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 األعضاء مشاهدة صور جميع
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  الموضوع انواع عرض  :التقييم  أدوات الموضوع   

   

   

   1#   
14-01-2008  

  محمد بن جماعة

 مشارك فعال
  

 Jan 2007 :تاريخ التسجيل
 الدولة: كندا
  1,067المشاركات: 

 

  (بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج )أ. سعاد كوريم تفسير القرآن

 

  تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج

  أ. سعاد كوريم

 (49مجلة إسالمية المعرفة )العدد  :المصدر

 

ر، ما، اقتراحًا لمع يتضمن كل عمل تفسيري لنص ادلة تفسيرية، أحد طرفيها هو النص المفسَّ
رة. وتتسع هوة المفارقة بين الطرفين أو تضيق، تبعًا لمقصدية  وطرفها الثاني هو المقولة المفس ِّ

 وكفاءة المتلقي، وكفاية المنهج، ومدى التقارب بين النص وتفسيره. وال يخرج تفسير النص،

 اجسه األساس، هو إدراُك قصد هللا من كالمهالقرآن الكريم عن هذا اإلطار، من حيث إن ه

الكريم هو كالم  وإيصالُه إلى المخاطبين به. فإذا علمنا أن أحد طرفي المعادلة في تفسير القرآن
من مقولة تفسيرية، ترتقي  هللا تعالى، تبين لنا مدى الحرج المعرفي الذي يقع فيه المفسر؛ إذ ما

إال إذا كانت من نفس جنسه ومادته.  الوفاء بأداء معناه،إلى درجة التقارب مع النص القرآني، و 
معادلة متكافئة األطراف، هو تفسير القرآن  ولعل المدخل األقدر في هذه الحالة على إيجاد

النسق، وانسجام في الداللة، ناتجين عن انتماء كل من  بالقرآن، نظرًا لما قد يكفله من وحدة في
ر إلى نظم ر والمفسَّ ، مَشكل من لغة واحدة، وصادر عن متكلم واحد. ويستلزم التحقق واحد المفس ِّ

القيام بدراسة لمفهوم تفسير القرآن بالقرآن ومنهجه، تهدف إلى تكوين تصور  من هذا االفتراض
 مصاديقه وأدواته، على نحو يمك ِّن من اختبار كفايته، والحكم على طبيعته ووظيفته؛ إذ دقيق عن

على  تلك الدراسة، أن يكشف عن حدود قدرة تفسير القرآن بالقرآن من شأن التصور الذي تكفله
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عن هللا  تقليص هامش التأويل، وتقليل فوارق المعنى بين النص وتفسيره، وتأمين طريق الفهم
الشرعي فِّقهًا  تعالى، وإدراك قصده من كالمه. وال يخفى ما لذلك من أهمية بالنسبة للخطاب

الخطاب، وضمان امتثاله من  ه معهود المتكلم في استعمال عناصروامتثاال وحفظا، فالبد من فِّق
به، والبد أيضا من حفظه من التحريف  قبل المكلفين به؛ ألن صحة العمل بالقول تبٌع لصحة العلم

 .المقصود في أصل النظم الداللي، الذي يفضي إلى ضياع المعنى األول

 

الفتقار الدراسات القرآنية إلى أدبيات ُتفرُِّده  ظراً وتزداد الحاجة إلى تناول هذا الموضوع إلحاحًا؛ ن
أعمال القدماء، وإن تضمنت مادة مهمة في تفسير القرآن  بالبحث والتصنيف؛ إذ المالحظ أن
وأنواعه، إال أنها لم تخصه بمؤلف حامل السمه، جامع لكل ما  بالقرآن، وشملت جملة من مباحثه

ل مفهومه، ويؤصل لمنهجه، ويشرح طريقة باإلحاطة واالست يتعلق به على نحو يتسم يعاب، ُيفص 
التأكد من ذلك بالرجوع إلى مكتبة التراث التفسيري بمعناه الواسع، الذي يشمل كل  اشتغاله. ويمكن

وعلوم  تناول القرآن الكريم، بنوع من الدرس العلمي، كما هو الحال بالنسبة لكتب التفسير، عمل
 .لنظائر، وتوجيه المتشابه وغيرهاالقرآن، والمناسبة، والوجوه، وا

 

 تخرج أعمال المحَدثين أيضا عن هذا الحكم؛ فرغم تضمنها لمؤلفات تحمل عنوان "تفسير وال

غيره؛ إذ غاب  القرآن بالقرآن"، إال أن الغالب عليها، كان االهتمام بالجانب التطبيقي أكثر من
في حاالت قليلة،  االشتغال، إال عنها التفصيل في المفهوم، والتأصيل للمنهج، وشرح طريقة

التمثيل لذلك بجملة  تضمنت إشارات إلى بعض ما سبق، دون أن تتسم بالعمق المطلوب. ويمكن
لمحمد بن األمين الشنقيطي،  "من العناوين منها؛ كتاب "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  .و"التفسير القرآني للقرآن" لعبد الكريم محمود الخطيب

 

تقتضيه طبيعة  استدعت هذه العوامل مجتمعة، إعادة دراسة "تفسير القرآن بالقرآن"، بحسب ماو 
هي المفردات  الموضوع من مناهج؛ إذ تطلب البحث في المفهوم تحليَله إلى وحدات صغرى،

الداللة، ثم إعادَة تركيب  المكونة له، ووصَف كل مفردة منها، بحسب ما تفيده مختلف مستويات
المنهج، التعريف به، والبيان  ، للبث فيما يتولد عنه من إشكاالت. وتطلب البحث فيذلك كله

الذي يقوم به، مع تصنيف أدواته اإلجرائية  التحليلي ألصوله النظرية، والحلقات األساسية للعمل
 .الكريم ووصفها، مشفوعة بتطبيقاتها من القرآن

 

 بالقرآن أواًل: مفهوم تفسير القرآن

 

المفردة المكونة له، وتحصيل معانيها  وم تفسير القرآن بالقرآن، يلزم تحقيق األلفاظلتحليل مفه
والصرفية، والمعجمية، ثم التداولية، تمهيدًا للوصول  المستقلة المستفادة من المعطيات الصوتية،
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ع داللتها، مما يكفل االستثمار الوظيفي لما يفيده كل من الواق إلى األلفاظ المركبة، واستخراج
  .للكلمة، ونظامها االفتراضي المجرد االستعمالي المحقَّق

 

 :المفردات تحليل .1

 

 :مفهوم التفسير *

 

 :الداللة الصوتية

والسين والراء في الطرف العلوي للجهاز الصوتي؛ فالفاء من الحروف الشفهية، والراء  تقع الفاء
 طقها، خاصة أن الفاء تخرج منالحروف الذلقية، والسين من الحروف األسلية، مما ييسر ن من

وسهلت  بين الشفتين، وأن الراء تخرج من ذلق اللسان، فهي من الحروف التي مذل بها الل ِّسان،
معنى تيسير  عليه في المنطق، فكثرت في أبنية الكالم. أي أن الكلمة المؤلفة منها تتضمن

رالتداول، وتعميم االستعمال، وهي مهمة التفسير الذي يقرب معاني  ويبسطها للمتلقين.  المفسَّ
يوحي بالسعة والشمول، وهما ما  ويؤكد هذا، ما يفيده حرف السين دالليًا وجماليًا، فهو من جهة

ر، واستيعاب آفاق انتظار المخاطبين،  يتسم به التفسير، نظرًا لمحاولته اإلحاطة بمعاني المفسَّ
نه، ألن السي وهو من جهة أخرى ال يدخل على بناء إال ن النت عن صالبة الصاد وكزازتها، حس 

ومعلوم أن حسن منهج التفسير، وحسن طريقة عرضه، هما  وارتفعت عن ُخفوت الزاي فحسنت،
 .وقبوله الضامن النسجامه

مرات عديدة، وألن  وتكرس الراء هذه المعاني وتقويها، ألنها تحمل معنى ترديد الشيء وتكراره
ولكن يضعف من قيمتها دخول  .المستفاد من مجموع الكلمةالتكرار تقويٌة للمعنى المحدَّث به و 

اآلتية: الدال والتاء والطاء والراء  الفاء، ألنها إذا اقترنت في كلمة بحرف أو أكثر من الحروف
ينتقل هذان المعنيان إلى 'التفسير' عبر  والالم والنون، دلت على الوهن والضعف، ومنه

الكلمة على وزن )تفعيل( المفيد للتكثير والتقوية.  اغةاالشتقاق. وال يخفف من حدتهما إال صي
ر،  ويترجم ذلك دالليًا إلى أن الحكم بالضعف والرد، مصيُر كل تفسير ينسب معنى ما إلى المفسَّ

يقويه. وكما أن الصياغة هي التي جعلت لفظ التفسير يرتفع نوعًا ما  دون أن يكون مشفوعا بما
مل التفسيري ال يتقوى، إال بأن يصاغ وفق نسق منهجي والوهن، فإن الع عن معنيي الضعف

 .عن المراد منظم، يوصل للكشف

 

 :الداللة المعجمية

على الوضوح والبيان، وهذا من باب االشتقاق األكبر  تدل مادة الفاء والسين والراء، كيفما وقعت،
لفظة  تلفة، فكأنهاواحدة، يعني أنها مهما ُشكلت على صور مخ . فكون الفاء والسين والراء مادة

معنى معين هو الوضوح والبيان. وقد أفضى النظر في جهات  واحدة من حيث داللتها على
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س.ف.ر( إلى أصل الوضوح والبيان.  -ف.ر.س  -منها )ف.س.ر  تركيبها الست، إلى رد ثالثة
يانه والراء، إذا ركبت على شكل "فسر"، فإنها تعني كشف المغطى بب ذلك أن مادة الفاء والسين

التفسير بمعنى كشف المراد من اللفظ المشكل عن طريق إيضاحه وتبيينه، وإذا  وإيضاحه، ويكون 
شكل )ف.ر. س( فمنها تأتي الفراسة، التي تعني عمقًا في النظر، والتثبت للشيء  جاءت على

 يبه، وفراسة المؤمن: ملكة باطنة، تجعل صاحبها ينظر بنور هللا، فيستشعر األمر الخف والبصر
 بصدق حس أو داللة خبر. أما إذا جاءت السين قبل الفاء والراء فهي أصل واحد يدل على

  .االنكشاف والجالء

 

 :الداللة الصرفية

المستوى اإلفرادي، وتمك ِّن من تسييج المساحة التي يحيل  وهي آخر محطات تفكيك المعنى على
باستثمار صيغة )تفعيل( في جانبها المعجمي المشترك. ونكتفي هنا  عليها التفسير داخل المجال

 نوع مقولتها التركيبية، فننطلق من أن صيغة )تفعيل( تفيد المبالغة والتكرار اإلفرادي، بمعزل عن

الفسر"، وفقًا " والتكثير. وبذلك تكون داللة "التفسير"، هي ناتج تركيب معنى "التفعيل"، على معنى
 :للعملية اإلجرائية التالية

 

 الوضوح والبيان+المبالغة والتكرار والتكثير = سر+التفعيل لتفسيرالتفسير = الف

 

والتكرار والتكثير، التي تتسق مع مهامه وطريقة اشتغاله. فهو أوال  أي أنه يحمل معاني المبالغة
أي استفراغ للوسع، طلبًا لإليضاح والبيان، ويبلغ هذا االستفراغ مداه، إذا كان  مبالغة في الفسر،

من  ير هو كالم هللا، ألنه يروم آنذاك، تأمين طريق الفهم عن هللا، َوفِّْقَه مرادهالتفس موضوع
المراد،  كالمه، مما يشعر بأن تحري مطابقة التفسير للمفسر، من جهةِّ إصابةِّ القصد، وتعيينِّ 

عمل قائم على العود  واحٌد من أكبر هواجس العمل التفسيري. والتفسير أيضًا تكرار للفسر، أي أنه
عالقته بالنص، ووظيفته في  مستمر. ويتخذ هذا العود وجهتين، فهو يحدد وظيفة التفسير فيال

التفسير؛ إذ بموجبه، يصير لزامًا على  عالقته بالمتلقين. فالتكرار من جهة، لصيق بمنهجية
ر، ويعرض عليه عمله، حتى يطمئن إلى صحة ما توصل  المفسر، أن يرجع مرارًا إلى النص المفسَّ

ينتظره المتلقون من التفسير؛ إذ هو بالنسبة إليهم  وهو من جهة أخرى، متسق مع ما إليه.
مساءلة النص القرآني، لفهم أوضاعهم المتجددة. وفي كلتا الحالين،  مترجُم َتْوقِّهم المستمر إلى

بأن الحرص على ترسيخ المعنى القرآني، وتوسيع مجال تداوله، واحٌد من أكبر  فإنه وصف ُمشعِّر
العمل التفسيري. كما أن التفسير تكثير للفسر، وفي ذلك تنصيص على ضرورة تنويع  جسهوا

 اإليضاح والبيان، وعدم االقتصار على واحد منها فقط، ومنه يصير لزامًا على كل تفسير، مداخل

وَتْضَمُن  استجالُب األدلة واألدوات التي تكفل له االنضباط المنهجي، والكفاية التفسيرية،
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والدليل، وفي االهتمام  ته. فالتكثير مظنة اكتساب القوة، ألن قوة التفسير من قوة المنهجمصداقي
 .التفسيري  به إشعاٌر بأن الحرَص على اإلقناع، واحٌد من هواجس العمل

 

ب ر إلى المتلقين،  وبناء على كل ما سبق نقول، إن التفسير عمل بياني بشري، ُيقر  معاني المفسَّ
وتكسبه قوة ومسؤولية، تمكنان من ترسيخ  منهجية، توصل إلى كشف المراد،باعتماد متواليات 

 .نتائجه واإلقناع بها

 

 :القرآن مفهوم *

 

اإليحاءات التي أفادها تأليفها  ،(الداللة الصوتية: تحدد الشحنات الداللية لمخارج وصفات )ق.ر.أ
عبر بها عنها، حذوًا لمسموع األحداث الم في أصل الوضع، ألن مكونات الكلمة ُتنتقى على َسْمت

الجذر مخارج مختلفة؛ فالقاف تنتمي إلى  األصوات على محسوس األحداث. وقد جمع هذا
الذلقية، وتخرج الهمزة من الجوف، والجمع خاصية  المجموعة اللهوية، والراء إلى المجموعة

ضا أن مادة العالمين إلى الصراط المستقيم. والمالحظ أي لصيقة بالقرآن نفسه، فهو يهدي
مجهورة وشديدة، صدرًا وحشوًا ونهاية، مما يكسبها قوة في النطق  )ق.ر.أ( مؤلفة من أصوات

وحين يكون الكالم قرآنًا، تبلغ القوة ذروتها، محققة مرتبة اإلعجاز، ويدرك  .ووضوحًا في السمع
 .مداه عند نزول القرآن بلسان عربي مبين الوضوح

 

تخصه، فالقاف تضفي معنى الحسن، والراء تتصف  بمزايا والمالحظ كذلك انفراد كل صوت
تحمل معنى الترديد والتكرار، الذي يفيد الحركة المستديمة  باإلذالق، الذي يؤدي معنى اليسر، كما

الهمزة فتضفي على الكلمة التي تركب فيها مسحة إطالقية. وتعكس  ويرسخ المعنى ويقويه. أما
يقة بالقرآن؛ ففيه يقول هللا عز وجل: ﴿هللا نزل أحسن الداللية خصائص لص هذه اإليحاءات

 .(17( وفيه يقول أيضا: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ )القمر:23الزمر:) الحديث﴾

لرأيته خاشعا  ويتصف القرآن أيضا بقوة هائلة صورها قوله تعالى: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
الناس: ﴿وكذلك أنزلناه  (، ويعمل على ترديد الوعيد ليتعظ21متصدعا من خشية هللا﴾ )الحشر:

(. كما أنه ذو 113ذكرا﴾ )طه: قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم
فعطاؤه دائم ال ينفد لقوله تعالى:﴿إنه لقرآن  صفات فيها معنى الحركة المستديمة والفعل المستمر،

ث  وجود مستمر(، وهو ذو 77كريم﴾ )الواقعة: مزدوج االتجاه؛ مصدق لكتب السابقين، ومورَّ
من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن هللا بعباده  للمصطفين الالحقين ﴿والذي أوحينا إليك

الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم  لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب
(، والقرآن أيضا كتاب مطلق 32-31ك هو الفضل الكبير﴾. )فاطر:هللا ذل سابق بالخيرات بإذن

 وانفتاح وجهته، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين﴾ إلحاطة مصدره،
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 .(192الشعراء:)

 

والضم، وهي معان تفيد القوة.  الداللة المعجمية: )ق.ر.أ( أصل صحيح دال على الجمع واالجتماع
هذا األصل استعمال مادة قرأ في القراءة  لى هذا األصل باط راد. وال ينقضوترد سائر المشتقات إ

المراد بها ضم الحروف والكلمات في الترتيل، والتلفظ  أو اإللقاء، فالقراءة تؤول إلى الجمع، ألن
قرآن"، وإن صارت علمًا مختصًا بكتاب هللا، فإنها تتضمن هذه " بها وإلقاؤها مجموعة. وكلمة

  .مادة قرأ تقاقها منالمعاني الش

 

فعالن(، ألن هذه الصيغة ) الداللة الصرفية: تبلغ مادة )قرأ( ذروة القوة، حين تصاغ على وزن 
  .وفقا لهذا القالب دليل ذلك ذات قوة داللية خاصة بين الصيغ والكلمات التي تم تشكيلها

 

مات القوة التي يوفرها التكوينية، كافة مقو  ومن هنا تكون كلمة )قرآن(، قد جمعت عبر رحلتها
ولما كانت هذه الكلمة َعلمًا مختصًا بكتاب هللا، بحيث  .الدرس اللغوي للخطاب في حالته اإلفرادية

الَعلم، عالمة مقصورة على المسمى، وشارة خاصة به، وافية في  ال يشاركه في ذلك غيره، وكان
ات مماثلة مقصودة الحضور إن سمات لفظة )القرآن(، انعكاس لسم :الداللة عليه، صح القول

تنـزيل الخصائص المستفادة من التحليل اللغوي، على النص القرآني نفسه،  في محمولها، وأمكن
القرآن، نص مطلق وجامع، على نحو مستوعب للزمان والمكان واإلنسان، وقوي  لنخلص إلى أن

 بلغت فيه مواصفات اليسريتحقق به التحدي واإلعجاز، أنزله هللا عز وجل للهداية، ف بالقدر الذي

وتعمل  والوضوح والحسن الغايَة، كما أودع فيه مقومات تكفل له الحفظ، لتؤمن عطاءه المستمر،
 .على تثبيت مفاهيمه، لتضمن رسوخها الدائم

 

 :تحليل التراكيب .2

 

 :تفسير القرآن *

 

حاجة هذا الكتاب القرآن، إشكااًل معرفيًا يترجمه التساؤل عن مدى  تثير إضافة التفسير إلى
 -يضطلع بمهمة بيانه، ويتولى النطق عن مراده، وعم ا إذا كانت تلك الحاجة  الفعلية إلى مفسر،

ذاتية لصيقة بالنص، ونابعة عن نقصان في قدرته البيانية، أو عرضية راجعة  -تأكدها في حال
 هذا اإلشكال، التدني التدريجي لملكات المتلقي، ومحدودية سقفه المعرفي. ويقتضي حل إلى

االستيعابية  تسليط الضوء على مسألتين مهمتين هما: القدرة البيانية للنص القرآني، والطاقة
الذي يتهدد كل قناة  - للمتلقي البشري، وذلك لتحديد وجه الحاجة إلى التفسير، ومعرفة القصور

 .إن حصل ذلك -اتصال
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وساطة التفسير، من إدانة لقدرة القرآن  نقيض ما توهم به القدرة البيانية للنص القرآني: على
المبيَّن هو الذي يحتاج إلى بيان، فقد تضافرت أدلة عدة، تجعله في  البيانية، على اعتبار أن غير

 :والبيان قمة الوضوح

 

ليفهم بذاته من غير شرح،  أولها، ما نبه عليه الزركشي، من أن كل من وضع كتابًا، فإنما وضعه
عرضي يلزم من وجوده حصول  ة إلى الشروح أمر حادث، يستدعيه طارئ ومفاد ذلك، أن الحاج

 .تلك الحاجة، ومن ارتفاعه انتفاؤها

 

كون هللا وصف القرآن بأنه نور مبين، وكتاب مبين، نزل بلسان عربي مبين ، وأن  وثاني األدلة،
تبيان  وإنما هيبينات ومبينات، تؤهله ليكون بينة، ال تبين للناس ما اختلفوا فيه فحسب،  آياته

فقال: ﴿ولقد يسرنا  لكل شيء. وفضاًل عن صفة البيان، فقد أكد هللا تعالى أن القرآن ميسر للذكر
إيجاد اليسر في الشيء، وأن  (. وإذا علمنا أن "التيسير هو7القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ )القمر:

ف به في اآلية كالم، القرآن المتص اليسر هو السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب، وأن
من الكالم، وهو فهم السامع المعاني التي  تبين لنا أن معنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد

وهذا اليسر يحصل من جانب األلفاظ وجانب المعاني؛  .عناها المتكلم به، دون كلفة وال إغالق
احة التراكيب، أي في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفص فأما من جانب األلفاظ، فذلك بكونها

  ".وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التراكيب .فصاحة الكالم، وانتظام مجموعها

 

أن القرآن يعلن عن أهدافه بوضوح، بعيدًا عن العبارات االحتراسية الموارية  أما الدليل الثالث فهو
 ه على درجة سامقة منوبمنأى عن االلتواءات األسلوبية المعتمة للخطاب، مما يجعل للقصد،

المقاصد،  البيان، ويجعل فهمه عماًل ميسورًا يتم عبر عرض الدالالت المستفادة من األلفاظ على
هداية، أمر هللا بتالوته  للتأكد من أنها عين المراد. ومن هذه األهداف المعلنة أن القرآن كتاب

يعقل أن يكون غرضه هداية العالمين، ال  وتدبره واتباعه، وهذا يجعل تعذر فهمه أمرًا مستحياًل؛ إذ
االمتثال فرع عن الفهم وفِّْقه الخطاب. ومن هذه  ومع ذلك ال يمكن ألحد أن يفهمه، خاصة وأن

بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومعلوم أن الحكم ال يكون  األهداف أيضًا، أن القرآن نزل ليحكم
إذا كان واضح الداللة، وعليه فاالختالف ال قاطعًا يقبل التنفيذ، إال  فيصال تقوم به الحجة، وال

القرآن، بل هو وليد معطيات خارجية، كتلك التي ترجع إلى سلوكات الناس  يرجع إلى أصل
تختلف باختالف خلفياتهم. وبناء على ما سبق يتضح أن القرآن واضح، وأن القول  اتجاهه، التي

 ن أن يضيف إلى النص القرآني شيئًا،الذاتية إلى تفسير خطأ منهجي، فالتفسير ال يمك بحاجته

واألحياء، "ومتى ما  ألن كل العناصر البيانية ثاوية فيه، وألنه النور الذي جعله هللا تفسيرًا للحياة
  ".يفسره فقد قلب المنهج عمد اإلنسان إلى النور ينيره وإلى الضوء يضيئه وإلى المفسر
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اثنان، أحدهما ما يفيده ظاهر قوله  أمرانولقائل أن يقول: إن ما يشكك في صحة هذا األصل 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين  تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا  في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
( 7ند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب﴾ )آل عمران:آمنا به كل من ع والراسخون في العلم يقولون 

القرآن يتضمن آيات متشابهة، ال سبيل ألحد إلى يتبين مدلولها ألنه مما  ويفهم من ذلك أن
 بعلمه، ويترتب على ذلك، أن قدرًا من القرآن مستحيل اإلدراك، وما كانت هذه حاله، فال استأثر هللا

يدل عليه ظاهر  ر الثاني الذي يعود على هذا األصل بالنقض، فهو مايكون بي نًا وال مبينا. أما األم
( من أن هللا أوكل مهمة 44النحل:) قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾

مكانته المركزية، التي تخول له توضيح مراد هللا،  بيان القرآن إلى النبي عليه السالم، مرشدًا إلى
ممكنة التجاوز. وفي ذلك إيذان بأن حاجة القرآن إلى التفسير  حلقة في الفهم غير وجاعاًل منه

يمكن أن يتم من داخله، وفي غنى عن أي مبين خارجي؛ إذ لو كان  ذاتية، طالما أن فهمه ال
 .كان للتعبير بالم التعليل في اآلية وجه ُيعتبر األمر بخالف ذلك، لما

 

ص من قيمة ذلك األصل، وإمعان النظر في اآليتين يفضي إلى ينق والواقع أن هذا االعتراض ال
واالطمئنان إلى أنه غير مراد. ففيما يخص آية التشابه،فهي ال تقوم دليال  العدول عن ظاهرهما،

الذي يفترض أنه  -استشهد بها ألجله، ألسباب أهمها اثنان؛ أحدهما كون المتشابه  على ما
القدر  قلياًل جدًا، بالمقارنة مع -ير هللا قد اطلع على معناهوملتبس الداللة وأن ال أحد غ غامض

المحكم  المحكم الذي يمثل المعظم من آيات القرآن. ذلك أن آية آل عمران لما قابلت بين
اآلية وهو الجمع  والمتشابه، صار من الالزم أن يفسر المتشابه بما يقابله، ويعضد ذلك أسلوب

ق ما الذي أنزل عليك الكتاب  جمع في معنى الكتاب بأن قال: ﴿هو مع التقسيم، ألنه تعالى فر 
ويستفاد من هذا التقابل  (7منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ )آل عمران:

وُأَخُر متشابهات﴾ أن المحكم كثير  الماثل في قوله تعالى في المحكمات: ﴿ُهنَّ أمُّ الكتاب
المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته، " على أنهاوالمتشابه قليل، وتدل المحكمات بذلك 

ويستفاد من هذا التقابل أيضًا أن المحكم أصل، وأن  "كما قالوا أم  الطريق بمعنى معظمه،
اآلية يعني األصل أيضًا. وبإضافة هذا المعنى إلى الذي قبله،  المتشابه فرع، ألن لفظ "أم " في

لكلية، وإنما يختص بالفروع الجزئية؛ إذ لو وقع في أصل في األصول ا يظهر أن التشابه ال يقع
للزم سريانه في جميعها، ألن األصول منوط بعضها ببعض في التفريع  من األصول اشتباه،

يكون التفريع على أصل، متوقفًا على أصل آخر. وبهذا الموجب ال يكون المحكم  عليها، فكثيرًا ما
يكون في  ذلك، فدل  هذا على أن المتشابه ليس أصاًل، وأنه الالكتاب، ولكن اآلية أفادت كونه ك ُأم  

قلياًل، كان االلتباس  شيء من األصول. ولما كان المتشابه، الذي يفترض أنه يورث إشكاال وحيرة
يتصف به القرآن من وضوح  المترتب عليه مثله في القلة أيضا، وبذلك فالتشابه ال ينافي ما
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 .األصل فات وتؤكد أنهاوبيان، ألن قلته تزكي هذه الص

 

قلة المتشابه، وندرته  وإذا كان السبب األول لبطالن االعتراض على أصل البيان في القرآن، هو
إلى تفسير، فإن السبب الثاني،  الكمية، مما يفيد قلة نسبة الغموض، ومن ثم قلة الحاجة الذاتية

، ينفي هذه الحاجة نفيًا كليًا. عمران ومن خالل استناده إلى تحقيق مفهوم المتشابه في آية آل
اللفظ لمجموعة من المعاني وتردده بينها، أي أن  ذلك أن مبعث التشابه في القرآن ليس احتمال

والتردد في معاني اللفظ ومفهومه اللغوي، ألن االت باع  التشابه لم ينشأ من ناحية االختالط
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء  في قلوبهم زيغ فيتبعون ما المذكور في اآلية ﴿فأما الذين

يكون، إال إذا كان للفظ مفهوم لغوي يكون العمل به اتباعًا له.  ( ال7تأويله﴾ )آل عمران:
القرآن هنا، نوع خاص، البد فيه أن يكون قاباًل لالتباع، وهذه القابلية  فالتشابه الذي وصف به

 اتباعًا له. وعلى هذا األساس ال يكون وجود مفهوم لغوي معين للفظ، يكون العمل به  ناتجة عن

وإنما ينشأ  التشابه حاصاًل من هذه الجهة؛ إذ البد أن يكون للَّفظ المتشابه مفهوم لغوي معين،
الخارجي لذلك المفهوم  التشابه من االختالط وااللتباس في تجسيد الصورة الواقعية، والمصداق

 .اللغوي 

 

المثلى للتعامل معه، هي التسليم له، واإليمان به  الطريقةوإذا كان هذا شأن المتشابه، َتبين أن 
ذلك ال يتعلق به تكليف من جهة، وال يؤدي من جهة  من غير خوض فيه وبحث عن مآله، ألن

( 5أخذنا مثال قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ )طه: أخرى إال إلى إيقاظ الفتن. فإذا
عينًا يدل من خالله على االستقامة واالعتدال، ولكنه في اآلن ظهورًا لغويًا م وجدنا لِّلفظ االستواء

وتجسيد  كالم متشابه، تبعًا لما ينتج عنه من لبس في تحديد صورة هذا االستواء الواقعية، نفسه
مقابل  حقيقته الخارجية، على النحو الذي يتناسب مع الرحمن الذي ليس كمثله شيء. وفي

األساس  إلى ما تعينت داللته، وأمكن تصوره. وعلى هذا المتشابه يأتي المحكم الذي ينصرف
ومقدورًا على  ينتفي كل غموض ذاتي عن النص القرآني، وتبقى آياته بينة بنفسها، واضحة،

 .المتلقي ال إلى أصل النص الوصول إلى معناها، ومن ثم تكون الحاجة إلى التفسير، عائدة إلى

 

على أن القرآن غيُر بي ن بذاته، ومفتقر إلى دعم  ل أي منهماأما اآلية الثانية فتفيد معنيين، ال يد
( يفيد 44﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ )النحل: :مِّن ُمبين خارجي، فقوله تعالى

 السالم مباشر للبيان تبليغًا وتفسيرًا؛ فهو يبين بسرده نص القرآنِّ ما ُنزل، وهو أن الرسول عليه

النبي  ا أشكل على المتلقين مما ُنزل. وبمقتضى ذلك، فإن اآلية تكرس وساطةيبين بتفسيره، م
ووسيطًا منهجيًا  في عملية تلقي القرآن، جاعلة منه وسيطًا معرفيًا يتولى أمر البيان التبليغي

بضمير المخاطب في قوله:  يتكفل بمهمة البيان التفسيري. ويزيد هذه الوساطة تأكيدًا اإلتيان
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بمرتبة الوساطة بين هللا والناس، بأن  يك﴾، ففيه إيماء من هللا إلى تشريفه للرسول﴿وأنزلنا إل
فالبيان الموكول إلى النبي عليه السالم، هو بيان  جعل اإلنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم. إذن

يان الحالة األولى بيان تبليغ وإخبار، وفي الحالة الثانية ب للفظ وللمعنى المستقى منه، وهو في
تناول كل حالة بيانية بالتحليل والتفصيل، للتأكد من مدى حاجة القرآن  تفسير وإظهار، وال بد من

التفسير، وذلك عبر خطوتين منهجيتين اثنتين، تتمثل أوالهما في بحث وجه داللة  أو غناه عن
إليها  تفضي على المعاني المستفادة منها، وتتمثل الثانية في بحث النهايات المعرفية التي اآلية

 .تلك المعاني، وعالقتها بقدرة النص القرآني البيانية

 

التنبيه عليه، هو أن البيان الذي ذكره هللا في اآلية ﴿لتبين﴾ وجعله غاية  إن أول ما ينبغي
 ُيستعمل للداللة على مجموعة من المعاني التي حفظت المعاجم اللغوية جملة منها، اإلنزال،

المستقلة،  بينها االحتكاَم إلى السياق، فهو الذي يعطي للكلمة شخصيتها ويتطلب تعيين المراد من
يجاورها، من كلمات داخل  وداللتها النهائية، من خالل الكشف عن أبعاد العالقات التي تربطها بما

اآلية، من شأنهما توضيح  التركيب. ومن هذا المنطلق لزم الكشف عن مفهومين مفتاحيين في
و﴿ما نزل إليهم﴾. وتدل اللفظة  ول إلى النبي عليه السالم وهما ﴿الذكر﴾معنى البيان الموك

الثانية، فإكسابها معناها يتوقف على مدى  األولى على القرآن بإجماع المفسرين، أما الجملة
جملة داخل السياق النصي، ذلك أنها تقتضي أن "ما  قبولها النحوي وانسجامها وما يشكل معها

والذي هو القرآن بإجماع المفسرين؛ إذ لو كان إياه لكان  كر المتقدم،صدق الموصول غيُر الذ
للناس. ولذا فالمراد بما نزل إليهم الشرائع والوعد والوعيد وغير  مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه

به محمدًا صلى هللا عليه وسلم، فجعل القرآن جامعًا له ومبينًا له ببليغ نظمه،  ذلك مما أرسل هللا
( 89النحل:) .انيه، فيكون في معنى قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾مع ووفرة

البيان." ومن هذا  وتم إسناد التبيين إلى النبي عليه الصالة والسالم؛ إذ هو مبلغ الناس هذا
نًا القرآن في اآلن نفسه كتابًا بي المنظور يكون البيان المقصود في اآلية هو بيان التبليغ، ويكون 

امتثاَله واالتعاظ به، ومن ثم فال داللة في اآلية من هذا  في نفسه، ومبينًا لما أراد هللا من عباده
 .ألجله، من افتقار كالم هللا إلى تفسير وإيضاح الوجه على ما استدل بها

 

بتفسير ﴿ما نزل إليهم﴾ على أنه عين الذكر المنزل، فيكون  غير أن تركيب اآلية يسمح أيضا
لتبينه للناس، أما استعماله لإلظهار في مقام اإلضمار، فهو إلفادة أن  ى: أنزلنا إليك الذكرالمعن

 إلى النبي، هو إنزاله إلى الناس، كما في قوله تعالى: ﴿لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إنزال الذكر

نزالين؛ إنزاله اإل  وإنما ذكره في هذه اآلية مرتين لإليماء إلى التفاوت بين .(10ذكركم﴾ )األنبياء:
ألن  -وإنزاله إلى عامة الناس  إلى النبي مباشرة، مع تخويله صالحيات البيان، وإيضاح المعنى،

بمقتضى الم العلة الغائية في ﴿لتبين﴾،  الذين ال بد لهم، -التعريف في ﴿للناس﴾ يفيد العموم 
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أن هناك بيانا آخر  وواضح من هذا التحليل، .من مبين يوضح لهم هذا القرآن الذي نزل إليهم
واإلخبار، وهو بيان اإليضاح واإلظهار. فهل يعني ذلك أن فهم  تقصد إليه اآلية، غير بيان اإلبالغ

القادر وحده على حل رموز النص اإللهي وفك )شفرته(؟ أوليس هذا  القرآن رهين شرح النبي،
 لتفسير؟بياني" في النص القرآني أحوجه منذ نزوله إلى ا مؤشرا على وجود "عوز

 

إلى المسألة من زاوية مختلفة، وذلك من خالل تسليط الضوء على واحدة من  لإلجابة ينبغي النظر
المرتبطة بملكات النبي صلى هللا عليه وسلم، التي تجعله أعلم الناس بالقرآن،  أهم الحقائق

 ي تمثل أمثلالعودة إليه ال تستلزم الطعن في البيان القرآني، بقدر ما تترجم الرغبة ف وتجعل

له "ال  مناهج التعامل مع الوحي على اإلطالق، وهذا هو مغزى جواب مطرف بن عبد هللا لمن قال
هو أعلم بالقرآن منا." وقد  تحدثونا إال بالقرآن"؛ إذ قال "وهللا ما نريد بالقرآن بداًل، ولكن نريد من

أن بي ن أن "جماع علم كتاب هللا، فبعد  نب ه الشافعي إلى هذه الحقيقة في مناقشته لعربية القرآن،
العرب" أكد على ضرورة معرفة الحيثيات التي ألجلها  العلم بأن جميع كتاب هللا إنما نزل بلسان

نبيه من اإلبانة عنه فيما أراده من كالمه،" وما يُهمُّنا منها هنا،  كان "الموضع الذي وضع هللا به
الذي نزل به القرآن، تلك اإلحاطة التي عبر عنها  السالم على اإلحاطة باللسان قدرة النبي عليه

 قائاًل: "والقرآن يدل على أن ليس من كتاب هللا شيء إال بلسان العرب، )...( ولسان الشافعي

ولكنه ال يذهب  العرب أوسع األلسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا وال نعلمه يحيط بجميع علمه غير نبي،
  ".موجودًا فيها منه شيء على عامتها، حتى ال يكون 

 

 هذه الصورة، عن الممارسة اللغوية المواكبة لنزول الوحي، أن لغة القرآن مثالية، ويتضح من

مختلطة،  مبينة، ومؤلفة من أمشاج من اللهجات المختلفة التي استخدمها العرب، مما جعلها لغة
العربية. ولما كانت  قبائلوهو أمر تؤكده نوعية األلفاظ والتراكيب القرآنية، التي تعود لمختلف ال

لزامًا على من يروم اأَلْول بلفظ  هذه طبيعة لغة القرآن، وكانت وظيفتها مخاطبة البشر جميعًا، كان
م به مبناه. والنظر إلى واقع االستعمال  القرآن إلى صحيح معناه، أن يحيط علمًا باللسان الذي ُنظِّ

ة الفردية خصيصة نبوية، وأن اإلحاطة الجماعية يفيد أن اإلحاط اللغوي، إبان نزول القرآن وبعده،
محيط باللسان العربي بمقتضى مهمة التبليغ، والجماعة اللغوية محيطة به،  واقع تداولي؛ فالنبي

التواصل. وعلى هذا األساس تتأكد مرجعية النبي عليه السالم، وتبرز أهمية تمثل  بمقتضى وظيفة
 دام متعذرًا على من دونه أن يجمعوا علم اللسان، فال بصفته مرشدًا للمعنى المراد، ما كالمه،

 يذهب عليهم شيء منه. والحاجة إلى البيان النبوي، ليست من جهة ضعف بيان القرآن، أو

عجز  استحالة إدراك معناه، وإنما هي من جهة عجز األفراد عن اإلحاطة بعلم اللسان. فالعجز،
على  -تاريخية آنية كانت أو -ماعته اللغوية الفرد المستقل، الذي ال قدرة له بمعزل عن ج

ما تدل عليه  تحصيل سائر مخزون ما تدل عليه الصيغ في أصل وضعها على اإلطالق، وكذا
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  .بحسب المقاصد االستعمالية، التي تقضي العوائد بالقصد إليها

 

قيقي الح الطاقة االستيعابية للمتلقي البشري: يلزم تحويل وجهة االستشكال، صوب الموطن
قدرة المتلقي  لإلشكال. وذلك بربط قضية اللغة والتفسير، بمعرفة الذات، وتعميق النظر في

المرسل، متناسيًا حظوظ  ومؤهالته اإلدراكية. وعليه ينبغي تجاوز النهج الذي يركز على واجبات
نضع موضع تساؤل، قدرة  المتلقي في فهم اللغة، ومدى قدرته على استيعابها؛ إذ البد أن

استشكلناه، يتأسس على البيان  ستيعابنا الكامنة، ومستوى تفهمنا الفعلي، خاصة أن النص الذيا
 .منذ لحظة االنطالق

 

يكون النص واضحًا، إذا مر عبر قناة تواصلية مشتركة، يستعملها  :قدرة االستيعاب الكامنة
لخطاب. ويمكن الجزم وكذا إذا توفر المتلقي على الملكة المؤهلة لتحليل ا المتكلم والمتلقي،

 :في متلقي القرآن ألن باجتماع ذلك

 

يستفاد من واقع العصر اإلسالمي األول،  قدرة المتلقي على استيعابه، مختبرة تاريخيًا، حسبما -
على مستوى يمكنهم من التفاعل معه، وإدراك  وحالِّ الذين نزل عليهم القرآن؛ فالعرب كانوا

واحدة، واألبنية المجردة المعتمدة ال تكاد تختلف، ألن هللا  عملةمعانيه؛ إذ المادة اللغوية المست
بلسانها على ما تعرف من معانيه." فضاًل عن ذلك، أن البيان كان في العرب  "خاطب بكتابه العرب

 وطبعًا، يصرفونه حيث يشاؤون حسبما هداهم إليه تصورهم لمعناه، وتفهمهم لغايته، مما سليقة

قبلهم،  القرآن، ورشح رصيدهم المعجمي، وقواعد التركيب المعتمدة منيسر للعرب التعامل مع 
التداولي للغة القرآن  وسنن التخاطب بينهم، ألن تكون منفذًا إلى المعنى القرآني، ما دام المجال

 .ينتمي إلى عصر الوحي

 

قد تضافرت األول، قادر مبدئيا على فهم القرآن كفهم سابقيه له. و  المتلقي التالي لعصر التلقي -
الخطاب القرآني يقصد إفهام المخاَطبين، وتوصيل مرادات المعنى إليهم،  عدة نصوص، لبيان أن

 على استيعابه، وتعقل معناه، تبعًا لقدرتهم على التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة، وأنهم قادرون 

وهذا يدل  .الرصيد وتبعًا المتالكهم رصيدًا يؤهلهم لتحليله وفقهه، أو قدرتهم على تحصيل ذلك
أمر هللا جل  على أن القدرة االستيعابية، ليست حصرية مقصورة على جماعة تاريخية؛ إذ "لما

يأمر بذلك من كان بما يدل  ثناؤه عباده بتدبره وحثهم على االعتبار بأمثاله، كان معلومًا أنه لم
ه عالمون." فطلب التدبر يدلهم علي عليه آيه جاهاًل؛ إذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إال وهم بما

المخاطبين، ألن هللا تعالى ال يكلف نفسًا إال وسعها،  واالعتبار، داٌل على أن االمتثال في وسع
، التوسلُ  بالتفكر، والنظر المؤدي إلى المعرفة، بالنسبة لمن يعرف كالم العرب، مع  وسبيل االمتثالِّ

 ل القرآن حجة على العالمين، فاتجاهه إليهمكالم العرب بالنسبة للجاهل بها. وهذا يجع تعلم معاني
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 .فيه ومخاطبته لهم بحسب طاقاتهم، وإمكان بلوغه إلى جميعهم، ال يجعل في وسعهم جهل ما

 

التفسير، في حاجة إلى  مستوى التفهم الفعلي: في ضوء هذا الواقع، يبقى واقع الحاجة إلى
معظم المتلقين المقبلين بتزايد  م بحالتفسير، ألن الصورة المقدمة آنفًا، تحيل على تصور يصطد

التفسيرية نفسها، نظرًا لما تتضمن من حاالت  على األعمال التفسيرية، وكذا بواقع األعمال
تعيينه. ولتفسير هذه الظاهرة، البد من الكشف عن  االختالف في تعيين القصد، أو العجز عن

ود بالقوة، والمتشيئ الموجود بالفعل، الفرق بين الكامن الموج أسبابها، التي ترجع أساسًا إلى
كامنة لدى سائر المتلقين، ال يستلزم استثمارها من لدنهم جميعا، ألن  فوجود طاقة استيعابية

  :المؤدي إلى التفهم الفعلي، يبقى رهين أمرين هما االستثمار

 

لنص وتمهد لها، المعرفية اللغوية: أي المعرفة اللغوية التي تسبق قراءة ا أواًل: توفر القبليات
 تبادر المعنى وانسيابه إلى الذهن مباشرة، عند سماع اللفظ أو قراءته، سواء كان قصد وتمكن من

الحالة  المتكلم مصرحًا به في ظاهر الكالم، أو كان مبثوثًا في ثناياه، ألن القبليات في هذه
ستيعابية الكامنة، ومن اال األخيرة، تعطي المتلقي زادًا لغويًا، يتمكن بفضله من تشغيل طاقته

وملء الفراغات التي قصد المتكلم إلى  إعمال ذهنه وقدراته التخيلية، إللحاق األشباه بنظائرها،
وإن أدرك –الجهل بالقبليات اللغوية لدى المتلقي  إهمال إتمامها. وبديهي، والحال هذه، أن يفضي

ن القصد الثاوي في إنجاز كامل إلى العجز عن تعيي -العقلي هذا األخير مرحلة النضج والكمال
 .كاملة يستعمل لغة

 

تعامل مع النص بنظرة كلية  ثانيًا: التناول المنهجي الكلي للنص القرآني: وبمقتضاه يلتزم كل
ذلك أن النظرة التجزيئية للقرآن  لخطابه، من أجل تفادي كل خطأ في الفهم، أو توهم للتعارض؛

ألن من "فرق النظر في أجزائه فال يتوصل  همه حق الفهم،الكريم، ال تجعل صاحبها قادرًا على ف
تصلح ألن تعتمد، إال في المراحل األولى للقراءة، بغرض  به إلى مراده،" ومن ثم فإن تلك النظرة ال

القاموس العربي، والوقوف على ما يحيل عليه ظاهر الخطاب، وبعد  معرفة مدلوالت المفردات في
ة الكلية النسقية، التي تمكن من اختبار كفاية القراءة السابقة من القراء ذلك ينبغي تخطيها إلى

الوقوف على مقصد المتكلم من جهة أخرى. وممن نبه على هذا األمر الشاطبي  جهة، وتخول
يصح االقتصار في النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض إال في موطن واحد،  حين قال: "ال

سان العربي وما يقتضيه، ال بحسب مقصود المتكلم، فإذا في فهم الظاهر بحسب الل وهو النظر
ثم  ".الظاهر على العربية، رجع إلى نفس الكالم، فعم ا قريب يبدو له منه المعنى المراد صح له

تعاماًل سطحيًا،  إن االقتصار على النظرة الجزئية في تحليل الخطاب، يؤدي إلى التعامل مع القرآن
السياق، مما يفقد  عجلى، تعجز عن الربط بينها وفهمها داخلينظر إلى آيات الكتاب نظرة 
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اإللهي، إلى حد تبدو معه  المتلقين القدرة على مالحظة قوة الترابط، وعظيم التناسق في الكالم
 .معانيه للنظرة العجلى مقوالت متناثرة فحسب

 

ننا من تعرف معهود العرب ال ننكر لكن  إفرادًا وتركيبًا، أن للتناول التجزيئي أهميته، ما دام يمك 
المعنى وترابط  التناول الكلي يستطيع أن يالمس الطبقة الثانية من الدالالت التي ُتظهر تماسك

آية فيه أن تنفتح داللتها  السياق؛ إذ من خالل تعامله مع اآليات بوصفها نصًا واحدًا َتقبل كل
لداللية، التي تفيدها ألفاظ اآلية ا على غيرها من اآلي، يكون قد تجاوز عتبة االكتفاء بالحدود

السياق برمته، مما يكفل معرفة أعلى من الدراية  مستقلًة، ووعى ضرورة تجاوزها للنظر في داللة
 .الخطاب بمعهود المتكلم في استعمال عناصر بمعهود العرب فحسب، وتلك هي المعرفة

 

ها كالم واحد، والتعامَل معها النظَر إلى سائر آياته، على أن إن وحدة الخطاب القرآني، تقتضي
كالم هللا في نفسه كالم واحد ال تعدد فيه بوجه وال باعتبار،" ومنه فالزم فهم " بناء على ذلك، ألن

 بعضه على ضوء بعضه اآلخر، خاصة وأن "كثيرا منه ال يفهم معناه حق الفهم، إال بتفسير وبيان

 أنواع الضروريات مثال مقيد موضع آخر أو سورة أخرى، وألن كل منصوص عليه فيه من

 بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم، فال محالة أن ما هو كذلك

حد  فكالم واحد." وعلى هذا األساس تكون وحدة الخطاب القرآني سارية في سائر مكوناته، إلى
هشام عن  ذلك ينقل ابن تصير معه سور القرآن الكريم، بمنزلة اآليات من السورة الواحدة. وفي

سورة وجوابه في  أبي علي الفارسي قوله: "القرآن كلُّه كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في
( وجوابه: ﴿ما 6الحجر:) سورة أخرى، نحو ﴿وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون﴾

اب بالنسبة للمتلقي، على للخط (." وتتحقق الوحدة الفعلية2أنت بنعمة ربك بمجنون﴾. )القلم:
بخصائص أسلوب القرآن، فإن كل ذي كالم  نحو يكفل له تخطي سلبيات التجزئة، من خالل"العلم

واالهتداء بها عند التفسير، وإال كان المعنى  له في كالمه أساليب تخصه،" البد من مراعاتها
 .المتكلم المتوصل إليه بعيدا عن مراد

 

الخطاب اإللهي، من خالل  باألسلوب القرآني، يتمكن المتلقي من فهموبناء على المعرفة الدقيقة 
وهما، وإن كانا متعلقين أساسًا  التوسل بمدخلين اثنين، أشار إليهما الفراهي في التكميل،

أيضا للنظر في النصوص والتفاسير،  بالتعارض بين النصوص أو بين تفاسيرها، فإنهما صالحان
مفتوح تتسع، دائرته أو تضيق بحسب  خاصة وأن التعارض أمرالتي ال تعارض )آني( بينها، 

المنظور، فإن الدراية باألسلوب، تمهد العتماد  أحوال المتلقي، ومستوى تفهمه الفعلي. ومن هذا
التفسير، وذلك برد بعضها إلى البعض اآلخر، مما يسهم في حل  مدخل الموافقة بين اآليات عند

وص، وتكثير سبل التحقق من الداللة. وتمكن تلك الدراية بين النص إشكال التعارض الظاهري 
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التعارض الظاهري والحقيقي بين التفاسير، ومعرفة أقربها إلى مقصود  أيضًا من حل إشكال
ويلحق بها  –مدخل آخر، وهو معاملة نتائج األعمال التفسيرية التي هذه حالها  المتكلم، باعتماد

 من قبيل المشترك، وفي ذلك يقول الفراهي عند حديثه عنعلى أنها  -مما ليس هذا شأنه  غيرها

اللفظ  األصول التي تهدي إلى معنى واحد: "إذا كثرت وجوه التأويل في آية، كان األمر كاشتراك
  ".اآلية موقع استعماله. فهكذا عند اشتراك الوجود في آية، ال سبيل إال بالنظر إلى موقع

 

 :تفسير القرآن بالقرآن *

 

إشكاالت، يقتضي فكها تحديد ماهيته، ببيان الجهة المسؤولة عنه،  "سير القرآن بالقرآنيثير "تف
 .يدخل في مسماه، والنظر في مدى حجيته وتعيين المقدار الذي

 

بالقرآن؟ يتبادر إلى الذهن عند إطالق عبارة "تفسير القرآن  من يفسر القرآن في تفسير القرآن
فسه، وأن ليس للمفسر البشري دور، سوى جمع ما يراد تفسيره لنفسه بن بالقرآن" أن القرآن مفسر

منها، وكأن عملية التفسير عملية مغلقة، تنم عن وجود عالقات ثابتة  من نصوص بما يفسره
دخل فيها للعنصر البشري بنسبيته ومتغيراته. إننا هنا أمام انغالق للمتن،  محددة سلفاً، ال

 نفسه، غير أن لهذا التصور أسبابه المعرفية التي تدعمه، للعالقات الداللية في الوقت وانغالق

الحقيقة والقطع  فمن دليل العقل، وجوب التماس تفسير القرآن منه أواًل؛ إذ ال يعلم مراد هللا على
ح مراده بكالمه، فإذا تبي ن مراده به منه، فال ُيعدل  إال هو، وذلك نظرًا لكون المتكلم أولى من يوض 

تعالى، و)ترجمة( لحكمه وحكمته، وشهادة عليه  نظرًا ألن التفسير رواية عن هللاعنه إلى غيره. و 
ل، والتقول  بما أراد من كالمه، فإذا لم يكن من كالمه دليل على ذلك المراد، فهو محض َتَقوُّ

إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالثم والبغي بغير  محظور بنص قوله تعالى: ﴿قل
( 33باهلل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون.﴾ )األعراف:  تشركواالحق وأن 

 دليل النقل آيات عديدة، لكن قصارى ما يستفاد من مجموع المنقول والمعقول، هو ضرورة ومن

، بيان المصدرية العودة إلى القرآن الستقاء التفسير، بمعنى أنها أدلة متجهة في المقام األول إلى
 .بينهما ال تحديد الجهة العاملة على استثمارها وتوظيفها، والفرق دقيق

 

يستثنى منها قوله تعالى:  ولقائل أن يقول إن هذا الحكم غير صالح للتعميم على سائر األدلة؛ إذ
أن هللا عز وجل لم يحدد المصدر  (، والذي يظهر من خالله،19﴿ثم إن علينا بيانه﴾ )القيامة: 

أوكل إلى نفسه مهمة البيان. غير أن هذا  سب، وإنما حدد الجهة المفسرة أيضًا بأنالتفسيري فح
السياق النصي والتاريخي الذي وردت فيه هذه  االعتراض ال يلبث أن يتالشى، عند استحضار

الداللة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه، فعن موسى بن  اآلية. وممن اعتمد السياقين الستخراج
عبد هللا بن عباس في قوله: ﴿ال تحرك به لسانك لتعجل  سعيد ابن جبير عن أبي عائشة عن
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان  ( قال: كان16به﴾ )القيامة: 
وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل هللا اآلية التي في ﴿ال أقسم  مما يحرك به لسانه

 (: ﴿ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه﴾1القيامة: القيامة﴾ ) بيوم

( 18القيامة:) ( قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾17القيامة:)
نبينه بلسانك، قال: فكان إذا  ( علينا أن19فإذا أنزلناه فاستمع، ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ )القيامة:

يتضح أن اآليات تدل على مصاحبة العناية  فإذا ذهب قرأه كما وعده هللا." ومنه أتاه جبريل أطرق 
مراحل تلقي القرآن الكريم وأدائه، من التنزيل إلى  اإللهية للرسول صلى هللا عليه وسلم في سائر

والتبليغ، لتطمئنه بذلك، فال يحتاج بعُد إلى تحريك لسانه، استعجاال  الجمع في الصدر، فالتلفظ
 .نسيانه ليغه مخافةلتب

 

( عالقة تذكر 19القيامة:) ومن هذا المنطلق فال تكون لقوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾
الخصوص، إْن تحديدا لمصدره، أو بيانًا،  بالتفسير عمومًا، وال بتفسير القرآن بالقرآن على وجه

مة الحفظ، منذ أن أن القرآن نص إلهي في ق لجهته، ألن غاية ما سيقت له، هو الداللة على
وبذلك يكون معنى قوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾  .تكلم هللا به، إلى حين تكلم به رسوله

وتتلفظ به تمامًا، كما أنزلناه عليك، وجعلنا صدرك يعيه، فالمراد  ( أي علينا أن تبلغه19)القيامة: 
ن هللا بحصول ذلك البيان. ويؤكد والتلفظ والقراءة، أما ﴿علينا﴾ ففيها وعد م بالبيان هنا األداء

والشهادة؛ ذلك  الربُط بين ترتيب الجمل داخل اآلية، وترتيب وجود مدلوالتها في واقعي الغيب ذلك،
عز وجل بأنه قد تعهد  أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما حرك لسانه عجلة بالقرآن، أنبأه هللا

جبريل بدقة وتركيز شديدين،  ت إلى تالوةبحفظه جمعًا وقراءة، ثم طلب منه االستماع واإلنصا
اتساع دائرة الحفظ، لتشمل ما ألجله  عبرت عنهما اآلية باتباع القراءة، وعقِّب ذلك نصَّ على

فطمأنه بأنه قد تكفل بالبيان، أي بإبراز النص  تحرك اللسان عجلة بالقرآن، وهو هاجس التبليغ،
ل تأمين تلفظ النبي به. وبذلك تكون غاية الشهادة من خال  وإخراجه من عالم الغيب إلى عالم

مطابقة الملفوظ للمحفوظ، وهو ما فطن إليه ابن عباس رضي هللا  اآلية هي تسليط الضوء على
مآلها ومصداقها الخارجي فقال: "فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه  عنه فربط بينها وبين

  ".هللا كما وعده

 

أحدهما انعدام المناسبة بينه  فسير في هذا المقام أمر مستبعد لسببين؛ثم إن داللة البيان على الت
والثاني أن صرفه إلى ذلك المعنى، يفضي  وبين القضية التي جاءت اآلية لعالجها كما تبين قبل،

التلقي وانفراطها عن عقد الحفظ، ومن ثم التشكيك في  إلى التلويح بانخرام واحدة من أهم حلقات
واحتمال تطرق النسبية البشرية إليه، هذا في حين ال يعقل أن  ي للنص القرآني،صحة النقل النبو 

التفسير وتعهد هللا به، دون أن يكون سياق اآلية محله، وُيسكت عن بيان  يتم النص على حفظ
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 والتبليغ من الحفظ في موضع الحاجة إلى بيانه؟ حظ األداء

 

القرآن، يستدعي استحضار ملحظ آخر، يفضي تفسير القرآن ب ثم إن تحديد الجهة القائمة على
من زاوية مختلفة للنظر، فيما إذا كان المفسر في هذا النوع من  اعتباره إلى معالجة المسألة

البشري، أو النص القرآني الناطق عن القصد اإللهي. ويتمثل هذا الملحظ  التفسير، هو المفسر
م هللا وجهه: "خط مسطور ال ينطق وإنما القرآن الكريم، وفي أنه كما قال علي كر  في خصوصية

هو  به الرجال." ومعلوم أن ما كان هذا شأنه، فال سبيل إلى استنطاقه، أو الجزم بأن كذا يتكلم
يقع بالنسبة  عين مراده، ألن ذلك يتضمن نطق المتكلم، ببيان كالمه بعد التكلم به، وهو أمر لم

منه، وال إمكان للوصول  الناس إلى مراده بالسماع للقرآن الكريم؛ إذ القرآن "كالم متكلم لم يصل
المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع  إليه، بخالف األمثال واألشعار، فإن اإلنسان يمكن علمه بمراد

يعلم، إال بأن يسمع من الرسول عليه  ممن سمع منه. أما القرآن فتفسيره على وجه القطع ال
إذن أن الوصول إلى قصد هللا بالسماع منه. أمر  يتبينالسالم، وذلك متعذر إال في آيات قالئل." 

حسيًا وال ظاهر ماديا، وألن وساطة الرسول صلى هللا عليه  متعذر، ألن هللا عز وجل غير مدَرك
واستنادا إلى هذا الواقع، يصعب أن ينسب المعنى المتوصل إليه عبر  .وسلم قد انتهت بوفاته

 إلى هللا عز وجل، خاصة إذا كان ذلك التفسير، مفتقرًا إلىبالقرآن إلى القرآن أو  تفسير القرآن

 .الوساطة النبوية التي ُفوض إليها وحدها نقل كالم هللا

 

تفسير القرآن بالقرآن، عمل يقوم به المفسر البشري، يعتمد فيه القرآَن  ومن هنا نخلص إلى أن
بالقرآن"،  لغوية للفظة "تفسير القرآنالستقاء المادة التفسيرية، وهو ما تدل عليه المقاربة ال مصدراً 

 :من خالل المحددين التاليين

 

الذي تدخله الصيغة الصرفية على بنية الجملة، على اعتبار  المحدد األول: وهو داللة التغيير -
صيغ مختلفة لضروب من المعاني. ويتعلق األمر هنا بالفعل  على أن التصريف يجعل الكلمة
ر"، ألنه األصل الذي اشتقت منه كلمة "تفسير". وقد صيغ هذا الفعل على وزن فعَّل، الذي  "فسَّ

كثيرة، يهمنا منها هنا داللته على التعدية، وفي ذلك يقول صاحب المفصل: "فعَّل  يفيد أغراضاً 
قته )...( وفي السلب نحو يواخي مته ومنه خطأته وفس  حته وغر  فز عته  أفعل في التعدية نحو: فر 

دته أي أزلت الفزع والقذى والقراد" ، وعنوقذ يت عينه وجل د أفعل يقول هي "للتعدية  ت البعير وقر 
ر فعاًل متعديًا،  في األكثر" ، فدل ذلك على أن فعَّل تحمل أيضا معنى التعدية في األكثر. وكون فسَّ

تحديدهما في تعيين الجهة المسؤولة عن  يقتضي وجود فاعل ومفعول به معمولين له يسهم
التركيب، نجد أنفسنا مبدئيا أمام احتمالين اثنين؛  وبالنظر إلى اإلمكانات التي يتيحهاالتفسير. 

ر القرآُن القرآَن"، والثاني أن يكون أصلها "فسر المفسُر القرآَن  أحدهما أن يكون أصل الجملة "فس 
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ر". ويقتضي الترجيح بين هذين األ بالقرآن" بتقدير صلين فاعل غير بارز في السياق هو "المفس ِّ
 .استجالب معطيات إضافية، وهو ما يكفله المحدد الثاني المفترضين

 

حروف المعاني؛ إذ بحسب الحرف الذي ُوظف يترجح أحد االحتمالين. ولما  المحدد الثاني: داللة -
ر كان حرف الباء  "هو المستعمل في هذا التركيب "تفسير القرآن بالقرآن"، تبين أن تقدير "المفس ِّ

تفسير القرآن " رًا أصح وأولى باالعتبار؛ إذ لو كان القرآن هو الفاعل، للزم أن نقولفاعاًل مضم
ر  للقرآن" بداًل من تفسير القرآن بالقرآن. ومن هذا المنطلق يكون أصل ر المفس  الجملة هو "فس 

 الفعل، ومصحوب حرف الباء، أي القرآن. القرآَن بالقرآن"، وهذا يدل على وجود عالقة عاملية بين
االستعانة نحو )كتبت بالقلم(، فيكون المفسر هو  وبوجود هذه العالقة، تؤدي الباء معنى
 .القرآن مصدرًا مستعانًا به، الستمداد ذلك التفسير المسؤول عن عملية التفسير، ويكون 

 

آن المطابقة والتوسع: أول ما يلفت االنتباه، بعد تبين المراد بتفسير القر  تفسير القرآن بالقرآن بين
 ومصدرِّه والجهةِّ المسؤولة عنه، أسئلة تبحث في مقدار التفسير الذي يدخل في هذا بالقرآن

في اآلية  المسمى كاآلتي: هل كل ما قيل إنه تفسير للقرآن بالقرآن، يراد به وقوع البيان عن شيء
يار اآليات؟ وما مع بآية أخرى، أم أن المصطلح أوسع من ذلك، بحيث يضم كل أشكال الربط بين

أسباب االختالف في تحديد ذلك  التفريق بين ما هو من تفسير القرآن بالقرآن وما ليس كذلك؟ وما
 المعيار بين موسع ومضيق؟

 

ال ُيعد  كله من تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى المطابق، خاصة إذا لم يتحقق  إن الربط بين اآليات
رة شرط حصولالبيان عن شيء في اآلية بآية أخرى تجليه فيه معنى  ، ولم يتوافر في اآلية المفسَّ

رة شرط رفع اإلشكال. ففي هذه الحالة يكون الربط محض توسع في ما  اإلشكال وفي اآلية المفس ِّ
القرآن؛  يمكن أن يشمل تفسير القرآن بالقرآن، وهو توسع تندرج ضمنه كل استفادة من آيات

التي تربط اآليات  اس يمكن القول إن العالقةكاالستشهاد أو االستدالل بها مثال. وعلى هذا األس
رة إلى البيان، فمنها ما ال يمكن الوقوف  فيما بينها، عالقة متفاوتة بتفاوت حاجة اآليات المفسَّ

وفي هذه الحالة يرتبط الجميع بعالقة تفسيرية  على المراد منه، إال بعد ربطه بآيات أخرى تجليه،
النصوص بمعزل عن بعضها اآلخر، أي دون الكشف  عضوطيدة ومباشرة، بحيث ال يمكن فهم ب

رده إلى غيره، وفي هذه الحالة ال يكون في اآلية  عن هذه العالقة. ومنها ما يمكن فهمه دون 
ر لآليات األخرى، من قبيل إيراد ما له عالقة  غامض يحتاج إلى إيضاح، ويكون  استحضار المفس 

 .توسعًا في التفسير بالموضوع نفسه، مما يعد

 

تفسير القرآن بالقرآن، مبني على  والخالف حول إدراج التوسع في الربط بين اآليات، ضمن
يسبقه إشكال، أم يشمل كل إيضاح  االختالف في مفهوم التفسير، هل يختص باإليضاح الذي
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 سواء تقدمه إشكال أم ال؟

 

التي يلفها  -راتكلمات كانت أو عبا –األولى، يتعامل التفسير مع األلفاظ  فمن زاوية النظر
ويحول دون فهمها الكامل الدقيق، وتتمثل مهمته في الوصول إلى الفهم التام، من  الغموض،

التوسل بجملة من القواعد التي تعين على إجالء غوامض النص. ويمكن أن نلمس حضور  خالل
اإليضاح  النظرة، في مجموعة من التعريفات، التي تلتقي في اشتراط خفاء المعنى، واعتبار هذه

العسكري في  الذي يأتي بعده، هو الذي يصدق عليه اسم التفسير. ومن ذلك ما أورده أبو هالل
البحيرة والسائبة  الفروق اللغوية من أن "التفسير إما أن يستعمل في غريب األلفاظ، نحو

في  (، أو20الزكاة﴾ )المزمل: والوصيلة، أو في وجيز يتبين بشرح نحو: ﴿وأقيموا الصالة وآتوا
تعالى: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾  كالم متضمن لقصة ال يمكن تصويره إال بمعرفتها كقوله

الغريب، وتفصيل المجمل، وبيان مناسبات  (" فجعل التفسير مشتمال على إيضاح37)التوبة:
  .بمعزل عنها اآليات وقصصها، التي ال يمكن إدراك المعنى

 

وبي ن أنه يدل في األصل على  ق الصلة بالكشف واإلظهار،أما الزركشي فقد عد  التفسير وثي
ر آية،  "كشف المغلق من المراد بلفظه وإطالق للمحتبس عن الفهم به." وبذلك يكون من فس 

السامع. ويفيد هذا الكالم أن التفسير يشتغل  فكأنما أطلق معناها السجين في ألفاظها ليصير إلى
عبر عنه الزركشي بالمغلق والمحتبس عن الفهم،  ماعلى كل ما أشكل فهمه من ألفاظ، وهو 

المعنى وإظهاره. وذهب أبو البقاء الكفوي المذهب نفسه  ويروم رفع ما به من خالل الكشف عن
في الكليات؛ إذ قال: "التفسير: االستبانة والكشف والعبارة عن  في بعض التعريفات التي ساقها

ال أيضا: "التفسير هو أن يكون في الكالم لبس من لفظ األصل." وق الشيء بلفظ أسهل وأيسر
يزيله ويفسره." فبحسب التعريف األول، يكون األصل المراد تفسيره صعبًا  وخفاء، فيؤتي بما

 ومستعصيًا عن الفهم، ويؤتى بالتفسير بغرض التسهيل والتبسيط وتيسير الفهم. وال يخرج ممتنعًا،

والملتبس  تصاص التفسير واتجاهه إلى الكالم الخفيالتعريف الثاني عن هذا اإلطار؛ إذ صرح باخ
 .عنه دون غيره، ثم أوكل إليه مهمة بيان ذلك الكالم ورفع اللبس والخفاء

 

يلحق الكالم، من إشكال  وإلى جانب هذا االتجاه، يوجد اتجاه آخر، ال يحصر التفسير في رفعِّ ما
إخراج من مقام الخفاء إلى مقام  لوتفصيلِّ ما يطاله من إجمال، إنما يوسع دائرته، لتشمل ك

خارجي؛ كأن يتخذ شكل إشكال، يود  التجلي، سواء تعلق الخفاء بالنص، أو تولد عن عنصر
ر عالجه من خالل القرآن الكريم، أو يتخذ شكل قضية، يروم استجماع عنصرها منه،  المفس 

عاني القرآن، بغض التفسير هي بيان م والكشف عن صورتها فيه. ومن هذا المنطلق تكون مهمة
هذا المنحى من المتقدمين، األصبهاني حين  النظر عن ظهورها أو خفائها في ذاتها. وممن نحا
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معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون  قال: "اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف
داللة  مما هو معروف ومتداول بين العلماء، من بحسب اللفظ المشكل وغيره." فهو انطلق

ل لتوسيع المفهوم وتعميمه على نحو يشمل كل بيان للمراد،  التفسير على كشف المعاني، وأصَّ
الموجب، ال يتجه الكشف إلى األلفاظ المشكلة وغيرها، مما هو على  سواء كان خفيا أم ال. وبهذا

مطلق  يتناول اللفظ في سائر أحواله. وبذلك، يصير التفسير داال على شاكلتها فحسب، وإنما
المراد إلى المتلقي. ويقدم الطاهر بن عاشور تعريفًا للتفسير، يصب في هذا  إيصال المعنى

ْلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، السياق وما  أيضًا يقول فيه: "التفسير )...( اسم للعِّ
ن ع يستفاد منها باختصار أو توسع. )...( وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث

األلفاظ فهو من  معانيه، وما يستنبط منه )...( ]فهو[ تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير
هذا التعريف ثالث إشارات تدل  قبيل التعريف اللفظي، وأما االستنباط فمن داللة االلتزام." ويتضمن

 :على توسيع مفهوم التفسير

 

 القرآن الكريم على اإلطالق؛ إذ عدم تقييد األلفاظ التفسير بيان لمعاني ألفاظ اإلشارة األولى: أن -

التفسير  القرآنية بوصف من األوصاف، يجعلها شاملة تتناول القرآن الكريم برمته، مما يفيد أن
داللة األلفاظ  يسع اللفظ المشكل وغيره من جهة، وأنه من جهة أخرى يهتم بالمعاني وكيفية

 .عليها

 

باعتماد داللة االلتزام، فهو ال يقتصر على  أيضًا، استنباط معان اإلشارة الثانية: أن التفسير -
إلى استخالص الزم معانيها أيضًا، على اعتبار أن داللة  استخراج معاني اآليات فقط، وإنما يمتد

على معنى الزٍم للمعنى الذي سيق الكالم إلفادته. والبحث عن الزم  االلتزام، هي داللة الكالم
 .لتوسع في التفسيرا المعنى، يعد  من

 

باختصار أو توسع. ومع أن التوسع ورد هنا  اإلشارة الثالثة: أن التفسير بيان للمعاني ولوازمها -
اإلسهاب، إال أنه يدل أيضا على ما نحن بصدده؛ ألن  في مقابل االختصار، فدل ، من َثمَّ على

 .مظنة الخروج عن حد المطابقة التوسع، أيًا كانت صورته، فهو

 

القائل بالتوسع أولى باالعتبار، خاصة أن هناك  ظهر من مقارنة االتجاهين أن االتجاه الثاني،وي
ومنها أن واقع األعمال التفسيرية، يحول دون حصر  عوائق معرفية تمنع من ترجيح سابقه؛

خفاء، فهو واقٌع يقضي بنسبية الخفاء في حد ذاته، وباالرتفاع  التفسير في اإليضاح الذي يسبقه
التي تستعصي على فهم المتلقي. ويتحكم في ذلك تفاوت َمَلكات  لمستمر لنسبة النصوصا

معرفتهم بمعهود القرآن في استعمال األلفاظ. وتنتج عن هذا الواقع حركة  المتلقين اللغوية، ومدى
نًى عنه. وبموجب هذه الحركة  دائبة للحدود الفاصلة، بين ما يحتاج إلى تفسير، وما هو في غِّ
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التوسع  رقعة التفسير أكثر امتدادًا، مما كانت عليه قبل حدوث الخفاء، ويؤول التفسير إلى تصير
اإلفهام. وَفْهٍم  على حساب المطابقة. ومن ذلك أيضا أن تضييق دائرة التفسير يتعارض مع قصد

 البد أن يستند إلى معرفة يحظى بالدقة، ويرقى إلى مستوى الفقه، وينسجم مع قصد هللا تعالى،
التفسير، وال يسعف فيها تضييق  تحليلية تتناول القرآن كله، وهي معرفة يتيحها التوسع في

ألنه مظنة تحقيق فهم المتلقين لكالم هللا  دائرته. وبهذا الموجب، فالتوسع أقرب إلى قصد اإلفهام،
 .سقوفهم المعرفية برمته، رغم تعددهم واختالف مشاربهم وتفاوت

 

تفسير حجيته من معطيين اثنين؛ من  بين التوقيف واالجتهاد: يستمد كلتفسير القرآن بالقرآن 
كان المصدر موثوقًا به، وكانت الجهة )أي  المصدر المستقى منه والجهة المسؤولة عنه. فكلما

ر( تتمتع بقدر كبير من العلم، وحظ وافر من التجرد والموضوعية، كان التفسير أحرى  المفس ِّ
 .بالقبول

 

بالحجية: يجدر التنبيه بداية إلى أن القرآن هو المصدر الذي يستمد منه تفسير  عالقة المصدر
هو  بالقرآن، ألن التقييد بعبارة "بالقرآن" في هذا المقام، جاء للداللة على أن المقصود القرآن

بقية المصادر  التفسير، الذي يكون استمداده محصورًا في كتاب هللا تعالى وحده، وبذلك ُتستثنى
تلك المراجع األولية التي  ى، ألنها غير مقصودة بهذه الدراسة. والمراد بالمصادر تحديدًا؛األخر 

وغيرهما. ويعد القرآن حجة في  يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكتاب هللا، كالقرآن والسنة
 وهي قوة يكتسبها من جهتي النقل والنظم. التفسير، ألنه أقوى المصادر التفسيرية على اإلطالق،

سنده وصحة نقله عن المتكلم به، فهو نص قطعي  فباعتبار الجهة األولى، تنبع قوته من قوة
به األمة اإلسالمية عناية فائقة، فحفظته حفظ َصْدٍر  الثبوت، تكفل هللا تعالى بحفظه، واعتنت

الذي يضمن ببقائه بقاء الشريعة واألمة ويحفظ وجودها  وسطر، مستشعرة أنه النص المقدس
الثانية، تنبع قوته المصدرية من وحدة النظم واتحاد النسق، وبذلك  رارها. وباعتبار الجهةواستم

ر به إلى لغة واحدة هي لغة الوحي، ويتحقق انسجامهما الداللي ينتمي كل من ر والمفسَّ  .المفسَّ

معهود  ومبدئيا تساعد المقابلة بين النصوص المنتمية إلى اللغة نفسها، على االقتراب من
 .إليه تعمال المتكلم لعناصر الخطاب، واإلقنتاع بصحة التفسير المتوصلاس

 

النقل أو طريق  عالقة المفسر بالحجية: يتم الوصول إلى التفسير من أحد طريقين، طريق
الثاني تفسيرًا بالرأي.  االستدالل، وقد اصطلح على تسمية األول تفسيرًا بالمأثور، وتسمية

القائل بهذا التفسير أواًل،  رآن" ضمن أحدهما، يكون بالنظر إلىوتصنيف "تفسير القرآن بالق
بعد القائل، التي هي طريق األثر  وكيفية توصله إليه، ال بالنظر إلى طريقة وصوله إلى من

ر به أول األمر، ألنه  بطبيعة الحال. ومن هذا المنطلق ُينسب تفسير القرآن بالقرآن، إلى من فس 
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بعضها تفسيرا لبعضها اآلخر، وفي ذلك داللة  ن اآليات، فجعلهو الذي عمل على الربط بي
من التفسير هو االستنباط. ولما كان األمر كذلك،  واضحة على أن طريق الوصول إلى هذا النوع

تستلزم دائما حجية التفسير المعتمد عليه، ذلك أن الحسم في  تبين أن حجية القرآن الكريم، ال
ر، ومدى تدخله في الربط بين اآليات؛ إذ بحسب استحضار دو  هذه المسألة يقتضي ر المفس ِّ

هذه  ونزاهته في الفهم، يكون حال تفسيره قبواًل وإلزامًا أو ردًا وإهمااًل. وتبنى على مقامه في العلم،
 :المسألة قضيتان

 

تفسر آية أخرى، نظرًا لما قد يعتريه من  القضية األولى: ال يلزم قبول كل قول، يرى أن آية ما
ر حين  طأ في الربط بين اآليات. وذلك ألن تفسيرخ القرآن بالقرآن يدل على جهد ذاتي، والمفس ِّ

إلى لفظة في آية أخرى، فهو يقوم بعملية ذهنية ذاتية واضحة،  يرد  آية إلى آية، أو لفظة في آية
ية تتبعًا لنصوص القرآن في الذهن، كما تتطلب مهارة وفهما، أي أن عمل تتطلب قبل كل شيء،

عملية مقارنة، يقوم الممارس لها من المفسرين بدور المقارن، حتى يفضي به  التفسير بالقرآن
ر قد يقع في بعض ذلك إلى المنزلقات  تحديد المعنى. وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية، فإن المفس ِّ

ى على مستو  المنهجية، سواء على مستوى تتبع النصوص القرآنية، أو على مستوى فهمها، أو
بقبلياته المعرفية؛ إذ يبدو  المقارنة بينها لتحديد المعنى. ومن جهة أخرى، فإن المفسر قد يتأثر

رة  – في الظاهر، أن المعنى الموضوعي قد انتقل من النصوص رة والمفس ِّ إلى الذهن، في  -المفسَّ
دون أن الشعور إلى النصوص، فتم إسقاطه عليها  حين أن المعنى الذاتي، هو الذي انتقل من

ر إلى ذلك. ومن هذا المنظور، ال ينبغي إغفال دور االفتراضات والمعلومات القبلية،  يفطن المفس ِّ
 .ُيعد  عماًل عقيمًا من دون الحكم على مقدماته ألن الحكم على التفسير

 

ر نظرًا لدورها في تحد القضية الثانية: من الالزم يد مالحظة المكانة العلمية التي يحظى بها المفس ِّ
جاء التفسير بالقرآن عن مفسر معتمد، فهو دليل علو مكانة ذلك التفسير. وعليه  الحجية؛ فإذا

وَمَحل ُه  تفسير القرآن بالقرآن عن النبي عليه السالم أبلغ، ألن ما صح مما ورد عنه، ملزم فوُرود
وصفه أعلم النبي ب القبول، وقبوله لم يكن ألنه تفسير قرآن بقرآن فحسب، بل ألن المفسر هو

تقديم التفسير الثابت عنه على  عباد هللا بكتاب هللا على اإلطالق. وبارتباط مع هذا الملحظ، وجب
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان  الثابت عن غيره، "فإن ما كان من التفسير ثابتًا عن

م األخذ به." واستنادا إلى فهو واجب التقديم له، متحت (...) المصير إليه متعينًا، وتقديمه متحتماً 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أول أمهات مآخذ التفسير،  هذا المعطى عد  الزركشي النقل

تفسير القرآن بالقرآن الثابت عنه عليه السالم. أما تفسير القرآن  ويدخل في هذه األفضلية،
الخطأ بحسب التزامه دونه، فهو اجتهاد من صاحبه، قابل للصواب و  بالقرآن الصادر عمن

المفسر أن ينفض عن ذهنه أي تصور قبلي، ويدخل إلى عالم القرآن،  المنهجي. فكلما استطاع
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عقلية أو شعورية سابقة، ويلتزم المنهج النبوي في الربط بين اآليات ما  بغير مقررات تصورية
من غير أصل فحسب،  عمله بالقبول. وإذا كان تفسير القرآن بالقرآن رأيًا واجتهاداً  أمكن، حظي

محض تلفيق بين النصوص، مرفوض بنص القرآن نفسه، وذلك في قوله تعالى: ﴿قل إنما  فهو
ينزل  ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل ما لم حرم

تعالى بالفواحش  ( وقد جمعه هللا33به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون﴾ )األعراف، 
ويدخل في هذا النطاق  .واإلثم والبغي والشرك في مقام واحد، وهو أبلغ في الداللة على حرمته

ُيتخذ فيه القرآن سندًا لرأي قد  التفاسير التي وجهتها األهواء، فصار معها جهد المفسر تبريرياً 
 .للنص اعُتقد سلفًا، دون اهتمام بالسياق العام

 

 :بالقرآن القرآن ثانيًا: منهج تفسير

 

التفسير على وجه العموم،  إن القدر المجزوم بصحته من تفسير القرآن بالقرآن خصوصا، ومن
فتعددت مواقف الدارسين منه، بين  هو الصادر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما ما عداه،

ول منه في التفسير، فحصر المقب مانع ومجيز ومتوسط بينهما. فالمانع حرص على مصداقية
يمم وجهه صوب تعميم الفهم، وجعل إدراك  المنقول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والمجيز

أما المتوسط ففطن إلى ضرورة ضبط التعامل مع  .مراد كالم هللا حقًا مشروعا لسائر متلقيه
إليها  واألدوات، ونصبها معايير للقبول والرد، واحتكم النص، ونصَّ على مجموعة من الشروط

هو الذي تتوافر فيه سائر هذه المقومات، فهو الذي يلتزم  لحسم الخالف. والتفسير المعتبر
المعاني التي يقبلها النص، وهو الذي يوافق مراد هللا عز وجل  بضوابط تضمن عدم خروجه عن

ستيعابه الذي ييسر للمتلقين، أمر التعامل مع القرآن الكريم، ويمكنهم من ا ما أمكن، كما أنه ذاك
 .لالهتداء به تمهيداً 

 

على المنهج، بصفته إطارًا  ولكي يرقى المفسر بعمله إلى هذا المستوى، البد له من االعتماد
بالقرآن عن هذه القاعدة؛ إذ  يضمن اضطالع التفسير بهذه الوظائف. وال يخرج تفسير القرآن

إلى مقام تحليل الخطاب اإللهي، يرقى  يحتاج فهم القرآن من خالل القرآن نفسه إلى المنهج الذي
األلفاظ، ويساعد على إدراك العالقات التي تربط بينها  ويمكن من معرفة الطريقة التي تتوزع بها

وُيبِّين عن مدى تأثيرها في حركة الخطاب، ويكشف عن وجه داللتها على  في إطار النظم القرآني،
القرآن اعتماَد مدخلين؛ أحدهما معرفي، ويقتضي الحديث عن منهج تفسير القرآن ب .القصد اإللهي

 التعريف بهذا المنهج وبأهميته، والثاني إجرائي، يعرفنا على األصول النظرية لألدوات يتناول

 .اإلجرائية التي يوظفها المنهج وعلى طريقة اشتغالها

 

 :المعرفي المدخل .1
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 :تعريف منهج تفسير القرآن بالقرآن

 

ج(. و"نَهج" أبان وأوضح، وأنهج وضح واستبان، والمنهج ه.)ن.الجذر  اشتقت كلمة "منهج" من
الداللة على البيان والوضوح. والطريقة الناهجة أي الواضحة، ومنه قول  والمنهاج كالنهج في

ج" نهجًا  العباس "لم يمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى ترككم على طريقة ناهجة". و"نهِّ
 حديث عائشة "فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني نفسه من شدة الحركة، وفي تواتر

النتيجة، وذلك  ألنهج" . ولم يرد في القرآن لفظ المنهج، وإنما ورد لفظ المنهاج بمعنى يوافقه في
 . واضحة في الدين ( أي طريقة48في قوله: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ )المائدة، 

 

ن.هـ.ج(، كالنهج والمنهج والمنهاج ) أللفاظ المركبة من مادةمن هذا المنطلق يمكن القول إن ا
، وتشترك في اإلشارة إلى الطريق المستقيم  والمنهجية والمنهاجية، ترد في اللغة بمعنى واحد

وهي صفات تضفي على المنهج طابع الدقة  الواضح، الموصل إلى الغاية بسهولة ويسر،
اإلسراع في السير في الطريق لوضوحه، أو في إنجاز  والوثوق. وتتضمن هذه األلفاظ أيضًا معنى

المعاني، أو بعضها، في التعريفات االصطالحية المتداولة  العمل لوضوح طريقته. وقد حضرت هذه
طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة" ، وأنه "إجراء ُيستخدم في بلوغ " :عن المنهج، ومن ذلك أنه

دة  للعمليات العقلية التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة،وأنه "الترتيب الصائب  ، "غاية محد 

  ".والبرهنة عليها

 

الباحث، بهدف الكشف عن الحقيقة  وبذلك يكون المنهج "طرقة التفكير واإلجراءات التي يتبعها
عملياته حتى يصل بيسر ووضوح إلى  في مجال معرفي معين، والتي تحكم سير العقل وتحدد

 :ا التعريف يتبين لنانتيجة معينة." ومن هذ

 

 .أن المنهج هو الطريق الموصل إلى المقصد، ومصدر الوعي الحقيقي بالموضوع المدروس -

الوصول  ويستتبع العلم به معرفة الطريق، وكيف أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها، فهدفه ليس
يقه، كان اتباع طر  فحسب، بل تأمين الوصول أيضا. ولما كان الوصول إلى الشيء يتم عند نهاية

 .على آالف االفتراضات المنهج ضروريًا في كافة مراحل البحث، ومن دونه يظل الطريق مفتوحا

 

يحيل على البديهيات والمسلمات التي  أن المنهج ال يرتكز على الميل والذوق الشخصيين، وال -
تفكير الفئات  شأنه، ال يصلح أن يصف طريقة تلتقي عندها العقول والطبائع، ألن ما كان هذا

المعرفة وتعاملهم معها، من أجل استنباط األحكام أو  المختلفة من الناس، وطريقة فهمهم لمصادر
 .يكفل نتيجة علمية دقيقة وموضوعية تحديد قواعد السلوك، كما أنه ال
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المعرفة، مما يجعله مقياسا يتيح للباحثين عملية  أن المنهج وسيلة لإلثبات واالستدالل على -
األعمال العلمية ونتائجها المعرفية، مما يكفل االطالع على األهداف  تقييم والمعالجة. وبه تحاكمال

ومدى االنسجام أو المجافاة بينها، ومشروعية وصالحية الوسائل المعتمدة  ووسائل تحقيقها،
 .األهداف المرجوة للوصول إلى

 

ولكل فرع علمي منهجه األخص  ،ولكل حقل معرفي منهجه الذي تحدده طبيعة المادة المدروسة
العلوم ولتفسير القرآن بالقرآن،  الذي تحدده خصوصية موضوعه، فللتفسير منهج يميزه عن سائر

التعريف العام للمنهج إلى مجال التفسير،  منهج يستقل به عن باقي أنواع التفسير. وباستصحاب
فسر مع القرآن، واإلجراءات التي التي يتعامل بها الم يمكن القول إن منهج التفسير هو الطريقة

ويتمكَن من الوصول إلى مراد هللا من كالمه. فالمنهج إذن هو  يتبعها، ليكشف عن معاني آياته،
ويوجهها، ويحدد مدى صالحيته للتعبير عن لغة القرآن، وترجمة  الذي يضبط مسيرة التفسير

ف. وتقديم تفسيرات متعددة آلية فالتفسير بطبيعته، عمل قابل للتنوع واالختال .أهدافه ومقاصده
 أمر ممكن عقاًل وموجود فعاًل، خاصة إذا علمنا أن التحوالت التي يعرفها هذا المجال، واحدة،

احتياجاتهم؛  تخضع لتجدد متلقيي القرآن الكريم، وتغير أحوالهم، وسعة أو ضيق معارفهم، وتنوع
عنها، وكلٌّ يتوصل إلى  ينتظر إجابة فكل يتجه إلى كتاب هللا، وفي جعبته آالف األسئلة التي

الذي يفرض تعدد األجوبة بتعدد  نتائج بحسب المؤهالت التي تخول له ذلك. وحيال هذا الوضع،
هل يمكن التوفيق بين التفسيرات  :المستفسرين، تثار أحيانًا مجموعة من األسئلة من قبيل

لتحقيق ذلك؟ وعلى أي أساس تختلف  استخدامه المتعددة؟ وإذا كان األمر ممكنًا فما الذي يسعنا
النص؟ إن المنهج هو الذي يجيب عن هذه األسئلة ويحل  التفاسير؟ ثم كيف للمتلقين أن يفهموا

التفسير، ويضفي عليها صبغة العلمية واإلقناع، وهو الذي  إشكاالتها، فهو الذي يقنن عملية
نها واالستدالل عليه، وبيان ومنطلقاتها، وتبرير الصحيح م يمكن من وصل النتائج بأصولها

 .الفاسد منها بعد كشف ُعواره، تمهيدًا لتضييق دائرة الخالف األسباب المؤدية إليه، ورد

 

منطق يناسب مصدر استمداده، فللتفسير المعتمد على اللغة منهجه الذي  ولكل منهج تفسيري 
منهج تفسير القرآن بالقرآن، المعتمد على الذوق، وهكذا دواليك. وإذا علمنا أن  يميزه عن التفسير

رة، أمكن هو تحديد  طريقة في التفسير تعتمد القرآن مصدرًا وحيدًا الستمداد المادة المفس ِّ
 :خصوصياته في ما يلي

 

النظر في مصداقيتها، ومناقشة حجيتها، وإذا  إن التعامل مع سائر مصادر التفسير يبدأ عبر -
يق أسانيدها، وتحقيق متونها، ومعرفة أصحابها، توث كانت تلك المصادر نصوصًا، فال بد من

حياتهم. وذلك ما يعفينا منه القرآن، لكونه وحيًا منزاًل من هللا تعالى،  وبيئاتهم، وثقافتهم، وتاريخ
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 .بحفظ وتوثيق لم يمسسه بفضلهما أدنى تبديل أو تحريف وألنه حظي

 

هذه اإلشكالية، يقترح منهج تفسير بإشكالية التعامل مع َنَسق. ولحل  إن التفسير عمل يعترف -
التعامل مع النسق من داخله، ألنه يعد  ذلك أنجع وسائل الحفاظ على وحدته،  القرآن بالقرآن،

 النطق عن مراده. غير أن هذا االقتراح ال يستلزم الوقوع في الدور لسببين اثنين؛ وأمثل سبل

إثبات  تكوين تصور معمق، وال يقصدأولهما؛ أن الرجوع إلى النص يستهدف االستيضاح والفهم و 
واآلصرة المتبادلة،  النص وتصديقه واالستدالل عليه من داخله. والثاني؛ أن هناك فرقًا بين الدور

يضم نصوصًا جزئية  فالقرآن نصٌّ يتكون من سور وآيات وجمل ومفردات، أي أنه نصٌّ كلي
تفسير بعض هذه النصوص  آن، يعنيمتالحمة يبين بعضها بعضًا. وعليه فإن تفسير القرآن بالقر 

داخله، وبذلك تنتفي شبهة  ببعضها اآلخر، وال يعني مطلقا تفسير النص موضوع الدراسة من
 .الدور عن هذا المنهج

 

ر أثناء الفهم، ومغزى هذا  إن قضية التفسير تتضمن - ر بالنص المفس ِّ استبدال النص المفسَّ
ان ينتميان عادة إلى مستويين لغويين مختلفين، وهذا وقفة قصيرة. فالنصَّ  االستبدال يحتاج إلى

غير متساويين، مما يحول دون توازن طرفي المعادلة التفسيرية. غير أن المسافة  يعني أنهما
على  الطرفين تضيق أو تكاد تنعدم، إذا انتمى النصان إلى نفس المصدر، وتم الربط بينهما بين

 .بالقرآن ية، وهذا ما يكفله منهج تفسير القرآننحو منهجي، بعيدًا عن التعسف واالعتباط

 

اإلجرائية، التي يستقل بها عن  إن منهج تفسير القرآن بالقرآن يختص بمجموعة من األدوات -
باعتماد كل  من  -المثال  على سبيل -غيره من مناهج التفسير، ومن ذلك اختصاصه 

بعضها ببعض. وهذا ما سيتناوله  يانالضابطين: السياقي، والموضوعي، في الجمع بين اآليات وب
 .بعد قليل بشيء من التفصيل

 

 القرآن بالقرآن أهمية منهج تفسير

 

 -كما هو معلوم–إذ العلم " من الضروري الحرص على استقامة المنهج في مجال البحث العلمي؛
ا هو وخزنها في أدمغة بني آدم، وإنم ليس هو القناطير المقنطرة من المعلومات، يتم تكديسها

والتعليم، تجعله قادرًا على علم ما لم يعلم.  صفة تقوم بالشخص، نتيجة منهج معين في التعلم
خزئين ومكتبات، ولكنه الذي يعرف كيف يوظف ما في  والعالِّم ليس هو الذي يحمل في رأسه
من أجل إضافة بعض اإلضافات. حقًا إنه ال بد من  رأسه، وما هو في الخزائن والمكتبات،

  ".ولكن المهم هو ما بعد ذلك من تحليل وتعليل وتركيب -وهو جزء من المنهج–يعاب أواًل االست
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الدليل الهادي الذي يصلح به حال اإلنسان ومآله، وكان تفسير القرآن  ولما كان كتاب هللا هو
ألنه  مية،علميًا، يتناول بالدراسة كتاب هللا عز وجل، كان التزام المنهج فيه بالغ األه بالقرآن فرعاً 

ال يوفق دائما  القادر على ترشيد الوعي بالنص. فالمفسر حين يحاول نقل المعنى كما يدركه، فإنه
تحدده نتيجة التفاعل بين  في مطابقة ما قصده المتكلم، ألن االقتراب أو االبتعاد عن ذلك القصد،

تمثل عادة في مجموع المفسر، وت عنصرين اثنين، األول؛ هو المدركات القبلية المستقرة في ذهن
والثاني؛ هو األدوات اإلجرائية التي  المبادئ والقيم والمسبقات المعرفية والكفاءة اللغوية،

سبيل استنطاق النص من داخله، وربط اآليات  يستخدمها، والعمليات العقلية التي يمارسها في
 .القرآن ببعضها، على نحو ال يجافي مقاصد

 

روفيما يخص العنصر األول، فإ الشطَط والغلو والتخبط  ن المنهج هو المقترب الذي يجنب المفس ِّ
اآليات، على نحو مستهتر يخضع للرأي  في الربط بين اآليات القرآنية؛ إذ يحول دون الجمع بين

القبليات التي ال تتناسب بتاتًا مع أهداف النص  الصوري أو الذوقي الصرف، كما يمنع من تدخل
منها، في حدود صائنة من التعدي على روح النص  ط المقبولومقاصده، ويعمل على تضبي

تفسيرًا منهجيًا بدياًل عن التفسير المذهبي، الذي تتضخم  وفضائه العام. وهذا ما يكفل للمتلقين
لتتحكم في النتائج المحصل عليها، وتدفَع بالعمل التفسيري كي  فيه قناعات المفسر المسبقة،

اإلنجازات، من خالل ترجيح كفة العنصر الثاني وتغليبه أثناء  المنهج هذه يقود إليها. ويحقق
على المفسر التزود بالعدة التي تتيح له الفهم الدقيق للنصوص، والربط الصحيح  البحث، فيفرض

ويفرض عليه استعمال أدوات تنتمي إلى حقل الدراسة المنهجية، حتى يتمكن من العثور  بينها،
 .ئلة المطروحة على الوحيإجابات حقيقية، حيال األس على

 

لكونه األقدر على تحقيق هدف تفسير القرآن بالقرآن، والمتمثل في  وتزداد أهمية اتباع المنهج
اإللهي. ومن شأن هذا الهدف إذا تحقق، أن ييسر فقه كالم هللا على  ضمان مطابقة القصد

، وتفجير طاقاته في مواجهة الزمان المتغي ر، و  حقيقته، وتثوير المثقل بالوقائع والمستجدات. النص 
 هذا المنطلق، فإصابة المنهج في تفسير القرآن بالقرآن، تمكن من قراءة الواقع بالنص، ومن

عالقته  وفهم حركته، تمهيدًا للتأثير فيه،و تمكننا كذلك من تفعيل الدور التفسيري للقرآن في
 .بالكون 

 

 :المدخل اإلجرائي .2

 

 :اإلجرائية تأصيل األدوات

 

. والتعرف على  ن تعيين المعنى الذي يدل عليه القول بدقة، ال يتحقق بمعزل عنإ مقاصد الَباث 
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مباشرة عند حضوره، والثاني رد بعض  هذه المقاصد يعتمد على سبيلين؛ أحدهما استفسار المتكلم
ئل كالمًا كان هذان السبيالن، أولى الوسا كالمه إلى بعض عند غيابه. ولما كان القرآن الكريم

 .واتباعهما أمثل طرق تفسير القرآن بالقرآن باالعتبار عند إرادة التعرف على مراد هللا،

 

عبر االتصال المباشر الذي يؤمنه الوحي، واتخذ شكلين نتج كلٌّ  وقد تحقق السبيل األول تاريخيًا،
ول المعنى على المتلقين؛ إذ يتمثل الشكل األول في بعض حاالت النز  منهما عن صور إشكال

القرآن، التي نذكر منها ما رواه أنس رضي هللا عنه، عندما نزل تحريم الخمر:  التدريجي آليات
 بعض القوم: ُقتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل هللا ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا "فقال

الشكل  (" أما93الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.﴾ )المائدة:
هللا عنه: "لما  الثاني فتمثله حاالت الربط النبوي بين اآلي، ومنها قول عبد هللا بن مسعود رضي

رسول هللا أي نا ال يظلم نفسه؟  ( قلنا: يا82نزلت: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ )األنعام:
إلى قول لقمان البنه:  بشرك، أولم تسمعوا :قال: ليس كما تقولون. ﴿لم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾

  "(13عظيم.﴾ )لقمان: ﴿يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم

 

الباث غيابًا ماديًا فحسب، بل يستحيل  أما السبيل الثاني؛ فيضم حاالت االستفسار حين ال يغيب
أحد وجوه عسر التفسير التي صورها الزركشي، فعد   كل اتصال مباشر به تبعًا لختم النبوة. وهذا

إلى مراده بالسماع منه، وال إمكان للوصول إليه، بخالف  لقرآن "كالم متكلم لم يصل الناسا
اإلنسان يمكن علمه بمراد المتكلم، بأن يسمع منه أو يسمع ممن سمع  األمثال واألشعار، فإن

فتفسيره على وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع من الرسول عليه السالم، وذلك  منه. أما القرآن
 في آيات قالئل." فعدم تحديد المتكلم لمعاني كالمه إزاء حاالت االستفسار المتجددة، عذر إالمت

 .إدراكه يعوق تحديد المعنى المقصود، ويحول دون القطع به، فيغيب المعنى ويتعذر

 

بعض الكالم إلى بعض  وهذا مأزق داللي ال خالص منه إال باعتماد مدخلين منهجيين؛ أولهما رد
قصد يثبت بالنظر إلى  كان، خاصة إذا وردت مؤشرات تشعر بقصد المتكلم إليه، وهوقدر اإلم

كثيرة، منها إحالة هللا تعالى في  المواضع التي وظف فيها اإلحالة. وهذا الرد تسعف فيه مظان
فيه التفصيل كقوله تعالى: ﴿وعلى الذين  النص المجمل المحتاج إلى تفسير، على نص آخر ورد

؛ إذ حرم عليهم أمورًا لم يبينها هنا، ولكنه (118 ما قصصنا عليك من قبل﴾ )النحل،هادوا حرمنا 
أخرى، فتحتم الرجوع إليه وحمل الكالم عليه، وهو قوله  أحال على تفصيلها الوارد في سورة

حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما  تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا
 ﴾.الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون  ا أوحملت ظهورهم

 (146األنعام:)
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السابقة، فهو انتقال من الجزء  أما المدخل الثاني فيقوم على االستصحاب المنهجي لحاالت البيان
ويتم من خالل الوقوف على أوجه الربط بين  ،()النموذج التفسيري( إلى الكل )القاعدة التفسيرية

رة، رة واآلية المفسَّ الستخالص الضوابط التي حكمت هذا الربط وتعديتها إلى غيرها،  اآلية المفس ِّ
اإلشكاالت المستجدة. ومثاله ما جاء في بيان قوله تعالى: ﴿الذين  ومن ثم تأسيس قواعد تفك

له تعالى: ( إذ ربطه النبي صلى هللا عليه وسلم بقو 82إيمانهم بظلم﴾ )األنعام،  آمنوا ولم يلبسوا
 ( مبينا أن المراد بالظلم هنا هو13بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم﴾ )لقمان،  ﴿يا

فربطها  الشرك. بينما ذكر علي رضي هللا عنه، أن اآلية نزلت في إبراهيم عليه السالم وأصحابه
الموضوعية، أي الوحدة  بسياقها. فبالنسبة للحالة األولى، نب ه الربط النبوي إلى ضابط مهم، هو

منها ذا صلة بالموضوع في  الضابط الذي يراعي الملحظ التكاملي بين النصوص، فيجمع ما كان
والثاني مفتاح تفسير، والقاسم  مقام واحد. وقد جمع هنا نصين، أولهما موضع استفسار،

ي قوله الحديث، يبدو أن مثار اإلشكال ف المشترك بينهما هو الحديث عن "الظلم". وبالتدقيق في
( هو تقرير اآلية لحكم شرعي بلفظ عام، وسبب 82األنعام:) تعالى: ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾

النفي، فكان ذلك مظنة ألن يفهم منه العموم في كل ظلم، دق  أو  العموم مجيء النكرة في سياق
رسول هللا صلى الصحابة ليتبينوا أي أنواع الظلم أراد هللا في اآلية. فأجاب  جل ، وألجل هذا سأل

داللة  (13عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم،﴾ )لقمان: هللا
األساس تكون عالقة  منه على أن المراد بالظلم في آية األنعام، هو الشرك باهلل تعالى. وعلى هذا

نظر إلى عالقتهما بمقتضى ال الظلم بالشرك، عالقة كل بجزء؛ إذ الشرك من مشموالت الظلم، ويلزم
عن علي رضي هللا عنه، وهو  الضابط الكلي. و هناك ضابط آخر دل عليه التفسير المأثور

واألوثان، إضافة إلى أن السورة  الضابط السياقي؛ إذ اكتنف اآلية من طرفيها، تنديد بالشرك
  .جاءت مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشرك

 

 :ية ووصفهارصف األدوات اإلجرائ

 

اإلجرائية، التي يعتمدها منهج تفسير القرآن بالقرآن، نأت إلي  بعد أن َتمَّ تأصيل أبرز األدوات
السالفة وألدوات أخرى، تبعًا العتبارات متعددة، يترجم كل منها مستوى  رصف ووصف لألدوات

 :قرآني، وهذه االعتبارات هي للتعامل مع نص

 

البياُن بالقراءات المتواترة، ألن تعددها كتعدد  ي التفسير بالقرآن،باعتبار نقل النص: وبه يدخل ف
عليه اآلية بقراءاتها المتواترة، وهذا من صور اإلعجاز  اآلي، وألن المعنى المراد هو ما دلت

متعددة مقصودة للشارع، معبَّر عنها بلفظ واحد. ثم إن القراءات  باإليجاز؛ إذ يدل على معان
 :ارد على اآلية الواحدة إما أن تكون تتو  المتواترة التي
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لبعضها كما في قوله: ﴿ولهم عذاب عظيم بما كانوا  متحدة في المعنى العام ومبينة -
ُبوَن﴾ بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، والقراءتان  (، فقد قرأ10يكذبون﴾)البقرة: الكوفيون﴿َيْكذِّ

الرسل وحجة النبوة، فهو كاذب على هللا،  ترجعان إلى معنى واحد، ألن من كذب رسالة "متداخلتان
  ".كذِّب على هللا وجَحد تنزيله فهو مكذب بما أنزل هللا ومن

 

 :البعض في المعنى، وفي هذه الحالة تكون لها صورتان أو مستقلة عن بعضها -

 

كل قراءة معنى جديدًا دون تعارض، كما في قوله: ﴿بضنين﴾  الصورة األولى: أن تضيف
وابن عامر وعاصم وحمزة بالضاد، وقرأها الباقون بالظاء، واآلية األولى  فقرأها نافع (24)التكوير:

صلى هللا عليه وسلم الضنة والبخل بالوحي، بينما نفت عنه الثانية الزيادة  نفت عن الرسول
 فيه. وال تعارض بين القراءتين؛ فقد دلتا معًا على تنـزيه الرسول عما يضاد مقصود والنقصان

 .ة من كتمانالرسال

 

التعارض، وهنا يلزم توجيه الخالف  الصورة الثانية: أن تضيف كل قراءة معنى جديدا مع ظهور
( مع قراءة 6﴿وأرجَلكم إلى الكعبين﴾ )المائدة: :لرفع التعارض الظاهري.ومن ذلك قوله تعالى

الوضوء،  بيانهما: قراءة الخفض المفهمة مسح الرجلين في ﴿وأرجلِّكم﴾ فقد قال الشنقيطي في
في الَغسل، فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيفهم  تبينها قراءة النصب الصريحة
  ".المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني منها أن قراءة الخفض ألجل

 

وهو البيان الفوري الذي يقع فيه االتصال المباشر بين اآلية  :باعتبار القرب الموضعي للنص
رة و  رة، ومثاله قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من  اآليةالمفسَّ المفس ِّ

 .( فقد بين المراد من الخيط األبيض واألسود قوله: ﴿من الفجر﴾187األسود،﴾ )البقرة: الخيط

في  وهذا النوع من البيان يستدعي استحضار الضابط السياقي، وما من شك في أنه كان حاضراً 
كالمه، كما تؤكد  عند بيانه لمراد هللا من -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم –فسر األول ذهن الم

ثم قرأ ﴿وقال ربكم ادعوني  حاالت البيان النبوي، والتي نذكر منها قوله: "الدعاء هو العبادة،
ر 60داخرين.﴾ )غافر: أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم (" فهنا فس 

على ما ورد في آخر اآلية: ﴿إن الذين  اء" الوارد في هذا السياق بـ"العبادة" اعتمادا"الدع
 .المحتملة بقرينة السياق يستكبرون عن عبادتي﴾ وهو ترجيح أحد المعاني

 

رة عن اآلية  باعتبار القرب الموضوعي للنص: وهو البيان المتراخي الذي تنفصل فيه اآلية المفس ِّ
عيًا،  رة موضِّ ويستدعي هذا النوع مراعاة الضابط الموضوعي في  .وتتصل بها موضوعياً المفسَّ

التي تعالج قضية واحدة في مقام واحد، والنظر في  التعامل مع النصوص، وذلك بجمع اآليات
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هذا الضابط حاضرًا في البيان النبوي، ومن ذلك أن  بعضها على ضوء بعضها اآلخر. وقد كان
ماء أهل النار، وفسر بعضها ببعض، ففي قوله تعالى:  عنالنبي جمع اآليات التي تتحدث 

( قال عليه السالم:"يقرب إليه فيكرهه، فإذا 17 -16إبراهيم، ) ﴿ويسقى من ماء صديد يتجرعه﴾
فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، يقول هللا عز  دنا منه شوى وجهه ووقع

( ويقول هللا عز وجل: ﴿وإن يستغيثوا 15)محمد،  حميما فقطع أمعاءهم﴾ وجل: ﴿وسقوا ماء
 (" . ولهذا النوع من البيان صور29كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب﴾ )الكهف،  يغاثوا بماء

 :منها

 

وضوحا وتفصيال  أن يذكر شيء في موضع، ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر، يزيده -
طريق السؤال والجواب  (، فقد جاء بيانه عن3حة:ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ملك يوم الدين﴾ )الفات

أدراك ما يوم الدين يوم ال تملك  في موضع آخر، وهو قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
 .(19 -17نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هلل﴾ )االنفطار، 

 

واعدنا موسى  أن يذكر وقوع شيء، ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: ﴿وإذ -
مفرقة؟ ولكنه بينها في  (، فلم يبين كيفية الوعد هل كانت مجتمعة أو51أربعين ليلة﴾ )البقرة:

فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾  موضع آخر بقوله: ﴿وواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممناها بعشر
 .(142)األعراف:

 

كسببه مثال : ومثال ذلك في موضع آخر شيء يتعلق به  أن ُيذكر شيء في موضع، ثم يذكر -
( فهو لم 84بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة،﴾ )البقرة: قوله تعالى: ﴿ثم قست قلوبكم من

ولكنه بينه بقوله: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم  يبين هنا سبب قسوة قلوبهم،
 (16يد:وقوله: ﴿فطال عليهم األمد فقست قلوبهم.﴾ )الحد (13قاسية﴾ )المائدة:

 

ر، والتفسير بالقرآن بهذا االعتبار له  باعتبار بنية النص: أي ر والمفسَّ الشكل الذي يتخذه المفس ِّ
 :منها صور

 

وتكون الثانية أشهر منها.  أ. أن تفسر لفظة بلفظة، وفي هذه الحالة تكون اللفظة األولى غريبة،
(، فالسجيل هنا هو الطين 74ر:الحج) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾

 (33الذاريات:) ﴾.بدليل قوله تعالى: ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين

 

﴿أولم ير الذين كفروا أن  :ب. أن تفسر لفظة في آية بجملة في آية أخرى. ومن ذلك آية
ه فقوله: ﴿ففتقناهما﴾ يعرف معناه من قول (30السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾ )األنبياء:
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 (12 -11الصدع.﴾ )الطارق: تعالى: ﴿والسماء ذات الرجع واألرض ذات

 

قوله تعالى: ﴿يومئذ يود الذين كفروا  ج. أن تفسر جملة في آية بجملة في آية أخرى. ومن ذلك
(، فجملة: ﴿تسوى بهم 42هللا حديثا﴾ )النساء: وعصوا الرسول لو تسوى بهم األرض وال يكتمون 

 (40ليتني كنت ترابا.﴾ )النبأ: قول الكافر يااألرض﴾ تفسرها جملة: ﴿وي

 

ر ومن ثم نوع البيان الذي  باعتبار المجال الداللي للنص: ويحدد العالقة ر بالمفسَّ الداللية للمفس ِّ
 :يجمعهما، وهو إما

 

 بيان المجمل: وله حاالت متعددة بتعدد أسباب اإلجمال، ونذكر منها على سبيل المثال ال -

الحرف. ونمثل  سبب االشتراك: وهو ثالثة أنواع، اشتراك في االسم أو الفعل أوالحصر: اإلجمال ب
هللا على قلوبهم وعلى  هنا باالشتراك في الحرف؛ إذ يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿ختم

سمعهم،﴾ وقوله ﴿وعلى أبصارهم﴾  ( "الواو في ﴿وعلى7سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾ )البقرة:
بين في سورة الجاثية أن قوله هنا  لى ما قبلها ولالستئناف، ولكنه تعالىمحتملة للعطف ع

أبصارهم غشاوة﴾ جملة مستأنفة،  ﴿وعلى سمعهم﴾ معطوف على ﴿قلوبهم﴾ وأن قوله: ﴿وعلى
والغشاوة على خصوص األبصار؛" اإلجمال  مبتدأ وخبر، فيكون الختم على القلوب واألسماع،

في صلة الموصول كقوله تعالى: ﴿أحلت لكم  ، منها اإلبهامبسبب اإلبهام: وله حاالت متعددة
( فأبهم المتلو هنا، وهو صلة الموصول، وبي نه 1المائدة:) بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم﴾

 . (3والدم ولحم الخنزير﴾ )المائدة: بقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة

 

إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم﴾ الذين كفروا بعد  تقييد المطلق: ومثاله قوله تعالى: ﴿إن -
عدم قبول التوبة منهم، ويمكن تفسيرها، بمن أخروا التوبة إلى  ( فأطلق هنا90)آل عمران:

حينئذ، ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون  حضور الموت فتابوا
 الذين يموتون وهم كفار﴾ حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن وال السيئات حتى إذا

 . (18)النساء:

 

( فقد 20النساء:) تخصيص العام: كقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا﴾ -
أال يقيما حدود هللا فإن  خصصته آية ﴿وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا

 .(229البقرة:) فيما افتدت به﴾خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما 

 

المنطوق بالمنطوق: في آية:  البيان بالمنطوق أو المفهوم: وينقسم إلى أربعة أقسام: بيان -
فقد بينتها آية ﴿حرمت عليكم الميتة  (1﴿أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم﴾ )المائدة:
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طوق: في قوله تعالى: ﴿هدى للمتقين﴾ بالمن ( وبيان المفهوم3والدم ولحم الخنزير؛﴾ )المائدة:
لغيرهم. وقد جاء هذا المفهوم صريحا بقوله: ﴿قل  ( فمفهوم هذه اآلية أنه ليس بهدى2)البقرة:

( 44يؤمنون في آذنهم وقر وهو عليهم عمى؛﴾ )فصلت: هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال
( بمفهوم الموافقة في آية: 2ور:تعالى: ﴿والزاني﴾ )الن وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان قوله
(؛ إذ يفهم منه أن العبد الذكر 25من العذاب﴾ )النساء: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات

المفهوم أن المراد بالزاني في آية النور خصوص الحر؛ وبيان  كاألمة يجلد خمسين، فبين هذا
(؛ إذ إن 5اب﴾ )المائدة:قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكت المفهوم بالمفهوم: في

هنا بالحرائر، يدل بمفهومه على عدم جواز نكاح األمة الكتابية. ويدل على هذا  تفسير المحصنات
كذلك مفهوم قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن  المعنى

  (25ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.﴾ )النساء: ما

 

 خاتمة

 

بالقرآن" من خالل تحليل ألفاظه إفرادًا وتركيبًا،  ولت هذه الدراسة ضبط مفهوم "تفسير القرآنحا
وموظفًة لها في استخالص خصائص القرآن، وخصائص تفسيره  مستثمرًة معطيات الدرس اللغوي،
الدراسة مقاربة إشكاالت جوهرية مرتبطة بالتفسير عمومًا،  وخصائص التفسير به. وحاولت

وجه الخصوص، من قبيل مناقشة مدى حاجة الكتاب الفعلية إلى ما  القرآن بالقرآن على وبتفسير
 المتلقي إلى وساطة تقر ِّب إليه مدلوالت كالم هللا، ومن قبيل تحديد الجهة التي ُيَبي ُِّنه، ومدى حاجة

حاولت  كما .َيْصُدر عنها تفسير القرآن بالقرآن، ومستوى حجيته، والمقدار الذي يدخل في مسماه
اإلجرائية وسبل  الدراسة، تأصيل منهج هذا النوع من التفسير، مع بيان سبل استقاء أدواته

 .توظيفها

 

في فكرة أساس مفادها، أن تفسير القرآن  ويمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة،
ريم نفسه، ال يكفي فكونه مستمدًا من القرآن الك بالقرآن ليس هو أقوى التفاسير على اإلطالق،

ر؛ إذ هو المسؤول عن  لتحديد مستوى حجيته، ألن ذلك المستوى  تابع لمستوى مؤهالت المفس ِّ
فالتفسير بطبيعته، عملية مركبة تتدخل في تشكيل نتيجتها أموٌر  .الربط بين آيات القرآن الكريم

 .ه للتفسير ووظيفتهلحدود عمله، وتصوُره للنص القرآني وطبيعته، وتصورُ  منها: تصوُر المفسر

 

 هذا المنطلق فإن أصح ربط تفسيري بين آيات القرآن الكريم، هو الربط الصادر عن رسول ومن

ما عداه من  هللا صلى هللا عليه وسلم، والذي يمكن أن نسميه "البيان النبوي للقرآن بالقرآن"، أما
 .البيان النبوي  من ذلك ربط، فإن تقييمه يكون بناء على مالحظة مدى قربه أو بعده المنهجي
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من تعميق النظر والبحث، لتكوين  أما الجوانب التي تدعو هذه الدراسة إلى اإلقبال عليها، بمزيد
 :فيما يلي صورة متكاملة عن حقيقة هذا النوع من التفسير فتتمثل

 

حاله في في عهد النبوة، إلى  إنجاز دراسة تاريخية ترصد تطور تفسير القرآن بالقرآن منذ نشأته -
مظان تفسير القرآن بالقرآن، واستخراج  واقع الدراسات القرآنية المعاصرة، ويقتضي ذلك البحث عن

 .مادته العلمية منها

 

 األدوات اإلجرائية المعتمدة في منهج تفسير القرآن بالقرآن، بردها إلى أصولها التأصيل لسائر -

 .النظرية التي تستمد منها مشروعيتها

 

التي ترفع شعار تفسير القرآن بالقرآن، للكشف عن  ات نقدية تنظر في التفاسيرإنجاز دراس -
 .بضوابط منهجه مدى تمثلها لمفهومه والتزامها

 

لمعالجة قضية ذات طبيعة جوهرية،  وإضافة إلى هذه الجوانب فإن مجال التفكير يبقى مفتوحاً 
هجه. ذلك أن حصر الصحيح المعتبر بالقرآن ومن تثيرها النهايات المعرفية لمفهوم تفسير القرآن

بالقرآن، وفي التفاسير التي تستقي منه ضوابط المنهج،  من هذا التفسير في البيان النبوي للقرآن
 :اآليات، يفرض معالجة األسئلة اآلتية ثم ُتوظفها في الربط بين

 

قصد واستصحاب منهجه، إلى حصول اليقين من إدراك ال هل يفضي اعتماد البيان النبوي  -
ومن ثم االطمئنان إلى أن ما توصل إليه المفسر هو عين مراد  اإللهي الثاوي في القرآن الكريم،

 هللا تعالى؟

 

أم  ُيَمك ِّن البيان النبوي ومنهجه من الوصول إلى المعنى األول المقصود في أصل النظم؟ وهل -
يخطئه، مهما  ب القصد أوأن المعنى الذي تقترحه المعادلة التفسيرية، يبقى محتمِّاًل ألن يصي

 كانت العدة المنهجية التي يعتمد عليها المفسر؟

 

المنهجي األنسب، لحسم النقاش الذي تثيره هذه األسئلة، هو النظر في روافد  ولعل التناول
ضعفًا  انفتاح الداللة وعدم إدراك القصد؛ إذ بحسب حال الروافد وجودًا أو عدمًا وقوًة أو احتمال

تلك الروافد، هما  االحتمال باالعتبار أو اإللغاء. ولعل المداخل األنسب للنظر في يتم الحكم على
أحدهما هو ما تفرضه  :مدخال اللغة و المقاصد؛ فمن جهة اللغة يتجاذب قضية القصد طرفان

يوجد ما يحول دون ذلك، والثاني  الطبيعة التواصلية للغة، من أن األصل هو إدراك المعنى ما لم
اإللهي، ونِّْسبِّي ِّة التعقل البشري، من أن األصل  ضه العالقة الجدلية بين إطالقي ة الكالمهو ما تفر 

جهة المقاصد يتجاذب قضية القصد طرفان آخران: أحدهما هو  هو تعذر اإلحاطة بمراد هللا. ومن
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لإلفهام من إمكان الوصول إلى المعنى المقصود، المتضمن في  ما يقتضيه أصل وضع الشريعة
يقتضيه النظر في مقدار الفهم المجزِّئ، الذي يحصل به التكليف من  اب الشرعي، والثاني ماالخط

المجتهدين بإدراك عين مراده، وإنما طالبهم بما ترجح لديهم أنه المراد،  أن الشارع لم يطالب
 .ذلك محكوم بمتغيرين نسبيين هما: السقف المعرفي وتأثير الواقع ومعلوم أن

 
 

   

 محمد بن جماعة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 جماعة ي كتبها محمد بنالبحث عن المشاركات الت

   

   2#   
24-01-2008  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 : الرياضالدولة

  5,459المشاركات: 
 

على إتاحة االطالع على هذا البحث القيم حقًا،  أشكر أخي األستاذ محمد
ومراجعة، وأفدت منه كثيرًا، وهو من أجود  والماتع صدقًا ، فقد قرأته بتأمل

بالقرآن، وهو يدل على دقة  البحوث التي قرأتها في موضوع تفسير القرآن
وفقها هللا، حيث  الكريمة األستاذة سعاد كوريم علمية تتمتع بها الباحثة

موضوع  تسلسلت أفكار بحثها للمسألة تسلساًل منطقيًا يدل على تمكنها من
البحث،كما أضافت إضافات قيمة كثيرة في بحثها لتعريف التفسير في 

 الداللية والصوتية والصرفية قلَّ من عني بها ودقق النظر في جوانبها جوانبه

. 

لم  -مع أهميته الظاهرة  -إن موضوع تفسير القرآن بالقرآن  وفي الحق
التأصيلية التي تضع الضوابط والقواعد وترصد وتحلل  يحظ بعُد بالدراسات

بدء التفسير في عهد النزول وبعده  التجارب السابقة في تطبيقه من لدن
المصنفات التي عنيت به  حتى اليوم ، مرورًا بالتجارب البارزة في أهم

هناك بعض  ير مقاتل بن سليمان وتفسير ابن كثير والشنقيطي . بل إنكتفس
التجارب جديرة بالدرس العلمي للنظر في مدى صحة ما قام به أصحابها 

تجربة الشيخ ثناء هللا األمرتسري الهندي في كتابه تفسير القرآن بالقرآن  مثل
ولى أن الشيخ عبدالحق الهاشمي تلميذه ، حيث يبدو للوهلة األ  ، ومثله

حمل بعض آيات القرآن على بعض، وأنا أقول هذا  هناك تعسفًا شديدًا في
التفسيرين ، ولو أتيح ألحد  من نظرات متفرقة في بعض المواضع من
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ذلك إضافة علمية  الباحثين الجادين الدراسة العميقة لهذه التجارب لكان في
 . نشكره عليها ، ونثمنها له

على بحثها المتميز، وأستغرب من عدم  كريمةبقي أن أكرر شكري للباحثة ال
 . وجود مصادر للبحث

به بحثها من الحاجة إلى بحث موضوعات ذات  وأحب التأكيد على ما ختمت
 : بقولها صلة بتفسير القرآن بالقرآن والتي ذكرتها

 

بالقرآن منذ نشأته في  إنجاز دراسة تاريخية ترصد تطور تفسير القرآن -
ويقتضي ذلك  له في واقع الدراسات القرآنية المعاصرة،عهد النبوة، إلى حا

 .منها البحث عن مظان تفسير القرآن بالقرآن، واستخراج مادته العلمية

 

بالقرآن،  التأصيل لسائر األدوات اإلجرائية المعتمدة في منهج تفسير القرآن -
 .بردها إلى أصولها النظرية التي تستمد منها مشروعيتها

 

نقدية تنظر في التفاسير التي ترفع شعار تفسير القرآن  دراسات إنجاز -
 .تمثلها لمفهومه والتزامها بضوابط منهجه بالقرآن، للكشف عن مدى

 

ها  علمًا أن هناك دراسة من أجود الدراسات في  -حسب اطالعي  -ُأعدُّ
 (تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تاريخية ونظرية) الموضوع ، وهي بعنوان

محمد قجوي ، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من  مللباحث الكري
 م . وتجدون 1992اآلداب فاس المغرب عام  جامعة محمد الخامس, كلية

  .لهذه الرسالة عرض هنا

 

للباحث السيد  (له ومنهجهبالقرآن : أصو  تفسير القرآن) وهناك دراسة بعنوان
على درجة الدكتوراه عام  عبد المقصود عبد الهادي جعفر, حصل بها

اطلع عليها  م من جامعة القاهرة, كلية اآلداب ، لم أطلع عليها ، وقد1985
 أخي الكريم محسن المطيري الذي يقوم اآلن بإعداد بحثه للدكتوراه حول

 . ه هللا في إنجازهموضوع له صلة بموضوع البحث أرجو أن يوفق

 

 للباحث فاضل عبد العباس (تفسير القرآن بالقرآن) بعنوان كما يوجد بحث

محسن النعيمي, وهي رسالة مقدمة لدرجة الدكتوراه بجامعة بغداد, كلية 
 . م لم أطلع عليها أيضًا وأظنها لم تطبع بعدُ 1997اإلسالمية عام  العلوم
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أحمد البريدي بحث محكم منشور في  بحث لزميلنا الكريم الدكتور كما يوجد
الشاطبي في عددها الثاني وقد نشرته مكتبة الرشد مؤخرًا  مجلة معهد اإلمام

 . (تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية) بعنوان

تثري هذا الجانب األصيل من جوانب الدراسات القرآنية  وكلها جهود مشكورة
 .  بالعلمونفعنا جميعاً  ، جزى هللا من قام بها خيراً 

 
 

  التوقيع

 عبدالرحمن بن معاضة الشهري
 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية

amshehri@gmail.com 

 
 

   

 هريعبدالرحمن الش

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري لرحمنالبحث عن المشاركات التي كتبها عبدا

   

   3#   
08-02-2008  

  سعاد كوريم

 مشارك
  

 Feb 2005 :تاريخ التسجيل
 الدولة: المغرب
  1 المشاركات:

 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

أشكر للدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري حسن 
وأشكر لألستاذ محمد بن جماعة نقل  ثنائه على البحث،

المصادر  البحث إلى هذا الموقع القيم. وفيما يلي ذكر
 :والمراجع التي اعتمدتها في دراسة الموضوع

لحديث. النهاية في غريب ا .ابن األثير، مجد الدين -
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. 

 .(المكتبة اإلسالمية، )د.ت :بيروت

 ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. زاد -
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المسير في علم التفسير. الطبعة الثالثة، بيروت: 
 .هـ 1404المكتب اإلسالمي، 

جني، أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق  ابن -
المصرية  لنجار. القاهرة: مطابع الهيئةمحمد علي ا

 .1986العامة للكتاب، 

 ابن حنبل، أحمد بن محمد. المسند. شرحه ووضع -

فهارسه أحمد محمد شاكر. الطبعة األولى، القاهرة: دار 
 .1949المعارف، 

عاشور، محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير.  ابن -
 .1984تونس: الدار التونسية، 

ر. الممتع في التصريف. بيروت: دار عصفو  ابن -
 .1970اآلفاق الجديدة، 

محمد عبد الحق بن غالب. المحرر  ابن عطية، أبو -
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. المجلس العلمي 

 .1975المجلس العلمي بمكناس، المغرب،  بفاس،

اللغة.  ابن فارس، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس -
 .1979قاهرة: دار الفكر، تحقيق محمد هارون. ال

هللا محمد بن أبي بكر.  ابن قيم الجوزية، أبو عبد -
بدائع التفسير. جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه 

 .1993محمد. الرياض: دار ابن الجوزي،  يسرى السيد

تفسير القرآن  .ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر -
زهران.  العظيم. كتب هوامشه وضبطه حسين بن إبراهيم

 .1986العلمية،  بيروت: دار الكتب
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ابن المثنى، أبو عبيدة معمر. مجاز القرآن. عارضه  -
عليه محمد فؤاد سزكين. بيروت:  بأصوله وعلق

 .1981مؤسسة الرسالة، 

هللا بن يوسف. مغني  ابن هشام، أبو محمد عبد -
اللبيب عن كتب األعاريب. تحقيق محمد محي الدين 

بيروت: المكتبة العصرية،  -صيدا .عبد الحميد
 .م2001هـ/1422

علي. شرح  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن -
 .(المفصل. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، )د.ت

الدين محمد بن مكرم. لسان العرب.  أبو الفضل، جمال -
 .1968بيروت: دار صادر، 

يوسف بن علي بن يوسف  أبو حيان، محمد بن -
 المحيط. القاهرة: دار السعادة، األندلسي. البحر

 .م1910هـ/1328

اآللوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. روح  -
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.  المعاني في

 .1978بيروت: دار الفكر، 

عبد هللا محمد بن إسماعيل. الجامع  البخاري، أبو -
 ثة،الصحيح. تحقيق مصطفى ديب البغا. الطبعة الثال

 .1987بيروت: دار ابن كثير، 

 البوشيخي، الشاهد. مصطلحات النقد العربي لدى -

الشعراء الجاهليين واإلسالميين قضايا ونماذج. الطبعة 
 .م1993هـ، 1412 األولى، منشورات القلم،
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البيضاوي، أبو سعيد بن عبد هللا بن عمر. أنوار  -
التأويل. بيروت: دار الجيل،  التنزيل وأسرار

 .م1911هـ/1329

سنن الترمذي.  .الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى -
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت: دار 

 .1983الفكر، 

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. كتاب العثمانية.  -
القاهرة: مطبعة دار  .تحقيق األستاذ عبد السالم هارون 

 .1955الكتاب العربي، 

تاج اللغة و  :بن حماد. الصحاح الجوهري، إسماعيل -
صحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

 .1979 بيروت: دار العلم للماليين،

حسن، عباس. النحو الوافي. الطبعة الثالثة، دار  -
 .1966المعارف بمصر، 

الخطيب، عبد الكريم محمود. التفسير القرآني للقرآن.  -
 .(دار الفكر العربي، )د.ت

ب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. الراغ -
محمد خليل  المفردات في غريب القرآن. تحقيق وضبط

 .1998عيتاني. بيروت: دار المعرفة، 

هللا. البرهان في  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد -
علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء 

 .1980دار الفكر،  :األول، بيروت

خشري، أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن الزم -
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وعيون األقاويل في وجوه التأويل. تحقيق  حقائق التنزيل
البابي  محمد الصادق قمحاوي. القاهرة: مطبعة مصطفى

 .1972الحلبي، 

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. المفصل في  -
 .(العربية. بيروت: دار الجليل، )د.ت علم

في علوم  الدين عبد الرحمن. اإلتقان السيوطي، جالل -
القرآن. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

1978. 

الدين عبد الرحمن. المزهر في علوم  السيوطي، جالل -
 اللغة وأنواعها. شرح محمد أحمد جاد المولى وعلي

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار 
 .(الفكر، )د.ت

إسحاق إبراهيم بن موسى. الموافقات.  والشاطبي، أب -
بيروت: دار  شرح الشيخ عبد هللا دراز. الطبعة الرابعة،

 .م1999 -هـ1420المعرفة، 

الرسالة.  .الشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس -
إعداد ودراسة محمد نبيل غنايم، إشراف ومراجعة عبد 

شر، مركز األهرام للترجمة والن :الصبور شاهين. القاهرة
1988. 

الجكني.  الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار -
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الرياض: 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  رئاسة إدارات البحوث
1983. 

القدير  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. فتح -
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 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.
 .1964البابي الحلبي،  القاهرة: مطبعة مصطفى

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام. المصنف.  -
حبيب الرحمن األعظمي. الطبعة الثانية، المكتب  تحقيق

 .هـ1403اإلسالمي، 

جواد. منهج البحث األدبي. الطبعة  الطاهر، علي -
 الرابعة، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

1988. 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ األمم  -
الفضل إبراهيم، الجزء األول،  والملوك. تحقيق محمد أبو

 .(بيروت: دار سويدان، )د.ت

بن جرير. جامع البيان عن  الطبري، أبو جعفر محمد -
 .1984تأويل آي القرآن. بيروت: دار الفكر، 

ت في مساعد بن سليمان بن ناصر. مقاال الطيار، -
الرياض:  علوم القرآن وأصول التفسير. الطبعة األولى،

 1425دار المحدث وشبكة التفسير والدراسات القرآنية، 
 .هـ

نظرية الترتيل في القرآن المجيد:  .عبادي، أحمد -
 دراسة في المفهوم والمستويات. مجلة رسالة القرآن،

، 1426/2005-1425، 2السنة األولى، العدد 
 .مكناس، المغرب

أحمد بن علي بن حجر. فتح  العسقالني، أبو الفضل -
الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن 
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 .بن باز عبد هللا

العسكري، أبو هالل. الفروق اللغوية. الطبعة األولى،  -
 .م1994جروس برس،  طرابلس الشرق: دار

الفراهي، عبد الحميد. التكميل في أصول التأويل.  -
 .هـ1388ولى، المطبعة الحميدية، األ  الطبعة

كتاب  .الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد -
العين. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 

 .1980 بغداد: دار الرشيد،

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس  -
 .1986الرسالة،  المحيط. بيروت: مؤسسة

المدخل إلى مناهج البحث  قاسم، محمد محمد. -
األولى، بيروت: دار النهضة العربية،  العلمي. الطبعة

 .م1999

أحمد. الجامع ألحكام  القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن -
القرآن. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. الطبعة 

 .هـ 1372القاهرة: دار الشعب،  الثانية،

شف عن القيسي، أبو بكر مكي بن أبي طالب. الك -
القراءات السبع وعللها وحججها. تحقيق محيي  وجوه

 .1984 الدين رمضان. بيروت: مؤسسة الرسالة،

الكفوي، أبو البقاء. الكليات. الطبعة األولى، بيروت:  -
 .1992-1412 مؤسسة الرسالة،

النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري.  -
الشيخ خليل  اإلمام النووي. راجعه صحيح مسلم بشرح
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-هـ1408 الميس. الطبعة األولى، بيروت: دار القلم،
 [size/][size/].م1987

 
 

مكناس،  -بجامعة موالي إسماعيل التوقيعباحثة في الدراسات القرآنية
  المغرب

 
 

   

 سعاد كوريم

 الشخصي مشاهدة ملفه

 كوريم البحث عن المشاركات التي كتبها سعاد

   

   4#   
08-02-2008  

  محمد عمر الضرير

 مشارك فعال
  

 Jul 2007 :تاريخ التسجيل
  556المشاركات: 

 

بين أهلك في ملتقى أهل التفسير، وننتظر بكل تقدير  مرحبا بك أستاذة سعاد
اطلعت على بعض عروضك المقدمة لوحدة  قيمة كعادتنا بك، ولقدمشاركاتك ال

المحجة، ودائما أخرج  الدرس القرآني، وكتاباتك في بعض الصحف كصحيفة
لخدمة كتابه  بفائدة، فبارك هللا فيك، وزادك من فيض علمه، ووفقنا وإياك

 .الكريم

 
 

 الجبلي التوقيعمحمد بن عمر الضرير
 نيةماجستير في الدراسات القرآ

  جامعة الحديدة باليمن

 
 

 

   

 محمد عمر الضرير

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 الضرير البحث عن المشاركات التي كتبها محمد عمر

   

   5#   
11-02-2008  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 الدولة: الرياض
  5,459المشاركات: 

 

ولعلكم تطرحون لنا بعض األبحاث والمقاالت التي  بارك هللا فيكم ونفع بكم
 . الملتقى أشار إليها أخي محمد الضرير في هذا

 بوأنا أكتب هذا اآلن وأنا في الدار البيضاء بالمغرب لحضور معرض الكتا
الدولي الرابع عشر وقد لقيت عددًا من األساتذة الفضالء في المغرب وعلى 

  . األستاذ الدكتور أحمد بزوي الضاوي رعاه هللا رأسهم

 

 هـ1429 صفر 4ليلة اإلثنين 

 
 

  التوقيع

 عبدالرحمن بن معاضة الشهري
 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية

amshehri@gmail.com 

 
 

   

 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري البحث عن المشاركات التي كتبها عبدالرحمن

   

   6#   
11-02-2008  

  عبدالغني الكعبوني

 مشارك نشيط
  

 Dec 2007 :تاريخ التسجيل
 المغرب -الدولة: مكناس 
  30المشاركات: 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمان

أهال بك أستاذي العزيز عبد الرحمان الشهري على 
 أرض المغرب

 تقي بك إن شاء هللاأل أملي أن
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 في خالل بحر هذا األسبوع

 تعالى وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا

 
 

  التوقيعماجستير في القرآن وعلومه

 
 

   

 عبدالغني الكعبوني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الكعبوني البحث عن المشاركات التي كتبها عبدالغني

   

   7#   
19-02-2008  

  أبو األشبال عبدالجبار

 مشارك فعال
  

 Jun 2004 :تاريخ التسجيل
  402المشاركات: 

 

 أنك من محبي العلم لذك األخت سعاد ، يظهر

 

 :بحثك سأبدي وجهة نظري في بعض األمور التي حواها

 

 :قلت

الكريم هو كالم هللا  فإذا علمنا أن أحد طرفي المعادلة في تفسير القرآن ."
من  تعالى، تبين لنا مدى الحرج المعرفي الذي يقع فيه المفسر؛ إذ ما

مقولة تفسيرية، ترتقي إلى درجة التقارب مع النص القرآني، والوفاء بأداء 
قدر في هذه إال إذا كانت من نفس جنسه ومادته. ولعل المدخل األ معناه،

 "معادلة متكافئة األطراف، هو تفسير القرآن بالقرآن الحالة على إيجاد

 

 .دور هذا النص فيه

 

 :وكما قلت زبدة الموضوع

ب معاني  وبناء على كل ما سبق نقول، إن التفسير" عمل بياني بشري، ُيقر 
ر إلى المتلقين، باعتماد متواليات منهجية،  توصل إلى كشف المراد، المفسَّ

 ".بها وتكسبه قوة ومسؤولية، تمكنان من ترسيخ نتائجه واإلقناع

 

 كن مؤكد ال تعنين تفسير الرسول صلى هللا عليه وسلم للقرآن وفهمل
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 .الصحابة الكرام للنص القرآني الذي يأخذ حكم الرفع

 

 :وقلت

 "الكلمة ُتنتقى على َسْمت األحداث المعبر بها عنها، ألن مكونات"

 

التأمل في الوضع الذي وضعت فيه في سياق النص  عند ويظهر ذلك أكثر
  .مما يخدم الوحدة الموضوعية

 

 :وقلت

على حل  فهل يعني ذلك أن فهم القرآن رهين شرح النبي، القادر وحده "
رموز النص اإللهي وفك )شفرته(؟ أوليس هذا مؤشرا على وجود "عوز 

 ر؟النص القرآني أحوجه منذ نزوله إلى التفسي بياني" في

 

من زاوية مختلفة، وذلك من خالل تسليط  لإلجابة ينبغي النظر إلى المسألة
بملكات النبي صلى هللا عليه  الضوء على واحدة من أهم الحقائق المرتبطة

إليه ال تستلزم الطعن  وسلم، التي تجعله أعلم الناس بالقرآن، وتجعل العودة
التعامل مع  ل أمثل مناهجفي البيان القرآني، بقدر ما تترجم الرغبة في تمث

 "الوحي على اإلطالق

 

سبحانه وتعالى قال في كتابه  لماذا تفترضين مشكلة ال وجود لها ، هللا
 :العزيز

ْكرِّ إِّن ُكنُتْم الَ  َوَما َأْرَسْلَنا مِّن َقْبلَِّك إِّالَّ } ْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذ ِّ ي إَِّلْيهِّ  رَِّجااًل نُّوحِّ

 .(43َتْعَلُموَن {)النحل:

 

 :وقال تعالى

ُسولِّ َوإَِّلى َوإَِّذا َجاءُهْم َأْمٌر م ِّنَ } وُه إَِّلى الرَّ  اأَلْمنِّ َأوِّ اْلَخْوفِّ َأَذاُعوْا بِّهِّ َوَلْو َردُّ

ْنُهمْ  يَن َيْسَتنبُِّطوَنُه مِّ ْنُهْم َلَعلَِّمُه الَّذِّ ِّ َعَلْيُكْم  ُأْولِّي اأَلْمرِّ مِّ َوَلْواَل َفْضُل ّللا 
ْيَطانَ َوَرْحَمُتُه اَلتََّبعْ   .(83إِّالَّ َقلِّياًل {)النساء: ُتُم الشَّ

 

 :وقلت

النبي عليه السالم، وتبرز أهمية تمثل  وعلى هذا األساس تتأكد مرجعية "
متعذرًا على من دونه أن يجمعوا  كالمه، بصفته مرشدًا للمعنى المراد، ما دام

 البيان النبوي، علم اللسان، فال يذهب عليهم شيء منه. والحاجة إلى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ليست من جهة ضعف بيان القرآن، أو استحالة إدراك معناه، وإنما هي من

جهة عجز األفراد عن اإلحاطة بعلم اللسان. فالعجز، عجز الفرد المستقل، 
على  -آنية كانت أو تاريخية -له بمعزل عن جماعته اللغوية  الذي ال قدرة

طالق، عليه الصيغ في أصل وضعها على اإل تحصيل سائر مخزون ما تدل
التي تقضي العوائد بالقصد  وكذا ما تدل عليه بحسب المقاصد االستعمالية،

 "إليها

 

 :تعالى سبحان هللا،وماذا تفهمين من قوله

 

ُق َعنِّ اْلَهَوى { }إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي ُيوَحى}  النجم ){َوَما َينطِّ

 .الىتع إن تفسير الرسول صلى هللا عليه وسلم للقرآن الكريم وحي من هللا

 
 

   

 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن المشاركات التي كتبها أبو األشبال

   

   8#   
20-02-2008  

  أبو األشبال عبدالجبار

 مشارك فعال
  

 Jun 2004 :تاريخ التسجيل
  402المشاركات: 

 

 :قلت

القرآن في تفسير القرآن بالقرآن؟ يتبادر إلى الذهن عند إطالق  من يفسر"
بالقرآن" أن القرآن مفسر لنفسه بنفسه، وأن ليس  عبارة "تفسير القرآن

تفسيره من نصوص بما يفسره  للمفسر البشري دور، سوى جمع ما يراد
عالقات ثابتة  ها، وكأن عملية التفسير عملية مغلقة، تنم عن وجودمن

 محددة سلفاً، ال دخل فيها للعنصر البشري بنسبيته ومتغيراته. إننا هنا

أمام انغالق للمتن، وانغالق للعالقات الداللية في الوقت نفسه، غير أن 
أسبابه المعرفية التي تدعمه، فمن دليل العقل، وجوب  لهذا التصور

إذ ال يعلم مراد هللا على الحقيقة والقطع إال  التماس تفسير القرآن منه أواًل؛
ح مراده بكالمه، فإذا تبي ن  هو، وذلك نظرًا لكون المتكلم أولى من يوض 

التفسير رواية عن هللا  مراده به منه، فال ُيعدل عنه إلى غيره. ونظرًا ألن
كالمه، فإذا  ما أراد منتعالى، و)ترجمة( لحكمه وحكمته، وشهادة عليه ب
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ل، والتقول  لم يكن من كالمه دليل على ذلك المراد، فهو محض َتَقوُّ
بنص قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما  محظور

الحق وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانا وأن  بطن واالثم والبغي بغير
( ومن دليل النقل آيات 33اف: األعر  )﴾.تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

والمعقول، هو ضرورة  عديدة، لكن قصارى ما يستفاد من مجموع المنقول
المقام  العودة إلى القرآن الستقاء التفسير، بمعنى أنها أدلة متجهة في

األول إلى بيان المصدرية، ال تحديد الجهة العاملة على استثمارها 
 ."والفرق دقيق بينهما وتوظيفها،

 

النصوص الشرعية لنعرف  أن يدلنا العقل على أننا البد أن نتأمل البد
حاول ابن  الطريقة المثلى لتفسير كتاب هللا تعالى القرآن الكريم،وهذا ما

 :كثير بيانه فيما يلي

 فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟

ر القرآن بالقرآن، فما ُأْجمِّل ف :فالجواب ي إن أصح الطرق في ذلك أن ُيَفسَّ
ر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها  مكان فإنه قد ُفس ِّ

قد قال اإلمام أبو عبد هللا محمد بن  شارحة للقرآن وموضحة له، بل
هللا صلى هللا عليه  إدريس الشافعي، رحمه هللا: كل ما حكم به رسول

إَِّلْيَك اْلكَِّتاَب  َأنزْلَنا وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال هللا تعالى: } إِّنَّا
يًما { ]  بِّاْلَحق ِّ لَِّتْحُكَم َبْيَن النَّاسِّ بَِّما ُ َوال َتُكْن لِّْلَخائِّنِّيَن َخصِّ َأَراَك ّللاَّ

ْكَر لُِّتَبي َِّن لِّلنَّاسِّ َما نزلَ  [ ، وقال105النساء:   تعالى: } َوَأنزْلَنا إَِّلْيَك الذ ِّ

ْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن { ]  َأنزْلَنا َعَلْيَك  [ ، وقال تعالى: } َوَما44النحل: إَِّلْيهِّ
ي اْخَتَلُفوا فِّيهِّ  ُنوَن {  اْلكَِّتاَب إِّال لُِّتَبي َِّن َلُهُم الَّذِّ َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤمِّ

 . [64]النحل: 

صلى هللا عليه وسلم: "أال إني أوتيت القرآن ومثله  ولهذا قال رسول هللا
( 2أيًضا تنزل عليه بالوحي، كما ينزل ) ة. والسنة( يعني: السن1معه" )

وقد استدل اإلمام الشافعي، رحمه  القرآن؛ إال أنها ال تتلى كما يتلى القرآن،
 .هذا موضع ذلك ( وغيره من األئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس3هللا )

قال  والغرض أنك تطلب تفسيَر القرآن منه، فإن لم تجْده فمن السنة، كما
هللا صلى هللا عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ ". رسوُل 

بكتاب هللا. قال: "فإن لم تجد؟". قال: بسنة رسول هللا. قال: "فإن لم  :قال
أجتهد برأيى. قال: فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :تجد؟ ". قال
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ما يرضى رسول الذي وفَّق َرُسوَل رسولِّ هللا ل في صدره، وقال: "الحمد هلل
والسنن بإسناد جيد، كما هو مقرر  (5( وهذا الحديث في المساند )4هللا" )

 .في موضعه

وال في السنة، رجعنا في ذلك إلى  وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن
القرائن واألحوال التي  أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من

الصالح، ال  التام، والعلم الصحيح، والعمل اختصوا بها، ولما لهم من الفهم
 سيما علماؤهم وكبراؤهم، كاألئمة األربعة والخلفاء الراشدين، واألئمة

 . (6المهديين، وعبد هللا بن مسعود، رضي هللا عنه )

 :فقال وبين المسألة أيضا ابن السعدي

 

قرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى } كتاب أحكمت آياته ثم فصلت "
لدن حكيم خبير { فهو مشتمل على غاية اإلتقان واإلحكام والعدل  نم

من هللا حكما لقوم يوقنون { وكله متشابه في  واإلحسان } ومن أحسن
ومطابقته لفظا ومعنى، وأما  الحسن والبالغة وتصديق بعضه لبعضه

ذكره هللا } منه  اإلحكام والتشابه المذكور في هذه اآلية فإن القرآن كما
 محكمات { أي: واضحات الداللة، ليس فيها شبهة وال إشكال } هنآيات 

أم الكتاب { أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره، } 
أخر متشابهات { أي: يلتبس معناها على كثير من  } و { منه آيات

يتبادر إلى بعض األفهام غير المراد  األذهان: لكون داللتها مجملة، أو
وهي األكثر التي  فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد،منها، 

 يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد

المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه 
مناقضة وال معارضة، ولكن الناس انقسموا إلى  بعضا وال يحصل فيه

أي: ميل عن االستقامة بأن فسدت  { فرقتين } فأما الذين في قلوبهم زيغ
طريق  مقاصدهم، وصار قصدهم الغي والضالل وانحرفت قلوبهم عن

الهدى والرشاد } فيتبعون ما تشابه منه { أي: يتركون المحكم الواضح 
ن األمر فيحملون المحكم على المتشابه } المتشابه، ويعكسو ويذهبون إلى

يدعونهم لقولهم، فإن المتشابه تحصل به الفتنة  ابتغاء الفتنة { لمن
فالمحكم الصريح ليس محال للفتنة،  بسبب االشتباه الواقع فيه، وإال

تأويله وما يعلم  لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه، وقوله } وابتغاء
يعلم  في الوقوف على } هللا { من قوله } وماتأويله إال هللا { للمفسرين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تأويله إال هللا { قوالن، جمهورهم يقفون عندها، وبعضهم يعطف عليها } 
في العلم { وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم  والراسخون 

الصواب الوقوف على } إال هللا { ألن المتشابه  حقيقة الشيء وكنهه كان
نحو حقائق صفات هللا وكيفيتها،  علم كنهه وحقيقته،الذي استأثر هللا ب

ال يعلمها إال  وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم اآلخر ونحو ذلك، فهذه
 هللا، وال يجوز التعرض للوقوف عليها، ألنه تعرض لما ال يمكن معرفته،

كما سئل اإلمام مالك رحمه هللا عن قوله } الرحمن على العرش ]استوى [ 
السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: االستواء معلوم، والكيف  ( فقال1{ )

والسؤال عنه بدعة، فهكذا يقال في سائر  مجهول، واإليمان به واجب،
اإلمام مالك، تلك الصفة  الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال

بدعة، وقد  معلومة، وكيفيتها مجهولة، واإليمان بها واجب، والسؤال عنها
  بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا،أخبرنا هللا

فأهل الزيغ يتبعون هذه األمور المشتبهات تعرضا لما ال يعني، وتكلفا لما 
إلى علمه، ألنه ال يعلمها إال هللا، وأما الراسخون في العلم  ال سبيل لهم

أريد المعنى إلى هللا فيسلمون ويسلمون، وإن  فيؤمنون بها ويكلون 
الصواب عطف } الراسخون {  بالتأويل التفسير والكشف واإليضاح، كان

إلى المحكم  على } هللا { فيكون هللا قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده
 وإزالة ما فيه من الشبهة ال يعلمها إال هو تعالى والراسخون في العلم

ن المحكم يعلمون أيضا، فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون } كل { م
عند ربنا { وما كان من عنده فليس فيه تعارض وال  والمتشابه } من

( وفيه 2ويشهد بعضه لبعض ) تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا
عند هللا،  تنبيه على األصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من

 لم وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، وإن

يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم واإليمان بأحكامه وزجر 
المتشابه قال } وما يذكر { أي: يتعظ بمواعظ هللا ويقبل نصحه  عن اتباع

األلباب { أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخالصة  وتعليمه إال } أولوا
فيفعلونه، وما عقولهم، فيتذكرون ما ينفعهم  بني آدم يصل التذكير إلى

القشور الذي ال حاصل له وال نتيجة  يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فهم
 النافعة." أهــــ تحته، ال ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول

 

 :وقلت
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للتعميم على سائر األدلة؛ إذ  ولقائل أن يقول إن هذا الحكم غير صالح"
(، والذي 19القيامة:  )بيانه﴾يستثنى منها قوله تعالى: ﴿ثم إن علينا 

 يظهر من خالله، أن هللا عز وجل لم يحدد المصدر التفسيري فحسب،

وإنما حدد الجهة المفسرة أيضًا بأن أوكل إلى نفسه مهمة البيان. غير أن 
ال يلبث أن يتالشى، عند استحضار السياق النصي  هذا االعتراض

مد السياقين الستخراج وممن اعت .والتاريخي الذي وردت فيه هذه اآلية
أبي عائشة عن  الداللة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه، فعن موسى بن

سعيد ابن جبير عن عبد هللا بن عباس في قوله: ﴿ال تحرك به لسانك 
( قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 16به﴾ )القيامة:  لتعجل

وشفتيه فيشتد عليه،  بالوحي وكان مما يحرك به لسانه نزل عليه جبريل
التي في ﴿ال أقسم بيوم القيامة﴾  وكان يعرف منه، فأنزل هللا اآلية

جمعه وقرآنه﴾  (: ﴿ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا1)القيامة: 
 ( قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، ﴿فإذا قرأناه فاتبع17)القيامة:

ثم إن علينا بيانه﴾ ( فإذا أنزلناه فاستمع، ﴿18قرآنه﴾ )القيامة:
أن نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق  ( علينا19)القيامة:

ومنه يتضح أن اآليات تدل على مصاحبة  ".فإذا ذهب قرأه كما وعده هللا
سائر مراحل تلقي القرآن  العناية اإللهية للرسول صلى هللا عليه وسلم في

والتبليغ، لتطمئنه  الصدر، فالتلفظ الكريم وأدائه، من التنزيل إلى الجمع في
 .نسيانه بذلك، فال يحتاج بعُد إلى تحريك لسانه، استعجاال لتبليغه مخافة

 

 ومن هذا المنطلق فال تكون لقوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾

( عالقة تذكر بالتفسير عمومًا، وال بتفسير القرآن بالقرآن 19القيامة:)
لمصدره، أو بيانًا، لجهته، ألن غاية ما الخصوص، إْن تحديدا  على وجه

أن القرآن نص إلهي في قمة الحفظ، منذ أن  سيقت له، هو الداللة على
وبذلك يكون معنى قوله تعالى: ﴿ثم  .تكلم هللا به، إلى حين تكلم به رسوله

وتتلفظ به تمامًا، كما  ( أي علينا أن تبلغه19إن علينا بيانه﴾ )القيامة: 
والتلفظ  علنا صدرك يعيه، فالمراد بالبيان هنا األداءأنزلناه عليك، وج

 والقراءة، أما ﴿علينا﴾ ففيها وعد من هللا بحصول ذلك البيان. ويؤكد ذلك،

الربُط بين ترتيب الجمل داخل اآلية، وترتيب وجود مدلوالتها في واقعي 
والشهادة؛ ذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما حرك لسانه عجلة  الغيب

عز وجل بأنه قد تعهد بحفظه جمعًا وقراءة، ثم طلب منه  قرآن، أنبأه هللابال
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جبريل بدقة وتركيز شديدين، عبرت عنهما  االستماع واإلنصات إلى تالوة
اتساع دائرة الحفظ، لتشمل ما  اآلية باتباع القراءة، وعقِّب ذلك نصَّ على

نه بأنه قد فطمأ ألجله تحرك اللسان عجلة بالقرآن، وهو هاجس التبليغ،
الشهادة  تكفل بالبيان، أي بإبراز النص وإخراجه من عالم الغيب إلى عالم

من خالل تأمين تلفظ النبي به. وبذلك تكون غاية اآلية هي تسليط الضوء 
مطابقة الملفوظ للمحفوظ، وهو ما فطن إليه ابن عباس رضي هللا  على

"فكان إذا أتاه مآلها ومصداقها الخارجي فقال:  عنه فربط بينها وبين
  ".هللا جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده

 

 ثم إن داللة البيان على التفسير في هذا المقام أمر مستبعد لسببين؛

أحدهما انعدام المناسبة بينه وبين القضية التي جاءت اآلية لعالجها كما 
 والثاني أن صرفه إلى ذلك المعنى، يفضي إلى التلويح بانخرام تبين قبل،

التلقي وانفراطها عن عقد الحفظ، ومن ثم التشكيك  واحدة من أهم حلقات
واحتمال تطرق النسبية البشرية  في صحة النقل النبوي للنص القرآني،

التفسير وتعهد هللا به،  إليه، هذا في حين ال يعقل أن يتم النص على حفظ
ليغ من والتب دون أن يكون سياق اآلية محله، وُيسكت عن بيان حظ األداء

 "الحفظ في موضع الحاجة إلى بيانه؟

 

ُثمَّ إِّنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه{ بالتفسير، والمؤمنين سيردون  } :ال بل لقوله سبحانه
 :يفسر إلى المحكم،وما لن يعلموه سيؤمنون به المتشابه الذي لم

 :ورد في تفسير الطبري 

ني أبي، عن بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ث حدثني محمد
إِّنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه ( يقول: حالله وحرامه، فذلك  أبيه، عن ابن عباس) ُثمَّ 

 .بيانه

ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة) ُثمَّ إِّنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه (  :حدثنا بشر، قال
 .واجتناب حرامه، ومعصيته وطاعته بيان حالله،

 .بلسانك لينا تبيانهوقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم إن ع

 :ذكر من قال ذلك

بن أبي  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى
قال:  ( عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) ُثمَّ إِّنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهُ 

 .تبيانه بلسانك
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 :وقال القرطبي

حالل والحرام، تفسير ما فيه من الحدود وال وقوله: )ثم إن علينا بيانه( أي
 .قاله قتادة

 .فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما وقيل: ثم إن علينا بيان ما

 .بلسانك وقيل: أي إن علينا أن نبينه

 

 :وقال الماوردي

 : ثم إْن علينا َبياَنه { فيه ثالثة أقاويل }

 . أحدها : بيان ما فيه من أحكام وحالل وحرام ، قاله قتادة

بلسانك إذا نزل به جبريل حتى تقرأه كما أقرأك ، قاله بيانه  الثاني : علينا
 . ابن عباس

علينا أن نجزي يوم القيامة بما فيه من وعد أو وعيد ، قاله  : الثالث
 . الحسن

 

 :التفاسير لآلية الكريمة ال تعارض بينها ، لذلك قال ابن كثير وهذه

يفية تلقيه عز وجل لرسوله صلى هللا عليه وسلم في ك هذا تعليم من هللا"
إلى أخذه، ويسابق الملك في قراءته،  الوحي من الملك، فإنه كان يبادر

يستمع له، وتكفل له أن  فأمره هللا عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن
وأن يبينه  يجمعه في صدره، وأن ييسره ألدائه على الوجه الذي ألقاه إليه،

 والثانية تالوته، له ويفسره ويوضحه. فالحالة األولى جمعه في صدره،

لَِّتْعَجَل بِّهِّ  والثالثة تفسيره وإيضاح معناه؛ ولهذا قال: } ال ُتَحر ِّْك بِّهِّ لَِّساَنكَ 
َأْن ُيْقَضى إَِّلْيَك َوْحُيُه  { أي: بالقرآن، كما قال: } َوال َتْعَجْل بِّاْلُقْرآنِّ مِّْن َقْبلِّ 

ْلًما { ] طه :   . [ 114َوُقْل َرب ِّ زِّْدنِّي عِّ

تقرأه، }  إِّنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه { أي: في صدرك، } َوُقْرآَنُه { أي: أن ثم قال: }
َفاتَّبِّْع ُقْرآَنُه {  }َفإَِّذا َقَرْأَناُه { أي: إذا تاله عليك الملك عن هللا عز وجل ، 

َعَلْيَنا َبَياَنُه { أي: بعد حفظه  أي: فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك، } ُثمَّ إِّنَّ 
 ".أردنا وشرعنا نه لك ونوضحه، ونلهمك معناه على ماوتالوته نبي

 
 

   

 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 عبدالجبار البحث عن المشاركات التي كتبها أبو األشبال

   

   9#   
01-03-2008  

  أبو األشبال عبدالجبار

 مشارك فعال
  

 Jun 2004 :تاريخ التسجيل
  402المشاركات: 

 

 :بدأته ،وربما أزيد في هذا الرابط أكملت ما

 

 .وهللا أعلم وأحكم

 
 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...690#post7
70690 

 
 

   

 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن المشاركات التي كتبها أبو األشبال

   

   10#   
29-10-2008  

  مصطفى فوضيل

 مشارك نشيط
  

 May 2007 :تاريخ التسجيل
  90المشاركات: 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 

أضم صوتي إلى صوت أخينا السيد المشرف فضيلة الدكتور عبدالرحمن 
في التنويه بهذا البحث القيم، وأسأل الباحثة عن الهوامش كما  الشهري 
 .المصادر ونا عبدالرحمن عنسأل أخ

 .مع الدعاء إلى الباري عز وجل لك بمسيرة علمية نامية موفقة

 
 

 التوقيعالدكتور مصطفى فوضيل
  الدراسات القرآنية متخصص في

 
 

   

 مصطفى فوضيل

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 فوضيل البحث عن المشاركات التي كتبها مصطفى

   

   11#   
29-10-2008  

  أبو األشبال عبدالجبار

 مشارك فعال
  

 Jun 2004 :تاريخ التسجيل
  402المشاركات: 

 

 

 :اقتباس
  

 
 

 بواسطة مصطفى فوضيل المشاركة األصلية كتبت
      

 

 هللا الرحمن الرحيمبسم    
 

أخينا السيد المشرف فضيلة الدكتور  أضم صوتي إلى صوت
وأسأل الباحثة عن  عبدالرحمن الشهري في التنويه بهذا البحث القيم،

 .الهوامش كما سأل أخونا عبدالرحمن عن المصادر
  .الباري عز وجل لك بمسيرة علمية نامية موفقة مع الدعاء إلى

 

 

 
  

 

  مصطفى الفاضل أخي

 .الفضالء أنا الوحيد الذي أبدى رأيا قد يظن البعض أنه خالف رأي المشايخ

وهذه المناقشة من حق كل مطلع ، وقد بدأت معبرا عن شعوري بمحبة 
 . الفاضلة للعلم االخت

 . ومؤكد أنه لم يكمل إال كتاب هللا تعالى

 . بحثا ما جيد أنه كامل فال يعني قولك أن

 . لبعض ما فيه أنه مطروحوال يعني انتقادك 

كالمي ما ال يحمل يا أيها الفاضل ، وإني ألقدر أهل المغرب  فال تحمل
 . بورك فيهم ومجهودهم ، وأعرف قدرهم

 . وأتمنى أن أقرأ باقي بحوث الفاضلة إن تكرمت

 .بمحبة كتابه وخدمته ،  أكرمنا هللا وإياكم

 
 

  التوقيع
 

ِ الَ  }  { َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ  َخْوف   أاَل إِنَّ أَْوِليَاء ّللاه

 

  ( ربي أعني ومن يعين سواك )

 
 

   

 أبو األشبال عبدالجبار

 صيالشخ مشاهدة ملفه
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 عبدالجبار البحث عن المشاركات التي كتبها أبو األشبال

   

   12#   
30-10-2008  

  مصطفى فوضيل

 مشارك نشيط
  

 May 2007 :تاريخ التسجيل
  90المشاركات: 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

  أخي الكريم أبا األشبال

 به زادك هللا حرصا على الحق وغيرة عليه وانتفاعا

 

 :التنبيه على ما يلي -زيادة في البيان–أود 

بأي بحث هو تنبيه الباحثين على قيمته،  ن الغرض من التنويهأ -1
 .وتحفيز صاحبه على مزيد من العطاء

التنويه ببحث ما ال يعني التسليم بكل ما فيه، وإنما القصد هو  أن -2
وإال فإن كل كالم بشري قابل ألن َترَِّد عليه  استحسانه في الجملة،

 .اعتراضات وإشكاالت تقل أو تكثر

قضايا ومفاهيم قد تحتاج إلى  -وأنا أتصفح البحث–قفتني استو  وقد
التأن ي، ومن أجل ذلك طلبت من الباحثة  تحقيق وتدقيق، ولكني فضلت

البحث، ونعرف ما لها  تزويدنا بالهوامش، لنتمكن من فرز مكونات مادة
 وما لغيرها؛ فإن هذا من أهم ما يكشف عن شخصية الباحث ومدى

 .اجتهاده وإبداعه

أبا  التنويه بالبحث ال يدل بالضرورة على االعتراض عليك أخي أن -3
بُت كثيرا من قولك وأنت تخاطبني: "فال تحمل كالمي ما  األشبال، وقد تعج 

-ما يشير  -وهو ما زال معروضا أمام القراء–فليس في كالمي  "ال يحمل
 إليك وال إلى كالمك. وإنما هو تعبير عن شعور -ال من قريب وال من بعيد

انتابني هذا الشعور قبل أن أقرأ  تلقائي شعرُت به وأنا أتصفح البحث. وقد
 .أو من المشرق  كالمك، بل قبل أن أعرف الباحثة إن كانت من المغرب

 .ذلك وأما كالمك فصاحبة البحث أولى بمناقشته والرد عليه إن رأت

وأما شعورك الكريم تجاه أهل المغرب فهو واجب شرعي عليك، كما أنه 
أن نحب إخواننا المشارقة ونقدرهم على ما لهم من السبق في  اجب عليناو 

الشأن بالنسبة إلخواننا في الشمال وفي الجنوب  كثير من القضايا، وكذلك
 .المسلمين واجب مؤكد وفي كل أقطار األرض. فالتََّحابُّ بين
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؛ التنويه بالبحث لكني في الحقيقة لم أفهم العالقة بين هذه المسألة وبين
 فقد اجتهدت في خاصة نفسي أال يكون لهذا التنويه أي دافع عصبي أو

 .جغرافي، ونسأل هللا تعالى أن يحفظنا من كل هوى مضل أو مزل

 .تعالى وحفظه ودمت في رعاية هللا

 
 

 التوقيعالدكتور مصطفى فوضيل
  الدراسات القرآنية متخصص في

 
 

   

 مصطفى فوضيل

 الشخصي مشاهدة ملفه

 فوضيل البحث عن المشاركات التي كتبها مصطفى

   

   13#   
30-10-2008  

  أبو األشبال عبدالجبار

 مشارك فعال
  

 Jun 2004 :تاريخ التسجيل
  402المشاركات: 

 

 الرحيم منبسم هللا الرح

 . أخي الفاضل د. مصطفى

 فهمه لكالم البشر يعيش الفقيه متأثرا بدراسته وينطبق ذلك حتى على

يعامل معاملة  ولقد اعتمدت على القرائن ، ونسيت أن كالم البشر البد أن ال
 .النصوص

أمورك إنه  وإني ألشكر لك توضيحك الطيب ، وأسأل هللا أن يوفقك في كل
 .هقادر على ذلك وموال

 
 

  التوقيع
 

ِ الَ َخْوف   }  { َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ  أاَل إِنَّ أَْوِليَاء ّللاه

 

  ( ربي أعني ومن يعين سواك )
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ها؟إطالق على هي هل)  بعضا بعضه يفسر الكريم القرآن: قاعدة ) 

 

 

 

 

 

 

  
منتدى القرآن   <الحديث ملتقى أهل

  الكريم وعلومه
 قاعدة: القرآن الكريم يفسر بعضه

  (بعضا.)هل هي على إطالقها؟
 

 البيانات؟ حفظ اسم العضو العضو اسم

دخول  كلمة المرور يل ال سج  ت
 

 

  البحث اليوم مشاركات English forum العام المشرف اتصل بنا

 
 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  المشاركات عرض   عرض المواضيع

 

  الكلمة الدالليةبحث ب

 المتقدم البحث

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 Google احبث يف حمتوايت امللتقى بواسطة

 
 

 

  الموضوع إبحث في  أدوات الموضوع   

   1#   
13-02-08, 07:55 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

  (بعضا.)هل هي على إطالقها؟ قاعدة: القرآن الكريم يفسر بعضه
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 

 (إطالقها؟ قاعدة :القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا ) هل هي على

 
 

 .نبينا حممد احلمد هلل تعاىل ، والصالة والسالم على

 :أما بعد

يتخذون قاعدة مهمة يف تفسري القرآن آال وهي: " القرآن  ن العلماء األجالءكثري م
إشكال فيه ، لكن هل هذه القاعدة على إطالقها ! ، أم أن  يفسر بعضه بعضا"، وهذا ال

 ؟! . هلا قيودا معتربة

 

 :القاعدة وفيما يلي سأعرض بعض كالم أهل العلم عن هذه

 :كثري قال ابن

 .به، مث األحاديث الصحيحة، مث اآلاثر عضا. وهو أوىل ما يفسروالقرآن يفسر بعضه ب"

 :وقال

 التفسري؟ إن قال قائل: فما أحسن طرق

ل يف مكان فإنه قد  فاجلواب: إن أصح الطرق يف ذلك أن يُ َفسَّر القرآن ابلقرآن، فما ُأْجِم
له،  أعياك ذلك فعليك ابلسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة ُفسِ ر يف موضع آخر، فإن
هللا حممد بن إدريس الشافعي، رمحه هللا: كل ما حكم به رسول  بل قد قال اإلمام أبو عبد

ِإلَيمَك  ِإَّنَّ َأنزلمَنا } :فهو مما فهمه من القرآن. قال هللا تعاىل هللا صلى هللا عليه وسلم
َ النَّاِس ِبَا َأرَاَك اّللَُّ  ُكَم َبْيم َقِ  لَِتحم النساء:  ] { ُكنم لِلمَخائِِنَْي َخِصيًماَوال تَ  المِكَتاَب اِبحلم

َ لِلنَّاِس َما نزلَ  } :[ ، وقال تعاىل105 َر لِتُ َبْيِ  ِإلَيمِهمم َوَلَعلَُّهمم  َوَأنزلمَنا ِإلَيمَك الذ ِكم
َ هَلُمُ  } :[ ، وقال تعاىل44النحل:  ] { يَ تَ َفكَُّرونَ   َوَما َأنزلمَنا َعَليمَك المِكَتاَب ِإال لِتُ َبْيِ 

ِمُنونَ  ٍم يُ ؤم تَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمحمًَة ِلَقوم  . [64النحل: ] { الَِّذي اخم
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أال إين أوتيت القرآن ومثله معه" يعين: " :وهلذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ينزل القرآن؛ إال أهنا ال تتلى كما يتلى  السنة. والسنة أيًضا تنزل عليه ابلوحي، كما

هللا وغريه من األئمة على ذلك أبدلة كثرية  تدل اإلمام الشافعي، رمحهالقرآن، وقد اس
 .ليس هذا موضع ذلك

ه فمن السنة، كما قال رسوُل هللا  والغرض أنك تطلب تفسرَي القرآن منه، فإن مل جتدم
حتكم؟ ". قال: بكتاب هللا. قال:  صلى هللا عليه وسلم ملعاذ حْي بعثه إىل اليمن: "مب

جتد؟ ". قال: أجتهد برأىي. قال:  قال: بسنة رسول هللا. قال: "فإن مل "فإن مل جتد؟".
احلمد هلل الذي وفَّق َرُسوَل " :فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صدره، وقال

يف املساند والسنن إبسناد جيد، كما هو  ، وهذا احلديث"رسوِل هللا ملا يرضى رسول هللا
 .مقرر يف موضعه

التفسري يف القرآن وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة،  جندوحينئذ، إذا مل 
ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا، وملا هلم من الفهم  فإهنم أدرى بذلك،

الصحيح، والعمل الصاحل، ال سيما علماؤهم وكرباؤهم، كاألئمة األربعة  التام، والعلم
 ". املهديْي، وعبد هللا بن مسعود، رضي هللا عنه الراشدين، واألئمة واخللفاء

 

 :القرطيب وقال

 ".بعضا واحلديث كالقرآن يفسر بعضه"

 
 :وقال اآللوسي

 ".واحلديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا"

 
 :للسيوطي وورد في الدر المنثور

قال : القرآن  { مثاين } رضي هللا عنهما يف قوله وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس"
 . بعضاً ، ويرد بعضه إىل بعض به بعضهيش

حالله  { كتاابً متشاهباً  } ابن عباس رضي هللا عنهما وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن
قال :  { مثاين } ال خيتلف شيء منه . اآلية تشبه اآلية ، واحلرف يشبه احلرف وحرامه
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 . يثين هللا فيه الفرائض ، واحلدود ، والقضاء

قال :  { كتاابً متشاهباً  } وابن جرير عن جماهد رضي هللا عنه وأخرج عبد بن محيد
 . هللا إىل عبده القرآن كله مثاين . قال : من ثناء

 { متشاهباً  } جبري رضي هللا عنه يف قوله وأخرج ابن جرير وابن املنذر عن سعيد بن

 . بعضاً ، ويدل بعضه على بعض قال : يفسر بعضه

عن أيب رجاء رضي هللا عنه قال : سألت احلسن رضي  وأخرج عبد بن محيد وابن جرير
 قال : ثىن هللا فيه { هللا نزل أحسن احلديث كتاابً متشاهباً  } هللا عنه عن قول هللا تعاىل

 ". القضاء . تكون يف هذه السورة اآلية ، ويف السورة اآلية األخرى تشبه هبا

 
 :صاحب أضواء البيان وقال

، فاملذكور هناك كأنه مذكور هنا ، ألن كالم هللا يصدق  والقرآن يفسر بعضه بعضاً "
 ".بعضه بعضاً 

 
 :العرفان وقال الزرقاني في مناهل

أفضل قرينة تقوم على  وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا ، وإن "

جملة المعنى  حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع

 " جاء له الكتاب بجملته، وائتالفه مع المقصد الذي 
 

نلتفت إليها عند تفسير  وفي ما قاله الزرقاني كما أعتقد قواعد يجب أن

 :القرآن بالقرآن ، وهي
اتفاق التفسير مع جملة المعنى ، ويبدو لي أنه يقصد المعنى الذي  -1

عنه اآليات.، وكما قال صاحب أضواء البيان " القرآن يصدق بعضه  تتحدث

أن تفسر اآلية بتفسير يخالف السياق ، لتتناسب مع  ناسببعضا " ، فال يت

 .يخالف سياقها تفسير آية أخرى وضعت في سياق آخر
 .له الكتاب بجملته وائتالفه مع المقصد الذي جاء -2

 
لهذه القاعدة  ياترى هل ما فهمته صحيح ، وهل هناك ضوابط أخرى

 المهمة؟

وال توجيههم ، جزاهم هللا  همو أرجو من اخواني األفاضل أن ال يبخلوا بعلم

 . تعالى كل خير
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__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   2#   

13-02-08, 08:51 PM  

  أبو القاسم املقدسي
 وفقه هللا

  
 06-08-25تاريخ التسجيل: 

  808المشاركات: 

 

 

 
 بنصه من كالم اإلمام ابن تيمية نعم على إطالقها..وما نقلته عن ابن كثري..جله مأخوذ

 ئل..إخلمن بداية قوله:فإن قال قا

 

 يعين القول إبطالق ذلك..أنه ال ضوابط يف إعمال قاعدة تفسري القرآن ابلقرآن ولكن ال

 أييت من ال خالق له من حتقيق..فيزعم أن آية تفسرها آية أخرى ليخدم مذهبه العقدي فقد

 الفاسد

 "كما يف قوله تعاىل"وجاء ربك وامللك صفا صفا

 .."قول هللا "يوم أييت أمر ربكأمره استنادا ل فيؤول جميء هللا ِبجيء

 القرآن ابلقرآن..بل من ضرب آايته بعضها ببعض فهذا مردود..وليس من هو تفسري

 الصفات متر كما جاءت..بال تعطيل وال متثيل ألنه تقرر عند أئمة السلف كلهم أن

 ..هلل إثبات جميء أمره فال أبس فإذا قيل يلزم من إثبات صفات اجمليء

 هذه املثال رب ملعىن تفسري القرآن ابلقرآن يفويكون ساعتئذ أق

 

 التأمل يف تفسري السلف فاملقصود..هناك ضوابط ..يعرفها من يعرف أصول التفسري ويعاجل

  وهللا أعلم

 
 أبو القاسم المقدسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المقدسي لمشاركات المكتوبة بواسطة أبو القاسمالبحث عن كافة ا
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   3#   

14-02-08, 07:55 PM  

  عبدامللك السبيعي
 هللا المستعان

  
 05-12-28تاريخ التسجيل: 

  1,374المشاركات: 

 

 

 
هللا ، يستدرك قائال : تفسري القرآن  أذكر أين قرأت كالما للشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه

  . مث ابلسنة يكون ابلقرآن والسنة معا .. ال تفسريه ابلقرآن

__________________ 

 حتتسبْي األجر يف حياتك اليومية ؟ كيف

 - رمحه هللا - بتقدمي الشيخ ابن جربين كتاب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.p
hp?t=186550 

****** 

 
 عبدالملك السبيعي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 السبيعي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالملك

   4#   

15-02-08, 06:22 AM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 .مر مهم فأفدتناطيب وأشرت أل جزاك هللا كل خري أخي الفاضل أبو القاسم املقدسي كالمك

نقلت لنا مالحظه مهمة ليتك تفيدَّن  وجزاك هللا كل خري أخي الفاضل عبدامللك السبيعي
  .ِبصدرها

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   5#   

17-02-08, 07:30 AM  
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  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 :فائ            دة

 مصادر التفسري

(1) 

 ابلقرآن تفسري القرآن

 

 :كتبة

 مساعد بن سليمان الطيار

 

 التفسري: املراجع األولية اليت يرجع إليها املفسر عند تفسريه لكتاب هللا ، وهذه يراد : ِبصادر

وال  رأي  املصادر هي: القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعْي واتبعيهم ، واللغة،
ألهنا تعترب مصادر ،  ؛ لئال تدخل كتب التفسري؛»املراجع األولية«واالج ت ه اد. وإمنا قيل: 

 .ولكن احلديث هنا ليس عنها

ه ( على تسميتها ب )طرق التفسري( ، ذكر 728تيمية )ت:  وقد اصطلح شيخ اإلس    الم ابن
 .(1والسنة ، وأقوال الصحابة ، وأقوال التابعْي يف التفسري) منها أربعة ، وهي: القرآن ،

ه ( مآخذ التفسري ، وذكر أمهاهتا ، وهي أربع: النقل 794الزركشي )ت:  لها بدر الدينوجع
، مث األخذ بقول الصحابة ، مث األخذ ِبطلق اللغة، مث -صلى هللا عليه وسلم- عن رسول هللا

(. وسيكون احلديث عن هذه 2ابملقتضى من معىن الكالم واملقتضب من قوة الشرع) التفسري
 . اً   إن شاء هللا تعاىل  متتابع املصادر

 :تفسري القرآن ابلقرآن

مصدر لبيان تفسريه؛ ألن املتكلم به هو أوىل من يوض ح مراده بكالمه؛ فإذا  يعترب القرآن أول
 .مراده به منه ، فإنه ال يُعدل عنه إىل غريه تبْي  

إنه من أبلغ  ( ، وقال آخر:3طريق من طرق تفسري القرآن) ول    ذا ع  د ه بعض العلماء أول
إل ى الق رآن لبيان القرآن؛ ألنه قد َيِرُد إْجال يف آية تبي نه آية أخرى ،  (، وإمنا يُ رمَجع4التفاسري)
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 .يف آية توض حه آية أخرى ، وهكذا وإهبام

 :وسأطرح يف هذا املوضوع قضيتْي

 

 .بيان املصطلح : األوىل

 .الثانية: طريقة الوصول إىل تفسري القرآن ابلقرآن

 

 :يان املصطلحب

واملَفس ر حينما ُُيمري عملية التفسري ، فإنه  التفسري: كشف  وبيان  ألمر َيتاج إىل اإليضاح ،
 .ويوض حه يبْي  املعىن املراد

(( ]التكوير:  يف قوله )تعاىل(: ))َوإَذا الِعَشارُ » ُعط لت«فتفسري املفسر ملعىن  [ أبهنا: 4ُعطِ َلتم
 .القرآنية عىن هذه اللفظةُأمِهلت ، هو بيان وتوضيح مل

 .ببيان معىن اللفظة يف اآلية ويف هذا املثال يُ َقال: تفسري القرآن بقول فالن؛ ألنه هو الذي قام

ابلقرآن( يعين أن البيان عن شيء يف اآلية وقع  ومن هنا ، فهل كل ما قيل فيه: )تفسري القرآن
 ؟املصطلح أوسع من البيان آبية أخرى فس رهتا ، أم أن هذا

 :األمثلة ولكي يتضح املراد هبذا االستفسار استعرض معي هذه

آَمُنوا َوملَم يَ لمِبُسوا إميَاهَنُم  املثال األول: عن ابن مسعود )رضي هللا عنه( قال: ملا نزلت ))الَِّذينَ 
َلِئَك هَلُُم اأَلممُن َوُهم َتُدوَن(( ]األنعام:  ِبظُلمٍم ُأوم  .[82مُّهم

مل يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون ، ))مل  ، أي نا -لى هللا عليه وسلمص-قلنا: اي رسول هللا 
ِركم اِبّللَِّ إنَّ  يلبسوا إمياهنم بظلم((: بشرك ، أو مل تسمعوا إىل قول لقمان البنه: ))اَي ُبيَنَّ ال ُتشم

 .(5[»)13َلظُلمم  َعِظيم (( ]لقمان:  الشِ رمكَ 

ه (: )ومن أنواع البيان املذكورة أن يكون 1393 :املثال الثاين: قال الشيخ الشنقيطي )ت
 فيذكر بعضها يف موضع ، فإننا نُبْي  البقية املذكورة يف املواضع هللا خلق شيئاً حِلَكٍم متعددة ،

 .(اأُلخر

َتُدوا هِبَا(( ]األنعام:  ومثاله: قوله تعاىل: ))َوُهَو اَلِذي َجَعَل َلُكُم النُُّجومَ   .[97لِتَ هم

الدنيا ، ورجم الشياطْي أيضاً ، كما بين ه )تعاىل(  ِم خلق النجوم تزيْي السماءفإن من ِحكَ 
ن مَيا ِبََصاِبيَح َوَجَعلمَناَها رُُجوماً لِ لشََّياِطْيِ  بقوله: ))َوَلَقدم زَي َّنَّا [ وقوله: 5امللك: ] ((السََّماَء الدُّ

َيا ِبزِيَنٍة الَكَوا  ن م ،  6َوِحفمظاً مِ ن ُكلِ  َشيمطَاٍن مَّاِرٍد(( ]الصافات:  * ِكب))إَّنَّ زَي َّنَّا السََّماَء الدُّ
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7(]6). 

قال الشيخ حممد حسْي الذهيب: )ومن تفسري القرآن ابلقرآن: اجلمع بْي ما  :املثال الثالث
خمتلف؛ كخلق آدم من تراب يف بعٍض ، ومن طٍْي يف غريها ، ومن محأ مسنون ،  يُ َتوهم أنه

ر  لألطوار اليت مر  هبا آدم من مبدأ خلقه إىل نفخ الروح، فإن هذا ذِ  ومن صلصالٍ   كم

 .(7فيه()

 :نقد األمثلة

 :يلي إذا فحصت هذه األمثلة فإنه سيظهر لك من خالل الفحص ما

القرآن وض ح  ستجد أن املثال األول وقع فيه البيان عن املراد ابلظلم آبية أخرى ، أي: إن
 .القرآن

 أخرى؟ خرين وقوع بيان عن آية آبيةلكنك هل جتد يف املثالْي اآل

حكمة خلق  ففي املثال الثاين: جتد أن املَفس ر ْجع عدة آايت يربطها موضوع واحد ، وهو
 النجوم ، فهل وقع بيان آلية آبية أخرى يف هذا اجلمع؟

 هذا البيان ، ألن األية األوىل اليت ْجع املفسر معها ما يوافقها يف املوضوع مل الشك أنه مل يقع
 .فيها ما َيتاج إىل بيان قرآين آخر يكن

عد ة آايت ُتوهم ابالختالف ، لكن هل وقع يف  ويف املثال الثالث: جتد أن املَفس ر ْجع بْي
تفسريها جاء من مصدر آخر خارج عن  ْجع هذه اآلايت تفسري بعضها ببعض؟ أم أن

 اآلايت؟

ر ابلطْي ، وال ابحلمأ اإلشكال؛ إذ الرتاب ال الذي يبدو أن ْجع هذه اآلايت أاثر  ُ فس  ُُ  ُي
واحٍد من اآلخرين ال يُفس ر ابآلخر؛ ألنه خمتلف عنه. وملا كان  املسنون...إخل ، كما أن كل

واإلخبار عنه خمتلف احتاج املفسر إىل الربط بْي اآلايت وحماولة حل   اخلرب عن خلق آدم
ا اإلشكال ، بل كان حل ه ابلنظر فيها ، ولكن احلل  مل يكن آبية أخرى تزيل هذ اإلشكال الوارد

 املعتمد على داللة هذه املتغايرات وترتيبها يف الوجود ، مما جعل املفسر هلذه اآلايت العقلي

 ينتهي إىل أهنا مراحل خلق آدم عليه السالم ، وأن كل آية تتحدث عن مرحلة من هذه

 .املراحل ، حيث كان آدم تراابً ، مث طيناً ، مث... إخل

ْجع اآلايت مل يكن فيه بيان آية آبية أخرى ، وإن كان يف هذا اجلمع  هر جلي اً أن  وهبذا يظ
 .التفسري إفادة يف
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تفسري قرآن بقرآن ،  وبعد.. فإن النتيجة اليت تظهر من هذه األمثلة: أن كل ما قيل فيه: إنه
مطابقاً هلذا ليس تعبريًا  إذا مل يتحقق فيه معىن البيان عن شيء يف اآلية آبية أخرى ، فإنه

 .املصطلح املصطلح ، بل هو من التوسع الذي يكون يف تطبيقات

 

 :املفسرين تفسري القرآن ابلقرآن عند

يف تطبيقاته ، ويربز هذا  ظهر مما سبق أن مصطلح )تفسري القرآن ابلقرآن( قد اسُتعمل بتوسع
إلي ه يف تفسريه؛   املصطل ح أو إش ار من استقراء تفاسري املفسرين ، خاصة من نص  على هذا

ه ( ، والشنقيطي )ت: 1182 :ه ( ، واألمري الصنعاين )ت774كابن كثري )ت: 
 .(ه 1393

كاالستشهاد أو االستدالل هبا يكون داخاًل ضمن  ويبدو أن كل استفادة من آايت القرآن؛
 .تفسري القرآن ابلقرآن

َيُكوُنوا  َك اَبِخع  ن َّفمَسَك َأالَّ ذلك ما ذكره الصنعاين يف تفسري قوله تعاىل: ))َلَعلَّ  ومن أمثلة
ِمِنَْي(( ]الشعراء:   .قومك أي قاتلها لعدم إميان«[ حيث قال: 3ُمؤم

[ ويف الكهف: 88احلجر: ] ((تكرر هذا املعىن يف القرآن يف مواضع: ))َوال حَتمَزنم َعَليمِهمم «
مِ  ))فَ َلَعلََّك اَبِخع  ن َّفمَسَك َعَلى آاَثرِِهمم إن ملَّم  [. ويف 6ُنوا هِبََذا احلَِديِث َأَسفًا(( ]الكهف: يُ ؤم

َهبم   [. وحنوه: ))إن حَتمِرصم َعَلى ُهَداُهمم 8نَ فمُسَك َعَليمِهمم َحَسَراٍت(( ]فاطر:  فاطر: ))َفالَتذم

ِدي َمن ُيِضل (( ]النحل:  شفقته على األمة  [. وحنو ذلك مما هو دليل على37َفإنَّ اّللََّ ال يَ هم
ليس عليه إال  المهم ، وشدة حرصه على هدايتهم مع تصريح هللا له أبنه، وحمبته إلس

 .(8»)البالغ

حبيث ميكن أن يقال: هذا يدخل  وميكن القول: إنه ليس هناك ضابط يضبط املصطلح املتوسع
( ، 9ميكن اعتبار كتب )متشابه القرآن() يف تفسري القرآن ابلقرآن ، وهذا ال يدخل فيه؛ ولذا

 .ابلقرآن بسبب التوسع يف املصطلح والنظائر( من كتب تفسري القرآنوكتب )الوجوه 

متشاهبتْي أو أكثر ، وقد يقع اخلالف بينهما يف حرف  فكتب )متشابه القرآن( توازن بْي آيتْي
 .االختالف أو كلمة ، فيبْي املفسر سبب ذلك

رق فيها يف كل الف وكتب )الوجوه والنظائر( تبْي  معىن اللفظ يف عدة آايت ، وتذكر وجه
 .موضع
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 :املصدر املفسرون املعتنون هبذا *

الرمحن بن زيد بن أسلم )ت:  إن مراجعة رواايت التفسري املروية عن السلف تدل على أن عبد
 .ابلقرآن ه ( كان من أكثر السلف اعتناًء بتفسري القرآن182

ِر  ه ( بسنده يف تفسري قوله310ومن أمثلة ذلك ما رواه عنه الطربي )ت:  تعاىل: ))َوالمَبحم
ُجوِر(( ]الطور:  ((  املوَقد ، وقرأ قول هللا«[ قال: 6املَسم تعاىل: ))َوإَذا الِبَحاُر ُسجِ َرتم

 .(10»)[ قال: ُأوِقَدتم 6]التكوير: 

 :كتب التفسري ، فإن من أبرز من اعتىن به ثالثة من املفسرين هم أما

 .(سري القرآن العظيمه ( يف كتابه )تف774كثري )ت:  احلافظ ابن (1)

ه ( يف كتابه: )مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر 1182 :األمري الصنعاين )ت (2)
 .(والقرآن

ه ( يف كتابه: )أضواء البيان يف إيضاح 1393حممد األمْي الشنقيطي )ت الشيخ (3)
 .(11ابلقرآن() القرآن

 

 :املصطَلَحْي بيان بعض األمثلة اليت تدخل يف *

 :إىل نوعْي لبيان عن مصطلح )تفسري القرآن ابلقرآن( ، وأنه ينقسمسبق ا

أخرى يُ َعد  تعبريًا دقيقاً عن  األول: ما يعتمد على البيان ، واملراد أن وقوع البيان عن آية آبية
 .هذا املصطلح

 .آبية أخرى ، وهو هبذا مصطلح مفتوح ، يشمل أمثلة كثرية الثاين: ما مل يكن فيه بيان عن آية

املوجود يف كتب التفسري ، وأهنا قد سارت عليه ، ويف هذه  وقد مضى أن هذا التوسع هو
 .اجتهادية لفرز بعض أمثلة هذا املصطلح الِفقمرة سأطرح حماولة

 

 :َيصمُدُق إدخاهلا يف املصطلح املطابق أواًل: األمثلة اليت

 :ما يلي ميكن أن يدخ ل ف ي ه ذا املصطل ح

 :ة عامةاآلية املخصصة آلي -1

َلِئَك هَلُمُ )) :ورد لفظ الظلم عاماً يف قوله تعاىل اأَلممُن  الَِّذيَن آَمُنوا َوملَم يَ لمِبُسوا إميَاهَنُم ِبظُلمٍم ُأوم
َتُدوَن(( ]األنعام:  ابلشرك ، واستدل  [. وقد خص ه الرسول صلى هللا عليه وسلم82َوُهم مُّهم

 .[13 :َعِظيم (( ]لقمان له بقوله تعاىل: ))إنَّ الشِ رمَك َلظُلمم  
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كل أٍب: مسلم وكافر  [.عموم يشمل24  ويف قوله تعاىل: ))َوُقل رَّبِ  ارممَحمُهَما(( ]اإلسراء: 
رِِكَْي َوَلوم َكاُنوا  ، وهو خمصوص بقوله تعاىل: ))َما َكاَن ِللنَّيبِ  َوالَِّذينَ  تَ غمِفُروا ِللمُمشم آَمُنوا َأن َيسم

ِل قُ رمَب  [.فخرج هبذا االستغفار لألبوين الكافرين ، وظهر أن املراد هبا 113وبة: الت] ((ُأوم
 .(12املؤمنان) األبوان

 :اآلية املبي نة آلية جمملة -2

َناُهمم يُنِفُقوَن(( ]البقرة:    أْجل هللا القدر الذي ينبغي  ، [3إن مَفاُقُه يف قوله تعاىل: ))َوممَّا َرَزق م
اخلَل ة اليت  ل ذي ينبغي إنفاق ه ه و الزائد عن احلاجة وسد  حاجةوبْي يف مواضع أخر: أن القدر ا

أَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقلِ  [ واملراد 219الَعفمَو(( ]البقرة:  البد منها ، وذلك كقوله: ))َوَيسم
على أصح  التفسريات ، وهو مذهب  ابلعفو: الزائد على قدر احلاجة اليت البد  منها ،

 .(13اجلمهور...)

َلى َعَليمُكمم(( ]املائدة:  ويف قوله تعاىل: ))ُأِحلَّتم    يف  [ ، إْجال1َلُكم هبَِيَمُة األَن مَعاِم إالَّ َما يُ ت م
َتُة َوالدَّمُ  َوحلَمُم اخلِنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغريمِ اّللَِّ ِبِه  املتلو ، وقد بي نه قوله تعاىل: ))ُحرِ َمتم َعَليمُكُم املَي م

ُقوَذُة َوالمُمرَتَدِ َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إالَّ  َقةُ َوالمُمنمَخنِ  ُتمم َوَما ُذِبَح َعَلى  َوالمَموم ي م َما ذَكَّ
 .[3النُُّصِب(( ]املائدة: 

 :آلية مطلقة اآلية املقيدة -3

ِد َوالمَمالِئَكُة )) :  أطلق هللا استغفار املالئكة ملن يف األرض ، كما يف قوله تعاىل ُيَسبِ ُحوَن حبَمم
تَ غمِفُرون ِلَمن يف  [ ، وقد قي د هذا اإلطالق ابملؤمنْي يف قوله 5اأَلرمِض(( ]الشورى:  َرهبِ ِمم َوَيسم

ِد َرهبِ ِمم )) :تعاىل َلُه ُيَسبِ ُحوَن حبَمم تَ غمِفُروَن ِللَِّذي الَِّذيَن ََيمِمُلوَن الَعرمَش َوَمنم َحوم ِمُنوَن ِبِه َوَيسم َن َويُ ؤم
 .[7آَمُنوا(( ] غافر: 

بَ تُ ُهمم(( ]آل عمران:  قوله تعاىل: ))إنَّ اَلِذيَن َكَفُروا بَ عمَد إميَاهنِِمم مثَّ ازمَداُدوا ُكفمراً    ويف َبَل تَ وم لَّن تُ قم
مقي د يف قول بعض العلماء أبنه إذا أخ روا التوبة  [ ، إطالق يف عدم قبول التوبة ، وهو90

َبُة ِللَِّذيَن يَ عمَمُلوَن السَّيِ َئاِت َحّتَّ  ليل التقييدإىل حضور املوت ، ود  قوله تعاىل: ))َولَيمَسِت الت َّوم

ُت َقاَل إين ِ تُ بمُت اآلَن َوال اَلِذينَ   .[14مَيُوُتوَن َوُهمم ُكفَّار (( ]النساء:  إَذا َحَضَر َأَحَدُهُم املَوم

 :أخرى أشهر منها يف آية تفسري لفظة غريبة يف آية بلفظة -4

َها ِحَجاَرًة مِ ن ِسجِ يٍل مَّنُضوٍد(( ]هود:  يف قوله تعاىل: ))َوَأممَطرمَّنَ » ِسج يل«ورد لفظ  [ 82َعَلي م
لوط )عليه الصالة والسالم( ، وقد وردت القصة يف الذارايت وابن  ، واملمطر عليهم هم قوم
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مٍ الطْي ، يف قوله تعاىل: ))َقاُلوا إَّنَّ ُأرم  :أن املراد ابلسجيل جمُّمِرِمَْي*ِلنُ رمِسَل َعَليمِهمم  ِسلمَنا إىَل قَ وم
 .(15)[33 ، 32ِحَجاَرًة مِ ن ِطٍْي(( ]الذارايت: 

 :تفسري معىن آية آبية أخرى -5

َمِئذٍ   ((يَ َودُّ اَلِذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلوم ُتَسوَّى هِبُِم اأَلرمضُ  التسوية يف قوله تعاىل: ))يَ وم

سواًء ،  [ ، يراد هبا: أن يكونوا كالرتاب ، واملعىن: يود ون لو ُجِعلوا واألرض42النساء: ]
َتيِن ُكنتُ   .(16[)40تُ َرااًب(( ]النبأ:  ويوضح هذا املعىن قوله تعاىل: ))َويَ ُقوُل الَكاِفُر اَي َلي م

 

 :املتوسع اثنيًا: أمثلة للمصطلح

التفسي ر ، وإن ل م يك ن ف ي  لى سبيلميكن أن يدخ ل يف ه ذا النوع كل آية قرنت أبخرى ع
 :أمثلته ما يلي اآلي  ة ما يشكل فتُ بَ ي  ن ُُه اآلية األخ رى ، ومن

 :اجلمع بْي ما يُتوهم أنه خمتلف -1

( ، ومن أمثلته عصا موسى )عليه الصالة 17مراحل خلق آدم) :سبق مثال يف ذلك ، وهو
عَ  والسالم(؛ حيث وصفها مرة َا 20ى(( ]طه: أبهنا ))َحيَّة  َتسم [ ، ومرة أبهنا ))هَتمتَ زُّ َكَأهنَّ

 [ ، فاختلف الوصف107[ ، ومرة أبهنا ))ثُ عمَبان  مُِّبْي (( ]األعراف: 10النمل: ] ((َجان  

 واحلدث واحد ، وقد ْجع املفسرون بْي هذه اآلايت: أن هللا )سبحانه( جعل عصا موسى

 .(18ِخف ِتها) اجلان )وهو: صغار احلي ات( يفكاحلية يف سعيها ، وكالثعبان يف ِعَظمها ، وك

 :تتميم أحداث القصة -2

تتكرر بنفس أحداثها ، بل قد يزاد فيها أو ينقص  إذا تكرر عرض قصة ما يف القرآن فإهنا ال
املفسرين إىل ذكر أحداث القصة متكاملة كما عرضها القرآن  يف املوضع اآلخر ، ويَ عمَمُد بعض

 :ومثال ذلك يف املواضع املختلفة ،

ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلم َأُدلُُّكمم  ُفُلُه(( ]طه:  قوله )تعاىل(: ))إذم مَتمِشي ُأخم [ ، حيث ورد 40َعَلى َمن َيكم
 :يف هذه اآلية ، وهي يف سورة القصص ثالث  ة أمور غي  ر واردة

 .أهنا مرسلة من قبل أمها -1

 .ال يشعرون أهنا أبصرته من بُعٍد وهم -2

 .م عليه املراضعأن هللا حر   -3

ُعُروَن ) وذلك يف قوله )تعاىل(: ))َوَقاَلتم  ِتِه ُقصِ يِه فَ َبُصَرتم ِبِه َعن ُجُنٍب َوُهمم ال َيشم  (11أُلخم
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َنا َعَليمِه املََراِضَع ِمن قَ بمُل فَ َقاَلتم َهلم َأُدلُُّكمم َعَلى ُفُلوَنُه َلُكمم َوُهمم َلُه  َوَحرَّمم ِل بَ يمٍت َيكم َأهم
 .(19)[12 ، 11وَن(( ]القصص: ََّنِصحُ 

 :ْجع اآلايت املتشاهبة يف موضوعها -3

ُزُنَك اَلِذي يَ ُقوُلوَن(( ]األنعام: )) :(قال الشنقيطي يف قوله )تعاىل  .[33َقدم نَ عمَلُم إنَُّه َلَيحم

يف  صرح )تعاىل( يف هذه اآلية الكرمية أبنه يعلم أن رسوله ََيمُزنُه ما يقوله الكفار« :قال
َهبم تكذي ُس َك َعَليمِه مم  به ، وقد هناه عن هذا احل زن املف رط يف مواضع أخرى كقوله: ))َفال َتذم نَ فم

ِم الَكاِف رِيَن(( ]املائدة:  [ ، وقول ه: ))َفال ََتمَس َعَلى8َحَسَرات(( ] فاطر:  [ ، 68الَق وم
ِمنُ وا هِبََذا احلَِديِث َأَسفاً  ن َّفمَسَك َعَلى آاَثرِِه مم إن ملَّم  وقول ه: ))فَ َلَعلََّك اَبِخ ع   الكهف: ] ((يُ ؤم

ِمِنْيَ 6  .[3الشعراء: ] (([ ، وقوله: ))َلَعلََّك اَبِخع  ن َّفمَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمؤم

 .(21والباخع: املهلك نفسه...إخل)

 :القرآنية ْجع موارد اللفظة -4

وصفت به ، أو يعمد  خرى اليتُوصف به شيء ، مث يذكر األشياء األ» وصفاً «قد يورد املَفس ر 
 :إىل لفظة فيذكر أماكن ورودها ، ومن أمثلة األول

( وصفها هللا ملا أفاض )تعاىل( 21والبقعة مباركة )ملا()«األمري الصنعاين  :قال *
 .من بركة الوحي وكالم الكليم فيها (22)فيه()

َناُه(( أي: إب)) :كما وصف أرض الشام ابلربكة ، حيث قال راهيم ))َوُلوطاً إىَل اأَلرمِض َوجَنَّي م
َنا ِفيَها  [71ِللمَعاَلِمَْي(( ]األنبياء:  اَليِت اَبرَكم

 َأوََّل بَ يمٍت وِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَبارَكاً َوُهًدى ووصف بيته العتيق ابلربكة يف قوله: ))إنَّ 

 .[96لِ لمَعاَلِمَْي(( ]ال عمران: 

 .(23[)35مَُّبارََكٍة(( ]النور:  يف قوله: ))َشَجَرةٍ ووصف شجرة الزيت ابلربكة 

هدى يف آايت: ))َذِلَك الِكَتاُب ال رَيمَب ِفيِه ُهًدى  ومس ى هللا كتابه«ومن أمثلة الثاين قوله:  *
َوُم(( ]اإلسراء: ))،  [2 :لِ لمُمتَِّقَْي(( ]البقرة ِدي ِللَّيِت ِهَي َأق م لم قُ )) ، [9إنَّ َهَذا الُقرمآَن يَ هم

ِسِنَْي(( )) :[ ، ويف لقمان44ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء (( ] فصلت:  ُهًدى َوَرمحمًَة لِ لمُمحم
َياَّنً 3]لقمان:  ِلِمَْي(( ]النحل:  [ ، ويف النحل: ))تِب م َرى ِللمُمسم ٍء َوُهًدى َوَرمحمًَة َوُبشم لِ ُكلِ  َشيم

 ويف يونس: ))اَي أَي َُّها النَّاُس َقدم َجاَءتمُكم هدى وبشرى للمسلمْي واحملسنْي ، [ ، فهو89

ِعَظة  مِ ن رَّبِ ُكمم َوِشَفاء  لِ َما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمحمَة   ِمِنَْي(( ]يونس:  مَّوم  .(24[)57ل ِلمُمؤم
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 :ابلقرآن طريقة الوصول إىل تفسري القرآن

  ريقه االستدالل ،التفسي ر إم ا أن يك ون طريقه النق ل ، وإما أن يكون ط

 ، (واألول: يطلق عليه )التفسري املأثور

 

 .(عليه )التفسري ابلرأي والثاين: يطلق

أحدمها يكون ابلنظر إىل القائل به أواًل ، ال  ومن هنا فإن تصنيف )تفسري القرآن ابلقرآن( ، يف
 .ألن ذلك طريقُه األثر إىل طريقة وصوله إىل ما بعد القائل؛

فاملَفس  ر ه و الذي َعَمَد   اجتهادًا منه   إىل  لقرآن ينسب إىل الذي فس ر به ،وتفسري القرآن اب
 .إحدامها تفسر اآلخرى الربط بْي آية وآية ، وجعل

فإنه ال يلزم قبول كل قول يرى أن  وهبذا فإن طريق الوصول إليه هو الرأي واالستنباط ، وعليه
 .يكون غري صواب قدهذه اآلية تفسر هذه اآلية؛ ألن هذا االجتهاد 

فإنه يدل  على علو ذلك  كما أنه إذا ورد تفسري القرآن ابلقرآن عن مفسر مشهور معتمد عليه
 .االجتهاد؛ ألنه من ذلك املفسر

بن اخلطاب أقوى من وروده عن من بعده من التابعْي وغريهم ،  فورود التفسري به عن عمر
 .وهكذا

 

ي ُة تَ فمسري القرآن ابلقرآن  :ُحج 

القرآن ابلقرآن صحيحاً ، فإنه يكون أبلغ التفاسري ، ولذا: فإن وُرود تفسري  م  ا ك   ان تفسريكل 
أبلغ من وروده عن غريه؛ ألن ما صح مما  -صلى هللا عليه وسلم-ابلقرآن عن النيب  ال ق رآن

 .حَمَل ُه القبول -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  ورد

صلى هللا عليه -قرآن بقرآن ، بل ألن املفس ر به هو النيب  بيد أن قبوله مل يكن ألنه تفسري
 .-وسلم

 صلى هللا عليه-ت ف س ي ره ال ق   رآن ابلقرآن ما رواه ابن مسعود: أن رسول هللا  ومن أمثلة

 َويُ نَ زِ ُل الَغيمَث َويَ عمَلمُ  ( مخس  ، ))إنَّ اّللََّ ِعنَدُه ِعلمُم السَّاَعةِ 26قال: )مفاتح الغيب) -وسلم
ِري نَ فمس  مَّاَذا ِري نَ فمس  أبَِيِ  َأرمٍض مَتُوُت إنَّ اّللََّ َعِليم   َما يف اأَلرمَحاِم َوَما َتدم ِسُب َغدًا َوَما َتدم  َتكم

 .(26[)34َخِبري (( ]لقمان: 

قد قيل ابجتهاد ال مفسر ، واالجتهاد  أما ورود تفسري القرآن ابلقرآن عن غري الرسول فإنه
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 .معرض للخطأ

تفسري الق رآن ابلق رآن مطلقاً ، حبيث ُيب قبوله ممن هو دون   ذا ال ميكن القول حبجي  ةوهب
، بل هو مقيد أبن يكون ضمن األن  واع ال ت ي ُي   ب األخذ هبا  -وسلم صلى هللا عليه-النيب 

 .(27التفسري) يف

ذا كان املفس ُر به من  ال ت ف اس ري إ هذا.. وقد سبق البيان أن تفسري القرآن ابلقرآن يكون أبلغ
 .التابعْي كبار املفسرين من الصحابة ومن بعدهم من

 :وأخرياً 

ي ع ن   ي صعوبة الوصول إليه يف كل حاٍل  فإن كون تفسري القرآن ابلقرآن من التفسري ابلرأي ، ال
وال يكاد خيتلف يف تفسريها اثنان ، مثل تفسري  ، بل قد يوجد من اآلايت ما تفس ر غريها  

[ أبنه يُفسر بقوله )تعاىل(: 1َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق(( ]الطارق: )) :(يف قوله )تعاىل» لطارقا«
مُ   .أعلم [ ، ومثل هذا كثري  يف القرآن ، وهللا3الثَّاِقُب(( ]الطارق:  ))النَّجم

                        

 : اهلوامش

 .وما بعدها 93د. عدَّنن زرزور( ، ص :مقدمة يف أصول التفسري ، )ت (1)

 .164-156ص ، 2انظر: الربهان يف علوم القرآن ، ج  (2)

زرزور( ،  شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مقدمته يف )أصول التفسري( ، )ت: عدَّنن (3)
 .93ص

 .116ص ، (ابن القيم يف )التبيان يف أقسام القرآن( ، )ت: طه شاهْي (4)

 ، 448، ص 6: الراين( ، ج رواه اإلمام البخاري ، انظر: فتح الباري )ط (5)
 .3360ح

 .87، ص 1أضواء البيان ، ج  (6)

 .42ص ، 1التفسري واملفسرون ، ج  (7)

حتقيق عبد هللا بن  مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر والقرآن ، لألمري الصنعاين ، (8)
لة اليت وانظر: األمث ، 71،72سوفان الزهراين )رسالة ماجستري ، على اآللة الكاتبة( ص

 .سبق نقلها عن الشنقيطي وحممد حسْي الذهيب

 :الكتابة يف متشابه القرآن إىل قسمْي تنقسم (9)
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 .اخلطأ يف احلفظ لتشاهبها ، وهذه الكتب ختص القراء األول: ما يتعلق ابملواضع اليت يقع فيها

نا ، ككتاب التفسري بْي اآلايت املتشاهبة ، وهذا املقصود ه الثاين: ما يتعلق ابخلالف يف
 .القرآن( للكرماين وغريه )الربهان يف متشابه

،  37،  22نفسه ص ، وانظر له يف اجلزء 19، ص 27تفسري الطربي ، ج  (10)
 ، ويف اجلزء نفسه عن علي 120،  113،  92،  76،  74،  69،  61،  38

 .72، وعكرمة ، ص 72،  55، وابن عباس ، ص 18ص

 :دراسات علمية مقرتحة ، وهي كالتاِل ملوضوعميكن أن يستنبط من هذا ا (11)

ابلقرآن( ودراستها؛ إلبراز طرق استفادة السلف  ْجع مروايت السلف يف )تفسري القرآن -1
 .من القرآن ومنهجهم يف ذلك

 دراسة منهج تفسري القرآن ابلقرآن عند ابن كثري والصنعاين والشنقيطي ، وطرق إفادهتم -2

 .ع بيان الفرق بينهم يف هذا املوضوعمن القرآن يف التفسري ، م

،  15، والتحرير والتنوير ، ج  6768، ص 15الطربي ، ج  انظر: تفسري (12)
 .72ص

 .107،108، ص 1البيان ، ج  انظر: أضواء (13)

 .343ص  1أضواء البيان ج 

 .343، ص 1ج  انظر: أضواء البيان ، (14)

 .86، ص 1انظر: أضواء البيان ، ج  (15)

، واحلجة للقراءات السبعة أليب علي الفارسي  93، ص 5ج  ظر: تفسري الطربي ،ان (16)
 .246، ص 1، ج 

 .من اجمللة نفسها 4ص :انظر (17)

،  327التنزيل ، للرازي ص انظر: أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي (18)
مشكالت  البيان يف ، وتيجان 282،283وكشف املعاين يف املتشابه من املثاين ، ص

 .173القرآن ، للخطيب العمري ، ص

 .408، ص 4انظر: أضواء البيان ، ج  (19)

 ، وانظر:مفاتح الرضوان لألمري الصنعاين،189، ص2أضواء البيان، ج  (20)

 .71،72ص
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 :من التحقيق ، حيث قال احملقق 194، ص2كذا يف األصل وانظر: حاشية  (21)

 .(والصواب )كما

 .، من التحقيق 194، ص 7ظر: حاشية الصواب )فيها( ان (22)

 .194مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر والقرآن ، ص (23)

 .188،189ص املصدر السابق ، (24)

 .[59يَ عمَلُمَها إالَّ ُهَو(( ]األنعام:  وردت يف قوله )تعاىل(: ))َوِعنَدُه َمَفاِتُح الَغيمِب ال (25)

 .141، ص 8، ج  اريرواه البخاري ، انظر: فتح الب (26)

 .15ص ، 76سبق أن طرحتها يف جملة البيان ، ع (27)

 

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   6#   

17-02-08, 07:36 AM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 :فائ     دة

 

  :قال القرطيب -

ى أحد عشر قوال ، ثالثة أليب حنيفة عل -يقصد الرأس  - اختلف العلماء يف تقدير مسحه "
لعلمائنا ، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ...  ، وقوالن للشافعي ، وستة أقوال
 . رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه وأْجع العلماء على أن من مسح

 

 :– (6املائدة:){َواممَسُحوام ِبُرُؤوِسُكمم  } :قاصدا قوله تعاىل -وقال 
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زائدة ليست للتبعيض : واملعىن وامسحوا رؤوسكم ، وقيل دخوهلا هنا كدخوهلا  كدةوالباء مؤ "
  (6املائدة:){ َفاممَسُحوام ِبُوُجوِهُكمم } : يف قوله تعاىل يف التيمم

 .فلو كان معناها التبعيض ألفادته يف ذلك املوضع ، وهذا قاطع

 

  .259 /1،القرايف:الذخرية:6/57ينظر:تفسري القرطيب:

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال البحث عن كافة

   7#   
20-02-08, 06:51 AM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390 المشاركات:

 

 

 
بعض الفوائد : وهذا هو  لقد طرحت هذا املوضوع يف ملتقى أهل التفسري ، وقد وجدت

 :الرابط ،ملن أراد االستفادة

 
 

http://www.tafsir.org/vb/showthread....1370#
 post51370 

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي شاهدة ملفهم

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   8#   
26-02-08, 02:40 AM  

  إبراهيم اجلزائري
 عامله هللا برحمته

  
 07-07-17تاريخ التسجيل: 

  1,016المشاركات: 
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  ابرك هللا فيك أخاَّن أاب األشبال

 فهذا أكيد لك  ن؛ -يعين القاعدة  -قولك على إطالقها  أما

 يفسر، فالكل يفسر ويدعي ويزعم أنه قرآين ِبا فيهم املبتدعة، وظابط القاعدة تبيْي من الذي

 وبياهنا علميم أصول التفسري والفقه خاصة وأصول الدين عام  ة، وللتعليل ،يفس  ر جممل قوهلم

 :وقوله تعاىل يقاتلوكم فيه وال تقاتلوا عند املسجد احلرام حّت :متثيل، هو قوله تعاىل

اخلاص  ، فأيها يفسر اآلخر، ِبعىن هل العام يقضي على حيث وجدمتوهم فاقتلوا املشركْي
 م العكس .. وهللا أعلم)ينسخه( أ

__________________ 
أحسن ما تكتب، وذاكر  مسعت أيب يقول : أكتب أحسن ما تسمع، و احفظ : بن أيب حامت الرازي قال عبد الرمحن

 أبحسن ما حتفظ

 
 إبراهيم الجزائري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الجزائري لبحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة إبراهيما

   9#   

26-02-08, 11:50 AM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390شاركات: الم

 

 

 
 .خري شيخنا الفاضل إبراهيم اجلزائري جزاك هللا كل

 

الكرمي يفسر  نعم القاعدة على إطالقها ، وال مشاحة يف االصطالح ، وال شك أن القرآن
ال بد أن يتقيد  كن ما أردت أن يوضح ابلنسبة ِل ولطالب العلم القواعد اليتبعضه بعضا ، ل

من القرآن نفسه توضح  هبا من يريد تفسري القرآن ابلقرآن ، فهنا قواعد نستطيع أن نستشفها
 : لنا الكيفية اليت ُيب أن نفسر القرآن هبا

 

 ( املتشابه إىل احملكم )رد1مثال:

 

 :وقال ابن السعدي
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تعاىل } كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم  عظيم كله حمكم كما قالقرآن ال"
واإلحكام والعدل واإلحسان } ومن أحسن من هللا  خبري { فهو مشتمل على غاية اإلتقان
احلسن والبالغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا  حكما لقوم يوقنون { وكله متشابه يف

ملذكور يف هذه اآلية فإن القرآن كما ذكره هللا } منه آايت ا ومعىن، وأما اإلحكام والتشابه
الداللة، ليس فيها شبهة وال إشكال } هن أم الكتاب { أي:  حمكمات { أي: واضحات
متشابه، وهي معظمه وأكثره، } و { منه آايت } أخر متشاهبات {  أصله الذي يرجع إليه كل

لتها جمملة، أو يتبادر إىل بعض األفهام كثري من األذهان: لكون دال أي: يلتبس معناها على
فاحلاصل أن منها آايت بينة واضحة لكل أحد، وهي األكثر اليت يرجع إليها،  غري املراد منها،

تشكل على بعض الناس، فالواجب يف هذا أن يرد املتشابه إىل احملكم واخلفي إىل  ومنه آايت
مناقضة وال معارضة، ولكن الناس فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا وال َيصل فيه  اجللي،

إىل فرقتْي } فأما الذين يف قلوهبم زيغ { أي: ميل عن االستقامة أبن فسدت  انقسموا
وصار قصدهم الغي والضالل واحنرفت قلوهبم عن طريق اهلدى والرشاد } فيتبعون  مقاصدهم،

 ن األمر فيحملونمنه { أي: يرتكون احملكم الواضح ويذهبون إىل املتشابه، ويعكسو  ما تشابه

الفتنة بسبب  احملكم على املتشابه } ابتغاء الفتنة { ملن يدعوهنم لقوهلم، فإن املتشابه حتصل به
فيه ملن قصده  االشتباه الواقع فيه، وإال فاحملكم الصريح ليس حمال للفتنة، لوضوح احلق

 .اتباعه

 

 (...ة للقرآن مبينة لهألهنا مفسر  ) النظر يف سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم2مثال :

 

ِل اأَلممِر ِمنُكمم  قال تعاىل:}اَي أَي َُّها الَِّذينَ  َفِإن تَ َناَزعمُتمم يف  آَمُنوام َأِطيُعوام اّلل َ َوَأِطيُعوام الرَُّسوَل َوُأوم
ٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اّللِ  َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتمم  ِم اآلِخِر  َشيم ِمُنوَن اِبّللِ  َوالميَ وم َسُن ََتمِويالً تُ ؤم  َذِلَك َخريم  َوَأحم

 .(59النساء:){

 

 :وللمتأمل أن يستنبط قواعد أخرى

 

 :َيريين هذه األايم هل يصح بعد ما قلت القول التاِل إلحدى الباحثات لكن السؤال الذي
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مفادها، أن تفسري  وميكن إْجال أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يف فكرة أساس"
من القرآن الكرمي  قرآن ليس هو أقوى التفاسري على اإلطالق، فكونه مستمداً القرآن ابل

مؤهالت املفسِ ر؛ إذ  نفسه، ال يكفي لتحديد مستوى حجيته، ألن ذلك املستوى اتبع ملستوى
بطبيعته، عملية مركبة تتدخل يف  هو املسؤول عن الربط بْي آايت القرآن الكرمي. فالتفسري

وتصورُه للنص القرآين وطبيعته،  نها: تصوُر املفسر حلدود عمله،تشكيل نتيجتها أمور  م
 .وتصورُه للتفسري ووظيفته

 

فإن أصح ربط تفسريي بْي آايت القرآن الكرمي، هو الربط الصادر عن  ومن هذا املنطلق
عليه وسلم، والذي ميكن أن نسميه "البيان النبوي للقرآن ابلقرآن"، أما ما  رسول هللا صلى هللا

ربط، فإن تقييمه يكون بناء على مالحظة مدى قربه أو بعده املنهجي من ذلك  ه منعدا
 ".النبوي البيان

 

أرشيف ملتقى أهل  وفيما يلي حبث قيم خيص موضوع تفسري القرآن ابلقرآن وجدته يف
  :التفسري

  امللفات املرفقة

 .docبالقرآن تفسير القرآن :اسم الملف
 كيلوبايت 180.5 :حجم الملف
  doc :امتداد الملف
 194 :عدد مرات التنزيل
  اضغط هنا :لإلبالغ عن عطل

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { مم ََيمَزُنونَ َعَليمِهمم َواَل هُ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 بدالجبارأبو األشبال ع

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   10#   

27-02-08, 12:42 PM  

  إبراهيم اجلزائري
 عامله هللا برحمته

  
 07-07-17تاريخ التسجيل: 

  1,016المشاركات: 
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 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو األشبال عبداجلبار

مفادها، أن تفسري  وميكن إْجال أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يف فكرة أساس"
من القرآن الكرمي  القرآن ابلقرآن ليس هو أقوى التفاسري على اإلطالق، فكونه مستمداً 

الت املفسِ ر؛ مؤه نفسه، ال يكفي لتحديد مستوى حجيته، ألن ذلك املستوى اتبع ملستوى
بطبيعته، عملية مركبة تتدخل  إذ هو املسؤول عن الربط بْي آايت القرآن الكرمي. فالتفسري

وتصورُه للنص القرآين وطبيعته،  يف تشكيل نتيجتها أمور  منها: تصوُر املفسر حلدود عمله،
 .وتصورُه للتفسري ووظيفته

 

الربط الصادر عن  ن الكرمي، هوومن هذا املنطلق فإن أصح ربط تفسريي بْي آايت القرآ
للقرآن ابلقرآن"، أما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والذي ميكن أن نسميه "البيان النبوي

بعده املنهجي من ذلك  ما عداه من ربط، فإن تقييمه يكون بناء على مالحظة مدى قربه أو
 ".النبوي البيان

: 

السنن  -، ألن األول هو تفسري ابلسند ابألثر لتفسريال ا ابملأثور النكتة يف قوهلم التفسري وهنا
وإن   -عن سلف األمة والثاين يندرج ضمن التفسري ابلرأي  -واألحوال  واألقوال واألفعال
، وهلذا جتدك مضطرا لبحث القواعد والضوابط حّت ال ينفرط العقد وَيتج - كان قرآَّن بقرآن

  ..  كل فتنةوُيتهد صاحب اهلوى ويستدل املبتدع ويف املنافق

__________________ 
أحسن ما تكتب، وذاكر  مسعت أيب يقول : أكتب أحسن ما تسمع، و احفظ : بن أيب حامت الرازي قال عبد الرمحن

 أبحسن ما حتفظ

 
 إبراهيم الجزائري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الجزائري كافة المشاركات المكتوبة بواسطة إبراهيمالبحث عن 

   11#   

27-02-08, 03:20 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390: المشاركات
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قرأته يف كلماتك السابقة،وأضفت  الشيخ الفاضل جزاك هللا كل خري اختصرت ِل حبث كامل

 .م التفسري ابملأثورالتفسري ابألثر ،وقوهل معلومة مل أكن أعرفها،وهي إدراك الفرق ،بْي قوهلم

 
 

 :اقتباس

مفادها، أن تفسري  وميكن إْجال أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يف فكرة أساس"
من القرآن الكرمي  القرآن ابلقرآن ليس هو أقوى التفاسري على اإلطالق، فكونه مستمداً 

هالت املفسِ ر؛ مؤ  نفسه، ال يكفي لتحديد مستوى حجيته، ألن ذلك املستوى اتبع ملستوى
بطبيعته، عملية مركبة تتدخل  إذ هو املسؤول عن الربط بْي آايت القرآن الكرمي. فالتفسري

وتصورُه للنص القرآين وطبيعته،  يف تشكيل نتيجتها أمور  منها: تصوُر املفسر حلدود عمله،
  . وتصورُه للتفسري

مشهود له ، وقام بتفسري القرآن العبارة حتريين: إذا تصورَّن وجود عامل رابين  مازالت هذه
، هل يقال أن أن تفسريه أقوى حجة ، وأن تفسري القرآن ابلقرآن هو أقوى التفاسري  ابلقرآن

 اإلطالق ، ويف حالة وجود عامل ال يتمتع ابلصفات السابقة نقول أن تفسري القرآن على

 .ابلقرآن ليس أقوى التفاسري ،هل يصح هذا التصور

 

أقوى تفسري على اإلطالق ،هذا ما أفهمه، هل َيق لنا وبسبب  ابلقرآنإن تفسري القرآن 
 :العلم أن نتصور التصور السابق وهو ما قالته الباحثة وجود املبتدعة وقليلي

 
 

 :اقتباس

  تفسري القرآن ابلقرآن ليس هو أقوى التفاسري على اإلطالق، أن

__________________ 

ِلَياء اّللِ  الَ }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ   َخومف  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار
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 الشخصي مشاهدة ملفه

 بارعبدالج البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   12#   

28-02-08, 10:16 AM  

  أبو أمينة
 عفى هللا عنه

  
 05-05-12تاريخ التسجيل: 

  270المشاركات: 

 

 

 
ابلقرآن مل أر من تناوله و هو أن كل  و لإلمام عبد القاهر اجلرجاين مذهب يف تفسري القرآن

بالغية متعددة تكشف يف األخري عن مقاصد  آية يف القرآن هي مفسرة ملا بعدها أبساليب
  .القرآن بطريقة عجيبة لطيفة

__________________ 

تَِنا » َعلمَنا ِللمُمتَِّقَْي ِإَماماً  رَب ََّنا َهبم َلَنا ِمنم َأزمَواِجَنا َوُذرِ ايَّ  «.قُ رََّة َأعمُْيٍ َوٱجم

 
 أبو أمينة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 أمينة أبو البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   13#   

29-02-08, 04:01 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 .خريا أخي الفاضل أبو أمينة جزاك هللا

       

 
 

 :اقتباس

  تفسري القرآن ابلقرآن أقوى تفسري على اإلطالق ،هذا ما أفهمه إن

 :الشيخ عبد الكرمي اخلضري حفظه هللا تعاىل يقول

عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله  ْي، وصلى هللا وسلم وابرك علىاحلمد هلل رب العامل "
 :وصحبه أْجعْي. أما بعد

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=46141
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=46141
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=769330&postcount=12
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=10097
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=769330
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=10097
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=10097
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=770088&postcount=13
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=46141


مصدر، بل املصدر الثاين من حيث قوة الثبوت، وإن   -الصالة والسالم عليه-فسنة النيب 
للمكلفْي والتزام املكلفْي ِبا دلت عليه ِبن زلة القرآن؛ ألهنا وحي كالقرآن،  كانت يف لزومها

ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، وسنته بياَّنً ملا  -عليه الصالة والسالم- يبفالن
عليه الصالة -، فهي حجة ملزمة ملن يقتدي به وأيتسي-جل وعال-يف كتاب هللا  جاء

ومل يقل خبالف ذلك أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم بل كلهم جممعون على أن  ،-والسالم
ففيها من  -جل وعال-وإن كانت بياَّنً ملا جاء يف كتاب هللا  السنة أصل مستقل، هذه

 ما ال يوجد يف القرآن، وإن جاء يف القرآن ما يشري إليه ويشمله بعمومه، فقد جاء األحكام

أْجل يف   ويف فعله، فجاء فعله بياَّنً ملا -عليه الصالة والسالم-مبيناً مفصاًل يف كالم النيب 
متنوعة،  -والسالم عليه الصالة-وأحاديثه  -ه الصالة والسالمعلي-كتاب هللا، وكذلك قوله 

وما ُيب  -جل وعال-اعتقاده يف هللا  فمنها ما جاء تفسريًا للقرآن، ومنها ما جاء بياَّنً ملا يلزم
وغريها من أبواب الدين، ومنها األحاديث اجلوامع  له، ومنها ما جاء يف بيان األحكام واآلداب

أبوابه، من هذه األحاديث اجلوامع ما أودعه اإلمام  الدين، أو جل اليت تشمل ْجيع أبواب
 " .يف كتابه األربعْي وما زاده احلافظ ابن رجب عليها -رمحه هللا تعاىل-احلافظ النووي 

alhdeeth.com/vb/showth...056http://www.ahl
post770056# 

 

 :ه   (، كتااب أمساه 431اإلمام أيب عبد هللا اخلطيب اإلسكايف :)ت :  وألف

 

 .التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآلايت املتشاهبات يف كتاب هللا العزيز درة

 

 : قال يف كتابه ومما

 

  :قوله تعاىل ... "

 (16امللك:){ ء َأن خَيمِسَف ِبُكُم اأَلرمَض َفِإَذا ِهَي مَتُورُ مَّن يف السََّما أََأِمنُتم}

 (17َحاِصباً َفَستَ عمَلُموَن َكيمَف َنِذيِر {)امللك: َأمم َأِمنُتم مَّن يف السََّماء َأن يُ رمِسَل َعَليمُكمم }

 

 : للسائل أن يسأل

بتقدمي احلاصب  كان خيتار التوعد عن تقدمي التوعد ابخلسف على التوعد ابحلصاب ؟ وهل

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=770056#post770056
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=770056#post770056


 الوعيد يف اآليتْي؟ على اخلسف ؟ أم مل ُيز االختيار إال ما جاء عليه

 :اجلواب أن يقال

ومهدها الستقرارهم ، يعبدون عليها غري خالقها  ملا كانت األرض اليت خلقها هللا هلم
شجرها أو حجرها ، خوفهم ِبا هو أقرب إليهم من  ،ويعظمون عليها األصنام اليت هي من

 . شياء اليت أهلك هبا من كان قبلهماأل

كالمهم ،وال  واألية الثانية ختويف ابحلاصب من السماء ،وهي اليت ال يصعد عليها الطيب من
اثنية ، فذكر يف  احلسن من عملهم ، إال سيئات أفعاهلم ، ونتائج ما كتب عليهم ، وتلك حالة

 .الثانية

 .أه   "

 

 : وو رد يف تفسري ابن كثري

 

َعَث َعَليمُكمم ُقلم  } ِقُكمم َأوم ِمنم حَتمِت َأرمُجِلُكمم َأوم يَ لمِبَسُكمم  ُهَو المَقاِدُر َعَلى َأنم يَ ب م َعَذااًب ِمنم فَ وم
َاَيتِ  ِشيَ ًعا َقُهوَن ) َوُيِذيَق بَ عمَضُكمم أبَمَس بَ عمٍض انمظُرم َكيمَف ُنَصرِ ُف اآلم  { (65َلَعلَُّهمم يَ فم

 

وجماهد، والسُّدِ ي وابن زيد يف قوله: } َعَذااًب ِمنم  ، وأبو مالكوهكذا قال سعيد بن ُجَبريم 
ِقُكمم { يعين: الرجم  .َأوم ِمنم حَتمِت َأرمُجِلُكمم { يعين: اخلسف. وهذا هو اختيار ابن جرير } .فَ وم

 ابن جرير، عن يونس، عن ابن َوهمب، عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله: } ُقلم  ورواه

ِقُكمم َأوم ُهَو المقَ  َعَث َعَليمُكمم َعَذااًب ِمنم فَ وم ِمنم حَتمِت َأرمُجِلُكمم { قال: كان عبد هللا  اِدُر َعَلى َأنم يَ ب م
يقول: أال أيها الناس، إنه -أو على املنرب -اجمللس  بن مسعود ]رضي هللا عنه[ يصيح وهو يف

 .قد نزل بكم

ِقُكمم ُقلم ُهَو المَقاِدُر َعَلى َأنم  } :إن هللا يقول َعَث َعَليمُكمم َعَذااًب ِمنم فَ وم َأوم ِمنم حَتمِت  ]  يَ ب م
َأوم ِمنم حَتمِت َأرمُجِلُكمم { لو  } َأرمُجِلُكمم[ { لو جاءكم عذاب من السماء، مل يبق منكم أحدا

يَ لمِبَسُكمم ِشيَ ًعا َوُيِذيَق بَ عمَضُكمم أبَمَس  خسف بكم األرض أهلككم، مل يبق منكم أحدا } َأوم 
 .الثالث بَ عمٍض { أال إنه نزل بكم أسوأ

ابن َوهمب، مسعت  قول اثن: قال ابن جرير وابن أيب حامت: حدثنا يونس بن عبد األعلى، أخربَّن
كان يقول يف هذه  خالد بن سليمان يقول: مسعت عامر بن عبد الرمحن يقول: إن ابن عباس
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َعَث َعلَ  ِقُكمم { فأما العذاب من فوقكم،  يمُكمم اآلية: } ُقلم ُهَو المَقاِدُر َعَلى َأنم يَ ب م َعَذااًب ِمنم فَ وم
 .َأرمُجِلُكمم { فخدم السوء فأئمة السوء } َأوم ِمنم حَتمتِ 

ِقُكمم { يعين: أمراءكم. } َأوم ِمنم حَتمِت  وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: } َعَذااًب ِمنم  فَ وم
 .وسفلتكم َأرمُجِلُكمم { يعين: عبيدكم

 .بن أيب حامت، عن أيب سنان وعمري بن هانئ، حنو ذلكوحكى ا

 .جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح، لكن األول أظهر وأقوى وقال ابن

ُتمم َمنم يف السََّماءِ  وهو كما قال ابن َأنم  جرير، رمحه هللا، ويشهد له ابلصحة قوله تعاىل: } أََأِمن م
ُتمم َمنم يف خَيمِسَف ِبُكُم األرمَض َفِإَذا ِهَي  السََّماِء َأنم يُ رمِسَل َعَليمُكمم َحاِصًبا  مَتُوُر * َأمم َأِمن م

 16َوَلَقدم َكذََّب الَِّذيَن ِمنم قَ بمِلِهمم َفَكيمَف َكاَن َنِكرِي[ { ]امللك: ] * َفَستَ عمَلُموَن َكيمَف َنِذيرِ 

نظائره  وذلك مذكور مع ، ويف احلديث: "ليكونن يف هذه األمة َقذمف  وَخسمف  وَمسمخ "[18-
  "...يف أمارات الساعة وأشراطها وظهور اآلايت

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   14#   

01-03-08, 03:29 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 :والبحث الذي قصدته ِبا سبق هو

 

 . نهجتفسري القرآن ابلقرآن: دراسة يف املفهوم وامل

 :الفاضلة لألخت

  أ. سعاد كورمي

 .(49 املصدر: جملة إسالمية املعرفة )العدد
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أهل التفسري ،وهي  وقد أبديت وجهة نظري يف بعض األمور اليت حواها حبثها يف ملتقى
 : ابملناسبة عضوة فيه

 
://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1http

 0657 
__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   15#   
01-03-08, 05:12 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 ذكر العالمة ابن السعدي ، يف كتابه،

 

 احلسان يف تفسري القرآن، القواعد

 

 شارت إليه الكاتبة،قواعد ال تستقيم مع الذي أ

 
 :اقتباس

  تفسري القرآن ابلقرآن ليس هو أقوى التفاسري على اإلطالق، أن

 :يلي وهي كما

 

 القاعدة الثانية عشرة

  :منها قصَّار النظر التعارض اآلايت القرآنية اليت يفهم

 املقام ُيب محل كل نوع منها على ما يليق ويناسب

  كل حبسبه
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  :ن القرآنوهذا يف مواضع متعددة م

 :اإلخبار يف بعض اآلايت أن الكفار ال ينطقون، وال يتكلمون يوم القيامة، ويف بعضها :منها

 أهنم ينطقون وَياجُّون ويعتذرون ويعرتفون: فمحمل كالمهم ونطقهم: أهنم يف أول األمر

 يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، ويقسمون على ذلك، مث إذا ختم

 ى ألسنتهم وأفواههم، وشهدت عليهم جوارُحهم ِبا كانوا يكسبون، ورأوا أن الكذب غريعل

ِرسوا فلم ينطقوا   . مفيد هلم ُأخم

ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكالم هلم  وكذلك اإلخبار أبن هللا تعاىل ال يكلمهم، وال
  . اعتباريسرهم، وُيعل هلم نوع  معه، فالنفي واقع على الكالم الذي

بْي هللا وبينهم على وجه التوبيخ هلم والتقريع،  وكذلك النظر واإلثبات واقع على الكالم الواقع
غري راض عنهم، واإلثبات يوضح أحواهلم، ويبْي  فالنفي يدل على أن هللا ساخط عليهم،

  . العقوبة موضعها للعباد كمال عدل هللا فيهم، إذ هو يضع

َأُل َعنم ونظري ذلك أن يف بعض اآل َذنمِبِه ِإنمس  َواَل َجامن  { ] الرمحن:  ايت أخرب أنه } ال ُيسم
ُتمم تَ عمُبُدوَن { ]الشعراء:  [، ويف بعضها: أنه يسأهلم } َما 39 ُتُم 92ُكن م [ و} َماَذا َأَجب م

  . [، ويسأهلم عن أعماهلم كلها65القصص: ] { المُمرمَسِلْيَ 

واالستفهام عن األمور اجملهولة، فإنه ال حاجة إىل  فالسؤال املنفي: هو سؤال االستعالم
  . واطالعه على ظاهرهم وابطنهم وجليل أمورهم ودقيقها سؤاهلم، مع كمال علم هللا،

على تقريرهم أبعماهلم وتوبيخهم وإظهاِر أن هللا حكم فيها بعدله  والسؤال املُث مَبت: واقع
  . وحكمته

  أنساب بْي الناس يوم القيامة، ويف بعضها: أثبتذلك: اإلخبار يف بعض اآلايت أنه ال ومن

مَ  َيِفرُّ المَمرمُء ِمنم  هلم ذلك، فاملثبت هو األمر الواقع والنسب احلاصل بْي الناس؛ كقوله: } يَ وم
واملنفي: هو االنتفاع هبا، فإن الكفار  [ إىل آخرها،35، 34َأِخيِه * َوُأمِ ِه َوأَِبيِه { ]عبس:

َم اَل يَنَفُع َمال  َواَل بَ ُنوَن * ِإالَّ َمنم  فعهم يوم القيامة فأخربيدعون أن أنساهبم تن تعاىل أنه } يَ وم
  . [ 89-88ِبَقلمٍب َسِليٍم { ] الشعراء:  أََتى اّللََّ 

النسب َّنفع يوم القيامة، كما يف إحلاق ذرية املؤمنْي  ونظري ذلك: اإلخبار يف بعض اآلايت: أن
يبلغوا منزلتهم، وأن هللا ُيمع ألهل اجلنات والدرجات العالية من  آبابئهم يف الدرجات، وإن مل
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وأزواجهم وذرايهتم، فهذا ملا اشرتكوا يف اإلميان وأصل الصالح زادهم من  صلح من آابئهم
  . من غري أن ينقص من أجور السابقْي هلم شيئاً  فضله وكرمه،

مواضع من القرآن، وقيدها يف بعض عدة مواضع، ونفاها يف  ومن ذلك: الشفاعة فإنه أثبتها ىف
خلقه، فتعْي محل املطلق على املقيد، وأهنا حيث نفيت فهي  املواضع إبذنه وملن ارتضى من

من رضي هللا قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة اليت إبذنه ملن  الشفاعة بغري إذنه، ولغري
  . رضيه هللا وأذن فيه

والظاملْي  ة أنه ال يهدي القوم الكافرين والفاسقْيومن ذلك: أن هللا أخرب ىف آايت كثري 
عليه كلمة هللا،  وحنوها، ويف بعضها: أنه يهديهم ويوفقهم، فتعْي محل املنفيات على من حقت

ُمم ُكلُّ آَيٍة { ]يونس لقوله تعاىل: } ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّتم َعَليمِهمم َكِلَمتُ  ِمُنوَن * َوَلوم َجاَءهتم : رَبِ َك ال يُ ؤم
  . املثبتات على من مل حتق عليهم الكلمة [، ومحل97، 96

من ارتكسوا يف محأة التقليد وغرقوا يف حبر الغفلة  وإمنا حقت كلمة هللا ابلعذاب والطرد على
ُ قُ ُلوهَبُمم {  وأبوا أن يستجيبوا لداعي آايت هللا الكونية والعلمية } فَ َلمَّا زَاغُ وا َأزَاَغ اّللَّ

َتَدوما زَاَدُهمم ُهدًى { ]حممد: وَ  } [5 :]الصف   . [17الَِّذيَن اهم

  . ال ريب فيه وهذا هو احلق الذي

عباده وعلى عرشه، ويف  ومن ذلك: اإلخبار يف بعض اآلايت: أنه العلي األعلى، وأنه فوق
ه تع بعضها: أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين اىل والصادقْي واحملسنْي وحنوهم، فُعلوُّ

  . أمر اثبت له، وهو من لوازم ذاته

على خلقه،  ودنوه ومعيته لعباده ألنه أقرب إىل كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه َعلي  
ليس كمثله شيء ىف  ومع ذلك فهو معهم يف كل أحواهلم، وال منافاة بْي األمرين؛ ألن هللا تعاىل

  . ملخلوقْيْجيع نعوته، وما يتوهم خبالف ذلك فإنه يف حق ا

 ختصيص املعية ابحملسنْي وحنوها، فهي معية أخص من املعية العامة، تتضمن حمبتهم وأما

من  وتوفيقهم، وكالءهتم، وإعانتهم يف كل أحواهلم، فحيث وقعت يف سياق املدح والثناء فهي
  . هذا النوع، وحيث وقعت يف سياق التحذير والرتغيب والرتهيب فهي من النوع األول

هبم، ويف  ذلك: النهي يف كثري من اآلايت عن مواالة الكافرين وعن ُموادَّهتم واالتصالومن 
كالوالدين  بعضها األمر ابإلحسان إىل من له حق على اإلنسان منهم، ومصاحبته ابملعروف،

  . واجلار وحنوهم
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هَ  فهذه اآلايت العامات من الطرفْي، قد وضحها هللا غاية ُ َعِن التوضيح يف قوله } ال يَ ن م اُكُم اّللَّ
يِن َوملَم خُيمرُِجوُكمم ِمنم ِداَيرُِكمم َأنم َترَبُّوُهمم َوتُ قمِسُطوا الَِّذيَن ملَم يُ َقاتُِلوُكمم يف  ِإَليمِهمم ِإنَّ اّللََّ َيُِبُّ  الدِ 

َهاُكُم اّللَُّ  َا يَ ن م يِن َوأَ  المُمقمِسِطَْي * ِإمنَّ َرُجوُكمم ِمنم ِداَيرُِكمم َعِن الَِّذيَن َقاتَ ُلوُكمم يف الدِ  َوظَاَهُروا َعَلى  خم
ُهمم َوَمنم يَ تَ َوهلَُّمم  َراِجُكمم َأنم تَ َولَّوم  [9، 8َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن { ]املمتحنة:  ِإخم

واحملبة ألجل الدين، واألمر ابإلحسان والرب واقع على اإلحسان ألجل  فالنهي واقع على التوِل
  . رية أو اإلنسانية على وجه ال خُيل بدين اإلنساناجل القرابة أو ألجل

اآلايت أن هللا خلق األرض مث استوى إىل السماء فسواهن سبع  ومن ذلك: أنه أخرب يف بعض
  . ملا أخرب عن خلق السماوات أخرب أن األرض بعد ذلك دحاها مساوات، ويف بعضها أنه

خلق السماوات، مث ملا خلق هللا  املراد، وأن خلق األرض متقدم على فهذه اآلية تفسر
  . دحا األرض، فأودع فيها مصاحلها احملتاج إليها سكاهنا السماوات بعد ذلك

أنه بكل شيء عليم، واترة خيرب بتعلق علمه ببعض أعمال العباد  ومن ذلك: أنه اترة خيرب
لعمل، سواء  األخري فيه زايدة معىن، وهو يدل على اجملازاة على ذلك ا وببعض أحواهلم، وهذا

  . شرًا، فيتضمن مع إحاطة علمه الرتغيب والرتهيب كان خريًا أو

كثرية، ويف بعض اآلايت األمر بكف األيدي، واإلخالد إىل  ومن ذلك: األمر ابجلهاد يف آايت
املسلمون ليس هلم قوة، وال قدرة على اجلهاد ابليد، واآلايت  السكون، فهذه حْي كان
  . ك عْي املصلحة ؛ والطريق إىل قمع األعداءذل األخرى حْي قووا وصار

إىل أسباهبا اليت وقعت وتقع هبا، واترة يضيفها إىل عموم  ومن ذلك: أنه اترة يضيف األشياء
واقعة إبرادته ومشيئته، فيفيد جمموع األمرين إثبات التو حيد، وتفرد  قدره، وأن ْجيع األشياء

 ثبات األسباب واملسببَّات، واألمَر ابحملبوب منها،األشياء بقدرته ومشيئته، وإ الباري إبيقاع

 والنهي عن املكروه، وإابحَة مستوى الطرفْي فيستفيد املؤمن اجلد واالجتهاد يف األخذ

نفسه يف  ابألسباب النافعة وتدقيق النظر ومالحظة فضل هللا يف كل أحواله، وأن ال يتكل على
  . هأمر من األمور بل يتكل على هللا ويستعْي برب

العبد من حسنة فمن هللا، وما أصاب من سيئة فمن نفسه، ليعرف  وقد خيرب أن ما أصاب
واحملاب تقع ِبحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض األسباب  عباده أن اخلري واحلسنات

الذي أنعم ابألسباب وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي  الواقعة من العباد، فإنه هو
أسباهبا من نفس العبد، وبتقصريه يف حقوق ربه، وتعديه  د فإمنااملصائب اليت تصيب العب
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املقدر هلا . فإنه قد أجراها على العبد ِبا كسبت يداه، وهلذا أمثلة  حلدوده، فاهلل وإن كان هو
  . يطول عدها

 

 القاعدة العشرون

 ابعتبار القرآن كله حمكم ابعتبار، وكله متشابه

 اثلثوبعضه حمكم وبعضه متشابه ابعتبار 

 

  . تعاىل بكل واحدة من هذه األوصاف الثالث وقد وصفه هللا

ِكَمتم آاَيُتُه مثَّ ُفصِ َلتم ِمن لَُّدنم َحِكيٍم َخِبرٍي {]  } :فوصفه أبنه حمكم يف عدة آايت، وأنه ُأحم
ذلك أنه يف غاية اإلحكام وهناية االنتظام، فأخباره كلها حق وصدق، ال  [ ومعىن1هود: 

 والاختالف، وأوامره كلها خري وبركة وصالح، ونواهيه متعلقة ابلشرور واألضرار تناقض فيها

  . واألخالق الرذيلة واألعمال السيئة فهذا إحكامه

َِديِث ِكَتاابً ُمَتَشاهِباً  ووصفه أبنه متشابه يف قوله من َسَن احلم ُ نَ زََّل َأحم  { سورة الزمر: } اّللَّ

للعقول،  والصدق واحلق، ووروده ابملعاين النافعة املزكية [ أي: متشاهبا يف احلسن23الزمر: ]
  . املعاين املطهرة للقلوب، املُصلحة لألحوال، فألفاظه أحسن األلفاظ ومعانيه أحسن

[ فهنا 7َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَات  { ]آل عمران:  ووصفه أبن} ِمنمُه آاَيت  حُممَكَمات  ُهنَّ ُأمُّ المِكَتابِ 
أهل العلم ابلكتاب يردون املتشابه منه إىل احملكم،  ا وبعضه هكذا، وأنوصفه أبن بعضه هكذ

[ أي: وما كان من عنده 7ُكل  ِمنم ِعنمِد رَبِ َنا { ]آل عمران:  } :فيصري كله حمكماً ويقولون
فما اشتبه منه يف موضع، فسره املوضع اآلخر احملكم، فحصل العلم وزال  فال تناقض فيه،

  . اإلشكال

هللا كان وما  لنوع أمثلة؛ منها: ما تقدم من اإلخبار أبنه على كل شيء قدير، وأن ما شاءوهلذا ا
  . مل يشأ مل يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء

من ظن به خالف احلكمة، وأن هدايته وإضالله يكون جزافاً لغري سبب  فإذا اشتبهت على
ايته هلا أسباب، يفعلها العبد ويتصف اآلايت األخر الدالة على أن هد وضحت هذا اإلطالق

َواَنُه ُسُبَل السَّالم هبا مثل قوله يف ُ َمِن ات ََّبَع ِرضم ِدي ِبِه اّللَّ املائدة: ] { سورة املائدة: } يَ هم
األعراف: }  [ وأن إضالله لعبده له أسباب من العبد، وهو توليه للشيطان، قال يف سورة16

ِلَياَء ِمنم ُدوِن اّللَّ { ]األعراف:  َعَليمِهُم الضَّالَلُة إهنمَفرِيقاً َهَدى َوَفرِيقاً َحقَّ  اختََُّذوا الشََّياِطَْي َأوم
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ُ قُ ُلوهَبُمم { ]الصف:  [ ويف سورة30   . [5الصف: } فَ َلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَّ

 تاشتبهت آايت على اجلربي الذي يرى أن أفعال العباد جمبورون عليها، بينتها اآلاي وإذا
وقدرهتم، وأضافها  األخر الكثرية الدالة على أن هللا مل ُيرب العباد، وأن أعماهلم واقعة ابختيارهم

  . إليهم يف آايت غري منحصرة

فيها األعمال إىل العباد حسنها وسيئها، إذا اشتبهت على  كما أن هذه اآلايت اليت أضاف هللا
وقدره، وأن هللا ما شاءها منهم وال قدرها،  منقطعة عن قضاء هللا القدرية النفاة، فظنوا أهنا

الكثرية الصرَية بتناول قدرة هللا لكل شيء من األعيان واألعمال  تليت عليهم اآلايت
  . خالق كل شيء واألوصاف، وأن هللا

  . رب العاملْي ومن ذلك: أعمال العباد، وأن العباد ال يشاءون إال أن يشاء هللا

تصديقها واإلميان هبا   والنصوص كلها حق، وُيب على كل مسلم وقيل للطائفتْي: إن اآلايت
وهللا تعاىل خالقهم وخالق قدرهتم  كلها، وأهنا ال تتناىف، فهي واقعة منهم وبقدرهتم وإرادهتم،

 . وإرادهتم

َل يف بعض اآلايت فسرته آايت أخر، وما مل يتوضح يف موضع توضح يف موضع آخر،  وما ُأْجِم
فيه القرآن أمرًا أو َّنهيًا، كالصالة والزكاة والزَّن والظلم، ومل   الناس ووردوما كان معروفاً بْي

جمماًل، ألنه أرشدهم إىل ما كانوا يعرفون، وأحاهلم على ما كانوا به متلبسْي،  يفصله فليس
  . فيه إشكال بوجه وهللا أعلم فليس

 

 والثالثون القاعدة الثانية

 األمر ابلشيء هني عن ضده

 

عن ضده، وإذا هنى عن شيء كان آمرًا بضده، وإذا أثىن على   بشيء كان َّنهياً إذا أمر هللا
 . وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثبااتً للكمال نفسه أو على أوليائه

امتثال األمر على وجه الكمال إال برتك ضده، فحيث أمر ابلتوحيد  وذلك: أبنه ال ميكن
وبر الوالدين، وصلة األرحام، والعدل واإلحسان، كان َّنهياً والصوم واحلج  والصالة والزكاة

وعن ترك الصالة وترك الزكاة وترك الصوم وترك احلج وعن العقوق والقطيعة  عن الشرك
 واإلساءة، وحيث هنى عن الشرك وترك الصالة . . . إىل آخر املذكورات . كان آمراً  والظلم

  . ابلتوحيد وفعل الصالة إىل آخرها
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هللا إَّنبة وحمبة وخوفاً ورجاء، كان َّنهياً عن  مر ابلصرب والشكر، وإقبال القلب علىوحيث أ
القلب عن هللا يف تعلق هذه األمور بغريه . وحيث هنى  اجلزع والسخط وكفران النعم وإعراض

  . القلب، كان آمرًا ابلصرب إىل آخر املذكورات عن اجلزع وكفران النعم وغفلة

والنواهي على هذا النمط، وكذلك املدح ال يكون إال  فكل األوامر وهذا ضرُب مثٍل، وإال
نفسه، وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب: كالنوم والسِ نة  إبثبات الكماالت، فحيث أثىن على

يف العامل من األعيان والصفات واألعمال وغريها، والظلم  واللُّغوب واملوت، وخفاء شيء
وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزافاً بال حكمة، َفلَتضمن ابطاًل  والعبث واللعب وخلق شيء

حياته، وكمال قيوميته، وقدرته، وسعة علمه، وكمال عدله وحكمته؛  ذلك الثناء عليه بكمال
  . كمال فيه، حّت ينفي تكمياًل للكمال ألن العدم احملض ال

لواقع كان ذلك واالختالَف والشك واإلخباَر خبالف ا وكذلك إذا نفى هللا عن كتابه الريب
املطالب، واشتماله على األحكام، واالنتظام التام والصدق  لكمال داللته على اليقْي يف ْجيع

  . صفات كتابه الكامل، إىل غري ذلك من

هللا، واتباع اهلوى  وكذلك إذا نفى عن رسوله صلى هللا عليه وسلم الكذب، والتقول على
وأنه ال ينطق عن  إثبات كمال صدقه، جلواجلنون والسحر والشعر وحنوها، كان ذلك أل

  . نبوته ورسالته اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح يف كمال

هذه األمور وغريها، ت نل خرياً   فتفطن هلذه القاعدة يف كل ما مير عليك من اآلايت القرآنية يف
  . كثريًا . وهللا أعلم

 

 القاعدة التاسعة واخلمسون

ِدي ِللَّيِت  } َومُ  ِإنَّ َهَذا المُقرمآَن يَ هم   { ِهَي َأق م

 

العظيَم الذي نص هللا نصاً صرَياً على عموم  ما أعظَم هذه القاعدَة، وما أحكم هذا األصلَ 
األحوال فكل حالة هي أقوم، يف العقائد واألخالق  ذلك، وعدم تقيد هذا اهلدى حبالة من

والصناعات واألعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن  غارواألعمال والسياسات الكبار والص
 .هبا وَيث عليها يهدي إليها ويرشد إليها، وأيمر

َوُم {، أيم أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة، وأعظم  .قياماً وصالحاً لألمور معىن } َأق م

ياهتا وكماهلا، فيها لصالح القلوب وح فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة اليت
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من الذل ملخلوق مثلها، وشرفها بتخصصها  فإهنا متأل القلوب عزة وكرامة بشعورها ابلتجرد
 .وإَّنبة، وهذا املعىن هو الذي أوجد هللا اخللق ألجله حملبة هللا تعظيماً له وَتهلاً وتعبداً 

 واحللم والعفو إليها فإنه يدعو إىل التحلي بكل خلق ْجيل، من الصرب وأما أخالقه اليت يدعو
اخللق وْجيع مكارم األخالق، وَيث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل  واألدب وحسن

 األعمال الدينية اليت يهدي إليها: فهي أحسن األعمال اليت قيها القيام حبقوق هللا وسيلة. وأما

 .وحقوق العباد على أكمل احلاالت وأجلها وأسهلها وأوصلها إىل املقاصد

 اسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إىل سلوك الطرق النافعة يف حتصيل املقاصدالسي وأما

ِبا  واملصاحل الكلية، ويف دفع املفاسد، وأيمر ابلتشاور على ما مل تتضح مصلحته والعمل
أوالده  تقتضيه املصلحة يف كل وقت ِبا يناسب ذلك الوقت واحلال. حّت يف سياسة الوالد مع

العقالء أهنا  وأصحابه ومعامليه، فال ميكن أنه وجد أو يوجد حالة يتفق وزوجه وأهله وخادمه
حتت قاعدة من قواعده  أقوم وأصلح من غريها، إال القرآن يرشد إليها نصاً وظاهرًا، أو دخوالً 

 .الكلية

اإلْجالية، فكل التفاصيل الواردة يف  وتفصيل هذا األصل ال ميكن استيفاؤه يف هذه القواعد
 .هلذا األصل احمليط سنة، وما تقتضيه املصاحل تفصيالً الكتاب وال

َّنفع أو طريق صالح ينايف  وهبذا وغريه تبْي لك أنه ال ميكن أن يرد علم صحيح أو معىن
 .القرآن. وهللا وِل اإلحسان

 

 القاعدة الواحدة السبعون

 املعاين يف اشتمال كثري من ألفاظ القرآن على جوامع

 

الكتاب، وهو بيان الطرق  عد السابقة هي املقصود بوضع هذااعلم أن ما مضى من القوا
وإن تنوعت ألفاظها، واختلفت  واملسالك واألصول اليت يرجع إليها كثري من اآلايت، وأهنا

 .كلية أساليبها وتفاصيلها، فإهنا ترجع إىل أصل واحد، وقاعدة

أعظم األدلة على  ع، وهي منوأما نفس ألفاظ القرآن احلكيم فإن كثريًا منها من األلفاظ اجلوام
الكالم اختصارًا،  أهنا تنزيل من حكيم محيد وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم، واختصر له

. 

  :ولنضرب هلذا أمثلة ومناذج فمنها
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َها {، ] فصلت:  قوله تعاىل: } َمنم  ِسِه َوَمنم َأَساَء فَ َعَلي م ِللَِّذيَن  }، [ 46َعِمَل َصاحِلاً َفِلنَ فم
َسُنو  ىَن َوِزاَيَدة  { } يونس: َأحم سم َساُن {، ] الرمحن:  {، } َهلم َجَزاءُ  26ا احلُم حم َساِن ِإالَّ اإلمِ حم اإلمِ
لِ  10السَّاِبُقوَن {، ] الواقعة:  [، } َوالسَّاِبُقونَ  60 َساِن {،  [، } ِإنَّ اّللََّ أيَمُمُر اِبلمَعدم حم َواإلمِ

َواِن {، ]  ى المرِب ِ [، اآلية، } َوتَ َعاَوُنوا َعلَ  90] النحل:  مثِم َوالمُعدم َوالت َّقمَوى َوال تَ َعاَوُنوا َعَلى اإلمِ
ِمن   } ،[ 2املائدة:  ِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة  َمنم َعِمَل َصاحِلاً ِمنم ذََكٍر َأوم أُن مَثى َوُهَو ُمؤم فَ َلُنحم

َسنِ  َرُهمم أبَِحم زِيَ ن َُّهمم َأجم   ،[ 97 {] النحل: َما َكاُنوا يَ عمَمُلونَ  َوَلَنجم

َقاَل َذرَّةٍ  } ًا يَ َرُه {، ] الزلزلة:  َفَمنم يَ عمَملم ِمث م َقاَل َذرٍَّة َشر اً  7َخريم يَ َرُه { ]  [، } َوَمنم يَ عمَملم ِمث م
ُموا أِلَن مُفِسُكمم ِمنم َخريمٍ جتَُِدوهُ  8الزلزلة: ًا َوَأعمَظَم َأجم  [، } َوَما تُ َقدِ  رًا {، ] ِعنمَد اّللَِّ ُهَو َخريم
ُ {، ] البقرة:  [، } َوَما 20املزمل:  ُه اّللَّ َعُلوا ِمنم َخريمٍ يَ عمَلمم ُسوءًا  [، } َمنم يَ عمَملم  197تَ فم

َا يُ َوىفَّ الصَّاِبُرونَ  123ُُيمَز ِبِه {، ] النساء:  َرُهمم ِبَغريمِ ِحَساب {، ] الزمر:  [، } ِإمنَّ  10َأجم
َجاءَُكمم  [، } ِإنم  94ِإَذا َضَرب مُتمم يف َسِبيِل اّللَِّ فَ تَ بَ ي َُّنوا {، ] النساء:  وا[، } اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ 

نَ ُهمم {، ] الشورى:  [، } َوَأممُرُهمم  6َفاِسق  ِبنَ َبٍأ فَ تَ بَ ي َُّنوا {، ] احلجرات:  [، }  38ُشوَرى بَ ي م
َممِر {، ] آل َقاَل َذرٍَّة َوِإنم َتُك َحَسَنةً [، } ِإنَّ اّللََّ  159عمران:  َوَشاِورمُهمم يف األم   ال َيظمِلُم ِمث م

َها { ] النساء:  اّللََّ ال ُيصمِلُح  [، } ِإنَّ  128[،} َوالصُّلمُح َخريم  {، ] النساء:  40ُيَضاِعفم
ِسِديَن {، ] يونس:  ُ ال 81َعَمَل المُمفم مَ  205َيُِبُّ المَفَساَد {، ] البقرة:  [، } َواّللَّ  [، } يَ وم

َمِئٍذ ّلِلَِّ {، ] االنفطار:  ال مَتمِلُك نَ فمس  ِلنَ فمسٍ  َممُر يَ وم ُعو َمعَ  19َشيمئاً َواألم اّللَِّ َأَحدًا  [، } َفال َتدم
َاِلُص {، ]  }، [ 22[،} جَتمَعُلوا ّلِلَِّ أَنمَدادًا {، ] البقرة: 18{، ] اجل ن:  يُن اخلم َأال ّلِلَِّ الدِ 

َتَطعمُتمم  14خُممِلِصَْي {، ] غافر:  اّللََّ [، } َفادمُعوا  3الزمر:   ]، { [، } َفات َُّقوا اّللََّ َما اسم

َلُه { ] هود:  16التغابن:  ٍل َفضم ِت ُكلَّ ِذي َفضم َنُكمم  [، } َوال 3[، } َويُ ؤم َل بَ ي م تَ نمَسُوا المَفضم
َياَءُهمم { ] األعراف [، } َوال تَ بمَخُسوا النَّاسَ  237{ ] البقرة:  َتِقمم َكَما  85: َأشم [، } َفاسم

  { ُأِمرمتَ 

َتِقيُموا ِإَليمِه {] فصلت:  }، [ 11:21هود: ] َر  [،} َواصمرِبم َفِإنَّ اّللََّ ال ُيِضيعُ  6َفاسم َأجم
ِسِنَْي {، ] هود:  َ  115المُمحم ِهبم َسَناِت ُيذم [، }  114السَّيِ َئاِت { ] هود:  [، } ِإنَّ احلَم

َلِصَْي { ] يوسف:  َعنمُه السُّوءَ َكَذِلَك ِلَنصمِرَف  َشاَء ِإنَُّه ِمنم ِعَباِدََّن المُمخم  [، } ِإَّنَّ  24َوالمَفحم

ِسِنَْي { ] الصافات:  ُ ِبِه َأنم ُيوَصل {،  [، } َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما 80َكَذِلَك جَنمِزي المُمحم َأَمَر اّللَّ
ُلَهاسَ  [، اآلايت، } َوَجَزاُء َسيِ َئةٍ  21] الرعد:    ،{ يِ َئة  ِمث م
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ُتمم فَ َعاِقُبوا 40الشورى:  } ُتمم ِبِه َوَلِئنم َصرَبممُتم هَلَُو َخريم  ِللصَّاِبرِينَ  {، } َوِإنم َعاقَ ب م  ِبِثمِل َما ُعوِقب م

اعمَتَدى َعَليمُكمم {، ]  [، } َفَمِن اعمَتَدى َعَليمُكمم َفاعمَتُدوا َعَليمِه ِبِثمِل َما 126النحل: ]، {
ِدي 194البقرة:  َوُم { ] اإلسراء:  [، } ِإنَّ َهَذا المُقرمآَن يَ هم ِدي ِإىَل  9ِللَّيِت ِهَي َأق م [، } يَ هم

ِد {، ] اجل ن ِبَْي َحّتَّ نَ ب مَعَث َرُسواًل { ] اإلسراء:  }، [2 :الرُّشم َما  }، [ 15َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 
ِسِنَْي ِمنم َسِبيٍل {، ] التوبة: َهاُهمم َعِن المُمنمَكِر َوَيُِلُّ  [، } أيَمُمُرُهمم  91َعَلى المُمحم اِبلمَمعمُروِف َويَ ن م

َغماللَ  هَلُُم الطَّيِ َباتِ  َرُهمم َواألم ُهمم ِإصم ََباِئَث َوَيَضُع َعن م الَّيِت َكاَنتم َعَليمِهمم {، ]  َوَُيَرِ ُم َعَليمِهُم اخلم
ُرُه َعَلى اّللَِّ {، ] الشورى:فَ  [، اآلية،} َفَمنم َعَفا َوَأصمَلحَ  157األعراف: [، } 40َأجم

، { [، } َوَخريم  َمَرد اً  46ِعنمَد رَبِ َك ثَ َواابً َوَخريم  َأَماًل {، ] الكهف:  َوالمَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخريم  
َر َوال يُرِيُد ِبُكمُ  76مرمي:  ] ُ ِبُكُم المُيسم َر {، ] البقرة:  [، } يُرِيُد اّللَّ [، } َوَما  185المُعسم

يِن ِمنم َحَرجٍ  َعَها {، ]  78احلج:  ]، { َجَعَل َعَليمُكمم يف الدِ  [، } ال ُتَكلَُّف نَ فمس  ِإالَّ ُوسم
ُ نَ فمساً ِإالَّ َما آاَتَها {، ] الطالق:  [، } ال 233البقرة:  َسَعٍة  [، } ِليُ نمِفقم ُذو 7ُيَكلِ ُف اّللَّ

ُ {، ] الطالق:  يمِه ِرزمُقُه فَ لميُ نمِفقم ممَّا آاَتهُ ِمنم َسَعِتِه َوَمنم ُقِدَر َعلَ  قَّ َوُهَو  7اّللَّ ُ يَ ُقوُل احلَم [، } َواّللَّ
ِدي السَِّبيلَ  َق ِ  4األحزاب:  ]، { يَ هم َناَك اِبحلم َسَن تَ فمِسريًا {،  [، } َوال أيَمُتوَنَك ِبََثٍل ِإالَّ ِجئ م َوَأحم

َوة  َحَسَنة  {، ] األحزاب:  ُكمم يف َرُسولِ [، } َلَقدم َكاَن لَ  33] الفرقان:  [، }  21اّللَِّ ُأسم
َوَما َكاَن  } ،[ 7َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمم َعنمُه َفان متَ ُهوا َوات َُّقوا اّللََّ {، ] احلشر:  َوَما آاَتُكُم الرَُّسولُ 

ُذوا َرُسوَل اّللَِّ {، ] األحزاب:  ِمَناِت ِبَغريمِ  َوالَِّذينَ  }، [ 53َلُكمم َأنم تُ ؤم ِمِنَْي َوالمُمؤم ُذوَن المُمؤم يُ ؤم
َتَسُبوا ةٍ  58األحزاب:  ]، { َما اكم َتَطعمُتمم ِمنم قُ وَّ ألنفال:  ]، { [، اآلية، } َوَأِعدُّوا هَلُمم َما اسم

ِخَرةِ  60 َيا َحَسَنًة َويف اآلم ن م  201ِر {، ] البقرة: َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّا [، } رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

]. 

 .وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة، وأصل كلي َيتوي على معان كثرية فهذه اآلايت الكرميات

أثناء القواعد منها شيء كثري، وهي متيسرة على حافظ القرآن، املعتين ِبعرفة  وقد تقدم يف
 .وهلل احلمد معانية

من جبمعه، فجاء   وهلل   تعاىل علينا ماواحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وقد يسر هللا
ويعْي على فهم كالم رب العاملْي،  احلمد   على اختصاره ووجازته ووضوحه كتااب يسر الناظرين

والطرق واألصول النافعة ما ال ُيده جمموعا  ويبدي ألهل البصائر والعلم من املعاقل واملسالك
 .وصفه يف حمل واحد، وخمرب الكتاب يغين عن
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ينفع به مؤلفه  سأله تعاىل أن ُيعله خالصا لوجه الكرمي، مقراب لديه يف جنات النعيم، وأنوأ
خري الرامحْي، وصلى اله  وقارئه، والناظر فيه وْجيع املسلمْي، ِبنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو

 .هلم إبحسان إال يوم الدين على حممد وعلى آله وأصحابه الطيبْي الطاهرين، وعلى التابعْي

أحواله عبد الرمحن بن َّنصر أبو عبد هللا  قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقري إىل هللا يف كل
  .السعدي

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي لفهمشاهدة م

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   16#   

01-03-08, 06:18 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
  :اتبع ،بيان وجهة النظر

 
 

 خ حممد األمْي الشنقيطي ،ويقول العالمة الشي

 

 :االضطراب عن آايت الكتاب،ما يلي يف كتابه: دفع إيهام

 

أشار هللا تعاىل إىل القرآن يف هذه  {ِللمُمتَِّقْيَ  امل َذِلَك المِكَتاُب ال رَيمَب ِفيِه ُهدىً } :قوله تعاىل
ِدي  َهَذاِإنَّ } :أشار له يف آايت أخر إشارة القريب كقوله اآلية إشارة البعيد وقد المُقرمآَن يَ هم

َومُ   .{ِللَّيِت ِهَي َأق م

 
.... 

 

ابملتقْي, وقد جاء يف آية  خصص يف هدى هذا الكتاب .{ُهدًى ِللمُمتَِّقْيَ } :تعاىل قوله
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ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنمِزَل } :تعاىل أخرى ما يدل على أن هداه عام جلميع الناس, و هي قوله َشهم
استعمالْي  اآلية. ووجه اجلمع بينهما أن اهلدى يستعمل يف القرآن {ِللنَّاسِ ُهدًى  ِفيِه المُقرمآنُ 

احملجة سواء  أحدمها عام والثاين خاص. أما اهلدى العام فمعناه إابنة طريق احلق وإيضاح
َناُهمم } :سلكها املبْي له أم ال ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل  أي بينا هلم طريق {َوَأمَّا ََثُوُد فَ َهَدي م

 على لسان نبينا صاحل عليه وعلى نبينا الصالة والسالم مع أهنم مل يسلكوها بدليل قوله احلق

َُدى} :عز وجل َتَحبُّوا المَعَمى َعَلى اهلم َناهُ } :ومنه أيضا قوله تعاىل ,{َفاسم  ,{السَِّبيلَ  ِإَّنَّ َهَدي م

 وأما اهلدى اخلاص فهو .{ا َكُفوراً ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّ } :أي بينا له طريق اخلري والشر بدليل قوله

اآلية.  {ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اّللَُّ } :تفضل هللا ابلتوفيق على العبد ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل
َرهُ } :وقوله َرحم َصدم ِدَيُه َيشم ُ َأنم يَ هم فإذا علمت ذلك فاعلم أن اهلدى  ,{ِلإِلسمالمِ  َفَمنم يُِرِد اّللَّ

وهو التفضل ابلتوفيق عليهم واهلدى العام للناس هو اهلدى  هو اهلدى اخلاص اخلاص ابملتقْي
ِإنََّك ال } :وإيضاح احملجة, وهبذا يرتفع اإلشكال أيضا بْي قوله تعاىل العام, وهو إابنة الطريق

بَ بمتَ  َتِقيمٍ } :مع قوله {هَتمِدي َمنم َأحم ِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمسم ملنفي عنه ا ألن اهلدى ,{َوِإنََّك َلتَ هم
هللا فتنته فلن متلك  صلى هللا عليه وسلم هو اهلدى اخلاص ألن التوفيق بيد هللا وحده ومن يرد

إابنة الطريق وقد بينها صلى هللا  له من هللا شيئا, واهلدى املثبت له هو اهلدى العام الذي هو
م ويهدي من يشاء وهللا يدعو إىل دار السال ,عليه وسلم حّت تركها حمجة بيضاء ليلها كنهارها

 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواء  } :مستقيم. قوله تعاىل إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط

ِمُنونَ  اآلية تدل بظاهرها على عدم إميان الكفار,  هذه .{َعَليمِهمم أَأَنمَذرمهَتُمم َأمم ملَم تُ نمِذرمُهمم ال يُ ؤم
ُقلم } :الكفار يؤمن ابهلل ورسوله كقوله تعاىل عضوقد جاء يف آايت أخر ما يدل على أن ب

تَ ُهوا يُ غمَفرم هَلُمم َما َقدم َسَلف ِللَِّذينَ  ُتمم ِمنم قَ بمُل َفَمنَّ } :اآلية. وكقوله {َكَفُروا ِإنم يَ ن م َكَذِلَك ُكن م
ِمنُ } :وكقوله {َعَليمُكمم  اّللَُّ  ن اآلية من العام ووجه اجلمع ظاهر وهو أ ,{ِبهِ  َوِمنم َهُؤالِء َمنم يُ ؤم

األشقياء الذين سبقت هلم يف علم هللا الشقاوة املشار إليهم  املخصوص ألنه يف خصوص
ُمم ُكلُّ آَيٍة َحّتَّ يَ َرُوا المَعَذابَ  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّتم َعَليمِهمم َكِلَمُت رَبِ َك ال} :بقوله ِمُنوَن َوَلوم َجاَءهتم  يُ ؤم

ُ َعَلى قُ ُلوهِبِمم  َخَتمَ } :قوله تعاىل ويدل هلذا التخصيص .{األَِليمَ  اآلية وأجاب البعض  {اّللَّ
الطبع على قلوهبم وأمساعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال هللا  أبن املعىن ال يؤمنون مادام

 .آمنوا عنهم ذلك بفضله
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 سورة القدر

رِ  ِإَّنَّ } :قوله تعاىل َلِة المَقدم َلٍة } :ينه وبْي قوله تعاىلال تعارض ب {أَن مَزلمَناُه يف َلي م ِإَّنَّ أَن مَزلمَناُه يف َلي م
ُر َرَمَضاَن } :ألن  الليلة املباركة هي ليلة القدر وهي من رمضان بنص  قوله تعاىل ؛{ُمَبارََكةٍ  َشهم

يزعمه كثري من العلماء من أن الليلة املباركة ليلة النصف من  فما {الَِّذي أُنمِزَل ِفيِه المُقرمآنُ 
 .القرآنية والعلم عند هللا تعاىل ترد ه هذه النصوصشعبان 

 

 سورة الناس

َنَّاسِ } :قوله َواِس اخلم الوصفْي اللذين وصف هللا هبما  ال خيفى ما بْي هذين {ِمنم َشرِ  المَوسم
الوسوسة ليضل هبا الناس واخلناس كثري  هذا اللعْي اخلبيث من التنايف ألن الوسواس كثري

لكل مقام مقااًل؛ فهو وسواس عند غفلة  الل الناس. واجلواب: أنالتأخر والرجوع عن إض
َوَمنم يَ عمُش َعنم } :تعاىل كما دل عليه قوله تعاىل العبد عن ذكر ربه خناس عند ذكر العبد ربه

رِ  لمطَان  َعَلى ِإنَُّه َليمَس َلُه سُ } :تعاىل اآلية وقوله {الرَّمحمَِن نُ َقيِ ضم َلُه َشيمطَاَّنً فَ ُهَو َلُه َقرِين   ِذكم
  .اآلية .{آَمُنوا الَِّذينَ 

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   17#   

01-03-08, 06:43 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 :اتبع بيان وجهة النظر

 

 :ورد يف كتاب

 مذهب أهل السنة يف التفسري

(1) 
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  الضاوي ألمحد بزوي

 . يم العاِل مساعدأستاذ التعل

 . شعبة الدراسات اإلسالمية

 . اآلداب و العلوم اإلنسانية كلية

  .جامعة شعيب الدكاِل اجلديدة

 .املغرب

 

 :ما يلي

 

اشرتطها علماؤَّن   من أهل السنة   يتضح له أن هذه الشروط  واملتتبع للشروط املعرفية اليت
  : فإهنا تنقسم إىل قسمْي وإن كانت كلها معرفية

 . شروط معرفية حبتة -1

  . شروط منهجية -2

  : األخرية اشرتطوا فيها وهذه

   .تفسري القرآن ابلقرآن -أ

  .تفسري القرآن ابلسنة- ب

  .األخذ بقول الصحايب -ح 

التابعْي كمجاهد وابن جرب وسعيد ابن جبري، وعكرمة وعطاء بن أيب  األخذ أبقوال كبار -د
األجدع وسعيد بن املسيب، وغريهم ممن تلقى ْجيع  ومسروق بن رابح، واحلسن البصري

 .هللا عليهم التفسري عن الصحابة رضوان

 
 

 :اإلتقان قال السيوطي يف كتابه

 

عن أبيه عن جده عن رسول هللا صلى هللا عليه  أخرج ابن مردويه من حديث عمروبن شعيب"
عملوا به، وما تشابه بعضًا، فما عرفتم منه فا وسلم قال إن القرآن مل ينزل ليكذب بعضه
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: كان الكتاب  فآمنوا به. واخرج احلاكم عن ابن مسعود
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف:  األول ينزل من ابب واحد على حرف واحد،

ا ما وأمثال، فأحلوا حالله وحرموا حرامه، وافعلو  زاجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه
واعتربوا أبمثاله واعملوا ِبحكمه وآمنوا ِبتشاهبه، وقولوا آمنا  أمرمت به وانتهوا عما هنيتم عنه،

وأخرج البيهقي يف الشعب حنوه من حديث أيب هريرة. وأخرج ابن جرير  .به كل من عند ربنا
ته، مرفوعًا: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حالل وحرام ال يعذر أحد جبهال عن ابن عباس

تفسره العرب، وتفسري تفسره العلماء، ومتشابه ال يعلمه إال هللا، ومن ادعى علمه  وتفسري
هللا فهوكاذب. مث أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. وأخرج ابن أيب  سوى
به،  من طريق العويف عن ابن عباس قال: نؤمن ابحملكم وندين به ونؤمن ابملتشابه وال ندين حامت
ِبتشاهبه  ومن عند هللا كله. وأخرج أيضاً عن عائشة قالت: كان رسوخهم يف العلم أن آمنواوه

  أه       "...وال يعلمونه

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )

 
 أبو األشبال عبدالجبار

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدالجبار البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو األشبال

   18#   

01-03-08, 07:45 PM  

  أبو األشبال عبداجلبار
 وفقه هللا

  
 07-07-01تاريخ التسجيل: 

  1,390المشاركات: 

 

 

 
 :قلت ما يليقد يتساءل أحد ما ويقول ، ملاذا 

 
 

 :اقتباس

  تفسري القرآن ابلقرآن أقوى تفسري على اإلطالق ،هذا ما أفهمه نإ

 :تفسري السنة للقرآن ماذا عن
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  : اإلجابة

 

 :أحكام القرآن البن العريب ورد يف

 

ُعوٍد ؛ َقالَ  يف َحِديِث َعبمِد اّللَِّ بمنِ " ُ المَواِِشَاتِ  } : َمسم تَ وم  َلَعَن اّللَّ َصاِت َوالمُمسم ِِشَات ، َوالمُمتَ َنمِ 
ِن ، َاِت خِلَلمِق اّللَِّ  ، َوالمُمتَ َفلِ َجاِت ِللمُحسم  . { َوالمُمَغريِ 

بَ َلَغيِن أَنَّك َلَعنمت  َبيِن َأَسٍد يُ َقاُل هَلَا ُأمُّ يَ عمُقوَب ، َفَجاَءتم فَ َقاَلتم : إنَّهُ  فَ بَ َلَغ َذِلَك اممَرَأًة ِمنم 
 . َكيمَت وََكيمتَ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم ؟ أََليمَس ُهوَ  اَل : َوَما ِل اَل أَلمَعنُ فَ قَ  يف ِكَتاِب اّللَِّ ؟  َمنم َلَعَن َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
ِ َفَما َ اللَّومَحْيم ُت ِفيِه َما تَ ُقولُ  فَ َقاَلتم : َلَقدم قَ َرأمُت َما َبْيم  . َوَجدم

تِيهِ  دم فَ َقاَل : َلِئنم ُكنمِت قَ َرأمتِيِه َلقَ   . َوَجدم

 . بَ َلى : ؟ َقاَلتم  { الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمم َعنمُه َفان متَ ُهوا َوَما آاَتُكمم  } : َأَوَما قَ َرأمتِ 

 ". َقاَل : َفِإنَُّه َقدم هَنَى َعنمهُ 

 
 

 :ورد يف اإلتقان

 

ل له: ما تقول يف أخربكم عنه يف كتاب هللا، فقي وقال الشافعي مرة ِبكة: سلوين عما شئتم
 وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه الرمحن الرحيم احملرم يقتل الزبور، فقال بسم هللا

 .فانتهوا

 

 :القرآن وقال ابن حزم يف اإلحكام يف أصول

 

 " وما أاتكم به الرسول فخذوه " :أن السنة إمنا وجب اتباعها ابلقرآن يف قوله تعاىل

 

 :الربهان ورد يف

 

عموم ذكر العذاب وتفسري هذا  يف قوله تعاىل ويدرأ عنها العذاب وأما تعيْي الرجم منجممل "
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وما آاتكم الرسول فخذوه وما  قوله اجململ فهو مبْي حبكم الرسول وأبمره به وموجود يف عموم
 "الرسول فقد أطاع هللا هناكم عنه فانتهوا وقوله من يطع

 

 :القرآن وقال اجلصاص يف أحكام

 

َوارِِج إبِِاَبَحةِ َوَشذَّ " ِلِه تَ َعاىَل  تم طَاِئَفة  ِمنم اخلَم ِ ِلَقوم َتْيم ُخم َ َمنم َعَدا األم ِع َبْيم َمم َوُأِحلَّ َلُكمم َما  } : اجلم
طََأتم يف  { َورَاَء َذِلُكمم  ِبيِل ؛ أِلَنَّ اّللََّ تَ َعاىَل َكَما َقالَ  َوَأخم  } : َذِلَك َوَضلَّتم َعنم َسَواِء السَّ

َعنم النَّيبِ   َوَقدم ثَ َبتَ  { َوَما آاَتُكمم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ  } : َقالَ  { لَّ َلُكمم َما َورَاَء َذِلُكمم َوُأحِ 
 َ ِع َبْيم َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمِرمُي اجلم َيِة ، فَ َيُكونُ  َصلَّى اّللَّ  َمنم ذََكرمََّن ، فَ َوَجَب َأنم َيُكوَن َمضمُموًما إىَل اآلم

له  َ  { َذِلُكمم  َوُأِحلَّ َلُكمم َما َورَاءَ  } : تَ َعاىَل قَ وم ِ َوَعَدا َمنم َبْيَّ َتْيم ُخم تَ عمَماًل ِفيَمنم َعَدا األم النَّيبُّ  ُمسم
نَ ُهنَّ  ِع بَ ي م َمم ُ َعَليمِه َوَسلََّم حَتمِرمَي اجلم   ". َصلَّى اّللَّ

__________________ 

ِلَياء اّللِ  اَل َخومف  }  { َعَليمِهمم َواَل ُهمم ََيمَزُنونَ  َأال ِإنَّ َأوم
  (اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )
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