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املقدمة
يسر هلم
يعيد فضلَه عليهم كما يبديه هلم ،وينشر هلم رمحته ،ويُ ِّ
احلمد هلل ُمتِ ِّم النِّع ِم على عبادهُ ،

عبادته .والصالة والسالم على رسوله األمني ،وعلى آله الطاهرين ،وعلى صحبِه الكرام ،وعلى من تبعهم
إىل يوم الدين.

ِ
ِ
ٍ
أحجم عن حتري ِر ِ
تفلسف ال
مشكلة
الوقوع يف
بعض
كنت
خوف ِ
املصطلحات َ
أما بعد ،فلقد ُ
ُ

معىن هلا ،وكنت قد تتبعت بعض املصطلحات ،فرأيت فيها خلالً من جهة التعر ِ
يف ،أو خلالً من جهة
النتائج ،كمصطلح التَّفس ِري ،ومصطلح التفسري املوضوعي ،ومصطلح اإلعجاز العلمي( )1وغريها.
ييسدر اهلل أمرهدا ،وقدد كندت أحتا دى الكتابدة يف هداا املوضدوع ملدا فيده مدن
) )1لقدد كتبدت يف هداا املوضدوع رسدالة أرجدو أر ِّ
كثرة املطروح ،وبعد أر قرأت يف بعض هاه الكتب اليت تتحدث عن اإلعجاز العلمي ،ظهدر

َّ
أر األمدر اتداىل إىل إيضداح

هلداا املوضدوع ،وض ٍ
فسدر بده القدرآر مدن هدداه القضدايا الديت أاتجهدا البحدص التجدرييل املعاصدر ،وظهدر
دبمل ملدا يُ َّ

َّ
أر يف تسددميته

هبداا االسدم خلدالً ،وأاَّده يصددع عليدده أر يكدور ((دالئد صددع القدرآر)) ،ولدديا اإلعجداز ،كمدا َّ
أر التفسدريات غدريه ليسددت
علميَّة ،مع مالحظة َّ
أر هاه التسمية فيها آثار التغريب الاي جيع العلدوم الدايويدة توسدم بدالعلم ،وغريهدا مدن العلدوم األدبيدة
واالجتماعي ددة والش ددرعية عل ددى وج دده ابص ددو

ال توس ددم ب ددالك ،واملوض ددوع شو ددجور ،وإت ددا أ ددرت إلي دده هن ددا ألخلد د

إىل

سمى اإلعجاز:
علي بشأر مسألتني متعلقتني مبا يُ َّ
سؤالني طُرحا َّ
السؤال األول :فيما ظهر لدبعض الندام مدن توافدد عدددي بدني مدا حصد مدن احلددث العظديم الداي عاقدب اهلل بده الكفدار يف
( ،)2::101011مددع آيددة يف سددورة التوبددة ،فقددد ظهددر لددالك القددار ا َّ
أر اعيددة العا ددرة بعددد املائددة ( )11:تشددري إىل أحددد
الربجني الاي تتكدور طوابقده مدن هداا العددد ،و َّ
أر عددد السدورة يف ترتيدب املصدحف هدي التاسدعة تشدري إىل الشدهر املديالدي،
أر اجل د ا الدداي فيدده هدداه اعيددة هددو احلددادي عشددر تشددري إىل اليددوم الدداي وقددع فيدده هدداا احل ددث ،ف د عم َّ
و َّ
أر هدداا مددن إعجدداز
القرآر ،ألاه – ب عمه – أ ار إىل هاا احلدث املستقبلي!.
العد باحلساب القمري ،وال شكر الربىل الثاين الاي ال يتوافد مع العدد الاي ظهر له؟!.
وال أدري ِِلَ َِلْ ينظر إىل ِّ
ك موافقة غري مقصودة ،واعية اازلة يف مسجد الضرار ،وليا هنا عالقة بينهدا وبدني مدا حددث ال مدن قريدب وال
وهاا بال ٍّ
مدن بعيدد ،ومدن قدالَّ :
إر هداا الدربىل مددن مبداين الضدرار ،فدأين موقدع اعخدر مدن اعيد ِدة ،وإشا كدار يعد ند هداين الربجدني مدن مبدداين
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قياسددا علددى مسددجد الض درار ،ف ادده يدددخ يف اعيددة ك د مبدداين الكفددار الدديت يعملددور هبددا ضددد العدداِل ،وض د َّد املسددلمني
الض درارً ،
بالاات.
مثَّ مددا احلاجددة الداعيددة إىل هدداا ال دربمل الغريددب العجيددب ،ومددن شا الدداي جي د م بددأر هدداا م در أاد هللَّ ،
إر هدداا ددا يدددخ يف ال درأي
يسمى باإلعجاز العلمي ،أو التفسري العلمي.
املاموم ،ألاه قول على اهلل بغ ِري عل ٍم ،ما أكثر ما يقع من أصحاب ما َّ
وه يعتمد صاحب هاا القول على َّ
أر هاا الرتتيب جاا بالتوقيف ،أم ير أاَّه على ما جاا من مصادقة الرتتيب هاه.
لك ،فقد تظهر لك مصادفات متعلقة باألرقام وأادت تقدرأ
ف ر كار جاا مصادفةً ،فما أكثر املصادفات اليت ميكن أر تظهر َ
كتاب تاريخ ،أو غريه ،فه هاه املصادفات من قبي اإلعجاز؟!.
وإر كار ي عم َّ
منقوض بأموٍر:
أر هاا مر أاد ،وأاه ليا من قبي املصادفة ،فقوله
أ
األولَّ :
أر ترتيب األج اا من عم املتأخرين ،وليا فيه توقيف من النيل صلى اهلل عليه وسلم ،فهو عم اجتهادي.
الثاينَّ :
أر يف ترتيب السور قولني :قيد  :إاده اجتهدادي ،وقيد  :إاده تدوقيفي ،ولعد مدن ظهدر لده هداا التوافدد العجيدب ال يعلدم
حرر مسألة التوقيف واالجتهاد يف ترتيب السور ليجع ما توص إليه من هاا التوافد صحيحاً.
هباا ،وإر َعلِ َم فه َّ
دف يف عدددد آي هدداه السددورة علددى
الثالددص :هد يعلددم قائد هدداا القددول علمداً يُسد َّدمى ((علددم عد ِّدد اعي))؟ وهد يعلددم أادده يفتلد أ
قولني:
اجلمهددور علددى أاددا مائددة وثالثددور آيددة ،ويف العد ِّدد الكددويف الدداي عليدده عد ند املصددحف الدداي بددني يددديك عدددد آيا ددا مائددة وتسددع
ينتقض عدد اعية ،ألاه يكور عددها على قوهلم آيدة  ،111فهد َد َر هبداا ،وح َّدرر هداه
وعشرور آية .وعلى قول اجلمهور
ُ
املسألة؟.
داراَّ :
إر
وكددأين بددك أيهددا القددار ا الكددر تقددول :قددد أطلددت يف هدداا ،وهددو ددا ال اتدداىل إىل إطالددة يف بطالادده ،فددأقول لددك متعد ً
ض لكتداب اهلل مبدا ال يقبلده
عصر يسود فيه من يأيت بالغرائب ،ويربز فيه من اسن جلبهدا ،فأحببدت أر َّ
أرد مدن يتع َّدر ُ
عصرك أ

عقد العقد ِ
دالا ،ولكدي يُعلد َدم َّ
اب مددن أراده مدن غددري بابده خدرىل مبددا ال تقبلده العقددول ،وجدداا مبدا ال ينطلددي إال علددى
أر العلددم لده بد أ
قلوب األغرار ،ولو كااوا يُعدنور عند النام من الكبار.
وإين أخربك بأاك لسدت ااجدة إلثبدات عظمدة القدرآر وصددقه إىل هداا السدبي  ،وهدو مدا يسدمى باإلعجداز ،إش أاده لديا هدو
السبي الوحيد إلثبات عظمة هاا القرآر ،ب هو أحدد هداه ال نسدب  ،واعلدم أر العلدم وحدده قدد ال يكفدي مدا ِل يكدن لده قدوة
حتميهَّ ،
وإر اهلل لي ع بالسلطار ما ال ي ع بالقرآر ،فافهم عين ما قلت ،واهلل املوفد إىل سواا السبي .
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السدؤال الثدداين :قدال السددائ

عددت يف دريمل اإلعجدداز العلمددي للددكتور زغلددول النجددار حديثده عددن مددا يتعلدد بقولدده تعدداىل( :

وأَا لْنَددا ْ ِ ِ ِ
صدده(( :كنددت أُلقددي هدداه ايفاضددرة يف جامعددة
م َ د ِددي أد ) [احلديددد ،]22 :وكددار ددا قالدده يف هدداا مددا ا ن
ََ
احلَديد َدد فيدده بَدأْ أ
ملبدورر يف إسدرتاليا مدن أربددع سددنوات ،فوقدف

أسددتاش كيميدداا يف اجلامعدة ،وقددال  :يدا سدديدي ،هد حاولدت أر تقددارر بددني

رقم سورة احلديد يف القرآر الكر والوزر الاري للحديد ،ورقم اعية يف السورة والعدد الاري للحديد؟.
يدمر افسه.
قلت له :ال ،موضوع األرقام موضوع حرىل للغاية ،إشا ِل يدخله اإلاسار اار ديد ِّ
قال :أرجوك ،حينما تعود إىل بلدك أر تتحقد من هاه القضية...
أتيت باملصحف الشريف ،وباجلدول الدوري للعناصر وكتاب يف الكيمياا غري العضدوية ،فدأشهلين أر رقدم سدورة احلديدد سدبع
ومخسور ،واحلديد لده ثدالث اظدائر ( )25 ،25 ،24ورقدم اعيدة يف السدورة ( ،)22والعددد الداري للحديدد ( ،)25فقلدت:
إر هدداا القددرب الشددديد ال بد َّدد أر لدده تفسدرياً ،فددأهلمين ر ي آيددة قرآايددة مبهددرة ،يقددول فيهددا احلددد تبددارك وتعدداىل يفاطبداً هدداا الندديل
ِ
ِ
ديم ) [احلجددر ، ]75 :فددالقرآر بنصدده يفص د
ابدداص صددلى اهلل عليدده وسددلمَ ( ...ولََق د ْد آتَدْيدنَد َ
داك َسدْبد ًعا ِّمد َدن الْ َمثَدداين َوالْ ُقد ْدرآ َر الْ َعظد َ
الفاحتة عن بقية القرآر الكدر  ،ويعتدرب الفاحتدة مقدمدة للقدرآر ،فقلدت :إشا فصدلنا الفاحتدة عدن بقيدة سدور القدرآر الكدر يصدبح
ااتشارا للحديد (.)25
رقم سورة احلديد ( ،)25ولو بقيت ( ،)25ففيه اظري للحديد ( ،)25لكن أكثر النظائر
ً
اعيددة رقمهددا ( ،)22والعدددد الدداري للحديددد ( ،)25ووجدددت القددرآر الكددر يصددف الفاحتددة بأاددا سددبع مددن املثدداين ،وآيا ددا
ست ،فالبسملة آية من الفاحتة وآيدة مدن كد سدورة قرآايدة شكدرت فيهدا البسدملة مدا عددا سدورة التوبدة ،فد شا أضدفنا البسدملة يف
مطلددع سددورة احلديددد يصددبح رقددم اعيددة ( ،)25ويعجددب اإلاسددار إىل هدداه اللفتددة املبهددرة ،مددن الدداي علَّددم املصددطفى صددلى اهلل
عليدده وسددلم شلددك قبد ألدف وأربعمائددة سددنةِ ،ل يكددن أحددد يعلددم ددينًا عددن األوزار الاريددة ،وال ألعدددادها الاريددة ،ولكددن هدداه
دائمددا
معجد ة هدداا الكتدداب ابدداص الدداي ال يأتيدده الباطد مددن بددني يديدده وال مددن خلفدده ،وهدداه الومضددات القرآايددة املبهددرة تبقددى ً
ددهادة ص دددع عل ددى أر الق ددرآر ك ددالم اهلل ،و َّ
أر ه دداا الن دديل اب دداص ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم ك ددار موص ددوالً ب ددالوحي)) (حماض ددرة
اإلعجاز العلمي يف القرآر الكر  ،للدكتور زغلول النجار ،تسجيالت أحد).
العامي قب املتعلِّم شلدك التَّكلدف الداي قدام بده الددكتور الفاضد إلثبدات قضدية ال دأر هلدا يف شا دا،
وال أر أاه خيفى على ِّ
فض دالً عددن أر تكددور معج د ة مددن معج د ات القددرآر ،وال خيفددى علددى طالددب العلددم مددا وقددع لدده يف تفسددري اعيددة ،وال أدري ه د
يعددرف الدددكتور الفاض د التفسددري النبددوي هلدداه اعيددة؟! فددالوارد عندده صددلى اهلل عليدده وسددلم جيع د السددبع املثدداين والقددرآر العظدديم
وصدفني للفاحتدة ،والعطدف هندا مدن بداب عطدف الصدفات ال عطدف الداوات ،فقدد رو الباداري وغدريه لدة مدن األحاديددص
يف هدداا املعددىن ،ومنهددا :عددن أ ي هريددرة قددال :قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم(( :أم القددرآر :هددي السددبع املثدداين والقددرآر
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أر بعضها ااجة إىل حترير ،ألاا ِل ُحتَّرر ،كمصطلح املفسر ،وكالفرع بني مصطلح ِ
علوم ِ
ورأيت َّ
القرآر

ومصطلح أصول التَّفس ِري ،إىل غري شلك من املصطلحات املنثورةِ يف ِ
علوم ِ
القرآر(.)1

ِ
تسويد ِ
مفيدا ،وأر يكور األمر من ِ
الورع بال مثرةٍ
باب
وكنت أخشى أر ال يكور البحص فيها جمديًا وال ً
ُ

أر بعضها يُبىن عليه مسائ ُ علميَّة ،و َّ
أيت َّ
يفيد يف أموٍر،
علميَّةٍ .و ِّ
أر حترير هاه املصطلحات ُ
لكين ر ُ
منها:

العظيم)) .رواه البااري برقم ( ،)45:4وقال ابن كثري معل ًقا على هاه الروايات(( :فهداا اد

يف َّ
بع املثداين
أر الفاحتدة السد ُ

والقددرآر العظدديم)) .تفسددري القددرآر العظدديم ،البددن كثددري ،حتقيددد :سددامي السددالمة ( ،)24501ومددا دام ثبددت الددن

عددن الندديل

صلى اهلل عليه وسلم هباا ،ف ر غريه من األقوال تسقمل ،ويكور تفسري اعية ما قاله صلى اهلل عليه وسلم.
كمدا ال خيفددى مددا وقددع منده يف ج مدده بددأر البسددملة آيددة مدن كد سددورة ،بددال حتقيددد يف هداه املسددائ  ،وال رجددوع إىل أهد العلددم
عرف كالمهم فيها ،ب اختار ما يناسب مدا يريدد أر يداهب إليده ،وهدو معدرض عدن مدا ال يناسدبه ،بد حتقيدد علم ٍّدي،
الاين يُ ُ
عوده البحص يف العلوم التجريبية ،وه يص نح هاا االختيار بال حتقيد؟!
كما َّ
وكالك ال يسعفه علدم ع ِّدد اعي فعددد آيدات السدورة يف الع ِّدد الكدويف والبصدري ( ،)21ويف ع ِّدد البداقني ( ،)27وهبداا تكدور
اعيدة ( )24بدددالً مدن أر تكددور ( ،)22ولدو جعد البسدملة آيددة علدى هدداا القدول ،لصددارت اعيدة ( ،)22وال اددتقض مدا بندداه
أيضا.
ً
وكد هداا التكلدف يف حماولدة ربدمل مثد هداه القضدايا بدالقرآر إتدا يصددر دن يدأيت إىل القدرآر مبقدررات سدابقة ويريدد أر يط ِّدوع
القددرآر ملقرراتدده ،ضدداربًا بكد مددا خالفهددا عُددرض احلددائمل ،ولددو كددار مددا خددالف قولَدده هددو العلددم الصددحيح ،ويف هدداه ايفاضددرة يف

اإلعجاز العلمي أخطاا أخر ليا هاا حم ن ِ
عرضها.

عد أي القرآر ،للداين ،حتقيد :الدكتور غامن قدوري احلمد).
عد اعي :كتاب البيار يف ِّ
(ينظر يف ما شُكر من ِّ

)ِ )1ل أكتب يف هاا الكتداب سدو مصدطلحات مخسدة ،وهدي التفسدري والتأويد واالسدتنبار والتددبر واملفسدر ،وشكدرت يف
املقدمة تطبيقداً علدى أثدر ابطدأ يف املصدطلح مدن خدالل مصدطلح التفسدري باملدأثور ومدا يقابلده مدن التفسدري بدالرأي ،ومدا عدداها
يسر اهلل.
ف ين سأاشره الح ًقا إر َّ
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املصطلح بااتِه.
 بيار
ِ
 عدم دخول ما ليا منه فيه.
 التفريد بني ما يُظ نن أاه من املرتادفات يف املصطلحات.

ِ
ِ
املصطلحات ،أو تداخ ُ بعضها
وضوح بعض
عدم
وقد كار من أكرب ما دعاين إىل
ِ
خوض شلك الغما ِر ُ

ٍ
ببعض ،أو بناا اتائج علمية على تعر ٍ
صحيحة ِ
ٍ
لبعض هاه املصطلحات(.)1
يفات غري
ُ َ

وقد رأيت أر أقدِّم هلاا الكتاب بتطبيد على مصطلح وقع فيه خل  ،وهو مصطلح ((التفسري باملأثور

ليتبني به أمهية البحص يف هاه املصطلحات ،وأسأل اهلل أر يوفِّقين فيما أقول ،إاه هو
والتفسري بالرأي))َّ ،
املستعار ،وعليه االتكال.
تطبيد على مصطلح التفسري باملأثور والتفسري بالرأي
لكن تعريفه بأاه :تفسري القرآر بالقرآر،
إ َّر مصطلح التفسري باملأثور معروف عند العلماا السابقنيَّ ،
مصطلح
وتفسري القرآر بالسنة ،وتفسري القرآر بأقوال الصحابة ،وتفسري القرآر بأقوال التابعني =
أ
معاصر.
وقد ُجعِ َ مصطلح التفسري باملأثور هاا مقابالً للتفسري بالرأي ،أي َّ
أر ما ِل يكن من التفسري هباه
األاواع األربعة ،فهو من التفسري بالرأي.
ِ
ين على هاين املصطلحني من اتائج :تقسيم كتب التفسري على هاين املصطلحني.
و ا بُ َ

وهناك غري شلك ا شكره من كتب يف هاا املصطلح سيأيت شكر بعضها أثناا احلديص عنه.

مناقشة هاا املصطلح:
) )1بعدد كتابدة هداه املقدمدة اطلعدت علدى مقالدة مفيددة يف املصدطلحات ،يفمدد الثداين بدن عمدر بدن موسدى بعندوار (التقليدد
واإليضاح لقوهلم :ال مشاحة يف االصالح) ،تنظر يف جملة احلكمة (حمرم  .1422عدد ،22

.)315-271 :

وااظدر دراسدةً تطبيقيددة ألثددر املصددطلحات يف بعدض العلددوم الشددرعية يف كتدداب (املددنهج املقدرتح لفهددم املصددطلح) للشدريف حدداص
بن عارف العوين.
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أوالً :يف حتديد التفسري باملأثور يف هاه األاواع األربعة:
-1

َّ
التفسري باملأثور يشم هاه األاواع األربعةِ ،ل يبني سبب حتديد املأثوِر هبا.
إر من جع
َ

الرد ،كما هو احلال يف غريه من املصطلحات
وهاا التحديد
اجتهاد ،وهو قاب لألخا و ِّ
أ
العمليَّ ِة غري الشرعيَّةِ.

وأقدم من رأيته ا

على كور هاه األربعة هي التفسري باملأثور الشيخ حممد عبدالعظيم ال رقاين (ت:

 ،)1355حيص شكر حتت موضوع (التفسري باملأثور) ما يأيت(( :هو ما جاا يف القرآر أو السنة أو
كالم الصحابة تبيااًا ملراد اهلل من كتابه)) (.)1
مث جاا بعده الشيخ حممد حسني الاهيل (ت ،)1315 :فاكر هاه األاواع األربعة حتت مصطلح
(التفسري املأثور) ،فقال(( :يشم التفسري املأثور :ما جاا يف القرآر افسه من البيار والتفصي لبعض
ِ
آياته ،وما اُق َ عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وما اُق َ عن الصحابة رضوار اهلل عليهم ،وما اُق َ
عن التابعني ،من ك ما هو بيار وتوضيح ملراد اهلل تعاىل من اصو كتابه الكر )) (.)2
املصطلح بتقسيماته األربعة .لاا ف َّر كثرة وجوده يف كتب علوم
مثَّ تتابع بعض املعاصرين على هاا
ِ
( )3

القرآر املعاصرة ،أو غريها من كتب مناهج املفسرين ،أو مقدمات بعض ايفققني لبعض التفاسري

= ال يعين ص َّحته على اإلطالع ،ب هؤالا اقلوه عن كتاب ((التفسري واملفسرور)) بال حترير وال
تأ نم ٍ فيه ،إال القلي منهم.
) )1مناه العرفار ( ،)1202ويالحظ هنا أاه ِل يُدخ تفسري التابعني.
) )2التفسري واملفسرور ،للاهيل (.)12201
) )3من أمثلة الكتب اليت سارت على هاا التقسيم :التبيار يف علوم القرآر – للصابوين (  ،)53 :أثر التطدور الفكدري
يف التفسددري يف العصددر العباسددي د مسدداعد بددن مسددلم آل جعفددر (  ،)52 :مدرسددة التفسددري يف األادددلا ملصددطفى إب دراهيم
املشدين (  ،)125 :مكددي بدن أ ي طالددب ومنهجده يف التفسددري ألمحددد حسدن فرحددات (  ،)231 :مقدمدة حتقيددد تفسددري
السمرقندي املسمى ار العلوم ،حققه الشيخ علي حممد معوض وزماله (.)4201
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إر املعروف من لفظة مأثور :ما أُثر عن السابقني ،وحتديد زم ٍن َّ ٍ
اصطالح .وإشا
معني إتا هو
أ
َ

-3

عمن
عن من أَثَدَر ابن كث ٍري (ت )1313 :يف كتابه أضواا البيار يف إيضاح القرآر بالقرآرَّ ،

مأثورا ،وأات تر اهلل ميَُ نن عليك
كار شلك كالك ،فكيف يكور تفسري القرآر بالقرآر ً
آية ٍ
بتفسري ٍ
بآية ،فعن من أثرته؟!
ِ
القرآاية ِ
للقرآر؟!
أَثدََر تفسرياتِه

اضحا لك ،فكيف يكور اجتهاد املتأخرين واملعاصرين وأه البدع الاين املور
وإشا كار شلك و ً
بعض اعي على ٍ
ويفسرواا هبا ،كيف يدخ ك ن هاا يف املأثوِر عن الصحابة والتابعني؟!
بعض ِّ
املفسر ،سوااً أكار املفسر من الصحابة ،أم كار
وال َّ
ك أر مح معىن آية على آية هو من اجتهاد ِّ

ٍ
ٍ
معروف ،وال
علمي
من التابعني ،أم كار ن جاا بعدهم ،واالجتهاد عرضة للاطأ ،ويوزر مبي ار ٍّ
ٍ
مل ِ
علمي آخر(.)1
َّت به رائ ُ
القبولِّ ،
يقب إالَّ إشا َحف ْ
كأي اجتهاد ٍّ
مصدرا من مصادر التفسري ،أو أاه أحسن طرع التفسري،
ومن هنا جيب أر تُد َفِّر َع بني كور القرآر
ً
اضح.
وبني كور التفسري به يُع ند من التفسري باملأثور ،والفرع بني هاين و أ
-4

ِ
مأثورا أو غري مأثوٍر عند
أين يقع تفسري أتباع التَّابعني يف هاين املصطلحني ،وما علَّةُ جعله ً

هؤالا؟.

) )1لديا احلدديص هندا عدن قبدول التفسدري بدالقرآر وعددم قبولده ،لكدن مدا يُنبَّده عليده هندا َّ
أر بعدض تفسدري القدرآر بدالقرآر مدا

ميكدن أر يددخ فيمدا أُ ددع عليده ،ألاده ال يكداد خيتلددف فيده اثندار ،وهداا إتددا قُبِد َ مدن هداه اجلهددة فحسدب ،ال لكواده تفسددري

قدرآر بق ٍ
دك َّ
اردا عدن
درآر فقدمل ،وال َّ
دريا بدالقرآر – إر ص َّ
دريا و ً
دح – ف اده أوىل مدا يُرجدع إليده ،كدأر يكدور تفس ً
أر مدا كدار تفس ً

ِ
ِ
دب )
الندديل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،أو يكددور كمث د قولدده تعدداىلَ ( :و َّ
السد َدماا َوالطَّددا ِرع * َوَمددا أ َْد َر َاك َمددا الطَّددا ِر ُع * ال دن ْ
َّج ُم الثَّاقد ُ

دارع بأاده الدنجم الثاقدب .وهداا الندوع أعلدى التفاسدري وأبلغُهدا ،لكدن
يفسدر الط َ
[الطارع ،]3 -1 :فمن شا الداي ميكنده أر ال ِّ
دحة ألاددا
هندداك كثددريأ مددن تفسدريات للقددرآر بددآي مددن القددرآر عليهددا مالحظددات ،وفيهددا أخطدداا ،فددال ميكددن أر ُْا َكد َدم هلددا بالصد َّ
تفسري قرآر بقرآر.
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لقد َعلَّ َ حممد حسني الاهيل (ت )1315 :لسبب إدخال تفسري التَّابعني يف املأثور ،فقال(( :وإتا

أدرجنا يف التفسري باملأثور ما ُروي عن التابعني – وإر كار فيه خالف :ه هو من قبي املأثور أو
الرأي؟( – )1ألانا وجداا كتب التفسري املأثور – كتفسري ابن جرير وغريه – ِل تقتصر على
من قبي َّ

ضمنت شلك ما اق عن
ما شكر ا روي عن النيل صلى اهلل عليه وسلم وما روي عن الصحابة ،ب َّ
التابعني يف التفسري)) (.)2
مفسري أتباع التابعني ،كابن ُجريج (ت:
وإشا َّ
تأملت هاه العِلَّة اليت شكرها ،وجد ا أاا تندرىل على ِّ
 ،)12:وسفيار الثوري (ت )151 :وابن زيد (ت )172 :وغريهم ن تر تفسريا م منثورةً يف
كتب التفسري اليت تُعىن بنق أقوال مفسري السلف – كتفسري الطربي (ت )31: :وابن أ ي حاص

يوجد يف مقطع من مقاطع اعية إال تفسريُهم ،فَلِ َم ِلْ ُيعدَّها من
(ت )325 :وغريمها – ب قد ال ُ

التفس ِري باملأثوِر؟!.
-2

ِ
يدل على ِ
املصطلح ن
وصحته ،فقد كار أص النق
ابلمل يف هاا
إر بيار أص
ِ
عدم حتريره َّ
عن يخ اإلسالم ابن تيمية (ت )527 :يف حديثه عن أحسن طرع التفسري ،وهي تفسري
القرآر بالقرآر ،مث بالسنة ،مث بأقوال الصحابة ،مث بأقوال التابعني(.)3

املصطلح من
وغريوا
يبني أام اعتمدوا على ما قاله يخ اإلسالم ابن تيميَّةَ (تَّ )527 :
و ا ِّ ُ
َ
((طرع التفسري)) إىل ((التفسري باملأثور)) أام حكوا ابالف يف ِ
كور تفسري التابعني يدُ َع ند من
التفس ِري باملأثوِر أو ال يُعدن ،قال ال رقاينن (ت(( :)1355 :و َّأما ما ينق عن التابعني ففيه خالف

دالف بددني
) )1يظهددر أاَّدده اقلدده مددن ال رقدداين ،فقددد قددال يف مناهد العرفددار ((( :)1302و َّأمددا مددا ينق د عددن التددابعني ففيدده خد أ

ِ
العلماا :منهم من اعتربه من املأثوِر ،ألام تلقَّوه من الصحابة غالبًا ،ومنهم من قال :إاه من التفسري بالرأي)).
) )2التفسري واملفسرور (.)12201
) )3ينظر :مقدمة يف أصول التفسري ،البن تيمية ،حتقيد :عداار زرزور ( .)1:2 -13 :
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بني العلماا :منهم من اعتربه من املأثور ،ألام تلقوه من الصحابة غالبًا ،ومنهم من قال :إاه من
التفسري بالرأي)) (.)1

وقال حممد حسني الاهيل (ت(( :)1315 :وإتا أدرجنا يف التفسري املأثور ،ما ُروي عن التابعني –

الرأي؟  -ألانا وجداا كتب التفسري املأثور
وإر كار فيه خالف :ه هو من قبي املأثور أو من قبي َّ
– كتفسري ابن جرير وغريه – ِل تقتصر على ما شكر ا روي عن النيل صلى اهلل عليه وسلم ،وما
روي عن الصحابة ،ب ضمنت شلك ما اق عن التابعني يف التفسري)) (.)2
واألص ُ الاي اقال منه – وهو رسالة يخ اإلسالم ابن تيمية (ت – )527 :جاا فيه ما يأيت:
((وقال عبة بن احلجاىل وغريه :أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة ،فكيف تكور حجة يف
التفسري؟ يعين أاا ال تكور حجة على غريهم ن خالفهم .وهاا صحيحَّ .أما إشا اجتمعوا على
تاب يف كواه ُح َّجةً ،ف ر اختلفوا فال يكور قول بعضهم حجة على بعض ،وال على
الشَّيا فال يُر ُ
ِ
من بعدهم ،ويرجع يف شلك إىل لغة القرآر وال نسن َِّة ،أو عموم لغة ِ
الصحابة يف
العرب ،أو أقوال
شلك)) (.)3

مصطلح ((طرع التفسري)) إىل
تبني لك َّأام تركوا
ٍ
وإشا وازات بني هاه النقول َّ
مصطلح أحدثوه بدالً
َ

شكره يخ اإلسالم (ت )527 :يف حديثه عن
عنه ،وهو مصطلح ((التفسري باملأثور)) ،واَّلوا ما َ
املصطلح الاي اصطلحوا عليه.
((طرع التفس ِري)) على هاا
ِ
ثاايًا :عالقة املأثور بالرأي:

قسيما للتفسري باملأثورَّ ،
أر التفسري بالرأي ما عدا األربعة املاكورة يف
يُفهم ن جع التفسري بالرأي ً
التفسري باملأثور ،وهاا فيه عدم حترير ،وقد ظهر من شلك اتائج ،منهاَّ :
أر التفسري املأثور أصح من
االعتماد عليه.
التفسري بالرأي ،وأاه جيب
ُ

) )1مناه العرفار ،لل رقاين (.)1302
) )2التفسري واملفسرور (.)12201
) )3مقدمة يف أصول التفسري ،البن تيمية ،حتقيد :عداار زرزور ( .)1:2 :
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صحيح ،إال أاه ِل يقع فيه حتديد مصطلح الرأي ،ومعرفة مستندات
وهاا الكالم من حيص اجلملة
أ

ِ
العلماا ،وإشا تبينت هاه األمور باات العالقة بينهما ،وإليك بيا ُر شلك
الرأي لك ِّ جي ٍ من

باختصار.
َّ
إر تسمية هاه األربعة بأاا مأثور جع بعض الباحثني الاين اعتمدوا هاه املصطلح يغف عن وقوع
االجتهاد يف التفسري عند السلف ،ف شا كار هلم اجتهاد ،فه هو تفسري بالرأي ،أو يُع ند بالنسبة هلم
مأثورا؟.
ً

مأثورا بالنسبة لغريه من الصحابة؟.
ف شا كار ِّ
املفسر اجملتهد من الصحابة ،فه يُع ند تفسريُه ً
مأثورا؟.
وإشا كار املفسر اجملتهد من التابعني ،فه يُع ند تفسريُه بالنسبة للصحابة ً

ك َّ
مأثورا.
ال َّ
أر اجلواب :ال ،ال يُع ند ً

ِ
مأثور.
َّ
لكن تفسري الصحابة بالنسبة للتابعني وأتباعهم أ
مأثور.
وتفسري التابعني بالنسبة ألتباع التابعني أ
واملراد باملأثور هنا مطلد املعىن اللغوي أو االصطالحي عند علماا مصطلح احلديص .وال يعين وصفه
بأاه مأثور مطلد القبول ،وتقدميه على غريهَّ ،
ىل
ألر يف األمر تفصي ليا هاا حملنه وال ُميكن ابرو ُ
املاموم ،وهاا ما ِل يشر
من هاه إال إر قال من اصطلح على هاا املصطلح :أاا أريد بالرأي :الرأي
َ
إليه من درىل على هاين املصطلحني.
ِ
ِ
َّ
الثالث (الصحابة
السلف ،وحتدَّد يف طبقاتِه
ولبيار املسألة أكثر ،أقول :بعد أر تشك تفسريُ
والتابعني وأتباع التابعني) كما هو ظاهر من ِ
اقول املعتنني بكتابة علم التفسري من علماا أه ال نسنة،
أ

مصدرا جيب الرجوع
الاين اعتمدوا النق أو الرتجيح بني األقوال ،صار التفسري املأثور عن السلف
ً

إليه ،واالعتماد عليه ،وهاا ظاهر ال مشكلة فيه.

لكن ه يعين وصفه بأاه مأثور أاه ِل يقع فيه تفسري بالرأي؟.
ِ
َّ
الصحابة الكرام ،وكار هلم مستندهم يف الرأي ،من القرآر والسنة
التفسري بالرأي كار منا عهد
إر
َ
واللغة وأسباب الن ول و ٍ
يا من مرويات بين إسرائي  ،وأحوال من ا ل فيهم القرآر ...إخل.
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اختيار
خيالف
اختيار يف التفس ِري قد
وجاا التابعور ،وكار لةُ كبريةُ من تفسريهم بالرأي ،وكار هلم
ُ
َ
ُ
ِ
أفراد الصحابة ،وكاات مستندات الرأي عندهم ما كار عند الصحابة ،وزاد يف مصادرهم تفسريُ

الصحابةِ ،أل،هم جااوا بعدهم.

ال كما كار يف عهد التابعني ،وعليهم وقف النق ُ يف التفسري ،كما
مثَّ جاا أتباع التابعني ،وكار احل ُ
هو ظاهر من كتب التفسري اليت اقلت أقوال السلف.

وكار تفسري ك طبقة بالنسبة ملن جاا بعدهم مأثورا ،لكنه ال ام صفة ِ
القبول ِ
مأثور
املطلد ألاه أ
ً
ُ
ُ
فقملَّ ،
ألر فيه لة من االختالف اليت حتتاىل إىل ترجيح القول األوىل = ب له أسباب أخر مع
مأثورا.
كواه ً

املأثور عن السلف على قسمني:
إشا تبني ما سبد ،ف َّر
التفسري َ
َ

القسم األول :املنقول ايفض الاي ال ميكن أر يرد فيه اجتهاد ،ويشم تفسريات النيل صلى اهلل
عليه وسلم وأسباب الن ول وقص

اعي والغيبيات.

والقسم الثاين :ما كار هلم فيه اجتهاد ،ويظهر فيما يرد عليه االحتمال من التفسري.
وما دام يف تفسريهم رأي ،فما اوع الرأي الاي عندهم ،وما اوع الرأي الاي جاا بعدهم؟.
أما الرأي الوارد عنهم ،فهو من قبي الرأي ايفمود ،ألام ِل يكواوا يقولور يف القرآر بغري علم ،كما
ِل يكن عندهم هو ماهيل جيعلهم ارفور معاين اعيات إىل ما يعتقدواه ،فلما ِسلموا من هاين
السببني اللاين مها من أكرب أسباب الوقوع يف التحريف يف التفسري ،وكااوا يفسرور كالم اهلل على
حممودا يف التفسري.
عل ٍم ،كار رأيهم ً
ووجود قول ضعيف يف تفسريهم ال يعين أاه من الرأي املاموم ،وما ورد من تفسريات غريبة عن
بعضهم ،أعين بعض تفسريات جماهد (ت )1:4 :ملسخ بين إسرائي قردة وخنازير ،واملي ار ،والنظر
إىل وجه اهلل = إتا هي أفراد يف تفاسريهم ،وهي اادرة ال تكاد تاكر.
وأما الرأي الاي جاا بعد تفسري السلف فهو على قسمني:
القسم األول:
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الرأي ايفمود ،وهو املبين على علم ،وهو اوعار:
املرجح شا
النوع األول :االختيار من أقواهلم بالرتجيح بينها إشا دعا إىل شلك ٍ
داع ،بشرر أر يكور ِّ
املرجح على علم بأاواع ما يقع من
علم ،وال خيتار من أقواهلم حسب هواه وميوله .وال َّبد أر يكور ِّ
االختالف عنهم ،وهو قسمار:
األول :أر يكور ابالف راجعا إىل معىن و ٍ
احد ،ويكور ابالف بينهم خالف عبارة ،ويدخ الرأي
ً
هنا يف توجيه أقواهلم إىل كواا على قول واحد وأاه ال يوجد خالف حقيقي وال خالف معترب فيه
بني هاه األقوال.
اجعا إىل أكثر من معىن ،فتصحيح أقواهلم على أاا من اختالف
الثاين :أر يكور ابالف بينهم ر ً

التنوع ،أو اختيار أحد هاه املعاين من املفسرين الاين جااوا بعدهم إتا يكور برأي و ٍ
اجتهاد ،كما

فع الطربي (ت.)31: :
ِ
صر معىن اعية عليه.
النوع الثاين :اإلتيار مبعىن جديد صحيح ال يدُْبط ُ تفسري السلف ،وال يدُ ْق َ

ك يف أر املعاين تنتهي ،ولكن هاا ال يعين أر تفسري القرآر قد توقَّف على جي أتباع التابعني،
ال َّ
يفسر القرآر.
وأاه ال جيوز لغريهم أر ِّ
اعم ال يعين هاا ،ولكن ال َّبد من ضوابمل يف هاا ،وهو ما يشري إليه عنوار الفقرة من أر يكور
اردا يف اللغة ،وأر يكور غري مناقض [أيُ :مبط ] لقول السلف ،وأر ال يعتقد
املعىن
صحيحا و ً
ً
صح – واهلل أعلم – التفسري
املفسر بطالر قوهلم وصحة قوله فقمل .ف شا حصلت هاه الضوابمل = َّ
اجلديد ،وصار من التفسري بالرأي ايفمود املعتمد على عل ٍم ،واهلل أعلم.
القسم الثاين:
تفسريا عن جه أو عن هو  ،وعلى هاا
أي املاموم ،وله عدة صور ،ويغلب عليه أر يكور
ً
الر ُ
أغلب تفاسري املبتدعة من املعت لة والرافضة والصوفية وغريهم.
وبعد هاا يتبني ما يأيت:
-1

َّ
أر جع التفسري باملأثور مقابالً للتفسري بالرأي ال يصح.
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-2

َّ
أر تسمية الوارد عن السلف بأاه مأثور ال إ كال فيه ،لكن ال يقابله غريه على أاه تفسري
ألر يف هاا اسيار للرأي الو ِ
ِ
بالرأيَّ ،
السلف.
ارد عن

-3

َّ
أر احلكم على التفسري املأثور بالقبول ،يص نح من حيص اجلملة ،لكنه ال يتالام مع
االختالف ايفقد الوارد عنهم ،ويف هاه احلال ال َّبد من معرفة القول األوىل أو القول
الصحيح يف اعية ،وهاا اتاىل إىل رأي جديد ،فه تقف عند االختالف ب عم قبول

-4

ترجح ما تراه صوابًا ،فتكور ن قال برأيه؟.
املأثور ،أم ِّ
إر ما ورد عن الصحابة أو التابعني أو أتباعهم ،ف اه مأثور ،ولكنه ال يقب ألج هاه العلةِ
َّ
أ
ُ ُ
اعا منهم ،أو قول هورهم ،أو غريها من
فقمل ،ب هو درجات يف القبول ،كأر يكور إ ً

األسباب.
عت
مصطلح ((مأثور)) و((املأثور)) ،فلم أظفر على هاا التَّقسي ِم النر ِّ
هاا ،ولقد تتبَّ ُ
باعي الاي شكرهُ
َ
ِ
أثر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو عن السلف ،أو الصحابة،
هؤالا ،ب يطل ُقه العلمااُ على ما َ
( )1
ٍ
ِ
أحسب َّ
ترد يف كتب
أر هاه القضيَّة ليست ااجة إىل اق ٍ لتدعيمها ،لكثرةِ ما ُ
أو عن التابعني  ،و ُ
اللغة ،ومصطلح احلديص ،وغريها ،فتجد املأثور يف ِ
ِ
السلف ،وقد يكور
اللغة :ما اقله ابلف عن

ِ
أصحابه أو عن
اصطالحا عند بعضهم على ما أُثَِر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،أو عن
ً
ِ
العام للَّفظةِ.
َّابعني ،وهو يف ك ِّ هاه
االصطالحات ِل خيرىل عن املعىن ِّ
الت َ

ِ
اجتهادي ،ولكن ال يعنور
اقلي و
املأثور عنهم بالتفس ِري
وقد يُ َّ
ٍّ
املنقول ،ويقسمو َر التفسريَ إىل ٍّ
سمى ُ
َّ ِ
أي عص ٍر كار(.)2
اجتهاد ،ب مرادهم
يقع فيه
املفسر يف ِّ
اجتهاد ِّ
أ
ُ
أر ما اُق َ عنهم ال ُ

دب
املنهج
) )1على هاا املنهج سار السيوطي يف كتابه :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،وهاا هو ُ
الغالب علدى كد ِّ مدن كت َ
ُ
درآر ب ِ
السلف الكرِام ،وليا فيها ختصدي للق ِ
ِ
فسدر بده،
يف التفسري واق َ مرويَّات
دالقرآر بالداك ِر ،بد مدده ضدمن تفسدري مدن َّ
أ
سوااأ أكار من تفسري النيل صلى اهلل عليه وسلم ،أم كار من تفسري من جاا بعده من الصحابة والتابعني وتابعيهم.
) )2ينظر على سدبي املثدال :النكدت والعيدور للمداوردي ،حتقيدد :السديد بدن عبداملقصدود ( ،)2101ومقدمدة ابدن خلددور،
ر :دار القلم ( .)44: ،431 :

14
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
بالدراية( ،)1ولكن جيب أر تنتبه إىل َّ
أر
االجتهاد ِّ
بالروايةِ ،واملأخوشُ من طر ِيد
سمى
ُ
أو يُ َّ
املنقول عنهم ِّ
هلم يف تفس ِريهم درايةأ ،مثَّ صار ملن بعدهم روايةً.
ِ
لف ،ف اه جيب أر تتنبَّه إىل ِ
ِ
الس ِ
االجتهاد عنهم ،و َّأام
ورود
اصطلحت على
وأيًّا ما
املنقول عن َّ
َ
ُ
صح من
يعتمد عليهم ،ويتايَّد ُر من أقو ِاهلم ،أو
صاروا بعد شلك
يضيف ما َّ
مصدرا ملن جاا بعدهمُ ،
ُ
ً

املعىن وِل يناقض أقوا َهلم.

ميكن تلاي ُ هاا املوضوع فيما يأيت:
و ُ
جملرِد كواِه تفسري ٍ
َّ
قرآر
إر القرآر
-1
مصدر مهم من مصاد ِر التَّفس ِري ،وال يُقب ُ التَّفسريُ به َّ
أ
َ
ٍ
ميكن
بقرآر ،ب العتبا ٍر آخر ،كأر يكو َر من تفس ِري الن ِّ
َّيل صلى اهلل عليه وسلم ،أو ا ال ُ
بقرآر ،أو ا يكو ُر جممعا عليه ،أو بالنَّظ ِر إىل علُ ِّو مر ِ
مفسرا ٍ
مفس ِره،
تبة ِّ
ُ
ُ
ً
االختالف يف كواه َّ ً
أو غريها من القرائ ِن اليت ن
صح ِة التفس ِري به.
تدل على َّ

ِ
املفس ِر به ،لاا قد
َّيل صلى اهلل عليه وسلم ،فهو من
اجتهاد ِّ
وإشا كار التفسريُ بالقرآر ن هو دور الن ِّ
خيتلف مفسر وغريه يف مح ٍ
آية على آيةٍ ،وإتا كار شلك بسبب االجتهاد.
ُ
ُ
أر بعددض مددن رام التَّفري ددد بددني التَّفس د ِري والتَّأوي د ِ  ،جيع د التَّفسددري للمنق د ِ
دول مندده ،والتَّأوي د َ ملددا وقددع مددن طري ددد
َ
داكر هنددا َّ َ
َ
َ
و ددا يد ُ
ُ
ِ
بصحيح ،كما سيأيت يف ِ
بيار هاين املصطلحني.
الفرع
االستنبار،
ٍ
كالبغوي يف تفسريه معاِل التَّدْن ِي ( ،)3201وليا هاا ُ
ِّ
) )1سدار علدى هداه التس ِ
بالرواي ِدة مدا
الرواي ِدة و ِّ
الدراي ِدة ،وقصدد ِّ
دمية الشَّدوكاينن ،وقدد َّدى تفسدريه :فدتح القددير اجلدامع بدني فَد َّدين ِّ
السد ِ
ديوطي (فددتح القدددير  .)1301لكندده يف
دلف ،وقددد اعتمددد يف أغلددب مددا شكددره عدنهم علددى كتدداب الدد ِّ
اُِقد َ عددن َّ
نر املنثددوِر للسد ِّ

ِ
دول ع ددن َّ ِ
منهجدده يف ترتيددب كتابِدده وقددع يف أم د ٍر غريد ٍ
داكره مددن التفس ددري
دري املنقد َ
دب ج دددًّا ،حيد ُ
دص جع د َ التفسد َ
السددلف بع ددد مددا ي د ُ
ِ ِ
ِّ ِ
دريد يف املنقد ِ
َّ
دول عددن
دىن مددن املعدداين ،ويشددريُ إىل أادده سد ُ
بالدرايددة ،وِل خيلددمل بينهددا ومي جهددا ،مددع أادده يف بعددض املواضددع يدداكر معد ً

دلوك هدو مد ىل تفسد ِري الس ِ
ِ
دلف بغد ِريه دا
السلف ،وِل أجدد مدن سدبقه إىل هداه الطري ِدد ،وال مدن حلقده هبدا ،ولقدد كدار املهي ُدع املس ُ
ُ

دعف جااددب املنقد ِ
دت َّ
دول عنددده ،فقد َّ مددن يعتددين بدده مددن دارسدديه ،بد كددااوا إشا
أر عملددهُ هدداا أضد َ
يدداكره املتددأخرو َر .ولقددد الحظد ُ

التقسيم من الشوكاينِّ.
وصلوا إىل قوله(( :وأخرىل)) ااتقلوا إىل ما بعدها من اعيات ،وهاا من القصوِر الاي سبَّبه هاا
ُ
ِ
ِ
ِ
كما َّ
َّ
وعدم م جده يف التفسد ِري يُظه ُدر ع َ
َّأخري للمنقول عن السلفَ ،
دين عنده تفسدريُ
أر هاا الت َ
ددم االعتدداد بده ،وأاده ميك ُدن أر يُغ َ
املتأخرين ،وهاا قصور يف النَّظر والتَّحقيد.
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-2

الس ِ
َّ
لف من الصحابة
إر إطالع املأثور على
املروي عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم و َّ
ِّ
صحيح.
إطالع
والتَّابعني وأتباعهم
أ
أ

-3

حجةأ يف تفس ِري ِ
َّ
اعية بال
إر َّ
املروي من تفسري الرسول صلى اهلل عليه وسلم املبا ِر َّ
الصحيح َّ

-4

َّ
أهم مصادر
املأثور عنهم حجة من حيص اجلملة ،وهو – ملن جاا بعدهم – من ِّ
إر هاا َ

-2

ِ
ِ
َّ
حيص
مده النَّق  ،وهو كسائر
املروي عن
إر لةً من التفس ِري
ِّ
السلف معت ُ
املنقوالت من ُ
الصحيح منها ،ويدخ يف شلك أسباب الن ول وقص اعي ،وغريها من املغيَّ ِ
بات
اعتماد
ِ

ٍ
خالف.

جيب الرجوع إليها.
التفسري اليت ُ

تفتقر إىل النَّق ِ .
اليت ُ

ِ
ِ
ي
وخيتلف قبوهلا بني هاه
الصحابة وعن التابعني وأتباعهم
ترد عن
الطبقات ،فاملرو ن
ُ
وهاه املنقوالت ُ
تابعي.
صحا ي ليا
عن
ِّ
ِّ
تابعي ،وال عن تابع ِّ
كاملروي عن ِّ

كاملروي عن ٍ
ٍ
حتف ِ
بقبول
اعة منهم ،ليا
ي عن
فرد منهم ،وهكاا غريها من القرائن اليت ن
واملرو ن
ِّ

األخبا ِر.
-5

ِ
كالقرآر و ِ
ِ
الس ِ
َّ
اللغة،
ات،
ايفمود ،وهلم يف شلك
لف تفسريأ بالرأي
إر لةً من تفسري َّ
َ
معتمد أ

-5

خيتلف من ٍ
َّ
مثال إىل غ ِريه ،فقد يكو ُر يف موط ٍن ال يص نح أر يُ َّ
تعد
إر التَّعام َ مع تفس ِريهم ُ
ِ
ما قالوا ،ويف ِ
جيوز
بعض املواط ِن قد جيتهد ِّ
ب ،وقد ُ
وخيتار من أقواهلم ما يراه األصو َ
املفس ُر ُ

العلم بأحو ِال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم،
والعل ِم بأحوال من ا ل فيهم
ُ
ابطاب ،و ُ
وغريها.

ِ
الصحيحة اليت حتتملها اعيةُ وال تبط ما
له يف موطن غريه أر ي َيد على ما قالوا من املعاين

قالوا.
ثالثًا :ما ترتب على مصطلح التفسري باملأثور:
لقد ترتَّبت اتائج على مصطلح التفسري باملأثور فيها خل علمي ،وسأشكر بعض هاه النتائج.
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األوىل :احلكم على التفسري باملأثور بأاه جيب األخا به.
قال مناع القطار (( :التفسري باملأثور هو الاي جيب األخا به ،ألاه طريد املعرفة الصحيحة ،وهو
آمن سبي للحفظ من ال ل وال يغ يف كتاب اهلل)) (.)1
وهاا كالم ينقصه التحرير ،من جاابني:
األول :أر أغلب تفسري القرآر بالقرآر من قبي االجتهاد ،وهو يدخ يف التفسري بالرأي ،وقبوله إتا
مأثورا فقمل ،كما سبد بيااه.
يكور من جهة أخر ال من جهة كواه ً

الثاين :كيف جيب األخا بالتفسري الاي يقع فيه االختالف بني السلف؟.
تصور
ه يقب االختالف على إطالقه ،أم يف األمر تفصي ؟ أما قبول االختالف على إطالقه ،فال يُ َّ
القول به.
وأما إشا رجع األمر إىل اختيار القول األوىل أو الصحيح ،فقد دخلت يف التفسري بالرأي واالجتهاد،
ألاك تر أر هاا القول أوىل من غريه.
وهباا تكور قد خرجت عن التفسري باملأثور على هاا االصطالح املاكور.
الثااية :افرتاض وقوع االختالف بني املأثور والرأي.
جاا يف كالم بعض من كتب يف التفسري باملأثور فرضيات عقلية ال تثبت أمام العم التفسريي ،وِل

يُعم ْ هبا من قب  ،وال أ ُِخ َا هبا من بعد.

وسأشكر لك ما َّ
َص َ هاا التقسيم وااتشر من بعده.
يدل على ما قلت لك ،وهو من كالم من أ َّ

عقد عبدالعظيم ال رقاين (ت )1355 :يف كتابه مناه العرفار مبحثًا بعنوار (التعارض بني التفسري
بالرأي والتفسري باملأثور وما يتبع يف الرتجيح بينهما) ،وقال فيه(( :ينبغي أر يعلم أر التفسري بالرأي
املاموم ليا مر ًادا هنا ألاه ساقمل من أول األمر فال يقوي على معارضة املأثور.

) )1مباحص يف علوم القرآر (  ،)32: :وينظر :يفات يف علوم القرآر ،يفمد الصباغ ( .)171 -17: :
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مث ينبغي أر يعلم أر التعارض بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي ايفمود معناه :التنايف بينهما ،بأر
يدل أحدمها على إثبات واعخر على افي ،كأر كال من املتنافيني وقف يف عرض الطريد فمنع اعخر
من السري فيه.
وأما إشا ِل يكن هناك تناف ،فال تعارض ،وإر تغايرا ،كتفسريهم الصرار املستقيم بالقرآر أو بالسنة
أو بطريد العبودية أو طاعة اهلل ورسوله ،فهاه املعاين غري متنافية وإر تغايرت...
القطعي ال ميكن أر يعارض بالتفسري بالرأي ،ألر

إشا تقرر هاا ،ف ر التفسري باملأثور الثابت بالن

الرأي :إما ظين ،وإما قطعي ،أي مستند إىل دلي قطعي :من عق أو اق  ،ف ر كار قطعيًا ،فال
تعارض بني قطعيني ،ب يؤول املأثور ،لريجع إىل الرأي املستند إىل القطعي إر أمكن تأويلهً ،عا بني
الدليلني.
وإر ِل يكن تأويلهُِ ،
مح َ اللفظ الكر على ما يقتضيه الرأي واالجتهاد ،تقدميًا لألرجح على
املرجوح.
أما إشا كار الرأي ظنيًا ،بأر خال من الدلي القاطع ،واستند إىل األمارات والقرائن الظاهرة فقمل ،ف ر
املأثور القطعي يقدم على الرأي الظين ضرورة أر اليقني أقو من الظن .هاا كله فيما إشا كار املأثور
اصا ،أو يف متنه ،لكواه خرب آحاد ،مث
قطعيًا ،أما إشا كار املأثور غري قطعي يف داللته ،لكواه ليا ً
عارضه التفسري بالرأي فال خيلو احلال :إما أر يكور ما حص فيه التعارض ا ال جمال للرأي فيه،
ٍ
فاملعول عليه املأثور فقمل ،وال يقب الرأي.
وحنينا َّ
ِّم املأثور عن النيل أو عن
وإر كار للرأي فيه جمال ،ف ر أمكن اجلمع فبها واعمت ،وإر ِل يكن قد َ
الصحابة ،ألام اهدوا الوحي ،وبعيد عليهم أر يتكلموا يف القرآر مبجرد اهلو والشهوة.
أما املأثور عن التابعني ،ف شا كار منقوالً عن أه الكتاب ،قدم التفسري بالرأي عليه .وأما إشا ِل ينق

عنهم ،رجعنا به إىل السمع ،فما أيده السمعُِ ،
مح َ النظم الكر عليه ،ف ر ِل يرتجح أحدمها يسمع
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وال بغريه من املرجحات ،ف انا ال اقطع بأر أحدمها هو املراد ،ب ادُنَ ل اللفظ الكر مْن لة اجملم قب
تفصيله واملشتبه أو املبهم قب بيااه)) (.)1
إاك يف هاا النَّ ِّ أمام فَدَرضيات مبنية على أر التفسري باملأثور ليا فيه رأي ،وأاه ميكن أر يناقضه
التفسري بالرأي ،ويظهر

أر ههنا معركة دائرة بني أ ياا َّ
متومهة ،لاا ِل ياكر ال رقاين (ت:

 )1355أمثلة هلاه الفرضيات اليت استنتجها ،وقد جاا مبصطلحات ال تستادم إال عند املتكلمني
ن كتب يف علم الكالم أو يف علم األصول ،وشهب يعم بطريقة السرب والتقسيم يف ايفتمالت اليت
ميكن أر ترد يف التعارض امل عوم بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي.
ولعلك تلحظ فيه روح أحد علماا الكالم الاين يقدمور العق على النق يف قوله(( :إشا تقرر هاا،
ف ر التفسري باملأثور الثابت بالن

القطعي ال ميكن أر يعارض بالتفسري بالرأي ،ألر الرأي :إما

ظين ،وإما قطعي ،أي :مستند إىل دلي قطعي من عق أو اق  ،ف ر كار قطعيًا فال تعارض بني
قطعيني ب يؤول املأثور لريجع إىل الرأي املستند إىل القطعي إر أمكن تأويله ًعا بني الدليلني)).

َّما
وهباا صار ح نظ التفسري باملأثور أر يكور عرضةً للعقول تؤولِّه على ما تراه مناسبًا هلا ،وليا مقد ً

عليها.
وأعيد فأقول :إر هاا الكالم لو خرىل ن ِل يقرأ يف التفسري ،وال كتب يف علوم القرآر ملا كار
عجب منه!.
مستغربًا ،لكن أر يكور يف كتاب من أهم كتب علوم القرآر املعاصرة ،فهاا ما يُ ُ

وإين أظ نن َّ
أر قارئًا لو أراد أر يطبد هاه الفرضيات اليت شكرها لظهر له زي ُفها وبدُ ْع ُدها عن التحقيد،

َّسم به – من أول وهلة – من النظر والتحرير والتقسيم والتحبري ،لكنها يف الواقع بعيدة ك
مع ما تت ُ
البعد عن طريقة التفسري ومهيعه املعروف عند العلماا(.)1

) )1مناه د العرفددار ( .)52 -53 :2ووازر هدداا املددنهج التفكددريي مبددا طرحدده الدرازي يف أسددام التقددديا ( ،)21: :
رد ديخ اإلسدالم ابدن تيميدة علدى هداا املدنهج الدداي يد عم تعدارض العقد مدع النقد يف مؤلفده العظديم درا تعدارض العقد
وقدد َّ
والنق .

11
This file was downloaded from QuranicThought.com

الثالثة :تقسيم كتب التفسري بني املأثور الرأي.
كار من أكرب اتائج مصطلحي املأثور والرأي أر قُ ِّسمت كتب التفسري بني هاين النوعني ،وليا
هناك حجة واضحة يف هاا التوزيع ،وال تكاد مد حدًّا فاصالً يف َع ِّد تفسري من التفاسري بأاه من
املأثور أو من الرأي ،ومن شلك تقسيم حممد حسني الاهيل (ت ،)1315 :فقد جع كتب التفسري
املأثور ما يأيت:
جامع البيار ،البن جرير الطربي (ت ،)31: :وار العلوم ،أل ي الليص السمرقندي (ت،)352 :
والكشف والبيار عن تفسري القرآر ،أل ي إسحاع الثعليل (ت ،)425 :ومعاِل التْن ي  ،أل ي حممد
احلسني البغوي (ت ،)215 :وايفرر الوجي يف تفسري الكتاب الع ي  ،البن عطية األادلسي (ت:
 ،)242واجلواهر احلسار يف تفسري القرآر ،لعبدالرمحن الثعاليل (ت ،)755 :والدر املنثور يف
التفسري املأثور ،للسيوطي (ت.)2( )111 :
وجع من كتب التفسري بالرأي ايفمود:
مفاتح الغيب ،للفار الرازي (ت ،)5:5 :وأاوار التْن ي وأسرار التأوي  ،للبيضاوي (ت،)572 :
ومدارك التْن ي وحقائد التأوي  ،للنسفي (ت ،)5:1 :ولباب التأوي يف معاين التْن ي  ،للاازر
(ت ،)541 :والبحر ايفيمل ،أل ي حيار (ت ،)542 :وغرائب التْن ي ورغائب التأوي  ،للنيسابوري
(ت ، )527 :وتفسري اجلاللني ،والسراىل املنري يف اإلعااة على معرفة بعض معاين كالم ربنا اببري،
للشربيين (ت ، )155 :وإر اد العق السليم إىل م ايا الكتاب الكر  ،أل ي السعود (ت،)172 :
وروح املعاين يف تفسري القرآر العظيم والسبع املثاين ،لآللوسي (ت.)3( )125: :

) )1يف كالمدده رمحدده اهلل – وكدداا عنددد الداهيل يف كتدداب التفسددري واملفسددرور – مغالطددات فيمددا يتعلددد بالتفسددري املددأثور عددن
السلف ،أرجو أر ييسر اهلل

احلديص عنها يف مكار آخر ،وهو املوفد.

) )2التفسري واملفسرور (.)2:4 :1
) )3التفسري واملفسرور (.)271 :1
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مث شكر التفسري بالرأي املاموم ،وشكر ضمنه بعض كتبه ،ككتاب تْن يه القرآر عن املطاعن ،للقاضي
عبداجلبار (ت ،)412 :وأما الشريف املرتضى (ت )435 :والكشاف ،لل يفشري (ت.)237 :
وإليك بعض امللحوظات على توزيعا م:
-1

يعدور تفسري الطربي (ت )31: :من كتب التفسري باملأثور ،ويغفلور عن شكر تعرضه
لتوجيه األقوال والرتجيح بينها ،وإشا كاات هاه طريقته ،فلم ال يكور من التفسري بالرأي،
وما احل ند الفاص يف جعله من كتب التفسري باملأثور ال من كتب التفسري بالرأي؟!.

فالتفسري ينسب إليه ،وفيه آراؤه يف التفسري ،وفيه مصادره اليت من أعظمها التفسري املأثور عن
السلف ،ومنها اللغة ،ولو سلك من يكتب عن تفسريه األسلوب الاي ااتهجه هؤالا يف عدِّهم
لتفسريه أاه من التفسري باملأثور بسبب أساايده ورواياته لتفسري السلف ،لو عدَّه من كتب التفسري
اللغوي بسبب كثرة اعتماده عليها ،ملا أبعد يف شلك.
لكن النظر هنا إىل حتريراته يف التفسري ،ال إىل مصادره ،وإشا كار النظر من هاه ال اوية – وهي
الصحيحة ال غري – فهو من أعظم كتب التفسري بالرأي ايفمود.
-2

يعدنور تفسري ابازر املسمى (لباب التأوي يف معاين التَّدْن ي ) من التفسري بالرأي( ،)1مع أر
مؤلفه ا َّ يف املقدمة على أاه ليا له يف هاا التفسري سو النق  ،قال...(( :وملا كار
هاا الكتاب كما وصفت [يعين كتاب معاِل التْن ي للبغوي] أحببت أر أاتاب من غَُرِر

ِ
ود َرِر
فؤائدهُ ،
ولباب التْن ي

اصوصه ،وجواهر فُ ِ
ِ
جامعا ملعاين التفسري،
صوصه =
فوائده ،وزواه ِر
يفتصرا ً
ً
والتعبري ،حاويًا بالصة منقوله ،متضمنًا لنكته وأصوله ،مع فوائد اقلتها،

وفرائد بصتها من كتب التفاسري املصنفة يف سائر علومه املؤلفة ،وِل أجع لنفسي تصرفًا
سو النق واالاتااب ،وحافت منه اإلسناد ،ألاه أقرب إىل حتصي املراد.)2( ))...
) )1شكر عبدالعظيم ال رقاين يف مناه العرفار أهم كتب التفسري بالرأي ( ،)52 :2وشكدر منهدا تفسدري ابدازر (،55 :2
 ،)51وكاا القطار يف مباحص يف علوم القرآر ( .)355 :
) )2تفسري ابازر ،هبامشه تفسري البغوي (.)3 :1
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يظهر من هاا الن

أر ابازر (ت )541 :قد اختصر تفسري البغوي (ت ،)215 :وأاه قد

ااتاب من غريه من التفاسري ،وأاه ليا له فيها سو النق واالاتااب .وتراهم قد َّ
عدوا تفسري
البغوي (ت )215 :من كتب التفسري باملأثور( ،)1فلِ َم ِل جيعلوا املاتصر ابازينَّ من كتب التفسري

البغوي؟!
تبعا ألصله
ِّ
باملأثوِر ً

تصحيح املسار يف مصطلح التفسري باملأثور والتفسري بالرأي
ليكن قد خرىل من شهنك املقابلة املفتعلة بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي ،ف شا كار ،ف ين
سأر دك إىل اظ ٍر آخر يبني لك ما يقع فيه الرأي وما ال يقع فيه بنااً على ما ورد يف كتب التفسري
من املصادر اليت اعتمدوها من تفسري للقرآر بالقرآر ،وتفسري له بالسنة أو بتفسريات النيل صلى اهلل

عليه وسلم ،أو تفسري بسبب ا ول ،أو تفسري لصحا ي ،أو لتابعي أو لتابع تابعي ،أو ملن جاا
بعدهم إىل أر تقوم الساعة ،فما حركة التفسري اليت اشأت وال زالت حىت هاا اليوم؟.
أوالً :التفسري الاي ال يدخله الرأي:
يشم التفسري الاي ال يدخله رأي اوعني:
احدا من التفسري ،ألاه لو احتم أكثر من معىن لكار اختيار أحد
األول :ما ال اتم إال معىن و ً
املعاين دور غريها يعتمد على الرأي واالجتهاد.
الثاين :لة من التفسري املنقول الاي ليا للمفسر فيه إالَّ النق  ،كائنًا من كار هاا املفسر ،ويشم
هاا القسم:
-1

التفسري النبوي الصريح.

-2

أسباب الن ول.

-3

األخبار الغيبية الواردة يف اعيات من قص

وأوصاف لأل ياا ،وأ اا للمبهمات وغريها.

) )1ينظر مثالً :مناه العرفار ( ،)3: :2ومباحص يف علوم القرآر للقطار ( .)35: :
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ٍ
وصف ال مقام ترجيح ،فلو ورد سبب ا ول صريح ضعيف ،ف َّر احلكم عليه من
واملقام هنا مقام
تفسريا
حيص الوصف أاه ا ال ميكن أخاه إال من طريد الرواية ،لكن ال يل م كواه كالك أر يكور
ً
لآلية ،وهكاا غريه من املنقوالت ،ألاه يشرتر فيها الصحة.
ثاايًا :التفسري الاي يدخله الرأي:
يشم هاا القسم ك التفسريات اليت فيها أكثر من احتمال يف املراد من اعية ،ألر االحتمال عرضة
لالختالف واالجتهاد يف معرفة أيها املراد.
وهاا يشرتك فيه ك املفسرين من عهد الصحابة إىل يوم الدين ،وهلم مصادر معروفة ،وهي :التفسري
املنقول الاي سبد شكره ،والقرآر ،والسنة ،واللغة ،وهم جيتهدور على حسب ما عندهم من العلم.
والتابعور ي يد عندهم مصدر ،وهو تفسري الصحابة ،وكاا أتباع التابعني ي يد عندهم مصدر ،وهو
مصدرا
تفسري التابعني ،وكاا من جاا بعدهم يكور تفسري السلف من الصحابة والتابعني وأتباعهم
ً
هلم.
وبعد هاا ،ف ر ك ما يُنق عن النيل صلى اهلل عليه وسلم ،أو عن السلف من تفسري القرآر ،ف اه

يص نح أر يُطلد عليه ((تفسري مأثور)) ( ،)1وهاا يعين كيفية الوصول إليه ،فأات ال تدرك هاه

املنقوالت عنهم بعقلك ،ب ال َّبد من أر تأخاها عن طريد األثر ،لاا تاهب إىل من اعتىن باملنقول
عنهم ،كعبدالرزاع (ت ،)211 :والطربي (ت ،)31: :وابن أ ي حاص (ت ،)325 :وغريهم ،مثَّ
تقرأ ما َرَووه عن السلف ،وتعترب ما جاا عنهم – من حيص اجلملة – من أهم مصادر التفسري.

) )1اسدن أر تالحددظ الفددرع بدني لددة ((تفسددري مدأثور)) ،و لددة ((تفسددري باملدأثور)) ،فدداألوىل تدددل علدى وصددف التفسددري
فسدر مبدا ورده عدن السدلف ،واتمد تفسدريه أمدرين :األول :أر ال يكدور
بأاه مأخوش عن طريد األثدر ،والثداين تعدين أر املفسدر َّ
له رأي مطل ًقا ب هو مقلِّ أد هلاا التفسري ،ألاه ورد عن السلف.
الثداين :أر يكددور لدده رأي ،وتدراه خيتددار مددن املنقدول عددن السددلف ،ويدرجح بددني أقدواهلم ،وال تكداد تدراه خيدرىل عنهدا ،فهدداا مفسددر
جامدا عليه بال اختيار وال رأي ،وعلى هاا سار إمام املفسرين ابن جرير الطربي.
يعتمد على املأثور ويستفيد منه ،وليا ً
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واحلديص هنا – كما قلت لك – وصف للتفسري باعتبار مصادره ،وليا حديثًا عما يقب وما ال
يقب من التفسري ،فهاا له جمال آخر من احلديص.
وبعد هاا احلديص املفص عن مصطلح التفسري باملأثور والتفسري بالرأي سأ رع يف بيار
املصطلحات اليت ُع ِق َد الكتاب من أجلها ،وهاا أوااه ،وباهلل التوفيد.
مفهوم التفسري
( )1
مادةُ ((فَسر)) يف لُ ِ
العرب على معىن ِ
ِ
غة ِ
ت
البيار و
الكشف و ِ
تدور َّ
ورد يف َ
الوضوح  ،و ا َ
شلك :فَ َس ْر ُ
ََ
ِّ
احلديص :إشا بيَّنتُه.
رت
اع :إشا كشفتُهاَّ .
َ
الار َ
وفس ُ
( )2
ٍ
بسديدَّ ،
وقد زعم قومأ َّ
ألر األص َ أر يكور
ليا
أر ((فَ َسَر))
مقلوب من (( َس َفَر))  ،وهاا ُ
أ
القول َ

ِ
ِ
خالف األص ِ .
القلب
للفظة ترتيبُها ،ودعو
ُ

املادةِ ال يعين
صبها الاي تستق ن به .وا رتا ُكها مع غ ِريها يف معىن أص َّ
كما أاه يكو ُر هلا املعىن ابا ن

صحةَ إحد الدَّعوي ِ
َّأاا َّ
ني.
مشتقةأ منها ،ولو ا ندعي
يبني َّ
العكا ملا كار هناك ما ِّ ُ
ُ

السفر ،ا ال يسفر له وجه)) (.)3
قال
اعلوسي (ت(( :)125: :والقول بأاه مقلوب َّ
ن
املادتني تقارب يف اللَّ ِ
اغب
فظ ،فكالك بينهما
حيح أاَّه كما بني َّ
و َّ
تقارب يف املعىن ،كما قاله َّ
أ
أ
الص ُ
الر ُ
األصفهاينن (ت :بعد .)4( )4::
ِ
االصطالح ،وجااوا بعبار ٍ
ات َ َّىت،
العلماا يف البيار عن معىن التَّفس ِري يف
ات
هاا ،وقد
ِ
ْ
اختلفت عبار ُ
وقد اجتهدت يف ِ
الصحيح منها يف ِ
أيت َّ
أر املر َاد بالتَّفس ِري بيار املعىن
بيار
معرفة
ِ
ِ
مصطلح التَّفس ِري ،ور ُ
ُ

) )1ينظر يف شلك :مقاييا اللن ِ
غة ،البن فارم ( .)2:4 :4وينظر مادة ((فسر)) يف معاجم اللغة.
) )2ينظر على سدبي املثدال :مقددمتار يف علدوم القدرآر (  ،)153 :والربهدار يف علدوم القدرآر ( ،)145 :2والتيسدري يف
قواعد علم التفسري ( .)132 :
) )3روح املعاين (.)4 :1
) )4ينظر :مقدمة جامع التَّفاسري ،للراغب ،حتقيد :الدكتور أمحد حسن فرحات ( .)45 :
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غوي للَّ ِ
ِ
الكشف أو الشَّر ُح أو
فظة ،وهو البيا ُر أو
بكالمه،
فااطلقت من املعىن اللن ِّ
ُ
ُ
الَّاي أر َاده اهللُ
اإليضاح ،وجعلته أصالً أعتمده يف ِ
حتديد املر ِاد بالتَّفس ِري.
ُ
ُ
ٍ
ِ
أثر
وظهر
َ
بعد شلك أر تكو َر أ ني معلومة فيها بيا أر للمعىن ،ف اا من التَّفسري ،وإر كار ليا هلا أ
َ
ِ
يف ِ
مفهوم التَّفس ِري ،وإتا شُكرت يف كتبهَّ ،إما لقرهبا من عل ِم التَّفس ِري
بيار املعىن ف َّاا خارجةأ عن
بكواا من ِ
علوم ِ
املفسر باك ِر العل ِم الاي برز فيه ،فجع تفسريه للقرآر ميدااًا
القرآرَّ ،
وإما لتفن ِن ِّ

ِ
لوجود ٍ
ِ
لتطبيقات ِ
وإما
املفس ُرَّ ،
علمهَّ ،
وإما أر ال يكور هلا عالقةأ
عالقة أخر بينها وبني ما ياكره ِّ

املفسر ِ
اجه يف تفس ِريه.
بسبب املنه ِج الاي َ
شكرها ِّ ُ
البتَّةَ ،وإتا َ

وهاا البيار قد يكور بآية ،وقد يكور بتفسري ابوي ،وقد يكور بسنة عامة ،وقد يكور بسبب

ا ول ،وقد يكور باللغة ،وقد يكور باكر قصة اعية ،وقد يكور بغريها من املصادر اليت هي من
أاواع البيار عن معىن آي القرآر.
حد البيار لآليات = ليا من
وهاا يعين أر املعلومات اليت ياكرها املفسرور ،وهي خارجة عن ِّ
صلب التفسريِ ،
وش ْك ُرهم هلا يف تفاسريهم ليا حجةً يف إدخاهلا ،هلاا قد ياكر بعضهم اعرتاضات
تنبيها يف عدم دخول بعض املعلومات يف التفسري ،ومن شلك:
على بعض املفسرين ،أو ياكر ً
-1

َّيل إِ َشا طَلَّ ْقتُ ُم
قال ابن عطية األادلسي (ت )242 :يف تفسري قوله تعاىل ( :يَا أَيند َها النِ ن
عصمتهن .وصور شلك وتنويعه ا ال خيت ن
َّ
ِّساا ) [الطالع(( :]1 :وطالع النساا َح ن
الن َ

-2

ِ
ورةٍ ِّمن ِّمثْلِ ِه )
قال أبو حيار األادلسي (ت )542 :يف تفسري قوله تعاىل ( :فَأْتُواْ ب ُس َ
سورا ،وليا
[البقرة(( :]23 :وقد َّ
تعرض ال يفشري هنا لاكر فائدة تفصي القرآر وتقطيعه ً

بالتفسري)) (.)1

شلك من علم التفسري ،وإتا هو من فوائد التفصي والتسوير)) (.)2

) )1ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)471 :14
) )2البحر ايفيمل (.)151 :1
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قال الشوكاين (ت )122: :يف أول سورة اإلسراا(( :واعلم أاه قد أطال كثري من املفسرين
– كابن كثري والسيوطي وغريمها – يف هاا املوضع باكر األحاديص الواردة يف اإلسراا على
اختالف ألفاظها ،وليا يف شلك كثري فائدة ،فهي معروفة يف موضعها من ُكتب احلديص،
وهكاا أطالوا باكر فضائ املسجد احلرام واملسجد األقصى ،وهو مبحص آخر ،واملقصود
يف ُكتب التفسري ما يتعلد بتفسري ألفاظ الكتاب الع ي وشكر أسباب الن ول وبيار ما يؤخا
منه من املسائ الشرعية وما عدا شلك فهو فضلة ال تدعو إليه حاجة)) (.)1

-4

قال الطاهر بن عا ور (ت )1313 :يف تفسري قوله تعاىل ( :الَّ ِاين يظَ ِ
اه ُرو َر ِمن ُكم ِّمن
َُ
األم = إال مراعاة
ِّسائِ ِهم ) [اجملادلة(( :]2 :وِل يشر القرآر إىل اسم الظَّ ْه ِر ،وال إىل اسم ِّ
اَ
للصيغة املتعارفة بني النام ٍ
يومنا ،ايص ال ينتق احلكم من الظهار إىل صيغة الطالع إال

اضحا.
إشا مرد من هاه الكلمات الثالث ً
مردا و ً

والصور عديدة ،وليست اإلحاطة هبا مفيدة ،وشلك من جمال الفتو  ،وليا من مهيع التفسري)) (.)2
ك َّ
حد للتفسري ،ووجود معلومات زائدةٍ عن هاا
أر أقوال هؤالا تشري إىل ما شكرته من وجود ٍّ
وال َّ
احلد ياكرها املفسرور.
ِّ
اظرة يف املعلومات الواردة يف كتب التفسري
لت املعلومات الواردة يف ِ
كتب التَّفس ِري ،فوجدت منها ما ينطبد عليه ح ند البيار ،ومنها ما ال
لقد َّ
تأم ُ

أر عدم ِ
ِ
وجودها ال يؤثدِّ ُر يف فهم املعىن وبيااِه.
ُ
ينطبد عليه ح ند البيار ،أي َّ َ

ِ
قمت برت ِ
املعلومات الواردة يف كتب التفسري على الشَّك ِ اعيت:
تيب هاه
وقد ُ

 -1تفسري ِ
القرآر ،أي :بيااه بيااًا مبا ًرا.
ُ
السماا شَ ِ
ِ
ِ
ات الْبُد ُرو ِىل ) [الربوىل ،]1 :فقد
ومن األمثلة تفسريُ لفظ(( :الربو ِىل)) يف قوله تعاىلَ ( :و َّ َ
صاحبة الن ِ
ِ
ِ
نجوم.
بالسماا
يقسم ربننا تعاىل
ِّ
فسر لفظ الربوىل بأاه الن ُ
نجوم ،فيكو ُر املعىنُ :
ضلَ ِة اليت ال تدعو إليها حاجة.
) )1فتح القدير ( .)2:7 :3وكتابه – رمحه اهلل – ِل يسلم من هاه ال َف ْ
) )2التحرير والتنوير (.)12 :27
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املوقف من الوجوهِ التَّفسرييَِّة ،ه تُد َع ند من التَّفس ِري؟.
قلت :ما
ُ
ف ْر َ
اب :اعم.
فاجلو ُ

ٍ
و ُ ِ
خروىل هاه األوجه عن التَّفس ِري ،ب هي منهَّ ،
ألر يف ك ِّ منها
ألكثر من وجه ال يعين َ
احتمال اعية َ

اختلفت يف حتديده.
بيااًا ،وإر
ْ

ِ
ت ) [التكوير:
ُ
وم اا َك َد َر ْ
نج ُ
مثال شلك ،اختالفهم يف معىن ((ااكدرت)) من قوله تعاىلَ ( :وإشَا الن ُ
 ،]2فقد ورد فيها معنيار:

ِ
ِ
ب
األول :تناثرت ،فجعلهُ من االاكدار ،أي :االاصباب ،و ُ
يشهد له قوله تعاىلَ ( :وإشَا الْ َك َواك ُ
ت ) [االافطار.]2 :
ااتَثَدَر ْ

ِ
الثاينَّ :
تغريت ،فجعله من ال ُكدرةِ ،وهي التَّغيند ُر بعد َّ
نجومُ
الصفاا ،ويشهد له قوله تعاىل ( :فَ شَا الن ُ
ت ) [املرسالت.]7 :
طُ ِم َس ْ
ِ ِ
ويف كال املعني ِ
نجوم تناثرت وسقطت)) .وإشا
ني بيا أر ،فلو َ
قلت بالقول األول ،لكار املعىن(( :وإشا الن ُ

تغريت وشهب ضوؤها)).
نجوم َّ
َ
قلت بالقول الثاين ،كار املعىن(( :وإشا الن ُ

ِ
ابالف يف املعىن املر ِاد أم ال؟.
ابالفات التَّفسرييَِّة ال تر  :ه وقع
وهاا يعين أاَّك يف هاه
ُ

ِ
يك فيها :ه هاه األوجه التَّفسرييَّةُ املاتلفةُ ينطبد عليها ح ند ِ
َّ
البيار أم ال؟.
وإتا الاي يَد ْعن َ
ُ
ُ
-2

ِ ِ
أقرب إىل عل ِم التَّفس ِري من غريها ،والفرع
معلومات ُ
أ
تفيد يف تقوية بيار املعىن ،وهباا تكو ُر َ

بينها وبني سابِقهاَّ :
وتقويه،
يده
وضوحا ِّ
ات ت ُ
َّضح وبا َر ،وهاه املعلوم ُ
ً
أر املعىن يكو ُر قد ات َ
املفس ُر ،ف َّاا ال تؤثِّر على فَه ِم املعىن املر ِاد.
ايص لو جهلها ِّ
ُ

فسر الربوىل بالن ِ
مادةَ(( :بدرىل)) يف اللن ِ
ِ
غة ن
نجومَّ :
تدل على الظهوِر والربوِز،
أر َّ ََ َ
َ
ومن أمثلته ،ما لو قال من َّ َ
ِ
بروجا ،لظهوِرها وبروِزها للعيار،
كقوهلم :تربَّجت املرأةُ :إشا
ْ
أظهرت زينتها وحماسنَها ،ومنه كاات الن ُ
نجوم ً
الربوىل على الن ِ
نجوم من هاا ِ
الباب.
فيكور
إطالع ِ
ُ
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لو ُكنت ِ
بعد معرفتِك َّ
عليك يف البيار عن املعىن
تفتقد هاه املعلومةَ َ
نجوم ،ملا أثدََّر شلك َ
َ
الربوىل هي الن ُ
أر َ

صدر عنه ،واهلل
املر ِاد
ِ
بالربوىلَّ .
ود هاه املعلومةِ ِّ
لكن ور َ
َّفسريُ ِّ ،
ويبني لك أصلَه الاي َ
يقوي عندك هاا الت َ

أعلم.
ُ

-3

ِ
اعداب ،والفقه ،وغ ِريها.
عامةأ ،يف
استنباطات َّ
أ

ِ
ِ
يوطي (ت ،)111 :قال(( :قوله تعاىلَ ( :و ْامَرأَتُهُ )
شكره ال نس ن
ومن أمثلة هاه االستنباطات ما َ
ِ
َّ
أاكحة الكفَّا ِر)) (.)1
صحة
[املسد،]4 :
َّافعي على َّ
استدل به الش ن
ِ
َّافعي (ت.)2:4 :
اإلمام الش ن
واعيةُ ِل تأت ألج ِ هاا احلُك ِم الاي استنبطَه ُ

راة يف ِ
الص ِ
ِ
ألر بيا َر احلُك ِم الَّاي ن
اعيةَّ ،
تدل
األحكام َّ
واملر ُاد هباه االستنباطات هنا ما كا َر ورااَ
عليه اعيةُ صراحةً = تفسريأ.
يد ٍ
بسمل ملوضوع االستنباطات.
ها ،وسيأيت الح ًقا م ُ

-4

وملَ أح تفسرييَّة(.)2
ُ
لطائف ُ

ِ
ومن أمثلتِها ،ما شُكر من ِ
ني َر ُسوال
داللة لفظ ((بعص)) يف قوله تعاىلُ ( :ه َو الَّاي بَد َع َ
ص ِيف األ ُِّميِّ َ
َ
ِّمْندهم ) [اجلمعة ،]2 :أاَّه يفيد َّ ِ
ِ
فبعص اهلل هلم النَّيل صلى اهلل عليه
ُ
أر هؤالا كااوا موتى باعتقادا مَ ،
ُْ
وسلم ليحييهم.
ِ
مل يدُتَّفد عليه يف استحسااا ،لتعلن ِقها –
طائف
َّام ،وليا هلا ضاب أ
ُ
وهاه اللَّ ُ
خيتلف يف استمالحها الن ُ

قني ختتلف.
اع ِّ
غالبًا – باألشو ِاع ،وأشو ُ
املتاو َ
-2

معلومات علميَّةأ تتعلَّد ِ
بعلوم ِ
القرآر.
أ

لتعلن ِد مسائ ِ ِ
ِ
علوم ِ
األمر على ِ
بعض مسائ ِ
القرآر والتَّفس ِري
بالقرآر = خيتل ُ
بعض النَّام ،فيع ند َ
مل ُ
معلومة من ِ
ِ
ٍ
علوم ِ
علوم ِ
شلك َّ
القرآر هلا
أي
القرآر من التَّفس ِري ،وهي ليست كالك ،والضَّاب ُ
أر َّ
مل يف َ
) )1اإلكلي يف استنبار التَّن ي ِ  ،للسيوطي ( .)23: :
ِ
ِ
ديا
) )2شكر ابن عطيَّة ايفرر الوجي  ،ر :قطر ( )72 :1موقع هاه املُلَ ِح من العلم ،فقدال(( :وهداا مدن مل ِدح التَّفسدري ،ول َ
من مت ِ
ني العل ِم)).
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ِ
يقوم عليها بيا ُر املعىن،
أثر يف ال َفه ِم ،وال ُ
أثر يف فه ِم اعية ،ف اا تُد َع ند من التَّفس ِريَّ ،أما إشا ِل ْ
يكن هلا أ
أ
ف َّاا من ِ
علوم ِ
القرآر ال التَّفس ِري.

ِ
األمثلة على شلك ،ما شكره ابن عطيَّةَ (ت )242 :يف َّأول تفس ِري سورة البقرةِ ،قال(( :هاه
ومن

ٍ
آخر آي ٍة ا لت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :
ال نسورةُ مدايَّةأ ،ا لت يف ُم َدد َّىت ،وفيها ُ
َواتَّد ُقواْ يَد ْوًما تُد ْر َج ُعو َر فِ ِيه إِ َىل الل ِه ُمثَّ تُد َو ََّّف ُك ن اَد ْف ٍ
ت َوُه ْم الَ يُظْلَ ُمو َر ) [البقرة.]271 :
ا َّما َك َسبَ ْ
حكام واملو ِ
تضمنته من األ ِ
اعظ.
ويقال لسورةِ البقرةِ(( :فسطا ُر القرآر)) ،لعِظَ ِمها وهبائها ،وما َّ

وتعلَّمها عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بفقهها و يع ما حتتوي عليه من ِ
العلوم يف مثااية أعوٍام.
َ

ِ
مخسمائة حك ٍم ،ومخسة عشر مثالً.)1( ))...
وفيها

ِ
مثَّ شكر أحاديص يف فضلها ،مثَّ قال(( :وعدد آي سورةِ البقرةِ
ومخا ومثااور آية ،وقي :
مائتار
أ
وسبع ومثااور)) (.)2
وس أ
ت ومثااور ،وقي  :أ
املعلومات ،وجدت َّأاا من ِ
ِ
يفيد يف ِ
علوم ِ
القرآر ،و َّ
بيار املعىن ،سو
فرزت هاه
أر جلَّها ا ال ُ
َ
وإشا َ

كاد ِ
آية من آيا ِ ا ٍ
اسخ ٍ
شلك يف ِ
بآية
عاا ِ
بعض املواط ِنِّ ،
شكر من مدايَّتِها ،ف اَّه ْ
تاىل إىل َ
قد ُا ُ
ما َ
ٍ
شلك ا له أثر يف ِ
البيار.
مكيَّة ،أو غ ِري َ
أ

ِ
ِ ِ
عليها َّأاا ال صلةَ هلا
-5
ملعومات علميَّةأ َّ
أ
الغالب َ
عامةأ من َّىت املعارف اإلسالميَّة وغريها ،و ُ
بعل ِم التَّفس ِري ،وإتا يكو ُر املفسر ن برز يف عل ٍم من هاه ِ
تفسريه به،
العلوم ،فيحشو
َ
َ
ِّ ُ
فالفقيه يورد مسائ عل ِم ِ
يورد مسائ َ علم
الفقه ،والنَّحو ن
يورد مسائ َ عل ِم النَّح ِو ،واملتكلِّ ُم ُ
ي ُ
ُ ُ
فروع ِ
ِ
خصوصا العلوم اإلسالميَّة.
العلوم،
الكالم ،وهكاا غريُها من ِ
ً
صوفيَّ ِة ،والباطنيَّ ِة،
ويدخ ُ يف هاا القس ِم كثريأ من التَّفاس ِري اليت اعتمدت
مناهج يفالفةً ،كالتَّفاس ِري ال ن
َ
والفلسفيَّ ِة ،وغ ِريها.

) )1ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)135 :1
) )2ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)137 :1
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الوضوح ما ليا يف ِ
سابقه ،فمثالً :ألج أر ابن كثري (ت:
تطول ،ويف هاا من
ِ
واألمثلةُ يف هاا الن ِ
َّوع ُ
حمدث ،ف اه يورد احلديص بعد احلديص من األحاديص الكثرية املتعلقة باعية ،وقد علَّد عليه
)554
أ
أطال كثريأ من املفسرين – كابن كثري
اعلم أاَّه قد َ
الشَّوكاينن (ت )122: :يف هاا الباب ،فقال(( :و ُ
ِ
اختالف ِ
ِ
ألفاظها.
األحاديص الواردةِ يف اإلسراا على
يوطي وغريمها – يف هاا املوض ِع باك ِر
وال نس ِّ
ِ
وليا يف شلك كثري فائدةٍ ،فهي معروفةأ يف موضعِها من ِ
احلديص ،وهكاا أطالوا باك ِر فضائ ِ
كتب
ُ
ِ
ِ
كتب التَّفس ِري ما يتعلَّد بتفس ِري ِ
املقصود يف ِ
ألفاظ
مبحص آخر ،و
املسجد األقصى ،وهو
املسجد احلرِام و
أ
ُ
ُ

أسباب الن ِ
ِ
ِ
الكتاب الع ي ِ  ،وشك ِر
ضلَةأ
ول ،وبيار ما يؤخ ُا منه من املسائ ِ الشَّرعيَّةِ ،وما عدا شلك فهو فَ ْ

ال تدعو إليه حاجةأ)) (.)1
ن
كتب العل ِم الاي تنتمي إليه ،فاالستطراد يف املسائ الفقهية
وهاه االستطر ُ
ادات العلميَّةُ إتنا يكو ُر حملها َ
حمله كتب الفقه ،واالستطراد يف املسائ النحوية حمله كتب النحو ،وهكاا.

ِ
املعلومات اليت يف ِ
وبعد استعر ِ
فأقولَّ :
َّفسري َّإتا هو ر أح وبيا أر للقرآر
اض
أعود ُ
كتب التَّفس ِريُ ،
إر الت َ
حد ِ
البيار ،ف اَّه ليا من التَّفس ِري ،وإر ُوِج َد
خارجا عن ِّ
الكرِ  ،فما كار فيه بيا أر ،فهو تفسريأ ،وما كار ً
يف ِ
املفسرين.
كتب ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اكر ك ن ما هو من
ميكن ُ
وهباا الضَّابمل ُ
حتديد املعلومات اليت هي من التَّفسري ،وليا بالزم هنا أر يُ َ
الضابمل ،وليا شكر منثور ِ
ِ
ات هاا ِ
التَّفس ِريَّ ،
البيار.
احلد
شكر ِّ
َ
ألر املر َاد ُ
ِ
ِ
ِ
وشكر
العام بيا أر،
وهباا فتاصي ُ ِّ
ُ
وتقييد املطلد بيا أر ،وبيا ُر اجملم ِ بيا أر ،وتفسريُ اللفظ الغريب بيا أرُ ،
ِ ِ
أثر يف فهم املعىن بيا أر ،وهو التَّفسريُ.
سبب الن ول بيا أر ،وك ن ما له أ

يفات العلماا للتَّفس ِري
تعر ُ

) )1فتح القدير (.)2:7 :3
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يطول املقام بسردها( ،)1ولقد اطَّلعت على ٍلة من التَّعر ِ
يفات،
للعلماا يف تعريف التَّفس ِري تعبري أ
ُ
ات كثريةأُ ُ ،
منها:
-1

قال(( :معىن التَّفس ِري :رح ِ
اإلفصاح
القرآر ،وبيا ُر معناه ،و
يف ابن ُجَ ٍّي (تَ ،)541 :
تعر ُ
ُ
ُ
بنصه أو إ َارتِه أو جنواه)) (.)2
مبا يقتضيه ِّ

بحص فيه عن ِ
ِ
كيفية ِ
بألفاظ
النطد
َّ 
علم يُ ُ
وعرفَهُ أبو حيار (ت ،)542 :فقال(( :التفسريُ :أ
القرآر ،ومدلوال ِ ا ،و ِ
ِ
حال الرت ِ
كيب،
أحكامها اإلفراديَِّة والرتكيبيَّ ِة ،ومعاايها اليت ُحت َم ُ عليها َ
وتتمات شلك.
ُ
فقولنا(( :علم)) :هو جنا يشم سائر ِ
العلوم.
ُ َ
أ

القرآر)) :هاا علم القر ِ
ِ
بألفاظ ِ
بحص فيه عن كيفيَّ ِة الن ِ
ااات.
نطد
وقولنا(( :يُ ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
تاىل إليه يف هاا العل ِم.
علم اللنغة الاي ُْا ُ
وقولنا(( :ومدلوال ا)) أي :مدلوالت تلك األلفاظ ،وهاا ُ

اب وعلم ِ
وقولنا(( :وأحكامها اإلفرادية والرتَّكيبية)) :هاا يشم علم التَّصر ِ
يف وعلم اإلعر ِ
البيار
َ
َ
َ
وعلم البدي ِع.
َ

((ومعاايها اليت حتم عليها حال الرتَّكيب)) :مش َ بقوله(( :اليت حتم عليها)) :ما داللته عليه
ِ
ِ
َّكيب قد يقتضي بظاهره ينًا ،ويص ند عن احلم ِ على
باحلقيقة ،وما داللتُه عليه باجملاز ،ف َّر الرت َ
اجملاز.
الظَّاه ِر صاد ،فيحتاىل ألج شلك أر ُام َ على غ ِري الظَّاه ِر ،وهو ُ

) )1ينظر يف تعريف التفسري :التسهي لعلوم التنْ ي  ،البدن ُجدَي ( ،)5 :1البحدر ايفديمل ،أل ي حيدار( ،)25 :1والربهدار
يف علدوم القدرآر ،للَّركشدي ( ،)12: ،141 :2( ،)13 :1وتفسدري ابددن عرفدة ،بروايدة األ ي ( ،)21 :1والتيسدري يف قواعددد
التفسددري ،للكددافيجي (  ،)122 -124 :واإلتقددار يف علددوم القددرآر ،للسدديوطي ( ،)151 -155 :4ومفتدداح السددعادة،
لطددارب ك ددربي زاده ( ،)232 -23: :2وقددد اقل دده م ددن اإلتقددار .وأجب ددد العلددوم ،للقن ددوجي ( ،)155 -152 :2والتحري ددر
والتنوير ،للطاهر بن عا ور ( ،)11 :1ومناه العرفار ،لل رقاين ( ،)3 :2أصول يف التفسري ،البن عثيمني ( .)22 :
) )2التهسي لعلوم التَّدْن ي  ،البن ُجَي (.)5 :1
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توضح ما اابهم يف ِ
القرآر ،وحنو
َّسخ،
وقولنا(( :وتتمات شلك)) :هو معرفةُ الن ِ
َ
وسبب الن ول ،وقصةأ ِّ ُ
ُ

شلك(.)1

الربهار يف ِ
ِ
وعرفه الَّرَك ِش ني (ت )514 :يف موضع ِ
فقال يف املوض ِع
ني من كتابِه
علوم القرآرَ ،
ْ َّ 
كتاب اهللِ املندَّ ِل على ابيه ٍ
َّ ِ
عرف به فَد ْهم ِ
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وبيا ُر
علم يُ ُ
َ
األول (( :أ
ُ
أحكامه ِ
ِ
وح َك ِم ِه)) (.)2
اىل
معاايه ،واستار ُ

أقاصيصها واإل ار ِ
ول ِ
ِ
وعرفه يف املوض ِع الثاين ،فقال(( :هو عِ ْلم اُ ِ
اعية وسورِ ا و
ات النَّاز ِلة فيهاُ ،مثَّ
َّ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ترتيب ِّ
ومطلقها
وعامها،
ومنسوخها،
وااساها
ومتشاهبها،
وحمكمها
مكيِّها ومدايِّها،
ِّ
وخاصها ِّ
ُ
ِ
ومقيدها ،وجمملِها ومفس ِرها.
وع ِربها و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أمثاهلا)) (.)3
وز َاد فيه أ
علم حالهلا وحرامها ،ووعدها ووعيدها ،وأم ِرها وايِهاَ ،
قوم ،فقالواُ :

وخاصي ِة ِ
ِ
ِ
كيفية داللتِه،
القرآر
مبدلول
العلم
َِّ
 وقال ُ
ابن َعَرفَة املالكي (ت...(( :)7:3 :هو ُ
أسباب الن ِ
و ِ
املنسوخ.
َّاسخ و ِ
ول ،والن ِ
ِ
إعجازه ،ومعاايه البياايَّةُ ،وما فيه من عل ِم البدي ِع الاي ياكره
خاصية كيفيَّ ِة داللته :هي
فقولنا:
ُ
ي ،ومن حنا حنوه)) (.)4
الَّيفْ َش ِر ن

يجي (ت(( : )751 :و َّأما التَّفسري يف العر ِ
ِِ
ِ
القرآر ،وبيا ُر
كشف معاين
ف ،فهو
ُ
 وقال ال َكاف ن
ُْ
ُ
املر ِاد.

ي يف الكليدات ،حتقيدد :عدداار درويد ،
) )1البحددر ايفديمل ،أل ي حيدار ( ،)25 :1وقدد اقد عنده – باختصددار – الكفدو ن
وحممد املصري ( .)25: :
) )2الربهار يف علوم القرآر ،للرزكشي (.)13 :1
) )3الربهار يف علوم القرآر ،للرزكشي (.)147 :2
) )4تفسري ابن عرفة ،برواية األ ي (.)21 :1
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واملر ُاد
ِ
املقام

القرآر أع نم ،سواا كاات معاين لغوية أو رعيَّةً ،وسواا كاات بالوض ِع أو مبعواةِ
من معاين ِ
ً
ً
ِ
لسماا واألرض واجلنَّة والنَّار ،وغري شلك .وحنو:
وس ْو ِع
الكالم وبقرائ ِن األحو ِال ،حنو :ا َّ
َ

األحكام ابمسة .وحنو :خوا ِّ الرتَّكيب الالزمة له بوجه من الوجوه)) (.)1
حتلي هاه التَّعر ِ
يفات:

أر بعض هاه التَّعر ِ
ِ
وضابمل التَّفس ِري ،وهي الشَّر ُح والبيا ُر
املفس ِر،
يفات قد ا َّ على َّ
مهم ِة ِّ
َّأوالًَ َّ :
إليضاح.
وا
ُ

ثاايًاَّ :
أر بعضها قد أدخ

لة من ِ
يف التَّفس ِري ،و َّأاا قد جاات يف ِ
علوم ِ
القرآر يف تعر ِ
بعضها على
ً

ِ
سبي ِ ِ
كشي
املثال ال احلص ِر ،وسبب شلك :كثرُة هاه العلوم ،كتعريف أ ي حيَّار (ت )542 :وال ر ِّ
(ت.)514 :
أر أصحاب هاه التَّعر ِ
ويظهر َّ
مصطلح التَّفس ِري
يفات ِل ُمييِّ وا بني التَّفس ِري وعلوم القرآر ،فأدخلوا يف
ِ
َ
ُ

ما ليا منه.

توسع يف تعر ِيفه ،وجع بعض ِ
ثالثًاَّ :
العلوم اليت ليست من عل ِم التَّفس ِري ،وال من
أر َ
َ َ
بعضهم قد َّ َ
صلب تعر ِ
ُم ِه َّم ِة املفس ِر ،جعلَها من ِ
يف التَّفس ِري ،كابن عرفة (ت )7:3 :الاي جع علم اإلعجا ِز
الكافيجي (ت )751 :الاي أدخ يف تعريفه علم أصول الفقه.
من عل ِم التَّفس ِري ،و
ِّ

حىت َّ
ويظهر َّ
بعض من حتدَّث
بصحيح،
ليا
ٍ
املفس ِرَّ ،
سبب شلك ،أام ِل ُادِّدوا مهمةَ ِّ
أر َ
أر َ
ُ
وهاا َ

ِ
جمتهدا مطل ًقا
شكر لةَ العلوم اإلسالميَّ ِة اليت لو كاات يف ِّ
عن العلوم اليت تل ُم ِّ
مفس ٍر لكار ً
املفسَر َ
الشريعةِ.
يف َّ
ااجة ٍ
ِ
يا منها ،إالَّ َّ
اتاجه
شكرها ِل ياكر
املفس ُر
وهاه العلوم ،وإر كار ِّ
املقدار الاي ُ
َ
أر من َ
املفس ُر من ك ِّ عل ٍم منها.
ِّ

) )1التيسري يف قواعد التفسري ،للكافيجي (.)122 -124
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كما يظهر َّ
أر التاص

أحد بالتفسري حىت يكتم يف
أحدا َّ
الاي يغلب على املفسر جيعله ال ير ً

مفسرا حىت يكور له اصيب
العلم الاي برز هو فيه ،لاا تر ال يفشري (ت )237 :ال ير املفسر ً

من علم املعاين وعلم البيار (أي :علم البالغة).

األلباب القوار َح
يبهر
ائح ،و َ
َ
يغمر القر َ
أاضها مبا ُ
قال ال يفشري( :تُ (( :)237 :مثَّ إر أمألَ العلوم مبا ُ
ومستودعات أسرا ٍر ن ِ
ِ
ائب ٍ
من غر ِ
علم التفسري الاي ال يت نم
يلطف مسل ُكها،
اكت
ُ
يدع س ْلكها = ُ
ِ
وإجالة النظر فيه ك ن شي علم ،كما شكر اجلاحظ يف كتاب اظم القرآر.
لتعاطيه

فالفقيه وإر برز على األقرار يف علم الفتاو واألحكام ،واملتكلم وإر بَّ أه الدايا يف صناعةِ
ُ
ُ
َ
ظ القص ِ واألخبا ِر وإر كار من ابن ِ
ظ وإر كار من احلس ِن
القِّريَّة أحفظ ،والواع ُ
الكالم ،وحاف ُ

ِ
اللغات بقوة حلييه = ال
ي وإر علك
ي وإر كار أحنى من سيبويه ،واللغو ن
البصري أوعظ ،والنحو ن
ع يف
يتصد منهم أحد لسلوك تلك الطرائد ،وال يغو على يا من تلك احلقائد إال رج أ قد بر َ

ِ
ِ
وتعب يف التنق ِري
علمني يفتصني
بالقرآر ،ومها علم املعاين وعلم البيار ،و َّ
مته َ يف ارتيادمها آواةًَ ،
لطائف ِ
مظااما ِمهَّةأ يف ِ
ِ
عنهما أزمنةً ،وبعثته على تتبن ِع ِّ
استيضاح
حجة اهللِ ،وحر أ على
معرفة
ِ
ٍ
ِ ٍ
جامعا بني أمرينٍ :
وحفظ))...
حتقيد
معج ةِ رسول اهلل ،بعد أر يكو َر آخ ًاا من سائ ِر العلوم اظً ،

(.)1

تأملت هاا العلم الاي ا َّ عليه ال يفشري (ت – )237 :أي :علم البالغة – وجدت أاه
وإشا َّ
يد بيار إعجا ِز ِ
القرآر الكرِ ببالغتِ ِه ،ف اَّه
ائدا عن َّ
مهم ِة التَّفس ِري ،كمن ير ُ
اتاجه من كا َر عملُه ز ً
َّإتا ُ
البالغة لي ِّبني البالغةَ القرآايَّةَ ،ولكن هاا ليا من ِ
ِ
ٍ
املفسر،
ااجة إىل التَّب نح ِر يف علم
ك
ال َّ
مهمة ِّ
ُ َ
أعلم.
واهلل ُ
ِ
ِ
ابالف بينهم
بت
مناهج ِّ
املفسرين ،ولكار ج ن
ولو ُجِّرَد التَّفسريُ من كث ٍري من هاه املعلومات ،لتقار ْ
ُ

ِّمني.
يف وجوهِ التَّفس ِري ،وت ِ
رجيح أقو ِال املتقد َ

) )1الكشاف (.)15 -12 :1
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ك َّ
معلومات كثريةأ ومفيدةأ ا يدَُر اعر يف التَّفاس ِري ،ولاا ف َّر
هناك
وال َّ
أر هاا لو كا َر ،ملا كار َ
أ
ِ
اسن أر تُربز ويُعتَد َىن هبا ،مثَّ ميكن أر يؤتَى بعد شلك
هاه املرحلة َّ
املهمة – وهي بيا ُر القرآر – ُ
ِ
باملعلومات اليت ليست من ِ
صلب التَّفسري.
آيات ،وقرأ ا يف ٍ
ستجد اتِّفاقَها يف املعلومات املتعلِّقةِ
ولو أخات جمموعةَ ٍ
عدد من التَّفاس ِري ،ف اك
ُ
َ

عرضها هلا ،ويف ِ
حتديد الوجه املر ِاد ِ
بالبيار ،وإر اختلفت يف طر ِ
يقة ِ
ِ
َّجيح.
باعية ،وطريقتها يف الرت ِ
ستجد َّ
مثَّ
ُ
أر ك َّ تفس ٍري يتميَّد ُ
تكو ُر يف علم اللنغةِ ،أو عل ِم
احلديص ،أو ٍ
ِ
علوم أخر .

ٍ
ِ
حصر هلا ،فقد
مبعلومات ال َم ُدها عند اعخر ،وهاه املعلومات ال َ
الص ِ
البالغة ،أو عل ِم ِ
ِ
الفقه ،أو علم
رف ،أو عل ِم
النَّح ِو ،أو علم َّ

بعض فو ِ
ِ
ستجد متيندًا يف شك ِر ِ
ائد مستنبطةً ال
ائد اعي و
كما
االستنبار منها ،فقد ياكر بعضهم فو َ
ُ
يشريُ إليها غريُه ،كقول ابن كث ٍري (ت )554 :يف تفسري قوله تعاىل( :كَِرٍام بَدَرَرةٍ ) [عبا،]15 :
ِ
يف ،وأخالقهم وأفعا ُهلم
قال(( :وقوله ( :كَرٍام بَدَرَرة ٍٍ ) [عبا ،]15 :أيُ :خلُ ُقهم كر أ َح َس أن ر أ

ِ
القرآر أر يكو َر يف أفعالِه وأقوالِه على
بارةأ طاهرأة كاملةأ [يعين :املالئكة] .ومن ها هنا ينبغي حلام
َّ
الس ِ
الر ِاد)) (.)1
داد و َّ
َّ

يف حترير املر ِاد بالعل ِم ،كا َر ما شكرت لك من ِ
بعض التَّعر ِ
املقصد من التَّعر ِ
اقد ِ
يفاتَّ ،أما ما
وملا كار
ُ
ُ َ
ُ
َّ
ِ
منهج يف ِ
َّقد من هاه اجلِهةِ ،ألاه أر َاد
بعض
العلماا من ٍ
كتابة تفاس ِريهم ،فهاا ال َّ
يوجهُ إليه الن ُ
سلكه ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
علت
أر يكو َر يف تفس ِريه مث ُ هاه املعلومات الفقهيَّة أو النَّحويَّة أو األصوليَّة أو غ ِريها ،لكن إر ُج ْ
حد ِ
البيار من ِ
قارب وحتر ُير املر ِاد
املعلومات اليت هي خارجةأ عن ِّ
هاه
ُ
صلب التَّفس ِري ،فها هنا يكو ُر النِّ ُ
مبصطلح التَّفس ِري.
ِ
ِ
ِ
الس ِ
مد
و
أقرب إىل ِ
منهج تفسري َّ
لف ،إش ال ُ
املصطلح الاي شكرتُه بضابطه – وهو بيا ُر القرآر – ُ
ُ
ين.
ادات اليت عند ِّ
عندهم يف تفاس ِريهم تلك االستطر ُ
املتأخر َ

) )1تفسري ابن كثري ،حتقيد :سامي السالمة (.)321 :7
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وقد كار الطربي (ت )31: :ار على بيار املعىن – الاي هو التفسري  ،-وقد ياكره بعد لة
اعيات اليت يفسرها ،وقد ياكره يف ترجيحاته.
زيادات املتأخرين يف كتب التفسري:
تأملت ما يكو ُر من الِّ ِ
الس ِ
لف ،فظهر
يادات اليت زادها ِّ
املتأخرو َر على تفاس ِري َّ
قد َّ ُ

اعيت:

-1

لف من اختيار ٍ
الس ِ
إحد
ِ
ات تفسرييٍَّة ،وزيادةُ
ورد عن َّ
اختار َ
تقويةُ ما َ
االحتجاىل هلا ،سوااأ َ
هاه التَّفسري ِ
ات أم ِل خيرت.

-2

باعية من ٍ
اعية مبا رةً ،وإر كاات تتعلَّد ِ
قرآاية ال عالقةَ هلا بتفس ِري ِ
معلومات ٍ
ٍ
وجه
شكر
ُ
آخر ،وهو كواا من ِ
علوم ِ
القرآر.
َ
يكاد أر
ف ،واالستطر ُاد يف شكر تفاصي مسائلهَّ ،
التو نس ِع يف العل ِم الاي َ
حىت ُ
برز فيه املؤلِّ ُ

-3

خير َىل بتفس ِريه من كواِه كتابًا يف التَّفس ِري إىل كواِه كتابًا يف شلك العل ِم الاي برع فيه.

ويظهر على بعض هاه العلوم أاا ا زاده املتأخرور يف التفسري على ما ورد عن السلف ،كعلم
اإلعراب والتفصيالت الواردة فيه ،والتوسع يف املسائ اللغوية والتصريفية واال تقاقية ،والتفصي يف
وجوه األداا يف القرااة ،وبيار مواطن البالغة القرآاية للداللة على إعجازه ،والتفصي يف األحكام
وضبِطت مسائلها بعد
الفقهية اليت ِل يرد الن ن عليها يف القرآر ،وغريها من العلوم اليت حدثت ُ
جي السلف.
-4
-2

شكر ٍ
الس ِ
لف.
أوجه تفسرييٍَّة جديدةٍ َّ
ارد عن َّ
عما هو و أ
ُ

شكر ٍلة من االستنباطات الفقهيَّ ِة واألدبيَّ ِة ،واالستدالل للمسائ العقدية ،وغريها.

تظهر لك هاه النِّقا ُر بتأ نم ِ سورةٍ من ال نسوِر ،وعرضها – على سبي املثال – على تفسري
و ُ
ميكن أر َ

رطيل (ت ،)551 :وتفسري أ ي حيَّار (ت ،)542 :وتفسري
الطَّ ِّ
ربي (ت ،)31: :وتفس ِري الق ِّ
وسيظهر لك هاا جليًّا ب شر اهللِ.
الطاهر بن عا ور (ت،)1313 :
ُ
تطبيد على سورة الكوثر
اك الْ َكوثَدر * فَ ِ
ِ
ك ُه َو األَبْدتَد ُر ) [الكوثر.]3 -1 :
ك َو ْاحنَْر * إِ َّر َ اانَ َ
ص ِّ لَربِّ َ
قوله تعاىلِ( :اَّا أ َْعطَْيدنَ َ ْ َ َ
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أوالً -التفسريُ:
خيرب ربنا تبارك وتعاىل ابيَّه صلى اهلل عليه وسلم عن شلك النهر العظيم يف اجلنة الاي ا ه الكوثر،
وهو ج ا من ابري الكثري الاي أعطاه إيَّاه.
مث أمره اهلل بأر يؤدي كر هاه النعمة بأر تكور الصالة والابح له سبحااه ال كما يفع املشركور
الاين يااور لألصنام.
مث أخربه َّ
أر مبغضه هو املنقطع عن ك خري ،خبالفك أات فيما أعطاك اهلل من ابري.
وجوه التفسري يف السورة:
شكر وجوه التفسري الاي وردت يف هاه الكتب ،وليا املراد تصحيح هاه الوجوه
ليُعلم أر املراد هنا ُ
سريا فحسب ،وإليك ألفاظ اعية وما ورد فيها من وجوه.
أو تضعيفها ،ألر املقام مقام بيار كواا تف ً

الكوثر:

كثريا ،وهاا يشم ُ ك َّ خ ٍري
الوجه األول :الكوثر :الشيا الكثريُ ،ويكور املعىن :إر وهبناك ينًا ً
أعطاه اهلل لنبيِّه صلى اهلل عليه وسلم من خري الدنايا واعخرةِ ،من النبوة ،والقرآر ،وكثرةِ األتبَ ِاع،
والشفاعة ،و ِ
احلوض ،وغريها.

الكوثر :النهر الاي أُعطيَه يف اجلَنَّةِ ،ويكو ُر املعىن :إاَّا وهبناك ار الكوث ِر الاي يف
الوجه الثاين:
ُ
اجلَن َِّة.
ويف الكوث ِر غريُ هاه األقو ِال ،قال أبو حيَّار معلِّ ًقا عليها :وينبغي مح هاه األقوال على التَّمثي ِ ))

(.)1

َّحر:
الصالة والن ُ

الوجه األول :الصالة والنَّحر على ِ
عمومهما ،فيشم ُ ك َّ صالةٍ وك َّ حن ٍر ،ويكو ُر املعىن اجع
ُ
ك .
صالتك كلَّها،
وشبائحك كلها هلل ربِّ َ
َ
الوجه الثاين :ص يوم النَّح ِر صالة ِ
العيد ألج ِ ربَّك ،واشبح أضحيتك بعدها.
ِّ

) )1البحر ايفيمل (.)222 :1:
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حنرك.
الوجه الثالص :اجع صالتك هلل ربِّك ،واجع يديك على
صدرك ،قريبًا من َ
َ
الوجه الرابع :اجع صالتك هلل ربِّك ،وارفع يديك عند االفتتاح للصالة إىل حنرك.
بنحرك.
الوجه اباما :اجع صالتك هلل ربِّك ،واستقب القبلة َ
الشاىنا األبرت:
أر معناهَّ :
خالف يف معىن الشاىنا األبرت ،و َّ
إر مبغضك هو املقطوع ،أي :عن ابري.
ِل يقع
أ

وما ورد من ِ
ِ
حتديد ِ
ابطاب ال يعين َّ
أر هاه التحديدات أقو أال أخر ،
األعيار الاين ا ل فيهم
بعض
َ
ُ

ِ
للرسول صلى اهلل عليه وسلم ،و َّ
مبغض
ب هي أمثلةأ ملن يتَّصف بأاه
أ
أر هاا املبغض هو الالي ُ
املقطوع عن ك َّ خ ٍري.
ثاايًا -املعلومات اليت تأيت بعد التَّفس ِري:

حد
الغالب عليها َّأاا تكو ُر خارجةً عن ِّ
بعد هاه املعلومات اليت سبقت يف التَّفس ِري ووجوههِ ،ف َّر
َ
ِ
البيار ،ومن هاه املعلومات:

ِ
مناسبة ال نسورةِ ملا قبلها ،قال أبو حيار (ت(( :)542 :وملا شكر فيما قبلها [أي :سورة
 حكايةُ

الر ِ
ياا ومنع الَّكاةِ ،قَابَ َ يف هاه السورةِ البا بد (
املاعور] وصف املنافد بالبا وترك الصالة و ِّ

ِ
ك
إِاَّا أ َْعطَْيدنَ َ
اك الْ َك ْوثَدَر ) [الكوثر ،]1 :و َّ
ص ِّ ) ،و ِّ
الرياا بقوله ( :لَربِّ َ
هو يف الصالة بقوله ( :فَ َ
الس َ
) ،ومنع الَّكاةِ بقولِهَ ( :و ْاحنَْر ) ،أراد :تصدَّع بلحم األضاحي ،فقاب أر ًبعا بأرب ٍع)) (.)1
ِ
لح
وغالب علم
لح التَّفس ِري،
املناسبات من باب امل ِ
وهاا الاي شكره أبو حيَّار (ت )542 :من ُم ِ
ُ
ُ
واللَّطائِ ِ
فَّ ،
ألر معرفتها ال تؤثدِّ ُر بالتَّفس ِري ،وفقدها ال ينق من معرفته.

ِ
َّ
اعثار يف شلك(.)2
اهر بن عا ور (ت )1313 :ما يتعلَّد بتسمية السورة ،وأورد َ
 شكر الظ ُ
وتسمية السورة واالختالف فيها ال أثر له يف تفس ِري اعيات ،ب هو من ِ
علوم ِ
القرآر.
ُ

) )1البحر ايفيمل (.)225 :1:
) )2ا يتميَّد ُ به تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عا ور أاده يداكر يف مقدمدة كد ِّ سدورةٍ اعثدار الدواردة يف تسدمية السدورةِ،
وسبب تسميتها هباه األ اا الواردة ،وهو من املباحص النادرة يف كتب علوم ِ
القرآر .بله كتب التَّفس ِري.
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الطاهر بن عا ور (ت )1313 :عدد آيا ا( ،)1و َّأاا أقصر سور القرآر .وك ن هاا ال أثر
 شكر
ُ
له يف التَّفس ِري ،وهو من علوم ِ
القرآر.

طاهر بن عا ور (ت )1313 :أغراض ال نسورةِ ،وهي لةُ املوضوعات اليت طرحتها
 شكر ال ُ
القرآر ،ألاَّه ال أثر له يف ِ
ال نسورة( .)2وهاا من علوم ِ
بيار اعيات.
اهدا لغويًّا هلاه
مبعىن ،وقد شكروا ً
 حكايةُ قرااة من قرأ ((أعطيناك)) ،قرأها(( :أاطيناك)) ،ومها ً
القرااةِ( ،)3وهاا ال أثر له يف التفس ِري ،وهو من عل ِم القرااةِ ِ
ايفض.

اللغة و واهده ،وأاَّه بناا ٍ
 وشكروا معىن الكوثر يف ِ
مبالغة من الكثرةِ .ويف هاا تقويةأ لتفس ِري معىن
ُ

الكوثر بالشَّيا الكث ِري ،وبيا أر لوجه ِ
مسمى الكوث ِرَّ ،
ألر فيها
كور غ ِريه من األ ياا يطلد عليها َّ

ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
اكر بعد شلك من
أص َ معىن هاا اللفظ ،فبيار املعىن قد َّص بعد معرفة مدلول اللفظ ،وما يُ ُ
املعاين فهي من باب ِ
تقوية التَّفس ِري وتأييده.

الكالم ِ
ِ
ارف
الطاهر بن عا ور (ت )1313 :بعض النِّكات البالغية ،فقال(( :افتتاح
 شكر
ُ
ِ
ِ
يستتبع اإل عار بتنويه أر النَّيل صلى اهلل
عظيم،
ُ
التَّأكيد لالهتمام بابرب .واإل عار بأاه يا أ
عليه وسلم كما تقدَّم يف ( إِاَّا أَاَْلنَاهُ ِيف لَْيدلَ ِة الْ َق ْد ِر ) [القدر .]1 :والكالم مسوع مساع
العطاا ال مساع اإلخبار ٍ
ِ
ِ
البشارةِ
بعطاا ٍ
سابد.
وإاشاا

باالمتنار ٍ
ِ
ِ
بعطاا عظي ٍم)) (.)4
مشعر
وضمريُ العظمة أ

أيضا يف اجلامع ألحكام القرآر (.)215 :2:
) )1كاا شكر القرطيل ً
) )2هاا املبحص ،وهو أغراض السورةِ ا يتميَّ به تفسري الطاهر بدن عا دور ،فهدو يقددِّم لكد ِّ سدورةٍ أغراضدها الديت تشدتم
عليها.
) )3ينظددر مددثالً :ايفددرر الددوجي  ،ر :قطددر ( ،)272 :12واجلددامع ألحكددام القددرآر ( ،)215 :2:والبحددر ايفدديمل (:1:
.)225 -222
) )4التحرير والتَّنوير (.)252 :3:
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قة باعيةِ
بيار املعاين ،وإر كار من العلوم املتعلِّ ِ
حد التَّفس ِري ،ألاَّه ال أثر له يف ِ
وهاا كلنه خار أىل عن ِّ
مبا رًة.
العدول عن الضمري إىل االسم الظَّاه ِر يف
وشكر مناسبةَ شكر الصالة والشكر إىل قوله ( :األَبْدتَد ُر ) ،و َ

ب إىل النيل صلى اهلل عليه وسلم ،وك هاا من ِ
قوله ( :فَ ِ
علوم
الر ِّ
ك ) ،وفائدة إضافة اسم َّ
ن
ص ِّ لَربِّ َ
َ
ِ
الع ِّام الاي هو التَّفسريُ.
اعية اليت تتعلَّ ُد ببالغتها ،وجهلُها ال يؤثدِّ ُر يف فهم املعىن َ
وقا على شلك غريها من الفوائد اليت شكرها الطَّاهر بن عا ور (ت )1313 :ا هو خار أىل عن

بيار املعىن املر ِاد ِ
حد ِ
باعية.
ِّ

وفص يف ِ
بعضها ،وهاه املسائ ُ تتعلَّ ُد
 أ ار
القرطيل (ت )551 :إىل عدَّة مسائ فقهيَّةَّ ،
ن
ِ
بأحكام األضحية - ،ووضع اليمني على الشمال يف الصالةِ ،واملوضع الاي توضع عليه اليَ ُد يف
الصالةِ ،وأحو ُال رفع اليَ َدين ،فقال(( :الثااية :قد مضى القول يف سورة الصافات يف األضحية
أيضا يف سورة احلج لة من أحكامها.
وفضلها ووقت شاها فال معىن إلعادة شلك ،وشكراا ً
ضحى قب الصالة أج أه ،واهلل تعاىل
قال ابن العر ي :ومن عجيب األمر أر الشافعي قال :إر من َّ
يقول يف كتابه ( :فَ ِ
ك َو ْاحنَْر ) ،فبدأ بالصالة قب النحر ،وقد قال النيل صلى اهلل عليه وسلم
ص ِّ لَربِّ َ
َ

يف البااري وغريه عن الرباا بن عازب قال(( :أول ما ابدأ به يف يومنا هاا أر اصلي مث ارجع فننحر
من فع فقد أصاب اسكنا ومن شبح قب ف تا هو حلم قدمه ألهله ليا من النسك يف يا))،

وأصحابه ينكرواه وحباا املوافقة.
الثالثة :وأما ما روي عن علي عليه السالم ( فَ ِ
ك َو ْاحنَْر ) ،قال :وضع اليمني على الشمال يف
ص ِّ لَربِّ َ
َ
الصالة خرجه الدارقطين ،فقد اختلف علماؤاا يف شلك على ثالثة أقوال:

األول :ال توضع فريضة وال اافلة ألر شلك من باب االعتماد ،وال جيوز يف الفرض وال يستحب يف
النق .
الثاين :ال يفعلها يف الفريضة ويفعلها يف النافلة استعااة ،ألاه موضع تر نخ ٍ .
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الثالص :يفعلها يف الفريضة والنافلة ،وهو الصحيح ،ألاه ثبت أر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وضع يده اليمىن على اليسر من حديص وائ بن حجر وغريه.
استحب شلك
قال ابن املنار :وبه قال مالك وأمحد وإسحاع ،وحكى شلك عن الشافعي ،و
َّ
الرأي ،ورأت اعة إرسال اليد ،و ن روينا شلك عنه ابن املنار واحلسن البصري وإبراهيم
أصحاب َّ
الناعى ،قلت :وهو مروي أيضاً عن مالك.
قال ابن عبدالبَدِّر :إرسال اليدين ووضع اليمىن على الشمال ك شلك من سنَّة الصالة.
الرابعة :واختلفوا يف املوضع الاي توضع عليه اليد ،فروي عن علي بن أ ي طالب :أاه وضعهما على
صدره .وقال سعيد بن جبري وأمحد بن حنب  :فوع ال نسَّرةِ ،وقال :ال بأم إر كاات حتت ال نسَّرةِ،
ي وإسحاع.
وروي شلك عن علي وأ ي هريرة والناعي وأ ي جمل  ،وبه قال سفيار الثنور ن
ابامسة :وأما رفع اليدين يف التكبري عند االفتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف يف
شلك .فرو الدارقطين من حديص محيد عن أاا قال :كار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرفع
مرفوعا إال
يديه إشا دخ يف الصالة وإشا ركع وإشا رفع رأسه من الركوع وإشا سجدِ ،ل يروه عن محيد ً
عبدالوهاب الثقفي .والصواب :من فع أاا.
ويف الصحيحني من حديص ابن عمر قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إشا قام إىل الصالة
رفع يديه حىت تكواا حاو منكبيه ،مث يُ َكبِّد ُر ،وكار يفع شلك حني يُ َكبِّد ُر للركوع ،ويفع شلك حني

يرفع رأسه من الركوع ،ويقول :ع اهلل ملن محده ،وال يفع شلك حني يرفع رأسه من السجود.

قال ابن املنار :وهاا قول الليص بن سعد ،والشافعي ،وأمحد ،وإسحاع ،وأ ي ثور ،وحكى ابن وهب
عن مالك هاا القول ،وبه أقول ،ألاه الثَّابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وقالت طائفة :يرفع املصلي يديه حني يفتتح الصالة ،وال يرفع فيما سو شلك ،هاا قول سفيار
الثوري وأصحاب الرأي.
خرجه الدارقطين من حديص إسحاع بن
قلت :وهو املشهور من ماهب مالك حلديص ابن مسعودَّ ،
أ ي إسرائي قال :حدثنا حممد بن جابر ،عن محاد ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبداهلل قال:
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يت مع النيل صلى اهلل عليه وسلم ومع أ ي بكر وعمر رضي اهلل عنه ،فلم يرفعوا أيديهم إال أوالً
((صلَّ ُ
عند التكبرية األوىل يف افتتاح الصالة)).
قال إسحاع :به اأخا يف الصالة كلها.
قال الدارقطين :تفرد به حممد بن جابر ،وكار ضعي ًفا عن محَّاد عن إبراهيم .وغريُ محَّاد يرويه عن
إبراهيم مرسالً ،عن عبداهلل من فعله ،غري مرفوع إىل النيل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو الصواب.
وقد رو ي يد بن أ ي زياد ،عن عبدالرمحن بن أ ي ليلى ،عن الرباا(( :أاه رأ النيل صلى اهلل عليه
وسلم حني افتتح الصالة رفع يديه حىت ااشي هبما أشايه ،مث ِل يعد إىل يا من شلك حىت فرغ
من الصالة)).
ِّن ي يد يف آخر عمره(( :مث ِل يعد)) فَدتَدلَقَّنَهُ .وكار قد اختلمل.
قال الدارقطين :وإتا لُق َ

ويف (يفتصر ما ليا يف املاتصر) عن مالك :ال يرفع اليدين يف يا من الصالة.

ترك رفع اليدين عند
ب إ َّ ُ
َح ن
قال ابن القاسم :وِل أر مال ًكا يرفع يديه عند اإلحرام .قال :وأ َ

اإلحرام)) (.)1

وُك ن هاا حملنه كتب الفقهِ ،ال كتب التَّفس ِري ،وهو من التَّو نس ِع ِ
القرطيل (ت )551 :يف
بسبب بروع
ِّ
ُ

عل ِم الفقه ،وألج ِ أَاَّه قصد إبراز ما يتعلَّد ِ
ٍ
لد ،وال
باعية من
أحكام فقهيَّ ٍة من ِّ
َ
َّع ُ
ُ
أي وجه كار هاا التد َ

ِ
أعلم.
يل م من هاا أر يكو َر ك ن ما شكره من مسائ الفقه هو من التَّفسري ،واهلل ُ

اختلفت معي يف ٍ
وبعد هاا الت ِ
مثال
قت لتحديد مفهوم التَّفس ِري ،وإر
َ
َّطبيد ،أرجو أر أكور قد ُوفِّ ُ
ِ
أخرجتها من ِ
صلب التَّفس ِري ،فأرجو أر تكور مواف ًقا يف مفه ِوم التَّفس ِري.
من األمثلة اليت ْ

تنبيهار:
األول :ال يعين حديثي هنا عن حترير مصطلح التَّفس ِري َّ
يقف على التَّفس ِري ،دو َر
أر ِّ
جيب أر َ
املفسَر ُ
الشنروع فيما يتعلَّد باعية من ٍ
املصطلح فقمل ،فليُفهم هاا.
علوم أخر  ،وإتا مرادي هنا حترير
ِ
ُ

) )1اجلامع ألحكام القرآر (.)222 -22: :2:
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عرتض على املفسرين الاين أدخلوا ما ليا من التفسري يف تفاسريهم ،ألاَّه كار من
الثاين :أاه ال يُ ُ
عرتض عليهم إر جعلوا َّ
أر التفسري ال يت نم
منهجهم يف كتبهم هاه أر ياكروا هاه املعلومات ،لكن يُ ُ

إال هبا.
فائدة معرفة مفهوم التفسري :
الفائدة األوىل :معرفة َّأول ما جيب أر يعرفه من قرأ يف التفسري ،وهو بيار املعىن اجلملي ،ألاَّه إشا
صحيحا يعتمد عليه يف االستنبار وغريه.
َّ
صح له املعىن صار أصالً
ً
الفائدة الثااية :معرفة عالقة املعلومات اليت ياكرها املفسرور يف كتبهم مبفهوم التفسري ،وهباا
يستال

األص الاي سبد شكره يف الفائدة األوىل.

الفائدة الثالثة :معرفة العلوم اليت جيب على املفسر معرفتها ،ومعرفة العلوم اليت اتاجها من أراد ال يادة
على التفسري.
ِ
العلماا ،لكنهم توسعوا يف طلب هاه العلوم،
وقد كتب يف موضوع العلوم اليت اتاجها املفسر بعض
الشرعية ِ
وجعلوا فيها لة ِ
ِ
وعلوم اعلة وغريها ا ي يد عن حاجة املفسر ،وهي إتا اتاجها من
العلوم
َ
أراد ال يادة عن التفسري ،والدخول يف التدبر واالستنبار.
ومن أول من َّبني هاه العلوم الراغب األصفهاين (ت :بعد ،)4:: :فقد شكرها حتت عنوار(( :بيار
اعالت اليت اتاىل إليها املفسر))  ،وقد جعلها عشرة علوم ،وهي علم اللغة ،واال تقاع والنحو،
والقرااات ،والسري ،واحلديص ،وأصول الفقه ،وعلم األحكام ،وعلم الكالم ،وعلم املوهبة(.)1
وزاد من جاا بعده بعض العلوم ،كعلوم البالغة الثالثة :املعاين والبيار والبديع ،وجعلها ثالثة علوم
مستقلة(.)2
) )1مقدمة جامع التفاسري ،حتقيد :أمحد حسن فرحات ( .)15 -14 :
) )2ينظدر :التيسدري يف قواعدد علدم التفسدري ،للكدافيجي ،حتقيدد :ااصدر املطدرودي (  ،)145 -144 :وقدد شكدر ايفقدد
دا الدددين األصدفهاين يف مقدددمات تفسددريه ،وقددد شكرهددا كددالك السدديوطي يف اإلتقددار
دن حصددرها يف ابمسددة عشددر ً
علمددا مشد َ

يف علوم القرآر ،حتقيد :أبو الفض إبراهيم (.)177 -172 :4
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املفسر بيار معاين القرآر ،ف اَّه عند تأ نم هاه العلوم ،وفحصها سيظهر ما يأيت:
وإشا كاات مهمة ِّ
-1
-2

َّ
املفسَر معرفتها ،كعلم البالغة وعلم أصول الفقه.
أر بعضها ال يل م ِّ

و َّ
أر بعضها يكفيه منها مباد ا العلم دور الدخول يف تفصيلته ،كعلم النحو.

-3

و َّ
أر بعضها اتاىل منه ج اًا معيَّدنًا ،كمعرفة داللة األلفاظ من علم اللغة.

ك َّ
حد
حص هاه العلوم كار أوسع اثًا وتقر ًيرا يف تفس ِريه ،لكنه فيما يكور خار َىل ِّ
وال َّ
أر من َّ
البيار عن معاين القرآر ،واهلل أعلم.

مفهوم التأوي
تدور كلمةُ ((أَوَل)) يف اللن ِ
جوع(.)1
غة على معىن النر ِ
َ
ُ

ِ
الكالم هو النرجوعُ به إىل مر ِاد املتكلِّ ِم ،وهو على قسمني:
وهاا يعين تأوي َ

األول :بيا ُر مر ِاد املتكلِّ ِم ،وهاا هو التَّفسريُ.
ُ
ِ
ايفسوم.
ظهور املتكلِّ ِم به إىل الواق ِع
الكالم ،أي
املوجود الاي يؤول إليه
الثَّاين:
ُ
ُ
ُ ُ
ِ
ف ر كا َر خربا ،كار تأويلُه وقوعُ امل َِ
حمم ٍد
حمم أد ،فتأوي ُ هاا
ارب به ،كمن ُ
الكالم جمياُ َّ
يقول :جاا َّ
ً
ُ
ِ
بنفسه.
الطلب.
أمرا أو ايًا) ،كار تأويلُه أر يفع َ هاا
ُ
وإشا كا َر طلبًا (أيً :
وهاار املعنيار مها الواردار يف القرآر والسنة وتفسري السلف واللغة.

ِ
ِ
األوِل ،أي :النرجدوع إىل األصد ِ ،
دب (ت :بعدد  )4::يف مفدردات ألفداظ القدرآر (  )11 :التَّأويد مدن ْ
) )1جعد الراغ ُ

وجع د ابددن فددارم (ت )312 :يف مقدداييا اللنغد ِدة ( )127 :1مددادَّة ((أول)) ترجد ُدع إىل أصددلني :ابتدددااُ األم د ِر ،وااتهدداؤه)).

ويظهددر َّأامددا يشددرت ِ
دب (ت :بعددد  ،)4::ولددو ُجعِ د َ أص دالً واحد ًددا لكددا َر أ َْوَىل.
كار يف معددىن النرجد ِ
دوع الدداي ا د َّ عليدده َّ
الراغد ُ
ُ
فاألول من األ ِ
دف،
الرجد  :عشديريتُه الديت يرج ُدع إليهداَ ،
ياا يرج ُدع إليده مدا بع َدده دا ت َّ
َّ
وآل جس ُدم َّ
دأخَر عنده .وآل َّ
الرجد ِ  :إشا َحنُ َ
كأادده يرجددع إىل هدداه احلالد ِدة ،واإليال دةُ :السياسدةُ ،ألاددا مرجددع َّ ِ
رجد ُدع إليدده ،وكدداا غريهددا ددا يف
الرعيَّددة ،واملوئ د  :للموضددع الدداي يُ َ
ُ
هاه املادَّةِ ف اه يرجع إىل هاا األص .

44
This file was downloaded from QuranicThought.com

ما الفرع بني معنيي التأوي ؟
ِ
السابقنيَّ :
يوجد يف ابارِىل ،ب هو بيااه
تفسري
أر
الفرع بني معنيي التَّأوي َّ
ُ
الكالم ليا هو افا ما ُ
َ

يفسر الكالم ٍ
ِ
كشف معناه .فالتَّفسريُ من ِ
حهُ.
بكالم ِّ
رحه و ُ
َ
يوض ُ
و ُ
جنا الكالمُ ِّ ،
املنهي عنه ،وكاا وقوعُ املا ِرب به ،فليا هو من ِ
جنا
و َّأما التَّأوي ُ الاي هو فع ُ املأموِر بهُ ،
وترك ِّ
ِ
الكالم(.)1
ومثال شلك:
-1

قال الطربي (ت )31: :حدثنا بشر قال :ثنا ي يد قال :ثنا سعيد عن قتادة ( ُجن أد َّما
اب ) [  ،]11 :قال(( :وعده اهلل وهو مبكة ٍ
ِ
َحَ ِ
يومنا أاه سيه م
ُهنَال َ
وم ِّم َن األ ْ
ك َم ْه ُ أ

-2

وقال حدثنا ابن عبداألعلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن أيوب ،قال :ال أعلمه إال

جندا من املشركني ،فجاا تأويلها يوم بدر)) (.)2
ً

ي
عن عكرمة :أر عمر قال(( :ملا ا لت ( َسيُد ْهَ ُم ا ْجلَ ْم ُع ) [القمر ،]42 :جعلت أقول :أ ن
ٍع يه مُ .فلما كار يوم بدر ،رأيت النيل صلى اهلل عليه وسلم يثب يف الدرع ،ويقول:

سيه م اجلمع ويولور الدبر)) (.)3
آثار يف ِ
إطالع التَّأوي ِ على التَّفس ِري:

ِ
كثُدر يف ِ
الصحابةِ ،ومن اعثا ِر الواردةِ يف
العلماا
كالم
إطالع التَّأوي ِ على التَّفس ِري من لدر عهد َّ
ُ
َ

شلك:

 قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف ابن عبام (تَّ (( :)57 :
اللهم فقِّهُ يف الدِّي ِن ،وعلِّ ْمهُ
التَّأوي )) ،أي :تفسري ِ
القرآر الكرِ .
َ
َ

) )1ينظر :تفسري سورة اإلخال  ،البن تيمية ،حتقيد :عبدالعلي عبداحلميد حامد ( .)157 -155 :
) )2تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)13: :23
) )3تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)1:7 :5
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ي (ت(( :)31: :و َّأما قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :وعلِّمهُ التَّأوي )) ،ف اَّه َع َىن بالتَّأوي :
قال الطَّرب ن
يؤول إليه معىن ما أا ل اهلل تعاىل شكره على ابيه صلى اهلل عليه وسلم من التَّدْن ي ِ  ،وآي الفرقار،
ما ُ
لت هاا القول تأويالً ،وأصله من آل األمر إىل كاا ،إشا محلها على
وهو مصدر من قول القائ َّ :أو ُ

وج ٍه جع َمرجعها إليها تأويالً.
ْ

العامري:
قول أعشى بين قيا بن ثعلبة ،لعلقمة بن عُالثَة
ومن قوهلمَّ :أول فال أر له كاا على كااُ ،
ِّ

ِ
ضائِي بِاهلََو اجلَائ ِر
ْم على َو ْج ِه ِه
ليا قَ َ
و ِّأول احلُك َ
َ
ِ
الصو ِ
اب)) (.)1
وج ْههُ إىل َو ْج ِه ِه الاي هو وجه َّ
كم على وج ِههِّ :
يعين بقوله :و ِّأول احلُ َ

ِ
َّهلُ َك ِة ) [البقرة ،]112 :قال أبو ِعمرار
 ويف تفسري قوله تعاىلَ ( :والَ تدُْل ُقواْ بِأَيْدي ُك ْم إِ َىل التد ْ
ِ
عظيما من النر ِوم ،فار َىل إليهم من
ييل((( :)2كنا مبدينة النر ِوم( ،)3فأخرجوا إلينا ص ًفا
التنج ِّ
ً
اجلماعة فضالةُ بن ٍ
ِ
عبيد،
مصر عقبةُ بن عام ٍر ،وعلى
أكثر ،وعلى أه ِ َ
املسلمني مثلُهم أو ُ
حىت دخ فيهم ،فصاح النَّام ،وقالوا :سبحا َر اهللِ
فحم رج أ من
املسلمني على ِّ
صف النر ٍوم َّ
َ
َ
يلقي ِ
بيده إىل التَّهلُ ِ
كة.
ُ

تتأولور هاه اعية هاا التَّأوي َ ،وإتا أا لت هاه اعيةُ فينا
أيوب ،فقال :أينها النَّام ،إاَّكم َّ
فقام أبو َ
َ
اإلسالم ،وَكثُدَر ااصروه ،فقال بعضنا ٍ
سرا دور رسول اهلل صلى اهلل
لبعض ًّ
َ
معشر األاصا ِر ملا أعَّ اهللُ
َ

إر أموالنا قد ضاعتَّ ،
عليه وسلمَّ :
اإلسالم ،وَكثُدَر ااصروه ،فلو أقمنا يف أموالنا،
وإر اهلل قد أعَّ
َ
فأصلحنا

ضاع

ما

منها.

) )1ايب اعثار ،للطربي ،حتقيد :حممود اكر ،مسند ابن عبام ،السفر األول ( .)173 :
ِ
دابعي ثق دةأ .ددايب
) )2أسددلم بددن ي يددد ،أبددو عم درار التنجيدديل املصددري ،مددوىل عمددري بددن متدديم بددن جد ِّدد التنجيدديل املصددري ،تد ن
الكمال ،للم ي (.)21: :1
) )3يعين :ال ُق ْسطَْن ِطينِيَّةَ.
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فأا ل اهلل على ابيِّه صلى اهلل عليه وسلم يرند علينا ما قلنا ( وأ ِ
َاف ُقواْ ِيف َسبِي ِ الل ِه َوالَ تُد ْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم
ُ
َ
ِ
إِ َىل التد ِ
ِ
وترَكنا الغَْ َو)) (.)1
ْ
َّهلُ َكة ) [البقرة ،]112 :فكاات التَّهلُكةُ اإلقامةَ على األموال وإصالحهاْ ،
بني
أعلم_ ِّ أ
 ومنه قول الش ِّ
َّافعي (ت )2:4 :يف أكثر من موطن من كتاب األمِّ(( :وشلك _واهلل ُ
ستغىن به عن التَّأوي .)2( ))...
يف التَّدْن ي ُ ،م ً
ِ
َّ ِ ِ ِ
يم إِالَّ َمن َسفهَ اَد ْف َسهُ ) [البقرة ،]13: :قال األخف ُ
 ويف قولهَ ( :وَمن يَد ْرغَ ُ
ب َعن ِّملة إبْدَراه َ
افسه)) (.)3
(ت(( :)212 :ف عم أه ُ التأوي ِ أاَّه يف معىن :سفَّهَ َ
ا ي (ت(( :)231 :التَّفسريُ والتَّأوي ُ واملعىن واح أد)) (.)4
 وقال ابن األعر ِّ

كتاب التَّأوي ِ عن
أسند الن َّ
 و َ
ام (ت )337 :إىل أمحد بن حنب (ت ،)242 :قال(( :مبصر ُ
َّح ُ
ااصرف به ،ما كاات رحلتُه عندي شهبت
مصر ،فكتبهُ ،مثَّ
َ
معاويةَ ب ِن صاحلٍ ،لو جاا رج أ إىل َ

باطالً)) (.)5

ي لنا ع ِن اب ِن املظََّف ِر(-)7وِل أ ْعه لغ ِريهِ-
ورِو
وعن َِمش ِر بن محَْ ُدويَه (ت )6( )222 :أاه قال(( :

ْ
ُ
َ
ُ
( )1
صح ،فهو يف التأوي ( :)2فَِين ِعلمهم يف ِ
ِ
معرفة
شَ َكَر أَاَّه يقالَ :
ين  .وإر َّ
َ ُ
أدرك الشياُ :إشا فَ َ
اعخرةِ)) (.)3
الرتماي ( ،212 :2رقم احلديص.)2152 :
) )1سنن َّ
األم ( ،)311 :5وينظر.)242 :4( ،)27 :2( :
) )2كتاب ِّ
) )3معاين القرآر ،لألخف  ،حتقيد :هد قراعة (.)125 :1
) )4ايب ِ
اللغة (.)4:5 :12
) )5الناسددخ واملنسددوخ ،للنحددام ،حتقيددد :الدددكتور سددليمار الالحددم ( ،)452 :1وهدداا الكتدداب هددو روايددة علددي بددن أ ي
طلحة عن ابن عبام.
ِ
لقي ابن األعدرا ي وغدريه ،ورو الددواوين ،كتدب يف اللغدة كتابده اجلديم ،وهدو
ي اللنغو ن
بن َمحدويه ،أبو عمرو اهلرو ن
)َ )6مش ُر ُ
يَ ،

كتدداب أودعدده فوائددد َّدةً ،ولكندده ضدداع وِل يبددد مندده إالَّ اليسددري ،تددويف سددنة ( .)222ينظددر :ددايب اللغددة ( ،)12 :1إابدداه
الرواة (.)57 -55 :2
) )7هو الليص.
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ي (ت )31: :يف كتابِه جامع ِ
البيار عن
حممد بن جري ٍر الطَّرب ن
هر من أطل َقه على التَّفس ِريُ ،
 وأ ُ
ِ
تفسريه لآلي بقوله:
ِّر
تأوي ِ آي القرآر ،وقد كار يطلد مصطلح ((أه التَّأوي )) ،ويصد ُ
َ
((القول يف تأوي ِ قوله تعاىل)).

ِ
ِ
ِ ٍ
الطربي
َّفسري ،كتفس ِري ابن جرير
ِّ
 وجاا التَّأوي ُ يف تسميات كثري من كتب التَّفسري مر ًادا به الت َ
(ت,)31: :
ِ
تنحصر ،وما شكرته ،ف اه
تكاد
واصو العلماا يف إطالع التَّأوي ِ مر ًادا به التَّفسريُ كثريةأ جدًّا ،ال ُ
ُ
على سبي ِ ِ
املثال ،واهللُ املوفِّ ُد.
آثار يف ِ
إطالع التَّأوي ِ على ما تؤول إليه حقيقة الشيا:

الكالم ،هو الغالب على معىن ِ
لفظ التَّأوي يف موا ِرده يف ِ
ِ
القرآر،
التَّأوي ُ مبعىن :ما ُ
تؤول إليه حقيقةُ
ُ

وقد ورد يف تأوي ِ النرؤ مثا ُر مواضع من سورةِ يوسف(.)4
قص ِة ابَ ِ
ِ
وورد يف سورةِ الك ِ
ك
هف
موضعار يف َّ
ض ِر وموسى عليهما َّ
الم ،ومها قوله تعاىلَ ( :سأُاَدبِّنُ َ
َ
الس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْبدًرا
صْبدًرا ) [الكهف ،]57 :وقوله تعاىل( َشل َ
ك تَأْ ِوي ُ َما َِلْ تَ ْسطع عَّلَْيه َ
بتَأْ ِوي ِ َما َِلْ تَ ْستَطع َّعلَْيه َ
ِ
ِ
تصرب عليها.
) [الكهف ،]72 :واملعىن:
ُ
سأابنك اقيقة ما رأيت من األموِر العجيبة اليت ِل ْ
وورد قوله تعاىل ( :ه ينظُرو َر إِالَّ تَأْ ِويلَه يدوم يأِْيت تَأْ ِويلُه يد ُق ُ َّ ِ
ِ
ين اَ ُسوهُ من قَدْب ُ قَ ْد َج ْ
َ
َُ
ُ َْ َ َ
ول الا َ
ََْ ُ
اات ُر ُس ُ
احلَ ِّد ) [األعراف ،]23 :وقوله تعاىل ( :بَ ْ َك َّابُواْ ِمبَا َِلْ ُِايطُواْ بِعِْل ِم ِه َولَ َّما يَأْ ِِ ْم تَأْ ِويلُهُ )
َربدِّنَا بِ ْ
اب و ِ
[يواا ،]31 :وهو مبعىن احلقائد اليت أخرب هبا من الثو ِ
العقاب.
َ

ِ
ين)).
) )1يف كتاب العني ((( :)327 :2اإلدر ُاك فنااُ الشياَ ،
أدرك هاا الشياُ :فَ َ

ِ
) )2يريد تفسري قولده تعداىل ( :بد ِ اد ِ
َّارَك
َّارَك علْ ُم ُه ْدم ِيف اعخ َدرةِ ) [النمد  ،]55 :وهدي يف قدرااة ابدن كثدري وأ ي عمدرو ( :اد َ
َ َ

) .ااظر :إعراب القرااات السبع (.)151 :2
) )3ايب اللغة (.)114 :1:
) )4ينظر اعيات ( )1:1 ،1:: ،42 ،44 ،35 ،35 ،21 ،5من سورة يوسف.
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ٍ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
وورد التَّأوي يف موضع ِ
ول
َ
ني مبعىن العاقبة يف قوله تعاىل ( :فَ ر تَدنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َ ْيا فَد ُرندوهُ إ َىل الله َو َّ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َح َس ُن تَأْ ِويالً ) [النساا ،]21 :وقوله تعاىلَ ( :وِزاُواْ
إِر ُكنتُ ْم تُد ْؤمنُو َر بِالله َوالْيَد ْوم اعخ ِر َشل َ
ك َخْيدأر َوأ ْ
ِ ِ
بِ ِ
الق ْسطَ ِ
َح َس ُن تَْأ ِويالً ) [اإلسراا.]32 :
ام الْ ُم ْستَقي ِم شَل َ
ك َخْيدأر َوأ ْ
و َّأما موضع سورة آل عمرار ،فسيأيت احلديص عنه الح ًقا.

ورد يف اعثا ِر من معىن التَّأوي  :ما تؤول إليه حقيقةُ ِ
الكالم ،ما يأيت:
هاا ،و ا َ

ِ
استَد ْغ ِف ْرهُ إِاَّهُ َكا َر تَد َّوابًا
أورد البااري (ت )225 :حتت تفس ِري قوله تعاىل ( :فَ َسبِّ ْح ِاَ ْمد َربِّ َ
َ 
ك َو ْ
) [النصر ،]3 :عن عائشة قالت(( :كار رسول اهلل يكثر أر يقول يف ركوعه وسجوده:

يتأو ُل القرآر)) (.)1
اللهم اغفر َّ ،
اللهم ربَّنا وامدكَّ ،
سبحااك َّ
َّسبيح والت ِ
َّحميد.
يتأول القرآر :يعم ُ ويطبِّ ُد ما أ ُِمَر به من الت ِ
تعين بقوهلاَّ :
 وعن سعيد بن جبري ،عن ابن عمر :أاه كار يصلي حيص توجهت به راحلته وياكر أر رسول
ويتأول هاه اعية ( :فَأَيْدنَ َما تُد َولنواْ فَدثَ َّم َو ْجهُ الل ِه )
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كار يفع شلكَّ ،
[البقرة.)2( ]112 :
ِ
 ويف موطأ مالك (ت )115 :عن كعب األحبارَّ (( :
خلعت
أر رجالً ا َ
َ
ع اعليه ،فقالِ :لَ
َّك بِالْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
َّم طًُو )
ك َّ
ك إِا َ
اخلَ ْع اَد ْعلَْي َ
تأولت هاه اعية ( :إ ِّين أَاَا َربن َ
اعليك ،لعلَّ َ
ك فَ ْ
كعب للرج ِ  :أتدري ما كاات اعال موسى ،قال مالك :ال أدري ما
[طه ،]12 :قال :مثَّ قال أ

الرج  ،قال كعب :كااتا من ِ
جلد محا ٍر ميِّ ٍ
ت)) (.)3
أجابه َّ
أ
أر َّأم و ِ
وروي عن الثَّوري :أاه بلغه َّ
السائ  ،يقول  :يا
الربي ِع بن ُخثَيم قالت :كار إش جااه َّ
لد َّ
ُ 
ب ال نس َّكَر.
بيع ُِا ن
السائ ُس َّكًرا ،ف ر َّ
فالاة ،أعطي َّ
الر َ

) )1ينظر :فتح الباري ،ر :الريار (.)5:2 :7
) )2تفسري الطربي ،حتقيد :اكر (.)23: :2
) )3املوطَّأ ،حتقيد :حممد فؤاد عبدالباقي (.)115 :2
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يتأول قوله عَّ وج  ( :لَن تَدنَالُواْ الِْ َّرب َح َّىت تُ ِنف ُقواْ ِ َّا ُِحتبنو َر ) [آل عمرار.)1(]12 :
 قال سفيارَّ :
قوم من
 عن قتاد َة ،عن أ ي مارر األردي ،قال(( :
ُ
ااطلقت على عهد عثمار إىل املدينة ،ف شا أ
أكثرهم:
املسلمني
أ
جلوم ،فقرأ أحدهم هاه اعيةَ ( :علَْي ُك ْم أَا ُف َس ُك ْم ) [املائدة ،]1:2 :فقال ُ
ِل جييا تأوي هاه ِ
اعية اليوم)) (.)2
ُ

إر تأوي هاه ِ
بعد)) (.)3
فسر
أ
 وكاا َّ
اعية ِل جييا ُ
مكحول (ت )113 :هاه اعية ،قالَ َّ (( :

َّ ِ
ض َّ
ضنرُكم َّمن َ
آمنُواْ َعلَْي ُك ْم أَا ُف َس ُك ْم الَ يَ ُ
ين َ
 وعن أ ي العالية (ت )13 :يف قوله ( :يَا أَيدن َها الا َ
إِشَا ْاهتَ َديْدتُ ْم إِ َىل الل ِه َم ْرِج ُع ُك ْم َِ ًيعا فَديُدنَبِّنُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَد ْع َملُو َر ) [املائدة ،]1:2 :قال(( :كااوا
حىت قام ك ن و ٍ
جلوسا ،فكار بني رجلني ما يكو ُر بني الن ِ
احد منهما إىل
َّامَ َّ ،
عند ابن مسعود ً
ِ
ِ
ِ
ِ
باملعروف وأاامها عن املنك ِر؟.
فآمرمها
صاحبه ،فقال رج أ من ُجلساا عبداهلل :أال ُ
أقوم ُ

 فقال رج آخر إىل ِ
جنبه :عليك بنفسك ،ف َّر اهلل ُ
ض َّ
ضنرُكم َّمن َ
يقولَ ( :علَْي ُك ْم أَا ُف َس ُك ْم الَ يَ ُ
أ ُ
إِشَا ْاهتَ َديْدتُ ْم ) [املائدة.]1:2 :
ٍ
ِ
بعدَّ .
آي
ابن
مسعود ،فقالَ :م ْه ،ملَّا جييا تأوي ُ هاه ُ
إر القرآ َر أُا َِل ُ
حيص أاْ َِل ،ومنه أ
قال :فَ َسم َع ُه َما ُ
ِ
آي
آي وقع تأويلُ َه َّن على عهد الن ِّ
قد مضى ُ
َّيل صلى اهلل عليه وسلم ،ومنه أ
تأويله َّن قب أر يْن لن ،ومنه أ

آي يقع
آي يقع تأويلُ َّ
وقع تأويلُ ُه َّن بعد الن ِّ
هن بعد اليوم ،ومنه أ
َّيل صلى اهلل عليه وسلم بيس ٍري ،ومنه أ
اعة على ما شُكر من َّ ِ
الس ِ
ِ
كر من
تأويلُ ُه َّن عند َّ
الساعة ،ومنه أ
آي يقع تأويلُ ُه َّن يوم احلساب على ما شُ َ
َ
ِ
احلساب واجلن َِّة والنَّا ِر.
ِ
بأم ٍ
بعض ،فأمروا وااوا.
لبسوا يَد ًعا ،وِلْ يُ َا ْع ُ
بعضكم َ
فما دامت قلوبكم واحدةأ ،وأهواؤكم واحدةأِ ،لْ تُ ُ
بعضكم بأم ٍ
وافسه ،فعند شلك جاا
ف شا اختلفت
القلوب واألهوااُ ،وأُلبِستم ِ يَد ًعاَ ،
بعض ،أ
وشاع ُ
ُ
فامرؤ ُ

تأوي هاه ِ
اعية)) (.)1
ُ

) )1اجلامع ألحكام القرآر ،للقرطيل (.)133 :4
ظ التَّأوي ِ هباا املعىن.
آثار فيها لف ُ
) )2تفسري الطربي ،حتقيد :اكر ( ،)14: :11وااظر بعده أ
) )3تفسري ابن أ ي حاص ،حتقيد :أسعد حممد الطيب (.)1225 :4
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املتأخر يف ِ
مفهوم التَّأوي :
ُ
املصطلح ِّ ُ

ِ
ِ
املعنيار َّ ِ
ِ
ين
سار عليهما متقدِّمو األ نم ِة من
لقد كار
الفقهاا و ِّ
املفسر َ
السابقار يف مفهوم التَّأوي ِ مها اللَّاار َ
حادث على اللن ِ
ومصطلح
غة
ص
واللنغويِّني( ،)2وِل يرد عنهم غريُ هاين املعنيني ،حىت ظهر
ِ
أ
اصطالح ثال أ
أ
ِ
ِ
القرآر ،وقد صار املراد بالتَّأوي ِ مشكالً ِ
احلادث.
املصطلح
بسبب بروز هاا
ِ
َ

مرجوح لقر ٍ
ِ
صرف اللَّ ِ
ينة ن
تدل عليه.
فظ عن ظاه ِره إىل معىن
باالصطالح
ٍ
ِ
احلادثُ :
والتَّأوي ُ

وع َّما ُو ِض َع
و ن ورد عنه شلك ،ابن ح م (ت ،)425 :قال(( :التأوي  :اق اللفظ َع َّما اقتضاه ظاهره َ
صح بربهار ،وكار ااقله واجب الطاعة = فهو حد .وإر
له يف اللنغة = إىل معىن آخر ،ف ر كار اقله قد َّ
وح ِك َم لالك النَّق بأاه باط )) (.)3
كار اقله خبالف شلك ،أطنر َِح وِل يلتفت إليهُ ،

ِ
الكالم عن ظاهره إىل وجه اتملُه)) (.)4
وأبو الوليد الباجي (ت ،)454 :قال(( :التَّأوي ُ :صرف

 وقال ابن ال اغوين (ت(( :)5( )225 :اق الكالم عن وضعه وأصله السابد إىل الفهم من
ظاهره يف تعاريف اللغة والشرع أو العادة = إىل ما اتاىل يف فهمه والعلم باملراد به إىل قرينة تدل
عليه لعائد منع من استمراره ع لى مقتضى لفظه ،وهو مأخوش من املآل ،ومن شلك ما وقع
ابطاب فيه على سبي اجملاز ،وِل يكن يراد به األص يف احلقيقة ،ومنه قوله تعاىلَ ( :وأُ ْ ِربُواْ

) )1تفسددري الطددربي ،حتقيددد :دداكر ( ،)144 -143 :11وتفسددري ابددن أ ي حدداص ،حتقيددد :أسددعد حممددد الطيددب (:4
.)1225
) )2لقددد دخد هدداا االصدطالح احلددادث يف بعدض كتددب اللغدة املتددأخرة ،وسدتجده يف مددادة (أول) يف كتداب لسددار العددرب
تاىل العروم اقالً عن صاحب ع اجلوامع وابدن الكمدال وابدن اجلدوزي ،وهداا النقدول ليسدت
اقالً عن ابن األثري ،ويف كتاب ِ
من حترير مددلول اللفدظ يف اللغدة ،بد هدي شكدر ملدا اسدتقر عليده مصدطلح األصدوليني ملعدىن التأويد  ،لداا ال يُغد نرت بداكرهم لده يف
كتب اللغة ،واهلل املوفد.
) )3اإلحكام يف أصول األحكام ،البن ح م (.)43 :1
) )4احلدود ،للباجي ( .)47 :
) )5أبو احلسن علي بن عبداهلل بن ال اغوين ،اسبة إىل قرية زاغينا من قر بغداد.
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ب العج  ،ألاه لو أراد مح الكالم على
ِيف قُدلُوهبِِ ُم الْعِ ْج َ بِ ُك ْف ِرِه ْم ) [البقرة ،]13 :أرادُ :ح َّ
حقيقته لك ار العج يكور يف بطوام ال يف قلوهبم ،ألر األعيار إتا تنتق إىل البطن ال إىل
القلب.)1( ))...
العدول عن ظاهر ِ
اللفظ إىل معىن ال يقتضيه ،لدلي عليه))
وقال ابن اجلوزي (ت(( :)215 :التأوي :
ُ
(.)2
 مثال ألثر هاا املصطلح يف مح ِ كالم اهلل أو رسوله صلى اهلل عليه وسلم عليه:
ِ
َّ
عتمد يف تفسري القرآر و رح السنة ،ولقد
العجيب أر ُجي َع َ هاا
إر من
املصطلح ِّ
املتأخ ُر أصالً يُ ُ
ُ
اف كبريأ يف شلك.
حص َ ًٍ بسببِه احنر أ
عمه ِ
ِ
عبداهللِ بن
َّيل صلى اهلل عليه وسلم يف دعائه البن ِّ
ومن أمثلة شلك ما وقع من رح حديص الن ِّ

العبَّ ِ
ام(( :الله َّم فقِّهُ يف الدِّي ِن ،وعلِّ ْمهُ التَّأوي َ)).

وعلِّ ْمهُ التَّأوي َ :فيه قوالر:
قال ابن اجلوزي (ت(( :)215 :قولهَ :

أحدمها :أاه التفسري.

والثاين :أر التَّأوي  :اق الظَّاهر عن وضعه األصلي إىل ما اتاىل يف إثباته إىل دلي لواله ما ترك
ظاهر اللفظ ،فهو من آل الشيا إىل كاا أي صار إليه)) (.)3
وقال ابن األثري (ت (( :)5:5 :ويف حديص ابن عبام رضي اهلل عنه اللهم فقهه يف الدين وعلمه
التأوي )) :هو من آل الشيا يؤول إىل كاا ،أي :رجع وصار إليه.
 واملراد بالتأوي  :اق ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما اتاىل إىل دلي لواله ما ترك ظاهر
اللفظ ،ومنه حديص عائشة رضي اهلل عنها ((كار النيل صلى اهلل عليه وسلم يكثر أر يقول يف

) )1ا هة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ( .)215 :
) )2ا هة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ( .)215 :
) )3غريب احلديص ،البن اجلوزي (.)35 :1

22
This file was downloaded from QuranicThought.com

ركوعه وسجوده :سبحااك اللهم وامدك يتأول القرآر)) :تعين أاه مأخوش من قوله تعاىل(( :
ِ
استَد ْغ ِف ْرهُ ) [النصر.)1(]3 :
فَ َسبِّ ْح ِاَ ْمد َربِّ َ
ك َو ْ

السفر – يعين :الصالة – قال:
ومنه حديص ال هري ،قال(( :قلت لعروة :ما بال عائشة تُتِ نم يف َّ
الصالة مبكة يف احلج ،وشلك أاه
تأول عثمار ،أراد بتأوي عثمار :ما روي عنه أاه ََّ
أص َّ
تأولت كما َّ
َّ
او اإلقامة هبا)) (.)2
فكيف ُام كالم ِ
مصطلح حدث بعده مبدة طويلة؟!.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
ٍ
ُ
إر ا تقع فيه الغفلةُ أ ْر ُحت َّكم مصطلحات متأخرةأ يف الظهوِر على ِ
َّ
ألفاظ الشرِع ،أو كالم السابقني،
َ
فيقع بالك التحريف أو التاطنةُ للعلماا ،وهاا مبحص مهم من مباحص العلم حتتاىل إىل ٍ
ملية ليا
هاا حملنها ،ولع يف هاا املثال غُْنديَةً وبيااًا عن هاه الفكرةِ ،واهلل املوفد.
تنبيه:
من املالحظ أر صاحب لسار العرب اق كالم ابن األثري ،ألر كتاب ابن األثري أحد مصادر ابن
منظور ،فال ُات نج هباا أاه وارد يف معاجم اللغة ،وكاا احلال يف تاىل العروم ،فقد اقله واق أقوال
غريه ،وهاا ا دخ يف هاه املعاجم اللغوية ،وليا له أص يف لغة ِ
العرب(.)3
سبب ظهور هاا املصطلح احلادث:
ِ
كار سبب ظهوِره –فيما يبدو -اشوا ِ
اعتمده.
مصطلح
القول باجملا ِز الاي يقابلُه
احلقيقة عند من َ
ُ
َ
ُ

ِ
فحقيقةُ اللَّ ِ
ينصرف ِّ
هن إىل غ ِريه عند
املعروفة ،إش ال
اسم للدَّابَِّة
فظ :ما ُو ِض َع له أصالً،
ُ
الا ُ
فاحلمار :أ
ُ

إطالع هاا اللَّ ِ
ِ
فظ.

الرج ِ ِ
املوضوع له يف أص ِ اللن ِ
غة ،ك ِ
وجماز اللَّ ِ
البليد.
فظ :ما أُر َيد به غري املعىن
ِ
طالع احلما ِر على َّ
ُ
مرجوح لقر ٍ
ِ
صرف اللَّ ِ
ينة ن
تدل عليه.
فظ عن ظاه ِره إىل معىن
باالصطالح
ٍ
ِ
احلادثُ :
والتَّأوي ُ
) )1أين اق اللفظ عن وضعه األصلي هنا؟! َّ
ُمر به من التسبيح واالستغفار.
إر املسألة ظاهرة ،وهي أاَّه يطبِّد ما أ َ
) )2النهاية يف غريب احلديص واألثر (.)71 -7: :1
) )3ينظر اقلهما يف مادة (أول) من كتابيهما.
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يدل عليه ظاهر اللَّفظ إىل ما ِّ ِ
ٍ
يرتك ما ن
جمازا.
استعمال للمجا ِز تأوي أ ،ألاه ُ
ومن َمثَّ ،ف َّر ك َّ
يسميه ً
ُ

 قال ابن ح م (ت...(( :)425 :فقد بار مبا شكرااَّ :
أر اق األمر عن الوجوب ،وال َفور إىل
النَّدب والرتاخي = هو باب واحد مع اق اللفظ عما يقتضيه ظاهره إىل معىن آخر ،وهاا
الب اب يسمى يف الكالم ويف الشعر االستعارة واجملاز ،ومنه قوله تعاىل (( :شُ ْع إِا َ
َّك أ َ
َات الْ َع ِي ُ
الْ َك ِر ُ ) [الدخار ،]41 :ومث هاا كثري)) (.)1

ِ
ِ
لصرف اللَّ ِ
فظ عن ظاه ِره إىل باط ٍن ال ن
ظ يف
يستادمها
ؤوِل اليت
يدل عليه اللَّف ُ
اجملاز هو آلةُ امل ِّ
و ُ
ُ
سياقِه.
أر مصطلح التَّأوي ِ ِ
احلاد ِ
ينفك ِ
ِ
يكادار َّ
تعلم َّ
ار.
ومصطلح اجملا ِز ال
ث
َ
َ
وهنا ُ

ه هناك فرع بني التفسري والتأوي ؟

ِ
العلماا فروقًا بني التفسري والتأوي  ،وليا
كار من آثار هاا املصطلح احلادث أر طلب بعض
املقصود هنا استقصاا هاه الفروع اليت شكروها ،ولكن سأشكر بعضها ليتبني مد تأثري املصطلح
احلادث على الفرع بني هاين املصطلحني.
قال الشريف اجلرجاين (ت )2( )715 :يف رح مقدمة الكشاف(( :التفسري :علم يُبحص فيه عن

ِ
أحو ِال ِ
حيص داللتُه على مراده ،وينقسم:
كالم اهللِ اجمليد من ُ

إىل تفسري ،وهو ما ال يدرك إالَّ بالنق  ،كأسباب الن ول والقص  ،فهو ما يتعلد بالرواية.
وإىل تأوي  ،وهو ما ميكن إدراكه بالقواعد العربية ،وهو ما يتعلد بالدراية.
أصاب فيهما.
فالقول يف األول بال اق خط أ ،وكاا القول يف الثاين مبجرد التشهي ،وإ ْر
َ
وأما استنبا ُر املعاين على قوااني ِ
اللغةِ ،
ضالً وكماالً)) (.)3
فم َّما يدُ َع ند فَ ْ

) )1اإلحكام يف أصول األحكام (.)375 :3
) )2هو علي بن حممد بن علي ،املعروف بالشريف اجلرجاين ،صاحب كتاب التعريفات.
) )3الكشاف مع حا ية اجلرجاين وابن املنري (.)12 :1

24
This file was downloaded from QuranicThought.com

قال صديد حسن خار (ت(( :)13:5 :واختلف يف التفسري والتأوي فقال أبو عبيد وطائفة :مها
مبعىن وقد أاكر شلك قوم(.)1
وقال الراغب :التفسري أعم من التأوي  ،وأكثر استعماله يف األلفاظ ومفردا ا ،وأكثر استعمال
التأوي يف املعاين واجلم  ،وأكثر ما يستعم يف الكتب اإلهلية.
ٍ
متوجه إىل معاان
احدا ،والتأوي  :توجيهُ لفظ
وجها و ً
وقال غريه :التفسري :بيار لفظ ال اتم إال ً
يفتلفة إىل واحد منهما مبا ظهر من األدلة.
القطع على أر املر َاد من اللفظ هاا ،والشهادةُ على اهلل سبحااه وتعاىل أاه
وقال املاتريدي :التفسريُ :

عىن باللَّ ِ
فظ هاا ،والتأوي  :ترجيح أحد ايفتمالت بدور القطع والشهادة.
َ

ِ
جمازا ،والتأوي ُ :تفسريُ باط ِن
وقال أبو طالب الثعليل :التفسري :بيا ُر وض ِع اللفظ َّإما حقيقةً أو ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اللَّفظ ،مأخوش من األَول ،وهو الرجوعُ لعاقبة األم ِر ،فالتأوي ُ :أ
إخبار عن حقيقة املراد ،والتفسريُ
إخبار عن دلي ِ املر ِاد ،مثاله :قوله سبحااه وتعاىل ( :إِ َّر ربَّ َ ِ
ص ِاد ) [الفجر ،]14 :وتفسريه:
ك لَبِالْم ْر َ
أ
َ

مفعال منه ،وتأويله :التحاير من التهاور بأمر اهلل سبحااه وتعاىل.
ص ِد ،أ
أاه من َّ
الر ْ

اسب ِ
وقال األصبهاين :التفسري :كشف معاين ِ
ِ
اللفظ أو
القرآر ،وبيا ُر املر ِاد أع نم من أر يكو َر
ُ
ِ
اسب املعىن ،والتأوي أكثره باعتبار املعىن ،والتفسري :إما أر يُستعم يف غريب األلفاظ أو يف وجي ٍ
َ
ٍ
يتبني ِ
وإما يف ٍ
تصويره إال مبعرفتها ،وأما التأوي ف اه يستعم
ميكن
بشرحهَّ ،
كالم ِّ
َّ ُ
متضم ٍن لقصة ال ُ
ُ

ِ
ِ
جحود الباري خاصةً،
اجلحود املطلد ،وتارة يف
خاصاْ ،حنو :الكف ِر املستعم ِ تارًة يف
مرة ع ًاما ،ومرة ً
ٍ
مشرتك بني ٍ
معار يفتلفةٍ.
وإما يف لفظ
وقي  :يتعلد التفسري بالرواية ،والتأوي بالدراية.
وقال أبو اصر القشريي :التفسري :مقصور على السماع واالتباع .واالستنبار فيما يتعلد بالتأوي .
) )1هداا اإلاكدار باطد  ،ألاده قدد ثبدت عدن العلمداا املتقددمني مدن مفسدري السدلف واللغدويني ،وهدم احلجدة يف إثبدات مثد
هاا ،فكيف ينكره هؤالا ِ
القوم؟!.
ِ
األلفاظ إر ِل يأخاوها من هوالا؟!.
ومن أين سيأخاور معاين
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تفسريا ،وليا
وقال قوم :ما وقع مبيَّدنًا يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يسمى
ً

ألحد أر يتعرض إليه باجتهاد ،ب ُام على املعىن الاي ورد ،فال يَتعدَّاه .والتأوي  :ما استنبطه

ِ
ابطاب ،املاهرور يف آالت العلوم.
العلمااُ العاملور مبعىن

وقال قوم – منهم البغوي والكوا ي  :-هو صرف ِ
اعية إىل معىن مو ٍ
افد ملا قبلها وبعدها ،حتتملُه
ِ
ِ
االستنبار .ااتهى.
للكتاب والسنةِ ،من طر ِيد
اعية ،غ ِري يفالف
ولعله هو الصواب .هاا خالصة ما شكره أبو ابري يف مقدمة علم التفسري)) (.)1

وقال اعلوسي (ت(( :)125: :وعندي أاه إر كار املراد الفرع بينهما اسب العرف ،فك األقوال فيه
ما عتها وما ِل تسمعها يفالفة للعرف اليوم ،إش قد تعارف من غري اكري( )2أر التأوي  :إ ارةأ قدسيةأ،
ف العبار ِ
ومعارف سبحاايةأ تنكشف من سج ِ
ِ
ات للسالكني ،وتنه ن من ُس ُح ِ
الغيب على قلوب
ب
ُ
ُُ

العارفني ،والتفسريُ غريُ شلك(.)3

وإر كار املراد الفرع بينهما :اسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة ،فال أظنك يف مرية من رد هاه

األقوال.
إرجاعا ،ويف ك إرجاع كش ًفا فافهم)) (.)4
أو بوجه ما ،فال أراك ترضى إال أر يف ك كشف ً

وهاه النقول ن
تدل على وجود إ كال عند هؤالا العلماا يف الفرع بني التفسري والتأوي  ،والاي

يظهر عليها كلها أاه ختصيصات ال دلي عليها ،وتفريقات ال يستقيم هلا وجه ،فك ن و ٍ
احد منهم
أ
ير ما ال يراه اعخر ،وتراهم ِل يثبتوا على ٍ
قول سو وجود الفرع ،مثَّ اختلفوا يف بيااه.
وحتقيد األمر يف شلك كما يأيت:
) )1أجبد العلوم للفتوجي (.)142 -141 :2
) )2هاا من غرائب اعلوسي عفا اهلل عنه – فمن أين له أاه قد تعورف على هاا من غري اكري ؟!.
) )3كأاده جيعد التأويد اإل دارات الديت يفسدر هبدا املتصدوفة كدالم اهلل سدبحااه ،وهداا غدري سدديد ،ولديا عليده دليد أ أاده هدو
التأوي ال من اق وال عق .
) )4روح املعاين (.)2 :1
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ِ
ِ
أر التفسري يتعلَّد ِ
ببيار املعىن ،و َّ
بني َّ
افد معىن
مفهومار
أر التَّأوي َ له
صحيحارُ :
بعد أر ت َّ َ
أحدمها يو ُ
َ ُ
التَّفس ِري ،واعخر ير ُاد به ما تؤول [أي :ترجع] إليه حقيقةُ الشيا ،أي :كيف تكو ُر ،ف َّر مالك
ِ
قال:
شلك أر يُ َ
القول يف َ
َّ
إر هلاه الفروع احتمالني:
مصطلح التَّأوي ِ .
االحتمال األول :أر ترجع الفروع إىل أحد هاه املعاين الصحيحة املاكورة يف
ِ
ِ
ِ
ِ
فر
ْ
رجعت إىل أحد هاه املعاين املاكورة ،ف اا تُقبَ ُ ،ولكن ال تكو ُر هي ح ند الفرع ،ب هي ج اأ
صحيحا ،وهو
آخر
من ال َف ْرِع ال غري ،وهاا يعين أاه قد يكو ُر غريُها
ً
ً
تاكر فرقًا َ
صحيحا ،ألاا ُ
مندر أىل يف املعاين املاكورة يف املر ِاد بالتَّفس ِري والتَّأوي .
ِ
الفروع ،قال أبو منصور املاتريدي (ت(( :)33: :التفسري:
وألضرب لك مثاالً بأحد ما شُكر من

القطع على أر املراد من اللفظ هاا ،والشهادةُ على اهلل سبحااه وتعاىل أاه عىن باللَّ ِ
فظ هاا،
َ
َ
ُ
والتأوي  :ترجيح أحد ايفتمالت بدور القطع والشهادة)).
فسرت قوله تعاىل ( :والْيدوِم الْموع ِ
ود ) [الربوىل ]2 :بأاه يوم القيامة ،إل اع املفسرين على شلك،
َ َْ َْ ُ
إشا َّ َ
تفسريا ،أليا هاا تأويالً مبعىن التفس ِري.
وقطعت هباا املعىن ،أليا هاا ً

ف شا قلت :معىن قوله ( :والْيدوِم الْموع ِ
ود ) [الربوىل ،]2 :أي اليوم الاي وعد اهلل عباده بأر يبعثهم
َ َْ َْ ُ
َ
فيه ،وهو يوم القيامة.

أو قلت :تفسري قوله تعاىل...
أو قلت :تأوي قوله تعاىل...
مؤداهُ واح أد – ويُفهم منه معىن واح أد.
فالتعبري عن بيار كالم اهلل هباه العبارات – كما تر – َّ

ابُن ِ
َّا ) [التكوير ،]12 :ورأيت َّ
أر للمفسرين أقواالً:
وإشا جنت إىل قوله تعاىل ( :فَال أُقْ ِس ُم بِ ْ

األولَّ :
أر املراد بابنا :النجوم والكواكب.
والثاينَّ :
أر املراد هبا بقر الوح والظباا.
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ِ
حمتمالت يف التفسري ،واخرتت َّ
اكب ،وعللَّت لالك االختيار
بابنا
أر املراد
فهاه
أ
ُ
النجوم والكو ُ
بأمرين:
-1
-2

كر يف حلاقِها آيات كواية ،والنجوم والكواكب آيات كواية،
موافقة السياع ،حيص شُ َ
فالنجوم والكواكب أاسب هلاا املعىن اللحاقي من أر تكور بقر الوح و ِ
الظباا.
ُ
و َّأاا أظهر وأ هر للالد من بقر الوح

والظباا ،فال أحد خيفى عليه معرفة الن ِ
جوم ،وإر

خفي عليه معىن ابنوم واجلريار والكنوم فيهاَّ ،أما بقر الوح

والظباا ف َّر بعض النام

قد ال يعرفُها وكثري منهم ال يعرف أمر خنوسها وجريااا وكنوسها.
مؤوأل عند املاتريدي (ت.)33: :
ف شا اخرتت هاا ايفتم فأات ِّ
لكن ه تسمية هاا األسلوب – وهو ترجيح أحد ايفتمالت بدور القطع والشهادة – تأويالً =
صحيح؟.
أ
نت املعىن املراد ،فأات – إشًا – باختيارك هاا املعىن دور غريه لو قلت :تأوي
ألست قد َّ
رت وبيَّ َ
فس َ
احدا وال فرع.
هاه اعية كاا ،أو تفسري هاه اعية كاا ،لكار األمر و ً
مفسر ،وال معىن لتاصي
وهباا يظهر أاك سوااً قطعت أو ِل تقطع ،فأات ِّ
مؤوأل ،أي :أ
بأاه ترجيح أحد ايفتمالت بدور القطع والشهادة على اهلل أاه عىن باللفظ هاا ،واهلل أعلم.

التأوي

ِ
قول
االحتمال الثاين :أر ال يرجع ياأ من هاه الفروع إىل هاه املعاين
الصحيحة ،ومن مثَّ ،ف اَّه أ

يفالف ملصطلح ِ
غري ٍ
الس ِ
لف واللنغةِ .وألاه ال دلي َ عليه من اق وال
مقبول ،ألاَّه
القرآر ،ومصطلح َّ
أ
ُ
عق .
مصطلح التَّفس ِري والتَّأوي ِ الو ِ
نِ
وهباا يكو ُر ما ورد يف ِ
ارد عن َّ ِ
يقام عليه
بيار
ِ
َ
السلف وأه ِ اللغة أصالً ُ

املتأخرور من ٍ
فروع.
ياكره ِّ ُ
ما ُ

الصحة يف تطبيقه على بعض األمثلة؟
مسألة :ه يف مصطلح التأوي احلادث حظ من ِّ

خالف الظَّاه ِر ،ف اَّه َّإما أر يكو َر من ِ
بيار ِ
إاَّه إشا ُعلِ َم َّ
كالم
أر املتكلِّ َم أراد املعىن الاي يقال :إاَّه
ُ
الكالم ،ف شا كار شلك
يؤول إليها
وإما أر يكو َر هو احلقيقةُ اليت ُ
املتكلِّ ِم ،فيكو ُر من باب التَّفس ِريَّ ،
ُ
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مندرجا حتت هاين النَّوع ِ
ني ،وإر ُِّي هباا اإلس ِمَّ ،
بصح ِة
صحيحا
ألر العربةَ َّ
كالك كار تأويالً
ً
ً
َ
املعىن املاكوِر.
ظهر َّ
الكالم عن مر ِاد اهللِ ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،كار شلك حتري ًفا ،وإر
املفسَر أخر َىل
أر ِّ
َ
وإشا َ
ُِّي تأويالًَّ ،
َّظر هنا إىل خطأ املعىن املاكوِر ،فيكو ُر من التَّفس ِري الباط ِ .
ألر الن َ
َ

ِ
اإلسالم ابن تيميَّة (ت(( : )527 :و َّأما التَّأوي  ،مبعىن :صرف اللَّ ِ
ِ
مفهومه إىل غري
فظ عن
يخ
قال ُ
ُ

ِ
مفهومه ،فهاا ِل يكن هو املراد ِ
الس ِ
بلفظ التَّأوي ِ يف ِ
هم إال أاه إشا ُعلِ َم َّ
أر املتكلِّ َم أر َاد
لف ،اللَّ َّ
كالم َّ
ُ
ِ
للكالم
خالف الظَّاه ِر ،جعلوه من التَّأوي ِ الاي هو التَّفسريُ ،لكواه تفسريًا
املعىن الاي يقال أاَّه
ُ
َّوع اعخ ِر الاي هو احلقيقةُ الثَّابتةُ يف ِ
استأثر
افا األم ِر اليت
وبيااًا ملر ِاد املتكلِّ ِم به ،أو جعلوه من الن ِ
َ

مندرجا يف شلك ،ال لكواِه يفال ًفا للظَّاه ِر.
اهللُ بِعِْل ِم َها ،لكواِه
ً
ِ
َّأويالت اليت ُختْ ِر ُىل
لف ينكرو َر الت
وكار َّ
الس ُ
عن مواضعِه ،فكااوا ينكرو َر التَّأوي َ الباط

ِ
خبالف مر ِادهِ(.)1
املتكلِّ ِم

الكالم عن مر ِاد اهلل ورسولِه اليت هي او ِع حتر ِ
يف الكل ِم
َ
كالم
الاي هو التَّفسريُ الباط ُ ،كما ادُْن ِك ُر َ
قول من ف َّسَر َ

وألضرب لك مثاالً يتضح به هاا املقال:

ند اللَّ ِه وَك َفرُص بِِه و ِه َد ِ
يف املراد بالشاهد يف قوله تعاىل ( :قُ أَرأَيدتم إِر َكا َر ِمن ِع ِ
اه أد ِّمن بَِين
ََ َ
ْ
َ ْ
ْ َ ُْ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِِ
ني) [األحقاف ،]1: :قوالر عن
استَ ْكبَد ْرُْص إِ َّر اللَّهَ ال يَد ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
آم َن َو ْ
إ ْسَرائي َ َعلَى مثْله فَ َ
السلف:

األولَّ :
أر الشاهد عبداهلل بن سالم ،وهو الوارد عن سعد بن أ ي وقا

(ت )22 :وعبداهلل بن

سالم (ت ،)43 :وابن عبام (ت ،)57 :ويوسف بن عبداهلل بن سالم ،وجماهد (ت،)1:4 :
والضحاك (ت ،)1:2 :وقتادة (ت ،)115 :وابن زيد (ت.)172 :

الصفديَّة (.)211 :1
)َّ )1
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الثاينَّ :
أر الشاهد موسى عليه السالم ،وهاا قول مسروع بن األجدع (حنو )53 :والشَّعيل (ت:
احتجا َّ
بأر السورة مكيَّة ،و أر عبداهلل بن سالم (ت )43 :كار باملدينة ،وإتا هي
 ،)1:3و َّ
اجةأ لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على قومه.
ُحمَ َّ

ٍ
وجدت َّ
مسروع (ت :حنو )53 :والشعيل (ت )1:3 :أاسب
أر قول
تأملت هاا ابالف
وإشا َّ
َ
للسياع ،وهو األوىل ألاه جيع اعية مكيةً يف سورة مكيةٍ ،وال ُخيَر ُىل عن هاا إال بدلي  ،وهاا جيعلك
متي إىل هاا القول .لكن يصرفك عنه َّ
أر قول اجلمهوِر على خالفِه ،وفيهم ثالثة من الصحابة ،وهو
القول هلاه العلَّةِ ،وهاا ما فعله ابن جرير الطربي
وفيم ا ل ،فتاتار هاا َ
أعلم بتأوي معاين القرآرَ ،

(ت )31: :عند هاا االختالف ،فقال:

((والصواب من القول يف شلك عنداا :أر الاي قاله مسروع يف تأوي شلك أ به بظاهر التْن ي  ،ألر

ند اللَّ ِه وَك َفرُص بِِه و ِه َد ِ
قوله ( :قُ أَرأَيدتم إِر َكا َر ِمن ِع ِ
اه أد ِّمن بَِين إِ ْسَرائِي َ َعلَى ِمثْلِ ِه ) يف سياع
َ ْ ََ َ
ْ
ْ َ ُْ ْ
احتجاجا عليهم لنبيِّه ،وهاه اعية اظريةُ سائر اعيات
توبيخ اهلل – تعاىل شكره – مشركي قري  ،و
ً
قبلها ،وِل جير أله الكتاب وال لليهود قب شلك شكر ،فتوجه هاه اعية إىل أاا فيهم ا لت ،وال َّ
دل
على ااصراف الكالم عن قص

الاين تقدم ابرب عنهم معىن.

غري أر األخبار قد وردت عن اعة من أصحاب رسول اهلل بأر شلك عىن به عبداهلل بن سالم،
وعليه أكثر أه التأوي  ،وهم كااوا أعلم مبعاين القرآر ،والسبب الاي فيه ا ل ،وما أريد به.
فتأوي الكالم إش كار شلك كالك :و هد عبداهلل بن سالم ،وهو الشاهد من بين إسرائي على
حممدا مكتوب يف التوراة أاه ايل مده
مثله ،يعين :على مث القرآر وهو التوراة ،وشلك هادته أر ً
اليهود مكتوبًا عندهم يف التوراة كما هو مكتوب يف القرآر أاه ايل)) (.)1
رجحت هاا و َّيته تأويالً ،ألاَّك صرفت املعىن عن ظاهر السياع ألج قرينة أخر  ،ف اَّك ِل
ف شا َّ

خترىل به عن املعىن الصحيح ِ
تفسريا.
لآلية ،وتسمية شلك تأويالً ال ُختر ُىل هاا املثال عن أر يكور
ً

مثال آخر:

) )1تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)12 :25
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َّاضرةأ * إِ َىل ربدِّها اَ ِ
ٍِ ِ
اظَرةأ ) [القيامة ،]23 -22 :ورد تفسري
ََ
يف تفسري قوله تعاىلُ ( :و ُجوهأ يَد ْوَمنا ا َ
املعت لة الاين ينكرور رؤية الباري على خالف املعىن الظاهر املتبادر الاي فيه إثبات النظر إىل وجه

الباري تعاىل ،ومن شلك تفسري األخف

املعت

(ت )212 :قال(( :يعين – واهلل أعلم – بالنظ ِر

ِ
إىل اهللِ :إىل ما يأتيهم من اِع ِم ِه ورزقِ ِه ،وقد ُ ِ
أاتظر ما
ْ َ
أاظر إال إىل اهلل وإليك ،أيُ :
تقول :واهلل ما ُ
عند اهللِ ،وما عندك)) (.)1
َ

َّاضرةأ * إِ َىل ربِّدها اَ ِ
ٍِ ِ
اظَرةأ ) [القيامة ،]23 -22 :يقول :تَدْنظُُر يف
ََ
وقال(( :وقولُهُ ( :و ُجوهأ يدَ ْوَمنا ا َ
أاظر إال إليك.
رزقِها وما يأتيها من اهللِ ،كما ُ
يقول الرج ُ :ما ُ
بعض الن ِ
شلك ،أال تر أاَّه قال( :
َّام ،كا َر يف اعية اليت بعدها بيا ُر َ
ولو كار اَظََر البص ِر كما يقول ُ

ِ ِ
ٍِ ِ
تنظر وال
َوُو ُجوهأ يَد ْوَمنا بَاسَرةأ * تَظُ نن أَر يدُ ْف َع َ هبَا فَاقَرةأ )[القيامة ،]22 -24 :وِل يق ْ  :ووجوهأ ال ُ

تَدَر .
ِ ِ
أر النظر َمثَّ :الثقةُ باهللِ
ن َّ
وقولُه ( تَظُ نن أَر يدُ ْف َع َ هبَا فَاقَرةأ ) [القيامة ]22 :يدل الظ نن ها هنا على َّ َ
ني ،وال ن
وحسن اليق ِ
ص ُار َوُه َو يُ ْد ِرُك
كيف يكو ُر شلك ،واهلل ُ
يدل على ما قالوا .و َ
يقول ( :الَّ تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ
ُُْ
ص َار ) [األاعام.)2( ))]1:3 :
األَبْ َ

وهاا املثال من التأوي املاموم الاي هو باسم االحنراف أوىل ،فرتاه صرف اللفظ عن معناه الظاهر،

إىل معىن آخر ،ألج أاه يعتقد َّ
أر اهلل ال يُر يوم القيامةِ ،وهاا االعتقاد باط أ ،لاا ف َّر التأوي
الاي شكره األخف (ت )212 :سيكور باطالً ،وهاا التأوي املنحرف ا ال يوافد عليهَّ ،
ألر فيه
حجةٍ.
اجا هلا عن ظاهرها بال َّ
سلبًا ملعاين القرآر ،وإخر ً

قالَّ :
إر معىن قولِه:
ومن َ
وقد َّرد األزهر ن
ي (ت )35: :ما َّ
فسَر به األخف ُ (ت ،)212 :فقالْ (( :
( إِ َىل ربدِّها اَ ِ
اظَرةأ ) [القيامة ،]23 :مبعىنُ :مْنتَ ِظَرة ،فقد أخطأَّ ،
ت إىل
العرب ال ُ
تقول :اَظَْر ُ
ألر َ
ََ

ِ
ِ
احلطينة(:)1
قول
ت فالاًا ،أي :ااْدتَظَْرتُهُ ،ومنه ُ
الشيا ،مبعىن :ااْدتَظَْرتُهُ ،إتا ُ
تقول :اَظَْر ُ
) )1معاين القرآر ( ،)227 :2وينظر (.)335 ،33: ،223 :1
) )2معاين القرآر (.)33: :1
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ِِِ
ال ِهبا حوِزي وتَدْنس ِ
اسي
ل ْلوْرد طَ َ َ َ َ َ

ص ِادرةٍ
َوقَ ْد اَظَْرتُ ُك ْم أَبْدنَااَ َ َ
يكن إالَّ بالع ِ
ت يف األم ِر ،احتم َ أ ْر يكو َر تَد َف نكًرا
قلت :اَظَْر ُ
ني .وإشا َ
قلت :اَظَ ُ
ف شا َ
رت إليهِ ،لْ ْ
ِ
بالقلب)) (.)2
َوتَ َدبدنًرا
ه للتأوي باملصطلح احلادث حد يقف عنده؟
حد لهَّ ،
التَّأوي باملصطلح احلادث ال َّ
ختتلف يف مااهبِها ،وطريقتِها يف
العقول
ألر
معتمده العق ُ ،و ُ
َ
ُ

فهم اصو ِ الشَّرِع ،فما ِل يكن سائغا تأويلُه عند ٍ
يؤوَل ،ألاه جا ٍر
قوم ،هو عند غ ِريهم صاحلُ ألر َّ
ً

ِ
ِ
مد
سار عليها شلك ِّ
تكاد ُ
رفض التَّأوي َ يف هاا املوض ِع ،وال ُ
املؤو ُل الاي َ
على القواعد العقلية اليت َ
احتماالت ال تقوم على عل ٍم ،ومن ِ
ٍ
الر ِ
أمثلة شلك:
فض ،سو
سبب َّ
ضابطًا ِّ ُ
ُ
يبني َ
ٍِ
حتدَّث ابن عطيَّةَ (ت )242 :عن املي ار يف قوله تعاىلَ ( :والْ َوْز ُر يَد ْوَمنا ا ْحلَ ند فَ َمن ثدَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َر ) [األعراف ،]7 :وشكر ماهبني يف املر ِاد باملي ِار:
فَأ ُْولَدن َ
ظ ِ
للعدل.
جماز
استعري به اللَّف ُ
َّ
األو ُل أاه أ
َ

والثاين :أاه مي ا أر حقيقي له ِ
معروف من موازين ِ
األعمال.
النام ،وأاه توز ُر به
كفتار ،كما هو
ُ
أ
ن

ٍ
األوِل من ِ
جهات:
ثالث
رج َح القول الثاين ،فقال(( :وهاا ُ
مثَّ َّ
القول أص نح من َّ

َّأو ُهلاَّ :
اهر كتاب اهلل ع وج تقتضيه ،وحديص الرسول عليه الصالة والسالم ينطد به ،ومن
أر ظو َ
حابة – وقد قال له :يا رسول اهلل ،أين أجدك يف ِ
ِ
الص ِ
شلك قوله ِ
القيامة؟  -فقال :اطلبين
يوم
لبعض َّ
ِ
احلوض ،ف ر ِل مدين ،فعند املي ِار.
عند
ِ
الطلب عنده.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
ولو ِل يكن املي ا ُر مرئيًّا
حمسوسا ملا أحاله ُ
ً

َّة املقرت ِ
الوزر والثِّد َق ِ وابِف ِ
أر النَّظَر يف املي ِار و ِ
ِ
يفسد ياأ منه ،وال
اات
باحلساب ال ُ
وجهةأ أخر َ َّ :
ِ
ِ
حقيقة األم ِر إىل جما ِزه دور علَّ ٍة؟.
األمر كالك ،فَلِ َم خنر ُىل من
ختت ن ص َّحتُهُ .وإشا كا َر ُ

) )1البيت يف ديوااه ( .)45 :
) )2ايب اللغة (.)351 :14
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القول يف املي ِار هو من ِ
وجهةأ ثالثةأ :وهي َّ
عرف إالَّ َْ ًعا ،وإر فتحنا فيه
أر َ
عقائد الشَّرِع الاي ِل يُ ْ

باب اجملا ِز َغمرتْدنَا أقو ُال امللحدة والَّ ِ
اادقة يف َّ
السرا َر واجلنَّة والنَّار واحلشر وحنو شلك إتا
أر املي ا َر و ِّ
ََ
هي ألفا أظ ير ُاد هبا غريُ الظَّاه ِر.

ِ
األلفاظ إىل محلها على حقائقها.)1( ))...
قال القاضي أبو حممد رمحه اهلل :فينبغي أر ُجير يف هاه
ِ
ِ
الاين عا وا يف
وقع ،وقد َ
اعتمد ُ
وهاا الاي َحا َر منه ابن عطيَّةَ (ت )242 :قد َ
بعض الفالسفة َ
يقول :هاه األمور إتا تُعلم من ِ
ِ
ِ
السم ِع فقمل،
ليا له أر َ
جهة َّ
ُ
ُ
ظ ِّ اإلسالم على مبدئه يف التَّأوي  ،و َ
ِ
َّ
يسلم يف
يقول :للعق ِ فيها مدخ أ .وهباا
ميكن أر َ
ألر من ِّ
ُ
تضطرب ُ
يؤو ُل اصو املعاد ُ
األمور وال ُ
َّ ِ
العقلي.
ميكن أر ُام َ على اجملا ِز
ِّ
الشريعة أ
باب ،ألاَّه ُ

ِ
ِ
ِ
اعتمد على مبدأ التَّأوي ِ
اإلسالم ،وهو
فيلسوف من ا
الفاسد
وقد
أ
َ
لفالسفة الاين عا وا يف ظ ِّ
ٍ
شكر يف كتابه ((فص املقال فيما بني احلكمة والشريعة من
ُ
الفيلسوف ابن ُر د احلفيد ،فقد َ
الشريعةَ على ِ
ثالثة ٍ
االتصال)) َّ
أقسام:
أر َّ
جيوز تأويله...
ظاهر ال ُ
أ

ِ
ِ
الربهار له،
كفر ،وتأوي غري أه
جيب على أه ِ الربهار تأويلُه ،ومحلهم إياه على ظاهره أ
أ
وظاهر ُ
الص ِ
نف آيةُ االستواا وحديص الن ول...
كفر يف حقِّهم أو بدعة ،ومن هاا ِّ
وإخراجه عن ظاهره أ

الصنف الثَّالص من الشَّرع ِ
مرتد أد بني هاين الصنف ِ
قوم ن يتعاطى النظر
و ِّ
ني ،يقع فيه أ
ك ،فيلح ُقه أ
جيوز محله على الظاه ِر(.)2
جيوز تأويله ،ويلحقه آخرو َر بالباط ِن الاي ال ُ
بالظاهر الاي ال ُ

ِ
مثَّ قال(( :ف ر قي  :ف شا تبني أر الشَّرع يف هاا على ثالث مراتب ،فمن أي املر ِ
الثالث هو
اتب
عندكم ما جاا يف صفات املعاد وأحواله؟.

) )1ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)433 -432 :2
) )2ينظر :فص املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال ،البن ر د ( .)27 -25 :
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ِ
بني أاا من ِّ ِ
فنقولَّ :
قوما ينسبور
إر هاه املسألة األمر فيها ِّ أ
الصنف املاتلَف فيه ،وشلك أاَّا ار ً
أافسهم إىل الربهار يقولورَّ :
اجب محلُها على ظاه ِرها ،إش كار ليا هناك برهار يؤدي إىل
إر الو َ
استحالة الظَّاهر فيها ،وهاه طريقة األ عريَّة.
( )1
ثريا ،ويف هاا
وقوم آخرور ن يتعاطور الربهار
َّ
يتأولواا ،وهؤالا خيتلفور يف تأويلها اختالفًا ك ً
( )2
املتصوفة)) (.)3
الصنف أبو حامد
ِّ
معدود هو وكثريأ من ِّ
أ

ِ
اصوصه يف باب التَّأوي ِ
وهنا تر َّ
كثريا من
أر
َ
الفيلسوف وغريُه على اصو ِ الوحي ،وأدخلوا ً
ِ
ِ
سلك سبي َ التَّأوي ِ أر َّ
يتصد هلم ،ب
اعتمادا على هاا
الفاسد،
ِ
يقدر من َ
ً
املصطلح احلادث ،وِل ْ

نتقصا عندهم إشا أر َاد َّردهم عنهَّ ،
سلك سبيالً هم سلكوها ،وليست
ألر
َ
الفيلسوف ير أاَّه َ
كا َر ُم ً
ِ
ِ
الفيلسوف ابن ر ٍد
مصداع شلك يف كتاب
العقول ،وااظر
حكرا عليهم ،ب هي ُم َشاعأ جلمي ِع
َ
ً
ِ
اعاف ِّ
استطال على األ اعرةِ ،واستادم مبدأ التأوي الاي يستادمواه(.)4
الاك ِر ،فقد
َ
املؤولو َر ،فااظر يف ِ
تعرف أاَّه ال َّ
كتاب ((جمازات
ياكرها ِّ
وإشا أردت أر َ
ْ
حد ألوجه التَّأوي ِ اليت ُ
ِ
ِ
للشر ِ
ِ
اجملاز
متأوٍل
الكتاب
ستجد يف
افضي املعت ِّ ،ف اَّك
القرآر)) َّ
تطبيقات ِّ
ضي َّ
يف َّ
ُ
يستادم َ
الر ِّ
الر ِّ
ُ
مطيَّةً له يف حتر ِ
يف النصو ِ .
تفسري آية التأوي من سورة آل عمرار:
بسبب مفهوم التَّأوي ِ هاا ،تفسري ِ
ِ
آية آل عمرار ،وهي قوله
اف
وقع فيه االحنر ُ
إر من أ هر ما َ
ُ
ِ
تعاىل ( :هو الَّ ِاي أَا َل علَيك الْ ِكت ِ
ات ُه َّن أُنم الْ ِكتَ ِ
ات فَأ ََّما
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ أ
ات نْحم َك َم أ
اب مْنهُ آيَ أ
اب َوأ َ
َُ َ َ َ ْ َ َ َ

يعتمدها.
يقصد بالربهار :الطرع الفلسفيَّ ِة اليت ُ
)ُ )1
) )2هو الغ ا .
) )3فص املقال ( .)27 :
) )4ينظدر يف هداا املوضدوع :موقدف ابدن تيميدة مدن األ داعرةِ ،للددكتور :عبددالرمحن بدن صداحل ايفمددود (،)123 -715 :2
فقد تكلَّم عنه حتت عنوار( :تسلمل الفالسفة والباطنية على املتكلمني).
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َّ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ين يف قُدلُوهب ْم َزيْ أغ فَديَتَّبِ ُعو َر َما تَ َشابَهَ مْنهُ ابْتغَاا الْفْتدنَة َوابْتغَاا تَأْ ِويله َوَما يَد ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِالَّ اللهُ
الا َ
ِِ
الر ِاساو َر ِيف الْعِلْ ِم يد ُقولُو َر ِِ
ند ربِّدنَا وما ي َّا َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب ) [آل عمرار.]5 :
َو َّ ُ
آمنَّا به ُك ِّم ْن ع َ َ َ َ ُ ْ
َ
َ
َ

اإلسالم ابن تيميَّةَ (ت )527 :يف هاه ِ
ِ
اعية ،وختلَّ َ عندي منه ما يأيت:
يخ
كالم ِ
وقد تتبَّعت َ
ٍ
أر اعيةَ ا لت ِ
َّ
اجلمع ،مث ((حنن))(( ،إاَّا))،
-1
بسبب النَّصار الاين احت نجوا بألفاظ توهم َ
صح ِة الت ِ
َّثليص الاي يدينور به ،وأام داخلور يف من يتبعور ما تشابه
واستدلنوا هبا على َّ

منه.
ِ
احتجاىل النَّصار  ،وأاَّه ليا هلم يف
بطالر
املقصود هنا بيا ُر
قال يخ اإلسالم (ت(( :)527 :و
ِ
ُ

ٍ
القرآر وال ِ
ِ
حجةأ يف سائ ِر ِ
كتب اهللَّ ،
بآيات
وإتا مت َّسكوا
ظاه ِر
حجةأ ،كما ليا هلم َّ
باطنِه َّ
متشاهبات ،وتركوا املح َكم كما أخرب اهلل عنهم بقوله ( :هو الَّ ِاي أَا َل علَيك الْ ِكت ِ
ٍ
ات
اب مْنهُ آيَ أ
َُ َ َ َ ْ َ َ َ
ُْ َ
َّ ِ
ِ
ات ُه َّن أُنم الْ ِكتَ ِ
ين يف قُدلُوهبِِ ْم َزيْ أغ فَديَتَّبِ ُعو َر َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاا
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ أ
نْحم َك َم أ
اب َوأ َ
ات فَأ ََّما الا َ
الْ ِفْتدنَ ِة َوابْتِغَاا تَأْ ِويلِ ِه ) [آل عمرار.]5 :
قطعا)) (.)1
َّصار  ،فهم ُمَر ُادو َر من اعية ً
واعية ا لت يف الن َ

-2

أر لف َظ التَّأوي يف ِ
ني صحيحني ،كالمها حد ،ومها و ِ
الس ِ
اعية اتم وجه ِ
َّ
لف.
اردار عن َّ
ُ

ِ
ِ
األولَّ :
القرآر ،أي :تفسريه ،ويكو ُر
َّ
أر التَّأوي َ مبعىن التَّفسري ،وهباا يكو ُر الراساو َر يعلمو َر تأوي َ
القول على قوله تعاىل ( :و َّ ِ
الوقف على هاا ِ
او َر ِيف الْعِلْ ِم )( ،)2وتكور الواو عاطفةً.
ُ
الراس ُ
َ
) )1دقائد التفسري (.)321 :1
ِ
عرفده
ت َّ
صحةَ هاا الوجه الت َّ
ظهر لك خطأُ جعد ِ الوقدف علدى لف ِدظ اجلالل ِدة مدن الوقدف الدالزم ،الداي َّ
) )2إشا َعل ْم َ
َّفسرييَ ،

ِ
َّع معددىن الكددالم)) .علد الوقددوف
واضددعُه ((ال ِّسددجاواد ن
ي)) بقولدده(( :فددالالزم مددن الوقددوف :مددا لددو ُوصد َ طرفدداه غيَّ د َدر املدرام و دن َ

( ،)52 :1وعلددى ه دداا سددارت ج د ن املص دداحف الدديت اعتم دددت وقوفدده ،س ددو مص ددحف املدينددة النَّبويَّد ِدة الدداي جع د عالم ددة
األول ،لكن ليا فيها رد للمعىن َّ ِ
فه ُم من الوقف الالزم.
الوقف األوىل (قلى) ،وفيها
ترجيح للمعىن الثاين على َّ
األول كما يُ َ
أ

الصدواب أر يكددو َر علددى قولدده تعدداىل ( :و َّ ِ
دص إشا وقددف علددى األولِ ،ل يُوقددف علددى
داو َر ِيف الْعِلْ د ِم ) وقددف معااقددة ،ايد ُ
الراسد ُ
و َّ ُ
َ
ٍ
ترجيح بينها.
اعخر ،وهاا الوقف يشتم ُ على القولني الواردين عن السلف بال ٍ
يغاير َ
الثاين ،ويكو ُر لك وقف معىن ُ
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أر التَّأوي مبعىن ما تؤول إليه حقيقةُ األ ِ
ياا ا استأثر اهلل بعل ِمه ،من كيفيَّ ٍ
الثَّاينَّ :
وقوع،
ات ووقت ٍ
َ ُ
َ
ا أخرب عنه اهلل يف كتابِه من أخبار القيامة وأ ر ِ
اطها ،أو غ ِريها من املغيَّبات.
ُ
ِ
الوقف على هاا ِ
اجلاللة من قولهَ ( :وَما يَد ْعلَ ُم تَْأ ِويلَهُ إِالَّ اللهُ ) ،وتكو ُر الواو
القول على لفظ
ويكو ُر ُ
مستأافةً ،أي َّ
أر لةََ ( :وا َّلر ِاس ُاو َر ِيف الْعِلْ ِم ) لةأ مستأافةأ(.)1

ِ
اإلسالم (ت(( :)527 :وأما لفظ التَّأوي يف التْن ي فمعناه احلقيقة اليت يؤول إليها
قال يخ
ابطاب وهي افا احلقائد اليت أخرب اهلل عنها فتأوي ما أخرب به عن اليوم اعخر هو افا ما يكور
يف اليوم اعخر وتأوي ما أخرب به عن افسه هو افسه املقدسة املوصوفة بصفاته العلية وهاا التأوي
هو الاي ال يعلمه إال اهلل وهلاا كار السلف يقولور :االستواا معلوم والكيف جمهول فيثبتور العلم
باالستواا وهو التأوي الاي مبعىن التفسري وهو معرفة املراد بالكالم حىت يتدبر ويعق ويفقهه
ويقولور :الكيف جمهول وهو التأوي الاي اافرد اهلل بعلمه وهو احلقيقة اليت ال يعلمها إال هو)) (.)2
-3

ِ
احلادث ،وهو صرف اللَّ ِ
فظ
االصطالح
ين مح ُ التَّأوي على
ِ
أاه قد وقع من بعض ِّ
املتأخر َ
ِ
ِ
االحتمال
اجح إىل
عن
ِ
الر ِ
املرجوح لدلي ٍ يقرت ُر بالك ،وتسميةُ هاا وحده تأويالً
االحتمال َّ
اصطالح ٍ
املتأخرين من الفقهاا واملتكلِّمني وغ ِريهم.
هو من
ِ
طائفة من ِّ

وقد اشأ عن شلك أر يعتقدوا َّ
ختالف مدلوَهلا املفهوم منها،
أر هلاه اعيات واألحاديص معاين
ُ
وااقسموا إىل فريقني:
ِ
ِ
أجاز تأويلها ،ب أوجبه يف ِ
العتقاده َّ
يفيد معىن ال يص نح.
األحيار،
بعض
اهرها ُ
األول :من َ
أر ظ َ

إر شلك املعىن املراد ال يعلمه إال اهلل ،ال يعملمه الْملَ َّ ِ
ِ
الثاين :من قال َّ
يعلمه
ُ َ ُ
ك الاي ا َل بالقرآر ،وال ُ
الصحابةُ الَّ ِاين ا َل القرآ ُر ِ
بلساام.
يعلمه َّ
َّ
حمم أد صلى اهلل عليه وسلم ،وال غريُه من األابياا ،وال ُ
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قال يخ اإلسالم (ت ...(( :)527 :ومد هؤالا حائرين يف مث قوله تعاىل ( :تَأْ ِويلِ ِه َوَما يدَ ْعلَ ُم
ِِ
الر ِاساو َر ِيف الْعِْل ِم يد ُقولُو َر ِِ
ند ربِّدنَا وما ي َّا َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب ) [آل
تَأْ ِويلَهُ إِالَّ اللهُ َو َّ ُ
آمنَّا به ُك ِّم ْن ع َ َ َ َ ُ ْ
َ
َ
َ
عمرار ،]5 :حيص ظنوا َّ
ف الننصو ِ عن مقتضاها.
ص ْر ُ
أر املر َاد بالتَّأوي ِ َ

تقولَّ :
جيوُزور مث هاه التَّأويالت اليت
وطائفةأ ُ
إر َّ
الراساني يف العل ِم يعلمور هاا التأوي  ،وهؤالا ِّ
ِ ِ
ارُمواا على بعض الن ِ
َّام،
هي
وجيوُزها تارةً .وقد ِّ
يوجبها تارةًِّ ،
ُ
تأويالت اجلهميَّة الننفاة .ومنهم من ُ
املتصو ِفة و ِ
ِ
ٍ
حىت َّ
ارمور
أر املالحد َة من
أو يف بعض األحو ِال
لعارضَّ ،
أمثاهلم قد ِّ
املتفلسفة و ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
اإلميار والت ِ
مستقيم ،ويف
لعلمهم بأاَّه ليا هلا قااو أر
مبضمواا ،ب
َّصديد
َّأويالت ،ال ألج
الت
أ
اإلمساك عن شلك مصلحةً ،وإر كار حقًّا يف ِ
إظهارها إفساد ِ
افسه ،وهؤالا قد
ابلد ،فريور
َ

ابلد مبا ال ن
احلد ألر مصلحةَ ِ
ابلد ال تَتِ نم إال بالك ،ب ال تَتِ نم
يدل على ِّ
يقولور :النرس ُ خاطبوا َ
ِ
الصيل
إال بأ ْر َختَيَّلوا هلم يف أافسهم ما ليا
ً
موجودا يف ابارِىل لنو ٍع من املصلحة ،كما ُخيَيَّ ُ للنَّائ ِم و ِ ِّ
ِ
ِ
املصلحة.
املناسبة ملا له يف شلك من
لنوع من
وجود لهٍ ،
والقلي ِ العق ِ ما ال َ

وطائفةأ يقولور :هاا التَّأوي ُ ال يعلمه إال اهللُ ،مثَّ من هؤالا من يقول ُْمَر على ظواه ِرها ،ويتكلَّ ُم يف
ِ
ِ
ظاهرها ِل ُْا َم ْ على ظاه ِره،
َّأويالت بك طر ٍيد .ومن املعلوم أاه إشا كار هلا تأوي
إبطال الت
ُ
خيالف َ
وما ُِ
مح َ على ظاه ِره ِل يكن له تأوي أ خبالف شلك ،فضالً عن أ ْر يدُ َقال :يعلمه اهلل أو غريه .ب مث

السماو ِ
ِ
ِ
ات َوالَ ِيف األ َْر ِ
ض)
هاا التَّأوي ِ يقال فيه كما قال تعاىل ( :قُ ْ أَتُدنَبِّنُو َر اللهَ مبَا الَ يَد ْعلَ ُم يف َّ َ َ
يعلمه اهللُ إال منتفيًا ال وجود له ،ال يعلمه ثابتًا
[يواا ،]17 :ف َّر ما كار منتفيًا ال َ
وجود له ،ال ُ
موجودا.
ً

عرف ِ
أر لف َظ التَّأوي ِ يف ِ
وسبب هاا االضطر ِ
اب َّ
هؤالا املتنازعني ليا معناه معىن التَّأوي ِ يف التَّدْن ي ِ ،
ُ

ب وال يف ِ
عرف املتقدِّمني من مفسري ِ
القرآر ،ف ر أولنك كار لفظ التَّأوي ِ عندهم مبعنىا التَّفس ِري،
ومث هاا التَّأوي ِ يعلمه من يعلم تفسري ِ
القرآر.
ُ
َ
ُ

عبام رضي اهلل عنه عن تفس ِري ِ
ابن ٍ
القرآر كلِّه
إمام أه ِ التَّفس ِري ،وكار قد َ
وهلاا ملا كار جماه أد َ
سأل َ
ِ
املاكور ،وهاا هو الاي
َّفسري
وفسَره له = كار ي ُ
قول :إر َّ
َّ
الر َ
َ
اساني يف العلم يعلمور التَّأوي َ ،أي الت َ
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يقول َّ
الراساني يف العلم يعلمور التَّأوي  ،ومرادهم به التَّفسري .وهم
قصده ابن قتيبة وأمثاله ن ُ
إر َّ

ِ
ومدلوهلا
صرف الننصو ِ عن مقتضاها
يثبتور الصفات ،ال يقولور بتأوي اجلهميَّة الننفاة ،اليت هي ُ
ومعناها...
و َّأما التَّأوي  ،مبعىن :صرف اللَّ ِ
ِ
ِ
تأوَل
االحتمال
اجح إىل
فظ عن
ِ
الر ِ
املرجوح ،كتأوي ِ من َّ
االحتمال َّ
ُ
األئم ِة باط ال حقيقة له ،ب هو من باب حتر ِ
الس ِ
يف
لف و َّ
استو مبعىن :استوىل وحنوه ،فهاا عند َّ
أ
ال َك ِك ِم عن مواضعِه و ِ
اإلحلاد يف أ ِاا اهللِ وآياتِه)) (.)1
عالقةُ املتشابِه بالتَّأوي ِ من خالل ِ
آية آل عمرار:

وبعد هاا التَّلاي ِ  ،أشكر مسألةً متعلِّقةً مبوضوع ِ
اعية والتَّأوي ِ  ،وهي مسألةُ ((املتشابه)) الاي
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ات ُه َّن أُنم الْ ِكتَ ِ
ين
َّ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ أ
ات نْحم َك َم أ
اصت عليه اعيةُ ،يف قوله تعاىل ( :مْنهُ آيَ أ
اب َوأ َ
ات فَأ ََّما الا َ
الر ِاس ُاو َر ِيف
يف قُدلُوهبِِ ْم َزيْ أغ فَديَتَّبِ ُعو َر َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاا الْ ِفْتدنَ ِة َوابْتِغَاا تَأْ ِويلِ ِه َوَما يَد ْعلَ ُم تَْأ ِويلَهُ إِالَّ اللهُ َو َّ
ِِ
الْعِْل ِم يد ُقولُو َر ِِ
ند ربدِّنَا وما ي َّا َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
األمر
اب ) [آل عمرار.]5 :
آمنَّا به ُك ِّم ْن ع َ َ َ َ ُ ْ
َ
َ
َ
وسأشكر َ
ُ
ِ
ِ
فأقول:
حاجة هاا
صا حسب
البحصُ ،
َّ
ملا ً
َّ أوالً -إشا كا َر التَّأوي ُ مبعىن التَّفس ِري:
ِ
ِ
خفي
إشا كا َر التَّأوي ُ مبعىن التَّفسري ،ف َّر املتشابه يتعلَّ ُد بأم ٍر ُ
ميكن أ ْر يَد ْعلَ َمهُ الن ُ
َّام ،وهو املعىن ،ف شا َ
بعضهم يا من معناه ،فهو بالن ِ
على ِ
ِّسبة هلم متشابِهأ ،ويكو ُر من ِ
يعلمه
باب املتشابِه الن ِّ
أ
ِّسيل الاي ُ

قوم دور ٍ
قوم.
أ

اعية ا ح ِكي عن ِ
ول ِ
وفد اصار جنرار ،من استدالهلم على ِ
وهاا ما وقع يف سبب ا ِ
كور عيسى
ُ َ

عما يقولور – مبا ورد من ِ
ِ
القرآر بأاَّه كلمة اهلل ،وروح منه،
وصفه يف
ابنًا هلل – تعاىل اهلل َّ
واحتجاجهم على الت ِ
َّثليص خبطاب اهلل عباده بصيغة اجلمع ((إاَّا)) ،و((حنن)) وغريها.

ٍ
وهلاا جاا غالب تفس ِري َّ ِ
يقع فيه جه بعض الن ِ
َّام،
السلف ملعىن املتشابه يف هاه اعية أمثلةً لشيا ُ
ُ
ُ
وال يدركواَه ،كاملنسوخ من اعي ،أو ما احتم
أكثر من وجهٍ يف التَّفس ِري ،أو ما كاات َّ
قصتُه واحدةً
َ
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حدث و ٍ
ٍ
احد بأاا حية ويف آية أخر
ت يف
اختلف التَّعبريُ عنها ،كما يف عصا موسى اليت ُو ِص َف ْ
و َ
بأاا ثعبا أر(.)1

ِ
الصحيح وِل يعرفْه ،ف اَّه بالن ِ
املتشابه
ِّسبة له من
ويدخ ُ يف املتشابه الن ِّ
ُ
ِّسيل ك ن من أخطأ التَّأوي َ َّ َ
للسائ ِ الاي سأل ابن عبام عن ٍ
خيالف
آيات رأ أاا
ِّ
بغض النَّظ ِر عن قصدهِ ،وشلك كما وقع َّ
ُ
أجد يف ِ
بعضا ،فعن سعيد بن جبري (ت )14 :قال(( :قال رج أ البن عبَّ ٍ
القرآر
امِّ :
إين ُ
بعضها ً
ُ
ٍِ
ِ
ف َّ
أ يااَ َختْتَل ُ
َاس َ
علي ،قال ( :فَال أ َ
اب بَدْيدنَد ُه ْم يَد ْوَمنا َوال يَدتَ َساالُو َر ) [األابيااَ ( ،]1:1 :وأَْقدبَ َ
ض ُه ْم َعلَى بَد ْع ٍ
ض يَدتَ َساالُو َر ) [الصافاتَ ( ،]25 :والَ يَكْتُ ُمو َر اللهَ َح ِديثًا ) [النساا( ،]42 :
بَد ْع ُ
ِ
ِ
ني ) [األاعام ،]23 :فقد كتموا يف هاه اعية.
َوالله َربِّدنَا َما ُكنَّا ُم ْش ِرك َ

السماا بدناها ) إىل قو ِله ( :دحاها ) [النازعات ،]3: -25 :فاكر خ ْلد َّ ِ
َ
ََ َ
وقال ( :أَِم َّ َ ََ َ
َ َ َ
السماا قب َ
ِ
ِِ
ِ
ض ِيف يَدوَم ْ ِ
ِ
ني )
َخ ْل ِد
األرضُ ،مثَّ قَ َ
ني ) إىل قوله ( :طَائع َ
ال ( :أَئنَّ ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َر بِالَّاي َخلَ َد األ َْر َ
ْ

الس ِ
ِ
ماا.
[فصلت ،]11-1 :فاكر يف هاه َخلْ َد
األرض قب َّ

ِ
وقال ِ( :وَكا َر اللَّه َغ ُف ِ
ِ ِ
ضى.
يما )ً َ ( ،يعا بَص ًريا ) ،فكأاه كا َر ُمثَّ َم َ
يما )َ ( ،ع ِيًا َحك ً
ورا َّرح ً
ُ ً
َ

ِ
صوِر ،فصعد من يف
نفخ يف ال ن
اب بَدْيدنَد ُه ْم ) [األابياا ]1:1 :يف النَّد ْف َاة األوىلُ ،مثَّ يُ ُ
َاس َ
فقال ( :فَال أ َ
أاساب بينهم عند شلك ،وال يتساالورُ .مثَّ يف
السماوات ومن يف األرض إال من اا اهلل ،فال
َّ
َ
الن ِ
بعضهم على ٍ
بعض يتساالور.
َّفاة اعخرةِ أقب
ُ
ِ
ني ) [األاعامَ ( ،]23 :والَ يَكْتُ ُمو َر اللهَ َح ِديثًا ) [النساا ،]42 :ف ر اهلل
و َّأما قولهَ ( :ما ُكنَّا ُم ْش ِرك َ

فاتِ َم على أفو ِاههم،
يغفر أله اإلخال ِ َ
شاوهبم ،فقال املشركور :تعالوا اقولِ :ل اكن مشركنيُ ،
ُ
َّ ِ
فَدتَدْن ِط ُد أيديهم ،فعند شلك عرف َّ
ين َك َف ُرواْ ) اعية [النساا:
أر اهلل ال يُكْتَ ُم حديثًا ،وعنده ( يَد َوند الا َ
.]42
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السمااٍُ ،مثَّ استو إىل َّ ِ
األرض يف يوم ِ
آخَرينُ ،مثَّ َد َحا
وخلد
السماا فسو ُاه َّن يف يومني َ
َ
خلد َّ َ َ
ني ،مث َ
َ

ال واع َك َام وما بينهما يف يومني
اجلبال واجلِ َم َ
وخلَ َد َ
ود ْح ُوَها :أ ْر أخر َىل منها املااَ و َ
األرضَ ،
املرعىَ ،
َ
ض ِيف يَدوَم ْ ِ
ني ) [فصلت]1 :
آخَري ِن ،فالك قولُهَ ( :د َح َ
َ
اها ) [النازعات ،]3: :وقولُهَ ( :خلَ َد األ َْر َ ْ
ت األرض وما فيها ِمن َ ي ٍا يف أر ِ
بعة أيَّ ٍام ،وخلِ َق ِ
فَجعِلَ ِ
ات يف يوم ِ
ني.
ت َّ
السماو ُ
ُ
ُ
ُ
ْ ْ
( وَكا َر اللَّه َغ ُف ِ
يما ) ََّى اف َسه بالك ،وشلك قولُه ،أيِ :ل يَدَ ْل كالك.
ورا َّرح ً
ُ ً
َ
ف َّر اهلل ِل ي ِرد ينا إال أصاب به الاي أراد ،فال خيتلف عليك القرآ ُر ،ف ر كالً ِمن ِ
عند اهللِ(.)1
ْ
َ ُْ ً
َ
ْ
َ

األم ِة وتر ِ
فهاا سائ ا تبه عليه يا من ِ
ار
القرآر ،فرجع به إىل الراساني يف العل ِم ،إىل ح ِرب َّ
أ
ُ
القرآر ،فأخربه مبعىن ما كا َر متشاهبا عنده ،وكلنه كما تر داخ يف ِ
ِ
املعلوم ،وليا فيما
استأثر اهللُ
ً
َ
َ
أ
ِ
بعلمه.
يسلم أح أد منه ،ألاه قد خيفى عليه كثريأ من املعاين،
وليا الوقوعُ يف املتشابه الن ِّ
ِّسيل مشكالً ،إش ال ُ

ِّسبة له ِ
فما كار خافيا عليه ،كار بالن ِ
متشاهبًا.
ً

ِ
وحرف مدلوهلا ،أو عمد إىل قضيَّ ٍة كليَّ ٍة ،كالقد ِر وغ ِريه ،وأخ َا جب ٍا من
اعيات،
عمد إىل
َ
لكن إر َ

ِ
يف و ِ
ص َد الَّي ِغ والتَّحر ِ
الفتنة ،كا َر
افد
معتقدهَّ ،
َ
وحرف اعيات األخر أو أمهلَها = قَ ْ
آيا ا اليت تو ُ
اعية ،وينطبد هاا على ِ
ماموما بن ِّ ِ
السبنيَّ ِة ،وغريهم.
عموم أه ِ البِ َد ِع ،كابوارِىل و َّ
ُ
ً
ِ
ببعض ٍ
فابوار ُىل استدلنوا ِ
آيات على َّ
اعيات األخر اليت تثبت جواز
وج ِهلُوا وتناسوا
أر
احلكم هللَ ،
َ
ُح ْك ِم ِ
جال يف
الر َ
ابلد يف بعض القضايا ،فقالوا يف مناظرةِ ابن عبام (ت )57 :هلم(( :أاه َح َّك َم ِّ
ْم إِالَّ لِل ِه ) [األاعام ،25 :يوسف.))]55 -4: :
دين اهلل( ،)2وقد قال اهلل ع وج  ( :إِ ِر ْ
احلُك ُ

أت عليكم من ِ
فرد عليهم ابن عبَّ ٍ
كتاب اهللِ امل ْح َك ِم َّ
وحدثدُتُكم
َّ
ام (ت ،)57 :وقال(( :أرأيتم إر قر ُ
ُ
من سن َِّة ابيِّكم صلى اهلل عليه وسلم ما ال تنكرور ،أترجعور؟.

قالوا :اعم.
) )1رواه البااري يف صحيحه ،ينظر :فتح الباري ،ر :الريار (.)417 :7
) )2يعنور أمري املؤمنني عليًّا رضي اهلل عنه.
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َّ ِ
الر َ
آمنُواْ الَ تَد ْقتُدلُواْ
قال :قلتَّ :أما قولُكم :إاه َح َّك َم ِّ
ين َ
جال يف دين اهلل ،ف اه يقول ( :يَا أَيدن َها الا َ
الصْي َد َوأَاتُ ْم ُح ُرأم َوَمن قَدتَدلَهُ ِمن ُكم نمتَد َع ِّم ًدا فَ َجَاا ) إىل قوله"َْ ( :ا ُك ُم بِِه َش َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم ) [املائدة:
َّ
اع بَدْينِ ِه َما فَابْد َعثُواْ َح َك ًما ِّم ْن أ َْهلِ ِه َو َح َك ًما ِّم ْن أ َْهلِ َها
 ،]12وقال يف املرأة وزوجهاَ ( :وإِ ْر ِخ ْفتُ ْم ِ َق َ

وصالح ِ
جال يف حق ِن دمائهم و ِ
الر ِ
شات بينهم
أافسهم
ِ
ْم ِّ
) [النساا ،]32 :أاشدكم اهللَ :أفَ ُحك ُ
أح ند ،أم يف أر ٍ
اب مثنُها ُربْ ُع ِد ْرَه ٍم؟!.
وصالح ِ
شات بينهم.
هم يف َح ْق ِن دمائهم
ِ
فقالوا :اللَّ َّ
هم اعم.)1( ))...
قال:
أخرجت من هاه .قالوا :اللَّ َّ
ُ

ِ
ِ
فااظر ،كيف َ ن
فساد ما اعتقدوه؟! وااظر كيف
يبني َ
غريها ا ِّ ُ
ْ
ضلوا بأخاهم ج اًا من اعيات ،وتركهم َ
األم ِة ابن عبَّ ٍ
اسخ يف العل ِم.
ام (ت)57 :؟! فللَّ ِه َد نره من ر ٍ
اسخ يف العل ِم :حربُ َّ
َّردهم الر ُ

حرفوا ينًا من ِ
يدل على معتقدا ِ م ،وكاا سار على طريقتِهم يف التَّجر ِ
القرآر ،وجعلوه ن
يف
السبنيَّةُ َّ
و َّ
َ
الر ِ
افضة ومن الباطنيَّة.
من جاا بعدهم من غالةِ َّ

العجب
ي (ت )31: :يف تارخيه ينًا من حتريفات عبداهلل بن سبأ ،ومنها قوله(( :
وقد شكر الطرب ن
ُ
ِ
ب َّ
عم َّ
ض
بأر ً
يرجع ،وقد قال اهلل ع وج  ( :إِ َّر الَّاي فَدَر َ
يرجع ،ويُ َك ِّا ُ
حممدا ُ
أر عيسى ُ
ني ُ
بالرجوع من عيسى ،قال :ف ُقبِ َ شلك
فمحم أد أح ند
ك الْ ُق ْرآ َر لََرا ند َك إِ َىل َم َع ٍاد ) [القص ]72 :
ِ
َّ
َعلَْي َ
الرجعة( ،)2فتكلَّموا فيها)) (.)3
ووض َع هلم َّ
عنهَ ،

ِ
اعتمد على هاا
بعد اتِه ،و َّ
لكن ابن سبأ َ
َّيل صلى اهلل عليه وسلم إىل الدنايا َ
وِل يثبت البتَّةَ رجوعُ الن ِّ
اإل ال الوارد يف قوله ( :لََرا ند َك إِ َىل َم َع ٍاد ) ،وجعلَه يف عقيدةٍ جديدةٍ بثَّها يف أصحابِه اجلُ َّه ِال،
فقبلُوها.

) )1ا ن املناظرةِ كامالً يف حلية األولياا (.)311 -317 :1
) )2يعين أصحابه الاين ايعوه من مصر.
) )3تاريخ الطربي (.)545 :2
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الراساني يف عل ِم التَّفس ِري ،الاين هم أعلم بالتَّأوي ِ  :لرا ندك إىل ِ
املوت ،أو إىل اجلن َِّة ،أو
والو ُ
ارد عن َّ َ
ُ
بلدك َّ
مكةَ( ،)1وليا فيها مث ُ هاه العقيدةِ الفاسدة.
إىل َ
مقصودين هباه اعيةِ،
الصنفني من أه البِ َد ِع ،وجعلَهم
وقد أ َار قتادة (ت )115 :إىل هاين ِّ
َ
فقال(( :إر ِل يكواوا احلرورويَّة والسبنيَّة فال أدري من هم ،ولعمري لقد كار يف أه ِ بد ٍر واحلديبية
استارب ،وعربةأ ملن
الرضوار من املهاجرين واألاصا ِر = خربأ ملن
الاين هدوا مع رسول اهلل بيعة ِّ
َ
استعرب ،ملن كار يعق أو يبصر.
َ

يومنا كثري باملدينة والشام والعراع وأزواجه ٍ
إر ابوارىل خرجوا وأصحاب رسول اهلل ٍ
يومنا أحياا ،واهلل
شكر وال أاثى حروريًّا ق نمل ،وال رضوا الاي هم عليه ،وال مالؤهم فيه ،ب كااوا ادِّثور
إ ْر خرىل منهم أ

بعيب رسول اهلل إياهم ،واعتِه الاي اعتهم به ،وكااوا يبغضوام بقلوهبم ،ويعادوهم بألسنتهم ،وتشت ند

– واهلل – عليهم أيديهم إشا لقوهم ،ولعمري لو كار أمر ابوارىل ُه َد ً الجتمع ،ولكنه كار ضالالً
أالصوا( )2هاا األمر
كثريا ،فقد ُ
فتفرع ،وكالك األمر إشا كار من عند غري اهلل ،وجدت فيه اختالفًا ً

يوما ،أو أجنحوا؟!
منا زمار طوي  ،فه أفلحوا فيه ً

يا سبحار اهلل! كيف ال يعترب آخر هؤالا القوم بأوهلم؟ لو كااوا على هد قد أظهره اهلل وأفلحه
واصره ،ولكنهم كااوا على باط أكابه اهلل وأدحضه.
فهم كما رأيتهم ،كلما خرىل هلم قَد ْرأر أدحض اهلل حجتهم ،وأكاب أحدوثَتهم ،وأهرع دمااهم .إر
اع اهللُ دمااهم.
كتموا كار قَد ْر ًحا يف قلوهبمًّ ،
وغما عليهم .وإر أظهروه أهر َ

شاكم – واهلل – دين ٍ
وإر النَّصراايَّة لبدعةأَّ ،
إر اليهوديَّة لبدعةَّ ،
سوا فاجتنبوه ،واهلل َّ
وإر احلروريَّة
ُ
لبدعةأَّ ،
السبنيَّةَ لبدعة ،ما ا ل هبن كتاب ،وال سنهن ايل)) (.)3
وإر َّ

) )1ينظر يف أقوال السلف يف تفسري هاه اعية :تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)125 -123 :2:
) )2أي :اظروا فيه وأداروه بينهم وأرادوه من زمار طوي .
) )3تفسري الطربي ،حتقيد :اكر (.)171 -175 :5
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ِ
وهاا يعين َّ
افد رأيهم،
بدع وقعوا يف املتشابه ،فأخاوا جب ٍا من
أر أه َ ال ِ
الكتاب َّ
وحرفوا ما ال يو ُ
ِ
ِ
ِ
اعيات اليت ن
خالف
تدل على
ويؤول غريها من
إثبات اجل ِربِّ ،
فاجلرب ن
يثبت اعيات اليت ير فيها َ
ي ُ
ماهبِه.
ِ
ويؤول غريها من اع ِ
ِ
يات اليت ن
خالف
تدل على
إثبات القدرِّ ،
والقدر ن
يثبت اعيات اليت ير فيها َ
ي ُ

ماهبِه.

واملعت ن يثبت معاين ٍ
آيات ير أاا ن
يفسر
تدل على ماهبِهِّ ،
افد ماهبَه ،فرتاه ِّ
ُ
ويؤو ُل غريها ا ال يو ُ
َ

وقوع رؤيةِ الباري ،فيعتمدها
تثبت عدم ِ
ص ُار ) [األاعام ]1:3 :على َّأاا ُ
قوله تعاىل ( :الَّ تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ

ِ
َّاضرةأ * إِ َىل ربدِّها اَ ِ
ٍِ ِ
ِ
اظَرةأ
ََ
يف اقي رؤية اهلل يف اعخرة .وإشا جاا إىل قوله تعاىلُ ( :و ُجوهأ يَد ْوَمنا ا َ
وارف معناها إىل:
يؤوهلا
[القيامة ،]23 -22 :وجدته ِّ
ُ

)

َّال على ِ
الصحيح الد َّ
رؤية اهلل سبحااه وتعاىل.
تنتظر ثو َ
َّفسري َّ َ
اب رِّهبا .يفال ًفا بالك الت َ
ُ

وهكاا غريهم من أه البدع واألهو ِاا ،تراهم جيعلور القرآر عضني ،فيأخاور ببعضه ويرتكور بعضه

اعخر.
وك ن هاه َّ ِ
فساد أقو ِال هؤالا الاين أخطأوا التَّأوي ،
يعلمها َّ
الراساو َر يف العل ِم ،ويبيِّنور َ
املؤوالت ُ
جادةِ الصو ِ
اب.
واحنرفوا عن َّ
ِ
الشيا:
ثاايًا -إشا كار التَّأوي ُ مبعىن :ما تؤول إليه حقيقةُ

ِ
َّام،
إشا كار التَّأوي ُ مبعىن :ما تؤول إليه حقيقةُ الشَّيا ،ف َّر املتشابه يتعلَّ ُد بأم ٍر ال ُ
ميكن أ ْر يَد ْعلَ َمهُ الن ُ

ِ
ِ
شكرها رسولُه صلى اهلل عليه وسلم،
تؤول إليه
وهو ما ُ
ُ
حقائد األ ياا اليت شكرها اهللُ يف القرآر أو َ
وهاا يتعلَّد بالغيبيَّ ِ
ات ،وهاا النَّوعُ هو املتشابِه ال ُكلِّ ني ،الاي يستوي النام يعا يف ِ
عدم إدراكِه،
ُ
ً

الوقوع ،وكيفيَّ ِة ما يقع من املغيَّ ِ
ويتعلَّد بأمري ِنِ :
خروىل الدَّابَِّة ،وا ِ
ول عيسى عليه
بات ،كوقت ِ
وقت ِ
ُ
ُ
ات اليت ِل يطلِ ِع اهلل عباده عليها ،ككيفيَّ ِ
السالم ،ووقت قيام الساعة ،وكيفيَّات كث ٍري من الغيبيَّ ِ
ات
ُ َُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابرب
صفاته ُ
العلَى ،وكيفيَّة الدابَّة اليت ختر ُىل يف آخر الَّمار ،وغريها من الكيفيَّاتَّ .أما إشا كار ُ
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ات هاه املغيَّ ِ
الصحيح واردا يف كيفيَّ ٍة من كيفيَّ ِ
بات ،ف اا خارجةأ من هاا القس ِم ،وداخلةأ يف قسم
َّ ُ ً
ِ
املعلوم.
ِ
ِ
ن
ض إىل
ب هاا القس ِم زي أغ ،ألاَّه ا
عباده عليه ،فمن َّ
استأثر اهللُ بعلمه ،وِل يُِرْد أ ْر يُطل َع َ
تعر َ
وتطل ُ
َ
اعجال وامل َد َد من
تأويلِه ،فقد افرت على اهللِ ،وقال عليه بغ ِري عل ٍم ،ويدخ ُ يف شلك من يطلب
َ
ُ
بات مندرىل حتتها ،وأاَّه ميكن معرفةُ ٍ
ِ
سر املغيِّ ِ
احلروف املقطَّ ِ
عة يف أوائ ِ ال نسوِر ،وي عم َّ
يا من
أر َّ
أ
ُ
ِ
الغيب عن طر ِيد تفكيكها وتفس ِريها ،أو من يطلب املغيَّ ِ
األعداد املاكورِة يف ِ
ِ
القرآر،
بات بواسطة
ُ
العددي يف القرآر
كتب يف ما يُسمى باإلعجاز
ِّ
وي عم أاَّه يؤخ ُا منها ً
علما غيبيًّا ،كبعض من َ

الكرِ (.)1

أيضا من يطلب احلِ َك ِم ابفيَّةَ اليت ِل يطل ِع اهلل عباده عليها ،وشلك ام لعموم ما
كما يدخ فيه ً

جاات به الشريعة ،كمن جيتهد يف معرفة سبب حتر بعض ايفرمات أو معر ِفة ِ
سبب َج ْع ِ الصلوات
هباا العدد ،وجع صالة املغرب ثالثًا والعصر أر ًبعا ،وهكاا.

وليا املراد هنا أر بعض احلِ َك ِم ال تظهر ِ
للعباد ،لكن املراد َّ
أر تطلنبَها واحلر عليها وتوقنف اإلميار
ببعض األحكام عليها ا يكور من باب املتشابه الاي يتبعه ال ائغور وال اصلور ورااه على يا

يفيدهم يف العم .
والقاعدة الكرب يف باب احلكم إر ِل تظهر لك أر تقول فيها :احلِكمة من فع شلك األمر
أمر اعم ِر به ،وهو اهلل سبحااه ،وباا كار جواب الفقيهة أم املؤمنني عائشة ملا سنلتِ :ل
ِّ
الشرعي ُ

تقضي املرأة احلائض الصوم وال تقضي الصالة .فقالت :كنا اؤمر بالك.

دددي هدو مدن ُملَ ِحالتَّفسد ِري ولديا مدن متد ِ
دص يف هداا
داكر فيمدا يسدمى باإلعجداز الع ِّ
ني العلدم ،والبح ُ
)ُ )1
بعض ما يص نح دا يُ ُ
ٍ
توصد إليهدا إال بط ٍ
َّ
درع حسدابيَّ ٍة
املوضوع موض أدع كبدريأ لل لد ِ  ،لداا جيدياُ أصدحابُه بغرائ َ
دب تقط ُدع بأادا غدريُ مدرادة أب ًددا ،ألاَّده ال يُ َّ ُ

أمره للاك ِر.
ميسرةٍ ،والقرآر َّ
غري َّ
ميسأر ُ
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وهاا يعين أاه ما دام اهلل قد أمر أو اى ،ف اه يُعم هباا احلكمَّ ،
ألر الواجب على املسلم التسليم
ِ
ْم ِة تشريعِه أو التأخر يف تطبيقه ،أو االعرتاض عليه ،ف َّر
لشرع اهلل ،والعم به ،ال البحص عن حك َ
هاا ينايف االستسالم هلل.

حد التفس ِري ،وليا
البشر ،ف اه خار أىل عن ِّ
وملا كار هاا
القسم [أي :املتشابه الكلي] ا ال يُدرُكه ُ
ُ
الراساو َر ،ويقولور آمنَّا به ك من عند ربِّنا ،ألاَّه
منه على اإلطالع ،وهاا الاي يقف عنده العلمااُ َّ

َّسليم ب ِرب اهللِ وتصدي ُقه.
ال يتأتَّى هلم إال الت ُ

تبني هااُ ،علِ َم َّ
عباده يف كتابِه مبا ال يعلمور معناهَّ ،أما ما يتعلَّ ُد اقائد بعض
أر اهللَ ِل
خياطب َ
وإشا َّ َ
ْ

بات من وقت ِ
املغيَّ ِ
وقوعها أو كيفيَّتِها ،ف َّاا موجودةأ يف ِ
جيوز
القرآر ،ولكنَّها خارجةأ عن املعىن ،فال ُ
اثُها.

ِ
ِ
َخر ْجنَا َهلُ ْم َدابَّةً ِّم َن األ َْر ِ ِّ
َّام َكااُوا
ُ
ض تُ َكل ُم ُه ْم أ ََّر الن َ
مثال شلك قوله تعاىلَ ( :وإ َشا َوقَ َع الْ َق ْو ُل َعلَْيه ْم أ ْ َ

بِآيَاتِنَا ال يُوقِنُو َر ) [النم .]72 :

ِ
األرض ،وهاا هو التَّفسريُ.
يدب على
فمعىن الدَّابَِّة
معروف ،وهي احليوا ُر الاي ن
أ
الغيب الاي استأثر اهلل بعِ ِ
لكن مىت خترىل؟ وكيف خترىل؟ وما أوصافُها؟ ك ن هاا من ِ
لمه ،فهو من
ُ
ُ
َ

ِ
لمه إىل اهلل.
املتشابِه ال ُك ِّ
لي الاي يؤَك ُ ع َ

ِ ِ
الر ْمحَ ُن َعلَى
أعلم ،فقالَّ ( :
وقا على هاا صفات اهلل سبحااه ،فقد أخرب عن افسه ،وهو هبا ُ
استَد َو ) [طه.]2 :
الْ َع ْر ِرب ْ
فمعىن االستواا :العل نو واالرتفاعُ ،وهاا هو التَّفسريُ .لكن كيف استو ؟

هاا من ِ
مد
يعلمه إالَّ اهللُ ،ولاا ال ُ
الغيب الاي استأثر اهلل بعلمه ،فهو من املتشابِه ِّ
الكلي الاي ال ُ
لعلماا َّ ِ
ِ
للكيف ،وإتا تفسريُهم للمعىن ،ومن أ ه ِر
تفسريا
سار على اجهم
الصحابة والت َ
َّابعني ومن َ
ً
الص ِ
فة اإلهليَّ ِة ،قول مالك بن أاا (ت )115 :ملا سن  :كيف استو ؟.
ورد يف هاه ِّ
ما َ
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معقول ،وكيفيَّته جمهولةأ ،وسؤالُك عن هاا بدعةأ ،وأراك رج ٍ
سوا)) (.)1
فقال(( :استواؤه أ
ُ
ُ
َ
القول يف األحرف املقطعة:

وقب أر أختم احلديص عن هاا املوضوع ،أ ريُ إىل ما قد يسأل عنه القار ا ،وهو ه األحرف
املقطعة من املتشابه؟.
اجلواب :فيه تفصي  ،ف ر كار املراد أاا من املتشابه النسيل الاي قد خيفى على قوم ،فنعم.
وإر كار املراد أاا من املتشابه الكلي ،فال ،ومن أدخلها يف املتشابه الكلي ،فقد أخطأ ،ألر السلف
تعرضوا للقول فيها ،ولو كاات من املتشابه الكلي ملا قالوا فيها ينًا ،وهاا من ِّ
أدل الدلي على
قد َّ
خروجها عن أر تكور من املتشابه الكلي الاي ال يعلمه إال اهلل.
ويورد بعض أعالم املتكلِّمني هنا سؤاالً:
ه جيوز ار خياطبنا اهلل مبا ال اعلم معناه؟.
أو ه يف القرآر ما ال اعلم تأويله؟(.)2
وبعضهم يبنور على هاا َّ
أر األحرف املقطعة ،وغريها من املتشابه الكلي الاي ال يعلمه إال اهلل ،لاا
يقولور يف تفسريها :اهلل أعلم مبراده هبا.
علم معناه ،حىت خيفى على اجلميع ،وما يوجد
وتركيب السؤال غلمل ،ألاه ال يوجد يف القرآر ما ال يُ ُ
فيه ا ال يص إليه علم البشر هو خارىل عن املعىن وداخ يف أمر آخر ،وهو أمر الغيبيات اليت سبد

اإل ارة إليها من وقت وقوعها وكيفيا ا ،وكاا بعض احلِ ِك ِم اليت أخفاها اهلل على عباده ،فك هاه
ال عالقة هلا بفهم املعىن ،ب هي خارجة عنه.
ددالرب
ددالرب بس ددنده ،التمهي ددد ،حتقي ددد :عب ددداهلل ب ددن ِّ
الص دددِّيد ( .)173 :5وايفق ددد خي ددالف عقي دددة اب ددن عب د ِّ
) )1رواه اب ددن عب د ِّ
ددالرب ،مدنهم أبدو القاسدم الاللكدائي يف درح اعتقداد أهد السدنة
السدلفية ،فليحدار مدن تعليقاتده .وقدد رواه آخدرور غدريُ ابدن عب ِّ

دول ،واالس ددتواا مندده غ ددري جمهد ٍ
دف غ ددري معقد ٍ
دول ،واإلمي ددا ُر ب دده
ُ
ُ
واجلماعددة ( ،)317 :3وق ددد وردت الروايددة عن ددده كدداعيت(( :الكي د ُ ُ
أخاف أر تكو َر ضاالًّ ،و َأمَر به فأُخرىل)).
اجب ،والسؤ ُال عنه بدعةأ ،ف ِّين
ُ
و أ
) )2ينظر على سبي املثال :مقدمة جامع التفاسري للراغب الصفهاين ،حتقيد :أمحد حسن فرحات ( .)75 :
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وإشا تأملت األحرف املقطعة وما قال العلماا فيها ،وجد م فريقني:
الفريد األول :من قال :إر اهلل استأثر بعلمها ،وفحو قوهلم أر هلا معىن ،لكن ال يعلمه إالَّ اهلل.
كالما ،وهم على قسمني:
الفريد الثاين :من َّ
تعرض للحديص عنها ،وشكر فيها ً
يعلم معناه.
قسم يظهر من كالمهم أر هلا معىن ،وهلا تفسري ُ

وقسم جيعلها حروفًا ال معىن هلا ،ألر احلرف يف لغة العرب ال معىن له.

والصحيح يف شلك – واهلل أعلم – ما بَّصه العالَّمةُ أبو عبداهلل حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل
تعاىل (ت ،)1421 :فقد قال يف جواب له عنها(( :هاه احلروف ليا هلا معىن ،وهلا مغ )).
وهاا اجلواب مبين على َّ
أر احلرف يف لغة العرب ال معىن له ،والقرآر ا ل بلغتهم ،كما قال تعاىل( :
إِاَّا أَاَْلنَاهُ قُد ْرآاًا َعَربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَد ْع ِقلُو َر ) [يوسف ،]2 :والعرب ِل مع للحرف املفرد معىن ،فحرف

الصاد مبفرده ال معىن له ،وكاا حرف الدال ،وحرف القاف ،لكن إشا عتها إىل بعضها ترَّكب منها

كلمة هلا مدلول ،وهي ((صدع)) ،وهكاا غريها من األحرف اليت هي مباين الكالم.
َّدا ن
تدل عليه.
وملا كار احلرف ال معىن له يف لغتهم ،ف اه ال يُتطلَّب هلاه األحرف معىن حمد ً
اجعا إىل هاا التحرير الاي شكرته لك ،وقد أ ار إىل
وإشا َّ
تأملت هور تفسري السلف ،وجدته ر ً
شلك بعض ايفققني.
ِ
ِ
اب ) [البقرة]2 -1 :
قال الراغب األصفهاين (ت :بعد ...(( :)4::وقال ( :اِل * َشل َ
ك الْكتَ ُ

تنبيها على أر هاا الكتاب مركب من هاه احلروف اليت هي مادة الكالم)) (.)1
ً

وقال (( :إر املفهوم من هاه احلروف ،األظهر بال واسطة ،ما شهب إليه ايفققور من أه اللغة،
كالفراا وقطرب – وهو قول ابن عبام وكثري من التابعني على ما ابينه من بعد – وهو أر هاه
احلروف ملا كاات عنصر الكالم ومادته اليت يرتكب منهاَّ ،بني تعاىل َّ
أر هاا الكتاب من هاه

) )1مقدمة جامع التفاسري ( .)1:2 :
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تنبيها على إعجازهم ،وأاه لو كار من عند البشر ملا عج ص – مع
احلروف اليت أصلها عندكمً ،

تظاهركم – عن معارضته)) (.)1

وقال(( :وما روي عن ابن عبام أر هاه احلروف اختصار من كلمات ،فمعىن(( :أِل)) :أاا اهلل
أعلم ،ومعىن ((أملر)) :أاا اهلل أعلم وأر  ،ف ارة منه إىل ما تقدم .وبيار شلك ما شكره بعض
املفسرين َّ
أر قصده هباا التفسري ليا أر هاه احلروف يفتصة هباه املعاين دور غريها ،وإتا أ ار
تنبيها أر هاه احلروف منبع هاه األ اا ،ولو
بالك إىل ما فيه األلف والالم وامليم من الكلمات ً
قالَّ :
حتر يف املثال اللفظ
إر الالم يدل على اللعن ،وامليم على املكر ،لكار ُام  ،ولكن َّ
األحسن ،كأاه قال :هاه احلروف هي أج اا شلك الكتاب.
ٍ
تنبيها على اوعه ،قول ابن عبام يف قوله تعاىلُ ( :مثَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَد ْوَمنِ ٍا َع ِن النَّعِي ِم
ومث هاا يف شكر ادُبَا ً

) [التكاثر ]7 :أاه املاا احلار يف الشتاا ،وِل يُِرْد به أر النعيم ليا إال هاا ،ب أ ار إىل بعض ما
تنبيها على سائره ،فكالك أ ار هباه احلروف إىل ما يرتكب منها ،وعلى شلك ما رواه
هو اعيم ً
ي عنه أر شلك حروف إشا ُرِّكبت اص منها اسم اهلل.
ال نس ِّد ن

وكالك ما روي عنه أاه قال :هي أقسام = غري يفالف هلاا القول ،وشلك أر األقسام الواردة يف
فواتح السور إتا هي بنعم ،وأجوبتها تنبيه عليها - ،فيكور قوله ( :اِل َشلِ ِ
اب ) [البقرة-1 :
َ
ك الْكتَ ُ

 ]2لة يف تقدير مقسم به .وقوله ( :الَ ري ِ ِ
تنبيها
ب فيه ) [البقرة ]2 :جواهبا ،ويكور إقسامه هبا ً
َْ َ
على ِعظَ ِم موقعها ،وعلى عج اا عن معارضة كتابه املؤلف منها.

قسما ،لكار فيه حرف القسم.
ف ر قي  :لو كار ً

فوعا حنو(( :و ُ اهلل)) ،أو
جمرورا .فأما إشا كار مر ً
قي  :إر حرف القسم ُاتاىل إليه إشا كار املقسم به ً
ميني اهلل)) ،فليا مبحتاىل إىل شلك.
منصوبًا حنوَ (( :

) )1مقدمة جامع التفاسري ( .)142 :
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وما قاله زيد بن أسلم واحلسن وجماهد وابن جريج أاا أ اا للسور ،فليا مبناف لألول ،فك سورة
ُِّيت بلفظ متلو منها ،فله يف السورة معىن معلوم .وعلى هاا القصائد وابطب املسماة بلفظ منها
ما يفيد معىن فيها.
أيضا عن جماهد وحكاه قطرب واألخف  :أر هاه الفواتح دالئ
وكالك ما قاله أبو عبيدة ،وروي ً
على ااتهاا السورة اليت قبلها ،وافتتاح ما بعدها ،ف ر شلك يقتضي من حيص إاا ِل تقع إالَّ( )1يف
أوائ السور = يقتضي ما قالوه ،وال يوجب شلك أر ال معىن سواه.)2( ))...
ومن هاا يتبني أر هاه األحرف خترىل عن املتشابه الكلي ،كما ال تدخ يف السؤال الاي يطرحه
بعض العلماا ،وهو ه يف القرآر ما ال يعلم معناه؟ ألاا أحرف ال حتتوي على معىن باا ا فيطلب
منها ،أما إشا تركب منها الكالم ،فال ميكن أر يكور يف القرآر كالم ال يعرف معناه ،واهلل املوفد.
وبقي يف هاه األحرف مسألة ،وهي املغ

من هاه األحرف ،وهو على التحقيد :ما شكر ابن كثري

(ت ،)554 :قال(( :وقال آخرور :ب إتا شكرت هاه احلروف يف أوائ السور اليت شكرت فيها
ب من هاه احلروف
بيااًا إلعجاز القرآر ،وأر ابلد عاج ور عن معارضته مبثله ،هاا مع أاه ُمَرَّك أ
املقطعة اليت يتااطبور هبا.

ي يف تفسريه عن املربد و ع من ايفققني ،وحكى القرطيل عن الفراا
وقد َح َك َى هاا املاهب الراز ن
ي يف كشافه ،واصره أص اصر ،وإليه شهب الشيخ اإلمام العالمة أبو
وقرره ال يفشر ن
وقطرب حنو هااَّ ،
العبام ابن تيمية ،و يانا احلافظ اجملتهد أبو احلجاىل امل ي ،وحكاه

عن ابن تيمية.

قال ال يفشري :وِل ترد كلها جمموعة يف أول القرآر ،وإتا كررت ليكور أبلغ يف التحدي والتبكيت
كما كررت قص كثرية ،وكرر التحدي بالصريح يف أماكن.
قال :وجاا منها على حرف واحد ،كقوله( ) ( :ر) (ع) ،وحرفني مث  ( :حم ) ،وثالثة مث ( :
اِل ) ،وأربعة مث  ( :املر ) و( امل

) ،ومخسة مث  ( :كهعي

) و( محعسد ) ،ألر أساليب

) )1ليا يف األص ((إالَّ)) ،وقد زد ا ألر املقام يقتضيها.
) )2مقدمة جامع التفاسري ( .)147 -145 :
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كالمهم على هاا :من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفني وعلى ثالثة وعلى أربعة وعلى
مخسة ال أكثر من شلك.
قلت :وهلاا ك سورة افتتحت باحلروف ،ف ال بد أر ياكر فيها االاتصار للقرآر ،وبيار إعجازه
ِ
ك
وعظمته ،وهاا معلوم باالستقراا ،وهو الواقع يف تسع وعشرين سورة ،وهلاا يقول تعاىل ( :اِل * َشل َ
ِ
ب فِ ِيه ) [البقرة.]2 -1 :
الْكتَ ُ
اب الَ َريْ َ
وم ) [آل عمرار.]2 -1 :
( اِل * اللهُ ال إِلَدهَ إِالَّ ُه َو ْ
احلَ ني الْ َقين ُ
ِ
ص ْد ِرَك َحَر أىل ِّمْنهُ ) [األعراف.]2 -1 :
اب أُا َِل إِلَْي َ
( امل * كتَ أ
ك فَالَ يَ ُكن ِيف َ
( الَر كِتاب أَا لْنَاه إِلَيك لِتا ِرىل النَّام ِمن الظنلُم ِ
ات إِ َىل الننوِر بِِ ْش ِر َرِّهبِ ْم ) [إبراهيم.]1 :
َ أ َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ َ
ب ال ريب فِ ِيه ِمن َّر ِّ ِ
( اِل * تَن ِي الْ ِكتَا ِ
ني) [السجدة.]2 -1 :
ب الْ َعالَم َ
َْ َ
ُ
الرِحي ِم ) [فصلت.]2 -1 :
الر ْمحَ ِن َّ
( حم * تَن ِي أ ِّم َن َّ

وحي إِلَيك وإِ َىل الَّ ِاين ِمن قَدبلِك اللَّه الْع ِي ْ ِ
( حم * عسد * َك َالِك ي ِ
يم )[الشور .]3 -1 :
ْ َ ُ َ ُ
َ ُ
َ
َْ َ
احلَك ُ
وغري شلك من اعيات الدالة على صحة ما شهب إليه هؤالا ملن أمعن النظر واهلل أعلم)) (.)1
وهباا ينتهي احلديص عن األحرف املقطعة ،وباهلل التوفيد.
مفهوم االستنبار
حد ِ
وعلمت َّ
البيار،
خارجا عن ِّ
بعد أر بَا َر ح ند التفس ِري،
َ
كثريا ا يف كتب التفس ِري قد يكور ً
أر ً
ِ
ِ
ِ
العلمية ،والن ِ
ِ
ِ
ٍ
وآداب
العلمية من فقه
االستنباطات
البالغية ،و
ِّكات
اللطائف وامللَ ِح
ككث ٍري من
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
فاعلم َّ
أهم ما هو خار أىل عن البيار ،ومن أافعه للنام بعد
أر من ِّ
وتربويات وهدايات قرآاية وغ ِريهاْ ،
ِ
االستنبار من ِ
القرآر الاي ال َّ
حد له ،وقد يفتح اهلل على عبا ِده يف عص ٍر ما ِل
علم
التفسري = ُ

يفتحهُ على من قبلَهم ،وشلك فض اهلل يؤتيه من يشاا.
ْ

) )1تفس ددري الق ددرآر العظ دديم ،الب ددن كث ددري ،ر .)37 :1(3 :وق ددد اص ددر ه دداا الق ددول الش ددنقيطي يف أضد دواا البي ددار واس ددتدل
باالستقراا الاي أ ار إليه ابن كثري ،ينظر :أضواا البيار (.)5 -2 :3
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معىن االستنبار:
احد ،وهو استاراىل ٍ
مادةُ ((اَدب َمل)) على أص ٍ و ٍ
يا( ،)1واأللف والسني والتاا يف استنبمل ن
تدل
تدور َّ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
على تطلن ِ
الشيا ألج ِ حصولِه ،و َّ
مل
ب
اتاجه املستب ُ
كأر فيها معىن التَّكلنف يف أعمال العق ِ الاي ُ
أعلم.
حال االستنبار ،واهلل ُ

ِ
القلوب،
مسترتا عن العيور أو عن معارف
ي (ت(( :)31: :وك ن مستارٍىل ينًا كار
قال الطَّرب ن
ً
الركِيَّة :إشا استارجت مااها)) (.)2
مل ،يقال:
فهو له مستنب أ
استنبطت َّ
ُ
ٍ
ِ َّ ِ
ين
وقال َّ
الصغاينن(( :وك ن يا أظهرته بعد خفائه :فقد اابطتَه واستنبطتَه .وقوله تعاىل ( :لَ َعل َمهُ الا َ
يَ ْستَنبِطُواَهُ ِمْند ُه ْم ) [النساا ،]73 :أي :يستارجواه.
الفقه الباطن ب َفه ِمه و ِ
ِ
اجتهاده)) (.)3
َ ْ
ويقال :استنبمل الفقيه :إشا استارىل َ
ِم َّم يكو ُر االستنبار؟:
ينقسم القرآر إىل قسمني:
ا

ظاهر ال خيفى ،وال اتاىل إىل تفسري ،وهاا يستنبمل منه مبا رة.

وا

اتاىل إىل تفس ٍري ،وهاا يكور االستنبار منه بعد بيااه وتفس ِريه.

حتلي عملية االستنبار ،وشكر أاواعه املندرجة حتته:
كالم له معىن مبدلول اعيةِ ،بأي اوع من أاواع الر ِ
االستنبا ُر ربمل ٍ
بمل ،كأر يكور بداللة إ ارةٍ أو
داللة ٍ
مفهوم ،أو غريها.
كالم ربِ َمل مبعىن ِ
وك ن ٍ
ألر الاي يقول به ير َّ
اعية ف اه من هاا البابَّ ،
أر اعيةَ دلَّت عليه بأي اوع
ُ

من أاواع الدِّاللة.

) )1ينظر :مقاييا اللنغة ( ،)371 :2والعباب ال اخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،حتقيد :حممد حسدني آل ياسدني (حدرف
الطاا.)2:7 :
) )2تفسري الطربي ،حتقيد :اكر (.)251 :7
) )3العباب ال اخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،حتقيد :حممد حسني آل ياسني (حرف الطاا.)2:5 :
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يعي عامٍّ ،أو يكو ُر استنبا َر ٍ
فقهي ،أو يكو ُر استنبا َر ٍ
أدب
أدب تشر ٍّ
وقد يكور استنبا َر حك ٍم ٍّ
بوية تتعلد بت ِ
ائد تر ٍ
ِ
ِ
معاملة ِ
النفوم ،أو يكور استنبا َر
كية
القي يف
النام ،أو يكو ُر استنبا َر فو َ
أخ ٍّ
فائدةٍ علميةٍ.

ومن أمثلة شلك ما يأيت:
ِ
الرفَ ُ ِ ِ ِ
ام لَّ ُك ْم َوأَاتُ ْم
 -1ما يُستنبمل من قوله تعاىل ( :أ ُِح َّ لَ ُك ْم لَْيدلَةَ ِّ
الصيَ ِام َّ
ص إ َىل ا َسآئ ُك ْم ُه َّن لبَ أ
ِ
ِ
ِ
وه َّن
اب َعلَْي ُك ْم َو َع َفا َعن ُك ْم فَاع َر بَا ُر ُ
ام َّهلُ َّن َعل َم اللهُ أَاَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َختْتااُو َر أَا ُف َس ُك ْم فَدتَ َ
لبَ أ
مل األَبديض ِمن ْ ِ
َس َوِد ِم َن
ني لَ ُك ُم ْ
ب اللهُ لَ ُك ْم َوُكلُواْ َوا ْ َربُواْ َح َّىت يَدتَبَد َّ َ
ابَْيمل األ ْ
ابَْي ُ َْ ُ َ
َوابْدتَدغُواْ َما َكتَ َ
ِِِ
ِ
ِ
الْ َف ْج ِر ُمثَّ أَِمتنواْ ِّ
ود اللهِ فَالَ
وه َّن َوأَاتُ ْم َعاك ُفو َر ِيف الْ َم َساجد ت ْل َ
ك ُح ُد ُ
الصيَ َام إِ َىل الَّ ْلي ِ َوالَ تُدبَا ُر ُ
ِ
ني اللهُ آيَاتِِه لِلن ِ
اجلصا (ت:
َّام لَ َعلَّ ُه ْم يَدتَّد ُقو َر ) [البقرة ،]175 :قال َّ
وها َك َال َ
ك يدُبَد ِّ ُ
تَد ْقَربُ َ
صحة ِ
الصوم ملا فيه من ِ
(( :)35:وفيها الداللةُ على َّ
اجلماع من َّأوِل
إباحة
ِ
أر اجلَنَابَةَ ال تُدنَ ِايف َّ َ

اللي إىل آخره مع العلم َّ
طلوع الفجر
بأر
اجملامع يف آخر اللي – إشا صادف فراغُه من اجلماع َ
َ

الصيَ َام إِ َىل الَّ ْلي ِ
بصح ِة صومه بقولهُ ( :مثَّ أَِمتنواْ ِّ
– يصبح ُجنُبًا ،مث ُح ِك َم – مع شلك – َّ
)))(.)1

 -2ومن شلك ما شكره يخ اإلسالم ابن تيمية (ت )527 :يف معرض حديثه عن اإلسرائيليات،
قال....(( :ولكن اق ابالف عنهم يف شلك جائ كما قال تعاىلَ ( :سيَد ُقولُو َر ثَالثَةأ َّرابِعُ ُه ْم
َك ْلبُد ُهم ويَد ُقولُو َر مخَْسةأ َس ِاد ُس ُهم َك ْلبُد ُهم ر ْ ًا بِالْغَْي ِ
ب َويَد ُقولُو َر َسْبد َعةأ َوثَ ِامنُد ُه ْم َك ْلبُد ُه ْم قُ َّرِّ ي
ْ
ْ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ ِ
اهرا وال تَستَد ْف ِ
ت فِي ِهم ِّمْند ُه ْم أَ َح ًدا)
أ َْعلَ ُم بع َّد م َّما يَد ْعلَ ُم ُه ْم إَّال قَلي أ فَال متَُا ِر فيه ْم إال مَراا ظَ ً َ ْ

[الكهف ،]22 :فقد ا تملت هاه اعية الكرمية على األدب يف هاا املقام وتعليم ما ينبغي يف
األولَني وسكت عن الثالص ،فدل
مث هاا ف اه تعاىل أخرب عنهم بثالثة أقوالَّ ،
ف القولني َّ
ضع َ

لرده كما َّردمها ،مث أر د إىل َّ
أر االطالع على َّ
عد ِ م ال طائ
صحته ،إش لو كار باطالً َّ
على َّ

حتته ،فيقال يف مث هاا ( :قُ َّرِّ ي أ َْعلَ ُم بِعِ َّد ِِم ) ،ف اه ما يعلم بالك إال قلي من النام ن

) )1أحكام القرآر ،للجصا

(.)277 :1
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أطلعه اهلل عليه ،فلهاا قال ( :فَال متَُا ِر فِي ِهم إِال ِمراا ظَ ِ
اهًرا ) ،أي :ال مهد افسك فيما ال
ْ
َ
طائ حتته ،وال تسأهلم عن شلك ف ام ال يعلمور من شلك إال رجم الغيب.
فهاا أحسن ما يكور يف حكاية ابالف :أر تُستوعب األقوال يف شلك املقام ،وأر يُنبَّه على
الصحيح منها ويبط الباط  ،وتُاكر فائدةُ ابالف ومثرته لنال يطول النِّ اع ،وابالف فيما ال فائدة
حتته ،فيُشتغ به عن األهم.
فأما من حكى خالفًا يف مسألة وِل يستوعب أقوال النام فيها فهو ااق  ،إش قد يكور الصواب يف
الاي تركه ،أو اكي ابالف ويطلقه وال ينبه على الصحيح من األقوال ،فهو ااق

أيضا ،ف ر
ً

تعمد الكاب ،أو جاهالً فقد أخطأ.
َّ
عامدا فقد َّ
صحح غري الصحيح ً
كالك من اصب ابالف فيما ال فائدة حتته ،أو حكى أقواالً متعددة لفظًا ويرجع حاصلها إىل قول
و ي ُزوٍر ،واهلل املوفد
أو قولني معىن ،فقد ضيَّع ال مار وتكثَّر مبا ليا بصحيح ،فهو كالبا تَ َ ْ
للصواب)) (.)1
 -3ومنها ما شكر السيوطي (ت )111 :من لة االستنباطات والفوائد يف قصة موسى مع ابضر
عليه السالم ،قال(( :فيها :أاه ال بأم باالستادام واختاش الرقيد وابادم يف السفر.
واستحباب الرحلة يف طلب العلم.
واست ادة العاِل من العلم.
واختاش ال اد للسفر ،وأاه ال ينايف التوك .
جمازا وتأدبًا عن اسبتها إىل اهلل تعاىل.
واسبة النسيار ً
وتواضع املتعلم ملن يتعلم منه ،ولو كار دواه يف املرتبة.
طبعه.
واعتاار العاِل إىل من يريد األخا عنه يف عدم تعليمه ما ال اتمله ُ
وتقد املشينة يف األمر.
وا رتار املتبوع على التابع.
) )1مقدمة يف أصول التفسري ،حتقيد :عداار زرزور ( .)1:2 -1:: :
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وأاه يل م الوفاا بالشرر.
وأر النسيار غريُ مأخوش به.

و َّ
اعتبارا يف التكرار وحنوه.
أر الثالث ً

وأاه ال بأم بطلب الغريب للطعام والضيافة.

رتك ولو مع اللنام.
وأر صنع اجلمي ال يُ ُ
وجواز أخا األجرة على األعمال.
أر املسكني ال خيرىل عن مسكنته بكواه له سفينة أو آلة تَ َك نس ٍ
و َّ
ب أو يا ال يكفيه.
و َّ
أر الغصب حرام.
وأاَّه جيوز إتالف مال الغري وتعييبه لوقاية باقية ،كمال ِ
املودع واليتيم.
وإشا تعارضت مفسدتار ارتكب األخف.
و َّ
ظ بصالح أبيه.)1( ))...
أر الو َلد ُا َف ُ

وهاه االستنباطات قد تكور قريبة املأخا تتضح بال إعمال شه ٍن ،وقد يَ ِد نع مسلَ ُكها وخيفى،
ِ
ف ،وقد تكور ضعيفةً غري مقبولة.
فتحتاىل إىل تف نه ٍم
وإعمال شه ٍن ،وقد يكور فيها تكلن أ
ُ

حكم االستنبار:

مل بن ِّ ِ
اعية – من ِ
بالرأي،
االستنباطات –
هاه
ويلحد هبا الفوائد التَّفسرييَّة وغريها ا يدُْرب ُ
القول َّ
ُ
ُ
ف ر كار االستنبار عن عل ٍم ،فهو من الرأي ايفمود الاي دلَّت النصو على جوازه.
ِ
املاموم ،وهاا
الرأي
يف ،ف اَّه من َّ
وإر كار االستنبار عن جه  ،أو دخ فيه اهلو فحص فيه حتر أ

الرأي حر أام ،وهو داخ حتت قولِه تعاىلَ ( :وأَر تَد ُقولُواْ َعلَى الل ِه َما الَ تَد ْعلَ ُمو َر )
النوع من َّ
أعلم.
[األعراف ،]33 :وغريها من الننصو ِ الواردةِ يف ِّ
شم َّ
الرأي الاي ال دلي َ عليه ،واهلل ُ
الكلي لصحة االستنبار من عدمه:
القااور ِّ

) )1اإلكلي يف استنبار التْن ي ( .)145 :
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أات يف صياغة هاا القااور أمام ِ
ثالثة أمور :ا
وا

تفسريا خطأً،
وإما
تفسريا
مفسأرَّ ،إما
صحيحأَّ ،
َّ
ً
ً
ً

ظاهر ،ومعلومة مرتبطة بأحدمها.
أ

ِ
ٍ
أر القرآ َر َّ
عم َّ
دل عليها ال خيلو من أحو ٍال:
ورب ُ
مل ِّ
أي معلومة من املعلومات ،والَّ ُ

ختالف ما جاات به الشريعةُ ،وحكم هاه
احلال األوىل :أر تكور املعلومةُ باا ا فاسد ًة باطلةً،
ُ
ُ
املعلومة واضح ،فهي باطلةأ باا ِ ا ،وربطُها ِ
بآيات ِ
القرآر خطاأ بال إ ٍ
كال.
أ
صحيح.
صحيح ،أو بتفس ٍري غ ِري
وقد يكور ربطها بن ٍّ ظاه ٍر ،أو بتفسري
ٍ
ٍ

ِ
ختالف الشريعةَ ،ب هي ا دلَّت عليه الشريعة،
احلال الثاايةُ :أر تكو َر املعلومةُ باا ا صحيحةً ،وال ُ
وهاه على قسمني:
ِ
األول :أر يكو َر ربطُها ِ
ف فيها
باعية
صحيحا ،أي أر اعية دلت عليها داللة واضحةً ال خيال ُ
ً
يفالف.
أ

صحيح.
مل هنا بن ٍّ ظاه ٍر ،أو بتفس ٍري
ٍ
وقد يكور الرب ُ
لكن ربطها ِ
تدل عليها ٍ
ألر اعية ال ن
باعية خط أَّ ،
اال.
الثاين :أر تكور املعلومةُ صحيحةً باا ِ اَّ ،

ِ
ف
ف يف صحتها ،لكن الاي خيالَ ُ
فاملعلومةُ لو ُحكيت بدور ربطها باعية لكاات صحيحةً ال خيَالَ ُ
فيه هو كور ِ
اعية دلَّت عليها.
صحيح.
وقد يكور الرب نمل هنا بن ًّ ظاه ٍر ،أو بتفس ٍري
ٍ

أمثلة لالستنباطات من الن الظاهر ،ومن الن ِّ الاي اتاىل إىل تفسري:
ِ
اعيات إىل ٍ
أقسام:
تقسيم االستنبار من
ميكن
ُ
ُ
َّأوالً -االستنبار من الن الظَّاه ِر الاي ال اتاىل إىل تفسري:
وهو على قسمني:
 -1أ ْر يكو َر االستنبا ُر
صحيحا ،ومثاله :ما شكر السيوطي (ت )111 :يف قوله تعاىلَ ( :و ْامَرأَتُهُ
ً
احلَطَ ِ
ب ) ،قال(( :واستدل به الشافعي على صحة أاكحة الكفار)) (.)1
َمحَّالَةَ ْ
) )1اإلكلي يف استنبار التَّدْن ي ( .)23: :
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الرق ِ من قوله تعاىل( :
 -2أ ْر ال يكور االستنبا ُر
صحيحا ،ومثاله :استنبا ُر بعض ال ن
صوفيَّة جو َاز َّ
ً
ِ
صحيح ،واملعىن املدلول عليه خطأ بااته،
ٍ
ض بِ ِر ْجل َ
ْارُك ْ
ك ) [  ،]42 :وهاا االستنبا ُر غريُ
الرق ُ ال جيوز أصالً.
الرق ُ  ،إش َّ
وهو َّ
قال القرطيل (ت(( :)551 :استدل بعض جهال املت هدة وطغام املتصوفة بقوله تعاىل أليوب( :
ِ
الرق .
ك ) [  ]42 :على جواز َّ
ض بِ ِر ْجل َ
ْارُك ْ

ِ
الرج ِ فَدَر ًحا كار هلم فيه بهة،
قال أبو الفرىل اجلوزي :وهاا احتجاىل بارد ،ألاه لو كار أ ُِمَر
بضرب ِّ
الرج ِ ليَدْنبُ َع املااُ.
وإتا أ ُِمَر بضرب ِّ
قال ابن عقي  :أين الداللة يف مبتلى أ ُِمَر – عند كشف البالا – بأر يضرب برجله األرض ،لينبع

يك ِرج ٍ قد أ َْحنَلَها َحتَ نك ُم اهلو ِّام داللةً على جواز
املاا
إعجازا = من الرق  ،ولنن جاز أر يكور حتر ُ
ً
الرق

احلَ َجَر ) [البقرة]5: :
اك ْ
صَ
يف اإلسالم = جاز أر ُجيع َ قوله سبحااه ملوسىْ ( :
اض ِرب بدِّ َع َ

داللة على ضرب اجلماد بالقضبار ،اعوش باهلل من التَّالعب بالشرع(.)2())...)1

املفسرين إىل َّ
وصى جب ٍا من
أر من َّ
 وقال املاورد ني (ت(( :)42: :شهب بعض من يتفقه من ِّ
ألر إبراهيم وضع أج اا الطَِّْري على َعشرةِ ٍ
مالِه لرج ٍ  ،أاا وصيَّةأ بالعُ ُش ِرَّ ،
جبال)) (.)3
َ َ َ
َ

ثاايًا -االستنبا ُر من ا

غري ظاهر اتاىل إىل تفسري:

وهاا النوع يكور االستنبار منه بعد بيار املعىن ،أي :التفسري ،وهو على أقسام:
صحيحا ،وهاا كثريأ ِجدًّا.
صحيحا ،واالستنبا ُر
ً
ً
 -1أر يكو َر التفسريُ

ِ
ك ُمبَ َارأك
ومثاله :ما استنبطه ابن عطيَّةَ
اب أَاَلْنَاهُ إِلَْي َ
ن
األادلسي (ت )242 :من قوله تعاىل ( :كتَ أ
ِِ ِ
ِ
ِّ
وظاهر هاه اع ِية يقتضي َّ
أر التَّدبندَر من
ليَ َّدبَّد ُروا آيَاته َوليَتَ َا َّكَر أ ُْولُوا األَلْبَاب ) [  ،]21 :قالُ (( :
أسباب إا ِال ِ
ِ
الرتتي ِ ٍَ)) (.)1
فالرتتي ُ إشًا أفض ُ هلاا ،إش التَّدبدن ُر ال يكو ُر إالَّ مع َّ
القرآرَّ ،

) )1اقله املؤلف من كتاب ابن اجلوزي :تلبيا إبليا ( .)315 :
) )2اجلامع ألحكام القرآر ،للقرطيل (.)212 :12
) )3النَّكت والعيور ،للماوردي ،حتقيد :السيد بن عبدالرحيم بن عبداملقصود (.)235 :1
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صحيحا ،واالستنبار غري صحيح.
 -2أر يكو َر التفسري
ً

ِ
السماو ِ
ِِ
ات َواأل َْر ِ
ض
ابن عطيَّةَ
األادلسي (ت )242 :من قوله تعاىل ( :للَّه ُملْ ُ
ن
ك َّ َ َ
ومثاله :ما استنبطَه ُ

خيَْلُد ما يشاا يدهب لِمن يشاا إِاَاثًا ويده ِ
ن
ور * أ َْو يدَُ ِّو ُج ُه ْم شُ ْكَرااًا َوإِاَاثًا َوَْجي َع ُ َمن
ُ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ
ب ل َمن يَ َشاا الا ُك َ
ََ َ ُ

يشاا ع ِقيما إِاَّه علِيم قَ ِدير ) [الشور  ،:]2: ،41 :فبعد تفس ِريه ِ
صحيحا ،قال:
تفسريا
لآلية
ً
ََ َ ً ُ َ أ أ
ً
بفساد ِ
ِ
((وهاه اعيةُ تَد ْق ِ
وجود ابُْنثَى امل ْش ِك ِ )) (.)2
ضي
ُ
ِ
ِ
ِ
ن
َّ ِ
أمام هاه
لندرته وقلَّته َ
شكر ابُنثى املُشك ِ َ
واعية ال تدل على ما قالَه ،وِل تنف وجوده ،وإتَا تُرَك ُ
ِ
ِ
أعلم.
األقسام املاكورة ،واهللُ ُ
معاصر البن عطيَّةَ :-
وقال ابن العر ي (ت – )243 :وهو
أ

من ِ
ابلد إىل شك ٍر وأاثى.
راوم العوِام ،فقالوا :إاَّه ال ُخْنثَى ،ف َّر اهللَ تعاىل َّ
أاكره أ
قس َم َ
قوم ْ
((َ ...

قلنا :هاا جه باللنغةِ ،وغباوةأ عن م ْقطَ ِع ال َفص ِ
ور عن َم ْع ِرفَِة َس َع ِة ال ُق ْد َرةِ.
احة ،وقُ ُ
صأ
َ َ
َْ
َْ أ

ِ
عليم.
َّأما قدرةُ اهلل سبحااَهُ ،ف اَّه و أ
اسع أ
السماو ِ
ِِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
وجود ابُْنثَىَّ ،
ض خيَْلُ ُد
ألر اهلل تعاىل قال ( :للَّه ُم ْل ُ
ظاهر القرآر ،فال ينفي َ
ك َّ َ َ
و َّأما ُ
ختصيصهَّ ،
ألر القدرةَ تقتضيه.
جيوز
عموم ٍ
مدح ،فال ُ
ُ
َما يَ َشاا ) [الشور  ،]41 :فهاا ُ

و َّأما قولُه ( :يدهب لِمن يشاا إِاَاثًا ويده ِ
ن
ور أ َْو يدَُ ِّو ُج ُه ْم شُ ْكَرااًا َوإِاَاثًا َوَْجي َع ُ َمن يَ َشاا
ََ ُ َ ْ َ َ
ب ل َمن يَ َشاا الا ُك َ
ََ َ ُ

ع ِقيما إِاَّه علِ ِ
ِ
ِ
املوجودات ،وسكت عن
الغالب يف
إخبار عن
يم قَد أير ) [الشور  ،]2: ،41 :فهاا أ
َ ً َُ أ

شكر النَّاد ِر ،لدخوله حتت ِ
ِ
منكره)) (.)3
عموم
الكالم َّ
الوجود ُ
األوِل .و ُ
يشهد له ،والعيا ُر يُ َك ِّا ُ
ب َ

صحيح كالك.
غري
غري
ٍ
ٍ
صحيح ،ويكو َر االستنبا ُر َ
 -3أر يكور التَّفسريُ َ

) )1ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)423 :12
) )2ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)111 :13
) )3أحكام القرآر ،البن العر ي ،حتقيد :علي حممد البجاوي (.)1552 -1554 :4

75
This file was downloaded from QuranicThought.com

ال لَن
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربنهُ قَ َ
ال َر ِّ
ب أَِرِين أَاظُْر إِلَْي َ
ومثاله :تفسري قوله تعاىلَ ( :ولَ َّما َجاا ُم َ
ِ
ف تَدَرِاين ) [األعراف ،]143 :قالت املعت لةَّ :
إر
تَدَرِاين َولَدكِ ِن ااظُْر إِ َىل ْ
استَد َقَّر َم َكااَهُ فَ َس ْو َ
اجلَبَ ِ فَِر ْ
أبدا ،فيشم افي ِ
الرؤية يف الدايا واعخرة.
لن تفيد التأبيد ،واملعىن :لن تراين ً
َ

اب من اهللِ،
افضي املعت ن (ت ((( :)247 :قَ َ
ربسي الر ن
قال أبو الفض ِ الطَّ ن
ال لَن تَدَرِاين ) :هاا جو أ
ألر ((لن)) ينفي على وجه الت ِ
أبداَّ ،
َّابيد ،كما قالَ ( :ولَن يَدتَ َمند َّْوهُ أَبَ ًدا ) [البقرة:
ومعناه :ال تراين ً
اجتَ َم ُعوا لَهُ ) [احلج.)1( ]53 :
 ،]12وقال ( :لَن خيَْلُ ُقوا شُبَابًا َولَ ِو ْ
وتفسري ((لن)) يف هاا املوض ِع على أاَّه للت ِ
عدم جوا ِز ِ
َّأبيد غري صحيح ،وما ب ِين عليه من ِ
رؤية الباري
ُ
ُ
ُ

ِ
صحيح.
ٍ
يف اعخرة غريُ

أر تفسري قوله( :والتِّ ِ
وشكر القا ني (ت )1332 :عن معاص ٍر لهَّ :
ني) [التني :]1 :يعين به جرةَ
َ

((بوشا)) مؤسا الدِّيااة البوشيَّة.

صحتِها بالنِّسبةِ
َّ
عن أصلِهاُ ،مثَّ

اعية باعتبا ِر ِ
الرتتيب يف شك ِرها يف ِ
وبىن على هاا التَّفس ِري فائدةً ،وهيَّ :
درجة
أر َّ َ
ِ
ِ
األديار حتري ًفا
الصحةِ وأ ند
ألصوهلا األوىل ،فبدأ بالبوشيَّة ألاا أق ن درجةً يف
َّ
ِ
باإلسالم ،وهو
بالنَّصراايَّ ِة ،وهي أق ن من البوشيَِّة حتري ًفاُ ،مثَّ باليهوديَّةِ ،وهي أص نح من النَّصراايَّ ِةُ ،مثَّ
أبعدها عن التَّحر ِ
يف والتَّبدي ِ  .وقد شكر فوائد واستنباطات أخر مبنية على هاا
أص نحها ًيعا و ُ
ِ
الفاسد.
التَّفس ِري
ِ
وتفسري هاا ِّ ِ
أيضا.
ٍ
صحيح ،وما بناه من الفوائد على شلك غري صحيح ً
املفسر هلاه اعيات غريُ
ُ

 -4قد تكور الفائدة املستنبطة يف شا ا صحيحة ،لكن محلها على معىن اعية غري صحيح.
) )1جممع البيار يف تفسري القرآر ،للطربسي (.)15 :1

ِ
دت :تأكيد ُدد النفددي الَّدداي تعطيدده ((ال)) ،وشلددك َّ
أر
وقددال ال يفشددر ن
دت :مددا معددىن ((لددن))؟ قلد ُ
ي يف تفسددري هدداه اعيددة ((ف د ر قلد َ
غدا ،ف شا َّ
أكدت افيها قلت :لن أفع غ ًددا .واملعدىنَّ :
أر فِعلدهُ يندايف حدا  ،كقولده( :
((ال)) تنفي املستقب َ ،تقول :ال أفع ُ ً
صار ) اف أدي للرؤي ِدة فيمدا يُسدتقبَ ُ ،و( لَدن تَد َدرِاين ) تأكيد أد وبيدا أرَّ ،
ألر
لَن َخيْلُ ُقوا شُبَابًا َولَ ِو ْ
اجتَ َمعُوا لَهُ ) ،فقوله ( :الَّ تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ
النفي ٍ
مناف لصفاتِه)) .الكشاف (.)113 :2
َ
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اجلن ِ
ال إِ َّر اللهَ ُمْبتَلِي ُكم بِنَد َه ٍر
ود قَ َ
ومثال شلك ما َّ
وت بِ ُُْ
فسر به ُ
ص َ طَالُ ُ
بعضهم قولَه تعاىل ( :فَدلَ َّما فَ َ

فَمن َ ِر ِ
ف ُغ ْرفَةً بِيَ ِدهِ فَ َش ِربُواْ ِمْنهُ إِالَّ قَلِيالً )
ا ِم ِّين َوَمن َِّلْ يَطْ َع ْمهُ فَِاَّهُ ِم ِّين إِالَّ َم ِن ا ْغتَدَر َ
َ
َ
ب مْنهُ فَدلَْي َ
َّارب منه باملائ ِ
[البقرة ،]241 :قال(( :هاه اعية مث ضربَه اهلل للدنايا ،فشبَّهها اهلل بالنه ِر ،والش َ
ِ
اهد فيها ،و َ ِ
باملنحرف عنها وال ِ
ِ
قدر
ارك لش ِربِِه
إليها املستكث ِر منها ،والتَّ َ
املغرتف بيده باعخا منها َ
احلاجةِ ،وأحو ُال الث ِ
عند اهللِ يفتلفةأ)) (.)1
َّالثة َ

يل (ت(( :)551 :ما أحسن هاا الكالم لوال ما فيه من التَّحريف يف التَّأوي ِ  ،وابرو ِىل
قال ال ُق ْرطُِ ن
صحيح يف غري هاا)) (.)2
عن الظَّاه ِر ،ولكن معناه
أ

ثالثًا -االستنبا ُر من ر ِ
بمل آيت ِ
ني ببعضهما:

ِ
وترد آيةأ آخر مبيِّنةً حلك ٍم آخر ،فيكو ُر جبم ِع اعيت ِ
ني بيا أر
بعض اعيات مبيِّنةً حلكم ماُ ،
قد ُ
ترد ُ
حلك ٍم جديد ال ن
أحد اعيتني على اافر ِادها.
يدل عليه ُ

ومن الفو ِ
ِ
املستنبطة من اجلم ِع بني آيتنيَّ :
أر أق َّ ُمدَّةِ احلَ ْم ِ ستَّةُ أ ه ٍر ،وشلك لقوله تعاىل( :
ائد
ِ
ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ض َعْتهُ ُك ْرًها
ني ) [لقمار ،]14 :وقولهَ ( :محَلَْتهُ أُنمهُ ُك ْرًها َوَو َ
َمحَلَْتهُ أُنمهُ َوْهنًا َعلَى َوْه ٍن َوف َ
ِ
ابن أ ي حاص
َومحَْلُهُ َوف َ
صالُهُ ثَالثُو َر َ ْهًرا ) [األحقاف( ]12 :ت :)111 :قال السيوطي(( :أخرىل ُ
لدت ِ
فااطلد إىل
لتمام ست َِّة أ ه ٍر،
ين ،قال :ت َّو َىل رج أ منَّا امرأ ًة ،فو ْ
عن معمر بن عبداهلل اجلُ َه ِّ
َ

فأمر بر ِْ ها.
عثمارَ ،

ِ
صالُهُ ثَالثُو َر
فقال َعلِيَ :أما
عت اهللَ ُ
َ
يقولَ ( :ومحَْلُهُ َوف َ
ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ني ) [لقمار ،]14 :فكم َِم ُد بَِق َي إالَّ ستَّةُ أ
َوف َ
ت هلاا)) (.)3
َ
فقال عثما ُر :واهلل ما تفطَّْن ُ

َ ْهًرا ) [األحقاف ،]12 :وقال( :
ه ٍر.

) )1تفسري القرطيل (.)221 :3
) )2تفسري القرطيل (.)221 :1
) )3اإلكليد يف اسددتنبار التَّدنْ يد (  .)114 :وينظددر :تفسدري ابددن كثددري ،حتقيدد :سددامي السدالمة ( ،)27: :5وقددد شكددر
ابن كث ٍري مثله عن ابن ٍ
عبام (.)27: :5( ،)335 :5
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عمال ِ
ِ
رابعا -االستنبا ُر ب ِ
املاالفة:
مفهوم
ً

وشلك أر يأيتَ النَّ ن خب ٍرب أو حك ٍم ،فما كا َر فيه من معىن ابرب أو احلكم املنصو
ِ
فهو من التَّفس ِري ،وما يفهم عنه من ِ
ٍ
االستنبار.
أحكام أخر  ،فهو من
معار
ُ َُ
عمال ِ
ومن الفو ِ
ِ
املستنبطة ب ِ
مفهوم املاالفةِ ،استنبار الشَّافِعِ ني (ت )2:4 :وقوع الرؤية من قوله
ائد
َّه ْم َعن َّرِّهبِ ْم يَد ْوَمنِ ٍا لَّ َم ْح ُجوبُو َر ) [املطففني ،]12 :قال(( :فَدلَ َّما أر َح َجبَوا هؤالا
تعاىلَ ( :كال إِاد ُ
الرضا)) (.)1
يف ال نس ْا ِمل ،كار يف هاا َدلي أ على َّأام يرواه يف ِّ
ٍ
االستنباطات من ِ
البعد والغر ِ
ِ
ِ
ِ
االستنبار ِل
اجتهاد يف
االستنبار ،وكم من
ابة يف
وال ختلو بعض
عليه مبا رًة،

يُوفَّ ْد؟.
ورد كالك:
وقد َّ
مر لالك أمثلةأ ،و ا َ

قال ابن عطية (ت )242 :يف قوله تعاىل ( :ولَوال أَر ي ُكو َر النَّام أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة َجلَ َع ْلنَا لِ َمن يَ ْك ُف ُر
َ
َْ
َ
ُ
بِ َّ ِ ِِ
ٍ
ت هاه اعيةُ على َّ
أر
الر ْمحَ ِن لبُديُو ْم ُس ُق ًفا ِّمن فَضَّة ) [ال خرف(( :]33 :قال املهدوي :ودلَّ ْ
ِ
لرب ِ
البيوت.
منسوب إىل
البيت األسف ِ  ،إش هو
قف ِّ
َّ
الس َ
أ
اهن)) (.)2
قال القاضي أبو حممد :وهاا تَد َفقنهأ و أ

مسألةأ يف التَّفس ِري اإلر ادي( )3وفو ِ
ِ
اعيات:
ائد

ِ
حد التَّفس ِري ،ألاَّه
حقيقته خار أىل عن ِّ
ي ميَُثِّ ُ جاابًا مشكالً يف عل ِم التَّفس ِري ،وهو يف
التَّفسريُ اإلر اد ن
اعية أو بعد ِ
بيار ِ
بعد ِ
معرفة ظاه ِرها.
يأيت َ

) )1ددرح أصددول اعتقدداد أهد السددنة واجلماعددة ،لاللكددائي ،حتقيددد :الدددكتور أمحددد سددعد احلمدددار ( ،)2:5 :3وينظددر مندده:
(.)451 -455 :3
) )2ايفرر الوجي  ،ر :قطر (.)22: -211 :13
دطلحا ددا ات دداىل إىل حتري ددر ،وق ددد شكر ددا هن ددا لش ددهر ا ،لك ددن حقيقته ددا أا ددا م ددن ب دداب
) )3ه دداه النس ددبة ال دديت ص ددارت مص د ً
االستنبار.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعيات =
ين من فوائِد
ُ
ياكره بعض املعاصر َ
وتعود كثريأ من التَّفاسري اإلر اديَّة وتفاسري ال نوعاظ وما ُ
ِ
سبد من االستنباطاتَّ ،
وإتا أفرد ا هنا حلاجتها
ْم ما َ
إىل االستنبار ،ومن مثَّ ،ف َّر ُحك َ
ْمها ُحك ُ
ٍ
فأقول:
لبيار خا ٍّ ُ ،
ادات على قسمني:
هاه الفو ُ
ائد واإلر ُ

الشريعةِ،
األو ُل :أر تكو َر هاه الفوائد واإلر ادات صحيحة باا ِ ا ،ال
أمرا من أموِر َّ
القسم َّ
ُ
ختالف ً
ُ
حيص ربطها ِ
باعية:
وهي على قسمني من ُ

مل صحيحا ،أي :أر يكو َر بني الفائدة املاكورةِ واعية ارتبا أر ٍ
بوجه ما.
الرب ُ
َّأوالً :أر يكو َر َّ
ً

صحيح ،فالكالم باستقالله صحيح ،ولكن ربطه ِ
ِ
باعية خط أَّ ،
ألر
ٍ
ثاايًا :أر يكو َر َّ
ُ
أ
الرب ُمل باعية غريُ
اعيةَ ال ن
تدل عليه.

القسم الثَّاين :أر تكو َر هاه الفوائد واإل ارات غري صحيحةً باا ِ اَّ ،
ألاا حتم ُ خطأً ما ،ويف هاه
َ
ُ
قطعا.
ُ
احلال ف َّر ربطَها باع ِي خط أ ً

ِ
لكالم ٍ
ِ
ِ
ملاصا ِ
األئم ِة
وبعد هاا َّ
ثالثة من َّ
امللا ِ يف عالقة اإل ارات والفوائد بالنَّ ِّ  ،أشكر لك َّ ً
ِِ
األعالم يف التَّفس ِري اإل ِّ ِ
ِ
جمموعا بني يديك.
ً
اري ألمهيَّة ما ُ
أوردوه ،ولتَج َدهُ

أوالً ما شكره يخ اإلسالم ابن تيمية (ت:)527 :
املعتمد على اإل ار ِ
ِ
املنسوب إىل ِ
َّ -1
الصادع (ت)147 :
بعض
ات
التفسري
أر
األعالم ،كجعفر َّ
َ
َ
َ
مكاوب مفرت على قائله.
وبعضها
وبعضها باط أ أ
مردودُ ،
حسنُ ،
أ
وغريه ،بعضها أ
كالم أ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
 -2هاه اإل ار ُ
ات هي من باب االعتبار والقيام ،وإحلاع ما ليا مبنصو باملنصو  ،مث ُ
ِ
االعتبا ِر و ِ
األحكام.
القيام الاي يستعمله الفقهاا يف
ِ
حيح ،كاات حسنة مقبولةً ،كما يف قوله صلى
 -3إشا كاات هاه اإل ارات من جنا
الص ِ
القيام َّ
اهلل عليه وسلم(( :إر املالئكة ال تدخ بيتًا فيه كلب)) .ف شا قيا على تطهري القلب عن
األخالع اببيثة كار هاا من جنا إ ارات الصوفية وقيام الفقهاا.
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ِ
ِ
حكمه ،كما شكر من َّ
أر موسى أ ُِمَر مع خلعه
وإشا كاات من جنا
القيام الضَّعيف ،كار هلا ُ
للنَّعلني( )1خبلع الدايا واعخرة.
للكالم على غ ِري تأويلِه ،كاات باطالً ،وهي من جنا كالم القر ِ
ِ
امطة والباطنيَّ ِة
وإشا كاات حتري ًفا
واجلهميَّ ِة ،كقول من قالَّ :
إر ما يْن ُل على قلوب أه املعرفة من جنا خطاب تكليم موسى
وتكليمه هباا باط باتفاع سلف األمة وأئمتها(.)2
ثاايًا :ما شكره ابن القيم (ت )521 :والشاطيل( :ت:)51: :
لقد شكر هاار العلمار ضوابمل يف قبول هاه اإل ارات ،وهاا ا ن قولَيهما:
َّام يدور على ثالثةِ ٍ
أصول:
ابن القيِّ ِم (ت(( :)521 :وتفسري الن ِ ُ
قال ُ
تفسري على اللَّ ِ
املتأخرور.
فظ ،وهو الاي ينحو إليه ِّ
أ
لف.
وتفسريأ على املعىن ،وهو الاي ياكره َّ
الس ُ

وتفسريأ على اإل ارةِ و ِ
صوفيَّ ِة وغريهم.
من ال ن
القيام ،وهو الاي ينحو إليه كثريأ َ

وهاا ال بأم به بأر ِ
بعة رائمل:
َ

يناقض معىن اعية.
أر ال
َ

وأر يكور معىن صحيحا يف ِ
افسهِ.
ً
ً
ِ
عار به.
وأر يكور يف اللَّفظ إ أ

وأر يكور بينه وبني معىن ِ
األمور األربعةُ كار استنباطًا
اعية ارتبا أر وتالزمأ ،ف شا اجتمعت هاه
ُ
حسنًا)) (.)3

َّك بِالْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
َّم طًُو ) [طه.]12 :
ك إِا َ
اخلَ ْع اَد ْعلَْي َ
) )1يشري إىل قوله تعاىل ( :إِ ِّين أَاَا َربن َ
ك فَ ْ
) )2ينظ ددر يف ه دداه النق ددار ال ددثالث :كت ددب دديخ اإلس ددالم اب ددن تيمي ددة :دق ددائد التفس ددري ( ،)451 :2وبغي ددة املرت دداد (:1
 ،)314 -313 :1( ،)215 -212وجمموع الفتاو (.)27 :2
) )3التبيار يف أقسام القرآر ،البن القيم ،تصحيح :طه يوسف اهني ( .)21 :
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ِ
أيضا ا تقدَّم يف
َّاطيل (ت ...(( :)511 :وَكو ُر الباط ِن هو املر ُاد من
ابطاب قد ظَ َهَر ً
وقال الش ن
ِ
املسألة قبلَها ،ولكن يُشرت ُر فيه رطار:
ِ
أحدمها :أر ي ِ
املقرِر يف لسار ِ
املقاصد العربيَّةِ.
العرب ،وجيري على
ص َّح على مقتضى الظَّاه ِر َّ
َ
ٍ
معارض)) (.)1
لصحتِه من غري
والثاين :أر يكو َر له اه أد – ًّ
يشهد َّ
ظاهرا – يف حم ٍّ آخر ُ
اصا أو ً

ضاف إىل ضو ِ
وقد شكر يف ٍ
كالم ٍ
اري ،وهو قوله:
الحد ما
ابمل قبول التَّفسري اإل ِّ
يصلح أر يُ َ
ُ
ْ َ
الص َّحةِ ،وشلك أاَّه ِل يق َّ
إر هاا هو تفسري اعيةِ.)2( ))...
((...ولكن له وجه جا ٍر على ِّ
عدم
املفس ُر باطالً يف شاتِه ،ب كار
هاا ،وإشا ِل يكن
الكالم الَّاي ينبِّه إليه ِّ
صحيحا يف شاته ،ف َّر َ
ُ
ً
داللة ِ
صحة ِ
قبولِه يقع من ٍ
اعية عليه.
جهة أخر  ،وهي عدم َّ
ُ
اظ ،ومتطلبو فو ِ
اعيات ،والاين يكتبو َر يف بعض اجملالَّ ِ
ِ
الوع ِ
ت
ائد
يقع يف هاا بعض َّ
واليومُ ،

اإلسالميةِ ،حتت عنوار(( :آية العدد)) أو ((إ راقة آية)) أو ((يف ظالل ٍ
آية)) أو غريها من
العناوين.

لتجد بعضهم يتكلَّف يف استنبار الفوائد ،ويربطها ِ
باعية ،وجيع اعية ن
ف
وإاَّك ُ
تدل عليها ،أو يتكلَّ ُ
ُ
ِ
ب ِ
دخال ِ
املوضوعات
ملوضوع من
ٍ
بعض ما يراه يف الواق ِع حتت ُح ْك ِم اعيةِ ،أو قد جيع ُ اعيةَ مدخالً
ِ
ِ
اعيات اليت شكرت
احلسد مثالً ،وياكر آيةً من
احلديص عن
يد احلديص عنها ،فرتاه يريد
اليت ير ُ
َ
ِ
ِ
ِ
موضوعه.
شكرها يف َّأول
َ
ينطلد يتحد ُ
احلسد ،مثَّ ُ
َّث عن احلسد بتفصي ٍ ال عالقةَ له باعية اليت َ

وك ن هؤالا املتكلفني ما ال ُاسنور عليهم أر يتَّد ُقوا اهلل ،وأر يعلموا أام قد يدخلور فيمن يقول
على اهلل بغري علم ،فيكواور من أصحاب الرأي املاموم.

) )1املوافقات ،للشاطيل ،حتقيد :حميي الدين عبداحلميد (.)257 :3
َّداطيل،
) )2املوافقات ،للشاطيل ،حتقيد :حميي الدين عبداحلميد ( ،)275 :3وقد أ ار ابدن تيميَّدة إىل هداا الداي شكدره الش ن
ينظر :بغية املرتاد ( .)313 :
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ِِ
ت َّ
سمى بالتفس ِري اإل اري من تكلنفهم
كتب يف ما يُ َّ
وإشا بَا َر لك هاا ،عل ْم َ
أر ما يُ ُ
عاب على من َ

اعية وأاا على سبي ِ اإل ارةِ ،ف اه يعاب على بعض ال نوعاظ والدعاةِ
املتصوفةِ بتفس ِري ِ
رب َمل أقو ِال
ِّ
ُ
عند الفريق ِ
ني ،واهلل أعلم.
الاين يسلكور هاا املنهج ،وإر اختلفت ايفام ُ َ
مفهوم التدبر
تدل مادة ((دبدر)) على آخ ِر الش ِ
ن
َّيا ،ومنه ُدبدُُر الشيا ،أي آخره ،كأدبار الصلوات.
َ ََ
َّظر يف أدبا ِر الشَّيا ،والتفكري يف عاقبتِه.
والتَّدبدن ُر :الن ُ

حقيقة الش ِ
َّيا أو أج ائه أو سو ِ
ِ
ِ
ابقه أو لواحقه أو
اإلاسار يف
يقع من
وقد استُعم َ يف ك ِّ تأ نم ٍ ُ
أعقابه(.)1
وجاا على ِ
ليدل على تكلن ِ
صيغة التَّف نع ِ َّ ،
ف الفع ِ  ،وحصولِه بعد ُج ْه ٍد ،والتَّدبند ُر :حصول النَّظ ِر يف
َ

مرةٍ.
بعد َّ
األم ِر املتَ َدبَِّر َّ
مرةً َ
ُ
ِ
لت يف سياعِ
ِ
ِ
أر آيت ِ
العجيب َّ
اضع من القرآر ،و
ني ا ْ
األمر بتدبنِر القرآر يف أربعة مو َ
ُ
وقد جااَ ُ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفًا َكثِ ًريا
املنافقني ،ومها قوله تعاىل ( :أَفَالَ يَدتَ َدبدَّ ُرو َر الْ ُق ْرآ َر َولَ ْو َكا َر م ْن عند َغ ِْري الله لََو َج ُدواْ فيه ْ
َ
) [النساا ،]72 :وقوله تعاىل ( :أَفَال يدتَ َدبَّدرو َر الْ ُقرآ َر أ َْم َعلَى قُدلُ ٍ
وب أَْقد َفا ُهلَا ) [حممد.]24 :
ْ
َ ُ

ِ
ِ
ِ
ااه ُم
ااهم َّما َِلْ يَأْت آبَ ُ
وجاات آيتار يف سياع الكفَّا ِر ،ومها قوله تعاىل ( :أَفَدلَ ْم يَ َّدبدَُّروا الْ َق ْوَل أ َْم َج ُ
ِ
ِ
ك ُمبَ َارأك لِّيَ َّدبَّد ُروا آيَاتِِه َولِيَتَ َا َّكَر أ ُْولُوا
اب أَاَلْنَاهُ إِلَْي َ
ْاألََّول َ
ني ) [املؤمنور ،]57 :وقوله تعاىل ( :كتَ أ
األَلْب ِ
اب ) [ .]21 :
َ

ويشهد له قرااةُ من قرأ( :
وحتتم ُ آيةُ سورةِ (( )) أر يكور املؤمنو َر داخلو َر يف األم ِر بالتَّدبنِر،
ُ
( )2
ِِ
أتباعك(.)1
لِّيَ َّدبدَّ ُروا آيَاته ) بالتاا  ،مبعىن :لتتدبَّره أات يا حممد و ُ
) )1ينظر :روح املعاين (.)12 :2
ِ
ت إىل عاصددم ،ينظددر :تفسددري الطددربي ،ر :احللدديل (،)123 :23
) )2هددي ق درااة أ ي جعفددر املدددين مددن العشددرة ،وقددد اُسددبَ ْ
وايفرر الوجي  ،ر :قطر ( ،)423 -422 :12والنَّشر يف القرااات العشر (.)351 :2
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ول ِ
املؤمنني يعين َّ
طلب منهم التَّدبدن ُر ،ب هم مأمورو َر به،
أر
اعية يف سياع غ ِري
وليا ا ُ
َ
َ
املؤمنني ال يُ ُ
االاتفاع بتدبن ِر ال ِ
َّ
قرآر .وإتا املر ُاد هنا بيا ُر من ا لت
ِ
وداخلو َر يف ابطاب من باب أوىل ،ألام أه ُ

صح ِة ِ
ِ
أعلم.
دخول
بشأاه
اعيات ،دور بيار َّ
َ
ُ
املؤمنني يف ابطاب ،واهلل ُ
واعيات اعمرةُ بالتَّدبنِر منها ما جاا على ٍ
يا يفصو ٍ  ،كقوله تعاىل ( :أَفَالَ يَدتَ َدبَّد ُرو َر الْ ُق ْرآ َر َولَ ْو
ُ
َ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفًا َكثِ ًريا ) [النساا.]72 :
َكا َر م ْن عند َغ ِْري الله لَ َو َج ُدواْ فيه ْ
ِ
ك ُمبَ َارأك لِّيَ َّدبَّد ُروا آيَاتِِه َولِيَتَ َا َّكَر
ومنها ما جااَ مطل ًقا بالتَّدبنِر ِّ
اب أَاَلْنَاهُ إِلَْي َ
العام ،كقوله تعاىل ( :كتَ أ
أُولُوا األَلْب ِ
اب ) [ .]21 :
ْ
َ

كالم ال ِ
بعد ال َف ْه ِم ،إش ال ُميكن أر يطلب منك تدبندر ٍ
واألص ُ َّ
تعقلُه ،وهاا
أر مرحلةَ التَّدبن ِر تأيت َ
ُ ُ َ
ُ
ِ
فه ُم معناهُ مطل ًقا ،و َّ
أر التَّدبدنَر يكو ُر فيما يتعلَّ ُد بالتَّفس ِري ،أي أاَّه
يعين أاَّه ال ُ
يوجد يف القرآر ما ال يُ َ

يتعلَّد باملعىن ِ
املعلوم.
ُ

ص اهلل ع وج عباده على االعتبار مبا يف آي القرآر من
قال الطربي (ت(( :)31: :ويف َح ِّ
ِ
ك ُمبَ َارأك لِّيَ َّدبَّد ُروا
اب أَاَلْنَاهُ إِلَْي َ
املواعظ والبينات – بقوله ج شكره لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ( كتَ أ
ِ
َّام ِيف ه َاا الْ ُقر ِ
آياتِِه ولِيتَ َا َّكر أُولُوا األَلْب ِ
آر ِمن ُك ِّ َمثَ ٍ
اب ) [  ،]21 :وقولهَ ( :ولَ َق ْد َ
ضَربْدنَا للن ِ َ
َ ََ َ ْ
َ
ْ

لَّ َعلَّ ُه ْم يَدتَ َا َّك ُرو َر * قُرآاًا َعَربِيًّا َغْيدَر ِشي ِع َو ٍىل لَّ َعلَّ ُه ْم يَدتَّد ُقو َر ) [ال مر ،]27 -25 :وما أ به شلك من

آي القرآر ،اليت أمر اهلل عباده وحثَّهم فيها على االعتبار بأمثال آي القرآر ،واالتعاظ مبواعظه – ما
يدل على أر عليهم معرفة تأوي ما ِل اجب عنهم تأويله من آية.

ال أر يقال ملن ال يفهم ما يقال وال يعق تأويلَه :اعترب مبا ال فَدهم لك به وال معرفةَ من ِ
القي ِ
ألاه ُحمَ أ ُ
َْ

والبيار والكالم إال على معىن األمر بأر يفهمه ويفقهه ،مث يتدبره ويعترب به .فأما قب شلك،

فمستحي أمره بتدبره وهو مبعناه جاه  .كما حمال أر يقال لبعض أصناف األمم الاين ال يعقلور
كالم العرب وال يفهمواه ،لو أاشد قصيدة عر من أ عار بعض العرب شات أمثال ومواعظ
وحكم :اعترب مبا فيها من األمثال ،واشكر مبا فيها من املواعظ إال مبعىن األمر هلا بفهم كالم العرب
) )1ينظر :تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)123 :23
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ومعرفته ،مث االعتبار مبا ابهها عليه ما فيها من احلكم .فأما وهي جاهلة مبعاين ما فيها من الكالم
واملنطد ،فمحال أمرها مبا دلت عليه معاين ما حوته من األمثال والعرب .ب سوااأ أ َْم ُرها بالك وأ َْم ُر
بعض البهائم به ،إال بعد العلم مبعاين املنطد والبيار الاي فيها.
ِ ِ
اعترب هبا إال ملن
فكالك ما يف آي كتاب اهلل من الع َِرب واحل َك ِم واألمثال واملواعظ ،ال جيوز أر يقالْ :
كار مبعاين بيااه عاملا ،وبكالم العرب عارفًا وإال مبعىن األمر ملن كار بالك منه جاهالً أر يعلم
ً
معاين كالم العرب ،مث يتدبره بعد ،ويتعظ اكمه وصنوف عربه.
عباده بتدبنِره وحثَّهم على االعتبار بأمثاله =
ف شا كار شلك كالك وكار اهلل – ج ثناؤه – قد أمر َ

معلوما أاه ِل يأمر بالك من كار مبا يَ ُد نهلم عليه آيُهُ جاهالً .وإش ِل جي أر يأمرهم بالك إال
كار ً
ص َّح أام بتأوي ما ِل اجب عنهم علمه من آيه الاي استأثر اللله
وهم مبا يدهلم عليه عاملورَ ،

ص َّح شلك ،فسد قول من أاكر
بعلمه منه دور خلقه ،الاي قد قدمنا صفته آا ًفا = عارفور .وإش َ
تفسري املفسرين من كتاب اهلل وتْن يله ما ِل اجب عن خلقه تأويله)) (.)1

املبحص بسابد مباحص هاا الكتاب ميكن تقسيم مستويات التَّدبنِر إىل ِ
ِ
ولر ِ
ثالثة ٍ
أقسام:
بمل هاا
ُ

األو ُل – التدبر والتفسري:
القسم َّ
ُ

سبد اإل ارةُ إىل َّ
أر التدبنر يكور بعد فهم املعىن ،لكن اسن هنا أ ْر أابِّه إىل أاه قد ال يُفهم املعىن

اتاىل اَظًَرا وفِكًْرا ،وهاا اوع من التدبر يكور ساب ًقا
املراد ،فتحتاىل إىل البحص عنه .وتطلنب املعىن ُ
للفهم ،واهلل أعلم.
وقد يكور عدم فهم اعية وقع من جهة جه لغة أو سبب ا ول ،أو غريها من اجلهات وهاا يعين
ِ
َّ
ِّسيل الاي قد خيفى على بعض
أر التَّدبندَر يتعلَّ ُد باملعىن ،ويف الغالب يكو ُر هاا يف فهم املتشابه الن ِّ

النام.

الت ًٍدبنر باختيار أحد األقوال املاكورة يف اعية ،واالختيار اتاىل إىل فِ ْك ٍر واَظَ ٍر ن
يدل
وقد يكور َّ
على القول الصحيح ايفتم لآلية.
) )1تفسري الطربي ،ر :احلليل (.)35 -35 :1
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ٍ
ِ ٍ
ِ
يظهر فيها
ات ِّ
يقع من اص آية مشكلة ،ومنها اقا ُ
وأمثلة هاا القس ِم كثريةأ ،فمنها ما ُ
املفسر َ
ين اليت ُ

ترجيحهم ٍ
لوجه من وجوهِ التَّفس ِري ،وغريها ا اتاىل إىل اختيا ٍر من أج ِ ِ
البيار ،وهاا ما ال ختلو منه
ُ
ُ
َ
كتب التفسري ،ومن أمثلته:
ِ
َحيَا ُك ْم
قال الطربي (ت(( :)31: :القول يف تأوي قوله تعاىلَ ( :كْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْايِي ُك ْم ُمثَّ إِلَْي ِه تُد ْر َج ُعو َر ) [البقرة.]27 :
اختلف أه التأوي يف تأوي شلك:
فقال بعضهم مبا :حدثين موسى بن هارور ...عن السدي يف خرب شكره ،عن أ ي مالك وعن أ ي
صاحل عن ابن عبام وعن مرة عن ابن مسعود وعن اام من أصحاب النيل صلى اهلل عليه وسلم( :
ِ
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْايِي ُك ْم ) [البقرة ،]27 :يقولِ :ل تكواوا
َكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
ينًا فالقكم مث مييتكم مث اييكم يوم القيامة.
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
 ...عن أ ي األحوض ،عن عبداهلل يف قوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :قال :هي
ني َوأ ْ

َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْايِي ُك ْم ) [البقرة.]27 :
كاليت يف البقرةَ ( :وُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ

َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
 ...عن حصني ،عن أ ي مالك يف قوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :قال :خلقتنا
ني َوأ ْ
وِل اكن ينًا ،مث أمتَّنا ،مث أحييتنا.

َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
 ...عن حصني ،عن أ ي مالك يف قوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :قال :كااوا
ني َوأ ْ
أمواتًا ،فأحياهم اهلل ،مث أما م ،مث أحياهم.

ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّ ِه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأَ ْحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ
 ...عن ابن جريج ،عن جماهد يف قولهَ ( :كْي َ
ُْايِي ُك ْم ُمثَّ إِلَْي ِه تُد ْر َج ُعو َر ) [البقرة ،]27 :قالِ :ل تكواوا ينًا حني خلقكم ،مث مييتكم املوتة احلد،
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
مث اييكم ،وقوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :مثلُها.
ني َوأ ْ
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
 ...عطاا ابراساين عن ابن عبام قال :هو قوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر.]11 :
ني َوأ ْ
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ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّ ِه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) [البقرة:
 ...عن الربيع ،قال :حدثين أبو العالية يف قول اهللَ ( :كْي َ
 ،]27يقول :حني ِل يكواوا ينًا ،مث أحياهم حني خلقهم ،مث أما م ،مث أحياهم يوم القيامة ،مث

رجعوا إليه بعد احلياة.
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
 ...عن الضحاك عن ابن عبام يف قوله ( :أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :قال :كنتم
ني َوأ ْ

ترابًا قب أر خيلقكم ،فهاه ميتة .مث أحياكم فالقكم ،فهاه إحيااة .مث مييتكم فرتجعور إىل القبور،
ف
فهاه ميتة أخر  .مث يبعثكم يوم القيامة ،فهاه إحيااة ،فهما ميتتار وحياتار ،فهو قولهَ ( :كْي َ
ِ
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْايِي ُك ْم ُمثَّ إِلَْي ِه تُد ْر َج ُعو َر ) [البقرة.]27 :
تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
وقال آخرور مبا :حدثنا به أبو كريب ،قال :حدثنا وكيع ،عن سفيار ،عن السدي ،عن أ ي صاحل( :
ِ
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْايِي ُك ْم ُمثَّ إِلَْي ِه تُد ْر َج ُعو َر ) [البقرة ،]27 :قال:
َكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ

اييكم يف القرب ،مث مييتكم.

وقال آخرور مبا :حدثنا به بشر بن معاش قال :حدثنا ي يد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله( :
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّ ِه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) اعية [البقرة .]27 :قال :كااوا أمواتًا يف أصالب آبائهم
َكْي َ
فأحياهم اهلل وخلقهم ،مث أما م املوتة اليت ال بد منها ،مث أحياهم للبعص يوم القيامة ،فهما حياتار
وموتتار.
وقال بعضهم مبا :حدثين به يواا ،قال :أابأاا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد يف قول اهلل تعاىل( :
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :قال :خلقهم من ظهر آدم حني أخا عليهم امليثاع،
ني َوأ ْ
وقرأ ( :وإِ ْش أَخ َا ربن ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم شُِّريدَّتَد ُه ْم ) حىت بلغ ( أ َْو تَد ُقولُواْ إَِّتَا أَ ْ َرَك آبَ ُاؤاَا ِمن
َ َ َ َ
ك من بَِين َ
قَدْب ُ َوُكنَّا شُِّريَّةً ِّمن بَد ْع ِد ِه ْم أَفَدتُد ْهلِ ُكنَا ِمبَا فَد َع َ الْ ُمْب ِطلُو َر ) [األعراف ]153 -152 :قال :فكسبهم

صري فالد منه حواا – شكره
ضلعا من أضالع آدم ال ُق َ
العق  ،وأخا عليهم امليثاع ،قال :واات ع ً
َّام اتدَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِاي
عن النيل صلى اهلل عليه وسلم – قال :وشلك قول اهلل تعاىل ( :يَا أَيند َها الن ُ
ا وِ
ص ِمْند ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َواِ َساا ) [النساا ،]1 :قال:
اح َدةٍ َو َخلَ َد ِمْند َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َخلَ َق ُكم ِّمن ادَّ ْف ٍ َ
وبص منهما بعد شلك يف األرحام خل ًقا كثريا ،وقرأ ( :خيَْلُ ُق ُكم ِيف بطُ ِ
ور أ َُّم َهاتِ ُك ْم َخ ْل ًقا ِمن بدَ ْع ِد َخ ْل ٍد
َّ
ْ ُ
ً
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) [ال مر ،]5 :قال :خل ًق بعد شلك .قال :فلما أخا عليهم امليثاع أما م ،مث خلقهم يف األرحام،
مث أما م ،مث أحياهم يوم القيامة ،فالك قول اهلل:
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
( أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
َخ ْااَا ِمْند ُهم ِّميثَاقًا
ني فَ ْ
اعتَدَرْفدنَا بِ ُااُوبِنَا ) [غافر ،]11 :وقرأ قول اهللَ ( :وأ َ
ني َوأ ْ
َغلِيظًا ) [األح اب ،]5 :قالٍ :
يومنا .قال :وقرأ قول اهللَ ( :واشْ ُك ُرواْ اِ ْع َمةَ الل ِه َعلَْي ُك ْم َوِميثَاقَهُ الَّ ِاي
َواثدَ َق ُكم بِِه إِ ْش قُد ْلتُ ْم َِ ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ) [املائدة.]5 :
قال أبو جعفر :ولك قول من هاه األقوال اليت حكيناها عمن رويناها عنه وجه وماهب من

التأوي .
ِ
َحيَا ُك ْم ) [البقرة ،]27 :أيِ :ل
فأما وجه تأوي من تأول قولهَ ( :كْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ

تكواوا ينًا ،ف اه شهب إىل حنو قول العرب للشيا الدارم واألمر ابام الاكر :هاا يا ميت،
وهاا أمر ميت ،يراد بوصفه باملوتِ ُ :
وم أث ِره من النام.
مخول ش ْك ِرهِ ُ
ود ُر ُ

وكالك يقال يف ضد شلك وخالفه :هاا أمر حي ِ
وش ْكأر َحي ،يراد بوصفه بالك :أاه اَابِهأ متعاِل يف
أ َ

النام ،كما قال أبو خنيلة السعدي:
فأحييت

شكري وما كنت خامالً

يريد بقوله :فأحييت

ولكن بعض الاكر أابه من بعض

ورا حيًّا بعد أر كار
شكري ،أي :رفعته و َ َه ْرتَهُ يف النام حىت اَدبُهَ فصار ماك ً

خامالً ميتًا .فكالك تأوي قول من قال يف قولهَ ( :وُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) [البقرةِ :]27 :ل تكواوا ينًا،
ِ
بشرا أحياا تُاكرور وتُعرفور،
أي :كنتم ُمخُوالً ال ش ْكَر لكم ،وشلك كار موتكم ،فأحياكم فجعلكم ً
مث مييتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم ،كالاي كنتم قب أر اييكم ،من ُد ُر ِ
وم ِش ْك ِركم ،وتعفِّي
ِ
بشرا
آثاركم ،ومخول أموركم ،مث اييكم ب عادة أجسامكم إىل هينا ا ،وافخ الروح فيها ،وتصيريكم ً
كالاي كنتم قب اإلماتة لتعارفوا يف بعثكم وعند حشركم.

وأما وجه تأوي من تأول شلك :أاه اإلماتة اليت هي خروىل الروح من اجلسد ،ف اه ينبغي أر يكور
شهب بقولهَ ( :وُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) [البقرة ]27 :إىل أاه خطاب أله القبور بعد إحيائهم يف قبورهم،
وشلك معىن بعيد ،ألر التوبيخ هنالك إتا هو توبيخ على ما سلف وفرر من إجرامهم ،ال استعتاب
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ِ
ٍ
مستعتب
توبيخ
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) [البقرةُ ]27 :
واسرتجاع ،وقوله ج شكرهَ ( :كْي َ
وتأايب مسرتج ٍع خل َقه من املعاصي إىل الطاعة ومن الضاللة إىل اإلاابة ،وال إاابة يف القبور
عباده،
َ
ُ

بعد املمات ،وال توبة فيها بعد الوفاة.

وأما وجه تأوي قول قتادة :-شلك أام كااوا أمواتًا يف أصالب آبائهم – ف اه عىن بالك :أام كااوا
اُطًَفا ال أرواح فيها ،فكاات مبعىن سائر األ ياا املوات اليت ال أرواح فيها ،وإحياؤه إياها تعاىل شكره
افاه األرواح فيها ،وإماتته إياهم بعد شلك قبضه أرواحهم ،وإحياؤه إياهم بعد شلك افخ األرواح يف
أجسامهم يوم ينفخ يف الصور ويبعص ابلد للموعود.
وأما ابن زيد ،فقد أبار عن افسه ما قصد بتأويله شلك ،وأر اإلماتة األوىل عنده إعادة اهلل – ج
عباده يف أصالب آبائهم بعد ما أخاهم من صلب آدم ،وأر اإلحياا اعخر هو افخ
ثناؤه – َ
األرواح فيهم يف بطور أمها م ،وأر اإلماتة الثااية هي قبض أرواحهم للعود إىل الرتاب ،واملصري يف
الربزخ إىل اليوم البعص ،وأر اإلحياا الثالص هو افخ األرواح فيهم لبعص الساعة واشر القيامة.
مفسره أر الاي وصفنا من
وهاا تأوي  ،إشا تدبره املتدبر ،وجده خالفًا لظاهر قول اهلل الاي زعم ِّ
قوله تفسريه ،وشلك أر اهلل ج ثناؤه أخرب يف كتابه عن الاين أخرب عنهم من خلقه أام قالواَ ( :ربدَّنَا
ني ) [غافر ،]11 :وزعم ابن ز ٍ
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
يد يف تفسريه أر اهلل أحياهم ثالث إحيااات
ني َوأ ْ
وأما م ثالث إماتات.

واألمر عنداا ،وإر كار فيما وصف من استاراىل اهلل ج شكره من صلب آدم شريته وأخاه ميثاقه
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّ ِه َوُكنتُ ْم
عليهم كما وصف ،فليا شلك من تأوي هاتني اعيتني ،أعين قولهَ ( :كْي َ
َحيَدْيتَدنَا اثْدنَتَد ْ ِ
أ َْمواتاً ) اعية [البقرة ،]27 :وقوله ( :ربَّدنَا أ ََمتدَّنَا اثْدنَتَد ْ ِ
ني ) [غافر ]11 :يف يا ،ألر
ني َوأ ْ
َ
َ
أر اهلل أمات من شرأ ٍ
َّع َّ
يومنا غري اإلماتة اليت صار هبا يف الربزخ إىل يوم البعص ،فيكور
أحدا ِل يَد ِ
ً
يوجه تأوي اعية إىل ما و َّجهه إليه ابن ز ٍ
يد.
جائًا أر َّ
َ

وقال بعضهم :املوتة األوىل :مفارقة اطفة الرج جسده إىل رحم املرأة ،فهي ميتة من لدر فراقها
جسده إىل افخ الروح فيها ،مث اييها اهلل بنفخ الروح فيها ،فيجعلها بشرا سويا بعد تار ٍ
ات تأيت
ً ً
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عليها ،مث مييته امليتة الثااية بقبض الروح منه ،فهو يف الربزخ ميت إىل يوم ينفخ يف الصور ،فريد يف
جسده روحه ،فيعود حيًّا سويًا لبعص القيامة ،فالك موتتار وحياتار.
وح إياه ،ف عموا أر ك
وح مفارقة النر ِ
وإتا دعا هؤالا إىل هاا القول ،ألام قالوا :موت شي النر ِ

يا

من ابن آدم حي ما ِل يفارع جسده احلي شا الروح ،فك ما فارع جسده احلي شا الروح ،فارقته
ت،
احلياة فصار ميتًا ،كالعضو من أعضائه ،مث  :اليد من يديه ،و ِّ
الرج من ِرجليه ،لو قطعت وأُبِينَ ْ
واملقطوع شلك منه حي ،كار الاي بار من جسده ميتًا ال روح فيه بفراقه سائر جسده الاي فيه
الروح.
قالوا :فكالك اطفته حيَّة اياته ما ِل تفارع جسده شا الروح ،ف شا فارقته مباينةً له صارت ميتة،
اظري ما وصفنا من حلكم اليد والرج وسائر أعضائه ،وهاا قول ووجه من التأوي  ،لو كار به قائ
من أه القدوة الاين يرتضي للقرآر تأويلهم.
ف تَ ْك ُف ُرو َر بِاللَّ ِه َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً
وأوىل ما شكراا من األقوال اليت بينا بتأوي قول اهلل ج شكرهَ ( :كْي َ
َحيَا ُك ْم ) [البقرة ،]27 :القول الاي شكرااه عن ابن مسعود وعن ابن عبام من أر معىن قولهِ( :
فَأ ْ
ِّ ِ
عرفور وال تُاكِرور،
َوُكنتُ ْم أ َْم َواتاً ) [البقرة :]27 :أموات الا ْكر ،مخوالً يف أصالب آبائكم ،اط ًفا ال تُ َ
بشرا سويًا حىت شكرص وعرفتم وحييتم ،مث مييتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتًا
فأحياكم ب اشائكم ً

ال تُعرفور وال تُاكرور يف الربزخ إىل يوم تبعثور ،مث اييكم بعد شلك بنفخ األرواح فيكم لبعص
الساعة وصيحة القيامة ،مث إىل اهلل ترجعور بعد شلك ،كما قالُ ( :مثَّ إِلَْي ِه تُد ْر َج ُعو َر ) [البقرة،]27 :
ألر اهلل – ج ثناؤه – اييهم يف قبورهم قب حشرهم ،مث اشرهم ملوقف احلساب ،كما قال –
اث ِسراعا َكأَادَّهم إِ َىل اُص ٍ ِ
ج شكره  ( :-يدوم خيَْرجو َر ِمن ْاألَج َد ِ
ضو َر ) [املعارىل،]43 :
ب يُوف ُ
َ ْ
ُ
َْ َ ُ ُ
َ ً ُْ
اث إِ َىل رِّهبِم ي ِ
صوِر فَِشَا هم ِّمن ْاألَج َد ِ
نسلُو َر ) [يا.]21 :
وقالَ ( :واُِف َخ ِيف ال ن
ُ َ ْ
َ َْ
والعلة اليت من أجلها اخرتاا هاا التأوي  ،ما قد قدمنا شكره للقائلني به ،وفساد ما خالفه ،مبا قد
أوضحناه قب )) (.)1
) )1تفسري الطربي ،حتقيد :اكر (.)424 -417 :1
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يبني صورة التَّدبنر الاي يكور من أج فهم املعىن املراد.
وهاا املثال – مع طوله – ِّ
القسم الثَّاين :التَّدبنر واالستنبار:
عند تأ نم ِ عملية االستنبار يظهر َّ
أر فيها إعمال فكر واظر ،وقد يكور التدبر الاي ينتج عنه
الصحيح ،فيكور
حتتاىل إىل تفس ٍري ،وقد يكور من آية ظهر معناها
ُ
استنبار من آية ظاهرة املعىن ال ُ

ِ
التدبنر يف هاه احلال بعد معر ِفة التفسري ،فيتدبدَّر املتدبر ما اتويه معىن ِ
االستنباطات
اعية من وجوه
ُ

ِ
األحكام و ِ
مل ،وهاا يعين َّ
أر
والفوائد ،وهو تدبندأر الستاراىل احلِ َك ِم و
اعداب وغ ِريها ا يستنبطُه املستنب ُ

االستنباطات اتيجةأ للتَّدبنِر.

ومن ِ
أمثلة هاا القسم من التَّدبنِر ،ما شكره ابن القيِّ ِم (ت )521 :يف كتابه ((زاد املهاجر)) من
الاار ِ
قص ِة إبراهيم عليه السالم يف سورة َّ
يات ،قال(( :فص يف ( :أَفَالَ يَدتَ َدبدَّ ُرو َر الْ ُق ْرآ َر )
تفسري َّ

[النساا ،72 :حممد.]24 :

حجابه ،وكيف تَ َدبدنر ِ
القرآر
َ
ُ

ٍ
اكشف
فتح بابَه و ْ
قلت :إاَّك قد أ ْر َ
فر َ
ت إىل مقام عظي ٍم ،فا ْ
األئمةِ بأيدينا ،فه يف ِ
البيار غريُ ما شكروه؟.
اف على عجائبه وكنوزه؟! وهاه تفاسريُ َّ
وتَد َف نه ُمهُ واإل ر ُ
ِ
املقصد.
قلت :سأضرب لك أمثاالً َْحتتَ ِاي عليها ،ومعلها َإم ًاما لك يف هاا
ُ

قال اهلل تعاىل ( :ه أَتَ َ ِ
ِ
يص َ ِ
ف إِبْدر ِاهيم الْمكْرِم َ ِ
الم
الما قَ َ
اك َحد ُ
ال َس أ
ني * إ ْش َد َخلُوا َعلَْيه فَد َقالُوا َس ً
َْ
ضْي َ َ ُ َ
قَدوأم نمن َكرو َر * فَدراغَ إِ َىل أ َْهلِ ِه فَ َجاا بِعِ ْج ٍ َِ ٍ
ني * فَد َقَّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَ َ ْ
ا ِمْند ُه ْم ِخي َفةً
ْ
َ
ُ
ال أَال تَأ ُكلُو َر * فَأ َْو َج َ
ت امرأَتُه ِيف صَّرةٍ فَص َّكت وجهها وقَالَت عج ِ
قَالُوا ال َختف وبشَّروه بِغ ٍ ِ
يم *
الم َعلي ٍم * فَأَ ْقدبَدلَ ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ أ
َ ْ ََ ُ ُ ُ
وز َعق أ
احل ِك ِ
ِ
ك قَ َ ِ ِ
يم ) [الااريات.]3: -24 :
قَالُوا َك َال َ
يم الْ َعل ُ
ال َربنك إاَّهُ ُه َو َْ ُ
عت إىل معناها ،وتدبَّر ا ،ف َّتا تَطْلُ ُع منها على َّ
أر املالئكةَ
فعهدي َ
أت هاه اعية ،وتطلَّ َ
بك إشا قر َ
ِ
األضياف يأكلو َر ويشربور ،وبشَّروه ٍ
أتَوا إبراهيم يف صورةِ
بغالم علي ٍمَّ ،
وإتا امرأتُه عجبت من شلك
ُ
َ
فأخرب ا املالئكة:

يتجاوز تَ َدبدن ُرَك غري شلك.
أر اهللَ قال شلك ،وِل
ْ

تضمنت من الثدَّنَ ِاا على إبراهيم؟.
بعض ما يف هاه اعيات من أاو ِاع األسرا ِر ،وكم قد َّ
فا ِع اع َر َ

1:2
This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
وكيف ِ
الفالسفة واملعطِّلةِ.
الرِّد على أه ِ الباط ِ من
عت ِّ
الضيافةَ وحقوقَها؟ وما َّ
من َّ
تضم ْ
نت َ

نبوةِ؟.
وكيف َّ
عظيما من أعالم الن َّ
تضم ْ
علما ً
نت ً

الكمال اليت رَّدها إىل العل ِم و ِ
ِ
ِ
احلكمة؟
صفات
يع
وكيف َّ
تضم ْ
ََ
نت َ
بألطف إ ارة و ِ
ِ
ِ
وكيف أ ارت إىل دلي ِ
وقوعه؟.
إمكار املعاد
أوضحهاُ ،مثَّ
ْ
أفصحت َ
بو ِ
اإلسالم و ِ
نت اإلخبار عن ِ
ِ
ااتقامه من األم ِم ِّ
اإلميار
نت ِش ْكَر
الر ِّ
املكا ِبةَّ ،
وكيف َّ
عدل َّ
وتضم ْ
تضم ْ
ِ
الفرع بينهما ،وتضمنت بقاا ِ
ِ
و ِ
وصدع ُر ُسلِ ِه وعلى اليوم اعخ ِر،
توحيده
ب الدَّالَِّة على
الر ِّ
آيات َّ
ْ َ
خوف من ِ
عااب اعخرةِ ،وهم املؤمنور هبا ،و َّأما من
َّ
ينتفع هباا كلِه إالَّ من يف قلبِه أ
وتضم ْ
نت أاَّه ال ُ

ِ
ِ
اعيات؟ فا ع اعر بعض تفاصي هاه اجلملةِ)) (.)1
ينتفع بتلك
ال ُ
يؤمن هبا ،فال ُ
خياف اعخرة وال ُ

ٍ
استنباطات من هاه اعيات ،ولوال طو ُهلا ،لاكرُ ا.
ائد و
يسرد فو َ
ُمثَّ بدأ ُ
القسم الثَّالص -:التدبر والتأوي  :ما تؤول إليه حقيقة الشيا:

الكلي ،وهاا
أغلب ما تؤول إليه حقيقة الشيا يرتبمل مبا استأثر اهلل بعلمه ،وهو ما يسمى باملتشابِه ِّ
سبد بيااُه ،ومن هنا فالتَّدبند ُر ال يدخ ُ يف
يعلمه إالَّ اهللُ ،كما َ
ال ميكن وقوع التدبر فيه ،ألاَّه ال ُ
ات هاه املغيِّ ِ
بوقوعه أو كيفيَّ ِ
وقوع ما أخرب اهلل ِ
ِ
بات.
استأثر اهللُ بعلمها ،ك م ِن ِ
َ ُ
الغيبيَّات اليت َ
ومبا َّ
أعلم.
ليا له أ
ميكن أر َ
أر هاا القسم ال ُ
مثال ُاكى ،واهللُ ُ
يقع فيه تدبندأر ،ف اه َ

وخالصة األمر َّ
أر التدبر يقع يف املعلوم ،وهو معرفة التفسري واالستنبار من القرآر ،أما ما ال يدركه

العق م ن األمور الغيبية اليت استأثر اهلل بعلمها فالواجب اإلميار هبا دور الدخول يف اجتهادات
لبيااا ،وهي ا ال اص بيااه من جهة العق  ،ومىت وقع طلبها من جهته حص االحنراف وال يغ يف
رع اهلل.
املعاين املقار ِبة للتَّدب ِر:
ِ ن
االستبصار ،وقد وردت هاه املعاين
االعتبار و
ُ
ُ
َّظر والتَّأم ن و ُ
ويقرب من معىن التَّدبنر التَّفك ُر والتَّا نك ُر والن ُ

يف القرآر يف مواطن.

) )1زاد املهاجر إىل ربِّه ،البن القيِّم ( .)57 -53 :
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ن
اعتبارا وتدبدنًرا
قال ابن القيِّ ِم (ت ...(( :)521 :وهاا َّ
واظرا وتأ نمالً و ً
يسمى تفكًرا وتا نكًرا ً
معار متقاربةأ متمع يف ٍ
واستبصارا ،وهاه ٍ
وتتفرع يف آخر.
يا
ُ
ً
وإحضاره عنده.
استعمال الفكرةِ يف شلك،
ويسمى تف نكًرا ،ألاه
ُ
َّ
ُ

إحضار للعل ِم الاي جيب مراعاته بعد شهولِه وغيبتِه عنه ،ومنه قوله تعاىل ( :إِ َّر
ويسمى تا نكًرا ،ألاَّه
َّ
أ

َّ ِ
ِ
ار تَ َا َّكرواْ فَِشَا هم نمب ِ
ف ِّمن الشَّيطَ ِ
ص ُرو َر ) [األعراف.]2:1 :
ُ ْ
ين اتَّد َقواْ إِشَا َم َّس ُه ْم طَائ أ َ ْ
الا َ
ُ
ِ
بالقلب إىل املنظوِر فيه.
التفات
اظرا ،ألاَّه
َّ
أ
ويسمى ً

كرةٍ ،حىت يتجلَّى له وينكشف لقلبِه.
َّ
كرةً بعد َّ
ويسمى تأ نمالً ،ألاه مراجعةأ للنَّظ ِر َّ

افتعال من العبوِر ،ألاَّه يَد ْعبُد ُر منه إىل غ ِريه ،فَديَد ْعبُد ُر من شلك الاي قد فَ َّكَر فيه
اعتبارا ،وهو أ
ويُ َس َّمى ً

ثالثة ،وهي املقصود من االعتبار ،وهلاا يس َّمى ِع ٍِبدرةً ،وهي على ِ
احلاالت كاجلِلْسةِ
ِ
معرفة ٍ
إىل ٍ
بناا
َ
َْ
َُ
ِ
والرْكب ِة و ِ
القْتدلَ ِة إياااًا َّ
املقصود به ،وقال اهلل
العلم واملعرفةَ قد صار حاالً لصاحبِه يَد ْعبُد ُر منه إىل
ِّ َ
بأر هاا َ

ِ
ك لَعِْبدَرةً لِّ َمن خيَْ َشى ) [النازعات.]25 :
تعاىل ( :إِ َّر ِيف شَل َ

وقال ( :إِ َّر ِيف َشلِ ِ
صا ِر ) [آل عمرار.]13 :
َ
ك لَعْبدَرًة أل ُْوِ األَبْ َ
ِ
ِ
اخرها وعواقبها ،ومنه تدبند ُر القول.)1( ))...
ويُ َّ
اظر يف أدبار األمور ،وهي أو ُ
سمى تدبدنًرا ،ألاَّه َ

فرع بني التَّدبنِر والتَّأثنِر من ِاع القرآر:
ال ُ

بعض الن ِ
َّام بني التَّدبنِر والتَّأثنِر من اع القرآر ،فيجعلو َر القشعريرةَ اليت تصيب اإلاسار
خيل ُ
مل ُ
ِ ِ
األمر كالك.
و
َ
ليا ُ
ابشوع الاي يلح ُقه بسبب تأثري القرآر عليه هو التَّدبند ُر ،و َ
اافعال يف اجلوارِح و ِ
حتدث يف ِّ
القلب ،وقد يكو ُر بسبب التَّدبنِر،
الاه ِن ،والتَّأثدن ُر أ
فالتَّدبدن ُر عمليَّةأ عقليَّةأ ُ

ِ
بسبب ِ
ِ
القرآر واظمه ،وقد يكو ُر بسبب ِ
ِ
روعة
وقد يكو ُر
حال الشَّا ِ يف َ
تلك اللَّحظة ،واهللُ

أعلم.
ُ
املفس ِر
مفهوم ِّ
) )1مفتاح دار السعادة ،البن القيم (.)172 :1
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ٍ ( )1
عرفوا مصطلح التفسري ،ويعترب
ِل اظ مصطلح امل َف ِّس ِر من علماا القرآر والتفسري بتعر
يف كما َّ
ُ
كتاب السيوطي (ت )111 :طبقات املفسرين أول كتاب جيمع ترا هم يف كتاب مستق ٍّ ،وقد

قسم املفسرين إىل أاواع:
النوع األول :املفسرور من السلف :الصحابة والتابعور وأتباع التابعني.
وردا فيها أقوال الصحابة
النوع الثاين :املفسرور من ِّ
ايفدثني ،وهم الاين صنفوا التفاسري مسندة ُم ً
والتابعني باإلسناد.
( )2
الكالم على معاين
النوع الثالص :بقية املفسرين من علماا السنة ،الاين ضموا إىل التفس ِري التأوي َ و َ

القرآر وأحكامه وإعرابه وغري شلك.

النوع الرابع :من صنف تفسريًا من املبتدعة ،كاملعت لة والشيعة وأضراهبم(.)3

مثَّ قال(( :والاي يستحد أر يسمى من هؤالا ،القسم األول ،مث الثاين ،على َّ
األكثر يف هاا
أر
َ
القسم ادَ َقلَةأ ،وأما الثالص فمؤولة ،وهلاا يسمور كتبهم – غالبًا – بالتأوي  ،وِل أستوف أه القسم
الرابع ،وإتا شكرت منهم املشاهري ،كال يفشري والنرماين واجلبَّائي وأ باههم)) (.)4

وهاا يعين أاك لو اعتمدت ما ياكره هو ومن كتب بعده يف طبقات املفسرين = لقلت:
املفسر :من كار له مشاركة يف علم التفسري ،أو كتب فيه.

) )1ااظددر :قواعددد الرتجدديح عنددد املفس درين ،للشدديخ حسددني احلددر ي ( ،)33 :1فقددد قددال يف تعريددف املفسددر(( :مددن لدده أهليددة
تامدةأ يعددرف هبدا مدراد اهلل تعدداىل بكالمده املتعبددد بتالوتدده ،قددر الطاقددة البشدرية ،وراض افسده علددى مندداهج املفسدرين ،مددع معرفتدده
ُ الً كثرية من تفسري كتاب اهلل ،ومارم التفسري عمليًا بتعليم أو تأليف)).
) )2هدداا علددى املصددطلح احلددادث ،وقددد َّدداهم أصددحاب هدداا القسددم = مؤولددة كمددا سدديأيت ،وقددد عرفددت ددا سددبد أر هدداا
أيضا ،ومنه هاه التسمية املطلقة ملن جاا بعد السلف.
املصطلح غري صحيح ،وما سيبىن عليه ف اه سيكور غري صحيح ً
) )3ينظر :طبقات املفسرين ( .)1: -1 :
) )4طبقات املفسرين ( .)1: :
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ويظهر َّ
أر هاا سيكور من باب التسامح يف املصطلح ،دور التحرير له ،وهاا ما يشري إليه كالم
السيوطي عن الطبقة الثااية ،حيص جع أكثرهم اقلة للتفسري ،ومع شلك شكرهم يف طبقات
املفسرين.
قصده إير َاد من له
وال َّ
يف املفسر ،ب كار ُ
ك أر من كتب يف طبقات املفسرين ِل يكن ُ
قصده تعر َ
كتابةأ يف التفسري ،دور حتلي ٍ لنوع هاه الكتابة ،من حيص كواا اق أو اجتهاد من املفسر.

وال تكاد َِم ُد ضابطًا يف إيراد فالر من العلماا يف ِعداد املفسرين ،ولاا تر من أصحاب الرتاجم

إدخاالً لبعض الصحابة يف املفسرين ،وإر كار الوارد عنهم فيه قلي أ ،ك يد بن ثابت (ت)42 :
وعبداهلل بن ال بري (ت.)53 :

وقد يكور يف شلك تساه يف عد ِ
املفسرين ،وإشا اظرت إىل بعضهم وجدت أاه قد برز يف
ِّه ْم من ِّ
َ
بعض العلوم ،ف يد بن ثابت (ت )42 :كار مقرئًا ،وهو الاي قام بكتابة املصحف ،وكار فرضيًّا،
خصوصا لعلم القرااة املتعلِّد بالقرآر – تُ ُس ِّم َح يف
فقد يكور بسبب بروزه يف هاين العلمني –
ً
إطالع لقب املفسر عليه ،واهلل أعلم.
معني من ِ
العلوم ،ب لقد كا َر علم الفقه وعلم القرااةِ
العلمي العا نم ال يل ُم منه الربوز يف عل ٍم َّ ٍ
الربوز
و ُ
ن
ُ
ُ

ِ
ِ
ستبعد َّ
املفسرين
كتب يف
طبقات ِّ
َّابعني ،ولاا ال يُ ُ
هر العلوم اليت كا َر الصحابة يعلِّمواا للت َ
أر من َ
أ َ

ِ
ِ
ِ
الفقهاا ،وأدخ َ بعضهم يف عل ِم التَّفس ِري ،وإ ْر ِل يكن من
طبقات
بكتابات من سب َقه يف
قد تأثَّر
املعتنني به.
َ
املتأخرين من ِع ِ
اقصا يف حقِّه ،أو حطًّا
داد ِّ
ين ً
املفسر َ
اىل فالر من العلماا املتقدِّمني أو ِّ َ
وال يعين إخر ُ

أبدا ،وعدم ِ
العامةِ،
ورود هاه امل يَِّة َّ
اباص ِة ال يعين ااتفاا امل يَِّة َّ
من مْن لتِه العلميَّ ِة ،ال يعين شلك هاا ً
ُ
ِ
العلماا.
وكواه من

دواوه من منج ا م يف
ولو سربت املفسرين املاكورين يف كتب طبقات املفسرين ،واطَّلعت على ما َّ
التفسري = لظهر لك َّأام ال خيرجور عن أربعة أاواع:
األول -طبقة اجملتهدين األ َُوِل:
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وهم مفسروا السلف من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ،الاي دوات أقواهلم يف كتب التفسري
املسندة .وقد كار هلؤالا اجتهاد واضح يف التفسري ،وكااوا أصحاب آر ٍاا فيه ،فمن املفسرين من جي
الصحابة :ابن مسعود (ت )32 :وابن عبام (ت.)57 :
ومن املفسرين من جي التابعني :أبو العالية (ت ،)13 :وسعيد بن جبري (ت ،)14 :والشعيل (ت:
 ،)1:3وجماهد بن جرب (ت ،)1:4 :والضحاك بن م احم (ت ،)1:2 :وعكرمة (ت،)1:2 :
واحلسن البصري (ت ،)11: :وعطاا بن أ ي رباح ( ،)114وقتادة (ت ،)115 :وحممد بن كعب
القرظي (ت ،)117 :والسدي (ت ،)127 :وزيد بن أسلم (ت ،)135 :وأبو مالك غ وار
الغفاري (ت :؟).
ومن املفسرين يف جي أتباع التابعني :الكليل (ت ،)145 :ومقات بن حيار (ت ،)12: :ومقات
بن سليمار (ت ،)12: :وابن جريج (ت ،)12: :وسفيار الثوري (ت ،)151 :وعبدالرمحن بن
زيد بن أسلم (ت ،)172 :واىي بن سالم البصري (ت.)2:: :
وقد ظهر يف عهد أتباع التابعني ع من اللنغويني كار هلم رأي واجتهاد يف تفسري القرآر ،وإر كار
يغلب عليه اجلااب اللغوي ،كقطرب (ت ،)2:5 :والفراا (ت ،)2:5 :وأ ي عبيدة (ت،)21: :
وغريهم .وك ن أولنك كار هلم رأي واجتهاد يف التفسري ،وِل يكواوا جمرد اقلة له.

األصم (ت،)1( )2:1 :
بعض املعت ِلة يف عل ِم التَّفس ِري ،كأ ي بك ٍر عبدالرمحن بن كيسار
كما َ
ِّ
ارك ُ

( )1
( )2
ويوسف بن عبداهلل الش َّ ِ
بعض اللنغويِّني منهم ،كقطرب
َ
َّحام (ت ، )233 :وغريهم  ،وقد كار ُ

(ت ،)2:5 :واألخف (ت.)212 :
منقبضا عن الدولدة ،وكدار
صبورا على الفق ِر،
ً
وقوراً ،
) )1عبدالرمحن بن كيسار ،أبو بكر األصم ،يخ املعت لة ،كار = ديِّدنًا ً
فيه مي أ عن أمري املؤمنني علي ،مات سنة ( .)2:1املنية واألم (  ،)22 :وسري أعالم النبالا (.)4:2 :1
دحام ،مددن أصددحاب أ ي اهلدداي  ،وأخددا عندده أبددو علددي اجلبددائي ،ااتهددت إليدده رئاسددة
) )2يوسددف بددن عبددداهلل بددن إسددحاع َّ
الشد َّ
داظرا يف دواوي ددن الواث ددد ،ت ددويف س ددنة ( .)233املني ددة واألمد د (  ،)51 :وس ددري أع ددالم
املعت ل ددة يف البص ددرة يف وقت دده ،ا ددتغ ا د ً
النبالا (.)222 :11
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ك َّ
أثر على تفس ِريهم ،وِل يص ْ من كتبِهم التَّفسرييَِّة يف هاه
وال َّ
أر معتقدا م العقليَّة كار هلا أ
الفرتةِ سو معاين ِ
القرآر لألخف ِ (ت ،)212 :وا عةُ االعت ِال واضحةأ فيه.
الثاين -اَد َقلَةُ التفسري:
أي
وهم لة من ايفدِّثني وغ ِريهم ن ِل يكن هلم إالَّ النق لتفسري من سبقهم ،وِل يكن هلم فيه َّ
رأي واجتهاد ،ومنهم :عبدالرزاع الصنعاين (ت ،)211 :حيص مده يف كتاب التفسري يسنده يف
أغلبه إىل قتادة (ت )115 :من طريد ياه معمر بن را د الصنعاين (ت ،)124 :وال مد له
اقارب ملا يرويه ،ب يكتفي باإلسناد إىل املفسرين ،وميكن أر يطلد عليهم وعلى ِ
أي اقد أو ٍ
أمثاهلم
ُ ُ َ

((مشاركور يف التَّفس ِري)).

ومع شلك مد َّ
الصنعاينِّ (ت )211 :من
املفسرين يَد ُعدنور عبدالرزاع َّ
أر الاين كتبوا يف طبقات ِّ
ِ
املفسرين ،كعبد بن
املفسرين ،وهاا فيه تَ َس نم أح وم نوأز ،وقد فعلوا هاا مع غريه فعدنوهم يف
طبقات ِّ
محيد (ت ،)241 :وابن املنار (ت ،)311 :وعبدالَّرمحن بن أ ي حاص (ت ،)325 :وغريهم من

اَد َقلَ ِة التفسري الاين ِل يتصدوا لرتجيح الروايات واقدها.
الثالص -املفسر الناقد:

ابن جرير الطربي (ت)31: :
وهو الاي جيمع مرويات املفسرين ويرجح بينهاُ ،
وإمام هاه الطريقة ُ

( ،)2حيص كار ياكر ما وصله من املرويات التفسريية عن السلف ،مثَّ يرجح بينها بقواعد الرتجيح
اليت تعترب من أهم مي ات كتابه جامع البيار عن تأوي آي القرآر.
) )1ورد شكددر كتدداب يف التفسددري لعمددرو بددن فايددد ،وكتدداب ملوسددى األس دواري ،ومهددا معت ليددار مددن طبقددة األصد ِّدم ،ااظددر :املنيددة
شكر يف كتاب البيار والتبيني ،للجاحظ (.)351 ،357 :1
واألم (  ،)24 :وهلما أ
داب يف متش ددابه الق ددرآر ،ااظ ددر :س ددري أع ددالم الن ددبالا ( ،)22: :1:وكت دداب يف
وق ددد شُك د َدر أل ي الفض د جعف ددر ب ددن ح ددرب كت د أ
التفسري للقاسم بن ابلي الدمشقي ،ااظر :سري أعالم النبالا ( ،)225 :1:وكلهم من املعت لة.
) )2يقددول الفاض د بددن الطدداهر بددن عا ددور يف كتابدده :التفسددري ورجالدده = (  ،)27 :وهددو يتحدددث عددن اددىي بددن سددالم
البصري ...(( :وهو الداي يعتدرب مؤسدا طريقدة التفسدري النقددي ،أو األثدري النظدري الديت سدار عليهدا ابدن جريدر وا دتهر هبدا،
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اجحا،
واملفسر الناقد صاحب رأي ،ألاه يستعرض األقوال املاكورة يف اعية ،مثَّ خيتار منها ما يراه ر ً
اجنتهاد منه ،ولاا فهو من الاين هلم رأي يف التفسري.
أي و أ
فاختياره قوالً من األقوال دور غريه ر أ
احدا:
الرابع -املفسر ِّ
املتاري قوالً و ً
يتعرض لنقد ما سواه ،فهو
وهو أر يعمد املفسر إىل أقوال التفسري فياتار منها قوالً دور غريه ،وال َّ
يف ختريه يوافد املفسر الناقد ،غري َّ
أر املفسر الناقد يتمي عنه بنقده الغالب ملا ال خيتار ،وعم املفسر
املتاري بيه بعم بعض الفقهاا لكتب ماهبهم ،حيص كتب بعضهم كتابًا على قول يف املاهب،
وأغلب املاتصرات التفسريية ،كتفسري اجلاللني ،من هاا النوع ،ويظهر َّ
أر أول من قام هباه الطريقة

علي بن أمحد الواحدي (ت )457 :الاي كتب ثالث كتب يف التفسري:
األول :البسيمل ،وحشد فيه األقوال ،وتعرض فيه للرتجيح.
عرضا لألقوال والرتجيح من البسيمل.
الثاين :الوسيمل ،وهو أق ن ً

قول و ٍ
الثالص :الوجي  ،وجعله على ٍ
احد ،قال يف مقدمته(( :وهاا كتاب أاا فيه اازل إىل درجة أه
وتارك
زماانا تعجيالً ملنفعتهم ،وحتصيالً للمثوبة يف إفاد م مبا متنوه طويالً ،فلم يغ ِن عنهم أحد فتيالً ،أ
قول و ٍ
ما سو ٍ
احد ُم ْعتَ َم ٍد البن عبام رمحة اهلل عليه ،أو من هو يف مث درجته)) (.)1

وبعد هاا العرض ألاواع املشاركني يف علم التفسري ،اجتهدت يف بيار من ميكن أر ينطبد عليه هاا

املصطلح منهم ،فظهر

فسر:
أر يكور تعريف امل ِّ

من كار له رأي يف التفسري ،وكار متصديًا له.
مفسًرا باملعىن املصطلح عليه للتفسري ،وهو بيار
فمن ااطبد عليه أحدمها خرىل بالك عن أر يكور ِّ

معاين القرآر.

مفتتحددا
شلددك هددو تفسددري اددىي بددن سددالم التميمددي البصددري األفريقددي ،املت دوَّف سددنة  ...2::فبعددد أين يددورد األخبددار املرويددة ً
مفتتحدا بقولده(( :قدال ادىي)) ،وجيعد مبدىن اختيداره علدى املعدىن اللغدوي،
إسدنادها بقولده(( :حددثنا)) ،يدأيت اكمده االختيداري ً
والتاريج اإلعرا ي.))..
) )1تفسري الوجي  ،للواحدي ،هبام التفسري املنري ملعاِل التن ي املسمى :مراح لبيد ( .)2 :
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كني يف التَّفس ِري ال رأي هلم ،كناقلي التَّفسري الاين ال رأي هلم فيه ،ب كار ه نم
ف ر كار بعض املشار َ
أحدهم أر جيمع املرويات اليت بَدلَغَْتهُ عن السلف = ف ام ال يدخلور يف عداد من يبني كالم اهلل.

وإر كار ن يُقرأُ عليه كتاب من ِ
ي ٍ
تفسريي = ف اَّه ال عم له
تعليد
كتب التَّفس ِري ،وليا له عليه أ ن
ِّ

املفسرين ما دام هاا سبيله.
يف التَّفس ِري ،وليا من ِّ

وإر كار له آراا ،لكنها قليلة = ف اه ال يدخ يف هاا املصطلح ،واهلل أعلم.
أخريا...
و ً

بعد هاا العرض هلاه املصطلحات ،أرجو أر ال يكور فيها يا من التم نح والتكلنف ،وإتا
حرصت على بيااا ألاا تدعو إىل االاضبار يف املعلومات ،ومع املرا مييِّ بني املتشابه منها ،فال
كثريا من ال يادات اليت ال تدخ يف املصطلح ،ويبني له مىت
تتداخ عليه املعلومات ،ويعرف هبا ً
دخلت ،وكيف دخلت ،واهلل املوفد واهلادي إىل سواا السبي .

ثبت المراجع والمصادر
 -1أجبد العلوم ،لصديد خار القنوجي.
 -2أحكام القرآر ،البن العر ي ،حتقيد :علي حممد البجاوي.
 -3اإلكلي يف استنبار التَّدْن ي  ،للسيوطي.
 -4البحر ايفيمل ،أل ي حيار ،حتقيد :عرفات العشا حسواة.
 -2بغية املرتاد ،البن تيمية ،حتقيد :الدكتور موسى الدوي .
 -5التبيار يف أقسام القرآر ،البن القيم ،تصحيح :طه يوسف اهني.
 -5التحرير والتنوير ،للطاهر بن عا ور.
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 -7التسهي لعلوم التْن ي  ،البن ج ي الكليل.
 -1تفسري القرآر العظيم ،البن أ ي حاص ،حتقيد :أسعد الطيب.
-1:

تفسري القرآر العظيم ،البن كثري ،حتقيد :سامي السالمة.

-11

تفسري الوجي  ،للواحدي ،هبام التفسري املنري ملعاِل التْن ي املسمى :مراح لبيد.

-12

تفسري سورة اإلخال  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيد :الدكتور عبدالعلي عبداحلميد

حامد ،اشر الدار السلفية ،بوميل/اهلند ،ر.14:5 ،1
-13

التفسري واملفسرور ،يفمد حسني الاهيل.

-14

التفسري ورجاله ،للفاض بن الطاهر بن عا ور.
ايب اعثار ،للطربي ،حتقيد :حممود اكر ،مسند ابن عبام ،السفر األول.

-12
-15

جامع البيار عن تأوي آي القرآر ،للطربي ،حتقيد :حممود اكر.

-15

جامع البيار عن تأوي آي القرآر ،للطربي ،ر :احلليل.

-17

اجلامع ألحكام القرآر للقرطيل ،ر :دار الكتب املصرية.

-11

درا تعارض العق والنق  ،البن تيمية ،حتقيد :حممد ر اد ساِل.

-2:

دقائد التفسري ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيد :حممد السيد اجلليند.

-21

روح املعاين ،لآللوسي.

-22

زاد املهاجر إىل ربِّه ،البن القيِّم.

-23

سري أعالم النبالا ،للاهيل ،ر :دار الرسالة.
رح أصول اعتقاد أه السنة واجلماعة ،لاللكائي ،حتقيد :الدكتور أمحد سعد

-24
احلمدار.
-22

طبقات املفسرين ،للسيوطي.

-25

العباب ال اخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،حتقيد :حممد حسني آل ياسني.

-25

غريب احلديص البن اجلوزري.
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-27

الكشاف ،لل يفشري.

-21

لباب التأوي يف معاين التْن ي  ،للاازر.

-3:

يفات يف علوم القرآر ،يفمد لطفي الصباغ.

-31

مباحص يف علوم القرآر ،ملناع القطار.

-32

جمموع الفتاو  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ع ابن قاسم.

-33

ايفرر الوجي  ،البن عطية ،ر :قطر.

-34

مفتاح دار السعادة ،البن القيم.

-32

مفردات ألفاظ القرآر ،للراغب األصفهاين ،حتقيد :صفوار داوودي.

-35

مقاييا اللغة ،البن فارم ،حتقيد :عبدالسالم هارور.

-35

مقدمة جامع التفاسري ،للراغب األصفهاين ،حتقيد :الدكتور أمحد حسن فرحات.

-37

مقدمة يف أصول التفسري ،البن تيمية ،حتقيد :الدكتور عداار زرزور.

-31

مناه العرفار يف علوم القرآر ،يفمد عبدالعظيم ال رقاين.

-4:

املوافقات ،للشاطيل ،حتقيد :حميي الدين عبداحلميد.

-41

الناسخ واملنسوخ ،للنحام ،حتقيد :الدكتور سليمار الالحم.

-42

ا هة العني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،البن اجلوزي ،حتقيد :حاص الضامن.

النَّشر يف القرااات العشر ،البن اجل ري.
-43

السيد بن عبدالرحيم بن عبداملقصود.
النِّكت والعيور ،للماوردي ،حتقيدَّ :

وغريها من املراجع املاكورة يف حوا ي الكتاب.
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