تفسري القرآن!
 .3ضبط املفهوم يوجه اإلنتاج التفسريي ملا ينتفع به املتلقي وهو غاية التفسري.
 .4السعي لوضع خريطة ذهنية مرتابطة ألركان نظرية للتفسري.
مشكلة الدراسة :يف تصور اتساع مفهوم تفسري القرآن عند بعض من يفسر القرآن باملسلك الفكري اإلنساين
اإلسقاطي .وظنهم أن إنتاجهم هبذا املسلك يصح أن يسمى تفسريا للقرآن الكرمي .ويف انعكاس بعض الفرق القدمية
على التفسري ليعرب عن أفكارها ال عن مراد اهلل .وتتحدد مشكلة الدراسة بشك اوضح يف النقاط اآليت:
 .1عدم وجود نظرية معاصرة يف التفسري ،رغم كلرة التفاسري والدراسات القرآنية.
 .2عدم وجود تفسري واحد للقرآن الكرمي ،مل يدخ فيه صاحبه توجه فكري ،أو توسع فأدخ فيه علوما أخرى ،مما
يصور علم التفسري كأنه مدخال للعلوم األخرى ،ال علما مقصودا والقصد منه توضيح كالم اهلل بالكشف عن مراده
سبحانه ،كما يشاء هو من كالمه عز وج .
 .3وجود مطاعن على كتب التفسري ،مدخلها إما حقيقي :كالروايات الضعيفة واملوضوعة ،واملذهبية العقدية ،أو
التفسري الفلسفي ،أو التفسري الصويف الطرقي وغريها .ومطاعن مدخلها شبه باطله :كالطعن يف القرآن مبوجب تفسري
علمي أخطأ فيه املفسر.
.4إجياد وتصوير مشاك حقيقة يف العلم والدين ،جراء تفسري بعض املعاصرين ،نتيجة تفسري القرآن الكرمي على مراد
املفسر ،واجرتاء من تنكب طريق السلف يف تفسري القرآن مجلة وتفصيال ،كما عند احلداثيني .أو تطبيق نظريات
الفلسفة الغربية على القرآن الكرمي.
تساؤالت الدراسة :يعرض البحث لتساؤل رئيسي ،وعدة تساؤالت فرعية ،أما التساؤل الرئيسي فهو :ه هناك نظرية
معاصرة سابقة لتفسري القرآن الكرمي ،ظهرت احلاجة هلا اليومأما التساؤالت الفرعية فتتلخص يف اآليت:
-

ه حقق مفهوم التفسري الواسع نتاجا تفسرييا منضبطا غرضه البحث عن مراد اهلل من كالمه؟
وه ميكن وضع نظرية يف التفسري االمل للقرآن الكرمي؟
ما مدى حاجتنا لنظرية معاصرة يف التفسري األمل ؟
ما مفهوم نظرية التفسري وما حقيقتها وما غايتها وما أسس ضبطها؟
ما أركان نظرية التفسري األمل ؟
ما ضوابط أطراف عملية التفسري بالتفسري األمل ؟
ه ميكن تطبيق نظرية التفسري اآلمل على آية قرآنية؟
ما ميزة مسلك التفسري األمل ؟
ما أثر تطبيق مسلك التفسري األمل ؟

أهداف الدراسة :تنقسم إىل هدف رئيسي وجمموعة أهداف فرعية ،أما اهلدف الرئيسي فهو :صياغة مسلك متكام
لتفسري القرآن الكرمي ،يوص الناس بالقرآن علما وعمال وفكرا وتأثرا؛ علماؤهم وعوامهم على حد سواء .وجمموعة
األهداف الفرعية كاآليت:
 .1بيان احلاجة املاسة لوضع نظرية حديلة يف تفسري القرآن بالتفسري األمل له.
 .2صياغة نظرية متكاملة للتفسري األمل للقرآن الكرمي ،غري متقاطع مع جهود السابقني يف جزء كبري مما أنتجوه ،وغري
متجه حنو فكر ذايت أو شخصي أو اجتماعي أو مجاعي ،كما جنده يف كلري من خمزون الرتاث التفسريي.
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 .3تضبط النظرية يف التفسري االمل  :املفهوم ،والتعريف ،واألسس ،واجملاالت والوسائ  ،واإلجراء والتطبيق ،والنتائج
واآلثار.
 .4حتديد أركان مسلك التفسري األمل برتابط متسق.
 .5إظهار أساس هذه النظرية عند الراسخني يف علم التفسري من املفسرين املتقدمني.
 .6تشكي بناء متكام لعلم التفسري حيمي من تغول نظريات الفلسفات األخرى ،القدمية ،والغربية املعاصرة .ودفع ما
يتبع تلك التوجهات من شبه باطلة ،وإغالق الباب أمامها للطعن يف النص أو الرتاث.
 .7حتديد التصور احلقيقي لتفسري القرآن الكرمي ،دون إفراط أو تفريط.
 .8بيان أثر هذه النظرية على التفسري ،واملفسر ،واملتلقي لتفسري القرآن الكرمي.
الدراسات السابقة :ال يوجد دراسة سابقة حبلت نظرية يف التفسري األمل  ،وال يوجد حبث مجع ما تضمنه حبلي بشكله
وتقسيماته وحمتواه ونتائجه ،لكن ال خيلوا البحث العلمي من طرح فكرة احلاجة لنظرية معاصرة يف التفسري ،أو اشرتكت
شكليا بالعنوان ،وأعرض بعضها كأمللة على متيز حبلي عنها وختالفه معها ،وأنه مل يكررها بأي وجه.
 .1وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي ،لعبد السالم محدان اللوح ،وهو يف التفسري املوضوعي املعاصر .جملة
اجلامعة اإلسالمية ،بغزة ،جملد  ،12عدد2004 ،1 :م .وال يشرتك هذا البحث مع حبلي إال يف كلمة نظرية ،ويتجه
حنو التفسري املوضوعي.
 .2فكرة مشروع حبث بعنوان :نظرية جديدة في التفسير ،د .عبد الرمحن صاحل2007 ،م ،يف ملتقى أه التفسري،
ومل تكتب أو تنشر حلد اآلن- .يف حدود اطالعي .-بني صاحبها القصد منها :إذ القصد هو الوصول إىل فهم أمل
وطريقة أقوم لدراسة علم التفسري واملسامهة يف تطويره ،وهذا القصد مشرتك بني حبلي وحبله ،لكن مل يعاجل هو فكرته يف
إنتاج علمي منشور ،وحبلي عاجلها .ومع ذلك فاجتاه نظريته خمتلف عن نظرية حبلي .فنظريته" :تقوم على تقسيم علم
التفسري إىل مخس وحدات تفسريية ،تقاب وحدات علم الداللة العام إذ التفسري هو علم داللة القرآن .فلما كانت
األصوات هي وحدات لغوية قب داللية ألهنا مبفردها الصويت قب محلها للمعىن ال تعد وحدة داللية ب وحدة لغوية
فقط .وهكذا يكون علم التجويد هو (علم ما قب التفسري) ألنه علم أداء الصوت القرآين" .وبذلك يتضح توجه نظريته
حنو علم اللغة العربية احملدثة فالتزم بتقسيماهتا ،و َغلَّب أحكامها النظرية ،ولست أوافقه هنا بأن األصوات ليست وحدة
داللية ،وحىت بعض اللغويني احملدثني يرون ذلك.
ومن الدراسات اليت اشرتكت جبزئية عاجلها حبلي:
 .3ترشيد الرسول  مسيرة الصحابة في فهم القرآن والعمل به ،زياد الدغامني ،حولية كلية الشريعة والقانون
والدراسات اإلسالمية  1999م .يتوجه البحث إىل التفسري النبوي وبيان أمهيته يف تأصي منهج النظر يف القرآن الكرمي،
وتتجه الدراسة ملتابعة النيب للصحابة يف فهمهم للقرآن والعم مبقتضى هذا الفهم ،فبحله يتجه ألثر القرآن يف السلوك.
ومع أن هذه جزئية من حبلي لكن توجهه يف املعاجلة خيتلف عن حبلي الختالف هدف حبلي عن حبله.
()2

منهج البحث والدراسة :اقتضت طبيعة الدراسة اعتمادها على عدة مناهج ،وهي املنهج الوصفي( )1والتحليلي
والنقدي( ،)3واالستنباطي ،من خالل اخلطوات واإلجراءات اآلتية:

( )1املنهج الوصفي" :هو منهج يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات ،مث مقارنتها ،وحتليلها ،وتفسريها للوصول إىل تعميمات مقبولة"
ينظر :كتاب أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،فريد األنصاري( :ص.)61:
( )2املنهج التحليلي" :هو يعتمد على استيعاب املسألة أو القاعدة ،مث استيعاب موضوعها ،مث حماولة حتليلها على ضوء معطيات هذه
القاعدة ،الكتشاف مدى وفائها للقاعدة ،أو مدى التصويب أو التخطيء أو التحوي  ،ك ذلك دون خروج يف التحلي على القاعدة أو
النسق الذي انطلق منه" .ينظر :كتاب أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،فريد األنصاري( :ص.)64-63 :
(" )3يعتمد املنهج النقدي إىل حد كبري على التدلي املنطقي للوصول إىل حلول ونتائج ملقدمات ،مت مناقشة جزيئاهتا" .انظر :أصول
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 .1بيان أهم مفاهيم واصطالحات الدراسة.
 .2الربط بني مسالك التفسري املوجودة سابقا التارخيية واملعاصرة  ،ومسلك التفسري اآلمل وبيان العالقة واملنطلق.
 .3هذا البحث مثرة جلملة من أحباثي السابقة ،فك حبث منها تنامى باجتاه فكرة نظرية التفسري ،لذلك يكلر أن أربط
بينها هنا يف هذا البحث ألكتفي باإلشارة عن اإلطالة يف مناقشة بعض القضايا اليت عاجلتها تلك البحوث.
 .4إمعان النظر يف مفهوم التفسري الستنباط مفهوم ملسلك التفسري األمل .
 .5حتديد أركان مسلك التفسري األمل بالتحلي الدقيق.
 .6تطبيق املفاهيم الستنتاج امليزة واألثر ملسلك التفسري األمل .
 .7عزو اآليات القرآنية ،وكتابتها بالرسم القرآين ،وختريج األحاديث النبوية وبيان حكم احملدثني عليها.
 .8العزو للمصادر واملراجع يف اهلوامش باسم الكتاب مث املؤلف مث واجلزء والصفحة.
 .9وثَّ ْقت املصادر واملراجع حسب أحد منماط البحث العلمي
 .10ختم البحث خبامتة وفهرس املراجع واملوضوعات.
مخطط الدراسة :املقدمة :وفيها ،موضوع البحث وأمهيته ،وأسباب اختيار املوضوع ،ومشكلة الدراسة ،وتساؤالهتا،
وأهدافها ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث .أما املباحث فلالثة :متهيد الزم للدراسة التمهيد ،مث املبحث األول وفيه
مطالبان ،مث املبحث اللاين وفيه ثالثة مطالب ،مث املبحث اللالث وفيه ثالثة مطالب .مث اخلامتة وفيها أهم النتائج
والتوصيات ،مث الفهارس .وتفصي حمتويات خطة املباحث كاآليت:
تمهيد :مسالك التفسير ومنطلق المسلك األمثل في تفسير القرآن.
المبحث األول :حول نظرية في تفسير القرآن الكريم.
املطلب األول :احلاجة لنظرية يف تفسري القرآن الكرمي اليوم.
املطلب اللاين :نظرية التفسري مفهومها وحقيقتها وغايتها ،وأسس ضبطها.
المبحث الثاني :مسلك التفسير األمثل للقرآن الكريم نظرية تجديدية مفهومها وأكانها وأطرافها.
املطلب األول :التنظري ملفهوم مسلك التفسري األمل تعريفه وحمرتزاته وضوابطه.
املطلب اللاين :أركان نظرية مسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي.
املطلب اللالث :أطراف عملية التفسري باملسلك األمل للقرآن الكرمي ضوابط وإجراءات.
المبحث الثالث :تطبيق نظرية التفسير األمثل على آية قرآنية كريمة لبيان الميزة واألثر.
ُ ر ُۡ َُ َ َ ر َ ۡ ََۡ ََ ُۡ َُ َ َ ُ َ
سل م رَا ع ۡ ََوُلَن﴾[سبأ ]25:وفق نظرية
املطلب األول :تفسري﴿:قل َّل تسوُلَن مَا أجرمنا وَّل ن

التفسري األمل .
املطلب اللاين :ميِّزة تطبيق نظرية التفسري األمل .
املطلب اللالث :أثر تطبيق نظرية التفسري األمل .
الخاتمة.
قائمة المراجع
فهرست الموضوعات

البحث العلمي ومناهجه ،أمحد بدر1982( :م).
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يدفعنا الشطط البعيد لتناول التفسري من غري أهله وعلى غري طريقتهم كما عند احلداثيني والعقالنيني الذين يتبعون
املسلك الفكري( ،)1للتفكري مليا يف موضوع مسلك التفسري األمل وتوجيه نقد ذو أبعاد ثالثة؛ البعد األول تارخيي،
والبعد اللاين واقعي ،والبعد اللالث مستقبلي ،وقد عاجلت موضوع البعد التارخيي يف حبث مستق حول :تفسري القرآن
الكرمي يف الرتاث اإلسالمي ،وعاجلت موضوع البعد الواقعي يف حبث تفسري القرآن الكرمي عند املعاصرين ،ويف هذا
البحث أحاول رسم نظرية مستقبلية لتناول التفسري ملتزمة باألصالة مع بعدها عن التقليد ،وملتزمة بالتجديد مع بعدها
عن النقض واهلدم لألصول أو مصدرها الرتاثي وبعيدة عن تشتت بعض املعاصرين.
وباختصار فيما يتعلق بالرتاث التفسريي العظيم ،يصنف جله على أنه هامش لتفسري القرآن الكرمي ،ويوضع من خالله
تفسري جامع هلذا الرتاث ،جيتىب منه ما وافق املنهج األمل يف التفسري ويسمى(جامع تفسري القرآن الكرمي من الرتاث
التفسريي) وهلذا الكتاب خصائص حمكمة ال خترج عن نقطة تستحضر فيه من أوله إىل منتهاه وهي :البحث عن مراد
اهلل تعاىل بنظم كالمه .فيدور معه حيث دار.
أما التفسري املعاصر فلغلق الباب على اخلارجني عن األصول العلمية واإلميانية يف تفسري القرآن ،ال بد من إلزام ك من
يريد التفسري بتحقيق احلد األدىن من شروط املفسر وااللتزام هبا ويطرح العلماء ذلك يف مؤمترات وتطرح نتائجها على
احلكومات لضبط اإلنتاج التفسريي ،حىت تسلم شعوهبم من التشتت والشبهات ،حتت اسم القراءات احلديلة يف
التفسري.
َ
ان َع َر ذ
ب ُّمبِي﴾[الشعراء .]195:فكيف يفسره من ال يفقه
غري مأذون تفسري شيء من القرآن بغري لغته ألنه﴿بِوُل ِس ٍ
ِ
لغته ويتكلم به بلغة أخرى كمحمد أركون يف كتبه وغريه من احلداثيني العرب ،هذا شطط وإسراف بعيد!َ ﴿ .و َما
َُذ َ َ
أَ ۡر َس ۡوُل َنا مِن رر ُسَل إ رَّل بوُل َِسان قَ ۡ
ِ
ب
ِل
ِۦ
ه
م
َ
ي ل ُه ۡم﴾[إبراهيم.]5:
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
إذ لو فرضنا حممد أركون تكلم بكالم ما ،وجاء أحد وفسر كالمه على غري قصده! فإنه سريفظ تأويله! ويف أق تقدير
سيقول لذاك املفسر أنت مل تفهم قصدي!؟ فكيف يقوم احلداثيون اليوم بتفسرياهتم للقرآن بلغة غري لغته؟! وبأدوات
غربية التعرفها العرب؟! مث يدعون أن هذا تفسريا لكالم اهلل!!.
إنه ليس مهما أن نرد على هؤالء فإن الرد عليهم يسري ،ب ماهو مهم ملاذا الباب مفتوح يف شأن التفسري لك من يريد
أن يتكلم؟ هناك طرفان رئسيان عليهما عبء هذا األمر ،األول :هم العلماء الرمسيون ،واللاين :الدول اإلسالمية،
فاملرجو أن يسن قانون مينع التكلم يف تفسري القرآن وطباعة الكتب إال ضمن ضوابط التفسري اليت أوهلا االلتزام بلغة
القرآن الكرمي ،ومفهومه الشرعي.
تحليل عنوان البحث( :نظرية يف مسلك التفسري األمل آليات القرآن الكرمي) فالنظرية لغة :مشتقة يف األص من
َّسع
معىن واحد وهو ُّ
تأم ُ ّ
الشيء ومعاينتُه ،مث يُستعار ويُت َ
نظر)2،و"النون والظاء والراء أص ٌ صحيح يرجع فروعُه إىل ً
ٍ
فيه"(  .واملسلك من"(سلك) السني والالم والكاف أص ُّ
يق
يدل على نفوذ شيء يف شيء .يقال سلكت الطَّر َ
ٌ
"()3
ك الطريق إذا ذهب
وسلكت الشيء يف الشيء :أنف ْذته .والطَّ ْعنَة ُّ
"سلَ َ
الس ْل َكى ،إذا طَ َعنَه تلقاءَ وجهه  .و َ
أَسلُ ُكهَ .
( )1وهذا الربط بني املسلك الفكري ومنطلق احلداثيني والعقالنيني ينظر له :مسلك القراءات احلديلة يف التفسري املنطلق واملصب والنموذج
"دراسة تقوميية" ،جملتىب حممود ،حبث مقدم للمشاركة يف مؤمتر :الدراسات احلديلة يف تفسري النص القرآن :رؤية تقوميية ،جامعة القصيم،
كرسي الشيخ القرعاوي1442 ،ه .
( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة.)365/5( :
)(3
السالم حممد َه ُارون ،احتاد الكتاب العرب1423 ،ه .)74/3( :
ابن فارس أيب احلسني أمحد بن زَكريّا مقاييس الغة ،احملقق :عبد َّ
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فيه"( .)1ومن التعريف اللغوي فمسلك على وزن مفع  ،ومسلك التفسري هو الطريق الذي سلكه املفسر ،ويكون راجعا
ملنطلقاته الذاتية واإلضافية .وارتباط النظرية يف املسلك؛ إلرادة وصف مستقيلي منضبط بطريق مسلوك جزء منه تراثيا
وجزء منه تضبطه النظرية املقرتحة.
أما مسلك التفسري األمل فبعد ضبط مفهوم املسالك يف التفسري واستقرائها وتصنيفها قد نستطيع وضع نواة لنظرية
يف التفسري أطرحها على الباحلني للنقد والزيادة والتصويب ،وأعرض هنا باختصار للمراد مبسالك التفسري وأقسامها.
"فمسالك تفسير القرآن الكريم :فهي منطلقات املفسر اليت يسلكها عند إرادته لتفسري القرآن الكرمي ،وتشم خمزونه
اإلمياين والعلمي ،وطريقته ومنهجه ومقدار توجهه الذايت .وباالستقراء تنحصر مسالك التفسري بأربعة :املسلك
األصويل ،واملسلك الفلسفي ،واملسلك العلمي ،واملسلك الفكري .فالمسلك األصولي في التفسير :هو تفسري القرآن
باعتبار نظمه وداللة آياته على بعضها وبيان السنة هلا ،وما حيتف به وقت نزوله ،ضمن غاية واحدة هي الكشف عن
مراد اهلل عز وج من كالمه .دون إسقاط غاية املفسر ولو كانت صحيحة .والمسلك الفلسفي يف التفسري :يعين
تناول املفسر آيات القرآن بالتفسري وفق نظريات الفالسفة اليونان ،أو وفق نظرة الفلسفة احلرة وتبنيها لنظريات يف
الكون واإلنسان .والمسلك العلمي يف التفسري :هو عمد املفسر يف تفسريه للقرآن إىل مح آياته على مكتشفات
العلوم التجريبية .والمسلك الفكري يف التفسري :هو استخدام املفسر ملعىن القرآن ملراده هو ضمن منظومة فكرية ذاتية
خاصة به هلا أهداف ومقاصد ومنهج ،وقد تكون دينية أو فلسفية أو سياسية أو علمية أو اجتماعية أو إصالحية أو
غري ذلك .ونتاجه التفسريي يوضع ليخدم أفكار واضعه فرداً كان أم مجاعة ،سواء أكان فكرا سياسيا ،أو دينيا ،أو
اجتماعيا"(.)2
ويف هذا البحث نقصد باستحضار مسالك التفسري ،ضبط مسلك أمل يسري عليه املعاصرون مبا هلم من ميزة النظر
يف الرتاث اإلسالمي العظيم ،لكن دون اخلروج إىل املسلك الفكري اإلنساين اإلسقاطي ،الذي كان مدخالً ملناهج
األيديولوجيني واحلداثيني وهو مدخ ملا قد يظهر مستقبالً مما يرفضه حىت حداثيو اليوم.
واملسلك األمل هو الذي يستحضر املسلك األصويل وينقده ،ويستفيد من السلك الفلسفي يف النظر الفطري
املطلق والتفكر مبا ال يتعارض مع خرب صحيح ،وكذا يستوعب املسلك العلمي ،الذي أظهر اهلل به آياته يف اإلنسان
واآلفاق ،ويتجرد عن املسلك الفكري اإلنساين ب يبتعد عنه متاما؛ فاملسلك األمل ال جيب أن يتقيد هبدف املفسر
أكلر من تعلقه هبدف التفسري .وال جيب أن حيصر هدفه ولو كان مقبوال يف تفسري إمجايل ،أو حتليلي ،أو موضوعي ،أو
فقهي ،أو لغوي ،فضال عن أن يكون له توجه أيديولوجي سياسي ،أو إنساين ،أو علماين الديين!.

يعرض هذه املبحث ألمهية وجود نظرية معاصرة يف تفسري القرآن الكرمي ،واحلاجة إليها ،مث حيددها ويبينها ،يف
مطلبني األول :احلاجة لنظرية يف التفسري اليوم .واللاين :نظرية التفسري مفهومها وحقيقتها وغايتها وأسس تطبيقها.

) (1الرازي حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ( :1415ص)326:
) (2ينظر :مسالک تفسري القرآن الکرمي عند املعاصرين "عرض ومناقشة وتقومي" ،جمتىب بن حممود بن عقلة بين كنانة تاريخ
النشر ،2020/11/10جملة :حولية کلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسکندرية ،اإلصدار :معرف الوثيقة الرقمي:
 /BFDA.2020.10.21608الناشر :جامعة األزهر ،املقالة  ،16اجمللد  ،36العدد  ،2020 ،8الصفحة  ، 913-1005رابط
التحمي https://bfda.journals.ekb.eg/issue_15976_17716_.html :
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قلنا نظرية ألنا ال نستطيع أن نقر مرادها وضوابطها عند املفسرين ،فك مفسر ينتمي لتوجه سيقرتب منها بقدر
سالمة توجهه من ذاتية فردية ،أو ذاتية مجعية ،وتكون هي عالمة لقرب املفسر أو بعده عن مفهوم تفسري القرآن قرآنيا
ونبوياً ،أ ََولَْي َسا مها مصدر الفهم واإلفهام لك الدين! فكيف ال يكونا مصدرين لفهم معىن التفسري ومراد اهلل به
ومنه؟!.
والنظرية لغة :مشتقة من األص من
معىن واحد وهو ُّ
تأم ُ
نظر ،و"النون والظاء والراء أص ٌ صحيح يرجع فروعُه إىل ً
َّسع فيه"(".)1والنظر أيضا تقليب البصرية إلدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأم
ّ
الشيء ومعاينتُه ،مث يُستعار ويُت َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ر
ُ
ت
والفحص ،وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص وقوله تعاىل﴿:ٱنظروا ماذا ِِف ٱلسمَٰو َٰ ِ
َۡ
َوٱۡل ِ
ۡرض﴾[يونس .]101:أي تأملوا .واستعمال النظر يف البصر أكلر استعماال عند العامة ،ويف البصرية أكلر عند
اخلاصة"(.)2
وعليه فالنظر يتعلق جبانبني :األول نظر العني ،ونظر القلب والعق  ،فاألول وسيلة مع السمع لللاين ،وهبما حيص
التأم والتفكري ،ومثرهتما مؤدى النظر ،وهو اإلبصار للحقيقة عيانا وقلبا .وعليه عرف د .منصور شرايري -رمحه اهلل-
النظرية اصطالحا فقال" :النظرية هي :تصور كلي ،يشك نظاما عاما ،يشتم على قواعد عامة ،تضبط األحكام
اجلزئية"( .)3ومل أقف على من عرف النظرية مضافا هلا التفسري ،رغم وجود من عرفها بإضافة الفلسفة ،والرتبية ،والفقه،
واحلديث ،ومن نواح أخرى(.)4
فما زلنا حباجة لتنظري حمكم يف تناول تفسري القرآن ملا وجد من مآخذ تكلم فيها احملققون حول املوروث التفسريي
الضخم ،أيضا ملا أحدث املعاصرون من توجهات مفارقة لغاية تفسري القرآن ب هتدم آياته ومراد اهلل منها ،ك هذا
دافع حي لضبط نظري يف مسلك التفسري األمل الذي إن وجد أغلق الباب على ما قد يظهر مع تقدم الزمان وبعد
الناس أكلر عن املسلك األصويل ،فالتجديد املعاصر شيء البد منه ملواكبة تقدم الزمان وما حلق ذلك من مقتضيات
اختلفت فيها الوسائ وتنوعت ،فال بد أن يتجه "النتاج التفسريي حنو اهلدف الصحيح من تفسري القرآن برتكيز
كبري"( .)5من هنا تظهر احلاجة لنظرية يف مسلك التفسري األمل  .كما ظهرت احلاجة لنظريات يف العلوم األخرى
العلمية التجريبية ،والعلوم اإلنسانية كعلم الفلسفة والرتبية والفقه ،واحلديث ،تظهر احلاجة إليها يف علم التفسري .ففي
اجملال الفقهي تربز أمهية النظرية بأهنا "تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة ،تؤه فكره وتعينه على مدارك الفقه؛ وقد كان
حيتاج يف اكتساهبا إىل زمن طوي "(.)6
إننا حىت نصوغ نظرية حديلة أصولية متكاملة يف التفسري يلزمنا حتديد عناصر عملية تفسري القرآن الكرمي وهي:
(املفهوم ،الضوابط ،املفسر ،األدوات) والسعي لتحقيق التوازن بينها ،الذي سيظهر يف إنتاج املفسر ،والنظر فيما حيدث
بينهما خلال أو يبتعد بأحدمها عما وجد التفسري من أجله .ولطول هذا اهلدف ،وتشعب متعلقاته ،فقد قمت به يف
( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة.)365/5( :
()2
الرزاق احلسيين املل ّقب مبرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار
َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيدي ّ
اهلداية.)245/14( :
( )3الشرايري منصور بن حممود ،نظرية االعتبار عند احملدثني ،الدار األثرية ،األردن ،ط2008 ،1م( :ص.)38 :
( )4فمن الناحية الفقهية" :التصور اجملرد اجلامع للقواعد العامة ،الضَّابطة لألحكام الفرعية اجلزئية" .التنظري الفقهي (ص )9 :ومن الناحية
الرتبوية :عملية جتميع وترتيب للحقائق ،وتقدميها بشك متناسق ،يساعد على توظيف تلك احلقائق يف عاملو الواقع .حممد مجي خياط،
النظرية الرتبوية يف اإلسالم( :ص .)17
) (5ينظر :مسالک تفسري القرآن الکرمي عند املعاصرين "عرض ومناقشة وتقومي" ،جمتىب بين كنانة( :ص.) 945:
( )6الزرقا ،املدخ الفقهي العام.)251/1( :
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حبلني مستقلني ،وتفرع عنهما حبلان آخران( ،)1جعلتها مجيعا أصوال نظرية هلذا البحث ،ونتيجتها ستكون منطلق هذا
البحث يف حتديد نظرية يف التفسر األمل وببيان مفهومها ،وأمهيتها ،وأثرها ،ودورها يف علم التفسري مستقبال ،وما
يرتتب عليها.
املقارنة بني مسالك التفسري يف املوروث التفسريي التارخيي ،واإلنتاج
التفسريي املعاصر ،ودراستها ونقدها وبيان آثارها على القرآن وغايته ،وعلى غريها من العلوم ،للوصول ملسلك التفسري
األمل .
ال شك أن منطلق التنظري هنا هو املسلك األصويل األثري واملعاصر املمتد له ،فالتنظري متسق معهما ومبين عليهما كأنه
متجه منائي هلما ،والعلماء وضعوا ضوابط عامة للتفسري أمساها الباحلون أصول التفسري( )2تنبين عليها هذه النظرية ،وقد
يكون أثر الزيادة هنا يف ضبط املسلك الفكري اإلنساين.
تظهر يف أهنا غاية تفسري القرآن ومقصده ،إذ أنه متعلق بعدة جوانب :أوالً :قائله
ومراده سبحانه وتعاىل ،ثانياً :املخاطب به ،ثاللاً :لغة اخلطاب ،رابعاً :واقع نزوله تارخيه.
البحث عن مراد اهلل تعاىل من القرآن الكرمي ،دون مراد غريه ،وحتديد السبي إىل ذلك تأصيال وتطبيقا،
وتبيني مكانة الرتاث التفسريي بأنه هامش واسع حول التفسري وليس هو التفسري ذاته .إال ما وافق منه حد هذه
النظرية .وعزل التفسريات املناهضة لداللة النص الداخلي واخلارجي ،سواء أكانت تراثية أم معاصرة.
تقوم على التوازن بني (املفهوم ،الضوابط ،املفسر ،األدوات) ومنطلق البحث يف

ضبطها يتلخص يف التقاط اآلتية:
 .1اإلميان مبرحلية تنامي علم التفسري ،وأنه كباقي العلوم مستمد من جانبني النق واالجتهاد.
دون يف التفسري من التفسري األصويل املعترب(هامش تفسري القرآن) وهذا اهلامش هو األدب النظري
 .2أن نسمي ك ما ِّ
الذي ستنطلق منه نظرية حمكمة يف تفسري القرآن الكرمي.
 .3أن جنمع ما وفق املفسرون بتفسريه مما يظهر أنه مرادا هلل دون خالف معترب ،ونعده تفسريا تراثيا نبدأ من بعده
للتفسري ،ونصف من خالله جزء من مفهوم التفسري وضوابطه.
 .4أن نضبط مفهوم تفسري القرآن الكرمي ،ونلتزم به بوضع ضوابط نتقيد هبا عند إرادة التفسري.
 .5ضبط قواعد للتفسري األصويل مشتقه من مفهومه املنضبط.
 .6إدراك أن اإلضافة إىل األفهام هو فتح من اهلل وقدرة علمية وعقلية ،ال تقتضي التوفيق لتفسري مجيع آيات القرآن،
فالسعي لذلك وجعله مقصدا تكلف.
 .7الفص بني فهم القرآن بعده كالما هلل ،وبني فهم مدونات العلوم اللغوية والشرعية وغريها.
 .8ترك السعي لتفسري القرآن كامال من فرد أو جمموعة ،بقصد إنتاج كتاب كام يف التفسري.
) (1ألن جزء من املوضوع يعتمد على البحث التفسريي الرتاثي واملعاصر ،اقتضى ذلك حبث التفسري يف مسالك باستخدام املنهج الوصفي
والنقدي ،فكان البحث األول مسالك تفسري القرآن الكرمي يف الرتاث اإلسالمي ،ومسالك تفسري القرآن الكرمي عند املعاصرين ،وانبلق عن
األ خري مسلك تفسري القرآن الكرمي عند املدرسة العقلية احلديلة ،ومسلك القراءات احلديلة يف تفسري القرآن .فهذه األحباث تشك وصفا
استقرائيا ،مت به حتديد مفهوم التفسري وضوابطه لننطلق للبحث يف نظرية يف مسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي.
) (2والكالم السابق يف أصول التفسري اشتم على ضوابط يف املفسر ويف التفسري ،كقواعد التفسري ومناهج التفسري ،لكن هذه األصول
النظرية السابقةمل يتوفر هبا ضبط املسلك الفكري اإلنساين ،وعزله عن تفسري القرآن الكرمي؛ ب جزء من اإلنتاج التفسريي املوروث واملعاصر
هو من هذا املسلك ،وهو ما فتح الباب للقراءات احلديلة املعاصرة ،وهنا مقتضى احلاجة لنظرية يف التفسري األمل .
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بعدها فإن النتاج التفسريي سينمو باجتاه واحد تكاملي ،ويبتعد عن إسقاطات اإلنسان على القرآن ،وينغلق الباب
أمام املناهج احلداثية احلالية ،أو ما قد يظهر مستقبال أشد منها يف املخالفة للمنهج األصويل .وإذا أردنا حتديد مفهوم
لل تفسري باستحضار النتاج التفسريي السابق على حاله ،فإنا لن نستطيع ضبط هذا املفهوم ،وسنجده واسعا وليس له
حد ،وإذا عرضنا هذا اإلنتاج على تعريف التفسري بأنه "كشف معاين القرآن"( .)1جند هذا التعريف يستوعب ك
التفاسري حىت التفاسري احلداثية ،ألنه ال يضبط الكشف مبراد املتكلم ،ب أطلقه ليشم مراد املفسر ،فالقرآن كنص عريب
ميكن تفسريه مبطلق اللغة كما يفع أصحاب التفاسري اللغوية ،وميكن تفسريه تفسريا مقاصديا ،كما عند علماء أصول
الفقه ،وميكن تفسريه فكريا وفق ك ما يدور يف عق املفسر ونفسه وحاجته ،وميكن تفسريه اجتماعيا ،وذاتيا...،إىل
آخر ذلك مما ال حصر له.
أما كون التفسري األصويل هو املسلك الذي جيب أن ينطلق منه ضبط مفهوم التفسري وحد ضوابطه؛ فألنه األقرب إىل
البحث عن مراد املتكلم وهو اهلل سبحانه ال مراد املفسر ،ألنه يتبع يف تفسري القرآن ما قاله القرآن نفسه وما قاله النيب
ﷺ ،مث أي أثر مرده النيب ﷺ ،رغم أن معظم النتاج التفسريي املنتسب هلذا املسلك ابتعد عن مراد اهلل ملراد
املفسر فأدخ املرويات واللغويات واالستنباطات .وبالعرض الذهين االستقرائي لإلنتاج التفسريي األصويل ،يظهر أن
أفض ما يقرب من البحث عن مراد اهلل هو التفسري املنطلق من نَظْم القرآن؛ ألنه يفسر مقصد اآلية من داخ نظم
ض أحد من قيمة حتلي الكلم القرآين لغويا ،لكن املراد أن حيل النَّظْم؛
السياق الذي جاءت حتتف به .ليس مراداً أن يَغُ َّ
لبيان مراد الذي نَظَ َمه ،دون تقصري أو تطوي  ،ال أن يُفكك النَّظْم ملادة لغته ويفسر ذاك املفكك بكالم مفكك أكلر!
ومبعىن :أن تستخدم معىن النحو لبيان مراد الكالم املنتظم ال أن حتشد قواعد النحو وتبينها يف منت كالمك الذي
قصدت منه تفسري القرآن! وحىت خنرج من جدل حتديد املفهوم والضوابط ،فإنه يلزمنا أن حنتكم يف حتديده لقائ القرآن
َ َ ر ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰ ذ ُ ذ
َشء َو ُهدى َو َر ۡ َ
ى ل ِ ۡوُل َُ ۡسوُلَِ َ
ۡحة َوب ُ ۡ َ
ِك َ ۡ
ۡش َٰ
ي﴾[النح ،]89:
ِ
نفسه سبحانه﴿ :ونزلا عوُلك ٱلتِٰ َب ِبٰنا ل ِ
ۡ
َ
َ
ر
َ
ذ
ُ
َ
ذ
ر
نز ۡلَا إ َ ِۡل ٱلِك َر ِلِ ُبَ َ
وملن نزل عليه والذي كلف بهَ ﴿ :وأ َ
ي لِوُلن ِ
اس َما ن ذ ِزل إ ِ ِۡل ِه ۡم َول َ وُل ُه ۡم
ِ
ِ
َ ر َ
َي َتفت ُرون﴾[النح  .]44:وهذا ال يرفضه أو خيرج عنه إال مبت ٍغ لذاته ،أو هواها علم أم مل يعلم.
مؤدى وجود نظرية جديدة يف التفسري هو الوصول ملسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي ،وهذا املبحث سيتناول
مسلك التفسري األمل وفق اآليت :املطلب األول :التنظري ملفهوم مسلك التفسري األمل تعريفه وضوابطه .واملطلب
اللاين :أركان نظرية التفسري األمل للقرآن الكرمي .واملطلب اللالث :ضبط أطراف عملية التفسري باملسلك األمل للقرآن
الكرمي .واملطلب الرابع :منهج التفسري باملسلك األمل للقرآن الكرمي.

قب أن حندد مفهوم املسلك األمل كنظرية جتديدية يف التفسري ،ال بد أن ننطلق من مفهوم منضبط للتفسري،
مستنبط من املسلك األصويل .فتحديد تعريف لتفسري القرآن منضبط ،سيكون هو املنطلق لتحديد املسلك األمل يف
التفسري ،ويقتضي ضبط املفهوم الوقوف على مراد القرآن باستقراء اآليات اليت تدل على التفسري بأي داللة ،مث الوقوف
على تعام النيب ﷺ مع التفسري ،وقد حبلت ذلك باستقراء وتفصي يف حبث مستق ( .)2خلص البحث بعد
( )1يقول الزركشي" :التفسري يف عرف العلماء كشف معاين القرآن وبيان املراد أعم من أن يكون حبسب اللفظ املشك وغريه وحبسب املعىن
الظاهر وغريه والتفسري أكلره يف اجلم " .الربهان يف علوم القرآن.)149/2( :
( )2ينظر :مسالک تفسري القرآن الکرمي عند املعاصرين "عرض ومناقشة وتقومي" ،جمتىب بين كنانة( :ص.)960-953:
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املعاجلة ملفهوم التفسري -وفق املشار إليه -إىل أن تفسري القرآن الكرمي هو" :سعي النبي ﷺ ومن تبعه لبيان مراد
اهلل سبحانه والكشف عن مقصده من نَظم كالمه بقدر ما يوفقهم اهلل ويهديهم ،وفق حاجة المتلقين وفهمهم
لغاية هدايتهم أو حجهم به( .)1وسأختاره ألبين عليه مرادي من هذا البحث .فبناء على هذا التعريف للتفسري ميكن
ضبط مسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي ،وحتديد مفهومه وعناصره وضوابطه وشروط املفسر.
وعليه فمفهوم التفسري األمل يتطلب :التزام المفسر بمسلك النبي ﷺ ومن تبعه عند تفسير القرآن
الكريم ،دون الخروج عن ذلك بأي حال لمسلك المفسر ولو كان صحيحا .ويلزم ذلك أن ترتكز الغاية من
التفسري يف بيان مراد اهلل تعاىل والكشف عن مقصده من نظم كالمه بقدر ما يوفق اهلل املفسر ويهديه ،وال خترج غايته
وهي إيصال اهلداية اليت يريدها اهلل يف نص كالمه للناس مبا يفهمون وإقامة احلجة بكالمه على من أعرض واستكرب.
وقب أن حندد تعريفا للمسلك األمثل من هذا املفهوم نفرد عناصر(أجزاء) المفهوم ونوضحها:
العنصر األول :فهم مسلك النيب ﷺ ومن تبع مسلكه بتمامه بإدراك متكام تام ،مث اتباعهم على ذلك.
العنصر الثاني :اْلتزام املفسر بصورة حمددة مستحضرة يف ذهنه ،ليكون مفسراً هبذا املسلك؛ أي أنه ال حييد عن املفهوم
ألي سبب من أول كلمة يفسرها إىل آخر كلمة من كالم اهلل تعاىل.
العنصر الثالث :هدف املفسر هو البحث عن مراد اهلل تعاىل من كالمه.
العنصر الرابع :تتبع نَظْم الكالم اإلهلي العريب املبني.
العنصر الخامس :استحضار أن التفسري جهد قد يعلو أو يضعف ،بقدر هداية اهلل وتوفيقه ،فال يتكلف يف موضع مل
يفتح على املفسر به.
العنصر السادس :تتبع إرادة التفسري لغاية تعبدية ذاتية للفهم ومتعدية لإلفهام .وإفهام الناس خيتلف من زمان آلخر
وفق حاجتهم وأدوات فهمهم ،وهذا مدخ التفسري العلمي وغريه مما قد يظهر يف املستقب .
العنصر السابع :توجيه غاية املفسر الذاتية واملتعدية لغاية اهلل من إنزال كالمه وهي هداية الناس ،أو إقامة احلجة
عليهم .وعلى ذلك يمكننا أن نحدد تعريفا لمسلك التفسير األمثل وبيان محترزاته وضوابطه:
أوال :تعريف مسلك التفسير األمثل :من العناصر السبعة السابقة ميكن أن نقول إن تعريف املسلك األمل لتفسري
القرآن الكرمي هو :إرادة تفسير القرآن بما يفتح اهلل به ويوفق المفسر له ،لكتناه( )2مراده سبحانه من آياته؛
لفهمها وإفهامها ،دون تجاوز نَظمها مفردة ومجمعة ،وبَيَان السنة المتسق معها ،لغاية القرآن من الهداية أو
الغواية ،ال لغاية المفسر ولو كانت صحيحة ،وااللتزام التام بكل ذلك(.)3
ثانيا :شرح جمل التعريف ومحترزاته:
 .1إرادة تفسير القرآن :القصد والنية والتوجه آليات القرآن لتفسري معناها وبيانه.

( )1ينظر :مسالک تفسري القرآن الکرمي عند املعاصرين "عرض ومناقشة وتقومي" ،جمتىب بين كنانة( :ص.)915:
( )2من (كنه) قال ابن فارس" :الكاف والنون واهلاء كلمة واحدة تدل على غاية الشيء وهناية وقته .يقال :بلغت كنه هذا األمر ،أي
غايته وحينه الذي هو له" .مقاييس اللغة ،ابن فارس".)139/5( :كنه األمر كنهاً أدرك حقيقته ،وأكنه األمر كنهه واكتنه األمر كنهه"
املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون.)802/2( :
( )3وهذا التعريف أشبه بتعريف املسلك األصويل يف التفسري ،وخيتلف عنه بتحديد لزوم عزل غاية املفسر واستبعاد إسقاطاته على التفسري
ولو كانت يف ذاهتا صحيحة أو مآهلا حق ،وهذا الفارق غري مطرد يف املسلك األصويل ،ب ج اإلنتاج التفسريي املوروث واملعاصر يف
املسلك األصويل مل يسلم من إسقاطات املفسر ومراداته ،وذلك يف ك األنواع اليت قسمو مبوجبها التفسري كاإلمجايل والتحليلي والفقهي
والعقدي..وغريها.
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 .2القرآن :هو الكالم اإلهلي املقروء أو املسموع؛ فقراءته أو مساعه هو السبي األول لتفسريه ،ووصوله لذهن املفسر
َ
بصورة صحيحة ،والكتابة تبع لذلك .ولقراءته طريقة وصفها القرآن نفسه وتعلمها النيب ﷺ منه ومن الوحي﴿َّل
َ َ َ َۡ َ َ
ُ َ
ر ََ َۡ
ُ ۡ
جل بِهِۦ * إِن عوُل ۡك َنا َج َ ُهۥ َوق ۡر َءان ُهۥ﴾ [القيامة.)1( ]17-16:
ُتَ ذرِك بِهِۦ ل ِسان ِلِ
 .3بما يفتح اهلل به ويوفق المفسر له :فتفسري القرآن إن اتبع به املسلك الصحيح مع النية اخلالصة أورث فهما،
هذا الفهم هو عطية من اهلل عز وج يهدي به اهلل املفسر ملراده سبحانه ،وقد كان ابن تيمية يقول" :رمبا طالعت يف
اآلية الواحدة حنو مائة تفسري ،مث أسأل اهلل الفهم ،وأقول :يامعلم آدم وإبراهيم علمين ،وكنت أذهب إىل املساجد
املهجورة وحنوها وأمرغ وجهي يف الرتاب وأسأل اهلل تعاىل وأقول يا معلم إبراهيم فهمين"(.)2
 .4لكتناه مراده سبحانه من آياته :فغاية املفسر هي معرفة غاية كالم اهلل وهي مراده سبحانه ،فيجب أن تتوجه غاية
املفسر لذلك ليصح أن يكون قوله تفسريا للقرآن مبسلكه األمل  ،فغاية تفسري الكالم اإلهلي هي حصول املعرفة مبراد
اهلل سبحانه؛ ألنه هو املتكلم ومراده هو ما جيب أن يسخر املفسر جهده للبحث عنه .ال أن يبث املفسر مراد نفسه
هو وهو يفسر مهما كان صحيحا ومتأثرا هو به ،وهلذا التأثر منه يأيت به يف سياق معىن اآلية املفسر هلا.
 .5لفهمها :ففهمها بلغة من نزل القرآن بلساهنم ،وبأدوات املفسر ،فالوصول ملعاين الكالم القرآين بلغته ،مث التعبري
عنها بلغة املفسر هو ما مييز مفسرا عن آخر بقدرة التعبري باملعاين اللغوية اليت تص لوعي السامع أو القارئ فيتجه
ذهنه لفهم القرآن الكرمي وآياته أكلر.
ُ
َ
َ
ُني ِه ۡم َءايَٰت ِ َنا ِِف
وإفهامها:
وإفهامها بتلك اللغة ومبا يستجد من تطور فهوم الناس على حد قوله تعاىل﴿ :س ِ
َ
َ
ُ
س ِه ۡم﴾[فصلت ]53:فاألفهام متطورة بتطور الزمان وهنا يدخ ما يسمى بالتفسري العلمي ،لكن
اق َو ِِف أنف ِ
ٱٓأۡلف ِ
التفسري به ال يقتضي اخلروج عن نظم اللغة وال عن نظم القرآن الكرمي.
 .6دون تجاوز نَظمها :فالقرآن كالم منتظم أي بناء بديع ال نظري له من كالم غري قائله .ومقسم آليات عديدة،
وهو نَظْم لغوي عريب يشتم على خصائص اللغة العربية ،وطرق التعبري الصويت عنها بأصغر وحدة داللية ،ويشم
تعدد األداء الصويت مبا مسي بالقراءات القرآنية( ،)3اليت هي أثر األحرف السبعة()4؛ ألن القرآن نزل بلسان العرب وقت
النزول وللساهنم ذاك وصف ،هو ما يفسر القرآن به ،وقد نزل القرآن باختالف لساهنم اجلامع فأنزله اهلل على سبعة
()1

ينظر :منهج التلقي القرآين يف العهد النبوي ،مفهومه ،حقيقته ،مساته ،ضوابطه ،أثره على الفرتات اليت بعده .بين كنانة.

) (2ابن عبد اهلادي حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو عبد اهلل ،العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،دار الكاتب
العريب  -بريوت حتقيق :حممد حامد الفقي( :ص.)42:
( )3وعندما نتحدث عن القراءات نقصد اختالف أداء ألفاظ القرآن ،وال نقصد علم القراءات وفروعه وأصوله ،أيضا ال نقصد القراءات
السبع اليت اجتهد ابن جماهد فجمعها ،وال العشر اليت أمت هبا ابن اجلزري تلك السبعة ،فك هذا تابع ملا نقصده .فالقراءات هي :األداء
الصويت للكلم القرآين احملتم للتعدد ينظر :القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة منزلتها وأثرها يف توجيه املعىن التفسريي( :ص.)37:
( )4قال النيب ﷺ(( :أنزل القرآن على سبعة أحرف)) صحيح البخاري :كتاب فضائ القرآن ،باب :أنزل القرآن على سبعة أحرف
(رقم .)4705 :فهي سبعة ال أكلر وال أق  .وهذا التنوع الذي حده الشرع بسبعة ،أتاح تنوعاً يف قراءة القرآن نتج عنه ما مسي بالقراءات
القرآنية  .وهذا التنوع مرده لنزول األحرف السبعة من األقوال يف األحرف السبعة ،أن العدد غري مقصود وأن ذكره جاء للتكلري؛ فهذا ٍ
منتف
قطعا بدلي طلب النيب ﷺ للزيادة من ربه ،كما جاء يف عدة روايات حمفوظة .ينظر لذلك األحرف السبعة..دراسة وحتقيق وتقومي.
 https://www.univ-eloued.dz/index.php/isi/85-c-institute-science-islamique/tous-articles-ins-islamic/7960-cisi1112وقد مساها
احلديث أحرفا .أنه مل يق سبعة ألسن ،ألن املقصود باللسان ما يدل عليه من منطوق متفق على لفظه وهو ألصق مبا يدل عليه خمارج
احلروف ..ومل يق سبع لغات ،ألن العرب وقت النزول مل يعرفوا اصطالح اللغة وال استخدموه ،وألن لفظ اللغة أصرح يف الداللة على
اختالف األلسن بني العربية وغريها﴿           
[﴾    النح  ، ]103وقد يأيت مبعىن اللهجة .وأما لفظ اللهجة فلم يكن مستعمال باملدلول الذي
يريده العلماء املتقدمون منهم واحملدثون .كما ان داللته تتجه إىل االرتباط األقوام ال األماكن ،وقد كان يف مكة وما حوهلا أقوام كلر...ومل
يق سبعة أصوات لداللة قوله سبعة أحرف عليه وألن املخاطبني يعرفون مدلول احلرف أنه يتجه إىل أصوات لغات العرب يف أماكنهم.
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أحرف( .)1فتنوعت قراءات القرآن املؤثرة يف معىن الكالم .وك كلمة يف القرآن ال تسد مسدها كلمة أخرى مث تفيد
املراد ذاته الذي يريده اهلل سبحانه .فهذا أول مستوى يعرب عنه النظم وتتدرج مستويات الكالم من داخ نظمه لتشم
املستوى الصريف ،واملعجمي والنحوي البالغي ،والسياقي والداليل والفكري.
 .7مفردة ومجمعة  :فنظم اآلية الواحدة مبفردها يبني عن مراد اهلل ،وقد حيتاج معرفة مراده من آية مجع آيات أخرى
معها إذا كانت اآليات تدل على بعضها .فمن نظمه داللة بعضه على بعص يف مواضع متعددة منه ،فآيات القرآن
تفسر بعضها فمراعاة السياق بسباقه وحلاقه مقتضى مهم لفهم مراد اهلل ،وكذلك اآليات يف املواضع املختلفة من
القرآن ذات املعىن الواحد والسياقات املختلفة ،تعضد املعىن وحتدد مراد اهلل عز وج منه ،ال أن جتمع لتبني مراد املفسر
فيتناوهلا كموضوع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي مث يسمي إنتاجه يف ذلك املتجه حنوه وحنو الواقع تفسريا للقرآن!.
 .8وبَيَان السنة المتسق معها :فمهمة البيان هي للنيب ﷺ ،فك ما بينه هو تفسري وهو مراد اهلل تعاىل ،فال
يصح تفسري آية باجتهاد مع وجود قول للنيب ﷺ يف معناها ،فإن كان مشويل هلا كان هو عني تفسريها ،وإن كان
جزئي يف معناها كان هو وجهة تفسريها وطريقه للمعىن الشمويل املراد ،ويبتدئ من طريقه املفسر .ويدخ فيه ك ما
ورد مرفوعا أو موقوفا عن الصحابة الكرام يف بيان القرآن .وال يصح توليف السنة لتوافق القرآن بتكلف ،لوجود تأوي
يف عق املفسر جيمع بينهما ،فالسنة املبينة للقرآن الكرمي متسقة مع نظمه وال ختالفه.
 .9لغاية القرآن من الهداية أو الغواية :فهذه غاية نزول القرآن ،وسب اهلداية بتعدد مرادات القرآن وهي ببياهنا
حجة على املعارض واملنكر .فهتان غاينا القرآن اللتان إن وضعهما املفسر نصب عينية التزم بالبحث عنهما يف آياته
بتسلسالت مواضيعها وتنوعها.
 .10ال لغاية المفسر ولو كانت صحيحة :فالقرآن حكمة بالغة ولكالمه مرادات متسقة مباشرة وثانوية ،وللقرآن
توجيه لفكر اإلنسان ،فال يصح أن يوجه القرآن بفكر اإلنسان ،فضال عن أن يسقط املفسر غاياته على القرآن ويدعن
أنه بذلك يفسر آياته! فالغايات اإلنسانية قد تكون نفسية ،أو اجتماعية أو سياسية ،أو اقتصادية أو غري ذلك..
ومنها ما هو صحيح يف ذاته ومنها ما هو فاسد ،ويف ك شأهنا ال يصح أن تسقط على القرآن الكرمي وتدعى بأهنا
تفسريا له يف سياق التفسري آليات القرآن الكرمي.
 .11وااللتزام التام بكل ذلك :يف استحضار مجيع احملرتزات السابقة أثناء تفسري القرآن الكرمي اعتدال يف منهج
التفسري والتزام مبسلكه األمل  ،فال جيب أن يتفاوت فيبدأ به املفسر مث يتجه دون أن يشعر حنو نفسه وأفكاره ،مث يعود
لذلك املسلك ،وهكذا باضطراب! فهذا ال يصح أن يسمى انتاجه تفسريا ب هو خليط بني غاية التفسري وغاية
املفسر! فيجي أن يلتزم املفسر باملسلك األمل ويستحضر مقتضياته وتظهر يف كالمه أو كتابته باتساق مستمر يف ك
ما يقول ويدون دون إخالل باإلنقاص ،أو بالتوجه حنو اإلنسان ومسلكه الفكري.
ثالثا :ضوابط التفسير بمسلك التفسير األمثل وإجراءاته:
 .1حتديد غاية املفسر قب مباشرته للت فسري ،واستحضار الغاية عند مباشرة التفسري ابتداء من التفكري والتأم يف معاين
اآليات.
 .2استجماع املفسر لصورة تفسري النيب ﷺ.
 .3واستحضار إميانه وعلمه معا ،فهما أدوات املفسر لكالم اهلل عز وج .
 .4استحضار غاية قصد التفسري وهي الكشف عن مراد اهلل وطلب اهلداية إليه منه سبحانه.
 .5استحضار أن التفسري هو توفيق وهداية ،فقد ال يوفق املفسر يف ك ما قصده.
(" )1األصوات العربية اللِّ َسانيَّة هي :اختالف أداء الكالم العريب املعرب به عما يف النفس ،حبسب البيئات العربية وساكنيها ،ويظهر أثر
اختالفه يف بنائه ،وكميته ،وهلجته ،واصطالحاته ،وصفات احلروف ،ونغمة الكالم" .أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن
الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه ،بين كنانة( :ص.)41:
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 .6ال يسعى لتفسري القرآن كامال كمقصد ،وال يفسر ما هو مفسر وواضح.
 .7معرفة لغة القرآن وتارخيه ،وقراءاته.
 .8الغوص يف معاين القرآن واإلحبار يف عجائبه ،دون جتاوز نظمه.
 .9استحضار معاين اآليات الدالة على بعضها.
 .10معرفة ك ما أخرب به النيب ﷺ يف معىن اآلية املقصودة.
 .11االستبعاد التام لغاية املفسر اإلنسانية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والدفاعية ،واالنفعالية.
 .12االلتزام جبميع الضوابط واستحضارها عند إرادة التفسري يف ك حلظة من مباشرته.

من خالل تعريف مسلك التفسري األمل وحمرتزاته وحتديد ضوابطه ،ميكن أن حندد ركائز أو أركان لنظرية مسلك
التفسري األمل للقرآن الكرمي ،واليت تريد أن تص للمعىن القرآين احلكمي واخلبري .فهده األركان األساسية اليت تقوم
عليها نظرية التفسري األمل هي داخلية وخارجية مرتبطة بالقرآن الكرمي؛ فالقرآن كالم إهلي عريب ،منزل له نظمه
اخلاص ،وهذا جانبه الداخلي .مث هو نزل على حممد ﷺ يف جمتمع عريب يف مكة حمدد الزمان واملكان فخوطب به
مؤمنهم وكافرهم ،وهذا جانبه اخلارجي .إذا البد لفهم املراد بآياته اعتبار كال اجلانبني ،فإغفال أحدمها خل يف املسلك
يعود على إرادة التفسري مبجانبة املراد أو خمالفته ،أو النقصان يف إداك كليته .وسنعرض هذه الركائز أو األركان اليت
ستحدد لنا نظرية التفسري األمل بالتفصي اآليت :املفهوم القرآين للتفسري ،وحتديد هدف التفسري ،ومنهج النيب ﷺ
ومنهج الصحابة يف تفسري القرآن الكرمي ،والسياق التارخيي( ،)1ونَظْم القرآن الكرمي( ،)2الذي يشم املستوى :الصويت
والصريف واملعجمي والنحوي البالغي والداليل والسياقي والفكري .وهذه املستويات تتدرج بالفهم دون جتاوز على
بعضها أو السبق لواحد منها قب اآلخر ،وكأنه ترقية للذهن ليص لتحم املعىن املراد.

أوردنا سابقا مفهوم تفسري القرآن الكرمي باعتبار امتداد املسلك األصويل ،مث استنتجنا منه تعريفا ملسلك التفسري
األمل  ،فالتفسري هبذا املفهوم هو" :سعي النيب ﷺ ومن تبعه لبيان مراد اهلل سبحانه والكشف عن مقصده من نَظْم
كالمه بقدر ما يوفقهم اهلل ويهديهم ،وفق حاجة املتلقني وفهمهم لغاية هدايتهم أو حجهم به والتفسري األمل وفقه
هو :إرادة تفسير القرآن بما يفتح اهلل به ويوفق المفسر له ،لكتناه مراده سبحانه من آياته؛ لفهمها وإفهامها ،دون
تجاوز نَظمها مفردة ومجمعة ،وبَيَان السنة المتسق معها ،لغاية القرآن من الهداية أو الغواية ،ال لغاية المفسر ولو
كانت صحيحة ،وااللتزام التام بكل ذلك.
وسبق عرض حمرتزات التعريف وعناصره وإجراءاته ،فك هذه األمور إن استحضرها مريد التفسري يف ذهنه مث طبقها
عند مباشرته للتفسري ،فإنه سينتج تفسريا وفق هذا املسلك املوصوف بأنه األمل  ،هذا إن وفقه اهلل لذلك ،فالتفسري يف
( )1قب الشروع يف التفسري ال بد من ضبط مفهوم التفسري يف الذهن وحتديده بدقة ،مث استحضاره .واتباع النيب ﷺ يف سلوكه ،ومعرفة
السياق التارخيي الذي نزل فيه القرآن الكرمي .أما املفهوم املنضبط فيخرج به املسلك الفكري اإلنساين ،وهو سبب اإلسقاطات على القرآن
الكرمي كلها الدينية والسياسية واالجتماعية والنفسية .وباتباع مسلك النيب ﷺ تتحدد وجهة تطبيق املفهوم للوصول إىل املراد.
وباستحضار السياق التارخيي يستبعد ما يدل عليه عموم اللفظ القرآين باتساع اللغة واختالفها عرب احلقب الزمنية ليكون حقبة النزول هي
الضابط يف فهم التنزي .
( )2وبتطبيق النظم مبستوياته بتدرج يرتقى الدهن؛ ليكون مأهال لتدبر اآليات والوصول ملراد اهلل هبا بقدر ما يوفقه اهلل عز وج .
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النهاية فتح وتوفيق وتسديد من اهلل سبحانهُ " .سئ علي رضي اهلل عنه( :ه عندكم عن رسول اهلل ﷺ شيء بعد
وج َّ رجالً يف القرآن) ( .")1وقد دعا النيب ﷺ
القرآن؟ فقال( :ال والذى فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهم يؤتيه اهلل َعَّز َ
البن عباس حيث قال( :اللَّهم فقِّهه يف الدين وعلِّمه التأوي )"(.)2
وهبذا املفهوم سيتوقف املفسر عند مامل يوفق إىل فهمه ،أما إن مل يتوقف وابتعد عن هذا املفهوم فإنه سيتجه حنو املسلك
الفكري الذي يبتعد به أصالة عن مراد اهلل ،وعن مفهوم التفسري ،ولن يستطيع أن يأيت له بدلي  ،وهذا منهي عنه يف
َ َ َ َ
َ َُ ُ ْ ََ ر
القرآن يف قوله تعاىلَ ﴿ :وأن عقَلَا لَع ٱَّلل ِ َما َّل ع ۡ وُل ََُن﴾[البقرة .]169:ب لن يفسر القرآن إال مؤمن خمبت
َ َ ۡ ُ
ۡصف
هلل ،وبقدر بعده إميانا وسلوكا حيجب عنه َفهم مراد اهلل يف كتابه وإن ظن غري ذلك كما يف قوله تعاىل﴿ :سأ ِ
ۡ
َ ۡ َ َ َٰ َ ر َ َ َ َ ر ُ َ
ۡرض ب َغ ۡۡي ۡ َ
ِ
ٱۡل
ِف
ون
من ءاي ِِت ٱلِين يتتَّب
ٱۡل ذ ِق﴾[األعراف .]146:قال ابن عيينة":أنزع عنهم فهم
ِ
ِ
ِ
القرآن"( .)3فهذا املفهوم جيع املفسر ال يفسر إال ألج فهم مراد اهلل وإفهامه ،لغاية اهلل من اهلداية أو الغواية ،والتزامه
بنظم القرآن سيحقق له ذلك ،ويوجه هدف إنتاجه التفسريي حنوه.
من أخص الوسائ اليت ارتضاها اهلل عز وج لتعليم اإلنسان ،واليت أقرها القرآن الكرمي ،احملاكاة! ألن علم اإلنسان
أق من أن يرشده دون معلم؛ ذلك ليسلك اإلنسان الطريق القومي باتباع .فمن ذلك يف تشريعه سبحانه للدفن سنة على
َۡ
َ َ
َََ َ رُ َُ َۡ َ ُ
َ ََۡ
حث ِِف ٱۡل ِ
ۡرض ل ِ ُۡيِ َي ُهۥ ك ۡكف يُ َوَٰرِي سَءة
اإلنسان عندما قت أحد ابين آدم أخاه ﴿فب ث ٱَّلل غرابا يب
َ
َّ
أخِكهِ﴾[املائدة .]31:هكذا تَ َعل َم اإلنسان سنة التدافن ،وهكذا شأن اإلنسان دائما حيتاج إىل مرشد يف معظم شأنه.
وال ميكن له فهم الدين إال باالتباع .لذلك كان أكلر الناس فهما للدين أكلرهم اتباعا وحماكاة لألنبياء؛ الذين بعلهم اهلل
بالدين وفهم الدين .وأي ٍ
أحد أجدر وأجدى باتباعه وحماكاته من نبينا حممد ﷺ الذي أكم اهلل به الدين ،من
أجدر منه بأن يتبع يف ك شأنه؟ وأعظم شأن يتبع به هو فهمه لرسالة اهلل اليت أنزهلا عليه وأمره بتبليغها وبياهنا ،فطريقة
بياهنا هي هنج تعلمه من اهلل وعلمه ألصحابه فاحليد عنه نقص يف اإلدراك! صورته كأن لو مل يقب ابن آدم القات دفن
َ َٰ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ
َن م ِۡث َل َه َٰ َذا ۡٱل ُغ َراب فَأُ َوَٰر َ
ي
أخيه املقتول بآية رآها ووعاها! لكنه اعترب فقال﴿ :يَيوُلِت أعجزت أن أك
ِ
ِ
َ َ
َس َۡ َءة أ ِخي﴾[املائدة .]31:لذلك اتباع النيب ﷺ يف فهمه ،هو تعلم لسلوك املسلك الذي يريده اهلل والذي ميكن
أن نصطلح عليه باملسلك األصويل؛ ألنه تارخيي بالنسبة لنا ،ونضيف لننتقي أفضله فنقول األمل  ،أي املسلك األصويل
األمل  ،وهو اتباع النيب ﷺ مطلقا يف الفهم ومسلك الفهم ،وكذا نَ َقلَة ْفهم النيب ﷺ وواصفوه وهم أصحابه
رضوان اهلل عنهم .فالغراب صور البن آدم مشهدا الدغن ،هذا بيان القرآن لنا والنيب ﷺ يبني ألصحابه هبذه
ول اللَّه َ خطًّاُ ،مثَّ قَ َالَ ( :ه َذا َسبي اللَّه) ُمثَّ َخ َّ
الطريقة من ذلك ،عن عبد اهلل بن مسعود  قالَ " :خ َّ
ط
ط لَنَا َر ُس ُ
ُ
يدُ :متَ َفِّرقَةٌَ ،علَى ُك ِّ َسبي ٍ مْن َها َشْيطَا ٌن يَ ْدعُو إلَْيهُ ،مثَّ قَ َرأَ:
ُخطُ َوطًا َع ْن َميينه َو َع ْن مشَالهُ ،مثَّ قَ َالَ ( :هذه ُسبُ ٌ) قَ َال يَز ُ
ر َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ص َر َٰ ِِط ُم ۡستَ ِقكَا فَٱبرب ُ َهُ َو ََّل بَ رتب ُ َا ْ ُّ
ٱلس ُبل فتَف ررق بِك ۡم عن َسبِكوُلِهِۦ﴾[األنعام.)4("]153 :
﴿ َوأن هَٰذا ِ
ِ
ِ

( )1اجلامع الصحيح ،البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب فكاك األسري )84/4( ،رقم.3047:
( )2مسند أمحد بن حنب  ،اإلمام أمحد :مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس )266/1( ،رقم.2397:
( )3ابن أيب حامت الرازي ،تفسري ابن أىب حامت )1567/5( :رقم.8983 :
( )4مسند أمحد ،أمحد )435/1( :رقم .4142 :قال األرناؤوط :إسناده حسن.
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ي لِ ر
قطعا مل حيد النيب ﷺ عن الفهم القرآين يف البيان الذي طلبه اهلل إليه يف القرآن ذاتهِ﴿،لِ ُبَ ذ َ
وُلن ِ
اس﴾
ِ
()1
[النح  .]44:والذي يتحدد به املفهوم القرآين للتفسري وهو" :تَبيين مراد القرآن ،لغاية اهلل سبحانه من كالمه" .
َ
َ
َ
َۡ
فمن صور تطبيق النيب ﷺ للمفهوم القرآين للتفسري ،تفسريه لقوله تعاىلَ ﴿:وع َ
ِندهُۥ َمفاب ُِح ٱلغ ۡك ِ َّل َي ۡ وُل َُ َها
َ ُ ۡ ُ ر َ ََُذُ َۡ َ
إ رَّل ُه ََ﴾[األنعام ]59:بقوله تعاىل﴿ :إ رن ر َ
نل ٱلغ ۡكث[﴾..لقمان .]34 :وتقييده
ي
و
ة
اع
ٱلس
م
ِوُل
ع
ۥ
ه
ِند
ع
ٱَّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
الظلم بالشرك بني آييت األنعام ولقمان ،وسنأيت لوجه ك ذلك يف مواضعه عند بيان نظم القرآن ومستوياته.
فَل َم حنيد حنن عن فهم النيب ﷺ أو إفهامه!؟ .وعليه فهذه الركيزة أو الركن هو نق املفهوم من نظريته إىل صور
تطبيقه وأثره ،إذ أن تفسري النيب ﷺ والصحابة الكرام وطريقتهم فيه ،هي اليت حتدد هبا املفهوم االصطالحي للتفسري
بدقة ،دون التوسع يف الدالالت اللغوية ،وما ميكن أن ينضوي حتت مفهوم التفسري للقرآن الكرمي من خالهلا ،وبالتايل
يزداد تأكيد مفهوم نظرية التفسري األمل من خالل حتديد دقيق الصطالح التفسري وتطبيقه من النيب ﷺ وأصحابه
ثانياً .وإذ قلنا تفسري الصحابة رضي اهلل عنهم فالقصد املنهج العام الذي ساروا عليه جمتمعني ،ال آحاد تفسرياهتم ،فرمبا
كان منها ما له حالة أخرى .أما من بعدهم فمن سار على ما ساروا عليه فيسار إىل قوله ،فإن ابتعد ابتعدنا عنه بتلك
النظرية.
كانت غاية تفسري النيب ﷺ وأصحابه هي البحث عن مراد اهلل وتتبع ذلك بدقة ،للوصول للهداية الذاتية وإيصاهلا
للناس ،وإلقامة احلجة به على املعارضني .وكان منهج النيب ﷺ وأصحابه يف التفسري متطابقا مع نَظْم القرآن ،فهم
عرباً يف منشئهم ومنطقهم ،فكما فهموا القرآن منظوما مل يتجاوزوا هذا النظم يف تفسريه ،ويف اللسان العريب الذي ال
حييط به إال نيب( ،)2كان يفسر النيب ﷺ ألصحابه الكلمات اليت يعلم أهنا ليست من اصطالحهم كتفسريه
ۡ ُ ُ
َ َ َ َٰ َ
ل (وسطا) بأنه العدل ،يف قوله تعاىل﴿:وكذل ِ
َج َ وُل َنَٰك ۡم أ رمة َو َسطا﴾[البقرة .)3(]143:ومن ذلك تفسري ابن
َ
ر
َ
ٱۡل َۡ ُد َِّللِ فاطِر ر َ
عباس لفاطر ،أي بادي ،يف قوله تعاىلَ ۡ ﴿:
ت﴾[فاطر .]1:ملا مسع أعرابيان يتخاصمان يف بئر
ٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ

فيقول أحدمها :أنا فطرهتا( .)4وليس تفسري كلمة إال ملعرفة مراد اهلل من نظم اآلية مبستويات ذهنية متسلسلة ،تنتهي
َ َ َ َ ۡ ُ ر
بالكمال الفكري املستقى من فكر القرآن ،ومن صور التفسري باملستوى الداليل ملا نزلت ﴿إِذا جاء ن
ۡص ٱَّللِ
َۡۡ
َوٱلفت ُح﴾[النصر]1:إىل آخر السورة قال النيب ﷺ(" :نعيت إيل نفسي)" ( .)5فهذا مراد اهلل من السورة ،هو
اإلخبار عن دنو أجله ﷺ وكذا فهم الصحابة الكرام ،فسأل عمر بن اخلطاب ابن عباس عنها" ،فقال ابن عباس:

(" )1فالتبيني :حيتاج لتوفيق وجهد ،وتعبري ُم ْفهم .ومراد القرآن :املعىن اإلمياين أو الفعلي الذي أورده وأراده .وغاية اهلل :كما أباهنا هي اهلداية
من الضاللة ،أو إقامة احلجة على من اختار الغواية .وسبق بيان ذلك.
()2
نيب" .الرسالة( :ص.)44 :
قال الشافعي":وال ُ
نعلم أن حييط جبميع علْمه إنسان غري ّ

( )3ينظر :اجلامع الصحيح ،البخاري ،كتاب :بدء الوحي ،باب :قول اهلل عزوج {ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه}( )163/4رقم.3339 :
( )4ينظر :فضائ القرآن أليب عبيد( :ص )206:وينظر :جامع البيان ،الطربي.)175/9( :
( )5جامع البيان ،الطربي )709/24( :رقم.38588:
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أجله ،أعلمه اهلل إياه ،فقال عمر :ما أعلم منها إال مل ما تعلم)"( .)1فالصحابة الكرام"مل يكونوا ليصدروا يف سلوكهم
وعملهم ،إال عن فهم آلي القرآن الكرمي ،وإدراك حلدود ما أنزل اهلل فيه"(.)2
فتفسري النيب ﷺ كله يتجه لتقرير مراد اهلل وتعليم البحث عنه باملسلك األمل فرياعي املخاطبني به كما يريد
فيبني أثر قراءته بتدبر يف فهم مراد اهلل وهذا هو
القرآن ،ويتص تفسري النيب ﷺ بنظم القرآن بك مستوياتهِّ ،
ويبني معاين القراءات يف سياقها ومواقع كلماهتا وهذه مستويات االصطالح والصرف
املستوى الصويت للنظمِّ ،
والنحوالبالغي والساق ،ويوجه داللة اآلية ويفسر مبفهوم عام يريده القرآن جبميعه ،وهذان مستويا النظم الداليل
والفكري .وسيأيت التملي من أحاديث النيب ﷺ الصحيحة -قدر اإلمكان -على ك ذلك ،ك يف مواضعه فيما
سيأيت.

ألن القرآن الكرمي هو كالم عريب -وإن كان كالما إهليا -له خصائص الكالم وأركانه ،ويف الكالم العريب إغفال
أحوال املخاطب هو إغفال لصحة للخطاب ذاته من جهة معناه ال من جهة تركيبه؛ ألنه اخلطاب مقصود به
املخاطب ،وجييء على مقتضى حاله ،وكذلك يف القرآن الكرمي ،فتفسريه البد فيه من معرفة أحوال ذلك املخاطب
وقت نزوله ملعرفة مراد املتكلم سبحانه  ،وهذا يعلم بدراسة السياق التارخيي ،لكن ال يلتزم فيه إال ما صح ثبوتا ،وله
داللة متصلة مباشرة ظاهرة .فمن ذلك معرفة وقت النزول وسببه ،والتدرج يف تشريع األحكام..وغري ذلك مما قاله النيب
َ َ
ﷺ يف توجيهه للمراد باآلية وفق أحوال نزوهلا .ففي قوله تعاىلَ ﴿:من ۡ
ٱس َت َطاع إ ِ ِۡلهِ َسبِكل﴾[آل عمران،]97 :
ِ
ۡ ََ َ َ
َ
ۡ
عن أنس":أن رسول اهلل ﷺ سئ عن قول اهلل تعاىلَ ﴿:م ِن ٱستطاع إِِلهِ سبِكل﴾ ما السبي ؟ قال( :الزاد
والراحلة)"( .)3فجواب النيب ﷺ ينبئ عن حال السائ وأحوال املخاطبني وقت النزول .وميكن أن ندرس السياق
التارخيي بتقسيمه لقسمني ،أوال :احلديث النبوي الصحيح ،ثانياً :أحوال السياق التارخيي اللابتة.
أوال :الحديث النبوي الصحيح .أوىل شأن يف السياق التارخيي هو احلديث النبوي الصحيح؛ الذي قاله ﷺ
يف ظرف واقعي مرتبط بالقرآن الكرمي من حيث اجملتمع الذي نزل فيهم القرآن الكرمي ومجيع ما يتعلق فيه من تفاصي
إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية .لكن عملية الرتكيب بني املعىن القرآين واحلديث النبوي الصحيح ،جيب أن
تراعي نظم القرآن أوال ،حىت ال يكون هذا الرتكيب تكلفا أو به إغضاض من سعة املعىن القرآين أو صرفا ملعناه حنو
وجهة جزئية مرادة لكن عموم الكالم اإلهلي يتعلق مبعىن أكلر مشولية ،فاحلديث يشرع وقد يأيت بداللة مستقلة ،فربط
ك داللة فيه مبوضع من القرآن قد تكون تكلفا إن أخرجت القرآن عن نظمه ألج ذلك" .فرتابط أجزاء السياق فيما
بينها أعين الكلمات واجلم وأشباه اجلم أوىل وآكد يف األخذ باالعتبار ،من النصوص املروية يف ضوئه ،فال جيوز
اقتطاع مجلة من سياقها وحرف معناها لتؤيد نصاً ثانويا مروي يف ضوئها..إىل معىن يناقض املعىن املستحص من ترابط
السياق أو حىت خيالفه" ( .)4ولع هذا النق السابق يف تأسيس نظرية يف التفسري لباحث معاصر هو ما أردت قوله إىل
( )1جامع البيان ،الطربي )708/24( :رقم.38583:
( )2ينظر :ترشيد الرسول ﷺ مسرية الصحابة يف فهم القرآن والعم به ،الدغامني( :ص.)3:
( )3قال احلاكم" :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه" .املستدرك ،احلاكم :أوائ كتاب املناسك )609/1( ،رقم.1613 :
( )4مقالة إلكرتونية بعنوان :نظرية جديدة يف التفسري ،عبد الرمحن صاحل ،ملتقى تفسري القسم العام امللتقى العلمي للتفسري وعلوم القرآن
/https://vb.tafsir.net ،2007/01/21
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حد ما ،لكن سأناقش كالمه ألبني من خالل ذلك عن مقصدي أكلر وما أخالفه فيه فقوله" :ال تقب قوانني علم
الداللة اليوم حبال! أن خيضع ترابط السياق ألي نص مروي يف ضوئه ،ولذلك يعد هذا املعىن الذي رواه احملدثون
موسعا للسياق ،ومضيفا معىن آخر ،ال يرضاه عكرمة( )1وال الذين لديهم استقالل عن أيديولوجيا علماء
كمسلم ِّ
()2
احلديث يف اللقة مبروياهتم .وهذه اللقة نفسها تشك ثقايف ال يكتسب حجة بذاته ،وهذا موضوع آخر"  .فهذا
الكالم مشعر باإلغضاض من قيمة السنة يف التفسري ،وهذا ال نوافق عليه إن أراده قائله فمنهج احملدثني حجة وليس
تشكال ثقافيا! فهذا التعلي ضعف يف فهم الواقع التارخيي لعلم احلديث .رغم جودة قول الباحث عدا ذلك ،ومع أنه
يقول بعده":ليس القصد أهنم يردون احلديث ،ب أن جيعلوه أساس فهم اآلية ويقدمونه على السياق اللغوي ،فهذا غري
ممكن إطالقا من هذه الزاوية"( .)3فداللة قوله مع استشهاده باملعاصرين مشعرة بإردة عزل القرآن عن السنة ولو قليال،
َ
وهذا قطعا ال يقب ! ملاذا؟ ألن الكالم النبوي إن صح ثبوتا ،كان صنو القرآن يف الداللة اإلهلية املرادة﴿ َو َما يَن ِط ُق ع ِن
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ر ُ
ٱل ۡ َه ََ ٰٓ
ٱلر ُسَل
ى﴾[النجم .]3:وهذا صريح يف القرآن نفسه الذي نريد تفسريه أمل يق اهلل سبحانه﴿:وما ءابىكم
َ ُ ُ
فخذوهُ﴾[احلشر .]7:لذلك جاء قوله عليه الصالة والسالم(( :أال إين أوتيت القرآن وملله معه))( .)4تفسريا لذلك
املعىن حتديدا ،فقوله معه فيه مساواة بني كالم اهلل تعاىل ،وكالمه عليه السالم يف املعية( )5مذكورة يف القرآن
ََ ََۡ َۡ َ ذ
ي لِ ر
ٱل ِۡك َر ِلِ ُبَ ذ َ
وُلن ِ
اس﴾[النح  .]44:فإفادة قول النيب ﷺ يف معىن القرآن متصلة ،لكن
بقوله﴿:وأنزلا إِِل
ِ
حماولة املفسر ملطابقة القرآن مع السنة هي اليت قد ال يوفق فيها املفسر إن جتاوز نظم القرآن الكرمي ،أو حيملها على غري
مراد اهلل ومراد رسوله إما بتكلف ورابط ضعيف ،أو بأيديولوجيا فكرية ينتمي إليها يريدها فيلوي عنق النصوص ألجلها!
وهذا من مداخ التفسري األيديولوجي املنطلق من املسلك الفكري.
وحىت ال يتوهم تناقض بني قول :إن السياق القرآين مقدم على السياق التارخيي ،الذي منه السنة ،وبني القول
مبعية السنة يف فهم القرآن الكرمي .أبني أن اإلشكال عند املفسر ال يف هذا التأصي  ،فقد يتكلف حبم السنة على
القرآن ،جبع داللة السياق القرآين ال تتطابق مع داللة السنة ،فيجمع بينهما برابط ضعيف مع اختالف الداللة واملراد
ََۡ ۡ
رَ ُ ُ رُ ُۡ َ َ ُ
نك ُم ذ ۡ
ت
( )1يتكلم هنا يف سياق إيراده مللال على مايقول وهو تفسري قوله تعاىل﴿:إِنَا يرِيد ٱَّلل ِِلذهِ ع
ٱلرج َس أهل ٱلَ ۡك ِ
ِ
ُ َ
َو ُي َط ذ ِه َرك ۡم ع ۡط ِهۡيا﴾[األحزاب ]33:يقول" :فاهلل تعاىل خياطب نساء النيب ﷺ باآلية ،..وملا كانت النظرية النحوية القدمية جتيز
اعتبار اجلملة أكرب وحدة داللية فقد اقتطعت فرق هذه اآلية من سياقها مع اجلم األخرى وقوانني اخلطاب ،وعدت هذه اآلية دليال على
عصمة أناس خارج السياق وال عالقة هلم به .وهذا ما أغضب أحد أساطني التفسري من تالميذ ابن عباس (عكرمة) فجعله يقول :من شاء
النيب ﷺ تال هذه اآلية أمام علي وفاطمة وحسنا وحسينا".
باهلته أهنا لنساء النيب ﷺ خاصة .وقد روى احملدثون ومنهم مسلم أن ّ
املصدر السابق.
( )2مقالة إلكرتونية بعنوان :نظرية جديدة يف التفسري ،عبد الرمحن صاحل ،ملتقى تفسري القسم العام امللتقى العلمي للتفسري وعلوم القرآن
/https://vb.tafsir.net ،2007/01/21
( )3املصدر السابق.
( )4أخرجه /أمحد بن حنب يف املسند )130/4( :رقم ،17306:واأللباين ،صفة صالة النيب ( :ص )171:رقم ،171:وقال:صحيح
مشهور.
( )5ومل أجد من نبه على معية السنة يف فهم القرآن الكرمي إال األلباين -رمحه اهلل -يف هذا العصر ،فنهبه إىل خطأ تارخيي مبين على تصحيح
حديث معاذ رضي اهلل عنه أن النيب ﷺ "قال له حني أرسله إىل اليمن مب حتكم قال :بكتاب اهلل قال :فإن مل جتد؟ قال :بسنة رسول
اهلل "..احلديث .واحلديث منكر .وهذه الرواية :جتع السنة يف مرتبة ثانية يف الفهم للقرآن وقد ضعفها األلباين وأفاد هذه الفائدة النفيسة
فيقول" :وال ينبغي أن نقول :بالرجوع إىل القرآن مث السنة؟ ألن هذا فيه تصريح بأهنا يف املرتبة اللانية ."..ينظر :منزلة السنة يف اإلسالم:
(ص )21:ومن املتقدمني كان الشافعي يرى ذلك ،وقد فصلت يف املسألة يف حبث بعنوان :منهج تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام األلباين-
دراسة استقرائية حتليلية نقدية ،-جمتىب بين كنانة( :ص.)218-210:
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لك منهما؛ ألنه مل يتدرج يف إرادته للتفسري من الوجه األصغر يف البناء اللغوي ليص إىل كام النظم( )1كي جيد بعد
ذلك ما يتطابق معه من النظم النبوي .إذا لو اتبع املفسر املسلك األصويل األمل  ،فإنه سيتدرج يف تفسري القرآن ببناء
لغته بنماء متجه حنو نظم القرآن؛ ليص إىل السياق التارخيي ،فيبدأ بالسنة وحيسن اجلمع بني السياقني ،ويطبق املعية
بينهما اليت أباهنا األلباين ،وبذلك ينتفي ظن التعارض الذي قد يتوهم.
املسألة األخرية يف هذا الشأن وهي ليحسن فهم داللة النظم أوالً مث مطابقة داللة السنة النبوية مث باقي السياق
التارخيي بدرجة ثانية ،البد من استقراء النصوص ومتييز اللابت منها مث ما تطابق منها مع بعضه جيتىب مث يطبق على
داللة اآلية اليت أفادها النظم القرآين ،فيحص بذلك املراد تاماً كامالً ويتحقق الفهم للقرآن فهما يكاد يتطابق مع مراد
اهلل من كالمه ،ألن كالم رسوله املنسجم متاما مع نظمه هو الدلي على هذا املراد ال غريه من املرادات.
أما إن كان احلديث قي خبصوص اآلية كإجابة عن سؤال سائ عن معناها فاحلديث اللابت يف هذا هو تفسري ال
يصح احليد عنه أبدا ،وينظر يف داللته على أحوال املخاطبني فإن كان ملراعاهتا جاز التوسع يف معىن النظم مبا يقتضيه
ت
وبأحوال املتلقني يف زمان آخر .فمن تفسري النيب ﷺ
بإجابة َسؤال ،عن عائشة -رضي اهلل عنها -قَالَ ْ
تَ " :سأَلْ ُ
ۡ
َ
ََۡ َُر ُ َۡ ُ
ُ
ۡرض َوٱل رس َم َٰ َ
ۡرض غ ۡ َ
َٰ
ِ
ول اللَّه ﷺ َع ْن قَ ْوله ﴿:يَم عبدل ٱۡل
ٱۡل
ۡي
َّاس
ن
ال
ن
و
ك
ي
ن
َي
أ
ف
]،
48
اهيم:
ر
إب
[
﴾
ت
و
ُ
َر ُس َ
َ َْ َ ُ ُ
الصَراط)"( .)2وعن مسلم بن يسار اجلهين قال" :أن عمر بن اخلطاب  سئ عن
ول اللَّه؟ فَ َق َ
يَ ْوَمئ ٍذ يَا َر ُس َ
الَ ( :علَى ِّ
َ
َ
َ
َ
ۡ َ َ
ۡ ُ ذ ر َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ ُ
ُ
َ
َ
ُ
سه ۡم أل َ ۡس ُ
ت ب ِ َر ذبِك ۡم
هذه اآليةِ﴿ :إَوذ أخذ َر ُّب مِ ۢن بَ ِِن َءاد َم مِن ظ ُهَرِهِم ذرِيتهم وأشهدهم
لَع أنف ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َٰ َ ۡ َ
ول اللَّه ﷺ:
قالَا ب
َل ش ِهدنا﴾[األعراف ،]172:فقال عمر  :مسعت رسول اهلل ﷺ سئ عنها ،فَ َق َال َر ُس ُ
اجلَنَّة يَ ْع َملُو َنُ ،مثَّ
ت َه ُؤَالء لْل َجنَّة َوب َع َم أ َْه ْ
(إ َّن اللَّهَ َخلَ َق َ
استَ ْخَر َج مْنهُ ذُِّريَّةً فَ َق َالَ :خلَ ْق ُ
آد َم ُمثَّ َم َس َح ظَ ْهَرهُ بيَمينهَ ،و ْ
ت َه ُؤَالء للنَّار َوب َع َم أ َْه النَّار يَ ْع َملُو َن ،فَ َق َال َر ُج  :يَا َر ُس َ َّ
يم
استَ ْخَر َج مْنهُ ذُِّريَّةً فَ َق َالَ :خلَ ْق ُ
َم َس َح ظَ ْهَرهُ فَ ْ
ٌ
ول الله ،فَف َ
وت َعلَى َع َم ٍ م ْن
استَ ْع َملَهُ ب َع َم أ َْه ْ
الْ َع َم ُ؟ فَ َق َال َر ُس ُ
اجلَنَّة َح َّىت ميَُ َ
ول اللَّه ﷺ :إ َّن اللَّهَ  إذَا َخلَ َق الْ َعْب َد لْل َجنَّة ْ
وت َعلَى َع َم ٍ م ْن أ َْع َمال أ َْه
اجلَنَّة ،فَيُ ْدخلَهُ به ْ
أ َْع َمال أ َْه ْ
اسَت ْع َملَهُ ب َع َم أ َْه النَّار َح َّىت ميَُ َ
اجلَنَّةََ ،وإ َذا َخلَ َق الْ َعْب َد للنَّار ْ
(.)3
َّار)"
النَّار ،فَيُ ْدخلَهُ به الن َ
ثانيا :أحوال السياق التاريخي الثابتة .وهو ما حييط بالنزول القرآين غري ما سبق من احلديث النبوي ،فسبب نزول
اآلية ووقت نزوهلا ،وأحوال الناس وقت النزول ،وباقي هذه األمور واألحوال اليت ختتلف متجهة إما حنو الفرد أو ضمن
دائرة األسرة أو تتسع جملتمع معني أو عموم اجملتمع اإلسالمي أو العريب ،أو اجملتمع اإلنساين ،أو متجهة حنو الواقع
السياسي أو االقتصادي أو النفسي اإلنساين ،ك هذه أبعاد يصفها السياق التارخيي ،لكن ال جيي أن ننطلق من
السياق التارخيي لنفسر النص القرآين! إن ذلك هو ما ميل األيديولوجيا املنطلقة من املسلك الفكري ،وهي مشكلة
املشكالت يف اإلسقاط على القرآن بتفسريه ،لكن املراد أنه وبعد استحكام داللة نظم القرآن يف عق املفسر يتجه إىل
السياق التارخيي فسيجد ما صح منه متطابق مع النظم ،ومعينا له يف الفهم؛ وآيات القرآن الكرمي قد تنزل لتعاجل أي
حال يف السياق الواقعي وقت نزوله ،والذي هو تارخيي اليوم بالنسبة لنا ،لكن فرق بني أن ننظر فيما اجته إليه النص
ليعاجله ،وبني أن نوجه النص حنن لنعاجل!! فاألول مراد اهلل واللاين مراد اإلنسان ،وتبدأ املشكلة بالقياس بالتوجه
اإلنساين فيصبح اإلنسان حاكم على القرآن! وهذا املسلك هو املسلك الفكري بعينه ،الذي بدأ من أول إسقاط على
القرآن ناشئ عن اختالف فكري أو سياسي يف اجملتمع اإلسالمي القدمي.
( )1ستأيت معاجلة هذه املسألة تاليا يف الركن الرابع واألهم وهو النظم ،حيث -وكما أشرنا فيما تقدم من البحث -فإن النظم القرآين جيب
التدرج يف فهمه من املستوى االدىن إىل األعلى ،ومستوياته مرتبة هي :املستوى الصويت ،والصريف واملعجمى والنحوي البالغي والسياقي
والداللة والفكري .وهكذا هبذه املستويات يرتبط الفهم بالنظم جدا ،بعدها يستطيع املفسر أن يطابق بينه وبني أحاديث النيب يف إرادة
املعىن ذاته.
( )2اجلامع الصحيح ،مسلم :باب البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة )127/8( ،رقم.7234 :
( )3مسند أمحد ،أمحد )44/1( :رقم .311 :قال شعيب األرناؤوط :صحيح لغريه.
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إن سبق الذهن للمعىن القرآين مبعزل عن التصور اإلنساين املنطلق من فكره التارخيي أو الواقعي ،هو ما جيع القرآن
الكرمي بتفسريه متجددا جمددا للواقع الذي سيصبح تارخيا متجددا للواقع الالحق له .وهذا يشري إليه معىن حديث النيب
ﷺ يف خطبته..(" :وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرؤه نائما ويقظان)"( )1ويف وصفه يف خطبة أيب بكر
(..وهذا كتاب اهلل فيكم ال تفىن عجائبه ،وال يطفأ نوره)"( .)2وهذا هو الفهم الذي حقا يصدق عليه وصف التجديد
يف التفسري ،إنه قطعا غري مسلك األيديولوجيني وغري مسلك الفكر اإلنساين مهما كان شأنه ومقصده( ،)3هنا يظهر
معىن احلياد املطلق ،والتسليم مع اإلميان والفرار إىل اهلل حىت يف إرادة الفهم بنكران مطلق للذات ومتعلقاهتا اإلنسانية
مجيعاً.
()4
نعود لسياق القرآن التارخيي ،فما كان ثابتا يف املكي واملدين ،وأسباب النزول ،الناسخ واملنسوخ ،وبيان املبهم
روعي يف فهم القرآن دومنا خروج عن نظمه ،فمعرفة واملكي واملدين( )5تعيد الذهن إىل تصور املشهد الذي نزلت فيه
اآليات ومعرفة أحوال الناس وقتها ،وهذا نق تارخيي ال يؤخذ إال باخلرب الصحيح ،فقب اهلجرة نزل القرآن لبث التوحيد
ونبذ الشرك فهذا شأن اآليات وقتها ،وبعد اهلجرة نزل القرآن بتفاصي أحكامه ،فمعرفة ك ذلك تبني عن مراد اهلل
للمفسر .وسبب نزول( )6آيات القرآن كان مرتبطا بأحوال الناس وقتها ،فمعرفة حاهلم يف شأن ما نزل به قرآن-وال يعلم
ذلك إال بنق صحيح -واستحضار ذلك حال قراءة القرآن ،يوجه ذهن املفسر ملعرفة مراد اهلل عز وج  .والناسخ
ٍ
متماش مع السنن البانية يف الكون ،اليت يستوعب اإلنسان من خالهلا
واملنسوخ( )7يشري لنزول بعض األحكام بتدرج
التغري ،لذلك مراعاته يف البحث عن مراد اهلل عند الفسر مهمة ،وال يسار للقول بالنسخ إال إذا امتنع اجلمع بني
حكمني أو معنيني للقرآن الكرمي ،فهو مسلك طارئ( ،)8فإن وجد فعال خبرب صحيح صريح عن النيب ﷺ أفاد يف
الداللة على مراد اهلل تعاىل .أما ما مسي باملبهم ،فكذلك ال يلبت إال خبرب عن النيب ﷺ(.)9
( )1اجلامع الصحيح ،مسلم :باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أه اجلنة وأه النار )158/8( ،رقم.7386 :
( )2حلية األولياء ،أبو نعيم.)35/1( :
( )3املسلك الفكري ينظوي حتته أصناف متدرجة يف البعد عن املسلك األصويل املنضبط ،وهذه االصناف كلها تنطلق من دوافع اإلنسان
فمريد اخلري واحلق إن انطلق من إنسانيته الضعيفة؛ فإنه سيتجه يف الفهم إىل ضيق يلزمه ضعفه ،ملاله ما ثبت أن هاجر ملا خشيت ضياع
املاء أخذت جتمعه بيديها .قال النيب(":يرحم اهلل أم إمساعي لوال أهنا عجلت لكان زمزم عينا معينا)" .اجلامع الصحيح ،البخاري:
( )172/4رقم .3362:هنا يعلمنا النيب ﷺ الفرق بني املسلكني واملتجهني .مث مريد اهلوى أبعد ما يف املسلك اإلنساين الفكري وهو
متدرج بقدر إرادته لإلحداث ،وأبعده يف عصرنا يف التفسري مسلك القراءات احلديلة يف التفسري ،الذين جيعلون القرآن انعكاس واقعي
إنساين حبت ،وأق منهم بعدا مسلك املدرسة العقلية احلديلة يف التفسري .ك هذا يبني مساس احلاجة لنظرية يف مسلك التفسري األمل .
( )4معرفة الصحيح من هذه وترك مادونه دون توسع وتوسيع اخلالف واعتباره وهو غري معترب.
( )5الربهان للزركشي.)187/1( :
(" )6ال حي القول يف أسباب نزول الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزي ووقفوا على األسباب وحبلوا عن علمها" .اإلتقان،
للسيوطي.)92/1( :
( )7أما الناسخ واملنسوخ فهو باب فيه كالم كلري يف ثبوته مجلة وتفصيال ،لذلك ما ثبت أن النيب ﷺ قاله عم به ،وكذا ما رفعه
الصحابة للنيب ﷺ.
( )8فاملراد به رفع احلكم ،وال يلبت إال بدلي من القرآن أو السنة .ينظر :األصول من علم األصول ،البن العليمني( :ص.)15:
( )9ينظر :االتقان ،السيوطي .)95/4( :قال" :مرجعه النق احملض ،وال جمال للرأي فيه ،وإمنا يرجع القول فيه إىل قول النيب ﷺ
وأصحابه اآلخذين عنه ،والتابعني واآلخذين عن الصحابة" مفحمات األقران يف مبهمات القرآن ،السيوطي( :ص.)8:

21

رَ ۡ ٌ ُ ذ َ ََ
لَع ر
ٱِل ۡق ََ َٰ
ى م ِۡن
جد أسِس
ومن أحاديث النيب ﷺ يف بيان إطالق مبهم يف القرآن يف قوله تعاىل﴿ :لَس ِ
أَ رول يَ َۡم أَ َح ُّق أَن َع ُق َ
َم فِكهِ﴾[التوبة ،]108:فعن أيب سعيد اخلدري  قال" :متارى رجالن يف املسجد الذي أسس
ِ ٍ
()1
على التقوى ،فقال أحدمها :هو مسجد قباء ،وقال اآلخر :هو مسجد النيب  ،فقال النيب  :هو مسجدي هذا" .
ُ َ َ
ْ
لكن يف حديث أيب هريرة  عن النيب  قال :نزلت ﴿فِكهِ رِ َجال ُي ُِّبَن أن َي َت َط ره ُروا﴾[التوبة ]108 :يف أه
قباء( ،)2فتدل الروايتان على أن اإلطالق عام ويتوجه به املعىن بنظم اآلية لكال املسجدين النطباق الوصف عليهما وهذا
مما يعلمه املخاطبون ،وهو ما يدل على أن هذا الوصف ميتد ألي مسجد ليوم القيامة" .فسياق اآليات وسبب نزوهلا
يدل على أهنا نزلت يف مسجد قباء ،لكن دخ يف اآلية مسجد النيب  بالقياس األوىل"( .)3فتفسري النيب ﷺ بأن
املسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص مبسجد قباء واهلل أعلم"( .)4وعن عبد اهلل بن الزبري عن
ُ َۡ
َ
ُر ر ُ
ك ۡم يَ َۡ َم ٱلۡق ََٰٰ ََةِ ع َ
ِند َر ذبِك ۡم َت َت ِص ََُن﴾[الزمر ،]31 :قال الزبري :يا رسول اهلل،
أبيه قال" :ملا نزلت ﴿ثم إِن
ِ
أتكرر علينا اخلصومة بعد الذي كان بيننا يف الدنيا ؟ قال :نعم ،فقال :إن األمر إذن لشديد"(.)5

أخرياً :جيب التعام مع السياق التارخيي بانضباط تام ،ملال ال يصح بتاتا تفسري القرآن مبا يسمى باإلسرائيليات،
وال حىت إيرادها على هامش التفسري ،وقول النيب ﷺ "(ال تصدقوا أه الكتاب  ،وال تكذبوهم )6(")..ال يعين
تفسري القرآن بكالمهم ورواياهتم ال من قريب وال من بعيد!( )7فالكالم الذي هذا شأنه ليس عليه ما يلبته ،فإن جاء
القرآن يصدقه ،فما يف القرآن يغين عنه ،وإن جاء يكذبه فال يعارض بالقرآن ،ويف كال احلالني ال جيوز أن يفسر به
القرآن .وكذلك ما يف الروايات وهو كلري يف أبواب أسباب النزول والناسخ واملنسوخ ،وغري ذلك..ال يصح أن يفسر به
القرآن وال يذكر يف تفسريه فيلبس ويوهم يف مراد اهلل تعاىل وهو غري ثابت.
الصورة المثلى في التعامل مع السياق التاريخي في التفسير :
ولع سائال يسأل ماهي الصورة املللى ألثر الرواية وما حيتف هبا يف التفسري :أقول هو يف اآليت:
 .1نق ك ما ورد عن النيب ﷺ وثبتت صحته؛ لكن االستشهاد به عند موضعه دون القصد إىل حشد الروايات.
ب توجه هذه الروايات ويرجح بينها بعيدا عن التفسري فموضع ذلك علم احلديث ،ويأخذ املفسر الراجح بالدلي
( )1مسند أمحد ،االمام أمحد ،)8/3( :رقم .11061:سنن الرتمذي ،الرتمذي :كتاب التفسري ،باب سورة التوبة)280/5( ،
رقم ،3099:قال :حديث حسن صحيح غريب ،قال األلباين :صحيح .ينظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)99/7( :
()2

سنن أيب داود :باب االستنجاء باملاء )16/1( ،رقم .44:صححه األلباين ،ينظر :صحيح وضعيف سنن أيب داوود ،رقم (.)1945

( )3دراسات يف أصول التفسري ،حممد يونس كبري ،طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية2002 ،م ،ط( :1ص.)198:
( )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر.)245/7( :
( )5سنن الرتمذي ،الرتمذي )3236/5( :رقم .3236 :قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،قال األلباين :حسن اإلسناد ،ينظر:
صحيح وضعيف سنن الرتمذي .)236/7( :ويف املستدرك( :قال الزبري :يا رسول اهلل ،أيكرر علينا ما بيننا يف الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال:
نعم ،يكرر عليهم ذلك حىت يؤدوا إىل ك ذي حق حقه ،فقال الزبري :واهلل إن األمر لشديد) املستدرك ،احلاكم )272/2( :رقم.2981 :
قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.
( )6اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب بدء الوحي ،باب ال يسأل أه الشرك ،عن الشهادة وغريها )237/3( .رقم.2685 :
( )7قال األلباين" :ألننا إن صدقناهم من املمكن أن نصدقهم مبا كذبوا ،وإن كذبناهم ميكن أن نكذهبم فيما توارثوه عن أنبيائهم ،لذلك ال
نصدقهم وال نكذهبم إال إذا جاء من طريق الرسول عليه السالم الذي من صفاته أنه ما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى".
موسوعة األلباين ،شادي نعمان.)795/5( :
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ويبينه ،وحيي إىل مصدره ،دون أن يدخ قارىء التفسري يف اخلالف فيعكس له تصورا سلبيا مشوشا عن التفسري،
ويعطشه وال خيرجه بالفائدة املرجوة.
 .2النظر فيما ورد عن الصحابة الكرام؛ فإن تبني أن أصله هو كالم النيب ﷺ عوم معاملته ،وإن تبني أنه من
اجتهادهم ،فإن انساق مع نظم اآليات وسياقها جع تفسريا هلا ،وإن كان حباجة إىل ربط أو له تعلق جانيب ،أو غري
ظاهر ،أو بعيد باآلية ،ووفق املفسر إىل ما يعرب عن املراد من اآلية مبراعاة نظمها وسياقها ،ترك ما يكون من
اجتهادهم مما ال يتوافق مع ما توص إليه.
 .3يفص فيما ورد عن التابعني ،فما له اتصال ثابت صحيح بالنيب ﷺ جع تفسريا لآلية ،وما دونه يعام كما
تقدم من تفسري الصحابة الكرام.
 .4ترد الروايات الضعيفة ،واملوضوعة ،وال يكرتث هبا يف التفسري.
 .5ترد اإلسرائيليات وال يكرتث هبا يف تفسري القرآن الكرمي.
وهبذا التعام املنصف مع الروايات ،تربز قيمة املأثور إذ أن علو املأثور لشرف نسبته للنيب ﷺ ،ألن النيب أعطي
القرآن وملله معه ،فإذا اختلط هذا مبا دونه من اجتهاد البشر ،فقد األول قيمته ،وفتح للطاعنني باب على مصراعيه
للتقول على املأثور.

وهذا الركن أهم ما جيب على املفسر فهمه ،فالكالم يأخذ معناه من داخ نظمه ليدل على مراد قائله ،أما
تفكيكه وعزله عن سياقه فهو تفسري يتجه ملفسره أكلر من توجهه ملراد املتكلم به .فنَظْم القرآن هو":توخي معاين
النحو"( )1فليس هو علم النحو ب أثر النحو ومقتضياته( )2يف املعىن من داخ الكالم وسياقة ،مبختلف طرق أدائه.
يقول اخلطايب (ت388:ه) عن النظم ":لفظ حام  ،ومعىن به قائم ،ورباط هلما ناظم"( .)3وهذا مشتم على
مستويات يف إدراكه -ستأيت تاليا.-
إن بتناول تفسري القرآن بنظمه مع سالمة الذوق ودون أي خل يعرض للفهم ،يورث يف النفس اندفاعا حيرك
الذهن ملعان تندفع على إثرها العبارات الدالة عليه بقدر ما عند املفسر من حصيلة معجمية فصيحة ،فيعرب تعبريات
دقيقة تورث األفهام املعىن املراد دون زيادة أو نقصان؛ لذلك فإن هذا هو أسلك املناهج الذي لو احتذي لكان سبيال
للكشف عن مراد اهلل يف القرآن الكرمي .والذين يستحي عليهم إدراك هذا األمر هم أصحاب املسلك الفكري
اإلنساين ،فتفسريهم مبين على ذاتية املفسر؛ فأي تفسري تدخ به ذاتية املفسر ولو بأدىن صورة ،فإنه لن يص إىل
التفسري األمل الذي من صفاته ،تفوق الداللة ووضوحها وتأثريها يف النفس ،وتعبريها عن مراد القرآن أو تقرتب منه.
ولنقف قليالً عند النظم ألمهيته ،يقول عبد القاهر" :معلوم أن ليس النِّظم سوى تعليق( )4الكلم بعضها ببعض،
وجع بعضها بسبب من بعض .والكلم ثالث :اسم وفع وحرف ،وللتعليق فيما بينها طرق معلومة ،وهو ال يعدو

()1

اجلرجاين ،دالئ اإلعجاز( :ص.)81:

( )2ومقتضيات النحو :االستعارة وسائر ضروب اجملاز.
( )3اخلطايب ،حممد بن حممد (ثالث رسائ يف إعجاز القرآن) ،حتقيق :حممد زغلول ،وحممد خلف اهلل ،دار املعارف ،مصر( :ص.)36:
( )4واألوىل استعمال مصطلح التعلق الالزم ال التعليق املتعدي ب َعد "التعلق ميل العالقات الطبيعية بني أجزاء الكالم ،أما التعليق فقد يكون
مل األول ،وقد يكون بتصرف املتكلم واجتهاده يف تغيري أمناط الرتاكيب ،أو اخلروج بالكالم عن سننه العربية" .البالغة والنحو علمان أم
علم واحد ،..عبد العليم بوفاتح( :ص.)37:
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ثالثة أقسام :تعلق اسم باسم ،وتعلق اسم بفع  ،وتعلق حرف هبما"( .)1وهذا التعلق هو ما يظهر مراد املتكلم من
الكالم ،وهكذا القرآن الكرمي كالم ذو نظم ولكن نظمه البديع ليس كأي نظم فهو كالم إهلي .والنظم كما أشار
اجلرجاين بتعلق الكلم (االسم والفع واحلرف) ببعضها ،وهذا التعلق متعدد يف صور أدائه يف القرآن()2وتعدد صور
األداء هذا يؤثر يف املراد من معناه؛ فاللكلمة داخ النظم داللة ،فإذا كان قرآنا مل يسد مسدها كلمة أخرى يف ذلك
النظم القرآين ،وقد تتعدد بصور أدائها ،فك "عدول من تعبري إىل تعبري ،ال بد أن يصحبه عدول من معىن إىل معىن،
باألوجه التعبريية املتعددة ،وإمنا هي صور ألوجه معنوية متعددة"()3؛ ولذلك فإن تفسري الكالم اإلهلي جيب أن ال خيرجه
عن نظمه يف عملية التفسري ،أما حتليله إعرابيا ومعجميا ،فهذا يكون على هامش التفسري وال يسمى تفسرياً قرآنياً ،فهو
مقدمة للوصول لفهم النظم القرآين .وكذلك القول يف الوحدة الداللية األكرب من الكلمة وهي اجلملة اليت تظهر بتعلق
الكلم؛ فللجملة القرآنية داللة داخ نظمها ال ميكن أن تفهم معزولة عن ذلك النظم .يقول اجلرجاين":الكالم على
ضربني :ضرب أنت تص منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،وذلك إذا قصدت أن خترب عن زيد ملال باخلروج على
احلقيقة ،فقلت :خرج زيد ،وباالنطالق عن عمرو فقلت :عمرو منطلق ،وعلى هذا القياس .وضرب آخر أنت ال تص
منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة ،مث جتد لذلك املعىن
داللة ثانية تص هبا إىل الغرض .ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتملي "( .)4وهذه املعاين اللانية هي اليت ال
تتيح نق الكالم اإلهلي إىل لغة أخرى بالرتمجة ،وجتع القرآن عربيا فقط ،وهي اليت ال تفهم إال بسياق القرآن عندما
يقرأ أو يسمع ،فتحص يف النفس أو الذهن أو الفؤاد "أوال ترى أنك إذا قلت :هو كلري رماد القدر ،أو قلت :طوي
النجاد ،أو قلت يف املرأة :نؤوم الضحى ،فإنك يف مجيع ذلك ال تفيد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظ ،ولكن يدل
اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ،مث يعق السامع من ذلك املعىن على سبي االستدالل ،معىن ثانيا هو غرضك.
كمعرفتك من كلري رماد القدر أنه مضياف ،ومن طوي النجاد أنه طوي القامة ،ومن نؤوم الضحى يف املرأة أهنا مرتفة
خمدومة ،هلا من يكفيها أمرها"(.)5
"وكذا إذا قال :رأيت أسداً ،ودلك احلال على أنه مل يرد السبع ،علمت أنه أراد التشبيه ،إال أنه بالغ فجع الذي
رآه حبيث ال يتميز عن األسد يف شجاعته .وكذلك تعلم من قوله :بلغين أنك تقدم رجال وتؤخر أخرى ،أنه أراد الرتدد
يف أمر البيعة واختالف العزم يف الفع وتركه ..وإذ قد عرفت هذه اجلملة ،فههنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول :املعىن،
ومعىن املعىن ،تعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تص إليه بغري واسطة ومبعىن املعىن ،أن تعق من اللفظ معىن،
مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر ،كالذي فسرت لك"( .)6واملعاين اللانية يف النظم "تلتمس يف ترتيب الكالم
حسب مضامينه ،ودالالته يف النفس ،وهي معان ترجع إىل اإلسناد وخصائص خمتلفة يف املسند إليه واملسند ،ويف
أضرب اخلرب ،ويف متعلقات الفع من مفعوالت وأحوال ،ويف الفص والوص  ،ويف القصر ،ويف اإلجياز واإلطناب "(.)7

( )1دالئ اإلعجاز ،اجلرجاين( :ص.)54:
( )2فالقراءات هي" :األداء الصويت للكلم القرآين احملتم للتعدد" .ينظر :القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة منزلتها وأثرها يف توجيه
املعىن التفسريي ،جمتىب بين كنانة( :ص.)37:
()3

السامرائي فاض صاحل ،معاين النحو  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ط1420 ،1ه (.)9/1

()4

دالئ اإلعجاز ،اجلرجاين( :ص.)231:

()5

دالئ اإلعجاز ،اجلرجاين( :ص.)262:

( )6دالئ اإلعجاز ،اجلرجاين( :ص.)263:
( )7البالغة تطور وتاريخ( :ص.)189:
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فإذا فسر القرآن مبعزل عن استحضار ك هذا ،انصرف التفسري ملرادات بعيدة عن إرادة صاحب الكالم امل َفسر،
ُ
هكذا هي اللغة العربية بناء مكتم ذو أبعاد متعددة متداخلة ،وأبدع ما أظهر ذلك فيها هو القرآن الكرمي .فتناول
بُعد واحد قطعا لن يفضي إىل فهم معىن ذلك الكالم على مراد صاحبة ،ب سيعرب عن مراد مفسره ومقصده ،ب
سيفتح للمفسر مضمارا لطرح أفكاره ويأيت بالقرآن دليال عليها ،فيصرف األذهان عن مراد اهلل من كالمه إىل مراده هو
بتفسريه لكالم اهلل عز وج ! .قال عبد القاهر" :ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسري بغري علم ،أن يتومهوا أبدا يف
األلفاظ املوضوعة على اجملاز والتملي  ،أهنا على ظواهرها ،فيفسدوا املعىن بذلك ،ويبطلوا الغرض ،ومينعوا أنفسهم
والسامع منهم العلم مبوضع البالغة ،ومكان الشرف ،وناهيك هبم إذا هم أخذوا يف ذكر الوجوه ،وجعلوا يكلرون يف
غري طائ "(.)1
إذا النظم منظومة داللية هلا وحدات أو مستويات تتدرج يف الفهم لتعرب يف النهاية عن املراد ،وميكن أن حندد
املستويات اليت يشتم عليها نظم الكالم العريب ،وبالتايل النظم القرآين يف أعال صورة ،وهذه املستويات تدور يف فلك
األلفاظ واملعاين ،وتعلقها والعالقة بينها وآثارها ،وفق ما يقتضيه العق وحتس النفس ،بتوخي معاين النحو ومقتضياته،
ك ذلك يبث مرادا للفكر ،حبسب صفة املتكلم ونظم الكالم .واملستويات اليت يشتم عليها النظم هي مستويات
أداء الكالم كلها واملتعلقة ببعضها بانسجام تام ومناء متجه حنو اإلفهام ،وهي :املستوى الصويت ،واملستوى الصريف
واملستوى النحوي البالغي ،واملستوى السياقي ،واملستوى الداليل ،واملستوى الفكري..وكلها تتسق يف النظم القرآين
لتوص للسامع فهما متكامال يورثه العلم واحلكمة واإلميان فتهيؤه بتمامها لتلقي فكر القرآن احملصن لفكره اإلنساين ،مث
لسلوك مقتضيات ك ذلك .ولنبدأ بهذه المستويات:
فأولها المستوى الصوتي( :)2ويظهر فيما اختلف فيه الصوت وأثر يف جانب من املعىن يف سياق واحد أو كلمة
واحدة تُأدى على وجوه( ،)3دون أن تص الختالف صريف( .)4ويتعلق املستوى الصويت يف اللغة مبخارج احلروف املتعلقة
جبهاز النطق ،وأثََّر ذلك يف أداء القرآن يف أحكام التجويد( ،)5اليت تصف ضبط قراءة النيب ﷺ ،فالقراءة سنة
متبعة ،والنيب ﷺ تلقاها فكان التلقي القرآين منهجا ربانيا بانيا( .)6وصورة هذا املستوى يف اللغة تظهر يف اختالف
( )1دالئ اإلعجاز ،اجلرجاين( :ص .)305 :ورد عبد القاهر على كلري من اآلراء حول إعجاز القرآن الكرمي ،منها فرد على الصرفة ،وعلى
دعوى قدرة اإلتيان مبل القرآن بعد عصر النيب صلى اهلل عيه وسلم .ينظر :الرسالة الشافية (ص146:و.)156
( )2وال يقصد به ما عند علماء اللغة يف الدراسات احلديلة ،فهم يقصدون به الفونيم الداليل خارج السياق ،وهذا جزء من املقصود هنا
وحن ن نلبت أن له داللة داخ السياق ويتجه مفهوم املستوى الصويت هنا لداللة أمش لطبيعة أصوات الكالم العريب وهي"األصوات اللِّ َسانيَّة
اللغوية العربية اليت تعين  :اختالف أداء الكالم العريب املعرب به عما يف النفس ،حبسب البيئات العربية وساكنيها ،ويظهر أثر اختالفه يف
بنائه ،وكميته ،وهلجته ،واصطالحاته ،وصفات احلروف ،ونغمة الكالم ،وك ما يلحق بالظواهر الصوتية اللغوية" .ينظر :أثر أصوات أَلْ ُسن
اللغة العربية( :ص.)19:
(")3ويتنوع هذا ليظهر يف" :كمية الصوت ،ويظهر أثرة حال أدائه مداً أو قصراً...واللهجة ،وهلا مسة السرعة والبطء ومن هنا ينتج الكالم
بصور خمتلفة ،ومن صورها األدائية ،اإلمالة والفتح ،واإلدغام واإلظهار ،والتسهي والتحقيق..ونغمة صوت الكالم ،وتظهر يف الكالم
حسب حال املتكلم .فسبب نزول القرآن بتنوع صويت يف هذا اجلانب ،أن اختالف العرب فيها يرجع إىل بيئاهتم وحتيز قبائلهم واندماجهم
مع طبيعة املكان ،وذلك أنتج عندهم طريقة أدائية للكالم اختلفت فيما بينهم ،فأنزل اهلل القرآن مراعيا هلذا االختالف الصويت ،تسهيال
وختفيفا عليهم ،وإقرارا هلم بصحة صوت ألسنتهم" .املصدر السابق( :ص.)44:
( )4فاالختالف الصريف هو تنوع يف األداء الصويت لكنه مت ايز ليشك بناءين ،فظهر يف كلمتني منفصلتني ،أما االختالف الذي يبقى يف
دائرة املستوى الصويت فهو وإن أثر يف املعىن لكنه يبقي الكلمة يف بنائها األول.
) (5والتجويد يتعلق أكلر ما يتعلق باحلروف الفرعية اليت مجعها سيبويه يف مخسة وثالثني حرفا وهي ناجتة عن احلروف األصليه .ينظر
الكتاب ،سيبويه .) 433/4( :والضبط الكتايب التجويدي يعكس أمهية داللة بعض أحكامه يف املعىن"ألن تلك الرموز والعالمات هلا دور
كبري يف إبراز وبيان مظاهر التنغيم من سكت ،ومد ،ووقف ،ووص " .اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية) :ص.)95:
( )6ينظر" :منهج التلقي القرآين يف العهد النبوي ،جمتىب بين كنانة ،جملة املدونة ،السنة الرابعة ،العدد ،16رجب 1439ه( ،ص.)14:
والتلقي القرآين :هو أخذ النيب ﷺ ألفاظ القرآن الكرمي مسندة إىل مصدرها وهو الوحي ،بإلقاء اهلل عز وج بوسيلة البشر احلسية يف
التلقي" املصدر نفسه.
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أصوات الكالم (اللهجات) ،ويف القرآن تظهر يف تنوع األحرف السبعة وأثرها من جهة كمية الصوت ،كاملدود واإلدغام
واإلمالة()1؛ ألن اختالفها يظهر بأدائها الصويت ،فتعدد هبا القراءات .وتتعلق القراءات القرآنية يف مواضع واحدة من
القرآن الكرمي هبذه املفردات للمستوى الصويت .كذلك يظهر أثر املعىن يف املستوى الصويت يف النغم( ،)2وهو من
خصائص اللغة العربية ويظهر بأصوات العرب ،وأصواهتم تتمايز بشعرهم فيما عرب عنها ببحور الشعر( .)3فالتنغيم مؤثر
يف املعىن لذلك ال حيسن تفسري القرآن الكرمي إال بعد قراءته أو مساعه بقراءاته القرآنية .ولنأخذ ملاالً على هذا يف قوله
َُۡ ۡ ََ َ َ َ
َ ر
َ
َ
َس َف َو ۡٱب َك رض ۡ
لَع يُ ُ
ُۡ
َف َ َ َٰ
يأ َس َ َٰ
ٰٓ
تعاىلَ ﴿:وب ََ ََّٰل منهم وقال
ٱۡل ۡز ِن ف ُه ََ
ت م ۡك َناهُ م َِن
َ َ
َ
يأ َس َ َٰ
ك ِظكم﴾[يوسفٰٓ (.]84:
َف) اختلف املستوى الصويت يف أدائها بزيادة املد يف األلف آخرها مع صوت هاء

السكت(" .)4ففي املد هنا زيادة يف التفجع والتوجع ،فكلما كان مصاب اإلنسان أكرب جتد خروج اآلهات من صدره
بصوته أطول زمننا ،ولقد كان مصاب يعقوب عليه السالم بيوسف عظيما ،فتأسف على فقده ،ودلت قراءة املد مع
هاء السكت على شدة ذلك األمل الذي أصاب نيب اهلل يعقوب ،بأن أطال صوت التأسف مبد األلف وصوت اهلاء
عقبه تزيد من إخراج زفرات النفس"(".)5معناه يا حزناه ،واألص يا أسفي إال أن (يا) اإلضافة جيوز أن تبدل ألفاً خلفة
األلف والفتحة"( .)6وعن جماهد "قال :يا جزعا"(" .)7واألسف :شدة اجلزع وقي  :شدة احلزن ،قال يعقوب هذه املقالة
ملا بلغ منه احلزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف ،وانضمام فراقه ألخيه بنيامني ،وبلوغ ما بلغه من كونه أسريا عند
ملك مصر ،فتضاعفت أحزانه ،وهاج عليه الوجد القدمي مبا أثاره من اخلرب ألخيه"(" .)8ففاضت نفسه لشدة أمله بزفرات
وآهات ،خرجت مع صوت كالمه ،فهذا الصوت تعبري عما حتمله النفس من أمل ،مسحت به اللغة؛ وإمنا كانت هي بني
البشر هلذا الغرض أي التعبري عما يف النفس ،وكلما كان التعبري أكلر دقة كان يف املستمع أكلر تأثرياً"( .)9يقول
الزركشي" :فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الرتتي فليقرأه على منازله؛ فإن كان يقرأ هتديداً لفظ به لفظ املتهدد ،وإن
كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم ،وينبغي أن يشتغ قلبه يف التفكر يف معىن ما يلفظ بلسانه ..فإذا مر به آية
رمحة وقف عندها وفرح مبا وعده اهلل تعاىل واستبشر ..إن قرأ آية عذاب" (".)1فالتنغيم جزء من النظام اللغوي ،فهو
()1
وسعت طريقة أداء القرآن ،مبا اشتملت عليه من ظواهر صوتية متنوعة تظهر يف الكلمة املنطوقة بوجوه عديدة
واألصوات اللِّ َسانيَّة العربية ِّ
هي بنية الكلمة ،وكمية الصوت للكلمة ،وهلجتها ،وصفات احلروف ،ونغمة الكالم ،واالصطالحات اخلاصة بك صوت لساين لغوي ،ك
ذلك يوسع يف أداء القرآن بشك كبري جداَ جداَ ،لكن هذا التوسع يف األداء مل يرتك ملا تتسع له األصوات اللغوية ،ب قيد بسبعة أصوات
لغوية ،مشتملة على مجيع الظواهر الصوتية اليت تتبع لألصوات اللسانية العربية ،ذلك أن القراءة سنة متبعة فال يصح أن يقرأ القرآن إال مبا
نزل إىل النيب ﷺ" أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية( :ص.)44-43:
) (2ومعىن النغمة يف اللغة :جرس الكلمة وحسن الصوت يف القراءة وغريها ،النغم الكالم اخلفي والنغمة الكالم احلسن ،وسكت فالن فما
نغم حبرف وما تنغم مبلله" .لسان العرب.)590/12( :
)" (3كان اخللي على معرفة بعلم النغم واإليقاع ،وقد ألف فيه كتابَا ،مساه النغم واإليقاع .وضع اخللي العروض وهو احملافظة على الشعر
ض َع بني يديه طستاً أو ما أشبه
وو َ
العريب من أن يُنظم بوزن غري الذي عرفته العرب ،كما بدأ بعض الناس يف عصره يفعلون..وخال يف بيتَ ،
الطست ،فجع يقرعه ٍ
بعود ويقول :فاعلن مستفعلن فعولن" .مجع املوضوع من كتب التاريخ ،إسراء منصور 19/10/2020
./https://www.taree5com.com

(" )4وقف عليه يعقوب هباء السكت مع املد املشبع امليسر يف القراءات االربع عشر (ص.)245:
( )5ينظر :أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه" .دراسة تأصيلية حتليلية يف علوم
القرآن وتفسريه" .جمتىب بين كنانة( :ص.)44-43:
( )6الزجاج ،معاين القرآن.)125/3( :
( )7فتح القدير.)60/3( :
( )8فتح القدير.)57/3( :
( )9ينظر :أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه" .دراسة تأصيلية حتليلية يف علوم
القرآن وتفسريه" .جمتىب بين كنانة( :ص.)44-43:
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يسعى يف التحلي اللغوي إىل ضبط العالقة بني ظاهر اللفظ ومضمون القصد ،فبالتنغيم ميكننا التعبري عن مشاعرنا
ر َ
َ ُ ْ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
َّبا َءنا فأضوُلَنا
ومواقفنا من الكالم(..)2يف قوله تعاىلَ ﴿:وقالَا َر رب َنا إِنا أ َط ۡ َنا سادعنا وك
ر َا
ٱلسبِكل﴾[األحزاب .]67:األلف يف آخر كلمة السبيال" .نوع من التنغيم يؤدي إىل البيان والوضوح والتأكيد على
تأص الكفر"( .)3ويدخ هنا علم البديع مبفرداته من جناس وطباق ومقابلة ومشاكلة..وأثرها يف املعىن يظهره إيقاعها
الصويت ،ف هي كلمات لو فصلت كانت عادية ،لكن امليزة هنا بارتباطها صوتيا مما يشد السامع للتأم والتفكر
والتذوق ،فهذه من مرغبات الفهم ،وتظهر أثر الذائقة السمعية وأمهيتها يف اخلطاب.
فهذا يعرب عن روعة النظم القرآين هبذا املستوى الصويت وما يؤدي تصوره من حسن يف تصوير املعىن؛ الذي كلما
حسن تصوره يف الذهن أقرب املفسر من مراد اهلل من كالمه سبحانه ،ورقى نفس مفسره ليقول أوفق الكالم الذي يص
إىل النفوس واألذهان ،فتنتفع فيه األفئدة واألبدان.
فال ميكن معرفة مراد املتكلم إذا مل ينضبط صوت الكالم الذي يتكلم به ،فإن كان فصيحا انتقى كالمه وعرب عنه
بصوت صريح ولسان مليح ،وهذا التعبري جزء أويل يف إفهام املستمع ،فليس الكالم إال أصوات ذات داللة مركبة ،وهي
قب ذلك ذات داللة أولية صحيحة منسجمة مع طبيعة خلقة اإلنسان ،مبا لديه من آلة للنطق وآلة للسماع ،ك ذلك
كم يف اخلطاب القرآين فنزل قرآنا يقرأ ويسمع فأداؤه إن لك يكن بصوتا كام االنضباط باللسان العريب ،فلن يتلقاه
املستمع مبستوى ما أنزل به ،ومن هنا كان من علوم القرآن األولية علم جتويد القرآن الكرمي.
وألداء الصوت العريب داللة تأثريية تصب يف املعىن الداللة املركب للكلمة وشبه اجلملة واجلملة والسياق ،واألداء الصويت
القرآين املنضبط كما وصفه علم التجويد مركب يف اللفظ ذو الداللة فالكلمة تؤدى بصوت متناسب مع داللتها وداللة
اجلملة والسياق املنتمية هلا يف دوائر متداخلة .وعليه فاتباع منهج التلقي القرآين هو أول ما يلزم للمفسر ،ولذلك فإن
املفسر ال يكتفي بقراءة صامته ملكتوب القرآن الكرمي يف أثناء إرادته للتفسري ،ب يلزم أن يقرأ أو يسمع ليتدبر القرآن
باملستوى الصويت ابتداء قب أن يشرك معه املستويات األخرى ،باتساق متدرج وتكاملي .ويقول فاض السامرائي وهو
يتحدث عن النغمة الصوتية" :وهي ذات داللة على معىن ،فاجلملة الواحدة قد خيتلف معناها باختالف النغمة كأن
تقول :زيد عنده مال! وتشد صوتك على مال ،وتفخم الصوت فيه فيكون املعىن ،أنه ذو مال كلري ،أو متعدد وحنو
ذلك .وتقول :عنده مال! وترقق الصوت وتكسره فيكون معناها إنه ذو مال قلي  ،وال يعتد به ذلك"(.)4
وه ميكن عزل أي لغة عن صوهتا! إن مكونات اللغة مجيعا التظهر إال بصوهتا املسموع ،لذلك فإن الصوت هو
ركن يف اللغة ،وهو ذو تأثري مباشر يتعدى املتكلم للسامع ،لذلك عُ َّد اإلعجاز التأثريي واحداً من وجوه إعجاز القرآن
الكرمي ،اليت وقف عندها املتقدمون ،ومل عليها املتأخرون .فهذا اول مستوى يف النظم .قال أبو الفتح ابن جين" :أنك
حتس يف كالم القائ لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله :طوي أو حنو ذلك .وأنت
حتس هذا من نفسك إذا تأملته .وذلك أن تكون يف مدح إنسان واللناء عليه فتقول :كان واهلل رجال! فتزيد يف قوة
اللفظ ب (اهلل) هذه الكلمة وتتمكن يف متطيط الالم وإطالة الصوت هبا وعليها أي :رجال فاضال أو شجاعا أو كرميا أو
حنو ذلك .وكذلك تقول :سألناه فوجدناه إنسانا! ومتكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغىن بذلك عن وصفه بقولك:

) (1ينظر :الربهان يف علوم القرآن( ،ص.)101:
) (2التنغيم يف القرآن الكرمي-دراسة صوتية( ،ص :أ).
) (3التنغيم وأثره يف املعىن اللغوي سور مرمي "أمنوذجا" (ص.)16 :
( )4السامرائي فاض صاحل ،معاين النحو ،دار الفكر للطباعة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ط1420 ،1ه (.)11/1
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إنسانا مسحا أو جوادا أو حنو ذلك .وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت :سألناه وكان إنسانا! وتزوى وجهك
مبخال أو حنو ذلك"(.)1
وتقطبه فيغىن ذلك عن قولك :إنسانا لئيما أو حلَزا أو َّ
وثانيها المستوى الصرفي :فيظهر يف التمايز الصويت املحدث الختالف يف بناء الكلمة الواحدة( )2إما يف عدة
ُ
مواضع من القرآن الكرمي أو يف املوضع نفسه إذا تعددت فيها القراءات القرآنية ،فتحدد املراد من اآلية أكلر؛ ألن
اختالف القراءات قد يوجه املعىن بني القراءتني باجتاه معني دون تضارب أو تقاطع داخ النظم القرآين ،كصيغ املفاعلة
ُۡ ُ
كما يف تفدوهم وتفادوهم وتصعر وتصاعر ،واملبالغة كما يف يطهرن ويطهرن ،فملال يف قوله تعاىلِ﴿:إَون يَأبَك ۡم
ُ َ َٰ َ َٰ ُ َ ُ
ى بفَٰ ُدوه ۡم﴾[البقرة.]85:كلمة تفدوهم جاءت على بناء آخر يف السياق نفسه وهو تفادوهم(".)3والفداء:
أ سر
()4
طلب الفدية يف األسري الذي يف أيديهم"  .فالفرق بني صيغة فع وفاع يف البناء يوجه املراد يف النظم الواحد .قال
السمني احلليب" :الظاهر أن (تفادوهم) على أصله من اثنني ،وذلك أن األسري يعطي املال واآلسر يعطي اإلطالق،
و(تفدوهم) على بابه من غري مشاركة ،وذلك أن أحد الفريقني يفدي صاحبة من اآلخر مبال أو غريه ،فالفع على
احلقيقة من واحد ،والفداء ما يفتدى به"( .)5ومن صور اختالف البناء يف القراءات ما ختتلف فيه حركة الكلمة غري
اإلعرابية بتنوعها بني التحريك واإلسكان أو التحريك والتشديد ،أو بني الفتح والضم ،فبعض ذلك يوجه املراد من اآلية
ر
ۡ َََ ُ َ
َتف غ ۡرفَۢة ب ِ َك ِده ِۦ﴾[البقرة .]249 :غَرفة ،غُرفة "املفتوح مصدر قصد به
هبذا التنوع كقوله تعاىل﴿:إَِّل َم ِن ٱغ
الداللة على الواحدة ،فإن فعله يدل على املرة ،واملضموم مبعىن املفعول"(" .)6غرفة معناه غرفة واحدة باليد ،وغُرفة معناه
مقدار م ء اليد"(" )7الغرفة بالكف الواحد والغُرفة بالكفني"( .)8هذا االختالف الصريف منسجم يف نظم القرآن مبا يدل
عليه لغويا.
ومن البناء الصريف الذي يظهر التنوع يف النظم اإلبدال( )9وحيدث بني احلرفني املتقاربني ،أو املتجانسني وهو تغيري
صويت متمايز .فإذا جاء يف نظم القرآن أثر يف تصوير املعىن يف سياقه ،فإن جاء يف سياق واحد فهذا تعدد يف القراءات
َۡ َ ۡ ََ ُ ۡ
َ َ
ُ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ َ ر ۡ
َ
سهِۦ قَ ۡد َش َغ َف َها ُحباًّ
القرآنية .وملاله يف قوله تعاىلَ ﴿:وقال ن ِۡس ََة ِِف ٱلَدِينةِ ٱمرأت ٱل زِيزِ بروِد فتىها عن نف ِ
َ َ
()10
إنرا لَ َ َ
ُنى َٰ َها ِِف ضلَٰل ُّمبِي﴾[يوسف .]30:ففي نظم اآلية بناءان ملوضع كلمة واحدة وهي شغفها ،وشعفها
ِ
()1

ابن جين أبو الفتح علمان اخلصائص ،عامل الكتب  -بريوت حتقيق :حممد علي النجار (.)371/2

()2
ويصعد" .أثر أصوات
يصعد َّ
"بناء الكلمة ،فتختلف بنية الكلمة من صوت لغوي لصوت لغوي آخر ،فينزل القرآن بإثبات بنيتني ك ْ :
أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه .جمتىب بين كنانة( :ص.)44:
(" )3قرأ املدنيان وعلي وعاصم ويعقوب (تفادوهم) وقرأ الباقون (تفدوهم)" .البذور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ،ص.)35( :
( )4اجلامع ألحكام القرآن.)21/2( :
( )5الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.)483/1( :
( )6الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.)528/2( :
( )7معاين القرآن وإعرابه.)331/1( :
( )8اجلامع ألحكام القرآن.)253/3( :
()9
ف م َكا َن حر ٍ
ٍ
ف َم َع اإلبْ َقاء على َسائر ُحُروف الكلمة" أبو الطيب اللغوي :عبد الواحد بن علي
"واإلبدال عند اللغويني «إقَ َامةُ َح ْر َ
َْ
احلليب (ت ،) 351:مراتب النحويني .حتقيق :حممد أبو الفض إبراهيم ،القاهرة( ،د .ت) .اإلبدال :ص .9يسمى عند علماء اللغة احملدثني
بالفونيم ويعين :أصغر وحدة صوتية تؤدي إىل تغاير الكلمات تسمى عند علماء اللغة «فونيم» ،وقد يكون الفونيم صوتا أساسيا يف
ف ،فالفرق بني (جاس وحاس) فونيم اجليم ،وفونيم احلاء ،..وهذا التغاير تَ ْع َم ُد إليه
ف َ
وض ََّ ،
وص َّ َ
وش َع َ
وشغَ َ
اسَ ،
اس َ
وح َ
الكلمة ،حنوَ :ج َ
اللغة لتمايز بني األلفاظ؛ ألن األص أن يكون لك لفظ خمتلف معىن خمتلف ،كما هو احلال يف (ص وض ) و (شغف وشعف) .انظر:
القادوسي ،أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية( :ص.)274:
( )10بف تح الع ني وه ي ق راءَة احلس ن البص ري وقَتَ ادة وغ ريهم كل ري ،..انظ ر :مع اين الق رآن ،الف راء ،)42 /2( :الكش اف ،والزخمش ري/2( :
 ،)463والدر املصون ،للسمني ،)477/9( :وإحتاف فضالء البشر ،البناء( :ص.)331
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"وحاص املع ىن منهما فالشغف بطانة القلب والشعف نياطه ،واحلب مكانه القلب وقد أضيف يف هذه اآلية إىل جزء
(.)1
من القلب؛ ألنه يصيبه أوالً ،مث يكون سببا يف مصابه أخريا ،إذا أعقب هذا احلب بعدم الوصال"..
وثالثها المستوى المعجمي (اللفظي االصطالحي) :وفهمه أساسي يف إدراك نظم الكالم؛ فالكالم العريب ألفاظ هلا
اصطالحات ترجع للعرب وبيئاهتم (..)2يقول ابن خلدون (ت" :)808:اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن
مقصودة  ،وتلك العبارة فع لساين ناشئة عن القصد إلفادة الكالم ،فال بد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاع هلا
وهو اللسان ،وهو يف ك أمة حبسب اصطالحاهتا".)3("..فك صوت لغوي له اصطالحاته،كقوهلم هلم وأقب وتعال.
وأفضى ونكح ،واخلراصون والكاذبون ،وأغطش وأظلم .ونزل القرآن الكرمي مقراً بصحتها حيث أثبتها إما بلفظة قرآنية
َۡ َ ۡ َ ُ
ۡ ُ
ك ۡم إ رن رٱل َ
ِين
ج ل
ِ
َِن أست ِ
غري خمتلفة عند القراء" ،قال رسول اهلل ﷺ« :إن الدعاء هو العبادة» ،مث قرأ﴿ :ٱدع ِ
َۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َ
َن َج َه رن َم َداخِر َ
ين﴾[غافر .)4("]60:أو بألفاظ متعددة تقرأ بوجوه عدة ،ك
يستت َِّبون من عِباد ِِت سكدخوُل
ِ
(تبينوا وتلبتوا) ،أو لفظ له اصطالحني مل قرء ،وأمه"( .)5لذلك تتسم االصطالحات -اليت شكلت املعجم العريب-
بالتنوع واالختالف والتغري من مكان آلخر ومن زمان آلخر ،ومما يظهر العالقة بني األلفاظ املعجمية والنظم قول
اخلطايب" :لفظ حام  .)6("..فقب معرفة موقع اللفظ مبعايري وقواعد النحو ،ال بد من معرفة معىن اللفظ يف اللغة
كاصطالح للمتكلمني مرتبط هبم وبزماهنم ،مث استحضار معناه يف سياقه من الكالم ،ويف تفسري القرآن البد من
الرجوع ملعىن االصطالحات اللغوية يف زمن نزول القرآن الكرمي واستخدام العرب املخاطبني بالقرآن الكرمي هلا ،وهذا
ك َرقَبَ ٍة﴾[البلد ،]13:فرق النيب  بني معىن عتق النسمة وفك
األمر أقره القرآن وبينه النيب ﷺ ففي قوله تعاىل﴿ :فَ ُّ
ٍ
ايب إ َىل
"جاءَ أ َْعَر ٌّ
الرقبة ،فبني النيب ﷺ دقة االستعمال القرآين لأللفاظ االصطالحية .فعن الرباء بْن َعازب  قَ َالَ :
ت الْ َم ْسأَلَةَ،
ت ْ
ول اللَّهَ ،علِّ ْمين َع َم ًال يُ ْدخلُين ْ
اجلَنَّةَ ،فَ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
َّيب  فَ َق َ
اخلُطْبَةَ لَ َق ْد أ َْعَر ْ
الن ِّ
ص ْر َ
ضَ
ال« :لَئ ْن ُكْن َ
ت أَقْ َ
ٍ
ك
أ َْعت ْق الن
َّس َمة أَ ْن تَ َفَّرَد بعْتق َهاَ ،وفَ َّ
َّس َمةََ ،وفُ َّ
ول اللَّه :أ ََولَْي َستَا ب َواح َدة؟ قَ َ
ال يَا َر ُس َ
الرقَبَةَ» ،فَ َق َ
ك َّ
الَ« :ال؛ إ َّن عْت َق الن َ
َ
ني يف عْتق َها.)7("» ..
َّ
الرقَبَة أَ ْن تُع َ
ويف شأن القرآن أنزله اهلل على سبعة أحرف إمنا هي" :سبعة أصوات لغوية عربية جامعة ،اختلطت بين القبائل
بالمجاورة ،يعلمها اهلل تعالى ورسوله ﷺ ويعلم العربي منها ما يخصه"( .)8عن ابن عباس ،قال( :كنت ال
( " )1فالقراءة بشغفها أبلغ يف وصف متلك احلب من قلبها ،والقراءة بشعفها أبلغ يف حصول األمل من ذلك احلب ،فبداية احلب شغف
وهنايته شعف إذ حال بني احملب وحبيبه حائ  ،أو ناب هذا احلب نائبة..والطب احلديث يلبت أن مرض القلب بسبب احلب يصيب نياط
القلب (الشعاف) وشغافه غالفه ،أوالطبقة الداخلية من القلب..واملرض الذي يصيب النياط الشعاف ،امسه العلمي مرض ارختاء الصمام
املرتايل ،..يؤدي إىل التهاب صمام القلب (الشغاف) وهو التهاب يصيب نسيج اخلاليا الظهارية"...فأشار القرآن الكرمي بكال القراءتني
(شغفها وشعفها) إىل مجلة االعتالالت اليت وقف عليها الطب احلديث ،واليت تصيب القلب بسبب احلب" .اإلعجاز العلمي يف
القراءات..جمتىب بين كنانة ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،ملحق العدد 183 :اجلزء اللالث عشر( ،ص.)471:
( )2و"أنواع العرب (شعب ،قبيلة ،بطن ،فخذ ،فصيلة) وارتباطهم بأنواع البيئات العربية ،فك قوم حتيزوا حتيزاً فصلهم عن غريهم -ولو كانوا
من فصيلة واحدة -فهؤالء هلم صوت لغوي خاص هبم له هلجته واصطالحاته" .أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي
وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه .جمتىب بين كنانة( :ص.)40:
( )3ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب (ص.)754-753:
( )4سنن الرتمذي ،الرتمذي :كتاب التفسري ،باب :من سورة املؤمن )374/5( ،رقم ( ،)3247قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح،
وقال األلباين :صحيح .يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي .)469/6(:مسند أمحد)271/4( :رقم .1840:قال شعيب :إسناده صحيح.
( )5ينظر :أثر أصوات أَلْ ُسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه .جمتىب بين كنانة( :ص.)44:
( )6اخلطايب( ،ثالث رسائ يف إعجاز القرآن)( :ص.)36:
( )7مسند أمحد ،أمحد )2990/4( :رقم .18670 :قال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح ورجاله ثقات.
()8
ينظر :األحرف السبعة ..دراسة وحتقيق وتقوميhttps://www.univ-eloued.dz/index.php/isi/85-c-institute-science- .

islamique/tous-articles-ins-islamic/7960-cisi1112
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أدري ما فاطر السموات حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر ،فقال أحدمها :أنا فطرهتا ،أي ابتدأهتا)(" .)1فاأللفاظ
املتعددة باإلضافة إىل املسميات املتعددة على أربعة منازل..وهي املرتادفة واملتباينة واملتواطئة واملشرتكة"( .)2فاملرتادفة
ألفاظ ملسمى واحد كاخلمر والعقار ،والليث واألسد( .)3وأما املتباينة فنعين هبا األسامي املختلفة للمعاين املختلفة
كالسواد والقدرة واملفتاح والسماء..وسائر األسامي وهي األكلر ،وأما املتواطئة ألفاظ تطلق على أشياء متغايرة بالعدد
متفقة باملعىن كاسم الرج على زيد وعمرو..واجلسم على السماء واألرض واإلنسان(..)4وأما املشرتكة فهي األسامي
تطلق على مسميات خمتلفة ال تشرتك يف احلد واحلقيقة البتة كاسم العني للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر
منه املاء وهي العني الفوارة ،وللذهب وللشمس وكاسم املشرتي لقاب عقد البيع وللكوكب املعروف"( .)5وهذا التقسيم
هو وصف لظاهره اصطالحات اللغة من مكان آلخر ومن زمان آلخر" ،فلك فرد من أفراد املشرتك امسا خاصاً آخر،
به يصري اللفظ املشرتك مرادفا لذلك املعىن من غري عكس..وقد اشتهر يف قوم فوضعوه ثانياً ملعىن آخر ،واشتهر يف
آخرين ،مث تراضى الك على الوضعني أو الختالف الواضعني بأن ما وضعه واضع ملعىن وضعه آخر آلخر ،مث اشتهر
كالمهما بني األقوام"( .)6ونزل القرآن الكرمي باختالف هذه االصطالحات؛ ألنه بلسان عريب مبني .عن ابن عباس
قال" :إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسريه فليلتمسه يف الشعر ،فإنه ديوان العرب"(.)7
يقول ابن عاشور" :ومن أساليب القرآن املنفرد هبا اليت أغف املفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استعمال اللفظ املشرتك
يف معنيني أو معان إذا صلح املقام حبسب اللغة العربية إلدارة ما يصلح منها.)8("..
ومما يدل على أمهية املستوى املعجمي يف إدراك نظم القرآن الكرمي فيما يشرتك فيه اللفظ وخيتلف فيه املعىن هذه
يف جلُ َهْي نَةَ :أن النيب ﷺ أويت بأسري يف الشتاء فقال ألناس من جهينة« :اذهبوا
الرواية فعن اجملالد قال :حدثين َعر ٌ
به فادفوه» قال :فكان الدفو بلساهنم عندهم القت فذهبوا به فقتلوه ،فسأهلم النيب ﷺ بعد ،فقالوا :يا رسول اهلل،
أمل تأمرنا أن نقتله ،قال« :وكيف قلت لكم؟» قال :قلت« :اذهبوا به فادفوه» قال :فقال« :قد شركتكم ،إذا اعقلوه
وأنا شريككم»"(.)9
ومن االصطالحات اللغوية الواردة يف القرآن الكرمي ،مايسميه علماء علوم القرآن بالوجوه والنظائر( ،)10فملال:
َ
كلمة الرجم ،فهي يف لسان بعضهم القت  ،وعند آخرين معناها الشتم ،وآخرون أرادوا هبا الرمي ،فقوله تعاىل ﴿ :لئِن
ر ۡ َ َُ ْ ََۡ َُر ُ ۡ ََ َ ر ر ُ ذر َ َ ٌ َ
ذ
ِإَوّن ُع ۡذ ُ
ت
﴿
:
تعاىل
وقال
.
لنقتلنكم
يعين
].
18
[يس:
﴾
م
ِل
لم بنتهَا لُنَجنكم وِلََسنكم مِنا عذاب أ
ِ
ِ
) (1البيهقي ،شعب اإلميان .)212/3( :رقم.1559 :
) (2املستصفى يف علم األصول( :ص .)26:واملشرتك اللفظي يقول سيبويه" :اعلم أن من كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنيني،..
واتفاق اللفظني واملعىن خمتلف حنو قولك :وجدت عليه من املوجدة إذا أردت وجان الضالة وأشباه هذا كلري" .الكتاب.)24/1( :
)" (3وباجلملة ك امسني ملسمى واحد يتناوله أحدمها من حيث يتناوله اآلخر من غري فرق" .املستصفى يف علم األصول( :ص.)26:
) " (4الشرتاك هذه األعيان يف معىن اجلسمية اليت وضع االسم بإزائها وك اسم مطلق ليس مبعني كما سبق فإنه ينطلق على آحاد مسمياته
الكلرية بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض واحلمرة فإهنا متفقة يف املعىن الذي به مسي اللون لونا وليس بطريق االشرتاك البتة".
) (5املستصفى يف علم األصول ،الغزايل( :ص.)26:
) (6كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ،البزدوي.)62/1( :
) (7شعب اإلميان ،البيهقي .)212/3( :رقم.1560 :
) (8التحرير والتنوير ،ألبن عاشور.)121/1( :
) (9الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن علمان بن خواسيت العبسي (ت:
235ه ) احملقق :كمال يوسف احلوت مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل )470/5( :1409 ،رقم.28059 :
) (10قالوا هي":األلفاظ املشرتكة املستعملة يف عدة ٍ
معان" .ينظر :الربهان ،للزركشي .)102/1( :واإلتقان ،السيوطي.)975/4( :
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ََ
َذ َ َذ ُ
ك ۡم أَن بَ ۡر َُجُ
ر
ٱلس ََا َء
َن﴾[الدخان.]20:يعين :تشتمون( .)1وقوله سبحانهَ ﴿:ولق ۡد َز ري رنا
ِ
بِر ِب ورب ِ
ۡ
ذ
ر َ
ُّ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
يي﴾[امللك .]5:يعين الكواكب رمياً للشياطني يرمون هبا ،وقوله تعاىل:
ٱدلنكا بَِصَٰبِكح وج وُلنَٰها رجَما لِوُلشَٰٰ ِط ِ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ ر ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َۢ ۡ َ ۡ
﴿ سكقَلَن ثلَٰثة راب ِ هم َكبهم ويقَلَن َخسة سادِسهم َكبهم رَجا بِٱلغك ِ ي ﴾[الكهف .]33:يعين رمجاً
َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ر َ ر َۡ
ر
جك ِم﴾[:النح .]98:
بالظن .وقوله تعاىل يف سورة النح ََ﴿ :إِذا قرأت ٱلقرءان فٱست ِذ بِٱَّللِ مِن ٱلشكطَٰ ِن ٱلر ِ
يعين امللعون"( .)2فمعرفة هذه املعاين يف اصطالحات العرب بالعودة للمعاجم اليت رصدهتا متطلب أساسي لفهم نظم
اآليات بعد ذلك .فالقرآن نظم إهلي وهو خطاب مباشر للعرب يف زمن نزوله بلسان عريب مبني.
ويدخ يف االصطالح ما أمساه علماء علوم القرآن بغريب القرآن( )3وملاله رواية ابن عباس قال :ما كنت أدري ما
َرَ ۡ
ۡي ۡٱل َفَٰتح َ
ٱف َت ۡح بَ ۡي َن َنا َو َب ۡ َ
ٱۡل ذق َوأَ َ
نت َخ ۡ ُ
ي قَ َۡم َِنا ب ۡ َ
ي﴾[األعراف .]89:حىت مسعت ابنة ذي
قوله تعاىل﴿ :ربنا
ِ ِ
ِ ِ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
ََُ َ
ِت َهَٰذا ٱلف ۡت ُح إن ك ُ
نت ۡم َص َٰ ِدق َ
َن َم َ َٰ
يزن احلمريي وهي تقول أفاحتك يعين أقاضيك ويف سورة السجدة﴿ :ويقَل
ِي
ِ
ر َ
َ َ َۡ
﴾[السجدة .]28:يعين مىت هذا القضاء وقولهَ ﴿ :و ُه ََ ۡٱل َف رت ُ
اح ۡٱل َ وُل ُ
ِكم﴾[سبأ ]26:وقوله﴿:إِنا ف َت ۡح َنا ل فتحا
ُّمبِينا﴾[الفتح .]1:وجاءه رج من هذي فقال له ابن عباس :ما فع فالن؟ قال :مات وترك أربعة من الولد وثالثة
ۡش َنَٰ َها بإ ۡس َ
حَٰ َق َومِن َو َراءِ إ ۡس َ
حَٰ َق َي ۡ ُق َ
من الوراء فقال ابن عباس﴿ :فَبَ ر ۡ
َب﴾[هود ]71:قال ولد الولد"(.)4
ِ
ِِ
ويدخ يف اصطالحات العرب ما مسي باملعرب( ،)5وال يوجد يف القرآن كلمة ليست عربية( ،)6وملال ما استعم
ََ
من العرب وغريهم :كلمة :متكأ( ،)7وآزر( .)8لذلك تعددت فيهما القراءات واختلف يف معنامها .يف قوله تَعاىل﴿ :فوُل رَا
َ َ ۡ َ
َ ََۡ ۡ َ
ۡ
َ َ
َ ۡ ُر
ذ
ر َ
ۡ ۡ
َ ذۡ
َ ۡ
ت ٱخ ُرج
َس َِ ت ب ِ ََت ِره رِن أ ۡر َسوُلت إ ِ ِۡل ِه رن َوأمتدت ل ُه رن ُمتكا َو َءابت ُك َوَٰحِدة مِن ُه رن سِتِكنا َوقال ِ
َ َ ۡ ر َ َ ر َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ر ۡ َ َ ۡ َ ُ ر َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ر َ َ َٰ َ َ َ ً ۡ َ َٰ َ ر َ َ
عوُلك ِهن فوُلَا رأينهۥ أكَّبنهۥ وقط ن أيدِيهن وقوُلن حش َِّللِ ما هذا بۡشا إِن هذا إَِّل موُل
َ
ك ِريم﴾[يوسف .]31:فكلمة متكأ( )9أريد هبا ما يُتكأ عليه لطعام أو َشَراب أو حديث" (..)10وقال بعضهم ُمْت َكأً،
ج"( .)11وهذا راجع الشرتاكها بني العربية والقبطية ،واحلبشية ،فاختلفت االصطالحات
وقالوا واحدته ُمْت َكة وهي األتْ ُر ُّ
َ َ َ َ ٌ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰٓ ۡ َ َٰ ُ َ ر ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ر َ َ ۡ
ٱه ُ
ج ۡر ِِن َموُل ذِكا ﴾ [مرمي ]46:يعين:
) (1نظريها يف قوله تعاىل﴿ :قال أرا ِغ أنت من ءال ِه ِِت يإِبرهِكم لئِن لم بنتهِ ۡلرَجن و
ألشتمنك.
) (2إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،احلسني بن حممد الدامغاين.)197-186( :
) (3ويعنون الكلمات اليت حتتاج للكشف عن معناها لغموضها .ينظر اإلتقان للسيوطي.)5/2( :
) (4الربهان يف علوم القرآن.)293/1( :
) (5أي ما ورد يف القرآن من لغة غري العرب ،وبعضهم على وجوده .والصواب حالفه .ينظر :اإلتقان ،السيوطي.)937/3( :
) (6ينظر مقدمة تفسري الطربي.
) " (7قال بعضهم إهنا عربية وتعين :اجمللس املعد ،فيه مفارش وخماد وطعام ،فيه ما يقطع بالسكاكني من أترج وحنوه" .ابن كلري تفسري
القرآن العظيم .285/4 :وانظر السمني الدر املصون .477/6 :بينما القرطيب يرى أهنا من األلفاظ املعربة يقولُ « :مْت ًكا» خمففا غري
ك هو األُتْ ُر ُّج بلغة القْبط ،وكذلك فسره جماهد( .)7وقال السيوطي :إنه األُتْ ُر ُّج بلغة احلَبَ َشة السيوطي اإلتقان.162 /1 :
مهموز ،والْ ُمْت ُ
( )8وقال العكربي« :آزر يقرأ باملد ووزنه أفع ومل ينصرف للعجمة والتعريف على قول من مل يشتقه من األزر أو الوزر ومن اشتقه من
واحد منهما قال هو عريب ومل يصرفه للتعريف ووزن الفع ويقرأ بفتح الراء على أنه بدل من أبيه وبالضم على النداء» العكربي التبيان/1 :
 .248وانظر الزجاج معاين القرآن وإعرابه .265/2 :وقال البغوي« :القراءة املعروفة بالنصب ،وهو اسم أعجمي ال ينصرف فينتصب يف
موضع اخلفض» البغوي .عبد اهلل بن أمحد بن علي الزيد ،معامل التنزي (خمتصر تفسري البغوي) دار السالم للنشر والتوزيع  -الرياض ،ط،1
1416ه  :ص .269وقال ابن سيده« :آزر امتنع من الصرف للعلمية والعجمة» ابن سيدة إعراب القرآن.)42/4( :
()9
األعمش وذكرت عن أيب عمرو) ينظر :امليسر يف القراءات العشر( :ص.)239 :
(قرأ العشرة بتشديد التاء ،وقرأت بإسكان التاء عن ْ
شواذ القراءات ،الكرماين( :ص ،)345:احملتسب ،ابن جين.)339/1( :
( )10معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج .)105/3( :
( )11معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.)106/3( :
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وفق ذلك للكلمة نفسها ،ومل يتقاطع املعىن على ك هذه احملام " .وال مينع ان جيتمع املعنيان يف الكلمة مشرتكة
األص  ،ليدالن على املراد من اآلية يف اتساق عجيب يدل على عظم هذا الكتاب العزيز الذي ال تسد كلمة فيه مسد
أخرى ،فكلمة متكا ،بك قراءاهتا كلمة مشرتكة بني اللغة العربية ،واللغة القبطية واحلبشية ،وال يوجد ما مينع هذا ورغم
اختالف داللتها بني كوهنا عربية من جهة ،أو قبطية وحبشية من جهة أخرى ،إال أن معناها يف سياق اآلية مكم
لبعضه يزيد من وضوحها بعطفه على بعضه وهذا من بيان القرآن وإعجازه"(.)1
ورابعها المستوى النحوي البالغي :وألمهية هذا املستوى جعله عبد القاهر هو النظم يف تعريفه للنظم بقوله" :النظم
توخي معاين النحو" .ونظريا يلتقي النحو بالبالغة يف علم املعاين( ،)2فالنحو الذي يعىن بضبط الكالم العريب ،مثرته
ومؤداه هو معىن هذا النحو املنضبط ،وهذا الذي يظهره علم املعاين واعتىن بوصفه علم البالغة ،لذلك السبي للفص
بني النحو وأثره؛ أما من فصل فذلك الختالف الغاية يف البحث( ،)3والذي يعنينا يف نظم القرآن هو معىن النحو
بعيدا عن تقسيماته وفروعه واخلالفات عليه وفيه؛ فاالستغراق يف الضبط واخلالفات النحوية وأثرها..هو خارج عن نظم
الكالم ،وهذا يصح أن يكون هامشا الستحضار تلك الضوابط ،مث اخذ مايستفاد منها مما يقتضيه نظم الكالم العريب
أو القرآين حتديدا.
إن جميء الوجه النحوي يف مجلة أو اختالفه هو ضبط لطريقة كالم العرب ،وهذا ما عين به علم النحو ،لكن أثر
هذا الوجه النحوي يف املعىن أو اختالفه بني وجهني ،هو ما يهمنا يف نظم الكالم العريب املفيد يف معناه ،أو نظم القرآن
الكرمي الدال على مراد اهلل عز وج  .ويف حني يصف النحاة أركان اجلملة فيقولون تتكون اجلملة من مبتدأ وخرب
ومضاف إليه يف اجلملة اإلمسية أو فع وفاع يف اجلملة الفعلية ،خيتلف وصف البلغاء هلا فيقولون تتكون من مسند
ومسند إليه وفضلة" .حني نستدعي مسائ علم املعاين فإهنا لن خترج عن حبث أحوال اإلسناد (اخلرب واإلنشاء)
ومتعلقات الفع  ،والقصر ،والفص والوص  ،واإلجياز واإلطناب ،واملساواة ،وك هذه املسائ هي مسائ حنوية بالغية
يف آن واحد"( .)4ومكان قواعد النحو هو الذهن ،ومكان معانيه هي النفس ،لذلك تتجاذب بني النحاة والبغاء وصف
أسبقية أحدمها على اآلخر وأفضليته ،والفص بينهما كالفص بني النفس والعق  ،وبعد هذا الفص إجياد رابط بينهما!
فال موجب للفص مث البحث عن الوص  ،فما يلار يف النفس من معان حيرك الذهن لبسط الكالم يف سننه الصحيح
الفصيح.
وعن عالقة النحو بالبالغة ومعىن قوهلم معاين النحو هذه القصة اليت أوردها اجلرجاين قال" :ركب الكندي
املتفلسف إىل أيب العباس املربد وقال له :إين ألجد يف كالم العرب حشوا! فقال له أبو العباس :يف أي وضع وجدت
ذلك؟ ف قال :أجد العرب يقولون" :عبد اهلل قائم" ،مث يقولون "إن عبد اهلل قائم" ،مث يقولون" :إن عبد اهلل لقائم"،
( )1معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.)105/3( :
)" (2فعلم املعاين يعىن بأساليب التعبري مل الذكر واحلذف واإلضمار واإلظهار ،والفص والوص " ينظر :البالغة والنحو علمان أم علم
واحد بفرعني حبث يف طبيعة العالقة بني النحو والبالغة عند القدماء واحملدثني ،عبد العليم بوفاتح ،جملة التعليمية ،جامعة جياليل اليايب،
اجلزائر ،اجمللد ،3العدد ،8ديسمرب 2016م( :ص.)35:
) (3فالنحاة ينظرون لقواعد وأحكام ضبط الكالم ،والبلغاء ينظرون للعالقة بني أقسام الكالم وأثر تلك العالقة يف املعىن ويغلب النحاة
تصحيح القاعدة يف وصف الكالم ولو كان صحيحا مستقيما ،من ذلك قول سيبويه يف يف قول عمر بن أيب ربيعة" :صددت فأطولت
وقلما***وصال على طول الصدود يدوم" .استقبحه سيبويه ملخالفته القاعدة النحوية اليت تنص على أن يأيت بعد قلّما فع  .وأن
الصدود
ٌ
ُّ
حىت
ق
لون
وحيتم
"
سيبويه:
قال
يني.
ر
البص
مذهب
وهو
فعله
على
متقدما
ال
فاع
والعتباره
به،
االبتداء
جيوز
ال
هنا
النكرة
االسم
بح الكالم َّ
ُ
ً
َ
نقص" .كتاب سيبويه ،أبو البشر عمرو بن علمان بن قنرب سيبويه (ت 180 :ه ) ،حتقيق:
يضعوه يف غري موضعه ألنه مستقيم ليس فيه ٌ
عبد السالم حممد هارون ،دار اجلي بريوت .) 31/1( :وما استقبحه سيبويه هو عند البلغاء من أجود الكالم"ذلك أن تقدمي املسند إليه
(وصال) فيه من قوة الداللة ما ال يكون فيه عند تأخريه؛ إذ الكالم منصب على الوصال قصد التنبيه عليه لكونه حمط االهتمام ،مث يأيت
اإلخبار عن ق ة دوامه على طول الصدود" .البالغة والنحو ،..عبد العليم بوفاتح( :ص.)35:
) (4البالغة والنحو علمان أم علم واحد ،..عبد العليم بوفاتح( :ص .)35:وينظر :أصول النظرية البالغية.)165-164( :
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فاأللفاظ متكررة واملعىن واحد .فقال أبو العباس :ب املعين خمتلفة الختالف األلفاظ ،فقوهلم" :عبد اهلل قائم" ،إخبار
عن قيامه وقوهلم" :إن عبد اهلل قائم" ،جواب عن سؤال سائ وقوله" :إن عبد اهلل لقائم" ،جواب عن إنكار منكر
قيامه ،فقد تكررت األلفاظ لتكرر املعاين .قال فما أحار املتفلسف جوابا"( .)1فجواب املربد للكندي أبان عن ارتباط
النحو بالبالغة حيث بني ان االختالف يف الرتكيب تبع حلال املخاطب ،وهو ما حيدد داللة الرتكيب النحوي .ونرى
ابن جين يعرب عن وطيد العالقة بني الرتكيب النحوي ومعناه حىت يف نظرية العام  ،ويورد ملاال قرآنيا لبيان ذلك فيقول
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُق ۡوُل َنا ل َ ُه ۡم ُكَنَُا ْ ق َِر َدةً َخَٰسِ َ
ي﴾[البقرة":]65:ينبغي أن يكون خاسئني خربا آخر ل كونوا
ِ

األول قَردة ،فهو كقولك :هذا ُحلْو حامض وإن جعلته وصفا ل قَردة صغّر معناه أال ترى أ ّن الق ْرد لذلّه وصغَاره خاسئ
و ّ
أبدا ،فيكون إذاً صفة غري مفيدة .وإذا جعلت خاسئني خرباً ثانيا َح ُسن ،وأفاد حىت كأنه قال :كونوا قردة وكونوا
خاسئني أال ترى أ ْن ليس ألحد االمسني من االختصاص باخلربية إال ما لصاحبه ،وليس كذلك الصفة بعد املوصوف إمنا
اختصاص العام باملوصوف مث الصفة من بعد تابعة"(.)2
ومعاني النحو تتعلق بمسائل عديدة منها :املبالغة وتظهر يف تنوع الرتاكيب بني :التخفيف والتشديد ،وصيغة
اسم الفاع  ،وألف املفاعلة ،واإلفراد واجلمع واملصدر .ومنها التقدمي والتأخري بك أشكاله ،ومنها تنوع حروف املعاين،
ومنها التنوع بني اخلرب واإلنشاء ،ومنها احلذف والذكر ،حبذف املسند إليه أوحذف املسند أوحذف القيود ،ومنها
التعريف والتنكري .ويضيق المقام للتمثيل عليها جميعا ،وننتقي منها على سبيل المثال مسألة واحدة ،وهي الترقي
في تركيب التقديم والتأخير :والرتقي اصطالحا" :أن يذكر معىن مث يردف بأبلغ منه ،كقولك عامل حنرير وشجاع
باس "( .)3قال السيوطي" :وأما تفاصي أسباب التقدمي وأسراره..،فأنواع التاسع :الرتقي من األدىن إىل األعلى كقوله
َۡ َ َ
ََ َ
ُ َ
ُ َ
تعاىل﴿ :أل ُه ۡم أ ۡر ُجل َي َۡشَن ب ِ َها أم ل ُه ۡم أيۡد َي ۡب ِطشَن ب ِ َها﴾[األعراف ،]195:بدأ باألدىن لغرض الرتقي؛ ألن
اليد أشرف من الرج  ،والعني أشرف من اليد ،والسمع أشرف من البصر"(" .)4ومن هذا النوع تأخري األبلغ ،وقد خرج
ُۡ َ ُ ُ
()5
َذ ب َر ذ
اس * َموُل ِ ِ ٱلر ِ
ب ٱلر ِ
اس
عليه تقدمي الرمحن على الرحيم والرؤوف على الرحيم"  .ملاله قوله تعاىل﴿:قل أع ِ ِ
َ
* إِلَٰهِ ٱلر ِ
اس﴾[الناس ]3-1:قال ابن جزي" :واآلية من باب الرتقي؛ ذلك أن الرب قد يطلق على كلري من الناس،
فنقول :فالن رب الدار ،وشبه ذلك ،فبدأ به الشرتاك معناه ،وأما امللك فال يوصف به إال آحاد الناس وهم امللوك،
والشك أهنم أعلى من سائر الناس ،فلذلك جيء به بعد الرب ،وأما اإلله فهو أعلى من امللك ،ولذلك ال يدعي امللوك
أهنم آهلة ،وإمنا اإلله واحد ال شريك له وال نظري"(.)6

) (1دالئ اإلعجاز يف علم املعاين أبو بكر عبد ا لقاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األص  ،اجلرجاين الدار (ت471 :ه ) احملقق:
حممود حممد شاكر أبو فهر مطبعة املدين بالقاهرة  -دار املدين جبدة الطبعة :اللاللة 1413ه 1992 -م.)315( :
) (2اخلصائص أيب الفتح علمان بن جين عامل الكتب  -بريوت حتقيق  :حممد علي النجار.)159-158/2( :
) (3عروس األفراح ،هباء الدين أمحد بن علي السبكي (763ه ) ،حتقيق :إبراهيم خلي إبراهيم ،بريوت ،دار الكتب العلمية1442 ،ه -
2001م ،ط .)411/4( :1وينظر :جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (911ه ) ،عقود اجلمان ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة،
ص.26
)(4اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفض إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،ه  1974-م ،د.ن:
(.)46/3
)(5اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفض إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،ه  1974-م ،د.ن:
(.)46/3
) (6حممد بن أمحد ابن جزي (741ه ) ،التسهي لعلوم التنزي  ،دار الفكر ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة ،ص .226أمحد بن حممد
بن املهدي بن عجيبة (1224ه ) ،البحر املديد ،بريوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ه 2002-م( ،ط ،)2ج ،8ص.563-562
وينظر :إبراهيم بن عمر البقاعي (885ه ) ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1415 ،ه  2002-م ،ج ،8ص.613-612
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ررَ ذ َۡ َ
ِند بَ ۡيت َ ٱل ۡ َُ َ
نت مِن ُذ ذر ريِت ب ََاد َغ ۡۡي ذِي َز ۡر ٍع ع َ
ت ُ
ح رر ِم﴾[إبراهيم ،]37:يقول
ويف قوله تعاىل﴿:ربنا إ ِ ِّن أس
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
األلوسي" :وكأنه بىن الكالم على الرتقي ،فطلب أوالً أن يكون بلداً آمناً من مجلة البالد اليت هي كذلك ،مث لتأكيد الطلب
جعله خموفاً حقيقة ،فطلب األمن بأن دعاء املضطر أقرب إىل اإلجابة ،ولذا بينه  بقوله (إين أسكنت ،)..وهو مبين
ُر
َ ُ
على تعدد السؤال ،وإن ُمح على وحدته وتكرير احلكاية كما استظهره بعضهم"( .)1ويف قوله تعاىلَ ﴿:وَّل ب ِط ۡع ُك
رر ذۡ َ ۡ َُۡ َ
َ ر
َر ر ر
َ
ر
ِكم ﴾[القلم .]12-10:وصفات هذا املناوئ
ي  ١٠هَاز مشاء ِۢ بِن َِكم  ١١مناع لِوُلخۡيِ م ت ٍد أث ٍ
حلف م ِه ٍ
إمنا بعدت عن الكماالت العقلية والكماالت النفسية واخللقية ف "التقدمي والتأخري يف هذه اآليات حبسب الرتبة؛ فإن
اهلماز هو العياب ،وذلك ال يفتقر إىل مشي خبالف النميمة ،فإهنا نق للحديث من مكان إىل مكان عن شخص إىل
شخص ،فبدأ باهلماز وهو الذي يعيب الناس ،وهذا ال يفتقر إىل مشي وال حركة ،مث انتق إىل مرتبة أبعد يف اإليذاء ،وهو
أنه مينع اخلري عن اآلخرين ،وهذه مرتبة أبعد يف اإليذاء مما تقدمها ،مث انتق إىل مرتبة أخرى أبعد مما قبلها ،وهو االعتداء؛
فإن منع اخلري قد ال يصحبه اعتداء ،أما العدوان فهو مرتبة أشد يف اإليذاء ،مث ختمها بقوله (أثيم) ،وهو وصف جامع
ألنواع الشرور ،فهي مرتبة أخرى أشد إيذاء"(.)2
إذا اخلالصة أن "ال تركيب بغري معىن وداللة ،فإن ادعينا وجود هذا النوع من الرتكيب فقد ابتعد الصواب
واالستقامة احلقيقية ،وإن كان يبدو مستقيما من الناحية الشكلية ،ألن أي تركيب مستقيم ال ينفك عن معىن معني
مقصود"(".)3إذ ال جتدي الرتاكيب شيئا إذا كانت جمردة من املعاين ،وال تدرك املعاين املراد التعبري عنها مامل يتم اختيار
الرتكيب املناسب هلا"(.)4
ومن فنون النظم القرآين يف أثر معىن النحو يف التفسري تنوع القراءات القرآنية ،ومن صور ذلك تغري احلركة
اإلعرابية ،وقد تتعاقب حركتان على موضع واحد وتكونان صحيحتان يف الضيط النحوي ،فاللغة تقب هذا التنوع،
وكذلك قد تكونان صحيحتان يف القرآن الكرمي إن جاءت روايات صحيحة هبما ،ولنأخذ ملاال على تأثري احلركة
اإلعرابية يف النظم القرآين ،يبني مراد اآلية يف حالتني من حاالهتا ،وتضيء للذهن املعىن املراد الذي تريد اآليات أن
َ َ ر َٰ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َٰ َ ر ر ر َ ۡ َ َ َٰ َ ُ
َف لك ُم
توصله لنفس املستمع وعقله .ففي قوله تعاىل﴿:ووَّص بِها إِبر ِهۧم بنِكهِ وي قَب يب ِِن إِن ٱَّلل ٱصط
َ
ذ َ ََ َُ ُ
َع رن إ رَّل َوأَ ُ
نتم ُّم ۡسوُل ََُِن﴾[البقرة .]132:فالنظم اللغوي يقب رفع كلمة (يعقوب) ويقب نصبها،
ٱدلِين فل عَ
ِ
والنظم القرآين جاء بإثبات الصورتني من جهة الرواية ،فهذا تنوع يف احلركة اإلعرابية جاء به النحو ومعناه مؤثر يف النظم
القرآين ،فسياق اآلية يف وصية إبراهيم ألبنائه( ،)5ومها إمساعي وإسحاق ،وهذا ظاهر من تعلق كلمة إبراهيم بكلمة
بنيه ،وجاء الرفع يف يعقوب( )6ليخرب بأنه استمر على وصية جده عامال هبا كما فع جده فوصى أيضا يعقوب بنيه
هبا( .)7لكن أضافت قراءة النصب يف يعقوب( .)8إىل النظم تصورا جديدا متسقا مع مراد اآلية ،فكما أن يعقوب

) (1أبو الفض حممود األلوسي (1270ه ) ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع امللاين ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،من دون
تاريخ للنشر ،من دون طبعة ،ج ،1ص.233
) (2السامرائي ،صاحل ،أسرار البيان يف التعبري القرآين ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة.)32/1( :
) (3البالغة والنحو علمان أم علم واحد ،..عبد العليم بوفاتح( :ص.)37:
) (4البالغة والنحو علمان أم علم واحد ،..عبد العليم بوفاتح( :ص.)39َ :
ر ر َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ُ ذ َ َ َ َ ُ ُ ر ر َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ال
خ
إ
"
ومعناها:
﴾
َن
) (5يف قوله﴿إِن ٱَّلل ٱصطَف لكم ٱدلِين فل عََعن إَِّل وأنتم مسوُل َِ
َ
ص الْعبَ َادة َوالت َّْوح ُ
يد للَّهَ ،و ُخ ُ
ْ
ضوعُ
ُ
الْ َق ْلب َوا ْجلََوارح لَهُ" .ينظر :الطربي جامع البيان.)582/2( :
( )6فعلى الرفع يكون تكون الواو مبعىن االستئناف ،وعلى النصب -كما سيأيت يف القراءة األخرى -تكون للعطف.
( )7ينظر :الطربي جامع البيان.)582/2( :
( )8الكرماين شواذ القراءات( :ص ،)76:وانظر :ابن خالويه شواذ القرآن( :ص ،)17:الزخمشري الكشاف ،)191/1( :والقرطيب
اجلامع ألحكام القرآن ،)136/2( :وأبو حيان البحر .)399/1( :ورويت عن علي بن أيب طالب انظر البحر احمليط ،بريوت ،دار إحياء
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استمر على وصية جده يعم هبا أبانت قراءة النصب أنه مسعها من جده ،وحضر تلك الوصية مع أبيه يعقوب وعمه
إمساعي  ،وك هذا أخذ بداللة احلركة اإلعرابية ليضىء على املعىن من داخ نظم اآلية باتسق وتالؤم تام(.)1
َ َ ر
ُۡ َ َ
َ
كذلك من وجوه معاين النحو املوجهة ملراد اآلية بكام الداللة يف قوله تعاىلَ ﴿:وٱبل عوُل ۡك ِه ۡم ن َبأ ٱلِي َءاع ۡك َنَٰ ُه
َ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ر ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َ ۡ َ
َ
ءايتِنا فٱنسوُلخ مِنها فأعب ه ٱلشكطن فَكن مِن ٱلغاوِين﴾[األعراف .]175:فتنوعت القراءة يف فَأَتْ بَ َعهُ
الشَّْيطَا ُن بني مهزة الوص والقطع( ،)2والفرق بينهما :أن (تَب َعهُ) مشى يف أثره ،و(اتَّبَ َعهُ) إذا وازاه يف املشي ،وقي :
سامعا .)3(..وهبذا الفرق تضاء تصورات يف الذهن للمشهد الذي
(اتَّبعه) مبعىن استتبعه أي :جعله تابعا فصار له مطيعا ً
يريد القرآن أن يتصوره املتلقي ليدرك به املراد(.)4
وهكذا يتبني أن النحو ال ينفص عن معناه وأن التقسيم النظري ملباحث علم النحو والبالغة واملعاين ،كان
تسلسال مرحليا نظريا لضبط العلوم ولكن عند التعام مع اللغة ،فإنه ال يصح فص النحو عن معناه إطالقا ،وهو ما
خيدم نظم القرآن عند إرادة تفسريه باملنهج األمل يف التفسري.
والسياق هو "بنية الكالم وحميطه وقرائنه" ( .)5وأجزاؤه السباق واللحاق ( )6فك
آية مفسره لآلية اليت قبلها ،ترابط بنائي بني اآليات ،والسور ،فرتتيبها بنائي من عند اهلل املتكلم هبا سبحانه .وهذا
البناء يظهر من أثر ترابط الكلمات مع بعضها لرتابط اجلم والفقرات ،ويف القرآن الكرمي الكلمة القرآنية يف مجلتها ال
يسد مسدها كلمة أخرى فهي اللبنة األوىل يف بنية السياق ،مث تؤخذ الداللة برتابط اجلم يف آية أو جمموعة آيات.
والذي يدل على اكتمال السياق انتقال القرآن ملوضوع آخر ،ومن أساليب القرآن الكرمي يف االنتقال بني موضوعاته
مايسمى عند البالغيني حبسن التخلص .ورغم هذا االنتقال فهناك روابط بني ما ينتق منه وما ينتق إليه ،ب ك
القرآن وحدة واحده تنمي الفكر باجتاه إحقاق احلق مبنتهى اهلداية ،وإبطال الباط بإدراكه وجتنب مداخله ولو
الرتاث العريب1990 ،م .)399/1( :ويصح االحتجاج بالقراءة الصحيحة السند يف التفسري ،فهي ال خترج عن النظم وبذلك تكشف عن
مراد اهلل يف معاين القرآن الدقيقة.
( " )1مبعىن أن يعقوب ولد يف حياة أبيه وكان يف سن يعي فيه الوصية من جده َمما دل إشراك جده إبراهيم له مع أعمامه باإليصاء..ودلت
َ َۡ ُُ َ َ َ َ َ
ۡش َنَٰ َها بإ ۡس َ
ت ۡ
ت فَبَ ر ۡ
حَٰ َق َومِن َو َراءِ
ح
آيتان من كتاب اهلل على معىن هذه القراءة الشَّاذَّة« :األوىل قوله تعاىل﴿ :وٱمرأبهۥ قائَِة فض ِ
ِِ
َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ ذ َ َ ۡ َ ََٰ
إ ۡس َ
َ
حَٰ َق َي ۡ ُق َ
حي﴾ [األنبياء.]72 :
َب﴾[هود .]71:واللانية قوله تعاىل ﴿ :ووهبنا َلۥ إِسحق وي قَب نافِوُلة وُك ج وُلنا صوُل ِ ِ
ِ
ففي اآلية األوىل إخبار من اهلل أنه بشَّر زوج إبراهيم بالولد واحلفيد فكان الولد واحلفيد ميالدمها يف حياة اجلد واجلدة .وبينت اآلية اللانية أن
املوهوب هو إبراهيم عليه الصالة والسالم وأن النافلة هو ولد الولد فدلت هذه القراءة الشَّاذَّة على هذه املعاين" .ينظر :البيلي االختالف
بني القراءات( :ص.)306-305 :
()2
الز ْع َفَراينّ ،وافقهم زيده،
قرأ العشرة :فَأَتْ بَ َعهُ الشَّْيطَا ُن بقطع اهلمزة فأتبعه .وبوص اهلمزةفاتبعه ،عن احلسن ،وقَتَ َادة ،وطَلْ َحة ،و َّ
وأيوب ،وأبان وهارون عن أَيب َع ْم ٍرو .اهلذيل الكام ( :ص.)384 :
( )3امليسر ص ،173وانظر :أبو حيان البحر احمليط 415/ 4 :طبعة دار الفكر ،وابن عادل اللباب.) 386 /9( :
()4واملعىن أن بلعم بن باعوا الذي علمه اهلل امسه األعظم وعلمه آياته؛ فانسلخ منها ،ودعا هبا على موسى عليه السالم انتصارا لقومه،
فوازى بفعله هذا الشيطان يف شره ،وصار له مطيعا وسامعا؛ ألنه سابق له يف هذا الشر .حال هذا كحال بين إسرائي قب البعلة من
لي عليهم اخلرب مث كفر .ينظر :أبو حيان البحر.)415/4( :
معرفتهم بنبوة حممد ﷺ مث إنكارها ،وهو حال من تلى منهم ،ممن تُ َ
( )5وهو":بناء كام من فقرات مرتابطة يف عالقته بأي جزء من اجزائه أو تلك األجزاء اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة.
ودائما ما يكون سياق جمموعة من الكلمات وثيق الرتابط حبيث يلقي ضوء ال عىب معاين الكلمات املفردة فحسب ب على معىن وغاية
الفقرة بأكملها" .إبراهيم فتحي ،معجم املصطلحات األدبية ،املؤسسة العربية للناشرين املتحدين ،طبع التعاضدية العاملية للطباعة والنشر،
اجلمهورية التونسية ،ط( :1986 ،1ص.)202-201:
( )6وهذا مرتبط بتفرق نزول القرآن"إن العق البشري..اليستطيع أن يتذكر موضع فقرة من كالم سابق مضى عليه سنوات طيلة ،فيضعها يف
مكاهنا ،حبيث تلتحم مع سابقتها والحقتها يف اللفظ واملعىن والسياق..لقد حدثت تلك التجزئة يف النزول باستلناء آية وآيات من سورة
لتنزل بعد نزول أجزاء تلك السورة بسنني طويلة "..ينظر :تناسق الدرر يف تناسب السور ،السيوطي( :ص.)7:
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خفيت( )1فتناول الفقرة القرآنية يف سياقها يورث الفهم مرادها من ورودها يف مكاهنا ،وإدراك فقرات مرتابطة هو ما
يفيده املستوى السياقي ( )2ويدخ يف هذا املستوى ترتيب نزول اآليات (.)3ويدخ فيه مامسي بعلم املناسبات (.)4
َ
َ ر َ ُُۡ َ َ َ َ ْ رُُ ُُ ۡ َ ٌَ َر
جوُلة أن ُه ۡم إ ِ ََٰل
ومن صور داللة السياق يف فهم مراد اآلية قوله تعاىل﴿ :وٱلِين يؤبَن ما ءابَا وقوُلَبهم و ِ
َ
َذ ۡ َ
ج ُ َن﴾[املؤمنون ]60:فلو عزل عن سياقه فهم منه مرادا آخر حيتم كما قالت عائشة-رضي اهلل عنها:-
رب ِ ِهم ر َٰ ِ
"هم الذين يشربون اخلمر ويسرقون .)5( "..لكن النيب ﷺ صوب هلا هذا الفهم بداللة السياق ،فسياق اآلية يف
َ ۡ
ۡ ُ َ
ر ر َ ُ
ِين هم ذم ِۡن خش َكةِ َر ذب ِ ِهم ُّمشفِقَن﴾ [املؤمنون ]57:فقال(" :ال يا ابنة الصديق ،ولكنهم
وصف املؤمنني ﴿إِن ٱل
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن ال يقب منهم ،أولئك الذين يسارعون يف اخلريات)"(.)6
ويعكس السياق القرآين مشهدا يصور موقفا كجحيم أه النار -عياذا باهلل -لكنه يف سياق آخر يعكس مشهداً
لصورة أخرى من هذا اجلحيم وكذا يف صورة ثاللة ،فإذا مجعت السياقات اللالث أظهرت موقفا مروعا يصور حال أه
اجلحيم
ُ ر
ُ َ
ومن ذلك يف قوله تعاىلِ﴿ :إَون ذمِنك ۡم إَِّل َوارِدها ﴾[مرمي]71 :؛ فبني النيب أن فهم معناها مرتبط مبا بعدها
فعن أم مبشر -رضي اهلل عنها :-أهنا مسعت النيب  يقول عند حفصة( :ال يدخ النار إن شاء اهلل من أصحاب
ُ ر
ُ َ
الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها) ،قالت :بلى يا رسول اهلل ،فانتهرها ،فقالت حفصةِ﴿ :إَون ذمِنك ۡم إَِّل َوارِدها
ُر َُذ ر َ رَ ْ رََ ُ ر
()7
َ َ
جث ِ ذكا﴾[مرمي)]72 :
﴾فقال النيب  :قد قال اهلل ﴿ : :ثم نن ِّج ٱلِين ٱعقَا ونذر ٱلظَٰوُل ِ َِي فِكها ِ

".واملراد بالورود يف اآلية املرور على الصراط ،وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو اآلخرون"(.)8

ترتيب النزول لتفسري خطاب الذين نزل فيهم القرآن ،وترتيب السور لتفسري خطابه للعاملني ،فالقرآن مصلح
الحوال الناس وجميب عن أسئلتهم فكان ينزل ملناسبة تتعلق هبم ،مث يعود النازل ملكانه من النظم القرآين فيخاطب به
ك العاملني ،والتفسري بني خصوصية وقت النزول وختالفها عن الرتتيب يف بناء السور ،بأن تلك اخلصوصوية توجه
املعىن حنو املراد من أوله إىل متامه ،فأوله حله ملشكلة ذلك احلدث ،وكماله يف موضعه متناسقا متعاضدا مع ماقبله أو
مابعدة من سورته ،ليبين فكرا ذو أبعاد تص به لكمال يف الفهم .فاآليات"حسب الوقائع تنزيال ،وحسب احلكمة ترتيبا

وتأصيال"(.)9
وميكن أخذ داللة السياق من سياق آخر ،فهناك عالقة بني سياقات القرآن ،تبني من خالهلا داللة نظم اآلية
الواحدة ،ومن املستوى السياقي تفسري نظم آية يف سياقها بنظم آية أخرى يف سياق آخر ،فيتكام معىن السياقان برد
َ
َ
َۡ
إحدمها إىل اآلخر دون عزل أي منهما عن سياقه كتفسري النيب ﷺ قوله تعاىلَ ﴿:وع َ
ِندهُۥ َمفاب ُِح ٱلغ ۡك ِ َّل
( )1وهذا يتعلق باملستوى السابع واألخري لداللة النظم القرآين.
( )2السياق القرآين مستوى ينظر فيه بعد املستويات السابقة وهي املعجمي والصويت والصريف والنحوي البالغي ،فهو وحدة أمش ويرتبط
باجلملة القرآنية ،وما قبلها وما بعدها ،وله عالقة مبعاين اآلية باعتبار سياقات أخرى للمعىن نفسه.
( )3ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي.)228/1( :
( )4ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي.)35/1( :
( )5ينظر :سنن الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب التفسري ،ب اب سورة (املؤمنون) )327/5( ،رقم ( ،)3175قال األلباين :صحيح .ينظر :صحيح
وضعيف سنن الرتمذي.)175/7( ،
( )6ينظر :املصدر السابق.
( )7اجلامع الصحيح ،مسلم ،كتاب فضائ الصحابة ،باب من فضائ أصحاب الشجرة أه بيعة الرضوان )169/7( ،رقم (.)6560
( )8شرح النووي على مسلم ،النووي (.)58/16
( )9ينظر :تناسق الدرر يف تناسب السور ،السيوطي( :ص.)9:
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ۡ ُ ر َ ََُذُ َۡ َ
ر رَ
َُ
َََُۡ ر َُ
نل ٱلغ ۡكث
ي وُلَها إَِّل هَ َ﴾[األنعام .]59:فقال" :مفاتح الغيب مخسة؛﴿إِن ٱَّلل عِندهۥ عِوُلم َ ٱلسَاعةِ وي ِ
ۡ
َ
َۡ
ر َ َ ۡ
َ
س بأ ذي أۡرض َع َُ ُ
ك ُ َ ََ َۡ
َت إ رن ٱ ر َ
َۡ ُ
َو َي ۡ وُل ُم َما ِِف ٱۡل ۡر َح ِ
َّلل
امي َو َما ب ۡدرِي نفس ماذا ب
ِ
ِ
س غدا وما بدرِي نف ۢ ِ ِ
ِكم َخب ُ
َعوُل ٌ
ۡي ۢ﴾[لقمان.)1("]34:
ِ
َ َ َ ذ َ َُْ َ َ َ َ َ
ب أرِ ِِن أنظ ْر إِِلْ قال ل ْن
ومن صور المناسبات التي يظهر بها المستوى السياقي يف قوله تعاىل﴿:قال ر ِ
ُْ ْ َ ْ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ًّ َ
اْل َبل فَإن ْ
َل َر ُّب ُه لِوُل َ
اس َت َق رر َمَكنَ ُه فَ َس َْف بَ َر ِاّن فَوُل رَا َتَ ر َٰ
ج َب ِل َج َ وُل ُه دًّك َوخ رر
ب َر ِاّن َول َٰ ِ
ك ِن انظر إَِل َ ِ ِ ِ
ُ َ َٰ َ ً َ َ ر َ َ َ
ت إ َِلْ َ َو َأنَا أَ رو ُل ال ْ َُ ْؤ ِمن َ
اق قَ َال ُسبْ َ
حانَ َ ُعبْ ُ
ِي﴾[األعراف".]143:فتعبريه باإلميان يف
مََس ص ِقا فوُلَا أف
ِ
َ
َ
َ
َ
﴿ َو َأنَا أَ رو ُل ال ْ َُ ْؤ ِمن َ
ِي﴾يف غاية املناسبة لعدم الرؤية يف قوله﴿:قال ل ْن ب َر ِاّن﴾ ألن شرط اإلميان أن يكون
بالغيب"(.)2
وبعض وجوه تعدد القراءات القرآنية يعد من املستوى السياقي ،فالقراءات توجه معىن السياق كاهنا آية أخرى فك
ُۡ ُ َ
َ ۡ َ ُ ْ
قراءة يف معناها كتعدد اآليات يف معانيها .ففي قوله تعاىلَ ﴿ :وي َ ۡ َ
سوُلَُنَ َ َعن ٱل ۡ َ
ك ۖ قل ه َ
ح
َ
َتلَا
ٱم
ف
ى
ذ
أ
َ
ِ
ِ
ي
ِ
ِ
ۡ
ذ
َ َ َ ۡ َ ُ ُ ر َ ر َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ر ۡ َ َ ۡ ُ ُ ر ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ر ُ ر ر
ٱَّللَ
ك ۖ وَّل عقربَهن حِت يطهرن فإِذا عطهرن فأبَهن مِن حكث أمركم ٱَّلل إِن
ح ِ
ٱلن ِ َسا َء ِِف ٱل ََ ِ
ُُيِ ُّ ر ر َ
ح ُّ ٱل ۡ َُ َت َط ذهر َ
ين﴾[البقرة .]222:يف كلمه يطهرن( )3للآلية قراءتان( .)4ك منهما تتعانق مع
ٱِلوَٰبِي َو ُي ِ
ِِ
ََۡ َُ َ َ
األخرى ،وتوجه السياق لوجهة تتكام مع األخرى ،فكلمة طهر بالتخفيف مناسبة لسباقها وهو قوله﴿ :ويسوُلَن
ُۡ ُ َ
َ ۡ
ۡ
َ ۡ َ ُ ْ ذ
َ
ََ َۡ َُ ُ
َه رن َح ر َٰ
ِت َي ۡط ُه ۡرن ﴾ وكلمة يطَّهرن
ى
ذ
ك ۖ قل ه ََ أ
ك ۖ وَّل عقرب
ٱم
ف
ح ِ
ع ِن ٱل ََ ِ
ح ِ
َتلَا ٱلن ِ َسا َء ِِف ٱل ََ ِ
ي
ِ
َ َ َ َ ر ۡ َ َُۡ ُ ر ۡ َ ۡ ُ
ٱِل روَٰبيَ
ٱَّلل إ رن ر َ
ث أَ َم َر ُك ُم ر ُ
ٱَّلل ُُيِ ُّ ر
بالتشديد مناسب هلا ما بعدها وهو قوله﴿:فإِذا عطهرن فأبَهن مِن حك
ِ
ِ
ح ُّ ٱل ۡ َُ َت َط ذهر َ
ين﴾ واملعىن باملشددة يغتسلن ،باملخففة ينقطع دمهن(" )5إن اهلل سبحانه جع للح غايتني كما
َو ُي ِ
ِ ِ
تقتضيه القراءتان :إحدامها انقطاع الدم ،واألخرى التطهر منه ،والغاية األخرى مشتملة على زيادة على الغاية
َ
َ َ َ
األوىل..،وقد دل أن الغاية األخرى هي املعتربة قوله تعاىل بعد ذلك﴿:فإِذا ع َط ره ۡرن ﴾ فإن ذلك يفيد أن املعترب
التطهر ،ال جمرد انقطاع الدم"(.)6
وهذا املستوى يعين املعىن باملفهوم أو مستتبعات الرتاكيب ،أو املعىن فوق املعىن،
صحيح أن أثر املستويات السابقة (الصويت والصريف واملعجمي والنحوي البالغي والسياقي) كلها تتجه لتكشف عن
الداللة ،لكن للداللة مستوى خاص؛ حيث أن ك تلك املستويات تضيء على جانب معني وتتكام هذه اجلوانب
بتسلس لتضيء على داللة تشملها مجيعا وهي مؤداها مجيعا لكنها تستق يف معىن تام متكام منها وبائن عنها،
وهذا يبني وجه ارتباط املستوى الداليل بالنظم .وهذا مدخله واسع لكن ال يصح أن يتجاوز أيا من املستويات السابقة
( )1اجلامع الصحيح ،حممد بن إمساعي البخاري (ت 256ه ) ،كتاب التفسري ،بابَ  :وع َندهُ َم َفات ُح الْغَْيب الَ يَ ْعلَ ُم َها إالَّ ُه َو[األنعام:
 ،]59القاهرة ،دار ابن اهليلم2004 ،م( ،ط( ،)1ص )545:رقم (.)4627
( )2ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم البقاعي.)109/3( :
( )3جاءت كلمة (طهر) على بنائني :يَطْ ُه ْر َن يَطَّ َه ْر َن وك بناء هو منتم لصوت لغة من لغات العرب ،فاألوىل أصلها يتطهرن البحر احمليط:
(.)424/2
َّ
( )4قرأ "شعبة واألخوان وخلف {يَط َه ْر َن} وقرأ الباقون {يَطْ ُه ْر َن}" .البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة( :ص.)49:
( )5الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.)422/2( :
( )6فتح القدير ،الشوكاين.)259/1( :
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له ،ذلك لكي ال يتجه اجتاها خمتلفا قد تقتضيه اللغة وال يقتضيه القرآن ،أو قد يقتضيه الفكر()1وهو جمانب ملراد
القرآن .لذلك تتعلق الداللة بالنظم وترتبط بأثر تركيب :احلرف والكلمة والعبارة واجلملة داخ السياق القرآين العظيم.
فال عربة بداللة الكلمة خارج النظم القرآين ،فذلك معناها يف لغتها ،وهو قد حيم مرادا خمتلفا عن مرادها داخ النظم
القرآين ،فتفسرياهتا خارج النظم ليس تفسريا للقرآن ب للغة ،وفرق بينهما :إذ األول مراد اهلل من الكالم ،واللاين مراد
املفسر أو املتكلم .وكذا يقال يف دالالت العبارة واجلملة( .)2ففي بعض الدراسات البيانية احلديلة فسروه مبقتضى اللغة
فقط وفق التصور اإلنساين()3؟! .ال بد من أن يوضع التفسري موضعه باعتبار أنه كالم إهلي تشريعي مرتبط بالرسول
ﷺ املتلقي له ،له تركيبه اخلاص ونظمه.
لب ال َقناة وإنَّه ملن شجرة صاحلة ولكنة على السعة" ( .)4فرياد هبذه العبارات ما يفهم
يقول سيبويه" :تقول إنه لَ ُ
ص ُ
منها العريب فوق الداللة املعجمية والرتكيبية اللفظية ،فاملعىن يتجه للمفهوم وللمعاين اللانية ،أي :من أص طيب ،وهو
ما أشار إليه سيبويه بقوله" :ولكنة على السعة" .أي يف داللة املعىن املراد .وباب الداللة واسع لذلك تنوعت مدخالهتا،
فيدخ فيه ما مسي بعلم البيان ومفرداته التشبيه واالستعارة والكناية ،ويدخ فيه علم داللة ألفاظ القرآن(العام واخلاص
واملطلق واملقيد واجملم واملبني ،واملفهوم واملنطوق وداللة املخالفة) ،ويدخ هنا ما قسم من القرآن حسب املوضوعات
ودالالهتا كالقصص ،واجلدل..ويدخ فيه أساليب القرآن كأقسام القرآن وأملاله ،وتدخ فيه الداللة التصويرية لتقريب
املعىن ،ويؤثر نظم القراءات القرآنية يف الداللة وما تفيد.
ومن الدالالت ما يتوقف على خرب النيب ﷺ وال ميكن أن تفيده اللغة وحدها فهو خرب بغيب لكنه ال خيرج
عن الداللة املفهومة ،رغم أن الوصول إليه موقوف عليه ﷺ فعن أيب هريرة  قال " :قال رسول اهلل ( :من آتاه
اهلل ماالً فلم يؤد زكاته مل له شجاعاً أقرع له زبيبتان ،يطوقه يوم القيامة ،يأخذ بلهزمتيه – يعين شدقيه – يقول :أنا مالك،
ََ َۡ َ َر ر َ َۡ َ ُ َ
َ ۡ
َن ب ََا َءابَى َٰ ُه ُم ر ُ
ٱَّلل مِن فضوُلِهِۦ﴾)( .")5ومنه ما رواه ابن
أنا كنزك ،مث تال هذه اآلية﴿:وَّل ُيسَب ٱلِين يبخوُل ِ
َ َ َ َۡ
عباس -رضي اهلل عنهما– قال" :خطب النيب ﷺ فقال" :إنكم حمشورون إىل اهلل حفاة عراةً غرالً﴿ك ََا بدأنا
كدهُۥ َو ۡع ًدا َعوُلَ ۡك َنا إنرا ُك رنا َف َٰ وُل َ
أَ رو َل َخ ۡوُلق نُّ ِ ُ
ِي﴾[األنبياء .)6("]104:كذلك ما رواه أبو هريرة  عن النيب
ِ
ِ
ٍ ()7
ﷺ قال" :إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها ،واقرءوا إن شئتمَ ﴿:وظ ٍّ َّممْ ُدود﴾ .
( )1كالتفسري اإلشاري الصويف ،يبتعد مريدوه عن النظم ويتجهون حنو ما يعتقدون ،وأحيانا حنو ما يظنون.
( )2وميكن تتبع الوحدات الداللية يف اللغة لفهم النَّظْم ،ففي اللغة الوحدات الداللة تتدرج تصاعديا ،من الكلمة فشبة اجلملة فاجلملة
فالسياق .لكن ال جيب أن يبالغ يف الداللة لتتجه حنو اللغة فقط كالقول إن تفسري القرآن" :هو علم داللة القرآن " .ينظر :نظرية جديدة
يف التفسري ،عبد ارمحن الصاحل ،ملتقى تفسري /https://vb.tafsir.net ،هذا تعبري منقوص عن املراد بتفسري القرآن جيعله نصا لغويا،
إذ كيف سيشك هذا التعريف حصانة للقرآن من أصحاب املسلك الفكري اإلنساين!؟.
( )3أمني اخلويل ،وما أنتجه تلميذه حممد أمحد خلف اهلل حلد القول بأسطورية القصة القرآنية ،ألنه عاجل التفسري للقصص القرآين باملسلك
الفكري اإلنساين املتجه حنو الغرب ،باعد القرآن نصا لغويا جمردا من جهة ،ومن جهة أخرى أسقط عليه أفكاره املستمدة من نظرة الفكر
الغريب لفن القصة األدبية وللقصة التارخيية.
()4

الكتاب ،سيبويه.)410/1( :

( )5صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ َوالَ َْحيس َ َّ َّ
ين يَْب َخلُو َن[﴾..آل عمران( ،]180 :ص )535:رقم.4539 :
َب الذ َ
َ
()6
يدهُ[ ﴾..األنبياء( ،]104 :ص )565:رقم.4740 :
صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخلْ ٍق نُّع ُ

( )7صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب التفسري ،باب قوله﴿ :وظ ٍّ َّممْ ُد ٍ
ود﴾ ،رقم ( ،)4881ص .589مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اجلنة
َ
وصفة نعيمها ،باب :إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها ،رقم ( ،)7314ج ،8ص.144
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"كنفها وذراعها ،وهو ما يسرت أغصاهنا"( .)1قال الشوكاين" :وظ ممدود" أي دائم ٍ
باق ال يزول وال تنسخه الشمس،
ََ َ َ
َ َ َ
قال أبو عبيدة :والعرب تقول لك شيء طوي ال ينقطع :ممدود ،ومنه قوله﴿:أل ۡم ب َر إ ِ ََٰل َر ذب ِ ك ۡكف َم رد
ذ ر
(.)2
ٱلظل﴾[الفرقان .]45:واجلنة كلها ظ ال مشس معه"
ِ
ويدخ فيما يتوقف على خرب النيب ﷺ مامسي مببهات القرآن ومن أمللته ما جاء يف تفسريه ﷺ لقوله تعاىل:
َ
َ ۡ َ َۡ ذ ۡ َ ۡ
كَ
﴿ َوأَ َذَٰن ذم َِن ٱ رَّللِ َو َر ُ
ر
ِ
ِ
ٱۡل
َّب﴾[التوبة .]3 :فعن ابن عمر-رضي اهلل عنهما( :-أن
ج
ٱۡل
م
َ
ي
اس
ٱل
َل
إ
ِۦ
ََل
س
ِ
ِ
ِ
رسول اهلل  وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة اليت حج فيها ،فقال" :أي يوم هذا؟" قالوا :يوم النحر ،قال" :هذا
(.)3

يوم احلج األكب ر")
ومما ورد يف القرآن من باب علم البيان بأحد مفرداته من التشبيه واالستعارة والكناية واجملاز  ،ما أخرجه
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ ر َٰ َ َ َ ر َ َ ُ
ي لك ُم
الرتمذي عن عدي بن حامت قال" :سألت رسول اهلل ﷺ عن الصوم فقال﴿ :وُكَا وٱۡشبَا حِت يتب
ٱۡل ۡكط ۡٱۡلَ ۡس ََدِ م َِن ٱلۡ َف ۡ
َۡ
ٱۡل ۡك ُط ۡٱۡلَ ۡب َك ُ ۖ م َِن ۡ َ
ج ِري﴾[البقرة ،]187:قال :فأخذت عقالني :أحدمها أبيض ،واآلخر
ِ
أسود ،فجعلت انظر إليهما ،فقال يل رسول اهلل ﷺ إمنا هو اللي والنهار"( .)5فهنا اجتهت الداللة خلالف معهود
اللفظ وتركيبه ،لكنها ال خترج عنه وتدل عليه القرآئن فيتجه ملعىن ثاين يفهمه العريب(.)6
ومن الكناية يف تفسري النيبﷺ مارواه املغرية بن شعبة  قال":ملا قدمت جنران سألوين ،فقالوا :إنكم
َ ٰٓ ُ ۡ َ َ َ
ت هَٰ ُرون﴾[مرمي ]28:وموسى قب عيسى بكذا وكذا ،فلما قدمت على رسول اهلل  سألته عن
تقرؤون﴿يأخ
()4

ذلك ،فقال( :إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني من قبلهم)"(" .)7كان يف ذلك الزمن يف بين إسرائي رج عابد
منقطع إىل اهلل تعاىل يسمى (هارون) ،فنسبوها إىل أخوته من حيث كانت على طريقته قب ؛ إذ كانت موقوفة على
خدمة البيع ،أي :يا هذه املرأة الصاحلة ما كنت أهالً ملا أتيت به" (.)8

( )1شرح النووي على مسلم ،النووي.)138/17( :
( )2فتح القدير ،الشوكاين.)152/5( :
( )3أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب احلج ،باب يوم احلج األكرب ،رقم ( ،)1945دار الفكر ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة ،ج،1
ص  ،598قال األلباين :صحيح .ينظر :صحيح وضعيف سنن أيب داوود ،رقم (.)44
( )4وهذه التسميات وبالذات اجملاز مدخ لفرقة املعتزلة يف تعطي صفات اهلل ومدخ لباقي املتكلمني يف تأويلها ،وهذا ما أشرت إليه
سابقا من أن املعىن اللاين ال جيب أن خيرج عن نظم القرآن ،وما فعلته املعتزلة جتاوز النظم فاجتهوا بسعة اللغة للتأوي مبا يقتضيه فكرهم،
وهذا تقاطع مع النظم مبستوياته فلو راعوا مستويات النظم ومفهوم التفسري وفهم النيب صلى اهلل عليه وسلم والسياق التارخيي ،ملا خرجوا
بالداللة عن الفهم املراد! وهنا تربز أمهية نظرية التفسري يف إغالق الباب على مسلك الفكر اإلنساين.
( )5سنن الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب التفسري ،)210/50( :رقم ،2968 :قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .قال األلباين :صحيح.
ينظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)468/6( :
( )6والعريب يفهم هذا وهو من لغته وإن فات عدي بن حامت فليس حبجة على أن ذلك ال يفهمه الناس من العرب ،لكن قد يفوت أحدهم
ما يعلمه عمومهم ،وتفسري النيب ﷺ بأه اللي والنهار؛ ألنه مل خيرج عن نظم القرآن يف الداللة ،وهذا منه ﷺ تعليم للناس هلذا
املسلك.
( )7اجلامع الصحيح ،مسلم :كتاب اآلداب ،باب النهي عن التكين بأيب القاسم وبيان ما يستحب من األمساء)171/6( ،رقم.5721 :
( )8احملرر الوجيز ،ابن عطية.)361/4( :
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ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
نق ر ۖ فَأَقَ َ
ام ُهۥ﴾[الكهف ]77:قال:
جدارا ي ِريد أن ي
ومنه يف تفسريه ﷺ لقوله تعاىل﴿ :فَجدا فِكها ِ
"يقول :مائ "( .)1وهنا وجه النيب ﷺ الداللة لوصف حال اجلدار وال ينفي هذا ما أطلقه القرآن من أن تكون
للجدار إرادة بأمر اهلل( ،)2ففي آخر الزمان سيقول الشجر واحلجر يامسلم ياعبد اهلل هذا يهودي خلفي تعال فاقتله(.)3
ومما ورد يف القرآن من باب علم داللة ألفاظ القرآن( )4وهي( :عام وخاص ومطلق ومقيد وجمم ومبني ،ومفهوم
ومنطوق وداللة املخالفة) مأخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود " أن رجالً أصاب من امرأة قبلة ،فأتى النيب 
ََ
ر
ٱۡل َس َنَٰت يُ ۡذه ۡ َ
ٱلصوُلَ ََٰةَ َط َر َِف ٱلر َهار َو ُزلَفا ذم َِن ر ۡ
ٱِلل إ ِ رن ۡ َ
َِب
م
ق
فأخربه ،فأنزل اهلل تعاىل﴿:وأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلس ذ َ
ر
ات﴾[هود ،]114:فقال :يا رسول اهلل ،أيل هذا؟ قال جلميع أميت"( .)5فكالم النيب ﷺ يبني أن احلكم
ي ِ
ِ
عام وإن كان لسبب خاص ،ومنه ومن ملله استنبطت قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .قال ابن بطال:
ٱۡل َس َنَٰت يُ ۡذه ۡ َ
ٱلس ذ َ
َِب ر
"فدلّت هذه اآلية ﴿إ ِ رن ۡ َ
ودل هذا احلديث
ِ
ي ِ
ات﴾ على أن الصالة كفارة الصغائر من الذنوبّ ،
ِ
على أن القبلة وشبهها مما أصاب الرج من املرأة غري اجلماع ،ك ذلك من الصغائر اليت يغفرها اهلل باجتناب الكبائر،
والصغائر هي من اللمم اليت وعد اهلل تعاىل مغفرهتا جملتنيب الكبائر)( .)6ومن ذلك ما نزل يف الوليد بن املغرية من قوله تعاىل:
ُُذ َۡ َ َ َ َ
ِكم﴾[القلم ]13 :يوجه النيب ﷺ داللته للعموم فيقول" :أال أخربكم بأه النار :ك عت
﴿مت ِۢل ب د ذَٰل ِ زن ٍ
ََۡ َ ُر ً َ
َب َط َبقا عن َط َبق﴾[االنشقاق ،]19 :قال ﷺ(" :لرتكَب حاالً بعد
جواظ مستكرب"( .)7ويف قوله تعاىل﴿ :لَتك
حال)"(.)8
()9
َّيب ﷺ يف قَ ْوله تَ َع َاىل:
ومما َورد يف القرآن وبينه النيب ﷺ بالداللة التصويرية  .ما رواه أنس َ ع ْن الن ِّ
﴿فَوُلَ رَا َتَ ر َٰ ُّ ُ ۡ َ َ
صر)( ،)10ويف رواية أخرى
ف ْ
ال( :قَ َ
َل َربهۥ لِوُلجب ِل﴾[األعراف ]143 :قَ َ
َخَر َج طََر َ
ال َه َك َذا؛ يَ ْعين أَنَّهُ أ ْ
اخلْن َ

( )1اجلامع الصحيح ،مسلم :كتاب الفضائ  ،باب :من فضائ اخلضر  )103/7( ،رقم.6313 :
( )2وهذا خالفا ملا قاله القرطيب وغريه.." :فسره يف احلديث بقوله (مائ ) ،فكان فيه دلي على وجود اجملاز يف القرآن..،ومجيع األفعال اليت حقها أن
تكون للحي الناطق مىت أسندت إىل مجاد أو هبيمة فإمنا هي استعارة "..ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.)25/11( :
( )3ينظر :اجلامع الصحيح ،مسلم :باب التقوم الساعة حىت يقول الرج  )188/8( ،رقم.7523 :
( )4وما دون يف أصول الفقه من قواعد مرتبطة بتفسري القرآن الكرمي ،إمنا هي استقراء لآليات وعرضها على بعضها مث استنباط تلك القواعد،
وهذا يدور مع نظم القرآن ويعرب عن مراد اهلل تعاىل وفق منهج النيب ﷺ ،كاداللة األلفاظ فمنها تستمد بعض القواعد كالعام واخلاص،
واملطلق واملقيد ،واجملم واملبني ،واملنطوق واملفهوم ،فهذه أوصاف دالالهتا مستنبطة من داللة آيات القرآن .لكن التعام معها جيب أن
يكون باعتبار مفهوم التفسري األصويل وهو ما عربنا عنه باملسلك األمل الذي ال يتجاوز مراد اهلل باتباع نظم القرآن الكرمي -كما سيأيت
بيانه -مبنهج النيب ﷺ.
( )5اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب الصالة ،باب الصالة كفارة )140/1( ،رقم.526 :
( )6ينظر :شرح ابن بطال ،ابن بطال.)155/2( :
()7
ك َزني ٍم﴾[القلم )198/6( ،]13:رقم.4918 :
اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،بابُ ﴿:عتُ ٍّ بَ ْع َد َذل َ

()8املستدرك على الصحيحني ،احلاكم :كتاب التفسري ،باب (لرتكَب طبقاً عن طبق) )564/2( ،رقم .3914:قال احلاكم :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
(")9بتملي املعىن باإلشارة دون أن يدخ يف تفصيله أو كيفه" مناهج يف التفسري ،اجلويين( :ص.)19
()10مسند أمحد ،أمحد )135/3( :رقم .12282 :قال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم.
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اخ)( ،)1ويف رواية ثاللة عنه..(:بدا منه قدر هذا)( .)2وتفسريه ﷺ لقوله تعاىل:
صره قَ َ
ال فَ َس َ
عنه َ قال( :فََأ َْوَمأَ خبْن َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُۡ
َ
ُ
ر
ۡ
ٱَّلل َمثل َك ََِة َط ذك َبة كش َ
ج َرة َط ذكبَة أصوُل َها ثابت َوف ۡرم َها ِف ر
َض َب ُ
﴿أل ۡم بَ َر ك ۡك َف َ َ
ٱلس ََاءِ* بؤ ِِت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ُر
ۡ
أكوُل َها ُك حِكِۢن بِإِذ ِن َر ذب ِ َها﴾[إبراهيم]25-24:؛ فعن أنس بن مالك  قال":أتى رسول اهلل ﷺ بقناع
عليه رطب ،فقال :مل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها ك حني بإذن رهبا ،قال :هي
النخلة ،ومل كلمة خبيلة كشجرة خبيلة ،اجتلت من فوق األرض ماهلا من قرار ،قال هي احلنظ "(.)3
ويدخ يف املستوى الداليل مامسي مبتشابه القرآن ومشكله وهذا يأيت ملا اليعهد يف التصور ،وجيب أن يلجأ فيه إىل
املوازنة بني املفهوم العام املستقر ،وتوجيه الداللة اليت أشكلت بتتوافق معه ،وهذا ما أسسه النيب يف اإلفهام فعن أَنَس
بن مال ٍ
ك  :أ َّ
َن َر ُج ًال قَ َال يَا رسول اهلل :كيف ُْحي َشُر الْ َكافُر َعلَى َو ْجهه يَ ْوَم الْقيَ َامة؟ مستشكال قوله تعاىل:
ْ َ ََ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َٰ
َٰ
س الَّذي أ َْم َشاهُ َعلَى رجليه يف الدُّنْيَا قَاد ًرا
﴿وَنۡشهم يَم ٱل ِقَٰةِ لَع وجَهِ ِهم مَكا﴾[اإلسراء( ،]97 :قَ َال :أَلَْي َ
()4
س الَّذي أ َْم َشاهُ إ ََلْ )..ظَاهر يف أ ََّن الْ ُمَراد بالْ َم ْشي
َعلَى أَ ْن ميُْشيَهُ َعلَى َو ْجهه يَ ْوَم الْقيَ َامة؟)  .قال ابن حجر" :قَ ْوله( :أَلَْي َ
َّيب ﷺ ظَاهٌر يف تَ ْقرير الْ َم ْشي َعلَى
ك ا ْستَ ْغَربُوهُ َح َّىت َسأَلُوا َع ْن َكْيفيَّته ،فَ ْ
اجلََواب َّ
َحقي َقته ،فَل َذل َ
الصاد ُر َع ْن الن ّ
َحقي َقته"(.)5
ومنه دفع توهم شك إبراهيم  يف قوله تعاىل ،ويعلم هذا بعصمة األنبياء ومكانتهم عند اهلل تعاىل فلذلك قال النيب
َ ذ َ
َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ
ۡ َ َ َۡ ُ
ِ
ن
م
ؤ
ب
م
ل
و
أ
ال
ق
ِت
َ
َ
ٱل
ۡ
ب
ف
ك
ك
ِن
ر
ي
ي
ﷺ" :حنن أحق بالشك من إبراهيم إذ قالِ﴿:إَوذ قال إِبر َٰ ِهۧم ر ِ
ِ
بأ ِ ِ
ذ
َۡ
َ َ ََ َ
قال ب َٰ
كن ِِلَ ۡط ََئ ِ رن قوُل ِبي﴾[البقرة .)6(]260:واملراد":إن كان إبراهيم شاكاً فنحن أوىل بالشك منه ،ومع ذلك
َل َول َٰ ِ

فنحن مل نشك أبداً ،فمن األحرى واألوىل أن ال يشك إبراهيم .)7("
من املستوى الداليل تنفيذ أوامر اآلية أو نواهيها فاألقوال واألفعال ،فهو مبين على وضوح الداللة بأن تؤول باألعمال اليت
تأمر هبا فيكون ذلك تفسريها( .)8ومما ورد عن النيب ﷺ يف هذا :ما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي اهلل عنها-
"كان النيب  يكلر أن يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل ،يتأول القرآن"(.)9
()1مسند أمحد ،أمحد )209/3( :رقم .13201 :قال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم.
()2املستدرك ،احلاكم :كتاب اإلميان )77/1( ،رقم.66 :
()3سنن الرتمذي ،الرتمذي :كتاب التفسري ،سورة إبراهيم )295/5( ،رقم .3119 :قال األلباين :صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا .ينظر:
صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)119/7( :
( )4اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،سورة الفرقان )543/11( ،رقم.4760 :
( )5فتح الباري ،ابن حجر.)368/18( :
()6
ف ُْحتي ي الْ َم ْوتَى﴾[البقرة)39/6( ،]026:رقم.4537 :
اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،باب﴿ َوإ ْذ قَ َ
يم َر ِّ
ب أَرين َكْي َ
ال إبْ َراه ُ

( )7القصص القرآين ،فض حسن عباس( :ص.)174:
( )8قال ابن تيمية" :التأوي عند السلف له معنيان :أحدمها :تفسري الكالم وبيان معناه ،سواء أوافق ظاهره أم خالفه ،فيكون التأوي والتفسري
على هذا مرتادفني ،ثانيهما :هو نفس املراد بالكالم ،فإن كان الكالم طلباً كان تأويله نفس الفع املطلوب ،وإن كان خرباً كان تأويله نفس
الشيء املخرب به ،وبني هذا املعىن والذي قبله فرق ظاهر؛ فالذي قبله يكون التأوي فيه من باب العلم والكالم ،كالتفسري والشرح واإليضاح،
ويكون وجود التأوي يف القلب واللسان ،وله الوجود الذهين واللفظي والرمسي ،وأما هذا التأوي فيه نفس األمور املوجودة يف اخلارج سواء
أكانت ماضية أم مستقبلة ،فإذا قي  :طلعت الشمس ،فتأوي هذا هو نفس طلوعها" .جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)288 /13( :
( )9اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،باب التسبيح والدعاء يف السجود )207/1( ،رقم.817 :
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َ َ ذۡ َۡ َذ َ َ ۡ ۡ
ر َ َ َ
ٱس َتغفِ ۡرهُ إِن ُهۥ ًّكن ب رَابَۢا﴾[النصر ،]3:وقوله
ومعىن ذلك أنه  يتأول قول اهلل–تعاىل﴿:-فسبِح ِِبَ ِد رب ِ و
َ َۡ َۡ
تعاىلَ ﴿:س ذبحِ ۡ
ٱس َم َر ذب ِ ٱۡللَع﴾[األعلى ]1:وحنوها من اآليات الدالة على ذلك .ويف فتح مكة ملا كسر النيب
ِ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ر ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ
ﷺ األصنام وطعنها( .)1تال قوله تعاىل﴿:وقل جاء ٱۡلق وزهق ٱلب ِطل إِن ٱلب ِطل ًّكن زهَقا﴾[اإلسراء:
ُ ۡ ُ
 ،]81وقوله تعاىل﴿:قُ ۡل َجا َء ۡ َ
ٱۡل ُّق َو َما ُي ۡبدِئ ٱل َبَٰ ِطل َو َما يُ ِك ُد﴾[سبأ.]49:
وسابعها المستوى الفكري :ويقصد بفكر القرآن( )2ما يريد أن ينمي إليه فكر املتلقني إلدراك مشويل منتظم يدل
عليه أول القرآن وآخره من أصغر وحدة داللية فيه ألكربها ،ويتسلس يف تلقيه بتتابع املستويات السابقة ،ويدل عليه
منطوق القرآن بقوله يف خواتيم كلري من اآليات كقوله :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن ،أفال يعقلون ..أفال يتفكرون ..أفال يتوبون ..أفال
َ ٌ َ َۡ
َ َ
نزل َنَٰ ُه إ ِ ِۡل ُم َبَٰ َرك
تبصرون ..ويدل عليه مفهوم القرآن يف ك آية منه متعاضدة يف ذلك مع آياته مجيعا"﴿كَِٰٰ أ
ذ
َ ََ َ ر َ ُُْ ْ ۡ َۡ
ْ َ
َ
َٰ
ِِلَ ردبر ُروا َءايَٰتِهِۦ و ِِلتذكر أولَا ٱۡللب ِ ﴾"[ص ،]29:ويدل عليه ترابط داللة أمساء اهلل احلسىن يف نظم القرآن،
ويص (فكر القرآن باملتلقي الكتمال فكره اإلنساين وحصانته من ضعف الفكر اإلنساين ومداخله .فأثر تلقي فكر
القرآن يصب يف مناء فكر اإلنسان إىل جهة الكمال وحصانته).
إن من انسبك بفكر القرآن غدا ربانيا فقيها مدققا حمررا لطيفا رحيما ،يتقلب يف ما يصح أن يوصف به الناس من
آثار أمساء اهلل سبحانه جامعا بينها يف سلوكه .ويف املقاب من علت ذته ولو ملقال ذرة ولو فهم من العلوم ما فهم؛ فإنه
يتجه حنو فكره مقدماً إياه على فكر القرآن ،فيخلط بينهما يف لباس يسر الناظرين ممن سلكوا مسلكه أو تأثروا به ،أو مل
يدركوا فكر القرآن فينفكوا عن تلك الشبه دون أن جتد مدخال إىل عقوهلم أو نفوسهم أو أذهنهم؛ لذلك الزخمشري رغم
تعامله مع النظم القرآين بتفوق ،إال أنه فرض فكره اإلمياين على القرآن! تبعا ملسلكه الفكري ،ولو أنه استلهم فكر القرآن
لقاده النظم الستقامة فكره اإلمياين .ومما يشري الرتباط النظم بالفكر قول عبد القاهر" :مث إنا نعلم أن املزية املطلوبة يف هذا
الباب مزية فيما طريقه الفكر والنظر من غري شبهة..هو مما يستنبط بالفكر ،ويستعان عليه بالروية"( .)3إذا مل يغب عند
املتقدمني ارتباط النظم بالفكر ،ويبقى مناء الفكرة باجتاه احلق مرهونا بتقدم الزمان والتأم والتجرد التام للحق وأثره(.)4
جيب أن يستحضر املفسر فكر القرآن الكرمي عندما يريد مح معىن اآلية على ماحتتمله( ،)5ذلك أنه من فكر
القرآن يعلم أن اهلل سبحانه (سبقت رمحته غضبه) فهذايستصحب عند تدبر اآليات لتفسريها ،وهذا شأن آياته مجيعا
َ َ َۡ َ َ ۡ ُر
ُك َ ۡ
َشء﴾[األعراف .]156:ويف خطابه للمعاندين يقول
مبفهومها ومنطوقها تدفع للرمحة كقوله﴿ :ورۡح ِِت و ِس ت
َََ َُ ُ َ َ ر َ َۡ َۡ ُ َُ َ رُ َ ُ
ٱَّلل غفَر ررحِكم﴾[املائدة .]74:فاهلل ال يُيَئس من حي أن يتوب
﴿أفل يتَبَن إَِل ٱَّللِ ويستغفِرونهۥ و
()1
يد﴾ )108/6( ،رقم.4720 :
اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،باب ﴿قُ ْ َجاء ا ْحلَ ُّق َوَما يُْبد ُ
ئ الْبَاط ُ َوَما يُع ُ

( )2فكر القرآن الكرمي .وهو حبث مستق شرعت بإعداده وهذا من آثار التفسري باملسلك األمل .
( )3ينظر :دالئ اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين( :ص.)395:
()4كما ولد موسى -عليه السالم -يف بيت أمه وكرب يف بيت فرعون لكن على عني اهلل صنع! كذلك ال يضر أن تولد فكرة من أثر فتنة فتنمو
يف أحضاهنا مث يشاء اهلل أن تكون هي عاصمة للفنت .فيمن يقول أن أول من طرف باب إعجاز القرآن معتزيل هو النظام ،وفيمن يقول أن
اجلرجاين أبدع نظرية النظم وهو أشعري .فال ضري تقلب العلم بني أهله وبعضهم خري من بعض يف فهم احلق والتزامه .فال حيتج بذلك على
إقرار اخلطأ كأن يقول قائ لوال فكر املعتزلة أو األشاعرة ملا كان إعجاز القرآن مث نظرية نظمه ،فهذا تالزم باط .
( )5فا ملفسر عندما يقرأ القرآن الكرمي من أوله آلخره خبشوع وتدبر وحضور ذهن يستقر يف نفسه باتصال فكر القرآن ،وقد يكون مكانه يف
النفس ما يسمى بالالوعي فهو يتشربه ويتعام به كأنه فكره ،أوليس القرآن بصانع الناس إن ألقوا السمع؟ بلى إنه كذلك.
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ويؤوب( .)1فإن أغف ذلك املفسر وجه معىن عموم آية إىل غري مراد اهلل سبحانه ،أوليس هذا مايفعله املغالون أو
املفرطون( .! )2ألهنم جتاوزوا فكر القرآن وحكموا عليه مبقتضى فكرهم! .لذلك وجدنا النيب ﷺ يفسر مبقتضى فكر
ُ ۡ
ام ُنَا ْ َول َ ۡم يَ ۡوُلب ُسَا ْ إ َ
ِين َء َ
القرآن الكرمي ،ففي قوله تعاىل ﴿ :رٱل َ
يم َٰ َن ُهم بِظوُل ٍم﴾[األنعام .]82:الظلم هنا نكرة يف
ِ
ِ

سياق النفي فتفيد العموم ،لكن مراعاة فكر القرآن بتتبع نظمه يسوق الذهن إىل ختصيصها مبعىن يتجه حنو رمحة اهلل
باملخاطبني ،فاإلميان أوله اعتقاد والظلم يف أوله هو الشرك؛ ألن أول الشرك اعتقاد ،فإن سلم أوله من التلبس بالشرك سلم
منتهاه وهو ما يظهر على اإلنسان من األقوال واألفعال الدالة عليه .فاإلنسان يف أقواله وأعماله قد يضعف فيخالف فيها
وخيطىء وال يسلم من اخلطأ إال معصوم .فكان تعلق الظلم باإلميان القليب دليال على معىن رمحة اهلل بالناس ،وإرادته حتقيق
ر َ َ َُ ْ
األمن هبم .وهذا ما فسر به النيب ﷺ .أخرج البخاري عن عبد اهلل  قال" :ملا نزلت هذه اآلية﴿ :ٱلِين ءامنَا
ُ ۡ
َول َ ۡم يَوُلۡب ُسَا ْ إ َ
يم َٰ َن ُهم بِظوُل ٍم﴾[األنعام ،]82:شق ذلك على أصحاب رسول اهلل ﷺ وقالوا أيّنا مل يلبس إميانه
ِ
ِ
ۡ
َ
ر
ذ
ُ
َ
بظلم؟ فقال رسول اهلل ﷺ :إنه ليس بذاك ،أال تسمع إىل قول لقمان البنه﴿ إن ِ ۡ
ٱلۡش َك لظوُل ٌم ع ِظكم﴾[لقمان:
ِ
 .)3(]13فلم قيد النيب ﷺ الظلم بأعظمه خطيئة دومنا سواه؟ ذلك أنه ﷺ مدرك لفكر القرآن الكرمي وإمنا هو
قرآنا ميشي على األرض ﷺ ووجه به أصحابه وعلمهم إياه ،فكانوا أمه وسطا .وهو نيب ال ينطق عن اهلوى .قال
ابن حجر" :إهنم محلوا الظلم على األعم من الشرك فما دونه ،وخصصه النيب  بالشرك"(.)4
ويف اسم اهلل اللطيف الذي يصف اهلل به نفسه يف نظم القرآن يف سياقات كلرية متنوعة؛ ليخرب أنه مدبر لدقيق األمور
وكبريها ،فيتنبه ذو لب إىل أن ك شأنه يف رعاية اهلل يسري وبصناعته ،فإن وعى املفسر ذلك وضع ك شيء يف نصابه
حبكمة حىت يف قوله ،فيكون قوله شرحا موازيا لنظم القرآن يعرب عنه بدقة ،ويف شأن لطف اهلل يف قصة يوسف من
َ َ َۡ ُ
ُ ُ َ
رَ َ َ
ۡ
َ
وُلسائوُل َ
ِإَوخ ََبِهِۦ َء َايَٰت ذل ِ ر
ِي﴾[يوسف .]7:إىل خاواتيمها ﴿هَٰذا بأوِيل ُر ۡءي َٰ َي
َسف
مطلعها﴿لق ۡد ًّكن ِِف ي
ِ
َۡ َ
َُۡ َۡ َ َََ َذ َذ ََۡ َ
َ ذ ۡ َ َ َ ُ ذ َ ۡ
ۡ َ ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ۢ
مِن قبل قد ج وُلها ر ِب حقا وقد أحسن ِِب إِذ أخرج ِِن مِن ٱلسِج ِن وجاء بِكم مِن ٱلدوِ ِمن ب ِد أن
رَ َ ر َۡ ُ َۡ ََۡ َ
ٱۡلت ُ
ي إ ۡخ ََِت إ رن َر ذب لَ ِطكف ل ذ ََِا ي َ َشا ُء إنر ُهۥ ُه ََ ۡٱل َ وُل ُ
ِكم ۡ َ
ِكم﴾[يوسف .]100:تعليم
ِ
نزغ ٱلشكطَٰن بي ِِن وب ِ ِ ِ ِ
لذلك .أال يُعلم هذا أن رعاية اهلل لألمور متصلة دائمة؟ أوليس هذا شأن اهلل تعاىل مع ك خلقه يف هذه الدنيا؟ بلى إنه
كذلك ،لكن ال يظهر أثر لطف اهلل إال ملن آمن به ووعى عنه ذلك يف كتابه ،فتنبه إليه يف أحواله ،فسيعلم حينئذ رعاية
اهلل له كيف هي ،وسيظهر لذلك أثر يف خاطبه للناس ،فإن فسر القرآن فسره هبذا املقتضى مستحضرا أن اهلل ﴿إ رن ر َ
ٱَّلل
ِ
َ ٌ َ
ل ِطكف خبِۡي﴾ [لقمان .]16:وأثر لطفه يظهر معه يف ك حلظة ،فيوجه تفسريه يف ك آية مبقتضى لطفه سبحانه ،ألن
القول انعكاس ملا يف النفس والعق  ،وه مقصد النظم إال ذلك! .ولنأخذ أي آية لبيان بث القرآن لفكره ،إلفهام
املخاطبني لطف اهلل ،وأن اإلميان بلطفه يقتضي اللبات فيما ال يظهر لإلنسان أنه خري .يف قوله تعاىل﴿ :قُل لذ رِل َ
ِين
َُ ُ
ََۡ ۡ َ
َ َ ُ ْ َ ُۡ َُ َ َ ُۡ َ ُ َ َ َ َر َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ
ي ٱِلَق َتا ف َِئة بقَٰتِل
كفروا ستغوُلبَن وُتۡشون إ ِ ََٰل جهنم وبِئس ٱل َِهاد * قد ًّكن لكم ءاية ِِف ف ِئت ِ
( )1فما بال بعض الناس ميسكون لبعضهم سياطا وك جيلد أخاه باسم احلق! ذلك ملن غاب عنه فكر القرآن.
( )2كذلك من يغرت مبوجب الرمحة وال يظن أن اهلل شديد العقاب وأن أخذه أليم شديد ،لكنه ميه ليتوب املسئ ويغرت الظامل ،وهذا من
فكر القرآن ،لكن الرمحة مقدمة ،وهي ما يناسب يف اخلطاب فطرة اإلنسان وضعفه ،فيا أيها اإلنسان إنك لرمحة اهلل يف ك حلظة حمتاج،
فلم تضن هبا على خلقه؟ مث ترجوها منه! ف (الرامحون يرمحهم اهلل) مستدرك احلاكم )175/4( :رقم.7274 :
()3
يم﴾ ،)144/6( ،رقم (.)4776
اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب التفسري ،بابَ﴿:ال تُ ْشرْك باللَّه إ َّن الش ِّْرَك لَظُلْ ٌم َعظ ٌ

()4ابن حجر ،فتح الباري.)88/1( :
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ۡ
ر َُ ۡ
ٱَّلل يُ َؤ ذي ُد ب َن ۡۡصه ِۦ َمن ي َ َشا ُء إ رن ِف َذَٰل ِ َ لَ ِ ۡ َ
َ
ي ۡٱل َ ۡي َو ر ُ
ى ًَّكف َِرة يَ َر ۡو َن ُهم ذم ِۡثوُلَ ۡكه ۡم َرأ َ
َ
َٰ
َّبة
ر
خ
كل ٱَّللِ وأ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِف سب ِ َِ
ذُ
ۡ ۡ ََٰ
ْ
ِۡلو َِّل ٱۡلبص ِر﴾[آل عمران .]13-12:جاءت اآلية األوىل جوابا إلعراض اليهود عن دعوة النيب ﷺ هلم
وحتذيرهم مما أصاب قريشا يف بدر ،لكنهم خاطبوه بعتو وقالوا حنن أشداء ولن تقدر علينا .فقال اهلل لنبيه ﴿ قُل ذل رِل َ
ِين
َ َ ْ َۡ َ
كف ُروا َس ُتغوُل ُبَن ﴾ ..هذا إخبار للكافرين متضمنا وعيدهم باهلزمية يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ،وملا كانوا يف غفلة
عن فكر القرآن مل ينتفعوا يف هذا اخلطاب ،املبني عن أن اهلل يهيئ األمور بلطفه فيظهر يف مقدمتها ماال يدل على
عاقبتها! فيغرت املبط بالباط ويستمر عليه؛ ألنه مل يدرك أن تتابع األمور يتجه ملراد اهلل ،فاهلل خيرب عن هذا األمر ليعق
َ ُ َ َٰ ُ
َ
كل
املتفكر ويطمئن ويأنس ويسعى للحق
بلبات ،ولن يفهم الغاف ذلك أبدا! .فبائن من قوله تعاىل﴿:ف ِئة بقتِل ِِف سب ِ ِ
ۡ
ر ُ
ۡ
َ ََ ُ ر
َ َٰ َ
َ
ر
ۡ
ٱَّلل يُؤ ذي ُد ب َن ۡ
ى ًَّكف َِرة يَ َر ۡو َن ُهم ذم ِۡثوُلَ ۡكه ۡم َرأ َي ٱل َ ي َو ُ
ٱَّللِ َوأ ۡخ َ
َٰ
ۡصه ِۦ من يشاء إِن ِِف ذل ِ ﴾ أنه كلما استقر
ر
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اإلميان يف قلوب أفراد الفئة املؤمنة ،مع يقينهم بأن لطفه سيحرك األمور للنصر مبا ال يظهر أسبابه! فإهنم وإن رأوا أعداءهم
ۡ
َ ُۡ ُ ۡ َ
ۡ َ
ُ ُ
بأعينهم ملليهم يف العدد ،فإهنم غالبون ﴿ِإَوذ يُرِيك ََُه ۡم إِذِ ٱِلَق ۡك ُت ۡم ِِف أمكن ِكم قوُل ِكل
َ ۡ
َذُ ُ
﴾[األنفال]44:فأعداءهم يروهنم كذلك﴿ َويُقوُلِوُلك ۡم ِِف أم ُكن ِ ِه ۡم﴾[األنفال ]44:هذا إن زاد فيهم اإلميان بلطف اهلل
َۡ َ رُ َۡ َ َ َۡ
ر
َ َٰ َ
ُ
يف ذاك املوقف ﴿ ِِلق ِِض ٱَّلل أمرا ًّكن مف ََّل﴾[األنفال .]44:فهذا اختبار اهلل باإلميان بلطفه ﴿ إِن ِِف ذل ِ
َ َۡ ذُ
َۡ َ
َّبة ِۡل ْو َِّل ٱۡلبۡصَٰرِ﴾ وهو فكر يبله اهلل يف القرآن كله.
لِ
إن هذا خيربك كيف تسعى للنصر بلبات وإميان ،وال يغرنك عدو هلل مهما عال شأنه ،فإن استدمت هذا الفكر القرآين
معك صلح شأنك يف الدنيا وأصلحت ما تراه فاسدا مبسلك القرآن وسيأيدك اهلل وينصرك .فمن اآلية هذه يستحضر هذا
الفكر القرآين ويستدام ،فيعطي املؤمن حصانة لفكره عن وساوس النفس والشيطان ،وفكر اإلنسان.
ويف اسم اهلل الستري يظهر إرادته بأن يستلهم اإلنسان معىن السرت يف فكر القرآن الكرمي؛ ليتشك به فكر اإلنسان ،ففي
ثبوت حد الزىن بأربعة شهداء يشهدون بالواقعة ،كان التماس ذلك مما ال ميكن أن يقع إال بدواعي يصعب اجتماعها!
حىت يلبت الزنا .وإمنا كان ذلك ليرتىب اإلنسان على السرت ،ويبقى ظاهر الرأي العام يف اجملتمع اإلسالمي نظيفا بعيدا عن
الفضيحة .ففي الناس من هم أه لفضح أي أمر! ب فيهم من يفرتي الكذب ،فإن مل يكن احلكم مبل هذا؛ فإهنم
ر َ َ َُ ْ
ر ر َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ
حشة ِِف ٱلِين ءامنَا
سيهلكون الناس بإشاعة الفاحسة وإظهار أن اجملتمع فاسد ﴿إِن ٱلِين ُيِبَن أن تشِ كع ٱلف ِ
َُ ۡ َ َ ٌ َ
اب أ ِِلم﴾ [النور.]19:
لهم عذ
ٱلزان َِك ُة َو ر
إطالق احلكم قب تشريع ثبوته فيه ردع وهو يدفع حنو السرت ،فمن يسمع حبكم الزىن يف قوله ﴿ :ر
ٱلز ِاّن
َ ۡ ُ ْ ُر
َ ََۡ
ُ ُۡ ُۡ ُ َ ر
ر
ذ ۡ ُ َ ْ ََ َ َۡ َ َ َۡ ُ ۡ ُ
ُك َ
َٰ
د
ِف
ة
ف
أ
ر
ا
َ
ه
ب
م
ك
ذ
خ
أ
ب
َّل
و
ة
ِل
ج
ة
ئ
ِا
م
ا
َ
ه
ِن
م
ِد
ح
و
فٱج ِِلوا
ِين ٱَّللِ إِن كنتم بؤمِنَن بِٱَّللِ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َو ۡٱِلَ َۡ ِم ٱٓأۡلخِر َوليَش َه ۡد عذ َاب ُه ََا َطائفة ذم َِن ٱل َُؤ ِمن َ
ِي﴾[النور ]2:يرتدع عن أن يشيع بفاحشته ،أو يرتدع عن
ِي
ِ
الفع ذاته ،فالناس يف اخلري والشر مراتب واآلية حتقق فيهم مرادها من بث فكر القرآن بالسرت صيانة لظاهر اجملتمع ،فإن
الرأي العام يغلب الناس ويشك عاداهتم وأعرافهم ويذيب من خالف منهم.
ويف امسه العليم يتجه فكر القرآن ليبني أن اإلنسان املخاطب به ضعيف العلم ،فال يصح أن يقتحم حجب الغيب
َ
ۡ ٌ ر ر ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ
َ َۡ ُ
َ َ
ُك أُ ْو َ ٰٓلئ َ ًَّك َن َم ۡن ُه َم ۡ ُ
سََّل﴾
﴿ َوَّل عقف َما ل ۡي َس ل بِهِۦ عِوُلم إِن ٱلسَع وٱلۡص وٱلفؤاد
ِ
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[اإلسراء ]36:فإن اقتهم خرج مبا يظنه علما إىل جه وضالل! فاجله ألنه افرتى ماال قدرة له على إدراكه( ،)1والضالل
ۡ ۡ ر َ
ألنه خالف فكر القرآن الذي خيربه بأن ال يقتحم الغيب(َ ﴿!)2و َما أُوب ُ
ِيتم ذم َِن ٱل ِوُل ِم إَِّل قوُل ِكل ﴾[اإلسراء ]85:إن
القرآن يدعو يف اتساق إىل التوقف ،مبعىن إيقاف العق عن التفكري فيما ال ميكن أن يدرك ،وهذا عني العلم أن تعلم مىت
جيب أن ال تفكر ،فالقرآن يبث فكره يف هذا األمر وقد فسر النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن باعتبار إرادة فكره بالتوقف
ني
عما ال يعلم وتفسري الغيب بغيب إشارة للعقول أهنا ال تعلم إال ما علمت وهو قلي ف َق َال" :الن ُّ
َّيب  ألَيب َذٍّر ح َ
َّمس( :أَتَ ْدري أَيْ َن تَ ْذ َهب؟ قُ ْل ُ َّ
ت الْ َعْرش ،فَتَ ْستَأْذ َن
َغَربَ ْ
ب َح َّىت تَ ْس ُج َد َْحت َ
ت :اللهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم ،قَ َال :فَإن ََّها تَ ْذ َه ُ
ُ
ت الش ْ ُ
ث جئْت ،فَتَطْلُ ُع م ْن
ك أَ ْن تَسج َد فَ َال ي ْقب مْن ها ،وتَستَأْذ َن فَ َال ي ْؤذَ َن َهلا ،ي َق ُ
ال َهلَاْ :ارجعي م ْن َحْي ُ
فَيُ ْؤذَ ُن َهلَاَ ،ويُوش ُ
ۡ
ْ ُ َ ر ُۡ َُ َ َ ۡ َ َ ُ ْ ۡ َ َ ذ ر َ ُ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ
()3
َ
َ
يز ٱل وُل ِك ِم﴾[يس . )]38:فجريان
ك قَ ْولُهُ تَ َع َ
َم ْغرهبَا ،فَ َذل َ
اىل﴿ :وٱلشَس َت ِري ل َِستقر لها ذل ِ عقدِير ٱل ِز ِ
()4
الشمس ملستقرها هو تقدير العزيز العليم ،وال يدرك اإلنسان حقيقة ذلك  ،فيجب عليه اإلميان والتسليم بضعف علمه
َۡ َُ َ َ َ َۡ ر ُۡ
سوُلَن ع ِن ٱۡلهِوُلةِي قل
وسعة علم اهلل ،وأن يؤمن بذلك كإميانه أهنا تذهب حىت تسجد وتعود..كذا قوله تعاىل ﴿:ي
ِكت ل ِ ر
ِه َم َوَٰق ُ
اس َو ۡ َ
َِ
وُلن ِ
ٱۡل ِ ذج﴾[البقرة ،]189:فاجته اجلواب للغاية ال لتفسري الظاهرة ولو فسرها النيبﷺ لوعوها،
لكن هذا تنبيه للعقول أن تتجه حنو فكر القرآن بالتوقف فيما ال ميكنها أن ختترب علمه.
إن ن ظم القرآن الكرمي يوص علما وحكمة ملستمعه بوعي تام ،تبين يف عقله فكرا قرآنيا يورثه حصانة ليس من
دوهنا محاية ،فبواعث اإلنسان حتركها األفكار املؤثرة ومصدر األفكار املؤثرة إما اإلنسان إو إبليس والشيطان واجلان،
وهذه متوج باإلنسان بني الصواب واخلطأ بني اهلداية والضالل بني الرقي واالستفال ،وأخطرها ما فيه تلبيس بني احلق
والباط  ،والفكر هو منشأ الفرقة والفرق والتحزب! وال حصانة من ك ذلك إال بتلقي فكر القرآن ،فتفسري القرآن وفق
مسلكه األمل يوص من متام فهم معناه إىل مراد اهلل ،وبتحصي فهم مجلة من اآليات فهما يرتقي إىل مراد اهلل سبحانه
تورث األذهان فكرا يريده القرآن باإلنسان ،يبين عق املسلم بناء يريده به الرمحن ،وحيصنه من فكر قد يض به أو يزل.
فأي شحص سيكون أعظم فكرا من إنسان بنا فكره من القرآن على مراد الرمحن سبحانه.
يريد القرآن أن يرسخ لدى املتلقني فكرا متسقا يبين فكر اإلنسان املسلم ،وهذا من لوازم املعىن ومن دالالت النظم
والسياق .فالقرآن خطاب للنفس والعق على حد سواء ،فهو يريد أن يص اإلنسان إىل فكر مطلق عن مقتضيات
ضعف النفس وهواها من جهة ،ومطلق عن مقتضيات العق اجملرد برتتيباته املنطقية البحتة ،فهو يوقد الفطرة ليقويها
على العق اجملرد والنفس الضعيفة ،ليورث العق حكمة ،والنفس قوة ،فيتحد ما تدل عليه الفطرة مع ما يص إليه
العق وتشعر به النفس .وهذا يشك الفكر اإلنساين املستمد من القرآن ،وهو ما جيب أن يكون بارزا عند تفسري
( )1أوليس ما تنتجه عقول من مسوا أنفسهم بالعقالنيني جهالة فيها غباوة ومفارقة ألساسيات املعرفة؟! فهم هكذا قدميهم وحديلهم .أال
يعدون ابن سينا عاملا مفكرا فأين أداه فره اإلنساين مبقتضى الفلسفة النظرية؟ عندما طبقها على اهلل سبحانه ،أوصلته للقول بأن اهلل هيويل
وهو مصطلح يفيد معناه نفي وجود اهلل تعاىل! لتنزيهه عن الشبيه!! إن هذا مسلك غيب يظن به صاحبه أنه وص به ملنتهى العلم وهو
ضالل كبري خمالف للتشريع .وإمنا ألن هؤالء جتاوزوا فكر القرآن عندما أراد أن يوقف البشر مجيعا عن اقتحام ماال يعلمون! فلما فعلوا
خرجوا من العلم للجه والضالل.
( )2واليوم يظن من عندهم ضعف يف فهم فكر القرآن أن العلم احلديث مبا أظهر ،جيب مبوجبه أن تقلب فكرنا الرتاثي باجتاهه! فجعلوا نظريات
العلم التجرييب ال حقائقه حجة على القرآن! فأولوه مبوجب نظريات العلم احلديث ب ووفق افرتاضاته!.
( )3اجلامع الصحيح ،البخاري :كتاب بدء اخللق ،باب الشمس والقمر حبسبان )426/8( ،رقم.3199 :
( )4وإن ادعى العلم التجرييب بنظرياته أنه فسر ذلك ،فيجب أن يعلم أن العلم احلديث يف هذا الشأن أبان عن جزء يسري واستطاع أن يلبته،
وباقي مالديه نظريات مل تلبت ،وافرتاضات وخياالت علمية ،ورغم ما يطرح من نظريات فلم يفسر لنا العلم
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القرآن الكرمي ،فإغفاله يفوت مراد القرآن الكرمي ،ليُ َو ِّسع النص اإلهلي ليحوي فكر املفسر واسرتساله يف بث ما يف
نفسه ،وقلما يسلم اإلنسان إن أطلق لنفسه العنان ،من خطأ خيالف مقتضى الفطرة والعق  ،والنفس املطمئنة.
أخيرا :ملاذا هذا الرتتيب (املستوى :الصويت مث الصريف مث املعجمي مث النحوي البالغي مث السياقي مث الداليل مث
الفكري)؟ ألن أول تأثري الكالم هو عندما ينطلق به صوت اإلنسان ،وألن أول ما يص من القرآن صوته فهو مقروء
َََ ۡ َر َۡ ُۡ َ ذ ۡ َ ۡ
َّسنا ٱلق ۡر َءان ل ِلِك ِر ف َهل مِن ُّم ردكِر﴾[القمر .]40:مث صوت الكالم
مسموع ،وقراءته توص معناه﴿ولقد ي
يتطور فتتصرف الكلمة إىل كلمتني أو أكلر؛ ألج الداللة على املعىن فكان املستوى الصريف هو اللاين يف الرتتيب،
وجاء القرآن باعتبار هذا األمر يف اختالف قراءاته ،مث الختالف الناطقني واختالف أماكنه يتفردون عن بعضهم
باصطالحات ختصهم ،فال يعلم أحدا منهم اصطالح غريه إال بتعلم معناه ،ونزل القرآن باألحرف السبعة متضمنا
ذلك ،فكان ترتيب املستوى املعجمي ثاللاً ،وهو الزما قب معرفة مواضع الكالم ومعاين تركيبه من تقدمي وتأخري وعالمة
إعراب وك ما يتعلق باإلسناد فكان رابعها املستوى النحوي البالغي ،مث تركيب الكالم يف مجلة مرتبط مبا قبلها وما
بعدها فكان التدرج يقتضي أن يكون املستوى السياقي خامسها ،مث النظرة لداللة الكالم متصال بعد إدراك تفاصيله
باملستويات السابقة يقتضي حصول معان ثانوية هي من خصائص الكالم العريب ،وجاء القرآن بك هذه اخلصائص
َ
ان َع َر ذ
ب ُّمبِي﴾[الشعراء .]195:مث بعد اكتمال التصورات السابقة مجيعا ،يورث الكالم القرآين فكرا
ألنه ﴿بِوُل ِس ٍ
ِ
يغذي عق املتلقي يعصمه من الفكر اإلنساين ،فكان هذ هو املستوى األخري وهو املستوى الفكري القرآين .ك هذه
االملستويات برتتيبها يريدها نظم الكالم وتعرب عن مقصود قائله ،بقدر ما يوفق هلا املتلقي.
المطلب الثالث :أطراف عملية التفسير بالمسلك األمثل للقرآن الكريم ضوابط وإجراءات.
وأطراف عملية التفسري هبذا املسلك هي كأي مسلك آخر ،لكن هنا نضبط التعام مع هذه األطراف ،فالطرف
األول يف عملية التفسري :هو الكالم اإلهلي (القرآن)  ،واللاين :هو املفسر ،واللالث :النتاج التفسريي .فال بد أن تتحدد
العالقة بني هذه األطراف اللالثة لتتجه حنو غاية التفسري؛ اليت ال جيب أن تتجاوز مراد صاحب الكالم املفسر عز
وج  ،وهذا يتجه حنو انضباطه بقيدين ،األول :إمياين ،واللاين :علمي .فاملفسر إذا مل يكن يؤمن خبصوصية الكالم
اإلهلي( ،)1وإذا مل يكن سامل اإلميان الذي يريده اهلل من اإلنسان ،فإنه لن جيد ضابطاً داخلياً يف تعامله مع خصوصية
الكالم اإلهلي وسيتعام معه كأي كالم عريب ،وهذا ما حص لدى أصحاب املسلك الفكري فاملتخصص باللغة
والبيان يتناول القرآن كنص لغوي كما تناولته مدرسة التفسري البياين ،واملتأثر بالغرب كاحلداثيني العرب يريد أن يفسر
القرآن باملناهج الغربية ،حىت أن بعضهم طبق عليه نظرية موت املؤلف!( .)2وهكذا احلال مع توجهات أيديولوجية
أخرى.
كذا املفسر إذا مل حيط نفسه بالعلوم الالزمة لتفسري القرآن فإن الظنون ستذهب به بعيداً عن املراد اإلهلي من كالمه،
فالقرآن محال أوجه ،والذي حيدد الوجهة الصحيحة من املراد به هو علم به وبالسنة وباللغة.
الفرع األول :ضوابط التعامل مع أطراف عملية التفسير في التفسير األمثل للقرآن الكريم.
أوال :ضوابط التعامل مع الكالم الإلهي (القرآن الكريم) في التفسير:
َ
ُّ
َ
ان ع َر ذ
ب مبِي﴾[الشعراء .]195:لذلك حيم
أول خصيصة للكالم اإلهلي النازل على حممد ﷺ أنه ﴿بِوُل ِس ٍ
ِ
خصائص الكالم العريب الذي تعرفه العرب .وهذا ما بيناه مفصال يف أركان املسلك االمل يف التفسري ،وال يصح أن
يفسر إىل هبذا املقتضى.
( )1كاحلداثيني الذين ال يرون قداسة للقرآن الكرمي.
( )2وهي نظرية غربية ،ألفها كارل بارت مفهومها يقوم على تفكيك العالقية بني القراءة والكتابة وبني مرس النص ومستقبله.
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ثاين خصيصة أنه إهلي مقدس معجز ال يأتيه الباط من بني يديه وال من خلفه .وهذه إشكالية عند أصحاب املسلك
الفكري اإلنساين! ألهنم يفهمون الكالم اإلهلي من منطلق حاجتهم اإلنسانية وواقعهم أو رغباهتم أو حىت أهوائهم!
وهذا قطعاً متقا طع مع مراد الكالم اإلهلي إمجاال؛ ألن القرآن نزل للهداية املستمرة من الضالل املستمر ،ال أنه نزل
ليستشهد به اخلصوم على أن ك منهم مصيب مهتد! .وتفصيال؛ ألن القرآن به ك ما يصلح شأن اإلنسان يف الدنيا
مما يتعلق بنفسه وروحه وجسده وحميطه وعلمه وفقهه..ومصلح لشأنه يف اآلخرة ،أي أن اإلنسان جيب عليه أن يعم
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َُ ََ ُ ْ َ َ ر ُ ۡ ُۡ َ ُ َ
نصتَا ل وُلكم بر
ۡحَن﴾[األعراف .]204:ال أن يظن أن
بقوله تعاىلِ﴿:إَوذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست َِ َا َلۥ وأ ِ
القرآن خطاب لتزكيته هو وضالل غريه!.
إذا كيف تنظر للقرآن الكرمي؟ تلك النظرة حتدد كيف ستفسره..لذلك يلزم التعام مع الكالم اإلهلي بلغته وخبصوصية
نظمه..،وتطبيق مفهوم التفسري مبنهج النيب ﷺ بالسياق التارخيي.
ثانيا :مفسر القرآن ضوابطه ومنهجه وتقعيده للتفسير:
ضوابط المفسر
 .1فطرة سليمة ،تقدح يف الذهن معان مستقيمة يبلها منطق القرآن عند مساعه أو تالوته ،فإن خبت الفطرة ولو شيئا
قليال غاب عن الذهن تلك املعاين املستقيمة بقدر ما انتاب الفطرة من طمس.
 .2وذهن وقاد ،يلمح إشارات القرآن ومعانيه اللانية اليت يبلها يف ك آياته.
 .3ومنطق ٍ
عال ،يدير املعاين جبودة فائقة لتخرج كالما بيانا يشفي السامع ويقرب إليه املسموع.
 .4ونفس متوطنة على التزام احلياد ،فأي سيب للحق إال مبواطنه احلق يف ك حال.
 .5حتصي قدر من علوم اآللة حىت حيسن التعبري عما يف اخللد من تصورات.
 .6ترك املسلك الفكري اإلنساين اإلسقاطي مطلقا.
إذا توفر ذلك يف املفسر ترتقي نفسه لتوافق منهج القرآن الكرمي ،فيتوقد ذهنه لتلقي الفتوحات الربانية اليت تكشف
عن مراد اهلل يف كتابه ،واكتشاف ٍ
معان متجددة يف ك عصر إىل قيام الساعة ( .)1وبذلك ميكن أن نصف التفسري
األمل بأنه تفسري تكاملي بنائي ،وحنجب عنه صفة الذاتية أو اجلهة الواحدة.
منهج المفسر
تكلم املؤلفون عن مناهج املفسرين ،فقسموها مبا أفضى إليه الناتج التفسريي –حسب وصفهم-إىل منهج
التفسري( :باملأثور ،وبالرأي ،والفقهي ،والعلمي ،واللغوي ،واالجتماعي ،والبياين ،واألديب) ،مث جعلوها سب التفسري ملن
أراد أن يفسر! وليس ما وصف منضبط حدا وال متطابقا مع مفهوم التفسري وضوابطه ،وأغلب هذه املناهج هي
إسقاطات املفسر فهي تفسري للمفسر من خالل القرآن ،وليست تفسريا لكالم اهلل الذي يريده يف قرآنه .مث تقسيمها
هبذه الصورة ال يسلم به ،فال انفكاك بني املأثور والرأي ،وال ينفك التفسري الفقهي عن املأثور والرأي ،واللغوي والعلمي
داخ بالرأي ،واالجتماعي كذلك ،وال ينفك البياين واألديب عن اللغوي ،مث لو قسموها إىل مأثور ورأي –كما فع
بعضهم ، -مل تفد هبذه الصورة مفهوم التفسري حبده املنضبط .مث جعلوا للوصول للمناهج أساليب فقالوا( :التفسري
اإلمجايل ،والتحليلي ،واملوضوعي) وهذه األساليب إن كانت لوصف املوروث فكفى ،أما إن كانت لتقعيد طرق التفسري
والبحث به فليست صوابا؛ ألن الزمها عمد املفسر لتفسري القرآن كامال ،عن ابن مسعود قال" :كان الرج منا إذا

) (1ينظر :االيديولوجيا وتفسري القرآن الكرمي( :ص.)111:
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تعلم عشر آيات مل يتجاوزهن حىت يعرف معانيهن والعم هبن"( .)1فبعضهم اقتصد وبعضهم أسهب ،وبعضهم صنف
القرآن ملوضوعات! وهذا خيرج عن مفهوم التفسري املنضبط .أما جمرد االجتهاد مبا يتوص إليه املفسر أو ينقله لتفسري
ك القرآن أو بعضه فهذا ال نسميه مبجموعه تفسريا للقرآن ب ما كان منه متجها للكشف عن مراد اهلل عد تفسريا
وما كان إسقاطا ملراد املفسر فليس تفسريا ،وما كان حشدا ملا يعني على التفسري ويدل عليه من روايات ولغة وقواعد
واستنباطات فهذا نسميه هامش التفسري.
إذا استحضرنا ضوبط مفهوم التفسري اليت بيناها يف تعريفه؛ فإنه جيوز لنا تصنيف الرتاث التفسريي حبسب قربه وبعده
من هذه الضوابط ،ويبق احلكم على ما غلب على املفسر من خالل إنتاجه التفسريي ،فه هو من خالل تفسريه
حاول إبراز وجهة معينة بىن تفسريه عليها تبتعد حنو شخصية املفسر عن املقصد األصلي للتفسري؟ وهو الكشف عن
مراد اهلل سبحانه ،فإذا وجدنا ذلك ،جاز لنا أن نصنف هذا اإلنتاج التفسريي بأنه متوجه حنو شخصية املفسر ،أو ذاتية
املفسر .فتفسري النيب ﷺ ،كان توضيح مراد اهلل سبحانه وفق قدرة فهم املخاطَب للمتلقي ،كذا أغلب الصحابة
الكرام متللوا منهج النيب ذاته ﷺ ،وفق طاقتهم وفهمهم للكتاب ،ووفق حاجة املتلقي وفهمه ،وتبعهم مجلة من
التابعني.
ب تفسري القرآن الكرمي هو تسخري طاقة املفسر ليكشف عن مراد اهلل تعاىل بقدر ما يوفق إليه ،وما عنده من روايات
وفقه ولغة يوظفه خلدمة التفسري ،ال العكس .فدور املفسر هو الكشف عن هذا املراد مباشرة وفق ما لديه من علم
وفتح رباين ،دون أن يلصق هبذا النص خمزونه العلمي يف خمتلف العلوم واملعارف.
أما املنهج املتسق مع مفهوم تفسري القرآن فهو :إرادة تفسري ما يوفق اهلل إليه املفسر من القرآن بتتبع النيب ﷺ يف
ذلك بعرض اآليات على بعضها وعرض ما قال هبا النيب ﷺ وما رفع إليه من أصحابه ،أو له اتصال بقوله مما ورد
عن التابعني ،بعدها إطالق النظر فيه حبدود لغته من داخ نظمه يف سياقه.
قعد املفسر قواعد لضبط التعام مع لوازم هذا املنهج فإن قواعده سيكون هلا مسة التعميم ملن
وفق هذا املنهج فإنه لو َّ
أراد بعده التفسري.
تقعيد المفسر للتفسير
ولنأخذ منوذجا من املوروث على تطبيق قواعد التفسري وفق منهج التفسري املنضبط مبفهومه .فابن تيمية ملال له تفسري
للقرآن الكرمي ،امسه (التفسري الكبري) مل يقصد به أن يفسر ك اآليات لكام السور ،ب انتقى ما وجد أن اهلل وفقه
إىل تفسريه ،ويتعدى نفعه للناس هلدايتهم أو إقامة احلجة عليهم(،)2كان ابن تيمية يقول" :رمبا طالعت يف اآلية الواحدة
حنو مائة تفسري ،مث أسأل اهلل الفهم ،وأقول :يامعلم آدم وإبراهيم علمين ،وكنت أذهب إىل املساجد املهجورة وحنوها
وأمرغ وجهي يف الرتاب وأسأل اهلل تعاىل وأقول يا معلم إبراهيم فهمين"( .)3هذا ترسيخ من ابن تيمية لفكرة أن التفسري
) (1أخرجه الطربي يف مقدمة تفسريه بسند صحيح (.)80/1
) (2كتاب مل يعرض فيه ابن تيمية ك السور واآليات القرآنية كما يفع عامة املفسرين ،إمنا أراد أن جيمع يف هذا الكتاب اآليات اليت نتج
عنها خالف فقهي ،أو خالف عقدي ورد فيه على من خيالفه خاصة يف العقيدة .ولكن يظ الكتاب كتاب تفسري فهو يعرض أيضا
لتفسري مفردات وآراء املفسرين وأسباب النزول ،وفضائ بعض السور ،وفوائد يستخرجها من اآليات .واجمللدان 1و 2يشتمالن على مقدمة
يف علم التفسري .تفسري ابن تيمية  - 7/1ابن تيمية/تقي الدين  -جملد حتقيق وتعليق د .عبد الرمحن عمرية" إياد بن عبد اللطيف القيسي
تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)15:
) (3ابن عبد اهلادي حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو عبد اهلل ،العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،دار الكاتب
العريب  -بريوت حتقيق :حممد حامد الفقي( :ص.)42:
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فتح وليس تكلفا ،ويفيد منه أن القرآن سيفسر إىل يوم القيامة ،ألنه فسر آيات فسرت قبله ،وألنه مل يتكلف تفسري
ك القرآن حىت يشعر أنه يغلق على من بعده .قال أبو عبد اهلل ابن رشيق" :كتب الشيخ رمحه اهلل نقول السلف جمردة
عن االستدالل على مجيع القرآن ،وكتب يف أوله قطعة كبرية باالستدالل ،ورأيت له سوراً وآيات يفسرها ،ويقول يف
بعضها :كتبته للتذكر..،مث ملا حبس يف آخر عمره كتبت له أن يكتب على مجيع القرآن تفسريا مرتبا على السور،
فكتب يقول" :إن القرآن فيه ما هو بني بنفسه ،وفيه ما قد بينه املفسرون يف غري كتاب ،ولكن بعض اآليات أشك
تفسريها على مجاعة من اجلماعات ،فرمبا يطالع اإلنسان عليها عدة كتب وال يتبني له تفسريها ،ورمبا كتب املصنف
الواحد يف آية تفسرياً ،ويفسر نظريها بغريه ،فقصدت تلك اآليات بالدلي  ،ألنه أهم من غريه ،وإذا تبني معىن آية تبني
معاين نظائرها"(.)1
والتزم يف تفسريه مسلك النيب ﷺ فلم يتجاوز قوله سواء من كالمه أو ما أثبته أصحابه( )2ووضع لذلك قاعدة
وانتقد من خالفها يقول ابن تيمية" :وقالوا :إذا اختلف الناس يف تأوي اآلية على قولني جاز ملن بعدهم إحداث قول
ثالث؛ خبالف ما إذا اختلفوا يف األحكام على قولني! وهذا خطأ ،فإهنم إذا أمجعوا على أن املراد باآلية إما هذا وإما
هذا كان القول بأن املراد غري هذين القولني خالفا إلمجاعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع ال يقصد معرفة املراد
وإال فكيف جيوز أن تض األمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غري املراد ويأيت متأخرون يفهمون املراد"( .)3ويربط
ابن تيمية التفسري بالتدبر وبسياق اآلية يف مكاهنا فيقول" :فمن تدبر القرآن وتدبر ما قب اآلية وما بعدها وعرف
مقصود القرآن :تبني له املراد وعرف اهلدى والرسالة وعرف السداد من االحنراف واالعوجاج"(" .)4والتزم ابن تيمية مبا
رمسه يف مقدمته يف أصول التفسري من أن أمل الطرق للتفسري هي :تفسري القرآن بالقرآن مث باحلديث ،مث بأقوال
الصحابة ،مث بأقوال التابعني ،وإن كان يوجد ذلك كله يرجع إىل اللغة اليت نزل هبا القرآن"(.)5االختيار مما وفق به من
قبله فيقول" :وقف ابن تيمية على حنو مخسة عشر تفسريا مسندة..مجع أقوال مفسري السلف الذين يذكرون األسانيد
ويكتبه مث يكتب حتته (كتبته للتذكرة)"( .)6مث املوازنة وليس جمرد حشد املأثور ونقله فابن تيمية يرجح "بني األقوال املأثورة
عن أه التفسري ،وال يرتك القارئ حمتاراً بني األقوال املختلفة"( .)7كما يتميز أيضاً باحرتامه ألقوال أئمة السلف يف
التفسري ،وترجيحه بعض التفاسري على بعض" (.)8
ورغم ذلك وألن ابن تيمية اشتغ يف علوم اإلسالم كلها ،وملرحلته الزمنية اليت خاض فيها حماربة البدع والصدوع باحلق
واجلهاد ،كان جراء مما تناوله يف التفسري هي ردود ومناقشات للمخالفني "ويأيت التفسري أحيانا مناقشة ملن استدل

) (1ابن عبد اهلادي ،العقود الدرية( :ص.)43:
) (2يقول الطربي" :ويشرتط يف قول املفسر أال يكون خارجا تأويله وتفسريه عن قول السلف من الصحابة واألئمة ،واخللف من التابعني
وعلماء األمة" .جامع البيان (.)93/1
) (3ينظر :ابن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى احملقق :أنور الباز ،دار الوفاء ،ط 1426 ، 3ه (.)95/15
) (4ينظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.)95/15( :
) (5ينظر :إياد بن عبد اللطيف القيسي تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية اجلامع لكالم اإلمام ابن تيمية يف التفسري (ص.)15 :
) (6ينظر :إياد ،تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)15 :
) (7ينظر :إياد ،تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)15 :
(" )8كان إذا ذكر التفسري أهبت الناس من كلرة حمفوظه ،وحسن إيراده ،وإعطائه ك قول ما يستحقه من الرتجيح والتضعيف واإلبطال.
هبذه العبارة العظيمة وصف الربزايل شيخ اإلسالم ابن تيمية وحاله مع علم التفسري" .املصدر السابق.
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باآليات أو اآلية على معىن باط  ،فيفسرها إلظهار احلق يف تفسريها وإبطال الباط "( .)1لذلك "ندم ابن تيمية في
آخر عمره أن ضيع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن"(.)2
ثالثا :ضبط النتاج التفسيري في مسلك التفسير األمثل.
أهم ما مييز النتاج التفسريي يف مسلك التفسري األمل بُ ْع ُده املطلق عن املسلك الفكري ،والتزامه يف مدونته مبفهوم
التفسري ومبنهج القرآن ذاته ،ومنهج النيب ﷺ املتلقي األول له ،وبأركان مسلك التفسري األمل  ،وشك ظهوره حيقق
غاية الكالم اإلهلي من إرادة هداية الناس وإقامة احلجة على املعارض.
غري سليم أن خيرج اإلنتاج التفسريي -املقصود به البحث عن مراد اهلل يف كالمه -باضطراب ،أو جفوة ،أو قسوة،
أو تردد ،أو إرهاق للفكر ،أو تشتت للذهن ،أو توسع مفرط جبانب مؤداه مقتصد ،التفسري جيب أن يكون طريقا
مسلوكا لكالم اهلل لإلقبال عليه وتدبره ،والتأثر به ،والعم مبا فيه ،وغري ذلك ذاتيه ملن تكلم يف التفسري أسقطها على
كالم اهلل ،فلم تؤت مثارها وليست من مراد اهلل من كالمه وال طريقا إليه! فكيف تسمى تفسريا للقرآن ،األجدر أن
تسمى تفسريا لفكر صاحبها وأدلتها من القرآن ،وه جيد أي أحد ضالته إن رام تأكيدها وإثباهتا وبلها إال يف القرآن!
ومراعاة منهج القرآن يسبقها فهم هذا املنهج بتكاملية ،إذ البد من إدراك فكر القرآن الذي يبله باتساق من أول آية
فيه إىل أخر آية .إن اهلدف األمل للمفسر هو ربط القارئ لتفسريه ،باهلل بواسطة كالمه بإظهار مراد اهلل منه وفق ك
ما تقدم ،وهذا الربط دون أن يدخ املفسر نفسه بني القارئ وبني اهلل تعاىل! أي ذاتية املفسر ،حىت وإن ظن أنه على
حق .ال حيب أن يظن القارئ للتفسري أنه ما عرف اهلل إال بكالم فالن من الناس ،إال رسول اهلل ﷺ .وقد يتحقق
ذلك بتوفيق اهلل إن لزم املفسر نَظْم القرآن الكرمي.
رابعا :ضبط التعامل مع التفاسير السابقة.
ميكن تصنيف املوروث التفسريي إىل :كتب روايات التفسري ،وكتب معاين التفسري يف اللغة ،وكتب املعاين الفقهية
لتفسري القرآن( ،)3وكتب موضوعات التفسري(.)4
وك صنف يتجه ملراد خمتلف خيدم التفسري ،وخيلط بينه وبني علوم أخرى ،لذلك حىت نتمكن من انتقاء مايف ك
الرتاث التفسريي من تفسري للقرآن باملسلك األمل  ،أوال :يصنف الرتاث التفسريي على أنه هامش لتفسري القرآن
الكرمي .مث يتتبع ويستخرج منه ما يوافق مفهوم التفسري ،بأن جيتىب منه ما وافق املنهج األمل يف التفسري مث جيمع ويوضع
من خالله تفسري جامع هلذا الرتاث ،ويسمى(جامع تفسري القرآن الكرمي من الرتاث التفسريي) وهلذا الكتاب خصائص
حمكمة ال خترج عن نقطة تستحضر فيه من أوله إىل منتهاه وهي :البحث عن مراد اهلل تعاىل .ويراعى أن يوضع هذ
التفسري مراعيا لنظم القرآن فيدور معه حيث دار .فك ما حيتاجه املفسر لتفسري الكالم اإلهلي هو من داخ نظمه

) (1ينظر :إياد ،تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)18:
) (2ينظر :إياد ،تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)26:
) (3مايسمى تفسري آيات األحكام :هو تفريع على التفسري ففيه من التفسري ما تناول النظم القرآين ،وما زاد على ذلك فهو علم يتجه حنو
الفقه اإلسالمي ،أو أصول الفقه اإلسالم ،وهذه علوم حيتاجها اإلنسان ويؤص هلا من القرآن وتستمد منه وهي اجتهادات فرعية وفيها
خالفات كلرية معتربة ،مبعىن أهنا نظرات فكرية إنسانية اجتهادية لضبط املسائ تأصيال وتفصيال ،وليست هي مراد اهلل فال تسمى تفسريا
للقرآن هبذا التوسع .وكذا توسعات اللغويني وتوسعات الدراسات يف اإلميان وأصوله وفروعة مبا يسمى بالعقيدة والفرق واملذاهب والرد
عليها..ك ذلك تفريع ال يصح أن يسمى تفسريا.
) (4كذا ما يسمى بالتفسري املوضوعي وهو على قسمني قسم يتناول موضوعات القرآن جبمع اآليات وتفسريها ببعضها ،وهذا داخ يف
النظم وسبق بيانه وهو تفسري للقرآن ،وقسم يتناول موضوعا تكلم عنه القرآن وجته به املفسر بتوسع مفرط حنو معاجلة اجملتمع وهذا ليس
تفسري ب هو علم يتجه حنو حتلي اإلنسان للقرآن ومعاجلة الواقع من خالله ،وفتح هذا املسلك الباب ليتناول موضوعات القرآن مبفوم قد
يبتعد عن مراد اهلل تعاىل من اآلية بتجاوز نظمها ،واجته حنو فكر اإلنسان لذلك هو من ضمن املسلك الفكري اإلنساين وليس تفسريا
للقرآن الكرمي.
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وقد ضمن كلري من املفسرين التوسعات املشار إليها يف تفاسريهم وعدت تفسريا للقرآن الكرمي ،وهذا خارج عن
مفهوم التفسري األمل  ،وإن كان داخال يف لوازم التفسري وأدواته ،وهو ضمن املسلك األصويل املعترب .ومن املفسرين
الذين التزموا املسلك األصويل وهم مناذج من الرتاث التفسريي :الطربي ،والبغوي ،وابن كلري ،ومن املقعدين للتفسري
واملأصلني للمسلك األصويل ابن تيمية والكافيجي والسيوطي..ومن املعاصرين ابن العليمني والسعدي والشنقيطي(.)1
الفرع الثاني :إجراءات التفسير لدى المفسر بالمسلك األمثل للقرآن الكريم.
األمور مبقاصدها وليعرف مريد التفسري مقصده حتقيقا يضع يف مقدمة عمله هذه األسئلة :ماذا يريد اهلل عز وج
بقوله لنا هذا اآلية؟ وما اآليات اليت توضح مراده؟ كيف السبي للكشف عن مراد اهلل عز وج ؟ وماذا قال النيب
ﷺ يف اآلية؟ ما سياق اآلية التارخيي وال خيرجها عن نظمها؟ كيف أدرس اآلية من نظمها؟ ومذا يتضمن النظم؟.
وجياب عن هذه األسئلة بنوعني من اإلجراءات ،أوالً :إجراءات ذهنية يلتزم هبا املفسر قب مباشرة التفسري باملسلك
األمل  .ثانياً :إجراءات وخطوات مباشرة التفسري مبسلك التفسري األمل .
أوال :إجراءات ذهنية يلتزم بها المفسر قبل مباشرة التفسير بالمسلك األمثل.
 .1اإلميان بأن القول يف مراد اهلل هو توفيق منه ملن أراد له إصابة احلق..فرياقب اجتهاده باستحضار ذلك..
 .2استحضار غاية التفسري عند مباشرته ،وهي بث اهلداية للناس ،أو إقامة احلجة عليهم ،لكن بالوقوف عند مراد اهلل
من اآلية ،من دون خلط بني اآليات أو مراداهتا ،فبناء اآليات للفكر متدرج مسرتس ك يف موضعه.
 .3التجرد التام عن الفكر اإلنساين وطلب االستهداء بالقرآن ،فالقرآن يبث فكرا يف ك آية وملعرفة ذلك يستحضر يف
الذهن أمساء اهلل احلسىن عند تالوة اآلية والنظر بتعمق من داخ نظم اآليات يف اإلسم الذي تظهره ،فتنفتح آفاق
املفسر لفكر القرآن.
()2
 .4عزل الذهن عن املفارقة بني املأثور والرأي جبعلهما سبيلني منفصلني متمايزين  ،فالتفسري باملأثور ال خيلو من رأي
املفسر ،والتقسيم األصوب التفسري باملسلك األصويل ،واملسلك الفكري ،فاألصويل يتضمن املأثور ،والفكري يتضمن
الرأي ،وهذا التقسيم ال يفص تتبع املفسر باملأثور عن أن يكون له رأي برتجيح أو اجتهاد له أص لغوي أو شرعي.
ومشول املسلك الفكري يتضمن الرأي املناقض للمأثور أو املتأول له ،أو املقدم عليه ،أو مامسي بالرأي املذموم.
 .5التجرد التام عن مذهب أو توجه ينتمي إليه املفسر أو يتأثر به ،وإال كان املفسر متجها للمسلك الفكري.
 .6البعد التام عن ردات الفع جتاة االجتاهات املنحرفة يف التفسري ،حبيث ال يتشك لدى املفسر ردة فع أصولية
دفاعية ( فيحم النص ما الحيتمله ليلري عق القارئ جتاه أولئك املخالفني ،فيغذيه فكريا أكلر ما يفيده تفسرييا).
 .7التفريق يف الرتبة بني قول النيب ﷺ يف التفسري وقول من دونه ،فالنيب قوله حكمة ،ومن دونه يؤخذ كالمه إن
وافق احلكمة ،ويرد إن خالفها ،ويوجه وفقها إن كان حمتمال؛ وال يتعسف يف قبوله لعلو مكانة قائله.

) (1يف املقاب من الذين خرجوا عن املسلك األصويل بقدر توجههم للمسلك الفكري ،الزخمشري ،والقرطيب ،والرازي.
) (2هذا التقسيم غري حمكم يف داللته ،وأورث األذهان تصورات مغلوطة حىت أطلق على بعضهم العقالنيني ،فه الذين ال ينتمون هلم
عدميوا العقول!! ك هذه تسميات مغلوطة وجهت األذهان للوازم باطلة ،من ذلك قول بعضهم السلف أعلم واخللف أحكم!! إذا الفص
بني املأثور والرأي هو عزل ذهين نظري بعيد عن مواقعة التفسري ،فه تفسري الطربي الذي صنف أنه باملأثور خال من الرأي؟! كال ،فلوا
مجعت آراء الطربي يف تفسريه لشكلت منهجا بذاهتا ،لكنها ال جترج عن مراد املأصور وهذا حيتاج الصطالح مشويل واقعي ملال املسلك
األصويل .وه خال الذي أمسوه تفسريا بالرأي من إيراد املأثور؟؟ كال ،حىت الزخمشري فسر بعض آيات القرآن بالقرآن واستدل بالسنة
واألخبار..لكن الذي جيعله خمالفا هو املسلك الفكري لديه .والعجيب أن يأخذ هذا التقسيم ملما به ويتناق ويأخذ صفة اللبات!!.
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 .8تعظيم اهلل فعال ،باالعرتاف أن من دونه يف صف واحد يف حدود احللق ،فيستبني أثر ذلك بعدم تعظيم أحد مهما
عال شأنه يف العلم ،فال تدخ النفس يف صراع بني ما قد يلقى يف روعها من لدن اهلل من علم مل تسبق إليه يف حد
علمها ،أمام من تستعظمهم من العلماء يف تاريخ األمة إىل هذا الزمان -خال النيب ﷺ وما اجتمع عليه أصحابه-
 .9ترك دافعية شهوة الكتابة إلنتاج تفسري للقرآن كام ! فيخرج إىل التكلف للخل يف الغاية.
 .10استحضار أن القرآن لن يفسره واحد من البشر لوحده ،ولو كان ذلك ألحد لفعله النيب ﷺ .فك من
تكلف تفسريه من أول آية آلخر آية أوهم أن باب التفسري أغلق لذلك ظهر من يقول بذلك اليوم.
 .11استحضار أنه ال يصح إيراد األخبار الضعيفة لتفسر القرآن ،وال موروث أه الكتاب (اإلسرائيليات) فالقرآن
أبط أقواهلم بأهنا حمرفة ،والنيب ﷺ أمر بالتوقف فيها (ال تصدقوهم وال تكذبوهم).
 .12استحضار أن احلديث الصحيح حجة ولو كان آحادا ،والفص بني أنواع الصحيح نتاج توجه بعض أصحاب
املسلك الفكري ،وإلزام مبا ال يصح به لزوم.
 .13نكران الذات مطلقا عن تالوة اآليات لكت ناه معانيها؛ حىت ال يصرف الذهن املعىن إىل ما يف النفس من تداعيات
قد تتوافق معها اآلية ،فيحسب املفسر أن ذلك هو تفسريها.
 .14طرح فكرة السعي إىل إنتاج تفسري كام للقرآن الكرمي ،فقد يفتح اهلل على أحد فيما مل يسبق به يف بضع آيات
القرآن ،فريوم ذلك يف القرآن كله فيتكلف.
ثانيا :إجراءات وخطوات مباشرة التفسير بمسلك التفسير األمثل بتطبيق أركانه.

 .1تطبيق املفهوم القرآين عند تفسري القرآن الكرمي ،وعدم اخلروج عنه ،باستطراد أو خمالفة.
 .2تتبع ملنهج النيب ﷺ ومنهج الصحابة يف تطبيقهم ملفهوم تفسري القرآن.
 .3التفسري مبقتضى نظم القرآن الكرمي وعدم اخلروج عنه بأي حال.
 .4بيان املعىن القرآين احلكمي أو اخلربي يف حدود مراد اهلل دون توسع تنظريي ،أو توجهي ،وعكس ذلك خروج عن النظم ،حنو
املسلك الفكري.
 .5االنتقاء والتوفيق بني ما عند املفسرين ،واختيار ما وافق منه النظم القرآين.
 .6اإلبداع يف التفسري بالتأم املتدبر املراعي لركائز التفسري األمل (املفهوم القرآين والتطبيق النبوي له ،والنظم ،والسياق التارخيي).
 .7اإلشارة إىل من سبق عند تطابق التفسري ،واإلحالة على كتابه دون من بعده من الناقلني.
 .8عد التوسع يف الرتاث التفسريي من علوم القرآن وفنونه ،واإلشارة إليه عند تفسري اآلية ملن يريد سعه يف املعىن بعيدا عن مراد
القرآن.
 .9ترك نق ك ما ينتمي يف النتاج التفسريي للفكر اإلنساين اإلسقاطي.
 .10التدبر العميق لآلية ،والتفكري هبا يف استحضار معطيات الفكر السليم ،واملستهدي ليقذف اهلل قول احلق لطالب احلق.
 .11منهج املفسر يف التعام مع كتب الرتاث التفسريي انتقائي حمدد باملسلك األصويل.
 .12ال يفسر البني ،فتفسري املبني إغماض فيه وتطوي يصرف عن املراد ،وهو أقرب لإلسقاط الذايت.
ۡ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
 .13التفسري فتح وقد ال يفتح عليك ﴿ َوَّل عقف َما ل ۡي َس ل بِهِۦ عِوُل ٌم﴾ [اإلسراء.]36:
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المبحث الثالث :تطبيق نظرية التفسير األمثل على آية قرآنية كريمة لبيان الميزة واألثر.
يف هذا املبحث نطبق أركان نظرية التفسري األمل على آية قرآنية()1؛ لبيان امليزة واألثر .ففي تتبع املفهوم القرآين
للتفسري األمل ( )2يف تفسري هذه اآلية الكرمية ،وباتباع منهج النيب ﷺ وأصحابه الكرام وفقه ،ومبراعاة سياق اآليات
التارخيي؛ فإن غاية اهلداية للمتبع والغواية للمبط تستبني من نظم اآلية احملكم ،بأيسر تصوير تكاملي يُ ْفهم املتلقي.
ُ ر ُۡ َُ َ َ ر َ ۡ ََۡ ََ ُۡ َُ َ َ ُ َ
سل م رَا ع ۡ ََوُلَن﴾[سبأ ]25:وفق
المطلب األول :تفسير قوله تعالى﴿:قل َّل تسوُلَن مَا أجرمنا وَّل ن
نظرية التفسير األمثل.
يف كالم اهلل اليسد حرف معىن مكان حرف تكلم به اهلل ،وال كلمة مكان كلمة وال مجله مكان مجلة ،فكالم
ني عن نظمه احملكم .فلم يكن اخلطاب واقعا
اهلل ك ماورد به يف مكانه يفيد معناه ليدل على مراده سبحانه ،وهذا يُب ْ ُ
َ
ر
ُ
ُ
ُ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
()3
املوقع الذي يريده اآلمر عز وج إن بدل منه شيء ،فاخلطاب يف وقوله﴿:قل َّل ت َ
سوُلَن م رَا أج َرمنا﴾..
خماطبة فرد جلماعة ،وصف فع الفرد وهو للنيب ﷺ ومن تبعه بوصف مقدوح بأنه جرمية ،وفع اجلماعة املخلفة
املخاطبة؛ بأنه عم دون مدح له أو قدح فيه ،فإن اخلطاب مع هؤالء لن يكون صحيحا إال هبذا الوصف التام يف
اآلية!.

فهذه اآلية يف سياق الدعوة للتوحيد .وهنا أمر اهلل تعاىل للنيب ﷺ متعلق حبقيقة اخلطاب يف سياق دعوته
()4
ب وعقله وقلبه،
خلصوم دين اهلل هلدايتهم أو حماجتهم  ،وحقيقة هذا اخلطاب تتعلق بلالثة جهات :هي نفس املخاطَ ْ
()5
وغاية اخلطاب ومثرته ،ونكران املخاطب ذاته .تلك األطراف اللالثة تظهر حال اخلطاب .وأسلوب اخلطاب هو تَنَ ُّزٌل
مسامع قلبه ويقر هبا ،فبعدها إما
للرتقي؛ تَنَ ُّزٌل املتكلم ليقع كالمه يف نفس املتلقي فتستكني ،فيقب عقله احلجة فتنفتح
ُ
آمن فاهتدى ،وإما استكرب ف ُح َّج وهلك .وهذا األمر قرآين ،أي هو مايريده اآلمر باخلطاب يف ك كالمه( ،)6فمتحم
اخلطاب ال يكون ُمتحمالً إال إذا أدى اخلطاب كما أمر قائله ،فيحص بتنفيذ األمر غاية ورود اخلطاب؛ وهي اهلداية
( )1الركن األول :املفهوم القرآين للتفسري .والركن اللاين :منهج النيبﷺ ومنهج الصحابة يف التفسري وفق املفهوم القرآين للتفسري .والركن
اللالث :السياق التارخيي والركن الرابع :نَظْم القرآن الكرمي ومستوياته .هي :املستوى :الصويت؛ والصريف؛ واملعجمي والنحوي البالغي؛
والسياقي؛ والداليل؛ والفكري.
( )2وهو :إرادة تفسري القرآن مبا يفتح اهلل به ويوفق املفسر له ،لكتناه مراده سبحانه من آياته؛ لفهمها وإفهامها ،دون جتاوز نَظْمها مفردة
السنَّة املتسق معها ،لغاية القرآن من اهلداية أو الغواية ،ال لغاية املفسر ولو كانت صحيحة ،وااللتزام التام بك ذلك.
وجممعة ،وبَيَان ُّ
( )3قال أبو جعفر" :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ﷺ :ق هلؤالء املشركني :أحد فريقينا على هدى واآلخر على ضالل ،ال تسألون أنتم
 .)287-286قال ابن عاشور:
عما أجرمنا حنن من جرم ،وركبنا من إمث وال نسأل حنن عما تعملون أنتم من عم " .جامع البيان/19( :
َ ََۡ ُ ۡ َ ُ ْ ر َ َ
"وإسناد اإلجرام إىل جانب املتكلم ومن معه مبين على زعم املخاطبني ،وقال تعاىلِ﴿ :إَوذا رأوهم قالَا إِن ٰٓ
ه ُؤَّلءِ
َ َ ُّ َ
لضٓالَن﴾[املطففني ]32 :كان املشركون يؤنّبون املؤمنني بأهنم خاطئون يف جتنب عبادة أصنام قومهم" .التحرير والتنوير.)59/22( :
()4
احملاجة وهذا من باب اإلنصاف يف الكالم حىت يستميلهم..يريد أن يفتح قلبه بالقبول وإذا قال جترمون
"هي يف سياق الدعوة والتبليغ و ّ
معناه أغلق باب التبليغ" .فاض بن صاحل بن مهدي بن خلي البدري السامرائي ملسات بيانية لسور القرآن الكرمي دار عمار للنشر
والتوزيع ،عمان  -األردن الطبعة :اللاللة 1423 ،ه  2003 -م (ص.)171:
(" )5وهذه مالطفة وتنزل يف اجملادلة إىل غاية اإلنصاف ،قال الزخمشري  :وهذا أدخ يف اإلنصاف  ،وآبلغ من األول  ،حيث أسند اإلجرام
ألنفسهم والعم إىل املخاطبني )" الكشاف.)582/3( :
(" )6ألن احلق سبحانه وتعاىل يريد أال يرتك الرسول لغرائزهم مكاناً لإلباء عليه ،وأال جيدوا وسيلة لينفروا من الدعوة .وهلذا يعلمنا هذا
ر َ َ ُ ُّ ْ ر َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ ۡ
َ َ َ ُ ُّ ْ ر َ َ ۡ ُ َ
ُ
ۡي عِوُلم﴾[ األنعام.]108:
األسلوب فيقول ﴿:وَّل تسبَا ٱلِين يدعَن مِن د ِ
ون ٱَّللِ فيسبَا ٱَّلل عدوا بِغ ِ
وبذلك حنقق لطف اجلدل" .تفسري الشعراوي( :ص.)2683:
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أو احملاجة للمتلقي ،فإذا فع املتحم للخطاب ذلك أُثْيب ،وإن قَب َ املتلقي انتفع فنجا أو أعرض فحج وهلك .فإذا
استوت النفوس أثناء اخلطاب تالقت العقول ،فاحتدت القلوب بالتسليم هلل واإلميان به.

ُ
ابتدأت اآلية بفع األمر ﴿قل !﴾..ألمهية مابعدها للتنبه له وطلب إتيانه بتمامه ،وألن ما بعد فع األمر شيء
قد يلق على النفس ملشقته ،فهو متضمن لنكران تام كام للذات أمام غريها ،مع أن هذه الذات ملتزمة باحلق وتدعو
إليه ،واملقاب هلا ذوات متفلته من احلق وتدعو للباط ! وهذا وجه املشقة يف األمر ،أن ال تُظْهر يف مقام الدعوة هلل أي
فض لك على أحد ،ولو كان على الباط  .فجاء األمر بإخبار املعارضني لدعوة التوحيد أن قولكم بلسان احلال أو
املقال ظانني بأن ما حنن عليه من توحيد اهلل جرمية ،لن حتاسبوا عنا هبا! فعقابنا على جرميتنا هذه لن يطالكم ،وأن ما
أنتم عليه من عبادة األصنام عم لن حناسب عنكم به .ويف الكالم إجياز ولسان احلال ال املقال يفيد أننا أنصفناكم
فتعالوا إلينا وتأملوا ما ندعوكم إليه .والفع ق من اآلمر اهلل سبحانه للمأمور نبيه ﷺ حيم يف صوته معىن رعاية
ُۡ َُ َ
سوُلَن ﴾..بصيغة اجلمع
اهلل وقربه ولطفه عز وج يف تتبع حال نبيه يف ما أمره به من تبليغ دينه ،وجميء الفع ﴿..ت

يصور مشهد احلوار بني النيب ﷺ ومجاعة من اخلالفني ،وهؤالء اجلماعة يتشايعون بالرأي املخالف ويقوي بعضهم
بعضا مما يظهر سطوة وقوة ،لكنهم أمام القول املنصف سيستكينون ،وينصتون! وخيرتق اخلطاب ُحجب نفوسهم
َ
وعقوهلم ،ليستقر يف قلوهبم ،فمستكرب ومذعن .ويف زيادة مد ما املوصولة ﴿م رَا ﴾..لتصوير االستغراق يف اإلجرام
َ
الذي يتصوره املخاطبون ،فهم يرون ما علية املؤمنون جرمية أي ذنبا( !)1وجميئ ﴿أ ۡج َر ۡم َنا﴾ بصيغة املاضي "ألنه متحقق
على زعم املشركني"( .)2فجاء اخلطاب على مقتضى حاهلم ،يف مقاب القصر يف املوصول الذي صلته أعماهلم ،ألهنم
َ ُ َ
يروهنا عادية وال حيرجهم فعلها .فأي إنصاف أبلغ من هذا! .وجميئ ﴿ع ۡ ََوُلَن﴾ بصيغة املضارع تأميال هبم بأن يؤمنوا
ر ُۡ َُ َ ََ ُۡ َُ
سل﴾ "كناية عن أثره وهو اللواب على العم الصاحل واجلزاء على
مستقبال .والسؤال يفَّ﴿ :ل تسوُلَن..وَّل ن
()5
()4
اإلجرام مبلله"( .)3فأنتم لن حتاسبوا عن جرميتنا كما تتصوروهنا جرمية ،وحنن كذلك لن حناسب عما تعملون  ،هنا
َ
َ
ُ
ر
ۡ
تريد األية تقرير حكم إهلي آخر وهو قوله تعاىل﴿:أ رَّل بَز ُر َواز َرة و ۡز َر أ ۡخ َر َٰ
ى* َوأن رل ۡي َس ل ِِۡل َ َٰ
نس ِن إَِّل َما
ِ ِ
ِ
َََا
ۡ
ُۡ
ذ ر ُۡ ُ َ
ۡ
َ
ٱف َ َ
َ
َس َ َٰ
َت ۡي ُت ُهۥ َف َ َ ر
اِم وأنا برِيء مَِا َت ِرمَن﴾[هود .]35:وكما
ع﴾[النجم ]39-38:وكقوله﴿:قل إ ِ ِن
َل إِجر ِ
(.)6
َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
ِين﴾[الكافرون" .]6:واهلل جمازي اجلميع .فهذه آية مهادنة ومتاركة"
قال﴿ :لكم دِينكم و َِّل د ِ

مبين على زعم املخاطبني،
(" )1اجلرم و اجلرمية الذنب" .خمتار الصحاح ،الر
ازي(َ :ص" .)119:وإسناد اإلجرام إىل جانب املتكلم ومن معه ّ
ُْ ُ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ ر َ ٰٓ ُ َ َ َ ُّ
قال تعاىلِ﴿:إَوذا رأوهم قالَا إِن هؤَّلءِ لضٓالَن﴾[املطففني ]32:كان املشركون يؤنِّبون املؤمنني بأهنم خاطئون يف جتنب عبادة أصنام
قومهم" .تفسري ابن عاشور.)59/22( :
( )2ينظر :تفسري ابن عاشور.)59/22( :
( )3ينظر :تفسري ابن عاشور.)59/22( :
(" )4واجلرم بالضم ،الذنب واصله القطع واستعري لك اكتساب مكروه" .تفسري روح البيان ،حقي".)228/7( :أي :عما دنَّا من الدِّين.
أو عما عملنا من األعمال" املاتريدي حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور (ت333 :ه ) تفسري املاتريدي (تأويالت أه السنة) احملقق:
د .جمدي باسلوم دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان الطبعة :األوىل 1426 ،ه  2005 -م( .)445/8 ( :هذا ادخ يف األنصاف
وابلغ يف االخباث حيث اسند االجرام إىل أنفسهم والعم إىل املخاطبني" البيضاوي ناصرالدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد
الشريازي تفسري البيضاوى دار النشر  :دار الفكر  -بريوت (.)401/4
( )5ذكر بلفظ العم لئال حيص اإلغضاب املانع من الفهم وقوله الَّ تُ ْسئَلُو َن َوالَ نُ ْسئَ ُ زيادة حث على النظر"الرازي.)223/225( :
( )6القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.)299/14( :
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ودلت هذه اآلية على سابقتها وأمتت مرادها ،فالسباق هو تقرير وجود فريقني فريق موصوف باهلداية ،واآلخر
ر َۡ ر ُ َ
اك ۡم ل َ َ َٰ
َل
بالضالل ،ففي اآلية قبلها( )1قال مقرراً لصورة العالقة وحاهلا بني ملبت احلق واملعاند لهِ﴿:إَونا أو إِي
َ
َ َ
ُ
ُ
ه ًدى أ ۡو ِِف ضلَٰل ُّمبِي﴾[سبأ".)2(]24:وهذا هو اجلدل االرتقائي ،مللما يعلم احلق رسوله ليقول خلصومه﴿: :قل
ر ُۡ َُ َ َ ر َ ۡ ََۡ ََ ُۡ َُ َ َ ُ َ
سل م رَا ع ۡ ََوُلَن﴾[سبأ .)3("]25:وطريق حتديد الفريق املهتدي بالتفكر يف ما
َّل تسوُلَن مَا أجرمنا وَّل ن
يشغلكم! أليس هو الرزق؟ فمن الذي يرزق؟ إنه اهلل( .)4فأنتم تعلمون ذلك أنه وهو من يرزق الرزق الذي ترونه ينزل
من فوقكم غيلا اليستطيع جلبه أحد إال اهلل ،ومن حتتكم زرع ال يقدر أن ينبته إال اهلل! فهذه احلجة قول املخاطب
وإقراره ،كما هي يف علم املخاطَب دون إقراره ،لذلك أمر اهلل نبيه أن يظهر اجلواب عن سؤال من يرزق؟ ق اهلل(،)5
ليخرج العلم باخلرب من نفوس املخاطبني إىل أمساعهم ،فتص هبم لتقرير أنكم فريقان هبذه املفاصلة ،فيقروا بتلك احلجة
فهي دامغة للعق  ،ولكي ال تتيه النفس على العق بالباط  ،تَنَ َّزْل أيها املخاطب مع تلك النفوس ،بأن تنكر ذاتك ولو
كنت حمقا ،لتفتح مسامع قلوب املخاطبني ملا ستقوله ،فتذعن نفوسهم ملا يروا منك من تنزل معهم ،وقد أنصفتهم
بأنك وأنت حتاورهم مل حتكم على نفسك باهلداية وعليهم بالضالل .فبحلوا معك عمن اهتدى أأنت أم هم؟.
ولو طال تفكرهم! فإن هذا التفكر مراد احلوار ،ونتيجته قد ال يراها املخاطب حاال ،فال يطلبها أو حيكم بعدمها!
فإن سبي حصوهلا من اهلل ،يدل اللحاق على ذلك ويقرره بأمر اهلل لنبيه ﷺ برد األمر إليه يف يوم اجلمع ،مث يفص
بني الفريقني ،فريق من اهتدى أهم حنن أم أنتم؟ فاحلكم ليس يل وال لكم ،ب له فهو الفتاح العليم يب وبكم ،فآمنوا
يم﴾ .يف اآلية على وزن فعي  ،وصورة هذا البناء فيها زيادة متمايزة يف الصوت عن فع ،
به .وجاء بناء ﴿..الْ َفت ُ
َّاح الْ َعل ُ
وتردد هذا الصوت يبعث يف نفس املستمع ثقة بقدرة الفاع على حتقق الفع ! .فاملبالغة يف الوصف غرضها بث اللقة
َ
َ َ
ر َ ۡ ر ُ ۡ َ َ َ َٰ ُ
َل ه ًدى أ ۡو ِِف ضلَٰل ُّمبِي﴾[سبأ" ]24:إنَّا :أي املوحدين الرازق العابدين ،إيَّا ُكم :املشركني العابدين
(ِ﴿ )1إَونا أو إِياكم ل
ض ٰلَ ُّمبني :أو يف حرية واضحة بينة " .ينظر :ابو حيان ،البحر احمليط:
األصنام واجلمادات ،لَ َعلَ ٰى ُه ًدى :أي طريقة مستقيمة ،يف َ
( )254/7و "أخرج الكالم خمرج الشك واالحتمال ،ومعلوم أن من عبد اهلل ووحده هو على اهلدى ،وأن من عبد غريه من مجاد أو غريه يف
ضالل .وهذه اجلملة ت ضمنت اإلنصاف واللطف يف الدعوى إىل اهلل  ،وقد علم من مسعها أنه مجلة اتصاف ،والرد بالتورية والتعريض أبلغ
من الرد بالتصريح ،وحنوه قول العرب :أخزى اهلل الكاذب مين ومنك ،يقول ذاك من يتيقن أن صاحبه هو الكاذب" .املصدر السابق.
( )2قال ابن كلري" :هذا من باب اللف وا لنشر ،أي :واحد من الفريقني مبط  ،واآلخر حمق ،ال سبي إىل أن تكونوا أنتم وحنن على اهلدى
أو على الضالل ،ب واحد منا مصيب ،وحنن قد أقمنا الربهان على التوحيد ،فدل على بطالن ما أنتم عليه من الشرك باهلل" .تفسري القرآن
العظيم" .)517/6( :ولك منهما موقع وتأثري خاص يف استمالة الكافرين إىل التأم والتفكر يف مضمون الدعوة" .حممد رشيد ،تفسري
القرآن احلكيم" .)393/11( :أي :إحدى الطائفتني منا ومنكم ،على اهلدى ،مستعلية عليه ،أو يف ضالل مبني ،منغمرة فيه ،وهذا الكالم
يقوله من تبني له احلق ،واتضح له الصواب ،وجزم باحلق الذي هو عليه ،وبطالن ما عليه خصمه" .السعدي عبد الرمحن بن ناصر بن عبد
اهلل (ت1376 :ه ) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان احملقق  :عبد الرمحن بن معال اللوحيق مؤسسة الرسالة ،ط1420/ 1ه -
 2000م( :ص.)679:
(" )3ه يفع الرسول جرائم؟ حاشا هلل أن يفع ذلك فهو املعصوم  .وكأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول هلم  :اسألوا عين إن كنت
ََ ُۡ َُ َ َ ُ َ
سل م رَا ع ۡ ََوُلَن﴾ .فلم يأت مبسألة اإلجرام بالنسبة
أجرمت؛ ومل يق هلم وصفا ألعماهلم« :وال نسأل عما جترمون» ب قال﴿:وَّل ن
ّ
هلم؛ وجاء هبا بالنسبة له  ،ألنه واثق أهنم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فسينتهون إىل اإلميان مبنهجه .وهذامنتهى اللطف
َح ُّق باألمن إن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾[ األنعام ."]81:حممد متويل الشعراوي
يف اجلدل  .ويتجلى اللطف يف اجلدل يف قوله احلق﴿:فَأ ُّ
َي الفريقني أ َ
(ت1418 :ه )تفسري الشعراوي  -اخلواطر ،مطابع أخبار اليوم رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام 1997م) (.)3757/6
()4
"وهذا جواب حيتم وجهني :أحدمها :أن يكون للمشركني حني سئلوا عن ذلك ألهنم ال جيحدون أن اهلل رازقهم .اللاين  :أن يكون أمراً
يف أمر اهلل أي جيابوا به ألهنم ال جيحدونه لتقوم به احلجة عليهم" .أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري النكت والعيون (
تفسري املاوردى ) حتقيق  :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان – ()449/4
(" )5ألهنم قد ال جييبون حباً يف العناد وإيلاراً للشرك .ومعلوم أنه ال جواب هلم وال ألحد إال بأن يقول هو اهلل" .ابو حيان ،البحر
احمليط(( )254/7يريد به تقرير قوله) ال ميلكون (ق اهلل) ( إذ ال جواب سواه ويف أشعار ب أهنم سكتوا أو تلعلموا يف اجلواب خمافة االلزام
فهم مقرون به بقلوهبم ) البيضاوي ،تفسري البيضاوى.)400/4( :
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واليقني.فالبناء هنا يتج تصورا مل عاين الصفتني ببالغ ما يستحق املوصوف سبحانه ،ليدل املتلقني على لزوم اللقة يف اتباع
أمر اهلل من التلطف يف خماطبة املخالفني ،مع اليقني بالعواقب فلله حده الفص .
وقدم الفع تسألون ألنه ينبه السامعني ويهمهم ،وجاء يف طيات الفع تسألون إيصال لزوم احملاسبة يف يوم قادم!
مما جيع النفس ترتدع والعق يتحرك ،والقلب يلني يف غمرة انتباه الوعي جلمي اخلطاب وإنصافه ،وقدم متعلق
املخاطبني على شأن نفسه إمعانا يف نكران الذات واحرتام ذواهتم ،وإظهار االهتمام هبم وهو اهتمام حقيقي وليس
أسلوبا عار عن اإلحساس كما قد يتصور؛ ألن فيه إعذار املخاطب على تصوره وإن كان فاسدا .فهذا مما يضعف
أمامه اإلنسان وال يطيقه فكان العذر به متحققا ومقدما على اإلنذار بفع عظيم كعبادة غري اهلل أو عبادة غريه معه!.
إنك لن جتد خطابا منصفا( .)1باعتدال ال يتأرجح وال يضطرب وال ميي  ،كخطاب القرآن كله ،فإن استقام به
فض َّ وأض من حيث وجب عليه أن يهتدي ويهدي ،فأي
املخاطب اهتدى وهدى اهلل به ،وإن اعوج مل يهدي اهلل به َ
بعد أصعب من ذلك؟! كذلك فيمن فسر نفسه يف القرآن بدل أن يفسر القرآن يف نفسه ،فتنقاد نفسه له بدل أن
تقوده.
اب عن مراد املتكلم سبحانه وتعاىل مل حيص من اخلطاب
ب بالقرآن إىل يوم القيامة إن أَ ْخَر َج اخلطَ َ
كذلك من َخاطَ َ
لم َخاطَب ،ومل يكن له به هداية أو إقامة حجة ،وقد يكون بسببه صد ،فيحم وزره!.
نفع ل ُ
ولع سائ يسأل ما فائدة ترسيخ هذا املعىن يف اخلطاب عند املخالف هنا؟ واجلواب :هو إنه لن تنفتح مسامعه
للدعوة للحق إال هبذا الرتقي ،فتصورات هذا املخالف أن الداعني للحق هم ظالون وفعلمهم يف الدعوة للتوحيد إجرام!
فهذا التصور حائ بينهم وبني االستماع للدعوة هلل واإلميان به وتوحيده .فجاء اخلطاب على قدر تصور املخالف
فخاطب عقله ،بعد أن جتاوز حظ نفسه()2؛ ليتفكر! فيقر بصواب هذا التقرير ،وهو أن ما يتصوره من جرميتكم
بالتوحيد لن حياسب هو عنها ،فل َم يغلق قلبه عن االستماع لكم؟.
يف املقاب كما أنك لن تسأل عن تصورك جلرمنا ،حنن كذلك لن حناسب على ما تفعله أنت من عبادة اإلصنام
والشرك باهلل( ،)3فليست دعوتنا لك ألجلنا .فلك اآلن أن تفاص وتوازن وتنظر وحتتكم للحق بعد أن تسمع له ،لكي
ُ ۡ َ ٰٓ َ ۡ َ
يأهل
ال تكون خاسراً .فالبحث عن نقطة تالقي هو املدخ للقلب وجتاوز النفس وحظها كقوله تعاىل﴿ :قل
ُ ر َ َٰ َ ذ ُ ر ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ذ ُ ُ
كم ب ََا ُك ُ
ۡ َ َ َ َْۡ َ َ َ َ َ
ج كم فكنبِئ
نت ۡم فِكهِ
ٱلتَِٰٰ ِ ع الَا إ ِ ََٰل َك َِة سَاء ِۢ[﴾..آل عمران﴿ .]64:ثم إَِل ربِكم مر ِ
ِ
َۡ ُ َ
َت َتوُل ِفَن﴾[األنعام.]164:
والتلطف يف اخلطاب ،وخماطبة الناس مبا يفهمون ،واتباع فكر القرآن بالتلطف يف خماطبة املخالف يضمن أحد
ُۡ َۡ
أمرين اهتداؤه للحق ،أو تفريق أه احلق عنه إن أعرص بالباط  ،فهو بذلك حمجوج ،ويف حلاق اآلية ﴿قل َي ََ ُع

(" )1وهذا تلطفاً هبم ايضاً لرياجعوا أمرهم ،وال حيملهم الكالم على العناد".أيسر التفاسري ،أبو بكر اجلزائري.)319/4( :
(" )2هذا أدخ يف اإلنصاف وأبلغ من األول  ،وأكلر تلطفاً واستدراجاً  ،حيث مسى فعله جرماً  ،كما يزعمون  ،مع أنه ملاب مشكور.
ومسى فعلهم عمالً  ،مع أنه مزجور عنه حمظور .ابو حيان ،البحر احمليط()254/7
َۡ
َ
َ
ر َ َۡ ُ َ
ُ ۡ ُ ْ ر َ َ َ ُۡ ذ ُ
َن م ِۡث َق َال َذ ررة ِف ر َ
ت َوَّل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َو َما ل ُه ۡم
ِت
وُل
َ
ي
َّل
( )3لسباق قوله تعاىل﴿:ق ِل ٱدعَا ِ
ٱَّلل
ون
د
ٱلين زمَتم مِن
ِ
ٱلسَمَٰ َو َٰ ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
ر
ر
َ
َ ۡ ُ
فِكه ََا مِن ِ ۡ
وِن ٱل َ
ۡل ۡق ُتم بهِۦ ُ َ
ِين أ َ
ۡشك َو َما َ َُلۥ م ِۡن ُهم ذمِن َظ ِهۡي﴾[سبأ ،]22:وحلاق قوله تعاىل﴿ :قُ ۡل أ ُر َ
ۡشَك َء ّلَك بَل ه ََ
ِ
ِ
ۡ
ر ُِ ۡ
َ
ُ
ُ
َ
ٱَّلل ٱل ِزيز ٱۡلتِكم﴾[سبأ.]27:
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ٱۡل ذق َو ُه ََ ۡٱل َف رت ُ
اح ۡٱل َ وُل ُ
بَ ۡي َن َنا َر ُّب َنا ُث رم َي ۡف َت ُح بَ ۡي َن َنا ب ۡ َ
ِكم﴾ فاهلل عز وج عليم بتحقق ذلك فاتبعوا أمره بإميان
ِ ِ
وتسليم وصرب وعدم استعجال لنهاية األمور.
وحقيقة هذه اآلية أهنا خرب! يفيد أن اهلل أمر النيب ﷺ أن خياطب املخالفني له املعرضني بالتفصي السابق
املفسر لنظمها ،والنيب ﷺ فع ذلك ،ومن حضر من الصحابة شهد وتلقى العلم يف هذا باألمر القرآين والفع
النبوي ،فوعاه ومتلله وفعله يف دعوته للتوحيد ،فهذا الفع هو تفسري عملي لآلية ،حنن نرصده كتابة ونسميه تفسريا
تَتَبَّ ْعنَا به نظم اآلية -كما سبق -وفع النيب ﷺ وفع الصحابة ،وال يظن بأن األمر مل يقع ،وال أن املأمور مل
يفع !.
المطلب الثاني :ميِّزة تطبيق نظرية التفسير األمثل.
بعد التطواف مع نظم آية كرمية بتطبيق أركان نظرية التفسري األمل عليها جنم ميزة هذا املسلك:
 .1تطبيق املفهوم القرآين للتفسري ،وااللتزام به وحتديد هدف التفسري وهو الوقوف على مراد اهلل تعاىل ال مراد املفسر .مبا
يظهر ربانية القرآن الكرمي باطراد .كأنك تبين جدارا حول اآلية لكي ال خيطف منها أحد فهما منقوصا أو خاطئا أو
يستخدم جزء من الداللة خلدمة مراده هو.
 .2تطبيق منهج النيب ﷺ ومنهج الصحابة يف تفسري القرآن الكرمي .واالتزام مبنهج السلف والوقوف عند حدوده،
بتتبع املسلك األصويل.
 .3االلتزام بنَظْم القرآن الكرمي .فمراعاة النظم ستجعلنا نستوعب املعىن املباشر املوجه للعق والنفس ،واملعىن العام
املنسجم مع حكمة اهلل الكاملة التامة ،كأن اآلية قطعة من جسم متكام  ،فتلك القطعة يف ذاهتا هلا معىن ومراد،
وهي جزء من بناء تدل يف موضعها عليه وتفيد داللة فيه ال تستفاد إال هبا .فهذا يعرب عن فكر القرآن الكرمي.
وأنه بناء تكاملي.
 .4االقرتاب من مراد اهلل تعاىل بالتفسري ،مع البعد التام عن الفكر الذايت واملذهيب.
 .5بيان املعىن القرآين سواء أكان حكما شرعيا ،أم خربا مقصودا يريده اهلل ،دون الزيادة والتوسع يف حمتمالت الكالم
مبخالفة النظم.
الفهم الصويت للقرآن ،وذلك بالتأم يف معىن اآلية بقراءهتا أو االستماع هلا من قارىءَ ﴿ .وقُ ۡر َءانا فَ َر ۡق َن َٰ ُه ِلِ َ ۡق َرأَهۥُ
ََ
َ َ َٰ ُ ۡ َ َ ر ۡ َ َٰ ُ َ
لَع ٱلر
ِ
نيل﴾[اإلسراء.]106:
ب
ه
ن
ل
ز
ن
و
ث
ت
م
لَع
اس
ِ
 .6مراعاة أصوات لغة القرآن (األحرف السبعة) وتظهر يف اصطالحاته ويف قراءاتة ،ويف لغات االقوام من العرب الذين
َُذ َ َ
نزل القرآن يف زمن وجودهمَ ﴿ .و َما أَ ۡر َس ۡوُل َنا مِن رر ُسَل إ رَّل بوُل َِس َ ۡ
ي ل ُه ۡم﴾[إبراهيم.]4:
ِ
ان قَ ِمهِۦ ِِلب ِ
ٍ ِ ِ
 .7العناية باملوروث التفسريي وإعطاؤه مكانته دون وكس وال غلو .وجيمع بني املفسرين مجيعا يف إرادهتم للتفسري دون
مي وال عوج.
 .8اإلجياز والسهولة والتوسط بني الطول واالختصار.
 .9فتح الباب للتفكر يف املعاين مبا يضفيه من خصائص حتبها النفس وبتدبرها العق وتغذي الفكر.
 .10اغالق الباب على الطاعنني وأصحاب الشبه .واالنضباط التام مينع تسور من يريد هدم منهج التفسري..كاحلداثيني.
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المطلب الثالث :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل.
أما أثر تطبيق مسلك التفسري األمل فيظهر على التفسري ،واملفسر واملتلقي وعلى اإلنتاج التفسريي وعلى منو علم
التفسري وعلى العلوم املستمدة من القرآن وجنمله يف اآليت:
أوال :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على المتلقي.
 سهولة الوصول للمعىن املراد .وإمكانية تطبيق املعىن بفهم ووعي.
 يوص له املراد فريبطه باهلل عز وبكالمه.
 يوقد فيه ملكة التفسري ليتأه له إن رغب أن يكون من أهله.
 يوقد عقله ونفسه مبا يلري فكره فتسكن روحه خشوعا وتدبرا وأدبا.
 يعينه على حفظ القرآن مبا يسر عليه من فهم عميق للمراد منه.
 حيقق مراد اهلل من اخلطاب القرآين بأكرب قدر ،ألنه مقاصد الفسر عند تفسريه بتلك النظرية.
 ينمي فيه فكر القرآن فيورثه احلكمة ،ويستنري فكره وتقوى نفسه على نكران ذاهتا ،ويتجه به باستمران حنو مناء
الفكر اإلنساين وحصانته من أفكار اإلنسان وتلبيس الشيطان.
ثانيا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على المفسر.
 يضبطه حبد جامع ال يتعدى مفهوم التفسري القرآين ومراده ،بتتبع النيب ﷺ بذلك .والتوطني على املنهجية
الواحدة (الرتبية املنهجية).
 يبعد ذاتية املفسر وتوجهه عن تفسري القرآن وبفاص بينهما ،ويعصم تفسري القرآن من إسقاط تلك الذاتية .
 يسخر جهده الستجالء معاين القرآن بعمق أكرب وطاقة خالقة مبدعة .ويؤه الفكر لرتكيز كبري عميق للوصول إىل
مراد اهلل تعاىل وفق الطاقة.
 إبعاد العام التأثريي (نفسي مذهيب) والتزام احلياد .فيقوي نفس املفسر لينعتق من أي توجهات أيديولوجية سياسية
أواجتماعية أوفكرية ..مؤثرة إن بقيت على ناتج املفسر.
 يعزز مفهوم النظم الذي يورث إتقان فهم اللغة ويؤثر يف النفس فيضفي روحا يف خطاب املفسر تظهر يف تفسريه.
 يبدأ من حيث انتهى سابقه فيتم ما بناه دون تقاطع أو خالف أو مفارقة ،باتساق إعجازي عجيب.
ثالثا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على الإنتاج التفسيري .
يتصف النتاج التفسريي باملسلك األمل بأنه :منهجي ،متكام  ،مرتب ،منضبط ،سه التناول ،بعيد عن الفكر
اإلنساين وإسقاطاته ،حلقة وص مباشرة وسهلة بني القرآن واملتلقي ،ينمي فكر املتلقي باجتاه فكر القرآن ،يورث العناية
بنظم الكالم وإدراكه وانتقائي فاحص من املوروث التفسريي ،يزيد من تأثري املؤمن بالقرآن وتدبره ،ويقنع املعارض أو
املخاصم ،أو يفحمه باحلجة ،ليس فيه مداخ للشبهات اليت يستغلها اخلصوم بالتلبيث .يعرب ك ذلك أنه متوا ٍز مع
نظم القرآن لكن مبا حيتاجه املتلقي وحيرك فيه الفهم لإلميان والعم  .وأهم مسات التفسري األمل  :أنه انتقائي تكاملي،
قاب للربط ،مرن ،غري مستطرد ،ال يقت اخليال ،ال يقاطع العق وال املشاعر ،ليس فيه إسقاطات بشرية ،يربط بني
املتلقي وربه دون أي أثر لذاتية املفسر ،أو توجهه .ك ذلك يف حدود إمكان تعبري اللغة العربية.
رابعا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على نمو علم التفسير .
 بيعد به عن اخلالف ومفرزاته بك أنواعه العلمية ،واآليديولوجية ،واحلداثية بعزله عن توجه للمفسر مهما كان.
 ليس مستطردا ممالً مشوشا ،وال صعبا مستغلقا فهما .ويتوافق به مع القرآن بوصفه بليغا ميسورا الي أحد.
 يتجه بالتفسري املسلك األصويل للنماء العلمي لتشكي األدب النظري املنضبط للبحث املستمر.
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 يعد دفاعا عن الرتاث التفسريي ،ألنه يتميز به بدقة ك ما جاء يف الرتاث تفسريا للقرآن الكرمي ،فيعده بعضه
هامشا توسعيا إما يف اللغة أو الفقه أو العقيدة..اَل .ويأخذ ما وافق النظم القرآين.
 يفتح بابه اليوم ملن هو أهله ليفيد الناس مبا يوفقه اهلل إليه .ويغلق الباب على الطاعنني ،ومن ليس من أهله.
خامسا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على العلوم المستمدة من القرآن.
 إن هذا املسلك يضبط تفسري آيات األحكام باجتاه فهمها املعرب عن مراد اهلل ،فيحتاجه الفقهاء.
 وهذا املسلك حيتاجه احملدثون يف التنظري لعلم احلديث ألنه يبين احلديث مع نظم القرآن باجتاه مراد اهلل فيستشهد
يف اآليات يف ترابطها مع السنة بتوافق دقيق.
 إن مراعاة النظم تفتح لألصويل استنباط قواعد حمكمة ومشولية وهلا ارتباط حقيقي بتفاصي األحكام الشرعية.
 إن فهم مستوى ترابط نظم القرآن يعني اللغوي يف فهم اللغة اصطالحا وصوتا وقواعدا ،وتتجه به من جفاف التنظري
واتساعه إىل كمال ارتباط اللفظ باملعىن وتقعيد اللغة وفقه وتفسريها تارخيا به.
 إن هذا الرتابط يف فهم النظم القرآين يضع مباحث علوم القرآن مجيعا يف مواضعها منه فتدرس حية حبياة القرآن دون
أن تدرس كفروع جامدة ال يظهر ترابطها أو ارتباطها بالقرآن دائما ويف ك حلظة.

والحمد هلل رب العالمين.
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 .1ال يعد أي إنتاج منتسب لعلم تفسري القرآن الكرمي تفسريا مامل يلتزم بنظم القرآن الكرمي ،وال يصح أن تسمى
املؤلفات األيديولوجية تفسريا للقرآن .ب الصواب أهنا تفسري لفكر املؤلف.
 .2املسلك الفكري التارخيي واملعاصر هو الذي فتح الباب للخوض يف التفسري بغري أصول كما عند احلداثيني العرب
وغريهم.
 .3نظرية التفسري األمل منطلقها الصحيح هو املسلك األصويل يف التفسري ،فهي امتداد بنائي له ،فمرحلية نشوء
العلوم وتطورها حىت اكتمال ضبطها إىل حد ما ،هي سنة يف مجيع العلوم .وعلى ذلك بنيت نظرية التفسر يف هذا
البحث.
 .4نظرية التفسري هي :املقارنة بني مسالك التفسري يف املوروث التفسريي التارخيي ،واإلنتاج التفسريي املعاصر،
ودراستها ونقدها وبيان آثارها على القرآن وغايته ،وعلى غريها من العلوم ،للوصول ملسلك التفسري األمل .
 .5عرف البحث مسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي بأنه :إرادة تفسري القرآن مبا يفتح اهلل به ويوفق املفسر له،
السنَّة املتسق معها،
لكتناه ،مراده سبحانه من آياته؛ لفهمها وإفهامها ،دون جتاوز نَظْمها مفردة وجممعة ،وبَيَان ُّ
لغاية القرآن من اهلداية أو الغواية ،ال لغاية املفسر ولو كانت صحيحة ،وااللتزام التام بك ذلك.
 .6ماكان من كالم اهلل واضح املراد للناس فال يفسر من أحد ،ألن من كالم اهلل ما هو مبني ومفسر متاما ،وتفسري
املفسر جهد ضائع ،وقد يكون إن أخطأ ادعاء على اهلل فيما أبانه.
 .7التفسري ليس ألن كالم اهلل غري مبني ،ب ألن الناس ضعف فيهم إدراك لغتهم العربية ،فقصر فهمهم عن إدراك
مراد اهلل من كلماته ،ودور املفسر هو تقريب الفهم للناس.
 .8غاية املفسر بتقريبه الفهم للناس هي هدايتهم أو إقامة احلجة عليهم مبا يريده اهلل من كالمه ال ما يريده املفسر.
 .9ال جيوز جتاوز نظم القرآن فداللة حروفه يف كلماته يف مجله يف موضعها من السور مث موضعها من القرآن ك ذلك
مقصود هلل يف مكانه ،فيفسر بك هذه االعتبارات.
النظم غاية علم النحو ،ال النحو ذاته؛ وتفسري القرآن يتعلق هبذه الغاية ،لذلك التعد الكتب التفسريية اليت
أدخلت النحو فوق داللة النظم من التفسري الذي يراد به مراد اهلل من كالمه ،ب هي هوامش على تفسري القرآن؛
ألهنا مرادات خارج داللة القرآن ،ونق من إرادة مراد اهلل بكالمه اإلهلي ،إىل إرادة املفسر بعلمه ومذهبه النحوي.
 .11أهم مسات التفسري األمل انه انتقائي تكاملي ،قاب للربط ،مرن ،غري مستطرد ،ال يقت اخليال ،ال يقاطع العق
وال املشاعر ،ليس فيه إسقاطات بشرية ،يربط بني املتلقي وربه دون أي أثر لذاتية املفسر ،أو توجهه
 .12يف التفسري األمل استخدام وسائ التفسري فقط للكشف عن مراد اهلل ،والبعد عن األيديولوجيا يف التفسري
والتفسري من داخ النص بك مقدرات اللغة وروحها
 .13نظم القرآن يتضمن سبع مستويات يفسر القرآن هبا يف التفسري األمل وهي :املستوى :الصويت والصريف واملعجمي
والنحوي البالغي والسياقي والداليل والفكري.
 .14تناول البحث اجلانب الصويت وتأثريه مبراعاة التالوة الصحيحة اللابتة وضبط مستواه يف النظم ،هو ضمن أركان
نظرية التفسري األمل .
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 .15املعاجم اللغوية ،والروايات ،واألقوال التفسريية :كلها هوامش للتفسري األمل ؛ الذي خيتزهلا مجيعا يف عبارات
حمكمة ،مث يشري إليها يف اهلوامش كأدلة ،أو تفسري التفسري.
 .16نق ك ما ورد عن النيب ﷺ وثبتت صحته؛ لكن االستشهاد به عند موضعه دون القصد إىل حشد الروايات.
ب توجه هذه الروايات ويرجح بينها بعيدا عن التفسري فموضع ذلك علم احلديث ،ويأخذ املفسر الراجح بالدلي
ويبينه ،وحيي إىل مصدره ،دون أن يدخ قارىء التفسري يف اخلالف فيعكس له تصورا مشوشا عن التفسري،
ويعطشه وال خيرجه بالفائدة املرجوة.
 .17النظر فيما ورد عن الصحابة الكرام؛ فإن تبني أن أصله هو كالم النيب ﷺ أخذ حكمه يف التفسري ،وإن تبني
أنه من اجتهادهم ،فإن انساق مع نظم اآليات وسياقها جع تفسريا هلا ،وإن كان حباجة إىل ربط أو له تعلق
جانيب ،أو غري ظاهر أو بعيد باآلية ،ووفق املفسر إىل ما يعرب عن املراد من اآلية مبراعاة نظمها وسياقها ،ترك ما
يكون من اجتهادهم خارجا عن نظم اآليات ،مما ال يتوافق مع ما توص إليه.
 .18يفص فيما ورد عن التابعني ،فما له اتصال ثابت صحيح بالنيب ﷺ جع تفسريا لآلية ،وما دونه يعام كما
تقدم من تفسري الصحابة الكرام.
 .19ترد الروايات الضعيفة ،واملوضوعة ،وكذا ترد اإلسرائيليات وال يكرتث هبا يف تفسري القرآن الكرمي.
 .20بالتفريق الذقيق يف التعام مع الروايات ،تربز قيمة املأثور إذ أن علو املأثور لشرف نسبته للنيب ﷺ ،ألنه أعطي
القرآن وملله معه ،فإذا اختلط هذا مبا دونه من اجتهاد البشر ،فقد األول قيمته ،وفتح للطاعنني باب على
مصراعيه للتقول على املأثور.

 .1االتفاق بني العلماء املعاصرين املختصون بالعلم الشرعي وبالتفسري خصوصا على ضبط مفهوم التفسري وحد
ضوابطه ،وعلى وضع نظرية يروهنا مناسبة للمعاصرين لتناول القرآن بالتفسري ،كاليت عرضها هذا البحث.
 .2إدخال نظرية التفسري لتعليمها للنشء يف املدارس واجلامعات ،لتشكي حصانة مستقبلية لعلم التفسري عن أساليب
تفسره بغري لغته وبغري ضوابطه ،وتشكي قوة بشرية علمية للرد على التوجهات األيديولوجية واحلداثية يف التفسري.
 .3تطبيق مفهوم التفسري األمل إلنتاج تفسري من علماء التفسري ك يكتب ما يفتح اهلل به عليه مث مجعه يف كتاب
واحد ،ويبقى الكتاب يضاف إليه ك مدة ماينتجه املفسرون وفق مسلك التفسري األمل للقرآن الكرمي.
 .4سن قانون مينع تناول القرآن بالتفسري وطباعة الكتب فيه إال بعد مراجعة إنتاج املفسر ،وعرضه على ضوابط علم
التفسري اليت ال خترج بالقرآن عن لغته ،كما أخرجه احلداثيون ،أو عن نظمه كما أخرجه األيديولوجيني.
 .5إنشاء مؤمترات عاملية لنشر الوعي بعلم التفسري وعرض ك إنتاج منسوب لعلم التفسري وإصدار بيان بقائمة الكتب
اليت ال تعد تفسريا للقرآن ألهنا خارجة عن لغته وضوابط التفسري.
 .6إصدار فتاوى علمية برعاية الدول اإلسالمية مبنع التفسري ملن يسلك مسلك احلداثيني( .التفسري بعلوم الغرب).
فهرست المصادر
 .1أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،فريد األنصاري ،دار الغد اجلديد ،القاهرة ،ط1،1427ه.
 .2إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ويسمى (منتهى األماين واملسرات يف علوم القراءات) ،أمحد بن حممد البناء (ت1117:ه) دار الكتاب
العلمية ،ط ،1لبنان1419 ،ه.
 .3اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،احملقق :حممد أبو الفض  ،اهليئة املصرية(،د .م) (د .ط) 1974م.
ْسن اللغة العربية يف تنوع قراءة القرآن الكرمي وتنوع التفسري واختالفه وترجيحه" .دراسة تأصيلية حتليلية يف علوم القرآن وتفسريه" .جمتىب بين
 .4أثر أصوات أَل ُ
كنانة
 .5أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية تاج العروس منوذجا عبد الرازق بن محودة القادوسي ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان ،عام النشر1431 :ه /
2010م

61

 .6األحرف السبعة..دراسة وحتقيق وتقوميhttps://www.univ-eloued.dz/index.php/isi/85-c-institute-science- .
islamique/tous-articles-ins-islamic/7960-cisi1112
 .7االختالف بني القراءات ،البيلي ،أمحد بن حممد بن إمساعي  ،بريوت ،دار اجلي  ،والدار السودانية باخلرطوم ،ط1418 ،1ه .
 .8أسرار البيان يف التعبري القرآين ،السامرائي ،صاحل ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة.
 .9إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،احلسني بن حممد الدامغاين ،حتقيق عبد العزيز األهدل ،دار العلم للماليينن ط ،4بريوت1983 ،م.
 .10أصول البحث العلمي ومناهجه ،أمحد بدر ،وكالة املطبوعات ،الكويت .ط1982 ،6م.
 .11أصول النظرية البالغية ،حممد حسن ،مكتبة وهيبة ،سنة1998:
 .12األصول من علم األصول ،حممد بن صاحل بن حممد العليمني (ت 1421 :ه ) دار ابن اجلوزي الطبعة :الرابعة 1430 ،ه  2009 -م
 .13اإلعجاز العلمي يف القراءات..جمتىب بين كنانة ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،ملحق العدد 183 :اجلزء اللالث عشر.
 .14اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ،عبد العليم إبراهيم ،مكتبة غريب ،القاهرة.
 .15األيديولوجيا وتفسري القرآن الكرمي كتاب "اإلنسان والقرآن" المحيدة النيفر نقد وتقومي ،جمتىب بين كنانة ،جامعة القاهرة كلية دار العلوم جملة الدراسات
اإلسالمية والبحوث األكادميية العدد احلادي واخلمسون ،شوال1435:ه-أغسطس2014:م.
 .16أيسر التفاسري أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة:
اخلامسة ،اململكة العربية السعودية1424ه 2003/م
 .17البحر احمليط ،أبو حيان ،حتقيق :صدقي حممد ،دار الفكر بريوت (د .ط)  1420ه
 .18البحر احمليط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1990 ،م.
 .19البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ،عبد الفتاح القاضي (ت ،)1403:دار الكتاب العريب ،بريوت .
 .20الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر (ت794 :ه ) ،احملقق  :حممد أبو الفض إبراهيم الطبعة  :األوىل  1376 ،ه -
 1957م دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه.
 .21البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف ،القاهرة2003 ،م.
 .22البالغة والنحو علمان أم علم واحد بفرعني حبث يف طبيعة العالقة بني النحو والبالغة عند القدماء واحملدثني ،عبد العليم بوفاتح ،جملة التعليمية ،جامعة
جياليل اليايب ،اجلزائر ،اجمللد ،3العدد ،8ديسمرب 2016م.
الرزاق احلسيين املل ّقب مبرتضى ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية
عبد
بن
د
حمم
 .23تاج العروس من جواهر القاموسَّ ،
ّ
حممد بن ّ
الزبيدي ّ
 .24التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد اهلل العكربي (ت ،)616:حتقيق :علي البجاوي ،نشر عيسى البايب احلليب وشركاه.
 .25التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت – لبنان ،ط1420 ،1ه 2000/م
 .26ترشيد الرسول ﷺ مسرية الصحابة يف فهم القرآن والعم به ،زياد الدغامني ،جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية1999 ،م
 .27التسهي لعلوم التنزي  ،حممد بن أمحد ابن جزي (741ه ) ،دار الفكر ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة ،ص .226أمحد بن حممد بن املهدي بن
عجيبة (1224ه ) ،البحر املديد ،بريوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ه 2002-م( ،ط.)2
 .28التعريفات ،اجلرجاين علي بن حممد ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،1م.
 .29تفسري ابن أىب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ،حتقيق  :أسعد حممد الطيب ،املكتبة العصرية – صيدا.
 .30تفسري ابن تيمية اجلامع لكالم ابن تيمية يف التفسري ،إياد القيسي ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط 1432 ،1ه .
 .31تفسري البيضاوى البيضاوي ناصرالدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي دار النشر  :دار الفكر  -بريوت.
 .32تفسري الشعراوي حممد متويل الشعراوي (ت1418 :ه ) -اخلواطر ،مطابع أخبار اليوم رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام 1997م)
 .33تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) حممد رشيد رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب (د .ط)  1990م.
 .34تفسري القرآن العظيم ،ابن كلري ،احملقق :سامي بن حممد سالمة دار طيبة للنشر والتوزيع( ،د .م) ط1420 ،2ه .
 .35تفسري املاتريدي (تأويالت أه السنة) املاتريدي حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور (ت333 :ه ) احملقق :د .جمدي باسلوم دار الكتب العلمية -
الطبعة:األوىل،بريوت ،لبنان  1426ه  2005 -م.
 .36التفسري النبوي للقرآن الكرمي وموقف املفسرين منه ،حممد إبراهيم عبد الرمحن ،بورسعيد ،مكتبة اللقافة الدينية1415 ،ه1995-م.
 .37تفسري روح البيان إمساعي حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت دار النشر  /دار إحياء الرتاث العرىب.
 .38تناسق الدرر يف تناسب السور ،السيوطي ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1406 ،ه.
 .39التنغيم يف القرآن الكرمي-دراسة صوتية ،جامعة بغداد ،مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،العراق2007 ،م.
 .40تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان السعدي عبد الرمحن بن ناصر السعدي (ت1376 :ه ) احملقق  :عبد الرمحن اللوحيق مؤسسة الرسالة ،ط1
1420/ه  2000-م.
 .41ثالث رسائ يف إعجاز القرآن) ،اخلطايب حممد بن حممد ( ،حتقيق :حممد زغلول ،وحممد خلف اهلل ،دار املعارف ،مصر.
 .42جامع البدائع ،الرسالة الرابعة ،حممد حسن  ،حتقيق :حممد حسن إمساعي دار الكتب العلمية ،لبنان(،د .ط) 1917م.
 .43جامع البيان يف تأوي القرآن ،الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة(،د .م) ط 1420 ،1ه .
 .44اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
 .45اجلامع الصحيح ،البخاري ،دار ابن كلري ،حسب ترقيم فتح الباري دار الشعب  -القاهرة ط1407 ،1ه.
 .46اجلامع الصحيح ،مسلم ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت(د .ط) (د .ت)
 .47اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب حتقيق :مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،السعودية( ،د .ط)  1423ه .
 .48احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،طه عبد الرمحن ،املركز اللقايف العريب ،الدار البيضاء ط2005 ،1م.
 .49حلية األولياء وطبقات األصفياء ،األصبهاين أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل (ت430 :ه ) دار الكتاب العريب  -بريوت1394 ،ه 1974 -م.

62

 .50اخلصائص أيب الفتح علمان بن جين عامل الكتب  -بريوت حتقيق  :حممد علي النجار.)159-158/2( :
 .51الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب (ت756 :ه ) احملقق :الدكتور
أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمشق
 .52دراسات يف أصول التفسري ،حممد يونس كبري ،طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية2002 ،م ،ط.1
 .53دالئ اإلعجاز يف علم املعاين أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األص  ،اجلرجاين الدار (ت471 :ه ) احملقق :حممود حممد شاكر أبو
فهر مطبعة املدين بالقاهرة  -دار املدين جبدة الطبعة :اللاللة 1413ه 1992 -م.)315( :
 .54دالئ اإلعجاز يف علم املعاين اجلرجاين أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األص  ،الدار (ت471 :ه ) احملقق :ياسني األيويب ،ط1
املكتبة العصرية الدار النموذجية.
 .55ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب (قدمة ابن خلدون) عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد،
ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي (ت808:ه ) احملقق :خلي شحادة ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1408 ،2ه  1988 -م
 .56الرسالة ،حممد بن إدريس الشافعي ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلمية.
 .57روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع امللاين ،أبو الفض حممود األلوسي (1270ه ) ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،من دون تاريخ للنشر ،من
دون طبعة ،ج ،1ص.233
 .58سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي (ت 275ه ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،كتاب الطهارة ،باب االستنجاء
باملاء ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة ،رقم ( ،)44ج،1
 .59سنن أيب داود ،أبو داود ،دار الفكر ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة.
 .60شرح ابن بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال (ت 449ه ) ،الرياض ،مكتبة الرشد1423 ،ه2003/م( ،ط،)2
 .61شرح النووي على مسلم ،النووي حيىي بن شرف (ت 676ه 1277/م) ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه ( ،ط)2
 .62شعب اإلميان ،أمحد بن احلسني البيهقي(ت458:ه ) حققه :عبد العلي عبد احلميد ،الدار السلفية باهلند ،ومكتبة الرشد ،ط 1423 ،1ه .
 .63شواذ القراءات ،حممد أيب نصر الكرماين حتقيق :مشران العجيلي ،مؤسسة البالغ ،بريوت.
 .64شواذ القرآن(خمتصر من شواذ القرآن من كتاب البديع) احلسن بن أمحد ابن خالويه (ت )370:حتقيق :آرثر جفر ميكتبة املتنيب ،بالقاهرة.
 .65صحيح اجلامع الصحيح ،الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار إحياء الرتاث ،بريوت.
 .66صحيح وضعيف سنن أيب داود حممد ناصر الدين األلباين ،مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
 .67صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،حممد ناصر الدين األلباين ،مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
 .68صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها ،حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  -الرياض
 .69عروس األفراح ،هباء الدين أمحد بن علي السبكي(763ه ) ،حتقيق :إبراهيم خلي  ،بريوت ،دار الكتب العلمية1442 ،ه 2001-م ،ط.1
 .70عقود اجلمان ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (911ه ) ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة.
 .71العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،ابن عبد اهلادي حممد ابن قدامة املقدسي ،حتقيق :حممدالفقي ،دارالكاتب العريب ،بريوت
 .72العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،ابن قدامة املقدسي ،حتقيق :حممد حامد الفقي دار الكاتب العريب ،بريوت.
 .73العقود الدرية ،ابن عبد اهلادي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،دار الكاتب العريب – بريوت (د .ط) (د .ت).
 .74فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفض العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت1379 ،م.
 .75فتح القدير ،حممد بن علي الشوكاين (ت1250 :ه ) ،دار ابن كلري ،دار الكلم الطيب –ط ،1دمشق ،بريوت 1414ه .
 .76فضائ القرآن للقاسم بن سالم ،أبو ُعبيد القاسم بن سالّم البغدادي (ت224 :ه ) احملققون :مروان العطية  -حمسن خرابة  -وفاء تقي الدين ،دار ابن
كلري ،دمشق  -بريوت1420ه .
 .77القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة منزلتها وأثرها يف توجيه املعىن التفسريي ،جمتىب بين كنانة ،منتدى العلم النافع ،ط1440 ،1ه ،األردن.
 .78القصص القرآين ،فض حسن عباس ،عمان ،دار الفرقان ،ط ،1ص.174
 .79الكام يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها ،يوسف بن علي اهلذيل (ت )465:حتقيق :مجال السيد ،مؤسسة مسا ،ط1428 ،1ه
 .80الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن علمان بن خواسيت العبسي (ت235 :ه ) احملقق :كمال
يوسف احلوت مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل1409 ،ه.
 .81كتاب سيبويه ،أبو البشر عمرو بن علمان بن قنرب سيبويه (ت 180 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار اجلي بريوت
 .82الكشاف عن حقائق غوامض التنزي وعيون األقاوي ىف وجوه التأوي  ،حممود بن عمر الزخمشرى ،دار الكتاب العريب بريوت1407 ،ه .
 .83الكشاف ،الزخمشري ،دار الكتاب العريب بريوت (د .ط) 1407ه .
 .84كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري (ت730 :ه )احملقق :عبد اهلل حممود حممد عمر،
دار الكتب العلمية ،ط1بريوت1418 ،ه 1997/م.
العروض مجع املوضوع من كتب التاريخ ،إسراء منصور ،موقع تارخيكم اإللكرتوين ،رابط:
 .85كيف-وضع-الفراهيدي-علمَ -
/https://www.taree5com.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa

 .86اللباب يف علوم الكتاب ،وابن عادل سراج الدين عمر بن علي (ت ،)775:حتقيق :عادل أمحد ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت.1419 ،
 .87لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري (ت711 :ه ) ،دار صادر ،ط - 3بريوت 1414ه
 .88ملسات بيانية لسور القرآن الكرمي فاض بن صاحل السامرائي دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان األردن ط 1423 ،3ه  2003 -م
 .89جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،احملقق :أنور الباز ،دار الوفاء( ،د .م) ط 1426 ،3ه .
 .90جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت728 :ه ) احملقق :أنور الباز  -عامر اجلزار ،دار الوفاء ،ط 1426 ، 3ه  2005 /م
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 .91احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،علمان بن جين املوصلي (ت392:ه ) وزارة األوقاف-اجمللس األعلى1420 ،ه 1999 -م
 .92احملرر الوجيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية (542ه ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف ،لبنان ،دار الكتب العلمية1413 ،ه .1993/
 .93خمتار الصحاح ،الرازي حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت .1415
 .94املدخ الفقهي العام ،مصطفى الزرقا ،ط 1دار القلم ،دمشق1418 ،م.
 .95مراتب النحويني .أبو الطيب اللغوي :عبد الواحد بن علي احلليب (ت ،)351:حتقيق :حممد أبو الفض إبراهيم ،القاهرة( ،د .ت).
 .66مسالک تفسري القرآن الکرمي عند املعاصرين "عرض ومناقشة وتقومي" ،جمتىب بن حممود بين كنانة تاريخ النشر ،2020/11/10 :جملة :حولية کلية
الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسکندرية ،الناشر :جامعة األزهر ،املقالة  ،16اجمللد  ،36العدد  ،2020 ،8الصفحة  ، 913-1005رابط
التحمي https://bfda.journals.ekb.eg/issue_15976_17716_.html :
 .97املستدرك على الصحيحني ،احلاكم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط1411 ،1ه
 .98املستصفى يف علم األصول ،أبو حامد حممد الغزايل (ت505 :ه ) حتقيق :حممد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت1413 ،ه
 .99املستصفى يف علم األصول ،أبو حامد حممد الغزايل ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1بريوت وط1413 ،2ه
 .100مسلك القراءات احلديلة يف التفسري املنطلق واملصب والنموذج"دراسة تقوميية" ،جملتىب حممود ،حبث مقدم للمشاركة يف مؤمتر :الدراسات احلديلة يف
تفسري النص القرآن :رؤية تقوميية ،جامعة القصيم ،كرسي الشيخ القرعاوي1442 ،ه .
 .101مسند إسحاق بن راهويه ،حتقيق :عبد الغفور البلوشي مكتبة اإلميان ،املدينة املنورة ط1412 ،1ه.
 .102مسند اإلمام أمحد بن حنب  ،حملقق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة ،ط 1416 ،1ه 1995 -م.
 .103معامل التنزي (خمتصر تفسري البغوي) عبد اهلل بن أمحد بن علي البغوي ،دار السالم ،الرياض ،ط1416 ،1ه .
 .104معاين القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سه الزجاج (ت311 :ه ) احملقق :عبد اجللي شليب ،عامل الكتب ،ط -1بريوت  1408ه .
 .105معاين القرآن ،أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد (ت338 :ه ) احملقق :حممد علي الصابوين ،جامعة أم القرى ط ،1مكة املكرمة1409 ،ه
 .106معاين القرآن ،أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء ،حتقيق :أمحد جناتى وحممد جنار وعبدالفتاح شلىب ،داراملصرية للتأليف والرتمجة ،مصر.
 .107معاين النحو ،السامرائي فاض صاحل ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ط1420 ،1ه.
 .108معجم املصطلحات األدبية ،إبراهيم فتحي ،املؤسسة العربية للناشرين املتحدين ،طبع التعاضدية العاملية ،اجلمهورية التونسية ،ط.1986 ،1
 .109املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى أمحد الزيات حامد عبد القادر حممد النجار ،حتقيق  :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة.
 .110مفاتيح الغيب ،الرازي ،دار الكتب العلمية ط ،1بريوت 1421 ،ه 2000 -م.
 .111مفحمات األقران يف مبهمات القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 911 :ه ) احملقق :الدكتور مصطفى ديب البغا مؤسسة
علوم القرآن ،ط ،1دمشق  -بريوت 1403 ،ه  1982 -م
السالم حممد َه ُارون ،احتاد الكتاب العرب1423 ،ه .
 .112مقاييس الغة ،ابن فارس أيب احلسني أمحد بن زَكريّا احملقق :عبد َّ
 .113مقاييس اللغة ابن فارس أبو احلسني أمحد بن زكريا احملقق :عبد السالم حممد ،دار الفكر الطبعة1399 :ه
 .114مناهج يف التفسري ،اجلويين ،مؤسسة املعارف للطباعة والنشر1978 ،م.
 .115مناهج يف التفسري ،مصطفى الصاوي اجلويين ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،من دون تاريخ للنشر ،من دون طبعة.
 .116منزلة السنة يف اإلسالم ،األلباين (ت1420 :ه ) الدار السلفية ط -4الكويت 1404 -ه 1984 -م.
 .117املنهاج يف تأليف البحوث وحتقيق املخطوطات ،حممد التوخبي ،عامل الكتب( ،د .ط) 1415ه1995 -م.
 .118منهج التلقي القرآين يف العهد النبوي ،مفهومه ،حقيقته ،مساته ،ضوابطه..جمتىب بين كنانة .جملة املدونة ،العدد ،16رجب 1939ه،
 .119موسوعة العالمة اإلمام جمدد العصر حممد ناصر الدين األلباين شادي بن حممد بن سامل آل نعمانالناشر :مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية
وحتقيق الرتاث والرتمجة ،صنعاء  -اليمن الطبعة :األوىل 1431 ،ه 2010 -م.
امليسر يف القراءات األربع عشرة ،حممد فهد ،مراجعة :حممد راجح ،دار ابن كلري ،ط ،4دمشق-بريوت 1427ه.
 .121نظرية االعتبار عند احملدثني ،الشرايري منصور بن حممود ،الدار األثرية ،األردن ،ط2008 ،1م.
 .122النظرية الرتبوية يف اإلسالم حممد مجي خياط ،مطابع صفا1986 ،م.
 .123نظرية جديدة يف التفسري ،عبد ارمحن الصاحل .ملتقى تفسري2007 ،م القسم العام ،امللتقى العلمي للتفسري وعلوم القرآن.
 .124نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم البقاعي (885ه ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه .
 .125النكت والعيون ( تفسري املاوردى ) علي بن حممد املاوردي ،حتقيق  :السيد بن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .126وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة ،األلباين ،الكتبة اإلسالمية ،ط2عمان 1422 ،ه .
 .127الوسائ التعليمية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ،سراج حسني فتحي ،حبث منشور الكرتوين الرابط.htpp;//alwasaiel.Freeservers.com/wsael :
/https://vb.tafsir.net
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المحتويات
المقدمة:

3-1
7
8
8
9
11
11
15
15
16
18
23

الفرع األول :ضوابط التعامل مع أطراف عملية التفسير في التفسير األمثل للقرآن الكريم.

معرفة.
خطأ! اإلشارة املرجعية غري ّ
46

أوال :ضوابط التعامل مع الكالم الإلهي (القرآن الكريم) في التفسير:

46

ثانيا :مفسر القرآن ضوابطه ومنهجه وتقعيده للتفسير:

47

ثاللاً :ضبط النتاج التفسيري في مسلك التفسير األمثل.

50

رابعا :ضبط التعامل مع التفاسير السابقة.

50

الفرع الثاني :إجراءات التفسير لدى المفسر بالمسلك األمثل للقرآن الكريم.

51

أوال :إجراءات ذهنية يلتزم بها المفسر قبل مباشرة التفسير بالمسلك األمثل.

51

ثانيا :إجراءات وخطوات مباشرة التفسير بمسلك التفسير األمثل بتطبيق أركانه.

52

المبحث الثالث :تطبيق نظرية التفسير األمثل على آية قرآنية كريمة لبيان الميزة واألثر.
ُ ر ُۡ َُ َ َ ر َ ۡ ََۡ ََ ُۡ َُ َ ر ََُۡ َ
المطلب األول :تفسير قوله تعالى﴿:قل َّل تسوُلَن مَا أجرمنا وَّل نسل مَا ع َوُلَن﴾[سبأ ]25:وفق نظرية التفسير األمثل.

53
53

المطلب الثاني :ميِّزة تطبيق نظرية التفسير األمثل.

57

المطلب الثالث :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل.

58

أوال :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على المتلقي.

58

ثانيا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على المفسر.

58

ثالثا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على الإنتاج التفسيري.

58

رابعا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على نمو علم التفسير.

58

خامسا :أثر تطبيق نظرية التفسير األمثل على العلوم المستمدة من القرآن.

59
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