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 "التراث المنقول ومناهج النظر فيه"

 التفسير بالمأثور أنموذجا

الحمد هلل الذي أبدد  الللدع علدح أحسدن نظداما وأالدام دقددل القددرة علدح وجده ا تقدان 
ودالة ا حكاما وهدى إلح طريع الحع من شدا  مدن اانداما أندزل ندبحانه الكتدو ثدم توج دا 

سك اللتاما وأرنل الرنل ثم ختم م بأكمل م وأفضدل م عليده وعلدي م بالقرآن العظيم فكان م

 الصالة والسالم.

والحمددد هلل الددذي جعلنددا مددن أمتددها ونسددأله تعددالح أن يوفقنددا  حيددا  نددنتها وأن يتوفانددا 

 بفضله علح ملتها حتح نلقاه علح الرضا والمحبة آمين.

 وبعد: 

معلددوما واايدداك الكريمددة فددي ذلددك  فدد ن مدددع العلددم والثنددا  علددح العلمددا  فددي ا نددالم

مبثوثة في ثنايا الكتاب الكريما ومن ذلك آية فذة جا  في ا الثنا  علدح مدن عمدل بدالعلم علدح 
ْن ُهَو الَانٌِت آنَاَ  اللَّْيدِل ا طالقا حيث يقول تعالح: } ِخدَرةَ َويَْرُجدو َنداِجدًا َوالَادًِمدا يَْحدذَُر ااأَمَّ

نََّمددددا يَتَددددذَكَُّر أُْولُددددوا يَْسددددتَِوي الَّددددِذيَن يَْعلَُمددددوَن َوالَّددددِذيَن ق يَْعلَُمددددوَن إِ َرْحَمددددةَ َرب ِددددِه الُددددْل َهددددْل 

ل يعلمون منزلة الالزم أي المتصفون بصفة العلما وفيه إشارة ـ كما 9{الزمر/ْلبَابِ ااَ  ا فنز 

 يقول ابن عاشور ـ إلح أن ا يمان أخو العلما ان كلي ما نور ومعرفة وحع.

خبر عن حقادع كونيدة متعدددةا وذكدر مدداهد كونيدة متنوعدةا كدان ولدم يدزل كما أنه أ

مجال الدرانة والبحث في ا مفتوحا أمام العلما ا ومدا أندفرك وتسدفر عنده مكتبدة ا عجداز 

 العلمي في القرآن الكريم من اابحاث المب رة خير شاهد وأوضح دليل.

المعرفددي بددين علددوم الددوحي  وبعددد النظددر فددي أهدددام هددذا المددؤتمر المبددار  )التكامددل
وعلددوم الكددون(ا والددتمعن فددي محدداورها انددتلرك ت تعددالح ورأيددت أن أكتددو فددي المحددور 

 الثاني وتحت فقرة: 

 التفسير بالمأثور أنموذجا:"التراث المنقول ومناهج النظر فيه"

محداوق إبددراز التكامددل المعرفدي فيمددا ورد فددي تفسدير بعددث اايدداك مدن ااثددارا ومددا 

ه العلم الحديثا وبيدان مددى التدرابي بين مدا بمدا يعدد  إضدافة وبندا ا والتحدذير مدن كدف عن

التسر  في تجاوز المأثور وإلغادها بحجة العصرنةا أوالحداثةا أودعدوى ضدرورة التجديدد 

في الدينا من غير تفريع بين الجديد والتجديد!! لمدا لدذلك مدن أهميدة كبدرى فدي الدرانداك 
امنددا هددذها التددي كثددرك في ددا اقنحرافدداك التفسدديريةا ولتبدداين أنظددار القرآنيددةا قندديما فددي أي

 العلما  والباحثين في التفسير بالمأثور من حيث القبول والرفث.

 
 

 وقد بنيت خطة البحث على:

 مقدمة وتم يد ومبحثين وخاتمةا علح النحو ااتي:

 المقدمة: وهي هذه.

 التم يد: أهمية التفسير المأثورا وفيه مطلبان: 
 ااول: المراد بالمأثور. 

 الثاني: بيان أهمية ما صح  منه.

 المبحث ااول:  موالف العلما  والباحثين منها وفيه ثالثة مطالو: 

 ااول: موالف الرفثا ومستنده.

 الثاني: موالف القبولا وأدلته.

 الثالث: المناالدة والترجيح.
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 الو: المبحث الثاني: عالالته بالتفسير المعاصرا وفيه ثالثة مط

 ااول: كونه ركيزة اقنطالق في التفسير.

 الثاني: نماذج من المرفو ا مقارنا بمعطياك العصر. 
 الثالث: نماذج من نوى المرفو ا مقارنا بمعطياك العصر.

)وفيه بيان التكامل المعرفي في الجمع بين التفسيرين القديم والحديث بما يعد  إضافة لآل حع 

أو تعارضا مع بيان الفرق بين الجديد الملتلع والتجديد لما إلح السابع من غير نفور 

 نبع(.

 اللاتمة: وفي ا أهم ما توصل إليه البحث من نتادج.

 ثم ذكر بعث التوصياك. وت تعالح هو الموفع والمستعان.                                            
 

 أهمية التفسير المأثور

 أثور.المطلو ااول: المراد بالم
ونبدددأ ببيددان المددراد بالتفسددير بالمددأثورا وذلددك يقتضددينا أن نعددرم باختصددار كددال مددن 

التفسير والمأثورا ثم نوضح المراد بذلكا وإنما اللنا باختصار ان المقصدد مدن هدذا البحدث 

ليس الحديث عن التفسير بالمأثورا وإنما بيان أهميته وإبراز التكامل المعرفي بينه وبين مدا 

 تفانير معاصرةا فنقول وباهلل تعالح التوفيع:  يتبعه من

َوق أمدا التفسددير لغدة: فدد ن محدور مادتدده هددو الكددف وا يضدداعا ومنده الولدده تعددالح: }

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيًرايَأْتُونََك بَِمثٍَل إِق ا فالفسر ا بانة وكدف المغطحا 33{ الفرالان/ ِجئْنَاَ  بِاْلَحع 

ا والال الراغو: الفَْسدر والسَّدْفر يتقدارب (1)اب ضرب ونصريقال: فسرك اللفظ فسراا من ب
معناهما كتقارب لفظي ماا لكن جعل الفسر  ظ ار المعنح المعقدولا وجعدل السدفر  بدراز 

 .(2)ااعيان لألبصارا فقيل: نفرك المرأة عن وج  اا وأنفر الصبح

 ال: وأما اصطالحا: فقد تعددك تعريفاتها ولعل أحسن ا وأجمع ا الول من ال

هو علم يبحث فيه عدن أحدوال القدرآن المجيددا مدن حيدث دقلتده علدح مدراد ت تعدالح 

 .(3)بقدر الطاالة البدرية

 وسر ترجيح هذا التعريف على غيره ألمرين:

 : كونه ملتصرا وجامعا مانعا.األول

الغاية : لقيد بقدر الطاالة البدريةا إذ الوصول إلح مراد ت تعالح متعذرا ولمالحظته الثاني
 من نزول القرآن الكريم. 

ا جمع آثار وأثدورا وااثدر:  يالدف و مأخوذ من ااثرا وهو بقية  وأما المأثور،لغة:

مصدر الولك أثرك الحديث آثرها إذا نقلته عن غير  ورويتها ومن هنا اليل: حدديث مدأثور 

 .(4)أي يلبر الناس به بعض م بعضا أي ينقله خلف عن نلف

فدي القدرآن الكدريم نفسددها أو مدا نقدل عدن النبدي  صدلح ت عليدده مدا جدا   واصططالحا:

 .  (5)ونلما  أو عن أصحابه رضي ت تعالح عن ما بيانا لمراد ت تعالح من كتابه

 المطلو الثاني
 بيان أهمية ما صح  منه

                                                

 .87ا التعريفاك ص2/156انظر القاموس ( 1)

 مادة: فسر.  636ا ومفرداك القرآن له ص 162انظر مقدمة التفسير للراغو ااصف اني ص ( 2)

 .2/6انظر مناهل العرفان ( 3)

 ثر. مادة: أ 1/682ا والقاموس 1/69انظر لسان العرب ( 4)

 .1/152ا والتفسير والمفسرون 2/12انظر مناهل العرفان ( 5)
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بعد الوالوم علح تعريف التفسير المدأثور وبيدان المدراد بدها تتجلدح لندا مددى أهميتدها 

لعناية بها والوالدوم عنددها والحدذر مدن تجداوزها ونددر  أنده مدن أفضدل أندوا  وضرورة ا

التفسدديرا ولددذا فقددد كانددت العنايددة بدده مبكددرةا فكددان أول علددوم القددرآن تدددويناا وكددان رجددال 
 . (1)الحديث والرواية هم أصحاب الدأن ااول في هذا

ط درةا أبوابدا وإنا لنجد في صحيحي البلاري ومسلم وغيرهمدا مدن دواويدن السدنة الم

خاصة بالتفسيرا جمع في دا أصدحاب تلدك الكتدو مدا صدح عنددهم مدن التفسدير المدأثور عدن 

 النبي صلح ت عليه ونلم.

ومما يدل علح أهمية هذا النو  من التفسديرا أنده ندنام معرفدة معداني القدرآن وإدرا  

ذا لمن أراد أن يفسر مراميها وأنه قبد منه لمن أراد أن يستجيو هلل تعالح فيتدبر كالمها وك

بددالرأي يتحددتم عليدده أن يطلددع علددح أنددباب النددزول والنانددي والمنسددو  والمكددي والمدددني 

ونحوها من العلوم الالزمةا وهذه كل ا ق تؤخذ إق بالنقل الصحيح عن التفسير بالمأثور بدل 
 .  (2)هي نابعة منه

صدلية وأهميت داا وق إن اليمة هدذا التفسدير وأهميتده إنمدا ترجدع إلدح اليمدة مصدادره اا

يلفح علح الباحثين في الدراناك القرآنيةا أن تلك المصادر هي أحسدن طدرق التفسدير بدال 

 خالم كما نص علح ذلك علما   علوم القرآن.

أما ما ثبت في القرآن نفسها فأمره واضح إذ هو الول ت تعالحا وت جل وعال أدرى 

ا ولذا فقد عد العلما  هذا  (3)راد  نفسه من غيرهبأنرار كالمها وهو نبحانه وتعالح أعلم بم

اللون من التفسير في الدرجة ااولدحا وأنده مدن  أعلدح المصدادر وأجودهداا الدال ابدن تيميدة 

رحمه ت تعالح: )إن أصح الطرق في ذلك ـ أي في التفسير ـ: أن يفسر القرآن بالقرآنا فما 
تصدر فدي مكدان فقدد بسدي فدي موضدع أجمل في مكان ف نه الد فسر في موضع آخرا وما اخ

 .(4)آخر(

وإذا علمنا أن تفسير القرآن بالقرآن ق يعني تفسدير المفدرداك والجمدل فحسدوا وإنمدا 

يعنددي وجوهددا أخددر مددن مثددل: تفسددير العددام باللدداصا والمطلددع بالمقيدددا والمجمددل بددالمبينا 

 . وتفسير ما جا  موجزا بما جا  مطنباا وتفسير إشكاقك معينةا ونحو ذلك

 إذا علمنا هذا أدركنا أن ثمة الدرا ق بأس به يمكن تحصيله من هذا اللون من التفسير.

ومثل هذا يقال في تفسير النبي صلح ت عليه و نلما الذي يأتي في الدرجة الثانية من 
ألوان التفسيرا إذ هو صلح ت عليه و نلم المكلف بالبيان والددرعا وأن خيدر ال ددي هديده 

ا كمدا الددال  (5)عليده وندلما مددع أندا نقطدع بعصددمته وتوفيقده صدلح ت عليدده و ندلمصدلح ت 

 .44تعالح: }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلي م ولعل م يتفكرون{  النحل/

 الال ا مام الطبري رحمه ت تعالح:

لم تأويله إن مما أنزل ت من القرآن علح نبيه صلح ت عليه ونلم ما ق يوصل إلح ع

إق ببيان الرنول صلح ت عليده وندلما وذلدك تأويدل جميدع مدا فيده مدن وجدوه أمدره واجبده 

ومندوبها وإرشادها وصدنوم ن يدها ووظدادف حقوالده وحددودها ومبدالض فرادضدها ومقدادير 

بعث خلقه لبعثا وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدر  علم ا إق ببيان رنول  الالزم
  عليه ونلم امته.ت صلح ت

                                                

 . 74انظر علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر ص( 1)

 .1/5انظر التفسير الصحيح ( 2)

 .2/13انظر مناهل العرفان ( 3)

 .93انظر مقدمة في أصول التفسير ص ( 4)

 .2/13انظر مناهل العرفان ( 5)
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وهذا وجه ق يجوز احد القول فيده إق ببيدان رندول ت صدلح ت عليده وندلم بتأويلده 

 .(1)بنص منه عليها أو بدقلة الد نصب ا دالة أمته علح تأويله

ويدير ا مام الداطبي في موافقاته إلدح مسدألة م مدة فدي وجدوب الرجدو  إلدح السدنة 
  تعالح:لف م القرآن فيقول رحمه ت

إن السنة توضح المجمل وتقيد المطلع وتلصدص العمدوما فتلدرج كثيدرا مدن الصديض 

القرآنية عن ظاهر مف وم ا في أصل اللغةا وتعلم بدذلك أن بيدان السدنة هدو مدراد ت تعدالح 

من تلك الصيضا ف ذا طرحت واتبع ظاهر الصديض بمجدرد ال دوى صدار صداحو هدذا النظدر 

كتدابا خابطدا فدي عميدا ا ق ي تددي إلدح الصدواب في داا إذ لديس ضاق في نظرها جاهال بال

للعقددول مددن إدرا  المنددافع والمضددار فددي التصددرفاك الدنيويددة إق النددزر اليسدديرا وهددي فددي 

 .   (2)ااخروية أبعد علح الجملة والتفصيل

ويأتي بعد هذين المصدرين المصددر الثالدث وهدو تفاندير الصدحابة رضدي ت تعدالح 
تقددع فددي الدرجددة الثالثددةا والتددي اشددتملت علددح تفانددير كثيددرة كانددت الحاجددة الددد  عددن ما التددي

 :  (3)اشتدك إلي ا في زمان ما انباب كثيرة من ا

اتسا  رالعة ا نالما واختالط العرب بغيرهما مما أدى إلدح اخدتالط الثقافداك الوافددة 

ي ود والنصارىا وفلسدفة مع المسلمين الجدد بالثقافة ا نالمية وخاصة ثقافة أهل الكتاب ال

الدرق المتمثلة بالمجوس وغيرهاا ودخول أناس جدد من غيدر العدرب فدي الددين الحنيدفا 

وندددو  جيددل مددن أبنددا  الصددحابة رضددي ت تعددالح عددن م وغيددرهم لددم يعايدددوا الددوحي ولددم 

 يد دوا والادع التنزيل.

رضددي ت ف دذه اانددباب وغيرهددا جعلدت الحاجددة مانددة إلددح الرجدو  إلددح الصددحابة  
 تعالح عن ما لمعرفة الحع من الباطلا وتمييز الصحيح من غيره.

 

 التفسير المأثور ليس محث نقل: 

تجدر ا شارة والتنبيه هنا إلح أن التفسير بالمأثور ق يعني محث النقلا فال يقدال إنده 

ا ق ج د يذكر لمن يفسر بها وأن عمله مقصور علح نقل ااالوالا وجمع ا في مكدان واحدد

 دون إعمال الفكر والتأملا هذا غير صحيحا بل للعقل دخل فيه.

 وذلك:  
أن التفسير المأثور إن كان من النو  ااول وهو تفسير القرآن بالقرآنا ف نده ق يمكنده 

ذلك دون تأمل داليعا وفكر ثاالوا نوا  كدان مدن بداب تفسدير آيدة بأيدةا أو مدن بداب تفسدير 

نحو ذلك فكله يتوالف علح التروي والتأملا ولكن ق بد من العام باللاص والمطلع بالمقيد و

أن نفرق بين تفسير القدرآن بدالرأيا وبدين اندتلدام العقدل فدي بيدان تفسدير القدرآن بدالقرآنا 

 . (4)فتأمل

وإن كان من تفسير النبي صلح ت عليده وندلما أو الصدحابة رضدي ت تعدالح عدن ما 

مددن غيددرها وتمحدديص الروايدداكا والموازنددة  فدد ن للعقددل أيضددا دخددال فددي تمييددز الصددحيح

والترجيحا لينقل نقل المتدبر المتبصرا وق يكون كحاطو ليل فينقل ما صح وما لدم يصدحا 

                                                

 .دار المعارم بمصر تحقيع أحمد شاكر.1/74بيان انظر جامع ال( 1)

 . 4/21انظر الموافقاك في أصول الفقه ( 2)

 .41انظر مناهج المفسرين في عصر الصحابة ص ( 3)

ولذا ف نه ق يقطع بصحة هذا اللون من التفسير إق إذا كان الذي فسر به رنول ت صلح ت عليه ونلما أو ( 4)

در عن أحد الصحابة رضي ت تعالح عن م ولم يعلم له ملالف. انظر الواعد التفسير والع عليه ا جما ا أو ص

1/109 . 
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أو يضددع الددد  فددي غيددر موضددعه!! كمددا هددو شددأن بعددث التفانددير التددي ملئددت بااحاديددث 

 . الضعيفة والموضوعةا وبا نراديلياك الباطلة التي ق يؤيدها شر  وق عقل

ولذا ف نا حينما ندعو إلح اعتماد المأثورا ق نريد بذلك اعتمداده علدح كدل حدال وكيفمدا 
 وردا إنما نريد اعتمادا الادما علح النظر والتأمل والتمحيص والنقد. 

 المبحث ااول

 موالف العلما  والباحثين منه 

و رتبتها نجد أن علح الرغم من أهمية التفسير بالمأثور ـ كما تقدم ـ وبُْعد منزلتها وعل

من بين الباحثين من يقلل من شأنها بدل ويدرفث اقعتمداد عليدها أو اقنطدالق مندها وعليده 

ف ن كلمة الباحثين لم تتفع علح البول هذا اللون من التفسيرا ولدم تعتمدد عليده ليكدون ركيدزة 

 ة؟ اقنطالق في ف م مراد ت تعالحا ولكن هل يف م من ذلك أن أدلة الفريقين متكافئ

هذا ما ننعرضه في هذا المبحثا ولنبدأ مع القادلين بالرفثا وذلك بعرض مستندهم 
فيما ذهبوا إليها ثم نعرض أدلة الفريع الثداني فالمناالددة والتدرجيحا وبدذلك تكدون المطالدو 

 ثالثة وهي:

 المطلو ااول: موالف الرفث ومستنده.

 السمين: يمكن أن نقسم الذين تحفظوا من التفسير بالمأثور إلح 

القسددم ااول: هددم الددذين الددالوا: إن أكثددر التفسددير بالمددأثور الددد دخلدده الدددخيلا والتددبس 

الصحيح منه بالعليلا ولم يصح منه إق النزر القليلا كما وإن عامتده منقدول مدن كتدو بندي 

 . (1)إنراديلا ولذا فقد أطلقوا القول في ردها وعدم البوله

مأثور الد دخل فيه الدخيلا ولكدن ق نسدلم أنده لدم وجواب هؤق  أنا نسلم أن التفسير بال
يصح منه إق القليلا بل الد صح منه الدر ق بأس بها وإن ج ابذة العلما  الد ميزوا الصدحيح 

من غيرها ونللوا ذلك وغربلوه كمدا صدنعوا مدع الحدديث الددريفا علدح أن دراندة مدن ج 

ح مدن غيدرها فمدا صدح مدن ذلدك اانانيد والمتون لدى النقاد المتبصرين كفيل ببيان الصدحي

 . (2)أخذ وعمل بها وما لم يصح رد وطرع

وأمددا القسددم الثدداني: ف ددم الددذين رفضددوا التفسددير بالمددأثورا ولددم يلتفتددوا إلددح تقسدديماك 

العلما  له علح نحو ما تقدما وأغلو هدؤق  مدن الحدداثيين ـ علدح تفداوك مدن م فدي ذلدك ـا 

 راب م.ومثل م من يسمون أنفس م بالقرآنيين وأض
وأراني لست بحاجة إلدح نقدل أالدوال م هنداا ان مدرندة هدؤق  الدد الامدت علدح رفدث 

المأثور جملة وتفصيالا بل إن اامر الد تعدى إلح ما هو أبعد من ذلكا حيث لم تسلم الدنية 

النص القرآني الكريم من غمزهما وأما السنة فقد تناولت ا أالالم م بالنقد الالذ ا فطعنوا فدي 

حتح في أصح الكتو بعدد كتداب ت تعدالحا وأكثرهدا الدندية لددى علمدا  المسدلمين دواوين ا 

وعامت ما ويكفي أن نحيل إلح ما نودوا به صحادف كتب ما ولينظر مدن شدا  إلدح مواضدع 

ذلك ال را  في اا إذ معظمه أو كله ق يستأهل أن يوضع علح ماددة النقاش العلميا ولوق أنا 

 . (3)ا لما ذكرنا شيئا من ذلكمضطرون إلح ا شارة إليه
                                                

 .2/23راجع مناهل العرفان  (1)

 فقرة )وكلمة ا نصام أن التفسير بالمأثور نوعان(. 2/22انظر السابع   (2)
 الجكرالددوي ومحمددد إنددعام االددرأ فددي هددذا إن شددئت كتددو أبددي زيددد وشددحرور وأركددون وغددالم أحمددد برويددز وعبددد ت (3)

النداشيبي وصدالي وعبد المجيد الدرفي وأضراب م فسترى في ا ما ق تكاد تصدق أن تلطه يد باحث!! ومدن ذلدك مدا تدبجح 

به بعض م فزعم أن اتبا  النبي صدلح ت عليده وندلم يعدد  لوندا مدن ألدوان الددر  بداهلل!! ولتراجدع رندالة "الحداثدة والدنص 
دها محمد رشيد أحمد ريان في الجامعة ااردنية لنيل درجة الماجستيرا ورنالة " المدرنة الحداثية والنص القرآني" التي أع

القرآني" التي أعدت ا نالمة نلطان الم يري لنيل درجة الماجستير في جامعة الدارالةا فقد عرضت تلك الرنالتان وناالدت 

 لكريم. أبرز ما أفرزته أفكار الحداثيين تجاه النص القرآني ا
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 المطلو الثاني: موالف القبول وأدلته.

بعد أن بينا أهمية التفسير بالمأثورا ونقلنا طرفا مما الاله العلما  في ذلكا نبين في هذا 

 المطلو حكم هذا النو  من التفسيرا وهل يجو ااخذ به والوالوم عنده أم ق؟ 
 حكام ما فمن ذلك:وذلك ببيان آرا  العلما  والنظر في أ 

ما الاله ا مام البغوي رحمه ت تعالح وهو يفسر الوله تعالح }وأنزلنا إليك الذكر لتبين 

: أراد بالذكر الوحيا  وكان النبدي  صدلح 44للناس ما نزل إلي م ولعل م يتفكرون{ النحل /

 .(1)ت عليه  ونلم مبينا للوحيا وبيان الكتاب يطلو من السنة

 .  (2)الثعالبي رحمه ت تعالح: وليس احد مع الحديث إذا صح نظرويقول ا مام 

في هذا اللصوص ـ وهو يبين أصح طرق التفسير ـا  والدد  (3)والد تقدم كالم ابن تيمية

 نقل كالمه ورضيه ابن كثير والسيوطي وغيرهما رحم م ت تعالح جميعا. 

لرومي: يجو ااخذ بالتفسدير وأما المعاصرونا فيقول الدكتور ف د بن عبد الرحمن ا 
ا وق يجوز العدول عنه وت تعالح أعلم  . (4)بالمأثور إذا صح 

 وينقل اهتمام السلف بالتفسير بالمأثور ووالوف م عندهاواجتماع م علح ذلك فيقول:

ق خالم بين السلف في البول هذا النو  من التفسدير وا شدادة بدها واقكتفدا  بدوروده 

 . (5)عما نواه

ل الدكتور محمد زغلول: ولذا فقد اتفع العلما  علح حجة اقعتمداد علدح التفسدير ويقو

بالمأثور وااخذ بها إذا كان هذا المأثور الذي يفسدر بده القدرآن الرآنداا أو ندنة متدواترة عدن 

رنول ت صلح ت عليه ونلما وأما الول الصحابة والتابعين فمن العلما  من الال باقعتماد 

في تفسير القرآنا وهذا ما ذهو إليه كثير من العلما  المفسرينا وهو ااالدرب علح أالوال م 
ا ثم نقدل الدول ابدن كثيدر : )إذا لدم نجدد التفسدير فدي القدرآن وق فدي (6)إلح الصواب كما أرى

السددنةا رجعنددا فددي ذلددك إلددح أالددوال الصددحابة فدد ن م أدرى بددذلكا لمددا شدداهدوا مددن القددرادن 

 وااحوال(.

عين مدع الصدحابة فدي اعتمداد التفسدير فيده نظدرا حيدث إن الدراجح أن أالول: ذكر التداب

ا ولذا نرى أن الحدافظ ابدن كثيدر  (7)أالوال التابعين ليست حجة في التفسير ـ إق إذا أجمعوا ـ

 .(8)االتصر علح ذكر الصحابة رضي ت تعالح عن م

مدال وا غفدال وكل ما تقدم من بيان ااهمية ووجوب القبولا والتحذير من الرد وا ه
إنما هو لما صح ننده بنقل الثقاك العدولا أما ما كان بلالم ذلدك ـ فيجدو رده وق يجدوز 

البوله وق اقشتغال بدها الل دم إق لتمحيصده والتنبيده علدح ضدالله وخطئده حتدح ق يغتدر بده 

                                                                                                                                       
أالول: والد اشتركت في لجنة مناالدة رنالة المدرنة الحداثيدةا ومدن البل دا رندالة "البرويزيدة ومدوالف م مدن السدنة المددرفة" 
فوالفت علح عجادوا أدركت من خالل ا مدى أهمية التفسير المأثور في الدراناك القرآنيةا ومدى ضرورة التقيدد بضدوابي 

 والطاماك!!عصمة من الوالو  في تلك المنزلقاكا والمجي  بمثل ذلك ال را  التفسيرا وأن ذلك هو السبيل إلح ال

 .3/70( انظر معالم التنزيل 1)

 .3/248( انظر الجواهر الحسان 2)

 في هذا البحث. 10هامش  6( انظر ص 3)

 .78( انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور الرومي ص 4)

 . 334لتفسير ص ( انظر من ج المدرنة العقلية في ا5)

 . 105( انظر التفسير بالرأي ـ الواعده وضوابطه وأعالمه ص 6)

: أالدوال التددابعين ليسدت حجددة فددي 46-45الدال ابددن تيميدة رحمدده ت تعددالح فدي مقدمددة فدي أصددول التفسددير ص ( 7)

 الفرو ا فكيف تكون حجة في التفسير؟

ختصوا ب اا ولمدا ل دم مدن الف دم التدام والعلدم الصدحيح ا وتمام كالمه: )التي ا1/7انظر مقدمة تفسير ابن كثير ( 8)

 والعمل الصالح(..
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ا وإلح هذا يدير ما روي عن عبد الدرحمن بدن م ددي رحمده ت تعدالح أنده الدال: )ق (1)أحد

جوز أن يكون الرجل إماما حتح يعلم ما يصح ممدا لدم يصدحا وحتدح ق يحدتج بكدل شدي ا ي

 . (2)وحتح يعلم ملارج العلم(
 المطلو الثالث: المناالدة والترجيح.

بعددد مددا تقدددم مددن الوالددوم علددح آرا  الفددريقين وطددرع أدلددت ما ندددر  فددي المناالدددة 

ي تلك اادلة ندرى أن الحدع فدي هدذه والترجيح ليتبين لنا وجه الحع في ذلكا ولدى التأمل ف

القضية إنما هو مع من ذهو إلح وجوب ااخذ بالتفسير بالمدأثورا واعتبداره اانداس الدذي 

 ينبغي أن يبنح عليه ما نواه من أوجه التفسيرا وذلك:

ان التفسير بالمأثور إن كان من النو  ااول وهو تفسير القرآن بالقرآنا فال شك فدي 

تعدددالح أدرى بكالمدددها وإن كدددان مدددن الندددو  الثددداني وهدددو التفسدددير بالسدددنة  البولدددها ان ت

الصحيحة فكذلكا ان النبي صلح ت عليه ونلم هو المكلف ببيان كالم ربها وق بيدان بعدد 
بيانه عليه الصالة والسالما وأما إن كان مدن الندو  الثالدثا وهدو التفسدير بدأالوال الصدحابة 

ق يللدو إمدا أن يكدون الدد ندمعوه مدن النبدي صدلح ت عليده  رضي ت تعالح عدن م: فداامر

ونلما ف ذا معدود من النو  الثانيا وإما أن يكون من تفسديرهم الدذي بندوه علدح مدا مدنح م 

ت تعالح من أدواك اقجت ادا وهم أهل لذلك بال ريوا فيتعين أخذه والقبول بها قعتباراك 

 أن م كانوا: (3)متعددة من ا

 يان احوال الوحي والرادنه وأنبابه.ـ شاهدي ع

 ـ أهل اللسان العربيا وأصحاب البالغة والفصاحة والبيان.

 ـ أعلم الناس بعاداك العرب وأحوال ا وأخبارها.
ـ الجيل المثالي الذي لم يد د التداريي مثديال ل دم فدي علم دم وإدراك دم وندعة نظدرت م 

 امور الحياة والكون وا نسان.

 ط ارة اللوب ما وشدة إخالص م.ـ صفا  نفون ما و

 ـ كبير محبت م لنبي م صلح ت عليه ونلما وعظيم تضحيت م لندر دين م. 

حتح إن الحاكم أطلع القول بأن ما صح وروده عن الصدحابة رضدي ت تعدالح عدن م 

ا إق أن غيره اليده بما كان في بيان النزول ونحدوه ممدا ق مجدال للدرأي  (4)له حكم المرفو 

 وإق ف و من الموالوما الال الزرالاني بعد أن نقل ما تقدم عن الحاكم: فيها
)ووج ة نظر الحاكم ومن وافقها أن الصدحابة رضدوان ت علدي م الدد شداهدوا الدوحي 

والتنزيلا وعرفوا وعداينوا مدن أندباب الندزول مدا يكددف ل دم النقداب عدن معداني الكتدابا 

كعب م في الفصاحة والبيانا ما يمكن م من ول م من نالمة فطرت ما وصفا  نفون ما وعلو 

 . (5)الف م الصحيح لكالم تا وما يجعل م يوالنون بمراده من تنزيله وهداه

هذه أالسام التفسير بالمأثور المجمع علي دا بدين علمدا  علدوم القدرآن وأصدول التفسديرا 

 وهنا  من يضيف السما رابعاا وهو:

ل فددي الكددالم عدن هددذاا ولنقتصدر علددح ذكددر تفسدير القددرآن بدأالوال التددابعينا وق نطيد 

 القول الراجح في ذلك وهو:

                                                

 ا والد عد النو  ااول من أالوى العوامل المساعدة علح اقهتدا  بالقرآن.2/22انظر مناهل العرفان ( 1)

 .12839أخرجه أبو نعيم  في حلية ااوليا  برالم  (2)

 . 117انظر أصول التفسير والواعده ص( 3)

 .542ا 123ا 1/27ا والمستدر  20معرفة علوم الحديث ص انظر ( 4)

 . 293 /2ا وانظر البرهان 2/13انظر مناهل العرفان ( 5)
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الول التابعي في التفسير ليس بحجةا فال ينبغي الجمود عندد الولدها وق أن نعطدل ف دم  

القرآنا أو نحجم عن تفسيره اكتفا  بف مه وانتغنا  بتفسيرها بل يجو أن يكون باب التأمدل 

نباط ما في ا من أنرار ومعارم مددغوقا الل دم إق في ااياك مفتوحاا وذهن من أه ل قنت
فيما أجمعدوا عليدها فد ن ا جمدا  حجدة ملزمدةا وإلدح هدذا جدنح الددكتور الدذهبي رحمده ت 

 تعالح حيث الال:

والذي تميل إليه النفس هو أن الول التدابعي فدي التفسدير ق يجدو ااخدذ بده إق إذا كدان 

حينئذ عند عدم الريبةا فد ن ارتبندا فيده بدأن كدان يأخدذ مما ق مجال للرأي فيها ف نه يؤخذ به 

من أهل الكتابا فلنا أن نتر  الوله وق نعتمدد عليدها أمدا إذا أجمدع التدابعون علدح رأي ف نده 

 .(1)يجو علينا أن نأخذ به وق نتعداه إلح غيره

ن أالول: لعل بقا  تفسير التابعين خارج داددرة التفسدير بالمدأثور هدو ااولدحا مدا لدم يكد

 هنا  إجما  من م ـ وت تعالح أعلم ـ. 
 المبحث الثاني

 عالالته بالتفسير المعاصر

 المطلو ااول: كونه ركيزة اقنطالق في التفسير.

إن الدعوة إلح اقلتزام بالتفسدير بالمدأثورا واقهتمدام بدها والتدذكير بوجدوب ااخدذ بده 

ق يلفدح مدا فدي هدذه النظدرة مدن وعدم تجاوزها ق يعني الجمود عليدها والوالدوم عنددها إذ 

الصورا وحجر علح ا فادة من فيوضاك القرآن غيدر المحددودةا ذا  الكتداب العظديم الدذي 

الددددال ت فيدددده: }ونزلنددددا عليددددك الكتدددداب تبيانددددا لكددددل شددددي  وهدددددى ورحمددددة وبدددددرى 

ا فال يصح وق يقبل أن يكون التفسير بالمأثور عادقدا عدن اقنت دال مدن 89للمسلمين{النحل/
 المعين الذي ق ينضو. ذلك

وإنما يعنح بذلك أن يكون ما صح من التفسير بالمدأثور هدو اانداس الدذي يبندي عليده 

المفسر مدا يمكدن أن يضديفه مدن أف دام جديددةا كددفت عن دا معطيداك العصدرا ومسدتجداك 

 الحياة. 

ع )فالتفسير بالمأثور هو القاعدة اانانيةا والركيدزة الجوهريدةا التدي ينبغدي أن ينطلد

ا وفي هذا يقول ا مام البي قي في الوله تعالح: }وأنزلنا إليك الذكر لتبدين (2)من ا كل مفسر(

للناس ما نزل إلي م ولعل م يتفكدرون{: فمدا ورد بيانده عدن صداحو الددر  ففيده كفايدة عدن 
 فكرة من بعدها وما لم يرد بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعدها ليستدلوا بما ورد بيانه علح

  (3)ما لم يرد(

 ويقول القرطبي وهو يتكلم عن وجوه منع تفسير القرآن بالرأي:

)والوجدده الثدداني: أن يتسددار  إلددح تفسددير القددرآن بظدداهر العربيددةا مددن غيددر انددتظ ار 

بالسما  والنقل..(ا إلح أن يقول: )والنقل والسما  ق بد له منه في ظاهر التفسير أوق ليتقي 

 .(4)ذلك يتسع الف م واقنتنباط( به مواضع الغليا ثم بعد

ويقول ا مام ابن تيمية: ).. إن من فسر القرآن أو الحدديث وتأولده علدح غيدر التفسدير 

المعروم عن الصحابة والتابعين ف و مفتر علح تا ملحد في  آياك تا محرم للكلم عن 

                                                

 .129-1/128انظر التفسير والمفسرون ( 1)

 ا للدكتور أحمد الدرالاوي .55انظر مناهج المفسرين ص( 2)

 نسباه إلح المدخل للبي قي.ا و3/359ا والسيوطي في ا تقان 2/304ذكره الزركدي في البرهان  (3)

 .1/34انظر الجامع احكام القرآن ( 4)
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طرار مددن ديددن مواضددعها وهددذا فددتح لبدداب الزنادالددة وا لحددادا وهددو معلددوم الددبطالن باقضدد

 .(1)ا نالم(

ويقول ابن القيم: )إن إحداث القول في تفسير كتاب ت الذي كان السلف واادمدة علدح 
خالفه يستلزم أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسها أو تكون أالوال السلف الملالفة له خطدأا 

 . (2)وق يدك عاالل أنه أولح بالغلي واللطأ من الول السلف

القاضي أبو يعلح حيث الال: )وأما تفسير الصحابة فيجو الرجو   وإلح مثل هذا ذهو

إليه وهذا ظاهر كال أحمد ـ رحمه ت ـ في مواضع من كتداب طاعدة الرندولا والوجده فيده 

 . (3)أن م شاهدوا التنزيلا وحضروا التأويلا فعرفوا ذلكا ول ذا جعلنا الول م حجة(

لددذي يمثددل المدرنددة العقالنيددة فددي حتددح السدديد محمددد رشدديد رضددا رحمدده ت تعددالحا ا

 عصرها أالر بأهمية التفسير المأثورا فقد الال في مقدمة  تفسير المنار: 

)وأما الرواياك المأثورة عن النبي صلح ت عليه ونلم وأصحابه وعلما  التابعين في 
التفسير فمن ا ما هو ضروري أيضاا ان ما صح من المرفو  ق يقدم عليه شد ا ويليده مدا 

ح عن علما  الصحابة مما يتعلع بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهما والصحيح من هدذا ص

 .(4)وذا  الليل(

إن اللددروج علددح هددذا المددن جا وعدددم التقيددد بضددوابي التفسدديرا جددر  إلددح انحرافدداك 

تفسيرية خطيرةا وق يلفح علح المتتبع ما تطالعنا به أفكار الحداثيينا ومن يسمون أنفس م 

ونحوهم من جنوع عن جادة الصوابا بل ووالدو  فدي بعدث ااحيدان فدي الكفدر بالقرآنيين 

 !!(5)الصراعا وا تيان بأف ام نقيمة ق تستأهل أن توضع علح ماددة النقاش العلمي

وليس ال دم من هذا البحث عرض ذلك ومناالدتها وإنما أردنا أن ندير إلح أن الدذي 
 السليم الذي نارك عليه اامة عبر القرون. جر  إلح ذلك إنما هو اللروج علح ذلك المن ج

 

 

 المطلو الثاني: نماذج من المرفو ا مقارنا بمعطياك العصر.  

المقصود من هذا المطلو إيراد بعث النماذج من التفسدير المرفدو  إلدح النبدي صدلح 

ت عليه ونلما ثم إيراد ما كدف عنه العلم الحديث في الموضع نفسها وبيدان وجده التوافدع 

بين التفسيرينا بما يعد إضافة تفسيرية ق تتعارض مع ما صح من التفسير عن النبي صلح 
ت عليه ونلما وق ريو أن مثل هذا يعد  لونا من ألوان التكامل المعرفي بدين علدوم الدوحي 

 وعلوم الكون عنوان هذا المؤتمر المبار . 

يد نذكره هنا هو تفسير النبي واامثلة علح ذلك متعددةا وأرى أن خير مثال واالعي مف 

ةٍ َوِمدْن ِربَداِط صلح ت عليه ونلم للقوة فدي الولده تعدالح: } َوأَِعددووا لَُ دْم َمدا اْندتََطْعتُْم ِمدْن الُدوَّ

كُ  ِ َوَعدُوَّ ُ يَْعلَُمُ مْ ْم َوآَخِريَن ِمْن دُونِِ ْم قاْلَلْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ ا 60{اانفدال/ تَْعلَُمونَُ ْم َّللاَّ

ف ذه آية عظيمة في ا أمر إل ي لعباده المؤمنين بأن يبذلوا ج دهم في إعداد ما انتطاعوا من 

                                                

 .244-13/243مجمو  الفتاوى   (1)

 .2/128انظر ملتصر الصواعع المرنلة   (2)

 .724و  3/721انظر العدة في أصول الفقه   (3)

لديي الزرالاني رحمه ت ا والوله: الليل ق يسلما بل صح من ذلك الدر ق بأس بها الال ا1/7انظر تفسير المنار ( 4)

ا بعد أن أورد ما جا  في السنة شرحا للقرآن: )وفي صحيح السنة من ذلك شي  2/13تعالح في مناهل العرفان 

 كثير(.

من ذلك ما ذهو إليه صاحو الفن القصصي في القرآن الكريم من أن القصة القرآنية وليدة الليال!! انظر  (5)

 في هذا البحث. 19هامش  10انظر ما تقدم في ص وغيرهاا و 198ا وص 74-73مثال ص 
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ا والد صح عن النبي صلح ت عليه ونلم أنه فسر هذه القوة بالرميا كما فدي (1)الوة لعدوهم

  . (2)صحيح مسلم أن النبي صلح ت عليه ونلم الال: )أق إن القوة الرمي( ثالثا

وق يلفح ما تد ده البدرية اليوم من التطور ال ادل في أنوا  السالعا ف دل يف دم مدن 
الحديث الحصرا وأنه ق يجوز إضافة شي  من التفسير إليه؟ نقول في جواب هذا السدؤال: 

ق شك أن الحصر غير مرادا وإنما أراد النبي صلح ت عليه ونلم أهم أنوا  اانلحة وهو 

ع إذن مددن إضددافة بعددث وجددوه القددوة ااخددرى مثددل: القددوة اقالتصددادية الرمدديا فددال مددان

والسيانية والعلمية والصناعية ف ن اللفظ يتسع لذلكا بدل الدد يضدام إلي دا أي  وجده آخدر الدد 

 يكدف عنه المستقبلا ما دام اللفظ يتسع له وق يأباه.

ُطونَِ ددا َشددَراٌب يَْلددُرُج ِمددْن بُ ونظيددر هددذه اايددة مددا ورد فددي الولدده تعددالح عددن النحددل: }

 .69{ النحل/يَةً ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ ٌ  ِللنَّاِس إِنَّ فِي ذَِلَك اُمْلتَِلٌف أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَا

فتأمل كيف جا ك كلمة }شفا { مطلقةا والد صح في الحديث: )أن رجال أتح رندول 
فقال: انقه عسال فسقاه  ت صلح ت عليه ونلم فقال: يا رنول تا إن أخي انتطلع بطنها

عسالا ثم جدا  فقدال: ندقيته عسدال فمدا زاده إق اندتطالالاا الدال: اذهدو فاندقه عسدال فدذهو 

فسقاها ثم جا  فقال: ما زاده إق انتطالالاا فقال رنول  ت صلح ت عليه ونلم: صددق ت 

 .(3)وكذب بطن أخيكا اذهو فانقه عسالا فذهو فسقاه عسال فبرأ(

هنا أن نستطرد في ذكر منافع العسلا فتلك حقيقة علميدة ق ندزا  في داا والدد وق نريد 

أفاض ااطبا  في بيان ذلكا إنما نريد أن نبينا أن اللفظ الكريم يبقح متسعا لكل ما يتوصل 

 إليه العلم الحديث من المنافعا فيدخل فيه ما ذكروه من أنه يصلح عالجا: 

الرددويا وأمدراض الكبددا وأمدراض العيدونا  للمصابين بأفاك اللبيةا ولمرضح السل
ولاللتئام الجروعا وعالج حموضة المعددةا والنزيدف المعدديا وا مسدا ا والقيد ا والدرع 

المعدددة واقثنددي عدددرا واامددراض الجلديددةا وغيددر ذلددك ممددا بسددطه علمددا  الطددو باادلددة 

هو نالع الطبيدو  : )إن عسل النحل(5)ا حتح الال أحد كبار علما  الطو(4)والتقارير الطبية

في أغلو اامراضا وانتعماله في ازدياد مستمر بتقدم الطوا ف دو يعطدح بدالفما وبدالحقن 

الدرجيةا وتحت الجلد وفي الوريدا ويعطدح ضدد التسدمم الناشدح  مدن مدواد خارجيدة مثدل 

الزرنيي والزدبع والكلوروفورما وكدذلك ضدغي التسدمم الناشدح  مدن أمدراض أعضدا  فدي 

سددمم البددولحا والندداتج مددن أمددراض الكبددد والمعدددة واامعددا ا وفددي الحميدداك الجسددم مثددل الت
والحصبة وفي حاقك الذبحة الصدريةا وفي احتقان المي وااورام المليةا وغير ذلك مدن 

 أمراض(. 

 {:فِيِه ِشفَاٌ  ِللنَّاِس وجا  في كتاب الطو في القرآن عند ذكر ااية }

ون العسل يسدتعمل كعقدارا وهدو مدذكور فدي ففي ذلك إشارة واضحة ومباشرة إلح ك 

كثير من دناتير اادوية العالمية في فاددته كغذا  وكدوا  لكثير من اامراضا وهذا يددخل 

                                                

ينظر بيان المراد بقوله تعالح: }ترهبون{ا وربي هذه ااية بسابقت اا في بحثنا: )اقنتطاعة بين التقوى  (1)

وإعداد القوة وأثرها في مواج ة التحدياك(ا المندور في والادع مؤتمر "اقجت اد في القرن الحادي والعدرين 

 م. 14/8/2008-12هـ الموافع 12/8/1429-10الذي عقد في كواقلمبور بماليزيا في  2/96تحدياك وآفاق"

عن عقبة بن عامر الج ني رضي ت تعالح عنه أن النبي صلح ت عليه ونلم الال  1917أخرجه مسلم برالم  (2)

 .3/1522عليه علح منبره ثالثا: )أق إن القوة الرمي(ا في كتاب ا مارة ـ باب: فضل الرمي والحث 

في كتاب الطو ـ باب 5684متفع عليه من حديث أبي نعيد رضي ت تعالح عنها أخرجه البلاري برالم  (3)

 . 14/167في كتاب السالم ـ باب التداوي بسقي العسل  2217ا ومسلم برالم 13/14الدوا  بالعسل 

 .245-240)عسل النحل( ص انظر كتاب: )ا عجاز العلمي في ا نالم ـ القرآن الكريم( فقرة  (4)

 .241هو الدكتور عبد العزيز إنماعيل رحمه ت تعالحا نقال عن المرجع السابع ص  (5)
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في موضو  الطو الغدذادي والطدو العالجديا والدد نددرك مئداك اابحداث والكتدو الطبيدة 

م معناهددا طبددي حددول دواعددي انددتعماقته وفاددتدده )مصددادر كثيددرة(ا وهددذه اايددة وت أعلدد

 .  (1)تلصصي واضحا يتفع عليه المتلصصون كل م
وهكذا نرى أن اللفظ يتسع لكل أنوا  العالج التي توصل إلي دا ااطبدا ا ويتسدع أيضدا 

لمددا عسددح أن يتوصددلوا إليدده فددي مسددتقبل اايدداما علمددا بددأن اللفددظ الددد ورد مطلقددا أيضددا فددي 

ندددلم: )علددديكم بالددددفا ين العسدددل الحدددديث كمدددا فدددي القدددرآنا حيدددث الدددال صدددلح ت عليددده و

ا َوَما يَْنِطُع َعْن اْلَ َوىا وق غرابة في ذلك إذ هما يلرجان من مدكاة واحدةا }(2)والقرآن(

 . 4و3/{ َوْحٌي يُوَححإِْن ُهَو إِق

 وهذا بلالم ما إذا كان اللفظ ق يتسع لها ومن أمثلة ذلك:

بسوا إيمان م بظلدم أولئدك ل دم اامدن } الذين آمنوا ولم يل :حالوله تعالالول بعض م في  

 :82{اانعام/وهم م تدون
وهو تعيدين ق  اوالد أراد المفسرون أن يجعلوا معنح الظلم في مثل هذه ااياك الدر 

وق  اوفدي الولدده تعدالح :} ولددم يلبسدوا إيمددان م بظلدم { الددالوا : هدو الدددر  اأرى مدا يسددوغه

 ً إنمدا لدبس إيمانده بدذنوب  !!أنتطيع أن أف مه علح هدذا الوجده فد ن المدؤمن ق يكدون مددركا

لبسدوا إبمدان م بدذنوب يظلمدون ب دا يفيكون المعنح: ولم  اكالتي تدل علي ا عبارة ظلم النفس

 .(3)أنفس م

 ولو رجع إليده لدرأى االتفسير المأثور إلحأدى إليه عدم الرجو   اغير نديد ف موهذا 

عدن عبدد ت بدن  (4)فقدد جدا  فدي الصدحيحين افسدره بدذلك صلح ت عليه وندلم الدد أن النبي

{ شدع ذلدك الَّدِذيَن آَمنُدوا َولَدْم يَْلبُِسدوا إِيَمدانَُ ْم بُِظْلدمٍ مسعود رضي ت عنه الال : لمدا نزلدت } 
ندول ت والدالوا : أيندا ق يظلدم نفسدها فقدال ر صلح ت عليه وندلمعلح أصحاب رنول ت 

 تُْددِرْ  بُنَديَّ ق يَدا إنما هدو كمدا الدال لقمدان قبنده: } ا: ليس كما تظنون صلح ت عليه ونلم

ْرَ  لَُظْلٌم َعِظيمٌ  ِ إِنَّ الد ِ   13{ لقمان/بِاَّللَّ

وأن  اللصحابة رضي ت عن م أن ظاهر ااية غير مراد صلح ت عليه ونلمفقد بين 

فدالمراد بدالظلم  ابل هدو مدن العدام الدذي أريدد بده اللداص امهالظلم ليس علح إطالاله وعمو

فالصدحابة  رضدي ت عدن م  حملدوا الظلدم  اأعلح أنواعه وهو الدر  كما الدال لقمدان قبنده

فددع  اوهدو ملالفدة الددر  فدي غيدر موضدعه  يالدعلح عمومه المتبادر منه وهو وضع 
  .(5)اد ب ذا الظلـمبالمر صلح ت عليه ونلم لح أن أعلم م النبيإعلي م 

وأما الوله: وق أنتطيع أن أف مه علح هذا الوجه ... إلي: ف ن اللبس جدا  مدن أن خلدي 

ان المراد: أنه لم تحصل ل م الصدفتان  اوليس اامر كما توهم اا يمان بالدر  ق يتصور

ا ظداهراً أن م لم يجمعدوا بين مد :كفر متأخر عن إيمان متقدم أي: لم يرتدوا. ويحتمل أن يراد

 ً  ـوهذا أوجه ول ذا عقبده المصدنف : أي: لم ينافقوا. ذكر هذا الحافظ ابن حجر والال اوباطنا

                                                

 .39انظر الطو في القرآن ـ مبحث أنوا  ا شاراك الطبية ـ ا شاراك الصريحة والملصصة ص  (1)

إنناده صحيح رجاله ثقاكا في كتاب الطو باب العسلا وفي الزوادد:  3452أخرجه ابن ماجه برالم  (2)

والال: هذا حديث صحيح علح  4/403ا والحاكم في كتاب الطو 2581وأخرجه البي قي في شعو ا يمان برالم 

 شرط الديلين ولم يلرجاه من حديث ابن مسعود رضي ت تعالح عنه.

 .13/81انظر مجلة اللغة العربية  (3)

ي  124ا ومسلم برالم 1/183ا يمان باب: ظلم دون ظلم  في كتاب 32متفع عليها أخرجه البلاري برالم  (4)

 .115-1/114كتاب ا يمان باب: صدق ا يمان وإخالصه 

 .1/184ا فتح الباري 2/143انظر النووي علح مسلم  (5)
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ثدم إن مدن . 1وهذا من بديع ترتيبده رحم مدا ت تعدالحا بباب عالماك النفاق ـأي البلاري  

هدو علح خالم ما ذ (2)فوادد الحديث: أن من لم يدر  باهلل تعالح شيئا فله اامن وهو م تد

  ا ف نه الد ضيع وانعا!!إليه الدكتور في ف مه السابع
 المطلو الثالث: نماذج من غير المرفو ا مقارنا بمعطياك العصر. 

ُروا أََولَْم يََرى الَِّذيَن َكفَ وأمثلة هذا النو  كثيرة جدا والحمد هللا  خذ مثال الوله تعالح: } 

ٍ أَفَدالفَفَتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِمدْن الْ ْرَض َكانَتَا َرتْقًا أَنَّ السََّماَواِك َواا {  يُْؤِمنُدونَ َمداِ  ُكدلَّ َشدْيٍ  َحدي 

ا ففي المدأثور نجدد أن الحداكم أخدرج أثدرا وصدححه عدن ابدن عبداس رضدي ت 30اانبيا /

 . (3)تعالح عن ما الال: فتقت السما  بالغيثا وفتقت اارض بالنباك

وصل إليده العلدم الحدديث فدي زمانندا ممدا يسدمح ف ذا ااثر ق يمنع أن يضام إليه ما ت

بنظرية "قبالس" أو نظرية "السديم" عند علما  الفلكا الذين يثبتون أن الدمس والكواكدو 

واارض كانت الطعة واحدةا وأن الدمس كانت كرة ناريةا وهي في أثندا  نديرها السدريع 
اارض كانتا كتلة واحددة ا فالسمواك و (4)انفصلت عن ا أرضنا والكواكو السيارة ااخرى

 ملتصقتين ا ثم فصل ما ت تعالح بقدرته القاهرة فصارتا علح ما هي عليه اان.

ت تعدالح عن مدا ـ علدح فدرض فال تعارض بين هذا وما جا  عن ابدن عبداس رضدي 

ـا وما درج عليه أهل التفسير في القديما  مكان الجمع بين المعنيينا وان ذلك يكون صحت 

ن ألوان التكامل المعرفي بين علوم الدوحي وعلدوم الكدونا وت تعدالح أدرى بأندرار لونا م

 كالمه.

 َمن ِيَنَُّ مْ َواُِضلَّنَُّ ْم َواُ ومن ذلك الوله تعالح حكاية عن الديطان في إغواده بني آدم: }

ِ َوَمْن يَتَِّلْذ الدَّْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُمَرنَُّ ْم فَلَيُغَي ِ ُ ْم فَلَيُبَت ُِكنَّ آذَاَن ااَْنعَاِم َواُمَرنَّ َوا ُرنَّ َخْلَع َّللاَّ
ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينًا  .119{النسا /دُوِن َّللاَّ

فقد ذهو المفسرون رحم م ت تعالح علح أن المراد بتبتيك آذان اانعام ه نا هو الطع 

ولدددك خمسددة أبطددن وجددا  اللددامس  آذان البحيددرةا وذلددك أن ددم كددانوا يدددقون آذان الناالددة إذا

ذكراا وحرموا علح أنفس م ركوب ا والحمل علي اا ونادر وجوه اقنتفا  ب اا والال آخرون 

المراد أن م يقطعون آذان اانعام نسكا في عبادة ااوثانا ف م يظنون أن ذلدك عبدادة مدع أنده 

 . (5)في نفسه كفر وفسع

                                                

 .1/185انظر فتح الباري  (1)

 .2/143السابعا والنووي علح مسلم  (2)

(ا والبي قددي فددي 2/414اها والددال الددذهبي: اللددت طلحددة واه )أخرجدده الحدداكم والددال: صددحيح ا نددناد ولددم يلرجدد( 3)

دون أن ينسبه  10/141ا وذكره ابن عطية 3/406اانما  والصفاك والفريابي وعبد بن حميد كما في فتح القدير 

والدال: وهدذا  12و11إلح ابن عباس مستد دا بقوله تعالح: }والسما  ذاك الرجدع واارض ذاك الصدد { الطدارق

ع العبرة وتعديد النعمةا والحجة بمحسوس بينا وينانو الوله تعدالح: }وجعلندا مدن المدا  كدل شد  الول حسنا يجم

 حي{ا أي من الما  الذي أوجد الفتعا فيظ ر معنح ااية ويتوجه اقعتبار.

وتلك الكواكو تسعة مرتبة حسو الرب ا مدن الددمسا وهدي: عطدارد والزهدرة واارض والمدريي والمددتري ( 4)

س ونبتدون وبلوتدوها ولكدل من دا مددار حسدو تدأثير الجاذبيدةا وهدي تجدري فدي الفلدكا وهدي تسدعة وزحل وأورانو

أفال  دون السمواك المطبقة التي يعيش في ا المالدكةا والفلك انتدارة في السما  تدور بالنجوم مع ثبدوك السدما ا 

ا والمعجددزاك 104نيددة ص ا وآيدداك اللددالع الكو17/44أو هددو مجراهددا ونددرعة ندديرها. انظددر التفسددير المنيددر 

 . 16القرآنية ص 

وغيرهما  1/505ا ونقل عن الواحدي إجما  المفسرين علح ذلكا  المقتطف 11/49انظر التفسير الكبير   (5)

 من كتو التفسير.
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ُ ْم فَلَيُبَدت ُِكنَّ آذَاَن ُمدَرنَّ َوا الوله تعدالح: } وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن التادة في

ا وأخرجدا عدن (1){ الال: البتك في البحيرة والسادبةا كدانو يبتكدون آذان دا لطدواغيت مااَْنعَاِم 

 . (2)السدي الال: أما يبتكن آذان اانعاما فييدقون ا فيجعلون ا بحيرة
الحديث كدف عن لون آخدر مدن وهذا معنح صحيح وثابت في التفسيرا غير أن العلم 

التفسيرا له تعلع بأبحاث اقنتنسا  وذلك: )أن تبتيدك آذان اانعدام ارتدبي بتغيدر الللدع فدي 

القرآن الكريما والد ظ ر حديثا تبتيك آذان اانعام كتقنية تستلدم في عملية اقنتنسا ا ومن 

اقنتنسدا  هدي  جانو آخدر فقدد ثبدت حدديثا أن أفضدل اللاليدا الجسددية المسدتلدمة لغدرض

 . (3)خاليا آذان اانعام(

ف ذه إضافة حسنة ق تعارض الف م السابعا إذ من الممكن الجمدع بين مداا قنديما وأن 

البتددك يقددارب البددت فددي اللغددةا لكددن البتددك يسددتعمل فددي الطددع ااعضددا  والدددعرا وهددذا هددو 

جدز  مدن ااذن  المستعمل في عملية اقنتنسا  من البل علما  الغرب اليوما حيث يتم الطدع
 (4)وإزالة الدعر.

وفي مثل هذا التكامل المعرفي يقدول الددكتور زغلدول النجدار لددى بحدث مدا فدي الولده 

 من إعجاز علمي:  7{ الذارياك/ َوالسََّماِ  ذَاِك اْلُحبُكِ  تعالح: }

)والد يرى القادمون في هدذا الوصدف القرآندي مدا ق ندراه اانا لتظدل اللفظدة القرآنيدة 

لح المعرفة ا نسانية م ما اتسعت دوادرهاا وتظل دققت ا تتسع مع الزمنا ومدع م يمنة ع

 . (5)اتسا  معرفة ا نسان في تكامل ق يعرم التضادا وليس هذا لغير كالم ت(

 وهذا بلالم ما لم يتسع اللفظ لها ومن أمثلة ذلك:

 َمددا َظَ ددَر ِمْنَ ددا تَُ نَّ إِقق يُْبددِديَن ِزينَددوَ  مددا نضددطر  يددراده مددن تفسددير الولدده تعددالح: } 
بقددول بعضدد م: إن جسددد المددرأة كلدده زينددةا  31{النددور/ َوْليَْضددِرْبَن بُِلُمددِرِهنَّ َعلَددح ُجيُددوبِِ نَّ 

والزينة هنا حتما ليست المكياج والحلي وما شابه ذلكا وإنما هي جسد المرأة كلها ثدم يقسدم 

ت تعالح في خلق دا كدالرأس والدبطن  الجسد إلح السمين: السم ظاهر بالللعا وهو ما أظ ره

والظ در والدرجلين واليدددينا والسدم غيدر ظدداهر بدالللعا وهددو مدا أخفداه ت فددي بنيدة المددرأة 

وتصميم اا وهو الجيوب المرادة بااية الكريمةا فدالجيوب فدي المدرأة ـ علدح زعمده ـ ل دا 

ت ا بطدين والفدرج طبقتان أو طبقتان مع خرقا وهي ما بدين الثدديينا وتحدت الثدديين وتحد

وا ليتينا وهذه كل ا جيوبا ف ذه الجيوب يجو علح المرأة المؤمنة أن تغطي اا ولدذا الدال: 
 {!!  َوْليَْضِرْبَن بُِلُمِرِهنَّ َعلَح ُجيُوبِِ نَّ  }

{ هو لكي ق يعلم ما يلفين   يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِ نَّ َوق ثم يقول: إن السبو في ذلك الن ي }

ـ وهنا الكالم عن الزيندة الملفيدة وهدو الجيدوب ـ ان دا ق يمكدن أن تعلدم إق إذا من زينت ن 

أرادك المدرأة ذلددكا ف ددذا يعنددي أن ت منددع المددرأة المؤمنددة مددن العمددل والسددعي )الضددرب( 

بدكل يظ ر جيوب ا أو بعض اا كأن تعمل عارضة )نتربتيز( أو تقوم برالصاك تظ ر في ا 

                                                

وإنناده صحيحا وذكره السيوطي في الدر  4128وابن أبي حاتم برالم  10445أخرجه ابن جرير برالم   (1)

 .1/518ا وكذا الدوكاني في فتح القدير 2/223ا إلح عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر المنثور وعزاه أيض

 وإنناده حسن. 4127وابن أبي حاتم برالم  10446أخرجه ابن جرير برالم   (2)

االرأ بحث: "اقنتنسا  والقدرة علح الللع بين القرآن والعلما " لألنتاذين أصيل محمد علي زكر ود.   (3)

 دين جمال الدين بدر.صالع ال

 انظر السابع.  (4)

انظر مقال: "من أنرار القرآن ـ ا شاراك الكونية في القرآن الكريما ومغزى دققت ا العلمية }والسما  ذاك  (5)

ا نقال عن كتاب ظواهر كونية بين العلم وا يمان ص 3/9/2001الحبك{ المندور في جريدة ااهرام بتاريي 

105. 
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يحرم الرالص بدكل مطلدع بدل حدرم علي دا إظ دار الجيدوب أو الجيوب أو بعض ا ولكنه لم 

 . (1)بعض ا بدكل إرادي وهذا ق يحصل إق من أجل كسو المال أو علح شواط  البحار

فانظر كيف نسف ما انتقر عليده إجمدا  المسدلمين علدح مددى أكثدر مدن أربعدة عددر 
 دا حدين الالدت: )يدرحم الرنا من الزمان؟ منذ فسرته أم المؤمنين عاددة رضدي ت تعدالح عن

{ شددققن  َوْليَْضددِرْبَن بُِلُمددِرِهنَّ َعلَددح ُجيُددوبِِ نَّ  ت نسددا  الم دداجراك ااولا لمددا أنددزل ت: }

 .(2)مروط ن فاختمرن ب ا(

فلو تأمل ما ورد مدن المدأثور فدي هدذا المجدال قحتدرم عقلده ووالدف عنددها ومدا ندمح 

 ال دم وا لغا . ا المؤدي إلح(3)لقلمه أن يلي مثل هذا ال را 

 فاددة: في الفرق بين الجديد والتجديد.

يستحسن هنا أن ندير إلح الفرق بين الجديد الملتلعا وبين التجديد لما نبعا لما لذلك 

 من أهمية وارتباط بموضو  البحثا وذلك باختصار علح النحو ااتي: 
جدددده وانددتجده: بددالرجو  إلددح الددواميس اللغددة نجددد أن ددم الددالوا: جددد يجددد  ف ددو جديدددا و

 . (4)صيره جديداا فتجددا والجديد: ضد البلح

والتجديد في أصل معناه اللغوي ـ كما يقول الديي بسطامي ـ يبعث في الذهن تصدورا 

ا ق يمكن فصل أحدها عن ااخرا ويستلزم كل واحد من ا  (5)تجتمع فيه ثالث معان متصلة

 المعنح ااخرا وهذه المعاني كالتالي:

 المجدد الد كان في أول اامر موجودا والادماا وللناس به ع د.أن الدي   .1

 أن هذا الدي  أتت عليه اايام فأصبح الديما. .2

 أن ذلك الدي  الد أعيد إلح مثل الحالة التي كان علي ا البل أن يبلح ويللع. .3
وبالرجو  إلح الكتاب الكريم لم نجد فيه لفظ التجديدا إنما وجدنا لفدظ }جديدد{ا وذلدك 

{  َوالَالُوا أَدِذَا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أَدِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقًا َجِديدًا آياك وهي الوله تعالح: }في ثالث 

 والوله تعالح:  15{ق/ بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍع َجِديدٍ  ا والوله تعالح: }49ا نرا /

 .10{السجدة/ َخْلٍع َجِديدٍ  ْرِض أَدِنَّا لَِفيالُوا أَدِذَا َضلَْلنَا فِي ااَ َوالَ  }

والمددراد بالجديددد فددي اايدداك الكريمدداكا هددو البعددث وا عددادةا وهددو مددا كددان يسددتبعده 

 المدركون ويتعجبون منه.

ولدى التأمل في المعنح اللغويا نستطيع أن نقول: إن إطالق لفظ التجديدد علدح الددين 
ت يبعث ل ذه اامدة علدح رأس إطالق نليما ويمكن أن نعد الوله صلح ت عليه ونلم: )إن 

أصدال ل دذا الف دم السدليما  ومثلده مدا روي عدن النبدي   (6)كل مادة ننة مدن يجددد ل دا دين دا(

                                                

 .613اب والقرآن ـ الرا ة معاصرة ص انظر الكت( 1)

 .10/510في كتاب التفسير  4758أخرجه البلاري برالم ( 2)

طبعة دار المعرفدةا وابدن أبدي حداتم  18/97انظر إضافة إلح ما ذكره البلاري ااثار التي أخرج ا ابن جرير ( 3)

 في تفسير نورة النور. 2/280الرازي 

 .1/109م الونيي ا المعج1/551انظر القاموس المحيي ( 4)

 .15انظر مف وم تجديد الدين لألنتاذ بسطامي محمد نعيد ص ( 5)

ا والدد اندتوفينا تلريجده 4/109في كتاب المالحم باب مدا يدذكر فدي الدرن الماددة  4291أخرجه أبو داود برالم ( 6)

ا ندالمية ب ندالم  في تحقيع رنالة "الرا ة البسملة أول برا ة " لمال علي القداريا المنددورة فدي مجلدة الدرانداك

 م. 1993هـ/1414آباد العدد الرابع المجلد الثامن والعدرون ننة 
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صلح ت عليه ونلم: )جددوا إيمانكم اليل: يا رنول تا كيف نجدد إيماننا؟ الال: أكثروا من 

 .(1)الول ق إله إق ت(

رحمه ت تعالح بقوله: أعاد ت هدذا   (2)لصعلوكيوهذا الف م هو الذي عناه أبو ن ل ا
الدددين بعددد مدددا ذهددو يعنددي أكثدددره بأحمددد بددن حنبدددل وأبددي الحسددن ااشدددعري وأبددي نعددديم  

 .(3)اقنتراباذي

والد نار في ضوده علما  التفسير عبر القدرونا ومدن هندا تعدددك منداهج المفسدرينا 

واندعا فدي مكتبدة التفسدير فدي العدالم وكثرك ا ضافاك التفسيرية السدديدةا بمدا شدغل حيدزا 

 ا نالمي.

غير أن هذا الف م السليم لم يكدن هدو المقصدود عندد دعداة التجديدد قنديما فدي عصدرنا 

 الحديثا وإنما يعنون به: 

إعمال الفكر في ف م القرآن ف ما جديداا دون الرجو  إلح ش  من أف ام السابقينا من 
اعد لغة القدرآنا أو بدد  مدن الضدوابي التدي وضدع ا رجال المأثور والمعقولا أوالتقيد بقو

 .(4)علما  أصول الفقه وعلوم القرآن

وهو مسلك غير حميدا أدى إلح تالعدو عجيدو باالفداظا وجندوع عدن المدن ج السدليم 

أفرز كما هادال من اقنحرافاك اللطيرة في التفسيرا اامر الذي حددا برجدال العلدم والفكدر 

 دي لذلك الضالل ورده ودحضه.في العالم ا نالمي للتص

 والد أخذ هذا الف م الجديد مسمح جديداا في السنواك ااخيرة يقال له: "ال رمنوطيقيدا"

 ا وهي القرا ة الجديدة للقرآن الكريم. (5)

وخالصة القول إن ثمة فرالا بين الجديدد والتجديددا وان مدا يسدمح هدذه اايدام بالتجديدد 
يدود والضدوابيا يعدد  معدول هددم فدي ا ندالما يدؤدي إلدح الرافث للمأثورا المتحلل مدن الق

ظ ور إنالم جديدا غير ما جا  به محمد صلح ت عليه ونلما وغيدر مدا عرفده المسدلمون 

 عبر القرونا فال يصح لذي علم أن يسكت عليها بل يجو رفضه ورده بحزم والوة.

 اللاتمة
ذا البحثا أذكر هندا مدا توصدل وبعد الوصول ـ بحمد ت تعالح وتوفيقه ـ إلح إكمال ه

 إليه من نتادجا وذلك علح شكل نقاط محددة علح النحو ااتي: 
يعدد  مددا صدح  مددن التفسدير بالمددأثورا مدن أحسددن طدرق التفسددير التدي ينبغددي أن يسددلك ا [ 1]

 المفسر في الكدف عن مراد ت تعالح.

                                                

ا والحاكم والال: صحيح ا نناد ولم يلرجاها وتعقبه الذهبي فقال: فيه صددالة  8710أخرجه ا مام أحمد برالم ( 1)

: وإنددناد أحمددد 3/76وغيرهم.والددال العزيددزي فددي السددراج المنيددر  2/357ا وأبددو نعدديم فددي الحليددة 4/256ضددعفوه 

 . 14/328ا والال شعيو اارناؤوط: إنناده ضعيف 1/485صحيحا وكذا الال المناوي في التيسير 

هدو ا مددام محمدد بددن نددليمانا الدال الددذهبي: الفقيده الدددافعي ااديددو اللغدويا المددتكلم المفسدر النحددوي الددداعر ( 2)

فيدها والدال الصداحو بدن عبداد: مدا رأيندا مثلده وق رأى المفتي الصوفيا حبر زمانها بقية أالراندها هدذا الدول الحداكم 

ا 423( ص380-351هددـ رحمدده ت تعددالح. انظددر تدداريي ا نددالم ـ حددوادث وفيدداك )369مثددل نفسددها تددوفي نددنة 

 .6/149ااعالم 

 ا وفيه: بعد الصعلوكي: أم الديي ا مام أبا بكر اقنماعيلي.53انظر تبين كذب المفتري قبن عساكر ص ( 3)

انظر بحثنا: "القرا ة الجديدة للقرآن الكريم .. بين المن ج الصحيح واقنحدرام المسدي "ا الدذي نددرته حوليدة  (4)

 م.2008كلية الدريعة بجامعة أفريقيا بأم درمان السودان في عددها الحادي عدر ننة 

رية لقارئ النص فدي تفسديره ال رمنوطيقيا تعني القرا ة الجديدة للقرآن والنصوص الدينيةا بمعنح إطالق الح(  5)

دون اقحتكام إلح اللغة التي جا  ب اا والسنة الدارحة للقرآنا وما أطبدع عليده علمدا  التفسدير فدي شدتح العصدور. 

 ا المقدم إلح المجمع الفق ي في دورته السادنة عدرة. 3انظر بحث الديي حسن الجواهري ص
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ظ ر مدى أهميته من مدى ترجع اليمة التفسير بالمأثور إلح اليمة مصادره ااصليةا وت[ 2]

 أهميت ا.

تفسدير القددرآن بالسددنة ق يتوالددف علددح توضدديح المفدرداكا بددل يدددخل فددي ذلددك توضدديح [ 3]
المجمل وتقييد المطلع وتلصيص العاما وبذلك تلرج كثيرا من الصيض القرآنية عن ظداهر 

 مف وم ا في أصل اللغة.

 ليس التفسير بالمأثور محث نقلا بل للعقل دخل فيه.[ 4]

الدعوة إلح اقلتزام بالمأثور ق تعني الجمود عليها وإنما تعني أنه الاعدة اقنطالق إلدح [ 5]

 وجوه التفسيرا  واقنت ال من معين القرآن الذي ق ينضو.

والدعوة إليه ـ أيضا ـ ق تعني اعتماده علح كل حدالا وإنمدا اعتمدادا الادمدا علدح النظدر [ 6]

 والتأمل والتمحيص والنقد.

إن كثيرا من اقنحرافاك التفسيرية اللطيرةا إنما والعت لجنوع أصحاب ا عدن التفسدير [ 7]
 بالمأثورا وعدم التقيد بضوابي التفسير والواعده المقررة.

إن التكامل المعرفي بين التفسير بالمأثور ومستجداك العلوم يتحقع فيما يتسع لده اللفدظ [ 8]

 ذلك كثيرة متنوعة. العربي الذي نزل به القرآن الكريما وأمثلة

هنا  فدرق بدين الجديدد والتجديددا وإذا كاندت فكدرة الجديدد مرفوضدة ان دا بدعدةا فد ن [ 9]

 التجديد مطلوبا وعلح هذا نارك اامة عبر القرون.
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 التوصياك:
 وأذكر هنا بعث التوصياك في نقاط محددة كما يأتي:

 لمجامع الفق ية واللغوية.أن يكون هنا  مجمع عالمي اهل التفسيرا علح غرار ا[ 1]
أن تنبثع من خالل ذلك المجمع لجدان متلصصدة فدي تتبدع وجمدع مدا يصددر مدن آرا  [ 2]

 جديدة في التفسير.

أن تدددكل لجددان علميددة مددن كبددار علمددا  التفسددير فددي العددالم ا نددالميا تكددون م مت ددا [ 3]

 درانة تلك اارا  ونقدها نقدا علميا هادفا.

 أهم مراجع البحث
 لقرآن الكريم.بعد ا

أبرز أنس التعامل مدع القدرآن الكدريم   أ.د/ عيدادة بدن أيدوب الكبيسدي ـ دار البحدوث (  1)

 وإحيا  التراث ـ دبي ـ الطبعة الثالثة.

اتجاهاك التفسير في القرن الرابع عدر   أ.د/ ف د بن عبد الدرحمن الرومدي ـ مؤنسدة ( 2)

 الرنالة ـ بيروك.

 الديي خالد العك ـ دار النفادس ـ دمدع.   أصول التفسير والواعده  ( 3)

ا عجاز العلمي في ا نالما القرآن الكريم تأليف محمد كامل عبد الصمد ـ ندر الدار ( 4)

 م.2000هـ / 1421المصرية اللبنانية الطبعة اللامسة ننة 

 م( ـ 1937إعجاز القرآن والبالغة العربية  لألنتاذ محمد صادق الرافعي )ك ( 5)
 قيع عبد ت المنداوي ـ مكتبة ا يمان ـ القاهرة.تح   

 هـ( ـ دار العلم للماليين.1396ااعالم  لألنتاذ خير الدين الزركلي )ك( 6)

 بحوث في أصول التفسير ومناهجه   أ.د/ ف د الرومي ـ مكتبة التوبة ـ الرياض.( 7)

 بحوث الدورة السادنة عدرة   لمجمع الفقه ا نالمي ـ دبي.( 8)

هدـ( ـ تحقيدع الددكتور 795البرهان في علوم القرآن   لإلمام بددر الددين الزركددي )ك( 9)

 يونف المرعدلي وغيره ـ دار المعرفة ـ بيروك.

هـ( ـ تحقيع د/عمدر عبدالسدالم 748تاريي ا نالم لإلمام محمد بن أحمد الذهبي )ك ( 10)

 تدمري ـ دار إحيا  الكتاب العربي ـ بيروك.
 هـ( ـ دار الكتاب العربي .816لإلمام علي بن محمد الجرجاني )ك   التعريفاك( 11)

 التفسير بالرأي.. الواعده وأعالمه للدكتور محمد زغلول ـ مكتبة الفارابي ـ دمدع.( 12)

 التفسير الصحيح   أ.د/ حكمت بدير ـ دار المأثر ـ المدينة النبوية. ( 13)

 بي ـ دار إحيا  التراث العربي ـ بيروك.التفسير والمفسرون  أ.د/ محمد حسين الذه( 14)

 هـ( ـ دار إحيا  الكتو العربية.774ـ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )ك( 15)

 هـ( ـ دار الفكر للطباعة والندر.1354تفسير المنار  للسيد محمد رشيد رضا )ك( 16)

يدع ااندتاذ محمدد هدـ( ـ تحق875الجواهر الحسان  لإلمدام عبدد الدرحمن الثعدالبي )ك( 17)
 الفاضلي ـ المكتبة العصرية ـ بيروك.

الحداثة والنص القرآني رنالة ماجسدتير إعدداد محمدد رشديد أحمدد ريدان ـ الجامعدة  ( 18)

 ااردنية.

 ننن ابن ماجة بدرع السندي ـ دار المعرفة ـ بيروك.( 19)

مدديث رمددزي الطددو فددي القددرآن تددأليف الدددكتور محمددد جميددل الحب ددالا والدددكتور و ( 20)

 م.1997هـ/1418العمري ـ دار النفادس ـ بيروك ـ الطبعة ااولح ننة 
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ظواهر كونية بدين العلدم وا يمدان للم نددس عبدد الددادم الكحيدل الطبعدة ااولدح ندنة  ( 21)

 م ـ جادزة دبي الدولية للقرآن الكريم.2008هـ / 1429

ار أبدي حيدان ـ القداهرةا هدـ( ـ د256صحيح البلاري ا مام محمد بدن إندماعيل )ك( 22)
 هـ(.852ومعه فتح الباري للحافظ ابن حجر )ك 

 هـ( ـ دار الكتو العلمية.261صحيح مسلم ا مام أبو الحسين النيسابوري )ك( 23)

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلح الحنبلي ـ تحقيع د أحمد بن علي المباركي ـ ( 24)

 هـ .1414الطبعة الثالثة ننة 

 وم القرآن الكريم أ.د/ نور الدين العتر ـ مطبعة الصباع ـ دمدع. عل( 25)

هددـ( دار إحيددا  التددراث 817القدداموس المحدديي لإلمددام مجددد الدددين الفيروزآبددادي )ك( 26)

 العربي. 

 الواعد التفسير جمعا ودرانة  لألنتاذ خالد السبت ـ دار ابن عفانا اللبرا السعودية.  ( 27)
  ة معاصرة  للم ندس د.محمد شحرور ـ ااهالي ـ دمدع.الكتاب والقرآن الرا( 28)

 هـ( ـ دار صادر ـ بيروك.711لسان العرب ا مام محمد بن منظور )ك ( 29)

هدـ( ـ جمدع وترتيدو عبدد الدرحمن بدن الاندم وابنده 728مجمو  فتاوى ابن تيمية )ك ( 30)

 هـ.1398محمد الطبعة ااولح ننة 

ج مية والمعطلة محمد الموصلي ـ مكتبة الرياض ملتصر الصواعع المرنلة علح ال( 31)

 الحديثة ـ الرياض. 

المدرنددة الحداثيددة والددنص القرآنددي رنددالة ماجسددتير إعددداد نددالمة نددلطان راشددد ( 32)

 الم يري ـ جامعة الدارالة.
 هـ( ـ مطابع النصر ـ الرياض.405المستدر  علح الصحيحين لإلمام الحاكم )ك( 33)

 هـ( ـ دار المعرفة بيروك.516مام البغوي )كمعالم التنزيل لإل ( 34)

 المعجزاك القرآنية تأليف هارون يحيح ـ ترجمة مصطفح الستيتي.( 35)

 هـ( ـ دار القلم ـ دمدع.425مفرداك القرآن للراغو ااصف اني )ك في حدود ( 36)

 المعجم الونيي إخراج إبراهيم مصطفح وغيره ـ دار الدعوة ـ إنتانبول. تركيا.( 37)

هدـ( ـ تحقيدع أ.د عددنان زرزور 728مقدمة في أصول التفسير لإلمام ابدن تيميدة )ك( 38)

 دار القرآن الكريم ـ الكويت.
 مقدمة التفسير للراغو ااصف اني ـ ندر الديمي كتو خانة ـ كراجي ـ باكستان.( 39)

 هـ. 1424مناهج المفسرين للدكتور أحمد بن محمد الدرالاوي ـ الرياض ننة  ( 40)

مناهج المفسرين في عصر الصحابة لألنتاذ الدكتور مصطفح مسلم ـ دار المسلم ـ  ( 41)

 الرياض. 

مناهل العرفان في علوم القرآن   للديي محمدد عبدد العظديم الزرالداني ـ تحقيدع فدواز  (42)

 أحمد زمرلي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروك. 

هـ( بددرع عبدد ت 790داطبي )كالموافقاك لإلمام أبي إنحاق إبراهيم بن مونح ال (43)

 دراز ـ دار المعرفة ـ بيروك.
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