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المق ّدمة

وصل الله عىل س ّيدنا مح ّمد ،Pوعىل آله الط ّيبني الطاهرين،
رب العاملنيّ ،
الحمد لله ّ
وعىل جميع األنبياء واملرسلني ،وبعد...
َ
َ
َ
ع َو ۡج ِههِۦٓ أ ۡه َد ٰٓ
قال الله تعاىل يف محكم كتابه العزيز﴿ :أ َف َمن َي ۡم ِش ُمك ًِّبا َ َ ٰ
ى أ َّمن َي ۡم ِش
ًّ َ َ
ع َ ُّ ۡ َ
يم﴾(((.
َسوِيا ٰ ِ
صر ٰ ٖط مستقِ ٖ
الحق ،واالهتداء بها
الحق ،ال ب ّد له يف بحثه من االلتفات إىل معامل ّ
إ ّن اإلنسان الباحث عن ّ
يتحصل له يف حالة الغفلة وعدم االلتفات إىل هذه املعامل.
يف سريه؛ وهذا االهتداء ال ّ
واملفس يف عمل ّية التفسري؛ وهي عمل ّية بحث عن الحقيقة ،ال ب ّد له من مراعاة
ّ
اإللهي من القرآن
مجموعة من األصول والقواعد التي تشكّل معاملَ للوصول إىل فهم املراد
ّ
ضل يف طريقه ومل يدرك بغيته يف
املفس أو مل يلتفت إليها ّ
الكريم ،بحيث لو أغفلها ّ
الوصول إىل الحقيقة.
ومن هذا املنطلق ،سعى مركز نون للتأليف والرتجمة إىل إصدار هذا الكتاب استكامالً
للسلسلة التعليميّة القرآنيّة التي تُعنى بدراسة القرآن الكريم وعلومه ،واستكشاف معارفه
تعليمي هادف ،فكان هذا
الطلب والطالبات بأسلوب
ومقاصده ،وإيصالها إىل أذهان ّ
ّ
الكتاب «أساس ّيات علم التفسري» الذي يعنى بتقديم أصول التفسري ورشوطه وضوابطه
وقواعده ومناهجه واتجاهاته بأسلوب تعليمي ،أحد الجهود املبذولة عىل هذا الطريق،
بعد صدور املجموعة األوىل من املتون القرآنية عن املركز ،وهي :دروس متهيديّة يف العلوم
((( سورة امللك ،اآلية .22
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واملعارف القرآنية ،مدخل إىل علوم القرآن ،تجويد القرآن ،إعراب القرآن ،دروس يف علوم
القرآن ،وهدى القرآن.
ويُتو ّخى من هذا الكتاب تحقيق األهداف اآلتية:
والفكري بالقرآن الكريم.
الروحي والوجدا ّين
 تعزيز االرتباطّ
ّ
 معرفة أصول التفسري وضوابطه ومناهجه واتجاهاته والتم ّرس عىل تطبيقها.تعليمي هادف.
 تسهيل عملية تناول أصول التفسري وضوابطه ومناهجه واتجاهاته بأسلوبّ
كل درس إىل ستّة أقسام ،هي:
ولتحقيق هذه األهداف ،جرى اعتامد تقسيم ّ
أوالً :محاور الدرس
ثانياً :أهداف الدرس
ثالثاً :محتوى الدرس
رابعاً :املفاهيم الرئيسة يف الدرس
خامساً :فكّر وأجب
سادساً :صفحة مطالعة مرتبطة مبضمون الكتاب
وقد حرصنا عند تأليف الكتاب عىل مراعاة مجموعة من السياسات العلم ّية واملنهج ّية
والف ّن ّية ،أه ّمها:
ّ
والمتأخرين،
 االستفادة قدر اإلمكان من فكر علماء اإلمام ّية ،من المتق ّدمينوتسييله داخل الدروس.
 الحرص على دراسة أبرز اآلراء وأشهرها في أصول التفسير وضوابطه ومناهجه واتجاهاته. إسناد األقوال والروايات المنقولة في الكتاب إلى مصادرها األساس. تقسيم الكتاب إلى أربعة وعشرين درساً. مراعاة التقارب  -قدر اإلمكان  -في عدد صفحات ّكل درس.
وحتّى نكون مشمولني بعناية الله تعاىل ،نضع بني أيديكم هذا الجهد املتواضع ،عىس
أن يكون خطوة من الخطوات املتحقّقة يف طريق االهتداء مبعامل القرآن.
واحلمد هلل رب العاملني

الدرس األول

مباحث تمهيد ّية
في علم التفسير()1

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل معنى علم التفسري وموضوعه
2 .2يرشح أدلة مرشوعيّة علم التفسري.

3 .3يستعرض تاريخ نشأة علم التفسري ومراحل
تط ّوره.

معنى التفسير
أ .التفسير في اللغة« :الفاء والسين والـراء كلمة واحدة ّ
تدل على بيان شيء
وإيضاحه»(((« ،والتفسير كشف معنى اللفظ وإظهاره ،مأخوذ من الفسر ،وهو
مقلوب السفر ،يقال أسفرت المرأة عن وجهها :إذا كشفته .وأسفر الصبح :إذا
ظهر»(((.
وعليهّ ،
فإن معنى التفسير في اللغة متق ِّوم بالشرح والكشف واإليضاح بعد خفاء.
المفسرون ،قديماً وحديثاً ،تحديدات كثيرة لمصطلح
ب .التفسير في االصطالح :ذكر
ّ
التفسير؛ أبرزها اآلتي:
 «التفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل»(((. «التفسري كشف املغلق من املراد بلفظه ،وإطالق للمحتبس عن الفهم به»(((. «هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم؛ من حيث داللته على مراد الله تعالى بقدرالطاقة البشريّة»(((.
((( ابن فارس ،أحمد :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،قم املقدّسة ،مكتب اإلعالم اإلسالمي،
َس» ،ص.504
1404هـ.ق ،ج ،4مادّة «ف َ َ
((( الطريحي ،فخر الدين :مجمع البحرين ،ط ،2طهران ،املكتبة املرتضويّة؛ مطبعة چاپخانهء طراوت1362 ،هـ.ش ،ج ،3مادّة
َس» ،ص.438
«ف َ َ
((( الطربيس ،الفضل بن الحسن :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،تحقيق وتعليق :لجنة من العلامء واملحقّقني ،ط ،1بريوت،
مؤسسة األعلمي1415 ،هـ.ق1995 /م ،ج ،1ص.39
ّ
((( الزركيش ،بدر الدين :الربهان يف علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1القاهرة ،دار إحياء الكتب العرب ّية؛
عيىس البايب الحلبي ورشكاؤه1376 ،هـ.ق1957 /م ،ج ،2ص.147
العريب،
الكتاب
دار
بريوت،
،
1
ط
زمريل،
أحمد
از
و
ف
تحقيق:
((( الزرقاين ،عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القرآن،
ّ
ّ
1415هـ.ق1995 /م ،ج ،2ص.6
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 «هو محاولة إزالة الخفاء في داللة الكالم  ...بحيث ستر وجه المعنى ،ويحتاج إلىمحاولة واجتهاد بالغ ح ّتى يزول ويرتفع اإلشكال»(((.
 «هو بيان معاني اآليات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها»(((.ومبراجعة هذه التحديدات والتأ ّمل فيها ،نجدها تحرص التفسري يف خصوص ّية الكشف
النص القرآ ّين ،واملفاهيم اللغويّة الواردة
والبيان ،وتستبعد ّ
كلً من بيان املعنى الظاهر من ّ
يف القرآن ،والرتجمة الحرف ّية لأللفاظ الواردة يف القرآن عن الدخول يف التفسري.
وعليه ،ميكن تحديد التفسري تحديدا ً اصطالحيّاً بأنّه« :استخراج املعاين املستورة
واملحتبسة تحت األلفاظ ،والكشف عن مقاصدها ومداليلها ،وفق مجموعة من القواعد
والضوابط مرعيّة اإلجراء».
موضوع علم التفسير
اصطالحي للتفسري ،ميكن القول :إ ّن موضوع التفسري هو
بنا ًء عىل ما تق ّدم من تحديد
ّ
النص القرآ ّين».
«املعاين واملقاصد والدالالت املحتبسة يف ّ
مشروعيّ ة التفسير
ذكر الراغب األصفها ّين يف مق ّدمة تفسريه اختالف األقوال يف مرشوع ّية تفسري القرآن،
النبي ،Pأو ع ّمن
بني من بالغ يف املوقف منه ومنع الكالم يف القرآن ،إلّ بتوقيف عن ّ
فسر
شاهد التنزيل من الصحابة ،أو من أخذ منهم من التابعني ،واحت ّجوا بقوله« :Pمن ّ
القرآن برأيه فقد أخطأ» ،ويف رواية« :من قال في القرآن برأيه فقد كفر» .ومنهم من قال
املفس ذا معرفة وأدب ،والعقالء واألدباء لهم معرفة األغراض،
مبرشوع ّية تفسريه؛ إذا كان ّ
َ
ُ
ۡ
ّ
ُ ْ ۡ
َّ
ْ
واحت ّجوا بقوله تعاىلِ ﴿ :لَ َّدبَّ ُر ٓوا َء َايٰتِهِۦ َو ِلَ َت َذك َر أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾(((.(((怀
سون يف ثوبه القشيب ،ط ،2تنقيح :قاسم النوري ،ط ،2مشهد املقدّسة ،الجامعة
((( معرفة ،محمد هادي :التفسري واملف ّ
الرضويّة للعلوم اإلسالميّة1425 ،هـ.ق1383 /هـ.ش ،ج ،1ص.18-17
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني،
النرش
سة
مؤس
ّسة،
((( الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال.ط ،قم املقد
ّ
ّ
ال.ت ،ج ،1ص.4
((( سورة ص ،اآلية .29
((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.164
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وواقع األمر أ ّن الله سبحانه ندب إىل االستنباط وأوضح السبيل إليه ،ومدح أقواماً
َّ
َ
عليه ،فقال﴿ :ل َعل َِم ُه ٱل َِين ي َ ۡس َتۢنبِ ُطونَ ُهۥ م ِۡن ُه ۡمۗ﴾((( ،وذ ّم آخرين عىل ترك تدبّره ،واإلرضاب
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ُ ٓ
وب أ ۡق َفال َها﴾((( ،وذكر أ ّن القرآن منزل
عن التفكّر فيه ،فقال﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
ۡ
بلسان العرب ،فقال﴿ :إِنَّا َج َعل َنٰ ُه قُ ۡرَٰءنًا َع َرب ِ ّٗيا﴾((( .وقال النبي« :Pإذا جاءكم ع ّني حديث
فبي
فاعرضوه على كتاب الله ،فما وافقه فاقبلوه ،وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط»ّ .
أ ّن الكتاب ح ّجة ومعروض عليه ،وكيف ميكن العرض عليه وهو غري مفهوم املعنى؟(((.
نشأة علم التفسير ومراحل ّ
تطوره
وميكن تقسيم مراحل نشأة علم التفسري وتط ّوره((( إىل أربع؛ هي:
أ .مرحلة النشأة والتأسيس:

واملبي األ ّول واألجدر لكتاب الله
النبي Pبوصفه ّ
املفس ّ
بدأت هذه املرحلة مع ّ
َ
َّ
َ
َ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
َ َّ َ
ُ َ َّ َ َ َ
ٱذل ِۡك َر لِ ُبَ ّ َ
اس َما نُ ّزل إ ِ ۡ
ي ل َِّلن ِ
تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
ف
ل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َي َتفك ُرون﴾(((﴿ ،هو ِ
ِ
ٱلي بعث ِ
ِ
ُۡ
ۡ
ٗ
ۡ
ّ
ْ
ّ
ۡ
َ
ُ
ٱل ّم ّ ِِي َۧن َر ُسول ّم ِۡن ُه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم َء َايٰتِهِۦ َو ُي َزك ِي ِه ۡم َو ُي َعل ُِم ُه ُم ٱلك َِتٰ َب َوٱل ِك َم َة﴾(((.
النبي Pلتفصيل ما أجمل يف القرآن إجامالً ،وبيان ما أبهم منه إ ّما بياناً
وقد تص ّدى ّ
جل ترشيعاته؛ من فرائض وسنن
يف أحاديثه الرشيفة وسريته الكرمية ،وإ ّما تفصيالً جاء يف ّ
وأحكام وآداب.

((( سورة النساء ،اآلية .83
((( سورة محمد ،اآلية .24
((( سورة الزخرف ،اآلية .3
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان ،م.س ،ج ،1ص41-39؛ الطباطبايئ ،محمد حسني :القرآن يف اإلسالم ،تعريب :أحمد الحسيني،
ال.ط ،ال.م ،ال.ن ،ال.ت ،ص.76-63 ،27-23
سون يف ثوبه
((( ملزيد من االطّالع والتفصيل ،انظر :الطربيس ،مجمع البيان ،م.س ،ج ،1ص30-9؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
القشيب ،م.س ،ج ،1ص514-157؛ ج ،2ص1043-529؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص12-4؛ القرآن
يف اإلسالم ،م.س ،ص62-52؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.28-14
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( سورة الجمعة ،اآلية .2
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يل Qهذه العلوم واملعارف((( ،ث ّم األمئّ ة Rمن بعده،
وأخذ عنه Pاإلمام ع ّ
وق ّدمهم النبي Pمع القرآن الكريم إىل األ ّمة؛ بوصفهام متالزمني ال ّ
ينفك أحدهام عن
املروي عنهP
اآلخر ،وأمرهم بوجوب التس ّمك بهام؛ عىل ما ورد يف حديث الثقلني
ّ
واملتواتر تواترا ً معنويّاً عند الفريقني(((.
ظل
النبي Pواألمئّة ،Rوالذي ّ
ومت ّيزت هذه املرحلة بتفسري القرآن باألثر عن ّ
الهجري
مصدرا ً غالباً عىل التفاسري إىل عصور متق ّدمة عن صدر اإلسالم (القرن الرابع
ّ
تقريباً) إىل جانب العلوم اللغويّة.
وقد برز يف هذه املرحلة مجموعة من الصحابة (من غري أهل البيت )Rاشتهروا
بالتفسري ،وأخذ عنهم التابعون وتابعو التابعني؛ ومنهم :عبد الله بن ع ّباس ،وأُ ّيب بن كعب،
األنصاري ،وغريهم.
وعبد الله بن مسعود ،وجابر بن عبد الله
ّ
ب .مرحلة التأصيل:

وتتميّز هذه املرحلة بتبلور علم التفسري وبلوغه مرحلة النضج عىل يدي أهل
النبي ،Pوظهور املدارس التفسرييّة التي م ّهدت لحركة التدوين
البيت Rوصحابة ّ
يف التفسري ،ومن أبرز هذه املدارس التفسرييّة:
 مدرسة ّمكة :وهي التي أخذت علم التفسير عن أهل البيت Rوصحابة
النبيP؛ وأبرزهم :عبد الله بن ع ّباس (ت68 :هـ.ق) الذي أخذ بدوره عن اإلمام
ّ
علي بن أبي طالبQ؛ ومن أبرز تالمذة ابن عباس :مجاهد بن
أمير المؤمنين ّ
جبر ّ
المكي (ت 100 :أو 103هـ.ق) ،وعكرمة مولى ابن ع ّباس (ت104 :هـ.ق).
مؤسسة البعثة ،ط ،1قم املقدّسة1414 ،هـ.ق ،املجلس ،18ح،65
((( انظر :الطويس ،محمد بن الحسن :األمايل ،تحقيق ونرشّ :
ص.523
((( انظر :الصفّار ،محمد بن الحسن :بصائر الدرجات ،تصحيح وتعليق وتقديم :حسن كوجه باغي ،ال.ط ،طهران ،منشورات
األعلمي؛ مطبعة األحمدي1404 ،هـ.ق1362 /هـ.ش ،ج ،8باب  ،17ح ،6-1ص434-433؛ ابن حنبل ،أحمد :مسند أحمد،
ال.ط ،بريوت ،دار صادر ،ال.ت ،ج ،3ص14؛ النيسابوري ،أبو عبد الله :املستدرك عىل الصحيحني ،إرشاف :يوسف عبد
العمل يف سنن األقوال واألفعال ،ضبط
الرحمن املرعشيل ،ال.ط ،ال.م ،ال.ن ،ال.ت ،ج ،3ص148؛ املتّقي الهندي ،عيل :كنز ّ
مؤسسة الرسالة1409 ،هـ.ق1989 /م ،ج ،1ح-943
وتفسري :بكري حياين ،تصحيح وفهرسة :صفوة السقا ،ال.ط ،بريوتّ ،
 ،955ص.187-185
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علي بن
 مدرسة المدينة :وقوامها األئ ّمة الثالثة من أهل البيت :Rاإلمام ّالحسين ،Qواإلمام محمد الباقر Qواإلمام جعفر الصادق ،Qوقد
تم ّيزت هذه المدرسة بالعمق والموضوع ّية والتراث التفسيريّ الغزير الذي ُأ ِث َر
عنهاّ ،
وشكلت نواة للتفاسير في عصور الحقة.
 مدرسة العراق :وقوامها تالمذة اإلمامين الباقر والصادق L؛ وفي طليعتهم:زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ،ومعروف بن خربوذ ،وحريز بن عبد الله األزدي
الكوفي ،وكذلك تالمذة عبد الله بن مسعود؛ وأبرزهم :مسروق بن األجدع (ت:
63هـ.ق) ،واألسود بن يزيد (ت75 :هـ.ق) ،وعامر الشعبي (ت105 :هـ.ق) ،والحسن
البصري (ت121 :هـ.ق) .وكذلك ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من التفاسير
النبي Pوأهل بيتهR؛ ومن
التي استندت إلى روايات تفسيريّة مأثورة عن ّ
الثمالي،
الكوفي ،وتفسير أبي حمزة
أبرز هذه التفاسير :تفسير فرات بن إبراهيم
ّ
ّ
علي بن إبراهيم
الكوفي المعروف
وتفسير محمد بن مسعود
بالعياشي ،وتفسير ّ
ّ
ّ
النعماني.
الق ّمي ،وتفسير محمد بن إبراهيم
ّ
التفسريي يف هذه املرحلة ،ال يتجاوز بيان ما يرتبط من اآليات بجهاتها
وكان البحث
ّ
األدب ّية ،وشأن النزول ،وقليل من االستدالل بآية عىل آية ،وكذلك قليل من التفسري
النبي Pيف القصص ومعارف املبدأ واملعاد وغريها .وعىل هذا
بالروايات املأثورة عن ّ
والشعبي
املفسين من التابعني؛ كمجاهد وقتادة وابن أيب ليىل
الوصف جرى الحال بني ّ
ّ
والسدي وغريهم يف القرنني األولني من الهجرة ،فإنّهم مل يزيدوا عىل طريقة سلفهم من
ّ
دسها اليهود
مفسي الصحابة شيئاً غري أنّهم زادوا من التفسري بالروايات ،وبينها روايات ّ
ّ
أو غريهم ،فأوردوها يف القصص واملعارف الراجعة إىل الخلقة؛ كابتداء الساموات وتكوين
األرض والبحار وإرم شداد وعرثات األنبياء ،وتحريف الكتاب وأشياء أُ َخر من هذا النوع،
وقد كان يوجد بعض ذلك يف املأثور عن الصحابة من التفسري والبحث.
وقد ظهرت يف هذه املرحلة مجموعة من التفاسري؛ أبرزها :تفسري سعيد بن جبري (ت:
94هـ.ق) ،وتفسري أيب حمزة الثاميل (ت 150 :هـ.ق) ،وتفسري اإلمام العسكري.
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خاصة
ومع بداية القرن الثاين الهجري ظهرت مؤلّفات جديدة تعنى مبوضوعات قرآن ّية ّ
يف حقل التفسري؛ ككتاب األشباه والنظائر ملقاتل بن سليامن البلخي (ت150 :هـ.ق)،
ومعاين القرآن للف ّراء (ت207 :هـ.ق) ،ومجاز القرآن أليب عبيدة (ت210 :هـ.ق) ،وتأويل
مشكل القرآن البن قت ّيبة (ت270 :هـ.ق)...
ج .مرحلة التدوين:

الهجري ،ولك ّن أكرث املد ّونات التفسرييّة
بدأت مرحلة التدوين منذ بدايات القرن الثاين
ّ
الهجري
كان غري كامل أو مل يصل إلينا عىل األع ّم األغلب .وأ ّما مع بدايات القرن الرابع
ّ
فقد ظهرت املد ّونات التفسرييّة الكاملة ،وال سيّام بعد رواج املدارس واملذاهب الكالمية
والفلسف ّية والصوف ّية ...ومن أبرز هذه املد ّونات التفسرييّة(((:
 تفسير مجاهد :مجاهد بن جبر المكي (102-21هـ.ق) تفسير أبي حمزة الثمالي :ثابت بن دينار الثمالي (ت148 :هـ.ق)الكوفي (ت155 :هـ.ق)
 تفسير أبي الجارود :زياد بن المنذر الهمدانيّ
 التفسير المنسوب إلى اإلمام أبي محمد الحسن العسكريّ 262-232( Qهـ.ق)علي بن إبراهيم الق ّم ّي (ت307:هـ.ق)
 تفسير الق ّم ّيّ :الكوفي (كان ح ّياً سنة 307هـ.ق)
الكوفي :فرات بن إبراهيم
 تفسير فراتّ
ّ
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن :محمد بن جرير الطبري (310-224هـ.ق)اشي :محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي (ت :حوالي
 تفسير الع ّي ّ320هـ.ق)
 تفسير النعماني :محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (ت342 :هـ.ق) حقائق التنزيل ودقائق التأويل؛ للشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي(406-359هـ.ق)
سون يف
((( ملزيد من االطّالع والتفصيل ،انظر :الطربيس ،مجمع البيان ،م.س ،ج ،1املقدّمة ،ص30-9؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،1ص514-157؛ ج ،2ص.1043-529
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 التبيان في تفسير القرآن؛ ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460-385هـ.ق) تفسير ابن عط ّية :عبد ّالحق بن غالب بن عط ّية األندلسي (ت 481 :هـ.ق)
 تفسير ّالكشاف؛ لجار الله الزمخشري (538-467هـ.ق)
 مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ألبي علي الفضل بن الحسن الفاضل الطبرسي(548-468هـ.ق)؛ وله -أيضاً -تفسير جوامع الجامع.
 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) :فخر الدين الرازي (ت606 :هـ.ق) تفسير القرآن المنسوب البن عربي :كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق بن جمالالدين الكاشي السمرقندي (ت730 :هـ.ق)
 تفسير البحر المحيط :أبو ح ّيان األندلسي (745-654هـ.ق) تفسير ابن كثير :إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي (ت774 :هـ.ق) تفسير المحيط األعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم :السيدحيدر اآلملي (ت782 :هـ.ق)
 تفسير نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :إبراهيم بن عمر البقاعي (ت885 :هـ.ق) ال ّدر المنثور في التفسير بالمأثور :جالل ال ِّدين السيوطي (ت911 :هـ.ق) تفسير الصافي :محمد بن مرتضى (الفيض الكاشاني) (1091-1007هـ.ق) تفسير البرهان :هاشم الحسيني البحراني (ت1107 :هـ.ق) تفسير نور الثقلين :علي بن جمعة الحويزي (ت1112 :هـ.ق) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين اآللوسي (ت:1270هـ.ق)
 تفسير المنار؛ للشيخ محمد عبده (1323-1266هـ.ق) وتلميذه محمد رشيد رضا(1354-1282هـ.ق)
د .مرحلة التجديد:

الهجري الدعوات الداعية إىل التجديد يف التفسري،
انطلقت مع بدايات القرن الرابع
ّ
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فربزت مجموعة من املناهج واالتّجاهات التفسرييّة الجديدة التي تركّز عىل الجوانب
األدب ّية والف ّن ّية يف القرآن؛ كتفسري يف ظالل القرآن للسيد قطب ،وتارة تركّز عىل الجانب
العلمي؛ كالجواهر يف تفسري القرآن الكريم؛ لطنطاوي جوهري ،وتارة تركّز عىل االتّجاه
ّ
االجتامعي والواقع املعارص؛ كتفسري األمثل؛ للشيخ نارص مكارم الشريازي ،وتفسري الكاشف؛
ّ
للشيخ محمد جواد مغنية ،وتارة تركّز عىل التفسري املوضوعي انطالقاً من قضايا الواقع
املعاش؛ كامليزان يف تفسري القرآن؛ للعالمة السيد محمد حسني الطباطبايئ ،وتارة تركّز عىل
الوحدة البنائيّة يف القرآن؛ كالتفسري البنا ّيئ؛ للدكتور محمود البستا ّين...

(ريسفتلا ملع يف ةّيديهمت ثحابممبم
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المفاهيم الرئيسة

 .1التفسير هو «استخراج المعاني المستورة والمحتبسة تحت األلفاظ ،والكشف عن
مقاصدها ومداليلها؛ وفق مجموعة من القواعد والضوابط مرع ّية اإلجراء».
النص
 .2موضوع علم التفسير هو «المعاني والمقاصد والدالالت المحتبسة في ّ
القرآني».
ّ
 .3عمليّة التفسير مشروعة بداللة القرآن نفسه والس ّنة الشريفة ،مع مراعاة الشروط
المفسر على مؤ ّهالت التفسير وشروطه.
المعتبرة في التفسير ،وتوافر
ّ
 .4يمكن تقسيم مراحل نشأة علم التفسير وتط ّوره إلى أربع؛ هي :مرحلة النشأة
والتأسيس ،ومرحلة التأصيل ،ومرحلة التدوين ،ومرحلة التجديد.
فكّر وأجب

 .1ما معنى التفسير؟ وما هو موضوع علم التفسير؟
 .2هل عمليّة التفسير مشروعة؟
 .3متى نشأ علم التفسير؟ وما هي أبرز المراحل التي م ّر فيها؟
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للمطالعة
تفسير العياشي

(((

َّ
املتوف سنة
السمرقندي
السلمي
تأليف أيب النرض محمد بن مسعود بن ع ّياش
ّ
ّ
(320هـ.ق) كان من أعالم املح ّدثني .وله كتاب التفسري ،جمع فيه املأثور من أمئّة أهل
البيت Rيف تفسري القرآن ،ولقد أجاد وأفاد ،وذكر الروايات بأسانيدها يف دقّة واعتبار.
غري أ ّن هذا التفسري مل يصل إلينا ّإل مبتورا ً؛ فقد برته أ ّوالً ناسخه؛ حيث أسقط األسانيد،
واقترص عىل متون األحاديث .والجهة األخرى يف برت الكتاب ،فقدان الجزء الثاين من جز ّيئ
التفسري ،فإ ّن هذا املوجود ينتهي إىل نهاية سورة الكهف ،ومل توجد بقيّته .نعم هناك
بعض املتق ّدمني ،نقلوا منه أحاديث بأسانيد كاملة ،كانت عندهم منه نسخة كاملة.
ويسرتسل صاحب هذا التفسري يف ِذكْر اآليات ،يف ضمن أحاديث مأثورة ،عن أهل
البيتR؛ تفسريا ً وتأويالً لآليات الكرمية ،وال يتع ّرض لنقدها جرحاً أو تعديالً ،تاركاً
ذلك إىل عهدة األسناد التي ُحذفت مع األسف .وكام يتع ّرض لبعض القراءات الشاذّة
مم جاء يف سائر الكتب بأسانيد ضعاف ،أو مرسلة ال
املنسوبة إىل أمئّة أهل البيتّ ،R
ح ّج ّية فيها ،والقرآن ال يثبت بغري التواتر بات ّفاق األ ّمة.
ومن ث ّم فإنّه عندما يرد يف التأويل ،نراه غري مراع لضوابط التأويل الصحيح ،من كونه
مفهوماً عا ّماً منتزعاً من اآلية بعد إلغاء الخصوصيّات؛ ليكون متناسباً مع ظاهر اللفظ،
وإ ْن كانت داللته عليه غري ب ّينة.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.753-751
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الثاني

مباحث تمهيد ّية
في علم التفسير()٢

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف أه ّم ّية علم التفسري.
2 .2يع ّدد فوائد علم التفسري.

3 .3يتع ّرف إىل أمناط التفسري ويقارن بينها.

أهمّيّ ة علم التفسير
َ
َ َ
ب فِيهِ ُه ٗدى ّل ِۡل ُم َّتق َ
َ َ ۡ َ ُ َ َۡ َ
ني﴾(((﴿ ،ش ۡه ُر َر َمضان
ِ
قال تعاىل يف كتابه العزيز﴿ :ذٰل ِك ٱلكِتٰب ل ري ۛ ۛ
َّ ٓ ُ َ
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ُۡ َۡ ُ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
ان﴾((( ،فالقرآن الكريم كتاب
ت مِن ٱلهد
نزل فِيهِ ٱلقرء
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ
اس وبيِن ٖ
ٱلِي أ ِ
كل ما يحتاج إليه اإلنسان يف دنياه وآخرته للوصول إىل
هداية لإلنسان ،يشتمل عىل ّ
الكامل والسعادة الحقيقيّة.
ويكمن وجه الحاجة إىل علم التفسري يف أ ّن الله إنّ ا خاطب خلقه مبا يفهمونه،
وكل من وضع من البرش
كل رسول بلسان قومه ،وأنزل كتابه عىل لغتهمّ .
ولذلك أرسل ّ
كتاباً؛ إنّ ا وضعه ليفهم بذاته من غري رشح؛ وإنّ ا احتيج إىل الرشوح ألمور ثالثة ،أحدها:
فربا
كامل فضيلة املص ّنف؛ فإنّه لق ّوته العلميّة يجمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيزّ ،
عرس فهم مراده ،فقصد بالرشح ظهور تلك املعاين الخف ّية .ومن هنا ،كان رشح بعض
األمئّة تصنيفه ّ
تتمت املسألة أو
أدل عىل املراد من رشح غريه له .وثانيها :إغفاله بعض ّ
رشوط لها اعتامدا ً عىل وضوحها أو ألنّها من علم آخر ،فيحتاج الشارع لبيان املحذوف
ومراتبه .وثالثها :احتامل اللفظ ملعان؛ كام يف املجاز واالشرتاك وداللة االلتزام ،فيحتاج
الشارح إىل بيان غرض املص ّنف وترجيحه .وقد يقع يف التصانيف ما ال يخلو عنه برش
من السهو والغلط ،أو تكرار اليشء ،أو حذف املبهم ،وغري ذلك ،فيحتاج الشارح للتنبيه
تبي أ ّن القرآن إنّ ا نزل بلسان عر ّيب يف زمن أفصح العرب ،وكانوا
عىل ذلك .وإذا تق ّرر هذاّ ،
يعلمون ظواهره وأحكامه .أ ّما دقائق باطنه؛ فإنّ ا كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر
((( سورة البقرة ،اآلية .2
((( سورة البقرة ،اآلية .185
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النبي .Pومعلوم أ ّن تفسري بعضه يكون من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة،
مع سؤالهم ّ
وكشف معانيها ،وبعضه من قبيل ترجيح بعض االحتامالت عىل بعض»(((.
فوائد علم التفسير

َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
ُۡ َۡ ُ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
اس
نزل فِيهِ ٱلقرء
قال الله تعاىل يف محكم كتابه العزيز﴿ :شهر رمضان ٱلِي أ ِ
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ان﴾(((.
ت مِن ٱلهد
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ
وبيِن ٖ

النية التي ض ّمنها الله تعاىل يف القرآن الكريم؛
والب ّينات هي خصوص الشواهد والدالئل ّ
خاصة أهل العلم والعمل؛ املستع ّدين يف
خاصة من الناس؛ وهم ّ
ليستفيد منها طائفة ّ
َ
َ
ۡ
ٱلل َمن َّٱت َب َع ر ۡض َوٰنَ ُهۥ ُس ُبل َّ
أنفسهم لنيل الهداية اإللهية الخاصةَ ﴿ :ي ۡهدِي بهِ َّ ُ
ٱلسل ٰ ِم َو ُيخ ِر ُج ُهم
ّ
ِ
ّ
ِ
ِ
َ
ّ َ ُّ
ٱلظلُ َمٰت إ َل ٱنلُّور بإ ۡذنِهِۦ َو َي ۡهدِيه ۡم إ ٰل َ ُّ ۡ َ
مِن
يم﴾((( ،بعد أ ْن كان القرآن هدى لطائفة
ِ ِ ِ
ِ ِ
صر ٰ ٖط مستقِ ٖ
ِ ِِ
أخرى؛ هي طائفة أدىن من طائفة أهل العلم والعمل؛ ليس مبقدورها إدراك الحقائق
ۡ َ ۡ
ََ َۡ َُٓ
ك َٱل ۡم َثٰ ُل نَ ِ ۡ
ض ُب َها ل َِّلن ِ
جة والربهان ،بل بالتقليد واالت ّباع(((َ ﴿ :وت ِل
اسۖ وما يعقِلها
النوارنيّة؛ بالح ّ
َّ ۡ َ ٰ ُ َ
إِل ٱلعل ِم
ون﴾(((.
وبنا ًء عىل ما تق ّدم ،ميكن تحديد مجموعة من الفوائد املرتتّبة عىل التفسري؛ وهي:
أ .الفائدة المعرف ّية :الكشف عن المعارف القرآن ّية.
الروحي وتزكية النفس.
ب .الفائدة الروح ّية :التمكين من الصفاء
ّ
ج .الفائدة العقديّة :الكشف عن الرؤية الكونية الصحيحة والسليمة.
د .الفائدة الشرع ّية :الكشف عن نظام التشريع والتقنين.

((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص16-13؛ السيوطي ،جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن ،تحقيق:
واملفسون يف ثوبه
سعيد املندوب ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1416 ،هـ.ق1996 /م ،ج ،2ص464-462؛ معرفة ،التفسري
ّ
القشيب ،م.س ،ج ،1ص.21-18
((( سورة البقرة ،اآلية .185
((( سورة املائدة ،اآلية .16
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،2ص.23
((( سورة العنكبوت ،اآلية .43
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هـ .الفائدة السلوك ّية :المساهمة في تحصيل السكينة واالطمئنان واالستقامة في السلوك.
و .الفائدة الحقل ّية :اإلعانة في الوصول إلى الرأي الراجح بين األقوال التفسيريّة المختلفة.
أنماط التفسير
الموضعي:
الترتيبي أو
التجزيئي أو
أ .التفسير
ّ
ّ
ّ

هو دراسة منفصلة لآليات القرآن ّية من دون مقارنة بني موارد استعامل األلفاظ
املفس فيه بآيات أخرى؛ ولك ّن
واملفاهيم يف آيات أخرى من القرآن الكريم ،وإ ْن استعان ّ
اللفظي الكامن يف اآلية املبحوثة((( .ويوجد منطان متداوالن من
ه ّمه هو كشف املدلول
ّ
هذا التفسري(((؛ هام:
المفسر بعرض اآلراء التفسيريّة
الترتيبي السرديّ  :وهو الذي يكتفي فيه
 التفسيرّ
ّ
والمفسر في هذا النمط من
فقط ،من دون تك ّبد عناء التحليل والمناقشة لها.
ّ
مفسر إال من باب التج ّوز!
التفسير هو مج ّرد ناقل ،وال يُط َلق عليه أ ّنه ّ
المفسر بعرض أبرز اآلراء التفسيريّة
التحليلي :وهو الذي يقوم فيه
الترتيبي
 التفسيرّ
ّ
ّ
وتحليلها ومناقشتها وتقويمها ،ومن ثمّ ترجيح أحدها أو الخروج برأي تفسيريّ جديد.
الموضوعي:
ب .التفسير
ّ

هو دراسة تعتمد عىل املقارنة واملوازنة بني موارد االستعامل القرآ ّين لأللفاظ واملفاهيم،
من خالل التتبّع الكامل والتام لها ،والخروج برؤية قرآنية يف املوضوع املبحوث((( .وتوجد
ثالثة أمناط متداولة من هذا التفسري؛ هي:
المفسر بجمع اآليات التي تتناول موضوعاً
الموضوعي الحشديّ  :ويقوم فيه
 التفسيرّ
ّ
مع ّيناً ،ثمّ تصنيفها وتبويبها.
المفسر ،باإلضافة إلى الجمع
التحليلي :وهو الذي يقوم به
الموضوعي
 التفسيرّ
ّ
ِّ
((( انظر :الصدر ،محمد باقر :املدرسة القرآنية ،بريوت ،دار التعارف1981 ،م ،ص.11
((( انظر :ابن عاشور ،محمد الطاهر :التحرير والتنوير ،تونس ،دار سحنون1997 ،م ،ج ،1ص.7
سون يف ثوبه القسيب ،م.س ،ج ،2ص.1043-1035
((( انظر :الصدر ،املدرسة القرآنية ،م.س ،ص13-12؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
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والتصنيف والتبويب ،من خالل إجراء عمل ّية تحليل للمعطيات القرآن ّية.
الموضوعي الحواريّ
المفسر ،بعد الحشد
واالستنطاقي :ويقوم فيه
 التفسيرّ
ّ
ّ
والتحليل ،بإجراء حوار مع القرآن الكريم ،منطلقاً من مسائل وقضايا من الواقع
المعاش ،عارضاً إيّاه على القرآن ومحاوالً استنطاقه ،في عمل ّية حواريّة ثنائ ّية بين
المفسر والقرآن؛ للخلوص إلى استخراج رؤية قرآن ّية في الموضوع المبحوث.
ّ
الترتيبي في التفسير:
ج .أسباب شيوع النمط
ّ

ولعل
توجد مجموعة من العوامل التي ساهمت يف تعزيز النزعة الرتتيبيّة يف التفسريّ ،
أبرزها اآليت(((:
 النزعة الحديثيّة التي كانت سائدة يف املراحل األوىل لعلم التفسري والتي امت ّدت إىلمراحل الحقة.
 النزعة التوقيفيّة يف التفسري باألثر ،والتي سادت يف القرون األوىل وشكّلت موقفاًاملفسين إىل قرون قريبة.
نظريّاً وعمل ّياً لدى عدد كبري من ّ
 شيوع األ ّميّة لدى العرب يف القرون األوىل؛ ما أ ّدى إىل االعتامد يف التفسري عىل النقلباألثر.
 أغلب املرويات الحديثيّة جاءت جواباً عن أسئلة تفسرييّة جزئيّة عن معنى كلمةأو آية يف القرآن؛ وإ ْن كان معظم هذه األحاديث قد أسس فيه املعصومون Qقواعد
تفسرييّة عا ّمة ،استنبطها علامء التفسري منها.
الترتيبي:
الموضوعي والتفسير
د .وجوه االختالف بين التفسير
ّ
ّ

املوضوعي ،ال يستطيع أن يقدم خطوة يف تفسريه؛ ّإل بالرجوع
املفس بالتفسري
إ ّن ّ
ّ
املفس
إىل ما أفرزه التفسري
الرتتيبي من معطيات جزئ ّية؛ بوصفه استكامالً ملا يقوم به ّ
ّ
املؤشات التي ميتاز بها
بالتفسري
الرتتيبي ،وعىل الرغم من ذلك ،توجد مجموعة من ّ
ّ
الرتتيبي؛ أبرزها اآليت(((:
املوضوعي عن التفسري
التفسري
ّ
ّ
((( انظر :الصدر ،املدرسة القرآنية ،م.س ،ص.18-13
((( انظر :الصدر ،املدرسة القرآنية ،م.س ،ص.38-18
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الرتتيبي يلعب دورا ً سلب ّياً يف عمل ّية التفسري؛
فاملفس يف التفسري
 السلب ّية واإليجاب ّية:ّ
ّ
املوضوعي يؤ ّدي دورا ً إيجاب ّياً
املفس بالتفسري
فهو مج ّرد ٍّ
متلق للمعطى التفسري ،بينام ّ
ّ
تفاعليّاً مع القرآن؛ من خالل عمليّة الحوار واالستنطاق.
الرتتيبي ،ليس إلّ استخراج املراد
املفس يف التفسري
 االختالف في الهدف :إ ّن هدف ّّ
كل
املفس بالتفسري املوضوعي ه ّمه استخراج الرؤية القرآن ّية من ّ
اإللهي يف آية ما ،بينام ّ
ّ
القرآن يف املوضوع املبحوث.
الرتتيبي غالباً ما يتقيّد مبنهج واحد
املفس بالتفسري
 االختالف في المنهج :حيث إ ّن ّّ
يتوسل مجموعة من
املفس بالتفسري
املوضوعي ّ
أو منهجني يف نظره إىل اآلية ،بينام ّ
ّ
املناهج يف آن واحد يف استخراجه للرؤية القرآنية يف املوضوع املبحوث.
ّ
النظري
مصطلحات متداولة في علم التفسير
توجد مجموعة من املصطلحات التي ظهرت يف علم التفسري؛ من قبيل :األصول،
والقواعد ،واملسائل ،واملبادىء ،واملباين ،والضوابط ...،بعضها قريب املعنى من بعضها
اآلخر ،إن مل يكن مرادفاً له ،تبعاً ملقاصد الباحثني يف التفسري؛ إذ من املمكن أن يعترب باحث
ما بعض األبحاث التفسرييّة أُصوالً ،ويعتربها آخر قواعد ،ويعتربها ثالث ضوابط(((...،
وميكن لحاظ وجه اختالف دقيق بني هذه املصطلحات ،من خالل التحديدات اآلتية:
أ .أصول التفسير:

وهي عبارة عن مجموعة من األسس التي ترتكز عليها القواعد التفسرييّة وتُبنى عليها،
التفسريي؛ وتس ّمى أيضاً مبصادر التفسري ،ومن أبرز
وتكون مبثابة القاعدة والجذر للبناء
ّ
هذه األصول :كون القرآن الكريم كتاب هداية ،نزل بلغة العرب جرياً عىل أساليبهم يف مقام
القطعي ،ومب ّيناً بالس ّنة الرشيفة.(((...
التخاطب والتفهيم والتفاهم ،موافقاً لحكم العقل
ّ
((( ملزيد من التفصيل يف هذه املصطلحات ،انظر :ميبدي ،محمد فاكر :قواعد التفسري لدى الشيعة والس ّنة ،ط ،2طهران،
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية1430 ،هـ.ق2009 /م ،ص.42-32
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف هذه األصول يف درس الحق.
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ب .قواعد التفسير:

يل ينطبق عىل أُمور جزئ ّية يف عمل ّية التفسري؛
وهي عبارة عن قض ّية كلّ ّية ،أو أمر ك ّ
التوصل بها إىل استنباط معاين القرآن ومقاصده .وهي مبثابة األعمدة للبناء
بهدف
ّ
املجازي ،والعناية بالدالالت
الحقيقي واملعنى
التفسريي؛ كالعناية بالتمييز بني املعنى
ّ
ّ
ّ
واملفاهيم ،والعناية باملحكم واملتشابه ،وغريها من القواعد(((.
ج .المسائل التفسير ّية:

وهي عبارة عن مجموعة من القضايا التي تنشأ من القاعدة التفسرييّة وتُوضَ ع عليها.
التفسريي؛ مثل :الحقيقة املعنائيّة القرآنيّة يف مقابل الحقيقة
وهي مبثابة السقف للبناء
ّ
الوضع ّية اللغويّة ،وتخصيص القرآن بالس ّنة ،ونسخ الحكم الوارد يف القرآن بالس ّنة...،
د .المبادىء التفسير ّية:

للمفس من معرفتها
وهي عبارة عن مجموعة من املسائل الرضوريّة التي ال ب ّد
ّ
وااللتفات إليها قبل البدء بعمل ّية التفسري؛ مثل :وحيان ّية القرآن ،وإعجازه ،وصيانته عن
التحريف ،وقطعيّة صدوره ،وتواتره جيالً عن جيل.((( ...
هـ .المباني التفسير ّية:

املفس أساساً يف عمل ّية التفسري
وهي عبارة عن مجموعة من األمور التي يتّخذها ّ
مفس آخر ،باختالف اآلراء
ويبني بحثه
ّ
التفسريي عليها ،وميكن أن تختلف عن مباين ّ
والتابعي...،
واألفكار؛ مثل :دائرة حجيّة خري الواحد يف التفسري ،ودائرة حجيّة قول الصحا ّيب
ّ
و .القرائن التفسير ّية:

كل ما ارتبط بالكالم وكان له دور يف فهم مراد املتكلِّم؛ مثل :القرائن
وهي عبارة عن ّ
املع ّينة والصارفة ،والقرائن املتّصلة واملنفصلة ،والقرائن اللفظ ّية والل ّب ّية(((.
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف هذه القواعد وتطبيقاتها يف دروس الحقة.
((( ملزيد من التفصيل يف هذه املبادىء ،انظر :دروس يف علوم القرآن الكريم ،ط ،1بريوت ،مركز نون للتأليف والرتجمة،
2014م ،ص.284-53
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف هذه القرائن وتطبيقاتها يف دروس الحقة.
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للمفس عن الوقوع يف الخطأ يف عمل ّية التفسري؛
وهي عبارة عن الحدود املانعة
ّ
لجهة تطبيق القواعد التفسرييّة ،أو لجهة ص ّحة املباين التفسرييّة التي يعتمدها ،أو لجهة
الخطوات التي يسلكها يف عمل ّية التفسري ،أو لجهة توافره عىل الرشوط الذات ّية واملعرف ّية
واملنهج ّية للخوض يف عمل ّية التفسري أو لجهة تطبيق املناهج التفسرييّة ،وهي بذلك
املفس وخطوات التفسري ومناهج
تشمل القواعد التفسرييّة والقرائن التفسرييّة ورشوط ّ
التفسري(((.

س وخطوات التفسري ومناهجه يف الدروس الالحقة.
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف رشوط املف ّ
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المفاهيم الرئيسة

للمفسر معرفة القرآن الكريم؛ بوصفه
 .1تكمن أه ّميّة علم التفسير في كونه يتيح
ّ
كل ما يحتاج إليه في دنياه وآخرته للوصول
كتاب هداية لإلنسان ،يشتمل على ّ
إلى الكمال والسعادة الحقيق ّية.
 .2من فوائد علم التفسير :الكشف عن المعارف القرآن ّية والرؤية الكونية ونظام
الروحي وتزكية النفس ،والمساهمة في
التشريع والتقنين ،والتمكين من الصفاء
ّ
تحصيل السكينة واالطمئنان واالستقامة في السلوك ،واإلعانة في الوصول إلى
الرأي الراجح بين األقوال التفسيريّة المختلفة.
الموضوعي.
الترتيبي والتفسير
 .3من أنماط التفسير :التفسير
ّ
ّ
النظري :أصول التفسير ،قواعد
 .4من المصطلحات المتداولة في علم التفسير
ّ
التفسير ،المسائل التفسيريّة ،المبادىء التفسيريّة ،المباني التفسيريّة ،القرائن
التفسيريّة ،الضوابط التفسيريّة.
فكّر وأجب

 .1ما هو وجه الحاجة إلى علم التفسير؟ وما هي أبرز الفوائد المترتّبة عليه؟
 .2تكلّم عن التفسير الترتيبي ،مب ّيناً أسباب شيوعه.
الترتيبي.
الموضوعي ،مبيّناً وجوه الفرق بينه وبين التفسير
 .3تكلّم عن التفسير
ّ
ّ
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للمطالعة
القمي
تفسير
ّ

(((

يل بن إبراهيم بن هاشم الق ّمي (ت329 :هـ.ق) من
تفسري منسوب إىل أيب الحسن ع ّ
الكليني ،وكان من مشايخه ،واسع العلم ،كثري التصانيف ،وكان
مشايخ الحديث ،روى عنه
ّ
معت َمد األصحاب.
يل بن إبراهيم الق ّم ّي ،هو من صنع تلميذه أيب الفضل
وهذا التفسري ،املنسوب إىل ع ّ
العبّاس بن مح ّمد بن القاسم بن حمزة ابن اإلمام موىس بن جعفر  Lوهو تلفيق من
إمالءات الق ّم ّي ،وقسط وافر من تفسري أيب الجارود .فام أورده أبو الفضل يف هذا التفسري
من أحاديث اإلمام الباقر ،Qفهو عن طريق أيب الجارود ،وما أورده من أحاديث
يل بن إبراهيم ،وأضاف إليهام بأسانيد عن غري
اإلمام الصادق ،Qفهو عن طريق ع ّ
أي حال فهو من صنع أيب الفضل ،ونسب إىل
طريقهام .فهو مؤلَّف ثال ّيث املأخذ ،وعىل ّ
شيخه؛ أل ّن أكرث رواياته عنه ،ولعلّه كان األصل ،فأضاف إليه أحاديث أيب الجارود وغريه؛
لغرض التكميل.
يبي فيها صنوف أنواع اآليات الكرمية؛ من ناسخ
ويبدأ هذا التفسري ِبذكْر مق ّدمة ّ
وخاص وعا ّم ،ومق ّدم ومؤ ّخر ،وما هو لفظه جمع معناه
ومنسوخ ،ومحكم ومتشابه،
ّ
ماض معناه مستقبل ،أو مستقبل معناه ٍ
مفرد ،أو مفرد معناه الجمع ،أو ٍ
ماض ،وما إىل
ذلك من أنواع اآليات ،وليست بحارصة.
وبعد ذلك يبدأ بالتفسري مرتّباً حسب ترتيب السور واآليات ،آية فآية ،فيذكر اآلية
يل بن إبراهيم ،ويستم ّر عىل هذا النمط حتّى نهاية سورة البقرة .ومن
ويعقّبها مبا رواه ع ّ
بدايات سورة آل عمران نراه ميزجه مبا رواه عن أيب الجارود ،وكذا عن غريه من سائر
الرواة ،ويستم ّر حتى نهاية القرآن.
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.758-756
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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وهذا التفسري يف ذات نفسه تفسري ال بأس به ،يعتمد ظواهر القرآن ،ويجري عىل
ما يبدو من ظاهر اللفظ ،يف إيجاز واختصار بديع ،ويتع ّرض لبعض اللغة والشواهد
التاريخيّة لدى املناسبة ،أو اقتضاء الرضورة .لك ّنه مع ذلك ال يغفل األحاديث املأثورة عن
أمئّة أهل البيتR؛ مهام بلغ اإلسناد من ضعف ووهن ،أو اضطراب يف املنت .ومع
ذلك ،فهو قليل بالنسبة إىل سائر موارد تفسريه .فالتفسري يف مجموعه تفسري نفيس لوال
وجود هذه القلّة من املناكري.

الدرس الثالث

ِّ
المفسر
شروط
ّ
ومؤهالته (:)1
ّ
المؤهالت الذات ّية
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف الرشوط واملؤ ّهالت الذاتية التي ينبغي
املفس.
أن يتوافر عليها ّ

2 .2يدرك أه ّم ّية هذه الرشوط واملؤ ّهالت يف نجاح
املفس يف عمليّة التفسري.
ّ

3 .3يرشح أهم ّية التأ ّمل والتدبّر يف فهم القرآن
وتفسريه.

وحساسة ج ّدا ً ،لكونها محاولة بحث ّية الستكشاف
إ ّن العمل ّية التفسرييّة عمل ّية دقيقة ّ
معاين القرآن الكريم وحقائقه ،ومن هذا املنطلق ،ال ب ّد لهذه العمل ّية من ضوابط معرف ّية
ومنهج ّية وتطبيق ّية وف ّن ّية تضبط هذه العمل ّية وترشّ دها وتو ّجهها وجهتها الصحيحة
والسليمة.
وتشكّل قواعد التفسري وقرائنه الضوابط املعرف ّية واملنهج ّية والتطبيق ّية لعمل ّية
س ومؤ ّهالته وقدراته ومهاراته الرشوط الف ّن ّية
التفسري((( ،يف حني تشكّل رشوط املف ِّ
لعمل ّية التفسري.
للمفس يف عمليّة التفسري من توافره عىل مجموعة من الرشوط واملؤ ّهالت والقدرات
وال ب ّد
ّ
النص القرآ ّين وص ّحته،
الخاصة التي تتيح له مبارشة العمل ّية التفسرييّة يف ما يرتبط بسالمة فهم ّ
ّ
والكشف عن معانيه ومقاصده التي تحيط به؛ مبا ينسجم مع الرشوط األخرى املعتربة يف
العمل ّية التفسرييّة نفسها .وتتل ّخص هذه الرشوط واملؤ ّهالت الف ّن ّية باآليت((( :املؤ ّهالت الذات ّية
والشخصيّة ،واملؤ ّهالت املعرفيّة والعلميّة .وسوف نتناول املؤ ّهالت الذاتية يف هذا الدرس ،عىل
أن نتناول املؤ ّهالت املعرف ّية والعلم ّية يف الدرس الالحق.
مفص ًال يف دروس الحقة.
((( سوف يجري بحثها ّ
س ومؤ ّهالته ،انظر ،السبحاين ،جعفر :املناهج التفسرييّة يف علوم القرآن ،ط ،4قم
املف
رشوط
((( ملزيد من التفصيل يف
ِّ
Q
1432 ،هـ.ق ،ص48-21؛ الرجبي ،محمود :بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم،
مؤسسة اإلمام الصادق
املقدّسةّ ،
ترجمة :حسني صايف ،ط ،2بريوت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2010 ،م ،ص352-337؛ الصغري ،محمد حسني:
املبادىء العا ّمة لتفسري القرآن الكريم بني النظريّة والتطبيق ،ط ،1بريوت ،دار املؤ ّرخ العريب1420 ،هـ.ق2000 /م ،ص-37
57؛ مصطفوي ،محمد :املبادئ العا ّمة لدرس القرآن وتفسريه ،ط ،1بريوت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2012 ،م،
ص.381-377 ،372-369
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ّ
المؤهالت الشخصيّ ة الذاتيّ ة
املفس
وهي عبارة عن مجموعة من املواصفات النفس ّية الّتي ينبغي أن يتوافر عليها ِّ
يف عمليّة التفسري؛ وهي:
صحة االعتقاد:
ّ .1

الغيبي ووحيان ّيته:
للمفس من أن ميتلك معتقدا ً سليامً صحيحاً؛ لجهة مصدر القرآن
ال ب ّد
ّ
ّ

َّ ُ َ َ ُ
َ َٰ َ ۡ َ َ ُ َ
ٱلر ُ
يل َر ّب ۡٱل َعٰلَم َ
وح ۡٱلَم ُ
ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر َ
ني  ١٩٢نَ َز َل بهِ ُّ
ين  ١٩٤بِل َِس َ َ ّ
ب
ِني  ١٩٣ع قلبِك لِ ك
ِ
ِ
ِ
ٍ
﴿ِإَونهۥ لزنِ
ِ
ان عر ِ ٖ
ۡ
َ
ْ
ْ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
ُ
ت َيٰت َوٱد ُعوا َمن ۡ
ُّمبني﴾((( وإعجازه﴿ :أ ۡم َيقولون ٱف َ
ش ُس َور ّمِثلِهِۦ ُمف َ
تى ٰ ُهۖ قل فأتوا ب َع ِ ۡ
ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن
ٖ
ِ
ِ ٖ
ِ
ٖ
َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ ٓ ُ َ ۡ َّ َ َ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ َ ۡ
ُ ُ ۡ َٰ
َّ
ُ
َ
جيبوا لكم فٱعلموا أنما أنزِل بِعِل ِم ٱللِ وأن ل إِله إِل هو ۖ فهل
د ِ
ون ٱللِ إِن كنتم ص ِدقِني  ١٣فإِلم يست ِ
َّ
َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ل يَأۡتِيهِ ۡٱل َبٰط ُل ِم ۢن َب ۡ
ب َعز ٞ
ون﴾((( ،وصيانته عن التحريفِ﴿ :إَونَّ ُهۥ لَك َِتٰ ٌ
أنتم مسل ِم
٤١
يز
ي يَ َديۡهِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
َ
ََ ۡ َ
َ َ ۡ ّ ٞ
ِيم حِي ٖد﴾((( ،وكونه كتاب هداية للبرشيّة﴿ :شهر رمضان ِٱلي أنزِل
ول مِن خلفِهِۖۦ تزنِيل مِن حك ٍ
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ُۡ َۡ ُ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
ان﴾((( ،وخامتة الكتب والرساالت السامويّة:
ت مِن ٱلهد
فِيهِ ٱلقرء
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ
اس وبيِن ٖ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َّ َ َ ُ َ
َّ َ َ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َّ ُ ُ
َ ُ
َ ّ
ك ّل ۡ
ش ٍء َعل ِٗيما﴾(((،
كن َّر ُسول ٱللِ وخاتم ٱنلب ِ ِ 
﴿ما كن م َّم ٌد أبَا أح ٖد مِن ّرِجال ِك ۡم َول ٰ ِ
يۧنۗ وكن ٱلل ب ِ ِ
ََ ََۡٓ
النبي Pواالعتقاد بنب ّوته ورسالته﴿ :وأنزلا
وكذلك لجهة فهم القرآن وتفسريه باالستناد إىل ّ
َۡ َ ّ ۡ
َ َ
َ َّ
َّ
إِلك
ٱذلِك َر لِ ُبَ ّ ِ َي ل َِّلن ِاس َما نُ ّ ِزل إِ ۡل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َي َت َفك ُرون﴾((( وإىل أهل البيت Rواالعتقاد

سليام بهذه
بواليتهم ودورهم ومرجع ّيتهم الفكريّة وال ِّدينية((( .فالّذي ال ميلك اعتقادا ً ً
املسائل ،ال ميكن له فهم القرآن فهامً صحيحاً وسليامً.

((( سورة الشعراء ،اآليات .195-192
((( سورة هود ،اآليتان .14-13
((( سورة فصلت ،اآليتان .42-41
((( سورة البقرة ،اآلية .185
((( سورة األحزاب ،اآلية .40
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( انظر :الكليني ،محمد بن يعقوب :الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،5طهران ،دار الكتب اإلسالمية؛ مطبعة
حيدري1363 ،هـ.ش ،ج ،1كتاب الح ّجة ،باب أ ّن األمئّة Rمعدن العلم وشجرة النبوة ومختلف املالئكة؛ ح،3-1
ص221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم ،ح  ،8-1ص223-221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثوا علم
النبي Pوجميع األنبياء Rواألوصياء Rالذين من قبلهم ،ح  ،7-1ص226-223؛ باب أ ّن األمئة Rعندهم
وجل وأنّهم يعرفونها عىل اختالف ألسنتها ،ح ،2-1ص228-227؛ باب أنّه مل
جميع الكتب التي نزلت من عند الله ع ّز ّ
يجمع القرآن كلّه إال األمئّة Rوأنّهم يعلمون علمه كلّه ،ح ،6-1ص229-228؛...
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 .2اإلخالص:

التفسريي والرتفّع عن املنافع الدنيويّة؛ ليلقى
للمفس من إخالص الن ّية يف عمله
ال ب ّد
ّ
ّ
َ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َ ۡ
ٱلل ل َم َع ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾(((.
التسديد والهداية ،قال تعاىل﴿ :وٱلِين جهدوا فِينا لهدِينهم سبلنا ۚ ِإَون
َّ َ َ ُّ ُ ٓ َّ ۡ ُ َ َّ ُ َ
وقال سبحانه﴿ :ل يمسهۥ إِل ٱلمطهر
ون﴾((( ،فال يُدرك حقائق القرآن الكريم إلّ أصحاب
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية .فلو مل تكن التزكية ملا أمكن تعليم كتاب الحكمة .لذا
يجب تزكية النفوس وتطهريها من جميع األدران ،وإزالة الحجب واملوانع من أمامها،
وأعظمها حجاب النفس اإلنسانية واألهواء النفسية .فام دام اإلنسان مل يخرج من حجاب
وبحب الدنيا،
نفسه املظلم جدا ً ،وطاملا أنّه مبتىل باألهواء النفسية ،وبالعجب ،وباملعايص
ّ
وبالتقليد واالت ّباع األعمى ،واآلراء الفاسدة واملذاهب الباطلة ،وباألمور التي أوجدها يف
باطن نفسه ،والتي تشكّل يف نفسه ظلامت بعضها فوق بعض؛ فإنّه ال يكون مؤهالً
النعكاس هذا النور اإللهي يف قلبه(((.
 .3الموضوع ّية:

املفس أن يكون موضوع ّياً يف تفسريه للقرآن ،بحيث يتج ّرد عن اآلراء والقناعات
عىل ّ
املسبقة وامليول والرغبات الذات ّية ،فال يقوم بإسقاطها وتحميلها عىل القرآن؛ بل عليه
أن يقرأ اآليات بتج ُّرد ،فيسري إىل حيث تأخذه اآليات ،وال يأخذ اآليات إىل حيث أفكاره
املنهي عنه يف
ومعتقداته املسبقة ويُلزِم القرآن بها؛ حتّى ال يقع يف محذور التفسري بالرأي
ّ
النبي Pوأهل بيته.(((R
الروايات املستفيضة الواردة عن ّ

((( سورة العنكبوت ،اآلية .69
((( سورة الواقعة ،اآلية .79
{
وآرائه) ،إعداد ونرش
((( انظر :الخميني ،روح الله :منهجية الثورة اإلسالمية (مقتطفات من أفكار اإلمام الخميني
مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام الخميني { ،ط ،1طهران1996 ،م ،ص.68-64 ،57
ّ
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف التفسري بالرأي يف درس الحق.
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الشمولي:
 .4الفهم
ّ

املفس أن ميتلك فهامً شمول ّياً جمع ّياً للقرآن الكريم؛ فال يتناوله بنحو مجتزأ
عىل ّ
املفس أن يراعيها ،ويربط بينها،
متناثر؛ ألنّه يحوي وحدة موضوعيّة بني آياته وسوره ،عىل ِّ
وإلّ فإنّه ال يستطيع تفسري القرآن وفهمه فهامً صحيحاً وسليامً(((.
َ
قال تعاىلُ َّ ﴿ :
ٱلل نَ َّز َل أ ۡح َس َن ۡ َ
شب ِ ٗها َّم َث ِ َ
ِيث ك َِتٰ ٗبا ُّمتَ َ ٰ
ان﴾(((؛ مبعنى أ ّن بعض آيات القرآن
ٱلد ِ
ويفسه؛ النعطاف بعض
ناظر إىل بعضها اآلخر ،وأ ّن كل قسم منها يوضّ ح القسم اآلخر ِّ
آياته عىل بعضها اآلخر ورجوعه إليه بتبني بعضها ببعضها اآلخر وتفسري بعضها لبعضها
اآلخر من غري اختالف فيها؛ بحيث يدفع بعضه بعضه اآلخر ويناقضه؛ كام قال تعاىل:
ْ
َ
َ ۡ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ۡ
ان َول َ ۡو َك َن م ۡ
ٱختِ َل ٰ ٗفا كثِ ٗريا﴾((( .وعن اإلمام
غ
د
ِن
ع
ِن
﴿أفل يتدبرون ٱلقرء
ي ٱللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
ِ
ۚ
ِ
يل« :Qكتاب الله تبصرون به ،وتنطقون به ،وتسمعون به ،وينطق بعضه ببعض،
ع ّ
ويشهد بعضه على بعض»(((.
التأمل والتد ّبر:
.5
ّ

طري ال تنفد معانيه
فال ب ّد
للمفس من التأ ّمل والتفكّر دوماً يف القرآن؛ أل ّن القرآن ّ
غض ّ
ّ
عىل املدارسة ،ونبع ال تنضب معارفه عىل من يَرِده متأ ّمالً ومتف ّكرا ً.
يل ذايتّ دقيق وعميق يف تعابري القرآن الكريم ،للحصول عىل نكات
والتّ َدبُّر :هو تأ ّمل عق ّ
دقيقة ،تربويّة وأخالقيّة وعقديّة وغريها ،وذلك ضمن ضوابط ورشوط مرعيّة اإلجراء ،مع
الخاصة باملتدبّر ،وال ميكن
كون هذه النكات احتامل ّية تبقى يف دائرة الرؤية ووجهة النظر
ّ
اإللهي.
نسبتها عىل نحو الجزم إىل املراد
ّ
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص40 ،16؛ ج ،17ص256؛ الصدر ،املدرسة القرآنية ،م.س ،ص.30
((( سورة الزمر ،اآلية .23
((( سورة النساء ،اآلية .82
((( املوسوي ،محمد بن الحسني (الرشيف الريض) :نهج البالغة (الجامع لخطب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبQ
ورسائله وحكمه) ،رشح :ابن أيب الحديد ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية؛ عيىس البايب
الحلبي ورشكاؤه1378 ،هـ.ق1959 /م ،ج ،8الخطبة  ،133ص.287
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الخميني { عىل إعامل التدبّر يف آيات القرآن الكريم الكتشاف
وقد حثّ اإلمام
ّ
معارف القرآن وحقائقه ،حيث قال« :ال ب ّد لك أن تلفت النظر إىل مطلب مه ّم يُكشَ ُف
طريق االستفادة من الكتاب الرشيف ،وتنفتح عىل قلبك أبواب املعارف
َلك بالتو ّجه إليه ُ
اإللهي نظر التعليم ،وتراه كتاب
والحكم؛ وهو :أن يكون نظرك إىل الكتاب الرشيف
ّ
التعليم واإلفادة ،وترى نفسك موظّفة عىل التعلّم واالستفادة ،وليس مقصودنا من التعليم
والتعلّم واإلفادة واالستفادة :أن تتعلّم منه الجهات األدب ّية والنحو والرصف ،أو تأخذ
منه الفصاحة والبالغة والنكات البيانيّة والبديعيّة ،أو تنظر يف قصصه وحكاياته بالنظر
التاريخي واالطّالع عىل األمم السالفة ،فإنّه ليس يشء من هذه داخالً يف مقاصد القرآن؛
ّ
اإللهي مبراحل .وليس مقصودنا من هذا البيان
يل للكتاب
وهو بعيد عن املنظور األص ّ
ّ
املفسين تح ّمل املشاق الكثرية واألتعاب التي ال
االنتقاد للتفاسري؛ فإ ّن ّ
كل واحد من ّ
نهاية لها حتّى صنف كتاباً رشيفاً ،فلله د ّرهم ،وعىل الله أجرهم ،بل مقصودنا هو :أنّه ال
ب ّد وأن يُفتَح للناس طريق االستفادة من هذا الكتاب الرشيف؛ الذي هو الكتاب الوحيد
األحدي يف تهذيب النفوس واآلداب والسنن اإلله ّية ،وأعظم
يف السلوك إىل الله ،والكتاب
ّ
للتمسك بع ّز الربوبية.
وسيلة للربط بني الخالق واملخلوق ،والعروة الوثقى ،والحبل املتني
ّ
واملفسين أن يكتبوا التفاسري ،وليكن مقصودهم :بيان التعاليم واملق ّررات
فعىل العلامء
ّ
العرفان ّية واألخالق ّية ،وبيان كيف ّية ربط املخلوق بالخالق ،وبيان الهجرة من دار الغرور إىل
دار الرسور والخلود؛ عىل نحو ما أُو ِد َعت يف هذا الكتاب الرشيف ،فصاحب هذا الكتاب
ليس هو السكّايكّ؛ فيكون مقصده جهات البالغة والفصاحة ،وليس هو سيبويه والخليل؛
املسعودي وابن خلّكان؛ حتّى يبحث حول
حتّى يكون منظوره جهات النحو والرصف ،وليس
ّ
تاريخ العامل ...هذا الكتاب ليس كعىص موىس Qويده البيضاء ،أو نفس عيىسQ
النبي األكرم ،Pبل هذه
الذي يحيي املوىت؛ فيكون لإلعجاز فقط ،ولل ّداللة عىل صدق ّ
الصحيفة اإلله ّية كتاب إحياء القلوب بالحياة األبديّة العلم ّية واملعارف اإللهية .هذا كتاب
فاملفس ،ال ب ّد وأن يعلم الشؤون اإللهيّة ،ويُرجِع الناس
الله يدعو إىل الشؤون اإللهيّة،
ّ
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ُ
إىل تفسريه؛ لتعلّم الشؤون اإللهية؛ حتى تتحصل االستفادة منهَ :
﴿و ُن َ ّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ
ان َما ه َو
ّ ّ
نل مِن ٱلقرء ِ
ّ
ِ
َّ
َ
َّ
َٓۡ ّۡ ٞ ََۡ َ ٞ
فأي خرسان أعظم من أن نقرأ الكتاب
شِفاء ور
حة لِل ُمؤ ِمن َِني َول يَ ِز ُيد ٱلظٰلِ ِم َني إِل َخ َس ٗارا﴾(((ّ .
َ
َ
َ
ٓ
َ
ُ
َ
اإللهي منذ ثالثني أو أربعني سنة ،ونراجع التفاسري ،ونحرم مقاصده﴿ :قال َر َّب َنا ظل ۡم َنا أنف َس َنا
ّ
َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ
َّ ۡ
س َين﴾(((»(((.
ِإَون لم تغفِر لا وترحنا لكونن مِن ٱلخٰ ِ ِ

والعقلي مع القرآن:
القلبي
 .6الحضور
ّ
ّ

يحسها
إ ّن معاين القرآن ال يدركها ،ولن يدركها عىل حقيقتها ،ويعرف عظمتها ّإل من ّ
يف أعامقه ،ويسلّم معها بقلبه وعقله ،ويختلط إميانه بها بدمه ولحمه(((.
كل آية من اآليات الرشيفة وتطبيق مفادها
وكيف ّية تحقيق هذا األمر تكمن بالتفكّر يف ّ
يف النفس ورفع نقصانها بواسطة هذا التطبيق ،فعىل سبيل املثال :ينبغي التفكّر يف قصة
آدم Qالرشيفة والسؤال عن سبب مطروديّة الشيطان عن جناب القدس مع تلك
اإللهي مقام
السجدات والعبادات الطويلة؛ ليك يط ّهر اإلنسان نفسه منه؛ أل ّن مقام القرب
ّ
املط ّهرين ،فمع األوصاف واألخالق الشيطانية ال ميكن القدوم إىل ذلك الجناب الرفيع.
َ
﴿أنَا ۠ َخ ۡيٞ
ويف عدم سجود إبليس نجد أ ّن األمر راجع إىل رؤية النفس والعجب ،حيث قال:
َ َۡ
ۡ َ َۡ
َّ
لحب النفس واالستكبار،
ّمِن ُه خلق َت ِن مِن نارٖ َوخلق َت ُهۥ مِن ط ِٖني﴾((( ..فهذا العجب صار سبباً ّ
وصار سبباً لالستقالل واالستكبار وعصيان األمر ،فصار مطرودا ً عن الجناب .فهو مطرود،
وليس للشيطان خصوصية ،فام كان سبباً لطرده عن جناب القدس يكون مانعاً من أن
نتط ّرق إليه .كام نتفكّر يف سبب مزيّة آدم Qوأفضل ّيته عىل املالئكة ،فرنى أ ّن سبب
ۡ َ ٓ َّ
َ َّ
﴿و َعل َم َء َاد َم ٱل ۡس َما َء ُك َها﴾((( .واملرتبة العالية
التفضيل هو تعليم األسامء؛ كام قال تعاىل:
((( سورة اإلرساء ،اآلية .82
((( سورة األعراف ،اآلية .23
مؤسسة األعلمي،
((( الخميني ،روح الله :اآلداب املعنويّة للصالة ،ترجمة ورشح وتعليق :أحمد الفهري ،ط ،2بريوتّ ،
1406هـ.ق1986 /م ،ص.333-332
((( انظر :مغنيّة ،مح ّمد جواد :التفسري الكاشف ،ط ،3بريوت ،دار العلم للماليني1981 ،م ،ج ،1املقدّمة ،ص.10-9
((( سورة األعراف ،اآلية.12
((( سورة البقرة ،اآلية.31

ر
هتالّهؤمو ِّسفملا طورششالّهؤمو رِّسفملا طورش

45

من تعليم األسامء هي التحقّق مبقام أسامء الله .كام أ ّن املرتبة العالية من اإلحصاء الذي
هو يف الرواية الرشيفة أ ّن لله تسعاً وتسعني اسامً من أحصاها دخل الجنة ،هي التحقّق
بحقيقتها التي تنيل اإلنسان جنة األسامء .فاإلنسان يستطيع أن يكون مظهرا ً ألسامء الله،
رصف
واآلية الكربى اإللهية باالرتياضات القلبية ،ويكون وجوده وجودا ً ربّانياً ،ويكون املت ّ
اإللهي .وبالجملة ،من أراد أن يأخذ من القرآن الرشيف
يف مملكته يدا الجامل والجالل
ّ
كل آية رشيفة من اآليات عىل
الح ّظ الوافر والنصيب الكايف فال ب ّد له من أن يط ّبق ّ
حاالت نفسه حتّى يستفيد استفادة كاملة ،مثالً يقول الله تعاىل يف سورة األنفال يف اآلية
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ َ
اد ۡت ُه ۡم إ َ
جلت قلوبهم ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ ز
يم ٰ ٗنا
ِ
الرشيفة﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱلِين إِذا ذكِر ٱلل و ِ
َ َ َ ٰ َ ّ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾((( ،فال ب ّد للسالك من أن يالحظ هل هذه األوصاف الثالثة منطبقة
عليه ،وهل قلبه يج ُِل إذا ذكر الله ويخاف؟ وإذا تليت عليه اآليات الرشيفة اإللهية يزداد
كل من هذه املراحل
الحق تعاىل؟ أو أنّه يف ّ
نور اإلميان يف قلبه؟ وهل اعتامده وتوكّله عىل ّ
كل هذه الخواص محروم؟ فإن أراد أن يفهم أنّه من الحق تعاىل خائف وقلبه
راجل ومن ّ
من خوفه وجل ،فلينظر إىل أعامله .فوظيفة السالك إىل الله هي أن يعرض نفسه عىل
القرآن الرشيف ،فكام أ ّن امليزان يف صحة الحديث وعدم صحته واعتباره وعدم اعتباره
أن يعرض عىل كتاب الله فام خالف كتاب الله فهو باطل وزخرف ،كذلك امليزان يف
االستقامة واالعوجاج والشقاوة والسعادة هو أن يكون مستقيامً وصحيحاً يف ميزان كتاب
الله ،وكام أن ُخلق رسول الله Pهو القرآن ،فالالزم له أن يجعل ُخلقه موافقاً للقرآن
حتّى يكون مطابقاً ل ُخلق الو ّيل الكامل أيضاً ،وال ُخلق الذي يكون مخالفاً لكتاب الله فهو
زخرف وباطل .وكذلك جميع املعارف وأحوال قلبه وأعامل الباطن والظاهر له ال ب ّد من
أن يط ّبقها عىل كتاب الله ويعرضها عليه حتّى يتحقّق بحقيقة القرآن ويكون القرآن له
صورة باطنية(((.
((( سورة األنفال ،اآلية.2
((( انظر :الخميني ،اآلداب املعنويّة للصالة ،م.س ،ص.356-353
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 .7القدرة على التحليل والتركيب:

للنص القرآ ّين الذي يريد
ال ب ّد
للمفس يف عمل ّية التفسري من امتالك قدرة تحليل ّية ّ
ّ
اكتشاف معانيه وفهم مقاصده .وهذه القدرة التحليليّة ليست مبعنى تجزئة املعلومات
النص كيفام كان ،بل ينبغي أن يكون التحليل ضمن ضوابط وقواعد
واملعطيات يف ّ
النص القرآ ّين ورسالته وأهدافه العا ّمة ومبادئه
مح ّددة تأخذ بعني االعتبار تشابك محتوى ّ
األساس ّية ،وتج ّنب التحليل الذي يؤ ّدي إىل انكسار املعنى وانقطاعه عن النظام املعر ّيف
للنص القرآ ّين(((.
ّ
ملمً بعنارص الرتكيب
وكذلك األمر بالنسبة لعمل ّية الرتكيب ،فينبغي
للمفس أن يكون ّ
ّ
املحلّلة سابقاً وبالعالقة الواقعة فيام بينها؛ بهدف إيجاد أو استنتاج تركيب جديد مؤلّف
العنارص ضمن انسجام وتوليف معر ّيف واضح ومفيد ،ال يتعارض مع رسالة القرآن وأهدافه
العا ّمة ومبادئه األساسيّة.

((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف رسالة القرآن وأهدافه العا ّمة ومبادئه األساسيّة يف الدرس الالحق (خطوات التفسري).
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المفاهيم الرئيسة

للمفس يف عمليّة التفسري من توافره عىل مجموعة من الرشوط واملؤ ّهالت
ال ب ّد
ّ
الخاصة التي تتيح له مبارشة العمل ّية التفسرييّة؛ أبرزها اآلتية :ص ّحة االعتقاد،
والقدرات
ّ
يل مع القرآن،
اإلخالص ،املوضوع ّية ،الفهم الشمو ّيل ،التأ ّمل والتدبّر ،الحضور
القلبي والعق ّ
ّ
القدرة عىل التحليل والرتكيب.
فكّر وأجب

كل من :ص ّحة االعتقاد ،واإلخالص ،والموضوع ّية في عمل ّية
 .1ما المراد بشرط ّية ّ
التفسير؟
والعقلي في عمل ّية التفسير.
القلبي
 .2تكلّم عن دور التأ ّمل والتدبّر والحضور
ّ
ّ
المفسر وقدرته على التحليل والتركيب في
الشمولي لدى
 .3ما مدى دخالة الفهم
ّ
ّ
عمل ّية التفسير؟
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للمطالعة
تفسير جامع البيان

(((

الطربي (310 - 224هـ.ق) نسبة إىل طربستان.
تأليف أيب جعفر مح ّمد بن جرير
ّ
ويقوم منهجه يف هذا التفسري عىل ِذكْر اآلية أ ّوالً ،ث ّم تعقيبها بتفسري غريب اللغة فيها،
وربا يستشهد بأشعار العرب وأمثالهم.
أو إعراب مشكلها ،إذا دعت الحاجة إىل ذلكّ ،
وبعد ذلك يتع ّرض لتأويل اآلية ،أي تفسريها عىل الوجه الراجح ،فيأيت بحديث أو قول
كل تأويل عىل
مأثور إن كان هناك رأي واحد .أ ّما إذا ازدحمت اآلراء ،فعند ذلك يذكر ّ
فصل
وربا ّ
وربا ر ّجح لدى تضارب اآلراء أحدها وأىت مبر ّجحاته؛ إن لغ ًة أو اعتبارا ًّ ،
ح ّدهّ ،
الكالم يف اللغة واإلعراب ،واستشهاده بالشعر واألدب.
ويقف صاحب هذا التفسري يف وجه أهل الرأي يف التفسري موقفاً عنيفاً ،ويرى يف إعامل
الرأي يف تفسري كالم الله مخالفة بيّنة لظاهر دالئل الرشع ،ويش ّدد عىل رضورة الرجوع
إىل العلم املأثور عن الصحابة والتابعني ،وأ ّن ذلك وحده هو عالمة التفسري الصحيح.
كام كان إذا رأى من ظاهر النقل ما ينايف العقل ،يعمد إىل التأويل بوجه مقبول،
ويستنكر عىل أولئك الذين يقتنعون بظاهر التعبري من غري تعقّل أو تحصيل .وهكذا إذا
وجد ما يخالف -بظاهره -قواعد األدب الرفيع.
ومن ث ّم ،فآثار التش ّيع والوالء الصادق ألهل البيت Rبادية أثناء تفسريه الجامع،
الحق ،ومل يحاول  -كام حاول اآلخرون -
وكذا تاريخه الكبري ...فهو مل ّ
يغض برصه عن ّ
طمس آثار فضائل أهل البيت Rاملشهودة!

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.750-738
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الرابع

ِّ
المفسر
شروط
ّ
ومؤهالته (:)2
ّ
المؤهالت المعرف ّية والعلم ّية
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

املفس.
1 .1يع ّدد العلوم واملعارف التي يحتاجها ّ

2 .2يرشح الرشوط املعرفيّة والعلميّة التي ينبغي
املفس يف عمل ّية التفسري.
أن يتوافر عليها ّ

3 .3يراعي هذه الرشوط يف عمليّة التفسري وفهم
القرآن.

للمفس أن يتوافر عىل مجموعة من املعارف والعلوم اآلل ّية((( الّتي تؤ ّهله
ينبغي
ّ
معرف ّياً وعلم ّياً للخوض يف عمل ّية التفسري .وميكن إيجاز هذه املعارف والعلوم باآليت:
معرفة علوم اللغة العربيّ ة
َ
تُع ّد علوم اللغة العربيّة أمرا ً رضوريّاً
ان
ِّ
للمفس يف عمليّة التفسري؛ أل ّن القرآن نزل ﴿بِل ِس ٍ
َع َر ِ ّ ٖب ُّمبِ ٖني﴾((( ،وال سبيل لبيانه؛ إلّ من جهة لسان العرب ومبراعاة القواعد التي تحكم
َّ ٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ّٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
هذه اللغة وتح ّدد طريقة التعامل معها وبها﴿ :إِنا أنزلنه قرَٰءنا عربِيا لعلكم تعقِل
ون﴾(((؛

لذا ال يجوز ألحد أن ي ّدعي فهامً لكالم الله تعاىل ،فضالً عن تفسريه؛ ما مل يكن عاملاً باللغة
العربيّة وعلومها .ومن هذه العلوم اآليت:
أ .علم معاني المفردات:

ويُراد به العلم الذي يُعنى بتحديد املعاين واألوضاع واالستعامالت اللغويّة املختلفة
لأللفاظ وضبطها(((.

((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص174-173؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص-477
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،1ص56-49؛ الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم،
479؛ معرفة ،التفسري
ّ
م.س ،ص332-277؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.48-25
((( سورة الشعراء ،اآلية .195
((( سورة يوسف ،اآلية .2
((( انظر :األصفهاين ،حسني (الراغب) :مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان داوودي ،ط ،2قم املقدّسة ،مطبعة
سليامنزاده؛ طليعة النور،
املقدّمة1427 ،هـ.ق ،ص.55-54
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للمفس من معرفة موارد االستعامل القرآ ّين لأللفاظ وتحديد معانيها يف عرص
فال ب ّد
ّ
النزول(((.
ب .علم النحو:

وهو علم يُع َرف به كيفيّة تركيب الكالم ،وما يتعلّق باأللفاظ من حيث وقوعها فيه
س؛ أل ّن املعنى يتغ ّي ويختلف
عىل مقتىض الكالم العريب الصحيح((( .وهو
ّ
رضوري للمف ِّ
الرتكيبي للكلامت ،وبالتايل معنى
بتغي الحركات .فاملعنى
يتغي ّ
باختالف اإلعراب؛ أي ّ
ّ
كل كلمة ودورها فيها .فمن ال يعرف
الجملة من اآلية ال يتّضح ّإل من خالل معرفة موقع ّ
أ ّن الكلمة يف موقع الفاعل أو املفعول ،أو الصفة ،أو املوصوف ،أو املبتدأ ،أو الخرب ،وما
َّ َ ۡ َ
يبي معنى الجملة أو اآلية ومرادهام ،فقوله تعاىل﴿ :إِن َما يش
إىل ذلك فليس مبقدوره أن ّ
ۡ َ ْ
َّ َ
كل كلمة من اآلية .فإن مل
ٱلل م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱل ُعل َ ٰٓم ُ ۗؤا﴾((( ال يتّضح إلّ من خالل معرفة موقع ّ
نبي معنى اآلية
نعرف موقع (يخىش) و(الله) و(العلامء) ونُح ِّدد حركاتها ال ميكن لنا أن ّ
ومراد الله منها .وبنا ًء عليه ،فإ ّن قراءة اآلية وكلامتها بنصب هاء الجاللة ،ورفع همزة
العلامء يؤ ّدي إىل املعنى واملراد الصحيح ،أل ّن معنى اآلية :الّذين يخشون الله من عباده
هم العلامء ،دون غريهم؛ أي حرص خشية الله بعباده العلامء .ولو عكس ف ُقرِأت بضم هاء
الجاللة ،ونصب همزة العلامء لفسد املعنى.
ج .علم الصرف واالشتقاق:

الرصف هو العلم الذي يُعنى ببيان ما ّدة الكلمة وجذرها وأصلها .واالشتقاق هو
س إليهام يف عمل ّية
توليد األلفاظ بعضها من بعضها اآلخر((( .ويكمن وجه حاجة املف ّ
التفسري لبيان معنى الكلمة بالرجوع إىل جذورها وأصولها اللفظ ّية ،ومتييز املعاين األصل ّية
((( سوف يأيت تفصيل الكالم يف هذا املوضوع عند بحث أصول التفسري ومصادره (األصل أو املصدر اللغوي) يف درس الحق.
مؤسسة انتشارات
((( انظر :الرشتوين ،رشيد :مبادىء العربيّة (قسم النحو) ،تنقيح وإعداد :حميد املح ّمدي ،ال.ط ،قم املقدّسةّ ،
دار العلم1415 ،هـ.ق1381 /هـ.ش ،ج ،4ص.11
((( سورة فاطر ،اآلية .28
مؤسسة دار
ّسة،
د
املق
قم
،
1
ط
دي،
م
املح
حميد
وإعداد:
تنقيح
الرصف)،
(قسم
ة
ي
العرب
مبادىء
رشيد:
((( انظر :الرشتوين،
ّ
ّ
ّ
الذكر؛ مطبعة البعثة1417 ،هـ.ق ،ج ،4ص.15
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من املعاين التبع ّية ،والتن ّبه الختالف معاين الكلامت الذي ينشأ يف كثري من األحيان من
االختالف يف االشتقاقات؛ مبا ميكن أن يؤ ّدي إىل وقوع الخطأ يف الفهم والتفسري ،ومثال عىل
ْ َّ ُ
ذلك :فهم كلمة «إمامهم» يف قوله تعاىل﴿ :يَ ۡو َم نَ ۡد ُعوا ُك أنَاِۢس بِإِ َمٰ ِم ِه ۡمۖ﴾((( ،عىل أنّها جمع
لكلمة «أ ّم»؛ فيكون املراد من اآلية :أ ّن الناس يُدعون يوم القيامة بأ ّمهاتهم دون آبائهم!
وحقيقة األمر أ ّن هذا خطأ جسيم مر ّده إىل عدم اإلملام بقواعد الرصف واالشتقاق؛ فإ ّن
كلمة «أ ّم» ال تجمع عىل «إمام» ،بل عىل «أ ّمات» أو «أ ّمهات»(((.
د .علوم البالغة:

املفس يف عمليّة التفسري؛ خصوص :علم املعاين
واملقصود بعلوم البالغة التي يحتاجها ّ
وعلم البيان ،دون علم البديع؛ وهو يُعنى ببحث األوجه واملزايا التي تزيد من جامل ّية
الكالم وحسن املقال حرصا ً(((؛ فال دور له يف فهم املعنى؛ ولذلك ال يدخل يف مجال العلوم
املفس يف عمل ّية التفسري.
الرضوريّة التي يحتاجها ِّ
املفس؛ ألنّه يُعنى بأحوال األلفاظ العربيّة بلحاظ مطابقتها
وأ ّما علم املعاين فيحتاجه ِّ
ملقتىض الحال((( ،وكذلك علم البيان؛ ألنّه يعنى ببيان املعنى الواحد بطرق مختلفة؛ من
تشبيه ومجاز وكناية((( .وهي من دون أدىن ّ
شك مرتبطة متام االرتباط يف تحديد املعنى
املفس يف عمل ّية التفسري.
الذي هو مدار اهتامم ّ
البالغي عند
املفس إىل علوم البالغة يف جريان القرآن عىل أسلوب البيان
وتربز حاجة ّ
ّ
العرب ومحاكاته يف مقام التخاطب والتفهيم والتفاهم؛ مع لحاظ إعجازه من هذه الجهة،
والعجز عن مجاراته يف ما ق ّدمه من أسلوب بليغ.
((( سورة اإلرساء ،اآلية .71
((( انظر :الزمخرشي ،محمود بن عمر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،مرص ،رشكة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده1385 ،ه.ق1966 /م ،ج ،2ص.459
((( انظر :الهاشمي ،أحمد :جواهر البالغة ،ط ،1قم املقدّسة ،مطبعة مصطفوي1988 ،م ،ص.376
((( انظر :م.ن ،ص.48
((( انظر :م.ن ،ص.254
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معرفة علوم القرآن الكريم
للمفس أن يتوافر عىل مجموعة من العلوم التي تتعلّق بالقرآن الكريم؛
ينبغي
ّ
ملا لها من دور مه ّم يف فهم القرآن؛ فعن اإلمام الصادق« :Qقال الله سبحانه:
ُ ّ ْ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ ٓ
َ ْ ّٗ
﴿َ ...ون ُسوا َحظا ّم َِّما ذك ُِروا بِهِۚۦ ول تزال تطل ِع
ع َخائ ِ َن ٖة ّم ِۡن ُه ۡم ،(((﴾...وذلك أنّهم ضربوا بعض
القرآن ببعض ،واحتجوا بالمنسوخ ،وهم يظنون أنّه الناسخ ،واحت ّجوا بالمتشابه وهم
يرون أنّه المحكم ...ولم يعرفوا موارده ومصادره ،إذ لم يأخذوه عن أهله ،فضلّوا
وجل الناسخ من
وأضلّوا .واعلموا رحمكم الله :أنّه من لم يعرف من كتاب الله ع ّز ّ
والخاص من العا ّم ،والمحكم من المتشابه ...فليس بعالم بالقرآن ،وال هو
المنسوخ،
ّ
واملدين،
ّ
ك
من أهله ..(((»...ومن أبرز هذه العلوم اآليت :القراءات ،وأسباب النزول ،وامل ّ ّ
والناسخ واملنسوخ ،واملحكم واملتشابه ،وغريها(((.
معرفة علوم الشريعة
قصد بها العلوم التي نشأت أو تط ّورت وتبلورت داخل البيئة املعرف ّية اإلسالم ّية،
ويُ َ
املفس يف فهم القرآن وبيان مقاصده؛ وأبرزها العلوم اآلتية:
والتي يحتاجها ّ
أ .علوم الحديث:

وهي العلوم التي تعنى بدراسة الحديث؛ لجهة سنده ورواته ومتنه وداللته(((؛ بحيث
املفس يف عمليّة التفسري؛ وال سيّام أ ّن الروايات لها دور كبري يف عمليّة
يحتاج إليها ّ
س إىل علوم الحديث يف األمور اآلتية:
التفسري((( .ويكمن وجه حاجة املف ّ
النص إىل قائله :ويتكفّل بذلك علم إسناد الحديث.
 توثيق إسناد ّ((( سورة املائدة ،اآلية .13
مؤسسة الوفاء،
بريوت،
،
2
ط
البهبودي،
الباقر
محمد
امليانجي؛
اهيم
ر
إب
تحقيق:
األنوار،
بحار
باقر:
((( انظر :املجليس ،محمد
ّ
1403هـ.ق1983 /م ،ج ،90باب ،128خطبة رسالة النعامين ،ص.4-3
س يف عمل ّية التفسري يف درس الحق.
املف
يستخدمها
((( سوف يجري تناولها بالتفصيل عند بحث قواعد علوم القرآن التي
ّ
Q
1428 ،هـ.ق ،ص.20-13
مؤسسة اإلمام الصادق
((( انظر :السبحاين ،جعفر :كلّيّات يف علم الرجال ،ط ،2قم املقدّسةّ ،
((( تقدَّم يف مقدّمة الدرس األ ّول دور الس ّنة والروايات يف التفسري خالل البحث عن نشأة علم التفسري وتط ّوره ،وسيأيت تفصيل
دورها عند بحث املنهج األثري وتطبيقاته.
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النص :ويتكفّل بذلك علم رجال الحديث الذي يُعنى بدراسة
 التحقّق من سالمة ّأحوال الرواة ،وعلم دراية الحديث الذي يُعنى بأحوال الحديث متناً وسندا ً ،وعلم تاريخ
الحديث الذي يعنى بالتحقّق من النسبة التاريخيّة للحديث ،وعلم فقه الحديث الذي
يعني عىل التحقّق من نسبة مضمون الحديث إىل قائله.
ب .علم أصول الفقه:

وهو العلم الذي يُعنى بدراسة القواعد والعنارص املشرتكة يف االستدالل واالستنباط
الفقهي((( .وقد ُوضعت أسس هذا العلم اعتامدا ً عىل قواعد عقل ّية ،ونقل ّية .ويز ِّود هذا
ّ
املفس يف عمليّة التفسري ،وال
العلم علم التفسري بضوابط وقواعد عا ّمة من شأنها أن تعني ّ
س ّيام يف مجال بيان آيات األحكام(((.
ج .علم الفقه:

وهو العلم الذي يُعنى باستنباط األحكام الرشع ّية من مصادرها الرشع ّية ،واالجتهاد
س
يف تطبيق قواعد االستنباط يف البحث عن الحكم
الرشعي ملوضوع ما((( .ويستفيد املف ّ
ّ
من علم الفقه واألحكام من خالل ما يق ِّدمه له من قواعد وضوابط اجتهاديّة واستنباط ّية،
التفسريي
الفقهي آليات األحكام ،من شأنها أن تغني آل ّيات البحث
وال س ّيام يف البحث
ّ
ّ
ووسائله.
د .علم الكالم:

وهو العلم الذي يُعنى ببيان أصول العقيدة؛ كالتوحيد ،والعدل ،والنب ّوة ،واإلمامة،
واملعاد ،وما يرتبط بها من مسائل؛ كالجرب والتفويض ،والحسن والقبح العقل ّيني ،واملوت،
والربزخ ،وغريها((( .وقد تناول القرآن الكريم يف قسم كبري من آياته هذه املسائل.
((( انظر :الصدر ،محمد باقر :دروس يف علم األصول (الحلقة الثالثة) ،ال.ط ،بريوت ،دار التعارف1410 ،هـ.ق1989 /م ،ص-9
11؛ مط ّهري ،مرتىض :مدخل إىل العلوم اإلسالميّة ،ترجمة :حسن عيل الهاشمي ،مراجعة :عيل مطر ،ط ،1ال.م ،دار الكتاب
اإلسالمي؛ مطبعة الرسور1421 ،هـ.ق2001 /م ،ج ،3ص.22-21 ،10-9
س يف عمليّة التفسري يف درس الحق.
ً
((( سوف يجري تناولها
مفصال عند بحث أبرز القواعد األصوليّة التي يستخدمها املف ّ
((( انظر :مط ّهري ،مدخل إىل العلوم اإلسالم ّية ،م.س ،ج ،3ص.47 ،8-7
((( انظر :م.ن ،ج ،2ص.12-5
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للمفس يف عمل ّية
وتُع ّد بعض املواقف املبدئ ّية لعلم الكالم مبثابة مبادىء تفسرييّة
ّ
التفسري؛ كام يف مسألة اإلمامة ،والعصمة ،والحسن والقبح العقل ّيني ،واختيار اإلنسان،
وغريها من املسائل.
هـ .العلوم العقل ّية:

املفس يف تنظيم طريقة التفكري
وهي عبارة عن القضايا املنطق ّية والفلسف ّية التي تعني ّ
والتحليل واالستنتاج ،ومت ّد بالقرائن واألدلّة القطع ّية يف مقام االستدالل وتوليد املعرفة ،أو
يف مقام االستنباط والكشف عن املعرفة((( .وسوف يرد تفصيل الكالم يف دور هذه املعارف
يل يف
العقليّة يف تفسري القرآن عند بحث القرائن العقليّة يف التفسري ،وحجيّة املنهج العق ّ
التفسري يف دروس الحقة.
والس َير:
و .علم التاريخ
ِ

وهو العلم الذي يُعنى بدراسة الوقائع والحوادث واملواقف ِ
وس َي األعالم املاضني(((.
املفس من هذا العلم يف دراسة تاريخ العرب وواقع الناس وحالهم يف مجتمع
ويستفيد ّ
الجزيرة العرب ّية قبل اإلسالم ويف زمن البعثة النبويّة الرشيفة ،أل ّن القرآن الكريم نزل
يف ذلك الزمان واملكان ،ولهذا املجتمع خصوص ّياته التاريخ ّية واالجتامع ّية والجغراف ّية،
كام له مم ّيزاته وخصائصه الرتبويّة والثقاف ّية والدين ّية ،حيث كان مجتمعاً متع ِّدد األديان
كل من الوثنيني واملرشكني ،إضافة إىل أهل
والثقافات .وكانت الجزيرة العربية آنذاك موطن ٍّ
الكتاب من يهود ونصارى .كام كانت تسود بني أهلها أعراف وقيم وعادات وتقاليد تحكم
النبي Pيف هذه األ ّمة ولهؤالء الناس جميعاً،
ت ّ
رصفاتهم وحركتهم االجتامعية .وقد بُعث ّ
وخاطبهم القرآن الكريم وجادلهم وأق ّر لهم أمورا ً واعرتض عىل أخرى ،وع ّنفهم يف أشياء
وزجرهم عن أخرى ،وعمل عىل تغيري الواقع القائم وإقامة واقع جديد .وهو يشري يف أكرث
من مورد من آياته املباركة إىل تلك األ ّمة ،ويتح ّدث عن عاداتها وتقاليدها الجاهلية.
((( انظر :مط ّهري ،مدخل إىل العلوم اإلسالم ّية ،م.س ،مراجعة :عبد الج ّبار الرفاعي ،ج ،1ص.157-131 ،110-105 ،18-16
((( انظر :مط ّهري ،مرتىض :املجتمع والتاريخ ،بريوت ،دار املرتىض1413 ،هـ.ق1993 /م ،ص.69-67
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ومن هنا كانت الصلة الوثيقة بني علم التفسري ومعرفة التاريخ ،فإ ّن االطّالع عىل تاريخ
الجزيرة العربية قبل اإلسالم وتاريخ عرص رسول الله Pوالبعثة املباركة ،له األثر اإليجا ّيب
الكبري يف عملية إيضاح مداليل كثري من اآليات املباركة وبيان مقاصدها.
َ ّ َ
َ َۡ ُۡ َُ ُ َ ۡ
ُ َ ۡ
س من
ۢنب قتِلت﴾((( ،ال ب ّد للمف ِّ
ففي تفسري قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا ٱلموءۥدة سئِلت  ٨بِأ ِي ذ ٖ
معرفة عاداتهم وتعامالتهم مع نسائهم وبناتهم ،وال س ّيام املولودات حديثاً حتّى يقف
عند معنى هذه اآلية املباركة.
ْ
ۡ
َ
َ
َ َ
َ
ۡ َ ّ
َ ُ ۡ
ٱلش َتآءِ َو َّ
ٱلص ۡي ِف  ٢فل َي ۡع ُب ُدوا َر َّب هٰذا
ويف تفسري قوله تعاىلِ ِ ﴿ :ليل ٰ ِف ق َري ٍش  ١إِۦلٰفِ ِه ۡم رِحلة ِ
ۡ
ََ ّ َ
َّ َ ۡ َ
ّ ُ
س من الوقوف عىل أحوال
ٱلَ ۡي ِت  ٣ٱل ِٓي أطع َم ُهم مِن جوعٖ َو َءامن ُهم م ِۡن خ ۡو ِۢف﴾((( ،ال ب ّد للمف ّ
قريش ،وتجارتها إىل اليمن يف الشتاء ،وإىل الشام يف الصيف ،وكيف كان حالهم قبل ذلك
وبعدها ،وكيف أطعمهم الله من جوع ،وآمنهم من خوف ،إىل غري ذلك من األمور الّتي
ترتبط بتاريخهم وعاداتهم وأعاملهم.
معرفة العلوم والمعارف اإلنسانيّ ة
وهي عبارة عن مجموعة من املعارف والعلوم التي نشأت وتط ّورت وتبلورت خارج
املفس قدرة تعبرييّة كبرية ،وتزويده بآل ّيات
البيئة املعرف ّية اإلسالم ّية ،ولها أثر يف منح ّ
استنطاقيّة جديدة ،ومن أبرز هذه العلوم واملعارف:
أ .المعارف والعلوم اللغو ّية الحديثة؛

من قبيل :علم فقه اللغة ،وعلم األلسن ّيات ،وعلم الدالالت ،وغريها من املعارف
التاريخي للغة ،وما حدث فيها من تط ّورات عىل
اللغويّة الحديثة التي تعنى ببيان املسار
ّ
واجتامعي؛ كام نجد ذلك جليّاً يف
نفيس
مستوى الداللة واالستعامل ،وما تحويه من بعد ّ
ّ
خطابات القرآن املليئة باملؤثّرات النفس ّية واالجتامع ّية القويّة والفاعلة ،والتي تهدف إىل
إحداث تغيري وتأثري بالغ يف نفس املخاطبني.
((( سورة التكوير ،اآليتان .9-8
((( سورة قريش ،اآليات .4-1
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واالجتامعي
الفردي
للمفس فهم الواقع اإلنسا ّين
قصد بها خصوص املعارف التي تتيح
ويُ َ
ّ
ّ
ّ
وخصائصهام والقوانني الحاكمة عليهام ،وتوظيف هذه املعارف يف فهم أفضل لبيئة
الرسالة اإلسالم ّية ومك ّوناتها والبيئات االجتامع ّية لألمم املاضية التي تع ّرض لها القرآن
وبي مشاكلها وكيف ّية عالجها ،واالستفادة من ذلك كلّه يف تشخيص مشاكل الواقع املعارص
ّ
يل ووضع الحلول املناسبة.
واملستقب ّ
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المفاهيم الرئيسة

للمفس أن يتوافر عىل مجموعة من املعارف والعلوم اآلليّة الّتي تؤ ّهله معرفيّاً
ينبغي
ّ
وعلم ّياً للخوض يف عمل ّية التفسري .وميكن إيجاز هذه املعارف والعلوم باآليت:
 .1معرفة علوم اللغة العرب ّية؛ كعلم معاني المفردات ،وعلم النحو ،وعلم الصرف
واالشتقاق ،وعلوم البالغة... ،
والمدني ،والناسخ
 .2معرفة علوم القرآن الكريم؛ كالقراءات ،وأسباب النزول ،والمك ّّي
ّ
والمنسوخ ،والمحكم والمتشابه... ،
 .3معرفة علوم الشريعة؛ كعلوم الحديث ،وعلم أصول الفقه ،وعلم الفقه ،وعلم
الكالم ،والعلوم العقل ّية ،وعلم التاريخ ِ
والس َير... ،
 .4معرفة العلوم والمعارف اإلنسانيّة؛ والمعارف والعلوم اللغويّة الحديثة؛ من قبيل:
علم فقه اللغة ،وعلم األلسن ّيات ،وعلم الدالالت ،... ،والمعارف والعلوم االجتماع ّية
واإلنسان ّية... ،
فكّر وأجب

المفسر في عمل ّية التفسير؛ مبيناً
 .1اذكر أبرز علوم اللغة العربية التي يحتاجها
ّ
دورها في التفسير.
 .2تكلّم عن دور علوم القرآن الكريم والشريعة في عمليّة التفسير؛ مبيّناً ضرورة
المفسر عليها.
توافر
ّ
المفسر
 .3ما مدى دخالة العلوم والمعارف اإلنسان ّية في عمل ّية التفسير؛ لجهة توافر
ّ
عليها؟
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للمطالعة
الدر المنثور
تفسير
ّ

(((

السيوطي (ت:
تأليف جالل الدين أيب الفضل ،عبد الرحامن بن أيب بكر بن مح ّمد
ّ
911هـ.ق) ،وقد جمع فيه من اآلثار بأسانيد الكتب املخرجة منها ،ث ّم اخترصه بحذف
األسانيد؛ وهو املعروف اليوم بـ «الد ّر املنثور يف التفسري باملأثور».
كل آية ،من دون أن
واقترص املؤلّف يف الد ّر املنثور عىل مج ّرد ذكر الروايات يف ذيل ّ
يتكلّم فيها أو ير ّجح أو ينقد أو مي ّحص .فهذا التفسري فريد يف باب؛ من حيث االقتصار عىل
وتوسعه يف ذلك .ومع ذلك فإنّه مل يتح ّر الص ّحة ،وإنّ ا جمع بني الغثّ والسمني،
نقل اآلثارّ ،
وأورد فيه الكثري من اإلرسائيل ّيات واألحاديث املوضوعة ،عن لسان األمئّة السلف ،ومن ث ّم
فإ ّن األخذ منه يحتاج إىل إمعان نظر ودقّة ومتييز.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.779-778
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الخامس

خطوات عملية التفسير

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف الخطوات املتّبعة يف عمل ّية التفسري.

2 .2يدرك أه ّميّة هذه الخطوات والتم ّرس عىل
تطبيقها يف عمل ّية التفسري.
3 .3يــرح العوامل الدخيلة يف إعــداد الخطّة
التفسرييّة.

للمفس من القيام مبجوعة من الخطوات يف عمل ّية التفسري؛ حتى يتس ّنى له
ال ب ّد
ّ
الوصول إىل معاين اآليات وبيان املراد منها .وميكن إيجاز هذه الخطوات باآليت(((:
الخطوة األولى :تحديد رسالة القرآن وأهدافه ّ
العامة ومبادئه األساس
أ .رسالة القرآن :اإليقاظ واإلنقاذ:

املفس يف عمليّة فهمه للقرآن،
واملقصود بالرسالة خصوص الغايات الكربى التي تو ّجه ّ
وتنضوي تحتها األهداف العا ّمة واملبادئ األساس للقرآن.
وبالتأمل يف القرآن الكريم ،نجده كثريا ً ما يصف نفسه بأنّه ِذكْر؛ قال تعاىلَ ﴿ :ذٰل َِك َن ۡتلُوهُ
ّ
ۡ
ۡ
ّ
َّ ۡ َ ُ َ َّ َ ۡ ّ ۡ َ َّ ُ َ َ َ ٰ ُ َ
َ
ََ َ
ون﴾(((َ ﴿ ،و َما ت َ ۡ َٔ
سلُ ُهمۡ
َ
ت وٱذلِكر َ
ٱذلكر ِإَونا لۥ لحفِظ
ٱلكِي ِم﴾(((﴿ ،إِنا نن نزلا ِ
عل ۡيك م َِن ٱٓأۡلي ٰ ِ
ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ُ ُ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ٰ َ ۡ َ َ ٌ َ َ ُّ ٞ ۡ َ ٰ َ َ ((( َ َ ٰ َ ۡ ّ ٞ
عليهِ مِن أج ٍرۚ إِن هو إِل ذِكر ل ِلعل ِمني﴾ ﴿ ،وهذا ذِكر مبارك أنزلن ۚه أفأنتم لۥ منكِر
ون﴾(((،
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
سل
﴿ِإَونهۥ لِكر لك ول ِقومِك ۖ وسوف ت ٔ
ون﴾((( ،وغريها من اآليات.
بالذكْر هو التذكّر يف قبال الغفلة والنسيان .وإطالق وصف ِ
واملراد ِ
الذكْر عىل ما يذكَّر
خارجي عن ِ
الذكْر ومظهر له(((.
به مبالغة ،فكأنّه وجود
ّ
((( ملزيد من التفصيل يف هذه الخطوات ،انظر :مصطفوي ،املبادئ العا ّمة لدرس القرآن وتفسريه ،م.س ،ص.80-55
((( سورة آل عمران ،اآلية .58
((( سورة الحجر ،اآلية .9
((( سورة يوسف ،اآلية .104
((( سورة األنبياء ،اآلية .50
((( سورة الزخرف ،اآلية .44
((( انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،2مادّة « َذكَ َر» ،ص359-358؛ األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س،
مادّة « َذكَ َر» ،ص328؛ املصطفوي ،حسن :التحقيق يف كلامت القرآن ،ط ،1طهران ،مؤسسة الطباعة والنرش وزارة الثقافة
واإلرشاد اإلسالمي1417 ،هـ.ق ،ج ،3مادّة « َذكَ َر» ،ص.319-318
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َ ۡ ُ
وقد ورد ِ
﴿وٱذكر
الذكْر يف مقابل الغفلة والنسيان يف القرآن الكريم :يف قوله تعاىل:
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ََ َ
ّ ۡ
ُ
َ
َ َ َ ٗ
َّ َّ َ
ك إ َذا نَس َ
ِيت َوقُ ۡل َع َ ٰٓ
س أن َي ۡهدِيَ ِن َر ِب ِلق َر َب م ِۡن هٰذا َرشدا﴾(((﴿ ،فل َّما ن ُسوا َما ذك ُِروا بِهِۦ ف َت ۡح َنا
رب ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ٗ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ ((( َ َ
كن َّم َّت ۡع َت ُه ۡم
علي ِهم أبوٰب ِك ش ٍء ح ٰٓت إِذا ف ِرحوا بِما أوتوا أخذنهم بغتة فإِذا هم مبلِسون﴾ ،
﴿ول ٰ ِ
َ َۡۡ َۡ
َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ُ ْ ّ ۡ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ۢ ُ ٗ ((( َ َ ُ
ۡ َ َّ َ
﴿ول ت ِط ۡع َم ۡن أغفل َنا قل َب ُهۥ َعن ذِك ِرنا َوٱت َب َع ه َوى ٰ ُه
وءاباءهم حت نسوا ٱذلِكر وكنوا قوما بورا﴾ ،
ۡ
َ ۡ َ َ َُّ ً َ َ ٗ َ ُ َ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ٗ ((( َ ۡ ُ َّ َّ َ
ٱل ُغ ُد ّو َو َ
ٱل ۡهر م َِن ۡٱل َق ۡ
ون َ ۡ
ٱٓأۡلصا ِل
ب
ل
و
د
و
ة
ِيف
خ
و
ع
ض
ت
ِك
س
ف
ن
ف
ك
وكن أمرهۥ فرطا﴾ ﴿ ،وٱذكر رب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ََ َ ُ
ول ت
كن ّم َِن ٱل َغٰفِل َِني﴾((( ،وغريها من اآليات.

وبنا ًء عىل ما تق َّدم ،ميكن القول إ ّن رسالة القرآن األساس هي إيقاظ اإلنسان من غفلته؛
العبودي إىل
مبا يتض ّمن من دالئل وحجج وبراهني موقظة لإلنسان ومو ّجهة له يف سريه
ّ
َ َّ َ
ۡ
َ ٗ
َ َ ۡ َ
﴿و َم ۡن أع َرض َعن ذِك ِري فإِن ُلۥ َمعِيشة
الله تعاىل ،إذا مل ينتفع بها؛ فلن تكتب له النجاة:

َ َ َ ّ َ َ َ َۡ َ
َ
َ َ َ َ َ ََ َ
َ ٗ َ َۡ
نت بَ ِص ٗ
م َوقَ ۡد ُك ُ
شهُۥ يَ ۡو َم ۡٱلقِ َيٰ َمةِ أ ۡع َ
ن ُ ُ
ب ل ِم حشت ِ ٓ
ن أ ۡع َ ٰ
ٰ
ريا  ١٢٥قال كذٰل ِك أت ۡتك
ر
ال
ق
١٢٤
م
ضنك و
ِ
ۡ
َ َ َُ ََ َ َ
ِيت َهاۖ َوك َذٰل َِك ٱلَ ۡو َم تُ َ ٰ
ءايٰتنا فنس
نس﴾(((.

العامة للقرآن :الهداية:
ب .األهداف
ّ

تجسد إرادة التغيري والتطوير
واملقصود باألهداف العا ّمة هي املقاصد الكلّيّة التي ّ
والرقي التي يرمي القرآن إىل تحقيقها يف اإلنسان؛ وميكن حرصها مبحور جامع؛ هو الهداية
ّ
والترشيعي؛ وبيان ذلك :أ ّن رسالة القرآن الكريم تتل ّخص  -بنا ًء عىل
التكويني
بشقّيها
ّ
ّ
ما تق َّدم  -باإليقاظ واإلنقاذ ،وليك يت ّم تحقيق هذه الرسالة ،ال ب ّد من إيصال الهداية
التكوينيّة والترشيعيّة إىل من يُراد إيقاظه وإنقاذه؛ حتّى تتحقّق الرسالة .وهو ما ركّز عليه
ۡ
َ ُّ َ َّ ٓ َ ۡ َ ُ َّ
ك َ ۡ
القرآن الكريم وأكّد عليه كثريا ً؛ قال تعاىل﴿ :ربنا ٱلِي أعط ٰى
ش ٍء َخل َق ُهۥ ُث َّم َه َد ٰى﴾(((،
((( سورة الكهف ،اآلية .24
((( سورة األنعام ،اآلية .44
((( سورة الفرقان ،اآلية .18
((( سورة الكهف ،اآلية .28
((( سورة األعراف ،اآلية .205
((( سورة طه ،اآليات .126-124
((( سورة طه ،اآلية .50
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َّ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ َ ٗ َّ َ ُ ً ((( َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ٗ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ((( َ َّ َ ۡ َ َ ۡ ْ
ٱلين ٱهتدوا
﴿إِنا هدينٰه ٱلسبِيل إِما شاكِرا ِإَوما كفورا﴾ ﴿ ،وجعلنٰهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا﴾ ﴿ ،و ِ
َّ
ُ َّ
َ َ ُ ۡ ُ ٗ ((( َ َ ُ ْ َ ۡ ۡ ُ َّ ِ َّ َ َ ٰ َ َ ٰ َ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ ٓ َ َ ۡ َ
ِي ل ۡول أن ه َدى ٰ َنا ٱلل ﴾(((﴿ ،إِن
ٱلي هدىنا ل ِهذا وما كنا ل ِهتد
زادهم هدى﴾ ﴿ ،وقالوا ٱلمد ِل ِ
ۖ
ُۡ
َ
َّ َ
َعلَ ۡي َنا ل َ ۡل ُه َد ٰ
ِإَون لَا لَٓأۡلخ َِرةَ َوٱل ٰ
ول﴾(((.
ى ١٢

والهداية هي الداللة وإراءة الغاية؛ بإراءة الطريق وهي نحو إيصال إىل املطلوب ،وإنّ ا
تكون من الله سبحانه ،وس ّنته س ّنة األسباب؛ بإيجاد سبب ينكشف به املطلوب ،ويتحقّق
به وصول العبد إىل غايته يف سريه .وهدايته تعاىل عىل نوعني؛ أحدهام :الهداية التكوينيّة؛
كل نوع من أنواع املصنوعات إىل كامله
وهي التي تتعلّق باألمور التكوين ّية؛ كهدايته ّ
كل شخص من أشخاص الخليقة إىل
الذي ُخلِ َق ألجله وإىل أفعاله التي كُ ِت َبت له ،وهدايته ّ
َ
َ ُّ َ َّ ٓ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ
األمر املق َّدر له ،واألجل املرضوب لوجوده؛ قال تعاىل﴿ :ربنا ٱلِي أعطى ك
ش ٍء خلق ُهۥ ث َّم
َّ
َ َّ
﴿ٱلي َخلَ َق فَ َس َّو ٰ
َه َد ٰ
ٱلي قَ َّد َر َف َه َد ٰى﴾((( ،والنوع الثاين :الهداية الترشيعيّة؛ وهي
ى﴾(((ِ ،
ى٢و ِ
التي تتعلّق باألمور الترشيع ّية من االعتقادات الحقّة واألعامل الصالحة التي وضعها الله
سبحانه لألمر والنهي والبعث والزجر ،ووعد عىل األخذ بها ثواباً ،وأوعد عىل تركها عقاباً.
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ
َ
ٱلسبِيل إ ِ َّما شاك ِٗرا
ومن هذه الهداية ما هو إراءة الطريق؛ كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنا هدينه
َّ َ
ََ ۡ
﴿ول ۡو شِئ َنا
ِإَوما ك ُف ًورا﴾((( .ومنها :ما هو مبعنى اإليصال إىل املطلوب؛ كام يف قوله تعاىل:

َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ ُ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
َۡ ۡ َ َۡ ََۡ ۡ َۡ َُۡ ۡ
َ َّ َ َ َ َ ٰ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ
ل إِل ٱل ِ
تك ُه
ب إِن ت ِمل عليهِ يلهث أو ت
ل َرفعنٰه بِها ولٰكِنهۥ أخ
ۡرض وٱتبع هوى ۚه فمثلهۥ كمث ِل ٱلك ِ
َ ۡ َ َّ ٰ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ َّ ْ َ َ ۡ
ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ِين كذبُوا أَِبيٰت ِ َنا ۚ فٱق ُص ِص ٱلقصص لعلهم يتفكر
ث ذل ِك مثل ٱلقو ِم ٱل
ون﴾((( .وقد ع ّرف الله
يله ۚ
َ
ۡ
َ
﴿ف َمن يُردِ َّ ُ
ٱلل أن َي ۡهدِيَ ُهۥ ي َ ۡ َ
ش ۡح َص ۡد َرهُۥ ل ِِل ۡس َل ٰ ِمۖ﴾(((1؛ فهى
سبحانه هذه الهداية تعريفاً بقوله:
ِ
((( سورة اإلنسان ،اآلية .3
((( سورة األنبياء ،اآلية .73
((( سورة محمد ،اآلية .17
((( سورة األعراف ،اآلية .43
((( سورة الليل ،اآليتان .13-12
((( سورة طه ،اآلية .50
((( سورة األعىل ،اآليتان .3-2
((( سورة اإلنسان ،اآلية .3
((( سورة األعراف ،اآلية .176
( ((1سورة األنعام ،اآلية .125
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الحق والعمل الصالح من غري أن يتض ّيق به ،وته ّيؤ
خاص يف القلب يعي به القول ّ
انبساط ّ
مخصوص ال يأىب به التسليم ألمر الله وال يتح ّرج عن حكمه .وقد رسم الله سبحانه لهذه
خصهم به من
الهداية رسامً آخر وهو ما يف قوله عقيب ذكره هدايته أنبياءه الكرام وما ّ
َ َ َ ُٓ
َّ
َ َ ُ
﴿و ۡ
ٱج َتبَ ۡي َنٰ ُه ۡم َو َه َديۡ َنٰ ُه ۡم إ َ ٰل َ ُّ ۡ َ
النعم العظامَ :
يم  ٨٧ذٰل ِك ه َدى ٱللِ َي ۡهدِي بِهِۦ من يشاء
ِ ِ
صر ٰ ٖط مست ِق ٖ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ
َ (((
ّ
ون
م ِۡن ع َِبادِهۚ ِۦ ولو أشكوا لبِط عنهم ما كنوا يعمل
خاصة الهداية
من
ن
أ
عىل
تدل
وهي
؛
﴾
ّ
ّ
اإلله ّية أنّها تورد املهتدين بها رصاطاً مستقيامً وطريقاً سويّاً ال تخلّف فيه وال اختالف ،فال
بعض أجزاء رصاطه الذي هو دينه مبا فيه من املعارف والرشائع يناقض بعضه اآلخر؛ ملا
أ ّن الجميع ميثّل التوحيد الخالص الذي ليس إال حقيقة ثابتة واحدة ،وملا أ ّن كلّها مبن ّية
ََ
عىل الفطرة اإلله ّية التي ال تخطئ يف حكمها وال تتب ّدل يف نفسها وال يف مقتضياتها﴿ :فأق ِۡم

َ
َ ٗ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ
َ ۡ َ َ ّ
ك َّن
ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت ٱللِ ٱل ِت فطر ٱنلاس عليها ۚ ل تبدِيل ِلل ِق ٱللِۚ ذل ِك ٱدل
ِين ٱلق ّي ِ ُم َول ٰ ِ
وجهك ل ِدل ِ
َ ََُۡ َ
َ ۡ
كََ
ث ٱنلَّ ِ
اس ل يعلم
أ
ون﴾((( ،وال بعض الراكبني عليه السائرين فيه يألفون بعضاً آخر ،فالذي
َ
َ َ َ ُ ّ َ ّ
ِين َما
يدعو إليه ّ
نبي من أنبياء الله Rهو الذي يدعو إليه جميعهم﴿ :شع لكم مِن ٱدل ِ
َ
َ
َ
ُ ْ ّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
ُ ٗ َ َّ ٓ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ٓ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ ٰ َ َ ٰٓ ۡ
َو َّ ٰ
ِيسۖ أن أقِيموا ٱدلِين ول تتفرقوا
ص بِهِۦ نوحا وٱلِي أوحينا إِلك وما وصينا بِهِۦ إِبرهِيم وموس وع

أي
فِي ۚهِ﴾((( ،والذي يندب إليه خامتهم وآخرهم هو الذي يندب إليه آدمهم وأ ّولهم ،من غري ّ
فرق؛ إال من حيث اإلجامل والتفصيل(((.
ج .المبادىء األساس للقرآن:

واملقصود بها األصول املنبثقة من األهداف العا ّمة للقرآن ورسالته ،والتي لها دور كبري يف
النص كلّه؛
النص القرآ ّين؛ بوصفها ضامن الفهم وضابط االرتباط وناظم اإليقاع بني أجزاء ّ
فهم ّ
مبا يسهم يف تحقيق رسالة القرآن وأهدافه العا ّمة .ومن أبرز هذه املبادىء اآليت:

((( سورة األنعام ،اآليتان .88-87
((( سورة الروم ،اآلية .30
((( سورة الشورى ،اآلية .13
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص35-34؛ ج ،7ص.347-346
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ۡ َ

ّ

َۡ

ۡ َ َ ُّ َ َ ٰٓ َ
ٞ
لئِكةِ إ ِ ِن َجاعِل ِف ٱل ِ
ۡرض َخل َِيف ٗة ۖ﴾(((،
 مبدأ االستخالف :قال تعاىلِ﴿ :إَوذ قال ربك ل ِلمَ ََ ُ ۡ َ َ َ َۡ
َّ
َ ََ َ َۡ َ ُ
﴿ َو ُه َو ٱلِي جعلكم خ ٰٓ
لئِف ٱل ِ
ۡرض ورفع بعض
ك ۡم فَ ۡو َق َب ۡع ٖض َد َر َجٰ ٖت﴾(((.
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
ع َّ َ َ
ت
 مبدأ تح ّمل مسؤول ّية األمانة اإلله ّية :قال تعاىل﴿ :إِنا عرضنا ٱلمانةٱلسمٰو ٰ ِ
َ َۡ
َ ۡ َ َََۡ َ َ َۡ ََۡ ََ ۡ َ ۡ َ َۡ َ ََََ ۡ
ٗ
ُ
ٱل َ ٰ
ِ
ا
ه
ل
ح
و
ا
ه
ِن
م
ن
ق
ف
ش
أ
و
ا
ه
ن
ل
م
ي
ن
أ
ي
ب
أ
ف
ل
ا
ب
ٱل
و
ۡرض
وٱل
نس ُنۖ إِنَّ ُهۥ َك َن َظل ٗوما َج ُهول﴾(((.
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ّ ۡ
ۡ
 مبدأ الكرامة اإلنسان ّية :قال تعاىل﴿ :ولقد كرمنا ب ِ ٓب َوٱلَ ۡح ِر َو َر َزق َنٰ ُهم
ن ءادم وحلنٰهم ِف ٱل ِ
ٗ
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ
َ
ّم َِن َّ َ
ت وفضلنٰهم
ع كثِ ٖري ّم َِّم ۡن َخل ۡق َنا َت ۡف ِضيل﴾(((.
ٱلط ّيِبٰ ِ
َ ٗ ۡ َ َ َّ
ٱللِ َّٱلت َف َط َر ٱنلَّ َ
ََ ۡ َ ۡ َ َ ّ
اس
ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت
ِ
 مبدأ فطر ّية الدين :قال تعاىل﴿ :فأق ِم وجهك ل ِدل َِ ََُۡ َ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ َ ٰ َّ َ ۡ
كََ
ث ٱنلَّ ِ
اس ل يعلم
كن أ
ون﴾(((.
عليها ۚ ل تبدِيل ِلل ِق ٱللِۚ ذل ِك ٱدلِين ٱلقيِم ول ِ
َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ ۡ َّ
ون ۡٱل ُق ۡر َء َ ۚ َ َ ۡ َ َ ۡ
 مبدأ انسجام تعاليم القرآن :قال تعاىل﴿ :أفل يتدبري ٱللِ
ان ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
ْ
َ
َ
ۡ
ٱختِ َل ٰ ٗفا كثِ ٗريا﴾(((.
ل َو َج ُدوا فِيهِ
َّ َ َ ۡ َ ُ َّ َ
يل إ َّما َشاك ِٗرا َّ
ِإَوما َك ُف ً
ورا﴾(((.
 مبدأ اختيار اإلنسان :قال تعاىل﴿ :إِنا هدينٰه ٱلسب ِ ُِ ْ َ ٰٓ َ
ِين َه َدى َّ ُ
ك َّٱل َ
ٱللۖ
 مبدأ عصمة األنبياء والمرسلين واألئ ّمة :Rقال تعاىل﴿ :أولئ َِّ
َٰ ُ ۡ َۡ َ َ
َ ُ َ ُٰ ُ ۡ
َ َّ
ع َغ ۡيبهِۦٓ أَ َح ً
ل َمن ۡ
َ ۡ (((
ل ُي ۡظ ِه ُر ٰ َ َ
ٱرتَ ٰ َ
ض مِن َّر ُسو ٖل فإِن ُهۥ
إ
٢٦
ا
د
بف
ِ
ِ
فبِهدىهم ٱقتدِه ۗ﴾ ﴿ ،عل ِم ٱلغي ِ
ِ

َ
َ
َۡ ََ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ َ ٗ
َّۡ َ َ َ َ ۡ ََُۡ ْ َ
َۡ ُ ُ
س َلٰت َر ّبه ۡم َوأَ َح َ
اط ب ِ َما َليۡ ِه ۡم َوأ ۡح َ ٰ
ص
يسلك ِم ۢن ب ِ
ي يديهِ ومِن خلفِهِۦ رصدا ِ ٢٧لعلم أن قد أبلغوا رِ ٰ ِ ِ ِ
َ َ ّ
َ ٗ َ َ
ُ َّ
َۡ ٰ
َ َٰ ََ َ
ُ َ
ل إبۡ َر ٰ ِ  َ َ ُّ ُ
ك َ ۡ َ َ َۢ
ت فأت َّم ُه َّنۖ قال إ ِ ِن َجاعِلك ل َِّلن ِ
اماۖ قال َومِن
اس إِم
هۧم ربهۥ بِكل ِم ٖ
ش ٍء عددا﴾(((ِ﴿ ،إَوذِ ٱبت َ ِ
َ َ َ
ُ
َّ
ُ َ
ٱلظٰلِ ِم َني﴾(.((1
ذ ّرِ َّي ِتۖ قال ل َي َنال ع ۡهدِي
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سورة األنعام ،اآلية .165
((( سورة األحزاب ،اآلية .72
((( سورة اإلرساء ،اآلية .70
((( سورة الروم ،اآلية .30
((( سورة النساء ،اآلية .82
((( سورة اإلنسان ،اآلية .3
((( سورة األنعام ،اآلية .90
((( سورة الج ّن ،اآليات .28-26
( ((1سورة البقرة ،اآلية .124
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َ

ۡ

َ

َ

َ

 مبدأ فاعلية اإلنسان :قال تعاىلَ ُّ ٰٓ َ ﴿ :ٱل َ ٰ
نس ُن إِنَّ َك َكد ٌِح إِ ٰل َر ّب ِ َك ك ۡد ٗحا َف ُملٰقِيهِ﴾(((،
يأيها ِ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
﴿وأن ليس ِِل ٰ
نس ِن إِل َما َس َ ٰع﴾(((.
ۡ
ٱدلِين قَد تَّبَ َّ َ
 مبدأ نفي اإلكراه في الدين :قال تعاىلَ ﴿ :لٓ إ ۡك َراهَ ف ّي ُّ
ٱلر ۡش ُد م َِن ٱل َ ِّغۚ﴾(((.
ِ
ِ
ِۖ
ُ
َ
ُ
ُ
ٗ
َ
َّ َ َّ َ ٰ َ ٗ َ َ َ َ ۡ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ
م َتلِف َ
ك ََ
ني ١١٨
ل َعل ٱنلاس أمة وحِدة ۖ ول يزالون
 مبدأ االختالف :قال تعالى﴿ :ولو شاء ربِ
َّ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
ُ ۡ ۡ َ ٗ َ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ ُ
ُّ َ َ َۡ
َ َ ُ ۡ (((
ل َعلك ۡم
شعة ومِنهاجا ۚ ولو شاء ٱلل
إِل من رحِم ربكۚ ول ِذٰل ِك خلقهمۗ﴾ ﴿ ،ل ِٖك جعلنا مِنكم ِ

َٗ َ
ُ َّ ٗ
ّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ
ُ
ِيعا ف ُين ّب ِ ُئكم ب ِ َما
جعكم ج
أمة َوٰحِدة َول ٰ ِ
كن ِلبلوكم ِف ما ءاتىكمۖ فٱستبِقوا ٱلير ِ ۚ
ت إِل ٱللِ مر ِ
ََۡ ُ َ
ُك ُ
نت ۡم فِيهِ تتل ِف
ون﴾(((.
ُ ٗ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
َ َ َ َ ُ
كم ّم َِن ّ
ٱدلِين َما َو َّ ٰ
لك
 مبدأ وحدة الدين :قال تعاىل﴿ :شع لص بِهِۦ نوحا وٱلِي أوحينا إ ِ
ِ
َ
ْ
ِيم َو ُم َ ٰ َ َ
ِيموا ْ ّ
ِيس أَ ۡن أَق ُ
َو َما َو َّص ۡي َنا بهِۦٓ إبۡ َرٰه َ
ٱدل َِين َول َت َت َف َّرقُوا فِي ۚهِ﴾(((.
ِ ِ
وس وع ٰٓ ۖ

للنص القرآ ّين
املفس ّ
وغريها من املبادئ األخرى التي تقوم بدور توجيه عمل ّية فهم ّ
وجهته الصحيحة والسليمة.
ّ
ّ
التفسيرية
الخطوة الثانية :إعداد الخطة
للمفس -كام هو حال مطلق باحث عن املعرفة -من وضع خطّة مدروسة واضحة
ال ب ّد
ّ
للمفس يف عمل ّية بحثه عن مراد الله تعاىل يف القرآن الكريم.
املعامل؛ تكون مبثابة املو ِّجه
ِّ
الخطة التفسير ّية:
أ .العوامل الدخيلة في إعداد
ّ

من العوامل الدخيلة يف إعداد الخطّة التفسرييّة اآليت:
 الوعي الدقيق برسالة القرآن وأهدافه العا ّمة ومبادئه األساس:للنص القرآ ّين من خالل التأ ّمل
فإ ّن هذا الوعي يتيح
للمفس فرز احتامالت تفسرييّة ّ
ّ
النص من نظارة (رسالة القرآن  -أهدافه العا ّمة -مبادئه األساس)؛ من جهة ،وكذلك
يف ّ
((( سورة اإلنشقاق ،اآلية .6
((( سورة النجم ،اآلية .39
((( سورة البقرة ،اآلية .256
((( سورة هود ،اآليتان .119-118
((( سورة املائدة ،اآلية .48
((( سورة الشورى ،اآلية .13
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للنص من خالل عرض هذا الفهم عليها ،وقياس مدى انسجامه معها؛ من
تصحيح فهمه ّ
جهة أخرى.
 تأمني املؤ ّهالت الذاتية والعلمية واملعرفيّة الالزمة لعمليّة التفسري(((. الوعي بخصائص القرآن الكريم:اإللهي ،وصيانة القرآن عن
ومن أبرز هذه الخصائص :وحيان ّية القرآن ومصدره
ّ
لكل زمان ومكان ،وخامت ّية رسالة القرآن ،وشمول ّية
التحريف ،وعموم ّية رسالة القرآن ّ
لكل ما يحتاجه اإلنسان... ،
رسالة القرآن ّ
 الوعي الدقيق بخصائص الواقع وتشخيص معضالته ومشاكله ،والرجوع إىل القرآنحل معضالته ومشاكله.
الكريم يف ّ
الخطة التفسير ّية:
ب .كيف ّية إعداد
ّ

النص عىل املستوى
 تحديد األهداف املطلوبة من التفسري (ماذا يريد الله م ّني يف هذا ّاملعر ّيف واملسليكّ؟).
 تحديد مسارات العمل (ما هي طرق تحقيق هذه األهداف؟). درس اإلمكانات والقدرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف.للمفس اتّباعها
 وضع خطّة تنفيذيّة واضحة املعامل تتض ّمن كافّة املراحل التي ينبغيّ
للوصول إىل تحقيق األهداف (وضع احتامالت وفرضيات تفسرييّة /البحث يف هذه االحتامالت
والفرض ّيات /ترجيح بعض االحتامالت أو رصف بعضها اآلخر /قياس مدى انسجام الفرضيات
الراجحة مع األهداف املتو ّخاة ورسالة القرآن وأهدافه العا ّمة ومبادئه األساس).
 تأمني متطلّبات الخطّة والعمل التفسرييّة.ّ
ّ
التفسيرية
الخطوة الثالثة :تنفيذ الخطة
املفس لخطّة تفسرييّة واضحة املعامل ،ال ب ّد له من البدء بعمل ّية التفسري من
بعد إنجاز ّ
خالل القيام مبجموعة من الخطوات املتتابعة هي اآلتية:
((( تقدّم تفصيل الكالم فيها يف الدرسني السابقني.
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العامة -
القرآني؛ بنظارة (رسالة القرآن  -أهدافه
النص
أ .القيام بقراءة
ّ
ّ
ّ
مبادئه األساس)؛ وفق مستويات ثالثة:

النص
 قراءة مسبقة :تهدف إلى استكشاف المحاور األساس المطروحة في ّالقرآني.
ّ
 قراءة متزامنة :تهدف إلى فرز االحتماالت التفسيريّة المنطق ّية المتو ّقعة،وترجيح بعض االحتماالت من خالل ترجيح بعضها أو صرف بعضها اآلخر؛
بمراعاة الضوابط التفسيريّة؛ من قواعد وأصول ومناهج تفسيريّة ،وحشد
القرائن التفسيريّة.
 قراءة الحقة :تهدف إلى قياس مدى انسجام االحتماالت التفسيريّة الراجحةّ
الخطة ،ومع رسالة القرآن وأهدافه العامّة
مع األهداف المرسومة في
ومبادئه األساس.
تبصرة :ال ّ
النص ،أبرزها
بد من مراعاة مجموعة من العوامل المؤ ّثرة في قراءة ّ
اآلتي:
 القراءة الك ّل ّية الجمع ّية الشاملة للقرآن الكريم؛ بمعنى الحذر من الوقوع في القراءةالموضع ّية المجتزأة للقرآن.
القرآني عا ّم وشامل ّ
لكل
 القراءة بصيغ مختلفة؛ بمعنى مراعاة خاصّ ّية ّأن الخطابّ
زمان ومكان؛ فال ب ّد من قراءته بصيغ الماضي والحاضر والمستقبل.
القرآني.
النص
 تشخيص األصول والفروع في ّّ
الحرفي ،والنظرة
 توسيع آفاق القراءة وحرك ّيتها؛ من خالل االبتعاد عن الفهمّ
الماضويّة ،ومحاولة استنطاق القرآن في ّ
حل معضالت الواقع ومشاكله.
القرآني؛ بحسب بيئة نزوله ،ومحاولة تعميم الفهم إلى ّ
كل واقعة أو
النص
 فهم ّّ
حادثة أو قض ّية تشترك في خصوص ّياتها معها ،في ّ
كل زمان ومكان.
القرآني (بطون المعاني).
للنص
 مراعاة وجود حقول من المعاني ّّ
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تنظيمي /دعويّ /
تشريعي /رعويّ
(رسالي/
القرآني
 مراعاة خصوص ّيات الخطابّ
ّ
ّ
ّ
نفسي /إرشاديّ  /مباشر /غير مباشر.)... /
تربويّ /
ّ
ب .إعداد الفرض ّيات التفسير ّية:

للمفس يف إعداده للفرضيّات التفسرييّة من مراعاة األمور اآلتية:
ال ب ّد
ّ
بالنص ،وقابل ّيتها
 منطق ّية الفرض ّيات ،وعدم تناقضها في نفسها ،وعالقتها الوثيقةّ
للتح ّقق وللفحص والقياس.
 انسجام الفرض ّيات مع رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه األساس. انسجام الفرض ّيات مع ضرورات الدين.ج .ترجيح بعض الفرض ّيات واستبعاد بعضها اآلخر:

من خالل مراعاة الضوابط التفسرييّة؛ من قواعد وأصول ومناهج تفسرييّة ،وحشد
القرائن التفسرييّة املع ّينة الحتامل ما أو الصارفة الحتامل ما.
د .تقويم النتائج التفسير ّية:

من خالل قياس مدى انسجامها مع األهداف املرسومة يف الخطّة ،ومع رسالة القرآن
وأهدافه العا ّمة ومبادئه األساس.
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المفاهيم الرئيسة

للمفس من القيام مبجوعة من الخطوات يف عمليّة التفسري؛ حتّى يتس ّنى له
ال ب ّد
ّ
الوصول إىل معاين اآليات وبيان املراد منها .وميكن إيجاز هذه الخطوات باآليت:
 .1الخطوة األولى :تحديد رسالة القرآن (اإليقاظ واإلنقاذ) ،وأهدافه العا ّمة (الهداية)،
ومبادئه األساس (مبدأ االستخالف /مبدأ تح ّمل مسؤول ّية األمانة اإلله ّية /مبدأ
الكرامة اإلنسانيّة /مبدأ فطريّة الدين /مبدأ انسجام تعاليم القرآن /مبدأ اختيار
اإلنسان /مبدأ عصمة األنبياء والمرسلين واألئ ّمة /Rمبدأ فاعلية اإلنسان /مبدأ
نفي اإلكراه في الدين /مبدأ االختالف /مبدأ وحدة الدين.)... /
 .2الخطوة الثانية :إعداد الخطّة التفسيريّة (تحديد األهداف /تحديد مسارات العمل/
درس اإلمكانات /وضع خطّة تنفيذيّة /تأمين متطلّبات الخطّة).
القرآني /إعداد الفرض ّيات
النص
 .3الخطوة الثالثة :تنفيذ الخطّة التفسيريّة (قراءة ّ
ّ
التفسيريّة /ترجيح بعض الفرض ّيات واستبعاد بعضها اآلخر /تقويم النتائج
التفسيريّة).
فكّر وأجب

 .1تكلّم عن رسالة القرآن وأهدافه العا ّمة ومبادئه األساس ودورها في عمل ّية التفسير.
 .2ما هي الخطوات المتّبعة في إعداد الخطّة التفسيريّة؟
 .3ما هي الخطوات المتّبعة في تنفيذ الخطّة التفسيريّة؟
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للمطالعة
تفسير ش ّبر

(((

شب (1188
العلوي
تأليف الرشيف السيّد عبد الله بن مح ّمد رضا
ّ
الحسيني من آل ّ
ّ
 1242هـ.ق).ومن آثاره العلمية يف التفسري :تفاسريه الثالثة :الكبري ،والوسيط ،والوجيز.
أ ّما التفسري الكبري؛ فهو املعروف بصفوة التفاسري ،ال يزال مخطوطاً ،يف مجلّدين كبريين،
املرعيش بقم املق ّدسة ،واملجلّد
يوجد املجلّد األ ّول منه يف خزانة املخطوطات يف مكتبة
ّ
الثاين يف مكتبة املجلس بطهران .ويشتمل هذا التفسري عىل مق ّدمة يف  16فصالً؛ بحث
فيها املؤلّف عن منا ٍح مختلفة من شؤون القرآن الكريم ،وهي بنفسها رسالة كبرية جامعة
لشتات علوم القرآن .وكُ ِتب هذا التفسري بصورة مزج  -وهكذا يف تفسرييه اآلخرين -
ولعلّه أسهل فهامً إىل معاين اآليات؛ فهو يعتمد عىل األثر ،ومشبع بالنقد والنظر ،جمعاً
بني الرواية ،يف إتقان ،والدراية ،يف إحكام.
وأ ّما التفسري الوسيط؛ فهو الجوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني .كتب عىل
أقل .وقد اعتمد يف تفسريه هذا يف بيان اللغة واملعاين
منط التفسري الكبري يف حجم ّ
بالنص ،مع توضيح ورشح ،مد ّعامً بنقل أحاديث أهل
البيضاوي نقالً
عىل تفسري
ّ
ّ
حل مشكالت اآلثار .واعتمد يف
البيت  ،Rمع رعاية االختصار واالقتصار عىل ّ
واملجليس يف البحار ،ومل يرسف يف النقل ّإل عىل
النقل كثريا ً عىل الق ّم ّي يف تفسريه،
ّ
قدر الحاجة واقتضاء الرضورة.
وأ ّما التفسري الوجيز فقد حظي بحفاوة منذ عهد قديم؛ فاحتفلت به املجامع العلميّة
يف شتّى البالد؛ لوجازته وكفاءته يف اإليفاء مبعاين كالم الله يف أقرص بيان وأحسن تبيان.
وقد أشار املؤلف يف املق ّدمة إىل كرامة بيت النب ّوة وأصالة معدنهم يف املعارف األخرويّة
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.795-793
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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والدنيويّة ،وأنّه استقى من نورهم جواهر تفسريه .ونحن نتصفّح هذا التفسري نلحظ
املفس ّ
وف مبا وعد ،وأسند جواهر تفسريه وج ّيد آرائه إىل معينه
بعني الفاحص املدقّق أ ّن ّ
يل من علوم األمئّة االثني عرش.
األص ّ

الدرس السادس

أصول التفسير
ومصادره

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع ّدد مصادر التفسري.
يل وضوابطه ورشوط
2 .2يرشح خطوات املصدر النق ّ
االستفادة منه يف عمل ّية التفسري.

واللغوي
يل
ّ
3 .3يرشح خطوات كل من املصدر العق ّ
وضوابطهام يف عملية التفسري.

للمفس يف عمل ّية التفسري من الرجوع إىل األصول اآلتية؛ بوصفها مصادر يف
ال ب ّد
ِّ
التفسري ومنابع له ،وهي:
األصل أو المصدر النقليّ
يل
ويُراد به القرآن الكريم والس ّنة الرشيفة .وينبغي
ّ
للمفس يف األصل أو املصدر النق ّ
أن يجري بحثاً سنديّاً وآخر دالل ّياً لالستفادة منه يف عمل ّية التفسري(((.
أ .القرآن الكريم:

 بحث �سنديّ :ال ّ
قطعي الصدور ومتواتر جيالً عن جيل؛ فالعلم بص ّحة نقله،
شك وال ريب بأ ّن القرآن
ّ
كالعلم بالبلدان ،والحوادث الكبار ،والوقائع العظام ،والكتب املشهورة ،وأشعار العرب
املسطورة ،حيث اشت ّدت العناية به وتوافرت الدواعي عىل نقله وحراسته ،وبلغت إىل ح ٍّد
مل يبلغه يف ما ُذكِر؛ أل ّن القرآن معجزة النبوة ،ومأخذ العلوم الرشعية ،واألحكام الدينية.
كل يشء اختُلِ َف فيه؛ من
وقد بلغ علامء املسلمني مبلغاً يف حفظه وحاميته؛ حتى عرفوا ّ
إعرابه ،وقراءته ،وحروفه ،وآياته(((...

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص552-539؛ الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم،
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
م.س ،ص270-229؛ الصغري ،املبادىء العا ّمة لتفسري القرآن الكريم بني النظريّة والتطبيق ،م.س ،ص .70-61وسوف يأيت
تفصيل الكالم يف حجيّة املصدر النقيل يف التفسري وتطبيقاته عند بحث منهج تفسري القرآن بالقرآن ومنهج تفسري القرآن
بالس ّنة يف دروس الحقة.
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1مقدّمة التفسري ،ص.43
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داللي:
 بحثّ
للنص القرآ ّين يتو ّخى من خالله تحديد املراد
ال ب ّد
للمفس من إجراء بحث دال ّيل ّ
ّ
اإللهي عىل نحو الداللة الرصيحة أو الداللة الظاهرة ،عن طريق االستعانة بآيات أخرى،
ّ
وعرض بعضها عىل بعضها اآلخر ،واستنتاج املعنى؛ كام يف إرجاع املتشابه من اآليات إىل
الخاص ،واملطلق إىل املق ّيد،
املبي ،واملنسوخ إىل الناسخ ،والعام إىل
ّ
املحكم ،واملجمل إىل ّ
املفصل ،وغريها من أنواع إرجاع اآليات إىل آيات أخرى
واملبهم إىل الواضح ،واملوجز إىل ّ
الستجالء معانيها وبيان مرادها.
وال ّ
للنص القرآ ّين؛ ألنّه يف هذه الحالة ال
شك وال ريب يف ح ّج ّية الداللة الرصيحة ّ
للنص
النص الرصيحة ،وأ ّما ح ّج ّية الداللة الظاهرة ّ
يوجد احتامل دال ّيل آخر مخالف لداللة ّ
القرآ ّين ،وهي التي تحتمل دالالت أخرى مخالفة ،فتكون من خالل التقريبات اآلتية(((:
 ّإن المراد من الداللة الظاهرة هو المعنى المتبادر إلى ذهن العارف باللغة العربيةمن اللفظ ّ
بأقل مؤونة من غيره من المعاني؛ ارتكازاً على القوانين الثابتة عند أهل
العرف وأبناء اللغة في مقام التخاطب والتفهيم والتفاهم .وقد نزل القرآن الكريم
َّ ٓ َ َ ۡ ُ ً
ٗ َّ َّ ُ
نزل َنٰ ُه ق ۡرَٰءنا َع َرب ِ ّيا ل َعلك ۡم
عربي مبين؛ ليفهموا آياته ويعقلوها﴿ :إِنا أ
نزل
بلسان ّ
ٍ
ُ
َ
َ
ت ۡعقِل
ون﴾(((؛ ح ّتى يتبعوا تعاليمه ويلتزموا بها اعتقاداً وعم ًال؛ ليكتب لهم النجاة
َٰ ٌ ُ َ َۡ َ َ َ َ ُ
كن ف َص ۡدر َك َح َر ٞ
ى ل ِۡل ُم ۡؤ ِمن َ
ج ّم ِۡن ُه لِ ُنذ َِر بِهِۦ َوذ ِۡك َر ٰ
ِني ٢
نزل إِلك فل ي
ِ
ِ
والفالح﴿ :كِتب أ ِ
َ
ُ َ َ َّ ْ
ُ ٓ ۡ َ ٓ َ َ ٗ َّ َ َ َّ ُ َ
َّ ُ ْ َ ٓ ُ َ َ ۡ ُ
لكم ّمِن َّر ّبِك ۡم َول تتب ِ ُعوا مِن دونِهِۦ أو ِلاء ۗ قل ِيل ما تذكر
ون﴾((( .ومن
نزل إ ِ
ٱتبِعوا ما أ ِ
المعلوم ّأن الشارع المق ّدس لم يخترع لنفسه طريقة خاصّ ة إلفهاممقاصده ،بل
خاطب الناس بالطريقة المألوفة المتداولة في فهم المقاصد من طريق األلفاظ
والعبارات ،وحينئ ٍذ فال محيص عن القول بحجّ ّية االعتماد على ظواهر القرآن؛
سون يف ثوبه القسيب ،م.س ،ج ،1ص98-74؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة،
((( ملزيد من التفصيل ،انظر ،معرفة ،التفسري واملف ّ
م.س ،ص.62-52
((( سورة يوسف ،اآلية .2
((( سورة األعراف ،اآليتان .3-2
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جرياً على اعتبار ظواهر سائر الكتب الموضوعة للتفهيم والتفاهم وإرادة إيصال
المقاصد لآلخرين ،على ّأن القرآن نفسه قد ّ
حث الناس على التدبّر في آياته ،وذ ّم
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ُ ٓ
وب أ ۡق َفال َها﴾(((.
المعرضين عن التدبّر!﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
 ّإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة على النب ّوة والرسالة ،ولو لم تكن العربعارفة بمعاني القرآن ،ولم تكن تفهم مقاصده من ألفاظه وآياته ،بل لو كان من
قبيل األلغاز وغير قابل للفهم ،لم يكن وجه ال ّتصافه باإلعجاز .ولم يكن وجه
لتح ّدي الباري ع ّز ّ
وجل المشركين على اإلتيان بمثل القرآن أو بعضه((( ،فال معنى
للتح ّدي ّإل إذا فرض ّأن ا ّلذين تح ّداهم القرآن كانوا يفهمون معانيه من خالل
ظواهره.
التمسك
 حديث الثقلين المتواتر تواتراً معنو ّياً بين الفريقين ،والقاضي بضرورةّ
التمسك بالقرآن ليس مج ّرد االعتقاد بأ ّنه
بالقرآن والعترة الطاهرة ،Rومعنى ّ
قد نزل من عند الله تعالى ،بل األخذ به والعمل بما فيه من أوامر ونوا ٍه واالستناد
إليه في ّ
كل اعتقاد أو قول أو فعل.
 الروايات المتواترة ،الدا ّلة على عرض األخبار على الكتاب ،وطرح ما خالف منها(((؛«إن على ّ
ومن هذه الروايات :ما ورد عن رسول اللهّ :P
كل ٍّ
حق حقيقة ،وعلى
ّ
كل صواب نوراً ،فما وافقكتاب الله فخذوه ،وما خالف كتاب الله فدعوه» ،وعن
«كل شيء مردود إلى الكتاب والس ّنةّ ،
اإلمام الصادقّ :Q
وكل حديث ال يوافق
كتاب الله فهو زخرف»؛ ّ
فإن أخبار العرض على القرآن خير شاهد على إمكان فهم
معانيه.

((( سورة محمد ،اآلية .24
((( انظر :سورة اإلرساء ،اآلية 88؛ سورة يونس ،اآلية 38؛ سورة هود ،اآلية 13؛ سورة الطور ،اآليتان 34-33؛ سورة البقرة،
اآليتان .24-23
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1املقدّمة ،ص8؛ كتاب فضل العلم ،باب األخذ بالس ّنة وشواهد الكتاب ،ح ،5-1ص.69
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التمسك بالقرآن عند وقوع الفتن .والزم ذلك
 الروايات الكثيرة الدا ّلة على لزومّ
إمكانية فهم القرآن ومقاصده(((.
ب .السنّة الشريفة:

إ ّن قول املعصوم Qنب ّياً كان أو إماماً هو ح ّجة يف مقام بيان مراد الله تعاىل
النبيP؛ فأل ّن القرآن نفسه أعطاه هذه الح ّج ّية بنحو
ومقاصده يف القرآن ،أ ّما ح ّج ّية بيان ّ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ٱذل ِۡك َر لِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ
رصيح؛ كام يف قوله تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
اس ما ن ِزل إِل ِهم ولعلهم يتفكر
ون﴾(((،
ِ
النبيP
وأ ّما ح ّج ّية قول اإلمام Qفألنّه أحد الثقلني؛ ملا ورد من روايات متواترة عن ّ
التمسك بالقرآن والعرتة الطاهرة ،Rوما ورد من روايات مستفيضة يف أنّهم
برضورة
ّ
معدن العلم والوحي والنب ّوة ،وأنّهم ورثة علم األنبياء Rواملرسلني ،Rوأنّهم أعلم
النبي Pوورثة علمه((( ،فمع ثبوت قول املعصوم Qيف مقام
الناس بالقرآن بعد ّ
التفسري ،ووضوح صدوره عنه Qال شبهة يف لزوم األخذ به.
وأ ّما قول الصحابة والتابعني ،فقد اختُلِ َف يف ح ّج ّية تفسريهم؛ والصحيح عدمها ،مع
والتابعي يف خصوص النكات اللغويّة ونقل أسباب النزول،
أرجح ّية األخذ بقول الصحا ّيب
ّ
الشخيص؛ مع توافر رشوط األخذ منه(((.
يف ما لو كان ما ينقله ليس ناشئاً عن اجتهاده
ّ
 بحث �سنديّ :للمفس أن يجري بحثاً سنديّاً يف األحاديث لتحديد إمكان ّية االستفادة منها
ينبغي
ّ
ومجالها .وميكن تقسيم األحاديث باللحاظ املتق ّدم إىل:
((( انظر :الكليني ،الكايف ،ج ،2كتاب فضل القرآن ،باب يف متثّل القرآن وشفاعته ألهله ،ح ،14-1ص.602-598
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب الح ّجة ،باب أ ّن األمئّ ة Rمعدن العلم وشجرة النبوة ومختلف املالئكة؛ ح،3-1
ص221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم ،ح  ،8-1ص223-221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثوا علم
النبي Pوجميع األنبياء Rواألوصياء Rالذين من قبلهم ،ح  ،7-1ص226-223؛ باب أ ّن األمئة  Rعندهم
وجل وأنّهم يعرفونها عىل اختالف ألسنتها ،ح ،2-1ص228-227؛ باب أنّه مل
جميع الكتب التي نزلت من عند الله ع ّز ّ
يجمع القرآن كلّه إال األمئّة Rوأنّهم يعلمون علمه كلّه ،ح ،6-1ص229-228؛...
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،12ص.261
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أ -األحاديث المتواترة :وهي عبارة عن خبر جماعة (يفيد القطع بنفسه ،وليس
بانضمام القرائن) يمتنع تواطؤهم على الكذب ،وفي النتيجة يوجب العلم بصدور
الخبر .وبعبارة أخرى :هو نقل الروايات إلحدى القضايا بصور متع ِّددة وبطرق
مختلفة بحيث يحصل االطمئنان بعدم كذب مضمونها؛ أل ّنه من غير الممكن عادة
أن ي ّتفق جميع الرواة على الكذب .و ُتع ّد األحاديث المتواترة حجّ ة في التفسير؛
أل ّنها تفيد العلم ،فال ب ّد من األخذ بها في التفسير والعمل بمضمونها(((.
ب -أخبار اآلحاد :وهي الروايات ا ّلتي لم تصل إلى ح ّد التواتر (أي الروايات المنقولة
وتقسم أخبار اآلحاد إلى ثالثة أقسام:
بطريق أو بطريقين ونحو ذلك)ّ ،
األول :الخبر الواحد المحفوف بالقرائن :أي الخبر غير المتواتر والذي يصل عن طريق
معتبر ومحفوف بقرائن وشواهد تفيد الصدق واليقين بصدوره عن المعصوم،Q
أو تكون موافقة لظاهر القرآن ،وهذا القسم حجّ ة في التفسير أيضاً.
الثاني :أخبار اآلحاد الضعيفة :وهي األخبار غير المتواترة وليس لها سند معتبر ،ولذلك
ال يوجد اطمئنان بصدورها عن المعصوم  ،Qوهذا النوع من األحاديث ي ِرد
كثيراً في الروايات التفسيريّة ،وربما يكون موضوعاً أو من اإلسرائيليات ،وهذا
القسم غير معتبر في التفسير وال يعتبر حجّ ة.
املفسين دراسة هذه األحاديث من ناحية املنت ،واالستفادة منها
مالحظة :حاول بعض ِّ
كشاهد يف التفسري ،إذا كان هناك ما ّ
يدل عىل صدقها؛ كموافقتها لظواهر القرآن مثالً؛ أل ّن
املبنى عنده هو حج ّية الخرب املوثوق وقد يحصل الوثوق من املنت نفسه((( ،فيام ذهب
البعض اآلخر إىل حجيّة األخبار القطعيّة يف التفسري وعدم حجيّة األخبار الضعيفة(((؛ أل ّن
املبنى عنده ح ّج ّية خرب الثقة.
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،12ص.262
((( انظر ، :م.ن ،ج ،3ص.185-184
((( انظر :الخويئ ،أبو القاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ط ،4بريوت ،دار الزهراء للطباعة والنرش1395 ،هـ.ق1975 /م ،ص-397
.399
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الثالث :أخبار اآلحاد المعتبرة :هي األخبار التي تكون طريقاً معتبراً ،بحيث تفيد
ّ
الظن بالصحّ ة ،وال تورث اليقين.
وأ ّما ح ّج ّية خرب الواحد يف التفسري ،فيمكن تلخيص األقوال يف املسألة إىل ثالثة ،هي:
•حج ّية خرب الواحد مطلقاً يف التفسري.
•عدم ح ّج ّية خرب الواحد مطلقاً يف التفسري.
•التفصيل بني ح ّج ّيته يف ما إذا كان مفاد الخرب حكامً رشعياً ،وعدم ح ّج ّيته يف غري
باب األحكام الرشع ّية؛ كاالعتقادات -مثالً.-
داللي:
 بحثّ
من خالل النظر يف داللة الرواية هل هي عىل نحو الداللة الرصيحة أو الظاهرة
فيستفاد منها يف التفسري ،أو عىل نحو الداللة الظ ّن ّية أو املجملة فتحتاج إىل قرائن قطع ّية
تعي أحد احتامالت دالالت الرواية؛ حتى يُؤخذ بها؛ وإال فال؟
ّ
األصل أو المصدر العقليّ
الجزمي من األمور الّتي تع ّد من أصول
القطعي ،وإدراكه
ال إشكال يف أ ّن حكم العقل
ّ
ّ
التفسري ،فإذا حكم العقل بخالف ظاهر الكتاب يف مور ٍد ال محيص عن االلتزام به ،وعدم
األخذ بذلك الظاهر ،رضورة أ ّن أساس ح ّج ّية الكتاب ،وكونه معجزة كاشفة عن صدق اآليت
يؤت مبثلها،
به ،إنّ ا هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البرشية ،ومل يؤتَ  ،ولن َ
الباطني الّذي ال مجال ملخالفة حكمه ووحيه.
فإنّه الرسول
ّ
الجزمي لذلك مبنزلة قرينة متّصلة،
ففي الحقيقة يكون حكمه بخالف الظاهر وإدراكه
ّ
املجازي .فمثالً يف قوله
الحقيقي ،وانعقاد الظهور يف املعنى
موجبة للرصف عن املعنى
ّ
ّ
ٗ
ٗ
ۡ َ
ٓ
االبتدايئ يف كون الجايئ هو
ّ
تعاىلَ ﴿ :و َجا َء َر ُّب َك َوٱل َمل ُك َص ّفا َص ّفا﴾((( وإ ْن كان ظهوره
القطعي يحكم
الرب نفسه ،وهو يستلزم الجسم ّية املمتنعة يف حقّه تعاىل ،ولك ّن العقل
ّ
ّ
التجسم لالفتقار واالحتياج املنايف لوجوب الوجود وكونه غن ّياً
باستحالة ذلك الستلزام
ّ
بالذات؛ مبا مينع انعقاد ظهور يف هذا املعنى ،وهو ات ّصاف ال ّرب باملجيء.
((( سورة الفجر ،اآلية .22
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ۡ

وهكذا قوله تعاىلَّ ﴿ :
ٱلر ۡح َمٰ ُن َع ٱل َع ۡر ِش ۡٱس َت َو ٰى﴾((( ،ومثله اآليات الظاهرة عىل خالف
حكم العقل القطعي(((.
وأ ّما حكم العقل الظ ّني فال اعتبار له يف التفسري؛ ألنّه ال يفيد القطع ،وغاية ما يفيده
َّ َّ َ ۡ
َ َۡ َ ۡ
يا ۚ﴾(((.
ٱل ّ ِق ش ًٔ
ن﴿ :إِن ٱلظ َّن ل ُيغ ِن مِن
الظ ّ
ّ
اللغوي
األصل أو المصدر

للمفس الرجوع إىل املصدر اللغو ّي يف عمليّة التفسري؛ وذلك أل ّن القرآن الكريم نزل
ينبغي
ّ
َ
ۡ
َّ
َّ
ُ
ٓ
ُ
َّ َ َ ٰ ُ ۡ ً َ َ ّٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ
يب مبني﴿ :إِنا أنزلنه قرَٰءنا عربِيا لعلكم تعقِل
ون﴾(((؛ جارياً يف مقام املخاطبة والتفهيم
بلسان عر ّ
والتفاهم عىل القواعد واألساليب التي اعتمدها أهل اللغة العربية .ومن هذا املنطلق ال محيص
للمفس يف مقام فهم معاين القرآن وإدراك مقاصده من الرجوع إىل لغة العرب ومعرفة خصائصها
ّ
اإللهي من آيات القرآن الكريم.
وأساليبها وقواعدها؛ حتى يصل إىل املراد ّ
للمفس من الرجوع يف عمل ّية التفسري إىل املعاين املتفاهم
ويف صدد تفسري القرآن ،ال ب ّد
ّ
عليها يف عرص نزول القرآن الكريم ،وال يجوز له الرجوع إىل املعاين غري املستعملة أو غري
املعروفة يف بيئة النزول ،فقد يحتمل أن يكون املعنى املتداول حالياً للفظ من األلفاظ هو
غري ما كان متداوالً عليه يف عرص النزول ،وال سيّام أ ّن اللغة العربية؛ كغريها من اللغات،
لتغيات وتط ّورات عىل مستوى دالالت األلفاظ؛ تبعاً لألوضاع واالستعامالت
قد خضعت ّ
عىل م ّر العصور واألزمان؛ لتأث ّرها بعوامل وظروف مكان ّية وزمان ّية جديدة حادثة.
واملرجع يف هذه الحالة ،عند خفاء املعنى املتداول يف بيئة النزول للفظ من األلفاظ،
يكمن بالرجوع إىل املعاجم والقواميس اللغويّة القريبة من عرص نزول القرآن((( ،أو
((( سورة طه ،اآلية .5
((( انظر :السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص89-78؛ الصغري ،املبادىء العا ّمة لتفسري القرآن ،م.س ،ص .77-70وسوف يأيت
تفصيل الكالم يف حجيّة املصدر العقيل يف التفسري وتطبيقاته عند بحث املنهج العقيل يف التفسري يف درس الحق.
((( سورة يونس ،اآلية .36
((( سورة يوسف ،اآلية .2
((( من املعاجم والقواميس اللغويّة القريبة من عرص النزول :معاين القرآن أليب زكريا الف ّراء (ت207 :هـ.ق) ،مجاز القرآن أليب
عبيدة املث ّنى (ت210 :هـ.ق) ،مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (ت 502 :هـ.ق) ،وغريها.
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املتخصصة واملتت ّبعة لالستعامالت اللغويّة املختلفة لأللفاظ
املعاجم والقواميس اللغويّة
ّ
وتط ّوراتها((( ،وكذلك ميكن الرجوع إىل تفاسري الصحابة؛ بوصفهم قريبني من عرص النزول،
لغوي للفظ ما؛ برشط أن يكونوا بصدد نقل معنى
بخصوص إيرادهم تحديد مدلول
ّ
شخيص يف الفهم.
متداول يف عرص النزول ،وليس إيرادهم له ناشئاً عن اجتهاد
ّ
وتجدر اإلشارة إىل أنّه ليس بني آيات القرآن آية واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومها،
يتحي الذهن يف فهم معناها؛ وكيف ،وهو أفصح الكالم ،ومن رشط الفصاحة خلو
بحيث ّ
الكالم عن اإلغالق والتعقيد؟ والقرآن كالم عر ّيب مبني ال يتوقف يف فهمه عر ّيب وال غريه م ّمن
كل االختالف يف املصداق الذي
هو عارف باللغة وأساليب الكالم العر ّيب؛ وإنّ ا االختالف ّ
والتصديقي؛ ذلك
ري
ينطبق عليه املفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها ،ويف املدلول التص ّو ّ
ّ
أ ّن األنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إىل أذهاننا عند استامع األلفاظ معانيها املادية أو
ما يتعلّق باملا ّدة؛ فإ ّن املا ّدة هي التي تتقلّب فيها أبداننا وقوانا املتعلّقة بها ما دمنا يف
الحياة الدنيوية ،فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبرص والكالم واإلرادة
والرضا والغضب والخلق واألمر كان السابق إىل أذهاننا منها الوجودات املا ّديّة ملفاهيمها.
والكريس وامللك وأجنحته
وكذا إذا سمعنا ألفاظ السامء واألرض واللوح والقلم والعرش
ّ
والشيطان وقبيله وخيله ورجله إىل غري ذلك ،كان املتبادر إىل أفهامنا مصاديقها الطبيعية.
وإذا سمعنا :إ ّن الله خلق العامل وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء كذا
َ
قيدنا الفعل بالزمان حمالً عىل املعهود عندنا .وإذا سمعنا نحو قولهَ ﴿ :و َل ۡي َنا َم ِز ٞيد﴾(((،
َّ ُ َّ ٓ
َۡ ُ ۡ َ ُ َ
َ َّ
ََ
َّ َّ َ ۡ َ ُ
ٱلل خ ۡ ٞ
(((
ي﴾((( ،وقوله﴿ :إِلهِ ترجع
ون﴾((( ،قيدنا
وقوله﴿ :لتذنٰه مِن لنا﴾  ،وقوله﴿ :وما عِند ِ َ
َ
َٓ َ ٓ َ
ِإَوذا أ َر ۡدنَا أن ُّن ۡهل َِك قَ ۡر َي ًة أ َم ۡرنَا ُم ۡ َتف َِيها﴾(((،
معنى الحضور باملكان .وإذا سمعنا نحو قوله﴿ :
املتخصصة :ترتيب كتاب العني للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 170-100هـ.ق) ،الصحاح
((( من املعاجم والقواميس اللغويّة
ّ
حمد الجوهري (ت393 :هـ.ق) ،ومعجم مقاييس اللغة البن فارس (ت 395 :هـ.ق) ،وغريها.
إلسامعيل بن ّ
((( سورة ق ،اآلية.35
((( سورة األنبياء ،اآلية .17
((( سورة القصص ،اآلية .60
((( سورة البقرة ،اآلية .28
((( سورة اإلرساء ،اآلية .16
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ُ ُ َّ ُ ُ
َُ ُ
ك ُم ٱل ُي َ ۡ
َّ ُ ّ
س﴾((( ،فهمنا :أ ّن الجميع سنخ
أو قوله﴿ :ون ِريد أن نمن﴾((( ،أو قوله﴿ :ي ِريد ٱلل ب ِ
واحد من اإلرادة ،ملا أ ّن األمر عىل ذلك فيام عندنا ،وعىل هذا القياس .وهذا شأننا يف جميع
األلفاظ املستعملة ،ومن حقنا ذلك ،فإ ّن الذي أوجب علينا وضع ألفاظ إنّ ا هي الحاجة
االجتامعية إىل التفهيم والتفهم ،واالجتامع إنّ ا تعلّق به اإلنسان ليستكمل به يف األفعال
املتعلّقة باملا ّدة ولواحقها ،فوضعنا األلفاظ عالئم ملسمياتها التي نريد منها غايات وأغراضاً
بالتغي والتب ّدل بحسب
عائدة إلينا .وكان ينبغي لنا أن نتنبّه :أ ّن املس ّميات املا ّديّة محكومة
ّ
تب ّدل الحوائج يف طريق التح ّول والتكامل؛ كام أ ّن الرساج أ ّول ما عمله اإلنسان كان إناء فيه
فتيلة ويشء من الدهن تشتعل به الفتيلة لالستضاءة به يف الظلمة ،ثم مل يزل يتكامل حتّى
بلغ اليوم إىل الرساج الكهربا ّيئ ،ومل يبق من أجزاء الرساج املعمول أوالً املوضوع بإزائه لفظ
الرساج يشء وال واحد .وكذا امليزان املعمول أوالً ،امليزان املعمول اليوم لتوزين ثقل الحرارة
مثالً .والسالح املتّخذ سالحاً أ ّول يوم ،السالح املعمول اليوم إىل غري ذلك .فاملسميات بلغت
التغي إىل حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتاً وصفة ،واالسم مع ذلك باق ،وليس
يف ّ
إلّ أل ّن املراد يف التسمية إنّ ا هو من اليشء غايته ،ال شكله وصورته ،فام دام غرض التوزين
االستضاءة أو الدفاع باقياً كان اسم امليزان والرساج والسالح وغريها باقياً عىل حاله .فكان
ينبغي لنا أن نتن ّبه إىل أ ّن املدار يف صدق االسم اشتامل املصداق عىل الغاية والغرض ،ال
جمود اللفظ عىل صورة واحدة .ومن هنا ،كان االتّكاء واالعتامد عىل األنس والعادة يف
َ
َ ۡ
ويختل به أمر الفهم؛ كقوله تعاىل﴿ :ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ
ّ
فهم معاين اآليات يشوش املقاصد منها
ۡ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َّ ُ ُ َ ۡ َ
ُ
ُ
يف ۡ
َ ۡ
شء ،(((﴾ۖ ٞوقوله﴿ :ل ت ۡدرِك ُه ٱلبۡص ٰ ُر َوه َو يُ ۡدرِ ُك ٱلبۡص ٰ َر ۖ َوه َو ٱلل ِط
ٱلبِ ُري﴾(((»(((.

((( سورة القصص ،اآلية .5
((( سورة البقرة ،اآلية .185
((( سورة الشورى ،اآلية .11
((( سورة األنعام ،اآلية .103
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.11-9
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المفاهيم الرئيسة

للمفس يف عمليّة التفسري من الرجوع إىل األصول اآلتية؛ بوصفها مصادر يف
ال ب ّد
ِّ
التفسري ومنابع له ،وهي:
للمفسر
النقلي :ويُراد به القرآن الكريم والس ّنة الشريفة .وينبغي
 .1األصل أو المصدر
ّ
ّ
النقلي أن يجري بحثاً سنديّاً وآخر دالل ّياً لالستفادة منه في
في األصل أو المصدر
ّ
عمليّة التفسير.
القطعي.
العقلي ،من خالل الرجوع إلى حكم العقل
 .2األصل أو المصدر
ّ
ّ
اللغوي لمعرفة المعاني المتفاهم عليها في عصر نزول القرآن
 .3األصل أو المصدر
ّ
الكريم.
فكّر وأجب

النقلي في التفسير؟ وما هي ضوابط االستفادة منه
 .1ما المراد باألصل أو المصدر
ّ
في عمليّة التفسير؟
العقلي في التفسير؛ مب ّيناً حدود االستفادة من العقل
 .2تكلّم عن األصل أو المصدر
ّ
في عمل ّية التفسير.
اللغوي في التفسير؛ وما هو مدار الح ّجة فيه في
 .3تح ّدث عن األصل أو المصدر
ّ
فهم القرآن الكريم.

هرداصمو ريسفتلا لوصأ 
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للمطالعة
تفسير نور الثقلين

(((

الحويزي (ت1112 :هـ.ق) ،من مح ّديث القرن
العرويس
يل بن جمعة
ّ
تأليف عبد ع ّ
ّ
الحادي عرش.
مم يرتبط نحو
جمع فيه ما عرث عليه من روايات معز ّوة إىل أمئّة أهل البيتR؛ ّ
ارتباط بآي الذكر الحكيم؛ تفسريا ً أو تأويالً ،أو استشهادا ً أو تأييدا ً .ويف األغلب ال مساس
ذاتيّاً للحديث مع اآلية يف صلب مفهومها أو داللتها ،وإنّ ا تع ّرض لها بالعرض لغرض
االستشهاد ،ونحو ذلك ،هذا فضالً عن ضعف األسانيد أو إرسالها؛ ّإل القليل املنقول من
املجامع الحديث ّية املعتربة.
النص القرآ ّين ،سوى رسده للروايات
وهو ال يستوعب جميع آي القرآن ،كام أنّه ال يذكر ّ
تباعاً ،حسب ترتيب اآليات والسور .وال يتع ّرض لنقد الروايات وال عالج معارضاتها.
كام أنّه يرسد الروايات رسدا ً تباعاً من غري هوادة ،يذكر الرواية تلو األخرى أيّاً كان
أي بُنية كانت صيغتها ،إنّ ا يذكرها ألنّها رواية تع ّرضت لجانب من جوانب
منطها ،ويف ّ
بأي أشكال التع ّرض.
اآلية ّ
وهكذا يذكر الروايات تباعاً من غري نظر يف األسناد واملتون ،وال مقارنتها مع أصول
املذهب أو داللة العقول.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.789-786
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس السابع

قواعد التفسير(:)1
قواعد لغو ّية

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع ّدد القواعد اللغوية املرع ّية يف عمل ّية التفسري.

2 .2يرشح قواعد العناية مبوارد الحقيقة واملجاز،
والحذف والتضمني.
3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القواعد يف العمليّة
التفسرييّة.

فكل
ويُراد بالقواعد اللغويّة خصوص القواعد التي تدخل يف تنظيم اللغة العربيةّ ،
لغوي هو قاعدة لغويّة ،وهي تارة رصف ّية ،وأخرى نحويّة ،وثالثة بالغ ّية ،ورابعة
منظّم ّ
اعتبارات ترجع إىل نواظم لغويّة أخرى .ومن أبرز هذه القواعد اآليت(((:
قاعدة العناية بموارد الحقيقة والمجاز
الحقيقي للّفظ الذي ُو ِض َع له ،وبني املعنى
ويُراد بها العناية بالتمييز بني املعنى
ّ
املستعمل يف غري ما ُو ِضع له((( .ففي قولك :رأيت أسدا ً؛ فإ ّن الذهن ينرصف إىل لفظ
األسد املقصود به الحيوان املفرتس؛ ألنّه املعنى املوضوع له لفظ «األسد»؛ وهو حقيقة
لغويّة فيه ،وأ ّما يف قولك :رأيت أسدا ً يحمل بسيفه عىل األعداء؛ فإ ّن املعنى املراد من لفظ
مجازي؛ مفاده :الرجل الشجاع.
«األسد» هو معنى
ّ
ولتمييز الحقيقة من املجاز عالمتان(((:
كل قرينة.
أي؛ انسباق املعنى من نفس اللفظ مج ّردا ً عن ّ
 التبادرْ ،أي :عدم ص ّحة سلب اللفظ عن املعنى الذي ّ
يشك يف وضعه له،
 عدم ص ّحة السلب؛ ْفعدم ص ّحة السلب عالمة أنّه حقيقة فيه ،وص ّحة السلب عالمة عىل أنّه مجاز فيه .كام
((( ملزيد من التفصيل يف هذه القواعد ،انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1النوع 31 ،22-15؛ ج ،2النوع -43
46 ،44؛ ج4-3؛ ج4-3؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1النوع 42-36؛ ج ،2النوع 74 ،67-66 ،56-51 ،48؛
امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والس ّنة ،م.س ،ص172-60؛ الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن ،م.س ،ص.87-67
((( انظر :التفتاز ّاين ،سعد الدين ،مخترص املعاين ،ط ،1قم املقدّسة ،دار الفكر؛ مطبعة قدس1411 ،هـ.ق ،ص.216-215
((( انظر :املظفّر ،مح ّمد رضا :أصول الفقه ،ط ،2النجف األرشف ،دار النعامن1386 ،هـ.ق ،ج ،1ص25 ،23؛ الصدر ،محمد
باقر :دروس يف علم األصول (الحلقة الثانية) ،ال.ط ،بريوت ،دار التعارف1425 ،هـ.ق2004 /م ،ص406-403؛ الخراسا ّين،
مؤسسة آل البيت Rإلحياء الرتاث1409 ،هـ.ق ،ص.18
محمد كاظم :كفاية األصول ،ط ،1قم املقدّسةّ ،
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أ ّن ص ّحة حمل اللفظ عىل ما ّ
يشك يف وضعه له عالمة عىل الحقيقة ،وعدم ص ّحة الحمل
عالمة عىل املجاز.
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ُ
َ َۡ
ِيها َوٱلعِ َ
سل ٱل َق ۡر َي َة ٱلت ك َّنا ف َ
ري ٱل ِ ٓ
ت
ِ
ومن أمثلة وقوع املجاز يف القرآن ،قوله تعاىل﴿ :و ٔ ِ
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ
أقبلنا فِيهاۖ ِإَونا لصدِق
ون﴾(((؛ فإ ّن املراد :واسأل أهل القرية؛ المتناع توجيه السؤال إىل نفس
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ
ٱلر ۡ َ
ٱذل ّل م َِن َّ
حةِ﴾((( ،فمن املعلوم أ ّن ّ
الذل
القرية ،ومنها :قوله سبحانه﴿ :وٱخفِض لهما جناح ِ
ۡ َََ ۡ
وجلَ ﴿ :وٱشتعل َّ
ٱلرأ ُس َش ۡي ٗبا﴾((( ،فمن
ليس له جناح حقيقة ،فاستعار له جناحاً ،وقوله ع ّز ّ
البديهي أ ّن الرأس ال يشتعل.
ّ
وتنقسم الحقيقة إىل أربعة أقسام عىل النحو اآليت:
 الحقيقة اللغويّة :وهي ما كان معناها ثابتاً بالوضع ،أي :يضع الواضع لفظاًلمعنى،
ً
إذا ُأطلق ذلك اللفظ ،فهم ذلك المعنى الموضوع له ،كأسماء األشخاص واألجناس.
 الحقيقة العرف ّية :وهي قول ُخ ّص في العرف ببعض مس ّمياته ،وإن كان وضع للجميع،لكل من يفقه قول اآلخر ،ولكن ُخصّ ص عرفاً
مثل :لفظ (الفقيه) الشامل بالوضع ّ
بالعالم باألحكام الشرع ّية ،أو كلفظ (الدابّة) الذي يكون بأصل الوضع ّ
يدب
لكل ما ّ
على األرض من ذي حافر ،ثم هجر هذا المعنى ،وصار في العرف حقيقة للفرس.
والعامل في صيرورة االسم حقيقة عرف ّية هو استعمال أهل اللغة ،أو أهل العلم،
لمعنى من المعاني ويخصّ ونه ،أو بشياع استعماله في غير ما وضع له.
ً
 الحقيقة الشرع ّية :وهي عبارة عن اللفظ المستعمل في لسان الشرع على غير ماكان عليه في وضع اللغة ،كالصالة مث ًال؛ فإ ّنها في اللغة :الدعاء ،فاستعملت في
لسان الشرع في األقوال واألعمال المخصوصة ،فصارت حقيقة فيها
 حقيقة قرآن ّية :وهي عبارة عن اللفظ الذي استعمله القرآن الكريم في غير ماو ُِضعَ له في اللغة؛ كما في وص َفي البصير والسميع اللذين وضعا لمن يبصُ ر
((( سورة يوسف ،اآلية .82
((( سورة اإلرساء ،اآلية .24
((( سورة مريم ،اآلية .4
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بالبصَ ر وي َْسمَع ُ
باأل ُذن؛ كاإلنسان .والله سبحانه منزّه عن ذلكّ .
ولكن استخدام
معنى آخر أراده الله في تبيين
هذه األوصاف بالنسبة إلى الله سبحانه ،إلرادة
ً
ۡ
َ ۡ َ ۡ َّ
ٱللِ إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس ِم ُيع ٱلَ ِص ُري﴾(((؛ العالم والمحيط
ذاته ،كقوله تعالى﴿ :فٱستعِذ ب ِ ۖ ِ
بالمسموعات والمبصرات .وكذلك استعمال صفتي الرحمن والرحيم؛ وهما من
خاص يلمّ بالقلب عند
الرحمة ،وهي بحسب الوضع اللغويّ وصف
انفعالي وتأ ّثر ّ
ّ
مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتمّ به أمره ،فيبعث اإلنسان إلى تتميم نقصه
ورفع حاجتهّ ،
ولكن هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى اإلعطاء واإلفاضة لرفع
الحاجة ،وبهذا المعنى ي ّتصف سبحانه بالرحمة؛ وهو بذلك حقيقة قرآن ّية فيه(((.
وكذا سائر صفات الله تعالى ،فعلى هذا المبنى لم يكن االستعمال مجازاً.
قاعدة العناية بموارد االشتراك اللفظيّ
ويُراد بها العناية باستعامل القرآن للفظ واحد يف أداء املعاين املتع ّددة ،وث ّم تعيني
املعنى املراد من تلك املعاين املستعملة.
َ
ۡ َّ
مثل قوله تعاىلَ ﴿ :وٱل ُم َطل َقٰ ُت َي َ َت َّب ۡص َن بِأ ُنف ِس ِه َّن ثَ َل ٰ َث َة قُ ُر ٓوءٖ ۚ﴾(((؛ فإ ّن لفظ «القرء» مشرتك
ۡ َّ َ َ ۡ َّ َ
ِين َء َام ُنوا ْ َو َت ۡط َمئ ُّن قُلُ ُ
بني الحيض والطهر .وقوله سبحانهَّ ﴿ :ٱل َ
وب ُهم بِذِك ِر ٱللِۗ أل بِذِك ِر ٱللِ ت ۡط َمئ ِ ُّن
ِ
ۡٱل ُقلُ ُ
وجل:
وب﴾(((؛ فإ ّن لفظ «الذكر» مشرتك بني الذكر باللسان ،والذكر بالقلب .وقوله ع ّز ّ
﴿ َو َّ ۡ
ٱل ِل إِ َذا َع ۡس َع َس﴾(((؛ فإ ّن لفظ « َع ْس َع َس» مشرتك بني إقبال الشمس وإدبارها .وقوله
َ َّ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ ۡ
َ َ َ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٰ َّ َّ
َ َ
ٱلش َيٰط َ
َ
جل شأنه﴿ :وٱتبعوا ما تتلوا ٱلشيٰ ِطني
ني
كن
ّ
ع مل ِ
ك ُسل ۡيم ٰ َنۖ َوما كفر سليمن ول ِ
ِ
َ ْ
ك َف ُروا﴾(((؛ فإ ّن لفظ «التالوة» مشرتك بني التت ّبع والقراءة.
((( سورة غافر ،اآلية .56
الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.18
ّ
((( انظر:
((( سورة البقرة ،اآلية .228
((( سورة الرعد ،اآلية .28
((( سورة التكوير ،اآلية .17
((( سورة البقرة ،اآلية .102
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قاعدة العناية بموارد التقديم والتأخير
ويُراد بها العناية مبوارد التقديم والتأخري يف الكالم؛ لفظاً
ومعنى ،والوقوف عىل أسبابه
ً
رس فيه؛ للوصول إىل مراد الله من كالمه يف القرآن الكريم.
وال ّ
ُّ
وس َوع َ
وح ِإَوبۡ َرٰه َ
ِيم َو ُم َ ٰ
مثل قولهَ ﴿ :ومِن ن ٖ
ِيس ٱبۡ ِن َم ۡر َي َمۖ﴾((( ،إلفادة التقديم بالسبق
ُ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ َّ ۡ َ َ ٓ َّ َ
ك أَ َ
نت ۡٱل َعل ُ
ِيم ۡ َ
ٱلك ُِيم﴾((( ،حيث
ين ،وقوله تعاىل﴿ :سبحنك ل عِلم لا إِل ما علمتنا ۖ إِن
الزما ّ
َّ َ َ ۡ
ي َش َّ َ
ٱلل م ِۡن
ق ّدم العلم عىل الحكمة؛ أل ّن اإلتقان ناشئ عن العلم ،وقوله تعاىل﴿ :إِنما
ۡ َ ْ
ع َِبادِه ِ ٱل ُعل َ ٰٓم ُ ۗؤا﴾(((؛ حيث قُ ِّدم املفعول به عىل الفاعل قصد إبرازه وتخصيصه.
قاعدة العناية بموارد الحذف
رس يف
ويُراد بها العناية مبوارد الحذف يف القرآن الكريم ،والوقوف عىل املحذوف ،وال ّ
حذفه أو تقديره أو إضامره؛ للوصول إىل مراد الله.
ۡ
ۡ
والفرق بينه وبني اإلضامر واإليجاز :أ ّن يف الحذف مق ّدرا ً ،مثلَ ﴿ :و َٔ
س ِل ٱل َق ۡر َي َة﴾((( ،أ ّما
اإلضامر فإنّه يشرتط فيه بقاء أثر املقدر يف اللفظ ،مثل قوله﴿ :يُ ۡدخ ُِل َمن ي َ َشا ٓ ُء ف َر ۡ َ
حتِهِۚۦ
ّ
ِ
َ
َ
َ
َ َّ
ٱلظٰلِ ِم َني أ َع َّد ل ُه ۡم َع َذابًا أ ِل َمۢا﴾((( ،أ ّما اإليجاز فعبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاين
و
بنفسه.
وال ريب يف أ ّن الحذف خالف األصل؛ أل ّن األصل ذكر ما يلزم يف الكالم ،فإذا ثبت
الرشعي أو بعرف أهل األدب ُ
حذف جزء من الكالم ،فهو ،وإالّ كان
يل أو
بالدليل العق ّ
ّ
الحمل عىل عدمه أوىل؛ أل ّن األصل عدم التغيري .وكذا إذا دار األمر بني قلّة املحذوف
وكرثته ،فاألصل هو القلّة.
وإذا ّ
دل دليل عىل أصل الحذف ،ولك ّنه كان قارصا ً عن تعيني املحذوف ،فال ب ّد من
((( سورة األحزاب ،اآلية .7
((( سورة البقرة ،اآلية .32
((( سورة فاطر ،اآلية .28
((( سورة يوسف ،اآلية .82
((( سورة اإلنسان ،اآلية .31
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الرجوع إىل مرجع حتّى يع ّينه ،وال س ّيام يف تفسري آيات األحكام .وهذا املرجع :إ ّما هو
القرآن نفسه إذا ذكر املحذوف يف موضع آخر ،وإ ّما هو الس ّنة الشارحة لآليات.
قاعدة العناية بموارد التضمين
ويُراد بها العناية مبوارد التضمني يف الكالم وهو إعطاء لفظ معنى لفظ آخر(((.
َّ
َ ۡ َ ٓ ُ َّ ُ
واآليات التي وقع فيها التضمني كثرية ،منها :قوله تعاىلَ ﴿ :و َعل َم َءاد َم ٱل ۡس َما َء ك َها ث َّم
َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ َ ٓ
ُ
َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
كةِ َف َق َال أَ ُ
ون بِأسماءِ
ه ُؤلءِ إِن ك ُنت ۡم َصٰ ِدق َِني﴾((( ،فعلّم مبعنى ع ّرف

ٔ
ۢنب
ِ
عرضهم ع ٱلملئ ِ
ِ
َّ
َّ
َ
﴿و َمن يَ ۡرغ ُ
عىل التضمني ،وقوله سبحانهَ :
ب َعن ّمِلةِ إِبۡ َر ٰ ِ 
ه َۧم إِل َمن َسفِ َه َن ۡف َس ُه ۚۥ﴾((( ،ففي هذه
اآلية تضمينان :أحدهام :يف َ
﴿من يَ ۡر َغ ُب﴾؛ فإنّه ض ّمن فيه معنى أعرض؛ حتّى يؤ ّدي معنى
االنقطاع عن ملّة إبراهيم ،والرغبة يف غريها ،وآخرهام :يف قولهَ ﴿ :سفِ َه َن ۡف َس ُه ۚۥ﴾؛ فإنّه الزم
ال يتع ّدى إىل املفعول به ،لك ّنه ض ّمن فيه معنى الجهل؛ فلذا تع ّدى إىل املفعول .والشاهد
ۡ
َ َّ َ ُ َ َ
ََ َ ۡ َ َ
يش ٗة َض ٗنك﴾((( ،وقوله
عىل هذا التضمني قوله تعاىل:
﴿وم ۡن أع َرض عن ذِكرِي فإِن لۥ معِ
َ
ٓ
َ
َ
ُ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ِ َّ ُ
ُ
ث إ ٰل ن َ
ك ۡ ۚم﴾((( ،ضمن يف ﴿ َّ
ئ
ا
ِس
ٱلرف ُث﴾ معنى اإلفضاء،
سبحانه﴿ :أحِل لكم للة ِ
ٱلصيام ٱلرف ِ
ّ
ِ
َ
ََۡ ۡ َ َۡ ُ ُ َ
جل شأنه﴿ :وقد أف ٰ
ك ۡم إِ ٰل َب ۡع ٖض﴾(((.
فعليه ع ّدي بإىل ،كقوله ّ
ض بعض
قاعدة العناية بموارد االلتفات
ويُراد بها العناية مبوارد نقل الكالم من أُسلوب إىل أُسلوب آخر ،والوقوف عىل وجه
الحكمة فيه((( .وينقسم االلتفات إىل ثالث جهات؛ هي:
َّ
ََ َ َٓ َ ۡ
ل ل أع ُب ُد ٱلِي
 طرق اإلسناد إلى التك ّلم والخطاب والغيبة ،مثل قوله تعالى﴿ :وما ِ((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،3ص.338
((( سورة البقرة ،اآلية .31
((( سورة البقرة ،اآلية .130
((( سورة طه ،اآلية .124
((( سورة البقرة ،اآلية .187
((( سورة النساء ،اآلية .21
الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،3ص.337-314
((( انظر:
ّ
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َ
َۡ ُۡ َ ُ َ
ف َط َر ِن ِإَولهِ ترجع
ون﴾((( ،األصل (وإليه أرجع) ،فالتفت من التك ّلم إلى الخطاب؛
إلرادة نصح قومه.
 تغيير زمان الفعل؛ أيْ  :االنتقال من زمان الماضي إلى زمان الحال ،أو االستقبال ،أوَََۡ َُ ُّ ۡ َ َ َََ َۡ َ
ۡرض بَار َز ٗة َو َح َ ۡ
ش َنٰ ُه ۡم﴾(((؛
ٱلبال وترى ٱل
عكس ذلك؛ مثل :قوله تعالى﴿ :ويوم نس ِي ِ
ِ
حيث انتقل من المستقبل إلى الماضي؛ إلفادة حتمية وقوع الحشر.
 من جهة الك ّمية ،أيْ  :االنتقال من الواحد إلى االثنين ،أو الجمع ،أو عكس ذلك،َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ ٓ
ٱلن ِ َسا َء﴾(((؛ حيث التفت في الكالم من
مثل :قوله تعالى﴿ :يأيها ٱنل ِب إِذا طلقتم
لكل مك َّلف ،وأ ّنه ليس مختصّ اً
خطاب الواحد إلى الجمع؛ إلفادة تعميم الحكم ّ
بالنبي Pفقط.
ّ

قاعدة العناية بموارد اإلضمار
ويُراد بها العناية مبوارد اإلضامر الظاهر واملسترت يف الكالم .ويستخدم الضمري يف اللغة
لجهة االختصار .وقد راعى القرآن الكريم هذا االعتبار حينام قام قوله تعاىل﴿ :أَ َع َّد َّ ُ
ٱلل
َ
َ
ل ُهم َّم ۡغفِ َر ٗة َوأ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما﴾((( ،مقام خمس وعرشين كلمة لو أىت بها مظهرة((( ،وكذلك يف قوله
َ
ّۡ
تعاىلَ ﴿ :وقُل لِل ُم ۡؤم َِنٰ ِت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن أبۡ َصٰ ِره َِّن﴾(((.
ويف اللغة العربية قواعد الستخدام الضامئر؛ هي(((:
 األصل في استخدام الضمائر عودها إلى أقرب مذكور. األصل في استخدام الضمير توافقه مع المرجع حذراً من التشتيت .ولهذا لم يج ّوزۡ
َ ۡ
ٱق ِذفِيهِ ف َّ
الزمخشري في قوله تعالى﴿ :أ ِن
وت فَ ۡٱق ِذفِيهِ ِف ٱلَ ِّم﴾((( ،رجوع الضمير
ٱتلابُ ِ
ِ
((( سورة يس ،اآلية .22
((( سورة الكهف ،اآلية .47
((( سورة الطالق ،اآلية .1
((( سورة األحزاب ،اآلية .35
((( انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.547
((( سورة النور ،اآلية .31
((( انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.569-547
((( سورة طه ،اآلية .39
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في الثاني على التابوت وفي األول على موسى ،Qوع ّده تنافراً مخ ِرجاً للقرآن
عن إعجازه ،حيث قال« :الضمائر ك ّلها راجعة إلى موسى ،ورجوع بعضها إليه
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة ،لما يؤدّي إليه من تنافر النظم الذي هو أ ّم إعجاز
القرآن»(((.
 األصل في دوران األمر بين مراعاة اللفظ أو المعنى في الضمائر هو البدأ باللفظثم المعنى .ولذلك لم يبح في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إ ّال في موضع
ۡ ََۡ َ َ َ ََ ٌ َُ َ َ ُ ُّ ٞ
ََ ُ ْ َ
ُُ
ون َهٰ ِذه ِ ٱلنع ٰ ِم خال ِصة ِلكورنا وم َّرم ٰٓ
ع أ ۡز َوٰ ِج َناۖ﴾((( ،فأتت
واحد﴿ :وقالوا ما ِف بط ِ
ِ
خالصة حم ًال على معنى (ما).
 األصل يف جمع العاقالت أن ال يعود عليه الضمري إالّ بصيغة الجمع سواء كان للقلةۡ
ۡ َّ
أو للكرثة ،مثل :قوله تعاىلَ ﴿ :وٱل َوٰل َِد ٰ ُت يُ ۡر ِض ۡع َن﴾(((َ ﴿ ،وٱل ُم َطل َقٰ ُت َي َ َت َّب ۡص َن﴾(((.

((( الزمخرشي ،الكشاف ،م.س ،ج ،2ص.536
((( سورة األنعام ،اآلية .139
((( سورة البقرة ،اآلية .233
((( سورة البقرة ،اآلية .228
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المفاهيم الرئيسة

للمفس مراعاة مجموعة من القواعد اللغويّة يف العمليّة التفسرييّة ،أبرزها
ينبغي
ّ
اآلتية:
الحقيقي للّفظ الذي ُو ِض َع له ،وبين المعنى المستعمل في
 .1التمييز بين المعنى
ّ
غير ما ُو ِضع له.
 .2مراعاة موارد استعمال القرآن للفظ واحد في أداء المعاني المتع ّددة ،وتعيين
المعنى المراد من تلك المعاني المستعملة.
 .3مراعاة موارد التقديم والتأخير في الكالم؛ لفظاً
ومعنى.
ً
 .4مراعاة موارد الحذف في القرآن الكريم ،والوقوف على المحذوف.
 .5مراعاة موارد التضمين في الكالم وهو إعطاء لفظ معنى لفظ آخر.
 .6مراعاة موارد نقل الكالم من أُسلوب إلى أُسلوب آخر ،والوقوف على وجه الحكمة
فيه.
 .7مراعاة موارد اإلضمار الظاهر والمستتر في الكالم.

فكّر وأجب

 .1ما المراد بقاعدة العناية بالتمييز بين الحقيقة والمجاز في القرآن؟
 .2ما المراد بقاعدة العناية بموارد الحذف؟
 .3ما المراد بقاعدة العناية بموارد االلتفات في القرآن؟ وما هي وجوه الحكمة فيه؟
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للمطالعة
تفسير من هدى القرآن

(((

املدريس (معارص)
تقي
تفسري
ّ
تربوي تحلي ّ
ّ
يل شامل ،يبحث فيه املؤلّف السيّد مح ّمد ّ
املوضوعي بني الواقع املعاش ،وبني الحقائق الراهنة والدالئل الب ّينة التي أبانها
عن الربط
ّ
وأخالقي ،يستهدف وضع الحلول
تربوي
القرآن الكريم منذ أربعة عرش قرناً؛ وفق منهج
ّ
ّ
لكل مشكالت العصور املختلفة حتّى قيام الساعة.
الناجعة ّ
مم بيّنته يف التمهيد،
قال املؤلّف« :واعتمدت فيه عىل منهج التدبري املبارش ،انطالقاً ّ
أي منهج االستلهام مبارشة من اآليات ،والعودة إىل القرآن ذاته ،كلّام قرصنا عن فهم بعض
آياته وفق املنهج الذي علَّ َمنا إيّاه الرسول الكريم Pوأمئّة أهل البيت ،Rحيث
أمرونا بتفسري القرآن ببعضه»((( ،فكان تفسريا ً تحليل ّياً تربويّاً ،مل توجد فيه َامل ْع َمعات
الجدليّة ،وال الخرافات اإلرسائيليّة ،معتمدا ً رشح اآليات وذكر مقاصدها العالية وأهدافها
السامية ،ومعالجة أدواء املجتمع معالجة ناجعة موفّقة.
ت ّم تأليف هذا التفسري يف سنة 1405هـ.ق ،يف  18مجلّدا ً ،وطبع يف سنة 1406هـ.ق
يف طهران.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1028
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
((( من هدى القرآن ،ج ،1ص.5

الدرس الثامن

قواعد التفسير(:)2
قواعد أصول ّية

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع ّدد ستاً من القواعد األصول ّية املرع ّية يف
عمليّة التفسري.
والخاص،
2 .2يقارن بني قواعد العناية بالعا ّم
ّ
والعناية باملطلق واملق ّيد ،وقاعدة العناية
واملبي.
بداللة املجمل ّ
3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القواعد يف العمليّة
التفسرييّة.

للمفس وجه حاجته يف عمل ّية التفسري
تق َّدم خالل بحث الرشوط العلم ّية واملعرف ّية
ّ
لبعض القواعد املبحوثة يف علم أصول الفقه ،ومن أبرز هذه القواعد اآليت(((:
ُ
قاعدة العناية باألصول اللفظيّ ة
ويُراد باألُصول اللفظيّة القواعد التي يُرجع إليها إلثبات مقصود املتكلّم ومراده عند
ّ
الشك فيه؛ وتس ّمى باألصول املراديّة؛ وهي :أصالة الحقيقة ،وأصالة العموم ،وأصالة
اإلطالق ،وأصالة عدم التقدير ،وأصالة عدم القرينة ،وأصالة الج ّد( ،أو أصالة عدم الهزل)،
وأصالة عدم الغفلة ،وأصالة عدم اإلهامل ،واإلجامل.
فإذا وقع ّ
املجازي من اللفظ؛ بأن مل يعلم وجود
الحقيقي أو
الشك يف إرادة املعنى
ّ
ّ
القرينة عىل إرادة املجاز مع احتامل وجودها ،فحينئذ يقال :األصل الحقيقة؛ أي :إ ّن األصل
الحقيقي ،فيكون ح ّجة فيه للمتكلّم عىل السامع ،وح ّجة فيه
أ ْن نحمل الكالم عىل معناه
ّ
يصح من السامع االعتذار يف مخالفة الحقيقة بقوله :لعلّك أردت
للسامع عىل املتكلّم ،فال ّ
املجازي.
يصح من املتكلّم أن يقول للسامعّ :إن أردت املعنى
املعنى
ّ
ّ
املجازي ،وال ّ
أيّ :
وإذا ورد لفظ عا ّمّ ،
شك يف تخصيصه،
وشك يف إرادة العموم منه أو الخصوصْ ،
فيقال حينئذ :األصل العموم ،فيكون ح ّجة يف العموم عىل املتكلّم والسامع.
وإذا ورد لفظ مطلق ،له حاالت وقيود ميكن إرادة بعضها منهّ ،
وشك يف إرادة هذا
البعض؛ الحتامل وجود القيد ،فيقال :األصل اإلطالق ،فيكون ح ّجة عىل املتكلّم والسامع.
((( ملزيد من التفصيل يف هذه القواعد ،انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2النوع 45 ،42-41 ،32؛ السيوطي،
اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2النوع 57 ،50-49 ،46-45؛ امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والس ّنة ،م.س ،ص-175
265؛ الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ص.218-211
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وإذا أُحتمل التقدير يف الكالم ،وليس هناك داللة عىل التقدير ،فاألصل هنا عدم
التقدير.
وميكن إرجاع هذه األُصول إىل أصل واحد ،وهو أصالة الظهور ،ومفادها :إذا كان اللفظ
النص فيه الذي ال يحتمل معه الخالف ،بل كان يحتمل
خاص ال عىل وجه ّ
معنى ٍّ
ظاهرا ً يف ً
إرادة خالف الظاهر ،فإ ّن األصل حينئذ أ ْن يحمل الكالم عىل الظاهر فيه (((.
ّ
ّ
والخاص
بالعام
قاعدة العناية
والخاص يف اآليات القرآنيّة ،وااللتفات إىل الفهم الصحيح
ويُراد بها العناية بوجود العا ّم
ّ
الخاص قرينة عىل بيان املراد من العا ّم
منهام ،والتو ّجه إىل ما أراد الله تعاىل من كالمه؛ أل ّن ّ
الذي يشمل مبفهومه جميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه يف ثبوت الحكم له .وال فرق يف
تخصه دالّة عليه :إ ّما بالوضع ،أو
تأ ّخر ورود
الخاص عىل العا ّم وتق ّدمه .وللعموم ألفاظ ّ
ّ
(كل) وما يف معناها ،مثل:
باإلطالق مبقتىض الحكمة .وهي :إ ّما تكون ألفاظاً مفردة ،مثلّ :
و(أي) ،و(دامئاً) ،وإ ّما أ ْن تكون هيئات لفظ ّية كوقوع النكرة يف سياق
(جميع) و(متام)ّ ،
محل بالالم ،جمعاً كان أو مفردا ً(((.
النفي والنهي ،وكون اللفظ جنساً ّ
َ
ۡ
ََََ
ُ
ت َي َ َ ۡ
ومن األمثلة عىل تخصيص العام بالخاص :قوله تعاىلَ ﴿ :وٱل ُم َط َّل َقٰ ُ
س ِه َّن ثلٰثة
ت َّبص َن بِأنف ِ
ّ
ّ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َۡ
حال أ َجل ُه َّن أن يَ َض ۡع َن ۡ َ
َ ْ ُ
حل ُه َّنۚ﴾(((.
يخصصه قوله ع ّز ّ
وجل﴿ :وأولٰت ٱل ِ
ق ُر ٓوءٖ ۚ﴾((( ،فإنّه عا ّمّ ،
ُّ
َ ُُۡ ْ ُۡ ۡ
يخصصه قوله تعاىل:
شك َِني َح ۡي ُث َو َجدت ُم ُوه ۡم﴾((( ،فإنّه عا ّمّ ،
وقوله تعاىل﴿ :فٱقتلوا ٱلم ِ
ُ ُ
ََ َُ ُ ُ ۡ َ َۡ ۡ
ج ِد ۡ َ
ٱل َر ِام َح َّ ٰت يُ َقٰتِلوك ۡم فِيهِۖ﴾(((.
﴿ول تقٰتِلوهم عِند ٱلمس ِ

((( انظر :املظفّر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص.30-29
((( انظر :املظفّر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص140-139؛ الصدر ،دروس يف علم األصول (الحلقة الثالثة) ،م.س ،ص.98-92
((( سورة البقرة ،اآلية .228
((( سورة الطالق ،اآلية .4
((( سورة التوبة ،اآلية .5
((( سورة البقرة ،اآلية .191
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ويف تخصيص القرآن الكريم مبا ورد يف الس ّنة الرشيفة ،فهو جائز يف صورة لو ثبتت
ح ّجية خرب الواحد بدليل
قطعي(((.
ّ
قاعدة العناية بالمطلق والمقيّ د
ويُراد بها العناية بوجود املطلق واملق ّيد يف اآليات القرآن ّية ،وااللتفات إىل الفهم الصحيح
منهام؛ يك نفهم مراد الله تعاىل من كالمه ،حيث يكون املق ّيد وهو لحاظ خصوص ّية
رصف يف ظهور املطلق الذي هو عدم لحاظ الخصوص ّية
زائدة عىل الطبيعة قرينة عىل الت ّ
الزائدة .وال فرق يف تأ ّخر ورود املقيّد عىل املطلق وتق ّدمه .ويكمن الفارق بني العا ّم
واملطلق يف أ ّن العا ّم ّ
الكل والجميع
يدل عىل الشمول بواسطة وضع اللفظ ،وألفاظه هي ّ
وأمثالهام .وأ ّما املطلق فلم يكن بواسطة اللفظ ،بل هو مستفاد من العقل بربكة مق ّدمات
الحكمة (إمكان اإلطالق والتقييد  +عدم نصب القرينة عىل التقييد  +كون املتكلّم يف
مقام بيان متام املراد)(((.
قاعدة العناية بداللة المجمل والمبيّ ن
واملبي يف اآليات القرآن ّية ،وااللتفات إىل الفهم الصحيح
ويُراد بها العناية بوجود املجمل ّ
املبي وهو ما كان له ظاهر
منهام ،والتو ّجه إىل ما أراد الله تعاىل من كالمه ،حيث يكون ّ
ّ
يدل عىل مقصود قائله أو فاعله عىل وجه الظ ّن أو اليقني ،قرينة عىل املجمل وهو ما مل
أي :ما جهل فيه مراد املتكلّم ومقصوده إذا كان لفظاً ،وما جهل فيه مراد
تتّضح داللته؛ ْ
الفاعل ومقصوده إذا كان فعالً(((.
ونطاق هذه القاعدة يشمل اآليات القرآنيّة التي تكون مجملة (تتساوى فيها املعاين)؛
سوا ٌء أكانت يف العقائد واملعارف ،أو يف األخالق ،أو يف األحكام ،وإ ْن كانت يف األحكام
أحوج من اآلخ َرين.
الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.402-399
ّ
((( انظر:
((( انظر :املظفّر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص184-171؛ الصدر ،دروس يف علم األصول (الحلقة الثالثة) ،م.س ،ص.91-77
((( انظر :املظفّر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص.195
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َّ

َ

َ

مثال اإلجامل يف املعارف ،قوله تعاىلِ ﴿ :ص َر ٰ َط ٱل َِين أ ۡن َع ۡم َت َعل ۡي ِه ۡم﴾(((؛ فإ ّن نعم الله
فتبي إجامله بقوله
كثرية ،واملنعمون عليهم كثريون ،فأيّهم أراد الله يف هذه اآلية الكرمية؟ ّ
َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ّ َ َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َّ
ٱلصٰلِ ِح َنيۚ﴾(((.
ٱلصدِي ِقني وٱلشهداءِ و
تعاىل﴿ :مع ٱلِين أنعم ٱلل علي ِهم مِن ٱنلب ِ ِ 
يۧن و ِ
َ
ومثال اإلجامل يف األخالق ،قوله سبحانهَ ﴿ :وأل ۡ َز َم ُه ۡم َك َِم َة َّ
ٱتل ۡق َو ٰى﴾((( ،أي :جعل كلمة
ُ ْ َ ٰٓ َ
ك َك َت َ
التقوى مع املؤمنني بحيث ال ّ
ب ِف
مبي بقوله ع ّز ّ
وجل﴿ :أولئ ِ
تنفك عنهم ،فإنّه ّ
َ
قُلُوبه ُم ۡٱل َ
يم ٰ َن َوأيَّ َد ُهم ب ِ ُر ٖ
وح ّم ِۡن ُهۖ﴾(((.
ِِ ِ
َ
ٓ
َ
ۡ َٰ ۡ ُُ ّ
ٱلن ِ َسا َء﴾(((؛ فإ ّن اللمس يستعمل يف اللمس
ومثاله يف األحكام ،قوله تعاىل﴿ :أو لمستم
َ َ ۡ َ ّ ََّ
بأ ٰ
ن
باليد والجامع ،ومل يعلم أيّهام أُريد به يف اآلية ،فبيانه جاء يف قوله ّ
جل وعال﴿ :قالت ر ِ
َۡ َ
َ ُ ُ
َّ ۡ ُ
ون ل َو َ ٞ
ل َول َ ۡم َي ۡم َس ۡسن ب َ َ ٞ
شۖ﴾((( ،كام جاء يف قوله تعالت أسامؤهِ﴿ :إَون َطلق ُت ُموه َّن مِن قب ِل أن
يك ِ
ِ
ُ َۡ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ ُ
َ
َ ۡ
املس هو الجامع ،ونصف املهر بإزائه.
ت َم ُّسوه َّن َوقد ف َرض ُت ۡم ل ُه َّن ف ِريضة فنِصف َما ف َرض ُت ۡم﴾(((؛ فإ ّن ّ
قاعدة العناية بداللة المفاهيم
ويُراد بها العناية بداللة املنطوق يف اآليات القرآن ّية ،والبحث عن وجود داللة للمفهوم،
أي لغة كان قد يقرتن بقيود احرتازيّة من شأنها تضييق دائرة
حيث إ ّن ّ
كل كالم من ّ
الحكم عند وجودها ،وتوسعة نطاق الحكم عند فقدانها ،كبعض الرشوط واألوصاف ،وقد
يقرتن بقيود يوجب وجودها ثبوت حكم للموضوع ،وعدمها موجب النتفاء ذلك الحكم،
كالقيود الزمان ّية واملكان ّية والعدديّة ،وكذا الصفات والرشوط وغريها .والقرآن الكريم مل ّا
نزل بلسان عر ّيب ،كان بذلك مشتمالً عىل هذه الخصيصة(((.
((( سورة الفاتحة ،اآلية .7
((( سورة النساء ،اآلية .69
((( سورة الفتح ،اآلية .26
((( سورة املجادلة ،اآلية .22
((( سورة املائدة ،اآلية 6؛ سورة النساء ،اآلية .43
((( سورة آل عمران ،اآلية .47
((( سورة البقرة ،اآلية .237
((( انظر :املظفّر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص109؛ الصدر ،دروس يف علم األصول (الحلقة الثالثة) ،م.س ،ص.111-99
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وداللة املفهوم بالنسبة للمنطوق عىل نحوين:
 داللة موافقة:وهي ما كان الحكم يف املفهوم فيها موافقاً يف السنخ للحكم املوجود يف املنطوق،
َّ ٓ ُ ّ َ
َ
كداللة األولويّة يف مثل قوله تعاىل﴿ :فَل َت ُقل ل ُه َما أ ٖف َول َت ۡن َه ۡر ُه َما﴾((( ،عىل النهي عن
مم هو أش ّد إهانة وإيالماً للتأفيف املح ّرم بحكم اآلية،
الرضب والشتم لألبوين ،ونحو ذلك ّ
وقد يس ّمى «فحوى الخطاب».
 داللة مخالفة:وهي ما كانت الداللة فيها التزاميّة ،والحكم فيها مخالفاً يف السنخ للحكم املوجود يف
املنطوق.
ُ
ُ َّ ْ َ ٰ َ ۡ
ت ح ٖل
ومن موارد تطبيق القاعدة عىل اآليات القرآن ّية ،قوله تعاىلِ﴿ :إَون كن أول ِ
َ َ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ َّ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
فاتوهن أج
فأنفِقوا علي ِهن حت يضعن حلهنۚ فإِن أۡرضعن لكم ٔ
وره َّن﴾((( ،وقوله سبحانه﴿ :إِن
َ
ۡ
ْ
ً
َ َٓ ُ
ك ۡم فَاس ُ ِۢق بِنَ َبإٖ َف َتبَ َّي ُن ٓوا﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :فَإِ ۡن خ ِۡف ُت ۡم فَ ِر َجال أ ۡو ُرك َب ٗاناۖ﴾((( ،فإنّه ّ
جاء
يدل
مبنطوقه عىل جواز أداء الصالة رجاالً أو ركباناً يف حالة الخوفّ ،
ويدل مبفهومه عىل ص ّحة
الصالة إالّ قامئاً أو قاعدا ً.
قاعدة العناية بالدالالت المختلفة
ويُراد بها العناية بداللة الكالم عىل نحو االقتضاء والتنبيه واإلشارة(((.
ُ ّ َ ۡ َ َۡ ُ
ك ُم ٱل ۡ َم ۡي َت ُة َو َّ
ٱدل ُم َو َ ۡ
ل ُم
ومن موارد داللة االقتضاء يف القرآن ،قوله تعاىل﴿ :ح ِرمت علي
ۡ
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٰ ُ ُ
ير﴾((( ،وقوله سبحانه﴿ :ح ِرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوت
ك ۡم(((﴾...؛
ٱل ِ
ِزن ِ
((( سورة اإلرساء ،اآلية .23
((( سورة الطالق ،اآلية .6
((( سورة الحجرات ،اآلية .6
((( سورة البقرة ،اآلية .239
((( انظر :املظفر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،1ص.122-119
((( سورة املائدة ،اآلية .3
((( سورة النساء ،اآلية .23
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فإ ّن التحريم ال يتعلّق باألعيان ،وإنّ ا يتعلّق باألفعال ذات الصلة باألعيان ،فتتوقّف
استقامة املعنى املقصود عىل تقدير فعل مناسب ّ
ليدل عىل املعنى املسكوت ،وهو يف
َ
ۡ
َ ۡ
ٱل ُّج أش ُه ٞر
وجل﴿ :
األ ّول أكل امليتة أو بيعها ،ويف الثاين تحريم نكاحه ّن .وكذا قوله ع ّز ّ
َّ ۡ ُ َ ٞ
الحج أشهره أشهر معلومات.
معلوم ٰ ۚ
ت﴾((( ،أيّ :
َّ َ َ ُّ ُ ٓ َّ ۡ ُ َ َّ ُ َ
ون﴾(((؛ فإنّه ّ
جل وعال﴿ :ل يمسهۥ إِل ٱلمطهر
يدل
ومن موارد داللة التنبيه واإلمياء ،قوله ّ
مس القرآن مرشوط بالطهارة.
عىل أ ّن ّ
َ َ َ ۡ ُ ُ ُّ ُ ُ ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ٰ ُُ
جل شأنه﴿ :حلته أمهۥ كرها ووضعته كرهاۖ وحلهۥ وف ِصلهۥ
ومن موارد داللة اإلشارة ،قوله ّ
َ َٰ ُ َ
ون َش ۡه ًراۚ﴾(((؛ فإنّه ّ
ثلث
يدل بالداللة املطابق ّية عىل تعب ُاأل ّم يف الحمل ،والفصال م ّدة ثالثني
َ
َ ۡ
﴿وٱل َوٰل َِد ٰ ُت يُ ۡر ِض ۡع َن أ ۡو َلٰ َد ُه َّن َح ۡولَ ۡ ِي َكمِلَ ۡ ِيۖ﴾((( الذي ّ
يدل
شهرا ً ،فإذا لوحظ مع قوله تعاىل:
أقل م ّدة الحمل ،وهي ستّة
بالداللة املطابق ّية عىل وجوب الرضاع حولني كاملني ،ينتج ّ
أشهر؛ وذلك بطرح أربعة وعرشين شهرا ً من الثالثني.
َ
ۡ َّ
َ
َ
َ
وكذا قوله تعالت أسامؤهَ ﴿ :وٱل ُم َطل َقٰ ُت َي َ َت َّب ۡص َن بِأ ُنف ِس ِه َّن ثل ٰ َثة قُ ُر ٓو ٖء ۚ﴾(((؛ فإنّه ّ
دل بعبارته
عىل م ّدة الع ّدة ،كام ّ
دل بإشارته عىل إباحة تز ّوج املرأة املطلّقة بعد انقضاء الع ّدة.
ََ ۡ ُ َ
ۡ ۡ
ۡ ُُ
ُُۡ
وف﴾((( ،فقد ّ
نص
وكذا قوله ع ّز من قائلَ ﴿ :وع ٱل َم ۡولودِ ُلۥ رِزقه َّن َوك ِس َوته َّن بِٱل َمع ُر ِ ۚ
دل ّ
هذه اآلية عىل وجوب نفقة األُ ّم املرضعة ووليدها عىل األب وحده ،كام ّ
دل بإشارته عىل
ش ّدة ات ّصال الولد بأبيه ،وأ ّن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج من غري إذنه ورضاه؛
لداللة الالم يف «له» عىل امللك.

((( سورة البقرة ،اآلية .197
((( سورة الواقعة ،اآلية .79
((( سورة األحقاف ،اآلية .15
((( سورة البقرة ،اآلية .233
((( سورة البقرة ،اآلية .228
((( سورة البقرة ،اآلية .233
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المفاهيم الرئيسة

للمفس مراعاة مجموعة من القواعد األصول ّية يف العمل ّية التفسرييّة ،أبرزها
ينبغي
ّ
اآلتية:
 .1مراعاة األُصول اللفظيّة؛ كأصالة الحقيقة ،وأصالة العموم ،وأصالة اإلطالق ،وأصالة
عدم التقدير ،وأصالة عدم القرينة ،وأصالة عدم االشتراك ،وأصالة الج ّد( ،أو أصالة
عدم الهزل) ،وأصالة عدم الغفلة ،وأصالة عدم اإلهمال ،واإلجمال.
والخاص في اآليات القرآن ّية.
 .2العناية بموارد العا ّم
ّ
 .3العناية بموارد المطلق والمقيّد في اآليات القرآنيّة.
 .4العناية بموارد المجمل والمب ّين في اآليات القرآن ّية.
 .5العناية بداللة المنطوق في اآليات القرآن ّية ،والبحث عن وجود داللة للمفهوم.
 .6العناية بالدالالت المختلفة؛ كداللة االقتضاء والتنبيه واإلشارة.

فكّر وأجب

 .1ما المراد بقاعدة العناية باألصول اللفظ ّية في عمل ّية التفسير؟
والخاص والمطلق والمق ّيد والمجمل والمب ّين في
 .2تح ّدث عن قواعد العناية بالعا ّم
ّ
القرآن الكريم.
 .3تكلّم عن قاعدة العناية بداللة المفهوم والدالالت المختلفة في عمل ّية التفسير.
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للمطالعة
تفسير مجمع البيان

(((

الطربيس (ت548 :هـ.ق).
يل الفضل بن الحسن بن الفضل
تأليف أمني اإلسالم أيب ع ّ
ّ
املفسين
وهو تفسري حاشد باألدب واللغة والقراءات وحججها،
ّ
ويختص باإلحاطة بآراء ّ
السلف .وكان املؤلّف قد جعل تفسري التبيان لشيخ الطائفة الطويس أسوة له يف هذا
املجال ،فجعله أصالً بنى عليه زيادات املباين والفروع.
وق ّدم املؤلّف لتفسريه مبق ّدمات سبع؛ بحث فيها عن تعداد آي القرآن ،وأسامي ال ُق ّراء
املشهورين ،وذكر التفسري والتأويل ،وأسامي القرآن ،وعلومه وفضله وتالوته ،وأثبت فيها
وبي إجامع علامء اإلمام ّية عىل ذلك،
صيانة القرآن عن التحريف والزيادة والنقصانّ ،
واتّفاق آرائهم فيه.
وأ ّما املنهج الذي سار عليه؛ فهو منهج رتيب ،يبدأ بالقراءات ،فيذكر ما جاء عن
كل قراءة ،ث ّم اللغة،
اختالف القراءة يف اآلية ،ويعقّبها بذكر الحجج التي استندت إليها ّ
ث ّم اإلعراب ،وأخريا ً املعنى .وقد يتع ّرض ألسباب النزول ،والقصص التي لها بعض الصلة
وبحق قد وضع تفسريه عىل أحسن ترتيب وأجمل تبويب.
باآلياتّ .

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.863-856
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس التاسع

قواعد التفسير (:)3
قواعد من علوم القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع ّدد سبعاً من قواعد علوم القرآن املرع ّية يف
عمليّة التفسري.

2 .2يرشح قواعد العناية بأسباب النزول وشأنه،
واملك واملد ّين ،واملحكم واملتشابه ،وتأثريها يف
ّ
عملية التفسري.

3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القواعد يف العمليّة
التفسرييّة.

للمفس وجه حاجته يف عمل ّية التفسري
تق َّدم خالل بحث الرشوط العلم ّية واملعرف ّية
ّ
لبعض القواعد املبحوثة يف علوم القرآن ،ومن أبرز هذه القواعد اآليت(((:
قاعدة العناية بموارد اختالف القراءات
القراءات هي علم بكيفيّة أداء كلامت القرآن واختالفها ب َع ْزو الناقلة((( .وقد يختلف
املفس للقراءات
املعنى املراد من ّ
النص القرآ ّين؛ باختالف القراءات .لذا ،كانت معرفة ّ
وضوابطها ومقياس قبولها أمورا ً رضوريّة يف عمل ّية التفسري؛ بوصفها قرائن يف ترجيح بعض
النص عىل بعضها اآلخر؛ يف حالة اختالف املعنى باختالف القراءات.
الوجوه املحتملة من ّ
َ
ّ
َّ
َ َ
ۡ
(سكِّرت)
ومثال ذلك :اختالف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِن َما ُسك َِرت أبۡصٰ ُرنا﴾((( ،فمن قرأ ُ
«سحرت».
(س ِكرت) مخفَّفة فإنّه يعني ُ
«س ّدت» ،ومن قرأ ُ
مش َّددة ،فإنّ ا يعني ُ
قاعدة العناية بأسباب النزول وشأن النزول
سبب النزول عبارة عن واقعة أو قضية حصلت يف فرتة البعثة النبويّة الرشيفة نزل فيها
حلً ملشكلة ،أو جواباً
يشء من القرآن .وهذه األسباب قد تكون مدحاً أو ذ ّماً ملوقف ،أو ّ
لسؤال ،أو بياناً لحكم ونحو ذلك .ومن الواضح أ ّن ملعرفة أسباب النزول تأثريا ً بارزا ً يف فهم
((( ملزيد من التفصيل يف هذه القواعد ،انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1النوع 25-23 ،14-1؛ ج ،2النوع
39-36 ،34؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1النوع 35-1؛ ج ،2النوع 71 ،64-59 ،47 ،43؛ معرفة ،محمد
مؤسسة التمهيد؛ مطبعة ستاره1432 ،هـ.ق2011 /م ،ج ،1ص276-162؛
هادي :التمهيد يف علوم القرآن ،ط ،3قم املقدّسةّ ،
ج ،2ص391-263؛ ج ،3ص472-11؛ امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والس ّنة ،م.س ،ص.395-273
((( انظر :ابن الجزري ،محمد :منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،مراجعة :محمد حبيب الشنقيطي؛ أحمد محمد شاكر ،ال.ط،
مرص ،مكتبة القديس؛ املطبعة الوطنية اإلسالم ّية باألزهر الرشيف1350 ،هـ.ق ،ص.30
((( سورة الحجر ،اآلية .15
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املفس عىل انتزاع مفهوم
املراد من اآلية من خالل معرفة مصداقها وخصائصه؛ مبا يعني ّ
تفسريي منها ،وتجرية حكمها وتطبيقه عىل املصاديق األخرى التي تشرتك مع مصداق
ّ
النزول يف خصائصه ،عىل اختالف الزمان واملكان((( .ومثال عىل أه ّمية معرفة أسباب
َ
ۡ
ُ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ّ
ٱلر ۡج َس أ ۡه َل ٱلَ ۡي ِت َو ُي َط ّ ِه َرك ۡم َت ۡط ِه ٗريا﴾(((؛ فإ ّن
النزول :قوله تعاىل﴿ :إِنما ي ِريد ٱلل ِلذهِب عنكم ِ
فهم اآلية املباركة ومعرفة من هم أهل البيت Rاملقصودون فيها ،يتوقّف عىل معرفة
كل
الزمان واملكان واألشخاص والظروف الّتي نزلت فيها اآلية املباركة ،وبالوقوف عىل ّ
اإللهي منها ،فنعرف أ ّن أهل البيتR
ذلك نفهم اآلية فهامً صحيحاً ونقف عىل املراد
ّ
أي أحد
يل ،وفاطمة ،والحسن ،والحسني ،Rوليس ّ
يف اآلية املباركة؛ هم :مح ّمد ،وع ّ
سواهم ،كام ا ّدعى اآلخرون حيث وقعوا يف سوء الفهم والخطأ الكبري؛ ألنّهم تجاهلوا
أسباب نزول اآلية املباركة وظروفها.
وأ ّما املقصود بـ «شأن النزول» فهو األمر الذي نزل القرآن -آية أو سورة -لتعالج شأنه
بياناً ورشحاً أو اعتبارا ً مبواضع اعتباره»((( .فحينام نبحث عن شأن نزول آية أو جملة آيات
كل ما من شأنه أن يلقي الضوء عىل جانب من الجوانب املتصلة
ينبغي أن نتناول بالبحث ّ
بنزول اآلية؛ كالوقائع التاريخية ذات الصلة مبوضوع اآلية ،سواء أكانت سبباً مبارشا ً لنزول
اآليات أم ال ،وسواء أكان زمان حصول تلك الواقعة أو الوقائع مقارناً لنزول اآلية أم ال.
فمثالً :واقعة «هجوم أبرهة» ،تع ّد شأناً لنزول سورة الفيل ،وال تع ّد سبباً لنزولها؛ ألنها
مل تحصل يف زمان نزول اآليات وهي إخبار عن وقائع ماضية حدثت قبل النزول((( .وقد
تكون واقعة تتّصف بشأن النزول وسبب النزول يف آنٍ واحد؛ مثل واقعة «ليلة املبيت»
يل بن أيب طالب Qيف تلك الليلة للرسول األكرم  Pبالنسبة إىل قوله
وفداء اإلمام ع ّ
ٓ
َ َۡ
َّ
َۡ ُ ۡ َ َ َ
تعاىلَ ﴿ :-وم َِن ٱنلَّ ِٱللِۚ﴾((( ،حيث ُع َّدت شأناً وسبباً للنزول
ات
شي نف َسه ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
اس من ي ِ
((( انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص87؛ الطباطبايئ ،القرآن يف اإلسالم ،م.س ،ص.123
((( سورة األحزاب ،اآلية .33
((( انظر :معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.268-267
((( السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.94
((( سورة البقرة ،اآلية .207
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معاً .وقد تكون واقعة سبباً للنزول وال تكون شأناً للنزول ،كام هو الحال بالنسبة إىل ما
َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ
يل Qبخصوص قوله -تعاىل﴿ :-إِنما و ِل
ورد من حادثة إنفاق اإلمام ع ّ
َ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ٰ َ َ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
وٱلِين ءامنوا ٱلِين يقِيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وهم ركِع
ون﴾((( إذ ع ّدت الحادثة سبباً للنزول،
وليست شأناً للنزول ،نظرا ً إىل أ ّن سياق اآلية ومضمونها يتح ّدثان عن الوالية وبيان واقعها
الخارجي دون بيان م ّزية اإلنفاق.
قاعدة العناية بتمييز المكّيّ عن المدنيّ
كل ما نزل قبل الهجرة من مكّة إىل املدينة؛ سواء أنزل داخل
واملك من اآليات هوّ :
ّّ
النبي مح ّمد Pإىل
مكّة أم خارجها .واملد ّين من اآليات هوّ :
كل ما نزل بعد هجرة ّ
املفس إىل التمييز بني
املدينة املن ّورة ،سواء أنزل داخل املدينة أم خارجها .ووجه حاجة ّ
املك واملد ّين من اآليات ،فألنّه يساعد عىل جالء الحقيقة يف بيان معنى بعض اآليات،
ّّ
ويرفع اإلبهام الذي قد يقع فيه البعض ،أثناء تفسريه لبعض اآليات املباركة(((؛ ومثال عىل
َ َ
َّ ۡ
ۡ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
ذلك :تفسري قوله تعاىل﴿ :قل ل أسٔل
ك ۡم َعل ۡيهِ أ ۡج ًرا إِل ٱل َم َو َّدةَ ِف ٱل ُق ۡر َ ٰبۗ﴾((( الوارد يف سورة
الشورى؛ وهي سورة م ّك ّية ،واآلية املباركة -حسب املتواتر من األخبار -نزلت يف أهل
يل ،Qوالس ّيدة فاطمة الزهراء  ،Oواإلمامان الحسن
البيتR؛ وهم :اإلمام ع ّ
حق أهل البيتR؛ بح ّجة
فربا يتو ّهم البعض ويستبعد نزولها يف ّ
والحسني ّ .L
أ ّن السورة م ّك ّية ،وأ ّن اإلمامني الحسن والحسني  Lمل يولدا يف مكّة ،بل يف املدينة
النبي Pإليها .ولك ّن هذا التو ُّهم رسعان ما يرتفع إذا عرفنا أ ّن اآلية الثالثة
بعد هجرة ّ
والعرشين من سورة الشورى مدن ّية ،وليست مكّية ،وأ ّن كون السورة م ّك ّية ال يعني رضورة
كون جميع آياتها م ّكيّاً ،فكم من سورة م ّكيّة ض ّمت بني آياتها آيات مدنيّة ،وبالعكس.
وسورة الشورى ،وإ ْن كانت مك ّية؛ ولك ّن بعض آياتها مد ّين؛ ومنه هذه اآلية املباركة.
((( سورة املائدة ،اآلية .55
((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص187؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص-159
161؛ معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.163-162
((( سورة الشورى ،اآلية .23

116

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

ومن األمور الدخيلة يف عملية التفسري وتكوين الفهم لآليات القرآنية هو معرفة زمان
النزول ومكانه ،ويرتتّب عىل ذلك النتائج اآلتية:
أ-بيان المقصود والمراد من اآلية ومفرداتها.
ب-تحديد المصاديق الفعلية والمفترضة لآلية.
ج -استبعاد المعاني األخرى المتص ّورة لآلية بمعزل عن عاملي الزمان والمكان.
ومناذج ذلك:
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ ْ
 قوله تعالى﴿ :ٱلِين قال لهم ٱنلاس إِن ٱنلاس قد جعوا لكم فٱخشوهم فزادهم إِيمٰنا وقالواۡ
َح ۡسبُ َنا َّ ُ
ٱلل َون ِۡع َم ٱل َوك ُِيل﴾(((.
فإ ّن املراد من اآلية ومن لفظة «الناس» ال يفهم إال من خالل معرفة زمان النزول
ومكانه ،ويتّضح بعد ذلك أ ّن املقصود من «الناس» أفراد معدودون وهم «نعيم بن
مسعود» وجامعة من «بني عبد قيس» الذين خرجوا من مكة واتجهوا إىل املدينة بإيعاز
من أيب سفيان ليمنعوا املسلمني من مقابلة عسكر أيب سفيان((( .وإ ْن كان مورد النزول ال
كل زمان ومكان؛ بعد مالحظة
يخصص الوارد ،فيمكن انطباق اآلية عىل مصاديق أخرى يف ّ
ّ
اشرتاكها يف خصوص ّياتها مع مورد النزول.
َ
ٓ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ ۡ َ َ
ۡرض نَ ُنق ُص َها م ِۡن أ ۡط َراف َِها ۚ﴾(((.
 قوله تعالى﴿ :أفل يرون أنا نأ ِت ٱلحيث فهم بعض املفرسين أ ّن املقصود من نقصان األرض من أطرافها هو سيطرة
املسلمني عليها والغلبة عىل أهلها((( .ولكن ،انطالقاً من اعتبارات زمانية ومكانية؛ من كون
السورة مكية ،وعدم االستثناء يف اآلية ،ال يرجح أن يكون هذا املعنى مقصودا ً من اآلية(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية .173
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،2ص.449-446
((( سورة األنبياء ،اآلية .44
((( انظر :الطربي ،محمد (ابن جرير) :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تقديم :خليل امليس ،ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي
جميل العطار ،ال.ط ،بريوت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق1995 /م ،ج ،17ص42؛ األندليس ،أبو حيان :البحر املحيط ،تحقيق:
عادل أحمد عبد املوجود؛ وآخرون ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلم ّية1422 ،هـ.ق2001 /م ،ج ،6ص.293
((( انظر :معرفة :التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.221
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َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
ك ِإَون ل َّ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ َّل ۡغ َ
ت ر َس َالَ ُه ۚۥ َو َّ ُ
ٱلل
ب
ر
ِن
م
ك
نزل إِل
ۖ
ِ
ِ
 قوله تعاىل﴿ :يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ َِ ۡ ُ َ َ َّ
اس.(((﴾...
يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ

املفسون يف تحديد
فإ ّن فهم هذه اآلية منوط بالعامل الزما ّين واملكا ّين ،حيث اختلف ّ
َٓ ُ َ َ
﴿ما أ ِنزل إِ ۡل َك﴾ ،بني قائل إنّه عبارة عن الجهاد والقتال مع
املقصود من قوله تعاىل:
سب األصنام ،وما إىل ذلك من آراء ،ولك ّن املقصود يتّضح
املرشكني ،وقائل إنّه عبارة عن ّ
بعد تحديد زمان اآلية ومكانها ،حيث تواترت الروايات بشأن نزول هذه اآلية يف ح ّجة
لسب األصنام يف السنة العارشة وبعد فتح مكة
الوداع ويف منطقة الغدير .فال معنى ّ
والقضاء عىل املرشكني ،كام ال معنى ألن تكون اآلية بصدد بيان القتال معهم(((.

قاعدة العناية بموارد النسخ
النسخ هو رفع ترشيع سابق كان يقتيض الدوام بحسب ظاهره بترشيع الحق؛ سواء
أكان ذلك املرتفع من األحكام التكليفية أو الوضع ّية؛ بحيث ال ميكن اجتامع الترشيعني
نص رصيح(((.
خاص؛ من إجامع أو ّ
معاً؛ إ ّما ذاتاً إذا كان التنايف بينهام ب ّيناً ،وإ ّما بدليل ّ
يل يف فهم الترشيع
وال ب ّد
ِّ
للمفس من معرفة الناسخ واملنسوخ ملا لها من أثر ج ّ
املفس له ح ّظ وافر من
اإلسالمي؛ بحيث ال ميكن استنباط حكم
رشعي ما ،ما مل يكن ّ
ّ
ّ
معرفة الناسخ واملنسوخ ،فقد جاء يف تفسري النعام ّين ،بإسناده إىل إسامعيل بن جابر ،قال:
سمعت أبا عبد الله جعفر بن مح ّمد الصادق Qيقول ...« :اعلموا ،رحمكم الله ،أنّه
والخاص من العا ّم ،والمحكم
وجل الناسخ من المنسوخ،
من لم يعرف من كتاب الله ع ّز ّ
ّ
من المتشابه ...فليس بعالم بالقرآن وال هو من أهله»(((.
ومثال عىل ذلك :يف بداية بعثة الرسول األكرم Pأُمر املسلمون مبداراة أهل الكتاب
((( سورة املائدة ،اآلية .67
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،3ص383-382؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج،6
ص.53-42
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص253-249؛ الخويئ ،البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.278-277
((( املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،90باب ،128خطبة رسالة النعامين ،ص.4-3
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ْ

ْ

ۡ

َ

َ ۡ
ٱع ُفوا َو ۡ
ٱص َف ُ
ت َّ ُ
ت يَأ ِ َ
حوا َح َّ ٰ
ٱلل بِأ ۡم ِرهِۗۦٓ﴾((( .وبعد م ّدة ن ُِس َخ هذا الحكم،
يف قوله تعاىل﴿ :ف
َ َّ َ ۡ
َ ُ
َ
َ ٰ ُ ْ َّ َ َ ۡ
ِين ل يُؤم ُِنون بِٱللِ َول بِٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر َول يَ ّ ِر ُمون َما َح َّر َم
وأُمروا بقتالهم يف قوله تعاىل﴿ :قتِلوا ٱل
َّ
ُ ْ ۡ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ
ون د َ
ِين ۡ َ
ٱلل ورسولۥ ول يدِين
ٱل ّ ِق م َِن ٱل َِين أوتُوا ٱلك َِتٰ َب﴾(((.

قاعدة العناية بموارد المحكم والمتشابه
اآليات املحكامت هي آيات واضحة املراد ،وال تشتبه باملعنى غري املراد ،ويجب اإلميان
بهذا النوع من اآليات والعمل بها ،وهي أ ّمهات اآليات وبق ّية اآليات متف ّرعة ومرتتّبة عليها.
واآليات املتشابهات هي آيات ظاهرها ليس مرادا ً ،ويجب اإلميان بها والتوقّف عن اتّباعها،
فال استقالل لها يف إفادة مدلولها ،ويظهر املراد منها من خالل ر ّدها إىل اآليات املحكامت(((.
ُ
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ ٰ َ َ ۡ ُّ ٞ
ب َوأ َخ ُر ُمتَ َ ٰ
ٰ
شبِ َهٰ ٞتۖ﴾(((.
ِت
قال تعاىل﴿ :هو ٱلِي أنزل عليك ٱلكِتب مِنه ءايت مكمت هن أم ٱلك ِ
املفس
إ ّن ملعرفة املحكم واملتشابه بالغ األثر يف فهم القرآن الكريم؛ من خالل إرجاع ّ
اآليات املتشابهة إىل اآليات املحكمة يف عمليّة التفسري؛ كام أشارت إىل ذلك الرواية
املتق ّدمة عن اإلمام الصادق.Q
َ
ََ ۡ
ۡ َ َ ٰ ((( َ ُ َّ
ومثال عىل ذلك :قوله تعاىلَّ ﴿ :
ٱلر ۡح َم ٰ ُن ع ٱل َع ۡر ِش ٱستوى﴾ ﴿ ،يد ِ
ٱلل فَ ۡو َق أيۡدِي ِه ۡ ۚم﴾(((،
َ
ُ
﴿و ُجوه  ٞيَ ۡو َمئ ٖذ نَّ ِ َ
اضةٌ  ٢٢إِ ٰل َر ّب ِ َها نَاظ َِرة  ،(((﴾ٞفهي بظهورها األ ّويل فيها شبهة التجسيم .ولكن
ِ
ۡ
َ
َ ۡ
َۡ
شءَ ٞو ُه َو َّ
ٱلس ِم ُيع ٱلَ ِص ُري﴾((( يرتفع هذا الظهور،
لو أرجعناها إىل قوله تعاىل﴿ :لي َس ك ِمثلِهِۦ ۡ ۖ
املجازي
الحقيقي ،وتزال عن الذهن شبهة التجسيم ،ويفهم منها معناها
ويتبي مقصودها
ّ
ّ
ّ
اإللهي...
بقرينة اآلية املحكمة؛ وهو التدبري والحاكم ّية والقدرة وانتظار الرحمة والثواب
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .109
((( سورة التوبة ،اآلية .29
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،3ص29 ،23-21؛ القرآن يف اإلسالم ،م.س ،ص.48 ،46 ،43
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
((( سورة طه ،اآلية .5
((( سورة الفتح ،اآلية .10
((( سورة القيامة ،اآليتان .23-22
((( سورة الشورى ،اآلية .11
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قاعدة العناية بالتناسب
واملعنوي؛ بلحاظ حروفه
اللفظي
ويُراد بها العناية برتابط أجزاء القرآن عىل املستوى
ّ
ّ
وكلامته وآياته ومقاطعه وسوره وموضوعاته ومفتتحات السور وخواتيمها ووحدته
املوضوع ّية وغريها من أنواع املناسبات يف القرآن الكريم .وسوف نستعرض بعض هذه
املناسبات بإيجاز((( ،وهي:
أ .تناسب الحروف:

ويُراد به تنظيم الكلامت وتركيبها من الحروف التي تكون مبنزلة املوا ّد لبنائها .وهذه
املناسبة مسندة إىل املتكلّم؛ ألنّه لفظ اختاره املتكلّم إلبراز مراده؛ إذ هو قالب للمعنى
ال غري؛ فهي ح ّجة بال ّ
شك.
ب .تناسب الكلمات:

واملراد به نظم الكلامت واألسلوب القائم يف تراكيبها ،ومن ث َ َّم تأليف الجملة منها ،بل
هي الخصائص املودعة يف الجمل :من املبتدأ والخرب ،أو الفعل والفاعل ،أو نائبه ،أو الحال
والتمييز ،وغريها من العناوين.
الساموي ال غري.
وهذا النوع من النظم يف القرآن هو من صنع الوحي
ّ
ج .تناسب الجمل:

واملراد به النظم الكامن يف تركيب الجمل ،ومن ث َ َّم تأليف اآلية من تلك الجمل.
قطعي عىل انفصال الجملة من سابقتها والحقتها.
وهذه املناسبة مقبولة ما مل يقم دليل
ّ
د .تناسب اآليات:

ويراد به ربط اآليات بعضها ببعضها اآلخر .وهو مقبول برشطني :األ ّول :وجود الصلة
الصدوري بينهام ،أي :نزولهام دفعة .الثاين :وحدة موضوعهام كلّياً أو جزئ ّياً.
والربط
ّ

((( انظر :معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.287-277
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هـ .تناسب السور:

إ ّن املقصود منه ترابط السور القرآن ّية وتناسب بعضها مع بعض .وذهب إليه بعض
املفسين ،ولكن املشهور عند اإلماميّة عىل عدم التناسب؛ لعدم كون السور يف املصحف
ّ
وفق ترتيب النزول.
ز .تناسب مجموعة من السور فيما بينها:

كتناسب سور الحواميم ،وسور الطواسني وغريهام .وإذا تدبّرنا يف السور التي تشرتك
يف الحروف املفتتح بها ،مثل امليامت والراءات والطواسني والحواميم ،وجدنا يف السور
املشرتكة يف الحروف من تشابه املضامني وتناسب السياقات ما ليس بينها وبني غريها من
السور(((.
ح .تناسب األقسام المتوالية وتناسب األقسام وجوابها:
َ

ال َو َما َو َل﴾((( لزوم نوع من التناسب واالرتباط بني القسم واملقسم
ففي قوله تعاىلَ ﴿ :و َو ِ ٖ
عليه يستدعي أن يكون املراد بوالد وما ولد َم ْن بينه وبني البلد املقسم به نسبة ظاهرة،
َ ۡ َّ
(((
ٱلل إ ِ َذا َس ٰ َ
َ ُّ ٰ َ
ج َ ٢ما
وينطبق عىل إبراهيم وولده إسامعيل  ،ويف قوله تعاىل﴿ :وٱلضح  ١و ِ
َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما قَ َ ٰل﴾((( ،مناسب ُة نور النهار وظلمة الليل لنزول الوحي وانقطاعه ظاهر ٌة(((.
وهناك مناسبات أُخر ،ومن تلك املناسبات :مناسبة مفتتح القرآن لختامه ،ومناسبة
أسامء السور ملضامينها ،ومناسبة مفتتح السورة ملضامينها ،ومناسبة مفتتح السورة لختامها،
ومناسبة مفتتح السور لختام ما قبلها ،ومناسبة مضمون السورة ملا قبلها ،ومناسبة اآليات
املشتبهات ،ومناسبة قصص القرآن ملضامينها العقديّة والفقه ّية واألخالق ّية ،ومناسبة بعض
ألفاظ القرآن لبعضها اآلخر(((.
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،18ص.9-5
((( سورة البلد ،اآلية .3
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،20ص.290
((( سورة الضحى ،اآليتان .3-1
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،20ص.310
((( انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص53-35؛ السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص .303-288
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قاعدة العناية بالجري والتطبيق
ويُراد بها العناية بالتفريق يف الروايات التفسرييّة املأثورة عن املعصوم Qبني
خاصة،
موارد التفسري باملصداق؛ وهو تفسري اآلية ،وفق مورد نزولها ،يف سبب أو حادثة ّ
بحق فرد أو أفراد مع ّينني ،وبني موارد التفسري بالجري وباالنطباق؛ وهو انتزاع مفهوم
ّ
عا ّم من مصداق نزول اآلية ،وتطبيق الحكم الوارد فيه عىل جميع املوارد التي تشرتك يف
خصوص ّياتها مع مورد نزول اآلية(((.
سأل الفُضَ يل بن يسار اإلمام أبا جعفر الباقر Qعن الحديث املعروف :ما من آية
إالّ ولها ظهر وبطن ،وما فيه حرف إالّ وله ح ّد يطلع(ومطلع) ،ما يعني بقوله :لها ظهر
وبطن؟ قال« :Qظهر وبطن هو تأويلها ،منه ما قد مضى ،ومنه ما لم يجئ ،يجري
كما تجري الشمس والقمر ،كلّما جاء فيه تأويل شيء منه ،يكون على األموات ،كما
ۡ ۡ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ٰ ُ َ
يكون على األحياء ،كما قال الله تعالى ...﴿ :يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱللۗ وٱلرسِخ
ون ِف ٱلعِل ِم،(((﴾...
ونحن نعلمه»(((.
ثم مات أولئك القوم ماتت اآلية
وعنه- Qأيضاً« :-ولو أنّ اآلية نزلت في قومّ ،
لَ َما بقي من القرآن شيء ،ولك ّن القرآن يجري أ ّوله على آ ِخره ما دامت السماوات
قوم آية يتلونهاُ ،هم منها من خير أو ش ّر»(((.
واألرضّ ،
ولكل ٍ
ومن موارد الجري والتطبيق يف الروايات التفسرييّة:
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
 ورد عن اإلمام أبي جعفر الباقر Qفي تفسير قوله تعالى﴿ :وٱلسبِقون ٱلسبِقون﴾(((،
أ ّنه قال« :السابقون أربعة :ابن آدم المقتول ،وسابق في أمّة موسى Qوهو
مؤمن آل فرعون ،وسابق في أمة عيسى Qوهو حبيب النجّ ار ،والسابق في
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.42-41
((( سورة آل عمران ،اآلية.7
((( الصفّار ،بصائر الدرجات ،م.س ،ج( 4القسم الرابع) ،باب ،10ح ،2ص.223
((( العيايش ،محمد بن مسعود :تفسري العيايش ،تحقيق :هاشم الرسويل املحاليت ،ال.ط ،طهران ،املكتبة العلمية اإلسالمية ،ال.ت،
ج ،1باب يف ما أنزل من القرآن ،ح ،7ص.10
((( سورة الواقعة ،اآلية .10
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أمة محمد Pعلي بن أبي طالب ،(((»Qحيث ب ّينت الرواية نماذج من
مصاديق مفهوم ك ّل ّي؛ وهو مزية السبق في الخيرات من األعمال ونيل الرحمة
والرضوان؛ وهي بذلك في مقام التطبيق(((.
ۡ َُۡ ۡ ُ ُ ْ
 ما ورد عن اإلمام أبي الحسن الرضا Qفي تفسير قوله تعالىِ﴿ :إَوذ قلنا ٱدخلواٗ ُ ُ ْ
َ
َۡ ََۡ َ ُُ ْ َۡ َۡ ُ ُۡۡ َ َٗ َ ۡ
ُ َ ۡ َّ ٞ
ٱد ُخلُوا ْ ۡٱلَ َ
اب ُس َّجدا َوقولوا ح َِّطة نغ ِف ۡر لك ۡم
هٰ ِذه ِ ٱلقرية فكوا مِنها حيث شِئتم رغدا و
ۡ
َ َ َٰٰ ُ
ك ۡ ۚم َو َس َ ِن ُيد ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾((( ،أ ّنه قال« :نحن باب حطتكم»((( .وهو من قبيل
خطي

الجري؛ ّ
ألن باب الوالية في اإلسالم يكون كباب ِح ّطة في بني إسرائيل؛ الذي هو
باب طلب ّ
الحط عن الذنوب واالستغفار(((.
ُ َ َ َ
 ما ورد عن اإلمام الصادق Qفي تفسير قوله تعالىَ ﴿ :و َم َث ُل َّٱل َِين يُن ِفقون أ ۡم َوٰل ُه ُم
َّ
ۡ َٓ َ َ
«علي أفضلهم ،وهو ممّن ينفق ماله ابتغاء مرضاة
ات
ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
ٱللِ﴾((( أ ّنه قالّ :
الله»((( .وهو من باب بيان المصداق األتمّ واألبرز.

((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،9ص.359-358
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،19ص.118-117
((( سورة البقرة ،اآلية .58
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج ،1تفسري سورة البقرة ،ح ،47ص.45
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.229
((( سورة البقرة ،اآلية .265
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج ،1تفسري سورة البقرة ،ح ،486ص.148
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المفاهيم الرئيسة

للمفس مراعاة مجموعة من قواعد علوم القرآن يف العمليّة التفسرييّة ،أبرزها
ينبغي
ّ
اآلتية:
القرآني؛ باختالف
النص
 .1موارد اختالف القراءات؛ فقد يختلف المعنى المراد من ّ
ّ
القراءات.
 .2أسباب النزول وشأن النزول.
والمدني من اآليات.
 .3التمييز بين المك ّّي
ّ
 .4تعيين موارد النسخ.
 .5العناية بموارد المحكم والمتشابه.
والمعنوي؛ بلحاظ حروفه
اللفظي
 .6العناية بترابط أجزاء القرآن على المستوى
ّ
ّ
وكلماته وآياته ومقاطعه وسوره وموضوعاته ومفتتحات السور وخواتيمها ووحدته
الموضوع ّية ...
 .7العناية بالتفريق في الروايات التفسيريّة المأثورة عن المعصوم Qبين موارد
التفسير بالمصداق ،وبين موارد التفسير بالجري وباالنطباق.

فكّر وأجب

 .1بيّن أه ّميّة معرفة أسباب النزول وشأنه ومكانه وزمانه في عمليّة التفسير.
 .2تكلّم عن قاعدة العناية بالتناسب في القرىن الكريم.
 .3ما المراد بالتفسير بالمصداق وبالجري واالنطباق؟
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للمطالعة
الكشاف
تفسير
ّ

(((

الخوارزمي (538 - 467هـ.ق).
الزمخرشي؛ أيب القاسم ،محمود بن عمر
تأليف جار الله
ّ
ّ
وهو تفسري ق ّيم مل يسبق له نظري يف الكشف عن جامل القرآن وبالغته وسحر بيانه،
فقد امتاز املؤلّف بإملامه بلغة العرب ،واملعرفة بأشعارهم ،واإلحاطة بعلوم البالغة والبيان
واإلعراب .فنظرته يف داللة اآليات الكرميات نظرة أدب ّية فاحصة ،وكان فهمه ملعاين اآليات
خاص.
فهامً عميقاً غري متأث ّر مبذهب
كالمي ّ
ّ
املفس يف تفسريه عىل رضوب من التأويل واملجاز والتمثيل ،فيحمل ما ظاهره
ويعتمد ّ
التنايف مع العقل أو األصول املتلقّاة من الرشع ،عىل رضب من التمثيل واالستعارة واملجاز.
ورفض الزمخرش ّي ح ّج ّية القراءات ح ّج ّية تع ّبديّة ،حتّى ولو كانت عىل خالف الفُصحى من
اللغة؛ إذ مل تثبت ح ّج ّيتها بهذه السعة واإلطالق ،فإذا ما تعارضت قراءة مع املق ّرر من لغة العرب
الفُصحى ،نجده يرفض تلك القراءة؛ حفاظاً عىل سالمة القرآن ،من خلل يف فصاحته العليا.
ويتع ّرض يف تفسريه للمسائل الفقه ّية ويناقش األقوال فيها ،مناقشة موضوع ّية ح ّرة،
ويتوسع فيها
تعسف يف الرأي .وهكذا موقفه يف املسائل ال َعقَديّة،
من غري ّ
ّ
تعصب أو ّ
حسب مقتىض الحال بإيجاز وإيفاء.
كام أنّه عندما يتع َّرض لإلرسائيل ّيات ونراه -أحياناً -ين ِّبه عىل موضع سخافتها ومنافرتها
مع بداهة العقول.
ّاري وتقديم
وطبع هذا التفسري ع ّدة طبعات يف تربيز وطهران؛ بتحقيق الدكتور الغف ّ
العلمة أيب الحسن الشعرا ّين وتقدميه عام
املرتضوي وتعليقه عام 1385هـ.ق ،وبتحقيق ّ
ّ
1386هـ.ق يف عرشة مجلّدات.
وللمفس -أيضاً -تفسري آخر باللغة العرب ّية؛ هو زبدة التفاسري يف عرشة مجلّدات ،كتبه
ّ
الفاريس.
بعدما أت ّم تفسريه
ّ
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.918-901
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس العاشر

القرائن التفسير ّية ()1

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف معنى القرائن التفسرييّة ،وأه ّميتها يف
عملية التفسري.
2 .2يرشح أنواع القرائن التفسرييّة ،وال س ّيام املع ّينة
والصارفة منها ودورها يف عمليّة التفسري.

3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القرائن يف العمل ّية
التفسرييّة.

ّ
التفسيرية
تعريف القرائن
القرائن يف اللغة جمع قرينة؛ وهي جمع يشء إىل يشء(((.
كل ما ارتبط بالكالم ،وكان له أثر فاعل يف استيعاب الكالم وفهم
ويف االصطالح هي ّ
مراد املتكلّم؛ سواء أكان متّصالً بالكالم أم منقطعاً عنه ،وسواء أكان من سنخ األلفاظ أم
من غري سنخ األلفاظ(((.
أهمّيّ ة القرائن
إ ّن العناية بالقرائن أسلوب عقال ّيئ معتمد يف مقام التفهيم والتفاهم عند جميع
الثقافات؛ بهدف فهم مراد املتكلّم من ِقبَل املخاطبني من جهة ،وإيصال مراده إىل
أذهانهم من جهة ثانية .وقد قامت سرية العقالء فيام بينهم عىل مراعاة جميع القرائن
املحتف بها كالم املتكلّم يف عمل ّية فهمهم ملراده الج ّدي من كالمه .وأل ّن القرآن الكريم
قد نزل بلغة العرب جرياً عىل أسلوبهم يف مقام التفهيم والتفاهم؛ وألنّه مل يخرتع طريقة
أخرى يف هذا الصدد ،ومل يردع عنها ،بل جرى وفقها؛ نستفيد بذلك رضورة العناية ببحث
القرائن يف فهم أفضل للقرآن الكريم.

((( انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،5مادّة «قَ َرنَ» ،ص77-76؛ األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة
«قَ َرنَ» ،ص.668-667
((( انظر :الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ص.97-96
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أنواع القرائن
إ ّن التأ ّمل يف التعريف االصطالحي للقرائن ،يستشف منه انقسامها بلحاظات ع ّدة(((،
هي:
أ .قرائن مع ّينة وقرائن صارفة (بداللة قيد :له أثر فاعل في استيعاب الكالم وفهم مراد
المتك ّلم).
ب .قرائن م ّتصلة وقرائن منفصلة (بداللة قيد :م ّتص ًال بالكالم أم منقطعاً عنه).
ج .قرائن لفظ ّية وقرائن غير لفظ ّية (بداللة قيد :من سنخ األلفاظ أم من غير سنخ
األلفاظ).
مفصل.
وسوف نقوم ببحث ّ
كل قسم من هذه القرائن بنحو ّ
القرائن المعيّ نة والقرائن الصارفة
أ .تعريفها:

كل ما ارتبط بالكالم وكان له دور يف تعيني مراد املتكلّم من
 القرائن المع ّينة :هي ّمجموعة من املعاين التي ميكن أن تكون مرادة له من كالمه .مثال :إذا قال املتكلّم:
«رأيت عيناً من املاء»؛ فإ ّن قيد «من املاء» هو قرينة مع ِّينة ملعنى «العني النابعة»؛ وهو
معنى من املعاين املحتملة من جملة «رأيت عيناً»؛ أل ّن كلمة «عني»؛ هي مشرتك لفظي
بني مجموعة من املعاين؛ منها :العني النابعة ،والعني البارصة ،والذهب ،واليشء نفسه...
كل ما ارتبط بالكالم وكان له دور يف رصف معنى من املعاين
 القرائن الصارفة :هي ّاملحتملة ملراد املتكلِّم من كالمه .مثال :إذا قال املتكلِّم« :محذور عليك هذا املكان»؛ فإ ّن
العقل يحكم بتعلّق التحذير بأفعال اإلنسان تجاه األعيان وليس بتعلّقه باألعيان؛ وهذه
قرينة صارفة للمعنى الثاين؛ وهو تعلّق التحذير باألعيان.
وقد تكون القرينة صارفة ومعيّنة يف آن واحد؛ مثال :إذا قال املتكلِّم« :رأيت بحرا ً من
((( ملزيد تفصيل يف هذه القرائن ،انظر :الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ص.178-97
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الحقيقي لكلمة «بحر»؛ من جهة،
العلم»؛ فإ ّن قيد «من العلم» هو قرينة صارفة للمعنى
ّ
املجازي لكلمة «بحر»؛ وهو العامل من جهة ثانية.
ومعيّنة للمعنى
ّ
ب .تطبيقات القرائن المع ّينة والصارفة:

َ
ِك يَ ۡو ِم ّ
ٱدل ِِين﴾(((؛ فإ ّن لفظ «الدين» من املشرتكات اللفظ ّية
 قوله تعاىل﴿ :مٰل ِالتي تستعمل يف معنى« :الطاعة والجزاء» و «يوم الحساب» و «الرشيعة» و «املال
املقرتض» .(((... ،وتعيني أحد هذه املعاين ال يت ّم إال بالرجوع إىل القرائن؛ ومنها:
•قرينة سياق((( الكلامت (وهي قرينة لفظيّة متّصلة معيّنة) التي تع ّي معنى «يوم
الحساب» من بني املعاين املحتملة من اللفظ؛ إلضافة لفظ «اليوم» إىل «الدين»،
وإضافتهام إىل لفظ «مالك»؛ وهذا ال يناسب إال معنى يوم الحساب.
•قرينة سياق العبارات (وهي قرينة لفظ ّية متّصلة مع ّينة) تناسب معنى «يوم
َّ َ َ
﴿ٱل ۡم ُد ِ َّلِ َر ّب ۡٱل َعٰلَم َ
ٱلرحِيم َ ٣مٰل ِ َ ۡ ّ
ني َّ ٢
َۡ
اك ن ۡع ُب ُد
ِين  ٤إِي
الجزاء»:
ٱلرِنَٰمۡح َّ ِ
ِ
ِ
ِك يو ِم ٱدل ِ

َ ٰ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ
ۡ َ ّ
َّ َ َ ۡ َ ُ
ٱلص َر ٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َتقِ َ
وب
ض
ي ٱلمغ
يم ِ ٦
ِإَوياك نستعِني  ٥ٱهدِنا ِ
ِ
صرط ٱلِين أنعمت علي ِهم غ ِ
َ َ ۡ ۡ َ َ َّ ّ
ٱلضٓال َِني﴾(((.
علي ِهم ول

•قرينة الرواية التفسرييّة (قرينة لفظ ّية منفصلة مع ّينة) :ما رواه اإلمام الرضا ،Q
عن آبائه ،Rعن أمري املؤمنني Qقال« :لقد سمعت رسول الله Pيقول:
وجل :قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ،فنصفها لي ونصفها
قال الله ع ّز ّ
لعبدي ،ولعبدي ما سئل ...فإذا قال :مالك يوم الدين ،قال الله تعالى :أشهدكم،
كما اعترف بأنّي أنا المالك يوم الدين ،ألسهل ّن يوم الحساب حسابه ،وألتق ّبل ّن
حسناته وألتجاوزنّ عن سيئاته.(((»...
((( سورة الفاتحة ،اآلية .3
((( انظر :األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة «دين» ،ص.323
((( ويُراد بسياق الكالم :العناية بالفضاء الذي يحيط بالكالم وما يكتنف الجمل والعبارات من قرائن ومحدّدات وعالمات
تساهم يف بلورة املراد .وسوف يأيت مزيد تفصيل يف الكالم فيه يف الدرس الالحق.
((( سورة الفاتحة ،اآليات .7-2
((( ابن بابويه ،محمد بن عيل بن الحسني (الصدوق) :عيون أخبار الرضا ،Qتصحيح وتعليق وتقديم :حسني األعلمي،
مؤسسة األعلمي1404 ،هـ.ق1984 /م ،ج ،1باب  ،28ح ،59ص.269
ط ،1بريوتّ ،
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َ ُ ُ
َ َ ُ
َّ ُ
َ َ ُ ُ
ُ ُ
ُ
﴿ح ّر َم ۡ
ُ
ت َعل ۡيك ۡم أ َّم َه ٰ ُتك ۡم َو َب َناتك ۡم َوأخ َوٰتك ۡم َو َعم ٰ ُتك ۡم َوخٰل ٰ ُتك ۡم
 قوله تعاىل:ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ٓ ُ
َ َ َ ُ ۡ َ ِ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٰ ُ ُ
ٱلر َض ٰ َعةِ َوأ َّم َه ٰ ُ
كم ّم َِن َّ
ت ن َِسائِك ۡم
ت وأمهتكم ٱل ِت أۡرضعنكم وأخوت
وبنات ٱلخ وبنات ٱلخ ِ
ّ ٓ ُ َّ َ َ ۡ
ُ َّ
ُ ُ ُ
َّ َ َّ ۡ َ ُ
كونُوا ْ َد َخ ۡل ُتم به َّن فَ َل ُج َن َ
َو َر َ ٰٓ
اح
جورِكم ّمِن ن َِسائِك ُم ٱل ٰ ِت دخل ُتم ب ِ ِهن فإِن لم ت
بئ ِ ُبك ُم ٱل ٰ ِت ِف ح
ِِ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰٓ ُ َ ۡ َ ٓ ُ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ َّ َ َ َ
ٱلل كن
ي إِل ما قد سلفۗ إِن
عليكم وحلئِل أبنائِكم ٱلِين مِن أصلبِكم وأن تمعوا بي ٱلخت ِ
َغ ُف ٗورا َّرح ِٗيما﴾(((؛ فإ ّن متعلّق التحريم يف اآلية غري واضح ،وال ب ّد من توضيحه من خالل

القرائن؛ ومنها:
يل لتعلّق األحكام الرشع ّية باألعيان،
•قرينة عقل ّية لب ّية صارفة؛ وهي االمتناع العق ّ
وإنّ ا تتعلّق األحكام بأفعال املكلّف تجاه األعيان .وأ ّما تحديد مصداق هذا الفعل
املحظور عىل املكلّف صدوره منه؛ فليس من شأن هذه القرينة تحديده ،وليست
وكل ما تؤ ّديه هذه القرينة هو رصف معنى تعلّق الحظر باألعيان؛
ناظرة إىل ذلكّ ،
فهي قرينة صارفة فقط وليست مع ِّينة.
•قرينة املناسبة بني الحكم واملوضوع (قرينة عقل ّية لب ّية متّصلة صارفة ومع ّينة)؛
فهي تفيد بأ ّن الفعل املحظور عىل املكلّف ليس من قبيل بعض املصاديق؛ كاألكل
والقتل والرضب ،بل خصوص فعل الوطء أو عقد النكاح؛ كام يف قوله تعاىل:
َ
ُ ّ َ ۡ َ َۡ ُ
ك ُم ٱل ۡ َم ۡي َت ُة َو َّ
﴿ح ِرمت علي
ٱدل ُم﴾(((؛ أي أكلهام ،وقوله تعاىل﴿ :فَإِ َّن َها َ ُم َّر َم ٌة َعل ۡي ِه ۡ ۛم﴾(((؛
يل؛ وهو شائع يف لغة العرب(((.
أي سكنى األرض .وهذا من باب املجاز العق ّ
•قرينة سياق اآلية (قرينة لفظ ّية متّصلة مع ِّينة)؛ فهي تفيد بنحو ظاهر أ ّن املراد
بالفعل املحظور عىل املكلّف هو فعل الوطء باملصاديق املذكورة يف هذه اآلية؛
َّ َ َ ۡ
َّ َ َّ ۡ َ ُ
كونُوا ْ َد َخ ۡل ُتم به َّن فَ َل ُج َن َ
اح
بقرينة التعبري بقوله تعاىل﴿ :ٱل ٰ ِت دخل ُتم ب ِ ِهن فإِن لم ت
ِِ
ُۡ
َّ
َ َ
ْ
َ
َ َۡ ُ
علي
ك ۡم﴾َ ﴿ ،وأن ۡت َم ُعوا َب ۡ َي ٱل ۡخ َت ۡ ِي إِل َما قَ ۡد َسل َفۗ﴾.

((( سورة النساء ،اآلية .23
((( سورة املائدة ،اآلية .3
((( سورة املائدة ،اآلية .26
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،4ص.263
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يل وواضح؛
•قرينة سياق املقطع (قرينة لفظ ّية متّصلة مع ِّينة)؛ فهي تفيد بنحو ج ّ
بضميمة وحدة السياق يف املقطع (إحراز وحدة املوضوع  +إحراز وحدة النزول)
أ ّن املراد بالفعل املحظور عىل املكلّف هو فعل الوطء باملصاديق املذكورة يف هذه
ََ َ ُ ْ َ َ
ُٓ ُ
ِحوا َما نك َح َءابَاؤكم ّم َِن
اآلية؛ بقرينة التعبري قبل هذه اآلية بقوله تعاىل﴿ :ول تنك
ً
ٓ
ّ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ َ َ
ف إِنَّ ُهۥ َك َن َف ٰ ِح َش ٗة َو َم ۡق ٗتا َو َسا َء َسبِيل﴾((( ،وبعد هذه اآلية بقوله
ٱلنِساءِ إِل ما قد سل ۚ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َّ َ ُ ُ َّ َ ُ
ب ٱللِ َعل ۡيك ۡ ۚم َوأحِل لكم
تعاىل﴿ :وٱلمحصنت مِن ٱلنِساء إِل ما ملكت أيمنكمۖ كِت

ٓ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ ُّ ۡ
َ َ َۡ ُ َ
ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ
ني َف َما ۡ
سف َ
فاتوه َّن
ٱس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِنهن ٔ
َّما َو َرا َء ذٰل ِك ۡم أن ت ۡب َتغوا بِأ ۡم َوٰل ِكم م ِصن ِني غ
يم ٰ ِ ِ
ح ۚ
ۢ َۡ َۡ َ
ُ ُ َ ُ َّ َ َ ٗ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
يضةِۚ إ َّن َّ َ
ٱلل َك َن َعل ً
ِيما
ِيما ت َرٰض ۡي ُتم بِهِۦ ِمن بع ِد ٱلف ِر
أجورهن ف ِريضة ۚ ول جناح عليكم ف
ِ
َ
ً
َّ َ َ َ
ُۡ ۡ َٰ َ
ُ
ۡ ۡ َ َ
َ َّ َ ۡ َ
ك ۡ
َحك ٗ
ت
ت ف ِمن ما مل
ت ٱلمؤمِن ِ
ِيما َ ٢٤ومن ل ۡم يست ِط ۡع مِنك ۡم َط ۡول أن يَنك َِح ٱل ُمحصنٰ ِ
َ
َۡ َُٰ ُ ّ َ َ َٰ ُ
ُ ُ
ك ُم ٱل ۡ ُم ۡؤم َِنٰ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ
حوه َّن
ك
أيمنكم مِن فتيت ِ
ض فٱن ِ
ِۚ
ت وٱلل أعلم بِإِيمٰن ِك ۚم بعضكم ِم ۢن بع ٖ ۚ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ َ َ َٓ
ُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ ُ َّ َ
ۡ َ ۡ َّ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
ۡ
بِإِذ ِن أهل ِ ِهن وءاتوهن أج
ان فإِذا
وره َّن بِٱل َمع ُر ِ
ت ول مت ِ
خذ ٰ ِ
ت أخد ٖ ۚ
ت غي مسفِح ٖ
وف مصن ٍ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ َ
ۡ َ َ
َ
ۡ ُ َ
َ
اب ذٰل َِك ل َِم ۡن َخ ِ َ
ش
حش ٖة فعل ۡي ِه َّن ن ِصف ما ع ٱل ُمحصنٰ ِ
أح ِصن فإِن أتي بِف ِ
ت م َِن ٱلعذ ِ ۚ
ُ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ُ َّ ٞ
ََۡ َ
ك ۡم َو َّ ُ
ٱلل َغ ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم﴾(((.
ٱلعنت مِنك ۡ ۚم َوأن تص ِبوا خي ل ۗ
َ
َ َۡ ُ
ٱلس َم ٰ َو ٰ ُ
ۡرض َج ٗ
ِيعا َق ۡب َض ُت ُهۥ يَ ۡو َم ۡٱلقِ َيٰ َمةِ َو َّ
﴿و َما قَ َد ُروا ْ َّ َ
 قوله تعاىلَ :ت َم ۡطو َّي ٰ ُ ۢ
ت
ٱلل َح َّق ق ۡدرِه ِۦ وٱل
ِ
ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َّ ُ ۡ ُ َ
َ
شك
ون﴾(((؛ فإ ّن املعنى املتبادر من لفظ «القبضة» هو اليد،
بِي ِمينِهِۚۦ سبحنهۥ وتعل عما ي ِ

و«اليمني» هو اليد اليمنى ،ولك ّن هذا املعنى مستحيل بحقّه تعاىل؛ المتناع ذلك عقالً
(قرينة عقل ّية لب ّية متّصلة صارفة) ،فال ب ّد من رصف اللفظ عن حقيقته اللغويّة إىل معنى
مجازي لغ ًة مستعمل يف كالم العرب (قرينة لفظ ّية منفصلة مع ّينة)؛ بحيث يكون حقيقة
ّ
يف االستعامل القرآ ّين؛ وهو القدرة املطلقة.

((( سورة النساء ،اآلية .22
((( سورة النساء ،اآليتان .25-24
((( سورة الزمر ،اآلية .67
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َ َّ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ُ ٓ
َۡ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ َ
َۡ
ج َها َوتش َت ِكٓ إِل ٱللِ وٱلل يسمع ت
او َرك َما ۚ
 قوله تعاىل﴿ :قد س ِمع ٱلل قول ٱل ِت تجٰدِلك ِف زو ِإ َّن َّ َ
ٱلل َس ِم ُيع ۢ بَ ِص ٌري﴾(((؛ فإ ّن املعنى املتبادر من لفظ «سميع» هو السمع بواسطة آلة األذن،
ِ

ولفظ «بصري» هو الرؤية بواسطة آلة العني ،ولك ّن هذين املعنيني مستحيالن بحقّه تعاىل؛
المتناعهام عقالً (قرينة عقل ّية ل ّب ّية متّصلة صارفة) ،فال ب ّد من رصف اللفظ عن حقيقته
مجازي لغ ًة مستعمل يف كالم العرب (قرينة لفظ ّية منفصلة مع ّينة)؛
اللغويّة إىل معنى
ّ
بحيث يكون حقيقة يف االستعامل القرآ ّين؛ وهو العلم بالسموعات والعلم باملبرصات.

((( سورة املجادلة ،اآلية .1
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المفاهيم الرئيسة

كل ما ارتبط بالكالم ،وكان له أثر فاعل في استيعاب الكالم
 .1القرائن التفسيريّة هي ّ
وفهم مراد المتكلّم؛ سواء أكان متّصالً بالكالم أم منقطعاً عنه ،وسواء أكان من سنخ
األلفاظ أم من غير سنخ األلفاظ.
عقالئي معتمد في مقام التفهيم والتفاهم عند جميع
 .2إ ّن العناية بالقرائن أسلوب
ّ
الثقافات؛ بهدف فهم مراد المتكلّم من ِقبَل المخاطبين من جهة ،وإيصال مراده
إلى أذهانهم من جهة ثانية.
 .3أنواع القرائن :قرائن مع ّينة وقرائن صارفة /قرائن متّصلة وقرائن منفصلة /قرائن
لفظ ّية وقرائن غير لفظ ّية.

فكّر وأجب

 .1ع ّرف القرائن التفسيريّة؛ مب ّيناً أه ّم ّيتها وح ّج ّيتها في العمل ّية التفسيريّة.
 .2عدد أنواع القرائن ،وتكلّم عن القرائن المعيّنة والصارفة.
 .3اذكر مثاالً على القرينة المع ّينة وآخر على القرينة الصارفة.

ل
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للمطالعة
تفسير الصافي

(((

تأليف املوىل محسن مح ّمد بن املرتىض املعروف بالفيض الكاشا ّين (ت1091 :هـ.ق).
وس ّميت عىل الرتتيب بـ «الصايف ،واألصفى ،وامل ُصفّى».
له تفسري كبري
ومتوسط وموجزُ ،
ّ
يع ّد تفسري الصايف مزجاً بني الرواية والدراية ،تفسريا ً شامالً لجميع آي القرآن .وقد
البيضاوي ،ث ّم عىل نصوص األحاديث املرويّة
اعتمد املؤلّف يف نقل عباراته عىل تفسري
ّ
عن أمئّة أهل البيت .Rوق ّدم لتفسريه مبق ّدمة تشتمل عىل اثني عرش فصالً؛ ،بحث
فيها عن مختلف شؤون القرآن وفضله وتالوته وتفسريه وتأويله .وتع ّد هذه املق ّدمة
من أحسن املق ّدمات التفسرييّة ،التي أوضح فيها املؤلّف مواضع أهل التفسري يف النقل
املفس عند تفسريه للقرآن ،من مؤ ّهالت
واالعتامد عىل الرأي ،وما يجب توافره لدى ّ
رضوريّة .وهذا التفسري  -عىل جملته  -من نفائس التفاسري الجامعة ل ُج ّل املرويّات
عن أمئّة أهل البيتR؛ إن تفسريا ً أو تأويالً .وإ ْن كان فيه بعض الخلط بني الغثّ
املفس يف تفسريه اللغة أ ّوالً ،ث ّم األعاريب أحياناً ،وبعد ذلك يتع ّرض
والسمني .ويعتمد ّ
ايش ،وغريهام.
للأمثور من روايات أهل البيت ،Rمعتمدا ً عىل تفسريي الق ّم ّي والع ّي ّ
ويتخل بنفسه ملج ّرد ذكر مصدر الحديث ،األمر الذي
ّ
لك ّنه ال يتح ّرى الص ّحة يف النقل،
يؤخذ عليه؛ حيث يف بعض األحيان نراه يذكر الحديث ،وكان ظاهره االعتامد عليه ،مام
يوجب إغراء الجاهل ،فيظ ّنه تفسريا ً قطع ّياً لآلية الكرمية ،وفيه من اإلرسائيل ّيات والروايات
الضعاف اليشء الكثري .وله يف بعض األحيان بيانات عرفان ّية قد تشبه تأويالت غري متالمئة
النص ،بل ومع دليل العقل والفطرة.
مع ظاهر ّ

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.784-781
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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وأ ّما التفسري األوسط األصفى؛ فهو منتقى من تفسريه الكبري الصايف؛ ومل ّخص فيه
بإيجاز وإيفاء .وقد احتوى عىل أ ّمهات املسائل التفسرييّة يف أوىف بيان؛ األمر الذي ين ّبئك
عن قدرة املؤلّف يف التأدية والبيان ،والجمع بني الرواية والدراية والوصول إىل الهدف
األقىص يف أقرب مسري وأقرص خطوات ممكنة .وعىل الجملة ،فهذا التفسري يع ّد من أجمل
التفاسري املوجزة وأوفاها بحقيقة املراد.
وأ ّما التفسري الوجيز املصفّى؛ فهو خالصة الخالصات املوفية بأقىص املرادات؛ يف أقرص
الحل والرتحال وشفيقاً يف
خطى ،وأقرب املسافات .وهو تفسري ج ّد جميل ،يصلح رفيقاً يف ّ
علمة خبري وف ّهامة بصري.
جميع األحوال .فلّله د ّر مؤلّفه من ّ
والتفاسري الثالثة محظ ّية بالطبع والنرش وتداولها املحقّقون العلامء يف حفاوة وتبجيل
كل األصقاع والبلدان.
يف ّ

الدرس الحادي عشر

القرائن التفسير ّية (:)2
القرائن ّ
المتصلة

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف القرائن التفسرييّة ،وال س ّيام املتّصلة منها
ودورها يف عمليّة التفسري.

2 .2يقارن بني القرائن املتّصلة اللفظ ّية والقرائن
املتّصلة غري اللفظية.
3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القرائن يف العمل ّية
التفسرييّة.

كل ما ات ّصل بالكالم ،وكان له أثر فاعل يف استيعاب الكالم وفهم مراد املتكلّم؛
هي ّ
سواء أكان من سنخ األلفاظ أم من غري سنخ األلفاظ(((.
تّ
القرائن الم صلة اللفظيّ ة :سياق الكالم
أ .تعريف سياق الكالم:

ويُراد به العناية بالفضاء الذي يحيط بالكالم وما يكتنف الجمل والعبارات من قرائن
ومح ّددات وعالمات تساهم يف بلورة املراد(((.
أهم ّية مراعاة السياق:
بّ .

للمفس من
ت ُع ّد مراعاة السياق ومتطلّباته أمرا ً رضوريّاً يف عمل ّية التفسري ،ملا يق ِّدمه
ِّ
النص القرآ ّين ،وتحديد املعنى املراد
خصوص ّية الكشف عن املنطق الداخيل الذي يسود ّ
من الكالم ،واستبعاد املعاين األخرى التي ليست مبطلوبة.
حج ّية السياق:
جّ .

تكمن ح ّج ّية السياق يف جريان سرية العقالء يف مقام التفهيم والتفاهم عىل مراعاته،
مع عدم ردع الشارع عن هذه الطريقة يف فهم الناس لكالمه ،وعدم اخرتاعه لطريقة
أخرى غري هذه الطريقة التي جرى عليها العقالء (سرية العقالء  +عدم ردع الشارع =
ح ّج ّية السياق) ،بل جريان الشارع نفسه عىل هذه الطريقة يف مقام إيصال مراده.
((( ملزيد من التفصيل يف هذه القرائن ،انظر :الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ص162-103؛ مصطفوي،
املبادىء العا ّمة لدرس القرآن وتفسريه ،م.س ،ص.281-273
((( انظر :الصدر ،محمد باقر :دروس يف علم األصول (الحلقة األوىل) ،ال.ط ،بريوت ،دار التعارف1425 ،هـ.ق2004 /م،
ص.299-297
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د .أنواع السياق وتطبيقاته:

ميكن أن من ّيز بني ع ّدة أنواع من السياق؛ هي:
املفس تحديد
 سياق الكلامت :وهو مراعاة الكلامت املحتفّة بالكلمة التي يريد َِّٓ َ
ٓ َ
َ َ َ
َ َ
ُ َّ ۡ َ ۡ
خ َر َ
املراد منها؛ مثال :قوله تعاىل﴿ :ف َب َدأ بِأ ۡوع َِيت ِ ِه ۡم ق ۡبل وِ َعءِ أخِيهِ ثم ٱست
ج َها مِن وِعءِ أخِي ۚهِ

ۡ
ۡ
َّ ٓ َ َ َ ٓ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٰ َّ َّ َ ٓ
َ َٰ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
ِين ٱل َمل ِ
ت من نشا ُء ۗ
ِك إِل أن يشاء ٱللۚ نرفع درج ٖ
كذل ِك كِدنا ِلوسفۖ ما كن ِلأخذ أخاه ِف د ِ
ۡ
َ َۡ َ ُّ
ك ذِي عِل ٍم َعل ِٞيم﴾(((؛ فإنّ املراد من لفظ «دين» ،مع أنّه من األلفاظ املشرتكة،
وفوق ِ

خصوص معنى «الرشيعة أو القانون أو الس ّنة الجارية»؛ بقرينة سياق الكلامت «يأخذ
يف» و«امللِك».
املفس
 سياق العبارات :وهو مراعاة العبارات املحتفّة بالعبارة التي يريدِّ
ۡ
ۡ
ُ
َّ ُ َّ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
َ
ك تؤ ِت ٱل ُملك
تحديد املراد منها؛ مثال :قوله تعاىل :قوله تعاىل﴿ :ق ِل ٱللهم مل ِك ٱلمل ِ

َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ٓ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ
ك
زنع ٱلملك مِمن تشاء وتعِز من تشاء وتذِل من تشاء ۖ بِيدِك ٱلي ۖ إِنك
ع ِ
من تشاء وت ِ
ۡ ۡ
ٓ
شءٖ قَد ٞ
َ ۡ
ِير﴾(((؛ فإنّ املراد بعبارة ﴿تُ ۡؤ ِت ٱل ُمل َك َمن ت َ َشا ُء﴾؛ تحتمل ك ًلّ من إيتاء امللك
ۡ ۡ
ٓ
ولكن بقرينة سياق العبارات ﴿ َوتَزنِ ُع ٱل ُمل َك م َِّمن ت َ َشا ُء﴾،
األخروي،
الدنيوي وامللك
ْ
ّ
ّ
َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُٓ
﴿وت ِعز من تشاء وتذِل من تشاء ۖ﴾ نستفيد خصوص معنى امللك الذي يهبه الله تعاىل

وينزعه من عباده يف الدنيا ،دون ما يؤتيهم إيّاه يف اآلخرة؛ لعدم جواز نزع امللك
األخروي عنهم من ِق َبل الله؛ الستلزامه خلف الوعد؛ وهو قبيح عقالً (قرينة عقل ّية
ّ
لبّيّة متّصلة صارفة).
املفس تحديد املراد
 سياق اآليات :وهو مراعاة اآليات املحتفّة باآلية التي يريد َّۡ
َ َّ ٓ
َ
ٱلس َماءِ َو َما بَنى ٰ َها َ ٥وٱل ِ
ۡرض َو َما َط َحى ٰ َها َ ٦و َن ۡف ٖس َو َما َس َّوى ٰ َها﴾(((؛
منها؛ مثال :قوله تعاىل﴿ :و
كل آية من اآليات املتق ِّدمة يختلف باختالف املراد من «ما» الواردة فيها؛
فإ ّن املراد من ّ
َ
ۡ
َ
ن سياق اآليات الالحقة ﴿فأل َه َم َها
فهي إ ّما تحتمل املوصوليّة ،وإ ّما تحتمل املصدريّة ،ولك ّ
((( سورة يوسف ،اآلية .76
((( سورة آل عمران ،اآلية .26
((( سورة الشمس ،اآليات .7-5
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فُ ُ
ج َ
ور َها َو َت ۡق َوى ٰ َها﴾((( يع ّي الحمل عىل املوصول ّية؛ أل ّن حملها عىل املصدريّة يص ّي الضمري يف
(فألهمها) من غري مرجع؛ بخالف حملها عىل املوصوليّة.

تبصرة

-

-

-

ينبغي في سياق العبارات واآليات إحراز أمرين اثنين؛ هما( :وحدة الموضوع +
وحدة النزول).
عند ّ
الشك في وحدة النزول مع إحراز وحدة الموضوع ،يمكن البناء على وحدة
السياق؛ ّ
النبيP؛
ألن ترتيب اآليات ضمن السور هو ترتيب توقيفي من ِق َبل ّ
والم ّتحد منها في الموضوع هي في أغلبها وفق ترتيب النزول؛ إال ما جاء الدليل
اإللهي.
النبي Pنقله من موضع إلى آخر بأمر من الوحي
عليه من ّأن ّ
ّ
عند ّ
الشك في وحدة الموضوع مع إحراز وحدة النزول أو عدمه ،ال يمكن البناء
على وحدة السياق؛ ألصالة عدم السياق.
ال عبرة في األخذ بسياق السور؛ ّ
ألن ترتيبها ضمن القرآن ليس توقيف ّياً من ِق َبل
النبي ،Pوهي في أغلبها غير م ّتحدة النزول؛ إال ما خرج بدليل ،وكان بينها وبين
ّ
السورة النازلة معها اشتراك في الموضوع.
في بعض الموارد يكون السياق محايداً بالنسبة إلى المعاني المحتملة للكالم؛ فال
ٱل ۡم ُد ِ َّلِ فَاطِر َّ َ َ
يكون مع ّيناً ألحدها وال حتى صارفاً؛ مثال ،قوله تعالىَ ۡ ﴿ :
ت
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ

َ َۡ
ۡ َ َ ٰٓ َ ُ ُ ً ُ ْ ٓ َ ۡ َ َّ ۡ َ ٰ َ ُ َ ٰ َ
يد ف ۡ َ
ۡرض َ
ث َو ُر َب ٰ َع يَز ُ
ٱل ۡلق َما ي َ َشا ٓ ُء إ َّن َّ َ
ِ
ٱلل
ل
ث
و
ن
ث
م
ة
ِح
ن
ج
أ
ل
و
أ
ل
س
ر
ة
ك
ئ
ل
م
ٱل
ِل
ع
ا
ج
وٱل
ِ
ٖ
ِۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۚ ِ
ِ
َ َٰ ُ ّ
شءٖ قَد ٞ
ك َ ۡ
ِير﴾(((؛ ّ
فإن سياق العبارات في اآلية محايد لجهة احتماالت عبارة
ع ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ
﴿يَز ُ
شءٖ قَد ٞ
ك َ ۡ
ِير﴾؛ وهي الزيادة في الخلق لجهة
يد ِف ٱلل ِق ما يشاء ۚ إِن ٱلل
ع ِ
ِ

خلق غير المالئكة ،أو الزيادة في خلق أجنحة المالئكة لجهة عددها.

((( سورة الشمس ،اآلية .8
((( سورة فاطر ،اآلية .1
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تّ
القرائن الم صلة غير اللفظية (اللبّيّ ة)
أ .خصائص النزول:

 تعريف خصائص النزول :هي مجموعة العوامل ذات الصلة بنزول الوحي؛ كسببالنزول وشأنه ،وثقافة عرص النزول ،ومكان النزول وزمانه.
 أه ّم ّية مراعاة خصائص النزول :إ ّن لهذه العوامل -غالباً -تأثريا ً كبريا ً عىل داللة اآليات؛لجهة كون الوحي القرآ ّين نزل يف تلك البيئة .فهي بذلك تشكّل قرينة متّصلة يف فهم اآليات.
 أقسام خصائص النزول وتطبيقاته:•سبب النزول.
•شأن النزول.
(املك واملد ّين)(((.
•مكان النزول وزمانه ّ ّ
•ثقافة عرص النزول :وهي مجموع األوضاع السياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية
والعادات والتقاليد والعقائد واملعارف التي كانت سائدة بني الناس وقت نزول
َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ٞ
َّ َ َّ
َّ َ َ َ ْ ُ ُّ َ
ٱلن ِ ٓ
ِين كف ُروا يِلون ُهۥ
س ُء زِ َيادة ِف ٱلكفرِۖ يُضل بِهِ ٱل
الوحي؛ مثال :قوله تعاىل﴿ :إِنما

َ
َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٗ ّ ُ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ
َ ۡ
ح ُّلوا ْ َما َح َّر َم َّ ُ
ٱللۚ ُز ّي ِ َن ل ُه ۡم ُس ٓو ُء أع َمٰل ِ ِه ۡ ۗم
اطوا عِدة ما حرم
عما ويح ِرمونهۥ عما ِلو ِ ٔ
ٱلل ف ُي ِ
َ َّ ُ َ
ۡ
ۡ
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱل َق ۡو َم ٱل َكٰفِ ِر َين﴾(((؛ فإ ّن فهم املراد من هذه اآلية يتّضح بعد االطّالع
و

عىل العادات والتقاليد السائدة يف الجاهلية ،فقد كانت العرب تدين بحرمة
األشهر الحرم األربعة -رجب ،وذي القعدة ،وذي الحجة واملح ّرم -وكانوا يتح ّرجون
من القعود عن الحروب والغارات ثالثة أشهر متواليات فسألوا بعض بني كنانة،
وأحل لهم
الحج مببنى ّ
أن ّ
يحل لهم ثالث الشهور الثالثة ،فقام فيهم بعض أيام ّ
املح ّرم ونسأ حرمته إىل سفر ،فذهبوا لوجههم عامهم ذلك ،يقاتلون العد ّو ،ثم ر ّد
الحرمة إىل مكانها يف قابل ،وهذا هو النيسء(((.

((( تقدّم تفصيل الكالم فيها يف درس سابق (قواعد من علوم القرآن).
((( سورة التوبة ،اآلية .37
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،9ص.275
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ب .أجواء الكالم:

وهي عبارة عن مجموعة العوامل التي يتوقّف استيعاب الحديث وفهمه ج ّيدا ً عىل
اإلحاطة بها إحاطة تا ّمة؛ وهي:
 خصائص المتك ّلم :جــرت ســيرة العقالء في محاوراتهم علــى األخذ بخصائص المتك ّلمفي فهم كالمه؛ بما يتناســب مع ما يحمله الســامع عنه من انطباعات مســتق ّرة في
ذهنه؛ ليحدث الكالم األثر المطلوب والمعنى المقصود في وجدان السامع؛ وفق تلك
الخصائص .وقد جرى القرآن الكريم وفق هذه الخاصّ ّية في إيصال المعنى المقصود.
َ َّ
َ َّ
ار ٗك َو ُه ٗدى ّل ِۡل َعٰلَم َ
َّ َ َّ َ َ ۡ
ك َة ُم َب َ
ني  ٩٦فِيهِ َء َاي ٰ ُ ۢ
ض َع ل َِّلن ِ
ت
اس للِي بِب
ت ُو ِ
ِ
مثال :قوله تعالى﴿ :إِن أول بي ٖ

َّ َ َ
ٗ
ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ّ َ ُ َ َّ ٞ
اع إ َ ۡ َ
ام إبۡ َرٰه َ
ِيمۖ َو َمن دخل ُهۥ كن َءام ِٗناۗ َو ِلِ ع ٱنلَّ ِ
اس حِج ٱلي ِ
لهِ ســبِيل ۚ
ت م ِن ٱســتط ِ
بيِنٰت مق ِ
َ َ َ
َ
ن َعــن ۡٱل َعٰلَم َ
ك َف َر فَإ َّن َّ َ
ٱلل َغ ٌّ
ني﴾(((؛ فال يمكن حمل قوله تعالــىَ ﴿ :و َمن دخل ُهۥ
َو َمــن
ِ
ِ
ِ
ِ
َك َن َءام ِٗناۗ﴾ على مطلــق الخبريّة؛ للعلم قطعاً بوقوع بعض التجاوزات والتع ّديات في

الحرم ّ
المك ّي بعد صدور الخطاب؛ فال ب ّد من حمل الكالم على اإلنشــائ ّية أو الخبريّة
وصدقه في الكالم.
المشروطة؛ وفقاً لقرينة علم المُ خ ِبر بالواقع ِ
 خصائص المس َت ِمع (المُ َخ َاطب) :جرت ســيرة العقالء في محاوراتهم على األخذ بعين
االعتبار خصائص المســت ِمع في مقام إيصال المراد من الخطــاب المتوجّ ه إليه؛ فإذا
كان للكالم ظهور ال يتناســب مع خصائص المســت ِمع؛ فســوف يتالشى هذا الظهور.
وقد جرى القرآن الكريم على ا ّتباع هذه الطريقة في إيصال المعنى المقصود .مثال:
خطابــات التهديــد والعتاب المتوجّ هة إلى شــخص
النبــيP؛ فالبنظر إلى عصمة
ّ
النبــي Pوعظمة أخالقــه ومقامه عند الله تعالى؛ ال يمكــن حمل هذه الخطابات
ّ
النبي ،Pالمراد منها خصوص قومهP؛ من باب أسلوب «إيّاك
على إرادة شــخص ّ
العربي في مقام التأثير
كالمي جرى عليه الكالم
أعني واسمعي يا جارة»؛ وهو أسلوب
ّ
ّ
األبلغ واألعمق في نفس السامعين ،وقد جرى عليه القرآن الكريم في بعض خطاباته،
((( سورة آل عمران ،اآليتان .97-96

144

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

وإليه أشارت الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمةR؛ منها :ما روي عن اإلمام
الصادق Qأ ّنه قــال« :نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة»((( .وفي حديث
طويل عن اإلمام الرضا Qأجاب فيه عن مجموعة من المســائل التي ســأله إيّاها
المأمون الع ّباســي ،حيث قال له المأمون :لله درّك أبا الحسن ،فأخبرني عن قول الله
َ َ َ َ
َ
وجلَ ﴿ :ع َفا َّ ُ
عــ ّز ّ
ٱلل َعنك ل ِــم أذ
ِنت ل ُه ۡم﴾(((؟ قال الرضــا« :Qهذا ممّا نزل بإياك
أعني واسمعي يا جارة؛ خاطب الله ع ّز ّ
وجل بذلك نب ّيه ،وأراد به أمّته .وكذلك قوله
َ
ََ َٓ
َ ُ َ َ ُ َ
ۡ َ
ش ۡك َ َ ۡ
تعالى﴿ :لَئ ۡن أ ۡ َ
س َين﴾((( ،وقوله ع ّز ّ
﴿ول ۡول
وجل:
ت لَح َب َط َّن ع َملك َولَكون َّن م َِن ٱلخٰ ِِ
ِ
َ
ً
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ۡ
ٗ
َ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
أن ث َّب ۡت َنٰك لقد كِدت تركن إِل ِهم ش ٔ
يا قلِيل﴾(((» .قال :صدقت يا بن رسول الله.(((P
كل
 خصائص الموضوع :ينطــوي موضــوع الكالم عىل خصائص مع ّينة بعضها مشــرك بني ّلكل منهام ،وبعضها اآلخر معلوم ألحدهام ومجهول
من املتكلّم والســامع ،وبعضها مجهول ّ
لآلخــر .ومــدار القرينيّة لخصائص املوضوع يف ما كان معلوماً عنــد الطرفني دون الصورتني
كل من املتكلّم (إيصال مراده للســامع) والســامع (فهم
األخريني؛ ألنّه يكون مح ّط اهتامم ّ
مراد املتكلّم) عىل ح ّد ســواء يف ســرة العقالء يف مقام التفهيم والتفاهم .وقد جرى القرآن
الكريم عىل اعتبار هذه القرينة يف إيصال املعنى املراد؛ مثال :قصص األنبياء / Rققص
األعالم واألقوام املاضني... /
 مقام الكالم :وهــو الهــدف العا ّم الــذي يقصده املتكلّم مــن وراء كالمه (مديح /ذ ّم/برهان /جدل).../؛ بحيث تتبلور األلفاظ ودالالتها الرتكيب ّية يف صورة معنائ ّية متناســبة
مــع املقام املطلوب .وقد جرى القرآن الكريم عىل مراعاة قرينيّة مقام الكالم يف إيصال
املعنــى املراد إىل ذهن امل ُ َخاطَب؛ مثال :قوله تعــاىل﴿ :ك َِتٰ ٞب َّم ۡرقُوم(((﴾ٞ؛ حيث إ ّن مقام
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،2كتاب فضل القرآن ،باب النوادر ،ح ،14ص.631
((( سورة التوبة ،اآلية .43
((( سورة الزمر ،اآلية .65
((( سورة االرساء ،اآلية .74
((( الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،Qم.س ،ج ،1باب  ،15ح ،1ص.180
((( سورة املطفّفني ،اآلية .9
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يعي معنى تعجيم الكتــاب (مقام رفع اللبس والغمــوض) ،دون معنى الخ ّط
الــكالم ّ
الغليظ من معاين «مرقوم»(((.
 لحن الخطاب :وهــو أســلوب التلفّظ وخصوص ّيات النطــق يف الكالم امللفوظ (اللحناملنطوق) ،وكيفية انتقــاء الكلامت وتطبيقاتها وتركيباتها يف الخطاب املكتوب (اللحن
محل اللحن املنطوق ويقوم مقامه .وقد جرى القرآن الكريم عىل
يحل ّ
املكتوب) الذي ّ
َّ َ َۡ
ُ
ٓ
َ
َ َ
الخاص ّية يف إيصال املعنى املراد؛ مثال﴿ :ع َّم يَت َســا َءلون َ ١ع ِن ٱنلبإ ِ ٱلع ِظي ِم
مراعاة هذه
ّ
َّ
َ َّ
ُ َّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َ َ
ُۡ ُ َ
ُ
 ٢ٱلِي ه ۡم فِيهِ م َتل ِفون  ٣ك َس َي ۡعل ُمون  ٤ثم ك سيعلم
ون﴾(((؛ فلهجة الوعيد قرينة عىل
أ ّن املراد بالسائلني خصوص الجاحدين املنكرين للمسألة.
تبصرة
يتأت اللحن املكتوب لآليات من خالل التأ ّمل يف خصوص ّيات األلفاظ وتراكيبها
ّ
وسياقاتها .وأ ّما اللحن املنطوق ف ُيلتَمس يف املنقوالت التاريخ ّية الصحيحة ،والروايات
املعتربة ،والشواهد القاطعة.
ج .المعارف العقل ّية البديه ّية والضرور ّية:

ويُقصد باملعارف البديهيّة والرضوريّة خصوص املعارف التي ال تحتاج إىل استدالل
وبرهان لتحصيلها؛ إ ّما لبداهتها ،وإ ّما لرضورتها .وقد جرت سرية العقالء يف مقام التخاطب
عىل مراعاة هذه املعارف يف إيصال املعنى املراد إىل ذهن السامع ،وكذلك جرى القرآن
ٓ
َ ۡ َ ُ
الكريم عىل اعتبار هذه القرينة يف إيصاله املعنى املراد؛ مثال :قوله تعاىلَ ﴿ :و َجا َء َر ُّبك َوٱل َملك
ٗ ٗ
القطعي يحكم باستحالة حمل املجيء عىل معناه املا ّدي ،وبرضورة
َص ّفا َص ّفا﴾(((؛ فإ ّن العقل
ّ
القطعي؛ كالحمل عىل مجيء أمره تعاىل.
توجيه املعنى مبا ال يتعارض مع حكم العقل
ّ

((( األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة « َرقَ َم» ،ص.362
((( سورة النبأ ،اآليات .5-1
((( سورة الفجر ،اآلية .22
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المفاهيم الرئيسة

 .1سياق الكالم هو الفضاء الذي يحيط بالكالم وما يكتنف الجمل والعبارات من
قرائن ومح ّددات وعالمات تساهم في بلورة المراد.
 .2خصائص النزول هي مجموعة العوامل ذات الصلة بنزول الوحي؛ كسبب النزول
وشأنه ،وثقافة عصر النزول ،ومكان النزول وزمانه.
 .3أجواء الكالم هي عبارة عن مجموعة العوامل التي يتوقّف استيعاب الحديث
وفهمه ج ّيدا ً على اإلحاطة بها إحاطة تا ّمة؛ وهي :خصائص المتكلّم ،وخصائص
المستَ ِمع (ال ُم َخاطَب) ،وخصائص الموضوع ،ومقام الكالم ،ولحن الخطاب،
والمعارف العقل ّية البديه ّية والضروريّة.
فكّر وأجب

 .1تكلّم عن قرينة سياق الكالم ودورها في عمل ّية التفسير.
 .2ما المراد بخصائص النزول؟ وما هو دورها في عمليّة التفسير؟
 .3ع ّرف أجواء الكالم؛ مب ّيناً دورها في عمل ّية التفسير.
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للمطالعة
تفسير الكاشف

(((

العلمة الشيخ مح ّمد جواد مغنية (1400 - 1322هـ.ق)؛ من كبار علامء لبنان.
تأليف ّ
كان الشيخ مغنية من الدعاة إىل التقريب بني املذاهب ،وكتب رساالت ومقاالت يف
مجلّة رسالة اإلسالم بهذا الشأن ،وأحسن وأفاد.
ويع ّد تفسريه هذا من النمط الجديد ،الذي يتالءم مع حاجة املسلمني يف هذا العرص.
ولقد أجاد يف هذا املضامر ،وأوجز الكالم يف مفاهيم القرآن الكريم املتوافقة مع
عم
متطلّبات الزمن ،يف عبارات ش ّيقة رصينة ،ودالئل متينة معقولة ،من غري أن يتغافل ّ
املفسون السلف وزاد عليه الخلف .فكان تفسريا ً جامعاً وشامالً ومجيباً عن أسئلة
حقّقه ّ
الجيل الحديث ،فجزاه الله خري الجزاء.
وله تفسري آخر؛ هو التفسري املبني؛ ل ّخص فيه مؤلّفه تفسريه الكاشف يف مجلّد واحد،
يف عبارة سهلة مرنة ويف إيجاز وإيفاء .وقد احتفل به الطلبة ور ّواد العلم يف مختلف
البالد .وطبع عىل هامش املصحف الرشيف؛ تقريباً للتناول ،وقد كان عمالً جميالً كأصله
الجميل.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1032-1031
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الثاني عشر

القرائن التفسير ّية (:)3
القرائن المنفصلة

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يرشح مفهوم القرائن املنفصلة.
2 .2يفهم دور القرائن املنفصلة يف عمليّة التفسري.

3 .3يتم ّرس عىل مراعاة هذه القرائن يف العمل ّية
التفسرييّة.

كل ما ارتبط بالكالم بالرغم من عدم اتّصاله به ،وكان له أثر فاعل يف استيعاب
هي ّ
الكالم وفهم مراد املتكلّم؛ سواء أكان من سنخ األلفاظ أم من غري سنخ األلفاظ(((.
آيات القرآن
أ .مفاد هذه القرينة:

وهو الرجوع يف فهم آية ما إىل اآليات األخرى الواردة يف مواضع متف ّرقة من القرآن.
ب .حج ّية هذه القرينة:

من األ ّدلة والتقريبات عىل الجريان وفق هذه الطريقة يف فهم القرآن الكريم:
 أصول املحاورة العقالئ ّية :جرى القرآن الكريم يف مقام املحاورة واملخاطبة والتفهيمعىل الطريقة الدارجة بني العقالء؛ ومفادها :أ ّن املتكلّم متى ما اكتنف كالمه إبهام أو
غموض ،فيلزم الرجوع إىل بقية كالمه لرفع ذلك الغموض .ويف الحاالت التي يُعلَم أو
يُحتَمل فيها أن يكون صادرا ً عن املتكلّم يف موضوع ما كالم آخر يف مواضع متع ّددة
ومتف ّرقة؛ يرى العقالء وجوب التأ ّمل والنظر يف أقواله األخرى والحكم عىل الكالم من
خالل تف ّحص مجموع كالمه يف املوضوع وتحليله ،ث ّم استنتاج مراده.
 أ ّن القرآن الكريم ليس كتاباً مص ّنفاً تصنيفاً موضوع ّياً يف مواضع متع ّددة؛ حتّى نهملمعي خصوص اآليات الواردة يف املواضع األخرى.
يف عملية فهم آية وردت يف موضع ّ
((( ملزيد من التفصيل يف هذه القرائن ،انظر :الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،م.س ،ص178-167؛ الرضايئ،
مح ّمد عيل :مناهج التفسري وات ّجاهاته -دراسة مقارنة يف مناهج تفسري القرآن الكريم ،-تعريب :قاسم البيضايئ ،ط،3
بريوت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2011 ،م ،ص87-47؛ .144-93
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ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
ب
املفس لفهمه وفق هذه الطريقة﴿ :هو ٱلِي أنزل علي
 توجيه القرآن نفسه ُّ
ۡ ُ َ َ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ َ َ ۡ ُّ ٞ
ب َوأ َخ ُر ُمتَ َ ٰ
شبِ َهٰ ٞتۖ(((﴾...؛ فاأل ّم هي املبدأ واألصل وما يُر َجع
مِنه ءايٰت مكمٰت هن أم ٱلكِتٰ ِ

إليه .ومن هنا ،كان فهم بعض آيات القرآن؛ كاآليات املتشابهات الواردة يف مواضع متف ّرقة
متيس بل غري جائز إال بالرجوع إىل آيات أخرى واردة يف مواضع أخرى؛
يف القرآن غري ّ
بوصفها أصالً لها ومرجعاً يف عمل ّية الفهم(((.
 دعوة القرآن نفسه الناس إىل التدبّر والنظر فيه لجهة عدم وجود اختالف فيه:ْ
َ
َ ۡ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ۡ
ون ۡٱل ُق ۡر َء َ ۚ َ َ ۡ َ َ ۡ
ٱختِ َل ٰ ٗفا كثِ ٗريا﴾(((؛ وهذا يرتكز عىل
﴿أفل يتدبر
ي ٱللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
ان ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
املجموعي من خالل فهم بعضه بالرجوع إىل
إمضاء طريقة فهمه من ِق َبل الناس بالفهم
ّ
بعضه اآلخر.
 الروايات الواردة عن النبي PواألمئّةR؛ بصدد التأكيد عىل هذه الطريقة يفالنبي Pأنّه قال« :إنّما نزل كتاب الله يصدّ ق بعضه بعضاً ،وال
الفهم؛ منها :ما روي عن ّ
عيل Qأنّه قال« :ينطق بعضه ببعض،
يك ّذب بعضه بعضاً»((( ،وما روي عن اإلمام ّ
ويشهد بعضه على بعض»(((.
ج .تطبيقات هذه القرينة:

َ
َ ۡ َّ
﴿وٱل ُم َطل َقٰ ُت َي َ َت َّب ۡص َن بِأ ُنف ِس ِه َّن ثَ َل ٰ َث َة قُ ُر ٓوءٖ ۚ﴾(((؛
من تطبيقات هذه القرينة((( :قوله تعاىل:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ
ت ث َّم
حيث يُفهم املراد منه بالرجوع إىل قوله تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا نكحتم ٱلمؤمِن ِ
َّ
َ ۡ َ َ َ ُّ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َّ ۡ َّ َ ۡ َ ُّ َ
َّ ۡ ُ
ون َهاۖ﴾((( ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و ٰٓ
ٱل ِـٔي
َطلق ُت ُموه َّن مِن قب ِل أن تمسوهن فما لكم علي ِهن مِن عِدة ٖ تعتد
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
((( انظر :الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،م.س ،ج ،3ص20؛ األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،ص.87-85
((( سورة النساء ،اآلية .82
((( املتّقي الهندي ،كنز العمّل يف سنن األقوال واألفعال ،م.س ،ج ،1ح ،970ص.192
((( الرشيف الريض ،نهج البالغة ،م.س ،ج ،2خطبة  ،133ص.17
((( سوف يأيت مزيد تطبيق لهذه القرينة عند بحث منهج تفسري القرآن بالقرآن يف درس الحق.
((( سورة البقرة ،اآلية .228
((( سورة االحزاب ،اآلية .49
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َ

َ َ ۡ َ َۡ
ت ٱل ۡ َ
ل ۡم َي ِۡض َن َوأ ْول ٰ ُ
حل ُه َّنۚ(((﴾...؛ وهو أ ّن املراد باملطلّقات ليس عىل
حا ِل أ َجل ُه َّن أن يضعن
ۚ
عمومه ،بل خصوص من كانت مستقيمة الحيض مدخوالً بها ،فيخرج خصوص من مل تكن
مدخوالً بها ،واليائس ،والصغرية ،والحامل(((.
ّ
السنة الشريفة

أ .مفاد هذه القرينة:
النبي Pوأهل البيتR
وهو الرجوع يف فهم آية ما إىل الس ّنة الرشيفة الواردة عن ّ

بصدد تفسري هذه اآلية؛ حيث تُع ّد هذه الس ّنة الرشيفة قرائن منفصلة (لفظية = قول
اإللهي من
املعصوم /Qغري لفظية = فعل املعصوم Qأو تقريره) يف فهم املراد
ّ
هذه اآلية.
حج ّية هذه القرينة:
بّ .

اإللهي من القرآن؛
ومن األدلّة والتقريبات عىل قرينيّة الس ّنة الرشيفة يف فهم املراد
ّ
اآليت:
 أصول املحاورة العقالئ ّية :جرت سرية العقالء فيام بينهم يف مقام املحاورة والتخاطبوالتفهيم والتفاهم عىل أساس إلقاء الكالم تارة مبا يتناسب مع الفهم العام من دون
يفس املراد منه ويرشحه ،وتارة عىل إيكال
حاجة إىل الرجوع يف الفهم إىل معلّم أو دليلّ ،
مه ّمة إيصال املعاين الدقيقة إىل الشارح واملعلّم والدليل .والس ّنة الرشيفة واردة يف مورد
ومفسة ملا استعىص فهمه عىل عا ّمة الناس من معاين القرآن
القسم الثاين؛ بوصفها شارحة ّ
الدقيقة والعميقة.

((( سورة الطالق ،اآلية .4
((( انظر :السيوري ،املقداد بن عبد الله :كنز العرفان يف فقه القرآن ،تعليق :محمد باقر رشيف زاده ،تصحيح وتخريج أحاديث:
محمد باقر البهبودي ،ال.ط ،طهران ،املكتبة الرضويّة؛ مطبعة حيدري1384 ،هـ.ق1343 /هـ.ش ،ج ،2ص.255-254

154

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

 آيات القرآن التي ت ُو ِكل مه ّمة بيان القرآن وتفصيل معانيه وحقائقه إىلَ َّ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ي ل َّ
ٱذل ِۡك َر ِلُبَ ّ َ
اس َما نُ ّز َل إ ِ َ ۡ
ِ
النبي P؛ كام يف قوله تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
ل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم
ِلن
ِ
ّ
ِ
َ َّ
َ
ُّۡ ّ
ُ َ َّ َ َ َ
ِي َۧن َر ُسول ٗ ّم ِۡن ُه ۡم َي ۡتلُوا ْ َعلَ ۡيه ۡم َء َايٰتِهِۦ َو ُي َز ّك ِيه ۡم َو ُي َع ّل ُِم ُهمُ
ُ
ف ٱلم ِ 
َي َتفكرون﴾(((﴿ ،هو ِ
ٱلي بعث ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ ۡ
ٱلك َِتٰ َب َوٱل ِك َم َة﴾(((.
النبي Pواألمئّة R
 الروايات الكثرية املستفيضة التي تفيد رضورة الرجوع إىل ّالنبي Pوورثة علمه(((P؛ منها :ما رواه بريد بن
يف فهم القرآن؛ ألنّهم األعلم به بعد ّ
ُۡ
َ
ُ ۡ َ ٰ َّ َ َ ۢ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ك ۡم َو َم ۡن ع َ
ِندهُۥ عِلم
معاوية ،قال :قلت أليب جعفر﴿ :Qقل كف بِٱللِ ش ِهيدا بي ِن وبين
ۡ َ
النبي.(((»P
وعلي أ ّولنا وأفضلنا وخيرنا بعد ّ
ٱلكِتٰ ِب﴾(((؟ قال« :إ ّيانا عنىّ ،
ج .تطبيقات هذه القرينة:

ََ
﴿أل ۡم ِيَ ۡد َك

من تطبيقات هذه القرينة(((؛ ما ورد يف الروايات يف تفسري قوله تعاىل:
ٓ ٗ َ
ّٗ
العيايش بإسناده
يَت ِ ٗيما َ َٔف َاو ٰى َ ٦و َو َج َد َك َضٓال َف َه َد ٰى َ ٧و َو َج َد َك َعئِل فَأ ۡغ َ ٰن﴾(((؛ حيث روى
ّ
عن اإلمام أيب الحسن الرضا Qبصدد تفسريه لهذه اآلية أنّه قال« :فرداً ال مثل لك
في المخلوقين ،فآوى الناس إليك ،ووجدك ضاالً؛ أي :ضالة في قوم ال يعرفون فضلك،
فهداهم إليك ،ووجدك عائالً تعول أقواماً بالعلم ،فأغناهم بك»(((.
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( سورة الجمعة ،اآلية .2
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب الح ّجة ،باب أ ّن األمئّ ة Rمعدن العلم وشجرة النبوة ومختلف املالئكة؛ ح،3-1
ص221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم ،ح  ،8-1ص223-221؛ باب أ ّن األمئّة Rورثوا علم
النبي Pوجميع األنبياء Rواألوصياء Rالذين من قبلهم ،ح  ،7-1ص226-223؛ باب أ ّن األمئة Rعندهم
وجل وأنّهم يعرفونها عىل اختالف ألسنتها ،ح ،2-1ص228-227؛ باب أنّه مل
جميع الكتب التي نزلت من عند الله ع ّز ّ
يجمع القرآن كلّه إال األمئّة Rوأنّهم يعلمون علمه كلّه ،ح ،6-1ص229-228؛...
((( سورة ابراهيم ،اآلية .43
R
وأنّهم يعلمون علمه كلّه ،ح،6
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب الح ّجة ،باب أنّه مل يجمع القرآن كلّه إال األمئّ ة
ص.229
((( سوف يأيت مزيد تطبيق لهذه القرينة عند بحث منهج تفسري القرآن بالس ّنة يف درس الحق.
((( سورة الضحى ،اآليات .8-6
((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،10ص.384
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اإلجماع وضرورات الدين والمذهب
وحج ّيتها:
أ .مفاد هذه القرائن
ّ

 اإلجماع :هو ا ّتفاق علماء أمّة مح ّمد Pعلى أمر من أمور الدين ،على نحوالنبي Pأو أهل بيته.R
يكشف عن وجود رواية أو بيان صادر عن ّ
 الضرورة الدين ّية :مسألة معلومة لجميع المسلمين ال تحتاج إلى برهان؛نص أو بيان صادر عن
بوصفها جز ًءا ال يتجزّأ من الدين .وهي كاشفة عن وجود ّ
قطعي.
عقلي
ّ
المعصوم Qأو حكم ّ
 ضرورة المذهب :هي مثل الضرورة الدين ّية ،ولك ّنها خاصّ ة بأتباع مذهب ما منالمذاهب اإلسالم ّية ،وقد ال تكون ضرورة عند أتباع المذاهب األخرى.
ب .تطبيقات هذه القرائن:

-

ُ َ َ َۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ك ُم ٱل ۡ َم ۡو ُ
ت إِن
تطبيق على قرينة اإلجماع :قوله تعالى﴿ :كتِب عليكم إِذا حض أحد
َۡ
ۡ
ۡ
تَ َر َك َخ ۡ ًيا ٱل َو ِص َّي ُة ل ِل َو ٰ ِ َليۡ ِن َوٱل ۡق َرب ِ َني﴾(((؛ حيث تمّ االنصراف عن ظهورها في وجوب

الوصية للوالدين واألقربين؛ بقرينة اإلجماع(((.
ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ
 تطبيق على قرينة ضرورات الدين :قوله تعالىَ ﴿ :ف َما ۡفاتوه َّن
ٱس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِنهن ٔ
ُ ُ َ ُ َّ َ َ
أجورهن ف ِر
يض ٗة ۚ﴾(((؛ فاالستمتاع قبل العقد (أي من دون عقد) مخالف لضرورات
الدين .واالستمتاع بعد العقد الدائم واقع بعد حصول االشتراط بدفع مهر الزوجة.
واإلجماع قائم على ّ
حق الزوجة بالمطالبة بمهرها بمج ّرد وقوع العقد وانعقاده وقبل
شرعي ليس دائماً ،بل منقطع بقرينة
االستمتاع .إذن :يستفاد من هذا االستمتاع عقد
ّ
ضرورات الدين واإلجماع(((.
((( سورة البقرة ،اآلية .180
((( انظر :السيوري ،كنز العرفان يف فقه القرآن ،م.س ،ج ،2ص.91-90
((( سورة النساء ،اآلية .24
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،3ص62-60؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج،4
ص.273-272
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 تطبيق على قرينة ضرورات المذهب :اآليات الواردة في ّحق األنبياء والرسل
األولي الخطأ والنسيان والسهو
واألوصياء Rوالتي تنسب إليهم بظهورها
ّ
والعصيان(((؛ وهي أمور تتعارض مع ضرورة مذهب اإلمام ّية بعصمتهمR
مطلقاً عن مثل هذه األمور .وهذه الضرورة متحصّ لة من أد ّلة عقل ّية وشرع ّية
قطع ّية .وكذلك األمر بالنسبة لآليات التي تتع ّرض لفعل اإلنسان ويظهر منها
بظهورها األوّلي أ ّنه مف َّوض إليه تفويضاً مطلقاً في فعله أو أ ّنه مجبر عليه(((؛
لتعارض هذا الفهم مع ضرورة مذهب اإلمام ّية في اختيار اإلنسان وكون إرادته
في طول اإلرادة اإلله ّية .وهذه القرينة متحصَّ لة من أد ّلة عقل ّية وشرع ّية قطع ّية.

َ َ َ َّ
ََ
َّ َ َ ُ َ
َ َ ُّ
ون إِذ ذه
ض ٗبا فظ َّن أن لن
َء َاد ُم َ َر َّب ُه َّۥ فغ َو ٰى َّ﴾ َ(سورة طه ،اآلية
((( انظر :قوله تعاىل﴿ :
ب مغ ٰ ِ
)121؛ ﴿وذا ٱنل ِ
ّ
ٓ
ٓ
ُ
ُّ ُ
َ
َّ
َ
َّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
َ
اد ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ت أن ل إِله إِل َ أنت سبحنك إ ِ ِن كنت مِن ٱلظل ِ ِمني ﴾ (سورة األنبياءّ ،اآلية )87؛
نقدِر عليهِ فن
ى ِف ٱلظلم ِ
ۡ
َ ۡ َ ََ
َ
َ ۡ
َ َ َ ّ ّ َ ۡ ُ َۡ
ٱغف ِۡر ل َف َغ َف َر ُل ۚ ٓۥ إنَّ ُهۥ ُه َو ٱل َغ ُف ُ
ٱلرح ُ
ور َّ
ِيم﴾ (سورة القصص ،اآلية )16؛ ﴿ ِلغفِر لك
ف
س
ف
ن
ت
م
ل
ظ
ب إ ِ ِن
ِ
ِ
ِ
﴿قال ر ِ
َّ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َّ
َ
ٱلل ما تقدم مِن ذۢنبِك وما تأخر ﴾ (سورة الفتح ،اآلية )2؛ ...
ُۡ
َ َ ْ ُ ُ ٞ
ُ
ِإَون تُ ِص ۡب ُه ۡم َس ّي َئةَ ٞي ُقولُوا ْ َهٰ ِذه ِۦ م ۡ
ِن عِند َِكۚ قل
د
انظر :قوله تعاىلِ ﴿ :إَون ت ِص ۡب َ ُه ۡم َح َسنة َ َيقولوا هٰ ِذه ِۦ م ِۡن عِن ِ
ِ
َ
((( ُ ّ ٞ
ۡ
ٓ
ٓ
َّ َ
ۡ
َ
َ
َ
ٗ
َ
َ
َّ َ َ َ
ٰٓ ُ ِ ۡ ِ َ َ ُ
ّ
َ
َ
ُ
ك مِنۡ
ۡ
َ
ك مِن عِن ِد ٱللِۖ فماَ ِل هؤلء ٱلقوم ل يكادون يفقهون حدِيثا ﴾ (سورة النساء ،اآلية )78؛ ﴿ ما أصاب
َ ٓ
ٓ
َ
ُ ُّ
َ
َ َّ ۡ َ
َ
َّ
ضل َمن يَشا ُء َو َي ۡهدِي
َح َس َن ٖة ف ِم َن ٱللِۖ َو َما أ َصابَك مِن َس ّي ِ َئ ٖة ف َ ِمن نفسِكۚ ﴾
(سورة النساء ،اآلية )79؛ ﴿ َولٰكِن ي ِ
َّ
ۡ
َّ
َمن ي َ َشا ٓ ُء ۚ ﴾ (سورة النحل ،اآلية )93؛ ﴿ َوأن ل ۡي َس ل ِِل َ ٰ
نس ِن إِل َما َس َ ٰ
ع ﴾ (سورة النجم ،اآلية )39؛ ...
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المفاهيم الرئيسة

 .1تكمن قرينة آيات القرآن في التفسير بالرجوع في فهم آية ما إلى اآليات األخرى
الواردة في مواضع متف ّرقة من القرآن.
 .2المراد بقرينة الس ّنة الشريفة في التفسير هو الرجوع في فهم آية ما إلى الس ّنة
الشريفة الواردة عن النبي Pوأهل البيت Rبصدد تفسير هذه اآلية؛ حيث
تُع ّد هذه الس ّنة الشريفة قرائن منفصلة (لفظية = قول المعصوم /Qغير
اإللهي من هذه اآلية.
لفظية = فعل المعصوم Qأو تقريره) في فهم المراد
ّ
كل منها
 .3قرينة اإلجماع وضرورات الدين والمذهب في التفسير هي الرجوع إلى ّ
في فهم آية من آيات القرآن الكريم التي تحتمل معانٍ ع ّدة.

فكّر وأجب

 .1تكلّم عن قرينة آيات القرآن في العمل ّية التفسيريّة.
 .2تح ّدث عن قرينة الس ّنة الشريفة في العمليّة التفسيريّة.
كل من اإلجماع وضرورات الدين والمذهب في التفسير؟
 .3ما المراد بقرينة ّ

ل
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للمطالعة
تفسير روح المعاني

(((

البغدادي (ت1270 :هـ.ق).
اآللويس
أفندي
تأليف السيّد محمود
ّ
ّ
ّ
وتفسريه هذا جامع آلراء السلف وأقوال الخلف ،مشتمل عىل مقتطفات كثرية من
تفاسري من تق َّدمه؛ كتفسري ابن عط ّية ،وتفسري أيب ح ّيان ،وتفسري الكشّ اف ،وأيب السعود،
ازي .وقلّام نقد املنقول من هذا التفسري.
وابن كثري،
والبيضاوي ،واألكرث من الفخر الر ّ
ّ
وهو تفسري فيه تفصيل وتطويل ،وأحياناً بال طائل .إنّه يستطرد إىل الكالم يف الصناعة
مفسا ً.
النحويّة،
ويتوسع يف ذلك ّ
ّ
ربا إىل ح ّد يكاد يخرج به عن وصف كونه ّ
وهكذا يستطرد يف املسائل الفقه ّية؛ مستوعباً آراء الفقهاء ومناقشاتهم؛ مبا يخرجه عن
ممل ،ال يكاد
كونه كتاب تفسري إىل كتاب فقه .أ ّما املسائل الكالم ّية فحديثه عنها مسهب ّ
التعصب يف الغالب.
يخرج من ّ
اإلشاري ،بعد الفراغ عن الكالم يف تفسري الظاهر
كام مل يفته أن يتكلّم عن التفسري
ّ
والقشريي وابن العر ّيب وأرضابهم،
النيسابوري
من اآليات ،وهو يف ذلك يعتمد عىل تفاسري
ّ
ّ
وربا يتيه يف وادي الخيال.
ّ
وجملة القول ،فهذا التفسري موسوعة تفسرييّة مط ّولة تطويالً يكاد يخرجه عن مه ّمته
التفسرييّة يف كثري من األحيان.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.899-896
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الثالث عشر

المناهج ّ
واالتجاهات
التفسير ّية

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف مفهوم املناهج واالتجاهات التفسرييّة
وتاريخ نشأتها ومراحل تط ّورها.

2 .2يرشح أسباب نشوء املناهج التفسريية.

3 .3يتع ّرف إىل تقسيامت االتجاهات التفسريية.

تّ
تعريف المنهج واال جاه
أ .تعريف المنهج:

البي؛ سواء أكان ما ّديّاً أو معنويّاً ،وسواء أكان يف طريق أو
 لغة :هو األمر الواضح ّالبي املش ّخص ،والربنامج
برنامج أو جريان آخر .ومن مصاديقه :الطريق الواضح ،واألمر ّ
الواضح الجامع ،والدين املستبني(((.
الخاصة
املفس؛ باالستفادة من الوسائل واملصادر
ّ
 اصطالحاً :هو الطريق الذي يسلكه ّالح ّجة يف تفسري القرآن؛ بغية الكشف عن معاين القرآن الكريم ومقاصده(((.
ب .تعريف االتّجاه:

 لغ ًة :هو ما يتو ّجه إليه من يشء .ومن مصاديقه :ما يتو ّجه إليه من ذات أو عمل،ومستقبل اليشء الَّذي يتو ّجه إليه ،والحالة املخصوصة الجالبة للتو ّجه ،واملنزلة والرتبة
والجاه الَّتي توجب تو ّجهاً ،والجهة والجانب واملكان يتو ّجه إليها(((.
التخصص ّية أو غريها
املفس وخلف ّياته العقدية أو العرصية أو
ّ
 اصطالحاً :تأثري ذوق ّيف فهمه ملعاين القرآن ومقاصده(((.
((( انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،5مادّة «نَ َه َج» ،ص361؛ األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة
«نَ َه َج» ،ص825؛ املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن ،م.س ،ج ،12مادّة «نَ َه َج» ،ص.258
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.17
((( انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،6مادّة « َو َجه» ،ص89-88؛ األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة
« َو َجه» ،ص856-855؛ املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن ،م.س ،ج ،13مادّة « َو َجه» ،ص.46-45
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.18-17
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تّ
الفرق بين المنهج واال جاه التفسيريّين
ميكن لحاظ مجموعة من األمور التي يفرتق فيها املنهج عن االتّجاه((( ،أبرزها اآلتية:
املفس للكشف عن معنى اآلية ومقصودها؛ بينام االتّجاه
 املنهج هو طريق يسلكه ّباملفس.
خاص
املفس وذوقه الذي يطبع فهمه لآلية بطابع ّ
ّ
يدور مدار خلف ّية ِّ
املفس وطابعه
 يتق َّوم املنهج مبصادر التفسري وأدواته؛ بينام يتق ّوم االتّجاه بذوق ّالخاص.
ّ
املفس يف تفسريه (قرآين/
 يظهر يف املنهج املصدر أو املصادر األساس التي اعتمد عليها ّكالمي/
يل (أد ّيب/
أثري /عقيل /تكاميل ،).../بينام يظهر يف االتّجاه أسلوب ّ
املفس بنحو ج ّ
ّ
فلسفي.).../
ّ
تّ
التفسيرية ومراحل ّ
ّ
تطورها
نشأة المناهج واال جاهات
النبي،P
ظهرت املناهج التفسرييّة مع ظهور علم التفسري منذ صدر اإلسالم عىل يد ّ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ ۡ
َ َ
املفس األ ّول للقرآن ،قال تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
ٱذلِك َر لِ ُبَ ّ ِ َي ل َِّلن ِاس َما نُ ّ ِزل إِ ۡل ِه ۡم﴾(((،
بوصفه ّ
حيث كان Pيعتمد عىل القرآن نفسه يف عمل ّية التفسري ،ومن هنا نشأت طريقة تفسري
النبي Pلتفصيل ما أُجمل يف القرآن ،وبيان ما أُبهم منه
القرآن بالقرآن .وقد تص ّدى ّ
إ ّما بياناً يف أحاديثه الرشيفة وسريته الكرمية ،أو تفصيالً جاء يف ُج ّل ترشيعاته من فرائض
وسنن وأحكام وآداب...
وقد تص ّدى أهل البيت Rوعدد من الصحابة لتفسري القرآن عىل ضوء املنهج
يئ ،أي باالستناد إىل الروايات الصادرة عن الرسولP
السابق مع االستفادة من املنهج الروا ّ
يف تفسري آيات القرآن ،وكذلك باالستفادة من األساليب اللغويّة املعهودة عند العرب يف
مقام التفهيم والتفاهم ،ومحاولة مقاربتها يف فهم آيات القرآن وتفسريه.

((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص18؛ السبحاين ،جعفر :املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.76-75
((( سورة النحل ،اآلية .44
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تدريجي،
الهجري مناهج وأساليب أُخرى بني املسلمني بشكل
ث ّم ظهرت يف القرن الثاين
ّ
ّ
نتيجة ترجمة آثار الحضارتني اليونانية والفارسية وكتبهام ،ونفوذ أفكارهام وعلومهام إىل
البيئة املعرفيّة اإلسالميّة؛ مبا أفرز مجموعة من الرؤى واألفكار والقضايا واملسائل الجديدة
والفلسفي ،فتك ّونت االتّجاهات التفسرييّة الكالم ّية؛ ما أ ّدى إىل قيام
الكالمي
عىل املستوى
ّ
ّ
بتفس القرآن طبقاً آلرائها وعقائدها.
ّ
كل فرقة من فرق املسلمني؛ كاألشاعرة واملعتزلة وّ ...
الهجري ،بدأت تظهر أساليب جديدة يف التفسري عىل يد العرفاء
ويف القرن الثالث
ّ
اإلشاري يف التفسري.
واملتص ّوفة؛ ما أ ّدى إىل تط ّور املنهج
ّ
وأ ّما مح ّدثو الس ّنة والشيعة ،فقد اكتفوا بنقل الروايات ُم ِ
حدثني بذلك املنهج واالت ّجاه
الهجري) عىل
الروا ّيئ يف التفسري والذي ظهر يف املرحلة األوىل (القرن الثالث والرابع
ّ
ايش ،والق ّم ّي ،والطربي ،ويف املرحلة الثانية (من القرن
شكل تفاسري؛ مثل :تفسري الع ّي ّ
العارش حتّى الحادي عرش) :الد ّر املنثور ،والربهان ،ونور الثقلني .وخالل هذه الفرتة؛ أي
بعد املرحلة األوىل من ظهور التفاسري الروائية بدأت تظهر التفاسري الفقه ّية بأسلوب
موضوعي وعىل شكل تفسري آيات األحكام .وبعد أن أخذ بعض التفاسري شكله الطبيعي؛
ّ
الشافعي
الحنفي (ت 370هـ) ،وأحكام القرآن املنسوب إىل
للجصاص
مثل :أحكام القرآن ّ
ّ
ّ
اوندي
(ت 204م) استم ّرت كتابة هذا النوع من التفاسري فيام بعد؛ مثل :أحكامالقرآن للر ّ
الهجري التفاسري الجامعة االجتهادية؛
(ت573هـ) .ث ّم ظهرت يف القرن الخامس والسادس
ّ
مثل :التبيان ،ومجمع البيان؛ وذلك باالستفادة من العقل واالجتهاد ومراعاة جوانب
متع ّددة يف التفسري .وال تزال هذه الطريقة متداولة حتّى اآلن .وقد بادر بعض الفالسفة
إىل كتابة التفسري أيضاً .كام ظهرت وتط ّورت يف القرن األخري أساليب ومناهج جديدة يف
العلمي ،واالتّجاه
التفسري؛ مثل طريقة التفسري
االجتامعي(((.
ّ
ّ
سون يف ثوبه
((( ملزيد من التفصيل يف نشأة املناهج واالت ّجاهات التفسرييّة ومراحل تط ّورها ،انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
القشيب ،م.س ،ج ،2ص538-534؛ الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س21-18 ،؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س،
ص.76-75
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تّ
ّ
التفسيرية
أسباب نشوء المناهج واال جاهات
التفسريي إىل
يرجع نشوء املناهج واالتّجاهات التفسرييّة املتع ّددة وتبلورها يف البحث
ّ
مجموعة من العوامل واألسباب ،ميكن إيجازها باآليت(((:
التدريجي طيلة البعثة النبوية املباركة.
طبيعة القرآن من حيث النزولّ
النبي Pيف فهم القرآن.
األمر القرآ ّين برضورة الرجوع إىل ّاملفسين واختالف آرائهم.
اعتقادات ّاملفسين.
االعتامد عىل الرأي والقناعات الشخصيّة من ِقبَل بعض ّترجمة نتاجات معرف ّية غري إسالمية ودخولها إىل البيئة املعرف ّية اإلسالم ّية.تع ّدد مصادر التفسري وأدواته.ظهور االتّجاهات العرصية يف التفسري.املفس.
ّ
تخصص ّأسلوب كتابة التفسري.ّ
التفسيرية
تقسيم المناهج
املفسين للمناهج التفسرييّة بتع ّدد لحاظاتهم يف التقسيم،
تع ّددت تقسيامت
ّ
واملشهور منها اآليت(((:
المفسر للوصول إلى معنى اآلية ومقصدها:
أ .تقسيم المناهج بلحاظ ما يعتمده
ّ

املفس عن غريها من املناهج
 مناهج تفسريية ناقصة؛ بلحاظ أنّها ال تغني وحدها ّيف تفسريه للقرآن:
•منهج تفسري القرآن بالقرآن.
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص538-534؛ الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س،
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
ص.26-22
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص-534
((( ملزيد من التفصيل يف تقسيامت املناهج التفسرييّة ،انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
538؛ الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص41-33 ،28-26؛ الصغري ،املبادىء العا ّمة لتفسري القرآن ،م.س ،ص77؛
العك ،خالد عبد الرحمن :أصول التفسري وقواعده ،ط ،3بريوت ،دار النفائس1414 ،هـ.ق1994 /م ،ص.261-77
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•منهج تفسري القرآن بالس ّنة.
يل.
•املنهج العق ّ
العلمي.
•املنهج
ّ
اإلشاري.
•املنهج
ّ
•التفسري بالرأي (وهو طريق ممنوع استخدامه يف التفسري).
تبرصة :إ ّن التفسري بالرأي ال يع ّد تفسريا ً صحيحاً ومعتربا ً؛ ويف الحقيقة ال يع ّد تفسريا ً
للقرآن .فذكره بني أقسام املناهج التفسرييّة هو من أجل َر َّد والتنبيه عىل خطره.
التكاملي:
 مناهج تفسيريّة كاملة :المنهجّ
واملقصود به هو املنهج الّذي يستفيد من جميع هذه الطرق قدر اإلمكان(((؛ ليك يتب ّي
مقصود اآليات بصورة كاملة من جميع الجوانب(((.
صحة المنهج أو عدمها:
ب .تقسيم المناهج بلحاظ ّ

 منهج صحيح ومعتبر:•التكاميل.
•تفسري القرآن بالقرآن.
•تفسري القرآن بالس ّنة.
يل.
•العق ّ
العلمي.
•
ّ
اإلشاري.
•
ّ

((( املناهج املذكورة سابقاً غري التفسري بالرأي ،وبعض طرق التفسري اإلشاري والعلمي .وسوف يأيت تفصيل الكالم فيها يف
دروس الحقة.
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.356-353 ،28-27
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 ممنوع باطل غير معتبر:•التفسري بالرأي.
والعلمي.
اإلشاري
•بعض طرق التفسري
ّ
ّ
تّ
ّ
التفسيرية
تقسيم اال جاهات
ميكن تقسيم االتجاهات التفسرييّة إىل أقسام فرعية عىل أساس االعتقادات ،واألفكار،
للمفسين ،وفق
العلمي
والتخصص
واالتّجاهات العرصيّة ،وطريقة الرتتيب ،والذوق
ّ
ِّ
ّ
اآليت(((:
أ .االتّجاهات الكالم ّية:

املفس يف عمل ّية التفسري من خلف ّية عقديّة يروم من خاللها الدفاع عن
وهو انطالق ّ
مذهبه وأصول االعتقاد لديه؛ باالستناد إىل آيات القرآن الكريم.
التخصص ّية:
ب .االتّجاهات
ّ

تخصصيّة علميّة متع ّدة؛ أدبيّة ،أو
املفس يف عمليّة التفسري من خلفيّات ّ
وهو انطالق ّ
العلمي لديه
فقه ّية ،أو اجتامع ّية ،أو أخالق ّية ،أو تاريخ ّية...،؛ بحيث يظهر هذا االهتامم
ّ
تفسريي.
بشكل واضح يف ما يق ِّدمه من نتاج
ّ
ج .االتّجاهات العصر ّية:

االجتامعي املعارص؛ مدفوعاً بدافع
املفس يف عمل ّية التفسري من محيطه
وهو انطالق ّ
ّ
الحاجة والرضورة لإلجابة عن مجموعة من القضايا واملسائل املل ّحة؛ املعنويّة ،واألخالقيّة،
والسياس ّية ،واالقتصاديّة ،والعسكريّة...
د .االتّجاهات األسلوب ّية:

املفسين؛ فهي تتفاوت عىل أساس الذوق ومراعاة حال
يختلف أسلوب الكتابة عند ِّ
املخاطَب .فقد يكون التفسري ترتيبيّاً؛ أي تفسري القرآن آية آية ومن أ ّوله إىل آخره؛ كام هو
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.32-29
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الحال يف تفسري (امليزان للعالمة الطباطبايئ ،واألمثل للشيخ نارص مكارم الشريازي ،ومجمع
املفس أحد املواضيع ويجمع
البيان للعالمة الطربيس) ،أو قد يكون موضوع ّياً ،فيختار ِّ
كل ما يتعلّق به يف جميع اآليات والسور ،ث ّم يخرج بنتيجة معيّنة؛ مثل (تفسري نفحات
ّ
القرآن ،للشيخ نارص مكارم الشريازي؛ ومفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحاين).
مفصلة؛ أي من حيث الحجم
وربا يُكتَب التفسري بصورة مخترصة أو متوسطة أو ّ
َ
والكم ّية كام هو الحال يف التفاسري :األصفى ،واملصفّى ،والصايف للمرحوم للفيض الكاشاين،
شب ،وأيضاً
وكذلك التفاسري :الوجيز ،والجوهر الثمني ،وصفوة التفاسري للسيد عبد الله ّ
التفاسري الثالثة للعالمة الطربيس؛ وهي :جوامع الجامع ،ومجمع البيان ،والكايف الشايف،
وربا يأيت التفسري عىل شكل منت ورشح
متوسط والثالث ّ
مفصلَ .
فاأل ّول مخترص والثاين ّ
فتكون اآلية متناً والتفسري رشحاً لآلية ،وقد يختلط التفسري باآليات بصورة مزج ّية؛ مثل:
تفسري شُ َّب ،ونفحات الرحمن للنهاوندي.
ويف بعض األحيان يكون التفسري شامالً لجميع آيات القرآن؛ مثل :مجمع البيان ،وأُخرى
ناقصاً و ُمشتمالً عىل سورة واحدة أو عدد من السور ،أو حتّى مجموعة من السور؛
مثل :تفسري أحكام القرآن للراوندي الّذي يشتمل عىل اآليات الفقهية فقط ،وتفسري آالء
الرحمن للبالغي؛ وهو تفسري مل يكتمل لآليات كلّها.
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المفاهيم الرئيسة

المفسر؛ باالستفادة من الوسائل والمصادر
 .1المنهج التفسير ّي هو الطريق الذي يسلكه ّ
الخاصة الح ّجة في تفسير القرآن؛ بغية الكشف عن معاني القرآن الكريم ومقاصده.
ّ
المفسر وخلف ّياته العقدية أو العصرية أو
التفسيري هو تأثير ذوق
 .2االتّجاه
ّ
ّ
التخصص ّية أو غيرها في فهمه لمعاني القرآن ومقاصده.
ّ
 .3ظهرت المناهج التفسيريّة مع ظهور علم التفسير منذ صدر اإلسالم على يد
الهجري
النبي Pوأهل البيت Rوعدد من الصحابة .وفي القرن الثاني
ّ
ّ
تدريجي ،نتيجة ترجمة آثار
برزت مناهج وأساليب أُخرى بين المسلمين بشكل
ّ
الهجري ،بدأت تظهر
الحضارتين اليونانية والفارسية وكتبهما .وفي القرن الثالث
ّ
أساليب جديدة في التفسير على يد العرفاء والمتص ّوفة؛ ما أ ّدى إلى تط ّور المنهج
اإلشاري في التفسير .وفي القرن األخير ظهرت أساليب ومناهج جديدة في
ّ
االجتماعي.
العلمي ،واالتّجاه
التفسير؛ مثل طريقة التفسير
ّ
ّ
 .4أبرز المناهج التفسيريّة :منهج تفسير القرآن بالقرآن ،ومنهج تفسير القرآن بالس ّنة،
التكاملي...
اإلشاري والمنهج
العلمي ،والمنهج
العقلي ،والمنهج
والمنهج
ّ
ّ
ّ
ّ
التخصص ّية األدب ّية
 .5أبرز االتّجاهات التفسيريّة :االتّجاهات الكالم ّية ،واالت ّجاهات
ّ
والفقه ّية واالجتماع ّية والتاريخية ،...واالتّجاهات العصريّة؛ المعنويّة ،واألخالق ّية،
والسياس ّية ،واالقتصاديّة ،والعسكريّة ،...واالت ّجاهات األسلوب ّية... ،
فكّر وأجب

كلً من المنهج واالتّجاه التفسيريّين ،مب ّيناً وجود الفرق بينهما.
 .1ع ّرف ّ
 .2ما هي أسباب نشوء المناهج واالتّجاهات التفسيريّة؟
 .3اذكر أبرز المناهج واالتّجاهات التفسيريّة.
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للمطالعة
تفسير آالء الرحمن

(((

النجفي (- 1282
البالغي
والعلمة الناقد الشيخ محمد جواد
تأليف اإلمام املجاهد ّ
ّ
ّ
1352هـ.ق).
له مؤلّفات كثرية .وهذا التفسري من أفضلها؛ حيث كان من آخر تآليفه ،فكان أدقّها
وأمتنها سوى أنّه من املؤسف جدا ً أنه مل ُيلهه األجل ،فقىض نحبه عند بلوغه لتفسري قوله
َۡ َ ۡ َۡ َٰ ُ َ ٰ َ َ ٓ َ ٗ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ
ت ترِي مِن تتِها ٱلنهر خ ِلِين ف
ِيها أبَداۖ
تعاىل﴿ :وٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
ت سندخِلهم جن ٖ
َٓ
ّٗ
َّ
ً
ُ
ل ُه ۡم ف َِيها أ ۡز َوٰ ٞج ُّم َط َّه َرة َ ۖٞونُ ۡدخِل ُه ۡم ظِل َظلِيل﴾((( ،فأكمل تفسري اآلية ،ولحق بجوار ربّه الكريم؛
ليوفّيه أجره حسبام وعد يف اآلية ،والكريم إذا وعد وىف.
البالغي عارفاً باللغات العربيّة واإلنجليزيّة والفارس ّية إىل لغته
العلمة
وكان شيخنا ّ
ّ
العربيّةُ ،مجيدا ً فيها؛ ما ساعده عىل مراجعة أه ّم املصادر للتحقيق عن مبادئ األديان
القدمية ،والوقوف عىل مبانيها ،فكانت تآليفه يف هكذا مجاالت ذوات إسناد متني وأساس
ركني.
وتفسريه هذا هادف إىل بيان حقائق كالمه تعاىل وإبداء رسالة القرآن ،يف أسلوب سهل
متني ،يجمع بني اإليجاز واإليفاء ،واإلحاطة بأطراف الكالم ،مبا ال يدع لشبه املعاندين
مجاالً ،وال لتشكيك املخالفني مرسباً .هذا إىل جنب أدبه البارع ومعرفته مبباين الفقه
حل بها
والفلسفة والكالم والتاريخ ،وال س ّيام تاريخ األديان وأعراف األمم املاضية ،والتي ّ
كالمي بارع.
كثريا ً من مشاكل أهل التفسري .ومن ث ّم كان منهجه يف التفسري ذا طابع أد ّيب
ّ

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.900-899
((( معرفة ،التفسري واملف ّ
((( سورة النساء ،اآلية .57

الدرس الرابع عشر

منهج تفسير القرآن
بالقرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل منهج تفسري القرآن بالقرآن ونشأته
التفسريي.
وأه ّميّته يف البحث
ّ

2 .2يناقش أدلــة القائلني بح ّجية تفسري القرآن
بالقرآن أو عدمها.
3 .3يفهم مناذج من تطبيقات منهج تفسري القرآن
بالقرآن.

تع ّد طريقة تفسري القرآن بالقرآن من أقدم الطرق يف تفسري القرآن ،وهي أحد أقسام
واملتخصصني إلّ ما ش ّذ هذه الطريقة يف
سين
ّ
املنهج النق ّ
يل((( .وقد استحسن جميع املف ّ
التفسري ،واستفادوا منها يف كثري من املوارد ،بل إ ّن بعضهم ع ّدها من أفضل الطرق يف
التفسري(((.
تعريف منهج تفسير القرآن بالقرآن
املفس يف عمل ّية التفسري؛ من خالل مقابلة اآلية باآليات األخرى،
هو الطريق الذي يسلكه ّ
وجعل بعضها شاهدا ً عىل بعضها اآلخر؛ بغية الكشف عن معاين القرآن الكريم ومقاصده(((.
نشأة منهج تفسير القرآن بالقرآن وتاريخه
يُع ّد تفسري القرآن بالقرآن من أقدم طرق التفسري ،ويرجع استخدامه إىل زمن الرسول،P
وقد استخدمه األمئّة Rوبعض الصحابة والتابعني .وفيام يأيت بعض األمثلة عىل ذلك:
أ .سئل الرسول Pعن معنى «الظلم» في اآلية الكريمةَ ﴿ :ول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
يم ٰ َن ُهم
ُ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ
َّ ّۡ
ُ
َ
((( ٞ
ٱلش َك لظل ٌم ع ِظيم﴾
النبي ،Pباالستناد إلى قوله تعالى﴿ :إِن ِ
ب ِ ُظل ٍم﴾((( ،فأجاب ّ
ّ
بأن المقصود بالظلم في اآلية األولى هو الشرك المذكور في اآلية الثانية(((.
((( ينقسم املنهج النقيل إىل قسمني :تفسري القرآن بالقرآن ،وتفسري القرآن بالس ّنة.
((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س ،ص87-47؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص543-539؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.149-143
ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.49
((( سورة األنعام ،اآلية .82
((( سورة لقامن ،اآلية .13
((( انظر :الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،4ص100-99؛ ابن حنبل ،مسند أحمد ،م.س ،ج ،1ص.378
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ُ

ََُۡ
﴿و
حل ُهۥ

علي Qمن خالل اآليتينَ ﴿ :وف َِصٰل ُهۥ ِف َع َم ۡ ِي﴾(((،
ب .استنتج اإلمام ّ
َ َ ٰ ُ ُ َ َٰ ُ َ
بأن ّ
ون َش ۡه ًراۚ﴾(((؛ ّ
وف ِصلهۥ ثلث
أقل م ّدة للحمل هي س ّتة أشهر؛ بلحاظ ّأن م ّدة
الرضاع سنتان؛ كما تشير اآلية األولى ،وم ّدة الحمل والرضاع معاً ثالثون شهراً؛ كما
تشير اآلية الثانية ،والجمع بينهما يقتضي كون ّ
أقل الحمل س ّتة أشهر((( .وهذا نوع
من تفسير القرآن بالقرآن.
مفسو الشيعة هذا املنهج بعد ذلك مع ظهور تفاسري؛ مثل:التبيان
وقد استخدم ِّ
مفسو أهل الس ّنة.
للشيخ الطويس ،ومجمع البيان للشيخ الطربيس ،وكذلك ِّ
املفسين يف القرن األخري ،كام يتّضح
وقد حظي هذا املنهج باهتامم واسع؛ ّ
خاص ًة عند ِّ
للعلمة الطباطبايئ ،وآالء الرحمن للشيخ البالغي...،
ذلك يف تفسري امليزان ّ
لّ
أد ة القائلين بحجّيّ ة تفسير القرآن بالقرآن
اعتمد أصحاب هذا املنهج عىل ع ّدة أدلّة لالستدالل عىل جواز بل لزوم هذا التفسري؛
هي اآلتية:
القرآني:
أ .الدليل
ّ
ۡ

َ

ۡ

ّ

َ

ۡ

َ َ َۡ ٗ ُّ
َ َ َّ َ َ ۡ َ
شء َو ُه ٗدى َو َر ۡ َ
ح ٗة َوب ُ ۡ َ
ش ٰى ل ِل ُم ۡسلِ ِم َني﴾(((؛
ِك ۡ ٖ
 قال تعاىل﴿ :ونزلا عليك ٱلكِتٰب ت ِبيٰنا ل ِلكل يشء وال يكون تبياناً لنفسه(((.
بتقريب :أنّه حاشا أن يكون القرآن تبياناً ّ
ََ ََۡٓ َۡ ُ
ك ۡم نُ ٗورا ُّمبِ ٗينا﴾(((؛ بتقريب :أنّه كيف يكون القرآن هدى وب ّينة
 قال تعاىل﴿ :وأنزلا إِلوفرقاناً ونورا ً مبيناً للناس يف جميع ما يحتاجون إليه وال يكفيهم يف احتياجهم إليه وهو
أش ّد االحتياج؟!(((.
((( سورة لقامن ،اآلية .14
((( سورة األحقاف ،اآلية .15
((( انظر :املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،40ص.180
((( سورة النحل ،اآلية .89
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.11
((( سورة النساء ،اآلية .174
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.11
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ُ َ
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ ٰ َ َ ۡ ُّ ٞ
ٰ
ب َوأخ ُر
ِت
﴿هو ٱلِي أنزل عليك ٱلكِتب مِنه ءايت مكمت هن أم ٱلك ِ

 قال تعاىل:ُمتَ َ ٰ
قسمت آيات القرآن إىل مجموعتني :محكامت
شبِ َهٰ ٞتۖ﴾(((؛ بتقريب :أ ّن هذه اآلية ّ
ومتشابهات .وكلمة «املحكم» من «اإلحكام» مبعنى «املنع» ،ولهذا يقال للمواضيع الثابتة
كل قول واضح ورصيح ال
القويّة محكمة؛ ألنّها متنع عن نفسها عوامل الزوال .كام أ ّن ّ
أي خالف يقال له ٌ
«قول محكم» ،وعليه ،فإ ّن اآليات املحكمة هي اآليات ذات
يعرتيه ّ
املفاهيم الواضحة والّتي ال مجال للخالف والجدل حولها .وأ ّما اآليات املتشابهة فهي
اآليات ذات املعنى املعقّد ،أو الّتي تحتمل معاين متع ّددة ،والّتي ال يتّضح معناها املقصود
ّإل يف ضوء اآليات املحكمة .وقد أطلق عىل اآليات املحكمة «أُ ُّم الكتاب»؛ أي هي األصل
واملرجع لآليات األخرى ،وبعبارة أخرى :ال بُ ّد من إرجاع اآليات املتشابهات إىل املحكامت
ليك يتّضح معناها .وهذه الطريقة هي أحد أنواع تفسري القرآن بالقرآن(((.
 ليك نفهم بعض اآليات الواردة يف القرآن ،ال ب ّد من مراجعة اآليات املشابهة ،فقدالنبي موىس Qوفرعون يف أكرث من سورة((( ،وال ميكن تفسري هذه
جاء ذكر ّ
قصة ّ
النبي
اآليات ورفع اإلبهام عنها ما مل يت ّم مراجعة هذه السور بآياتها املتعلّقة مبوضوع ّ
موىس Qوفرعون.
الروائي:
ب .الدليل
ّ

 الس ّنة العمل ّية لرسول الله Pوأهل بيته ،Rحيث استخدموا هذه الطريقةعمل ّياً.
 األحاديث الواردة عن الرسول Pوأهل البيت Rبصدد اإلشارة إىل هذه الطريقة يفالتفسري ،ومنها :ما ورد عنه« :Pإنّ القرآن ليصدّ ق بعضه بعضاً فال تكذبوا بعضه ببعض»(((.
وعن اإلمام ع ّيل« :Qوكتاب الله بين أظهركم ناطق ال يعيى لسانه ،وبيت ال تُهدم أركانه،
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،3ص.23-20
((( انظر :سورة األعراف ،اآليات 136-105؛ سورة طه ،اآليات 98-9؛ سورة الشعراء ،اآليات 67-10؛ سورة النمل ،اآليات .14-7
((( املتّقي الهندي ،كنز العمّل يف سنن األقوال واألفعال ،م.س ،ج ،1ح ،2861ص.619

176

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

وع ّز ال تهزم أعوانه ...كتاب الله تبصرون به ،وتنطقون به ،وتسمعون به ،وينطق بعضه
ببعض ،ويشهد بعضه على بعض ،وال يختلف في الله ،وال يخالف بصاحبه عن الله»(((.
ج .السيرة العقالئ ّية:

وميكن تقريب االستدالل بالسرية العقالئيّة عىل ح ّجيّة تفسري القرآن بالقرآن من خالل
املق ّدمات اآلتية:
 قامت سرية العقالء يف مقام التفهيم والتفاهم عىل مراعاة القرائن املوجودة يف الكالمأي كالم ،فإذا جاء ذكر أحد املطالب بصورة مطلقة وعا ّمة ،ويف مكان آخر بصورة
عند فهم ّ
وخاصة ،فال ب ّد من النظر إىل الكالم بصورة كلِّيّة باعتباره مجموعة كاملة ،وهذه
مقيّدة
ّ
أي كالم.
هي طريقة العقالء يف فهم ّ
َ
َّ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ّٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
 نزل القرآن الكريم بلغة العرب﴿ :إِنا أنزلنه قرَٰءنا عربِيا لعلكم تعقِلون﴾(((؛ بهدف
إيصال مقاصده للناس جرياناً عىل أسلوب العرب يف مقام التفهيم والتفاهم .لذا ،فالقرآن
الكريم غري مستثنى من القاعدة العقالئية املتق ّدمة؛ لجهة االستفادة من بعض اآليات
بوصفها قرائن لفهم آيات أخرى وتفسريها .وهذا هو نفسه املراد بتفسري القرآن بالقرآن.
 مل يخرتع الشارع طريقة مع ّينة غري الطريقة املذكورة ويوجبها يف مقام فهم كالمهمن ِق َبل الناس.
 مل مينع الشارع املق ّدس الناس يف مقام فهمهم للقرآن من الجريان وفق هذه الطريقةالنبي PواألمئّةR
العقالئية ،بل قام بتأييدها وبالجري وفقها؛ فعندما نراجع سرية ّ
نجد أنّهم استخدموا هذه الطريقة ،أي االستفادة من بعض اآليات يف فهم آيات أخرى.
ومفسي
رشعة من بعدهم عىل هذه الطريقة؛ من الصحابة والتابعني
ِّ
وكذلك جرى املت ّ
ّ
نستدل عىل جواز هذا املنهج،
القرآن عىل طول التاريخ إىل عرصنا الراهن .ومن خالل ذلك
باإلضافة إىل عدم وجود منع من الشارع.
((( الرشيف الريض ،نهج البالغة ،م.س ،ج ،2الخطبة  ،133ص.17-16
((( سورة يوسف ،اآلية .2
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لّ
أد ة القائلين بعدم حجّيّ ة تفسير القرآن بالقرآن
ّ
استدل القائلون بعدم ح ّج ّية تفسري القرآن بالقرآن مبجموعة من األدلّة والتقريبات،
أبرزها اآلتية:
النبيP
أّ .إن فهم القرآن
ّ
مختص بأهله ،وهم المخاطبون الحقيق ّيون به ،وهم ّ
وأهل البيت.R
بّ .إن القرآن يحتوي على مضامين عالية وعميقة ال يفهمها ّإل الراسخون في العلم،
وال تنالها األفكار العاديّة للناس.
جّ .إن القرآن الكريم يشتمل على آيات متشابهة وهو ما يؤدّي إلى المنع عن ا ّتباع
ظواهر الكتاب.
د .إ ّننا نعلم علماً إجمال ّياً بوجود مخصِّ صات ومق ّيدات لكثير من ظواهر القرآن الكريم
التمسك بالظواهر القرآنية.
م ّما يعني عدم إمكان ّية ّ
ويف مقام الجواب عن هذه املقاربات ،ميكن القول:
 إ ّن املقصود من اختصاص فهم القرآنبالنبي Pوأهل البيت ،Rوأنّهم
ّ
املخاطبون الحقيق ّيون هو الفهم الكامل للقرآن أع ّم من املحكم واملتشابه ،واملنع من
االستقالل بالفتوى من دون مراجعة الروايات ،وأ ّما بعد مراجعة القرائن النقليّة ،أو بعد
البحث وعدم العثور عىل روايات معتربة ،فال يوجد مانع من األخذ بظواهر القرآن الكريم.
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن الروايات نفسها قد أرجعتنا إىل القرآن واالستدالل به؛ كام يف رواية
عبد األعىل موىل آل سام ،قلت أليب عبد الله جعفر بن مح ّمد الصادق :Qعرثت
فانقطع ظفري ،فجعلت عىل إصبعي مرارة ،فكيف أصنع بالوضوء؟ قال« :Qيُعرف
ّ
َ َ َ ََ َ َۡ ُ ۡ
ِين م ِۡن
هذا وأشباهه من كتاب الله ع ّز ّ
وجل ،قال الله تعالى﴿ :وما جعل عليكم ِف ٱدل ِ
َح َر ٖ ۚج﴾((( امسح عليه»(((.
((( سورة الحج ،اآلية .78
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،3كتاب الطهارة ،باب ّ
الشك يف الوضوء ،...ح ،4ص.33
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 ال يوجد تعارض بني وجود مضامني عالية وصعبة الفهم يف القرآن ،والرجوع إىلالظواهر الواضحة واالستدالل بها.
 إ ّن ظواهر القرآن ليست من املتشابهات ،أي إ ّن املقصود من املتشابهات هنا هواآليات املجملة ،ولك ّن ظواهر القرآن ليست مجملة وال متشابهة.
املخصصات واملق ِّيدات والروايات
 إ ّن األخذ بظواهر القرآن يكون بعد مراجعةِّ
ينحل العلم اإلجاميل ،ويرتفع حينئذ املانع من األخذ بالظواهر.
األخرى ،وعندها ّ
تطبيقات منهج تفسير القرآن بالقرآن
يع ّد «تفسري القرآن بالقرآن» منهجاً كلّياً يتض ّمن تحته مصاديق وطرقاً فرعية متع ِّددة
املفس عىل تقديم
املفسون يف التفسري ،وإ ّن معرفة هذه الطرق تساعد ِّ
يستفيد منها ِّ
تفسري جامع آليات القرآن الكريم.
املفس للقرآن بالقرآن ،سوف نشري إىل أه ّم هذه
وليك تتوضّ ح صورة االستدالل عند ِّ
الطرق وأكرثها شيوعاً ،مع إيراد أمثلة ومناذج توضيحية لهذا املنهج:
أ .إرجاع المتشابهات إلى المحكمات:

تنقسم آيات القرآن إىل آيات محكمة ومتشابهة ،وتع ّد اآليات املحكَمة هي األساس
واملرجع لآليات القرآنية ،وال بُ ّد من إرجاع اآليات املتشابهة إليها ليك يتّضح معناها ،أو
يتعي أحد احتامالتها.
ّ
مثال :يوجد بعض اآليات يف القرآن ّ
يدل ظاهره عىل التجسيم؛ مثل اآليات الّتي تصف
َ
َ ُ َّ
الله سبحانه وتعاىل بأنّه« :سميع» و«بصري»((( ،واآلية الرشيفة ﴿يد ِ
ٱلل فَ ۡو َق أيۡدِي ِه ۡ ۚم﴾(((،
َ
َ
َ ۡ
ۡ ((( ٞ
وال بد من إرجاع مثل هذه اآليات إىل اآليات املحكمة مثل اآلية﴿ :ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ شء ۖ﴾
حيث يتّضح معناها يف ضوء هذه اآلية وأمثالها ،فعندما نقارن اآليات املذكورة مع اآليات
((( سورة الشورى ،اآلية .11
((( سورة الفتح ،اآلية .10
((( سورة الشورى ،اآلية .11
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يتبي أ ّن املقصود باليد هنا ليس هو اليد الجسامنية بل هو كناية عن
املحكمة ،فسوف ّ
َ
َ ُ َّ
يشء آخر كالقدرة مثالً .وعىل هذا ميكن تفسري اآلية﴿ :يد
ٱللِ فَ ۡو َق أيۡدِي ِه ۡ ۚم﴾(((؛ مبعنى قدرة
الله.
ب .الجمع بين اآليات المطلقة والمق ّيدة:

جاء بعض اآليات بصورة مطلقة بدون قيد يف حني ذُكرت آيات أُخرى مق ّيدة ببعض القيود؛
فتفسري اآليات املطلقة بدون النظر يف اآليات املق ّيدة غري صحيح وال يكشف عن املراد الج ّدي
مفسة لآليات املطلقة ،فمثالً جاء ذكر الصالة يف
للمتكلِّم ،وبعبارة أخرى إ ّن اآليات املق ِّيدة ِّ
َ َ ُ ْ َّ َ
بعض اآليات بصورة مطلقة ﴿وأقِيموا
ٱلصل ٰوةَ﴾((( ،يف حني قُيّد هذا اإلطالق بزمان خاص يف آيات
َ
َ
َّ
ۡ
َّ َ ٰ َ ُ ُ
َ
ُ
َّ
ٱلش ۡم ِس إ ِ ٰل غ َسق ۡ
ل
ة
و
ل
ٱلص
م
ق
أخرى كام يف اآلية﴿ :أ
ٱل ِل َوق ۡر َء َان ٱل َف ۡج ِرۖ﴾(((.
ل
ِ
ِ
وكِ
ِ
ِ
والخاص:
العام
ج .الجمع بين
ّ
ّ

جاءت ألفاظ بعض اآليات عىل جهة العموم والشمول ألفراد كثريين ،وذلك باستعامل
خص َصت آيات أخرى هذاالعموم .ومبا أ ّن تفسري
بعض ألفاظ العموم ،مثل ك ُّل ،يف حني َّ
اإللهي وتوضيح اآلية بصورة كاملة ،فإ ّن هذا ال يحصل ّإل بوضع
القرآن هو تعيني املراد
ّ
وتبي العموم يف اآليات
الخاص بجانب العا ّم .وبعبارة أخرى إ ّن اآليات
ّ
ّ
الخاصة ت ِّ
ُفس ِّ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
األخرى ،فمثالً جاء ذكر الزواج بصورة مطلقة يف اآلية﴿ :فٱنك ُ
حوا َما َط َ
اب لكم م َِن
ِ
ّ ٓ
ّ ٓ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َُٓ ُ
كم ّم َِن ٱلن ِ َساءِ
خاصة يف اآلية الكرمية﴿ :ول تنكِحوا ما نكح ءاباؤ
ٱلن ِ َساءِ﴾((( واستثنيت موارد ّ
ً
ٓ
َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ٗ ۡ
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ
حشة َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِيل  ٢٢ح ِرمت عليكم أمهتكم وبنات
ك ۡم،(((﴾...
ف إِنهۥ كن ف ِ
إِل ما قد سل ۚ
ففي اآليات األوىل وردت الرخصة يف الزواج من جميع النساء ،أ ّما يف اآليات األُخرى فقد
استثنيت األم واألخت وزوجة األب و...
((( سورة الفتح ،اآلية .10
((( سورة البقرة ،اآليات 110 ،83 ،43؛ سورة النساء ،اآلية 77؛...
((( سورة اإلرساء ،اآلية .78
((( سورة النساء ،اآلية .3
((( سورة النساء ،اآليتان .23-22
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د .توضيح اآليات المجملة بواسطة اآليات المب ّينة:

ورد بعض اآليات يف القرآن الكريم بصورة مخترصة ومجملة ،فيام جاء بيان هذا
ُفس اآليات األوىل.
املوضوع بصورة ّ
مفصلة يف مكانٍ آخر .فاملجموعة الثانية من اآليات ت ِّ
ٍ
وحينئذ ال
وقد ال يُفهم املعنى واملراد من اآليات املجملة دون الرجوع إىل اآليات املبيّنة،
يكون التفسري صحيحاً .مثال :أشار القرآن الكريم إىل مسألة أكل لحوم الحيوانات بقوله:
ُ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ َّ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ
ُ َّ ۡ َ ُ
﴿أحِلت لكم ب ِهيمة ٱلنع ِم إِل ما يت
ت َعل ۡيك ُم
ل عل ۡيك ۡم﴾((( ،وقال يف آية أخرى﴿ :ح ِرم
ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ۡ
ل ُم ٱل ِِزن ِير﴾((( .ففي اآلية األوىل جاء تحليل لحوم بعض الحيوانات بصورة
ٱلميتة وٱدلم و
مجملة ،وأنّه سوف يأيت تحريم بعض أنواع اللحوم يف املستقبل؛ وقد بُيّنت هذه املوارد
مفسة لآلية األوىل.
يف اآلية األخرى؛ فهنا تكون اآلية الثانية ِّ
هـ .االستفادة من سياق اآليات:

َّ َ َ َ َ َّ ُّ
وم َ ٤٣ط َع ُ
ام ۡٱلَثِي ِم َ ٤٤كٱل ۡ ُم ۡهل َي ۡغل ف ۡٱلُ ُ
ون َ ٤٥ك َغ ۡل ۡ َ
ٱلزق ِ
ٱل ِمي ِم ٤٦
ط
قال تعاىل﴿ :إِن شجرت
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ْ
َ
ُ
َ
ُ ُ ُ َ ۡ
حي ِم  ٤٧ث َّم ُص ُّبوا ف ۡو َق َرأ ِسهِۦ م ِۡن َعذاب َ
ٱعتِلُوهُ إ ِ َ ٰل َس َوآءِ ۡ َ
ٱل ِمي ِم﴾((( ،وقد جاء يف نهاية
خذوه ف
ٱل ِ
ِ
َ
ۡ
ُ ۡ َّ َ َ ۡ
نت ٱل َع ِز ُيز ٱل َك ِر ُيم﴾((( .فإذا أخذنا بظاهر هذه اآلية دون االلتفات
هذه اآليات﴿ :ذق إِنك أ

إىل سياق اآليات املتق ّدمة ل ُفهِم منه أ ّن الله سبحانه وتعاىل يخاطب شخصاً محرتماً وعزيزا ً،
يتبي أ ّن هذا الشخص (الذي اعتُرب
أ ّما إذا أخذنا بنظر االعتبار اآليات املتق ّدمة فسوف ّ
عزيزا ً كرمياً يف ظاهر اآلية) ما هو إلّ ذليل حقري.
و .تحديد معاني االصطالحات القرآنية باالستعانة باآليات األخرى:

اللغوي ،فال ميكن
خاصة خارجة عن معناها
توجد يف القرآن الكريم اصطالحات ّ
ّ
تفسريها مبراجعة كتب اللغة ،بل يجب مراجعة اآليات األخرى ومعرفة لغة القرآن .مثال:
املخفي» ويف اصطالح القرآن الج ّن موجودات
اللغوي هو «املستور،
مصطلح الج ّن :املعنى
ّ
ّ
عاقلة ال تُرى بالعني.
((( سورة املائدة ،اآلية .1
((( سورة املائدة ،اآلية .3
((( سورة الدخان ،اآليات .48-43
((( سورة الدخان ،اآلية .49

نآرقلاب نآرقلا ريسفت جهنم

181

ز .جمع اآليات الناسخة والمنسوخة:

ليبي بعض األحكام ث ّم أُنزلت آيات أخرى (عىل أساس املصلحة
لقد جاء بعض اآليات ّ
رشعت أحكاماً جديدة .ومث ّة اختالف بني
والرشائط الجديدة) ونسخت اآليات السابقة و ّ
املفس حني يرشع يف تفسري
ِّ
املختصني يف علوم القرآن يف عدد اآليات املنسوخة .وعىل ِّ
وإل فسوف يكون تفسريه تفسريا ً
اآلية أن يأخذ بنظر االعتبار اآليات الناسخة واملنسوخةّ ،
ناقصاً .مثال :ورد األمر يف سورة املجادلة بأ ّن عىل املؤمنني أن يتص ّدقوا يف حالة وجود
كالم
يل ،Qوقد نُسخ
النبي ،Pومل يعمل بهذا الحكم إلّ اإلمام ع ّ
ّ
خصويص لهم مع ّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ ْ
هذا الحكم يف اآليات األخرى ،يف قوله تعاىلٰٓ ﴿ :
يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا نٰجيتم ٱلرسول فقدِموا

َۡ َۡ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ٗ ۚ َ ٰ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ك ۡم َوأَ ۡط َه ُر ۚ فَإن ل َّ ۡم َت ُدوا ْ فَإ َّن َّ َ
ٱلل َغ ُفورَّ ٞرح ٌ
ِيم َ ١٢ءأشفق ُت ۡم أن
بي يدي نوىكم صدقة ذل ِك خي ل
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ ّ ُ ْ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ َّ َ
ت فإِذ لم تفعلوا وتاب ٱلل عليكم فأقِيموا
ٱلصل ٰوةَ﴾((( ،وعىل هذا
تقدِموا بي يدي نوىكم صدق ٖ ۚ

فبيان الحكم األ ّول بدون ذكر الناسخ يف اآلية األُخرى يكون تفسريا ً ناقصاً.

ح .االلتفات إلى اآليات المشابهة (من حيث اللفظ أو المحتوى):

القرآن الكريم كتاب هداية وتربية ،فقد يطرح املوضوع الواحد يف ع ّدة سور ،وتتناول
كل سورة من السور جانباً من جوانب هذا املوضوع بصور قد تتشابه يف التفسري ،فإذا
ّ
املفس الشمول ّية يف فهم املوضوع ،عليه أن يضع اآليات بعضها مع بعضها اآلخر حتّى
أراد ِّ
املوضوعي؛ كام فعل ذلك
يتّضح معناها .فقد تأخذ هذه الطريقة يف الواقع اسم التفسري
ّ
التفسريي (نفحات القرآن) ،وآية الله السبحا ّين يف كتابه
آية الله مكارم الشريازي يف كتابه
ّ
املفس بجمع آيات
(مفاهيم القرآن) ،أو قد تأخذ طابع التفسري
الرتتيبي فيام إذا قام ِّ
ّ
املوضوع الواحد يف موارد مختلفة من التفسري ،كام استخدم العالمة الطباطبايئ هذه
الطريقة يف تفسري امليزان؛ مثال :قام العالمة الطباطبايئ يف اآلية ( )29من سورة البقرة
بدراسة املباحث املتعلّقة بإعجاز القرآن واآليات الّتي جاءت حوله.

((( سورة املجادلة ،اآليتان .13-12

182

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالقرآن
توجد مجموعة كبرية من التفاسري التي تعتمد منهج تفسري القرآن بالقرآن ،منها:
الميزان في تفسير القرآن :السيد محمد حسين الطباطبائي ( 20جزءاً).تفسير المنار :محمد رشيد رضا (وأستاذه الشيخ محمد عبده) ( 12جزءاً).الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والس ّنة :الدكتور محمد الصادقي الطهراني (30جزءاً) .وله -أيضاً :-التفسير الموضوعي بين الكتاب والس ّنة ( 22جزءاً).
آالء الرحمن في تفسير القرآن :الشيخ محمد جواد البالغي (جزءان /غير مكتمل).التفسير القرآني للقرآن :عبد الكريم الخطيب ( 16جزءاً).تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن :محمد أمين بن محمد مختار.األمثل في تفسير كتاب الله المنزل :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .وله -أيضاً :-نفحاتالقرآن ( 6أجزاء).
تفسير تسنيم :الشيخ عبد الله جوادي آملي ( 36جزءاً حتى اآلن ،وما زال يصدر).مفاهيم القرآن :الشيخ جعفر السبحاني ( 10أجزاء).-معارف القرآن :الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ( 10أجزاء).
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المفاهيم الرئيسة

المفسر في عمليّة التفسير؛ من
 .1منهج تفسير القرآن بالقرآن هو طريق يسلكه
ّ
خالل مقابلة اآلية باآليات األخرى ،وجعل بعضها شاهدا ً على بعضها اآلخر؛ بغية
الكشف عن معاني القرآن الكريم ومقاصده.
 .2يُع ّد تفسير القرآن بالقرآن من أقدم طرق التفسير ،ويرجع استخدامه إلى زمن
الرسول Pوقد استخدمه األئ ّمة Rوبعض الصحابة والتابعين.
 .3أدلّة القائلين بح ّج ّية تفسير القرآن بالقرآن على ع ّدة أدلّة لالستدالل على جواز
بل لزوم هذا التفسير؛ هي اآلتية :آيات القرآن ،الس ّنة الشريفة ،السيرة العقالئ ّية
بضميمة عدم ردع الشارع عنها ،بل جريانها وفقها.
 .4اعتمد القائلون بعدم ح ّجيّة تفسير القرآن بالقرآن على مجموعة من التقريبات
الضعيفة التي يمكن ر ّدها بأدنى تأ ّمل.
 .5من تطبيقات منهج تفسير القرآن بالقرآن :إرجاع المتشابهات إلى المحكمات،
والخاص ،توضيح اآليات
الجمع بين اآليات المطلقة والمق ّيدة ،الجمع بين العا ّم
ّ
المجملة بواسطة اآليات المبيّنة ،االستفادة من سياق اآليات ،تحديد معاني
االصطالحات القرآنية باالستعانة باآليات األخرى ،جمع اآليات الناسخة والمنسوخة،
االلتفات إلى اآليات المشابهة... ،
 .6من أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالقرآن :الميزان في تفسير
القرآن ،تفسير المنار ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والس ّنة ،آالء الرحمن في
تفسير القرآن ،التفسير القرآني للقرآن ،تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن،
األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،تفسير تسنيم ،مفاهيم القرآن ،معارف
القرآن...،
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فكّر وأجب

.1ع ّرف منهج تفسير القرآن بالقرآن ،مبيّناً دوره في عمليّة التفسير.
.2ما هي أبرز األدلّة على ح ّج ّية تفسير القرآن بالقرآن؟
.3اذكر ثالثة نماذج من تطبيقات منهج تفسير القرآن بالقرآن.
للمطالعة
تفسير الفرقان

(((

الصادقي الطهرا ّين (معارص).
تأليف الشيخ مح ّمد
ّ
وقد ت ّم تأليفه خالل السنوات (1407 - 1397هـ.ق) ،وكان بصورة محارضات يلقيها
عىل طلبة العلوم الدين ّية يف الحوزتني العلميتني يف النجف األرشف وقم املق ّدسة.
وهو تفسري جامع شامل ،اتّخذ منهج تفسري القرآن بالقرآن حسب اإلمكان ،وهو
اجتامعي ،مع االستناد إىل أحاديث يراها صحيحة ،وأخرى مالمئة مع
تربوي
يل
ّ
تحلي ّ
ّ
ظواهر القرآن ،ولذا احرتز عن اإلرسائيليّات بشكل قاطع ،وكذا عن األحاديث املوضوعة
والضعيفة.
ومبا أ ّن املؤلّف يُع ّد من الفقهاء ،فإ ّن يف تفسريه اليشء الكثري من التع ّرض إىل مسائل
يفصل يف املسائل الكالم ّية االعتقاديّة يف
مبسطة ،وهكذا تجده ّ
الفقه واألحكام بصورة ّ
غنى عن
نزاهة ،كام ويجت ّنب تحميل القرآن نظريّات العلم الحديث ،ويرى أ ّن القرآن يف ً
ذلك ،الله ّم ّإل إذا ُرفع بذلك إبهام يف إشارات عابرة جاءت يف القرآن؛ عىل رشط أن تكون
النظريّة ثابتة.
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1028-1027
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الخامس عشر

منهج تفسير القرآن
ّ
بالسنة

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف إىل منهج تفسري القرآن بالس ّنة ونشأته
التفسريي.
وأه ّميّته يف البحث
ّ

التفسريي.
2 .2يدرك مكانة الس ّنة وأهم ّيتها يف البحث
ّ

3 .3يفهم مناذج من تطبيقات منهج تفسري القرآن
بالس ّنة.

تُع ّد طريقة تفسري القرآن بالس ّنة الرشيفة من أقدم الطرق واملناهج التفسرييّة وأكرثها
النقيل»(((.
شيوعاً يف تفسري القرآن((( .وهي أحد أقسام «التفسري باملأثور» أو «التفسري ّ
املفسين.
ولهذا املنهج مكانة ّ
خاصة بني املناهج التفسرييّة ،وكان دامئاً مح ّط اهتامم ِّ
ّ
تعريف منهج تفسير القرآن بالسنة
مم ورد يف
املفس يف عمل ّية التفسري؛ من خالل االستفادة ّ
هو الطريق الذي يسلكه ّ
النبي Pوأهل البيت Rمن فعل أو قول أو تقرير بصدد تفسريهم للقرآن
ُس َّنة ّ
الكريم؛ بغية الكشف عن معاين القرآن الكريم ومقاصده(((.
ّ
نشأة منهج تفسير القرآن بالسنة وتاريخه
ميكن تقسيم املراحل التاريخية التي م ّر بها تفسري القرآن بالس ّنة إىل ثالث مراحل؛
هي اآلتية:
النبي:P
أ .عصر
ّ

ميكن ع ّد هذا املنهج من أوائل املناهج التفسرييّة التي نشأت مقارنة لنزول الوحي
اإللهي بهذا الخصوص
فس و ُم ِّبي للقرآن ،وقد جاء األمر
النبي Pهو أ ّول ُم ِّ
القرآ ّين؛ أل ّن ّ
ّ
((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص144-93؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص798-543؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.162-158
ّ
بالس ّنة ،وتفسري
قسم العلامء التفسري باملأثور (التفسري النقيل) إىل أربعة أقسام :تفسري القرآن بالقرآن ،وتفسري القرآن ُ
((( ّ
واملفسون ،م.س ،ج ،2ص.544-539
التفسري
معرفة،
انظر:
التابعني.
بأقوال
القرآن
وتفسري
الصحابة،
بأقوال
القرآن
ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.95
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َ ۡ ٓ َ

ۡ

َ َ

َ َ َ ۡ َ ّ
يف قوله تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
ٱذلِك َر لِ ُبَ ّ ِ َي ل َِّلن ِاس َما نُ ّ ِزل إِ ۡل ِه ۡم﴾((( .وكان دأب الناس يف عرص
النبي Pيف تفسري القرآن ويأخذوا منه معانيه.
الرسالة أن يرجعوا إىل ّ

ب .عصر أهل البيت:R

استم ّرت طريقة تفسري القرآن بالس ّنة إىل عرص األمئّة ،Rحيث تص ّدى أهل
البيت  Rلتفسري القرآن الطّالعهم عىل العلوم اإلله ّية ،وكونهم استمرارا ً للبيان الرسا ّيل
الذي جاء به الرسولP؛ ولذا ع ّدت س ّنتهم (قولهم وفعلهم وتقريرهم) من مصادر
التفسري .Pوقد وصل عدد الروايات املرويّة عنهم Rإىل بضعة آالف رواية.
لتفس من كتاب الله ما مل يُسمع .فقال:
سأل رجل اإلمام الرضا ،Qفقال :إنّك ِّ
فسر في الناس ،فنحن نعرف حالله وناسخه
«علينا نزل قبل الناس ،ولنا ف ُِّسر قبل أن ُي َّ
ومنسوخه و .(((»..وعنه -أيضاً« :Q-فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما أُنزل،
فإذا احتاجوا إلى تفسيره فاالهتداء بنا وإلينا»(((.
وقد حظيت الروايات التفسرييَّة
للنبي Pوأهل البيت Rباهتامم الصحابة
ّ
يفسون القرآن للناس باالستناد إىل هذه الروايات التي ُجمعت فيام بعد
والتابعني ،فكانوا ّ
بصورة تدريج َّية ضمن كتب ومص ّنفات تفسرييّة منسوبة إىل الصحابة والتابعني؛ كتفسري
العيايش...
ابن عباس ،وتفسري الق ّم ّي ،وتفسري
ّ
ج .عصر التدوين:

يل ،Qوالّذي ورد
أ ّول مد ّونة تفسرييّة بالس ّنة هو الكتاب املنسوب إىل اإلمام ع ّ
مفصلة يف بداية تفسري النعامين.
عىل شكل رواية ّ
يل بن أيب طالب ،Qالّذي جاء فيه تأويل
وهناك كتاب آخر ،هو مصحف اإلمام ع ّ
القرآن والتفسري وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ؛ وهو مرتّب عىل حسب النزول ،وإن
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( الصفّار ،بصائر الدرجات ،م.س ،ج( 3القسم الثالث) ،باب ،8ح ،8ص.218
((( الكويف ،فرات بن إبراهيم :تفسري فرات الكويف ،تحقيق :محمد الكاظم ،ط ،1طهران ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
1410هـ.ق1990 /م ،تفسري سورة طه ،ح ،351ص.258

ةّنسلاب نآرقلا ريسفت جهنم

189

كان هذا الكتاب ليس يف متناول أيدينا اآلن.
يل بن
ث ّم التفسري املنسوب إىل اإلمام الباقر114-57( Qهـ) املعروف بتفسري ع ّ
إبراهيم الق ّمي املنقول عن طريق أيب حمزة الثاميل وأيب الجارود ،والتفسري املنسوب
إىل اإلمام الصادق148-83( Qهـ) ،وتفسري فراتالكويف (كان ح ّياً يف سنة 307هـ)،
العسكري260-232( Qهـ).
والتفسري املنسوب لإلمام
ّ
النبي Pوأهل البيت Rيف مجاميع روائية؛ مثل:
وقد جمعت الروايات الفقه ّية عن ّ
الكايف ،ومن ال يحرضه الفقيه ،والتهذيب ،واالستبصار؛ كام ُد ِّون يف هذا الوقت تفسري جامع
البيان يف تفسري القرآن البن جرير الطربي (ت 320هـ) ،وكذلك الصحاح الستّة ألهل الس ّنة.
الهجري؛
ث ّم واجهت حركة تدوين التفاسري ركودا ً نسب ّياً من القرن الخامس إىل التاسع
ّ
فيام برزت التفاسري العقل ّية واالجتهاديّة.
ويف عرص كتابة التفاسري الجديدة ،برز االهتامم بالروايات التفسرييّة والّتي عادة ما
العلمة الطباطبايئ ،حيث يذكر البحث
تُبحث خالل التفسري أو بصورة منفصلة؛ كام فعل ّ
كل مجموعة من اآليات.
الروا ّيئ بعد ّ
مالحظة :مل تسلم الروايات التفسرييّة يف عرص التدوين والجمع من ظاهرة الوضع،
ووجود اإلرسائيليات وتسلّل بعض الروايات الضعيفة؛ وهذا ما يستوجب الحذر والدقَّة
عند االستفادة من بعض الكتب الروائ ّية.
ّ
مكانة السنة في التفسير
ميكن تقسيم آراء العلامء حول مكانة الس ّنة يف التفسري ،وحدود االستفادة منها ،إىل
ثالثة آراء؛ هي اآلتية:
أ .استقالل القرآن وعدم احتياجه إلى السنّة في التفسير مطلقاً:

ومنشأ هذا الرأي هو أ ّن القرآن نزل بلسانٍ عر ّيب مبني ،وأ ّن العقل يكفي لفهم القرآن
وال يحتاج إىل األحاديث لتفسريه.
َ
ۡ
ۡ
َ
َ َُّ
ٓ
َ َ َ ۡ َ ّ
ٱذلِك َر لِ ُبَ ّ َ
ي ل َِّلن ِ
وهذا الرأي يتعارض مع ما جاء يف قوله تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
اس ما ن ِزل
ِ
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إِ ۡل ِه ۡم﴾((( ،وكذا حديث الثقلني ،وميكن أن يقال إ ّن الجذور التأريخية لهذا الرأي ترجع إىل
رص عىل فصل القرآن عن
النبي Pوالّذي أ ّ
شعار «حسبنا كتاب الله» ،الّذي ُرفع يف عرص ّ
أهل البيت.R
ب .عدم جواز تفسير القرآن مطلق ًا إلّا بالسنّة:

وهو الرأي املتط ِّرف املنسوب إىل األخباريني الذين ا ّدعوا عدم جواز فهم القرآن ّإل
بالرجوع إىل الس ّنة(((.
ج .اتّخاذ السنّة وسيلة وقرينة لتفسير آيات القرآن:

وهو الرأي املعتدل الذي يرى يف الس ّنة قرائن لتفسري القرآن ،وأدوات لتوضيح معاين
اآليات ومقاصدها؛ كام هو الحال بالنسبة إىل القرائن العقل ّية وآيات القرآن.
والقول األخري هو الصحيح واألوفق بالجمع بني ما ورد يف القرآن من أنّه نور ومبني،
وبني ما ورد يف القرآن والس ّنة من رضورة االستعانة بالس ّنة يف فهم القرآن الكريم.
أضف إىل ذلك أنّه ال ميكن فهم املعاين العالية للقرآن إلّ بالرجوع إىل الس ّنة الرشيفة؛ أل ّن
النبي Pوأهل بيته Qهم األعرف مبقاصد القرآن العالية؛ مبا ال ميكن لبقية الناس فهمها
ّ
وإدراكها من دونهم ،Qوليس ذلك يف كل معاين القرآن ومعارفه؛ فمن املعارف واملعاين
القرآنية ما ميكن الحصول عليه من خالل القرائن غري الس ّنة ،مع كون الس ّنة مؤيّدة لها.
ّ
تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنة
َ َّ َ َ
ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
اع إ ِ َ ۡ
﴿و ِلِ ع ٱنلَّ ِ
ت م ِن ٱســتط
أ .تفسير آية وتوضيحها :مثــال :قولــه تعالى:
لهِ
اس حِج ٱلي ِ
ٗ
َســبِيل ۚ﴾(((؛ حيث ورد في الروايات المأثورة عــن أهل بيت العصمةّ Rأن المراد
باالستطاعة :الزاد والراحلة(((.
َ
َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ
ُ
ٱلل ۡغو ِ ٓ
ف أيۡ َمٰن ِك ۡم
ب .تطبيق اآلية على مصداق ّ
خاص :مثــال :قولــه تعالى﴿ :ل يؤاخِذكــم ٱلل ب ِ ِ
((( سورة النحل ،اآلية .44
((( تقدّم الكالم يف هذا الرأي ومناقشته يف الدرس السابق.
((( سورة آل عمران ،اآلية .97
الحج ،ح ،5-1ص.268-266
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،7باب استطاعة ّ
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َ
َ
ُ َ ُ ُ َ َ َّ ُّ
ُ
َ َۡ ُ
دت ُم ۡٱلَيۡ َم ٰ َن فَ َك َّفٰ َرتُ ُه ٓۥ إ ۡط َع ُ
سك َ
ام َع َ َ
شة ِ َم َ ٰ
كن يؤاخِذكم بِما عق
ِني م ِۡن أ ۡو َس ِط َما ت ۡطعِ ُمون أهل ِيك ۡم
َول ٰ ِ
ۖ
ِ
َ ۡ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ ٰ َ َ َّ َ ٰ َ َ َّ ٰ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
يد ف ِصيــام ثلثةِ أيا ٖمۚ ذل ِك كفرة أيمٰن ِكــم إِذا حلفت ۚم وٱحفظوا
أو كِســوتهم أو ت ِرير رقب ٖةۖ فمن لم ِ
َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
أيمنك ۚم كذل ِك يب ِي ٱلل لكم ءايتِهِۦ لعلكم تشكر
ون﴾((( في تحديد ك ّفارة اليمين؛ حيث ورد

في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمةR؛ ومنها :ما روي عن اإلمام الصادق :Q
«ك ّفارة اليمين يطعم عشرة مساكين ّ
لكل مسكين م ّد من حنطة ،أو م ّد من دقيق وحفنة
(ملء الكف) ،أو كسوتهم ّ
لكل إنسان ثوبان ،أو عتق رقبة؛ وهو في ذلك بالخيار أيّ الثالثة
صنع ،فإن لم يقدر على واحدة من الثالثة ،فالصيام عليه ثالثة أيام»(((.
ُ
يك ُم َّ ُ
ٱلل
وص
ج .بيان جزئيات األحكام :كتخصيص عموم آية بالرواية؛ مثال :قوله تعالى﴿ :يُ ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ
ِٓ
ــظ ٱلنثَ َي ۡ ِيۚ﴾(((؛ حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت
ف أولٰدِكمۖ ل ِذلكرِ مِثل ح ِ
العصمــةّ R
أن الكافر والقاتل ال يرثان(((؛ منها :ما روي عن اإلمام الصادق Q
أ ّنــه قــال« :المسلم يحجب الكافر ويرثه ،والكافر ال يحجب المؤمن وال يرثه»(((،
وعنه- Qأيضاً« :-أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه»(((.
َٓ
ۡ
ص َّي ٖة يُ َ ٰ
وص ب ِ َها أ ۡو َديۡ ٍن﴾((( ،حيث ورد في
د .تقييد آية برواية :مثال :قوله تعالىِ ﴿ :م ۢن َبع ِد َو ِ
الروايــات المأثورة عن عن أهل بيت العصمة Rعــدم نفاذ الوصية في أكثر من
الثلث؛ منها :ما روي عن اإلمام الصادق« :Qالميت أحق بماله ما دام فيه الروح
يبين به ،نعم ،فإن أوصى به ،فإن تع ّدى ،فليس له ّإل الثلث»(((.
((( سورة املائدة ،اآلية .89
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،7كتاب األميان والنذور والكفارات ،باب كفارة اليمني ،ح ،1ص452-451؛ وانظر :ح،14-2
ص.454-452
((( سورة النساء ،اآلية .11
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،7كتاب املواريث ،باب مرياث القاتل ،ح ،10-1ص142-140؛ باب مرياث أهل امللل ،ح،6-1
ص.143-142
((( م.ن ،باب مرياث أهل امللل ،ح ،5ص.143
((( م.ن ،باب مرياث القاتل ،ح ،2ص.140
((( سورة النساء ،اآلية .12
أحق مباله ،...ح ،7ص8؛ وانظر ،ح ،10 ،6 ،4ص9-7؛ باب
املال
صاحب
ن
أ
باب
الوصايا،
كتاب
،
7
ج
((( الكليني ،الكايف ،م.س،
ّ
ّ
ما لإلنسان أن يويص به ،...ح ،7-1ص.11-10
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هـ  .توضيح العناوين التكليفية الخاصّ ة التي ذكرها القرآن :مثال :الحقيقة الشرع ّية
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ ُ ُ ْ
لمصطلح الصالة الوارد في القرآن؛ كما في قوله تعالى﴿ :فإِذا قضيتم ٱلصلوة فٱذكروا
ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ
َّ َ َ ٰ ٗ َ ُ ُ ٗ
ع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ودا َو َ َ ٰ
ِني
ع ُج ُنوبِك ۚم فإِذا ٱطمأننتم فأقِيموا ٱلصلوة ۚ إِن ٱلصلوة كنت
ٱلل ق ِيما وقع
ك َِتٰ ٗبا َّم ۡوقُ ٗوتا﴾((( ،حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة Rبيان

النبي:P
كيف ّية الصالة بلحاظ األفعال واألقوال الخاصّ ة بها؛ منها :ما روي عن ّ
«ص ّلوا كما رأيتموني أص ّلي»(((.
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ َ ٗ
﴿و َما كن ل ُِمؤم ٍِن أن َيق ُتل ُمؤم ًِنا إِل خ َ ٔ
و .بيان موضوعات األحكام :مثال :قوله تعالى:
طا ۚ
َّ ٓ َ
ُ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ ۡ ً َ َ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ٌ َ َّ َ ُّ ٞ
ل أهلِهِۦٓ إِل أن يَ َّص َّدق ۚوا فإِن كن مِن
ومن قتل مؤمِنا خ ٔ
طا فتح ِرير رقب ٖة مؤمِن ٖة ودِية مسلمة إ ِ
َ ۡ ََۡ ُ ۡ َ َ َۡ ُ ّ َٰ ٞ َ َ ٞ
َ ۡ َ ُ ّ َّ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٞ
َ َ
ۡ
ير َرق َبةٖ ُّمؤم َِنةٖۖ ِإَون كن مِن قوِۢم بينكم وبينهم مِيثق فدِية
قو ٍم عدوٖ لكم وهو مؤمِن فتح ِر
َ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ٗ
َّ َ َ
ُّ َ َّ َ ٌ َ ٰٓ َ ۡ
ي ت ۡو َبة ّم َِن ٱللِۗ َوكن
مسلمة إ ِ
يد ف ِصيام شهري ِن متتابِع ِ
ل أهلِهِۦ وت ِرير رقبةٖ مؤمِنةٖۖ فمن لم ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ َۡ
َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٗ ُّ َ َ ٗ َ َ ٓ ُ َ َّ َ
ٱلل َعل ً َ ٗ
َّ ُ
ضب ٱلل عليهِ
ِيما حكِيما َ ٩٢ومن َيقتل مؤمِنا متع ّ ِمدا فج َزاؤهُۥ ج َهن ُم خ ٰ ِ ٗلا فِيها وغ ِ
َ
َ
َ
َول َع َن ُهۥ َوأ َع َّد ُلۥ َع َذابًا َع ِظ ٗيما﴾(((؛ حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت

العصمة Rتحديد موضوع قتل العمد وقتل الخطأ؛ منها :ما روي عن اإلمام
الصادق« :Qالعمد ّ
كل ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو
بوكزة فهذا ك ّله عمد .والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره»(((.
ۡ
َ َّ ٰ َ َ ۡ َ ٰ َ َ
حشة مِن
ز .بيان اآليات الناسخة والمنسوخة :مثال :قوله تعاىل﴿ :وٱل ِت يأتِني ٱلف ِ

ۡ
ّ ٓ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ْ ََ
َ َٗ ّ ُ َ َ ُ ْ ََۡ ُ ُ
ت َي َت َو َّفى ٰ ُه َّن ٱل ۡ َم ۡو ُ
وت َح َّ ٰ
ت
ن َِسائِك ۡم فٱستش ِهدوا عل ۡي ِه َّن أ ۡر َبعة مِنك ۡمۖ فإِن ش ِهدوا فأمسِكوه َّن ِف ٱلُ ُي ِ
ٗ
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ
أو يعل
ٱلل ل ُه َّن َسبِيل﴾(((؛ حيث ورد يف الروايات املأثورة عن أهل بيت العصمة Rأ ّن
ۡ
َ
ۡ
ْ
ْ
َ ُ ۡ ُ
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ َّ َ
حد ّم ِۡن ُه َما مِائ َ َة َج َ
لةٖۖ َول تأخذكم
حكمها منسوخ بقوله تعاىل﴿ :ٱلزانِية وٱلز ِان فٱج ِلوا ك و ٰ ِ ٖ
((( سورة النساء ،اآلية .103
((( املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،82ص.279
((( سورة النساء ،اآليتان .93-92
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،7كتاب الديات ،باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ،ح ،2ص278؛ وانظر :ح ،10-3 ،1ص-278
.280
((( سورة النساء ،اآلية .15
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ۡ

ٓ

ۡ

َ َ َٞ
ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ
َّ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۖ َول َي ۡش َه ۡد َع َذ َاب ُه َما َطائ ِ َفةّ ٞم َِن ٱل ُم ۡؤ ِمن َِني﴾(((؛
ِين ٱللِ إِن كنتم تؤمِنون ب ِ
ب ِ ِهما رأفة ِف د ِ
منها :ما رواه أبو بصري عن اإلمام الصادق ،Qقال :سألته عن هذه اآلية ﴿ َو َّٱلٰت يَأۡت َ
ِني
ِ
َ ٗ
ۡ َٰ َ َ
َّ ٓ ُ
﴿سبِيل﴾ [قال]« :هذه منسوخة» ،قال :قلت :كيف كانت؟
ك ۡم﴾ إىل
ٱلف ِ
حشة مِن ن ِسائ ِ
قال« :كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّ ث ولم تكلّم
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ
ٱلل ل ُه َّن
ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها ح ّتى تموت» ،قلت :فقوله﴿ :أو يعل
ٗ
َسبِيل﴾ ،قال« :جعل السبيل الجلد والرجم واإلمساك في البيوت»(((.
ح .بيان سبب النزول وشأن النزول(((.
َ َّ َ ۡ َ ۡ ْ
َ َّ َ ٓ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
زيان  ٧أل تطغوا
ط .تأويل اآليات :مثال :قوله تعاىل﴿ :وٱلسماء رفعها ووضع ٱل ِم
ََ ُۡ ُ ْ ۡ
زيان َ ٨وأَق ُ ْ ۡ ۡ َ ۡ ۡ
ۡ َ
سوا ٱل ِم َزي َان﴾(((؛ حيث روى الحسني بن خالد
ِيموا ٱل َوزن بِٱلقِس ِط ول ت ِ
ِف ٱل ِم ِ
ۡ
َ َّ ٓ
عن اإلمام الرضا  Qيف صدد تفسريه لآلية :قلت﴿ :و
ٱلس َما َء َر َف َع َها َو َو َض َع ٱل ِم َزي َان﴾،
قال « :Qالسماء رسول الله Pرفعه الله إليه ،والميزان أمير المؤمنين Qنصبه
ََ ُ ْ ۡ َ
لخلقه» ،قلتَ ﴿ :أ َّل َت ۡط َغ ۡوا ْ ف ٱل ۡ ِم َ
ِيموا ٱل َو ۡزن
ان﴾؟ قال« :Qال تعصوا اإلمام» ،قلت ﴿وأق
زي
ِ
ِ
ۡ
ََ ُۡ ُ ْ ۡ َ َ
بِٱلقِ ۡس ِط﴾؟ قال« :Qأقيموا اإلمام بالعدل» ،قلت﴿ :ول ت ِسوا ٱل ِمزيان﴾؟ قال:Q
«ال تبخسوا اإلمام حقّه وال تظلموه»(((.
ّ
أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالسنة
 تفسري القمي :عيل بن إبراهيم القمي (ت307:هـ.ق). تفسري فرات الكويف :فرات بن إبراهيم الكويف (كان ح ّياً سنة 307هـ.ق). تفسري العيّايش :محمد بن مسعود العيايش (ت :حوايل 320هـ.ق). تفسري النعامين :محمد بن إبراهيم بن جعفر النعامين (ت342 :هـ.ق).((( سورة النور ،اآلية .2
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج ،1تفسري سورة آل عمران ،ح ،61ص.228-227
((( م ّر بيان بعد التطبيقات عند تناول القواعد التفسرييّة «قواعد من علوم القرآن» يف درس سابق.
((( سورة الرحمن ،اآليات .9-7
((( القمي ،عيل بن إبراهيم :تفسري القمي ،تصحيح وتعليق وتقديم :طيب املوسوي الجزائري ،ال.ط ،النجف األرشف ،مطبعة
النجف األرشف؛ منشورات مكتبة الهدى1387 ،هـ.ق ،ج ،2ص.343
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 تفسري الصايف :محمد بن مرتىض (الفيض الكاشاين) (1091-1007هـ.ق). تفسري الربهان :هاشم الحسيني البحراين (ت1107 :هـ.ق). تفسري نور الثقلني :عيل بن جمعة الحويزي (ت1112 :هـ.ق). جامع البيان :محمد بن جرير الطربي (310-224هـ.ق). ال ّدر املنثور يف التفسري باملأثور :جالل ال ِّدين السيوطي (ت911 :هـ.ق). تفسري ابن كثري :إسامعيل بن عمرو بن كثري الدمشقي (ت774 :هـ.ق).الحق بن غالب بن عطيّة األندليس (ت 481 :هـ.ق).
 -تفسري ابن عطيّة :عبد ّ
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المفاهيم الرئيسة

المفسر في عمليّة التفسير؛ من
 .1منهج تفسير القرآن بالس ّنة هو طريق يسلكه
ّ
النبي Pوأهل البيت Rمن فعل أو قول
خالل االستفادة م ّما ورد في ُس َّنة ّ
أو تقرير بصدد تفسيرهم للقرآن الكريم؛ بغية الكشف عن معاني القرآن الكريم
ومقاصده.
 .2يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي م ّر بها تفسير القرآن بالس ّنة إلى ثالث
النبي ،Pعصر أهل البيت ،Rعصر التدوين.
مراحل؛ هي اآلتية :عصر ّ
 .3يمكن تقسيم آراء العلماء حول مكانة الس ّنة في التفسير ،وحدود االستفادة منها،
إلى ثالثة آراء؛ هي اآلتية :استقالل القرآن وعدم احتياجه إلى الس ّنة في التفسير
مطلقاً ،عدم جواز تفسير القرآن مطلقاً إلّ بالس ّنة ،ات ّخاذ الس ّنة وسيلة وقرينة
لتفسير آيات القرآن؛ وهو القول الصحيح.
 .4من تطبيقات منهج تفسير القرآن بالس ّنة :تفسير آية وتوضيحها ،تطبيق اآلية
خاص ،بيان جزئيات األحكام ،تقييد آية برواية ،توضيح العناوين
على مصداق ّ
الخاصة التي ذكرها القرآن ،بيان موضوعات األحكام ،بيان اآليات الناسخة
التكليفية ّ
والمنسوخة ،بيان سبب النزول وشأن النزول ،تأويل اآليات... ،
 .5أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالس ّنة :تفسير القمي ،تفسير فرات
الكوفي ،تفسير الع ّياشي ،تفسير النعماني ،تفسير الصافي ،تفسير البرهان ،تفسير
نور الثقلين ،جامع البيان ،ال ّدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تفسير ابن كثير،
تفسير ابن عط ّية... ،
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فكّر وأجب

 .1ع ّرف منهج تفسير القرآن بالس ّنة ،مبيّناً أه ّميّته في عمليّة التفسير.
 .2اذكر أبرز األقوال في بيان مكانة الس ّنة في التفسير ،مب ّيناً القول الصحيح.
 .3اذكر ثالثة نماذج من تطبيقات منهج تفسير القرآن بالس ّنة.
للمطالعة
تفسير البرهان

(((

الحسيني البحرا ّين الكتكا ّين (ت:
تأليف الس ّيد هاشم بن سليامن بن إسامعيل
ّ
1107هـ.ق).
املفس يف تفسريه كتباً؛ أمثال :التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري Q؛
يعتمد ّ
وهذا التفسري غري جامع لآليات ،وإنّ ا تع ّرض آليات جاء يف ذيلها حديث ،ولو يف شطر
كلمة .ومن ث ّم فهو تفسري غري كامل ،فضالً عن ضعف األسانيد وإرسالها ،ووهن غالب ّية
أي ترجيح أو تأويل ،عند مختلف الروايات ،ولدى
الكتب التي اعتمدها ،كام هو خال عن ّ
تعارض بعضها مع بعض.
بدأ املؤلّف تفسريه مبق ّدمة يذكر فيها فضل العلم واملتعلّم ،وفضل القرآن ،وحديث
الثقلني ،والنهي عن تفسري القرآن بالرأي ،وأ ّن للقرآن ظاهرا ً وباطناً ،وأنّه مشتمل عىل
أقسام من الكالم ،وما إىل ذلك .وث ّم بعد املق ّدمات مبطلع جاء يف مق ّدمة التفسري املنسوب
يل بن إبراهيم الق ّم ّي؛ من ذكر أنواع اآليات وصنوفها ،حسبام جاء يف التفسري
إىل ع ّ
املنسوب إىل مح ّمد بن إبراهيم النعام ّين ،وهي رسالة مجهولة النسب مل يُعرف مؤلّفها
لح ّد اآلن .وبعد ذلك يرد يف تفسري اآليات حسب ترتيب السور؛ فيذكر اآلية أ ّوالً ،ث ّم
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.786-784
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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يعقّبها مبا ورد يف شأنها من حديث مأثور عن أحد األمئّة املعصومني  ،Rمن غري
مالحظة ضعف السند أو ق ّوته ،أو ص ّحة املنت أو سقمه.
وهذا التفسري بحاجة إىل متحيص ونقد وتحقيق ،ليمتاز سليمه عن السقيم ،والصحيح
املقبول عن الضعيف املوهون.

الدرس السادس عشر

المنهج العقليّ في
تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

يل يف تفسري القرآن
1 .1يتع ّرف إىل املنهج العق ّ
التفسريي.
ونشأته وأه ّميّته يف البحث
ّ
يل يف
2 .2يناقش أدلّة القائلني بحج ّية املنهج العق ّ
التفسري أو عدمها.

واالجتهادي نظرياً
يل
ّ
3 .3يفهم معايري التفسري العق ّ
وتطبيقياً.

خاصة بني مناهج التفسري ،وقد اتّخذت املذاهب
يل مبنزلة ّ
يحظى منهج التفسري العق ّ
الكالم ّية (الشيعة ،املعتزلة ،األشاعرة )...بإزاء هذا املنهج مواقف مختلفة ،وقد يطلق عليه
االجتهادي ،وقد يُذكر كأحد أقسام منهج التفسري بالرأي(((،
يف بعض األحيان منهج التفسري
ّ
الفلسفي يف التفسري(((.
وقد يُنظر إليه بنظرة مساوية لالت ّجاه
ّ
تعريف المنهج العقليّ في تفسير القرآن
املفس يف عمل ّية التفسري؛ من خالل االستعانة بالعقل الربها ّين
هو الطريق الذي يسلكه ّ
أو القرائن العقل ّية القطع ّية؛ بغية الكشف عن معاين القرآن الكريم ومقاصده.
وقد ع ّممه البعض إىل االستفادة من ق ّوة الفكر يف الجمع بني اآليات والروايات والقرائن
يل؛ بهدف توضيح آيات القرآن وفهم مقاصده.
اللغوية وغريها يف عملية االستنباط العق ّ
االستنباطي ،وليس املنهج
االجتهادي
وهذا التعميم غري دقيق؛ أل ّن ما ُذكِ َر هو املنهج
ّ
ّ
يل الذي يقع يف مقابل املناهج األخرى (منهج تفسري القرآن بالقرآن /منهج تفسري
العق ّ
يل ليس قسيامً لهذه املناهج ،بل هو مستخدم
القرآن بالس ّنة ،).../كام أ ّن االستنباط العق ّ
كل منها(((.
يف ّ

سون ،ط ،2دار الكتب الحديثة1976 ،م ،ج ،1ص255؛ ّ
العك ،أصول التفسري
((( انظر :الذهبي ،مح ّمد حسني :التفسري واملف ّ
وقواعده ،م.س ،ص.167
((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س ،ص189-151؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص900-849 ،804-801؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.91-77
ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.155-152

202

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

ولعل هذا االلتباس حصل بسبب الخلط يف وظائف العقل؛ فإ ّن للعقل وظيفتني:
ّ
االجتهادي من خالل ق ّوة التحليل والرتكيب
 وظيفة الكشف؛ وهي ما يقوم بها املنهجّ
واالستنتاج.
يل من خالل االستعانة بالقضايا
 وظيفة توليد املعرفة؛ وهي التي يقوم بها املنهج العق ّالعقل ّية الربهان ّية.
نشأة المنهج العقليّ ومراحل ّ
تطوره
يل يف ٍ
النبي Pوأهل البيت Rيف ما
ظهر منهج التفسري العق ّ
وقت مبكّر مع ّ
يفسونه للناس من آيات ،وال س ّيام التي تتناول الذات اإلله ّية والتوحيد والصفات
كانوا ّ
واألفعال ،باالستناد إىل الرباهني والقرائن العقل ّية القطع ّية.
فعن هشام بن املرشقي عن أيب الحسن الخراساين (الرضا) Qأنّه قال« :إنّ الله
كما وصف نفسه أحد صمد نور» ،ث ّم قال﴿ :بَ ۡل يَ َداهُ َم ۡب ُس َوط َت ِان﴾((( ،فقلت له :أفله يدان
هكذا  -وأرشت بيدي إىل يده  -قال« :لو كان هكذا كان مخلوقاً»((( .ففي هذا الحديث
استفاد اإلمام Qمن العقل يف تفسري اآلية ،ونفي اليد املا ّدية عن الله سبحانه وتعاىل؛
أل ّن وجود مثل هذه اليد يستلزم الجسامن ّية واملخلوق ّية لله ،وهو سبحانه من ّزه عن هذه
الصفات (فاملقصود من اليد هنا هو القدرة اإللهيّة).
ووصل هذا املنهج إىل أوج تط ّوره فيام بعد عىل يد املعتزلة ،وظهرت عند الشيعة
للطربيس
الطويس (460-385هـ) ،ومجمع البيان
تفاسري عقلية؛ مثل :تفسري التبيان للشيخ
ّ
ّ
(ت548 :هـ) ،وكذلك التفسري الكبري للفخر الرازي عند أهل الس ّنة ،وقد بلغ هذا التط ّور
لآللويس (ت:
للعلمة الطباطبا ّيئ عند الشيعة وروح املعاين
مدى بعيدا ً يف تفسري امليزان ّ
ً
ّ
1270هـ).

((( سورة املائدة ،اآلية .64
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج ،1تفسري سورة املائدة ،ح ،145ص.330
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لّ
أد ة القائلين بحجّيّ ة المنهج العقليّ في التفسير
ّ
يل يف التفسري بأدلّة ع ّدة ،أبرزها اآلتية:
استدل القائلون بح ّج ّية املنهج العق ّ
أ .آيات القرآن الكريم:

وردت آيات كثرية يف القرآن تحثّ عىل إعامل التفكّر والتدبّر والتأ ّمل؛ منها :قوله تعاىل:
ٗ
ۡ ُ َََ َ ُ َ
َّ ٓ َ َ ۡ ُ ً
َ
ََ ۡ َ َۡ ٓ َ ُ
﴿لقد أ
نزل َنٰ ُه ق ۡرَٰءنا َع َرب ِ ّيا
نزلَا إ ِ ۡلك ۡم كِتٰ ٗبا فِيهِ ذِك ُرك ۡ ۚم أفل ت ۡع ِقلون﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :إِنا أ
ّ ۡ
َ َ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ
َّ َّ ُ َ ُ َ
ل َعلك ۡم ت ۡعقِلون﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :ولقد ي
سنَا ٱل ُق ۡر َء َان ل ِِذلك ِر َف َه ۡل مِن ُّم َّدك ِٖر﴾((( ،وكذلك وردت
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
َ ُ ٓ
وب أ ۡق َفال َها﴾(((.
آيات تذ ّم املعرضني عن ذلك؛ كقوله تعاىل﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
ٍ
حينئذ عدمية
فإذا مل يكن للعقل اعتبار ومنزلة عند الله تعاىل ،فإ ّن هذه الخطابات ستُصبح
واالجتهادي.
يل
ّ
الفائدة وبدون معنى ،وما نتيجة التدبّر والتفكّر يف آيات الله إلّ التفسري العق ّ
ب .الروايات:

وردت روايات كثرية عن أهل بيت العصمة Rتحثّ عىل االهتامم بالعقل وتع ّده
ح ّجة باطنة؛ منها :ما رواه هشام بن الحكم عن اإلمام الكاظم Qأنّه قال« :يا هشام
إنّ لله على الناس حجتين :ح ّجة ظاهرة وح ّجة باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء
واألئ ّمة ،Rوأ ّما الباطنة فالعقول»(((.
فإذا كان العقل ح ّجة باطنة ،وجب أن يكون اليشء الّذي يُدركه ويحكم به بصورة
وإل فإ ّن الحج ّية تصبح ال معنى لها.
قطع ّية ،ح ّجة عىل اإلنسان ،وواجب االتّباعّ ،
ج .السيرة العمل ّية:

جرت سرية املعصومني Rعىل استخدام هذا الطريق يف تفسري القرآن ،وهناك
مناذجمن هذا املنهج يف أقوال األمئّةR؛ كام تق ّدم يف الرواية الــواردة عن اإلمام
((( سورة األنبياء ،اآلية .10
((( سورة يوسف ،اآلية .2
((( سورة القمر ،اآلية .17
((( سورة مح ّمد ،اآلية .24
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،ح ،12ص.16
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املفسين
رشعة من الصحابة والتابعني ،وكذلك كبار ّ
الرضا .Qوقد تبعهم يف ذلك املت ّ
من املتق ّدمني واملتأ ّخرين.
ج .سيرة العقالء:

التمسك بظاهر كالم المتك ّلم،
 ّإن سيرة العقالء في التفسير االجتهاديّ  ،قائمة على أساس ّواستخراج مقاصده ومعاني كالمه عن طريق القواعد األدب ّية ،والدالالت اللفظية والقرائن
الموجودة.
 ّإن الشارع لم يمنع عن هذه الطريقة العقالئ ّية ولم يخترع طريقة جديدة في التعامل. نستنتج من عدم ردع الشارع إمضاءه لها ،بل ّإن الشارع قد جرى على هذه السيرة.د .قلّة الروايات التفسير ّية:

الخاصة يحتاج إىل
التي وردت يف تفسري آيات القرآن ،وتطبيق بعضها عىل موارده
ّ
إعامل فكر وتأ ّمل دقيق.
هـ .فهم بعض اآليات؛ من قبيل:

والكريس ...يحتاج إىل تفكّر وتأ ّمل دقيق يستعان فيه بالقرائن العقلية
آيات العرش
ّ
للوصول إىل فهم املراد من دون الوقوع يف الخطأ.
لّ
أد ة القائلين بعدم حجّيّ ة المنهج العقليّ في التفسير
متمسكاً بجملة
ذهب بعض العلامء إىل عدم جواز االعتامد عىل هذا املنهج يف التفسري ّ
من التقريبات واألدلّة أبرزها اآلتية:
أ .ما ورد من روايات تنهى عن التفسير بالرأي وبالقياس؛ منها ما روي عن اإلمام
الصادق Qأ ّنه قالّ :
«إن أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس ،فلم
الحق إال بعداًّ ،
تزدهم المقائيس من ّ
وإن دين الله ال يصاب بالمقائيس»(((.
ب .لو كان العقل كافياً؛ لما احتاج الناس إلى الوحي واألنبياء.R
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب فضل العلم ،باب البدع والرأي واملقائيس ،ح ،7ص56؛ وانظر :ح،20 ،18-13 ،11 ،9 ،1
ص.58-54
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ويف مقام الجواب عن هذه التقريبات ،ميكن القول:
 إ ّن هذه الروايات واردة يف مورد النهي عن التفسري بالرأي الذي يهمل النظر إىلالقرائن املختلفة واآليات األخرى والروايات الواردة عن املعصومنيR؛ وأ ّما املنهج
للمفس ويهمل هذه
واالجتهادي؛ فإنّه ال ينطلق من األهواء واآلراء الشخص ّية
يل
ّ
ّ
العق ّ
القرائن يف عملية التفسري .فالعقل -كام تق ّدم -له وظيفتان :الكشف والتوليد؛ فالكشف
يتق ّوم من خالل الق ّوة العقلية التي تقوم بالرتتيب والتجزئة والتحليل والرتكيب واالستنتاج
ملعطيات ومق ّدمات من القرآن أو الروايات أو ...فيكشف عنها وال ينتجها .والتوليد؛ هو أن
يقوم العقل الربها ّين بإنتاج معرفة وتوليدها باالستناد إىل مق ّدمات عقلية يقينية موافقة
ملعطيات الوحي القرآ ّين والروا ّيئ.
 ما ُذكِ َر بالنسبة لعدم كفاية العقل لهداية اإلنسان؛ هو أمر ال ينكره أحد من أصحابيل؛ أل ّن العقل يدرك يف مجال األحكام الرشع ّية أ ّن وراء األوامر والنواهي
املنهج العق ّ
اإللهية مصالح ومفاسد ،وقد يُدرك جزئيات هذه املصالح واملفساد ،ولكن ليس عىل نحو
املوجبة الكلّية ،بل عىل نحو املوجبة الجزئية ،وإذا ما قُ ِّدمت للعقل املق ّدمات القطع ّية؛
فإنّه سيحكم مبا حكم به الرشع .ولذلك؛ فإ ّن العقل قادر عىل إدراك حقائق القرآن
ومقاصده يف ما لو توافرت لديه املق ّدمات اليقينية والقطعية املطلوبة.
ّ
معايير التفسير العقليّ
واالجتهادي
الشروط المعتبرة في التفسير :من معرفة قواعد اللغة ،وعلوم القرآن ،وعلوم(((
الحديث ،وقواعد علم األصول...،
القدرة على االجتهاد في التفسير.االلتفات إىل القرائن العقلية والنقلية.عدم تحميل اآلراء والنظريّات عىل القرآن.س املعرفيّة والعلميّة يف درس سابق.
((( تقدّم تفصيل الكالم فيها عند تناول رشوط املف ِّ
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االستفادة من الرباهني والقرائن العقلية القطع ّية.اإلملام بقواعد الجمع العر ّيف والتعارض والرتجيح.تبصرة
املدار يف حج ّية العقل هو خصوص إفادته اليقني والقطع.النوعي بني العقالء وليس بني آحاد العقالء.
املدار يف القطع هو القطعّ
القطعي مع ظهور اآلية؛ ت ُو َّجه اآلية مبا يتناسب مع حكم
يف صورة تعارض حكم العقلّ
مجازي له وجهه االستعام ّيل
القطعي ،وأساليب الكالم العر ّيب؛ كالحمل عىل معنى
العقل
ّ
ّ
يف لغة العرب.
تطبيقات منهج التفسير العقليّ
أ .قرائن عقل ّية قطع ّية:

َ
َ ُ َّ
﴿ يد
ٱللِ فَ ۡو َق أيۡدِي ِه ۡ ۚم﴾(((؛

فإ ّن املعنى املتبادر من لفظ يد هو اليد
مثال :قوله تعاىل:
نسب إىل الله تعاىل؛ ألنّه يؤ ّدي إىل لزوم
الجسامن ّية؛ ولك ّن هذا املعنى يستحيل أن يُ َ
التجسيم بحقّه تعاىل؛ وهو باطل برضورة العقل .فينبغي أن نرصف املعنى الظاهر لليد
القطعي ببطالن
والذي هو حقيقة لغويّة فيها ،إىل معنى آخر يتوافق مع حكم العقل
ّ
التجسيم؛ بحيث يكون له وجه استعام ّيل يف لغة العرب؛ كمعنى القدرة الذي يكون
بحق الله تعاىل.
حقيقة قرآن ّية يف ما لو استخدمت اليد ّ
ب .براهين عقل ّية:

إ ّن القرآن يكشف للعقل عن مق ّدمات عقلية يقين ّية؛ لو التفت إليها العقل ألنتج
معرفة برهان ّية ،فتكون اآليات واردة يف مقام التأييد واإلرشاد لحكم العقل ،وليست يف
مقام التأسيس واإلنتاج .ومن مناذج ذلك:
ۡ
َ
َ
َ َّ َ ُ َ
َۡ َ َ
َ ٓ َ َ ٌ َّ َّ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ ّ
ب ٱل َع ۡر ِش عما ي ِصف
ون﴾(((.
 قوله تعاىل﴿ :لو كن فِي ِهما ءال ِهة إِل ٱلل لفسدتا ۚ فسبحٰن ٱللِ ر ِ((( سورة الفتح ،اآلية .10
((( سورة األنبياء ،اآلية .22
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يل يتألّف من مق ّدمات ترشد مبجموعها العقل إىل
تنطوي هذه اآلية عىل دليل عق ّ
الحكم باستحالة وجود رشيك مع الله -تعاىل عن ذلك عل ّوا ً كبريا ً ،-وقد صاغت اآلية هذا
الدليل وفق التايل:
َّ
َ
ٓ
َ
•قوله تعاىل﴿ :ل ۡو ك َن فِيه َما َءال َِه ٌة إل َّ ُ
ٱلل﴾؛ أي افرتاض وجود أكرث من إله مع الله
ِ
ِ
تعاىل عن ذلك عل ّوا ً كبريا ً.-•لو فُر َِض للعامل آلهة فوق الواحد؛ لكانوا مختلفني ذاتاً متباينني حقيقة.
َ
•قوله تعاىل﴿ :ل َف َس َدتَا ۚ﴾؛ أل ّن تباين حقائقهم يقيض بتباين تدبريهم؛ فتتفاسد
التدبريات وتفسد السامء واألرض.
•لك ّن النظام الجاري نظام واحد متالئم األجزاء يف غاياتها.
•النتيجة :فليس للعامل آلهة فوق الواحد؛ وهو املطلوب(((.
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ٰ ٗ َّ َ َ َ ُ ُّ َ
َ َّ َ َ َّ ُ
ب ك إِلٰه ِۢ ب ِ َما خل َق َول َعل
ل وما كن معهۥ مِن إِل ٍ ۚه إِذا له
 قوله تعاىل﴿ :ما ٱتذ ٱلل مِن و ُٖ ۡ َ ٰ َ َّ َ َّ َ ُ َ
َب ۡع ُض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ض سبحن ٱللِ عما ي ِصف
ون﴾(((.
ع بع ٖ ۚ
تشتمل هذه اآلية عىل دليلني عقليني مستقلّني يتض ّمنان مق ّدمات يذعن لها العقل
بحكم استحالة وجود أكرث من إله يف الوجود .وهذان الدليالن هام:
َّ
َ َّ
َ ٗ َ َ َ ُ ُّ َ
ٱلل مِن َو َ َ َ َ َ َ ُ
ٱتَ َذ َّ ُ
 الدليل األ ّول :قوله تعالى﴿ :ما
ل َوما كن معهۥ م ِۡن إِل ٰ ٍ ۚه إِذا لهب ك إِلٰه ِۢ
ٖ
َ
ب ِ َما َخل َق﴾ ،وبيانه التالي:
َ
 ﴿ َو َما َك َن َم َع ُهۥ م ِۡن إِلٰ ٍۚه﴾ ،افتراض وجود أكثر من إله للوجود.
 ال يُتص ّور فرض تع ّدد اآللهة إال ببينونتها بوجه من الوجوه؛ بحيث ال تتّحد في
معنى ألوهيّتها وربوبيّتها.
 معنى ربوب ّية اإلله في شطر من الكون ونوع من أنواعه تفويض التدبير فيه إليه؛
يستقل في أمره ،من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير نفسه؛ حتى إلى
ّ
بحيث
َم ْن ف ّوض إليه األمر.
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،14ص.267-266
((( سورة املؤمنون ،اآلية .91
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إ ّن المتباينين ال يترشّ ح منهما ّإل أمران متباينان.
َّ
َ
ُّ َ
كل من اآللهة
يستقل ّ
ّ
قوله تعالى﴿ :إِ ٗذا َل َه َب ُك إِلٰه ِۢ ب ِ َما َخل َق﴾ .الزم التباين أن
بما يرجع إليه من نوع التدبير وتنقطع رابطة االتّحاد واالتّصال بين أنواع التدابير
االنساني عن األنظمة الجارية في
الجارية في العالم؛ كالنظام الجاري في العالم
ّ
وكل
أنواع الحيوان والنبات والبر والبحر والسهل والجبل واألرض والسماء وغيرهاّ ،
كل منها ،وفيه فساد السماوات واألرض وما فيه ّن.
منها عن ّ
الكوني ملتئم األجزاء ،متّصل التدبير.
لك ّن النظام
ّ
النتيجة :ليس للعالم آلهة فوق الواحد؛ وهو المطلوب.
َ
َ َّ َ َ َّ ُ
ل َو َما َك َن َم َع ُهۥ م ِۡن إ ِ َل ٰ ٍ ۚه إ ِ ٗذاَ ...ولَ َع َل َب ۡع ُض ُه ۡم َ َ ٰ
ع
الدليل الثاني :قوله﴿ :ما ٱتذ ٱلل مِن َو ٖ
َۡ
ض﴾ .وبيانه اآلتي:
بع ٖ ۚ
َ
﴿ َو َما َك َن َم َع ُهۥ م ِۡن إِلٰ ٍۚه﴾ ،افتراض وجود أكثر من إله للوجود.
إ ّن التدابير الجارية في الكون مختلفة ،منها :التدابير العرضية؛ كالتدبيرين الجاريين
في الب ّر والبحر ،والتدبيرين الجاريين في الماء والنار ،ومنها :التدابير الطولية التي
األرضي
جزئي محكوم؛ كتدبير العالم
تنقسم إلى تدبير عا ّم كلّي حاكم ،وتدبير ّ
ّ
خاص ّ
وتدبير النبات الذي فيه ،وكتدبير العالم السماو ّي ،وتدبير كوكب من الكواكب التي
في السماء ،وكتدبير العالم الما ّدي بر ّمته ،وتدبير نوع من األنواع الما ّديّة.
بعض التدبير؛ وهو التدبير العام الكلّي يعلو بعضاً؛ بمعنى أنّه بحيث لو انقطع
أرضي
عنه ما دونه بطل ما دونه؛ لتق ِّومه بما فوقه ،كما أنّه لو لم يكن هناك عالم ّ
إنساني وال التدبير الذي يجري
أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم
ّ
فيه بالخصوص.
قوله تعالىَ ﴿ :ولَ َع َل َب ۡع ُض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ض﴾ .الزم ذلك أن يكون اإلله الذي يرجع إليه
ع بع ٖ ۚ
نوع عا ٍل من التدبير عالياً بالنسبة إلى اإلله الذي ف ِّوض إليه من التدبير ما هو
وأخس.
وأخص منه
دونه ّ
ّ
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 استعالء اإلله على اإلله محال؛ أل ّن االستعالء المذكور يستلزم عدم استقالل
المستعلى عليه في تدبيره وتأثيره؛ إذ ال يجامع توقّف التدبير على الغير والحاجة
إليه االستقالل؛ فيكون السافل منها مستم ّدا ً في تأثيره محتاجاً فيه إلى العالي؛
يتوسل بها إلى تدبير ما دونه ال إلهاً مستقالً بالتأثير
فيكون سبباً من األسباب التي ّ
دونه.
 النتيجة :ما فُر َِض إلهاً هو غير إله ،بل سبب يدبّر به األمر؛ وهذا خلف(((.
ّ
واالجتهادية
أبرز التفاسير العقليّ ة
تفسير التبيان( :)10/10الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (460-385هـ.ق).مجمع البيان في تفسير القرآن( :)10/10الشيخ أبو الفضل الطبرسي (ت548 :هـ.ق).الميزان في تفسير القرآن( :)20/20العالمة محمد حسين الطباطبائي (1321-1402هـ.ق).
األمثل في تفسير كتاب الله المنزل( :)20/20الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر).روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين اآللوسي (ت:1270هـ.ق).
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)( :)30/30فخر الدين الرازي (ت606 :هـ.ق).-تفسير البحر المحيط :أبو ح ّيان األندلسي (745-654هـ.ق).

((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،15ص.63-62

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

210

المفاهيم الرئيسة

المفسر في عمليّة التفسير؛
العقلي في تفسير القرآن هو طريق يسلكه
 .1المنهج
ّ
ّ
البرهاني أو القرائن العقل ّية القطع ّية؛ بغية الكشف
من خالل االستعانة بالعقل
ّ
عن معاني القرآن الكريم ومقاصده.
العقلي في ٍ
 .2ظهر منهج التفسير
النبي Pوأهل البيت،R
وقت مبكّر مع ّ
ّ
ووصل إلى أوج تط ّوره فيما بعد على يد المعتزلة والشيعة.
ّ
العقلي في التفسير بأدلّة ع ّدة ،أبرزها اآلتية:
استدل القائلون بح ّج ّية المنهج
.3
ّ
آيات القرآن الكريم ،الس ّنة الشريفة ،سيرة العقالء ،مع عدم ردع الشارع عنها ،بل
جريانه وفقها.
متمسكاً
 .4ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز االعتماد على هذا المنهج في التفسير ّ
بجملة من التقريبات الضعيفة ،التي تزول بأدنى تأ ّمل.
واالجتهادي :معرفة قواعد اللغة ،وعلوم القرآن ،وعلوم
العقلي
 .5أبرز معايير التفسير
ّ
ّ
الحديث ،وقواعد علم األصول ،والقدرة على االجتهاد في التفسير ،وااللتفات إلى
القرائن العقلية والنقلية ،وعدم تحميل اآلراء والنظريّات على القرآن ،واالستفادة
العرفي والتعارض
من البراهين والقرائن العقلية القطع ّية ،واإللمام بقواعد الجمع
ّ
والترجيح.
العقلي :قرائن عقل ّية قطع ّية ،براهين عقل ّية.
 .6من تطبيقات منهج التفسير
ّ
 .7من أبرز التفاسير العقليّة واالجتهاديّة :تفسير التبيان ،مجمع البيان في تفسير
القرآن ،الميزان في تفسير القرآن ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،روح المعاني
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب ،تفسير
البحر المحيط. ... ،
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فكّر وأجب

العقلي في تفسير القرآن؛ مب ّيناً أه ّم ّيته في عمل ّية التفسير وضوابط استخدامه.
 .1ع ّرف المنهج
ّ
 .2اذكر أبرز األدلّة على ح ّجيّة هذا المنهج في تفسير القرآن.
 .3اذكر أنموذجاً على تطبيق هذا المنهج في التفسير.
للمطالعة
تفسير التبيان

(((

يل بن الحسن الطويس (ت460 :هـ).
تأليف الشيخ أيب جعفر مح ّمد بن الحسن بن ع ّ
هو تفسري حافل جامع ،وشامل ملختلف أبعاد الكالم يف القرآن؛ لغ ًة وأدباً ،قراء ًة ونحوا ً،
اإللهي الخالد،
تفسريا ً وتأويالً ،فقهاً وكالماً ...بحيث مل يرتك جانباً من جوانب هذا الكالم
ّ
ّإل وبحث عنه بحثاً وافياً ،يف وجازة وإيفاء بيان.
املفسين
وأ ّما املنهج الذي سلكه يف تفسري القرآن ،فهو املنهج الصحيح الذي مىش عليه أكرث ّ
املتقنني؛ فيبدأ بذكر مق ّدمات متهيديّة ،تقع نافعة يف معرفة أساليب القرآن ،ومناهج بيانه وسائر
مم يرتبط بالتفسري والتأويل ،واملحكم واملتشابه ،والناسخ واملنسوخ ،ومعرفة وجوه إعجاز
شؤونهّ ،
القرآن ،وأحكام تالوته وقراءته ،وأنّه نزل بحرف واحد ،والكالم عن الحديث املعروف :نزل القرآن عىل
سبعة أحرف ،والتع ّرض ألسامي القرآن وأسامي سوره وآياته ،وما إىل ذلك.
وأ ّما صلب التفسري ،فيبدأ بذكر اآلية ،ويتع ّرض لغريب لغتها ،واختالف القراءة فيها،
ث ّم التع ّرض ملختلف األقوال واآلراء وينتهي إىل تفسري اآلية تفسريا ً معنويّاً يف غاية الوجازة
واإليفاء .وهكذا يذكر أسباب النزول ،واملسائل الكالمية املستفادة من ظاهر اآلية ،حسب
إمكان اللغة واألدب الرفيع ،كام يتع ّرض للمسائل الخالفيّة يف الفقه واألحكام ،ومسائل
عف اللسان وحسن األدب يف التعبري.
االعتقاد ونحوهاّ ،
كل ذلك مع ّ
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.856-849
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس السابع عشر

منهج التفسير
ّ
اإلشاري

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

ـاري يف تفسري القرآن
1 .1يتع ّرف إىل املنهج اإلشـ ّ
ونشأته.
اإلشاري الصحيح ورشوط
 2 .2يفهم معايري التفسري
ّ
التفسريي.
استخدامه يف البحث
ّ

3 .3يعرف مراحل الحصول عىل البطون وتأويل
اآليات نظرياً وتطبيقياً.

اإلشاري هو أحد املناهج القدمية يف التفسري .وقد ُعرِف بأسامء متن ّوعة ،مثل:
املنهج
ّ
وكل من هذه األسامء يشري
والرمزيّ ،
والشهودي،
الباطني ،والعرفا ّين ،والصو ّيف،
التفسري
ّ
ّ
ّ
املفسين
إىل نوع ّ
خاص من هذا التفسري .وهناك اختالف كبري يف وجهات النظر بني ّ
واملحقّقني بالنسبة إىل هذا املنهج وأنواعه .فمنهم من ارتىض بعض أقسامه واستفاد منه،
ومنهم من رفضه وع ّده من التأويل والباطن(((.
ّ
اإلشاري في التفسير
معنى المنهج
املفس يف عمل ّية التفسري ،من خالل االستعانة ببعض اإلشارات
هو طريق يسلكه ّ
الخفيّة املوجودة يف القرآن متجاوزا ً يف ذلك ظهور األلفاظ يف القرآن إىل باطنها؛ بهدف
النص القرآ ّين ال ميكن الحصول عليها من خالل ظاهر اللفظ ،بل عىل نحو
توضيح نكتة يف ّ
داللة اإلشارة ،عالقتها باملعنى الظاهر عالقة تالزم ّية غري ب ّينة(((.
نشأة هذا المنهج وتاريخه
الباطني ،إىل صدر اإلسالم ،حيث
اإلشاري ،كالتفسري
يرجع تاريخ بعض أقسام التفسري
ّ
ّ
النبي Pوأهل البيت Rما يشري إىل هذه الطريقة يف
يوجد يف الروايات املأثورة عن ّ
التفسري؛ وفق ما بات يُع َرف بروايات بطون القرآن(((.
((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س ،ص294-259؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص998-939؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.139-120
ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.261-260
((( انظر :الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،2كتاب فضل القرآن ،ح ،2ص599-598؛ الصفّار ،بصائر الدرجات ،م.س ،ج(1القسم األ ّول)،
باب ،16ح ،2ص54-53؛ الربقي ،أحمد بن محمد بن خالد :املحاسن ،تحقيق :جالل الدين الحسيني(املحدّث) ،ط ،1طهران،
مطبعة رنكني؛ دار الكتب اإلسالم ّية1370 ،هـ.ق1330 /هـ.ش ،كتاب العلل ،ح ،5ص300؛ اإلحسايئ ،عوايل اللئايل ،م.س،
ج ،4ص.107
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وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً لهذه الطريقة من التفسري وموضع قبول من ِق َبل
املسلمني؛ من منطلق أ ّن القرآن له باطن عميق ،ومعانٍ دقيقة ،ويحتوي عىل اإلشارات
والكنايات.
والرشقي إىل البيئة املعرف ّية اإلسالم ّية؛
الفلسفي اليونا ّين
أضف إىل ذلك دخول الرتاث
ّ
ّ
الهجري؛
بفعل الرتجامت التي حصلت لهذه اآلثار إىل اللغة العربية منذ بداية القرن الثاين
ّ
والباطني لآليات
يل
ما أ ّدى إىل ظهور تو ّجهات تفسرييّة جديدة تعنى بالجانب التأوي ّ
ّ
القرآنيّة.
اإلشاري؛ مثل :التفسري
وقد اعتنى بعض العرفاء واملتص ّوفة ببعض األنواع من التفسري
ّ
كل
والشهودي ،والصو ّيف ،والعرفا ّين ،ود ّونوا كتباً متع ّددة يف هذا املجال ،وسلك ّ
الرمزي،
ّ
ّ
خاصاً يف تطبيق هذا املنهج ،فوقع بعضهم يف محذور التفسري بالرأي،
واحد منهم طريقاً ّ
وبعضهم راعى املعايري الصحيحة يف اكتشاف بطون القرآن(((.
ّ
اإلشاري
أقسام منهج التفسير
نظري
إشاري
يقسم إىل تفسري
ينقسم التفسري
ّ
ّ
ّ
اإلشاري إىل أقسام مختلفة ،فأحياناً ّ
اإلشاري إىل
قسم التفسري
رمزي
وفييض ،وأخرى إىل تفسري
ّ
ّ
إشاري ّ
ّ
وشهودي .وهناك من ّ
ّ
وباطني صحيح ،وهو ما سيجري التقسيم عىل أساسه يف ما يأيت:
باطني غري صحيح
ّ
ّ
الباطني غير الصحيح:
اإلشاري
أ .التفسير
ّ
ّ

اإلشاري بتأويل آيات القرآن؛ باالستفادة من
املفس يف هذا القسم من التفسري
ّ
يقوم ّ
الباطني ،أو تحميل النظريّات العرفانية املخالفة لظواهر القرآن ،من دون مراعاة
الشهود
ّ
الضوابط املعتربة للوصول إىل الباطن أو االستفادة من القرائن النقلية أو العقلية .وهذه
املنهي عنه .ومن
باملفس إىل الوقوع يف محذور التفسري بالرأي
الطريقة من التفسري تنتهي
ّ
ّ
اإلشاري:
أبرز أنواع هذا القسم من املنهج
ّ
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص7 ،5؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
ص.527-526
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 التفسير اإلشاريّ الشهوديّ(الفيضي):
ّ
املفس فيه باالستفادة من طريقة الكشف والشهود العرفا ّين ،والتجل ّيات
حيث يقوم ّ
التسرتي
النص القرآ ّين .مثال :ذكر
القلبية يف عمليّة تفسري القرآن ،متجاوزا ً حدود ظواهر ّ
ّ
وجل ،والسني سناء اللَّه
الباطني معنى «بسم الله» ،فقال« :الباء بهاء اللَّه ع ّز ّ
يف تفسريه
ّ
وجل ،واللَّه :هو االسم األعظم الذي حوى األسامء كلها ،وبني
وجل ،وامليم مجد اللَّه ع ّز ّ
ع ّز ّ
رس ،وحقيقة من
رس إىل ّ
رس من ّ
األلف والالم منه حرف مكنى غيب من غيب إىل غيب ،و ّ
حقيقة إىل حقيقة .ال ينال فهمه إلَّ الطاهر من األدناس ،اآلخذ من الحالل قواماً رضورة
اإلميان»(((.
 منهج التفسير اإلشاريّ (النظريّ ):النظري يف عمل ّية تفسري
املفس فيه باستخدام املباين النظرية للعرفان
ّ
حيث يقوم ّ
النص القرآين ،من دون أي قرينة عقلية أو نقلية عىل هذا
القرآن ،متجاوزا ً حدود ظاهر ّ
َ
ّ
۠
ٓ َ
َ
ن أنا َر ُّبك
يب يف الفتوحات امل ّكيّة يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إ ِ ِ
التأويل .مثال :نُقل عن ابن عر ّ
ۡ
ۡ
َ
َ ۡ َ
ٱخل ۡع َن ۡعل ۡي َۖك إِنَّ َك بِٱل َوادِ ٱل ُم َق َّد ِس ُط ٗوى﴾((( ،أنّه قال« :وأما نعال موىس ...Qفإنّه قال له
ف
ۡ ۡ
َ
َ ۡ َ
ٱخل ۡع َن ۡعل ۡي َۖك إِنَّ َك بِٱل َوادِ ٱل ُم َق َّد ِس﴾ ،فروينا أنّهام كانتا من جلد حامر ميت ،فجمعت
ربّه﴿ :ف
كل األحوال،
ثالثة أشياء؛ اليشء الواحد ،الجلد؛ وهو ظاهر األمر؛ أي ال تقف مع الظاهر يف ّ
مذك ،واملوت الجهل .وإذا
والثاين البالدة؛ فإنّها منسوبة إىل الحامر ،والثالث كونه ميتاً غري ّ
كنت ميتاً ،ال تعقل ما تقول وال ما يقال لك .واملناجى ال بد أن يكون بصفة من يعقل ما
حي القلب ،فطناً مبواقع الكالم ،غ ّواصاً عىل املعاين التي يقصدها
يقول ويقال له ،فيكون ّ
من يناجيه بها ،فإذا فرغ من صالته ،سلّم عىل من حرض ،سالم القادم من عند ربّه إىل
قومه ،مبا أتحفه به»(((.
((( التسرتي ،سهل بن عبد الله :تفسري التسرتي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية؛ منشورات محمد عيل بيضون1423 ،هـ.ق،
ص.22
((( سورة طه ،اآلية .12
((( ابن عريب ،محيي الدين :الفتوحات امل ّك ّية ،تحقيق وتقديم :عثامن يحيى ،تصدير ومراجعة :إبراهيم مدكور ،ال.ط ،القاهرة،
الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب1394 ،ه.ق1974 /م ،ج ،3ص.215
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 منهج التفسير اإلشاريّ(الباطني):
ّ
الحقيقي
اإلشاري ظواهر القرآن والرشع ،وقالوا إ ّن املقصود
أنكر بعض أصحاب املنهج
ّ
ّ
للقرآن هو الباطن فقط ،بل ذهبوا إىل أكرث من ذلك ،فقالوا إ ّن ظواهر العبادات والج ّنة
والنار إشارات إىل أرسار املذهب وأشخاص مع ّينني (رؤسائهم) .مثال :قالوا إ ّن املقصود من
الصالة والزكاة والصوم والحج والعمرة واملسجد الحرام أشخاص مع ّينون (أمئّة الباطنية)،
وإ ّن معرفة ال ِّدين تكمن يف معرفة ذلك الشخص.
ويرد عىل هذه الطريقة يف التفسري اآليت:
•أبرز ما يُؤ َخذ عىل هذه الطريقة هو ابتناؤها عىل األذواق والسالئق ،مبا أنّها
أحاسيس شخص ّية ،فإنّها تختلف حسب املذاقات ومعطيات األشخاص وال
النص ،إلهامات
تتّفق عىل معيار عا ّم شامل؛ حيث إنّهم يرون مذاقاتهم يف فهم ّ
وإرشاقات ملعت بها خواطرهم أو سوانح وردت عليهم حسب استعداداتهم يف
شخيص بحت .وهي
تلقّي الفيوضات من املأل األعىل .واإللهام واإلملاع ،إدراك
ّ
تجربة روحية وشخص ّية ال مستند العتبارها سوى عند صاحب التجربة فحسب.
•أنّها ميكن أن تشتمل عىل مصاديق إله ّية وشيطان ّية ،ومن الصعب تشخيص
الحدود بني املكاشفات اإللهيّة واإللقاءات الشيطانيّة.
•أنّها حتّى لو كانت صحيحة وصادقة؛ فهي ح ّجة عىل أصحابها فقط ،وال ميكن
تعميمها عىل غري من حصل له الكشف.
ليفسوه عن طريق
•أ ّن القرآن الكريم مل ينزل عىل فئة ّ
خاصة من الناس فقطّ ،
مبانيهم العرفانية والصوفية ،بل نزل لعموم الناس.
•أ ّن هذه الطريقة خارجة عن حدود الداللة اللفظ ّية للقرآن ،فهي ليست من باب التفسري،
بل هي تحميل وإسقاط آلراء التص ّوف والعرفان النظر ّي ومبانيهام عىل آيات القرآن.
سوي وعىل
•قلّام يتّفق أصحاب هذه الطريقة ولو يف تفسري آية واحدة عىل نهج ّ
تأويل متوازن ال تعريج فيه.
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الباطني الصحيح:
ب .منهج التفسير
ّ

أشار بعض األحاديث الصادرة عن الرسول Pواألمئّة Rإىل أ ّن للقرآنظاهرا ً
املفسين إىل االهتامم بباطن اآليات
وباطناً ،بل بطوناً متع ّددة ،وهذا ما دعا بعض ّ
الباطني الصحيح وتطبيقاته:
وتأويلها((( .ومن مناذج التفسري
ّ
َۡ
َ َ
َ َ َ َ َ ۡ َۢ َ ۡ َ ۡ َ َ
ك َأ َّن َما َق َت َل ٱنلَّ َ
اس َج ٗ
ي نف ٍس أ ۡو ف َسادٖ ِف ٱل ِ
ِيعا
ۡرض ف
 يف تفسري قوله تعاىل﴿ :من قتل نفسا بِغ َِ َٓ
َ
َو َم ۡن أ ۡح َي َاها فَ َكأ َّن َما أ ۡح َيا ٱنلَّ َاس َج ِٗيعا ۚ﴾((( ،فقد روي عن اإلمام الصادق Qأنّه قال« :من
حرقٍ أو غرقٍ » ،ث ّم سكت ،ث ّم قال« :تأويلها األعظم أن دعاها فاستجابت له»(((.
وروي عن اإلمام الباقر Qأنّه قال« :من حرقٍ أو غرقٍ » ،قيل :فمن أخرجها من
ضالل إىل هدى؟ قال« :تأويلها األعظم»(((.
إ ّن ظاهر اآلية املتق ِّدمة يتح ّدث عن قتل اإلنسان وإحيائه ،فقتل أحدهم وإحياؤه؛
(الباطني) فهو أه ّم وأعظم ،ويأيت ذلك عن
يعني قتل جميع البرش وإحياءهم ،أ ّما تأويلها
ّ
طريق إلغاء الخصوص ّية (قتل الجسم املا ّدي وإحياؤه) والحصول عىل قاعدة كلّ ّية تشمل
كل أنواع اإلحياء؛ فإذا ما نجا اإلنسان من الضالل و ُهدي إىل رصاط مستقيم؛ فإ ّن روحه
ّ
الحق؛ ومثل هذا العمل يُع ّد إحيا ًء لجميع
سوف تحيا بروح اإلميان واالستجابة لدعوة ّ
البرش.
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
ْ
 يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم لَ ۡق ُضوا َت َف َث ُه ۡم َولُوفُوا نُ ُذ َور ُه ۡم َولَ َّط َّوفُوا بِٱلَ ۡي ِت ٱل َعتِ ِيق﴾((( ،فقد
ورد عن عبد الله بن سنان ،عن ذريح املحاريب قال :قلت أليب عبد الله :Qإ ّن الله
سون للتأويل تقريبات عدّة ،أبرزها:
((( ذكر املف ّ
 هو املفهوم العام والشامل لآلية وهو من قبيل املعاين الباطنية واملداليل االلتزاميّة غري البيّنة لها ،بحيث تربطه باملعنىواملفسين من املتأخّرين).
الظاهري لآلية عالقة أو مناسبة ما (التأويل عند مشهور العلامء
ّ
واملفسين من أتباع مدرسة
 هو الحقيقة الواقعيّة العينيّة الخارجيّة التي تستند إليها البيانات القرآنيّة (التأويل عند العلامءّ
الحكمة املتعالية).
ملزيد من التفصيل يف هذه التقريبات ،انظر :دروس يف علوم القرآن ،م.س ،ص.338-333
((( سورة املائدة ،اآلية .32
((( الربقي ،املحاسن ،م.س ،ج ،1كتاب مصابيح الظلم ،باب  ،18ح ،183ص.232
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،2كتاب اإلميان والكفر ،باب يف إحياء املؤمن ،ح ،2ص.211-210
((( سورة الحج ،اآلية .29
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وجل:
فأحب أن أعمله ،قال« :Qوما ذاك»؟ قلت :قول الله ع َّز َّ
أمرين يف كتابه بأمر
ّ
ۡ ۡ ُ َََْ
َُۡ ُ ُْ ُ َ ُ
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ
وره ۡم﴾ ،قال﴿ :Qلَقضوا تفث ُه ۡم﴾ لقاء اإلمام ﴿ولوفوا نذ
﴿ثم لقضوا تفثهم ولوفوا نذ
وره ۡم﴾
«تلك المناسك» ،قال :عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله ،Qفقلت :جعلت فداك
وجلُ ﴿ :ث َّم ۡلَ ۡق ُضوا ْ َت َف َث ُه ۡم َو ۡلُوفُوا ْ نُ ُذ َ
وقص
قول الله ع َّز َّ
ور ُه ۡم﴾ ،قال« :Qأخذ الشارب ّ
األظفار وما أشبه ذلك» ،قال :قلت :جعلت فداك إ ّن ذريح املحار ّيب ح ّدثني عنك بأنّك
﴿و ۡلُوفُوا ْ نُ ُذ َ
قلت لهۡ ﴿« :لَ ۡق ُضوا ْ َت َف َث ُه ۡم﴾ لقاء اإلمام َ
ور ُه ۡم﴾ تلك المناسك» ،فقال:Q
«صدق ذريح وصدقت ،إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ،ومن يحتمل ما يحتمل ذريح»؟!(((.
َ َّ
َ ََ
َّ
َۡ
ُ
 يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وٱلش ۡم ِس َوض َحى ٰ َها َ ١وٱلق َم ِر إِذا تلى ٰ َها َ ٢وٱنلَّ َهارِ إِذا َجلى ٰ َها ٣َو َّ ۡ
ٱل ِل إِ َذا َي ۡغ َشى ٰ َها﴾(((؛ حيث روى أبو بصري ،عن أيب عبد الله ،Qقال :سألته عن قول
َ َّ
ٱلش ۡم ِس َو ُض َحى ٰ َها﴾ ،قال« :الشمس ،رسول الله ،Pأوضح الله به للناس
وجل﴿ :و
الله ع ّز ّ
َّ
ۡ
َ
َ ۡ َ
َ
َ َ
ٱل ِل إِذا
دينهم» .قلتَ ﴿ :وٱلق َمرِ إِذا تلى ٰ َها﴾ ،قال« :ذلك أمير المؤمنين» .Qقلت﴿ :و
َي ۡغ َشى ٰ َها﴾ ،قال« :ذلك أئ ّمة الجور ،الذين استبدّ وا لألمر دون آل رسول الله ،Pوجلسوا
مجلساً كان آل رسول الله Pأولى به منهم ،فغشوا دين رسول الله ،Pبالظلم
والجور ،وهو قولهَ ﴿ :و َّ ۡ
ٱل ِل إِ َذا َي ۡغ َشى ٰ َها﴾» ،قال« :يغشى ظلمهم ضوء النهار» ،قلت:
َّ
﴿ َوٱنلَّ َهارِ إِ َذا َجلى ٰ َها﴾ ،قال« :ذلك اإلمام من ذ ّريّة فاطمة  ،Oيُسأل عن دين رسول الله،
فيجلى لمن يسأله»(((.
الظاهري
إ ّن ما ب ّينه اإلمام Qمن بطون لآليات لها نوع عالقة لغويّة مع املعنى
ّ
لآليات؛ فالشمس املا ّديّة تجيل الظلمة املا ّديّة وتكشفها عن األشياء؛ حتى يبرص الناس أمور
معاشهم ودنياهم ،وكذلك رسول الله Pببعثته كشف عن الناس ظلمتهم املعنوية؛ حتّى
الدنيوي .والقمر يتلو الشمس
يبرصوا أمور حياتهم األخرويّة ،فضالً عن أمور معاشهم
ّ
ويتبعها إ ّما تبع ّية استكامل لوظيفتها يف الكشف من خالل إنارته يف الليل ،وإ ّما تبع ّية
الحج بالزيارة ،ح ،4ص.549
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،4أبواب الزيارات ،باب اتباع ّ
((( سورة الشمس ،اآليات .4-1
((( القمي ،تفسري القمي ،م.س ،ج ،2ص.424
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استمداد من خالل عكسه لنور الشمس يف مغيبها وإنارته ألهل األرض؛ وكذلك أمري
املؤمنني Qهو يتلو رسول الله Pتلو اإلمامة للرسالة يف وظيفة بيان أمور الدين
للناس واألخذ بيدهم وإرشادهم يف دنياهم وأخراهم ،وهو أيضاً يتلو رسول الله  Pتلو
استمداد؛ أل ّن اإلمامة نشأت من رحم الرسالة املح ّمديّة وورثتها.
ّ
اإلشاري الصحيح
معايير التفسير
اإلشاري أن يلتزم بها(((؛
للمفس وفق املنهج
توجد مجموعة من املعايري التي ينبغي
ّ
ّ
وهي اآلتية:
آن واحد.
أ .االلتفات إلى ظاهر اآلية وباطنها في ٍ
ب .مراعاة المناسبة اللفظ ّية القريبة بين ظاهر الكالم وباطنه.
ج .عدم منافاة التفسير اإلشاريّ لألد ّلة القطعية واآليات المحكمة في القرآن.
د .عدم منافاة المفهوم للقرائن العقلية والنقلية القطعية.
هـ .مراعاة الدقة في تحديد الخصوصية وانتزاع المفهوم العام.
و .استخراج مفهوم عا ّم وقاعدة ك ّل ّية من اآلية؛ من خالل إلغاء الخصوص ّية؛ بحيث
يكون المعنى اإلشاريّ أحد مصاديق هذا المفهوم.
مراحل الحصول على البطون وتأويل اآليات
البحث عن هدف اآلية.الموازنة بين الهدف وخصوصيات اآلية.تحديد ما له عالقة بالهدف من الخصوصيات وإقصاء ما ليس له عالقة.استخراج مفهوم ك ّلي من اآلية ينسجم مع الهدف.تطبيق اآلية على الموارد المشابهة على اختالف الزمان والمكان.((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص290-287؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص7؛ معرفة،
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،1ص.30-26
التفسري
ّ
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مناسبة هذا المفهوم لمورد نزول اآلية ولظاهر اللفظ وللقرائن العقلية والنقليةالقطعية.
ّ
اإلشارية
أبرز التفاسير
 تفسير القرآن العظيم :سهل بن عبد الله التستري (283-200هـ.ق). حقائق التفسير :محمد بن الحسين بن موسى األزدي السلمي (412-330هـ.ق). لطائف اإلشارات :عبد الكريم بن هوازن القشري النيشابوري (448-376هـ.ق). كشف األسرار وع ّدة األبرار :رشيد الدين أبي الفضل بن أبي سعيد أحمد بن محمدبن محمود الميبدي (كان ح ّياً سنة 350هـ.ق).
 تفسير القرآن المنسوب البن عربي :كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق بن جمالالدين الكاشي السمرقندي (ت730 :هـ.ق).
 عرائس البيان في حقائق القرآن :أبو محمد الشيرازي (ت666 :هـ.ق). التأويالت النجم ّية :نجم الدين دايه (ت654 :هـ.ق) ،وعالء الدولة السمناني (ت:736هـ.ق).
 تفسير المحيط األعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم :السيدحيدر اآلملي (ت782 :هـ.ق).
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المفاهيم الرئيسة

المفسر في عمليّة التفسير ،من
اإلشاري في التفسير هو طريق يسلكه
 .1المنهج
ّ
ّ
خالل االستعانة ببعض اإلشارات الخف ّية الموجودة في القرآن متجاوزا ً في ذلك
القرآني ال
النص
ظهور األلفاظ في القرآن إلى باطنها؛ بهدف توضيح نكتة في ّ
ّ
يمكن الحصول عليها من خالل ظاهر اللفظ ،بل على نحو داللة اإلشارة ،عالقتها
بالمعنى الظاهر عالقة تالزميّة غير بيّنة.
الباطني ،إلى صدر اإلسالم،
اإلشاري ،كالتفسير
 .2يرجع تاريخ بعض أقسام التفسير
ّ
ّ
النبي Pوأهل البيت Rما يشير إلى
حيث يوجد في الروايات المأثورة عن ّ
هذه الطريقة في التفسير؛ وفق ما بات يُع َرف بروايات بطون القرآن.
إشاري
يقسم إلى تفسير
 .3ينقسم التفسير
ّ
ّ
اإلشاري إلى أقسام مختلفة ،فأحياناً ّ
قسم التفسير
رمزي
وفيضي ،وأخرى إلى تفسير
نظري
ّ
إشاري ّ
ّ
ّ
وشهودي .وهناك من ّ
ّ
وباطني صحيح.
باطني غير صحيح
اإلشاري إلى
ّ
ّ
ّ
اإلشاري أن يلتزم
للمفسر وفق المنهج
 .4توجد مجموعة من المعايير التي ينبغي
ّ
ّ
بها؛ وهي اآلتية :االلتفات إلى ظاهر اآلية وباطنها في آنٍ واحد ،مراعاة المناسبة
اإلشاري لألدلّة
اللفظ ّية القريبة بين ظاهر الكالم وباطنه ،عدم منافاة التفسير
ّ
القطعية واآليات المحكمة في القرآن وللقرائن العقلية والنقلية القطعية ،مراعاة
الدقة في تحديد الخصوصية وانتزاع المفهوم العام ،استخراج مفهوم عام وقاعدة
كلّيّة من اآلية.
 .5من أبرز التفاسير اإلشاريّة :تفسير القرآن العظيم ،حقائق التفسير ،لطائف
اإلشارات ،كشف األسرار وع ّدة األبرار ،تفسير القرآن المنسوب البن عربي ،عرائس
البيان في حقائق القرآن ،التأويالت النجم ّية ،تفسير شاه نعمة الله الكرماني... ،
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فكّر وأجب

اإلشاري في تفسير القرآن؛ مبيناً أقسامه الصحيحة وغير الصحيحة.
 .1ع ّرف المنهج
ّ
اإلشاري الصحيح.
 .2ب ّين معايير التفسير
ّ
 .3ما هي مراحل الحصول على بطون اآليات في القرآن الكريم؟
للمطالعة
الخضم
تفسير المحيط األعظم والبحر
ّ
في تأويل كتاب اهلل العزيز المحكم

تأليف العارف السيدر حيدر بن عيل اآلميل (782 - 720هـ.ق).
يُع ّد هذا التفسري من التفاسري اإلشاريّة الجامعة للتأويل والتفسري.
وقد ع ّرفه مؤلّفه بقوله ...« :كتاباً جامعاً للتأويل والتّفسري ،مشحوناً بتلك النحو؛
بحيث يكون التأويل مطابقاً ألرباب التّوحيد وأهل الحقيقة غري خارج عن قاعدة أهل
للشيعة والطَّريقة والحقيقة  ...وترتيبه ،أن أكتب
البيت Rبحسب الظَّاهر  ...جامعاً ّ
كل موضع منه بالحمرة؛ ليتم ّيز كالم الخالق عن املخلوق ،ث ّم التفسري
القرآن أ ّوالً يف ّ
املنقول ،ث ّم التأويل الَّذي يفيض علينا من اللَّه الجواد املطلق بحسب الوقت والحال،
مع إضافة تلك اللطائف وال ّنكات املذكورة ،وجعلت عالمة التفسري أن أكتبه بعد القرآن
لئل يشتبه الكالم بعضه بالبعض؛
بال فصل بينه وبينه ،وعالمة التأويل :تأويل ،بالحمرةَّ ،
أعني التفسري بالتأويل والتأويل بالتّفسري ،ووشحته مبق ّدمات سبعة معتربة متق ّدمة عىل
خل عنها مل يكن تا ّماً يف
الكتاب ،وهي مق ّدمات ال ب ّد لهذا الكتاب منها بحيث لو َّ
طريقه وال مشبعاً يف ف ّنه؛ املقدمة األوىل منها ،يف بيان التأويل والتفسري ،والفرق بينهام
وبيان أ ّن تأويل القرآن واجب عقالً ورشعاً .املق ّدمة الثانية ،يف بيان كتاب اللَّه الكبري
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الجمعي .املق ّدمة الثالثة ،يف بيان حروف اللَّه اآلفاقية
اآلفاقي وتطبيقه بكتاب اللَّه القرآ ّين
ّ
ّ
وتطبيقها بحروف اللَّه القرآنية .املق ّدمة الرابعة ،يف بيان كلامت اللَّه اآلفاق ّية وتطبيقها
بكلامت اللَّه القرآنيّة .املق ّدمة الخامسة ،يف بيان آيات اللَّه اآلفاقيّة وتطبيقها بآيات
اللَّه القرآن ّية .املق ّدمة السادسة ،يف بيان الرشيعة والطريقة والحقيقة ،وبيان أنّها أسامء
مرتادفة صادقة عىل حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة .املق ّدمة السابعة ،يف بيان التوحيد
األلوهي
والوصفي والذّايتّ ،انحصارها يف التوحيد
يل
وأقسامه ومراتبه من التوحيد الفع ّ
ّ
ّ
والوجودي ،وما اشتمل عليهام من األبحاث الدقيقة واألرسار الرشيعة  ...وإذا تق ّرر هذا،
ّ
وتحقّق ترتيب الكتاب وعلَّة تصنيفه وتأليفه ،فاعلم :أ ّن هذا املكان قبل الخوض يف
املق ّدمات ،والتأويالت ،يحتاج إىل تحقيق ثالثة أشياء :األ ّول :إىل علَّة تقديم املق ّدمات
ووجه انحصارها يف السبع ،والثاين :إىل علَّة تطبيق التأويل ،والثالث :إىل علَّة خصوص ّية
والتجيح وتخصيص
التأويل بأهل التوحيد وأهل البيت Rدون غريهم ،وبيان األولويّة ّ
الرسوخ بهم  ،وبيان تفضيلهم يف جميع ذلك عىل غريهم؛ صورة ومعنى؛ بحكم العقل
والنقل»(((.

((( اآلميل ،حيدر :تفسري املحيط األعظم والبحر الخظم يف تأويل كتاب الله العزيز املحكم ،تحقيق :محسن املوسوي التربيزي،
ط ،4قم املقدّسة ،مؤسسه فرهنگى و نرش نور عيل نور؛ مطبعة أشسوة1428 ،هـ.ق ،ج ،1ص.199-195

الدرس الثامن عشر

المنهج العلميّ في
تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

العلمي يف تفسري القرآن
1 .1يتع ّرف إىل املنهج
ّ
ونشأته ومراحل تط ّوره.
العلمي يف
2 .2يناقش أدلّة القائلني بحجية املنهج
ّ
تفسري القرآن أو عدمها.

3 .3يتع ّرف إىل مناذج تطبيقية من منهج التفسري
العلمي.
ّ

تُع ّد هذه الطريقة يف التفسري من الطرق الحديثة التي دخلت عىل علم مناهج التفسري،
املفسين بالنهضة العلم ّية يف القرون األخرية وما أفرزته من
بفعل التأث ّر من ِق َبل بعض ّ
علوم ومعارف تجريب ّية طبيع ّية وإنسان ّية؛ ما استدعى السؤال عن وجود أساس ّيات هذه
العلوم واملعارف يف القرآن من جهة ،واالنسجام بني القرآن ومعطيات العلم الحديث من
جهة أخرى(((.
تعريف المنهج العلميّ
املفس يف عمل ّية التفسري ،من خالل االستعانة مبعطيات
هو الطريق الذي يسلكه ّ
العلوم التجريبيّة الطبيعيّة واإلنسانيّة ،بغية الكشف عن معاين القرآن الكريم ومقاصده(((.
العلمي عىل ثالثة آراء رئيسة(((؛
املفسين يف املراد من التفسري
وقد تفاوتت كلامت ّ
ّ
هي:
استخراج العلوم من القرآن.تحميل النظريات العلمية وتطبيقها عىل القرآن.-استخدام العلوم يف فهم القرآن وبيان اإلشارات العلم ّية الواردة فيه.

((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س ،ص252-195؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص1008-1001؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.119-116
ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.206-195
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتجاهاته ،م.س ،ص206-202؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص8-7؛
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1008-1001
معرفة ،التفسري
ّ
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والقسم األخري من هذه األقسام هو الصحيح ،ومعظم اإلشكاالت الواردة من ِق َبل
املفسين عىل عدم حج ّية هذا املنهج ترجع إىل القسمني األ ّولني؛ كام سيتّضح من خالل
ّ
تفصيل أدلّة املوافقني واملخالفني لهذا املنهج.
العلمي (أي املطابقة
تبصرة :إ ّن مسائل العلوم التجريب ّية ال تتّسم بالقطع؛ مبعنى القطع
ّ
للواقع بالرضورة) ،بل هي مبعنى القطع الذا ّيت التي تصبح قطع ّية علم ّية مسامحة عرب
املشاهدة واملالحظة والتجربة وغريها...
نشأته ومراحل ّ
تطوره
العلمي يف التفسري إىل ثالث مراحل؛
ميكن تقسيم املراحل التاريخ ّية التي م ّر بها املنهج
ّ
هي اآلتية:
أ .المرحلة األولى :بدأت هذه المرحلة في أوائل القرن الثاني الهجريّ ؛ وذلك مع دخول علوم
اليونان وبالد فارس إلى البيئة المعرف ّية والثقاف ّية اإلســام ّية؛ بفعل ترجمة اآلثار اليونان ّية
والفارســ ّية في العلــوم المختلفة إلى اللغــة العرب ّية؛ ما أدّى إلى ظهور مســائل علم ّية
جديدة لم يكن المسلون ّ
المفسرين إلى محاولة
مطلعين عليها من قبل؛ لذا اندفع بعض ّ
تطبيق هذه المسائل وتحميلها على القرآن؛ من منطلق ّأن القرآن فيه تبيان ّ
لكل شيء.
ب .المرحلة الثانية :بــدأت هذه المرحلة في اوائل القرن الســادس الهجريّ ؛ عندما قام
المفســرين بمحاولة اســتخراج جميع العلوم من القرآن الكريم؛ من منطلق ّأن
بعض
ّ
القرآن فيه تبيان ّ
كل شيء .وكان رائد هذه المرحلة أبو حامد الغزالي.
ج .المرحلة الثالث :بدأت هذه المرحلة في أوائل القرن الثامن عشر الهجري مع النهضة
المفســرين إلى
العلم ّية في أوروبا ،وما أحدثته من قطيعة مع الدين؛ ما حدا ببعض
ّ
محاولة مقاربة القرآن بطريقة علم ّية؛ بهدف إثبات عدم تعارض القرآن مع الدين من
العلمي في القرآن في مجال الدعــوة إلى الدين الحنيف من
جهة ،وإثبــات اإلعجاز
ّ
جهة ثانية .ولهذا فقد استخدمت العلوم في فهم القرآن وكتبت تفاسير ع ّدة في هذا
الصدد ،واستم ّرت هذه الطريقة في التفسير إلى عصرنا الراهن.
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أسباب ظهور هذا المنهج وشيوعه
أ .اهتمام القرآن بالعلم وإيراده لبعض الحقائق العلم ّية.
ب .ترجمة ونشر اآلثار العلم ّية الطبيع ّية والفلسف ّية؛ اليونانية والفارسية.
ج .االعتقاد ّ
بأن جميع العلوم موجودة في القرآن ويمكن استخراجها منه.
القرآني.
د .االهتمام بالعلوم الطبيعية واالكتشافات الجديدة؛ إلثبات اإلعجاز
ّ
الحس ّي في أوروبا وتأ ّثر فئة من المث ّقفين المسلمين به ومحاولة
هـ .انتصار المذهب ّ
تطبيق معطياته من ِق َب ِلهم على القرآن.
و .الدفاع عن القرآن والدين في وجه الشبهات ،وال س ّيما شبهة تعارض العلم مع
الدين ،وشبهة عدم مواكبة الدين لمستج ّدات العصر.
ً
لّ
أد ة القائلين بحجّيّ ة المنهج العلميّ مطلقا
أ .يؤدّي استخدام العلوم في تفسير القرآن إلى فهم أفضل آلياته وبيان إشاراته
العلم ّية؛ كما في موارد تع ّرض القرآن لعلم األج ّنة ومراحل خلق اإلنسان .قال
ُ
ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ َّ
ُ َ َ ّ
تعالىَ ﴿ :ولَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ۡٱل َ ٰ َ
ِني  ١٣ث َّم
ِ
ِني  ١٢ثم جعلنٰه نطفة ِف قرارٖ مك ٖ
نسن مِن سلٰلةٖ مِن ط ٖ
َ َ ۡ َ ُّ ۡ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ
ل ٗما ث َّم
خلقنا ٱنلطفة علقة فخلقنا ٱلعلقة مضغة فخلقنا ٱلمضغة عِظما فكسونا ٱلعِظم
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ۡ
َ َ َۡ َ ًۡ
ٱلل أ ۡح َس ُن ٱل َخٰلِقِ َني﴾(((.
أنشأنٰ ُه خلقا َءاخ َر ۚ فتبارك

ب .المساهمة في إثبات إعجاز القرآن من خالل بيان الحقائق العلمية التي ذكرها
القرآن قبل أربعة عشر قرناً وهي مكتشفة حديثاً .مثال :قانون الجاذبية؛ قال
ٱلل َّٱلِي َر َف َع َّ
تعالىُ َّ ﴿ :
ٱلس َمٰ َو ٰ ِت ب ِ َغ ۡ ِي َع َم ٖد تَ َر ۡو َن َهاۖ﴾((( ،وقانون الزوج ّية؛ قال تعالى:
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
َ
ي لعلكم تذكر
ون﴾((( ،وحركة الشمس؛ قال تعالى:
ك ش ٍء خلقنا زوج ِ
﴿ومِن ِ
َ
ۡ
ۡ
َّ
َ َّ
ٱلش ۡم ُس ۡت ِري ل ُِم ۡس َت َق ّ ٖر ل َها ۚ َذٰل َِك َت ۡقد ُِير ٱل َع ِز ِيز ٱل َعلِي ِم﴾((( ،وتلقيح النباتات؛ قال تعالى:
﴿و
الحج ،اآلية .5
((( سورة املؤمنون ،اآليات 14-12؛ وانظر :سورة ّ
((( سورة الرعد ،اآلية 2؛ وانظر :سورة لقامن ،اآلية .10
((( سورة الذاريات ،اآلية .49
((( سورة يس ،اآلية .38
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َ

ۡ

َ

َ ۡ

ٓ

ٓ

َ

َٓ

َ

نزلَا م َِن َّ
ٱلر َي ٰ َح ل َوٰق َِح فَأ َ
َ َۡ َ ّ
ٱلس َماءِ َما ٗء فَأ ۡس َق ۡي َنٰ ُك ُموهُ َو َما أ ُنت ۡم ُلۥ ب ِ َخٰ ِزن َِني﴾((( ،وغيرها
﴿وأرسلنا ِ
من األمور العلم ّية التي تح ّدث عنها القرآن الكريم.
العلمي وسيلة تبليغ ّية دعويّة مه ّمة تؤدّي إلى إقبال غير المسلمين على
ج .التفسير
ّ
القرآن واعتناق رسالة اإلسالم.
العلمي يساعد في رفع شبهة التعارض بين العلم والدين.
د .التفسير
ّ
ً
لّ
أد ة القائلين بعدم حجّيّ ة المنهج العلميّ مطلقا
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٗ ّ ُ ّ
ِك
﴿ونزلا عليك ٱلكِتٰب ت ِبيٰنا ل ِ

أ .القرآن كتاب هداية وليس كتاب علم؛ قال تعالى:
َ
شء َو ُه ٗدى َو َر ۡ َ
ح ٗة َوب ُ ۡ َ
بكل شيء هو ّ
ش ٰى ل ِۡل ُم ۡسلِ ِم َني﴾(((؛ والمراد ّ
كل ما يرجع إلى أمر
ۡ ٖ
َ
َ
ُّ ُ َ
َ
نز ۡل َنٰ ُه إ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ ّ
الهداية﴿ :ك َِتٰ ٌ
ب أَ َ
ص َر ٰ ِط
ت إِل ٱنلُّورِ بِإِذ ِن َرب ِ ِه ۡم إ ِ ٰل ِ
لك لِ ُخ ِرج ٱنلَّاس م َِن ٱلظلم ٰ ِ
ِ
ۡٱل َعزيز ۡ َ
ٱل ِمي ِد﴾(((؛ م ّما يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية
ِ ِ
المتعلقة بالمبدأ والمعاد واألخالق الفاضلة والشرائع اإللهية والقصص والمواعظ؛
فهو تبيان لذلك ك ّله(((.
النبي Pوأهل بيته Rوالصحابة والتابعين إلى ّأن القرآن يشتمل
ب .عدم إشارة ّ
على ّ
كل العلوم؛ يثبت بطالن دعوى اشتمال القرآن على العلوم التجريبية.
ج .العلوم التجريبية غير قطعية ،فال يمكن استخدامها في تفسير القرآن.
المنهي عنه.
العلمي هو من أقسام التفسير بالرأي
د .التفسير
ّ
ّ
العلمي يؤدّي إلى شيوع النزعة المادية.
هـ .التفسير
ّ
العلمي من أقسام التأويل الفاسد.
و .التفسير
ّ
العلمي.
ز .ال توجد ضابطة للتفسير
ّ
((( سورة الحجر ،اآلية .22
((( سورة النحل ،اآلية .89
((( سورة إبراهيم ،اآلية .1
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،12ص.325-324
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العلمي؛
خاص من التفسري
وبالتأ ّمل يف هذه الوجوه املذكورة يتّضح أنّها تشري إىل نوع ّ
ّ
وهو :استخراج العلوم من القرآن أو تحميل النظريات غري القطعية عىل القرآن؛ باإلضافة
املفس.
إىل وجود خلل يف الرشوط التي ينبغي أن يتوافر عليها ّ
لّ
أد ة القائلين بالتفصيل
العلمي يف التفسري ،لكن ضمن
املفسين إىل القول بح ّج ّية املنهج
ذهب مجموعة من ّ
ّ
ضوابط ورشوط مح ّددة  -وهو الرأي الصحيح -وهي اآلتية:
أ .التفصيل بين موارد تطبيق النظريّات العلم ّية وتحميلها وإسقاطها على اآليات
القرآنية ،وبين استخدام العلوم في فهم أفضل آليات القرآن؛ فاألوّل مصداق
المنهي عنه ،والثاني جائز ومطلوب.
للتفسير بالرأي
ّ
ب .التفصيل بين استخدام العلوم غير القطع ّية في فهم القرآن وبين استخدام العلوم
المنهي عنه ،والثاني جائز ومطلوب.
القطع ّية؛ فاألوّل مصداق للتفسير بالرأي
ّ
اإللهي من
ج .التفصيل بين النسبة القطع ّية والنسبة االحتمال ّية في تحديد المراد
ّ
اآليات القرآنية بفعل استخدام معطيات العلوم التجريب ّية في فهمها؛ ّ
ألن العلوم
اليقيني؛ فاألولى باطلة والثانية جائزة.
التجريب ّية ال تفيد القطع
ّ
العلمي إلى آيات القرآن؛ كما لو كان القرآن كتاب علوم،
د .عدم اإلفراط في النظر
ّ
وعدم التفريط في النظر إلى اإلشارات العلم ّية الواردة في القرآن ،واالستفادة منها
في بيان إعجاز القرآن والدعوة إلى رسالته وجذب القلوب إليه وتقوية إيمان
المؤمنين.
هـ .مراعاة الشروط العامّة في التفسير؛ من قبيل :معرفة علوم اللغة ،وعلوم القرآن،
وعلوم الشريعة ...،وكذلك القواعد والقرائن التفسيريّة(((.

((( تقدّم تفصيل الكالم فيها يف دروس سابقة.
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أبرز التفاسير العلميّ ة
 إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزايل (ت505 :هـ.ق). قانون التأويل :أبو بكر بن العريب (ت 543 :هـ.ق). التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) :الفخر الرازي (ت606 :هـ.ق). اإلتقان في علوم القرآن :جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ.ق) ،وله -أيضا ً -كتاب«اإلكليل في استنباط التنـزيل».
 كشف األسـرار النورانية عن القرآن فيما يتعلق باألجرام السماوية واألرضيةوالحـيوانات والنباتات والجـواهر المعدنية :محمد بن أحمد اإلسكندراني (ت:
1306هـ.ق).
 طبائع االستبداد ومصارع االستعباد :عبد الرحمن الكواكبي (ت1320 :هـ.ق). إعجاز القرآن والبالغة النبوية :مصطفى صادق الرافعي (ت1356 :هـ.ق). الجواهر في تفسير القرآن الكريم :طنطاوي جوهري (ت1359 :هـ.ق). سلسلة «اآليات الكونية في القرآن الكريم( :»)4/4زغلول النجار (معاصر). من علم الطب القرآني :عدنان الشريف (معاصر) ،وله -أيضاً -كتابا «من علم الفلكالقرآني» ،و«من علم النفس القرآني»... ،
 -موسوعة «القرآن علم وبيان ( :»)10/10علي منصور كيالي (معاصر).
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المفاهيم الرئيسة

المفسر في عمليّة التفسير؛ من خالل االستعانة
العلمي هو طريق يسلكه
 .1المنهج
ّ
ّ
بمعطيات العلوم التجريب ّية الطبيع ّية واإلنسان ّية ،بغية الكشف عن معاني القرآن
الكريم ومقاصده.
العلمي على ثالثة آراء رئيسة؛
المفسرين في المراد من التفسير
 .2تفاوتت كلمات
ّ
ّ
هي :استخراج العلوم من القرآن ،تحميل النظريات العلمية وتطبيقها على القرآن،
استخدام العلوم في فهم القرآن وبيان اإلشارات العلم ّية الواردة فيه .والقسم
األخير من هذه األقسام هو الصحيح.
العلمي في التفسير إلى ثالث
 .3يمكن تقسيم المراحل التاريخ ّية التي م ّر بها المنهج
ّ
الهجري /المرحلة
مراحل؛ هي اآلتية :المرحلة األولى :بدأت في أوائل القرن الثاني
ّ
الهجري /المرحلة الثالثة :بدأت في أوائل
الثانية :بدأت في أوائل القرن السادس
ّ
الهجري.
القرن الثامن عشر
ّ
 .4من أسباب ظهور هذا المنهج وشيوعه :اهتمام القرآن بالعلم وإيراده لبعض
الحقائق العلميّة /ترجمة ونشر اآلثار العلميّة الطبيعيّة والفلسفيّة؛ اليونانية
والفارسية /االعتقاد بأ ّن جميع العلوم موجودة في القرآن ويمكن استخراجها منه/
االهتمام بالعلوم الطبيعية واالكتشافات الجديدة؛ إلثبات اإلعجاز القرآني /الدفاع
عن القرآن والدين... /
 .5أبرز التفاسير العلم ّية :إحياء علوم الدين ،قانون التأويل ،التفسير الكبير (مفاتيح
الغيب) ،اإلتقان في علوم القرآن ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الجواهر في
تفسير القرآن الكريم ،اآليات الكونية في القرآن الكريم( ،)4/4من علم الطب
القرآني ،القرآن علم وبيان (... ،)10/10
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فكّر وأجب

العلمي في تفسير القرآن؛ مبيناً سبب نشأته ومراحل تط ّوره.
.1ع ّرف المنهج
ّ
العلمي في التفسير ،مع إيراد أبرز األدلّة
.2ما هي أبرز األقوال في ح ّج ّية المنهج
ّ
ومناقشتها؟
.3اذكر ثالثة نماذج من تطبيقات هذا المنهج في تفسير القرآن.
للمطالعة
تفسير الجواهر

(((

املرصي (ت1358 :هـ.ق).
جوهري
طنطاوي بن
تأليف الشيخ
ّ
ّ
ّ
ويُع ّد تفسريه هذا أ ّول تفاسري القرآن الكريم يف ضوء العلم الحديث وأطولها.
ويرى مؤلّفه أ ّن معجزات القرآن العلم ّية ال زالت تنكشف يوماً بعد يوم ،كلّام تق ّدمت
العلوم واالكتشافات ،وأ ّن كثريا ً من كنوز القرآن العلم ّية ما زالت مذخورة ،يكشف عنها
العلم شيئاً فشيئاً عىل م ّر العصور.
فيفسها أ ّوالً لفظ ّياً مخترصا ً ،ال يكاد يخرج
وأ ّما منهجه يف التفسري؛ فهو يذكر اآلياتّ ،
عم يف كتب التفسري املألوفة ،لك ّنه رسعان ما يخلص من هذا التفسري الذي يس ّميه
بذلك ّ
تفسريا ً لفظ ّياً ،ويدخل يف أبحاث علم ّية مستفيضة ،يس ّميها لطائف أو جواهر .هذه
ليبي للمسلمني
األبحاث عبارة عن مجموعة آراء علامء الرشق والغرب يف العرص الحديثّ ،
وغريهم أ ّن القرآن الكريم قد سبق إىل هذه األبحاث ،ون ّبه عىل تلك العلوم قبل أن يصل
إليها هؤالء العلامء .ونجده يضع لنا يف تفسريه كثريا ً من صور النباتات ،والحيوانات،
ومناظر الطبيعة ،وتجارب العلوم ،بقصد أن يوضّ ح للقارئ ما يقول ،توضيحاً ،يجعل
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1007-1004
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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الحقيقة أمامه كاألمر املشاهد املحسوس .ولقد أفرط يف ذلك ،وجاز ح ّد املجاز.
يفس آيات القرآن تفسريا ً يقوم عىل نظريّات علم ّية حديثة ،غري مستق ّرة
وكذلك نجده ّ
يف ذاتها ،ومل ِ
متض فرتة التثبّت منها ،وهذا رضب من التكلّف ارتكبه املؤلّف ،إن مل يكن
أقل من أن يذهب بروائه وبهائه.
يذهب بغرض القرآن أحياناً ،فال ّ

الدرس التاسع عشر

التفسير بالرأي

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يرشح طريقة التفسري بالرأي يف تفسري القرآن
ونشأته.
2 .2يعرف أدلة القائلني بالتفسري بالرأي ويناقشها.
3 .3يطّلع عىل مناذج تطبيقية من التفسري بالرأي
ويدرك اآلثار املرتتّبة عليها.

للمفس من االطّالع عىل مش ّخصات التفسري بالرأي؛ الجتنابه والتح ّرز من الوقوع
ال بد
ّ
فيه يف عمل ّية التفسري(((؛ ملا ورد يف النصوص املستفيضة ،بل املتواترة الواردة عند الفريقني
النبي Pوأهل بيته Rالتي تح ّدثت عن ظاهرة تفسري القرآن بالرأي ونهت
عن ّ
عنه(((.
تعريف التفسير بالرأي
الشخيص الظ ّني ،وإهامله للقرائن
املفس من خالل االستعانة برأيه
هو طريق يسلكه ّ
ّ
العقلية والنقلية يف فهم القرآن وبيان مقاصده(((.
نشأة التفسير بالرأي وتاريخه
النبي Pبعض
ال يوجد تشخيص دقيق لبداية هذا املنهج يف التفسري؛ ولكن روي عن ّ
ولعل ذلك يكشف عن أ ّن هذا املنهج بدأ يف
الروايات يف ذ ّم هذه الطريقة يف التفسري؛ ّ
النبيP؛ ولهذا فإنّه Pذكر هذا التفسري وذ ّم القامئني به.
زمن ّ
النبي Pيف زمان األمئّة ،Rفصدرت عنهم
ث ّم طرحت هذه املسألة بعد وفاة ّ
يل ،Qأنّه خاطب بعض
روايات متع ِّددة يف ذ ّم التفسري بالرأي ،بل روي عن اإلمام ع ّ
األفراد ونهاهم عن هذا النوع من التفسري .ث ّم انترشت هذه الطريقة يف العصور التالية
((( ملزيد من التفصيل يف هذا املنهج وتطبيقاته ،انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري واتّجاهاته ،م.س ،ص347-301؛ معرفة ،التفسري
واملفسون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،1ص74-56؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.72-63
ّ
((( سيأيت ِذكْرها عند تناول أدلّة املخالفني لهذه الطريقة يف التفسري.
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،1ص64-63؛ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج،3
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
ص77-76؛ الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.304-303
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يف بعض كتب التفاسري .وقد بلغت أقىص ما وصلت إليه يف العرص الحارض ،حيث سعى
بعض املنافقني مع ظهور املدارس اإللحادية والتفسري بالرأي إىل أن يجذبوا شباب املسلمني
إىل صفوفهم ،وإخفاء مقاصدهم اإللحادية تحت هذا الستار(((.
لّ
أد ة القائلين بعدم حجّيّ ة التفسير بالرأي
أ .آيات القرآن الكريم:

َ
ۡ
غ ب َغ ۡي ۡ َ
 قوله تعاىل﴿ :قُ ۡل إ ِ َّن َما َح َّر َم َر ّ َب ۡٱل َف َوٰح َِش َما َظ َه َر م ِۡن َها َو َما َب َط َن َو ِ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
ٱل ّ ِق َوأن
ٱلثم وٱل ِ ِ
ِ
ُ َۡ ٗ ََ
َ
َ
ۡ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ ۡ ُ ْ َّ
ۡ
َ
ُ
ٱللِ َما ل ۡم ُي َ ّ ِنل بِهِۦ سلطٰنا وأن تقولوا ع ٱللِ ما ل تعلمون﴾(((.
شكوا ب ِ
ت ِ
َ
ۡ
َ
َ
 -قوله تعاىلَ ﴿ :ول َت ۡق ُف َما ل ۡي َس ل َك بِهِۦ عِل ٌ ۚم﴾(((.

بيان االستدالل(((:
املفس بالرأي ال ميلك
 إ ّن التفسري بالرأي كالم غريعلمي ينسب إىل الله تعاىل؛ أل ّن ّ
ّ
يتوصل إليه هو الظ ّن.
اليقني بالوصول إىل الواقع ،وغاية ما ّ
العلمي إىل الله حرام؛ للنهي عن ذلك يف القرآن؛ كام يف اآليتني
 إ ّن نسبة الكالم غريّ
املتق ّدمتني؛ فالنتيجة هي حرمة التفسري بالرأي.
ب .روايات المنع من التفسير بالرأي:

مث ّة روايات متع ّددة وردت يف مصادر الشيعة والس ّنة بصدد النهي عن التفسري بالرأي،
وميكن تقسيمها إىل ع ّدة مجموعات:
 الروايات الّتي تُدين التفسري بالرأي وتذ ّمه فقط وتذكر جزاءهم ،منها:فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار»(((.
النبي Pأ ّنه قال« :من ّ
* ما روي عن ّ
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.305-304
((( سورة األعراف ،اآلية .33
((( سورة اإلرساء ،اآلية .36
((( انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،ج  ،4ص 210؛ الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،2ص.61
((( اإلحسايئ ،ابن أيب جمهور :عوايل الآليل ،تحقيق :مجتبى العراقي ،ط ،1قم املقدّسة ،مطبعة سيد الشهداء1405 ،هـ.ق/
1985م ،ج ،4ص.104
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* ما روي عنه- Pأيضاً -قال« :قال الله ّ
فسر برأيه كالمي»(((.
جل جالله :ما آمن بي م َْن ّ
فسر برأيه آية من كتاب الله فقد
* روي عن اإلمام الصادق Qأ ّنه قال« :من ّ
كفر»(((.
 الروايات ا ّلتي تع ّد التفسير بالرأي نوعاً من أنواع الكذب والقول بغير علم ،منها:فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله
النبي Pأ ّنه قال« :من َّ
* ما روي عن ّ
الكذب»(((.
* ما رواه اإلمام الصادق ،Qعن آبائه ،Rعن الحسين بن علي Lأ ّنه
فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله
قال« :سمعت ج ّدي رسول الله يقول :من َّ
الكذب» (((.
 الروايات ا ّلتي تدين التفسير بالرأي من جهة كونه ضالالً ،منها:فسرت
* ما روي عن اإلمام الباقر Qأ ّنه قال« :ويحك يا قتادة إن كنت إ ّنما ّ
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت»(((.
 الروايات ا ّلتي تدين التفسير بالرأي وإن كانت النتيجة صحيحة ،منها:فسر القرآن برأيه إن أصاب لم
* ما روي عن اإلمام الصادق Qأ ّنه قال« :من ّ
يؤجر ،وإن أخطأ فهو أبعد من السماء»(((.
فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ،وإن
* ما روي عنه- Qأيضاً -أ ّنه قال« :من ّ
أخطأ كان إثمه عليه»(((.
((( ابن بابويه ،محمد بن عيل بن الحسني (الصدوق) :التوحيد ،تصحيح وتعليق :هاشم الحسيني الطهراين ،قم املقدّسة،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني ،ال.ت ،ح ،23ص.68
س القرآن برأيه ،ح ،6ص.18
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج ،1يف من ف ّ
((( ابن بابويه ،محمد بن عيل بن الحسني (الصدوق) :كامل الدين ومتام النعمة ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ال.ط ،قم
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني1405 ،هـ.ق1363 /هـ.ش ،باب ،24ح ،1ص.257
املقدّسةّ ،
((( الصدوق ،التوحيد ،م.س ،باب ،4ح ،5ص.91-90
((( الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.311
س القرآن برأيه ،ح ،4ص.17
ف
من
يف
،
((( العيايش ،تفسري العيايش ،م.س ،ج1
ّ
((( م.ن ،ح ،2ص.17
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لّ
أد ة القائلين بجواز التفسير بالرأي
تحث على التفكّ ر والتد ّبر ،منها:
أ .اآليات القرآنية الّتي
ّ
َ َ

ۡ

َ َ َ َّ َ ُ َ
ان﴾(((.
 قوله تعاىل﴿ :أفل َيتدب ُرون ٱلق ۡر َء َۚۡ
َ ُ
َّ
َ
 قوله تعاىلَ ﴿ :ول َ ۡو َر ُّدوهُ إ َل َّٱلر ُسو ِل ٰٓ
ِإَول أ ْو ِل ٱل ۡمرِ م ِۡن ُه ۡم ل َعل َِم ُه ٱل َِين ي َ ۡس َتۢنبِ ُطونَ ُهۥ م ِۡن ُه ۡمۗ﴾(((.
ِ
بيان االستدالل:
ورد الحثّ يف هذه اآليات عىل التفكّر والتدبّر يف آيات القرآن ،وهي تفيد أ ّن أصحاب
العقول والفهم ميكنهم االستنباط من القرآن والوصول إىل املطالب القرآنية عن طريق
االجتهاد والعقل .وال معنى ألن يحثّنا الله سبحانه وتعاىل عىل استخدام العقل والتدبّر،
ث ّم يقف حائالً دون استعامل االجتهاد والنظر والرأي.
يل والتدبّر يف فهم
ويرد عىل ذلك :أنّه خلط بني مورد التفسري بالرأي مع التفسري العق ّ
القرآن ،فام ورد يف هذه اآليات هو الرتغيب والحثّ عىل التدبّر يف فهم القرآن ،وأنّه ال
يجوز االجتهاد واالستنباط من اآليات إلّ بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية والتدبّر
الشخيص قبل الرجوع إىل هذه القرائن،
املفس بالرأي؛ فإنّه يعلن رأيه
فيها .أ ّما بالنسبة إىل ّ
ّ
الشخيص عىل اآليات ،فاملنع من التفسري بالرأي ال يعني عدم جواز
ويقوم بتحميل نظره
ّ
التدبّر والتفكّر يف آيات القرآن.

إن المنع من التفسير بالرأي ال يعني عدم جواز االجتهاد في التفسير:
بّ .

إ ّن املنع من االجتهاد يؤ ّدي إىل تعطيل الكثري من األحكام ،وهذا األمر باطل بالرضورة؛
فس جميع اآليات ،فال ب ّد للمجتهد من استنباط األحكام من القرآن،
النبي Pمل يُ ّ
أل ّن ّ
وإذا ما أخطأ يف ذلك فهو مأجور أيضاً.

((( سورة النساء ،اآلية .82
((( سورة النساء ،اآلية .83
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ويرد عىل ذلك :أ ّن االجتهاد يف األحكام عىل قسمني؛ األ ّول :االجتهاد قبل مراجعة
القرائن العقلية والنقلية ،والثاين :االجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية ،واأل ّول
ممنوع؛ ألنّه اجتهاد وفتوى بغري دليل ،واآلخر جائز؛ ألنّه اجتهاد صحيح.
وكذلك االجتهاد يف التفسري ،فإنّه ينقسم إىل هذين القسمني -أيضاً ،-فيطلق عىل
االجتهادي الصحيح.
القسم األ ّول التفسري بالرأي ،وعىل الثاين التفسري
ّ
ج .اختالف صحابة
النبي Pفي تفسير القرآن:
ّ

النبي Pيف تفسريهم للقرآن ،وجميع أقوالهم الّتي اختلفوا فيها
لقد اختلف صحابة ّ
النبي Pقطعاً ،بل اعتمدوا فيها عىل آرائهم الشخصية ،واجتهد بعضهم يف
مل يؤخذ من ّ
مقابل بعضهم االخر ،فإ ْن كان التفسري بالرأي حراماً؛ فهذا يعني أ ّن الصحابة قد ارتكبوا
الحرام.
ويف مقام الجواب ،ال ب ّد من االلتفات إىل ع ّدة نقاط يف مسألة اختالف الصحابة يف
التفسري:
النبيP
 يمكن أن يكون ذلك االختالف نتيجة لوصول أخبار مختلفة للصحابة عن ّأو يكون ناشئاً عن اختالف فهمهم لكالم رسول الله.P
 يحتمل أن يكون تفسيرهم ناشئاً عن االختالف في فهم اآليات المتشابهة ،أو الجمعطبيعي وال يع ّد
والخاص وأمثال ذلك ،وهذا أمر
بين الناسخ والمنسوخ أو العا ّم
ّ
ّ
من التفسير بالرأي.
 لم يثبت ّأن الصحابة قاموا بتفسير القرآن في ّكل الموارد من دون مراجعة المعايير
المعتبرة في التفسير ،أو من دون مراعاة القرائن العقلية والنقلية وااللتفات إلى
اآليات المحكمة.
 على فرض ّأن بعض الصحابة قد تورّط في التفسير بالرأي عن طريق الغفلة أوالسهو أو الكذب على رسول الله ،Pفال يوجد دليل على عصمتهم؛ لكي يكون
عملهم دلي ًال على جواز التفسير بالرأي.
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نماذج تطبيقيّ ة من التفسير بالرأي
َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ َ
ب ويقِيمون ٱلصلوة ومِما رزقنهم ينفِق
ون﴾(((،
أ .تفسير قوله تعالى﴿ :ٱلِين يؤمِنون بِٱلغي ِ
من ِق َبل بعض التيارات الما ّديّة المنحرفة ،على ّأن المراد بالغيب ليس ما ال يمكن
رؤيته؛ أي الله والمالئكة ،...بل المراحل األوّل ّية لنضج الثورة التوحيديّة وزمن
حصول التح ّوالت الك ّم ّية!(((.
َُ َۡ ۡ
ّ َ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ
ب .تفسير قوله تعالىِ﴿ :إَوذِ ۡ
ٱستَ ۡس َ ٰ ُ َ ٰ َ ۡ
ج َرت
ٱضب بِعصاك ٱلجر ۖ فٱنف
ق موس ل ِقو ِمهِۦ فقلنا ِ
َّ َ َ َ ْ
َّ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ُ ْ َ ۡ َ ْ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ٗ َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ
مِنه ٱثنتا ع
ٱش ُبوا مِن ّرِ ۡز ِق ٱللِ َول ت ۡعث ۡوا ِف
اس مشبهمۖ كوا و
شة عيناۖ قد عل َِم ك أن ٖ
َۡ
ۡ
ِين﴾(((؛ حيث قال ابن عربيِ﴿« :إَوذِ ۡ
سد َ
ق ُم ٰ َ
ٱستَ ۡس ٰ َ
ٱل ِ
وس﴾؛ طلب نزول أمطار
ۡرض ُمف ِ

العلوم والحكم والمعاني من سماء الروح ،فأمرناه بضرب عصا النفس التي ّ
يتوكأ
عليها في تع ّلقه بالبدن وثباته على أرضه بالفكر على حجر الدماغ الذي هو
َ َ َ َ ۡ
ت م ِۡن ُه ٱثۡنَ َتا َع ۡ َ
شةَ َع ۡي ٗناۖ﴾؛ من مياه العلوم على عدد المشاعر
منشأ العقل﴿ :فٱنفجر
اإلنسانية التي هي الحواس الخمس الظاهرة ،والخمس الباطنة ،والعاقلة النظرية
ُ ُّ ُ َ
َۡ َ
اس
والعملية .ولهذا قال« :Pمن فقد حساً فقد فقد علماً»﴿ .قد عل َِم ك أن ٖ
َّم ۡ َ
ش َب ُه ۡمۖ﴾؛ أي :أهل ّ
كل علم مشربهم من ذلك العلم؛ كأهل الصناعات ،والعلماء
العملي ،والحكماء والعارفين من النظريّ  ،والصباغين
العاملين من مشرب العقل
ّ
من علم األلوان المبصرة ،وأهل صناعة الموسيقى من علم األصوات وغير ذلك.
وعلى التأويل الثاني :أمرنا موسى القلب ،بضرب عصا النفس على حجر الدماغ،
َ َ َ َ ۡ
ت م ِۡن ُه ٱثۡنَ َتا َع ۡ َ
شةَ َع ۡي ٗناۖ﴾؛ هي المشاعر المذكورة التي تختص كل واحدة
﴿فٱنفجر
منها بقوة من القوى االثنتي عشرة المذكورة التي هي أسباط يعقوب الروح ،قد
ُُ ْ َ ۡ َ ْ
َّ
علم ّ
ٱللِ﴾؛ أي :انتفعوا بما رزقكم الله من
ٱش ُبوا مِن ّرِ ۡز ِق
كل منها مشربه﴿ .كوا و

((( سورة البقرة ،اآلية .3
((( انظر :مط ّهري ،مرتىض :نقد الفكر الديني ،ترجمة :صاحب الصادق ،مراجعة :صادق العبادي ،جمع وتصنيف :مهدي
جهرمي؛ محمد باقري ،ط ،1فرجينيا  -الواليات املتّحدة األمريكيّة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1432 ،هـ.ق2011 /م،
التفسري االشرتايك واملاركيس للقرآن! ،ص.84-83
((( سورة البقرة ،اآلية .60
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ْ

َۡ

ۡ
َ َ
سد َ
العلم والعمل واألحوال والمقاماتَ ﴿ .ول ت ۡعث ۡوا ِف ٱل ِ
ِين﴾؛ وال تبالغوا في
ۡرض ُمف ِ
الفساد بالجهل(((.
إ ّن أدىن تأ ّمل يف هذه النامذج يقود إىل الحكم بضعفها وابتنائها عىل األهواء واآلراء
اللغوي لأللفاظ يف أسلوب الكالم العر ّيب ،وال
الشخص ّية الظ ّن ّية؛ فال يساعد عليها التبادر
ّ
سياق الكالم العر ّيب ،وال القرائن العقلية والنقلية!

أبرز اآلثار السلبية المترتّبة على التفسير بالرأي
ذم العقالء لهذا الطريق من التفسير.اإللهي؛ كما ورد في الروايات المتق ّدمة.
العذابّ
شيوع الفوضى في فهم المعاني؛ لعدم وجود الضوابط ،بما يؤدّي إلى أن يصبحالقرآن تابعاً ألذواق البشر.
الواقعي للقيم.
تغ ّير المفاهيم وتب ّدلها وضياع المحتوىّ
النبي Pوأهل بيته Rفي فهم القرآن.
إهمال س ّنة ّالديني.
نفوذ األفكار الخاطئة إلى الفهمّ
ّ
مشخصات التفسير بالرأي
عدم االلتفات إلى القرائن العقلية والنقلية.تحميل اآلراء والميول الشخص ّية وإسقاطها على القرآن.المفسر بالرأي؛ من قبيل عدم
عدم توافر الشروط العامّة المعتبرة في التفسير عندّ
مراعاته لقواعد اللغة ،وقواعد المحاورة العرفية ،وقواعد علوم القرآن ،وقواعد
علوم الشريعة...
واالجتهادي يف أنّ:
يل
ّ
تبرصة :يفرتق التفسري بالرأي عن التفسري العق ّ
األوّل ال يرجع إلى القرائن العقلية والنقلية ،بخالف الثاني.األ ّول ال يراعي الضوابط العا ّمة املرعية يف التفسري ،بخالف الثاين.((( ابن عريب ،محيي الدين :تفسري ابن عريب ،ضبط وتصحيح وتقديم :عبد الوارث محمد عيل ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلم ّية،
1422هـ.ق2001 /م ،ج ،1ص.56-55
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المفاهيم الرئيسة

الشخصي
المفسر من خالل االستعانة برأيه
 .1التفسير بالرأي هو طريق يسلكه
ّ
ّ
الظ ّني ،وإهماله للقرائن العقلية والنقلية في فهم القرآن وبيان مقاصده.
النبيP
 .2ال يوجد تشخيص دقيق لبداية هذا المنهج في التفسير؛ ولكن روي عن ّ
ولعل ذلك يكشف عن أ ّن هذا
بعض الروايات في ذ ّم هذه الطريقة في التفسير؛ ّ
النبي.P
المنهج بدأ في زمن ّ
ّ
استدل القائلون بعدم ح ّج ّية هذا الطريق في التفسير بأدلّة ع ّدة؛ هي اآلتية :آيات
.3
القرآن الكريم ،الس ّنة الشريفة.
 .4ق ّدم القائلون بح ّج ّية هذا الطريق في التفسير تقريبات ع ّدة ضعيفة ،تسقط
بأدنى تأ ّمل.
 .5من أبرز اآلثار السلبية المترتّبة على التفسير بالرأي :ذم العقالء لهذا الطريق من
اإللهي /شيوع الفوضى في فهم المعاني /تغ ّير المفاهيم وتب ّدلها
التفسير /العذاب
ّ
وضياع المحتوى
النبي Pوأهل بيته Rفي فهم
الواقعي للقيم /إهمال س ّنة ّ
ّ
الديني... /
القرآن /نفوذ األفكار الخاطئة إلى الفهم
ّ
 .6أبرز مش ّخصات التفسير بالرأي :عدم االلتفات إلى القرائن العقلية والنقلية/
تحميل اآلراء والميول الشخص ّية وإسقاطها على القرآن /عدم توافر الشروط العامة
المفسر بالرأي... /
المعتبرة في التفسير عند
ّ
فكّر وأجب

 .1ع ّرف المراد من التفسير بالرأي ،مب ّيناً خطورته وآثاره السلب ّية.
 .2ما هي أبرز الدلّة على عدم ح ّج ّية التفسير بالرأي؟
 .3ع ّدد أبرز مش ّخصات التفسير بالرأي.
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للمطالعة
تفسير المنار

(((

هو تفسري حافل جامع ،ولك ّنه غري كامل .يشتمل عىل اثني عرش مجلّدا ً ،وينتهي عند
اآلية ( )53من سورة يوسف.
كان من أ ّول القرآن إىل اآلية ( )126من سورة النساء؛ بإنشاء الشيخ مح ّمد عبده (ت:
1323هـ.ق) ،وإمالء الس ّيد رشيد رضا (ت1354 :هـ.ق) ،ومن بعده سار الس ّيد يف التفسري
متّبعاً منهج الشيخ يف تفسريه لآليات حتّى سورة يوسف.
الطلب مل ّدة
كان الشيخ محمد عبده يُلقي دروسه يف التفسري بالجامع األزهر عىل ّ
ست سنوات ،وكان الس ّيد رشيد رضا يكتب ما سمعه ويزيد عليه مبا ذاكره مع الشيخ،
ّ
وقام بنرش ما كتب يف مجلّته «املنار»؛ وذلك بعد مراجعة األستاذ ليقوم بتنقيحه وتهذيبه،
أو إضافة ما يكمله.
ومن خصائص هذا التفسري العناية مبشاكل املسلمني الحارضة ،والتو ّجه إىل معالجة
قوي ،وعودة األ ّمة إىل ثورة
أسباب تأ ّخر املجتمع
اإلسالمي ،وإىل إمكان بناء مجتمع ّ
ّ
حقيق ّية قرآن ّية عىل أوضاعها املتخلّفة ،ومواجهة الحياة مواجهة علم ّية صحيحة ،والعناية
التا ّمة إىل األخذ بأسباب الحضارة اإلسالميّة من جديد ،ومواجهة أعدائها ،ور ّد الغزوات
الفكريّة االستعامريّة التي شُ ّنت عىل اإلسالم عقيد ًة وتاريخاً وحضار ًة ورجاالً ،ومناقشتها
باألدلة العلم ّية والوقائع التاريخ ّية وتفنيدها وإثبات بطالنها من ذاتها.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1020-1011
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس العشرون

ّ
االتجاه الكالميّ في
تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

الكالمي يف تفسري القرآن،
1 .1يتع ّرف إىل االتجاه
ّ
ونشأته
الكالمي يف
2 .2يعرف رشوط استخدام االت ّجاه
ّ
تفسري القرآن وضوابطه.
3 .3يفهم مناذج تطبيقية يف تفسري القرآن وفق
الكالمي من ثالث مدارس كالمية.
االتّجاه
ّ

تعريف االتّ جاه الكالميّ
املفس وخلف ّياته العقدية والكالم ّية يف عمل ّية تفسريه للقرآن وفهم معانيه
تأثري ذوق ّ
وبيان مقاصده.
تّ
نشأة اال جاه الكالميّ وتاريخه
النبيP؛ وإنّ ا
مل يكن هناك اختالف ملحوظ يف املسائل العقديّة والكالم ّية يف زمن ّ
حدث ذلك بعد وفاته ،Pوخصوصاً يف مسألة اإلمامة .وقد ات ّسعت دائرة هذه الخالفات
تدريج ّياً إىل مسائل صفات الله تعاىل
والنبي ،Pث ّم نشأ علم الكالم يف أواخر القرن األ ّول
ّ
الهجري وبداية القرن الثاين ،فظهرت املدرسة االعتزاليّة يف الكالم بواسطة واصل بن عطاء
ّ
األشعري (ت330 :هـ.ق
(131-80هـ.ق) ،وتبلورت مدرسة األشاعرة عن طريق أيب الحسن
ّ
تقريباً) ،ث ّم ظهرت بعد ذلك الفرقة املاتريدية .فيام نشأت املدرسة الكالمية للشيعة عن
طريق أهل البيت Rمع بداية ظهور اإلسالم ولها عقائد مستوحاة من القرآن الكريم
النبي Pيف مسألة اإلمامة والعصمة ،ث ّم أصبحت أكرث ترتيباً وتنظيامً عىل يد
وأحاديث ّ
بعض العلامء؛ أمثال :الشيخ املفيد (413-336هـ.ق) .وقد مارست هذه املدارس الكالمية
التفسري -أيضاً ،-فكانت تأخذ من اآليات ما يوافق آراءها ،وتؤ ّول اآليات املخالفة ،أو
حق .وبنا ًء عىل ما تق ّدم ،فقد ظهرت االتّجاهات الكالمية
بحق أو بغري ٍّ
تقوم بتوجيهها ٍّ
يفالتفسري بأنواع مختلفة ،واستم ّرت حتى عرصنا الحا ّيل(((.
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص366-365؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.103-92
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اهتمامات االتّ جاه الكالميّ
الكالمي هو اآليت(((:
املفس يف االتّجاه
أكرث ما يهت ّم به ِّ
ّ
أ .تفسير آيات العقائد (التوحيد /العدل /النب ّوة /اإلمامة /المعاد.).../
ب .اآليات المتشابهة في القرآن.
ج .إثبات عقائده ونفي عقائد اآلخرين عن طريق تفسير اآليات.
د .الدفاع عن عقائد المسلمين أو الدفاع عن المدرسة الكالمية ا ّلتي يتب ّناها.
والعقلي في التفسير ،وا ّتباع الطريقة االستداللية،
هـ .االستفادة من المنهج االجتهاديّ
ّ
إضافة إلى استخدام الروايات واآليات أيضاً ،ولهذا فقد تشتمل التفاسير الكالمية
على مناهج وا ّتجاهات متع ّددة.
أشهر المدارس الكالميّ ة في التفسير
اشتهرت يف البيئة املعرفيّة اإلسالميّة مدارس كالميّة ع ّدة اهت ّمت بتفسري القرآن الكريم
من منطلق خلف ّياتها وتو ّجهاتها الكالم ّية((( ،أبرزها اآلتية:
أ .المدرسة االعتزال ّية:

املعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء (131-80هـ.ق) .ومن أه ّم الشخصيات البارزة يف
العلف (ت235 :هـ.ق)،
هذه املدرسة :عمرو بن عبيد (ت143 :هـ.ق) ،وأبو الهذيل ّ
وإبراهيم النظّام (ت231 :هـ.ق) ،والجاحظ (ت255 :هـ.ق) ،والقايض عبد الج ّبار املعتزيل
(ت415 :هـ.ق) والزمخرشي (ت538 :هـ.ق) ،وغريهم((( .ومن أبرز التفاسري الكالميّة عند
املعتزلة ،اآليت:
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص366؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.103-92
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص373-367؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س ،ص.103-92
((( يعتقد املعتزلة أ ّن اإلنسان ح ٌّر ومختار ،وأ ّن القرآن ميكن تفسريه عن طريق العقل ،وأنّه ميكن إدراك كثري من الحقائق
بواسطة العقل (من دون هداية الرشع) ،ويف حالة تعارض الحديث مع العقل؛ فإنّهم يقدّمون العقل ،وكذلك يعتقدون
أ ّن الفاسق ليس مبؤمن وال كافر (املنزلة بني املنزلتني) ،وأنّه ال ميكن لإلنسان الحصول عىل املغفرة من دون توبة .وكذلك
يعتقدون بالتوحيد الصفايت ،وينكرون التوحيد األفعايل فهم من العدلية ،حيث يعتقدون بعدالة الله ،وأ ّن أفعاله لها غاية
وهدف ،وكالمه مخلوق ،ويحرصون ال ِقدَم بالله سبحانه وتعاىل .وقد استم ّرت عقائد املعتزلة يف االزدهار إىل زمن املتوكِّل
العبّايس ،حيث نُكِّل بهم يف زمانه بشدّة ،ث ّم انترش املذهب األشعري منذ ذلك الزمان.
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شافعي في
 متشابه القرآن :القاضي عبد الج ّبار الهمداني (ت415 :هـ.ق)؛ وهوّ
ومعتزلي في الكالم.
الفقهي،
المذهب
ّ
ّ
المعتزلي.
 تنزيه القرآن عن المطاعن :عبد الج ّبارّ
 ّالكشاف :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريّ (ت538 :هـ.ق) وقد تع ّرض فيه
إلى المسائل األدبية واللغوية أيضاً.
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) :القاضي ناصر ال ِّدين أبو الخير عبدعلي البيضاوي الشافعي (ت685 :هـ.ق) ،وقد كتب
الله بن عمر بن مح ّمد بن ّ
هذا التفسير باالعتماد على تفسير ّ
الكشاف للزمخشريّ  ،والمشهور ّأن البيضاوي
معتزلي؛ أل ّنه أعطى أهم ّية
أشعريُّ المذهب ،ولكن بعض المح ّققين يعتقدون أ ّنه
ّ
كبيرة للعقل والعدل في تفسيره.
 جامع التأويل لمحكم التنزيل :أبو مسلم األصفهاني (ت322 :هـ.ق) ،وال يوجدأصل هذا التفسير ،ولكن الفخر الرازي نقل عنه في تفسيره ،وكذلك الطبرسي في
مجمع البيان ،وقد ُطبعت آراء أبي مسلم األصفهاني التفسيريّة في مصر وإيران
العقلي في التفسير.
بصورة مستق ّلة ،ويتم ّيز أبو مسلم بمنهجه
ّ
وغريها من التفاسري األُخرى للمعتزلة التي ليست يف متناول اليد اآلن؛ مثل :تفسري أيب
بكر عبد الرحمن بن كيان األصم (ت240 :هـ.ق) ،ومح ّمد بن عبد الو ّهاب بن سالم (أبو
عيل الجبايئ) (ت303 :هـ.ق) ،وهناك تفسري كبري لعبد السالم بن مح ّمد بن يوسف (ت:
483هـ.ق) شيخ املعتزلة.
ب .المدرسة األشعر ّية:

األشعري (ت330 :هـ.ق تقريباً) .ومن أه ّم الشخصيات
األشاعرة هم أتباع أيب الحسن
ّ
البارزة يف هذه املدرسة :القايض أبو بكر الباقالين (ت403 :هـ.ق) ،وأبو إسحاق اإلسفراييني
(ت418 :هـ.ق) ،وأبو املعايل الجويني (478-419هـ.ق) ،ومح ّمد الغزايل (ت505 :هـ)،
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والفخر الرازي (ت543 :هـ.ق) ،وغريهم((( .ومن أبرز التفاسري الكالم ّية عند األشاعرة،
اآليت:
 تأويالت القرآن :أبو منصور محمود الماتريدي (ت333 :هـ.ق)؛ وهو في الفقهمنأتباع مذهب أبي حنيفة ،ويميل إلى المدرسة الكالمية األشعرية.
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) :عبد الله بن أحمد بن محمود بنمح ّمد النسفي (ت710 :هـ.ق) وقد دوّن هذا الكتاب من أجل نقد آراء الزمخشري
في ّ
الحنفي في زمانه.
والنسفي من أئ ّمة المذهب
الكشاف،
ّ
ّ
 بيان المعاني :عبد القادر ّحنفي المذهب،
المل حويش آل غاري (ت1398 :هـ.ق)،
ّ
ومن أتباع المذهب األشعريّ في الكالم.
 مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) :الفخر الرازي (ت 602 :أو 606هـ.ق) ويطلق عليهّ
المشككين ،وقد أسرف في ذكر المباحث الكالمية ح ّتى قيل في تفسيره :فيه
إمام
ّ
كل شيء ّإل التفسير .وبالرغم من كونه أشعر ّياً في الكالم ،ولك ّنه قد يتك ّلم خالف
العقيدة األشعرية في بعض األحيان.

ج .المدرسة اإلمام ّية:

املهدي | ،-
يل Qإىل اإلمام
ّ
وهم الشيعة أتباع األمئّة االثني عرش  -من اإلمام ع ّ
وقد استفاد الشيعة من أمئّة أهل البيت Rيف القرون األوىل ،وأخذوا عنهم أه ّم املسائل
الكالمي للشيعة بعد انتهاء الغيبة الصغرى إلمام العرص |
الكالمية .وقد شاع املذهب
ّ
سنة 329هـ.ق ،بواسطة علامء الشيعة الكبار؛ أمثال :الشيخ املفيد (413-336هـ.ق)،
((( يعتقد األشاعرة بعدم ح ّرية اإلنسان واختياره ،ويقولون بأ ّن أعامله مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعاىل ،وال يذهبون
إىل أ ّن اإلنسان خالق ألفعاله ،بل يقولون بالكسب ،وال يعتقدون بالحسن والقبح الذّايت لألفعال ،بل إ ّن الحسن والقبح
حسنه أو ق ّبحه الشارع ،وكذلك يعتقدون بأ ّن العدل رشعي وليس عقلياً (ولهذا السبب ُعدّوا من منكري
عندهم هو ما ّ
العدل) ،وهم يذهبون إىل أ ّن اإلنسان الفاسق يع ّد مؤمناً ،وأنّه ميكن أن تشمل املغفرة العصاة من دون توبة ،ويعتقدون
بالشفاعة ويرفضون التوحيد الصفايت ،ويؤكّدون عىل التوحيد األفعايل ،وأ ّن القضاء والقدر اإللهي وإرادة الله عا ّمة يف جميع
رش والخري من الله سبحانه وتعاىل ،وكالم الله قديم (الكالم النفيس وليس الكالم اللفظي) ،وأ ّن أفعال الله
الحوادث ،وأ ّن ال ّ
ليست معلّلة وليس لها غاية ،وأ ّن الله سوف يُرى يوم القيامة بالعني املادّية ،وأ ّن العالَم حادث زماين ،وأنّه يجوز التكليف
مبا ال يطاق.
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والس ّيد املرتىض (436-355هـ.ق) ،والشيخ الطويس (460-385هـ.ق) ،والخواجة نصري
ال ِّدين الطويس (672-597هـ.ق) ،وغريهم((( .ومن أبرز التفاسري الكالم ّية عند الشيعة،
اآليت:
 غرر الفوائد ودرر القالئد (أمالي الس ّيد المرتضى) :الشريف المرتضى (ت:436هـ.ق) ،وا ّلذي جمع بين الظاهر والباطن.
 تفسير التبيان :الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت460 :هـ.ق). تفسير مجمع البيان :الشيخ أبو علي الطبرسي (ت548 :هـ.ق). متشابه القرآن ومختلفه :ابن شهر آشوب المازندراني (ت588 :هـ.ق) ،وقد دوّنهذا التفسير بصورة موضوعية.
 آالء الرحمن :مح ّمد جواد البالغي النجفي (1352-282هـ.ق) ،وآخر هذا التفسيرهو اآلية ( )57من سورة النساء ،وكثيراً ما يتع ّرض إلى المسائل الكالمية بين
األديان.
 الميزان في تفسير القرآن :العالمة السيد مح ّمد حسين الطباطبائي (-13211402هـ.ق) ،وهو يتع ّرض كثيراً إلى المباحث االعتقادية ،وخصوصاً في المج ّلدات
األولى من تفسيره ،ورغم ّأن منهجه هو تفسير القرآن بالقرآن ،ولك ّنه يهتمّ كثيراً
بالمباحث الكالمية والفلسفية.
 مواهب الرحمن :الس ّيد عبد األعلى السبزواري (1414-1328هـ.ق). -األمثل في تفسير كتاب الله المنزل :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر).

لكل من العقل والنقل ،وذهبوا إىل أ ّن اإلنسان مختار
((( تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفايت ،والعدل اإللهي ،وقد أعطوا أه ّميّة ّ
يف أفعاله (ليس بصورة مطلقة ،ولكن أمر بني أمرين) ،وهم ينكرون التكليف مبا ال يطاق ،ويعتقدون بأ ّن الله ال يُرى
بالعني املادّية ال يف الدنيا وال يف اآلخرة .ومن أه ّم املسائل الكالمية للشيعة االعتقاد بإمامة أمري املؤمنني ،Qواألمئّة
كل من
االثني عرش ،Rوكذلك االعتقاد بعصمة األنبياء واألمئّة .Rوأ ّما االتجاه التفسريي للشيعة فهو االلتفات إىل ّ
الظاهر والباطن يف القرآن.
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نماذج تطبيقيّ ة لالتّ جاه الكالميّ
أ .تفسير كلمة «ناظرة» في قوله تعالى:
َ

﴿ ُو ُجوه  ٞيَ ۡو َمئ ٖذ نَّ ِ َ
اضةٌ  ٢٢إِ ٰل َر ّب ِ َها نَاظ َِرة .(((﴾ٞ
ِ

الح�س ّي:
 المدر�سة الأ�شعر ّية :النظرّ
قال الرازي يف التفسري الكبري يف تفسري هذه اآلية« :اعلم أ ّن جمهور أهل الس ّنة
يتمسكون بهذه اآلية يف إثبات أ ّن املؤمنني يرون الله تعاىل يوم القيامة .أ ّما املعتزلة فلهم
ّ
ههنا مقامان؛ أحدهام :بيان أ ّن ظاهره ال ّ
يدل عىل رؤية الله تعاىل .والثاين :بيان التأويل.
أ ّما املقام األ ّول :فقالوا :النظر املقرون بحرف إىل ليس اسامً للرؤية ،بل ملق ّدمة الرؤية؛
وهي تقليب الحدقة نحو املر ّيئ التامساً لرؤيته ،ونظر العني بالنسبة إىل الرؤية؛ كنظر
القلب بالنسبة إىل املعرفة ،وكاإلصغاء بالنسبة إىل السامع .فكام أ ّن نظر القلب مق ّدمة
للمعرفة ،واإلصغاء مق ّدمة للسامع ،فكذا نظر العني مق ّدمة للرؤية ...املقام الثاين :يف بيان
املفصل ،وهو من وجهني األ ّول :أن يكون الناظر مبعنى املنتظر؛ أي أولئك األقوام
التأويل ّ
ينتظرون ثواب الله ...التأويل الثاين :أن يضمر املضاف؛ واملعنى إىل ثواب ربها ناظرة...
قوله :ليس النظر عبارة عن الرؤية ،قلنا :ههنا مقامان :األ ّول :أن تقيم الداللة عىل أ ّن
النظر هو الرؤية من وجهني :األ ّول :ما حىك الله تعاىل عن موىس Qوهو قوله:
َ
َ
املريئ ،القتضت اآلية
﴿أ ُنظ ۡر إِ ۡل َكۚ﴾((( ،فلو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إىل جانب ّ
أ ّن موىس Qأثبت لله تعاىل وجهة ومكاناً؛ وذلك محال .الثاين :أنّه جعل النظر أمرا ً
مرت ّباً عىل اإلرادة ،فيكون النظر متأ ّخرا ً عن اإلرادة ،وتقليب الحدقة غري متأ ّخر عن
اإلرادة ،فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إىل جانب املر ّيئ .املقام الثاين:
وهو األقرب إىل الصواب ،سلّمنا أ ّن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو املر ّيئ التامساً
لرؤيته ،لك ّنا نقول :مل ّا تعذّر حمله عىل حقيقته؛ وجب حمله عىل مسبّبه وهو الرؤية؛
((( سورة القيامة ،اآليتان .23-22
((( سورة األعراف ،اآلية .143
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إطالقاً السم السبب عىل املس ّبب ،وحمله عىل الرؤية أوىل من حمله عىل االنتظار ،أل ّن
تقليب الحدقة؛ كالسبب للرؤية وال تعلّق بينه وبني االنتظار ،فكان حمله عىل الرؤية أوىل
من حمله عىل االنتظار .أ ّما قوله :النظر جاء مبعنى االنتظار ،قلنا :لنا يف الجواب مقامان:
األ ّول :أ ّن النظر الوارد مبعنى االنتظار كثري يف القرآن ،ولكنه مل يقرن البتّة بحرف إىل؛ كقوله
ُّ ُ
َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ
ُ َ َۡ
َۡ ُ َ
تعاىل﴿ :ٱنظ ُرونا نق َتب ِ ۡس مِن نورِك ۡم﴾((( ،وقوله﴿ :هل يَنظ ُرون إِل تأوِيل ُه ۚۥ﴾(((﴿ ،هل يَنظ ُرون
أَن يَأۡت َِي ُه ُم َّ ُ
ٱلل﴾((( .والذي ن ّدعيه أ ّن النظر املقرون بحرف إىل املع ّدى إىل الوجوه ليس إال
مبعنى الرؤية أو باملعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهر ،فوجب أن ال يَرِد مبعنى االنتظار؛
دفعاً لالشرتاك»(((.
 المدر�سة المعتزل ّية :انتظار الثواب:َ
َ
خاصة ،ال تنظر
قال
الزمخرشي يف تفسري الكشاف﴿« :إِ ٰل َر ّب ِ َها ناظ َِرة  ﴾ٞتنظر إىل ربها ّ
ّ
َ
ۡ
َ
َ
إىل غريه ،وهذا معنى تقديم املفعول ،أال ترى إىل قوله﴿ :إ ِ ٰل َر ّبِك يَ ۡو َمئ ِ ٍذ ٱل ُم ۡس َتق ُّر﴾(((﴿ ،
َ
ۡ
ۡ
ُ
ُۡ َ ُ َ
َ َّ َ
َ
ترجع
ون﴾(((،
ٱل َم ِص ُري﴾(((﴿ ،
﴾(((ِ﴿ ،إَول
ٱلل ت ِص ُري
َر ّبِك يَ ۡو َمئ ِ ٍذ ٱل َم َساق﴾(((﴿ ،إِل ِ
ِإَولهِ أُن ُ
﴿ َعلَ ۡيهِ تَ َو َّكۡ ُ
ت َۡ
ِيب﴾(((1؛ كيف ّ
دل فيها التقديم عىل معنى االختصاص ،ومعلوم أنّهم
ينظرون إىل أشياء ال يحيط بها الحرص ،وال تدخل تحت العدد ،يف محرش يجتمع فيه
الخالئق كلّهم ،فإ ّن املؤمنني نظارة ذلك اليوم؛ ألنّهم اآلمنون الذين الخوف عليهم وال هم
يحزنون ،فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا ً إليه محال ،فوجب حمله عىل معنى
((( سورة الحديد ،اآلية .13
((( سورة األعراف ،اآلية .53
((( سورة البقرة ،اآلية .210
((( انظر :الرازي ،فخر الدين :التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،ال.ط (جديدة مص ّححة ومل ّونة) ،تحقيق ونرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1415 ،هـ.ق1995 /م ،مجلّد ( 10ج ،)30ص.732-730
((( سورة القيامة ،اآلية .12
((( سورة القيامة ،اآلية .30
((( سورة الشورى ،اآلية .53
((( سورة النور ،اآلية .42
((( سورة البقرة ،اآلية .245
( ((1سورة الشورى ،اآلية .10
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يصح معه أن يكون من قول الناس أنا إىل فالن ناظر ما
يصح معه االختصاص؛ والذي ّ
ّ
يصنع يب؛ تريد معنى التوقّع والرجاء»(((.
القلبي بحقيقة الإيمان:
 المدر�سة ال�شيع ّية :النظرّ
َ
قال العالمة الطباطبايئ { يف تفسري امليزان« :قوله﴿ :إِ ٰل َر ّب ِ َها نَاظ َِرة  ﴾ٞخرب بعد خرب
َ
لوجوه ،و ﴿إِ ٰل َر ّب ِ َها﴾ متعلّق بناظرة قُ ِّدم عليها؛ إلفادة الحرص أو األه ّم ّية .واملراد بالنظر
الحس املتعلّق بالعني الجسامنية املادية التي قامت الرباهني
إليه تعاىل ليس هو النظر ّ ّ
القلبي ورؤية القلب بحقيقة اإلميان
القاطعة عىل استحالته يف حقّه تعاىل ،بل املراد النظر
ّ
عىل ما يسوق إليه الربهان ،ويدل عليه االخبار املأثورة عن أهل العصمة .(((»R
ب .حقيقة «اإلضالل والهداية» في قوله سبحانه:

َ ٓ
َٗ َ
َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ٗ
ُ ُّ
َ ٓ َُ ۡ
سلُ َّن َع َّما ُك ُ
نت ۡم
ضل َمن يَشا ُء َو َي ۡهدِي َمن يَشا ُء ۚ َولت َٔ
﴿ولو شاء ٱلل
لعلك ۡم أمة َوٰحِدة َول ٰ ِ
كن ي ِ
ََُۡ َ
تعمل
ون﴾(((.

قال العالمة الطباطبايئ { يف تفسري امليزان بصدد تفسريه لهذه اآلية ،وبيان
صواب معتقد الشيعة اإلمام ّية يف املسألة ،وتفنيد آراء املدارس الكالم ّية األخرى (األشاعرة
واملعتزلة)« :ملا انج ّر الكالم إىل ِذكْر اختالفهم عقَّب ذلك ببيان أ ّن اختالفهم ليس بناقض
اإللهي يف خلقهم ،وال أنّهم معجزون له سبحانه ،ولو شاء لجعلهم أ ّمة واحدة ال
للغرض
ّ
وأضل
اختالف بينهم ،ولك ّن الله سبحانه جعلهم مختلفني بالهداية واإلضالل ،فهدى قوماً ّ
آخرين؛ وذلك أنّه تعاىل وضع سعادة اإلنسان وشقاءه عىل أساس االختيار ،وع ّرفهم الطاعة
املفضية إىل غاية السعادة ،واملعصية املؤ ّدية إىل غاية الشقاء ،فمن سلك مسلك املعصية
واجتاز للضالل جازاه الله ذلك ،ومن ركب سبيل الطاعة واختار الهدى جازاه الله ذلك،
عم عملوا واختاروا .ومبا تق َّدم يظهر أ ّن املراد بجعلهم أ ّمة واحدة
وسيسألهم جميعاً ّ
رفع االختالف من بينهم ،وحملهم عىل الهدى والسعادة ،وباإلضالل والهداية ما هو عىل
((( انظر :الزمخرشي ،الكشّ اف ،م.س ،ج ،4ص.192
((( انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،20ص.112
((( سورة النحل ،اآلية .93
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سبيل املجازاة ،ال الضالل والهدى االبتدائ ّيان [وفق ما ذهب إليه األشاعرة]؛ فإ ّن الجميع
فطري؛ فالذي يشاء الله ضالله فيضلّه هو من اختار املعصية عىل الطاعة من
عىل هدى
ّ
الفطري وجرى
غري رجوع وال ندم ،والذي شاء الله هداه فهداه هو من بقي عىل هداه
ّ
عىل الطاعة أو تاب ورجع عن املعصية رصاطاً مستقيامً وس ّنة إله ّية ،ولن تجد لس ّنة الله
َ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
سلن عما كنتم تعمل
تبديالً ،ولن تجد لس ّنة الله تحويالً .وإ ّن قوله﴿ :ولت ٔ
ون﴾؛ لدفع ما
يسبق إىل الوهم أ ّن استناد الضالل والهدى إليه سبحانه يبطل تأثري اختيارهم يف ذلك،
وتبطل بذلك الرسالة وتلغو الدعوة [وفق ما ذهب إليه املعتزلة] .فأجيب :بأ ّن السؤال
باقٍ عىل حاله؛ ملا أ ّن اختياركم ال يبطل بذلك ،بل الله سبحانه مي ّد لكم من الضالل والهدى
ما أنتم تختارونه؛ بالركون إىل معصيته ،أو باإلقبال إىل طاعته [وفق ما ذهب إليه الشيعة
اإلمام ّية](((.

((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،12ص.337-9336
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المفاهيم الرئيسة

المفسر وخلفيّاته العقدية والكالميّة في عمليّة
الكالمي هو تأثير ذوق
 .1االت ّجاه
ّ
ّ
تفسيره للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.
النبي Pبفعل االختالف في المسائل الكالم ّية بين
 .2نشأ هذا االتّجاه بعد وفاة ّ
المسلمين ،وخصوصاً في مسألة اإلمامة .وقد اتّسعت دائرة هذه الخالفات تدريج ّياً
إلى مسائل صفات الله تعالى
والنبي.P
ّ
الكالمي هو اآلتي :آيات العقائد ،اآليات
المفسر في االتّجاه
 .3أكثر ما يهت ّم به
ِّ
ّ
المتشابهة ،إثبات عقائده ونفي عقائد اآلخرين ،الدفاع عن عقائد المسلمين أو
الدفاع عن المدرسة الكالمية الّتي يتب ّناها... ،
 .4من أشهر المدارس الكالميّة في التفسير :المدرسة االعتزاليّة ،المدرسة األشعريّة،
المدرسة اإلمام ّية... ،
فكّر وأجب

المفسر فيه.
الكالمي في التفسير؛ مب ّيناً اهتمامات
 .1ع ّرف االتّجاه
ّ
ّ
 .2ما هي أبرز المدارس الكالم ّية في التفسير؟ وما هي أبرز خصائصها؟
الكالمي في التفسير عند أكثر من مدرسة
 .3اذكر أنموذجاً تطبيق ّياً مقارناً لالتّجاه
ّ
كالميّة تفسيريّة.
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للمطالعة
التفسير الكبير

(((

ازي (ت606 :هـ.ق).
تأليف فخر الدين مح ّمد بن عمر بن الحسني الر ّ
ويُع ّد هذا التفسري من جالئل كتب التفسري ،وقد استوىف الكالم فيه ،مبا وسعه من
االضطالع بأنحاء املعارف وفنون العلوم ،ومل يدع براعته متج ّولة يف مختلف مسائل األصول
والفلسفة والكالم ،وسائر املسائل االجتهاديّة النظريّة والعقل ّية ،وأسهب الكالم فيها ،مبا
ربا أخرجه عن ح ّد االعتدال .وكثريا ً ما يرتك وراءه مل ّة من تشكيكات وإبهامات مبا يعرقل
ّ
سبيل الباحثني يف التفسري ،ولك ّنه مع ذلك فإنّه فتّاح لكثري من مغالق املسائل يف أبحاث
إسالم ّية عريقة.
وأ ّما منهجه يف التفسري ،فإنّه يذكر اآلية أ ّوالً ،ويعقّبها مبوجز الكالم عنها بصورة إجامل ّية،
كل مسألة عن طرف من شؤون اآلية :قراءة ،وأدباً،
ويذكر أ ّن فيها مسائل ،يبحث يف ّ
وفقهاً ،وكالماً ،وما أشبه من املباحث املتعلّقة بتفسري اآلية ،ويستويف الكالم يف ذلك يف
مفصلة
نهاية املطاف .وهو من أحسن األساليب التفسرييّة ،تتج ّزأ املسائل وترتكّز األبحاثّ ،
كلً يف محلّها ،من غري أن يختلط البحث أو تتشابك املطالب ،ومن ث ّم ال يرتك القارئ حائرا ً
ّ
يف أمره من البحث الذي ورد فيه.
الفلسفي؛ الضطالعه بهذين العلمني ،ومن ث ّم
الكالمي
ويغلب عىل هذا التفسري اللون
ّ
ّ
نجده يكرث الكالم يف ذلك كلّام أتاحت له الفرصة ،فيغتنمها ،ويسهب الكالم يف مسائل
ربا أخرجه عن ح ّد تفسري القرآن ،إىل مباحث جدل ّية كالم ّية،
فلسف ّية بعيدة األغوار ،مبا ّ
وربا كانت فارغة.
ّ

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.891-872
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
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خاصة بآل بيت الرسولP؛ فهو يذكرهم بإجالل وإكبار،
ولصاحب هذا التفسري عناية ّ
ويف ّخم من شأنهم؛ ما ين ّبئ عن والء متني بالنسبة إىل العرتة الطاهرة ،Rالذين هم
عدل القرآن العظيم .ومن دأبه تعقيب أسامء أمئّة أهل البيت بـR؛ كتعقيبه السم
يل بـ ،Qوهكذا يف تعقيب أسامء سائر األمئّة .Rوهو
النبي ،Pوتعقيب اسم ع ّ
ّ
عندما يروي عن اإلمام جعفر بن مح ّمد ،Qيصفه أ ّوالً بلقبه الفخيم «الصادق» ،ثم
يعقّبه بـ.Q

الدرس الحادي والعشرون

ّ
االتجاه الفقهيّ في
تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

الفقهي يف تفسري القرآن،
1 .1يتع ّرف إىل االتّجاه
ّ
ونشأته وتاريخه.
الفقهي يف
2 .2يفهم ضوابط استخدام االتجاه
ّ
تفسري القرآن.
3 .3يتد ّرب عىل مناذج تطبيقية يف تفسري القرآن
الفقهي.
وفق االتّجاه
ّ

تعريف االتّ جاه الفقهيّ
املفس وخلف ّياته الفقه ّية يف عمل ّية تفسريه للقرآن وفهم معانيه وبيان
تأثري ذوق ّ
مقاصده.
تّ
نشأة اال جاه الفقهيّ وتاريخه
أشار القرآن الكريم يف آيات ع ّدة إىل األحكام التكليفية لإلنسان؛ وقد بلغت ما يقارب
النبي P
النبي Pعن ّ
الخمسامئة آية .وكان الصحابة يسألون ّ
أي إبهام حولها .ومل ّا تو ّيف ّ
أخذ الصحابة يستنبطون األحكام من هذه اآليات ويعملون بها ،وقد يختلفون حولها .من
ذلك أنّه مل ّا رفعت امرأة إىل عمر وكانت قد َولَ َدت لستّة أشهر ،فَ َه ّم عمر أن يرجمها لوال
أن تداركها اإلمام أمري املؤمنني Qوقال ما مضمونه« :إ ّن لها عذرا ًيف كتاب الله ،يقول
ََُۡ
َ ُ ََُ َ َ
َ ۡ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
(((
يۖ﴾((( .وقال﴿ :و
حل ُهۥ َوف ِصٰل ُهۥ ثلٰثون ش ۡه ًراۚ﴾
تعاىل﴿ :وٱلول ِدت ير ِ
ي كمِل ِ
ضعن أولدهن حول ِ
فإذا كان الفصال وهو م ّدة الرضاع عامني ،فالباقي للحمل ستّة أشهر» ،فاقتنع عمر بذلك
وخل سبيلها .ث ّم قال :اللّه ّم ال تبقني ملعضلة ليس لها ابن أيب طالب(((.
ّ
وبعد نشوء املذاهب الفقهية يف القرن الثاين الهجر ّي وما بعده ،قام أتباع املذاهب
وعلامؤها؛ كالشيعة ،والحنفية ،واملالكية ،والحنابلة والشافع ّية وغريهم ،بتفسري آيات األحكام
وتأليف الكتب يف هذا املجال .وما زال هذا االتجاه فاعالً يف النتاج التفسري ّي إىل واقعنا املعارص.
((( سورة البقرة ،اآلية .233
((( سورة االحقاق ،اآلية .15
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
واملف
التفسري
معرفة،
؛
361
359
ص
م.س،
ّجاهاته،
ت
وا
التفسري
((( انظر :الرضايئ ،مناهج
ّ
ص.848-805

268

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

اهتمامات االتّ جاه الفقهيّ
الفقهي هو اآليت(((:
املفس يف االتّجاه
أكرث ما يهت ّم به ِّ
ّ
تخص حياة اإلنسان ،وتب ّين تكليفه
أ .تفسير اآليات ا ّلتي تتض ّمن أحكاماً فقه ّية ّ
المستحب ،الحرام ،المكروه ،والمباح ،في أبواب العبادات
عن طريق الواجب،
ّ
والمعامالت واألحكام (قصاص وحدود وديات).
ب .استنباط األحكام الشرع ّية الفرعية عن طريق آيات القرآن.
ج .التركيز على خصائص آيات األحكام؛ لجهة ناسخها ومنسوخها ،ومطلقها ومق ّيدها،
وعامّها وخاصّ ها ،ومجملها ومب ّينها.
د .االستعانة بالقرائن العقل ّية والنقل ّية في تفسير آيات األحكام.
والعقلي،
هـ .االستفادة من المناهج المختلفة في التفسير؛ كالمنهج االجتهاديّ
ّ
وتفسير القرآن بالقرآن ،وتفسير القرآن بالس ّنة.
أبرز المدارس في االتّ جاه الفقهيّ
الفقهي يف التفسري؛ تبعاً الختالف املذاهب الفقه ّية ،ومن أبرزها
يختلف لون االت ّجاه
ّ
اآليت(((:
الشيعي:
الفقهي
أ .المذهب
ّ
ّ

ويفسون آيات األحكام
يتح ّرك فقهاء الشيعة عىل أساس مذهب أهل البيتّ ،R
النبي Pوأهل البيت ،Rباإلضافة إىل القرائن
باالستفادة من الروايات الواردة عن ّ
العقلية والنقلية األخرى .ومن التفاسري الفقه ّية عند الشيعة اآليت:
 أحكام القرآن (فقه القرآن) :الراوندي (ت573 :هـ.ق). زبدة البيان في أحكام القرآن :المق ّدس األردبيلي (ت993 :هـ.ق).سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص-805
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص361؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
.848
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
واملف
التفسري
معرفة،
؛
364
362
ص
م.س،
ّجاهاته،
ت
وا
التفسري
مناهج
الرضايئ،
انظر:
(((
ّ
ص.848-805

ل
آرقا ريسفت يف ّيهقفلا هاجّتالا

269

 كنز العرفان في فقه القرآن :السيوري ،المشهور بالفاضل المقداد (ت826 :هـ.ق). تفسير شاهي :الس ّيد أمير الفتوح الحسيني الجرجاني (ت976 :هـ.ق) باللغةالفارسية.
 مسالك األفهام إلى آيات األحكام :جواد الكاظمي (توفي في القرن الحادي عشرالهجري).
 تفسير آيات األحكام :الس ّيد مح ّمد حسين الطباطبائي اليزدي (ت1386 :هـ.ق).الشافعي:
الفقهي
ب .المذهب
ّ
ّ

الشافعي (ت204 :هـ.ق) يف الفقه لقب الشافعيّة،
يُطلَق عىل أتباع مح ّمد بن إدريس
ّ
حيث ذهبوا يف تفسري آيات األحكام طبقاً آلرائه الفقه ّية .ومن أبرز كتبهم يف التفسري
الفقهي اآليت:
ّ
الشافعي.
 أحكام القرآن :المنسوب إلىّ
 أحكام القرآن :اله ّراسي (ت504 :هـ.ق). نيل المرام من تفسير آيات األحكام :أبو الطيب س ّيد مح ّمد ص ّديق بن حسن خانالقنوجي البخاري (ت1307 :هـ.ق).
المالكي:
الفقهي
ج .المذهب
ّ
ّ

فسوا آيات األحكام
يُطلق عىل أتباع مالك بن أنس (ت179 :هـ.ق) لقب املالكية ،وقد ّ
الفقهي:
طبقاً آلرائه الفقه ّية ،ومن أبرز كتبهم يف التفسري
ّ
 أحكام القرآن :أبو بكر بن العريب (ت543 :هـ.ق). الجامع ألحكام القرآن :القرطبي (ت671 :هـ.ق).الحنفي:
الفقهي
د .المذهب
ّ
ّ

يُطلق عىل أتباع أيب حنيفة النعامن بن ثابت (153-80هـ.ق) يف الفقه لقب الحنفية،
فسوا آيات األحكام عىل أساس آراء أيب حنيفة الفقهية .ومن أبرز كتبهم يف التفسري
حيث ّ
الفقهي:
ّ
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الجصاص (ت370 :هـ.ق).
 أحكام القرآنّ : التفسريات األحمدية :أحمد بن أيب سعيد بن عبد الله (ت1130 :هـ.ق) ،املعروفباسم «مالجيون» الحنفي.
الحنبلي:
الفقهي
هـ .المذهب
ّ
ّ

يُطلق عىل أتباع أحمد بن حنبل (241-164هـ.ق) يف الفقه لقب الحنابلة ،حيث ذهبوا
الفقهي:
يف تفسري آيات األحكام طبقاً آلراء أحمد الفقهية ،ومن أبرز كتبهم يف التفسري
ّ
 آيات األحكام :مح ّمد بن الحسني بن مح ّمد بن الف ّراء (ت458 :هـ.ق). تفسري آيات األحكام :شمس ال ِّدين مح ّمد أبو بكر الدمشقي املشهور بابن قيّمالجوزية (ت751 :هـ.ق).
 أحكام الرأي من أحكام اآلالء :شمس ال ِّدين مح ّمد بن عبد الرحمن ابن الصايغ (ت:776هـ.ق).
تبصرة:
 .1يوجد بعض الكتب التي تناولت تفسير آيات األحكام بطريقة مقارنة؛ مثل:
 تفسري آيات األحكام :مح ّمد عيل السايس (ت1396 :هـ.ق). روائع البيان يف تفسري آيات األحكام :مح ّمد عيل الصابوين (معارص). تفسري آيات األحكام :السيد محمد حسني الطباطبايئ اليزدي (ت1386 :هـ.ق). .2تناول بعض الكتب آيات األحكام على الطريقة الموضوعية؛ مثل:
 أحكام القرآن :مح ّمد الخزائيل (معارص). آيات األحكام :زين العابدين القرباين (معارص). .3تناول بعض الكتب آيات األحكام على الطريقة الترتيبية؛ مثل:
 آيات األحكام :أحمد مريخاين (معارص). -آيات األحكام :الس ّيد مح ّمد حسني الطباطبايئ اليزدي.
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نماذج تطبيقيّ ة لالتّ جاه الفقهيّ
.1

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ
تحديد «كيف ّية الوضوء» في قوله تعالىٰٓ ﴿ :
ٱلصل ٰوة ِ
يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا قمتم إِل
َ ُ َ
ُ َ ۡ
ُ ۡ ََۡ ُ َ ُ َ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ
َ ۡ ُ ْ
ك ۡم إِل ٱل َك ۡع َب ۡ ِيۚ﴾(((.
حوا ب ِ ُر ُءوسِكم وأرجل
فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إِل ٱل َم َراف ِِق وٱمس

قال الفاضل املقداد السيوري يف تفسري كنز العرفان يف فقه القرآن بصدد تفسري هذه
َ ۡ َ ُ ْ
ُ
حوا ب ِ ُر ُءوس
اآلية ،وبيانه قول اإلمام ّية وأقوال املذاهب الفقه ّية األخرى﴿« :وٱمس
ِك ۡم﴾.
قيل :الباء للتّبعيض؛ ألنّه الفارق بني مسحت باملنديل ،ومسحت املنديل .وقيل :زائدة؛
أل ّن املسح متع ّد بنفسه؛ ولذلك أنكر أهل العربيّة إفادة التبعيض .والتحقيق أنّها ّ
تدل
عىل تضمني الفعل معنى اإللصاق ،فكأنّه قال :ألصقوا املسح برؤوسكم؛ وذلك ال يقتيض
َ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ
االستيعاب وال عدمه ،بخالف :امسحوا رؤوسكم ،فإنّه؛ كقوله﴿ :فٱغسِلوا وجوه
ك ۡم﴾ .ث ّم
أقل ما يقع عليه
اإلمامي]ّ :
اختلف يف القدر الواجب مسحه؛ فقال أصحابنا [املذهب
ّ
الشافعي].
ولنص أمئّتهم ،Rوبه قال الشافعي [املذهب
اسم املسح أخذا ً باملتيقنّ ،
ّ
وقال أبو حنيفة [املذهب
النبي ]Pمسح
الحنفي] :ربع ال ّرأس؛ ألنّه عليه السالم [أي ّ
ّ
عىل ناصيته وهو قريب من ال ّربع .وهو غلط .ومالك [املذهب املاليكّ] ميسح الجميع ...
ََۡ ُ َ ُ َ ۡ
محل
ك ۡم إِل ٱل َك ۡع َب ۡ ِيۚ﴾ .قرأ نافع وابن عامر والكسايئ وحفص بال ّنصب؛ عطفاً عىل ّ
﴿وأرجل
برؤوسكم ،إذ الجا ّر واملجرور محلَّه ال ّنصب عىل املفعوليّة؛ كقولهم :مررت بزيد وعمرو.
ّ
ت ب ُّ
َ ُ ُ
ٱدل ۡه ِن َو ِص ۡب ٖغ لِٓأۡلكِ َِني﴾((( .وكقول الشاعر:
وقرئ﴿ :تۢنب ِ
مـــعـــاوي إنّـــنـــا بـــر فــأســجــح فــلــســنــا بــالــجــبــال وال الــحــديــدا
وقرأ الباقون بالج ّر؛ عطفاً عىل رؤوسكم؛ وهو ظاهر .فإذا ً القراءتان دالَّتان عىل معنى
اإلمامي]؛ ويؤيّده
واحد؛ وهو وجوب املسح؛ كام هو مذهب أصحابنا اإلمام ّية [املذهب
ّ
يل Qوابن
النبي :Pأنّه توضّ أ ومسح قدميه ونعليه .ومثله عن ع ّ
ما رووه عن ّ
عبّاس ،وأيضاً عن ابن عبّاس :أنّه وصف وضوء رسول اللَّهP؛ فمسح رجليه .وإجامع أمئّة
((( سورة املائدة ،اآلية .6
((( سورة املؤمنون ،اآلية .20
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السبعون
أهل البيت Rعىل ذلك ،قال ّ
الصادق« :Qيأتي على ال ّرجل الس ّتون أو ّ
ما قبل اللَّه منه صالة» ،قيل له :وكيف ذلك؟ قال« :ألنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه».
وغري ذلك من ال ّروايات .وقال ابن عبّاس وقد سئل عن الوضوء :غسلتان ومسحتان .وقال
يل]
الشافعي /املذهب املاليكّ /املذهب
الفقهاء األربعة [املذهب
الحنفي /املذهب الحنب ّ
ّ
ّ
بوجوب الغسل؛ محت ّجني بقراءة النصب؛ عطفاً عىل وجوهكم ،أو أنّه منصوب بفعل
مق ّدر  -أي( :فاغسلوا أرجلكم)؛ كقولهم :علَّفتها تبناً وماء باردا ً؛ أراد وسقيتها .وقوله:
متقلَّدا ً سيفاً ورمحاً؛ أي ومعتقالً رمحاً  -ويؤيّده قراءة وأرجلكم بال ّرفع  -أي وأرجلكم
َ
مغسولة  -وأ ّما قراءة الج ّر فيه فباملجاورة؛ كقوله تعاىلَ ﴿ :ع َذ َاب يَ ۡو ٍم أ ِل ٖم﴾؛ بج ّر أليم،
َ َ
ور ع ٞ
وقراءة حمزةَ ﴿ :و ُح ٌ
وإل
﴿و ۡل ِم َط ۡ ٖي﴾ وما قبله؛ َّ
ِني﴾؛ فإنّه ليس معطوفاً عىل قوله:
لكان تقديره يطوف عليهم ولدان مخلَّدون بحور عني ،لك ّنه غري مراد ،بل هم الطَّائفون
ال املطوف بهم ،فيكون ج ّره عىل مجاورة لحم طري ،وأل ّن القول بالغسل قول أكرث األ ّمة.
والجواب عن األ ّول :بأ ّن العطف عىل وجوهكم حينئذ مستهجن؛ إذ ال يقال :رضبت
زيدا ً وعمروا ً وأكرمت خالدا ً وبكرا ً ،ويجعل بكرا ً عطفاً عىل زيدا ً وعمرا ً املرضوبني هذا،
مع أ ّن الكالم إذا وجد فيه عامالن عطف عىل األقرب منهام؛ كام هو مذهب البرصيّني،
وشواهده مشهورة ،خصوصاً مع عدم املانع؛ كام يف املسألة ،فإ ّن العطف عىل ال ّرؤوس ال
مانع منه لغ ًة وال رشعاً .وأ ّما ال ّنصب بفعل مق ّدر؛ فإنّه إنّ ا يجوز ويضط ّر إىل التّقدير؛ إذا
مل ميكن حمله عىل اللَّفظ املذكور؛ كام مثّلتم .وأ ّما هيهنا فال ،ملا قلنا من العطف عىل
املحل .وأ ّما قراءة الرفع فيحتمل أيضاً مذهبنا :أي وأرجلكم ممسوحة ،بل هو أوىل؛ لقرب
ّ
القرينة.
وعن الثّاين :بأ ّن إعراب املجاورة ضعيف ج ّدا ً ال يليق بكتاب اللَّه ،خصوصاً وقد أنكره
أكرث أهل العرب ّية هذا ،مع أنّه إنّ ا يج ّوز برشطني :األ ّول :عدم االلتباس؛ كقولهم :جحر
ضب خرب ،فإنّه ال التباس يف أ ّن الخرب صفة للجحر ،بخالفه هنا ،فإ ّن األرجل ميكن أن
ّ
يكون ممسوحة ومغسولة.
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إن قلت :االلتباس زائل بالتحديد بالغاية ،فإ ّن التحديد؛ إنّ ا هو للمغسول؛ كاأليدي
إىل املرافق .قلت :جاز يف رشعنا اختالف املتّفقات يف الحكم وبالعكس ،فال يزول االلتباس.
الثّاين :أن ال يكون معه حرف عطف؛ كاملثال؛ وهنا حرف عطف.
إن قلت :قد جاء مع العطف؛ كقوله:
فهل أنــت إن ماتت أتــانــك راحــل إىل آل بسطام بــن قيس فخاطب
ج ّر خاطباً مع حرف العطف؛ وهو الفاء .قلت :إ ّن املراد رفع خاطب؛ عطفاً عىل راحل،
وإنّ ا ج ّره وهامً أو إقوا ًء ،أو أ ّن املراد؛ فخاطب فعل أمر ال أنّه اسم فاعل؛ وكرسه للقافية.
وأ ّما قراءة أليم ،فلعدم االلتباس بيوم .وحور عني مجرور عطفاً عىل ج ّنات؛ أي املق ّربون
يف جنات ومصاحبة حور عني؛ وذلك أل ّن الج ّر بالجوار مع الواو ممنوع.
وعن الثالث :باملنع من كونه ح ّجة مع مخالفة علامء أهل البيت ،خصوصاً وقد ب ّي ّنا
وروده من طرقكم ،ولهذا كان الجبا ّيئ يغسل وميسح ويفتي بالجمع بينهام ،ث ّم الكالم يف
إىل؛ كالَّذي تق ّدم يف احتامل املعيّة والغاية؛ واألقوى عندي الثّاين ،والغاية للممسوح ،فال
داللة عىل االبتداء ،وفروع املسح املتق ّدمة آتية هنا فيجوز؛ ولو بإصبع ،ومنكوساً ،وغري
مستقيم ،نعم محلَّه ظاهر القدم للبيان .وأ ّما الكعبان :فملتقى الساق والقدم .والناتيان
ال شاهد لهام لغ ًة وال عرفاً وال رشعاً.
كل رجل لها كعبان :أجيب
وقيل :لو أريد ملتقى الساق والقدم؛ لقال :إىل الكعاب إذ ّ
كل رجل .وبأ ّن أبا عبيدة قال :الكعب هو الذي يف أصل القدم
بأ ّن املراد الكعبان من ّ
ينتهي إليه الساق مبنزله كعاب القنا»(((.
َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َّ
شءٖ فأن
 .2تحديد «سهام الخمس ومصارفه» في قوله تعالى﴿ :وٱعلموا أنما غن ِمتم مِن

َّ َ َ ٓ
ُۡ ۡ َ
ِ َّلِ ُ ُ
نت ۡم َء َام ُ
ٱلسبيل إن ُك ُ
سكِني َوٱبۡن َّ
ب َو ۡٱلَ َتٰ َ
خ َس ُهۥ َول َّ
م َوٱل ۡ َم َ ٰ
ٰ
ٰ
نتم بِٱللِ وما
ِلر ُسو ِل َو ِلِي ٱلقر
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ
ك َ ۡ
انۗ وٱلل
ش ٖء قَد ٌِير﴾(((.
ان يوم ٱلق ٱلمع ِ
أنزلا ع عبدِنا يوم ٱلفرق ِ
ع ِ

((( السيوري ،كنز العرفان يف فقه القرآن ،م.س ،ص.18-10
((( سورة األنفال ،اآلية .41
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قال الفاضل املقداد السيوري يف تفسري كنز العرفان يف فقه القرآن بصدد تفسري هذه
اآلية ،وبيانه قول اإلمام ّية وأقوال املذاهب الفقه ّية األخرى« :اتّفق علامء الجمهور [أهل
الس ّنة] عىل أ ّن اسم اللَّه هنا للت ّربك ،وأ ّن قسمة الخمس عىل الخمسة املذكورين يف اآلية
يف حياة الرسول ،Pوأ ّن املراد بذي القرىب هم بنو هاشم وبنو [عبد] املطَّلب ،دون بني
عبد الشمس ،وبني نوفل؛ لقوله« :Qإنّ بني المطَّلب ما فارقونا في جاهل ّية وال
إسالم ،وبنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد ،وش ّبك بين أصابعه ،وإنّ الثالثة الباقية من
باقي المسلمين» .وأ ّما بعد حياة الرسول ،Pفقال مالك [املذهب املاليكّ] :األمر فيه
الحنفي]:
إىل اإلمام يرصفه إىل ما يراه أه ّم من وجوه القرب .وقال أبو حنيفة [املذهب
ّ
الكل مرصوفاً إىل الثالثة الباقية من املسلمني،
يسقط سهمه Pوسهم ذي القرىب وصار ّ
الشافعي] :إ ّن سهم الرسول Pيرصف إىل ما كان يرصفه إليه
الشافعي [املذهب
وقال
ّ
ّ
من مصالح املسلمني ،وقيل :إىل اإلمام ،وقيل :إىل األقسام األربعة .ونقل الزمخرشي [وهو
يقسم عىل ستّة :للَّه والرسول سهامن،
يل
املذهب] يف الكشّ اف عن ابن عباس أنّه كان ّ
ّ
حنب ّ
وسهم ألقاربه؛ حتّى قبض ،فأجرى أبو بكر الخمس عىل ثالثة ،وكذلك روي عن عمر وباقي
الخلفاء بعده ،قال :وروي أ ّن أبا بكر منع بني هاشم من الخمس ،وقال :إنّ ا لكم أن يعطى
الغني منكم فهو مبنزلة ابن سبيل
فقريكم ويز ّوج ّأيكم ويخدم من ال خادم له منكم ،فأ ّما ّ
يل Qأنّه قيل له :إ ّن اللَّه
غني ال يعطى من الصدقة شيئاً وال يتيم مورس .ونقل عن ع ّ
ّ
ۡ
ۡ
م َوٱل َم َ ٰ
تعاىل يقولَ ﴿ :وٱلَ َتٰ َ ٰ
البرصي أ ّن
سك ِِني﴾؛ فقال« :أيتامنا ومساكيننا» .وعن الحسن
ّ
سهم رسول اللَّه Pلو ّيل األمر بعده هذا.
اإلمامي] إنّه يقسم ستّة أقسام؛ ثالثة للرسول Pيف
وقال أصحابنا اإلماميّة [املذهب
ّ
سمهم
حياته وبعده لإلمام القائم مقامه؛ وهو املعني بذي القرىب ،والثالثة الباقية ملن ّ
الحق؛ أ ّما أ ّوالً :فألنّه
خاصة دون غريهم .وقولهم هو ّ
اللَّه تعاىل من بني عبد املطَّلب ّ
ال يلزمهم مخالفة اآلية الكرمية؛ بسبب إسقاط سهم اللَّه من البني ،وكذا إسقاط سهم
الرسول Pبعد حياته .وأ ّما ثانياً؛ فلام ورد من النقل الصحيح عن أمئّتنا ،Rوكذا
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الزمخرشي .وأ ّما ثالثاً؛ فألنّا
يل ،Qوعن ابن ع ّباس؛ كام حكيناه عن
ّ
نقله الخصم عن ع ّ
إذا أعطيناه لفقراء ذوي القرىب من اليتامى واملساكني وابن السبيل؛ جاز باإلجامع وبرئت
الذ ّمة يقيناً ،وإذا أعطيناه غريهم؛ مل يجز عند اإلماميّة ،فكان التخصيص بذوي القرىب
خص ،فهذا مخصوص مبا رويناه
أحوط .إن قلت :لفظ اآلية عا ّم .قلت :ما من عا ّم إلَّ وقد ّ
عن أمئّة الهدى؛ كزين العابدين والباقر والصادق وأوالدهم ،Rعىل أنّا نقول لفظ اآلية
عا ّم مخصوص باالت ّفاق؛ فإ ّن ذي القرىب مخصوص ببني هاشم ،واليتامى واملساكني وابن
السبيل عا ّم يف املرشك والذ ّم ّي وغريهم ،مع أنّه مخصوص مبن ليس كذلك .قال السيّد
املرتىض :كون ذي القرىب مفردا ً ّ
النبيP؛ إذ لو أراد
يدل عىل أنّه اإلمام القائم مقام ّ
الجميع لقال ذوي [القرىب] .وفيه نظر؛ لجواز إرادة الجنس .قوله :إذ لو كان املراد جميع
قرابات بني هاشم لزم أن يكون ما عطف عليه؛ أعني اليتامى واملساكني وابن السبيل من
الخاص عىل
غريهم ،ال منهم؛ أل ّن العطف يقتيض املغايرة .وفيه نظر -أيضاً-؛ لجواز عطف
ّ
العا ّم؛ ملزيد فائدة ووفور عناية ،فاألَوىل حينئذ االعتامد يف هذه املجمالت عىل بيانهP
وبيان األمئّة عله بعده»(((.

((( السيوري ،كنز العرفان يف فقه القرآن ،م.س ،ج ،1ص.251-249
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المفاهيم الرئيسة

المفسر وخلفيّاته الفقهيّة في عمليّة تفسيره للقرآن
الفقهي هو تأثير ذوق
 .1االتّجاه
ّ
ّ
وفهم معانيه وبيان مقاصده.
الهجري وما بعده ،قام أتباع
 .2بعد نشوء المذاهب الفقهية في القرن الثاني
ّ
المذاهب وعلماؤها؛ كالشيعة ،والحنفية ،والمالكية ،والحنابلة والشافع ّية وغيرهم
بتفسير آيات األحكام وتأليف الكتب في هذا المجال .وما زال هذا االت ّجاه فاعالً
التفسيري إلى واقعنا المعاصر.
في النتاج
ّ
الفقهي هو اآلتي :آيات األحكام /استنباط
المفسر في االتّجاه
 .3أكثر ما يهت ّم به
ِّ
ّ
األحكام الشرع ّية الفرعية عن طريق آيات القرآن /التركيز على خصائص آيات
األحكام /االستعانة بالقرائن العقليّة والنقليّة في تفسير آيات األحكام... /
الفقهي في التفسير ،تبعاً الختالف المذاهب الفقه ّية ،ومن
 .4يختلف لون االت ّجاه
ّ
الشافعي ،المذهب
الفقهي
الشيعي ،المذهب
الفقهي
أبرزها اآلتي :المذهب
ّ
ّ
ّ
ّ
الحنبلي... ،
الفقهي
الحنفي ،المذهب
الفقهي
المالكي ،المذهب
الفقهي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فكّر وأجب

المفسر فيه.
الفقهي في التفسير؛ مبيّناً اهتمامات
 .1ع ّرف االتّجاه
ّ
ّ
 .2ما هي أبرز المدارس الفقه ّية في التفسير ،وما هي أبرز خصائصها؟
الفقهي في التفسير عند أكثر من مدرسة
 .3اذكر أنموذجاً تطبيق ّياً مقارناً لالتّجاه
ّ
فقه ّية تفسيريّة.
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للمطالعة
تفسير كنز العرفان في فقه القرآن

(((

تأليف أيب عبد الله جامل الدين املقداد بن عبد الله بن مح ّمد بن الحسني بن مح ّمد
األسدي (ت828 :هـ.ق).
الحل
ّ
الس ّ
ُ
يوري ّ ّ
تناول املؤلّف يف تفسريه آيات األحكام ودرسها دراسة وافية عىل ِغرار دراستها يف
الكتب الفقه ّية ،وع ّمق النظر فيها ،وخاض فيها خوض املضطلع الخبري.
كام أنّه أودع فيها فوائد هي فرائد ُجامن ،مام استلفت إليه األنظار واستجلب دقائق
األفكار .فكان من جاء بعده عياالً عليه ،يستم ّد من موائده الرثيّة ،ويستلهم من عوائده
الغن ّية.
وهو يتع ّرض يف تفسريه إىل مختلف اآلراء ويناقشها مناقشة ح ّرة من غري ما يجرفه
التعصب أو ّ
التعسف ،فهو إن كان ينرص مذهبه يتكلّم يف ضوء برهان واستدالل
ّ
يزل به ّ
برئ؛ ما ين ّبئ عن سعة باع ،وتضلّع يف األدب واللغة والبيان.
وطبع هذا الكتاب يف جزئني يف مجلّد واحد طبعة أنيقة.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.845-843
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الثاني والعشرون

ّ
االتجاه الفلسفيّ في
تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

الفلسفي يف تفسري القرآن،
1 .1يتع ّرف إىل االتجاه
ّ
ونشأته وتاريخه وأبرز مدارسه.

الفلسفي
2 .2يتع ّرف إىل ضوابط استخدام االتجاه
ّ
يف التفسري ورشوطه.
3 .3يتد ّرب عىل مناذج تطبيقية يف التفسري وفق
االتجاه الفلسفي.

تعريف االتّ جاه الفلسفيّ
املفس وخلف ّياته الفلسف ّية يف عمل ّية تفسريه للقرآن وفهم معانيه وبيان
تأثري ذوق ّ
مقاصده.
تّ
نشأة اال جاه الفلسفيّ وتاريخه
الهجري ،وذلك بفعل ترجمة
بدأ هذا االت ّجاه بالتبلور والظهور يف أوائل القرن الثاين
ّ
اآلثار الفلسفيّة عند اليونان والهند وفارس ودخول أفكارها إىل البيئة املعرفيّة اإلسالميّة؛
ما أ ّدى إىل ظهور تو ّجهات مختلفة لدى املسلمني يف رفض هذه اآلراء أو تأييدها؛ باالستناد
إىل القرآن الكريم ،أضف إىل ذلك العالقة املعرف ّية التي تربط علم الفلسفة بعلم الكالم،
وما نشأ يف هذه الفرتة من إشكال ّيات كالم ّية استدعت معالجة عقل ّية فلسف ّية .وقد
تبلور هذا االتّجاه يف القرون الالحقة ،فظهرت تفاسري فلسفيّة كثرية؛ تستفيد من النتاج
الفلسفي املتداول يف عرص تدوينها يف فهم القرآن وتفسريه ،واستم ّر هذا االتّجاه بالتداول
ّ
املفسين إىل عرصنا الحايل(((.
به يف عمل ّية التفسري بني ّ
اهتمامات االتّ جاه الفلسفيّ
الفلسفي هو اآليت(((:
املفس يف االتّجاه
أغلب ما يهت ّم به ِّ
ّ
أ .اآليات المتع ّلقة بوجود الله تعالى وصفاته وأفعاله.
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.377-376
((( انظر :م.ن ،ص.378-377
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ب .اآليات المتشابهة.
ج .تأويل ظواهر القرآن ،بما ينسجم مع اآلراء الفلسف ّية.
د .اآليات التي ّ
تشكل مؤيّدات وشواهد على اآلراء الفلسف ّية.
والعقلي،
هـ .االستفادة من المناهج المختلفة في التفسير؛ كالمنهج االجتهاديّ
ّ
وتفسير القرآن بالقرآن ،وتفسير القرآن بالس ّنة.
أبرز المدارس الفلسفيّ ة
الفلسفي يف التفسري ،تبعاً الختالف املدارس الفلسفيّة ،ومن أبرزها
يختلف لون االتّجاه
ّ
اآليت(((:
أ .المدرسة المشائ ّية(((:

الفلسفي الذي يرجع بجذوره إىل أفكار أرسطو ،ويُع ّد
يُطلق هذا االصطالح عىل املنهج
ّ
كل من ابن سينا (428-370هـ.ق) والفارايب من أبرز الفالسفة املسلمني عناية بهذا املنهج.
ّ
ومن أبرز التفاسري الفلسف ّية املشائ ّية ،اآليت:
 تفسري ابن سينا :أبو عيل حسني بن عبد الله بن الحسني (ابن سينا) ..وله أيضاً كتابالنريوزية يف معاين الحروف الهجائ ّية.
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص.379-378
مؤسسها أرسطو كان يعلّم الحكمة دامئاً وهو يف حال
أن
ل:
و
((( يُنقل عاد ًة لتسمية هذه املدرسة باملشّ ائية سببان أساس ّيان :األ ّ
ّ
يل وهو أنّهم يسريون من املقدّمات
امليش ،لذلك ُسمي وأتباعه باملشّ ائني .الثاين :أ ّن أتباع هذه املدرسة يتّبعون املنهج العق ّ
يل سموا باملشّ ائني .وانتقلت هذه
العق
أي منه ٍج آخر ،ولهذا امليش
ليشكّلوا الدليل حتى يصلوا إىل النتيجة ،وهم يرفضون ّ
ّ
الفلسفة من اللغة اليونانيّة إىل األوساط االسالمية عىل يد املرتجمني يف عهد الرتجمة اإلسالميّة .وكان من أبرز الفالسفة
الكندي ،ولك ّن دوره مل يتجاوز الرشح والتفسري ،حتى جاء دور العلَمني الكبريين ،أيب نرص الفارايب امللقّب
يعقوببن إسحاق
ّ
اإلسالمي .فقد استطاع
باملعلّم الثاين ،وأيب عيل بن سينا امللقّب بالشيخ الرئيس ،وهو رئيس املدرسة املشائيّة يف الفكر
ّ
هذان ال َعلَامن -بعد هضم الفلسفات واألفكار السابقة واملطروحة ونقدها -تطوي َر كثريٍ من األصول الفلسف ّية حتى بلغت
يل
املدرسة املشّ ائية الرشد والكامل املطلوب .ومتتاز املدرسة املشائيّة بعدّة خصائص وميّزات :األوىل :اعتامد املنهج العق ّ
الذي يعتمد عليه يف تحقيق املسائل الفلسف ّية ،وحرص طريق املعرفة بالعقل .الثاين :إ ّن الروح العا ّمة التي تحكم هذه
الفلسفة هي االهتامم باإللهيّات خصوصاً ،وبأبحاث الفلسفة األوىل عموماً .الثالثة :تحاول هذه الفلسفة أن تربط أبحاثها
الفلسف ّية بقضايا اإلنسان ،لذلك نجدها تهت ّم بالقضايا األخالق ّية ،وهذا يعني وجود ٍ
يل طُ ِّعمت به الفلسفة النظريّة
بعد عم ّ
ملعالجة مشاكل الحياة اإلنسانيّة.
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ب .المدرسة اإلشراق ّية(((:

الفلسفي الذي يرجع بجذوره إىل األفكار األفالطونية
ويُطلَق هذا االصطالح عىل املنهج
ّ
وفلسفة فارس .ويُع ّد الشيخ شهاب الدين السهروردي (587-549هـ.ق) من أش ّد الفالسفة
املسلمني عناية بهذا املنهج؛ حيث ظهر هذا االتّجاه يف مؤلّفاته التي تناول فيها تفسري
القرآن.
ج .مدرسة الحكمة المتعالية:

ازي
ويُطلَق هذا االصطالح عىل املنهج
الفلسفي الذي ّأسسه الشيخ صدر الدين الشري ّ
ّ
(ت1050 :هـ.ق) ((( .ومن أبرز التفاسري الفلسفيّة وفق مدرسة الحكمة املتعالية ،اآليت:
 تفسري القرآن العظيم :صدر الدين الشريازي .وله -أيضاً -كتاب أرسار اآليات.اإلسالمي .وهو ينسب يف أ ّول كتابه
زعيام لهذه املدرسة يف العرص
((( يع ّد الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ اإلرشاقً ،
ّ
«حكمة اإلرشاق» امتداد هذه املدرسة إىل جامعة من الفالسفة املتقدمني اليونانيني؛ أمثال :فيثاغورس وأفالطون ،معتربا ً
أنّهم كانوا من دعاة الحكمة الذوقيّة اإلرشاقيّة ،زاعامً أ ّن أفالطون هو شيخ اإلرشاقيّني .وسبب التسمية يكمن يف أ ّن اإلرشاق
يعني انبثاق النور .ومن خالل هذه الكلمة أراد أصحاب هذه املدرسة أن يب ّينوا املنهج الذي يعتمدون عليه ،بحيث مي ّيزهم
عن املنهج املشّ ايئ ،فهم يعتقدون أنّه بتطهري القلب من أدران الذنوب ،وبصقل النفوس من أوساخ التعلّقات الدنيويّة،
ومم مي ّيز هذه املدرسة عن غريها من املدارس اعتامدها
ترشق العلوم واملعارف يف قلوبهم ،فيطّلعون عىل حقائق األشياءّ .
والفلسفي .الثاين :الذوق الفطري وصفاء الباطن.
املنطقي
يف تحصيل معارفها عىل عدّة أمورٍ :األ ّول :العقل واالستدالل
ّ
ّ
الثالث :اعتامدها عىل ظواهر القرآن الكريم ،والس ّنة الرشيفة .ولك ّن هذه املدرسة بالرغم من تالفيها لبعض املشاكل
املوجودة يف املدرسة املشائية ،مل تستطع أن تحقّق النجاح العميل الذي حقّقته عىل مستوى التنظري ،وإنّ ا كان النجاح
حليف مدرسة الحكمة املتعالية.
الفلسفي السائد يف األوساط العلميّة اإلسالميّة وخصوصاً يف الحوزات العلميّة ،هو فكر مدرسة الحكمة املتعالية
((( إ ّن الفكر
ّ
ازي ،امللقّب بصدر املتألّهني أو باملال صدرا ،وذلك يف القرن
ري
الش
الدين
ر
صد
َها
د
قواع
س
وأس
َها
مئ
دعا
أرىس
التي
وفلسفتها،
ُ
ّ
ّ
الهجري .وقد ات ّبع يف بحثه الفلسفي منهجاً مختلفاً عن املناهج املتّبعة يف املدارس السابقة عليه ،فهو ليس
الحادي عرش
ّ
ً
ً
الفلسفي
بناؤها
لها
بل
ة،
ي
تجميع
فلسفة
ليست
وفلسفته
ً،
ا
ي
كالم
وال
ً،
ا
ي
صوف
وال
ً،
ا
بحت
ا
ي
اق
رش
إ
وال
ً،
ا
بحت
ا
ائي
منهجاً مشّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كل هذه املناهج واملدارس .ومبالحظة حياة صدر املتألّهني مبراحلها الثالث ،ميكن استنتاج
مزيج من ّ
املشخّص .فهي ٍّ
بحق ٌ
ُ
ٍ
وفلسفات،
كل ما تقدّم عليه من أفكا ٍر
إسالمي قرأ ّ
فيلسوف
فهو
عليها؛
اعتمد
التي
س
س
أل
وا
دها،
ي
ش
ُ
ركائز الفلسفة الني ّ
ّ
وطاقت نفسه لحياة العزلة والتص ّوف ،لك ّنه خرج من عزلته منترصا ً ،يحمل فلسف ًة جديدةً ،مل يكن ليوفّق إليها من قبله،
فكانت فلسفته مزيجاً من الربهان والوجدان والقرآن ،أو قل مزيجاً من العقل والكشف والرشع .فكانت مدرسة الحكمة
املتعالية مدرسة فلسفية قامئة عىل عدّة خصائص ومرتكزات قوامها :الجمع بني الربهان والوجدان ،واملطابقة بني الرشع
والعقل ،ومحوريّة القرآن .لقد استطاع صدر املتألّهني أن يجمع بني الفلسفة والعرفان ،واستفاد يف ذلك من الس ّنة والقرآن،
منهج حديثٌ  ،س ّمي بالحكمة
وبي املعارف الذوقيّة يف صورة الدليل والربهان ،فتولّد بهذا الرتتيب بني مناهج املعرفة ٌ
ّ
املتعالية .وقد حسمت هذه املدرسة النزاع بني الفلسفة املشائ ّية واإلرشاق ّية ،ومل يعد معنى للرصاع بني أرسطو وأفالطون
كل مسأل ٍة يف مكانها ،واستفادت من املناهج املعرفيّة كلّها.
يف هذه املدرسة ،حيث وضعت ّ
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 تحفة األبرار يف تفسري القرآن :املال محمد املالئكة (القرن الثاين). تفسري رضوان :املريزا عبد الوهاب (ت1294 :هـ.ق). مخزن العرفان :السيدة األصفهانية (ت1403 :هـ.ق). امليزان يف تفسري القرآن :العالمة السيد محمد حسني الطباطبايئ.نماذج تطبيقيّ ة لالتّ جاه الفلسفيّ

ُ َ َّ
ُ َ ۡ َ َّ ُ َ
ٱلظٰه ُر َو ۡ َ
ٱلاط ُِنۖ
أ .حقيقة إحاطة الله تعالى باألشياء في قوله تعالى﴿ :هو ٱلول وٱٓأۡلخِر و ِ
ََُ ُ
ك ّل َ ۡ
ش ٍء َعل ٌِيم﴾(((.
وهو ب ِ ِ

العلمة الطباطبا ّيئ { يف تفسري امليزان بصدد تفسريه لهذه اآلية« :مل ّا كان تعاىل
قال ّ
فكل ما فُر َِض
كل جهةّ ،
كل يشء من ّ
كل يشء مفروض؛ كان محيطاً بقدرته عىل ّ
قديرا ً عىل ّ
وكل ما فُر َِض آخرا ً فهو بعده؛ إلحاطة
أوالً؛ فهو قبله؛ فهو األ ّول دون اليشء املفروض أوالًّ ،
وكل يشء فُر َِض ظاهرا ً؛
كل جهة؛ فهو اآلخر دون اليشء املفروض آخرا ًّ ،
قدرته به من ّ
وكل يشء
فهو أظهر منه؛ إلحاطة قدرته به من فوقه؛ فهو الظاهر دون املفروض ظاهرا ًّ ،
فُر َِض أنّه باطن؛ فهو تعاىل أبطن منه؛ إلحاطته به من ورائه؛ فهو الباطن دون املفروض
باطناً؛ فهو تعاىل األ ّول واآلخر والظاهر والباطن عىل اإلطالق ،وما يف غريه تعاىل من هذه
الصفات فهي إضافيّة نسبيّة.
وليست أ ّول ّيته تعاىل وال آخريّته وال ظهوره وال بطونه زمان ّية وال مكان ّية؛ مبعنى
مظروف ّيته لهام؛ وإال مل يتق ّدمهام وال تن ّزه عنهام سبحانه ،بل هو محيط باألشياء؛ عىل
مم تق ّدم أ ّن هذه األسامء األربعة؛ األ ّول واآلخر
أي نحو فُرِضَ ت ،وكيفام ت ُُص ِّو َرت .فبان ّ
ّ
بكل
والظاهر والباطن ،من فروع اسمه املحيط؛ وهو فرع إطالق القدرة ،فقدرته محيطة ّ
يشء.
بكل يشء؛ فإنّه تعاىل ثابت قبل
وميكن تفريع األسامء األربعة عىل إحاطة وجوده ّ
كل يشء ظاهر ،وأبطن من األوهام
كل يشء ،وأقرب من ّ
كل يشء ،وثابت بعد فناء ّ
ثبوت ّ
((( سورة الحديد ،اآلية .3
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كل يشء خفي باطن .وكذا لألسامء األربعة نوع تف ّرع عىل علمه تعاىل
والعقول من ّ
ََُ ُ
ك ّل َ ۡ
ش ٍء َعل ٌِيم﴾»(((.
ويناسبه تذييل اآلية بقوله﴿ :وهو ب ِ ِ
َ
َۡ َ
َّ َ َّ ُ
ٱلل َّٱلِي َخلَ َق َّ َ َ
ك ُم َّ ُ
ت َوٱلۡرض ِف س َِّتةِ أيَّا ٖم
ب .حقيقة العرش في قوله تعالى﴿ :إِن رب
ٱلسمٰو ٰ ِ

ُ َّ ۡ َ َ ٰ َ َ
ع ۡٱل َع ۡر ِش ُي ۡغ ِش َّ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ٗ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َّ َ
ت
ثم ٱستوى
ۖ
ٱلل ٱنلهار يطلبهۥ حثِيثا وٱلشمس وٱلقم َر وٱنلجوم مسخر ٰ ِۢ
َ
ۡ َ
بأَ ۡمره ِۦٓ َأ َل َ ُل ۡ َ
ار َك َّ ُ
ٱل ۡل ُق َو ۡٱل ۡم ُر ۗ َت َب َ
ٱلل َر ُّب ٱل َعٰل ِم َني﴾(((.
ِ ِۗ
َُّ
يئ { يف تفسري امليزان بصدد تفسريه لهذه اآلية« :قوله﴿ :ثم
قال ّ
العلمة الطباطبا ّ
َ
ۡ ََ ٰ ََ
َ
َّ
ۡ
َ
َ
َ ّ َ َ
َ ََ َ ُ َ
ُ ّ ُ
ع ٱل َع ۡر ِ َ
يع أفل تتذكر
ٱستوى
ون﴾(((  ،ويقرب من قوله:
ل ول شفِ ٍ ۚ
ۖ
ش ما لكم مِن دونِهِۦ مِن و ِ ٖ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َۡ
﴿ ُث َّم ۡ
ٱس َت َو ٰ
ش يدب ِ ُر ٱلم َر ۖ﴾((( يف اإلشارة إىل كون العرش مقاماً تنتشئ فيه التدابري
ى ع ٱلعر ِ ۖ
ۡ
ۡ
ّ ٞ
العا ّمة ،وتصدر عنه األوامر التكوين ّية ،قوله تعاىلُ ﴿ :ذو ٱل َع ۡر ِش ٱل َم ِج ُيد َ ١٥ف َّعال ل َِما يُ ِر ُيد﴾(((؛
ۡ
ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ ّ
َ
ٓاف َ
ِني م ِۡن َح ۡو ِل ٱل َع ۡر ِش
وهو ظاهر .وإىل هذا املعنى يشري قوله تعاىلَ ﴿ :وت َرى ٱلملئِكة ح
َُ ّ ُ َ
ض بَ ۡي َن ُهم ب ۡ َ
ون ِبَ ۡم ِد َر ّب ِ ِه ۡ َم َوقُ ِ َ
ٱل ّ ِق﴾(((  ،فإ ّن املالئكة هم الوسائط الحاملون لحكمه،
يسبِح
ِ
َّ
واملجرون ألمره ،العاملون بتدبريه؛ فليكونوا حافّني حول عرشه .وكذا قوله تعاىل﴿ :ٱل َ
ِين
ُ

ۡ

َ

َّ

ْ

ََۡ َۡ ُ َ
َ
َۡ َ َۡ َ ََ ۡ َ ۡ ُ َُ ّ ُ َ
ۡ
حون ِبَ ۡم ِد َر ّب ِ ِه ۡم َو ُيؤم ُِنون بِهِۦ ويستغفِر
ون ل ِل َِين َء َام ُن ۖوا﴾((( ،ويف
ي ِملون ٱلعرش ومن حولۥ يسب ِ
اآلية مضافاً إىل ِذكْر احتفافهم بالعرش ،يشء آخر؛ وهو أ ّن هناك حملة يحملون العرش،
وهم ال محالة أشخاص يقوم بهم هذا املقام الرفيع والخلق العظيم الذي هو مركز
ُ
َ
َ
التدابري اإللهية ومصدرها ،ويؤيّد ذلك ما يف آية أخرى؛ وهي قولهَ ﴿ :و َي ۡح ِمل َع ۡرش َر ّبِك
فَ ۡو َق ُه ۡم يَ ۡو َمئ ِ ٖذ ثَ َمٰن َِية . (((﴾ٞوإذ كان العرش هو املقام الذي يرجع إليه جميع أزمة التدابري
اإللهية واألحكام الربوب ّية الجارية يف العامل ،كام سمعت؛ كان فيه صور جميع الوقائع
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،19ص.145
((( سورة األعراف ،اآلية .54
((( سورة السجدة ،اآلية .4
((( سورة يونس ،اآلية .3
((( سورةالربوج ،اآليتان .16 - 15
((( سورة الزمر ،اآلية .75
((( سورة غافر ،اآلية .7
((( سورة الحاقة ،اآلية .17
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ُ َّ ۡ َ َ ٰ َ َ
ىع
بنحو اإلجامل ،حارضة عند الله ،معلومة له ،وإىل ذلك يشري قوله تعاىل﴿ :ثم ٱستو
َ
َۡ
َ
ُ
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ٓ ِ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ
َۡ
ش َي ۡعل ُم َما يَل ُِج ِف ٱل ِ
ِيهاۖ َوه َو َم َعك ۡم أ ۡي َن
ۡرض وما يرج مِنها وما يزنِل مِن ٱلسماء وما يعرج ف
ٱلع ۡر ِ ۚ
َ
َ ُ ُ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
ما كنت ۚم وٱلل بِما تعمل
ون بَ ِصري ،(((﴾ٞفقولهَ ﴿ :ي ۡعل ُم َما يَل ُِج ،﴾...يجري مجرى التفسري لالستواء

وكل يشء
كل يشءّ ،
عىل العرش ،فالعرش مقام العلم؛ كام أنّه مقام التدبري العام الذي يسع ّ
يف جوفه .ولذلك هو محفوظ بعد رجوع الخلق إليه تعاىل لفصل القضاء؛ كام يف قوله:
ۡ
ۡ
﴿ َوتَ َرى ٱل َم َ ٰٓلئ ِ َك َة َح ّٓاف َِني م ِۡن َح ۡو ِل ٱل َع ۡر ِش﴾ ،وموجود مع هذا العامل املشهود؛ كام ّ
يدل عليه
ُ َّ
آيات خلق الساموات واألرض ،وموجود قبل هذه الخلقة؛ كام يدل عليه قولهَ ﴿ :وه َو ٱلِي
َ
َ ۡ ٓ
َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
ۡرض ِف س َِّتةِ أيَّا ٖم َو َك َن َع ۡر ُش ُهۥ َع ٱل َماءِ﴾((( »(((.
ت وٱل
خلق ٱلسمو ِ

((( سورة الحديد ،اآلية .4
((( سورة هود ،اآلية .7
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،8ص.159-158
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المفاهيم الرئيسة

المفسر وخلفيّاته الفلسفيّة في عمليّة تفسيره
الفلسفي هو تأثير ذوق
 .1االت ّجاه
ّ
ّ
للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.
الهجري .وقد تبلور هذا
 .2بدأ هذا االت ّجاه بالتبلور والظهور في أوائل القرن الثاني
ّ
االت ّجاه في القرون الالحقة ،فظهرت تفاسير فلسف ّية كثيرة؛ تستفيد من النتاج
الفلسفي المتداول في عصر تدوينها في فهم القرآن وتفسيره ،واستم ّر هذا االت ّجاه
ّ
الحالي.
المفسرين إلى عصرنا
بالتداول به في عمل ّية التفسير بين
ّ
ّ
الفلسفي هو اآلتي :اآليات المتعلّقة بوجود
المفسر في االتّجاه
 .3أغلب ما يهت ّم به
ِّ
ّ
الله تعالى وصفاته وأفعاله /اآليات المتشابهة /تأويل ظواهر القرآن ،بما ينسجم
مع اآلراء الفلسفيّة /اآليات التي تشكّل مؤيّدات وشواهد على اآلراء الفلسفيّة... /
الفلسفي في التفسير ،تبعاً الختالف المدارس الفلسف ّية ،ومن
 .4يختلف لون االتّجاه
ّ
أبرزها اآلتي :المدرسة المشائ ّية ،المدرسة اإلشراق ّية ،مدرسة الحكمة المتعالية... ،
فكّر وأجب

المفسر فيه.
الفلسفي في التفسير ،مب ّيناً اهتمامات
 .1ع ّرف االتّجاه
ّ
ّ
 .2ما هي أبرز المدارس الفلسف ّية في التفسير؟ وما هي أبرز خصائصها؟
الفلسفي في التفسير.
 .3اذكر أنموذجاً تطبيقيّاً لالتّجاه
ّ

ل
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للمطالعة
تفسير الميزان

(((

العلمة الحكيم الس ّيد مح ّمد حسني الطباطبا ّيئ (1402 - 1321هـ.ق).
تأليف ّ
وهو تفسري جامع حافل مبباحث نظريّة تحليل ّية ذات صبغة فلسف ّية يف األغلب ،جمع فيه
مم أثارته النهضة الحديثة يف التفسري ،فقد
املؤلّف إىل جانب األمناط التفسرييّة السائدة ،أمورا ً ّ
تص ّدى ملا يثريه أعداء اإلسالم من شبهات ،وما يضلّلون به من تشويه للمفاهيم اإلسالم ّية ،بروح
اجتامع ّية واعية ،عىل أساس من القرآن الكريم ،وفهم عميق لنصوصه الحكيمة.
ولهذا التفسري الق ّيم مزايا ج ّمة نشري إىل أه ّمها:
فس القرآن آية فآية وسورة فسورة.
املوضوعي
جمع بني منطّي التفسري:والرتتيبي ،فقد ّ
ّ
ّ
لك ّنه إىل جنب ذلك ،نراه يجمع اآليات املتناسبة بعضها مع البعض ،ليبحث عن املوضوع
موضوعي ،وكانت لها نظائر منبثّة يف سائر القرآن.
الجامع بينها ،كلّام م ّر بآية ذات هدف
ّ
كل سورة هي ذات
عنايته التا ّمة بجانب الوحدة املوضوع ّية السائدة يف القرآنّ ،هدف أو أهداف مع ّينة ،هي تشكّل بنيان السورة بالذات ،فال تت ّم السورة إلّ عند اكتامل
املوضوعي الذي رامته السورة ،وبذلك نجد السور تتفاوت يف عدد آيها.
الهدف
ّ
نظريّة «الوحدة الكلّ ّية» الحاكمة عىل القرآن كلّه ،باشتامله عىل روح كل ّية سارية يف جميعآياته وسوره ،وتلك الروح هي التي تشكّل حقيقة القرآن األصل ّية السائدة عىل أبعاضه وأجزائه.
االستعانة مبنهج «تفسري القرآن بالقرآن» .فقد حقّق املؤلّف هذا األمر وأوجده بعيان؛إذ نراه يعتمد يف تفسريه عىل القرآن ذاته ،فريى أ ّن غري القرآن غري صالح لتفسري القرآن،
لكل يشء وال يكون
لكل يشء ،فيا تُرى كيف يكون القرآن تبياناً ّ
بعد أن كان هو تبياناً ّ
تبياناً لنفسه؟!
املفس،
لك ّن التزام تفسري القرآن بنفسه ،يتطلّب جهدا ً بالغاً وإحاطة تا ّمة من ِق َبل ِّ
العلمة الطباطبايئ يف تفسريه بقدرة فائقة يف ذلك.
وهو ما تجده عند ّ
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1027-1025
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الثالث والعشرون

ّ
االتجاه االجتماعيّ
في تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

االجتامعي يف تفسري القرآن،
1 .1يتع ّرف إىل االتّجاه
ّ
ونشأته وتاريخه.

2 .2يدرك اهتاممات التفاسري االجتامعية وتو ّجهاتها.

االجتامعي
3 .3يفهم ضوابط استخدام االت ّجاه
ّ
يف تفسري الــقــرآن ،مع الــتــد ّرب عىل مناذج
تطبيقيّةعليه.

تعريف االتّ جاه االجتماعيّ
املفس وخلف ّياته االجتامع ّية العرصيّة يف عمل ّية تفسريه للقرآن وفهم معانيه
تأثري ذوق ّ
وبيان مقاصده.
تّ
نشأة اال جاه االجتماعيّ وتاريخه
املفسين يف القرون األخرية ،مع ظهور
نشأ هذا االت ّجاه يف البحث والتفسري لدى ّ
حركات الصحوة اإلسالميّة التي قام بها السيد جامل الدين األفغاين األسد آبادي (ت:
1315هـ.ق) يف مرص ،وتلميذه الشيخ محمد عبده (ت1323 :هـ.ق)؛ من منطلق أ ّن
القرآن يواكب الحياة والعرصنة ،وفيه حلول للمشاكل التي تواجه اإلنسان يف الحارض
واملستقبل .وقد تبلور هذا االتّجاه بشكل رسيع ،حتّى ظهرت التفاسري الكثرية التي
تتناول تفسري القرآن من خالل مقاربات اجتامعية معارصة تنطلق من الواقع املعاش إىل
االجتامعي السياسيّة والعسكريّة
حل معضالت الواقع
القرآن؛ بهدف االستمداد منه يف ّ
ّ
واالقتصاديّة والرتبوية ...وترشيد سري املجتمع اإلنسا ّين ووجهته(((.

سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص383-381؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
ص1033-1008 ،1001-999؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س.115-104 ،
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اهتمامات االتّ جاه االجتماعيّ
االجتامعي ،هو اآليت(((:
املفس يف االتّجاه
أغلب ما يهت ّم به ِّ
ّ
أ .اآليات التي تتناول المسائل االجتماع ّية.
ب .االنطالق من مشاكل الواقع المعاصر إلى القرآن بحثاً عن حلول لها.
ج .اآليات التي تتناول التعاليم التربوية واألخالقية.
د .إيصال تعاليم القرآن إلى أكبر قدر من الناس.
والعقلي،
هـ .االستفادة من المناهج المختلفة في التفسير؛ كالمنهج االجتهاديّ
ّ
وتفسير القرآن بالقرآن ،وتفسير القرآن بالس ّنة.
أبرز التوجّهات االجتماعيّ ة
ميكن تحديد مجموعة من أبرز االهتاممات التي يتناولها أصحاب هذا االتّجاه
التفسريي ،وفق اآليت(((:
ّ
 العالقات االجتامع ّية بني املسلمني. العالقات االجتامعية مع الشعوب األخرى. األمر باملعروف والنهي عن املنكر. املسائل الصحيّة والبيئيّة. الرتبية والتعليم.االجتامعي.
 التعاون والتكافلّ
 العلوم الطبيعية واإلنسانية. ح ّريّة اإلنسان.سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص384-383؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
ص1001-999؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س.115-104 ،
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
واملف
التفسري
معرفة،
؛
388
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص-386
ّ
ص1001-999؛ السبحاين ،املناهج التفسرييّة ،م.س.115-104 ،
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 الحكم وإدارة املجتمع. الجهاد والدفاع.للمفس.
وغريها من االهتاممات التي تفرزها البيئة االجتامع ّية املعارصة
ّ
أبرز التفاسير االجتماعيّ ة
االجتامعي يف
توجد مجموعة كبرية من املؤلّفات التفسرييّة التي تُعنى باالت ّجاه
ّ
التفسري ،أبرزها اآليت:
 تفسير جزء عمّ  :الشيخ محمد عبده (ت1323 :هـ.ق). تفسير المنار :الشيخ محمد عبده ،وتلميذه محمد رشيد رضا (ت1354 :هـ.ق). تفسير القاسمي (محاسن التأويل) :جمال الدين أبو الفرج محمد بن محمد القاسمي(ت1332 :هـ.ق).
 تفسير المراغي :الشيخ أحمد مصطفى المراغي (ت1371 :هـ.ق). في ظالل القرآن :إبراهيم الشاذلي (سيد قطب) (ت1386 :هـ.ق). الميزان في تفسير القرآن :العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي (1321-1402هـ.ق).
 األمثل في تفسير كتاب الله المنزل :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر) .ولهأيضاً تفسير نفحات القرآن.
 من وحي القرآن :السيد محمد حسين فضل الله (1431-1354هـ.ق). الكاشف :الشيخ محمد جواد مغنية (1400-1322هـ.ق). الفرقان في تفسير القرآن :الدكتور محمد الصادقي الطهراني (معاصر). من هدي القرآن :السيد محمد تقي المدرسي (معاصر). مفاهيم القرآن :الشيخ جعفر السبحاني (معاصر). معارف القرآن :الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (معاصر). تفسير تسنيم :الشيخ عبدالله جوادي آملي (معاصر). -تفسري النور :الشيخ محسن قراءيت (معارص).
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نماذج تطبيقيّ ة لالتّ جاه االجتماعيّ
أ.

ّ
مفهوم «حريّة اإلنسان» في قوله تعالى﴿ :قَ َال َي ٰ َق ۡو ِم أَ َر َء ۡي ُت ۡم إن ُك ُ
نت َ َ ٰ
ع بَ ّي ِ َنةٖ ّمِن َّر ِب
ّ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ۡ
َّ
َ
َ
َ َ ََ
َٓ َۡ ُ ۡ َُۡ ۡ
ُ
ُۡ ًۡ َ َ ٗ ََٓ ُ ۡ َ َ ُ ۡ
ٱل ۡصل ٰ َح َما
ورزق ِن مِنه رِزقا حسنا ۚ وما أرِيد أن أخال ِفكم إ ِ ٰل ما أنهىٰكم عن ۚه إِن أرِيد إِل ِ
َّ
َّ
ِإَولهِ أُن ُ
ٱللِ َعلَ ۡيهِ تَ َو َّكۡ ُ
ۡ ََ ۡ ُ
ت َۡ
ت َو َما تَ ۡوف ِ ٓ
ِيب﴾(((.
ٱستطع ۚ
ِيق إِل ب ِ ۚ

قال العالمة الطباطبايئ { يف تفسري امليزان يف سياق تفسريه لهذه اآلية« :اإلنسان
بحسب الخلقة موجود ذو شعور وإرادة له أن يختار لنفسه ما يشاء من الفعل؛ وبعبارة
فكل
كل فعل يقف عليه أن يختار جانب الفعل ،وله أن يختار جانب الرتكّ ،
أخرى :له يف ّ
فعل من األفعال املمكنة اإلتيان ،إذا عرض عليه ،كان هو بحسب الطبع واقفاً بالنسبة
إليه عىل نقطة يلتقي فيها طريقان :الفعل والرتك؛ فهو مضط ّر يف التل ّبس واالت ّصاف بأصل
االختيار ،لك ّنه مختار يف األفعال املنتسبة إليه الصادرة عنه باختياره؛ أي إنّه مطلق العنان
بالنسبة إىل الفعل والرتك؛ بحسب الفطرة غري مقيّد بيشء من الجانبني وال مغلول ،وهو
املراد بح ّريّة اإلنسان تكويناً.
والزم هذه الح ّريّة التكوين ّية ح ّريّة أخرى ترشيع ّية يتقلّد بها يف حياته االجتامع ّية؛
وهو أ ّن له أن يختار لنفسه ما شاء من طرق الحياة ،ويعمل مبا شاء من العمل ،وليس
ألحد من بنى نوعه أن يستعيل عليه ،فيستعبده ويتملّك إرادته وعمله ،فيحمل بهوى
لكل منهم ما لغريه من الطبيعة الح ّرة ،قال
نفسه عليه ما يكرهه؛ فإ ّن أفراد النوع أمثال؛ ّ
َّ
َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ٱللِۚ﴾(((  ،وقالَ ﴿ :ما ك َ َن ل ِبَ ٍ َ
ش﴾ -إىل أن قال
ون
د
تعاىل﴿ :ول يت ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن ِ
ُ ُ ْ َ ٗ ّ
ُ َّ َ ُ َ
َّ
ُ
ول ل َّ
ِلن ِ
ٱللِ﴾((( .هذا ما لإلنسان بالقياس إىل أمثاله من
ون
 ﴿ثم يقاس كونوا عِبادا ِل مِن د ِ
بني نوعه ،وأ ّما بالقياس إىل العلل واألسباب الكونيّة التي أوجدت الطبيعة اإلنسانيّة؛ فال
ح ّريّة له قبالها؛ فإنّها متلكه وتحيط به من جميع الجهات ،وتقلّبه ظهرا ً لبطن ،وهي التي
بإنشائها ونفوذ أمرها فعلت باإلنسان ما فعلت ،فأظهرته عىل ما هو عليه من البنيان
((( سورة هود ،اآلية .88
((( سورة آل عمران ،اآلية .64
((( سورة آل عمران ،اآلية .79
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والخواص ،من غري أن يكون له الخرية من أمره ،فيقبل ما يح ّبه ،وير ّد ما يكرهه ،بل كان
ّ
كام أريد ،ال كام أراد؛ حتى أ ّن أعامل اإلنسان االختياريّة ،وهي ميدان الح ّريّة اإلنسان ّية،
كل ما أحبّه اإلنسان
إنّ ا تطيع اإلنسان فيام أذنت فيه هذه العلل واألسباب ،فليس ّ
كل ما اختاره لنفسه مبوفّق له ،وهو ظاهر.
وأراده بواقع ،وال هو يف ّ
وهذه العلل واألسباب هي التي ج ّهزت اإلنسان بجهازات تذكّره حوائجه ونواقص
وجوده ،وتبعثه إىل أعامل فيها سعادته وارتفاع نواقصه وحوائجه؛ كالغاذية -مثالً -التي
تذكّره الجوع والعطش وتهديه إىل الخبز واملاء لتحصيل الشبع والري ،وهكذا سائر
الجهازات التي يف وجوده.
ث ّم إ ّن هذه العلل واألسباب أوجبت إيجاباً ترشيع ّياً عىل اإلنسان الفرد أمورا ً ذات
مصالح واقع ّية ال يسعه إنكارها ،وال االستنكاف باالستغناء عنها؛ كاألكل ،والرشب ،واإليواء،
كل ما يضا ّد منافع وجوده.
واالت ّقاء من الح ّر والربد ،والدفاع تجاه ّ
ث ّم أفطرته بالحياة االجتامع ّية ،فأذعن بوجوب تأسيس املجتمع املنز ّيل واملد ّين ،والسري
يف مسري التعاون والتعامل ،ويضط ّر ذلك إىل الحرمان عن موهبة الح ّريّة من جهتني:
إحداهام :أ ّن االجتامع ال يت ّم من الفرد؛ إال بإعطائه األفراد املتعاونني له حقوقاً متقابلة
محرتمة عنده؛ ليعطوه بإزائها حقوقاً يحرتمونها؛ وذلك بأ ْن يعمل للناس؛ كام يعملون له،
وينفعهم مبقدار ما ينتفع بهم ،ويحرم عن االنطالق واالسرتسال يف العمل عىل حسب ما
يحرمهم ،فليس له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ،بل هو ح ّر فيام ال يزاحم ح ّريّة
اآلخرين ،وهذا حرمان عن بعض الح ّريّة للحصول عىل بعضها .وثانيتهام :أ ّن املجتمع ال
يقوم له صلب ،دون أن يجري فيه سنن وقوانني يتسلّمها األفراد املجتمعون أو أكرثهم،
تضمن تلك السنن والقوانني منافعهم العا ّمة؛ بحسب ما لالجتامع من الحياة الراقية أو
املنحطّة الرديّة ،ويستحفظ بها مصالحهم العالية االجتامع ّية.
ومن املعلوم أ ّن احرتام السنن والقوانني يسلب الح ّريّة عن املجتمعني يف مواردها،
فالذي يس ّنت س ّنة أو يق ّنن قانوناً؛ سواء أكان هو عا ّمة املجتمعني أو املندوبني منهم أو
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السلطان أو كان هو الله ورسوله  -عىل حسب اختالف السنن والقوانني  -يحرم الناس بعض
َ َ ُّ َ َ ۡ
َ َ
يلُ ُق َما ي َ َشا ٓ ُء َو َي ۡخ َت ُ
ار ۗ َما كن
ح ّريّتهم؛ ليحفظ به البعض اآلخر منها ،قال الله تعاىل﴿ :وربك
َ
َ
َُ ُ ۡ
ُ
َ
ُ َ
ََ ۡ
َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َّ
ٱل َ َ
ٱلل َو َر ُس ُ
ِيةُ ۚ﴾((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َما كن ل ُِمؤم ِٖن ول مؤمِن ٍة إِذا قض
ول ٓۥ أ ۡم ًرا أن يَكون ل ُه ُم
لهم
َ
ۡ
ٗ
َ
َ
َّ
َ
ِيةُ م ِۡن أ ۡمره ِۡم َو َمن َي ۡع ِص َّ َ
ٱل َ َ
ٱلل َو َر ُس ُ
ولۥ ف َق ۡد َضل َضلٰل ُّمبِ ٗينا﴾(((  .فتل ّخص أ ّن اإلنسان؛ إنّا هو
ِ ۗ
ح ّر بالقياس إىل أبناء نوعه؛ فيام يقرتحونه لهوى من أنفسهم ،وأ ّما بالنسبة إىل ما تقتضيه
وخاصة املصالح االجتامع ّية العا ّمة ،عىل ما تهديه إليها وإىل مقتضياتها
مصالحه امللزمة؛
ّ
أي عمل يوافق املصالح
العلل واألسباب ،فال ح ّريّة له البتّة ،وال أ ّن الدعوة إىل س ّنة أو ّ
اإلنسان ّية؛ من ناحية القانون أو من بيده إجراؤه أو الناصح املت ّربع الذي يأمر مبعروف
متمسكاً بح ّجة ب ّينة ،من التحكّم الباطل وسلب الح ّريّة املرشوعة يف
أو ينهى عن منكر؛ ّ
يشء .ث ّم إ ّن العلل واألسباب املذكورة وما تهدي إليه من املصالح مصاديق إلرادة الله
سبحانه أو إذنه  -عىل ما يهدي إليه ويبيّنه تعليم التوحيد يف اإلسالم  -فهو سبحانه املالك
كل جهة ،وال لإلنسان؛ إال العبوديّة محضاً،
عىل اإلطالق ،وليس لغريه؛ إال اململوك ّية من ّ
أي ح ّريّة متو ّهمة لإلنسان بالنسبة إىل ربّه؛ كام أنّها هي تعطيه
فاملك ّيته املطلقة تسلب ّ
َ
َ ۡٗ َ
َّ َ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ۡ
يا َول
ش َك بِهِۦ ش ٔ
الح ّريّة بالقياس إىل سائر بنى نوعه؛ كام قال تعاىل﴿ :أل نعبد إِل ٱلل ول ن ِ
َّ
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ٱللِۚ﴾(((  .فهو سبحانه الحاكم عىل اإلطالق ،واملطاع من غري
ون
يت ِ
خذ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ۡ
َّ
ُ ۡ
حق األمر والنهي والطاعة لرسله
قيد ورشط؛ كام قال﴿ :إ ِ ِن ٱل
ك ُم إِل ِ َّلِۖ﴾ ،وقد أعطى ّ
الحق الذي يأتون
وألويل األمر وللمؤمنني من األ ّمة اإلسالم ّية ،فال ح ّريّة ألحد قبال كلمة ّ
َۡ
َ ُ
ُ
ٱلل َوأَط ُ
به ويدعون إليه ،قال تعاىل﴿ :أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
ِيعوا ْ َّ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر م
ِنك ۡمۖ﴾(((  ،وقال تعاىل:
ۡ
َََۡ ۡ َ َ ُۡ َ
َ ۡ ۡ
َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ ۡ َۡ ُٓ َۡ
نكرِ﴾((( »(((.
وف وينهون ع ِن ٱلم
ض يَأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر ِ
﴿وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِنٰت بعضهم أو ِلَاء بع ٖ ۚ
((( سورة القصص ،اآلية .68
((( سورة األحزاب ،اآلية .36
((( سورة آل عمران ،اآلية .64
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة التوبة ،اآلية .71
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،10ص.373-370
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َ َ
ْ َ
َ
َ َ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
االجتامعي» يف قوله تعاىلٰٓ :
ِين َء َام ُنوا ل ي َ ۡسخ ۡر ق ۡومّ ٞمِن ق ۡو ٍم
ب .مفهوم «األمن
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ ُ
َ َ ٰٓ َ َ ُ
ك َّن َخ ۡ ٗ
كونُوا ْ َخ ۡ ٗ
يا ّم ِۡن ُه ۡم َول ن َِسآءّ ٞمِن ن ّ َِسا ٓ ٍء َع َ ٰٓ
يا ّم ِۡن ُه َّنۖ َول تل ِم ُز ٓوا أنف َسك ۡم
س أن ي
عس أن ي
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
َّ
َ
َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ْ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
َو َل َت َنابَ ُزوا بٱلل َقٰب ب ۡئ َس ِ ۡ ُ ُ ُ ُ َ ۡ َ
ون ٰٓ َ ١١
يأ ُّي َها
ٱليم ِ ۚن ومن لم يتب فأولئِك هم ٱلظل ِم
ِۖ ِ
ِ
ٱلسم ٱلفسوق بعد ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
َّ
ۡ َ
ۡ ُ ُ ۡ ً
َ
ِين َء َام ُنوا ۡ
ٱج َتن ِ ُبوا كث ِ ٗ
َّٱل َ
ريا ّم َِن ٱلظ ِّن إِن َبعض ٱلظ ِّن إِث ٞمۖ َو ل ت َّس ُسوا َول َيغ َتب َّبعضكم َبعضا ۚ
َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ
َ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ تَ َّو ٞ
اب َّرح ٞ
أيِب أحدكم أن يأكل ۡ
ِيم﴾(((.
ل َم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموهۚ وٱتقوا ٱللۚ إِن ٱلل

قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف تفسري األمثل بصدد تفسريه لهذه اآليات« :إ ّن
األوامر أو التعليامت الستة الواردة يف اآليتني آنفتي الذكر (النهي عن السخرية ،واللمز،
والتنابز باأللقاب ،وسوء الظن ،والتجسس ،واالغتياب) إذا نفّذت يف املجتمع؛ فإ ّن سمعة
وكرامة األفراد يف ذلك املجتمع تكون مضمونة من جميع الجهات ،فال يستطيع أحد أن
يسخر من اآلخرين  -عىل أنّه أفضل  -وال مي ّد لسانه باللمز ،وال يستطيع أن يهتك حرمتهم
يتجسس عىل حياة
باستعامل األلقاب القبيحة ،وال ّ
يحق له حتّى أن ييسء الظ ّن بهم ،وال ّ
الخاصة ،وال يكشف عيوبهم الخفية (باغتيابهم).
األفراد
ّ
وبتعبري آخر :إ ّن لإلنسان رؤوس أموال أربعة ويجب أن تحفظ جميعاً يف حصن هذا
القانون؛ وهي( :النفس ،واملال ،والناموس ،وماء الوجه).
محل البحث والروايات اإلسالم ّية ّ
تدل عىل أ ّن ماء وجه
والتعابري الواردة يف اآليتني ّ
األفراد ،كأنفسهم وأموالهم ،بل هو أه ّم من بعض الجهات .اإلسالم يريد أن يحكم املجتمع
يكف الناس عن رضب بعضهم بعضاً فحسب ،بل أسمى من
أمن مطلق ،وال يكتفي بأن ّ
ذلك؛ بأن يكونوا آمنني من ألسنتهم ،بل وأرقى من ذلك؛ أن يكونوا آمنني من تفكريهم
كل منهم أ ّن اآلخر ال يرشقه بنبال االتّهامات يف منطقة أفكاره.
يحس ّ
وظ ّنهم أيضاً ،وأن ّ
وهذا األمن يف أعىل مستوى ،وال ميكن تحقّقه؛ إال يف مجتمع رسا ّيل مؤمن.
النبي Pيف هذا الصدد« :إنّ الله ح ّرم من المسلم دمه وماله وعرضه ،وأن
يقول ّ
يظ ّن به السوء» .إ ّن سوء الظ ّن ال أنّه يؤث ّر عىل الطرف املقابل ويسقط حيثيّته فحسب،
((( سورة الحجرات ،اآليتان .12-11
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بل هو بالء عظيم عىل صاحبه؛ ألنّه يكون سبباً إلبعاده عن التعاون مع الناس ،ويخلق له
عاملاً من الوحشة والغربة واالنزواء؛ كام ورد يف حديث عن أمري املؤمنني عيل Qأنّه
كل أحد».
قال« :من لم يحسن ظ ّنه استوحش من ّ
وبتعبري آخر :إ ّن ما يفصل حياة اإلنسان عن الحيوان ومينحها الحركة والرونق والتكامل
الجامعي ،وال يتحقّق هذا األمر؛ إال يف صورة أن يكون االعتامد عىل الناس
هو روح التعاون
ّ
(وحسن الظ ّن بهم) حاكامً .يف حني أ ّن سوء الظ ّن يهدم قواعد هذا االعتامد ،وتنقطع به
التجسس والغيبة أيضاً.
روابط التعاون ،وتضعف به الروح االجتامعية .وهكذا الحال يف
ّ
كل أحد ،وتستويل عىل
كل يشء ،ويستوحشون من ّ
إ ّن س ّيئ النظرة والظ ّن يخافون من ّ
أنفسهم نظرة الخوف ،فال يستطيعون أن يقفوا عىل ويل ومؤنس يطوي الهموم ،وال
يجدون رشيكاً للنشاطات االجتامعية ،وال معيناً ونصريا ً ليوم الش ّدة!» (((.

((( الشريازي ،نارص مكارم :األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،ط ،1بريوت ،دار األمرية1426 ،هـ.ق2005 /م ،ج ،16ص-353
.354
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المفاهيم الرئيسة

المفسر وخلفيّاته االجتماعيّة العصريّة في
االجتماعي هو تأثير ذوق
 .1االتّجاه
ّ
ّ
عمل ّية تفسيره للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.
المفسرين في القرون األخيرة ،مع
 .2نشأ هذا االتجاه في البحث والتفسير لدى
ّ
ظهور حركات الصحوة اإلسالم ّية .وقد تبلور هذا االت ّجاه بشكل سريع ،حتى ظهرت
التفاسير الكثيرة التي تتناول تفسير القرآن من خالل مقاربات اجتماعية معاصرة
حل معضالت
تنطلق من الواقع المعاش إلى القرآن؛ بهدف االستمداد منه في ّ
االجتماعي السياس ّية والعسكريّة واالقتصاديّة والتربوية ...وترشيد سير
الواقع
ّ
اإلنساني ووجهته.
المجتمع
ّ
االجتماعي ،هو اآلتي :اآليات التي تتناول
المفسر في االتّجاه
 .3أغلب ما يهت ّم به
ِّ
ّ
المسائل االجتماع ّية /االنطالق من مشاكل الواقع المعاصر إلى القرآن بحثاً عن
حلول لها /اآليات التي تتناول التعاليم التربوية واألخالقية /إيصال تعاليم القرآن
إلى أكبر قدر من الناس... /
 .4من أبرز التو ّجهات االجتماعيّة :العالقات االجتماعيّة بين المسلمين /العالقات
االجتماعية مع الشعوب األخرى /األمر بالمعروف والنهي عن المنكر /المسائل
الصح ّية والبيئ ّية /التربية والتعليم /التعاون والتكافل االجتماعي /العلوم الطبيعية
واإلنسانية /ح ّريّة اإلنسان /الحكم وإدارة المجتمع /الجهاد والدفاع... /
 .5من أبرز التفاسير االجتماعيّة :تفسير جزء ع ّم ،تفسير المنار ،تفسير القاسمي
(محاسن التأويل) ،تفسير المراغي ،في ظالل القرآن ،الميزان في تفسير القرآن،
األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،من وحي القرآن ،الكاشف ،الفرقان في تفسير
القرآن ،من هدي القرآن ،مفاهيم القرآن ،معارف القرآن ،تفسير تسنيم ،تفسير
النور... ،
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فكّر وأجب

المفسر فيه.
االجتماعي في التفسير ،مبيّناً اهتمامات
 .1ع ّرف االتّجاه
ّ
ّ
 .2ما هي أبرز التو ّجهات االجتماع ّية في التفسير؟ وما هي أبرز خصائصها؟
االجتماعي في التفسير.
 .3اذكر أنموذجاً تطبيق ّياً لالت ّجاه
ّ
للمطالعة
األمثل في تفسير كتاب الله المنزل

(((

أمنوذجي ظهر إىل الوجود ،وكان قد تعاون عليه جمع من فضالء الحوزة
هو أ ّول تفسري
ّ
العلم ّية يف قم املق ّدسة؛ وذلك خالل م ّدة  14سنة (1410 - 1396هـ.ق).
ولهذا ،كان التفسري عمالً جامع ّياً ،قد بذلت يف تدوينه جهود ،ولك ْن تحت إرشاف
ازي؛ أحد أعالم العرص ،ومن املجاهدين يف سبيل الدعوة
ّ
العلمة الشيخ نارص مكارم الشري ّ
اإلسالم ّية ،صاحب تآليف إسالم ّية عريقة ،وصاحب نظر ورأي واجتهاد.
وهذا التفسري إنّ ا د ّون وكتب ليكون غذا ًء نافعاً للجيل املعارص؛ ولذلك جاء باأله ّم من
املواضيع اإلسالم ّية؛ الرتبويّة واألخالق ّية ،ومتناسباً مع املستوى العا ّم ،فكانت خدمة جليلة
أسداها الشيخ نارص مكارم الشريازي وأعوانه ،وق ّدموها للجيل املتعطّش إىل فهم معاين
القرآن بشكل واسع ،واالستقاء من مناهله العذبة.
كتب هذا التفسري بالفارس ّية (تفسري منونه) يف  27مجلّدا ً ،وترجم إىل العربية باسم
األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل يف  20مجلّدا ً .وطبع ع ّدة م ّرات.
كام أنّه لُ ّخص يف ثالثة مجلّدات باسم (برﮔزيدة تفسري منونه) إعدادا ً للتدريس يف
بابايي ،فكان موضع حفاوة الطلبة واملد ّرسني .وترجم
يل
الحوزة بتحقيق وتنظيم أحمد ع ّ
ّ
إىل العربيّة يف  5مجلّدات باسم (مخترص تفسري األمثل).
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.1031-1030
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ

الدرس الرابع والعشرون

ّ
ّ
واللغوي
االتجاه األدبيّ
في تفسير القرآن

أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

واللغوي يف تفسري
1 .1يتع ّرف إىل االت ّجاه األد ّيب
ّ
القرآن ،ونشأته وتاريخه.
2 .2يدرك اهتاممات التفاسري األدبية واللغوية وتو ّجهاتها.

واللغوي
3 .3يفهم ضوابط استخدام االت ّجاه األد ّيب
ّ
يف تفسري الــقــرآن ،مع الــتــد ّرب عىل مناذج
تطبيقية عليه.

ّ
تعريف االتّ جاه األدبيّ
واللغوي
املفس وخلف ّياته األدب ّية واللغويّة يف عمل ّية تفسريه للقرآن وفهم معانيه
تأثري ذوق ّ
وبيان مقاصده.
ّ
نشأة االتّ جاه األدبيّ
واللغوي وتاريخه
النبيP؛ من منطلق أ ّن القرآن الكريم نزل بلغة العرب،
نشأ هذا االتّجاه منذ عرص ّ
النبيP
وال ب ّد من فهم خصائص الكالم العر ّيب حتّى ميكن فهم القرآن .فقد كان صحابة ّ
يعتنون بالبحث عن معاين بعض املفردات الــواردة يف القرآن ،فيسألونه Pعنها.
اللغوي ،حتّى ظهرت مؤلّفات تفسرييّة
واستم ّرت عناية التابعني من بعدهم بالجانب
ّ
تعنى بالجوانب اللغويّة واألدب ّية للقرآن .وما زال هذا االتّجاه رائجاً يف التفسري إىل واقعنا
املعارص(((.
ّ
اهتمامات االتّ جاه األدبيّ
واللغوي
اللغوي واألد ّيب هو اآليت(((:
املفس يف االتّجاه
ّ
أغلب ما يهت ّم به ِّ
أ .النكات النحويّة والرصف ّية والبالغ ّية يف القرآن.
والبالغي يف القرآن.
ب .اإلعجاز األد ّيب
ّ
ج .اللغات الغريبة واملشكلة يف القرآن.
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص-901
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص388؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
932؛ السبحاين ،املناهج التفسريية ،م.س.157-150 ،
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص-901
واملف
التفسري
معرفة،
؛
389
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص
ّ
.932
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د .اختالف القراءات وتأثريه عىل اختالف املعنى.
هـ .جذور الكلامت واشتقاقاتها يف القرآن.
ّ
(((
واللغوية
أبرز التوجّهات األدبيّ ة
اللغوي (مفردات القرآن /غرائب القرآن /معاني القرآن):
أ .االتّجاه
ّ

ويُعنى هذا االت ّجاه بالرتكيز عىل دراسة اللغات املبهمة والغريبة الواردة يف القرآن،
التاريخي للّغة،
والتغيات التي طرأت عليها ،والتط ّور
االشتقاقي للكلمة،
ومعرفة الجذر
ّ
ّ
ّ
واالستشهاد بأشعار العرب وكالمهم ،وااللتفات إىل الوجوه والنظائر والحقيقة واملجاز
للمفس فهامً أدق للقرآن .ومن أبرز الكتب التي
وغريها من املسائل اللغوية التي تتيح
ّ
أُلِّفت يف هذا املجال ،اآليت:
 تفسير غريب القرآن :المنسوب إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين.Q تفسير معاني القرآن :يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالف ّراء (ت 207 :هـ.ق). تفسير غريب القرآن :أبو محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري (ت276 :هـ.ق).ّ
المفضل المعروف
 تفسير مفردات ألفاظ القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد بنبالراغب األصفهاني (ت503 :هـ.ق).
 تفسير وجوه القرآن :أبو الفضل بن إبراهيم التفليس (ت 600 :هـ.ق). تفسير الوجوه والنظائر في القرآن :أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني(القرن الثامن).
 تفسير مبهمات القرآن :أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي (ت782=8 :هـ.ق). تفسير غريب القرآن :سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن (ت804 :هـ.ق). تفسير غريب القرآن :فخر الدين الطريحي (ت1087 :هـ.ق).سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج،2
((( انظر :الرضايئ ،مناهج التفسري وات ّجاهاته ،م.س ،ص392-389؛ معرفة ،التفسري واملف ّ
ص.932-901
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 التحقيق في كلمات القرآن :الشيخ محمد المصطفوي.والبياني):
األدبي (البالغي
ب .االتّجاه
ّ
ّ

ويُعنى هذا االت ّجاه بالرتكيز عىل الجوانب اللفظيّة واملعنائيّة املتشابهة لآليات ،من
خالل مراعاة مسائل الرصف والنحو والبالغة؛ بهدف فهم القرآن فهامً صحيحاً ودقيقاً.
ومن أبرز الكتب التي أُلِّفت يف هذا املجال ،اآليت:
 تفسير مجمع البيان :العالمة الطبرسي. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :جار الله الزمخشري (538-467هـ.ق). إمالء ما به ّمن الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن :أبو البقاء
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت616 :هـ.ق).
 البحر المحيط :أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الحياني األندلسي النحوي(ت745 :هـ.ق).
 التحصيل في مختصر التفصيل :أبو العباس أحمد التميمي األندلسي (ت440 :هـ.ق). تفسير القرآن وإعرابه وبيانه :الشيخ محمد علي طه درّة (معاصر). نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (تفسير البقاعي) :برهان الدين أبو الحسنإبراهيم بن عمر البقاعي (ت885 :هـ.ق).
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) :أبو السعودمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت982 :هـ.ق).
وقد تناول بعض التفاسير بحوثاً لغويّة وأدب ّية وبالغ ّية ضمن ّياً؛ منها:
 تفسير مجمع البيان :العالمة الطبرسي (ت548 :هـ.ق). تفسير الجاللين :جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ.ق). تفسير ش ّبر :السيد عبد الله بن ش ّبر الكاظمي النجفي (ت1242 :هـ.ق).ّ
نماذج تطبيقيّ ة لالتّ جاه األدبيّ
واللغوي
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األصفهانــي في تفســير مفردات ألفاظ
أ .معنى كلمة «الله» في القرآن :قــال الراغــب
ّ
فخص بالباري
القرآن« :ال َّله :قيل :أصله إله فحذفت همزته ،وأدخل عليها األلف والالمّ ،
تعالى ،ولتخصّ صه به قال تعالىَ ﴿ :ه ۡل َت ۡعلَ ُم َ ُلۥ َس ِم ّٗيا﴾(((  .وإله جعلوه اسماً ّ
لكل معبود
لهم ،وكذا الالت ،وس ّموا الشمس إِ َلهَ ة ال ّتخاذهم إيّاها معبوداً .وأَلَه فالن ي َْأ ُله اآللهة:
عبد ،وقيلَ :تأَ َّله .فاإلله على هذا هو المعبود .وقيل :هو من :أَلِه ،أي :تح ّير ،وتسميته
علــي رضي ال َّله عنهّ :
«كل دون صفاته تحبير
بذلك إشــارة إلى ما قال أمير المؤمنين ّ
وضل هناك تصاريف اللغات»؛ وذلــك ّأن العبــد إذا َّ
الصفاتّ ،
تفكر في صفاته تح ّير
«تفكروا في آالء ال َّله ،وال َّ
فيها ،ولهذا رويَّ :
تفكروا في ال َّله».
كل مخلوق والهاً نحوه،
وقيل :أصله :واله ،فأبدل من الواو همزة ،وتسميته بذلك؛ لكون ّ
إ ّما بالتسخري فقط؛ كالجامدات والحيوانات ،وإ ّما بالتسخري واإلرادة معاً؛ كبعض الناس،
ومن هذا الوجه قال بعض الحكامء :اللَّه محبوب األشياء كلّها ،وعليه ّ
دل قوله تعاىلِ﴿ :إَون
َ
َّ َ ۡ َ ُ َ
َ
ّمِن َ ۡ َّ ُ
ون ت َ ۡسب َ
كن ل تفقه
يح ُه ۡ ۚم﴾(((  .وقيل :أصله من :اله يلوه لياها؛
ش ٍء إِل ي َس ّب ِ ُح ِب ۡم ِده ِۦ َول ٰ ِ
ِ
َۡ
ُ َۡ
َّ
أي :احتجب .قالوا :وذلك إشارة إىل ما قال تعاىل﴿ :ل تُ ۡدرِك ُه ٱلبۡ َصٰ ُر َو ُه َو يُ ۡدرِ ُك ٱلبۡ َصٰ َر ۖ﴾((( ،
ۡ
َ َّ
ٱلظٰ ِه ُر َوٱلَاط ُِنۖ﴾(((  .وإِلَه حقّه أال يجمع ،إذ ال معبود سواه،
واملشار إليه بالباطن يف قوله﴿ :و
َ
ۡ َُ ۡ َ َ ٞ
لك ّن العرب العتقادهم أ ّن ها هنا معبودات جمعوه ،فقالوا :اآللهة .قال تعاىل﴿ :أم لهم ءال ِهة
َت ۡم َن ُع ُهم ّمِن ُدون َِنا ۚ﴾((( ،وقالَ ﴿ :و َي َذ َر َك َو َءال َِه َت َكۚ﴾(((  ،وقرئ( :وإالهتك)؛ أي :عبادتك .واله أنت؛
أي :للَّه ،وحذف إحدى الالمني( .اللهم) .قيل :معناه :يا اللَّه ،فأبدل من الياء يف أوله امليامن
وخص بدعاء اللَّه ،وقيل :تقديره :يا اللَّه أ ّمنا بخري ،مركَّب تركيب ح ّيهال»(((.
يف آخرهّ ،
َ
َ َّ
َ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ ٓ ً َ َّ ٰٓ َ
َ َ
ك َف ُر ٓوا ْ أ ۡع َمٰلُ ُه ۡم َك َ َ
ِيــن
ٱل
ب .تفسير قوله تعالى﴿ :و
س
ت إِذا
مان ماء ح
اب بِقِيعةٖ يســبه ٱلظ ٔ
ِۢ
((( سورة مريم ،اآلية .65
((( سورة اإلرساء ،اآلية .44
((( سورة األنعام ،اآلية .103
((( سورة الحديد ،اآلية .3
((( سورة األنبياء ،اآلية .43
((( سورة األعراف ،اآلية .127
((( األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،م.س ،مادّة «أَلِهَ» ،ص.83-82
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َ َُٓ َۡ َ
َۡ
َ ۡٗ
َۡ َ ُ َُ
ٱلل ع َ
ٱلل َ ُ ۡ َ
يا َو َو َج َد َّ َ
ِندهُۥ فَ َو َّفى ٰ ُه ح َِسابَ ُه ۗۥ َو َّ ُ
ت ِف ب ٖر
ي ۡدهُ ش ٔ
اب  ٣٩أو كظلم ٰ ٖ
جاءهۥ لم ِ
سيع ٱل ِس ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ُ ُۢ ٰ َ ُ ُ ٞ
َٓ َ ۡ
َۡ َۡ ّ ٞ
ُّل ّ ّ َ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ ّ ٞ
اب ظلم
ت َب ۡعض َها ف ۡوق َب ۡع ٍض إِذا أخ َر َج يَ َدهُۥ ل ۡم
ج يغشــىٰه موج مِن فوقِهِۦ موج مِن فوقِهِۦ سح ۚ
ِ ٖ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َ ۡ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ٗ َ َ ُ
ور﴾(((.
يكد يرىهاۗ ومن لم يع ِل ٱلل لۥ نورا فما لۥ مِن ن ٍ

الطربيس { يف تفسري مجمع البيان بصدد تفسري هاتني اآليتني:
العلمة
قال ّ
ّ
«القراءة :قرأ ابن كثري يف رواية البزي( :سحاب) بغري تنوين (ظلامت) بالج ّر .ويف رواية
القواس وابن فليح( :سحاب) بالتنوين (ظلامت) بالج ّر .والباقون كالهام بالرفع والتنوين.
َ َ
يل :قوله﴿ :أ ۡو ك ُظلُ َمٰ ٖت﴾ معناه :أو كذي ظلامتّ .
ويدل عىل حذف
الح ّجة :قال أبو ع ّ
َٓ َ ۡ َ َ َ َ ُ َۡ َ َ
ك ۡد يَ َرى ٰ َهاۗ﴾ .فالضمري الذي أضيف إليه ﴿يَ َدهُۥ﴾ يعود إىل
املضاف قوله﴿ :إِذا أخرج يدهۥ لم ي
ُ
﴿ظلُ َم ٰ ُ ۢ
ت َب ۡع ُض َها فَ ۡو َق َب ۡع ٍض﴾:
املضاف املحذوف .ومعنى ذي ظلامت أنّه يف ظلامت .ومعنى
َ ۡٗ ّ َ ۡ َ ۡ
ظلمة البحر ،وظلمة املوج ،وظلمة املوج الذي يف املوج .وقوله﴿ :خلقا ِم ۢن بع ِد خل ٖق ف ِي
ُ ُ َٰ ََ
ث﴾((( :فإنّه يجوز أن يكون ظلمة الرحم ،وظلمة البطن ،وظلمة املشيمة .وقوله:
ت ثل ٰ ٖ ۚ
ظلم ٖ
ُّ ُ
ََ َ
اد ٰ
ى ف ِي
﴿فن
ٱلظل َمٰ ِت﴾((( :ظلمة البحر ،وظلمة بطن الحوت ،وظلمة الليل .ويجوز أن يكون
االلتقام كان بالليل ،فهذه ظلامت .ومن قرأ (سحاب ،ظلامت) فرفع ظلامت ،كان خرب
مبتدأ محذوف تقديره هذه ظلامت بعضها فوق بعض .ومن قرأ (سحاب ظلامت) ،جاز
أن يكون تكريرا ً ،وبدالً من ظلامت األوىل .ومن قرأ (سحاب ظلامت) بإضافة سحاب إىل
الظلامت ،فالظلامت هي الظلامت التي تق َّدم ذكرها ،فأضاف السحاب إىل الظلامت،
الستقالل السحاب ،وارتفاعه يف وقت كون هذه الظلامت ،كام تقول :سحاب رحمة،
وسحاب مطر إذا ارتفع يف الوقت الذي يكون فيه الرحمة واملطر.
اللغة :الرساب :شعاع يتخ ّيل كاملاء ،يجري عىل األرض نصف النهار ،حني يشت ّد الح ّر.
واآلل :شعاع يرتفع بني السامء واألرض ،كاملاء ضحوة النهار ،واآلل :يرفع الشخص الذي
فيه .وإنّ ا قيل رساب؛ ألنّه ينرسب؛ أي يجري كاملاء .وقيعة :جمع قاع ،وهو الواسع من
((( سورة النور ،اآليتان .40-39
((( سورة الزمر ،اآلية .6
((( سورة األنبياء ،اآلية .87
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األرض املنبسطة ،وفيه يكون الرساب .ول ّجة البحر :معظمه الذي يرتاكب أمواجه ،فال يرى
والتج البحر التجاجاً.
ساحلهّ .
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ َ
املعنى :ثم ذكر سبحانه مثل الكفّار ،فقالَ :
﴿وٱلذِين
ك َف ُر ٓوا أ ۡع َمٰل ُه ۡم﴾ التي يعملونها
ّ
َ
َ
َ ۡ َ ُُ ّ َۡ ُ
اب بق َ
مان
يع ٖة﴾؛ أي :كشعاع بأرض مستوية ﴿يحسبه ٱلظ ٔ
ويعتقدون أنّها طاعات ﴿ك َس َر ِ ۢ ِ ِ
َ َ َُٓ َۡ َ
َ ۡٗ
ًَٓ
يا﴾؛ أي :حتّى إذا انتهى إليه ،رأى
ي ۡدهُ ش ٔ
ماء﴾؛ أي :يظ ّنه العطشان ماء ﴿ إِذا جاءهۥ لم ِ
َ ۡٗ
َۡ َ
مم حسب وقدر ،فكذلك الكافر
ج ۡدهُ ش ٔ
يا﴾؛ أي :شيئاً ّ
أرضا ً ال ماء فيها ،وهو قوله ﴿لم ي ِ
ٱلل ع َ
﴿و َو َج َد َّ َ
يحسب ما ق ّدم من عمله نافعا ً ،وأ ّن له عليه ثوابا ً ،وليس له ثوابَ .
ِندهُۥ
فَ َو َّفى ٰ ُه ح َِسابَ ُه ۗۥ﴾ قيل :معناه ووجد الله عند عمله ،فجازاه عىل كفره .وهذا يف الظاهر خرب
عن الظآمن .واملراد به الخرب عن الكفّار .ولكن مل ّا رضب الظآمن مثالً للكفّار ،جعل الخرب
عنه كالخرب عنهم ،واملعنى :وجد أمر الله ،ووجد جزاء الله .وقيل :معناه وجد الله عنده
يع ۡٱل ِ َ
﴿و َّ ُ
ٱلل َسر ُ
باملرصاد ،فأتم له جزاهَ .
اب﴾ ال يشغله حساب عن حساب ،فيحاسب
ّ
حس ِ
ِ
الجميع عىل أفعالهم يف حالة واحدة .وسئل أمري املؤمنني ،Qكيف يحاسبهم يف حالة
واحدة ؟ فقال« :كما يرزقهم في حالة واحدة» .وقيل :إ ّن املراد به عتبة بن ربيعة ،كان
يلتمس الدين يف الجاهلية ،ث ّم كفر يف اإلسالم ،عن مقاتل .ث ّم ذكر مثالً آخر ألعاملهم،
ُّ
َ َ ُ
فقال﴿ :أ ۡو ك ُظل َمٰ ٖت﴾؛ أي :أو أفعالهم مثل ظلامت ﴿ف ِي بَ ۡح ٖر ل ِّج ٖ ّي﴾؛ أي :عظيم اللجة ال
يرى ساحله .وقيل :هو العميق الذي يبعد عمقه ،عن ابن عباسَ .
﴿ي ۡغ َشى ٰ ُه َم ۡو ٞج﴾؛ أي :يعلو
َ َ ٞ
َۡ ٞ
ّ َۡ
ّ َۡ
اب﴾؛
جي موج﴿ .مِن فوقِهِۦ موج﴾؛ أي :فوق ذلك املوج موج﴿ .مِن فوقِهِۦ سح ۚ
ذلك البحر الل ّ
ُ
﴿ظلُ َم ٰ ُ ۢ
ت َب ۡع ُض َها فَ ۡو َق َب ۡع ٍض﴾؛ يعني ظلمة البحر ،وظلمة املوج،
أي :من فوق املوج سحاب.
وظلمة السحاب ،واملعنى :إ ّن الكافر يعمل يف حرية ،وال يهتدي لرشده ،فهو من جهله
وحريته ،كمن هو يف هذه الظلامت؛ ألنّه من عمله وكالمه واعتقاده ،متقلّب يف ظلامت.
وروي عن أُيب أنّه قال :إ ّن الكافر يتقلّب يف خمس ظلامت :كالمه ظلمة ،وعمله ظلمة،
َٓ َ ۡ
ومدخله ظلمة ،ومخرجه ظلمة ،ومصريه يوم القيامة إىل الظلمة ،وهي النار ﴿ .إِذا أخ َر َج
ََ ُ َۡ َ َ
ك ۡد يَ َرى ٰ َهاۗ﴾ اختلف يف معناه ،فقيل :ال يراها ،وال يقارب رؤيتها ،فهو نفي للرؤية،
يدهۥ لم ي
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املفسين،
ونفي مقاربة الرؤية؛ أل ّن دون هذه الظلمة ال يرى فيها ،عن الحسن ،وأكرث ّ
ّ
ويدل عليه قول ذي الرمة:
عــى كــل حـــال ،حــب مــيــة يــرح
غـــر الــنــأي املــحــبــن مل يكد
إذا ّ
ويروى( :رسيس الهوى من حب مية يربح) .وقال آخر( :ما كدت أعرف إال بعد
إنكاري) .وقال الفراء :كاد صلة ،واملعنى إنّه مل يرها؛ إال بعد جهد ومشقّة رؤية تخيّل
لصورتها ،أل ّن حكم كاد إذا مل يدخل عليها حرف نفي ،أن تكون نافية ،وإذا دخلها دلّت
ُّ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
َّ ُ َ ُ ُ ٗ َ َ َ ُ
ور﴾؛
عىل أن يكون األمر وقع بعد بطء ،عن امل ّ
ربد﴿ .ومن لم يجع ِل ٱلل لهۥ نورا فما لهۥ مِن ن ٍ
أي :من مل يجعل الله له نجاة وفرجاً ،فام له من نجاة .وقيل :ومن مل يجعل الله له نورا ً
يف القيامة ،فام له من نور»(((.

((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،7ص.257-255

ل
ريسفتا ملع تاّيساسأ

310

المفاهيم الرئيسة

المفسر وخلفيّاته األدبيّة واللغويّة في
واللغوي هو تأثير ذوق
األدبي
 .1االت ّجاه
ّ
ّ
ّ
عمل ّية تفسيره للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.
النبي ،Pواشتهر بين الصحابة .واستم ّرت عناية
 .2نشأ هذا االت ّجاه منذ عصر ّ
اللغوي .وما زال هذا االتّجاه رائجاً في التفسير إلى
التابعين من بعدهم بالجانب
ّ
واقعنا المعاصر.
واألدبي هو اآلتي :النكات النحويّة
اللغوي
المفسر في االتّجاه
 .3أغلب ما يهت ّم به
ّ
ِّ
ّ
والبالغي /اللغات الغريبة والمشكلة /اختالف
األدبي
والصرف ّية والبالغ ّية /اإلعجاز
ّ
ّ
القراءات وتأثيره على اختالف المعنى /جذور الكلمات واشتقاقاتها... /
 .4من أبرز التو ّجهات األدبيّة واللغويّة :االتّجاه اللغوي (مفردات القرآن /غرائب
والبياني).
األدبي (البالغي
القرآن /معاني القرآن) ،االت ّجاه
ّ
ّ
فكّر وأجب

المفسر فيه.
واللغوي في التفسير؛ مب ّيناً اهتمامات
األدبي
 .1ع ّرف االتّجاه
ّ
ّ
ّ
 .2ما هي أبرز التو ّجهات االدب ّية واللغويّة في التفسير؟ وما هي أبرز خصائصها؟
واللغوي في التفسير.
األدبي
 .3اذكر أنموذجاً تطبيق ّياً لالتّجاه
ّ
ّ

رقلا ريسفت يف ّيوغللاو ّيبدألا هاجّتالا 
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للمطالعة
تفسير البحر المحيط

(((

األندليس
يل الحيا ّين الشهري بأيب حيّان
تأليف أثري الدين مح ّمد بن يوسف بن ع ّ
ّ
اللغوي (745 - 654هـ.ق).
النحوي
الغرناطي،
ّ
ّ
ّ
ويُع ّد هذا التفسري من أجمع التفاسري عىل النكات األدب ّية الرائعة التي اشتمل عليها
القرآن الكريم ،وأوفرها بحثاً وراء كشف املعاين الدقيقة التي حواها كالم الله العزيز
الحميد .وقد امتاز باالهتامم البالغ بجهات اللغة والنحو واألدب البارع ،ويع ّد تفسريه
ديواناً حافالً بشواهد تفسري الكلامت واللغات والتعابري العرب ّية الوجوه اإلعراب ّية ،كام
اهت ّم بالقراءات واللهجات؛ إذ كان عارفاً بها ،ونقل أقوال األمئّة وآراء الفقهاء ،فكان تفسريا ً
جامعاً وشامالً يروي الغليل ويشفي العليل.
وقد أبان مؤلّفه عن منهجه يف مق ّدمة تفسريه ،قائالً« :وترتيبي يف هذا الكتاب ّأن
فسها لفظة لفظة ،فيام يحتاج إليه من اللغة
ابتدأت أ ّوالً بالكالم عىل مفردات اآلية التي أُ ّ
واألحكام النحويّة التي لتلك اللفظة قبل الرتكيب ،وإذا كان لكلمة معنيان أو معان ،ذكرت
كل موضع تقع
ذلك يف أ ّول موضع فيه تلك الكلمة ،لينظر ما يناسب لها من تلك املعاين يف ّ
فيه فيحمل عليه .ثم أرشع يف تفسري اآلية ،ذاكرا ً سبب نزولها إذا كان لها سبب ونسخها
ومناسبتها وارتباطها مبا قبلها ،حاشدا ً فيها القراءات ،شاذّها ومستعملها ،ذاكرا ً توجيه ذلك
يف علم العرب ّية ،ناقالً أقاويل السلف والخلف يف فهم معانيها ،متكلّامً عىل جل ّيها وخف ّيها؛
بحيث ّإن مل أُغادر منها كلمة وإن اشتهرت ،حتى أتكلّم عليها ،مبدياً ما فيها من غوامض
اإلعراب ودقائق األدب ،من بديع وبيان ،مجتهدا ً .ث ّم أختتم الكالم يف جملة من اآليات
أفسها إفرادا ً وتركيباً ،مبا ذكروا فيها من علم البيان والبديع مل ّخصاً» (((.
التي ّ
سون يف ثوبه القشيب ،م.س ،ج ،2ص.919-918
((( انظر :معرفة ،التفسري واملف ّ
((( تفسري البحر املحيط ،ج ،1املقدّمة ،ص.5-4

مصادر الكتاب ومراجعه
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المق ّدسة ،مطبعة سليمانزاده؛ طليعة النور،
 .13المق ّدمة1427 ،هـ.ق.
.14اآلملي ،حيدر :تفسير المحيط األعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم،
تحقيق :محسن الموسوي التبريزي ،ط ،4قم المق ّدسة ،مؤسسه فرهنگى و نشر نور علي نور؛
مطبعة أشسوة1428 ،هـ.ق.
.15األندلسي ،أبو حيان :البحر المحيط ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود؛ وآخرون ،ط ،1بيروت،
دار الكتب العلم ّية1422 ،هـ.ق2001 /م.
.16البرقي ،أحمد بن محمد بن خالد :المحاسن ،تحقيق :جالل الدين الحسيني (المح ّدث) ،ط،1
طهران ،مطبعة رنكين؛ دار الكتب اإلسالم ّية1370 ،هـ.ق1330 /هـ.ش.
.17التستري ،سهل بن عبدالله :تفسير التستري ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية؛ منشورات
محمد علي بيضون1423 ،هـ.ق.
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ونشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت1415 ،هـ.ق1995 /م.
.26الرجبي ،محمود :بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم ،ترجمة :حسين صافي ،ط ،2بيروت،

هعجارمو باتكلا رداصم

315

مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2010 ،م.
.27الرضائي ،محمّد علي :مناهج التفسير وا ّتجاهاته -دراسة مقارنة في مناهج تفسير القرآن
الكريم ،-تعريب :قاسم البيضائي ،ط ،3بيروت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2011 ،م.
.28الزرقاني ،عبد العظيم :مناهل العرفان في علوم القرآن ،تحقيق :فوّاز أحمد زمرلي ،ط،1
العربي1415 ،هـ.ق1995 /م.
بيروت ،دار الكتاب
ّ
.29الزركشي ،بدر الدين :البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط،1
القاهرة ،دار إحياء الكتب العرب ّية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاؤه1376 ،هـ.ق1957 /م.
.30الزمخشري ،محمود بن عمر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده1385 ،ه.ق1966 /م.
مؤسسة اإلمام
.31السبحاني ،جعفر :المناهج التفسيريّة في علوم القرآن ،ط ،4قم المق ّدسةّ ،
الصادق 1432 ،Qهـ.ق.
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